الـملحق (.1أ) :اإلجنازات القطاعية بعنوان خمطط اإلنعاش االقتصادي.

وزارة الفالحة والتنمية الريفية ()5/3

التوصيات
ترقية توسيع املستثمرات الفالحية
(املساحة املتوسطة) واإلطار
القانوني والتمويل.

األعمال
ضبط وضعية امللفات قيد
الدراسة املصرّح بها من
قِبل الديوان الوطين
لألراضي الفالحية.

ترقية االستثمار يف جمال الصناعة
التحويلية وشبكات التوزيع
والوسائل اللوجيستية.

إجناز  31مستودع بسعة
 351 000م.3

اإلجنازات

النتائج/اآلثار

استكمال قائمة امللفات قيد الدراسة

سيسمح األثر النهائي هلذه العملية برتقية
توسيع املستثمرات الفالحية


إجناز  31مستودع بسعة  351 000م

1



حتسني تنظيم مهنة الفالح
وختليصها من العراقيل
البريوقراطية.



تنظيم مهنة الفالحة
(إنشاء التعاونيات
الفالحية).


نشر اجلريدة الرمسية رقم
املؤرخة يف ( 0000 /30/04القواعد
التعاونيات
على
املطبقة
الفالحية).
وضع برنامج للتعميم :بث
ومضات إشهارية من قِبل
املؤسسة الوطنية للتلفزيون
خالل الفرتة املمتدة من يوم 1
نوفمرب إىل يوم  1ديسمرب .0000
انعقاد  00لقاءات جهوية من 00
أكتوبر إىل  10نوفمرب .0000
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تعزيز قدرات خمازن التربيد،
حتسني نوعية املنتجات الفالحية املوجهة
واستعمال
البشري
لالستهالك
التكنولوجيات احلديثة للتثمني ،وفق
معياريْ  ISOو( HACCPنظام حتليل
املخاطر والنقاط احلرجة للتحكيم
فيها).
إجراءات

إنشاء

التعاونيات

ختفيف
الفالحية،
إحداث توازن بني السلطات املخولة ملدراء
التعاونيات الفالحية وتلك املخولة
جملالس التسيري،
إنشاء عدة تعاونيات من نفس النوع يف
نفس املقاطعة اإلقليمية (حتسني األداء
من خالل إتاحة الفرصة إلنشاء جممّعات
يف إطار منافسة نزيهة)،
ضبط التفاصيل واملواصفات املشرتطة يف
بعض األحكام ،من خالل اإلحالة إىل
القرارات ،السيما يف جمال متابعة
ومراقبة نشاطات التعاونيات الفالحية.
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اإلجنازات

التوصيات





حتسني تنظيم مهنة الفالحة
وختليصها من العراقيل
البريوقراطية ( تابع)






النتائج/اآلثار

األعمال
إنشاء خلية لإلصغاء
والتوجيه.
وضع تطبيق معلوماتي عرب
شبكة االنرتنت ،من أجل
متابعة العرائض املُرسلة يف  اإلصغاء إىل املهنيني واملعاجلة الفورية لعرائضهم ومرافقتهم يف جتسيد
اإلصغاء
خاليا
إطار
مشاريعهم.
والتوجيه.
إنشاء بوابة إلكرتونية  تألية إرسال ومعاجلة العرائض.
لإلجراءات
خمصّصة
اإلدارية (مدونة رقمية
اإلدارية
لإلجراءات
واالستمارات عرب شبكة
االنرتنت...إخل).
الرتخيص
االستثنائي ختفيف امللفات ،من خالل تقليص
املسبق السترياد مواد محاية اآلجال والسرعة يف معاجلة امللفات
الصحة
النباتية .املستعملة وتسليم الرُخص يف األجل احملدّد.
استعادة ثقة املستثمر وختفيف
ألعراض فالحية
مساعيه.
شهادة التصديق على مواد السرعة يف معاجلة امللفات ،مع اإلشارة
الصحة النباتية املستعملة إىل أن شهادات التصديق يتم إعدادها،
يف بعض األحيان ،يف أجل سنة واحدة.
ألغراض فالحية.
الرتخيص
طلبات
 تيسري وختفيف اإلجراءات.
الصحي
االستثنائي
 وصل مهام الرقابة الصحية
معدنية
مكمالت
السترياد
على سبيل التذكري
باملفتشيات البيطرية للمراكز
برمييكس
فيتامينية،
احلدودية.
الفيتامني ،فوسفات أحادية
وثنائية الكلسيوم ،وكلوريد
الكولني.
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التوصيات

حتسني تنظيم مهنة الفالحة
وختليصها من العراقيل
البريوقراطية ( تابع)

األعمال
طلب االعتماد السترياد األدوية
البيطرية.

طلب االعتماد للقيام بنشاطات
معاجلة مواد الصحة النباتية
املستعملة ألغراض فالحية
الرتخيص التقين املسبق السترياد
البذور واألغراس.

النتائج/اآلثار

اإلجنازات
مشروع مقرّر وزاري يعدّل املقرّر رقم
 ،SM/031املؤرخ يف الفاتح مارس
 ،0030الذي حيدّد شروط سري
اللجنة الوزارية املشرتكة ،املكلفة
بدراسة طلبات االعتماد السترياد
األدوية البيطرية ،النص باللغة
الفرنسية واللغة العربية (قيد
اإلمضاء).
السرعة يف معاجلة امللفات
تسليم االعتماد يف األجل احملدّد.

تقليص آجال معاجلة طلبات
االعتماد

استعادة ثقة املتعامل وختفيف
مساعيه

ختفيف امللفات ،من خالل تقليص
اآلجال والسرعة يف معاجلة امللفات
وتسليم الرخص يف اآلجال احملدّدة.


تسوية مشكل السقي ،السيما يف
اهلضاب العليا واجلنوب (ترقية
االستثمار الفالحي والريفي).

تهيئة مصادر املياه من أجل تيسري
استغالل املوارد املائية.

تهيئة  31وحدة







احلدّ من عجز النشاط
الفالحي أمام املخاطر احملتملة
النامجة عن تقلبات األحوال
اجلوية،
ضمان التكيف مع التغريات
املناخية،
تثمني استغالل املوارد املائية
املتوفرة وتوزيعها بشكل أمثل،
تيسري التكيف مع تنوع اإلقليم،
تشجيع حركية اقتصاد املاء،
متكني املواطنني من املساهمة يف
التسيري املنسجم للقواعد
املتعلقة بالتسيري واستعمال
املياه ،مع اإلبقاء على األهداف
الرامية إىل محاية املوارد املائية.
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التوصيات

تسريع إنشاء ديوان للفالحة
الصحراوية.

النتائج/اآلثار

اإلجنازات
األعمال
 نشر املرسوم التنفيذي رقم  00ـ 015
املؤرخ يف  00سبتمرب  ،0000املتضمن
إنشاء ديوان تنمية الزراعة
الصناعية يف األراضي الصحراوية.
 اجلريدة الرمسية رقم  50املؤرخة
مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن
يف  00سبتمرب  ،0000الصفحة .1
إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية  مشروع قرار وزاري مشرتك قيد
الدراسة على مستوى األمانة العامة
يف األراضي الصحراوية.
.
للحكومة
ترقية الفالحة الصحراوية وحتسني
 مشروع قرار جيري حاليًا استكماله.
مساهمتها يف اإلنتاج الوطين
وزارييْن
قراريْن
 مشروعا
مشرتكيْن آخريْن جيري حاليًا
إعدادهما.
إعداد دفرت لألعباء املوجّه
للمستثمرين.

