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اجتماع احلكومة
ترأس الوزير األول ،السيد عبد العزيز جراد ،هذا األربعاء  05ماي  ،2021اجتماعاً للحكومة ،جرى بتقنية التحاضر
الـم ر ئي ع ن بع د .
وطبقًا جلدول األعمال ،درس أعضاء احلكومة مشروع ) (01متهيدي ألمر،وخمسة) (05مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها
الوزراء الـمكلفون بالـمالية ،والطاقة ،والتكوين الـمهني،والصناعة الصيدالنية ،وكذا األمني العام للحكومة.
عالوة على ذلك ،استمعت احلكومة إلى أربعة ) (04عروض قدمّها وزراء االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة ،واألشغال
الع م و م ي ة و الن ق ل  ،و الص ي د الب ح ر ي و الـم ن ت ج ات الص ي د ية .
 .1استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير املالية حول مشروع متهيدي املتضمن قانون الـمالية التكميلي لسنة ،2021
وذلك حتسبًا لتقدميه أمام مجلس وزراء قادم.
 .2وبعدها،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه األمني العام للحكومة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم
التنفيذي رقم  90ـ  226الـمؤرخ في  1990 /07/ 25الذي يحدّد حقوق وواجبات العمال الذين ميارسون
و ظ ائف ع ل ي ا ف ي الد و لة .
يهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام الـمادة  21من الـمرسوم التنفيذي رقم  90ــ  ،226الـمتعلق
بشروط التعيني في الوظائف العليا في الدولة من أجل متكني الكفاءات اجلزائرية العاملة في قطاعات النشاط األخرى،
والسيما في الـمؤسسات االقتصادية اخلاصة والـمهن احلرة ،والـمؤسسات الدولية ،من شغل هذه الوظائف.
وبالتالي ،فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات ،الذي ميكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية لإلطارات
العاملة خارج اإلدارة العمومية ،والسيما أوالئك الذين يستوفون بعض الكفاءات والـمهارات الـمثبتة في مجاالت النشاط
اخلاصة بهم والتي ميكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف حتسني فعالية وكفاءة وعصرنة
اإلدارة العمومية.
 .3كما استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومني تنفيذيني ) (2يحددان(1) :
إجراءات طلب االمتياز للنقل بواسطة األنابيب ،و ) (2كيفيات توزيع كميات الـمحروقات على مساحات استغالل
التي يعالج إنتاجها في منشأة معاجلة متقاسمة.
يحدّد مشروع الـمرسوم األول إجراءات طلب االمتياز لنقل الـمحروقات بواسطة األنابيب .حيث يأتي هذا النص بتحسينات
لإلجراءات احلالية مع األخذ بعني االعتبار اخلبرة الـمكتسبة على مدى السنوات العشر الـماضية فيما يتعلق بتسيير اجلوانب
الـمتعلقة بامتيازات نقل الـمحروقات بواسطة األنابيب.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني ،فيحدّد كيفيات توزيع كميات الـمحروقات على مساحات استغالل التي يعالج إنتاجها
في منشأة معاجلة متقاسمة.
ويسمح القانون رقم  19ــ  13الذي ينظم نشاطات الـمحروقات بالفعل للـمتعاملني مبعاجلة كميات الـمحروقات
الـمستخرجة من مساحة استغالل في منشآة تقع في مساحة استغالل محل امتياز أخر أو محل عقد محروقات آخر .وضمن
هذا اإلطار ،يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي لتأطير متطلبات تعداد كميات الـمحروقات من أجل حتديد الكميات
التي يجب أن تخضع لتسديد إتاوة الـمحروقات بعنوان كل مساحة استغالل.
 .4وعلى صعيد آخر ،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين و التعليم املهنيني حول مشروع مرسوم تنفيذي
يحدّد كيفيات تنفيذ الـمراقبة التقنية والبيداغوجيةفي مجال التمهني من طرف هيئة املفتشني التابعني لإلدارة الـمكلفة
بالت ك و ين الـم ه ن ي .
