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اجتماع مجلس احلكومة
اجتمع مجلس احلكومة اليوم اخلميس  10جوان برئاسة الوزير األول ،السيد عبد العزيز جراد بقصر احلكومة.
ّمتت خالل هذا االجتماع دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بقطاعات :
-1الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية.
-2املالية.
-3الطاقة واملناجم.
-4الثقافة والفنون.
-5التجارة.
-6السياحة والصناعة التقليدية.
-7البيئة.
-8الصناعة الصيدالنية.
-1في بداية االجتماع قّدم وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية ،مشروع مرسوم تنفيذي
يتضمن التصريح باملنفعة العمومية املعملية املتعلقة بإجناز قصب سكني مدمج وجتهيزات مرافقة على مستوى
بلدية بوزقن بوالية تيزي وزو.
حيث أّن االعتمادات الضرورية للتعويضات املمنوحة لفائدة املعنيني فيما يخص عمليات نزع األمالك العقارية
الضرورية إلجناز هذا املشروع متوفرة ومودعة لدى اخلزينة العمومية.
-2في سياق أخر قّدم وزير املالية مشروع مرسوم تنفيذي ُيحّدد شروط اعتماد واستغالل املخازن املؤقتة وكذا شكل
وُبنود دفتر الشروط والتعهد العام املضمون بكفالة.
ُيعتبر املخزن املؤقت مساحة معتمدة من طرف إدارة اجلمارك ،تكون موجهة لتفريغ البضائع وإيداعها مؤقتا ،حتت
الرقابة اجلمركية ،في انتظار اكتتاب التصريح اجلمركي الذي يسمح بإعطاء البضائع املخزنة وجهة قانونية مرخصة،
حيث تكمن أهمية هذا النظام في عملية الوضع لدى اجلمارك وجمركة البضائع عند االستيراد والتصدير.

وعليه ،يسمح اإلطار التنظيمي املقترح في مشروع هذا النص بتحديد شروط إصدار االعتماد واستغالل املخازن
املؤقتة وذلك من خالل النص على دفتر شروط يخضع له املستغل.
-3وعن قطاع الطاقة واملناجم قّدم الوزير أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية:
يتعلق األول بطريقة حساب حق اإلحالة وتصفيته املطبق على نشاطات املنبع.يتم دفع حق اإلحالة لدى إدارة الضرائب من طرف الشريك املتعاقد املعني باإلحالة.
أما املرسوم الثاني فيتطرق إلى قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وحتويل املحروقات.مبا أن الترخيص هو أداة ضبط ال غني عنها ،فإنه من الضروري أن مير تطوير قطاع التكرير والتحويل عبر حتديدووضع إجراءات منح التراخيص ،مما يسمح بشفافية أفضل مع عملية مراقبة مناسبة.
فيما يخص املرسوم الثالث فهو ينص على إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إجناز واستغالل نظام النقل بواسطةاألنابيب.
وهنا تتولى هنا سلطة ضبط املحروقات السهر على احترام التنظيم التقني املطبق.
أخيرًا ،مرسوم رابع يتعلق باملتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع أشغال إجناز واستغاللاألنابيب وقدرات تخزين احلر وقات واملنتجات النفطية.
وبإصدار هذه املراسيم التنفيذية تكون احلكومة قد استوفت كل الضوابط واآلليات القانونية لتفعلي كامل لقانون
احلر وقات.
ي مرسومني تنفيذيني:
-4من جهتها قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروع ْ
يتعلق املشروع األول بإنشاء احلظيرة الثقافية لنظام الواحات اجلبلية "األوراس" وتعيني حدودها.احلظيرة تعّد فضاءًا فريدًا من نوعه وأصيال يتميز بغلبة وأهمية التراث الثقافي الضاربة أعماقه في عصور ما قبل
التاريخ إلى يومنا هذا والذي ال ينفصل عن محيطه الطبيعي املتمّيز بتنوع نباتي وحيواني.
فيما يتضمن املشروع الثاني إنشاء احلظيرة الثقافية لنظام الواحات اجلبلية "األوراس" وتنظيمه وسيره.
من املهام الرئيسية لهذا الديوان حلماية واحلفاظ و تثمني التراث الثقافي والطبيعي املتواجد داخل إقليم احلظيرة
الثقافية السيما ما يتعلق بإعداد املخطط العام لهيئة احلظيرة.

يندرج اإلجراء في إطار حتضير خارطة احلظيرات الوطنية حلماية التراث الثقافي والنباتي إلى جانب التراث التاريخي
وتعمل احلكومة على جتهيز ملف إدراج احلظيرات في التراث العلمي لليونسكو.
-5كما قدم وزير التجارة مشروعي مرسومني تنفيذيني يتضمنان:
−

األول إعادة تنظيم الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.

