
العدد العدد 07

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

اخلميس اخلميس 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 12 فبراير سنة  فبراير 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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قوانـ%قوانـ%
قـانون رقم 15-05 مـؤرخ في 11 ربـيع الـثـاني عـام 1436 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنـة r2015 يـعـدّل ويـتـمم الـقـانـون رقم 83 - 11
اHـؤرّخ في 21 رمضـان عام 1403 اHوافق 2 يوليو سنـة 1983 واHتـعلق بالتـأمينات االجتـماعية..............................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافـق 25 يـنـاير سـنة r2015 يحـدد كـيـفيـات حتـضيـر عـقود
التعمير وتسليمها.......................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-53 مؤرخ في 17 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 7 فـبـراير سـنة r2015 يـتـضمن إنـشـاء معـهـد وطني
للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف بإيليـزي.................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قـرار مؤرّخ في 8  ربـيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق 29 يـنـاير سـنة r2015 يـحـدّد النـظـام الـتقـني اHـتـعـلّق باHـواصـفـات التـقـنـية
لصيانة منشآت نقــل الكهـربـاء...................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 8  ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29 يـنـاير سـنة r2015 يـحدّد اHـواصـفات الـتقـنـية اHـتـعلّـقة بـتـصمـيم وإجناز
جتهيزات شبكة نقــل الغـاز التي تزود السوق الوطنية...................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1435 اHوافق 24 سبتـمبر سنة r2014 يتضمّن إنشـاء ملحقـة Hركز الراحة
للمجاهدين بني بلعيدr واليـة جيجـل............................................................................................................

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة

قــرار مؤرّخ في 18  ذي احلجـة عام 1435 اHوافق 12 أكـتـوبر سـنة r2014 يحـدد �ـوذجي طـلب شراء ومـقـرر منح سـكن تـرقوي
عمومي......................................................................................................................................................

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اFرأةواألسرة وقضايا اFرأة

قــــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ فـي 28  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1435 اHـوافق 29 أبــريـل ســنـة r2014 يــتــضــمّن إنــشــاء الــلــجــنـة
الوطنية لتنسيق نشاطات عشرية اHرأة اإلفريقية.........................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـرار مؤرخ في 18 ذي احلـجـة عــام 1435 اHـوافق 12 أكـتـوبـر سـنة r2014 يـتـضـمن جتـديـد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اإلداريـة اHـتـسـاوية
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية................................................................
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قوانـ%قوانـ%
قــانــونقــانــون رقم  رقم 15-05 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1436
اHــــوافـق أواHــــوافـق أوّل فــــبــــرايـــــر ســــنــــة ل فــــبــــرايـــــر ســــنــــة r2015 يـــــعــــدr يـــــعــــدّل ويـــــتــــممل ويـــــتــــمم
الــقــانــون رقم الــقــانــون رقم 83 -  - 11 اHـــؤر اHـــؤرّخ في خ في 21 رمــضـــان عــام رمــضـــان عــام
1403 اHــــــوافق  اHــــــوافق 2 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1983 واHــــــتـــــــعــــــلق واHــــــتـــــــعــــــلق

بالتـأمينات االجتـماعية.بالتـأمينات االجتـماعية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

rو122 - 18 و125  (الفقرة 2 ) و126 منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 99 - 02 اHـؤرّخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Yاألمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـالقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

rاحلكومة
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 02 اHـؤرّخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي

rانيةHيحدد حاالت التنافي مع العهدة البر
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات االجتماعيةr اHعدّل واHتمّمr ال سيما اHادة 84

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

rتمّمHعدّل واHا rبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتمّمHعدّل واHا rهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 83 - 14 اHـــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983  واHــتـعـلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي YـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

rتمّمHعدّل واHا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 12
اHـؤرّخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اHـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الــــــذي يــــــحــــــدد نــــــســــــبـــــة االشــــــتــــــراك فـي الــــــضــــــمـــــان

rتمّمHعدّل واHا rاالجتماعي
- 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�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 01 - 01 اHـؤرّخ في 6 ذي
الـقــعــدة عـام 1421 اHـوافق 31 يــنـايــر ســنـة 2001 واHــتــعـلق

rعدّلHا rانHبعضو البر
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرّخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق

rنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يعدّل ويتـمّم هذا القانون أحكام اHادة
84 من الــقــانـون رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21 رمــضــان عـام

1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق بـالــتـأمـيـنـات

االجتماعيةr اHعدّل واHتمّمr كما يأتي :

rادة 84 : تستفـيد من أداءات الضمان االجتماعيHا"
فــئــات اHـؤمـن لــهم اجــتــمــاعــيــا وذوو حــقـوقــهـم اHــذكـورون
أدناهr وذلـك وفقـا لـلشـروط والـكـيفـيـات احملـددة عن طريق

التنظيم :
- األعـوان الــدبـلـومـاسـيـون والـقـنـصـلـيـون اHـعـيـنـون

rفي اخلارج
- أعـضــاء الــبـرHــان اHـنــتـخــبــون أو اHـعــيـنــون الـذين
rثلـون اجلاليـة الوطـنية في اخلـارج و/أو ينـتمون إلـيها�

rانيةHطيلة عهدتهم البر
rمثليات اجلزائريةHأعوان ا -

- اHـسـتـخدمـون الـذيـن يـعـملـون فـي اخلـارج بـعـنوان
الــتـــعـــاونr والــتـــعـــلــيـمr والــتـــكـــوين والــتـــأطـــيــر الـــتـــربــوي
والثقافي والفني والدينيr اHعينون من طرف السلطات

rاإلدارية اخملتصة
- الــطـــلـــبــة واHـــتـــربــصـــون والـــعــمـــال األجـــراء الــذين
يـــزاولـــون أو يـــتـــابـــعـــون مـــخـــتـــلـف مـــراحل الـــتـــكـــوين في

اخلارج". 

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق أوّل فبراير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذيمــرســوم تــنــفــيــذي رقم  رقم 15-19 مــؤرخ في  مــؤرخ في 4 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــــام عــــام 1436  اHـــــوافـق اHـــــوافـق 25 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة r2015 يـــــحــــددr يـــــحــــدد

كيفيات حتضير عقود التعمير وتسليمها.كيفيات حتضير عقود التعمير وتسليمها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rدينةHبناء على تقـرير وزير السكن والعمران وا -

- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتـــان 85- 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 75-74 اHــــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق 12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر  ســـــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إعــداد مـسح األراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

rعدلHا rالعقاري

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتمّمHعدل واHا rتضمن التوجيه العقاريHوا

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

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

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

rتمّمHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

 - و�قتضى اHرسوم التشريعي رقم 94-07 اHؤرخ
في 7 ذي احلــــجــــة عـــام 1414 اHــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واHــتـــعـــلق بـــشـــروط اإلنـــتــاج اHـــعـــمـــاري و�ــارســـة مـــهـــنــة

rعدلHا rعماريHهندس اHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01-20  اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

rدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rواقع السياحيةHناطق التوسع وا�
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

rعدلHا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

rاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اHــــؤرخ في 17
رجب عـام 1429 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

rقواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 اHــــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

rالتوجيه الفالحي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 rتعلق بالواليةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-175 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991

rالذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-176 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـذي يــحـدد كــيـفـيــات حتـضــيـر شـهــادة الـتــعـمـيــر ورخـصـة
الــتـــجــزئــة وشـــهــادة الـــتــقـــســيم ورخـــصــة الـــبــنـــاء وشــهــادة

rتممHعدل واHا rطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-177 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الــذي يـحـدد إجــراءات إعـداد اخملـطـط الـتـوجــيـهي لــلـتـهــيـئـة
rـتعلقة بهHـصادقة عليه ومـحتوى الوثائق اHوالـتعمير وا

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-178 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـــذي يـــحـــدد إجـــراءات إعـــداد مـــخـــطـــطـــات شـــغل األراضي
واHـصادقـة عـلـيـها ومـحـتـوى الوثـائق اHـتـعـلـقة بـهـاr اHـعدل

rتممHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-55 اHـؤرخ
في 30 ذي احلــجــة عـام 1426 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2006
YــؤهــلـHاألعــوان ا Yالـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيـات تــعــيــ
لــلــبــحث عـن مــخــالــفــات الــتــشــريع والــتــنــظــيم في مــجــال
rـراقـبةHالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـر ومـعـايـنـتـهـا وكـذا إجـراءات ا

rعدلHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اHـطــبق عـلى اHـؤسـســات اHـصـنـفـة

rحلماية البيئة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-145 اHؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
الـذي يـحـدد مجـال تـطـبـيق ومـحـتـوى وكـيـفـيـات اHـصـادقة

 rعلى دراسة وموجز التأثير على البيئة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-148 اHؤرخ
في 3 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 20 مايـو سنة 2007
الـذي يحـدد طبيـعة االسـتثـمارات اHـأخوذة بـعY االعـتبار
في حــســاب تــكـلــفــة الــتــكــيــيف الــقــابــلــة لـلــحــسم مـن وعـاء

 rاإلتاوة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

rتممHعدل واHا rدينةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-76 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحـدد شـروط وكــيـفـيـات وضع مـخــطط تـهـيـئـة

rتممHعدل واHا rدينة اجلديدة وإعداده واعتمادهHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-27 اHـؤرخ
في أول ربيع الـثـاني عام 1435 اHوافق أول فـبرايـر سنة
2014 الــذي يـــحـــدد اHـــواصـــفــات الـــعـــمـــرانـــيــة واHـــعـــمـــاريــة

rطبقة على البنايات في واليات اجلنوبHوالتقنية ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHــادة األولى  :اHــادة األولى  : تـــخص أحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم شـــهــادة
الــتـعـمــيـر ورخـصــة الـتـجــزئـة وشـهـادة الــتـقـســيم ورخـصـة
البنـاء وشهادة اHـطابـقة ورخصـة الهـدمr اHبيـنة في اHواد
اHـــعــنـــيـــة من الـــقـــانــون رقم 90-29 اHــؤرخ في 14 جـــمــادى
األولى عــــــام 1411 اHــــــوافـق أول ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 1990
واHذكور أعالهr وذلك فيمـا يتعلق بتـحضير هذه الرخص

والشهادات وتسليمها إلى من يطلبها.

وال تــعـــني هـــذه الــوثـــائق الـــهــيـــاكل الـــقــاعـــديـــة الــتي
حتتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية
الـعــسـكــريـة اخملــصـصــة لـتـنــفـيــذ اHـهــام الـرئــيـســيـة لـوزارة
الـدفــاع الــوطـنـيr كـمــا ال تــعـنـي بـعض الــهــيــاكل الـقــاعــديـة
اخلـاصــة الـتـي تـكــتـسـي طـابــعـا اســتــراتـيــجــيـا من الــدرجـة
األولى والتـابعـة لبعض الـدوائر الـوزارية أو الهـيئات أو

اHؤسسات.      

rعـــنـــد احلـــاجــة rـــادةHحتـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�وجـب قرارات مـشـتـركـة بـY الـوزيـر اHـكـلف بـالـعـمران
والــوزيــر أو الــوزراء اHــعــنــيــY عــنــدمــا يــكــون الــبــنــاء أو
الـتحويل خـاضعـا لسـرية الـدفاع الوطـني ويكـتسي طـابعا

استراتيجيا أو خاصا.

الفصل األولالفصل األول
شهادة التعميرشهادة التعمير

 التحضير  والتسليم التحضير  والتسليم

اHـادة اHـادة 2 : : في إطـار أحــكـام اHـادة 51 من الــقـانـون رقم
90-29 اHــــؤرخ في  14 جــــمــــادى األولى عــــام 1411 اHــــوافق

أول ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1990 واHـــذكـــور أعـالهr فـــإن شـــهـــادة
الـتعـمـيـر هي الـوثيـقـة الـتي تسـلم بـنـاء علـى طلب من كل
شـخص مـعـنيr تـعـY حـقـوقه في الـبـنـاء واالرتـفـاقـات من
جميع األشكال التي تخضع لها القطعة األرضية اHعنية.
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وزيـــادة عـــلى ذلـكr �ـــكن كل شـــخـص مـــعـــني بـــنـــفس
حــقـــوق الــبـــنــاء اخلـــاصــة بـــالــقـــطــعـــة األرضــيـــة اHــعـــنــيــة أن
يحـصل عـلى "بـطاقـة مـعلـومـات" السـتعـمـالهـاr عـلى سـبيل
اإلشـــارةr لــكـل غــرض مـــنـــاسبr وال �ـــكــنـــهـــا بـــأي حــال من

األحول أن حتل محل شهادة التعمير.

اHادة اHادة 3 : : يعـد طلب شـهادة الـتـعمـير من طـرف اHالك
أو من طـــــرف مـــــوكـــــلـه أو أي شـــــخص مـــــعـــــنـيr ويـــــجب أن

يتضمن البيانات اآلتية :
rطلبا خطيا �ضيا من طرف صاحب الطلب -

rاسم مالك األرض -
- تـصمـيـما حـول الوضـعيـةr يسـمح بـتحـديد الـقطـعة

rاألرضية
- تصـميمـا يوضح حدود الـقطعـة األرضية اHـتواجدة

في حدود احمليط العمراني.

يتـضـمن طلب " بـطاقـة اHـعلـومات " نـفس الـبيـانات
ماعدا هوية اHالك.

يــودع طـلب شــهــادة الـتــعــمـيــر أو بــطـاقــة اHــعـلــومـات
والــــوثـــائـق اHـــرفــــقـــة بـه في نــــســـخــــتـــY (2) �ــــقــــر اجملــــلس
الـشعبي البـلدي اخملتص إقلـيميا مقـابل وصل إيداع يسلم

في اليوم ذاته.

يـدرس الـطـلب من طـرف مـصـالح الـتـعـمـيـر لـلـبـلـدية
اعتمادا على أحكام أداة التعمير اHعمول بها.

rـكن مـصالح الـتعـمـير اخلـاصة بـالبـلـدية االسـتعـانة�
عـنـد احلــاجـةr بـاHــسـاعـدة الــتـقـنـيــة Hـصـالـح الـدولـة اHــكـلـفـة
بـالعمران على مـستوى القـسم الفرعي للدائـرة اHعنية أو

أي مصلحة تقنية تراها ضرورية.

تسـلم شـهادة الـتعـميـر وبطـاقـة اHعـلومـات من طرف
رئيس اجمللس الشعبي البلدي اHعني.

اHادة اHادة 4 :  : تبـلغ شـهادة الـتعـمـير أو بـطاقـة اHـعلـومات
الــتي يــرفق �ــوذج مــنــهـمــا بــهــذا اHـرســومr خالل اخلــمــسـة

عشر (15) يوما اHوالية لتاريخ إيداع الطلب. 

يجب أن تبـY شهـادة التعـميـر أو بطاقـة اHعـلومات
ما يأتي : 

- مــواصـــفــات الـــتــهـــيــئـــة والــتـــعــمــيـــر اHــطـــبــقـــة عــلى
rالقطعة األرضية

- االرتــــفــــاقــــات اHــــدخــــلــــة عــــلى الــــقــــطــــعــــة األرضــــيــــة
 rواصفات التقنية اخلاصة األخرىHوا

- خـــدمــة الــقــطــعــة األرضــيــة بــشـــبــكــات من الــهــيــاكل
rبرمجةHوجودة أو اHالقاعدية العمومية ا

- األخـــطـــار الــطـــبـــيـــعــيـــة الـــتي �ـــكن أن تـــؤثـــر عــلى
اHـوقع اHـعـنيr وتــلك احملـددة عـلى اخلـريــطـة الـتي �ـكن أن
تـنقص من قابليـة القطعـة األرضية إلجناز اHشـروع عليها

أو تمنع ذلكr ال سيما :
r ظهور صدوع زلزالية نشطة على السطح -

rانـــهــــيـــار rحتــــركــــات الـــقــــطـــعــــة األرضــــيـــة (انــــزالق -
r(.....rتساقط rتمييع rرص rانسياب الوحل
rعرضة للفيضاناتHالقطع األرضية ا -

- األخـــطـــار الــــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــنـــاجـــمـــة عن نـــشـــاط
اHـؤسـسـات الـصـنـاعـيـة اخلـطـيـرة وقـنـوات نـقل اHـنـتـجـات

البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. 

إن تــنــظـيــمــات الــتــهــيــئــة والـتــعــمــيــر اHــطــبــقـة عــلى
الـــقـــطـــعـــة األرضـــيـــة مـــســـتـــمـــدة من أحـــكـــام مـــخـــطط شـــغل
األراضي أوr في حـالة عـدم وجـودهr من مـواصـفـات اخملطط
الـتـوجـيهـي للـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرr و/أو من األحـكـام احملددة
بـالـقواعـد الـعـامـة للـتـهـيـئـة والتـعـمـيـرr كمـا هـو مـنـصوص

عليه في التنظيم اHعمول به.

إذا ¥ إيـــداع الــــطـــلب عــــنـــد مـــراجــــعـــة مـــخــــطط شـــغل
األراضيr فإنه ال يـتم أخذ الـتنظـيم اجلديـد بعY االعـتبار
إالّ إذا جتـاوزت حـالــة تـقـدم أشـغـال مـراجــعـة مـخـطط شـغل
األراضـي مــرحــلــة الــتــحــقــيق الـــعــمــوميr وتــبــقى الــوجــهــة
الــعـامـة مـوافـقـة لـتـوجــيـهـات اخملـطط الـتـوجـيــهي لـلـتـهـيـئـة

والتعمير.

اHادة اHادة 5 :  : ترتـبط صالحيـة شهـادة التـعمـير بصـالحية
مــخــطط شــغل األراضي اHــعــمــول به أو بــصالحــيـة اخملــطط
الــتــوجــيــهـي لــلــتــهــيـــئــة والــتــعــمــيـــرr في حــالــة عــدم وجــود

مخطط شغل األراضي.

 وحتدد صالحية بطاقة اHعلومات بثالثة (3) أشهر. 

ال �ـــكن أن تـــطـــرح أنـــظـــمـــة الـــتـــهـــيـــئـــة والـــتـــعـــمـــيـــر
اHـــذكــورة في شــهـــادة الــتــعــمـــيــر لــلــبـــحث من جــديــد إذا ¥
إيـداع طـلب رخـصـة الـبـنـاء اHـتــعـلـقـة بـالـعـمـلـيـة اHـبـرمـجـة
قــبل انــقــضــاء مــدة صالحــيــة شــهــادة الــتــعــمــيــر أو بــطــاقــة

اHعلومات.

6 :  : �ــــكن صـــاحب شـــهــــادة الـــتـــعـــمـــيـــر الـــذي لم اHــادة اHــادة 
يـــرضـه الـــرد الــــذي ¥ تــــبـــلــــيــــغه بهr أو فـي حــــالـــة ســــكـــوت
الــســلــطــة اخملــتــصــة فـي اآلجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا

مقابل وصل إيداع لدى الوالية.
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2 -  الـتـصـامـيم الـتـرشـيـديـة اHـعـدة عـلى ســلّم 200/1
أوr500/1 التي  تشتمل على البيانات اآلتية : 

rحدود القطعة األرضية ومساحتها -

- مـــــنــــحــــنـــــيــــات اHــــســـــتــــوى وســــطـح الــــتــــســـــويــــة مع
خصائصها التـقنية الرئيسيـة ونقاط وصل شبكة الطرق

rاخملتلفة

- حتـديـد الـقـطع األرضـيـة اHـبـرمـجـة مع رسم شـبـكـة
الــطـــرق وقـــنـــوات الـــتـــمـــوين بـــاHـــيــاه الـــصـــاحلـــة لـــلـــشــرب
واحلـريق وصــرف اHـيـاه اHــسـتـعـمــلـة وكـذا شــبـكـات تـوزيع

rالغاز والكهرباء والهاتف واإلنارة العمومية

- حتـــــديــــــد مـــــوقـع مـــــســـــاحــــــات تـــــوقـف الـــــســـــيـــــارات
rساحات احلرة ومساحات االرتفاقات اخلاصةHوا

- مــوقع الــبــنـايــات اHــبـرمــجــة وطـبــيــعـتــهــا وشـكــلــهـا
الــعـمـرانيr �ــا في ذلك الـبــنـايــات اخلـاصـة بــالـتـجــهـيـزات

اجلماعية.

3  - مذكرة توضح التدابير اHتعلقة �ا يأتي :

- طــرق اHـعــاجلـة اخملــصـصــة لـتــنـقــيـة اHــيـاه الــراسـبـة
الصناعية من جـميع اHواد السائلة أو الـصلبة أو الغازية

rضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئةHا

- اHـــعــاجلــة اخملــصـــصــة لــتــصـــفــيــة الــدخـــان وانــتــشــار
rواد الضارة بالصحة العموميةHالغازات من جميع ا

- حتـديــد مـسـتــوى الـضــجـيج وانـبــعـاث الــطـفـيــلـيـات
الكـهرومـغنـاطيـسيـةr بالـنسـبة لألراضي اجملـزأة اخملصـصة

لالستعمال الصناعي.

