
العدد العدد 61
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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 6  صفر  صفر عام عام 1437 هـ
اHوافق اHوافق 18 نوفمبر نوفمبر سنة  سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 15-290 مـؤرّخ في 3 صفـر عام 1437 اHـوافق 15 نـوفمـبـر سـنة r2015 يتـضـمن نـقل اعـتـمـاد في ميـزانـية
تسيير رئاسة اجلمهورية..............................................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-291 مؤرّخ في 3 صفر عام 1437 اHوافق 15 نوفمبر سنة r2015 يتضمن حتويل اعـتماد إلى ميزانية
تسيير وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي............................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-289 مـؤرّخ في 2 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 14 نــوفـمــبـر ســنـة r2015 يــتــعـلـق بـالــضــمـان  االجــتــمـاعي
لألشخاص غير األجراء الذين �ارسون نشاطا حلسابهم اخلاص...........................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكــتـوبـر سـنـة r2015 يــتـضـمّن  إنــهـاء مـهـام أمــY تـنـفـيــذي لـلـجـنـة
الـوزاريـة اHشـتـركـة اHـكـلّـفـة بـتـطبـيق اتـفـاقـيـة حـظـر اسـتـحـداث األسـلحـة الـكـيـمـيـائـيـة وإنـتـاجهـا وخـزنـهـا واسـتـعـمـالـها
وتدمير تلك األسلحة....................................................................................................................................
مـراسيم رئـاسيـة مؤرّخة في 11 محـرّم عام 1437 اHوافق 25  أكتـوبر سنة r2015 تتـضمّن  إنـهاء مهـام نواب مـديرين بوزارة
العدل.........................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضمّـن  إنهـاء مـهـام رئيس ديـوان بـالـديوان
اHركزي لقمع الفساد....................................................................................................................................
Yعام Yيـتضـمّنـان  إنهاء مـهام أمـينـ r2015 وافـق 25  أكـتـوبر سـنةHمرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 11 محـرّم عام 1437 ا
.........................................................................................................................................Yقضائي Yجمللس
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكــتـوبـر سـنـة r2015 يــتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام قــاض وعـضـو بـالـلـجـنـة
اHصرفية لبنك اجلزائر................................................................................................................................
...........Yيتضمّنان  إنهاء مهام قـاضي r2015 وافـق 25  أكتوبر سنةHمرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 ا
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 ذي احلجّـة عام 1436 اHـوافـق 6  أكـتـوبر سـنة r2015 يـتـضمّن  إنـهـاء مـهام مـديـر اHسـاهـمات في
اHديرية العامة للخزينة بوزارة اHالية...........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 مـحــرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكـتــوبـر ســنـة r2015 يـتــضـمّن  إنــهـاء مــهـام اHـديــر الـعــامّ لـلــوكـالـة
الوطنية لتحسY السكن وتطويره................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 اHوافق 25  أكتوبر سنة r2015 يتضمّن  إنهاء مهـام مديرة التعمير والهندسة
اHعمارية والبناء في واليـة بـرج بوعريريج....................................................................................................
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 11 محرّم عام 1437 اHوافق 25  أكتوبر سنة r2015 تتضمّن  إنهاء مهام مديرين عامY لدواوين
الترقية والتسيير العقـاري في الواليات........................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي احلجّـة عـام 1436 اHوافق 6  أكتـوبر سنة r2015 يـتضمّن  إنهـاء مهام األمينـة العامة لوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي احلجّـة عـام 1436 اHوافق 6  أكتـوبر سنة r2015 يتضمّن  إنهـاء مهام مدير الديوان الوطني
حملو األمية وتعليم الكبار..............................................................................................................................
.........Yيتضمّن  إنهاء مهام مديري جامعت r2015 وافق 6  أكتوبر سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 ذي احلجّـة عـام 1436 ا
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 ذي احلـجّــة عــام 1436 اHـوافق 6  أكـتـوبـر سـنة r2015 يتـضـمّن  إنـهـاء مهـام نـائب مـدير بـجـامـعة
سطيف 1 ..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22 ذي احلـجّــة عــام 1436 اHـوافق 6  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمّن  إنـهاء مـهـام األمـY الـعـامّ لوزارة
العالقات مع البرHان....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22 ذي احلـجّــة عــام 1436 اHـوافق 6  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام رئـيس ديـوان وزير
العالقات مع البرHان....................................................................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 مـحـرّم عـام 1437 اHـوافق 25  أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمّن  تعـيـY اHـديـر الـعامّ Hـركـز الـبـحوث
القانونية والقضائية...................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 11 محـرّم عام 1437 اHوافق 25  أكـتـوبر سـنة r2015 يـتضـمّن  تـعيـY مـديرة الـدراسات الـقـانونـية
والوثائق بوزارة العدل................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 اHوافق 25  أكتوبر سنة r2015 يتضمّن  تعيY مدير التكوين بوزارة العدل..
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 11 محرّم عام 1437 اHوافـق 25  أكتـوبر سنة r2015 يـتضمّنـان  تعيY نـائبي مدير بوزارة
العدل.........................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1437 اHـوافق 25  أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــتـضــمّن  تــعـيــY رئــيس ديــوان بـالــديـوان
اHركزي لقمع الفساد....................................................................................................................................
Yعـامـ Yأمـيـنـ Yيـتـضــمّـنـان  تـعـيــ r2015 ـوافـق 25  أكـتــوبـر ســنـةHمــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 11 مـحــرّم عـام 1437 ا
.........................................................................................................................................Yقضائي Yجمللس
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤّرخ في 22 ذي احلـجّــة عـام 1436 اHـوافـق 6  أكـتــوبـر ســنـة r2015 يــتـضــمّن تــعـيــY اHـديــر الـعــامّ لـلــخـزيــنـة
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إلجناز وتسيير جامـع اجلـزائر.......................................................................................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة السكن والعمران وا=دينةوزارة السكن والعمران وا=دينة

قرار مؤرخ في 3 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 24 ينـاير سنة r2015 يحدّد اخلـصوصيات الـتقنيـة اخلاصة بالـسكن الترقوي
العمومي....................................................................................................................................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قــرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي احلجة عـام 1436 اHوافق 27 سبتمبر سنة r2015 يحدّد قائمة اHشاريع التي �كن أن
تكون موضوع استشارة انتقائية.................................................................................................................
قــرار مؤرّخ في 7  محرّم عـام 1437 اHوافق 21 أكتوبر سنة r2015 يتضمّن تأسيس اHهرجان الثقافي للفيلم اHتوسطي......
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مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 15-291 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 صـفـر عام  صـفـر عام 1437
اHــوافق اHــوافق 15 نـــوفــمـــبــر ســـنــة  نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2015 يـــتـــضــمـن حتــويلr يـــتـــضــمـن حتــويل
اعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤون

اخلارجية والتعاون الدولي.اخلارجية والتعاون الدولي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واHـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة

- و�ـقـتــضـى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 15-23 اHـؤرخ
فـي 11 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــــوافـق أول فـــبــــرايــــر
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لـــوزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــــر

r2015 اليــة لسنةHوجــب قانــون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعتـمـــاد قــــدره ثمـا�ائـة وأربعـة عشـر ملـيونـا وستـمائة
وواحد وثالثـون ألف دينار (814.631.000 دج)  مـقيّـــد في
مــيــزانــيـة الــتــكــالـيـف اHـشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 15-290 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 صـفـر عام  صـفـر عام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 15 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضــــمن نــــقلr يــــتــــضــــمن نــــقل

اعـتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.اعـتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـقـتــضـى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 15-22 اHـؤرخ
فـي 11 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــــوافـق أول فـــبــــرايــــر
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لــرئــاســة اجلــمــهــوريــة من مــيــزانــيــة الــتــسـيــيــــر �ــوجــب

r2015 اليــة لسنةHقانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعـتمــــاد قـــدره مـلـيون ديـنار (1.000.000 دج) مـقيّـــد في
ميزانية تسـيير رئاسة اجلمهورية وفي الباب اHبY في

اجلدول "أ" اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانــيـة ســـنـة 2015  اعــتــمـاد
قـدره مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج) يـقـيّـــــد في مـيـزانـيـة
تسـيـير رئـاسـة اجلمـهـورية وفي الـبـاب اHبـY في اجلدول

"ب" اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 3 : : يــــــنــــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 15
نوفمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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يخــصّهr بتنفيذ هـــذا اHرســوم الذي ينـشـر في اجلريدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 15
نوفمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانــيـة ســـنـة 2015  اعــتــمـاد
قــدره ثـمــا�ــائـة وأربــعــة عـشــر مـلــيــونـا وســتــمـائــة وواحـد
وثـالثــــــون ألف ديــــــنـــــار (814.631.000 دج)  يـــــــقــــــــيّـــــــد فــي
مـيـزانـيــة تـسـيـــيـر  وزارة الـشـؤون اخلـارجـيـة والـتـعـاون
الــدولي وفي الــبـابــY اHــبــيــنـY في اجلــدول اHــلــحق بــهـذا

اHرسوم.

rــالـــيـــــة ووزيـــر الـــدولــةHـــادّة ة 3 : : يــكـــلــف وزيـــــر اHـــاداHا
وزيـر الـشــــؤون اخلــارجـيـــة والــتــعـاون الــدوليr كل فــيــمـا

01 -  42

03 -  42

وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدوليوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اHشاركة في الهيئات الدولية.......................................................

التعاون الدولي..........................................................................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة........................................................مجموع االعتمادات اخملصصة........................................................

709.091.000

105.540.000

814.631.000

814.631.000

814.631.000

814.631.000

814.631.000

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات االعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات  االجتماعيةr اHعدّل واHتمّمr ال سيما اHادتان

r4 و77 منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rادتان 10 و64 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا rبالتقاعد

مرسـوم تنـفيذي مرسـوم تنـفيذي رقم رقم 15-289 مؤر مؤرّخ في خ في 2 صـفر عام  صـفر عام 1437
14 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة r r2015 يــتـعــلق بــالــضــمـانيــتـعــلق بــالــضــمـان اHـوافق اHـوافق 
االجتـماعي لـألشخاص غـير األجـراء الذيـن �ارسوناالجتـماعي لـألشخاص غـير األجـراء الذيـن �ارسون

نشاطا حلسابهم اخلاص.نشاطا حلسابهم اخلاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل

rوالضمان االجتماعي
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رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بـالـتزامـات اHـكلـفـY في مجـال الـضمـان االجتـمـاعيr على
األشـخـاص غـير األجـراء الـذين �ـارسـون نشـاطـا حلـسـابهم

اخلاص.

الفصل األول الفصل األول 
األداءاتاألداءات 

القسم األولالقسم األول
األداءات العينيةاألداءات العينية

2 :  : يــخــول احلق لــلــمــؤمن له اجــتــمــاعــيـا وذوي اHـاداHـادّة ة 
حـــقــوقه في األداءات الـــعــيـــنــيــة من الـــتــأمـــY عــلى اHــرض
واألمومـة شـريطـة أن يـكـون طلب االنـتـساب في الـضـمان
االجتماعي قـد قدم قبل خـمسة عشر (15) يـوما على األقل

من تاريخ تلقي العالج.

عـنـدمــا يـتـوقف الـشـخـص غـيـر األجـيـر الـذي �ـارس
نــشــاطــا حلـســابه اخلــاص عن نــشــاطه خالل الــســنـة اHــدنــيـة
الـــــتـي �  دفع االشـــــتـــــراك بــــعـــــنـــــوانـــــهـــــاr يــــبـــــقـى احلق في
األداءات اHـنـصـوص عـلـيـهـا سـاريـاr �ـوجب هـذه اHـادة إلى

غاية نهاية هذه السنة.

القسم الثانيالقسم الثاني
التأمY على العجزالتأمY على العجز

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يــخــول احلق في مــعــاش الــعـجــز لــلــشـخص
غيـر األجيـر الذي  �ارس نـشاطـا حلسـابه اخلـاص ويصاب
بـــعــــجـــز كـــلـي ونـــهـــائـي يـــجــــعـــله غــــيـــر قـــادر مــــطـــلـــقــــا عـــلى

االستمرار في �ارسة مهنته.

غـــيــــر أن اســــتــــئـــنــــاف أي نــــشــــاط مـــهــــني يــــؤدي إلى
توقيف االستفادة من معاش العجز.

كل شــــخص �ــــارس في آن واحــــد نــــشـــاطــــا مــــأجـــورا
ونـشاطـا غـيـر مأجـور حلـسـابه اخلـاصr له احلق في  مـعاش
عجـز بـعنـوان نـشـاطه اHأجـور في حـدود اجلمع اHـنـصوص
علـيه في القانون رقم 83 - 11 اHؤرّخ في 21 رمضان عام

1403 اHوافق 2  يوليو سنة 1983 واHذكور أعاله.

Yوإذا لم تـــتــــوفـــر له شـــروط مــــنح احلق فـي الـــتـــأمـــ
عـلى الـعـجـز بـعـنـوان نـشـاطه اHـأجـورr فـإنه بـإمـكانـهr عـند
rـأجـورHاالسـتـفـادة مـنه بـعــنـوان نـشـاطه غـيـر ا rاالقــتـضـاء

حسب الشروط اHذكورة في اHادة 4 أدناه.

اHـاداHـادّة ة 4 : : تـقـدر هـيــئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي اخملـتـصـة
احلق في أداءات الــتـأمـY عـلى الـعـجــز بـعـد قـرار اHـراقـبـة

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي YـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

rادة 5 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 01 اHــــــــؤرّخ في 19
شعـبان عام 1415 اHوافق 21 ينـاير سنة 1995 الـذي يحدد

rأساس اشتراكات وأداءات الضمان االجتماعي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرّخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق

rنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 15 - 01 اHـؤرّخ في 7 شـوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون
اHـالــيـة الــتـكــمـيــلي لـســنـة r2015 ال سـيـمــا اHـادتـان 57 و58

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 84 - 27 اHـــــؤرّخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اHــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــام 1403 اHــوافق 2
rــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةHيــولـيــو ســنـة 1983 وا

rتمّمHعدّل واHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85 - 31 اHــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1405 اHــــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985
الـذي يـحـدد كــيـفـيـات تـطـبـيق الــبـاب الـثـاني من الـقـانـون
رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عــام 1403 اHــوافق 2

 rتمّمHعدّل واHاrتعلق بالتقاعدHيوليو سنة 1983 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 85 - 35 اHــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1405 اHــــوافق 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985
واHـتـعــلق بـالــضـمـان االجــتـمـاعـي لألشـخـاص غــيـر األجـراء

rتمّمHعدّل واHا rالذين �ارسون عمال مهنيا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يحدد هـذا اHرسوم الـشروط اخلاصة
بــــتـــطــــبــــيق أحــــكـــام الــــقــــانـــون رقم 83 - 11 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بـالـتـأمـيـنات االجـتـمـاعـيـة والـقـانـون رقم 83 - 12  اHـؤرخ
في21 رمــــضــــان عـــام 1403 اHــــوافق 2 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1983
واHـتعلق  بـالتـقاعد  والـقانون رقم 83 - 14 اHؤرّخ في 21
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r65 سنة للرجال -

- 60 سنة للنساء.

اHــاداHــادّة ة 10 : :  يــتـــكــون األســـاس الــذي يـــعــتـــمــد حلـــســاب
مــعـاش الــتـقـاعــد من اHـعــدّل احملـسـوب ألسس االشــتـراكـات
ألفــضل عـشـر (10) ســنـواتr كــمـا هــو مـنــصـوص عــلـيه في

اHادة 14 أدناه.

11 : :  تــؤخــر بــخــمس (5) ســنــوات الــسن الــتي اHـاداHـادّة ة 
تـخـول احلق في مـنـحـة الــتـقـاعـد كـمـا تـنص عـلـيه اHـادة 47
من القانون رقم 83 - 12 اHؤرّخ في 21 رمضان عام 1403

اHوافق 2 يوليو سنة 1983 واHذكور أعاله. 

اHــــاداHــــادّة ة 12 : : يــــحـــدد تــــاريخ بــــدايــــة االنــــتـــفــــاع �ــــعـــاش
التـقـاعـد أو منـحـة الـتقـاعـد بـالـيوم األول من الـشـهـر الذي
يــلي تــاريخ اســتالم الــطــلب شــريــطــة اســتــيــفــاء الــشـروط

احملددة في اHواد 9 و11 و22 من هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 13 : : الشخص غيـر األجير الذي �ـارس نشاطا
حلـــســابه اخلــاص وبـــلغ سن الـــتــقــاعـــد كــمــا هـي مــحــددة في
اHــادة 9 أعالهr وال يـــســـتـــوفي شـــروط الـــعـــمل واالشـــتــراك
rـعــمـول بــهـمـاHــطـلــوبـة �ـقــتـضى الــتـشــريع والـتــنـظــيم اHا
�ـكــنه االسـتــفـادة من اعـتــمـاد ســنـوات الـتــأمـY في حـدود
خـمس (5) سـنـوات مـقابل دفـع اشتـراكـات تـعـويض حسب

الكيفيات اآلتية :

- خـمس (5) سـنــوات عــلى األكــثـر إذا كــان الــشـخص
غــيــر األجــيــر الـــذي �ــارس نــشــاطــا حلــســـابه اخلــاص يــبــلغ

r(65) سنة Yخمسا وست

-  أربع (4) ســـنــوات عــلى األكــثـــر إذا كــان الــشــخص
غــيــر األجــيـر الــذي �ــارس نــشــاطــا حلــســابه اخلــاص  يـبــلغ

r(66) سنة Yستا وست

- ثالث (3) ســنـــوات عــلـى األكــثـــر إذا كــان الـــشــخص
غــيــر األجــيـر الــذي �ــارس نــشــاطــا حلــســابه اخلــاص  يـبــلغ

r(67) سنة Yسبعا وست

- ســـنـــتــان (2) عـــلى األكـــثـــر إذا كــان الـــشـــخص غـــيــر
األجـيــر الـذي �ـارس نـشــاطـا حلـســابه اخلـاص  يـبــلغ ثـمـانـا

r(68) سنة Yوست

- سـنة واحدة (1) عـلى األكثـر إذا كان الـشخص غـير
األجـيــر الـذي �ـارس نـشــاطـا حلـســابه اخلـاص  يـبــلغ تـسـعـا

وستY (69) سنة.

