
العدد العدد 02

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
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

األربعاء األربعاء 3 ربيع األو ربيع األّول  عام  عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 13 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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 فهرس فهرس

إعالنات وقراراتإعالنات وقرارات

اجمللس الداجمللس الدّستوريستوريّ

إعالن رقم 01/ إ. م د/16  مـؤرّخ في 20  ربــيع األول عـام 1437 اHــوافق أوّل يـنــايـر ســنـة r2016 يــتـضــمّن نـتــائج جتـديــد نـصف
........................................................................................................................YنتخبHأعضاء مجلس األمّة ا

قرار رقم 02/ ق ط / م د /16  مؤرّخ في 24  ربيع األول عام 1437 اHوافق 5 يناير سنة 2016..........................................

قرار رقم 03/ ق ط / م د /16  مؤرّخ في 24  ربيع األول عام 1437 اHوافق 5 يناير سنة 2016..........................................

قرار رقم 06/ ق ط / م د /16  مؤرّخ في 24  ربيع األول عام 1437 اHوافق 5 يناير سنة 2016..........................................

إعـالن رقـم 02/ إ. م د/16 مــؤرّخ فـي 26  ربـــيـع األول عــام 1437 الـــمــوافـق 7 يـــنــايــر ســنــة r2016 يـــعــدل نــتــائــج تــجــديــد
........................................................................................................YنتخبHنـصـف أعـضـاء مـجـلـس األمـة ا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في 26 ربـيع األول عام 1437 اHوافق 7 يـنـاير سـنة r2016 يـتـضمـن إنـشـاء اHرصـد الـوطني
للمرفق العام...............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في 28 ربيع األول عام 1437اHوافق 9 ينـاير سنة r2016 يـتضمن تـعيY أعـضاء في مجلس
األمة...........................................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع األول عام 1437 اHوافق 10 ينـاير سنة r2016 يـحدد  صالحيـات وزير التـهيئة
العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية........................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 16-06 مؤرخ في 29 ربيع األول عام 1437 اHوافق 10 يناير سنة r2016 يتضمن تـنظيم اإلدارة اHركزية
 لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-07 مـؤرخ في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة r2016 يـحدد مـهـام اHـفـتـشـيـة الـعــامة
لوزارة التهيئة العمـرانية والسياحة والصـناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها.....................................................

قراراتC مقرقراراتC مقرّراتC آراءراتC آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احمللوزارة الداخلية واجلماعات احمللّيةية

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 20 صــفــر عــام 1437 اHـوافق 2 ديـســمــبــر ســنـة r2015 يــتــضــمّن وضع بــعض األسـالك اخلــاصـة
الـتـابـعـة لإلدارة اHـكـلـفـة بـالـفالحـة والـتـنـمـيـة الـريـفيـة والـصـيـد الـبـحـري في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدى وزارة الـداخـلـية
واجلماعات احمللية (مصالح اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)..........................................................................

وزارة اJاليةوزارة اJالية

Yـنــاصب الـعـلـيـا لــلـمـوظـفـHيــحـدد عـدد ا r2015 ـوافق 19 أكــتـوبـر سـنـةHقــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 5 مـحــرم عـام 1437  ا
اHـــنــتـــمـــY لألسالك اHـــشــتـــركـــة في اHـــؤســســـات واإلدارات الـــعــمـــومـــيــة بـــعـــنــوان اإلدارة اHـــركـــزيــة لـــلـــمــديـــريـــة الــعـــامــة
لالستشراف.................................................................................................................................................
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YهنيHناصب الـعليا للعمال اHيحدد عدد ا r2015 وافق 19 أكتوبر سنةHقرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1437  ا
وسائقي السيارات واحلجابr بعنوان اإلدارة اHركزية للمديرية العامة لالستشراف..............................................

قـرار مؤرّخ في 23 صـفـر عـام 1437 الــموافـق 5  ديــســمـبـر سـنـة r2015 يـحـدّد قــائـمـة اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـتـكـوين الـعـالي
اHؤهـلة لـتـنــظـيـم إجراء الــمسابقـة على أساس االختـبارات واالمتحـانات اHهنـية لاللتحـاق بالرتب اHنـتمية لألسـالك
اخلاصة باHفتشية العامة للمالية.....................................................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

     قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 29 مــحـــرم عــام 1437 اHـــوافق 12 نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2015 يــحـــدد تـــعــداد مـــنـــاصب الـــشــغل
وتصنيفـها ومدة العقد اخلاص باألعـوان العاملY في نشاطـات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمـاتr بعنوان اHتحف الوطني
للمجاهد......................................................................................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قـرار مؤرخ في 24 ربـيع األوّل عام 1437 اHوافق 5 يـنـاير سـنة r2016 يـحدد تـاريخ الشـروع في اHزايـدة بإعالن اHـنافـسة Hنح
رخص إقامة واسـتغالل شـبــكات عـموميـة للمـواصالت الالسلكـية النـقّالـة من اجليل الرابع وتـوفير خـدمات اHواصالت
الالسلكية للجمهور......................................................................................................................................

 فهرس (تابع) فهرس (تابع)
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إعالنات وقراراتإعالنات وقرارات
اجمللس الداجمللس الدّستوريستوريّ

إعالن رقم إعالن رقم 01/ إ. م د// إ. م د/16  مؤر مؤرّخ في خ في 20  ربـيع األول عام   ربـيع األول عام 1437 اHوافق أو اHوافق أوّل يـنايـر سنة ل يـنايـر سنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن نتـائج جتديـد نصفن نتـائج جتديـد نصف
.YنتخبHة ا.YنتخبHأعضاء مجلس األمأعضاء مجلس األمّة ا

ــــــــــــــــــــــــــ
rإن اجمللس الدّستوري

rواد 98 و102 (الفقرة 3) و163 (الفقرة 2) منهHال سيما ا rبناء على الدستور -
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ في 18 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 12 يــنـايــر ســنـة 2012 واHــتــعـلق

rواد 104 و105 و106 و107 و125 و126 و127 منهHال سيما ا rبنظام االنتخابات
- و�ـــقـــتـــضـى األمـــر رقم 12 - 01 اHــؤرخ في 20 ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 الــذي يــحــدد

rانHطلوب شغلها في انتخابات البرHقاعد اHالدوائر االنتخابية وعدد ا
- و�ــقـتــضى الــنــظــام اHـؤرخ في 24 جــمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 16 أبــريل ســنـة 2012 الــذي يــحــدد قــواعـد عــمل

rاجمللس الدستوري
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 15 - 301 اHؤرخ في 16 صفر عام 1437 اHوافق 28 نوفـمبر سنة 2015 واHتضمن

rYنتخبHاستدعاء الهيئة االنتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 12 - 412 اHؤرخ في 25 مـحرّم عام 1434 اHوافق 9 ديسـمبر سنة 2012 واHـتعلق

rوسيره YنتخبHبتنظيم انتخاب أعضاء مجلس األمة ا
- و�ـقـتـضى الـقـرار الــصـادر عن وزارة الـداخـلـيـة واجلــمـاعـات احملـلـيـة اHـؤرخ في 2 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق 14
ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التـصويت التي تستعمل لالنتخاب من أجل جتديد نصف أعضاء مجلس األمة

rو�يزاتها التقنية YنتخبHا
rرفقة بهاHدونة في محاضر فرز األصوات والوثائق اHوبعد االطالع على النتائج ا -

rكتوبةHقرّرين في تالوة تقاريرهم اHوبعد االستماع إلى األعضاء ا -
rداولة قانوناHوبعد ا -

- واعـتـبـارا أنه بـعــد الـتـحـقـيق في صـحـة عــمـلـيـات الـتـصـويت و تـصــحـيح األخـطـاء اHـاديـة الـتي تــمت مـعـايـنـتـهـا في
rمحاضر فرز األصوات

rوبالنتيجة -
يـعلــن ما يأتي :يـعلــن ما يأتي :

أوال أوال : أن النتائج النـهائية لالنتخاب الذي جرى يوم الثالثاء 17 ربيع األول عام 1437 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2015
من أجل جتديد نصف أعضاء مجلس األمة اHنتخبrY هي كما يأتي :

1 - النتائج اإلجمالية لالنتخاب : - النتائج اإلجمالية لالنتخاب :
- عدد الواليات اHعنية : 48

- الناخبون اHسجَّلون : 26883
- الناخبون اHصو�تون : 25677
- الناخبون اHمتنعون : 1206

- نسبة اHشاركة : %96,46  
- عدد األصوات اHلغاة : 2893

- عدد األصوات اHعبر عنها : 22784
- عدد اHترشحY الفائزين : 48.
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2 - النتائج حسب كل والية موزعة طبقا للجدول أدناه - النتائج حسب كل والية موزعة طبقا للجدول أدناه : :

الواليـــةالواليـــة

الناخبـــــونالناخبـــــون

اHمتنعوناHمتنعوناHصواHصوّتوتوناHسجلواHسجلون
نسبةنسبة

اHلغاةاHلغاةاHعبر عنهااHعبر عنهااHشاركةاHشاركة
لقب واسم الفائـــزلقب واسم الفائـــز

عددعدد
األصواتاألصوات
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

زفان بوجمعة
بوزكري حميد

قيساري محمود
بن بوط عبد الرزاق

جبابلية عياش
بطاش محمد
خليفة محمد
جابري غازي

قاسيمي سمير
زيان سليمان
بلوافي القا�
خذيري مليك

بلهبري ضياء الدين
ياحي مختار
Yهارون حس

بن زعيم عبد الوهاب
قطشة محمد

لطرش عبد احلليم
قرواني فاحت
عامر محمد
فاضل وحيد

بوتخيل موسى
حاجي العيد

بن يوب رابح
راشدي محمد

جرباع علي
باألطرش نور الدين

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي بلعباس

عنابة

قاHة

قسنطينة

اHدية

مستغا 

457

670

419

506

989

839

584

340

522

722

183

487

854

698

1094

1254

677

499

1049

291

681

783

281

537

291

973

575

426

652

412

489

917

771

560

324

509

671

182

477

803

668

977

1059

661

486

962

289

665

757

266

525

285

932

559

31

18

7

17

72

68

24

16

13

51

1

10

51

30

117

195

16

13

87

2

16

26

15

12

6

41

16

%93,22

%97,31

%98,33

%96,64

%92,72

%91,90

%95,89

%95,29

%97,51

%92,94

%99,45

%97,95

%94,03

%95,70

%89,31

%84,45

%97,64

%97,39

%91,71

%99,31

%97,65

%96,68

%94,66

%97,77

%97,94

%95,79

%97,22

412

556

357

442

793

703

472

284

455

629

173

442

663

571

900

916

622

452

867

248

631

626

252

444

258

809

467

14

96

55

47

124

68

88

40

54

42

9

35

140

97

77

143

39

34

95

41

34

131

14

81

27

123

92

 200

249

195

223

413

227

258

93

335

238

143

206

310

252

410

550

332

164

367

126

422

323

137

285

76

416

220

عدد األصـواتعدد األصـوات
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الواليـــةالواليـــة

الناخبـــــونالناخبـــــون

اHمتنعوناHمتنعوناHصواHصوّتوتوناHسجلواHسجلون
نسبةنسبة

اHشاركةاHشاركة
لقب واسم الفائـــزلقب واسم الفائـــز

عددعدد
األصواتاألصوات
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

جغدالي مصطفى

برحال بن عومر

بوقفة محمد الصالح

غازي ثاني عبد احلق

حوباد بوحفص

غومة جبريل

حميدوش عبد الوهاب

بن نبري ناصر

خليل الزين

يحياوي محمد نافع

بلوط علي

بحري فريد

بيبي عبيد

جبار الطيب

بوجوهر مليك

طالبي فتاح

بورزق أعمر

عمارة محمد

موخللوة عبد القادر

بوبطيمة محمد

عرباوي محمد

اHسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

    برج
 بوعريريج

بومرداس

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عY الدفلى

النعامة

Yع     
تمـوشنـت

غرداية

غليزان

اجملمــوعاجملمــوع

806

774

398

555

341

117

577

585

415

67

369

531

372

429

499

583

631

217

447

260

655

26883

790

749

392

536

336

117

571

555

411

67

369

512

364

421

478

568

619

212

441

246

639

25677

16

25

6

19

5

0

6

30

4

0

0

19

8

8

21

15

12

5

6

14

16

1206

%98,01

%96,77

%98,49

%96,58

%98,53

%100,00

%98,96

%94,87

%99,04

%100,00

%100,00

%96,42

%97,85

%98,14

%95,79

%97,43

%98,10

%97,70

%98,66

%94,62

%97,56

%96,46

704

629

362

439

280

109

526

500

371

64

301

469

322

398

441

499

562

192

380

232

560

22784

86

120

30

97

56

8

45

55

40

3

68

43

42

23

37

69

57

20

61

14

79

2893

315

312

160

188

145

33

177

150

197

35

150

191

228

374

217

246

182

101

200

71

256

اHلغاةاHلغاةاHعبر عنهااHعبر عنها

عدد األصـواتعدد األصـوات
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ثـانـيـا ثـانـيـا : يـفـتـح أجـل الــطـعـن فـي نـتـائج االنتخاب
إلــى غــــــايــــــة يـــــوم الــــــســــــبـت 21 ربـــــيــع األول عـــــام 1437
الـمـوافـق 2 يـنـايـر سـنـة 2016 عـلـى الـسـاعـة الـثـامـنـة
مــســاء وفــقــا لــلــمـادة 127 مـن الــقــانـون الــعــضــوي اHــتــعــلق

بنظام االنتخابات.

ثـــالــثــا ثـــالــثــا : يــبـــلـغ هــذا اإلعــالن إلـى رئــيـس مــجــلـس
األمة وإلى وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

رابــــــعـــــا رابــــــعـــــا : يــــــنـــــشــــــر هــــــذا اإلعــالن فـي الــــــجــــــريـــــدة
الـرسـمـيـة لـلــجـمـهـوريـة الـجـزائــريـة الـديـمـقـراطـيـة

الـشـعـبـيـة.

بــــــهــــــذا تـــــداول اجملـــــلس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلـــــســـــاته
اHــــــنـــــعـــــقـــــدة بــــــتـــــاريخ 18 و19 و20 ربــــــيع األول عـــــام 1437
الــمــوافـق 30 و31 ديــســـمـــبــر ســـنــة 2015 وأوّل يـــنــايــر

سـنـة 2016.

رئيس رئيس اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان
- عبد اجلليل بلعلى
- ابراهيم بوتخيل
- عبد النور قراوي

- محمد ضيف
- فوزية بن قلة

- سماعيل بليت.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رقم قـرار رقم 02/ ق ط / م د // ق ط / م د /16  مـؤر مـؤرّخ في خ في 24  ربـيع األول  ربـيع األول
عام عام 1437 اHوافق  اHوافق 5 يناير سنة  يناير سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدّستوري

- بناء عـلى الدستورr ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
rمنه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHـتـعـلق بـنـظـام االنـتـخـابـاتr ال سـيـمـا اHواد 31 و32 و52

r(الفقرتان 4 و5) و117 و124 و127 و128 منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 12 - 01 اHــــــؤرخ في 20
ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد الـدوائـر االنـتـخـابـيـة وعدد اHـقـاعـد اHـطـلـوب شـغـلـها

rانHفي انتخابات البر
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

rعمل اجمللس الدستوري
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 301
اHـؤرخ في 16 صــفــر عـام 1437 اHـوافق 28 نــوفــمــبــر ســنـة
2015 واHـتــضـمن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

rYنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا
- و�ـــقــتــضـى الــقــرار الـــصــادر عـن وزيــر الــداخـــلــيــة
واجلـــمـــاعــــات احملـــلـــيـــة اHـــؤرخ في 2 ربـــيع األول عـــام 1437
اHــوافق 14 ديــســمــبــر ســنــة 2015 الــذي يــحـدد شــكـل ورقـة
الــتـــصــويـت الــتي تـــســـتــعـــمل لالنـــتــخـــاب من أجل جتـــديــد
نـــصـف أعـــضـــاء مــــجـــلـس األمـــة اHـــنــــتـــخــــبـــY و�ـــيــــزاتـــهـــا

rالتقنية
- وبـمـقــتـضـى إعـالن الـمـجــلـس الـدسـتـوري رقم
01 / إ. م د / 16 اHــــــــــؤرخ فـي 20 ربـــــــــــيـع األول عــــــــــام 1437

اHــوافق أول يــنــايــر ســنـة 2016 واHــتـضــمن نــتــائج جتــديـد
rYنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بـتــاريخ 2 يــنــايــر ســنـة
2016 اHــــــــســــــــجـــــــــلــــــــة حتـت رقم r02 مـن طــــــــرف اHــــــــتـــــــــرشح

rعن حـزب جـبـهـة الـتـحريـر الـوطـني rالـكـتروسـي بـوراس
الـتي يطـعن �وجـبهـا في االنـتخـابات الـتي جرت بـتاريخ
29 ديــســمــبــر ســنـة 2015 لــتـجــديــد نــصف أعــضــاء مــجـلس

r بوالية مستغا YنتخبHاألمة ا
rوبعد االطالع على ملف الطعن -

rوبعد التحقيق -
- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة

rتقريره
rداولةHوبعد ا -

في الشكلفي الشكل
- اعـــتـــبــــارا أن الـــطـــعن جـــاء مـــســـتـــوفـــيـــا لـــلـــشـــروط

واألشكال القانونية.
في اHوضوعفي اHوضوع

- اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على ثالثة أوجه :
الــوجه األول :الــوجه األول : اHـــثـــار بـــخـــصـــوص اســـتـــعـــمــال الـــقـــلم

rاحي على أوراق التصويتHا
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الـوجه الثاني : الـوجه الثاني : اHـثار بشـأن عملـية التـصويت التي
rتمت بأوراق مصورة وأوراق مستنسخة

الــــــوجـه الــــــثــــــالث : الــــــوجـه الــــــثــــــالث : اHــــــثــــــار بـــــــشــــــأن أحــــــجــــــام أوراق
الـتــصـويت الــتي تـخـتــلف عن األوراق األصـلــيـة من حـيث
الـــطــول والــعــرضr هـــذا األمــر يــعــتـــبــره الــطــاعـن مــخــالــفــا
لــــلــــقــــرار اHــــؤرخ في 2 ربــــيـع األول عـــام 1437 اHــــوافق 14
ديـســمــبـر ســنـة 2015 الـذي يــحــدد شـكـل ورقـة الــتــصـويت
الـتي تــسـتـعـمل لالنـتـخــاب من أجل جتـديـد نـصف أعـضـاء

مجلس األمة اHنتخبY و�يزاتها التقنية.
عن الوجه األول :عن الوجه األول :

- اعــــــتـــــــبـــــــارا أنه ¦ الـــــــتـــــــحــــــقـق مـن جــــــمـــــــيع أوراق
الــتـصــويت والــتـدقــيق فــيـهــا إذا كــان قـد اســتـعــمل عــلـيــهـا
الـــقـــلم اHـــاحـي إال أنه لم جنـــد أي أثـــر مــــسح أو مـــحي عـــلى

هذه األوراق.
عن الوجه الثاني وعن الوجه الثالث :عن الوجه الثاني وعن الوجه الثالث :

- اعــــــتـــــبــــــارا أن أحـــــكــــــام اHـــــادة 23 (الـــــفــــــقـــــرة 2) من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 12-412 اHؤرخ في 25 مـحرم عام
1434 اHـوافق 9 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 واHـتـعــلق بــتـــنــظـيم

انـتـخــاب أعـضــاء مـجـلس األمــة اHـنــتـخـبــY وسـيـره : " إذا
اعــتــبــر (اجملـــلس الــدســتـــوري) أن الــطــعن مـــؤسسr ©ــكــنه
rإمـا أن يـلـغي االنـتـخـاب احملـتج عـلـيه rـوجب قـرار مـعـلل�
وإمـا أن يـعـدل مــحـضـر الــنـتـائج احملــرر وأن يـعـلن نــهـائـيـا

r" على الفائز الشرعي
- واعـتـبـارا أنه وبـعـد مــراعـاة أحـكـام الـقـرار اHـؤرخ
في 2 ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 14 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة
2015 الـذي يــحـدد شــكل ورقــة الـتــصـويت الــتي تــسـتــعـمل

لالنـــتــخــاب من أجـل جتــديــد نـــصف أعــضــاء مـــجــلس األمــة
rو�يزاتها التقنية YنتخبHا

- واعـتـبـارا أنه بـعـد اHـعـايـنـة والتـحـقـيق في أوراق
الـــتــــصـــويت داخـل الـــصـــنـــدوقr تــــبـــY أن هـــنـــاك 7 أوراق
مـصورةr ¦ بالتـالي إلغاؤها لـيصبح عدد األصـوات اHعبر

عنها 460 صوتاr توزع كاآلتي :
اHـــــتـــــرشـح األول بـــــاألطـــــرش نـــــور الـــــديـن عن حـــــزب
الــفــجــر اجلــديـد بـ : 216 صــوتــا بــدال من 220 صــوتــا (فــائــز
بـــفــارق 94 صـــوتـــا) واHـــتـــرشح الـــثـــاني عـــمـــور مــهـــدي عن
الـتجـمع الوطـني الد©ـقراطي بـ : 122 صـوتا بدال من 124
صــوتــا واHــتــرشح الــثــالث الــكــتــروسي بــوراس عـن حـزب
جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــني بـ : 117 صـــوتـــا بـــدال من 118
صــــوتــــاr واHــــتــــرشح الــــرابع بـن الــــزين أحــــمــــد عـن احلـــزب

الوطني اجلزائري بـ : 5 أصوات.
- اعـــــتــــبـــــارا أن هــــذا اإللـــــغــــاء لـم يــــؤثـــــر ولم يـــــغــــيــــر

rالنتيجة النهائية للعملية االنتخابية

لهذه األسبابلهذه األسباب

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

في الشكلفي الشكل

- قبول الطعن.

في اHوضوعفي اHوضوع

أوال :أوال : قبول الطعن.

ثـــانـــيـــا :ثـــانـــيـــا : إلـــغـــاء (7) أصـــوات ومن ثــــمـــة يـــصــــبح عـــدد
األصوات اHـعبر عـنها 460 صـوتا بدال من 467 صوتـاr غير
أن ذلك ال يـؤثــر عـلى انـتـخـاب اHـتــرشح الـفـائـز بـاألطـرش

نور الدين.

ثالثا :ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى اHعني باألمر.

رابـــــعـــــا :رابـــــعـــــا : يــــنـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــرار فـي الـــــجـــــريــــدة
الـرسـمــيـة للــجـمـهـوريــة الـجـزائــريـة الـديـمــقـراطـيـة

الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـــتـــاريخ 22 و23 و24 ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 3 و4

و5 يناير سنة 2016.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rابراهيم بوتخيل -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رقم قـرار رقم 03/ ق ط / م د // ق ط / م د /16  مـؤر مـؤرّخ في خ في 24  ربـيع األول  ربـيع األول
عام عام 1437 اHوافق  اHوافق 5 يناير سنة  يناير سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدّستوري

- بناء عـلى الدستورr ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
rمنه
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- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHـتـعـلق بـنـظـام االنـتـخـابـاتr ال سـيـمـا اHواد 31 و32 و52

r(الفقرتان 4 و5) و117 و124 و127 و128 منه
- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 12 - 01 اHــــــؤرخ في 20
ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد الـدوائـر االنـتـخـابـيـة وعدد اHـقـاعـد اHـطـلـوب شـغـلـها

rانHفي انتخابات البر
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

rعمل اجمللس الدستوري
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 301
اHـؤرخ في 16 صــفــر عـام 1437 اHـوافق 28 نــوفــمــبــر ســنـة
2015 واHـتــضـمن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

rYنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا
- و�ـــقــتــضـى الــقــرار الـــصــادر عـن وزيــر الــداخـــلــيــة
واجلـــمـــاعــــات احملـــلـــيـــة اHـــؤرخ في 2 ربـــيع األول عـــام 1437
اHــوافق 14 ديــســمــبــر ســنــة 2015 الــذي يــحـدد شــكـل ورقـة
الــتـــصــويـت الــتي تـــســـتــعـــمل لالنـــتــخـــاب من أجل جتـــديــد
نـــصـف أعـــضـــاء مــــجـــلـس األمـــة اHـــنــــتـــخــــبـــY و�ـــيــــزاتـــهـــا

rالتقنية
- وبـمـقــتـضـى إعـالن الـمـجــلـس الـدسـتـوري رقم
01 / إ. م د / 16 اHــــــــــؤرخ فـي 20 ربـــــــــــيـع األول عــــــــــام 1437

اHــوافق أول يــنــايــر ســنـة 2016 واHــتـضــمن نــتــائج جتــديـد
rYنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كــتــابــة ضــبط اجملــلس الــدســتــوري بـتــاريخ 2 يــنــايــر ســنـة
2016 اHـــســـجــلـــة حتت رقم r03 من طـــرف اHــتـــرشح عـــمــور

مـــهــديr عن حــزب الـــتــجـــمع الــوطــنـي الــد©ــقـــراطيr الــتي
يــطـعن �ــوجــبـهــا في االنـتــخـابــات الــتي جـرت بــتـاريخ 29
ديـسـمـبـر سـنة 2015 لـتـجـديد نـصف أعـضـاء مـجـلس األمة

r بوالية مستغا YنتخبHا
rوبعد االطالع على ملف الطعن -

rوبعد التحقيق -
- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة

rتقريره
rداولةHوبعد ا -

في الشكلفي الشكل
- اعـــتـــبــــارا أن الـــطـــعن جـــاء مـــســـتـــوفـــيـــا لـــلـــشـــروط

واألشكال القانونية.

في اHوضوعفي اHوضوع

- اعـــــتــبـــارا أن الـــطـــاعن أسّـس طــــعـــنـه عــلـى وجه
وحيد :

الــوجه اHـثـار :الــوجه اHـثـار : بـشـأن عـمـلــيـة الـتـصـويت الـتي تـمت
حسب الطاعن بـأوراق مصورة وأوراق مستـنسخةr وهو
مـا يـعـتـبـره مـخـالـفـا لـلـقـرار اHـؤرخ في 2 ربـيع األول عـام
1437 اHــوافق 14 ديــســمـــبــر ســنــة 2015 الــذي يـــحــدد شــكل

ورقة التصويت التي تستعمل لالنتخاب من أجل جتديد
نـــصـف أعـــضـــاء مــــجـــلـس األمـــة اHـــنــــتـــخــــبـــY و�ـــيــــزاتـــهـــا

التقنية.

