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وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اللـه  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�صادة اأع�صاء احلكومة، وب�صكل خا�ص 
اجلدد منهم، الذين ياأتون جمل�صنا للمرة الأوىل، واأمتنى لهم 
التوفيق؛ يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة، تقدمي ومناق�صة 
ومن  2014؛  ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع 
فليتف�صل  املالية،  وزير  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة  دون 

م�صكورا.

ال�سيد وزير املالية: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املوقر،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ص،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته.
املجل�ص  اأخرى يف هذا  بينكم مرة  اأتواجد  اأن  ي�صعدين 
ومن   2014 ل�صنة  الدولة  ميزانية  م�صمون  لدرا�صة  املوقر 

على  الكربى  التحديات  ملواجهة  منا�صب  هو  ما  اتخاذ  ثم 
امل�صتوى القت�صادي والجتماعي.

تعزيز  اأجل   من  اجلهود  توحيد  ال�صروري  فمن  ولهذا، 
تنمية من�صجمة وم�صتدامة.

�صيدي الرئي�ص،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ص،

يندرج اإعداد م�صروع قانون املالية ل�صنة 2014 يف اجلانب 
اإدماج  مع  اجلارية  النفقات  عقلنة  تعزيز  اإطار  �صمن  املايل 
الجتماعية  املن�صاآت  ت�صلم  يتطلبها  التي  املتقررة  النفقات 
والقت�صادية اجلديدة التي ت�صتهدف حت�صينا م�صتمرا لنوعية 

اخلدمات العمومية.
اأبداأ - اأول - بال�صياق القت�صادي واملايل على امل�صتوى 
اأ�ص�ص  �صري  يف  جوهريا  يوؤثر  الذي  والداخلي،  اخلارجي 
املتعلق  اجلانب  �صاأتناول  كما   ،2014 يف  الوطني  اقت�صادنا 
املقومات  حتليل  خالل  من   2014 ل�صنة  الدولة  مبيزانية 

الأ�صا�صية من الإيرادات والنفقات.

حم�سر اجلل�سة العلنية اخلام�سة
املنعقدة يوم الإثنني 21 حمرم 1435
املوافق 25 نوفمرب 2013 )�سباحا(

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ص جمل�ص الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير املالية؛  

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية؛  
- ال�صيد الوزير لدى الوزير الأول، مكلف باإ�صالح اخلدمة العمومية؛  

- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛  
- ال�صيد وزير ال�صباب والريا�صة؛  

- ال�صيد وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية؛  
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

 
اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة التا�سعة والدقيقة اخلم�سني �سباحا
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لتنفيذ هذه امليزانية �صاأقدم جملة الإجراءات امليزانياتية 
والت�صريعية ت�صكل الأ�صا�ص الذي تبنى عليه هيكلة املالية.

العاملي خالل  القت�صاد  اأن  الدويل  الو�صع  يظهر حتليل 
الن�صف الأول من ال�صنة اجلارية قد متيز بوجود تباطوؤ يف منو 

الدول النا�صئة وا�صتمرار الركود يف منطقة اليورو.
البرتولية  ال�صوق  بقيت  كهذا  دويل  �صياق  ظل  ففي 
ت�صهد تقلبا بفعل اأ�ص�ص اقت�صادية وعوامل جيو�صيا�صية غري 
اتخذت  قد  ال�صمال  لبحر  اخلام  البرتول  فاأ�صعار  م�صتقرة، 
2013 اجتاها جد متقلب مع وجود تراجع  اأفريل  منذ �صهر 
ال�صعر  و�صل  بحيث  منه،  الثانية  اأيام  ع�صرة  وا�صح خالل 
اإىل 97.7 دولرا اأمريكيا يف حني اأن �صعر هذه املادة يقارب 

حاليا 110 دولرات.
عن  الناجتة  الإيرادات  على  الو�صعية  هذه  اأثرت  لقد 
انخفا�ص  نحو  م�صتويات  �صجلت  التي  املحروقات  ت�صدير 

