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السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك
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ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

الثالثاء الثالثاء 18  ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 26  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



18 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 263
26 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 10 - 254  مـؤرخ في 12  ذي الــقـعــدة عـام 1431 اHـوافق 20 أكــتـوبـر سـنـة r2010  يــحـدد صالحـيـات وزيـر
السياحة والصناعة التقليدية........................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10 - 255  مـؤرخ في 12  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق 20 أكــتـوبـر سـنـة r2010  يـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة
اHركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 10 - 256  مـؤرخ في 12  ذي الــقـعــدة عـام 1431 اHـوافق 20 أكـتــوبـر ســنـة r2010  يـحــدد مـهــام اHـفـتــشـيــة
العامـة لـوزارة السياحــة والصنـاعــة التقليديـة وتنظيمهـا وسيـرهـا................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10 - 257  مـؤرخ في 12  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق 20 أكـتـوبـر سـنة r2010  يـتـضـمن إنـشـاء اHـصـالح
اخلارجيـة لـوزارة السياحة والصناعة التقليديـة وحتديد مهامهـا وتنظيمهـا........................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 09 - 351  مـؤرّخ في 7 ذي الــقــعــدة عـام 1430  اHـوافق 26  أكــتــوبــر ســنـة r2009 يـعــدل ويــتــمم اHــرسـوم
الـــتــنــفـــيــذي رقـم 90 - 170 اHــــؤرخ فـي 9 ذي الــــقــعــــدة عـــام 1410 اHــــوافـق 2 يــــونــيــــو ســنــة 1990 الـــذي يــحـــدد شــروط
تخصيص اHنـح الدراسيـة ومبلغها (استدراك)................................................................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قــرار مـؤرخ في 10 شــوال عـام 1431 اHـوافق 19 سـبـتـمـبـر سـنـة r2010  يـتــضـمن جتـديـد تــشـكـيـلــة الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء
اخملتصة بأسالك موظفي الوزير األول.............................................................................................................

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية
قــرار مـؤرّخ في 2   ربــيع األوّل عـام 1431 اHـوافق 16 فــبـرايـر سـنـة r2010 يــعــدّل الـقـــرار اHـؤرّخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1428
اHوافق 3 ديسمبر سنة 2007 واHتضمّن تعيW أعضاء جلنة موادّ الصّحة النباتية ذات االستعمال الفالحي................
قــرار مؤرّخ في 28  شوال عام  1431 اHوافق 7 أكتوبر سنة r2010 يتضمّن تعيW أعضاء اللّجنة اHهنية اHشتركة للحليب..

GهنيHوزارة التكوين والتعليم اGهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 13 شـعـبـان عام 1431 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة r2010 يـعدّل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ
في 29 محـرّم عام 1430 اHوافق 26 يـنـاير سـنة r2009 الـذي يحـدد تـعداد مـناصب الـشـغل وتصـنـيفـها ومـدة الـعقـد اخلاص
بـاألعـوان الــعـامـلـW فـي نـشـاطـات احلــفظ أوالـصـيــانـة أواخلـدمـات بــعـنـوان اإلدارة اHــركـزيـة لـوزارة الــتـكـوين والــتـعـلـيم
..................................................................................................................................................... WهنيHا

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قــرار مـؤرّخ في 7 شــوال عـام 1431 اHـوافق 16 ســبــتـمــبــر ســنـة r2010 يــتــضــمّن تــفــويض اإلمــضـاء إلـى اHـديــر الــعــام  لــلـســكن
والبناء......................................................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1431 اHوافق 15 سبتمبر سنة r2010 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مديرة التنظيم والتعاون...
قراران مؤرّخان في 6 شوال عام 1431 اHوافق 15 سبتمبر سنة r2010 يتضمّنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مدير............

وزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثماروزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 12  جمادى الـثانية عـام 1431  اHوافق 26  مايـو سنة r 2010 يـتضمّن تـنظيم مديـرية الوالية
للصناعة وترقية االستثمارات في مصالح ومكاتب..........................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 10  شــعـبــان عـام 1431 اHـوافق 22 يـولــيـو ســنـة r2010 يـتــضـمّن تــعـيـW أعــضـاء مــجـلس إدارة اHــعـهــد الـوطـني
لإلنتاج والتنمية الصّناعية..........................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 12  شـوّال عام 1431 اHوافق 21 سـبتـمـبر سـنة r2010 يتـضـمّن تعـيـW أعضـاء مجـلس إدارة الـوكالـة الـوطنـية
لتطوير االستثمار......................................................................................................................................
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مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 10 -  - 254  مـؤرخ في  مـؤرخ في 12  ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
1431 اHــــوافق  اHــــوافق 20 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r  r2010  يـــحـــدديـــحـــدد عــام عــام 

صالحيات وزير السياحة والصناعة التقليديةصالحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزيـر األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة
rالتقليدية

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr ال ســـيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي 03 - 81 اHـؤرخ في
25 ذي احلـــجـــة عـــام 1423 اHــــوافق 26 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2003

الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر اHــــؤســـســــات الــــصــــغــــيـــرة
rتوسطة والصناعة التقليديةHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 350
اHــؤرخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 18 نـــوفـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يــــحـــــدد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــتـــــهــــيـــــئــــة

 rالعمرانية والبيئة والسياحة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يــقــتــرح وزيــر الــســيــاحــة والــصــنــاعـة
الـتقلـيديـةr في إطار السـياسـة العامـة للحـكومـة وبرنامج
عـمـلـهـا عـنـاصـر السـيـاسـة الـوطـنـيـة في مـيـاديـن الـسـيـاحة
والـــصــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيــديـــة ويـــتـــولى مـــتـــابـــعــة تـــطـــبـــيـــقـــهــا

ومراقبتها طبقا للقوانW والتنظيمات اHعمول بها.
ويقـدم نتـائج نشـاطه إلى الوزيـر األول واجتـماعات
احلــكــومــة ومـجــلـس الـوزراء حــسب األشــكــال والــكــيــفــيـات

واآلجال احملددة.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : �ـــــارس وزيـــــر الـــــســـــيـــــاحـــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــة
الـتقـلـيديـة صالحـياته بـاالتـصال مع الـقـطاعـات والـهيـئات
اHــعـــنـــيــة فـي حــدود اخـــتــصـــاصـــات كل مـــنــهـــا انــطـالقــا من
مــنـــظـــور الـــتـــنـــمـــيـــة اHـــســـتـــدامــة فـي مـــيـــادين الـــســـيـــاحــة

والصناعة التقليدية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
اHادة  اHادة  3 : : في مجال السـياحة يكـلف الوزير �بادرة
وتـصـور واقـتـراح كل اإلجـراءات والـهـيـئـات اخلـاصة الـتي

جتسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة.  

وبهذه الصفةr يكلف �ا يأتي :
- إعــداد وتــنــفــيــذ اســتــراتــيـجــيــة تــنــمــيــة الــســيــاحـة

rوضمان تنفيذها
- إعداد والسـهر عـلى تنفـيذ آلـيات ترقـية وتـقييس
االعـــتــــمـــاد واHــــراقـــبــــة وضـــبط الــــنـــشــــاطـــات الــــســـيــــاحـــيـــة
والفنـدقية واحلـمويـة واHناخـية والـسهر عـلى إدراجها في

 rإطار مخططات التهيئة السياحية
- إعـــداد واقــــتـــراح آلــــيـــات الــــتـــهــــيـــئــــة الـــســــيـــاحــــيـــة
والــتــدابــيـر اHــرتــبــطــة بـاحلــصــول عــلى الــعـقــار الــســيـاحي

 rواحملافظة على التراث السياحي
- اقــتـــراح كـل الــتـــدابـــيـــر الـــتـــقـــيــيـــســـيـــة اخملـــصـــصــة
لــلـــمــحــافـــظــة عـــلى الــعـــقــار الــســـيــاحي ومـــنــاطق الـــتــوسّع

 rواقع السياحية وتثمينهاHوا
- اHـــبـــادرة بـــالـــدراســـات االســـتــشـــرافـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقــة
بــــتــــنــــمـــيــــة الــــقــــدرات الــــوطـــنــــيــــة فـي مـــجــــال الــــســــيــــاحـــة
واحلــمـــامــات اHــعــدنــيــة واHــنــاخــيـــة والــعالج �ــيــاه الــبــحــر
والــــفـــروع اجلـــديــــدة وأعـــشـــاش اHــــنـــتـــوجــــات الـــســـيــــاحـــيـــة

 rوتنفيذها
- ضــــــمــــــان تـــــأطــــــيـــــر ومــــــتــــــابـــــعــــــة إجنــــــاز مـــــشــــــاريع

 rاالستثمارات السياحية
- وضـع آلــــيــــات الــــتــــخــــطــــيـط ومــــتــــابــــعــــة الــــتــــطــــور

 rالسياحي الداخلي والدولي
- الـــســـهـــر عــلـى الـــتــطـــويـــر والـــتـــثــمـــW األمـــثل لـــكل

 rنشآت والقدرات السياحية الوطنيةHا
- اHـشاركة في وضع اآللـيات الضروريـة للمـحافظة
عـــــلى الـــــفــــضـــــاءات احلــــســـــاســــة ذات جـــــلب ســـــيــــاحـي قــــوي

 rوترقيتها
- الـــــســــهـــــر عـــــلى تــــــنـــــفـــــيـــــذ اخملــــطـط الــــتـــــوجـــــيــــــهـي
للــتـهــيـئــة السـياحـية آفاق 2025 واخملـططـات التـوجيـهية

 rللوالية
- تصور وتوفـير جميع الشـروط الضرورية إلقامة
اHــشــاريع الــكــبــرى لــتــجــهــيــزات الــســيــاحــة طــبــقــا ألدوات

 rتنمية مناطق التوسع السياحي
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- اقـتـراح وتـنفـيـذ كل الـتـدابـيـر الـرامـيـة إلى إدماج
نــشــاط الـصــنـاعــة الــتـقــلـيــديــة في اHـنــظــومـة االقــتـصــاديـة

rالوطنية
- ترقية ودعم نشاط الـصناعة التقـليدية في بعدها

 rواد واخلدماتHالتقليدي إلنتاج ا
- إعـــداد وتــــنـــفــــيـــذ تـــدابــــيـــر الــــتـــحــــفـــيـــز فـي مـــجـــال
الـــتــــمــــوين والــــتـــســــويـق وتـــصــــديــــر مـــنــــتــــوج الـــصــــنــــاعـــة

rالتقليدية
- إعـداد وتـنــفـيـذ بـرامج وأعـمــال إعـادة اعـتـبـار مـهن

 rوحرف الصناعة التقليدية وضمان متابعتها
- اتــخــاذ كل الـتــدابــيــر الـتــشــريــعـيــة والــتــنـظــيــمــيـة
الـضــروريـة لـلـمــحـافـظـة عــلى تـراث الـصـنــاعـة الـتـقــلـيـديـة

الوطنية وإعادة االعتبارله وتثمينه.
اHــادة اHــادة 5 : : في مـــجــال اHـــواصـــفــات الـــتــقـــنــيـــةr يــســـهــر
وزيـر الـسـيـاحـة والـصـنـاعة الـتــقــلــيـديــةr ال ســيــمــا على

ما يأتي :
- احتـرام اHـطابـقة مع الـتـشريع والـتنـظـيم اHعـمول

 rبهما
- تطبيق التنظـيمات واHواصفات التقـنية اHتعلقة

 rبالسياحة والصناعة التقليدية
-  إعـداد الشروط التقـنية اHتعـلقة بإنشـاء وتسيير

هيئات السياحة والصناعة التقليدية.
اHادة اHادة 6 : : يسهر وزير السـياحة والصناعة التقليدية
عـلـى تـنــمـيــة اHــوارد الـبــشـريــة اHــؤهـلــة حلـاجــيــات تـأطــيـر

النشاطات اHكلف بها.
وبـــهـــذه الـــصـــفــةr يـــشـــارك مع مـــجـــمــوع الـــقـــطـــاعــات
اHـعــنــــيــة فـي إعـــداد تــنــفـيـــذ عــمــل الــدولــةr ال ســيّـمــا في
مجال تكوين اHـوارد البشرية وحتسW مستواها وجتديد

معارفها وتثمينها.

اHادة اHادة 7 : : يضع وزيـر السيـاحة والصـناعة الـتقلـيدية
األنظمـة اHعلومـاتية اHـتعلقـة بالنشـاطات التي تدخل في
صالحـيـاته ويـعد أهـدافـهـا والـتنـظـيم اHـتـعلـق بهـا ويـقـترح
الوسـائل الـبـشـريـة واHـاديـة الضـروريـة لـهـا بـاالتـصال مع

نظام االتصال واإلعالم الوطني.

اHـادة اHـادة 8 : : قــصـد تـنــفـيـذ صالحــيـاته وحتــقـيق األهـداف
اHـوكــلـة إلـيه يـعــد وزيـر الـسـيــاحـة والـصـنــاعـة الـتـقــلـيـديـة
ويـطـور استـراتيـجـية دائـرته ويـحدد الـوسائل الـقـانونـية

والبشرية والهيكلية واHالية واHادية الضرورية.
و�ــــكن الــــوزيــــر أن يــــقــــتــــرح أي إطــــار مــــؤســــســــاتي
لـلـتشـاور والـتنـسـيق ما بـW الـقطـاعات أو كـل هيـكل آخر
وأي جــهــاز مــنـاسـب بـطــبــيــعـتـه يـســمح بــالــتــكـفـل األحـسن

للمهام اHسندة له.

- اقتراح كل األشكال التـحفيزية واHدعـمة للترقية
والـتـوجيـه الفـضـائي لالسـتـثـمـار عـلى احلـكـومـة بـتـشـجيع
إجنـــاز مـــجــمـــعـــات ســـيــاحـــيـــة كــبـــرى ذات طـــاقــة إيـــوائـــيــة

 rكبيرة
- اHــــبـــــادرة واقــــتــــراح تــــدابــــيــــر حــــمــــايــــة وتــــنــــمــــيــــة
ومـــحـــافـــظـــة الـــعـــقــار الـــســـيـــاحـي وضــمـــان تـــوســـعـه دوريــا

 rعنيةHبالتنسيق مع القطاعات ا
- اHـشـاركـة في تـنـفـيـذ بـرامج األعـمـال الـرامـيـة إلى
حتـســيس فـاعــلي ومـهــنـيي الـســيـاحــة قـصـد تــرقـيـة ثــقـافـة
ســيـاحـيـة حـقــيـقـيـةr بـالـتــنـسـيق مع الـقــطـاعـات والـشـركـاء

 rWعنيHا
- حتــديــد اســتــراتــيــجــيــة تــرقــيــة االســتــعــمــال الــعـام
لــتــكــنـولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال والـتــجــديــد وتــشــجـيع

 rاقتنائها من طرف متعاملي ومهنيي السياحة
- الــســهــر بــالــتــنـســيق مـع الـقــطــاعــات اHــعــنــيـة عــلى
وضع نــــــظــــــام اإلعالم اإلحــــــصــــــائـي والـــــرصــــــد والــــــيــــــقــــــظـــــة

 rاالستراتيجية لتطور السياحة الوطنية والدولية
- حتــديـد ووضع أدوات اHـراقــبـة Hــمـارسـة نــشـاطـات

 rالسياحة
- الــــســـهــــر عــــلى تــــنـــفــــيـــذ ســــيــــاســـة تــــثـــمــــW اHـــوارد

 rالبشرية
- االقــتــراح عــلى احلــكــومــة الــنــصــوص الــتــشــريــعــيـة
والــتــنــظـيــمــيــة اHــتـعــلــقــة بــقــطـاع الــســيــاحــة والـعــمل عــلى

 rتنفيذها
- إعــداد وتـنــفــيـذ اســتــراتـيــجـيــة رامــيـة إلـى تـرقــيـة

السياحة الوطنية والدولية وضمان متابعتها.

اHــادة اHــادة 4 : : فـي مــجـــال الــصـــنــاعـــة الــتـــقــلـــيـــديــة يـــكــلف
الـــــوزيـــــر بــــاHـــــبـــــادرة وتــــصـــــور واقـــــتــــراح كـل اإلجــــراءات
والـهـياكـل اخلاصـة الـتي جتـسد تـنـفـيذ الـسـيـاسة الـوطـنـية

للصناعة التقليدية.
وبهذه الصفة يكلف �ا يأتي :   

- إعــداد وتــنــفــيــذ اســتــراتــيـجــيــة تــنــمــيــة الــصــنــاعـة
rالتقليدية وضمان تنفيذها

- إعـــداد أدوات الــــتـــرقـــيــــة والـــتـــقــــيـــيس واالعــــتـــمـــاد
واHـراقبـة وضـبط نشـاطات الـصنـاعـة  التـقلـيديـة والسـهر

 rعلى تنفيذ ذلك
- وضع أدوات الـتـخـطـيط ومتـابـعـة تـطور الـصـنـاعة

 rستوى الوطني والدوليHالتقليدية على ا
- اHـبـادرة واقـتـراح كل األعـمـال الـتي من طـبـيـعـتـها
تــشـــجــيع وضع وتـــرقــيـــة آلــيـــات الــتــمـــويل اخلــاصـــة الــتي

 rتتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

rفي الوزارات
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 03 - 82 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجـة عام 1423 اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنة 2003
واHتـضمن تـنظـيم اإلدارة اHـركزيـة في وزارة اHؤسـسات

rتوسطة و الصناعة التقليديةHالصغيرة وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 07 - 351
اHـؤرخ فــي 8 ذي القـعـــدة عـام 1428 اHـوافـق 18 نوفـمـبـر
سـنـة 2007 واHـتضـمن تنـظـيم اإلدارة اHركـزية في وزارة

rالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــادة األولـى :اHـــادة األولـى :  تـــشــتـــمـل اإلدارة اHــركـــزيـــة لــوزارة
السيـاحة والصـناعة الـتقلـيديةr حتت سـلطة الـوزيرr على

ما يأتي :

1 - األمـــW الـــعــامr - األمـــW الـــعــامr ويــــســــاعــــده مــــديــــرا (2) دراســــات
ويلـحق به مكـتب التنـظيم الـعام واHـكتب الوزاري لألمن

الداخلي للوزارة.

