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المؤسسة
من أجل مقاربة جديدة لعالقة الدولة ب
إف اؽبدؼ الرئيسي من ىذا اؼبشركع ىو المساىمة في تعزيز التشاور بين الدولة والمؤسسات االقتصادية والجمعيات المهنية

ومنظمات أرباب العمل ،كذلك من خالؿ مقاربة جديدة تنطلق "من األسفل إلى األعلى" بواسطة االستماع إذل أرباب اؼبؤسسات

كعادل االقتصاد  ،بغية الوصوؿ إرل ضماف فعالية يف تنفيذ اؿقوانني ك التنظيمات لكي تكوف العاكسة اغبقيقية ؿتوقعات كل األطرؼ
اؼبعنية (اؼبواطنني كاؿدكلة  ،كادلؤسسات  )...مع توفري أحسن اؿظركؼ ؿتنفيذ ىذه القوانني كاؿتنظيمات لتحسني مناخ األعماؿ ك بعث
النمو االقتصادم.
إهنا سنوات عديدة كبيئة األعماؿ يف اعبزائر ؿبل أحكاـ سلبية من قبل الفاعلني اؿكطينين كككاالت التصنيف الدكلية حيث صنفت يف
خانة البيئات اليت "ال تساعد على االستثمار كالتنمية االقتصادية".
إف االلبفاض اغباد يف أسعار النفط أكد ىشاشة االقتصاد اعبزائرم ،فبا يلزمنا أكثر من ذم قبل للعمل سويا من أجل ربسني مناخ
األعماؿ الذم يشكل اليوـ القضية المركزية .كعليو ،فإف النمو االقتصادم اعبزائرم يتطلب اليوـ إعادة نظر يف إسرتاتيجياتو ك من

بينها تغيري مركز السحب من النفط إرل قطاع إنتاجي وطني متنوع .كأكؿ ىذه اػبطوات تتمثل يف جعل اإلرادة السياسية والخطاب

م اؿعزـ على تنويع االقتصاد ووضع المؤسسات في قلب اإلصالحات االقتصادية.
الرسمي معمالف يف اذباه تأؾ د

غري أف حجم اإلصالحات ا ؼبنتظرة كبري يستلزـ تضافر جهود ومساىمة كل األطراف المعنية فبا يتطلب تبين نهج شامل ومفتوح،
من شأنو مواجهة ربديات التحوؿ إذل نموذج جديد للنمو االقتصادي.

للمسانبة يف ىذا االذباه  ،فإف حلقة العمل كالتفكري حوؿ اؼبؤسسة ( )CAREتعتقد جازمتا كصبيع الشركاء يف اؼبشركع 1على ضركرة
تبين هنج شامل عبميع منتجي الثركة ،كباػبصوص اعبهات الفاعلة احمللية كاليت إف تعزز دكرىا ككضعت يف الواجهة سيكوف ؽبا دكر
القاطرة.
ك عليو ،إذا كنا نريد أف ينضم ىؤالء الفاعلني كيندؾبوف يف عملية اإلصالحات االقتصادية الالزمة ،هبب علينا قبل كل شيء
االستماع كالتشاكر معىم كمع فبثليهم.
يف ىذا اؼبنظور  ،فقد شرعت حلقة العمل كالتفكري حوؿ اؼبؤسسة ( )CARE2دبعية شركاؤىا منذ أكثر من سنتني ،بدعم من مركز
اؼبشركعات الدكلية اػباصة " ،"CIPE3بتنشيط ؾبموعة متكونة من اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل كرؤساء اؼبؤسسات
لعشرين ( )20منطقة من الوطن بغية تطوير مناخ األعماؿ كربديد إصالحات أساسية لتطوير اؼبؤسسة.
كلقد بدأ منشطو ىذا اؼبشركع من الوىلة األكرل باالستماع إذل رؤساء اؼبؤسسات يف العديد من مناطق الوطن .كبعد أف مت ربديد
احتياجاتوـ  ،شرع يف عمل طويل أفضى إرل اقرتاح حلوؿ مشرتكة .ك يف األ خري ،عرض مشركع التقرير على اعبمعيات اؼبهنية
كمنضمات أرباب العمل ( )AP-OPقبل اعتمادقالنهائي كباإلصباع.
اؼبيزة اليت تفرد هبا ىذا اؼبنهج دل يتمثل يف كونو جاء مبقرتحات جديدة العتبار أف الغالبية منها قد مت اقرتاحها من ذم قبل ،كلكنق سبيز
الفعلني االقتصادمين ،ناىيك عن فبثليهم من اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل  .ىذه اعبهات ؾبتمعة
بالتشاكر الواسع ـ ع ا
من (مؤسسات ،صبعيات مهنية ك منظمات أرباب العمل  )...عربكا اندماجهم كالتزاـىم كدعمىم دلقرتحات اإلصالح كاليت كانوا ىم
مصدرىا األصلي .كما أهنم سمكوفكف أيضا شركاء اغبكومة يف عملية تنفيذىا يف اؼبستقبل القريب.
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القائمة مرفقة.
 www.care.dzحلقة العمل و التفكير حول المؤسسة
 www.cipe.orgمركز المشروعات الدولية الخاصة
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المقاربة المعتمدة في ىذه المرافعة
مقاربة شاملة
ذىب اعبميع ( حلقة العمل والتفكير المؤسسة

( )CAREوشركائها ) للقاء قرابة أؼبائيت

( )200مدير مؤسسة من

صبيع قطاعات النشاط االقتصادم ك من صبيع األحجاـ ،صبيعها رائدة يف ميداهنا  .كقد مت االستماع إليهم يف اؿ عدمد من
القضايا الرئيسية اليت هتم اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية كمنها على اػبصوص ما يلي:
 .1ما ىي اؼبشاكل اليومية اليت تواجو مؤسساهتم؟
 .2ما يبنع تطوير مؤسساهتم؟
 .3ما ىي العقبات الرئيسية اليت تعرتض إنشاء اؼبؤسسة؟
 .4ما ىي اإلصالحات الالزمة ك الضركرية لتحسني أعماؽبم؟
إثر ىذه اعبولة يف صبيع أكباء الوطن مت صبع اقرتاحات رؤساء اؼبؤسسات ،ك قد تبلورت الرؤية حوؿ السمات البارزة التالية:
 اىتمامات صبيع رؤساء اؼبؤسسات الذين مت االلتقاء هبم مشرتكة مت التعبري عنها بنفس الطريق يف غرب كشرؽ ككسط
كجنوب البالد.
 صبيع رؤساء اؼبؤسسات الذين مت االلتقاء هبم متفقوف على اعتماد هنج جديد للتشاكر ينطلق من "القاعدة و ىي
المؤسسة على المستوى المحلي إلى القمة و ىي الحكومة" على أف يكوف (اؿتشاكر) بطريقة تكرارية.
 رؤساء اؼبؤسسات الذين مت االلتقاء هبم

منتظركف من السلطات الع مومية تسريع كترية اإلصالحات االقتصادية

األساسية.
نهج واقعي
اؼبقرتحات الواردة يف ىذه الوثيقة مت إعدادىا مع كل اؿفاعلني يف ميداف عادل اؼبؤسسة اعبزائرية من منطلق االىتمامات ا ليت عرب عنها
من طرؼ ـبتلف األطراؼ احمللية الفاعلة يف عادل اؼبؤسسة االقتصادية اليت سبت زيارهتا يف اؼبناطق العشرة من تراب الوطن.
إثر عملية التشاكر كاػبركج باالقرتاحات مت عرضها لإلثراء على قطب من اخلبراء كاؼبستشارين يف عادل اؼبؤسسة.
كاف اؽبدؼ من ىذه اؼبقاربة الوصوؿ إرل التأكد من جدكل كأنبية التدابري اؼبقرتحة.
مشاورة واسعة
تعترب ىذه الوثيقة شبرة ؿعملية تشاكرية طويلة اؼبدل مت تقاظبها مع اعبمعيات اؼبهنية ك منضمات أرباب العمل قصد إثرائها.
كاليوـ ،ك بغية ضبل ىذا اؼبشركع عاليا ،يتعهد ربالف ؾبموعة من الشركاء بغية التعريف باؼبشركع ك ترقيتو على اؼبستول احمللى كاؼبسانبة
يف تنفيذه يف إطار أنشطة اؼبرصد.
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برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة (  ،)PREEفي سطور
مستوجب قباح اؿمبوذج اجلديد للنمو إلزامية كضع حيز اؿتنفيذ ؿمبوذج جديد للتشاكر بني الدكلة ك اؼبؤسسات.
هبب على األطراؼ األربعة ( )4الفاعلة يف عادل اؼبؤسسة (اغبكومة كاإلدارة كادلؤسسات ،كاعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل)
أف تعمل سويا إلهباد احللوؿ للمشاكل اليت تواجهها ادل ؤسسات .كبذلك فإف كل طرؼ فاعل عليو أف يتحمل مسؤكلياتو يف ىذا
الشأف .لذا فقد مت كضع حيز التنفيذ عبهاز للمتابعة كالتقييم يتم تطعيمو من كل األطراؼ الفاعلة.
لقد قرر الشركاء يف اؼبشركع تنظيم منهجية عرض برنامج اإلصالح االقتصادم يف جزأين:
الجزء  :1البيان كىو اؿكثيقة اإلسرتاتيجية اليت تقرتح الرؤية كالقيادة كاؼببادئ اليت يبكن أف تكوف أساسا عبميع أ نشطة مرافعات
اؼبؤسسات ك اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل .ك عليو ،فإف البياف ىو كثيقة مرجعية "ثابتة" غري قابلة للتغيري قبل  3إرل 5
سنوات.
الجزء  :2مقترحات اإلصالحات ،يتم ربديثها سنويا ،كتتمثل يف طبس ( )5ؿباكر:
المحور  :1الحكم الراشد وعمل الدولة
المحور  :2القدرة التنافسية للمؤسسات
المحور  :3التمويل
المحور  :4الجباية
المحور  :5رأس المال البشري
في كل محور قمنا بمعالجة:
 اإلشكالية :كقم نقل كيف كحقيقي لالىتمامات اليت أعرب عنها الفاعلني االقتصاديني الذين مت اللقاء هبم.
 األىداف التحسينية :اليت تظهر الطموح كربدد مسار اغبل لإلشكالية اليت عرب عنها رؤساء اؼبؤسسات.
 اإلجراءات :ادلقرتح ة كالكفيلة لبلوغ اؽبدؼ اؼبرجو؛
 الوصف :ك يتضمن اؿطرؽ كالقرارات الكفيلة لتحقيق كل من اإلجراءات اؼبقرتحة.

الوثيقة دبثابة قاعدة ؿلعمل اؼبيداين مع اؼبؤسسات ك اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل الشريكة .كاؽبدؼ ىو الوصوؿ إرل
أقصى قدر من التعبئة قصد االنضماـ الواسع ػبارطة الطريق اؼبقرتحة.
كأخريا ،سيمت بعث مرصد يف إطار ىذا اؼبشركع تعزم لو مهمة متابعة كضع حيز التنفيذ دلقرتحات اإلصالحات .
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الجزء األول :بيان المؤسسة
شاور" .
"من المطالبة إلي الت
االقتصاد الجزائري يمكنو أن يختار طريقا آخر.
إنو ذلك االقتصاد الذم يرتكز يف ربقيق التنمية على مؤسسات ك مقاكلني .ذاؾ االقتصاد الذم ينفصل يف بنائو عن عائدات النفط
كالذم يلتزـ بإصالحات ع ميقة ،تسمح لالقتصاد اعبزائرم أف وبي اؿ طموح كبري للجزائر اؼبستقلة" :مبوذج للتنمية االقتصادية
كاالجتماعية يف خدمة كل اؼبواطنني".
يف الوقت الذم يراىن العديد من اؼبراقبني عف تراجعو ،فإف االقتصاد اعبزائرم ال يزاؿ وبوز ينابيع إحيائو :مركنة حقيقية تتجلي من
كراء اؼبيزة التنافسية الطبيعية ك البين التحتية ،كاؼبتمثلة يف عبقرية نسائو كرجالو اليت آف األكاف لتعبئهتا  .لذا ،هبب إعطاء معين "للعمل"
الذم هبب أف يكوف يف قلب مبوذجنا للتطوير االقتصادم ك االجتماعي.
دعونا نكوف صرحاء ككاضحني ،إن أي حكومة لن يكون بمقدورىا أن ترفع لوحدىا العديد من التحديات التي تواجو االقتصاد
الجزائري .ادلؤسسات ك فبثليها من اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل ينبغي أف تشارؾكا يف البناء إرل جانب اػبربة اليت
تحشد ىا السلطات العمومية اليت تتحمل دكرىا القيادم.
ك عليو ،ك بعيدا عن سلسلة اإلجراءات ،فالواجب ىو علينا استعادة الثقة المفقودة بين جميع الفاعلين.
إف ىذا البياف يهدؼ إذل اقرتاح هنج جديد كشامل ؼبواجهة العديد من التحديات اليت تتطلبها عملية االنتقاؿ إذل مبوذج جديد للنمو.
االقتصاد الجزائري و التحديات الغير مسبوقة التي يواجهها.
إف االلبفاض يف عائدات النفط الذم يرجع إذل اهنيار أسعار برميل اؿنفط كالتقليص من كميات اإلنتاج كمن مث اؿتصدير ،كلد حالة
من اؿضغط على ؾبموع اؿمبوذج االقتصادم كاالجتماعي اعبزائرم .ىذه األزمة االقتصادية الظرفية تأيت ؿتضاؼ ؽبا ـبتلف ادلشاكل
اؽبيكلية ؿالقتصاد اعبزائرم.
إف االرتفاع يف نسبة النمو االقتصادم (  ٪3.9يف عاـ  )2015مرده أساسا الرتفاع ا الستثمار العمومي حيث سبثل االستثمارات
اإلدار ةم  ٪50من االستثمارات العمومية ،مقابل  ٪10فقط للمؤسسات العمومية كاػباصة.
أدل اختيار ىذا اؿمبوذج من التنمية يف زيادة ىشاشة االقتصاد اعبزائرم على حد سواء ما تعلق بالصناعة البرتكلية كنفقات ميزانية
اؿدكلة.
إف االلبفاض اغباد يف اعبباية البرتكلية ( ٪32.9 -يف عاـ  2015كيف عاـ  11 - 2016الشهر األكرل بنسبة )2015 / ٪6
أغبق صدمة مزدكجة عانت منها اؼبؤسسات  :أ) البفاض يف الطلب العمومي (الذم يعتمد عليو العديد من القطاعات)  .ب ) القيود
اؼبتعلقة باسترياد (اؼبعدات كاؼبواد ألولية اػباـ كاؼبنتجات شبو اؼبصنعة .)...
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ىذه الوضعية خلقت حالة من التناقض .لقد بذلت الدولة الجزائرية منذ سنوات عديدة جهود تستحق الثناء في اتجاه المؤسسات
وتطويرىا :حوافز جبائية ،كآليات الدعم كالتسهيل ،كؿباكالت ربسني مناخ األعماؿ  ...كىذا ما يرتجم اؿتقدـ اؽباـ احملقق:
• النمو االقتصادم (أكثر من  ٪3لسنوات عديدة)
• ربسن كبري يف البنية التحتية (النقل كالبنية التحتية األساسية كاإلسكاف كاؼبياه كالغاز )...
• ارتفاع مؤشر التنمية البشرية لربنامج األمم اؼبتحدة للتنمية
 0.74نقطة عاـ  ،2016فبا هبعل اعبزائر كاحدة من الدكؿ

) (IDHمن  0.50نقطة يف عاـ  ،1980ليصل إذل
األكثر ربسني لظركؼ اؼبعيشية للمواطنني يف العادل خالؿ

السنوات األخرية.
• خلق فرص عمل كاسعة النطاؽ كاغبد من البطالة ( ٪10.5يف سبتمرب )2016
• النمو اؼبتزايد ؿعدد اؼبؤسسات...

