
 
 6102 أكتوبر 62 - و أ ج :  ملصدرا

 6102مليار دوالر خالل  01نحو تقليص فاتورة الواردات إلى 
 

  

ىل 8102 س نة خالل امواردات كمية من امخلليص امخجارة وزارة جس هتدف -اجلزائر  ىدف ملابل دوالر مليار 01 ا 

طار يف وذكل ،دوالر مليار 10 اىل اجلاري  امؼام هناية مع بخخفيضيا مسطر ىل امرامية املطاع س ياسة ا   ا 

 .مرادي  بن محمد امخجارة وزير ابجلزائر امخليس يوم بو أ فاد حس امب ،اموطين الاهخاج  حامية
 

طار يف اموطين امشؼيب نلمجلس واملزياهية املامية بلجنة اجامتػو وخالل  املامية كاهون مرشوع مناكشة دراسة ا 

 وحرص أ كرث الاس خرياد جمال ثنظمي ػىل جميوداهتا حركز اموضية اموزارة أ ن مرادي بن امس يد أ وحض ،8102

ىل  01 هطاق يف  8102 خالل امواردات  دوالر. مليار 02 ا 

 غن أ كرث ثفاضيل ثلدمي  دون ، هنايئ و اكمل بشلك املنخجات من مجموػة اس خرياد ثوكيف سيمت اموزير وحسب

 امؼشوايئ. الاس خرياد من احلد أ جل من وذكل ،مرسوم طريق غن س يطدر اس خريادىا وكف أ ن كال واميت طبيؼهتا

 امرسوم وثطبيق منخوج 08 ػىل ادلركية احللوق مخطبيق ملاهوينا امس ند املناكشة كيد املامية كاهون مرشوع ويوفر

 حزويدىا سيمت مواد 01 ـب كامئة حتديد أ يضا سيمت كام ،ال خرى املنخجات  مبؼظ ابمنس بة الاس هتالك ػىل ادلاخلية

 مبلطلات.

 املنخجات مجح حتديد س نة لك بداية خالل سيمت حيث الاس خرياد رخص طريق غن يسري منخوج 81 ـب كامئة وثبلى

ىل ثوزيؼيا  مث ،اموطن داخل مالحتياجات وفلا اس خريادىا سيمت اميت  أ ن مربزا ، امؼلين املزاد طريق غن طامبهيا ا 

 يف  أ كرب شفافية مضامن امرمسية اجلريدة يف ضدورىا كبل غهنا الاػالن وسيمت اال ػداد كيد زامت ما املامئة ىذه

 امؼملية.

 11 أ ن أ كد اذلي  -اموزير حسب - مس خورد 0111 حوايل اموطين س خوىامل  ػىل املس خوردين ػدد ويبلؽ

 وادليوان سوانطراك مجمع ؾرار ػىل اموطين الاكتطاد وشاطات من املائة يف 11 بخـطية يلومون مهنم مس خورد

 اخلواص. املس خوردين بؼظ جاهب اىل وؿريمه ال هؼام مخـذية اموطين

 



 ػىل مالس خرياد الاجاممية امفاثورة من املائة يف 20 وسبتو ما ميثل  منخوجا 81 فان مرادي بن امس يد حسب و

 كامئة ػىل غبئا جشلك اميت امكاممية املنخجات بؼظ  أ ن أ كد اذلي ، مرادي بن امس يد حسب ، اموطين املس خوى

 مليون  82 ـب  اس خريادىا كمية ثلدر واميت "امزريؼة" ـب يؼرف ما ؾرار ػىل منؼيا ػىل امؼمل سيمت املس خورة املواد

 82 ـب أ يضا اس خرياده فاثورة بلـت واذلي مل طفال( )حلوى و"انلبان" دوالر مليون 81 ـب و"املايوهزي" دوالر

 أ يضا. دوالر مليون


