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❶  توفري العقار السياحي
◀  مصادقــة مجلــس الحكومــة عــى مــروع مرســوم  لتحديــد 25  

توســع ســياحي جديــدة وتصنيفهــا. منطقــة 
ستســهم هــذه العمليــة يف توطــن عــدد كبــر مــن المشــاريع الســياحية 
ــر، واســتحداث 24.861 منصــب شــغل  بطاقــة إيــواء ُتقــدر بـــ 49.721 رسي

مبــارش.
ــف 25 منطقــة توســع  ــف الخــاص بتصني ◀  االنتهــاء مــن إعــداد المل

ــف رقــم 02(. ــدة )مل ســياحي جدي
ستســهم هــذه العمليــة يف توطــن عــدد كبــر مــن المشــاريع الســياحية 
بطاقــة إيــواء ُتقــدر بـــ 66.774 رسيــر، واســتحداث 33.387 منصــب شــغل 

مبــارش.
◀  إعــداد مخططــات جديــدة للتهيئــة الســياحية خاصــة بـــ 11 منطقــة 
مــن  كبــر  عــدد  بتوطــن  العمليــة  هــذه  ستســمح  ســياحي،  توســع 
ــر ممــا سيســهم  المشــاريع الســياحية بطاقــة إيــواء ُتقــدر بـــ 19440 رسي

يف اســتحداث 15732 منصــب شــغل مبــارش.
 

❷  تشجيع االستثمار السياحي 
◀  اعتمــاد 74 مشـــروع ســياحي جديــد، بطاقــة إيــواء ُتقــدر بـ  7304 رسير 

مما سيســهم يف اســتحداث 2527 منصب شــغل مبارش.
◀  عقــد  ثمانيــة اجتماعــات )08( مــع لك منظمــات أربــاب العمــل عــى 
ــر،و ثمانيــة اجتماعــات )08(  مســتوى رؤســائها، تحــت ارشاف الســيد الوزي

عــى مســتوى ممثليهــم.
◀  تشــكيل فوج عمل مشــرك مع لك منظمة عى ِحدى، إلقامة تشــاور 
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ــم عــروض اســتثمارية  ــم تقدي ــف االســتثمار الســياحي )ت ــم حــول مل دائ
تشــمل 10 مناطــق توســع ســياحي 34 حمــام معــدين تقليــدي، و 50 
منبــع حمــوي، وانجــاز مراكــز للمعالجــة بميــاه البحــر عــى مســتوى 14 

واليــة ســاحلية.

❸  تعزيز الحظرية الفندقية
◀  وضع حيِّ االســتغالل 23 فندق، بطاقة إيواء 2000رسير، اســتحداث 

1000منصب. 
◀  تدشن 07 فنادق خالل الزيارات الميدانية.

◀  عقــد 04 اجتماعــات تحــت ارشاف الســيد الوزيــر، مــع لك مــن الفدرالية 
وحمامــات  ســياحة  فندقــة،  ومجمــع  الفنــادق  لمســتغيل  الوطنيــة 
الــي تواجههــم ميدانًيــا وضبــط خارطــة  معدنيــة، لدراســة العراقيــل 

طريــق مشــركة لبعــث نشــاطهم.  

نشاطات الوكاالت السياحية  ❹
باســتحداث   ســمح  ممــا  جديــدة،  ســياحية  وكالــة   200 اعتمــاد    ◀

مبــارش. شــغل  600منصــب 
◀  عقــد 04 اجتماعــات تحــت ارشاف الســيد الوزيــر، مــع المنظمــات 
ــري  المهنيــة لــوكاالت الســياحة واجتماعــْن مــع النــادي الســياحي الجزائ
ــري للســياحة لدراســة العراقيــل  ــوان الوطــي الجزائ واجتماعــْن مــع الدي
الــي تواجههــم ميدانًيــا وضبــط خارطــة طريــق مشــركة لبعث نشــاطهم.  
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❺  اعتماد األدالء يف السياحة
        )المرشدين السياحيني(

◀  اعتماد 20 دليل )مرشد( يف السياحة جديد.

