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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 

 رئاسة الجمهورية

 

 بيان مجلس الوزراء

 0302بر أكتو 30ليوم األحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

ُخّصص للدراسة والمصادقة  لمجلس الوزراء، اجتماعا، 0202بر أكتو 03الوطني، اليوم األحد 

، 0200لسنة  ،قانون الماليةمشروع ب ،متعلقةوالعروض ال المراسيمو القوانين، على عدد من

والتدابير االستعجالية إلنعاش النشاط المنجمي، وكذا  ،لوالية خنشلة ،البرنامج التكميلي للتنميةو

 الصيد البحري.

ل حول السيد الوزير األو ، واالستماع إلى عرضجمهوريةد رئيس الافتتاح الجلسة من قبل السيّ  بعد  

أسدى السيد الرئيس األوامر  وعروض السادة الوزراء،نشاط الحكومة خالل األسبوعين األخيرين، 

 اآلتية:والتوجيهات 

  0300حول مشروع قانون المالية لسنة : 

بفضل  ،مؤشرات أداء االقتصاد الوطني ا فيستشهد تحسن ،رئيس إلى أن السنة المقبلةالد أشار السيّ 

للحفاظ  ،ابيرالتد كلعلى ضرورة اتخاذ  ،مشدداالتي تم اتخاذها،  ،اإلصالحات واإلجراءات التحفيزية

 : فورا بـ وأمرعلى القدرة الشرائية، 

 .على الدخل اإلجمالي الضريبةتخفيض  -

 .لوظيف العموميفي ارفع النقطة االستداللية  -

الرقابة القصوى على المواد بهدف  ،بين وزارتي التجارة والفالحة ،التنسيق المحكم -

 الفالحية والبقوليات والعجائن. 

  على النحو التالي: ،قانون الماليةمشروع  ثراءإلى إه الحكومة وجّ كما 

 .0300قانون المالية في  بدقة ،بعد إعادة تعريفها ،ى الثروةضرورة العمل بالضريبة عل -
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التابعة لدوواين الترقية  ،دولةالسكنات اإليجارية للوضع آلية لتسهيل التنازل عن  -

 على الدفاتر ،لتسهيل الحصو، ومع الحرص على تحيين أسعارها والتسيير العقاري

 .للمعنيين ،العقارية

 (دلع)اء مستحقات سكنات باستيف ،لألشخاص المعنيين ،بالمائة( 23عشرة)تخفيض بـ -

 قيمة السكن أو األقساط دفعة واحدة.الذين يسددون 

 ،لصندوق الوطني للتوفير واالحتياطبين ا ،إيجاد آليةب ،تحداث بنك للسكناستسريع  -

 .والصندوق الوطني للسكن

ي ف ،المضاربةمكافحة بخاص  قانون إعداد مشروعب ،تكليف وزير العدل حافظ األختام -

لمن يتالعب  ،العقوباتفيه  ،تصل ،اجتماع مجلس الوزراء المقبلتاريخ ، أجل أقصاه

 . كاملة جريمة كونها ،سنة 03إلى  بقوت الجزائريين

 عارفي أس ،ةغير المبرر ،الزيادةلمنع  ،تشديد الرقابة الميدانية على المحالت التجارية -

 .للمتورطين ،مع السحب النهائي للسجالت التجارية ،المواد الغذائية

 ،متخصصتين في الفالحة الصحراوية بالجنوب الغربي ،استحداث مدرستين وطنيتين  -

 والشرقي للوطن.

  خنشلة:البرنامج التكميلي للتنمية بوالية حول  -

  .الظروف المعيشية للمواطنين الوالية، لتحسينضرورة مراعاة متطلبات  -

ازدواجية الطريق رقم  ،من خالل ،مع الواليات المجاورة بربطها ،الواليةفك العزلة عن  -

 تمهيدا ،البواقيوالربط بالسكة الحديدية، على خط خنشلة ـ عين البيضاء بأم  00،

 .للنشاط الصناعي ،إلطالق مناطق

ك فيها التي تمتل ،في مختلف الشعب ،لتطوير النشاط الفالحي ،توفير الظروف المناسبة -

 ات معتبرة.إمكان ،هذه الوالية

 المنجمي:إلنعاش النشاط  ،التدابير االستعجاليةحول 

في  ،لمختلف المشاريع المهيكلة ،اإلسراع في استكمال إجراءات اإلطالق الفعلي -

 للفوسفات (بالد الحدبة)للحديد و (غار جبيالت)السيما مشروع  ،الستغالل المنجميا

   .والمناجم الحجرية األخرى قبل نهاية السنة الجارية بتبسة

كك بالس ،ببشار لتزويد مشاريع الربط ،إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية -

 من المشاريع المستقبلية. ،وغيره (غار جبيالت)المتعلقة باستغالل منجم  ،الحديدية

 للجزائر. ،عبر النطاق البحري ،جديدةتكثيف التنقيب عن مصادر طاقة  -

 . بالمئة 03لى إ، من آبار النفط المستغلة ،سترجاعمردودية اال رفع - 

ختلف في م ،الذين يملكون خبرة ،الحرص على إشراك المتعاملين االقتصاديين الوطنيين -

 .مجاالت تحويل المنتجات المنجمية
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 حول تدابير إنعاش قطاع الصيد البحري: 

، بتخصيص عقارات ،عبر كامل موانئ الصيد ،مساعدة أصحاب ورشات بناء السفن -

 .مؤسساتهم ةتسهل توسع

ية وترق ،قصد تشجيع المبادرة الفردية ،في هذا المجال ،منح الحرية الالزمة للناشطين -

 .في الزراعة السمكية ،االستثمار

 عن طريق استحداث التعاونيات الصيدية. ،للمنتجين ،بكل الوسائل الممكنة ،التشجيع -

على المنتجات  ،بالمئة 31إلى  21من  ،على القيمة المضافة ،تخفيض نسبة الضريبة -

 الصيدية.

 يطالياسبانيا وإالسيما إ ،مع الشركاء األجانب ،إعادة بعث مشاريع بناء السفن -

 .نعا  اإلنتا  السمكيإل ،والصيد في أعالي البحار ،التركيز على تربية المائيات -

الذين  ،ينوكل الفاعل ،إلى قطاع الصناعة الصيدالنية ،كما تقدم السيد رئيس الجمهورية بتهانيه

وكذا منتسبي قطاع  ،21-شاركوا في إطالق مشروع التصنيع المحلي للقاح المضاد لكوفيد

 في تجسيد األهداف المسطرة.  ،نظير التقدم المحقق ،المناجم

ن المتعلقة بالتعيي ،وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية

 في وظائف عليا في الدولة. ،وإنهاء المهام

 

 

 

 


