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اجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول ،السيد عبد العزيز جراد ،هذا الثالثاء  11ماي  ،2021اجتماًعا للحكومة ،جرى بتقنية
التحاضرالـمرئيعن بعد.
وطبًقا جلدول األعمال ،درس أعضاءاحلكومةعشرة) (10مشاريع مراسيم تنفيذيةقّدمهاالوزراءاملكلفون بالـمالية،
والطاقة،والثقافة،والبريد والـمواصالتالسلكيةوالالسلكية،والتجارة.
عالوةعلىذلك،استمعتاحلكومةإلىعرض)(01قدّمهوزيرالسكنوالعمرانوالـمدينة.
 .1استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير املالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحّدد شروط وكيفيات أخذ
العيناتوإجراءالتحاليلواخلبراتلدىاجلماركوكذا تسديدالنفقاتالـمتعلقةبها.
يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي ،املتخذ تطبيقًا ألحكام قانون اجلمارك ،لتأطير إجراءات جلوء مصالح املديرية
العامةللجماركإلى(1):أخذالعيناتالحتياجاتالـمراقبةوالتحقق؛)(2واخلبرةالتقنيةوالعلميةفياجلمارك.
كما يحّدد كيفيات تسديد نفقات اخلبرة أو التحليل ،والتي يجب أن تطابق سّلم النفقات واألتعاب
الـمعمول بها في الـمجالالـمعني.
وجتدر اإلشارة إلى أن اللجوء إلى هذه اإلجراءات سيكون مبثابة أداة تساعد مصالح املديرية العامة للجمارك في
اتخاذالقرار،أثناءعملياتالتحققمنالبضائعومراقبتها.
 .2وبعدها،استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير الطاقة والـمناجم يتعلق مبشروعي مرسومني تنفيذيني
يحددان(1) :إجراءات احلصول على رخص إجناز نظام النقل بواسطة األنابيب ،و)(2إجراءات احلصول
علىرخصإجناز هياكلنقلاملنتجاتالبترولية بواسطةاألنابيب.
يحّدد مشروع الـمرسوم التنفيذي األول إجراءات احلصول على رخص إجناز نظام النقل بواسطة األنابيب،أما الثاني
فيحّددإجراءاتاحلصولعلىرخصإجناز هياكلنقلاملنتجاتالبترولية بواسطةاألنابيب.

1

يتناول هذان املشروعان الـمبادئ الـمطبقة إلى غاية اليوم والـمنصوص عليها في أحكام النصوص التنظيمية ،مع
إضفاء حتسينات على اإلجراءات احلالية مع مراعاة اخلبرة الـمكتسبة في مجال تسيير اجلوانب املتعلقة بإجناز أنظمة
نقلالـمحروقات والـمنتجات النفطية بواسطة األنابيب.
 .3كما استمعت احلكومة إلى عرض قّدمته وزيرة الثقافة والفنون حول أربعة ) (04مشاريع مراسيم تنفيذية
حتّدد (1) :كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب ،و ) (2كيفيات دعم الدولة إيصال الكتب بنفس
السعرالـموحدإلىالـمناطقالبعيدة،و) (3كيفياتمنحالترخيصالـمسبقالـمتعلقبتنظيمالتظاهرات
حول الكتاب الـموّجه للجمهور،و) (4شروط وكيفيات منح عالمة اجلودة لدور نشر الكتاب ومكتبات
بيعالكتبوكذاالنتائج الـمترتبةعليهاوكذاسحبها.
يحدد مشروع النصاألول كيفياتتوزيعالطلبالعموميللكتاب،بهدف وضعإطار تنظيمي القتناء الكتب عند
الطلبأوحلسابهيئةأومؤسسةعموميةأوجماعة محلية.

ويحّدد مشروع النصالثانيكيفيات دعم الدولة إيصال الكتب ،من أجل تكريسمبدأ السعر الـموّحد للكتاب عبر
كاملالترابالوطني،منخاللتكفلالدولةبتكاليفتوزيعالكتاب إلىالـمناطقالبعيدة.
أما مشروع النص الثالث فيحّدد كيفيات منح الترخيص الـمسبق الـمتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الـموّجه
للجمهور.
وأخيًرا،يحّدد مشروع الـمرسوم التنفيذي الرابع شروطوكيفياتمنحعالمةاجلودةلدورنشرالكتابومكتبات
بيعالكتبوكذاالنتائج الـمترتبةعليهاوكذاسحبها ،حيث ينشأعالمةاجلودةعلىشكلخامتمهني،مينح لفائدة
دورنشرالكتابواملكتباتبقرارمنالوزيرالـمكلف بالثقافة وعلى أساس مجموعة من شروط التأهيل.