ربط املستثمرات الفالحية بشبكات
الطاقة الكهربائية.

إحصاء املستثمرات الفالحية اليت
تبعد مبسافة أقل من  30كلم عن
شبكة مؤسسة سونلغاز.

مت إعداد دفرت األعباء.
 إحصاء املستثمرات الفالحية اليت
يتعني ربطها بشبكة الطاقة
الكهربائية ،على مستوى 41
والية:
* العدد اإلمجالي للمستثمرات
املعينة 100004 :مستثمرة،
* القِوام املادي (املسافة بالنسبة إىل
الكهربائية
الطاقة
شبكة
املوجودة) 10 100 :كلم،
* القيمة املالية اإلمجالية105 :
مليار دينار.





ربط مستثمرات فالحية بشبكة
الطاقة الكهربائية،
استعمال الطاقة الكهربائية
لعصرنة الفالحة.
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التوصيات
حتسني تسيري األراضي الفالحية
العمومية ،منها األراضي السهبية.

النتائج/اآلثار
اإلجنازات
األعمال
 حتسني إنتاج أنواع األعالف
محاية املراعي السهبية (عملية يتم
 0,1مليون هكتار (اهلدف املتوخى).
وإعادة تأهيل األراضي املتدهورة.
جتديدها يف كل سنة).
 استحداث مناصب شغل.
اقتناء  000000شريط من الورق
تعزيز قدرات خمابر التحاليل
اقتناء منتجات حتليل حراري.
املغضن إلجراء جتارب اإلنتاش
احلرارية ملراقبة البذور والشتالت
و 3000ورقة مسطحة إلنتاش البذور
املوجهة للغرس.
ذات حبات غليظة.


حتسني عوامل اإلنتاج احليواني
(التلقيح ،التجهيزات ،املخابر.)...
تنظيم محلة واسعة لتلقيح األبقار
ضدّ الكلب.



اقتناء وسوم رمسية لبذور احلبوب
والبطاطا.

اختُتمت هذه احلملة يوم
مارس  ،0000وبلغت نسبة
التغطية من خالل عملية
جتاوز النسبة األدنى احملدّدة بـ ℅00
التلقيح  ،℅ 14,15بالنظر إىل
كمية اللقاحات املخصّصة ،من املاشية اليت خضعت لعملية
حيث مسحت بتلقيح  050 111التلقيح ،مّما مسح بتحقيق نتائج
رؤوس أبقار ضدّ الكلب ،ميلكها معتربة من حيث حتصني مناعتها.
 03 345مربّي.
النهائية
امليزانية
قُدّرت
املخصّصة للتكفل بهذه العملية
بـ  00 .451 140 ,41موزعة بني
كلفة اللقاحات وكلفة عملية
التلقيح املستحقة لألطباء
البيطريني اخلواص.
35

اقتناء املواد املستعملة يف برنامج
الكشف عن بكترييا
Xylella
fastidiosa

محاية ثروتنا من األشجار ،من
خالل مراقبة املشاتل وبساتني
األشجار على مستوى الرتاب
الوطين لوقايتها من بكترييا
Xylella fastidiosa
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التوصيات

األعمال

التنظيم الذكي.

تعزيز التشاور مع املهنيني
والفاعلني االقتصاديني ،من
خالل ورشات لتبادل وجهات
النظر مع اجمللس الوطين
للتشاور من أجل تنمية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة
(.)CNCDPME

املبادرة مبخطط
مراجعة تنظيم
املناطق الصناعية.

ترقية االستئجار
العقاري يف املناطق
الصناعية و/أو مناطق
النشاطات ،مع إشراك

مراجعة األمر رقم  01ـ  04املؤرخ
يف الفاتح سبتمرب  ،0001الذي
حيدّد شروط وكيفيات منح
االمتياز على األراضي التابعة
ألمالك الدولة اخلاصة املوجهة
إلجناز مشاريع استثمارية.

.SRH

تشجيع االستثمار
اخلاص يف مناطق
الظل.

زيادة العرض والطلب على
العقار املوجّه لالستثمار يف هذه
املناطق.

اإلجنازات
تنصيب رئيس اجمللس الوطين
للتشاور من أجل تنمية املؤسسات
الصغرية واملتوسطة.
تنظيم ورشات لتبادل وجهات
النظر والتشاور بني اجلمعيات
املهنية ،األعضاء يف اجمللس
الوطين للتشاور من أجل تنمية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة
ووزير الصناعة.

استكمال:
 .3املشروع التمهيدي للقانون
املتضمن تعديل األمر رقم  01ـ 04
املؤرخ يف الفاتح سبتمرب 0001
(الذي أُحيل إىل األمانة العامة
للحكومة).
 .0املرسوم التنفيذي املتعلق بإنشاء
الديوان الوطين للعقار الصناعي
( )ONFIو( )1النصوص التطبيقية
ذات الصلة.

النتائج/اآلثار
التمكني من تداول خمتلف مكونات التنظيم الذكي من
خالل احلوار مع خمتلف الفاعلني الذين يساهمون يف
تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة (ممثلي اجلمعيات
واملنظمات املهنية و وكاالت الدعم واإلدارة واخلرباء يف
سياسات الدعم وجلان خمتلفة).
برجمة إعداد خمطط تنفيذ األعمال ،يتمحور حول
اجلانبيْن اآلتيني:
 .3تطوير املناولة ،السيما يف جمال امليكانيك الدقيقة.
 .0تطوير نظام اإلعالم االقتصادي للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة.
إعادة تنظيم جديدة جلهاز العقار الصناعي ،السيما من
خالل إنشاء هيئة جديدة (الديوان الوطين للعقار
الصناعي) ،مكلفة بالعقار الصناعي ،مع إنشاء مصاحل
غري ممركزة.
ستكلف هذه اهليئة بإجناز العمليات اخلاصة بالعقار
املخصّص ألغراض صناعية وجتارية وحِرفية ومكاتب،
والوساطة إلنشاء وتنمية وتسيري مناطق صناعية
جديدة ،من قِبل املتعاملني اخلواص.
حتسني تسيري املناطق الصناعية ومناطق النشاط مبا
يضمن حتسني مردوديتها االقتصادية ،مع االستغالل
األمثل للموارد العمومية ،سواءًا املادية أو املالية منها.
تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الناشئة
ودعمها.
ترقية النشاط العقاري والتجهيزات العقارية الصناعية،
من خالل إجناز حمالت خمصّصة ألغراض صناعية،
موجهة لالستئجار لفائدة املؤسسات املصغرة واملؤسسات
الناشئة.
تشجيع االستثمار يف مناطق الظل ،السيما من خالل
إنشاء مناطق صناعية يف إطار التنظيم اجلديد اخلاص
بالعقار الصناعي.
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التوصيات

تنمية الصناعات
التحويلية (حتويل
احللفاء).