ما موقع المؤسسة الجزائرية من كل ذلك؟
للفرتة  ،2013-2002مت إحصاء أكثر من مليون مبادرة رائدة إلنشاء مؤسسات بواسطة ـبتلف األجهزة العمومية:
الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار (  47593 : )ANDIـ ؤسسة .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ( 278651 : )ANSEJ
ـؤسسة.الصندكؽ الوطين للتأمني عن البطالة ) 90625 :(CNACـ ؤسسة .الوكالة الوطنية لتسيري القرض اؼبصغر ):(ANGEM
 530 703مشركع .إال أف اندماج ىذه ادلؤسسات كاف ضعيف ك قد يكاد يكوف منعدـ يف سالسل القيمة العاؼبية (باستثناء هناية السلسلة).
يف بداية سنة  ،2017مت اإلعالف أف عدد ادل ؤسسات الصغرية
إال أن عدد ال مؤسسات التي تم إنشاؤىا يبقي غير كافي  .ؼ
 20مؤسسة صغرية كمتوسطة لكل 1000
كاؼبتوسطة بلغ  935.000من صبيع األسس القانونية  .كىذا يعطي نسبة ما يقرب
نسمة ،ما يشكل نسبة منخفضة جدا باؼبقارنة مع معايري اؼبنطقة كالبلداف ذات الدخل فباثل.
المؤسسات الصغيرة الحجم والعدد المنخفض لمعدل عدد العمال في كل مشروع  .سنة  ٪95 ،2012من ادلؤسسات ىي
 3عماؿ.
مؤسسات صغرية جدا ( )TPEتشغل أقل من  9عماؿ؛ ك نادرا ما يتجاكز عدد عماؿ اؼبؤسسات الصغرية جدا
 ANSEJتولد فرص العمل  2.4يف اؼبتوسط ،أما
ادلؤسسات اؼبمولة من طرؼ جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 CNACفيولد  2من الوظائف ،أما جهاز الوكالة الوطنية لتسيري القرض اؼبصغر
جهاز الصندكؽ الوطين للتأمني عن البطالة
) 1.5 (ANGEMكظيفة .أما اؼبؤسسات اليت استفادت من مزايا االستثمار من جهاز الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار (
ؼ .ىذا األداء مثري مسألة فعالية اإلنفاؽ العاـ.
 )ANDIمت إنشاء متوسط  15،87كظمة

مشاريع ضعيفة االندماج

في محيطها  ٪59 .من ادل ؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة ادل نشأة (كىذا االذباه ىو نفسو فيما يتعلق

بإنشاء اؼبؤسسات اجل ديدة) مقرىا مشاؿ الوطن  ٪31 .ىي يف اؽبضاب العليا
ادلؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة يف اعبنوب الكبري.

ك ٪8فقط يف اعبنوب .يف حني تقع

 ٪2فقط من

( 2017/2016من أصل
اقتصاد ضعيف التنافسية  .صنفت اعبزائر يف اؼبرتبة  87يف التصنيف العاؼبي للقدرة التنافسية للطبعة
 138بلدا) اليت أعدىا منتدل دافوس ) (DAVOSاالقتصادم ،كراء اؼبغرب اؼبصنفة يف اؼبرتبة ( )70كتونس يف اؼبرتبة (.)95
) ،(Doing Business 2017إحتلت اعبزائر اؼبرتبة
بيئة األعمال غير الم الئمة للمؤسسات  .يف ترتيب البنك العاؼبي
( 156من أصل  .)190باؿ رغم من اعبهود اغبقيقية اليت بذلتها اعبزائر يف السنوات األخرية  ،مقارنة بالدكؿ األخرل ،كتبقي
بالرغم من ذلك تبقي تعاين بيئة األعماؿ يف اعبزائر من كوهنا غري مواتية إلنشاء كتطوير اؼبؤسسات .على سبيل اؼبثاؿ ،ربتل اعبزائر
ترتيب كراء كل من تونس يف اؼبرتبة ( )77كاؼبغرب يف اؼبرتبة (.)68
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مؤسسات قليلة االبتكار

 .يف تقرير  2016حوؿ مؤشر االبتكار العاؼبي للمنظمة العاؼبية للملكية الفكرية

( ،)WIPOاحتلت اعبزائر اؼبرتبة  113من أصل  128دكؿ العادل اليت مشلتها الدراسة،

ك بذلك رحبت  13مقعدا

مقارنة بسنة  .2015على سبيل اؼبثاؿ ،اؼبغرب يف اؼبرتبة  72كتونس يف اؼبرتبة .77
مؤسسات قليلة ال تصدر  .يف عاـ  ،2016بلغت الصادرات خارج احملركقات
ادلشتقات البرتكلية  .يف عاـ  ،2015بعدما كاف عدد اؼبصدرين

 1.78مليار  ،)٪6.16 ( $غاليبىا من

يق ا رب  500نزؿ إرل اقل من  400من بينهم

50

كانوا وبققوف  ٪97من رقم األعماؿ من التصدير!
الستثمار ات األجنبي ة المباشر ة .يف عاـ  ،2014دل تستحوذ اعبزائر إال على

ضعف كبير في استقطاب ا

 2مليار

دكالر UDSمن االستثمار األجنيب اؼبباشر ،ما مثل فقط  ٪1.8من االستثمار األجنيب اؼبباشر يف أفريقيا.
المؤسسات تحوز طاقات بشرية فذة يمكنها أن

بالرغم فبا سبق ذكره فإف ىذه

مقع على عاتق

اقتصاد سليم ال يبكن أف
اؼبؤسسات ،الصغرية منها ك

تس اىم في حل ىذه المشاكل

اؿدكلة دبفردىا  ...إف خلق الثركة يف اجملتمعات هبب أف يكوف من طرؼ

الكبرية ،الع مومية كاػباصة ،احمللية كاألجنبية .العماؿ كادل

سريين كاؼبقاكلني ك رجاؿ األعماؿ

كاؼبستثمرين ىم مواطنكف أيضا كيقع على عاتقهم كاجب اؼبسانبة يف جهود تنمية البالد.
كىذا يثري السؤاؿ التارل :ما ىي الشركط الالزمة لتمكني ادلؤسسات ،الصغرية كالكبرية ،للعب دكرىا؟
التحديات األربعة ( )4الرئيسية الواجب رفعها
االقتصاد الجزائري
اعبزائرم كسباسك األمة.

وضرورة إنجاح تنويعو

 .لقد بلغ مبوذج اقتصاد الريع حدكده ك أصبح يهدد النموذج االجتماعي

إف االنتقاؿ إذل مبوذج جديد للنمو على أساس ادل

ؤسسات اليت يقع على عاتقها

التحدم اؼبتمثل يف تنويع االقتصاد ،كربسني القدرة التنافسية الندماجها يف سالسل القيم العاؼبية ...

مواجهة
فبا مساعد يف

اغبفاظ على مبوذجنا االجتماعي .كمن اؼبهم أف نؤكد ىنا على ضركرة تعزيز دكر اػبدمات اليت يبكن أف تكوف مصدرا
رئيسيا من فرص العمل .إنو من غري الواقعي أف نتخيل التنمية الصناعية دكف تطوير جودة اػبدمة.
ؼبواجهة ربدم تنويع

االقتصاد  ،فإف صبيع األ طراؼ الفاعلة (اغبكومة ك اؼبؤسسات كاإلدارة )... ،هبب أف يعملوا ؾبتمعني

دلكاجهة التحديات األربعة التالية:
 .1إعادة النظر في دور الحكومة وتحسين الحكم الراشد ؛
 .2التحسن السريع لبيئة األعمال لتمكين إنشاء ا

لمؤسسات وتطويرىا  ،خاصة يف القطاعات ذات القيمة اؼبضافة

كجذب االستثمار األجنيب اؼبباشر.
 .3تحسين القدرة التنافسية

للمؤسسات من خالؿ عصرنة تسيريىا  ،كتنمية االبتكار كالتحوؿ الرقمي ،كزيادة االندماج

يف سالسل القيم اإلقليمية كالعاؼبية ،ك

إبراز عدد كايف من اؼبؤسسات ذات اغبجم اؼبتوسط القادرة على

كسب معركة

التنافسية على الصعيد الدكرل ،كتطوير الصادرات خارج احملركقات كلعب دكر اؿقاطرة للمؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة اليت
من شأهنا أف تكوف مرتبطة معها.
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 .4تحسين تأىيل الموارد البشرية من خالؿ إصالحات عميقة لنوعية التعليم على صبيع اؼبستويات ،كالتكوين اؼبهين ،كذلك هبدؼ
تعزيز فرص العمل للخرهبني.
كيف يمكن رفع ىذه التحديات؟
إن رىان نجاح النموذج الجديد للنمو يتطلب تنفيذ نموذج جديد من التعاون بين الدولة ومؤسسات.

النموذج الجديد للتنمية
النموذج الجديد للتعاون بين الدولة والمؤسسات

الثقة

الضمان

التزامات
قابلة للقياس بالنسبة لكل األطراف الفاعلة
آلية
للمتابعة والتقييم

المسائلة
ما كراء اغبلوؿ اؼبقرتحة هبب أف يعاد النظر يف الظركؼ اليت تؤدم إذل

ادلمارسة كاإلشراؼ كتأطري األنشطة االقتصادية.

الهدف األول من ىذا البيان ىو "تعزيز ثقافة جديدة للشراكة بين الدولة و المؤسسات" .كىذا يتطلب الثقة اغبقيقية يف ادلؤسسة
شاور يشمل جميع األ طراف الفاعلة (اغبكومة كا إلدارات اؼبركزية كاحمللية ،كاؼبؤسسات  ،كاعبمعيات اؼبهنيةة
كتعزيز أسلوب جديد للت
كمنظمات أرباب العمل ،كالنقابات).
النهج الذم نقرتح يهدؼ إذل تعبئة بطريقة منسقة ،كل الموارد والخبرات اؼبتاحة على مستول كل األطراف الفاعلة ك اليت بواسطة
التزامىا سيسمح لنا أثناء مرحلة تقييم السياسات اليت مت تنفيذىا من ترقية االستثمار كادلؤسسات يف اعبزائر.
الحلول المقترحة في ىذه الوثيقة تعتبر نتيجة لمشاورات مكثفة مع المؤسسات وممثليها من الجمعيات المهنية ومنظمات
أرباب العمل .والخطوة األخيرة تتمثل في عرض ىذه الوثيقة التي تشكل ثمرت لهذا التشاور على السلطات العمومية.
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ذلك ستكون لدينا خريطة الطريق التي سوف تشمل "التزامات" كل األطراف الفاعلة:
ب

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

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

تطوير نوعية الخدمة المقدمة
من طرف كل المتدخيل في
اتجاه المؤسسة التكوين،
الخبرة واالستثارة،
الدراسات ،التقييس

تفضيل تطوير الجمعيات المهنية بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط وتشجيع المؤسسات لالنخراط فيها
وبعث برنامج وطني لتقوية قدرات

ىذا النهج من "أسفل ق إذل أعال ق" يضمن لنا جدكل التدابري اؼبقرتحة

كالبراط كل األطراف الفاعلة

الطريق المجمع عليها.