مقارنة ب�صنة 2012.
ت�صهد الإيرادات البرتولية املح�صلة خالل 8 اأ�صهر الأوىل 
بفعل  اأمريكي  دولر  مليار   6 بـ  انخفا�صا   2013 �صنة  من 
امل�صدرة  والكميات   ٪ 2.5 بـ  البرتول  برميل  اأ�صعار  تراجع 
بـ 10 ٪ م�صجلة برتابط زيادة عملية ال�صترياد، اأي�صا 4 مليار 

دولر تراجعا للفائ�ص التجاري بحوايل 10 مليار دولر.
اجلاري  احل�صاب  فائدة  من  يقل�ص  قد  كهذا  و�صعا  اإن 
اخلام  احتياطي  تقلبات  م�صتوى  يف  بالنتيجة  يوؤثر  قد  كما 

لل�صرف.
يف حني اأن الو�صع القت�صادي الداخلي قد تعزز يف �صنة 
2013 يف عالقات برتاجع عجز اخلزينة من جهة اإىل نهاية 
�صهر اأوت 2013 بفعل تقلي�ص النفقات بـ 14 ٪ وزيادة يف 

الإيرادات بـ 3.6 ٪.
ومن جهة اأخرى يف عالقة بتباطوؤ ملحوظ للت�صخم بـ 4 

نقاط مئوية مقارنة بـ 8 اأ�صهر الأوىل ل�صنة 2012.
ال�صيد الرئي�ص،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،
بوجود   2013 �صنة  يف  عموما  العاملي  القت�صاد  يتميز 
فهناك  تراجع،  ذات  ب�صرعة  القت�صادي  النمو  يف  تطورات 
الوليات  يف  و�صعف  والنا�صئة  النامية  الدول  يف  تباطوؤ 

املتحدة الأمريكية وا�صتمرار الرتاجع يف منطقة اليورو.
فاأمام �صياق دويل كهذا متميز باأداء اقت�صاد غري متجان�ص، 
�صي�صهد القت�صاد العاملي يف �صنة 2014 تطورا بن�صبة 3.8 ٪ 

مقابل 3.1٪ متوقعة بالن�صبة ل�صنة 2013.
اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  لنمو  بالن�صبة 
فيتوقع اأن يبلغ 3.1٪ �صنة 2013 غري اأن التوقعات اخلا�صة 

ب�صنة 2014 تفيد بعودة يف النمو ت�صل اإىل ٪3.7.
القت�صاد  منو  اأن  الدويل  النقد  �صندوق  توقعات  تفيد 
اجلزائري ل�صنتي 2013 و2014 �صيرتاوح على التوايل: من 
2.3 ٪ اإىل 4 ٪، كما تفيد هذه التوقعات بالتحكم يف الت�صخم 
العاملي عموما وبلوغ ن�صبة الت�صخم يف دول متقدمة  1.5 ٪ 

يف 2013 و1.9 ٪ يف 2014.
فمن  واخلدمات،  لل�صلع  الدولية  بالتجارة  يتعلق  فيما  اأما 
 ،2014 2013 و5.4٪ يف  املتوقع اأن ت�صهد منوا بن�صبة 3.1٪ يف 
فتفيد  الأ�صا�صية  للمنتوجات  املتداول  ال�صعر  ب�صاأن  اأما 
بالن�صبة   ٪1.8 بـ  عام  برتاجع  الق�صري  املدى  على  التوقعات 
وينتظر  اخلام،  البرتول  فيها  مبا  الأ�صا�صية  املنتوجات  ملجموعة 
انخفا�ص بحوايل 3٪ لأ�صعار املنتوجات الطاقوية، كما �صت�صهد 
اأ�صعار النفط انخفا�صا بحوايل 5٪ وذلك بفعل �صعف الن�صاط 