األعمال

اإلجنازات

النتائج/اآلثار

حتيني الدراسة اليت أجنزها يف
سنة  ،0001املكتب الوطين
للدراسات من أجل التنمية
احمللية (.)BNEDER

إعداد تقرير يتعلق بالصناعة
التحويلية (احللفاء) ،أحيل إىل
وزارة الفالحة ،للمصادقة يوم 5
جوان .0000

يتمثل اهلدف املتوخى يف احملافظة على مناطق احللفاء
وتهيئتها ومحايتها وتثمينها من خالل حتديد األحجام
املخصّصة للصناعة اليت يتم استغالهلا سنويًا.

مُنحت املوافقة املسبقة من قِبل
جملس مساهمات الدولة
دراسة مدى جدوى إعادة بعث
ي  NUCوNUP
خبصوص مشروع ْ
إجناز املشاريع الصناعية الثالثة
(يتطلب هذان امللفان إنضاجهما
املصادقة على التقرير املتعلق بالصناعات التحويلية من
املتمثلة يف )3( :املصنع اجلديد
بغرض تقدميهما).
قِبل جممّعني صناعيني ( GIPECو.)TONIC
للكلور " )0( "NUCاملصنع
اجلديد للورق ")1( "NUP
تقييم قدرات التموين بكميات من
مشروع الطبع ـ الكتابة " ."PIEاحللفاء ،من أجل إرساء صناعة
الورق.
أُجنزت هذه العملية بالنسبة
ملنتوجيْ البطاطا وزيت الزيتون.
إجناز تقريريْن يتعلقان مبا يلي:

تنمية الصناعات
الزراعية ـ الغذائية.

حتديد كميات املنتجات
التحويلية
الصناعة
احتياجات
.
3
حتديد االحتياجات الصناعية بالنسبة لبعض املنتجات
الزراعية ،مبا يتالءم مع
ملنتوج البطاطا؛
االسرتاتيجية :البطاطا والطماطم واللحوم واحلليب.
االحتياجات الصناعية ،بهدف
رفع مستوى التحويل.
 .0القدرات اخلاصة بزيت الزيتون
وكذا تقديرات تصدير هذا
املنتوج.
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التوصيات

تنمية الصناعات
الزراعية ـ الغذائية
(تابع).

النتائج/اآلثار

اإلجنازات
األعمال
 انعقاد اجتماع مع األطراف الفاعلة
تعزيز التقارب بني الفالحني واملتعاملني
( CNIFو وزارة الفالحة و )DSAوكذا مع
الصناعيني ،السيما من خالل إبرام عقود ،مع
ضمان املتابعة والتقييم من قِبل املصاحل املعنية
املتعاملني االقتصاديني املعنيني قصد إعداد خارطة طريق لتجسيد
إشراكهم يف هذا اجملال.
(اجملالس املهنية CNA ،DSA ،واملديريات
هذا العمل (الذي من املقرّر
الوالئية املكلفة بالصناعة).
 حتديد مقاربة منهجية من أجل إعداد انطالقه خالل الثالثي األول
عقود خاصة باملنتجات االسرتاتيجية:
من سنة .)0003
احلليب ومشتقاته والبطاطا واللحوم
وزيت الزيتون ومنتجات مطاحن احلبوب.
أعمال حتسيسية جتاه
املتعاملني (مشروع يندرج يف
تنظيم ورشة لتحسيس املتعاملني املعنيني
دعم تنظيم الفاعلني يف هذا الفرع ،من خالل
إطار برنامج لدعم التنوع
(انعقد أول اجتماع يوم  34أكتوبر ،0000
أشكال خمتلفة :أقطاب ومرصد وجتمع
الصناعي وحتسني مناخ
لتجمع مؤسسات تصدير زيت الزيتون).
مؤسسات خمصّصة للتصدير.
األعمال ،مل يتم وضعه حيز
التنفيذ بسبب جائحة فريوس
كورونا).
مُنحت املوافقة املبدئية ومت تكوين نواة جتمع حتضري األعمال الرامية إىل
إعداد البطاقات التقنية من قِبل املتعاملني
ترقية تصدير اإلنتاج الوطين
ستة ( )01متعاملني صناعيني (يتمثل
املهنيني بإنشاء جتمع مؤسسات.
املشاركون يف املتعاملني الصناعيني يف جمال (ستنطلق هذه األعمال خالل
عملية التدريب والتكوين.
الثالثي األول).
إنتاج زيت الزيتون مع الفريق التقين).
تكوين جتمع املؤسسات لدى املوثق.

وزارة الصناعة ( )4/4أعمال أخرى
التوصيات

اإلجنازات

النتائج/اآلثار

إضفاء مزيد من الشفافية وتبسيط
إنشاء اجلزء األول من
اإلجراءات أكثر يف معاجلة طلبات
األرضية املخصّصة لتسيري حتليل االحتياجات وتصميم حلول وتطوير الوحدات واالختبارات الداخلية
املتعاملني ،مبا يسمح برتقية االستثمار،
جهازيْ:
بهدف إدخال تصحيحات ،فضالً عن أغراض أخرى.
وميكن أن تساهم األرضية يف عملية تقييم
 وكالء السيارات اجلديدة،
السياسات العمومية.
 وصناعة السيارات.
وضع جهاز عرب شبكة
االنرتنت مع مديريات
الصناعة الوالئية.

إجراء حتقيقات حول مؤسسات القطاعات الصناعية (تكوين قاعدة معطيات
تتعلق باإلنتاج املادي وقدرات اإلنتاج).

إعادة تنظيم الوكالة
الوطنية لالستثمار.

مراجعة القانون األساسي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،ومهامها.

الشروع عرب بوابة االنرتنت
لوزارة الصناعة ،يف حتقيق
التمكني من اختاذ قرارات أكثر وجاهة.
عاجل لتحديد أثر جائحة
تقييم أثر الوباء على القطاع اخلاص واالسرتاتيجيات املنتهجة من قِبل
"كوفيد "35.على املؤسسات
املؤسسات من أجل مواجهة األزمة.
العمومية االقتصادية.
إجناز تطبيق يُخصص للعمل إعداد دليل يضبط خمتلف املعطيات اخلاصة بالقطاع (وثيقة خطية حول
اإلستخباراتي BUSINESS
التجارة اخلارجية واالستثمار...إخل).
.)BI( intelligence
اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي جديد
استكمال إعداد:
ينظم االستثمار (من املقرّر تقدميه إىل
تعديل قانون االستثمار  .املشروع التمهيدي للقانون املتعلق باالستثمار،
احلكومة يف شهر فرباير .)0003
 وثالثة ( )01مشاريع مراسيم تنفيذية.
وضع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
يف موقع أفضل باعتبارها املُحاوِر الوحيد
للمستثمر ،وتعزيز دورها ،من خالل وضع
كل املشاريع االستثمارية على عاتقها،
مهما كان املبلغ املستثمر.

وزارة الصناعة الصيدالنية ()1/3

التوصيات

تنصيب جلنة
التسجيل وإعادة
تنشيط جلنة
اخلرباء العياديني.

تنصيب جلنة
التصديق وإعادة
تنشيط جلنة
اخلرباء.

