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اﺟ ﺗﻣ ﺎع اﻟﺣ ﻛ و ﻣ ﺔ
ترأس الوزير األول ،وزير الـمالية ،السيد أمين بن عبد الرحمان ،يوم أمس ،األربعاء  04أوت ،2021
اجتماعًا للحكومة ،انعقد بقصر احلكومة.
وطبًقا جلدول األعمال ،استمع أعضاء احلكومة إلى ثالثة ) (03عروض قّدمها الوزراء الـمكلفون على التوالي،
بالسياحة ،والصيد البحري ،والصناعة الصيدالنية.
 .1استمعت احلكومة في البداية إلى عرض قّدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول التدابير
االستعجالية إلنعاش النشاط السياحي.
وقد مت ،بهذه الـمناسبة ،التذكير بالصعوبات التي واجهها القطاع أمام األزمة الصحية العالـمية الناجتة عن
جائحة فيروس كورونا "كوفيد  ،"19.التي أثرت بشدة على النشاط السياحي العالـمي مع تراجع كبير لرقم أعمال
الـمؤسسات الفندقية.
وعليه،وقصدمعاجلةهذهالوضعية ،يقترحوضعالتدابير االستعجالية اآلتية حيز التنفيذ:
§ احلفاظعلىالنشاطالسياحي،منخالل إجراءات دعم مالي لفائدة الـمؤسسات والـمتعاملني السياحيني؛
§ تسهيل احلصول على العقار السياحي؛
§ تشجيع االستثمارات ومتويل الـمشاريع السياحية؛
§ ترقية وجهة اجلزائر من خالل اللجوء إلى التكنولوجيات اجلديدة والترويج اإلعالمي على شبكات التواصل
االجتماعي؛
§ ترقية الصناعة التقليدية.
وعقب العرض ،خلص السيد الوزير األول ،إلى تكليف وزير السياحة بإعادة تفعيل املجلس الوطني
للسياحة،بغرضضمانتنسيقوتشاورأفضلبنيمختلفالفاعلني الـمعنيني بالنشاط السياحي.
وإذ أكد على ضرورة تطهير وضعية العقار السياحي من خالل استرجاع األوعية العقارية غير الـمستغلة على
مستوى مناطق التوسع السياحي ،فقد أشار أيضا إلى أهمية حتسني مستوى تكوين الـمستخدمني التابعني
للقطاع السياحي والذي يجب أن يكونوا من خريجي الـمعاهد الـمتخصصة.
وعلى صعيد آخر ،طلب السيد الوزير األول من وزير القطاع السهر على إعادة توجيه نشاط وكاالت السفر،
بصفة أولوية ،نحو تنمية السياحة الداخلية.
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 .2بعد ذلك ،استمعت احلكومة إلى عرض قّدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول
التدابير االستعجالية إلنعاش النشاط الصيدي.
إن األمر يتعلق بجملة من األعمال االستعجالية التي ترمي إلى جتاوز مجمل الصعوبات التي تعيق
االستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط .وتخص هذه التدابير ما يأتي:
§ إنعاش تربية الـمائيات؛
§ تطوير الصيد في أعالي البحار؛
§ التسيير واالستغالل الـمسؤول للصيد البحري احلرفي والساحلي؛
§ بناء وإصالح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية الـمائيات بقدرات وطنية؛
§ تشجيع الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة ،والـمؤسسات الـمصغرة ،والـمؤسسات الناشئة ،وتثمني
الـمنتجات الصيدية الـموجهة للتصدير؛
§ ضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية الـمائيات.
وعقب العرض ،كّلف السيد الوزير األول وزير الصيد البحري بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية ألسطول
الصيد البحري والـموارد البشرية ،إلى جانب وضع نظام إعالمي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح
بإعادة توجيه فائضاالنتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.
من جهة أخرى ،طلب الوزير األول تقييًما لـمدى تنفيذ التدابير الـمقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن
وإصالحها.