❻  تطوير السياحة الحموية
◀  تحيــن الحصيلــة الحمويــة الوطنيــة، إحصــاء 282 منبــع حمــوي، 

موزعــن عــى 34 واليــة.
◀  منــح حــق امتيــاز  النجــاز مشـــروع مركز بالمعالجــة بمياه البحر بمنطقة 

تنس، والية الشــلف.

❼  عرصنة المؤسسات الفندقية العمومية
       التابعة للقطاع

◀  استالم  )06(  فنادق تابعة لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية 
بعد عملية العصـرنة الي شهدتها بطاقة إيواء تقدر بـ 2342 رسير.

◀  اســتالم إقامــة ســياحية بتاغيــت، تابعــة ONAT بطاقــة إيــواء ُتقــدر بـــ 
200 رسيــر.

◀  إطــالق مشــاريع عرصنــة )03(فنــادق تابعــة لمجمــع فندقــة، ســياحة 
وحمامــات معدنيــة، ستســمح هــذه العمليــة بتوفــر 380 رسيــر.

◀  تنظيــم 51 دورة تكوينيــة لفائــدة مجمــع فندقــة، ســياحة وحمامــات 
معدنيــة، مســت 321 إطــار ومســتخدمي المجمــع.

◀  اعتمــاد عقــود نجاعــة لمســري الفنــادق التابعــة لمجمــع فندقــة، 
ســياحة وحمامــات معدنيــة.
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ترقية الوجهة السياحية الجزائرية   ❽
◀  توقيع اتفاقيات لتنشــيط الســياحة مع وزارة الثقافة والفنون، وزارة 
الشــؤون الدينيــة واألوقــاف، وتفعيــل تلــك المربمة مــع وزارة المجاهدين 
وذوي الحقــوق، وزارة الشــباب والرياضــة ووزارة الصحــة ، بغــرض ترقيــة 
ــة،  ــة، والديني ــياحة الثقافي ــرار الس ــى غ ــا ع ــياحية وتنويعه ــروض الس الع

التاريخيــة والذاكــرة والســياحة الرياضيــة والرفيهيــة والعالجيــة.
◀  التحضــر لتنصيــب النــادي الصحفــي لإلعــالم والرويــج عى مســتوى 

الديــوان الوطي للســياحة.
ــوان  ــر ســياحة" مــن طــرف الدي ــة "الجزائ ــة ســياحية دوري ◀  إعــداد مجل

الوطــي للســياحة.
◀  إبــرام اتفاقيــة مابــن ONT و ONAT و مجمــع HTT، لتصميم عروض 

ســياحية مشــركة والرويج لها. 

تطوير منظومة التكوين وإعادة تأهيل  ❾
        مؤسسات التكوين التابعة للقطاع

◀  إبــرام اتفاقيــة إطــار مــع وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يــوم 
ــرنتها  25 مــارس،  بهــدف تكييــف المنظومــة التعليميــة والبحثيــة وعصـ
ومالءمتهــا مــع الرهانــات الجديــدة، وتنصيــب أعضــاء اللجنــة المشــركة 
المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ االتفاقيــة وعقــد يــوم درايس  بــارشاف الوزيريــن 
ومشــاركة الجامعــات والمــدارس الــي توفــر تكوينــا عاليــا يف الســياحة 

بتاريــخ 26 مــاي.
والتطويــر  العلمــي  للبحــث  الدائمــة  القطاعيــة  اللجنــة  تنصيــب    ◀

.2021 مــارس   25 بتاريــخ  للــوزارة  التكنولوجــي 
◀  توقيــع  اتفاقيــة مــع وزارة التكويــن والتعليــم المهنيــن يــوم 31 
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مارس، بهدف تطوير وعصـــرنة التكوين و تكييف عروضه حســب تطورات 
المشــركة  اللجنــة  أعضــاء  وتنصيــب  ومتطلباتهــا،  الوطنيــة  الســوق 
المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ االتفاقيــة وعقــد يــوم درايس حــول التكوينــات 
يف مجــاالت الفندقــة االطعــام الســياحة والصناعــة التقليديــة بتاريــخ 06 