النتائج/اآلثار

اإلجنازات
األعمال
استكمال املرسوم التنفيذي
واملصادقة عليه يف جملس
كتوبر إنعاش اإلنتاج احمللي ،من خالل
احلكومة املنعقد يوم  34أ
إعداد املرسوم املتعلق بتسجيل األدوية.
 ،0000ونُشر يوم الفاتح ديسمرب وضع إطار تنظيمي جديد من شأنه
أن ميكن الوكالة الوطنية
.0000
مت استكمال القرار ونشره يف للمنتجات الصيدالنية من:
إعداد قرار يتضمن تعيني رئيس وأعضاء جلنة
اجلريدة الرمسية رقم 01
 أداء مهمتها املتمثلة يف تسجيل
التسجيل.
املؤرخة يف  00ديسمرب .0000
األدوية،
مت استكمال عملية انتقاء  معاجلة ملفات التسجيل العالقة،
انتقاء اخلرباء العياديني من قبل الوكالة الوطنية
مّما يسمح بوضع وحدات اإلنتاج
اخلرباء العياديني.
للمنتجات الصيدالنية.
اجلديدة حيز اخلدمة.
مت استكمال املقرّر ون
ُشر01يف  تسجيل األدوية البيولوجية
إعداد قرار حيدّد مهام جلنة اخلرباء العياديني،
رقم
الرمسية
اجلريدة
املماثلة ،ممّا يسمح بتخفيض
وتشكيلتها.
املؤرخة يف  00ديسمرب .0000
االسترياد.
فاتورة
تنصيب جلنة التسجيل وبدء األشغال لتطهري امللفات مت تنصيب جلنة التسجيل يوم
 13ديسمرب .0000
العالقة.
مت استكمال املرسوم التنفيذي
واملصادقة عليه يف جملس
إعداد املرسوم املتعلق بالتصديق على املستلزمات
احلكومة املنعقد يوم  34أكتوبر
الطبية.
 ،0000ونُشر يوم الفاتح ديسمرب إنعاش اإلنتاج احمللي ،من خالل
.0000
وضع إطار تنظيمي جديد من شأنه
يف
ُشر
ن
و
القرار
مت استكمال
أن ميكّن الوكالة الوطنية
إعداد قرار يتضمن تعيني رئيس وأعضاء جلنة
اجلريدة الرمسية رقم 01
الصادرة يوم  00ديسمرب  .0000للمنتجات الصيدالنية من:
التصديق.
 أداء مهمتها املتمثلة يف التصديق
انتقاء اخلرباء العياديني من قِبل الوكالة الوطنية
مت استكمال عملية انتقاء
على املستلزمات الطبية.
اخلرباء العياديني.
للمنتجات الصيدالنية.
 تطهري ملفات التصديق العالقة.
مت استكمال القرار ونُشر يف
إعداد قرار حيدّد مهام جلنة اخلرباء العياديني،
اجلريدة الرمسية رقم 01
وتشكيلتها.
الصادرة يوم  00ديسمرب .0000
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التوصيات

األعمال
إعداد املرسوم التنفيذي املتعلق
باللجنة االقتصادية.

إعادة تفعيل اللجنة
االقتصادية (اللجنة

تعيني أعضاء اللجنة االقتصادية،
وتنصيبها.

القطاعية املشرتكة اليت
حتدّد أسعار األدوية).

عقد اجتماعات يومية إىل غاية
تطهري امللفات العالقة.
إدراج حكم يف قانون املالية لسنة
 ،0003ينص على ختصيص إيرادات
حقوق التسجيل والتصديق حلساب
الوكالة الوطنية للمنتجات
الصيدالنية وليس مليزانية الدولة،
طبقًا للمادة  001من القانون رقم 31
ـ  ،33املتعلق بالصحة.
تدعيم الوكالة الوطنية
إعداد مرسوم جديد حيدّد مهام
الوكالة الوطنية للمنتجات
للمنتجات الصيدالنية
بالوسائل البشرية واملادية .الصيدالنية ،وتنظيمها وسريها،
السيما من أجل إقرار قانون أساسي
خاص باألساتذة الباحثني
اجلامعيني والباحثني
االستشفائيني اجلامعيني العاملني
على مستوى الوكالة الوطنية
للمنتجات الصيدالنية.

النتائج/اآلثار
إعادة بعث اإلنتاج احمللي ،من خالل وضع
إطار تنظيمي جديد من شأنه أن ميكن
الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدالنية
من:
 أداء مهمتها املتمثلة يف تسجيل األدوية،
من خالل الفصل يف األسعار املقرتحة
للتسجيل،
 استكمال معاجلة ملفات التسجيل
العالقة ،مبا يسمح بدخول الوحدات
اإلنتاجية اجلديدة حيز اخلدمة،
 تسجيل األدوية البيولوجية املماثلة ،مّما
يسمح بتخفيض فاتورة االسترياد،
 الفصل يف طلبات مراجعة األسعار،
املقدّمة من قِبل املتعاملني يف جمال
الصناعة الصيدالنية،
 تنفيذ سياسة جديدة لتحديد األسعار،
متناسقة على الصعيد االقتصادي.

اإلجنازات
مت استكمال املرسوم التنفيذي
واملصادقة عليه يف جملس احلكومة
املنعقد يوم  ،0000/30/34ونُشر يوم
الفاتح ديسمرب .0000
مت إعداد قراريْن ونُشرا يف اجلريدة
الرمسية رقم  01الصادرة يوم
 ،0000/30/00يسمحان بتنصيب
اللجنة االقتصادية ،حيث:
 حيدّد القرار األول إجراء حتديد
أسعار األدوية من قِبل اللجنة
االقتصادية القطاعية املشرتكة
للدواء.
 ويتضمن القرار الثاني تعيني رئيس
االقتصادية
اللجنة
وأعضاء
القطاعية املشرتكة للدواء.
أُسديت تعليمة إىل الوكالة الوطنية
للمنتجات الصيدالنية ،تتمثل يف
استكمال عمليات التسجيل ،عندما
يتبني أن األسعار املقرتحة أقل أو
تساوي أسعار اهليئة املقارنة املوجودة يف
السوق واليت سبق أن حدّدتها اللجنة
االقتصادية.
وُجهت هذه االقرتاحات إىل وزارة املالية
مع عرض أسباب ،لكن مت اعتمادها
جزئيًا ،فينبغي النظر يف إمكانية إدراج
العناصر األخرى يف قانون املالية
التكميلي لسنة .0003
إعادة بعث اإلنتاج احمللي ،من خالل ضمان
السري احلسن للوكالة الوطنية للمنتجات
مت استكمال املرسوم التنفيذي
الصيدالنية ،مّما يسمح بتطهري امللفات
واملصادقة عليه يف جملس احلكومة
العالقة.
املنعقد يوم  ،0000/33/31ونُشر يف
اجلريدة الرمسية رقم  01الصادرة يوم

.0000/30/00

وزارة الصناعة الصيدالنية ()1/1

التوصيات

األعمال

اإلجنازات

إنشاء فوج عمل ملعاينة اإلجراءات
احلالية واقرتاح تدابري لتيسريها.

