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السياق.
لقد كان الظرف الذي مت فيه تنفيذ خمطط عمل احلكومة صعبا للغاية ،سواء من حيث
القدرات الـمالية لتدخل الدولة أمام احلاجات الضخمة اليت جيب تلبيتها ،أو من حيث اجلانب
العملي بفعل األزمة الصحية بسبب فريوس كوفيد ـ  22الذي حلّ بالبالد منذ شهر مارس  ،0202أي
تقريبًا بعد شهر فقط من الـمصادقة على الـمخطط العمل من طرف الربلـمان .وبالفعل ،فإن اإلرث
على الصعيد االقتصادي والـمالي تقيل جدًّا يف وقت انهارت فيه أسعار النفط إىل مستويات لـم
يسبق هلا مثيل ( 00دوالر للربميل يف أبريل .)0202
واخنفضت وترية منوّ االقتصاد اجلزائري ،إىل  ℅2,2يف  0222مقابل  2,2يف  ،0222وذلك خصوصًا بسبب
النمو الفعلي لقطاع الـمحروقات الذي ظلّ يف مستوى سليب ،بنسبة ـ  ℅2,2مقابل ـ  0,2يف  ،0222أما
القطاعات األخرى فقد حافظت نسبيًا على مستواها ،إالّ أنها سجلت اخنفاضا يف قيمتها
الـمضافة ،وكانت الفالحة القطاع الذي شهد أكرب درجة من الرتاجع ،حيث سجل نسبة  %0,0يف
سنة  0222مقابل  %4يف  ،0222وذلك بسبب الظروف الـمناخية غري الـمواتية على مستوى مجيع
الـمناطق ،على وجه اخلصوص.
ويف سنة  ،0222كان معدّل البطالة قد بلغ  %22,3بيدّ أن عجز الـميزانية كان يف حدود  %2,0من
الناتج الداخلي اخلام ،وبلع الدّين الداخلي نسبة %24من الناتج الداخلي اخلام.
لقد اثرت األزمة الصحية بشكل شديد على مستويات نشاط الـمؤسسات ،حيث شهدت بعض
الفروع مثل النقل ،والسياحة والـمقاهي والـمطاعم درجات اخنفاض فاقت نسبة  .%22كما
تأثرت فروع أخرى مثل الصناعات التحويلية ومواد البناء بنسبة جتاوزت .%02
فضال عن ذلك ،تأثرت البالد من أزمة سياسية كربى طيلة سنة
االنتخابات الرئاسية يف شهر ديسمرب .0222

0222

أفضت إىل تنظيم

أما على الصعيد الدولي ،فان سنة  0202متيزت جبائحة لـم يشهد هلا العامل مثيل بفعل تأثريها
الـمباشر على االقتصاد العالـمي .وإزاء فريوس جمهول وشديد العدوى ،قررت أغلبية بلدان
الـمعمورة اختاذ تدابري احلجر الصحي لـمواطنيها .وهكذا ويف غضون أسابيع قليلة فقد
البرتول نصف قيمته ،وأصيب العديد من القطاعات بالشلل (النقل ،السياحة اخل )...وفقد
الـماليني من العمال مناصب عملهم واخنفضت أسواق البورصة يف جمموعة البلدان السبعة ()G3
بنسبة  %00تقريبا ،وبذلك كانت اآلثار االقتصادية واالجتماعية جلائحة كوفيد  22متعددة
وهائلة ،على الـمدى القصري واملتوسط ،ودخل االقتصاد العالـمي فجأة يف حالة ركود ،حيث سجل
معدل منو بنسبة ـ  %2,2حبسب صندوق النقد الدولي فيما خيص سنة  ،(FMI 0202( 0202وفقدان
مناصب الشغل مت تقديرها يف حدود  022مليون منصب من طرف الـمكتب العالـمي للعمل
).(BIT 0202
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إن الضغوط اليت فرضها هذا الظرف ،سواء على الصعيد الوطين أو الدولي ،أثرت بشكل شديد يف
ظروف اجناز األعمال الـمسجلة يف برنامج احلكومة .ومن جهة أخرى ،فان األزمة الصحية يف حد
ذاتها تطلبت ضرورة تدخل احلكومة على العديد من اجلبهات للتكفل بصحة وغذاء
اجلزائريني يف الـمقام األول ،ومواجهة اآلثار السلبية الـمرتتبة على احلجر الصحي يف الـمقام
الثاني ،على الصعيد اإلقتصادي واالجتماعي.
>

وهكذا مت اختاذ جمموعة من التدابري يف الـمجال األمين و الصحي والـميزانية واالجتماعي
والتنظيمي والنظامي.
وجيدر التذكري بإجياز باألحداث الكربى اليت مت على أساسها هيكلة مسعى احلكومة خالل سنة
.0202
يف فيفري  ،)20( 0202مبناسبة انعقاد جملس الوزراء يف  20فيفري ،أمر السيد رئيس اجلمهورية ،بناء
علىواقعاحلالالواضح،احلكومةبالتكفلباحلاجاتاألساسية للمواطننيالذينيعيشونيفظروف
مزرية يف جهات من الـمناطق الـمرتدية والذين ينبغي العمل بشأنهم على تدارك التأخر على
الصعيد اهلياكل القاعدية والوصول إىل الـمرافق األساسية ،كالـماء والطاقة والطرق....
ومبناسبة لقاء الوالة واحلكومة ،يف فيفري  ،0202مت جتسيد هذه احلاجات يف إطار الربنامج الذي
أطلق عليه اسم "مناطق الظل".
يف جويلية  ،)223( 0202بناء على تعليمة السيد رئيس اجلمهورية ،مت تنظيم ورشة للتشاور وتقييم آثار
كوفيد ـ22شاركت فيها مجعيات أرباب العمل واملنظمات الـمهنية والتنظيماتالنقابية ،إىل جانب
اخلرباء ،ومت اختاذ تدابري جديدة ،على إثر هذا التقييم ،لفائدة األُسر والـمؤسسات.
يف أوت  22( 0202ـ  )22قام السيد رئيس اجلمهورية ،بعدما الحظ الوترية الضعيفة حلركية
االقتصاد الوطين والضغوط اهليكلية من أجل إصالح سريع وبروز دوافع جديدة للنموّ ،بتكليف
احلكومة بتنظيم ندوة وطنية شاملة حول اإلنعاش االقتصادي ،وانبثقت هذه الندوة عن توصيات
قطاعية وأخرى عرضية لوضع منوذج جديد للنموّ يقوم على أساس إنعاش االقتصاد الوطين،
وتثمني القطاعات اجلديدة الواعدة ،وإقامة إطار مناسب لالستثمار والتصدير.
وبطبيعة احلال ،ختللت هذه الربامج وهذه األحداث النشاطات العادية للحكومة يف جمال
استمرارية عمل احلكومة وتسيري الـمرافق العمومية.
إن احلصيلة ،موضوع هذا التقدير ،هي خالصة نتائج النشاطات اليت قامت بها خمتلف
الدوائر الوزارية وأمثرت عن إجنازات طيلة سنة  .0202ورغم حتديد خمتلف النشاطات من
خالل الـمخططات الـمرتبطة بها ،فإن إجنازاتها تتداخل فيما بينها ،يف غالب األحيان ،ولذلك فمن
الصعب رسم حدود واضحة بني خمتلف الـمخططات وتغطي هذه احلصيلة جمموع
اإلجنازات يف إطار خمتلف الـمخططات والربامج .ونقدم فيما يأتي بالتفصيل مسعى تقديم
اإلجنازات.
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مقارعة مرض احلصيية:

تشتمل حصيلة نشاط احلكومة بعنوان سنة  0202على أربعة ( )22حماور:
 .1اإلجنازات بعنوان خمطط عمل احلكومة حبصر الـمعين،
 .2اإلجنازات بعنوان مواجهة األزمة الصحية ،كوفيد،22-
 .3اإلجنازات بعنوان خمطط اإلنعاش االقتصادي،
 .4اإلجنازات بعنوان برنامج "مناطق الظل".
ومن أجل االستغالل األمثل للـمعطيات الـمتوفرة والـوضوح يف تقدير خمتلف مستويات
اإلجناز ،فقد مت إتباع الـمقاربة اآلتية:
.I

تذكري بالنشاطات الـمسجلة يف خمطط عمل احلكومة ،والـموزعة على مخسة
فصول:
الفصل األول:
الفصل الثاني:
الفصل الثالث:
الفصل الرابع:
الفصل اخلامس:

.II

.III

.IV

.V

()24

من أجل مجهورية جديدة نابعة من الطموحات الشعبية،
من أجل إصالح مالي ونهضة اقتصادية،
من أجل تنمية بشرية وسياسية اجتماعية؛
من أجل سياسة خارجية ديناميكية واستشرافية؛
تعزيز األمن والدفاع الوطين.

تقديم كل موضوع يف خمطط عمل احلكومة من خالل اإلجنازات مبختلف أنواعها
(التشريعية والتنظيمية أو الـمادية أو الـمالية أو النوعية أو الوصفية.)....

مت

مت إدراج اإلجنازات بعنوان خمطط اإلنعاش ضمن الرزنامة عند وجود تطابق كبري بني
النشاطات الـمسجلة ضمن الـمخططني (خمطط احلكومة وخمطط اإلنعاش) .ومت
عرض إجناز نشاطات خمطط اإلنعاش ذي الطابع النوعي أو غري الوارد يف خمطط عمل
احلكومة ،يف وثيقة ملحقة ،عنوانها "متابعة تنفيذ خمطط احلكومة ،يف وثيقة ملحقة،
عنوانها "متابعة تنفيذ خمطط اإلنعاش".
مت تقديم اإلجنازات يف إطار مواجهة األزمة الصحية كوفيد ـ  22ضمن القسم الذي
حيمل عنوان "تدابري مكافحة كوفيد ـ ."22
مت إحصاء اإلجنازات يف إطار برنامج "مناطق الظل" ضمن القسم الذي حيمل عنوان
"مناطق الظل  :واقع احلال".
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أوالً :االاجنازا

الفعيية ععووا مطط مم احلكومة.

 .4الفص األول :من أج جمهورية جديدة وليدة التطيعا الشعبية

 . 1.1يف جمال إصالح منط احلوكمة الـمتميز بالصرامة والشفافية.

إصالح املوظومة
التشريعية لتوظيم
االنتطاعا

 الـمراجعة العميقة قيد االجناز لقانون االنتخابات ،الـمعروض للنقاش
العام .ويرمي هذا الـمشروع من بني األهداف األخرى إىل:
 أخلقة احلياة السياسية من خالل فصل الـمال عن السياسة.
 إبراز جيل جديد من الـمنتخبني ذوي الكفاءة ويتحلون بالنزاهة مع
حضور أكرب للشباب والنساء يف الـمجالس.
مراجعة القانون األساسي للسلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات ومهامها.




أخيقة احلياة العامة






وضعإطار تشريعي جديد يسمح بإحداث وإقامة قطب جزائري اقتصادي
ومالي.
حتضري مشروع قانون يتعلق مبكافحة الـمخالفات الـمتصلة بالتشريع
والتنظيم اخلاصني بالصرف وحركة األموال من و إىل اخلارج،
مراجعة قانون اإلجراءات اجلزائية من خالل تعديل األحكام املتعلقة
بامتياز التقاضي،
باشرت املفتشية العامة للمالية أكثر من  224مهمة وبلغت أكثر من 022
تقرير أساسي وتلخيص وتكلفت مبهام موضوعاتيةوتقييمية للسياسات
العمومية.
إعداد خارطة لـمخاطر الفساد يف األوساط الرياضية،
إعداد ميثاق وطين الحرتام الـمبادئ والقيم الـمتعلقة باحلوكمة
اجليدة للهياكل الرياضية.

 .1.1يف جمال الـممارسة الكاملة للحقوق واحلريات
حرية االجتماما
والتظاهر
عروز مجتمع مدني
حر ومسؤول
تعزيز احلوار
والتشاور

 تعديل القانون الـمتعلق باجلمعيات الذي يشجع بروز جمتمع مدني
حر ومسؤول.
 إصدار القانون رقم  02ـ  24الـمؤرخ يف  02أبريل  0202والـمتعلق بالوقاية
من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحته.

قصد حتضري الشباب الستالم الـمشعل وحتمل مسؤولياته على الصعيدين
السياسي واالقتصادي االجتماعي.
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وضع مطط
وطوي لترقية
الشباب

إن تصور خمطط وطين للشباب  0202ـ  0202من شأنه أن جيمع يف إطار
احلوكمة الـموحد واملتناسق ،جمموع األجهزة العمومية املتعلقة بالشباب
يف مخسة ميادين ذات أولوية:
 الرتبية والتكوين وتدعيم قدرات الشباب،
 التشغيل والـمقاوالتية و االبتكار،
 الـمواطنة والـمشاركة يف احلياة العامة السياسية حركية
الشباب،
 الوصول إىل اخلدمات الثقافية والرياضية والرتفيهية،
 اإلعالم واالتصال والبحث حول الشباب.
ينبغي أن يتم ضمان دميومة الـمخطط الوطين للشباب من خالل اعتماد
قانون يتعلق بالشباب الذي مت النص عليه فعليا طبقا للمادة  30من
دستور .0202
بعنوان تعزيز استقاللية القضاء:

بعنوان حتسني نوعية األحكام اليت يصدرها القضاء:

 إعدادعُدّة قانونية تضم مشاريع القوانني العضوية (إنشاء حماكم استئناف
إدارية ،جملس الدولة) مشروع القانون املتعلق باجلنسية اجلزائرية ومشاريع
مراسيم عديدة (تسيري احملاكم االدارية ،تغيري اللقب ،اختصاصات اجملالس
القضائية)،

مدالة مستقية
ومصرية

 تدعيم تكوين القضاة (أكثر من ،)024
 إقامة منظومة (النيابة العامة اإللكرتونية) مما يسمح للمواطنني
بإيداع شكاويهم عن بعد،
 تعميم التحاضر الـمرئي عن بعد خالل إجراءات التحقيق واحملاكمة.
 تسليم مستخرج صحفية السوابق القضائية رقم  0عرب االنرتنات،
 االعفاء من تقديم شهادة اجلنسية وصحفية السوابق القضائية يف امللفات
االدارية،
 استكمال الـمشروع التمهيدي للقانون الذي يعدل ويتمم األمر رقم  32ـ
 43الـمؤرخ يف  4غشت سنة  2232والـمتعلق بالـمساعدة القضائية،
 استكمالإقامة منظومة آلية الرسالبالغات الطالق وأوامر تعديل عقود
احلالة الـمدنية يف البلديات.

بعنوان حتسني أداء الـمنظومة العقابية:

ضما أمن

 استالم  20مؤسسة عقابية جديدة ذات طاقة استيعاب امجالية لعدد
مكان،
 متّ تسجيل  022002حمبوس يف خمتلف الـمستويات الدراسية،
 022222 يف التكوين الـمهين،
 22202 حمبوس جنحوا يف امتحان البكالوريا،
 223 جنحوا يف امتحان شهادة التعليم الـمتوسط.

022

 إصدار األمر رقم  02ـ  20الـمؤرخ يف  02غشت  0202والـمتعلق بالوقاية من
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األشطاص
واملمتيكا

ترسيخ حرية
الصحافة ووسائ
اإلمالم

عصابات األحياء ومكافحتها،
 حتضري نص القانون الـمتعلق بالوقاية من االختطاف ومكافحته.
 وضع إطار تنظيمي حيدد كيفيات ممارسة نشاطاإلعالم عرب األنرتانات
وبث التصويت أو التصحيح يف ذات الـموقع اإللكرتوني (املرسوم التنفيذي
رقم  02ـ  000الـمؤرخ يف  00نوفمرب سنة ،)0202
 إعداد القانون األساسي للمؤسسة العمومية للبث السمعي البصري
باجلزائر،
 استكمال مشروع القانون املتعلق بنشاطات اإلشهار والـمشروع التمهيدي
للقانون الـمتعلق بسرب اآلراء :وسيعمل الـمشروعات التمهيديان على سدّ
الفراغ القانوني الـمسجل على التوالي خالل ممارسة النشاطات وتنظيم
ممارسات جماالت التدخل،
 مراجعة إجراء تسليم البطاقة الوطنية للصحفي الـمهين،
 مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي حيدد شروط وكيفيات ممارسة
نشاط وكالة االتصال،
 تدعيم الساحة اإلعالمية الوطنية من خالل إنشاء قنوات عمومية
جديدة (القناة السادسة والقناة السابعة "الـمعرفة" والقناة الثامنة
"الذاكرة" الـموجهة على التوالي للعائلة ولرتقية العلم والتاريخ).

بعنوان تعزيز وترقية الـمرجع الديين الوطين:

تأكيد مكونا
الهوية والذاكرة
الوطوية وترقيتها
وحمايتها

 تدعيم شبكة اهلياكل الدينية وتعزيز دور وقيمة الـمسجد والـمدرسة
القرآنية والزوايا والفضاءات الدينية والروحية والثقافية (تدشني قاعة
الصالةجبامعاجلزائركمركزإشعاععلميوروحيوفتح 02مسجد.)...
 استكمال اإلطار القانوني الـمتضمن :إنشاء الـمعهد الوطين للتكوين
الـمتخصص (الذي يستقبل الطلبة األجانب احلاصلني على منحة القادمني
من دول افريقيا والساحل) ،إحداث مركز للبحث والدراسات الدينية
الـمتخصصة والذي يدعى "مركز اجلزائر للوسطية واالعتدال"،
 إحداث دار القرآن وهي مدرسة عليا لتكوين إطاراتوزارةالشؤون الدينية،
مت تنظيم مسابقة وطنية الختيار  02إماما لتأطري النشاط الديين يف
مسجد باريس الكبري.
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بعنوان احلفاظ على الذاكرة الوطنية:
 ترسيخ تاريخ  2ماي "يوما وطنيا للذاكرة" إثر صدور القانون رقم  02ـ
 22الـمؤرخ يف  22يوليو سنة ،0202
 إحداث قناة تلفزيونية عمومية "الذاكرة"،
 استعادة  02مججمة خالل سنة  ،0202لشهداء الـمقاومة الوطنية ومت
دفنهم مبقربة العالية مبناسبة االحتفاالت الـمخلدة لالستقالل يوم 4
جويلية ،0202
 رفع الـمعاش الـممنوح للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء والضحايا
الـمدنيني وضحايا األلغام الـمتفجرة وذوي احلقوق.