 .4وعلى صعيد آخر ،استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية ،وزير
البريد والـمواصالتالسلكية والالسلكية بالنيابة ،حول مشروعي )(02مرسومني تنفيذيني يتضمنان
الـموافقة على جتديد رخصة إقامة واستغالل شبكة االتصاالت االلكترونية الـمفتوحة للجمهور،
اخللوية من نوع ) ، (GSMولتوفير خدمات االتصاالت اإللكترونية للجمهور ،الـممنوحة (1 :للشركة

الوطنية التصاالت اجلزائر ،شركة ذات أسهم"

}Telecom Mobile Spa

 (2 ،{Algérieولشركة

"أوبتيموم تيلكوماجلزائر" }.{Optimum Télécom Algérie
يأتي هذان النصان تطبيقا ألحكام القانون رقم  18ــ  04الـمؤرخ في  10ماي  2018والذي يحّدد القواعد العامة
الـمتعلقة بالبريد واالتصاالت اإللكترونية ،و كذا الـمرسوم رقم  01ــ  124املؤرخ في  9ماي  2001الذي يتضمن
اإلجراءالـمطبقعلىالـمزايدة بإعالنالـمنافسةمنأجلمنحرخصفيمجالالـمواصالتالسلكيةوالالسلكية.
وجدير باإلشارة أن احلائزين على رخصتي الهاتف الـنقال سالفي الذكر يستوفيان شروط جتديد رخصتيهما لفترة
جديدةمدتهاخمس)(05سنوات،وذلكطبًقالدفاتراألعباءالـمنصوصعليهالهذاالغرض.
 .5من جهة أخرى،استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل
ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  97ــ  53الـمؤرخ في  12فيفري  1997الذي يحّدد كيفيات تسيير حساب
التخصيصاخلاصرقم302ــ041الذيعنوانه" :صندوق تعويضات تكاليف النقل".
تهدف التعديالت الـتي أدخلها مشروع هذا النص إلى التحكم بشكلأفضلفي أسعار التجزئةواحلفاظعلى
القدرةالشرائيةلسكانمناطقاجلنوبفيمايخصالـمواد األساسية وبعض موادالبناءاألساسية.
كما أنه ينص على التكفل بتكاليف النقل الـمتعلقة بقائمة تضم  28من الـمواد األساسية ،لتوزيعها على سكان
والياتاجلنوب ومتوينهم بها.
 .6وأخيًرا،استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول عملية "رقمنة عقود
التعمير".
تأتي رقمنة عقود التعمير )تراخيص البناء والتجزئة والهدم وشهادات التعمير والـمطابقة والتجزئة( في إطار تبسيط
اإلجراءاتومكافحةالبيروقراطية،كماهومنصوصعليهفيمخططعملاحلكومة.
وستشهد عملية رقمنة هذه الوثائق إطالق تطبيق رقمي يسمح بإيداع ملفات طلب عقود التعمير ،ومتابعة دراسة
الـملفات ،وتسديد الرسوم ذات الصلة ،وكذا سحب الوثيقة ،عن طريق الوسائل الرقمية ،دون ضرورة التنقل إلى
الـمصالحالـمعنية.

وفي ختام اجتماع احلكومة ،حرص الوزير األول على تذكير الوزراء الـمعنيني بضرورة السهر على ضمان حسن سير
مختلفاألنشطةالتجاريةوالـمصالحالعموميةاملدعوةألداءاملداوماتخاللفترةعطلةعيدالفطراملبارك،علىغرار
مؤسساتالصحةوالنظافة.
ال عن ذلك ،أصدر تعليمات من أجل ضمان طوال فترة العيد ،التزويد الـمستمر بالـماء الشروب والطاقة
فض ً
الكهربائية ،وكذا متكني الـمواطنني من القيام بعمليات السحب على مستوى أجهزة الـموزع اآللي لألوراق الـمالية
لدىالوكاالتالبنكية،وكذاعلىمستوىبريداجلزائر.