كأخريا ،يتعهد رعاة المشروع على إنشاء مرصد لمتابعة وتنفيذ اإلجراءات المقترحة.
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 ،لتنفيذ خارطة

الجزء الثاني :مقترحات برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة 2017 -PREE-
 1.IIالقيود التي عبرت عنها الفعاليات االقتصادية
تاجهها اؼبؤسسات يوميا.
أفضى اؿتشاكر مع الفاعلني االقتصاديني من حصر كمعرفة أحسن ؿؿقيود اليت ك
اإلشكاليات الرئيسية اليت أثريت ،سواء من قبل رؤساء اؼبؤسسات الذين مت االلتقاء هبم ك اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل
اليت سبت استشارهتم يبكن تقسيمها إذل طبسة ( )05ؿباكر على النحو التارل:
المحور  :1الحكم الراشد وعمل الدولة









البطء يف تنفيذ اإلصالحات اؿضركرية؛
التعتيم يف اغبوار (عدـ التشاكر يف األصل ،الرزنامة غري معلنة ،قائمة حصرية من اؼبشاركني ،اخل)؛
عدـ كجود رؤية حوؿ االقتصاد الكلي.
ضعف أدكات التخطيط كازباذ القرار.
عدـ االستقرار القانوين كالتنظيمي؛
عظم كزف البريكقراطية كالعقبات اإلدارية؛
ضعف دكر السلطات احمللية كاؼبنتخبوف يف إدارة التنمية احمللية؛
صعوبات مرافقة كإضفاء الطابع الرظبي على أنشطة االقتصاد اؼبوازم؛

المحور  :2تنافسية المؤسسات
 انعداـ الثقة ذباه ادلؤسسة. عدـ مشاركة اؼبؤسسة ابؿشكل اؿكاؼ يف إعداد السياسات االقتصادية؛ الصعوبات كالتأخري يف اغبصوؿ على العديد من الوثائق اإلدارية؛ التعتيم كالصعوبات يف منح العقار الصناعي. محدكد ية طريقة اإلدارة اغبالية للمناطق الصناعية؛ الفشل ك/أك عدـ فعالية تدابري كآليات اؼبرافقة من أجل تطوير جوىرم للمؤسسات كربسني قدرهتا التنافسية؛ اؼبشرتيات العامة ال تستفيد منها اؼبؤسسات الصغرية ك اؼبتوسطة إال قليال. ثقل جهاز تسيري التجارة اػبارجية.المحور  :3التمويل
 عدـ كفاية العرض التمويلم؛صبود القواعد االحرتازية كتثبيط اإلجراءات اإلدارية؛
عركض اؿسبويل غري مالئمة.
المحور  :4الجباية
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العبء الضرييب اؿثقيل الذم يقع حصريا على اؼبسانبني الوحيدين (اؼبؤسسات كالعماؿ) ال يشجع الشفافية على
االئتماف؛

بطأ اإلجراءات الضريبية.

المحور  :5رأس المال البشري
كوين اؼبهين؛
 ضعف مؤىالت خرهبي التعليم العارل كالت ضعف إجراءات تعزيز فرص العمل. 2.IIاألىداف والتدابير المقترحة
على ضوء اؿتبادالت اؼبستوحات من التشاكر العميق مع الفاعلني االقتصاديني كفبثليهم (اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل)،
فإف اعبزء الثالث من ىذه الوثيقة ًنثل اػبطوط العريضة لإلشكاليات اليت أثريت سابقا كاغبلوؿ اؼبمكنة ؿرفعها.
يف كل ؿبور للتحسني ،قمنا بعرض:
 اإلشكالية :عبارة عن سرد ؿؼبطالب اليت أعرب عنها الفاعلني االقتصاديني الذين مت االلتقاء هبم. األىداف التحسينية :تظهر الطموح كربدد مسار غبل ادلشكلة اليت عرب عنها رؤساء اؼبؤسسات مقترحات عملية لتحقيق الهدف المرجو؛ -الوصف :السبل كالقرارات الرامية لتحقيق كل من التدابري اؼبقرتحة.
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المحور  :1الحكم الراشد وعمل الدولة
الهدف  :1تسطير رؤية اقتصادية شاملة ومشتركة
اإلشكالية

 النموذج االقتصادم اغبارل اعتمد غبد اآلف كبشكل رئيسي على عائدات النفط كاإلنفاؽ العاـ؛ عدـ كجود رؤية اسرتاتيجية على اؼبدل الطويل ،محمولة من طرؼ كل الفعاليات االقتصادية كاالجتماعية ك مت حشدىا حوؿ مشركعمشرتؾ/وبضى باإلصباع؛
 الرؤل اؿقصرية األجل منحت قوة غري متناسؽة ؿلبريكقراطية اليت تعوؽ تنمية االقتصاد كاألعماؿ. البطء يف تنفيذ اإلصالحات كقرارات الثالثية؛ رؤية ضعيفة لألقطاب اإلقليمية ألجل تنمية متكاملة. عدـ كضوح الرؤية خبصوص تطوير طموحات حوؿ القطاعات التنافسية . ىيمنة النهج اإلدارية يف خيارات التكامل االقتصادم كالصناعي؛ عدـ كجود تقارب بني الرؤل القطاعية ك/أك التكامل اإلقليمي كزبصيص اؼبوارد العامة كالبنكية. ضعف التنسيق يف تطبيق القكانني على اؼبستول احمللي؛اإلجراءات:

اإلجراء 1

ىيكلة وتنظيم حوار اقتصادي واجتماعي شاملين

الوصف

الدولة:
 ضبط رزنامة كبرامج مسبق للمشاكرات. كضع قائمة شاملة عبميع الشركاء االقتصاديني كاالجتماعيني من حيث اؿسبثيل (عمومي/خاص،مؤسسة صغرية ،متوسطة ،كبرية) ككل قطاعات النشاط؛
 إدراج ضمن قائمة الشركاء اؼبنظمات اؼبهنية؛ تبادؿ كتعميم كثائق اؼبشاريع اؼبوضوعة للتفكري قبل االجتماعات مثال قبل اجتماع الثالثية.نشر كتعميم قرارات االجتماعات .قرارات اجتماعات الثالثية مثال.إنشاء عبنة سبثيلية ؼبراقبة كضماف تنفيذ القرارات. إشراؾ القطاع اػباص يف إعداد القوانني كاللوائح ذات األثر االقتصادم؛ نشر مشاريع القوانني كاللوائح ذات األثر االقتصادم. إشراؾ بفعالية اإلدارة يف تنفيذ القرارات االقتصادية اليت مت ازباذىا بتوافق اآلراء؛ تقييم اإلجراءات كنشر تقارير التقييم.الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل:
 تعزيز ركح اغبوار مع السلطات العمومية ؛ أخذ زماـ اؼببادرة القرتاح حلوؿ من العاملني يف اؼبيداف لعب دكر ادلراقب من أرض الواقع كتنفيذ القرارات االقتصادية اليت مت ازباذىا بتوافق اآلراء؛13

 -تشجيع األفكار/اؼبقرتحات اليت مت االتفاقات حوؽبا مع اؿسلطات العمومية .

المشرف على التنفيذ

السلطات العمومية – الوزارة األكذل.

تاريخ التنفيذ
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اإلجراء 2

تصميم نموذج للنمو تشاوري ومستدام ومالئم للسياسات العمومية وفقا لذلك

الوصف

الدولة:
 ربديد ىدؼ النمو االقتصادم خارج احملركقات على أف ال تقل مدتو عن  10سنوات ككضع أىداؼكسيطة تراجعية.
 ربديد القطاعات االسرتاتيجية الواجب ترقيتها من خالؿ كضع نظاـ اغبوافز. ربديد من بني تلك القطاعات االسرتاتيجية من ترغب الدكلة االحتفاظ بدكرىا فيها كمساىم. دعم تطوير ادلؤسسات اؿقاطرة يف القطاعات االسرتاتيجية من خالؿ حوافز ؿبددة. ربديد اؼبناطق/كاعبهات االقتصادية الواجب ترقيتها بالتناسق ـع السياسات القطاعية؛ تعزيز إنشاء التكتالت يف فركع النشاط clusters؛مية للحفاظ أك ؿزيادة االستثمار (على سبيل اؼبثاؿ :تسهيل اغبصوؿ على العقار
حفز
 ضبط اإلجراءات التالصناعي ،كالتدابري الضريبية اؼبواتية ،امتياز اغبصوؿ عذل التمويل ،اخل)؛
 ربديد أىداؼ يف ؾباؿ األمن الغذائي كاألمن الطاؽكم. ربديد ىدؼ للصادرات خارج احملركقات (على سبيل اؼبثاؿ 10 ،مليار  $ؿؿربقيق يف غضوف طبس ( )5إذل سبعة ( )7سنوات ك  20مليار دكالر بعد عشرة ( )10أك اثين عشر ( ) 12عاما ؛
 كضع كتنفيذ برنامج كطين لرتقية فركع النشاطات الواعدة اؼبستقبلية (مثل الطاقة اؼبتجددة كالتكنولوجياتاعبديدة للمعلومات ،اخل)؛
 استبداؿ سياسة دعم األسعار بآلية أكثر عدال يف اذباه الفئات االجتماعية احملركمة فقط (على سبيلاؼبثاؿ :التحوالت االقتصادية اؼبوجهة)؛
الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
 تنظيم صبيع قطاعات النشاط ضمن صبعيات مهنية ك/أك فركع داخل منظمة مهنية. تطوير اؿعضوية لتحسني الصفة التمثيلية ؿعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل مرافقة السياسات العمومية القطاعية؛ كضع اسرتاتيجية لتطوير فركعها كتقاظبها مع السلطات العمكمية؛ قتريبها أكثر من أعضائها من أجل صقل معرفتهم بصعوبات "اؼبيداف" الذم ينشطوف فيو كنقلهم بانتظاـإذل السلطات العمومية.
براسات كربليالت حوؿ ـبتلف قطاعات النشاط كمشاركتها مع مراكز القرار؛
 القياـ بانتظاـ د كضع بنك للمعلومات التوثيقية احملدثة اليت يبكن أف تكوف دبثابة أداة لصنع القرار االقتصادم؛ىياكل الدعم
 توجيو جهود ىياكل الدعم ،ك بصفة أكلية يف اذباه القطاعات االسرتاتيجية ذات األكلوية؛ تطوير االستشارة ك اػبربة يف قطاعات النشاطات كمرافقة برامج تطوير قدرات اعبمعيات اؼبهنية كمنظماتأرباب العمل
14

مؤسسات التعليم العالي والبحث والتكوين
 تكييف اؼبناىج الدراسية مع احتياجات القطاعات االقتصادية بواسطة تنصيب فرؽ عمل ـبتلطةكوين مع فبثلي اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل حسب القطاع)
(اعبامعات/مؤسسات الت
 تكريس غالبية برامج اؿحبث (  ٪60مثال) لوضع حلوؿ لتطوير الصناعة كاالبتكار.المؤسسات
 لكل اؼبؤسسات اؼبتوسطة اغبجم كادلؤسسات الكبرية ضركرة أف تلتزـ تطوير برامج شراكة متعددة السنواتمع مركز التكوين اؼبهنية كاعبامعات كمراكز البحث.

المشرف على التنفيذ السلطات العمومية -الشركاء االقتصاديني ك االجتماعيني
تاريخ التنفيذ
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اإلجراء 3
الوصف

توحيد تفسير النصوص القانونية وتعميم عملية تنفيذىا على مستوى ربوع الوطن
الدولة:
 تنظيم لقاءات إرشادية حوؿ نصوص القوانني مع فبثلي اإلدارات احمللية التابعة لوصاية اإلدارة اؼبركزية؛ نشر مذكرات تفسريية ؿلقوانني كالتشريعات اليت ؽبا عالقة مع فبثلي اإلدارات احمللية التابعة لوصايةاإلدارة اؼبركزية؛.
 تقليل آجاؿ الرد حوؿ إنشغاالت اؼبتعاملني يف حالة االختالؼ يف تفسري القانوف مع اإلدارة احمللية؛ كضع خط أخضر لتلقي شكاكل اؼبتعاملني الناذبة عن تفسري ك/أك سوء استخداـ النصوص القانونية؛الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل :
 تنظيم تعميم فهم النصوص القانونية بني أعضائها دبضاعفة االجتماعات حوؿ ىذا اؼبوضوع.كفر على مستول مواقعها يف شبكة اإلنرتنت.
 كضع جهاز لليقظة التنظيمية مت تقدًن اؼبساعدة ألعضائها يف فهم كتفسري نصوص القوانني اليت تنظم أنشطتها؛ -التدخل على مستول اإلدارات اؼبختصة يف حاؿ االختالؼ يف تفسري النصوص القانونية.

المشرف على التنفيذ اؽبيئات كاإلدارات اؼبركزية

تاريخ التنفيذ
اإلجراء 4
الوصف

الفصل الثالث -2017الفصل الثاين .2018
تطوير جهاز وإجراءات العدالة المتعلق بالمسؤولية المدنية و الجنائية للمؤسسة
الدولة:
 إعداد كتوزيع دليل لفائدة الفاعلني االقتصاديني لتعميم فهم اؼبسؤكلية اؼبدنية كاعبنائية كالعقوبات اؿتبعية. األخذ باغبسباف التكوين اعبديد للمشهد االقتصادم كتكيمؼ التشريع كفقا لذلك (مثل القانوفالتجارم ،قانوف اإلجراءات اعبنائية ،كقانوف العمل ،اخل)؛
 تقليل كقت معاعبة قضايا اؿشؤكف التجارية كتفضيل عقوبة الغرامة اؼبالية عن السجن: التماس ،إال إذا لزـ األمر ،يف حضور مسري اؼبؤسسة يف احملكمة؛ تعميم قبوؿ سبثيل ؿبامي اؼبؤسسة أك موظف عنها.تريس مبدأ اؼبسؤكلية اعبنائية للشخصية اؼبعنوية كليس للشخصية الطبيعية بالنسبة ؼبن يبثلونوا ؛
 كالجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل :
 نشر كتعميم بني أعضائها مفهوـ اؼبسؤكرلة اعبنائية كا ؼبدنية اليت ىبضعوف ؽبا. الدعوة إذل ربسني اإلجراءات القانونية؛ -كضع يف خدمة أفرادىا اػبدمات االستشارية القانونية.