4  - مذكرة تشتمل على البيانات اآلتية :

- قـائـمـة القـطع األرضـيـة اجملـزأة ومسـاحـة كل قـطـعة
rمنها

- نـوع مخـتلف أشكـال شغل األرض مع تـوضيح عدد
اHـــســـاكن ومـــنـــاصب الـــشــغـل والــعـــدد اإلجـــمــالـي لــلـــســـكــان

rYقيمHا

- االحــتــيــاجــات في مــجـــال اHــاء والــغــاز والــكــهــربــاء
rوالنقل وكيفيات تلبيتها

rطبيعة االرتفاقات واألضرار احملتملة -

rعند االقتضاء rدراسة التأثير في البيئة -

- دراسة جيوتقنيةr يعدها مخبر معتمد.

وفـي هـــذه احلــالـــةr يـــحـــدد أجل تـــســـلـــيم الـــرخـــصــة أو
الرفض اHسبب بخمسة عشر (15) يوما.

�ــــكن صـــاحب الــــطـــلب أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى
الـوزارة اHــكــلـفــة بــالـعــمــران مـقــابل وصل إيــداع في حــالـة
عـدم الـرد عـلى الـطـعن األول خالل اHـدة احملـددة والتـي تلي

تاريخ إيداع الطعن.

وفـي هـــذه احلـــالـــةr تـــأمـــر مـــصــــالح الـــوزارة مـــصـــالح
الــتـعــمـيــر الـوالئــيـةr عــلى أســاس اHـعــلـومــات اHـرســلـة من
طـرفـهمr بـالـرد باإليـجـاب عـلى صـاحب الـطـلب أو بـإخـطاره
بـالـرفض اHـسـبب في أجل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـاr ابـتـداء

من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
رخصة التجزئةرخصة التجزئة
القسم األولالقسم األول

التحضير والتسليمالتحضير والتسليم

اHــــــــادة اHــــــــادة 7 : : فـي إطـــــــار أحـــــــكـــــــام اHـــــــادتـــــــY 57 و58 مـن
الـــقـــانـــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في  14 جـــمـــادى األولى عـــام
rـــذكــور أعالهHـــوافق أول ديـــســـمــبـــر ســـنــة 1990 واH1411 ا

تــشــتــرط رخــصــة الــتــجـزئــة لــكـل عــمــلــيــة تـقــســيـم مــلــكــيـة
عــقـاريــة واحـدة أو عــدة مـلــكـيــات مـهــمـا كـان مــوقـعــهـاr إلى
قـــطـــعـــتـــY أو عـــدة قـــطـع إذا كــان يـــجـب اســـتـــعـــمـــال إحــدى
الـقــطع األرضــيــة الـنــاجتـة عـن هـذا الــتــقـســيم أو عــدة قـطع

أرضية لتشييد بناية.

اHـادة اHـادة 8 : : يــجب أن يـتـقــدم صـاحب اHــلـكـيــة أو مـوكـله
بـــطـــلـب رخـــصـــة الـــتـــجـــزئـــة الـــتـي يـــرفق �ـــوذجـــهـــا  بـــهـــذا

اHرسوم ويوقع عليه. 

يجب أن يدعم اHعني طلبه إما  :
rلكيةHبنسخة من عقد ا -

-  أو بـتوكـيل طبـقا ألحـكام األمر رقم 75-58 اHؤرخ
rذكور أعالهHفي 26 سبتمبر سنة 1975 وا

- أو بنسـخة من القانون األساسي إذا كان اHالك أو
اHوكل شخصا معنويا.

اHادة اHادة 9 : : يرفق طلب رخصـة التجزئـة �لف يشتمل
على الوثائق اآلتية :

1 - تـصمـيـم للـمـوقعr يـعـد عـلى سـلّم مـنـاسب يـسـمح
rبتحديد موقع القطعة األرضية
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مـــصــاحلـــهـــا وحـــمـــايـــة اHـــواقع أو اHـــنـــاظــر الـــطـــبـــيـــعـــيــة أو
احلـــضــريـــةr وكــذا االنـــعــكـــاســات في مـــيــدان حـــركــة اHــرور
والـتجهـيزات العـمومـية ومصـالح اHنفـعة الـعامة واHـالية

البلدية.

اHادة اHادة 12 :  : جتمع اHصـلحـة اخملتصـة اHكـلفة بـتحـضير
طلب رخصة التـجزئةr اآلراء واHوافقات تـطبيقا لألحكام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

يــعـد األشــخــاص الــعــمـومــيــون واHــصـالـح الـتـي تـمت
اسـتـشـارتـهـا ولم يـصــدروا ردا في أجل خـمـسـة عـشـر (15)
يــومـــا ابــتــداء مـن يــوم اســـتالم طــلب إبـــداء الــرأيr كـــأنــهم

أصدروا رأيا باHوافقة.

يـنـبغـي عـلى األشـخـاص الـعـمومـيـY واHـصـالح الـتي
تـتم اسـتشـارتـها إرجـاعr في جـميع احلـاالتr اHـلف اHرفق

بطلب إبداء الرأي ضمن اآلجال نفسها.

�ـكن اHــصـلـحـة اHــكـلـفــة بـتـحــضـيـر اHـلـف أن تـقـتـرح
rقـصــد تــسـلــيم رخــصـة الــتـجــزئـة rعـلـى الـســلـطــة اخملــتـصــة
األمـر بــإجـراء حتــقـيـق عـمــومي. يـتم الــتــحـقــيق الـعــمـومي
حسب نفس األشـكال اHنـصوص علـيها بـالنسـبة للتـحقيق
في اHـنـفعـة الـعـمومـيـةr وذلك في إطار الـتـشريع اHـعـمول

به.

13 :  : تـقـترح اHـصلـحـة اHكـلـفة بـالتـحـضيـر على اHادة اHادة 
الـسـلــطـة اخملــتـصـةr كــيـفـيــة اHـســاهـمـة عــنـد االقــتـضـاءr في
مـصاريف تـنفـيذ الـتـهيـئة والـتجـهيـزات الـعمـوميـة التي
تــفـرضــهــا عــلى صــاحب الـطــلبr وذلـك بـصــرف الــنــظـر عن

أحكام اHادة 20 أدناه.

اHادة اHادة 14 : : عنـدما يـكون إصـدار رخـصة الـتجـزئة من
اخـتـصـاص رئيس اجملـلس الـشـعبي الـبـلـدي الذي يـتـصرف
باعـتبـاره �ثال لـلـبلـدية أو لـلدولـة في حالـة مخـطط شغل
األراضي اHـصـادق عـلـيه أو الـذي جتـاوز مـرحـلـة الـتـحقـيق
الـــعــــمـــوميr تــــتم دراســـة اHــــلف عـــلـى مـــســـتــــوى الـــشـــبـــاك
الـوحـيــد لـلـبـلـديــة حـسب نـفس األشــكـال اHـنـصــوص عـلـيـهـا

بالنسبة لرخصة البناء.

اHـادة اHـادة 15 :  : فـي حـالــة عـدم وجــود مـخــطط شـغل أراض
مـصادق عليه أو جتـاوز مرحلـة التحقـيق العموميr أو إذا
كــان تــسـلــيـم رخــصــة الـتــجــزئــة مـن اخـتــصــاص الــوالي أو
الــــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــعـــمــــرانr تـــتـم دراســـة الــــطـــلـب عـــلى
مــســتـوى الــشـبــاك الـوحــيـد لــلـواليــة حــسب نـفس األشــكـال

اHنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.

5 - بــــــرنــــــامج األشــــــغــــــال الـــــذي يــــــوضـح اخلـــــصــــــائص
الـتقـنيـة للـمـشاريع والـشبـكات والـتـهيـئة اHـقرر إجنـازها
وشـروط تـنـفـيـذهـا مع تـقـديـر تـكـالـيـفـهـا وتـوضـيح مـراحل

 rعند االقتضاء rاإلجناز وآجال ذلك

6  - دفــتــر شـروط يــحــدد االلــتـزامــات واالرتــفــاقـات
الـوظـيـفـيـة وذات اHـنـفـعـة الـعـامـة اHفـروضـة عـلى األراضي

اجملزأةr وكذا الشروط التي تنجز �وجبها البنايات.

يــــحـــــدد دفــــتـــــر الــــشـــــروطr زيــــادة  عـــــلى ذلـكr  حــــفظ
اHلكيات واHغارس واHساحات اخلضراء واألسيجة.

�ـــكـن لـــطـــالـب رخـــصـــة الــــتـــجـــزئــــة أن يـــحـــدد إجنـــاز
أشغال التهيئة اخلاصة بكل جزء على حدة.

في هـذه احلـالـةr يـجب علـيه تـقـد© الـوثائق اHـكـتـوبة
والبيانية اHتعلقة بكل جزء لوحده.

يتم إعـداد اHلف الـبيـاني والـتقـني من طرف مـكتب
دراسات في الهندسـة اHعمارية أو التعميرr ويؤشر على
الوثائق اHذكـورة أعاله اHهندس اHعماري ومهندس مسح
األراضي الـــلــذان �ـــارســان نـــشـــاطــاتـــهـــمــا حـــسب األحـــكــام

القانونية اHعمول بها. 

اHـادة اHـادة 10 :  : يــرسل طـلب رخــصـة الــتـجــزئـة والــوثـائق
اHــرفـــقـــة بهr فـي جــمـــيع احلـــاالتr في خـــمس(5) نــسخ إلى
رئـيـس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي لـلـبـلـديـة الـتي يـتم إقـامـة

اHشروع فيها.

يـــحـــدد تـــاريـخ إيـــداع الـــطّـــلب عـــلـى وصل إيـــداع يـــتم
تــســلــيــمه من طــرف رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي في
نـفس الـيـومr بــعـد الـتـحـقق من الــوثـائق الـضـروريـة الـتي
يــنـبــغـي أن تـكــون مــطــابــقــة لــتــشــكـيـل اHــلف عــلى الــنــحـو

اHنصوص عليه. 

يـوضـح نـوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطــريـقـة مـفـصـلـة عـلى
الوصل.

11 : : يــتــنــاول حتــضــيــر الــطــلب مــدى مــطــابــقــة اHـادة اHـادة 
مــــشـــــروع األراضي اجملــــزأة لــــتـــــوجــــيــــهــــات مــــخــــطـط شــــغل
األراضـيr أو في حـــال انـــعـــدام ذلـكr لـــتـــعـــلـــيـــمـــات اخملـــطط
الـتــوجـيـهـي لـلـتــهـيـئــة والـتــعـمـيــر و/أو الـتـعــلـيــمـات الـتي
حتـددهـا الـقـواعـد الـعـامـة لـلـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـر عـلى الـنـحو

الذي يحدده التنظيم اHعمول به.

ويــتـنـاول حتـضــيـر الـطــلب كـذلك االنـعــكـاسـات الـتي
�ــكن أن تــنــجــر عن إجنــاز األراضي اجملــزأةr فــيــمـا يــخص
الــنــظــافـة واHـالءمـة الــصــحــيــة وطــابع األمــاكن اجملـاورة أو
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اHــادة 64 من الــقــانــون رقم 90-29 اHــؤرخ في  14 جــمــادى
األولى عــــــام 1411 اHــــــوافـق أول ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 1990

واHذكور أعاله.

يــــصـــدر قــــرار تـــأجــــيل الـــفــــصل خـالل اآلجـــال احملـــددة
للتحضيرr وال �كن أن تتجاوز آثاره سنة واحدة.

اHـادة اHـادة 19 :  : تــتـضـمن رخــصـة الــتـجـزئــة وجـوب إجنـاز
صـاحب الــطـلب لألشـغـال اHـتـعــلـقـة بـجـعل األراضي اجملـزأة

قابلة لالستغاللr من خالل إحداث ما يأتي :

- شبـكـات اخلدمـة وتوزيع األرض اجملـزأة إلى شبـكة
من الطـرق واHـاء والتـطهـير واإلنـارة الـعمـوميـة والطـاقة

rوالهاتف

- مـساحـات تـوقف الـسـيارات واHـسـاحـات اخلـضراء
وميادين الترفيه.

�كن الترخيص بتنفيذ هذه األشغال على مراحل.

rعند االقـتضاء rادة 20 : : تسـتلزم رخـصة الـتجزئـةHادة اHا
ما يأتي :

- تــخـصـيص بــعض اHـواقع اHـهــيـأة لـبـنــاء جتـهـيـزات
عمومـية ولـلبـناءات ذات االستـعمـال التـجاري أو احلرفي
وإقـــامــــة  مـــحالت مــــهـــنـــيــــةr أو بـــاألحـــرى نــــشـــاطـــات داخل
األراضي اجملــزأة لــغـرض اإلقــامــةr عــنــدمـا ال يــنــزعج مــنــهـا

rالسكان

- مــسـاهـمـة صــاحب الـرخـصــة في مـصـاريف تــنـفـيـذ
بـعض الـتجـهـيزات اجلـمـاعيـة التـي تصـبح ضـرورية بـفعل

rإجناز مشروع األرض اجملزأة

- تـــعــديل أو إلـــغـــاء أحــكـــام دفــتـــر الــشـــروطr عــنـــدمــا
تكون مخالفة لطابع األرض اجملزأة.

اHادة اHادة 21 :  : �كن تعـديل دفتر الـشروط اخلاص بأرض
مــــجـــزأة حـــصل عـــلـى تـــرخـــيص لــــهـــا قـــبل اHــــصـــادقـــة عـــلى
مــخــطط شــغل األرضr بــقــرار مـن الــوالي بــعــد اســتــشـارة
اجملــلس الــشـــعــبي الــبــلـــدي وإجــراء حتــقــيـق عــمــومي وذلك
قــصــد الــتـمــكن مـن إجنـاز عــمــلــيــات الــبـنــاء طــبــقــا ألحــكـام

اخملطط اHذكور.

يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق
العمومي اHذكور أعاله.

ال يــــســـري مـــفـــعـــول الــــتـــعـــديالت اHــــدرجـــة في دفـــتـــر
الشروطr التي تـتطلب أشغاال إالّ إذا وافقـت البلدية على

إجناز ذلك.

وفي هــذه احلــالـــةr يــرسل الــشـــبــاك الــوحــيـــد اHــكــلف
بــــدراســــة اHـــــلف أربع (4) نــــسـخ من اHــــلـف إلى الــــهــــيــــئــــة
اخملـتـصـة في أجل شـهـر واحد r(1) ابـتـداء من تـاريـخ إيداع

اHلف على مستوى البلدية.

rيـعد تـسلـيم رخصـة الـتجـزئة من اخـتصـاص الوالي
بالنسبة Hا يأتي :

 rشاريع ذات األهمية احملليةHا -

- اHـشاريع الواقـعة في مناطق غـير مغـطاة �خطط
شغل أراض مصادق عليه.

يعد تـسلـيم رخصـة التجـزئةr من اخـتصـاص الوزير
اHــكـــلف بــالــعــمـــران بــالــنــســـبــة لــلــمــشـــاريع ذات األهــمــيــة

الوطنية.

يــعـد تــسـلــيم رخـصــة الـتــجـزئــة لـبـقــيـة اHــشـاريع من
اختصاص رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

اHـادة اHـادة 16 : : يــبـلغ الــقـرار اHـتــضـمن رخــصـة الـتــجـزئـة
YــوالـيـHإلـى صــاحب الــطــلب فـي غــضــون الــشــهــرين (2) ا
لتـاريخ إيـداع الـطـلبr وذلك عـنـدمـا يـكـون تـسـلـيم رخـصة
rالـتـجـزئـة من اخـتـصـاص رئـيس اجملـلس الـشـعـبـي الـبـلدي
باعتـباره �ـثال للـبلـدية أو الـدولةr وفي غـضون ثالثة (3)

أشهر في جميع احلاالت األخرى.

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال
بالـوثـائق أو اHعـلـومات الـتي ينـبـغي على صـاحب الـطلب
أن يـــقـــدمـــهــاr أو عـــنـــدمـــا يــكـــون اHـــلف مـــحل أمـــر بـــإجــراء
حتــــقـــــيق عــــمـــــومي يــــتــــوقـف األجل احملـــــدد أعالهr ويــــســــري
مــــفـــــعـــــوله ابـــــتــــداء مـن تـــــاريخ اســـــتالم هـــــذه الــــوثـــــائق أو

اHعلومات أو بعد إجراء التحقيق العمومي.

اHــادة اHــادة 17 :  : ال تـــســـلم رخـــصـــة الــتـــجـــزئـــة إالّ إذا كــانت
األرض اجملــــزأة مـــوافــــقـــة خملــــطط شــــغل األراضي اHــــصـــادق
علـيهr أو جتاوزت مرحـلة التـحقيق الـعموميr أو مـطابقة

لوثيقة التعمير التي حتل محل ذلك.

�ـكن رفض تـسـلــيم رخـصـة الـتـجــزئـة في الـبـلـديـات
الـتي ال تــمـلك الــوثـائق اHــبـيــنـة في الــفـقــرة الـســابـقـةr إذا
كـــانت األرض اجملــزأة غـــيــر مـــوافـــقــة لـــتــوجـــيــهـــات اخملــطط
الـتـوجــيـهي لـلـتـهــيـئـة والـتـعــمـيـر و/أو لـلـتــوجـيـهـات الـتي
تضـبطـها الـقواعـد العـامة لـلتـهيـئة والـتعـميـر على الـنحو

الذي يحدده التنظيم اHعمول به.

18 : : يـــــــمــــــــكـــن أن يــــــــكــــــــون طــــــلـب رخــــــصــــــة اHـــــادة اHـــــادة 
الـتجـزئة مـحل قرار تـأجيل يـتم الفـصل فيه طـبقـا ألحكام
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توضع نـسخـة من اHلف مـؤشرا عـليـها حتت تـصرف
اجلـمهور �قـر اجمللس الشـعبي البـلدي Hوقع وجود األرض

اجملزأة.

 تــــــحـــــفــظ نـــــســــــخـــــة رابـــــعــــة مـن اHــــلـف بــــأرشـــــيف
الوالية.

وحتــفظ نــسـخــة أخــيــرة مـنـه لـدى الــســلــطـة اخملــتــصـة
التي سلمت رخصة التجزئة.

تـنشر الـسلطـة التي وافقت عـلى جتزئة األرض على
نـفـقــة صـاحب الـطـلبr الـقـرار اHـتـضـمن رخـصـة الـتـجـزئـة
�ـــكــتب احلــفـظ الــعــقـــاريr خالل الــشـــهــر الــذي يـــلي تــاريخ
تـــبــلـــيـــغه وذلك طـــبـــقـــا لـــلــتـــشـــريع اHـــعـــمـــول به واHـــتــعـــلق

باإلشهار العقاري.

rـســتــفــيــد من رخــصـة الــتــجــزئـةHـادّة ة 23 :  : يــطـلـب اHـاداHا
عند إتمام أشغـال قابلية االستـغالل والتهيئةr من رئيس
اجملــلس الــشــعــبي الــبـلــدي Hــوقع وجــود الــتـجــزئــةr تــســلـيم
شـــهـــادة قـــابـــلـــيـــة االســتـــغـالل الـــتي تـــثـــبت مـــطـــابـــقـــة هــذه

األشغال وإتمامها.

اHــاداHــادّة ة 24 :  : يــــرفق طــلـب شــهـــادة قــابـــلـــيــة االســـتــغالل
�لف يحتوي على الوثائق اآلتية : 

1) - تـــصـــامــــيم جـــرد تـــعـــد عــــلى ســـلم 200/1 أو 500/1

rعــنــد االقـــتــضــاء rكــمـــا هي مــنـــجــزة مع حتــديـــد rلألشـــغــال
التعـديالت التي أجـريت بالـنظـر إلى التـصامـيم اHصادق

rعليها

2) - محضر استالم األشغال.

اHــادة اHــادة 25 :  : يـــرسل طــلـب شــهـــادة قــابـــلـــيــة االســـتــغالل
وكــذا الــوثــائق اHــرفــقــة بهr في نــســخــتـY (2) إلى رئــيس
اجملــلس الــشـــعــبي الــبـــلــدي Hــوقع وجـــود قــطــعــة األرض في

جميع األحوال.

يـــــحــــدد تــــاريـخ إيــــداع الــــطـــــلب �ــــوجـب وصل إيــــداع
يسـلـمه r في نـفس اليـومr رئـيس اجمللس الـشـعبي الـبـلدي
بــعـد الــتــحــقق مـن الــوثـائـق الــضــروريـة الــتـي يـنــبــغي أن
تــكــون مــطـابــقــة لــتــشــكـيـل اHـلـف عـلـى الـنــحــو اHــنــصـوص

عليه.

يـوضـح نـوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطــريـقـة مـفـصـلـة عـلى
الوصل. 

يــتــحــمـل أصــحــاب هــذه الــتــعــديـالت مــصــاريف تــلك
األشغال.

يـنـشـر هـذا الـقـرار اHـتـضـمن تـعـديل دفـتـر الـشـروط
ونتـائج دخـوله حـيـز الـتـطبـيق عـنـد االقـتـضـاءr في مـكتب
احلفظ العقاري بـالواليةr وذلك طبقا للتشريع اHعمول به

اHتعلق باإلشهار العقاري. 

يـبــقى دفـتــر الـشــروط اخلـاص بــأرض مـجــزأة سـاري
rبالـنـسبـة للـمـشاريع الـتي هي في طـور اإلجناز rفـعـولHا
إلى غاية إتمام أشـغال اإلجناز فيها واحلصول على شهادة
اHــطــابــقــة بــالــنــســبــة Hــشــاريع الــبــنــاءr أو شــهــادة قــابــلــيـة
االسـتـغـالل بـالـنـسـبـة ألشـغـال الـتـهـيـئـة من طـرف اHـصـالح

اخملتصة.