مت إنشاء فوج العمل املعين

تبسيط اإلجراءات
اإلدارية اخلاصة بطلب
االعتماد أو رخصة انتداب الوكيل التابع لوزارة الطاقة على
اقتناء املواد الكيميائية مستوى الوكالة الوطنية للمنتجات
الصيدالنية ،من أجل إنشاء شباك وحيد
اخلطرية.
ملتعاملي الصناعة الصيدالنية الذين
يقدمون طلبات.

النتائج/اآلثار

إنعاش اإلنتاج احمللي ،من خالل
إطالق منصة رقمية عن قريب من قِبل وزارة تقليص آجال معاجلة طلبات رُخص
الطاقة (خالل شهر جانفي )0003اليت ميكن اقتناء املواد الكيميائية اخلطرية.
لوزارة الصناعة الصيدالنية الولوج إليها
بصفتها متصرفة ملتابعة الطلبات الواردة من
املتعاملني يف جمال الصناعة الصيدالنية.

وزارة املناجم
التوصيات

األعمال

حتسني اإلطار
التشريعي والتنظيمي
للقطاع.

إعداد ونشر القرار الذي حيدّد منوذج دفرت
األعباء املتعلق بشروط وكيفيات االستغالل
املنجمي احلريف للذهب.

اإلجنازات
نُشر املرسوم يف اجلريدة الرمسية رقم

النتائج/اآلثار
.50

 مت التوقيع على أربعة اتفاقات إطار بني:
 .3جامعة وهران وشركة  ،FERAALيف إطار مشروع
تطوير مكمن احلديد بغار جبيالت (تندوف)،
 .0املركز اجلامعي بتندوف وشركة  FERAALيف
إعداد برامج للتكوين
التوقيع على اتفاقيات واتفاقيات إطار بني وزارة إطار تطوير مكمن احلديد بغاز جبيالت (تندوف)
مكيفة مع
احتياجات املناجم و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .1 .مدرسة املناجم والصناعة املعدنية بعنابة
القطاع.
 ENSMMوشركة  ،SOMIPHOSإلجناز مشروع
تطوير حتويل الفوسفات (تبسة).
 .4جامعة جباية وشركة  ،ENOFإلجناز مشروع
تطوير مكمن الزنك والرصاص بواد أميزور (جباية) .على سبيل التذكري
//
جرد عمليات تعدين الذهب
استكمال برنامج متعدّد السنوات ()0004/0003

للدراسات واألحباث املنجمية ،بالنسبة للمواد  مت استكمال الربنامج.
ذات قيمة مضافة عالية :املعادن األساسية (  Pb-ستنطلق األشغال يف سنة  ،0003بعد حتويل
امليزانية املخصّصة هلذه العملية.
 )Znوالنحاس واملعادن املشرتكة واحلديد
اإلحصاء الدقيق لكل
 حُدّدت امليزانية بـ  01ماليري دينار وتتوزع املشاريع
الثروات املنجمية ،من والباريت والكربيت األصلي والفحم وأمالح
عرب عدة واليات.
البوتاسيوم والذهب واملعادن املشرتكة وعناصر
أجل استغالهلا.
جمموعة البالتني واألتربة النادرة.
إعداد برنامج استثنائي يف سنة  ،0000يُخص
ّص قُدّرت امليزانية املخصّصة هلذا الربنامج بـ  300مليون
للبحث عن الباريت والفحم واألتربة النادرة
دينار ،وسيتم تنفيذه يف سنة .0003
وكلورير البوتاسيوم.

وزارة الطاقة ()1/3

اإلجنازات

النتائج/اآلثار
اقتصاد أزيد من  01ماليري
دوالر (منها  1,1ماليري
بالعملة الصعبة)

األعمال
التوصيات
ختفيض تكاليف
االستغالل مراجعة ميزانية سنة  0000للتسيري
أعباء
ختفيض
والتسيري (
والعقود متكنت مؤسسة سوناطراك من ختفيض
سوناطراك من  34إىل (يتمثل اهلدف املتوخي يف تقليصها بنسبة
ال بنسبة % 15
امليزانية املخصّصة أص ً
مؤسسة
)%10
 0ماليري دوالر).
تطوير مكمن الغاز بتنهرت حنو  Ohanetدخول مكمنني للغاز حيز اخلدمة،
تطويرهوهما :رفع إنتاج احملروقات (زيادة
First Gas
تسريع عملية شروع املكامن
 .3املكمن الذي جيري حاليًا
بنسبة  % 30متوقعة خالل
تطوير مكامن الغاز مشال بركني بالشراكة بشمال بركني (بالشراكة مع )ENI
غري املطورة يف اإلنتاج.
سنة )0003
مع ENI
 .0ومكمن تنهرت حنو Ohanet First Gas
حتسني برنامج تطوير نشاط التكرير من أجل
مصفاة حاسي مسعود (طاقة إنتاجية
حتسني املخطط الوطين
تغطية الطلب الوطين من الوقود :مراجعة
احلالي للتكرير و وقف استرياد خمطط إجناز حافظة مشاريع التكرير ،مبا
قدرها  05ماليني طن سنويًا) هي يف
على
يتماشى مع التوقعات اجلديدة للطلب
مرحلة الدراسات اهلندسية.
البنزين .
الوقود على مستوى السوق الوطنية.
مت االنتهاء من إعداد  10نصًا تطبيقيًا
التعجيل بتطبيق القانون
املتعلق العملية األوىل :إعداد النصوص التطبيقية
وأحيل  01منها إىل األمانة العامة
اجلديد رقم  35ـ 31
للحكومة ،بينما جيري حاليًا استكمال
.
للقانون رقم  35ـ 31
باحملروقات
النصوص الستة ( )01املتبقية.
من بني املركّبات الستة اليت مت اعتمادها
لتطوير البيرتوكيمياء ،فإن مركب نزع
نزع اهليدروجني من الربوبان وإنتاج
اهليدروجني من الربوبان وإنتاج
على سبيل التذكري
تسريع االستثمار يف جمال
البوليربوبلني  PDH-PPتركيا (دراسات البوليربوبلني  PDH-PPبرتكيا والذي
البيرتوكيمياء.
تُعد مؤسسة سوناطراك شريكًا فيه ،هو
)FEED
حاليًا يف مرحلة الدراسات اهلندسية
(االستثمار على املستوى الدولي)
جتديد الوحدات الكربى جبنوب حاسي
مسعود ورفع اإلنتاج حباسي الرمل (يندرج
رفع إنتاج البرتول والغاز (من
جتديد الوحدات الكربى جبنوب حاسي هذا اإلجناز يف إطار حتقيق اهلدف الرامي
قِبل مؤسسة سوناطراك
إىل اسرتجاع االحتياطات املوجودة قصد
مسعود
وحدها ويف إطار شراكة.
التمكن ،يف أقرب اآلجال ،من رفع نسبة
االسرتجاع إىل أزيد من % 40
حتسني استغالل املكامن خالل
تطوير العملية الكيميائية اجلديدة  EORحلقل حاسي مسعود ()Beicip
استعمال تكنولوجيات جديدة
حتقيق نسبة إجناز تقدّر بـ % 50
.EOR
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التوصيات
دراسات تقييم األمالك
املنجمية.
إعادة إقرار إشارة األسعار من
أجل التمكني من ترشيد
الطلب على الطاقة وضمان
استمرار منوذج تنمية ENR
على الصعيد االقتصادي.