−

والثاني إنشاء تنظيم وسير شبكة مخابر حتليل مطابقة املنتوجات.

يعتبر املرسوم األول مبثابة إعادة هيكلة غرف التجارة والصناعة من أجل تنشيطها مع إدماجها بأكثر فعالية في عملية
التطور االقتصادي الوطني وجعلها فضاءات حقيقية للتشاور بني السلطات العمومية واملتعاملني االقتصاديني وكذا
قوة اقتراح ألجل ترقية وتنظيم األنشطة االقتصادية على املستويني املحلي والوطني من جهة .و من جهة أخرى
كوسائل فعالة خلدمة املؤسسة اجلزائرية والتوسع االقتصادي على املستويني احللي والوطني وكذا إنفتاحه على
املستوى اخلارجي.
بالنسبة إلعادة تنظيم الغرف التجارية تهدف التعديالت التي أدخلت إلى:
−

احلفاظ على مبدأ متثيل الغرفة لدى السلطات العمومية على املستوى الوطني واملحلي.

−

توسيع وتعزيز مهام الغرفة التجارية.

−

إعادة النظر في هياكل تسيير الغرفة بإنشاء مجلس إدارة.

−

تكريس إستقاللية صالحية األعضاء املنتخبني.

−

إمكانية إنشاء مؤسسات جتارية أو صناعية أو خدماتية لدى الغرفة التجارية.

−

استقبال هيئة الوساطة واملصاحلة والتحكيم للنزاعات التجارية الوطنية والدولية بطلب من املتعاملني.

بالنسبة للمرسوم املتضمن إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر حتليل مطابقة املنتوجات املستوردة أو املصنعة محليا
التي تعتبر فضاًءا يسعى إلى توحيد املهارات وتشجيع العمل اجلماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة و هي تضم
كل املخابر التابعة للقطاعات الوزارية ذات الهتمام املشترك في مجال حماية املستهلك وقمع الغش وحتسني اإلنتاج
الوطني.
توضع هذه الشبكة حتت إشراف وزارة التجارة.

-6وعن قطاع السياحة والصناعى التقليدية قدم الوزير مشروعي مرسومني تنفيذيني :
−

األول تهدف إلى حتديد مناطق التوسع واملواقع السياحية والتصريح بها تصنيفها.

−

أما مشروع املرسوم التنفيذي الثاني فهو يحّدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية واحلرف.

ص األول في إطار تنفيذ املخطط التوحيهي للتهيئة السياحية آلفاق  2030الذي يحدد استراتيجية
يندرج مشروع الن ّ
تفعيل السياحة في اجلزائر.
توجد ستة ) (6نظم إيكولوجية مختلفة موزعة على اإلقليم اجلزائري و هي  :لساحل ،السهوب اجلبال.
املنابع احلموية ،الواحات والصحاري ،و هي تشكل بتنوعها و ثرواتها ،احتياطات مياه وتنوع بيولوجي هام وحتتوي
على مناظر خالبة تستدعي حمايتها في إطار التنمية املستدامة.
−

أما مشروع املرسوم التنفيذي الثاني فتطرق الثاني فتطرق إلى قائمة قطاعات النشاطات التقليدية و احلرف في
قراءة ثانية.

-7من جهتها قدمت وزيرة البيئة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  198-06املؤرخ في
 31ماي  2006الذي يضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة حلماية البيئة.
يهدف هذا التنظيم الذي يضبط املؤسسات املصنفة إلى الوقاية والتقليص و إزالة األخطار أو األضرار التي ميكن أن
تتسبب فيها هذه األخيرة و هذا :
−

للحفاظ على راحة اجلوار.

−

حماية البيئة و امتها.

−

الصحة العمومية والنظافة.

−

الفالحة

−

األنظمة البيئية.

−

املوارد الطبيعية.

−

املواقع واملعالم.

يسمح النص اجلديد بتقليص مّدة منح قرار الترخيص األولي من فترة ثالثة أشهر إلى  15يوم.

-8كما قدم وزير الصناعة الصيدالنية مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد املمارسات احلسنة لصنع املواد
الصيدالنية ذات االستعمال في الطب البشري.
من خالل هذا الّدليل ،يتم األخذ بعني االعتبار متطلبات قرار التسجيل املتعلقة بسالمة وجودة وفعالية املنتوجات
الطبية بشكل منهجي في جميع الترتيبات املتخذة من حيث اإلنتاج والتحكم والتحرير للتسويق من أجل ضمان
نظام تسجيل فعال وصحيح الدولية احلالية.