فيما خيص متابعة اإلجراءات التشريعية:

مالقة متكامية
عني السيطتني
التوفيذية
والتشريعية

 بادرت احلكومة بسبعة وعشرين ( )03مشروع قانون ،تتعلق مبراجعة
خمتلف النصوص التشريعية واهمها الدستور،
 صادق الربلـمان على  23نص تشريعي ومن ضمن هذه النصوص أربعة ()2
مشاريع قوانني مت إيداعها خالل سنة .0222

خبصوص الرقابة الربلـمانية.
 مت عقد  24جلسة للرد على األسئلة الشفوية خالل هذه السنة على مستوى
غرفيت الربملان،
 ومت طرح  2222سؤاال كتابيا و  042سؤاال شفويا خالل سنة  0202على
مستوى الـمجلس الشعيب الوطين ،وأما على مستوى جملس األمة فقد
مت طرح  22سؤاال كتابيا و  02سؤاال شفويا،
 مت عقد ثالث ( )0جلسات استماع لستة وزراء وذلك يف إطار تقديم
السياسات القطاعية (الفالحة الصحراوية لصحة والصناعة الصيدالنية
والشؤون اخلارجية واجلالية الوطنية والكفاءات يف اخلارج).
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.2

الفص الثاني :من أج إصالح مالي وجتديد اقتصادي:

 1.1ـ تبين اإلصالح الـمالي:

إصالح الوظام
اجلبائي

 مت خالل سنة  0202نشر مخسة ( )4مواقع :ثالثة ( )0مراكز للضرائب
(مركز الضرائب اجلزائر وسط ومركز الضرائب ببسكرة ومركز الضرائب
ببجاية) ومركزيني ( )0جواريني للضرائب (الـمركز اجلواري للضرائب
بعني بسام والـمركز اجلواري للضرائب بسور الغزالن)،
 إعادة بعث عمليات إجناز هياكل أساسية جديدة سنة  ،0202حيث مت
استالم  02مركز للضرائب وبرجمة  04مركز للضرائب و  200مركز
جواري للضرائب من بني  042اليت متت برجمتها،
 مواصلة نشر منظومة "جبايتك" اليت تسمح بإجراء عدة عمليات
للتسيري (استقبال اخلاضعني للضريبة وملفاتهم والعمليات الـمحاسبية
والوعاء الضربي وتصفية الضرائب والتحصيل الضرييب ومراقبة التأجيل.)..
 يف انتظار استكمال برنامج الـمنشآت األساسية للمدرية (العامة للضرائب
وتعميم نظام اإلعالم "جيايتك" على جمموع مراكز الضرائب والـمراكز
اجلوارية للضرائب) فإن أرضية التصريح عن بعد والدفع عن بعد هي قيد
التطوير بالنسبة لكامل اخلاضعني للضريبة التابعني ملفتشيات وقباضات
الضرائب.
وضع خدمات الكرتونية للخاضعني للضريبة (التصريح بالضرائب مع ملء
استمارات  G50و  G12واستمارة "الرسم على التوطني البنكي" وبالنسبة
للمؤسسات الـمربى فإنه ميكن القيام بالدفع اإللكرتوني باستعمال نظام
) .(TDBومت توفري  20مطبوع قابل للتحميل منها  2مطبوعات يتم ملؤها
قصد السماح للخاضع للضريبة بأن يدلي يتصرحياته الـمتعلقة بالضريبة
على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الشامل والضريبة اجلزافية
الوحيدة والرسم على النشاط املهين والرسم على القيمة الـمضافة والرسم
العقاري.
 الشروع يف التحضريات ،خالل سنة  ،0202إلطالق وحدات الرقابة واملنازعات
واالمتيازات اجلبائية ومؤسسات النجاعة،...
 إدراج أحكام جديدة قصد تدعيم التدابري الرامية لـمحاربة الغش والتهرب
اجلبائي (متديد األجل العام إلطالق اإلدارة اجلبائية ،تأسيس وجوب إيداع
كشوف الـممونني من قبل الـمكلفني بدفع الرسم على الـمضافة ،إلزامية
إيداع كشوف الزبائن على دعامة الكرتونية ،إلزام الـمؤسسات التابعة
للمصاحل الـمزودة بنظام "جبايتك" ،إصدار كشف تلخيصي سنوي عن
طريق التصريح عن بعد).
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بعنوان اإلصالحات الـمتعلقة بالـميزانية.








إقامة قوامد جديدة
ليحوكمة في مجال
امليزانية

إجناز برنامج هام للهياكل األساسية ،السيما منها مقار مديريات
الربجمة ومتابعة الـميزانية.
استكمال النصوص التطبيقية للقانون العضوي املتعلق بقوانني الـمالية،
وعددها  20نصًا ،حيث متت الـمصادقة على  22نصًا منها،
تنفيذ التسيري الـميزانياتي حبسب األهداف ونشر  SIGBUBعلى مستوى
الدوائر الوزارية األخرى وتكوين جمموع الـمتدخلني.
نشر "ميزانية الـمواطن" لسنة ،0202
بعنوان إصالحات الـمحاسبة.
استكمال القانون حول احملاسبة العمومية الذي يندرج يف إطار االنتقال
إىل التسيري حبسب اهلدف.
تطوير منظومة اإلعالم يف اخلزينة ،ومنظومة الدفع اجلماعي ووضع
شبكات بني اخلزائن (التدعيم على مستوى الوكالة احملاسبية املركزية
للخزينة) {.}ACCT

بعنوان عصرنة إدارة األمالك الوطنية.





استكمال مسار رقمنة الوثائق العقارية على مستوى احملافظات العقارية
(متت رقمنة حوالي  20مليون وثيقة)
االنطالق فـي برنامج إجناز  232مركزا عقاريا جديدا مشرتكا بني
البلديات ( )CFIمنها  20مركزا مت إجنازها ودخلت حاليا طور اخلدمة،
وتوجد  00مركزا قيد اإلجناز.
وضع نظام اخلدمة اإللتكرونية ألتاوى تسليم وثائق مسح األراضي من
طرف الوكالة الوطنية لـمسح األراضي ( ،)ANCباستعمال الـمحطات
النهائية للدّفع اإللكرتوني ( )TPEعلى مستوى مواقع التسليم وعن طريق
نظام عن بُعد بواسطة منصّة الـمسح العقاري للتسليم على شبكة
االنرتنت (. )WATHIKACAD

بعنوان عصرنة ادارة اجلمارك





الـمبادرة مبراجعة قانون اجلمارك عرب إعادة تنظيم إدارة اجلمارك،
إدخال االنسجام على جمموع النصوص اليت حتكم النشاط اجلمركي
ورقمنتها من خالل تصميم نظام معلوماتي جديد (قيد التطوير مع
الكوريني).
تطبيق اخلدمات عرب شبكة اإلنرتنت (ملئ سند الـمرور على مستوى
اجلمارك،إيداع العرائض ،اإلطالع على التعريفة اجلمركية جلميع
الـمواد ،إجراءات التجارة اخلارجية،وكذالك كل النصوص القانونية
اليت خيضع هلا النشاط اجلمركي ).
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مصرنه املوظومة
البوكية واملالية

تطوير اإلمالم
اإلحصائي
االقتصادي
واالجتمامي

 إطالق منتجات مالية بديلة "اإلسالمية" على مستوى البنوك والتأمينات
(مت اجناز العملية على مستوى  34وكالة بنكية عمومية)،
 استكمال الـمشروع التمهيدي للقانون حول التأمينات.
 تطوير أدوات الـمعاملة النقدية ووسائل الدفع اإللكرتوني من خالل
إطالق  20وكالة رقمية تسمح بوظائف جديدة (اإلطالع على الرصيد
عن بعد ،طلب دفرت الشيكات والبطاقات البنكية عرب اإلنرتنت ،وكذلك
كشوف الـمعامالت.)......
 استكمال مشروع مرسوم حول منتج تكافل ( )TAKAFULالذي يسمح بتطوير
منتجات التأمني البديل.
 الشروع يف استغالل الدفع عرب شبكة اإلنرتنت لبعض منتجات التامني
(األضرار واألشخاص) والدفع عرب النقال اليت توجد قيد التحضر.
 تعميم الـمحطات النهائية للدفع اإللكرتوني يف وكاالت الـمؤسسات
العمومية للتأمني .
 متديد ختفيض الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الشركات اليت مت
تسجيل اسهمها يف البورصة ،لـمدة ثالث سنوات قصد تشجيع الـمؤسسات
على اللجوء اىل السوق الـمالية لتغطية حاجات التمويل .
 إحلاق الديوان الوطين لإلحصائيات بوزارة الرقمنة و اإلحصائيات،
 استكمال مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن تعيني أعضاء الـمجلس
الوطين لإلحصائيات قصد إنعاشه،
 االنطالق يف مسار وضع الـمنظومة اإلحصائية الـمحلية،حيث مت وضع
خاليا إحصائية على مستوى الواليات والبلديات ،مع الشروع يف عملية
مجع الـمعطيات االقتصادية واالجتماعية على الـمستوى البلدي .

بعنوان جلنة الوقاية من جائحة كوفيد.

22

 تنظيمأشغالجلنة الوقاية،الـمكلفةبتقييم اثارجائحة (كوفيد)22 .
تطوير الوظيفة
اإلستشرافية

 تقديم تقرير اللجنة.

بعنوان خمطط اإلنعاش االقتصادي:

 الـمشاركة يف األشغال التحضريية ويف تنظيم الندوة الوطنية حول
اإلنعاش من أجل اقتصاد جديد 22 ،ـ  22أوت ،0202
 اعداداإلطارالـمنهجيملتابعةتنفيذأعمالخمططاإلنعاش االقتصادي،
 إعداد  0تقارير لـمتابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات
 حتريرالوثيقةالنهائيةاملتعلقةمبخططاإلنعاشاالقتصادي 0202ـ .2024
وزيادة على ذلك ،مت إعداد مذكرتني ،تتعلق إحداهما بإعادة دفع حركية
التشغيل وتستعرض األخرى حالة االقتصاد الوطين يف  0222والظرف
االقتصادي يف .0202
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يف إطار تنفيذ الوظيفة االستشرافية
 اإلنطالق يف ثالث ( )20دراسات استشرافية ،والرهانات االسرتاتيجية
والنقدية لبالدنا ،ويتعلق األمر مبا يلي:
 الدراسة االستشرافية حول األمن الغذائي؛
 الدراسة االستشرافية حول األمن الطاقوي؛
 الدراسة االستشرافية حول الرأمسال البشري والشباب.
 االنطالق بالتعاون مع جلنة  CEAيف حتقيق جرى يف إطار دراسة حول االنتعاش
،

االقتصادي بعد أزمة كورونا ،ودراسة حول تثمني الـموارد الـمنجمية.

 1.1تشجيع النهوض االقتصادي.

ترقية إطار

تطوير املؤسسة

التحسني املعتبر
ملواخ األممال

 الـمشروع التمهيدي للقانون حول ترقية االستثمار قيد االستكمال،
 الـمصادقة على إطار قانوني يتعلق بالـمؤسسة الـمصغرة ،وخصوصًا:
وضع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حتت وصاية الوزارة
الـمنتدبة للمؤسسات الـمصغرة،
إعادة دفع حركية جهاز دعم تشغيل الشباب وعصرنته من خالل حتويل
وإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إىل "وكالة
وطنية لدعم وتطوير الـمقاوالتية".
مراجعة القانون األساسي للتكافل التعاضدي وضمان خطر القروض
الـممنوحة للشباب ذوي املشاريع من خالل إدخال مهام جديدة لـمرافقة
ومتابعة الشباب ذوي الـمشاريع الذين يواجهون صعوبة السداد،
مراجعة تدابري الدعم الـممنوحة حلاملي الـمشاريع.
 وضع تدابري وطريقة عملية باالتصال مع وزارة الـمالية لـمعاجلة مديونية
الـمؤسسات الـمصغرة،
 االنطالق ،مع وزارة الصناعة ،يف برنامج تعزيز نوعية وقدرات التصدير لدى
الـمؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة )( (PME/PMIحتديد احلاجات
إىل التكوين و  0قطاعات نشاط ذات قدرات كربى للتصدير).
 استكمال الـمشروع التمهيدي للقانون حول ترقية االستثمار،
 إعداد تقرير ،مع وزارة الصناعة ،قصد إصالح جملس مساهمات الدولة،
ومت تقديم اقرتاحات يف هذا الشأن،
 استكمال مشروع قانون حول الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،مع
وزارة الـمالية
 استكمال مشروع مرسوم تنفيذي حول الشباك الوحيد الـمخصص إلمتام
اإلجراءات اجلمركية عند االسترياد ،والعبور ،والتصدير .
 تطبيق تدابري إلغاء قاعدة  22/42وحق الشفعة يف إطار أحكام قانون
الـمالية التكميلي لسنة  0202وقانون الـمالية لسنة .0202
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بعنوان التنمية االقتصادية

ترشيد االنتشار
اإلقييمي ليتومية
االقتصادية
واستغالل العقار
االقتصادي

 استكمال مراجعة قانون االستثمار ،الذي ينص على إلغاء اجمللس الوطين
لالستثمار ) (CNIواإلبقاء على الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )(ANDI
كمخاطب واحد للـمستثمر،
 استكمال الـمشروع التمهيدي الذي يعدّل األمر رقم  22ـ  22والنصوص
الـمتخذة لتطبيقه ،والـمتعلقة مبا يأتي:
مشروع إنشاء الديوان الوطين للعقار الصناعي )( (ONFIمت استكمال املرسوم
التنفيذي) الذي يهدف إىل إحداث هيئة وحيدة بعد دمج اهليئتني
الـموجودتني  ANIREFو DIVINDUS
شروط وكيفيات منح امتياز األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة
والواقعة على مستوى الـمناطق الصناعية ،واألصول الباقية للـمؤسسات
اليت مت حلّها واألصول الفائضة للمؤسسات العمومية االقتصادية واملوجهة
إلجناز مشاريع االستثمار :معايري وشبكة تصنيف طلبات الـمنح.

 االنطالق يف عملية التدقيق والتقييم للقدرات االقتصادية والعقارية
حلافظة القطاع العمومي التجاري الصناعي ).(SPMI
 مراجعة اإلطار التنظيمي الذي حيكم صناعة املركبات ونشاط السيارات
اجلديدة ،والصناعات الكهربائية واإللكرتونية والكهرومنولية ،واملناولة،
وكذلك استرياد الشبكات الـمجدّدة.
بعنوان إعادة تنظيم العقار السياحي ،مت تسجيل ما يأتي:
 02 ملفا من ضمن  04منطقة توسع سياحي مت استكماهلا واقرتاحها،
وجتري دراسة  04ملفا آخر لـمناطق توسع سياحي جديدة،
 استفادة  220موقع من التمويل قصد تهيئتها ،وجتري تهيئة  22مناطق
توسع سياحي أخرى.

بعنوان التهيئة السياحية:

تطوير إستراجتية
الفروع الصوامية
واملواجم

 توجد  20دراسة لـمخطط التهيئة السياحية قيد االنتظار لعرضها على
اللجنة الوزارية املشرتكة ،وتوجد  22دراسات أخرى قيد استكمال إجراءات
الـموافقة عليها.
 اجناز تقرير يتعلق بالصناعات التحويلية (احللفاء)،
 اجناز تقريرين ( )0يتعلقان حباجات الصناعة التحويلية للبطاطس
وقدرات زيت الزيتون و تقديرات تصديرها .
 استكمال مراجعةقانوناملناجم(24ـ)22بهدفضمانجاذبيةقطاع املناجم،
 اإلنطالق يف الـمشاريع الكربى الصناعية الـمنجمية الـمهيكلة ،حتويل
الفوسفات (والية تبسة) منجم احلديد يف غار جبيالت (والية تندوف)
استغالل منجم الزنك والرصاص يف وادي أميزور (والية جباية)،
 االنطالق يف مشروع إنشاء شركة تطوير واستغالل منجم بالد اهلضبة
(تبسة) والتحويل الكيميائي للفوسفات وصناعة ألمسدة يف اجلزائر،
 اإلنطالق يف برنامج استثنائي يف البحث الـمنجمي للبحث عن الباريت
و الفحم و البوتاس و الرتبة النادرة......
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بعنوان الـمحروقات

تطوير املوارد
الطاقوية

 استكمال  00نصا تطبيقيا لقانون الـمحروقات ،
 حتديد أسعار منتجات الطاقة (الـمحروقات ،وغاز البرتول الـمميع
الـمستعمل كمحروقات ،والكهرباء والغاز)،
 استكشاف وتطوير  224ألف مرت من احلفر يف  ،0202مع االنتهاء من حفر 200
بئرا ،أي ما نسبته  %22مقارنة بسنة ،0222
 تصدير  20,0مليون طن موافق برتول ) (TEPمن احملروقات ،بقيمة  02مليار
دوالر أمريكي ،أي مستوى اخنفاض قدره  %22و  %22مقارنة بنسبة ،0222
ويف الـمعدل ،فان أسعار النفط ارتفعت إىل  20دوالر للربميل يف  ،0202مقابل
 02دوالر للربميل خالل السنة الـمالية ،أي ما ميثل خسارة يف حدود  00دوالر
للربميل ( ـ .(%04
 بلوغ حوالي  2022كلـم من النشاط الزلزالي ) ،(2Dأي اخنفاض قدره ،%20
وارتفاع قدره ( (%22+من النشاط الزلزالي )(3Dيف حوالي  23222كلـم مربع،
أمثر عن اجناز  22اكتشافا ،منها  2اكتشافات من الزيت ،و  3اكتشافات
من غاز الـمكثفات و  0اكتشافات من الغاز .
 وإنتاج  220مليار مرت مكعب موافق برتول من احملروقات األولية و  02مليون
طن من الـمنتجات الـمكررة ،و  02مليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي
الـمميع  ،GNLأي مستوى اخنفاض قدره  %22و  %20مقارنة بسنة .0222
 البدء يف تشغيل مكمنني اثنني (بركني مشال وتينهرت حنو أوهانت) بإعادة
تأهيل لوحدات الثانوية اجلنوبية حلاسي مسعود وإعادة دفع حركية
حقل احلمراء وحاسي الرمل واستكمال الدراسة املتعلقة بتطوير مناهج
االسرتجاع الـمدعم حلقل حاسي مسعود،
 استكمال  2دراسات لتقييم قدرات أحواض تندوف والشلف وفرسيكا وبشار،
بهدف إعادة جتديد االحتياطات،
 اإلعداد اجلاري للدراسات املتعلقة مبشاريع برنامج تطوير البرتوكيمياء
(الـميثيل الثالثي وبوثيل األثري( »( ،«MTBEواخلطي الكيل بنزان) »«LAB
ومركب ( PDH/PPأرزيو مع توتال) ،ومركب  PEHD/PPللبوليتيالن،
والتكسري البخاري للنفط ميثانول ومشتقاتها).
 رفع مستوى إنتاج بنزين مصانع التكرير الـمجودة واستبدال الغازوال يف
حمطات ضخ الـمياه عني صاحل ـ تامنغست (التوقف عن اسرتاد البنزين
ابتداء من أول جانفي  0202واإلنتقال اىل استعمال أنواع البنزين اجلديد،
الـمرتقب يف أول أفريل .)0202
 استكمال دراسة اهلندسة التمهيدية ( )feedملشروع مصنع التكرير حباسي
مسعود ( 4ميغاطن) ومراجعة حافظة مشروع التكسري للفيول ـ ـ RA1K
سكيكدة،
 االستكمال اجلاري لقنوات نقل الغاز وقنوات نقل البرتول اآلتية،GG142'' :
خط (اجمدل ـ برج منايل) OBI 11''/11''،خط (الـمسيلة ـ جباية) ''،GPDF 48
(خط العريشة بين ـ صاف) ،وأنبوب نقل الغاز "( "Gazoduc 12تيغنتورين ـ
السكريفاف).
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بعنوان الكهرباء وتوزيع الغاز.