يــبـقى مــخـطط شــغل األراضي اHــصـادق عـلــيه سـاري
اHـفـعـولr بـالـنـســبـة لـلـمـشـاريع اجلـديــدة الـتي لم تـتـحـصل
عـلى الــرخــصـة أو تــلك الــتي لم تــتم اHــبـاشــرة في أشــغـال

إجنازها.

اHــاداHــادّة ة 22 :  : تــســلـم رخــصــة الـــتــجــزئــة فـي شــكل قــرار
صــــادر عـن رئـــيـس اجملـــلـس الـــشــــعــــبي الــــبــــلـــدي أو الــــوالي
اخملـتص إقلـيمـياr أو عـن الوزيـر اHكـلف بالـعمـرانr حسب

احلالة.

يحدد القرار اHـتضمن تسليم رخصة التجزئة التي
يــــرفق �ـــوذج مــنـــهـــا بــهـــذا اHــرســـومr الــتـــوجـــيــهـــات الــتي
يــــــتـــــــكــــــفـل بـــــهــــــا صــــــاحب الــــــطــــــلب ويــــــضـــــبـط اإلجـــــراءات
وارتـفــاقـات اHـصــلـحــة الـعــامـة الــتي تـطــبق عـلى األراضي

اجملزأةr كما حتدد آجال إجناز أشغال التهيئة اHقررة.

يـــــبــــلغ الــــقــــرار إلـى صــــاحب الــــطــــلـب وإلى مــــصــــالح
الــدولـة اHــكـلــفـة بــالـعــمــران عـلى مــسـتــوى الـواليــةr مـرفــقـا
بـــنـــســخـــة من اHــلـف الــذي يـــتــضـــمن تـــأشــيـــرة عــلى دفـــتــر
الـــــشـــــروط واخملـــــطـــــطـــــات الـــــتي حتـــــدد الـــــقـــــطـع األرضـــــيــــة
اHــــبــــرمــــجــــة مع رسم شــــبــــكــــة الــــطــــرق وإقــــامــــة األشــــكـــال

العمرانية اHبرمجة وطبيعتها من طرف :

- مـصـالح الـتـعـمـيـر عـلى مـسـتـوى الـبـلـدية فـي حـالة
rتسليم الرخصة من طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي

- اHـصـالح اHــكـلـفـة بــالـعـمــران عـلى مـســتـوى الـواليـة
rفي حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي

- اHـصـالح اHـكـلـفـة بـالـعـمـران عـلى مـسـتـوى الـوزارة
اHــكـلــفــة بــالـعــمــران في حــالــة تــسـلــيم الــرخــصــة من طـرف

الوزير اHكلف بالعمران.
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-  إذا لم يــتم االنـتــهـاء من أشــغـال الــتـهــيـئــة اHـقـررة
في األجل احملــدد في الــقــرار عــلى أســاس تــقــريــر مــعــد من
طــرف مـكــتب دراســاتr يـحــدد مـدة إجنــاز األشـغــالr وبـعـد
تـــقــــديـــر اHـــصـــالح اHــــكـــلـــفـــة بـــتــــســـلـــيم رخــــصـــة الـــتـــجـــزئـــة

وتقييمها.

غـير أنهr في حـالة الـتـرخيص بـتنـفيـذ األشغـال على
مراحلr فـإن اآلجال احملـددة واHقـررة لإلجنـاز اHشـار إليـها

في الفقرة أعالهr  تطبق على أشغال اHراحل اخملتلفة.

عـندمـا تـصـبح رخـصة الـتـجـزئة مـلـغـاةr فـإنه ال �كن
االســتـمـرار في األشــغـال إالّ فـيــمـا يـخـص اHـراحل الـتي ¥

االنتهاء من أشغال التهيئة فيها.

يـــعـــد تـــقـــد© طــــلب جـــديـــد لـــلـــحــــصـــول  عـــلى رخـــصـــة
التجـزئة إجبـاريا قصد مـباشرة أي أشـغال أو استئـنافها

بعد انقضاء مدة الصالحية احملددة أعاله.

يـتم إعـداد رخـصـة الـتجـزئـة عـلى أسـاس هـذا الـطلب
دون دراسة جـديـدة لـلمـلفr شـرط أن ال يـتم تقـيـيم أحـكام
ومـواصـفـات الــتـهـيـئــة والـتـعـمــيـر بـشـكل يــتـنـافى مع هـذا
الـــتــجــديــدr وتــكــون األشـــغــال اHــنــجــزة مــطـــابــقــة لــرخــصــة

التجزئة األولى اHسلّمة.

اHادة اHادة 31 : : �ــكن صـاحب طــلب رخـصـة التــجزئـة أو
شــــهــادة قــابـــلــيـــة االســتــغـالل الــذي لم يـــرضه الــرد الــذي ¥
تــبــلــيـــغه بهr أو في حـــالــة ســكــوت الـــســلــطــة اخملـــتــصــة في
اآلجـال اHـطــلـوبـةr أن يـودع طــعـنـا مـقــابل وصل إيـداع لـدى

الوالية.

وفـي هـــذه احلــالـــةr يـــحـــدد أجل تـــســـلـــيم الـــرخـــصــة أو
الرفض اHسبب بخمسة عشر (15) يوما.

�ــــكن صـــاحب الــــطـــلب أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى
الوزارة اHـكلفة بـالعمـران في حالة عـدم تلقـيه إجابة على
الـــطــعـن األول خالل اHـــدة احملـــددة الــتـي تــلـي تــاريـخ إيــداع

الطعن.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحب الــطـــلب أو بــإخـــطــاره بــالـــرفض اHــســـبب في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

26 : : تــــتـــعـــلق دراســــة الـــطـــلب �ــــدى مـــطـــابـــقـــة اHــادة اHــادة 
أشــغــال قــابـلــيــة االســتــغالل والــتــهـيــئــة اHــنــجــزة  لألحــكـام
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـوثـائـق اHـكـتـوبـة والـبـيـانـيـة الـتي

سلمت رخصة التجزئة على أساسها.

اHــــادة اHــــادة 27 :  : تـــتـم دراســــة الـــطــــلب مـن طــــرف مـــصــــالح
التعـمير الـتابعة لـلبلديـةr ضمن نفس األشكـال اHنصوص

عليها بالنسبة لشهادة اHطابقة.

بـعـد الـقـيـام بـاHـعـايـنـة اHـيـدانـيـةr يـتم تـسـلـيم شـهـادة
قابلية االسـتغالل بتحفظـات أو بدون حتفظاتr أو يطلب
من صــاحب الـتـجزئـة تـصـحـيح العـيـوب احملـتـمـلة في أجل
ال يـتــعــدى ثالثـY (30) يــومــاr ابــتــداء من تــاريـخ اHــعــايــنـة

اHيدانية لألماكن.

اHــادة اHــادة 28 : : يـــبــلغ الـــقــرار اHـــتـــضــمن شـــهــادة قـــابــلـــيــة
االستغالل التي يرفق �وذج منها بهذا اHرسومr لصاحب
الطلب خالل الشهر (1) اHوالي لتاريخ إيداع الطلب لدى

رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال
بـالوثائق أو باHـعلومات الـتي ينبغي عـلى صاحب الطلب
أن يـقــدمــهـاr يــتــوقف األجل احملــدد أعاله ويــسـري مــفــعـوله

ابتداء من تاريخ استالم هذه الوثائق أو اHعلومات.

�ـكن تـسـلــيم شـهـادة قـابـلـيــة االسـتـغالل عـلى مـراحل
حسب اآلجـال احملددة في قـرار رخصـة التـجزئـةr في حالة
عــدم عـرقـلـة أشـغــال الـتـهـيـئــة اHـتـبـقـيــة لـسـيـر اجلـزء الـذي

انتهت األشغال فيه.

29 : : يـــضع اHــــســـتـــفــــيـــد من األشــــغـــال خالل كل اHــادة اHــادة 
فـتـرة عـمل الـورشـةr لـوحـة مـسـتـطـيـلـة الـشـكل مـرئـيـة من
اخلــارجr تــتــجــاوز أبــعــادهـا 80 ســنــتــيــمــتــرا والــتي يــرفق
�وذج منها بـهذا اHرسومr توضح مراجع رخصة التجزئة
اHـمــنــوحــة وأكــبــر عـدد �ــكن مـن األجــزاء اHـبــرمــجــةr كــمـا
يـــنـــبـــغـي أن تـــتـــضـــمن الالفــــتـــة تـــاريخ افـــتـــتـــاح الـــورشـــة
والتاريخ اHرتـقب إلنهاء األشغالr وإن اقتضى األمر اسم
صـــــاحب اHـــــشـــــروع r ومـــــكــــتـب الـــــدراســــات وأخـــــيـــــرا اسم

اHؤسسة اHكلفة بأشغال التهيئة. 

اHادة اHادة 30 :  : تعتبـر رخصة التجزئـة ملغاة في احلاالت
اآلتية :

- إذا لـم يـتم الــشــروع في أشــغــال الـتــهــيـئــة في أجل
 rمدته ثالث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التبليغ
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- وإمــا بــالــتــوكــيـلr طــبــقــا ألحــكــام األمــر رقم 58-75
rذكور أعالهHؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 واHا

- وإمـا بنسـخة من الـقانون األسـاسي إذا كان اHالك
أو اHوكل شخصا معنويا.

اHـادة اHـادة 35 :  : يــرفق طـلب شـهــادة الـتــقـسـيم �ــلف يـعـده
rـعـمـاريـة أو في التـعـمـيرHمـكتـب دراسات في الـهـنـدسة ا
ويـشـتمل عـلى الـوثـائق اHـذكـورة أدنـاه مؤشـرا عـلـيـهاr كل
وثــــيـــــقـــــة حــــسـب الـــــغــــرض الـــــذي خـــــصــــصـت له مـن طــــرف
اHـــهـــنــدس اHـــعـــمــاري ومـــهـــنـــدس مــسـح األراضي والـــلــذين
�ارسان نشاطهما حسب األحكام القانونية اHعمول بها :
1 - تــصـمـيم لـلــمـوقع يـعــد عـلى سـلم مــنـاسب يـسـمح

 rشروعHبتحديد تمركز ا
2 - الـتصامـيم الترشـيدية اHعـدة على سلم 200/1 أو

r500/1 التي  تشتمل على البيانات اآليتة :

rحدود القطعة األرضية ومساحتها -
- مــخــطط كــتــلــة الــبــنــايــات اHــوجــودة عــلى اHــســاحـة
األرضـية واHـسـاحة اإلجـمـالـية لألرضـيـة واHسـاحـة اHبـنـية

rمن األرض
- بيان شبكات التهيئة اHوصولة بالقطعة األرضية

rواخلصائص التقنية الرئيسية لذلك
rساحة األرضيةHاقتراح تقسيم ا -

- تخصيص الـقطع األرضية اHقـررة في إطار نسبة
التقسيم.

36 :  : يــرسل طــلب شــهــادة الــتــقـســيـم والـوثــائق اHـادة اHـادة 
اHرفقة به في خمس (5) نسخ إلى رئيس اجمللس الشعبي

البلدي حملل وجود قطعة األرض.

يسجل تـاريخ إيداع الطلب في وصل يـسلمه رئيس
اجمللس الشعبي الـبلديr في نفس اليـومr بعد التحقق من
الــوثـــائق الـــضـــروريـــة الــتـي يــنـــبـــغي أن تـــكـــون مــطـــابـــقــة

لتشكيل اHلف على النحو اHنصوص عليه.

 يوضـح نوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطريـقـة مـفـصـلـة على
الوصل.

اHادة اHادة 37 : : يتـم حتضـير طـلب شـهادة التـقسـيم على
مــســـتـــوى الـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد لـــلـــبـــلـــديـــة بــنـــفـس األشـــكــال
اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في هــذا اHـــرســوم بــخـــصــوص رخــصــة

البناء.

اHادة اHادة 38 : : تبلغ شهـادة التقسيم اHرفق �وذجها بهذا
اHرسومr خالل الشهر اHوالي لتاريخ إيداع الطلب.

القسم الثانيالقسم الثاني
الشروط الالزمة للتنازل عن حصص األرض اجملزأةالشروط الالزمة للتنازل عن حصص األرض اجملزأة

اHـادة اHـادة 32 : : يــخـضـع بـيع قــطــعـة أرض مــوجــودة ضـمن
األراضـي اجملــزأة أو كـــراؤهـــا إلى تــســـلـــيم شــهـــادة قـــابــلـــيــة

االستغالل من طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي. 

كـمــا يطـلب تـقـديـم شـهادة قـابلية االسـتغاللr أثناء
بــيـع أو كــراء الــقــطع األرضـــيــة الــتي تــشــتـــمل عــلى مــبــان

موجودة في األرض اجملزأة اHقرر إحداثها.

يتضمن عقد البيع أو الكراء مراجع هذه الشهادة.

ال يـعـفي تـــسـلــيم الـشـهــادة اHـذكــورة أعاله اHـسـتــفـيـد
من رخـصة التجـزئة من مسـؤوليته إزاء اHسـتفيدين من
الـقـطع األرضــيـةr ال سـيــمـا فـيــمـا يـتــعـلق بـالــتـنـفــيـذ اجلـيـد

لألشغال.

ال �ــكن تـــســلــيم الــشــهـــادة إالّ في حــالــة إتــمــام إجنــاز
جــمــيع شــبــكـات الــتــوزيع الــداخــلـيــة اHــتــعـلــقــة بــالـتــهــيــئـة
(شــبــكـة تــوزيع اHــيـاه والــتـطــهــيـر  والــطـاقــة الــكـهــربـائــيـة
والــغــاز وشـبــكــة الـهــاتف وشــبــكــة الـطــرق) مع اHــســاحـات

العامة وجميع التهيئات اخلارجية. 

وكــذلـك يــجب أن تـــكــون الـــتــجـــزئــة مـــوصــولـــةr عــلى
األقلr بــالـشـبـكـات اخلــارجـيـة خـاصــة شـبـكـة اHــيـاه وشـبـكـة

التطهير والطاقة الكهربائية.

القسم الثالثالقسم الثالث
حتضير شهادة التقسيم وتسليمهاحتضير شهادة التقسيم وتسليمها

اHادة اHادة 33 : : في إطار أحـكام اHادة 59 من الـقانون رقم
90-29 اHــــؤرخ في  14 جــــمــــادى األولى عــــام 1411 اHــــوافق

أول ديـســمــبـر ســنـة 1990 واHــذكـور أعالهr تــعـتــبـر شــهـادة
الـتــقــسـيم وثــيــقـة تــبــY شـروط إمــكــانـيــة تـقــســيم مــلـكــيـة

عقارية مبنية إلى قسمY أو عدة أقسام.

يـجب تـبـريـر تـواجـد الـبنـايـة عـلى الـقـطـعـة األرضـية
بـسـند قـانـوني مثل عـقـد اHلـكـيةr أو بـسـند إداري : شـهادة

اHطابقة أو غيرها.

اHـادة اHـادة 34 :  : يـنـبـغي أن يـتـقـدم اHـالك أو مـوكـله بـطـلب
شهادة الـتقـسيم اHـوقع علـيهr الذي يـرفق �وذج مـنه بهذا

اHرسوم.

ويجب على اHعني أن يدعم طلبه :

rلكيةHإما بنسخة من عقد ا -
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-  إمـا نـسـخـة من عـقـد اHــلـكـيـة أو نـسـخـة من شـهـادة
احلــيــازة عـــلى الــنـحــو اHــنــصـوص عــلــيه في الــقــانـون رقم
rذكور أعالهHؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 واH90-25 ا

- أو تــوكـيال طــبـقـا ألحــكـام األمـر رقم 75- 58 اHـؤرخ
rذكور أعالهHفي 26 سبتمبر سنة 1975 وا

- أو نــــســــخــــة من الــــعــــقــــد اإلداري الــــذي يــــنص عــــلى
rتخصيص قطعة األرض أو البناية

- أو نـسـخـة من الـقـانـون األسـاسي إذا كـان اHالك أو
موكله شخصا معنويا.

�ــكن صـــاحب الـــطــلب أن يـــوضح أن إجنـــاز األشــغــال
يــخص بــنــايــة أو عـدة بــنــايــات في حــصــة أو عــدة حـصص.
وفي هذه احلـالةr يلـتزم صاحـب الطلب لـدعم طلبه بـتقد©

كل الوثائق اHكتوبة والبيانية التي تبY القوام.

اHــاداHــادّة ة 43 : : يــــرفــق طــلـب رخـــصــة الـــبـــنـــاء بـــاHـــلـــفــات
اآلتية :

أوال/ اHلف اإلداريrأوال/ اHلف اإلداريr ويحتوي على :

1 - مــراجع رخــصــة الـتــجــزئـة بــالــنــسـبــة لــلـبــنــايـات
اHبـرمجـة على قـطـعة أرضـية تـقع ضمن جتـزئة مـخصـصة

rللسكنات أو لغرض آخر

2 - قــرار الـســلـطــة اخملـتــصـة الــذي يـرخـص إنـشـاء أو
تـوسـيـع مـؤسـسـات صـنـاعـيـة وجتـاريـة مـصـنـفـة في فـئـات

rزعجةHؤسسات اخلطيرة وغير الصحية واHا

3 - شـهـادة قـابـلـيـة االسـتـغالل مـسـلّـمـة وفـقـا لألحـكام
اHـذكـورة أعالهr بـالـنـسـبـة لـلـبـنـايـات الـواقـعـة ضـمن أرض

مجزأة برخصة جتزئة.

�ــكن صـــاحب الـــطــلب أن يـــوضح أن إجنـــاز األشــغــال
يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.

rيـلــتــزم صـاحب الــطـلـب لـدعم طــلـبه rفي هــذه احلـالــة
بتقد© كل الوثائق اHكتوبة والبيانية التي تبY القوام.

ثـانيا/ اHلف اHـتعلق بالـهندسة اHـعماريةrثـانيا/ اHلف اHـتعلق بالـهندسة اHـعماريةr ويحتوي
على :

1 - مخطط اHوقع عـلى سلّم مناسب يسـمح بتحديد
rشروعHموقع ا

اHادة اHادة 39 :  : حتدد مدة صالحيـة شهادة التـقسيم بثالث
(3) سنواتr ابتداء من تاريخ تبليغها.

اHـادة اHـادة 40 : : �ـكـن صـاحب طـلب شـهـادة الـتـقـسـيم الـذي
لم يـــرضه الــرد الــذي ¥ تـــبــلــيـــغه بهr أو في حـــالــة ســكــوت
الــســلــطــة اخملــتــصــة فـي اآلجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا

مقابل وصل إيداع لدى الوالية.

وفي هذه احلـالةr تـكون مـدة أجل تسـليم الـرخصة أو
الرفض اHسبب خمسة عشر (15) يوما.

�ــــكن صـــاحب الــــطـــلب أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى
الوزارة اHكلفة بـالعمرانr في حالة عدم تلقيه إجابة على
الـــطــعـن األول خالل اHـــدة احملـــددة الــتـي تــلـي تــاريـخ إيــداع

الطعن.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحب الــطـــلب أو بــإخـــطــاره بــالـــرفض اHــســـبب في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
رخصة البناءرخصة البناء

القسم األولالقسم األول
التحضير والتسليمالتحضير والتسليم

اHـادة اHـادة 41 : : يشـتـرط كل تـشـييـد لـبنـايـة جـديدة أو كل
حتـــويل لــبــنــايــة تــتــضــمن أشــغــالــهــا تــغــيــيــر : مــشــتــمالت
األرضـــيــة واHـــقـــاس والــواجـــهـــة واالســتـــعـــمــال أو الـــوجـــهــة
والــهـيـكل احلــامل لـلـبـنــايـة والـشـبــكـات اHـشـتــركـة الـعـابـرة
للمـلكيـةr حيازة رخـصة الـبناء طـبقا ألحـكام اHواد 49 و52
و55 من الـــــــقــــــانـــــــون رقم 90-29 اHــــــؤرخ في  14 جــــــمــــــادى
األولى عــــــام 1411 اHــــــوافـق أول ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 1990
واHذكور أعالهr مع مراعاة اHادة األولى من هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 42 :  : يـجب عــلى اHـالك أو مــوكـلـه أو اHـســتـأجـر
لـديه اHـرخص له قـانونـا أو الـهيـئـة أو اHصـلـحة اخملـصـصة
لـهــا قــطــعـة األرض أو الــبــنـايــةr أن يــتــقـدم بــطــلب رخــصـة
الـبــنــاء الـذي يــرفق �ــوذج مــنه بـهــذا اHــرسـوم والــتــوقـيع

عليه.