Wويـســاعـده ثـمـانـيـة (8) مـكـلـفـ rرئــيس الـديـوان - r2 - رئــيس الـديـوان
بالدراسات والتلخيصr يكلفون �ا يأتي :

- حتـــــضـــــيـــــر مــــشـــــاركـــــة الــــوزيـــــر فـي الــــنـــــشـــــاطــــات
احلــــكـــومــــيـــة وتــــلك اHــــرتـــبــــطـــة بــــالــــعالقـــات مـع الـــبــــرHـــان

rوتنظيمها
- حتــضــيــر نــشــاطـات الــوزيــر فـي مـيــدان الــعـالقـات

rالدولية والتعاون وتنظيمها
- حتــــــضـــــيــــــر عـالقــــــات الــــــوزيــــــر مع أجــــــهــــــزة اإلعالم

rوتنظيمها
- حتـــضـــيــر أنـــشـــطـــة الــوزيـــر في مـــيـــدان الــعـالقــات

rالعامة و تنظيمها
- مــــتــــابــــعـــــة الــــتــــظــــلـــــمــــات والــــعالقـــــات مع احلــــركــــة

rWاالقتصادي Wاجلمعوية والشركاء االجتماعي
- حتــــلــــيل الـــــبــــرامج الــــكــــبـــــرى لــــتــــنــــمــــيــــة الــــقــــطــــاع

rومتابعتها

اHادة اHادة 9 : : يسهر وزير السـياحة والصناعة التقليدية
على حـسن سير الهـياكل اHركـزية وغير اHـمركزة لـلقطاع

وكذا اHؤسسات العمومية اHوضوعة حتت وصايته.

اHــــادة اHــــادة 10 : : يــــشـــارك وزيــــر الــــســـيــــاحــــة والـــصــــنــــاعـــة
الــتــقــلـــيــديــة ويــقــدم مــســاهــمــتـه إلى الــســلــطــات اخملــتــصــة
اHـعـنــيـة في كل اHــفـاوضـات الـدولــيـة الـثــنـائـيــة واHـتـعـددة

األطراف اHرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة : 

- يـــســـهـــر عـــلـى تـــطـــبــــيق االتـــفـــاقــــيـــات واالتـــفـــاقـــات
الـدولـية ويـعـمل عـلى تـنـفيـذ الـتـدابـير اHـتـعـلـقة بـتـجـسـيد
االلــتــزامـــات الــتي تــكـــون اجلــزائــر طـــرفــا فــيـــهــا واخلــاصــة

 rبقطاع السياحة والصناعة التقليدية
- يشـارك في نـشاطـات الـهيـئـات اجلهـويـة والدولـية

 rالتي تدخل في مجاالت اختصاصاته
- يـضـمن بـالــتـنـسـيق مع الـوزيــر اHـكـلف بـالـشـؤون
اخلـارجـية تـمـثـيل الـقطـاع أمـام الـهيـئـات الـدوليـة اHـعـاجلة

 rللمسائل الداخلة في إطار اختصاصها
- يــــنـــــجــــز كل اHــــهـــــام األخــــرى اخلــــاصــــة بـــــالــــعالقــــات

الدولية التي قد توكل إليه من طرف السلطة اخملتصة. 

اHـادة اHـادة 11 : : تـلـغى جـمـيع األحـكـام اHـتـعـلـقـة بـالـصـنـاعـة
WـرسـومHـنصـوص عـلـيهــا فـي اHالـتـقلـيــديــة والـسيـاحـة ا
الـتــنــفـيــذيـW رقم 03 - 81 اHــؤرخ في  25 ذي احلــجــة عــام
1423 اHــــــوافـق 26 فـــــبــــــرايــــــر ســـــنــــــة 2003 ورقـم 350-07

اHــؤرخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 18 نـــوفـــمـــبــر
سنة  2007 واHذكورين أعاله.

اHـــــاداHـــــادّة ة 12 :   :  يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اHـــــرســـــــوم في اجلــــــريــــــدة
الرّسميـّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 12  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 10 -  - 255  مـؤرخ في  مـؤرخ في 12  ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
عـام عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 20 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r  r2010  يــتـضـمنيــتـضـمن
تنظيم اإلدارة اHركـزية لوزارة السيـاحة والصناعةتنظيم اإلدارة اHركـزية لوزارة السيـاحة والصناعة

التقليديةالتقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزيـر األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه



18 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 663
26 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

rــــعـــــنـــــيــــةHبــــاالتـــــصـــــال مع الـــــقــــطـــــاعـــــات ا rتـــــبـــــادر -
بــنــشــاطــات تــوجـــيه وتــرقــيــة االســتـــثــمــار والــشــراكــة في

rمجال السياحة وتنفيذها
- تــبــادر بــالــنــصــوص الــتــشـريــعــيــة و الــتــنــظــيــمــيـة

اHتعلقة بالنشاطات السياحية وتقترحها.

وتضم أربع (4) مديريات :
r مـــديــــريـــة مـــخــــطط جـــودة الــــســـيـــاحــــة والـــضـــبط - r 1 - مـــديــــريـــة مـــخــــطط جـــودة الــــســـيـــاحــــة والـــضـــبط        

وتكلف �ا يأتي :
- إعـداد و اقـتـراح االسـتـراتـيـجـيـة اHـتـعـلـقـة �خـطط

rجودة السياحة والضبط
- وضع اآللـــيــــات احملـــفــــزة لـــتـــرســــيخ مـــخــــطط جـــودة

rالسياحة
- الـسـهـر عـلى وضع وسـائل مـخـطط جـودة الـسـيـاحـة

rقصد السياحي اجلزائري ومتابعة تنفيذهاHوترقية ا
- اHــبـادرة بــآلـيــات تـطــويـر الــنــشـاطــات الـســيـاحــيـة

 rواقتراحها وفقـا للسياسة الوطنية لتطوير السياحة
- اقـتـراح مقـايـيس اسـتغـالل النـشـاطـات السـيـاحـية

rوتنفيذها
- اHــبـادرة بــكل نـشــاط من شــأنه تـشــجــيع الـشــراكـة

rمهنيي السياحة واقتراحه Wوالتعاون ب
- الـســهــرr بــالـتــشــاور مع الــقـطــاعــات اHـعــنــيــةr عـلى

rالتسهيالت في السياحة
- تسلـيم الرخص التـنظـيميـة واالعتمـادات اHتعـلقة

rهن السياحيةHبالنشاطات وا
- تولي األمـانة التـقنيـة للجـان االعتماد والـتصديق

rللمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة Wالقانوني
- اHــبـادرة بــالـنــصـوص الــتــشـريــعـيــة والـتــنـظــيـمــيـة

اHتعلقة �خطط اجلودة السياحية.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

rـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة خملــــطط جـــودة الــــســـيــــاحـــةHا - rـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة خملــــطط جـــودة الــــســـيــــاحـــةHأ  - ا
وتكلف �ا يأتي :

- اHـســاهـمـة فـي إعـداد اسـتــراتـيـجــيـة مــخـطط جـودة
rالسياحة اجلزائرية والسهر على تنفيذها

- تـرقـيـة وضع عـناصـر مـخـطط جـودة الـسـيـاحـة بكل
rالية والعمل على تقييمهاHالوسائل القانونية وا

- ترقـية مخـطط جـودة السيـاحة والـتعـريف به لدى
rومهنيي السياحة WتعاملHا

- مـــتــابــعـــة نــشــاطـــات الــتـــكــوين و تـــطــبــيـق تــشــريع
rالعمل اخلاص بالقطاع

- حتـضـير احلـصـائل والـبـرامج اHـرتـبطـة بـنـشـاطات
القطاع وتعزيزها.

3 - اHـــفـــتــــشـــيـــة الـــعـــامــة : - اHـــفـــتــــشـــيـــة الـــعـــامــة : الـــتي يـــحـــدد تـــنـــظـــيـــمـــهــا
ومهامها �وجب نص خاص.

 4 - الهياكـل اآلتية : - الهياكـل اآلتية :

 rديرية العامة للسياحةHا  -
 rديرية العامة للصناعة التقليديةHا  -

rمديرية الدراسات والتخطيط واإلحصائيات  -
rوارد البشريةHا Wمديرية التكوين وتثم  -

 rمديرية اإلتصال والتعاون  -
rمديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق -

-  مديرية اإلدارة العامة والوسائل. 

اHــادة اHــادة 2 : : اHــديــريــة الـــعــامــة لـلــســــيــاحــة اHــديــريــة الـــعــامــة لـلــســــيــاحــةr وتـكـلف
�ا يأتي :

- تبادر باستراتيـجية التنمية اHـستدامة للسياحة
rوتقترحها

- تــعـد اســتـراتـيــجـيــة ضـبط الـنــشـاطــات الـسـيــاحـيـة
rوالسهر على وضعها حيز التنفيذ

- تــســهــر عـلـى وضع حـيــز الــتــنـفــيــذ وســائل مــخـطط
rاجلودة للسياحة اجلزائرية

- تـسـهـر عـلى وضع حـيـز الـتـنـفـيـذ آلـيـات الـتقـيـيس
rورقابة النشاطات السياحية

- تــسـلم الـرخـص الـقـانــونـيـة واالعــتـمــادات اHـتـعــلـقـة
rهن السياحيةHبالنشاطات وا

- تـــبــادر بـــبــرامج تـــرقــيـــة الــنـــشــاطـــات الــســـيــاحـــيــة
rواقع السياحية ووضعهاHومناطق التوسع وا

- تقترح و تقيّم دراسـات التهيئة الـسياحية وتقوم
rباعتمادها

- تـقتـرحr بـاالتـصال مع الـقـطـاعات اHـعـنـيةr تـدابـير
rاحلصول على العقار السياحي ووسائله وآلياته

- تـقــتـرح تـدابــيـر وآلــيـات حـفظ الــتـراث الــسـيـاحي
rالوطني

- تـبـادر بـوضع أقـطـاب االمـتـيـاز السـيـاحـي وتـسـهر
rعلى تطويرها

- تــــشـــارك في تـــقــــيـــيم اســــتـــعـــمـــال اHــــوارد اHـــالـــيـــة
اخملـصــصــة بـعــنـوان صــنــدوق تـدعــيم االســتـثــمــار وتـرقــيـة

rالنوعية السياحية وحتسينها
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- تــرقـــيــة كل نــشـــاط شــراكــة مع اجلــمـــاعــات احملــلــيــة
والـهيـئات الـعـمومـية وفـقا لـتوجـيهـات وأهداف الـسيـاسة

rستدامة للسياحةHالوطنية للتنمية ا
- اHــسـاهـمـة في تـقــيـيم اسـتـعــمـال اHـوارد اخملـصـصـة
في إطـــار صـــنـــدوق دعم االســـتـــثــمـــار والـــتـــرقـــيـــة و جــودة

rالنشاطات السياحية
- مــتــابـــعــة مــلـــفــات الــشـــراكــة الــثـــنــائــيـــة واHــتــعــددة

rعنيةHاألطراف بالتنسيق مع الهياكل ا
- الـسـهــر عـلى إعـادة تـأهــيل اHـهـرجـانـات الــسـيـاحـيـة
والتظـاهرات األخرى واحلـفاظ عليـها وتثـمينهـا باالتصال

rعنيةHمع القطاعات ا
- اHــبـادرة بــالـنــصـوص الــتــشـريــعـيــة والـتــنـظــيـمــيـة

اHتعلقة بالترقية السياحية واقتراحها.
2 - مديرية التهيئة السياحيةr - مديرية التهيئة السياحيةr وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد و اقتـراح االسـتراتـيـجـية اHـتـعلـقـة بتـطـوير
rالسياحة وتهيئتها

rــــعــــنــــيــــةHبــــاالتــــصــــال مع الــــقــــطــــاعــــات ا rاقــــتــــراح -
الـــتـــدابـــيـــر الــــرامـــيـــة إلى االســـتـــغالل الــــعـــقالني لـــلـــعـــقـــار

 rالسياحي اخملصص لالستثمار
- الـسـهـر عـلى تنـفـيـذ الـقـواعـد اHنـصـوص عـلـيـها في

rاخملطط التوجيهي للتهيئة السياحية
- اHـبــادرة بـالـنـصـوص الـتــشـريـعـيـة و الـتـــنـظـيـمـيـة

اHتعلقـة بالتطوير والتهيئة السياحية واقتراحها.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ أ   - اHـديـرية الـفرعـيـة للـتـهيـئة الـسـياحـيةr - اHـديـرية الـفرعـيـة للـتـهيـئة الـسـياحـيةr وتـكلف
�ا يأتي :

- اHـــشــاركــة فـي إعــداد االســتـــراتــيـــجــيــة فـي مــيــدان
rالتهيئة السياحية

- إعـداد دراسـات تـهـيـئـة مـنـاطق الـتـوسع الـسـيـاحي
rواقع السياحيةHوا

Wالـــســـهـــر عـــلـى حـــفظ الـــعـــقـــار الـــســـيـــاحي وتـــثـــمـــ -
rواقع السياحيةHا

- حتـديــد قـواعـد الــتـهــيـئـة الــسـيـاحــيـة بــاالتـصـال مع
 rعنيةHالقطاعات ا

- إعــداد كل الـــتــدابــيـــر الــكــفـــيــلــة بـــتــســهـــيل حــصــول
rعلى العقار السياحي ووضعها حيز التنفيذ WتعاملHا

- اقــتــراح إجنـاز الــتــجــهـيــزات والــهــيـاكل الــقــاعــديـة
rاألسـاسـيـة الضـروريـة لـتـرقيـة االسـتـثـمارات الـسـيـاحـية

rعنيةHباالتصال مع القطاعات والهيئات ا

- إعــداد وســائـل الــتــقــيــيس واالعــتــمــاد لــلــنــشــاطــات
والـــفــروع واألعــشــاش الــســيــاحــيـــة اجلــديــدة والــســهــر عــلى

rتنفيذها
- إعداد النصوص التشـريعية والتنظيمية اHتعلقة

باجلودة في السياحة واقتراحها .
ب  - اHديـرية الـفرعـية لـلضـبط واHراقـبة - اHديـرية الـفرعـية لـلضـبط واHراقـبةr وتـكـلـف

�ا يأتي :
- اHــســاهـــمــة في إعـــداد االســتــراتـــيــجــيـــة في مــجــال

rضبط النشاطات السياحية
- إعـــــداد تــــــدابـــــيـــــر ضـــــبـط الـــــنـــــشــــــاطـــــات والـــــفـــــروع

rالسياحية الشبيهة ومتابعة تنفيذها
- مــــسك وحتـــيـــW الـــســــجل الـــوطـــنـي لـــلـــمـــؤســـســـات

rالسياحية والفنادق ووكاالت السياحة واألسفار
- الـــقـــيـــام أو إســــنـــاد الـــقــــيـــام بـــعــــمـــلـــيــــات الـــرقـــابـــة
الــتــنـــظــيــمـــيــة Hــمــارســـة الــنــشـــاطــات واHــهـن ذات الــصــلــة

rبالسياحة
- تــــعـــريف وحتـــديــــد الـــقـــواعـــد واHـــقــــايـــيس اخلـــاصـــة
اHــنـــظــمــة لـــلــمــهن والـــنــشــاطـــات ذات الــصــلـــة بــالــســـيــاحــة

rومتابعتها
- دراســـة طــــلــــبــــات ومــــلـــفــــات تــــرتــــيب اHــــؤســــســـات
الـسـيـاحـيـة والـفـصل فـيهـا بـالـتـنـسـيق مع جلـنـة الـتـرتيـب

rـقررة في هذا الصددHا
- تولـي األمانـة الـتـقـنـيـة للـجـان تـرتـيب اHـؤسـسات

rالسياحية
WتـعلقHسـاهمة في إعـداد التشـريع والتنـظيم اHا -
بـالــنـشـاطـات الـسـيــاحـيـة والـفـروع واألعـشــاش الـسـيـاحـيـة

اجلديدة.
ج  - اHديـرية الـفـرعيـة للـترقـيـة السـياحـيةr - اHديـرية الـفـرعيـة للـترقـيـة السـياحـيةr وتـكلف

�ا يأتي :
- اHــــشـــاركــــة في إعــــداد اســـتــــراتــــيـــجــــيـــة الــــتـــرقــــيـــة

rالسياحية
- حتـــلــــيل تــــطــــور األســــواق الـــســــيــــاحــــيـــة الــــعــــاHــــيـــة

rومتابعتها
- اقــتــراح الـــتــدابــيـــر الــرامــيــة إلـى تــعــزيـــز مــقــصــد

rاجلزائر
- اقتـراح التدابـير الرامـية إلى تسـهيل النـشاطات

rالسياحية
WتدخلHدعم النشاطات الـتي يبادر بها مختلف ا -

rنشاطاتهم Wفي ميدان السياحة وحتقيق االنسجام ب
- دعم نــشــاطــات الــتــرقــيـة الــتـي تــبـادر بــهــا دواوين

rالسياحة احمللية الناشطة في ميدان السياحة
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- دراســـــة و تــــــقـــــيـــــيم والــــــبت فـي جـــــدوى مـــــشـــــاريع
rاالستثمار السياحي

- تـــوجــيـه االســـتــثـــمـــارات الـــســيـــاحـــيـــة وتــرقـــيـــتـــهــا
rواقتراح كل التدابير قصد تشجيعها

- حتـــــديـــــد شـــــروط ومـــــعـــــايـــــيـــــر تـــــمـــــوقع اHـــــشـــــاريع
rناطق الواجب ترقيتهاHالسياحية في ا

- التأكـد من مطـابقـة مشاريع االسـتثـمار الـسياحي
rخملططات التهيئة السياحية

- مسك بطاقية وطـنية وجهوية ومحـلية للمشاريع
rذات العالقة مع السياحة

-  مـــتــابـــعـــة اHـــشــاريـع الــســـيـــاحـــيــة اHـــوافق عـــلـــيـــهــا
rودعمها ومرافقتها

-  اHــبـادرة بـالــنـصـوص الــتـشـريــعـيـة والــتـنـظــيـمـيـة
اHتعلقة بدعم اHشاريع السياحية واقتراحها.