جــوان.
◀  إبــرام اتفاقيــة مــا بــن المدرســة الوطنيــة العليــا للســياحة  ومجمــع 

فندقــة، ســياحة وحمامــات معدنيــةHTT، بتاريــخ 19 مــاي 2021،
ــز  ــا للســياحة والمرك ــة العلي ــن المدرســة الوطني ــة مــا ب ــرام اتفاقي ◀  إب

الــدويل للمؤتمــراتCIC ، بتاريــخ 19 مــاي 2021 
ENST إبــرام اتفاقيــة مــا بــن المدرســة الوطنيــة العليــا للســياحة  ◀
والمدرســة العليــا للفندقــة واالطعــامESHRA، بتاريــخ 19 مــاي 2021، 
الوطــي  المعهــد  ملحقــة  تهيئــة  إعــادة  مــروع  يف  االنطــالق    ◀
للفندقــة والســياحة لتــيي وزو بواليــة تلمســان المغلقــة منــذ ســنة 
2014، بالتنســيق مــع مصالــح واليــة تلمســان، إلعــادة فتحهــا خالل الســنة 

التكوينيــة الجديــدة.
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ثانًيا:
 يف مجال الصناعة 

التقليدية 
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خلق النشاطات ومناصب الشغل يف مجال    ❶
         الصناعة التقليدية

◀  تســجيل 15.681 نشــاط جديد، ما ســمح باســتحداث 39.540  منصب 
شــغل مبارش.

باســتحداث  ســمح  ممــا  مســجل،  حــريف   420.807 إحصــاء  تــمَّ    ◀
مبــارش. شــغل  منصــب   1.092.785

تنظيم ودعم نشاطات  الصناعة التقليدية  ❷
الدعــم  بأجهــزة  للتعريــف  26  قافلــة تحسيســية  تنظيــم وتأطــر    ◀

منهــا،  االســتفادة  وكيفيــة 
◀  تنظيــم 61 يــوم إعالمــي تحســييس، بالراكــة مــع الوكالــة الوطنيــة 

لدعــم و ترقيــة المقاوالتيــة. 
إلنشــاء  التقليديــة  الصناعــة  يف  مــروع   حامــل   212 تمويــل    ◀

توســعة. صاحــب   40 كــذا  و  المصغــرة،  مؤسســاتهم 
◀  إعــداد 04 دالئــل للتكويــن باللغــة العربيــة يف منهجيــة "اإلنشــاء 

للمؤسســات". األحســن  والتســير 
◀  إعــداد مــروع دليــل إجــراءات إنشــاء وتســير مــدارس تكويــن يف 

قطــاع الصناعــة التقليديــة.
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ترقية وتسويق منتجات الصناعة التقليدية  ❸
◀  تنظيــم و تأطــر 358 معــرض وطــي، جهوي ومحــيل لرقية الصناعة 

التقليديــة ،بمشــاركة 7570 حــريف وحرفية يمثلون 58 والية.
◀  تنظيــم 05 تظاهــرات ترقويــة بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون الخارجيــة، 
موجهــن للســلك الدبلومــايس، تحــت عنــوان "الدبلوماســية الجزائريــة يف 

خدمــة الصناعــة التقليديــة".
◀  إنجاز 38 محل إلكروين لصالح الحرفين.

◀  إطــالق برنامــج توأمــة بــن واليــات الشــمال والجنــوب والهضــاب 
العليــا، يف مجــال تبــادل المشــاركات يف التظاهــرات الرقويــة المنظمــة 

بمناســبة موســم االصطيــاف و موســم الســياحة الصحراويــة.

التكوين يف نشاطات الصناعة التقليدية  ❹
◀  تنظيــم 924 دورة تكوينيــة لصالــح 27580 حــريف يف مجــاالت التكوين 

يف التســير ،  التكويــن التقــي، التكويــن عــن طريــق التمهن 

حماية الملكية الفكرية لمنتجات الصناعة   ❺
       التقليدية ومحاربة المنتجات المقلدة.