 بداية تشغيل حمطات توليد كهرباء اجلديدة اليت ساحمت ببلوغ طاقة
ثابتة للكهرباء قدرها  00جيغاواط بدل  00جيغاواط يف .0222
 إنتاج  32ترياواط/ساعة من الطاقة الكهربائية يف  0202بنسبة اخنفاض
قدره  %0مقارنة بنسبة .0222
 اجناز أكثر من  2022كم من اخلطوط الكهربائية (الضغط العالي،
والضغط الـمتوسط والضغط املنخفض) و  324مركز (الضغط املتوسط
والضغط الـمنخفض) وكذا  242كم من األنابيب و  22مركز للغاز.
 االستالم اجلاري لـمحطتني ( )0لتوليد الكهرباء يف بالرة ( 222ميغاواط)
والنعامة ( 022,4ميغاواط)،
 االنطالق يف وضع منصة رقمية لـمتابعة الرخص الـمتعلقة باسترياد
واقتناء وتصدير الـمنتجات الكيميائية اخلطرة.
 مراجعة آجال صالحية الرخص القتناء الـمنتجات احلساسة من السوق
الوطنية (سنة واحدة بدل  0أشهر).
 تعديل القرار الـمتعلق بتسليم االعتماد اخلاص بالـمواد والـمنتجات
الكيميائية اخلطرة.
 االنطالق الـمنهجي ألشغال ربط الـمستثمرين الـموجودين بالقرب من
الشبكات الكهربائية والغازية،
 الشروع يف أشغال الربط دون إلزامية دفع تسبيق على كشف الـمقايسة،
وإعادة اجلدولة على مدة  00شهرًا من دفع الـمقايسة.
 وضع منصات رقمية إلدخال ومتابعة طلبات الرتخيص مبمارسة األنشطة
املرتبطةبالقطاعوكذانشاطاتربط املستثمرينبشبكةالكهرباء والغاز،
 حتويل إجناز الـمدينة اجلديدة حاسي مسعود إىل وزارة السكن (نشر
الـمرسوم الذي حيدد مهام وتنظيم مؤسسة الـمدينة اجلديدة ،وحتويل
الوثائق اإلدارية والـمالية ،وتقديم عملية التحويل للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعنوان إقامة اإلطار التنظيمي والتشريعي الـمتعلق بالصناعة
الصيدالنية ،مت تسجيل:

الصوامة

الصيدالنية

 صدور األمر رقم  02ـ  20الـمؤرخ  02غشت  ،0202الذي يعدل ويتمم القانون
رقم  22ـ  22الـمؤرخ يف  0يوليو  0222والـمتعلق بالصحة؛
 إعداد ونشر أربعة ( )2مراسيم تنفيذية تتعلق بكيفيات تسجيل الـمواد
الصيدالنية ،وكيفيات الـمصادقة على الـمستلزمات الطبية واللجنة
اإلقتصادية القطاعية املشرتكة لألدوية ،والوكالة الوطنية للمنتجات
الصيدالنية ،وكذا نصوصها التطبيقية ( 2قرارات).
 استكمال مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتعلق بالـمؤسسات الصيدالنية.
 التنصيب الفعلي للجان التسجيل والـمصادقة وكذا اللجنة اإلقتصادية
القطاعية الـمشرتكة لألدوية.
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بعنوان تطوير الصناعة الصيدالنية من خالل مشاريع ذات قيمة مضافة
عالية ،جتدر اإلشارة إىل:
 تدشني خط إنتاج "فارينوكس" الـمماثل بيولوجيا إلينوكسابارين عن
طريق احلقن "لوفنوكس" بقدرة  342222وحدة يوميا،
 توقيع "صيدال" على اتفاق شراكة مع خمابر فايزر ومذكرة تفاهم مع
شركة كورية "."CKD OTTO
 حتضري مشروع الشراكة بني جمموعة "صيدال" وصاحب الريادة
الدامناركي لألنسولني "نوفو نورديسك".

بعنوان تعزيز قدرات إنتاج الدواء ووسائل احلماية والتشخيص يف إطار
حماربة وباء كوفيد ،22.مت تسجيل:
 زيادة عدد مصنعي األقنعة الواقية الطبية من  2إىل ( 20بلوغ قدرة إنتاجية
يومية بـ  3222222قناع من النوع اخلاص بالعمليات اجلراحية ،و 2022222
قناع واقي من نوع ".)"KN95
 زيادة القدرة اإلنتاجية لألقنعة الواقية البديلة (بلغ عدد الـمنتجني .)2004
 رفع عدد مصنعي اإلكسجني الطيب من  0إىل  2مع توحيد وسائلهم
الـمتاحة (القدرة اإلنتاجية اليومية  02222222لرت).
 االنتقال إىل التصنيع الـمحلي لوسائل أخذ العينات والتشخيص (علب
أخذ العينات ،فحص الكشف عن الفريوس " "PCRوالفحوص السريعة
الـمتعلقة بالدم والـمضادة للجينات).

فيما خيص ضبط السوق عرب إقرار شهادة الضبط عند اإلسترياد ،فقد
سجل:

 توقيع  4222شهادة سنة ،0202
 حظر استرياد املنتجات املصنعة حمليا بكمية كافية و/أو مبخزون فائض،
 حماربة تضخيم الفواتري (الـمراقبة املؤكدة ألسعار الـمستلزمات الطبية
والـمواد األولية ،علما أنها غري خاضعة لإلدارة وبإمكانها أن تشكل تضخيم
الفواتري).

بعنوان التصديق التلقائي لألسعار املقرتحة من املؤسسات الصيدالنية
الطالبة للتسجيل ،مت القيام بتسجيل  002دواء مصنع حمليا.
يف إطار الوقاية ورفع النفاذ الـمحتمل للمخزونات ،فقد مت تسجيل:

 الـمتابعة الـمستمرة لوضعية الـمخزونات الـمصرح بها كل أسبوع من
طرف الـمتعاملني،
 إنشاء جلنة مكلفة باإلشراف على السوق تضم جمموع الـمتعاملني
الـمتدخلني يف سلسلة الدواء وكذا ممثل أصحاب الطلب.
يف حمال السياسة اجلديدة لتحديد أسعار الدواء اخلاضع للتسجيل ،فقد
مت تقييم نسبة اإلدماج مع مراعاة تكلفة الـمدخالت الـمستوردة وحتديد
األولويات يف جمال التسجيل فيما خيص التصنيع الـمحلي.
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تعزيز القدرا
املؤسساتية في
مجال التطوير
الصوامي واملوجمي

تثمني اإلنتاج
الوطوي

حتضري برنامج وزاري مشرتك لتكوين الشباب ،السيما فيما خيص استغالل
الذهب.
 استكمال مشروع قانون إطار يتعلق مبحاربة الغش،
 إعداد خارطة وطنية رقمية للمنتجات اجلزائرية،
 إلغاء القانون رقم  20ـ  22الـمتعلق باستثمار حق الشفعة الـمخول للدولة
الـمنصوص عليه يف الـمادتني  02و  02من القانون ذاته ،باستثناء التنازل
عن حصص الشركات يف اهليئات اليت متارس نشاطا اسرتاتيجيا يتطلب
ترخيصا من احلكومة،
 اإلعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة لعمليات بيع الشعري والذرى
الـموجهة لتغذية الدواجن على غرار تلك الـمواجهة لتغذية الـمواشي.
 اإلعفاء من حقوق اجلمارك والرسم على القيمة الـمضافة للعمليات
الـمتعلقة باسترياد بذور الصويا الـموجهة إلنتاج الزيت الـمصفى على
أساس نبات الصويا،
 إلزام الـمستوردين وحمولي السكر األمحر وزيت الصويا اخلام باالستثمار
يف إنتاج الـمواد األولية،
 مواصلة برنامج إعداد األنظمة التقنية قصد التأكد من نوعية املنتجات
الـمستوردة وكذا لتشكيل أداة حاجزة غري تعريفية (ختص هذه األنظمة
التقنية على اخلصوص ،فروع الصناعة الغذائية (األجبان واللحوم)
ومواد البناء (اجلري واجلبس واحلصى واخلرسانة الـمسلحة.)...

 الرتخيص باسترياد سالسل وجتهيزات اإلنتاج الـمجددة ،غري جتهيزات
نقل األشخاص والسلع مواد التجهيزات اجلديدة،
 إدراج تدابري يف قانون الـمالية حتظر استرياد الـمنتجات الفالحية خالل
فصل اجلين وكذا حلوم األبقار،
 إطالق عملية تعريف الـمواشي (عملية منوذجية مسّت  2400رأس أبقار يف
جباية و  22222بتلمسان)،
 إطالق مشروع إجناز مصفاة حاسي مسعود بطاقة  4ماليني طن (مرحلة
اهلندسة)،
 تسجيل  002دواء مت تصنيعه حمليا يف انتظار التسجيل منذ عدة سنوات.
زيادة على ذلك ،وقصد محاية الـمنتوج احمللي من الـممارسات غري الشرعية
وحتضري عالمة وطنية ،مت استكمال قرار وزاري مشرتك حيدد الشروط
والكيفيات الـمطبقة على الوسم بالرتميز العمودي على الـمنتجات املوجهة
لإلستهالك البشري.
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ترشيد االستيراد
وترقية الصادرا

 متاستكمالمشروعالقرارالـمتضمنحتينيقائمةالـمواداخلاضعة للرسم
اإلضايف الـمؤقت الوقائي،
 إدماج نشاطات استرياد الـمواد األولية من الـمنتجات والسلع الـموجهة
للبيع على حالتها ضمن النشاطات الـمعنية بتطبيق القاعدة ()%22/42
على االستثمارات األجنبية،
 مت خفض الواردات إىل  3,4مليار دوالر أمريكي عند نهاية  0202من  22مليار
دينار الـمستهدفة،
 مت اقتصاد مبلغ  0,0مليون دوالر أمريكي من استرياد زيوت التشحيم و 20
مليون دوالر من كميات البرتول اخلام الـمستوردة {( }BRIاستبدال
كميات البرتول اخلام الـمستوردة بأحد األعباء الداخلية) من خالل رفع
إنتاج وقود الـمصايف الـموجودة إىل أقصى احلدود وكذا تعويض استعمال
الغاز أويل يف حمطات الضخ ألنبوب الـمياه عني صاحل ـ تامنغست،
 متت الـمصادقة على االتفاق الـمتضمن إحداث منطقة التبادل احلر
اإلفريقية من قبل الربلـمان.
وقد مت استكمال التقارير التقييمية التفاق الشراكة مع االحتاد األوروبي،
واتفاق املنطقة العربية الكربى للتبادل احلر ،واالتفاق التعريفي التفضيلي
مع تونس ،ومت عرض ذلك على تقدير السلطات.

زيادة على ذلك ،وفيما خيص ترقية الصادرات:
 استكمال الوثيقة الـمتعلقة بإثراء االسرتاتيجية الوطنية للصادرات،
 إدخال تسهيل لفائدة عمليات التصدير خارج الـمحروقات وذلك بالسماح
بتحرير السلعة عند التصدير وإرجاء معاجلة الـمنازعات الـمحتملة،
 استكمال مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتعلق بالـمناطق التجارية احلرة
اخلاصة بالتصدير،
 وضع آلية على مستوى احلدود الربية (النقطة الكيلومرتية  )2تسمح
بتصدير الـمنتوجات اجلزائرية حنو مالي والنيجر وموريطانيا،
جكْسْ)
 إنشاء أرضية عند التصدير ووضعها على مستوى (أَ ْل َ

تطهير اجملال
التجاري

 فيما خيص السجل التجاري اإللكرتوني ،امتثل  220222422تاجر هلذه
الـمتطلبات من جمموع  022042422أي ، % 04,22
 استالم سوقني للجملة يف والييت اجللفة ومعسكر وإحياء نشاطات سوقي
سطيف وعني الدفلى،
 نشر أربعة ( )2مراسيم تنفيذية تتعلق بالقرابة وطرق التحليل (مراقبة
الغش وحماربته)،
 استالم أربعة ( )2خمابر سنة  0202وعشرة ( )22أخرى مقررة لسنة 0202
خمصصة لـمراقبة النوعية وقمع الغش وكذا اعتماد مثانية ( )2خمابر،
 استكمال مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بوضع شبكة خمابر للتجارب
والتحاليل،
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اإلنتقال

الطاقوي

 الدخول حيز التنفيذ لقرار وزاري مشرتك يتعلق بشروط ممارسة جتارة
الـمقايضة وجتارة اجلملة يف جويلية سنة  0202على مستوى واليات
اجلنوب األربع (أدرار وتامنغست وإليزي وتندوف)،
 وجود دفرت للشروط قيد التحضري خبصوص احلصول على مثانية ()2
خمابر متنقلة للمراقبة التحليلية للمنتجات الغذائية،
 يف إطار تقييم نظام تعويض تكاليف النقل الربي للسلع حنو واليات
اجلنوب ،فإن اإلطار التنظيمي اخلاص بذلك قيد اإلعداد وذلك بهد
 توحيد منط التموين وحتديد عدد الواليات الـمستفيدة،
 مت استكمال مشاريع مراسيم تنفيذية تسمح بتقييم أنظمة اإلنتاج
والتوزيع للحليب والدقيق األبيض والدقيق الـمدعمة وجهاز تعويض
أسعار زيت الـمائدة والسكر األبيض.
 مت حتضري دفرت شروط من أجل إطالق  222ميغاواط يف احملطات الشمسية
والكهربائية الضوئية ،ومن ضمن األولويات انشاء شركة إلجناز حمطات
انتاج الكهرباء انطالقا من مصادر متجددة وحتيني عملية البحث عن
قطع األراضي الـمعنية سلفا،
 إجياد حلول للطاقة الشمسية للقرى والـمساكن الفردية والـمساجد
واملدارس وبعض النشاطات االقتصادية السيما منها النشاطات الفالحية
والنشاطات الزراعية الرعوية،
 تأهيل التنظيم الـمتعلق بتشجيع إنتاج الكهرباء انطالقا من مصادر
متجددة،
 إنشاء معهد االنتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة وإطالق تكوين فيما
بعد التدرج الـمتخصص يف ميدان االنتقال الطاقوي (القرار رقم 2223

الـمؤرخ يف  00ديسمرب سنة  0202الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي)،

 حتويل  %02من حضرية البنزين إىل غاز الربوبان الـمميع وقود
وذلك على مستوى اإلدارات والـمؤسسات العمومية (أي  0022سيارة من
جمموع ،)22322
 إجناز دراسة جتريبية للتصنيع الوطين جملموعة التحويل ( GPL/Cنسبة
اإلدماج ،)%02
 التصديق على سخان الـماء الشمسي اجلزائري من طرف مركز تطوير
الطاقات الـمتجددة ،وحتديد الـمؤسسات الوطنية لتصنيع سخانات
الـمياه الشمسية ووضع آلية مالية حتفيزية لتشجيع األُسر على اقتناء
هذه السخانات.
)(GPL/C

الفالحة والصيد
البحري العصريني،
من أجية أمن
غذائي أفض

الفالحة

 بهدف تشجيع االنتاج الوطين من بذور البطاطا وتعميم استعمال ذلك
مع  %22من الـمساحة الـمزروعة ،مت تسجيل ربح قدره  3ماليني أورو نتيجة
لتقليص الواردات من البذور مبقدار  202322طن يف السنة الـمنصرمة
إىل  022322طن يف سنة ،0202
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بعنوان الري التكميلي ،مت تسجيل يف سنة :0202
 رصد  2422023هكتار موزعة على  00والية و  044بلدية و  02222منطقة،
بالنسبة لـ  202402مستثمرة مع جتاوز األهداف الـمحددة  2232222هكتار،
بتوسعة  022222هكتار ،أي زيادة قدرها  32023هكتار،
 حشد الـموارد الـمائية من خالل  202022كل منشآت الري جمتمعة،
 مراجعة نظام الدعم املوجة ملنشآت الري الصغرية اليت يف طور االستكمال،

يعنوان التسهيالت الـممنوحة خالل احلملة الفالحية:
 إحداث شباك وحيد على مستوى تعاونيات احلبوب والبقول اجلافة ،قصد
تسهيل احلصول على قرض محلة "رفيق"،
 إىل غاية اليوم ،بلغ عدد الـملفات الـمودعة على مستوى الشبابيك
الوحيدة  202202ملفا مت قبول  202220ملفا ،أي بنسبة  %23مقارنة مبا
يقابل ذلك من مساحات جاهزة لزراعتها قدرها  0222222هكتار،
 ختفيف اإلجراءات والـملفات الـمتصلة بالتموين من الـمدخالت ،ورصد،
على مستوى تعاونيات احلبوب والبقول اجلافة ،حجم مليون قنطار من
األمسدة مقابل  2022222قنطار خالل احلملة الـمنصرمة،
 مراجعة االتفاقيات مع البنك اجلزائري للتنمية الفالحية فيما خيص
قرض محلة "رفيق" وقرض "التحدي" ،مع ختفيف إجراءات منح القروض
وتوسيع ذلك ليشمل مجيع فروع النشاط،
 إطالق عملية حتديد الـمواشي :خصت العملية الرائدة الـمواشي من أبقار
يف واليتني (جباية  22400رأس وتلمسان  222222رأس)،
 برنامجتوصيلالكهرباءالفالحية :ختص هذه احلصيلة  002222مستثمرة،
منها 022222مستثمرةيفاجلنوب ،لقوام مادي يقدر بـ  222220كلم منها
 022322كلم على مستوى اجلنوب،
 وضع و/أو مراجعة انظمة الدعم( :التموين "بالنخالة" الـمتأتية من
الـمطاحن ،لفائدة الـمربني ،التشجيع على إنشاء مشاتل لألبقار الولود،
دعم حفر اآلبار ،إدماج احلليب الطازج مع احلليب الـمبسرت الـموضب
الـمدعم (احلليب يف أكياس) ،دعم الـمنتوجات الفالحية (الطماطم
الصناعية والبطاطا والثوم) ،دعم منشآت الري الصغرية،

بعنوان التدعيم الـمؤسساتي:
 تنظيم الـمهنة من أجل إنشاء تعاونيات فالحية (الـمرسوم التنفيذي
رقم  02ـ  032الـمؤرخ يف  02سبتمرب سنة  0202الذي حيدد القواعد الـمطبقة
على التعاونيات الفالحية)،
 إنشاء الديوان الوطين لتنمية الفالحة الصناعية يف األراضي الصحراوية
قصد ترقية االستثمار الفالحي يف الـمناطق الصحراوية وتنمية الزراعات
الصناعية كالزراعات الزيتية والشمندر السكري.
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ويف هذا اإلطار ،متت مباشرة عمل مع الوكالة القضائية اجلزائرية يف شهر
أوت  0202لتحديد احلافظة العقارية اليت ينبغي وضعها حتت تصرف
الديوان الوطين لتنمية الفالحة الصناعية يف األراضي الصحراوية على
مساحة ترتبع على  3,4ماليني هكتار ،ومتّ حتديد طاقة كامنة عقارية
تبلغ  4222222هكتار ،كمرحلة أوىل،
 حتسني اإلطار التشريعي وتعزيزه من خالل إعداد ثالثة ( )0مشاريع
متهيدية لقوانني (النظام الغابي ،محاية األراضي الفالحية وأراضي
الرعي)،
 تعزيز جهاز البحث :عرب إنشاء مخس ( )4وحدات حبث مبوجب قرارات
وزارية مشرتكة مؤرخة يف  20أكتوبر سنة .0202

بعنوان تنمية الفروع االسرتاتيجية:
الذُرى :يف مساحة مزروعة انتقلت من  32هكتار سنة  0222إىل  22022هكتار
خالل محلة  0202مع إنشاء نقطة جتميع هي فيد اإلجناز من الديوان
الوطين ألغذية األنعام،
الكولزا :إطالق برنامج على  02022هكتار منها  22222هكتار من البذور للسماح
ببذر قرابة  2222222هكتار السنة القادمة يف إطار القضاء على األراضي البور،
الشمندر السكري :إقامة منصات للتجارب على مستوى الـمحطات التابعة
للمعهد التقين لزراعة البقول والزراعات الصناعية واملعهد التقين للزراعات
الكربى والفالحني علىمستوى واليات اجلنوب :أدرار ،الوادي ،تقُرت ،غرداية،
والواليات الشمالية :عني الدفلى ،قالـمة ،سيدي بلعباس ،الطارف،
3
 إجناز مركبات التربيد :االنتهاء من  20مشروع بقدرة تربيد  2422222م
أي  (iأربع ( )2منصات لوجيشة للتربيج (ii ،مثانية ( )2مركبات تربيد
للتخزين و  (iiiمركب تربيد واحد للتجميع،
 استئنافنشاط الصيد الـمقننبعد04سنةمنالتوقفمع تنصيباجمللس
األعلى للصيد،

بعنوان تنمية الغابات:
 مت غرس  22,4مليون شجرة يف إطار الـمخطط الوطين للتشجري،
 إحياء السدّ األخضر :إنشاء جهاز وزاري مشرتك لتنفيذ الربنامج الوطين
لـمكافحة التصحّر،
يف جمال التنمية الريفية ،مست أعمال قطاع الفالحة اجلوانب اآلتية:
 إجناز وإعادة تأهيل  22222مللرت من نقاط الـمياه اخلاصة بالرعي (احلفر
واآلبار) مع استهداف  4222مللرت،
 وضع  20وحدة للتجهيز تستخدم الطاقة الشمسية حتت تصرف صغار
الفالحني مع استهداف  222وحدة،
 إنشاء  202وحدة صغرية لرتبية الـماعز (الوحدة  :تَ ْيسَيْن وعشر ()22
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معزات أو (مخس ( )4معزات وتيس واحد) مع استهداف  322وحدة،
 إجناز  202حوض صغري لتجميع الـمياه ( 22م 0كأقصى حدّ) مع استهداف
 222وحدة،
 وضع  02000وحدة جتهيز ألنظمة السقي املقتصدة للمياه ( 2,4هكتار
استهداف  22204وحدة،
كأقصى حد) ،حتت تصرف صغار الفالحني ،مع
2
 اقتناء  032بيت بالستيكي أنبوبي مبساحة  22م كأقصى حدّ ،مع
استهداف  030وحدة،
 إجناز  22242ملجأ صغري لتخزين املنتجات الفالحية ،مع استهداف 22022
وحدة،
 وضع  222وحدة من خاليا النحل ،لفائدة صغار الفالحني ،مع استهداف
 040وحدة و  022222غرس وجهاز ،مع استهداف ،422222
 فتح وتهيئة  224كلم من املسالك الفالحية ،مع استهداف  022كلم،
 حشد الـموارد الـمائية من خالل إجناز  02نقطة مياه ،مع استهداف 32
وحدة،
 غرس األشجار غري الـمثمرة 0202422 :مغروس ،مع استهداف 4242332
شجرة،

بعنوان تربية الـمائيات البحرية على نطاق واسع:

 إجناز مثانية ( )2مشاريع استثمارية خاصة جديدة يف تربية األمساك
البحرية على نطاق واسع (جباية وبومرداس وتيزي وزو)،
 ثالث ( )2مؤسسات جديدة لرتبية الـمحار (بومرداس وعني تيموشنت)،
 منح امتيازات إلجناز مزرعتني لرتبية اجلمربي (غليزان وتيبازة).