: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

rـشاريع الـسيـاحيةHـديريـة الفرعـية لـتقـييم اHا -  rـشاريع الـسيـاحيةHـديريـة الفرعـية لـتقـييم اHأ   - ا
وتكلف �ا يأتي :

- اHـشاركـة في إعداد اسـتراتـيـجيـة تقـييم اHـشاريع
rالسياحية

- اقــــتــــراح شـــــروط ومــــعـــــايــــيــــر تـــــمــــوقع اHـــــشــــاريع
rالسـياحية

rدراسة مشـاريع االستثمار السياحي وتقييمها -
- إنــــشــــاء بــــنـك مــــعــــطــــيــــات مــــتــــعــــلــــقــــة بــــاHــــشــــاريع

rالسياحية
- ضـمـان األمـانـة الـتــقـنـيـة لـلـجـنـة اHــكـلـفـة بـاHـوافـقـة

rتعلقة بالسياحةHشاريع اHعلى ا
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

الضرورية لتقييم اHشاريع  السياحية.

ب - اHــديــريـة الــفــرعـيــة لــدعم اHـشــاريع الــســيـاحــيـةب - اHــديــريـة الــفــرعـيــة لــدعم اHـشــاريع الــســيـاحــيـة
ومتابعتهاrومتابعتهاr وتكلف �ا يأتي :

- اHـســاهـمــة في إعـداد اســتـراتــيـجــيـة دعم اHــشـاريع
rالسياحية ومتابعتها

rتعلقة بالسياحةHشاريع اHتولي متابعة إجناز ا -
- إنــــشــــاء بــــنـك مــــعــــطــــيــــات مــــتــــعــــلــــقــــة بــــاHــــشــــاريع

rالسياحية
- اHـــــبــــادرة بـــــكـل تــــدابـــــيـــــر لـــــتــــشـــــجـــــيع نـــــشـــــاطــــات

rوجودةHاالستثمار أو عصرنة االمكانيات ا

- اHـبــادرة بـالــنـصـوص الــتـشــريـعـيــة والـتـــنـظـيــمـيـة
rتعلقـة بالتهيئة السياحية واقتراحهاHا

- اHــشــاركــة بـــالــتــشــاور مع اHــؤســســات والــهــيــئــات
r عنية في تشكيل الوعاء العقاري للقطاعHا

- اHـشــاركـة فـي إعـداد اخملــطط الـتــوجــيـهي لــلـتــهـيــئـة
السياحية ووضعه حيز التنفيذ.

rديـرية الفـرعيـة ألقطاب االمـتياز الـسياحيHا - rديـرية الفـرعيـة ألقطاب االمـتياز الـسياحيHب  - ا
وتكلف �ا يأتي :

- اHـــشــاركــة فـي إعــداد االســتـــراتــيـــجــيــة فـي مــيــدان
rأقطاب االمتياز السياحي

- دراســة آلــيــات ووســائل وتــدابــيــر حتــديــد أقــطــاب
االمـتــيـاز الــسـيــاحي واقـتــراحـهــا وإعـداد بــطـاقــيـة وطــنـيـة

rمتعلقة �واردها وإمكانياتها
- اHـبادرة بـكل الـتدابـير الـضـرورية إلنـشاء أقـطاب

rعنيةHاالمتياز باالتصال مع القطاعات ا
WـتـدخـلHا Wاإلشـراف عـلى نـشـاطـات االنـسـجـام بـ -

rداخل أقطاب االمتياز السياحي وفيما بينها
- تـــرقــيـــة أقــطـــاب االمــتـــيــاز الــســـيــاحـي لــدى رجــال

rستثمرين الذين �لكون القدراتHاألعمال وا
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
الـــضـــروريــة لـــتـــطــويـــر االمــكـــانـــيــات اHـــتـــعــلـــقـــة بــأقـــطــاب

االمتياز السياحي وتثمينها.
ج  - اHـــديــريــة الــفــرعـــيــة لــلــمـــحــافــظــة عـــلى مــنــاطق - اHـــديــريــة الــفــرعـــيــة لــلــمـــحــافــظــة عـــلى مــنــاطق

التوسع واHواقع السياحيةrالتوسع واHواقع السياحيةr وتكلف �ا يأتي :
- اHـــشـــاركـــة في إعـــداد االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقــة

rواقع السياحيةHمناطق التوسع وا Wبتثم
- اقـــــتــــــراح تـــــعــــــريف مــــــنـــــاطـق الـــــتــــــوسع واHــــــواقع

rالسياحية اجلديدة و حتديدها وتصنيفها
- متابعة ملفات االمتياز الستغالل مناطق التوسع

rواقع السياحيةHوا
- مـــسـك بــطـــاقـــيـــة حـــول مــنـــاطـق الــتـــوسع واHـــواقع

rالسياحية وقدراتها
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
الـــضــروريــة لــلــمــحــافــظــة عــلى مـــنــاطق الــتــوسع واHــواقع

السياحية.

rـــشـــاريع الـــســـيـــاحـــيــةHمـــديـــريــة تـــقـــيـــيـم ودعم ا - rـــشـــاريع الـــســـيـــاحـــيــةH3 - مـــديـــريــة تـــقـــيـــيـم ودعم ا
وتكلف �ا يأتي : 

- اHـبــادرة بــاسـتــراتــيـجــيــة دعم ومــرافـقــة اHــشـاريع
rالسياحية واقتراحها
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: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــثــمـــW اســتـــعــمـــال اHــيــاهأ - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــثــمـــW اســتـــعــمـــال اHــيــاه
احلمويةr احلمويةr وتكلف �ا يأتي :

- اHشاركة في إعداد اسـتراتيجية تـثمW استعمال
rياه احلمويةHا

rضمان إعداد احلصيلة احلموية -
- إحـــــصــــاء اHــــنــــاطق الــــتـي �ــــكن أن تــــشـــــكل مــــواقع

rمناخية وضمان احلفاظ عليها
rوارد احلموية عبر التراب الوطنيHإعداد جرد ا -
- الــســهــر عــلى حــمــايــة اHــيــاه احلـمــويــة ومــراقــبــتــهـا

rوتثمينها
- منح شهادات التصديق على نوعية اHياه احلموية

rقبل استغاللها
- منح الرخص اHتعـلقة بحق امتياز استغالل اHياه

rاحلموية
- ضمان األمـانة التقـنية للـجنة التـقنية لـلحمامات

rعدنيةHا
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة باستعمال اHياه احلموية.

ب - اHــديــريـــة الــفــرعــيـــة لــتــأطــيــر نـــشــاطــات ومــهنب - اHــديــريـــة الــفــرعــيـــة لــتــأطــيــر نـــشــاطــات ومــهن
وحرف احلمامات اHعدنيةrوحرف احلمامات اHعدنيةr وتكلف �ا يأتي :

- اHــــشـــــاركــــة فـي إعــــداد اســـــتــــراتـــــيـــــجــــيـــــة تــــأطـــــيــــر
rالنشاطات احلموية

- اقـــتـــراح r بــاالتـــصـــال مع اHـــؤســـســات والـــهـــيـــئــات
اHـعـنيـةr كل الـتـدابيـر الـراميـة إلى تـطويـر اHـهن واحلرف

rاحلموية
- اقـتراح  مـخططـات تطـوير الـنشـاطات الـسيـاحية
Wاخلــاصــة بـــالــعالج والـــصــحــة  والـــراحــة عن طــريـق تــثــمــ

rياه احلموية والبحريةHا
- اHـبادرة �ـخـططـات تـكوين وحتـسـW اHسـتوى في
مـــجــال احلــرف واHــهن ذات الــصــلـــة بــاحلــمــامــات اHــعــدنــيــة

rواقتراحها
- اHــشـــاركـــة في إعـــداد بــرامـج الــتـــكـــوين في مـــجــال

rاحلرف احلموية
- اقـتــراح ¥ـاذج وقــواعـد تـســيـيــر احملـطـات احلــمـويـة

rوفقا للمعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
الـــضـــروريـــة لـــتـــأطـــيـــر الـــنـــشـــاطـــات واHـــهـن واحلــرف ذات

الصلة  باحلمامات اHعدنية.

- ضـمـانr باالتـصـال مع الـقطـاعـات اHـعـنيـةr مـرافـقة
rشاريع السياحيةHفي مختلف مراحل إجناز ا WرقHا

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
الضرورية لدعم اHشاريع السياحية ومتابعتها.

4 - مـــديـــريـــة احلــــمـــامـــات اHـــعـــدنــــيـــة و الـــنـــشـــاطـــات - مـــديـــريـــة احلــــمـــامـــات اHـــعـــدنــــيـــة و الـــنـــشـــاطـــات
احلمويةr احلمويةr وتكلف �ا يأتي : 

- اHــبــادرة بـاســتــراتــيـجــيــة إحـصــاء اHــيــاه اHـعــدنــيـة
rوحتديدها واستغاللها وترقيتها واقتراح ذلك

- حتـديد واقتراح الـتدابيـر والنشاطـات الضرورية
rعدنيةHياه احلموية واHحلماية وحفظ ا

- إحـصـاء اHـيـاه احلـمـويـة واHـعـدنـيـة وضـمـان مـحـيط
rحمايتها

- إحـــــصــــاء اHــــنــــاطق الــــتـي �ــــكن أن تــــشـــــكل مــــواقع
rمناخية وضمان احلفاظ عليها

- الــقـــيـــامr بـــانـــتـــظـــامr بــتـــصـــنـــيف اHـــيـــاه احلـــمـــويــة
واHعدنية وترتـيب اHؤسسات اHكلفة بـاستغاللها والقيام
بــكـل عــمل يــرمـي إلى تــرقــيـــتــهــا عـــلى اHــســتـــوى الــوطــني

rوالدولي
- اقـتــراح ¥ـاذج وقــواعـد تـســيـيــر احملـطـات احلــمـويـة

rوفقا للمعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ

- الـــقــــيـــام بـــكـل الـــتـــدابــــيـــر الـــرامــــيـــة إلى عــــصـــرنـــة
وتـــأهـــيل اHـــؤســـســات واحملـــطـــات احلـــمــويـــة بـــاالتــصـــال مع

rعنيةHالقطاعات ا
-  ضـــمــان إعــداد احلـــصــيــلــة احلـــمــويــة والــســـهــر عــلى

rستمرHحتيينها ا
-  تــرقــيـة تــطـور احلــمـامــات اHــعـدنــيـة والــنـشــاطـات

rالعالجية والراحة
-  اHـبـادرة �ـخــطـطـات الـتـكـوين وحتـسـW اHـسـتـوى
في مجـال احلرف واHـهن ذات العالقة بـاحلمـامات اHعـدنية

rواقتراحها
-  مــنح الـرخص اHــتـعــلـقــة بـامــتـيــاز اسـتـغـالل اHـيـاه

rاحلموية
-  ضمان األمانة التقـنية للجنة التقنية للحمامات

rعدنيةHا
- اقـتراح التدابيـر التحفـيزية الرامـية إلى تطوير

rعدنيةHاالستثمار في ميدان احلمامات ا

-  اقــتــراح الـنــصــوص الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيـة
اHتعلقة باحلمامات اHعدنية.
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- اHـــــبـــــادرة بـــــكـل عـــــمـل تـــــشـــــاوري مـع الـــــفـــــضـــــاءات
rالوسيطة

- اقــتــراح الـنــصــوص الــتــشــريــعــيــة و الــتــنــظــيــمــيـة
الضرورية لتطوير الصناعة التقليدية.

: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ  - اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــدعـم نــشـــاطــات الــصـــنــاعــة - اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــدعـم نــشـــاطــات الــصـــنــاعــة
التقليديةrالتقليديةr وتكلف �ا يأتي :

- اHساهمة في إعـداد استراتيجيـة الدعم لنشاطات
 rالصناعة التقليدية

- اقـتــراح تـدابيـر الـتشـجيـع االقـتـصادي في مـجال
تــمـــوين مـــنــتــوجـــات الــصـــنــاعـــة الــتـــقــلــيـــديــة وتـــســويـــقــهــا

r وتصديرها
- دراســــة واقـــتـــراح كل الـــتـــدابـــيـــر و/أو اإلجـــراءات

rالرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية
- ضمـان مـتـابعـة تـنـفيـذ مـخـطـطات عـمل مـؤسـسات

rدعم القطاع
- اHــبـادرة بــكل األعـمــال الـتــشـاوريــة مع الــفـضـاءات

rالوسيطة
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية.
ب  - اHديرية الفرعية للدراساتr - اHديرية الفرعية للدراساتr وتكلف �ا يأتي :
- اقـتـراح برامج الـدراسـات الـواجب القـيـام بـها في

rميدان تطوير الصناعة التقليدية
- اHـــشـــاركـــة في إعـــداد بـــرامـج  تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية ومتابعة تنفيذها
- مــتـابـعـة اإلدمـاج االقـتـصـادي لــنـشـاطـات الـصـنـاعـة

 rالتقليدية في البرامج احمللية للتنمية
- إعداد دراسات األثـر اHتـعلـقة بنـشاطـات الصـناعة

 rالتقليدية
- اHــــســــاهــــمــــة في إعــــداد الــــدراســــات الــــرامــــيــــة إلى
تــكــيــيـف مــنــتــوجــات الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة مع مــعــايــيــر

ومتطلبات السوق الداخلي واخلارجي.

2 - مـــديــريــة تـــنـــظــــيـم اHـــهـن واحلـــرفr - مـــديــريــة تـــنـــظــــيـم اHـــهـن واحلـــرفr وتـــكــــلــف
�ــا يأتي :

- اHـــبـــادرة بـــاســـتــراتـــيـــجـــيـــة تـــطـــويــر مـــهـن وحــرف
rالصناعة التقليدية واقتراحها

- مـــسك وتـــســـيــيـــراHـــدونــة الـــقـــطــاعـــيـــة لــنـــشـــاطــات
rالصناعة التقليدية

rــديــريـــة الــعــامــة لــلـــصــنــاعــة الــتـــقــلــيــديــةHا : rــديــريـــة الــعــامــة لــلـــصــنــاعــة الــتـــقــلــيــديــةHــادة 3 : اHــادة اHا
وتكلف �ا يأتي :

- إعـداد اسـتـراتـيـجـيـة تـطـوير الـصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية
r واقتراحها

- إعـداد مــخـطــطـات الــتـطــويـر واإلدمــاج االقـتــصـادي
rلنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها

- حتــــديــــد وتــــنــــفـــيــــذ قــــواعــــد تــــنــــظــــيم مــــهـن وحـــرف
rالصناعة التقليدية

- مـــسك وتــســـيــيـــر اHــدونـــة الــقـــطــاعـــيــة لـــنــشـــاطــات
        rالصناعة التقليدية

- اقـتــراح تـبـعــات اخلـدمــة الـعـمــومـيـة الــتي تـســتـنـد
Hـؤســسـات وهــيـئــات الــدعم لـقــطـاع الــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة

 rوضمان تنفيذها
- اHبادرة �خطـطات ترقية النـشاطات ومنتوجات
الــصــنــاعــة الــتــقــلـيــديــة عــلى مــســتــوى األســواق الــداخــلــيـة

rواخلارجية ومتابعة تنفيذها
- اHـــــبــــادرة بـــــالــــدراســـــات الــــرامـــــيــــة إلـى تــــكـــــيــــيف

rمنتوجات الصناعة التقليدية مع متطلبات السوق
-  تـنــفـيـذ اإلجـراءات اHــقـررة من الـلــجـنـة الــوطـنـيـة
اHـكـلـفـة بـالـصنـدوق الـوطـني لـتـرقـيـة نـشـاطـات الـصـنـاعة

rالتقليدية
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالصناعة التقليدية.

وتضم ثالث (3) مديريات :

1 - مـديـرية تـطـويـر الصــنـاعـة الـتقـلـيـديةr - مـديـرية تـطـويـر الصــنـاعـة الـتقـلـيـديةr وتـكـلـف
�ا يأتي :

- اHــــبـــادرة بــــاســــتـــراتــــيــــجـــيــــة تــــطـــويــــر الــــصـــنــــاعـــة
rالتقليدية واقتراحها

- إعـــداد مــــخـــطـــطــــات وبـــرامج اإلدمــــاج االقـــتـــصـــادي
 rلنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها

- إعــــداد الــــبــــرامـج احملــــلــــيـــــة لــــتــــطــــويـــــر الــــصــــنــــاعــــة
rالتقليدية ومتابعة تنفيذها

- اHبادرة بالدراسـات الرامية إلى تكـييف وترقية
مـنـتــوجـات الــصـنـاعــة الـتـقــلـيــديـة في الــدوائـر الـتــجـاريـة

rاخلارجية والداخلية
- إعداد دراسات األثـر اHتـعلـقة بنـشاطـات الصـناعة

rالتقليدية
- اقــتــراح تــدابــيـــر حتــفــيــزيــة  في مــجــال الــتــمــوين

rوالتسويق والتصدير
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- اقـتراح ومتـابعـة تنفـيذ تـبعـات اخلدمة الـعمـومية
rوكلة من طرف الدولة إلى مؤسسات دعم القطاعHا

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بتأطير النشاطات واHهن.

