امللحق  .1ب:
اإلجنازات الشاملة في إطار مخطط اإلنعاش االقتصادي

84

الوزارة الـمشرفة :الوزارة الـمنتدبة للتجارة اخلارجية
التدابري الشاملة

التوصيات

االستيراد

ختفيض الواردات مبقدار 01
مليار دوالر يف آفاق سنة 0101

األعمال

تنصيب فوج
عمل

اإلجنازات

النتائج  /اآلثار

إعداد خارطة طريق لتحديد القطاعات
اليت ستخضع لتدابري ختفيض
الواردات
ختفيض فاتورة استرياد السلع يف سنة 0101
إىل  5,7مليار دوال

إنشاء وحدة
الواردات تقارير دورية عن حتليل تطور االسترياد
حتليل

التصدير
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رفع الصادرات خارج الـمحروقات

إىل  5مليارات دوالر (دوالر أمريكي)
يف آفاق سنة 0100

تنصيب فوج
العمل

إعداد خارطة طريق
حتديد الفروع ذات اإلمكانات احلقيقية لبلوغ
 15مليار من الصادرات خارج الـمحروقات

إنشاء خلية
يقظة

عقد اجتماعات مع القطاعات ذات
.اإلمكانات التصديرية

الوزارة الـمشرفة :وزارة الرقمنة واإلحصائيات
التدابير الشاملة

الرقمنة

التوصيات

رقمنة
اإلجراءات

األعمال

اإلنجازات

النتائج  /اآلثار

تقييم مستوى رقمنة القطاعات

إجناز تشخيص للوضع الراهن

مت تقييم مجيع الدوائر
الوزارية يف جمال الرقمنة

تسريع مسار الرقمنة

خمططات العمل القطاعية

التوعية والتكوين على التسيري اإللكرتوني للوثائق

التوعية بأهمية إضفاء الطابع
الـمادي على الوثائق

GED

إحصاءا املشاريع املنجزة يف جمال رقمنة اإلدارة
والعمل التشاركي ،بالتعاون مع مؤسسة

MDECS

للتذكري

اإلحصائيات

االقتصادية
وخريطة
الفرص

إحلاق الديوان الوطين لإلحصائيات بوزارة الرقمنة مرسوم اإلحلاق نشر يف اجلريدة
الرمسية عدد  47الـمؤرخة يف 10
واإلحصائيات
ديسمرب 0101

إدماج حلول الرقمنة من قبل
الـمؤسسات الناشئة يف عملية
الرقمنة.

تناسق شامل يف عمل الوزارة
(الوظيفة اإلحصائية)

تعيني أعضاء اجمللس الوطين لإلحصائيات

الـمرسوم على مستوى األمانة
العامة للحكومة

تنسيق أفضل بني اهليئات
اإلحصائية لتغطية أوسع
لإلحصائيات

وضع الشبكة اإلحصائية على الـمستوى الـمحلي

إنشاء وحدات إحصائية على
مستوى الواليات

تعزيز النظام اإلحصائي
الوطين (نظام اإلحصاء
البلدي).

حيز التنفيذ
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ترقية رقمنة اإلدارة

دعم جهود احلكومة لتطوير
نظام بيئي رقمي.

ترقية بروزنظام بيئي للفاعلني يف جمال الرقمنة

توفري املعلومات

 20/23قطاعا استكملوا
أعماهلم

الوزارة الـمشرفة :وزارة العدل ()0/0

التوصيات

األعمال

التيسري اإلداري

اإلعفاء من شرط
تقديم شهادة اجلنسية
وصحيفة السوابق القضائية يف
الـملفات اإلدارية

رفع التجريم عن فعل التسيري

حتديد نطاق التجريم

اإلنجازات

النتائج  /اآلثار

الـمرسوم التنفيذي رقم  01ـ 565
الـمؤرخ يف  0ديسمرب  0101الـذي

الـمزيد من التسهيالت للمواطن

حيدد شروط اإلعفاء

لقد غطي نطاق رفع التجريم إىل
غاية اليوم:
.0
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قانون العقوبات :السيما الـمادة
 001مكرر املتعلقة باإلهمال
الذي يتسبب يف ضياع أموال
عمومية أو خاصة.

 .0القانون التجاري :السيما
الفصل الثاني ،الـمواد من 011
إىل )070
 .5قانون النقد والصرف :فيما
خيص جرمية إساءة استعمال
أموال الـمؤسسة (القطاع البنكي)
واختالس األموال املنصوص
واملعاقب عليه بالنصوص
األخرى.

من الـمقرّر عرض النصوص
التشريعية على احلكومة يف الثالثي
األول من سنة 0100

الوزارة الـمشرفة :وزارة العدل ()0/0
التوصيات

األعمال

اإلنجازات

النتائج  /اآلثار

سيسمح للخزينة العمومية باسرتداد احلقوق املالية من خالل إنشاء نظام
غرامة املصاحلة ونظام عقوبات ،وذلك قبل أي متابعة جزائية
مراجعة القانون الـمتعلق خبرق التشريع والتنظيم
الـمتعلقني بالصرف وحركات رؤوس األموال من وإىل
اخلارج

استكمال إعداد املشروع
التمهيدي (أرسل إىل التجريم الصريح لظاهرة تضخيم الفواتري يف عمليات التجارة اخلارجية
األمانة العامة للحكومة)
إزالة العوائق اليت حالت يف السابق دون التكفل املالئم بالبضائع احملجوزة
واملتعلقة جبرائم الصرف ،حيث ستخضع البضائع املعنية ألحكام
التشريع والتنظيم اجلمركية