بعنوان تربية الـمائيات يف املياه العذبة على املستوى القاري والصحراوي:

 إطالق ثالثة ( )0مشاريع مبتكرة لزراعة الطحالب (خنشلة وعني الدفلى
وتلمسان) ومشروع تربية األمساك واألعشاب الـمائية ومشروعني يف
تامنغست (سبريولينا و أمساك تيالبيا)،
 استغالل الـمزرعة النموذجية لرتبية اجلمربي حباسي بن عبد اهلل (ورقلة)
ودخول وحدتها لصناعة األغذية خط اإلنتاج،
 االنطالق يف إنشاء بؤرتني يف بومساعيل وزموري من جممل ست ( )0بؤر
الـمقررة يف برنامج عمل القطاع،
 تطويرتربيةالـمائياتالـمدجمةمعالفالحة(تكوين 02222مزارع ومرافقة
عملية زرع أحواض الري التابعة هلم).

بعنوان تربية الـمائيات يف عرض البحر:

 إعداد نصوص تنظيمية حتكم نشاط الصيد البحري الكبري والتكفل
بالنقل والتوصيل وتسويق منتجات الصيد البحري،
 صيد التونة احلمراء احلية بعنوان سنة  ،0202ومت صيد إمجالي احلصة
الـممنوحة للجزائر ( 22042طن) بواسطة السفن الثالث والعشرين ()00
احلاملة للراية الوطنية واليت شاركت يف عملية الصيد هاته،
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بعنوان تربية الـمائيات وتسيري واستغالل الصيد البحري التقليدي
والساحلي:
 استكمال الدراسة الـمتعلقة مبخطط تهيئة وتسيري الـمصائد اجلزائرية
وإطالق وضع  22خمطط خاص بالواليات الساحلية،
 تكوين  32غواص مهين الستغالل الـمرجان،
 إعداد نص تنظيمي يتعلق بالرتخيص باستغالل مواقع األحواض اجلافة
وكذا منوذج حتسني ظروف الرسوّ (شواطئ الرسوّ)،
 البناء والصيانة البحرية بقدرات وطنية ألسطول مراكب الصّيد وتربية
الـمائيات،
 إطالق منصة للصناعة الـميكانيكية البحرية تضم جمموع الـمتدخلني
الوطنيني يف ميدان الـمحركات البحرية،
 إطالق رابطة لـمراكز البحث الـمتعددة النشاطات للبحث التطبيقي
يف ميدان التكنولوجيات الـمائية.

بعنوان السياحة:
يف إطار ترقية وحتسني صورة الوجهة السياحية ومنتوجات السياحة:
 استكمال البطاقية التقنية لعصرنة  02محّاما محويا موزع على  22والية،
 الـمشاركة يف العديد من الـمعارض االفرتاضية وتوزيع األفالم الرتقوية
حول السياحة والصناعة التقليدية اجلزائرية وكذا استغالل العديد
من الـمنصّات الرقمية للرتقية واالشهار االلكرتوني،

من أج صوامة
سياحية وصوامية
حقيقية

بعنوان احلماية الفكرية لـمنتوجات الصناعة التقليدية وحماربة
الـمنتوجات الـمقلدة:
 مراجعة دفرت الشروط وإجراءات منح عالمة اجلودة لفخّار بيدر لتلمسان
(إطار التعاون الدولي )،(P3A
 وضع عالمة الدمغة على  022زربية.
يف إطار ترقية وتسويق منتجات الصناعة التقليدية واستغالل الفضاءات
العمومية ،مت القيام مبا يأتي:
 إعادة فتح ورشات وجمال احلرفيني يف دور ومراكز الصناعة التقليدية،
 تنظيم  022دورة تكوينية لفائدة  4422حريف قصد حتسني مستوياتهم
ونوعية منتوجاتهم وخدماتهم وكذا اختبارات التأهيل الـمهين من أجل
احلصول على بطاقة حريف،
 إعفاء احلرفيني من تكاليف اإلجيار (الـمحال ،الورشات واهلياكل
القاعدية للصناعة التقليدية)،
 مرافقة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف إلطالق تطبيقني
إلكرتونيني" :ألو حريف" وحمل البيع عرب األنرتانت،
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 موافقة ثالث ( )0مؤسسات خاصة (مؤسسة ناشئة يف ميدان عصرنة
مراكز الـمحطات النهائية للدفع اإللكرتوني ومؤسستني يف ميدان
الـمنصات الرقمية)،
 حتيني التكوين الـمعتمد على مستوى الـمدارس اخلاصة ( 24مدرسة
خاصة متخصصة يف الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية).

بعنوان الصناعة السينماتوغرافية:

 استكمال مشروع مراجعة القانون رقم  22ـ  20الـمتعلق بالسينما،
 استكمال ملف إنشاء الـمدرسة العليا للسينما (وأرسل الـملف لـمصاحل
الوزير األول)،
 إطالق مشروع إنشاء الـمركز السينماتوغرايف اجلزائري (استكمال
الـمراسيم التنفيذية املتضمنة حل الـمركز اجلزائري للسينما واملركز
اجلزائري لتطوير السينما).
 مرسوم تنفيذي يتضمن حتسني الوضعية االجتماعية الـمهنية "للمنتج
الثقايف".
 إطالق عمليةإلحصاء وترقيةالـمهن الفنية (مت حتيني مدوّنة الـمهن)،
 مراجعة كيفيات التمويل واملساعدات للسينما،
 إطالق مشروع إنشاء املركز السينماتوغرايف اجلزائري (استكمال املراسيم
التنفيذية الـمتضمنة حل الـمركز الوطين للسينما والسمعي البصري
وكذاالـمركزاجلزائري للسينماوالـمركز اجلزائريلتطوير السينما)،
 مرسوم تنفيذي يتضمن حتسني الوضعية االجتماعية الـمهنية "للمنتج
الثقايف"،
 إطالق عملية إلحصاء وترقية الـمهن الفنية بالتعاون مع مصاحل وزارة
العمل والوكالة الوطنية للتشغيل (مت حتيني مدونة الـمهن).
 يف إطار تأسيس الـمسابقة الفنية ،مت إطالق مسابقة "الفيلم الـمصنوع يف
الـمنزل" بالتنسيق مع التلفزيون اجلزائري قصد مرافقة األطفال خالل
فرتة احلجر،
 مراجعة كيفيات التمويل والـمساعدات للسينما.

بعنوان حتسني نوعية الربط بشبكة االنرتنات وتعميم النفاذ إىل
االنرتنت ذي التدفق العالي والعالي جدا ،فقد مت:

تطوير املوشآ
األساسية لدمم
تكوولوجيا
اإلمالم واالتصال

ـ فاالنسيا)

 استكمال أشغال مشروع الكابل البحري أورفال/ألفال (وهران
و(اجلزائر ـ فاالنسيا) والبدء يف استغالل النظام بطريقة فعالة بطاقة
ابتدائية قدرها  022جيغابايت" يف الثانية ونطاق الرتّدد الذي انتقل
من  2,3إىل  0,2تريابايت يف الثانية.
 إجناز  3220,20كلم من الروابط الـمصنوعة من األلياف البصرية من
بني  2222كلم الـمقرر إجنازها أي مبعدل إجناز ،%32,02
 إقامة  220موقع للحزم اهلرتزية الرقمية من  022الـمقررة أي مبعدّل تقدم
بنسبة ،%22
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 إجناز مشروع توسعة العمود الفقري (شرق/غرب)،
 استكمال العمود الفقري العابر للصحراء الـمنجز على أساس األلياف
البصرية4 :أشطرمن بني2متإجنازها ( 330,4كلم 2020/كلمأي  ،%02و
 4/0أشطر الـمسافة اإلمجالية الـمستكملة هي  202كلم من جمموع
 422أي ،)%22
 نشر تكنولوجيات ( LTE 4 G X FTTاجليل الرابع) ذات التدفق العالي
والعالي جدا 2002222 :دخول جديد إىل تكنولوجية  FTT Xو 2002222
دخول إىل تكنولوجية اجليل الرابع  4G LTEواليت مت إجنازها،
 حتديث شبكات الـمواصالت السلكية والالسلكية القدمية يف الـمدن
الكربى:مت حتديثما جمموعه 0202030نفادّ مطوّر على مستوى واليات
اجلزائر ووهران وقسنطينة،
 إعادة تهيئة استعمال الـمورد الطيفي للذبذبات الراديوية ورفع قدراتها
وترشيدها مع تزويد متعاملي اهلاتف النقال الثالثة بقناة جديدة
عرضها 4ميغاهرتزإضافيةيف حزمة  0222ميغاهرتز ).(Band B13 GPP
يف جمال حتسني نوعية اخلدمات العمومية للربيد ،متالقيام مبا يأتي:
 إعادة تأهيل  224مكتب بريد وإعادة تهيئة  224مكتب بريد آخر ،تهيئة
وإعادة تأهيل عشرة ( )22مراكز للفرز ومركز واحد للطرود الربيدية
(اجلزائر) و  04مركز لإليداع والتوزيع،
 اقتناء ونشر  022نظام للمراقبة عن طريق الفيديو من أجل تأمني 04
مركز إيداعوتوزيعوإقامة نظام الـمراقبةعنبعد لـمجمل مراكز الفرز.
بعنوان حتسني تعميم اخلدمات الـمالية وتعميم وسائل الدفع اإللكرتوني:
 توزيع احملطات النهائية للدفع اإللكرتوني ،بالـمجان ،مع خدمة املرافقة
والصيانة الـمهداة للتجار،
 توزيع  022222200بطاقة ذهبية ،أي بزيادة  % 004,24مقارنة بـ ،0222
 إطالق خدمة السحب بدون بطاقة اليت تسمح بإجراء عمليات سحب
األموال يف مجيع الشبابيك االلكرتونية بدون استعمال بطاقة سحب
األموال وإطالق خدمة "بريد باي" الدفع اجلواري،
 إطالق مشروع إنشاء مركز لليقظة ،واإلنذار ورد الفعل للهجمات
اإللكرتونية واهلجمات السربيانية ،يف إطار التعاون الثنائي بني اجلزائر
وكوريا اجلنوبية.
ويف جمال حتسني خدمة الربيد السريع على الـمستويني الوطين والدولي،
انتقل عدد الشبابيك يف بريد اجلزائر من  232إىل  .022وانتقل عدد
الوكاالت التجارية من  02إىل  00وكالة.
26

بعنوان اقتصاد الـمعرفة:

اقتصاد املعرفة

واالنتقال الرقمي
املسرع

 تأسيس القانون األساسي للمستشار يف االستثمار التشاركي من أجل
إنشاء وتسيري منصة التمويل التشاركي،
 وضع إطار قانوني حيكم الـمؤسسات الناشئة (إنشاء جلنة لـمنح عالمات
اجلودة للمؤسسات الناشئة ،والـمشاريع الـمبتكرة واحلاضنات وإدراج
شكل جديد من الـمؤسسات الناشئة "شركة ذات أسهم مبسطة")،
 إحداث صندوق استثمار موجه للمؤسسات الناشئة مت إنشاؤه مبساهمة
البنوك العمومية اليت قامت بتحرير  022مليون دينار بعنوان سنة ،0202
وكذا مؤسسة تسيري هياكل الدعم للمؤسسات الناشئة "الـمسرّعات
واحلاضنات"ويدعىهذاالصندوق "أجلريا فانتور" »،«ALGERIA VENTURE
 عدّة تدابري جبائية وشبه جبائية من أجل تشجيع الـمؤسسات الناشئة
(إلغاء بعض القواعد االحرتازية لشركات رأس الـمال االستثماري)،
 اإلعفاء من الرسم على النشاط الـمهين ) (TAPوالضريبة على أرباح
الشركات ) (IBSلـمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ احلصول على العالمة
مع سنة إضافية يف حالة التجديد،
 اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة ) (TVAوتطبيق نسبة  %4من حقوق
اجلمارك على التجهيزات ،الرسم على النشاط الـمهين ) (TAPوالضريبة
على أرباح الشركات ) (IBSوالرسم على الدخل الشامل)(IRGملدة سنتني،
 مراجعة قائمة حساب التخصيص اخلاص رقم  020ـ " 242صندوق دعم
وتطوير النظام البيئي للمؤسسات الناشئة" قصد تكييفه مع احتياجات
التمويل الـمعرب عنها يف مرحلة التمويل األولي،
 إعداد النصوص القانونية اليت تسمح للباحثني بإنشاء مؤسسات ناشئة
و/أو مؤسسات تابعة للوسط األكادميي مقابل تقديم خدمات مشرتكة
كاحلاضنات وخمابر التصنيع ،اليت ينبغي أن يضاعف عددها،
 برنامج التسريع املكتمل ،عدة شراكات لتمويل التكوين لفائدة املؤسسات
الناشئة (جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ) (COSOBومعهد التكوين
البنكي) (IFBوالبنك العالـمي والشركة املالية الدولية
العالـمية للملكية الفكرية ) )(OMPIوأوّل موقع للمسرعات يف حضرية
)(SFI

والـمنظمة

الرياح الكربى باجلزائر مت إجنازه بنسبة ( %22وسيتم استالمه عند
نهاية شهر جانفي) وثالثة ( )0مواقع أخرىهي قيد الدراسة،
 إنشاء خلية للوساطة مع اإلدارات ويهدف إنشاء هذه اخللية السماح
ألصحاب الـمشاريع بتخطي العقبات البريوقراطية (متت معاجلة أكثر
من  032ملف وساطة)،
 تنظيم ندوات مع الـمؤسسات الناشئة واحلاضنات ولقد قامت أول ندوة
وطنية للمؤسسات الناشئة) (ALGERIA DISRUPTحتت رعاية السيد رئيس
اجلمهورية بتنظيم زيارة للواليات :وقامت الوزارة بدعم الـمبادرات
والـمساهمات والربامج الـمرافقة.
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بعنوان االنتقال الرقمي الـمسرع:

 إعداد تقرير يتعلق بالتقييم الـمتعدد اجلوانب لـمستوى عملية الرقمنة
اليت مشلت جمموع الدوائر الوزارية وإنشاء فضاء للتبادل والتشاور
من أجل تطوير الرقمنة على الـمستوى احلكومي،
 تسريح عملية الرقمنة يف الدوائر الوزارية عرب إجناز أعمال قطاعية
استعجالية،وقامت 00دائرة وزارة بتسجيل خمططات األعمال القطاعية
االستعجالية ولقد أمت  02قطاع وزاري تنفيذ خمططاته .وخالصة القول
أنه منْ بني  20عمل مسجل مت استكمال  32عمال وبقيت أربعة ( )2أعمال
قيد االستكمال مع نسبة تقدم بأكثر من  .%22ومن الـمقرر أن تتم
األعمال الـمتبقية قبل الثالثي األول من سنة ،0202
 إعداد تقرير عن وضعية خدماتاالنرتاناتالشاملةقيد االستغالل عن
كل قطاع وزاري.

 .2.1مقاربة اقتصادية لـمحاربة البطالة وترقية التشغيل:
بعنوان تعزيز العالقة بني اجلامعة والبيئة االقتصادية واالجتماعية:

مواءمة عرامج
التكوين مع
احتياجا سوق
العم

ترقية

التشغي

 مواصلة تنفيذ برنامج دعم التكوين والتوظيف وإعادة التكييف وإطالق
عشرة ( )22عروض لتكوين ذي طابع متهيين على مستوى سبع ()3
جامعات منوذجية
 إنشاء وحدات حبث مشرتكة و/أو شبكات مضوعاتية للبحث مع القطاع
االجتماعي االقتصادي للمشاريع ولربامج البحث والتطوير ذات األهمية
الـمشرتكة،
 مواصلة تنفيذ مشاريع البحث ذات التأثري االجتماعي واالقتصادي
اليت يقارب عددها  222مشروع حبث،
 إنشاء فرق خمتلطة للبحث بني مؤسسات التعليم يف القطاع والشركاء
االجتماعيني واالقتصاديني لبلوغ عدد  02فريق خمتلط للبحث يف
النشاط،
 حتويل النماذج إىل منتجات صناعية يف إطار الشراكة مع القطاع
الصناعي 0 :معقمات تعمل باألوزون ومقياس واحد للحرارة عن بعد،
 إعداد وحتيني  222برنامج للتكوين و  22كتيب إرشادات مهين لفائدة
الـمرتبصني،
 مشروع مرسوم قيد االستكمال إلحداث مرونة جزائرية للمهن ومناصب
الشغل،
 يف إطار عملية االدماج للمستفيدين من جهاز الـمساعدة على اإلدماج
الـمهين :مت إدماج  042220من بني عدد إمجالي قدره  0042222معين أي
بنسبة ،%2
 الـمساعدة على إنشاء النشاطات وحتسني جناعة جهاز الصندوق الوطين
للتأمني على البطالة ،وذلك من خالل:
حتديد الـمؤسسات الصغرية اليت هي يف وضع صعب ،وإطالق محلة
حتسيسية لـمرافقة هذه الـمؤسسات،
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حتضري مشروع نص تنظيمي يتعلق مبجانسة شروط ومستويات
الـمساعدة بني كل أجهزة الـمساعدة على استحداث نشاط،
تنظيم دورات تكوينية من أجل حتسني معارف إطارات الصندوق
املكلفني مبرافقة املرقني،
 تطوير خدمة إلكرتونية للتسجيل وتبادل الوثائق ومرافقة املرقني
عرب االنرتنت (الصندوق الوطين للتأمني على البطالة)،
الـمشروع التمهيدي لقانون يتضمن تعديل القانون رقم  22ـ  22قصد
تأسيساحلقيفالعطلةإلنشاءمؤسسةوالنصوصالتطبيقيةالـمرافقة،
 إزالة الطابع الـمادي عن عملية الوساطة وعصرنة أدوات القيادة :قامت
الوكالة الوطنية للتشغيل بالتطوير الداخلي لـمصاحلها لإلبالغ بواسطة
الرسائل القصرية والتبليغ بواسطة الرسائل اإللكرتونية والـمساعدة
علىالتسجيللطاليبالشغلعن بعد ولوحة القيادة اإللكرتونية للمساعدة
على القرار.