عن هذا الوجه اHثار :عن هذا الوجه اHثار :

- اعــــــتـــــبــــــارا أن أحـــــكــــــام اHـــــادة 23 (الـــــفــــــقـــــرة 2) من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 12-412 اHؤرخ في 25 مـحرم عام
1434 اHــوافق 9 ديــســمــبــر ســنــة 2012 واHــتـعــلـق بــتـنــظــيم

انـتـخــاب أعـضــاء مـجـلس األمــة اHـنــتـخـبــY وسـيـره : " إذا
اعــتــبــر (اجملـــلس الــدســتـــوري) أن الــطــعن مـــؤسسr ©ــكــنه
rإمـا أن يـلـغي االنـتـخـاب احملـتج عـلـيه rـوجب قـرار مـعـلل�
وإمـا أن يـعـدل مــحـضـر الــنـتـائج احملــرر وأن يـعـلن نــهـائـيـا

r" على الفائز الشرعي

- واعـتـبـارا أنه وبـعـد مــراعـاة أحـكـام الـقـرار اHـؤرخ
في 2 ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 14 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة
2015 الـذي يــحـدد شــكل ورقــة الـتــصـويت الــتي تُــسـتــعـمل

لالنـــتــخــاب من أجـل جتــديــد نـــصف أعــضــاء مـــجــلس األمــة
rو�يزاتها التقنية YنتخبHا

- واعـتـبـارا أنه بـعـد اHـعـايـنـة والتـحـقـيق في أوراق
الــــتـــصــــويت داخـل الـــصــــنـــدوق تــــبـــيّن أن هــــنـــاك 7 أوراق
مـصورةr ¦ بالتـالي إلغاؤها لـيصبح عدد األصـوات اHعبر

عنها 460 صوتاr توزع كاآلتي :

اHـــــتـــــرشـح األول بـــــاألطـــــرش نـــــور الـــــديـن عن حـــــزب
الــفــجــر اجلــديـد بـ : 216 صــوتــا بــدال من 220 صــوتــا (فــائــز
بـــفــارق 94 صـــوتـــا) واHـــتـــرشح الـــثـــاني عـــمـــور مــهـــدي عن
الـتجـمع الوطـني الد©ـقراطي بـ : 122 صـوتا بدال من 124
صــوتــا واHــتــرشح الــثــالث الــكــتــروسي بــوراس عـن حـزب
جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــني بـ : 117 صـــوتـــا بـــدال من 118
صــــوتــــاr واHــــتــــرشح الــــرابع بـن الــــزين أحــــمــــد عـن احلـــزب

الوطني اجلزائري بـ : 5 أصوات.

- اعـــــتــــبـــــارا أن هــــذا اإللـــــغــــاء لـم يــــؤثـــــر ولم يـــــغــــيــــر
rالنتيجة النهائية للعملية االنتخابية
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لهذه األسبابلهذه األسباب

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

في الشكلفي الشكل

- قبول الطعن.

في اHوضوعفي اHوضوع

أوال :أوال : قبول الطعن.

ثـــانـــيـــا :ثـــانـــيـــا : إلـــغـــاء (7) أصـــوات ومن ثــــمـــة يـــصــــبح عـــدد
األصوات اHـعبر عـنها 460 صـوتا بدال من 467 صوتـاr غير
أن ذلك ال يـؤثــر عـلى انـتـخـاب اHـتــرشح الـفـائـز بـاألطـرش

نور الدين.

ثالثا : ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى اHعني باألمر.

رابــعــا :رابــعــا : يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد©قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـــتـــاريخ 22 و23 و24 ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 3 و4

و5 يناير سنة 2016.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rابراهيم بوتخيل -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رقم قـرار رقم 06/ ق ط / م د // ق ط / م د /16  مـؤر مـؤرّخ في خ في 24  ربـيع األول  ربـيع األول
عام عام 1437 اHوافق  اHوافق 5 يناير سنة  يناير سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإن اجمللس الدّستوري

- بناء عـلى الدستورr ال سـيما اHادة 163 (الـفقرة 2)
rمنه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

واHـتـعـلق بـنـظـام االنـتـخـابـاتr ال سـيـمـا اHواد 31 و32 و52
(الــــفــــقــــرتــــان 4 و5)  و53 - 1 و56 و105 (الــــفــــقــــرة 2) و117

rو118 و124 و127 و128 منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 12 - 01 اHــــــؤرخ في 20
ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد الـدوائـر االنـتـخـابـيـة وعدد اHـقـاعـد اHـطـلـوب شـغـلـها

rانHفي انتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

rعمل اجمللس الدستوري

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 301
اHـؤرخ في 16 صــفــر عـام 1437 اHـوافق 28 نــوفــمــبــر ســنـة
2015 واHـتــضـمن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

rYنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

- و�ـــقــتــضـى الــقــرار الـــصــادر عـن وزيــر الــداخـــلــيــة
واجلـــمـــاعــــات احملـــلـــيـــة اHـــؤرخ في 2 ربـــيع األول عـــام 1437
اHــوافق 14 ديــســمــبــر ســنــة 2015 الــذي يــحـدد شــكـل ورقـة
الــتـــصــويـت الــتي تـــســـتــعـــمل لالنـــتــخـــاب من أجل جتـــديــد
نـــصـف أعـــضـــاء مــــجـــلـس األمـــة اHـــنــــتـــخــــبـــY و�ـــيــــزاتـــهـــا

rالتقنية

- وبـمـقــتـضـى إعـالن الـمـجــلـس الـدسـتـوري رقم
01 / إ. م د / 16 اHــــــــــؤرخ فـي 20 ربـــــــــــيـع األول عــــــــــام 1437

اHــوافق أول يــنــايــر ســنـة 2016 واHــتـضــمن نــتــائج جتــديـد
rYنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

- وبــعــد االطالع عــلـى عــريــضــة الــطــعن اHــودعــة لــدى
كـتـابـة ضـبـط الـمـجـلـس الـدسـتـوري بـتـاريـخ 2 يـناير
ســــنــــة 2016 الـــــمــــســـــجـــــلـــــة تـــــحـت رقـم r06 مــن طـــــرف
اHـــــتـــــرشح نـــــقــــاز جـــــديــــدr عـن حـــــزب الــــتـــــجــــمـع الــــوطـــــني
الـديـمـقـراطـيr الـتـي يطـعـن بـمـوجـبها في االنتخابات
الــتـي جـــرت بـــتــاريـخ 29 ديـســمــبـر ســنـة 2015 لـتــجــديـد
نــصـف أعــضــاء مــجــلـس األمــة الــمــنــتــخـبــيــن بــواليـة

rالنعامة

- وبــعــد االطالع عــلـى جــمــيع أوراق وعـــنــاصــر مــلف
rالطعن

rوبعد التحقيق -

- وبــــعـــد االســــتـــمــــاع إلى الــــعـــضــــو اHـــقــــرر في تالوة
rكتوبHتقريره ا

rداولة قانوناHوبعد ا -
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في الشكلفي الشكل

- اعـــتـــبــــارا أن الـــطـــعن جـــاء مـــســـتـــوفـــيـــا لـــلـــشـــروط
واألشكال القانونية.

في اHوضوعفي اHوضوع

- اعـــتـــبـــارا أنه وتـــدعـــيـــمـــا لـــطــعـــنـه يـــثــيـــر الـــطـــاعن
وجـهـيـن :

الــــــــــوجـه األول :الــــــــــوجـه األول : ومــــــــــفــــــــــاده الــــــــــتــــــــــزويــــــــــر فـي أوراق
الـتصـويتr حيث يـدعي الطاعـن عن وجود عدد من أوراق
الـتصويت منسـوخة عبر األصوات اHـعبر عنهـا أي تغيير
أوراق الــــتـــــصــــويت األصـــــلــــيـــــة بــــنــــسـخ طــــبـق األصل وهي
بــالـــتــالي حــسـب ادعــائه مــخــالـــفــة تــمــامـــا لــنــوعــيــة أوراق
التـصويت اHقـدمة التي نص عـليهـا قرار وزارة الداخـلية
واجلـمـاعـات احملـلـيـة واHـتـعـلق بـاHـمـيـزات الـتـقـنـيـة ألوراق

rالتصويت

الــوجه الـثـاني :الــوجه الـثـاني : يـثــيـر الـطــاعن وجـود خــطـأ في لـقب
" NEGAZ " حيث ورد إسمه rـترشح بـاحلروف الالتيـنيـةHا
عوض أن يكتب " NEGGAZ " �ا يعد حسب رأيه مخالفا
ألحــــكـــام الــــقــــرار الـــوزاري فــــيـــمــــا يــــتـــعــــلق بــــذكـــر ألــــقـــاب

اHترشحY وأسمائهم.

عن الوجه األول :عن الوجه األول :

- اعـــــتـــــبــــــارا أن مـــــراجـــــعــــــة وفـــــحص جــــــمـــــيع أوراق
الــتــصـويتr الــتي يــدعي الــطـاعن بــعــدم مـطــابـقــة الــبـعض
مـنــهـا لــلـقــرار الـوزاري الــذي يـحــدد اHـواصــفـات الــتـقــنـيـة
ألوراق الـــتــــصـــويتr تــــبـــY بــــأن هـــذه األوراق صـــحــــيـــحـــة
rذكور أعالهHومـطـابـقــة لـمـواصـفـات الــقـرار الوزاري ا
مـــا عــدا ورقـــة تــصـــويت واحــدة غـــيــر صـــحــيــحـــةr لــكـــونــهــا
نـسـخة طـبق األصل واعـتـبرت بـالـتالي مـلـغاةr وعـلـيه فإن

النتيجة تكون على النحو اآلتي :

- عــدد األصــوات اHــعــبــر عــنــهــا : 191 صــوتــا بــدال من
192 صوتا.

- عدد األصوات اHلغاة : 21 صوتا بدال من 20 صوتا.

- عـدد األصــوات التي حتـصل عـلـيــهـا نــقـاز جـديد :
73 صوتا بدال من 74 صوتا.

وبـــذلكr حتـــصل اHـــتـــرشح األول عـــمـــارة مـــحـــمـــد عن
حزب جبهة التحرير الوطنيr على 101 صوتr واHترشح
الثـاني نقاز جـديد عن التـجمع الـوطني الد©ـقراطي على
73 صـــوتـــا بـــدال من 74 صـــوتــا واHـــتـــرشـح الــثـــالـث صــدوق

حسY عن حركة مجتمع السلم على 17 صوتا.

عن الوجه الثاني :عن الوجه الثاني :
- اعتـبارا أن لقـب اHتـرشح جاء صـحيـحا في قـائمة
اHـتــرشـحـY �ــحـضـر الــفـرز بـالــلـغـة الــعـربـيــة بـدون خـطـأ
عـــلى أســـاس أن الــــلـــغـــة الـــعــــربـــيـــة هـي الـــلـــغـــة الــــوطـــنـــيـــة
والـرســمـيــة وفـقــا لـلــمـادة 3 من الــدســتـورr وأن اخلــطـأ في
الـلـقــب ورد فـقـط بـالـحـروف الالتـينيـة حيث ورد اسمه
" NEGAZ " عــوض أن يـكـتب " r" NEGGAZ فـهــذا ال يـؤثـر
على النـتيجـة باعـتباره اHـترشح الـوحيد في هـذه الوالية
بـهذا الـلـقب. كـما أنـه احتُـسـبت كل األصـوات الـتي حتصل
عـلــيــهـا (73 صــوتــا)r وعــلــيه فــهـو خــطــأ مــادي ال يــؤثـر عــلى
Yوبـــالــتـــالي فـــإن الــوجه غـــيــر مـــؤسس يـــتــعــ rالـــنــتـــيــجــة

رفضه.
لهذه األسبابلهذه األسباب

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
في الشكلفي الشكل

- قبول الطعن.
في اHوضوعفي اHوضوع

أوال :أوال : قبول الطعن.
ثـــانـــيــا :ثـــانـــيــا : إلـــغـــاء صـــوت واحـــد ومن ثـــمـــة يــصـــبـح عــدد
األصوات اHـعبر عـنها 191 صـوتا بدال من 192 صوتـاr غير
أن ذلك ال يـــؤثــر عـــلى انـــتــخـــاب اHــتـــرشح الــفـــائــز عـــمــارة

محمد.
ثالثا :ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى اHعني باألمر.

رابــعــا :رابــعــا : يــنــشــر هــذا الــقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد©قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـــتـــاريخ 22 و23 و24 ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 3 و4

و5 يناير سنة 2016.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
مراد مدلسيمراد مدلسي

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
rحنيفة بن شعبان -
rعبد اجلليل بلعلى -
rابراهيم بوتخيل -
rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -
rفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.
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إعــالن رقـم إعــالن رقـم 02/ إ. م د// إ. م د/16 مــــــــــؤرمــــــــــؤرّخ فـي خ فـي 26  ربــــــــــيـع األول  ربــــــــــيـع األول
عــام عــام 1437 الــمــوافـق  الــمــوافـق 7 يــنــايــر ســنــة  يــنــايــر ســنــة r2016 يــعــدلr يــعــدل
نـــتـــائـج تـــجـــديــــد نـــصـف أعـــضـــاء مـــجـــلـس األمـــةنـــتـــائـج تـــجـــديــــد نـــصـف أعـــضـــاء مـــجـــلـس األمـــة

.YنتخبHا.YنتخبHا
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن  اجمللس الدّستوري

- بــــنــــاء عــــلى الــــدســــتــــورr ال ســــيــــمــــا اHـــواد 98 و102
r(الفقرة 3) و163 (الفقرة 2) منه

- وبــمـــقــتــضـى الــقــانــون الــعــضــوي رقـم 12 - 01
الــمــؤرخ فـي 18 صـــفــر عــام 1433 الــمــوافـق 12 يـــنــايــر
ســنـة 2012 والـمــتـعــلـق بـنــظـام االنــتـخــابـاتr ال سـيما

rواد 104 و105 و106 و107 و125 و126 و127 منهHا

- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 12 - 01 اHــــــؤرخ في 20
ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد الـدوائـر االنـتـخـابـيـة وعدد اHـقـاعـد اHـطـلـوب شـغـلـها

rانHفي انتخابات البر

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

rعمل اجمللس الدستوري

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 301
الـــــــــمـــــــــؤرخ فـي 16 صــــــــــفـــــــــر عـــــــــام 1437 الـــــــــمـــــــــوافـق 28
نــــوفــــمـــــبــــر ســـنـــة 2015 واHــــتـــضـــمن اســـتــــدعـــاء الـــهـــيـــئـــة
االنــــتـــخــــابــــيــــة لــــتــــجــــديــــد نــــصف أعــــضــــاء مــــجــــلـس األمـــة

rYنتخبHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 412
اHـؤرخ في 25 مــحــرّم عـام 1434 اHـوافق 9 ديـســمــبـر ســنـة
2012 واHــتــعــلق بــتــنــظــيم انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلس األمــة

rوسيره YنتخبHا

- و�ـــقــتــضـى الــقــرار الـــصــادر عـن وزيــر الــداخـــلــيــة
واجلـــمـــاعــــات احملـــلـــيـــة اHـــؤرخ في 2 ربـــيع األول عـــام 1437

اHــوافق 14 ديــســمــبــر ســنــة 2015 الــذي يــحـدد شــكـل ورقـة
الــتـــصــويـت الــتي تـــســـتــعـــمل لالنـــتــخـــاب من أجل جتـــديــد
نـــصـف أعـــضـــاء مــــجـــلـس األمـــة اHـــنــــتـــخــــبـــY و�ـــيــــزاتـــهـــا

rالتقنية

rوبعد دراسة الطعون -

rداولة قانوناHوبعد ا -

- واعــــتــــبـــارا أن قــــبـــول ثـالثـــة (3) طــــعــــون من حــــيث
اHـــوضـــوعr اثـــنــان (2) فـي واليـــة مـــســـتـــغـــا  وواحــد (1) في
واليـة الـنـعـامـةr لم يــغـيـر في قـائـمـة اHــتـرشـحـY الـفـائـزين
الـواردة في إعالن اجملـلس الـدسـتـوري رقم 01 / إ. م د / 16
اHــؤرخ في 20 ربـــيع األول عــام 1437 اHـــوافق أول يـــنـــايــر
سـنة 2016 واHتـضمن نـتائج جتـديد نـصف أعضـاء مجلس

rYنتخبHاألمة ا

rوبالنتيجة -

يـعلــن ما يأتي :يـعلــن ما يأتي :

أوال أوال : تعدل الـنـتــائـج الـنـهـائـيــة لالنـتـخـاب الـذي
جـرى يـوم الـثـالثـاء 17 ربـيـع األول عـام 1437 الـمـوافـق
29 ديــــســــمـــــبــــر ســــنــــة 2015 مـن أجـل تــــجـــــديـــد نــــصـف

rبـعـد دراسـة الـطـعون rYـنـتـخبـHأعـضــاء مــجــلس األمــة ا
كما يأتي :

1 - النتائج اإلجمالية لالنتخاب : - النتائج اإلجمالية لالنتخاب :

- عــدد األصـوات اHــلــغـاة : 2894 صــوتــا بـدال من 2886
صوتا.

- عدد األصـوات اHـعـبـر عـنـها : 22776 صـوتـا بدال من
22784 صوتا.

................... (الباقي بدون تغيير) ...................

rالـنـتـائج اخلـاصـة بـواليــتي مـسـتـغـا  والـنـعـامـة - r2 - الـنـتـائج اخلـاصـة بـواليــتي مـسـتـغـا  والـنـعـامـة 
بعد دراسة الطعونr بعد دراسة الطعونr هي كما يأتي :

الواليـــةالواليـــة

الناخبـــــونالناخبـــــون

اHمتنعوناHمتنعوناHصواHصوّتوتوناHسجلواHسجلون
نسبةنسبة

اHلغاةاHلغاةاHعبر عنهااHعبر عنهااHشاركةاHشاركة
لقب واسم الفائـــزلقب واسم الفائـــز

عددعدد
األصواتاألصوات
اHتحصلاHتحصل
عليهاعليها

باألطرش نور الدين
عمارة محمد

مستغا 

النعامة

575

217

559

212

16

5

% 97,22

% 97,70

460

191

92

21

216

101

عدد األصـواتعدد األصـوات
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 16-03 مؤرخ في  مؤرخ في 26 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
1437  اHـوافق اHـوافق 7 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2016 يــتـضــمـن إنــشـاءr يــتـضــمـن إنــشـاء

اHرصد الوطني للمرفق العام.اHرصد الوطني للمرفق العام.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
rاحمللية

- وبـناء عـلى الدسـتورr ال سـيمـا اHادتان 77-8 و125
r(الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

rكـلف بالـداخلـيةHادة األولى : ينـشأ لـدى الوزيـر اHادة األولى :اHا
مـــــــرصـــــــد وطـــــــني لـــــــلــــــــمـــــــرفق الـــــــعـــــــامr يـــــــدعـى فـي صـــــــلب

النص"اHرصد".

اHــادةاHــادة 2 : : اHــرصــد هـيــئــة اسـتــشــاريــة. ويـحــدد مــقـره
�دينة اجلزائر.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الـمـهـامالـمـهـام

اHــادةاHــادة 3 : : يــــكـــلف اHـــرصـــدr بـــالــــتـــشـــاور مع الـــدوائـــر
الــوزاريـة واHــؤســسـات اHــعــنـيــة األخـرىr بــتــقـيــيم أعــمـال
تــنـفـيــذ الـسـيــاسـة الـوطــنـيـة واإلشـراف عــلـيـهــا في مـيـدان

ترقية اHرفق العام واإلدارة وتطويرهما.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

Yاقـتـراح الـقــواعـد والـتـدابـيـر الـرامـيـة إلى حتـسـ -
تــــنــــظــــيـم اHــــرفق الــــعــــام وســــيــــرهr قــــصــــد تـــكــــيــــيــــفــــهــــا مع
التطورات االقتصـادية واالجتماعية والـتكنولوجية وكذا

rرفق العامHمع حاجات مستعملي ا

Yاقـتـراح أعـمال تـنـسـيق وربط عـبـر الشـبـكـات ب -
الــدوائـر الـوزاريـة واإلداريـة والـهـيـئــات الـعـمـومـيـة قـصـد
تـــرقــيــة االبـــتــكـــار والــنــجـــاعــة في مـــجــال خــدمـــات اHــرفق

العام.

أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

rحنيفة بن شعبان -

rعبد اجلليل بلعلى -

rابراهيم بوتخيل -

rعبد النور قراوي -

rمحمد ضيف -

rفوزية بن قلة -

- سماعيل بليت.

ثـــــانـــــيـــــا :ثـــــانـــــيـــــا : يـــــنــــشـــــر هـــــذا اإلعــالن فـي الـــــجـــــريـــــدة
الـرسـمــيـة للــجـمـهـوريــة الـجـزائــريـة الـديـمــقـراطـيـة

الـشـعـبـيـة.

بـهـذا تـداول الــمـجـلـس الـدســتـوري فـي جـلـسـتـه
الــمـنــعــقـدة بــتـاريـخ 26 ربـيـع األول عام 1437 اHوافق 7

يناير سنة 2016.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي



3 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1402
13 يناير سنة  يناير سنة 2016 م م

اHــــــادةاHــــــادة 4 : : يـــــكـــــلف اHـــــرصـــــدr في مـــــجــــال اســـــتـــــفــــادة
اHـواطـنـY من اHـرفق الـعـامr بدراسـة واقـتـراح كل تـدبـير

يرميr على اخلصوص إلى ما يأتي :
- تـرقـيـة حـقوق مـسـتـعـمـلي اHـرفق العـام وحـمـايـتـها

rرفق العامHساواة في االستفادة من اHوكذا ا
- الــــــــــعــــــــــمـل عـــــــــلـى إعــــــــــداد كـل الــــــــــدراســـــــــات واآلراء
واHـؤشــرات واإلحـصـائــيـات واHــعـلـومــات الـتي من شــأنـهـا
تـرقـيـة األعـمـال اHـوجـهـة لـتـحـسـY نـوعـيـة خـدمـات اHـرفق

rالعام
- الــعـمـل عــلى دفع وتــشــجــيع مــشــاركــة مــســتـعــمــلي
اHـــرفق الــعـــام وكـــذا اجملـــتــمـع اHــدني فـي حتــســـY خـــدمــات

rرفق العامHا
- اHــــــســـــاهــــــمـــــة فـي تــــــبـــــســــــيط اإلجــــــراءات اإلداريـــــة

وتخفيفها.

اHــادةاHــادة 5 :  : يـكـلـف اHـرصـدr في مـجــال عـصـرنـة اHـرفق
العامr بدراسة واقـتراح كل تدبير من شأنه اHساهمة في
قـيـام اإلدارات واHؤسـسات والـهيـئـات العـمومـيـة بتـنفـيذ

برنامجها اخلاص بعصرنة اHرفق العام.
وبهذه الصفةr يقترح كل تدبير من طبيعته أن :

- يــــحــــفــــز تــــطــــويـــر اإلدارة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة بــــإدخـــال
rالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وتعميمها

- يــــحـــــفـــــز عــــلـى وضع أنـــــظـــــمـــــة وإجــــراءات فـــــعـــــالــــة
لـالتـــصـــال قــصـــد ضـــمـــان إعـالم اHـــواطـــنـــY حـــول خـــدمــات
اHرفق الـعامr وحتـسY حـصـول اHسـتعـملـY على اHـعلـومة

وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم.

اHـادةاHـادة 6 : : يقترح اHـرصدr بهدف اHساهمة في إرساء
اHــــهـــــنـــــيــــة واآلداب داخـل اHـــــرفق الـــــعــــامr كـل تـــــدبــــيـــــر من

طبيعته :

- الـــعـــمل عـــلى حتـــســY ظـــروف عـــمل أعـــوان اHــرفق
rالعام

- بـــعث الــثـــقــة واحلـــفـــاظ عــلـــيــهـــا بــY أعـــوان اHــرفق
rالعام ومستعمليه

- الـتــشـجـيع عـلـى اإلرسـاء الـدائم Hـبــدأ األنـسـنـة في
rرفق العام ومستعمليهHأعوان ا Yالعالقات ب

- ترقية القـيم األخالقية اHرتبطـة بنشاطات أعوان
rرفق العامHا

- الـعـمل عـلى تـرقـيـة ثـقـافـة اHـردوديـة واالسـتـحـقـاق
الشخصي ألعوان اHرفق العام.

اHـادة اHـادة 7 :  : ©ـكن اHـرصـدr في مـجال الـتـعـاونr اHـبادرة
بـتـبـادالت مـع الـشـركـاء األجــانب وتـرقـيــتـهـا وكــذا تـنـظـيم

تنفيذها مع السلطات اخملتصة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHــــادةاHــــادة 8 :  : يــــتــــشــــكـل اHــــرصــــد الــــذي يــــرأسه الــــوزيــــر
الـمــكـلـف بــالـداخــلـيــة أو مـمــثـلـهr مـن األعــضـاء اآلتـي

ذكرهم :
Yخـمس (5) شخـصيـات يـختـارون خلـبرتـهم من ب -
اإلطـــارات الــســـامــيـــة الــذين مـــارســوا وظــائـف عــلــيـــا عــلى
مـســتــوى مـؤســسـات الــدولــةr يـقــتــرحـهم  وزيــر الــداخـلــيـة

rواجلماعات احمللية
- �ـثــلــو الــقـطــاعــات الــوزاريـة اHــذكــورة أدنـاهr ذوو

رتبة مدير على األقل :
rاليةHوزارة ا  *

rناجمHوزارة الصناعة وا  *
rوزارة الطاقة  *

rوزارة التجارة  *
rدينةHوزارة السكن والعمران وا  *

rوزارة النقل  *
rوزارة التربية الوطنية  *

*  وزارة الـــــــعـــــــمـل والـــــــتـــــــشـــــــغـــــــيـل والـــــــضـــــــمــــــان
rاالجتماعي

*  وزارة الـــــــــــصــــــــــحـــــــــــة والـــــــــــســـــــــــكــــــــــان وإصـــــالح
rستشفياتHا

*  وزارة الـــــبـــــريـــــد وتـــــكــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعـــالم
rواالتصال

- �ثل (1) عن اHديـريـة العـامة لـلـوظيـفة الـعـمومـية
rواإلصالح اإلداري

- �ــــــــثل (1) عـن اجملـــــــلـس الــــــــوطــــــــني االقــــــــتــــــــصـــــــادي
rواالجتماعي

rثل (1) عن الديوان الوطني لإلحصاء� -
- رئـيـسا (2) مـجـلسـY شـعـبيـY والئـيـrY يـعيـنـهـما

rكلف بالداخليةHالوزير ا
- رئــيـسـا (2) مـجـلـسـY شـعـبـيـY بـلـديـrY يـعـيـنـهـما

rكلف بالداخليةHالوزير ا
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rــثالن (2) عن اجلــمــعــيــات ذات الــطــابع الــوطــني� -
rاجلمعيات األكثر تمثيال Yيختاران من ب

- �ثل (1) عن وسائل اإلعالم.
©ـكن اHــرصـد أن يـسـتـعـY في أشــغـاله �ـسـاهـمـة كل

شخص بحكم كفاءاته.

rدة ثالث (3) سنواتH رصدHأعـضاء ا Yادة 9 :  : يعHادةاHا
قابلة للتـجديدr بقرار من الوزير اHكلف بالداخليةr بناء
عـلى اقـتــراح من اHـؤســسـات والـهــيـئــات الـتي يـخــضـعـون

إليها.
في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءr يـتم استخالفه

حسب األشكال نفسها للمدة اHتبقية.

اHــادة اHــادة 10 :  : يـــعــدّ اHـــرصــد نـــظـــامه الــداخـــلي ويـــصــادق
عليه في أول اجتماع له.

اHـادة اHـادة 11 :  :  يـجتـمع اHـرصـد في دورة عـادية أربع (4)
مـرات في الـسنـة. و©ـكن أن يجـتـمع في دورة غيـر عـادية
بـطلب من رئـيـسه أو بطـلب من ثـلثي (3/2) أعـضائـه على

األقل.

اHـادة اHـادة 12 : : ال تـخـول صـفـة عـضـو في اHـرصـد احلق في
أي تــعــويضr غــيــر أن األعــضــاء يــســتــفـيــدون مـن تـعــويض
الـنـفـقات اHـرتـبـطـة �شـاركـتـهم في أشـغـال اHرصـدr طـبـقا

للتنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 13 : : تـدوّن نـتــائج أشـغـال اHـرصــد في مـحـاضـر
تـــســــجل فـي ســـجـل خـــاص مــــؤشـــر ومــــوقع عــــلـــيـه. ويـــوقع

احملاضر رئيس اHرصد.

اHـادة اHـادة 14 : : يـعــدّ اHـرصـد تـقــاريـر مـرحـلــيـة تـرسل إلى
الوزير األول.