القت�صادي العاملي املتوقع ل�صنتي 2013 و2014.
بلوغ  اإىل  التقديرات  فت�صري  املتقدمة  الدول  يخ�ص  فيما 
 ٪8.2 التوايل  على  و2014   2013 �صنتي  يف  البطالة  ن�صبة 
منطقة  يف  املتوقعة  البطالة  ن�صبة  زيادة  بفعل  وذلك  و٪8.1 
اليورو يف �صنة 2013 مقدرة بـ 12.3٪، وحول تطور الآفاق 
القت�صادية العاملية فيتوقع اأن ي�صهد خماطر حقيقية مرتبطة 
اأ�صا�صا بالو�صعية املالية ال�صائدة يف الدول املجاورة يف منطقة 
ا�صتقرار  وبعدم  مرتفعة  بطالة  ذات  ال�صغل  وب�صوق  اليورو 
الدول  بع�ص  يف  توتر  وجود  وبعالمة  الأولية  املواد  اأ�صعار 
النامية والنا�صئة وبا�صطرابات يف بع�ص الدول مبنطقة ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اإفريقيا وعدم و�صوح اأ�صواق ال�صرف.
�صيدي الرئي�ص،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة،
يف  ن�صبي  تباطوؤ  ت�صجيل  مت  فقد   2012 ل�صنة  بالن�صبة 
املوؤ�صرات القت�صادية الكلية واملالية والأ�صا�صية نظرا للو�صع 
الدويل وتراجع اأ�صعار النفط اخلام، فقد انتقل متو�صط �صعر 
للربميل  اأمريكي  دولر   112.9 من  اخلام  النفط  ت�صدير 
 2012 يف  للربميل  اأمريكي  دولر   110.7 اإىل   2011 يف 
املحروقات  ت�صدير  الناجتة عن  املداخيل  على  بذلك  موؤثرا 
بالدولر اجلاري، كما   ٪1.4 بن�صبة  انخفا�صا  التي �صهدت 
يف  انخفا�صا   2012 يف  لل�صلع  اخلارجية  التجارة  �صهدت 
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اأمريكي  دولر  مليون   907 بـ  الت�صدير  عمليات  جمموع 
وانخفا�صا طفيفا يف عملية ا�صترياد ال�صلع بـ 446 مليون دولر 
اأمريكي مقارنة ب�صنة 2011 مما ولد فائ�صا يف امليزان التجاري 
اجلاري  احل�صاب  يف  وفائ�صا  اأمريكي  دولر  مليار   25.9 بـ 
دون  ال�صرف  احتياطات  بلغت  كما  دولر،  مليار   12.3 بـ 
دولر،  مليار   190.7  :2012 نهاية  يف  الذهب  احت�صاب 
كانت 182.2 مليار دولر اأمريكي يف 2011، اأي ما يعادل 
ال�صلع واخلدمات من غري العوامل. 39 �صهرا من ا�صترياد 
دينار  مليار   1960.4 من  العادية  اجلباية  ناجت  انتقل  لقد 
دينار  مليار   2357.3 اإىل   2011 دي�صمرب  نهاية  يف  جزائري 
جزائري يف نهاية �صهر دي�صمرب 2012، اأي بزيادة مقدرة بـ ٪20.
لعمليات  الإجمايل  الر�صيد  يظهر  اأخرى،  جهة  من 
اخلزينة خارج �صندوق �صبط الإيرادات عجزا بـ 3281.1 
دينار  مليار   2468.8 بـ  عجز  مقابل   2012 يف  دينار  مليار 
يف �صنة 2011، اأي بعجز يقدر على التوايل بـ  20 ٪ و٪17 
و2012،   2011 ل�صنتي  املحلي  الناجت  باإجمايل  مقارنة 
غاية  اإىل  قدرت  التي  الإيرادات  �صبط  �صندوق  ومتاحات 
دي�صمرب 2012 بـ 5633.4 مليار دينار جزائري وقد و�صلت 
 ٪ 4.52 2012، مقابل  �صنة  8.89 ٪ يف  اإىل  الت�صخم  ن�صبة 
املواد  �صعر  ارتفاعا يف  التي جعلت  الزيادة  وهي   2011 يف 