.3

الفص الثالث :من أج جمهورية وليدة التطيعا الشعبية:

 1.2ـ التنمية البشرية:

الترعية الوطوية

يضم برنامج وزارة الرتبية الوطنية ستة ( )0حماور كربى للسياسة
الرتبوية اليت تنزع إىل بلوغ  22هدف من خالل  230عمل ،ويتعلق األمر مبا
يلي:
 .1إلزامية التعليم :يضم هذا احملور  00عملية يتم التكفل بها بشكل عادي.
غري أن تكوين مؤطري الرتبية التحضريية وتعليم التكييف واألقسام
الـمتعددة املستويات مل يُنطلق فيها بعد وذلك راجع إىل الوضع الصحي
االستثنائي.
 .2اإلصالح البيداغوجي :يضم هذا الـمحور  00عملية منها  02عملية مل
يُنطلق فيها بعد أو هي متوقفة بسبب الوباء من جهة ومن جهة أخرى
بسبب مراجعة األولويات الطارئة خالل هذه السنة االستثنائية ،مع
الرتكيز أكثر على استمرارية اخلدمة العمومية للرتبية وإعداد
الـمخططات االستثنائية.
وعليه ،فإن إحدى الـمطالب الـمـّلحة ألساتذة التعليم االبتدائي قد مت
التكفل بها ،وهي إعداد خمططات التعلّم يف الطور االبتدائي والطاقات
البيداغوجية .وتساهم هذهالعمليةيفالتخفيفمنعبئالكتباملدرسية
وثقل الـمحفظة.
 .3حتسني احلوكمة داخل الـمنظومة الرتبوية :يضم هذا الـمحور 40
عمليةيتم التكفل بها طبقا لآلجال الـمحددةوذلكبالرغممن تقليص
عددالـموظفنييف أماكن العملخالل ذروة وباء كوفيد .22.ويتعلق
األمر ،على اخلصوص ،بالعمليات الـمتعلقة بتسيري الـموارد البشرية
والـمالية وكذا العمليات الـمتصلة بالرقمنة.
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.4

.5

.6

إضفاء الطابع الـمهين على مستخدمي الرتبية الوطنية من خالل
التكوين :يضم هذا الـمحور  02عملية منها ما عرفت بعض التأخري يف
التنفيذ ويرجع ذلك إىل عدم القدرة على التكفل بالعمليات الـمتعلقة
بتكوين الـمستخدمني يف خضم واقع صحي استثنائي .إالّ أن العمليات
الـمتعلقة بالتكوين الـمتخصص للمستخدمني قد متّ استكماهلا.
ولقد شارك القطاع يف اجتماعات افرتاضية وعمليات تكوين عن بعد
عن طريق التحاضر الـمرئي مع مؤسسات دولية يف إطار تنفيذ برنامج
التعاون الدولي.
دعم التمدرس :يضم هذا الـمحور  20عملية .ويف ظل الظرف الصحي
اخلاص ،مت القيام حبمالت حتسيسية لفائدة أعضاء األسرة الرتبوية.
ومن جهة أخرى ،مت إعداد النص اخلاص بأمناط البناء الـمدرسي.
كما أنه مت حتيني النص التنظيمي الـمتعلق لـمنحة التمدرس اخلاص
بقيمة  4222دج.
الشراكة االجتماعية :مت تنظيم لقاءات مع خمتلف الشركاء
االجتماعيني ( 00جهاز نقابي و  0منظمات ألولياء التالميذ) .ومت إجياد
أجوبة على االنشغاالت الـمرفوعة من قبل الشركاء االجتماعيني مع
إصدار تعليمات لـمديري الرتبية الستقبال ممثليهم والنظر يف انشغاالتهم

يفظل االحرتام الصارم للنصوص التشريعيةوالتنظيميةاملعمول بها.
ومن جهة أخرى ،مت متديد عهدة جلان اخلدمات االجتماعية بعد
موافقة الوزير األول واستشارة مجيع النقابات الـمعتمدة يف القطاع مع
دفع االعتمادات.

بعنوان دعم طاقات اإلستقبال وحتسني معايري التمدرس:

 يف سنة  0202مت انشاء  432مؤسسة مدرسية ،أي بنسبة  %22مما متت
برجمته ومت استالم  040يكل أساسي للدعم (الـمطاعم ،نصف الداخلي
والنظام الداخلي) أي بنسبة  %22,22من اهلياكل األساسية الـمربجمة.
ه

بعنوان اإلصالح البيداغوجي ،مت القيام مبا يأتي:

 مسح تنفيذاملشروعالنموذجيللمدرسة الرقميةبتخفيف عبئ احملفظة،
وتطويرقدراتالتالميذ،ورفعمردوديةاألساتذة إىلاألفضل،
 التجهيز اجلاري القيام به لعشرة مدارس ابتدائية منوذجية يف مناطق
الظل،
 اعداد خمطاطات التعليم للطور اإلبتدائي (البطاقات البيداغوجية) مبا
يسمح بتقليص حمتوى الكتب الـمدرسية.

بعنوان حتسني حوكمة الـمنظومة الرتبوية:

 تنفيذ خمطط استعجالي منذ  4أبريل سنة  ،0202خاص بالتعليم عن
بعد (القيامببث 022022202درسلفائدة تالميذاقسام اإلمتحانات بواسطة
قنوات التلفزيون العمومي عرب برنامج "مفاتيح النجاح").
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 اطالق القناة التعليمية وقناة الـمعرفة األوىل يف اجلزائر يوم  22ماي
سنة ( 0202يوم الطالب) عرب القمر اإلصطناعي ألكوم سات .2.ومت اطالق
تسمية "الـمعرفة"على القناة،
 تصور وتطوير نظام رقمي يسمح بالقيام بالتدقيق يف وضعية الـمؤسسات
الـمدرسية على الـمستوى الوطين وخصوصا يف مناطق الظل،
 وعلى مستوى الـمنصة الرقمية للقطاع ،مت تكييف خمتلف نشاطات
نهايةسنة  0202/0222وبداية سنة  0202/0202كي تكون مواكبة للتنظيم
االستثنائي لتمدرس التالميذ،
 تصوير وتطوير نظام يسمح بالدفع اإللكرتوني حلقوق التسجيل اخلاصة
باالمتحانات املدرسية الوطنية.
فيما خيص أعمال التضامن الـمدرسي ،مت اختاذ تدابري نهائية قصد حتيني
النص التنظيمي الـمتعلق مبنحة التمدرس اخلاصة مببلغ  4222دج،
وفيما خيص التدابري االستثنائية الـمرتبطة مبحاربة الوباء ،قامت الوزارة
بإعداد أربعة ( )2بروتوكوالت للوقاية الصحية اعتمدتها الوزارة الـمكلفة
بالصحة ومت التقيّد بها بصرامة من خمتلف الـمتدخلني وذلك بفضل
توفري كل وسائل احلماية :األقنعة الواقية ،والـمحاليل الكحولية الـمائية
الـمطهرة وأجهزة قياس احلرارة وذلك قصد محاية صحة  0022032مرتشح
المتحان شهادة البكالوريا و  2242003مؤطّر .وبالرغم من الوضع الصحي
االستثنائي ،فإن تنظيم دورة  0202كان ناجحا .فقد بلغ معدل القبول
يف السنة األوىل ثانوي  % 22,02وبلغت نسبة النجاح يف امتحان شهادة
البكالوريا .%44,02
ويف إطار التحضري للسنة الـمدرسية  ،0202/0202مت تقييم الوضعية
الوطنية للمؤسسات األساسية ومؤسسات الدعم يف مناطق الظل قصد
التكفل بها بشكل أولوي .وهكذا ،فقد متّ إحصاء  220202202تلميذ متمدرس
يف هذه الـمناطق يف مجيع األطوار.

التعييم العالي

يف إطار حتسني نوعية التعليم العالي ،مت تسجيل ما يأتي:
 تأهيل عروض جديدة للتكوين يف األطوار الثالثة 04 :يف طور شهادة
الليسانس ،و  24يف الـماسرت ،و  334يف التكوين يف الدكتوراه تسمح بفتح
 32220منصبا على مستوى  30مؤسسة جامعية،
 تسجيل  222درس مرجعي موجه لطلبة السنة األوىل،
 توظيف  22304أستاذ مساعد .وترقية حوالي  22422أستاذ حماضر إىل
القسم "أ" ،وترقية  22000أستاذ حماضر إىل درجة األستاذية،
 استحداث ثالث ( )0مدارس عليا جديدة :علوم وتكنولوجيات االعالم اآللي
والرقمنة (جباية) ،الطاقات املتجددة والبيئة والتنمية الـمستدامة (باتنة)،
والغابات (خنشلة).
 تكييفمهامجامعةالتكوينالـمتواصلمنخالل تنظيممسارات التكوين
حلاملي شهادتي الليسانس والـماسرت،
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بعنوان تنشيط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم االبتكار ،جتدر
اإلشارة إىل ما يلي:
 إعداد الـمخططالـمتعددالسنواتللبحثالعلمي والتطويرالتكنولوجي
الذي يشتمل على مشاريع البحث الـمرتبطة بثالثة ( )20برامج وطنية ذات
األولوية يف ميادين األمن الغذائي ،وصحة الـمواطنني ،واألمن الطاقوي؛
مبجموع  342مشروع حبث يتم االنطالق فيها ابتداء من سنة .0202
 تسجيل  02براءة اخرتاع مودعة لدى الـمعهد الوطين للملكية الفكرية.
 تسجيل  02منتوج حبث على مستوى القطاع االقتصادي ،منها أربعة ()2
مناذج تكنولوجية يتم استغالهلا من طرف الـمؤسسة الوطنية للصناعات
اإللكرتونية ) ،(ENIEونشر أربعة ( )2كتب بيضاء يف ميادين الذكاء
الصناعي ،واإللكرتونيات الـمصغّرة ،واألمن الغذائي ،والتحوّل واألمن
الطاقوي،
 إنشاء  00خمرب امتياز "متيّز" على مستوى الـمؤسسات اجلامعية،
 اعتماد22خمربحبثباجلامعاتومركز البحثيفالتكنولوجيا احليوية
للكشف عن فريوس كوفيد،22 .
 إنتاج سائل ) (Gelالتعقيم والتطهري لفائدة مؤسسات القطاع مع تطوير
تطبيق يقوم على أساس الذكاء االصطناعي للمساعدة على تشخيص
اجلائحة،
 مرافقة وحدة البحث ) (URASMالتابعة لـمركز البحث يف التكنولوجيات
الصناعية ) (CRTIللحصول على عالمة اجلودة "."ISO/IEC 1702531
 الـمساهمة ،بالتنسيق مع قطاع الصناعة ،يف إعداد االسرتاتيجية الوطنية
يف جمال الـملكية الفكرية.
فيما خيص ترقية آليات احلوكمة اجلامعية وعصرنتها ،فقد من إجناز
ما يأتي:
 رقمنة  02عملية من أصل  23عملية مسجلة حلساب القطاع؛
 تطبيق ( )2رقمي يشمل جمموع النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة
بنشاطات القطاع،
 تطبيق ( )2رقمي حول السرقة األدبية،
 مخسة ( )4لوحات تقنية للتحليل الفيزيائي والكيمائي ،و  02لوحة تقنية
للحساب الـمكثف وست ( )0منصّات تكنولوجية،
 وضعمنصاترقمية (لتنظيمتوظيف وترقيةاألساتذة الباحثني ،ومراحل
تأهيل عروض التكوين يف الدكتوراه ،والرتشح إىل الـمسابقات ،ومتابعة
مشاريع البحث والتكوين ،والتصديق على الشهادات اجلامعية ،ويف
األخري منصة معاجلة الشكاوى).
تعزيز العالقة بني اجلامعة والـمحيط االقتصادي واالجتماعي ،مسح
مبا يأتي:
 إنشاء ثالثني ( )02حاضنة وإحدى عشرة ( )22منصة تكنولوجية على
مستوى الـمؤسسات اجلامعية،
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التكوين املهوي

الصحة و احلصول
ميى العالج

 إنشاء سبعةعشر ()23فريقخمتلطللبحث بني مؤسساتالتعليم العالي
والبحث العلمي والـمتعاملني االقتصاديني واالجتماعيني لبلوغ رقم
إمجالي قدره  02فريقًا،
 مواصلة تنفيذ مشاريع البحث ذات األثر االجتماعي واالقتصادي اليت
قارب عددها  222مشروع حبث،
 إعداد النصوص القانونية اليت تسمح للباحثني بإنشاء مؤسسات ناشئة
و/أومؤسسات تابعة للوسط األكادميي يف إطار تبادل اخلدمات الـمشرتكة،
مثل احلاضنات وخمابر الصنع ،اليت جيب أن يتضاعف عددها.
ترقية انفتاح اجلامعة اجلزائرية على العامل ،مما مسح مبا يأتي:
 التوقيع على اتفاقية التعاون مع الشبكة الـمختلطة للمدارس يف فرنسا
يف اطار تأهيل مخسة عروض للتكوين ذات الطابع الـمهين،
 التوأمة بني جامعة وهران وايكس ) )AIXيف مرسيليا لتحضري  224شهادة
يف العلوم املرتبطة بالتغذية،
 التوقيع على  04اتفاقية جديدة لسنة  0202ـ  0201و 222اتفاقية لإلشراف
الـمشرتك على األطروحات اجلاري تنفيذها ،
 التوقيع على  202اتفاق تعاون يف سنة  ،0202مع اجلامعات األجنبية.
بعنوان حتسني نوعية التكوين :مت تسجيل ما يأتي:
 إعدادوحتديث 222برنامجتكوين و  22كتابا مهنيا لفائدة الـمرتبصني،
 اعداد مثانية ( )2برامج تكوين لفائدة الـمتخصصني الذين يقومون
بتحضري شهادة التعليم الـمهين العالي .وسوف يتم ادماج هذه الربامج
ضمن الـمنصة الرقمية لتمكني اساتذة التكوين من اإلستفادة منها،
 انشاء  22دار للمرافقة واإلدماج على مستوى الواليات (فضاءات لتكوين
الـممتهننيحولترتيباتالدعملإلدماجواملرافقةقصد اجنازالـمشاريع).
ويف اطار تكييف اإلطار التشريعي والتنظيمي ،جيب تسجيل ما يأتي:
 نشرالنصوصالتطبيقيةللقانونالذيحيددالقواعدالـمطبقةيف جمال
التمهني،
 نشر القرار الوزاري الـمشرتك الـمتعلق بقائمة التكوينات العليا،
 نشر الـمرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم القانون األساسي اخلاص
للمعهد الوطين للتكوين والتعليم الـمهنيني (،)INFEP
 الـموافقة على مشروع الـمرسوم التنفيذي املتضمن إنشاء املركز الوطين
لالمتحانات والـمسابقات يف التكوين الـمهين،
 نشر مرسوم تنفيذي وقرار وزاري مشرتك يتعلقان بـمؤسسات التكوين
اخلاصة.
 يف اطار حتسني نوعية اخلدمات الصحية وإضفاء الطابع اإلنساني على
اهلياكل ،مت القيام بالعديد من النشاطات ،نذكر منها :تكوين 4224
عون استقبال وتوجيه،
 تهيئة هياكل اإلستعجاالت الطبية اجلراحية اجلوارية املوجهة للتكفل
الـمتخصص يف اطار تعاقد اهلياكل الصحية اخلاصة يف طب النساء
والتوليد مع هيئات الضمان اإلجتماعي ،
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 يف اطار حتسني التغطية الصحية ،مت فتح هياكل صحية جديدة يف
والية ،وبالنسبة للقطاع اخلاص مت منح  222رخص اجناز ،ومت فتح 3
مؤسسات استشفائية خاصة.
 استالم أكثر من  02هيكل للتكوين شبه الطيب،
 إنشاء جلنة قطاعية مكلفة مبلف التعاقد وحتضري دفرت الشروط،
 مت تعزيز خمطط السرطان بإنشاء جلنة قطاعية مكلفة بدراسة الشروط
العامة لوصف األدوية لألزمة لـمعاجلة األمراض السرطانية.
فيما خيص التعطية الصحية على مستوى واليات اجلنوب واهلضاب
العليا ،مت القيام بالعديد من النشاطات؛
 تعزيز الكشف عن محى الـمستنقعات ،وخصوصا على مستوى واليات
اجلنوب؛
 مواصلة اسرتاتيجية القضاء على داء الرمد (تاراخوما)،
 إنشاء مرصد جهوي للصحة واألمراض االستوائية يف تامنغست؛
 تعزيزالـمخططاتالوطنيةاالسرتاتيجية(مثل:الـمخطط الوطين حول
وفيات لدى األمهات  0224ـ  0222والربنامج اخلاص مبا قبل الوالدة وما
بعدها)؛
 حتسني متابعة فرتة العمل وتأمني احلمل وتأمني الوالدة (حتسن حالة
الوفيات لدى األمهات يف  0202حيث بلغ  44وفاة) يف  2222222والدة حية).
 انشاء وكالة وطنية للرقمنة الـمكلفة بعصرنة القطاع،
 الـمصادقة على خمطط اسرتاتيجي للمواجهة يقوم على اساس تعبئة
القدرات البشرية والـمادية (تعزيز الرقابة ،وإعداد وتوزيع الـمذكرات
والتعليمات الـمتعلقة مبكافحة اجلائحة وخمطط اإلتصال).
يف جمال تثمني مهنة الفنان ومجيع الفاعلني يف جمال الثقافة وترقية
دورهم ووضعهم االحتماعي،
 الشروع يف إعداد البطاقة اجلديدة للفنان وحتديد مدوّنة الـمهن الثقافية
(جيري تنصيب الـمنصة الرقمية)،
 مشروع مرسوم تنفيذي حيدد النظام اخلاص لعالقات العمل الـمتعلق
بالفنانني والـممثلني قصد تهيئة الظروف اليت تسمح بضمان محاية
اجتماعية ومالية (على مستوى األمانة العامة للحكومة).
 تنظيم الـمؤسسات الـمكلفة بنشر الثقافة والفنون  2202تّظاهرة ثقافية
وفنية افرتاضية عرب  22والية حول الرتاث غري الـمادي ،واللباس التقليدي،
والفنون التشكيلية والغُنائية ،إخل....
يف جمال رفع الـمردودية والقدرات الكامنة لشبكة الـمنشآت األساسية
الـمرتبطة بنشر الثقافة,
 إعداد مشروع القانون األساسي لـمسرح الـمدينة والسيما من خالل تغيري
القانون األساسي للمسارح اجلهوية(تطبيق عقودالنجاعة،وتعديل اللجنة
الفنية ،واالستغالل الـمربح للفضاءات).
 اإلنشاء القانوني لـمسرح بشار يف إطار الربامج اخلاص مبناطق الظل.
22

الثقافة
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ترقية الوشاطا
البدنية والرياضية
ورياضة الوطبة