تـعــادل نـســبــة اشـتــراك الـتــعـويـض قـسط االشــتـراك
اخملصص للتقاعد.

الـطبيـة التي تـبتّ في حالـة العـجز للـمؤمّن له اجـتمـاعيا
في أجل خــمــســة وأربــعـY (45) يــومـــاr ابــتــداء من  تــاريخ

إيداع طلب اHعاش.

يـحـدد تـاريخ بـدايـة االنـتـفـاع �ـعـاش الـعـجـز بـالـيـوم
األول من الـشـهـر الـذي يـلي تـاريخ االعـتـراف بـهـذا الـعـجـز

من طرف هيئة الضمان االجتماعي اخملتصة.

اHــاداHــادّة  ة  5 :  : يـــجب عـــلى الـــشـــخص غـــيـــر األجـــيـــر الــذي
�ارس نـشـاطا حلـسـابه اخلـاصr اHؤمّن له اجـتـماعـيـاr لكي
يسـتطيع االسـتفادة من الـتأمY عـلى العجـزr أال يكون قد
بـلغ الـسن الـتي تـخـوله احلـق في مـعـاش الـتـقـاعـدr ويـجب
أن يـكون مسجال في الـضمان االجـتماعي منـذ سنةr  على
األقـلr عــنــد تــاريـخ اHــعــايــنـــة الــطــبــيـــة األولى لــلــمــرض أو

احلادث أو اإلصابة التي تسببت في حالة العجز.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـساوي اHـبـلغ الـسـنوي Hـعـاش الـعـجز %80
من أساس االشتراك اHنصوص عليه في اHادة 14 أدناه.

عـنـدمـا يـكـون الـعــاجـز مـلـزمـا بـالـلـجـوء إلى مـسـاعـدة
الغيرr يرفع مـبلغ معاش العجز بنسبة 40% دون أن تقل
هـذه الــزيـادة عن احلـد األدنى احملــدد في الـتـنـظــيم اHـعـمـول

به.

اHاداHادّة ة 7 : : يحول معـاش العجزr عند بلوغ السن التي
تخـول احلق فـي معـاش الـتـقـاعـدr إلى مـعـاش تـقـاعـد �ـبلغ

يساوي مبلغ معاش العجز على األقل.

القسم الثالثالقسم الثالث
التأمY على الوفاةالتأمY على الوفاة

اHاداHادّة ة 8 :  : يـساوي مبـلغ  رأسمـال الوفاة مـبلغ أساس
االشتراك اHنصوص عليه في اHادة 14 أدناه.

غير أن مبـلغ رأسمال الوفاة اHـمنوح لذوي حــقوق
احلــاصـل عــلــى مـــعــاش تــقـــاعــد لــنـــظــام غــيـــر األجــراء الــذي
اسـتـمـر في �ـارسـة نـشـاط غـيـر مـأجـور بـعد إحـالـته عـلى
الـــتـــقـــاعـــدr يـــســـاوي مـــبـــلغ أســـاس االشـــتـــراك اHـــصـــرح به
بـعــنـوان نــشـاطه غــيـر اHــأجـورr عــنـدمــا يـكــون أسـاس هـذا

االشتراك أكثر نفعا من اHبلغ السنوي Hعاش التقاعد.

القسم الرابعالقسم الرابع
التقاعدالتقاعد

اHــاداHــادّة  ة  9 : :  دون اHــســاس بــأحــكــام اHــادتـY 8 و21 من
الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1403
اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 1983 واHــتــعــلق بــالــتــقــاعــدr الــسن

التي تخول احلق في معاش التقاعد هي :
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إذا وقع االنــــتـــســـاب خـالل الـــســـنـــــة اHـــدنـــيــــةr يـــكـــون
االشـتــــراك مـســتــحـقــا يـوم االنــتـســابr ويــدفع في اآلجـال
Yاألولى و2 أعاله أو خالل الـــثالثــ Yاحملـــددة في الــــفـــقـــرتـــ
(30) يـوما اHـواليـة لالنتـساب عـندمـا يقع هـذا األخيـر بعد

هذه اآلجال.

اHــاداHــادّة ة 16 : : �ـــكن إعـــداد جـــدول لـــتـــســـديـــد االشـــتـــراك
الـسـنـوي  بـالـنـسبـة لـلـمـهن غـيـر اHأجـورة الـتـابـعـة لـبعض
فــــروع أو قـــطـــاعـــات الـــنــــشـــاطـــات الـــتـي حتـــدد بـــقـــرار من

الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي.

17 : : �ــكن اHـــكــلـــفــY اHـــديــنـــY االســتـــفــادة من اHــاداHــادّة ة 
جـــدول لـــتـــســـديــد االشـــتـــراكـــات الــســـابـــقـــة وفق الـــشــروط
والـكـيــفـيـات احملـددة بـقــرار من الـوزيـر اHـكــلف بـالـضـمـان

االجتماعي.

اHاداHادّة ة 18 : : يبقى األشـخاص الذين تمت إحالتهم على
التـقاعدr الـذين يعـودون أو يستـمرون في �ارسـة نشاط
غـيــر مـأجـورr خـاضــعـY اللـتـزامــاتـهم الـنــاجـمـة عن ذلك أو

يكلفون بها من جديد في مجال الضمان االجتماعي.

ال يـؤدي هـذا االنــتـسـاب اجلـديـد إلـى اعـتـمـاد من أجل
احلـصـول عـلى مـعـاش تـقــاعـد جـديـد وال إلى مـعـاش الـعـجـز

وال إلى مراجعة معاش التقاعد الذين ينتفعون به.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHـــــاداHـــــادّة ة 19 : : يــــــجـب عـــــلـى كل شــــــخص �ــــــارس في آن
واحـدr نـشــاطـا مـأجـورا ونـشــاطـا غـيـر مــأجـور أن يـنـتـسب
بـــعـــنــــوان الـــنـــشـــاط غـــيـــر اHـــأجـــور ولـــو كـــان �ـــارس هـــذا
النـشاط بـصفـة ثـانويـةr دون اHسـاس باالنـتسـاب بعـنوان

النشاط اHأجور.

وفي هــــذه احلــــالــــةr تــــســــتــــحـق أداءات الــــتــــأمــــيــــنـــات
االجتماعية بعنوان نشاطه اHأجور.

غير أنهr إذا لم يسـتوف اHؤمّن له اجتماعيا شروط
تـخـويل احلق بـالـنـسـبـة لـلـنـشـاط اHـأجـورr �ـكن اHـؤمن له
اجـتـمـاعـيـا أو ذوي حـقـوقهr عـنـد االقـتـضـاءr االسـتـفـادة من
األداءات بــعـــنــوان نــشــاطه غــيــر اHــأجــور حــسب الــشــروط

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

20 : : إذا مــارس الـشــخص تــبــاعــا أو تــنــاوبـا أو اHـاداHـادّة ة 
في آن واحـدr نـشـاطـا مأجـورا ونـشـاطـا غـيـر مـأجـورr فإنه
�كـنه لـتـخـويـله احلق في مـعـاش الـتقـاعـدr طـلب احـتـساب
جـــمــيـع الــفـــتـــرات اHـــنــاســـبـــة لـــكال الـــنــشـــاطـــY الــلـــذين �

بشأنهما دفع االشتراك.

يـتـشــكل األسـاس اHــعـتـمــد كـقــاعـدة حلـســاب اشـتـراك
الــتــعــويض من أســاس االشــتــراك اHــصــرح به فـي الــســنـة

األخيرة من النشاط.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التمويلالتمويل

اHــاداHــادّة ة 14 : : يـــرتــكـــز اشـــتـــراك الــضـــمـــان االجـــتــمـــاعي
لألشخـاص غـيـر األجراء الـذين �ـارسون نـشـاطا حلـسـابهم
اخلــاص عـــلى أســـاس ســـنــوي مـــصــرح بـه من قـــبل اHـــكــلف
طبـقا لـلتـشريع اHـعمول بـهr في أجل أقصاه 31 يـناير من

السنة اHعنية.

ال �ــكن أن يــقل أســاس االشــتــراك اHــنــصــوص عـلــيه
في الـــفــــقـــرة أعالهr عـن اHـــبـــلغ الــــســـنـــوي لألجــــر الـــوطـــني
األدنى اHــضـــمـــون وال يــتـــجــاوز عـــشــرين (20) مـــرة اHـــبــلغ

السنوي لهذا األجر.

حتــدد نـسـبــة االشـتـراك بـ 15% من األســاس اHـذكـور
أعالهr وتوزع كاآلتي :

r7.5 % بعنوان التأمينات االجتماعية -
- 7.5 % بعنوان التقاعد.

في حالـة عدم الـتـصريح بـأسـاس االشتـراك من قبل
اHــكــلف في اآلجــال اHــنــصــوص عــلــيــهــا في الــفــقــرة األولى
rـكن هـيـئـة الضـمـان االجـتـماعي اخملـتـصـة أن حتدد� rأعاله
بــصــفـــة مــؤقــتــةr مــبـــلغ االشــتــراك اHــســـتــحق عــلى أســاس

االشتراك للسنة السابقة.

غـيـر أنهr �ـكن هـيـئــة الـضـمـان االجـتـمـاعي اخملـتـصـة
الـــقــــيـــام بــــأي إعـــادة تـــقــــيـــيم أو تــــقـــو§ أســــاس االشـــتـــراك
بــعــنــوان الــســنــة اHــالــيــة اجلــاريــة عــلـى أســاس أي عــنــصـر
تـــصــريــحي لــلــشــخـص غــيــر األجــيــر الــذي �ــارس نــشــاطــا
حلسـابه اخلاص اHـعني أو أي عنـصر مقـارن يتـعلق بأسس

االشتراك اHصرح بها من قبل اHكلفY من نفس اHهنة.

بــالـنـسـبـة لــلـسـنـة األولى لالنــتـسـابr يـحـدد األسـاس
الــــســـنــــوي لالشــــتـــراك اHــــؤقت بــــاHـــبــــلغ الــــســـنــــوي لألجـــر

الوطني األدنى اHضمون.

اHاداHادّة ة 15 : : يكـون االشتـراك مسـتحـقا ابـتداء من أول
يــــنـــايــــر من كل ســــنـــةr ويـــدفـع قـــبل 30 يـــونـــيــــو من نـــفس

السنة.

غــــيـــر أن اشـــتـــراك األشـــخـــاص غــــيـــر األجـــراء الـــذين
�ـارسـون حلـسـابـهم اخلـاص حـصـريـا نـشـاطـا فالحـيـاr يـدفع

قبل أول أكتوبر من كل سنة مدنية.
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حلــــســــابـــهــم اخلـــاص عـــلى أداء اHـــعـــنــيـــY لـــواجـــبــاتـــهم في
مــجـــال دفع االشــتـــراكــات �ـــا فــيــهـــا الــزيــادات وعـــقــوبــات

التأخير.

غــيــر أنهr �ـكـن الـشــخص غـيــر األجــيـر الــذي �ـارس
rــــــدين وكـــــــذا ذوي حــــــقـــــوقهHنـــــشــــــاطـــــا حلـــــســــــابه اخلـــــاص ا
االسـتـفـادة من األداءات الـعـيـنــيـة اHـنـصـوص عـلـيــــهـا فــي
اHـادة 2 أعالهr مـع مـراعـاة دفع االشـتـراك اHـتـعلـق بـالـسـنة
اجلـــاريـــة واكــــتـــتـــاب جـــدول  تـــســـديــــد الـــديـــون اHـــرتـــبـــطـــة

باالشتراكات السابقة طبقا ألحكام اHادة 17 أعاله.   

يـتــرتب عـلى عــدم احـتـرام جــدول تـسـديــد االشـتـراك
التوقيف الفوري لالستفادة من هذه األداءات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

rـرسومHـادّة ة 23 : : تـلغـى كل األحـكام اخملـالـفـة لـهـــذا اHـاداHا
ال ســــيــــمــــا اHــــرســــوم رقم 85 - 35 اHــــؤرّخ في 19 جــــمــــادى
األولى عـام 1405 اHـوافق 9 فــبــرايــر ســنـة 1985 واHــتــعـلق
بـــالـــضــمـــان االجـــتـــمــاعـي لألشـــخــاص غـــيـــر األجـــراء الــذين

�ارسون عمال مهنيا.

اHـــــاداHـــــادّة  ة  24 : :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 14
نوفمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

إال أنه حلـساب وحتـديد مـعـاش تقـاعدهr تـقوم الـهيـئة
اHــكـلــفــة بــتــقـاعــد األجــراء والــهــيــئـة اHــكــلــفــة بـتــقــاعــد غــيـر
األجـــراءr كل واحــدة فـــيــمــا يــخـــصــهــاr بـــاعــتــمــاد وتـــصــفــيــة
احلقوق التي �كن أن يـستفيد منـها الشخصr وذلك وفقا
لنسبة عـدد سنوات االشتراكات اHـدفوعة بعنوان كل من
YـــعــــاشـــHدون أن يـــكــــون مـــجــــمـــوع مــــبـــالـغ ا Yالــــنـــشــــاطــــ
اHمـنـوحـrY بعـنـوان كال الـنشـاطـrY أقل من اHـبلغ األدنى

اHضمون Hعاش التقاعد.

اHـاداHـادّة ة 21 : : في إطار قـواعـد الـتـنـسيـق واإلعالمr �كن
rالـشــخص الـذي �ــارس تـبــاعـا أو تــنـاوبــا أو في آن واحـد
نـــشــاطـــا مـــأجــورا وآخـــرا غـــيـــر مــأجـــورr أن يـــطــلب طـــبـــقــا
rاالسـتفـادة من معاش rعـمول بهـماHلـلتشـريع والتـنظـيم ا
بــعــنــوان نـشــاطه اHــأجــورr ومن مــعــاشr بــعــنــوان نـشــاطه
غـــيــر اHـــأجـــورr دون اHـــســـاس بــأحـــكـــام اHـــادتــY 8 و21 من
الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21 رمـــضـــان عـــام 1403

اHوافق 2 يوليو سنة 1983 واHذكور أعاله.

يـحــسب مـبـلغ الــزيـادة عن الـزوج اHــكـفـول ويـصـرف
وفقا لنسبة فترات كل نشاط مذكور أعاله.

حتـدد قواعد وكيـفيات الـتنسـيق واإلعالم اHنصوص
عـــلـــيــــهـــمــــا في الـــفــــقـــرة األولى أعـالهr بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر

اHكلف بالضمان االجتماعي.

22 : : دون اإلخالل بــاألحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهـا اHـاداHـادّة ة 
في الــــتــــشــــريـع اHـــعــــمــــول بـهr يـــتــــوقـف احلق في األداءات
بـالنـسبـة لألشخـاص غيـر األجراء الـذين �ارسـون نشـاطا

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
Yن  إنــهــاء مــهــام أمــYيــتــضــمّن  إنــهــاء مــهــام أمــ rيــتــضــم r2015 أكـــتــوبــر ســنــة  أكـــتــوبــر ســنــة 
تـــنـــفـــيــذي لـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة اHــشـــتـــركـــة اHـــكـــلتـــنـــفـــيــذي لـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة اHــشـــتـــركـــة اHـــكـــلّـــفــةـــفــة
بــتـــطـــبـــيق اتـــفـــاقـــيـــة حـــظــر اســـتـــحـــداث األســـلـــحــةبــتـــطـــبـــيق اتـــفـــاقـــيـــة حـــظــر اســـتـــحـــداث األســـلـــحــة
الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرالكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدمير

تلك األسلحة.تلك األسلحة.
ــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

مـيـسـوم رمـلـةr بـصـفـته أمــيـنـا تـنـفـيـذيـا لـلـجـنـة الـوزاريـة
اHــشــتــركــة اHــكــلّــفـة بــتــطــبــيق اتــفــاقــيــة حــظــر اســتــحـداث
األســلـحــة الـكــيــمـيــائــيـة وإنــتــاجـهــا وخـزنــهــا واسـتــعــمـالــهـا

وتدمير تلك األسلحةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـراسيـم رئاسـيـة مـؤرمـراسيـم رئاسـيـة مـؤرّخة في خة في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHـوافق اHـوافق
25  أكتـوبر سنة   أكتـوبر سنة r2015 تتضـمr تتضـمّن  إنهاء مـهام نوابن  إنهاء مـهام نواب

مديرين بوزارة العدل.مديرين بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهى مـهــام اآلنـسـة

Yبصـفتـها نـائبـة مديـر للـتشـريع والتـقن rفـتيـحة شـرفي
بوزارة العدلr لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة r2015 تـنـهى مــهـام الــسّــيـد

YـــوظـــفــHبـــصـــفـــته نـــائب مـــديـــر لـــتـــســيـــيـــر ا rعــلـي رحــال
اإلداريY بوزارة العدلr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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rمـهــام الـسّـيــد مـالك وهــيب بن حـمـو r2015 5 يـنـايــر سـنـة
بــصـــفـــته قـــاضــيـــا �ـــحــكـــمــة الـــبـــلــيـــدة وعـــضــوا بـــالـــلــجـــنــة

اHصرفية لبنك اجلزائرr بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 25  أكـتـوبـر سـنة   أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّـنـان  إنـهاءـنـان  إنـهاء

.Yمهام قـاضي.Yمهام قـاضي
ــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

حسY بلبشيـرr بصفتـه قاضيا �حكمـة الشلفr إلحالتـه
على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافـق 25 أكتـــوبــر سنـة 2015 تنـهىr ابتــداء مـن

rمــهـــام الــســيــدة رحــمـــة بن مــحــمــد r2015 أوّل مــايــو ســنــة
rبــصـــفــتــهــــا قـــاضـــــيــة فـي مــحـــكــمــــة خــمــــيـس مــلــيـــانـــــة

بسبب الـوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHوافـق اHوافـق 6  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة r2015 يتضمr يتضمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام
مــديـر اHــسـاهــمـات في اHــديـريــة الـعــامـة لــلـخــزيـنـةمــديـر اHــسـاهــمـات في اHــديـريــة الـعــامـة لــلـخــزيـنـة

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHوافق 6 أكتوبر سنة r2015 تنهى مهام السّيد
فيـصل تادنـيتr بـصفـته مديـرا للـمسـاهمـات في اHديـرية

العامة للخزينة بوزارة اHاليةr لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2015 يـتــضـمr يـتــضـمّن  إنــهـاء مــهـام اHــديـرن  إنــهـاء مــهـام اHــديـر
العامالعامّ للوكالة الوطنية لتحسY السكن وتطويره. للوكالة الوطنية لتحسY السكن وتطويره.

ــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

إلـيـاس بن ايديـرr بـصـفـته مـديـرا عـامـا للـوكـالـة الـوطـنـية
لتحسY السكن وتطويرهr بناء على طلبه.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة r2015 تـنـهى مــهـام الــسّــيـد

مـصـطـفى مـوجـاجr بـصـفـته نـائب مـديـر لـلـتـنظـيـم بوزارة
العدلr إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHــــــوافق 25 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنـــــة r2015 تــــــنــــــهى مــــــهـــــام

الـــسّــيــدتــY اآلتي اســمــاهــمــاr بــصــفــتــهــمــا نــائــبــتي مــديــر
بوزارة العدلr إلعادة إدماجهما في رتبتهما األصلية :

rيزانية التسييرH نائبة مدير rحسينة شطيبي -
- �ـينة بوحلـيسةr نائبـة مدير للمـنشآت األساسية

والتجهيزات.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة r2015 يــتـضـمr يــتـضـمّـن  إنـهـاء مــهـام رئـيسـن  إنـهـاء مــهـام رئـيس

ديوان بالديوان اHركزي لقمع الفساد.ديوان بالديوان اHركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

أحـمــد حـلـيـميr بــصـفـته رئــيس ديـوان بـالــديـوان اHـركـزي
لقمع الفساد.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 25  أكـتـوبـر سـنة   أكـتـوبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّـنـان  إنـهاءـنـان  إنـهاء

.Yقضائي Yجمللس Yعام Yمهام أمين.Yقضائي Yجمللس Yعام Yمهام أمين
ــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

حــمـــزة بــودريسr بـــصــفـــته أمــيـــنــا عـــامــــا جملــلـــس قــضــــاء
تيزي وزوr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة r2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

نــاديـة مــطـاعيr بــصـفــتـهــــا أمـيــنـــة عــامـــة جملـلـــس قـضـــاء
برج بوعريريجr إلعادة إدماجها في رتبتها األصلية.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــتــضــمr يــتــضــمّن  إنــهــاء مــهــام قــاضن  إنــهــاء مــهــام قــاض

وعضو باللجنة اHصرفية لبنك اجلزائر.وعضو باللجنة اHصرفية لبنك اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سـنــة 2015 تنـهــىr ابتــداء مــن



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 6 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـ
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مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 6  أكتـوبر سنة   أكتـوبر سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام
مدير الديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار.مدير الديوان الوطني حملو األمية وتعليم الكبار.

ــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHوافق 6 أكتوبر سنة r2015 تنهى مهام السّيد
عـبد احلـكـيم بلـعـابدr بـصـفته مـديـرا للـديوان الـوطـني حملو

األمية وتعليم الكبارr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 6  أكتـوبر سنة   أكتـوبر سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

.Yمديري جامعت.Yمديري جامعت
ــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجّـــة
عـــــام 1436 اHــــوافق 6 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2015 تـــنـــهـى مـــهـــام

: Yالسّيدين اآلتي اسماهما بصفتهما مديري جامعت
rجامعة برج بوعريريج rعبد الرحمان بن دعاس -

- نــصــر الــدين حـنــاشيr جــامـعــــة تـيــزي وزوr بـنــاء
عـلى طلبـه.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 6  أكتـوبر سنة   أكتـوبر سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

نائب مدير بجامعة سطيف نائب مدير بجامعة سطيف 1.
ــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHوافق 6 أكتوبر سنة r2015 تنهى مهام السّيد
عـــبـــد الـــكـــر§ بـن يـــعـــيـشr بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديــــر مـــكـــلّـــفـــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال
والــتــظـــاهــرات الــعــلـــمــيــة بــجــامـــعــة ســطــيف r1 لـــتــكــلــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 6  أكتـوبر سنة   أكتـوبر سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

األمY العاماألمY العامّ لوزارة العالقات مع البرHان. لوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHوافق 6 أكتوبر سنة r2015 تنهى مهام السّيد
فــؤاد مـخـلــوفr بـصــفـتـه أمـيـنــا عـــامــا لــوزارة الـعالقــات

مـع البـرHان.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة r2015 يـتــضـمr يـتــضـمّن  إنــهـاء مـهــام مـديـرةن  إنــهـاء مـهــام مـديـرة
الـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة اHـعـمـارية والـبـنـاء فـي واليـةالـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة اHـعـمـارية والـبـنـاء فـي واليـة

بـرج بوعريريج.بـرج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة r2015 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

جــيــدة فــرحــانيr بــصــفــتــهــا مـديــرة لــلــتــعــمــيــر والــهــنــدسـة
اHــعــمـاريــة والـبــنـاء في واليــة بــرج بـوعــريـريجr إلحــالـتــهـا

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيـة مـؤرمـراسيـم رئاسـيـة مـؤرّخة في خة في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHـوافق اHـوافق
25  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة   أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2015 تـــتـــضــــمr تـــتـــضــــمّن  إنـــهــــاء مـــهـــامن  إنـــهــــاء مـــهـــام

مـــديــرين عـــامـــY لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــرمـــديــرين عـــامـــY لــدواويـن الــتـــرقـــيــة والـــتـــســيـــيــر
العقـاري في الواليات.العقـاري في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

مـــراد زوايــديــةr بــصـــفــته مــديـــرا عــامــا لــديـــوان الــتــرقــيــة
والـــتـــســـيــــيـــر الـــعـــقــــــاري في واليــــة الـــشــــلفr لـــتـــكــــلـــيـــفـه

بـوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 تنهى مهـام السّيدين

اآلتـي اســمـــاهــمــاr بـــصــفــتـــهــمـــا مــديــريـن عــامــY لـــديــواني
rYاآلتــيــتـ Yالــتــرقــيــة والـتــســيــيـر الــعــقــاري في الــواليـتــ

لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى :
rفي والية سعيدة rحميد بوشاقور -
- بن عالل ضربانr في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة r2015 تـنـهى مــهـام الــسّــيـد

يـــاســY زروالr بــصـــفــتـه مــديــرا عـــامــا لـــديــوان الــتـــرقــيــة
والتسيير العقاري بتلمسانr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 6  أكتـوبر سنة   أكتـوبر سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

األمينة العامة لوزارة التربية الوطنية.األمينة العامة لوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجّـــة
عـــــام 1436 اHــــوافق 6 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2015 تـــنـــهـى مـــهـــام
اآلنــســة جــمـــيــلــة عــايــديr بــصــفــتـــهــا أمــيــنــة عــامــة لــوزارة

التربـية الوطنـية.
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�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة r2015 يـعـيّـن الـسّـيـد حـمـزة

بودريسr نائب مدير Hيزانية التسيير بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن  تعيY رئيس ديوانن  تعيY رئيس ديوان

بالديوان اHركزي لقمع الفساد.بالديوان اHركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHــوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــعــيّن الــسّــيــد عــلي

معزوزr رئيس ديوان بالديوان اHركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437
Yـنان تـعـيYيـتضـمّـنان تـعـي rيـتضـم r2015 ـوافـق 25  أكـتـوبـر سـنة   أكـتـوبـر سـنةHـوافـق اHا

.Yقضائي Yجمللس Yعام Yأمين.Yقضائي Yجمللس Yعام Yأمين
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة r2015 يــعـيّـن الـسّــيـد رابح

عابدr أمينا عاما جمللس قضاء تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 يـعـيّـن الـسّـيــد نـبـيل

بن الشيخr أمينا عاما جمللس قضاء ورقلـة.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن تــعــيــYيــتــضــمّن تــعــيــ rيــتــضــم r2015 ــوافـق 6  أكــتـــوبــر ســـنــة   أكــتـــوبــر ســـنــةHــوافـق اHا

اHدير العاماHدير العامّ للخزينة بوزارة اHالية. للخزينة بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجّـــة
عـــام 1436 اHــوافق 6 أكــتـــوبــر ســـنــة r2015 يــعـــيّن الـــسّــيــد

فيصل تادنيتr مديرا عاما للخزينة بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437
25  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة   أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2015 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّــــنــــانــــنــــان اHــــوافـق اHــــوافـق 

التالتّعيY بوزارة السكن والعمران واHدينة.عيY بوزارة السكن والعمران واHدينة.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHــــوافق 25 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2015 تــــعــــيّن الــــسّــــيــــدة

والــسّــيــدان اآلتــيــة أســمــاؤهـم بــوزارة الــســكن والــعــمــران
واHدينة :

مـــــرســــــوم رئــــــاسيمـــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 6  أكتـوبر سنة   أكتـوبر سنة r2015 يتضـمr يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

رئيس ديوان وزير العالقات مع البرHان.رئيس ديوان وزير العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجّـــة
عـام 1436 اHوافق 6 أكتوبر سنة r2015 تنهى مهام السّيد
يــاسـY حـمــاديr بـصــفـته رئـيـسـا لــديـوان وزيـر الـعالقـات

مـع البرHانr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  تـعيـY اHـديـر الـعامن  تـعيـY اHـديـر الـعامّ

Hركز البحوث القانونية والقضائية.Hركز البحوث القانونية والقضائية.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 يـعـيّـن الـسّـيــد أحـمـد

شــــافــــعيr مـــــديــــرا عــــامــــا Hــــركــــز الــــبـــــحــــوث الــــقــــانــــونــــيــــة
والقضـائـية.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2015 يــــتـــضـــمr يــــتـــضـــمّن  تـــعـــيـــY مـــديـــرةن  تـــعـــيـــY مـــديـــرة

الدراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل.الدراسات القانونية والوثائق بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 تعيّن اآلنـسة فتـيحة

شـــــرفيr مـــديــــــرة لـــلــــدراســــات الـــقــــانــــونــــيـــة والـــوثـــائق
بـوزارة العـدل.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة r2015 يــــتـــضــــمr يــــتـــضــــمّن  تــــعــــيـــY مــــديـــرن  تــــعــــيـــY مــــديـــر

التكوين بوزارة العدل.التكوين بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHــوافق 25 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــعــيّن الــسّــيــد عــلي

رحالr مديرا للتكوين بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437
Yنان  تـعيYيتضـمّنان  تـعي rيتضـم r2015 وافـق 25  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنةHوافـق اHا

نائبي مدير بوزارة العدل.نائبي مدير بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـعـيّن الـسّـيـد سامي

لــيـــهــومr نــائب مـــديــر لــتـــســيــيـــر اHــســار اHـــهــني لـــلــقــضــاة
بوزارة العدل.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة r2015 يــــتـــضــــمr يــــتـــضــــمّن تــــعــــيـــY مــــديــــرن تــــعــــيـــY مــــديــــر
الـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة اHـعـمـارية والـبـنـاء فـي واليـةالـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة اHـعـمـارية والـبـنـاء فـي واليـة

سيدي بلعبـاس.سيدي بلعبـاس.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يـعيّـن السّـيـد سـيدي

مـحـمـد احلـبـيـب الـعـشـعـاشيr مـديـرا لـلـتـعـمـيـر والـهـنـدسـة
اHعمارية والبناء في والية سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة r2015 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديـــرينـن تــعـــيــY مـــديـــرين
عــامــY لديــواني الـتــرقــيـة والـتـسـيـيـر الـعـقـاريعــامــY لديــواني الـتــرقــيـة والـتـسـيـيـر الـعـقـاري

.Yفي واليتـ.Yفي واليتـ
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سنة r2015 يعـيّن السّيدان اآلتي

اسـمــاهـمـا مـديـرين عـامــY لـديـواني الـتـرقــيـة والـتـسـيـيـر
: Yاآلتيت Yالعقاري في الواليت

rفي والية تلمسان rحميد بوشاقور -
- بن عالل ضربانr في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن تــعــيــYيــتــضــمّن تــعــيــ rيــتــضــم r2015 ــوافـق 6  أكــتـــوبــر ســـنــة   أكــتـــوبــر ســـنــةHــوافـق اHا

األمY العاماألمY العامّ لوزارة التربية الوطنية. لوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجـّــة
عـام 1436 اHــوافـق 6 أكــتـــوبـــر ســنـة r2015 يـــعــيّن الــسّــيــد
عبد احلكيم بلعابدr أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن تــعــيــYيــتــضــمّن تــعــيــ rيــتــضــم r2015 ــوافـق 6  أكــتـــوبــر ســـنــة   أكــتـــوبــر ســـنــةHــوافـق اHا

مدير جامعة برج بوعريريج.مدير جامعة برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجـّــة
عـام 1436 اHــوافـق 6 أكــتـــوبـــر ســنـة r2015 يـــعــيّن الــسّــيــد

عبد الكر§ بن يعيشr مديرا جلامعة برج بوعريريج.

rمديرا لتكنولوجيات البناء rالعابد حكيمي -

- فـــــايــــزة بـن جـــــامـعr نـــــائـــــبـــــــة مـــــديـــــــر Hـــــتـــــابـــــعــــــة
rمؤسسـات اإلجنـاز

- فوضيل عزوقr نائب مدير لالعتمادات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHوافق 25 أكتـوبر سـنة r2015 تـعيّن الـسّيـدة ناجـية

طـالبيr نـائـبـة مـدير Hـتـابـعـة وتثـمـY االسـتـشارة الـفـنـية
العمومية في البناء بوزارة السكن والعمران واHدينة.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـY اHـديـر الـعـامن تـعـيـY اHـديـر الـعـامّ

للوكالة الوطنية إلجناز وتسيير جامـع اجلـزائر.للوكالة الوطنية إلجناز وتسيير جامـع اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2015 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

قــشيr مــديــرا عــامـا لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة إلجنــاز وتــســيــيـر
جامـع اجلـزائر.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـY اHـديـر الـعـامن تـعـيـY اHـديـر الـعـامّ

لهيئة اHدينة اجلديدة لسيدي عبد الله.لهيئة اHدينة اجلديدة لسيدي عبد الله.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة r2015 يـعــيّن الــسّـيــد مـراد

زوايـــديـــــةr مـــديـــــرا عـــــامــــا لـــهـــيـــئــــة اHـــديـــنـــــة اجلــــديــــدة
لســيدي عبد اللـه.

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 11 مـحر مـحرّم عام م عام 1437 اHوافق  اHوافق 25
 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـY اHـديـر الـعـامن تـعـيـY اHـديـر الـعـامّ
Hـــؤســســـة تـــهــيـــئـــة مــديـــنـــتي عـــY الــنـــحـــاس وعــليHـــؤســســـة تـــهــيـــئـــة مــديـــنـــتي عـــY الــنـــحـــاس وعــلي

منجلي.منجلي.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام
1437 اHـوافق 25 أكـتـوبــر سـنـة r2015 يـعـيّـن الـسّـيــد فـريـد

حيولr مـديرا عامـا Hؤسسة تـهيئـة مدينتي عـY النحاس
وعلي منجلي.
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مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن تــعــيــYيــتــضــمّن تــعــيــ rيــتــضــم r2015 ــوافـق 6  أكــتـــوبــر ســـنــة   أكــتـــوبــر ســـنــةHــوافـق اHا

األمY العاماألمY العامّ لوزارة العالقات مع البرHان. لوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجـّــة
عــام 1436 اHــوافق 6 أكــتـــوبـــر ســـنــة r2015 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
ياسY حماديr أمينا عاما لوزارة العالقات مع البرHان.

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 22 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1436
Yن تــعــيــYيــتــضــمّن تــعــيــ rيــتــضــم r2015 ــوافـق 6  أكــتـــوبــر ســـنــة   أكــتـــوبــر ســـنــةHــوافـق اHا

األمY العاماألمY العامّ لوزارة الثقافة. لوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22 ذي احلـــجـّــة
عــام 1436 اHــوافق 6 أكــتـــوبـــر ســـنــة r2015 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

إسماعيل أولبصيرr أمينا عاما لوزارة الثقافة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اHلحقاHلحق

دفتر شروط �وذجي يحدد دفتر شروط �وذجي يحدد اخلصوصيات اخلصوصيات 
التقنية اخلاصة بالسكن الترقوي العموميالتقنية اخلاصة بالسكن الترقوي العمومي

اHـادة األولىاHـادة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
اخلصوصيات التـقنية اHطبقـة في إجناز السكن الترقوي

العمومي.

