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 فهرس احملتويات 

 

 

 

  من أجل مقاربة جديدة لعالقة الدولة باملؤسسات
  أساس املنهج املتبع يف هذه املرافعة

 ) يف سطورPREEعرض برنامج اإلصالحات االقتصادية لفائدة املؤسسات (
 

 

 اجلزء األول: بيان املؤسسة "من املطالبة إىل التشاور"
 االقتصاد اجلزائري والتحديات الغري مسبوقة اليت يواجه  •

 • ما موقع املؤسسة اجلزائرية؟
 ) الرئيسية الواجب مواجهتها4• التحديات األربعة (

 • كيف ميكننا مواجهة هذه التحديات؟
 

 

  )  PREE (2017اجلزء الثاين: مقرتحات برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة 
.1.IIالقيود اليت عربت عنها الفعاليات االقتصادية  
.2.IIاألهداف واإلجراءات املقرتحة  

  
 : احلوكمة و عمل الدولة 1احملور 

 : وضع رؤية اقتصادية شاملة ومشرتكة1اهلدف 
 : تفعيل دور األطراف الفاعلة على مستوى البيئة االقتصادية املتوسطة و تعزيز التنسيق بينها2اهلدف 
 : وضع نظام للمعلومة االقتصادية3اهلدف 
 : إعداد ووضع حيز التنفيذ خلطة بغية إضفاء طابع رمسي حقيقي لالقتصاد الوطين4اهلدف 

 : حتسني تنافسية املؤسسات  2احملور 
 : تبسيط اإلجراءات اإلدارية لفائدة املؤسسات5اهلدف 
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 : تعزيز فرص احلصول على العقار الصناعي وحتسني تسيري املناطق الصناعية6اهلدف 
 : مرافقة تطوير املؤسسات و حتسني قدرهتا التنافسية 7اهلدف 

 : متويل النشاط االقتصادي3احملور 
 ) خلدمة أفضل لصاحل املؤسسات.BEF: تعزيز قدرة البنوك واملؤسسات املالية (8اهلدف 
 : توسيع وتنويع عروض التمويل املقدمة للمؤسسات9اهلدف 

 : النظام الضرييب  4احملور 
 : ختفيض الضغط الضرييب و الشبه الضرييب على املؤسسات 10اهلدف 
 : حتسني العالقات بني اإلدارة الضريبية ودافعي الضرائب.11اهلدف 

 : رأس املال البشري5احملور 
 : تعزيز مهارات املوارد البشرية12اهلدف 
 : ترقية فرص العمل13اهلدف 

 .جدول ملخص لإلجراءات
 (PREE) 2017اجلزء الثالث: مرصد متابعة  برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة 

  املرفقات
 
 
 
 

 من أجل مقاربة جديدة لعالقة الدولة باملؤسسة
ن اهلدف الرئيسي من هذا املشروع هو املسامهة يف تعزيز التشاور بني الدولة واملؤسسات االقتصادية واجلمعيات املهنية ومنظمات  إ

أرباب العمل، وذلك من خالل مقاربة جديدة تنطلق "من األسفل إىل األعلى" بواسطة االستماع إىل أرباب املؤسسات وعامل 
االقتصاد، بغية الوصول إيل ضمان فعالية يف تنفيذ القوانني و التنظيمات لكي تكون العاكسة احلقيقية لتوقعات كل األطرف املعنية 
(املواطنني والدولة، واملؤسسات ...) مع توفري أحسن الظروف لتنفيذ هذه القوانني والتنظيمات لتحسني مناخ األعمال وبعث النمو 

 االقتصادي.
 

إ�ا سنوات عديدة وبيئة األعمال يف اجلزائر حمل أحكام سلبية من قبل الفاعلني الوطنيني ووكاالت التصنيف الدولية حيث صنفت يف  
 خانة البيئات اليت "ال تساعد على االستثمار والتنمية االقتصادية".

 

إن االخنفاض احلاد يف أسعار النفط أكد هشاشة االقتصاد اجلزائري، مما يلزمنا  أكثر من ذي قبل للعمل سويا من أجل حتسني مناخ 
األعمال الذي يشكل اليوم القضية املركزية. وعليه، فإن النمو االقتصادي اجلزائري يتطلب اليوم إعادة نظر يف إسرتاتيجياته و من بينها 

 وأول هذه اخلطوات تتمثل يف جعل اإلرادة السياسية  واخلطاب الرمسي قطاع إنتاجي وطين متنوع.تغيري مركز السحب من النفط إيل 
 .يعمالن يف اجتاه تأكيد العزم على تنويع االقتصاد ووضع املؤسسات يف قلب اإلصالحات االقتصادية

غري أن حجم اإلصالحات املنتظرة  كبري يستلزم تضافر جهود ومسامهة كل األطراف املعنية مما يتطلب تبين �ج شامل ومفتوح، من 
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 .شأنه مواجهة حتديات التحول إىل منوذج جديد للنمو االقتصادي
 

 على ضرورة 1) تعتقد  جازمتا ومجيع الشركاء يف املشروعCARE) للمسامهة يف هذا االجتاه، فإن حلقة العمل والتفكري حول املؤسسة
تبين �ج شامل جلميع منتجي الثروة، وباخلصوص اجلهات الفاعلة احمللية واليت إن تعزز دورها ووضعت يف الواجهة سيكون هلا دور 

 القاطرة. 
و عليه، إذا كنا نريد أن ينضم هؤالء الفاعلني ويندجمون يف عملية اإلصالحات االقتصادية الالزمة، جيب علينا قبل  كل شيء 

 االستماع والتشاور معهم ومع ممثليهم.
 

) مبعية شركاؤها منذ أكثر من سنتني، بدعم من مركز CARE2يف هذا املنظور، فقد شرعت حلقة العمل والتفكري حول املؤسسة (
"، بتنشيط جمموعة متكونة من اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل ورؤساء املؤسسات 3CIPEاملشروعات الدولية اخلاصة "

 ) منطقة من الوطن بغية تطوير مناخ األعمال وحتديد إصالحات أساسية لتطوير املؤسسة. 20لعشرين (
 

ولقد بدأ منشطو هذا املشروع من الوهلة األويل باالستماع إىل رؤساء املؤسسات يف العديد من مناطق الوطن. وبعد أن مت حتديد 
احتياجاهتم، شرع يف عمل طويل أفضى إيل اقرتاح حلول مشرتكة. و يف األخري، عرض مشروع التقرير على اجلمعيات املهنية 

 ) قبل اعتماده النهائي وباإلمجاع.AP-OPومنضمات أرباب العمل  (
 

امليزة اليت تفرد هبا هذا املنهج مل يتمثل يف كونه جاء مبقرتحات جديدة العتبار أن الغالبية منها قد مت اقرتاحها من ذي قبل،  ولكنه متيز 
بالتشاور الواسع مع الفاعلني االقتصاديني، ناهيك عن ممثليهم من اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل. هذه اجلهات جمتمعة 

من (مؤسسات، مجعيات مهنية و منظمات أرباب العمل ...) عربوا اندماجهم والتزامهم ودعمهم ملقرتحات اإلصالح واليت كانوا هم 
  مصدرها األصلي. كما أ�م سيكونون أيضا شركاء احلكومة يف عملية تنفيذها يف املستقبل القريب.

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

 

 املقاربة املعتمدة يف هذه املرافعة
 مقاربة شاملة

) مدير  مؤسسة من مجيع  قطاعات 200وشركائها) للقاء قرابة أملائيت ( (CARE) ذهب اجلميع (حلقة العمل والتفكري املؤسسة

النشاط االقتصادي و من مجيع األحجام، مجيعها رائدة يف ميدا�ا. وقد مت االستماع إليهم يف العديد من القضايا الرئيسية اليت هتم 
 املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ومنها على اخلصوص ما يلي:

 . ما هي املشاكل اليومية اليت تواجه مؤسساهتم؟1

 . ما مينع تطوير مؤسساهتم؟2

 . ما هي العقبات الرئيسية اليت تعرتض إنشاء املؤسسة؟3

 . ما هي اإلصالحات الالزمة و الضرورية لتحسني أعماهلم؟4

http://www.care.dz/
http://www.cipe.org/
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 إثر هذه اجلولة يف مجيع أحناء الوطن مت مجع اقرتاحات رؤساء املؤسسات، و قد تبلورت الرؤية حول السمات البارزة التالية:

اهتمامات مجيع رؤساء املؤسسات الذين مت االلتقاء هبم مشرتكة مت التعبري عنها بنفس الطريق يف غرب وشرق ووسط  ▪

 وجنوب  البالد.

مجيع رؤساء املؤسسات الذين مت االلتقاء هبم متفقون على اعتماد �ج جديد للتشاور ينطلق من "القاعدة و هي  ▪

 املؤسسة على املستوى احمللي إىل القمة و هي احلكومة" على أن يكون (التشاور) بطريقة تكرارية.

رؤساء املؤسسات الذين مت االلتقاء هبم ينتظرون من السلطات العمومية تسريع وترية اإلصالحات االقتصادية  ▪

 األساسية.

 �ج واقعي

املقرتحات الواردة يف هذه الوثيقة مت إعدادها مع كل الفاعلني يف ميدان عامل املؤسسة اجلزائرية من منطلق االهتمامات اليت عرب عنها  
 من طرف خمتلف األطراف احمللية الفاعلة يف عامل املؤسسة االقتصادية اليت متت زيارهتا يف املناطق العشرة من تراب الوطن.

 إثر عملية التشاور واخلروج باالقرتاحات مت عرضها لإلثراء على قطب من اخلرباء واملستشارين يف عامل املؤسسة. 
 كان اهلدف من هذه املقاربة الوصول إيل التأكد من جدوى وأمهية التدابري املقرتحة.

 مشاورة واسعة
 تعترب هذه الوثيقة مثرة لعملية تشاورية طويلة املدى مت تقامسها مع اجلمعيات املهنية و منضمات أرباب العمل  قصد إثرائها.

 

واليوم، و بغية محل هذا املشروع عاليا، يتعهد حتالف جمموعة من الشركاء بغية التعريف باملشروع و ترقيته على املستوى احمللى واملسامهة 
 يف تنفيذه يف إطار أنشطة املرصد.

 

 )، يف سطورPREEبرنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة (

 يستوجب جناح النموذج اجلديد للنمو إلزامية وضع حيز التنفيذ لنموذج جديد للتشاور بني الدولة و املؤسسات.

) الفاعلة يف عامل املؤسسة (احلكومة واإلدارة واملؤسسات، واجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل) 4جيب على األطراف األربعة (
أن تعمل سويا إلجياد احللول للمشاكل اليت تواجهها املؤسسات. وبذلك فإن كل طرف فاعل عليه أن يتحمل مسؤولياته يف هذا 

 الشأن. لذا فقد مت وضع حيز التنفيذ جلهاز للمتابعة والتقييم يتم تطعيمه من كل األطراف الفاعلة.

 لقد قرر الشركاء يف املشروع تنظيم منهجية عرض برنامج اإلصالح االقتصادي يف جزأين:

وهو الوثيقة اإلسرتاتيجية اليت تقرتح الرؤية والقيادة واملبادئ اليت ميكن أن تكون أساسا جلميع أنشطة مرافعات  البيان :1اجلزء 
 5 إيل 3املؤسسات و اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل. و عليه، فإن البيان هو وثيقة مرجعية "ثابتة" غري قابلة للتغيري قبل 

 سنوات.
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 ) حماور:5يتم حتديثها سنويا، وتتمثل يف مخس ( ،مقرتحات اإلصالحات: 2اجلزء 

  : احلكم الراشد وعمل الدولة1احملور 

  : القدرة التنافسية للمؤسسات2احملور 

  : التمويل3احملور 

  : اجلباية4احملور 

  : رأس املال البشري5احملور 

 

 يف كل حمور قمنا مبعاجلة:

 اإلشكالية: وهي نقل ويف وحقيقي لالهتمامات اليت أعرب عنها الفاعلني االقتصاديني الذين مت اللقاء هبم. ▪

 األهداف التحسينية: اليت تظهر الطموح وحتدد مسار احلل لإلشكالية اليت عرب عنها رؤساء املؤسسات.  ▪

 اإلجراءات:  املقرتحة والكفيلة لبلوغ اهلدف املرجو؛ ▪

 الوصف: و يتضمن الطرق والقرارات الكفيلة لتحقيق كل من اإلجراءات املقرتحة. ▪

الوثيقة مبثابة قاعدة للعمل امليداين مع املؤسسات و اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل الشريكة.  واهلدف هو الوصول إيل  

 أقصى قدر من التعبئة قصد االنضمام الواسع خلارطة الطريق املقرتحة.

 وأخريا، سيتم بعث مرصد يف إطار هذا املشروع تعزي له مهمة متابعة وضع حيز التنفيذ ملقرتحات اإلصالحات.

 

 

 اجلزء األول: بيان املؤسسة 

 "من املطالبة إيل التشاور".
 .االقتصاد اجلزائري ميكنه أن خيتار طريقا آخر

إنه ذلك االقتصاد الذي يرتكز يف حتقيق التنمية على مؤسسات و مقاولني. ذاك االقتصاد الذي ينفصل يف بنائه عن عائدات النفط 

والذي يلتزم بإصالحات عميقة، تسمح لالقتصاد اجلزائري أن حيي الطموح كبري للجزائر املستقلة: "منوذج للتنمية االقتصادية 
 واالجتماعية يف خدمة كل املواطنني".