يف جمال دعم ومساندة الـمبادرات اليت يقدمها الفنانون الشباب عرب
ترتيبات الـمرافقة:
تقديم الـمساعدات للجمعيات وتشجيع الـمشاريع الفنية,
 02 مجعية ثقافية حصلت على اإلعانة ،مشاريعها,
 23 مشروعا ثقافيا استفاد من مساعدة مالية إلقامة مشاريعها الفنية
يف جمال احلفاظ على الرتاث الوطين الثقايف ،الـمادي وغري الـمادي
ومحايته وترقيته.
 إعداد مشروع قانون يتعلق مبراجعة القانون رقم  22ـ  22الـمتعلق حبماية
الرتاث الثقايف,
 مشروع إنشاء الـمجلس الوطين االستشاري للرتاث الثقايف,
 التكفل الفعلي باحلفاظ على الرتاث الثقايف ومحايته (على مستوى
األمانة العامة للحكومة)،
 تنظيم وتطوير سوق الفنون من خالل إطالق منصة رقمية (تقديم تقرير
نهائي إىل تنفيذ التوصيات).
فـي جمال حتسني التغطية من حيث الـمنشآت األساسية ،مت تسجيل
مايأتي:
 معدالت تقدم يف األشغال بلغت  %22فيما خيص ملعب وهران ،و %22
فيما خيص ملعب براقي ،و  % 44فيما خيص ملعب الدويرة،
 واستالم  230منشاة أساسية من مجيع األصناف،
 تطهري مدونة االستثمارات من خالل إقفال  02عملية متثل  22مشروعا
موزعا على  22والية.
 اإلنطالق يف تأهيل الـمالعب املعتمدة الحتضان البطولة اإلفريقية لكرة
القدم الـمقررة يف عنابة ووهران واجلزائر العاصمة وقسنطينةوالبليدة،
 اإلنطالق يف أشغال ملعب ألعاب القوى باملركب األومليب حممد بوضياف
لوضعه قيد اخلدمة يف مارس .0202
 ارتفاع نسبة تقدم األشغال بنسبة  %34إلجناز وتأهيل مراكز التجمعات
الرياضية يف سويدانية وفوكة ،
422 ملفلإلحلاقاإلداريلـمؤسسات الرياضية والشباب بأجهزة التسيري
متت معاجلتها على جمموع  004هيكل،
 استكمال إعداد مرسومني يتعلقان باملؤسسات العمومية الـمكلفة بتسيري
الـمالعب يف وهران و تيزي وزو.
بعنوان إنعاش الرياضة الـمدرسية واجلامعية ،جيدر ذكر ما يأتي:
 الـمصادقة على خمطط اإلنعاش اخلاصة بالشباب،
 اعداد منشور وزاري مشرتك (وزارة الرتبية الوطنية وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي) يوضح كيفيات تطبيق التدابري اإلستعجالية والفورية
(عملية  422مدرسة ،الـمهرجانات واللعاب الوطنية الـمدرسية ،والتنشيط
الرياضي للمراكز اجلامعية).
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بعنوان التكفل برياضيي النخبة ،مت تسجيل ما يلي:
 تقديم جتاوزت  2302مليون دينار (ميزانية الدولة وحساب التخصيص
اخلاص ،وعقود الرعاية ) لفائدة االحتاديات الرياضية.
 منح  342مليون دينار لواحد وعشرين ( )02ختصصا رياضيا وطنيا لفائدة
جمموع  004رياضي معنى باأللعاب األولـمبية لذوي االحتياجات اخلاصة
يف طوكيو  0202وألعاب البحر األبيض الـمتوسط يف وهران  0200رياضي
( 203رياضية و  222رياضي)،
 استكمال خمطط التكفل اإلجتماعي والـمهين بالرياضيني وتنفيذ
برنامج التحضري الرياضي ووضع اهلياكل األساسية والـمنشآت حتت
تصرف الرياضيني ،
 الـمصادقة على قرارين ( )0متت مراجعتها بتعلقان بتدابري الدعم لتمكني
الرياضيني من التكوين والرتقية والوظائف يف بعض أسالك اإلدارة
العمومية،
 الـموافقة على تدابري التسهيل والـمرافقة لفائدة الرياضيني يف تنفيذ
مشاريع اإلستثمار يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ""ANSEJ
سابقا .
 ردّ االعتبار لـمراكز جتمع الـمنتخبات الوطنية (سويدانية وفوكة)
وتأهيلها وكذا وضع الـمركز اجلهوي للطب الرياضي (سويدانية),

يف جمال التكفل بالشباب ذوي الـمواهب الرياضية،جيدرذكرمايأتي:
 تنفيذ الربامج الرباعية للتكفل بالشباب ذوي املواهب الرياضية استعدادًا
لالستحقاق الرياضية على الـمدى الـمتوسط ،األلعاب األولـمبية يف 0202
و ,0202
 تأطري  222شاب يف مركز سويدانية ،يف سن  22إىل  02سنة ميثلون 22
ختصّصًا رياضيًا,
 تعبئة وختصيص  02مدربا حمليًا و  22خبريًا دوليًا و  4أطباء متخصصني
يف التدليك.
بعنوان أخلقه وحوكمة الرياضة ،مت تسجيل ما يأتي:
 إدراج الـميثاق الوطين لألخالقيات والـمثل الرياضية،
 إنشاء الوكالة الوطنية لـمكافحة تعاطي الـمنشطات وإعادة تنظيم
الـمخرب الوطين لـمكافحة الـمنشطات,
 تنفيذ برنامج التوعية والتكوين (الذي مت الشروع فيه يف إطار اتفاقية
مع اجلهاز الوطين للوقاية من الفساد ومكافحته),
 حتديد الـمعايري من أجل الـمراقبة اجليدة لتمويل االحتاديات الرياضية
وحسن سري اللجنة التقنية لتقييم طلبات اإلعانة.
36

فيما خيص عصرنة التسيري يف إطار الشراكة لدور الشباب ،جيدر ذكر
ما يأتي:
 تنفيذ خمطط عصرنة وتسيري دور الشباب يف إطار الشراكة مع احلركة
اجلمعوية للشباب,
 التكفل بتسعني ( )22مجعية مببلغ قدره  02مليون دينار يف إطار متويل
الـمسارح للشباب.
 تنفيذ عملية النموذجية من أجل منح  02دارًا للشباب لفائدة مجعيات
الشباب يف العديد من مناطق الوطن.

 1.2ـ السياسة االجتماعية:
مضامفة وتدميم
القدرة الشرائية
ليمواطن

 مراجعة احلدّ األدنى لألجر الوطين األدني الـمضمون ( )SNMGالذي ارتفع
من  222222دج إىل  022222دج لفائدة ذوي الداخل الـمنخفض؛
 اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلمجالي لفائدة ذوي الـمداخيل اليت
ال تتجاوز  022222دج يف الشهر.
ـ
 حتديد املنظومة القانونية احلالية وتفعيل الـمادة
الـمتعلق حبماية وترقية األشخاص املعوقني ،لتمكني األشخاص املعوقني
بنسبة %222من االستفادة من ختفيضات يف إجيار السكنات االجتماعية
وشرائها.
 تسهيل شروط االدماج الـمهين وتنفيذ قاعدة ختصيص بنسبة  %2من
مناصب العمل لألشخاص الـمعوقني ،القادرين على العمل؛
 ختصيص الوكالة الوطنية لتسيري القرض الـمصغر ( )ANGEMلعدد 2422
 02من القانون رقم 22 20

التكف عاملواطوني
في وضعية هشاشة

مشروع لألشخاص املعوقني ،ووضع منصة رقمية حتت تصرفهم لتمكينهم

من التسجيل عن بُعد؛
 التكفل بالـمنحة الـمالية الـمخصصة لألشخاص الـمعوقني بنسبة،%222
اليت يستفيد منها  024،022شخص؛
 مراجعة قائمة الـمعوقني (شطب  3220شخص)؛
 تعزيز آليات إدماج األشخاص الـمعوقني؛ حيث استفاد  203مقاول من
قروض،ووضعالوكالةالوطنيةللتشغيل()ANEMدليالًللتشغيل بطريقة
الرباي (.)BRAILLE
يف جمال التكفل بالنساء يف وضع صعب:
 استقبال2222امرأة من خاليا اإلصغاء والتوجيه والـمرافقة،
 اإلدماج العائلي واالجتماعي والـمهين واإلقتصادي ،متت إعادة إدماج 40
امرأة ضمن الوسط العائلي من خالل الوساطة العائلية ،ومتت مرافقة
عشر ( )22نساء ملواصلة دراستهن اجلامعية أو التكوين الـمهين ،واستفادت
 04امرأة من القرض الـمصغر للشروع يف نشاط صغري منتج لإلرادات.
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يف جمال توسيع قاعدة االشرتاك ،مبا يف ذلك األشخاص العاملون
الذين يشتغلون يف القطاع غري الرمسي ،مت القيام مبا يأتي:

 تطوير الـمساعدة الـمشرتكة بني اإلدارات وتسهيل حتديد اخلاضعني
لدفع االشرتاك وإدماجهم تلقائيا يف الـمصدر؛
 التوقيع على اتفاقيات مع قطاعات الصناعة والسياحة (بالنسبة لغري
األجراء) والصيد البحري والتجارة؛
 االنطالقيفدراسةأوىللتحديد الـمعايري الـمطلوبةلوضعنظام للتقاعد
التكميلي القابل لالستمرار.

يف جمال تعزيز وظيفة تعزيز وظيفة التحصيل ومراقبة اخلاضعني
لدفع االشرتاك:

احلفاظ ميى أنظمة
الضما االجتمامي
والتقامد وتعزيزها

 مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم  20ـ  22الـمتعلق بالتزامات
اخلاضعني لالشرتاك يف جمال الضمان االجتماعي ،الـمعدل والـمتمم،
والقانون رقم  22ـ  22الـمتعلق بالـمنازعات يف جمال الضمان االجتماعي،
الـمرفقني بالنصوص التطبيقية الـمتعلقة بهما.
 مشروع يتضمن تعديل الـمرسوم رقم  24ـ  022الـمؤرخ يف  22نوفمرب 0224
والـمتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص غري األجراء الذين ميارسون
نشاطا حلسابهم،
 مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان
االجتماعي والتنظيم اإلداري والـمالي للضمان االجتماعي،
 مشروع إنعاش صندوق حتصيل اشرتاكات الضمان االجتماعي للعمال
األجراء،
 االنطالق يف دراسة تتضمن حتليل املعطيات االقتصادية والطبية املتعلقة
بالضمان االجتماعي.
حماربة التجاوزات والغش يف األداءات االجتماعية من خالل مراجعة
بعض اإلجراءات على مستوى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي،
وتطوير أدوات الـمساعدة على اختاذ القرار ،والـمرجعيات ذات احلجية إزاء
الـمؤسسات الصحية الـمتعاقدة.
يفجمالاحلفاظعلىالتوازناتالـماليةلصناديقالضماناالجتماعي:
 االنطالق يف مراجعة سياسة تعويض األدوية ،من خالل:
مرسومني()0تنفيذينيحولكيفياتحتديدهامشاألحجامواألسعار
يف تعويض األدوية وإدخال عقود النجاعة مع الـمخابر الصيدالنية
لتعويض األدوية الـمرتفعة األمثان،
مشروع قرار وزاري مشرتك يتضمن تعديل القرار السابق الـمتعلق
بإنشاء جلنة تقنية استشارية لتعويض األدوية ) (CRMوحتديد مهامها
وتنظيمها وسريها ،من أجل إعادة تنظيم جلنة تعويض األدوية )(CRM
وسريها ومهامها.
تطهري قائمة األدوية القابلة للتعويض يف انتظار دراستها ضمن
اللجنة الـمختلطة مع قطاع الصحة لتنفيذ نتائجها.
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اجناز التحول الرقمي :تطوير أداءات اخلدمات اإللكرتونية عن بعد
لصناديق الضمان اإلجتماعي.
الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي،أجنز اخلدمات اإللكرتونية
اآلتية:
 اإلخنراط عرب شبكة اإلنرتنت للهيئات الـمستخدمة اجلديدة وتسليم
شهادات اإلخنراط ،وطلب بطاقة الشفاء عرب اإلنرتنت ،والتصريح
بالتوقف عن العمل عرب اإلنرتنت ،ورأمسال الوفاة.
 التبليغ بواسطة رسالة نصية فيما خيص اإلستدعاءات الطبية وتعويض
الوصفات الطبية ،والتعويضات اليومية،
 أخذ الـمواعيد على مستوى الـمراكز اجلهوية للتصوير اإلشعاعي،
وسحب بطاقة الشفاء.
الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي للعمال غري األجراء ،أجنز
اخلدمات اإللكرتونية األتية:
 اخنراط العمال غري األجراء
 وضعنظام لتسيري الـملفات الطبية الـمتعلقة جبراحة القلب واألوعية
الدموية ،عن بعد مع العيادات الـمتعاقدة.

الصندوق الوطين للعطل الـمدفوعة األجر والبطالة النامجة عن سوء
األحوال اجلوية ،أجنز ما يأتي:

احلصول
ميى

السكن

 خدمة الكرتونية تسمح للعمال مبتابعة حساباتهم الفردية،
 خدمة اقتطاع ألي لإلشرتاكات لفائدة اهليئات املستخدمة املنخرطة
يف هذه اخلدمة .
الصندوق الوطين للتقاعد ،أجنز ما يلي:
 نظام التعرف من خالل الوجه على الـمتقاعدين بواسطة اهلاتف الذكي
بهدف اعفاء الـمتقاعد من تقديم شهادة احلياة .
 نظام للتقاعد عن طريق اإلنرتنت "التقاعد اإللكرتوني" الذي بلغ نسبة
اجناز قدرها  ،%42وسوف يتم استكماله يف سنة .0202
يف جمال تكثيف عملية إنتاج السكنات مع جتهيزاتها الـمرافقة
والـمرافق الضرورية قصد ضمان اإلنصاف والعدالة االجتماعية:
 اإلنطالق يف  2242222سكن مع توقع بلوغ  2202322سكن أي نسبة (،)%20
 منح  122.291سكن.
 اجناز:
 424/042 منشأة مدرسية (أي نسبة ،(%22
 2232/2024 منشأة أساسية للدعم (أي نسبة ،(%24
 02422/24222 سرير ايواء (أي نسبة ، (%42
 322/222 سكن للتعليم العالي (أي نسبة ،(% 02
 32/22 منشأة أساسية اخرى (اي بنسبة . (.42
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يف جمال حماربة السكن غري الالئق والقضاء على البيوت القصديرية،
مت اإلنطالق يف بناء  2342سكن من ضمن  22332سكن عمومي إجياري.
يف جمال التكفل بالبناء القديم ،مت استكمال النصوص التطبيقية
للمرسوم التنفيذي رقم  20ـ  44الذي حيدد شروط وكيفيات التدخل يف
األنسجة العمرانية القدمية وحتضري الـمشروع النموذجي للتجديد
العمراني،
يف جمال حماربة الغش يف ميدان منح السكن ،مت استكمال تعديل املرسوم
التنفيذي رقم  22ـ  220الذي حيدد قواعد منح السكن العمومي اإلجياري
وتطهري البطاقية الوطنية للسكن وإدخال رقم التعريف الوطين مع وزارة
الداخلية واجلماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية خبصوص 420222222
تسجيل من ضمن ،224222222
بعنوان انشاء سوق عقارية ،مت يف ميدان اإلجيار حتضري نص تنظيمي
يتعلق بالصيغة اجلديدة للسكن اإلجياري الرتقوي،

يفجمالاإلسراع يفعملية رقمنة القطاع ،لتلبية متطلبات أجالاإلجناز
وجودة الـمشاريع وتكاليفها:

 نقل تسيري البطاقية الوطنية للسكن اىل الصندوق الوطين للسكن
وتطهري قاعدة البيانات وتطويره تطبيق جديد قصد التحكم يف عمليات
مراقبة أهلية احلصول على السكن،
 وضع تطبيق على شبكة األنرتنت ( )WEBخمصص لتطهري الصندوق
الوطين للسكن والتقريب الذي مت اجنازه مع بطاقية احلالة الـمدنية
(وزارة الداخلية اجلماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية) إلدخال رقم
التعريف الوطين لكل تسجيل،
 الربط البيين للصندوق الوطين للسكن ( )FNLاجلاري حاليا مع قطاعات
الـمالية (األمالك الوطنية) والطاقة (زبائن سونلغاز) والـموارد الـمائية
(مشرتكي مؤسسة اجلزائرية للمياه) ووزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي ،ووزارة التضامن الوطين واألسرة وقضايا الـمرأة؛
 رقمنةاإلجراءاتاإلدارية (دفعبدل اإلجيار واألعباء عن طريق اإلنرتنت)
(الدفعاإللكرتوني) أوعن الـمحطات النهائية للدفع اإللكرتوني ،ووضع
منصات من طرف الوكالة لتحسني وتطوير السكن ( )AADLوالـمؤسسة
الوطنية للرتقية العقارية (فيما خيص شكاوي الـمكتتبني).
 حتسني مناخ األعمال من خالل تبسيط اإلجراءات لتقليص آجال تسليم
عقود التعمري ،والسيما منها رخصة البناء من شهر إىل  02يوما؛
 مراجعة النصوص التنظيمية اليت حتكم السكن اإلجياري الرتقوي،
وكذا قواعد منح السكن العمومي اإلجياري.
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 تلبية احلاجات يفجمال الطاقة على مستوى السوقالوطنيةاليت بلغت
مليون طن موافق برتول ( )TEPيف  ،0202مع اخنفاض بنسبة  %20مقارنة
بسنة 0222؛
 ربطحوالي 032,222مشرتك جديد بشبكة الكهرباء و  000,222مشرتكة
جديدة بشبكة الغاز الطبيعي ،ما رفع عدد الـمشرتكني إىل  22,2ماليني
مشرتك بالنسبة للكهرباء ،و 0,2ماليني زبون بالنسبة للغاز ،منها؛
2022منزلبشبكةالكهرباءو  22222منزل بشبكة الغاز يف إطار برنامج
الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز.
 200منزل بشبكة الكهرباء بشبكة الكهرباء ضمن هدف :)%22( 2022
220منزلبشبكةالغازضمنهدف)%00(2220يفإطارربطمناطقالظل.
020مستثمريفالكهرباءضمنهدف)%20(2032و32مستثمريفالغاز(.)%00
 2320فالح بالكهرباء ضمن هدف ،)%22( 0202
 تزويد الـمدارس بغاز الربوبان (عدد قوارير  P35الـمخصصة0242/2234 :
طلب ،تركيب  240قارورة غاز على مستوى  204مدرسة ،عدد الصهاريج
الـمخصصة  032/033طلب ،تركيب 002 :صهريج يف  002مدرسة).
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احلصول
ميى

الطاقة

يف جمال احلفاظ على الـمنشآت األساسية للنقل وعصرنتها وكذا
إجنازمنشآت أساسية جديدة خمصصّة للنقل.
فيما خيص الـمنشآت األساسية للطرق:

احلركة
والوق

 تسليم  02,0كم من الطريق السيار والطرق السريعة،
 يف إطار تطوير شبكة الطرق واحلفاظ عليها ،مت تسليم  202,0كلم ،و 22
منشآت فنية مت بناؤها ،ومت إطالق مشروع ( )2عصرنة  222كلم على
الطريق الوطين رقم ،20
 تسليم  04كلممن الطرق يف والية أدرار بعنوان برنامج فك العزلة،
 تسليم2402كلممنالطرقالـمعبدة،بعنوانبرامجتأمنياحلدودالربية:
 االنطالق يف خط  203,0كلم من الطرق عرب والييتْ بشار وتندوف،
 االنطالق يف أشغال ست ( )0منشآت.
صيانة الـمنشآت األساسية للطرق ،من خالل:
 إجناز  230كلم يف جمال احلفاظ على شبكة الطرق وإجراء اخلربة
والصيانة على  202وحدة من الـمنشآت الفنية،
 ترقيم  2023كلم من الطرق الوطنية،
 تزويد ووضع  022وحدة من البوابات والـمنصات (اإلشارة العمودية)،
 إزالة  2نقاط تتسبب يف الكثري من احلوادث على الطرق الوطنية ،واالنتهاء
من 00دراسة المتصاص النقاط الـمسببة للحوادث،
 تسليم  22وحدة من عتاد التدخل لضمان تقديم أحسن خدمة
لـمرتفقي الطرق،
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 االنطالق يف اجراءات تدعيم  202كلممنالطرقالوطنية الـموجودة يف
حالة تدهور شديد عرب  4واليات من اجلنوب :أدرار (الطريق الوطين )42
وبسكرة (الطريق الوطين  )20وورقلة (الطريق الوطين  ،)20والوادي (الطريق
الوطين  ،)22Aوبشار (الطريق الوطين  20والطريق الوطين ،)20B
 االنطالق يف إجراءات تأهيل اإلنارة على الطرق الوطنية ( 02420كلم من
الرتقيم 222222 ،وحدة من العوازل وعواكس النور) وتصحيح منعرج
خطري.

