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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 

 رئاسة الجمهورية
 

 

 بيان مجلس الوزراء
 2202 فيفري 13ليوم األحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وزير  ،الجمهورية، القائد األعلى للقوات المسلحةترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس 

بالدراسة  ،تناول لمجلس الوزراءا جتماعا، 2222 فيفري 31حد الدفاع الوطني، اليوم األ

 اعرضوتموين السوق الوطنية بالمواد االستهالكية، والبرنامج الوطني لتحلية المياه،  ،والمتابعة

 .حول النهوض بالصناعات الكهربائية

عرض الوزير األول، ل واالستماع، افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهوريةوبعد 

السيد وسيط الجمهورية،  قّدم ،حصيلة نشاط الحكومة في األسبوعين األخيرينوزير المالية عن 

جاء  خالل األسابيع األخيرة، حول تطور وضع المشاريع االستثمارية العالقة، ،ه الدوريتقرير

 فيه ما يلي:

 .مشروعا استثماريا جديدا 31رفع القيود عن ـ 

 .ز االستغاللآخر، حيّ  امشروع 44ـ دخول 

في قطاعات الصناعة والفالحة والسياحة  ا،منصب شغل جديد 2862ـ سمح ذلك بخلق 

 41222، إلى امشروع 846والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 

  .منصب

  السيد رئيس الجمهورية األوامر والتوجيهات والتعليمات اآلتية:أسدى ذلك  وعقب 

حل  حتى أمامهاوتذليل العقبات  إلحصاء المشاريع المعطلة، ،وتيرة العمل ـ مواصلة

 .حال تاّما مشروعا 531 مشاكل
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 واسعة االستهالك:البخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد 

الرسوم  وال سيماحتى إشعار آخر،  ،بدءا من اليوم ،الضرائب والرسوم أمر بتجميد كلّ ـ 

 على بعض المواد الغذائية.  2222التي تضمنها قانون المالية 

 ، والهواتف النقالة الفردية،التجارة اإللكترونية على ،والرسوم إلغاء كل الضرائبـ 

واالكتفاء بالتعريفات الفردي، والمؤسسات الناشئة،  لالستعمالووسائل اإلعالم اآللي الموجهة 

 .حاليا نةالمقنّ 

رتفاع اللتفادي آثار ا ،ـ أمر السيد الرئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير واإلجراءات

خالل السنة الجارية، إلى غاية  ،، على المواطنينفي األسواق الدولية ،ألسعارالجنوني ل

 .هااستقرار

، نيةاألم وممثلي األجهزةر التجارة بين مصالح وزي ،ـ أمر السيد الرئيس باجتماع تنسيقي

واسعة االستهالك، عبر كامل اللضبط استراتيجية ُمحكمة للحّد الفوري من تهريب المواد الغذائية 

 د السوق واالقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.الحدود الوطنية، التي تكبّ 

من قبل  ،في األسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين ،ـ تتكفل الدولة بتغطية الفارق

 ارتفاع األسعار دوليا.زائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى الديوان الج

على الدعم في قطاع الفالحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار  ،أكثر ،ـ تشديد المراقبة

 األسعار، لفائدة المواطنين. 

 

 لتحلية المياه:بخصوص البرنامج الوطني 

، على أن لماء الشروبل ،اليومي الحقيقي ستهالكالوتحديد حجم ا ـ إعادة دراسة وتقييم

ن وقسنطينة، بهدف إعادة كل من واليات العاصمة ووهرا، لواحد شهر خالل ،تكون الدراسة

فيه، يصل في  غالحالي، مبالذلك أن الرقم االستداللي الحقيقي ، نتا  والتوزيعضبط سقف اإل

 ألف متر مكعب ألربعة ماليين مواطن. 212العاصمة إلى مليون و

ات العقارية ، لتوفير كل اإلمكانممكنة أقصى سرعةب ،أمر السيد الرئيس بالعملـ 

البحر، التي تمت  مياهتحلية ل ،الخمس محطاتالأجل إنهاء مشاريع  من ،المالئمة والظروف

  بمجلس الوزراء. ،إنشائها في اجتماعات سابقة برمجة

من شهر رمضان  ،بشكل منتظم بدءا ،يضمن التزويد ،ـ وضع مخطط جديد لتوزيع المياه

  الصيف. وتحّسبا لموسم ،المبارك
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 لنهوض بالصناعات الكهربائية:بخصوص ا 

لمنتجين في الواليات التي احصاء مباشرة فورية إلب ،أمر السيد الرئيس وزير الصناعةـ 

لكل تخصصات وأصناف  وطني الجمهورية، وجردبالتنسيق مع والة  ،صناعية قويةتعرف حركة 

، وذلك كل المنتجات المصنعة محليا استيراد ، بهدف منعفي الجزائر المنتجات الكهربائيةوطبيعة 

 .في غضون شهر واحد

 ثم التصدير ثانيا.  ،تضمن حاجيات السوق الوطنية أوال ،ـ العمل وفق سياسة صناعية

لبلورة استراتيجية  ،بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة ،ضرورة التنسيق المستمرـ 

 للنهوض بالصناعة الكهربائية. ،وطنية متكاملة

المقبل، وتوجيهها نحو  بدءا من نهاية مارس ،تصدير النفايات الحديديةل نهائي ـ توقيف

صادرات لوفق دراسة عميقة ل ،السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق

 هذا المجال.في واردات الو

إلنجاز الطريق  ،صادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا كما

 26البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 

 .2223ديسمبر 

القرارات الفردية المتعلقة  منعدد على  ،الجلسة، صادق مجلس الوزراء وقبل اختتام

 في وظائف عليا في الدولة. ،بالتعيين وإنهاء المهام

 

 

 

  

 

  