اHــادة اHــادة 2 : : تـــشــكل اخلـــصـــوصــيـــات الـــتــقـــنـــيــة لـــلـــســكن
الترقوي العمـومي معايير مرجعية وحدّا أدنى للخدمات
الـتي يـجب أن يـوفـرهـا اHـسـتشـار الـفـني اHـكـلف بـالـقـيام

بالدراسات اخلاصة باHشروع.

يــجـب أن تــكـــون اخلـــصـــوصــيـــات الـــتـــقــنـــيـــة لـــلــســـكن
الـــتــرقــوي الـــعــمــومي قـــاعــدة أســاســيـــة إلعــداد الــدراســات
اHتـعلقـة بالـهنـدسة اHعـماريـة اخلاصـة باHشـروع ولتـحديد

اHستشار الفني اخلصائص التقنية اخلاصة �شروعه.

اHــادة اHــادة 3 : : تـــهــدف اخلـــصـــوصــيـــات الـــتــقـــنـــيــة لـــلـــســكن
الـتـرقـوي الـعـمـومي  إلى إنـتـاج سـكن ذي نـوعـيـةr وإجنـاز
ســـكـــنــات تـــلـــبي اHـــتـــطـــلـــبـــات احملـــلــيـــة ومـــزودة بـــعـــنـــاصــر

الرفاهية.

يــــجب أن تــــكــــون كـلّ اHــــواد الــــضــــروريــــة لــــتــــنــــفــــيـــذ
األشـغـال مـطـابـقـة لـلـتـنـظـيم واHـقـايـيس الـتـقـنـيـة اHـعـمـول
بــــهــــاr ويــــجب أن تــــكــــون صــــادرة من اإلنــــتــــاج ذي اHــــنــــشـــأ
اجلــــزائــــري وتــــســــتــــجـــيـب Hــــتــــطــــلــــبــــات اجلــــودة اHــــذكـــورة

بالتحديد في دفتر الشروط هذا.
يجب أن تسمح اخلصوصيات التقنية �ا يأتي :

- إنــتــاج إطـار مــبــني مـتــنــاسق ومــنـســجم ومــنـدمج
rنطقةHتماما مع موقع البناء وا

rعمارية والعمرانيةHالنوعية ا Yحتس -

وزارة السكن والعمران وا=دينةوزارة السكن والعمران وا=دينة
قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 3 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 24
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة r2015 يــحــدr يــحــدّد اخلــصــوصـــيــات الــتــقــنــيــةد اخلــصــوصـــيــات الــتــقــنــيــة

اخلاصة بالسكن الترقوي العمومي.اخلاصة بالسكن الترقوي العمومي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rدينةHإنّ وزير السكن والعمران وا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدّد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

rتمّمHعدّل واHا rدينةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-203 اHؤرخ
في 17 رمــضــان عــام 1435 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2014
الــذي يـــحــدّد شـــروط وكــيــفـــيــات شــراء الـــســكن الـــتــرقــوي

rالعمومي

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 14-203 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1435
اHوافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات
شراء سكن ترقـوي عموميr يهدف هذا القرار إلى حتديد
اخلـــصـــوصــــيـــات الـــتـــقــــنـــيـــة اخلـــاصــــة بـــالـــســـكـن الـــتـــرقـــوي

العموميr كما هي مبينة في اHلحق بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 3 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق

24 يناير سنة 2015.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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7 : : يــجب أن يــســهــر اHــسـتــشــار الــفــنيr أثــنـاء اHـادة اHـادة 
تصميم اHشروعr على ما يأتي :

- الـــبــحـث عن مــفـــهـــوم احلي في اHـــشــروع بـــتــعـــزيــز
حدوده وفـضاءاته اخلـاصة وتـزويده باألبـواب االفتـراضية

rاخلاصة به

- األخـذ بعـY االعـتبـار اإلطار اHـبنـي اHوجـودr فيـما
يـــخص هــــنـــدســــتــه اHـــعــــمـــاريــــــة وتـــركـــيــــبـــتــه وســــيـــاقــه

r(تباين- اندماج)

- تثـمـY الـفضـاء اخلـارجي بـإنشـاء عالقـة بـY اجلزء
اHبني والبيئة احمليطة.

يــجب أن تــتـجــســد هـذه الــعالقــة بــوضـوح عـن طـريق
فضاءات متسلسلة.

يــجـب عـــلى اHـــســتـــشـــار الـــفـــني أن يـــبــحـث ويــعـــطي
Hشروعه طابعا حضاريا خاصا.

ويــجب عــلــيه أن يــوفــر فــضـاءات انــتــقــالــيــة تـضــمن
الــــعـــبــــور الــــتــــدريــــجـي من االســــتــــعــــمــــال الــــعــــمــــومي إلى

االستعمال اخلاص.

يـــجب تــشـــجــيـع إنــشـــاء فــضـــاءات اجــتـــمــاعـــيــة داخل
مـــجــمــوعـــة اHــلـــكــيــة فـي شــكل عـــنــاصــر مـــرافــقــة خـــارجــيــة

للسكنات بانسجام تام.

- الــــســـــعـيr حـــــسب حـــــجـم اHــــشـــــروعr إلـى الـــــتـــــنــــوع
واإلثـــــراء عن طـــــريق هـــــنـــــدســـــة مـــــعـــــمـــــاريـــــة ومـــــعـــــاجلــــات
وتـركيبـات مخـتلفـة لكل مـجمـوعة ملـكيـة و/أو لكل وحدة

rمبنية

- تـسطـير هـدف حتقـيق هنـدسة مـعمـارية تـامةr من
شـأنــهــا أن تــكـون �ــثــابــة اسـتــجــابـة فــعــلــيـة لــطــلب مــحـدد

ومبY بوضوح.

يـــجب أن يـــتـــجــســـد مـــفـــهــوم "الـــهـــنـــدســة اHـــعـــمـــاريــة
التـامـة" عن طـريق تـركـيب الـعـنـاصـر اHـعـمـارية الـتي من
شـــأنـــهـــا اســـتــبـــعـــاد كل تـــغـــيـــيـــر في الـــواجـــهــات مـن طــرف

.Yالشاغل

- الــسـهــر عـلى االســتـغـالل احلـكــيم والـعــقالني لــشـكل
الـقـطــعـة األرضـيــة من أجل تـركـيــبـة عـمــرانـيـة ومــعـمـاريـة

rمثلى

- إدراج مــفـهـوم الــفـعــالـيـة الــطـاقــويـةr بـإدمــاج مـبـدأ
rتصميم بيئي ومناخي لضمان اقتصاد الطاقة

- تـــــرقــــــيـــــة احملـالت الـــــتــــــجـــــاريــــــة واخلـــــدمــــــات وكـــــذا
التجهيزات اجلوارية اHدمجةr عند االقتضاء.

الفصل األولالفصل األول
التركيب العمرانيالتركيب العمراني

الفرع األول الفرع األول 
توجيهات عامةتوجيهات عامة

اHـادة اHـادة 4 :  : يــجب أن تـكـون إقــامـة مــشـاريع الـســكـنـات
الـــتـــرقـــويــــة الـــعـــمـــومــــيـــةr مـــطــــابـــقـــة لألحــــكـــام احملـــددة في
مـخططـات التـوجيه والـتهيـئة والـعمران وكـذا مخـططات

شغل األراضي اHعمول بها.

وفي هــذا اإلطــارr يـــجب الــشــروع أثـــنــاء الــدراســات
rــشـروعHفـي حتـلــيل مــفــصل لــلــبـيــئــة احملــيـطــة بــا rاألولــيـة
بـصـفــة تـسـمح بـتـقـيـيم طـبــيـعـة الـعـراقـيل واخلـصـوصـيـات
وتـأثيـرهـا قصـد أخذهـا بعـY االعتـبـار عنـد تبـرير الـنمط
العـمراني اHـعتـمـد في التـصمـيم العـام للـمشـروع. ويجب
األخذ بعY االعتبـارr بصفة حتميةr عند التصميمr ضمن
جـــمــلـــة اخلـــصــوصـــيـــات األخـــرىr شــكل الـــقـــطــعـــة األرضـــيــة

وتضاريسها وموقعها وخصائص التربة.

يـــتــوفــر صــاحـب اHــشــروع عــلـى دراســة جــيــوتـــقــنــيــة
أولية Hوقع اHشروع.

يــجب تـصـمــيم األ�ـاط اجلـمــاعـيـة ونـصف اجلــمـاعـيـة
والفردية بصيغة مجمعة حسب اHنطقة وحجم التجمع.

اHادة اHادة 5 : : يجب أن تقدم الهـندسة اHعمـارية اHعتمدة
rبـشـكل أفضل rالثـراء والـتنـوع الـلّـذين يسـمـحـان بتـلـبيـة
مـــتــطــلـــبــات اHــســتـــفــيــدين من حـــيث اجلــمــال والـــرفــاهــيــة

ويجعل احلي موقعا لطيفا للسكن.

اHادة اHادة 6 : : يـجب أن يكون مـفهوم اHـعلم حاضـرا بصفة
دائـمــةr ويـجب أن تــسـمح الــبـيــئـة احلــضـريــة اHُـنـشــأة لـكل
واحـد بـتحـديـد مكـانه واالنـتـماء إلـيه كـمجـال من مـجاالت

احلياة.

يـــــجـب أن تــــكـــــون بـــــرامج الـــــســــكـــــنـــــات الــــتـــــرقـــــويــــة
الــعــمــومــيــة مــطــابــقــة إجــبــاريــا لألحــكــام احملــددة بــواســطــة

أدوات التعمير.
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11 : : يـــجـب تـــفـــضـــيـل الـــوحـــدات اHـــشــــكـــلـــة في اHــادة اHــادة 
تـقـسـيمـات أو شـوارع وسـاحات وكـذا مـجـموع الـفـضاءات
احلــــضــــريــــة مع ضــــمــــان شـــروط وكــــيــــفــــيــــات تـــســــيــــيــــرهـــا

وتخصيصها.

اHـــــادة اHـــــادة 12 : : يـــــجـب أن تـــــكــــــون كـــــثــــــافـــــة الــــــبـــــنــــــايـــــات
ومقـاسـاتـها مـطـابـقة لـألحكـام اHـنـصوص عـلـيـها في أدوات

التعمير.

- تـعــتـبـر بـنـايـات فـرديـةr الـسـكـنـات اHـوجـهـة إليـواء
عـــائــلـــة واحــدةr مـــشـــيــدة عـــلى وعــاء عـــقـــاري يــشـــكل وحــدة

عقارية.

- تعـتبر بنـايات نصف جـماعيةr الـسكنـات اHنجزة
في طــابـقـY (2) مع مــداخـل مــســتـقــلــة مــنــشــأة عــلـى وحـدة

عقارية مشتركة.

- تـعــتــبــر بـنــايــات جــمـاعــيــة مــنـخــفــضــةr الـبــنــايـات
اHـتـكـونـة من ثالثـة (3) إلى خـمـسـة (5) طـوابـــقr بـحيــث
ال يـــتــــعـــدى مـــســــتـــوى أرضــــيـــة آخـــر طــــابق قــــابل لـــلــــســـكن
بالنـسبة للمستوى ± 0,00 اHأخوذ عـلى مستوى الرصيف

على محور مدخل البناية ستة عشر (16) مترا.

- تــعــتــبــر بــنــايــات جــمـاعــيــة مــتــوســطــةr الــبــنــايـات
اHـتـكـونـة من سـتـة (6) إلى تـسـعــــة (9) طـوابــقr بـحــيث
ال يـــتــــعـــدى مـــســــتـــوى أرضــــيـــة آخـــر طــــابق قــــابل لـــلــــســـكن
بالنـسبة للمستوى ± 0,00 اHأخوذ عـلى مستوى الرصيف

على محور مدخل البناية ثمانية وعشرين (28) مترا.

- تعتبـر بنايـات جماعـية عالـيةr البـنايات اHـتكونة
مـن عــشـرة (10) طــوابق فــأكــثــرr بــحـيـث يـتــعــدى مــســتـوى
أرضـيــة آخـر طــابق قـابـل لـلــسـكــن بــالـنــسـبــــة لـلــمـســتـوى
± 0,00 اHـأخوذ عـلى مـسـتـوى الرصـيف عـلى مـحـور مدخل

البنـاية ثمانـية وعشرين (28) مترا. وفي حـالة البـنايات
اجلماعية العاليةr يجب تزويدها بسلم النجدة.

13 :  : يــــجب جتـــنب تـــصــــمـــيم الـــســـكـــنـــات فـــوق اHــادة اHــادة 
الـفراغ الصحيr وعـندما يـكون هذا اخليـار ضرورياr فإنه

ينبغي :

rاستغالل هذه الفضاءات كمواقف للسيارات -

- توفير بوابـات تفتيش في األماكن اHالئمة بصفة
rسيكHتسمح بالدخول السهل وا

- تصـمـيم شـبـابـيك تـهـوية بـقـدر كـاف وعـالr بـصـفة
rتسللHاء اHتمنع تسرب ا

- الــــســــعيr عن طــــريـق تــــصــــمــــيم مالئـمr إلى أفــــضل
انـدماج بـاجلمع بـY أفضل اسـتغالل لـلمـساحـات العـقارية

rاإلثراء في األشكال واألحجام Yشاريع وبHومواقع ا

- الـعـمل عـلى الـبحث عـن حلـول تـسـمح باالسـتـجـابة
إلى مــنـــطق تــقــلـــيص االحــتــيـــاجــات الــطـــاقــويــة لــلـــتــدفــئــة
والــــتـــكــــيـــيـف واإلضـــاءة االصــــطـــنــــاعـــيــــة عن طــــريق إعـــداد

rحصيلة طاقوية تقديرية

- تصـميمr من أجل احتـياجـات وظيفـية وبالـتناسق
مع اHـشروعr مـواقف سـيـارات في الـطـابق حتت األرضي
و/أو على الـسطـحr ومحالت جتـارية وخـدمات وجتـهيزات

rجوارية مدمجة

- تصميم مكتبY (2) ومحل تقـنيr يتم تخصيصها
rتصرف األمالك العقارية ومسكن البوابH

- يـبــلغ عــلـوّ اجلــدران اHــوجـودة حتـت أسـقف احملالت
التجارية واخلدمات 3,5 متر كأدنى حد.

وبـاإلضـافة إلى هـذه احملالت الـتـجاريـةr �ـكن تـصوّر
مـواقف لــلـســيـارات وقــاعـات الــريـاضــة ونـشــاطـات أخـرى

�اثلة على مستوى الطابق حتت األرضي للبنايات. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
التصميم اHعماريالتصميم اHعماري

الفرع األولالفرع األول
توجيهات عامةتوجيهات عامة

اHادة اHادة 8 : : يجب تكـييف الـتنـظيم الـفضـائي للـمسكن
مع �ط الـعيش احمللي وتلبـية متطلـبات األنظمة الـتقنية

للبناء اHعمول بها.  

اHــادة اHــادة 9 : : يـــجب أن يــلـــبي تـــصــمــيـم اHــســاكـن الــهــدف
rYزدوج الذي يكمن في الـبعد الوظيفي وراحة الشاغلHا
حــسب اHـتــطـلــبـات واخلــصـائـص احملـلــيـة والــثـقــافـيــة Hـوقع
بـــــنـــــاء اHـــــشـــــروع من حــــــيث �ـط الـــــعـــــيش وكـــــذا الـــــراحـــــة

احلرارية والصوتية.

اHــادة اHــادة 10 :  : يــجب جتــنـب تــكــرار اHــبـــانيr إذا لم يــكن
مبرراr على مسـتوى التصميم. ويجب أن يكون اHشروع

جزءا حضريا مدمجا في بيئته.

يجب أن يـكـون التـصمـيم مـنبـثقـا عن بـحث حقـيقي
يـــجــمع بــY األصـــالــة واالبــتــكـــار واحــتــرام عـــنــاصــر مــوقع

إقامة اHشروع.
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اHـنـاطق اHـنـاخيـة احلـارة. كـمـا يـوصى بـاستـعـمـال األقـنـعة
الـشـمـسـيـة لالحـتـمـاء من احلـرارة اHـرتـفـعـة جـدا في فـصل

الصيف.

rيــجب الــرجـوع r22 :  : عـنــد مــعــاجلــة الــواجــهــات اHـادة اHـادة 
في جـمـيع احلـاالتr إلى الـهـنـدسـة اHـعـمـاريـة احملـلـيـة فـيـما
يـخص مـواد الـبـنـاء واHـعـاجلـة والـلـون والـشـكل والـتـمـثـيل

وجتنب الرتابة الناجتة عن تكرار العناصر اHوحدة. 
يجب أن تساهم مـواد البناء بشكل فعال في معاجلة
الـــواجــهـــات عـن طــريـق مــلـــمـــســـهـــا ولـــونــهـــا وجتـــهـــيـــزاتـــهــا

وتنفيذها.

اHادة اHادة 23 :  : يجب أن تـأخذ أبـعاد الـفتـحات ومـعاجلـتها
بـعـY االعـتـبـار مـسـتـوى الـتـعـرض ألشـعة الـشـمسr حـسب

توجيه الواجهات وخصائص اHناخ األخرى.