◀  وضع حي التنفيذ عالمة النوعية   LABELلفخار بيدر )تلمسان(.
◀  تســجيل مــروع فتــح مركــز دمــغ جديــد بواليــة تــيي وزو يف إطــار تبعــات 

الخدمــة العموميــة بعنــوان 2021.
◀  إعداد مروع اتفاقية إطار مع قطاع التجارة لمحاربة المنتجات المقلدة.

ــة لمنتجــات  ــة الفكري ــن 83 اطــار يف مجــال المحافظــة عــى الملكي ◀  تكوي
الصناعــة التقليديــة. 
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ثالًثا: 
يف مجال

العمل العائيل
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◀  عقــد ورشــة عمــل بالتنســيق مــع المجلــس الوطــي االقتصــادي 
ــر  ــيد الوزي ــت ارشاف الس ــاي 2021 تح ــخ 04 م ــي بتاري ــي والبي واالجتماع

ــس. ــس المجل ورئي
◀  تنظيــم لقاءيــن جهويــن مــع المديريــن الوالئيــن والمكلفــن بالعمــل 
بالجزائــر  األول  للواليــات،  الخارجيــة  المصالــح  مســتوى  عــى  العائــيل 
العاصمــة يــوم 28 مــاي تحــت إرشاف الســيد الوزيــر والثــاين بمعســكر 

يــوم 02 جــوان،  لــرح برنامــج عمــل الــوزارة يف العمــل العائــيل.
◀  تنظيم 11 معرض لتسويق منتجات الفاعلن يف العمل العائيل،

◀  إطالق أكرث من 70 قافلة تحسيسية. 
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رابًعا:
 رقمنة وعرصنة القطاع 

لتقريب اإلدارة من 
المواطنني والمتعاملني 

االقتصاديني
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◀  إطــالق البوابــة اإللكرونيــة للخدمــة العموميــة لقطــاع الســياحة 
Portail.mtatf.gov.dz لتخفيــف وتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة خاصــًة مــا 

تعلــق بمنــح مختلــف الراخيــص. 
.)visitalgeria.dz( تحين البوابة اإللكرونية للرويج السياحي  ◀

◀  تصميــم منصــات إلكرونيــة للرويــج والتســويق لمنتجــات الصناعــة 
,allohirafi.dz artisanatalgerie.dz, warchati.dz التقليديــة

الخدمــة،  حــي  ووضــع  تركيــب  اقتنــاء،  تشــمل،  عمليــة+  إطــالق    ◀
مديريــات  لفائــدة  الــواب  مواقــع  وإنجــاز  تصميــم   "solution wan"

واليــة.  58 لـــ  العائــيل  والعمــل  التقليديــة  والصناعــة  الســياحة 
◀  تصميم وتطوير أداة رقمية لليقظة وتسير المعطيات االقتصادية 
للصناعــة التقليديــة واقتنــاء أجهــزة االعــالم اآليل المخصصــة لعمليــة 

رقمنــة القطاع.
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خامًسا:
 التعاون الدويل
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◀  اســتقبال 07 ســفراء لــكل مــن دول، جمهوريــة إثيوبيــا الشــعبية 
الديمقراطيــة، الجمهوريــة التونســية ، الجمهوريــة اللبنانيــة، جمهوريــة 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و  ــة الركيــة ، دول ــر العربيــة، الجمهوري مصـ

ــت. ــة الكوي دول
◀  متابعــة برنامــج دعــم إدمــاج وتشــغيل الشــباب "جيــل ســياحة" مــع 

اإلتحــاد األورويب.
◀  عقــد لقــاء افــرايض مــع وزيــر الســياحة للجمهوريــة التونســية بتاريــخ 

27 أفريــل، وتنصيــب 05  أفــواج عمــل مشــركة. 
ــر الســياحة للمملكــة العربيــة  ◀  اســتقبال وعقــد جلســة عمــل مــع وزي

ــخ 08 جــوان.  الســعودية بتاري
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سادًسا:
 تحيني ومراجعة

الرتسانة القانونية 
للقطاع



18

www.mtatf.gov.dz

◀  المصادقــة  عــى مــروع مرســوم تنفيــذي يحــدد قائمــة قطاعــات 
النشــاطات التقليديــة والحــرف 

◀  إعــداد مــروع مراجعــة األمــر رقــم 96-01 المــؤرخ يف 10 ينايــر 1996 
الــذي يحــدد القواعــد الــي تحكــم الصناعــة التقليديــة والحــرف.