3 -  مديرية الصناعة التقليديةr -  مديرية الصناعة التقليديةr وتكلف �ا يأتي :
- إعــداد واقــتـراح اســتـراتــيـجــيــة تـطــويـر الــصـنــاعـة

rالتقليدية وترقيتها
- إعـداد واقــتـراح قــواعــد مـراقــبـة جــودة مــنـتــوجـات

rالصناعة التقليدية
- وضع وضــمــان مــتــابــعــة نــظــام عالمــة اجلــودة ودمغ

rمنتوجات الصناعة التقليدية
- إعـــداد الـــبـــرامج الـــســـنـــويـــة لــتـــرقـــيـــة مـــنـــتـــوجــات

rالصناعة التقليدية واقتراحها
- تــنــفــيــذ الـتــدابــيــر اHـقــررة من الــلــجــنـة الــوطــنــيـة
اHـكـلـفـة بـالـصنـدوق الـوطـني لـتـرقـيـة نـشـاطـات الـصـنـاعة

rالتقليدية
- حتـــديــد واقـــتـــراح إجـــراءات احملـــافــظـــة والـــنـــهــوض

rبالتراث الصناعي التقليدي وحمايته
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالصناعة التقليدية.
: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

rـديريـة الفـرعـية لـترقـية الـصنـاعة الـتقـليـديةHا - rـديريـة الفـرعـية لـترقـية الـصنـاعة الـتقـليـديةHأ  - ا
وتكلف �ا يأتي : 

- اHـساهمة في إعداد اسـتراتيجـية ترقيـة الصناعة
rالتقليدية

- اقتراح ومتابعـة تنفيذ البرامج الـسنوية لترقية
rمنتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية

- إعداد برنـامج اليوم الـوطني لـلصنـاعة الـتقلـيدية
والـــفـــنـــيـــة واHـــســـابــقـــات الـــوطـــنـــيـــة واحملـــلــيـــة لـــلـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية ومتابعة تنفيذها
- ضـمـان تنـفـيذ الـتـدابيـر اHـقررة من طـرف الـلجـنة
الـوطـنـيـة اHـكـلـفـة بـالـصنـدوق الـوطـنـي لـتـرقـيـة نـشـاطات

rالصناعة التقليدية
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بترقية الصناعة التقليدية.
ب  - اHديرية الفرعية للجودةr - اHديرية الفرعية للجودةr وتكلف �ا يأتي : 

- اHسـاهـمـة في إعـداد اسـتراتـيـجـيـة تطـويـر نـوعـية
rمنتوجات الصناعة التقليدية

- اقـــتــــراحr بــاالتـــصـــال مع اHـــؤســـســات والـــهـــيـــئــات
اHــعـــنــيـــةr كل الــتـــدابــيـــر الــرامـــيــة إلى تـــطــويـــر اHــؤهالت

rرتبطة �هن وحرف الصناعة التقليديةHا
- اقـــتـــراح تــبـــعـــات اخلـــدمــة الـــعـــمــومـــيـــة اHــمـــنـــوحــة
Hـؤســسـات وهــيـئــات الــدعم لـقــطـاع الــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة

rومتابعة تنفيذها
Wــتـــواصـل والـــتـــمـــهــHاقـــتـــراح بـــرامج الـــتـــكـــويـن ا -
اHـتـعـلـقــة بـنـشـاطـات الــصـنـاعـة الــتـقـلـيـديــة بـالـتـشـاور مع

rعنية و تقييم تأثيرهاHالقطاعات و اجلمعيات ا
- مــتــابــعــة نــشـــاط جلــان الــتــأهــيل لــغــرف الــصــنــاعــة

rالتقليدية واحلرف
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بحرف ومهن الصناعة التقليدية.

: W(2) فرعيتWوتضم مديريت

أ  - اHديرية الفرعية للتأهيلr - اHديرية الفرعية للتأهيلr وتكلف �ا يأتي : 

rساهمة في إعداد استراتيجية تطوير التأهيلHا -
- اقــتــراحr بــالـــتــشــاور مع الــقــطــاعــات واجلــمــعــيــات
اHـعــنـيـةr بـرامج الــتـكـوين اHـتــواصل والـتـمـهــW اHـرتـبـطـة

rبالنشاطات الصناعية التقليدية وتقييم أثرها
- مـسـاعــدة غـرف الــصـنـاعــة الـتـقــلـيــديـة واحلـرف في
إعــداد دورات الـتـكـويـن حـسب الـطــلب اHـبـادر بـهــا لـفـائـدة

rومؤسسات الدعم واجلمعيات Wاحلرفي
- مـــتـــابـــعـــة عـــمل جلـــان الــتـــأهـــيل لـــغـــرف الـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية واحلرف
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالتأهيل.
rهنHـديـرية الـفـرعـية لـتـأطـيـر النـشـاطـات واHا - rهنHـديـرية الـفـرعـية لـتـأطـيـر النـشـاطـات واHب  - ا

وتكلف �ا يأتي : 
- اHــــســــاهــــمـــــة في إعــــداد اســــتــــراتـــــيــــجــــيــــة تــــأطــــيــــر

rهنHالنشاطات وا
- مـــسك وتــســـيــيـــر اHــدونـــة الــقـــطــاعـــيــة لـــنــشـــاطــات

rالصناعة التقليدية
- مـتــابـعـة وحتـيـrW بـاالتـصـال مع الـهـيـئـات اHـعـنـيـة
لـلـقـطـاعr سـجل الـصـناعـة الـتـقـلـيـديـة واحلـرف والـبـطـاقـية

rWالوطنية للحرفي
- اقـــتـــراحr بـــاالتـــصـــال مـع اHـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات

rنظمةHتعلقة بالنشاطات اHالقواعد ا rعنيةHا
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وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :
rـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــدراســات االقـــتـــصـــاديــةHا - rـــديـــريـــة الـــفــرعـــيـــة لـــلـــدراســات االقـــتـــصـــاديــةHأ  - ا

وتكلف �ا يأتي :
- اقــتـــراح بــرامج الـــدراســات الــواجـب إجنــازهــا في
اHــيـــدان االقـــتـــصــادي اHـــتـــعـــلـــقــة بـــالـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية
- اHـــــشــــاركــــة فـي إجنــــاز الــــدراســــات الـــــرامــــيــــة إلى
rتوجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية
- دراسة اقـتراحـات البـرامج الـصادرة عن الـهيـئات

rحتت الوصاية والبت فيها
- الـقـيـام بـدراسـات تـأثــيـر خملـطـطـات االسـتـثـمـارات

rتعددة السنواتHالقطاعية السنوية وا
- إعـــــــداد الـــــــدراســــــات ذات الـــــــطـــــــابع االقـــــــتـــــــصــــــادي

rعنيةHباالتصال مع الهياكل ا rتعلقة بالقطاعHوا
rذكرات الظرفية اخلاصة بالقطاعHإعداد ونشر ا -

- الـقـيـام بـدراسـات حـول اسـتـراتـيـجـيـات الـتـطـوير
rصدرة الكبيرة للسياحةHفي البلدان ا

- حتــــلـــــيل أثـــــر مــــشـــــاريع الــــســـــيــــاحـــــة والــــصـــــنــــاعــــة
rالتقليدية على التنمية احمللية والوطنية

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بالدراسات االقتصادية.

rـديرية الفرعـية للمـعلوماتيـة واإلحصائياتHا - rـديرية الفرعـية للمـعلوماتيـة واإلحصائياتHب  - ا
وتكلف �ا يأتي :

- اHـشــاركـة في إعــداد االسـتــراتـيــجـيــة اHـعــلـومــاتـيـة
rواإلحصائيات اخلاصة بالقطاع

- إعـــداد ومــــتـــابـــعــــة وتـــنـــفــــيـــذ اخملـــطـط اHـــعـــلــــومـــاتي
rللقطاع

- وضع مـــنـــظــومـــة إعالمـــيـــة و إحــصـــائـــيــة مـــتـــعــلـــقــة
rبالنشاطات السياحية والصناعة التقليدية

- إعــــداد وجـــمـع ومـــركــــزة اHــــعـــطــــيـــات اإلحــــصـــائــــيـــة
والــــدراســـات اHـــتـــعـــلـــقــــة بـــقـــطـــاع الـــســـيــــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة

rالتقليدية واستغاللها ونشرها
- تـنشـيط اHـصالح غـيـر اHمـركـزة واHؤسـسات حتت
rالوصاية في مجال اإلحصائيات والدراسات والتقييم

- إعـــداد اHـــؤشــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــنـــشـــاط الـــقـــطـــاع
rومتابعتها

- تــرقــيــة تـعــمــيم اســتــعــمــال تــكــنــولــوجـيــات اإلعالم
واالتـــصـــال من طـــرف مـــتـــعـــامـــلي الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية

- حتــــديـــد واقـــتـــراح تــــدابـــيـــر احملـــافــــظـــة عـــلى تـــراث
rالصناعة التقليدية ورد اعتباره وحمايته

- وضع وضـــمـــان مـــتــابـــعـــة مـــنــظـــومـــة عالمـــة اجلــودة
rنتوجات الصناعة التقليديةH والدمغ

- إعـداد قــواعـد مـراقـبــة جـودة مـنــتـوجـات الــصـنـاعـة
rالتقليدية واقتراحها

- إجنـاز أو إسـنـاد إجنـاز الـدراسـات واألبـحـاث حول
إعـــادة تــشـــكــيل رمـــوز وتــصـــامــيـم مــنـــتــوجـــات الــصـــنــاعــة

rالتقليدية
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة باجلودة. 

اHــــــادة اHــــــادة 4 : مـــــــديـــــــريــــــة الـــــــدراســـــــات والـــــــتـــــــخـــــــطـــــــيط : مـــــــديـــــــريــــــة الـــــــدراســـــــات والـــــــتـــــــخـــــــطـــــــيط
واإلحصائياتrواإلحصائياتr وتكلف �ا يأتي :

- اHــبـــادرة بـــاســتـــراتـــيــجـــيـــة في مـــجــال الـــدراســات
 rوالتخطيط واإلحصائيات واقتراحها

- اHبـادرة و/ أو إعـداد كل الدراسـات االسـتشـرافـية
الــرامـــيـــة إلـى تــوجـــيـه الـــســـيــاســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــســـيـــاحــة

rوالصناعة التقليدية
- إعــــــداد مـــــلـــــخص اقــــــتـــــراحـــــات بـــــرامـج صـــــادرة عن

rالهيئات حتت الوصاية واقتراح التحكيمات احملتملة
- اHــســـاهــمــة فـي جــلب وجــمـع الــتــمـــويل الــضــروري
إلجنــاز مـــشــاريع االســتـــثــمــارr بــالــتـــنــســيق مـع الــهــيــئــات

rعنيةHا
- تـصــور واقــتــراح عـنــاصــر اســتـراتــيــجــيـة تــطــويـر
اHـعــلـومـاتـيــة واألنـظـمـة اHـعــلـومـاتـيــة اHـتـعـلـقــة بـنـشـاطـات

 rالقطاع وضمان وضعها حيز التنفيذ
- إعـداد مـخـططـات االسـتـثـمـار الـقـطـاعـيـة الـسـنـوية
ومــتــعــددة الـــســنــوات ومــتــابــعــتــهــا وتــقــيــيــمــهــا ومــراقــبــة

rتنفيذها
- إنــتــاج اإلحـــصــائــيــات اHــتـــعــلــقــة بــنـــشــاط الــقــطــاع

 rوتمركزها
 rإعداد وتنسيق أعمال تخطيط االستثمارات -

- ضــمــان مــتـــابــعــة إجنـــاز الــبــرامج وإعـــداد حــصــائل
rدورية

- ضـــمــان الـــتــنــســـيق مع اHـــصــالح اHـــعــنـــيــة اHــكـــلــفــة
 rالية والتخطيطHبا

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بالدراسات والتخطيط واإلحصائيات.
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- تـأطـيـر إنشـاء مـؤسـسـات تكـوين خـاصـة في مـجال
حــرف ومـهن الـســيـاحـة والــصـنـاعــة الـتــقـــلـيـديــة والـســهــر
عــلى مــتــابـعــة نــشـاطــاتــهـا الــبــيــداغـوجــيــة وفـقــا لــلـتــنــظـيم

rعمول بهHا
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بتثمW اHوارد البشرية والتكوين.
: W(2) فرعيت Wوتضم مديريت

أ - اHـــــديـــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــلـــــتـــــكــــويـن واHــــتـــــابـــــعــــةأ - اHـــــديـــــريـــــة الــــفـــــرعـــــيــــة لـــــلـــــتـــــكــــويـن واHــــتـــــابـــــعــــة
البيداغوجيةrالبيداغوجيةr وتكلف �ا يأتي :

- اHـــشــاركــة فـي إعــداد االســتـــراتــيـــجــيــة فـي مــيــدان
rالتكوين

- تكـيـيف تـوجـيـهات الـسـيـاسـة الوطـنـيـة في مـجال
الــتــكــوين األولي في مــيــدان حـرف الــســيــاحـة والــصــنــاعـة

rالتقليدية وترجمتها إلى برامج
- ضمـان متابـعة نشـاطات مـؤسسات الـتكوين حتت

rالوصاية وتقييمها
- تأطـير إنشـاء مؤسسـات التكـوين اخلاصة والـسهر

rعلى مراقبة نشاطاتها البيداغوجية
- إعداد بطاقيـة وطنية حلاملي الشهادات في مجال

rحرف السياحة و الصناعة التقليدية
- اقــتـراح تــدابـيــر حتـســW الـقــدرات الـبــيـداغــوجـيـة
rلهياكل التكوين التابعة للقطاع ووضعها حيز التنفيذ

Wتـــكــيـــيف بــاســـتــمـــرار بــرامـج الــتـــكــوين وحتـــســ -
اHـــســتـــوى مع احـــتـــيـــاجــات الـــقـــطـــاع وتــشـــجـــيع االبـــتـــكــار
وتطـوير الـتكـنولوجـيات احلـديثـة والتـسيـير اإللـكتروني

rللنشاط السياحي
- تـــصـــورr بــاالتـــصـــال مع الـــقــطـــاعـــات واHــؤســـســات
اHـعـنـيةr بـرامج ومـواد تـعـليـمـيـة لـصالـح اHوارد الـبـشـرية

rلضمان تأهيلها والسهر على تطبيقها
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالتكوين.

rهـنيةHكتـسبـات اHـديرية الـفرعـية العـتمـاد اHا - rهـنيةHكتـسبـات اHـديرية الـفرعـية العـتمـاد اHب  - ا
وتكلف �ا يأتي :

- اHـــشـــاركــة فـي إعــداد االســـتـــراتـــيــجـــيـــة في مـــجــال
rهنيةHكتسبات اHاعتماد ا

- حتــديــد الــبــرامج الــقــطــاعــيــة لـتــجــديــد اHــعــلــومـات
وحتـسـW مـستـوى مـهـنـيي الـسـيـاحـة واحلـرفـيـW ووضـعـها

rحيز التنفيذ
- وضـع آلـــــــيـــــــات وإجـــــــراءات تـــــــقـــــــيـــــــيـم واعـــــــتـــــــمـــــــاد

rستخدمي القطاعH هنيةHكتسبات اHوالتصديق على ا

- تـنـشـيط مـوقع واب وضـمـان حتيـيـنه وكـذا الـنـشر
rتعلقة بالقطاعHعلومات اHعلى الشبكة العنكبوتية ا

- ضــمــان صـــيــانــة احلـــظــيــرة اHـــعــلــومـــاتــيــة لـــلــقــطــاع
rوحفظها

- ضمان الـيقظـة التكـنولـوجية في مـيدان السـياحة
والصناعة التقليدية. 