 2.2ـ من أجل إطار معيشي ذي جودة عالية:
يف جمال تعزيز اجلهاز الـمتعلق بالتهيئة والتعمري وسياسة الـمدينة،

تهيئة اإلقييم
واملشاريع املودمجة

مت الشروع فيما يأتي:
 تقديم اقرتاح ضمن قانون الـمالية إلعادة دراسة اإلقليم وتطوير البلدية
( )PADCودراسة اسرتاتيجية حول مستقبل الـمدن اجلديدة واألقطاب
احلضرية؛
 االنطالق يف دراسة حول إنشاء الـمدن الـمحيطة بالـمركز بهدف التحكم
يف النزوح حنو الـمدن الكربى؛
 االنطالق يف عملية حتديد الـمخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ()SNAT؛
 يف اطار مراجعة خمطط تهيئة اإلقليم يف الوالية ( .)PATWحيث متت
الـموافقة على  20خمطط تهيئة إلقليم الوالية من ضمن  20خمططا
مت استكماهلا و  24دراسة جيري استكماهلا (جباية وبسكرة وتامنغست
وتندوف وعني الدفلى)؛
 االنطالق يف مخسة ( )24دراسات تتعلق بالـمناطق احلدودية يف الشمال
واهلضاب العليا ،ودراسة حول الـمناطق الـمقرر ترقيتها؛
 االنطالق يف دراسة تتضمن إعداد "بارومرت" لقياس صورة مدينة وهران،
استعدادا لتنظيم األلعاب الـمتوسطة يف ."0200
يف جمال إجناز الـمدن اجلديدة واألقطاب احلضرية وتأهيل الـمدن،
مت إجناز ما يأتي:
 استكمال دراسة خمطط تهيئة ذراع الريش والـمنيعة ،وحتديث دراسة
خمطط سيدي عبد اهلل وتنفيذ الدراسة حول بوعينان؛
 استكمال تهيئة األحياء ذات األولوية فـي سيدي عبد اهلل وبوعينان
واإلنطالق يف أشغال بوغزول والشطر األول والشطر الثاني من أشغال
ذراع الريش؛
 استكمالمنظومة الـمعلوماتاجلغرافية(()SIGاختبارمنوذجي) بالنسبة
لـمدينة سيدي عبد اهلل واالنطالق يف دراسة وضع منظومة الـمعلومات
اجلغرافية بالنسبة لـمدينة علي منجلي وعني النحاس ،واالنطالق يف
دراسة وضع الـمنظومة الـمتعلقة بذراع الريش.
 22 مشروع مرسوم قيد اإلمتام تتعلق بالـمدينة والـمدن اجلديدة (مت

نشر  20منها ،مبا فيها الـمشروع الـمتعلق بتحويل الـمدينة اجلديدة
حاسي مسعود من وزارة الطاقة إىل وزارة السكن والعمران والـمدينة).
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متابعة عملية إجناز نسيج عمراني متناغم ومتجانس يراعي
خصوصيات كل منطقة ،من خالل:
التقيد عقوامد
ومعايير التعمير

 الـمصادقة على  2202خمطط عمراني وتنفيذها.
 إيداع  02.424ملفًا خالل السنة املالية  0202يف إطار تطبيق القانون .22/24
 مراجعة القوانني الـمتعلقة بالعمران وسياسة الـمدينة (جيري استكمال
الـمشروع التمهيدي للقانون).
 إمتام النصوص الـمتعلقة بشروط وكيفيات التدخل على النسيج
العمراني القديم ،مع حتديد الـموقع النموذجي للتجديد احلضري.
 مواصلة حماربة البناءات غري القانونية وعدم التقيد بقواعد ومعايري
التعمري (حيث بلغ عدد حماضر الـمخالفات  22020خمالفة).
بهدف تعزيز محاية البيئة ،مت إجناز ما يأتي:

البيئة
والتومية املستدامة

 24 عملية إلزالة الـمفرغات غري القانونية 20 ،مركز للردم 19 ،مفرغة
خاضعة للرقابة 0 ،حمطات للتسميد 22 ،حمطة لـمعاجلة الزواحل،
 إعادة تأهيل مفرغة وادي السمار ،وإعداد دفاتر أعباء لتطوير  22مساحات
خضراء يف اجلنوب واهلضاب العليا.
 إقامةمشروع منوذجي لرسلكة النفايات وتثمينها يف سطيف.
 إعدادمشروع مرسوم حول تسيري النفايات الكهربائية واإللكرتونية.
 إطالق مشروع الفرز االنتقائي على مستوى ميناء شرشال.
 منح ختفيض بنسبة %34من رقماألعمالفيما جمال الرسم على النشاط
الـمهين بعنوان تسويق البنزين اخلالي من الرصاص وغاز البرتول الـمميع
وقود  ،GPL/Cوالغاز الطبيعي املضغوط  CNGمن أجل تشجيع الـمتعاملني
االقتصاديني على االستثمار يف تسويق الوقود النظيف.
يف إطار احلفاظ على التنوع البيولوجي وتثمينه ،مت تنفيذ ما يلي:
 تطبيق القانون الـمتعلق بالفضاءات الـمحمية وتقديم ملفات تتعلق
بثمانية ( )22جمال حممي.
 إعداد برنامج تهيئة السواحل ) (PACلوالييت الشلف وجباية وكذا
ملفات الـمناقصات فيما خيص أربع واليات.
 استكمالدراسات تهيئةالسواحل ) (EALلواليات وهران ،وعني متوشنت،
وتيزيوزو ،وجباية ،وتيبازة  ،والطارف  ،وتلمسان ،واجلزائر.
 تعزيز نظام "تل حبر" وأداة ندخله التدخل وقدراته.
 إعداد دليل لـمكافحة مظاهر التلوث (ديسمرب .)0202
 إعداد مشروع إنشاء  22واحات بيئية على طول الطريق الوطين رقم 22
الذي يربط متنراست باجللفة وتنظيم جلسات اجلنوب الشرقي
واجلنوب الغربي واجلنوب الكبري حلماية البيئة الصحراوية.
 تطويرخمططوطينللحفاظعلى الرتبة ومكافحة التصحر ).(SNCSLCD
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ويف إطار تنفيذ االلتزامات الدولية للجزائر إزاء اتفاقية األمم الـمتحدة
اإلطار حول التغريات الـمناخية ،مت القيام مبا يـأتي:






إعداد تقريرجرد غازاتاالحتباس احلراري ) (GHGبالنسبة ملشروعي
و،CTNوكذاتقريرتقييميلنقاطالضعفبالنسبةللتغرياتالـمناخية.
إعداد خمططات التكيف الـمحلية ودفاتر األعباء لثالث واليات.
إطالق أشغال البالغ الوطين الثالث ).(TCN
إطار تنظيمي حيكمتنظيم استرياد الـمواد الـمستنفدة لطبقة األوزون.
إعداد خمطط تسيري وإزالة مركّبات الكربون اهليدروكلورية الفلورية ـ
الـمرحلة الثانية.
RBA1
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ثانيًاً :اإلاجنازا ععووا التصدي لألزمة الصحية لفيروس كورونا {كوفيد:}22.

لقد بادرت السلطات العمومية ،فور ظهور احلاالت األوىل الـمؤكدة احلاملة لفريوس كورونا
{كوفيد ،}22.بالتحرك بسرعة كبرية من خالل وضع جهاز لتسيري اجلائحة تشرف عليه
جلنة علمية بالتنسيق مع مصاحل الوزير األول.

وهكذا ،شرعت احلكومة يف غلق مجيع احلدود الربية واجلوية والبحرية ،وكذا الـمدارس والكليات
واجلامعات والـمحالت التجارية وأماكن جتمع السكان ،فضال عن توقيف األنشطة الرياضية
وغريها من التظاهرات ،قبل أن يتم بعد ذلك إقرار حجر صحي على مستوى كامل الرتاب الوطين،
ترتبت عنه اضطرابات مشلت مجيع قطاعات النشاط.
فضال عن ذلك ،فإن احلرص على احلفاظ على احلالة الصحية للجزائريني وكرامتهم ،استلزم
إجالء مواطنينا من اخلارج ونقلهم إىل مؤسسات حجر مناسبة.
وجدير بالتنويه أن الدولة ،قد متكنت،يف وقت قياسي ،بفضل جهود اجليش الوطين الشعيب ،من
إيصال وسائل الوقاية واحلماية وكذا الـمعدات الالزمة لـمكافحة فريوس كورونا ،انطالقًا من
اخلارج إىل مجيع أحناء الرتاب الوطين.
كما شكّل توفري وتسليم الـمنتجات الغذائية والـمواد األساسية جلميع السكان حتديًا آخر رفعته
السلطات العمومية ،حيث وجدت يف السكان ،من خمتلف اجلمعيات ،وجلان القرى واألحياء
حلفاء نشطون للتخفيف من االضطرابات اليت سجّلت يف بداية اجلائحة.
عالوة على ذلك ،مت اختاذ العديد من الـمبادرات من قبل الباحثني واجلامعني ،وكذا الطلبة
الشباب ورجال األعمال ،إلنتاج مواد وقائية خمتلفة ،مثل األقنعة الواقية والـمحاليل اهلالمية
الـمطهّرةوغريها ،حيث أرسلت هذه الـمنتجات حنو الـهياكلالصحيةواألشخاصاألكثر هشاشة.
من جهة أخرى ،شكل احلفاظ على أداة اإلنتاج والـمؤسسات العمومية مطلبا آخر للوقاية ،من
خالل وضع كافة الـعمال األجراء والـموظفني أو جزء منهم يف عطلة ،ضمن روح مثالية من التفهم
والتعاون من قبل خمتلف األطراف الـمعنية.
وقد كان اهلدف يتمثل يف تعزيز التباعد االجتماعي قدر اإلمكان من أجل محاية األشخاص،
وخاصة أولئك الذين يعانون من هشاشة صحية ،وكذا الذين لديهم مسؤوليات أسرية.
وقد جتسّد ذلك يف دفع األجور والتعويضات للعمال ،الذين ساهموا أيضًا يف اجلهد اجلماعي من
خالل التنازل عن جزء من رواتبهم يف فرتة احلجر ،وبالتالي ،ساهموا يف محاية أداة اإلنتاج واحلفاظ
على مناصب الشغل .كما منحت السلطات العمومية عدة عالوات تعويضية للعديد من الفئات
الـمهنية ،حيث وجهت ليس فحسب ألسالك الـموظفني والعاملني األكثر عرضة للخطر يف
مكافحة فريوس كوورنا {كوفيد ،}22.بل وجهت كذلك جلزء من السكان ،يف شكل مساعدة
جزافية من أجل مواجهة فقدانهم الـمحتمل لقدرتهم الشرائية.
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التدابير الصحية
لقد كانت التدابري األوىل ختض تلك الـموجهة للحد من انتشار فريوس كورونا {كوفيد،}22.
وعواقبه الصحية ،ولذلك متثلت أهم هذه التدابري الصحية يف:
 تعزيز اليقظة الوبائية من خالل التحقيقات؛
 تعديل أوقات احلجر وتكييفها؛
 مضاعفة محالت التواصل والتوعية؛
 تكثيف أنشطة تطهري الفضاءات واألماكن؛
 إنشاء نظام تأمني خاص لـمستخدمي الصحة العمومية؛
 إقرار حتفيزات مالية لألطباء الـمتوقفني عن النشاط؛
 الرتخيص للمخابر بإجراء اختبارات التشخيص؛
 تعويض تكاليف الوالدة يف اهلياكل اخلاصة.

التدابير االجتماعية.

مت تكثيف النشاط االجتماعي للدولة من أجل مواجهة اآلثار االجتماعية للتدابري الصحية
لـمكافحة فريوس كوورنا {كوفيد ،}22.ومن بني هذه التدابري االجتماعية ،جيدر ذكر:
 إعفاء األجور اليت ال تتجاوز  022222دينار من الضريبة على الدخل اإلمجالي )(IRG؛
 رفعاألجرالوطيناألدنىاملضمونمن  222222دينارإىل  022222دينار اعتبارًا من أول جوان 0202؛
 منح عالوة مببلغ  222222دينار لفائدة الفئات األكثر حرمانًا؛
 عطلة استثنائية مدفوعة األجر لـما يعادل  %42من مستخدمي الوظيفة العمومية؛
 رفع العالوة الـمخصّصة لألسر الـمحرومة ،من  0222دينار  22 222دينار يف إطار عملية التضامن
لشهر رمضان 0202؛
 الرتخيص بدفع هذه النفقات على الـمكشوف؛
 منح مساهمة مالية قدرها  022222دينار للمهنيني األكثر تضررًا من بني احلرفيني والتجار
واخلواص والعمال باليوم الذين فقدوا وظائفهم.

التدابير االقتصادية.

لقد كان البد من اختاذ إجراءات اقتصادية للحفاظ على النشاط االقتصادي ومناصب الشغل
هلذه الـمؤسسات ،حيث مت إنشاء جلنة وزارية مشرتكة بهدف جرد مجيع تدابري التصدي ،السيما
تلك اليت تكتسي طابعا اقتصاديا وميزانياتيا وضريبيا وبنكيا وماليا .وتغطي هذه التدابري
إمجاالً مثاني ( )22فئات كربى:
)2

التدابير االقتصادية ودعم القطاعات:

لقد استوجب على العديد من املؤسسات مواجهة أعبائها الثابتة (الرواتب واإلجيار واألعباء الـمالية
والضرائب والرسوم) دون أن تتمكن من حتقيق رقم أعمال بسبب تدابري احلجر ،حيث كانت
معظمها تعاني من مشكلة كبرية يف الـميزانية ،وصعوبة يف متويل متطلبات أموال التداول (،)BFR
ومن أهمها:
 إنشاء صندوق خمصص حلماية الـمؤسسات اليت تواجه صعوبات مؤقتة؛
 إعانات للـمؤسسات الناشطة يف الـمجاالت اإلسرتاتيجية والصحية (الصناعة الصيدالنية،
الـمستلزمات الطبية ،وغريها) ؛
 إضفاء بعض الـمرونة يف جمال تسديد األعباء (الـماء والكهرباء وما إىل ذلك) وكذا ديون
الـمؤسسات اليت تواجه صعوبات .
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كما مت اختاذ تدابري احلماية اآلتية:
 الرتخيص و/أو احلظر الـمتعلق بتصدير األدوية؛
 مراجعة اإلجراءات الـمتعلقة بتسوية مستحقات الـموردين الدوليني؛
 منح األولوية للمؤسسات التابعة للقطاعات اليت ال تستخدم العملة األجنبية و/أو اليت تكون
الـمساهمة فيها بالعملة األجنبية ضئيلة.
وقد مت اختاذ تدابري أخرى لفائدة قطاع الصحة.
 منح قروض استثنائية ،وتسديد مستحقات اهليئات الـمكلفة بتشخيص اجلائحة وحتليلها،
 وضع تدابري أكثر مرونة لـمعاجلة ملفات تسجيل الـمنتجات.
)0

تدابير دعم العمال والقدرة الشرائية:

لقد أدى احلجر اجلزئي أو الكلي إىل فقدان دخل غالبية العمال ،الـمستقلني أو األجراء ،الذين
أُجربوا على الدخول يف بطالة تقنية .ومن أجل التصدي هلذا الوضع الـشديد اهلشاشة لعدد كبري
من العمال ،مت إنشاء جلنة لليقظة اإلجتماعية لـمتابعة الـمناخ االجتماعي ،تضم منظمات أرباب
العمل والشركاء االجتماعيني ووزارة العمل ،وقد اقرتحت ما يلي:
 تصفية العطل الـمتبقية للمستخدمني بدون خمطط أعباء؛
 الرتخيص ألرباب العمل حبثّ العمال على أخذ عطلة استثنائية مدفوعة األجر لفرتة حمددة؛
 التكفل باألجور الـممنوحة خالل فرتة احلجر للمستخدمني الـموضوعني يف احلجر (تدخل
صندوق البطالة)؛
 إقرار إعانة يف شكل ختفيض أو تأجيل دفع األعباء االجتماعية.
)0

التدابير البنكية:

كما كان من الضروري اختاذ تدابري بنكية لتعزيز صمود االقتصاد .وقد خصّت هذه التدابري بنك
اجلزائر من جهة ،والبنوك التجارية من جهة أخرى ،حيث تدخل بنك اجلزائر من خالل تدابري
احرتازية ونقدية ،بينما طبقت البنوك التجارية تدابري تكميلية من أجل ختفيف عبء األزمة على
أموال الـمؤسسات:
بنك الجزائر:
 ختفيض احلد األدنى لـمعامل السيولة إىل معدل %02؛
 تأجيل و/أو جتديد استحقاقات القروض دون إعادة تصنيف الديون؛
 متكني البنوك والـمؤسسات الـمالية من منح قروض جديدة للمستفيدين من تدابري التأجيل؛
 ختفيض نسبة االحتياط اإلجباري والـمعدل التوجيهي الـمطبق على عمليات إعادة التمويل
الرئيسية؛
 رفع مستوى إعادة متويل السندات العمومية.
البنوك التجارية:
 جتديد استحقاقات القروض وتوحيد الديون غري الـمسدّدة وإلغاء غرامات الشرط اجلزائي
عن تأخر سداد الديون الـمستحقة؛
 اإلبقاء على خطوط قروض االستغالل أو جتديدها؛
 إمكانية إعادة جدولة الديون البنكية ومتديد التواريخ الـمحددة الستعمال القروض.
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)2

تدابير مرافقة للمؤسسات والـمستثمرين:

)4

اإلجراءات الجبائية وشبه الجبائية:

)0

التدابير القانونية واإلدارية:

لقد مت أيضا مرافقة الـمؤسسات والـمستثمرين من خالل:
 تسهيل احلصول على القرض ،أو حتى ختفيض نسب الفائدة.
 تسديد ديون الـمؤسسات لدى الـمؤسسات العمومية األخرى اليت تواجه صعوبات مالية.
 الدعم من قبل الصندوق الوطين لتطوير التمهني والتكوين الـمتواصل).(FNAC
ومن جانبها ،كانت اإلدارة اجلبائية أيضًا يف طليعة التصدي لآلثار الـمرتتبة عن األزمة الصحية.
وقد كانت التدابري املتخذة تهدف إىل ختفيف العبء على املكلفني بالضريبة ومساعدة الـمؤسسات
غري القادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية ،وذلك من خالل:
 منح آجال إضافية للوفاء بهذه االلتزامات الضريبية.
 متديد آجال اكتتاب التصرحيات الشهرية ودفع القسط الوقيت األول.
 متديد آجال اكتتاب التصريح السنوي بالنتائج ،إىل غاية  02جويلية  ،0202مع إمكانية التسديد
إىل غاية  02أوت 0202؛
 إعفاء البضائع الـمشحونة بعنوان التربعات لألغراض اخلريية أو الطبية ،من الضريبة على
القيمة الـمضافة.
فضال عن ذلك ،قررت السلطات العمومية تنفيذ العديد من التدابري اجلبائية لدعم الـمتعاملني
االقتصاديني الـمتضررين من األزمة الصحية ،ومن بينها:
 إلغاء الغرامات والرسوم اإلضافية والعقوبات الـمطبقة على التأخر يف إيداع التصرحيات.
 منح جدول تسديد الضرائب والرسوم.
 جتميد تسديد األعباء الـمالية وااللتزامات اجلبائية وشبه الضريبية عن فرتة احلجر.
مت اعتماد تدابري لتسهيل حركة تنقل األشخاص والسلع ،وإضفاء الـمزيد من الـمرونة يف سري
الـمؤسسات واإلدارات ،ويتعلق األمر بــما يلي:
 منح تراخيص تنقل استثنائية لفائدة مستخدمي مؤسسات القطاع االقتصادي العام واخلاص.
 التكفل بطلبات تسليم و/أو جتديد الرخص ،واالعتمادات ،والـمصادقة ،الـمنتهية صالحيتها؛
 إدخال مرونة أكرب على أوقات العمل ،والتعويضات ،وأمناط العمل.
 وعلى الصعيد الـميزانياتي ،مت تأجيل إصدار اجلداول األصلية بعنوان ميزانيات الـمؤسسات
واإلدارات العمومية إىل غاية تاريخ  0ماي 0202؛
 تأجيل تاريخ إصدار حماضر أشغال اجتماعات جمالس اإلدارة والتوجيه.
 تأجيل تاريخ إصدار تقرير النشاط السنوي للمراقبني الـماليني بعنوان السنة املالية 0222
إىل غاية تاريخ  22جوان .0202

)3

التدابير الـمتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية:

لقد تأثر تنفيذ الصفقات العمومية بشدة من األزمة الصحية؛ حيث شهدت هذه األخرية بالفعل،
تباطؤ يف تنفيذ نشاطاتها بسبب التأخر يف التزويد بالـمواد األولية ،وعدم توفر اليد العاملة ،مما
أدى بالتالي إىل اختاذ تدابري ختفيفية لفائدة الصفقات اجلارية أو العالقة ،من بينها:
 التعجيل بتسديد الديون والوضعيات الـمعلقة.
 إلغاء عقوبات الـتأخر بسبب القوة القاهرة.
 إعادة إدراج التسبيق اجلزايف والتسبيق على التموين بالنسبة لكل أنواع الـمشاريع.
 متديد اآلجال التعاقدية.
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)2