 
يف الوقت الذي  يراهن العديد من املراقبني عن تراجعه، فإن االقتصاد اجلزائري ال يزال حيوز ينابيع إحيائه: مرونة حقيقية تتجلي من 

وراء امليزة التنافسية الطبيعية والبين التحتية، واملتمثلة يف عبقرية نسائه ورجاله اليت آن األوان لتعبئتها. لذا، جيب إعطاء معين "للعمل" 
 الذي جيب أن يكون يف قلب منوذجنا للتطوير االقتصادي و االجتماعي.
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أي حكومة لن يكون مبقدورها أن ترفع لوحدها العديد من التحديات اليت تواجه االقتصاد  دعونا نكون صرحاء وواضحني، إن

اجلزائري. املؤسسات و ممثليها من اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل ينبغي أن تشاركوا يف البناء إيل جانب اخلربة اليت حتشدها 

 السلطات العمومية اليت تتحمل دورها القيادي.
 .و عليه، و بعيدا عن سلسلة اإلجراءات، فالواجب هو علينا استعادة الثقة املفقودة بني مجيع الفاعلني

 

 إن هذا البيان يهدف إىل اقرتاح �ج جديد وشامل ملواجهة العديد من التحديات اليت تتطلبها عملية االنتقال إىل منوذج جديد للنمو.
 

 االقتصاد اجلزائري و التحديات الغري مسبوقة اليت يواجهها.

إن االخنفاض يف عائدات النفط الذي يرجع إىل ا�يار أسعار برميل النفط والتقليص من كميات اإلنتاج ومن مث التصدير، ولد حالة 
من الضغط على جمموع النموذج االقتصادي واالجتماعي اجلزائري. هذه األزمة االقتصادية الظرفية تأيت لتضاف هلا خمتلف املشاكل 

 اهليكلية لالقتصاد اجلزائري.
 

) مرده أساسا الرتفاع االستثمار العمومي حيث متثل االستثمارات 2015٪ يف عام 3.9إن االرتفاع يف نسبة النمو االقتصادي (
 ٪ فقط للمؤسسات العمومية واخلاصة. 10٪ من االستثمارات العمومية، مقابل 50اإلدارية 

أدى اختيار هذا النموذج من التنمية يف زيادة هشاشة االقتصاد اجلزائري على حد سواء ما تعلق بالصناعة البرتولية ونفقات ميزانية 
 الدولة.

 
) 2015٪ / 6 الشهر األويل بنسبة 11 -2016 ويف عام 2015٪ يف عام 32.9إن االخنفاض احلاد يف اجلباية البرتولية  (- 

أحلق صدمة مزدوجة عانت منها املؤسسات: أ) اخنفاض يف الطلب العمومي (الذي يعتمد عليه العديد من القطاعات). ب) القيود 
 املتعلقة باسترياد (املعدات واملواد ألولية اخلام واملنتجات شبه املصنعة ...).

لقد بذلت الدولة اجلزائرية منذ سنوات عديدة جهود تستحق الثناء يف اجتاه املؤسسات وتطويرها: هذه الوضعية خلقت حالة من التناقض. 

 حوافز جبائية، وآليات الدعم والتسهيل، وحماوالت حتسني مناخ األعمال ... وهذا ما يرتجم التقدم اهلام احملقق: 

 ٪ لسنوات عديدة)3• النمو االقتصادي (أكثر من 
 • حتسن كبري يف البنية التحتية (النقل والبنية التحتية األساسية واإلسكان واملياه والغاز ...)

 نقطة 0.74، ليصل إىل 1980 نقطة يف عام 0.50) من IDH• ارتفاع مؤشر التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة للتنمية (
 ، مما جيعل اجلزائر واحدة من الدول األكثر حتسني لظروف املعيشية للمواطنني يف العامل خالل السنوات األخرية.2016عام 

 )2016٪ يف سبتمرب 10.5• خلق فرص عمل واسعة النطاق واحلد من البطالة (
 • النمو املتزايد لعدد املؤسسات...

 
 ما موقع املؤسسة اجلزائرية من كل ذلك؟

 خمتلف األجهزة العمومية:  ، مت إحصاء أكثر من مليون مبادرة رائدة إلنشاء مؤسسات بواسطة2013-2002للفرتة 
 ANSEJ  : (278651 مؤسسة. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANDI : (47593)الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ( 
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): ANGEM مؤسسة. الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر CNAC  :(90625)مؤسسة.الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة (
  مشروع. إال أن اندماج هذه املؤسسات كان ضعيف و قد يكاد يكون منعدم يف سالسل القيمة العاملية (باستثناء �اية السلسلة).530 703

 
، مت اإلعالن أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بلغ  2017إال أن عدد املؤسسات اليت مت إنشاؤها يبقي غري كايف. ففي بداية سنة 

 نسمة، ما يشكل نسبة 1000 مؤسسة صغرية ومتوسطة لكل 20 من مجيع األسس القانونية. وهذا يعطي نسبة ما يقرب 935.000
 منخفضة جدا باملقارنة مع معايري املنطقة والبلدان ذات الدخل مماثل.

 

٪ من املؤسسات هي مؤسسات صغرية جدا  95، 2012املؤسسات الصغرية احلجم والعدد املنخفض ملعدل عدد العمال يف كل مشروع. سنة 
)TPE عمال. املؤسسات املمولة من طرف جهاز الوكالة 3 عمال؛ ونادرا ما يتجاوز عدد عمال  املؤسسات الصغرية جدا  9) تشغل أقل من 

  CNAC يف املتوسط، أما جهاز الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة 2.4 تولد فرص العمل ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 وظيفة. أما املؤسسات اليت استفادت من مزايا ANGEM  (1.5 من الوظائف،  أما جهاز الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر (2فيولد 

 وظيفة. هذا األداء يثري مسألة فعالية اإلنفاق 15،87)  مت إنشاء متوسط ANDIاالستثمار من جهاز الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار   ( 
 العام.

 

٪ من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنشأة (وهذا االجتاه هو نفسه فيما يتعلق بإنشاء املؤسسات 59مشاريع ضعيفة االندماج يف حميطها. 
٪ فقط من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 2٪ فقط يف اجلنوب. يف حني تقع 8٪ هي يف اهلضاب العليا  و31اجلديدة) مقرها مشال الوطن. 

 اجلنوب الكبري.
 

 بلدا) اليت 138 (من أصل 2016/2017 يف التصنيف العاملي للقدرة التنافسية للطبعة 87اقتصاد ضعيف التنافسية. صنفت اجلزائر يف املرتبة 
 ).95) وتونس يف املرتبة (70) االقتصادي، وراء املغرب املصنفة يف املرتبة (DAVOSأعدها منتدى دافوس (

 

 (من أصل 156) ، إحتلت اجلزائر املرتبة  Doing Business 2017بيئة األعمال غري املالئمة للمؤسسات. يف ترتيب البنك العاملي (
). بالرغم من اجلهود احلقيقية اليت بذلتها اجلزائر يف السنوات األخرية، مقارنة بالدول األخرى، وتبقي بالرغم من ذلك تبقي تعاين بيئة 190

) 77األعمال يف اجلزائر من كو�ا غري مواتية إلنشاء وتطوير املؤسسات. على سبيل املثال، حتتل اجلزائر ترتيب وراء كل من تونس يف املرتبة (
 ).68واملغرب يف املرتبة (

)، احتلت WIPO حول مؤشر االبتكار العاملي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (2016مؤسسات قليلة االبتكار. يف تقرير 

. على سبيل 2015 مقعدا مقارنة بسنة 13 دول العامل اليت مشلتها الدراسة، و بذلك رحبت 128 من أصل 113اجلزائر املرتبة 
 .77 وتونس يف املرتبة 72املثال، املغرب يف املرتبة 

 

٪)، غالبيها من املشتقات 6.16 مليار $ (1.78، بلغت الصادرات خارج احملروقات  2016مؤسسات قليلة التصدر. يف عام 

٪ من 97 كانوا حيققون 50 من بينهم  400 نزل إيل اقل من 500، بعدما كان عدد املصدرين يقارب 2015البرتولية. يف عام 
 رقم األعمال من التصدير!

 

 من UDS مليار دوالر 2، مل تستحوذ اجلزائر إال على 2014ضعف كبري يف استقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة.  يف عام 
 ٪ من االستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا.1.8االستثمار األجنيب املباشر، ما مثل فقط 
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حتوز طاقات بشرية فذة  ميكنها أن تساهم يف حل هذه املشاكل. اقتصاد سليم ال ميكن أن  بالرغم مما سبق ذكره فإن هذه املؤسسات

يقع على عاتق الدولة مبفردها... إن خلق الثروة يف اجملتمعات جيب أن يكون من طرف املؤسسات، الصغرية منها و الكبرية، العمومية 
واخلاصة، احمللية واألجنبية. العمال واملسريين واملقاولني ورجال األعمال واملستثمرين هم مواطنون أيضا ويقع على عاتقهم واجب 

 املسامهة يف جهود تنمية البالد.
 

 وهذا يثري السؤال التايل: ما هي الشروط الالزمة لتمكني املؤسسات، الصغرية والكبرية، للعب دورها؟
 ) الرئيسية الواجب رفعها4التحديات األربعة (

االقتصاد اجلزائري  وضرورة إجناح تنويعه. لقد بلغ منوذج اقتصاد الريع حدوده وأصبح يهدد النموذج االجتماعي اجلزائري ومتاسك 

األمة. إن االنتقال إىل منوذج جديد للنمو على أساس املؤسسات اليت يقع على عاتقها  مواجهة التحدي املتمثل يف تنويع االقتصاد، 
وحتسني القدرة التنافسية الندماجها يف سالسل القيم العاملية ... مما يساعد يف احلفاظ على منوذجنا االجتماعي. ومن املهم أن نؤكد 

هنا على ضرورة تعزيز دور اخلدمات اليت ميكن أن تكون مصدرا رئيسيا من فرص العمل. إنه من غري الواقعي أن نتخيل التنمية 
                       .  الصناعية دون تطوير جودة اخلدمة

 

ملواجهة حتدي تنويع االقتصاد، فإن مجيع األطراف الفاعلة (احلكومة واملؤسسات واإلدارة، ...) جيب أن يعملوا جمتمعني ملواجهة 

 التحديات األربعة التالية:
 إعادة النظر يف دور احلكومة وحتسني احلكم الراشد؛ .1

التحسن السريع لبيئة األعمال لتمكني إنشاء املؤسسات وتطويرها، خاصة يف القطاعات ذات القيمة املضافة وجذب االستثمار  .2
 األجنيب املباشر.

حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات من خالل عصرنة تسيريها، وتنمية االبتكار والتحول الرقمي، وزيادة االندماج يف سالسل  .3
القيم اإلقليمية والعاملية، وإبراز عدد كايف من املؤسسات ذات احلجم املتوسط القادرة  على كسب معركة التنافسية على الصعيد 

 الدويل، وتطوير الصادرات خارج احملروقات ولعب دور القاطرة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت من شأ�ا أن تكون مرتبطة معها.

 
حتسني تأهيل املوارد البشرية من خالل إصالحات عميقة لنوعية التعليم على مجيع املستويات، والتكوين املهين، وذلك هبدف تعزيز  .4

 فرص العمل للخرجيني.

 كيف ميكن رفع هذه التحديات؟

 إن رهان جناح النموذج اجلديد للنمو يتطلب تنفيذ منوذج جديد من التعاون بني الدولة ومؤسسات.
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ما وراء احللول املقرتحة جيب أن يعاد النظر يف الظروف اليت تؤدي إىل املمارسة واإلشراف وتأطري األنشطة االقتصادية. 

 

اهلدف األول من هذا البيان هو "تعزيز ثقافة جديدة للشراكة بني الدولة و املؤسسات". وهذا يتطلب الثقة احلقيقية يف املؤسسة  

وتعزيز أسلوب جديد للتشاور يشمل مجيع األطراف الفاعلة (احلكومة واإلدارات املركزية واحمللية، واملؤسسات، واجلمعيات املهنيةة 
 ومنظمات أرباب العمل، والنقابات).

النهج الذي نقرتح يهدف إىل تعبئة بطريقة منسقة، كل املوارد واخلربات املتاحة على مستوى كل األطراف الفاعلة  و اليت بواسطة 

 التزامها سيسمح لنا أثناء مرحلة تقييم السياسات اليت مت تنفيذها من ترقية االستثمار واملؤسسات يف اجلزائر.

احللول املقرتحة يف هذه الوثيقة تعترب نتيجة ملشاورات مكثفة مع املؤسسات وممثليها من اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل. 
 واخلطوة األخرية تتمثل يف عرض هذه الوثيقة اليت تشكل مثرت هلذا التشاور على السلطات العمومية.

 الطريق اليت سوف تشمل "التزامات" كل األطراف الفاعلة: بذلك ستكون لدينا خريطة
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 هذا النهج من "أسفله إىل أعاله" يضمن لنا جدوى التدابري املقرتحة واخنراط كل األطراف الفاعلة، لتنفيذ خارطة الطريق اجملمع عليها.

 

 وأخريا، يتعهد رعاة املشروع على إنشاء مرصد ملتابعة وتنفيذ اإلجراءات املقرتحة.
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 PREE -2017اجلزء الثاين: مقرتحات برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة -
  

II.1 القيود اليت عربت عنها الفعاليات االقتصادية 
أفضى التشاور مع الفاعلني االقتصاديني من حصر ومعرفة أحسن للقيود اليت تواجهها املؤسسات يوميا. 