ج - اHـــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيـــــة لــــــبـــــرامج الــــــتـــــجـــــهـــــيـــــزج - اHـــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيـــــة لــــــبـــــرامج الــــــتـــــجـــــهـــــيـــــز
واالستثمارrواالستثمارr وتكلف �ا يأتي :

- اHـــشـــاركـــة في إعـــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــجـــهـــيـــز
 rواالستثمار للقطاع

- إعـــــداد مــــخـــــطــــطــــات االســـــتــــثـــــمــــارات الــــســـــنــــويــــة
واHـــتــعـــددة الـــســنـــوات ومــتـــابــعـــة تـــنــفـــيــذهـــا وتـــقــيـــيــمـــهــا

rومراقبتها
- تـــــعـــــزيـــــز احلــــــاجـــــات في مـــــجـــــال رخـص الـــــبـــــرامج

rواعتمادات الدفع وضمان متابعتها
- اHــشـاركــة مع اHـؤســسـات اHــعـنــيـة في الــبـحث عن

rالتمويل اخلارجي وجلبه
- إعــدادr بــاالتــصــال مع الــهــيــاكل اHــعــنــيــةr دراسـات

 rتقييمية للمشاريع اخلاضعة للتمويل اخلارجي
- إعـــداد الــتــوقـــعــات وتــرقــبـــات تــطــور الـــنــشــاطــات

rالقطاعية
- ضمان مـتابـعة تطـور أسواق الـسياحـة والصـناعة

rالتقليدية وحتليلها
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالتجهيز واالستثمار.

rوارد البشريةHا Wوارد البشرية : مديرية التكوين وتثمHا Wادة 5 : مديرية التكوين وتثمHادة اHا
وتكلف �ا يأتي :

- اHبـاردة باالسـتراتـيجـية اHـتعـلقـة بتـثمـW اHوارد
rالبشرية والتكوين واقتراحها

- اقتراح سياسـة تكوين وترقيـة مهن وحرف قطاع
rالسياحة والصناعة التقليدية ووضعها حيز التنفيذ

- حتـــديـــد الــــبـــرامج الـــقـــطـــاعــــيـــة لـــتـــجـــديـــد مـــعـــارف
وحتـــســW مـــســتـــوى اHــهــنـــيــW واحلـــرفــيـــW في الــســـيــاحــة

rوالصناعة التقليدية وضمان وضعها حيز التنفيذ
- إعــــداد ووضع حــــيـــز الــــتـــنــــفــــيـــذ بــــرامج الــــتــــكـــوين
وحتسـW مستـوى مسـتخدمي اإلدارة اHـركزيــة واHصالـح
غير اHمركـزة في إطار مخطط جودة السياحة والصناعة

rالتقليدية
- مـــتـــابـــعــة بـــرامـج الــتـــكـــوين Hـــؤســـســـات الـــتــكـــوين

rالتابعة للقطاع وتقييمها
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- ضـمـان اليـقظـة التـكـنولـوجيـة في مـجال الـسيـاحة
rوالصناعة التقليدية

- تـــــــــصــــــــور اخملـــــــــطط اإلعـالمـي لـإلدارة اHـــــــــركــــــــزيــــــــة
rصالح اخلارجيةHؤسسات حتت الوصاية واHوا

- تـصـورr بـالـتـشـاور مـع اHـؤسـسـات حتت الـوصـايـة
والـهـيـاكل التـقـنـيـة للـوزارةr الـكـتـيبـات واHـطـويـات التي

rتبرز اجلوانب السياحية وإنتاج الصناعة التقليدية
- تـرقـية اسـتـعمـال الـتكـنولـوجـيات احلـديـثة لإلعالم
واالتصال لصالح القـطاع والقيام باليقظة االستراتيجية

rفي هذا اجملال
- دعـم نــشـــاطـــات الــتـــرقــيـــة الـــتي تــعـــدهـــا الــدواوين
احملـلــيـة لــلــسـيــاحـة و غــرف الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف

rواحلركة اجلمعوية
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة باالتصال.

ب - ب -  اHديرية الفرعية للتعاونr اHديرية الفرعية للتعاونr وتكلف �ا يأتي :
- اHــشـــاركـــة في إعــداد اســـتـــراتــيـــجـــيــة الـــقـــطــاع في

rمجال التعاون
- حتـــديــــد مـــحـــاور الـــتــــعـــاون الـــتي تــــدخل في إطـــار
الـــعالقـــات الــثــنـــائــيـــــة واHــتـــعــــددة األطــــراف فــي مــجـــال

rالسياحة  والصناعة التقليدية
- حتضير اHشـاركة في اللقاءات الثنائية واHتعددة

rاألطراف التي تهم القطاع
- اHـبـادرة بـكل األعــمـال واHـشـاريع الــتي من شـأنـهـا
تشجيع تطوير اHـبادالت العلمية والتقنية على اHستوى

rالدولي
-  حتــــديـــد فـــرص الـــتـــمـــويل اخلــــارجي اHـــمـــنـــوح في
إطـــار اآللــيـــات الـــتي تــقـــررهـــا اHــؤســـســات واالتـــفــاقـــيــات

rالدولية
- متـابعـة وتـقيـيم تنـفـيذ اتـفاقـات القـروض و إعداد
احلصـائل اHـاليـة اHتـعـلقـة بـها وتـقيـيم اسـتعـمـال التـمويل

 rاخلارجي
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالتعاون الدولي.

اHــادة اHــادة 7 : مــديــريــة الــتـنــظــيم والــشــؤون الـقــانــونــيـة : مــديــريــة الــتـنــظــيم والــشــؤون الـقــانــونــيـة
والوثائقrوالوثائقr وتكلف �ا يأتي :

- إعــــــداد مــــــشــــــاريـع  الــــــنـــــصــــــوص الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيـــــة
والتنـظيمـية التي تسـير نشـاطات القطـاعr باالتصال مع

rعنيةHالهياكل ا

- تــنـظــيم عـمــلـيــات الـتــكـوين اHــتـواصل بــاسـتــعـمـال
rالتـكـنولـوجـيات احلـديثـة لـلتـنـظيم و الـتـسيـيـر في اجملال

 rعنيةHبالتعاون مع القطاعات ا
- إعـداد بـطــاقـيـة الـتـكــويـنـات اHـعــتـمـدة Hـهن وحـرف

rالسياحة والصناعة التقليدية
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة باعتماد اHكتسبات اHهنية.

اHــادة اHــادة 6 : مــديـريــة االتــصـــال والـتـــعــاونr : مــديـريــة االتــصـــال والـتـــعــاونr وتــكــلــف
�ا يأتي :

- اHبادرة باستـراتيجية القطاع في مجال االتصال
 rوالتعاون واقتراحها

rساهمة في ترقية مقصد اجلزائرHا -
- وضع حــيــز الــتــنـــفــيــذ كل عــمل إعـالمي يــرمي إلى

rترقية صورة السياحة والصناعة التقليدية
- إعداد وتنفـيذ برامج اتصال متعدد وسائل اإلعالم
وكــذا تـــنــظــيـم رحالت تــربـــويــة لـــفــائـــدة مــقـــرري األســفــار

rومهنيي السياحة
- حتــــديــــــد مــــــحــــاور الــــتــــعــــــاون الـــتـــي تــــدخــل في
إطـــار العالقــات الـثنـائيـة واHتـعـددة األطراف في مــجـال

rالسـياحة والصناعة التقليدية
- حتـضـيـر مـشـاركـة الـقـطـاع في الـلـقـاءات الـثـنـائـية

rتعددة األطراف التي تهم القطاعHوا
- اHـبادرة بـكل أعـمال ومـشـاريع من شأنـهـا تشـجيع
تـطويـر التـبادالت الـتـقنـية والـتكـنولـوجـية عـلى اHسـتوى

rالدولي
- حتــديــد فــرص الــتــمــويل اخلــارجي اHــقــتــرحــة عــبــر

rؤسسات واالتفاقيات الدوليةHاآلليات التي تقررها ا
- متـابـعـة وتـقيـيم تـنـفـيـذ اتفـاقـات الـقـروض وإعداد

rحصائل مالية وتقييم استعمال التمويل اخلارجي
- حتـــلـــيـل تـــطـــويـــر األســـواق الـــســــيـــاحـــيـــة الـــعـــاHـــيـــة

rومتابعته
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة باالتصال والتعاون.

: W(2) فرعيت Wوتضم  مديريت

أ  - اHديرية الفرعية لالتصالr - اHديرية الفرعية لالتصالr وتكلف �ا يأتي :

- اHـــســاهــمــة فـي إعــداد اســتــراتـــيــجــيـــة الــقــطــاع في
rمجال االتصال

- تـصـور مـخـطط االتـصـال واإلعالم لـلـقـطـاع ووضـعه
 rحيز التنفيذ
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اHـادة اHـادة 8 : مـديريـة اإلدارة العـامة والـوسائلr : مـديريـة اإلدارة العـامة والـوسائلr وتـكلف
�ا يأتي :

- اHــــســـاهــــمـــة فـي إعـــداد ســــيـــاســــة تــــطـــويــــر وســـائل
rالقطاع

- تـقييم االحتـياجات في مجـال اعتمادات الـتسيير
والـــتــجــهـــيــز لإلدارة اHـــركــزيـــة واHــصــالـح غــيــر اHـــمــركــزة
واHـؤسـسات حتت الـوصايـة وتنـفـيذ مـيزانـيـتي التـسيـير

rمنوحة للقطاعHوالتجهيز ا
- ضــمـــان تــســـيــيـــر ومــتـــابــعـــة اإلعــانـــات وحــســـابــات
الـتخـصيص اخلـاصة الـقطـاعيـة طبـقاً لـلتـشريع والـتنـظيم

rعمول بهماHا
- وضع أجـهـزة اHـراقــبـة الـداخـلـيــة إلبـرام الـصـفـقـات

rالعمومية
- الــســهــر عــلى مـطــابــقــة إجــراءات إبـرام الــصــفــقـات

rالعمومية
- اقـــتـــراح و تـــنـــفـــيـــذ ســيـــاســـة الـــتـــســـيـــيـــر اإلداريــة

rركزيةHستخدمي اإلدارة اH
- إدارة و تـسـييـر الـوسـائل اHوضـوعـة حتت تـصرف

rاإلدارة
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة باإلدارة العامة والوسائل.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ  - اHديــريـة الـفرعـيـة للـمـــسـتـــخــدمrW  - اHديــريـة الـفرعـيـة للـمـــسـتـــخــدمrW وتـكـــلـف
�ا يأتي :

- إعـداد وتــنـفــيـذ ومــتـابــعـة مــخـطط تــسـيــيـر اHـوارد
البشـرية لـلوزارة ومـصاحلهـا اخلارجـية واHـؤسسات حتت

rالوصاية
Wــهــنـي لــلــمــســـتــخــدمــHـــســار اHتـــنــفــيــذ تـــســيــيــر ا -

rومتابعته
- تقـييم االحـتياجـات في الوسـائل البـشرية لإلدارة

rصالح اخلارجيةHركزية واHا
- ضـمان وضع أجـهـزة استـشاريـة في مـجال تـسيـير

rتخذةHوتنفيذ القرارات ا WستخدمHا
- مــراقـــبــة اHــطـــابــقــة الـــقــانــونـــيــة ألعــمـــال اخلــدمــات

rركزيةHاالجتماعية لإلدارة ا
rهنية وسيرهاHضمان تنظيم االمتحانات ا -

- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بتسيير اHوارد البشرية.

-  متابـعة ومعـاجلة القـضايـا القانـونية و اHـنازعات
rتعلقة بنشاطات القطاعHا

- الـقــيـام بـكـل أشـغـال الــدراسـة والـتــحـلـيـل Hـشـاريع
rالنصوص التي تبادر بها القطاعات األخرى و تنسيقها
- إعــــداد الـــــتــــدابــــيــــر Hـــــعــــاجلــــة وتــــرتــــيـب األرشــــيف

rفعولHوالتوثيق للوزارة طبقا للتنظيم الساري ا
- دراسـة اإلطــار الـتـشــريـعي و الـتــنـظــيـمي الـذي له
أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغالله وتقييمه.  

وتضم  ثالث (3) مديريات فرعية :

أ  - اHديرية الفرعية للتنظيمr - اHديرية الفرعية للتنظيمr وتكلف �ا يأتي :
- تـنـسيقr بـاالتـصـال مع الـهـياكـل اHعـنـيـةr مـشاريع

rعدة وحتضيرهاHالنصوص التشريعية والتنظيمية ا
- دراســــة مـــــشــــاريع الــــنــــصــــوص الـــــتي تــــقــــتــــرحــــهــــا

rالقطاعات األخرى
- مــســاعـدة الــهــيـاكل حتـت الـوصــايــة واHـصــالح غــيـر

اHمركزة في اجملال التشريعي والتنظيمي.
ب  - اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــلــــشــــؤون الــــقـــانــــونــــيـــة - اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـــلــــشــــؤون الــــقـــانــــونــــيـــة

واHنازعاتrواHنازعاتr وتكلف �ا يأتي :
- مــعــاجلــة اHــلـفــات والــقــضــايـا الــقــانــونــيـة اHــتــعــلــقـة

rبالقطاع وضمان متابعتها
- مـعـاجلــة و مـتـابـعـة الــنـزاعـات الـتي يــكـون الـقـطـاع

rطرفا فيها
- تـقد» اHـسـاعدة اHـطـلـوبة لـلـمصـالح غـير اHـمـركزة
واHـــــؤســـــســــــات حتت الـــــوصــــــايـــــة في مــــــجـــــال الـــــنـــــزاعـــــات

والقضايا القانونية.
ج  - اHـديرية الـفرعـية للـوثائق واألرشيفr - اHـديرية الـفرعـية للـوثائق واألرشيفr وتـكلف

�ا يأتي :
- جـــمـع اHــعـــلـــومـــات والــوثـــائق اHـــرتـــبـــطــة بـــنـــشــاط

rالقطاع وضمان نشرها
- ضـمـانr باالتـصـال مع الـهيـاكل والـسـلـطات اHـكـلـفة
بــــاألرشــــيف الــــوطــــنيr احلــــفـــــاظ عــــلى أرشــــيف الــــقــــطــــاع

rوتسييره
- الــســـهـــر عـــلى تـــطـــبـــيق الـــنـــصــوص الـــتـــشـــريـــعـــيــة
والـتنـظـيـمـيـة اHـتـعـلـقـة بـتـسـيـيـر األرشـيف عـلى مـسـتوى
اإلدارة اHــركــزيــة واHــصــالح غـــيــر اHــمــركــزة واHــؤســســات

rالعمومية حتت الوصاية
- تصمـيم النـشرات الـرسمـية واجملالت اHـتخـصصة

ذات العالقة بنشاطات القطاع ونشرها.



18 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1663
26 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

اHـــــادة اHـــــادة 10 :  : تــــمــــارس هـــــيــــاكل اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في
وزارة الــســـيــاحـــة والــصـــنــاعـــة الــتـــقــلــيـــديــة عـــلى هـــيــئــات
الـقـطـاعr كل فـيـمــا يـخـصـهـاr الـصالحــيـات واHـهـام اHـسـنـدة

إليها في إطار األحكام القانونية.

اHــادة اHــادة 11 :  : تـلــغى كل األحـكــام اHـتــعـلــقـــة بـالـصــنـاعـــة
WـرسومHـنصــوص عليـهـا فـي اHالـتقلـيديـــة والسيـاحـة ا
الــتــنــفــيــذيــيـن رقم 03 - 82 اHــؤرخ في 25 ذي احلــجــة عـام
1423 اHـــــوافق  26 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2003 ورقــم 07 - 351

اHـــؤرخ في 8 ذي الـقــــعـدة عـام 1428 اHـوافق 18 نـوفــمـبـر
سنة 2007 واHذكورين أعاله.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 12  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 10 -  - 256  مـؤرخ في  مـؤرخ في 12  ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
عام عام 1431 اHوافق  اHوافق 20 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة r  r2010  يحدد مهاميحدد مهام
اHـفـتـشــيــة الـعـامــة لـــوزارة الـسـيـاحــــة والـصـنــاعـــةاHـفـتـشــيــة الـعـامــة لـــوزارة الـسـيـاحــــة والـصـنــاعـــة

التقليديـة وتنظيمهـا وسيـرهـاالتقليديـة وتنظيمهـا وسيـرهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة

rالتقليدية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في  14 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سنـة 1990 الذي يحدد هـياكـل اإلدارة اHركزيــة وأجهزتها

rادة 17 منهHالسيما ا rفي الوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

rعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

rؤسسات والهيئات العموميةHبعنوان اإلدارة وا

ب  - اHديريـة الفـرعيـة للمـحاسـبة واHـاليةr - اHديريـة الفـرعيـة للمـحاسـبة واHـاليةr وتـكلف
�ا يأتي :

- إعــداد مـشـاريع مــيـزانـيـتـي الـتـسـيــيـر والـتــجـهـيـز
rركزيةHلإلدارة ا

- تــنـــفـــيـــذ اHـــيـــزانـــيــات وإعـــداد حـــصـــائل الـــتـــنـــفـــيــذ
rتعلقة بهاHواحلسابات اإلدارية ا

rضمان مسك دفاتر احملاسبة التنظيمية -
- إعداد وإبرام عقـود الدراسة وعقود إجناز األشغال

rوعمليات التجهيز
- إعداد دفـاتر شـروط العـمـليـات اHتـعلـقة بـاHنـشآت

rاألساسية والتجهيز والدراسات
- الــســهــر عــلى مـطــابــقــة إجــراءات إبـرام الــصــفــقـات

rالعمومية
- ضـــمــــان أمــــانــــة الـــلــــجــــنـــة الــــوزاريــــة لــــلـــصــــفــــقـــات

rالعمومية
- ضمـان متابـعة استـعمال إعـانات اHوارد اHـمنوحة
بـــــعــــنــــوان صـــــنــــدوق دعـم االســــتــــثـــــمــــار وتــــرقـــــيــــة وجــــودة
الــنــشـــاطــات الــســـيــاحــيــة والـــصــنــدوق الـــوطــني لـــتــرقــيــة
نــشـاطــات الـصــنـاعـة الــتـقــلـيــديـة ومــسك مـحــاسـبــة خـاصـة

بهما.

ج  - اHـديريـة الـفرعـيـة للـوسـائل العـامةr  - اHـديريـة الـفرعـيـة للـوسـائل العـامةr وتــكـــلــف
�ا يأتي :

- حتـديــد احـتــيــاجـات اإلدارة اHــركـزيــة فــيـمــا يـخص
rالعتاد واألثاث واللوازم وضمان اقتنائها

- تــقـــيــيم  إجنــاز عـــمــلــيـــات الــتــجـــهــيــزات اHـــركــزيــة
rومتابعته

- ضــــمـــــان تــــســـــيــــيـــــر وصـــــيــــانـــــة األمالك اHـــــنــــقـــــولــــة
rركزيةHوالعقارية وكذا حظيرة سيارات اإلدارة ا

- ضــمـان الــتــنـظــيم اHـادي لــلــتـظــاهـرات والــزيـارات
rوالتنقالت

- ضـمان إحصـاء اHمـتلـكات الـعقاريـة للـمصـالح غير
rمركزةHا

- متابعة وجرد أمالك وجتهيزات اإلدارة وحتيينه.