كما قام الوزير األول باإليعاز إلى الوزير الـمكلف بالتكوين الـمهني حلمله على تعزيز عروض التكوين على
مستوى الـمراكز التابعة لقطاعه في مجال الصيد البحري والـمهن ذات الصلة.
 .3وأخيًرا،استمعت احلكومةإلىعرضقّدمهوزيرالصناعةالصيدالنيةحولالتدابير االستعجالية إلنعاش
اإلنتاج الصيدالني.
وتندرج التدابير الـمقدمة في إطار جتسيد التزامات السيد رئيس اجلمهورية من أجل اإلنعاش االقتصادي،
وترتكز على الـمحاور اآلتية:

§ ضمان وفرة الـمنتجات الصيدالنية ،والسيما األدوية األساسية؛
§ وضع أدوات وجهاز تنظيمي يضمن اجلودة والفعالية واألمن؛
§ ضمان تكاليف ميسرة للـمنتجات الصيدالنية جلميع الـمواطنني.
وفيما يخص التدابير االستعجالية الـمقترحة ،فإن األمر يتعلق بتحسني ضبط السوق الوطنية لألدوية بشكل
أمثل،والسيمامنخالل.(1) :جعلاالستيراد مقتصرا علىالـمنتجاتاألساسيةدونسواهاغيرالـمصنعةمحلًيا
أو التي ال تتوفر بكميات كافية؛ ) .(2وضع منصة رقمية جديدة التي يتعني أن تتكفل بالبرامج التقديرية لإلنتاج
واالستيراد مدعمة بجداول زمنية مفصلة للتسليم.

عالوة على ذلك ،يقترح تطوير الصادرات من خالل تنفيذ اإلطار التنظيمي اجلديد الذي من شأنه أن ميكن
خصوصا .(1) :من إنشاء مؤسسات صيدالنية مخصصة للتصدير؛ ) .(2وضع منصات لوجيستية
للتصدير؛).(3وتعزيزالتعاونالـمتعددوالثنائي األطراف.
وعقب العرض ،خلص السيد الوزير األول إلى تكليف وزير الصناعة الصيدالنية بالسهر على أن تساهم
التدابير الـمتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية ،من باب األولوية ،لتقليص فاتورة االستيراد.
كما كّلفه بالسهر على حتيني حافظة مشاريع االستثمارات العالقة على مستوى الـمجمع العمومي "صيدال" ،مبا
يتماشىمعالـمتطلبات والـمقتضياتاجلديدةالناجمةعنجائحة فيروسكوروناكوفيد.19.
فضال عن ذلك ،طالب بوضع منصة رقمية موّجهة الستشراف احتياجات السوق الوطنية ،مسبقا ،مبا يسمح
بتفاديأوضاعالندرةالـمحتملة،وفيمايخصأساًسااألدويةالتيتعتبرحيوية.
وفي نهاية االجتماع ،وبعد االستماع إلى عرض قدمه وزير الصحة حول الوضعية الصحية ،خلص السيد
الوزير األول إلى تكليف وزير الصناعة بتعبئة مجمل القدرات الوطنية لرفع إنتاج األكسجني الذي يجب أن يوجه
من باباألولويةإلى مؤسسات الصحة.
عالوة على ذلك ،ذّكر باجلهود الـمبذولة من أجل اقتناء مولدات ومكثفات األكسجني ،التي من املنتظر أن يتم
تسليمها قريبا.
وأخيرا ،حرص السيد الوزير األول على التنويه بالتعبئة الـمثالية وروح التضامن للمواطنني على الـمستوى
الوطني وكذا تعبئة جاليتنا الوطنية الـمقيمة باخلارج بغرض الـمشاركة في مكافحة آثار جائحة كوفيد،19.
بواسطة مساهمات معتبرة من حيث الـمعدات الطبية الـموجهة للهياكل الصحية.