 

اإلشكاليات الرئيسية اليت أثريت، سواء من قبل رؤساء املؤسسات الذين مت االلتقاء هبم و اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل 
 ) حماور على النحو التايل:05اليت متت استشارهتم ميكن تقسيمها إىل مخسة (

 

 : احلكم الراشد وعمل الدولة1احملور 
 البطء يف تنفيذ اإلصالحات الضرورية؛ ▪
 التعتيم يف احلوار (عدم التشاور يف األصل، الرزنامة غري معلنة، قائمة حصرية من املشاركني، اخل)؛ ▪
  عدم وجود رؤية حول االقتصاد الكلي. ▪
  ضعف أدوات التخطيط واختاذ القرار. ▪
 عدم االستقرار القانوين والتنظيمي؛ ▪
  عظم وزن البريوقراطية والعقبات اإلدارية؛ ▪
  ضعف دور السلطات احمللية واملنتخبون يف إدارة التنمية احمللية؛ ▪
  صعوبات مرافقة وإضفاء الطابع الرمسي على أنشطة االقتصاد املوازي؛ ▪

 

 : تنافسية املؤسسات2احملور 
 - انعدام الثقة جتاه املؤسسة. 

 - عدم مشاركة املؤسسة بالشكل الكاف يف إعداد السياسات االقتصادية؛ 
- الصعوبات والتأخري يف احلصول على العديد من الوثائق اإلدارية؛ 

 - التعتيم والصعوبات يف منح العقار الصناعي. 
 - حمدودية طريقة اإلدارة احلالية للمناطق الصناعية؛ 

 - الفشل و/أو عدم فعالية تدابري وآليات املرافقة من أجل تطوير جوهري للمؤسسات وحتسني قدرهتا التنافسية؛ 
 - املشرتيات العامة ال تستفيد منها املؤسسات الصغرية و املتوسطة إال قليال. 

  - ثقل جهاز تسيري التجارة اخلارجية.
 

: التمويل 3احملور 
  - عدم كفاية العرض التمويلي؛

 مجود القواعد االحرتازية وتثبيط اإلجراءات اإلدارية؛ -
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 عروض التمويل غري مالئمة.  -
 

 : اجلباية4احملور 
  العبء الضرييب الثقيل الذي يقع حصريا على املسامهني الوحيدين (املؤسسات والعمال) ال يشجع الشفافية على االئتمان؛ -
 بطأ اإلجراءات الضريبية  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : رأس املال البشري5احملور 
 
  ضعف مؤهالت خرجيي التعليم العايل والتكوين املهين؛-

  ضعف إجراءات تعزيز فرص العمل. -   
 
II.2األهداف والتدابري املقرتحة  
 

على ضوء التبادالت املستوحات من التشاور العميق مع الفاعلني االقتصاديني وممثليهم (اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل)، 
فإن اجلزء الثالث من هذه الوثيقة ميثل اخلطوط العريضة لإلشكاليات اليت أثريت سابقا واحللول املمكنة لرفعها. 

 
 يف كل حمور للتحسني، قمنا بعرض:

 

اإلشكالية: عبارة عن سرد للمطالب اليت أعرب عنها الفاعلني االقتصاديني الذين مت االلتقاء هبم.  - 

هداف التحسينية: تظهر الطموح وحتدد مسار حلل املشكلة اليت عرب عنها رؤساء املؤسسات األ  - 
-  مقرتحات عملية لتحقيق اهلدف املرجو؛ 

 -  الوصف: السبل والقرارات الرامية لتحقيق كل من التدابري املقرتحة.
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 : احلكم الراشد وعمل الدولة1احملور 

 : تسطري رؤية اقتصادية شاملة ومشرتكة1اهلدف 
اإلشكالية 

- النموذج االقتصادي احلايل اعتمد حلد اآلن وبشكل رئيسي على عائدات النفط واإلنفاق العام؛ 
- عدم وجود رؤية اسرتاتيجية على املدى الطويل، حممولة من طرف كل الفعاليات االقتصادية واالجتماعية و مت حشدها حول مشروع 

مشرتك/حيضى باإلمجاع؛ 
- الرؤى القصرية األجل منحت قوة غري متناسقة للبريوقراطية اليت تعوق تنمية االقتصاد واألعمال. 

- البطء يف تنفيذ اإلصالحات وقرارات الثالثية؛ 
- رؤية ضعيفة لألقطاب اإلقليمية ألجل تنمية متكاملة. 

- عدم وضوح الرؤية خبصوص تطوير طموحات حول القطاعات التنافسية. 
- هيمنة النهج اإلدارية يف خيارات التكامل االقتصادي والصناعي؛ 

- عدم وجود تقارب بني الرؤى القطاعية و/أو التكامل اإلقليمي وختصيص املوارد العامة والبنكية. 
 - ضعف التنسيق يف تطبيق القوانني على املستوى احمللي؛

 اإلجراءات: 
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 1اإلجراء  هيكلة وتنظيم حوار اقتصادي واجتماعي شاملني 

 :الدولة 
 - ضبط رزنامة وبرامج مسبق للمشاورات.

- وضع قائمة شاملة جلميع الشركاء االقتصاديني واالجتماعيني من حيث التمثيل (عمومي/خاص، 
مؤسسة صغرية، متوسطة، كبرية) وكل قطاعات النشاط؛ 

- إدراج ضمن قائمة الشركاء املنظمات املهنية؛ 
- تبادل وتعميم وثائق املشاريع املوضوعة للتفكري قبل االجتماعات مثال قبل اجتماع الثالثية. 

- نشر وتعميم قرارات االجتماعات. قرارات اجتماعات الثالثية مثال. 
-إنشاء جلنة متثيلية ملراقبة وضمان تنفيذ القرارات. 

- إشراك القطاع اخلاص يف إعداد القوانني واللوائح ذات األثر االقتصادي؛ 
- نشر مشاريع القوانني واللوائح ذات األثر االقتصادي. 

- إشراك بفعالية اإلدارة يف تنفيذ القرارات االقتصادية اليت مت اختاذها بتوافق اآلراء؛ 
- تقييم اإلجراءات ونشر تقارير التقييم. 

 
 اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل:

- تعزيز روح احلوار مع السلطات العمومية؛ 
- أخذ زمام املبادرة القرتاح حلول من العاملني يف امليدان 

- لعب دور املراقب من أرض الواقع وتنفيذ القرارات االقتصادية اليت مت اختاذها بتوافق اآلراء؛ 
 - تشجيع األفكار/املقرتحات اليت مت االتفاقات حوهلا مع السلطات العمومية.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ السلطات العمومية – الوزارة األوىل. 

 تاريخ التنفيذ 2018 – الفصل الثالث 2017الفصل الثالث  

 2اإلجراء  تصميم منوذج للنمو تشاوري ومستدام ومالئم للسياسات العمومية وفقا لذلك

 الدولة:

 

 سنوات ووضع أهداف 10- حتديد هدف النمو االقتصادي خارج احملروقات على أن ال تقل مدته عن 
 وسيطة تراجعية.

- حتديد القطاعات االسرتاتيجية الواجب ترقيتها من خالل وضع نظام احلوافز. 
-   حتديد من بني تلك القطاعات االسرتاتيجية من ترغب الدولة االحتفاظ بدورها فيها كمساهم. 

- دعم تطوير املؤسسات القاطرة يف القطاعات االسرتاتيجية من خالل حوافز حمددة. 
- حتديد املناطق/واجلهات االقتصادية الواجب ترقيتها بالتناسق مع السياسات القطاعية؛ 

؛ clusters- تعزيز إنشاء التكتالت يف فروع النشاط 
- ضبط اإلجراءات التحفيزية للحفاظ أو لزيادة االستثمار (على سبيل املثال: تسهيل احلصول على العقار 

الصناعي، والتدابري الضريبية املواتية، امتياز احلصول على التمويل، اخل)؛ 
- حتديد أهداف يف جمال األمن الغذائي واألمن الطاقوي. 

) 5 مليار $ للتحقيق يف غضون مخس (10- حتديد هدف للصادرات خارج احملروقات (على سبيل املثال، 

 الوصف
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 ) عاما ؛ 12) أو اثين عشر (10 مليار دوالر بعد عشرة (20) سنوات و 7إىل سبعة (
- وضع وتنفيذ برنامج وطين لرتقية فروع النشاطات الواعدة املستقبلية (مثل الطاقة املتجددة والتكنولوجيات 

اجلديدة للمعلومات، اخل)؛ 
- استبدال سياسة دعم األسعار بآلية أكثر عدال يف اجتاه الفئات االجتماعية احملرومة فقط (على سبيل 

 املثال:  التحوالت االقتصادية املوجهة)؛
 

 اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل
- تنظيم مجيع قطاعات النشاط ضمن مجعيات مهنية و/أو فروع داخل منظمة مهنية. 
- تطوير العضوية لتحسني الصفة التمثيلية للجمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل 

- مرافقة السياسات العمومية القطاعية؛ 
- وضع اسرتاتيجية لتطوير فروعها وتقامسها مع السلطات العمومية؛ 

- تقريبها أكثر من أعضائها من أجل صقل معرفتهم بصعوبات "امليدان" الذي ينشطون فيه ونقلهم  بانتظام 
إىل السلطات العمومية. 

- القيام بانتظام بدراسات وحتليالت حول خمتلف قطاعات النشاط ومشاركتها مع مراكز القرار؛ 
- وضع بنك للمعلومات التوثيقية احملدثة اليت ميكن أن تكون مبثابة أداة لصنع القرار االقتصادي؛ 

 
هياكل الدعم 

- توجيه جهود هياكل الدعم، و بصفة أولية يف اجتاه القطاعات االسرتاتيجية ذات األولوية؛ 
- تطوير االستشارة و اخلربة يف قطاعات النشاطات ومرافقة برامج تطوير قدرات اجلمعيات املهنية ومنظمات 

 أرباب العمل
 

 مؤسسات التعليم العايل والبحث والتكوين

- تكييف املناهج الدراسية مع احتياجات القطاعات االقتصادية بواسطة تنصيب فرق عمل خمتلطة 

(اجلامعات/مؤسسات التكوين مع ممثلي اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل حسب القطاع) 

٪ مثال) لوضع حلول لتطوير الصناعة واالبتكار. 60- تكريس غالبية برامج البحث (

 

املؤسسات  

- لكل املؤسسات املتوسطة احلجم واملؤسسات الكبرية ضرورة أن تلتزم تطوير برامج شراكة متعددة السنوات 

 مع مركز التكوين املهنية واجلامعات ومراكز البحث.

 املشرف على التنفيذ السلطات العمومية- الشركاء االقتصاديني و االجتماعيني 

 تاريخ التنفيذ .2019- الفصل األول 2017الفصل الثالث 
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 3اإلجراء    توحيد تفسري  النصوص القانونية وتعميم عملية تنفيذها على مستوى ربوع الوطن  
الدولة: 

- تنظيم لقاءات إرشادية حول نصوص القوانني مع ممثلي اإلدارات احمللية التابعة لوصاية اإلدارة  املركزية؛ 
- نشر مذكرات تفسريية للقوانني والتشريعات اليت هلا عالقة مع ممثلي اإلدارات احمللية التابعة لوصاية 

اإلدارة املركزية؛. 
- تقليل آجال الرد حول إنشغاالت املتعاملني يف حالة االختالف يف تفسري القانون مع  اإلدارة احمللية؛ 
- وضع خط أخضر لتلقي شكاوى املتعاملني الناجتة عن تفسري و/أو سوء استخدام النصوص القانونية؛ 

 
اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 

- تنظيم تعميم فهم النصوص القانونية بني أعضائها مبضاعفة االجتماعات حول هذا املوضوع. 
- وضع جهاز لليقظة التنظيمية متوفر على مستوى مواقعها يف شبكة اإلنرتنت. 

- تقدمي املساعدة ألعضائها يف فهم وتفسري نصوص القوانني اليت تنظم أنشطتها؛ 
 - التدخل على مستوى اإلدارات املختصة  يف حال االختالف يف تفسري النصوص القانونية.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ اهليئات واإلدارات املركزية
 تاريخ التنفيذ .2018-الفصل الثاين 2017الفصل الثالث 

 

 4اإلجراء    تطوير جهاز وإجراءات العدالة املتعلق باملسؤولية املدنية و اجلنائية للمؤسسة
: الدولة

- إعداد وتوزيع دليل لفائدة الفاعلني االقتصاديني لتعميم فهم املسؤولية املدنية واجلنائية والعقوبات التبعية. 
- األخذ باحلسبان التكوين اجلديد للمشهد االقتصادي وتكييف التشريع وفقا لذلك (مثل القانون 

التجاري، قانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون العمل، اخل)؛ 
- تقليل وقت معاجلة قضايا الشؤون التجارية وتفضيل عقوبة الغرامة املالية عن السجن: 

- التماس، إال إذا لزم األمر، يف حضور مسري املؤسسة يف احملكمة؛ 
- تعميم قبول متثيل حمامي املؤسسة أو موظف عنها. 

- تكريس مبدأ املسؤولية اجلنائية للشخصية املعنوية وليس للشخصية الطبيعية بالنسبة ملن ميثلو�ا؛ 
 

اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 
- نشر وتعميم بني أعضائها مفهوم املسؤولية اجلنائية واملدنية اليت خيضعون هلا. 

- الدعوة إىل حتسني اإلجراءات القانونية؛ 
 - وضع يف خدمة أفرادها اخلدمات االستشارية القانونية.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ اهليئات اإلقتصادية-اهليئات القضائية 
 تاريخ التنفيذ 2018-الفصل الثالث 2017 الفصل الثالث 
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 : تعزيز دور الفاعلني على مستوى االقتصاد املتوسط وتعزيز التنسيق فيما بينهم2اهلدف 
 اإلشكالية:

- املؤسسات ذات الطابع االقتصادي ال تشارك مبا فيه الكفاية يف النشاط االقتصادي. 
- دور الدولة التنظيمي غري متحملة بالكامل؛ 

- اجلهاز املؤسسي الذي حيكم االقتصاد يستوجب إعادة بنائه أو تعزيزه حسب االقتضاء. 
- غياب التنسيق و تآزر السياسات التنظيمية للمتدخلني على مستوى االقتصاد املتوسط. 

- اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل تليب جزء من احتياجات املؤسسات. 
 - عدد اجلمعيات املهنية ضعيف جدا وجتمع بعض الفروع االقتصادية قليل.

 اإلجراءات:

 5اإلجراء  إعادة النظر يف طريقة تسيري غرف التجارة و الصناعة 
الدولة: 

- إعادة النظر ومالئمة قانو�ا األساسي. 
- مراجعة متويل أنشطتها ملزيد من االستقاللية املالية. 

- التوسع يف إدارة احملافظ اخلاصة هبم (على سبيل املثال يعهد هلم إنشاء وإدارة املناطق الصناعية، ومناطق 
املوانئ ومناطق املطارات، اخل)؛ 

 
املؤسسات: 

 - االنضمام النشط لغرف التجارة والصناعة

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة التجارة-غرف التجارة و الصناعة
 تاريخ التنفيذ 2018-الفصل الرابع 2017 الفصل الثالث 

 
 

 6التدبري  تقوية التفاعل بني املؤسسة واهلياكل املؤسسية ذات الطابع االقتصادي  
الدولة: 

- تقنني التمثيل التجاري جلميع املؤسسات لدي اهليئات وغريها من املنظمات ذات البعد االقتصادي 
(على سبيل املثال:  جملس املنافسة، جلنة الصفقات العمومية، والصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية،  

واملوانئ، واللجان الطعن لدي الضائب، اخل)؛ 
- إعطاء مقعد للمؤسسات يف جمالس إدارة اجلامعات واملدارس الكربى. 

- تأسيس بوضع حيز التنفيذ لوسيط وطين مسؤول عن العالقة بني السلطات االقتصادية واملؤسسة. 
 

املؤسسات: 
- قيام املؤسسة بكل ما يرتتب عن متثيلها من دور يف املنظمات واهليئات ذات الطابع االقتصادي؛ 

 - االخنراط الفعلي وربط جسور التعاون والتقارب من مراكز البحوث اجلامعية واملدارس الكربى.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ هيئات الوصاية
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 تاريخ التنفيذ .2018-الفصل الثالث 2017 الفصل الثالث 
 

 7اإلجراء  .إنشاء اجلمعيات املهنية  ومنظمات أرباب العمل وتعزيز قدراهتا   تشجيع 
الدولة: 

- التخفيف من حمتويات امللف اإلداري ملسريي املؤسسات إلنشاء اجلمعيات املهنية الوطنية؛ 
  يوما فقط،30- تقليص مدة الرد على طلبات االعتماد من طرف وزارة الداخلية إىل 

- توسيع أجهزة التوظيف احلالية لتشمل اجلمعيات املهنية من أجل تقويتها باملوارد البشرية الالزمة للقيام 
بأنشطتها؛ 

- إلغاء إجبارية توطني احلساب البنكي للجمعية لدي البنوك العمومية فقط.     
- توفري املقرات لفائدة اهلياكل الوسيطة (مراكز التسهيل، وغرف التجارة، اخل) لتستوعب، عند البدء، مقر 

اجلمعية املهنية. 
- اشرتاط االستفادة من التحفيزات العمومية بضرورة اإلخنراط يف مجعية مهنية أو منظمة ألرباب العمل. 

 
هياكل الدعم: 

- إطالق دراسة حول اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل هدفها تقصى الصعوبات اليت تعاين منها 
ومعرفة إحتياجاهتا و من مث إطالق برامج لدعم تطوير قدراهتا؛ 

- تنظيم برنامج تدرييب/ تأهيلي لفائدة مكاتب الدراسات واالستشارة املختارة قصد مرافقة اجلمعيات 
املهنية و منظمات أرباب العمل. 

 - نشر وتوزيع دليل تسيري وتطوير اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل.
 

اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 
 - تنظيم تبادل اخلربات بني اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل.

- اإللتزام يف خمطط األنشطة املعتمد بضم برنامج لتطوير القدرات؛ 
- إجناز مهامها بكل تفاين وتلبية احتياجات أعضائها؛ 

- حتسني حوكمة اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل 
                                                                                   

املؤسسات: 
- التعبئة من أجل إنشاء/وتطوير منظماهتم املهنية؛ 

- االخنراط يف منظمات أرباب العمل و النضال من أجل حتسني حوكمتها؛ 
 - املشاركة الفاعلة يف أنشطة اجلمعيات و/أو منظمات أرباب العمل اليت ينتمون إليها.

 

وزارة الداخلية-وزارة الصناعة-الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة-برنامج دعم 
 اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل

 املشرف على التنفيذ

 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 
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 : إنشاء نظام للمعلومة االقتصادية3اهلدف 
 اإلشكالية

  - قلة الوعي بواقع نسيج املؤسسات يف اجلزائر و على وجه اخلصوص املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؛ 
  - صعوبة يف فهم احتياجاهتم وإمكاناهتم، وبالتايل تصميم اسرتاتيجيات للتنمية املستدامة؛ 

   - ضعف موائمة السياسات االقتصادية للواقع،
 ضعف التقييم/والتقومي للسياسات االقتصادية لغياب املؤشرات، -
 تقييم منخفض / تقييم السياسات االقتصادية يف غياب مؤشرات حمضرة مسبقا. -
 صعوبة وصول الفاعلني االقتصاديني للمعلومات الالزمة املرتبطة بأنشطتهم، مبا يف ذلك تلك اليت تكتسي إجبارية النشر ... -

 اإلجراءات:
 

 8التدبري  إعداد خارطة لنسيج املؤسسات خاصة املؤسسات الصغرية و املتوسطة منها 
الدولة: 

- وضع مرجعية واحدة لتعريف خمتلف أشكال املؤسسات؛ 
- دراسة خمتلف البيانات الشخصية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وأشكاهلا وخصائصها املختلفة. 

- دراسة العدد والتوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
- دراسة التوزيع القطاعي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

 
اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 

 - مجع املعلومات الالزمة من لدن أعضائها والتعاون مع السلطات العمومية للتزويد باملعلومات الضرورية.

 الوصف

املركز الوطين لإلحصاء- اهليئات واملؤسسات ذات الطابع اإلقتصادي- اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب 
 العمل

 املشرف على التنفيذ

 تاريخ التنفيذ 2018- الفصل الرابع 2017الفصل الثالث 
 

 9اإلجراء  وضع حيز التنفيذ ملرصد للمؤسسات الصغرية و املتوسطة
الدولة: 

- حتديد وضبط العناصر املكونة للمرصد ومهامه (على سبيل املثال: مهمة املراقبة، مهمة التحليل، مهمة 
ضبط التوصيات اخل)؛ 

- وضع خمطط وتنظيم التموين بالبيانات االقتصادية؛ 
- ضبط اجلهات املعنية بالتموين بالبيانات االقتصادية. 

- ضبط املؤشرات الواجب إبرازها والكفيلة بتحفيز عملية اختاذ القرار؛ 
- رقمنة قاعدة البيانات؛ 

- تعميم نشر املعلومات منها العامة/التحليلية/اإلحصائية وجعلها مفتوحة (مثل الولوج إىل اإلنرتنت)؛ 
اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 

 -مجع املعلومات الالزمة املتوفرة لدي أعضائها والعمل مع السلطات العمومية من أجل تزويدها هبا.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ اهليئات واملنظمات ذات الطابع االقتصادي-اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل
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 تاريخ التنفيذ .2019-الفصل األول 2017الفصل الثالث 
 

: وضع وتنفيذ خطة إضفاء الطابع الرمسي القتصاد حقيقي 4اهلدف 
 :اإلشكالية

- القطاع االقتصادي الغري رمسي مصدر للمنافسة غري عادلة اليت تؤثر على املؤسسات. 
- القطاع االقتصادي الغري رمسي ينخر النمو االقتصادي؛ 

- القطاع االقتصادي الغري رمسي يعزز انعدام األمن الوظيفي وعدم وجود غطاء للتأمني االجتماعي؛ 
- اخلسارة الكبرية الراجعة لفجوة التهرب الضرييب واجلبائي. 

- خماطر القطاع االقتصادي غري الرمسي من حيث النظافة والسالمة الصحية. 
- مستوى املسامهات الضريبية و اجلبائية الباهظة وأعباء صاحب العمل هو عقبة أمام إضفاء الطابع الرمسي على قطاعات كاملة من 

 االقتصاد.

 اإلجراءات:

 10اإلجراء  إعادة النظر يف النهج خبصوص األنشطة الغري رمسية
دولة: 

- إجراء حتليل معمق ودقيق حول وزن القطاع االقتصادي الغري رمسي ، مشتقاته، وتأثريه على االقتصاد؛ 
- حتديد القطاعات األكثر تضررا من األنشطة االقتصادية غري الرمسية؛ 

- وضع حجج لإلقناع (عناصر خطاب مالئمة) جلذب القطاع االقتصادي غري الرمسي لالندماج. 
- اعتماد مقاربة حتفيزية تشاركية وشاملة لكل األطراف الفاعلة يف االقتصاد؛ 

- تكليف اهلياكل الوسيطة (اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل ، وغرف التجارية، وغريها) إلجراء 
حوار مع القطاع االقتصادي غري الرمسي؛ 

 
اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 

- تعزيز احلوار مع أصحاب األنشطة االقتصادية غري رمسية، مبا يف ذلك أنشطة التوزيع؛ 
- تقدمي دعمهم من خالل  رغبتهم يف إضفاء الطابع الرمسي على اجلهات الفاعلة غري الرمسية؛ 

 
املؤسسات: 

- التأثري على عالقاهتا التجارية، من املنبع إيل املصب، إلضفاء الطابع الرمسي على سلسلة قيم بأكملها 
 (على سبيل املثال إجبار الوثائق اإلدارية، والفواتري، وطلب تتبع املدفوعات، اخل)؛

 الوصف

 املشرف على التنفيذ السلطات العمومية-اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل-املؤسسات
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الرابع 2017الفصل الثالث 
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 11اإلجراء  وضع سياسة إلدماج القطاع املنتج الغري الرمسي  
الدولة: 

- إطالق محلة وطنية إلضفاء الطابع الرمسي على القطاع االقتصادي املنتج. 
- تسهيل إجراءات إنشاء املؤسسات. 

- رقمنة عملية التسجيل يف السجل التجاري. 
- ترتيب أسواق اجلملة وقنوات التوزيع؛ 

- تبسيط اإلجراءات الضريبية وختفيض العبء الضرييب (انظر مقرتحات حمور اجلباية)؛ 
- خفض تكلفة اخلدمات البنكية للمعامالت التجارية؛ 

- ضبط تدابري جلذب املدخرات غري الرمسية؛ 
- إطالق برنامج تكويين ملوظفي إدارة الضرائب واجلمارك وإدارة التجارة ... 

 
املؤسسات: 

- املضاعفة  املستمرة المتثال االلتزامات اليت تقع عليها. 
 - عدم اللجوء إىل مقدمي اخلدمات اليت يكون نشاطها غري رمسي.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ املركز الوطين للسجل التجاري-وزارة املالية-املؤسسات البنكية
 تاريخ التنفيذ 2020-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

 

 12اإلجراء  وضع سياسة إلدماج األشخاص الذين ينشطون يف القطاع االقتصادي الرمسي    
الدولة: 

- خفض تكلفة أعباء مسامهات أرباب العمل مع احلفاظ على حقوق العمال. 
- تسهيل عملية التصريح بالعمال واشرتاكات الضمان االجتماعي ودفع الضرائب. 

- تثمني وإعطاء القيمة ملزايا العمل الرمسي من خالل (احلصول على برامج الدعم، واحلصول على 
التكوين وبرامج إعادة الرسكلة، اخل)؛ 

- عصرنة عمل مفتشيات العمل جلعلها أكثر إنصافا فيما يتعلق باملؤسسات. 
 

املؤسسات: 
 - االمتثال اللتزامات لقانون العمل.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة املالية-وزارة العمل
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل األول 2017الفصل الثالث 
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 13اإلجراء  تقوية التنافس الشريف ما بني املؤسسات    
الدولة: 

- حذف اإلجراءات التمييزية على حساب املؤسسات اخلاصة مقارنتا باملؤسسات العمومية يف كل 
النصوص القانونية، والتنظيمية: القانون التجاري، قانون الصفقات العمومية، قانون العمل والضمان 

االجتماعي، قانون املنافسة، قانون الضرائب، قانون اجلباية، القانون حول البيئة وقانون النشاط 
التجاري. مجيع هذه النصوص وأحكامها تطبق من طرف األشخاص املعنوية والطبيعية التجارية 

 إللغاء التمييز بني املؤسسات العمومية واملؤسسات اخلاصة.
- السماح للمؤسسات العمومية االستفادة من متويل القطاع املايل اخلاص و باخلصوص عندما 

 تعرض البنوك اخلاصة شروط أفضل.
 - البعد عن شيطنة املؤسسة اخلاصة واملقاولون اخلواص يف اخلطابات واملناسبات العمومية.

- تطبيق املراقبة الضريبية على املؤسسات العمومية بنفس النمط الذي تطبق على املؤسسات 
 اخلاصة.

- كما هو مسموح لإلداريني لدي املؤسسات العمومية اإلقتصادية تعميم إخنراط إداريي املؤسسات 
 (واليت ترغب يف الصندوق الوطين CNASاخلاصة يف صندوق الوطين للتأمينات اإلجتماعية 

  ).CASNOSللضمان االجتماعي لغري األجراء 
 - عدم متييز املؤسسات اخلاصة عند عقد الشراكات العمومية.