الغذائية بن�صبة 21.4 ٪.
منتقال  ارتفاعا  الداخلي  العمومي  الدين  جاري  و�صهد 
من 1216.4 مليار دينار يف �صنة 2011، اإىل 1312.1 مليار 

دينار يف �صنة 2012.
تقل�ص  فقد   2012 �صنة  يف  اخلارجي  للدين  بالن�صبة 
دولر  مليار   3.5 اإىل  لي�صل  اأمريكي  دولر  مليون   926 بـ 

اأمريكي مقابل 4.4 مليار دولر يف 2011.
ومقارنة باإجمايل الناجت املحلي، فقد مثل الدين اخلارجي 

الإجمايل ن�صبة 1.7 ٪ يف 2012 مقابل 2.2 ٪ يف 2011.
 ،2012 ل�صنة   ٪ 3.3 يف  القت�صادي  النمو  تركز  كما 
الإجمايل  النمو  حجم  مثل  وقد   ،2011 يف   ٪ 2.8 مقابل 
ناجتا حمليا خارج املحروقات بن�صبة 7.1 ٪ يف 2012 مقابل 
6.1 ٪ يف 2011؛ وعن قيمة العملة الوطنية فقد انخف�صت 
بن�صبة  لليورو  بالن�صبة  وا�صتقرار  بالدولر  مقارنة   ٪ 6.1 بـ 
 8 لـ  املتوفرة  الكلية  القت�صادية  املوؤ�صرات  عن  اأما   ،٪ 0.1
�صعر  تراجع يف  بوجود  فتفيد   2013 �صنة  الأوىل من  اأ�صهر 
 108.07 اإىل  انخف�ص  الذي  اخلام  النفط  لربميل  الت�صدير 

بالن�صبة  اأمريكي  دولر   110.89 مقابل  اأمريكي  دولر 
امل�صدرة  الكميات  �صهدت  كما   ،2012 من  الفرتة  لنف�ص 
الذي  ال�صيء   ٪ 10 بـ  انخفا�صا  املحروقات  منتوجات  من 
بالقيمة   ٪ 11.8 بـ  املحروقات  �صادرات  انخفا�ص  يف�صر 
اأوت  نهاية  مليار دولر يف   48.5 انتقل من  اجلارية، بحيث 

.2013 اأوت  نهاية  يف  دولر  مليار   42.1 اإىل   2012
وعلى �صعيد اآخر، فقد �صجلت تدفقات عمليات ا�صترياد 
 ٪ 14.2 بن�صبة  اأي  دولر،  مليار   4.6 يقارب  ارتفاعا  ال�صلع 
مليار   4.6 ي�صاوي  ما  وهو  دولر،  مليار   36.8 يف  لت�صتقر 
اأي  ال�صلع  جممل  زيادة  تاأثري  حتت  �صهري  كمعدل  دولر 
دولر  مليار  و1  الغذائية  للمواد  بالن�صبة  دولر  مليار   0.8
التجهيز  ملواد  دولر  مليار  و1.9  الو�صيطة  لل�صلع  بالن�صبة 

و7.0 مليار دولر للمواد ال�صتهالكية غري الغذائية.
نقطة   4.5 بـ  تراجعا معتربا  الت�صخم  ن�صبة  كما �صجلت 
انتقل  فقد   ،2012 �صنة  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة  مئوية 
الت�صخم من 8.87 يف نهاية اأوت 2012 اإىل 4.41 يف نهاية 
اأوت 2013، وذلك بفعل النخفا�ص امل�صجل على م�صتوى 