اHـــادة اHـــادة 9 : : يـــحـــدد تـــنـــظـــيم اإلدارة اHـــركـــزيـــة لــوزارة
السياحة والصـناعة التقليديـة في مكاتب بقرار مشترك
بW وزيـر الـسيـاحـة والصـنـاعـة التـقـليـديـة ووزير اHـالـية
Wـكلـفة بـالوظـيفـة الـعمـوميـة في حدود مـكتـبHوالـسلـطة ا

(2) إلى أربعة (4) مكاتـب في كل مديرية فرعية. 
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وتـقـتـرح كل التـدابـيـر والتـوصـيات الـتي من شـأنـها
حتــســW تــنــظــيم الـــهــيــاكل واHــصــالح مــوضــوع الــتــفــتــيش

وعملها. 
�كن اHـفـتشـيـة العـامـةr زيادة عـلى ذلكr الـقيـام بكل
دراســة وحتــلـيل وبــكـل مـهــمــــة ظـرفــيـــة Hــراقــبــة مـلـــفـات
مــــحــــددة أو وضــــعــــيــــات خــــاصــــة أو عــــرائـض تــــدخل ضــــمن

صالحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية.

اHادة اHادة 3 : : تـعمل اHفـتشية الـعامة عـلى أساس برنامج
تــفــتــيش ســنــوي تــعــده وتـعــرضه عــلـى الـوزيــر لــلــمــوافــقـة

عليه.
rبـصـفـة فـجـائـيـة  rزيـادة عـلى ذلك rو�ـكـنـهـا الـتـدخل
بــنــاء عـــلى طـــلب من الــوزيـــرr بــكل مـــهــمـــة حتــقــيـق تــكــون

ضرورية بحكم وضعية خاصة.

4 : : تـــتــــوج كل مـــهـــمــــة تـــفـــتـــيـش أو حتـــقـــيق أو اHــادة اHــادة 
رقابة بتقرير يرسله اHفتش العام إلى الوزير.

و يعد اHفتـش العامr زيادة على ذلكr تـقريرا سنويا
عن الـنـشـاطr يـرسـله إلى الـوزيـرr ويـبـدي فـيه مالحـظـاته
واقـتراحـاته اHـتعـلـقة بـسـير مـصـالح القـطـاع ونوعـية أداء

خدماتها.
يتـعـW عـلى اHـفـتـشيـة الـعـامـة أن حتـافظ عـلى سـرية
اHعلومات والوثـائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو

تطلع عليها.

اHـادة اHـادة 5 : : �ـكن اHـفـتـشـيـةr خـالل تـدخالتـهـاr أن تـتـخـذ
إجــراءات حتـفــظـيـة تــمـلــيـهـا الــظـروف قــصـد إعـادة الــسـيـر

احلسن للهياكل والهيئاتr موضوع التفتيش.
 وتقدم على الفور عرضا بشأنها إلى  الوزير.

اHادة اHادة 6 : : يسير اHفـتشية العامة في وزارة السياحة
والــصــنــاعـة الــتــقــلــيــديــة مـفــتش عــامr ويــســاعــده ســتـة (6)

.Wمفتش

اHادة اHادة 7 : : ينشط اHفتش العام وينسق ويتابع أعمال
اHفتشW اHوضوعW حتت سلطته.

ويُـــفــــوَض اHـــفـــتش الــــعـــام اإلمـــضـــاء مـن الـــوزيـــر في
حدود صالحياته.

ويخول اHـفتـشونr أثنـاء أداء مهـمتهم اHـنتـظمةr أن
يـطــلـعــوا عــلى جـمــيع اHــعـلــومــات والـوثــائق الــتي يـرونــهـا

مفيدة للقيام �هامهم.

اHادة اHادة 8 :  : يـحدد وزير السـياحة والصـناعة التـقليدية
توزيع اHـهـام بW اHـفـتشـW بـناء عـلى اقتـراح من اHـفتش

العام.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 228
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اHـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

rالعمال الذين �ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 307
اHــؤرخ في 28 صــفــر عـام 1412 اHــوافق 7 ســبــتــمــبــر ســنـة
1991 الـذي يــحـدد كـيــفـيــات الـتـعــيـW في بـعـض الـوظـائف

r"صنفة "وظائف علياHدنية للدولة اHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 298
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 واHـــتــضـــمن تــنـــظــيم وســـيــر اHـــفــتــشـــيــة الــعـــامــة في

وزارة اHــؤســـســـات الـــصـــغــيـــرة واHـــتـــوســـطــة والـــصـــنـــاعــة
rالتقليدية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 352
اHــؤرخ في 8 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 18 نـــوفـــمـــبــر
سـنـة 2007 واHــتـضــمن تـنــظـيم اHــفـتــشـيــة الـعــامـة لـوزارة

rالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يــهـدف هـذا اHـرسـوم إلـى حتـديـد مـهـام
اHفـتشيـة العــامـة لـوزارة السيـاحة والـصنـاعة التـقلـيدية

وتنظيمها وسيرها.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
التـنفيذي رقـم 90 - 188 اHؤرخ في 23 يونـيـو سنة 1990
واHــذكــور أعالهr تـــكــلف اHـــفــتــشــيـــة الــعــامــةr حتـت ســلــطــة
الــوزيــرr بــالــقــيـــام بــزيــارات اHــراقــبــة والــتـــفــتــيش الــتي

تنصبّ خصوصا على ما يأتي : 
rـمـركـزةHـنـتـظم لـلـهـيـاكل غـيـر اHالـسـيــر الـعـادي وا -
وكــذا اHـؤســســات والـهــيــئـات الــعـمــومــيـة اHــوضــوعـة حتت
وصـايــة وزارة الـسـيــاحـة والــصـنـاعــة الـتـقــلـيــديـةr وجتـنّب

 rاالختالالت في تسييرها
- احلــفـــاظ عــلـى الــوســـائل واHـــوارد اHــوضـــوعــة حتت

 rتصرف القطاع وعلى استعمالها العقالني واحملكم
- تــنــفــيــذ الــقـــرارات والــتــوجــيــهــات الــتي يــتــخــذهــا

 rوزير السياحة والصناعة التقليدية ومتابعتها
- تـــطـــبـــيق الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظـــيـم اHـــعـــمـــول بـــهـــمــا
واHــعــايـيــر والــتــنـظــيم الــتــقـنـي اخلـاص بــقــطــاع الـســيــاحـة

 rوالصناعة التقليدية
- احــــتـــرام الـــهــــيـــئـــات اخلــــاضـــعــــة لـــدفـــتــــر الـــشـــروط
rسـيـرة خلـدمة عـمـومـيةHولـتـبعـات اخلـدمـة الـعمـومـيـة أو ا

لاللتزامات التي تعهدت بها. 
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- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03  - 442
اHــؤرخ في 5 شــوال عــام 1424 اHــوافق 29 نــوفــمــبــر ســنــة
2003 واHــــتــــضــــمن إنــــشــــاء مــــصـــــالح خــــارجــــيــــة في وزارة

اHـؤسـسـات الـصـغـيـرة واHـتـوسـطـة والـصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية
rويحدّد مهامها وتنظيمها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 216
اHـؤرخ في  4 جــمـادى األولى عـام 1426 اHـوافق 11 يــونـيـو

rتضمن إنشاء مديرية السياحة بالواليةHسنة 2005 وا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى إنـــــشــــاء
مـديريـة للـسيـاحة والـصـناعـة التـقلـيـدية عـلى مسـتوى كل

والية ويحدد مهامها وتنظيمها.

2 : :  تـــكـــلـف مـــديـــريـــة الـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة اHــادة اHــادة 
الـتـــقــلــيـــديـة لـلــواليــة اHــذكـــورة في اHــادة األولـى أعــاله

�ا يأتي : 

1 - في مجال السياحة : - في مجال السياحة :
- إعــداد مــخـطـط عــمل ســنــوي يــتــعــلق بــالــنــشــاطـات

rالسياحية
- اHـبـادرة بـكل إجـراء من شـأنه إنـشاء مـحـيط مالئم
rستدامة للنشاطات السياحية احملليةHومحفز للتنمية ا
- السهر على التـنمية اHستدامة للسياحة من خالل

rالقدرات احمللية Wالعمل على تثم
- تــشــجــيع بــروز عــروض ســيــاحــيــة مــتــنــوعـة وذات

rنوعية
- تنفيذ برامج وتـدابير ترقية وتـطوير النشاطات

 rعدنية وتقو» نتائجهاHالسياحية واحلمامات ا
- جــمع وحتــلــيل وتـــزويــد آلــيــة الــرصــد اإلحــصــائــيــة
لــلـقــطـاع في مــجـال اHــعـلـومــاتـيــة واHـعــطـيــات اإلحـصــائـيـة
حــــول الــــنــــشـــاطــــات اHــــرتــــبــــطـــة بــــاالقــــتــــصــــاد الــــســـيــــاحي

 rعدنية وضمان نشرهاHواحلمامات ا
- اHـــســـاهـــمـــة مع الـــقـــطـــاعـــات اHـــعـــنـــيـــة في تـــرقـــيـــة
الـــشـــراكــة الـــوطـــنــيـــة واألجـــنــبـــيـــةr ال ســيّـــمـــا في مـــيــادين

rوارد البشريةHاالستثمار وتكوين ا
- إدمـاج الـنشـاطـات الـسـيـاحيـة ضـمن أدوات تـهـيـئة
اإلقـــلـــيم والـــعـــمـــران وتـــثــــمـــW مـــنـــاطق ومـــواقع الـــتـــوسع

rالسياحي
- توجـيه مشـاريع االسـتثـمار الـسيـاحي ومـتابـعتـها

rعنيةHباالتصال مع الهيئات ا
- الـــســـهــر عـــلى مـــطـــابـــقـــة الــنـــشـــاطـــات الــســـيـــاحـــيــة
وتـــطـــبـــيـق الـــقــواعـــد ومـــقـــايـــيس اجلـــودة اHـــقـــررة فـي هــذا

rاجملال

rWـفــتـشـHـفـتـش الـعــام واHـادة 9 : : تـشــغل وظـائـف اHـادةاHا
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا اHـــرســـومr وتـــصـــنف وتـــدفع
مـرتبـاتـها حـسب الـشروط اHـنـصوص عـليـهـا في التـنـظيم

اHعمول به واHتعلق بالوظائف العليا في الدولة.

اHــادة اHــادة 10 : : تــلـــغــى األحـــكــام اHــتــعــلــــقـــة بــالــصــنــاعــــة
WرسومــHنصـوص عليهــا فــي اHالتقليديــة والسياحـة ا
التنفيذيW رقـم  03 - 298 اHـؤرخ فـي 13 رجب عام 1424
اHـوافق 10 سـبـتـمـبــر ســنـة 2003 ورقـم 07 - 352 اHــؤرخ
فــي 8 ذي الـــقـــعــــدة عــام 1428 اHــوافق 18 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة

2007 واHذكورين أعاله.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :   :  يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اHـــــرســـــــوم في اجلــــــريــــــدة
الرّسميـّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 12  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 10 -  - 257  مـؤرخ في  مـؤرخ في 12  ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
عـام عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 20 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2010  يــتـضـمنr  يــتـضـمن
إنــــشــــاء اHـــــصــــالح اخلـــــارجــــيــــــة لـــــوزارة الــــســـــيــــاحــــةإنــــشــــاء اHـــــصــــالح اخلـــــارجــــيــــــة لـــــوزارة الــــســـــيــــاحــــة

والصناعة التقليديـة ويحدد مهامهـا وتنظيمهـا.والصناعة التقليديـة ويحدد مهامهـا وتنظيمهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة
rالتقليدية

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr ال ســـيّـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rتمّمHا rبالوالية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 99 - 240
اHــؤرخ في 17 رجب عــام 1420 اHــوافق 27 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 واHـــــتـــــعــــــلق بـــــالـــــتــــــعـــــيـــــW في الـــــوظــــــائف اHـــــدنـــــيـــــة

rوالعسكرية للدولة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و �ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 94 - 215
اHــؤرخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اHــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 الــــذي يـــــحــــدد أجـــــهــــزة اإلدارة الـــــعــــامـــــة في الـــــواليــــة

rوهياكلها
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- اHــبــادرة بـالــتــحـقــيــقــات والـدراســات ذات الــطـابع
الـــتــقـــني واالقـــتــصـــادي واالجـــتــمـــاعي اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــقـــيــيم

rاألنشطة احلرفية
- جمع اHعـلومـات واHعـطيـات اإلحصـائيـة في مجال

rالصناعة التقليدية وضمان توزيعها
- تـأطــيـر الـتــظـاهــرات االقـتـصــاديـة من أجل تــرقـيـة

rالصناعة التقليدية واحلرف وتنشيطها
- ضــمــان تــنــفــيــذ مــيــزانـــيــة الــتــجــهــيــز والــتــســيــيــر

rسجلة بعنوان الصناعة التقليديةHا
- إعــــداد احلـــصـــائل الــــثالثـــيــــة والـــســـنـــويــــة لـــنـــشـــاط

الصناعة التقليدية. 

اHــــادة اHــــادة 3 : :  تـــضـمّ مــــديـــريــــة الــــســــيــــاحـــة والــــصــــنــــاعـــة
التقليدية  ثالث ( 3) مصالح :

rمصلحة السياحة  *
rمصلحة الصناعة التقليدية  *

*  مصلحة اإلدارة والوسائل.
تضمّ كل مصلحة  مكتبW (2) أو ثالثة (3) مكاتب.

Wـصــالح �ــوجب قــرار مـشــتــرك بـHيــحــدّد تـنــظــيم ا
وزيـر الــسـيــاحـة والـصــنـاعــة الـتـقــلـيـديــة والـوزيــر اHـكـلف
بـاHــالــيـة والــوزيـر اHــكــلّف بـاجلــمــاعـات احملــلـيــة والــسـلــطـة

اHكلّفة بالوظيفة العمومية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــحـوّل مـجـمـوع اHــسـتـخـدمـW واHــمـتـلـكـات
WـسـتـخـدمـHـديـريـات الـسـيـاحـة بـالـواليـة وكـذا اH الـتـابـعـة
واHــمــتــلــكــات اHــتــعــلــقــة بــالــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة الــتــابــعــة
Hــديـريــات اHـؤسـســات الـصــغـيـرة واHــتـوســطـة والـصــنـاعـة
الـتــقـلــيـديــة إلى مــديـريــات الـواليــة لـلــسـيــاحـة والــصـنــاعـة
الـتـقـلـيـديـة اHنـشـأة �ـوجب هـذا اHـرسـومr طبـقـا لـلـتـنـظيم

اHعمول به.

اHـادة اHـادة 5 :  : تــلـغى جـمـيع األحـكـام اHـتــعـلـقــة بـالـصـنـاعــة
WرســومHنـصـوص علـيهــا فـي اHالـتقـلـيديــة والسـياحــة ا
الــتـنـفــيـذيـW رقم 03 - 442 اHـؤرخ في 5 شـوال عـام 1424
اHوافق 29 نـوفـمبـر سـنة 2003 ورقم 05 - 216 اHؤرخ في
4 جــمــادى األولى عـام 1426 اHـوافق 11 يــونــيــو ســنـة 2005

واHذكورين أعاله.

اHاداHادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 12  ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق
20 أكتوبر سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

rــســاهـمـة في حتــســيـن اخلـدمــات الـســيــاحــيــةHا -
ال سـيّــمـا تـلك الــتي لـهـا صــلـة بـالــنـظـافــة وحـمـايــة الـصـحـة

rرتبطة بالنشاط السياحيHواألمن ا
- السـهـر عـلى تلـبـيـة حـاجيـات اHـواطـنW وتـطـلـعات

rالسواح في مجال الراحة واالستجمام والترفيه
- ضـمان تنـفيـذ ميزانـيات الـتجـهيز والـتسـيير في

rجانبه السياحي
- ضــمــان مــتـابــعــة تــنــفــيــذ عـمــلــيــات الــدعم بــعــنـوان
صــنـــدوق دعم االســتـــثــمـــار وتــرقـــيــة و جـــودة الــنـــشــاطــات

rالسياحية
- اHــشــاركــة في إعــداد وتـنــفــيــذ تـمــويل الــنــشــاطـات

 rالسياحية بصناديق اجلنوب والهضاب العليا
- تــنـشـيط وتــأطـيـر اHـصــالح اخلـارجـيــة والـفـضـاءات
الـوسـيـطــة واحلـركـة اجلـمـعـويـة الـتـي تـنـشط في الـسـيـاحـة

 rستوى احملليHعلى ا
- اHـشــاركـةr بـاالتــصـال مـع الـقــطـاعـات اHــعـنــيـةr في
إعداد وتـنفـيـذ أعمـال التـكويـن وحتسـW اHسـتوى وجتـديد

rوارد البشريةHا Wعارف وتثمHا
- اHـــســـاهــمـــة في إعـــداد اخملــطـط الــســـنـــوي واHــتـــعــدد

 rالسنوات لتنمية السياحة في الوالية
- إعــداد حــصــائـل الــنــشــاطــات الــثالثــيــة والــســنــويــة

للنشاط السياحي. 

