
أين يتم البدء ومن القادر عىل تقديم يد املساعدة يل بغية معرفة التنظيم الساري املفعول؟
الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة، 17 شارع حاج عامر، القصبة السفىل

رقم الهاتف:                               / الفاكس:  
E-mail : anss-dg@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين

ــق  ــا تعل ــا إذا م ــا ورضوري ــاء إجــراًء إجباري ــم : يعــد طلــب رخصــة البن ــاء أو الرتمي ■ رخصــة البن
األمــر بإنشــاء بنايــات جديــدة أو عنــد القيــام بأعــامل تهيئــة أو تعديــل، وكــذا عنــد إضافــة تعليــات 

أو ســقوف.
■ رخصة الهدم : تشرتط هذه الرخصة عىل كل أنواع الهدم جزئيا كان أو كليا للبناية.

■ الترصيــح باألشــغال الصغــرى : يعتــرب إجــراءا رضوريــا عنــد التعديــل عــىل الواجهــات والســطوح، 
ــة.  ــة الروتيني ــامل الصيان ــتثناء أع ــة باس ــامل الداخلي ــذا األع ــة، وك ــارة الخارجي ــر النج ــد تغي وعن
إضافــة إىل تغيــر األبــواب والنوافــذ والزجــاج وواجهــات املحــات، وخاصــة أثنــاء تصليــح الشــبكات.

اإلجراءات املتبعة:
ملئ استامرة طلب رخصة البناء وإرفاقها بالوثائق التالية 

)قامئة غر مفصلة( :

♦ نسخة من عقد امللكية.
 ♦ مخطط املوقع ومخطط الكتلة عـىل سلّم مناسب يسـمح  

    بتحديد موقع املرشوع.
 ♦ مخططات التوزيع الداخيل املختلفة لكل املستويات,       

    الواجهات واملقاطع. 
 ♦ إرفاق مونتاج فوتوغرايف ميكن من رؤية املرشوع بالنسبة 

    ملحيطه. 
 ♦ تقرير وصفي للمرشوع يعده و يوقعه مهندس مؤهل  

    ومختص يف اآلثار واملواقع معتمد  لدى وزارة الثقافة.
♦ تقريرا يعّده ويوقعه مهندس معتمد يف الهندسة املدنية.
♦ تسعرة وصفية وتقديرية لألعامل وكذا آجال التحقيق. 

     بالنسبة ملشاريع إعادة التهيئة، من الرضوري توضيح     
     األجزاء القدمية املراد حفظها أو هدمها، كام يجب أن 

    تظهر األجزاء البارزة بوضوح.

االستامرات متوفرة عىل مستوى 
مصلحة العمران للبلديات : 

قصبة الجزائر, الجزائر الوسطى, 
 باب الوادي و واد قريش.

أنظر املرسوم التنفيذي رقم : 
15-19 املؤرخ يف 25 جانفي 2015 
يحـدد كـيـفيـات تحـضيـر عـقود 

التعمر وتسليمها.
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دار القايض, 17 شارع حاج عامر, القصبة, الجزائر
+213 (0) 21 43 85 92 / 84 28                                  +213 (0) 21 43 86 18
                                                  E-mail : anss-dg@hotmail.com  

هاتف :فاكس :

تنفيذ األشغال 
داخل القطاع 

المحفوظ

+213 (0) 21 43 85 92+213 (0) 21 43 86 18

الإجراءات الإدارية

دليل التطبيق
األمثــل للصيانــة

ال�ضيانة الدورية، اأف�ضل �ضمان للبيت التقليدي

République Algérienne Démocratique et Populaire
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

Agence Nationale des Secteurs Sauvegardés
الوكالة الوطنية للقطاعات املحفوظة

Ministère de la Culture وزارة الثقافة



ــنة  ــي س ــراث وطن ــة كت ــف القصب ــم تصني ■ ت
1991، وكتــراث عالمــي إنســاني مــن طــرف 
ســنة 1992.  UNESCO اليونســكو منظمــة 

