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مقدمة

ت�صكل املرافق العمومية موؤ�رشا اأ�صا�صيا لتقييم جودة اإطار عي�س ال�صاكنة 

جمال  يف  اجلماعات  �صالحيات  ات�صاع  ظل  ويف  معني.  جمال  داخل 

توفري املرافق العمومية وما يرتبط بذلك من اإكراهات مادية وعقارية 

دوات برجمة  خمتلفة، فقد اأ�صبح املنتخبون  مطالبني ب�صبط اأف�صل لأ

املرافق و حتكم دقيق يف و�صائل اإجنازها ومتويلها وتدبريها. 

جل ذلك، ياأتي دليل اإجنازا ملرافق العمومية، كنتاج للدرا�صة املنجزة  لأ

املعايري  توحيد  املحلية، حول  للجماعات  العامة  املديرية  من طرف 

من  عدد  اإبراز  من  مكنت  التي  الدرا�صة  تلك  املرافق.  بهذه  املتعلقة 

مباين  يف  بع�صها  يتجلى  العمومية،  املرافق  ت�صوب  التي  ختاللت  الإ

اأو هزيلة ل  �صتغالل احلقيقية  الإ ذات م�صاحات �صخمة تفوق حاجيات 

ن�صطة املقررة بها، واأخرى يف م�صاريع غري مكتملة  تكفي لحت�صان الأ

يف  الختاللت،  تلك  تعزى  اكتمالها...  رغم  م�صتغلة  غري  اأو  البناء 

الفعلية  للحاجيات  املنجزة  املباين  اإىل غياب مالئمة  احلالت،  غالب 

خدماتها  ا�صتجابة  عدم  وكذا  املحلية  للجماعات  املادية  مكانيات  ولالإ

لنتظارات املواطنني. 

يتناول هذا الدليل، املوجه اإىل اجلماعات واملهنيني وجمموع املتدخلني، 

درا�صة عدد من املرافق اجلماعية التي ت�صكل يف غالبيتها اأماكنا للقرب 

مر باملرافق التالية : ندماج، يتعلق الأ والإ

دارية، املحجز اجلماعي، حظرية  دارية : املقرات الإ املرافق الإ

املراحي�س  اجلماعي،  امل�صتودع  اجلماعي،  املراآب  ال�صيارات، 

موات ؛  العمومية، م�صتودع الأ

جتماعية : دار ال�صباب، النادي الن�صوي،  املرافق ذات ال�صبغة الإ

اأطفال  اإدماج  اإعادة  مركز  �صتقبال،  الإ مركز  الطالب،  دار 

ال�صوارع؛

املرافق الثقافية : دار الثقافة، املكتبة املتعددة الو�صائط، القاعة 

خت�صا�صات، امل�رشح، املعهد املو�صيقي ؛ املتعددة الإ

●

●

●
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لعاب  الأ املتعددة  القاعة  البلدي،  املدرج   : الريا�صية  املرافق 

الريا�صية، ملعب احلي، امل�صبح املغطى.

حاطة بجميع  يهدف هذا الدليل اإىل ت�صكيل اأداة عملية متكن اجلماعات من الإ

املعطيات والعوامل املتدخلة يف اإجناز م�صاريع املرافق العمومية ق�صد تر�صيد 

جتماعي،  اإجنازها من ناحية الكلفة املالية والوعاء العقاري ومالئمة الطلب الإ

جناز والت�صيري. وذلك عرب توخي الواقعية يف الت�صور والإ

لذلك، فقد مت تقدمي كل �صنف من املرافق املذكورة من خالل معاجلة 

اجلوانب التالية :

الربجمة واملتدخلون يف عملية اإجناز مرفق عمومي؛

نها التحديد الدقيق للحاجيات؛  املعايري التي من �صاأ

مواقع املرافق و ولوجيتها؛

هذا  وم�صتوى  وحجم  املرفق  حداث  لإ الالزمة  ال�صكانية  العتبة 

خري)عتبة اإحداث املرفق(؛  الأ

م�صاحة و خا�صيات الوعاء العقاري ال�رشوري  ؛

اإمكانية جتميع املرافق اجلماعية على �صكل اأقطاب ؛

الولوجية والوقت الالزم للو�صول للمرفق؛

عتبار احليز الزمني لالجناز،  خذ بعني الإ الأ

املعمارية  وخ�صائ�صه  املالية  وكلفته  العمومي  املرفق  مكونات 

والعمرانية.

تلك اإذن هي اخلطوط العري�صة لهذا الدليل. 

●

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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تعريف امل�صطلحات             

واملفاهيم امل�صتعملة

درا�صة  اجلدوى،  )درا�صات  الدرا�صات  جمموع  هي   : ولية  الأ الدرا�صات 

ولية، قبل  عداد الربنامج. ومتكن الدرا�صات الأ الظرفية ...الخ( الالزمة لإ

امل�رشوع يف حتديد  �صاحب  م�صاعدة  ي عمل، من  لأ النطالقة  اإعطاء 

جميع  واإ�رشاك  العقاري  الوعاء  واإعداد  املثلى  اخليارات  واإيجاد  الطلب 

�صخا�س املعنيني باإجناز املرفق. الأ

املعماري  الربنامج  ملف  اإعداد  منهجية  هي   : املعمارية  الربجمة 

للم�رشوع، وذلك بتمكني �صاحب امل�رشوع من حتديد م�رشوعه مبختلف 

تفا�صيله.

ُد من خاللها �صاحب امل�رشوع  ملف الربنامج املعماري : هو وثيقة يحدِّ

جتماعية  كراهات الإ اأهداف كل عملية واحلاجيات التي يجب تلبيتها والإ

املرتبطة  وال�رشورات  قت�صادية  والإ والتقنية  واملعمارية  والعمرانية 

باحلفاظ على البيئة واإدماج امل�رشوع يف و�صطه الطبيعي.

�صاحب  لطلبية  تعبريا  باعتباره  املعماري  الربنامج  ملف  وي�صكل 

امل�رشوع، وثيقة �رشورية للمتدخلني واملهنيني يف �صبط واإدارة العمل 

للم�رشوع. يرتكز الربنامج املعماري يف اإعداده على خال�صات وح�صيلة 

ولية وي�صكل اأداة و وثيقة مرجعية ملختلف املتدخلني. الدرا�صات الأ

جمالت  موا�صفات  من  املحتوى  تفا�صيل  يظهر   : املادي  الربنامج 

احلركة وامل�صاحات املفيدة العامة واملبنية.

حمتوى الربنامج : يتمثل يف م�صمون الربنامج على م�صتوى مكوناته 

من املجالت واملحالت.
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حداث( : هي مبتابة  حداث املرافق العمومية )عتبة الإ العتبة الالزمة لإ

ت�صور  خاللها  من  يتم  معني  مرفق  اإحداث  جلدوى  د  حمِدّ اأدنى  حد 

املرفق و حتديد طبيعته وم�صتواه.  

�ص�صة للمرفق. ن�صطة املوؤ �صا�صية : جمموع الأ ن�صطة الأ الأ

دارية اّلتدبريية للمرفق. ن�صطة الإ ن�صطة الّتاأطريية : جمموع الأ الأ

امل�رشوع  �صاحب  ي�صيفها  التي  ن�صطة  الأ جمموع   : املوازية  ن�صطة  الأ

�صا�صية. ن�صطة الأ لالأ

اأو  ة  املن�صاأ ي�صتخدم  معنوي  اأو  مادي  �صخ�س  كل   : امل�صتخدمون 

قل اأحد وظائفها يف وقت معني من وجودها من خالل  ي�صتغل على الأ

وظيفتهم.

امل�صتعملون : كل �صخ�س مادي يلجئ اإىل خدمات املرفق.

ِمج : �صخ�س عمومي اأو خا�س يكلفه �صاحب امل�رشوع بالدرا�صات  امُلربرَ

عداد الربنامج. ال�رشورية لإ

وتبنى  تعد  جله  لأ الذي  املعنوي  ال�صخ�س  هو   : امل�رشوع  �صاحب 

املن�صاأة.

امل�رشف على امل�رشوع : انطالقا من املهمة التي يكلف بها من طرف 

جابات  الإ باإعداد  امل�رشوع  على  امل�رشف  يقوم  امل�رشوع،  �صاحب 

قت�صادية للربنامج. املعمارية والتقنية والإ
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I - برجمة املرافق العمومية

)درا�صات  اأولية  درا�صات  على  ترتكز  منهجية  الربجمة  تعد 

النطالقة  اإعطاء  قبل   - ...( ومتكن  الظرفية  درا�صة  اجلدوى، 

الطلب  ي عمل - من م�صاعدة �صاحب امل�رشوع يف حتديد  لأ

واإيجاد اخليارات املثلى واإعداد الوعاء العقاري واإ�رشاك جميع 

�صخا�س املعنيني باإجناز املرفق. وتت�صكل من املحاور الثالثة  الأ

موقع  العمومية،  املرافق  حداث  لإ الالزمة  العتبة  التالية: 

وينبثق  واملعماري.  جتماعي  الإ ندماج  الإ وولوجيته،  املرفق 

عن املحاور الثالثة اإجناز الربنامج.
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حداث(  حداث املرافق العمومية )عتبة الإ  1 - العتبة الالزمة لإ

با�صتثناء   - العمومية  املرافق  حداث  لإ الالزمة  العتبة  حتديد  يرتبط 

دارية منها والتي حتدث مبوجب قرار اإداري - بالعنا�رش التالية : الإ

�صتيعابية،  عدد ال�صكان: الذي يحدد عدد املرافق الكافية و طاقتها الإ

قد  املمار�صة  اأن  اأدنى حيث  ن�صمة كحد   20  000 اعتماد عتبة  مع 

اأثبتت �صعف ا�صتقطاب املرافق العمومية الواقعة باملراكز التي 

 ؛ 
)1(
دنى  ل تتوفر على ذلك احلد الأ

املهنية،  جتماعية،  الإ العمرية،  )الفئات  ال�صاكنة  خ�صائ�س 

اإجنازه  املراد  العمومي  املرفق  نوعية  حتدد  التي  الدرا�صية...( 

ن�صطة املقرتحة فيه ؛ وطبيعة الأ

طبيعة املرافق القائمة باجلماعات املحلية املجاورة.

�صارة اإىل اأنه ميكن اعتماد التدرج يف عملية اإجناز املرافق، وذلك  جتدر الإ

ن�صطة ب�صكل تدريجي  تبعا لتطور  من خالل اإجناز املحالت املحت�صنة لالأ

ثالث  اإىل  ولويات،  الأ �صلم  ح�صب  ن�صطة،  الأ هذه  وتتوزع  ال�صكان.  عدد 

فئات :

�صا�صية للمرفق ؛ ن�صطة الأ الأ

داري والت�صيري ؛  اأن�صطة التاأطري الإ

ن�صطة املواكبة. الأ

عتبار ما يلي: خذ بعني الإ ومن اأجل اعتماد ذلك التدرج، يتعني الأ

بالن�صبة ل�صاكنة تقل عن 000 20 ن�صمة : ميكن اإجناز املرفق عرب 

منظور  اأ�صا�س  وعلى  املذكور  ولويات  الأ �صلم  ح�صب  اأ�صطر  عدة 

متكامل ي�صمل الفئات الثالث ؛

•

•

•

•
•
•

•

امل�صادر : بحث حول املرافق العمومية منجز من طرف مديرية اإعداد الرتاب - وزارة 

الداخلية �صنة 1992. ذلك البحث اتخذ عتبة قدرها 15000 ن�صمة والتي مت رفعها اإىل 20000 

درا�صة متعلقة باملعايري العمرانية للمرافق العمومية منجرة من طرف مديرية التعمري 

ول املكلفة بال�صكنى والتعمري �صنة 2005 - الوزارة املنتدبة لدى الوزير الأ

)1
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بالن�صبة ل�صاكنة تبلغ 000 20  ن�صمة: يتم اإجناز الربنامج بكامله دون 

جتزيئه اإىل اأ�صطر ؛

بالن�صبة ل�صاكنة تفوق 000 20 ن�صمة : يتعني اإجناز الربنامج بكامله 

التي  للمرفق  �صتيعابية  الإ الطاقة  رفع  اأ�صطر، مع  اإىل  دون جتزيئه 

حددتها درا�صات الربجمة بزيادة تتنا�صب مع احلاجيات وذلك يف 

يجب  الن�صبة  هذه  جتاوز  حالة  ويف   .%50 تتعدى  ل  ن�صبة  حدود 

اللجوء اإىل برجمة وحدات مرفقية اإ�صافية وم�صتقلة.

2 - موقع املرفق و ولوجيته

يتم اختيار موقع املرفق  باعتبار عدد من العنا�رش اأهمها :

العقار: يجب اأن يكون الوعاء العقاري للم�رشوع حمفظا اأو يف طور 

التحفيظ لفائدة اجلماعة وخاليا من اأي نزاع ؛

را�صي  الأ امل�صتنقعات،  )املنحدرات،   : اخلطورة  ذات  املناطق 

اإجناز اأي مرفق  بتعاد عن  ذات الردم غري امل�صتقر...( يجب الإ

بهذه املناطق ؛ 

نظمة : يجب اأن يحرتم كل م�رشوع مقت�صيات وثائق  القوانني والأ

التعمري وجميع الن�صو�س التنظيمية اجلاري بها العمل؛

املناطق ال�صناعية : يجب منع اإجناز املرافق مبحاذاة املناطق 

�رشار كيفما كان نوعها )ال�صجيج،  ال�صناعية التي ت�صكل م�صدرا لالأ

الروائح الكريهة،...( ؛

ال�صبكة الطرقية ومواقف ال�صيارات : يجب اأن يتم اإحداث املرفق 

مبحاذاة �صبكة طرقية موؤهلة لت�صهيل الولوج اإليه وركن ال�صيارات 

مبحاذاته.

•

•

•

•

•

•

•
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جتماعي واملعماري  3 - الندماج الإ
جتماعي : يتجلى دور املرافق كخدمة عمومية يف انفتاحها  ندماج الإ الإ

ن�صطة مالئمة للطلب وكذا منط تدبري  على املحيط املبا�رش وعر�صها لأ

وتاأطري ت�صاركي بني اجلماعة واملجتمع املدين.