األعمال
تقييم قدرات حوض تندوف
تقييم قدرات حوض الشلف
تقييم قدرات حوض فرزيقة
تقييم قدرات حوض بشار
مراجعة التسعريات املطبقة على الزبون
النهائي

النتائج/اآلثار

اإلجنازات

مت استكمال أربع ( )04دراسات لتقييم إحصاء قدرات األمالك املنجمية
اجلزائرية؛
قدرات أحواض تندوف الشلف وفرزيقة
رفع حجم االحتياطات وتقاسم
وبشار.
املخاطر واالستثمار.
رفع تسعريات الوقود يف شهر جوان
 % 31( 0000يف املعدّل).
إقرار رسم على استهالك الوقود
(يرتاوح بني  500و  30000دينار) عند
اخلروج من احلدود.

ترشيد استهالك الطاقة وضمان
بقاء االحتياطات ملدة أطول.
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األعمال
بشبكة الطاقة الكهربائية

اإلجنازات
مت ربط  3001مشروع من أصل ( 1114أي  )% 44وجيري حاليًا إجناز
 50عملية ربط بالشبكات
متت تلبية  101طلب للربط بشبكة الكهرباء من أصل ( 3005أي )%04
وجيري حاليًا إجناز  355عملية ربط بالشبكة

بشبكة الغاز

مت ربط  01مشروعًا من أصل  110طلب مسجل ( 3005أي )% 00
وجيري حاليًا ربط  11مشروعًا بالشبكة

ربط املساحات الزراعية بشبكات الطاقة
ربط مشاريع املستثمرين

حسب اإلحصاء الذي قامت به وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة
العمرانية ،تتمثل االحتياجات يف:
ربط مناطق الظل بشبكات الطاقة
 .3ربط  3110مشروعًا بشبكة الغاز
 .0ربط  4113مشروعًا بشبكة الكهرباء

مت إجناز عمليات ربط:
 410مشروعًا بشبكة الغاز
و 100مشروعًا بشبكة الكهرباء
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التوصيات
التشجيع على انشاء
مؤسسات مصغرة يف
مناطق الظل.

األعمال
حتديد االحتياجات و فرص إنشاء املؤسسات
املصغرة من قبل سكان مناطق الظل.
تنظيم محلة حتسيسية و إعالمية حول
الرتتيبات و التدابري اجلديدة اليت توفرها
الوكالة الوطنية لدعم وتطوير املقاوالتية
(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
سابقًا).

إدراج املؤسسات املصغرة
ضمن السياسات
العمومية .

التوقيع على اتفاقية

زيارة  31000شاب و مواطن تضرّروا ،عرب  015منطقة ،خالل
الفرتة املمتدة من يوم  30سبتمبر  0000إىل يوم  05أكتوبر

.0000

على سبيل التذكري

إنشاء مناطق النشاطات
االقتصادية لفائدة تعديل النصوص من أجل متكني الوكالة من
املؤسسات املصغرة،تشمل
إنشاء مناطق نشاطات مصغرة.
خمتلف احلرف و املهن.

اإلجنازات

النتائج/اآلثار
إعداد و حتيني و تبليغ  010بطاقة إىل خمتلف القطاعات
إلثرائها و املصادقة عليها.

املرسوم التنفيذي رقم  00ـ  105املؤرخ يف  1ربيع الثاني 3440هـ
املوافق  00نوفمرب 0000م ،املعدّل و املتمّم للمرسوم التنفيذي
رقم  51ـ  051املؤرخ يف  04ربيع الثاني  3430هـ املوافق 1
سبتمبر  ،3551املتضمن إنشاء و حتديد القانون األساسي
للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تغيري تسميتها .
إبرام اتفاقية إطار مع:
 .3وزارة الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية ،يوم  33جوان

.0000

 .0وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي ،يوم
 35سبتمرب .0000
 .1بني الوكالة الوطنية لدعم و تطوير املقاوالتية و اهليئات
اخلاضعة لوصاية وزارة املوارد املائية ،يوم  34أكتوبر .0000
 .4بني الوكالة الوطنية لدعم و تطوير املقاوالتية ومؤسسة
سونلغاز ،يوم  00أكتوبر .0000
 .5وزارة السكن ،يوم  30نوفمرب.0000
 .1بني الوكالة الوطنية لدعم و تطوير املقاوالتية ووكالة
حتسني السكن وتطويره ،يوم  00ديسمرب .0000
 .0اتفاقية مع البنوك العمومية و صندوق الضمان ،من أجل
التكفل باملؤسسات املصغرة اليت تواجه صعوبات .

الوزارة املنتدبة املكلفة باملؤسسات املصغرة ()0/0

التوصيات

األعمال

مراجعة جهاز الوكالة
الوطنية لدعم وتطوير
املقاوالتية (الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل
الشباب سابقا).

تعديل النصوص اليت حتكم الوكالة و
صندوق ضمان خماطر القروض املمنوحة
للشباب املقاولني.

ترقية اخلدمات املرافقة تدقيق الوكالة حول اجلوانب (التنظيمية و
للمؤسسات املصغرة.
املوارد البشرية و القانونية و املالية و
املعلوماتية).

تطوير قاعدة معطيات
رقمية و تطبيقات على
 Androïdالكرتونية
وأدوات املساعدة على
اختاذ القرارات.

النتائج/اآلثار

اإلجنازات

 .3املرسوم التنفيذي رقم  00ـ  311املؤرخ يف  00جويلية .0000
 .0املرسوم التنفيذي رقم  00ـ  105املؤرخ يف  00نوفمرب ،0000
املعدّل واملتمّم للمرسوم التنفيذي رقم  51ـ  051املؤرخ يف 1
سبتمرب ،3551املتضمن إنشاء و حتديد القانون األساسي
للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

 .3املرسوم التنفيذي رقم  00ـ  044املؤرخ يف  13اوت .0000
 .0املرسوم التنفيذي رقم  00ـ  110املؤرخ يف  00نوفمرب ،0000املعدل
و املتمم للمرسوم التنفيذي رقم  51ـ  000املؤرخ يف  5جوان
 ،3551واملتضمن إحداث صندوق الكفالة املشرتكة لضمان
على سبيل
التذكري

أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوو املشاريع وحتديد
قانونه األساسي.

تقريران أوليان عن عمليات التدقيق:
 .3تدقيق حول تنظيم الوكالة و املورد البشري.

 .0التدقيق املالي،

تطوير حلول معلوماتية للتنظيم
واالتصال الداخلي واخلارجي.

 .3تطوير التطبيقات على (ANDROIDخدمة الوكالة
الوطنية لدعم و تطوير املقاوالتيةANADE STORE ،
...KHIDMA،إخل).

تيسري ولوج الشاب املقاول إىل اجلهاز ،عرب
تطبيقات معلوماتية.

 .0إنشاء مواقع إلكرتونية و تغطية احلسابات على شبكات
،
،
التواصل االجتماعي

تشجيع التبادل بني املقاولني و الوكالة
الوطنية لدعم و تطوير املقاوالتية.

.youtube

Instagrame Tweeter Facebook

 .4شبكة الشباب املقاولني (. )RJE
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التوصيات

األعمال

اإلجنازات

تطوير التجارة اإللكرتونية

ترميز نشاطات السجل
التجاري.