استحداث أشكال جديدة للعقود
التجارية وحتيني أحكام العقود
النافذة
مراجعة القانون
التجاري

مراجعة األحكام املتعلقة
بااللتزامات التجارية

انشاء نظام الدفع االلكرتوني

إنشاء نظام وقائي إلنقاذ الـمؤسسات
اليت تواجه ضائقة مالية

فتح باب جديد خاص بالوكيل التجاري والسمسرة وغريها

نظام مرتبط بإنشاء أنواع جديدة
من الـمؤسسات
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تشكيل فريقي عمل
(قطاعي وتقين)

الـمزيد من التبسيط والتسهيل يف عملية إنشاء املؤسسات

من الـمقرر عرض
النصوص التشريعية
على احلكومة يف الثالثي إدخال أنواع جديدة من املبيعات التجارية والرتتيبات املتعلقة باملعامالت
األول من سنة0100
اليت جتريها البنوك واملؤسسات املؤهلة قانونًا مع عمالئها

الوزارة الـمشرفة :وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية :حتسني ظروف املعيشة يف مناطق الظل)
الـمشاريع الـمربجمة

إجنازات ملموسة

معدل اإلجناز الـمستهدف

فئة الـمشروع

1 248

1 409

113%

العمل  :0الصرف الصحي

864

1 026

119%

العمل  :5الربط بالكهرباء

529

685

129%

العمل  :7الربط بالغاز

326

394

121%

العمل  :5حتسني ظروف التمدرس

785

1 028

131%

العمل  :6النقل العمومي

26

23

88%

1 474

1 641

111%

العمل  :0اإلنارة العمومية

367

482

131%

العمل  :1الصحة الـجوارية

186

250

134%

العمل  :01فضاءات األلعاب

216

231

107%

العمل  :00مكافحة زحف الرمال

2

2

100%

العمل  :00التغطية األمنية

41

45

110%

العمل  :05الـمخاطر الطبيعية

58

60

103%

العمل :0التزويد مبيا الشرب

العمل  :4فك العزلة
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الوزارة الـمشرفة :وزارة الصيد البحري والـمنتجات الصيدية :تبسيط اإلجراءات)
نطاق اإلجراءات

العمل  :0بوابة التسجيل
اإللكرتوني يف السجل
التجاري

العمل  :0تبسيط إجراءات
إنشاء ومرافقة الـمؤسسات

اإلنجازات حسب القطاعات

إصدار شهادات خمتلفة عرب اإلنرتنت (شهادة التسمية ،شهادة عدم القيد
يف السجل التجاري ،شهادة القيد يف السجل التجاري ،شهادة الشطب من إدخال منط جديد لـمعاجلة الـملفات،
وتبسيط إجراءات إنشاء املؤسسات من
الـمركز
السجل التجاري)
خالل الربط البيين بني خمتلف
للسجل
الوطين
اإليداع القانوني عرب اإلنرتنت للحسابات االجتماعية
اإلدارات الـمتدخلة يف فعل
التجاري
تسجيل عقود القرض اإلجياري عرب اإلنرتنت
الـمقاوالتية
إنشاء خدمة إلكرتونية للعرائض وأخذ الـمواعيد
إيداع اإلعالنات القانونية عرب اإلنرتنت
المركزية أفعال التسيري املتعلقة بـ :
تسليم رخص استغالل املنشآت الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّريها تقليص آجال معاجلة الطلبات ومنح
السياحة
تصنيف الـمطاعم السياحية
الرخص
منح االمتياز الستعمال الـميا احلرارية والرتخيص باستغالل
الـمنتجعات احلرارية ومراكز العالج مبيا البحر.
االستماع للمهنيني واملعاجلة الفورية
لعرائضهم ومرافقتهم يف تنفيذ
إنشاء خلية االستماع والتوجيه
الفالحة
مشاريعهم.
إجراءات ختفيفية
ختفيف إجراءات تسليم رخص استغالل الـمنشآت الـمصنفة
البيئة

العمل  :5رقمنة إجراءات
احلصول على الوثائق اإلدارية

العمل  :5ختفيف ورقمنة
اإلجراءات اإلدارية القطاعية

وضع تطبيق إلكرتوني لـمتابعة العرائض
الفالحة

الرخصة التقنية الـمسبقة السترياد منتجات الصحة النباتية ذات
االستعمال الفالحي.
شهادة الـمصادقة على منتجات الصحة النباتية ذات االستعمال
الفالحي.
طلب االعتماد فيما خيص أنشطة معاجلة منتجات الصحة النباتية
ذات االستعمال الفالحي.
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النتائج  /اآلثار

اإلرسال والـمعاجلة اآلليني للعرائض
ختفيف الـملف وتقليص مدة الرّد.معاجلة امللفات عرب الطريقاإللكرتوني (إرسال الطلبات والتبليغ)
مما جينب تنقل الـمستعملني،
تقليص آجال تسليم االعتماد

الوزارة الـمشرفة :وزارة الـمالية

91

التوصيات

األعمال

اإلنجازات

وضع الشباك الوحيد لالستثمارات
الكربى

حتضري مشروع الـمرسوم
الرئاسي
الـمتضمن إنشاء الشباك
الوحيد لالستثمارات الكربى

للتذكري

النتائج  /اآلثار

تسهيل إجراءات االستثمار
حتسني مناخ األعمال يف اجلزائر