◀  إعــداد مشـــروع مرســوم تنفيــذي يعــدل ويتمم المشـــروع التنفيذي 
رقــم 97-101 المــؤرخ يف 29 مــارس 1997، الــذي يحــدد تنظيــم الغرفــة 

الوطنيــة للصناعــة التقليديــة والحــرف وعملهــا.
إعــداد مــروع مرســوم تنفيــذي يعــرّف المؤسســات الفندقيــة    ◀
واعتمــاد مســّرها. اســتغاللها وتصنيفهــا  كيفّيــات  و  ويحــّدد رشوط 

◀  إعــداد مــروع مرســوم تنفيــذي يعــدل المرســوم التنفيــذي رقــم 
ــة. ــاه الحموي ــذي يحــدد رشوط اســتعمال واســتغالل المي 07-69 ال

◀  المصادقــة عــى مشـــروع مرســوم تنفيــذي يتضمــن تحديــد مناطق 
توسع ومواقع سياحية والتصـريح بها وتصنيفها 25)منطقة توسع سياحي(،

◀  إعداد مروع مرســوم تنفيذي يحدد رشوط إنشــاء وكاالت الســياحة 
واألســفار وفروعها وكيفيات واستغاللها.

◀  إعــداد مــروع مرســوم تنفيــذي يعــدل ويتمــم المرســوم التنفيــذي 
رقم 06-224 المـؤّرخ يف 25 جمادى األوىل عام 1427 المـوافق 21 يونيو 
ســنة 2006، الــذي يحــدد رشوط ممارســة نشــاط الدليــل يف الســياحة 

وكيفيــات ذلــك.
◀  إعــداد مــروع مرســوم تنفيــذي يعــدل ويتمــم المرســوم التنفيــذي 
ــر ســنة  ــؤّرخ يف 5 شــّوال عــام 1427 الموافــق 28 أكتوب رقــم 06-385 مـ
2006 الــذي يحــّدد كيفيــات ممارســة الوكالــة الوطنيــة لتنميــة الســياحة 

حــق الـــشفعة داخــل مناطــق التوســع والمواقــع الســياحية.
◀  إعــداد مــروع مرســوم تنفيــذي يعــّدل ويتّمــم المرســوم التنفيــذي 
رقــم 98-70 المــؤرخ يف 21 فربايــر ســنة 1998 والمتضمــن إنشــاء الوكالــة 

الوطنيــة لتنميــة الســياحة وتحديــد قانونهــا األســايس.
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سابًعا:
 تعزيز التعاون

القطاعي المشرتك
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ــر األول المكلفــة  ــة لــدى الوزي ــوزارة المنتدب ــرام اتفاقيــة إطــار مــع ال ◀  إب
باقتصــاد المعرفــة والمؤسســات الناشــئة، بهــدف ترقيــة المؤسســات 
الناشــئة و االبتكار يف قطاع الســياحة والصناعة التقليدية والعمل العائيل .
◀  إبــرام اتفاقيــة إطــار مــع وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي، بهــدف 
تكييــف وعصـــرنة المنظومــة التكوينيــة ومالءمتهــا مــع الرهانــات الجديدة 
وتنصيــب أعضــاء اللجنــة الوزاريــة المكلفــة بمتابعــة تنفيذ هــذه االتفاقية.
ــخ 31  ــم المهنيــن ،بتاري ــن والتعلي ــة إطــار مــع وزارة التكوي ــرام اتفاقي ◀  إب
مــارس بهــدف توفــر آليــات لتطويــر التكوين بتكييــف عروض التكوين حســب 
ــة المكلفــة  ــة الوزاري ــة، وتنصيــب أعضــاء اللجن ــات الســوق الوطني متطلب