ندماج املعماري : يجب اأن يحرتم الت�صور املعماري للمرفق اخلا�صيات  الإ

البيئية واملعمارية املحلية، مع اإعطائه �صبغة مميزة تربزه داخل الن�صيج 

احل�رشي.

4 - البـرنامـج  

ميثل الربنامج ترجمة معمارية و تقنية و اقت�صادية ملجموع املعطيات 

ولية ، بحيث يحتوي على : واخل�صائ�س التي حددتها الدرا�صات الأ

املعطيات الكمية والوظيفية والتي ت�صمل :

الربنامج املادي والذي يحدد امل�صاحات ال�رشورية للمحالت 

جمموعة  اأ�صا�س  على  وذلك  منها  لكل  �صتيعابية  الإ والطاقات 

عدد  بها،  املزاولة  ن�صطة  والأ املحالت  املعايري)وظائف  من 

املوظفني وامل�صتعملني...( ؛

الهيكل الوظيفي الذي يحدد املحالت والعالقات يف ما بينها.

اخلدمات املعمارية والتقنية واملخت�صة وتهيئة املجالت اخلارجية، 

وهي تهم :

امل�صتوى املعماري )Standing( ؛

�صعار باحلريق والوقاية  م�صتوى التجهيزات التقنية املطلوبة )الإ

مداخل     مراقبة  الهواء،  تكييف  ال�صوتية،  الهند�صة  منه، 

املرفق...( ؛

م�صتوى تهيئة املجالت اخلارجية.

■

•

•
■

•
•

•
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كلفة امل�رشوع :

عتبار كال من كلفة  جمالية للمرفق بعني الإ يجب اأن تاأخذ الكلفة الإ

الدرا�صات وتكاليف البناء والتجهيز وكذا نفقات الت�صيري وال�صيانة.

اإ�صرتاتيجية العمل والتنظيم : 

�صرتاتيجية رهينة بالعنا�رش التالية : تبقى هذه الإ

الطبوغرافيا،  )اخل�صائ�س،امل�صاحة،  ر�صية  الأ البقعة  اختيار 

حتديدها  يتم  التي  التعمري(  وثائق  الولوجية،  ر�س،  الأ طبيعة 

بناء على الربنامج املادي و كذا معطيات الربجمة ؛

ا�صتقطاب خمتلف ال�رشكاء املعنيني من مهنيني وجمعيات 

واإدارات عمومية ؛

اإجناز  اإىل  الدرا�صات  الزمنية ملختلف املراحل : من  اجلدولة 

وا�صتغالل امل�رشوع.

■

■

•

•
•
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مبداأ ت�سيري وظائف املرفق

الربنامج املادي

الهيكل الوظيفي

نوع وم�ستوى اخلدمات 

ومتطلبات خا�سة

خدمات معمارية

خدمات تقنية

خدمات متخ�ص�صة

التهييئات اخلارجية

جتماعي  ندماج الإ الإ

واملعماري 
املوقع والولوجيات حداث عتبة الأ

ة
لي

و
أ ل
ت ا

سا
�

را
د

ال
ي

ار
م

ع
امل

ج 
م

نا
رب

ال
ف 

مل

حتديد احلاجيات

كلفة امل�رشوع

�صتثمار قيمة الإ

كلفة نفقات الت�صيري 

وال�صيانة

ا�سرتاتيجية

العمل والتنظيم

ر�صية اختيار البقعة الأ

 اخلا�صيات وامل�صاحة

ر�س  الطبوغرافية وطبيعة الأ

 الولوجيات

 القوانني املنظمة للتعمري

•
•
•
•

اختيار خمتلف املتدخلني 

يف العملية

اجلدولة الزمنية

 الدرا�صات

جناز  الإ

•
•

�سريورة عملية الربجمة : ر�سم تلخي�سي
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تنبـيــه هــــام

يتعلق  فيما  العمومية  املرافق  تنظيم  مناذج  اإن 

الدليل،  هذا  خالل  من  املقدمة  ن�صطة  والأ باملحالت 

�صتئنا�س فح�صب، بحيث  الإ قد مت اقرتاحها على �صبيل 

ميكن اأن تطراأ عليها عدة تعديالت، غري اأن تاأثري هذه 

خرية يبقى حمدودا على اعتبار اأن درا�صة الربجمة  الأ

اإجناز  اأ�صا�س  هي  تعترب  الدليل  هذا  عليها  يحث  التي 

هيكلها  اختلف  مهما  وذلك  اجلماعية  املرافق  جميع 

التنظيمي. 
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II - معطيات مرجعية
يتناول هذا الباب بع�س املرافق اجلماعية املندرجة يف اأربعة 

جتماعية،  الإ دارية،  الإ  : �صتعمالت  الإ ح�صب  وذلك  اأ�صناف 

على   - مرفق  لكل  بالن�صبة  اأي�صا  ويعالج  والريا�صية.  الثقافية 

�صتئنا�س وعلى اعتبار اإ�صتغال مثايل- املعطيات التالية:  �صبيل الإ

وكذا  لها  املت�صمنة  واملحالت  توفرها  يجب  التي  ن�صطة  الأ

وعية العقارية الالزمة، اخلدمات  م�صاحتها، ح�صاب م�صاحات الأ

للمرافق  بالن�صبة  يعطي  كما  لكل حمل.  املتخ�ص�صة  التقنية 

دارية معايري اإحداث املرفق واختيار موقعه. غري الإ
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دارية املرافق الإ

داري  مر باملرافق التي حتت�صن، على امل�صتوى الإ يتعلق الأ

املعدة  تلك  اأو  اجلماعيني  واملوظفني  املنتخبني  اأن�صطة 

�صالح وال�صيانة والتخزين والنظافة. لوقوف العربات والإ

دارية التي يتناولها هذا الدليل هي : املرافق الإ

احل�رشي  الطابع  ذات  )اجلماعات  دارية  الإ املقرات 

واجلماعات ذات الطابع القروي(

املحجز اجلماعي

حظرية ال�صيارات

املراآب اجلماعي

امل�صتودع اجلماعي

موات م�صتودع الأ

املراحي�س العمومية
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دارية املقرات الإ

مقر اجلماعة ذات الطابع احل�رشي  

ن�صطة واملحالت الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

دارة الإ

املكاتب
تتفاوت م�صاحات املكاتب وفق املن�صب 

داري مل�صتغليه واأعدادهم الإ

قاعة 

جتماعات الإ
-

-قاعة اللجان

-مكتب ال�صبط

نتظار -قاعة الإ

املحا�رشات 

واللقاءات والعرو�س

قاعة 

املحا�رشات

يرجع ل�صاحب امل�رشوع القرار يف حتديد 

مدى اأهمية هذا املرفق ح�صب احلاجة 

وتردد الن�صاط.

قاعة التوثيقالتوثيق والدرا�صات

�صتقبال �صتقبالالإ بهو الإ
ترتاوح م�صاحة هذا املرفق مابني 15 

و%25 من م�صاحة املبنى

الن�صخ والطباعة
قاعة الطباعة 

والن�صخ
-

ر�صيفحفظ الوثائق -قاعة الأ

-املراحي�سالنظافة

-حمل احلار�ساحلرا�صة

-امل�صتودعالتخزين

ن�صطة  الأ

املواكبة
املالحظاتاملحالت

طعام الإ
قاعة املطعم اأو 

املق�صف

يبنى هذا املرفق بهدوء دون اأن يزعج 

دارية ن�صطة الإ الأ

مع اإدماج قاعة الو�صوءقاعة لل�صالةال�صالة
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�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ
العدد

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال  الإ

ر�صاد والإ
�صتقبال 1�0�0-بهو الإ

رئي�س املجل�س 

اجلماعي

11�0�0املكتب+املرحا�س
�211�1الكتابة

نتظار ��1قاعة الإ
جتماعات 2�1�0�0قاعة الإ

1320�0مكتب نواب الرئي�س

التوا�صل 

والعالقات 

العامة

مكتب رئي�س م�صلحة 

التوا�صل والعالقات 

العامة

111�1�

��11الكتابة
�211�1مكتب امل�صاعدين

املجل�س 

اجلماعي 

واللجان

1�13030قاعة اللجان

211212الكتابة

الكتابة العامة

مكتب الكاتب 

العام+املرحا�س
113030

211212الكتابة
نتظار ��1قاعة الإ

مكتب رئي�س م�صلحة 

املفت�صية العامة 

للم�صالح ومراقبة 

التدبري

111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
ويل �11املجموع الأ
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ق�صم ال�صوؤون 

دارية  الإ

واملوارد 

الب�رشية

112020مكتب رئي�س الق�صم
نتظار 111212الكتابة + قاعة الإ
مكتب رئي�س املوارد 

الب�رشية
111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
مكتب رئي�س م�صلحة 

التكوين امل�صتمر 

جتماعية  وال�صوؤون الإ

للموظفني

111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
مكتب رئي�س م�صلحة 

احلالة املدنية 

م�صاء والرت�صح  والإ

لالنتخابات

111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
مكتب رئي�س م�صلحة 

التوثيق واحلفظ
111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
ر�صيف �11�1قاعة الأ

ويل ��1املجموع الأ

ق�صم التعمري 

وال�صوؤون 

التقنية

112020مكتب رئي�س الق�صم
نتظار 111212الكتابة + قاعة الإ
مكتب رئي�س م�صلحة 

التعمري والرتاخي�س 

واملراقبة

111�1�

211�32مكتب امل�صاعدين
مكتب رئي�س م�صلحة 

ال�صفقات العمومية
111�1�

211�32مكتب امل�صاعدين
مكتب رئي�س م�صلحة 

ورا�س تتبع الأ
111�1�

�11�1-مكتب امل�صاعدين
ر�صيف �11�1-قاعة الأ

ويل 1�0املجموع الأ
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ق�صم ال�صوؤون 

قت�صادية  الإ

واملالية

112020مكتب رئي�س الق�صم
نتظار 211212الكتابة + قاعة الإ
مكتب رئي�س م�صلحة 

امليزانية
111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
مكتب رئي�س م�صلحة 

تنمية املوارد املالية 

وال�رشائب

111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
ر�صيف �11�1قاعة الأ

ويل 112املجموع الأ

مكتب الو�صائل 

العامة

112020مكتب رئي�س الق�صم
نتظار 111212الكتابة + قاعة الإ
مكتب رئي�س م�صلحة 

�صغال اجلديدة و�صيانة  الأ

ال�صبكات والبنايات

111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
مكتب رئي�س م�صلحة 

النظافة والبيئة
111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
ر�صيف �11�1قاعة الأ

ويل 112املجموع الأ

ق�صم العمل 

جتماعي  الإ

والتن�صيط 

الثقايف 

والريا�صي

112020مكتب رئي�س الق�صم
نتظار 111212الكتابة+ قاعة الإ
مكتب رئي�س م�صلحة 

ال�صحة والتوقعات
111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
مكتب رئي�س م�صلحة 

جتماعية  ال�صوؤون الإ

واحلياة اجلمعوية 

والت�صامن

111�1�

مكتب رئي�س م�صلحة 

التن�صيط الثقايف والريا�صي
111�1�

�211�1مكتب امل�صاعدين
ر�صيف �11�1قاعة الأ

ويل �12املجموع الأ
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�12�2-قاعة التوثيقالتوثيق
10011�01�0قاعة املحا�رشاتاملحا�رشات

�3�2�2املراحي�سالنظافة
ت�صجيل 

املرا�صالت
��11مكتب ال�صبط

12020-قاعة الن�صخ والطباعةالن�صخ
احلفظ 

املركزي

ر�صيف  قاعة الأ

ق�صام ملختلف الأ
-11�01�0

��1-حمل احلار�ساحلرا�صة

النظافة
مرافق �صحية للرجال 

وللن�صاء
1033030

حمالت تقنية

ثاث 13030-م�صتودع الأ

�12�2-م�صتودع لوازم املكاتب

دوات �11�1-مكتب م�صوؤول الأ

ويل ��0املجموع الأ
���1املجموع

ن�صطة املواكبة الأ

طعام 11�01�0-املطعمالإ
12020-قاعة ال�صالةال�صالة
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مقر اجلماعة ذات الطابع القروي  

ن�صطة واملحالت الأ

ن�صطة  الأ

�صا�صية الأ
املالحظاتاملحالت

دارة الإ

املكاتب
تتفاوت م�صاحات املكاتب وفق املن�صب 

داري مل�صتغليه واأعدادهم الإ

جتماعات -قاعة الإ

-مكتب ال�صبط

نتظار -قاعة الإ

�صتقبال �صتقبالالإ بهو الإ
ترتاوح م�صاحة هذا املرفق ما بني 15 

و% 25 من م�صاحة املبنى

ر�صيفحفظ الوثائق -قاعة الأ

-املراحي�سالنظافة

-حمل احلار�ساحلرا�صة

-امل�صتودعالتخزين

ن�صطة  الأ

املواكبة
املالحظاتاملحالت

طعام الإ
قاعة املطعم اأو 

املق�صف
-

مع اإدماج قاعة الو�صوءقاعة لل�صالةال�صالة

�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ
العدد

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال  الإ

ر�صاد والإ

�صتقبال وجمال  بهو الإ

نتظار الإ
-12020
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الرئي�س

112020املكتب + املرحا�س
111212الكتابة

�111�1الكاتب العام
��11مكتب ال�صبط
نتظار ��1قاعة الإ

جتماعات �1�12�2قاعة الإ
ويل 110املجموع الأ

م�صلحة العقار 

والنزاعات
111212املكتب

م�صلحة 

امليزانية 

واجلبايات

111212املكتب

م�صلحة ال�صوؤون 

قت�صادية  الإ

جتماعية والإ

111212املكتب

م�صلحة 

املداخيل
111212املكتب

م�صلحة 

املوظفني
111212املكتب

م�صلحة 

اأن�صطة املجل�س 

وال�رشطة 

دارية الإ

312020املكتب

م�صلحة 

احلالة املدنية 

وامل�صادقة على 

م�صاءات  الإ

ومطابقة 

الوثائق

�312�2املكتب +ال�صباك
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امل�صلحة 

التقنية 

والت�صاميم

�211�1املكتب

املكتب ال�صحي 

اجلماعي
111212املكتب

ويل 132املجموع الأ
ر�صيفحفظ الوثائق 12020-قاعة الأ

11212-قاعة ال�صالةال�صالة

النظافة
مراحي�س للرجال + 

للن�صاء
-�312

املحالت 

التقنية

ثاث 12020-م�صتودع الأ
��1-م�صتودع لوازم املكاتب

ويل �3املجموع الأ
�31املجموع
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املحجز اجلماعي

املرتكبة  والعربات  ال�صيارات  ل�صتقبال  اجلماعي  املحجز  يخ�ص�س 

على  اأي�صا  .ويحتوي  مك�صوف  وذلك يف جمال  ال�صري  قانون  ملخالفات 

وخروج  بدخول  املتعلق  داري  الإ للتدبري  واأخرى  للحرا�صة  حمالت 

ال�صيارات .