المشرف على التنفيذ اؽبيئات اإلقتصادية-اؽبيئات القضائية

تاريخ التنفيذ
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ينىم
نسيق فيما ب
عزيز دور الفاعلين على مستوى االقتصاد المتوس وتعزيز الت
الهدف  :2ت

اإلشكالية:

 اؼبؤسسات ذات الطابع االقتصادم ال تشارؾ دبا فيو الكفاية يف النشاط االقتصادم. دكر الدكلة التنظيمي غري متحملة بالكامل؛ اجلىاز اؼبؤسسي اؿذ م يحكم االقتصاد يستوجب إعادة بنائو أك تعزيزقحسب االقتضاء. غياب التنسيق ك تآزر اؿسياسات التنظيمية للمتدخلني على مستول االقتصاد اؼبتوسط. اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل تليب جزء من احتياجات ادلؤسسات. عدد اعبمعيات اؼبهنية ضعيف جدا كذبمع بعض الفركع االقتصادية قليل.اإلجراءات:
اإلجراء 5

إعادة النظر في طريقة تسيير غرف التجارة و الصناعة

الوصف

الدولة:
 إعادة النظر كمالئمة قانوهنا األساسي . مراجعة سبويل أنشطتها ؼبزيد من االستقاللية اؼبالية. التوسع يف إدارة احملافظ اػباصة هبم (على سبيل اؼبثاؿ يعهد ؽبم إنشاء كإدارة اؼبناطق الصناعية ،كمناطقادلكانئ كمناطق اؼبطارات ،اخل)؛
المؤسسات :
 -االنضماـ النشط لغرؼ التجارة كالصناعة

المشرف على التنفيذ

كزارة التجارة-غرؼ التجارة ك الصناعة

تاريخ التنفيذ
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التدبير 6

قوية التفاعل بين المؤسسة والهياكل المؤسسية ذات الطابع االقتصادي
ت

الوصف

الدولة:

 تقنني التمثيل التجارم جلميع اؼبؤسسات لدم اؽبيئات كغريىا من اؼبنظمات ذات البعد االقتصادم(على سبيل اؼبثاؿ :ؾبلس اؼبنافسة ،عبنة الصفقات العمومية ،كالصندكؽ الوطين للتأمينات االجتماعية،
كاؼبوانئ ،كاللجاف الطعن لدم الضائب  ،اخل)؛
 إعطاء مقعد للمؤسسات يف ؾبالس إدارة اعبامعات كادلدارس الكربل . تأسيس بكضع حيز اؿتنفيذ لوسيط كطين مسؤكؿ عن العالقة بني السلطات االقتصادية كادلؤسسة.المؤسسات :
 قياـ اؼبؤسسة بكل ما يرتتب عن سبثيلىا من دكر يف اؼبنظمات كاؽبيئات ذات الطابع االقتصادم؛ االلبراط الفعلي كربط جسور التعاكف كالتقارب ـف مراكز البحوث اعبامعية كاؼبدارس الكربل.17

المشرف على التنفيذ

ىيئات الوصاية

تاريخ التنفيذ
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اإلجراء 7

تشجيع إنشاء الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل وتعزيز قدراتها.
الدولة:

 التخفيف من ؿبتويات اؼبلف اإلدارم ؼبسريم اؼبؤسسات إلنشاء اعبمعيات اؼبهنية الوطنية؛ تقليص مدة الرد على طلبات االعتماد من طرؼ كزارة الداخلية إذل  30يوما فقط، توسيع أجهزة التوظيف اغبالية لتشمل اعبمعيات اؼبهنية من أجل تقويتها با ؼبوارد البشرية الالزمة ؿلقياـبأنشطتها؛
 إؿغاء إجبارية توطني اغبساب اؿبنكي للجمعية لدم البنوؾ العمومية فقط .سهيل  ،كغرؼ التجارة ،اخل) لتستوعب ،عند اؿبدء ،مقر
 توفري اؼبقرات لفائدة اؽبياكل الوسيطة (مراكز التاعبمعية اؼبهنية.
 اشرتاط االستفادة من التحفيزات العمومية بضركرة اإللبراط يف صبعية مهنية أك منظمة ألرباب العمل .ىياكل الدعم:

 إطالؽ دراسة حوؿ اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل ىدفها تقصى الصعوبات اليت تعاين منهاكمعرفة إحتياجاتوا ك من مث إطالؽ برامج لدعم تطوير قدراهتا؛
 تنظيم برنامج تدرييب /تأىيلم لفائدة مكاتب الدراسات كاالستشارة اؼبختارة قصد مرافقة اعبمعياتاؼبهنية ك منظمات أرباب العمل.
 نشر كتوزيع دليل تسيري كتطوير اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل .الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل:
 تنظيم تبادؿ اػبربات بني اعبمعيات اؼبهنية كمنظمات أرباب العمل . اإللتزاـ يف مخطط األنشطة اؼبعتمد بضم برنامج لتطوير القدرات؛ إقباز مهامو ا بكل تفاين كتلبية احتياجات أعضائها؛ ربسني حوكمة اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العملالمؤسسات :
 اؿتعبئة من أجل إنشاء/كتطوير منظماهتم اؼبهنية؛ االنخراط يف منظمات أرباب العمل ك النضاؿ من أجل ربسني حوكمتها ؛ -اؼبشاركة الفاعلة يف أنشطة اعبمعيات ك/أك منظمات أرباب العمل اليت ينتموف إليها.

المشرف على التنفيذ

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

تاريخ التنفيذ
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الهدف  :3إنشاء نظام للمعلومة االقتصادية

اإلشكالية

باقع نسيج اؼبؤسسات يف اعبزائر ك على كجو اػبصوص اؼبؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة ؛
 قلة الوعي ك صعوبة يف فهم احتياجاهتم كإمكاناهتم ،كبالتارل تصميم اسرتاتيجيات ؿلتنمية اؼبستدامة؛ ضعف موائمة السياسات االقتصادية للواقع، ضعف التقييم/كالتقوًن للسياسات االقتصادية لغياب اؼبؤشرات، تقييم منخفض  /تقييم السياسات االقتصادية يف غياب مؤشرات ؿبضرة ـسبقا.أنشطتو ـ  ،دبا يف ذلك تلك اليت تكتسي إجبارية اؿنشر ...
 صعوبة كصوؿ الفاعلني االقتصادمين ؿؼبعلومات الالزمة اؼبرتبطة باإلجراءات:

التدبير 8

إعداد خارطة لنسيج المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منها

الوصف

الدولة:
 كضع مرجعية كاحدة لتعريف ـبتلف أشكاؿ اؼبؤسسات؛ دراسة ـبتلف البيانات الشخصية للمؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة ،كأشكالوا كخصائصها اؼبختلفة. دراسة اؿعدد كالتوزيع اعبغرايف للمؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة. دراسة التوزيع القطاعي للمؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة.الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل :
 -صبع اؼبعلومات الالزمة من لدف أعضائها كاؿتعاكف مع اؿسلطات العمومية ؿلتزكيد باؼبعلومات اؿضركرية.

المشرف على التنفيذ

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

تاريخ التنفيذ
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اإلجراء 9

وضع حيز التنفيذ لمرصد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

الوصف

الدولة:

 ربديد كضبط العناصر اؼبكونة ؿؼبرصد كمهامو (على سبيل اؼبثاؿ  :مهمة اؼبراقبة ،مهمة التحليل ،مهمةضبط التوصيات اخل)؛
 كضع ـبطط كتنظيم التموين بالبيانات االقتصادية؛ ضبط اعبهات ادلعنية بالتموين بالبيانات االقتصادية. ضبط ادلؤشرات الواجب إبرازىا كالكفيلة بربفيز عملية ازباذ القرار؛ رقمنة قاعدة البيانات؛ تعميم نشر اؼبعلومات منها العامة/اؿربليلية/اإلحصائية كجعلها مفتوحة (مثل الولوج إذل اإلنرتنت)؛الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل :

صبع اؼبعلومات الالزمة اؼبتوفرة لدم أعضائها كالعمل مع اؿسلطات العمومية من أجل تزكيدىا هبا .19

المشرف على التنفيذ

اؽبيئات كاؼبنظمات ذات الطابع االقتصادم-اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل األكؿ .2019

الهدف  :4وضع وتنفيذ خطة إإضفاء الطابع الرسمي القتصاد حقيقي
اإلشكالية:
 القطاع االقتصادم اؿغري رظبي مصدر للمنافسة غري عادلة اليت تؤثر على اؼبؤسسات. اؿقطاع االقتصادم الغري رظبي ينخر النمو االقتصادم؛ القطاع االقتصادم اؿغري رظبي يعزز انعداـ األمن الوظيفي كعدـ كجود غطاء للتأمني االجتماعي؛ اخلسارة الكبرية الراجعة ؿفجوة التهرب الضرييب كاعببائي. ـباطر القطاع االقتصادم غري الرظبي من حيث النظافة كالسالمة الصحية. مستول اؼبسانبات الضريبية ك اعببائية الباىظة كأعباء صاحب العمل ىو عقبة أماـ إضفاء الطابع الرظبي على قطاعات كاملة مناالقتصاد.
اإلجراءات:
اإلجراء 10

إعادة النظر في النهج بخصوص األنشطة الغير رسمية

الوصف

دولة:

 إجراء ربليل معمق كدقيق حوؿ كزف القطاع االقتصادم اؿغري رظبي  ،مشتقاتو ،كتأثريه على االقتصاد؛ ربديد القطاعات األكثر تضررا من األنشطة االقتصادية غري الرظبية؛ كضع حجج لإلقناع (عناصر خطاب مالئمة) عبذب القطاع االقتصادم غري الرظبي ؿالندماج . اعتماد مقاربة ربفيزية تشاركية كشاملة ؿكل األطراؼ الفاعلة يف االقتصاد؛ تكليف اؽبياكل الوسيطة (اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل  ،كغرؼ التجارية ،كغريىا) إلجراءحوار مع القطاع االقتصادم غري الرظبي؛
الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل :
 تعزيز اغبوار مع أصحاب األنشطة االقتصادية غري رظبية ،دبا يف ذلك أنشطة التوزيع؛ تقدًن دعمىم من خالؿ رغبتهم يف إضفاء الطابع الرظبي على اعبهات الفاعلة غري الرظبية؛المؤسسات:
 اؿتأثري على عالقاهتا اؿذبار ية ،من اؼبنبع إرل اؼبصب ،إلضفاء الطابع الرظبي على سلسلة قيم بأكملها(على سبيل اؼبثاؿ إجبار الوثائق اإلدارية ،كالفواتري ،كطلب تتبع اؼبدفوعات ،اخل)؛

المشرف على التنفيذ

السلطات العمومية-اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل-اؼبؤسسات

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الرابع 2019
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اإلجراء 11
الوصف

وضع سياسة إلدماج القطاع المنتج الغير الرسمي
الدولة :
 إطالؽ ضبلة كطنية إلضفاء الطابع الرظبي على القطاع االقتصادم اؼبنتج. تسهيل إجراءات إنشاء اؼبؤسسات. رقمنة عملية التسجيل يف السجل التجارم. ترتيب أسواؽ اعبملة كقنوات التوزيع؛ تبسيط اإلجراءات الضريبية كزبفيض العبء الضرييب (انظر مقرتحات ؿبور اجلباية)؛ خفض تكلفة اػبدمات اؿبنكية للمعامالت التجارية؛ ضبط تدابري عبذب اؼبدخرات غري الرظبية؛كويين ؼبوظفي إدارة الضرائب كاعبمارؾ كإدارة التجارة ...
 إطالؽ برنامج تالمؤسسات :
 اؼبضاعفة ادلستمرة المتثاؿ االلتزامات اليت تقع عليها. -عدـ اللجوء إذل مقدمي اػبدمات اليت يكوف نشاطها غري رظبي.

المشرف على التنفيذ

اؼبركز الوطين للسجل التجارم-كزارة اؼبالية-اؼبؤسسات البنكية

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 2020

اإلجراء 12

وضع سياسة إلدماج األشخاص الذين ينشطون في القطاع االقتصادي الرسمي

الوصف

الدولة:
 خفض تكلفة أعباء مسانبات أرباب العمل مع اغبفاظ على حقوؽ العماؿ. تسهيل عملية التصريح بالعماؿ كاشرتاكات الضماف االجتماعي كدفع الضرائب. تشبني كإعطاء القيمة ؼبزايا العمل الرظبي من خالؿ (اغبصوؿ على برامج الدعم ،كاغبصوؿ علىكوين كبرامج إعادة اؿرسكلة ،اخل)؛
الت
 عصرنة عمل ـفتشيات العمل عبعلها أكثر إنصافا فيما يتعلق بادلؤسسات.المؤسسات :
 -االمتثاؿ اللتزامات لقانوف العمل.

المشرف على التنفيذ

كزارة اؼبالية-كزارة العمل

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل األكؿ 2019
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اإلجراء 13

تقوية التنافس الشريف ما بين المؤسسات

الوصف

الدولة:
 حذؼ اإلجراءات التمييزية على حساب اؼبؤسسات اػباصة مقارنتا باؼبؤسسات العمومية يف كلالنصوص القانونية ،كالتنظيمية :القانوف التجارم ،قانوف الصفقات العمومية ،قانوف العمل كالضماف
االجتماعي ،قانوف اؼبنافسة ،قانوف الضرائب ،قانوف اعبباية ،القانوف حوؿ البيئة كقانوف النشاط
التجارم .صبيع ىذه النصوص كأحكامها تطبق من طرؼ األشخاص اؼبعنوية كالطبيعية التجارية
إللغاء التمييز بني اؼبؤسسات العمومية كاؼبؤسسات اػباصة.
 السماح للمؤسسات العمومية االستفادة من سبويل القطاع اؼبارل اػباص ك باػبصوص عندماتعرض 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 اؼبؤسساتاػباصة.
 كما ىو مسموح لإلداريني لدم اؼبؤسسات العمومية اإلقتصادية تعميم إلبراط إداريي اؼبؤسساتاػباصة يف صندكؽ الوطين للتأمينات اإلجتماعية ( CNASكاليت ترغب يف الصندكؽ الوطين
للضماف االجتماعي لغري األجراء .)CASNOS
 عدـ سبييز اؼبؤسسات اػباصة عند عقد الشراكات العمومية. رباشي سبييز اؼبؤسسات اػباصة عند منح الصفقات العمومية.المؤسسات :
 تفادم كل سبييز اذباه اؼبؤسسات اػباصة يف إطار الصفقات اليت ترسلها اؼبؤسسات العموميةكاليت غالبا ما تفضل إختيار مؤسسات عمومية على حساب مصلحتها اإلقتصادية.
كسائل االعالـ:
 إلغاء كل إجراء سبييزم اذباه اؼبؤسسات اػباصة مقارنتا باؼبؤسسات العمومية (مثال :عدـ ذكرأظباء اؼبؤسسات اػباصة حبجة الدعاية يف حني أهنا تفعلها للمؤسسات العمومية.