اHـادة اHـادة 24 :  : يـشـكل اجلـزء الــسـفـلي أو الـطـابق األرضي
rلـلـمـبـنى مـكانـا اجـتـمـاعيـا مـنـدمـجـا. ويجب بـهـذه الـصـفة
تـعـزيــزه �ـرونـة كـبــيـرة واالتـصـال والــفـتـحـة والــشـفـافـيـة
والـثــراء وذلك بـتــجـنب إخــفـاء الــهـويـة عـن طـريق مــعـاجلـة

مالئمة �يزة بشكل واضح بالنسبة للجزء العلوي.

rــبــنىHيــجـب أن يــوفــر اجلـــزء الــعــلـــوي أو دعــامـــات ا
اHـكونان للسكـناتr فضاءات مسـتقبلة ومـعرضة للشمس

وخاصة وآمنة.

ويــــــجبr فـي جــــــمـــــيـع احلـــــاالتr جتــــــنـب الـــــدعــــــامـــــات
احلديدية قرب البحر.

اHـادة اHـادة 25 : : يــجب إجنــاز تـلــبــيـســات الــواجـهــات �ـواد
مسـتـدامة وسـهـلـة الصـيـانـة. ويجب ضـمـان مـعاجلـة خـاصة
لألجــزاء الـســفـلـيــة اخلـاصــة لـلــجـدران قــصـد جتــنب تـآكــلـهـا

واتساخها.

اHـادة اHـادة 26 : : يـجب إيالء اهـتـمـام خـاص Hـعـاجلـة األجـزاء
اHشتركة عن طريق العناية بالعناصر اآلتية :

- تــــلــــبــــيس األبــــهــــاء وأقــــفـــاص الــــسـاللم �ــــواد بــــنـــاء
rمالئمة وذات جودة

rناسبHكان اHوضع علب البريد في ا -
- وضع درابزين ساللم ذات نـوعية جتـمل هذا اجلزء

rبنىHمن ا
- تـهـيـئـة األسـطح الـقـابـلـة لـالسـتـعـمـال عـنـدمـا يـكون

rذلك �كنا
- تــخــصــيص أمــاكن إقــامــة أجــهــزة اHــراقــبــة وجــهـاز

االتصال الداخلي والتلفزيون.

- إجنـاز تــوصـيالت اHـيـاه الـقـذرة وقـواطع اHـيـاه عن
طـريـق فـتــحــات مـشــاعب اHــواسـيــر عــلى ارتــفـاع يــتـراوح

بY سطح األرض وأرضية اHبنى.

تــــمــــنع تــــوصــــيـالت اHــــيــــاه الــــقــــذرة وقــــواطع اHــــيــــاه
اHـنــجـزة بـواسـطــة عـنـاصـر فـي شـكل مـرفق عــلى مـسـتـوى

الفراغات الصحية.

14 : : في حـــالـــة اHـــداخـل اHـــرتـــفـــعـــة بـــالـــنـــســـبـــة اHــادة اHــادة 
لـلـرصـيفr يـجب أن يتـوفـر اHـبنـــى علــى مـنـحـدر دخـول
rويـكـون عرضه 0.80 مـتـرا r%4 ال يـتـعـدى انـحـداره نـسـبـة

على األقلr مخصص لألشخاص ذوي احلركة احملدودة.

اHـادة اHـادة 15 :  : يـجب أن يــتـكـون كل طــابق من أربـعـة (4)
سكنات على األكثر.

وفي جـمــيع احلـاالتr جتــنب تـوزيع الـغــرف في جـهـة
واحدة من الرواق.

اHـادة اHـادة 16 :  : يُـسـمح بتـهـيـئة سـطـوح قابـلـة لالستـعـمال
اHـشتـرك. وفي هـذه احلالـةr يجب عـلى اHـهنـدس اHعـماري

إدخال التنظيم والتكييفات الالزمة.

اHـادة اHـادة 17 :  : في حــالـة وجــود تــصـمــيم يــقـتــرح تـراجــعـا
مـقارنة مع الرصـيفr فإنه يجب حـماية الفـضاء الوسيط
بـسـيـــــاج خـفـيـــف ال يـتـعــــــدى ارتـفـــــاع جـزئــه الـصـلــب

ستY (60) سنتيمترا. 

اHـادة اHـادة 18 :  : يــجب أن يـصــمم بــهــو مــدخل اHــبـنـى عـلى
أنه محيـط استقـبال ذو أبـعاد مـناسـبة من حـيث االرتفاع
والعـرض و�ـنع الـدخول إلى قـفص الـساللم اHـوجود حتت

مسطح الساللم الوسيط.

اHادة اHادة 19 :  : يجـب أن يكـون باب مـدخل اHبـنى عنـصر
زيــنــة مــزودا بــزخــرفــة مـالئــمــةr ويــجب أن تــكــون أبــعــاده

منسجمة مع اتساع ومعاجلة الواجهة.

20 :  : يــجب تــمــيــيــز مـــســطح ساللم الــراحــة عن اHـادة اHـادة 
فضـاء تـوزيع السـكنـات عـلى مسـتوى الـطـابقr قصـد منح

هذه األخيرة اHساحات الالزمة.

Yـــبـــاني بـــعـــH21 :  : يـــجب أن تـــأخـــذ واجـــهـــات ا اHــادة اHــادة 
االعـــتــــبـــارr في جـــمـــيع حــــاالتr الـــتـــوجـــيـــهـــات بـــالـــنـــســـبـــة

لتعرضها ألشعة الشمس والرياح السائدة.  

وفـي كل احلــــاالتr يــــجـب تــــفــــضـــــيلr الــــتـــــوجّه نــــحــــو
اجلـنــوب قـدر اHـسـتــطـاعr  السـتــقـطـاب أشـعــة الـشـمس في
فــــصل اخلـــريف وذلـك عـــلى مـــســـتـــوى اHــــنـــاطق اHـــنـــاخـــيـــة
الــــبــــاردةr وجتــــنب الــــتــــوجّه نــــحــــو الــــشـــرق والــــغــــرب في
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- تخـصـيص أمـاكن لـلقـمـامـة اHنـزلـيـة بصـفـة تـسمح
بـتجنب تشـويه الرؤية وانبـعاث الروائح الكـريهةr ولهذا
الــغـــرض يـــســتـــحـــسن تـــوفــيـــر حـــاويــات قـــمـــامــة مـــدفـــونــة

rومزودة بآلية تسمح بجمع النفايات

- التـأكد من أن اإلنـارة اخلارجـيـة قد صُـممت بـشكل
يضمن اإلضاءة الكافية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم الفضائي للمسكنالتنظيم الفضائي للمسكن

اHـادة اHـادة 30 : : تقـدر مـسـاحة الـسـكن الـترقـوي الـعـمومي
من نوع جمـاعيr مع األخذ بـعY االعـتبـار نسـبة الـتفاوت
اHسـمـوح بهـا بـالزيـادة أو بـالنـقـصـان التي تـقـدر بخـمـسة

باHائة r(% 5 ±) كما يأتي :
- 80 مـتـرا مـربـعـا قـابـال لـلـسـكن بـالـنـسـبـة لـسـكـنـات

rF3 من نوع
- 100 مـتـر مـربـع قـابال لـلــسـكن بـالــنـسـبـة لــسـكـنـات

rF4 من نوع
- 120 مـتـر مـربـع قـابال لـلــسـكن بـالــنـسـبـة لــسـكـنـات

.F5 من نوع

يــتم حتــديــد تــوزيع الــنـوعــيــة حــسب الــطــلب اHــعــبـر
عنه. 

اHـادة اHـادة 31 : : يـجب أن ال يــتــعـدى اHــعـامل K الـذي �ـثل
نــسـبـة مـجــمـوع اHـسـاحــات الـقـابـلــة لـلـسـكن فـي الـسـكـنـات
واHــســاحــة اHــبـنــيــةr قــيــمـة r0,70 أي مــســاحـة اHــســكن دون

األجزاء اHشتركة.
اHـســاحـة الـقـابـلـة لـلـسـكناHـســاحـة الـقـابـلـة لـلـسـكن : تُـحـسب من داخـل الـغرف
واHـــطــبخ واHـــمــر ووحـــدة الـــتــخـــزين وكــذا قـــاعــة اجلـــلــوس
واحلـــمـــام واHــرحـــاضr بــاســـتـــثــنـــاء مــســـاحـــات الــشـــرفــة أو

الشرفات واHنشر.
اHـســاحـة اHـبـنـيـة :اHـســاحـة اHـبـنـيـة : حتـسـب من خـارج اHـبــنى وتـمـثل
مـجـمـوع اHـسـاحـات خـارج األشـغـال لـكل طـابقr بـاسـتـثـناء

مساحة السطحr وعند االقتضاءr مساحة مدخل الدرج.

الفرع األولالفرع األول
التصميمالتصميم

اHادة اHادة 32 : : يتكون كل مسكن من نوع F3 من :
r1. قاعة جلوس

rY2. غرفت
r3. مطبخ
r4. حمام

اHـادة اHـادة 27 : : األبـعــاد الـدنــيـا الــتي يـجب مــراعـاتــهـا في
األجزاء اHشتركة هي :

YالتعيYاألبعاداألبعادالتعي

عرض بهو اHدخل

اHــســافــة بــY بــاب مــدخل اHــبــنى وأول
درجـــة لـــلــســـلم أو عـــنـــد الـــوصــول إلى

درابزين اHدخل

عرض باب مدخل اHبنى

عرض باب مدخل اHسكن

عرض مجموعة الدرج  

 3,50 م

 4,00 م

 1,60 م

 1,10 م

 1,20 م

اHـادة اHـادة 28 :  : يــجب أن يــضـمن تــوجه الــســكـنــات دخـول
أشـــعــــة الـــشـــمس إلـى قـــاعـــة اجلـــلـــوس واHــــطـــبخ وجـــزء من

الغرف.
وزيــادة عـلى نــســبـة دخــول أشـعــة الــشـمس اHــرغـوب
Yــســتــشــار الـفــني أن يــأخــذ بــعـHفـإنـه يـجـب عـلى ا rفــيــهــا
االعتبار اHنـاخ وشكل القطعة األرضـية واHناظر والرياح
الـــســائـــدة قــصـــد االســـتــفـــادة من شــروط الـــرفـــاهــيـــة الــتي

توفرها العوامل الطبيعية.

rــادة 29 : : قــصـــد تــصـــمــيم مـــشــروع تـــام ومــنـــســجمHــادة اHا
حسب حجمهr ينبغي :

- تــوفـــيــر تـــهــيــئـــة خــارجـــيــة ذات نـــوعــيـــةr مع أثــاث
Yحـــضــــري مـــنـــاسـب ومـــســــاحـــات خـــضــــراء مع األخــــذ بـــعـــ

rناخية احملليةHاخلصائص ا rاالعتبار أثناء تركيبها
- توفير تلبـيسات مناسبة لطرق الدخول والطرق

rو�نع التلبيس على البارد rيكانيكيةHا
- جتـنب تـداخـل احلـركـة اHـيـكـانـيـكـيـة مع الـفـضـاءات

rYساحات اللعب وللراجلH اخملصصة
rعــنــد تـــهــيــئـــة الــفــضــاءات rاالعــتــبـــار Yاألخــذ بــعـــ -

rاألشخاص ذوي احلركة احملدودة
- تـــوفــــيـــر ســـاحــــات الـــلـــعـب واالســـتـــرخــــاء لألعـــمـــار
الــثالثــة (ســاحـات لــعبr وفــضـاءات اجــتــمـاعــيــة وااللـتــقـاء

r(واالسترخاء
- تـــــوفــــــيــــــر أمــــــاكن وقــــــوف الــــــســـــيــــــارات (مــــــواقف
ســيـــارات في الـــطـــابق حتت األرضـي و/أو عــلـى الــســـطح)

rعدل سيارة واحدة لكل مسكن على األقل� rبعدد كاف
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الفصل الرابعالفصل الرابع
تنظيم  اHساحات وتوزيعهاتنظيم  اHساحات وتوزيعها

اHــادة اHــادة 35 : : يــجب أن تـــكــون اHــســاحــة الـــدنــيــا لــغــرفــة
اجللوس 22 مترا مربعا.

اHادة اHادة 36 : : يجب أن تـكون اHـساحـة الدنيـا للـغرفة 12
مترا مربعا.

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

اHـــــادة اHـــــادة 37 : : يــــــجب أن يــــــوفـــــر اHــــــطـــــبـخr زيـــــادة عــــــلى
وظائـفه اHعـتادةr إمـكـانيـة أخذ الـوجبـات وتكـون مسـاحته

الدنيا : 
rF3 سكن من نوعH 12 مترا مربعا -
rF4 سكن من نوعH 14 مترا مربعا -
.F5 سكن من نوعH 16 مترا مربعا -

اHادة اHادة  38 : : حتدد اHساحة الدنيا للحمام كما يأتي :
rF3 سكن من نوعH 4 أمتار مربعة -
rF4 سكن من نوعH 5 أمتار مربعة -
.F5 سكن من نوعH 6 أمتار مربعة -

ويجب أن يكون مجهزا بحوض ذي أبعاد قياسية.

اHــادة اHــادة 39 : : حتــدد اHــســاحــة الـــدنــيــا لــلــمــرحــاض بـ 1,5
مترا مربعا.

ويـجب أن يكون مـصمما بـطريقـة ال تشكل أي ضيق
وظيفيr ال سيما عند فتح الباب والدخول.

اHـــــادة اHـــــادة 40 : : مــــــاعـــــدا في احلـــــاالت اخلــــــاصـــــةr يـــــجب أن
.Yياه على إضاءة وتهوية طبيعيتHتتوفر دورات ا

اHادة اHادة 41 : : يـجب أن ال تقل مـساحـة اHمـرات (حركات
داخليـة وبهو وأروقـة) عن نسبة 10% من اHسـاحة القابلة

للسكن باHسكن.
يـجب أن تـضـمـن اHـمـرات دور الـتـوزيـع واHـسـاهـمـة
بـأقصى حد في احلركـة الداخليـة للمسـكن بتفادي األروقة

الضيقة.

اHـادة اHـادة 42 : : تــقـدر اHـســاحـة األفـقـيــة لـلـتــخـزينr مـاعـدا
دواليب اHطبخr كما يأتي :

rF3 سكن  من نوعH 2 مترا مربعا -
rF4 سكن من نوعH 3 أمتار مربعة -
.F5 سكن من نوعH 4 أمتار مربعة -

r5. مرحاض
r6. �ر

r7. وحدات تخزين
8. منشر.

يتكون كل مسكن من نوع F4 من :
r1. قاعة جلوس
r2. ثالث غرف

r3. مطبخ
r4. حمام

r5. مرحاض
r6. �ر

r7. وحدات تخزين
8. منشر.

يتكون كل مسكن من نوع F5 من :
r1. قاعة جلوس
r 2. أربع غرف

r3. مطبخ
r4. حمام

r5. مرحاض
r6. �ر

r7. وحدات تخزين
8. منشر.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التنظيم الوظيفي للمسكنالتنظيم الوظيفي للمسكن

اHــادةاHــادة33 : : يـــجـب أن تـــكــون الـــفـــضـــاءات الـــوظـــيـــفـــيــة
لـلـمـسـكن مـسـتـقـلـة تـمـامـا ومـزودة بـاتـصـال مـبـاشـر يؤدي

إلى بهو التوزيع.
يــجـب أن يــســتـــعــمل الــتـــصــمــيـم األمــاكن اســـتــعــمــاال
أمـــــثلr وذلـك عن طـــــريق الـــــتـــــرتـــــيب احلـــــكـــــيم بـــــتـــــعـــــزيــــز

الفضاءات. 

اHــــــــادة اHــــــــادة 34 : : يــــــــجـب تــــــــصــــــــور بـــــــــعـض الــــــــفــــــــضــــــــاءات
وتصـميـمـها حـسب اHـتطـلـبات اHـرتبـطـة بعـادات وتـقالـيد
اجملـــتــمـع احملــلي وذلـك بــاحلـــفـــاظ عــلـى الــغـــايــة الـــوظـــيــفـــيــة

لألماكن واتصاالتها.

rـشـروعHحـسب مــوقع ا rاالعـتـبــار Yيــجب األخـذ بـعــ
األحــكــام الــتـــنــظــيــمــيــة اHــطــبــقــةr ال ســيــمــا مــنــهــا األحــكــام
الـواردة في "دفتر الـشروط الـتقـنيـة والوظيـفيـة اHطـبقة

في مناطق اجلنوب".
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اHـادة اHـادة 43 : : يجب تـخـصـيص شرفـات ومـقـصورات أو
أسطح كامتداد لغرفة اجللوس أو للغرفة أو لعدة غرف.

يــجب أن تـــتــراوح اHـــســاحـــة اإلجــمـــالــيـــة لــلـــشــرفــات
rبـالــنـســبـة لــكل نـوع من الــسـكن rـقــصـوراتHواألسـطـح وا
بY 12 % و15 % من اHساحة القابلة للسكن في اHسكن.

rال يقل عرضه عن 1,40 متر rيجب تخـصيص منشر
كامتداد للمطبخ.

 يــــجـب أن يـــــحـــــجب اHـــــنـــــشـــــر اHالبس عـن اHـــــنـــــظــــر
اخلارجيr مع السماح بدخول األشعة الشمسية الكافية.

يــجب تـــخــصـــيص مــكـــانــY مـــحــجـــوبــY عن اHـــنــظــر
اخلــارجـي لــلـــمــكـــيــفـــات وجتــهـــيــزاتـــهــا الـــكـــهــربـــائــيـــةr عــلى

مستوى غرفة اجللوس وغرفة األبوين. 

و�كن استغالل هذه اHـساحةr عند االقـتضاءr كمكان
وظيفي ملحق باHطبخ.

تــتــكــون الــســكــنــاتr الـتـي سـيــتـم إجنـازهــا في شــكل
أفقيr من ساحات عوضا عن الشرفات واHناشر.