 -  حتاشي متييز املؤسسات اخلاصة عند منح الصفقات العمومية.
 

املؤسسات: 
- تفادي كل متييز اجتاه املؤسسات اخلاصة يف إطار الصفقات اليت ترسلها املؤسسات العمومية 

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

 وسائل االعالم:
- إلغاء كل إجراء متييزي اجتاه املؤسسات اخلاصة مقارنتا باملؤسسات العمومية (مثال: عدم ذكر 

 أمساء املؤسسات اخلاصة حبجة الدعاية يف حني أ�ا تفعلها للمؤسسات العمومية.
 

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة التجارة- وزارة املالية-وزارة العمل
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل األول 2017الفصل الرابع

  

 : األداء وتنافسية املؤسسات2حملور 
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 : تبسيط اإلجراءات اإلدارية للمؤسسات5اهلدف 

 اإلشكالية:

- استمرار ممارسات االقتصاد املوجه على مجيع املستويات (إنشاء املؤسسات، واحلصول على العقار الصناعي واحلصول على التمويل 

البنكي، والتصدير والتخليص اجلمركي للبضائع، ودفع الضرائب، اخل)؛ 

- وزن ال يطاق من العقبات اإلدارية؛ 

- تعقد وثقل امللفات اإلدارية؛ 

- السلطة الكبرية للبريوقراطية تعرقل تطور االقتصاد واملؤسسات  واليت ختضعها ملنطقها فقط. 

- املمارسات البريوقراطية تشجع اهلروب إىل األنشطة الغري رمسية؛ 

- البريوقراطية تشجع التعتيم والفساد؛ 

- البريوقراطية تشجع املمارسات غري العادلة واالحتيال والتهرب من دفع الضرائب. 

- الغالبية العظمى من املعوقات اليت تواجهها املؤسسات ال جتد حال على املستوى احمللي؛ 

- غالبية املفاصل الفاعلة واملتدخلة يف تسيري االقتصاد ال تزال مركزية. 

- املركزية تكبح التنمية احمللية؛ 

- السلطات احمللية، مبا يف ذلك البلديات، ال متلك املوارد الالزمة جملاهبة صالحياهتا االقتصادية. 

- فشل اجملموعات احمللية من ترقية أراضيها وجذب االستثمار. 

- املتطلبات احلالية للوصول إىل الصفقات العمومية غري مواتية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

- إن الفرص اليت تتيحها الصفقات العمومية تستفيد منها بشكل رئيسي اجملمعات الكربى، سواء كانت حملية أو أجنبية. 

- اآللية احلالية للحصول على الصفقات العمومية معقدة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

- النظام احلايل ال يربز املمارسات الشفافة مبا فيه كفاية. 

 - تكلفة املشاركة يف مناقصات الصفقات العمومية مرتفعة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 اإلجراءات:

 14اإلجراء   جعل العالقة بني اإلدارة و الفاعلني االقتصاديني أكثر مرونة 
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الدولة: 
- التقليل من عدد اخلطوات الالزمة لتسجيل وإنشاء املؤسسات؛ 

- التقليل من آجال احلصول على بعض الوثائق والرتاخيص اإلدارية (مثل شهادة استغالل 
الوحدات الصناعية، وشهادة امللكية، وتقييم املمتلكات العقارية، وترخيص استرياد واستخدام 

 املنتجات احلساسة ، اخل)؛
- وضع مواعيد حمددة للرد على الوثائق اإلدارية الرئيسية (مثل البطاقة الضريبية، السجل التجاري، 

اخل) 
- حتقيق "برنامج احلكومة اإللكرتونية" فيما يتعلق بالوثائق اإلدارية األساسية واخلدمات العامة 

 الرئيسية اليت ميكن الوصول إليها دون احلضور اجلسدي للمعين. 
- إنشاء شباك وحيد للحصول على املشورة والدعم لرواد و حاملي املشاريع ألول مرة، لتكون 
اخلدمة موحدة و حميطة جبميع االختصاصات (مثل خدمات السجل التجاري، الغرفة التجارية 

 والصناعية وغرف احلرف، ومصاحل الضريبية، اخل)؛
- ربط خمتلف اإلدارات مع قاعدة البيانات الرقمية إل�اء نزيف تقدمي امللفات اإلدارية الزائدة عن 

احلاجة، 
- مراجعة القانون التجاري وجعله يتماشي والواقع االقتصادي (مثل األشكال القانونية 

 للمؤسسات، قانون الـتأمينات، ونظام اإلفالس والتسوية القضائية، اخل)؛

 الوصف

 املشرف على التنفيذ اهليئات ذات الطابع اإلداري (التجارة-الصناعة)-وزارة الداخلية-املركز الوطين للسجل التجاري
 تاريخ التنفيذ 2018 –الفصل الثلث 2017الفصل الثالث

  

 15اإلجراء    تسريع وترية المركزية اإلدارة
الدولة: 

- إنشاء نسق إقليمي لكل اإلدارات االقتصادية وحتميلها املسؤولية حول التنمية اإلقليمية؛ 
- إعطاء اإلدارات االقتصادية اإلقليمية الصالحيات احلقيقية اليت ال تتطلب اللجوء إىل اإلدارة 

املركزية. 
- نشر توجيهات اإلدارات املركزية إىل اإلدارات االقتصادية اإلقليمية؛ 

 - السهر على ترمجة توجيهات اإلدارات املركزية على املستوى اإلقليمي؛

 الوصف

 املشرف على التنفيذ اهليئات ذات الطابع االقتصادي
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

 
 

 

 16اإلجراء    حتسني تدخل اجملموعات احمللية واهليئات املتخبة
الدولة:   الوصف
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- تكوين ممثلي اجملموعات احمللية واملنتخبني احملليني على أجبديات الضرورات االقتصادية؛ 
- تعزيز قدرات اجلماعات احمللية؛ 

- مراجعة دور ومسؤولية املنتخبني احملليني يف املسائل االقتصادية. 
- مراجعة دور ومهام اجملموعات احمللية؛ 

- إعطاء األولوية للحوار والتشاور مع املمثلني احملليني قبل أي سياسة عامة اقتصادية و/أو 
 اجتماعية.

 املشرف على التنفيذ وزارة الداخلية-وزارة التجارة-وزارة الصناعة
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الرابع 2017الفصل الثالث 

 

 17اإلجراء    تبسيط إجراءات مشاركة املؤسسات يف مناقصات الصفقات العمومية
الدولة: 

- اخلفض من مبلغ الضمان املايل املفروض على الصفقات؛ 
- إنشاء آلية للضمان املايل للمؤسسات الضعيفة القدرة املالية (على سبيل املثال التعاضدية اليت 

تأيت من مسامهات الدولة واملسامهات الطوعية للمؤسسات املنخرطة فيها)؛ 
- تيسري شروط املؤسسات الصغرية واملتوسطة الراغبة يف االنضمام معا لتحقيق الصفقات العمومية 

- تقليل عدد الوثائق اإلدارية املطلوبة؛ 
- طلب الوثائق اإلدارية فقط عند منح الصفقة. ولتقدمي العرض ينبغي أن تكون رسالة التزام فقط؛ 

)والرشوة؛ Délit d’initié- احلد من نطاق جرائم التداول من الداخل (
- التقليل من السلطة التقديرية للدولة. 

- النشر وبشكل منتظم قائمة املستفيدين من الصفقات املمنوحة وتفاصيل أوراق ملف عروضهم  
- جعل إلزامية دفع مستحقات املؤسسات على اإلدارات و املؤسسات العمومية يف مدة ال تتجاوز 

 يوما. 30
 

املؤسسات: 
- احرتام االلتزامات املقدمة خالل تقدمي العروض وأن تكون قادرة على تقدمي امللفات اإلدارية إذا 

منحت الصفقة؛ 
 - التنظيم يف شكل جمموعات لتقدمي العروض واملشاركة يف الصفقات العمومية.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ املؤسسات العمومية الكربى اآلمرة
 تاريخ التنفيذ 2018-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

  

 

: تعزيز فرص احلصول على العقار الصناعي وحتسني تسيري املناطق الصناعية 6اهلدف 
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 :اإلشكالية

- احلصول على العقار الصناعي يشكل عقبة حقيقية لتطوير االستثمار؛ 
- نظام منح العقار يفتقر إىل الشفافية وال يستجيب دائما إىل املنطق االقتصادي؛ 

- إدارة املناطق الصناعية غري مرضية بالنسبة للمؤسسات. 
 - إدارة املناطق الصناعية ال تشجع االستثمار.

 اإلجراءات:

 18اإلجراء  إعادة النظر يف منط تسيري وتوزيع املناطق الصناعية  
الدولة: 

- إنشاء مناطق صناعية جديدة (على سبيل املثال: على طول الطريق السريع الشرق-الغرب)؛ 
- ختصيص مناطق صناعية حسب أنواع األنشطة قصد تعزيز التكامل من املنبع (على سبيل املثال 

منبع الزراعي مع الصناعة الغذائية)؛ 
- اعتماد منط إدارة خاصة لتسيري وتشغيل وصيانة املناطق الصناعية، على أساس دفرت أعباء وتنازل 

أين تبقي الدولة تتحمل بعض االلتزامات (على سبيل املثال: ضمان املرافق مثل املياه والغاز)؛ 
- تشجيع ظهور مهنة "املطور الصناعي" الستكمال جهود الدولة يف تنفيذ وإدارة املناطق الصناعية 

احلديثة والعملية؛ 
 

اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل: 
- مجع من عند املنخرطني العقبات النامجة عن حالة املناطق الصناعية؛ 

- تقدمي مقرتحات لتحسني تسيري املناطق الصناعية؛ 
- حشد منخرطيها حول إجراءات حمددة للتعاون فيها هبدف حتسني نطاق ونوعية اخلدمات اليت 

تقدمها املناطق الصناعية؛ 
 

املؤسسات: 
 - املشارك يف حتسني اخلدمات اليت تقدمها املناطق الصناعية؛

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة الصناعة-الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل األول 2017الفصل الثالث 
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 19اإلجراء     إعادة النظر يف جهاز تسيري و منح العقار الصناعي
الدولة: 

- القيام حبصيلة حول الشكل التنظيمي لتوزيع العقار الصناعي؛ 
- يعهد منح العقار الصناعي ملسريي املناطق الصناعية على أساس معايري حمددة مسبقا. 

- زيادة العرض العمومي من حيث العقار الصناعي واالقتصادي والزراعي ووضعه يتماشى 
والسياسات االقتصادية (مثل املناطق اجلغرافية املوجهة للرتقية وقطاعات النشاط للتشجيع،  اخل)؛ 

- خفض تكلفة احلصول على للعقار. 
- حجز نظام االمتيازات فقط لفرتة وحيدة و املتمثلة يف تنفيذ مشاريع استثمارية. عدا ذلك، 

تكريس مبدأ امللكية الكاملة. 
- تكوين "مقيمني عقاريني" و/ أو توقيع اتفاقيات مع خرباء عقاريني، مع تسقيف معدالت 

أسعارهم. 
- تبسيط امللف اإلداري للتسوية العقارية؛ 

- إنشاء فريق متخصص لتسوية العقار وبسرعة يف كل األحواض الصناعية؛ 
 - تقليل التأخري يف احلصول على تراخيص التنقيب.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة الصناعة واهليئات حتت الوصاية
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الرابع 2017الفصل الثالث 

 

: مرافقة تطوير وتنافسية املؤسسة  7اهلدف 
: اإلشكالية

- العرض الوطين من املنتجات واخلدمات املوجهة للمستهلكني، ال يستجيب، أو ال يغطي إال جزئيا من االحتياجات االقتصادية 

واالجتماعية، والباقي معظمها تأيت عن طريق االسترياد. 
- األنشطة الصناعية القائمة ال ترتجم وتواكب التغريات االقتصادية الدولية؛ 

- برامج الدعم احلالية ليست موجهة حنو حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات وتطويرها، بل هي برامج ذات بعد إداري. 
- إجراءات اإلندماج فيها ليست دائما شفافة ومعلنة. 

- األجهزة احلالية ليس هلا تأثري كبري على اإلنتاج والشغل؛ 
- برامج الدعم احلالية ليست موجهة حنو القدرة التنافسية والتطوير؛ 

- املؤسسة تعاين من ضعف التحكم تكنولوجي وأيضا من ختلف من حيث اجلودة واالبتكار؛ 
- املؤسسة ال تتلقى دعما كبريا يف أمناط التسيري والتقنية والتكنولوجية. 

- غياب  و/أو عدم فاعلية املراكز التقنية؛ 
- التفاعل و التنسيق بني املؤسسة واجلامعة ليس ديناميكي مبا فيه الكفاية، 

- ضعف معدل االندماج الصناعي و نسيج من مؤسسات املناولة مبعثرة ال تغطي مجيع التخصصات. 
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- الشبكة والقدرة احلالية للمناولة من الباطن ليست قادرة على استبدال العرض املستورد من قطع الغيار، والسلع الوسيطة، وتكاليف 

الصيانة، اخل . 
- املؤسسات العمومية الكربى اآلمرة ال يقومون بدورهم "كمحفز" للمناولة. 

 - تكلفة استرياد املناولة باهظة؛

 

 اإلجراءات:

 20اإلجراء    تطوير أجهزة (برامج) دعم تنافسية املؤسسات

الدولة: 

- تقييم أثر أجهزة الدعم املختلفة لتأهيل املؤسسات (املمولة من خزينة الدولة أو يف إطار التعاون) 
- تنصيب "جلنة" على مستوى الوزارة األوىل تكلف بالتنسيق ومتابعة أجهزة دعم القدرة التنافسية 

للمؤسسات. 
- إطالق محلة إعالمية تستهدف املؤسسات عرب اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل جلمع 

احتياجاهتم من التأهيل. 
- إشراك املؤسسات من خالل اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل للمشاركة يف تصميم 

سياسة تطوير تنافسية املؤسسات. 

