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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 

 رئاسة الجمهورية
 

 

 

 بيان مجلس الوزراء
 2222جويلية  71ليوم األحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

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

 ، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمناقشة2222 جويلية 17الوطني، اليوم األحد 

ن األساسي ومشروع القانو، 2222المالية التكميلي لسنة  والمصادقة على مشروع قانون

نجاز مركب صناعي إلنتاج حليب األطفال ، وكذا عروض تخص مشروع إالذاتيللمقاول 

 .2222ـ  2222ع، ومشروع تهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب الُرض  

وبعد عرض السيد الوزير األول حول النشاط الحكومي في األسبوعين األخيرين، أسدى السيد 

 القطاعات، كما يلي:رئيس الجمهورية توجيهاته وأوامره في مختلف 

 

بناء على  ،2222مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي  وعقب

توجيهات السيد الرئيس، بالمحافظة على التوازنات االجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، 

 وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة. 

المقدم من طرف الوزير  على مشروع قانون المقاول الذاتي، مجلس الوزراءأيضا وافق 

الذي من شأنه  ،لدى الوزير األول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةالمنتدب 

 إعطاء دفع جديد للفاعلين في مجال المقاوالتية والمؤسسات الناشئة.
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 دة للذكرى الستين لالستقالل:االحتفاالت المخل  حول عرض 

ساهموا في إنجاح الحدث من قريب أو بعيد، وعلى  الذينكل ـ شكر السيد رئيس الجمهورية  

رأسهم الجيش الوطني الشعبي، وكل المؤسسات الوطنية األخرى الُمشاركة، كما أوضح 

سنة، أعطت الفرصة للشباب الصاعد  22السيد الرئيس بأن االحتفالية التي غابت ألكثر من 

 بالده وإمكانياتها. للتعرف على تاريخ 

 

 أللعاب البحر األبيض المتوسط: 91عرض الطبعة  حول

ـ أثنى السيد رئيس الجمهورية، على كل المشاركين في تنظيم التظاهرة الرياضية، كما شكر 

الذين أضفوا بصمة استثنائية على األلعاب، وشرفوا بذلك  ،بصفة خاصة سكان والية وهران

 بسمعتها. يليقالجزائر تشريفا 

ـ شجع السيد الرئيس كل الرياضيين باالستمرار في الحفاظ على النتائج الباهرة المحققة 

 أللعاب البحر األبيض المتوسط. 91ضمن فعاليات الطبعة 

ـ أمر بتوفير كل الوسائل واإلمكانيات لرياضيي النخبة في كل التخصصات سواء بالنسبة 

للمتوجين أو غير المتوجين، بهدف التحضير األمثل للمواعيد الرياضية الدولية المقبلة، 

 .2222خاصة األلعاب األولمبية 

 

 مشروع انجاز مركب صناعي إلنتاج حليب األطفال الُرضع:ض عر حول

 :لسيد رئيس الجمهورية الحكومة، بالعمل أولويا علىـ وجه ا

 إنتاج الحليب العادي. ـ تعزيز

في شكل شراكات لمباشرة إنتاج حليب األطفال  ،ـ االستعانة بالخبرة األجنبية المتخصصة

 دقيقة. مخبرية وصناعية جد   لبيئةع، باعتباره مادة حيوية تحتاج الُرض  

 

 :2222ـ  2222حول عرض تهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 

ـ حث السيد الرئيس، الحكومة على تكثيف الجهود لضمان األمن الغذائي، خاصة في مجال 

الحبوب، في ضوء التقلبات الدولية الحالية، وهو التحدي الذي يجب كسبه مهما كانت 

دراتها المادية والطبيعية تؤهلها لتحقيق هذا الصعوبات والعقبات، ألن إمكانيات الجزائر وق

 الهدف االستراتيجي.

ه السيد الرئيس، وزير الفالحة بإعداد مخطط جديد إلعادة تنظيم القطاع بعيدا عن كل  ـ وج 

 .لية في الميداناويراعي الفع ،يروقراطيةالبشكال أ

ائل استخدام الوس اعتمادـ أمر السيد الرئيس بتوسيع األراضي الفالحية إلنتاج األعالف، مع 

لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم في  ،التقنية الحديثة واألسمدة

 تجسيد األمن الغذائي.
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 عامة:توجيهات 

ـ أمر السيد رئيس الجمهورية، وزير النقل بتسخير كل إمكانيات الدولة لتسهيل عودة أو 

 موسم االصطياف في أحسن الظروف.قدوم الجزائريين من الخارج، لقضاء 

 النقل، بهدف ديوان وزيرعلى مستوى  ،استماعيقظة وـ أمر باستحداث رقم أخضر وخلية 

الرحالت  التي تقف أمامهم فيالمشاكل والعراقيل  حل  التجاوب مع انشغاالت المواطنين و

 الجوية والبحرية نحو الجزائر.

 

 

ارات فردية في تعيين وإنهاء مهام إطارات عليا تمت المصادقة على قر ،وفي ختام االجتماع

 في الدولة.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