بمتابعــة تنفيــذ هــذه االتفاقيــة .
◀  إبــرام اتفاقيــة إطــار مــع وزارة البيئــة بهــدف ترقيــة الســياحة اإليكولوجية 

، بتاريــخ 07 جانفــي .
◀  ابــرام اتفاقيــة إطــار مــع وزارة الشــؤون الدينيــة واألوقــاف، بتاريــخ 15 

ــل،  بهــدف تنميــة الســياحة الدينيــة وترقيتهــا. أفري
◀  برمجــة التوقيــع عــى اتفاقيــة اطــار مــع وزارة الفالحــة والتنميــة الريفيــة 

بتاريــخ 16 جــوان لرقيــة الســياحة الريفية.
◀  إبــرام اتفاقيــة إطــار مــع وزارة الثقافــة والفنــون ، بتاريــخ 01 جوان، بهدف 
ترقية السياحة الثقافية، وتنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة 

تنفيذ هــذه االتفاقية .
◀  تفعيــل االتفاقيــة المربمــة مــع وزارة المجاهديــن، بتاريــخ 01 جــوان 
ــة  ــب أعضــاء اللجن ــرة، وتنصي ــة وســياحة الذاك لتشــجيع الســياحة التاريخي

الوزاريــة المكلفــة بمتابعــة تنفيــذ هــذه االتفاقيــة
◀  عقــد لقــاء تقييمــي مــع الــوزارة المنتدبــة لــدى الوزيــر األول المكلفــة 
بالمؤسســات المصغــرة، للوقــوف عــى مــدى تجســيد االتفاقيــة المربمــة 

بــن الدائريتــن الوزاريتــن.
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ثامًنا:
 األنشطة القطاعية
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الخرجات الميدانية   ❶
ــة،  ــات أدرار، باتن ــارة عمــل وتفقــد عــى مســتوى والي ــام بـــ 14 زي ◀  القي
ــيي وزو، جيجــل، مســتغانم، عــن تموشــنت، معســكر،  بســكرة، البليــدة، ت

ــوايق، الشــلف، وهــران وتلمســان. خنشــلة، أم الب

اللقاءات مع السفراء  ❷
◀  اســتقبال 07 ســفراء لــكل مــن دول، جمهوريــة إثيوبيــا الشــعبية 
الديمقراطيــة، الجمهوريــة التونســية ، الجمهوريــة اللبنانيــة، جمهوريــة 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و  ــة الركيــة ، دول ــر العربيــة، الجمهوري مصـ

ــت. ــة الكوي دول

اللقاءات مع الوزراء األجانب والهيئات الدولية  ❸
◀  تنظيــم لقــاء افــرايض مــع وزيــر الســياحة للجمهوريــة التونســية 
بهــدف تقييــم مــدى تجســيد الربنامــج الثنــايئ للراكــة يف مجال الســياحة 

ــة. والصناعــة التقليدي
ــة  ــة العربي ــر الســياحة للمملك ◀  ســتقبال وعقــد جلســة عمــل مــع وزي

الســعودية.

االجتماعات :   ❹
◀  عقد 28 اجتماع مع اطارات االدارة المركزية

◀  عقد 10 اجتماعات مع مسؤويل المؤسسات تحت الوصاية 
◀  عقد 20 اجتماع مع المتعاملن االقتصادين واالجتماعين 
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اللقاءات الوطنية والجهوية   ❺
الســياحة  مــدراء  مــع  تنســيقي  لقــاء  عــى  الوزيــر  الســيد  ارشاف    ◀
حــول  الســاحلية  للواليــات  العائــيل  والعمــل  التقليديــة  والصناعــة 

االصطيــاف. بموســم  الخاصــة  التحضــرات 
◀  ارشاف الســيد الوزيــر عــى لقــاء وطــي بفنــدق مازافــران مــع إطــارات 
لتقديــم  الخارجيــة  المصالــح  و  الوصايــة  تحــت  والمؤسســات  الــوزارة 