15 : : يــرفع تــقــريــر ســنــوي حــول اHــرفق الــعــام اHـادة اHـادة 
إلى رئيس اجلمهورية.

اHـادة اHـادة 16 : : تــسـجـل الـنــفـقـات الــضـروريـة لــسـيـر
اHرصـد في مـيزانـية تـسيـيـر وزارة الداخـليـة واجلمـاعات

احمللية.

17 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
7 يناير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـمـرسوم رئاسي رقم رسوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في  مؤرخ في 28 ربـيع األول عام ربـيع األول عام
Yيـتــضــمن تـعــيـ rYيـتــضــمن تـعــيـ r2016 ـوافق 9 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـةHـوافق اH1437  ا

أعضاء في مجلس األمة.أعضاء في مجلس األمة.
ـــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عــلى الــدسـتــورr ال ســيـمــا اHـواد 77-8 و1-78

rو101 (الفقرة 3) و102 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـتــضى الــقــانــون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 13-01 اHـؤرخ
في 24 صـــــفــــــر عـــــام 1434 اHـــــوافق 7 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2013

rأعضاء في مجلس األمة Yتضمن تعيHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 13-02 اHـؤرخ
في 24 صـــــفــــــر عـــــام 1434 اHـــــوافق 7 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2013

rأعضاء في مجلس األمة Yتضمن تعيHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : طـبـقـا ألحـكـام اHـادتY 101 (الـفـقرة 3)
و102 (الــــفـــــقــــرة 2) من الـــــدســـــتـــــورr يُـــــعـــــيّن Hـــــدة ست (6)
ســــنــــوات أعــــضـــاء فـي مــــجـــلـس األمـــةr ابــــتــــداء من تــــاريخ

تنصيبهمr السيدات والسادة اآلتية أسماؤهم:
rرفيقة قصري -

rمحمد الطيب العسكري -
rمحمد مدني حود مويسة -

rمحمد صالح مالح -
rعمر رمضان -

rإبراهيم غومة -
rالطاهر زبيري -

rالطيب فرحات حميدة -
rمصطفى شلوفي -
rعبد القادر مالكي -

rلويزة شاشوة -
rالزهراء قراب -
rليلى الطيب -

rعبد احلق بن بولعيد -
rرشيد عاشور -

rبن علي بن زاغو -
- نور الدين بن قرطبي.

اHـادةاHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد©قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
9 يناير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي رقم  رقم 16-05 مؤرخ  مؤرخ في في 29 ربيع األول عام ربيع األول عام
1437  اHوافق اHوافق 10 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2016 يحـدد  صالحيات يحـدد  صالحيات

وزيـر الــتــهـيــئــة الـعــمـرانــيــة والـســيـاحــة والــصـنــاعـةوزيـر الــتــهـيــئــة الـعــمـرانــيــة والـســيـاحــة والــصـنــاعـة
التقليدية.التقليدية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عــلى  تـــقــريـــر وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة
rوالسياحة والصناعة التقليدية

- وبـــنـــاء عــلى  الـــدســـتـــورr ال ســيّــمـــا اHــادتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى  اHـــــرســــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 254-10
اHــؤرخ في 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20 أكـــتـــوبــر
ســـــنــــة 2010 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيـــــر الــــســـــيـــــاحــــة

 rوالصناعة التقليدية

- و�ـــــقــــتــــضى  اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 258-10
اHــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر
ســــنــــة  2010 الــــذي  يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــهــــيــــئــــة

 rتمّمHعدّل واHا rالعمرانية  والبيئة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى  : ة األولى  : يـقــتـرح وزيــر الـتــهـيــئـة  الــعـمــرانـيـة
والــسـيـاحــة  والـصـنــاعـة الـتــقـلـيـديــةr في إطـار الــســيـاســة
العامـة للحــكومـة وبرنامج عـمـلـهــاr عـنـاصـر السـيـاسـة
الــوطـنــيــة في مـيــاديـن التـهيـئـة العـمرانـية والــسـيـاحة
والـــصــنـــاعــة الـــتــقــلـــيــديـــةr ويــتـــولـى مــتــابـــعــة تـــطــبــيـــقــهــا

ومراقبتها طبقا للقوانY والتنظيمات اHعمول بها.

ويــــــــقـــــــــدم نــــــــتـــــــــائج نــــــــشـــــــــاطـه إلـى الــــــــوزيــــــــر األول
واجـتـمــاعـات احلـكـومـة ومـجــلس الـوزراء حـــسب األشـكـال

والـكـيـفيات واآلجال اHقررة.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : ©ـــــارس وزيــــر الــــتــــهــــيــــئـــــة  الــــعــــمــــرانــــيــــة
والسـياحة والصـناعة الـتقليـدية صالحيـاتهr باالتصال مع
الـقــطـاعــات والــهيــئـات اHـعـنـية وفي حـدود اخـتـصـاصات
كـل مـنـهــاr انـطالقــا من مــنـظـور الـــتـنــمـيــة اHـسـتــدامـة في
مـــيــادين الـــتــهـــيـــئــة الـــعــمـــرانــيـــة والـــســيـــاحــة والـــصــنـــاعــة

التقليدية.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــــكــــلـف الــــوزيـــــر في مـــــجــــال الـــــتـــــهــــيـــــئــــة
rـؤسـساتـيـة والـنـوعــيةHـبـادرة باألدوات اHبــا rالـعمـرانـية
وكـــــذا اإلجــــراءات والــــــهــــيـــــاكـل الــــتي تــــــكــــرس تـــــنـــــفـــــيــــذ
السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتصورها واقتراحها.

وبهذه الصفةr يكلّف �ا يأتي :

- إعـــداد االســتـراتـيـجــيـة الـوطـنــيـة لـتـهـيــئـة اإلقـلـيم
rواقتراحها وضمان تنفيذها

rــعـــنــيــةHمع الــقـــطــاعـــات ا rالــتـــوجــيـه والــتــنـــســيـق -
لــلــتــثــمــY األمــثل جلــمـيـع الـهــيــاكل األســاســيــة والــطــاقـات
الــوطــنــيــةr وكـــذا تــرقــيــة الـــفــضــاءات احلــســاســة والــهــشـة
وتنميتهـا اHستدامة : الـساحل واجلبــال والهضاب العليا

rناطق احلدوديةHواجلنوب وا

- تـــنـظـيم تــرقـيـة إطــار أو أطـر الـتـشــاور واعــتــمـاد
اخــتــيـارات الـتــوجـيه وأهــداف تــهـيـئــة اإلقــلـيم وتــنـمـيـته

rستويات القطاعية واجلهويةHستدامة على اHا

- تـنــشـيط ومـتـابـعـة إعـداد وتـنـفـيـذ أدوات الـتـهـيـئة
rاإلقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها

- حتديـدr مع الـقـطـاعـات اHعـنـيـةr الـشروط اHـتـعـلـقة
بـــتــطـــويــر وحتـــديــد مـــواقع الــهـــيــاكـل األســاســـيــة الـــكــبــرى
والـتـجـهــيـزات اHـهــيـكـلـة واHــدن اجلــديـدةr وإعــادة تــنـظـيم
الــهـــيــكل الـــعــمــراني الـــوطــني طـــبــقــا لــلـــمــخــطـط الــوطــني
لـتـهـيـئـة اإلقـــلـيم ومـخـطـطـات تـهــيـئـة فـضـاءات الـبـرمـجـة
اإلقـلـيـــمـيـة واخملــطـطــات الـتـوجـيـهــيـة لـتـهـيــئـة الـفـضـاءات

rالعاصمية

- اHــســاهـمــة في الــســيـاســات واألعــمــال واإلجـراءات
اHتعـلقة بـترقيـة األوساط الريـفية والـفضاءات احلــساسة
واHـنـاطق اخلـاصـةr وبـصـفـة عــامـة الــتــثـمـY اHالئم جلـمـيع

rأ±اط فضاءات التراب الوطني

- حتــــضــــيــــر وتــــوفـــيــــر شــــروط الــــتــــنــــفــــيـــذ اHــــنــــسق
rتكامل لألشغال الكبرى لتهيئة اإلقليم وتثمينهHوا

- اقـــتـــراح تــــدابـــيــــر الـــتـــشـــجـــيـع واHــســاعـــدة عــلى
ترقية االستثـمار وتوجيهه الـفضائي �ا يـشـجع حتقـيق

rأهداف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم

- اقــتــراح الــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة
اHــتــعــلــقــة بــــتــهــيــئــة اإلقــلـــيم عــلى احلــكــومـــة والــعــمل عــلى

تنفيذها.

اHــــاداHــــادّة  4 :  : في مــــجــــال الــــســـــيــــاحــــةr يــــكـــــلّـف الــــوزيـــر
�ـــبــــادرة وتـــصـــور واقــــتـــراح كـل اإلجـــراءات والـــهـــــيـــئـــات
اخلاصة الـتي جتسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة. 
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وبهذه الصفةr يكلّف �ا يأتي :

- إعــداد وتــنـفــيــذ اســتـراتــيــجــيـة تــنــمــيـة الــســـيــاحـة
rوضمان تنفيذها

- إعداد والسـهر عـلى تنفـيذ آلـيات ترقـية وتـقييس
االعـــتــــمـــاد واHـــراقـــبـــة وضــــبط الــــنـــشـــاطـــات الــــســـيـــاحـــيـــة
والـفـنـدقـيـة واحلـمــويــة واHـنـاخــيـة والــسـهـر عـلى إدراجـهـا

rفي إطار مخططات التهيئة السياحية

- إعـــداد واقـــتــــراح آلـــيـــات الـــتـــهــــيــــئـــة الــــســـيـــاحـــيـــة
والــتـدابــيــر اHـرتــبــطــة بــاحلـصــول عــلى الـعــقــار الـســيـاحي

rواحملافظة على التراث السياحي

- اقــتـــراح كل الــتــدابـــيــر الــتــقــيـــيـــســيّــة اخملــصــصـة
لـــلــمــحــافـــظــة عــلى الـــعــقــار الــســــيــاحي ومــنـــاطق الــتــوسع

rواقع السياحية وتثمينهاHوا

- اHـــبـــادرة بـــالـــدراســـات االســـتــشـــرافـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقــة
بــــتــــنــــمـــيــــة الــــقــــدرات الــــوطـــنــــيــــة فـي مـــجــــال الــــســــيــــاحـــة
واحلــــمــــامــــات اHــــعـــدنــــيــــة واHــــنــــاخـــيــــة والــــفــــروع اجلــــديـــدة

rنتوجات الـسياحية وتنفيذهاHوأعـشاش ا
- ضـــمـــان تـــأطـــيــــر إجنـــاز مـــشـــاريـع االســـتـــثـــمــارات

rالسياحية ومتابعتها
- وضـع أدوات الـــــتــــخـــــطـــــيـط ومــــتـــــابـــــعـــــة الـــــتـــــطــــور

rالسياحي الداخلي والدولي
- الــســـهـــر عـــلـى الــتـــطــويــر والـــتــثـــمــY األمـــثل لــكل

rنشآت األساسية والقدرات السياحية الوطنيةHا
- اHــــــــــشـــــــــاركـــــــــة فـــي وضــع األدوات الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة
للـمحافـظة عـلى الــفضاءات احلــساسة ذات جــلب سياحي

rقــــوي وترقيتها

- الـسهــر عــلى تـنـفـيـذ اخملـطط الـتوجـيـهي للـتـهـيـئة
rالسياحية واخملططات التوجيهية للوالية

- تـــصـــور وتـــوفــــيـــر جـــمـــيـع الـــشــــروط الـــضـــروريــة
إلقــامــة اHـشــاريع الــكــبـرى لــتــجــهـيــزات الـــســيـاحــة طــبـــقـا

rواقع السياحيةHألدوات تنمية مناطق التوسع وا

- اقــــتـــراح كـل األشـــكــــال الــــتــــحــــفـــيــــزيــــة واHـــدعـــــمـــة
لـلـتـرقـيـة والـتـوجـيه الـفـضــائي لالسـتـثـمـار عـلى احلـكـومـة
بــتـــشــجــيع إجنــاز مــجــمــعـــات ســيــاحــيــة كــبــرى ذات طــاقــة

rإيوائية  كبيرة

- اHـبـادرةr مع الـقـطـاعـات اHـعـنـيـةr بـتـدابـيـر حـمـاية
وتــنـمــيـة وحــفظ الـعــقـار الــســيــاحي واقـتــراحـهــاr وضــمـان

rتـوسعه دوريا

- اHـشـاركـة في تـنـفـيـذ مـخـطـطـات األعـمـال الـرامـيـة
إلى  حتــســيس فــاعــلي ومــهــنــيي الــســيـاحــة قــصـد تــرقــيـة
ثــــقــافـــة ســـيــاحـــيـــة حـــقــيـــقـــيــةr بـــاالتـــصــال مـع الــقـــطـــاعــات

rYعنيHوالشركاء ا
- حتــديــد اســتــراتــيــجــيــة تــرقــيــة االســتــعــمــال الــعـام
لــلــتــكــنــولــوجــيــات اجلــديــدة لإلعـالم واالتــصــال والــتــجــديـد
وتــــشـــجـــــيع اقــــتـــنــــائـــهــــا من طـــرف مــــتـــعــــامـــلـي ومـــهــــنـــيي

rالسياحة
- السهر باالتـصال مع القطاعات اHعنية على  وضع
نظـام اإلعالم اإلحصائي والـرصد واليـقظة االسـتراتيـجية

rلتطور السياحة الوطنية والدولية
- حتــديـد ووضع أدوات اHـراقــبـة Hــمـارسـة نــشـاطـات

rالسياحة
- إعـداد وتــنــفــيــذ اســتـراتــيــجــيــة تــرمي إلى تــرقــيـة
الــســيـاحــة اجلــزائـريــة عــلى اHـســتــويـY الــوطــني والـدولي

rوضمان متابعتها
- اقـــتــراح الــنــصــوص الــتـــشــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHـــتــعــلــقــة بــقــطــاع الــســيــاحــة عــلى احلــكــومــة والــعــمل عــلى

تنفيذها.

اHــاداHــادّة  5 :  : فـي مــجــال الــصـــنــاعــة الــتـــقــلــيـــديــةr يــكــلّف
الــــوزيـــــر بــــاHـــــبــــادرة وتــــصـــــور واقــــتـــــراح كـل اإلجــــراءات
والـهيـاكل اخلـاصة الـتي جتـسـد تـنفـيـذ السـياسـة الـوطنـية

للصناعة التقليدية.
وبهذه الصفةr يكلّف �ا يأتي :

- إعــداد وتـنـفـيــذ اسـتـراتـيـجــيـة تــنـمـيـة الــصــنـاعة
rالتقليدية وضمان تنفيذها

- إعــــداد أدوات الـــتـــرقـــيـــة والــــتـــقـــيـــيس واالعـــتـــمـــاد
واHـــراقــبـــة وضـــبط نــشـــاطــات الـــصــنـــاعـــة الــتـــقــلـــيــديـــة

rوالسـهر على تنفيذها
- وضع أدوات الـتخطـيط ومتابعـة تـطور الصناعة

rالوطني والدولي YستويHالتقليدية على ا
- اHـبادرة بكل األعـمال الراميـة إلى  ترقيـة اHقاولة

 rواالبتكار من أجل تطوير الصناعة التقليدية واحلرف
- اHبـادرة واقـتـراح كل األعـمـال الـتي من طـبـيعـتـها
تــشـــجــيع وضع وتـــرقــيـــة آلــيـــات الــتــمـــويل اخلــاصـــة الــتي

rتتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية
- اقـتـراح وتـنفـيـذ كل الـتـدابـيـر الـرامـيـة إلى إدماج
نــشـاط الــصـنــاعـة الـتــقـلــيـديــة في اHـنــظـومــة االقـتــصـاديــة

rالوطنية
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- تـــرقــيــة ودعـم نــشــاط الــــصــنـــاعــة الــتـــقـــلــيـــديــة في
rواد واخلدماتHبعدها التقليدي إلنتاج ا

- إعـداد وتــنـفــيـذ تــدابـيــر الـتــحـفـيــز االقـتــصـادي في
r مجال التموين والتسويق والتصدير

- إعـداد وتنـفـيذ بـرامج وأعـمال إعـادة االعـتبـار Hهن
rوحرف الصناعة التقليدية وضمان متابعتها

- اقـتــراح الـنـصـوص الــتــشريــعـيــة والـتـنظـيمـية
الـــضــــروريـــة  عـــلـى احلــــكـــــومـــة لــــلـــمــــحـــافــــظـــة عــــلى تـــراث
الــصـــنـــاعـــة الــتـــقـــلــيــــديــــة الــوطـــنـــيــة وإعـــادة االعـــتـــبــار له

وتثمينه.

اHاداHادّة  6 :  : في مجال الـمــواصفـات التقـنيـةr يـســهـر
الوزيـرr على اخلصوصr على ما يأتي :

- احـــتـــرام اHـــطـــابــــقـــة مـع الــــتــــشـــريع والــــتـــنــــظــــيم
rعـمول  بهماHا

- تـــطـــبــيـق الــتـــنـــظـــيـــمــات واHـــواصـــفـــات الــتـــقــــنـــيــة
rتعلقة بتهيئة اإلقليم والسياحة والصناعة التقليديةHا

- إعــــداد الـــشـــروط الـــتـــقــــنـــيـــة اHـــتـــعــــلـــقـــة بـــإنـــشــــاء
وتسيير هياكل السياحة والصناعة التقليدية.

اHـاداHـادّة  7 : : يــســـهــر وزيـــر الــتــهــــيــئـــة الــعــمـــرانــيــة
والـســـيـاحــة والـصـنــاعـة الــتـقـلــيـديـة عـــلـى تـطــويـر اHـوارد
الــبـــشـــريــة اHــؤهــلــة حلـــاجــيــات تــأطــيــر الــنــشــاطــات الــتي

يتكفل بها.

و يـشــارك بـهــذه الـصـفـةr جـمـيع الـقـطـاعـات اHـعـنـيــة
في إعـــداد عـــمل الـــدولــة وتـــنــفــيــذهr خــصــوصــا في مــجــال
تــكـــوين اHـــوارد الــبـــشــريـــة وحتــســـY مــســـتــواهـــا وجتــديــد

معارفها وتثمينها.

اHاداHادّة  8 : : يضع وزيـر التهـيئة الـعمرانـية والسـيـاحة
والـــصـــــنـــاعــــة الــــتــــقـــلـــــيـــديـــة أنــــظـــمـــــة اإلعالم اHـــــتـــعــــلـــقــــة

بالنشـاطات التابعة الختصاصه. 

ويـــعــدّ أهـــدافــهـــا وتــنـــظـــيــمــهــا ويـــقـــتــرح الـوســائل
الـبـشــريـة واHـاديـة الــضـروريـة لـهـا ذات الـصـلـة �ـنـظـومـة

االتصال واإلعالم الوطني.

اHاداHادّة  9 :  :  يـعــدّ وزير التهيئة العمرانية والسيـاحة
والـــصـــنــــاعـــة الـــتـــقــــلـــيـــديـــة ويـــطـــور اســتـــراتــيـــجـــيــة
دائــــرتـهr ويــــحــــدد الـــــوســــائل الـــــقـــانــــونـــــيــــة والـــبــــشــــريـــة
والـهــيـكـلـيــة واHـالـيـة واHــاديـة الـضـروريــة لـضـمـان تــنـفـيـذ

صالحياته وحتقيق األهـداف اHوكلة إلـيه.

و©ــكن أن يــقــتــرح أي إطــار مـؤســـســاتي لــلـــتــشــاور
والـتـنــسـيـق بY الــقـطــاعـات أو أي هـيــكل آخـر أو جـهــاز
مـــنــــاسب مـن شـــأنـه أن يـــســـــمح بــــتـــكــــفل أحـــــسن بـــاHــــهـــام

اHسندة له.

اHــــاداHــــادّة  10 : :  يــــســــهـــر وزيــــر الـــتــــهـــيــــئــــة الـــعــــمـــرانــــيـــة
والــسـيـــاحــة والــصـــنـــاعـــة الـــتــقــلــيـديــة عـلـى حــسن ســيـر
الـــهـــــيــــاكل اHــــركــــزيـــة وغــــيــــر اHـــمــــركــــزة لــــلـــقــــطــــاعr وكـــذا

اHؤسسات العمومية اHوضوعة حتت وصايته.

11 :  : يـــــشـــارك وزيـــر الــــتـــهـــيــــئـــة الـــعــــمـــرانـــيـــة اHــاداHــادّة  
والـسـيــاحــة والــصــنـــاعــة الــتـــقـلـيـديـة ويــقــدم مـسـاهـمـته
إلى الـــســـلـــطــــات اخملـــتـــصـــة اHــــعــــنـــيـــة فـي كل اHـــفـــاوضـــات
الدولية الثنـائية واHتعـددة األطراف اHـرتبطة بنشاطات

تدخل في اختصاصه.

وبهذه الصفة : 

- يــــســـهـــر عــلـى تـــطــبـــيـق االتــفـــاقــــيـــات واالتـــفـــاقــات
الـدولـية ويـنفـذ الـتدابيـر اHتـعلقـة بتجــسـيد االلـتزامات
التي تكـون اجلزائر طـرفا فيـهــا واخلاصـة بقطـاع التهـيئة

rالعمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

- يـشارك في نشاطـات الهيـئات اجلهـويـة والدولـية
rالتي تدخل في مجاالت اختصاصه

- يـضمن  تمثـيل الـقطــاع لدى اHؤسسـات الـدوليـة
rـــســــائل الـــداخـــلـــة ضـــمـن إطـــار صالحـــيـــاتهHالــــتي تـــعـــالج ا

rكلّف بـالـشـؤون اخلارجـيةHباالتصال مع الوزير ا

- يــــنــــجــــز كل اHــــهــــام األخــــرى اخلــــاصــــة بــــالـــعـالقـــات
الدولية التي ©كن أن تسندها إليه السلطة اخملتصة. 

اHــــاداHــــادّة  12 : : تــــــلــــــغـى جــــمـــــيـع األحـــــكــــــام اHـــــتــــعـــــلــــقــــــة
بـالـتهـيـئـة العـمـرانـيـة والسـيـاحـــة والصـنـاعـة الـتقـلـيـديــة
الـمــنـصـــوص عــلـيــها فــي اHـرسومـY الـتنـفيـذيY رقــم
10-258 اHـــؤرخ فــي 13 ذي الــقــــعــدة عـــام 1431 اHــــوافــق

21 أكـــتــــوبــــر ســـــنــة r2010 ورقـم 10-254 اHــؤرخ فــي 12

ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1431 اHــــوافق 20 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2010
واHذكورين أعاله.

13 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 29 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
10 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذي رقم  رقم 16-06 مؤرخ  مؤرخ في في 29 ربيع األول عام ربيع األول عام
1437  اHـوافق اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة r2016 يـتـضـمن تـنـظيم يـتـضـمن تـنـظيم

اإلدارة اHـــركــــزيـــة لــــوزارة الـــتــــهـــيــــئـــة الــــعـــمــــرانـــيـــةاإلدارة اHـــركــــزيـــة لــــوزارة الـــتــــهـــيــــئـــة الــــعـــمــــرانـــيـــة
والسياحة والصناعة التقليدية.والسياحة والصناعة التقليدية.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالسياحة والصناعة التقليدية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

 rالوزارات

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-255 اHؤرخ
في 8 ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق 20 أكـتـوبـر سـنـة 2010
واHــتـــضــمن تـــنــظـــيم اإلدارة اHــركـــزيــة لـــوزارة الــســـيــاحــة

rتمّمHعدّل واHا rوالصناعة التقليدية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-259 اHؤرخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
واHـــتـــضــمن تـــنـــظــيم اإلدارة اHـــركـــزيــة لـــوزارة الــتـــهــيـــئــة

rتمّمHعدّل واHا rالعمرانية والبيئة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى  : األولى  : تــــشـــتــــمل اإلدارة اHــــركـــزيــــة لـــوزارة
التهيئة العـمرانية والسياحة والصناعة التقليديةr حتت

سلطة الوزيرr على ما يأتي :

1 - األمــــY الــــعـــام- األمــــY الــــعـــامr ويــــــســـــاعــــــده ثـالثـــــة (3) مــــــديـــــري
دراســـاتr ويـــلـــحق بـه مـــكـــتب الـــتـــنــظـــيـم الـــعــام واHـــكـــتب

الوزاري لألمن الداخلي للمؤسسة.

Yويـســاعـده ثـمـانـيـة (8) مـكـلـفـ r2 - رئــيس الـديـوان- رئــيس الـديـوان
بالدراسات والتلخيصr يكلّفون �ا يأتي:

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

rوتنظيمها

- حتــضــيــر نــشــاطـات الــوزيــر فـي مـيــدان الــعـالقـات
rالدولية والتعاون وتنظيمها

- حتـــضـــيــــر عالقــــات الـــوزيـــر فـي مـــجـــال الــــعالقـــات
rالعامة ومع وسائل اإلعالم وتنظيمها

- مـــتــابــعــة الـــعــرائض وعالقــات الـــوزيــر مع احلــركــة
rYواالقتصادي Yاجلمعوية والشركاء االجتماعي

- حتــــلــــيل الـــــبــــرامج الــــكــــبـــــرى لــــتــــنــــمــــيــــة الــــقــــطــــاع
rومتابعتها

- مـــتــابــعــة نــشــاطــات الــتــكــويـن والــبــحث وتــطــبــيق
rتشريع العمل اخلاص بالقطاع

- حتـضـير احلـصـائل والـبـرامج اHـرتـبطـة بـنـشـاطات
rالقطاع ودعمها

- مــتــابــعــةr بــاالتــصــال مـع الـســلــطــات اHــعــنــيــة عــلى
اHـــســـتـــويـــY الــــقـــطـــاعي واحملـــلـيr تـــنـــفـــيـــذ بــــرامج الـــعـــمل

اإلقليمي.

3 - اHـفتـشيـة العـامة  - اHـفتـشيـة العـامة التي يـحدد تـنظـيمهـا ومهـامها
�وجب نص خاص.