استحداث رموز للنشاطات من قِبل املركز الوطين
للسجل التجاري.

تقييم اتفاق الشراكة
مع االحتاد األوروبي.

النتائج/اآلثار
تبسيط اإلجراءات اإلدارية و إزالة
الطابع البريوقراطي عن
اإلجراءات وحتسني مناخ
األعمال.

تقييم االتفاقات الثنائية و
متعدّدة األطراف لتحضري
وفق تقييم املنطقة الكربى مت استكمال التقرير التقييمي وأُحيل إىل السيد الوزير
حتديد اجلوانب اإلجيابية
مرحلة التفاوض جمدّداً،
والسلبية لالتفاقات.
األول.
مبدأ رابح ـ رابح ،قبل نهاية سنة العربية للتبادل احلر
واالتفاق التفضيلي مع
.0003
تونس.
استكمال إجراءات التصديق (مت استكمال هذا املسار و
املشاركة يف املفاوضات حول
التعجيل بانضمام اجلزائر إىل
املصادقة على االتفاق املتعلق باالنضمام إىل منطقة
جتسيد منطقة التبادل احلر
االنطالق يف مسار
منطقة التبادل احلر القارية
القارية اإلفريقية واندماج
يت الربملان.
االتفاق التبادل احلر القارية اإلفريقية من قِبل غرف ْ
على
التصديق
اإلفريقية
املراحل املقبلة( :أ)التوقيع على املرسوم الرئاسي( ،ب)إيداع االقتصاد الوطين ضمن االقتصاد
).(ZLECAF
القاري.
أدوات التصديق على مستوى جلنة االحتاد اإلفريقي).
املبادالت التجارية اجلارية مع
مراجعة اجلهاز الذي
البلدان اجملاورة املعنية (مالي
مت إعداد قرار وزاري مشرتك
ينظم جتارة املقايضة.
والنيجر).

دعم جتارة املقايضة وتشجيع حتيني قائمة املنتجات استحداث رمز يف مدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة
للقيد يف السجل التجاري ،خمصّص حصريًا لتجارة
املعنية بتجارة
الصادرات عرب احلدود.
املقايضة.
املقايضة.
استحداث السجل
لشركات استحداث رمز يف مدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة
التجاري
للقيد يف السجل التجاري ،خمصّص لشركات التصدير.
التصدير.
تأطري تصدير اخلدمات
املؤسسات إنشاء السجل التجاري استحداث رمز يف مدونة النشاطات االقتصادية اخلاضعة
الرقمية لفائدة
لتصدير اخلدمات.
للقيد يف السجل التجاري.
الصاعدة.
 مشاريع النصوص التطبيقية (هي يف انتظار دراسة
إعادة دراسة حصة العملة
القرار الوزاري املشرتك من قِبل وزارة املالية).
الصعبة اليت تُرتك حتت تصرف تعديل جهاز.FSPE
 مت استكمال مشروع القرار و أُحيل إىل وزارة املالية،
املصدّر.
للدراسة.

إنشاء  000شركة يف الواليات
األربع املعنية.
إنشاء  313شركة.
تيسري اإلجراءات اإلدارية عند
التصدير.
تشجيع الصادرات خارج
احملروقات.
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اإلجنازات

األعمال
التوصيات
إعداد قائمة للمنتجات
اليت يُمنع استريادها خالل
موسم اجلين.
املنع الكلي السترياد املنتجات الفالحية
منع استرياد اللحوم
احلمراء اجملمّدة واملبّردة
مت إعداد املقرّر
خالل موسم اجلين و ذلك ،من أجل
والطازجة.
محاية اإلنتاج الوطين.
منع استرياد املنتجات
الصيدالنية املصنعة
حمليًا.
إخضاع نشاط االسترياد ملبدأ التخصّص
و االكتتاب يف دفرت األعباء.
مت استكمال مشروع النص
تشجيع ختصّص املستوردين و محاية
إعداد مشروع مرسوم
وأُحيل إىل األمانة العامة
املنتوج احمللي من املمارسات غري
تنفيذي.
للحكومة.
املشروعة ،مع التعجيل بإعداد وسم
وطين للمنتوج الوطين.
حتيني القوانني من أجل مت استكمال التقرير و أُحيل
مكافحة تضخيم الفواتري عند االسترياد جتريم تضخيم الفواتري و
إىل السيد الوزير األول
التصرحيات الكاذبة.
والسيد وزير العدل.
وضع دليل إحصائي من أجل ترقية
إجناز خارطة لإلنتاج
مت استكمال املنصة الرقمية.
الوطين.
اإلنتاج الوطين.
مت استكمال التقرير و أُحيل
التعجيل بإجناز مشروع الطريق العابر إنشاء مناطق حرة جتارية إىل السيد الوزير األول مع
مشروع القانون املتضمن
للصحراء و إقامة نشاطات جتارية مع حدودية (التنظيم :مشروع
إنشاء مناطق حرة جتارية
قانون).
البلدان اجملاورة.
حدودية.
مت استكمال التقرير و أحيل
السهر على حتديد قواعد املنشأ ،مع
املتضمن
القرار
حتيني
إنشاء جلنة متابعة التجارة مشروع القرار املتضمن قائمة
تفعيل دور جلنة متابعة التجارة
اخلارجية و تطوير مناهج املراقبة على
األعضاء إىل السيد الوزير
.
اخلارجية
مستوى احلدود.
األول.

النتائج/اآلثار
ترقية اإلنتاج الوطين ومحايته وتقليص
الواردات.

ضمان احرتافية املستوردين والتحفيز على
االنتقال حنو االستثمار أو التصدير.

مكافحة التحويل غري املشروع للعملة الصعبة.
املساعدة على اختاذ القرار.

تأطري و ترقية الصادرات حنو البلدان اجملاورة.

متابعة التجارة اخلارجية والتحكم فيها.

قطاع البناء و األشغال العمومية
األعمال
التوصيات
مواصلة تنفيذ خمطط العمل القطاعي.
املخطط الوطين التوجيهي إلجناز قاعدة منشآت أساسية.
اقرتاح برنامج تطوير املنشآت األساسية (مشاريع
قوانني املالية).
مراجعة دفرت البنود اإلدارية العامة )(CCAG
املطبقة على الصفقات العمومية لألشغال.
مراجعة وإثراء اإلطار القانوني والتنظيمي ،السيما مبا يتوافق مع دفرت تبليغ مشروع دفرت بنود إدارية عامة إىل كافة
الشركاء ،لدراستها و إثرائها.
البنود اإلدارية العامة وكذا تكييف النصوص املرجعية ،وفق حجم
مراجعة الشروط اليت من شأنها أن متكن
املشروع وطبيعته.
املؤسسات الصغرية من االستفادة من الطلبيات
العمومية.
إعادة دراسة اإلطار التنظيمي للطلبيات العمومية و الصفقات العمومية
وتفويضات اخلدمة العمومية ،وكذا مراجعة القانون رقم  04ـ ،33
املتعلق بالرتقية العقارية.
التقليص الشديد للمنتجات والتجهيزات املستورة لفائدة قطاع البناء و
األشغال العمومية و الري ،من خالل إحالل املنتجات الوطنية حملها.
التمديد االستثنائي ملدة صالحية شهادات التأهيل والتصنيف لفائدة
املؤسسات املتضرّرة بفعل جائحة "كوفيد."35.
ال يف حالة انعدام
عدم اللجوء إىل مؤسسات اخلدمات األجنبية إ ّ
القدرات الوطنية ،ومنح األولوية للخربة الوطنية باخلارج.