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

ن�صطة  الأ

�صا�صية الأ
املالحظاتاملحالت

داري التدبري الإ

-املكاتب

�صتقبال  قاعة الإ

نتظار والإ
-

-املراحي�سالنظافة

-امل�صتودعالتخزين 

-حمل احلار�ساحلرا�صة

احلجز

جمال حجز 

العربات

�صتيعابية املثلى : 200 �صيارة القدرة الإ

يجب اأن يعد هذا احليز كمجال جمهز 

بتهيئات خارجية : �صياج، ممرات 

الراجلني وطرق لل�صيارات وجمال 

اأخ�رش واإنارة.

�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال نتظارالإ �صتقبال والإ 13030-بهو الإ

التدبري 

داري الإ

�صا�صي 111212مكتب امل�صري الأ
111212مكتب املوظف امل�صاعد
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النظافة

�23-مراحي�س للم�صتخدمني
�23-مراحي�س للم�صتعملني

��1-حمل احلار�ساحلرا�صة
املحالت 

امللحقة
��1-املخزن

ويل �3املجموع الأ
1��00��00-حيز حجز ال�صيارات

���3املجموع

حظرية ال�سيارات

هي جمال خم�ص�س لركن جميع اأنواع العربات التابعة للجماعة وذلك يف 

جمال مبني اأومغطى فقط.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

ن�صطة  الأ

�صا�صية الأ
املالحظاتاملحالت

داري التدبري الإ

-املكاتب

نتظار  قاعة الإ

�صتقبال والإ
-

-املراحي�سالنظافة

-املخزن التخزين

-حمل احلار�س احلرا�صة

احلجز
جمال حجز 

ال�صيارات والعربات

�صتيعابية املثلى: 200  القدرة الإ

�صيارة

يجب اأن يتوفر حيز احلظر على 

التهييئات اخلارجية التالية : 

�صياج وممرات الراجلني وممرات 

لل�صيارات وجمال اأخ�رش واإنارة
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�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال نتظارالإ �صتقبال/الإ 12020-بهو الإ

التدبري 

داري الإ

�صا�صي 111212مكتب امل�صري الأ
111212مكتب امل�صاعدين النواب

133-مراحي�س للموظفني
133-املراحي�سالنظافة
��1-حمل احلار�ساحلرا�صة

املحالت 

امللحقة
��1-املخزن

ويل                                                      ��املجموع الأ
122�02300-حيز احلجزاحلجز
13030-حمل الغ�صلالغ�صل

2330املجموع

املراآب اجلماعي

التابعة للجماعة،  العربات  ي�صتعمل املراآب اجلماعي يف �صيانة واإ�صالح 

درا�صة  لنتائج  وتبعا  املرفق  هذا  يف  للوقود  م�صخة  اإدماج  وميكن 

الربجمة.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

ن�صطة  الأ

�صا�صية الأ
املالحظاتاملحالت

التدبري 

داري الإ
نتظار -املكاتب والإ

�صتقبال الإ
�صتقبال  بهو الإ

نتظار والإ
-
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-املراحي�سالنظافة

-امل�صتودعالتخزين

-حمل احلار�ساحلرا�صة

حمالت ال�صيانةال�صيانة
امل�صاحة املثلى : 300 مرت مربع 

�صالح حتتوي على حمل للغ�صل وحمل لالإ

�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال نتظارالإ �صتقبال/الإ 12020بهو الإ

التدبري 

داري الإ

111212مكتب امل�صري الرئي�صي
111212مكتب امل�صري امل�صاعد

133املراحي�س 
133-املراحي�سالنظافة
��1-حمل احلار�ساحلرا�صة

املحالت 

امللحقة
��1-املخزن

ويل ��املجموع الأ
1300300-حمالت ال�صيانةال�صيانة

��3املجموع

امل�ستودع اجلماعي

ي�صتعمل امل�صتودع اجلماعي لتخزين خمتلف املنتوجات التي ت�صتعملها 

واملواد  ورا�س  الأ واأدوات  ومواد  ومتوين  املكاتب  لوازم  من  اجلماعة 

�صتقبال واحلفالت )زرابي، خيام، اأعالم.......(.  الكهربائية ولوازم الإ
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ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

ن�صطة  الأ

�صا�صية الأ
املالحظاتاملحالت

داري التدبري الإ

-املكاتب 

نتظار -قاعة الإ

�صتقبال الإ
�صتقبال  بهو الإ

ر�صاد والإ
-

-املراحي�سالنظافة 

-حمل احلار�ساحلرا�صة

املخزنالتخزين

امل�صاحة املثلى : 200 مرت مربع 

وتهيئ على �صكل مق�صورات وذلك 

ح�صب نوعية املنتوجات املخزنة

)
2
�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال نتظارالإ �صتقبال/الإ 11010-بهو الإ
1200200-املخزنالتخزين 
التدبري 

داري الإ
111212مكتب امل�صري الرئي�صي

��1-مراحي�س للم�صتخدمنيالنظافة
��1-حمل احلار�ساحلرا�صة

�23املجموع

موات م�ستودع الأ

يخت�س هذا املرفق يف ا�صتقبال اجلثث يف انتظار تكفل عائالتهم بها.
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ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

ن�صطة  الأ

�صا�صية الأ
املالحظاتاملحالت

ن�صطة الطبية الأ

-مكتب الطبيب

-قاعة الفح�س

امل�صاحة املثلى :100 مرت مربع غرفة التربيد

حمل ا�صتقبال 

اجلثث
-

دارة الإ

-املكاتب

نتظار -قاعة الإ

�صتقبال  �صتقبالالإ -باحة الإ

-املراحي�سالنظافة 

-املخزنالتخزين

)
2
�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال �صتقبالالإ �12�1-بهو الإ

ن�صطة  الأ

الطبية

طباء �111�1مكتب الأ
�211�1مكتب املمر�صني

12020-حمل ا�صتقبال اجلثث
1100100-حمل التربيد

13030-قاعة الفحو�صات

التدبري 

داري الإ

مكتب امل�صري الرئي�صي 

مع جمال الجتماع
112�2�

�12020مكتب املوظفني
133-امل�صتودعالتخزين
�23-املراحي�سالنظافة

��2املجموع
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املراحي�ض العمومية

ماكن العمومية التي تعرف ترددا مهما،  يجب توفري املراحي�س يف الأ

كال�صاحات العمومية واملحاور احل�رشية الكربى واملنتزهات... ويجب 

جل اندماج تام  اأن يحظى الطابع اجلمايل لهذه املرافق باهتمام خا�س لأ

يف امل�صهد العمراين.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

ن�صطة  الأ

�صا�صية الأ
املالحظاتاملحالت

�صتقبال �صتقبالالإ بهو الإ

النظافة والتخزين
املراحي�س 

وامل�صتودع

يجب التفرقة بني مراحي�س الرجال 

�صخا�س  والن�صاء مع مراعاة الولوجية لالأ

ذوي احلركية املحدودة 

)
2
�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت)م

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال �صتقبالالإ ��1-بهو الإ
النظافة 

والتخزين
�11�1-املراحي�س وامل�صتودع 

�2املجموع
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)1( يجب جتهيز حمل وقف �صيارة واحدة لكل 50 مرت مربع من امل�صاحة املبنية، علما 

اأن م�صاحة موقف �صيارة هي 22 مرت مربع، ت�صمل جمال حترك ال�صيارة.

خ�رش يجب اأن يغطي م�صاحة تفوق امل�صاحة املبنية للطابق ال�صفلي مبرة  )2( املجال الأ

ون�صف 

ر�صية تعادل امل�صاحة املبنية للطابق ال�صفلي + م�صاحة مواقف  )3( م�صاحة البقعة الأ

خ�رش. ال�صيارات + م�صاحة املجال الأ

دارية ملخ�ض املرافق الإ

دارية 1( املقرات الإ

امل�صاحات

اجلماعة ذات الطابع م�صاحة املحالت

احل�رشي

اجلماعة ذات الطابع 

القروي

�1�1131م�صاحة املحالت
3���0م�صاحة جمالت ال�صري

��1���3جمموع م�صاحتي املحالت وال�صري
امل�صاحة املبنية )جمموع 

)1.2xم�صاحتي املحالت وال�صري
22�����

)1(
10�0210موقف ال�صيارات 
)2(
خ�رش �����3املجال الأ

)3(
ر�صية  2�00�03م�صاحة البقعة الأ

خدمات متخ�ص�صة 

املحالتخدمات تقنية

املبنى باأكملهال�صت�صعار والوقاية من احلريق

ال�صمعيات

قاعة املحا�رشات

جتماعات قاعة الإ

قاعة اللجان

ال�صوتيات

قاعة املحا�رشات

جتماعات قاعة الإ
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التهوية امليكانيكية

قاعة املحا�رشات

قاعة التوثيق

ر�صيف قاعة الأ

املراحي�س

�صالك املعلوماتية جتماعاتالهواتف والأ مكتب وقاعة الإ

جميع املحالتالتكييف

الو�صائل ال�صمعية الب�رشية عن ُبعد
قاعة املحا�رشات

جتماعات قاعة الإ

�صتقبالمراقبة املداخل بهو الإ

كامريات املراقبة
�صتقبال  بهو الإ

التنقالت يف جميع امل�صتويات

ندوات عرب الفيديو
قاعة املحا�رشات

جتماعات قاعة الإ

ح�صب عدد امل�صتوياتامل�صعد

املبنى بجميع مكوناتهجهاز التحويل واملولد الكهربائي

خرى دارية الأ 2( املرافق الإ

عتبة اإحداث املرفق

التموقعاملرفق
عتبة 

حداث الإ
املالحظات

20000 ن�صمةال�صاحيةاملحجز اجلماعي

20000 ن�صمةال�صاحيةحظرية ال�صيارات

ميكن جتميعها يف 

قطب مرفقي وخدماتي 

)جمال ا�صتقطاب(

20000 ن�صمةال�صاحيةاملراآب اجلماعي

20000 ن�صمةال�صاحيةامل�صتودع اجلماعي

املراحي�س 

العمومية

مركز 

املدينة

مدينة من 

احلجم الكبري

موات م�صتودع الأ
املركز 

ال�صت�صفائي

مدينة من 

احلجم الكبري

يدمج يف املجال 

ال�صت�صفائي
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تلخي�س مل�صاحات املرفق

املحجزم�صاحة املحالت
حظرية 

ال�صيارات

املراآب 

اجلماعي

امل�صتودع 

اجلماعي

املراحي�س 

العمومية

م�صتودع 

موات الأ

���3����23�2�2م�صاحة املحالت
م�صاحة جمالت  

ال�صري
201�1��0��0

جمموع م�صاحتي 

املحالت وال�صري
103����2��313��

امل�صاحة املبنية 

)جمموع م�صاحتي 

املحالت وال�صيـر 

)1.2 x
12�1001003��3��1�

)1(
�11-�0�0�0100موقف ال�صيارات 

)2(
خ�رش �20-�0�0�01�0املجال الأ
حيز احل�رش 

اأوالغ�صل
��002330----

---300--حيز ال�صيانة
م�صاحة البقعة 

)3(
ر�صية الأ

��3�2�30�00�003��30

اأ�صا�س موقف لكل 80 مرت مربع من امل�صاحة املبنية  يحدد عدد مواقف ال�صيارات على 

وتقدر م�صاحة موقف واحد ب22 مرت مربع مبا فيها جمال حركة ال�صيارة.