 - النظر يف نقاط الضعف واحتياجات املؤسسات حني التفاوض يف برامج التعاون؛
- منح جزء من برامج الدعم للمؤسسات العمومية احمللية مبا فيها تلك املتنازل عنها كليا أو جزئيا. 

- القيام بتقييم لكل الربامج، سواء كان وطنيا أو يف إطار التعاون قبل إطالق برامج آخرى. 
- تكوين اجلهاز الفين املكلف بتسيري برامج دعم للمؤسسات 

 
املؤسسات: 

- االخنراط يف خمتلف برامج التأهيل والدعم لزيادة قدراهتا وأداءها. 
- إلزام املوردين باحرتام املعايري الدنيا للجودة (املعايري واملمارسات املقبولة من قبل املهنة) 

للمنتجات واخلدمات لتحسني نوعية املنتجات النهائية. 
- االستثمار يف حتسني جودة منتجاهتا وخدماهتا (مثل إدخال تكنولوجيات جديدة، وحتديث 

أدوات وأساليب اإلنتاج،  اخل)؛ 
 - دعم جهود تنمية فروع النشاطات مع احملافظة على مصاحلهم.

 
اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 

- لعب دور جهة االتصال ملختلف برامج الدعم املختلفة يف عملية تنفيذها؛ 

 الوصف
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- تعميم اإلرشاد حول برامج الدعم لفائدة أعضائها. 
- مساعدة أعضائها لالستفادة من برامج الدعم؛ 

 - تنظيم تبادل اخلربات
الوزارة األويل-املؤسسات املسرية ألجهزة الدعم-اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل-

 املؤسسات
 املشرف على التنفيذ

 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 
 

 

 21اإلجراء  إنشاء وتطوير املركز التقنية املتخصصة  
الدولة: 

- إنشاء مراكز تقنية للقطاعات ذات األولوية. 
- متوقع املراكز التقنية بالقرب من املناطق الصناعية الكربى. 

- إعادة النظر يف القانون األساسي للمراكز التقنية ملشاركة مادية و غري مادية للمؤسسات. 
- جعل من مهام املراكز التقنية القائمة فعلية؛ 

- توفري خمابر لفائدة املراكز تقنية وكذا املعدات املناسبة واملوارد البشرية؛ 
- تعزيز وظيفة البحث والتطوير للمراكز التقنية؛ 

- إسداء املراكز التقنية وظيفة اإلرشاد حول املعايري والتكوين؛ 
 - دمج املراكز التقنية يف منطق االبتكار، ورقمنة ونشر التكنولوجيات اجلديدة؛

 

اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 
 - إرشاد حول مهام املراكز التقنية ألعضائها وتشجيعهم على استخدام اخلدمات اليت يقدمو�ا.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة الصناعة
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

 
 22اإلجراء    االستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة وفروع النشاطات املستقبلية

الدولة: 
- دعم التكوين يف الشبكات الرقمية. 

- تشجيع، من خالل برنامج وطين خاص، الرقمنة وعلى نطاق واسع األنشطة االقتصادية واالجتماعية؛ 
- دعم الصناعات اإلنتقالية يف جمال الطاقة (على سبيل املثال: توفري الطاقة، والطاقة املتجددة، والطاقة 

النظيفة، والكيمياء اخلضراء ، اخل)؛ 
- دمج فروع تكوينية وختصصات جديدين (مثل مواد تكوينية جديدة، والتكنولوجيا احليوية، اخل)؛ 

- مرافقة املؤسسات يف عملية مكننة مراكز التصنيع ذات التحكم الرقمي بواسطة احلاسوب ... لتحسني 
اإلنتاجية واجلودة؛ 

املؤسسات: 

 الوصف
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- االستثمار يف التكنولوجيات الرقمية اجلديدة خاصة تلك املتعلقة بتحديث نظم إنتاجها (سلع أو 
خدمات)؛ 

- االستثمار يف املؤسسات ذات املشاريع املطورة للقطاع الرقمي 
 )  لدعم املؤسسات الناشئة business angels- إطالق األندية املسماة "مالئكة األعمال" (

اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 
 - مرافقة ومساعدة أعضائها يف �جها الرتقيمي و املسح الضوئي.

وزارة الصناعة-وزارة التعليم العايل و البحث العلمي-وزارة التعليم- وزارة التكوين واملهين-وزارة الربيد و 
 املواصالت والتكنولوجيات الرقمية  

 املشرف على التنفيذ

 تاريخ التنفيذ 2020-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 
 

 23اإلجراء    تفعيل العالقة بني اجلامعة ومراكز التكوين واملؤسسات
الدولة: 

- وضع إطار عملي لتعزيز البحث و التطوير وتوجه حنو احتياجات املؤسسة، مبا يف ذلك أمتتة 
ومكننة العمليات الصناعية؛ 

- اعطاء مزيد من االستقاللية ملراكز البحوث اجلامعية لدعم احتياجات املؤسسات. 
- فتح فرع للمراكز اجلامعية يف املناطق الصناعية الكربى. 

- توفري التمويل للمختربات اجلامعة من طرف املؤسسات. 
- تقدمي املساعدات املادية وغري املادية للمؤسسات العاملة يف جمال البحث والتطوير؛ 

- تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف جمال التعليم العايل والبحث؛ 
- ترقية برامج التكوين للمهن الفنية يف القطاعات اإلسرتاتيجية. 

 
اجلامعات ومعاهد التكوين: 

- وضع الربامج البحثية لتلبية احتياجات فروع النشاط واملؤسسات. 
 - تكييف املناهج الدراسية الحتياجات االقتصاد؛

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي-اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل
 تاريخ التنفيذ 2020-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

 

 24اإلجراء    دعم تطوير املناولة الصناعية
الدولة: 

- حتديد القطاعات ذات األولوية واليت هي ضرورية وملحة للمناولة. 
- ضبط ختصصات مناولة الواجب تطويرها (املتواجدة) وتلك اليت ميكن إنشائها (غري موجودة)؛ 

- تقدمي مساعدات حمددة (عند اإلنشاء) حلاملي املشاريع يف ميدان املناولة؛ 
- مالئمة النظام الضرييب ألنشطة املناولة الصناعية؛ 

- السعي الستفادة أنشطة املناولة الصناعية لولوج  التكنولوجيات اجلديدة؛ 

 الوصف
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- تقدمي مزايا ضريبية حمددة لألمرين العموميني الذين يسامهون  يف هيكلة النسيج احمللي للمناولة؛ 
- تعزيز بورصات املناولة. 

 
املؤسسات: 

 - االخنراط يف برامج تطوير املناولة احمللية
 املشرف على التنفيذ وزارة الصناعة-وزارة املالية

 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل األول 2017الفصل الثالث 
 

 

 

 25اإلجراء    تطوير جهاز تأطري التجارة اخلارجية
الدولة: 

 وتوسيع نطاق تغطيه. FSPE- تعزيز التدابري املنصوص عليها يف الصندوق اخلاص لرتقية الصادرات 
- التكفل بصفة كاملة حبقوق املشاركة يف املعارض والصالونات يف اخلارج. 

- تنظيم معارض للمنتجات اجلزائرية يف اخلارج. 
-إشراك  املمثليات الدبلوماسية يف تعزيز املنتج اجلزائرية يف اخلارج. 

- إنشاء مناطق حرة موجهة خصيصا لتطوير األنشطة املوجهة حنو التصدير؛ 
- مشاركة املتعاملني االقتصاديني يف حمادثات اتفاقيات التبادل احلر. 

- رفع إجبارية طلب اإلعفاء اجلمركي، و اليت هتدف اليوم لتغطية اجلانب اإلحصائي فقط. حيث ميكن 
 CNISهلياكل أخرى توفيها، مبا يف ذلك املركز الوطين لإلعالم اآليل و اإلحصائيات التابع للجمارك 

دون إضافة خطوة إدارية إضافية للمتعامل االقتصادي؛ 
- إعطاء مزيد من الشفافية لنظام تراخيص االسترياد. 

- السماح للمؤسسات اليت ترغب بفتح ممثليات يف اخلارج: 
- تكوين موظفو اجلمارك - مبنطق الدعم االقتصادي وليس املراقبة القمعية. 

- تقليص وقت اجلمركة، والذي حيسب باأليام، وجعلها أقرب إىل متوسط املقبولة عامليا (بالساعات)؛ 
- مراجعة طريقة تفتيش األعوان يف مناطق املوانئ واحلدود من أجل نظام تعويضهم يتناسب عكسيا مع 

الوقت املنقضي من السلع؛ 
- السماح بتطبيق بعض النظم اجلمركية املأذون هبا يف قانون اجلمارك، ولكن غالبا ما ترفض بسبب اجلهل 

البسيط أو سوء الفهم. 
 - جعل اإلجراءات على مستوي املوانئ بني خمتلف املتدخلني على مستوي احلدود غري مادية  (مصاحل 

املوانئ، مصاحل مراقبة اجلودة، وعمالء الشحن وغريها)؛ 
- مراجعة تنظيم اهلياكل املتدخلة على مستوى احلدود واليت ال ينبغي أن ختضع، على سبيل املثال، 

للساعات اإلدارية، واليت ميكن أن حتدث تأخريات ضارة على التجارة اخلارجية. 
 

اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل: 
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- وضع جهاز لليقظة حول التجارة اخلارجية واقرتاح اإلجراءات التحسينية. 
- التدخل على مستوى اإلدارات املعنية يف حالة بروز مصاعب يتم التبليغ عنها من طرف أعضائها؛ 

 - تشجيع األعضاء، الذين باستطاعتهم، تصدير منتجاهتم و/أو خدماهتم؛
 املشرف على التنفيذ وزارة التجارة-بنك اجلزائر-اجلمارك 

 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 
 

 

 

 

 

  26اإلجراء     عصرنة نظام الصرف
 :الدولة

 - إنشاء سوق ألجل للعملة الصعبة لفائدة املؤسسات.
- تكليف البنوك على تسيري العملة الصعبة املوجهة للتصدير خارج احملروقات وخارج موارد اجلالية 

املغرتبة؛ 
- تكريس على أرض الواقع إمكانية تنصيب أعوان للصرف. 

 على النحو املنصوص DZD- حتديد رزنامة (جدول زمين) حمدد لتحويل كامل من رمز الدينار 
 عليه يف قانون النقد والقرض

 الوصف

 املشرف على التنفيذ بنك اجلزائر
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 
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 : متويل النشاط االقتصادي3احملور 

 .) من أجل تقدمي خدمات أفضل للمؤسساتBEF: تعزيز قدرة البنوك واملؤسسات املالية (8اهلدف 

اإلشكالية: 
معدل تغطية البنوك غري كايف  -

- النظام املصريف احلايل يرتكز على األنشطة التجارية وال يرافق مب فيه الكفاية احتياجات األنشطة اإلنتاجية. 
- نقص تكوين موظفي البنك. 

- شروط البنك ثقيلة (ارتفاع سعر الفائدة – سلم األرباح غري معلن)؛ 
 - إدارة األقساط وغريها من الفوائد الناشئة بعد مواعيد استحقاق القيمة)؛ TR- نقص شفافية البنوك (النسبة املرجعية 

- غياب وجود هيئات تنقيط املؤسسات من أجل تسيري أفضل لعملية التمويل؛ 
 - عملية قرار منح القروض بطيئة.

 اإلجراءات:

 27اإلجراء  رفع القدرات التمويلية للبنوك واملؤسسات املالية  
الدولة: 

- السماح للبنوك، دون احلصول على موافقة مسبقة من بنك اجلزائر، توسيع شبكة فروعها 

وتواجدها يف املناطق من أجل أن تتقرب أكثر للمؤسسات، وتشجيع املنافسة ودور الوساطة 
  سنوات.5املالية،  على سبيل املثال عتبة ثالثة أضعاف على الشبكة على مدى 

   - السماح وتسهيل االستثمار لفائدة اجلزائريني إلنشاء بنوك جديدة، أين يتواجد ممثل بنك 
اجلزائر  يف جملس اإلدارة مبقعد من شأنه أن يسمح ضمان االمتثال لألحكام القانونية و اللوائح. 

- إنشاء صندوق لدعم االستثمار الناشئة ألول مرة و/أو ضامن التمويل من ممولني آخرين؛ 
- عدم جترمي أفعال تسيري البنوك للمسئولني وتقييم مديري البنوك العمومية على النتائج السنوية، 

وليس على وجهة القروض املمنوحة؛ 
 - توجيه البنوك يف اجتاه إدارة املخاطر وليس جتنب املخاطر؛

- توجيه تكوين إطارات البنوك حنو الكفاءة يف تسيري املخاطر؛ 
- ختفيف إجراءات القروض املشرتكة لالئتمان من أجل تقاسم أفضل للمخاطر. 

- رفع معدالت نسبة الودائع ملزيد من استقطاب مدخرات القدرات املتاحة؛ 
- التخفيف من شروط و إجراءات االستفادة من موارد الصندوق الوطين لالستثمار بواسطة رفع 

  مليون دينار جزائري كحد أدين،100نسبة املشاركة ب  
 

 الوصف
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- تشجيع إنشاء مؤسسات رأس املال املخاطرة اخلاصة والعامة وطنية وإعفائها من الضرائب من  
دخلها. 

- اختاذ إجراءات حتفيزية للجوء إيل مؤسسات رأس املال املخاطرة/ رأس مال اإلستثمار. 