يجب أن يقدم صاحب الطلبr لدعم طلبه :
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ثالثا/ اHلف التقنيrثالثا/ اHلف التقنيr ويحتوي على :

1 - باستثناء مـشاريع البنايات اخلـاصة بالسكنات
الــــفـــرديــــةr يــــجب إرفــــاق اHـــذكــــرة بـــالــــرســــوم الـــبــــيـــانــــيـــة

الضرورية وتتضمن البيانات اآلتية :

rعدد العمال وطاقة استقبال كل محل -

rستعملةHواد اHطريقة بناء األسقف ونوع ا -

- وصـف مـــخــتـــصـــر ألجـــهــزة الـــتـــمــويـن بـــالــكـــهـــربــاء
والــغـاز والــتــدفـئــة والــتـوصــيل بــاHـيــاه الـصــاحلــة لـلــشـرب

rوالتطهير والتهوية

rستعملةHياه اHتصاميم شبكات صرف ا -

- وصف مـــخــتـــصـــر لــهـــيــئـــات إنــتـــاج اHــواد األولـــيــة
واHــنــتــجــات اHــصــنــعــة وحتــويــلــهــا وتــخــزيــنــهــا بــالــنــســبـة

rللبنايات الصناعية

 rالوسائل اخلاصة بالدفاع والنجدة من احلرائق -

- نوع اHـواد الـسـائلـة والـصـلـبة والـغـازيـة وكمـيـاتـها
اHضرة بـالصـحة العـمومـية وبالـزراعة واحملـيطr اHوجودة
في اHياه اHستعـملة اHصروفة وانـبعاث الغازات وأجهزة

rعاجلة والتخزين والتصفيةHا

- مــسـتـوى الــضـجـيج اHــنـبـعث بــالـنـســبـة لـلــبـنـايـات
ذات االســـتـــعـــمـــال الــــصـــنـــاعي والــــتـــجـــاريr واHـــؤســـســـات

اخملصصة الستقبال اجلمهور.

2 - تتضمن دراسة الهندسة اHدنية :

- تـــقــــريــــرا يـــعــــدّه ويــــوقــــعه مــــهـــنــــدس مــــعــــتـــمــــد في
الهندسة اHدنيةr يوضح :

 rحتديد ووصف الهيكل احلامل للبناية *

* تــوضــيـح أبــعــاد اHــنــشــآت والــعــنــاصــر الــتي تــكــون
rالهيكل

- تـصـامــيم الـهـيـاكل عـلى نـفـس سـلّم تـصـامـيم  مـلف
الهندسة اHعمارية.

اHادة اHادة 44 :  : يجب أن تعد الوثـائق اHتعلقـة بالتصميم
اHــعــمــاري وبــدراســات الــهــنـدســة اHــدنــيــة اHــرفــقــة بـطــلب
رخــــصـــة الــــبــــنـــاءr بــــاالشــــتـــراك بــــY مـــهــــنــــدس مـــعــــمـــاري
ومهندس في الهنـدسة اHدنية اللذين �ارسـان مهنتيهما
حــسـب اإلجــراءات الــقـــانــونــيـــة اHــعــمـــول بــهـــا وتــؤشــر من
طــرفــهـــمــاr كل فــيـــمــا يــخـــصهr طــبــقـــا ألحــكــام اHــادة 55 من
الــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14 جــــمــــادى األولى عــــام

1411 اHوافق أول ديسمبر سنة 1990 واHذكور أعاله.

2 - مـخطط الـكـتلـة عـلى سلّم 200/1 بـالنـسـبة لـلـقطع
األرضـيـة الـتي مــسـاحـتـهـا تـقل أو تـسـاوي 500 مr2 أو عـلى
سلّم 500/1 بالـنسـبـة للـقطع األرضـية الـتي مـساحـتهـا تقل
أو تـــســاوي 5000 م2 وتـــتـــعــدى 500 مr2 وعــلـى ســلّم 1000/1
r2بالنسبة لـلقطع األرضية التي مسـاحتها تتجاوز 5000 م

ويحتوي هذا اخملطط على البيانات اآلتية :

- حـــدود الــقـــطــعـــة األرضــيـــة ومــســاحـــتــهـــا وتــوجـــهــهــا
rورسم األسيجة عند االقتضاء

- منحنيـات اHستوى أو مساحة التسطيح واHقاطع
rالتخطيطية للقطعة األرضية

- نــوع طـــوابق الــبـــنــايـــات اجملــاورة أو ارتــفـــاعــهــا أو
rعددها

- ارتـــفــــاع الـــبــــنـــايـــات اHــــوجـــودة واHــــبـــرمـــجــــة عـــلى
الـقـطـعـة األرضـيـة أو عدد طـوابـقـهـا وتـخـصـيص اHـسـاحات

rبنيةHبنية  وغير اHا

- اHساحة اإلجمـالية لألرضية واHساحة اHبنية على
rاألرض

- بيان شبكات التهيئة اHوصولة بالقطعة األرضية
مع مــواصــفــاتــهـا الــتــقــنــيــة الـرئــيــســيــةr وكــذا نـقــاط وصل
ورسم شـبـكــة الـطـرق والـقــنـوات اHـبــرمـجـة عــلى اHـسـاحـة

األرضية.

3 - الــــتــــصــــامـــيـم اخملــــتـــلــــفــــة اHــــعـــدة عــــلـى الـــســــلّم 50/1
بالنسبة لـلبنايات التي تقل مـساحة مشتمالتها عن 300 م2
وعـــلى ســـلّم 100/1 بـــالـــنــســـبـــة لـــلـــبـــنـــايـــات الــتـي تـــتــراوح
مـساحـة مشـتمالتـها بY 300 م2 و600 م2 وعـلى سلّم 200/1
بالنـسبة لبـاقي البنايـات : للتوزيـعات الداخلـية  خملتلف
مسـتويات البـناية واحملالت الـتقنـيةr وكذا الـواجهاتr �ا
في ذلك واجهـات األسيـجة واHـقاطع الـترشـيديـة والصور
ثالثــيـة األبــعــاد الـتي تــسـمح بــتــحـديــد مـوقع اHــشـروع في

محيطه القريبr عند االقتضاء.

يــنـبــغي أن يــوضع تــخـصــيص مــخــتـلف احملـالت عـلى
التصاميـم. ويجب أن تبY بوضـوح األجزاء القد�ة التي
¥ االحـــتــــفـــاظ بـــهــــا أو األجـــزاء الــــتي ¥ هـــدمــــهـــا واألجـــزاء
اHـبــرمـجـة وذلك بـالــنـسـبــة Hـشـاريع حتــويل الـواجـهـات أو

األشغال الكبرى.

4 - مـذكــرة تـتــضـمن الــكـشـف الـوصـفـي والـتــقـديـري
rلألشغال وآجال إجناز ذلك

5 - الــوثــائق اHــكـــتــوبــة والــبــيــانــيـــة الــتي تــدل عــلى
البناء بحصصr عند االقتضاء.
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اHــــوافــــقــــات واآلراء تــــطــــبـــــيــــقــــا لألحــــكـــــام الــــتــــشــــريــــعــــيــــة
والتـنظـيمـية اHـعمـول بهـا لدى األشـخاص الـعمـوميY  أو
اHــصـــالـح أوr عــنـــد االقـــتـــضـــاءr لـــدى اجلـــمــعـــيـــات اHـــعـــنـــيــة

باHشروع.

يــــعــــــدّ األشــــخـــــاص الــــعـــــمـــــومـــــيـــــون أو اHــــصـــــالح أو
اجلـمـعــيـات عـنــد االقـتـضــاءr الـذين تــمت اسـتــشـارتـهم ولم
يـصـدروا ردا في أجل ثـمـانـيـة (8) أيـامr ابـتـداء من تـاريخ
اسـتالم طــلب الـرأيr  كـأنـهم أصـدروا رأيــا بـاHـوافـقـةr بـعـد
تــــذكـــيــــر مــــدته ثــــمـــان وأربــــعـــون (48) ســــاعــــة بـــالــــنـــســــبـــة
لـلــمـشـاريـع الـصـنــاعـيـة اHــسـتــقـبـلــة لـلـجــمـهــور واHـشـاريع
التي تـراعى فيـهـا ضوابط األمن في الـدرجـة األولى فيـما

يخص معاجلة اHلفات.

يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميY كل من :

- مــصـالح الــدولــة اHـكــلــفـة بــالــعـمــران عـلـى مـســتـوى
rالوالية

- مــصــالـح احلــمــايــة اHــدنــيــة لــتــشــيــيــد بــنــايـات ذات
اســتــعــمــال صــنــاعي أو جتــاريr وبــصــفــة عــامــةr كل بــنــايـة
تـســتـعــمل الســتـقــبـال اجلــمــهـور وكــذا بـالــنـســبــة لـتــشـيــيـد
بـــنــايــــات ســـكــنـــيـــة هــامـــة الـــتي �ـــكن أن تـــكــون مـــوضــوع

 rال سيما فيما يتعلق �حاربة احلرائق rتبعات خاصة

- اHــصـــالح اخملــتــصـــة بــاألمــاكن واآلثــار الـــتــاريــخــيــة
والـسيـاحـةr عـندمـا تـكـون مشـاريع الـبـنايـات مـوجودة في
rعمول بهHمناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشريع ا

- مــصــلـحــة الــدولـة اHــكــلــفـة بــالــفالحــة عـلى مــســتـوى
الــواليــةr فــي إطــار أحــكـــام الــمــادة 49 من الــقـانـون رقم
90 - 29 اHــؤرخ في  14 جـــمـــادى األولى عــام 1411 اHــوافق

  rذكور أعالهHأول ديسمبر سنة 1990 وا

- مــصــلـحــة الــدولــة اHـكــلــفــة بـالــبــيــئـة عــلى مــســتـوى
الوالية. 

اHـادة اHـادة 48 : : عـنــدمـا يــكــون تـســلـيم رخــصــة الـبــنـاء من
اخــتــصــاص رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــديr تـتـم دراسـة
الــطــلب من طــرف الــشــبـاك الــوحــيــد لـلــبــلــديــةr حـيـث يـتم
حتـديـد تشـكـيلـته وكـيفـيـات سيـره �وجـب أحكـام اHادة 58

من هذا اHرسوم.

فـي هــــذه احلــــالــــةr يــــرسـل رئــــيس اجملــــلـس الــــشــــعــــبي
البـلـدي نـسـخـة من مـلف الـطـلب إلى اHـصـالح اHـسـتـشارة
اHـــذكـــورة في اHـــادة 47 من خـالل �ـــثـــلـــيـــهــــا في الـــشـــبـــاك
الـــوحـــيــدr فـي أجل الـــثــمـــانـــيــة (8) أيـــام الـــتي تــلـي تــاريخ

إيداع الطلب.

�ــــكن أن يـــطـــلـب من مـــصـــالـح الـــتـــعـــمــــيـــر اخملـــتـــصـــة
إقـليـمـيا دراسـة ملف الـهنـدسة اHـعـماريـة Hشـاريع البـناء
قــصـــد احلــصــول عـــلى رأي مـــســبق قـــبل إعـــداد الــدراســات
الــتــقــنـــيــة اHــتــعــلـــقــة بــالــهـــنــدســة اHــدنــيـــة وأجــزاء الــبــنــاء

الثانوية.

يــجب إيـــداع بــاقي اHـــلــفــاتr بــعـــد مــوافــقـــة اHــصــالح
الـمــخــتصـةr قــصـد احلـصول عـلى رخـصة الـبـناء في أجل
ال يـتــعـدى ســنـة واحـدةr وإالّ ســوف يـعــتـبــر الـرأي اHــسـبق

ملغى.

45 :  : يـــرسـل طـــلب رخــــصـــة الـــبـــنــــاء واHـــلـــفـــات اHــادة اHــادة 
اHرفقة به في ثالث (3) نسخr بالنسبة Hشاريع البنايات
اخلـــاصــــة بــــالــــســـكــــنــــات الــــفـــرديــــةr وفـي ثـــمــــاني (8) نــــسخ
بـالـنـسـبـة لـبـقـيـة اHـشاريـع التـي حتـتاج إلـى رأي اHصـالح
العـموميـةr إلى رئيس اجملـلس الشـعبي البـلدي حملل وجود

قطعة األرض.

يــســجل تـاريخ إيــداع الــطـلب بــوصل يــسـلــمه رئـيس
اجمللس الشـعبي الـبلـدي في نفس الـيومr بـعد الـتحقق من
الــوثـــائق الـــضـــروريـــة الــتـي يــنـــبـــغي أن تـــكـــون مــطـــابـــقــة

لتشكيل اHلفات على النحو اHنصوص عليه.

يـوضـح نـوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطــريـقـة مـفـصـلـة عـلى
الوصل الذي يرفق �وذج منه باHلحق بهذا اHرسوم.

46 : : يــتــنــاول حتــضــيــر الــطــلب مــدى مــطــابــقــة اHـادة اHـادة 
مشـروع البـناء لتـوجيـهات مـخطط شغل األراضي أوr في
حـالة عـدم وجودهr لـتـعلـيمـات اخملطـط التـوجيـهي لـلتـهيـئة
والـتـعـمـيــر و/ أو لـلـتـعـلـيـمـات اHـنـصــوص عـلـيـهـا تـطـبـيـقـا

لألحكام اHتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير. 

ولـهـذا الغـرضr يـنـبـغي أن يـراعـي الـتـحضـيـر مـوقع
الـبـنــايـة أو الـبـنـايـات اHـبـرمـجــة ونـوعـهـا ومـحل إنـشـائـهـا
rكانHوخـدماتهـا وحجـمها ومـظهرهـا العـام وتناسـقهـا مع ا
مع األخذ بعـY االعتبـار توجـيهات الـتعـمير واالرتـفاقات
اإلداريـة اHــطـبــقــة عـلى اHــوقع اHــعـنيr وكــذا الـتــجـهــيـزات

العمومية واخلاصة اHوجودة أو اHبرمجة.

كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام األحكام
الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة اHـعمـول بـهـا في مـيـدان األمن
والــنــظــافــة والــبــنــاء والــفن اجلــمــاليr وفي مــجــال حــمــايـة

البيئة واحملافظة على االقتصاد الفالحي.

اHادة اHادة 47 :  : جتمع اHصـلحـة اخملتصـة اHكـلفة بـتحـضير
rباسم الـسـلـطة اخملـتـصة rطـلب رخصـة الـبـناء لـكي تـفـصل
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يــكــون تـســلـيم بــاقي الــرخص من اخــتـصــاص رئـيس
اجمللس الشعبي البلدي.

50 :  : فـي حــالـة الــرفـض اHـســبـبr يــبـلـغ الــقـرار اHـادة اHـادة 
مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب.

يـبـلّغ الـقـرار اإليـجـابي الـذي يـرفق �ـوذج مـنه بـهـذا
اHــرســوم إلـى صــاحب الــطـــلب مــرفــقـــا بــنــســـخــة من مــلف

الطلب.

اHــادة اHــادة 51 :  : يــجب تـــبــلـــيغ الــقـــرار اHــتـــضــمـن رخــصــة
الـــبــنـــاء من طـــرف رئـــيس اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي إلى
صـاحب الـطـلب بـصـفـة إلــزامـيـةr في جـمـيع احلـاالتr خالل

العشرين (20) يوما اHوالية لتاريخ إيداع الطلب. 

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال
بـــالـــوثــائق أو اHـــعـــلــومـــات الـــنــاقـــصـــة الــتي يـــنـــبــغـي عــلى
صـــاحب الـــطـــلب أن يـــقـــدمـــهـــاr يـــتـــوقف األجل احملـــدد أعاله
ابـــتــــداء من تـــاريخ الــــتـــبـــلـــيـغ عن هـــذا الـــنــــقصr ويـــســـري
مــــفـــــعـــــوله ابـــــتــــداء مـن تـــــاريخ اســـــتالم هـــــذه الــــوثـــــائق أو

اHعلومات.

اHــــادة اHــــادة 52 :  : ال �ـــــكن أن يـــــرخـص الــــبـــــنـــــاء إالّ إذا كــــان
اHـشروع اHتـعلق به موافـقا ألحكام مـخطط شغل األراضي
اHـــــصـــــادق عــــــلـــــيـهr أو مـــــخــــــطط شـــــغـل األراضـي في طـــــور
rـصـادقة عـلـيه والذي جتـاوز مـرحلـة الـتحـقيـق العـموميHا

أو مطابقا لوثيقة حتل محل ذلك. 

�كن أن �نع التـرخيص بالبنـاء في البلديات التي
ال تـــمـــتـــلك الـــوثـــائـق اHـــبـــيـــنـــة في الـــفـــقـــرة أعالهr إذا كـــان
مشـروع الـبنـاء غـير مـطابـق لتـوجـيهـات مخـطط الـتـهيـئة
والـتـعـمـيـر و/ أو لـلـتـوجـيـهـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا تـطـبـيـقا

لألحكام احملددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير. 

ال �ـكن الـتـرخـيص بـالـبـنـاء الـذي يـشـيـد عـلى أراض
مـجـزأة إالّ إذا كـان مـطـابــقـا لـتـوجـيـهــات رخـصـة الـتـجـزئـة
واألحـكــام الـتي يـتـضــمـنـهـا مــلف األراضي اجملـزأة. أمـا في
حـالــة تـواجـد األرض اجملــزأة ضـمـن مـخــطط شـغل األراضي
اHـــصـــادق عـــلـــيهr فـــإن أحـــكـــام مــخـــطـط شـــغل األراضي هي

التي تؤخذ بعY االعتبار.

عندما تمـنع الرخصة أو تشتمل على حتفظاتr فإن
الــقــرار الــذي تــتــخــذه الــســلــطــة اخملــتــصــة يــجـب أن يــكـون

مبررا. 

اHـادة اHـادة 53 :  : �ـكن أن يـكـون طـلب رخـصـة الـبـناء مـحل
قرار تأجيل يتم الفصل فيه. 

يجب أن يفصل الشـباك الوحيد للبلدية في طلبات
رخص الـبنـاء في أجل اخلـمسـة عـشر (15) يومـا الـتي تلي

تاريخ إيداع الطلب.

يــبــلغ رأي مــصــالح الــدولــة اHــكــلــفــة بــالــعــمــران عــلى
مستوى الدائرة من خالل �ثل قسمها الفرعي.

اHـادة اHـادة 49 :  : عـنــدمـا يــكــون تـســلـيم رخــصــة الـبــنـاء من
اخــتــصـاص الــوالي أو الــوزيـر اHــكــلف بــالـعــمــرانr يـرسل
رئـيس اجمللس الـشعـبي الـبلـدي ملف الـطلب مـرفقـا برأي
مـصالح التعـمير التـابعة للبـلديةr في سبع (7) نسخr إلى
مصـلحة الدولـة اHكلـفة بالعـمران قصـد إبداء رأي مطابق
وذلك في أجـل الـثــمـانــيـة (8) أيــام اHـوالــيــة لـتــاريخ إيـداع

الطلب. 

يـــتـم حتـــضـــيــــر اHـــلف مـن طـــرف الـــشـــبــــاك الـــوحـــيـــد
لــلـواليــةr حـيث حتــدد تـشــكـيــلـته وكــيـفــيـات سـيــره �ـوجب

أحكام اHادة 59 من هذا اHرسوم.

تـرسل نسخـة من اHلف إلى اHـصالح اHسـتشارة من
خالل �ثليها في الشباك الوحيد للوالية.

يـــجب أن يـــفـــصل الـــشـــبـــاك الــوحـــيـــد لـــلـــواليـــة الــذي
يـرأسـه مـديــر الــتـعــمـيــر أو �ــثـلهr فـي الـطــلــبـات في أجل

اخلمسة عشر(15) يوما اHوالية لتاريخ إيداع الطلب.

- يـكون مـن اختـصـاص الوالي تـسـليم رخص الـبـناء
اHتعلقة باHشاريع اآلتية :

- التـجـهـيـزات الـعـمـوميـة أو اخلـاصـة ذات مـنـفـعة
   rمحلية

- مـشـاريع الـســكـنـات اجلـمـاعـيــة الـتي يـفـوق عـدد
سكناتها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة سكنية.

- يــكــون من اخــتــصــاص الــوزيــر اHــكــلف بــالــعــمـران
تسليم رخص البناء اخلاصة باHشاريع اآلتية :

- التـجـهـيـزات الـعـمـوميـة أو اخلـاصـة ذات مـنـفـعة
rوطنية

- مــــشــــاريـع الــــســــكـــــنــــات اجلــــمـــــاعــــيــــة الـــــتي عــــدد
السكنات فيها يساوي أو يتعدى 600 وحدة سكنية.

- األشغـال والبـنايـات واHنـشآت اHـنجـزة حلساب
الــدول األجـــنــبـــيــة أو اHــنـــظــمـــات الــدولـــيــة ومـــؤســســـاتــهــا

rالعمومية وأصحاب االمتياز

- اHــــنــــشـــــآت اHــــنــــتـــــجـــــة والــــنـــــاقــــلـــة واHــــوزعـــة
واخملزنة للطاقة.
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يــصـبح تـقــد© طـلب جــديـد لـرخــصـة الــبـنـاء إجــبـاريـا
لــكل مـشـروع أو اســتـئـنـاف لألشــغـال بـعـد أجـل الـصالحـيـة
احملـددr ويـتـوج هـذا الـطـلب بـاحلـصـول عـلى رخـصـة لـلـبـنـاء
تـــــعــــد دون إجـــــراء دراســـــة جـــــديـــــدة شـــــرط أن ال تـــــتـــــطــــور
إجـراءات التهـيئـة والتعـمير وتـوجيـهاتهـا باجتـاه مخالف
لــهـــذا الــتـــجــديــدr وأن تـــكــون األشـــغــال اHـــنــجـــزة مــطـــابــقــة

لرخصة البناء األولى التي ¥ تسليمها. 

في حالـة تـسـليم رخـصـة الـبنـاء قـصد تـشـيـيد بـنـاية
أو مــجـــمــوعــة من الــبـــنــايــات في مــرحـــلــة أو عــدة مــراحل.
وتعد رخصة البـناء ملغاة في حالة عدم إتمام اHرحلة في

األجل احملدد في القرار اHتضمن رخصة البناء.