التدابير المتعلقة بالتجارة الخارجية:

لقد انعكست األزمة الصحية بآثار على الـمخزون اإلسرتاتيجي الطيب والصيدالني والغذائي.
ومن أجل احلفاظ على هذا األخري ،اختذت احلكومة التدابري اآلتية:
 تعليق تصدير  23منتوجاً اسرتاتيجياً.
 تسهيل وختفيف اإلجراءات اجلمركية يف جمال االسترياد والتزويد بالـمعدات وقطع الغيار
والـمدخالت ،وكذا الـمواد الغذائية األخرى.
*
**

ًا :حصيية إاجنازا
ثالث

مطط

اإلنعاش االقتصادي 0202

ـ :0202

لقد أصدر السيد رئيس اجلمهورية خالل اجتماع جملس الوزراء الـمنعقد يف  00جويلية
تعليمات إىل احلكومة لوضع خمطط لإلنعاش االقتصادي ،حم ّددًا حمتواه وآجال تنفيذه.
ويف هذا اإلطار ،حدّد الرئيس أهداف ختفيض الواردات مبقدار  22ماليري دوالر سنة  ،0202وكذا
رفع الصادرات خارج الـمحروقات لتبلغ  4مليارات دوالر سنة  .0202كما أشار إىل القطاعات الواعدة
اليت جيب أن تكون حمركا للنمو ،والـمتمثلة حتديدًا يف قطاعات الـمناجم والزراعة الصحراوية
والصناعة الصيدالنية والطاقات الـمتجددة والـمؤسسات الناشئة والـمؤسسات الـمصغرة يف جمال
اخلدمات التكنولوجية ،والصناعات الصغرية.
وقصد ضمان ظروف جناح مسارات تنشيط القطاعات والـمؤسسات ،مت اختاذ العديد من التدابري،
السيما من حيث حتسني مناخ االستثمار ،ورفع التجريم عن فعل التسيري ،وعدم التمييز بني
القطاعني العام واخلاص ،وترقية آليات متويل جديدة ،ورقمنة مجيع القطاعات من أجل حوكمة
اقتصادية جديدة وشفافية أكرب يف النشاط العمومي.
وينبغي اإلشارة إىل أن الندوة الوطنية حول خمطط اإلنعاش االقتصادي ( 22ـ  22أوت  )0202قد
مجعت كافة اإلدارات والـمؤسسات والقطاعات االقتصادية والنقابات ومنظمات أرباب العمل
والـمجتمع الـمدني وخرباء من العامل األكادميي والـمهين.
وجيب أن يكون للقطاعات الـمحددة تأثري كبري على االقتصاد كله من خالل تطوير مراكز يف
سالسل القيم (يف الـمناجم والطاقة والفالحة والصناعة الصيدالنية والبرتوكيماويات ،على
سبيل الـمثال) و/أو عن طريق تعزيز القدرة التنافسية للـمؤسسات (من خالل الرقمنة مثال).
وجدير بالتأكيد أن هذه اإلسرتاتيجية تستدعي يف إطار االقتصاد الـمفتوح وإدماج مناطق
التجارة احلرة ،حتسني جودة الـمنتجات الوطنية.
كما جيب أن تكون التنمية االقتصادية شاملة ،أي أن يضطلع بها أكرب عدد من الفاعلني مع
توزيع عادل لفرص الـمشاركة يف النمو .ويتطلب ذلك إزالة مجيع احلواجز اليت تعرتض النشاط
االقتصادي من أجل تسهيل الـمقاوالتية واالستثمار ،والسيما بالنسبة للـمؤسسات الناشئة،
والـمؤسسات الصغرية والـمتوسطة ،والـمؤسسات الـمصغرة .ويتمثل اهلدف من ذلك يف تكثيف
أكرب للنسيج االقتصادي/الصناعي اجلزائري ،من خالل حتسني حميط االستثمار ،والسيما من
أجل ترقية الـمناولة واالقتصاد الرقمي.
وال شك أن حتسني مناخ االستثمار يعد هو اآلخر عنصرًا مركزيا هلذه اإلسرتاتيجية التنموية،
ومن شأنه أن حيسن جاذبية اجلزائر ،الضرورية جللب االستثمار الـمباشر األجنيب (.)IDE
بل إن إصالح النظام الـبنكي والـمالي هلو أمر أساسي أيضا لتسهيل متويل االقتصاد.
0202
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وأخريًا ،فإن البنى التحتية ،السيما تلك الـمتعلقة بالسلسلة اللوجستية للـمؤسسات ،تعد عامالً
هامًا للتنافسية يتعني تطويره إذا أردنا أن نتطلع إىل بلوغ الـمستوى الدولي .وميكن متويلها من
خالل عمليات شراكة بني القطاعني العام واخلاص ( )PPPمبا يضمن هلذه الـمشاريع متويال ذاتيا
مع حتقيق جودة عالية للخدمة.
وقد أسندت التوصيات إىل إثنى عشر ( )20رئيس قطاع من قطاعات الصدارة:
 وزير الفالحة والتنمية الريفية ( 20توصية)،
 وزير الصناعة ( 24توصية)،
 وزير الصناعة الصيدالنية ( 22توصية)،
 وزير االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة( 3توصيات)،
 وزير الطاقة ( 22توصية)،
 وزير الـمناجم ( 22توصيات)،
 الوزير الـمنتدب الـمكلّف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة،
 الوزير الـمنتدب الـمكلّف بالـمؤسسات الـمصغرة ( 20توصية)،
 وزير التجارة ( 02توصية)،
 وزير األشغال العمومية ( 22توصية)،
 وزير الـمالية ( 20توصية)،
 وزير النقل ( 20توصية).
أما التوصيات العرضية فقد أسندت إىل الوزراء اآلتيني:
 الوزير الـمنتدب للتجارة اخلارجية:
 oرفع الصادرات خارج الـمحروقات إىل  4مليارات دوالر حبلول سنة 0202
 oختفيض الواردات مبقدار  22مليارات دوالر حبلول سنة 0202
 وزير الصناعة:
 oإنشاء شباك موحّد
 وزير الرقمنة واإلحصائيات:
 oالرقمنة
 oتطوير النظام الوطين للـمعلومات اإلحصائية
 وزير الصيد البحري واملنتجات الصيدية
 oالتبسيط اإلداري
 الوزير الـمنتدب الـمكلف باالستشراف
 oتطوير إطار منهجي لتقييم السياسات العمومية ()EPP
 وزير العدل
 oمراجعة عميقة للقانون التجاري
 oرفع التجريم عن فعل التسيري
 مصاحل الوزير األول
 oوضع جلنة حتكيم حول العالقات بني اإلدارة والـمستثمرين ختضع لسلطة الوزير األول
 oإنشاء آلية لتقييم ومتابعة مناخ األعمال
 oونظرًا ألهميتها فـي الـمسعى الكلي للتنمية الشاملة ،تـم دمج التدابري الـمتعلقة مبناطـق
الظل يف عملية الـمتابعة ،وأسندت إىل وزير الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية
 oحتسني ظروف الـمعيشة يف مناطق الظل.
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حصيية اإلاجنازا :

لقد أفضت متابعة تنفيذ خمطط اإلنعاش إىل إعداد ستة تقارير دورية ،حيث جتدون آخرها الصادر
بتاريخ  02ديسمرب  ،0202معروضًا يف الـملحق.
راععًا .اإلاجنازا ععووا عرنامج "مواطق الظ ".

شرعت احلكومة سنة  ،0202وعلى أساس توجيهات السيد رئيس اجلمهورية ،يف إعداد برنامج عاجل
يهدف إىل تقليص الفوارق والتباين يف جمال التنمية بني مناطق البالد ،وذلك بهدف فك العزلة
عن الـمناطق النائية من خالل التعميم والربط بشبكات الطرق والغاز والكهرباء ومياه الشرب
ومتكني سكان هذه الـمناطق من اللحاق بالركب من منظور التنمية.
وجدير باإلشارة ،على سبيل التذكري ،أن توجه احلكومة والتزامها يتمثالن يف ضمان احلد من
الفوارق اإلقليمية ،من خالل اعتماد مقاربة شاملة ومندجمة تهدف إىل التدخل بسرعة وفعالية
وانسيابية يف الـمناطق األكثر هشاشة وصياغة مشاريع متكاملة ذات أبعاد اجتماعية وثقافية
واقتصادية ،بالتشاور مع الـمعنيني يف الـمقام األول ،وهم حتديدًا لـمواطنون الـمتضررون.
كما جتدر اإلشار ة إىل أن تأهيل مناطق الظل وتداركها يشكالن شرطا من شروط تنمية
البالد.
وينبغي التوضيح أن مناطق الظل بهذا الـمفهوم ،هي "الـمناطق الـمعزولة والـمحرومة من الوسائل

واخلدمات والـمتميزة ببعدها عن أي حمور نقل رئيسي يؤدي إىل مقر البلدية و/أو إىل القرى
والـمدن األخرى".

باإلضافة إىل ذلك ،تتميز هذه الـمناطق بكثرة اليد العاملة الفالحية أو شبه الفالحية ،ولكن مع
وجود عوائق جدية مرتبطة أحيانًا بنقص البنى التحتية والظروف البيئية ونقص الـموارد الـمادية
وغياب االبتكارات ،مما يؤدي إىل استغالل غري مستدام للموارد الطبيعية الـيت تزخر بها أراضي
الـمنطقة ،ومداخيل ضعيفة للغاية لألسر ،مما يفضي إىل ظهور جيوب من الفقر ومن ثم الـميل
إىل النزوح إىل الـمدن وإىل االخنفاض الدميوغرايف.
ويف هذا السياق ،وحرصًا منها على ترقية مناطق الظل ،اقرتحت احلكومة مسعى يقوم على إعداد
وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة وتكتسي بعدا اجتماعيا واقتصاديا ،واإللتزام بتجسيدها على
أساس مقاربة تشاركية تدمج السكان الـمستفيدين (مع مراعاة اجلانب الـمتعلق باجلنس).
ويتمثل هذا الـمسعى يف إشراك مواطين هذه الـمناطق يف برجمة أعمال ومشاريع متكاملة وذات
أبعاد اجتماعية واقتصادية ،ويصبو إىل حتقيق أربعة ( )2أهداف إسرتاتيجية؛ وهي:
 القضاء على عزلة السكان الذين يعيشون يف مناطق مبعثرة ومعزولة.
 تزويد السكان مبياه الشرب والكهرباء والغاز.
 حتسني ظروف متدرس التالميذ وتقديم اخلدمات الـمتعلقة بصحة الشباب وتفتحهم.
 تنويع القدرات االقتصادية للمناطق الـمعزولة من أجل توفري مناصب الشغل وفرص العمل.
وقد مسحت حصيلة اإلجنازات من أجل ترقية مناطق الظل ،بإبراز العناصر اآلتية:
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عرنامج تومية مواطق الظ

معطيات عامة:







إمجالي عدد مناطق الظل الـمحددة:
إمجالي عدد املشاريع احملددة للرتقية 0023222 :مشروع
السكان الـمعنيون 2,4 :مليون أي حوالي  %02من جمموع السكان
الغالف الـمالي الالزم 222,20 :مليار
الـمشاريع اليت تتوفر على التمويل 202222 :مببلغ امجالي قدره 222,20 :مليار
الـمشاريع اليت ال تتوفر على التمويل 222242 :مببلغ إمجالي قدره 020 :مليار
20,423

وقد وزعت األهداف حسب كل سنة:



اهلدف الـمتوخى يف سنة  :0202إجناز  22220مشروع.
اهلدف الـمتوخى يف سنة  :0202إجناز  22022مشروع.

حصيلة إجناز الربنامج بعنوان سنة :0202




الـمشاريعالـمنجزة 32030:مشروعاً ،أي نسبة  % 22,04من األهداف الـمحددة لسنة .0202
املشاريع اجلارية 02222 :مشروعًا ،منها  22002مشروعًا بنسبة إجناز تزيد عن .%42
مشاريع مل تنطلق بعد 02042 :مشروعاً ،حمل إجراءات إدارية.

لقد مسحت الـمشاريع الـمنجزة بالقيام بأعمال هامة:






ربط  230,222أسرة بشبكة التزويد مبياه الشرب و  32,422أسرة بشبكة الصرف الصحي.
إجناز  034قسمًا وإعادة تأهيل  022مدرسة.
إجناز  22000كم من الطرق
تأجري  424حافلة مدرسية
توصيل  002202منزالً بالطاقة الكهربائية و  222040أسرة بالغاز.
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متوي مشاريع مواطق الظ
القطاعات الفرعية

الـمشاريع اليت مت متويلها

مشاريع تفتقر
إىل التمويالت

العدد

المبالغ (مليار
دينار)

التزويد مبياه الشرب

2465

30.66

3258

الصرف الصحي

1737

24.69

2311

26.25

الربط بالكهرباء

1352

16.77

التزويد بالغاز

998

23.96

 متويل األعمال تطلب اللجوء إىلعدة
مصادرللتمويل ،والسيما:

2543

47.97

1696

43.57

حتسني ظروف التمدرس

1436

11.49

41

0.39

47

0.52

فك العزلة

3216

67.73

 ميزانية الدولة (الربامجالقطاعية
غري املمركزةواملخططات البلدية
للتنمية)؛

1915

19.41

5258

91.63

اإلنارة العمومية

693

4.75

1261

6.35

الصحة اجلوارية

364

2.76

580

6.98

فضاءات األلعاب

356

3.27

759

6.8

مكافحة زحف الرمال

3

0.058

35

0.24

التغطية األمنية

66

0.63

44

0.4

الـمخاطر الطبيعية

114

1.26

152

2.57

12841

188.42

19859

292

النقل العمومي

الـمجموع

منط التمويل

 صندوق التضامن والضمان
للجماعات احمللية؛
 مساهمة الـميزانيات الـمحلية
للواليات والبلديات
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العدد

المبالغ
39.31

اخلالصة:

لقد سلطت هذه احلصيلة الضوء على اإلجنازات الرئيسية اليت حققتها خمتلف القطاعات،
واليت تربز اجلهود اخلاصة اليت بذلت لتحسني اإلطار الـمؤسسي مبختلف أشكاله :الـمصادقة
على قوانني ،ومشاريع قوانني ومراسيم ،وإنشاء مؤسسات/هيئات جديدة أو حتويل مؤسسات/
هيئات قدمية ،وغريها.
وميكننا القول أن سنة  0202كانت سنة حتسني اإلطار الـمؤسسي وتهيئة الظروف لتنفيذ
اإلصالحات اجلارية أصال أو اليت سيتم تنفيذها سنة .0202
هكذا ،فإنه من حيث اإلجنازات القطاعية ،ورغم الضغط الشديد على الـموارد العمومية وكذا
األزمة الصحية اليت ألقت بظالهلا على الوضع منذ مطلع سنة  ،0202قد مت تسجيل إجنازات
كبرية يف جمال توفري اخلدمة العمومية (الـمنشآت األساسية ،وتبسيط اإلجراءات اإلدارية
والقضائية ،والطاقة ،والـمياه ،والسكن ،واالتصاالت والتنقل ،واحلماية االجتماعية ،وما إىل
ذلك) وكذا يف جمال احلفاظ على النشاط االقتصادي واالجتماعي (دعم األسر واملؤسسات،
ومتوين األسواق ،ومكافحة االختالسات والـممارسات غري القانونية)...
ويف هذا اإلطار ،اختذت احلكومة تدابري لـمجابهة األزمة الصحية واالقتصادية على الـمدى
القصري .وقد مت تصور هذه التدابري مبا يتماشى واإلصالحات اهليكلية اجلارية ،بغرض ترشيد
النفقات العمومية من جهة وزيادة فعاليتها من جهة أخرى.
ويف هذا السياق ،ستكون اإلصالحات املؤسسية لتحسني احلوكمة أكثر أهمية بقدر األهمية
اليت تكتسيها قدرات وإمكانات األمة كلها ،وخاصة تلك الـمتعلقة بإحالل مجهورية جديدة
والتجديد االقتصادي ،على غرار جتديد احلوكمة ،وإعادة تأهيل األقاليم ،وعصرنة النظام
الـمالي ،وحتسني إنتاجية العوامل ،فضال عن القدرة التنافسية للـمؤسسات من خالل إدخال
الرقمنة واالبتكار وتعبئتهما ،يف مجيع مراحل التنفيذ.
وستكون احلوكمة الشاملة والتشاركية ،القائمة على مبادئ الشفافية والتقييم على
مجيع مستويات الـمسؤولية ،مبثابة الـمؤهل الكفيل بتصميم وتنفيذ اإلصالحات بشكل
فعال إلدخال البالد بهدوء يف عهد ما بعد {كوفيد:}22.
ولذلك ،فإن إصالح احلوكمة سيكون مبثابة رأس احلربة بالنسبة لإلصالحات األخرى
يف الـمجالني االقتصادي واالجتماعي .وال أدل على ذلك من أن هذا الـموضوع مدرج يف صدارة
برنامج السيد الرئيس ،وقد أصبح جتسيده فعليا مع اعتماد مراجعة الدستور وإمتام مشروع
القانون العضوي الـمتعلق بالنظام االنتخابي.
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وسيتواصل إصالح احلوكمة هذا ليبلغ كامل الرتاب الوطين ،ويشمل مجيع القطاعات
من خالل إصالح شامل لتنظيم اإلقليم ،وسياسة حترير الـمجتمع الـمدني والشفافية الكاملة
للنشاط العمومي ،من خالل الرقمنة ،وصحافة تعددية ومستقلة.

أما اإلصالح االقتصادي الذي خصّص له برنامج الرئيس فصل كامل حتت عنوان" :من أجل
منوذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد الـمعرفة" ،فإنه ميثل ورشة هامة

مت إطالق أوىل خطواتها سنة  ،0202يف إطار التحسني الـمؤسسي للنشاط االقتصادي .وسوف
تكون سنة  0202سنة جتسيد خمتلف أقسام هذا اإلصالح ،السيما من خالل تنفيذ خمطط
اإلنعاش االقتصادي.

من جهة أخرى ،فإن تلبية احتياجات الـمواطنني على مجيع الـمستويات :السكن ،القدرة
الشرائية ،االستفادة من وسائل الراحة ،إطار معيشي كريم وحيرتم البيئة ،تشكل كلها
االلتزامات األخرى للرئيس ،حيث خصّص هلا فصل حتت عنوان "من أجل سياسة اجتماعية
وتنمية بشرية".
وجدير بالتذكري أن عمل الدولة يف الـمجال االجتماعي مل يعاد النظر فيه مطلقا ،حتى
يف أصعب األوقات؛ وذلكم أمر جيب تعزيزه يف سياق اإلصالحات اجلارية يف هذا الـمجال،
فضال عن مواصلة االلتزام الـمالي للدولة ،وحتقيق اإلنصاف بني الـمواطنني ،ومكافحة
االمتيازات يف احلصول على الـموارد العمومية ،ودعم الفئات األكثر حرمانًا ،وحماربة الفوارق
بفضل إعادة التوازن اإلقليمي الضروري للقضاء على جيوب الفقر وبالتالي استعادة كرامة
الـمواطن.
وهلذا الغرض ،فإن احلكومة قد عملت بال هوادة على جتسيد خمطط عملها مستندة إىل
التزامات الرئيس وعددها  42التزاما ،من خالل ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية يف
فائدة مجيع الـمناطق ولصاحل الـمواطنني دون سواهم ،وذلك انطالقا من أن الغاية األخرية
هي ضمان حياة كرمية للجزائريني.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من أوجه القصور الـمسجلة ،فإن اجلزائر تقدم اليوم صورة بلد يف
خضم البناء على مجيع األصعدة وحياول تثمني إمكانياته وموارده لصاحل التجديد
االقتصادي واالجتماعي.
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الـمالحــق
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