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 فهرس المحتويات 
  اتمؤسسبال  لعالقة الدولةةجديدمن أجل مقاربة 

  المرافعة هنهج المتبع في ىذمالأساس 
في سطور  (PREE)فائدة المؤسسات برنامج اإلصالحات االقتصادية لعرض 

 

 

 "إلي التشاورمطالبة من ال"بيان المؤسسة : الجزء األول
  التي يواجو غير مسبوقةالحديات والتاالقتصاد الجزائري • 
الجزائرية؟ موقع المؤسسة ما • 
  الواجب مواجهتهارئيسيةال (4)األربعة تحديات ال• 
كيف يمكننا مواجهة ىذه التحديات؟ • 
 

 

(    PREE )2017سة مقترحات برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤس: الجزء الثاني
.1.II القيود التي عبرت عنها الفعاليات االقتصادية 
.2.IIالمقترحة جراءات  األىداف واإل

  

الدولة   عمل  وةكموالح: 1المحور 
كمشرتكة شاملة كضع رؤية اقتصادية : 1اؽبدؼ 
 نسيق بينهاتعزيز الت  كة اؼبتوسطةالقتصادمعلى مستول البيئة ا الفاعلة ألطراؼدكر افعيل ت: 2اؽبدؼ 
 االقتصادية ةنظاـ للمعلـوكضع : 3اؽبدؼ 
  الوطينالقتصاد حقيقي ؿإضفاء طابع رظبيبغية طة خلتنفيذ حيز اؿكضع إعداد ك: 4اؽبدؼ 

 تحسين تنافسية المؤسسات  : 2المحور 
 لفائدة اؼبؤسساتتبسيط اإلجراءات اإلدارية : 5اؽبدؼ 
 اؼبناطق الصناعية تسيريالصناعي كربسني العقار تعزيز فرص اغبصوؿ على : 6اؽبدؼ 
   التنافسيةهتاقدرمرافقة تطوير اؼبؤسسات ك ربسني : 7اؽبدؼ 

تمويل النشاط االقتصادي : 3محور ال
. لصاحل اؼبؤسساتأفضل ػبدمة ( BEF)تعزيز قدرة البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية : 8اؽبدؼ 
 اؼبقدمة للمؤسساتالتمويل عركض توسيع كتنويع : 9اؽبدؼ 

   الضريبيالنظام : 4محور ال
 ؤسسات على ادل الشبو الضرييب كييب الضرالضغط زبفيض : 10اؽبدؼ 
.  كدافعي الضرائبةالضرييباإلدارة ربسني العالقات بني : 11اؽبدؼ 

رأس المال البشري : 5 حورمال
تعزيز مهارات اؼبوارد البشرية : 12اؽبدؼ 
 ترقية فرص العمل: 13اؽبدؼ 
. جراءاتجدول ملخص لإل

 (PREE )2017سة  برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسمتابعة مرصد : الجزء الثالث

 

  مرفقاتال
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المؤسسة ب لعالقة الدولة ةجديدمن أجل مقاربة 
مؤسسات االقتصادية والجمعيات المهنية بين الدولة والشاور المساىمة في تعزيز التاؽبدؼ الرئيسي من ىذا اؼبشركع ىو ف إ

ؼبؤسسات اأرباب االستماع إذل بواسطة " علىاألسفل إلى األمن  " تنطلقمن خالؿ مقاربة جديدةكذلك ، ومنظمات  أرباب العمل
طرؼ األتوقعات كل ك التنظيمات لكي تكوف العاكسة اغبقيقية ؿقوانني فعالية يف تنفيذ اؿضماف بغية الوصوؿ إرل ، عادل االقتصادك

بعث لتحسني مناخ األعماؿ كتنظيمات تنفيذ ىذه القوانني كاؿؿظركؼ مع توفري أحسن اؿ ...( ؤسسات، كادلدكلةاؼبواطنني كاؿ)اؼبعنية 
. النمو االقتصادم

 

 الدكلية حيث صنفت يف  ككاالت التصنيفين ككطينلفاعلني اؿقبل ايف اعبزائر ؿبل أحكاـ سلبية من بيئة األعماؿ ك سنوات عديدة إهنا
. "ال تساعد على االستثمار كالتنمية االقتصادية"خانة البيئات اليت 

 

ربسني مناخ فبا يلزمنا  أكثر من ذم قبل للعمل سويا من أجل كد ىشاشة االقتصاد اعبزائرم، أااللبفاض اغباد يف أسعار النفط إف 
كعليو، فإف النمو االقتصادم اعبزائرم يتطلب اليـو إعادة نظر يف إسرتاتيجياتو ك من . القضية المركزية الذم يشكل اليـو األعماؿ

الخطاب و جعل اإلرادة السياسية كأكؿ ىذه اػبطوات تتمثل يف  .قطاع إنتاجي وطني متنوعبينها تغيري مركز السحب من النفط إرل 
. في قلب اإلصالحات االقتصاديةمؤسسات ووضع التنويع االقتصاد عـز على د اؿمؾعمالف يف اذباه تأم الرسمي
 ،نهج شامل ومفتوح فبا يتطلب تبين األطراف المعنيةكل مساىمة تضافر جهود ويستلـز  كبري ؼبنتظرة حجم اإلصالحات اغري أف 

. نموذج جديد للنمو االقتصاديمواجهة ربديات التحوؿ إذل من شأنو 
 

ضركرة  على 1صبيع الشركاء يف اؼبشركع جازمتا ك تعتقد (CARE) فإف حلقة العمل كالتفكري حوؿ اؼبؤسسة، مسانبة يف ىذا االذباهلل
ككضعت يف الواجهة سيكوف ؽبا دكر دكرىا كاليت إف تعزز اعبهات الفاعلة احمللية كباػبصوص هنج شامل عبميع منتجي الثركة، تبين 

.  القاطرة
شيء  كل قبل عملية اإلصالحات االقتصادية الالزمة، هبب علينا أف ينضم ىؤالء الفاعلني كيندؾبوف يف إذا كنا نريد ك عليو، 

. فبثليهمكمع  ىماالستماع كالتشاكر مع
 

، بدعم من مركز سنتنيمن منذ أكثر شركاؤىا دبعية  (CARE2) فقد شرعت حلقة العمل كالتفكري حوؿ اؼبؤسسة ، ىذا اؼبنظوريف
بتنشيط ؾبموعة متكونة من اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل كرؤساء اؼبؤسسات ، "3CIPE"اؼبشركعات الدكلية اػباصة 

 . منطقة من الوطن بغية تطوير مناخ األعماؿ كربديد إصالحات أساسية لتطوير اؼبؤسسة (20)لعشرين 
 

ربديد أف مت بعد ك. الوطنمناطق العديد من يف رؤساء اؼبؤسسات االستماع إذل منشطو ىذا اؼبشركع من الوىلة األكرل ببدأ كلقد 
على اعبمعيات اؼبهنية خري، عرض مشركع التقرير  يف األك. مشرتكةحلوؿ أفضى إرل اقرتاح طويل شرع يف عمل ، ـاحتياجاتو

 . كباإلصباع النهائيققبل اعتماد (AP-OP )كمنضمات أرباب العمل 
 

سبيز  ق كلكنمنها قد مت اقرتاحها من ذم قبل، الغالبية العتبار أف قرتحات جديدة اؼبيزة اليت تفرد هبا ىذا اؼبنهج دل يتمثل يف كونو جاء مب
ؾبتمعة ىذه اعبهات . ناىيك عن فبثليهم من اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل، ينعلني االقتصادما الفعبالتشاكر الواسع ـ

كانوا ىم اليت كإلصالح اقرتحات دل ىم كدعمىمالتزاـعربكا اندماجهم ك ...( صبعيات مهنية ك منظمات أرباب العمل، مؤسسات)من 
  . يف اؼبستقبل القريبتنفيذىايف عملية شركاء اغبكومة أيضا  كفكوفمسكما أهنم . ىا األصليمصدر

 .القائمة مرفقة -1
2- www.care.dzحلقة العمل و التفكير حول المؤسسة  
3- www.cipe.orgمركز المشروعات الدولية الخاصة  

http://www.care.dz/
http://www.cipe.org/
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 ه المرافعةىذالمقاربة المعتمدة في 
مقاربة شاملة 

مدير  مؤسسة من  (200) للقاء قرابة أؼبائيت (وشركائها( CARE) حلقة العمل والتفكير المؤسسة)ذىب اعبميع 
د من معدمت االستماع إليهم يف اؿكقد . ميداهنايف صبيعها رائدة صبيع األحجاـ،  من كالنشاط االقتصادم  قطاعات صبيع 

: ما يلياليت هتم اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية كمنها على اػبصوص القضايا الرئيسية 

؟ مؤسساهتمما ىي اؼبشاكل اليومية اليت تواجو . 1

؟ مؤسساهتمما يبنع تطوير . 2

؟ اؼبؤسسةما ىي العقبات الرئيسية اليت تعرتض إنشاء . 3

لتحسني أعماؽبم؟ ك الضركرية ما ىي اإلصالحات الالزمة . 4

: السمات البارزة التاليةك قد تبلورت الرؤية حوؿ ، اقرتاحات رؤساء اؼبؤسساتصبع يف صبيع أكباء الوطن مت ىذه اعبولة إثر 

  نفس الطريق يف غرب كشرؽ ككسط رؤساء اؼبؤسسات الذين مت االلتقاء هبم مشرتكة مت التعبري عنها باىتمامات صبيع
 .كجنوب  البالد

  و ىي القاعدة"جديد للتشاكر ينطلق من هنج رؤساء اؼبؤسسات الذين مت االلتقاء هبم متفقوف على اعتماد صبيع 
. تكراريةبطريقة  (تشاكراؿ)على أف يكوف "  و ىي الحكومةإلى القمةعلى المستوى المحلي  المؤسسة

  تسريع كترية اإلصالحات االقتصادية مومية السلطات العنتظركف من مرؤساء اؼبؤسسات الذين مت االلتقاء هبم
. األساسية

 واقعينهج 
 عرب عنها ليت منطلق االىتمامات امن عادل اؼبؤسسة اعبزائرية يف ميداف فاعلني اؿكل مع إعدادىا اؼبقرتحات الواردة يف ىذه الوثيقة مت 

. ة من تراب الوطناؼبناطق العشراألطراؼ احمللية الفاعلة يف عادل اؼبؤسسة االقتصادية اليت سبت زيارهتا يف ـبتلف طرؼ من 
.   كاؼبستشارين يف عادل اؼبؤسسةبراءعلى قطب من اخلثراء إثر عملية التشاكر كاػبركج باالقرتاحات مت عرضها لإل
. جدكل كأنبية التدابري اؼبقرتحةكاف اؽبدؼ من ىذه اؼبقاربة الوصوؿ إرل التأكد من 

 ةسعامشاورة و
. قصد إثرائها اعبمعيات اؼبهنية ك منضمات أرباب العمل  تقاظبها مع اؼبدل متعملية تشاكرية طويلة ؿشبرة تعترب ىذه الوثيقة 

 
، ك بغية التعريف باؼبشركع ك ترقيتو على اؼبستول احمللى كاؼبسانبة من الشركاء ؾبموعة  ربالف ك بغية ضبل ىذا اؼبشركع عاليا، يتعهداليـو

. اؼبرصديف تنفيذه يف إطار أنشطة 
 



5 
 

  في سطور،(PREE)سة برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤس

.  ك اؼبؤسساتالدكلةللتشاكر بني مبوذج جديد ؿتنفيذ إلزامية كضع حيز اؿديد للنمو اجلمبوذج اؿقباح ستوجب م

( كاعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل، ؤسسات كاإلدارة كادلاغبكومة)الفاعلة يف عادل اؼبؤسسة  (4)هبب على األطراؼ األربعة 
كبذلك فإف كل طرؼ فاعل عليو أف يتحمل مسؤكلياتو يف ىذا . ؤسساتلوؿ للمشاكل اليت تواجهها ادلاحل سويا إلهبادأف تعمل 

. كل األطراؼ الفاعلةمن يتم تطعيمو التقييم كضع حيز التنفيذ عبهاز للمتابعة كمت لذا فقد . الشأف

: برنامج اإلصالح االقتصادم يف جزأينمنهجية عرض قرر الشركاء يف اؼبشركع تنظيم لقد 

نشطة مرافعات كاؼببادئ اليت يبكن أف تكوف أساسا عبميع أ كالقيادة الرؤيةقرتح  اليت تاإلسرتاتيجيةكثيقة كىو اؿ البيان: 1الجزء 
 5 إرل 3 قبل غري قابلة للتغيري" ثابتة"ىو كثيقة مرجعية البياف ك عليو، فإف . اؼبؤسسات ك اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل

. سنوات

: ؿباكر( 5)طبس يف كتتمثل يتم ربديثها سنويا،  ،اتمقترحات اإلصالح: 2الجزء 

  الدولةعمل وكم الراشد الح: 1 المحور

  مؤسساتالقدرة التنافسية لل: 2المحور 

تمويل ال: 3محور ال  

  جبايةال: 4محور ال

  رأس المال البشري: 5 المحور

 

: في كل محور قمنا بمعالجة

 الذين مت اللقاء هبماليت أعرب عنها الفاعلني االقتصاديني لالىتمامات حقيقي م نقل كيف كقك :شكاليةاإل .
 رؤساء اؼبؤسساتاليت عرب عنها لإلشكالية غبل االطموح كربدد مسار اليت تظهر : يةتحسينالىداف األ . 
 ؛  اؼبرجواؽبدؼة كالكفيلة لبلوغ قرتح ادل: اإلجراءات
 اؼبقرتحةجراءات لتحقيق كل من اإلالكفيلة طرؽ كالقرارات ك يتضمن اؿ: وصفال .