اHـادة اHـادة 58 :  : يـتم فــتح الـشــبـاك الــوحـيــد لـلــبـلـديــة عـلى
مستوى البلديةr ويتكون من :

 : Yاألعضاء الدائم : Yاألعضاء الدائم

rأو �ثله رئيسا rرئيس اجمللس الشعبي البلدي -

- رئـــيـس الـــقـــسم الـــفـــرعـي لـــلـــتـــعـــمـــيـــر والـــهـــنـــدســـة
 rعمارية والبناء أو �ثلهHا

rرئيس مفتشية أمالك الدولة أو �ثله -

rاحملافظ العقاري اخملتص إقليميا أو �ثله -

 rمفتش التعمير -

- رئـــيس الـــقــسـم الــفـــرعي لـألشــغـــال الـــعــمـــومـــيــة أو
rثله�

- رئيس القسم الفرعي للري أو �ثله.

األعـــضــاء اHـــدعــويـنr �ــكن أن يـــكـــونــوا حـــاضــرين أواألعـــضــاء اHـــدعــويـنr �ــكن أن يـــكـــونــوا حـــاضــرين أو
�ث�ثّلrYلrY عند االقتضاءr من طرف : 

rرئيس القسم الفرعي للفالحة أو �ثله -

rدنيةHثل احلماية ا� -

 rثل مديرية البيئة للوالية� -

rثل مديرية السياحة للوالية� -

rثل مديرية الثقافة للوالية� -

rثل الصحة والسكان� -

- �ــــثل الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء والــــغـــاز
(سونلغاز). 

�ــكـن الــشــبــاك الـــوحــيــد االســتــعـــانــة بــأي شــخص أو
سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله.

تصـدر السلـطة اخملتـصة التي مـنحت رخصـة البناء
قرار تأجيل الفصل في ذلك. 

يــصـدر هـذا الــقـرار عــنـدمـا تــكـون الــقـطـعــة األرضـيـة
اHـعــنـيــة بـالــبـنـاء داخــلـة ضــمن مـســاحـة لــدراسـة الــتـهــيـئـة
والـتـعـمـيـر اجلـاريــة واHـنـصـوص عـلـيــهـا �ـوجب الـتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

يـــــصــــــدر قـــــرار تـــــأجـــــيـل الـــــفـــــصل خـالل األجل احملـــــدد
rللتحضير

وال �كن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة.

اHــادة اHــادة 54 : : يـــجب أن تـــشـــتـــمل رخـــصـــة الـــبـــنـــاء عـــلى
االلــتــزامــات واالرتــفــاقــات الــتي يــنــبــغي عــلى الــبــاني أن
يـحــتــرمـهــاr عــنـدمــا تــقـتــضي الــبـنــايــات تـهــيــئـة وخــدمـات

خاصة باHوقع العمومي أو ارتفاقات خاصة.

55 :  : يـبــلغ صــاحب الــطــلب بــالــقــرار اHــتـضــمن اHـادة اHـادة 
رخـــصـــة الـــبــــنـــاء مـــرفـــقـــا بـــنــــســـخـــة من اHـــلـف اHـــتـــضـــمن

التأشيرة على  التصاميم اHعماريةr من طرف :

- مصالح الـتعمـير التـابعة للـبلديـة في حالة تـسليم
rالرخصة من طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي

- اHـصـالح اHـكـلـفــة بـالـتـعـمـيـر عــلى مـسـتـوى الـواليـة
rفي حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي

- اHـديــريـة الـعــامـة لـلــتـعـمــيـر والـهــنـدسـة اHــعـمـاريـة
على مـسـتـوى الوزارة اHـكـلـفة بـالـعـمـران في حالـة تـسـليم

الرخصة من طرف الوزير اHكلف بالعمران.

تـوضع نـسـخة مـؤشـرا عـلـيهـا حتت تـصـرف اجلـمـهور
�قر اجمللس الشعبي البلدي.

حتــفظ نــســخـــة مــؤشــرا عــلــيــهــا مــرفــقــة بــالــقــرار في
أرشيف اHديـرية اHكـلفـة بالعـمران عـلى مستـوى الوالية.
rوحتـتــفظ الـسـلــطـة اخملــتـصـة الــتي سـلــمت رخـصـة الــبـنـاء

بالنسخة األخيرة اHؤشر عليها من القرار.

56  :   : تــرخص الــنــســخــة من الــقــرار اHــتــضــمن اHـادة اHـادة 
رخـصة الـبـناء اHـلـصقـة �قـر اجملـلس الشـعـبي البـلـدي لكل
شـــخص مـــعــنـي بـــاالطالع عـــلى الـــوثــائـق الــبـــيـــانـــيــة Hـــلف

الطلب وذلك إلى غاية انقضاء أجل سنة (1) وشهر (1). 

اHادة اHادة 57  :   : تعـد رخصة الـبنـاء ملـغاة إذا لم يـستـكمل
الــــبـــنــــاء في األجل احملــــدد في الــــقـــرار اHــــتــــضـــمن رخــــصـــة
الـبـنـاء. و يـتم حتـديـد األجـل بـعـد تـقـيـيم الـسـلـطـة اخملـتـصـة
اقـــتــــراح صـــاحب الــــدراســـات االســـتــــشـــاريـــة حــــسب حـــجم

اHشروع.
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اHادة اHادة 59 :  : يتـكون الـشباك الـوحيد لـلواليـة الذي يتم
فتحه على مستوى مديرية التعمير من :

rثل الوالي� -

- اHديـر اHكلـف بالـعمرانr رئـيسـا أو �ثـلهr رئيس
rمصلحة التعمير عند االقتضاء

rرئيس اجمللس الشعبي الوالئي أو �ثله  -

rعــــــضـــــــوين (2) مـن اجملـــــــلس الـــــــشـــــــعـــــــبـي الـــــــوالئي -
rينتخبهما نظراؤهما

rعنيHرئيس اجمللس الشعبي البلدي ا   -

 rمدير أمالك الدولة أو �ثله -

 rمدير احملافظة العقارية أو �ثله -

rصالح الفالحية أو �ثلهHمدير ا -

 rمدير األشغال العمومية أو �ثله -

rائية أو �ثلهHوارد اHمدير ا -

rدنية أو �ثلهHمدير احلماية ا -

rناجم أو �ثلهHمدير الطاقة وا -

- مــــديـــر الــــشــــركـــة الــــوطــــنـــيــــة لــــلـــكــــهــــربـــاء والــــغـــاز
(سـونـلـغـاز) أو �ـثـلـوهـا من الــشـركـة اجلـزائـريـة لـتـسـيـيـر
شــــبـــكــــة نــــقل الــــكـــهــــربـــاء(GRTE)  والـــشــــركـــة اجلــــزائـــريـــة

r(GRTG) لتسيير شبكة نقل الغاز

 rمدير البيئة أو �ثله -

 rمدير السياحة أو �ثله -

rمدير الثقافة أو �ثله -

- مدير الصحة والسكان أو �ثله.

�ــكـن الــشــبــاك الـــوحــيــد االســتــعـــانــة بــأي شــخص أو
سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله.

يـجــتــمع الــشـبــاك الــوحــيـد �ــقــر الـواليــةr بــنــاء عـلى
اســتــدعـــاء من رئــيـــسهr مــرة واحــدة (1) كـل خــمــســة عــشــر

(15) يوماr على األقلr وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

تـرسـل االسـتـدعـاءات مــرفـقـة بـجــدول األعـمـال وبـكل
وثــيــقـــة ضــروريــة أخـــرىr إلى األعــضــاء مـن طــرف رئــيس
الـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد قـــبل خـــمـــســة (5) أيـــام عـــلى األقلr من

تاريخ االجتماع.   

تـــتــولى مــصـــالح الــتــعـــمــيــر عــلـى مــســتــوى الـــبــلــديــة
األمانة التقنيةr وتكلف بـما يأتي :

rاستقبال ملفات الطلب التي يتم إيداعها -

- تـسجـيـل الـطلـبـات عـلى سـجـل مؤشـر عـلـيه حـسب
rتاريخ وصولها

rحتضير اجتماعات الشباك الوحيد -

- إرسـال االسـتدعـاءات مـرفـقة بـجـدول األعـمال إلى
rأعضاء الشباك الوحيد

- حتـــريـــر مـــحــاضـــر اجـــتـــمـــاع اجلـــلـــســـات ومـــذكــرات
rأخرى

- تــــبــــلـــــيغ الــــقــــرارات والـــــتــــحــــفــــظــــات الــــتـي يــــجب
rإلى صاحب الطلب rإن اقتضى األمر rإرسالها

rإعداد التقارير الفصلية للنشاطات -

- اسـتحـداث بطـاقيـة إلكـترونـية مـتفـاعلـة للـطلـبات
اHـودعـة والــردود اخملـصــصـة لـهــاr وكـذا الــقـرارات اHـســلـمـة
الــتي تــمـون قـاعــدة اHـعــلـومــات اخلـاصــة بـالــوزارة اHـكــلـفـة

rبالعمران

- ضبط البطاقية اإللكترونية.

يـــجــتـــمع الــشـــبــاك الـــوحــيــد فـي مــقــر الـــبــلـــديــة مــرة
واحــدة كل ثــمـانــيـة (8) أيــامr في دورة عــاديـة وفي دورات

غير عاديةr بعدد اHرات التي تقتضيها الضرورة.

تـرسـل االسـتـدعـاءات مــرفـقـة بـجــدول األعـمـال وبـكل
وثــيــقـــة ضــروريــة أخـــرى إلى األعــضــاءr مـن طــرف رئــيس
الـــشــبـــاك الــوحـــيــد قـــبل خـــمــســة (5) أيــامr عـــلى األقلr من

تاريخ االجتماع.

يـتم إنـشــاء الـشـبـاك الــوحـيـد لــلـبـلــديـة �ـوجب قـرار
�ضى من طرف رئيس الدائرة اخملتص إقليميا.

غــــيـــر أنهr �ـــكـن أن يـــجـــمع الـــشــــبـــاك الـــوحـــيـــد عـــدة
بــلـــديــات ويــتـم فــتــحـه عــلى مـــســتـــوى الــدائــرة بـــالــنـــســبــة
لــلــبـلــديــات الـنــائــيـةr وهــذا بــعــد تـقــيــيم الـوالـي أو رئـيس
الـــدائــرةr في حـــالــة مـــا إذا كــانت الـــبــلــديـــات تــنـــتــمي إلى

نفس الدائرة.

وفـي هـــذه احلـــالــةr �ـــكـن إنـــشـــاء  الـــشـــبـــاك الـــوحـــيــد
�ـوجب قــرار يـوقـعه الــوالي اخملـتص إقــلـيـمــيـاr أو رئـيس
الــدائــرة فـيــمــا يـخص الــبــلـديــات الـتـي تـنــتـمـي إلى نـفس

الدائرة.
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�ـــكن صـــاحب الـــطـــلب أن يـــودع طـــعــنـــا ثـــانـــيـــاr لــدى
الـوزارة اHـكـلفـة بـالـعـمرانr في حـالـة عـدم الـرد خالل اHدة

احملددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اHــــبـــرر في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

القسم الثانيالقسم الثاني
دراسة شهادة اHطابقةدراسة شهادة اHطابقة

اHادة اHادة 63 :  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 75 من الـقانون رقم
90-29 اHؤرخ في 14 جمادى األولى عام 1411 اHوافق أول

ديسـمبـر سنة 1990 واHـذكور أعالهr يتـعY عـلى اHستـفيد
مـن رخـصـة الـبــنـاء عـنـد انــتـهـاء أشـغــال الـبـنـاء والــتـهـيـئـة
الــتي يـــتــكـــفل بــهـــا إن اقــتـــضى األمــرr اســـتــخـــراج شــهــادة

مطابقة األشغال اHنجزة مع أحكام رخصة البناء.

اHــادة اHــادة 64 :  : تــســلـــيم شــهــادة اHــطــابـــقــة من اخــتــصــاص
رئيس اجملـلس الشعبي الـبلدي اخملـتص إقليمـياr بالـنسبة
لــرخص الــبــنـــاء اHــســلّــمــة من طــرفـه أو تــلك اHــســلّــمــة من
طـــرف الــــوالي اخملــــتـص إقـــلــــيــــمـــيــــا أو من طــــرف الــــوزيـــر

اHكلف بالعمران.

65  :   : تــــقـــوم شـــهـــادة اHــــطـــابـــقـــة مــــقـــام رخـــصـــة اHــادة اHــادة 
YـسـتـخـدمHالـسـكن أو تـرخـيص بـاسـتـقـبـال اجلـمـهـور أو ا
إذا كان البـناء مخـصصـا لوظائف اجـتمـاعية وتـربوية أو
لــلـخــدمـات أو الــصـنــاعـة أو الـتــجـارةr مـع مـراعــاة األحـكـام
التشـريعيـة والتنـظيمـية في ميـدان استغالل اHـؤسسات

اخلطرة أو غير اHالئمة أو غير الصحية.

اHـــــادة اHـــــادة 66 :  : في إطـــــار أحـــــكـــــام اHـــــادة 54 أعالهr يـــــودع
اHـسـتفـيـد من رخـصة الـبـنـاءr خالل أجل ثالثY (30) يـوما
ابتـداء من تاريخ االنـتهاء من األشـغالr تـصريحـا يعد في
نــســخــتــr (2) Y يـــشـــهـــد عـــلى االنـــتـــهـــاء من هـــذه األشـــغـــال
بـالـنـسـبـة لـلـبـنـايـات ذات االسـتـعـمـال الـسـكـنيr ومـحـضـر
تسليم األشغال مـعدّا من طرف الهيئة الوطـنية للمراقبة
الـتقـنيـة للـبناءr (CTC) بالـنسبـة للـتجهـيزات والبـنايات
ذات االستـعمال السـكني اجلمـاعي أو البنايـات اHستـقبلة
للجمهورr وذلك �ـقر اجمللس الشعبي البلدي Hكان البناء

مقابل وصل إيداع يسلم في نفس اليوم. 

تـــرسل نــــســـخـــة من الــــتـــصـــريـح إلى رئـــيـس الـــقـــسم
الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة.

يـــزود الــشـــبــاك الـــوحــيـــدr في إطـــار ســيـــرهr بــأمـــانــة
تـقـنـيــة تـنـصّب عــلى مـسـتـوى مــديـريـة الـتــعـمـيـر الــتـابـعـة

للواليةr وتكلف �ا يأتي :
- استـقـبـال الطـلـبـات وتسـجـيـلـها عـلى سـجل مـؤشر

rعليه
rحتضير اجتماعات الشباك الوحيد للوالية -

- إرسـال االسـتدعـاءات مـرفـقة بـجـدول األعـمال إلى
rأعضاء الشباك الوحيد على مستوى الوالية

- حتـــريـــر مـــحــاضـــر اجـــتـــمـــاع اجلـــلـــســـات ومـــذكــرات
rأخرى

- تــبــلــيـغ الــقــرارات ألصـــحــاب الــطــلـــبــات من طــرف
rعنيةHالبلدية ا

rإعداد التقارير الفصلية للنشاطات -
- اسـتحـداث بطـاقيـة إلكـترونـية مـتفـاعلـة للـطلـبات
اHـودعـة والــردود اخملـصــصـة لـهــاr وكـذا الــقـرارات اHـســلـمـة
الــتي تــمـون قـاعــدة اHـعــلـومــات اخلـاصــة بـالــوزارة اHـكــلـفـة

rبالعمران
- ضبط البطاقية اإللكترونية.

rيـتم إنــشـاء الـشــبـاك الـوحـيــد عـلى مـســتـوى الـواليـة
�وجب قرار �ضي من طرف الوالي اخملتص إقليميا. 

اHـادة اHـادة 60 :  : يـضع اHــسـتـفـيـد مـن األشـغـالr خالل فـتـرة
rلوحـة مستطـيلة الشكـل مرئية من اخلارج rعـمل الورشة
تــتــجــاوز أبــعــادهـا 80 سمr الــتي يــرفق �ــوذج مــنــهــا بــهـذا
اHــرسـومr تــوضح مــراجع رخـصــة الــبـنــاء اHـمــنـوحــة ونـوع
الـبـنـاء وارتـفـاعه ومـسـاحـة قـطـعـة األرضr كـمـا يـنبـغي أن
تـــتــــضـــمـن الــــلـــوحـــة تــــاريخ افـــتــــتـــاح الـــورشــــة والـــتـــاريخ
اHـرتـقب إلنـهـاء األشـغالr وإن اقـتـضى األمـرr اسم صـاحب
اHشروع ومكتب الـدراسات وأخيرا اسم اHؤسـسة اHكلفة

بإجناز األشغال.

اHــادة اHــادة 61 : : ال تـــوصل فــروع الـــبــنــايـــات من مــخـــتــلف
اخلــدمـات إالّ بـاسـتــظـهـار رخــصـة الـبــنـاء ومـحــضـر إثـبـات
Yمــطـــابــقــة الـــبــنــايـــة الــذي يــعـــد من طــرف أعــوان مـــؤهــلــ

تابعH Yصالح التعمير للبلدية.

اHادة اHادة 62 :  : �كن صاحب الـطلب الذي لم يقـتنع بالرد
الــــذي ¥ تــــبــــلــــيــــغه بهr أو فـي حــــالـــة عــــدم الــــرد مـن طـــرف
الــســلــطــة اخملــتــصــة فـي اآلجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا
مــقــابل وصل إيــداع لـدى الــواليـة. وفي هــذه احلــالـةr تــكـون
مــدة أجل تـــســـلـــيــم الــرخــصـــة أو الـــرفض اHــبـــرر خــمــســة

عشر (15) يوما.
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وتـذكره الـسلطـة اخملتـصة بـالعـقوبـات التي يـتعرض
لـــهــــا �ـــوجب أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 90-29 اHــؤرخ في  14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

واHذكور أعاله. 

يـــحـــدد لـــلـــمـــعـــني أجل ال �ـــكن أن يـــتـــعـــدى ثـالثــة (3)
أشـهـر قــصـد الـقـيــام بـإجـراء اHـطــابـقـة. وبـعــد انـقـضـاء هـذا
األجلr يـسـلم رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـديr إن اقـتـضى
rـــطـــابـــقـــة أو يـــرفــــضـــهـــا عـــنـــد االقـــتـــضـــاءHشــــهـــادة ا rاألمـــر
ويــشـرع في اHالحـقـات الــقـضـائـيـةr طــبـقـا ألحـكـام اHـادة 78
من الـقانون رقم 90-29 اHؤرخ في  14 جـمادى األولى عام

1411 اHوافق أول ديسمبر سنة 1990 واHذكور أعاله.

rــطــابـقــة عــلى مـراحلHــكن أن يــتم تـســلــيم شــهـادة ا�
حسب اآلجـال اHـذكورة في قـرار رخـصة الـبـناءr وذلك إذا
كـــانت األشــغــال اHـــتــبــقــيـــة ال تــعــرقل ســـيــر اجلــزء الــذي ¥

االنتهاء من أشغاله.

اHـادة اHـادة 69 :  : �ـكن صــاحب طـلب شـهـادة اHــطـابـقـة الـذي
لم يـــرضه الــرد الــذي ¥ تـــبــلــيـــغه بهr أو في حـــالــة ســكــوت
الــســلــطــة اخملــتــصــة فـي اآلجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا

مقابل وصل إيداع لدى الوالية.

في هـذه احلـالـةr تـكـون مـدة أجـل تـسـلـيم الـرخـصـة أو
الرفض اHبرر خمسة عشر (15) يوما.

�كن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانياr لدى الوزارة
اHـكــلـفـة بــالـعــمـرانr في حـالــة عـدم تــلـقـيه إجــابـة عـلـى الـطـعن

األول خالل اHدة احملددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعــلــومـــات اHــرســلـــة من طــرفــهـمr بــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اHــــبـــرر في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.
الفصل الرابعالفصل الرابع
رخصة الهدمرخصة الهدم

التحضير والتسليمالتحضير والتسليم

اHاHـادة ادة 70 : : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 60 من الـقـانون رقم
90-29 اHؤرخ في  14 جـمادى األولى عام 1411 اHوافق أول

ديــســمــبــر ســنــة 1990 واHــذكـور أعـالهr ال �ــكن الــقــيــام بـأي
عـملـية هـدمr جـزئيـة أو كلـيـةr لبـنايـة دون احلـصول مـسبـقا
على رخصة الهدمr وذلك عـندما تكون هذه البـناية محمية
بـأحـكـام الـقـانـون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفـر عام 1419

اHوافق 15 يونيو سنة 1998 واHذكور أعاله.

عـنــدمـا ال يـودع الــتـصــريح بـانـتــهـاء األشــغـالr حـسب
الـــشـــروط وفي اآلجـــال اHــــطـــلـــوبـــة الــــتي �ـــكن بــــغـــيـــابـــهـــا
االســتــنـــاد إلى تــاريـخ االنــتــهــاء مـن األشــغــال تـــبــعــا آلجــال
اإلجنـاز اHتوقعة في رخـصة البنـاءr جترى عمليـة مطابقة
األشــــغـــال وجــــوبـــا �ــــبـــادرة مـن رئـــيـس اجملـــلـس الـــشــــعـــبي

البلدي. 