خ�رش ن�صف امل�صاحة املبنية.  تعادل م�صاحة املجال الأ

ال�صيارات+ م�صاحة  ر�صية تعادل امل�صاحة املبنية + م�صاحة مواقف  الأ البقعة  م�صاحة 

خ�رش+حيز احلجز اأو الغ�صل املجال الأ

)1

)2

)3
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اخلدمات املتخ�ص�صة

اخلدمات

املحالت 

املحجز
حظرية 

ال�صيارات

املراآب 

اجلماعي

امل�صتودع 

اجلماعي

املراحي�س 

العمومية

م�صتودع 

موات الأ

�صعار والوقاية  الإ

من احلريق
جميع البناية

التهوية امليكانيكية 

 )VMC(
املراحي�س

الهاتف واأ�صالك 

عالميات  �صبكة الإ
املكاتب-املكاتباملكاتباملكاتباملكاتب

تكييف الهواء   

مرغوبة يف املناطق 

اجلغرافية ذات جمال 

حراري مرتفع

-
جميع 

املحالت

كامريات 

احلرا�صة

حيز 

احلظر
-----

-----جتهيزات التربيد
الغرفة 

الباردة
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جتماعية املرافق الإ

تخت�س هذه املرافق يف احت�صان اأن�صطة ذات طابع اجتماعي 

كالتعلم والتوا�صل على ال�صعيد الوطني والدويل وت�صجيع التمدر�س 

جتماعي... والتكافل الإ

جتماعية التي مت تناولها يف هذا الدليل هي : املرافق الإ

دار ال�صباب  

املركز الن�صوي  

دار الطالب  

�صتقبال مركز الإ  

مركز اإعادة اإدماج اأطفال ال�صوارع  



�0

دار ال�سباب

تخت�س دار ال�صباب باحت�صان اللقاءات واملحا�رشات واملناظرات وعر�س 

فالم وامل�رشحيات والبحث والدرا�صات والتدريب والتكوين. الأ

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

اللقاءات 

واملحا�رشات والعرو�س 

وامل�رشحيات

القاعة املتعددة 

التخ�ص�صات

�صتيعابية املثلى:150  القدرة الإ

�صخ�س

التكوين والبحث

القاعة املتعددة 

عالمية الو�صائل الإ
-

-اخلزانة

-قاعة املعلوميات

التلقني التمهيدي
م�صاغل التلقني 

التمهيدي 

�صتيعابية املثلى: 15  القدرة الإ

�صخ�س يف القاعة

�صتقبال والعر�س البهوالإ
ترتاوح م�صاحته ما بني 20 و% 25 

جمالية للمرفق من امل�صاحة الإ

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

جتماعات دارة والإ الإ

-املكاتب

جتماعات -قاعة الإ

-املراحي�سالنظافة

-حمل التخزينالتخزين

-حمل احلار�ساحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

�صرتخاء اللعب والإ

-املق�صف

-امللعب الريا�صي
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)
2
�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

اللقاءات 

واملحا�رشات 

والعرو�س 

وامل�رشح

1�01200200املدرج
حجرات املمثلني 

+املراحي�س
-2�10

�312-مراحي�س املدرج

بحاث  الأ

والدرا�صات

القاعة املتعددة 

عالمية الو�صائل الإ
1012020

�01�0�0املكتبة
التلقني 

اأوالتدريب 

التمهيدي

1�1�0�0امل�صغل

1�1�0�0قاعة املعلومياتالتكوين
�صتقبال  الإ

والعرو�س
1�0�0-البهو

�312-املراحي�سالنظافة 
���املجموع الويل:

ن�صطة التاأطريية الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري وجمال 

جتماعات الإ
112�2�

�12020مكتب املن�صطني
املحالت 

امللحقة
ثاث 12020-م�صتودع الأ

��11حمل احلار�ساحلرا�صة
ويل: �3املجموع الأ

��2املجموع
ن�صطة املواكبة الأ

�صرتخاء  الإ

واللعب

��1-املطعم
1�13030املق�صف

���1��x22-امللعب الريا�صي
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املركز الن�سوي

ن�صطة الن�صائية التي تهدف اإىل حت�صني ظروف  يحت�صن املركز الن�صوي الأ

املراأة واإدماجها اقت�صاديا واجتماعيا. 

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

ن�صطة اليدوية �صتيعابية املثلى : 10 اأ�صخا�سامل�صاغلالأ القدرة الإ

العرو�س
القاعة املتعددة 

التخ�ص�صات
�صتيعابية املثلى: 200 �صخ�س القدرة الإ

مية �صتيعابية املثلى: 40 �صخ�سقاعة الدر�سحماربة الأ القدرة الإ

طفال ح�صانة الأ

ن�صطة قاعة الأ

�صتيعابية املثلى: 20 طفل القدرة الإ

طفال يف  مع مراعاة التفرقة بني الأ

طفال ما بني 4 و6 �صنوات حداثة ال�صن والأ

�صتيعابية املثلى: 10 اأطفال قاعة الراحة القدرة الإ

لعاب يف الهواء الطلققاعة الأ

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

دارة  الإ

جتماعات والإ

-املكاتب

قاعة 

جتماعات الإ
-

-املراحي�سالنظافة

دوات  تخزين الأ

ثاث والأ
-حمل التخزين

-حمل احلرا�صةاحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

يواء -املرقدالإ

طعام -املطعم الإ

-ال�صالةالراحة
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)
2
�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال �صتقبالالإ 1�0�0-بهو الإ

العرو�س
القاعة املتعددة 

التخ�ص�صات
20012�02�0

عمال  الأ

اليدوية

101�0�0امل�صاغل
��1-امل�صتودع

حجرة الثياب وحمام 

ر�صا�س
-1��

مية �02�0100قاعة الدر�سحماربة الأ
�312املراحي�سالنظافة

ح�صانة 

طفال الأ

ن�صطة 20230�0قاعة الأ
1013030قاعة الراحة

��21مكتب املربيات
�23-املراحي�س

لعاب --�صاحة الأ
مدجمة يف 

امل�صاحة اخل�رشاء

ويل ��0املجموع الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري مع 

جتماعات جمال الإ
112�2�

�12020مكتب املن�صطني
�23-املراحي�سالنظافة

املحالت 

امللحقة
ثاث 12020-م�صتودع الأ

��1-حمل احلار�ساحلرا�صة
ويل ��املجموع الأ

��2املجموع
ن�صطة املواكبة الأ

يواء 201�0�0املرقدالإ
طعام 2�1�0�0املطعمالإ
2013030املق�صفالراحة
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دار الطالب

عدادي  الإ التعليم  باإيواء تالميذ م�صتوى  اأوالطالبة  الطالب  دار  تخ�ص�س 

�ص�صات  والثانوي املنحدرين من الو�صط القروي والقاطنني بعيدا عن موؤ

�ص�صة هو متكني هوؤلء التالميذ من متابعة  التعليم. والغر�س من هذه املوؤ

درا�صتهم يف ظروف جيدة.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

يواء املراقدالإ

يواء يف جمموعة مراقد منعزلة  ينظم الإ

عمار. ح�صب الأ

�صتيعابية املثلى: 64 نزيل  القدرة الإ

موزعون على 4 غرف ) 16 نزيل يف 

الغرفة(

طعام الإ

كل قاعة الأ

يجب حتديد اأبعاد م�صاحة قاعة 

املطبخ مبا ي�صمن ا�صتيعاب جميع 

نزلء املرفق يف نف�س الوقت

املطبخ

يهياأ املطبخ ب�صكل ت�صل�صلي ي�صمل 

عداد والطبخ  جمال التخزين والإ

واين ورمي القمامة والرتتيب وغ�صل الأ

قاعة الدرا�صةالدرا�صة
�صتيعابية املثلى: 40 �صخ�صا  القدرة الإ

يف القاعة

النظافة

املراحي�س 

واحلمامات 

الر�صا�صة

-

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

دارة الإ

-املكاتب

قاعة 

جتماعات الإ
-

-امل�صتودعالتخزين

-حمل احلار�ساحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

الراحة 

�صرتخاء والإ
-املق�صف

-امل�صبنة غ�صل الثياب
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�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ
العدد

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

يواء �����1�2املراقدالإ

النظافة

حمل املالب�س 

واحلمام الر�صا�س
-2�1�

���1-املراحي�س
�211�1غرفة احلرا�صةاحلرا�صة

طعام الإ

��1�0�0املطعم
13030-املطبخ
��1-التخزين
حجرة 

املالب�س+احلمام الر�صا�س
-1��

الدرا�صة
قاعة الدرا�صات 

واملراجعة
�01�0�0

�صتقبال 1�0�0البهوالإ
ويل ��2املجموع الأ

ن�صطة التاأطريية الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري مع 

جتماعات جمال الإ
112�2�

�211�1مكتب املوظفني
�23-املراحي�سالنظافة

املحالت 

امللحقة

ثاث 12020-م�صتودع الأ
متعة واأغرا�س  حمل الأ

النزلء
-11�1�

��1-حمل احلار�ساحلرا�صة
ويل                                  �1املجموع الأ

��1املجموع
ن�صطة املواكبة الأ

�صرتخاء  الإ

والراحة
2013030املق�صف

�2�11�1امل�صبنة غ�صل الثياب
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�ستقبال مركز الإ

�صتقبال يف ا�صتقبال واإيواء واإطعام اأع�صاء و�صيوف  تتمثل مهام مركز الإ

العموم  على  املدين  واملجتمع  احلكومية  غري  واملنظمات  اجلمعيات 

وذلك يف اإطار التبادل الثقايف.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

يواء املراقدالإ

�صتيعابية املثلى: 60 �صخ�صا  القدرة الإ

)يتم اإيواوؤهم  يف 20 غرفة ت�صع كل 

واحدة منها 3 اأ�صخا�س مع مراعاة عزل 

جناح الرجال عن جناح الن�صاء.

طعام الإ

املطعم

يجب اأن تكون م�صاحة قاعة الطعام 

كافية جلميع النزلء وكذلك 

ا�صتيعاب زائرين اإ�صافيني حمتملني

املطبخ

البهوالراحة

جمهز بتلفاز ومق�صف وركن 

للمطالعة، مع قدرة ا�صتيعابية تقدر ب  

30 �صخ�صا

-امل�صبنة غ�صل الثياب

متعة -امل�صتودع اإيداع الأ

�صتقبال -البهوالإ

النظافة

احلمام 

الر�صا�س+حجرة 

املالب�س + 

املراحي�س

عزل حمامات الرجال عن حمامات 

الن�صاء

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

دارة الإ

-املكاتب

قاعة 

جتماعات الإ
-

-املراحي�سالنظافة

-امل�صتودعالتخزين

-حمل احلار�ساحلرا�صة



��

)
2
�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

يواء �0201�320الغرفالإ

النظافة 

حجرة املالب�س، 

احلمام الر�صا�س
-220�0

220�0-املراحي�س

طعام الإ

1100100-املطعم
1�0�0-املطبخ
��1-التخزين

��1-غرفة التربيد
حجرة املالب�س، 

احلمام الر�صا�س
�01��

1�0�0بيت الغ�صيلالغ�صل
301�0�0املق�صفالراحة

�صتقبال 1�0�0-البهوالإ
ويل ��2املجموع الأ

ن�صطة التاأطريية الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري مع 

جتماعيات جمال الإ
112�2�

�211�1مكتب املوظفني
�23-املراحي�سالنظافة

املحالت 

امللحقة

ثاث 12020-م�صتودع الأ
متعة  11212-م�صتودع الأ

��11حمل احلار�ساحلرا�صة
ويل                                           ��املجموع الأ

��1املجموع
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مركز اإعادة اإدماج اأطفال ال�سوارع

التكوين  اأن�صطة  ال�صوارع لحت�صان  اأطفال  اإدماج  اإعادة  يخ�ص�س مركز 

�صافة اإىل توفري  ن�صطة الدرا�صية واأن�صطة الرعاية النف�صية ، بالإ املهني والأ

طعام وو�صائل الراحة لهذه الفئة ال�صكانية، ويتم حتديد الطاقة  يواء والإ الإ

�صتيعابية لهذه املراكز عن طريق درا�صة الربجمة. الإ

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

�صتقبال والعرو�س البهوالإ

يواء �صتيعابية املثلى: 40 طفالاملراقدالإ القدرة الإ

البحث والدرا�صة

القاعة املتعددة 

التخ�ص�صات 

وللمطالعة

-

التلقني التمهيدي 

واملهني والتكوين

امل�صاغل املتعددة 

التخ�ص�صات
-

الرعاية النف�صية 

والعاطفية
لعاب -قاعة الأ

طعام  الإ

املطعم
�صتيعابية املثلى: 150 طفال  القدرة الإ

مبا فيهم النزلء وغري النزلء

املطبخ

املق�صفالراحة
�صتيعابية املثلى:50 طفال مبا  القدرة الإ

فيهم النزلء وغري النزلء

امل�صاغلالتعليم التمهيدي
�صتيعابية املثلى: من 5 اإىل 10  القدرة الإ

اأطفال يف امل�صغل الواحد

التكوين
قاعة للتكوين 

عالميات يف الإ
-

--امل�صبنة غ�صل الثياب

النظافة

املراحي�س 

+احلمام الر�صا�س 

+حجرة املالب�س

-

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

دارة  الإ

-املكاتب

قاعة 

جتماعات الإ
-

-املراحي�سالنظافة
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-حمل املهمالتاملهمالت

-امل�صتودعالتخزين

-حمل احلار�ساحلرا�صة

�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

يواء الإ
مراقد ذات اأ�رشة 

من�صدة
�02�0�0

121020غرفة احلرا�صةاحلرا�صة 

النظافة 

حجرة املالب�س، 

احلمام الر�صا�س
-2122�

�2122-املراحي�س

املطبخ

1�0�0-املطبخ
��1-التخزين

��1-غرفة التربيد
حجرة املالب�س+احلمام 

الر�صا�س
-1��

1�0�0-امل�صبنة غ�صل الثياب
الطعام 

والدرا�صة

القاعة املتعددة 

التخ�ص�صات
1�01200200

الراحة 
املق�صف املتعدد 

التخ�ص�صات
�01�0�0

التكوين 

املهني

230�0-امل�صغل
امل�صتودع وحمل 

املالب�س
-2�1�

12020-قاعة التدري�س
11010-املراحي�س

1-م�صغل الب�صتنة

التكوين 

الثقايف

111212مكتب امل�صوؤول
��11الكتابة

201�0�0قاعة املطالعة
1�13030قاعة الدرو�س
11111-املراحي�س

1�0�0-قاعة الفيديو
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�صتقبال  1�0�0-البهوالإ
ويل                                          ��2املجموع الأ

ن�صطة التاأطريية الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري مع 

جتماعات جمال الإ
112020

111212الكتابة
ر�صيف 112020الأ

�211�1قاعة التوجيه
جتماعات 1�13030قاعة الإ
مكتب امل�صاعدة 

جتماعية الإ
112020

�111�1التمري�س
�2�1-املراحي�سالنظافة

املحالت 

امللحقة

ثاث 12020-م�صتودع الأ
متعة واأغرا�س  حمل الأ

النزلء
-11212

��11حمل احلار�ساحلرا�صة
ويل          1�3املجموع الأ

�103املجموع
ن�صطة املواكبة الأ

لعابالريا�صة ���1��x22قاعة الأ

جتماعية ملخ�ض املرافق الإ

عتبة اإحداث املرافق

معايري 

املرفق

امل�صافة 

بالكيلومرت

زمن 

الو�صول 

بالدقيقة

املالحظاتعتبة ال�صاكنة

دار 

ال�صباب

1،5 اإىل 

2،25
ميكن جتميعها 20000 ن�صمة20 اإىل 30

يف قطب 

للمرافق 

الرتبوية 

جتماعية  والإ

مع اأر�صية 

ملعب م�صرتك 

املركز 

الن�صوي

1،5 اإىل 

2،25
20000 ن�صمة20 اإىل 30

دار 

الطالب

1،5 اإىل 

2،25
20 اإىل 30

متغرية مرتبطة باخل�صا�س يف 

عداديات والثانويات وب�صيا�صة  الإ

حماربة الهدر املدر�صي
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يحدد عدد مواقف ال�صيارات على اأ�صا�س موقف واحد لكل  80مرت مربع  من امل�صاحة 

املبنية ومع العلم اأن م�صاحة موقف �صيارة  واحدة   هي 22 مرت مربع  مبا فيها جمال 

حترك ال�صيارة.