 الوصوؿ إرل  كاؽبدؼ ىو .  اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل الشريكةكاؼبؤسسات لعمل اؼبيداين مع  ؿالوثيقة دبثابة قاعدة
.  اؼبقرتحةػبارطة الطريقالتعبئة قصد االنضماـ الواسع أقصى قدر من 

. اتقرتحات اإلصالح تعزم لو مهمة متابعة كضع حيز التنفيذ دلىذا اؼبشركعيف إطار  مرصدبعث مت سيكأخريا، 
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 مؤسسة لبيان ا: الجزء األول
. "شاورالتالمطالبة إلي من "

. يختار طريقا آخريمكنو أن االقتصاد الجزائري 
عائدات النفط  ذاؾ االقتصاد الذم ينفصل يف بنائو عن. إنو ذلك االقتصاد الذم يرتكز يف ربقيق التنمية على مؤسسات ك مقاكلني

 مبوذج للتنمية االقتصادية": طموح كبري للجزائر اؼبستقلةأف وبي اؿلالقتصاد اعبزائرم تسمح ميقة، كالذم يلتـز بإصالحات ع
. " اؼبواطننيكلكاالجتماعية يف خدمة 

 
 تتجلي من مركنة حقيقية: ينابيع إحيائووبوز  تراجعو، فإف االقتصاد اعبزائرم ال يزاؿ فالعديد من اؼبراقبني عالوقت الذم  يراىن يف 

" للعمل" لذا، هبب إعطاء معين .هتاعبئنسائو كرجالو اليت آف األكاف لتعبقرية كاؼبتمثلة يف ، البين التحتيةكراء اؼبيزة التنافسية الطبيعية ك
 .الذم هبب أف يكوف يف قلب مبوذجنا للتطوير االقتصادم ك االجتماعي

 

العديد من التحديات التي تواجو االقتصاد بمقدورىا أن ترفع لوحدىا كون لن يحكومة أي  إن ،كاضحنيصرحاء كدعونا نكوف 
اليت  ةاػبربيف البناء إرل جانب  كاينبغي أف تشارؾمن اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل فبثليها ؤسسات ك ادل. الجزائري

. دكرىا القيادمىا السلطات العمومية اليت تتحمل شدتح
. الفاعلينعلينا استعادة الثقة المفقودة بين جميع فالواجب ىو  جراءات،سلسلة اإلك عليو، ك بعيدا عن 

 

 .شامل ؼبواجهة العديد من التحديات اليت تتطلبها عملية االنتقاؿ إذل مبوذج جديد للنمو كإذل اقرتاح هنج جديديهدؼ البياف إف ىذا 
 

.  التي يواجههاغير مسبوقةو التحديات الاالقتصاد الجزائري 
كلد حالة تصدير، التقليص من كميات اإلنتاج كمن مث اؿنفط كبرميل اؿاهنيار أسعار  الذم يرجع إذل االلبفاض يف عائدات النفطإف 

شاكل ؽبا ـبتلف ادلتضاؼ الظرفية تأيت ؿاالقتصادية ىذه األزمة . مبوذج االقتصادم كاالجتماعي اعبزائرمؾبموع اؿضغط على من اؿ
. القتصاد اعبزائرمؿاؽبيكلية 

 

االستثمارات سبثل مومي حيث الستثمار العمرده أساسا الرتفاع ا( 2015٪ يف عاـ 3.9)النمو االقتصادم إف االرتفاع يف نسبة 
  .كاػباصةمؤسسات العمومية ٪ فقط لل10مقابل ، لعمومية٪ من االستثمارات ا50ة ماإلدار

نفقات ميزانية بالصناعة البرتكلية كاالقتصاد اعبزائرم على حد سواء ما تعلق ىشاشة التنمية يف زيادة من مبوذج ىذا اؿأدل اختيار 
. دكلةاؿ
 

( 2015/ ٪ 6بنسبة الشهر األكرل  11 -2016يف عاـ  ك2015٪ يف عاـ 32.9)- إف االلبفاض اغباد يف اعبباية البرتكلية  
القيود  (ب. (العديد من القطاعاتالذم يعتمد عليو )يف الطلب العمومي البفاض  (أ: عانت منها اؼبؤسساتأغبق صدمة مزدكجة 

. (...اػباـ كاؼبنتجات شبو اؼبصنعة ألولية اؼبعدات كاؼبواد )اؼبتعلقة باسترياد 
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مؤسسات الفي اتجاه جهود تستحق الثناء عديدة سنوات الجزائرية منذ الدولة  بذلتلقد . ىذه الوضعية خلقت حالة من التناقض
  :اؽباـ احملققتقدـ اؿيرتجم ما كىذا ... ربسني مناخ األعماؿ ؿباكالت  كسهيل، كآليات الدعم كالتجبائية،حوافز : وتطويرىا

 (٪ لسنوات عديدة3أكثر من )النمو االقتصادم • 
 (...النقل كالبنية التحتية األساسية كاإلسكاف كاؼبياه كالغاز )ربسن كبري يف البنية التحتية • 
 إذل، ليصل 1980 نقطة يف عاـ 0.50من  (IDH)لربنامج األمم اؼبتحدة للتنمية ع مؤشر التنمية البشرية اارتف• 

خالؿ ربسني لظركؼ اؼبعيشية للمواطنني يف العادل األكثر ، فبا هبعل اعبزائر كاحدة من الدكؿ 2016 نقطة عاـ 0.74
.  األخريةالسنوات

( 2016٪ يف سبتمرب 10.5)خلق فرص عمل كاسعة النطاؽ كاغبد من البطالة • 
... اؼبؤسساتعدد النمو اؼبتزايد ؿ• 

 
؟ ية من كل ذلكالجزائرما موقع المؤسسة 

  :األجهزة العموميةـبتلف  بواسطةائدة إلنشاء مؤسسات رة أكثر من مليون مبادرمت إحصاء ، 2013-2002للفرتة 
 278651:   (ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب . ؤسسة ـ47593( : ANDI )الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 

: (ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيري القرض اؼبصغر . ؤسسة ـ90625:  (CNAC)الصندكؽ الوطين للتأمني عن البطالة .ؤسسةـ
. (باستثناء هناية السلسلة)يف سالسل القيمة العاؼبية ؤسسات كاف ضعيف ك قد يكاد يكوف منعدـ ىذه ادلإال أف اندماج .  مشركع530 703

 
الصغرية ؤسسات عدد ادلمت اإلعالف أف ، 2017 بداية سنةيف ؼ. غير كافييبقي التي تم إنشاؤىا مؤسسات عدد الإال أن 

 1000لكل صغرية كمتوسطة مؤسسة  20كىذا يعطي نسبة ما يقرب . األسس القانونيةصبيع من  935.000  بلغ كاؼبتوسطة
. منخفضة جدا باؼبقارنة مع معايري اؼبنطقة كالبلداف ذات الدخل فباثلما يشكل نسبة نسمة، 

 

 ىيؤسسات ٪ من ادل95 ،2012سنة . مشروعكل في عمال عدد الالعدد المنخفض لمعدل والحجم الصغيرة مؤسسات ال
.  عماؿ3 نادرا ما يتجاكز عدد عماؿ  اؼبؤسسات الصغرية جدا  عماؿ؛ ك9 تشغل أقل من (TPE )مؤسسات صغرية جدا 

أما  يف اؼبتوسط، 2.4 تولد فرص العمل ANSEJطرؼ جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اؼبمولة من ؤسسات ادل
أما جهاز الوكالة الوطنية لتسيري القرض اؼبصغر   من الوظائف، 2 فيولد  CNACجهاز الصندكؽ الوطين للتأمني عن البطالة 

(ANGEM)  1.5 أما اؼبؤسسات اليت استفادت من مزايا االستثمار من جهاز الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار   . كظيفة( 
ANDI)   ثري مسألة فعالية اإلنفاؽ العاـا األداء مىذ. ةؼم كظ15،87إنشاء متوسط مت .

 

كىذا االذباه ىو نفسو فيما يتعلق ) نشأةالصغرية كاؼبتوسطة ادلؤسسات ٪ من ادل59. محيطهافي شاريع ضعيفة االندماج م
٪ فقط من 2يف حني تقع .  اعبنوبيف٪ فقط 8 كاؽبضاب العليا ٪ ىي يف 31.  الوطنمقرىا مشاؿ (ديدةاؼبؤسسات اجلبإنشاء 

.  الكبريالصغرية كاؼبتوسطة يف اعبنوبؤسسات ادل
 

  أصلمن) 2016/2017 يف التصنيف العاؼبي للقدرة التنافسية للطبعة 87يف اؼبرتبة صنفت اعبزائر . تنافسيةالاقتصاد ضعيف 
(. 95)يف اؼبرتبة كتونس  (70)اؼبصنفة يف اؼبرتبة االقتصادم، كراء اؼبغرب  (DAVOS)منتدل دافوس أعدىا اليت  ( بلدا138

 

  اؼبرتبة اعبزائر إحتلت،  (Doing Business 2017)البنك العاؼبي يف ترتيب . الئمة للمؤسساتغير الماألعمال بيئة 
كتبقي  مقارنة بالدكؿ األخرل، ، السنوات األخريةيفاعبزائر بذلتها اليت اغبقيقية رغم من اعبهود باؿ(. 190من أصل ) 156

على سبيل اؼبثاؿ، ربتل اعبزائر . مواتية إلنشاء كتطوير اؼبؤسساتمن كوهنا غري بيئة األعماؿ يف اعبزائر بالرغم من ذلك تبقي تعاين 
(. 68)يف اؼبرتبة كاؼبغرب  (77)يف اؼبرتبة تونس كل من كراء ترتيب 
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مؤشر االبتكار العاؼبي للمنظمة العاؼبية للملكية الفكرية حوؿ  2016يف تقرير . مؤسسات قليلة االبتكار
(WIPO) ،مقعدا 13ك بذلك رحبت  دكؿ العادل اليت مشلتها الدراسة، 128 من أصل 113 اؼبرتبة  اعبزائراحتلت 

. 77  اؼبرتبة كتونس يف72على سبيل اؼبثاؿ، اؼبغرب يف اؼبرتبة . 2015 سنةمقارنة ب
 

ىا من ، غاليب(٪6.16)$  مليار 1.78 خارج احملركقات ، بلغت الصادرات 2016يف عاـ . تصدرمؤسسات قليلة ال
 50 من بينهم  400اقل من إرل  نزؿ 500رب ايقبعدما كاف عدد اؼبصدرين ، 2015يف عاـ . البرتكليةشتقات ادل

! رقم األعماؿ من التصدير٪ من 97كانوا وبققوف 
 

 مليار 2دل تستحوذ اعبزائر إال على ، 2014  يف عاـ .ة المباشرة األجنبياتالستثماركبير في استقطاب اضعف 
. ٪ من االستثمار األجنيب اؼبباشر يف أفريقيا1.8ما مثل فقط االستثمار األجنيب اؼبباشر، من  UDSدكالر 

 

. ىم في حل ىذه المشاكلاتستحوز طاقات بشرية فذة  يمكنها أن  المؤسساتبالرغم فبا سبق ذكره فإف ىذه 
يف اجملتمعات هبب أف يكوف من طرؼ خلق الثركة إف ... دبفردىادكلة اؿقع على عاتق ماقتصاد سليم ال يبكن أف 

رجاؿ األعماؿ اؼبقاكلني ككسريين العماؿ كادل. كاػباصة، احمللية كاألجنبيةمومية الكبرية، العاؼبؤسسات، الصغرية منها ك 
. يف جهود تنمية البالدكف أيضا كيقع على عاتقهم كاجب اؼبسانبة مواطنىم كاؼبستثمرين 

 

الكبرية، للعب دكرىا؟ الصغرية ك، ؤسساتما ىي الشركط الالزمة لتمكني ادل: كىذا يثري السؤاؿ التارل
  الواجب رفعهاالرئيسية( 4)األربعة التحديات 

يهدد النموذج االجتماعي أصبح حدكده كاقتصاد الريع بلغ مبوذج لقد .  وضرورة إنجاح تنويعواالقتصاد الجزائري 
 مواجهة ؤسسات اليت يقع على عاتقها االنتقاؿ إذل مبوذج جديد للنمو على أساس ادلإف . اعبزائرم كسباسك األمة

ساعد يف فبا م... التحدم اؼبتمثل يف تنويع االقتصاد، كربسني القدرة التنافسية الندماجها يف سالسل القيم العاؼبية 
كمن اؼبهم أف نؤكد ىنا على ضركرة تعزيز دكر اػبدمات اليت يبكن أف تكوف مصدرا . اغبفاظ على مبوذجنا االجتماعي

                        .من غري الواقعي أف نتخيل التنمية الصناعية دكف تطوير جودة اػبدمةإنو . رئيسيا من فرص العمل
 

أف يعملوا ؾبتمعني هبب  (...كاإلدارة، اؼبؤسسات اغبكومة ك)طراؼ الفاعلة ، فإف صبيع األ االقتصادؼبواجهة ربدم تنويع
: كاجهة التحديات األربعة التاليةدل
؛ كم الراشدإعادة النظر في دور الحكومة وتحسين الح. 1
، خاصة يف القطاعات ذات القيمة اؼبضافة تطويرىاولمؤسسات التحسن السريع لبيئة األعمال لتمكين إنشاء ا. 2

. كجذب االستثمار األجنيب اؼبباشر
، كتنمية االبتكار كالتحوؿ الرقمي، كزيادة االندماج عصرنة تسيريىامن خالؿ  للمؤسساتتحسين القدرة التنافسية . 3

كسب معركة كايف من اؼبؤسسات ذات اغبجم اؼبتوسط القادرة  على عدد إبراز يف سالسل القيم اإلقليمية كالعاؼبية، ك
الصغرية كاؼبتوسطة اليت للمؤسسات قاطرة اؿكلعب دكر خارج احملركقات تطوير الصادرات كعلى الصعيد الدكرل، التنافسية 

 .من شأهنا أف تكوف مرتبطة معها
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اؼبهين، كذلك هبدؼ كوين  من خالؿ إصالحات عميقة لنوعية التعليم على صبيع اؼبستويات، كالتتحسين تأىيل الموارد البشرية. 4

. تعزيز فرص العمل للخرهبني

؟ كيف يمكن رفع ىذه التحديات

 .مؤسساتالتعاون بين الدولة وجديد للنمو يتطلب تنفيذ نموذج جديد من النموذج النجاح إن رىان 

النموذج الجديد للتنمية

للتعاون بين الدولة والمؤسسات النموذج الجديد

الثقة الضمان

التزامات
قابلة للقياس بالنسبة لكل األطراف الفاعلة

آلية 
للمتابعة والتقييم المسائلة

 

. األنشطة االقتصاديةكتأطري مارسة كاإلشراؼ ادلما كراء اغبلوؿ اؼبقرتحة هبب أف يعاد النظر يف الظركؼ اليت تؤدم إذل 
 

 ؤسسة كىذا يتطلب الثقة اغبقيقية يف ادل. " و المؤسساتالدولةبين تعزيز ثقافة جديدة للشراكة "لهدف األول من ىذا البيان ىو ا
 كاعبمعيات اؼبهنيةة ،اؼبؤسساتكاحمللية، كإلدارات اؼبركزية اغبكومة كا) طراف الفاعلةشمل جميع األي شاورجديد للتلوب أسكتعزيز 

. (، كالنقاباتكمنظمات أرباب العمل

  ك اليت بواسطة األطراف الفاعلةعلى مستول كل اؼبتاحة  الموارد والخبرات كل بطريقة منسقة، تعبئةنقرتح يهدؼ إذل الذم النهج 
. يف اعبزائرؤسسات  االستثمار كادلمن ترقيةتنفيذىا السياسات اليت مت مرحلة تقييم  لنا أثناء سيسمح ىاالتزام

من الجمعيات المهنية ومنظمات وممثليها مؤسسات نتيجة لمشاورات مكثفة مع الفي ىذه الوثيقة تعتبر الحلول المقترحة 
 . على السلطات العموميةلهذا التشاورالتي تشكل ثمرت الوثيقة عرض ىذه  والخطوة األخيرة تتمثل في .أرباب العمل
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 :األطراف الفاعلةكل " التزامات"الطريق التي سوف تشمل  لدينا خريطةستكون ذلك ب

 

لحكومة 

      

تبسي  اإلجراءات ووضع 
اإلدارة في خدمة المؤسسة 

بواسطة تسهيل الخطوات وجعل 
.اإلدارة أكثر إستباقية 

        
تحسين تنافسيتها بواسطة عصرنة 
تسييرىا واالبتكار و التحول الرقمي 
واندماج أكثر في سلسلة القيم 

اإلقليمية والدولية

                         

                    
فيهالالنخراط تفضيل تطوير الجمعيات المهنية بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط وتشجيع المؤسسات 

برنامج وطني لتقوية قدرات وبعث 

           

تطوير نوعية الخدمة المقدمة 
من طرف كل المتدخيل في 

التكوين،   اتجاه المؤسسة
الخبرة واالستثارة، 
     الدراسات، التقييس

تصور وطموح إستراتيجي، بوضع تشجيع إنشاء وتطوير المؤسسات، 
تنظيم وتحسين الحكم الراشد عمومي وذلك بواسطة ضمان دور 

