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 بسم هللا الرمحن الرحمي

ليهامحلد هلل حنم  .ده ونس تعينه ونس تغفره ونتوب ا 
 

 النيب الكرميوالصالة والسالم عىل 

 آ مجعني.حصبه وعىل آ هل و  
 

 .ودل خليفة احملرتم معايل ادلكتور محمد العريب شكرا  

 .رئيس اجمللس الشعيب الوطين املوقر

 .لمك معايل الوزراء والوفد املرافق

 .زمياليت النوابو  زماليئ

 .آ رسة ال عالم

 .مياحلضور الكر

 .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
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 س يدي الرئيس

 اوآ عضاهئ ة حمجوباملالية ال خ والزميل بد للجنة ابدئ ببدء، آ شكر رئيس

ثرا  دراسة عىل املؤرخ  79-07رمق  واملمتم للقانوناملعدل  القانون مرشوعو ا 

 .املتضمن قانون امجلارك 1979يوليو  21يف 

 واملقدم لنا ملناقش ته اليوم يف جلسة علنية.

فرض رضورة مراجعة احاكم قانون امجلارك  وادلويل قدالاقتصادي الوضع 

 .1998اىل س نة  ل حاكمهشامل  خر تعديلايعود اذلي 

من الرضوري تكييف  آ صبح من املامرسة س نة 18بعد مرور  وابلتايل فانه

الترشيعي املتعلق ابمجلارك مع التحولت الاقتصادية الراهنة، عىل  ال طار

 رسة النشاطاملتعلق مبام عىل العامل يف اجلانب آ كرثحنو يسمح ابلتفتح 

 امجلريك.

 اهميواعامتد املف، وال منية للجامركترقية املهمة الاقتصادية  وذكل حول

 املكرسة مبوجب التفاقيات امجلركية اليت صادقت علهيا اجلزائر.

عادة هيلكة معليات  فعالية وحتسنياطر اليات املراقبة مبا يكفل حتليل اخمل وا 

 .واملراقبةالفحص 

دارة امجلاركمن ، آ طلب نعيشه يف غرداية ا طار ا جياد احللول ملايف  دراسة  ا 

 الاقتصادينيمرشوع ميناء جاف يف ولية غرداية خاص ابملتعاملني 
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نشاء فرص، قصد تسهيل مجركة البضائع ولايت اجملاورةلل  ستامثريةا وا 

 ال جراء من حتسني ال وضاع س ميكن هذاو غرداية، يف ولية  ومناصب معل

 .ابلتقرب آ كرث بني مواطنهيا الاجامتعية

ة امليالدي الس نة حلولومبناس بة ، 2016  اهاية الس نة امليالديةيف ومبا حنن

 بأ مسى عبارات التقدير وشعوب العاملال مة اجلزائرية  ، آ تقدم ا ىل2017

الطبيعية  أ ساةاملوجتنب ورخاء ووئام ميع العيش يف سالم للج والاحرتام، ممتني ا 

ا من التأ لق، واملفتعةل ، وراجي ا للجزائر وطِننا جناحات يف لك امليادين ومزيد 

وداعي ا هللا لشعبنا ليحقق هل الازدهار والتقدم بني شعوب العامل، وآ ن يكون 

 ِمني. قبةَل التسامح والتصاحل والوئام للعالَ 

وآ منيتنا آ ن تسرتجع ولية غرداية عافيهتا واس تقرارها وتالمحها، وتعلو   

 قلعة اجلزائر النومفربية عالي ا ا ىل يوم ادلين. 

 مجيع ولتو اهد عبد العزيز بوتفليقة هللا خفامة رئيس امجلهورية اجملفظ ح

نه عىل لك     .قدير يشءآ موران، ا 

 .ويرضاهملا حيبه هللُا  ناوفَّق   

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبركته.      

مضاء  .: النائب قارة معر بكريا 