اHـادة اHـادة 44 : : يـجب أن يــتـأكـد اHــسـتــشـار الـفــنيr أثـنـاء
الــــتــــصــــمــــيمr من أن الــــنــــســــبــــة بــــY طــــول وعــــرض قــــاعـــة
اجلــلــوسr وبـــY الــغــرف واHـــطــبخ مالئـــمــة بــشــكـل يــضــمن

استعمال اجملال احملدد إلى أقصى حد واستغالله.

اHـادة اHـادة 45 : : يقـدر االرتـفـاع الصـافي األدنــى لـلـسقــف
بـ 2,90 مترا.

اHـادة اHـادة 46 : : يــجب تـنــسـيق أبــعـاد الـفــتـحـاتr ال ســيـمـا
مـنـهـا فــتـحـات الـنـوافـذr وفــقـا لـلـشـروط اHــنـاخـيـة اخلـاصـة

بكل منطقة من الوطن.

وعـــلى ســبـــيل الــبـــيــانr يـــجب أن تــســـتــعــمـل األبــعــاد
خارج إطارات الفتحات واHبينة أدناه كمرجع أساسي :

. باب مدخل اHسكن :

. أبواب النوافذ :

. النوافذ :

. األبواب الداخلية :

1,10 م x 2,17 م

1,04 م x 2,17 م - 1,04 م x 2,40 م
1,20 م x 2,17 م - 1,20 م x 2,40 م

1,40 م x 2,17 م - 1,40 م x 2,40 م.

0,80 م x 0,63 م - 1,20 م x 1,60 م
0,90 م x 1,40 م - 0,90 م x 1,50 م

1,20 م x 1,20 م - 1,20 م x 1,40 م.

0,85 م x 2,17 م - 0,95 م x 2,17 م
0,70 م 2,17x م.

الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
نظام البناءنظام البناء

47 : : تــمــنح احلــريــة الــتــامــة القــتــراح أي نــظــام اHـادة اHـادة 
بناء �كن أن يتناسب مع اHشروع وموقع إقامته.

يـــــشــــجـع االخــــتـــــراع والــــلـــــجــــوء إلـى اســــتـــــعــــمـــــال كل
تــكــنـــولــوجـــيــات جــديـــدة بــالـــنــســبـــة لألنــظـــمــة احلـــالــيــة أو

القد�ة. 

يـجب أن يتناسب نـظام البـناء مع اHناخ والـهندسة
اHعمارية احمللية.

اHــادة اHــادة 48 : : مــهــمـــا كــانت االخـــتــيــارات اHـــقــررةr فــإنه
يـجب أن يتوافق النظـام اHعتمد ومـواد البناء اHسـتعملة
تمـاما مع اHعـايير واألنـظمة اHـعمول بهـا في مجال األمن
واالستـقرار واHـقاومـة والدوام وشـروط الراحـة احلرارية

والصوتية.

كــمــا يــجب تــبــريــر االخــتــيــار بــالــعالقــة مـع األهـداف
فيما يخص آجال اإلجناز وتكلفة اإلجناز النهائية.

الفصل السادس  الفصل السادس  
جتهيزات السكناتجتهيزات السكنات

اHادة اHادة 49 : : تـشكل اخلـصوصـيـات احملددة أدنـاه في هذا
الــفــرعr الــنــســبــة الــدنــيــا اHــطــلــوبــة في مــجــال جتــهــيــزات

اHسكن.

يـجب تصـمـيم وتـنفـيـذ التـجـهيـزات الـصحـيـةr التي
سيتم توفيرهـا في األماكن اHذكورة أدناهr طبـقا للوثيقة
الــتـــقـــنــيـــة الــتـــنــظـــيــمـــيــة DTR E.8.1 "أشــغـــال الــرصـــاصــة

الصحية".

50 : : حتــدد أبــعــاد تــزويــد ووضع مــجــمــوعــة من اHـادة اHـادة 
أثـــاث اHــطـــبخ عــلى أرجـل مــكــونـــة من هــيـــاكل ذات صالبــة
كــافـــيــة وطـــبـــقــات مـــصــفـــحــة ووطـــيــدات من PVC مــلــونــة
ومـــشـــكـــلــة حـــسـب الــنـــمـــوذج اخملــتـــار مـن طــرف اHـــهـــنــدس

اHعماريr حسب نوعية اHسكنr كما يأتي :     
rF3 سكن من نوعH بالنسبة rمتر مربع (0,60 x 2,70)
rF4 سكن من نوعH بالنسبة rمتر مربع (0,60 x 3,00)
.F5 سكن من نوعH بالنسبة rمتر مربع (0,60 x 3,50)

- مـستـوى عـمل منـجـز من قطـعـة واحدة من الـرخام
عـالي اجلـودة تـكـون حوافـه منـحـنـيـة ومـوضـوع فـوق أثاث
سـفــلي ويــحـتــوي عـلى كـل احلـجــوزات اخلـاصــة بـالــبـالــوعـة

rوخالط الصنبور
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اHـادة اHـادة 53 : : حتـدد الـتـدفـئة داخـل الـسكـنـات عن طـريق
مـــراجل الــغـــاز اHــكــثـفr الــتي حتــدد قـــدرتــهـــا عــلى أســاس
15 Yـعــني في الـغـالب بـHاحلـصـيـلـة الــطـاقـويـة لـلــمـسـكن ا
rعـلى األقل rوســعـة خـاصــة أدنـاهـا 12 ل/د rو30 كـيــلـو واط
لـلمـاء الـسـاخن الـصـحي مـع تـراكم مـجـهـري متـصـل بدارة

أنابيب متعددة الطبقات ومشعات.

يـــجب أن يــتــوافـق اHــرجل مـع اHــعــايـــيــر والــتـــنــظــيم
اHعمول بهاr ال سيما :

- rEN 13203 بـــالــــنـــســـبـــة لـــنـــوعـــيــة اHــاء الــســاخن
rاء الساخنHبالنسبة لراحة ا EN 625و

- مــعـيـار NBN B61-002 "مـراجل الـتـدفــئـة اHـركـزيـة
ذات قــــــدرة إســـــمـــــيـــــة أقـل من  70 كـــــيــــــلـــــوواط"r وتـــــهـــــدف
اخلـصـوصـيـات اHـتـعـلـقـة �ـكـان تـركـيـبـهـا وإمـدادات الـهواء
Yــــســــتـــشــــارين الــــفـــنــــيـــHوتــــفـــريـغ الـــدخــــان إلى تــــزويـــد ا
ومـصــمـمي جتــهـيــزات اHـدفـآت بــالـقــواعـد اHــتـعــلـقــة �ـكـان

تركيب اHراجل.

تــنــتــشـر احلــرارة عــبــر مـشــعــات تــثـبّـت عـلـى احلـائط
بــواســطــة خــطــاف أو حــامــلــة مــزود بــحــنــفــيــة تــفــريغ لــكل

مشعاع.

يــجـب أن تــكــون اHــشــعـــات مــشــكــلــة مـن عــنــاصــر من
الــفـــوالذ أو األHــنـــيــومr ذات ارتـــفــاع أكـــبــر أو يـــســاوي 600
مــيـلـيـمــتـر. كـمــا يـجب أن تـكــون هـذه اHـشـعــات من الـنـوع

الرفيع وتطابق اHقاييس والتنظيم اHعمول بها. 

يـجب أن تــتـوافق اHــشـعـات مع مــعـيـار EN 442 ومع
أي تنظيم آخر معمول به.

ال يـتـم حتـديــد نـوع اHــشـعــات وعـددهــا إال بـعــد حتـديـد
قدرة التدفئة الالزمة.

اHــادة اHــادة 54 : : يــكــون الــتـــبــريــد الــداخــلي لـــلــمــســاكن عن
طـريق مـكـيـفـات فـرديـة من نـوع نـظـام سـبـلـيت لـفـضاءات

وغرفة اجللوس والسير.

وحتـــدد قــدرتـــهـــا عــلى أســـاس احلـــصــيـــلـــة الــطـــاقـــويــة
DTR C3.4 لــلــمـســكن طــبـقــا لــلـتــنــظـيـم احلـراري اجلــزائـري
"اHــــتــــعــــلق بــــقــــواعــــد حــــســــاب اإلســــهــــامــــات احلــــراريــــة في

اHباني".

يـجب تـصـميم وإجنـاز األجـزاء اخلـارجـيـة للـمـكـيـفات
في أمــاكن جتـعـلـهـا غـيـر مـرئــيـة من اخلـارج وذلك بـتـهـيـئـة
رؤوس وتــرجــعــات عــلى مــســتــوى الــواجــهــات إليــوائــهـا أو

وضعها على مستوى اHقصورات. 

- بــــالــــوعـــــة مــــطـــــبخ مــــشـــــكــــلــــة مـن حــــوضــــY (2) من
السـيراميك عـالية اجلـودة وصنبـور مخلط أحـادي التحكم

rنقار قابل للتوجيه من النوع الرفيع�

- أثاث سفـلي للتـخزين مـجهز بـأبواب قـابلة لـلفتح
ومــفــصـلــة قــابـلــة لــلــتـعــديلr غــيــر مـرئــيــة ومـرافع وأدراج

rمجهزة �قلص للصدمات

-  عـــمـق عـــمــــودي كــــامل (إال حتـت الـــبــــالــــوعـــة حــــيث
r(يكون جزئيا

- جــــدران جـــــانــــبـــــيــــة (�ـــــا في ذلـك  بــــاHـــــقــــابل رأس
r(الثالجة

- يجب تخصـيص أدوات حديدية من الـنوع الرفيع
rوتكون موضوع اقتراح العينات

- أثاث عـلـوي لـلـتـرتـيب مـزود بأبـواب قـابـلـة لـلـفتح
ومفصلة قابلة للتعديلr غير مرئية ومرافع.

اHـادة اHـادة 51 : : يــشـمل تـزويـد ووضع مــجـمـوعـة من أثـاث
ومـغـسل لـلــحـمّـام يـتـكـون من أثــاث عـلى أرجل مـكـونـة من
rسمكه 18 ميـليمترا rعالي اجلودة (MDF) صفحHاخلشب ا
مع االحتـفاظ بفـراغات حلـوض الغسـيل واحلنفـيات حسب
الـنمـوذج اHـلون واخملـتار من طـرف اHـهنـدس اHعـماري ذي

أبعـاد x 0,6 0,9 مr ويضم ما يأتي :

- مـــســتــوى عـــمل مــنـــجــز من الـــغــرانـــيت أو الــرخــام
عـالي اجلودة تـكـون حوافه مـنحـنـية ومـزود بحـوض غارق
من الـسـيـرامـيك األبيض وصـنـبـور مـخلط أحـادي الـتـحكم

rعالي اجلودة مركب بطريقة غير مرئية

LED 0,9 x 0,8 اجلـزء الـعلـوي مـجـهـز �ـرآة عـرضـها -
rمع إضاءة ومنشب كهربائي غارق

- اجلـزء السفلي مـزود بدرجY �ـقلصات لـلصدمات
 وأبواب �فصالت قابلة للتعديل وغير مرئية.

اHــادة اHــادة 52 : : يـــجب جتـــهـــيـــز احلــمّـــــام بـــحـــــوض طــولــه
1,70 مـــتـــر من فــــوالذ مـــطـــلي أو من األكـــريـــلــــيك مع أرجل

قـابـلـة لـلـتـعـديل ومـنـفـصـلـة عن جـسم احلـمّـامr وتـتـكـون من
العناصر اآلتية :

- صـنـبـور خالط من حــلق من الـنـوع الـرفـيع مـجـهـز
بـــأنــــبـــوب مـــطـــلـي بـــالـــكــــروم ومـــرن طـــوله 1,60 م ومــرش

ودعامة مطلية بالكروم.

- مـرحاض مـجـهز �ـقـعد من الـصنـف اإلجنلـيزي من
الـســيـرامـيـك األبـيض ومــجـهــز بـدفــاقـة مـاء وحــوض غـسل

اليدين.  
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اHسكن بـاستعمـال مقاطع تـنظيـمية قـصد ضمـان رفاهية
صـحــيـة لــلـمــسـكن بــتـهـويــة طـبــيـعــيـةr طــبـقـا لــلـمــتـطــلـبـات
DTR C3.31 ـذكــورة في الـوثـيـقــة الـتـقـنــيـة الـتـنــظـيـمـيـةHا

"التهوية الطبيعية - احملالت ذات االستعمال السكني".

يـوصى بـاسـتعـمـال أنابـيب "شـانت" لـتـهويـة اHـسكن
في حـال عدم الـتمـكن من استـعمـال فتـحات عـلى مسـتوى

الواجهات لغرض التهوية الطبيعية.
59 : : يــجـب تــركــيب الــكــهــربــاء تــبــعــا لــلــقــواعــد اHـادة اHـادة 

الفنية �عدات ذات جودة معترف بها.
ويجب أن تكون أشغال الكهرباء مطابقة Hا يأتي :

- الـوثيقة الـتقنيـة التنظـيمية DTR E 10.1 "أشغال
r"باني السكنيةHتنفيذ التجهيزات الكهربائية في ا
rدنيةHأنظمة وتوصيات ومتطلبات احلماية ا -

- أنظمة وتوصيات ومتطلبات سونلغاز.
يجب أن يزود كل مكان بالتجهيزات اآلتية:

بالنسبة لقاعة اجللوس :بالنسبة لقاعة اجللوس :
r(1DA ou 2SA) نقطتي (2) إضاءة -

r(P+T) ثالثة (3) مناشب مع منشب باألرض -
rمنشب (1) هوائي جماعي للتلفاز -

rمنشب (1) هاتف -
- جتهيز كهربائي Hكيف الهواء.

.RJ45 منشب لألنترنت من نوع -
بالنسبة للغرفةبالنسبة للغرفة :

rSA نقطة (1) إضاءة -
r(P+T) منشبي كهرباء (2) مع منشب األرض -

rمنشب (1) هوائي جماعي للتلفاز -
rRJ45 منشب لالنترنت من نوع -

- جتهيز كهربائي Hكيف الهواء في غرفة األبوين.
بالنسبة للمطبخ :بالنسبة للمطبخ :

rفي السقف SA نقطة (1) إضاءة -
- مــســطــرة 0.60 مع مـــنــشب +T فــوق ســـطح طــاولــة

rالعمل
- ثالثــة (3) مـــنـــاشب كـــهـــربـــائــيـــة مـع مــنـــشب أرض

(P+T) على ارتفاع 1.60 متر من األرضية.

يـجب أن تـكـون اHـكـيـفـات اHـسـتـعـمـلـة في كل مـسـكن
من صـــنـف "أ" حـــسب الــــتـــنـــظـــيـم اجلـــزائـــري اHــــعـــمـــول به
واخلـاص بالـتـصنـيف الـطاقـوي لألجـهزة الـعـاملـة بـالطـاقة

الكهربائية.

55 : : يـــجب وضـع تـــركـــيـب مـــســـبق لــــصـــنـــبـــور اHــادة اHــادة 
الـوقـف/الـتـغـذيـة وكـذا أنـظـمـة الـصـرف اجملـهـزة بـسـيـفـون
وذلـك عـلى مـسـتـوى اHــطـبخ بـالـنـســبـة لـغـسـالـة األواني أو

اHنشر بالنسبة لغسالة اHالبس.

يجب تـصميم شـبكة مجـهزة بسـيفون لـصرف اHياه
على مستوى اHقصورة.

يـــجب وضع نــظـــام القــتـــصــاد اHــاء الـــصــالح لـــلــشــرب
والــطـاقــة عــلـى مـســتــوى كل مــبــنـى وذلك قــصــد تـخــفــيض
االسـتــهالك اHـفــرط لـلــمـاء وأنــظـمـة الــضخ الـتـي تـسـتــهـلك

نسبة عالية من الطاقة.

اHادة اHادة  56  :  : يـجب تركـيب عداد تقـسيم اHـاءr مصادق
Yعـــلـى مــســـتـــوى كـل مــســـكـن ومــجـــهـــز بـــحـــنـــفـــيـــتــ rعـــلـــيه
للتوقيفr إحداهما في أعلى العداد واألخرى في أسفله.

57 : : يـــجب الـــتـــمـــيـــيـــز بـــY قـــنـــوات الـــصـــرف اHــادة اHــادة 
الـصـحي واHـيـاه القـذرة ومـيـاه األمـطـارr الـتي تـوجـد على
مستوى اHنـاشر والشرفات واHـقصورات والتي �كن أن
تـــؤدي إلى مــــجـــرى واحــــدr ال ســـيــــمـــا فـي حـــالــــة الـــشــــبـــكـــة

اHوحدةr ولكن ال يجب أن تظهر أي قناة على الواجهة.

يجب تـصريف مـياه األمـطار بـأنابيـب مناسـبةr مع
جتنب تصريفها فوق الواجهات مباشرة.

يــجب تــصــمــيم الــعــمــود الــصــاعــد اخلــاص بــالــتــزويـد
باHياه الصاحلة للشرب في شكل مظلة.

يـجـب تـخـصــيص عـمـود (1) جــاف �ـد عـلى األقل إلى
كـل طــابق لــكل مــبـــنى (بــالــنــســبــة لـــلــبــنــايــات اHــتــوســطــة

والعالية)r يتم إجنازه وفقا لتوصيات احلماية اHدنية.

يـتم تـركـيب تـهـويـةr تدعى أولـيـةr في اجلـزء الـعـلوي
لـكل مـاسـورة تـصـريف مـصـمـمـة ومـنـفـذة طـبـقـا لـلـوثـيـقـة
الـــتــــقــــنــــيـــــــة الــــتـــنــــظــــيــــمــــيــــــة DTR C 3.31 "الــــتــــهــــويــــــة

الطبيعيـــة - احملالت ذات االستعمال السكني.