 

تنفيذ خارطة ل،  كل األطراف الفاعلةكالبراطيضمن لنا جدكل التدابري اؼبقرتحة " ق إذل أعالقأسفل"ىذا النهج من 
. المجمع عليهاالطريق 

 
 . المقترحةجراءاتتنفيذ اإلمتابعة وإنشاء مرصد لعلى تعهد رعاة المشروع ي، كأخريا
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 PREE -2017-مقترحات برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة : الجزء الثاني
  
II.1 القيود التي عبرت عنها الفعاليات االقتصادية 

. اؼبؤسسات يومياكاجهها تاليت قيود ؿأحسن ؿكمعرفة  من حصر الفاعلني االقتصادينيتشاكر مع اؿأفضى 
 

 رؤساء اؼبؤسسات الذين مت االلتقاء هبم ك اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل الرئيسية اليت أثريت، سواء من قبلشكاليات اإل
: ؿباكر على النحو التارل (05)يبكن تقسيمها إذل طبسة اليت سبت استشارهتم 

 

الدولة عمل وكم الراشد الح: 1المحور 
 ؛ضركرية يف تنفيذ اإلصالحات اؿالبطء 
  ؛(قائمة حصرية من اؼبشاركني، اخليف األصل، الرزنامة غري معلنة، عدـ التشاكر )التعتيم يف اغبوار 
  حوؿ االقتصاد الكليعدـ كجود رؤية . 
   التخطيط كازباذ القرارأدكات ضعف. 
 عدـ االستقرار القانوين كالتنظيمي؛ 
  كزف البريكقراطية كالعقبات اإلدارية؛ عظم 
   يف إدارة التنمية احمللية؛كاؼبنتخبوفضعف دكر السلطات احمللية  
   ؛االقتصاد اؼبوازمإضفاء الطابع الرظبي على أنشطة مرافقة كصعوبات 

 

  المؤسساتتنافسية: 2المحور 
. ؤسسة انعداـ الثقة ذباه ادل- 
كاؼ يف إعداد السياسات االقتصادية؛ اؿشكل اؿبعدـ مشاركة اؼبؤسسة -  

الصعوبات كالتأخري يف اغبصوؿ على العديد من الوثائق اإلدارية؛ - 
.  الصناعيلعقارالتعتيم كالصعوبات يف منح ا-  
دارة اغبالية للمناطق الصناعية؛ ية طريقة اإلدكدمح-  
؛ هتا التنافسيةقدرربسني كجوىرم للمؤسسات تطوير اؼبرافقة من أجل أك عدـ فعالية تدابري كآليات /الفشل ك-  
. إال قليالتستفيد منها اؼبؤسسات الصغرية ك اؼبتوسطة اؼبشرتيات العامة ال -  
 .التجارة اػبارجيةثقل جهاز تسيري -  
 

تمويل ال: 3محور ال
؛ معدـ كفاية العرض التمويل-  

 كتثبيط اإلجراءات اإلدارية؛القواعد االحرتازية صبود  -
.  غري مالئمةسبويلاؿض كعر  -

 
 جبايةال: 4محور ال
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 على ال يشجع الشفافية (العماؿكاؼبؤسسات )الوحيدين على اؼبسانبني الذم يقع حصريا ثقيل اؿ العبء الضرييب  -
 ؛االئتماف

.  بطأ اإلجراءات الضريبية -
 
رأس المال البشري : 5 المحور
 
  اؼبهين؛كوينمؤىالت خرهبي التعليم العارل كالتضعف  -

. تعزيز فرص العملضعف إجراءات   -   
 

II.2األىداف والتدابير المقترحة  
 

، (اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل)مع الفاعلني االقتصاديني كفبثليهم ت اؼبستوحات من التشاكر العميق تبادالعلى ضوء اؿ
. رفعهاكاغبلوؿ اؼبمكنة ؿسابقا اليت أثريت لإلشكاليات ثل اػبطوط العريضة ًناعبزء الثالث من ىذه الوثيقة فإف 

 
: قمنا بعرضللتحسني،  ؿبور يف كل

 
. الذين مت االلتقاء هبماليت أعرب عنها الفاعلني االقتصاديني ؼبطالب ؿعبارة عن سرد : شكاليةاإل-  

 رؤساء اؼبؤسساتشكلة اليت عرب عنها ادلالطموح كربدد مسار غبل تظهر : يةتحسينالىداف األ  - 
؛  المرجولتحقيق الهدفعملية مقترحات  - 
 .لتحقيق كل من التدابري اؼبقرتحةالرامية كالقرارات السبل  :الوصف - 
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 الحكم الراشد وعمل الدولة: 1المحور 

  ومشتركةرؤية اقتصادية شاملةتسطير : 1لهدف ا
شكالية اإل
بشكل رئيسي على عائدات النفط كاإلنفاؽ العاـ؛ ك اآلف  غبداعتمداغبارل النموذج االقتصادم - 
حوؿ مشركع ىا حشدك مت الفعاليات االقتصادية كاالجتماعية مولة من طرؼ كل عدـ كجود رؤية اسرتاتيجية على اؼبدل الطويل، مح- 

؛ وبضى باإلصباع/مشرتؾ
. لبريكقراطية اليت تعوؽ تنمية االقتصاد كاألعماؿؿة ؽقوة غري متناسمنحت  األجل ةقصرياؿالرؤل - 
البطء يف تنفيذ اإلصالحات كقرارات الثالثية؛ - 
. تنمية متكاملةرؤية ضعيفة لألقطاب اإلقليمية ألجل - 
. ات التنافسية القطاعحوؿطموحات كضوح الرؤية خبصوص تطوير عدـ - 
ىيمنة النهج اإلدارية يف خيارات التكامل االقتصادم كالصناعي؛ - 
. البنكيةأك التكامل اإلقليمي كزبصيص اؼبوارد العامة ك/عدـ كجود تقارب بني الرؤل القطاعية ك- 
 على اؼبستول احمللي؛كانني القيف تطبيق التنسيق ضعف - 
 : جراءاتاإل

 1 اإلجراء  شاملينوتنظيم حوار اقتصادي واجتماعيىيكلة 
 :الدولة

. مسبق للمشاكراتكبرامج ضبط رزنامة - 
خاص، /عمومي)سبثيل  كضع قائمة شاملة عبميع الشركاء االقتصاديني كاالجتماعيني من حيث اؿ-

؛  النشاطقطاعاتكل ك (مؤسسة صغرية، متوسطة، كبرية
قائمة الشركاء اؼبنظمات اؼبهنية؛ إدراج ضمن  -
.  الثالثيةاجتماعاالجتماعات مثال قبل  قبل اؼبشاريع اؼبوضوعة للتفكري تبادؿ كتعميم كثائق -
 .مثالالثالثية قرارات اجتماعات  .نشر كتعميم قرارات االجتماعات -
. ؼبراقبة كضماف تنفيذ القراراتسبثيلية إنشاء عبنة -
 إشراؾ القطاع اػباص يف إعداد القوانني كاللوائح ذات األثر االقتصادم؛ -

. االقتصادمذات األثر القوانني كاللوائح نشر مشاريع - 
اإلدارة يف تنفيذ القرارات االقتصادية اليت مت ازباذىا بتوافق اآلراء؛ إشراؾ بفعالية - 
.  تقييم اإلجراءات كنشر تقارير التقييم-
 

 :الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
؛ مومية تعزيز ركح اغبوار مع السلطات الع-
 أخذ زماـ اؼببادرة القرتاح حلوؿ من العاملني يف اؼبيداف -
كتنفيذ القرارات االقتصادية اليت مت ازباذىا بتوافق اآلراء؛ الواقع راقب من أرض ادل لعب دكر -

 الوصف
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 .سلطات العموميةمع اؿحوؽبا تفاقات االاؼبقرتحات اليت مت / تشجيع األفكار-
 المشرف على التنفيذ . الوزارة األكذل–مومية السلطات الع

 تاريخ التنفيذ 2018 الفصل الثالث – 2017الفصل الثالث 
 2اإلجراء  تصميم نموذج للنمو تشاوري ومستدام ومالئم للسياسات العمومية وفقا لذلك

 :الدولة
 

أىداؼ كضع  سنوات ك10عن مدتو قل تال أف ربديد ىدؼ النمو االقتصادم خارج احملركقات على - 
 . تراجعيةكسيطة

. اغبوافزكضع نظاـ من خالؿ الواجب ترقيتها  االسرتاتيجية القطاعاتربديد - 
. كمساىماالحتفاظ بدكرىا فيها الدكلة من ترغب  ربديد من بني تلك القطاعات االسرتاتيجية -  
. قاطرة يف القطاعات االسرتاتيجية من خالؿ حوافز ؿبددةؤسسات اؿ دعم تطوير ادل-
ع السياسات القطاعية؛ الواجب ترقيتها بالتناسق ـاالقتصادية كاعبهات / ربديد اؼبناطق-
؛ clustersالتكتالت يف فركع النشاط  تعزيز إنشاء -
العقار اغبصوؿ على تسهيل : على سبيل اؼبثاؿ)زيادة االستثمار ؿحفاظ أك ية للزمحفضبط اإلجراءات الت -

؛ (ذل التمويل، اخلعكالتدابري الضريبية اؼبواتية، امتياز اغبصوؿ الصناعي، 
. كممن الطاؽاألاألمن الغذائي كيف ؾباؿ أىداؼ ربديد - 
( 5)ربقيق يف غضوف طبس ؿؿ$  مليار 10على سبيل اؼبثاؿ، )خارج احملركقات صادرات لل ربديد ىدؼ -

عاما ؛ (  12)أك اثين عشر  (10) مليار دكالر بعد عشرة 20سنوات ك  (7)إذل سبعة 
مثل الطاقة اؼبتجددة كالتكنولوجيات )اؼبستقبلية اعدة قية فركع النشاطات الو كضع كتنفيذ برنامج كطين لرت-

؛ (اعبديدة للمعلومات، اخل
على سبيل )لية أكثر عدال يف اذباه الفئات االجتماعية احملركمة فقط بآ استبداؿ سياسة دعم األسعار -

؛ ( اؼبوجهةاالقتصاديةالتحوالت  : اؼبثاؿ
 

 الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
. منظمة مهنيةاخل فركع دأك /صبعيات مهنية كقطاعات النشاط ضمن  تنظيم صبيع -
 عبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العملعضوية لتحسني الصفة التمثيلية ؿتطوير اؿ -
القطاعية؛ مومية السياسات العمرافقة  -
ة؛ كميمع السلطات العمتقاظبها كفركعها  كضع اسرتاتيجية لتطوير -
 بانتظاـ نقلهم كالذم ينشطوف فيو " اؼبيداف"بصعوبات صقل معرفتهم من أجل من أعضائها قريبها أكثر  ت-

.  العموميةإذل السلطات
كمشاركتها مع مراكز القرار؛ النشاط  ـبتلف قطاعات حوؿدراسات كربليالت ببانتظاـ القياـ  -
احملدثة اليت يبكن أف تكوف دبثابة أداة لصنع القرار االقتصادم؛ كضع بنك للمعلومات التوثيقية  -
 

ىياكل الدعم 
يف اذباه القطاعات االسرتاتيجية ذات األكلوية؛ ك بصفة أكلية الدعم، ىياكل  توجيو جهود -
اعبمعيات اؼبهنية كمنظمات قدرات تطوير برامج مرافقة كات النشاطات قطاعاالستشارة ك اػبربة يف  تطوير -

 أرباب العمل

الوصف 
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 كوينالتعليم العالي والبحث والتمؤسسات 

ـبتلطة عمل بواسطة تنصيب فرؽ احتياجات القطاعات االقتصادية مع  تكييف اؼبناىج الدراسية -
 (سب القطاعاعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل حمع فبثلي كوين مؤسسات الت/اعبامعات)
. لوضع حلوؿ لتطوير الصناعة كاالبتكار (٪ مثال60)حبث اؿغالبية برامج تكريس  -
 
 مؤسسات ال
تلتـز تطوير برامج شراكة متعددة السنوات  ضركرة أف لكبريةؤسسات ااؼبتوسطة اغبجم كادللكل اؼبؤسسات  -

 .اؼبهنية كاعبامعات كمراكز البحثمركز التكوين مع 
 المشرف على التنفيذ الشركاء االقتصاديني ك االجتماعيني - السلطات العمومية

 تاريخ التنفيذ .2019الفصل األكؿ - 2017الفصل الثالث 
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 3 اإلجراء  توحيد تفسير  النصوص القانونية وتعميم عملية تنفيذىا على مستوى ربوع الوطن   
: الدولة

اؼبركزية؛ التابعة لوصاية اإلدارة  احمللية اإلدارات نصوص القوانني مع فبثلي حوؿ إرشادية لقاءات  تنظيم -
التابعة لوصاية احمللية اإلدارات مع فبثلي عالقة التشريعات اليت ؽبا كلقوانني ؿ نشر مذكرات تفسريية -

. اؼبركزية؛اإلدارة 
احمللية؛ اإلدارة القانوف مع  يف تفسري يف حالة االختالؼ آجاؿ الرد حوؿ إنشغاالت اؼبتعاملني  تقليل -
 استخداـ النصوص القانونية؛ سوءأك /الناذبة عن تفسري كاؼبتعاملني  لتلقي شكاكل أخضرخط كضع  -
 

 :الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
. جتماعات حوؿ ىذا اؼبوضوعدبضاعفة االأعضائها بني النصوص القانونية تعميم فهم  تنظيم -
. شبكة اإلنرتنتيف مواقعها مستول على كفر التنظيمية متجهاز لليقظة  كضع -
يف فهم كتفسري نصوص القوانني اليت تنظم أنشطتها؛ عضائها  تقدًن اؼبساعدة أل-
 . يف حاؿ االختالؼ يف تفسري النصوص القانونيةالتدخل على مستول اإلدارات اؼبختصة  -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ اؽبيئات كاإلدارات اؼبركزية
 تاريخ التنفيذ .2018الفصل الثاين -2017الفصل الثالث 

 

 4جراء اإل المتعلق بالمسؤولية المدنية و الجنائية للمؤسسة تطوير جهاز وإجراءات العدالة  
: الدولة

. تبعيةاؼبسؤكلية اؼبدنية كاعبنائية كالعقوبات اؿفهم الفاعلني االقتصاديني لتعميم لفائدة كتوزيع دليل إعداد  -
مثل القانوف )كفقا لذلك ؼ التشريع مالتكوين اعبديد للمشهد االقتصادم كتكياألخذ باغبسباف  -

؛ (التجارم، قانوف اإلجراءات اعبنائية، كقانوف العمل، اخل
: السجناؼبالية عن عقوبة الغرامة تفضيل شؤكف التجارية كقضايا اؿ تقليل كقت معاعبة -
 يف احملكمة؛ مسري اؼبؤسسة التماس، إال إذا لـز األمر، يف حضور -
.  عنهاأك موظفاؼبؤسسة قبوؿ سبثيل ؿبامي عميم  ت-
؛ ايبثلونوية الطبيعية بالنسبة ؼبن شخصللكليس للشخصية اؼبعنوية مبدأ اؼبسؤكلية اعبنائية كريس  ت-
 

: الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
. ؼبدنية اليت ىبضعوف ؽباة اعبنائية كااؼبسؤكرلمفهـو  نشر كتعميم بني أعضائها -
 الدعوة إذل ربسني اإلجراءات القانونية؛ -
 . اػبدمات االستشارية القانونيةىاأفرادكضع يف خدمة  -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ اؽبيئات القضائية -اؽبيئات اإلقتصادية
 تاريخ التنفيذ 2018الفصل الثالث -2017 الفصل الثالث 
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 ىمينبنسيق فيما وتعزيز التفاعلين على مستوى االقتصاد المتوس  دور العزيز ت: 2الهدف 
 :شكاليةاإل
. دبا فيو الكفاية يف النشاط االقتصادمال تشارؾ اؼبؤسسات ذات الطابع االقتصادم - 
بالكامل؛ غري متحملة دكر الدكلة التنظيمي - 
.  حسب االقتضاءق أك تعزيزئوبنايستوجب إعادة كم االقتصاد  يحمذاؼبؤسسي اؿىاز اجل- 
. اؼبتوسطالتنظيمية للمتدخلني على مستول االقتصاد سياسات غياب التنسيق ك تآزر اؿ- 
. ؤسساتتليب جزء من احتياجات ادل اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل -

.  قليلاالقتصاديةالفركع جدا كذبمع بعض  اعبمعيات اؼبهنية ضعيف عدد- 

 :جراءاتاإل

 
 

 5 اإلجراء  إعادة النظر في طريقة تسيير غرف التجارة و الصناعة
: الدولة

. إعادة النظر كمالئمة قانوهنا األساسي- 
. االستقاللية اؼباليةمراجعة سبويل أنشطتها ؼبزيد من - 
على سبيل اؼبثاؿ يعهد ؽبم إنشاء كإدارة اؼبناطق الصناعية، كمناطق ) التوسع يف إدارة احملافظ اػباصة هبم -
؛ (، اخلاتكمناطق اؼبطاركانئ ادل
 
: مؤسساتال
 لغرؼ التجارة كالصناعةاالنضماـ النشط  -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ غرؼ التجارة ك الصناعة-كزارة التجارة
 تاريخ التنفيذ 2018الفصل الرابع -2017 الفصل الثالث 

 6التدبير  االقتصاديذات الطابع الهياكل المؤسسية التفاعل بين المؤسسة و قويةت  
: الدولة

القتصادم ذات البعد اغريىا من اؼبنظمات لدم اؽبيئات كميع اؼبؤسسات جلالتمثيل التجارم تقنني  -
 كالصندكؽ الوطين للتأمينات االجتماعية، ، عبنة الصفقات العمومية ؾبلس اؼبنافسة، : على سبيل اؼبثاؿ)

؛ (، اخلائبالضالطعن لدم كاؼبوانئ، كاللجاف 
. دارس الكربليف ؾبالس إدارة اعبامعات كادلمؤسسات  إعطاء مقعد لل-
. ؤسسة االقتصادية كادلالسلطاتمسؤكؿ عن العالقة بني لوسيط كطين تنفيذ حيز اؿكضع تأسيس ب -
 
: مؤسساتال
االقتصادم؛ ىا من دكر يف اؼبنظمات كاؽبيئات ذات الطابع سبثيلعن يرتتب ما كل قياـ اؼبؤسسة ب -
 .اؼبدارس الكربل مراكز البحوث اعبامعية كفـكربط جسور التعاكف كالتقارب   الفعلي االلبراط-

 الوصف
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 المشرف على التنفيذ ىيئات الوصاية
 تاريخ التنفيذ .2018الفصل الثالث -2017 الفصل الثالث 

 7 اإلجراء . وتعزيز قدراتهاأرباب العمل ومنظمات الجمعيات المهنية إنشاء  تشجيع   
: الدولة

الوطنية؛  ؼبسريم اؼبؤسسات إلنشاء اعبمعيات اؼبهنية اإلدارمالتخفيف من ؿبتويات اؼبلف  -
  فقط، يوما30 إذلكزارة الداخلية طرؼ من مدة الرد على طلبات االعتماد  ص تقلي-
لقياـ ؼبوارد البشرية الالزمة ؿاغبالية لتشمل اعبمعيات اؼبهنية من أجل تقويتها بالتوظيف أجهزة ا توسيع -
أنشطتها؛ ب
.     بنكي للجمعية لدم البنوؾ العمومية فقطاغبساب اؿغاء إجبارية توطني ؿإ -
 بدء، مقراؿ، عند لتستوعب (، كغرؼ التجارة، اخلسهيلكز التامر)الوسيطة ؼبقرات لفائدة اؽبياكل  توفري ا-

. اعبمعية اؼبهنية
. اشرتاط االستفادة من التحفيزات العمومية بضركرة اإللبراط يف صبعية مهنية أك منظمة ألرباب العمل -
 

: ىياكل الدعم
حوؿ اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل ىدفها تقصى الصعوبات اليت تعاين منها  إطالؽ دراسة -

إطالؽ برامج لدعم تطوير قدراهتا؛ ا ك من مث حتياجاتوكمعرفة إ
اعبمعيات مرافقة ة اؼبختارة قصد االستشارلفائدة مكاتب الدراسات ك متأىيل/  تنظيم برنامج تدرييب-

. اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل
 .اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العملكتطوير تسيري  نشر كتوزيع دليل -
 

 :الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
 .اعبمعيات اؼبهنية كمنظمات أرباب العمل تنظيم تبادؿ اػبربات بني -
القدرات؛ لتطوير برنامج ط األنشطة اؼبعتمد بضم طاإللتزاـ يف مخ -
كتلبية احتياجات أعضائها؛ بكل تفاين  ا إقباز مهامو-
 حوكمة اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل ربسني -

                                                                                   
: مؤسساتال
تطوير منظماهتم اؼبهنية؛ ك/من أجل إنشاءتعبئة اؿ -
؛ رباب العمل ك النضاؿ من أجل ربسني حوكمتهامنظمات أراط يف  االنخ-
 .إليهاأرباب العمل اليت ينتموف منظمات أك /يف أنشطة اعبمعيات كؼبشاركة الفاعلة  ا-

 

برنامج دعم -الوكالة الوطنية لتطوير اؼبؤسسات الصغرية ك اؼبتوسطة-كزارة الصناعة-كزارة الداخلية
 اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل

 المشرف على التنفيذ

 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
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  االقتصاديةةإنشاء نظام للمعلوم: 3الهدف 
 شكاليةاإل
الصغرية كاؼبتوسطة ؛  اؼبؤسسات ك على كجو اػبصوص اعبزائرؼبؤسسات يف كاقع نسيج ابقلة الوعي -   
لتنمية اؼبستدامة؛ ؿصعوبة يف فهم احتياجاهتم كإمكاناهتم، كبالتارل تصميم اسرتاتيجيات -   
 ضعف موائمة السياسات االقتصادية للواقع،-   

 ،لغياب اؼبؤشراتسياسات االقتصادية كالتقوًن لل/ضعف التقييم -
 .سبقاؿبضرة ـتقييم السياسات االقتصادية يف غياب مؤشرات / تقييم منخفض  -
 ...نشر تلك اليت تكتسي إجبارية اؿ، دبا يف ذلك ـأنشطتواؼبرتبطة بؼبعلومات الالزمة ين ؿاالقتصادماعلني كصوؿ الفصعوبة  -

 :جراءاتاإل
 

 8التدبير   إعداد خارطة لنسيج المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منها
: الدولة

؛ اؼبؤسسات مرجعية كاحدة لتعريف ـبتلف أشكاؿ كضع -
.  اؼبختلفة كخصائصهااالصغرية كاؼبتوسطة، كأشكالومؤسسات للـبتلف البيانات الشخصية  دراسة -
. الصغرية كاؼبتوسطةؤسسات للماعبغرايف عدد كالتوزيع اؿ دراسة -
.  الصغرية كاؼبتوسطةمؤسسات دراسة التوزيع القطاعي لل-
 

: الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
 .ضركريةاؿزكيد باؼبعلومات لتسلطات العمومية ؿمع اؿتعاكف أعضائها كاؿمن لدف  صبع اؼبعلومات الالزمة -

 الوصف

اعبمعيات اؼبهنية كمنظمات أرباب - اؽبيئات كاؼبؤسسات ذات الطابع اإلقتصادم- اؼبركز الوطين لإلحصاء
 العمل

 المشرف على التنفيذ

 تاريخ التنفيذ 2018الفصل الرابع - 2017الفصل الثالث 
 

 9 اإلجراء وضع حيز التنفيذ لمرصد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
: الدولة

مهمة ، مهمة التحليل، مهمة اؼبراقبة: على سبيل اؼبثاؿ)ؼبرصد كمهامو ربديد كضبط العناصر اؼبكونة ؿ -
؛ (اخلضبط التوصيات 

البيانات االقتصادية؛ تنظيم التموين بكـبطط  كضع -
.  االقتصاديةعنية بالتموين بالبياناتاعبهات ادلضبط  -
 القرار؛ ازباذربفيز عملية الكفيلة ب كىاإبرازالواجب ؤشرات ضبط ادل -
البيانات؛ رقمنة قاعدة  -
؛ (إذل اإلنرتنتلوج مثل الو)اإلحصائية كجعلها مفتوحة /يةربليلاؿ/العامةمنها اؼبعلومات تعميم نشر  -

: الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
 .سلطات العمومية من أجل تزكيدىا هباأعضائها كالعمل مع اؿاؼبتوفرة لدم صبع اؼبعلومات الالزمة -

 الوصف
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 المشرف على التنفيذ اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل-اؽبيئات كاؼبنظمات ذات الطابع االقتصادم
 تاريخ التنفيذ .2019الفصل األكؿ -2017الفصل الثالث 

 

قتصاد حقيقي ال الطابع الرسمي إضفاءإوضع وتنفيذ خطة : 4الهدف 
 :شكاليةاإل
. على اؼبؤسساتاليت تؤثر غري عادلة منافسة للغري رظبي مصدر القطاع االقتصادم اؿ- 
النمو االقتصادم؛ قطاع االقتصادم الغري رظبي ينخر اؿ- 
االجتماعي؛ للتأمني غري رظبي يعزز انعداـ األمن الوظيفي كعدـ كجود غطاء القطاع االقتصادم اؿ- 
 . كاعببائيالضرييبالتهرب فجوة سارة الكبرية الراجعة ؿاخل- 
. الصحيةغري الرظبي من حيث النظافة كالسالمة االقتصادم ـباطر القطاع - 
صاحب العمل ىو عقبة أماـ إضفاء الطابع الرظبي على قطاعات كاملة من أعباء كك اعببائية الباىظة مستول اؼبسانبات الضريبية - 

 .االقتصاد

 :جراءاتاإل

 

 

 10 جراءاإل إعادة النظر في النهج بخصوص األنشطة الغير رسمية
 :دولة

، مشتقاتو، كتأثريه على االقتصاد؛  غري رظبيالقطاع االقتصادم اؿ كزف  حوؿدقيقمعمق ك إجراء ربليل -
غري الرظبية؛ االقتصادية  ربديد القطاعات األكثر تضررا من األنشطة -
 .الندماجؿغري الرظبي عبذب القطاع االقتصادم ( عناصر خطاب مالئمة)حجج لإلقناع  كضع -
يف االقتصاد؛ كل األطراؼ الفاعلة كشاملة ؿمقاربة ربفيزية تشاركية  اعتماد -
إلجراء  (، كغرؼ التجارية، كغريىااعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل )اؽبياكل الوسيطة كليف  ت-

غري الرظبي؛ االقتصادم حوار مع القطاع 
 

 :الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
غري رظبية، دبا يف ذلك أنشطة التوزيع؛ االقتصادية  تعزيز اغبوار مع أصحاب األنشطة -
 رغبتهم يف إضفاء الطابع الرظبي على اعبهات الفاعلة غري الرظبية؛ ىم من خالؿ دعمتقدًن  -
 

 :المؤسسات
اؼبصب، إلضفاء الطابع الرظبي على سلسلة قيم بأكملها إرل اؼبنبع من ، يةذبارعالقاهتا اؿتأثري على اؿ -
 ؛(الفواتري، كطلب تتبع اؼبدفوعات، اخل، كالوثائق اإلداريةإجبار على سبيل اؼبثاؿ )

 الوصف

 المشرف على التنفيذ اؼبؤسسات-اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل-السلطات العمومية
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الرابع -2017الفصل الثالث 
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 11 جراءاإل  الرسميإلدماج القطاع المنتج الغيروضع سياسة   
 :دولةال
. اؼبنتج  على القطاع االقتصادم إطالؽ ضبلة كطنية إلضفاء الطابع الرظبي-
. ؼبؤسساتإجراءات إنشاء اتسهيل  -
. عملية التسجيل يف السجل التجارمرقمنة  -
 ترتيب أسواؽ اعبملة كقنوات التوزيع؛ -
؛ (بايةانظر مقرتحات ؿبور اجل)جراءات الضريبية كزبفيض العبء الضرييب اإل تبسيط -
 للمعامالت التجارية؛ بنكية خفض تكلفة اػبدمات اؿ-
تدابري عبذب اؼبدخرات غري الرظبية؛ ضبط  -
... ؼبوظفي إدارة الضرائب كاعبمارؾ كإدارة التجارة كويين  إطالؽ برنامج ت-
 
: مؤسساتال
.  اليت تقع عليهااللتزاماتاستمرة المتثاؿ ادل اؼبضاعفة  -
 .يكوف نشاطها غري رظبياػبدمات اليت إذل مقدمي عدـ اللجوء  -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ اؼبؤسسات البنكية-كزارة اؼبالية-اؼبركز الوطين للسجل التجارم
 تاريخ التنفيذ 2020الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 

 

 

 

 12 اإلجراء   وضع سياسة إلدماج األشخاص الذين ينشطون في القطاع االقتصادي الرسمي  
 :الدولة

. العمل مع اغبفاظ على حقوؽ العماؿأرباب مسانبات أعباء  خفض تكلفة -
. اشرتاكات الضماف االجتماعي كدفع الضرائبعملية التصريح بالعماؿ ك تسهيل -
اغبصوؿ على برامج الدعم، كاغبصوؿ على )شبني كإعطاء القيمة ؼبزايا العمل الرظبي من خالؿ  ت-

؛ (، اخلرسكلة كبرامج إعادة اؿكوينالت
. ؤسسات العمل عبعلها أكثر إنصافا فيما يتعلق بادلياتفتشـعمل عصرنة  -
 
 :مؤسساتال
 . االمتثاؿ اللتزامات لقانوف العمل-

 الوصف

 المشرف على التنفيذ كزارة العمل-كزارة اؼبالية
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل األكؿ -2017الفصل الثالث 
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 13 اإلجراء   تقوية التنافس الشريف ما بين المؤسسات  
 :الدولة

حذؼ اإلجراءات التمييزية على حساب اؼبؤسسات اػباصة مقارنتا باؼبؤسسات العمومية يف كل  -
القانوف التجارم، قانوف الصفقات العمومية، قانوف العمل كالضماف : النصوص القانونية، كالتنظيمية

االجتماعي، قانوف اؼبنافسة، قانوف الضرائب، قانوف اعبباية، القانوف حوؿ البيئة كقانوف النشاط 
صبيع ىذه النصوص كأحكامها تطبق من طرؼ األشخاص اؼبعنوية كالطبيعية التجارية . التجارم

 .إللغاء التمييز بني اؼبؤسسات العمومية كاؼبؤسسات اػباصة
السماح للمؤسسات العمومية االستفادة من سبويل القطاع اؼبارل اػباص ك باػبصوص عندما  -