)  من خالل تنويع عروضها مع PNB- السماح للبنوك بزيادة ناتج دخلها الصايف البنكي (
منتجات جديدة (مثل منتجات التأمني)؛ 

- فرض احلد األدىن من األجلني املتوسط والطويل املدى القابلة للتمويل من قبل البنك لتحفيز 
شبكة من الوكاالت البنكية للعرض على املنافسة بنوك االستثمار. وبذلك تتم عملية تنشيط 

الشبكات البنكية  واليت من شأ�ا أن جتعلها أكثر نشاطا يف دورها كوسيط. 
- اعتماد خمطط تكويين مكثف للعمال  املكلفني بالعالقات مع العمالء وتسيري املنتجات املالية؛ 

- الالمركزية قرار منح القروض البنكية؛ 
 - وضع أداة لتنظيم معدالت نسبة العمولة البنكية املطبقة على املؤسسات.

 املشرف على التنفيذ وزارة الصناعة-وزارة املالية-بنك اجلزائر

 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل األول 2017الفصل الثالث 
 

 28اإلجراء   تفعيل بورصة اجلزائر
الدولة: 

- وضع حيز التنفيذ خمطط وبرنامج مرافقة للمؤسسات الراغبة لالكتتاب يف البورصة. 
- إنشاء مدرسة البورصة، مع برامج تكوينية أولية ومستمرة جتاه األطراف الفاعلية يف بورصة. 

 للمؤسسات متهيدا لدخول البورصة. Hawkama- تنظيم دورات تكوينية مع معهد حوكمة 
- ضبط حوافز حمددة لتحفيز املؤسسات لإلدراج ضمن البورصة. 

- إدخال ضمن البورصة عدد كاف من املؤسسات العمومية يف طور النمو؛ 
- اشرتاط يف العلميات الكربى للخوصصة انضمام املؤسسات اليت متت خصخصتها إيل البورصة. 

- حتسني النظام احلايل للتداول إيل مستويات متقاربة من املعايري الدولية؛ 
 - حفظ معاملة ضريبية حمفزة للمتعاملني املنخرطني يف البورصة.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة املالية-وزارة الصناعة
 تاريخ التنفيذ 2018-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

 

 

  : توسيع وتنويع العرض التمويلي املوجه املؤسسات:9اهلدف 
 اإلشكالية:
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- نقص املنتجات املالية املعروضة، وخاصة منتجات متويل أعلى امليزانية. 

- إجراءات احلصول على التمويل مرهقة؛ 
- شروط احلصول على القروض صعبة املنال (الضمانات)؛ 

 - عدم وجود تدابري خاصة للمؤسسات اليت جتتاز مرحلة صعبة.

 اإلجراءات:

تطوير عروض متويلية أكثر مالئمة الحتياجات املؤسسات (املؤسسات الصغرية واملتوسطة-
 املؤسسات ذات احلجم  املتوسط-املؤسسات الكربى)

 29اإلجراء 

 :الدولة
- بلورة كل حمفظة املنتجات البنكية على حمور االستغالل وحمور االستثمار: التأجري التمويلي ورأس 

 مال املخاطرة ...
- التخفيف من شروط الضمانات املالية احلقيقية اليت تقدمها املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودمج 

ضمانات مالية يف التشريعات البنكية اليت حتد اللجوء إيل تعبئة  الضمانات العقارية 
 والشخصية.

السماح للمؤسسات العمومية لفتح حسابات لدي البنوك اخلاصة  -
- تطوير أدوات التمويل خاصة عند إنشاء أو توسيع املؤسسات مثل املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة. 
- تأطري، أو تسقيف، أسعار الفائدة على القروض البنكية؛ 

٪ أكثر مرونة لتمويل املشاريع االستثمارية مبا يف ذلك 30٪ -70- جعل من مبدأ التمويل 
تلك اليت تعترب ذات مردودية (رحبية) من قبل البنك. 

- دمج صناديق الضمان يف خمطط التمويل للحد من املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك. 
- توفري حوافز خاصة للمشاريع اليت تقع ضمن السياسة القطاعية/اإلقليمية املعتمدة (انظر 

أعاله)؛ 
- تفضيل القروض طويلة األجل للمشاريع االستثمارية ذات النضج البطيء. 

- تفضيل اللجوء إيل إنشاء قطب متويلي للمشاريع اخلاصة ذات األمهية الكربى. 
)  بعد تقدميه 01- إلزام البنوك لتقدمي رد على كل ملف استثمار خالل فرتة شهر واحد (

 للبنك واعتماد إجراءات شفافة من حيث معاجلة الطعون؛

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة املالية-بنك اجلزائر-البنوك التجارية
 تاريخ التنفيذ 2018-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 
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 30اإلجراء  اعتماد إجراءات خاصة بالنسبة للمؤسسات اليت تواجه صعوبة
الدولة: 

- حتسني نوعية تقييم املخاطر يف عملية الفحص األويل للملف من خالل تشكيل قاعدة بيانات 
ذات صلة خبصوص مردودية (رحبية) قطاع النشاط ونوعية املرقني (صاحب املشروع). 

- وضع شروط قبول لالستفادة من املعاملة اخلاصة. 
- إعطاء احلرية للبنوك لتسيري هذه القضايا الصعبة وذلك هبدف احلفاظ على أنشطتها؛ 

- إعطاء األولوية مللفات إعادة جدولة الديون وتوسيع فرق حتصيل الديون و متابعة امللفات 
الصعبة. 

- تسهيل عملية شراء القروض بني البنوك، وتوفري دعم مشروط لضمان صندوق خاص لدعم 
األنشطة اليت يقرر مرافقتها. 

- إتاحة الفرصة إللغاء الفائدة و الرسوم البنكية للمؤسسات اليت تتواجد يف الصعوبة، مثال ابتداء 
من ثالث أجل للدفع غري مدفوع. 

- إتاحة الفرصة إلعادة جدولة سداد القروض على مدى فرتات ترتاوح من عشرة إيل مخسة عشر 
سنة. 

- باملوازاة مع ذلك، إمكانية توفري متويالت لالستغالل و/ أو لالستثمار. 
- منح التسبيقات التمويلية الالزمة الجناز الصفقات العمومية، و باملقابل توطني الصفقة عند 

 احلصول عليها؛

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة املالية-بنك اجلزائر-البنوك التجارية
 تاريخ التنفيذ 2018-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

 

 

 

 

 : النظام الضرييب 4احملور 

 : ختفيض الضغط الضرييب والشبه الضرييب على املؤسسات 10اهلدف 
اإلشكالية 

بسبب عدم القدرة يف توسيع القاعدة الضريبية، فإن العبء الضرييب يتحمل فقط من قبل املشرتكني فقط (املؤسسات والعمال فقط)؛  -
- النظام الضرييب ال يشجع على االستثمار؛ 
- النظام الضرييب احلايل ال يفضل الشفافية؛ 

- النظام الضرييب احلايل معقد ويفتقر إىل املرونة؛ 
 - النظام شبه جبائي ال يشجع على التشغيل؛

 اإلجراءات:
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 31االجراء   التخفيف من الضغط الضرييب على املؤسسات
الدولة: 

 فيما خيص IRG و الرسم على الدخل العام IBS- يتعلق بالضريبة على أرباح املؤسسات  
األرباح اإلسراع يف سن نصوص تنفيذية متعلقة بالتدابري الضريبية الواردة يف قوانني املالية. 

- التخصيص لفائدة املؤسسات أحكام جبائية خمففة يف جمال الذمم على األسهم و املخزنات اخل 
- رفع سقف رقم األعمال للمؤسسات اخلاضعة للضريبة اجلزافية املوحدة. 

  على املنتجات األساسية؛ TVA- اعتماد خفض معدل الضريبة على القيمة املضافة
 على الرواتب اليت تدفعها املؤسسات. IRG- اعتماد نسبة منخفضة على الرسم على الدخل العام 

. IBS- خفض معدل الضريبة على أرباح املؤسسات 
- حذف االزدواج الضرييب فيما املوزعة. 

- خفض معدل الضريبة على األرباح املعاد استثمارها. 
 - ختفيض األعباء االجتماعية اليت تدفعها املؤسسات.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة املالية-وزارة العمل-اجمللس الشعيب الوطين
 تاريخ التنفيذ 2018-الفصل الرابع 2017الفصل الثالث 

 

 32االجراء   توسيع القاعدة الضريبية
الدولة: 

- القيام حبصيلة للعمليات األخرية للمطابقة الضريبية والشبه الضريبية والعفو الضرييب؛ 
- على ضوء نتائج هذه التقييمات تقرتح تدابري للنجاح وتصحيح اإلجراءات الغري عملية. 

- توسيع القاعدة الضريبية من خالل مرافقة إضفاء الطابع الرمسي على األطراف الفاعلة الغري رمسية. 
 بالنسبة ألنشطة التوزيع؛ TAP- إزالة الرسم على النشاط املهين 

- رفع سقف رقم أعمال املؤسسات اخلاضعة للضريبة اجلزافية املوحدة. 
- ختفيض األعباء االجتماعية املفروضة على الرواتب املدفوعة من قبل أرباب العمل ألول مرة. 
 - إعفاء الدفع بوسائل الكرتونية من أجل حماربة القطاع غري رمسي وتفضيل مصرفية االقتصاد؛

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة املالية-وزارة العمل-اجمللس الشعيب الوطين
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل األول 2017الفصل الثالث 

  

 

 

: حتسني العالقات بني إدارة الضرائب ودافعي الضرائب. 11اهلدف 

 اإلشكالية
- النظام الضرييب احلايل معقد ويفتقر إىل املرونة؛ 

- اإلجراءات الضريبية مرهقة ومكلفة وبطيئة. 
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- العالقة بني إدارة اجلباية ودافعي الضرائب متوترة وغري مواتية للحوار. 

 - املؤسسات تشكو من الظلم يف إطار عمليات التحقق والرقابة الضريبية.

 اإلجراءات:

 33اإلجراء     ختفيف اإلجراءات الضريبية
الدولة: 

- تبسيط مجيع اإلجراءات الضريبية يف جمال التصرحيات ، والدفع، والطعن واالحتجاج والتقليل من 
وقت العمليات. 

- استبدال التعامل الورقي بإدخال اإلعالم اآليل يف مجيع اإلجراءات الضريبية (التصرحيات، 
ومستخرج الضرائب ودفع الرسوم و...)؛ 

- منح اإلمكانية حليازة حسابات مرتبطة بالنسبة للمتعاملني الذين هلم مسامهة و نشاط على 
مستوي أحناء الوطن؛ 

- توسيع استخدام التصرحيات الضريبية عرب شبكة اإلنرتنت؛ 
- تعزيز احلوار بني املتعاملني وإدارة الضرائب يف حالة النزاع 

 - تبسيط إجراءات املراقبة الضريبية  وتقصري الوقت الالزم ملعاجلة الطلب؛

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة املالية
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الرابع 2017الفصل الثالث 

 

 34االجراء     تفضيل احلوار بني املتعاملني و إدارة اجلباية يف حالة النزاع
الدولة: 

- تبسيط إجراءات الرقابة الضريبية. 
- ضمان نشر كبري حلقوق مستخدمي إدارة اجلباية يف إطار عمليات التحقيق والرقابة الضريبية؛ 

- تقصري استخدام وقت معاجلة الطعون. 
- تأهيل اهلياكل الضريبية واجلمركية. 

- تكوين ورسكلة موظفي الضرائب واجلمارك؛ 
 - ختريج قضاة متخصصون يف القضايا الضريبية.

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة املالية
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

 : رأس املال البشري5احملور 

: تعزيز مهارات املوارد البشرية 12اهلدف 

اإلشكالية 
- لقد أصبحت مسألة اختصاص املوارد البشرية إشكلية رئيسية يف املؤسسات. 
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٪ من اجلامعيني  من يلتحق بالتخصصات التقنية والتكنولوجية؛ 10- فقط 

 - اجلهود املبذولة يف جمال التكوين املهين غري كافية.

 اإلجراءات:

 35اإلجراء     إشراك اجلهاز الرتبوي يف حتضري املوارد البشرية الكفئة
الدولة: 

 ).soft skills- توجيه التعليم حنو تعزيز "املهارات الناعمة" (
 - إدخال مادة تدريسية حول روح املقاوالتية.

- تشجيع تعليم اللغات. 
- تقوية و تعميم تدريس التكنولوجيات احلديثة؛ 

 
اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل 

 - عقد اتفاقيات مع هيئات التكوين  من أجل تعليم أكادميي وتكوين يف "املهارات الناعمة".

 الوصف

 املشرف على التنفيذ وزارة الرتبية الوطنية 
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

 

 

 36اإلجراء     ترقية العرض التكويين (التعليم العايل-التكوين املهين)
الدولة: 

- تشجع عمليات توأمة بني أفضل اجلامعات اجلزائرية وأفضل اجلامعات يف اخلارج. 
- اعتماد حوافز لتكوين املؤسسات. 

- إشراك اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل يف التكوين املتواصل ملوظفي املؤسسات 
األعضاء فيها. 

- اعتماد اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل  كمراكز للتكوين حول املهن. 
- احلرص على ضمان جلعل فعلية مهمة التكوين الذي تقوم به املراكز التقنية املتخصصة؛ 

- اختيار عشرات املدارس الكربى أو اجلامعات ومرافقتهم من أجل إنشاء قطب للتميز يف 
التخصصات اليت سبق حتديدها. 

- إشراك، من خالل احلوافز والطاقات الوطنية يف اخلارج يف إنشاء أقطاب التميز. 
- مطالبة املستثمرين األجانب بالنسبة للمشاريع الكربى، إنشاء مراكز للتكوين التقين وتنفيذ خطة 

 للنقل املعريف.
 