تـخص مـطـابــقـة األشـغـال اHـنـجــزة مع أحـكـام رخـصـة
الـبـنـاء إقـامة الـبـنـاية ومـقـاسـهـا واستـعـمـالـها وواجـهـاتـها.
Yيــتم الـــتـــحــقـق مـــنــــهــا مـن طـــرف لـــجـــنــــة تـــضم �ــثــلــ
مـــؤهـــلـــY قـــانـــونـــا عـن رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي
واHــصـالح اHـعــنـيــةr ال سـيـمــا احلـمـايــة اHـدنــيـة في احلـاالت
احملددة في هذا اHرسومr مع �ثل القسم الفرعي للتعمير

على مستوى الدائرة.

اHـادة اHـادة 67 :  : جتـتــمع جلــنـة مــراقـبــة اHـطــابـقــة اHـذكـورة
في اHـادة 66 أعاله بــنـاء عـلـى اسـتـدعـاء مـن رئـيس اجملـلس
الـشـعـبي الـبـلـدي اHـعـني وذلك في أجل خـمـسـة عـشـر (15)
يـــومـــاr بــــعـــد إيـــداع الـــتـــصــــريح بـــانـــتـــهــــاء األشـــغـــالr عـــنـــد

االقتضاء. 

يــــرسل رئــــيس اجملـــلـس الـــشــــعـــبـي الـــبــــلـــدي إشــــعـــارا
بـاHـرورr يخـطر فـيه اHـستـفـيد من رخـصة الـبـناء بـتاريخ

إجراء اHراقبة وذلك قبل ثمانية (8) أيام على األقل.

يعد محضر اجلـرد فورا بعد عمليـة مراقبة اHطابقة
وتــــذكـــر فـي هـــذا احملــــضـــر جــــمـــيع اHـالحـــظــــاتr يـــبـــY رأي

اللجنة حول مدى اHطابقة التي تمت معاينتها. 

يـــوقع أعـــضــاء الـــلـــجــنـــة عــلـى هــذا احملـــضــر فـي نــفس
اليوم. 

في حـالـة غـياب إحـدى اHـصـالح اHـعـنيـة أو كـلـهـاr يتم
الــتـــوقـــيع عـــلى مــحـــضـــر اجلــرد مـن طــرف �ـــثل الـــبــلـــديــة

و�ثل القسم الفرعي للتعمير فقط.

اHــادة اHــادة 68 : : يـــســـلم رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
rـرسـومHـطــابـقـة الــتي يـرفق �ــوذج مـنــهـا بـهــذا اHشــهـادة ا
عـلى أسـاس مــحـضـر الـلــجـنـة الـذي يــرسل له يـوم خـروجه
rعن طــريق �ــثــلـه في الــلــجــنــة في أجل ثــمــانــيــة (8) أيــام
ابـتـداء مـن تـاريخ اخلـروج إذا بـY مـحــضـر اجلـرد مـطـابـقـة

اHنشآت التي ¥ االنتهاء من أشغالها.

إذا بــيــنت عــمــلــيـة اجلــرد عــدم إجنــاز األشــغــال طــبــقـا
rــصـادق عـلــيـهـا ووفق أحــكـام رخـصــة الـبـنـاءHلـلـتــصـامـيم ا
تعلم الـسلطة اخملـتصة اHعـني بعدم إمكـانية تسـليم شهادة
اHـــطــابــقــة لهr وأنـه يــجب عــلــيـه الــعــمل عــلـى جــعل الــبــنــاء
مــطـــابـــقــا لـــلـــتــصـــامـــيم اHـــصــادق عـــلـــيـــهــا وحـــسب األحـــكــام

اHطبقة.
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اHـادة اHـادة 71 :  : �ـكـن إيـداع طــلب رخـصــة الـهــدم مع طـلب
رخــصــة الـبــنـاءr بــالــنـســبـة لــلـمــشــاريع اخملـصــصــة لـلــسـكن

الفردي.

في جـمــيع احلــاالت الـتي تــكــون فـيــهـا رخــصـة الــهـدم
خـــاصــة بـــالـــبـــنــايـــات اHـــوجــودة حتـت األرضr يــجـب إيــداع
طلب رخـصة الـهـدم ومعـاجلتهr في نـفس الـوقتr مع طلب

رخصة البناء.

72 : : يــنــبــغي أن يــتــقــدم بــطــلب رخــصــة الــهـدم اHـادة اHـادة 
التي يرفق �وذج منها بهذا اHرسومr والتوقيع عليه من
طــرف مــالك الــبــنــايــة اآليــلــة لــلــهــدم أو مــوكــله أو الــهــيــئـة
rعـند االقـتضاء rالـعمومـية اخملـصصة الـتي علـيهـا أن تقدم

الوثائق اآلتية :

- نـسـخـة مـن عـقـد اHــلـكـيـة أو شــهـادة احلـيــازةr طـبـقـا
ألحكـام القـانون رقم 90-25 اHـؤرخ في أول جمادى األولى
rذكور أعالهHوافق 18 نوفمبر سنة 1990 واHعام 1411 ا

- تـوكيلr طـبـقا ألحـكـام األمر رقم 75-58 اHـؤرخ في
20 رمـــضـــان عـــام 1395 اHــــوافق 26 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1975

 rذكور أعالهHوا

-  نـــــســـــخـــــة مـن الـــــعـــــقــــــد اإلداري الـــــذي يـــــنـص عـــــلى
rعنيةHتخصيص البناية ا

- نـــســـخـــة من الــقـــانـــون األســـاسي إذا كـــان اHــالك أو
اHوكل شخصا معنويا. 

يــتــضــمـن اHــلف اHــرفق بــطـــلب رخــصــة الــهــدم الــذي
يـعــده مـكــتب دراســات في الـهــنــدسـة اHــعـمــاريـةr الــوثـائق
اآلتــيـــة اHــؤشـــر عــلـــيــهـــاr كل وثــيـــقــة حـــسب الـــغــرض الــذي
خـــصـــصت لهr من طـــرف اHـــهــنـــدس اHــعـــمـــاري واHــهـــنــدس
اHــــدنيr الـــلـــذين يـــنـــشـــطـــان حـــسب األحـــكـــام الـــقـــانـــونـــيـــة

اHعمول بها : 

- تـصـمــيم اHـوقع عــلى الـسـلّـم اHـنـاسب الــذي يـسـمح
rشروعHبتحديد موقع ا

- مـخـطـطـا لـلـكـتـلـة يـعـد عـلى سـلّم 500/1 أو200/1 من
rالبناية اآليلة للهدم

- تــقــريــرا وتــعــهــدا عـلـى الــقـيــام بــعــمــلــيــة الـهــدم في
مـراحل والوسائـل التي يتـعY اسـتعـمالهـا بصـفة ال تـعكر

rنطقةHاستقرار ا

- عـندما تتـواجد البـناية عـلى بعد أقل من ثالثة (3)
أمتـار من البـنايـات اجملاورةr يـجب إرفاق اHـلف �حـضر
خـبـرة مـؤشرا عـلـيه من طـرف مـهنـدس مـدنيr يـشـير إلى

الــطـــريــقــة الـــتي يــتـــعــY اســـتــعـــمــالــهـــا في عــمـــلــيـــة الــهــدم
اHـيــكــانـيــكـيــة أو الــيـدويــة والـعــتــاد اHـســتـعــمل والــوسـائل
الــتي يــجب اسـتــخـدامــهـا قــصــد ضـمــان اسـتــقـرار اHــبـاني

rاجملاورة

rمخطط مراحل الهدم وآجالها -

- مــخــطــطــا عــلى ســلّم 100/1 لــلــبــنــايــةr يــحــدد اجلــزء
الـذي يـتـعـY هـدمه واجلـزء الـذي يـتـعـY االحـتـفـاظ بهr في

 rحالة الهدم اجلزئي

- التخصيص احملتمل للمكان بعد شغوره. 

اHــــادة اHــــادة 73 :  : يــــرسل طــــلـب رخــــصــــة الــــهــــدم واHــــلــــفــــات
اHـرفقة به في ثالث (3) نـسخ إلى رئـيس اجمللـس الشـعبي

البلدي حملل موقع البناية.

يــــســـجل تـــاريخ اإليـــداع عـــلـى الـــوصل الـــذي يـــســـلـــمه
رئـيس اجمللس الشعـبي البلـدي اخملتص إقليـمياr في نفس

اليوم.

اHـادة  اHـادة  74 : : يـحــضـر الـشــبـاك الـوحــيـد الــذي ¥ فـتـحه
عــلى مــسـتــوى الــبـلــديــةr طـلب رخــصــة الـهــدم حــسب نـفس

األشكال اHنصوص عليها لتحضير رخصة البناء.

اHادة اHادة 75 : : يـحدد أجل التـحضيـر بشهـر واحدr ابتداء
من تاريخ إيداع ملف الطلب.

تسلم رخصـة الهدم في شكل قـرار يرفق �وذج منه
بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 76  :   : ال �ـكن رفض رخصـة الهدم عـندمـا يكون
الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد النهيار البناية.

77 : : جتـمع مصـلـحة الـتـعمـيـر التـابـعة لـلـبلـدية اHادة اHادة 
اHــكـلـفــة بـتــحـضـيــر الـطـلـب اHـقـدمr اآلراء أو اHــوافـقـات أو
الـقـرارات اHـنـصـوص عــلـيـهـا في الـقـوانــY والـتـنـظـيـمـات
اHــعــمــول بــهــاr لــدى األشــخــاص الــعــمــومـيــY واHــصــالح أو

الهيئات اHعنية بالهدم اHبرمج. 

يـــجـب عــلـى األشـــخــاص الـــعـــمـــومـــيـــY أواHــصـــالح أو
الـهــيـئـات الـتي تـمت اسـتـشـارتــهـا من طـرف �ـثـلـيـهم في
الـشـبـاك الـوحــيـدr إبـداء رأيـهـا في أجل خـمـسـة عـشـر (15)
يـومـاr ابــتـداء من تـاريخ اسـتالم طـلب إبـداء الـرأي. يـجب
أن يـــــكــــون الـــــرأي مــــعـــــلال قـــــانــــونـــــا في حـــــالــــة الـــــرفض أو

متجانسا مع التوجيهات اخلاصة. 

يـــجب عـــلــيـــهـــاr في جــمـــيع احلـــاالتr أن تــعـــيـــد اHــلف
اHرفق بطلب إبداء الرأي في األجل نفسه.
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84 :  : يــضع اHــســتـــفــيــد من األشــغــالr خالل مــدة اHـادة اHـادة 
عـمل الـورشـةr لوحـة مـسـتـطيـلـة الـشــكل تـتجـاوز أبـعـادها
80 سم ومـرئـية من اخلـارجr الـتي يرفق �ـوذج مـنهـا بـهذا

اHـرسومr تـوضح مراجع رخـصـة الهـدم اHمـنوحـة ومسـاحة
البـنايـة أو البـنايـات التي يـنبـغي هدمـها. كـما ينـبغي أن
تتضمن اللـوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ اHرتقب
إلنـهـاء األشـغالr وإن اقـتـضى األمـرr اسم صـاحب اHـشروع
ومـكتب الدراساتr وأخـيرا اسم اHؤسسـة اHكلفـة بأشغال

الهدم.

اHادة اHادة 85 :  : تصبح رخصـة الهدم منقضية في احلاالت
اآلتية :

- إذا لم حتـــدث عـــمـــلــيـــة الـــهـــدم خالل أجل خـــمس (5)
rسنوات

rإذا توقفت أشغال الهدم خالل سنة واحدة -

- إذا ألـــغـــيـت الـــرخـــصــــة صـــراحـــة �ــــوجب قـــرار من
العدالة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصة بالبنايات اآليلة لالنهيارأحكام خاصة بالبنايات اآليلة لالنهيار

86 :  : طــبــقــا ألحــكــام اHــادة 89 من الــقــانــون رقم اHـادة اHـادة 
11-10 اHــؤرخ في 20 رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونـــيــو

سـنة 2011 واHذكور أعالهr يـوصي رئيس اجمللس الـشعبي
الـــبــــلـــدي بــــهـــدم اجلـــدران أو اHــــبـــانـي والـــبــــنـــايــــات اآليـــلـــة
لالنـهــيـارr أو عــنـد االقــتـضــاءr األمـر بــتـرمــيـمـهــا في إطـار

تدابير األمن التي تقتضيها الظروف.

�ــكن رئــيس اجملــلس الـــشــعــبي الــبــلــدي الــقــيــام بــكل
زيارة أو مـراقبة يـراهما ضـروريتـY للتـحقق من صالبة

كل اجلدران أو اHبنى أو البناء.

يتـعـY عـلى كل من له عـلم بحـاالت تـتـعلق بـخـطورة
مـبـنى مــعـrY أن يــخـطـر رئــيس اجملـلس الــشـعـبي الــبـلـدي

بذلك. 

عـــنـــدمـــا يـــكـــون اHـــبــنـى اHـــعـــني خـــاضـــعـــا لــلـــتـــشـــريع
rـواقع الـتاريـخـيةHـعـمـول به في مجـال حـمـاية اآلثـار واHا
ال �كن أن يـأمر رئيس اجملـلس الشـعبي البـلدي بتـرميمه
أو هـــدمه إالّ فـي حـــدود الـــشــروط اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في

التشريع والتنظيم اHطبقة على ذلك. 

اHــادة اHــادة 87 :  : تـــنـــفــيـــذا لـــلـــمــادة 86 أعـالهr يــبـــلغ الـــقــرار
اHتضمن األمر بـترميم اجلدار أو اHبنى أو البناية اآليلة
لالنـهـيار أو هـدمـهـا إلى صـاحب اHـلـكيـة مع وجـوب الـقـيام

اHادة اHادة 78 :  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 68 من الـقانون رقم
90-29 اHــــؤرخ في  14 جــــمــــادى األولى عــــام 1411 اHــــوافق

أول ديــســمـــبــر ســنــة 1990 واHــذكـــور أعالهr يــســـلم رئــيس
اجملــلس الـشـعـبي الـبـلـدي رخــصـة الـهـدم بـعـد رأي الـشـبـاك

الوحيد الذي ¥ فتحه على مستوى البلدية.

79 :  : يــــبـــلغ رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي اHــادة اHــادة 
رخصة الهدم إلى صاحب الطلب.

في حـالة اإلقـرار بالـرفض أو إبداء رأي �ـوافقة مع
حتـفـظات خـاصـةr يجـب تبـلـيغ القـرار والـرأي معـلـلY إلى

صاحب الطلب.

اHــــادة اHــــادة 80 :  : يـــنــــبــــغي عــــلى رئــــيس اجملــــلس الــــشـــعــــبي
الــبـلــدي الـقــيـام بـإلــصـاق وصـل إيـداع طـلـب رخـصــة الـهـدم
�ــقـر اجملــلس الـشــعـبي الــبـلــدي خالل كـامل فــتـرة حتــضـيـر

رخصة الهدم.

81 :  : �ــكن اHــواطـنــY االعــتــراض كـتــابــيــا عـلى اHـادة اHـادة 
مشروع الهدم لدى رئيس اجمللس الشعبي البلدي اخملتص

إقليميا.

ال يـقـبل هذا االعـتـراض إذا لم يـكن مـبررا أو مـدعـما
بوثائق قانونية ترفق بعريضة االعتراض.

اHـادة اHـادة 82 : : �ـكن صـاحـب الـطـلب الــذي لم يـرضه الـرد
الـذي ¥ تـبـلـيـغه به أو في حـالـة سـكـوت الـسـلـطـة اخملـتـصـة
في اآلجال اHـطلـوبةr أن يـودع طعـنا مـقابل وصل بـاستالم

لدى الوالية.

في هـــذه احلــــالـــةr يـــحــــدد أجل الـــتــــســـلـــيـم أو الـــرفض
اHبرر بخمسة عشر(15) يوما.

وإذا لم يــبــلـغ صـاحـب الــطــلب بــأي ردr بــعــد انــقــضـاء
rــنـــصــوص عـــلــيه الـــذي يــلي تـــاريخ إيــداع الـــطــعنHاألجل ا

�كنه إيداع طعن ثان لدى الوزارة اHكلفة بالعمران.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اHــــبـــرر في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

اHادة اHادة 83 :  : ال �ـكن صاحب طـلب رخصة الـهدم الـقيام
بأشغال الهدم إالّ بعد إعداد تصريح بفتح الورشة.
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غير أن صـاحب اHلـكيـة اHعني يـعفى من تـنفـيذ هذه
األشــــغــــال عــــنـــدمــــا يــــتــــنـــازل لــــلــــبـــلــــديــــة عن اHــــبــــنى اآليل

للسقوط.

الفصــل السـادسالفصــل السـادس

أجهـزة التنفيـذأجهـزة التنفيـذ

rــكـــلف بــالـــعــمــرانHــادة 90 : : تـــنــشــأ لـــدى الــوزيـــر اHــادة اHا
ولــــدى كل وال وكل رئـــيس مــــجـــلس شـــعـــبي بـــلـــديr جلـــنـــة
Hراقبة عقود التعميرr وتدعى في صلب النص "اللجنة".

اHادة اHادة 91 :  : تكلف اللجنة �ا يأتي :

  rسلّمةHمراقبة األشغال طبقا للرخص ا -

- مـتابـعة الـعرائض اHـقدمـة لدى الـسلـطات اخملـتصة
في مجال تسليم عقود التعمير.

اHــادة اHــادة 92 :  : يــرأس الـــلـــجـــنــةr حـــسب احلـــالـــةr الـــوزيــر
اHــكــلف بــالــعـمــران أو الــوالي أو رئــيس اجملــلس الــشــعـبي

البلدي أو �ثلوهم.

rـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا أعالهHحتـــدد تــشـــكــيـــلـــة الــلـــجــنـــة ا
�وجب قرار من الوزير اHكلف بالعمران. 

الفصل السابعالفصل السابع

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادة اHـادة 93 :  : �كـن  حتديـد كـيـفيـات تـطبـيق أحـكـام هذا
اHــرسـومr عـنــد احلـاجـةr �ـوجـب قـرارات يـتـخــذهـا الـوزيـر

اHكلف بالعمران أوr عند االقتضاءr الوزراء اHعنيون. 

اHـادة اHـادة 94 :  : تــلـغى جـمـيع األحـكـام اخملـالـفـة ألحـكـام هـذا
اHرسـومr ال سـيـما أحـكـام اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 176-91
اHؤرخ في 14 ذي القـعدة عام 1411 اHوافق 28 مايـو  سنة
1991 الــذي يـــحـــدد كــيـــفـــيــات حتـــضـــيـــر شــهـــادة الـــتــعـــمـــيــر

ورخــصــة الــتـــجــزئــة وشــهــادة الـــتــقــســيـم ورخــصــة الــبــنــاء
وشــهــادة اHــطــابــقــة ورخــصــة الــهــدم وتــســلــيم ذلكr اHــعــدل

واHتمم.

95 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق
25 يناير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

بــاألشـغـال في أجل مــحـددr وفي حــالـة مـنــازعـته في درجـة
اخلطـورةr يـتم تـعيـY خـبـير يـكـلف بـالـقيـام حـضـوريا في
الـيـوم الذي يـحـدده الـقـرارr �ـعايـنـة حـالـة األمـاكن وإعداد

تقرير بذلك. 

في حالة عدم قيـام صاحب اHلكية بـوضع حد للخطر
في األجل احملــدد لـذلك ولم يــعـY خــبـيـراr تــتـولى اHــصـالح

التقنية للبلدية �عاينة حالة األماكن.

يــــرسل الـــقـــرار وتــــقـــريـــر اخلـــبـــيــــر فـــورا إلى اجلـــهـــة
الـقـضــائـيـة اخملــتـصــةr ويـتـخــذ الـقـاضـي قـراره خالل األيـام

الثمانية (8) اHوالية لتاريخ اإليداع بكتابة الضبط. 

يــبــلغ قــرار اجلــهـة الــقــضــائــيــة اخملــتـصــة إلى صــاحب
اHلكية عن طريق اإلدارة. 

زيـــادة عــلـى ذلكr عـــنــدمـــا تالحـظ اجلــهـــة الـــقــضـــائـــيــة
اخملـــتـــصــة حـــالـــة خـــطـــورة اHـــبــنـىr يــصـــدر رئـــيس اجملـــلس
الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع اإلقامة بذلك اHبنى.

يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي.

rـــــادة 88 : : في حــــــالــــــة اخلــــــطــــــر الـــــوشــــــيـك احلـــــدوثHـــــادة اHا
يسـتشـيـر رئيس اجملـلس الشـعبي الـبـلدي اHـعني مـصاحله
التقـنية أو مـصالح الدولة اHـكلفة بـالعمران عـلى مستوى
الواليـةr خالل السـاعـات األربع والعـشـرين اHوالـيةr وذلك

بعد توجيه إنذار لصاحب اHلكية. 

إذا بــY تــقــريــر هــذه اHــصـــالح حــالــة االســتــعــجــال أو
اخلــطــر احملــدق والـــوشــيكr يــأمــر رئــيـس اجملــلس الــشــعــبي
الـبـلـدي بـاإلجـراءات اHـؤقـتـة قـصـد ضـمـان األمنr ال سـيـمـا

إخالء اHبنى. 

يــــتـــخــــذ رئـــيـس اجملـــلس الــــشـــعــــبي الــــبـــلــــدي اخملـــتص
إقليميا قرار منع اإلقامة باHبنى. 