■ أربــع بلديــات معنيــة بالقطــاع المحفــوظ 
الوســطى  والجزائــر  الجزائــر  قصبــة  وهــي: 
ــث أن 80%  ــش، حي ــوادي ووادي قري ــاب ال وب
ــة. ــة القصب ــي بلدي ــع ف ــاع يق ــذا القط ــن ه م

■ يقطنه حوالي 50000 نسمة.
أربعــة  إلــى  المحفــوظ  القطــاع  ينقســم   ■
قطاعــات فرعيــة ولــكل قطــاع تنظيمــه الخــاص.

المصدر: المخطط الدائم لحفظ واستصاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر 2012.

القطاع املحفوظ لقصبة الجزائر باألرقام

Adresses utiles

يتضمــن هــذا الدليــل عــىل معلومــات هامــة حــول 

ــاق  ــل نط ــدة داخ ــات املتواج ــة البناي ــة ووقاي صيان

ــر. ــة الجزائ ــوظ لقصب ــاع املحف القط

املحفوظــة  للقطاعــات  الوطنيــة  الوكالــة  قامــت 

بصفتهــا مؤسســة عموميــة مكلفــة بتطبيــق وتنفيــذ 

املخطــط الدائــم لحفــظ واســتصاح القطــاع املحفوظ 

بإصــدار هــذا الدليــل لفائــدة ســكان القصبــة قصــد 

تحسيســهم, إعامهــم وتزويدهــم بكافــة املعلومــات 

ــة  ــة وحفــظ القطــاع املحفــوظ لقصب املتعلقــة بوقاي

ــر. الجزائ

يطلــب دامئــا مــن مالــي البنايــات استشــارة الوكالــة 

الوطنيــة للقطاعــات املحفوظــة عنــد القيــام بأعــامل 

مســتوى  عــىل  البنــاء  أو  التأهيــل،  أو  التجديــد، 

ممتلكاتهــم.

ــر كقطــاع محفــوظ ســنة 2005 وفقــا للمرســوم التنفيــذي رقــم :  ــة الجزائ صنفــت قصب
173-05 املــؤرخ يف : 09 مــاي 2005 قصــد حاميــة وتثمــن قيمتهــا التاريخيــة, العمرانيــة, 

املعامريــة والجامليــة.

طبقــا للــامدة 43 مــن القانــون 98-04 املتعلــق بحاميــة الــرتاث الثقــايف، اســتفاد القطــاع املحفــوظ 

ــال  ــن خ ــه م ــة علي ــم املصادق ــذي ت ــن ال ــظ والتثم ــم للحف ــط دائ ــن مخط ــر م ــة الجزائ لقصب

ــم: 12-133. ــذي رق املرســوم التنفي

لماذا قصبة الجزائر 
قطاع محفوظ ؟

ــة  ــم للحفــظ و التثمــن، وثيق ــرب املخطــط الدائ يعت

 ،P.O.S عمرانيــة تحــل محــل مخطــط شــغل األرايض

و عليــه كل أعــامل التجديــد والتهيئــة الداخليــة 

ــكات الواقعــة داخــل  ــي متــس املمتل ــة الت والخارجي

القطــاع املحفــوظ يجــب أن تخضــع ملوافقــة الوكالــة 

ــة للقطاعــات املحفوظــة. الوطني

■ املساحة اإلجاملية 105 هكتار.
■ 1816 بناية متبقية من إجاميل 2189 قطعة 

   أرض.

“”أحسن للحجارة تحسن إليك
مثل بربري



- املعرفة الجيدة للبناية.
- تفادي استعامل املاء بكميات كبرية عند التنظيف.

- تجنب الرضب العنيف لألبواب.
- التهوية الالزمة كل صباح.

- استعامل مواد التنظيف املناسبة.
- وقاية العنارص الداعمة )أعمدة الفناء...الخ(.