اجلامعات ومؤسسات التكوين املهين 
- حتديث برامج لرسكلة وتطوير مهارات التدريس والتكوين املهين؛ 

 الوصف
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- إحصاء اإلحتياجات من التكوين لفائدة املؤسسات، وخاصة تلك اليت تنشط يف القطاعات 
االسرتاتيجية؛ 

- بلورة وحتيني برامج التعليم العايل والتكوين املهين استنادا لنتائج اإلحصاء. 
- إنشاء يف مجيع هياكل التعليم العايل والتكوين املهين قسم مكلف بالعالقات مع املؤسسات. 

- تعميم تدريس تكنولوجيات املعلومات اجلديدة. 
   

 :اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل
- تنظيم أنشطة التكوين يف املهن لدعم املؤسسات التابعة هلا يف مسار التطوير؛ 

 
املؤسسات 

- اعتماد وتنفيذ برنامج سنوي للتكوين املستمر؛ 
 - اعتماد وتنفيذ خمطط لتسيري املسار املهين.

 املشرف على التنفيذ وزارة التعليم العايل و البحث العلمي-وزارة التعليم و التكوين املهنيني
 تاريخ التنفيذ 2020-الفصل الثالث 2017الفصل الثالث 

 

 : ترقية فرص العمل 13اهلدف 
اإلشكالية 

- ارتفاع معدل البطالة بني السكان من الشباب املنبثق عن نظام التعليم والتكوين؛ 
- املورد البشري غري مؤهل وغري عملي وبالتايل ضعف إمكانية التوظيف. 

٪ من الشباب املكونني هم من فروع التكوين، مبا يف ذلك اجلامعات، مما يؤدي إيل اخنفاض فرص العمل. 90- ما يقرب من 
- تعقد وثقل االلتزامات اليت جتب على املؤسسات أن ختضع هلا يف إطار عالقات العمل. 

 - تكلفة العمل عالية.
 اإلجراءات:

 37اإلجراء     إدخال مرونة أكرب على اجلهاز املنظم لعالقات العمل والتشغيل
الدولة: 

- ختفيف من االلتزامات املتعلقة بعقد العمل، مع احلفاظ على حقوق العمال. 
- إعادة النظر يف القواعد اليت حتكم االتفاقات اجلماعية. 
. ANEM- إجراء تقييم مستقل إلجنازات الوكالة الوطنية للتشغيل  

 على أساس نتائج التقييم. ANEM-  حتيني مهام الوكالة الوطنية للشغل 
- إنشاء أداة لتحليل سوق العمل ونشر النتائج املنبثقة. 

- تعزيز حجم املساعدات املوجهة للتكوين املهين لفائدة املؤسسات. 
- إعادة النظر يف تكوين القضاة مبا يتناسب والتقاضي احملايد واملتخصص يف النزاعات اليت تنشب 

بني العمال و املؤسسات. 

 الوصف
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 اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل
 - طبع دالئل حول بطاقات املهن.

 املشرف على التنفيذ وزارة العمل
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الرابع 2017الفصل الثالث 

 

 38اإلجراء     إدخال إجراءات حتفيزية للتخفيف من مبلغ التشغيل
الدولة: 

 سنوات األوىل من التوظيف)؛ 02- منح فرتة اإلعفاء الضرييب على األجور (مثال 
٪. 20- خفض تكلفة اشرتاكات أرباب العمل بأقل من 

  اليت يدفعها املوظف.IRG- تقليل حجم الرسم على الدخل العام 
-إعطاء اإلختيار ملسريي وإداريي املؤسسات اخلاصة لالخنراط يف الصندوق الوطين للضمان 

أو الصندوق الوطين للضمان اإلجتماعي لغري األجراء CNASاالجتماعي للعمال األجراء 
CASNOS 

 

 املشرف على التنفيذ وزارة العمل- وزارة املالية
 تاريخ التنفيذ 2019-الفصل الرابع 2017الفصل الثالث 

 

 

 جدول ملخص للمقرتحات

 

 احملور اهلدف اإلجراءات 

: وضع رؤية اقتصادية شاملة 1اهلدف  1 هيكلة وتنظيم حوار اقتصادي واجتماعي شاملني
 ومشرتكة

 

 : 1احملور 
احلكم الراشد  ودور  

 الدولة
تصميم منوذج للنمو تشاوري ومستدام ومالئم للسياسات 

 العمومية وفقا لذلك
2 

  توحيد تفسري  النصوص القانونية وتعميم عملية تنفيذها على 
 مستوى ربوع الوطن  

3 

 4   تطوير جهاز وإجراءات العدالة

: تفعيل دور األطراف الفاعلة 2اهلدف  5  إعادة النظر يف طريقة تسيري غرف التجارة و الصناعة
على مستوى البيئة املتوسطة اقتصاديا و 

 تعزيز التنسيق بينها
 

تعزيز التفاعل بني املؤسسة واهلياكل املؤسسية ذات الطابع   
 االقتصادي

6 

إنشاء اجلمعيات املهنية وتعزيز قدراهتا ومنظمات    تشجيع  7 
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 أرباب العمل
إعداد خارطة لنسيج املؤسسات خاصة املؤسسات الصغرية و 

 املتوسطة منها
: وضع نظام للمعلومة 3اهلدف  8

 االقتصادية 
 9 وضع مرصد للمؤسسات الصغرية و املتوسطة

: إعداد وضع حيز التنفيذ خلطة 4اهلدف  10 إعادة النظر يف النهج خبصوص األنشطة الغري رمسية
قصد إضفاء الطابع الرمسي احلقيقي 

 11 وضع سياسة إلدماج القطاع املنتج الغري الرمسي   لالقتصاد

وضع سياسة إلدماج األشخاص الذين ينشطون يف القطاع 

 االقتصادي الرمسي

12 

 13 تقوية التنافس الشريف ما بني املؤسسات      

: تبسيط اإلجراءات اإلدارية 5اهلدف  14 جعل العالقة بني اإلدارة و الفاعلني اإلقتصاديني أكثر مرونة
 للمؤسسات

 

 :2احملور 
 تنافسية املؤسسات 

 
 15   تسريع وترية المركزية اإلدارة

 16 حتسني تدخل اجملموعات احمللية واهليئات املنتخبة

 17   تبسيط إجراءات املشاركة يف مناقصات الصفقات العمومية

: تعزيز فرص احلصول على 6اهلدف  18 إعادة النظر يف منط تسيري وتوزيع املناطق الصناعية
العقار الصناعي وحتسني تسيري املناطق 

 الصناعية
 19   إعادة النظر يف جهاز تسيري و منح العقار الصناعي

: مرافقة تنمية املؤسسات و 7اهلدف  20 تطوير أجهزة دعم تنافسية املؤسسات

  حتسني قدرهتا التنافسية

   21 أنشاء و تطوير املركز التقنية املتخصصة  

 22 اإلستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة وفروع النشاط املستقبلية

 23   تفعيل العالقة بني اجلامعة ومراكز تكوين املؤسسات

 24   دعم تطوير املناولة الصناعية

 25 تطوير اجلهاز املؤطر للتجارة اخلارجية

 26 عصرنة نظام الصرف

: تعزيز قدرة البنوك واملؤسسات 8اهلدف  27 رفع القدرات التمويلية للبنوك واملؤسسات املالية    :3احملور 
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) خلدمة أفضل لصاحل BEFاملالية ( 28 تفعيل بورصة اجلزائر
 املؤسسات.

 

  التمويل  
تطوير عروض متويلية أكثر مالئمة الحتياجات املؤسسات 
(املؤسسات الصغرية واملتوسطة-املؤسسات ذات احلجم  

 املتوسط-املؤسسات الكربى) 

29 

: توسيع وتنويع عروض التمويل 9اهلدف  30 اعتماد إجراءات خاصة بالنسبة للمؤسسات اليت تواجه صعوبة
 املقدمة للمؤسسات

: ختفيض الضغط الضرييب و 10اهلدف  31 التخفيف من الضغط الضرييب على املؤسسات

 الشبه الضرييب على املؤسسات

 : 4احملور 
 اجلباية  

 

 

 32   توسيع القاعدة الضريبية   

 33 ختفيف اإلجراءات الضريبية 
: حتسني العالقات بني اإلدارة 11اهلدف  34   تفضيل احلوار بني املتعاملني و إدارة اجلباية يف حالة النزاع

 الضريبية ودافعي الضرائب.

 :5احملور  : تعزيز مهارات املوارد البشرية12اهلدف  35 إشراك اجلهاز الرتبوي يف حتضري املوارد البشرية الكفئة
  رأس املال البشري

 36   ترقية العرض التكويين (التعليم العايل-التكوين املهين) 

  إدخال مرونة أكرب على اجلهاز املنظم لعالقات العمل 

 والتشغيل  

 : ترقية فرص العمل13اهلدف  37
 

 38   إدخال إجراءات حتفيزية للتخفيف من مبلغ التشغيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (PREE) 2017اجلزء الثالث: مرصد متابعة  برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة 

)، هو عبارة عن مبادرة رائدة تطمح أن تكون فعالة وذات صلة، PREE 2017برنامج اإلصالحات االقتصادية للمؤسسة  (
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وموضوعية، كأداة للمساعدة يف اختاذ القرار ورصد اإلصالحات واإلجراءات التنفيذية اليت تتخذها السلطات العمومية وجمتمع 

األعمال. وبذلك سيتم إعطاء التمثيل احلقيقي ملناخ األعمال يف اجلزائر كما ينظر إليه من طرف الفاعلني يف هذا املناخ وكما هو مبادر 
 به من طرف اجلهات الفاعلة املشرعة واملنظمة له.

 )"OCA(مرصد مناخ األعمال "

 

 مرصد مناخ األعمال : األول يف اجلزائر

 

) O.C.Aمرصد مناخ األعمال اجلزائري ( ●
 هو آلية جديدة يف مسرح االقتصاد اجلزائري

 
● "O.C.A يقرتح متابعة تنفيذ "

اإلصالحات االقتصادية يف اجتاه املؤسسات 
 و مناخ األعمال يف اجلزائر

 
● "O.C.A مؤشرات ملناخ األعمال " سيقرتح

 الذي سيسمح مبعرفة مستوى تنفيذ اجلزائري

اإلصالحات املقرتحة من  طرف اجلمعيات 
املهنية  و منظمات أرباب العمل يف اجتاه 

 السلطات العمومية

 

● "O.C.A سيقرتح دمج مستويني من "
التحليل : الكمي (من خالل إعداد حتقيق 

وطين متثيلي على مستوى رؤساء املؤسسات) 
ونوعي (تقرير خربة على أساس املعطيات 

 الواقعية) 
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 مرصد مناخ األعمال : اهليكل
 الكمية -1  - النوعية2

 التحقيق و املالحظة احلوار
لإلصالحات التنفيذ الفعلي قياس 

االقتصادية من طرف السلطات 
 العمومية واألطراف الفاعلة األخرى

 استيعاب اإلصالحات  مدىقياس
االقتصادية من طرف رؤساء 

 املؤسسات
 

 على االنترنت االستطالع
 عدم االستطالع على االنترنت

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الكمية
 التحقيق

 استيعاب  مدىقياس
اإلصالحات االقتصادية من 
 طرف رؤساء املؤسسات
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 على االنترنت عدم االستطالع
 على االنترنت االستطالع

  
 

 -حتقيق على ضوء عينة متثيلية للمؤسسات اجلزائرية (قطاعات النشاط و حجم املؤسسات و املناطق)

 _ طريقة سرب اآلراء: حصية.
-االستطالع على اهلواء ( نصوص هاتفية قصرية-الويب ) + التوزيع املباشر ( استطالع متحصل عليه عن طريق اهلاتف و 

 الفاكس)
 - طريقتني للنشر :

       - حتسيين يف الوقت احلقيقي تعطى فقط التوجهات (حمدودة فقط للذين أجابوا)
        - تقرير فصلي ( أو باألحرى سداسي يف بدايته) على ضوء الشروط التمثيلية

 - مقارنة ظرفية ( فصلية _ سداسية _ السنة اجلارية و  املنتهية ) للمؤشر الرئيسي      
    و مؤشرات كل حمور تعطي التوجه للتطور أو الرتاجع   

 

                                                                               

 

 

 النوعية

  و املالحظةاحلوار

 التنفيذ الفعليقياس 
لإلصالحات االقتصادية من 
طرف السلطات العمومية و 
 األطراف الفاعلة األخرى

 حتقيق نوعي سنوي معد من طرف مستشار او مستشاري  ●

 PREEاهلدف هو قياس مستوى تنفيذ مقرتحات  ●

  (أو %) مستوى التنقيط و هذا لتسهيل الفهم10) و 5استعمال نفس هيكل املسح يف حماور مخسة ( ●

يقوم اخلرباء بتحليل القوانني و النصوص التطبيقية أو ال و كل معلومة إضافية كفيلة بوضع حيز التنفيذ لربنامج اإلصالحات  ●

 (PREE (2017االقتصادية للمؤسسة 
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 يعمل اخلرباء مع اجلمعيات املهنية و منظمات أرباب العمل العضوة بالتعاون مع   ●

                                                أرباب املؤسسات و فاعلني آخرين

يف النهاية يعدون تقرير آين يقيمون بالتقييم ( التنقيط ) باالعتماد على معيارية مصادق  ●
 عليها من طرف مجيع األطراف 

يستطيع اخلرباء إثراء التقرير بواسطة مالحظات و تقييمات طبقا للتطبيق مسح /  ●
 الفجوة 

● ( GAP/ SURVEY) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  جویلیة         2017        جانفي     2018  جویلیة                2018جانفي          


