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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 
 رئاسة الجمهورية

 

 

 بيان مجلس الوزراء

 0502 ديسمبر 50ليوم األحد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

، خصص للدراسة والمصادقة مجلس الوزراءل اجتماعا، 0502ديسمبر  50األحد  اليوم الوطني،

على مشاريع قوانين ومراسيم وعروض تخص قطاعات البحث العلمي والمؤسسات الناشئة 

 .0500واالتصاالت، وكذا متابعة التحضيرات، أللعاب البحر األبيض المتوسط بوهران 

ير زالسيد رئيس الجمهورية، استمع المجلس إلى عرض قدمه السيد الو قبلبعد افتتاح الجلسة من 

على مشروع قانون يحدد تنظيم األكاديمية ثم صادق ، وزير المالية حول النشاط الحكومياألول 

لى ، ومراسيم رئاسية تتضمن التصديق عالجزائرية للعلوم والتكنولوجيا وتشكيلتها وسيرها ومهامها

  اتفاقيات دولية.

 وقد أسدى السيد الرئيس األوامر والتعليمات اآلتية: 

 األكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات:  :أوال 

من  ،توفير شروط نجاح هذه الهيئة من خالل استكمال تنصيبها بحسب تنظيمها الجديد -

 حيث التشكيلة وسير أدائها ومهامها. 

فس تتوفر على نعالمية  أكاديمياتدولية مع  مة وشراكاتتوأاتفاقيات  إبرامالتوجه نحو  -

 عالم.إبراز دورها عبر وسائل اإلمع ضرورة ئرية معايير األكاديمية الجزا

 .منظومة التربوية والبحث العلميعلى ال ينعكس األثر اإليجابي لألكاديميةالعمل على أن  -

لمية أعلى هيئة ع باعتبارهاكاديمية األيليق بمكانة على استحداث نظام داخلي التركيز  -

 في البالد.

 :2222أللعاب البحر األبيض المتوسط بوهران  التحضيرات  ثانيا : 
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وف على وقلل ،أسبوعيا ،بالمتابعة والمعاينة الميدانيةتكليف وزير الشباب والرياضة  -

ل وموافاة السيد الوزير األووالي والية وهران،  السيد مع بالتنسيقوتيرة تقدم األشغال، 

حال شهري على مجلس عرض تقديم ، ووزير المالية بتقارير دقيقة وبكل شفافية

 الوزراء.

فاءات ذات ك يها شخصياتف يشارك، متابعة التحضيراتتتولى هيئة الفوري لنشاء اإل -

 .الدولية الرياضية التظاهراتفي تسيير  ،خبرةعالية و

 مع السلطات المحلية وكل الفاعلين.  ،توزيع المسؤوليات والتنسيق المستمر -

 .العتاد الرياضيإطالق استشارة دولية الختيار متعاملين في مجال  -

تواهم لتحضيرهم وتحسين مس ،توفير كل اإلمكانات للرياضيين الجزائريينالحرص على  -

 .لوان العلم الوطنيأل المراتب األولى في حصد الميداليات، تشريفا قصد تصدر

 

 :وضعية االتصاالت باألنترنت:   ثالثا 

 . 0505منذ سنة  المحقق في التدفق باألنترنت نن التحس  ثم   -

  أوربية.دول  معجديدة للربط باألنترنت بحرية دولية  كوابلاستحداث  -

 في أقرب وقت ممكن. ،استبدال الكوابل النحاسية باأللياف البصرية -

عملية المالية تشجيعا لالمؤسسات في ال سيما  ،تدفق األنترنت وتقوية ضرورة تحسين -

 في مختلف المجاالت.الدفع اإللكتروني 

 

 :لمؤسسات الناشئة: اآفاق تطوير اقتصاد المعرفة و  رابعا 

تنويع االقتصادي الوطني وفتح المجال ل كرهانللمؤسسات الناشئة، جي دة النطالقة ن االبعد أن ثم  

 السيد الرئيس أمرمؤسسات ناجحة واستحداث مناصب عمل، أمام الشباب المبدع، من أجل إنشاء 

وزيري الصناعة والتجارة، والوزيرين المنتدبين للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، 

لمؤسسات المصغرة لعرض تجارب ا، مخصص 0500بالتحضير إلطالق معرض دولي بداية سنة 

 .مع دول أخرى الخبرات وتبادل

 على:أيضا،  ،كما أكد السيد الرئيس

 .براءات اختراع الشباب الجزائريتكفل الدولة بحماية  -

 همجاربتوإبراز لشباب إلنشاء مؤسسات ناشئة، ل تقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات -

 الناجحة في وسائل اإلعالم.
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سراع السيارات، واإل استيرادمراجعة فورية لدفتر شروط وفي جانب آخر، أمر السيد الرئيس ب

 إلزامية توفير شبكة خدمات مشد دا علىعلى الموافقة، الذين يحوزون وكالء الفي اإلعالن عن 

ن ال القانو، كما أشار إلى أن جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم ،ما بعد البيع

 االستيراد الفردي للسيارات.يمنع 

 

قرارات فردية تتضمن التعيين في وظائف وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على 

 عليا في الدولة.

 

 