يهدف مشروع هذا النص إلى حتديد كيفيات تنفيذ الـمراقبة التقنية والبيداغوجيةفي مجال التمهني من طرف هيئة املفتشني
التابعني لإلدارة الـمكلفة بالتكوين الـمهني.
مت اعتماد مشروع هذا النص تطبيقًا ألحكام القانون رقم  18ــ  10الـمؤرخ في  ،2018/06/10الذي يحدّد القواعد
الـمطبقة في مجال التمهني ،والتي أوكلت إلى هيئة الـمفتشني التابعني لإلدارة الـمكلفة بالتكوين الـمهني ،مهمة الـمراقبة
التقنية والبيداغوجية في مجال التمهني ،من أجل حتسني مردودية التكوين عن طريق التمهني والتطوير الفعلي لكفاءات
الـم ت م ه ن .
 .5من جهة أخرى،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدالنية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتتم
املرسوم التنفيذي رقم  19ــ  379الـمؤرخ في  2019/12/31الذي يحدّد كيفيات الـمراقبة اإلدارية والتقنية
واألمنية للمواد واألدوية ذات اخلصائص الـمؤثرة عقليًا.
يأتي مشروع هذا النص لـمطابقة أحكام الـمرسوم التنفيذي رقم  19ــ  379الـمؤرخ في  2019/12/31مع
أحكام األمر رقم  20ــ  02الـمؤرخ في  .2020/08/30وبالتالي ،سينص على مراقبة خاصة إدارية وتقنية
وأمنية تقوم بها مصالح الوزارة الـمكلفة بالصناعة الصيدالنية فيما يخص الـمواد واألدوية ذات اخلصائص الـمؤثرة
ع ق ل ي ًا .
ك م ا ي ن ص م ش ر و ع الن ص ع ل ى أ ح ك ا م ج د يد ة ت ه د ف إلى ت س ه ي ل ت ط ب ي ق ب ع ض م و اد الـم ر س و م الـم ذ ك و ر م ع ض م ا ن
أمن وجناعة مكافحة مخاطر اإلفراط وسوء استعمال الـمواد واألدوية ذات اخلصائص الـمؤثرة عقليًا.
 .6وعقب ذلك ،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير االنتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول االنتقال
الط اقو ي ن ح و ت ن م ي ة ب ش ر ي ة م س ت د ام ة .
وفي هذا اإلطار ،يرتكز الـمسعى الذي يعتمده القطاع من أجل التحول الطاقوي على ثالثة ) (03محاور
أساسية ،وهم :الرصانة ،والفعالية الطاقوية ،وبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة ،والنموذج الطاقوي اجلديد.

وفيما يخص التحكم في الطاقة ،يهدف مخطط تطوير القطاع إلى حتقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة  % 10بحلول
سنة  .2030وسيتم بلوغ هذا الهدف من خالل القيام باألخص بإدخال إضاءة فعالة ذات استهالك ضعيف
للكهرباء ،وحتويل الـمركبات إلى السير بغاز البترول الـمميّع " ،"GPLCوإدخال بنود تقنية لألداء الطاقوي في
تصميم الـمباني ،ضمن دفاتر األعباء الـمخصّصة للمقاولني.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقة الـمتجددة ،والذي يهدف على الـمدى الطويل إلى تركيب  15.000ميجاوات
بحلول سنة  ،2035فسيتم إطالق قريباً مناقصة إلجناز مجموعة من محطات الطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية
تبلغ  1.000ميجاوات.
 .7فضال عن ذلك،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير األشغال العمومية والنقل حول الـمخطط اإلستعجالي
الـمتعلق برفع حصة األسطول الوطني في سوق النقل البحري للبضائع.
يهدف هذا الـمخطط أساسًا ،إلى القيام ،في آجل قصير جدًا ،بوضع آليات عملياتية تسمح بتموين البالد بالـمنتجات
اإلستراتيجية )احلبوب ،ومسحوق احلليب ،وغيرها( ،والسيما من خالل منح األولوية لألسطول البحري الوطني في تنفيذ
عمليات االستيراد من الـمنتجات اإلستراتيجية.
عالوة على ذلك ،يهدف هذا الـمخطط إلى الـمشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من وإلي اجلزائر ،من خالل تطوير
األسطول البحري الوطني بواسطة وسائل نقل متكيفة مع التبادالت التجارية للجزائر.
