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المسار اإلجرائي





المسار اإلجرائي





 الوطني البعد ذات التسمیة اقتراحات ملفات تودع
 بوزارة والثقافي، التاریخي التراث مدیریة لدى

 الحقوق وذوي المجاھدین



 األمر یتعلق عندما المجاھدین وزیر قرار
 اللجنة طرف من متخذة بقرارات
.الوطنیة



 إعادة أو تسمیة اقتراحات دراسة•
 والمباني األماكن المؤسسات، تسمیة

الوطني؛ البعد ذات العمومیة
 إعادة أو التسمیة اقتراحات دراسة•

 الدولة بأمالك المتعلقة التسمیة
بالخارج؛ الجزائریة

 االقتراحات اآلراء، كل إبداء•
 المسائل بخصوص والتوصیات

 تسمیة إعادة أو بتسمیة المتعلقة
 والمباني األماكن المؤسسات،

.العمومیة



 أو تسمیة المعني البلدي الشعبي المجلس یقترح
 السكنیة العقاریة المجموعات كل تسمیة إعادة

 طرق مختلف وكذا الجماعیة والتجھیزات
.البلدیة إقلیم في الموجودة المرور



دراسة ملفات اقتراحات بتضطلع 
التسمیة أو إعادة التسمیة ذات البعد 

المحلي



  والھیئات والقطاعات المؤسسات تبادر
 التابعة المباني تسمیة باقتراح المعنیة

.تسمیتھا إعادة أو لھا




 والتحقق التسمیة اقتراحات ملفات تلقي
 القانونیة لألحكام مطابقتھا في

 المفعول الساریة والتنظیمیة





تفریغ جمیع تسمیات المؤسسات، 
األماكن والمباني العمومیة في 

قاعدة بیانات تسمیة 

 األمر یتعلق عندما :الوالي قرار
 طرف من المتخذة التسمیة بقرارات

.الوالئیة اللجنة
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• منھ 120المتعلق بالبلدیة، المادة  2011یونیو  22المؤرخ في  10-11القانون رقم.

• تسمیة األماكن والمباني والمؤسسات  لكیفیاتالمحدد  2014 جانفي 05المؤرخ في 01-14المرسوم الرئاسي رقم
.العمومیة أو إعادة تسمیتھا









المحدد للمواصفات التقنیة للوحة ووسائل التعریف المجسدة  2014أكتوبر  28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في •
لكل تسمیة أو إعادة تسمیة المؤسسات واألماكن والمباني العمومیة؛

المحدد للنظام الداخلي النموذجي للجنة الوالئیة للتسمیة أو  2014أكتوبر  28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في •
إعادة التسمیة؛

معالجة ملف اقتراحات تسمیة  وكیفیاتالمحدد لمكونات  2014أكتوبر  28القرار الوزاري المشترك المؤرخ في •
.المؤسسات واألماكن والمباني العمومیة أو إعادة تسمیتھا

المتعلقة بوضع حیز التنفیذ للمرحلة األولى من عملیة المسح المیداني لجمیع الشوارع والمباني  110/14 رقم•
والساحات والمؤسسات العمومیة؛

العملیة لوضع حیز التنفیذ عملیة التسمیة أو إعادة  الكیفیاتوالمتضمنة  2015 جانفي 27المؤرخة في  15/16رقم •
التسمیة خاصة في جانبھا المتعلق بتركیب اللوحات وترقیم المباني؛

؛المتعلقة بكیفیات اقتراح تسمیة األماكن والمباني العمومیة 2016دیسمبر  06المؤرخة في  492/16رقم •
والمتعلقة بتوضیح كیفیات تجسید مشاریع  2019نوفمبر  24المؤرخة في  31التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم •

.اقتراحات تسمیة األماكن و المباني والمؤسسات العمومیة
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مشاریع اقتراحات 
التسمیة على المستوى 

الوطني