4 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :

rديرية العامة لتهيئة اإلقليم وجاذبيتهHا -

rديرية العامة للسياحةHا -

rديرية العامة للصناعة التقليدية واحلرفHا -

rمديرية متابعة مؤسسات القطاع -

rمديرية الدراسات االقتصادية والتخطيط -

rنظومات اإلعالمية واإلحصائياتHمديرية ا -

rوارد البشريةHا Yمديرية التكوين وتثم -

rمديرية االتصال والتعاون -

rمديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق -

- مديرية اإلدارة العامة والوسائل.

rديريـة العـامة لـتهيـئة اإلقـليم وجـاذبيتهHديريـة العـامة لـتهيـئة اإلقـليم وجـاذبيته : اHادّة ة 2 : اHاداHا
وتكلف �ا يأتي :

- تـبـادر بـاالسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـتـهـيئـة اإلقـلـيم
rوجاذبيته وتقترحها وتعدها

- تــــنـــفــــذr بــــاالتـــصــــال مع الــــقـــطــــاعــــات واجلـــمــــاعـــات
اإلقـلـيــمـيـة اHـعــنـيـةr الــسـيـاسـة الــوطـنـيـة لــتـهـيــئـة اإلقـلـيم

rستدامةHوتنميته ا
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- تـبـادر بضـمـان تنـفـيـذ برنـامج احلـكومـة في مـجال
االســـتــدامـــة والــتـــوازن واجلــاذبـــيــة واإلنـــصـــاف اإلقــلـــيــمي

rوتسهر على ذلك
- تــــتـــابـعr بـــاالتــــصـــال مـع الـــقــــطـــاعــــات واجلـــمــــاعـــات
اإلقــلــيـمــيــة اHــعــنــيــةr إعــداد الــدراســات اHــتــعــلــقــة بـأدوات

r تهيئة اإلقليم
- تــتــابعr بــاالتــصــال مع الــقـطــاعــات اHــعــنــيــةr إعـداد

 rاخملططات التوجيهية القطاعية
- تــــتـــابـعr بـــاالتــــصـــال مـع الـــقــــطـــاعــــات واجلـــمــــاعـــات
اإلقلـيمـية اHعـنيـةr تنـفيـذ برامج الـعمل اإلقـليـمي اخلاصة

 rستوى الوطني واحملليHبأدوات تهيئة اإلقليم على ا
- تــقـوم بـتـرقـيــة وتـنـشـيط بـرامـج األشـغـال الـكـبـرى

rلتهيئة اإلقليم
-  تــســاهمr بــاالتــصــال مع الــقــطــاعــات اHــعــنـيــة وفي
إطــار الــســيــاســة الــوطــنــيــة لــتــهــيــئــة اإلقــلــيمr في تــنــفــيــذ
الـــبــرامـج اخلــاصـــة بـــالـــهــيـــاكل األســـاســـيـــة والــتـــجـــهـــيــزات

 rهيكلة وتتابع تنفيذهاHا
- تــســاهـم في اHــبـــادرات الــقــطــاعـــيــة اHــشـــتــركــة في
إطـار االستراتيجـية اHتعـلقة بهشـاشة اHدن إزاء األخطار

rالكبرى وقدرتها على التكيف معها
- حتدد مواصفات تـهيئة األقالـيم اخلاصة واحلساسة
وتـنمـيـتهـاr ال سيـما الـساحل واHـنـاطق اجلبـليـة والهـضاب

rناطق احلدوديةHالعليا واجلنوب وا
- تــــبـــادرr بــــاالتــــصـــال مـع الـــقــــطـــاعــــات واجلـــمــــاعـــات
اإلقـلـيـمـية اHـعـنـيـةr بـأعمـال تـهـيـئة عـلى مـسـتـوى األقـاليم

rاحلساسة
- تــعــد أدوات دعم الــقــرار وتــقــيّم وضع الــســيــاسـات

rالعمومية اخلاصة بكل إقليم
rـؤهلـة لـلقـطاعHبالـتـعاون مع الـسـلطـات ا rتـصـادق -
عـلى مـنح اعـتـمادات لـفـائـدة مكـاتب الـدراسـات في مـجال

rتهيئة اإلقليم
- تشـجعr بـاالتصـال مع الـقطـاعـات اHعـنـيةr األعـمال

rناطق الواجب ترقيتهاHتعلقة بترقية وإنعاش اHا
- تـــضـــمـن تـــنـــســـيق الـــســـيــــاســـات الـــقـــطـــاعـــيـــة عـــلى
الـصـعـيـد الـوطـني وتـشـارك في تـنـشـيط ومـتـابـعـة تـنـفـيذ

rتعلقة بتهيئة اإلقليمHمخططات التهيئة واألدوات ا
rــــعــــنــــيـــةHبــــاالتــــصـــال مـع الــــقــــطــــاعــــات ا rتــــقــــتــــرح -
الـــتــــرتـــيـــبــــات الـــواجب وضــــعـــهـــا لـإلشـــراف عـــلـى أقـــطـــاب

rاجلاذبية على الصعيد الوطني واحمللي

- تـبـادر بـالــتـرتـيـبـات واإلجـراءات الالزمـة لـتـرقـيـة
rالقطاع العمومي واخلاص وتضعها Yالشراكة ب

- تـــبـــادر بــاألعـــمـــال الـــوطــنـــيـــة واحملــلـــيـــة اHــرتـــبـــطــة
بــجــاذبـيــة اإلقــلـيم وتــســويـقه وتــنــسق ذلك مع الــقـطــاعـات

rعنيةHؤسسات اHوا

-  حتــدد الــســيــاســة اHــتــعــلــقــة بــالــتــرقــيــة واالتــصـال
rYاإلقليمي

- تــســهــرr بـالــتــشــاور مع الــقــطــاعــات اHــعــنــيـةr عــلى
إدراج الــــبـــعــــد الـــســــيــــاحي والــــصـــنــــاعـــة الــــتــــقـــلــــيــــديـــة في

rاخملططات التوجيهية خملتلف القطاعات

- تـبـادرr بــاالتـصــال مع الـقـطــاعـات اHــعـنـيــةr بـإعـداد
الـدراسات واألدوات الـتقـنـية والـتـشريـعيـة والـتنـظـيمـية
rـسـتـدامـةHـتـعـلـقـة بــتـهـيـئـة اإلقـلـيم وجــاذبـيـته اHــالـيـة اHوا

وتساهم في ذلك.

وتضمّ أربع (4) مديريات :

1 - مــديــريــة االســتــشــراف والــبــرمــجــة والــدراسـات- مــديــريــة االســتــشــراف والــبــرمــجــة والــدراسـات
العامة لتهيئة اإلقليمالعامة لتهيئة اإلقليمr وتكلّف �ا يأتي :

- تـــــــــبـــــــــادر بـــــــــكـل الــــــــدراســـــــــات و/أو اخملـــــــــطـــــــــطــــــــات
االستشـرافية اخملـصصة لتـوجيه آفاق الـسياسة الـوطنية
لـتـهـيـئـة اإلقــلـيم وتـنـمـيـته اHـسـتـدامـة أو إلعـادة تـوجـيـهـهـا

rوتعدها

- تــعــدr بــاالتــصــال مع الــقــطــاعــات اHــعــنــيـةr األدوات
اخلـاصــة بـالـســيـاســة الـوطـنــيـة لـتــهـيــئـة اإلقـلــيم وتـنــمـيـته

 rستدامةHا

- تـقـتــرحr بـاالتـصـال مع الــقـطـاعـات اHـعــنـيـةr  وتـعـد
الـعــنـاصـر الـالزمـة لـتــحـديـد الــسـيــاسـة الـوطــنـيــة لـتـهــيـئـة

 rستدامة وتأطيرها وتنفيذهاHاإلقليم وتنميته ا

- تــقــتــرح الــعـنــاصــر والــهــيـاكـل واآللـيــات اHــنــاســبـة
لــتــهــيـــئــة األقــالــيم اخلــاصــة واحلــســـاســة واحملــافــظــة عــلــيــهــا
وتـرقـيتـهاr ال سـيمـا الـساحل واHـناطق اجلـبـليـة والهـضاب

rناطق احلدوديةHالعليا واجلنوب وا

- حتـددr بالـتعـاون مع اHؤسـسات اHـعنـيةr الـسيـاسة
rالعامة لتهيئة الساحل وتشرف عليها

- تـبـادرr بــاالتـصــال مع الـقـطــاعـات اHــعـنـيــةr بـإعـداد
الـنـصــوص الـتـشــريـعـيــة والـتـنــظـيـمــيـة اHـتــعـلـقــة بـتـهــيـئـة

اإلقليم وتساهم  في ذلك.
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: Y(2) فرعيت Yوتضمّ مديريت

أ- اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــدراســــات واخملــــطــــطــــاتأ- اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لــــلــــدراســــات واخملــــطــــطــــات
االستشرافيةاالستشرافيةr وتكلّف �ا يأتي :

Yتبادر بالدراسات االسـتشرافية الكفيلة بتحس -
مساعي وآفاق تهيـئة اإلقليمr وتُوجّهها في إطار التنمية

 rتكاملة لإلقليمHستدامة واHا

- تـــــــــبـــــــــادر بـــــــــإعـــــــــداد اخملـــــــــطـــــــــطـــــــــات والـــــــــدراســــــــات
االستشرافية وتـتابعها وحتدد كيفيات تنفيذها في إطار

rالسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم

rنظومات احلضريةHتبادر بدراسات حول ا -

- تــســاهـم في اHــبـــادرات الــقــطــاعـــيــة اHــشـــتــركــة في
rإطار استراتيجية القدرة على التكيف

 - تــــــبـــــادر بــــــدراســــــات حـــــول هــــــشـــــاشــــــة اHـــــدن إزاء
rاألخطار الكبرى وتعدها

- تـبـادرr بــاالتـصــال مع الـقـطــاعـات اHــعـنـيــةr بـإعـداد
الـنـصــوص الـتـشــريـعـيــة والـتـنــظـيـمــيـة اHـتــعـلـقــة بـتـهــيـئـة

اإلقليمr وتساهم في ذلك.

ب - اHـــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــدراســـــات واألدواتب - اHـــــديـــــريـــــة الــــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــدراســـــات واألدوات
النوعيةالنوعيةr وتكلّف �ا يأتي :

- تبادر  بأدوات تهيـئة األقاليم احلساسـة وتنميتها
وتــعــدهــا في إطـــار أحــكــام الــســيـــاســة الــوطــنــيـــة لــتــهــيــئــة

rستدامةHاإلقليم وتنميته ا

- تــبــادر بــاقــتـراح كل الــدراســات اHــوجــهـة لــتــرقــيـة
تـهـيــئـة مـتــوازنـة ومـسـتــدامـة لألقـالــيمr ال سـيـمــا الـسـاحل
واHــنـاطق اجلـبــلـيـة والـهــضـاب الـعــلـيـا واجلـنــوب واHـنـاطق

rاحلدودية

- تــســهــرr بــالــتــعـــاون مع الــقــطــاعــات اHــعــنــيــةr عــلى
 rاقتراح سياسة لدعم األقاليم احلساسة

- تقتــرحr باالتـصال مع القطاعات اHـعنيةr األعمال
اخلاصـــة بـتهـيـئة األقـالـيم احلـساسـة وتـنمـيـــتهـا وتـساهــم

 rفــي تقييم تأثيراتها على األقاليم والسكان

- تــدرس كل الــهــيــاكل واآللــيــات الــكــفــيــلــة بــتــرقــيــة
rلهذه الفضاءات وتقترحها YالئمHاحملافظة والتسيير ا

- تـــبــــادر بــــتــــطـــويــــر بــــرامج تــــســــيـــيــــر الــــفــــضـــاءات
rالساحلية والشاطئية وتساهم في ذلك

- تــقــتــرح آلــيــات تــنــفـــيــذ ســيــاســة تــهــيــئــة األقــالــيم
rاحلساسة على أساس أعمال خبرة

- تــســـهــر عــلى الـــتــكــفل �ــواصـــفــات تــهــيـــئــة اإلقــلــيم
rقرّرة �وجب أدوات تهيئة اإلقليمHا

- تـعـدr باالتـصـال مع الـقطـاعـات اHـعـنيـةr الـنـصوص
الـتـشـريعـيـة والـتنـظـيـميـة اHـتـعلـقـة بـهذه األقـالـيم اخلـاصة

واآلليات اHالية اخلاصة بتنميتها وتقترحها.
r2 - مـــديـــريـــة األشـــغـــال الــكـــبـــرى لـــتـــهـــيـــئــة اإلقـــلـــيم - مـــديـــريـــة األشـــغـــال الــكـــبـــرى لـــتـــهـــيـــئــة اإلقـــلـــيم

وتكلّف �ا يأتي :
-  تـــشــارك في تـــنــشـــيط ومـــتــابـــعــة تـــنــفـــيــذ  أدوات

rتهيئة اإلقليم
-  تـبـادر بـالـترتـيـبـات واإلجراءات الـالزمة لـتـرقـية

rالقطاع العمومي واخلاص وتضعها Yالشراكة ب
- تـــســاهمr بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات اHـــعــنـــيــةr في
متابعة تنفـيذ اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليم واخملططات
الـتـوجـيـهـيـة القـطـاعـيـة وخـيـارات السـيـاسـة الـوطـنـية في

rمجال الهياكل األساسية الكبرى لتهيئة اإلقليم
- تــقـوم r بـالـتـعـاون مع الـقــطـاعـات اHـعـنـيـةr بـإجـراء
دراســات من شــأنــهــا ضـمــان االســتــخــدام األمــثل لــلــهـيــاكل

 rاألساسية الكبرى
- تــســـاهمr بــالـــتــعـــاون مع الــقـــطــاعـــات اHــعــنـــيــةr في
حتـقـيق التـنمـيـة اHنـسجـمـة واHسـتدامـة لإلقـليم من خالل
مـنظـومة متـرابطـة للـهيـاكل األساسـية لالتـصال في إطار

rالسياسة الوطنية بتهيئة اإلقليم
- تــقـومr بــاالتـصــال مع الـقــطـاعــات اHـعــنـيــةr بـإجـراء
rدراسـات حول حتديد مـناطق التـشغيل وشروط إنـعاشها

 rعند االقتضاء
- تشـجعr بـاالتصـال مع الـقطـاعـات اHعـنـيةr األعـمال

 rناطق الواجب ترقيتهاHتعلقة بترقية وإنعاش اHا
- تـبـادرr بــاالتـصــال مع الـقـطــاعـات اHــعـنـيــةr بـإعـداد
الــنــصــوص الـتــشــريــعــيــة والـتــنــظــيــمــيـة اHــرتــبــطــة �ــهـام

اHديرية وتساهم في ذلك.
: Y(2) فرعيت Yوتضمّ مديريت

أ - اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــتـــرقــيـــة اإلقــلــيـم  وإنــعــاشأ - اHـــديــريــة الـــفــرعـــيــة لــتـــرقــيـــة اإلقــلــيـم  وإنــعــاش
الفضاءاتالفضاءاتr وتكلّف �ا يأتي :

- تــشـــارك في اHــبـــادرة بــالـــتــرتـــيــبـــات واإلجــراءات
الالزمـة لـترقـيـة الـشراكـة بـY الـقـطاع الـعـمـومي واخلاص

rوفي وضعها
- تقـترح إجـراءات لـلتـحفـيز واHـسـاعدة عـلى ترقـية
اإلقــــــلــــــيم وتــــــنــــــمــــــيـــــتـه فـي إطـــــار اإلنــــــصــــــاف والــــــتـــــوازن

 rYاإلقليمي
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Yتـقـتـرح اإلجـراءات واألعـمـال الـرامـيـة إلى حتـسـ -
 rظروف معيشة سكان األقاليم احملرومة

- تتابع إجناز التـجهيزات اHهيكلة الرامية إلى فك
rالعزلة عن الفضاءات

- تـــبـــادر بـــاإلجـــراءات الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــشـــجـــيع إقـــامـــة
الـــــنـــــشـــــاطـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة وفـق طـــــابع هـــــذه األقـــــالـــــيم

rوتقترحها

- تــقـومr بــاالتـصــال مع الـقــطـاعــات اHـعــنـيــةr بـإجـراء
دراسـات حول تنويع االقـتصاد قصـد تنميـة نشاطات من

rاإلمكانيات احمللية لهذه األقاليم Yشأنها تثم

- تــــــقـــــتـــــرح شــــــروط ومـــــواصـــــفــــــات حتـــــديــــــد مـــــواقع
rالنشاطات اإلنتاجية لفائدة الفضاءات الواجب ترقيتها

- تبـادرr بـاالتصـال مع القـطـاعات اHـعنـيـةr باقـتراح
الـنـصــوص الـتـشــريـعـيـة والــتـنـظـيــمـيـة اHــتـعـلـقــة بـإنـعـاش

الفضاءات.

ب - اHــديـريـة الـفـرعـيـة Hـتـابــعـة اHـشـاريع والـهـيـاكلب - اHــديـريـة الـفـرعـيـة Hـتـابــعـة اHـشـاريع والـهـيـاكل
األساسية الكبرى لتهيئة اإلقليماألساسية الكبرى لتهيئة اإلقليمr وتكلّف �ا يأتي :

- تـــســاهمr بـــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات اHـــعــنـــيــةr في
مــتـابــعـة  تــنـفــيـذ الــبـرامج اHــتـعــلـقــة بـالــهـيــاكل األسـاســيـة
والــتــجــهــيــزات اHــهــيــكــلــةr في إطــار الــســيــاســة الــوطــنــيـة

rلتهيئة اإلقليم

rــــعـــــنـــــيــــةHبــــاالتـــــصـــــال مع الـــــقــــطـــــاعـــــات ا rتـــــبـــــادر -
بـــــاإلجـــــراءات الالزمـــــة الســـــتــــبـــــاق اآلثـــــار االجـــــتــــمـــــاعـــــيــــة

rواالقتصادية للهياكل األساسية الكبرى والتحكم فيها

- تــقـتــرح  الـبـرامـج اHـتــعـلـقــة بـالــتـجــهـيــز بـالـهــيـاكل
األساسـيـة وتضـمن مـتابـعـة تنـفـيذهـا وفق سـياسـة تـهيـئة

rاإلقليم

- تـــرافق الــبـــرامج اHــتـــعــلــقـــة بــالــهـــيــاكل األســـاســيــة
والــتــرتــيــبــات الــكــفــيـــلــة بــتــقــيــيم تــأثــيــرهــا عــلى الــبــيــئــة

rناطق احلساسة واحلد منها وتداركهاHوا

- تـوفــر الــشـروط الـالزمـة لــتــدعـيم شــبــكـة الــهــيـاكل
rوجودة وتكملتهاHاألساسية ا

- تــقـتـرح تـدابـيـر وأعـمـال من شــأنـهـا تـسـهـيل تـقـد�
عـــرض عـــقـــاري مـــســـتـــدام من أجل بـــروز وحتـــديـــد مـــراكــز
اHعـيـشـة ومنـاطق الـتـنـميـة االقـتـصاديـة عـلى طـول أروقة

rالبنى التحتية الكبرى

- تقترح األحكام التـشريعية والتنظـيمية اHرتبطة
�هام اHديرية الفرعية.

r3 - مديـرية  العـمل اجلهـوي والتلـخيص والتـنسيق - مديـرية  العـمل اجلهـوي والتلـخيص والتـنسيق
وتكلّف �ا يأتي :

- تــشـارك في تـنـشـيـط مـخـطـطـات تــهـيـئـة فـضـاءات
الــبــرمـجــة اإلقــلــيـمــيــة واخملــطـطــات الــتــوجـيــهــيــة لـتــهــيــئـة

rدن الكبرى وفي متابعة تنفيذهاHفضاءات ا

- تــتــابعr بــاالتــصــال مع الــقـطــاعــات اHــعــنــيــةr إعـداد
 rاخملططات التوجيهية القطاعية وتنفيذها

- حتــدد  الــشــراكــات والــتــعــاون وتـطــورهــا مـع كــافـة
الـفـاعـلــY اHـعـنـيـY في مـجــال تـهـيـئـة اإلقــلـيم كـاجلـمـاعـات
rدنيHشاريع واجملتمع اHوأصحاب ا YرقHاإلقليمية وا

- تــــقـــتـــرحr بـــاالتــــصـــال مع الــــقـــطـــاعــــات والـــشـــركـــاء
اHـعــنـيـrY شـروط ومــواصـفـات حتــديـد مـواقع الــنـشـاطـات

r اإلنتاجية على الصعيد الوطني

- تـــســـاهم فـي بـــروز أقـــطـــاب لــــلـــتـــنـــمــــيـــة اHـــدمـــجـــة
وللجاذبية وفق ما تـنص عليه السياسة الـوطنية لتهيئة

rاإلقليم

- تـقـتـرحr بـالـتـعـاون مع الـقـطـاعـات اHـعـنـيـةr أجـهزة
لإلشـراف عـلى أقـطـاب اجلاذبـيـة عـلى الـصعـيـدين الـوطني

 rواحمللي

rعـنيةHبـالتعـاون مع اجلمـاعات اإلقلـيمـية ا rتتابع -
تــنـــفــيـــذ مــخــطـــطــات تــهـــيــئــة األقـــالــيم الـــوالئــيــة وتـــرقــيــة

 rتكاملةHالتنمية احمللية ا

- تـرافق أصــحـاب اHــشــاريع اإلقـلــيـمــيــة وتـســاعـدهم
rعلى الصعيدين الوطني واحمللي

- تـعـدrّ باالتـصـال مع الـقطـاعـات اHـعـنيـةr الـنـصوص
الـــتــشــريــعـــيــة والــتـــنــظــيــمـــيــة اHــرتـــبــطــة �ــهـــام اHــديــريــة

وتقترحها.

: Y(2) فرعيت Yوتضمّ مديريت

أ - اHديـريـة الفـرعـية  لـلـبـرمجـة اجلـهويـة والـتنـمـيةأ - اHديـريـة الفـرعـية  لـلـبـرمجـة اجلـهويـة والـتنـمـية
احمللية اHتكاملةاحمللية اHتكاملةr وتكلّف �ا يأتي :

- تـنـشط أشـغـال الـتـخـطـيط بـY الـواليـات في إطـار
rتنفيذ مخططات تهيئة فضاءات البرمجة اإلقليمية

- تـســهــر عــلى نــشــر الــنـمــو بــY مــخــتــلف فــضـاءات
rالبرمجة اإلقليمية

- تــســهــرr بــالــتــعـــاون مع الــقــطــاعــات اHــعــنــيــةr عــلى
احـــتـــرام شـــروط وإجـــراءات تـــنـــســـيـق اHـــشـــاريع اخلـــاصـــة
بإقـامة الهيـاكل األساسيـة الكبرى لإلقـليم وبرامج تـنمية

 rفضاءات البرمجة اإلقليمية
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- تـــشـــارك في تـــنـــشـــيط بـــرامج الـــتـــنـــمـــيـــة احملـــلـــيــة
rتكاملة وترقيتهاHا

rــعــنــيــةHبــالــتــعــاون مع اجلــمــاعــات احملــلــيــة ا rحتــدّد -
االحـــتـــيــاجـــات والــفـــاعـــلــY اHـــعــنـــيــY بـــهـــدف اإلعــراب عن
االنـــشـــغـــاالت احملــــلـــيـــة �ـــا يـــســــمح بـــتـــعـــديـل الـــســـيـــاســـات

 rالعمومية إلى األحسن
- تساهمr بـاالتصـال مع الهـيئـات واجلمـاعات احملـلية
اHـعـنــيـةr في حتـديــد مـشـاريع الــتـنـمــيـة احملـلــيـة اHـتــكـامـلـة

 rوبرامجها
- تــســهـــرr بــاالتــصــال مع الـــقــطــاعــات اHــعـــنــيــةr عــلى
تـرقــيـة اHـوارد احملــلـيــة وتـثـمــيـنــهـا قـصــد تـنــمـيـة اقــتـصـاد

 rمحلي متكامل
- تــعــدّ بــطـاقــيــة لالحــتــيــاجــات الــوطــنــيــة في مــجـال

rتكاملةHالتنمية احمللية ا
- تـعـدrّ باالتـصـال مع الـقطـاعـات اHـعـنيـةr الـنـصوص
الـــتــشــريــعـــيــة والــتـــنــظــيــمـــيــة اHــرتـــبــطــة �ــهـــام اHــديــريــة

الفرعية وتقترحها.
ب -  اHــــديــــريــــة الــــفــــرعـــــيــــة لــــلــــتــــوجــــيه الــــفــــضــــائيب -  اHــــديــــريــــة الــــفــــرعـــــيــــة لــــلــــتــــوجــــيه الــــفــــضــــائي

والهندسة اإلقليمية واالستثماروالهندسة اإلقليمية واالستثمارr وتكلف �ا يأتي :
- تــــــقـــــتـــــرح شــــــروط ومـــــواصـــــفــــــات حتـــــديــــــد مـــــواقع
الـــنــــشـــاطــــات اإلنـــتــــاجـــيــــة لـــفـــائــــدة فـــضــــاءات الـــبــــرمـــجـــة

rاإلقليمية
rشاريع على التوازن اإلقليميHحتلّل تأثيرات ا -

- تـدرس كل اإلجـراءات الالزمـة لـتـحـسـY الـتـنـمـيـة
االجتـمـاعيـة واالقـتصـاديـة لفـضـاءات البـرمـجة اإلقـلـيمـية

rوتقترحها
- تـــــدرس اآللـــــيـــــات واألدوات واإلجـــــراءات اخلـــــاصــــة
بتحديد أقطاب اجلـاذبية وتقترحهاr وتعد بطاقية وطنية

rمتعلقة �واردها وإمكانياتها
- تـــســـاهم فـي بـــروز أقـــطـــاب لــــلـــتـــنـــمــــيـــة اHـــدمـــجـــة

rوللجاذبية
- تـقـتـرحr بـالـتـعـاون مع الـقـطـاعـات اHـعـنـيـةr أجـهزة
لإلشـراف عـلى أقـطـاب اجلاذبـيـة عـلى الـصعـيـدين الـوطني

 rواحمللي
YكـلّـفHا Yتـضع برنـامـجا لـتـعـزيز قـدرات الـفاعـلـ -

بتهيئة اإلقليم.
4 - مــديــريــة اHــتــابــعــة والــتــقــيــيم وجــاذبــيــة اإلقــلــيم - مــديــريــة اHــتــابــعــة والــتــقــيــيم وجــاذبــيــة اإلقــلــيم
وتــســويـقـهوتــســويـقـهr وتــكـلّف مع الـقـطـاعـات واHؤسـسـات اHـعـنـية

�ا يأتي :
rتنشئ بنكا للمعطيات -

- حتـــدّد إمـــكــانـــيــات كـلّ إقــلـــيم والـــضــغـــوطـــات الــتي
rتطاله

- تـبـرز الـديـنـامـيـكـيـات واالخـتالالت اإلقـلـيـمـيـة من
خالل مـؤشـرات تـالئم مـخـتـلف الـكـيـانـات الـفـضـائـيـة ذات

rرهانات
- جتـــمع اHــعـــلــومــات اخلـــاصــة بــكـل إقــلــيـم وتــثــمـــنــهــا
وتنشرها والتي يوفرها الفاعلون والشركاء العموميون
أو اخلــواص ومـخــتـلف قــطـاعــات الـنــشـاطــات االقـتــصـاديـة

rواالجتماعية
- تـقـيّم مدى تـنـفـيذ أدوات تـهـيئـة اإلقـليم ومـخـتلف
الـسيـاسات الـعـمومـية الـقطـاعيـة اخلاصّـة بكلّ إقـليم وتـعدّ

rتقارير حول وضع اإلقليم
- تـــبـــادر بــاألعـــمـــال الـــوطــنـــيـــة واحملــلـــيـــة اHــرتـــبـــطــة

 rباجلاذبية اإلقليمية وتنسقها
- تـــعــدّ اآللـــيـــات اHـــالـــيــة لـــتـــرقـــيــة جـــاذبـــيـــة اإلقــلـــيم

 rوتقترحها
- حتــدد اســـتــراتـــيــجــيـــة الــعــرض اإلقـــلــيـــمي وتــبــادر

rرتبطة بالتسويق اإلقليمي وتنسقهاHباألعمال ا
- تـتـكـفل بـالـتـوعـيـة واالتــصـال ونـشـر ثـقـافـة تـنـفـيـذ

rاخملطط الوطني لتهيئة اإلقليم
- تـعــدrّ بـاالتــصـال مع الــقـطــاعـات اHــعـنــيـةr وتــقـتـرح
الــنــصــوص الـتــشــريــعــيــة والـتــنــظــيــمــيـة اHــرتــبــطــة �ــهـام

اHديرية.

: Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

أ - اHــديـــريــة الـــفــرعـــيــة  Hـــتـــابــعـــة الــديـــنــامـــيــكـــيــاتأ - اHــديـــريــة الـــفــرعـــيــة  Hـــتـــابــعـــة الــديـــنــامـــيــكـــيــات
اإلقليمية وتقييمهااإلقليمية وتقييمهاr وتكلّف �ا يأتي :

- تــســـاهمr بــالـــتــعـــاون مع الــقـــطــاعـــات اHــعــنـــيــةr في
تـقــيـيم آثــار الـسـيــاسـات الــعـمـومــيـة والـبــرامج الـوطــنـيـة
لـلبـنى الـتحـتـيـة على الـتـنـميـة االجـتمـاعـيـة واالقتـصـادية

rتوازنة لألقاليمHا

- حتـــدد إمـــكــانـــيــات كـل إقــلـــيم والـــضــغـــوطـــات الــتي
تطـالهr وتبـرز الـدينـاميـكيـات واالخـتالالت اإلقلـيمـية في

 rإطار مسعى استشرافي

- تــســـاهمr بــالـــتــعـــاون مع الــقـــطــاعـــات اHــعــنـــيــةr في
الـتقـيـيم الـدوري لـتـنفـيـذ أدوات تـهـيـئة اإلقـلـيم وتـنـمـيته

rستدامة والسياسات العمومية اخلاصّة بكل إقليمHا

rتتابع تطور األقاليم -

- تـــعــدّ دوريًـــا تـــقــريـــرا حــول تـــقــيـــيم تـــنــفـــيــذ أدوات
تهيئة اإلقليم ووضع حركية اإلقليم.
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ب - اHـديرية الفـرعية للـجاذبية والـتسويق واHوردب - اHـديرية الفـرعية للـجاذبية والـتسويق واHورد
اإلقليمياإلقليميr وتكلّف �ا يأتي:

- تــشــاركr بــالــتــعــاون مـع الــقــطــاعــات واHــؤســســات
اHعـنـيةr في تـنـسيـق األعمـال الـوطنـيـة واحمللـيـة اHرتـبـطة

 rبجاذبية اإلقليم

- تــضـمـن تـعــزيــز قــدرات اإلقـلــيم عــلى الــتــنـافــســيـة
rالدولية

- تــنـشـئ بـنــكـا وطــنــيـا لــلــمـعــطـيــات خــاصـا بــاHـوارد
اإلقلـيـمـية اخلـاصّـة واHـادية وغـيـر اHـاديـة في إطار تـنـمـية
rوارد ونشرهاHتعلقة بهذه اHعلومات اHعارف واHشتى ا

- تنشـر اHعارف اHـتعلـقة بتـثمY اHـوارد اإلقليـمية
Yالــعــمــومــيـ YــؤســسـاتــيــHا Yوتــتــقــاســمــهــا لـدى الــفــاعــلــ

rاخلواص Yاالقتصادي YتعاملHوا

- تـــضعr بــــالـــتــــعـــاون مـع الـــقـــطــــاعـــات واHــــؤســـســـات
rمخططات التسويق اإلقليمي rعنيةHا

- تــشـــكل كـل الــوثـــائـق اHــتـــعـــلـــقـــة بــتـــهـــيـــئـــة اإلقــلـــيم
rYستخدمHوحتفظها وتضعها حتت تصرّف ا

- تـــــســـــهــــرr بـــــاالتــــصـــــال مع الـــــقــــطـــــاعــــات اHـــــعــــنـــــيــــة
واجلمـاعات اإلقلـيميـةr على ترقـية اHؤهالت واإلمـكانيات

 rاحمللية

- حتـدد الـقـيم اHـضـافـة لألقـالـيم وعـروضـهـا من خالل
rإبراز مواصفات تمييزها

- تـعـدrّ باالتـصـال مع الـقطـاعـات اHـعـنيـةr الـنـصوص
الـــتــشــريــعـــيــة والــتـــنــظــيــمـــيــة اHــرتـــبــطــة �ــهـــام اHــديــريــة

الفرعية وتقترحها.

اHـاداHـادّة  3 : الــمـديـريــة الــعــامـة لـلــســيـاحـة : الــمـديـريــة الــعــامـة لـلــســيـاحـةr وتــكـلـّف
�ا يأتي :

- تبادر باستراتيـجية التنمية اHـستدامة للسياحة
rوتقترحها

- تــعـد اســتـراتـيــجـيــة ضـبط الـنــشـاطــات الـسـيــاحـيـة
rوتسهر على تنفيذها

- تسهر على  تـنفيذ أدوات مخطط اجلـودة للسياحة
rاجلزائرية

- تـــســهـــر عــلى  تـــنــفـــيــذ آلــيـــات الــتـــقــيــيـس ورقــابــة
rالنشاطات السياحية

- تــسـلّم الـرخـص الـقـانــونـيـة واالعــتـمــادات اHـتـعــلـقـة
rهن السياحيةHبالنشاطات وا

- تـــبــادر بـــبــرامج تـــرقــيـــة الــنـــشــاطـــات الــســـيــاحـــيــة
rواقع السياحية وتضعهاHومناطق التوسع وا

- تــقـتــرح  دراسـات الــتـهــيــئـة الــسـيــاحـيــة وتـقــيـمــهـا
rوتقوم باعتمادها

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

- تـقــتـرح تـدابــيـر وآلــيـات حـفظ الــتـراث الــسـيـاحي
rالوطني

- تـبـادر بـوضع أقـطـاب االمـتـيـاز السـيـاحـي وتـسـهر
rعلى تنميتها

- حتـدد التدابـير واألعمال الالزمـة وتقررهـا حلماية
  rياه احلموية وحفظها واستعمالها واستغاللهاHا

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

rالنوعية السياحية وحتسينها

- تـبادر باالتصـال مع القطاعـات اHعنيـةr بنشاطات
توجـيه وترقية االسـتثمـار والشراكـة في مجال الـسياحة

rوتنفذها

- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بالنشاطات السياحية وتقترحها.

وتضم أربع (4) مديريات :

r1 - مــــديـــريـــة مـــخـــطـط جـــودة الـــســـيــــاحـــة والـــضـــبط- مــــديـــريـــة مـــخـــطـط جـــودة الـــســـيــــاحـــة والـــضـــبط
وتكلّف �ا يأتي :

- تـــعـــد االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة �ـــخـــطط جـــودة
rالسياحة والضبط وتقترحها

- تـــضـع اآللـــيـــات احملـــفــــزة لـــتـــرســـيـخ مـــخـــطط جـــودة
rالسياحة

- تـســهـر عـلى وضع وســائل مـخـطط جــودة الـسـيـاحـة
rقصد السياحي اجلزائري وتضمن متابعتهHوترقية ا

- تــبـــادر بــآلـــيــات تــطـــويــرالـــنــشـــاطــات الـــســيـــاحــيــة
rواقتراحها وفق السياسة الوطنية لتطوير السياحة

- تـقـتـرح مـقـايـيس اسـتغالل الـنـشـاطـات الـسـيـاحـية
rوتنفذها

- تـــبـــادر بــكل نـــشـــاط من شــأنـه تــشـــجــيـع الــشـــراكــة
rمهنيي السياحة وتقترحه Yوالتعاون ب

- تــســهــرr بـالــتــشــاور مع الــقــطــاعــات اHــعــنــيـةr عــلى
rالتسهيالت في السياحة
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- تسـلّم الـرخص الـتـنظـيـمـية واالعـتـمـادات اHتـعـلـقة
rهن السياحيةHبالنشاطات وا

- تـــــضــــمن األمـــــانــــة الــــتــــقـــــنــــيــــة لــــلـــــجــــان االعــــتــــمــــاد
والــتــصــديق الــقـانــوني لــلــمــهن والــنــشـاطــات ذات الــصــلـة

rبالسياحة

- تـعــد مـدّونـة لــلـحــرف واHـهن اHـرتــبـطــة بـالـســيـاحـة
rوتقوم �سكها

- تبـادر بـالـنصـوص الـتشـريـعـية والـتـنـظيـمـية ذات
الصلة �هام اHديرية وتقترحها.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 

rـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة خملــــطط جــــودة الـــســــيــــاحـــةHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة خملــــطط جــــودة الـــســــيــــاحـــةأ - اHأ - ا
وتكلّف �ايأتي: 

- تــشــارك في إعـــداد اســتــراتـــيــجــيــة مـــخــطط جــودة
rالسياحة اجلزائرية وتسهر على تنفيذها

- تــــقــــوم بـــــتــــرقــــيـــــة وضع عــــنـــــاصــــر مــــخـــــطط جــــودة
الـســيـاحـة بـكل الــوسـائل الـقـانــونـيـة واHـالـيــة وتـعـمل عـلى

rتقييمها
- تــقــوم بـتــرقــيـة مــخــطط جــودة الــسـيــاحــة وتــضـمن

rفي السياحة YهنيHوا YتعاملHالتعريف به لدى ا

- تـــعـــد أدوات الــــتـــقـــيـــيس واالعـــتـــمـــاد لـــلـــنـــشـــاطـــات
والــفــروع واألعــشــاش الــســيــاحــيــة اجلــديــدةr وتــســهــر عــلى

rتنفيذها

- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة باجلودة في السياحية وتقترحها.

ب - اHديـريـة الفـرعيـة لـضبط ومـراقبـة الـنشـاطاتب - اHديـريـة الفـرعيـة لـضبط ومـراقبـة الـنشـاطات
الفندقية واإلطعامالفندقية واإلطعامr وتكلّف �ا يأتي: 

- تـساهم في إعـداد االسـتـراتـيجـيـة في مـجـال ضبط
rالنشاطات الفندقية واإلطعام

- تعد تـدابيـر ضبط النـشاطـات والفروع الـسيـاحية
rالشبيهة وتتابع تنفيذها

- تــــضـــمـن مـــسـك وحتـــيــــY الـــبــــطــــاقـــيــــة الــــوطـــنــــيـــة
rطعميةHللمؤسسات الفندقية وا

- تـــضــــمن مـــتــــابـــعــــة وحتـــيـــY مــــدونـــة حــــرف ومـــهن
rالفندقة واإلطعام

- تـــقـــوم أو تــــســـنـــد من يـــقـــوم بــــعـــمـــلـــيـــات الـــرقـــابـــة
الــتــنـــظــيــمـــيــة Hــمــارســـة الــنــشـــاطــات واHــهـن ذات الــصــلــة

rبالسياحة

- تعرف وحتـدد القـواعد واHـقايـيس اخلاصـة اHنـظمة
لـلــمـهن والــنـشـاطــات ذات الـصــلـة بـاHــؤسـســات الـفـنــدقـيـة

rطعمية وتضمن متابعتهاHوا
- تـــدرس طـــلـــبــات ومـــلـــفـــات تــصـــنـــيف اHـــؤســـســات
الـسيـاحـيـة وتفـصل فـيـهـا بالـتـنـسـيق مع جلـنة الـتـصـنيف

rقررة في هذا الصددHا
- تــــتــــولى األمـــــانــــة الــــتــــقــــنــــيــــة لــــلـــــجــــان تــــصــــنــــيف

rؤسسات السياحيةHا
- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالنشاطات الفندقية واHطعمية وتقترحها.
ج - اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــضـــبط ومـــراقــبـــة وكــاالتج - اHـــديــريـــة الــفـــرعــيـــة لــضـــبط ومـــراقــبـــة وكــاالت

السياحة واألسفارالسياحة واألسفارr وتكلّف �ا يأتي:
- تـساهم في إعـداد االسـتـراتـيجـيـة في مـجـال ضبط

rتعلقة بوكاالت السياحة واألسفارHالنشاطات ا
- تُعرّف الـقواعـد واHقايـيس اخلاصـة اHنظـمة لـلمهن
والــنــشــاطــات ذات الــصــلــة بــوكــاالت الــســيــاحــة واألســفــار

rوحتددها
- تــســلم  االعــتــمــادات اHـتــعــلــقــة بــوكــاالت الــســيــاحـة

rواألسفار
- تــتــولى األمــانـة الــتــقـنــيــة لــلـجــنــة اعـتــمــاد وكـاالت

rالسياحة واألسفار
- تـضـمن مـتـابـعـة ومـراقـبـة الـنـشـاطـات ذات الـصـلة

rبوكاالت السياحة واألسفار
- تــبــادر بـكـل الـتــدابـيــر اخلــاصـة بــتــشـجــيع األعــمـال

 rسالك السياحيةHا Yتعلقة بتثمHا
- تضمن مسك وحتيـY البطاقية الوطنية لوكاالت

rالسياحة واألسفار
- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بنشاطات وكاالت السياحة واألسفار وتقترحها.
د - اHـديـريـة الـفـرعـية لـلـتـرقـيـة الـسـيـاحـيةد - اHـديـريـة الـفـرعـية لـلـتـرقـيـة الـسـيـاحـيةr وتـكلّف

�ا يأتي: 
- تـــــشــــارك فـي إعــــداد اســــتـــــراتــــيــــجـــــيــــة الــــتـــــرقــــيــــة

rالسياحية
rية وتتابعهاHحتلل تطور األسواق السياحية العا -
- تــقـــتــرح الــتـــدابــيــر الـــرامــيــة إلى تـــعــزيــز مـــقــصــد

rاجلزائر
- تقـترح الـتـدابيـر الرامـية إلى تـسـهيل الـنشـاطات

rالسياحية
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YتـدخلHتدعم األعمـال التي يـبادر بـها  مـختـلف ا -
rنشاطاتهم Yفي ميدان السياحة وتضمن االنسجام ب

- تــدعـم أعــمـــال الــتـــرقــيـــة الــتي تـــبــادر بـــهــا دواوين
 rالسياحة احمللية الناشطة في ميدان السياحة

- تــــقـــوم بـــتـــرقـــيــــة كل عـــمل شـــراكــــة مع اجلـــمـــاعـــات
احملـلــيــة والـهــيــئـات الــعــمـومــيـة تــمــاشـيــا مع الــتــوجـيــهـات
rستدامة للسياحةHوأهداف السياسة الوطنية للتنمية ا
- تشـارك في تقـييم اسـتعمـال اHوارد اخملـصصة في
إطـــــار صـــــنـــــدوق دعـم االســـــتـــــثـــــمـــــار والـــــتـــــرقـــــيـــــة وجـــــودة

rالنشاطات السياحية
- تـــتـــابعr مع اHـــصـــالح اHـــعـــنــيـــةr مـــلـــفــات الـــشـــراكــة

rتعددة األطرافHالثنائية وا
- تــســهـــرr بــاالتــصــال مع الـــقــطــاعــات اHــعـــنــيــةr عــلى
إعادة تأهـيل اHهـرجانات الـسيـاحية والـتظـاهرات األخرى

rواحملافظة عليها وتثمينها
- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالترقية السياحية وتقترحها.
2- مــديـــريــة الـــتــهــيـــئــة الــســـيــاحــيـــة واحملــافـــظــة عــلى- مــديـــريــة الـــتــهــيـــئــة الــســـيــاحــيـــة واحملــافـــظــة عــلى

العقار السياحيالعقار السياحيr وتكلّف �ا يأتي : 
- تـــبــادر بـــاالســـتـــراتــيـــجـــيـــة اHـــتــعـــلـــقـــة بـــالــتـــهـــيـــئــة

rالسياحية وتقترحها
rـــعـــنـــيـــةHبـــالـــتـــنـــســـيق مـع الـــقـــطـــاعـــات ا rتـــقــــتـــرح -
الـــتـــدابـــيـــر الــــرامـــيـــة إلى االســـتـــغالل الــــعـــقالني لـــلـــعـــقـــار

rالسياحي اخملصص لالستثمار
- تـسـهـر عـلى تـنــفـيـذ الـقـواعـد اHـنـصـوص عـلـيـهـا في

rاخملطط التوجيهي للتهيئة السياحية
- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها.
وتضّم ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - الـمـديـرية الفـرعية لـلتـهيئـة السيـاحيةأ - الـمـديـرية الفـرعية لـلتـهيئـة السيـاحيةr وتـكلّف
�ا يأتي: 

- تــــشـــارك في إعـــداد االســــتـــراتـــيـــجـــيــــة في مـــيـــدان
rالتهيئة السياحية

- تـــعــد دراســات تـــهــيـــئــة مــنـــاطق الــتـــوسع واHــواقع
rالسياحية

- حتــددr بــاالتــصــال مع الــقــطــاعــات اHــعــنــيــةr قــواعـد
rالتهيئة السياحية

- تـــعـــد كل الـــتــدابـــيـــر الـــكــفـــيـــلـــة بــتـــســـهـــيل حـــصــول
rعلى العقار السياحي وتنفذها YتعاملHا

- تـــقـــتــــرحr بـــاالتـــصـــال مع الـــقـــطـــاعـــات والـــهـــيـــئـــات
اHـعنيـةr إجناز الـتجهـيزات والـهيـاكل القاعـدية األسـاسية

rالضرورية لترقية االستثمارات السياحية
- تـــشــاركr بـــالــتـــشــاور مـع اHــؤســـســات والـــهــيـــئــات

rفي تشكيل الوعاء العقاري للقطاع rعنيةHا
- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالتهيئة السياحية وتقترحها.
rديـريـة الفـرعـية ألقـطـاب االمتـياز الـسـياحيHديـريـة الفـرعـية ألقـطـاب االمتـياز الـسـياحيب - اHب - ا

وتكلّف �ا يأتي: 
- تــــشـــارك في إعـــداد االســــتـــراتـــيـــجـــيــــة في مـــيـــدان

rأقطاب االمتياز السياحي
- تــدرس آلــيــات وأدوات وتــدابــيــر  حتــديــد أقــطــاب
االمــتــيــاز الــســيــاحي وتــقــتــرحــهــا وتــعــد بــطــاقــيــة وطــنــيـة

rمتعلقة �واردها وإمكانياتها
- تــبـــادرr بــاالتــصـــال مع الـــقــطـــاعــات اHــعـــنــيـــةr بــكل
rالتدابير الضرورية إلنشاء أقطاب االمتياز السياحي

- تشـرف على أعـمال االنـسجام بـY اHتـدخلY داخل
rأقطاب االمتياز السياحي وفيما بينها

- تــقــوم بــتــرقــيــة أقــطــاب االمــتــيــاز الـســيــاحـي لـدى
rYستثمرين احملتملHا

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
الـــضـــروريــة لـــتـــطــويـــر اإلمــكـــانـــيــات اHـــتـــعــلـــقـــة بــأقـــطــاب

االمتياز السياحي وتثمينها.
ج - اHـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــلــمـــحــافــظـــة عــلى مـــنــاطقج - اHـــديــريـــة الــفـــرعــيــة لـــلــمـــحــافــظـــة عــلى مـــنــاطق

التوسع واHواقع السياحيةالتوسع واHواقع السياحيةr وتكلّف �ا يأتي: 
Yـتعلقـة بتثمHتـشارك في إعداد االستراتـيجية ا -

rواقع السياحيةHمناطق التوسع وا
- تـــســــهـــر عـــلـى احملـــافــــظـــة عـــلـى الـــعــــقـــار الـــســــيـــاحي

rواقع السياحيةHا Yوتثم
- تـــــقـــــتــــــرح تـــــعــــــريف مـــــنــــــاطق الــــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية اجلديدة وحتديدها وتصنيفها
- تتابع مـلفات االمـتيـاز اHتعـلقـة باستـغالل مناطق

rواقع السياحيةHالتوسع وا
- تــــقــــوم �ــــسك بــــطــــاقــــيــــة حــــول مــــنــــاطق الــــتــــوسع

rواقع السياحية وقدراتهاHوا
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
الـــضــروريــة لــلــمــحــافــظــة عــلى مـــنــاطق الــتــوسع واHــواقع

السياحية.
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rـــشـــاريع الـــســـيـــاحـــيـــةHـــشـــاريع الـــســـيـــاحـــيـــة - مـــديـــريـــة تـــقـــيـــيـم ودعم اH3 - مـــديـــريـــة تـــقـــيـــيـم ودعم ا
وتكلّف �ا يأتي: 

- تــبــادر  بــاســتـــراتــيــجــيــة دعم ومـــرافــقــة اHــشــاريع
rالسياحية وتقترحها

- تـــدرس جـــدوى مـــشـــاريع االســــتـــثـــمـــار الـــســـيـــاحي
rوتقيّمها وتبت فيها

- تـوجه االستـثـمارات الـسـيـاحيـة وتـقوم بـتـرقيـتـها
rوتقترح كل التدابير قصد تشجيعها

- حتدد شروط ومعايـير تموقع اHشـاريع السياحية
rناطق الواجب ترقيتهاHفي ا

- تتـأكـد من مطـابقـة مـشاريع االسـتثـمـار السـياحي
rخملططات التهيئة السياحية

- تـتابع اHشاريع الـسياحية اHـوافق عليهـا وتدعمها
rوترافقها

- تــقـوم �ــسك بــطــاقــيــة وطـنــيــة وجــهــويـة ومــحــلــيـة
rللمشاريع ذات العالقة مع السياحة

- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بدعم اHشاريع السياحية وتقترحها.

:Y(2) فرعيت Yوتضّم مديريت

rـشـاريع الـسـيـاحـيةHـديـريـة الفـرعـيـة لـتـقـيـيم اHـشـاريع الـسـيـاحـيةأ - اHـديـريـة الفـرعـيـة لـتـقـيـيم اHأ - ا
وتكلّف �ا يأتي: 

- تـــشـــارك في إعـــداد مـــنـــهـــجــيـــة ومـــعـــايـــيـــر تـــقــيـــيم
rشاريع السياحيةHا

- تــــقــــتـــــرح شــــروط ومــــعـــــايــــيــــر تـــــمــــوقع اHـــــشــــاريع
rالسياحية

rتدرس مشاريع االستثمارالسياحي وتقيّمها -
- تـضـمن األمـانـة الـتـقـنيـة لـلـجـنـة اHـكـلـفـة بـاHـوافـقة

rتعلقة بالسياحةHشاريع اHعلى ا
- تـــــنــــشـئ  بــــنـك مــــعـــــطـــــيــــات يـــــتــــعـــــلق بـــــاHــــشـــــاريع

rالسياحية
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

الضرورية لتقييم اHشاريع السياحية.

ب - اHــديــريـة الــفــرعـيــة لــدعم اHـشــاريع الــســيـاحــيـةب - اHــديــريـة الــفــرعـيــة لــدعم اHـشــاريع الــســيـاحــيـة
ومتابعتهاومتابعتهاr وتكلّف �ا يأتي: 

- تـــســـاهم فـي إعــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعم اHـــشـــاريع
rالسياحية وتتابعها

- تــــضـــــمن مــــتـــــابــــعـــــة إجنــــاز اHـــــشــــاريع اHـــــتــــعـــــلــــقــــة
rبالسياحة

- تبادر بكل التدابـير لتشجيع عمـليات االستثمار
rوجودةHأو عصرنة اإلمكانيات ا

- تضـمنr بـاالتصـال مع القـطـاعات اHـعنـيـةr مرافـقة
rشاريع السياحيةHفي مختلف مراحل إجناز ا YرقHا

- تــنـشـئ بـنك مــعـطــيـات يــتـعــلق �ــتـابــعـة اHــشـاريع
rالسياحية

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
الضرورية لدعم اHشاريع السياحية ومتابعتها.

4 - مـــديــــريـــة احلــــمـــامــــات اHـــعــــدنـــيــــة والـــنــــشـــاطـــات - مـــديــــريـــة احلــــمـــامــــات اHـــعــــدنـــيــــة والـــنــــشـــاطـــات
احلمويةاحلمويةr وتكلّف �ا يأتي: 

- تـــبـــادر بــاســـتـــراتـــيــجـــيـــة إحــصـــاء وتـــرقــيـــة اHـــيــاه
rعدنية وحتديدها واستغاللها وتقترحهاHا

- حتدد التدابـير واألعمال الضرورية حلماية وحفظ
rعدنية وتقترحهاHياه احلموية واHا

- تـقـوم بـإحـصـاء اHـيـاه احلـمـويـة واHـعـدنـيـة وتضـمن
rمحيط حمايتها

- تــــقـــوم بــــإحـــصــــاء اHـــنــــاطق الــــتي ©ــــكن أن تــــشـــكل
rمواقع مناخية وتضمن احلفاظ عليها

- تــــقــــوم بــــانــــتـــظــــامr بــــتــــصـــنــــيـف اHـــيــــاه احلــــمــــويـــة
واHعدنـية وترتـيب اHؤسسات اHـكلفـة باستغاللـها وتبادر
بــكـل عــمل يــرمـي إلى تــرقــيـــتــهــا عـــلى اHــســتـــوى الــوطــني

rوالدولي
- تــقـتــرح ±ـاذج وقــواعـد تــسـيــيـر احملــطـات احلــمـويـة

rوفقا للمعايير الدولية وتنفذها
- تـــقـــومr بـــاالتــصـــال مـع الــقـــطـــاعــات اHـــعـــنـــيــةr بـــكل
الـــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيــة إلـى عـــصـــرنـــة وتــأهـــيـل اHـــؤســـســات

rواحملطات احلموية
- تـــضــمن إعـــداد احلـــصــيـــلـــة احلــمـــويـــة وتــســـهـــر عــلى

rستمرHحتيينها ا
- تــــقــــوم بــــتـــــرقــــيــــة تــــطــــور احلــــمـــــامــــات اHــــعــــدنــــيــــة

rوالنشاطات العالجية والراحة
- تبـادر �ـخطـطـات الـتكـوين وحتـسY اHـسـتوى في
مــجــال احلــرف واHـهـن ذات الــعالقــة بــاحلــمــامــات اHــعــدنــيـة

rوتقترحها
- تــمــنح الــرخص اHــتــعــلــقــة بـحـق امــتــيـاز اســتــغالل

rياه احلمويةHا
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- تـتولى األمانة التقـنية للجـنة التقنيـة للحمامات
rعدنيةHا

- تـقترح الـتدابـير الـتحـفيزيـة الرامـية إلى تـطوير
rعدنيةHاالستثمار في مجال احلمامات ا

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة باحلمامات اHعدنية.

:Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

أ - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــثــمـــY اســتـــعــمـــال اHــيــاهأ - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــثــمـــY اســتـــعــمـــال اHــيــاه
احلمويةاحلمويةr وتكلّف �ا يأتي: 

- تشـارك في إعـداد استـراتيـجـية تـثمـY اسـتعـمال
rياه احلمويةHا

rتضمن إعداد احلصيلة احلموية -

- تــــقـــوم بــــإحـــصــــاء اHـــنــــاطق الــــتي ©ــــكن أن تــــشـــكل
rمواقع مناخية وتضمن احلفاظ عليها

rنابع احلموية عبر التراب الوطنيHتعد جرد ا -

- تــســـهــر عــلى حــمــايــة اHــيـــاه احلــمــويــة ومــراقــبــتــهــا
rوتثمينها

rواقع احلمويةHتضمن متابعة تهيئة ا -

- تــــمـــنح شـــهــــادات الـــتـــصـــديـق عـــلى نــــوعـــيـــة اHـــيـــاه
 rاحلموية قبل استغاللها

- تــمــنح الــرخص اHــتــعــلــقــة بـحـق امــتــيـاز اســتــغالل
rياه احلمويةHا

- تـتولى األمانة التقـنية للجـنة التقنيـة للحمامات
rعدنيةHا

- تـنــشئ بــنك مــعـطــيــات يــتـعــلق بــاHــنـابع احلــمــويـة
rوتقوم �سكه

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة باستعمال اHياه احلموية.