وأخيرًا ،جتدر اإلشارة إلى أن هذا الـمخطط من شأنه أن يسمح بتخفيض حتويالت العملة الصعبة إلى اخلارج بشكل كبير
بع نو ان خ د م ات النق ل البح ر ي .
 .8ثم استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير األشغال العمومية والنقل حول خمسة ) (05مشاريع صفقات بالتراضي
البسيط مع مؤسسات عمومية إلجناز ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم الـمدرج الثانوي لـمطار اجلزائر وملحقاته.
وجتدر اإلشارة إلى أن أشغال التقوية هذه ضرورية للتكفل باألضرار الـمسجّلة على مستوى الـمدرج الثانوي و كذا ألجل
ترقية الـمطار لإلستجابة للمعايير الدولية ،على النحو املحدّد من قبل منظمة الطيران الـمدني الدولي ).(OACI
 .9وأخيرًا ،استمعت احلكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول التوصيات املنبثقة عن اللقاء
الوطني حول تقييم وبعث تربية الـمائيات البحرية الذي مت تنظيمه في  22مارس .2021
يأتي هذا اللقاء في إطار برنامج العمل اخلماسي  2020ــ  2024لقطاع الصيد البحري و كذا تطبيقًاً للقرارات الصادرة
عن اجتماع مجلس الوزراء ،الذي عقد يوم  28فبراير املنصرم ،والذي أصدر مبوجبها السيد رئيس اجلمهورية تعليمات
إلى احلكومة لإلسراع بإطالق تربية الـمائيات البحرية من أجل رفع مستوى الـمنتجات الصيدية.
وقد سمح امللتقى بـاخلروج بـ  33توصية تتعلق بالنظام البيئي وتطوير نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات.

وعقب الـمناقشات ،طلب الوزير األول من وزير الداخلية تقدمي عرض تقييمي حول التدابير الـمتخذة على إثر الفيضانات
التي وقعت ببعض مناطق البالد ،السيما مبدينة بني سليمان)والية الـمدية( ،والتي سجّلت مستوى تهاطل األمطار بـنحو
 95ملم في غضون  80دقيقة .وأشار وزير الداخلية أن السلطات العمومية اتخذت الترتيبات الالزمة لـمسح آثار هذه
الفيضانات ،ومساعدة األسر الـمتضررة.
وعلى صعيد أخر ،طلب الوزير األول من وزير الـمالية تكثيف اجلهود من أجل جتسيد األعمال الـمتوخاة من قبل احلكومة
في إطار توسيع عرض الـمنتجات الـمالية من طرف القطاع البنكي العمومي السيما في مجال الـمالية اإلسالمية.
وجتدر اإلشارة إلى أن النتائج األولية في هذا الـمجال تعّد مشجعة ،إذ تشير إلى تعبئة توفير إضافي بنحو  08مليار دينار
إلى غاية اليوم ،وكذا متويل نشاطات جديدة مببلغ  500مليون دينار ،فيما بلغ عدد احلسابات الـمفتوحة وفق صيغة
التمويل اإلسالمي  12.000حساب.
أخيرًا ،وحتسبا لتنظيم االنتخابات التشريعية الـمقبلة ليوم  12جوان  ،2021قدّم وزير العدل ،حافظ األختام عرضًا حول
اإلطار التشريعي الذي يحكم العملية االنتخابية ،والسيما األحكام املتعلقة باجلرائم االنتخابية والعقوبات الـمنصوص عليها
في هذا الـمجال ،والتي تهدف إلى ضمان حماية االقتراع من األعمال الـمسيئة قصد تعطيل السير العادي لالقتراع وممارسة
الـمواطنني للحق االنتخابي بكل حرية.
كما أشار إلى أن العقوبات اجلزائية الـمنصوص عليها في هذا الـمجال ترد في الـمواد من  294إلى  313من القانون
العضوي الـمتعلق بنظام اإلنتخابات ،والتي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين ) (20سنة حبس لكل من قام بإتالف
أو بنزع صندوق االقتراع ،أو اإلخالل باإلقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.