58 : : جتهـز اHـساكن �ـداخل لـلهـواء ذات مـقاطع اHادة اHادة 
تـنـظـيـمـيـة في الـغرف اخملـصـصـة لـلـحـيـاة الـيـومـيـة (غـرفة
اجلـلــوس والــغــرف) ومـخــارج لــلـهــواء في الــغـرف الــرطــبـة
(اHـــطـــبـخ و احلـــمـــام) وكــذا فـــتـــحـــات لـــتـــنـــقل الـــهـــواء داخل
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يـــجـب تـــصـــمــــيم األعــــمـــدة الـــصــــاعـــدة الــــكـــهـــربــــائـــيـــة
وإجنازهاr طبقا Hواصفات وتوصيات سونلغاز.

وبـــالــنــســـبــة لـــلــفــضـــاءات اخلــارجـــيــةr بــاإلضـــافــة إلى
األحـكام الـتي تـنص عالوة عـلى تـخـصـيص أمـاكن لألعـمدة
لـــتــمــريـــر أسالك الــهـــاتف والــشـــبــكـــات األخــرىr يــجب أن
تكون الشبكات والتجهيزات اخلارجية مطابقة للمعايير

والتنظيم اHعمول بها.

اHــــادة اHــــادة 60 : : يــــجـب إجنــــاز الـــــنــــجــــارة الـــــداخــــلـــــيــــة من
اخلـشب األحـمـر الـكـامل ذي اجلـودة الـعـالـيـة (اخلـيـار األول)
ذي ألـيــاف مـســتــقـيــمـة كــامل ال يــحـتــوي عـلى فــراغـات وال
الـتـواءاتr ولم يـتــعـرض لـتـشـوهـات وثـقـوب تـعـفن وتـلف
ســبــبه احلــشــرات وتــصــدع وفـصـل وفــقــاعـات وتــمــزيق أو
تـشــوهـات أخـرىr بــاتـبـاع الــقـواعـد الــفـنـيــةr كـمـا يــسـتـلـزم

ذلك القيام بإجراءات الضبط والوضع اجليد.

يـــــجـب أن ال تـــــكــــــون درجـــــة الـــــرطــــــوبـــــة فـي اخلـــــشب
اHــسـتــعـمل عــالـيــة عــلى درجـة الــرطـوبــة اHـتــعـلــقـة بــاحلـفظ
اجلـيــد (أقل أو يـسـاوي 15 %) وفي جــمــيع األحـوالr يــكـون
عــرض إطـارات األبـواب هـو نـفــسه عـرض اجلـدار أو حـائط

دعم الباب (12 سم كأقصى حد).

يــــجب تـــســـلــــيم جـــمـــيـع األطـــر مع أربـــعــــة مـــســـامـــيـــر
للتثبيت في وضع مستقيم.

يجب أن تـكـون األدوات احلديـديـة من النـوع الـرفيع
ويــتـم إجنــاز مــلــحــقـــاتــهــا من اHـــواد غــيــر الــقــابـــلــة لــلــصــدأ
(الـــفـــوالذ اHــقـــاوم لــلـــصـــدأ واألHــنـــيــوم اHـــؤكــســـد أو خـــلــيط

النحاس والزنك). 

يـجب أن يكون بـاب اHطبخ مـكونا من بـاب متحرك
واحـد ومـزجج نــصـفـيــا ويـكـون بـاب قــاعـة اجلـلــوس مـكـونـا

من بابY مزججY نصفيا.

كـما يـجب أن تـكـون اخلـزانات احلـائـطـيـة من اخلشب
وتـســتـوفي جـمـيـع الـشـروط الـتـقــنـيـة فـيــمـا يـخص مـجـال
اHــقــاومــة واألداء والــدوام واHــســاكــة والــنــجــاعــة احلــراريــة

والصوتية.

ويـجب إجنازهـا وفقـا للـوثـيقـة التـقنـيـة التـنظـيمـية
DTR E.5.1  اHتعلقة "بأشغال النجارة باخلشب".

يـجب أن تـكـون الــنـجـارة اخلـارجـيــة اHـزجـجـة عـازلـة
للماء والهواء.

.NF EN 477 (P24-501-506) ويجب إجنازها وفقا لـ

بالنسبة لقاعة احلمام :بالنسبة لقاعة احلمام :
rSA نقطة (1) إضاءة -

rغسلHمرفع (1) ومرآة فوق ا -
- مسطرة الصقة �نشب كهرباء.

بالنسبة لقاعة اHرحاض :بالنسبة لقاعة اHرحاض :
.SA نقطة (1) إضاءة -

بالنسبة للممر :بالنسبة للممر :
r2 VV نقطتي (2) إضاءة -

- جرس الشقة مع زر ضاغط.
بالنسبة للمنشر :بالنسبة للمنشر :

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

بالنسبة للمقصورة :بالنسبة للمقصورة :
rنقطة (1) إضاءة كوة معزولة -

- منشب أرض.
ويجب أن يضاف إلى هذه التجهيزات ما يأتي :

r(1) فاصل كهربائي لكل مسكن -
rنشب طبق هوائي جماعيH (1) تخصيص مكان -

- (1) تركيب جهـاز اتصال داخلي لـكل مبنى �ا في
rذلك رمز الرقمية

- (1)  تــــــركــــــيب دافـع أو دوافع الــــــصــــــواعق بــــــأعـــــداد
rعمول به في هذا اجملالHكافية طبقا للتنظيم ا

- (1) تــركــيب كـامـل إلنـارة األجــزاء اHـشــتــركـة (بــهـو
اHــدخل وقـفص الـدرج وســطـوح الــتـوزيع)r مـجــهـز �ـوقت
rإنارة وعدد كاف من نقاط إضاءة لضمان إنارة مريحة

- تـوفـيــر خـطـوط ألـيـاف بـصــريـة تـربط "كل مـسـكن
rـبنىHأو مـحل ذي استـعمـال مهـني بـنقـطة اتـصال داخل ا

بليف على األقل لكل مسكن أو محل".
rفي إطــار تــرشــيــد اســتـخــدام الــطــاقــة الــكــهــربــائــيـة
يجب أن جتـهـز نقـاط اإلضاءة لـلـسكـنات �ـصـابيح مـوفرة
للـطـاقـة من الـنـوع الـرفيع (LBC). ويـجب جتـهـيـز األجزاء
اHـــشــتــركـــة بــأنـــظــمــة فـــعــالـــة إلنــتــاج الـــطــاقــة مـن مــصــادر
الــطــاقــة اHــتــجــددة عـلـى ســبـيـل اHـثــالr اســتــخــدام أنــظــمـة

.LED الطاقة الشمسية  مع مصابيح
يــــجب أن تــــكــــون اخلــــيــــوط واألسـالك وجــــمــــيع قــــطع
الــتـــجـــهـــيــزات الـــكـــهـــربـــائــيـــة مـــصـــادقــا عـــلـــيـــهــا مـن طــرف

سونلغاز.
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وتـــكـــون الــصـــفــائـح احلــديـــديــة اHـــســتـــعـــمــلـــة من نــوع
r10/15 أمــــا األطـــر والــــدعـــامــــات واHــــقـــاطـع فـــهـي من نـــوع

الكورنيار.

وتــكـون أبــواب مـداخل الــعـمــارات من دفـتــY حـسب
األبــعــاد احملــددة في الــرسم. ويــجب طالؤهــا �ــادة مــقــاومـة

للصدأ قبل وضعها.

يجب أن تنجز النجارة وفقا Hا يأتي :

- الـوثيـقة الـتقـنيـة التـنظـيمـية DTR E 5.1 اHتـعلـقة
r"بأشغال النجارة باخلشب"

- الـوثيـقة الـتقـنيـة التـنظـيمـية DTR E 5.2 اHتـعلـقة
r"عدنيةHبأشغال النجارة ا"

- الــقـــواعـــد واHــعـــايـــيــر الـــدولـــيـــة اHــتـــعـــلــقـــة بـــأنــواع
النجارة اHقترحة.

اHـادة اHـادة 61 : : يـجب تـخـصـيص أربـعة (4) أغـمـدة تـقـنـية
وإجنـــازهـــا وفـــقــــا لـــلـــمـــعـــايــــيـــر اHـــعـــمـــول بـــهــــاr وهي تـــضم
الـتـجـهـيزات اHـتـعـلـقـة بـالـتـزويد بـاHـاء والـغـاز والـكـهـرباء

والهاتف وكابل التلفزة واأللياف البصرية.

يـــجب تـــصـــمـــيم تـــهــوئـــتـــY في الـــواجـــهــة اخملـــصـــصــة
لــلـــمــطــبخr واحـــدة في األعــلـى واألخــرى في األســفـل طــبــقــا
لــلــوثــيــقــة الــتــقــنـيــة الــتــنــظــيــمــيـة DTR C 3.31 "الـتــهــويـة

الطبيعية - احملالت ذات االستعمال السكني".

يــــجـب أن يـــكــــون عــــلى مــــســــتــــوى كل عــــمــــارة نــــظـــام
الســتــرجــاع مــيــاه األمــطــار وتــخــزيــنــهــا في خــزانــات اHــاء
وذلك السـتعمالـها في سقي اHـساحات اخلضـراء وتنظيف

الفضاءات اHشتركة.

يـــجـب أن تــــكـــون الــــتــــركـــيــــبــــات الـــداخــــلــــيـــة لــــلــــغـــاز
DTR C 4.2 الـطبـيعي طـبقـا للـوثيقـة التـقنـية الـتنـظيـمية
"تــــصـــــمــــيم وحـــــســــاب جتــــهـــــيــــزات الــــغـــــاز في احملالت ذات
االســــتـــعــــمـــال الــــســـكــــني"r وذلـك لـــتــــأمـــY الــــشـــاغــــلـــY من
تسريبات الـغاز والغازات احملروقة الناجتة عن استعمال

جتهيزات التدفئة وتسخY اHاء والطبخ.

يـجب تـخــصـيص أغـمــدة طـرد الـدخـان عــلى مـسـتـوى
األجـزاء اHشـتـركة بـالنـسبـة للـبـنايـات العـاليـة. ويجب أن

تُصمم وفقا لتوصيات احلماية اHدنية.

يـجب تـخـصـيص غــمـد تـهـويـة مـصـمم وفـقـا لـلـوثـيـقـة
الــتــقـــنــيــة الــتــنـــظــيــمــيــة DTR C 3.31 "تـــهــويــة طــبـــيــعــيــة"
لـقـاعـتي احلـمـام واHـرحـاضr بـصـفـة اسـتـثـنـائـيـةr فـي حـالة

غياب الفتحات اHؤدية مباشرة إلى اخلارج.

النـجـارة اخلـارجـيـة اHـنجـزة من مـقـاطع بالسـتـيـكـية
 PVC أو من األلــومـــنــيـــوم ذات خــاصـــيــة انـــقــطـــاع حــراري

وذات أقـسـام وأشكـال ومـقـاطع جانـبـيـة مـناسـبـة وحتـتوي
عــــــلـى كل الــــــصــــــفـــــائـح اخلـــــشــــــبــــــيـــــة واألخــــــاديــــــد واألخـــــوار

والتراكيب الضرورية للغلق والفتح.

rيـاه نـحـو اخلارجHـتـصلـة بـتـصريـف اHكل األشـغـال ا
تـــكـــون مـــلــــونـــة حـــسب اخـــتـــيـــار اHــــهـــنـــدس اHـــعـــمـــاري في
مــجـمــوعــة األلــوان اخلــاصـة بــالــصــانعr �ــا في ذلك تــزويـد
ووضـع كـوة الــشـبــابـيك الــقالبـة PVC مــتـكــونــة من رقـائق
الـبالسـتـيـك ذات الـلـون األبـيض والـتي يـتم تـشـغـيـلـهـا عن
طــــــريـق حـــــــزام أو ذراع تـــــــدويــــــر وكـــــــذا غـــــــشــــــاء يـــــــقـي من

احلشرات قابل لاللتفاف.

ويــجب أن تــكــون اHــســامــيــر ومــلــحــقــاتــهـا دائــمــا من
اإلنوكس.

يـجب أن يـكون زجـاج الـنـوافـذ وأبـواب الـنـوافذ من
الـــنـــوع اHـــضـــاعف (يـــكـــون ســـمك كل زجـــاج مـــخـــتـــلف عن
الثاني) لكي يـقوم بوظيفة الـعزل احلراري والصوتي في

نفس الوقت.

يجب أن تكون األبـواب مزججة والشـبابيك القالبة
مـركـبـة عـلـى نـفس اإلطـار (ت°ـفـرض الـشــبـابـيك الـقالبـة في

جميع اHناطق).

يتم تـنفيذ تـزجيج النـوافذ والفـتحات بـشكل يسمح
وضع الزجـاج اHزدوج اHـوحد مع فـجوة هـوائيـة (يجب أن
يستوفي الزجاج اHـزدوج اHوحد معايير الوثيقة التقنية
الـتـنـظـيـمـية DTR E 7.1 "أشـغـال تـنـفـيـذ الـزجـاج واHـرايا"

وأن يكون آمنا).

يــجب أن تـســتـوفـي أبـواب مـدخـل الـســكن اHـصــفـحـة
األمـنـيـة واHعـدنـيـة من الـنوع الـرفـيع (الـنـوع األول) التي
ال يـقل سـمـكـها عن 40 مـيـلـيمـتـرا مع أجـهـزة ذات جـودة �ا
فـي ذلك عـY الـثـورr مـع جـهـاز مـكــافـحـة الـســرقـة والـعـزل
rالـصوتي والتـلبيس الـداخلي وشروط األمن ضـد التدخل
بــــصـــفـــة حـــتـــمــــيـــةr وذلك عن طـــريـق نـــوع اHـــادة واألخـــتـــام

ونظام الغلق.

يـــجـب أن تـــكـــون الــــدرابـــزين ودعـــامــــات الـــشـــرفـــات
واHقصورات من احلديد اHطاوع.

يــجـب تــزويـــد مــداخل الـــعــمـــارات بــأبـــواب حــديـــديــة
مـــدعـــمـــة (ومـــضـــادة لــلـــتـــســـلل) ذات جـــودة عـــالـــيـــة (تـــقــاوم

التالشي واإلعوجاج وتغير اللون...).
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- تــــكــــون أدراج الــــسـاللم مـن الــــرخــــام عــــالي اجلــــودة
سـمكه 3 سم بـالـنـسـبـة لـلـجـهـة اHـسـتـوية و2 سم بـالـنـسـبة
للـجهـة العـموديـةr أمـا بالط مسـتوى الـراحة فـسيـكون من

الغرانيت أو من الرخام سمكه 2 سم.

يـتم تـصمـيم مـجمـوع  هـذه األشغـال وتـنفـيـذها وفـقا
للـوثـيـقـة التـقـنـيـة الـتنـظـيـمـية DTR E 6.3 "قـواعـد تـنـفـيذ

تلبيس األرضية".

اHـادة اHـادة 64 : : يـجب تـلـبــيس جـمـيع ارتــفـاعـات واجـهـات
اHــــطــــبخ واحلـــــمــــام واHــــرحــــاض وعــــلى ارتــــفــــاع 1,20 مــــتــــر
بــالــنــسـبــة لــلــمــنـشــر �ــربــعــات من اخلــزف الــرخـامي ذات
أبعـاد كبيـرة ومن الـنوع الـرفيع. وتـكون األبـعاد واأللوان
ومـــخــــطط الـــوضـع حـــسب تــــصـــمـــيـم اHـــهـــنــــدس اHـــعـــمـــاري

وتعليماته ويتم الوضع باستعمال مالط الصق. 

يــــتم تـــلــــبــــيس جــــدران قـــفـص الـــدرج �ــــربــــعـــات من
اخلــزف الـرخــامـي ذات أبـــعــاد كـبـيـرة بـارتـفـاع 1,20 مـتـر
أو من خـلـيط أحـادي الـطبـقـة مـكـون من مادتـY (مـسـحوق
و حـــبــيـــبـــات الــرخـــام تـــتــراوح مـــا بــY 0,5 و2 سـمr حـــسب

الشكل اHراد إعطاؤه لقفص الدرج).  

يجهز بـهو مدخل العمارات بغالف من الغرانيت أو
الرخام ذي جودة عالية.

يـــتـم الـــتــــلــــبــــيس بــــوطـــيــــدات من اخلــــزف واإلفــــريـــز
اHـشـكــلـة بـقــطع من الـطــY الـنـضج أو اHــطـلـي أو بـالــرخـام
ويتم وضـعهـا أسفل كل جـهة داخـليـة من كل جدار ومن كل

حائط.

يــــتـم اخـــتــــيــــار األبــــعــــاد واأللــــوان من طــــرف صــــاحب
اHشروع.

يتم تـصميم وتنـفيذ كل هـذه األشغال طبـقا للـوثيقة
الـتـقـنـيـة الـتـنـظـيـمـيـة DTR E 6.3 "قـواعـد تـنـفـيـذ تـلـبـيس

األرضية".

65 : : يـــجـب طالء اHـــرحـــاض واحلـــمـــام واHـــطـــبخ اHــادة اHــادة 
واHـقصورة واHنـشر وقفص الدرج عـلى ارتفاع تلـبيسات
اخلـزف وعــلى كل ارتـفــاع جـدران احملـالت ذات االسـتــعـمـال
الـــــــتــــــجــــــاري واHــــــهــــــنـي بــــــطــــــبــــــقـــــــتــــــY من الـــــــطالء الـالمع

(Glycérophtalique) ذي النوعية الرفيعة.

يــــــجب طـالء الــــــغــــــرف واألروقـــــة وغــــــرفــــــة اجلــــــلـــــوس
بطبقتY من الفينيل أو األكريليك ذي اجلودة العالية. 