وترتبط هذه  ر�س  الأ على  البناية  م�صاحة  يعادل  اأن  فيجب  خ�رش،  الأ للمجال  بالن�صبة 

خرية بعدد امل�صتويات امل�صموح ببنائها يف املنطقة؛ الأ

مواقف  م�صاحة  اإىل  �صافة  بالإ ر�س  الأ على  البناية  م�صاحة  هي  ر�صية  الأ البقعة  م�صاحة 

خ�رش. ال�صيارات و م�صاحة املجال الأ

 مع احت�صاب م�صاحة جمال الب�صتنة

)1

)2

)3

)4

مركز 

�صتقبال الإ

يف و�صط املدينة 

اأوبجواره

متغرية مرتبطة بخ�صائ�س 

اجلماعة 
-

مركز 

اإعادة اإدماج 

طفال  الأ

املت�رشدين

امل�صتفيدون يقيمون 

يف املرفق
-متغرية

تلخي�س مل�صاحات املرافق

م�صاحة م2
دار 

ال�صباب

املركز 

الن�صوي
دارالطالب

مركز 

�صتقبال الإ

مركز 

اإعادة اإدماج 

اأطفال 

ال�صوارع

��2�����1��1�103م�صاحة املحالت
��1321��12�20�2م�صاحة جمالت  ال�صري

جمموع م�صاحتي 

املحالت وال�صري
����3����101�12��

امل�صاحة املبنية 

)جمموع م�صاحتي 

)1.2 xاملحالت وال�صري

��0������12211��3

)1(
�21�2�321333��2موقف ال�صيارات 
)2(
خ�رش �2�12��2���0��1املجال الأ

)3(
ر�صية 2�00 )4(��0��0�001200م�صاحة البقعة الأ
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اخلدمات املتخ�ص�صة

املحالت

دار ال�صباباخلدمات
املركز 

الن�صوي
دارالطالب

مركز 

�صتقبال الإ

مركز اإعادة 

اإدماج اأطفال 

ال�صوارع

�صعار  الإ

والوقاية من 

احلريق

جميع البناية

هند�صة 

ال�صوت
---املدرج

القاعة 

املتعددة 

التخ�ص�صات

تهجري 

و�صبط 

ال�صوت

---املدرج

القاعة 

املتعددة 

التخ�ص�صات

التهوية 

امليكانيكية 

)VMC(

القاعة 

املتعددة 

التخ�ص�صات، 

اخلزانة

القاعة 

املتعددة 

التخ�ص�صات، 

املطبخ

املطبخ، 

املطعم، 

املراحي�س

املطبخ،

املطعم، 

املراحي�س

املطبخ،  

قاعة 

الطعام، 

القاعة 

املتعددة 

التخ�ص�صات، 

املراحي�س

الهاتف 

واأ�صالك 

�صبكة 

عالميات          الإ

و�صبكة 

الويفي 

)wifi(

جميع 

املحالت

دارة  الإ

، قاعة 

الدرا�صة، 

املق�صف             

دارة  الإ

، قاعة 

الدرا�صة، 

املق�صف             

دارة،  الإ

املراقد، 

املق�صف             

دارة،  الإ

املكتبة، 

املق�صف             

تكييف 

الهواء

املجالت 

ح�صب 

الرغبة

املجالت 

ح�صب 

الرغبة

املجالت 

ح�صب 

الرغبة

املجالت 

ح�صب 

الرغبة

املجالت 

ح�صب 

الرغبة

العر�س 

والو�صائل 

ال�صمعية 

الب�رشية

املدرج

القاعة 

املتعددة 

التخ�ص�صات

---
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املرافق الثقافية

تخت�س هذه املرافق يف اإنعا�س الثقافة والفنون باحت�صان اأن�صطة 

البحث والتعلم والتبادل والرتفيه... .

املرافق الثقافية التي مت تناولها يف هذا الدليل هي :

دار الثقافة  

املكتبة املتعددة الو�صائط  

خت�صا�صات القاعة املتعددة الإ  

امل�رشح  

املعهد املو�صيقي  
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دار الثقافة

وكذلك  الثقايف  الطابع  ذات  التظاهرات  لتنظيم  الثقافة  دار  تخ�ص�س 

ن�صطة املتعلقة بالبحث يف امليادين الثقافية والفنية واأن�صطة التلقني  الأ

التمهيدي الفني التطبيقية منها والنظرية.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

امل�رشح والعرو�س 

والحتفالت واللقاءات 

واملناظرات واملحا�رشات

املدرج
�صتيعابية املثلى :  القدرة الإ

150 �صخ�صا

البحث

القاعة املتعددة 

الو�صائط

�صتيعابية املثلى :  القدرة الإ

10 اأ�صخا�س

 املكتبة
�صتيعابية املثلى :  القدرة الإ

40 �صخ�صا

امل�صغل التلقني التمهيدي
�صتيعابية املثلى :  القدرة الإ

15 �صخ�صا

�صتقبال والعر�س -البهوالإ

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

دارة الإ

دارة -الإ

جتماعات -قاعة الإ

-املراحي�سالنظافة

ثاث التخزين -م�صتودع الأ

-حمل احلار�ساحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

-الرواق الفنياملعر�س الدائم

-املق�صفالراحة 
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�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

امل�رشح 

والعرو�س 

والحتفالت 

واللقاءات 

1�01300300املدرج
�2�1-حجرة اللبا�س +املراحي�س

���-املحل التقني
��31-مراحي�س املدرج

البحث

---املكتبة املتعددة الو�صائط
1012020القاعة املتعددة الو�صائط

�01�0�0املكتبة
التلقني 

التمهيدي
1�1�0�0م�صغل التلقني التمهيدي

�صتقبال  الإ

واملعر�س
�صتقبال واملعار�س 1�0�0-بهو الإ

�312-املراحي�سالنظافة
ويل                                         ���املجموع الأ

ن�صطة التاأطريية  الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري وجمال 

جتماعات الإ
112�2�

312020مكتب املن�صطني

نتظار ��1-قاعة الإ

املحالت 

امللحقة

ثاث 12020-م�صتودع الأ

��1-حمل احلار�س
ويل ��املجموع الأ

��3املجموع
ن�صطة املواكبة الأ

املعر�س 

الدائم
1�0�0الرواق الفني

1�13030املق�صفالراحة
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املكتبة املتعددة الو�سائط

والبحث  املطالعة  اأن�صطة  باحت�صان  الو�صائط  املتعددة  املكتبة  تهتم 

متعدد الو�صائط لفائدة خمتلف ال�رشائح العمرية. كما ميكن لها اأن ت�صم 

قتة. اأن�صطة املعار�س املوؤ

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

املطالعة والعمل 

يف جمموعات
قاعة املطالعة

�رشورة تواجد جمال الطفولة والطفولة 

ال�صغرى يف الطابق ال�صفلي.

�صتيعابية املثلى: 130 �صخ�صا القدرة الإ

البحث 
القاعة املتعددة 

الو�صائط
�صتيعابية املثلى: 30 �صخ�صا القدرة الإ

الن�صاط ال�صمعي 

الب�رشي

القاعة املجهزة 

بالو�صائل ال�صمعية 

الب�رشية

�صتيعابية املثلى: 10 اأ�صخا�س القدرة الإ

�صتقبال،  الإ

ر�صاد الت�صجيل والإ
�صتقبال بهو الإ

ترتاوح م�صاحتها ما بني 20% اإىل 25% من 

ر�س م�صاحة البناية على الأ

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

دارة  الإ

جتماعات والإ

دارة، قاعة  الإ

لالجتماعات 
-

-املراحي�سالنظافة

التخزين
حمل 

املهمالت
-

-حمل احلار�ساحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

املحا�رشات
قاعة 

املحا�رشات
-

-املق�صفالراحة 
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)
2
�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

املطالعة

قاعة املطالعة ورفوف 

كتب للكبار
�01200200

قاعة املطالعة ورفوف 

كتب لل�صغار
�01100100

طفال ��31-مراحي�س الأ
بحاث  الأ

الرقمية
301�0�0القاعة املتعددة الو�صائط

ال�صمعي 

الب�رشي

القاعة املجهزة بالو�صائل 

ال�صمعية الب�رشية
1013030

�صتقبال،  الإ

التوجيه، 

العر�س

1100100-البهو

�31--املراحي�سالنظافة
ويل ��2املجموع الأ

ن�صطة التاأطريية الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري وجمال 

جتماعات الإ
112�2�

�12020مكتب املن�صطني
نتظار ��1قاعة الإ

عالميات �211�1حمل الإ

املحالت 

امللحقة

ثاث 12020-م�صتودع الأ
13030-م�صتودع الكتب
1�20-حمل احلار�س

�312-املراحي�سالنظافة 
ويل �13املجموع الأ

��3املجموع
ن�صطة املواكبة الأ
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10011�01�0قاعة املحا�رشاتاملحا�رشات

الراحة

11212-املطعم
1012020املق�صف

خت�سا�سات القاعة املتعددة الإ

خت�صا�صات يف احت�صان اأن�صطة خمتلفة �صواء  تخت�س القاعة املتعددة الإ

كانت ثقافية، فنية، اجتماعية اأو �صيا�صية.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

ن�صطة املختلفة الأ

القاعة 

املتعددة 

خت�صا�صات الإ

�صتيعابية املثلى: 200 �صخ�س القدرة الإ

�صتقبال �صتقبالالإ بهو الإ
تقدر م�صاحته ب 30 % من م�صاحة 

املرفق

املراحي�سالنظافة

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

دارة  الإ
دارة وقاعة  الإ

لالجتماعات
-

-املراحي�سالنظافة

ثاثالتخزين -م�صتودع الأ

-حمل احلار�ساحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

--املق�صفالراحة 
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�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

ن�صطة  الأ

املختلفة

القاعة املتعددة 

التخ�ص�صات
2001300300

�12�2-قاعة ال�صخ�صيات 
حجرات املمثلني 

واملالب�س
-�212

��1-املحل التقني
��31-املراحي�سالنظافة

�صتقبال  1�0�0-البهوالإ
ويل     ��1املجموع الأ
ن�صطة التاأطريية الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري وجمال 

جتماعات الإ
112�2�

�12020مكتب املن�صطني
نتظار ��1-جمال الإ

املحالت 

امللحقة

ثاث 12020-م�صتودع الأ
��1-حمل احلار�س

�23-املراحي�سالنظافة
ويل ��املجموع الأ

��3املجموع
ن�صطة املواكبة الأ

12020-املق�صفالراحة
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امل�رشح

اأن  العرو�س امل�رشحية ب�صفة خا�صة، وميكن  يخ�ص�س امل�رشح لتقدمي 

ي�صتوعب كذلك احلفالت اأو العرو�س. 

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

امل�رشحيات 

والعرو�س
�صتيعابية املثلى: 200 �صخ�سقاعة امل�رشح القدرة الإ

الكوالي�س
حجرات مالب�س 

الفنانني
-

�صتقبال البهوالإ
تقدر م�صاحته ب 30 % من م�صاحة 

املرفق

-امل�صغلال�صيانة

-املراحي�سالنظافة

-ال�صباكالتذاكر

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

دارة  الإ
دارة وقاعة  الإ

جتماعات الإ
-

-املراحي�سالنظافة

ثاثالتخزين -م�صتودع الأ

-حمل احلار�ساحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

-املق�صفالراحة 
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 �صعات واأعداد وم�صاحات املحالت)م

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

امل�رشح 

والحتفالت 

والعرو�س

20013�03�0قاعة امل�رشح
1�0�0-م�صغل الديكور

حجرات 

الفنانني+املراحي�س
-2122�

��1-املحل التقني
��32-املراحي�سالنظافة

�صتقبال  الإ

والتذاكر

�صتقبال +  بهو الإ

ال�صباك
-1100100

ويل                                                   ��3املجموع الأ
ن�صطة التاأطريية الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري وجمال 

جتماعات الإ
112�2�

�21�32مكتب املوظفني
��1-جمال لالنتظار

املحالت 

امللحقة

ثاث 1�0�0-م�صتودع الأ
��1-حمل احلار�س

�23-املراحي�سالنظافة
ويل 120املجموع الأ

���املجموع
ن�صطة املواكبة الأ

12020-املق�صفالراحة
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املعهد املو�سيقي

يهدف املعهد املو�صيقي اإىل تعليم املو�صيقى والغناء والرق�س يف قاعات 

للدر�س ويف قاعات للتمارين التطبيقية.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