 .تعرض البنوؾ اػباصة شركط أفضل
 .البعد عن شيطنة اؼبؤسسة اػباصة كاؼبقاكلوف اػبواص يف اػبطابات كاؼبناسبات العمومية- 
تطبيق اؼبراقبة الضريبية على اؼبؤسسات العمومية بنفس النمط الذم تطبق على اؼبؤسسات - 

 .اػباصة
كما ىو مسموح لإلداريني لدم اؼبؤسسات العمومية اإلقتصادية تعميم إلبراط إداريي اؼبؤسسات - 

ليت ترغب يف الصندكؽ الوطين كا) CNASاػباصة يف صندكؽ الوطين للتأمينات اإلجتماعية 
 (. CASNOSللضماف االجتماعي لغري األجراء 

 .عدـ سبييز اؼبؤسسات اػباصة عند عقد الشراكات العمومية- 
 .رباشي سبييز اؼبؤسسات اػباصة عند منح الصفقات العمومية-  

 
 :مؤسساتال
تفادم كل سبييز اذباه اؼبؤسسات اػباصة يف إطار الصفقات اليت ترسلها اؼبؤسسات العمومية  -

 .كاليت غالبا ما تفضل إختيار مؤسسات عمومية على حساب مصلحتها اإلقتصادية
 

 :كسائل االعالـ
عدـ ذكر : مثال)إلغاء كل إجراء سبييزم اذباه اؼبؤسسات اػباصة مقارنتا باؼبؤسسات العمومية  -

 .أظباء اؼبؤسسات اػباصة حبجة الدعاية يف حني أهنا تفعلها للمؤسسات العمومية
 

 الوصف

 المشرف على التنفيذ كزارة العمل-كزارة اؼبالية- كزارة التجارة
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل األكؿ -2017الفصل الرابع
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 األداء وتنافسية المؤسسات: 2لمحور 

 مؤسساتتبسي  اإلجراءات اإلدارية لل: 5الهدف 

 :شكاليةاإل

كاغبصوؿ على التمويل العقار الصناعي ، كاغبصوؿ على إنشاء اؼبؤسسات)االقتصاد اؼبوجو على صبيع اؼبستويات استمرار فبارسات - 

؛ (، كالتصدير كالتخليص اعبمركي للبضائع، كدفع الضرائب، اخلبنكياؿ

كزف ال يطاؽ من العقبات اإلدارية؛ - 

 اإلدارية؛ ثقل اؼبلفاتتعقد ك- 

.  فقطؼبنطقهاكاليت زبضعها  ؼبؤسسات تطور االقتصاد كاتعرقل لبريكقراطية الكبرية ؿالسلطة - 

غري رظبية؛ اؿاألنشطة  اؽبركب إذل البريكقراطية تشجعاؼبمارسات - 

البريكقراطية تشجع التعتيم كالفساد؛ - 

. البريكقراطية تشجع اؼبمارسات غري العادلة كاالحتياؿ كالتهرب من دفع الضرائب- 

رل؛ على اؼبستول اؼبحال ذبد حال ؤسسات الغالبية العظمى من اؼبعوقات اليت تواجهها ادل- 

. االقتصاد ال تزاؿ مركزيةاؼبفاصل الفاعلة كاؼبتدخلة يف تسيري غالبية - 

التنمية احمللية؛ كبح اؼبركزية ت- 

.  االقتصاديةصالحياهتااهبة ال سبلك اؼبوارد الالزمة ؼبجالبلديات، السلطات احمللية، دبا يف ذلك - 

. أراضيها كجذب االستثمارمن ترقية احمللية اجملموعات فشل - 

. الصغرية كاؼبتوسطةمؤسسات غري مواتية للالصفقات العمومية تطلبات اغبالية للوصوؿ إذل ادل- 

. ، سواء كانت ؿبلية أك أجنبيةلكرباؿمعات اؼبجبشكل رئيسي منها تستفيد لصفقات العمومية إف الفرص اليت تتيحها ا- 

. الصغرية كاؼبتوسطةلصفقات العمومية معقدة على اؼبؤسسات ل احصوؿ علاآللية اغبالية لل- 

. ال يربز اؼبمارسات الشفافة دبا فيو كفايةالنظاـ اغبارل - 

 . الصغرية كاؼبتوسطةمؤسساتللمرتفعة بالنسبة ة كميلعمصفقات اؿاتكلفة اؼبشاركة يف مناقصات - 
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 :جراءاتاإل

 14جراء اإل  جعل العالقة بين اإلدارة و الفاعلين االقتصاديين أكثر مرونة 
 :الدولة

؛ ؼبؤسساتعدد اػبطوات الالزمة لتسجيل كإنشاء امن تقليل اؿ -
استغالؿ مثل شهادة )الرتاخيص اإلدارية  كاغبصوؿ على بعض الوثائقمن آجاؿ تقليل اؿ -
، كترخيص استرياد كاستخداـ  العقاريةكحدات الصناعية، كشهادة اؼبلكية، كتقييم اؼبمتلكاتاؿ

؛ (اؼبنتجات اغبساسة ، اخل
مثل البطاقة الضريبية، السجل التجارم، )رد على الوثائق اإلدارية الرئيسية ؿبددة لل كضع مواعيد -
 (اخل
كثائق اإلدارية األساسية كاػبدمات العامة فيما يتعلق باؿ "برنامج اغبكومة اإللكرتكنية" ربقيق -

  .اغبضور اعبسدم للمعينيبكن الوصوؿ إليها دكف اليت الرئيسية 
كوف لتألكؿ مرة، ك حاملي اؼبشاريع د للحصوؿ على اؼبشورة كالدعم لركاد مكحشباؾ  إنشاء -

مثل خدمات السجل التجارم، الغرفة التجارية )ميع االختصاصات  موحدة ك ؿبيطة بجاػبدمة
؛ (ة، اخلمضريبكمصاحل اؿكالصناعية كغرؼ اغبرؼ، 

زائدة عن اؿإلدارية لفات اتقدًن ادلنزيف رقمية إلهناء اؿبيانات اؿ قاعدة مع ربط ـبتلف اإلدارات -
 ،اغباجة

مثل األشكاؿ القانونية )الواقع االقتصادم ك جعلو يتماشي مراجعة القانوف التجارم ك-
 ؛(، كنظاـ اإلفالس كالتسوية القضائية، اخلالػتأمينات، قانوف مؤسساتلل

 الوصف

 المشرف على التنفيذ اؼبركز الوطين للسجل التجارم-كزارة الداخلية-(الصناعة-التجارة)اؽبيئات ذات الطابع اإلدارم 
 تاريخ التنفيذ 2018الفصل الثلث – 2017الفصل الثالث

  

 15 جراءاإل تسريع وتيرة المركزية اإلدارة  
 :الدولة

؛  كربميلها اؼبسؤكلية حوؿ التنمية اإلقليميةاإلدارات االقتصاديةكل إقليمي ؿنسق  إنشاء -
اإلدارات االقتصادية اإلقليمية الصالحيات اغبقيقية اليت ال تتطلب اللجوء إذل اإلدارة إعطاء  -

. اؼبركزية
اؼبركزية إذل اإلدارات االقتصادية اإلقليمية؛ ات اإلدارات توجيونشر - 
  اؼبركزية على اؼبستول اإلقليمي؛توجيهات اإلداراتترصبة السهر على  -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ اؽبيئات ذات الطابع االقتصادم
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
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 16جراء اإل تحسين تدخل المجموعات المحلية والهيئات المتخبة  
: الدولة

الضركرات االقتصادية؛ أجبديات احمللية كاؼبنتخبني احملليني على موعات فبثلي اؼبجكوين ت- 
احمللية؛ ماعات  تعزيز قدرات اجل-
. االقتصاديةنتخبني احملليني يف اؼبسائل  مراجعة دكر كمسؤكلية ادل-
احمللية؛ موعات  مراجعة دكر كمهاـ اؼبج-
أك / إعطاء األكلوية للحوار كالتشاكر مع اؼبمثلني احملليني قبل أم سياسة عامة اقتصادية ك-

 .اجتماعية

 الوصف

 المشرف على التنفيذ كزارة الصناعة-كزارة التجارة-كزارة الداخلية
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الرابع -2017الفصل الثالث 

 

 17 جراءاإل تبسي  إجراءات مشاركة المؤسسات في مناقصات الصفقات العمومية  
: الدولة

؛ فركض على الصفقاتالضماف اؼبارل ادلمبلغ من فض  اخل-
اليت لتعاضدية على سبيل اؼبثاؿ ا)ضعيفة القدرة اؼبالية مؤسسات اؿضماف اؼبارل لللل إنشاء آلية -

؛ (لبرطة فيهاادلمؤسسات ؿؿالطوعية اؼبسانبات تأيت من مسانبات الدكلة ك
 لصفقات العموميةالصغرية كاؼبتوسطة الراغبة يف االنضماـ معا لتحقيق اؤسسات  تيسري شركط ادل-
 تقليل عدد الوثائق اإلدارية اؼبطلوبة؛ -
؛  فقطالتزاـرسالة كوف تينبغي أف  العرض لتقدًنك. الصفقة طلب الوثائق اإلدارية فقط عند منح -
؛ رشوةكاؿ(Délit d’initié)ف الداخل جرائم التداكؿ ـ اغبد من نطاؽ -
. من السلطة التقديرية للدكلةتقليل  اؿ-
  كراؽ ملف عركضهمتفاصيل أصفقات اؼبمنوحة كقائمة اؼبستفيدين من اؿالنشر كبشكل منتظم  -
يف مدة ال تتجاكز جعل إلزامية دفع مستحقات اؼبؤسسات على اإلدارات ك اؼبؤسسات العمومية  -

.  يوما30
 
 :مؤسساتال
ذا ؼبلفات اإلدارية إتكوف قادرة على تقدًن اأف كالعركض  خالؿ تقدًن ةقدـادللتزامات احرتاـ اال- 

؛ صفقةمنحت اؿ
 .لصفقات العموميةكاؼبشاركة يف االعركض لتقدًن نظيم يف شكل ؾبموعات تاؿ -

 الوصف
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 المشرف على التنفيذ اؼبؤسسات العمومية الكربل اآلمرة
 تاريخ التنفيذ 2018الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 

  

 

المناطق الصناعية تسيير الصناعي وتحسين العقار تعزيز فرص الحصول على : 6الهدف 
 :شكاليةاإل
الصناعي يشكل عقبة حقيقية لتطوير االستثمار؛ لعقار اغبصوؿ على ا- 
يفتقر إذل الشفافية كال يستجيب دائما إذل اؼبنطق االقتصادم؛ لعقار نظاـ منح ا- 
. مؤسساتإدارة اؼبناطق الصناعية غري مرضية بالنسبة لل- 
 .الستثمارال تشجع اإدارة اؼبناطق الصناعية - 

 :جراءاتاإل

 18 جراءاإل   إعادة النظر في نم  تسيير وتوزيع المناطق الصناعية
: الدولة

؛ (الغرب- على طوؿ الطريق السريع الشرؽ:على سبيل اؼبثاؿ)مناطق صناعية جديدة نشاء  إ-
على سبيل اؼبثاؿ )اؼبنبع من تكامل اؿز متعزقصد ص مناطق صناعية حسب أنواع األنشطة م زبص-

؛ (الصناعة الغذائية مع ممنبع الزراع
تنازؿ دفرت أعباء ككتشغيل كصيانة اؼبناطق الصناعية، على أساس لتسيري إدارة خاصة مبط  اعتماد -

؛ ( ضماف اؼبرافق مثل اؼبياه كالغاز:على سبيل اؼبثاؿ) بعض االلتزاماتربمل تالدكلة أين تبقي 
الستكماؿ جهود الدكلة يف تنفيذ كإدارة اؼبناطق الصناعية " اؼبطور الصناعي" تشجيع ظهور مهنة -

؛ عمليةاغبديثة كاؿ
 

 :الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل
الناصبة عن حالة اؼبناطق الصناعية؛ عقبات اؿعند اؼبنخرطني  صبع من -
 اؼبناطق الصناعية؛ تسيري تقدًن مقرتحات لتحسني -
هبدؼ ربسني نطاؽ كنوعية اػبدمات اليت فيها لتعاكف ؿإجراءات ؿبددة منخرطيها حوؿ  حشد -

تقدمها اؼبناطق الصناعية؛ 
 
: مؤسساتال
 شارؾ يف ربسني اػبدمات اليت تقدمها اؼبناطق الصناعية؛ادل -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ الوكالة الوطنية للوساطة ك الضبط العقارم-كزارة الصناعة
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل األكؿ -2017الفصل الثالث 
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 19 جراء اإل إعادة النظر في جهاز تسيير و منح العقار الصناعي  
: الدولة

الصناعي؛ لعقار توزيع اؿالتنظيمي لشكل االقياـ حبصيلة حوؿ  -
. ؿبددة مسبقااؼبناطق الصناعية على أساس معايري سريم الصناعي دلمنح العقار  يعهد -
سباشى ككضعو م الصناعي كاالقتصادم كالزراعي لعقارمن حيث امومي  زيادة العرض الع-
؛ (  اخل،تشجيعقطاعات النشاط للكلرتقية ؿاؼبوجهة مثل اؼبناطق اعبغرافية )السياسات االقتصادية ك
. للعقار خفض تكلفة اغبصوؿ على -
ذلك، عدا . تنفيذ مشاريع استثماريةك اؼبتمثلة يف لفرتة كحيدة فقط  حجز نظاـ االمتيازات -

. تكريس مبدأ اؼبلكية الكاملة
تسقيف معدالت ، مع عقارينيأك توقيع اتفاقيات مع خرباء / ك" مقيمني عقاريني"تكوين - 

. أسعارىم
؛ للتسوية العقاريةاإلدارم لف  تبسيط ادل-
الصناعية؛  كل األحواض  يفةرعسوية العقار كبس إنشاء فريق متخصص لت-
 .تنقيب تقليل التأخري يف اغبصوؿ على تراخيص اؿ-

 الوصف

 المشرف على التنفيذ كزارة الصناعة كاؽبيئات ربت الوصاية
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الرابع -2017الفصل الثالث 
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 مرافقة تطوير وتنافسية المؤسسة : 7الهدف 
 :شكاليةاإل
االحتياجات االقتصادية من جزئيا ال يغطي إال ؼبستهلكني، ال يستجيب، أك اؼبوجهة ؿكاػبدمات العرض الوطين من اؼبنتجات - 

. طريق االستريادتأيت عن معظمها الباقي كاالجتماعية، ك
التغريات االقتصادية الدكلية؛ ترجم كتواكب األنشطة الصناعية القائمة ال ت- 
. إدارمبل ىي برامج ذات بعد ، طويرىاالقدرة التنافسية للمؤسسات كتربسني كبو ليست موجهة برامج الدعم اغبالية - 
. معلنةليست دائما شفافة كإجراءات اإلندماج فيها - 
؛ شغلؽبا تأثري كبري على اإلنتاج كاؿليس األجهزة اغبالية - 
؛ طويركبو القدرة التنافسية كالتليست موجهة برامج الدعم اغبالية - 
زبلف من حيث اعبودة كاالبتكار؛ أيضا من تكنولوجي كؤسسة تعاين من ضعف التحكم ادل- 
.  كالتقنية كالتكنولوجيةأمباط التسيريتلقى دعما كبريا يف تال ؤسسة ادل- 
ؼبراكز التقنية؛ فاعلية اأك عدـ / كغياب - 
اعبامعة ليس ديناميكي دبا فيو الكفاية، ك التنسيق بني اؼبؤسسة كالتفاعل - 
. صبيع التخصصات نسيج من مؤسسات اؼبناكلة مبعثرة ال تغطي الصناعي كاالندماج ضعف معدؿ - 
من الباطن ليست قادرة على استبداؿ العرض اؼبستورد من قطع الغيار، كالسلع الوسيطة، كتكاليف مناكلة شبكة كالقدرة اغبالية للاؿ- 

