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.2016نوفمبر  72الموافق  1438، صفر 72 ،األحدالجزائر،   

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ليه  .امحلد هلل حنمده 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

 .وزمياليت النواب زماليئ

 .آ رسة ال عالم

 .مياحلضور الكر

 .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
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 س يدي الرئيس

 كويب الرئيسالثوري وال ، تويف رجل املبادئ 2016نومفرب  25يوم امجلعة 

 قلعة يف بالده وبني ال مم احملبة للحرية روس فيدل اكسرتو

 ه طول حياتهبالد ملبادئ صديق عظمي للجزائر ويفي 

 لل بد يف جسالت التارخي بأ حرف من ذهب.خادلي مسه ا

 اهئاوآ عض مالخسوجنة ال خ عيل ل آ قدم شكري اخلالص لرئيس ال  آ ول  

ثراهئم مل  خلرباء والنقاابت مع ا املتعلّق ابلتقاعد لقانونورشو  اعىل دراس هتم وا 

نعاكسات احيمهل من  قد امّ رمغ مـا ابلمكس به عترب ن  يواذلمسؤولية،  بكّ 

اء ال ضافية لل عبهبة الاجامتعية اجل حتّملوختّوفات من صعوبة ، غري مرجّوة

 القانون.النامجة عن تنفيذ هذا 

البالغة  اخلطورة-الراهنةآ مام ال وضا  الاقتصادية -حنن ندرك ابملقابل، و

اليت لهذا املورشو  القانوين، و من اللجوء ا ىل صندوق النقد ادلويل كبديل 

دلّت جتربة التسعينات يف اجلزائر وغريها من ادلول عىل الرتاكامت السلبية 

رة خسا آ برزها ادلولية، ولعلّ املنجّرة عن الاس تدانة من هذه املؤسسة 

 الوطين. الس يادة عىل القرار
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الس ياسة الرش يدة لفخامة رئيس امجلهورية اجملاهد عبد وهبذا الصدد نعزز 

 ديون ادلوة املس بق لك التسديدالعزيز بوتفليقة، حفظه هللا ورعاه، مت 

 اجلزائرية.

 .هلل وامحلد والشكر ا .دبذكل، آ صبح القرار الس يايس س يّ  و 

ّن  قرارات الآ خذ  والاقتصادية والاجامتعية تتطلبال وضا  الس ياس ية ا 

تأ ثري خاريج  وبدون آ ي ،اثقبة اسرتاتيجيةووفقا  لرؤية  ،يف وقهتااحلكمية 

 املصاحل العليا للوطن.نتاجئها عىل بعني الاعتبار  مع ال خذ

ىل آ  ، آ خريا   لصخنو  يشّك معادة معقّدة تتطلب  مورشو  هذا القانونّن ا 

قرار الاحلفاظ عىل و من هجة،  حامية الاس تقرارحتقيق التوازن بني 

 .من هجة آ خرى الس يادي

خواين آ دعو  كنائب آ ن واجيب ومن  التفكري  ا ىلاحملرتمني  وآ خوايت النواب ا 

حلاجة اب تل قنا  املواطنني واملواطنا السديدةوالوسائل احلكمية  الكيفيةيف 

قدمة املاحلالية و ل هذا ال جراء الرضوري حسب املعطيات تقبّ امللّحة ل 

 واملوجودة دلينا.

 ّ  ما جاء يف مورشو  هذا القانون.مجمل  نوذلكل آ ث

 .هللُا ملا حيبه ويرضاه ناوفَّق       

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبركته.      

مضاء  .: النائب قارة معر بكريا 


