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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 رئاسة الجمهورية
 

  

 

 بيان مجلس الوزراء

  2222ماي   08ليوم األحد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع د عبد المجيد تبون، رئيس ترأس السي  

مناقشة مشروع لدراسة و خصص؛ مجلس الوزراءل اجتماعا، 2822ماي  80األحد  اليوم الوطني،

القانون الجديد لالستثمار، باإلضافة إلى مشروع قانون؛ يخص  شروط ممارسة األنشطة التجارية، 

 جبيالت، وملف الواليات الجديدة. اوكذا عرضين؛ يتعلقان بمتابعة مشروع منجم الحديد؛ بغار

صيلة األول، حول حبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية، واالستماع لعرض الوزير 

ه السيد نشاط الحكومة في األسب  الية:األوامر والتعليمات والتوجيهات الت رئيس الوعين األخيرين، وج 

 بخصوص مشروع القانون الجديد لالستثمار 

وحرصا على ديمومته، على أن إلى أهميته  نظرا الحكومة بمواصلة إثراء المشروع تكليف -

 . 2822ماي  91يعرض في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس 

 

 بخصوص مشروع قانون يتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية 

 .عة ومحفزة للمتعاملين االقتصاديينألجل رؤية واضحة تكون مشج   إعادة النظر في المشروع -

ع المستوردة، من خالل مراجعة قائمة المواد إعداد تصور شامل لمختلف المواد والسل -

 مرسوم تنفيذي.ب نشرهاالممنوعة من االستيراد، وتحديدها في اجتماعات الحكومة و

التأكيد على أن ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من االستيراد هدفه الحفاظ على اإلنتاج   -

 طنية.تلبية احتياجات السوق الوعه، وكذا الدفع بخلق نسيج صناعي قادر على يالوطني وتشج

خاصة في ما يتعلق بالسلع المجمركة في البند التعريفي  تطوير نظام مراقبة الواردات -

 "أخرى".
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وغالء أسعار المواد األولية، بالتوجه  ،تقلبات السوق الدولية اغتنام بضرورةومة ه الحكوج   -

 الوطني.المواد المنتجة محليا في تطوير اإلنتاج وفرة إلى استغالل 

، حليام لمختلف المواد المنتجة ،يتيح توفير اإلحصائيات الدقيقة ،استحداث بنك معلومات -

 ة.يتسمح بمعرفة احتياجاتنا الحقيق

 

 بخصوص ملف الواليات الجديدة 

على المواطن، وتقريب اإلدارة منه، لى تخفيف العبء إ كد السيد الرئيس أن استحداثها يهدفأ

 : مشددا على

ة تتيح رضياستحداث أو، البشرية لفائدة الواليات الجديدة  مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد  -

 .الكثافة السكانية تحديد المناصب تماشيا مع

في الواليات الجديدة، وذلك بمراعاة عامل  األولوية في مناصب الشغل المستحدثةإعطاء  -

لوين للموظفين"مسقط الرأس"  مع إمكانية فتح باب التوظيف عند األم،  الواليات من  الُمحو 

 الحاجة عن طريق المسابقة. 

 

  منجم الحديد غارا جبيالتبخصوص 

بشكل تكاملي مع مختلف المشاريع  ، مقاربة مدمجةتنفيذ هذا المشروع  االستراتيجي ضمن  -

 .محددة أجندة زمنية والبنى التحتية المرتبطة به، في إطار الصناعية

ل للمشروع في ما يتعلق بعمليات اإلنتاج والتصدير، وتقليالتشديد على األهمية االستراتيجية  -

 االعتماد على استيراد المواد األولية.

 في استحداث مناصب عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية. ،المشروع مساهمةعلى  التأكيد -

النطالق ا تسريعو للمشروع، ، مواكبة عبر الطرقاتوفق معايير خاصة،  ،النقلتحديث شبكة  -

 .واليتي تندوف وبشاربين ربط ي ،للسكة الحديدية في إنجاز خط

وافق مجلس الوزراء على االنطالق في المرحلة األولى من المشروع، نظرا لما وبناء عليه؛ 

 يمثله من مصدر هام لمداخيل البالد، وكذا أهميته الحيوية، في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا. 
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 بخصوص وضعية التكفل بالمشاريع االستثمارية العالقة 

ن ال  رتفاعا  مختلف المشاريع االستثمارية التي ُرفعت عنها العراقيل،ل محي نالعرض تضم 

 مشاريع جديدة تسلمت الرخص، 80مشروعا، بزيادة  199من إجمالي  069 إلىعددها 

 .امنصب 43.693ليصل مجموع الوظائف المستحدثة إلى  منصب شغل، 028و

 

اقيل عن هذه المشاريع، أكد وبعد تنويه السيد الرئيس بمجهودات كل الذين ساهموا في رفع العر

 على: 

عن المشاريع، من خالل حصر المشاكل استخالص الدروس من عملية رفع التجميد أهمية   -

 فادة منهالتكرارها مستقبال، وكذا االست، تفاديا في التجميد والتعطيل تبقيل التي تسب  والعرا

 لالستثمار المحلي.المؤطرة في مراجعة النصوص القانونية 

 . ةجديد وتنظيمها وفق رؤية ،في تهيئة المناطق الصناعية اإلسراع -

 

  توجيهات أخرى 

 

جديدة، وال فتح خطوط ل ،طائرة 99ة الجزائرية بشراء الترخيص لشركة الخطوط الجوي  -

، باإلضافة إلى اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع نحو بلدان إفريقية وآسيويةما سي  

 والحبوب.

 ف،تحسبا لموسم االصطيا للخطوط الجوية الجزائرية، ،على برنامج الرحالت الجديد موافقةال -

 مرسوم تنفيذي. ن ينشر بعلى أ

 لها، استغال ألجل  ،من النفايات الحديدية، ب الحجاراألوعية العقارية في محيط مرك   تطهير -

 باستحداث صناعات ونشاطات أخرى.  ب، مما سيسمحكمواد أولية في نشاط المرك  

 

التي تتضمن  ،القرارات الفرديةلس الوزراء على عدد من وقبل اختتام الجلسة، صادق مج    

 في وظائف عليا في الدولة. ، ، وإنهاء مهام  تعيينات

 

 

  