اأ�صعار جمموعة املواد الغذائية وامل�صروبات املقدرة بـ 4 ٪.
خالل  امليزانية  اإيرادات  و�صلت  فقد  اآخر،  جانب  ومن 
دينار  مليار   2927.6 اإىل   2013 �صنة  من  الأوىل  اأ�صهر   7
من اجلباية البرتولية امليزانياتية البالغة 1615.9 مليار دينار 
2013 وكذا من اجلباية  اإىل غاية �صهر ماي  حم�صلة كاملة 
ارتفعت  ولقد  دينار،  مليار   1311.7 البالغة  البرتولية  غري 
نفقات  لتغطية  دينار  مليار   3565.5 اإىل  امليزانية  نفقات 
ونفقات  جهة  من  دينار  مليار   2605.6 مببلغ  الت�صيري 

التجهيز مببلغ 959.9 مليار دينار من جهة اأخرى.
اإن هذه ال�صورة من توازنات امليزانياتية قد متيزت بوجود 
ر�صيد للخزينة يف حالة العجز بـ 637.9 مليار دينار متح�صنة 
مقارنة بتلك امل�صجلة خالل الأ�صهر ال�صبعة الأوىل من �صنة 
2012 اأي 1532.2 مليار دينار، ويعود هذا العجز اإىل زيادة 
نفقات  معترب يف  تراجع  واإىل   ٪ 3.6 بـ  امليزانية  اإيرادات  يف 
امليزانية بـ 18.2 ٪ وذلك نتيجة لنخفا�ص نفقات الت�صيري 
الرواتب  اإدراج موؤخرات  اإعادة  له عالقة بعدم  الذي   ٪ 14 بـ 
التحويالت  بتخفي�ص  بها  املتعلقة  الجتماعية  والأعباء 
الجتماعية بفعل انخفا�ص ال�صلع اأو الأ�صعار عند ال�صترياد 

ونتيجة كذلك لنخفا�ص نفقات التجهيز بـ 27.7 ٪.
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�صيدي الرئي�ص،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ص،

على   2014 ل�صنة  املالية،  قانون  م�صروع  اإعداد  مت  لقد 
اأ�صا�ص التطور املتوقع لعدد من املوؤ�صرات القت�صادية الكلية 
مل�صروع  الكلي  القت�صادي  التاأطري  بالتايل  يرتكز  واملالية، 
قانون املالية ل�صنة 2014 على ما يلي: �صعر برميل البرتول 
اخلام بـ 37 دولرا اأمريكيا بالن�صبة لل�صعر املرجعي اجلبائي 

و90 دولرا اأمريكيا ل�صعر ال�صوق.
�صعر ال�صرف بـ 80 دينار جزائري للدولر الواحد، زيادة 

مقدرة بـ 2 ٪ للدولر اجلاري للواردات من ال�صلع.
ارتفاع تدريجي بـ 2.1 ٪ يف حجم �صادرات املحروقات، 
املحروقات،  خارج  و5.4 ٪  منو اقت�صاد اإجمايل بواقع 4.5 ٪ 

تغري يف موؤ�صر اأ�صعار ال�صتهالك بـ 3.5 ٪.
و�صعية  يف   2014 ل�صنة  امليزانياتية  التوازنات  �صتكون 
18.1 ٪ من  اأي  3301.1 مليار دينار  بـ  عجز للخزينة يقدر 
طفيفة  لزيادة  الرتفاع  هذا  يرجع  اخلام،  الداخلي  الناجت 
10 ٪ مقارنة  بـ  اإىل جانب ارتفاع الإيرادات   ٪ 11 للنفقات 
بقانون املالية ل�صنة 2013 لي�صل م�صتواها اإىل 70700 مليار 

دينار و4200 مليار دينار.
دينار  مليار   4218.2 لتبلغ  امليزانية  اإيرادات  �صرتتفع 

جزائري يف �صنة 2014 وتنق�صم كالتايل:
- 1577.7 مليار دينار عائد للجباية البرتولية،

- 2352.5 مليار دينار للجباية العادية، 288 مليار دينار 
للجباية ال�صتثنائية.