إذا لم تنفـذ اإلجراءات اHوصى بها خالل األجل احملدد
في اإلنـــذاراتr يـــتــخـــذ رئـــيس اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي
وجــوبــا وعــلى نــفــقــة صــاحـب اHــلــكــيــةr الــتــدابــيــر األمــنــيـة

الضرورية.

89 :  : في حـــالـــة عـــدم تــــنـــفـــيـــذ صـــاحب اHـــلـــكـــيـــة اHــادة اHــادة 
للـتـدابـير الـواردة في اHـادتـY الـسابـقـتـrY تدفع الـبـلـدية
مـبــلغ اHـصـاريف اHـتـرتـبـة عـن تـنـفـيـذ األشـغـال الـتي أمـر
بـهــا رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الــبـلـدي وحتـصـلـهـا في مـجـال
الضرائب اHبـاشرة دون اإلخالل بتطبيـق العقوبات التي

ينص عليها قانون العقوبات. 
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اHالحـــــــــــــــقاHالحـــــــــــــــق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب رخصة البناءطلب رخصة البناء
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك ( رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو االستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان اHشروع :...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة اإلجمالية للقطعة األرضية :.....................................................................................................
9  - طبيعة الطلب :..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - نوع اHشروع : .................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

11 - االستعمال احلالي للقطعة األرضية والبنايات اHوجودة : ........................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - مشتمالت البنايات اHوجودة ومقاساتها :.............................................................................................

.............................................................................................................................................................

13 - الوثائق القانونية واإلدارية األخرى :...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

14 - األجل اHقترح إلجناز أشغال البناء :.....................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ. ........................ في ..................................

إمضاء صاحب الطلب      
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اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب رخصة الهدمطلب رخصة الهدم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك ( رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو االستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان البناية التي سيتم هدمها :.......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة اإلجمالية للقطعة األرضية :.....................................................................................................
9  - طبيعة الطلب :..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - نوع  واستعمال البناية التي سيتم هدمها : .........................................................................................

.............................................................................................................................................................

11 - مقاسات البناية التي سيتم هدمها :....................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - الوثائق القانونية واإلدارية األخرى :...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

13 - األجل اHقترح إلجناز أشغال الهدم :......................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ. ............................. في ..................................

إمضاء صاحب الطلب
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اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب رخصة التجزئةطلب رخصة التجزئة
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك (رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو االستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان القطعة األرضية التي ستتم جتزئتها :........................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة اإلجمالية للقطعة األرضية :.....................................................................................................
9  - االستعمال احلالي للقطعة األرضية والبنايات اHوجودة :..........................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - مشتمالت البنايات اHوجودة ومقاساتها : ............................................................................................

.............................................................................................................................................................

11 - عدد األجزاء الناجتة ومساحتها :..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - االستعمال اHستقبلي لألجزاء الناجتة :................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 13 - مشتمالت اHشاريع على مستوى األجزاء الناجتة ومقاساتها :.................................................................

.............................................................................................................................................................

 14 - الوثائق القانونية واإلدارية األخرى :..................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
15 - األجل اHقترح إلجناز أشغال التهيئة :...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ. ............................. في ..................................

إمضاء صاحب الطلب



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب شهادة التقسيمطلب شهادة التقسيم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك (رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو االستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان القطعة األرضية التي سيتم تقسيمها :.......................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة اإلجمالية للقطعة األرضية :.....................................................................................................
9  - عدد األقسام الناجتة ومساحتها :..........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - االستعمال احلالي للقطعة األرضية والبنايات اHوجودة : ........................................................................

.............................................................................................................................................................
11 - االستعمال اHستقبلي لألقسام الناجتة :................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - مشتمالت البنايات اHوجودة ومقاساتها :.............................................................................................

.............................................................................................................................................................
13 - مشتمالت اHشاريع على مستوى األقسام الناجتة ومقاساتها :.................................................................

.............................................................................................................................................................

 14 - الوثائق القانونية واإلدارية األخرى :..................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ ............................. في ..................................

إمضاء صاحب الطلب



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2807
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

وصل إيداع اHلفوصل إيداع اHلف
.............................................

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

ملف رقم :........................................................

1 - اسم ولقب صاحب الطلب :.................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2 - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :.....................................................................................................

...........................................................................................................................................................
بلدية :..................................................................................................................................................
رقم الهاتف :.........................................................................................................................................
3 - نوع اHشروع : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4 - عنوان اHشروع :...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5 - الوثائق التي ¥ إيداعها :...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

حرر بـ ..............................  في .................................

إمضاء وتأشيرة �ثل البلدية



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                               .................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن رخصة البناءقرار يتضمن رخصة البناء
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
رقم......................................................
اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

والية...................................
إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي /أو الوالي / لـ  :/............................... أو وزير السكن والعمران واHدينة  :

نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................

من طرف (السيدةr اآلنسةr السيد)............................................................................................................

الساكن (ة) بـ ........................................................................................................................................

بخصوص أشغال ...................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في.......... واHو�قتضى القرار رقم ...... ا

و�قتضى رأي الشباك الوحيد................................. بتاريخ ....................................................................
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تسلم  رخصة البناء إلجناز...................................................................................................

...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 2 :  : يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات اآلتية :..............................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 3 :  : مدة صالحية رخصة البناءr ابتداء من تاريخ تبليغهاr هي................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 4 :  : تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يتم االنتهاء من أشغال البناء في اآلجال احملددة أعاله.
اHـادة اHـادة 5 : : تـلـصق نـسـخـة من الـقـرار اHـتـضـمن رخـصة الـبـنـاء مع الـوثـائق الـبـيـانـيـة Hلـف الطـلب الـتي �ـكن االطالع

عليها من طرف كل شخص معنيr �قر اجمللس الشعبي البلدي مدة سنة واحدة (1) وشهر واحد (1).
اHادة اHادة 6 :  : يـعد تـقـد© طلب جـديد قـصد احلـصول عـلى رخصـة البـناء لـكل مـباشـرة أشغـال أو استـئنـافهـا إجبـاريا بـعد
انـقــضـاء مـدة الـصالحــيـة احملـددة أعاله. يــنـتج عن هـذا الــطـلب تـسـلــيم رخـصـة الــبـنـاء الـتي يــتم إعـدادهـا دون دراسـة
جـديدة شـرط أالّ تتـطور أحـكام الـتهـيئـة والتـعمـير ومـواصفـاتهـا باجتـاه مخـالف لهـذا التـجديـدr وأن تكـون األشغال

اHنجزة مطابقة لرخصة البناء اHسلمة األولى.
اHادة اHادة 7 :  : يجب أن تبلغ تواريخ بداية األشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير اخلاصة بالبلدية بجميع الطرق.

اHادة اHادة 8 :  : يـقـوم اHتـقدمـون بـالطـلب واHالـكـون واHقـاولون واHـهـندسـون اHعـمـاريون واHـشرفـون عـلى اإلجناز بـإجناز
األشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل  األخطار.

اHادة اHادة 9 : : يسلم هذا القرار دون اHساس بحقوق الغير. 
اHادة اHادة 10 :  : يجب أن تبلغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوالية. 

رئيس اجمللس الشعبي البلدي/
الوالي/

وزير السكن والعمران واHدينة



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3007
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية  : ...............................                                                                 .................. في ...........................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن رخصة الهدمقرار يتضمن رخصة الهدم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................
إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي لـ : ........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ ..........................................................................................................
من طرف ( السيدةr اآلنسةr السيد )..........................................................................................................
الساكن (ة) بـ : ......................................................................................................................................
بخصوص أشغال....................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في .........  واHو �قتضى القرار رقم ...... ا
و�قتضى رأي الشباك الوحيد لـ...................................... بتاريخ ............................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـتم تــسـلــيم رخـصـة الــهـدم طــبـقـا لــلـمـخــطـطــات اHـصـادق عــلـيـهــا اHـرفــقـة بـهــذا الـقـرارr ويــخـضع  ذلك
للتحفظات اآلتية :.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 2 : تصبح رخصة الهدم  منقضية  : : تصبح رخصة الهدم  منقضية  :
- إذا لم حتدث عملية الهدم في أجل ستة (6) أشهر.

- إذا توقفت أشغال الهدم Hدة سنة واحدة (1).
- إذا ألغيت الرخصة صراحة �وجب قرار من العدالة.

3 : : ال �ـكن صاحب رخـصـة الـهدم الـقـيام بـأشـغال الـهـدم إالّ بعـد عـشرين (20) يـوماr ابـتـداء من تاريخ احلـصول اHادة اHادة 
على رخصة الهدمr وبعد إعداد تصريح فتح الورشة.

اHادة اHادة 4 :  : يجب أن تبلغ تواريخ بداية األشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير اخلاصة بالبلدية بجميع الطرق.
اHادة اHادة 5 : : يقوم اHتقدمون بالطلب بإجناز األشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل  األخطار. 

اHادة اHادة 6 :  : يسلم هذا القرار دون اHساس بحقوق الغير.

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                .................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن رخصة التجزئةقرار يتضمن رخصة التجزئة
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
رقم......................................................
اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

والية...................................
إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي /أو الوالي لـ :............................. / أو وزير السكن والعمران واHدينة  :

نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن (ة) بـ  : .....................................................................................................................................
بخصوص أشغال....................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�ــقـتــضى الــقــرار رقم............اHــؤرخ في................................... واHــتـضــمن  إنــشــاء الـشــبــاك الـوحــيــد اHــكـلف

بتحضير عقود التعمير. 
و�قتضى رأي الشباك الوحيد................................ بتاريخ .....................................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــســلم رخــصــة الــتــجــزئــة طـبــقــا لــلــمــخــطــطــات اHــصـادق عــلــيــهــا اHــرفــقــة بــهــذا الـقــرارr ويــخــضع ذلك

للتحفظات اآلتية :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة 2 :  : تتمثل احلصص الناجتة عن رخصة التجزئة ومساحاتها في :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 3 :  : إن مدة صالحية رخصة التجزئةr ابتداء من تاريخ تبليغهاr هي........................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 4 : : تعد رخصة التجزئة ملغاة في احلاالت اآلتية :
rابتداء من تاريخ تبليغ القرار rدة ثالث (3) سنواتH إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة -

- إذا لم يـتم االنـتـهاء مـن أشغـال الـتهـيـئـة اHقـررة في األجل احملـدد في الـقـرار على أسـاس تـقـرير مـعـدّ من طرف
مكتب الــدراسات الذي يـحدد آجـال إجناز األشغـالr وبعد تـقيـيم وتقديـر السلـطة اHـكلفـة بتسـليم رخـصة التـجزئة.
إالّ أنهr في حالـة مـا إذا ¥ التـرخـيص بإجنـاز األشـغال في مـراحلr فـإن اآلجال احملـددة واHـقررة إلجنـازهـا في الفـقرة

أعالهr تطبق على  أشغال مختلف اHراحل.
اHـادة اHـادة 5 :  : في حـالـة مـا إذا أصـبـحت رخـصـة الـبـنـاء مـلـغـاةr ال �ـكن مـتـابـعـة الـعـمـلـيـة إالّ فـيـمـا يـخص اHـراحل الـتي ¥

االنتهاء من أشغال التهيئة فيها.
اHادة اHادة 6 :  : عـند إتمـام أشغال الـتهيـئةr يطـلب اHستـفيد من رخـصة التـجزئة من رئـيس اجمللس الشـعبي البـلدي Hكان

التجزئة تسليم شهادة تهيئة تثبت مطابقة األشغال وإتمامها.
اHادة اHادة 7 :  : يجب أن تبلغ تواريخ بداية األشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير اخلاصة بالبلدية.

اHادة اHادة 8 :  : يقوم اHتقدمون بالطلب بإجناز األشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل  األخطار.
اHادة اHادة 9 : : يسلم هذا القرار دون اHساس بحقوق الغير. 

اHادة اHادة 10 :  : تنـشر السلطة التي وافـقت على جتزئة قطعة األرضr عـلى نفقة صاحب الطلـبr القرار اHتضمن رخصة
التجزئة �كتب احلفظ العقاري خالل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه.

رئيس اجمللس الشعبي البلدي/
الوالي/

وزير السكن والعمران واHدينة



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3207
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة التقسيمقرار يتضمن شهادة التقسيم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه  بتاريخ.........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ.........................................................................................................................................
بخصوص أشغال :..................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................

rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في......... واHو�قتضى القرار رقم........ا
و�قتضى رأي الشباك الوحيد........................................ بتاريخ ................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : يخضع تسليم شهادة التقسيم للتحفظات اآلتية : ....................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 2 : : تتمثل احلصص الناجتة عن شهادة التقسيم ومساحاتها في :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 :  : مدة صالحية شهادة التقسيم هي ثالث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغها.

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                  .................. في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة قابلية االستغاللقرار يتضمن شهادة قابلية االستغالل

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه  بتاريخ.........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ ........................................................................................................................................
بخصوص أشغال :..................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في......... واHو�قتضى القرار رقم.........ا

و�قتضى رأي الشباك الوحيد................................................ بتاريخ .....................................................

و�قتضى رخصة التجزئة اHسلمة حتت  رقم ..........................بتاريخ .......................................................

و�قتضى محضر استالم األشغال الذي ¥ إعداده من طرف ...............................حتت رقم .............................

بتاريخ ................................................................................................................................................

يـقرر ما يأتي :يـقرر ما يأتي :

مادة وحيدة :مادة وحيدة :  تسلم شهادة التهيئة التي تثبت مطابقة األشغال اHنجزة حسب اخملططات اHصادق عليها اآلتية :  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3407
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة اHطابقةقرار يتضمن شهادة اHطابقة

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ.........................................................................................................................................
بخصوص أشغال :..................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى رخصة البناء اHسلمة حتت رقم ...............................بتاريخ........................................................
و�قتضى محضر جرد رقم ................ الذي ¥ إعداده بتاريخ .....................................................................

بالنسبة للبنايات اHسترجعة من اجلمهور والبنايات ذات االستعمال السكني اجلماعي والتجهيزات :
و�قتضى محضر استالم األشغال الذي ¥ إعداده من طرف مصالح اHركز التقني للبناء .................................

حتت رقم  ...............................................بتاريخ ...................................................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تسلم شهادة اHطابقة وتثبت مطابقة األشغال اHنجزة حسب اخملططات اHصادق عليها للبناية :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 2 :  : تتكون البناية التي تمت مراقبتها من ......................... مستوياتr والتي يكون تقسيمها كما يأتي :

........................................................................................................................................................ / 1

........................................................................................................................................................ / 2

........................................................................................................................................................ / 3

........................................................................................................................................................ / 4

........................................................................................................................................................ / 5

........................................................................................................................................................ / 6

........................................................................................................................................................ / 7

........................................................................................................................................................ / 8

........................................................................................................................................................ / 9

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة التعميرقرار يتضمن شهادة التعمير

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ .......................................................................................................................................

بخصوص اHواصفات العمرانية واHعمارية للقطعة األرضية الواقعة بـ : ........................................................

�ـقـتضى...............................................................................................................................٫/.............
.

و�قتضى..............................................................................................................................................

و�قتضى..............................................................................................................................................

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــســلـم شــهــادة الــتــعــمــيــر طــبــقــا لــتــوجــيــهــات مــخــطط شــغل األراضي......................... و/أو اخملــطط
التوجيهي للتهيئة والتعمير ................................................ و/أو القواعد العامة للتعمير.

اHادة اHادة 2 : : يجب احترام اHواصفات العمرانية اآلتية  :
..................................................................................................................: (COS) معامل شغل األراضي
...................................................................................................: (CES) معامل مساحة البناء على األرض
االرتفاع األقصى : ..................................................................................................................................
اHواصفات األخرى :................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHــادة اHــادة 3 : : تــرتــبط مــدة الـــصالحــيــة �ـــدة صالحــيــة أداة الـــتــعــمــيـــر اHــعــمــول بــهـــا ( مــخــطط شـــغل األراضي أو اخملــطط
التوجيهي للتهيئة والتعمير وذلك في حالة غياب مخطط شغل األراضي اHصادق عليه).

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3607
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                .................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

بطاقة اHعلوماتبطاقة اHعلومات
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
رقم......................................................
اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ ........................................................................................................................................
بخصوص اHواصفات العمرانية واHعمارية للقطعة األرضية الواقعة بـ : ........................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :
اHادة األولى :اHادة األولى : يتم إعداد بطاقية اHعلومات طبقا لتوجيهات مخطط شغل األراضي............................................
و/أو اخملطط التوجيهي للتهيئة والتعمير........................................................ و/أو القواعد العامة للتعمير.

اHادة اHادة 2 : : يجب احترام اHواصفات العمرانية اآلتية  :
..................................................................................................................: (COS) معامل شغل األراضي
...................................................................................................: (CES) معامل مساحة البناء على األرض
االرتفاع األقصى : ..................................................................................................................................
اHواصفات األخرى :................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 : : تستعمل بطاقة اHعلومات على سبيل اإلشارة ألغراض مفيدة وال حتل محل شهادة التعمير.
اHادة اHادة 4 : : تقدر مدة الصالحية بثالثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذه البطاقة.

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
لوحة الورشةلوحة الورشة

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

اHلف رقم .............................................................................................................................................
1 - رخصة مسلمة بتاريخ :.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2 - مشروع إجناز / هدم .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
الذي يقدر علوه (رخصة البناء ) بـ ...........................................................................................................
وتقدر مساحة القطعة األرضية (رخصة البناء) بـ.......................................................................................
 حيث يقدر علو العمارة (رخصة الهدم ) بـ.................................................................................................
و تقدر مساحة العمارة (رخصة الهدم ) بـ...................................................................................................
وعدد احلصص الناجتة (رخصة التجزئة) هو ..............................................................................................
وتقدر اHساحة اHتوسطة للحصص (رخصة التجزئة)  بـ .............................................................................
3 - صاحب اHشروع : .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4 - اHشرف على اإلجناز :........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

5 - اHؤسسة اHكلفة باإلجناز : ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6 - أجل اإلجناز : ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7 - تاريخ فتح الورشة : .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

مالحظـة : بالنسـبة لرخـصة البنـاءr �كن كل شخص معـني االطالع على الوثـائق البيانـية Hلف الطـلب �قر اجمللس
الشعبي البلدي وذلك Hدة سنة (1) وشهر واحد r(1) ابتداء من تاريخ التبليغ بقرار رخصة البناء.



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3807
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 8  ربيع ال  ربيع الـثاني عام ثاني عام 1436 اHوافق  اHوافق 29  يـنايرناير
سنة سنة r2015 يحدr يحدّد النظام التقني اHتعلد النظام التقني اHتعلّق باHواصفاتق باHواصفات

التقنية لصيانة منشآت نقــل الكهـربـاء.التقنية لصيانة منشآت نقــل الكهـربـاء.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-430 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الذي يحدّد القواعد الـتقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء

rادّة 9 منـهHال سيما ا rواستغاللها وصيانتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 15-53 مؤرخ في  مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
1436  اHاHــــوافق وافق 7 ف فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة r2015 يr يــــتــــضـمـن إنن إنــــشـاءاء

مــــعــــهـد وطد وطــــني لني لــــلـتــــكــــوين اHوين اHـتــــخــــصص لألسالك اخلصص لألسالك اخلــــاصاصـة
بإدارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف بإيليـزي.بإدارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف بإيليـزي.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الشؤون الدينية واألوقاف -
- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rعدلHا rاالقتصادية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 اHؤرخ
في 26 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 24 ديسـمبر سنة 2008

YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

rواألوقاف
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-234 اHؤرخ
في 26 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد
الــوطـنـيــة لـلـتــكـوين اHــتـخـصـص اخلـاصـة بــإدارة الـشــؤون

rادة 3 منهHال سيما ا rالدينيـة واألوقاف
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 10-234 اHــؤرخ في 26 شـــوال عــام 1431
اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة 2010 واHذكـور أعالهr يـنـشـأ مـعـهد
وطــــني لــــلـــتـــكــــوين اHــــتـــخـــصـص لألسالك اخلــــاصـــة بـــإدارة
الشؤون الدينية واألوقاف ببلدية إيليزي والية إيليزي.

اHادة اHادة 2  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 7 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 9 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 06-430 اHـؤرّخ في 5 ذي القـعـدة عام 1427
اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 2006 واHذكـور أعالهr يهـدف هذا
الـقــرار إلى حتـديـد الــنـظـام الــتـقـني اHــتـعـلق بــاHـواصـفـات

التقنية لصيانة منشآت نقـل الكهرباء.

اHــادة اHــادة 2 :  : تــلـــحــق اHــواصـــفـــــات الـــتــقـــنــــيـــة بــأصــــل
هــذا القــرار.

ويــتم نــشـــرهــا من قــبـل اHــصــالح اخملـــتــصــة لــلــوزارة
اHكلّفـة بالطاقـة.