درو�س التنغيم 

حلان  وقراءة الأ

املو�صيقية

قاعة الدر�س 
�صتيعابية املثلى: 60 �صخ�صا )3  القدرة الإ

قاعات ل 20 �صخ�صا(

لت املو�صيقية قاعة الدر�س الآ
�صتيعابية املثلى: 70 �صخ�صا )7  القدرة الإ

قاعات ل 10 اأ�صخا�س(

قاعة الدر�س اآلت النقر
�صتيعابية املثلى: 30 �صخ�صا )2  القدرة الإ

قاعات ل 15 �صخ�صا(

قاعة الدر�س الرق�س

 يجب اأن ل يقل ارتفاعها حتت ال�صقف 

عن 3،50 م، ويتعني اأن تكون جمهزة 

باأر�صية مالئمة

�صتيعابية الق�صوى: 20 �صخ�صا  القدرة الإ

)2 قاعات ل 10 اأ�صخا�س(

قاعة الدر�س الغناء
�صتيعابية املثلى: 15 �صخ�صا  القدرة الإ

)قاعة واحدة(

الت�صجيل
ا�صتوديوهات 

الت�صجيل
-

املكتبة

قاعة 

عالميات الإ

�صتيعابية املثلى: 15 �صخ�صا  القدرة الإ

)قاعة واحدة(

�صتماع قاعة الإ
يجب اأن تكون جمهزة بنقط �صوتية 

كرث ل�صتة اأ�صخا�س على الأ

�صتيعابية املثلى: 10 اأ�صخا�سقاعة الفيديو القدرة الإ

�صتقبال -البهوالإ

-املراحي�سالنظافة

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

دارة  الإ

جتماعات والإ

دارة وقاعة  الإ

جتماعات الإ
-

-املراحي�سالنظافة
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ثاثالتخزين -م�صتودع الأ

-حمل احلرا�صةاحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

املق�صفالراحة 

�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

التعليم

قاعات التنغيم وقراءة 

حلان الأ
20330�0

لت املو�صيقية 1�1�112قاعة الآ
13030-امل�صتودع 

1�2�0�0قاعة النقر والقرع
�11�1-امل�صتودع

1�13030قاعة الغناء
102�0�0قاعة الرق�س 

�10�0-ا�صتوديوالت�صجيل
عالميات 1�13030قاعة الإ
�1012�2قاعة الختبارات

�صتماع ��11�1قاعة الإ
�1012�2قاعة الفيديو

11010-امل�صتودع
101�0�0املكتبة

21�32-املراحي�س
1�0�0-البهو

ويل ��0املجموع الأ
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دارة الإ

112020مكتب امل�صري 
جتماعات �1012�2قاعة الإ

�111�1الكتابة
�صاتذة �1012�2قاعة الأ

�211�1قاعة املوظفني
باء �11�1-حمل انتظار الآ

�11�1-حمل انتظار التالميذ
11212-املراحي�س

 املحالت 

امللحقة

12020-امل�صتودع
��1-حمل احلار�س

ويل 1�0املجموع الأ

���املجموع
ن�صطة املواكبة الأ

�صرتاحة 13030-املق�صفالإ

ملخ�ض املرافق الثقافية

عتبة اإحداث املرافق

معايرياملرفق
امل�صافة 

بالكيلومرت

زمن 

الو�صول 

بالدقيقة

املالحظاتعتبة ال�صاكنة

20.000 ن�صمة40 اإىل 360 اإىل 4،5دار الثقافة

ممكن جتميعها 

يف قطب ثقايف

)جمال 

ا�صتقطاب(

القاعة املتعددة 

التخ�ص�صات
20.000 ن�صمة40 اإىل 360 اإىل 4،5

املجموعة 

الو�صائطية
20.000 ن�صمة40 اإىل 360 اإىل 4،5

20.000 ن�صمة40 اإىل 360 اإىل 4،5امل�رشح

-5 اإىل 10املعهد املو�صيقي
متغري مدينة 

كبرية
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تلخي�س مل�صاحات املرافق

دار الثقافةم�صاحة م2

املكتبة 

املتعددة 

الو�صائط

القاعة 

املتعددة 

خت�صا�صات الإ

امل�رشح
املعهد 

املو�صيقي

653663539654875م�صاحة املحالت

164166135164219م�صاحة جمالت ال�صري

جمموع م�صاحتي 

املحالت وال�صري
8178296748181094

امل�صاحة املبنية 

)جمموع م�صاحتي 

)1.2 xاملحالت وال�صري

9809958099821313

)1(
270274223270360موقف ال�صيارات 

)2(
خ�رش 327332405492438املجال الأ

)3(
ر�صية 900950100012501250م�صاحة البقعة الأ

يحدد عدد مواقف ال�صيارات على اأ�صا�س موقف واحد لكل 80 مرت مربع من امل�صاحة املبنية 

مع العلم اأن م�صاحة موقف �صيارة واحدة هي 22 مرت مربع مبا فيها جمال حترك ال�صيارة.

وترتبط هذه  ر�س  الأ على  البناية  م�صاحة  يعادل  اأن  فيجب  خ�رش،  الأ للمجال  بالن�صبة 

خرية بعدد امل�صتويات امل�صموح ببنائها يف املنطقة؛ الأ

مواقف  م�صاحة  اإىل  �صافة  بالإ ر�س  الأ على  البناية  م�صاحة  هي  ر�صية  الأ البقعة  م�صاحة 

خ�رش. ال�صيارات وم�صاحة املجال الأ

)1

)2

)3
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اخلدمات املتخ�ص�صة

اخلدمات

املحالت

دار الثقافة

املكتبة 

املتعددة 

الو�صائط

القاعة 

املتعددة 

خت�صا�صات الإ

امل�رشح
املعهد 

املو�صيقي

�صعار والوقاية  الإ

من احلريق
جميع البناية

املدرجهند�صة ال�صوت

قاعة املطالعة

القاعة املتعددة 

الو�صائل 

عالمية الإ

القاعة 

املتعددة 

خت�صا�صات الإ

قاعة 

امل�رشح

قاعة 

الدرو�س

التهجري و�صبط 

ال�صوت
املدرج

قاعة ال�صمعي 

الب�رشي

القاعة 

املتعددة 

خت�صا�صات الإ

قاعة 

امل�رشح

قاعة 

الدرو�س

التهوية 

امليكانيكية 

)VMC(

املدرج 

واملكتبة 

املتعددة 

الو�صائط

قاعة املطالعة

القاعة 

املتعددة 

الو�صائط

القاعة 

املتعددة 

خت�صا�صات الإ

قاعة 

امل�رشح
اخلزانة

الهاتف واأ�صالك 

عالميات  �صبكة الإ

و�صبكة الويفي 

)wifi(

جميع املحالت

�صاءة  الإ

امل�رشحية

قاعة 

امل�رشح

املجالت ح�صب الرغبةتكييف الهواء

العر�س والو�صائل 

ال�صمعية الب�رشية
-املدرج

القاعة 

املتعددة 

خت�صا�صات الإ

قاعة 

امل�رشح
-

-مراقبة الولوج

قاعة املطالعة

القاعة 

املتعددة 

الو�صائط

---
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املرافق الريا�صية

تخت�س هذه املرافق يف دعم وت�صجيع الريا�صات 

على ال�صعيد املحلي اأواجلهوي اوالوطني.

واملرافق الريا�صية التي مت تناولها يف هذا الدليل هي :

لعاب الريا�صية القاعة املتعددة الأ  

املدرج البلدي  

امل�صبح املغطى  

ملعب احلي  
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لعاب الريا�سية القاعة املتعددة الأ

تخت�س هذه القاعة باحت�صان عدة اأن�صطة ريا�صية خمتلفة يف نف�س امللعب 

)كرة القدم، كرة اليد، كرة ال�صلة، الكرة الطائرة( ومن امل�صتح�صن اأن 

يكون ف�صاء مغطى.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

الريا�صة

-م�صاحة اللعب 

-حميط ال�صالمة

املتفرجون

�صتيعابية املثلى: 1000 متفرجاملدرجات القدرة الإ

املن�صة 

ال�رشفية

يتواجد و�صط املدرجات. يجب اأن 

ية �صاملة للملعب. من  يتوفر على روؤ

امل�صتح�صن اأن يكون للمن�صة مدخل 

وممر خا�س. تتحدد �صعة ا�صتقبالها يف 

20 �صخ�س.

ال�صالون 

ال�رشيف

جمال لال�صرتاحة جماور للمن�صة 

ومتوفر على مرافق �صحية.

�صتيعابية الدنيا: 4 �صحفينيقاعة ال�صحافةالتوا�صل القدرة الإ

النظافة

حجرات املالب�س 

واحلمامات 

ومراحي�س 

الالعبني

-

حجرات املالب�س 

واحلمامات 

ومراحي�س 

احلكام

-

مراحي�س 

املتفرجني
-

�صعافات  الإ

والطوارئ
غرفة التمري�س

يجب اأن تكون يف مكان مفتوح 

مبا�رشة على املجال املحيط بحيز 

اللعب.

�صتيعابية: �صخ�صني  القدرة الإ

�صتقبال الإ
�صتقبال  بهو الإ

وال�صبابيك
-

التخزين
م�صتودعات 

حتت املدرجات
-



��

طعام الإ

املق�صف 

واملطعم وحمل 

املاأكولت 

اخلفيفة

-

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

داري التدبري الإ

-املكاتب

قاعة 

جتماعات الإ
-

مراحي�س 

املوظفني
-

-حمل احلار�ساحلرا�صة

�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت)م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال الإ

�صتقبال 1�0�0-بهو الإ
�2122-�صبابيك التذاكر

الريا�صة

م�صاحة 

لعاب)ملعب(،  الأ

حميط ال�صالمة وتغيري 

الالعبني

-1
���

22*��
���

النظافة

حجرات مالب�س 

وحمامات الريا�صيني
-22���

�2�1-مراحي�س الريا�صيني
حجرات مالب�س 

وحمامات احلكام
-2�1�

��2-مراحي�س احلكام

املتفرجون

100023�0�00املدرجات
220�0-املراحي�س

11010-املق�صف
1013030القاعة ال�رشفية 
�01�0�0املن�صة ال�رشفية

�12020قاعة ال�صحافةالتوا�صل
�صعافات  الإ

والطوارئ
�211�1غرفة التمري�س



�0

ويل �200املجموع الأ
ن�صطة التاأطريية الأ

التدبري 

داري الإ

مكتب امل�صري وجمال 

جتماعات الإ
112�2�

�12020مكتب املن�صطني
��1-املراحي�س

امللحقات

ثاث 1�0�0-م�صتودع الأ
1100100-املخازن

املحل التقني 

)ت�صخني املاء(
-12020

��1-حمل احلار�ساحلرا�صة
ويل �21املجموع الأ

�222املجموع

املـدرج البلـدي

يخت�س املدرج البلدي يف احت�صان اأن�صطة وتداريب يف كرة القدم.

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

الريا�صة

م�صاحة اللعب 

ميكن للملعب اآن يتوفر على حلبة 

لعاب القوى من 400 م ومن 6  لأ

م�صامري.

-حميط ال�صالمة

ولية �صعافات الأ غرفة التمري�سالإ

يجب اأن تكون يف مكان مفتوح يطل 

مبا�رشة على املجال املحيط بحيز 

�صتيعابية: �صخ�صني  اللعب. القدرة الإ

التخزين 

والرتتيب

حمالت 

التخزين
-

املتفرجون
مدرجات 

املتفرجني
�صتيعابية املثلى: 1000 متفرج القدرة الإ
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النظافة

جمموعة مراحي�س 

للمتفرجني
-

حجرات مالب�س 

وحمامات 

الريا�صيني

ميكن ا�صتقبال الفريقني يف نف�س 

الوقت ولكن مع عزل كل فريق عن 

خر الآ

حجرات املالب�س 

وحمامات 

احلكام

-

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

داري التدبري الإ

-املكاتب

قاعة 

جتماعات الإ
-

مراحي�س 

املوظفني
-

-حمل احلار�ساحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

�صرتاحة -املق�صفالإ

�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

الريا�صة
لعاب)ملعب(  م�صاحة الأ

وحميط ال�صالمة
-1�0x120 10�00

ويل     10�00املجموع الأ
�صتقبال �صتقبالالإ 1�0�0-بهو الإ

قاعات 

املالب�س 

واحلمامات 

واملراحي�س

قاعات املالب�س 

وحمامات الريا�صيني
-22���

�2�1-مراحي�س الريا�صيني
حجرات املالب�س 

وحمامات احلكام
-2�1�

��2-مراحي�س احلكام

املتفرجون

100023�03�0املدرجات
���3-املراحي�س
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�صعافات  الإ

والطوارئ
�211�1قاعة التمري�س

ويل                       �00املجموع الأ
ن�صطة التاأطريية الأ

دارة الإ

مكتب امل�صري وجمال 

جتماعات الإ
112�2�

�12020مكتب املن�صطني
ثاثامللحقات 1�0�0م�صتودع الأ

بيع 

التذاكر
�2122-�صبابيك بيع التذاكر

��1-حمل احلار�ساحلرا�صة
ويل �11املجموع الأ

�101املجموع
ن�صطة املواكبة الأ

�صرتاحة 13030-املق�صفالإ

امل�سبح املغطى

لعاب املائية، وتتعدد اأنواعه من  يخ�ص�س امل�صبح ملمار�صة ال�صباحة والأ

وملبي. طفال اإىل امل�صبح الأ احلو�س ال�صغري للعب الأ

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

حو�س ال�صباحة ال�صباحة

ي�صم حو�س املباريات من 6 ممرات 

�صباحة يبلغ طوله 25 م وعر�صه 16 م وعمقه 

1،80 م. عر�س املمر الواحد 2،5 م.

النظافة

جمموعة 

حجرات املالب�س 

)رجال ون�صاء(

-

احلمامات 

الر�صا�صة )رجال 

ون�صاء(

-

املراحي�س 

)رجال ون�صاء(
-
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ولية �صعافات الأ �صتيعابية:  �صخ�صني غرفة التمري�سالإ القدرة الإ

املتفرجون

املدرجات

يجب اأن ل يقاطع ممر العموم 

اإىل املدرجات ممر امل�صتحمني 

اأوالريا�صيني وت�صل �صعة ا�صتقبال 

املدرجات 200 �صخ�صا.

