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.2016نوفمبر  13الموافق  1438، صفر 13 ،األحدالجزائر،   

 

 

 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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 س يدي الرئيس 

لتطوير  التوجهيي لقانون ب املرشوع املتعلقلقد جاء هذا            

وج من للخر  ية، يف وقته لإعطاء ديناميك املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .التبعية للمحروقات

  18-01املؤسسات الصغرية واملتوسطة اكنت خاضعة للقانون         

لكن مع ظهور العوملة يف الاقتصاد، آ صبح مسريين هذه املؤسسات غري و 

 ملنافسة املنتوج العامل .قادرين 

قتصاد لك بدل يرتكز و          املؤسسات الصغرية                   عىل آ ول معروف آ ن اإ

 واملتوسطة، ل هنا تس تعمل اليد العامةل.

عدة قرارات خمتلفة آ درجت منذ س نوات لإعطاء والسامح لهذه         

 املؤسسات آ ن تفرض نفسها يف اجملال الاقتصادي.

عطاء الرشعية ملساعدهتا والهنوض الفعيل          ولكن اكن لزما عىل املرشع اإ

 لتطويرها.

حلقيق  لالقتصاد الواقع ادراسة ومع بعد الاستشارات الواسعة و          

دات يف هو هو مشكور عىل اجمل و  احلايل املنامجلصناعة و ا وزيراجلزائري، قام 

قرتاحتنوع الاقتصاد بدراسة و              مرشوع قانون لتطوير املؤسسات الصغرية  اإ

 املتوسطة ل س امي:و 

 .املتوسطةاملؤسسات الصغرية و تكييف مفهوم ب  -

  .عادة هيةلة الواك ة الوطنية لتطويرهابإ  -

 .عادة هيةلة صناديق ضامن القروضبإ  -

 .شنشاء هيةة تشاورية لتطوير هذه املؤسساتبإ  -
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 .منانية ادل م من ادلو ةبإ  -

آ عضاء اجلنة  آ شكر ما جاء يف مرشوع هذا القانون و آ مثن لكذلكل و

 حتت رئاسة ال خ احملرتم بوخرص محمد. عىل معلهم يف دراس ته

هل آ عام واملنامج عىللوزير الصناعة مرة آ خرى كام آ وجه جزيل الشكر        

وعه للخروج من تنتريم بلهنوض الفعيل لالقتصاد و  اجلبارة اليتاملتواصةل و 

 .للمحروقات التبعية

شنشاء مناطق صناعية يف ولية         آ غتمن هذه الفرصة بطلب املزيد من اإ

غرداية وبل خص يف املنيعة، وتسهيالت آ كرث للمستمثرين يف ربوع ولية 

 غرداية.

ة ووايل ولي جل آ ن يوفق آ عامل لك اخلريينوكام آ طلب من هللا عز و        

ئيس نا ر  ف واليت يشهد هل امجليع، وحيفظغرداية املشهود هل بلوطنية والإنصا

 يرجع ساملا غامنا ل رض الوطن.ويعطيه الصحة والعافية و 

 .هللُا ملا حيبه ويرضاه ناوفَّق        

 مداخلتنا يف ان لك ، نمتىن، شهر الثورة املظفرة املباركةشهر نومفرب وحنن يف

 .مة اجلزائريةالاطن والو  عىل يف املشاريع املربجمة سرتجع بخلريهذا املرشوع و

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبركته.      

 

مضاء  : النائب قارة معر بكرياإ

 

 