النفقات امليزانياتية تقدر بـ 7656.2 مليار دينار جزائري 
الت�صيري  لنفقات  بالن�صبة  دينار  مليار   4714.5 اإىل  وتنق�صم 

للتجهيز. بالن�صبة  دينار  مليار  و2941.7 
بزيادة  اأي  دينار  مليار   4714.5 الت�صيري  ميزانية  �صتبلغ 
قانون  املمنوحة يف  بالعتمادات  مقارنة  دينار  مليار   378.9

املالية ل�صنة 2013 اأي 8.7 ٪.
ترجع هذه الزيادة يف النفقات اجلارية اأ�صا�صا اإىل ارتفاع 
مليار   169.6 بـ  العمومي  الوظيف  م�صتخدمي  رواتب  يف 
ملراجعة  مايل  اأثر  دينار،  مليار   1952.8 عند  لت�صتقر  دينار 
من�صب  األف   80 بـ  والتكفل  التعوي�صية  الأنظمة  بع�ص 

جديد بعنوان ال�صنة املالية 2014.
- اإعانة الت�صيري بقيمة 69.1 مليار دينار حتت تاأثري مراجعة 
هيئة   1630 والدخول يف خدمة  التعوي�صية  الأنظمة  بع�ص 

واأخريا  دينار،  مليار   731.5 بلغت  التي  جديدة  عمومية 
اإىل  ت�صل  بتغطية  دينار  مليار   52 بحوايل  جممع  ر�صيد 

دينار. مليار   206.7
مقارنة  اإجمال  الأخرى  اجلارية  النفقات  ا�صتقرت  وقد 

باملبالغ املمنوحة يف قانون املالية ل�صنة 2013.
�صيخ�ص�ص التدخل القت�صادي للدولة مبلغ 514 مليار 
دينار للتكفل خ�صو�صا مب�صاهمات الدولة، موجهة للديوان 
اجلزائري املهني للحبوب والديوان الوطني املهني للحليب.
تعوي�ص  تخ�ص  التي  الجتماعية  بالن�صاطات  التكفل 
مليار   34.6 البحر  مياه  حتلية  وحدات  من  املنتج  املاء  �صعر 

دينار.
 50.3 الجتماعية  التنمية  وكالت  ل�صالح  اعتمادات 
مليار   192.3 بقيمة  ميزانياتي  اعتماد  وت�صجيل  دينار  مليار 

دينار لرتقية خمتلف اأنظمة الت�صغيل.
بعنوان  �صغل  من�صب  التغطية املالية لـ 1.661.310 

.)D.A.I.P, TUP-HIMO, D.A.I.S, P.I.D(
فيما يخ�ص نفقات التجهيز، فيقدر الغالف املايل لرخ�صة 
الربنامج الواجب حتريره ل�صنة 2014 بـ 2744.3 مليار دينار 
2329.3 مليار دينار بعنوان ال�صتثمار و415 مليار  لتغطية 
الغالف  هذا  �صيخ�ص�ص  املال،  راأ�ص  لعملية  بالن�صبة  دينار 
املايل اأ�صا�صا لتنمية الهياكل القاعدية بن�صبة 59 ٪، للتنمية 
الب�صرية بن�صبة 29 ٪، ولتح�صني الإطار املعي�صي للمواطنني 

بن�صبة 11 ٪.
يف  دينار  مليار   2544.2 من  الدفع  اعتمادات  �صتنتقل 
قانون املالية ل�صنة 2013 اإىل 2941.7 مليار دينار يف م�صروع 
قانون املالية ل�صنة 2014 اأي بزيادة قدرها 400 مليار دينار 
بني  الدفع  اعتمادات  �صتتوزع   ،٪ 15.7 ن�صبة  ميثل  وما 
مال  راأ�ص  وعملية  دينار  مليار   2050.3 مببلغ  ال�صتثمارات 
مببلغ 891.4 مليار دينار، و�صتكون اأهم القطاعات امل�صتفيدة 
القت�صادية  القاعدية  الهياكل  الدفع  اعتمادات  من 
والإدارية 781.6 مليار دينار موزعة بني الطرقات، الهياكل 
 243.9 والتكوين:  الرتبية  احلديدية؛  وال�صكك  الإدارية 
مليار   236.6 الثقافية:  الجتماعية  الهياكل  دينار،  مليار 
 127.5 وال�صكن:  دينار  مليار   203.5 الفالحة:  دينار، 