تعديل اإلطار التنظيمي الذي حيكم الصفقات
العمومية (وزارة املالية).
مراجعة القانون رقم  04ـ  ،33املتعلق بالرتقية
العقارية (وزارة السكن).
إن تشجيع اإلنتاج الوطين يُع ّد هدفا أساسيا
بالنسبة هلذا القطاع.
أُسديت تعليمات هلذا الغرض ،إىل أصحاب
املشاريع واملؤسسات العمومية التابعة للقطاع.
بعد موافقة السيد الوزير األول ،تقرّر متديد مدة
صالحية شهادات تأهيل املؤسسات ،إىل غاية يوم 13
ديسمرب .0003
كما يُعتزم متديد صالحية االعتماد املمنوح
ملكاتب الدراسات.
يف جمال الطلبيات العمومية ،خيضع اللجوء إىل
املناقصات الدولية ،املعلّلة قانونًا ،إىل موافقة
مسبقة.
يُعتزم االستعانة بالكفاءات الوطنية املقيمة
باخلارج ،خصوصًا ،عند إجناز العمليات املوجهة
للتصدير.

مالحظة :مل حترتم وزارة األشغال العمومية جدول مجع املعلومات .وعليه ،فقد تعذّر إحصاء اإلجنازات و النتائج.

اإلجنازات النتائج/اآلثار

على سبيل التذكري

وزارة املالية
التوصيات

األعمال

اإلجنازات

التصريح اجلبائي عن بُعد.

تعميم التصريح عن بُعد

عصرنة أنظمة امليزانية.

إجناز برجمية SIGBUD
بنسبة % 300

.

إصالح مسار اإلنفاق والنظام
النظام املعلوماتي
للخزينة ).(SIT
املعلوماتي للخزينة
الغاية األوىل :اإلصالح اجلبائي
إنشاء قاعدة معطيات وطنية  إمتام إجناز بطاقية
املعمق (تبسيط اإلجراءات
املالك.
األشخاص
بهوية
تتعلق
وتوسيع الوعاء اجلبائي وحتسني احلائزين على حقوق مشهرة  ،إزالة الطابع املادي عن
أزيد من  30ماليني
مردودية الوعاء اجلبائي).
سواءًا منها األصول أو اخلصوم .بطاقة ووثيقة عقارية.
إنشاء قواعد معطيات تتعلق
بتعيني وقِوام األمالك العقارية
واحلقوق الراهنة والوجود
مت إجناز هذه األعمال
احملتمل الرتفاقات أو رهون
وكذا التكفل التلقائي
باملعامالت اجلديدة.
إعداد النصوص التطبيقية
للقانون العضوي املتضمن
قوانني املالية.
الغاية الثانية :تطوير وترقية نتاج اعتماد منتجات مصرفية بديلة
(إسالمية).
املالية و التأمينات اإلسالمية.
أعمال أخرى من شأنها دعم
اإلنعاش االقتصادي.

متت املصادقة على  01من
أصل  30نصًا.
















ضمان تسيري أمثل للعقار.
تبسيط اإلجراءات لفائدة املواطن.
إنشاء قواعد معطيات.

حتديد قِوام األمالك.




//

مت استكمال عملية
إصالح البوابة اإللكرتونية لوزارة اإلصالح ،وشُرع يف وضع
البوابة اإللكرتونية حيز
املالية.
اخلدمة.

النتائج/اآلثار
إزالة الطابع املادي عن التصريح اجلبائي.
نشر املوقع اإللكرتوني . Jibayatic
حتسني نوعية اخلدمة العمومية.
تبسيط اإلجراءات.
إلغاء تكاليف التنقل لفادة دافعي الضرائب.
إزالة الطابع املادي عن عملية إعداد ميزانية
الدولة.
االنتقال إىل تسيري امليزانية حسب األهداف.
اعتماد ميزانية الربنامج ،اليت تتمحور حول
النتائج.
إزالة الطابع املادي عن عمليات التسيري احملاسيب.
إنشاء قاعدة معطيات حول اإلنفاق العمومي.
تبسيط اإلجراءات.





وضع إطار ميزانياتي جديد.
ترشيد املخصّصات والنفقات العمومية.
ي األداء والنجاعة.
اعتماد مبدأ ْ
تنويع عروض البنوك وحافظة الزبون.
مساعدة دافع الضريبة واملؤسسة واملواطن.
تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية.
التكفل ،عرب شبكة اإلنرتنت ،بعرائض دافعي
الضرائب واملواطنني

وزارة النقل
األعمال

اإلجنازات

دخل احملضن حيز اخلدمة اتبداءاً من
إنشاء حمضن من أجل عصرنة قطاع النقل
يوم  05ديسمرب ( 0000إقرار  30مؤسسات
ورقمنته.
ناشئة لتشكيل هذا احملضن).
مت تزويد كل اإلدارة املركزية لوزارة
النقل ،مبا يف ذلك مديريات النقل
الوالئية ،بعنوان بريدي مهين من نوع
وضع نظام بريد مهين ،مع أدوات إنتاج تعاونية
 @mt.gov.dz.Mوقد أسدى السيد الوزير
مندجمة لفائدة اإلدارة املركزية.
تعليمة قصد استعماله بصفة تلقائية
وإجبارية ،اعتباراً من الفاتح جانفي

النتائج/اآلثار
تثمني االبتكار وضمان املساواة بني املؤسسات الناشئة من
أجل عصرنة قطاع النقل ورقمنته (اهلدف املتوخى).

مركزة املعلومة ،وتأمينها وتتبعها ،من أجل ضمان تداول
أمثل للمعلومات بني هياكل الوزارة ،يف مرحلة أوىل.

.0003

إنشاء خلية للرصد والوقاية والتأمني ض ّد
اهلجمات السيربانية والتكفل بها ،يف قطاع أنشئت هذه اخللية يوم  35ديسمرب ،0000
النقل.
على مستوى وزارة النقل.

مالحظة :مل حيرتم قطاع النقل جدول مجع املعلومات .وعليه ،فقد تعذّر إحصاء اإلجنازات والنتائج.

إحباط اهلجمات السيربانية.

الوزارة املنتدبة املكلفة باملؤسسات الناشئة
التوصيات

األعمال

اإلجنازات

النتائج/اآلثار

العمل األول :اإلطار التنظيمي اخلاص باملؤسسة
الناشئة.
العمل الثاني :صندوق االستثمار اخلاص باملؤسسات
الناشئة (إنشاء شركة رأس مال االستثمار (.))SCI

تبسيط اإلجراءات اإلدارية (أعمال
قطاعية).
العمل الثالث :شكل قانوني جديد مبسط للشركة
ذات األسهم.

العمل الرابع :منصة إلكرتونية خاصة باملؤسسات
الناشئة.

مت إجناز كل األعمال.

على سبيل التذكري.