�صتيعابية املثلى: 200 متفرج القدرة الإ

-املراحي�س

ن�صطة التاأطريية املالحظاتاملحالتالأ

داري التدبري الإ

-املكاتب

قاعة 

جتماعات الإ
-

مراحي�س 

امل�صتخدمني
-

-حمل احلار�ساحلرا�صة

ن�صطة املواكبة املالحظاتاملحالتالأ

تقوية الع�صالت 

والرتوي�س الطبي

قاعة تقوية 

الع�صالت 

والرتوي�س 

الطبي

-

�صرتاحة -املق�صفالإ

�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ

عدد 

املجالت

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�صتقبال �صتقبالالإ 1�0�0-بهو الإ
22�x1��00-حو�س ال�صباحةال�صباحة
النظافة

احلمامات الر�صا�صة 

وحجرات املالب�س
-22���

املتفرجون

20011�01�0املدرجات
�2�1-املراحي�س

�صعافات  الإ

والطوارئ
�211�1قاعة التمري�س

ويل    ��2املجموع الأ
ن�صطة التاأطريية الأ
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دارة الإ

مكتب امل�صري وجمال 

جتماعات الإ
112�2�

�12020مكتب املن�صطني
املحالت 

امللحقة
ثاث 1�0�0-م�صتودع الأ

12020-املحل التقنيمعاجلة املياه
12020-املحل التقنيت�صخني املاء

��1-حمل احلار�ساحلرا�صة
ويل 133املجموع الأ

ن�صطة املواكبة الأ

�صرتاحة 13030-املق�صفالإ
�011�01�0قاعة تقوية الع�صالتتقوية الع�صالت
ويل 1�0املجموع الأ

��0املجموع

ملعـب احلـي

اليد  الطائرة وكرة  الريا�صية كالكرة  ن�صطة  لالأ باحت�صانه  احلي  يتميز ملعب 

�صا�صية. وكرة ال�صلة، ويعترب هذا امللعب مبثابة مرفق من مرافق القرب الأ

ن�صطة واملحالت املخ�ص�صة لها الأ

�صا�صية ن�صطة الأ املالحظاتاملحالتالأ

الريا�صة

ي�صمل حيز 

اللعب اإ�صافة اإىل 

حميط ال�صالمة.

يجب اأن يحاط هذا امللعب ب�صياج 

يتوفر على بوابة وعند القت�صاء يجهز 

نارة لتمكني اللعب ليال باأعمدة لالإ

�صعات واأعداد وم�صاحات املحالت )م2(

ن�صطة املحالتالأ
�صعة 

�صتقبال الإ
عدد

م�صاحة 

الوحدة

امل�صاحة 

جمالية الإ

�صا�صية ن�صطة الأ الأ

�����122x-حيز اللعبالريا�صة

���املجموع
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ملخ�ض املرافق الريا�سية

عتبة اإحداث املرفق

مميزات 

املرافق 

امل�صافة 

بالكيلومرت

زمن الو�صول 

بالدقيقة

عتبة 

ال�صاكنة
املالحظات

القاعة املتعددة 

لعاب الريا�صية الأ
ميكن اأن جتمع 20000 ن�صمةمن 40 اإىل 60من 3 اإىل 4.5

على �صكل قطب 

ريا�صي )جمال 

ا�صتقطاب(

20000 ن�صمةمن 40 اإىل 60من 3 اإىل 4.5املدرج البلدي

20000 ن�صمةمن 40 اإىل 60من 3 اإىل 4.5امل�صبح املغطى

2000 ن�صمةمن 20 اإىل 30من 1.5 اإىل 2.25ملعب احلي

تلخي�س مل�صاحات املرفق

امل�صاحات م2
القاعة املتعددة 

لعاب الريا�صية الأ

املدرج 

البلدي
ملعب احلي

امل�صبح 

املغطى

��0-�222�101م�صاحة املحالت
202-�����2م�صاحة جمالت ال�صري

جمموع م�صاحتي 

املحالت وال�صري
2��212�1-100�

امل�صاحة املبنية )جمموع 

م�صاحتي املحالت وال�صري 

)1.2 x
33�01�2�-120�

)1(
��0-12001200موقف ال�صيارات 
)2(
خ�رش ��0-1��0��3املجال الأ

-���10�00-حيز اللعب
)3(
ر�صية ���22�0 1��00)4(�100م�صاحة البقعة الأ

عتبار معدل موقف �صيارة لكل 20 مقعد يف املدرجات، و موقفني  يجب اأن ياأخذ بعني الإ

�صافة اإىل 10 مواقف للموظفني بالن�صبة للم�صبح. للحافالت بالإ

ر�س مع قابلية هذه الن�صبة  خ�رش  ن�صف م�صاحة البناية على الأ يجب اأن ميثل املجال الأ

للتغري، وت�صم هذه الن�صبة م�صاحة ممرات الراجلني.

ر�س+م�صاحة مواقف ال�صيارات+م�صاحة  ر�صية تعادل م�صاحة املبنى على الأ م�صاحة البقع الأ

خ�رش+حيز اللعب وم�صمار األعاب القوى بالن�صبة للمدرج البلدي. املجال الأ

مع احت�صاب م�صمار األعاب القوى.

)1

)2

)3

)4
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اخلدمات املتخ�ص�صة 

اخلدمات

املحالت

القاعة املتعددة 

لعاب الريا�صية الأ
املدرج البلدي

ملعب 

احلي

امل�صبح 

املغطى

�صعار والوقاية  الإ

من احلريق
جميع البناية

حمالت حتت 

املدرجات
-

جميع 

البناية

تهجري و�صبط 

ال�صوت

لعاب  جمال الأ

واملدرجات 

وقاعة ال�صحافة

لعاب               جمال الأ

واملدرجات
-

جمال 

لعاب               الأ

واملدرجات

الهاتف واأ�صالك 

عالميات   �صبكة الإ

و�صبكة الويفي

دارية  املحالت الإ

وقاعة ال�صحافة

املحالت 

دارية              الإ
-

املحالت 

دارية              الإ

تكييف الهواء
املجالت ح�صب 

الرغبة

املجالت 

ح�صب الرغبة
-

جميع 

البناية

-احلماماتاحلماماتت�صخني املاء 
احلمامات 

وامل�صبح

كامريات 

احلرا�صة

املداخل 

ماكن  والأ

�صرتاتيجية الإ

املداخل 

ماكن  والأ

�صرتاتيجية الإ

-

املداخل 

ماكن  ولأ

�صرتاتيجية الإ

جمموعة لتوليد 

الكهرباء
-املحل التقنياملحل التقني

املحل 

التقني
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III - اإجراءات ذات طابع عام
خذ بالتدابري العامة التالية:  يتطلب اإجناز اأي مرفق عمومي الأ

تر�صيد ا�صتغالل م�صاحة الوعاء العقاري مو�صوع م�رشوع املرفق، 

اإيالء اهتمام خا�س بالتهييئات اخلارجية من مواقف لل�صيارات 

تهييئات  خالل  من  وال�صالمة  من  الأ تكري�س  اأخ�رش،  وجمال 

الت�صور  مع  املرفق  ا�صتغال  منط  تالءم  منا�صبة،  وجتهيزات 

املخت�صة  املعمارية  اخلدمات  ا�صتباق  ملكوناته،  املعماري 

�صخا�س ذوي  والتقنية، اعتبار الولوجيات واحلاجيات اخلا�صة لالأ

احلركية املحدودة، احرتام برنامج العمل، ا�صتقطاب واإ�رشاك 

جميع املتدخلني يف اإجناز املرفق، اتخاذ قاعدة �صمولية حل�صاب 

عتبار جميع مكونات ومراحل امل�رشوع. الكلفة تاأخذ بعني الإ
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1 - تر�سيد ا�ستغالل م�ساحة الوعاء العقاري مو�سوع 
م�رشوع املرفق 

يحدد عدد طوابق املرفق بناء على وثائق التعمري، غري اأن ندرة العقار 

تر�صيد  ت�صتدعي  للم�رشوع،  املالية  للرتكيبة  بالنظر  تكلفته  وارتفاع 

للبناء، مع مراعاة  القابلة  للم�صاحة  ق�صى  الأ برفع احلد  ا�صتغالله، وذلك 

التو�صعات املحتملة، دون امل�صا�س باجلودة املعمارية.

)القبو(،  ر�صي  الأ الطابق حتت  باإجناز  ت�صمح  التعمري  وثائق  كانت  واإذا 

فاإنه يو�صى با�صتغالله من اأجل احت�صان املحالت غري املعدة ل�صتقبال 

عوان احلرا�صة وكذا  الزوار من حمالت تقنية واأر�صيف وتلك املخ�ص�صة لأ

موقف ال�صيارات.

حلجرات  املخ�ص�صة  املحالت  بناء  ميكن  الريا�صية،  للمرافق  بالن�صبة 

العالجات  تقدمي  وحمل  وامل�صتودع  واملراحي�س  واحلمامات  املالب�س 

ولية واحلرا�صة، حتت املدرجات. الأ

2 - اإحداث اأقطاب للمرافق
اأو  اإدارية  اإما  اأقطاب  �صكل  على  املرافق  من  عدد  اإمكانية جتميع  تعد 

�صتثمار  الإ نفقات  لرت�صيد  و�صيلة  مبثابة  ريا�صية  اأو  ثقافية  اأو  اجتماعية 

بني  املحالت  من  لعدد  م�صرتك  ا�صتغالل  خالل  من  وذلك  والت�صيري، 

مرافق خمتلفة.

3 - التهييئات اخلارجية 
اخل�رشاء  وامل�صاحات  ال�صيارات  وقوف  باأماكن  اأ�صا�صا  مر  الأ يتعلق 

التزويد  ب�صبكات  املرتبطة  والتو�صيالت  باملرافق  املحيطة  واملنطقة 

باملاء والكهرباء وال�رشف ال�صحي، الخ.
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4 - مواقف ال�سيارات 
الربجمة  نتائج  من  انطالقا  ال�صيارات  �صتيعابية ملوقف  الإ الطاقة  حتدد 

عتبار عدد املوظفني داخل املرفق وكذا  التي يجب اأن تاأخذ بعني الإ

امل�صتفيدين املرتددين عليه.

اأما فيما يتعلق مبواقف ال�صيارات املخ�ص�صة للمرافق الريا�صية، فتحدد 

�صافة اإىل مكانني خم�ص�صني  انطالقا من �صيارة واحدة لكل 20 مقعد، بالإ

للحافالت بالن�صبة للملعب البلدي والقاعة املتعددة الريا�صيات وامل�صبح، 

وملبية موقف �صيارة واحدة  علما اأن املعيار الدويل بالن�صبة للمالعب الأ

خم�ص�صة  اأماكن   10 اإىل  �صافة  بالإ املتفرجني،  مبدرج  مقعد   20 لكل 

للم�صتعملني.

�صعاف(  الإ و�صيارة  طفاء  الإ )رجال  �صعاف  الإ عربات  ولوج  تاأمني  يجب 

للمرفق، كما يتعني و�صع مواقف ال�صيارات يف اأمكنة متكن من �صهولة 

و�صال�صة الولوج اإىل املرفق واخلروج منه. 

خ�رش  5 - املجال الأ
خري مبثابة عن�رش يرفع من جودة املرفق وهو يتطلب  يعترب هذا الأ

خ�رش  م�صاحة متنا�صبة مع امل�صاحة املبنية، اإذ يتعني اأن يغطي املجال الأ

 ،)1.5x( بالن�صف اأوتكربها   )1x( تعادل نف�س امل�صاحة املبنية م�صاحة 

امل�صاحات  ن�صبة  الراجلني عند حتديد  احت�صاب ممرات  يتوجب  كما 

اخل�رشاء. 

من وال�سالمة   6 - الأ

من وال�صالمة من بني املعايري الهامة التي  تعترب مبادئ واإجراءات الأ

يجب اعتمادها يف ت�صميم واإجناز املرافق وخا�صة تلك التي ت�صتقبل عددا 

لذلك  وامل�صارح.  الريا�صية  واحد كاملالعب  اآن  الزوار يف  من  كبريا 

جراءات الوقائية من خماطر احلرائق  يجب اأن يراعي امل�رشوع كل الإ
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�صافة اإىل �صمان حرا�صة ومراقبة مداخل  زدحام الناجم عن الهلع بالإ والإ

وخمارج املرفق.

 7 - منط ا�ستغال املرفق والت�سور املعماري ملكوناته 

حتديد  يف  ي�صمها  التي  ن�صطة  الأ وخمتلف  املرفق  ا�صتغال  منط  ثر  يوؤ

املجالت  ا�صتعمال  تر�صيد  يجب  لذلك  للم�رشوع.  املعماري  الت�صميم 

ت�صميم  ميكن  املثال،  �صبيل  فعلى  وال�صيانة.  الت�صيري  نفقات  وتقلي�س 

اأو  اآخر  مبرفق  خا�صة  قاعة  وا�صتغالل  للمحا�رشات  قاعة  بدون  مرفق 

جناز. كما  قت�صاء وذلك بهدف تقلي�س كلفة الإ اللجوء اإىل الكراء عند الإ

اأن اعتماد و�صائل بناء وفتحات متالئمة مع املناخ املحلي قد يفيد يف 

تقلي�س نفقات التكييف لفائدة ا�صتعمالت اأخرى.

8 - اخلدمات املعمارية املخت�سة والتقنية 
املرفق  جمالية  لتحقيق  خا�صا  اهتماما  اخلدمات  هذه  تعار  اأن  يجب 

يجب  امل�رشوع. كما  رمزية  واإبراز  املحلي  املعماري  الطابع  واحرتام 

يف  �صتمرارية  والإ الراحة  امل�صتعمل  ثاث  والأ البناء  مواد  ت�صمن  اأن 

�صتعمال. الإ

ولتحقيق ا�صتغال اأمثل للمرفق العمومي ولتجنب الكلفة الزائدة الناجمة 

�صافات الالحقة ، يتعني عدم اإغفال هذه اخلدمات  �صالحات والإ عن الإ

وىل لت�صور امل�رشوع. واإدراجها منذ املراحل الأ

9 - الولوجيات 
�صخا�س ذوي  عتبار الولوجيات بالن�صبة لالأ يجب اأن ياأخذ الربنامج بعني الإ

اأوالتهييئات  احلركية املحدودة واملعاقني �صواء على م�صتوى البنايات 

اخلارجية من مداخل واأماكن وقوف ال�صيارات واملراحي�س واملحالت 

�صتقبال. وف�صاءات الإ
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10 - احرتام برنامج العمل 
لتزام بتنفيذه مبثابة �صمانة اأ�صا�صية  ي�صكل اإعداد برنامج عمل مف�صل والإ

املخ�ص�صة يف   امل�صاريف  التحكم يف  من  فهو ميكن  امل�رشوع،  لنجاح 

امليزانية ومن احرتام التزامات �صاحب امل�رشوع. وتختلف مدة اإجناز 

املرفق من م�رشوع اإىل اآخر ح�صب املتغريات التي يجب توقعها منذ 

انطالق درا�صة الربجمة.