اال�ستخدام اجليد

01

ــة للحــّد مــن  ــة ورعاي ــاج إىل صيان ــري أم حديــث فهــو يحت ــاء أث ــا كانــت طبيعــة البن أي
تدهــوره.

ــة  ــة املختلف ــل الطبيعي ــة العوام ــت نتيج ــرور الوق ــع م ــف م ــاء للتل ــواد البن ــرض م تتع
)الــزالزل، األمطــار، الحــرارة والريــاح(، غــري أن الصيانــة الدوريــة قــد تطيــل أمــد بنايتكــم، 
كــام ســتجنبكم أعــامل الصيانــة املكلفــة والتــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن القيمــة الرتاثيــة 

للمنــزل.

ميكــن ألعــامل الصيانــة أن تكــون مــن طــرف مالــك البنايــة شــخصيا، واملتمثلــة يف أعــامل 
النظافــة واإلصــالح البســيط للعنــارص الخشــبية والحديديــة، إصــالح الطــالء، تعبئــة 

ــل. ــض بالجــري والرم ــواد التبيي ــداد م ــة و إع الســطوح الرتابي

- األعامل الرضورية التي من شأنها املحافظة عىل املبنى.
- احرتام التعليامت التنظيمية التي ينّص عليها املخطط الدائم لحفظ

  و استصالح القطاع املحفوظ.

- التدابري الواجب اتخاذها يف حالة االنهيار املفاجئ و الرسيع لألساس 
   أو عنرص معامري للبناية.

ال�سيانة الت�سحيحية

ال�سيانة اال�ستعجالية

الصيانة, ما هي ؟
الوقاية خري من العالج

خمتلف م�صتويات ال�صيانة



تتعــرض البنايــات للتدهــور مــع مــرور الزمــن وذلــك تحــث تأثــري 
املحيــط الخارجــي و االســتغالل الســيئ لهــذه األخــرية مــن طــرف 

قاطنيهــا .

1/ إنجاز التعليات عىل مستوى  السطوح تشكل حمولة زائدة عىل عنارص البناية.
2/ استعامل مواد غري مطابقة للمواد التقليدية )األصلية(.

3/ انهيار البنايات و تحولها إىل مفرغات عشوائية. 
4/ االستعامل املفرط للمياه.

المعرفة الجيدة وسيلة للوقاية من التدهور،يجب عالج 
األسباب ال األعراض.
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بناية متدهورة، 
ماهي أسباب 

التدهور؟

اأ�صباب تدهور البناية القدمية
 إنجاز التعليات عىل
مستوى  السطوح

 تشكل حمولة زائدة
عىل عنارص البناية

 انهيار البنايات
 و تحولها

إىل مفرغات عشوائية

 غلق املحالت
التجارية

 املمتلكات املهجورة
من طرف أصحابها

 االستعامل املفرط
للمياه

قدم البنايات
و مختلف الشبكات  
)الكهرباء,املاء, الخ.(

تدهور 
البناية

قلة الصيانة

أعامل غري مرخصة
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مراقبة املنزل من طرف ساكنيه ال يعترب تشكيكا يف جودته و سالمته 
و إمنا هي وسيلة تسهل صيانته.

و يتم هذا أوال من خالل املعرفة الجيدة للبناية و مختلف عنارصها.

1 - باب الدار )املدخل(
2 - القبو 

3 - التاقة )النافذة(
 4 - الشمســية ) فتحة صغرية تســمح 
    بدخول أشعة الشمس إىل الغرف(  

5 - وسط الدار )الفناء(
6 - الّسطح

7 - املنزه

04

1 - الباب
2 - الّنافذة

 3 - الريّاحية )الفتحات الصغرية
     تسمح بدخول الهواء( 

4 - الدربوز
5 - الزّانة 

6 - البرئ
7 - الجب

8 - الحنيات

الزليج الزّانة

الدربوز

1

1

2

3

3

4

55

6 7

8

8

3ème niveau_Terrasse et Menzah 

Wast-Eddar _Seflani

Revêtement 
en terre cuite ?????

