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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 رئاسة الجمهورية

 
 

 

 بيان مجلس الوزراء
 2522 جوان 50ليوم األحد 
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الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير  ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس      

ُخّصص للدراسة  ،لمجلس الوزراء اجتماعا، 2522 جوان 50حد الدفاع الوطني، اليوم األ

حول ومشروع قانون  ،يتعلق بالنشاط السمعي البصريقانون مشروع  والمصادقة على

جاز نمدى تقدم مشروع إ ومتابعة، إلنجاز مشاريع استثمارية ،شروط وكيفيات منح االمتياز

البحر، ومشروع إنشاء بنك اإلسكان، وفتح وكاالت بنكية لتحلية مياه  ،ات جديدةخمس محط

باإلضافة إلى عرض خاص بزيارة السيد الرئيس في الخارج، وال سيّما في الدول اإلفريقية، 

 . تركيا وإيطاليا ي  إلى جمهوريت  

خالل  ،حول حصيلة النشاط الحكوميبعد االستماع إلى عرض السيد الوزير األول 

 ة:التالي واألوامر ، والتوجيهاتأسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات ،االخيريناألسبوعين 

 المتعلق بالنشاط السمعي البصري: ،أوال: مشروع القانون

 ودوره في ترقية ،أكد السيد الرئيس على أهمية مشروع قانون نشاط السمعي البصري -

في إطار حرية التعبير، بما يخدم الوطن والمواطن، باالبتعاد عن  ،الممارسة اإلعالمية

 والتوجه نحو االحترافية. ،في نقل الواقع ،األساليب غير المهنية

يات لمقتض اوضمان استجابته ،تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل اإلعالم الوطنية -

 .ة أو االستقصائيةالمتخصصالقضايا  ،معالجةما يتعلق ب يخاصة ف ،االحترافية



2 
 

    المتعلق باإلعالم، ومشروع القانون الخاص  ،طارقانون اإلالاستكمال إعداد مشروع  -         

 بالصحافة المكتوبة واإللكترونية.

 

دولة لألمالك الخاصة لل ،على األراضي التابعة ،شروط وكيفيات منح االمتياز بخصوصثانيا: 

  .والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية

 يلي: أكد السيد الرئيس على ما

بين مصالح الدولة  ،من أجل تحديد طبيعة العالقة ،مواصلة إثراء المشروع المقترح -

 .هبمختلف أنواع ،لمنح وتسيير العقار االقتصادي ،المزمع إنشاؤها ،والوكاالت العقارية

المكلفة بالعقار االقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق منح الوكاالت  -

 والحظائر، التي تشكل محفظتها العقارية.

 قراطية.ومن المنظومة البير ،تحرير كلّي لمسار المشاريع االستثمارية -

 في التعامل مع ملف العقار االقتصادي.، بحت تجارياعتماد منطق  -

 

 وفتح وكاالت بنكية بالخارج: اإلسكانإنشاء بنك مشروع بخصوص ثالثا: 

شهر واحد أقصاه  أجل،في  ،ينبإعداد النص القانو ،وجه السيد الرئيس وزير المالية -

 إلنشاء بنك اإلسكان.

بين الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط والصندوق  ،التحضير للمرحلة االنتقالية -

 لبنك اإلسكان. فعلي من أجل إطالق ،الوطني للسكن

ي ما فسيّ  بالخارج، ال ،مجلس الوزراء على استراتيجية فتح الوكاالت البنكيةوافق  -

 .الدول اإلفريقية

 

 :لتحلية مياه البحر ،جديدة بخصوص مدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات ا:رابع

مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد ب ،الحكومة ،أمر السيد رئيس الجمهورية

ية مياه لتحل ،المحطات الخمسإنجاز  ما يتعلق بتنفيذ مشاريع خاصة في ،غير التقليدية ،المائية

حن ون ،ماسيّ  ال ،بالماء الشروب ،تحسين تزويد المواطنينبما يسمح  ،في اآلجال المحددة ،البحر

 على أبواب موسم الحّر.
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 بخصوص قطاع النقل:: خامسا

ت وكالة الوطنية للدراسابين ال ،بالتراضي البسيط ،على مشروع صفقتين مجلس الوزراءوافق  

إلنجاز  ،شركات عمومية وطنيةل ،عينفي السكك الحديدية ومجمّ  ،نجاز االستثماراتومتابعة إ

 أم البواقي(.بوالية ة ـ عين البيضاء )شغال خط السكك الحديدية خنشلأ

المتعلق بارتفاع تكاليف  ،نشغال حجاجنا الميامينإلى اوقبل اختتام االجتماع، تم التطرق 

على  ،، حيث وافق مجلس الوزراءالدولية لهذا الموسم، بسبب الظروف االقتصادية ،الحج

ألف دينار، كما  055بخفض سعرها بـ وذلك  ،إلى البقاع المقدسة ،دعم تذكرة سفر الحجاج

 ،الذين دفعوا سعر التذكرة ،حجاجبتعويض اللوزير النقل  ،رئيس تعليماتهالأسدى السيد 

 التكاليف اإلجمالية للحج. ضمن

ين المتعلقة بالتعي ،القرارات الفرديةاالتفاقيات و من عدد على ،صادق مجلس الوزراء وفي األخير

 في وظائف عليا في الدولة. ،وإنهاء المهام  