. الصيانة، اخل 
. للمناكلة" كمحفز "ـدكرهيقوموف بال اؼبؤسسات العمومية الكربل اآلمرة - 
 ؛ؼبناكلة باىظةتكلفة استرياد ا- 
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 :جراءاتاإل

 20 جراءاإل دعم تنافسية المؤسسات (برامج)تطوير أجهزة   
 :دولةال
 (اؼبمولة من خزينة الدكلة أك يف إطار التعاكف )ؤسساتادلتأىيل ختلفة ؿادلدعم أجهزة اؿ تقييم أثر -
أجهزة دعم القدرة التنافسية متابعة تنسيق كعلى مستول الوزارة األكذل تكلف باؿ" عبنة"نصيب  ت-
. مؤسساتلل
عبمع اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل عرب ؤسسات  إطالؽ ضبلة إعالمية تستهدؼ ادل-

.  من التأىيلاحتياجاهتم
صميم ؤسسات من خالؿ اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل للمشاركة يف تادلإشراؾ  -

. تنافسية اؼبؤسساتسياسة تطوير 
برامج التعاكف؛ يف التفاكض ؤسسات حني احتياجات ادل ك النظر يف نقاط الضعف-

 .منح جزء من برامج الدعم للمؤسسات العمومية احمللية دبا فيها تلك اؼبتنازؿ عنها كليا أك جزئيا- 
. لآخربرامج التعاكف قبل إطالؽ يف إطار  أك ا، سواء كاف كطينلكل الربامجتقييم القياـ ب -

 مؤسساتبرامج دعم للاؼبكلف بتسيري اعبهاز الفين تكوين - 
 
 :مؤسساتال
. ىاأداءقدراهتا كلزيادة التأىيل كالدعم  االلبراط يف ـبتلف برامج -
 (ىنةادلاؼبعايري كاؼبمارسات اؼبقبولة من قبل )عايري الدنيا للجودة باحرتاـ ادلاؼبوردين إلزاـ  -
. منتجات كاػبدمات لتحسني نوعية اؼبنتجات النهائيةلل
ربديث مثل إدخاؿ تكنولوجيات جديدة، ك) االستثمار يف ربسني جودة منتجاهتا كخدماهتا -

؛ (  اخل،أدكات كأساليب اإلنتاج
 . على مصاغبهمةفظاغبامع ا فركع النشاطات دعم جهود تنمية -
 

 :الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
تنفيذىا؛ يف عملية رامج الدعم اؼبختلفة ؼبختلف باالتصاؿ لعب دكر جهة  -
. أعضائهالفائدة برامج الدعم اإلرشاد حوؿ  تعميم -
 مساعدة أعضائها لالستفادة من برامج الدعم؛ -
  تنظيم تبادؿ اػبربات-

 الوصف
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-اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل-اؼبؤسسات اؼبسرية ألجهزة الدعم-الوزارة األكرل
 اؼبؤسسات

 المشرف على التنفيذ

 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
 

 

 22 جراءاإل االستثمار في التكنولوجيات الجديدة وفروع النشاطات المستقبلية  
 :الدولة

. يف الشبكات الرقميةكوين  دعم الت-
على نطاؽ كاسع األنشطة االقتصادية كاالجتماعية؛ كلرقمنة ا خاص، تشجيع، من خالؿ برنامج كطين -
توفري الطاقة، كالطاقة اؼبتجددة، كالطاقة : على سبيل اؼبثاؿ)يف ؾباؿ الطاقة نتقالية  دعم الصناعات اإل-

؛ (الكيمياء اػبضراء ، اخلكالنظيفة، 
؛ (تكنولوجيا اغبيوية، اخلاؿجديدة، كتكوينية مثل مواد )جديدين زبصصات فركع تكوينية ك دمج -
لتحسني ... ب كسااحلذات التحكم الرقمي بواسطة مراكز التصنيع ؤسسات يف عملية مكننة ادلمرافقة  -

اإلنتاجية كاعبودة؛ 
 :المؤسسات

سلع أك )ربديث نظم إنتاجها خاصة تلك اؼبتعلقة باالستثمار يف التكنولوجيات الرقمية اعبديدة - 
؛ (خدمات

لقطاع الرقمي ؤسسات ذات اؼبشاريع اؼبطورة ؿاالستثمار يف ادل- 
 ؤسسات الناشئة لدعم ادل  (business angels)" مالئكة األعماؿ"اؼبسماة األندية إطالؽ  -

 الوصف

 21 جراءاإل   إنشاء وتطوير المركز التقنية المتخصصة
: الدولة

. كلويةاألمراكز تقنية للقطاعات ذات إنشاء  -
. بالقرب من اؼبناطق الصناعية الكربلتقنية اؼبراكز اؿسبوقع  -
. ؼبشاركة مادية ك غري مادية للمؤسساتللمراكز التقنية إعادة النظر يف القانوف األساسي  -
؛  فعليةالقائمةتقنية مهاـ اؼبراكز اؿمن  جعل -
اؼبعدات اؼبناسبة كاؼبوارد البشرية؛ ككذا راكز تقنية ـبابر لفائدة ادل توفري -
مراكز التقنية؛ للتطوير  كاؿ تعزيز كظيفة البحث-
؛ كظيفة اإلرشاد حوؿ اؼبعايري كالتكوينتقنية اؿراكز سداء ادل إ-
يف منطق االبتكار، كرقمنة كنشر التكنولوجيات اعبديدة؛ تقنية  دمج اؼبراكز اؿ-

 

: الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
 .اكنوألعضائها كتشجيعهم على استخداـ اػبدمات اليت يقدـتقنية مهاـ اؼبراكز اؿإرشاد حوؿ  -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ كزارة الصناعة
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
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: الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
 .اؼبسح الضوئيالرتقيمي ك  مرافقة كمساعدة أعضائها يف هنجها -

كزارة الربيد ك -كزارة التكوين كاؼبهين- كزارة التعليم-كزارة التعليم العارل ك البحث العلمي-كزارة الصناعة
 اؼبواصالت كالتكنولوجيات الرقمية  

 المشرف على التنفيذ

 تاريخ التنفيذ 2020الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
 

 23 جراءاإل تفعيل العالقة بين الجامعة ومراكز التكوين والمؤسسات  
: الدولة

أسبتة ؾ ؿ، دبا يف ذاؼبؤسسة كتوجو كبو احتياجات ك التطويرلتعزيز البحث عملي إطار كضع - 
العمليات الصناعية؛ كمكننة 

. ؤسساتؼبراكز البحوث اعبامعية لدعم احتياجات ادلاالستقاللية  اعطاء مزيد من -
. ناطق الصناعية الكربلادليف عبامعية ؼبراكز افتح فرع ؿ -
. طرؼ اؼبؤسسات توفري التمويل للمختربات اعبامعة من -
تطوير؛ حبث كاؿالعاملة يف ؾباؿ اؿمؤسسات  تقدًن اؼبساعدات اؼبادية كغري اؼبادية لل-
 تشجيع القطاع اػباص على االستثمار يف ؾباؿ التعليم العارل كالبحث؛ -
. اإلسرتاتيجيةالفنية يف القطاعات مهن للكوين برامج الترقية  ت-
 

 :كوينالجامعات ومعاىد الت
.  فركع النشاط كاؼبؤسسات كضع الربامج البحثية لتلبية احتياجات-
  تكييف اؼبناىج الدراسية الحتياجات االقتصاد؛-

 الوصف

 المشرف على التنفيذ اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل-كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي
 تاريخ التنفيذ 2020الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 

 

 24 جراءاإل دعم تطوير المناولة الصناعية  
 :الدولة

. للمناكلة ربديد القطاعات ذات األكلوية كاليت ىي ضركرية كملحة -
؛ (غري موجودة) اليت يبكن إنشائهاكتلك  (تواجدةادل) ىاتطويرمناكلة الواجب زبصصات ضبط  -
؛ املي اؼبشاريع يف ميداف اؼبناكلةحل (عند اإلنشاء) تقدًن مساعدات ؿبددة -
الصناعية؛ ناكلة ضرييب ألنشطة ادلاؿنظاـ الئمة اؿ ـ-
لتكنولوجيات اعبديدة؛ لولوج  االصناعية ناكلة  أنشطة ادلالسعي الستفادة -
؛  للمناكلةنسيج احمللياؿ يف ىيكلة كف ساىمذين ماؿلألمرين العموميني مزايا ضريبية ؿبددة قدًن  ت-
. بورصات اؼبناكلة تعزيز -
 
: مؤسساتال

 الوصف
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 احملليةتطوير اؼبناكلة  االلبراط يف برامج -
 المشرف على التنفيذ كزارة اؼبالية-كزارة الصناعة

 تاريخ التنفيذ 2019الفصل األكؿ -2017الفصل الثالث 
 

 

 

 25 اإلجراء تطوير جهاز تأطير التجارة الخارجية  
 :الدولة

. قتوسيع نطاؽ تغطيك FSPEعليها يف الصندكؽ اػباص لرتقية الصادرات  تعزيز التدابري اؼبنصوص -
. يف اػبارجلصالونات شاركة يف اؼبعارض كاحبقوؽ ادلكاملة التكفل بصفة  -
.  تنظيم معارض للمنتجات اعبزائرية يف اػبارج-
. إشراؾ  اؼبمثليات الدبلوماسية يف تعزيز اؼبنتج اعبزائرية يف اػبارج-
األنشطة اؼبوجهة كبو التصدير؛ حرة موجهة خصيصا لتطوير  إنشاء مناطق -
.  اغبرتبادؿاؿاتفاقيات مشاركة اؼبتعاملني االقتصاديني يف ؿبادثات - 
يبكن حيث . ئي فقطحصاك اليت هتدؼ اليـو لتغطية اعبانب اإل، ماعبمرؾرفع إجبارية طلب اإلعفاء  -

 CNISاؼبركز الوطين لإلعالـ اآلرل ك اإلحصائيات التابع للجمارؾ ، دبا يف ذلك كفيهاؽبياكل أخرل ت
االقتصادم؛ إضافية للمتعامل خطوة إدارية إضافة دكف 

.  إعطاء مزيد من الشفافية لنظاـ تراخيص االسترياد-
: يف اػبارجفبثليات فتح باليت ترغب للمؤسسات  السماح -

. القمعيةراقبة  كليس ادلمالقتصادالدعم انطق مب -موظفو اعبمارؾ تكوين - 
؛ (بالساعات)جعلها أقرب إذل متوسط اؼبقبولة عاؼبيا كياـ، باألسب يحم ذ، كاؿمركةكقت اجلص  تقلي-
 يتناسب عكسيا مع ىمتعويضمن أجل نظاـ يف مناطق اؼبوانئ كاغبدكد طريقة تفتيش األعواف  مراجعة -

الوقت اؼبنقضي من السلع؛ 
اعبهل ترفض بسبب قانوف اعبمارؾ، كلكن غالبا ما يف  ابواؼبأذكف اعبمركية لنظم ابعض تطبيق بظباح اؿ -

. البسيط أك سوء الفهم
مصاحل  )ـبتلف اؼبتدخلني على مستوم اغبدكد غري مادية بني على مستوم اؼبوانئ جراءات جعل اإل-  

؛ (الشحن كغريىاعمالء مراقبة اعبودة، كمصاحل اؼبوانئ، 
، على سبيل اؼبثاؿ، زبضعاليت ال ينبغي أف كاغبدكد تدخلة على مستول  مراجعة تنظيم اؽبياكل ادل-

. ذبارة اػبارجيةعلى اؿاإلدارية، كاليت يبكن أف ربدث تأخريات ضارة للساعات 
 

: الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
. يةربسنيكاقرتاح اإلجراءات اؿالتجارة اػبارجية كضع جهاز لليقظة حوؿ  -
أعضائها؛ التدخل على مستول اإلدارات اؼبعنية يف حالة بركز مصاعب يتم التبليغ عنها من طرؼ  -
 ؛ـأك خدماتو/ كـ، تصدير منتجاتوباستطاعتهمعضاء، الذين األ تشجيع -

 

 المشرف على التنفيذ اعبمارؾ -بنك اعبزائر-كزارة التجارة
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
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  26  جراءاإل عصرنة نظام الصرف  
: الدولة

. سوؽ ألجل للعملة الصعبة لفائدة اؼبؤسسات إنشاء -
خارج موارد اعبالية كخارج احملركقات لتصدير تسيري العملة الصعبة اؼبوجهة ؿالبنوؾ على كليف  ت-

؛ اؼبغرتبة
. تنصيب أعواف للصرؼإمكانية تكريس على أرض الواقع  -
 على النحو اؼبنصوص DZD رمز الدينار ربويل كامل منؿ ؿبدد (دكؿ زمينج)ربديد رزنامة  -

 قرضعليو يف قانوف النقد كاؿ

 الوصف

 المشرف على التنفيذ بنك الجزائر
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
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 تمويل النشاط االقتصادي: 3المحور 

. أفضل للمؤسسات خدمات من أجل تقديم( BEF)تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية : 8الهدف 
 :شكاليةاإل
معدؿ تغطية البنوؾ غري كايف  -

. احتياجات األنشطة اإلنتاجيةمب فيو الكفاية رافق نشطة التجارية كال معلى األيرتكز النظاـ اؼبصريف اغبارل - 
. موظفي البنككوين تنقص - 
؛ (غري معلندل األرباح س– ارتفاع سعر الفائدة )شركط البنك ثقيلة - 
؛ (قيمةاستحقاؽ اؿمواعيد بعد الناشئة فوائد قساط كغريىا من اؿاألإدارة  - TR ةؼبرجعينسبة ااؿ)البنوؾ شفافية نقص - 
لعملية التمويل؛ من أجل تسيري أفضل ؤسسات ىيئات تنقيط ادلكجود غياب - 
.  بطيئةلقركضعملية قرار منح ا- 

 :جراءاتاإل

 27 جراءاإل   رفع القدرات التمويلية للبنوك والمؤسسات المالية
: الدولة

 دكف اغبصوؿ على موافقة مسبقة من بنك اعبزائر، توسيع شبكة فركعها ، السماح للبنوؾ-
تشجيع اؼبنافسة كدكر الوساطة اؼبناطق من أجل أف تتقرب أكثر للمؤسسات، كيف تواجدىا ك

.  سنوات5مدل الشبكة على على   على سبيل اؼبثاؿ عتبة ثالثة أضعاؼ ،اؼبالية
أين يتواجد فبثل بنك بنوؾ جديدة، لفائدة اعبزائريني إلنشاء السماح كتسهيل االستثمار  -   

. للوائحلألحكاـ القانونية ك امن شأنو أف يسمح ضماف االمتثاؿ دبقعد ؾبلس اإلدارة اعبزائر  يف 
فبولني آخرين؛ التمويل من أك ضامن /ألكؿ مرة كناشئة  إنشاء صندكؽ لدعم االستثمار اؿ-
 على النتائج السنوية، موميةكتقييم مديرم البنوؾ العللمسئولني البنوؾ تسيري  عدـ ذبرًن أفعاؿ -