المشرف على التنفيذ

كزارة التجارة -كزارة اؼبالية-كزارة العمل

تاريخ التنفيذ
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لمحور  :2األداء وتنافسية المؤسسات
الهدف  :5تبسي اإلجراءات اإلدارية للمؤسسات
اإلشكالية:
 استمرار فبارسات االقتصاد اؼبوجو على صبيع اؼبستويات (إنشاء اؼبؤسسات ،كاغبصوؿ على العقار الصناعي كاغبصوؿ على التمويلاؿبنكي ،كالتصدير كالتخليص اعبمركي للبضائع ،كدفع الضرائب ،اخل)؛
 كزف ال يطاؽ من العقبات اإلدارية؛ تعقد كثقل اؼبلفات اإلدارية؛ السلطة الكبرية ؿلبريكقراطية تعرقل تطور االقتصاد كاؼبؤسسات كاليت زبضعها ؼبنطقها فقط. اؼبمارسات البريكقراطية تشجع اؽبركب إذل األنشطة اؿغري رظبية؛ البريكقراطية تشجع التعتيم كالفساد؛ البريكقراطية تشجع اؼبمارسات غري العادلة كاالحتياؿ كالتهرب من دفع الضرائب. الغالبية العظمى من اؼبعوقات اليت تواجهها ادلؤسسات ال ذبد حال على اؼبستول اؼبحرل؛ غالبية اؼبفاصل الفاعلة كاؼبتدخلة يف تسيري االقتصاد ال تزاؿ مركزية.كبح التنمية احمللية؛
 اؼبركزية ت السلطات احمللية ،دبا يف ذلك البلديات ،ال سبلك اؼبوارد الالزمة ؼبجاهبة صالحياهتا االقتصادية. فشل اجملموعات احمللية من ترقية أراضيها كجذب االستثمار. ادلتطلبات اغبالية للوصوؿ إذل الصفقات العمومية غري مواتية للمؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة. إف الفرص اليت تتيحها الصفقات العمومية تستفيد منها بشكل رئيسي اؼبجمعات اؿكربل ،سواء كانت ؿبلية أك أجنبية. اآللية اغبالية للحصوؿ علل الصفقات العمومية معقدة على اؼبؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة. النظاـ اغبارل ال يربز اؼبمارسات الشفافة دبا فيو كفاية.كمي مرتفعة بالنسبة للمؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة.
 تكلفة اؼبشاركة يف مناقصات اؿصفقات العم ة23

اإلجراءات:
اإلجراء 14

جعل العالقة بين اإلدارة و الفاعلين االقتصاديين أكثر مرونة

الوصف

الدولة:
ؼبؤسسات؛
 اؿتقليل من عدد اػبطوات الالزمة لتسجيل كإنشاء ا اؿتقليل من آجاؿ اغبصوؿ على بعض الوثائق ك الرتاخيص اإلدارية (مثل شهادة استغالؿاؿكحدات الصناعية ،كشهادة اؼبلكية ،كتقييم اؼبمتلكات العقارية  ،كترخيص استرياد كاستخداـ
اؼبنتجات اغبساسة  ،اخل)؛
 كضع مواعيد ؿبددة للرد على الوثائق اإلدارية الرئيسية (مثل البطاقة الضريبية ،السجل التجارم،اخل)
 ربقيق "برنامج اغبكومة اإللكرتكنية " فيما يتعلق باؿكثائق اإلدارية األساسية كاػبدمات العامةالرئيسية اليت يبكن الوصوؿ إليها دكف اغبضور اعبسدم للمعين.
كوف
م للحصوؿ على اؼبشورة كالدعم لركاد ك حاملي اؼبشاريع ألكؿ مرة ،لت
 إنشاء شباؾ كح داػبدمة موحدة ك ؿبيطة بج ميع االختصاصات (مثل خدمات السجل التجارم ،الغرفة التجارية
مة ،اخل)؛
كالصناعية كغرؼ اغبرؼ ،كمصاحل اؿضريب
 ربط ـبتلف اإلدارات مع قاعدة اؿبيانات اؿرقمية إلهناء نزيف تقدًن ادللفات ا إلدارية اؿزائدة عناغباجة،
 مراجعة القانوف التجارم ك جعلو يتماشي كالواقع االقتصادم (مثل األشكاؿ القانونيةللمؤسسات  ،قانوف الػتأمينات ،كنظاـ اإلفالس كالتسوية القضائية ،اخل)؛

المشرف على التنفيذ

اؽبيئات ذات الطابع اإلدارم (التجارة-الصناعة)-كزارة الداخلية-اؼبركز الوطين للسجل التجارم

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث– 2017الفصل الثلث 2018

اإلجراء 15
الوصف

تسريع وتيرة المركزية اإلدارة
الدولة:
 إنشاء نسق إقليمي ؿكل اإلدارات االقتصادية كربميلها اؼبسؤكلية حوؿ التنمية اإلقليمية؛ إعطاء اإلدارات االقتصادية اإلقليمية الصالحيات اغبقيقية اليت ال تتطلب اللجوء إذل اإلدارةاؼبركزية.
 نشر توجيو ات اإلدارات اؼبركزية إذل اإلدارات االقتصادية اإلقليمية؛ -السهر على ترصبة توجيهات اإلدارات اؼبركزية على اؼبستول اإلقليمي؛

المشرف على التنفيذ

اؽبيئات ذات الطابع االقتصادم

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 2019
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اإلجراء 16
الوصف

تحسين تدخل المجموعات المحلية والهيئات المتخبة
الدولة:
 تكوين فبثلي اؼبجموعات احمللية كاؼبنتخبني احملليني على أجبديات الضركرات االقتصادية؛ تعزيز قدرات اجلماعات احمللية؛ مراجعة دكر كمسؤكلية ادلنتخبني احملليني يف اؼبسائل االقتصادية. مراجعة دكر كمهاـ اؼبجموعات احمللية؛ إعطاء األكلوية للحوار كالتشاكر مع اؼبمثلني احملليني قبل أم سياسة عامة اقتصادية ك/أكاجتماعية.

المشرف على التنفيذ

كزارة الداخلية-كزارة التجارة-كزارة الصناعة

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الرابع 2019

اإلجراء 17
الوصف

تبسي إجراءات مشاركة المؤسسات في مناقصات الصفقات العمومية
الدولة:
 اخلفض من مبلغ الضماف اؼبارل ادلفركض على الصفقات ؛ إنشاء آلية للضماف اؼبارل للمؤسسات اؿضعيفة القدرة اؼبالية (على سبيل اؼبثاؿ التعاضدية اليتتأيت من مسانبات الدكلة كاؼبسانبات الطوعية ؿؿمؤسسات ادللبرطة فيها )؛
 تيسري شركط ادلؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة الراغبة يف االنضماـ معا لتحقيق الصفقات العمومية تقليل عدد الوثائق اإلدارية اؼبطلوبة؛ طلب الوثائق اإلدارية فقط عند منح الصفقة .كلتقدًن العرض ينبغي أف تكوف رسالة التزاـ فقط؛ اغبد من نطاؽ جرائم التداكؿ ـف الداخل )(Délit d’initiéكاؿرشوة؛ اؿتقليل من السلطة التقديرية للدكلة. النشر كبشكل منتظم قائمة اؼبستفيدين من اؿصفقات اؼبمنوحة كتفاصيل أكراؽ ملف عركضهم جعل إلزامية دفع مستحقات اؼبؤسسات على اإلدارات ك اؼبؤسسات العمومية يف مدة ال تتجاكز 30يوما.
المؤسسات :
 احرتاـ االلتزامات ادلقدـ ة خالؿ تقدًن العركض كأف تكوف قادرة على تقدًن اؼبلفات اإلدارية إذامنحت اؿصفقة؛
 اؿتنظيم يف شكل ؾبموعات لتقدًن العركض كاؼبشاركة يف الصفقات العمومية.25

المشرف على التنفيذ

اؼبؤسسات العمومية الكربل اآلمرة

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 2018

الهدف  :6تعزيز فرص الحصول على العقار الصناعي وتحسين تسيير المناطق الصناعية
اإلشكالية:
 اغبصوؿ على العقار الصناعي يشكل عقبة حقيقية لتطوير االستثمار؛ نظاـ منح العقار يفتقر إذل الشفافية كال يستجيب دائما إذل اؼبنطق االقتصادم؛ إدارة اؼبناطق الصناعية غري مرضية بالنسبة للمؤسسات . إدارة اؼبناطق الصناعية ال تشجع االستثمار.اإلجراءات:
اإلجراء 18

إعادة النظر في نم تسيير وتوزيع المناطق الصناعية

الوصف

الدولة:
 إنشاء مناطق صناعية جديدة (على سبيل اؼبثاؿ :على طوؿ الطريق السريع الشرؽ-الغرب)؛م اؿتكامل من اؼبنبع (على سبيل اؼبثاؿ
 زبصمص مناطق صناعية حسب أنواع األنشطة قصد تعز زمنبع الزراعم مع الصناعة الغذائية)؛
 اعتماد مبط إدارة خاصة لتسيري كتشغيل كصيانة اؼبناطق الصناعية ،على أساس دفرت أعباء كتنازؿأين تبقي الدكلة تربمل بعض االلتزامات (على سبيل اؼبثاؿ :ضماف اؼبرافق مثل اؼبياه كالغاز)؛
 تشجيع ظهور مهنة "اؼبطور الصناعي" الستكماؿ جهود الدكلة يف تنفيذ كإدارة اؼبناطق الصناعيةاغبديثة كاؿعملية؛
الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل:
 صبع من عند اؼبنخرطني اؿعقبات الناصبة عن حالة اؼبناطق الصناعية؛ تقدًن مقرتحات لتحسني تسيري اؼبناطق الصناعية؛ حشد منخرطيها حوؿ إجراءات ؿبددة ؿلتعاكف فيها هبدؼ ربسني نطاؽ كنوعية اػبدمات اليتتقدمها اؼبناطق الصناعية؛
المؤسسات :
 -ادلشارؾ يف ربسني اػبدمات اليت تقدمها اؼبناطق الصناعية؛

المشرف على التنفيذ

كزارة الصناعة-الوكالة الوطنية للوساطة ك الضبط العقارم

تاريخ التنفيذ
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اإلجراء 19
الوصف

إعادة النظر في جهاز تسيير و منح العقار الصناعي
الدولة:
 القياـ حبصيلة حوؿ الشكل التنظيمي ؿتوزيع العقار الصناعي؛ يعهد منح العقار الصناعي دلسريم اؼبناطق الصناعية على أساس معايري ؿبددة مسبقا. زيادة العرض العمومي من حيث العقار الصناعي كاالقتصادم كالزراعي ككضعو مسباشىكالسياسات االقتصادية (مثل اؼبناطق اعبغرافية اؼبوجهة ؿلرتقية كقطاعات النشاط للتشجيع ،اخل)؛
 خفض تكلفة اغبصوؿ على للعقار. حجز نظاـ االمتيازات فقط لفرتة كحيدة ك اؼبتمثلة يف تنفيذ مشاريع استثمارية .عدا ذلك،تكريس مبدأ اؼبلكية الكاملة.
 تكوين "مقيمني عقاريني" ك /أك توقيع اتفاقيات مع خرباء عقاريني ،مع تسقيف معدالتأسعارىم.
 تبسيط ادللف اإلدارم للتسوية العقارية؛سوية العقار كبسرعة يف كل األحواض الصناعية؛
 إنشاء فريق متخصص لت -تقليل التأخري يف اغبصوؿ على تراخيص اؿتنقيب.

المشرف على التنفيذ

كزارة الصناعة كاؽبيئات ربت الوصاية

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الرابع 2019
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الهدف  :7مرافقة تطوير وتنافسية المؤسسة
اإلشكالية:
 العرض الوطين من اؼبنتجات كاػبدمات اؼبوجهة ؿؼبستهلكني ،ال يستجيب ،أك ال يغطي إال جزئيا من االحتياجات االقتصاديةكاالجتماعية ،كالباقي معظمها تأيت عن طريق االسترياد.
ترجم كتواكب التغريات االقتصادية الدكلية؛
 األنشطة الصناعية القائمة ال تطويرىا ،بل ىي برامج ذات بعد إدارم.
 برامج الدعم اغبالية ليست موجهة كبو ربسني القدرة التنافسية للمؤسسات كت إجراءات اإلندماج فيها ليست دائما شفافة كمعلنة. األجهزة اغبالية ليس ؽبا تأثري كبري على اإلنتاج كاؿشغل؛طوير؛
 برامج الدعم اغبالية ليست موجهة كبو القدرة التنافسية كالت ادلؤسسة تعاين من ضعف التحكم تكنولوجي كأيضا من زبلف من حيث اعبودة كاالبتكار؛ ادلؤسسة ال تتلقى دعما كبريا يف أمباط التسيري كالتقنية كالتكنولوجية. غياب ك/أك عدـ فاعلية اؼبراكز التقنية؛ التفاعل ك التنسيق بني اؼبؤسسة كاعبامعة ليس ديناميكي دبا فيو الكفاية، ضعف معدؿ االندماج الصناعي ك نسيج من مؤسسات اؼبناكلة مبعثرة ال تغطي صبيع التخصصات. اؿشبكة كالقدرة اغبالية للمناكلة من الباطن ليست قادرة على استبداؿ العرض اؼبستورد من قطع الغيار ،كالسلع الوسيطة ،كتكاليفالصيانة ،اخل .
دكره ـ "كمحفز" للمناكلة.
 اؼبؤسسات العمومية الكربل اآلمرة ال يقوموف ب -تكلفة استرياد اؼبناكلة باىظة؛

