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.2016نوفمبر  41الموافق  1438، صفر 41 ،نثين اإلالجزائر،   

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل آ هل وآ حصابه

ىل يوم حسان اإ  .ادلين والتابعني 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 

           

يف لك س نة، نواب اجمللس الشعيب الوطين يدرسون مرشوع و            

 قانون املالية الس نة املقبةل.

عداده ول ول مرة بأ خذ بعني الاعتبار الس نوات             يف هذه الس نة مت اإ

 (.2019و 2018-2017املقبةل )الثالثة 

 قبل ادلخول يف املواد املتعلقة هبذا املرشوع،          

آ قدم شكري دلوةل الوزير ال ول عن التعلمية خبصوص القانون          

 املتعلق بشهادة املطابقة للبناايت.  15.08

ادلراسة ادلقيقة ملرشوع قانون املالية اليت نناقشه اليوم، يبني عىل           

  التالية: سبيل املثال اجلوانب الإجيابية

زهجةة التقوية ويطبق عىل ال  اليت تفرض رمس الفعالية  70و 69-68-67فاملواد 

 املنتوجات البرتولية،و ش تغةل بلكهربء، الغاز الكهرو مزنلية امل 

ىل  ال صلية عىل ال زهجةة 5%من يرتاوح هذا الرمس و   عىل ال زهجةة  60%اإ

  وذات ال داء الضعيف.املقدلة 

نتاج ال زهجةة الضعيف اس ترياده الرضيبة اإىل احلد من هتدف هذو          ة واإ

اية العائالت محلو  الاقتصادينيتأ ثري عىل ال عوان كذكل من آ جل ال ال داء، و 
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       ملفرط للطاقة ا الاس تعاملالتقليل من البيئة واحلفاظ عىل املوارد الطبيعية، و 

  التبذير. و 

، عىل العنارص  5، ختفيض معدل احلقوق امجلركية اإىل 81املادة         

نتاج الوطين.ادلا  خةل يف صناعة النس يج و الةرايب، و املوزهجة لالإ

نشاء نظام لتوزيع نفقات نقل احلبوب بلتساوي عرب اكمل 94املادة         ، اإ

 الرتاب الوطين. 

، التاكليف الإضافية املرتبطة بنقل احلبوب، الاقرتاحيتضمن هذا و        

 احلبوب اجلافة.ات املش تقة من احلبوب و املنتج

 

ثر حضور آ عضاآ غتمن هذه الفرصة          طالباملء احلكومة آ ن آ ذكر آ مه واإ

 غرداية:ولية  ملواطين

حلاقهم بركب شهداء  رد الاعتبار مجليع الضحااي املغدور هبم، .1 واإ

 املأ ساة الوطنية، وتعويض آ هالهيم ال رامل واليتاىم معنواي وماداي.

تلكيف ال مئة وادلعاة وحتميلهم املسؤولية لنرش ثقافة التعايش  .2

نشاء فاملواطنني والتنوع والاحرتام بني اكفة  ضاءات اجلةائريني، واإ



 

 

4 

للحوار والتبادل الثقايف، وتنظمي ملتقيات لإبراز الرتاث اجلةائري 

وخصوصيات لك منطقة، كوهنا ثراء وتنوعا للشخصية الوطنية 

نشا، اجلةائرية  العلوم يف خمتلف الثقافاتو ء معهد للبحث مع اإ

 .اجلةائرية ال صيةل

اتحة حصة من املناصب السامية لدلوةل لالإطارات ذات الكفاءة  .3 اإ

من املنمتني للقطاع العمويم آ و اخلاص، مع متكني املوظفني  العالية،

 احلاليني من الرتقية العادةل.

 وذكلرفع الضغط عن سهل وادي مةاب اذلي يعاين الاختناق،  .4

نشاء مدن جديدة عىل المنط العمراين احمليل، ي مع حتويل احل بإ

 الإداري اإىل خارج سهل وادي مةاب.

نشاء جتمعات سكنية حضارية  .5 اس تجابة رغبة الش باب الطموح يف اإ

، بلتسوية العقارية مللفات "آ حياء بولي ةل وفق التصممي املعامري احمليلي

 وعوقبة"، وملف آ رايض "آ ت علوان".
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امللفات الإدارية والتعويضات العالقة يف رفوف الإدارة منذ  تسوية .6

 .2008س نني، وخاصة مهنا ما تعلق بفيضان 

نشاء مناطق صناعية يف ولية غرداية وبل خص يف املنيعة،   .7 املةيد من اإ

 وتسهيالت آ كرث للمستمثرين يف ربوع ولية غرداية.

 املهين. نشاء مراكة التكويناإ   .8

نشاء وحدات الصحة اجلورية .9  .اإ

 

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

 فظف واليت يشهد هل امجليع، وحيغرداية املشهود هل بلوطنية والإنصا

 يرجع ساملا غامنا ل رض الوطن.رئيس نا ويعطيه الصحة والعافية و 

      

 .هللُا ملا حيبه ويرضاه وفَّقنا       

 اجملد واخللود لشهدائنا ال برار.  

 ورمحة هللا تعاىل وبركته.والسالم عليمك       

 

مضاء  : النائب قارة معر بكرياإ


