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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 

 رئاسة الجمهورية
 

 

 بيان مجلس الوزراء
 7707 مارس 72ليوم األحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

مشروعي  تناول ،لمجلس الوزراءا جتماعا، 2222 مارس 27حد الدفاع الوطني، اليوم األ

يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء  ،قانونين

، الصناعات الكهربائيةوحمايتها وتنميتها، باإلضافة إلى عروض تخص النهوض باستراتيجية 

بالمياه الصالحة للشرب، لواليات الجزائر ووهران وقسنطينة والمدينة  ،والتشخيص المتعلق

  الجديدة لبوغزول.

عرض الوزير األول، عن ل واالستماع، بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية

 ،ه الدوريالسيد وسيط الجمهورية، تقرير مقد   ،ألسبوعين األخيرينل ،حصيلة نشاط الحكومة

 جاء فيه ما يلي: ،يناألخيربوعين خالل األس حول تطور وضع المشاريع االستثمارية العالقة،

 85ُمحصى، أي بزيادة  امشروع 519من بين  ،مشروعا استثماريا 318ـ رفع القيود عن 

قيد  ،من المشاريع العالقة ،بالمائة فقط 11، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء امشروع

 .المعالجة

منذ  ا،جديد اإضافي امشروع 95، بزيادة ، حيز االستغاللايراستثما امشروع 995ـ دخول 

 .امشروع 555عند الذي وصل فيه العدد  ،الوزراء األخير مجلس

لي المناصب المستحدثة، إلى ما يرفع إجما ،امنصب شغل جديد 2165ـ سمح ذلك بخلق 

حيز  ،التي ُرفعت عنها القيود ،بدخول كل المشاريع ا،منصب 92251على أن تبلغ  ،82822

  االستغالل.

الجمهورية األوامر والتعليمات والتوجيهات ه السيد رئيس وج   ،وعقب هذا العرض

 التالية:
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 :على المناطق الحرة ،تحديد القواعد المطبقةبخصوص 

مع كل التناقضات والممارسات التي  ،ـ أن يتضمن مشروع القانون قطيعة تامة ونهائية

 جذريا. ،إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة ،بنجاح العهد السابق، للمرورفي  ،عرفتها الجزائر

المجال يُعد  لمختلف النشاطات، باعتبار هذا ،رةـ توفير كل الشروط التنظيمية والمؤط   

 مع المحيط اإلفريقي وأسواقه. ، والسيمافي التعامالت ،عهدا جديدا

في  ، خاصةحفاظا على قدراتنا االقتصادية ،حيل التهريب لمحاربة ،ـ إيالء أهمية قصوى

 المسبوقة.غير ، العالميةظل التقلبات 

تصدير المواد الغذائية إلجراءات منع  ،على التنفيذ الصارم ،واليقظة ـ التأكيد والحرص

 األساسية.

              

 بخصوص عرض حول النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية:        

ضرورة استعمال المنتوج الوطني، لى ع ينصما إدراج ب ،الحكومة السيد الرئيس أمرـ 

  .األجانب مع وخصوصا ،الصفقاتمشاريع ضمن كل 

وذلك الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وجرد كل واردات  ،ـ أمر وزير الطاقة بمعاينة

وغيرها  ،والكوابل والمحوالت المولداتمن  ،ع وطنياما يُصن  الفوري في منع استيراد بالشروع 

 للمستثمر الجزائري.، تشجيعا المطلوبة جودةالذات  ،من التجهيزات

بالتنسيق مع الوزير األول  ،اعة والتجارة والتعليم العاليأمر وزراء قطاعات الصنـ 

، التي تتسبب في كثير من لألجهزة الكهرومنزلية المستوردة قييس ومراقبة،بر تاستحدا  مخال

 .المنزلية الخطيرة، والمستهلكة للطاقة بإفراطالحواد  

في مجال الصناعات  ،كل المتعاملين االقتصاديين الناشطينالترحيب بمبادرة جمع ـ 

للتعريف بها واستعراض  ،بهذه الصناعات ،الكهربائية، والدعوة إلى تنظيم معرض خاص

 .لتطوير نشاطاتها ،فرص خلق شراكات بينية
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مشروع قانون متعلق بتسيير المساحات الخضراء على  مجلس الوزراءوبعد موافقة 

المدينة متعلق بعرض حول  ،السيد الرئيس، توجيهاته لوزير السكن والعمران وتنميتها، أسدى

ذا أفضلية تقنية، لتعد  ،التهيئة التحتية المنجزة بمدينة بوغزول ، أكد فيه أن  الجديدة لبوغزول

ستغالل ال ،جديةواعدة ومُ  ، ولكنمتأنيةتعميق الدراسة والتفكير في نظرة مستقبلية تستدعي 

  أمثل للمدينة، قبل الشروع في تعميرها بمشاريع استثمارية. 

 

بخصوص التشخيص المتعلق بالمياه الصالحة للشرب، لواليات الجزائر ووهران  

 وقسنطينة:

تحلية مياه البحر، لذا يستوجب على وجه تقنية عبر إال  ،األمن المائي في الجزائرال يمر ـ 

 قيد االستغالل. ،للتحلية ية إدخال المحطات الخمسعملاالستعجال األقصى، تسريع 

في تموين شبكات التزويد،  ،الستعمال المياه الجوفية ،ـ وقف كل عمليات حفر اآلبار

 بيئية.  خطارألم تعريض الغطاء النباتي حفاظا على المخزون االستراتيجي للمنسوب الحالي، وعد

في التوزيع بين  ،بشكل يحافظ على التوازن ،ـ التشديد على التسيير األمثل لمياه السدود

  الواليات.

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

 بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.

 

 

 

  

 

  