اHـادة اHـادة 62 : : يجب أن تـكـــون مـسـاكـــة األسطـــح التــي
ال �ـــكـن الــدخـــول إلـــيـــهـــا واألســـقف اHـــســـطـــحـــة واألســـقف
اHنـحـدرة واألماكن الـرطبـة واHـساحـات اخلارجـيـة اHرفـقة
للــمـســكـن مــن نــوع SBS أو APP أو ذات مسـاكة سـائلة.
ويــــجب تــــصـــمــــيـــمــــهـــا مـع األخـــذ بــــعـــY االعــــتـــبــــار جــــمـــيع
االحــتـــيــاطـــات إلجنــاز مـــطــابـق لــلـــتــنـــظــيـــمــات واHـــعــايـــيــر

اHعمول بها.

ويـجب تصـميـمهـا وإجنازهـا طبـقا لـلوثـيقـة التـقنـية
التـنظيمية DTR E 4.1 "أشغال مـساكة األسقف اHـسطحة
واألســـقف اHـــنـــحـــدرة والـــتـــعـــلـــيـــمـــة الـــوزاريـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة
بـــــالـــــكـــــتـــــامـــــة وعـــــزل األســــقـف اHـــــســـــطـــــحـــــة في اHـــــنـــــاطق

الصحراوية".

اHــادة اHــادة 63 : : يـــجب أن يـــكـــون تــلـــبـــيس األرضـــيــات من
الـنـوع الـرفـيع ومن صالبـة عـالـيـة وصـيـانـة سـهـلـة. ويـجب

إجناز تلبيس األرضيات كما يأتي :

- يـــتم تـــلـــبـــيس بالط الـــفـــضــاءات الـــقـــابــلـــة لـــلـــســكن
�ـــربـــعــــات الـــطــــY اHـــزجـج الـــرقــــيق ذي اجلــــودة الـــعــــالـــيـــة
واHــكـون من خــلــيط وحــيـد عــلى كل الــســمك ومالئم وغــيـر
قــــابـل لالمـــــتــــصـــــاص ومـــــقــــاوم لـألفــــعـــــال الــــكـــــيــــمـــــيــــائـــــيــــة
والـفــيـزيــائـيــةr أمــا بـالــنـســبـة لــلـغــرف الـرطــبـة (اHــطـبخ و
غـرفــة احلـمّـام) فــإنّ الـبالط يـكــون من مـادة الــطـY اHـزجج

التي حتمي من اإلنزالق.

- حتدد مخطـطات وضع اHربعات وأبعادها وألوانها
 حسب تصميم اHهندس اHعماري وتعليماته.

- تــــوضع مــــربــــعــــات الــــبالط عــــلى طــــبــــقــــة إســـمــــنت
مــســطــحــة مــعــزولــة وذلك بــاســتــعـمــال مـالط إسـمــنــتي أو
مـالط الصق حـتى يــتـحــقق الـعــزل الـصـوتـي بـY مـخــتـلف

الطوابقr ويتم سد الفراغ بY اHربعات �الط خاص.

- يـــتم وضـع الــوطـــيـــدات بــعـــنــاصـــر تـــتالءم مع بالط
األرضية اخملتار ويتم اختيارها من نفس النوع. 

- يـكـون بالط الشـرفـات واHـقصـورات واHـنـاشر من
الطY اHزجج احلامي من اإلنزالق ذي جودة عالية.

- يـتم تزيـY مـداخل العـمـارات بلـوحـات جصـية من
الرخام أو الغرانيت ذي جودة عالية.

- يـــــكــــون بـالط بــــاقـي الــــفـــــضـــــاءات اHــــشـــــتــــركـــــة من
مـــربـــعـــات الـــرخـــــــام أو الـــغـــرانـــيـت ذي اجلـــودة الـــعـــالـــيــــة
ويـــكـــــون ســـمــكــه 2  سـمr ويــوضـع عــلـى طــبـــقـــة مــســـطـــحــة

باستعمال مالط إسمنتي أو مالط الصق.



6 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2661
18 نوفمبر نوفمبر سنة سنة 2015 م م

يـــــــجـب أن تـــــــكـــــــون األجـــــــهـــــــزة فـي آن واحـــــــد قـــــــويـــــــة
ووظيفيـةr وتضمن معدل خدمة يزيد عن 95% في محيط

االستعمال العادي للمصاعد. 

يجب إجناز هذه األشغال طبقا Hا يأتي :

- الــوثــيـقــة الـتــقـنــيــة الـتــنـظــيـمــيـة DTU 75 اخلـاصـة
�ـــــبـــــاد± وضع بـــــرنـــــامـج اHـــــصـــــاعـــــد في الـــــعـــــمـــــارات ذات

rاالستعمال السكني

- مــــقـــــيــــاس NA 5286 اHـــــتــــعـــــلق بـــــاHــــصـــــاعــــد ورافع
األثـــقـــال- قــواعـــد األمــان لـــلـــبــنـــاء والــتـــركــيـب - اHــصـــاعــد

rالكهربائية

- مـقـياس NF 81-70 الـنـفـوذ إلى اHــصـاعـد بـالـنـسـبـة
.YعوقHلكل األشخاص �ا في ذلك األشخاص ا

يـــجـب أن تـــكــون حــجـرة اHــصـعــد كــهـربــائـيــة بـســعـة
630 كـلغ أي مــا يــعـادل (8 أشــخـاص) وتــكــون جــدرانــهـا من

الـفـوالذ غـيـر الـقـابل لـلـتـأكـسد وبـالطـها مـن البـالستـيك أو
ما يـشـبه ذلكr وتـكـون مجـهـزة بقـضـيب وضع األيـدي على
اجلــــوانـب ومــــرآة في واجـــــهــــة الــــعــــمـق عــــلـى كل االرتــــفــــاع

ويكون السقف مضاء.

تـــكـــون أبــواب اHـــصـــاعـــد مــنـــزلـــقـــة وذات دفــتـــY من
احلــديــد غــيــر الــقــابل لألكــســدة ومــجــهــزة بــجــهــاز الــنــجـدة

يوضع باخلارج.

يـجب أن يـعـتمـد تـشـغيل األزرار الـضـاغـطة لـلـطابق
عــلى اسـتــعــمـال مــفــاتـيـح الـفــتح لــتـجــنب ســوء اســتـعــمـال

اHصعد.

تــــــكـــــــون اإلنــــــارة (اHـــــــقــــــصـــــــورة والــــــنـــــــجــــــدة واآلالت
والبكرات احملـلــيـة) ضـعـيـفـة االستهالك من نوع  فلوري
أو LED (ال يـــســــمـح اســـتــــعــــمـــال أضــــواء الــــهــــالـــوجــــY) مع
إمـكـانـيـة تـوصـيل مـصـدر الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة إلى أجـهـزة

االستشعار الضوئية فوق أسطح العمارات.

وبالنـسبـة إلضاءة الـنجدةr فـإنه يوصى بـتوفـير حد
أدنـى من اإلضــــاءة فـي اHــــقــــصــــورة يــــقـــدر بـ lux 20  وكــــذا

إنارة ذاتية Hدة ساعة واحدة.

ينبغي توفيـر جهاز للنجدة يسمح بالفتح التلقائي
لبـاب اHقصـورة لضمـان إخالء اHستـعملY فـي حالة عطل
اجلــهــاز أو انــقــطــاع الــتــيــار فـي مــنــطــقــة فــتح الــبــاب لــكل

طابق.

يــجـب طالء جنــارة اخلـــشب بـــطالء زيــتـي (الــنـــوعــيــة
األولى) أو السـيرامـيك البـارد بثالث طـبقـات �ا في ذلك
طالء أولي لــــتـــجـــفـــيـف اخلـــشب اHــــنـــجـــز فـي الـــورشـــة مع

التغطية بزيت الرصاص األبيض. 

يـــجب الـــطـالء بــطـــبـــقـــتـــY لــكـل الـــنــجـــارة اHـــعـــدنـــيــة
(األبواب اخلـارجيـةr والدعـامات وفـتحـات الدخـول) بطالء
زيـتي r(Glycérophtalique) �ـا في ذلك طـبــقـة حتـتـيـة عـلى

األقل من الرصاص. 

يتم طالء األقفال مسبقا في الورشة.

يــتم تـصــمـيم وتــنــفـيــذ مـجــمـوع هــذه األشـغــال طـبــقـا
لـلوثـيقـة التـقنـية الـتنـظيـمية DTR E 6.6 "أشغـال الدهان

في البنايات".

اHـادة اHـادة 66 : : يــجب تـمـيــيـز الـقـواعــد الـسـفــلـيـة لألجـزاء
اHـشــتـركـة �ــعـاجلــة خـاصــة قـصــد الـســمـاح بــتـفـادي الــتـلف
والوسخr (إحـاطـة بـأحـجـار اصطـنـاعـيـة وطبـيـعـيـةr وخزف

التزيrY ومواد مركبة...).

يـجب تـلـبيس الـواجـهـات �ـواد مـستـدامـة ال تـتـطلب
صيانة أو تتطلب صيانة قليلة.

يـتـم تـصـمــيم وتـنــفـيـذ هــذه األشـغـال طــبـقــا لـلـوثــيـقـة
الـتـقـنـيـة الـتـنـظـيـمـيـة DTR E 6.3 "قـواعـد تـنـفـيـذ تـلـبـيس

األرضية".

اHــــادة اHــــادة 67 : : تــــمــــنع مـــــفــــرغــــات الــــقــــاذورات وتــــفــــصل
مــحالت صـنــاديق الـقــمــامـة عن هــيـكل اHــبــنى وتـوضع في
مـكـان بـعـيـد عـلى مــسـافـة تـكـفي لـتـجـنب أي ضـرر لـسـكـان
الـعمـارة. ويـنـصح بتـوفـيـر أنظـمـة في الـفضـاءات اخلـاصة
بـإفراغ الـقمـامـة للـفرز الـتمـيـيزي قـصد احلـد من الـتأثـير

على البيئة إلى أقصى درجة. 

يـجب أن تـكـون هـذه احملالت الئـقـة ومـهـوّاة ومـحـمـية
ويكون الوصول إليها سهال.

68 : : بــالــنــســبــة لــلــبــنــايــات اHــتـوســطــة (طــابق اHـادة اHـادة 
أرضي + 6 طــوابـق إلى طـــابق أرضي + 9 طـــوابق)r يـــجب

توفير مصعد يحمل على األقل 8 أشخاص (630 كغ).

بــالــنـــســبــة لــلـــبــنــايـــات الــعــالــيـــة (طــابق أرضي + 10
طـــوابق فــأكــثـــر)r يــجب تــوفــيـــر مــصــعــدين (2) يــحــمل كل
واحـــــد مـــــنـــــهـــــمـــــا عـــــلى األقل 8 أشـــــخــــاص (630 كـغ) ورافع

األثقال.
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وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الثقافةوزير الثقافة

عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26  فــبـــرايـــر ســـنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

يـقـرران ما يأتي :يـقـرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهـدف هــذا الـقـرار إلى حتــديـد قـائـمـة
اHــــشـــــاريع الـــــتـي �ــــكـن أن تــــكـــــون مـــــوضــــوع اســـــتـــــشــــارة
انـــتـــقــائـــيـــةr طــبـــقـــا ألحــكـــام اHـــادتــY 31 و32 من اHـــرســوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اHـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431
اHوافق 7 أكتـوبر سنة 2010 واHتضـمن تنظيم الـصفقات

العموميةr اHعدل واHتمم.

2 :  : اHـــشــــاريع اHـــعــــنـــيــــة بـــإجـــراء االســــتـــشـــارة اHــادة اHــادة 
االنتقائية هي كاآلتي :

- دراســة ومـتــابـعــة و/أو أشـغــال تـرمــيم و/أو إعـادة
تـــأهــيـل و/أو تــثـــمـــY اHــعـــالم الـــتـــاريــخـــيـــة ذات األهــمـــيــة

rساجد واألضرحةHالكبرى : القصور واحلمامات وا

- دراســة ومـتــابـعــة و/أو أشـغــال تـرمــيم و/أو إعـادة
تــأهـيـل و/أو تـثــمــY الــدور الـتــاريــخــيـة الــتي احــتــضـنت

rأحداثا لها صلة بثورة التحرير الوطني

- دراســة ومـتــابـعــة و/أو أشـغــال تـرمــيم و/أو إعـادة
تــــأهـــيل و/أو تـــثــــمـــY و/أو إعـــادة تـــشـــيــــيـــد اHـــبـــاني ذات
األهـــمـــيـــة الـــثـــانــويـــة : األنـــقـــاض األثـــريـــة والـــدور اHـــهــددة
بـــــاإلنــــهــــيـــــار وقــــطـع األراضي الـــــشــــاغــــرة اHـــــســــاهـــــمــــة في

االستقرار الهيكلي للنسيج العمراني.

اHــادة اHــادة 3 : : تــبــقـى اHــشــاريع اHـــذكــورة في اHــادة 2 من
هـــــذا الــــقـــــرار واHـــــنــــجـــــزة في إطـــــار إجـــــراء االســــتـــــشــــارة
االنقـائـيةr خـاضـعة ألحـكـام اHادة 18 من اHرسـوم الـرئاسي
رقم 10-236 اHــــــؤرخ في 28 شــــــوال عــــــام 1431 اHــــــوافق 7
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واHــــتــــضــــمن تــــنــــظــــيـم الــــصــــفــــقـــات

العموميةr اHعدل واHتمم.

اHـادة اHـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بــاجلــزائـر في 13 ذي احلــجــة عـام 1436 اHـوافق
27 سبتمبر سنة 2015.

الفصل السابعالفصل السابع
معايير الراحةمعايير الراحة

اHادة اHادة 69 : : يجب أن تكون الـسكنات مطـابقة لألحكام
الـتـنـظـيـمــيـة الـواردة في الـوثـيـقــة الـتـقـنـيـة الــتـنـظـيـمـيـة
DTR C 3.4قواعد حـساب الضياع احلراري" و" DTR C 3.2

"قواعد حساب السعرات احلرارية للبنايات".

اHــادة اHــادة 70 : : يــجب أن ال يــتـــجــاوز اHــســتــوى الــصــوتي
 45dB (A)38 بالـنـسـبـة لـلـقاعـات الـقـابـلـة لـلـسكن وdB (A)
بـالــنـسـبــة لـقـاعــات اخلـدمـة عــنـدمـا ال تــتـجـاوز مــسـتـويـات

انبعاث الضوضاء :

r86 بالنسبة للمحالت اخملصصة للسكنdB (A) -

- 76dB (A) بالـنـسبـة للـحـركات اHـشتـركـة واألقبـية
r واحملالت األخرى

- 91dB (A) بالـنـسـبـة لـلـمـحالت اHـوجـهـة السـتـعـمال
آخر غير ذلك اHذكور سابقا.

بـــالــنـــســـبــة لـألصــوات الـــصــادرة خـــارج اHـــبــاني ذات
االســـتــعــمــال الــســكـــنيr يـتــعـY أخـذ اHـسـتـوى الـصـوتي

76dB (A) للفترة النهارية و51dB (A) للفترة الليلية.

يـــــجب أن تـــــكـــــون الــــســـــكـــــنــــات مـــــطــــابـــــقـــــة لألحـــــكــــام
الـتـنـظـيـمــيـة الـواردة في الـوثـيـقــة الـتـقـنـيـة الــتـنـظـيـمـيـة
DTR C 3.1.1 "الـــعــزل الـــصــوتـي لــلـــجــدران عـن الــضـــجــيج

اجلوي".

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قـرار وزاري مـشتـرك مـؤرخ فـي قـرار وزاري مـشتـرك مـؤرخ فـي 13 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1436
27 ســـبـــتـــمـــبـــر ســــنـــة  ســـبـــتـــمـــبـــر ســــنـــة r2015 يـــحـــدد قـــائـــمـــةr يـــحـــدد قـــائـــمـــة اHــوافق اHــوافق 
اHـشــاريع الــتـي �ـكـن أن تـكــون مــوضــوع اســتــشـارةاHـشــاريع الــتـي �ـكـن أن تـكــون مــوضــوع اســتــشـارة

انتقائية.انتقائية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

rووزير الثقافة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 10-236 اHـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

rتممHعدل واHا rتضمن تنظيم الصفقات العموميةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا



يقـريقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقـم 03-297  اHــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اHــــوافق 10 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدّد شــــروط
rـتمّمHـعـدّل واHا rـهـرجـانـات الـثـقافـيـة وكـيـفـيـاتهHتـنـظـيم ا
يـؤسس بـعـنـابـة مـهرجـان ثـقـافي سـنـوي يـسـمى "مـهـرجان

عنابة للفيلم اHتوسطي".

اHـادة اHـادة 2 : : يـلـغى الـقـرار اHـؤرخ في 28 جـمـادى األولى
عام 1431 اHوافق 13 مايو سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 21
أكتوبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي

قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 7  مــحـر  مــحـرّم عــام م عــام 1437 اHـوافق  اHـوافق 21 أكــتـوبـر أكــتـوبـر
ســنــة ســنــة r2015 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــأســيس اHــهـرجــان الــثــقـافين تــأســيس اHــهـرجــان الــثــقـافي

للفيلم اHتوسطي.للفيلم اHتوسطي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الثقافة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اHؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اHــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اHـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

rتمّمHعدّل واHا rوكيفياته
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرخ في 28 جـــمــادى األولى
عـام 1431 اHـوافق 13 مايـو سـنة 2010 واHـتـضـمن تـأسيس

rغاربي للسينماHهرجان الثقافي اHا

6 صفر عام  صفر عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2861
18 نوفمبر نوفمبر سنة سنة 2015 م م
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