ب - اHــديــريـــة الــفــرعــيـــة لــتــأطــيــر نـــشــاطــات ومــهنب - اHــديــريـــة الــفــرعــيـــة لــتــأطــيــر نـــشــاطــات ومــهن
وحرف احلمامات اHعدنيةوحرف احلمامات اHعدنيةr وتكلّف �ا يأتي:

- تشارك في إعداد استـراتيجية تأطـير النشاطات
rاحلموية

- تـــقـــتـــرحr بـــاالتــــصـــال مع اHـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات
اHـعـنيـةr كل الـتـدابيـر الـراميـة إلى تـطويـر اHـهن واحلرف

rاحلموية

- تـقـتـرح مخـطـطـات تـطويـر الـنـشـاطات الـسـيـاحـية
اخلاصة بالعالج والـصحة والراحة عن طـريق تثمY اHياه

rاحلموية والبحرية

- تـبـادر  �ــخـطـطـات تـكـويـن وحتـسـY اHـسـتـوى في
مـــجــال احلــرف واHــهن ذات الــصــلـــة بــاحلــمــامــات اHــعــدنــيــة

rوتقترحها

- تـــشــــارك في إعــــداد بــــرامج الــــتــــكـــويـن في مــــجـــال
rاحلرف احلموية

- تــقـتــرح ±ـاذج وقــواعـد تــسـيــيـر احملــطـات احلــمـويـة
rوفقا للمعايير الدولية وتنفذها

- تنـشئ بنك معـطيات يـتعلق بـالنشـاطات واحلرف
 rعدنية وتقوم �سكهHذات الصلة باحلمامات ا

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
الـــضـــروريـــة لـــتـــأطـــيـــر الـــنـــشـــاطـــات واHـــهـن واحلــرف ذات

الصلة باحلمامات اHعدنية.

اHــاداHــادّة  4 : اHــديـــريــة الـــعــامــة لـــلــصـــنــاعـــة الــتـــقــلـــيــديــة : اHــديـــريــة الـــعــامــة لـــلــصـــنــاعـــة الــتـــقــلـــيــديــة
واحلرفواحلرفr وتكلّف �ا يأتي:

- تـعـد اســتـراتـيــجـيـة تــطـويـر الــصـنـاعــة الـتـقــلـيـديـة
rواحلرف وتقترحها

- حتـدد اسـتـراتــيـجـيـة تـطـويـر اHـقـاولـة واإلبـداع في
rمجال الصناعة التقليدية واحلرف

- تــعــد مــخــطــطــات الــتــطــويــر واإلدمــاج االقــتــصـادي
rلنشاطات الصناعة التقليدية واحلرف وتقترحها

- حتــــدد قـــــواعــــد تــــنــــظــــيم مـــــهن وحــــرف الــــصــــنــــاعــــة
rالتقليدية وتنفذها

- تقوم �سك اHدوّنة الـقطاعية لنـشاطات الصناعة
rالتقليدية واحلرف وتسيرها

- تـــقــتــرح تــبــعـــات اخلــدمــة الــعـــمــومــيــة الـــتي تــمــنح
Hـؤســسـات وهــيـئــات الــدعم لـقــطـاع الــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة

rواحلرف وتتابع تنفيذها

- تبـادر �ـخـطـطات تـرقـيـة الـنـشاطـات ومـنـتـوجات
الـصـنـاعـة الـتقـلـيـديـة والـصـنـاعـة  الـتـقـلـيـديـة الـفـنـية عـلى
rمستوى األسواق الداخلية واخلارجية وتتابع تنفيذها

- تــــــبـــــادر بــــــالـــــدراســــــات الـــــرامــــــيـــــة إلـى تـــــكـــــيــــــيف
مـنـتــوجـات الــصـنـاعــة الـتـقــلـيــديـة واحلـرف مـع مـتـطــلـبـات

rالسوق
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- تــــنــــفــــذ اإلجــــراءات اHــــقــــررة من  طــــرف الــــلــــجــــنــــة
الـوطـنـيـة اHـكـلّـفـة بـالـصنـدوق الـوطـنـي لـتـرقـيـة نـشـاطات

rالصناعة التقليدية

- تــــقـــتـــرح بــــرامج تـــطــــويـــر الــــتـــجـــمــــعـــات اHـــهــــنـــيـــة
(اجلـمعـيـات والـتـعـاونيـات والـصـنـاعـة التـقـلـيـديـة واحلرف
أو أشكال أخـرى منـصوص علـيهـا في التشـريع والتـنظيم

rعمول بهما) وتتابع تنفيذهاHا

- تــســـهــر عـــلى الــســـيــر احلـــسن لألجـــهــزة اHـــنــتـــخــبــة
 rؤسسات الدعمH

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بالصناعة التقليدية واحلرف.

وتضم ثالث (3) مديريات:

r1 - مـديـريـة تــطـويـر الـصـنـاعـة الــتـقـلـيـديـة واحلـرف - مـديـريـة تــطـويـر الـصـنـاعـة الــتـقـلـيـديـة واحلـرف
وتكلّف �ا يأتي:

- تبـادر باسـتراتيـجيـة تطـوير الـصناعـة التـقلـيدية
rواحلرف وتقترحها

- تــبــادر  بــعـنــاصــر اســتــراتــيــجـيــة تــرقــيــة اHــقــاولـة
rواالبتكار في مجال الصناعة التقليدية واحلرف

- تــــعــــد مــــخــــطــــطــــات وبــــرامج اإلدمــــاج االقــــتــــصـــادي
rلنشاطات الصناعة التقليدية واحلرف وتقترحها

- تعـد البـرامج احمللـية لتـطويـر الصـناعـة التـقلـيدية
rواحلرف وتتابع تنفيذها

- تـبـادر بـالدراسـات الـرامـيـة إلـى تكـيـيـف وتـرقـية
مــنــتــوجـــات الــصــنــاعــة الـــتــقــلــيــديـــة واحلــرف في الــدوائــر

rالتجارية اخلارجية والداخلية
- تـعـد دراسـات األثـر اHـتـعـلـقـة بـنـشـاطـات الـصـنـاعة

rالتقليدية واحلرف
- تــقــتـرح تــدابــيـر تــشــجــيـعــيــة في مــجـال الــتــمـوين

rوالتسويق والتصدير
- تــــــبــــــادر بـــــــكـل عــــــمـل تــــــشـــــــاوري مع الـــــــفــــــضــــــاءات

rالوسيطة
- تـــبـــادر بــــبـــرامج تـــطـــويـــر الــــتـــجـــمـــعـــات احلـــرفـــيـــة

rوتقترحها
-  حتــدد آلــيـات تــعــزيـز اHــقــاولــة واHـســاعــدة والـدعم
rوجهة لالبتكار في مجال الصناعة التقليدية واحلرفHا
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بتطوير الصناعة التقليدية واحلرف.

وتضمّ ثالث (3) مديريات فرعية :
أ - اHـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة لــدعم نـــشـــاطــات الـــصــنـــاعــةأ - اHـــديـــريــة الـــفــرعـــيـــة لــدعم نـــشـــاطــات الـــصــنـــاعــة

التقليدية واحلرفالتقليدية واحلرفr وتكلّف �ا يأتي :
- تـشـارك في إعـداد اسـتراتـيـجـية الـدعم لـنـشـاطات

rالصناعة التقليدية واحلرف
- تــقــتـرح تــدابـيــر الـتــحـفــيــز االقـتــصـادي في مــجـال
تموين منتوجات الـصناعة التقليدية واحلرف وتسويقها

rوتصديرها
 - تـــدرس كل الـــتـــدابـــيــر و/أو اإلجـــراءات الـــرامـــيــة
إلى تـــســهـــيل نـــشــاطـــات الـــصــنـــاعــة الـــتـــقــلـــيــديـــة واحلــرف

rوتقترحها
- تــتــابع تــنـفــيـذ مــخــطـطــات عــمل مـؤســســات الـدعم
اHـتــعــلــقـة بــدعم نــشــاطـات الــصــنــاعـة الــتــقــلـيــديــة واحلـرف

 rوتقيّم حصائلها
- تـــبــادر بــكـل األعــمــال الـــتــشـــاوريــة مع الـــفــضــاءات

rالوسيطة
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية واحلرف.
ب - اHـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــدراســـــات واإلدمــــاجب - اHـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــلـــــدراســـــات واإلدمــــاج
rاالقـــتــصــادي لــنــشــاطـــات الــصــنــاعــة الــتـــقــلــيــديــة واحلــرفاالقـــتــصــادي لــنــشــاطـــات الــصــنــاعــة الــتـــقــلــيــديــة واحلــرف

وتكلّف �ا يأتي:
- تـقـتـرح بـرامج الـدراسـات الـواجب الـقـيـام بـها في

rميدان تطوير الصناعة التقليدية واحلرف
- تــــشـــــارك في إعــــداد بــــرامـج تــــطــــويـــــر الــــصــــنــــاعــــة

rالتقليدية واحلرف وتتابع تنفيذها
- تــتــابع اإلدمــاج االقــتــصـادي لــنــشــاطــات الــصــنــاعـة

rالتقليدية واحلرف في البرامج احمللية للتنمية
- تـعـد دراسـات األثـر اHـتـعـلـقـة بـنـشـاطـات الـصـنـاعة

rالتقليدية واحلرف
- تسـاهم في إعداد الـدراسـات الرامـيـة إلى تكـييف
مــنــتــوجـــات الــصــنــاعــة الــتــقــلــيـــديــة واحلــرف مع مــعــايــيــر

rومتطلبات السوق الداخلي واخلارجي
- تـقترح برامج تـطوير التـجمعات احلـرفية وتتابع

rتنفيذها
- تــتــابع تــنـفــيـذ مــخــطـطــات عــمل مـؤســســات الـدعم
اHــتــعــلــقـــة بــالــدراســات واإلدمــاج االقــتـــصــادي لــنــشــاطــات

rالصناعة التقليدية واحلرف وتقيّم حصائلها
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHـــتـــعـــلــقـــة بـــاإلدمـــاج االقـــتـــصـــادي لــنـــشـــاطـــات الـــصـــنـــاعــة

التقليدية واحلرف. 
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rـقـاولـة واالبـتـكـارHـديـريـة الـفـرعـيــة لـتـنـمـيـة اHـقـاولـة واالبـتـكـارج - اHـديـريـة الـفـرعـيــة لـتـنـمـيـة اHج - ا
وتكلّف �ا يأتي :

- تـشـارك فـي إعـداد اسـتــراتـيـجــيـة تــرقـيـة اHــقـاولـة
rواالبتكار في مجال الصناعة التقليدية واحلرف

- تـقتـرح بـرامج تـعزيـز الـقـدرات اHتـعـلـقة بـاإلنـشاء
والـتسـيـيـر والتـطـويـر في نشـاطـات الـصنـاعـة الـتقـلـيـدية

rوتنفذها وتقيّمها rواحلرف

- تــقــتــرح الــتــدابــيـــر اHــشــجــعــة ألنــشــطــة الــصــنــاعــة
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة واحلـــرف فـي مـــجـــال الـــتـــمـــويل والـــضـــرائب

rواحلماية االجتماعية وتنفذها

- تــبـــادر بــكل عـــمــلـــيــة تــتـــعــلق بـــتــطـــويــر نـــشــاطــات
rناولة وتتابعهاHا

- تــشـــارك في إعــداد بـــرامج لــتـــرقــيـــة االبــتـــكــار من
خالل الـتصـميم وتـقنـيات الـتصـنيع وتـعزيـز الروابط مع

rتخصصةHؤسسات اHا

- تــتــابع تــنـفــيـذ مــخــطـطــات عــمل مـؤســســات الـدعم
لـلصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة واحلـرف اHرتـبـطـة بـتـرقـيـة اHـقـاولة

rوتقيّم حصائلها

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHــتـــعـــلـــقــة بـــاHـــقـــاولـــة وبــاالبـــتـــكـــار في مـــجــال الـــصـــنـــاعــة

التقليدية واحلرف.

2 - مـديـريـة تنـظـيم وتـأطيـر اHـهن وحـرف الصـنـاعة- مـديـريـة تنـظـيم وتـأطيـر اHـهن وحـرف الصـنـاعة
التقليديةالتقليديةr وتكلّف �ا يأتي :

- تبـادر باستـراتيجـية تنظـيم وتأطيـر مهن وحرف
rالصناعة التقليدية وتقترحها

- تقوم �سك اHدوّنة الـقطاعية لنـشاطات الصناعة
rالتقليدية واحلرف وتسيرها

- تـــقـــتـــرحr بـــاالتــــصـــال مع اHـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات
اHــعـــنــيـــةr كل الــتـــدابــيـــر الــرامـــيــة إلى تـــطــويـــر اHــؤهالت

rرتبطة �هن وحرف الصناعة التقليديةHا

- تــقــتـــرحr بــالــتــشـــاور مع الــقــطــاعـــات واجلــمــعــيــات
اHــعـنــيـةr بــرامج الـتــكــوين اHـتــواصل والـتــمـهــY اHـتــعـلــقـة

rبنشاطات الصناعة التقليدية واحلرف وتقيّم تأثيرها

 - تـــتـــابـع عـــمـل جلـــان الـــتــــأهـــيـل لـــغــــرف الـــصــــنـــاعـــة
rالتقليدية واحلرف

 - تـــقــتـــرح تــبـــعـــات اخلــدمـــة الــعـــمــومـــيــة اHـــمــنـــوحــة
Hـــؤســســـات دعم الــصـــنــاعـــة الــتـــقــلـــيــديـــة واحلــرف وتـــتــابع

rتنفيذها

- تـــضــمـن مـــتــابـــعـــة نـــشــاطـــات األجـــهـــزة اHــنـــتـــخـــبــة
rؤسسات دعم الصناعة التقليدية واحلرفH

- تـــضـــمن مــتـــابـــعـــةr بــاالتـــصـــال مع مـــؤســـســات دعم
الــصـــنــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــة واحلــرفr مـــسك وتـــســيــيـــر ســجل
الـــصــنـــاعــة الـــتــقـــلــيـــديــة واحلـــرف والــبـــطــاقـــيــة الـــوطــنـــيــة

rللصناعة التقليدية واحلرف

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHــــتـــعـــلــــقـــة بـــتــــنـــظــــيم وتـــأطــــيـــر مـــهـن وحـــرف الـــصــــنـــاعـــة

التقليدية.

وتضّم ثالث (3) مديريات فرعية : 

أ - اHديرية الفـرعية لتنظيـم اHهن وحرف الصناعةأ - اHديرية الفـرعية لتنظيـم اHهن وحرف الصناعة
التقليديةالتقليديةr وتكلّف �ا يأتي :

- تـــشـــارك في إعـــداد اســتـــراتـــيـــجـــيـــة تــنـــظـــيم مـــهن
rوحرف الصناعة التقليدية

- تقوم �سك اHدوّنة الـقطاعية لنـشاطات الصناعة
rالتقليدية واحلرف وتسيّرها

- تـــتــابعr بـــاالتــصــال مـع مــؤســســـات دعم الــصـــنــاعــة
الــتـــقــلــيـــديــة واحلـــرفr مــسك وتـــســيـــيــر ســـجل الــصـــنــاعــة
الـــتــقـــلــيــديـــة واحلــرف والــبـــطــاقـــيــة الــوطـــنــيـــة لــلــصـــنــاعــة

rالتقليدية واحلرف
- تـــقـــتـــرحr بـــاالتــــصـــال مع اHـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات

rنظمةHتعلقة بالنشاطات اHالقواعد ا rعنيةHا
- تـــتــابـع تــنـــفــيـــذ مــخـــطــطـــات عــمـل مــؤســـســات دعم
الــصــنــاعـة الــتــقــلــيـديــة واحلــرف اHــرتــبـطــة بــتــنــظـيـم مـهن

 rوتقيّم حصائلها rوحرف الصناعة التقليدية
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بتنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية.

ب - اHديريـة الفـرعية لـلتـأهيالت ومتـابعـة األجهزةب - اHديريـة الفـرعية لـلتـأهيالت ومتـابعـة األجهزة
اHنتخبةاHنتخبةr وتكلّف �ا يأتي :

- تــــــشـــــارك فـي إعـــــداد اســـــتـــــراتــــــيـــــجـــــيــــــة تـــــطـــــويـــــر
rالتأهيالت

- تــقــتـــرحr بــالــتــشـــاور مع الــقــطــاعـــات واجلــمــعــيــات
اHـعــنـيـةr بـرامج الــتـكـوين اHـتــواصل والـتـمـهــY اHـرتـبـطـة
بـنشـاطات الـصـناعـة التـقلـيـدية واحلـرفr وتنـفـذها وتـقيّم

rأثرها

- تـســاعــد غــرف الــصــنــاعـة الــتــقــلــيــديـة واحلــرف في
إعداد دورات الـتـكويـنr حسب الـطـلبr اHبـادر بـها لـفـائدة

rومؤسسات الدعم واجلمعيات Yاحلرفي
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- تــــتــــابع عــــمل جلــــان الــــتــــأهـــيـل لــــغـــرف الــــصــــنــــاعـــة
rالتقليدية واحلرف

- تـــتــابـع تــنـــفــيـــذ مــخـــطــطـــات عــمـل مــؤســـســات دعم
الـصنـاعة الـتـقلـيديـة  واحلرف اHـرتبـطة بـالتـأهيلr وتـقيّم

rحصائلها

- تـــضــــمن مــــتـــابـــعــــة أنـــشــــطـــة األجــــهـــزة اHــــنـــتــــخـــبـــة
ومــــجــــالس اإلدارة اخلــــاصــــة �ــــؤســـــســــات دعم الــــصــــنــــاعــــة

rوتقيّم حصائلها rالتقليدية واحلرف

- تـــــضــــمـن حتـــــضــــيـــــرr بـــــالــــتـــــشــــاور مـع الـــــهــــيـــــئــــات
واHؤسسـات اHعنـيةr تنـظيم انتـخابات األجـهزة اHنـتخبة

rؤسسات دعم الصناعة التقليدية واحلرف ومتابعتهاH

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHرتبطة �هامها.

ج - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــتـــأطـــيـــر مـــؤســـســـات دعمج - اHـــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــتـــأطـــيـــر مـــؤســـســـات دعم
الصناعة التقليدية واحلرفالصناعة التقليدية واحلرفr وتكلّف �ا يأتي :

- تشـارك في إعداد استـراتيـجية تـأطير مـؤسسات
rدعم الصناعة التقليدية واحلرف

- تـــقــــتــــرح تــــبـــعــــات اخلــــدمــــة الـــعــــمــــومــــيـــة اHــــوكــــلـــة
Hـــؤســســـات دعم الــصـــنــاعـــة الــتـــقــلـــيــديـــة واحلــرف وتـــتــابع

rتنفيذها وتقيّم حصائلها

- تــضـــمن مـــتــابـــعــة احلــصـــائل احملـــاســبـــيــة وتـــقــاريــر
مــحـافــظي احلـسـابــات اHـتــعـلـقــة �ـؤسـســات دعم الـصــنـاعـة

rالتقليدية واحلرف

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHرتبطة �هامها.

3 - مـــديــــريـــة الـــصـــنـــاعــــة الـــتـــقـــلـــيــــديـــة والـــصـــنـــاعـــة- مـــديــــريـــة الـــصـــنـــاعــــة الـــتـــقـــلـــيــــديـــة والـــصـــنـــاعـــة
التقليدية الفنيةالتقليدية الفنيةr وتكلّف �ا يأتي :

- تـبــادر بـاسـتـراتـيـجــيـة تـطـويـر وتـرقــيـة الـصـنـاعـة
rالتقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها

 - تــعــد قـواعــد مـراقــبـة جــودة مــنـتــوجـات الــصـنــاعـة
rالتقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها

 - تــــضع نــــظـــام عـالمـــة اجلــــودة والــــدمغ Hــــنـــتــــوجـــات
الصـناعة التقلـيدية والصناعـة التقليديـة الفنية وتضمن

rمتابعته
 - تـــعـــد الـــبـــرامج الـــســـنـــويـــة لـــتـــرقـــيـــة مـــنـــتـــوجــات
الــصـــنــاعــة الــتـــقــلــيـــديــة والــصــنـــاعــة الــتــقـــلــيــديــة الـــفــنــيــة

rوتقترحها

- تـنفذ التدابـير اHقررة من طـرف اللجنـة الوطنية
اHـكـلّـفـة بـالـصنـدوق الـوطـني لـتـرقـيـة نـشـاطـات الـصـنـاعة

rالتقليدية

 - حتـــدد إجــراءات احملـــافـــظـــة عــلـى تــراث الـــصـــنـــاعــة
الــتـقــلـيـديــة والـصــنـاعـة الــتـقــلـيـديــة الـفــنـيـة ورد اعــتـبـاره

rوحمايته وتقترحها

 - تــقــتــرح الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيـة
اHـتــعــلـقــة بـالــصــنـاعــة الـتــقــلـيــديـة والــصــنـاعــة الـتــقــلـيــديـة

الفنية.

:Y(2) فرعيت Yوتضمّ مديرت

أ - اHـديـريـة الـفـرعـية لـتـرقـيـة الـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديةأ - اHـديـريـة الـفـرعـية لـتـرقـيـة الـصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية
والصناعة التقليدية الفنيةوالصناعة التقليدية الفنيةr وتكلّف �ا يأتي :

 - تشـارك في إعـداد استـراتيـجـية تـرقيـة الـصنـاعة
rالتقليدية والصناعة التقليدية الفنية

 - تــقـتــرح الــبــرامج الــســنـويــة لــتــرقــيـة مــنــتــوجـات
ونــشـاطـات الــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة والـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديـة

rالفنية وتتابع تنفيذها

 - تـعد بـرنـامج اليـوم الـوطني لـلـصنـاعـة التـقـليـدية
والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة الـــفــنــيــة واHــســابــقــات الــوطــنــيــة

rواحمللية للصناعة التقليدية وتتابع تنفيذها

 - تـــضـــمن  تــــنـــفـــيـــذ الـــتـــدابــــيـــر اHـــقـــررة من طـــرف
الــلـجــنـة الــوطـنــيـة اHــكـلـفــة بـالــصـنــدوق الـوطــني لـتــرقـيـة

rنشاطات الصناعة التقليدية

- تـــتــابـع تــنـــفــيـــذ مــخـــطــطـــات عــمـل مــؤســـســات دعم
الـصنـاعة الـتقـليـدية واحلـرف اHـرتبـطة بـترقـية الـصنـاعة
 rالتقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقيّم حصائلها

 - تــقــتــرح الــنــصــوص الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيـة
اHـتــعــلـقــة بـالــصــنـاعــة الـتــقــلـيــديـة والــصــنـاعــة الـتــقــلـيــديـة

الفنية.

rوتــكــلـّف rـديــريـة الـفــرعـيـة لـتــطـويـر اجلـودةHـديــريـة الـفــرعـيـة لـتــطـويـر اجلـودةب - اHب - ا
�ا يأتي :

- تـشــارك في إعــداد اسـتــراتـيــجــيـة تــطـويــر نـوعــيـة
مـنــتـوجـات الــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة والـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديـة

rالفنية

- حتـــدد تــــدابـــيــــر احملـــافــــظـــة عــــلى تـــراث الــــصـــنــــاعـــة
الــتـقــلـيـديــة والـصــنـاعـة الــتـقــلـيـديــة الـفــنـيـة ورد اعــتـبـاره

rوحمايته وتقترحها
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- تــــضع نــــظــــام عـالمــــة اجلــــودة والــــدمغ Hــــنــــتــــوجــــات
الصـناعة التقلـيدية والصناعـة التقليديـة الفنية وتضمن

rمتابعته
 - تــعــد قـواعــد مـراقــبـة جــودة مــنـتــوجـات الــصـنــاعـة

rالتقليدية والصناعة التقليدية الفنية وتقترحها
 - تنـجز أو تـسنـد إجناز الـدراسات واألبـحاث حول
إعـــادة تــشـــكــيل رمـــوز وتــصـــامــيـم مــنـــتــوجـــات الــصـــنــاعــة

rالتقليدية والصناعة التقليدية الفنية
- تـــتــابـع تــنـــفــيـــذ مــخـــطــطـــات عــمـل مــؤســـســات دعم
الـصـنـاعــة الـتـقـلـيـديــة واحلـرف اHـرتـبـطــة بـتـطـويـر اجلـودة

rوتقيّم حصائلها
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بتطوير اجلودة.

اHاداHاّدة  5 : مديرية مـتابعة مؤسسات القطاع : مديرية مـتابعة مؤسسات القطاعr وتكلّف
�ا يأتي :

- تـبـادر بـعـنـاصـر اسـتـراتـيـجـيـة تـطـويـر مـؤسـسـات
rالقطاع وعصرنتها وتقترحها

- تـــــشـــــجـع  الـــــشـــــراكـــــة بـــــY مـــــؤســـــســـــات الـــــقـــــطـــــاع
rاآلخرين وتقوم بترقيتها Yاالقتصادي YتعاملHوا

- تــقـــتــرح كل تـــدبــيــر مـن شــأنه الــســـمــاح بــتـــطــويــر
rمؤسسات القطاع

rؤسسات القطاعH تمسك بطاقية -
- تمسك بـنك معـطيات يـتعلق بـاHؤسـسات التـابعة

rفي إطار النظام اإلعالمي للقطاع rللقطاع
- تــقـــوم بــتـــصــمـــيم وإعــداد مـــجــلـــة مــتـــخــصـــصــة في

مؤسسات القطاع.
: Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

أ - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــقــيــيم قــدرات مــؤســسـاتأ - اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــقــيــيم قــدرات مــؤســسـات
القطاعالقطاعr وتكلف �ا يأتي:

- تشارك في إعداد استـراتيجية تـطوير مؤسسات
rالقطاع

- حتـدد بـرامج االسـتـثـمـار بالـتـشـاور مع مـؤسـسات
rالقطاع

- تسهرr بالتـشاور مع الهيئات اHعنيةr على تنفيذ
rعمليات إعادة تأهيل وعصرنة قدرات مؤسسات القطاع
-  تـشـجع  كل فـرص ومـبــادرات الـشـراكـة وتـدعـمـهـا
rؤسسات القطاعH هنيHالتي من شأنها تعزيز التحكم ا
- تــسـهــر عــلى حتـضــيــر مـلــفــات االسـتــثــمـار اخلــاصـة
�ـؤسـسـات الـقــطـاع الـتي تـعــرض عـلى الـهـيــئـات اخملـتـصـة

rوإعدادها

rؤسسات القطاع وتتابع حتيينهاH تعد بطاقية -
- تنشئ بنك معطيات Hؤسسات القطاع وحتيّنه.