2ème   niveau _Fouqani 
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معرفة 
المنزل 

قبل التدخل

أ- الّسقيفة )مكان انتقايل(
ب- وسط الدار )الفناء(

ج- الّدَروج )السلم(
د- الّسحني )الرواق(

ه- الكنيف )املرحاض(
و- الخيامة )املطبخ(

ي- غرفة
العرصة



ممنوع :

1

2

الممارسات 
الجيدة 

و الّسيئة 
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النمط المعماري

الطالءات

الفتحات واألبواب

السقوف والسطوح

♦ احرتام اجلودة املعمارية الأ�صلية.

♦ املحافظة على الأ�صكال واملواد الأ�صلية.

- األمناط املعامرية الجديدة و الغريبة عن املنطقة.
 - املواد غري املطابقة لألصلية مثل: اإلسمنت، الصفائح املتموجة 

  و األلواح ذات النمط الصناعي.
 - التعليات أو إزالة عنرص أو أكرث من هيكل البناية )أعمدة،  

  جدران, الخ.(.

- الطالءات اإلسمنتية.
- الطالءات البالستيكية املنفذة بأداة الطالء أو بالكشط وكذا 

التكسيات باملواد الحديثة.
- كل أنواع الطالءات التي ال تعطي سطح مستو.

- إستعامل املالط الجريي والرميل.
- التبييض باستعامل محلول الجري.

- إحداث فتحات كبرية عىل مستوى الواجهات.
- استعامل األبواب  املصنعة و األبواب الحديثة .

- إحداث فتحات جديدة دون اإلخالل بالطابع الهيكيل 
  و املعامري للواجهات.

- إستعامل األبواب الخشبية ذات املرصاعني )الّدفّتني(.

ممنوع :
- استبدال السقوف التقليدية بسقوف منحدرة.

- إزالة عنارص مكملة للسقوف »منافذ املواقد والتهوية، واملنافذ القدمية«.

- استعامل املربعات )التبليطات( املصنوعة من الطني املحروق )فخار( لتهيئة األرضيات.
- الرتميم املطابق للحالة األصلية ملنافذ املواقد والتهوية، واملنافذ القدمية. 

يسمح بـ :

يسمح بـ :

مينع :

يسمح بـ :

مينع إستعامل :
♦ ي�صمح فقط با�صتعمال اللون الأبي�ض.

 ♦ اح��رتام الأبع��اد و املقايي���ض التقليدي��ة عن��د اإجن��از 
    الفتحات اجلديدة.
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عناصر الزخرفة الداخلية

الهوائيات والهوائيات المقعرة

الممارسات 
الجيدة 

و الّسيئة

ممنوع :

يسمح بـ :
إتالف أو نزع العنارص األصلية.

إتالف أو نزع العنارص األصلية :
يتعلق األمر بـ :

- العقود ) األقواس( املشكلة لألروقة.
- أُطر النوافذ واألبواب.

- لوحات الزّليج واملربعات الخزفية.
- اإلفريزات.

- السقوف الجصيّة والِقبب.
- األعمدة الخشبية للسقوف, السقوف القدمية والرسومات الجدارية.

- األرضيات القدمية,تبليط وتسقيف الفناءات واألروقة.

♦ مينع منعا باتا اإتالف اأو نزع العنا�صر الزخرفية )التزيينية( 
    املوجودة داخل البناية والتي متنح اجلودة املعمارية لها.

مينع :

يسمح بـ :

♦ تثبت الهوائيات والهوائيات املقعرة 
اإجباريا على ال�صطوح 

- تثبيت الهوائيات والهوائيات املقعرة يف الواجهات
  إال يف حالة وجود استحالة تقنية.

- تثبيت الهوائيات والهوائيات املقعرة عىل السطوح.
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