28

اإلجراءات:
اإلجراء 20
الوصف

تطوير أجهزة (برامج) دعم تنافسية المؤسسات
الدولة :
 تقييم أثر أجهزة اؿدعم ادلختلفة ؿتأىيل ادلؤسسات (اؼبمولة من خزينة الدكلة أك يف إطار التعاكف) تنصيب "عبنة" على مستول الوزارة األكذل تكلف باؿتنسيق كمتابعة أجهزة دعم القدرة التنافسيةللمؤسسات .
 إطالؽ ضبلة إعالمية تستهدؼ ادلؤسسات عرب اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل عبمعاحتياجاهتم من التأىيل.
صميم
 إشراؾ ادلؤسسات من خالؿ اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل للمشاركة يف تسياسة تطوير تنافسية اؼبؤسسات.
 النظر يف نقاط الضعف كاحتياجات ادلؤسسات حني التفاكض يف برامج التعاكف؛ منح جزء من برامج الدعم للمؤسسات العمومية احمللية دبا فيها تلك اؼبتنازؿ عنها كليا أك جزئيا.كطين أك يف إطار التعاكف قبل إطالؽ برامج آخرل.
تقييم لكل الربامج ،سواء كاف ا
 القياـ ب تكوين اعبهاز الفين اؼبكلف بتسيري برامج دعم للمؤسساتالمؤسسات:
 االلبراط يف ـبتلف برامج التأىيل كالدعم لزيادة قدراهتا كأداءىا. إلزاـ اؼبوردين باحرتاـ ادلعايري الدنيا للجودة (اؼبعايري كاؼبمارسات اؼبقبولة من قبل ادلىنة)للمنتجات كاػبدمات لتحسني نوعية اؼبنتجات النهائية.
 االستثمار يف ربسني جودة منتجاهتا كخدماهتا (مثل إدخاؿ تكنولوجيات جديدة ،كربديثأدكات كأساليب اإلنتاج ،اخل)؛
غبافظة على مصاغبهم.
 دعم جهود تنمية فركع النشاطات مع ا االجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل:
بامج الدعم اؼبختلفة يف عملية تنفيذىا؛
 لعب دكر جهة االتصاؿ ؼبختلف ر تعميم اإلرشاد حوؿ برامج الدعم لفائدة أعضائها. مساعدة أعضائها لالستفادة من برامج الدعم؛ تنظيم تبادؿ اػبربات29

المشرف على التنفيذ

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

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 2019

اإلجراء 21

إنشاء وتطوير المركز التقنية المتخصصة

الوصف

الدولة:
 إنشاء مراكز تقنية للقطاعات ذات األكلوية. سبوقع اؼبراكز اؿتقنية بالقرب من اؼبناطق الصناعية الكربل. إعادة النظر يف القانوف األساسي للمراكز التقنية ؼبشاركة مادية ك غري مادية للمؤسسات. جعل من مهاـ اؼبراكز اؿتقنية القائمة فعلية؛ توفري ـبابر لفائدة ادلراكز تقنية ككذا اؼبعدات اؼبناسبة كاؼبوارد البشرية؛ تعزيز كظيفة البحث كاؿتطوير للمراكز التقنية؛ إسداء ادلراكز اؿتقنية كظيفة اإلرشاد حوؿ اؼبعايري كالتكوين؛ دمج اؼبراكز اؿتقنية يف منطق االبتكار ،كرقمنة كنشر التكنولوجيات اعبديدة؛الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل:
 -إرشاد حوؿ مهاـ اؼبراكز اؿتقنية ألعضائها كتشجيعهم على استخداـ اػبدمات اليت يقدـكنوا.

المشرف على التنفيذ

كزارة الصناعة

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 2019

اإلجراء 22
الوصف

االستثمار في التكنولوجيات الجديدة وفروع النشاطات المستقبلية
الدولة:
كوين يف الشبكات الرقمية.
 دعم الت تشجيع ،من خالؿ برنامج كطين خاص ،الرقمنة كعلى نطاؽ كاسع األنشطة االقتصادية كاالجتماعية؛ دعم الصناعات اإلنتقالية يف ؾباؿ الطاقة (على سبيل اؼبثاؿ :توفري الطاقة ،كالطاقة اؼبتجددة ،كالطاقةالنظيفة ،كالكيمياء اػبضراء  ،اخل)؛
 دمج فركع تكوينية كزبصصات جديدين (مثل مواد تكوينية جديدة ،كاؿتكنولوجيا اغبيوية ،اخل)؛ مرافقة ادلؤسسات يف عملية مكننة مراكز التصنيع ذات التحكم الرقمي بواسطة احلا سكب  ...لتحسنياإلنتاجية كاعبودة؛
المؤسسات:
 االستثمار يف التكنولوجيات الرقمية اعبديدة خاصة تلك اؼبتعلقة بربديث نظم إنتاجها (سلع أكخدمات)؛
 االستثمار يف ادلؤسسات ذات اؼبشاريع اؼبطورة ؿلقطاع الرقمي إطالؽ األندية اؼبسماة "مالئكة األعماؿ" ) (business angelsلدعم ادلؤسسات الناشئة30

الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل :

 -مرافقة كمساعدة أعضائها يف هنجها الرتقيمي ك اؼبسح الضوئي.

المشرف على التنفيذ

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

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 2020

اإلجراء 23
الوصف

تفعيل العالقة بين الجامعة ومراكز التكوين والمؤسسات
الدولة:
 كضع إطار عملي لتعزيز البحث ك التطوير كتوجو كبو احتياجات اؼبؤسسة ،دبا يف ذؿؾ أسبتةكمكننة العمليات الصناعية؛
 اعطاء مزيد من االستقاللية ؼبراكز البحوث اعبامعية لدعم احتياجات ادلؤسسات. فتح فرع ؼبؿراكز ا عبامعية يف ادلناطق الصناعية الكربل. توفري التمويل للمختربات اعبامعة من طرؼ اؼبؤسسات. تقدًن اؼبساعدات اؼبادية كغري اؼبادية للمؤسسات العاملة يف ؾباؿ اؿحبث كاؿتطوير؛ تشجيع القطاع اػباص على االستثمار يف ؾباؿ التعليم العارل كالبحث؛كوين للمهن الفنية يف القطاعات اإلسرتاتيجية.
 ترقية برامج التكوين:
الجامعات ومعاىد الت
 كضع الربامج البحثية لتلبية احتياجات فركع النشاط كاؼبؤسسات. -تكييف اؼبناىج الدراسية الحتياجات االقتصاد؛

المشرف على التنفيذ

كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي-اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 2020

اإلجراء 24
الوصف

دعم تطوير المناولة الصناعية
الدولة:
 ربديد القطاعات ذات األكلوية كاليت ىي ضركرية كملحة للمناكلة.ادلواجدة) كتلك اليت يبكن إنشائها (غري موجودة)؛
 ضبط زبصصات مناكلة الواجب تطويرىا ( ت تقدًن مساعدات ؿبددة (عند اإلنشاء) حلاملي اؼبشاريع يف ميداف اؼبناكلة؛ ـالئمة اؿنظاـ اؿضرييب ألنشطة ادلناكلة الصناعية؛ السعي الستفادة أنشطة ادلناكلة الصناعية لولوج التكنولوجيات اعبديدة؛قدًن مزايا ضريبية ؿبددة لألمرين العموميني اؿذين مساىمكف يف ىيكلة اؿنسيج احمللي للمناكلة؛
ت تعزيز بورصات اؼبناكلة.المؤسسات :
31

 االلبراط يف برامج تطوير اؼبناكلة احملليةالمشرف على التنفيذ

كزارة الصناعة-كزارة اؼبالية

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل األكؿ 2019

اإلجراء 25

تطوير جهاز تأطير التجارة الخارجية
الدولة:
 تعزيز التدابري اؼبنصوص عليها يف الصندكؽ اػباص لرتقية الصادرات  FSPEكتوسيع نطاؽ تغطيق. التكفل بصفة كاملة حبقوؽ ادلشاركة يف اؼبعارض كا لصالونات يف اػبارج. تنظيم معارض للمنتجات اعبزائرية يف اػبارج.إشراؾ اؼبمثليات الدبلوماسية يف تعزيز اؼبنتج اعبزائرية يف اػبارج. إنشاء مناطق حرة موجهة خصيصا لتطوير األنشطة اؼبوجهة كبو التصدير؛ مشاركة اؼبتعاملني االقتصاديني يف ؿبادثات اتفاقيات اؿتبادؿ اغبر. رفع إجبارية طلب اإلعفاء اعبمرؾم ،ك اليت هتدؼ اليوـ لتغطية اعبانب اإل حصائي فقط .حيث يبكنؽبياكل أخرل تكفيها ،دبا يف ذلك اؼبركز الوطين لإلعالـ اآلرل ك اإلحصائيات التابع للجمارؾ CNIS
دكف إضافة خطوة إدارية إضافية للمتعامل االقتصادم؛
 إعطاء مزيد من الشفافية لنظاـ تراخيص االسترياد. السماح للمؤسسات اليت ترغب بفتح فبثليات يف اػبارج: تكوين موظفو اعبمارؾ  -مبنطق الدعم االقتصادم كليس ادلراقبة القمعية. تقليص كقت اجلمركة  ،كاؿذ م يحسب باألياـ ،كجعلها أقرب إذل متوسط اؼبقبولة عاؼبيا (بالساعات)؛ مراجعة طريقة تفتيش األعواف يف مناطق اؼبوانئ كاغبدكد من أجل نظاـ تعويضىم يتناسب عكسيا معالوقت اؼبنقضي من السلع؛
 اؿظباح بتطبيق بعض النظم اعبمركية اؼبأذكف بوا يف قانوف اعبمارؾ ،كلكن غالبا ما ترفض بسبب اعبهلالبسيط أك سوء الفهم.
 جعل اإلجراءات على مستوم اؼبوانئ بني ـبتلف اؼبتدخلني على مستوم اغبدكد غري مادية (مصاحلاؼبوانئ ،مصاحل مراقبة اعبودة ،كعمالء الشحن كغريىا)؛
 مراجعة تنظيم اؽبياكل ادلتدخلة على مستول اغبدكد كاليت ال ينبغي أف زبضع ،على سبيل اؼبثاؿ،للساعات اإلدارية ،كاليت يبكن أف ربدث تأخريات ضارة على اؿذبارة اػبارجية.
الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل :
 كضع جهاز لليقظة حوؿ التجارة اػبارجية كاقرتاح اإلجراءات اؿربسنيية. التدخل على مستول اإلدارات اؼبعنية يف حالة بركز مصاعب يتم التبليغ عنها من طرؼ أعضائها؛ -تشجيع األعضاء ،الذين باستطاعتهم ،تصدير منتجاتوـ ك/أك خدماتوـ ؛

المشرف على التنفيذ

كزارة التجارة-بنك اعبزائر-اعبمارؾ

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 2019
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اإلجراء 26

عصرنة نظام الصرف

الوصف

الدولة:
 إنشاء سوؽ ألجل للعملة الصعبة لفائدة اؼبؤسسات. تكليف البنوؾ على تسيري العملة الصعبة اؼبوجهة ؿلتصدير خارج احملركقات كخارج موارد اعباليةاؼبغرتبة؛
 تكريس على أرض الواقع إمكانية تنصيب أعواف للصرؼ. ربديد رزنامة (جدكؿ زمين ) ؿبدد ؿربويل كامل من رمز الدينار  DZDعلى النحو اؼبنصوصعليو يف قانوف النقد كاؿقرض

المشرف على التنفيذ

بنك الجزائر

تاريخ التنفيذ
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المحور  :3تمويل النشاط االقتصادي
الهدف  :8تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية ( )BEFمن أجل تقديم خدمات أفضل للمؤسسات.
اإلشكالية:
 معدؿ تغطية البنوؾ غري كايف النظاـ اؼبصريف اغبارل يرتكز على األنشطة التجارية كال رمافق مب فيو الكفاية احتياجات األنشطة اإلنتاجية. نقص تكوين موظفي البنك. شركط البنك ثقيلة (ارتفاع سعر الفائدة – سدل األرباح غري معلن)؛اؿوائد الناشئة بعد مواعيد استحقاؽ اؿقيمة)؛
ؼبرجعي  - TRإدارة األقساط كغريىا من ف
 نقص شفافية البنوؾ (اؿنسبة ا ة غياب كجود ىيئات تنقيط ادلؤسسات من أجل تسيري أفضل لعملية التمويل؛ عملية قرار منح القركض بطيئة.اإلجراءات:
اإلجراء 27

رفع القدرات التمويلية للبنوك والمؤسسات المالية

الوصف

الدولة:
 السماح للبنوؾ ،دكف اغبصوؿ على موافقة مسبقة من بنك اعبزائر ،توسيع شبكة فركعهاكتواجدىا يف اؼبناطق من أجل أف تتقرب أكثر للمؤسسات ،كتشجيع اؼبنافسة كدكر الوساطة
اؼبالية ،على سبيل اؼبثاؿ عتبة ثالثة أضعاؼ على الشبكة على مدل  5سنوات.
 السماح كتسهيل االستثمار لفائدة اعبزائريني إلنشاء بنوؾ جديدة ،أين يتواجد فبثل بنكاعبزائر يف ؾبلس اإلدارة دبقعد من شأنو أف يسمح ضماف االمتثاؿ لألحكاـ القانونية ك اللوائح.
 إنشاء صندكؽ لدعم االستثمار اؿناشئة ألكؿ مرة ك/أك ضامن التمويل من فبولني آخرين؛ عدـ ذبرًن أفعاؿ تسيري البنوؾ للمسئولني كتقييم مديرم البنوؾ العمومية على النتائج السنوية،كليس على كجهة القركض اؼبمنوحة؛
 توجيو البنوؾ يف اذباه إدارة اؼبخاطر كليس ذبنب اؼبخاطر؛ توجيو تكوين إطارات البنوؾ كبو الكفاءة يف تسيري اؼبخاطر؛قاسم أفضل للمخاطر.
 زبفيف إجراءات القركض اؼبشرتكة ؿالئتماف من أجل ت رفع معدالت نسبة اؿكدائع ؼبزيد من استقطاب مدخرات القدرات اؼبتاحة؛34