ب - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــثــمــY قـــدرات ونــشــاطب - اHــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتـــثــمــY قـــدرات ونــشــاط
مؤسسات القطاعمؤسسات القطاعr وتكلف �ا يأتي : 

Yتـعلـقة بـتثـمHتـبادر بـكل الدراسـات واألبحـاث ا -
rؤسسات القطاعH قدرات أداة اإلنتاج

- تـعــد احلـصـائـل والـتــقـاريــر واHـعـلــومـات والــوثـائق
اHـتـعـلـقـة بـتـثـمـY الـنـجـاعـة اإلنـتـاجـيـة Hـؤسـسـات الـقـطـاع

rوحتلل محتوياتها
Yتــبــادر بـكـل دراسـة اســتـشــرافــيـة تــســمح بــتـثــمـ -

rؤسسات القطاعH النجاعة التقنية والتسييرية
Yتـقـتـرح كل تـدبــيـر إداري ومـالي من شـأنه تـثـمـ -

rأداء أنشطة مؤسسات القطاع
- تــبـــادر بـــكل تـــدبـــيـــر حتـــفـــيــزي يـــتـــعـــلق بـــأنـــشـــطــة

rاالستثمار وعصرنة أداة إنتاج مؤسسات القطاع
- تسهر على نشـر مجلة متخصصة حول مؤسسات

القطاع.
اHــــــادة اHــــــادة 6 : مـــــــديـــــــريـــــــة الـــــــدراســـــــات االقـــــــتـــــــصـــــــاديــــــة : مـــــــديـــــــريـــــــة الـــــــدراســـــــات االقـــــــتـــــــصـــــــاديــــــة

والتخطيطوالتخطيطr وتكلّف �ا يأتي:
- تـــبــــادر بـــاســــتـــراتــــيـــجــــيـــة في مــــجـــال الــــدراســـات

rاالقتصادية والتخطيط وتقترحها
- تـبــادر بـكل الـدراســـات االسـتـشــــرافـيــة الـرامـيــة

rإلى توجيـه السياسة الوطنية للقطاع  و/ أو تعدها
- تـــعــد مـــلـــخص اقـــتــراحـــات الـــبـــرامج الـــصــادرة عن

rالهيئات حتت الوصاية وتقترح التحكيم احملتمل
- تــــســـــاهم في جـــــلب وجــــمـع الــــتــــمـــــويل الــــضــــروري
إلجنـــاز مــشـــاريع االســتـــثــمـــار بــالـــتــنـــســيق مـع الــهـــيــئــات

rعنيةHا
- تـعــد مـخــطـطـات االســتـثــمـار الـقــطـاعــيـة الـســنـويـة
واHـــتـــعــــددة الـــســـنــــوات وتـــتـــابع تــــنـــفـــيــــذهـــا وتـــقـــيــــيـــمـــهـــا

rومراقبتها
rتعد  أعمال تخطيط االستثمارات وتنسقها -

- تــضـــمن مـــتــابـــعـــة إجنــاز الـــبـــرامج وتــعـــد حـــصــائل
rدورية

- تــضـــمن الــتــنـــســيق مع اHــصـــالح اHــعــنــيـــة اHــكــلــفــة
rالية والتخطيطHبا

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بالدراسات االقتصادية والتخطيط.
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:Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت
rـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديـــةHـــديـــريــــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديـــةأ - اHأ - ا

وتكلّف �ا يأتي :
- تــقـــتــرح بـــرامج الـــدراســات الـــواجب إجنـــازهــا في

 rتعلقة بالقطاعHيدان االقتصادي اHا
- تشـارك في إجنـاز الدراسـات الرامـية إلى تـوجيه

 rالسياسة الوطنية للقطاع
- تدرس اقـتراحـات البـرامج الـصادرة عن الـهيـئات

 rحتت الوصاية وتبت فيها
- تـقـوم بدراسـات الـتـأثـيـر خملطـطـات االسـتـثـمارات

rتعددة السنواتHالقطاعية السنوية وا
- تــعـدr بــاالتـصــال مع الــهـيــاكل اHــعـنــيـةr الــدراسـات

rتعلقة بالقطاعHذات الطابع االقتصادي ا
- تــــضـــمـن مـــتــــابــــعـــة تــــطــــور األســـواق الــــســــيـــاحــــيـــة

rوالصناعة التقليدية وحتليلها
- تعـد  اHذكرات الـدورية الظـرفية اخلـاصة بالـقطاع

rوتنشرها
- تقوم بدراسات حـول استراتيجيات التطوير في

rصدرة للسياحةHالبلدان ا
- حتلل أثر مـشاريع الـسياحـة والصنـاعة الـتقلـيدية

rعلى التنمية احمللية والوطنية
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالدراسات االقتصادية.
ب - اHـــــديــــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــبـــــرامج الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزب - اHـــــديــــــريـــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لـــــبـــــرامج الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــز

واالستثمارواالستثمارr وتكلّف �ا يأتي:
- تــــشــــارك في إعــــداد اســــتــــراتــــيــــجـــيــــة الــــتــــجــــهــــيـــز

rواالستثمار للقطاع
- تعـد مخـطـطات االسـتثـمارات الـسـنويـة واHتـعددة

rالسنوات وتتابع تنفيذها وتقييمها ومراقبتها
- تـــعــــزز االحـــتـــيـــاجــــات في مـــجـــال رخـص الـــبـــرامج

rواعتمادات الدفع وتضمن متابعتها
- تـشــاركr مع اHـؤســسـات اHــعـنــيـةr في الــبـحث عن

rالتمويل اخلارجي وجلبه
- تـــعــد الـــتــقــديـــرات وتــوقـــعــات تــطـــور الــنـــشــاطــات

rالقطاعية
- تــعـدr بــاالتـصــال مع الــهـيــاكل اHــعـنــيـةr الــدراسـات

 rالتقييمية للمشاريع اخلاضعة للتمويل اخلارجي
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالتجهيز واالستثمار.

اHــــــــاداHــــــــادّة  7 : مـــــــديــــــــريــــــــة اHـــــــنــــــــظــــــــومـــــــات اإلعـالمــــــــيـــــــة : مـــــــديــــــــريــــــــة اHـــــــنــــــــظــــــــومـــــــات اإلعـالمــــــــيـــــــة
واإلحصائياتواإلحصائياتr وتكلف �ا يأتي:

- تـــضـع تـــصــــوّرعـــنـــاصــــر اســـتــــراتـــيـــجــــيـــة تــــطـــويـــر
اHـنــظـومــات اإلعالمـيـة واإلحــصـائــيـات اHـتــعـلــقـة بـالــقـطـاع

rوتضمن تنفيذها وتقترحها

- تعد اخملطط التوجيهي اHعلوماتي اخلاص بالقطاع
rوتتابع تنفيذه

- تنسق الـنشـاطات التي تـستـدعي التكـنولـوجيات
rعلوماتيةHتقدمة في ميدان اHا

- تــقــوم بـتــرقــيــة تـعــمــيم اســتـعــمــال تــكـنــولــوجــيـات
اإلعالم واالتـصـال من قـبل مـتـعـامـلي الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـية

rوالسياحة والصناعة التقليدية

- تـنـظم جـمع ومـعـاجلة وحتـلـيل ونـشـر اإلحـصـائـيات
rتعلقة بالقطاع وتضمن دعم كيفيات إعدادهاHا

- تــبـــادر بــتـــصــور ووضع جـــهــاز لـــلــرصـــد والــيـــقــظــة
rؤشرات القطاع وحتليلهاH

rتضمن وضع احلساب القطاعي للسياحة -

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة �هامها.

:Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

rـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــمـــنـــظـــومـــات اإلعـالمـــيــةHـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــلــمـــنـــظـــومـــات اإلعـالمـــيــةأ - اHأ - ا
وتكلّف �ا يأتي:

- تـــضع اHـــنـــظـــومــات اإلعـالمـــيــة اخلـــاصـــة بـــالـــقـــطــاع
rوتسيّرها

- تــشــارك في إعــداد االســتــراتــيــجــيــة اHــعــلــومــاتــيــة
rاخلاصة بالقطاع

- تــقـوم بـتـقــيـيس اHـعــلـومـة من خالل تــصـور قـواعـد
rعطيات اخلاصة بالقطاعHا

- تـــــضع مــــوقـع الــــواب وبـــــوابــــة الــــوزارة وتـــــضــــمن
rتسييرهما التقني

- تــنــسق األعـمــال اHــتــعـلــقــة بــعـصــرنــة اHــعـلــومــاتــيـة
لــــلــــمــــصـــالـح اخلــــارجــــيــــة واHــــؤســـســــات والــــهــــيــــئــــات حتت

rالوصاية
- تـــــضــــمـن الــــســـــيـــــر احلـــــسن لـــــهــــيـــــاكـل الــــشـــــبـــــكــــات
اHــعــلـــومــاتــيــة لــلــوزارة واحلــفــاظ عــلـى مــســتــوى مــخــتــلف

rمكوناتها
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- حتــدد احـــتـــيـــاجــات اإلدارة اHـــركـــزيـــة لــلـــوزارة في
مجـال جتـهـيـزات اإلعالم اآللي وتـقـوم بـترشـيـد تـسـيـيـرها

rواستعمالها
- تــضــمن صـــيــانــة احلــظــيــرة اHــعــلــومــاتــيــة لــلــوزارة

واحلفاظ عليها وانسجامها.
ب - الـمـديـريـة الـفـرعـيــة  لإلحـصـائـياتب - الـمـديـريـة الـفـرعـيــة  لإلحـصـائـياتr وتكلف

�ا يأتي:
- تشارك في إعداد اسـتراتيجية القطاع في ميدان

rنظومة اإلحصائية واليقظة االستراتيجيةHا
- تنـسق األعمـال في ميـدان اإلحصائـيات بـالتوافق
مع االسـتــراتـيــجـيـة الــوطـنــيـة لــتـطــويـر الــنـظـام الــوطـني

rللمعلومة اإلحصائية

- تــعـد اHــعـطــيـات اإلحــصــائـيــة الـقــطـاعــيـة وجتــمـعــهـا
وتــمـــركــزهـــا وتــســـتــغـــلــهـــا وتــنـــشــرهـــا عن طـــريق الــنـــظــام

rعلوماتي القطاعيHا

- تـسـاعـد اHـصـالح غـيـر اHـمـركـزة واHـؤسـسـات حتت
rالوصاية في مجال اإلحصائيات القطاعية

- تقـوم بتصـميم اHـذكرات واHنـشورات اإلحصـائية
rوتعدها

rّتتابع عملية وضع حساب السياحة الفرعي -

- حتــدد اHـــؤشــرات الـــقــطــاعـــيــة فـي مــجـــال الــيـــقــظــة
االسـتــراتـيــجـيــة الـتـي تـســمح �ـتــابـعــة تـطــورات الـقــطـاع

rوبضمان تنفيذ جهاز الرصد

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة باإلحصائيات واليقظة االستراتيجية للقطاع.

rوارد البشريةHا Yوارد البشرية : مديرية التكوين وتثمHا Yادّة  8 : مديرية التكوين وتثمHاداHا
وتكلّف �ا يأتي :

- تــقــتــرح عـــنــاصــر الــســيــاســة اHــتــعـــلــقــة بــالــتــكــوين
rوارد البشرية وتسهر على تنفيذهاHا Yوتثم

- تـقـتـرح  سـيــاسـة الـتـكـوين وتــرقـيـة اHـهن واحلـرف
rتعلقة بالقطاع وتنفيذهاHا

- تـــعـــد مـــخــــطـــطـــات الـــتـــكـــويـن وحتـــســـY اHـــســـتـــوى
rصالح اخلارجية وتنفذهاHركزية واHستخدمي اإلدارة اH

- تـــضــبـط الــبـــرامج الـــقـــطــاعـــيـــة لــتـــجـــديــد اHـــعــارف
وحتـسY مستـوى اHهنيـY واحلرفيY في حـرف السياحة

rوالصناعة التقليدية وتضمن تنفيذها

- تتابع برامج التـكوين Hؤسسات التكوين التابعة
rللقطاع وتقيّمها

- تـضـمن تـنـسـيق كل نــشـاطـات الـبـحث الـتـطـبـيـقي
rبادر بها من طرف القطاع ومتابعتها وتقييمهاHا

- تـسـاهـم في تـطـويـر الـبـحث الــعـلـمي والـتـقـني في
rرتبطة بنشاطات القطاعHيادين اHا

- تــبــادر بــالـــنــصــوص الــتــشــريــعــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة
اHـتــعـلـقــة بـالــتـكــوين والـبــحث وتـثــمـY اHــوارد الـبــشـريـة

وتقترحها.

: Y(2) فرعيت Yو تضمّ مديريت

rديريـة الفرعـية لـلتكـوين والبـحث التطـبيقيHأ - اrديريـة الفرعـية لـلتكـوين والبـحث التطـبيقيHأ - ا
وتكلّف �ا يأتي :

- تــــشـــارك في إعـــداد االســــتـــراتـــيـــجـــيــــة في مـــيـــدان
rالتكوين والبحث التطبيقي

- تـقوم بـتـكيـيف تـوجـيهـات الـسيـاسـة الوطـنـية في
مــــجــــال الـــــتــــكــــوين األولـي في مــــيـــــدان حــــرف الــــســــيــــاحــــة

rوالصناعة التقليدية وترجمتها إلى برامج

- تـعـد بطـاقـية وطـنـيـة حلامـلي الـشهـادات في مـجال
rرتبطة بالقطاعHهن واحلرف اHا

Yتـــتـــابـع تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــطــــات الـــتـــكـــوين وحتـــســـ -
rصالح اخلارجيةHركزية واHستخدمي اإلدارة اH ستوىHا

rستوىHا Yتقوم بتكـييف برامج التكوين وحتس -
rمع احتياجات القطاع rبا ستمرار

- تشجع االبـتكار وتـطويـر التكـنولـوجيات احلـديثة
والـتـسـيـير اإللـكـتـروني لـلـنـشـاطـات اHرتـبـطـة بـالـسـيـاحة

rوالصناعة التقليدية

- تــــــقـــــوم بـــــتــــــصـــــورr بـــــاالتـــــصــــــال مع الــــــقـــــطـــــاعـــــات
واHــؤسـســات اHــعـنــيــةr بـرامـج ومـواد تــعــلـيــمــيـة اHــتــعـلــقـة

rبنشاطات القطاع

- تنفـذ توجيهـات اللجنـة القطاعـية الدائمـة للبحث
rالعلمي والتطوير التكنولوجي

- تدرس كل تـدبيـر من شأنه تـشجيع تـعمـيم ونشر
وتـــــثــــمـــــY نـــــتــــائـج الـــــبــــحـث الــــتـــــطـــــبـــــيــــقـي والــــتـــــطـــــويــــر

rالتكنولوجي وتقترحه

- تــــتـــابع  بـــرامـج الـــتـــكـــوين والــــنـــشـــاطـــات اخلـــاصـــة
rؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقيّمها�

- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة
اHتعلقة بالتكوين والتطوير التكنولوجي والبحث. 
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ب - اHـديـريـة الـفـرعـيـة  لـتـطـوير اHـؤهالتب - اHـديـريـة الـفـرعـيـة  لـتـطـوير اHـؤهالتr وتـكلّف
�ا يأتي :

- تــــشـــارك فـي إعـــداد االســــتـــراتــــيــــجـــيــــة في مــــجـــال
rوارد البشرية وترقية مؤهالتهاHتطوير ا

rعنيةHـؤسسات اHباالتـصال مع الهيئات وا rتنفذ -
Yــعـلــومـات وحتــسـHـتــواصل وجتــديـد اHبــرامج الـتــكــوين ا
اHــسـتــوى لـفــائـدة مــهـنــيي الـقــطـاع وتــتـابــعـهــا بـاســتـعــمـال

rالتكنولوجيات احلديثة للتنظيم والتسيير
- تــــــضـع آلـــــــيــــــات وإجــــــراءات تـــــــقــــــيـــــــيم واعـــــــتــــــمــــــاد
  rستخدمي القطاعH هنيةHكتسبات اHوالتصديق على ا
- تـــعـــد بـــطـــاقـــيــة الـــتـــكـــوين اHـــعـــتـــمـــدة Hــهـن وحــرف

rالسياحة والصناعة التقليدية
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بتطوير اHؤهالت اHهنية.

اHـاداHـادّة  9 : مـــديــريـــة  االتــصــال والـــتــعــاون : مـــديــريـــة  االتــصــال والـــتــعــاونr وتـكـلّف
�ا يأتي:

- تـبادر بـا ستــراتيـجيـة القـطاع في مـجال االتـصال
rوالتعاون وتقترحها

rتساهم في ترقية وجهة اجلزائر -
- تسـهرr باالتـصال مع الهـياكل اHعـنيةr عـلى تعزيز

rنتظمHؤسساتي وتضمن تقييمه اHاالتصال ا
- تـــــشـــــارك في حتـــــديـــــد وإعــــداد مـــــخـــــطط االتـــــصــــال

rتعلق بسياسة وبرامج العمل اخلاصة بالقطاعHا
- تـقـوم بـتــصـمـيم اHــطـبـوعــات والـوسـائط الــرقـمـيـة

rوشبكات اإلعالم واالتصال للقطاع وتنجزها
- حتـــــدد مــــحــــاور الــــتــــعــــاون الــــتـي تــــدخل في إطــــار
العالقات الثنائـيـة واHتعـددة األطراف في مجال التهيئة

 rالعمرانية والسـياحة والصناعة التقليدية
- حتضّــر مــشاركـة القـطـاع في اللـقاءات الــثــنائــية

rتعددة األطرافHوا
- حتـــدد فـــرص الــتـــمـــويل اخلـــارجي اHـــقـــتــرحـــة عـــبــر

 rؤسسات واالتفاقيات الدوليةHاآلليات التي تقررها ا
rية وتتابعهاHحتلل تطور األسواق السياحية العا -
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة باالتصال والتعاون.
: Y(2)  فرعيت Yوتضم مديريت

أ - اHديرية الفرعية  لالتصالأ - اHديرية الفرعية  لالتصالr وتكلف �ا يأتي :
- تشاركr باالتصـال مع الهياكل اHـعنيةr في حتديد

 rسياسة االتصال للقطاع وتضمن تنفيذها

- تـــــقـــــوم بــــتـــصــــمــــيـم مــــخــــطط االتــــصــــال لــــلــــقــــطـــاع
rوتـنـفـذه

- تـنشط شـبـكات االتـصـال والعالقـات مع الـصحـافة
 rختلف مكوناتها وتنسقها�

- تــــتـــابـع تـــنــــفـــيــــذ بـــرامـج تـــطــــويـــر االتــــصــــال الـــتي
rبإمكانها تعزيز دور القطاع

- تـدعم أعــمـال الــتــرقـيــة الـتي تــبــادر بـهــا الـدواوين
احملـلــيــة لــلـســيــاحــة وغـرف الــصــنــاعـة الــتــقــلـيــديــة واحلـرف

 rواحلركة اجلمعوية
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة باالتصال.

ب - اHديرية الفرعية  للتعاونب - اHديرية الفرعية  للتعاونr وتكلف �ا يأتي:
- تـــشـــارك فــي إعـــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــطـــاع في

rمجال التعاون
- حتـــــدد مــــحــــاور الــــتــــعــــاون الــــتـي تــــدخل في إطــــار
rتعددة األطراف التي تهم القطاعHالعالقات الثنائيـة وا

- حتضّـر اHشـاركـة في اللقـاءات الثنـائية واHـتعددة
 rاألطراف التي تهم القطاع

- تـــبــادر بــكل األعــمـــال واHــشــاريع الــتـي من شــأنــهــا
تشجيع تطوير اHـبادالت العلمية والتقنية على اHستوى

rالدولي
- تـتـابع تنــفـيـذ اتــفاقــات الـقـروض وتـقيّـمـها وتـعد
احلـــصـــائل اHـــالـــيــــة اHـــتـــعــــلـــقــــة بـــهـــا وتــــقـــيّــم اســــتـــعــــمــال

 rالتـمويل اخلارجي
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بالتعاون الدولي.

اHـاداHـادّة  10 : مــديـريــة الــتـنــظـيم والــشــؤون الـقــانـونــيـة : مــديـريــة الــتـنــظـيم والــشــؤون الـقــانـونــيـة
والوثائقوالوثائقr وتكلف �ا يأتي:

- تــعـــدr بــاالتــصـــال مع الـــهــيــاكـل اHــعـــنــيــةr مـــشــاريع
الـــنــــصــوص الـــتــــشـــريـــعــــيــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــتي حتـــكم

rنشاطات القطاع
- تـتــابع الـقــضـايـا الــقـانــونـيـة واHــنـازعــات اHـتـعــلـقـة

 rبنشاطات القطاع وتعاجلها
- تــقــوم بــكل أشــغــال الــدراســة والــتــحــلــيل Hــشــاريع

rالنصوص التي تبادر بها القطاعات األخرى وتنسقها
- تعـد تدابيـر معـاجلة وترتـيب األرشيف والـتوثيق

rفعولHللوزارة طبقا للتنظيم الساري ا
- تـدرس اإلطــار الــتـشــريــعي والــتـنــظــيـمـي الـذي له

أثر مباشر على نشاطات القطاع وتستغله وتقيّمه.
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وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :
أ - اHديرية الفرعية  للتنظيمأ - اHديرية الفرعية  للتنظيمr وتكلف �ا يأتي:

- تـــنـــسق إعـــدادr بــــاالتـــصـــال مع الـــهـــيــــاكل اHـــعـــنـــيـــة
لـلـقــطـاعr مـشـاريع الــنـصـوص الـتـشــريـعـيـة والـتــنـظـيـمـيـة

rعدةHا
- تــــدرس مـــــشــــاريع الــــنــــصــــوص الـــــتي تــــقــــتــــرحــــهــــا

rالقطاعات األخرى
- تــــســــاعــــد اHــــؤســــســـات حتـت الــــوصــــايـــة واHــــصــــالح

اخلارجية في اجملال التشريعي والتنظيمي.
ب - اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة  لـــلــــشــــؤون الــــقـــانــــونــــيـــةب - اHـــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة  لـــلــــشــــؤون الــــقـــانــــونــــيـــة

واHنازعاتواHنازعاتr وتكلّف �ا يأتي:
- تـــعــالج اHــلـــفــات والــقــضـــايــا الــقــانـــونــيــة اHــتـــعــلــقــة

rبالقطاع وتضمن متابعتها
- تـعـالج اHـنـازعـات الـتي يـكـون الـقـطـاع طـرفـا فـيـهـا

r وتتابعها
- تــــقـــدم اHــــســــاعـــدة اHــــطـــلــــوبـــة لــــلـــمــــؤســــســـات حتت
الــــوصـــايــــة واHـــصــــالح اخلــــارجــــيـــة فـي مـــجــــال اHـــنــــازعـــات

والقضايا القانونية.
rــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة  لــــلــــوثــــائق  واألرشــــيفHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة  لــــلــــوثــــائق  واألرشــــيفج - اHج - ا

وتكلف �ا يأتي:
- جتــمع اHـــعــلـــومــات والـــوثــائق اHـــرتــبـــطــة بـــنــشــاط

rالقطاع وتضمن نشرها
- تـــطــــوّر الــــرصــــيـــد الــــوثــــائــــقي لــــلــــوزارة وتـــتــــولى

rجتديده دوريا
- تـضمنr بـاالتصـال مع الهـياكل والـسلـطات اHـكلـفة
بــــاألرشــــيف الــــوطــــنيr احلــــفـــــاظ عــــلى أرشــــيف الــــقــــطــــاع

rوتسييره
- تـــســــهـــر عـــلى تـــطـــبـــيـق الـــنـــصـــوص الـــتـــشـــريـــعـــيـــة
والـتنـظـيـمـيـة اHـتـعـلـقـة بـتـسـيـيـر األرشـيف عـلى مـسـتوى
اإلدارة اHــركــزيــة واHــصــالح غـــيــر اHــمــركــزة واHــؤســســات

rالعمومية حتت الوصاية
- تـــقـــوم بـــتــصـــمـــيم الـــنـــشــرات الـــرســـمــيـــة واجملالت

اHتخصصة ذات العالقة بنشاطات القطاع ونشرها.
rــــادّة ة 11 : مـــــديــــريـــــة  اإلدارة الــــعـــــامـــــة والــــوســـــائل : مـــــديــــريـــــة  اإلدارة الــــعـــــامـــــة والــــوســـــائلHــــاداHا

وتكلّف �ا يأتي :
rتساهم في إعداد سياسة تطوير وسائل القطاع -

Yتـقـتـرح سـيـاسـة الـتـسـيـيـر اإلداري لـلـمـسـتـخـدمـ -
rوتنفذها

- تـقـيّم االحتـيـاجـات في مجـال اعـتمـادات الـتسـيـير
والـــتــجــهـــيــز لإلدارة اHـــركــزيـــة واHــصــالـح غــيــر اHـــمــركــزة
واHـــــؤســــســــات حتـت الــــوصــــايـــــةr وتــــســــهــــر عـــــلى تـــــنــــفــــيــــذ

rمنوحة للقطاعHميزانيتي التسيير والتجهيز ا

- تـضـمن تـسـيـيـر اإلعـانـات وحـسـابـات الـتـخـصـيص
اخلاصـة القطاعيـة طبقا للتـشريع والتنظيم اHـعمول بهما

rوتتابعها
- تـــضـــمن مـــتـــابــعـــة الـــتـــقـــاريـــر الـــواردة من أجـــهــزة

rالرقابة
- تـضع أجـهـزة اHـراقـبــة الـداخـلـيـة إلبـرام الـصـفـقـات

 rالعمومية
- تــســهــر عـــلى مــطــابــقــة إجــراءات إبــرام الــصــفــقــات

rالعمومية
- تـــديـــر الـــوســائـل اHــوضـــوعـــة حتت تـــصــرف اإلدارة

rوتسيرها
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة باإلدارة العامة والوسائل.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ - الــمــديـريـة  الــفــرعـيـة  للــمـسـتـخـدمrYأ - الــمــديـريـة  الــفــرعـيـة  للــمـسـتـخـدمrY وتـكلّف
�ا يأتي :

- تـعـد مـخطط تـسـيـير مـسـتخـدمي اإلدارة اHـركـزية
rللوزارة ومصاحلـها اخلارجية ومؤسـساتها حتت الوصاية

rوتتابع تنفيذه
Yــهـــنـي لــلـــمـــســـتـــخـــدمــHـــســـار اHتـــنـــفــذ تـــســـيـــيـــر ا -

rوتتابعه
- تـقـيّم االحـتـيـاجـات من الـوسـائل الـبـشـريـة لإلدارة

rصالح اخلارجيةHركزية واHا
- تضـمن وضع أجهـزة استشـارية في مـجال تسـيير

rتخذةHوتنفيذ القرارات ا YستخدمHا
- تـــراقب اHـــطـــابـــقـــة الـــقــانـــونـــيـــة ألعـــمـــال اخلـــدمــات

rركزيةHاالجتماعية لإلدارة ا
- تــتـابع تـنــظـيم  اHـســابـقـات واالمـتــحـانـات اHــهـنـيـة

rوسيرها
- تــقــتــرح الـــنــصــوص الــتــشـــريــعــيــة والــتـــنــظــيــمــيــة

اHتعلقة بتسيير اHوارد البشرية. 
rــديـــريــة الــفـــرعــيــة  لـــلــمــيـــزانــيــة  واحملـــاســبــةHب - اrــديـــريــة الــفـــرعــيــة  لـــلــمــيـــزانــيــة  واحملـــاســبــةHب - ا

وتكلّف �ا يأتي :
- تـعـد تـوقـعـات اHـيـزانـيـة اHـوحـدة والـقـيـام بـتـوزيع
االعــتـمــادات اHـمــنـوحــة في مــيـدان الــتـســيـيــر والـتــجـهــيـز

 rوتتابع استهالكها
- تـــــنــــــفـــــذ اHــــــيـــــزانــــــيـــــات وتــــــعـــــد حــــــصـــــائـل اإلجنـــــاز

 rتعلقة بهاHواحلسابات اإلدارية ا
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- تـشـارك في مـتـابـعـة التـقـاريـر الـواردة من أجـهزة
rالرقابة

- تضمن متابـعة استعمال إعانات اHوارد اHمنوحة
بــعـنـوان حــسـابـات الــتـخـصــيص اخلـاص  الـقــطـاعـيــة طـبـقـا

rللتشريع والتنظيم العمول بهما

- تعدr باالتصال مع اHـصالح التقنية اHعنيةr دفاتر
الشـروط وتـسهـر على مـطـابقـة إجراءات إبـرام الـصفـقات

 rالعمومية

- تـــتــــولى أمـــانــــة الـــلــــجـــنــــة الـــوزاريــــة لـــلــــصـــفــــقـــات
العمومية.

