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يــتم اقـــتــراح وضـع الــلــوحـــة االســتـــداللــيـــة من طــرف
اHــــهــــنــــدس اHـــعــــمــــاري اHــــصــــمم ويــــوافق عــــلــــيــــهـــا صــــاحب

اHشروع.

7 :  : يـــخـــضـع وضع الـــلــــوحـــة االســـتــــداللـــيـــة إلى اHــادة اHــادة 
تـــرخــــيص إداري يــــســــلّـــمـه الــــوزيـــر اHــــكــــلف بــــالـــهــــنــــدســـة

اHعمارية. 

YـــــهـــــنـــــدســــHيـــــتم إيـــــداع الـــــطـــــلـــــبـــــات الـــــواردة مـن ا
اHــعــمــاريـــY مــصــمــمي اHـــنــشــآت عــلى مـــســتــوى مــديــريــة
الــتــعــمــيـر والــهــنــدسـة اHــعــمــاريــة والـبــنــاء Hــكـان تــشــيــيـد
اHـــنــشـــأةt حـــيث تـــكـــون مـــرفـــقــة بـــوثـــائق تـــثـــبت اHـــلـــكـــيــة

الفكرية للمنشأة اHنجزة.

تـــتــكــفل مـــديــريــة الــتـــعــمــيــر والـــهــنــدســة اHـــعــمــاريــة
والـــبـــنـــاء بـــإرســـال هـــذه الـــطـــلـــبـــات إلى جلـــنـــة الـــهـــنـــدســـة
اHـــعـــمـــاريـــة والـــتـــعـــمـــيـــر واحملـــيط اHـــبـــنـي لـــلـــواليـــة قـــصــد

الدراسة واHصادقة عليها.

تـــصــادق عـــلى قـــرارات جلــنـــة الـــهــنـــدســـة اHــعـــمـــاريــة
والــتـعــمـيــر واحملـيط اHــبـني لــلـواليــةt جلـنــة وزاريـة حتـدث
لــهـذا الــغـرض يــرأسـهــا اHــديـر الــعـام لــلـعــمـران والــهـنــدسـة
اHــــعــــمــــاريــــة وذلـك بــــالــــتــــشــــاور مع الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة

.YعماريHا Yللمهندس

تعتـبر هـذه اللـجنـة ذات سيـادةt حيث تـقرر �وجب
محضرt وضع اللوحة االستداللية اHذكورة.

8 : : تــعــتــبــر مــقــبــولــة تــلــقــائــيــا لــوضع الــلــوحــة اHـادة اHـادة 
االسـتــداللـيــة دون إخـضــاعـهــا لـلــدراسـة من طــرف الـلــجـنـة

اHذكورة أعاله :

- اHشـاريع احلـائزة عـلى اجلائـزة الـوطنـية لـلـهنـدسة
 tعمارية والعمرانHا

- جــمــيع اHــشــاريع اHــنــتــقــاة خالل مــرحــلــة االنــتــقـاء
احملـلي من طـرف الـلـجـنة االسـتـشـاريـة لـلـجـائـزة الـوطـنـية
لـلـهــنـدسـة اHــعـمـاريــة والـعـمــرانt واHـقـدمـة جملــلس اجلـائـزة

قصد الدراسة وذلك من أجل االنتقاء الوطني.

اHـادة اHـادة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 19 شـــوال عــام 1437 اHــوافق 24
يوليو سنة 2016. 

عـبد الـمجـيد تــبونعـبد الـمجـيد تــبون

وزارة التعلـيم العالي وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوالبحث العلمي

قــرار مؤرقــرار مؤرّخ في خ في 16 رمـضان  عام  رمـضان  عام 1437 اHوافق  اHوافق 21 يـونيو يـونيو
ســنــة ســنــة t2016 يــحــد يــحــدّد كــيـفــيــات تــطــبــيق مــنع تــعـاطيد كــيـفــيــات تــطــبــيق مــنع تــعـاطي
تــبغ الــتــدخــY في اHــؤســسـات والــهــيــاكل الــتــابــعـةتــبغ الــتــدخــY في اHــؤســسـات والــهــيــاكل الــتــابــعـة

لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 85-05 اHـــــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
tـتمّـمHـعدّل واHا tـتـعلّـق بـحمـايــة الـصـحــة وتــرقيـتـهـاHوا

tادّة 63 منـهHال سيما ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-285 اHؤرّخ
في 6 رجب عــام 1422 اHــوافــق 24 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2001
الــذي يـحـــدّد األمـاكن الـعـمـومــيـة الـتي �ـنع فــيـهـا تـعـاطي
tادّة 12 منهHال سيما ا tنعHالتبغ وكيفيات تطبيق هذا ا

- و�قـتـضى اHرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الــــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيـــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعــــــالي

tوالبحث العلمي

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبيقا ألحكام اHادّة 12 مـن اHرســوم
الــــتّــــنــــفـــــيــــذيّ رقـم 01-285 اHــــؤرّخ في 6 رجـب عـــام 1422
اHـوافــق 24 سـبــتـمـبـر سـنـــة 2001 واHـذكـور أعالهt يـهـدف
هـذا الـقرار إلى حتـديـد كيـفـيـات تطـبـيق منع تـعـاطي تبغ
التدخـY في اHؤسسـات والهياكل الـتابعـة لقطاع الـتعليم

العالي والبحث العلمي.

2 :  : �ـــنع تـــعـــاطي تـــبغ الـــتـــدخـــY في اHـــقــرات اHــاداHــادّة ة 
والهياكل التابعة للمؤسسات اآلتـية :

1 - اإلدارة اHركزية : - اإلدارة اHركزية :

tكاتب اإلداريةHا -

tقاعات االجتماعات -

tقهىHا -

- اHطعم.



2 - اHـؤسسات البيداغوجية : - اHـؤسسات البيداغوجية :
tدرجاتHا -

tوجهةHقاعات التدريس وقاعات األعمال ا -
tمخابر األعمال التطبيقية -

tكتبـةHا -
tقاعات األساتذة -
tكاتب اإلداريةHا -

tقاعات االجتماعات -
tقاعة اإلنترنت -

tالنـادي -
tوحدة الطبي الوقائي -

- اHطعم اجلامعي.

3 - مؤسسات اخلدمات اجلامعية : - مؤسسات اخلدمات اجلامعية :
tاألجنحـة -

tغرف الطلبة -
tطعمHا -

tقاعة القراءة -
tقاعة اإلنترنت -
tقاعة الرياضة -

tكاتب اإلداريةHا -

tوحدة الطبي الوقائي -
- النـادي.

4 - مؤسسات وهياكل البحث : - مؤسسات وهياكل البحث :
tكاتب اإلداريةHا -
tمخابر البحث -

- قاعات االجتماعات.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـجب أن تـضـع اHـؤسـســة اHـعـنــيـة إشـارات
ظــاهـــرة تـــذكّــــر �ـــنع تـــعــاطـي تـــبغ الـــتــدخـــY في األمـــاكن
tعــــنـــــد االقــــتــــضــــاء tوتـــــبــــيّن tــــادّة 2 أعالهHــــذكـــــورة في اHا

.YدخنHواضع التي وضعت حتت تصرف اHا

جتــســد اإلشــارة �ــنع تــعــاطي تــبغ الــتــدخــY إمــا عن
طريق شارة أو عن طريق ملصقة.

Yيـجب أن تـكــون مـلـصقــة مـنـع تعـاطـي تـبغ الـتـدخ
بـحجم 20 سم عـلى 30 سم كـحـد أدنىt كمـا يـجب أن تـكون

باللون األسود على باطن أبيض.

يـــجب أن تـــكـــون إشـــارة "�ـــنـع الـــتـــدخـــY" مـــقـــروءة
ومركـزة في وسط اHلصقة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 21
يونيو سنة 2016.

طاهر حجـارطاهر حجـار

29 شو شوّال عام ال عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3246
3 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

ا<طبعة الرسميا<طبعة الرسميّة:  ة:  حي البسات%: بئر مراد رايس: ص.ب حي البسات%: بئر مراد رايس: ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