11 - املتدخلون يف اجناز املرفق 
رادة  الإ تعزيز  العمومية  باملرافق  املرتبطة  الرهانات  تنوع  ي�صتدعي 

ال�صمولية، بكفاءات تقنية وو�صائل مالئمة.   ية  الروؤ القوية ذات  ال�صيا�صية 

مر اأ�صا�صا ب�صبط امل�رشوع )maîtrise d’ouvrage(،الذي ميثل  يتعلق الأ

�صافة اإىل  بع�س التخ�ص�صات  �صا�صية يف اإجناز امل�رشوع،  بالإ ولية الأ امل�صوؤ

كالربجمة وت�صيري امل�رشوع )maîtrise d’œuvre( والهند�صة.

  )maîtrise d’ouvrage( ا - �صبط امل�رشوع

يعترب املجل�س اجلماعي، ممثال يف رئي�صه، امل�صوؤول الرئي�صي عن �صبط 

امل�رشوع، حيث ترجع له مهمة التنظيم العام للعملية ب�صفته �صاحب 

خري، ك�صاحب قرار م�صتقل بذاته، اأن  امل�رشوع. مما يجب على هذا الأ

مكانات  ولياته، كما يتوجب عليه اأن يح�صد الإ يكون واعيا ومدركا مل�صوؤ

جناح العملية، واأن يكون منفتحا  الب�رشية واملالية والتنظيمية الالزمة لإ

على الثقافة العمرانية واملعمارية. 

�صا�صية ل�صاحب امل�رشوع كالتايل : وليات الأ ميكن جرد امل�صوؤ

اتخاذ مبادرة البناء والتدبري حتى اإنهاء اإجناز امل�رشوع يف اأح�صن 

الظروف ؛

جناز والتدبري املايل  حتديد الغالف املايل واإيجاد التمويل الالزم لالإ

خا�صة فيما يتعلق باأداء م�صتحقات املتدخلني ؛

■

■
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ر�صية اأواملجال لبناء املرفق وحتديد موقعه ؛ حيازة البقعة الأ

حتديد اأهداف العملية يف الربنامج واحلاجيات التي يتعني تلبيتها 

كراهات. وميكن اإ�صناد اإعداد الربنامج اإىل  وكذلك املتطلبات والإ

�صخ�س م�صتقل عن �صاحب امل�رشوع ؛

 maître d’ouvrage( املفو�س  امل�رشوع  �صاحب  مع  التعاقد 

délégué( اإذا اقت�صى احلال ؛

ت�صلم املن�صاأة ؛ 

با�صتغاللها  املكلفة  الهيئة  اإىل  اأوت�صليمها  ة  املن�صاأ وا�صتغالل  جتهيز 

وت�صيريها.

ب - الربجمة 

اأهدافه  )ح�صب  طلبه  حتديد  من  امل�رشوع  �صاحب  الربجمة  متكن 

واإمكانياته( ومن التحكم يف جميع مراحل اإجناز امل�رشوع. وذلك بغية 

حتقيق اإجناز ُمْر�ٍس للم�رشوع على امل�صتوى الكيفي والتقني. ت�صند مهمة 

الربجمة اإىل مهند�س معماري )اأوجتمع مهند�صني معماريني( متخ�ص�صني  

يف هذا امليدان.

يتحدد دور امُلرِبِمج فيما يلي:

م�صاعدة �صاحب امل�رشوع يف حتديد اأهداف العملية وتعليلها ويف 

التنظيم  جتماعية، احل�رشية، املالية،  اإجنازها )الإ حتديد ظروف 

جرائي...(؛ الزمني، ال�رشكاء، اختيار الرتكيب الإ

ال�صيا�صي  القرار  �صاحب  لفائدة  ومتوازن  دقيق  طلب  �صياغة 

انطالقا من حتليل اإيجابيات و�صلبيات كل املتغريات واخليارات 

املمكنة.

ِمج اأن يحل حمل �صاحب امل�رشوع واإمنا يتعني عليه اإر�صاد  ل ينبغي للُمربرَ

ختيارات املمكنة. خري ب�صكل م�صتمر حول تبعات الإ هذا الأ

املربمج  تتمحور خربة  اإذ  ومهارات خا�صة،  لكفاءات  الربجمة  حتتاج 

حول اإ�صكالية املمار�صات واأ�صكال ا�صتغالل املجال، كما يتعني عليه اأن 

■

■

■

■

■

■

■
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والتهيئة  للبناء  والقانونية  دارية  والإ �ص�صاتية  املوؤ جراءات  بالإ ا  ُمِلمًّ يكون 

�صافة اإىل معارفه يف ميادين الثقافة  وبطرق اإن�صاء وتدبري امل�صاريع، بالإ

العمرانية  العامة وجمال التعمري والهند�صة املعمارية والبيئة وامل�صاهد 

والطبيعة والقت�صاد.

بالن�صبة للحالت التي تتطلب درا�صات معقدة وحتتاج اإىل خربات معمقة 

ميكن للمربمج اأن يلتجاأ اإىل ا�صت�صارة متدخلني اآخرين مثل )خمت�س يف 

اقت�صاد البناء، مو�صيقي، رجل  م�رشح، فنان، اخت�صا�صي يف املتاحف، 

اإداري...(.

)maîtrise d’œuvre( رشاف على امل�رشوع� ج - الإ

ت�صور  اإىل  الربنامج  ترجمة  يف  امل�رشوع  على  �رشاف  الإ مهام  تتمثل 

معماري مع حتديد موا�صفاته الفنية والتقنية ودرا�صة جوانبه القت�صادية. 

معماريني(  مهند�صني  هيئة  )اأو  معماري  مهند�س  املهام  بهذه  ويقوم 

ومكتب درا�صات تقنية.

�رشاف على امل�رشوع الوظائف التالية : وت�صمل مهمة الإ

بيان  معمارية،  )ت�صاميم  املن�صاأة  وتقييم  وو�صف  وتقدمي  ت�صور 

للقوانني  تام  احرتام  التقنية...( يف  املوا�صفات  للكلفة،  تقديري 

اجلاري بها العمل ؛

جناز املرفق ؛ تن�صيق الدرا�صات التقنية التكميلية وال�رشورية لإ

دارية مثل رخ�صة البناء ؛ حت�صري ملفات طلبات الرتاخي�س الإ

املقاولت  )ا�صت�صارة  املن�صاأة  اإجناز  و�صائل  واقرتاح  ملفات  بحث 

واقرتاح اختيار املقاولة( ؛

حت�صري وثائق ال�صفقات التي �صيربمها �صاحب امل�رشوع ؛

�صغال وفقا لوثائق ال�صفقة والقوانني اجلاري بها العمل  اإدارة وتتبع الأ

جال املحددة ؛ مع مراعاة احرتام امليزانية املخ�ص�صة والآ

مراقبة تطابق املن�صاأة مع ت�صاميم امل�رشوع ؛

■

■

■

■

■

■

■
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مراقبة جودة وكمية مواد البناء وكذا كيفية ا�صتعمالها ؛

�صغال ؛ مراقبة كلفة الأ

املقاولت   م�صتحقات  وت�صديد  احل�صاب  دفعات  اأداء  اقرتاح 

واملمونني ؛

م�صاعدة �صاحب امل�رشوع يف عمليات الت�صلم ؛ 

�رشاف على امل�رشوع اإىل املراحل التالية : تنق�صم مهمة الإ

  Avant Projet Sommaire( للم�رشوع  املخت�رش  ويل  الأ الت�صميم 

واملذكرة   1/200 اأو   1/100 ب�صلم  ت�صاميم  عدة  من  :يتكون   )APS
البناء،  ومبادئ  املعماري  الت�صور  مبادئ  حتدد  التي  التقدميية 

وامل�صاحات والكلفة التقديرية للم�رشوع.

 P )APD Avant Projet Détaillé( ويل املف�صل للم�رشوع الت�صميم الأ

عتبار مالحظات  ت�صاميم اأكرث دقة على �صلم 1/100 تاأخذ بعني الإ

جمايل )APS(؛ ويل الإ �صاحب امل�رشوع بخ�صو�س الت�صميم الأ

داري لطلب رخ�صة البناء : يح�رش املهند�س املعماري  امللف الإ

دارة املعنية امل�صلمة  جل اإيداعه لدى الإ داري والتقني لأ امللف الإ

للرخ�صة ؛

املقاولت  وا�صت�صارة   )PE Projet d’Exécution( جناز  الإ م�رشوع 

)DCE(:  يتكون من خمتلف الت�صاميم على �صلم 1/50 وتقدير كمي 

للخدمات املعمارية املراد اإدراجها يف ملف ا�صت�صارة املقاولت؛

�صغال والت�صلم املوؤقت والنهائي للم�رشوع. تتبع الأ

د - الهند�صة )مكاتب الدرا�صات التقنية(

�صاحب  يعني  ر�صية،  الأ البقعة  اقتناء  بعد   : الطبوغرايف  املهند�س 

واإعداد  ر�صية  لالأ طبوغرايف  مب�صح  ليقوم  طبوغرافيا  مهند�صا  امل�رشوع 

خرائط طبوغرافية يبني حدودها وت�صاري�صها.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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املخترب اجليو-تقني : يعد خمترب الدرا�صات اجليو- تقنية ملعرفة طبيعة 

ر�س ومكوناتها من اأجل متكني مكتب الدرا�صات من املعطيات الالزمة  الأ

حل�صاب وحتديد هيكل البناية من خالل تقارير اخلربة.

مكتب الدرا�صات التقنية : تتمثل مهامه يف خمتلف الدرا�صات املتعلقة 

وهند�صة  والتطهري  والكهرباء  باملاء  التزود  و�صبكات  املدنية،  بالهند�صة 

التجهيز )�صبكات التزود باملاء والكهرباء والتطهري و�صبط ال�صوت...( 

احل�صابات ح�صب  التقنية ومذكرات  الت�صاميم  اإعداد  وذلك من خالل 

املراحل التالية :

ويل للم�رشوع: اإعداد خمتلف الت�صاميم التقنية ب�صلم  الت�صميم الأ

1/100 اأو1/200 ح�صب حجم العملية واإعداد مذكرة احل�صاب والتقدير 

ويل ؛ الكمي الأ

ت�صميم اإجناز امل�رشوع: اإعداد خمتلف الت�صاميم والتفا�صيل التقنية 

والتقدير الكمي ؛

ا�صت�صارات املقاولت  ا�صت�صارة املقاولت : حت�صري ملفات  ملف 

اإجناز  ت�صميم  على  اعتمادا  املعماري  املهند�س  مع  بتعاون 

امل�رشوع؛

تتبع ور�س البناء والت�صلم املوؤقت والنهائي للخدمات.

مكتب املراقبة : تتحدد مهمته خالل كل مراحل امل�رشوع يف فح�س 

ومراقبة الت�صاميم التقنية املعدة من طرف مكتب الدرا�صات ويف امل�صاهمة 

يف تر�صيد الدرا�صات والتنبوؤ باملخاطر التقنية املمكن التعر�س لها عند 

مان للعملية. ول  �صغال. كما يقوم مكتب املراقبة بو�صع اإر�صادات الأ اإجناز الأ

ميكن اإجناز اأي عملية بدون موافقة مكتب املراقبة على الت�صاميم التقنية 

جناز«. ملكتب الدرا�صات التقنية والتاأ�صري عليها بعالمة »�صالح لالإ

القوانني  ح�صب  امل�رشوع  �صاحب  طرف  من  املتدخلني  اختيار  يتم 

والتنظيمات اجلاري بها العمل، اإذ يتعني اإبرام عقد بني �صاحب امل�رشوع 

وكل متدخل. 

■

■

■

■
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11 - ح�ساب الكلفة 
العنا�رش  باختالف  للمرفق  العامة  الكلفة  احت�صاب  يختلف 

التالية:

ح�صب  املرفق  عليها  �صين�صاأ  التي  ر�س  الأ ثمن  يقدر   : العقار 

ثرة يف �صوق العقار، خا�صة : املوقع  جمموعة من املعايري املوؤ

�صتعمال الذي تخ�ص�س له وثائق التعمري،... والو�صع العقاري والإ

امل�صاحة املبنية = )م�صاحة املحالت + م�صاحة جمال ال�صري( * 

1،20 متثل م�صاحة جمال ال�صري ما بني 25 اإىل 30% من م�صاحة 
املحالت.

   * اخلارجية(  التهيئة  + كلفة  املبنى  ) كلفة   = الدرا�صة  كلفة 

10%. وهي ت�صم م�صتحقات خمتلف املتدخلني يف اإجناز الدرا�صة 

وخمترب  طوبوغرايف  ومهند�س  معماري  ومهند�س  )مربمج 

جيوتقني ومكتب الدرا�صات التقنية ومكتب املراقبة(.

لكل مرت مربع   البناء  ثمن   * املبنية  امل�صاحة   = املبنى  كلفة 

البناء  وثمن مواد  للم�رشوع  املوقع اجلغرايف  والتي حتدد ح�صب 

اجلودة  م�صتوى  اإىل  �صافة  بالإ واملتخ�ص�صة  التقنية  واخلدمات 

املطلوبة ونوع هيكل البناء املعتمد...

ح�صب   %10 اإىل   4  (  * البناء  كلفة   = اخلارجية  التهيئة  كلفة 

م�صتوى التهييئات اخلارجية املرادة(. وت�صمل تهيئة امل�صاحات 

ب�صبكات  والربط  املرفق  وجوانب  ال�صيارات  ومواقف  اخل�رشاء 

املاء والكهرباء وال�رشف ال�صحي...

كلفة  املبنى+  كلفة   + الدرا�صة  )كلفة   = الطارئة  امل�صاريف 

التهيئة اخلارجية( * %10


