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اﺟﺘﻤﺎع ا()ﻜﻮﻣﺔ
ترأس الوزير األول ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،هذا الثالثاء  31ماي  ،2022اجتماًعًا للحكومة ،عقد بقصر
احلكومة.
درست احلكومة خالل اجتماعها األسبوعي هذا النقاط اآلتية:
في مجال الـمالية:
قّدم وزير الـمالية عرضا حول مشروع متهيدي لقانون يعدل ويتمم األمر رقم  08ـ  04الـمؤرخ في الفاحت سبتمبر ،2008
الذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة والـموجهة إلجناز
مشاريع استثمارية.
وتندرج هذه الـمراجعة في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس اجلمهورية الرامية ليس فحسب إلى التكفل بالنقائص
واالختالالت التي لوحظتإلى حّد الساعة في منح وتسيير العقار االقتصادي ،بل تهدفأيضا إلى تشجيع الشفافية
واألداء االقتصادي من خالل منح االمتيازات على العقار من أجل إجناز مشاريع استثمارية محدثة للثروات
ولـمناصب العمل.
فضال عن ذلك ،يهدف املشروع التمهيدي لهذا القانون إلى مراجعة ومواءمة كيفيات منح االمتيازات على العقار
االقتصادي بغرض ترسيخ طابع الشفافية والفعالية في معاجلة الـملفات ،ومتابعةالـمستثمرينومرافقتهم،وبالتالي
حتسنيمناخاالستثمار من خالل بعث الثقة لدى حاملي الـمشاريع.
وبهذا الصّدد ،فإن أهم إصالح مقترح يتمثل في إنشاء أربع وكاالت وطنية مستقلة ،وتتمتع بالشخصية القانونية
واالستقاللية املالية ،لتتكفل حلساب الدولة ،مبهام منح العقار االقتصادي الـموجه لالستثمار ومتابعة تنفيذ
الـمشاريعاملنجزةفيهذااإلطار.
وأخيرا ،فإن مشروعهذا النص سيتم دراسته خالل اجتماع قادم لـمجلسالوزراء.

وفي مجال اإلحصاء العام للسكان واإلسكان:
استمعت احلكومة إلى عرض مشترك قدمه كل من وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية ،بصفته
رئيس اللجنة الوطنية لإلحصاء العام للسكان واإلسكان ،ووزير الرقمنة واإلحصائيات ،حول مدى تقدم
التحضيراتالـمتعلقةبإجنازاإلحصاء العام السادس للسكان واإلسكان.
وإذ تعّد العملية اإلحصائية الوحيدة الـمهيلكة الـمنجزة بصفة شاملة ،فإن اإلحصاء العام للسكان واإلسكان من
شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من الـمؤشرات االجتماعية االقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع
القرارالعموميمنأجلتكفل أفضل باحتياجات السكان الـمتنامية وحتسني اخلدمة العمومية.
صص جلمع
كما أشير إلى أن كل األشغال التحضيرية اخلرائطية قد استكملت وكذا احلل الـمعلوماتي الـمخ ّ
الـمعلومات وإرسالها بصفة آنية .وسوف توضع حتت تصرف الديوان الوطني لإلحصائيات ،وسائل تكنولوجية
حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع الـمعلومات اإلحصائية املتعلقة باإلحصاء العام للسكان واإلسكان ،وذلك قصد
تسهيلاستغاللالـمعطياتمعتقليصتكاليفوآجالجمعهذهالـمعلوماتومعاجلتها.
أخيًرا ،وفيما يخص التحضيرات اجلارية لتخليد الذكرى الستني لالستقالل:
استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير الـمجاهدين وذوي احلقوق حول مدى تقدم التحضيرات اخلاصة
باالحتفاالت بالذكرى الستني لالستقالل التي ستنطلق أمسية يوم  04جويلية  2022وتتواصل إلى غاية 05
جويلية .2023