 التخفيف من شركط ك إجراءات االستفادة من موارد الصندكؽ الوطين لالستثمار بواسطة رفعنسبة اؼبشاركة ب  100مليوف دينار جزائرم كحد أدين،

 تشجيع إنشاء مؤسسات رأس اؼباؿ اؼبخاطرة اػباصة كالعامة كطينة كإعفائها من الضرائب مندخلو ا .
 ازباذ إجراءات ربفيزية للجوء إرل مؤسسات رأس اؼباؿ اؼبخاطرة /رأس ماؿ اإلستثمار.بيادة ناتج دخلها الصايف البنكي ) (PNBمن خالؿ تنويع عركضها مع
 اؿظباح للبنوؾ زمنتجات جديدة (مثل منتجات التأمني)؛
 فرض اغبد األدىن من األجلني اؼبتوسط كالطويل اؼبدل القابلة للتمويل من قبل النبؾ لتحفيزشبكة من الوكاالت البنكية للعرض على اؼبنافسة بنوؾ االستثمار .كبذلك تتم عملية تنشيط
اؿشبكات اؿبنكية كاليت من شأهنا أف ذبعلها أكثر نشاطا يف دكرىا ؾكسيط.
 اعتماد مخطط تكويين مكثف ؿلعماؿ ادلكلفني بالعالقات مع العمالء كتسيري اؼبنتجات اؼبالية؛ الالمركزية قرار منح القركض اؿبنكية؛ كضع أداة لتنظيم معدالت نسبة العمولة اؿبنكية اؼبطبقة على ادلؤسسات.المشرف على التنفيذ

كزارة الصناعة-كزارة اؼبالية-بنك اعبزائر

تاريخ التنفيذ
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اإلجراء 28

تفعيل بورصة الجزائر

الوصف

الدولة:
 كضع حيز التنفيذ ـبطط كبرنامج مرافقة للمؤسسات الراغبة لالكتتاب يف البورصة. إنشاء مدرسة البورصة ،مع برامج تكوينية أكرلة كمستمرة ذباه األطراؼ الفاعلية يف بورصة.كوينية مع معهد حوكمة  Hawkamaللمؤسسات سبهيدا ؿدخوؿ البورصة .
 تنظيم دكرات ت ضبط حوافز ؿبددة لتحفيز اؼبؤسسات لإلدراج ضمن البورصة. إدخاؿ ضمن البورصة عدد كاؼ من اؼبؤسسات العمومية يف طور النمو ؛ اشرتاط يف العلميات الكربل للخوصصة انضماـ اؼبؤسسات اليت سبت خصخصتها إرل البورصة. ربسني النظاـ اغبارل للتداكؿ إرل مستويات متقاربة من اؼبعايري الدكلية؛ -حفظ معاملة ضريبية ؿبفزة ؿؼبتعاملني اؼبنخرطني يف البورصة.

المشرف على التنفيذ

كزارة اؼبالية-كزارة الصناعة

تاريخ التنفيذ
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الهدف  :9توسيع وتنويع العرض التمويلي الموجو المؤسسات:
اإلشكالية:
 نقص اؼبنتجات اؼبالية اؼبعركضة ،كخاصة منتجات سبويل أعلى اؼبيزانية. إجراءات اغبصوؿ على التمويل مرىقة؛صعباؼبناؿ (اؿضمانات)؛
 شركط اغبصوؿ على القركض ة عدـ كجود تدابري خاصة للمؤسسات اليت ذبتاز مرحلة صعبة.اإلجراءات:
اإلجراء 29
الوصف

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

الدولة:
 بلورة كل ؿبفظة اؼبنتجات اؿبنكية على ؿبور االستغالؿ كؿبور االستثمار :التأجري التمويلي كرأسماؿ اؼبخاطرة ...
 التخفيف من شركط الضمانات اؼبالية اغبقيقية اليت تقدمها اؼبؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة كدمجضمانات مالية يف التشريعات اؿبنكية اليت ربد اللجوء إرل تعبئة الضمانات العقارية
كالشخصية.
 السماح للمؤسسات العمومية لفتح حسابات لدم البنوؾ اػباصة تطوير أدكات التمويل خاصة عند إنشاء أك توسيع ادلؤسسات مثل اؼبؤسسات الصغريةكاؼبتوسطة.
 تأطري ،أك تسقيف ،أسعار الفائدة على القركض اؿبنكية؛ جعل من مبدأ التمويل  ٪30- ٪70أكثر مركنة لتمويل ادلشاريع االستثمارية دبا يف ذلكتلك اليت تعترب ذات مردكدية (رحبية) من قبل البنك.
صندمؽ الضماف يف ـبطط التمويل للحد من اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا البنوؾ.
 دمج ا توفري حوافز خاصة للمشاريع اليت تقع ضمن السياسة القطاعية/اإلقليمية اؼبعتمدة (انظرأعاله)؛
 تفضيل القركض طويلة األجل للمشاريع االستثمارية ذات النضج البطيء. تفضيل اللجوء إرل إنشاء قطب سبويلي للمشاريع اػباصة ذات األنبية الكربل. إلزاـ البنوؾ لتقدًن رد على كل ملف استثمار خالؿ فرتة شهر كاحد ( )01بعد تقدًنقللبنك كاعتماد إجراءات شفافة من حيث معاعبة الطعوف؛
36

المشرف على التنفيذ

كزارة اؼبالية-بنك اعبزائر-البنوؾ التجارية

تاريخ التنفيذ
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اإلجراء 30
الوصف

اعتماد إجراءات خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تواجو صعوبة
الدولة:
 ربسني نوعية تقييم اؼبخاطر يف عملية الفحص األكرل للملف من خالؿ تشكيل قاعدة بياناتذات صلة خبصوص مردكدية (رحبية) قطاع النشاط كنوعية ادلرقني (صاحب اؼبشركع).
 كضع شركط قبوؿ لالستفادة من اؼبعاملة اخلاصة. إعطاء اغبرية للبنوؾ لتسيري ىذه القضايا الصعبة كذلك هبدؼ اغبفاظ على أنشطتها؛ إعطاء األكلوية ؼبلفات إعادة جدكلة الديوف كتوسيع فرؽ ربصيل الديوف ك متابعة اؼبلفاتالصعبة.
 تسهيل عملية شراء القركض بني البنوؾ ،كتوفري دعم مشركط لضماف صندكؽ خاص لدعماألنشطة اليت مقرر مرافقهتا .
 إتاحة الفرصة إللغاء الفائدة ك الرسوـ البنكية للمؤسسات اليت تتواجد يف الصعوبة ،مثال ابتداءمن ثالث أجل للدفع غري مدفوع.
 إتاحة الفرصة إلعادة جدكلة سداد القركض على مدل فرتات ترتاكح من عشرة إرل طبسة عشرسنة.
 بادلكازاة مع ذلك ،إمكانية توفري سبويالت لالستغالؿ ك /أك ؿالستثمار. منح التسبيقات التمويلية الالزمة القباز الصفقات العمومية ،ك باؼبقابل توطني الصفقة عنداغبصوؿ عليها؛

المشرف على التنفيذ

كزارة اؼبالية-بنك اعبزائر-البنوؾ التجارية

تاريخ التنفيذ
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المحور  :4النظام الضريبي
الهدف  :10تخفيض الضغ الضريبي والشبو الضريبي على المؤسسات

اإلشكالية

 بسبب عدـ القدرة يف توسيع اؿقاعدة الضرييبة ،فإف العبء الضرييب يتحمل فقط من قبل اؼبشتركني فقط (اؼبؤسسات كاؿعماؿ فقط)؛ النظاـ الضرييب ال يشجع على االستثمار؛ النظاـ الضرييب اغبارل ال مفضل الشفافية؛ النظاـ الضرييب اغبارل معقد كيفتقر إذل اؼبركنة؛ النظاـ شبو جبائي ال يشجع على اؿتشغيل؛اإلجراءات:

االجراء 31
الوصف

التخفيف من الضغ الضريبي على المؤسسات
الدولة:
 يتعلق بالضريبة على أرباح اؼبؤسسات  IBSك الرسم على الدخل العاـ  IRGفيما ىبصاألرباح اإلسراع يف سن نصوص تنفيذية متعلقة باؿتدابري الضرييبة الواردة يف قوانني اؼبالية.
فف يف ؾباؿ الذمم على األسهم ك اؼبخزنات اخل
 التخصيص لفائدة اؼبؤسسات أحكاـ جبائية مخ ة رفع سقف رقم األعماؿ للمؤسسات اػباضعة للضريبة اعبزافية اؼبوحدة. اعتماد خفض معدؿ اؿضريبة على القيمة اؼبضافة  TVAعلى اؼبنتجات األساسية؛ اعتماد نسبة منخفضة على الرسم على الدخل العاـ  IRGعلى اؿركاتب اليت تدفعها ادلؤسسات. خفض معدؿ الضريبة على أرباح اؼبؤسسات .IBS حذؼ االزدكاج الضرييب فيما اؼبوزعة. خفض معدؿ الضريبة على األرباح اؼبعاد استثمارىا. -زبفيض األعباء االجتماعية اليت تدفعها ادلؤسسات.

المشرف على التنفيذ كزارة اؼبالية-كزارة العمل-اجمللس الشعيب الوطين
تاريخ التنفيذ
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االجراء 32

توسيع القاعدة الضريبية

الوصف

الدولة:
 القياـ حبصيلة للعمليات األخرية للمطابقة الضريبية كالشبو الضريبية كالعفو الضرييب ؛ على ضكء نتائج ىذه التقييمات تقرتح تدابري للنج اح كتصحيح اإلجراءات الغري عملية. توسيع القاعدة الضرييبة من خالؿ مرافقة إضفاء الطابع الرظبي على األطراؼ الفاعلة اؿغري رظبية.38

 إزالة الرسم على النشاط اؼبهين  TAPبالنسبة ألنشطة التوزيع؛ رفع سقف رقم أعماؿ اؼبؤسسات اػباضعة للضريبة اعبزافية اؼبوحدة. زبفيض األعباء االجتماعية اؼبفركضة على الركاتب اؼبدفوعة من قبل أرباب العمل ألكؿ مرة. -إعفاء اؿدفع بوسائل الكرتكنية من أجل ؿباربة القطاع غري رظبي كتفضيل مصرفية االقتصاد؛

المشرف على التنفيذ

كزارة اؼبالية-كزارة العمل-اجمللس الشعيب الوطين

تاريخ التنفيذ
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الهدف  :11تحسين العالقات بين إدارة الضرائب ودافعي الضرائب.
اإلشكالية
 النظاـ الضرييب اغبارل معقد كيفتقر إذل اؼبركنة؛ اإلجراءات الضريبية مرىقة كمكلفة كبطيئة. العالقة بني إدارة اعبباية كدافعي الضرائب متوترة كغري مواتية للحوار. ادلؤسسات تشكو من الظلم يف إطار عمليات التحقق كالرقابة الضرييبة.اإلجراءات:
اإلجراء 33
الوصف

تخفيف اإلجراءات الضريبية
الدولة:
 تبسيط صبيع اإلجراءات الضرييبة يف ؾباؿ التصروبات  ،كالدفع ،كالطعن كاالحتجاج كاؿتقليل منكقت اؿعمليات.
 استبداؿ التعامل الورقي بإدخاؿ اإلعالـ اآلرل يف جميع اإلجراءات الضريبية (التصروبات،كمستخرج الضرائب كدفع الرسوـ ك)...؛
 منح اإلمكانية غبيازة حسابات مرتبطة بالنسبة للمتعاملني الذين ؽبم مسانبة ك نشاط علىمستوم أكباء الوطن؛
 توسيع استخداـ التصروبات الضرييبة عرب شبكة اإلنرتنت؛ تعزيز اغبوار بني ادلتعاملني كإدارة الضرائب يف حالة النزاع -تبسيط إجراءات اؼبراقبة الضرييبة كتقصري الوقت الالزـ دلعاعبة الطلب؛

المشرف على التنفيذ كزارة اؼبالية
تاريخ التنفيذ
االجراء 34
الوصف

الفصل الثالث -2017الفصل الرابع 2019
تفضيل الحوار بين المتعاملين و إدارة الجباية في حالة النزاع
الدولة:
 تبسيط إجراءات الرقابة الضريبية.حقيق كالرقابة الضريبية؛
 ضماف نشر كبري حلقوؽ مستخدمي إدارة اجلباية يف إطار عمليات الت39

 تقصري استخداـ كقت معاعبة الطعوف. تأىيل الوياكل الضرييبة كاعبمركية. تكوين كرسكلة موظفي الضرائب كاعبمارؾ؛ زبريج قضاة متخصصوف يف القضايا الضريبية.المشرف على التنفيذ

كزارة اؼبالية

تاريخ التنفيذ

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

الهدف  :12تعزيز مهارات الموارد البشرية
اإلشكالية
 لقد أصبحت مسألة اختصاص اؼبوارد البشرية إشكلية رئيسية يف ادلؤسسات. فقط  ٪10من اعبامعيني من ملتحق بالتخصصات التقنية كالتكنولوجية؛كوين اؼبهين غري كافية.
 اعبهود اؼببذكلة يف ؾباؿ التاإلجراءات:
اإلجراء 35
الوصف

إشراك الجهاز التربوي في تحضير الموارد البشرية الكفئة
الدولة :
 توجيو التعليم كبو تعزيز "اؼبهارات الناعمة" ).(soft skills إدخاؿ مادة تدريسية حوؿ ركح اؼبقاكالتية. تشجيع تعليم اللغات. تقوية ك تعميم تدريس التكنولوجيات اغبديثة؛الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل
كوين يف "اؼبهارات الناعمة".
كوين من أجل تعليم أكاديبي كت
 -عقد اتفاقيات مع ىيئات الت

المشرف على التنفيذ

كزارة الرتبية الوطنية

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الثالث 2019
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اإلجراء 36
الوصف