؛ لقركض اؼبمنوحةكجهة اعلى كليس 
 اؼبخاطر؛ذبنب إدارة اؼبخاطر كليس يف اذباه البنوؾ توجيو - 
اؼبخاطر؛ كبو الكفاءة يف تسيري البنوؾ توجيو تكوين إطارات  -
. قاسم أفضل للمخاطرمن أجل تالئتماف ؿالقركض اؼبشرتكة إجراءات  زبفيف -
اؼبتاحة؛ ات مدخرات القدرتقطاب  ؼبزيد من اسائعكدنسبة اؿ رفع معدالت -

 الوصف
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بواسطة رفع موارد الصندكؽ الوطين لالستثمار التخفيف من شركط ك إجراءات االستفادة من  -
،  دينار جزائرم كحد أدين مليوف100 اؼبشاركة ب نسبة 

 
 
 إعفائها من الضرائب من  كة اػباصة كالعامة كطينة تشجيع إنشاء مؤسسات رأس اؼباؿ اؼبخاطر-

. ادخلو
. رأس ماؿ اإلستثمار/ ةمؤسسات رأس اؼباؿ اؼبخاطرازباذ إجراءات ربفيزية للجوء إرل  -
من خالؿ تنويع عركضها مع   (PNB) دخلها الصايف البنكي زيادة ناتجبظباح للبنوؾ اؿ -

؛ (مثل منتجات التأمني)منتجات جديدة 
لتحفيز ؾ القابلة للتمويل من قبل النباؼبدل اغبد األدىن من األجلني اؼبتوسط كالطويل فرض  -

بذلك تتم عملية تنشيط ك. االستثماربنوؾ ؼبنافسة البنكية للعرض على اشبكة من الوكاالت 
. يطكسؾ نشاطا يف دكرىا ذبعلها أكثرمن شأهنا أف كاليت  بنكية شبكات اؿاؿ
اؼبنتجات اؼبالية؛ تسيري العالقات مع العمالء ككلفني ب ادلاؿ لعمؿمكثف كويين طط تمخ اعتماد -
؛ بنكية الالمركزية قرار منح القركض اؿ-
 .ؤسساتاؼبطبقة على ادلبنكية  اؿنسبة العمولة كضع أداة لتنظيم معدالت -

 المشرف على التنفيذ بنك اعبزائر-كزارة اؼبالية-كزارة الصناعة
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل األكؿ -2017الفصل الثالث 

 

 28  جراءاإل تفعيل بورصة الجزائر
 :الدولة

. يف البورصة لالكتتابالراغبة مؤسسات للمرافقة  كبرنامج كضع حيز التنفيذ ـبطط- 
. بورصةاألطراؼ الفاعلية يف  ذباه ة كمستمرةأكرلمع برامج تكوينية مدرسة البورصة، إنشاء  -
. دخوؿ البورصةسبهيدا ؿمؤسسات  للHawkamaحوكمة مع معهد كوينية  تنظيم دكرات ت-
. البورصةدراج ضمن لإلاؼبؤسسات حوافز ؿبددة لتحفيز ضبط  -
؛ مومية يف طور النموعدد كاؼ من اؼبؤسسات العإدخاؿ ضمن البورصة  -
.  إرل البورصةاؼبؤسسات اليت سبت خصخصتهااشرتاط يف العلميات الكربل للخوصصة انضماـ  -
لدكلية؛ إرل مستويات متقاربة من اؼبعايري ا ربسني النظاـ اغبارل للتداكؿ -
 .البورصةؼبتعاملني اؼبنخرطني يف ؿؿبفزة ضريبية حفظ معاملة  -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ كزارة الصناعة-كزارة اؼبالية
 تاريخ التنفيذ 2018الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
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  :الموجو المؤسسات يالتمويلالعرض توسيع وتنويع : 9الهدف 
 :شكاليةاإل
. سبويل أعلى اؼبيزانيةاؼبنتجات اؼبالية اؼبعركضة، كخاصة منتجات نقص - 
؛ ةالتمويل مرىقإجراءات اغبصوؿ على - 
؛ (ضماناتاؿ)ة اؼبناؿ شركط اغبصوؿ على القركض صعب- 
. خاصة للمؤسسات اليت ذبتاز مرحلة صعبةعدـ كجود تدابري - 

 :اإلجراءات

المؤسسات الصغيرة )تطوير عروض تمويلية أكثر مالئمة الحتياجات المؤسسات 
 (المؤسسات الكبرى-المؤسسات ذات الحجم  المتوس -والمتوسطة

 29 جراءاإل

: الدولة
التأجري التمويلي كرأس : الستثمارؿبور اكبنكية على ؿبور االستغالؿ ؿبفظة اؼبنتجات اؿكل  بلورة -

 ... ؼبخاطرةماؿ ا
الصغرية كاؼبتوسطة كدمج اؼبؤسسات قدمها تاغبقيقية اليت  شركط الضمانات اؼباليةالتخفيف من  -

 الضمانات العقارية  تعبئةاللجوء إرل اليت ربد بنكية ضمانات مالية يف التشريعات اؿ
. كالشخصية

 السماح للمؤسسات العمومية لفتح حسابات لدم البنوؾ اػباصة -
الصغرية ؤسسات مثل اؼبؤسسات إنشاء أك توسيع ادلخاصة عند  تطوير أدكات التمويل -

. كاؼبتوسطة
؛ بنكية القركض اؿعلى، أسعار الفائدة تسقيف، أك تأطري -
شاريع االستثمارية دبا يف ذلك ادللتمويل أكثر مركنة ٪ 30-٪ 70 من مبدأ التمويل جعل -

. من قبل البنك (رحبية)ذات مردكدية تلك اليت تعترب 
. تعرض ؽبا البنوؾتؽ الضماف يف ـبطط التمويل للحد من اؼبخاطر اليت مدا دمج صن-
انظر )اؼبعتمدة اإلقليمية / توفري حوافز خاصة للمشاريع اليت تقع ضمن السياسة القطاعية-

؛ (أعاله
.  البطيءالنضجذات القركض طويلة األجل للمشاريع االستثمارية فضيل  ت-
. فضيل اللجوء إرل إنشاء قطب سبويلي للمشاريع اػباصة ذات األنبية الكربل ت-
ق تقدًنبعد (  01)شهر كاحد ملف استثمار خالؿ فرتة كل البنوؾ لتقدًن رد على إلزاـ  -

 الطعوف؛معاعبة  كاعتماد إجراءات شفافة من حيث للبنك

 الوصف
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 المشرف على التنفيذ البنوؾ التجارية-بنك اعبزائر-كزارة اؼبالية
 تاريخ التنفيذ 2018الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 

 

 

 

 30 جراءاإل اعتماد إجراءات خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تواجو صعوبة
: الدولة

تشكيل قاعدة بيانات عملية الفحص األكرل للملف من خالؿ  ربسني نوعية تقييم اؼبخاطر يف -
. (صاحب اؼبشركع)رقني كنوعية ادلقطاع النشاط  (رحبية)خبصوص مردكدية ذات صلة 

. اصةاخلؼبعاملة شركط قبوؿ لالستفادة من ا كضع -
ىذه القضايا الصعبة كذلك هبدؼ اغبفاظ على أنشطتها؛ لتسيري  إعطاء اغبرية للبنوؾ -
ربصيل الديوف ك متابعة اؼبلفات كتوسيع فرؽ جدكلة الديوف إعادة ؼبلفات  إعطاء األكلوية -

. الصعبة
البنوؾ، كتوفري دعم مشركط لضماف صندكؽ خاص لدعم عملية شراء القركض بني  تسهيل -

. هتاقرر مرافقماألنشطة اليت 
ابتداء يف الصعوبة، مثال مؤسسات اليت تتواجد  لليةالبنك الرسـو  إتاحة الفرصة إللغاء الفائدة ك-

. من ثالث أجل للدفع غري مدفوع
 من عشرة إرل طبسة عشر  إتاحة الفرصة إلعادة جدكلة سداد القركض على مدل فرتات ترتاكح-

. سنة
. الستثمارؿأك / كسبويالت لالستغالؿ ذلك، إمكانية توفري مع كازاة بادل -

ك باؼبقابل توطني الصفقة عند ، قباز الصفقات العمومية الالزمة المنح التسبيقات التمويلية- 
 ؛اغبصوؿ عليها

 الوصف

 المشرف على التنفيذ البنوؾ التجارية-بنك اعبزائر-كزارة اؼبالية
 تاريخ التنفيذ 2018الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
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  النظام الضريبي: 4المحور 

 مؤسسات على الغ  الضريبي والشبو الضريبي تخفيض الض: 10الهدف 
شكالية اإل
؛ (عماؿ فقطكاؿاؼبؤسسات )فقط تركني من قبل اؼبش يتحمل فقط العبء الضرييبفإف ، ةقاعدة الضرييباؿيف توسيع بسبب عدـ القدرة - 
االستثمار؛ على ال يشجع  النظاـ الضرييب- 
الشفافية؛ فضل اغبارل ال م النظاـ الضرييب- 
اغبارل معقد كيفتقر إذل اؼبركنة؛  النظاـ الضرييب- 
؛ تشغيلال يشجع على اؿجبائي النظاـ شبو - 

 :اإلجراءات
 31  جراءاال التخفيف من الضغ  الضريبي على المؤسسات

: الدولة
فيما ىبص  IRG الرسم على الدخل العاـ  كIBS  بالضريبة على أرباح اؼبؤسسات  يتعلق-

. اؼباليةة الواردة يف قوانني تدابري الضرييبباؿمتعلقة نصوص تنفيذية سن يف األرباح اإلسراع 
 اخل  ك اؼبخزناتالذمم على األسهميف ؾباؿ  ةففجبائية مخأحكاـ التخصيص لفائدة اؼبؤسسات  -
. اعبزافية اؼبوحدةاػباضعة للضريبة رقم األعماؿ للمؤسسات سقف رفع  -
؛  على اؼبنتجات األساسية TVAالقيمة اؼبضافةعلى ضريبة اؿ اعتماد خفض معدؿ -
. ؤسساتركاتب اليت تدفعها ادلاؿ على IRGاعتماد نسبة منخفضة على الرسم على الدخل العاـ  -
. IBS  الضريبة على أرباح اؼبؤسسات خفض معدؿ-
.  حذؼ االزدكاج الضرييب فيما اؼبوزعة-
.  خفض معدؿ الضريبة على األرباح اؼبعاد استثمارىا-
 .ؤسساتاليت تدفعها ادلاألعباء االجتماعية  زبفيض -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ اجمللس الشعيب الوطين-كزارة العمل-كزارة اؼبالية
 تاريخ التنفيذ 2018الفصل الرابع -2017الفصل الثالث 

 

 32 جراء اال توسيع القاعدة الضريبية
: الدولة

؛ األخرية للمطابقة الضريبية كالشبو الضريبية كالعفو الضرييبللعمليات القياـ حبصيلة  -
. تصحيح اإلجراءات الغري عمليةح كانجللتدابري تقرتح ىذه التقييمات ء نتائج كعلى ض -
. غري رظبيةاؿ الفاعلة األطراؼإضفاء الطابع الرظبي على مرافقة من خالؿ ة  توسيع القاعدة الضرييب-

 الوصف
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التوزيع؛ نشطة ألبالنسبة  TAPالرسم على النشاط اؼبهين  إزالة -
. اعبزافية اؼبوحدةللضريبة رقم أعماؿ اؼبؤسسات اػباضعة سقف رفع  -
. اؼبفركضة على الركاتب اؼبدفوعة من قبل أرباب العمل ألكؿ مرةاألعباء االجتماعية  زبفيض -
 االقتصاد؛فضيل مصرفية رظبي كتؿباربة القطاع غري بوسائل الكرتكنية من أجل دفع  إعفاء اؿ-

 المشرف على التنفيذ اجمللس الشعيب الوطين-كزارة العمل-كزارة اؼبالية
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل األكؿ -2017الفصل الثالث 

  

. ضرائبودافعي الائب الضرإدارة تحسين العالقات بين : 11الهدف 
 شكاليةاإل
اغبارل معقد كيفتقر إذل اؼبركنة؛  النظاـ الضرييب- 
. مرىقة كمكلفة كبطيئةالضريبية اإلجراءات - 
. كدافعي الضرائب متوترة كغري مواتية للحوارإدارة اعبباية العالقة بني - 
. ةالتحقق كالرقابة الضرييبيف إطار عمليات تشكو من الظلم ؤسسات ادل- 

 :اإلجراءات

 33  اإلجراء تخفيف اإلجراءات الضريبية  
: الدولة

  منتقليلالطعن كاالحتجاج كاؿ، كالدفع، كة يف ؾباؿ التصروبات  تبسيط صبيع اإلجراءات الضرييب-
. عملياتاؿكقت 

، لتصروباتا)يع اإلجراءات الضريبية استبداؿ التعامل الورقي بإدخاؿ اإلعالـ اآلرل يف جم -
؛ (...كدفع الرسـو كمستخرج الضرائب ك
منح اإلمكانية غبيازة حسابات مرتبطة بالنسبة للمتعاملني الذين ؽبم مسانبة ك نشاط على  -

؛ مستوم أكباء الوطن
عرب شبكة اإلنرتنت؛ ة الضرييبالتصروبات  توسيع استخداـ -
الضرائب يف حالة النزاع إدارة كتعاملني  تعزيز اغبوار بني ادل-
 الطلب؛عاعبة  كتقصري الوقت الالـز دلة  تبسيط إجراءات اؼبراقبة الضرييب-

 الوصف

 المشرف على التنفيذ كزارة اؼبالية
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الرابع -2017الفصل الثالث 

 

 34  جراءاال تفضيل الحوار بين المتعاملين و إدارة الجباية في حالة النزاع  
: الدولة

. الرقابة الضريبيةإجراءات تبسيط - 
؛ حقيق كالرقابة الضريبية إطار عمليات التباية يفقوؽ مستخدمي إدارة اجلنشر كبري حلضماف - 

 الوصف
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.  الطعوف تقصري استخداـ كقت معاعبة-
. كاعبمركيةة ياكل الضرييبأىيل الو ت-
موظفي الضرائب كاعبمارؾ؛ رسكلة ككوين  ت-

 .لضريبيةاالقضايا قضاة متخصصوف يف زبريج - 
 المشرف على التنفيذ كزارة اؼبالية

 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
 رأس المال البشري: 5المحور 

تعزيز مهارات الموارد البشرية : 12الهدف 
شكالية اإل
. ؤسساترئيسية يف ادلإشكلية لقد أصبحت مسألة اختصاص اؼبوارد البشرية - 
التقنية كالتكنولوجية؛  بالتخصصات لتحقمن م  من اعبامعيني ٪10فقط - 
 .اؼبهين غري كافيةكوين اعبهود اؼببذكلة يف ؾباؿ الت- 

 :اإلجراءات

 35  جراءاإل إشراك الجهاز التربوي في تحضير الموارد البشرية الكفئة  
 :دولةال
. (soft skills) "اؼبهارات الناعمة"التعليم كبو تعزيز توجيو - 
. مادة تدريسية حوؿ ركح اؼبقاكالتية إدخاؿ -
.  تشجيع تعليم اللغات-
؛ اغبديثةتدريس التكنولوجيات تقوية ك تعميم  -
 

 الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
 ".اؼبهارات الناعمة"كوين يف تعليم أكاديبي كتمن أجل  كوين التىيئات اتفاقيات مع عقد  -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ كزارة الرتبية الوطنية 
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 
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 36  إلجراءا (التكوين المهني-التعليم العالي)ترقية العرض التكويني   
 :دولةال
.  تشجع عمليات توأمة بني أفضل اعبامعات اعبزائرية كأفضل اعبامعات يف اػبارج-
. ؤسساتادلكوين  اعتماد حوافز لت-
ؤسسات كظفي ادلكوين اؼبتواصل دلتاؿيف  اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل  إشراؾ-