2 - في مجال الصناعة التقليدية : - في مجال الصناعة التقليدية :
-  إعـــداد مــخــطـط عــمل ســـنــوي ومـــتــعــدد الـــســنــوات

r يتعلق بتطوير نشاطات الصناعة التقليدية
- اHـــــبـــــادرة بـــــكل إجـــــراء مـن شـــــأنه خـــــلـق جـــــو مالئم

rستدامة لنشاط الصناعة التقليديةHللتنمية ا
- اHـسـاهـمـة في حـمــايـة تـراث الـصـنـاعــة الـتـقـلـيـديـة

rواحملافظة عليه ورد االعتبار له
Wالــــــســـــهــــــر عــــــلى تــــــطـــــبــــــيـق واحـــــتــــــرام الـــــقــــــوانـــــ -
والـتـنـظيـمـات واHـقـاييس والـنـمـاذج اHـتعـلـقـة بـاجلودة في

rميدان اإلنتاج و¯ارسة أنشطة الصناعة التقليدية
- اHـــشــاركـــة في مـــتـــابـــعــة تـــنـــفـــيــذ عـــمـــلـــيــات الـــدعم
بـعـنـوان الـصـنـدوق الـوطـني لـتـرقـيـة نـشـاطـات الـصـنـاعـة

rالتقليدية
- اHـــشـــاركـــة في إعـــداد وتــنـــفـــيـــذ تــمـــويل نـــشـــاطــات
 rالصناعة التقليدية بصناديق اجلنوب والهضاب العليا
- اHـــشــاركـــة في جــهـــود إدمــاج نـــشــاطـــات الــصـــنــاعــة

rنظومة االقتصادية احملليةHالتقليدية في ا
- تــدعــيم أعــمــال اHــنــظــمــات والــتــجــمــعــات اHــهــنــيــة
واجلـمـعـيـات والـفـضـاءات الـوسـيـطـة الـناشـطـة فـي مـيدان

rالصناعة التقليدية وتنشيطها
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قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 10 شـوال عام  شـوال عام 1431 اHوافق  اHوافق 19 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة r2010  يـتـضمن جتـديد تـشكـيـلة الـلجـان اHـتسـاوية األعـضاءr  يـتـضمن جتـديد تـشكـيـلة الـلجـان اHـتسـاوية األعـضاء
اخملتصة بأسالك موظفي الوزير األول.اخملتصة بأسالك موظفي الوزير األول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1431 اHوافق 19 سبـتمبر سنة r2010 جتدد تشكيـلة اللجان اHتساوية األعضاء

اخملتصة بأسالك موظفي الوزير األول حسب اجلدول اآلتي :

األسالك والرتباألسالك والرتب
األعضاءاألعضاء

االضافيوناالضافيون

WستخدمHثلو ا¯WستخدمHثلو ا¯ ¯ثلو اإلدارة¯ثلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
االضافيوناالضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

فيصل أورحمون
عز الدين خلدون

بومدين عبدو 

عـــــــبـــــــد احلـــــــمـــــــيــــــد
يوسف 

سعاد بيدي 
كمال روابحية 

نصيرة بن عمرة
نصيرة إيدير 
عمر بوشارب 

صالح خوشان
ليندة عوHي 
رؤوف مر» 

صالح خوشان

ليندة عوHي 
حميدة بومدين 

صالح خوشان
ليندة عوHي 

الشريف لعشب 

ياسمينة نورين 
عائشة بلغازي 
أسماء قدوار 

عز الدين زايت 

سمير بوزيدي 
سماعW حلوة 

عبد احلق عيسوب 
كمال محفوف 
فريد العلجي 

إدريس يعالوي 
رشيد بوعزون 

زهير برور 

التـونسي زعباط

عامر بومجيرك 
مـصـطـفى حـميس

أرزقي درويش 
سعيد  سدارتي 
إسماعيل معوج 

- اHتصرفون
- اHهندسون في اإلعالم اآللي

- اHـــهــنـــدســون فـي اHــواصالت الـــســلـــكــيــة
والالسلكية الوطنية

- اHترجمون - التراجمة
- الوثائقيون أمناء احملفوظات

- ملحقو اإلدارة
- التقنيون في اإلعالم اآللي

- التقنيون في اخملبر والصيانة
- الكتاب

- احملاسبون اإلداريون
- اHـــراقــــبـــون في اHــــواصالت الـــســــلـــكـــيـــة

والالسلكية الوطنية
- أعوان اإلدارة

- اHعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي
- األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

- العمال اHهنيون
- سائقو السيارات

- احلجاب

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 09 -  - 351  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 7 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1430  اHـوافق  اHـوافق 26  أكـتـوبـر سـنة   أكـتـوبـر سـنة r2009 يـعـدل ويـتـمم اHـرسومr يـعـدل ويـتـمم اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقـم الــتـنــفــيـذي رقـم 90 -  - 170 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 9 ذي الــقــعــــدة عــام  ذي الــقــعــــدة عــام 1410 اHــوافـق  اHــوافـق 2 يـــونـيـــو ســنـة  يـــونـيـــو ســنـة 1990 الـذي يــحـــدد شـروط الـذي يــحـــدد شـروط

تخصيص اHنـح الدراسيـة ومبلغها (استدراك).تخصيص اHنـح الدراسيـة ومبلغها (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسميّة - العدد 62 الصادر في 9  ذي القعدة عام 1430 اHوافق 28 أكتوبر سنة 2009.
الصفحة r9 العمود األولr اHادة r6 السطر 3 :
- بدال من : - بدال من : .......... اHادة 19 مكرر ............

- يقرأ : - يقرأ : .............. اHادة 19 مكرر 1 ............
(الباقي بدون تغيير)
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بعنوان السلطات العمومية :بعنوان السلطات العمومية :
- عـــبـــد احلـــمـــيـــد ســـوكــــحـــالr ¯ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلف

rبالفالحة
rاليةHكلف باHثل الوزير ا¯ rناصر زهير لعڤون -
rكلف بالتجارةHثل الوزير ا¯ rعمارة بوسحابة -
- ســــــــفــــــــيــــــــان حــــــــازمr ¯ـــــــــثــل الــــــــوزيـــــــــر اHــــــــكـــــــــلـف

r بالـتخـطيط
- جــــمـــــال الـــــدين الـــــعــــابـــــدr ¯ـــــثل الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلف

rبالصناعة وترقية االستثمـارات
- زكـــيــة فـــضــيل الـــشــريفr ¯ـــثــلـــة الــوزيــر اHـــكــلف

rبالصحة
- عـــــــبــــــد الــــــنــــــور طـــــــالبr ¯ــــــثـل الــــــوزيــــــر اHـــــــكــــــلف

بالداخلية.
بعنوان الفئات اHهنية  لفرع احلليب :بعنوان الفئات اHهنية  لفرع احلليب :

- مـــــخــــتـــــار بـــــغــــداديr ¯ـــــثل األمـــــW الـــــعــــام لـالحتــــاد
rWاجلزائري Wالوطني للفالح

- لــعــجـــال دوبي بــونـــوةr رئــيس الـــغــرفــة الـــوطــنــيــة
rللفالحة

- عـبــد الـنـاصـر بـن حـاسـrW ¯ـثـل الـغـرفـة الــوطـنـيـة
rللصناعة والتجـارة

- مـحـمـد هــارونr ¯ـثل اجلـمــعـيـة الــوطـنـيــة Hـنـتـجي
rمنطقة الشرق rاحلليب النيىء

- براهـيم رواينيـةr ¯ثل اجلمـعية الـوطنيـة Hنتجي
rمنطقة الشرق rاحلليب النيىء

- عـبـد الـلّه عــابـدr ¯ـثل اجلـمــعـيـة الـوطـنــيـة Hـنـتـجي
rمنطقة الوسط rاحلليب النيىء

- مصطفى حنـاشيr ¯ثل اجلمعية الوطنية Hنتجي
rمنطقة الوسط rاحلليب النيىء

- مـــحـــمـــود بـن شـــكـــورr ¯ـــثل اجلــــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة
rمنطقة الغرب rنتجي احلليب النيىءH

- مـحـمـد بـلـطـبـيr ¯ـثل اجلـمـعـيـة الــوطـنـيـة Hـنـتـجي
rمنطقة الغرب rاحلليب النيىء

- سـليمان لعـساكرr ¯ثل اجلمـعية الوطنـية Hنتجي
rمنطقة اجلنوب rاحلليب النيىء

- إســـحــــاق والد حـــجــــوr ¯ـــثل اجلــــمـــعـــيــــة الـــوطــــنـــيـــة
rمنطقة اجلنوب rنتجي احلليب النيىءH

- عــــبــــد الــــوهــــاب زروقيr ¯ــــثل جــــمــــعــــيـــة جــــامــــعي
rمنطقة الوسط rاحلليب

rثـل جمعـية جامـعي احلليب¯ rعبـد الكر» عـزيزي -
rمنطقة الشرق

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية
قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 2 ربــــــــيـع األوربــــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 16
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة r2010 يـعــد يـعــدّل الــقـــرار اHـؤرل الــقـــرار اHـؤرّخ في خ في 23
ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام 1428 اHوافق  اHوافق 3 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة 2007
واHـــتـــضــــمواHـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــW أعـــضـــاء جلـــنـــة مـــوادن تـــعـــيـــW أعـــضـــاء جلـــنـــة مـــوادّ الـــص الـــصّـــحـــةـــحـــة

النباتية ذات االستعمال الفالحي.النباتية ذات االستعمال الفالحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 2 ربــــــيع األوّل عـــــام 1431
اHوافق 16 فبـراير سنة 2010 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 23
ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1428 اHــــوافق 3 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2007
واHتضمّن تعيـW أعضاء جلنة موادّ الصّحة النباتية ذات

االستعمال الفالحيr كما يأتي :

"تـعـيّن الـسّـيـدات والـسّادة اآلتـيـة أسـمـاؤهم أعـضــاء
rفي جلـنة موادّ الصّـحة النبـاتية ذات االستـعمال الفالحي

Hدة ثالث (3) سنوات :
- نـاديــة حـجــرسr ¯ـثـلــة الـســلـطـة اHــكـلّــفـة بـالــصّـحـة

rرئيسة rالنباتية
rكلّف بالصّحةHثل الوزير ا¯ rجمال سليمي -
rكلّف بالبيئةHثلة الوزير ا¯ rآسية بشاري -
rكلّف بالتجارةHثل الوزير ا¯ rكمال سعيدي -
rكلّف بالعملHثل الوزير ا¯ rفخري عمراني -

rكلّفة بالبحثHثلة الوزيرة ا¯ rفازية موحوش -
rكلّف بالصّناعةHثلة الوزير ا¯ rحفيظة خدوشي -
rمقرّرة جلنة التقو» البيولوجي rفتيحة بن دين -
- بــــركـــــاهم عــــلــــمــــيـــــرr مــــقــــرّرة جلــــنــــة دراســــة درجــــة

التسمّم".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـؤرقـــرار مـؤرّخ في خ في 28  شـوال عـام   شـوال عـام  1431 اHـوافق  اHـوافق 7 أكــتـوبـر أكــتـوبـر
سـنة سـنة r2010 يـتضـم يـتضـمّن تعـيW أعـضاء الـلن تعـيW أعـضاء الـلّجـنة اHـهنـيةجـنة اHـهنـية

اHشتركة للحليب.اHشتركة للحليب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 28 شـوال عام 1431 اHـوافق
7 أكــتـــوبــر ســـنــة 2010 تـــعــيّن الـــسّــيـــدات والــسّـــادة اآلتــيــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اHادّة 30 من اHرسـوم التّنفيذيّ
رقم 97 - 247 اHـؤرّخ في 3 ربــيـع األوّل عـام 1418 اHـوافق
8 يـولـيــو سـنـة 1997 واHـتــضـمّن إنــشـاء الـديــوان الـوطـني
اHــهـني لـلـحــلـيب ومـشــتـقـاتهr أعـضــاء في الـلّـجـنــة اHـهـنـيـة

اHشتركة للحليبH rدة ثالث (3) سنوات.
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- نــصــيــرة بن بــوعــبــد الــلّهr ¯ــثــلــة اHــعــهــد الــوطــني
rللطب البيطري

- رشـــــيـــــد آدمr ¯ـــــثل اHـــــعـــــهـــــد الـــــتـــــقـــــني لـــــتـــــربـــــيــــة
rاحليـوانـات

- - عـــبــــد احلـــمـــيــــد خـــلـــدونr ¯ــــثل اHـــعــــهـــد الـــتــــقـــني
rللزراعات الواسعة

- آســــيــــا بـن سالمــــةr ¯ــــثـــــلــــة احملــــافــــظــــة الــــســــامــــيــــة
rلتطـويـر السهوب

rعهد الوطني الفالحيHثل ا¯ rفيصل غزالن -
rدرسة الوطنية للبيطرةHثلة ا¯ rصفية تناح -

- فـــوزيــــة بــلـــخـــدريــــةr ¯ــثـــلــــة الــوكـــالــــة الــوطـــنـــيــة
rلتهيئة اإلقلـيم

- عـــبــــد الـــكـــر» بــــوجـــقـــجـيr ¯ـــثـل اHـــركـــز الــــوطـــني
rالوراثي Wللتلقيح االصطناعي والتحس

- مـحمـد بوشـويـكةr ¯ـثل الديـوان اجلـزائري اHـهني
rشترك للحبوبHا

- فــــايـــــزة سي بــــشــــيــــرr ¯ــــثـــــلــــة الــــديــــوان الــــوطــــني
rلإلحصائيات

- بــــــوجــــــمــــــعـــــة عــــــســــــوسr ¯ــــــثـل اHـــــركــــــز الــــــوطــــــني
للمعلومات اإلحصائية.

GهنيHوزارة التكوين والتعليم اGهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 13 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1431
اHوافق اHوافق 25 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2010 يعـدr يعـدّل الل القرار الوزاريقرار الوزاري
اHـشـتـرك اHـؤرخ في اHـشـتـرك اHـؤرخ في 29 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1430 اHـوافق  اHـوافق 26
ينـاير سنة ينـاير سنة r2009 الـذي يحـدد r الـذي يحـدد تعـداد منـاصب الشغلتعـداد منـاصب الشغل
Wوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلــاص بـاألعـوان الـعـامـلـWوتـصـنـيــفـهـا ومـدة الـعـقـد اخلــاص بـاألعـوان الـعـامـلـ
في نـشاطـات احلـفظ أوالصـيـانة أواخلـدمـات بعـنوانفي نـشاطـات احلـفظ أوالصـيـانة أواخلـدمـات بعـنوان
اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لـــــوزارة الــــتـــــكـــــويـن والــــتـــــعـــــلـــــيماإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة لـــــوزارة الــــتـــــكـــــويـن والــــتـــــعـــــلـــــيم

.WهنيHا.WهنيHا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم
rاليةHووزير ا

rWهنيHووزير التكوين والتعليم ا
- �ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- نـــور الـــديـن بن جـــيـالليr ¯ـــثل جــــمـــعـــيــــة جـــامـــعي
rمنطقة الغرب rاحلليب

- بــوبــكــر أرحـــابr ¯ــثل اجملــمع الــصــنــاعي Hــنــتــجي
rاحلليب

- مــسـعـود عــمـرونr ¯ـثـل اجملـمع الـصــنـاعي Hــنـتـجي
rاحلليب

- عـابـد العـربـيr ¯ـثل احتـاديـة مـصـنـعي اHـنـتـوجات
rالفالحية الغذائية

- مــــــراد بـــــوزكــــــريــــــنيr ¯ــــــثل احتــــــاديـــــة مــــــصـــــنــــــعي
rنتوجات الفالحية الغذائيةHا

- نـــــاديـــــة شــــريـــــفـيr ¯ــــثـــــلـــــة الــــصـــــنـــــدوق الــــوطـــــني
rللتعاضدية الفالحيـة

- حــســان مــيـصــارةr ¯ــثل بــنك الــفالحــة والــتــنــمــيـة
rالريفية

- عـــبـــد الــــرزاق بـــاالمــــانr ¯ـــثل الــــديـــوان الــــوطـــني
rألغذية األنعـام

- نـــصـــر الـــدين عـــريـــبيr ¯ـــثل عـن الـــقـــطـــاع اخلــاص
r من الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة Wمع

- ســعــيــد مــلــزيr ¯ــثل جــمــعــيــة مــســتـوردي احلــلــيب
ومشتقاته.

بعنوان جتـار احلليب :بعنوان جتـار احلليب :
- مـــخـــلـــوف حـــنـــافيr ¯ـــثـل عن اHـــوزعـــrW مـــنـــطـــقــة

rالـوسط
rمنطقة الشرق rWوزعHثل عن ا¯ rزاهير كمال -
rمنطقة الغرب rWوزعHثل عن ا¯ rمحمد مداح -

rعـن جتــــار احلــلــيب يــعــيّــنــــون Wثالثـــة (3) ¯ــثــلــ -
مــن كل مــنــطــقــة من اHــنــاطق الــكــبــرى (الــشــرق والــوسط
Wوالــغـــرب) من طـــرف االحتـــاد الــعـــامّ لـــلــتـــجـــار واحلــرفـــيــ

.Wاجلــزائـري
: WستهلكHبعنوان ا: WستهلكHبعنوان ا

- معمر بوشكـيفr ¯ثل اجلمعية اجلزائرية لترقية
rمنطقة الوسط rستهلك وحمايتهHا

- زوبـــيــــر بن ســـاسـيr ¯ـــثل اجلــــمـــعـــيــــة اجلـــزائـــريـــة
rمنطقة اجلنوب rستهلك وحمايتهHلترقية ا

- عـبــد اجلــبـار رحــمــانيr ¯ــثل اجلـمــعــيـة اجلــزائــريـة
rمنطقة الشرق rستهلك وحمايتهHلترقية ا

- شــــكـــيب بن حــــبـــيبr ¯ـــثل اجلــــمـــعـــيـــة اجلـــزائـــريـــة
لترقية اHستهلك وحمايتهr منطقة الغرب.