تــتــضــمّن اHــواصــفــات الــتــقــنــيــة اHــتــعــلّــقــة بــصــيــانــة
منشآت نقـل الكهرباءr ما يأتي :

اHــلــحق اHــلــحق 1 :  : اHــبـــادىء الــعــــامـــة لــصــيـــانـــــة مــنــشـآت
rنقــل الكهـرباء

اHـــلـــحق اHـــلـــحق 2 :  : أعـــمــــــــال تـــــحت اجلـــهــــــد فــي شـــبـــكـــــــة
نقـــل الكهـربـاء.
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اHـادة اHـادة 3 :  : تــطـبـق اHــواصــفـــات الــتـقــنــــيـة اHــذكــــورة
في اHادّة 2 أعالهr كـل فيما يخصهr على :

rأ) مسير شبكة نقـل الكهرباء
ب) مــؤســـســات األشـــغــال اHـــؤهــلـــة لــلـــقــيـــام بــأشـــغــال

الصيانة على شبكة نقـل الكهرباء.

4 :  : تــنــشــأr �ــوجب مــقــرّر من الــوزيــر اHـكــلّف اHـادة اHـادة 
بـالـطــاقـةr جلـنـة دائـمــة تـسـمى "جلـنــة األعـمـال حتت اجلـهـد"

Hتابعة وحتيY اHواصفات التقنية لألعمال حتت اجلهد.
يحدّد مقرّر الوزير تشكيلة اللجنة ومهامها.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق
29 يناير سنة 2015.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 8  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة r2015 يــحـــدr يــحـــدّد اHـــواصـــفـــات الــتـــقـــنـــيــةد اHـــواصـــفـــات الــتـــقـــنـــيــة
اHـتـعـلاHـتـعـلّـقــة بـتـصـمــيم وإجنـاز جتـهـيــزات شـبـكـة نـقــلـقــة بـتـصـمــيم وإجنـاز جتـهـيــزات شـبـكـة نـقــل

الغـاز التي تزود السوق الوطنية.الغـاز التي تزود السوق الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-245 اHؤرّخ
في 27 مـــــحـــــرّم عـــــام 1411 اHـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1990

rتضمّن تنظيم األجهزة اخلاصة بضغط الغـازHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-431 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الذي يـحـدّد القـواعـد التـقنـيـة لتـصـميم شـبـكة نـقـل الـغـاز

rادّة 7 منـهHال سيما ا rواستغاللها وصيانتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-432 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الــذي يــحــدّد دفــتــر الــشــروط اHــتــعــلق بــحــقــوق وواجــبــات

rمسير شبكة نقـل الغـاز
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 06-431 اHـؤرّخ في 5 ذي القـعـدة عام 1427

اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 2006 واHذكـور أعالهr يهـدف هذا
الـــقـــــرار إلى حتــــديــــد اHـــواصـــفــــات الـــتـــقـــنـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة
بتـصـميم وإجنـاز جتهـيـزات شبـكة نـقـل الـغـاز الـتي تزود

السـوق الـوطنـية.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـطـبق اHــواصـفـات الــتـقـنـيــةr مـوضـوع هـذا
القرارr على التجهيزات اآلتـية :

- الــقـــنــوات الـــهــوائــيـــة واألرضــيـــة اHــســـتــغـــلـــة حتت
rالضغط العـالي

rلحـقة (محـطات الذهـاب والوصولHالتـجهيـزات ا -
r(محطات القطع واالجتزاء وتخفيض الضغط والتفريغ

- محطـات الضغط.
rتـــــســـــتـــــثـــــنـى من مـــــجـــــــال تــــــطـــــبـــــيق هـــــذا الـــــقــــــرار

التجهيزات اآلتـية :
- األوعـــــــيـة اHـغــلـقــــة ذات حــجـــم داخـــلي يــتـعــــدى

r3أو يسـاوي 5 م
rالضـواغط -

- محطات حتويل الغاز اHميع إلى غاز طبيعي.
يـــبـــقى الـــتــنـــظـــيم اخلـــاص بـــأجـــهـــزة الـــضــغـط ســـاري

اHفعول على التجهيزات اHذكورة أعاله.

اHـادة اHـادة 3 :  : تــلـحـــق اHـواصــفـــات الــتـقــنـــيــة اHـذكــــورة
في اHــادّة 4 أدنــاهr بـــأصل هـــذا الــقـــرار. ويــتـم نــشـــرهــا من

قبل اHصالح اخملتصة للوزارة اHكلّفة بالطاقة.

اHــادة اHــادة 4 :  : تــتــضــمّن اHـــواصــفــات الــتــقــنـــيــة اHــتــعــلــقــة
بتـصـميم وإجنـاز جتهـيـزات شبـكة نـقـل الـغـاز الـتي تزود

السوق الوطنية :
اHـلـحق اHـلـحق 1 :  : الـتــعـلـيـمـات الـعــامــة إلجنـــاز جتـهـيـزات

rنقــل الغــاز
اHـلـحق اHـلـحق 2 :  : إجنـــاز وجتـمـــيع قــنـــوات نـقــل الـغـــاز

rعـن طريق التلحيم
اHلحق اHلحق 3 :  : تصميم وإجناز محطات الغاز.

اHـادة اHـادة 5 :  : تــطـبـق اHــواصــفـــات الــتـقــنــــيـة اHــذكــــورة
في اHادّة 4 أعالهr كـل فيما يخصهr على :

rأ) مسير شبكة نقـل الغـاز
ب) مــؤسـســات األشـغـــال اHـؤهــلـــة لــلـقــيــام بــأشـغــال
على شبكة نقل الغاز أو على جتهيزات توصيل الزبائن.

اHـادة اHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق
29 يناير سنة 2015.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 29 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1435
24 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة r2014 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــشـاءن إنــشـاء اHـوافق اHـوافق 
rــركــز الــراحــة لـلــمــجــاهـديـن بـني بــلــعــيـدH مــلــحــقــةrــركــز الــراحــة لـلــمــجــاهـديـن بـني بــلــعــيـدH مــلــحــقــة

واليـة جيجـل.واليـة جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل
rاليّةHووزير ا

rووزير اجملاهدين
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األوّل Yتضمّن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عــــام 1412 اHــــوافـق 24 غــــشت ســــنـــــة 1991

rتمّمHعدّل واHا rالذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-273 اHؤرّخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واHــــتـــضـــمّن تــــعـــديل الـــقــــانـــون األســـاسـي Hـــراكـــز الـــراحـــة

rادّة 5 منـهHال سيما ا rللمجاهدين
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
التّـنفــيذيّ رقـم 13-273 اHؤرّخ في 16 رمـضان عـام 1434
اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 2013 و اHـذكــور أعالهr يـهـدف هذا
الـقـــرار إلى إنـشــاء مــلـحــقــة Hـركـــز الـراحــة لــلـمــجـاهـدين
بـني بلـعيـدr واليـة جيـجلr حتدد تـسـميـتهـا ومـقرهـاr طبـقا

للجدول اHبيّن أدنـاه :

اHقـراHقـر

- بلدية ميلة (والية ميلة)

تسمية ملحقة مركزتسمية ملحقة مركز
الراحة للمجاهدينالراحة للمجاهدين

- مـــلـــحـــقـــة مـــركـــز الـــراحــة
للمجاهدين بني بلعيد.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اHـوافق
24 سبتمبر سنة 2014.

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة
قـــــــرار مــــــؤرقـــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18  ذي احلــــــجــــــة عــــــام   ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1435 اHــــــوافق  اHــــــوافق 12
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2014 يــــحـــدد �ــــوذجـي طـــلـب شـــراء يــــحـــدد �ــــوذجـي طـــلـب شـــراء

ومقرر منح سكن ترقوي عمومي.ومقرر منح سكن ترقوي عمومي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rدينةHإن 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 الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدّد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

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

rالعمومي

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 14-203 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1435
اHوافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات
شـراء الـسـكن الـترقـوي الـعـمومـيr يهـدف هـذا الـقرار إلى
حتـــديــد �ـــوذجي طـــلب شـــراء ومــقـــرر مــنـح ســكن تـــرقــوي

عموميr اHلحقY بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 18 ذي احلــجــة عــام 1435 اHــوافق
12 أكتوبر سنة 2014.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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                        أعزب (عزباء)             أرمل (ة)           %ــــــــــــوذج
Veuf (ve)                       Célibataire

الرمز:..................

رقم الطلب:...........

تاريخ اإليداع:........

�وذج طلب شراء سكن ترقوي عمومي�وذج طلب شراء سكن ترقوي عمومي
Demande-type d�acquisition d�un logement

promotionnel public

I - - معلومات خاصة باHكتتب...................................... معلومات خاصة باHكتتب......................................

1 - اللقب : ..............................................................
2 - االسم : ...............................................................
3 - تاريخ اHيالد : .....................................................
 Wilaya : .............................. 4 - مكان االزدياد : والية
5 - اجلنس : .............................................................
6 - ابن (ة) : ............................................................
7 - و : ....................................................................
8 - عنوان اإلقامة : ...................................................
9 - بلدية : ............................... والية :......................
10 - البريد اإللكتروني :..................الهاتف :.............

11 - احلالة العائلية :

I - Informations concernant le souscripteur ...........................

1 - Nom : ......................................................................................

2 - Prénom : ..................................................................................

3 - Date de naissance : ..................................................................

4 - Lieu de naissance : Commune : ................................ : بلدية
5 - Sexe : ......................................................................................

6 - Fils (fille) de : .........................................................................

7 - Et de : ......................................................................................

8 - Adresse de résidence : ............................................................

9 - Commune : ...........................................Wilaya :.....................

10-  Email :��������.�.��Tél : ........................
11 - Situation familiale :

12 - عدد األوالد : .......................................................

13 - لقب الزوج :.......................................................

14 - اسم الزوج :.......................................................

15 - تاريخ ميالد الزوج :............................................

Wilaya: ..............................: 16 - مكان االزدياد : والية

17 - ابن (ة) :............................................................

18 - و :....................................................................

12 - Nombre d�enfants : ...............................................................

13 - Nom du conjoint :�������......................................

14 - Prénom du conjoint :..............................................................

15 - Date de naissance du conjoint :.............................................

16 - Lieu de naissance : Commune :................................ : بلدية
17 - Fils (fille) de :........................................................................

18 - Et de :.....................................................................................

II - معلومات مهنية - معلومات مهنية

19 - اHهنة : .................................................................

20 - اHستخدم : ...........................................................

21 - البلدية : .............................. الوالية :....................

22 - الدخل العائلي السنوي : .........................................

II - Informations professionnelles

19 - Fonction : .........................................................................

20 - Employeur : ......................................................................

21 - Commune : ....................................Wilaya :.....................

22 - Revenu annuel du ménage :..............................................

مطلق (ة)              متزوج (ة)              
                    Marié (e)                   Divorcé (e)   

III - Caractéristiques du logement promotionnel public souhaité:....... III - - خصائص اHسكن الترقوي العمومي اHرغوب خصائص اHسكن الترقوي العمومي اHرغوب  فيه:.. فيه:..

23 - Typologie par ordre de priorité :........................................................................... :23 - النوعية حسب األولوية

Individuel F5 Collectif 

F5 Semi-Collectif 

F4 Collectif 

F4 Semi-collectif 

F3 Collectif

F3 Semi-collectif 

قر¯ وصودق عليه
اHكتتب

 Lu et approuvé

Le souscripteur

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة السكن والعمران واHدينةوزارة السكن والعمران واHدينة
MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISME ET DE LA VILLE

Identification du Promoteur :.................................................. :رقي العقاريHا Yرقي العقاري:تعيHا Yتعي

5 غرف جماعيةفردي

5 غرف نصف جماعية

4 غرف جماعية

4 غرف نصف جماعية

3 غرف جماعية

3 غرف نصف جماعية

Code:....................
N° Demande:..........
Date de dépôt:..........
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%ــــــــــــوذج

اجلـمهورية اجلـزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـةاجلـمهورية اجلـزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة السكن والعمران واHدينةوزارة السكن والعمران واHدينة
MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISME ET DE LA VILLE

Mme/Mlle/Mr : .......................................................................................................... :السيدة/اآلنسة/ السيد
Né (e) le : ..............................................................................................................................  :ولود(ة) فيHا
Code : .............................................................................................................................................. :الرمز

�وجب طلبكم شراء سكن ترقوي عموميr نبلغكم �قرر منح سكن حسب اHعلومات اHوضحة أدناه:

اHوقع: .......................................................... البلدية: ...................................................... النوع: ................ 

Vu votre demande d�acquisition d�un logement promotionnel public, la présente décision d�affectation d�un logement vous

est notifiée selon les indications désignées ci-dessous :

Site: .....................................................Commune:............................................................................... Type: .........................

LE PROMOTEUR IMMOBILIER ............................................................................................رقي العقاريHا
SIEGE SOCIAL .................................................................................................................. قر االجتماعيHا

�وذج مقرر منح سكن ترقوي عمومي�وذج مقرر منح سكن ترقوي عمومي
Décision-type d�affectation d�un logement promotionnel public

Réf : ........................................................................... : رجعHرجع : ........................................................................... اHا

مالحـظـة: يـحـرر عـقـد الــبـيع عـنـد تـاريخ إتـمـام أشـغـال
الـبــنـاء ودفـع اHـبـالـغ اHـسـتــحـقــة من اHـســتـفــيـدr طــبـقـا

للتشريع اHعمول به.

......................................... Fait à .......................... leحرر بـ ........................... في ....................................

N.B: L�acte de vente sera établi à la date d�achèvement de

construction et le paiement par le bénéficiaire des sommes

dues, conformément à la législation en vigueur.
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وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اFرأةواألسرة وقضايا اFرأة

قـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ فـي خ فـي 28 جــمـــادى الــثــانــيــة جــمـــادى الــثــانــيــة
يــتــضـمّن  rيــتــضـم r2014 ــوافق 29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـةHــوافق  اH1435 ا عــام عــام 
إنشاء الـلجنـة الوطنيـة لتنـسيق نشاطـات عشريةإنشاء الـلجنـة الوطنيـة لتنـسيق نشاطـات عشرية

اHرأة اإلفريقية.اHرأة اإلفريقية.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشؤون اخلارجية
rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �قـتضى اHرسوم رقم 87-37 اHؤرّخ في 4 جمادى
الثـانية عام 1407 اHوافق 3 فبـراير سنة 1987 واHـتضمّن
اHــــصـــــادقــــة عـــــلى اHـــــيــــثـــــاق اإلفــــريـــــقي حلـــــقــــوق اإلنـــــســــان

r1981 وافق عليه في نيروبي سنةHوالشعوب ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اHـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-134 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هذا الـقـرار إلى إنـشاء الـلـجـنة
الــوطــنـيـة لــتـنــسـيق نــشـاطــات عـشــريـة اHــرأة اإلفـريــقــيـة

r2020 - 2010 وتسمى في صلب النص "اللجنة".

اHــادة اHــادة 2 :  : تـــتـــكــون الـــلـــجـــنـــة الـــتي يـــرأســـهـــا الـــوزيــر
اHكلّف بقضايا اHرأة أو �ثلهr من :

rثل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية� -

rثل وزارة الشؤون اخلارجية� -

rثل وزارة العدل� -

rاليةHثل وزارة ا� -

rثل وزارة الفالحة والتنمية الريفية� -

rثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة� -

rثل وزارة التربية الوطنية� -

- �ــــــــــثـل وزارة الـــــــــصّــــــــــحـــــــــة والــــــــــســـــــــكــــــــــان وإصالح
rستشفيـاتHا

- �ثل وزارة الشباب والرياضة.

اHاداHادّة ة 3 :  : يـعيّن الوزيـر اHكلّف بـقضايـا اHرأة أعضاء
الـلـجـنـــة Hـدة ثالث (3) سـنــوات قـابـلـــة لــلـتـجــديــدr بـنــاء

على اقتراح من السلطات التابعY لها.

فـي حــالــة انــقــطــاع عــهــدة أحـــد أعــضــاء الــلــجــنــةr يــتم
تعويضه حسب األشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.

اHاداHادّة ة 4 :  : تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
- الـــســـهــــر عـــلى تـــنـــفـــيـــذ نـــشـــاطـــات عـــشـــريـــة اHـــرأة

rستوياتHاإلفريقية على كل ا
- تــرقـــيـة مــشــاركـــة ومـســاهــمـــة األطــراف اHــعــنـــيـة
عــلى كـل اHــسـتـويــات والـتــنـســيق فـيــمـا بــيـنـهــاr في إطـار

rقررHتنفيذ برنامج مخطط العمل ا
- تنفـيذ كل اHـشاريع الوطـنيـة واجلماعـيةr ال سـيما
تـــلك اHـــمـــولـــة من طـــرف صـــنـــدوق الــنـــســـاء اإلفـــريـــقـــيــات

rوضمان مراقبتها
- السـهـر عـلى تـنـفـيـذ االلتـزامـات اخلـاصـة بـاHـساواة
Yــســاواة بــHوالــتــصــريـح الــرســمي حــول ا Yاجلــنــســ Yبــ
الرجـال والنـساء بـإفريقـيا وأهـداف األلفـية لـلتـنمـية على

كل اHستويات وتقييمها.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : جتـري أشـغال الـلـجـنـة عـلى مـسـتوى وزارة
التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

وتـــتـــــولـى أمـــانــــة الـــلـــجـــنــــــة اHـــديــــريـــــة اHـــكــــلّــــفـــــة
بقضـايـا اHرأة.

اHـاداHـادّة ة 6 : : تــعـد الــلـجــنـة في جــلـســتـهـا األولـى نـظــامـهـا
الـداخـلي وتـصـادق علـيه. ثم تـعـرضه عـلى مـوافـقـة الـوزير

اHكلّف بقضايا اHرأة.

7 : : جتـــتـــمـــع الـــلـــجـــنـــــة فـي دورة عـــاديـــــة كــل اHــاداHــادّة ة 
ثـالثـــة (3) أشــــهــــرr بـــنــــاء عـــلـى اســـتـــدعــــاء مـن رئـــيـــســـهــــا.
و�ــــكـــنـــهـــا أن جتـــتـــمـــع في دورة غـــيـــر عـــاديــــة بـــطـــلب من

رئيسها أو أغلبية أعضائها.

تــتـخــذ قــرارات الـلــجــنـة بــأغــلـبــيــة أصـوات األعــضـاء
احلـاضرين. وفي حـالة تسـاوي عدد األصواتr يـكون صوت

الرئيس مرجحا.

تـكـون اجتـمـاعـات اللـجـنـة مـوضوع مـحـاضـرr وتدوّن
في سجـل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من الرئيس.



اHـاداHـادّة ة 8 : : تـعد الـلـجـنة تـقـريـرا سنـويـا عن نـشاطـاتـها
تــرســله إلـى وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــة والــوزيـــر اHــكــلّف

بقضايا اHرأة.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اHوافق 29 أبريل سنة 2014.

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة
سعاد بن جاب اللسعاد بن جاب اللّه

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1435 اHــــــوافق  اHــــــوافق 12
أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة r2014 يتـضمن جتـديد تـشكيـلة الـلجانr يتـضمن جتـديد تـشكيـلة الـلجان
اإلداريــــة اHــــتــــســــاويــــة اإلداريــــة اHــــتــــســــاويــــة األعــــضـــــاء اخملــــتــــصــــة بــــأسالكاألعــــضـــــاء اخملــــتــــصــــة بــــأسالك

موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 18 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1435
اHــوافق 12 أكـــتــوبــر ســنــة r2014 جتــدد تــشـــكــيــلـــة الــلــجــان
اإلداريــة اHـــتــســاويــة األعـــضــاء اخملــتــصــة بـــأسالك مــوظــفي
YبHوفق اجلدول ا rوزارة السياحة والـصناعة التقـليدية

أدناه :

األسالكاألسالكاللجاناللجان
YوظفHثلو ا�YوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائموناألعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

اللاللّجنةجنة
األولىاألولى

اللاللّجنةجنة
الثانيةالثانية

- مهـنـدسو الـدولة في تـهيـئة
اإلقليم

- اHهندسون اHعماريون
- اHــــفـــتـــشـــون في الـــصـــنـــاعـــة

التقليدية
- اHفتشون في السياحة

- اHتصرفون
- اHـــــــهـــــــنــــــــدســـــــون فـي اإلعالم

اآللي
- اHهندسون في اإلحصاء

- الــــــوثــــــائــــــقــــــيــــــون - أمــــــنـــــاء
احملفوظات

- اHترجمون - التراجمة
- اHلحقون اإلداريون
- احملاسبون اإلداريون

- أعوان اإلدارة
- كتاب اHديرية

- الكتاب
- العمال اHهنيون

- سائقو السيارات
- احلجاب

- سكات بوجمعة
-  خـــــــــــــــمــــــــــــــخــــــــــــــوم

مصطفى
- حــبـــتــون شــمس

الدين

- بعيليش رفيق
- بشير نعيمة
- شعيب خيرة

- بوطبال حمزة

- جرياد فضيلة
- البادر أحمد

- احلجاب أحمد

-  مشري نور الدين
- شلخي خوجة

- قـدادة عبد الغني
-- يحي نصر الدين

- ترخوش دريس
(رئيسا للجنة)
- قصباجي زكية
- شــيــخي مــحــمـد

كر©

- بــــــــــــــــــوزولــــــــــــــة
نــــــــــــــور الــــــــــــــديـن
(رئيسا للجنة)
- مصباحي نوري

- الزين أحمد 
- فنينيش خضراء

- نادري عائشة
- ملوك نبيل

- بـــــــــاي حـــــــــمـــــــــيـــــــــدة
اHولودة الزلي

- لـــــــــــــــــــــــراشــــــــــــــــــــــيــش
مصطفى

- بن شاوي لطيفة
- بلحمر عبد الكر©

- الباي محمد
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