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اجتماع الحكومة
ترأس ً ًالوزير األول ،السيد أيمن بن عبد الرحمان ،هذا األربعاء
اجتماعا للحكومة ،انعقد بقصرالحكومة.
وقد درست الحكومة خالل اجتماعها األسبوعي النقاط اآلتية:
في مجال الفالحة والتنمية الريفية:
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة
األمالك الوطنية بمنطقة بوديرهم ،بمساحة  45هكتا ًرا ،لفائدة الحظيرة الحضرية
لبلديتيخنشلةوالحامة،واليةخنشلة.
ويأتي مشروع هذا النص من أجل استكمال األدوات القانونية للسماح لوالية خنشلة
بالتوفر على هذه الحظيرة الحضرية ذات األهمية االقتصادية واالجتماعية من خالل
توفير مساحاتاجتماعية وديةوترفيهيةلفائدةسكانالـمنطقة.
ولغرض الحفاظ على نسيج الغابات في املنطقة ،يتضمن مشروع النص ً
حكما ينص على
االلتزام بالحفاظ على الفضاءات الغابية الـموجودة ضمن قطعة األرض الـمعنية
وحمايتها.
عالوة على ذلك ،قدم وزير الفالحة والتنمية الريفية ً
عرضا حول مخطط األعباء وحصيلة
اإلنجازاتلديوانتنميةالزراعةالصناعيةفياألراض يالصحراوية{.}ODAS
ّ
الصدد ،تمت اإلشارة إلى تعبئة شطر أول يتكون من  134.000هكتار لتخصيصه
وفي هذا
للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عن طريق إجراء تم بواسطة اإلنترنت عبر الـموقع
لديوان تنمية الزراعة الصناعية في األراض ي الصحراوية .وقد ُمنح إلى غاية
اإللكتروني
ً
ً
اليوم  140مشروعا استثماريا في مختلف واليات الجنوب.
وقد أتاحت عملية التقييم األولية هذه تحديد اإلجراءات الالزمة لدعم وتعزيز ديناميكية
االستثمار في الفروع اإلستراتيجية على مستوى واليات الجنوب ،وذلك قصد تلبية
احتياجات االستهالك الوطني وبالتالي تخفيض فاتورة االستيراد.
وعقبالعرض ،حرص السيد الوزير األول على التذكير بتوجيهات السيد رئيسالـجمهورية
اوية،
فيما يخص الدور االستراتيجي لـديوان تنمية الزراعة الصناعية في األراض ي الصحر
ّ
وكذا الجهوداملبذولةمنأجلإنشائه،والسيماتزويدهبالـمواردالبشرية والـمادية،مشددا
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على أنه يجب أن يكون ديوان تنمية الزراعة الصناعية في األراض ي الصحراوية ،من خالل
شباكه الوحيد ،في خدمة الـمستثمرين من خالل تزويدهم بكل الـمساعدة الالزمة إلنجاز
جميع اإلجراءات الـمرتبطة باألخص بالربط بالطاقة وعمليات الحفر.
ً
وأخيرا ،طلب السيد الوزير األول من وزير الفالحة والتنمية الريفية تطبيقا لتعليمات
السيد رئيس الـجمهورية بتوسيع الـمساحة الـمعبأة من طرف ديوان تنمية الزراعة
الصناعية في األراض ي الصحراوية { ،}ODASمع السهر على تخصيصها للمستثمرين قبل نهاية
السنة الجارية .ولهذا الغرض ،يجب الشروع في عمل مشترك لجميع القطاعات الـمعنية
بما يسمح ،في نهاية الـمطاف ،بضمان األمن الغذائي للبالد ،مع خلق ديناميكية لالستثمار
فيواليات الجنوب.
وفي مجال الـمالية:
ّ
قدم وزير الـماليةعرضاحول مدى تقدم مشروع فتح وكاالت بنكية في الخارج.
ويندرج هذا املشروع في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة ،السيما في الجوانب املتعلقة
بمرافقة الـمتعاملين االقتصاديين ،وتوجيه تدفقات التبادالت التجارية ،فضال عن
مصرفية مدخرات الجزائريين الـمقيمين بالخارج.
وبهذا الشأن ،تعتزم ثالثة ( )03بنوك عمومية ،الـمتمثلة في البنك الوطني الجزائري،
والقرض الشعبي الجزائري ،وبنك الجزائر الخارجي ،إنشاء وكاالت بنكية تابعة لها في
العديد من البلدان اإلفريقية .باإلضافة إلى ذلك ،بادر بنك الجزائر الخارجي بالـمساعي من
أجل فتح مكتب للوكالة التابعة له " بنك الجزائر الخارجي الدولي" بفرنسا من أجل
االستجابة لالنشغاالت الـمعبر عنهامنطرفجاليتناالوطنية الـمقيمة في هذا البلد.
وعقب العرض ،أكد السيد الوزير األول على أهمية هذا املشروع الذي يشكل فرصة
حقيقية للتألق االقتصادي للجزائر وخاصة في القارة اإلفريقيةً ،
مشيرا إلى أنه يجب
استكمال جميع الـمساعي الـمتعلقة بتنفيذ الـمرحلة األولى من هذا الـمشروع قبل نهاية
السنةالجارية.