بــعـــنـــوان هـــيـــئـــات الــبـــحـث والــتـــكـــوين والـــتـــنـــمـــيــةبــعـــنـــوان هـــيـــئـــات الــبـــحـث والــتـــكـــوين والـــتـــنـــمـــيــة
واإلعالم :واإلعالم :

- دراجي حـــارقr ¯ـــثل اHـــعـــهـــد الـــوطـــنـي اجلـــزائــري
rلألبحاث الزراعية
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يقـريقـرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يهـدف هـذا الـقرار إلى تـعـديل الـقرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 29 محرم عام 1430 اHوافق
26 يــنـايــر ســنـة 2009 الـذي يــحـدد تــعـداد مــنـاصب الــشـغل

وتـصــنــيـفــهـا ومــدة الــعـقــد اخلــاص بـاألعــوان الـعــامــلـW في
نـشــاطـات احلـفظ أوالـصـيـانــة أو اخلـدمـات بـعـنـوان اإلدارة

.WهنيHركزية لوزارة التكوين والتعليم اHا

اHــادة اHــادة 2 :  : يــعــدّل اجلــدول اHـــنــصــوص عـــلــيه في اHــادة
األولى مـن الـــــقـــــرار الـــــوزاري اHــــــشـــــتـــــرك اHـــــؤرخ في 29
مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26 يــنــايــر ســنـة 2009 واHــذكــور

أعالهr كما يأتي :

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 03 - 87  اHؤرخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عـــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنـــة 2003
rWهنيHالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
29 مـــحـــرم عــام 1430 اHــوافق 26 يــنـــايـــر ســـنــة 2009 الــذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلـاص باألعوان العـاملW في نـشاطات احلفظ أوالـصيانة
أو اخلــدمــات بــعــنــوان اإلدارة اHــركــزيـة لــوزارة الــتــكــوين

rWهنيHوالتعليم ا

عامل مهني من اHستوى األول

عامل اخلدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من  اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون الوقاية من اHستوى األول

عون الوقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

مناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

الصنفالصنف

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

التعدادالتعداد
( ( 2+ + 1)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
( ( 1 ) )

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
( ( 2 ) )

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

33

3

4952 3

3

17

4

13

7

2

1

2

3

5

7

200

219

240

288

348

اHادة اHادة 3 : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 13 شعبان عام 1431 اHوافق 25 يوليو سنة 2010.

وزير اHاليةوزير اHالية

كر» جوديكر» جودي

وزير التكوينوزير التكوين
WهنيHوالتعليم اWهنيHوالتعليم ا
الهادي خالديالهادي خالدي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

3

3

17

4

13

7

2

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

--

-

-
-

-

-

-

-

-



18 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2463
26 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 190
اHــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اHــــوافق أوّل
يـولـيـو سـنة 2008 واHتـضـمن تـنظـيم اإلدارة اHـركـزية في

rوزارة السكن والعمران
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
18 رجـب عـــــــام 1431 اHـــــــوافـق أول يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2010

واHتضمّن تعيW الـسيدة مهدية جليوطr مديرة للتنظيم
rوالتعاون بوزارة السكن والعمران

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى :ة األولى : يــفـوّض إلى الـســيـدة مــهـديـة جــلـيـوطHـاداHا
rاإلمضاء في حدود صالحياتها rمديرة التنظيم والتعاون
بــــاسم وزيــــر الـــسّـــكـن والـــعــــمـــرانr عــــلى جـــمــــيع الــــوثـــائق

واHقرّراتr باستثناء القرارات.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 6 شـــوال عـــام 1431 اHــــوافق 15
سبتمبر سنة 2010.

نور الدين موسىنور الدين موسى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــراران مــــــــؤرقـــــــراران مــــــــؤرّخـــــــان في خـــــــان في 6 شـــــــوال عــــــام  شـــــــوال عــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 15
سـبــتـمـبـر سـنـة سـبــتـمـبـر سـنـة r2010 يــتـضـمr يــتـضـمّـنـان تــفـويض اإلمـضـاءـنـان تــفـويض اإلمـضـاء

إلى نائبي مدير.إلى نائبي مدير.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السّكن والعمران
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 190
اHــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اHــــوافق أوّل
يـولـيـو سـنة 2008 واHتـضـمن تـنظـيم اإلدارة اHـركـزية في

rوزارة السكن والعمران
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 7 شــوال عــام  شــوال عــام 1431 اHـوافق  اHـوافق 16 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
ســنــة ســنــة r2010 يــتــضــمr يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام  للسكن والبناء.العام  للسكن والبناء.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السّكن والعمران
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 190
اHــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اHــــوافق أوّل
يـولـيـو سـنة 2008 واHتـضـمن تـنظـيم اإلدارة اHـركـزية في

rوزارة السكن والعمران
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
18 رجـب عـــــــام 1431 اHـــــــوافـق أول يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2010

واHـتـضمّن تـعيـW السـيـد محـمد الـطـاهر بـوخاريr مـديرا
rعاما للسكن والبناء بوزارة السكن والعمران

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــفــوّض إلى الــســـيــد مــحــمـــد الــطــاهــر
بوخـاريr اHدير الـعام للـسكن والـبناءr اإلمـضاء في حدود
صالحــيــاتـهr بــاسم وزيــر الــسّـــكن والــعــمــرانr عـــلى جــمــيع

الوثائق واHقرّراتr باستثناء القرارات.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوال عـــام 1431 اHــــوافق 16
سبتمبر سنة 2010.

نور الدين موسىنور الدين موسى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 6 شــوال عــام  شــوال عــام 1431 اHـوافق  اHـوافق 15 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
ســنــة ســنــة r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديـرةن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديـرة

التنظيم والتعاون.التنظيم والتعاون.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السّكن والعمران
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 18 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـ
26 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010 م م

وزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة
واHتوسطة وترقية االستثمارواHتوسطة وترقية االستثمار

قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 12  جـمـادى الثـانيـة عـام  جـمـادى الثـانيـة عـام
1431  اHوافق   اHوافق 26  مايـو سنة   مايـو سنة r 2010 يتـضم r يتـضمّن تنظيمن تنظيم

مـديرية الواليـة للصنـاعة وترقية االسـتثمارات فيمـديرية الواليـة للصنـاعة وترقية االسـتثمارات في
مصالح ومكاتب.مصالح ومكاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rالعامّ للحكومة Wإنّ األم

rاليّـةHووزير ا
rووزير الصناعة وترقية االستثمارات

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

rتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّـةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 100
اHــــؤرّخ في 17 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 25 مــــارس
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الصـناعـة وترقـية

rاالستثمارات
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 86 اHؤرّخ
في 21 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
واHـتــضـمّن إنــشـاء مــديــريـات الــواليـة لــلـصــنـاعــة وتـرقــيـة

rاالستثمارات وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09 - 354
اHــؤرّخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2009 واHـتضـمّن إنشـاء مـديريـات الصـناعـة وترقـية

rاالستثمارات في بعض الواليات
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 10 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 09 - 86 اHــــؤرّخ في 21 صـــفـــر عـــام 1430
اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2009 واHـادّة األولى من اHـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 09 - 354 اHــؤرّخ في 20 ذي الــقـــعــدة عــام
rــذكـــورين أعالهHــوافق 8 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2009 واH1430 ا

يــحـــدّد هــذا الـــقــرار تـــنــظـــيم مــديـــريــة الـــواليــة لـــلــصـــنــاعــة
وترقية االستثمارات في مصالح ومكاتب.

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
18 رجـب عـــــــام 1431 اHـــــــوافـق أول يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2010

واHتـضمّن تـعيـW الـسيـد عبـد احلفـيظ حمـزةr نائب مـدير
rبوزارة السكن والعمران Wللمستخدم

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rادّة األولى :ة األولى : يفوّض إلى السيد عبد احلفيظ حمزةHاداHا
rاإلمضـاء فـي حدود صـالحيـاته rWـسـتـخـدمـHنـائب مـديـر ا
بــــاسم وزيــــر الـــسّـــكـن والـــعــــمـــرانr عــــلى جـــمــــيع الــــوثـــائق

واHقرّراتr باستثناء القرارات.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 6 شـــوال عـــام 1431 اHــــوافق 15
سبتمبر سنة 2010.

نور الدين موسىنور الدين موسى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السّكن والعمران
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اHؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 190
اHــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اHــــوافق أوّل
يـولـيـو سـنة 2008 واHتـضـمن تـنظـيم اإلدارة اHـركـزية في

rوزارة السكن والعمران
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة 2010

واHـتــضـمّن تــعـيــW الـســيـدة نــبـيـلــة شـعــبـانr نــائـبــة مـديـر
rللميزانية واحملاسبة بوزارة السكن والعمران

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى :ة األولى : يــفـوّض إلى الــســيـدة نــبـيــلــة شـعــبـانHـاداHا
نــائـــبــة مـــديــر اHـــيــزانـــيــة واحملـــاســبـــةr اإلمــضـــاء في حــدود
صالحــيـاتــهــاr بـاسم وزيــر الــسّـكن والــعــمـرانr عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّراتr باستثناء القرارات.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 6 شـــوال عـــام 1431 اHــــوافق 15
سبتمبر سنة 2010.

نور الدين موسىنور الدين موسى



18 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2663
26 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 م م

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 10  شـعــبـان عـام   شـعــبـان عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 22 يــولـيـو يــولـيـو
r2010 يــتـضــم يــتـضــمّن تـعــيـW أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـW أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

اHعهد الوطني لإلنتاج والتنمية الصاHعهد الوطني لإلنتاج والتنمية الصّناعية.ناعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 10 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1431
اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2010 تــعـيّن الــسّـيــدتـان والــسّـادة
اآلتـيــة أســمــاؤهمr تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادّة 12 مـن اHــرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 98 - 163 اHـؤرّخ في 22 مــحــرّم عـام 1419
اHــوافق 19 مـــايـــو ســـنــة 1998 واHـــتــضـــمّـن حتـــويل اHـــعـــهــد
الــوطـــني لإلنـــتــاج والــتـــنــمــيـــة الــصــنـــاعــيــة إلى مـــؤســســة
rـــتــمّمHـــعــدّل واHا rعــمـــومــيـــة ذات طــابـع صــنـــاعي وجتــاري
أعـــــضـــــاء فـي مـــــجـــــلس إدارة اHـــــعـــــهـــــد الـــــوطـــــنـي لإلنـــــتـــــاج

والتنمية الصّناعيةH rدة ثالث (3) سنوات :

- ســـــــالـم أحــــــمـــــــد زايـــــــدr ¯ــــــثـل وزارة الـــــــصّــــــنـــــــاعــــــة
rـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارHـؤسـسـات الـصـغـيــرة واHوا

rرئيسا

- عـــــبــــــد اخلـــــالـق شـــــرفــــــةr ¯ـــــثـل وزارة الـــــداخــــــلـــــيـــــة
rعضوا rواجلماعات احمللية

rــــــالـــــيّـــــةHـــــــثـل وزارة ا¯ rرشــــــيــــــد قـــــــشـــــــطــــــولي -
rعـضـوا

rــــنـــاجمHــــثل وزارة الـــطــــاقـــة وا¯ rمـــيــــلـــود مـــجــــلـــد -
rعضوا

rـــثـل وزارة الــــتّــــجـــارة¯ rمــــحـــــمـــــد لـــــوحـــــايـــــديـــــة -
rعضوا

- ويـــزة شــــريـــفيr ¯ــــثـــلـــة وزارة الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي
rعضوة rوالبحث العلمي

- أمـحـمــد شـريـفيr ¯ـثل وزارة الـتــكـوين والـتـعـلـيم
rعضوا rWهنيHا

rعضوة rثلة العمال¯ rفوزية عصماني -

rــــــثــل الــــعــــــمـــــال¯ rعــــــبـــــد الـــــقــــــادر بـن يـــــحـــــيــى -
rعـضـوا

- بــــــــــوعــالم شــــــــــيـــــــــلـيr ¯ــــــــــثـل اجملــــــــــلـس الـــــــــعــــــــــلــــــــــمي
والـبــيــداغــوجي لـلــمــعــهـد الــوطــني لإلنــتـاجــيــة والــتـنــمــيـة

الصّناعيةr عضوا.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تـــتــــضـــمّن مــــديـــريــــة الـــصــــنـــاعــــة وتـــرقــــيـــة
االســتــثـمــارات لــواليـات : اجلــزائــر ووهـران وقــســنـطــيــنـة
وبـــومـــرداس وعـــنــابـــة وتـــيـــزي وزو والــبـــلـــيـــدة وســطـــيف
وبــجــايـة وبــرج بــوعــريـريج وتــلــمــسـان وســيــدي بـلــعــبـاس

وسكيكدة وباتنة اHصالح اآلتية :
rراقبةH1 - مصلحة التقييس والقياسة وا

2 - مــــصـــلــــحــــة الـــتــــطـــويــــر وتــــرقـــيــــة الـــتــــنــــافـــســــيـــة
rالصناعية

3 - مــــصـــلــــحــــة تـــرقــــيــــة االســـتــــثـــمــــارات وتــــســـيــــيـــر
rمساهمات الدولة

4 - مصلحة إدارة الوسائل.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــتــضــمّن مــصــلــحــة الـــتــقــيــيس والــقــيــاســة
واHراقبة :

rطابقةHأ) مكتب التقييس ومراقبة ا
ب) مكتب القياسة القانونية واألمن الصناعي.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تــــتــــضـــــمّن مــــصــــلــــحـــــة تــــطــــويــــر وتــــرقــــيــــة
التنافسية الصناعية :

أ) مــكـتب تــطــويـر وتــرقـيــة الـتــنـافــسـيــة الـصــنـاعــيـة
rؤسساتHوتأهيل ا

ب) مكتب أنظمة اإلعالم واليقظة االقتصادية.

5 :  : تــتــضــمّن مــصــلـحــة تــرقــيــة االســتــثــمـارات اHـاداHـادّة ة 
وتسيير مساهمات الدولة :

أ) مـكتـب ترقـيـة االستـثـمـارات وتسـيـيـر مسـاهـمات
rالدولـة

ب) مكتب تطوير الفضاءات الصناعية.

اHاداHادّة ة 6 :  : تتضمّن مصلحة إدارة الوسائل :
rوالتكوين WستخدمHأ) مكتب ا
rيزانية والوسائلHب) مكتب ا
ج) مكتب التوثيق واألرشيف.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431
اHوافق 26 مايو سنة 2010.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي

وزير الصناعة وترقيةوزير الصناعة وترقية
االستثماراتاالستثمارات
حميد الطمارحميد الطمار

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي



rــــنـــاجمHــــثل وزيـــر الــــطـــاقـــة وا¯ rعـــايب مــــبـــروك -
rعضوا

rعضوا rثل وزير التّجارة¯ rشفيق شيتي -
- عــــبـــد الــــنــــاصـــر الــــورديr ¯ـــثـل وزيـــر الــــســـيــــاحـــة

rعضوا rوالصّناعة التقليدية
- مــحـمـد الـصـغــيـر بن حلـرشr ¯ـثل وزيــر الـتـهـيـئـة

rعضوا rالعمرانية والبيئة
rــــثل مــــحــــافـظ بــــنك اجلــــزائــــر¯ rعــــلـي مــــصــــطــــفـى -

rعضوا
- لـزهــر لـعـونيr ¯ــثل الـغـرفــة اجلـزائـريّـة لــلـتّـجـارة

rعضوا rوالصّناعة
- زعـــــــــيـم بـن ســــــــــاسـيr ¯ـــــــــثـل اجملــــــــــلـس الـــــــــوطــــــــــني
rـتـوسـطـةHـؤسـسـات الـصــغـيـرة واHاالسـتـشـاري لـتـرقــيـة ا

rعضوا
- عـــــبـــــد الـــــعــــزيـــــز كـــــلــــوتr ¯ـــــثـل مــــنـــــتـــــدى رؤســــاء

rعضوا rؤسساتHا
Wــثل كـونــفــدرالـيــة الـصــنـاعــيـ¯ rأحــمـد بـل جـزار -

rعضوا rWاجلزائري WنتجHوا
- زكـــيـــر فـــزازr ¯ـــثـل الـــكـــونـــفــــدرالـــيـــة اجلـــزائـــريـــة

rعضوا rألربـاب العمـل
- فــــؤاد جنـــــاحيr ¯ـــــثل الـــــكـــــونــــفـــــدرالــــيـــــة الــــعـــــامــــة

للمؤسسات اجلزائريةr عضوا.

سبـتمـبر قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 12  شـو  شـوّال عام ال عام 1431 اHـوافق  اHـوافق 21 سبـتمـبر 
r2010 يــتـضــمr يــتـضــمّن تـعــيـW أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـW أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 12 شـوّال عام 1431 اHـوافق
r21 ســبــتـمــبـر ســنـة 2010 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة أســمـاؤهم

تــطـبــيـقــا لـلــمـادّة 7 مـن اHـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 06 - 356
اHــــؤرّخ في 16 رمــــضـــــان عــــام  1427 اHــــوافق 9 أكــــتــــوبــــر
ســـنــــة 2006 واHــــتـــضـــمّن صـالحـــيـــات الـــوكــــالـــة الـــوطـــنـــيـــة
لتطـويــر االستـثمار وتنظيمـهـا وسيرهـــاr أعضـــاء فـي
مـجلس إدارة الـوكـالة الـوطـنـية لـتـطويـر االسـتثـمـارH rدة

ثالث (3) سنوات :

- حــــــمــــــود بـن حــــــمــــــدينr ¯ــــــثـل وزيــــــر الــــــصــــــنــــــاعـــــة
rـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارHـؤسـسـات الـصـغـيــرة واHوا

rرئيسا
- شـــــرفـــــة عــــــبـــــد اخلـــــالـقr ¯ـــــثـل وزيـــــر الـــــداخــــــلـــــيـــــة

rعضوا rواجلماعات احمللية
- غــــــــوتـي بن مـــــــــوســــــــاتr ¯ــــــــثـل وزيــــــــر الــــــــشــــــــؤون

rعضوا rاخلارجية
rعضوا rاليّةHثل وزير ا¯ rمحند إسعد -

rعضوا rاليّةHثل وزير ا¯ rمحمد مقران -
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