ترقية العرض التكويني (التعليم العالي-التكوين المهني)
الدولة :
 تشجع عمليات توأمة بني أفضل اعبامعات اعبزائرية كأفضل اعبامعات يف اػبارج.كوين ادلؤسسات.
 اعتماد حوافز لت إشراؾ اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل يف اؿتكوين اؼبتواصل دلكظفي ادلؤسساتاألعضاء فيها.
 اعتماد اعبمعيات اؼبهنية كمنظمات أرباب العمل ؾمراكز للتكوين حوؿ اؼبهن . اغبرص على ضماف جلعل فعلية مهمة التكوين الذم تقوـ بو ادلراكز اؿتقنية اؼبتخصصة؛يار عشرات ادلدارس الكربل أك اعبامعات كمرافقتهم من أجل إنشاء قطب للتميز يف
 اختالتخصصات اليت سبق ربديدىا.
 إشراؾ ،من خالؿ اغبوافز كاؿطاقات الوطينة يف اػبارج يف إنشاء أقطاب التميز.كوين التقين كتنفيذ خطة
 مطالبة اؼبستثمرين األجانب بالنسبة للمشاريع الكربل ،إنشاء مراكز للتؿؿنقل ادلعريف.
كوين المهني
الجامعات ومؤسسات الت
كوين اؼبهين؛
 ربديث برامج لرسكلة كتطوير مهارات التدريس كالت إحصاء اإلحتياجات من التكوين لفائدة اؼبؤسسات ،كخاصة تلك اليت تنشط يف القطاعاتاالسرتاتيجية؛
كوين اؼبهين استنادا لنتائج اإلحصاء.
 بلورة كربيني برامج التعليم العارل كالت إنشاء يف صبيع ىياكل التعليم العارل كالتكوين اؼبهين قسم ـكلف بالعالقات مع اؼبؤسسات. تعميم تدريس تكنولوجيات اؼبعلومات اعبديدة.الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل:
كوين يف اؼبهن لدعم اؼبؤسسات التابعة ؽبا يف مسار التطوير؛
 تنظيم أنشطة التالمؤسسات
 اعتماد كتنفيذ برنامج سنوم ؿلتكوين اؼبستمر؛ اعتماد كتنفيذ مخطط لتسيري اؼبسار اؼبهين.41

المشرف على التنفيذ

كزارة التعليم العارل ك البحث العلمي-كزارة التعليم ك التكوين اؼبهنيني

تاريخ التنفيذ
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رقية فرص العمل
الهدف  :13ت

اإلشكالية

كوين؛
 ارتفاع معدؿ البطالة بني السكاف من الشباب اؼبنبثق عن نظاـ التعليم كالت اؼبورد البشرم غري مؤىل كغري عملي كبالتارل ضعف إمكانية اؿتوظيف. ما يقرب من  ٪90من الشباب ادلكونني ىم من فركع التكوين ،دبا يف ذلك اعبامعات ،فبا يؤدم إرل البفاض فرص العمل. تعقد كثقل االلتزامات اليت تجب على ادلؤسسات أف تخضع ؽبا يف إطار عالقات العمل. تكلفة العمل عالية.اإلجراءات:

اإلجراء 37
الوصف

إدخال مرونة أكبر على الجهاز المنظم لعالقات العمل والتشغيل
الدولة :
 زبفيؼ من االلتزامات اؼبتعلقة بعقد العمل ،مع اغبفاظ على حقوؽ العماؿ. إعادة النظر يف القواعد اليت ربكم االتفاقات اعبماعية. إجراء تقييم مستقل إلقبازات الوكالة الوطنية للتشغيل .ANEM ربيني مهاـ الوكالة الوطنية للشغل  ANEMعلى أساس نتائج التقييم. إنشاء أداة ؿربليل سوؽ العمل كنشر النتائج اؼبنبثقة.كوين اؼبهين لفائدة اؼبؤسسات.
 تعزيز حجم اؼبساعدات اؼبوجهة للت إعادة النظر يف تكوين القضاة دبا يتناسب كالتقاضي اؼبحايد كاؼبتخصص يف النزاعات اليت تنشببني العماؿ ك اؼبؤسسات.
الجمعيات المهنية و منظمات أرباب العمل

 طبع دالئل حوؿ بطاقات ادلىن.المشرف على التنفيذ

كزارة العمل

تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الرابع 2019

اإلجراء 38

إدخال إجراءات تحفيزية للتخفيف من مبلغ التشغيل
الدولة:
 منح فرتة اإلعفاء الضرييب على األجور (مثال  02سنوات األكذل من التوظيف)؛ خفض تكلفة اشرتاكات أرباب العمل بأقل من .٪20 تقليل حجم الرسم على الدخل العاـ  IRGاليت يدفعها اؼبوظف.42

إعطاء اإلختيار ؼبسريم كإداريي اؼبؤسسات اػباصة لاللبراط يف الصندكؽ الوطين للضمافاالجتماعي للعماؿ األجراء CNASأك الصندكؽ الوطين للضماف اإلجتماعي لغري األجراء
CASNOS
المشرف على التنفيذ كزارة العمل -كزارة اؼبالية
تاريخ التنفيذ

الفصل الثالث -2017الفصل الرابع 2019

جدول ملخص للمقترحات.

المحور
المحور :1

الهدف
الهدف  :1وضع رؤية اقتصادية شاملة

الحكم الراشد ودور ومشتركة

اإلجراءات
1

ىيكلة وتنظيم حوار اقتصادي واجتماعي شاملين

2

تصميم نموذج للنمو تشاوري ومستدام ومالئم للسياسات

الدولة

العمومية وفقا لذلك
3

توحيد تفسير النصوص القانونية وتعميم عملية تنفيذىا
على مستوى ربوع الوطن

4
الهدف  :2تفعيل دور األطراف الفاعلة
على مستوى البيئة المتوسطة اقتصاديا
و تعزيز التنسيق بينها

5
6

تطوير جهاز وإجراءات العدالة
إعادة النظر في طريقة تسيير غرف التجارة و الصناعة
تعزيز التفاعل بين المؤسسة والهياكل المؤسسية ذات
الطابع االقتصادي

7

تشجيع

إنشاء الجمعيات المهنية وتعزيز قدراتها

ومنظمات أرباب العمل
الهدف  :3وضع نظام للمعلومة

8

االقتصادية

إعداد خارطة لنسيج المؤسسات خاصة المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة منها

9

وضع مرصد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

الهدف  :4إعداد وضع حيز التنفيذ

10

إعادة النظر في النهج بخصوص األنشطة الغير رسمية

لخطة قصد إضفاء الطابع الرسمي

11

الحقيقي لالقتصاد

وضع سياسة إلدماج القطاع المنتج الغير الرسمي

12

وضع سياسة إلدماج األشخاص الذين ينشطون في القطاع
االقتصادي الرسمي

13
المحور :2

الهدف  :5تبسي اإلجراءات اإلدارية

تنافسية المؤسسات

للمؤسسات

14
15

تقوية التنافس الشريف ما بين المؤسسات
جعل العالقة بين اإلدارة و الفاعلين اإلقتصاديين أكثر مرونة
تسريع وتيرة المركزية اإلدارة

16

تحسين تدخل المجموعات المحلية والهيئات الم نتخبة

17

تبسي إجراءات المشاركة في مناقصات الصفقات
العمومية

الهدف  :6تعزيز فرص الحصول على

18

إعادة النظر في نم تسيير وتوزيع المناطق الصناعية

العقار الصناعي وتحسين تسيير المناطق

19

إعادة النظر في جهاز تسيير و منح العقار الصناعي

43

الصناعية
الهدف  :7مرافقة تنمية المؤسسات و

20

تطوير أجهزة دعم تنافسية المؤسسات

تحسين قدرتها التنافسية
21

أنشاء و تطوير المركز التقنية المتخصصة

22

اإلستثمار في التكنولوجيات الجديدة وفروع النشاط
المستقبلية

23

تفعيل العالقة بين الجامعة ومراكز تكوين المؤسسات

24

دعم تطوير المناولة الصناعية

25

تطوير الجهاز المؤطر للتجارة الخارجية

26

عصرنة نظام الصرف

المحور :3

الهدف  :8تعزيز قدرة البنوك

27

رفع القدرات التمويلية للبنوك والمؤسسات المالية

التمويل

والمؤسسات المالية ( )BEFلخدمة
أفضل لصالح المؤسسات.

28

تفعيل بورصة الجزائر

29

تطوير عروض تمويلية أكثر مالئمة الحتياجات المؤسسات

الهدف  :9توسيع وتنويع عروض

30

(المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-المؤسسات ذات الحجم
المتوس -المؤسسات الكبرى)
التمويل المقدمة للمؤسسات

اعتماد إجراءات خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تواجو
صعوبة

المحور :4

الهدف  :10تخفيض الضغ الضريبي

31

الجباي
ة

و الشبو الضريبي على المؤسسات

32

توسيع القاعدة الضريبية

33

تخفيف اإلجراءات الضريبية

الهدف  :11تحسين العالقات بين

34

اإلدارة الضريبية ودافعي الضرائب.

التخفيف من الضغ الضريبي على المؤسسات

تفضيل الحوار بين المتعاملين و إدارة الجباية في حالة
النزاع

المحور :5

الهدف  :12تعزيز مهارات الموارد

35

إشراك الجهاز التربوي في تحضير الموارد البشرية الكفئة

رأس المال البشري

البشرية

36

ترقية العرض التكويني (التعليم العالي-التكوين المهني)

الهدف  :13ترقية فرص العمل

37

إدخال مرونة أكبر على الجهاز المنظم لعالقات العمل
والتشغيل

38

44

إدخال إجراءات تحفيزية للتخفيف من مبلغ التشغيل

الجزء الثالث :مرصد متابعة برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة )PREE( 2017
برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة ) ،(PREE 2017ىو عبارة عن مبادرة رائدة تطمح أف تكوف فعالة كذات صلة،
كموضوعية ،كأداة للمساعدة يف ازباذ القرار كرصد اإلصالحات كاإلجراءات التنفيذية اليت تتخذىا السلطات العمومية كؾبتمع
األعماؿ .كبذلك سيتم إعطاء اؿسبثيل احلقيقي ؼبناخ األعماؿ يف اعبزائر كما ينظر إليو من طرؼ الفاعلني يف ىذا اؼبناخ ككما ىو ـبادر
بو من طرؼ اعبهات الفاعلة اؼبشرعة كاؼبنظمة لو.

"مرصد مناخ األعمال (")OCA

مرصد مناخ األعمال  :األول في الجزائر
 مرصد مناخ األعماؿ اعبزائرم ( )O.C.A
ىو آلية جديدة يف مسرح االقتصاد اعبزائرم

"O.C.A" 

مقرتح

متابعة تنفيذ

اإلصالحات االقتصادية يف اذباه اؼبؤسسات
ك مناخ األعماؿ يف اعبزائر

 "O.C.A" سيقرتح

مؤشرات لمناخ

األعمال الجزائري الذم سيسمح بمعرفة
مستوى تنفيذ اإلصالحات اؼبقرتحة من
طرؼ اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب
العمل يف اذباه السلطات العمومية

 "O.C.A" سيقرتح دمج مستويين من

التحليل  :الكمي (من خالؿ إعداد ربقيق
كطين سبثيلي على مستول رؤساء اؼبؤسسات)
45

كنوعي (تقرير خربة على أساس اؼبعطيات
الواقعية)

مرصد مناخ األعمال  :الهيكل
- 1الكمية

 -2النوعية

التحقيق

الحوار و المالحظة

قياس مدل استيعاب اإلصالحات

قياس التنفيذ الفعلي لإلصالحات

االقتصادية من طرؼ رؤساء

االقتصادية من طرؼ السلطات

المؤسسات

العمومية واألطراف الفاعلة

االستطالع على
االنترنت

األخرى

عدم االستطالع
على االنترنت

قياس فجوة التنفيذ
( الفرق بين االستيعاب و اإلجراءات الفعلية)

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

الكمية

اؼبؤسسات ك اؼبناطق)

التحقيق

_ طريقة سرب اآلراء :حصية.

قياس مدل استيعاب
اإلصالحات االقتصادية من

االستطالع على اؽبواء ( نصوص ىاتفية قصرية-الويب )  +التوزيع اؼبباشر ( استطالعمتحصل عليو عن طريق اؽباتف ك الفاكس)
 -طريقتني للنشر :

طرؼ رؤساء المؤسسات

 ربسيين يف الوقت اغبقيقي تعطى فقط التوجهات (ؿبدكدة فقط للذين أجابوا) -تقرير فصلي ( أو باألحرى سداسي يف بدايتو) على ضوء الشروط التمثيلية

االستطالع على
االنترنت

 مقارنة ظرفية ( فصلية _ سداسية _ السنة اعبارية ك اؼبنتهية ) للمؤشر الرئيسيك مؤشرات كل ؿبور تعطي التوجو للتطور أك الرتاجع

عدم االستطالع
على االنترنت

مرصد مناخ األعمال  :الهيكل
 تحقيق نوعي سنوي معد من طرؼ مستشار اك مستشارم

النوعية

 اؽبدؼ ىو قياس مستوى تنفيذ مقترحات PREE

الحوار و المالحظة



قياس التنفيذ الفعلي
لإلصالحات االقتصادية من

استعماؿ نفس ىيكل اؼبسح يف ؿباكر طبسة ( )5ك ( 10أك  )%مستول التنقيط ك
ىذا لتسهيل الفهم



طرؼ السلطات العمومية و

يقوـ اػبرباء بتحليل القوانين و النصوص التطبيقية أك ال ك كل معلومة إضافية
كفيلة بوضع حيز التنفيذ لبرنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة 2017
()PREE

األطراف الفاعلة األخرى



يعمل اػبرباء مع اعبمعيات اؼبهنية ك منظمات أرباب العمل العضوة بالتعاكف مع
أرباب اؼبؤسسات ك فاعلني آخرين



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



يستطيع اػبرباء إثراء التقرير بواسطة مالحظات ك تقييمات طبقا للتطبيق مسح /
الفجوة ( ) SURVEY/GAP
47

مرصد مناخ األعماؿ :رزنامة
التحقيق ف 3

جانفي

2018

التحقيق ف 2

جويلية

التحقيق ف ( 0اختبار  /صحيح )

2018

تقرير الخبراء 2018
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جانفي

2017

جويلية