مليار دينار.
اأما بالن�صبة للنفقات املوجهة لعملية راأ�ص املال ف�صتغطي 
 661.4 بـ  القت�صادي  الن�صاط  لدعم  دينار  مليار   891.4
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مليار دينار ور�صيد النفقات غري املتوقعة بـ 160 مليار دينار 
وبرنامج تكميلي ل�صالح الوليات بـ 70 مليار دينار.

ال�صيد الرئي�ص،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ص،

اإىل  الإيرادات  �صندوق  �صي�صل   2014 عام  نهاية  يف 
اإجمايل  من   ٪ 40 يقارب  ما  اأي  دينار  مليار   7200 حوايل 

الناجت املحلي.
وفيما يخ�ص التحويالت الجتماعية من ميزانية الدولة 
 2014 �صنة  يف  جزائري  دينار  مليار   1603.2 اإىل  فت�صل 
بارتفاع  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   ٪ 8.8 يعادل  ما  اأي 
 2013 ل�صنة  املالية  بقانون  مقارنة  دينار  مليار   106.3 قدره 
وانخفا�ص بالن�صبة ل�صنة 2012 يقدر بـ 9.3 ٪ مع الإ�صافة 
نفقات  يف  ت�صجيلها  يتم  ل  التي  املبا�صرة  غري  لالإعانات 
مليار   2900 يقارب  ما  اإىل  م�صتواها  و�صل  التي  امليزانيات 
الجتماعية  التحويالت  اإجمايل  بلغ  وقد   2012 يف  دينار 
ما ميثل  دينار،  مليار   4800 يقارب  ما  مبا�صرة  مبا�صرة وغري 

.2012 ل�صنة  املحلي  الناجت  لإجمايل   ٪ 30
اأكرث  متثل  التي  املبا�صرة  غري  الإعانات  اأن  الإ�صارة  جتدر 
من 18 ٪ من اإجمايل الناجت املحلي تت�صكل باأكرث من ثلثي 
الإعانة املوجهة لالإنتاجات الطاقوية: الكهرباء، الغاز والوقود.

ال�صيد الرئي�ص،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ص،

م�صروع  يف  املقرتحة  الت�صريعية  التدابري  تندرج 
الدولة  تكفل  موا�صلة  اإطار  يف   2014 ل�صنة  املالية  قانون 
خالل  من  ال�صتثمار  بت�صجيع  ترتبط  التي  بالن�صغالت 
ال�صتثمار  م�صاريع  ل�صالح  العتماد  اإجراءات  تخفيف 
الأموال  روؤو�ص  ب�صراكة  وال�صتثمار  املبا�صر  الأجنبي 
يف  ي�صاهم  الذي  الأجنبي  ال�صتثمار  وت�صجيع  الأجنبية 
عن  يزيد  اإدماج  مبعدل  ال�صلع  منتجات  اأو  املهارات  حتويل 
40 ٪ ومنح رخ�صة ملجل�ص م�صاهمات الدولة لتحديد معدل 
التخفي�ص ومدة التاأجيل على القرو�ص املمنوحة من طرف 
والهيئات  املوؤ�ص�صات  ل�صالح  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك 

العمومية يف اإطار اإعادة هيكلتها وتطويرها.
ت�صجيع ت�صغيل ال�صباب عن طريق متديد فرتات الإعفاء 
امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  لفائدة  �صنوات   10 غاية  اإىل  ال�صريبي 
امل�صتفيدة من اإعانة �صندوق اجلنوب، واإىل غاية 6 �صنوات 
ملناطق اله�صاب العليا والتي مت اإن�صاوؤها يف اإطار اأنظمة الوكالة 