التعليمــات الالزمــة لتحســن األداء. 
◀  ارشاف الســيد الوزيــر عــى لقــاء وطــي افــرايض مــع إطــارات الــوزارة 
والمؤسســات تحــت الوصايــة ومــدراء الســياحة والصناعــة التقليديــة 
لـــ 58 واليــة حــول مــدى تجســيد مخطــط عمــل الــوزارة والوقــوف عــى 
األبيــض  البحــر  وألعــاب  بموســم االصطيــاف  الخاصــة  االســتعدادات 

المتوســط.
ــدراء  ــع م ــران م ــة وه ــوي بوالي ــاء جه ــى لق ــر ع ــيد الوزي ◀  ارشاف الس
الســاحلية  للواليــات  العائــيل  والعمــل  التقليديــة  والصناعــة  الســياحة 
الغربيــة والواليــات المجــاورة لهــا للوقــوف عــى التحضــرات الخاصــة 

االصطيــاف. بموســم 
◀  ارشاف الســيد الوزيــر عــى لقــاء جهوي بوالية الشــلف مع المتعاملن 

والفاعلن يف القطاع.
◀  ارشاف الســيد الوزير عى لقاء جهوي بوالية معســكر مع المتعاملن 

والفاعلن يف القطاع.

التظاهرات  ❻
◀  ارشاف الســيد الوزيــر عــى مراســم االحتفــاالت الرســمية بــرأس الســنة 
األمازيغيــة بواليــة باتنــة بالتنســيق مــع المحافظــة الســامية لألمازيغيــة.
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◀  ارشاف الســيد الوزيــر عــى فعاليــات إحيــاء الذكــرى 61 للتفجــرات 
ووزارة  المجاهديــن  وزارة  مــع  بالتنســيق  أدرار،  واليــة  برقــان،  النوويــة 

المــرأة. وقضايــا  واألرسة  الوطــي  التضامــن 
◀  ارشاف الســيد الوزيــر عــى أشــغال لقــاء تنســيقي حــول مشـــروع 
الربنامــج الوطــي لتشــجيع المــرأة الماكثــة بالبيــت عــى االنخراط يف مســار 
اإلنتــاج الوطــي بالتنســيق مــع وزارة التضامــن الوطــي واألرسة وقضايــا 

المــرأة.
◀  ارشاف الســيد الوزيــر عــى أشــغال  لقــاء تقييمــي لمؤسســات التســير 

الســياحي والفنــديق لمجمــع فندقة، ســياحة وحمامــات معدنية. 
◀  ارشاف الســيد الوزيــر  عــى افتتــاح معــرض للصناعــة التقليديــة بمقــر 
وزارة الخارجيــة، بمناســبة إحيــاء اليــوم العالمــي للمــرأة، و الموجــه للســلك 

الدبلومايس.
التقليديــة  للصناعــة  معــرض  افتتــاح  عــى  الوزيــر  الســيد  ارشاف    ◀
بقصـــر الثقافــة، مفــدي زكريــاء، موجــه للســلك الدبلومــايس تحــت شــعار 
وزارة  مــع  بالتنســيق  التقليديــة  الصناعــة  خدمــة  يف  الدبلوماســية 

الخارجيــة.
الصناعــة  معــارض  سلســلة  إطــالق  عــى  الوزيــر  الســيد  ارشاف    ◀
ــة المنظمــة بمقــر وزارة الشــؤون الخارجيــة والموجهــة للســلك  التقليدي

الدبلومــايس لك يــوم خميــس خــالل شــهر رمضــان المعظــم.
◀  ارشاف الســيد الوزيــر عــى فعاليــات إحيــاء اليــوم الوطــي للذاكــرة 

ــرج. ــيدي ف ــياحي لس ــب الس بالمرك
ــب  ــي للطال ــوم الوط ــاء الي ــات إحي ــى فعالي ــر ع ــيد الوزي ◀  ارشاف الس

ــياحة. ــا للس ــة العلي ــة الوطني بالمدرس


