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.2016ماي  22الموافق  1437، شعبان 15 ،األحد الجزائر،  

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل آ هل وآ حصابه

ىل يوم  حسان اإ  ادلينوالتابعني هل بإ

 ودل خليفة احملرتم معايل ادلكتور محمد العريبشكرا 

 رئيس اجمللس الشعيب الوطين املوقر

 معايل الوزراء والوفد املرافق لمك

 زمياليت النوابو  زماليئ

 آ رسة الإعالم

 مياحلضور الكر

 .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
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هر ين الشعب اجلزائري حبلول ش هيف البداية، اغتمن هذه الفرصة ل              

غرداية بصفة خاصة وآ طمهنم بأ ن حادثة حرق ولية رمضان املعظم ومواطين 

عىل الساعة الثالثة  2016ماي  20آ مام مزنيل يف صبيحة امجلعة س ياريت 

هو ل حدث يف نفسه وآ ن مصاحل ال من ويه مشكورة س تكشف صباحا 

 وعزمنا بلوقوف آ مام آ عداء هذا الوطن  .ال ايدي اجملرمة

 واجب ومفخرة ونعمة من هللا س بحانه وتعاىل.

ن ال زمة تدل اهلمة ول يتسع  ذا ذاق.الامر اإ  اىل اإ

ولعىل هذه ال زمة الاقتصادية ال خرية واليت مست لك دول العامل           

 واجلزائر واحدة مهنا.

ىل اليأ س بل           فة جيب آ ن حتفزان آ كرث عىل مضاع ل جيب آ ن تدفعنا اإ

اجلهود من آ جل الزايدة يف وثرية التمنية ومواصةل الس ياسة الإستامثرية واخملطط 

ىل ا لشغل قتصاد الإنتايج اخلالق للرثوة وملناصب الإ امخلايس املعمتد والتوجه اإ

 ويه خيار اإسرتاتيجي ل بديل عنه.

 س يدي الرئيس

ن الإرادة القوية           لدلوةل نلمتسها من آ جل بعث الاقتصاد الوطين اإ

 .للخروج من التبعية للمحروقات

ة يف القطاع الصناعي جيب آ ن جتسد يف امليدان خاص التمنية دفع جعةلو         

ء ال خرض عطاهئم الضو رها معايل الوزير ال ول للولت واإ بعد التعلمية اليت آ صد

 من آ جل الإرساع يف توزيع العقار الصناعي.

 عي بلرهاانت املس تقبلية.وهذا يف حد ذاته رفع للتحدايت و و 
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تعلق ورشوع القانون امل مل وزير الصناعة واملنامج تطرق الس يد معايل             

 . القطاعود املبذوةل يفاجلهلك هو مشكور عىل و  برتقية الاستامثر بلك جشاعة

قتصادهمتثيل ال وطان يف العامل يمتثل يف ثقل و اإن              من خالل اقوة اإ

نتاجية.  الإ

 س يدي الوزير

ن             .تواهجهم عدة عراقيل بريوكراطيةاملستمثرين اجلزائريني اإ

رفع القيود عهنم و منحهم جيب  نهن  بلإقتصاد الوطين وحىت         

عفائات رضيبية.  التسهيالت و التحفزيات سواء اكنت مالية و اإ

 امللكفة بتطوير الاستامثر تكون بشلك دامئ يفن الهيالك آ  ويس تحسن        

 الاس امتع حلاجيات املستمثرين.

 آ مثن لك ما جاء يف مورشوع هذا القانون ومعل اللجنة.       

 وفَّقمكم هللام ملا حيبه ويرضاه       

 حصة فطورمك        

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبركته.      

 

مضاء  بكري: النائب قارة معر اإ

 

 