. األعضاء فيها
. مراكز للتكوين حوؿ اؼبهن ؾ اعبمعيات اؼبهنية كمنظمات أرباب العمل  اعتماد-
اؼبتخصصة؛ تقنية راكز اؿالتكوين الذم تقـو بو ادلعل فعلية مهمة جلضماف اغبرص على  -
للتميز يف من أجل إنشاء قطب أك اعبامعات كمرافقتهم دارس الكربل عشرات ادليار  اخت-

. التخصصات اليت سبق ربديدىا
. لتميزأقطاب ا يف اػبارج يف إنشاء ةالوطينطاقات  إشراؾ، من خالؿ اغبوافز كاؿ-
التقين كتنفيذ خطة كوين كز للتامرإنشاء ، الكربلللمشاريع بالنسبة  مطالبة اؼبستثمرين األجانب -
 .عريفنقل ادلؿؿ
 

المهني كوين الجامعات ومؤسسات الت
؛ كوين اؼبهينكتطوير مهارات التدريس كالتلرسكلة  ربديث برامج -
يف القطاعات اليت تنشط ، كخاصة تلك إحصاء اإلحتياجات من التكوين لفائدة اؼبؤسسات -

االسرتاتيجية؛ 
. حصاءاؼبهين استنادا لنتائج اإلكوين التعليم العارل كالت كربيني برامج  بلورة-
. العالقات مع اؼبؤسساتكلف بقسم ـالتكوين اؼبهين يف صبيع ىياكل التعليم العارل كإنشاء  -
.  تعميم تدريس تكنولوجيات اؼبعلومات اعبديدة-

   
 :الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل

؛ اؼبؤسسات التابعة ؽبا يف مسار التطويرعم كوين يف اؼبهن لد تنظيم أنشطة الت-
 
 مؤسساتال
اؼبستمر؛ كوين لتؿ اعتماد كتنفيذ برنامج سنوم -
 .ط لتسيري اؼبسار اؼبهينطمخ اعتماد كتنفيذ -

 الوصف
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 المشرف على التنفيذ كزارة التعليم ك التكوين اؼبهنيني-كزارة التعليم العارل ك البحث العلمي
 تاريخ التنفيذ 2020الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 

 

 

 

 

 رقية فرص العمل ت: 13الهدف 
شكالية اإل
؛ كويننظاـ التعليم كالتاؼبنبثق عن ارتفاع معدؿ البطالة بني السكاف من الشباب - 
. توظيفإمكانية اؿكبالتارل ضعف غري عملي كمؤىل اؼبورد البشرم غري - 
. البفاض فرص العملفبا يؤدم إرل ، دبا يف ذلك اعبامعات، فركع التكوين ىم من كونني٪ من الشباب ادل90ما يقرب من - 
. عالقات العملضع ؽبا يف إطار تخؤسسات أف ب على ادل تجااللتزامات اليتثقل تعقد ك- 
. تكلفة العمل عالية- 

 :اإلجراءات
 37  جراءاإل إدخال مرونة أكبر على الجهاز المنظم لعالقات العمل والتشغيل  
 :دولةال
. عقد العمل، مع اغبفاظ على حقوؽ العماؿبااللتزامات اؼبتعلقة ؼ من  زبفي-
.  إعادة النظر يف القواعد اليت ربكم االتفاقات اعبماعية-
. ANEM  الوكالة الوطنية للتشغيل  إجراء تقييم مستقل إلقبازات-

.  على أساس نتائج التقييمANEM ربيني مهاـ الوكالة الوطنية للشغل-  
.  اؼبنبثقةربليل سوؽ العمل كنشر النتائجؿ إنشاء أداة -
.  اؼبؤسساتلفائدةاؼبهين كوين للتاؼبوجهة اؼبساعدات حجم  تعزيز -

 كاؼبتخصص يف النزاعات اليت تنشب ايداؼبحالتقاضي دبا يتناسب كالقضاة إعادة النظر يف تكوين - 
 .بني العماؿ ك اؼبؤسسات

 الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
 .ىنبطاقات ادلطبع دالئل حوؿ  -

 الوصف

 المشرف على التنفيذ كزارة العمل
 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الرابع -2017الفصل الثالث 

 

 38  جراءاإل إدخال إجراءات تحفيزية للتخفيف من مبلغ التشغيل  
 :الدولة

؛ ( سنوات األكذل من التوظيف02مثال ) منح فرتة اإلعفاء الضرييب على األجور -
. ٪20أقل من ب خفض تكلفة اشرتاكات أرباب العمل -
. يدفعها اؼبوظفاليت  IRG  الرسم على الدخل العاـ تقليل حجم-
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إعطاء اإلختيار ؼبسريم كإداريي اؼبؤسسات اػباصة لاللبراط يف الصندكؽ الوطين للضماف -
أك الصندكؽ الوطين للضماف اإلجتماعي لغري األجراء CNASاالجتماعي للعماؿ األجراء 

CASNOS 
 المشرف على التنفيذ كزارة اؼبالية- كزارة العمل

 تاريخ التنفيذ 2019الفصل الرابع -2017الفصل الثالث 
.جدول ملخص للمقترحات  

 المحور الهدف اإلجراءات 
وضع رؤية اقتصادية شاملة : 1الهدف  1 ىيكلة وتنظيم حوار اقتصادي واجتماعي شاملين

ومشتركة 
 

:  1المحور 
 دور الحكم الراشد  و

 الدولة
تصميم نموذج للنمو تشاوري ومستدام ومالئم للسياسات 

 العمومية وفقا لذلك
2 

توحيد تفسير  النصوص القانونية وتعميم عملية تنفيذىا   
  على مستوى ربوع الوطن 

3 

 4 تطوير جهاز وإجراءات العدالة  
إعادة النظر في طريقة تسيير غرف التجارة و الصناعة

  
تفعيل دور األطراف الفاعلة : 2الهدف  5

على مستوى البيئة المتوسطة اقتصاديا 
و تعزيز التنسيق بينها 

 
تعزيز التفاعل بين المؤسسة والهياكل المؤسسية ذات   

الطابع االقتصادي 
6 

إنشاء الجمعيات المهنية وتعزيز قدراتها  تشجيع   
 ومنظمات أرباب العمل

7 

إعداد خارطة لنسيج المؤسسات خاصة المؤسسات 
 منها الصغيرة و المتوسطة

وضع نظام للمعلومة : 3الهدف  8
االقتصادية  

 9 وضع مرصد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
إعداد وضع حيز التنفيذ : 4الهدف  10 إعادة النظر في النهج بخصوص األنشطة الغير رسمية

لخطة قصد إضفاء الطابع الرسمي 
الحقيقي لالقتصاد 

 11 وضع سياسة إلدماج القطاع المنتج الغير الرسمي  
وضع سياسة إلدماج األشخاص الذين ينشطون في القطاع 

 االقتصادي الرسمي
12 

 13   تقوية التنافس الشريف ما بين المؤسسات    
تبسي  اإلجراءات اإلدارية : 5الهدف  14 جعل العالقة بين اإلدارة و الفاعلين اإلقتصاديين أكثر مرونة

للمؤسسات 
 

: 2المحور 
لمؤسسات  تنافسية ا

 15 تسريع وتيرة المركزية اإلدارة   

 16 تخبةنتحسين تدخل المجموعات المحلية والهيئات الم
تبسي  إجراءات المشاركة في مناقصات الصفقات   

 العمومية
17 

تعزيز فرص الحصول على : 6الهدف  18 إعادة النظر في نم  تسيير وتوزيع المناطق الصناعية
 19 إعادة النظر في جهاز تسيير و منح العقار الصناعي  العقار الصناعي وتحسين تسيير المناطق 
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 الصناعية
تطوير أجهزة دعم تنافسية المؤسسات  مرافقة تنمية المؤسسات و : 7الهدف  20

  تحسين قدرتها التنافسية
   21   أنشاء و تطوير المركز التقنية المتخصصة

اإلستثمار في التكنولوجيات الجديدة وفروع النشاط 
 المستقبلية

22 

 23 تفعيل العالقة بين الجامعة ومراكز تكوين المؤسسات  
 24 دعم تطوير المناولة الصناعية  

 25 لتجارة الخارجيةالمؤطر لجهاز التطوير 
 26 عصرنة نظام الصرف

تعزيز قدرة البنوك : 8الهدف  27   رفع القدرات التمويلية للبنوك والمؤسسات المالية
لخدمة  (BEF)والمؤسسات المالية 

. أفضل لصالح المؤسسات
 

: 3المحور 
 28 تفعيل بورصة الجزائر  تمويل ال 

تطوير عروض تمويلية أكثر مالئمة الحتياجات المؤسسات 
المؤسسات ذات الحجم  -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)

  (المؤسسات الكبرى-المتوس 

29 

اعتماد إجراءات خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تواجو 
 صعوبة

توسيع وتنويع عروض : 9الهدف  30
 التمويل المقدمة للمؤسسات

تخفيض الضغ  الضريبي : 10الهدف  31 التخفيف من الضغ  الضريبي على المؤسسات
 و الشبو الضريبي على المؤسسات

:  4المحور 
   ةالجباي

 
 

 32 توسيع القاعدة الضريبية     
تخفيف اإلجراءات الضريبية   33 

تفضيل الحوار بين المتعاملين و إدارة الجباية في حالة   
 النزاع

تحسين العالقات بين : 11الهدف  34
 .اإلدارة الضريبية ودافعي الضرائب

تعزيز مهارات الموارد : 12الهدف  35 إشراك الجهاز التربوي في تحضير الموارد البشرية الكفئة
 البشرية

: 5المحور 
 رأس المال البشري 
 

 36 (التكوين المهني-التعليم العالي)ترقية العرض التكويني   

إدخال مرونة أكبر على الجهاز المنظم لعالقات العمل   
   والتشغيل

ترقية فرص العمل : 13الهدف  37
 

 38 إدخال إجراءات تحفيزية للتخفيف من مبلغ التشغيل  
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 (PREE )2017سة  برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسمتابعة مرصد : الجزء الثالث

مبادرة رائدة تطمح أف تكوف فعالة كذات صلة، ىو عبارة عن ، (PREE 2017)برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة  
كموضوعية، كأداة للمساعدة يف ازباذ القرار كرصد اإلصالحات كاإلجراءات التنفيذية اليت تتخذىا السلطات العمومية كؾبتمع 

بادر قيقي ؼبناخ األعماؿ يف اعبزائر كما ينظر إليو من طرؼ الفاعلني يف ىذا اؼبناخ ككما ىو ـاحلسبثيل اؿسيتم إعطاء بذلك ك. األعماؿ
. من طرؼ اعبهات الفاعلة اؼبشرعة كاؼبنظمة لوبو 

(" OCA )مرصد مناخ األعمال"

 

 األول في الجزائر: مرصد مناخ األعمال 

 

  مرصد مناخ األعماؿ اعبزائرم(O.C.A )
  يف مسرح االقتصاد اعبزائرمآلية جديدةىو 
 

 "O.C.A "متابعة تنفيذ قرتح م
 يف اذباه اؼبؤسسات اإلصالحات االقتصادية

 ك مناخ األعماؿ يف اعبزائر
 

 "O.C.A " مؤشرات لمناخ سيقرتح
سيسمح بمعرفة  الذم األعمال الجزائري

 اإلصالحات اؼبقرتحة من  مستوى تنفيذ
طرؼ اعبمعيات اؼبهنية  ك منظمات أرباب 

 العمل يف اذباه السلطات العمومية
 

 "O.C.A "دمج مستويين من سيقرتح 
من خالؿ إعداد ربقيق )الكمي  :التحليل 

 (كطين سبثيلي على مستول رؤساء اؼبؤسسات
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تقرير خربة على أساس اؼبعطيات )كنوعي 
  (الواقعية

 

 

 

 

 

 الهيكل: مرصد مناخ األعمال 
 الكمية -1  النوعية- 2

 التحقيق و المالحظة الحوار
لإلصالحات التنفيذ الفعلي قياس 

 السلطات االقتصادية من طرؼ
العمومية واألطراف الفاعلة 

 األخرى

 استيعاب اإلصالحات  مدلقياس
رؤساء االقتصادية من طرؼ 
المؤسسات 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

على  االستطالع

 االنترنت
عدم االستطالع 

 على االنترنت

 قياس فجوة التنفيذ

 (الفرق بين االستيعاب و اإلجراءات الفعلية )

 الهيكل: مرصد مناخ األعمال 
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قطاعات النشاط ك حجم )على ضوء عينة سبثيلية للمؤسسات اعبزائرية ربقيق -
 (اؼبؤسسات ك اؼبناطق

 .يةحص: طريقة سرب اآلراء_ 
استطالع  )التوزيع اؼبباشر  + (الويب -نصوص ىاتفية قصرية )االستطالع على اؽبواء -

 (متحصل عليو عن طريق اؽباتف ك الفاكس
 :طريقتني للنشر - 

 (أجابواؿبدكدة فقط للذين )ربسيين يف الوقت اغبقيقي تعطى فقط التوجهات       - 
  الشروط التمثيليةعلى ضوء  ( يف بدايتوأو باألحرى سداسي )تقرير فصلي       - 

      للمؤشر الرئيسي  (السنة اعبارية ك  اؼبنتهية _ سداسية _ فصلية  )مقارنة ظرفية - 
    اجعك مؤشرات كل ؿبور تعطي التوجو للتطور أك الرت   
 

                                                                               

 

 

 معد من طرؼ مستشار اك مستشارم تحقيق نوعي سنوي  
  قياس مستوى تنفيذ مقترحات اؽبدؼ ىوPREE 
  مستول التنقيط ك  (%أك ) 10ك  (5)استعماؿ نفس ىيكل اؼبسح يف ؿباكر طبسة

 ىذا لتسهيل الفهم

  كل معلومة إضافية  أك ال ك القوانين و النصوص التطبيقيةيقـو اػبرباء بتحليل
 2017كفيلة بوضع حيز التنفيذ لبرنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة 

(PREE) 

  يعمل اػبرباء مع اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل العضوة بالتعاكف مع  

 أرباب اؼبؤسسات ك فاعلني آخرين                                               

  باالعتماد على معيارية مصادؽ  (التنقيط  )يف النهاية يعدكف تقرير آين يقيموف بالتقييم
 عليها من طرؼ صبيع األطراؼ 

  يستطيع اػبرباء إثراء التقرير بواسطة مالحظات ك تقييمات طبقا للتطبيق مسح /
 (GAP/ SURVEY )الفجوة 

 الكمية
 التحقيق

 استيعاب  مدلقياس
اإلصالحات االقتصادية من 

رؤساء المؤسسات طرؼ 
 
 
 

  
 

 النوعية

  و المالحظةالحوار

 التنفيذ الفعليقياس 
لإلصالحات االقتصادية من 

 السلطات العمومية و طرؼ
 األطراف الفاعلة األخرى

على  االستطالع

 االنترنت

 عدم االستطالع

 على االنترنت

 الهيكل: مرصد مناخ األعمال 
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 رزنامة : مرصد مناخ األعماؿ

 3 فالتحقيق     2 فالتحقيق   (صحيح   / اختبار  ) 0فالتحقيق   

 2018تقرير الخبراء 

 