ج - الــمـديـريــة الفرعـيـة  للوسـائل العامةج - الــمـديـريــة الفرعـيـة  للوسـائل العامةr وتكلّف
�ا يأتي :

 rادية واللوازمHحتدد االحتياجات من الوسائل ا -
- تــنـجـز عـمــلـيـات اقــتـنـاء وإصالح األمالك اHــنـقـولـة

rركزيةHوالعقارية لإلدارة ا
- تـشـارك في مـتـابـعـة التـقـاريـر الـواردة من أجـهزة

rالرقابة
- تـسـهر عـلى صـيـانـة الـبـنـايات واHـلـحـقـات الـتـابـعة

rللقطاع
- تــضـمن صــيـانــة وجتــديـد األمالك اHــنــقـولــة ومـسك

rجرد بخصوصها
rتضمن التسيير العقالني حلظيرة السيارات -

- تـضــمن تــنـظــيم الـتــظـاهــرات وتــنـقل مــسـتــخـدمي
الوزارة اHترتبة عن ضرورة اHصلحة.

اHـاداHـادّة  12 : : تــمـارس هــيـاكل اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة
التـهيئـة العمـرانيـة والسيـاحة والـصناعـة التـقليـدية على
هـيــئــات الـقــطــاعr كل فــيـمــا يــخــصهr الـصـالحـيــات واHــهـام

اHسندة إليها في إطار األحكام القانونية.

اHــاداHــادّة ة 13 : : يــحـــدد تـــنــظـــيم اإلدارة اHـــركــزيـــة لــوزارة
الـتهـيـئة الـعـمرانـيـة والسـياحـة والـصنـاعـة التـقـليـدية في
مـكــاتب بـقــرار مـشــتـرك بـY وزيــر الـتــهـيــئـة الــعـمــرانـيـة
والـسيـاحة والـصنـاعة الـتقـليـدية ووزيـر اHالـية والـسلـطة
اHـكــلّـفـة بـالـوظـيــفـة الـعـمـومـيــة في حـدود مـكـتـبـY (2) إلى

أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.

14 : : تــــلـــغى األحــكـــــام اHــتــعــلــقــــة بــالــتــهــيــئـــة اHـاداHـادّة  
الـعـمــرانـيـة والـسـيــاحـة والصـنـاعــة الـتـقـلـيـديـــة الــواردة
عـــــلـى الـــتـــــوالي فـــي اHـــرســـوم الـــتــــنـــفـــيـــذي رقم 259-10

اHــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر
سـنـة r2010 وكـذا اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 10-255 اHـؤرخ
في 8 ذي الـقـعـدة عـام 1431 اHـوافق 20 أكـتـوبـر سـنـة 2010

واHذكورين أعاله. 

15 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 29 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
10 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 16-07 مؤرخ في  مؤرخ في 29 ربيع األول عام ربيع األول عام
1437  اHــــوافق اHــــوافق 10 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة r r2016 يــــحــــدد مــــهـــاميــــحــــدد مــــهـــام

اHــفــتــشـــيــة الــعـــامــة لـــوزارة الــتــهــيــئـــة الــعــمـــرانــيــةاHــفــتــشـــيــة الــعـــامــة لـــوزارة الــتــهــيــئـــة الــعــمـــرانــيــة
والـــســيـــاحــة والـــصـــنـــاعـــة الــتـــقــلـــيــديـــة وتـــنــظـــيــمـــهــاوالـــســيـــاحــة والـــصـــنـــاعـــة الــتـــقــلـــيــديـــة وتـــنــظـــيــمـــهــا

وسيرها.وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالسياحة  والصناعة التقليدية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اHؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اHــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rادة 17 منهHال سيما ا rالوزارات

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-256 اHؤرخ
في 12 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــذي يــحـــدد مــهــام اHـــفــتــشـــيــة الــعـــامــة لــوزارة الـــســيــاحــة

rوالصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 10 -260
اHــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر
سـنـة 2010 واHــتـضــمن تـنــظـيم اHــفـتــشـيــة الـعــامـة لـوزارة

rالتهيئة العمرانية والبيئة وسيرها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـادة األولى  : اHـادة األولى  : يــحـدد هــذا اHـرســوم مـهــام اHـفــتـشــيـة
الـعامـة لوزارة الـتهـيئـة العـمرانـية والـسيـاحة والـصنـاعة

التقليدية وتنظيمها وسيرها.

اHـــــادة اHـــــادة 2 :  : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 90-188 اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام
1410 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 1990 واHذكـور أعالهr تـكلّف

اHـفـتشـيـة الـعـامـة حتت سـلـطة الـوزيـرr بـالـقـيـام بـزيارات
اHراقبة والتفتيش التي تنصب خصوصاr على ما يأتي:

- السير الـعادي واHنتظم  لإلدارة اHركزية للوزارة
والـــهــيـــاكل غــيـــر اHــمـــركــزة وكـــذا اHــؤســـســات والـــهــيـــئــات
الـــعـــمــومـــيــــة اHـــوضـــوعــــة حتت وصـــايـــة وزارة الــتـــهــيـــئــة
الـعـمــرانـيـــة والـسـيـاحـــة والـصـنــاعـــة الـتـقـلـيـديـة وجتـنب

rاإلخــالالت فــــي تسييرها

- احلــفـــاظ عــلـى الــوســـائل واHـــوارد اHــوضـــوعــة حتت
 rتصرف القطاع وعلى استعمالها العقالني واحملكم

- تــنــفــيــذ الــقـــرارات والــتــوجــيــهــات الــتي يــتــخــذهــا
rالوزير ومتابعتها

- تـــطـــبـــيق الـــتـــشـــريع والـــتـــنـــظـــيـم اHـــعـــمـــول بـــهـــمــا
rعايير والتنظيم التقني اخلاص بالقطاعHوا

- احــــتـــرام الـــهــــيـــئـــات اخلــــاضـــعــــة لـــدفـــتــــر الـــشـــروط
ولـتـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة أو اHـسـيـرة خلـدمـة عـمـومـية

لاللتزامات التي تعهدت بها.

وتـقـتـرح كل التـدابـيـر والتـوصـيات الـتي من شـأنـها
حتــســY تــنــظــيم الـــهــيــاكل واHــصــالح مــوضــوع الــتــفــتــيش

وعملها.

©كن اHـفـتشـيـة العـامـةr زيادة عـلى ذلكr الـقيـام بكل
دراسة وحتليل وبكل مـهمة ظرفية Hراقـبة ملفات محددة
أو وضـــعــيـــات خــاصــة أو عـــرائض تـــدخل ضــمن صـالحــيــات
وزيـــر الــــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيــــة والـــســـيـــاحــــة والـــصـــنـــاعـــة

التقليدية.

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

عليه.

rبـصـفـة فــجـائـيـة rزيـادة عـلى ذلـك rو©ـكــنـهـا الـتــدخل
بــنــاء عـلـى طـلـب من الــوزيــرr لـلــقــيــام بــكل مــهــمــة حتـقــيق

تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة. 

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

ويعـد اHفتـش العامr زيـادة على ذلكr تـقريرا سـنويا
عن النـشاطـات يرسله الـى الوزير ويـبدي فـيه مالحظاته
واقـتراحـاته اHـتعـلـقة بـسـير مـصـالح القـطـاع ونوعـية أداء

خدماتها.

يتـعـY عـلى اHـفـتـشيـة الـعـامـة أن حتـافظ عـلى سـرية
اHعلومات والوثـائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو

تطلع عليها. 

اHـاداHـادّة  5 :  : ©ـكن اHـفـتـشـيـةr خـالل تـدخالتـهـاr أن تـتـخـذ
إجــراءات حتـفــظـيـة تــمـلــيـهـا الــظـروف قــصـد إعـادة الــسـيـر

احلسن للهياكل والهيئات موضوع التفتيش.

وتقدم على الفور عرضا بشأنها إلى الوزير. 

اHاداHادّة  6 :  : يسـيّر اHفـتشيـة العامـة في وزارة التهـيئة
الـعمـرانـيـة والـسـيـاحـة والـصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة مـفتـش عام

.Yويساعده ستة (6) مفتش

YــفـــتـــشــHـــفــتـش الــعـــام أعـــمـــال اH7 :  : يـــنـــشط ا اHــاداHــادّة ة 
اHوضوعY حتت سلطته وينسقها ويتابعها.

ويـــفــــوض اHـــفـــتش الــــعـــام اإلمـــضـــاء مـن الـــوزيـــر في
حدود صالحيته. 

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

مفيدة للقيام �هامهم.

اHاداHادّة ة 8 :  : يحدد وزيـر التـهيئـة العـمرانيـة والسـياحة
والـصـنــاعـة الـتـقـلـيـديـة تـوزيـع اHـهـام بـY اHـفـتـشـrY بـنـاء

على اقتراح من اHفتش العام.

اHاداHادّة  9 :  : تلغـى األحكام اHتـعلقة بـالتهـيئة العـمرانية
والـســيـاحــة والـصــنـاعـة الــتـقــلـيــديـة اHــنـصــوص عـلـيــهـا في
اHـرســومـY الــتـنــفـيــذيـY رقــم 10-260 اHــؤرخ في 13 ذي
القعـدة عـام 1431 اHوافــق 21 أكتـوبر سنــة r2010  ورقـم
10- 256 اHــؤرخ فـي 12 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1431 اHــوافق 20

أكتوبر سنة 2010 واHذكورين أعاله.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 29 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
10 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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قراراتC مقرقراراتC مقرّراتC آراءراتC آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احمللوزارة الداخلية واجلماعات احمللّيةية

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 20 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 2 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة r2015 يتـضـمr يتـضـمّن وضع بعضن وضع بعض
األسالك اخلــاصــة الـتــابــعــة لإلدارة اHــكـلــفــة بــالــفالحـةاألسالك اخلــاصــة الـتــابــعــة لإلدارة اHــكـلــفــة بــالــفالحـة
والتنمية الـريفية والصيد البحري في حالة القياموالتنمية الـريفية والصيد البحري في حالة القيام
بــاخلــدمــة لــدى وزارة الـداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيـةبــاخلــدمــة لــدى وزارة الـداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيـة

(مصالح اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى).(مصالح اHندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى).
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rووزير الداخلية واجلماعات احمللية

ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد
rالبحري

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـــقــــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـّــنــفــيـــذيّ رقم 286-08
اHــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2008 واHـــــــتــــــضـــــمـن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
بــاHـــوظــفـــيـن الـــمـــنـــتـــمـــY لألسـالك الـــخـــاصـــة بـاإلدارة

rكلفة بالفالحةHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-124 اHؤرّخ
في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 28 أبـــريل ســـنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2010 وا

YــــفــــتــــشـــHوا Yألسـالك األطــــبــــاء الـــبــــيــــطــــريــــ YــــنــــتــــمـــHا
rYتخصصHا Yواألطباء البيطري Yالبيطري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 08-286 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1429
اHــوافق 17 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2008 واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانــون

األســاسي اخلـــاص بــاHــوظــفــY اHــنــتـــمــY لألسالك اخلــاصــة
بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــفالحــة وألحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 10-124 اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام
1431 اHــوافق 28 أبــريل ســنــة 2010 واHــتــضــمـن الــقــانــون

األســاسـي اخلــاص بـــاHــوظـــفــY اHـــنــتـــمــY ألسالك األطـــبــاء
Yواألطـبـاء البـيطـري Yالـبـيطـري YـفتـشHوا Yالـبيـطريـ
اHتـخصصـrY يوضع في حـالة القـيام باخلـدمة لدى وزارة
الـداخلـيـة واجلمـاعات احملـليـة (مصـالح اHـندوبـية الـوطنـية
للمخاطر الكبرى) وفي حدود التعدادات اHنصوص عليها
�ــوجـب هــذا الــقــرارr اHــوظــفــون اHــنــتــمــون ألحــد األسالك

اآلتية :

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

اHهندسون في الزراعة

األطباء البيطريون

1

1

Yـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادّة ة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـاداHا
rـــــادة األولـى أعالهHــــــذكــــــورة فـي اHلـألسالك ا YــــــنــــــتــــــمـــــHا
مـــصــالح وزارة الـــداخـــلــيـــة واجلـــمــاعـــات احملـــلــيـــة (مـــصــالح
اHــنـدوبــيـة الــوطــنـيــة لـلــمـخــاطــر الـكــبـرى) طــبــقـا لألحــكـام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة �ـوجـب اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08-286 اHـؤرّخ في 17 رمــضــان عـام 1429 اHـوافق 17
ســبــتـمــبـر ســنـة r2008 واHــرسـوم الــتّــنـفــيـذيّ رقم 124-10
اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام 1431 اHـوافق 28 أبـريل

سنة 2010 واHذكورين أعاله.

3 : : يــستـفــيد اHـوظـفون اHـوضــوعون في حـالة اHادة اHادة 
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــةr مـن احلق في الـــتـــرقـــيــة طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي  رقم 08-286 اHـؤرّخ في 17 رمـضـان
عــام 1429 اHــوافق 17 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة r2008 واHـــرســـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 10-124 اHـؤرخ في 13 جــمـادى األولى عـام

1431 اHوافق 28 أبريل سنة 2010 واHذكورين أعاله.

YوظفHشـغولة من طـرف اHادة 4 : : تـكون الرتـبة اHادة اHا
الـذين اســتـفــادوا من الــتـرقــيـةr مــحل حتــويل إلى الـرتــبـة

اجلديدة.
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وزير الداخلية واجلماعاتوزير الداخلية واجلماعات
احملليةاحمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلــزائر فـي 20 صـفــر عـام 1437 الــمـوافــق
2 ديسمبر سنة 2015.

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضـان عام 1435 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنة 2014 الـذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديــــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يـقـرران ما يأتي :يـقـرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطــبـيــقـا ألحـكــام اHـادتـY 98 و172 من
اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ في 11 مــحـرم عـام
1429 اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهr يـحـدد

عـــدد اHـــنــاصب الـــعــلـــيـــا ذات الــطـــابع الــوظـــيـــفيr بــعـــنــوان
rاإلدارة الــمــركــزيــة لـلــمـــديــريــة الــعــامـة لالســتــشــراف

كما يأتي :

وزارة اJاليةوزارة اJالية
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 5 مـــــحـــــرم عـــــام  مـــــحـــــرم عـــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 19 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة r2015 يـحـدد عــدد اHـنـاصبr يـحـدد عــدد اHـنـاصب
الـعـلـيــا لـلـمـوظـفـY اHـنـتــمـY لألسالك اHـشـتـركـة فيالـعـلـيــا لـلـمـوظـفـY اHـنـتــمـY لألسالك اHـشـتـركـة في
اHــؤســســات واإلدارات الــعـــمــومــيــةr بــعــنــوان اإلدارةاHــؤســســات واإلدارات الــعـــمــومــيــةr بــعــنــوان اإلدارة

اHركزية للمديرية العامة لالستشراف.اHركزية للمديرية العامة لالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يــحـدد كــيـفــيـات مــنح الـزيــادة االسـتــداللـيــة لـشــاغـلي

 rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفـمبر سنة 2007
rـــالــيــةHــركـــزيــة في وزارة اHـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اHوا

rتممHعدل واHا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YنـتـمHا YوظـفـHـتـضمن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاHوا
لألسالك اHــشــتـركـة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة

rادتان 98 و172 منهHال سيما ا

اHناصب العليااHناصب العلياالشعبالشعب اHناصب العليااHناصب العلياالشعبالشعب

الــــــــتـــــــرجـــــــمـــــــة     -
الترجمة الفورية

اإلحصائيات

مـكـلف بـبــرامج الـتـرجـمـة
والترجمة الفورية

مـــــــــــكــــــــــلـف بـــــــــــالــــــــــبــــــــــرامـج
اإلحصائية

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 5 مـــــحـــــرم عـــــام  مـــــحـــــرم عـــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 19 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة r2015 يـحـدد عــدد اHـنـاصبr يـحـدد عــدد اHـنـاصب
الـــعـــلــــيـــا لـــلـــعــــمـــال اHـــهـــنــــيـــY وســـائـــقـي الـــســـيـــاراتالـــعـــلــــيـــا لـــلـــعــــمـــال اHـــهـــنــــيـــY وســـائـــقـي الـــســـيـــارات
واحلجابr بعنـوان اإلدارة اHركزية للمديرية العامةواحلجابr بعنـوان اإلدارة اHركزية للمديرية العامة

لالستشراف.لالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول

rاليةHووزير ا

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية

األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـاجلــزائـر فـي 5 مـحـرم عـام 1437 الــمــوافــق
19 أكتوبر سنة 2015.

العددالعدد

1

2
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يــحـدد كــيـفــيـات مــنح الـزيــادة االسـتــداللـيــة لـشــاغـلي

 rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفـمبر سنة 2007
rـــالــيــةHــركـــزيــة في وزارة اHـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اHوا

rتممHعدل واHا

- وبــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-08
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة
 2008 واHــــتـــضـــمن الــــقـــانـــون األســـاسـي اخلـــاص بـــالـــعـــمـــال

الــمـهــنــيــيـن وســائـــقـي الــســيــارات واحلـجـابr ال سـيـمـا
rادة 38 منهHا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضـان عام 1435 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنة 2014 الـذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديــــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يـقـرران ما يأتي :يـقـرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 38 من اHـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08-05 اHــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429
اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اHــنـاصب الــعــلـيــا ذات الـطــابع الــوظـيــفيr بـعــنـوان اإلدارة

اHركزية للمديرية العامة لالستشرافr كما يأتي :

العددالعدداHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس مخزن

مسؤول اHصلحة الداخلية

1

1

1

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية

األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـاجلــزائـر فـي 5 مـحـرم عـام 1437 الــمــوافــق
19 أكتوبر سنة 2015.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــؤرقـــــــرار مــــــؤرّخ فـي خ فـي 23  صــــــفــــــر عــــــام   صــــــفــــــر عــــــام 1437 الـــــــمــــــوافـق  الـــــــمــــــوافـق 5
ديـــســـمــــبـــر ســنــة ديـــســـمــــبـــر ســنــة r2015 يـــحــدr يـــحــدّد قــائــمـــة اHــؤســســاتد قــائــمـــة اHــؤســســات
الــــعــــمــــومــــيــــة لـــلــــتــــكــــويـن الــــعــــالـي الــــمــــؤهــــلـــةالــــعــــمــــومــــيــــة لـــلــــتــــكــــويـن الــــعــــالـي الــــمــــؤهــــلـــة
لـــــتــــنــــظــــيــم إجـــــراء الــــمــــســــابـــــقـــــة عــــلـى أســــاسلـــــتــــنــــظــــيــم إجـــــراء الــــمــــســــابـــــقـــــة عــــلـى أســــاس
االخـــتـــبـــارات واالمــــتـــحـــانـــات اHــــهـــنـــيـــة لـاللـــتـــحـــاقاالخـــتـــبـــارات واالمــــتـــحـــانـــات اHــــهـــنـــيـــة لـاللـــتـــحـــاق
بـالـرتب الــمـنــتـمــيـة لألسـالك اخلـاصة باHـفتـشيةبـالـرتب الــمـنــتـمــيـة لألسـالك اخلـاصة باHـفتـشية

العامة للمالية.العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا

- بـمـقـتـضـى الـمرسوم رقـم 66-145 الـمـؤرّخ في
12 صــــفــــر عـــام 1386 الــــمـــوافـق 2 يـــونــــيـــو ســــنـــة 1966

والــمـــتــعــلـّق بــتــحــريــر ونــشــر بــعـض الــقـرارات ذات
الــــطــــابـع الــــتــــنــــظــــيــــمي أو الــــفــــردي الــــتي تــــهـم وضــــعــــيـــة

rتمّمHعدّل واHا rYوظفHا

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرّئاسيّ رقم 15-125 اHؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- وبـمــقـتــضـى الـمــرسـوم الــتّـنـفـيذيّ رقم 28-10
الـمـؤرّخ 27 مـحـرّم عـام 1431 الـمـوافـق 13 يـنــاير سنة
2010 والـــــمـــــتـــــضـــــمّــن الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي الـــــخـــــاص

بــــالـــــمــــوظــــفـــــيـن الـــــمـــــنــــتـــــمــــيــن لـألســالك الــــخـــــاصــــة
rفتشية العامة للماليةHبا

- وبـــمــقــتـــضـى اHــرســـوم الـتـّـنــفـيـذيّ رقم 194-12
الــمــؤرّخ 3 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اHـوافق 25 أبـريل
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ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد كــــيـــفـــيـــات تـــنـــظــــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 19 من اHـرسوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقـم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمـــادى الــثــانـــيــة
rـــذكــور أعالهHــوافق 25 أبـــريل ســـنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يهدف هذا القرار إلى حتـديد قائمة اHؤسـسات العمومية
لــلـتــكـويـن الـعــــالي اHـؤهــلـــة لـتــنـظــــيم إجـــراء اHـســابـقـــة
عـلى أساس االختبـارات واالمتحانـات اHهنـيـة لاللتحــاق
بـــالـــــرتب اHـــنـــتـــمـــــيـــة لألسالك اخلـــــاصـــــة بـــاHـــفـــتـــشـــــيـــة

العـامـة للمالـية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـسـنـد تـنـظـيم إجـراء اHـسـابـقـة علـى أساس
االخــتــبــارات واالمــتــحــانـــات اHــهــنــيــة لاللــتــحــاق بــالــرتب
اHـــنــــتـــمـــــيـــة لألسـالك اخلـــــاصـــــة بـــاHـــفـــتـــشـــــيـــة الـــعــــامـــــة
لـلــمــالـــيــة إلى اHــؤسـســات الـعــمـومـــيــة لـلــتـكــوين الــعــالي

اHذكورة أدناه :

rدرسة الوطنية لإلدارةHا -

rدرسة الوطنية العليا للمناجمنتHا -

rمدرسة الدراسات العليا التجارية -

rمعهد االقتصاد اجلمركي واجلبائي -

- جــامــعــة اجلــزائـر -3- (كــلــيــة الــعــلــوم االقــتــصــاديـة
والعلوم التجارية وعلوم التسيير).

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : ©ــــكن مــــديــــري اHــــؤســــســــات الــــعــــمــــومــــيــــة
لـلتـكويـن الـعــالي اHذكــورة في اHادة 2 أعالهr أن ينـشـئوا
�ـوجب مقرّرr عـند احلـاجــة وكــل فـيمـا يـخصــهr مراكــز

امتحـان ملحقـة.
تــــبــــلّغ نــــســــخـــة مـن اHــــقـــرّر إلـى الـــســــلــــطــــة اHـــكــــلّــــفـــة
بـالــوظـيـفـــة الـعـمــومـيـة فـي أجـل عـشـرة (10) أيــامr ابـتـداء

من تاريخ امضائه.

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 23 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 5
ديسمبر سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
     قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في      قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 29 مــحـرم عـام مــحـرم عـام 1437
اHوافق اHوافق 12 نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة r2015 يحـدد تعداد مناصبيحـدد تعداد مناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــY في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــY في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدماتr بعنوان اHتحف الوطني للمجاهد.اخلدماتr بعنوان اHتحف الوطني للمجاهد.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHووزير ا

rووزير اجملاهدين

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كــــيــــفــــيـــات تــــوظـــيـف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-295 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

 rتممHعدل واHا rيحدد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الــرّئـــاسي رقم 07-308 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة  2007 واHذكور أعالهr يحدد هذا
الـقرار تـعـداد مـناصـب الـشـغل اHـطابـقـة لـنشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلــاص بـــاألعــوان الــعـــامــلـــrY بــعـــنــوان اHـــتــحف الـــوطــني

للمجاهدr طبقا للجدول اآلتي :
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عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين

الطيب زيتونيالطيب زيتوني

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

348

288

288

200

219

200

200

288

200

200

200

288

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

1

15

1

6

2

12

15

1

3

1

4

1

62

7

5

5

1

2

1

1

5

1

1

1

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(2)

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عون وقاية من اHستوى الثاني

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثالث

عامل مهني من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

عون وقاية من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

عون خدمة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

-

-

-

-

-

12

-

-

3

-

4

-

19

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ©قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 29 محرم عام 1437 اHوافق 12 نوفمبر سنة 2015.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15

1

6

2

-

15

1

-

1

-

1
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ف الوطني للمجاهد
اHتح

ف الوطني للمجاهد
اHتح

ملحقةملحقة
اHديةاHدية

ملحقةملحقة
تيسمسيلتتيسمسيلت

ملحقةملحقة
الرغايةالرغاية

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
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وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم اإلعالم واالتصالواالتصال

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 24 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1437 اHوافق  اHوافق 5 يـناير يـناير
r2016 يـــــحــــدد تـــــاريخ الـــــشــــروع فـي اHــــزايــــدةr يـــــحــــدد تـــــاريخ الـــــشــــروع فـي اHــــزايــــدة ســــنــــة ســــنــــة 
بــــإعـالن اHــــنــــافــــســــة Hـــــنح رخص إقـــــامــــة واســــتــــغاللبــــإعـالن اHــــنــــافــــســــة Hـــــنح رخص إقـــــامــــة واســــتــــغالل
شــبــكـات عـمـومـيــة لـلـمـواصالت الالسـلــكـيـة الـنـقشــبــكـات عـمـومـيــة لـلـمـواصالت الالسـلــكـيـة الـنـقّـالـةـالـة
مـن اجلـــــيل الــــــرابع وتـــــوفـــــيــــــر خـــــدمـــــات اHـــــواصالتمـن اجلـــــيل الــــــرابع وتـــــوفـــــيــــــر خـــــدمـــــات اHـــــواصالت

الالسلكية للجمهور.الالسلكية للجمهور.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHــتــضــمن حتــديــد اإلجـراء اHــطــبق عــلـى اHـزايــدة بــإعالن
اHـــــنــــافـــــســـــة من أجـل مـــــنح رخص فـي مـــــجــــال اHـــــواصالت

rادة 3 منهHال سيما ا rالسلكية والالسلكية

- وبـــــعــــــد اســـــتـــــشـــــارة ســـــلـــــطـــــة الـــــضـــــبط لـــــلـــــبـــــريـــــد
rواصالت السلكية والالسلكيةHوا

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 01-124 اHــــؤرخ في 15 صـــفـــر عـــام 1422
اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنـــة 2001 واHـــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هـــذا
الـــقــرار إلى حتـــديــد تـــاريخ الـــشــروع فـي اHــزايـــدة بــإعالن
اHـنــافـسـة Hـنح رخص إقـامـة واسـتــغالل شـبـكـات عـمـومـيـة
للـمـواصالت الالسلـكيـة الـنقّـالة من اجلـيل الـرابع وتوفـير

خدمات اHواصالت الالسلكية للجمهور.

2 : : يــحــدد تــاريخ الــشــروع في إجــراء اHــزايــدة اHـادة اHـادة 
بـإعالن اHـنــافـسـة Hــنح الـرخص اHــذكـورة في اHـادة األولى

أعاله بيوم 7 يناير سنة 2016.

اHـادة اHـادة 3 : : يُـطـبق عـلى اHــزايـدة بـإعالن اHـنـافـسـة Hـنح
الـــرخص اHـــذكـــورة فـي اHـــادة األولى أعالهr اإلجـــراء احملـــدد
فـي أحــكـام الــمـرسـوم التـنفـيذي رقم 01-124 اHؤرخ في
15 صـــــفـــــر عـــــام 1422 الـــــمــــوافـق 9 مـــــايـــــو ســـــــنـــــة 2001

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد©قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 24 ربـيع األوّل عـام 1437 اHـوافق
5 يناير سنة 2016.

هدى إ©ان فرعونهدى إ©ان فرعون

3 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437 هـ هـ
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