الوطنية لدعم ت�صغيل ال�صباب وال�صندوق الوطني للتاأمني 
عن البطالة، مبا يف ذلك حتمل معدل الفائدة بن�صبة 100 ٪ 
ل�صالح امل�صاريع امل�صتفيدة من اأنظمة الوكالة الوطنية لدعم 
البطالة  عن  للتاأمني  الوطني  وال�صندوق  ال�صباب  ت�صغيل 

املتواجد يف جميع مناطق الوطن.
تخفي�ص ال�صغط ال�صريبي عن طريق جتديد فرتة الإعفاء 
املطبقة  امل�صافة  القيمة  على  والر�صم  اجلمركية  احلقوق  من 
تربية الدواجن وكذا  املنتجات واملواد الأولية يف فرع  على 
اإعفاء الر�صم على القيمة امل�صافة املطبقة على حلوم الدجاج 
2014 بالرفع  اأوت   31 والبي�ص املعّد لال�صتهالك اإىل غاية 
من احلد الأدنى للر�صم من 200 األف اإىل 500 األف  مبوجب 
اأرباح  على  وال�صريبة  الإجمايل  الدخل  على  ال�صريبة 
ال�صركات على الإعانات املمنوحة للموؤ�ص�صات واجلمعيات 
اإلكرتونيا  املن�صورة  الكتب  الإن�صاين لإخ�صاع  الطابع  ذات 

اإىل معدل الر�صم على القيمة امل�صافة بن�صبة 7 ٪.
املركبات  باإعفاء  الوطني  الإنتاج  وحماية  ت�صجيع 
بيع  عملية  على  الر�صم  من  حمليا  امل�صنوعة  واملقطورات 
املركبات اجلديدة بتغطية اإجمالية لتكاليف فوائد القرو�ص 
املو�صمية وقرو�ص ال�صتغالل وقرو�ص ال�صتثمار املوجهة لأن�صطة 
ال�صيارات  وكالء  وباإلزام   املائية  والرتبية  البحري  ال�صيد 
خدماتي  اأو  �صناعي  ن�صاط  باإن�صاء  املركبات  وم�صتوردي 

بقطاع �صناعة ال�صيارات يف اأجل يقدر بـ 3 �صنوات.
يف  امل�صاهمات  �صقف  بتحديد  اخلارجية  التجارة  تاأطري 
اأكرث يف  اأو   ٪ 51 بـ  املقيمني  املواطنني  قبل  من  املال  راأ�ص 
وباإلزام  اخلارجية  التجارة  اأن�صطة  خالل  من  ال�صراكة  اإطار 
وكالء ال�صيارات عند اكتتاب دفرت �صروطهم با�صترياد ح�صة 
من ال�صيارات التي تعمل بغاز البوتان املميع والغاز الطبيعي 

امل�صغوط.
نظام  بتعديل  الإدارية  الإجراءات  وتب�صيط  تن�صيق 
ويف  امل�صافة  القيمة  على  الر�صم  من  بالإعفاء  امل�صرتيات 
القر�ص  وبت�صجيع  الر�صم  هذا  ت�صديد  اإعادة  اإجراءات 
املحا�صبية  املعاجلة  على  املحافظة  خالل  من  الإيجاري، 
واجلباية لعمليات القر�ص اجلاري املطبقة  قبل تنفيذ النظام 

املحا�صبي واملايل.
تعزيز وتاأطري اأحكام الرقابة اجلبائية.

اخلزينة  تكفل  طريق  عن  لل�صكن  الدولة  دعم  واأخريا، 
 50 برنامج  اإجناز  اإطار  يف  املالية  التكاليف  ببع�ص  العمومية 
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الفائدة  معدل  وحتمل  بالإيجار  البيع  ب�صيغة  م�صكن  األف 
البنوك  طرف  من  املمنوحة  القرو�ص  على   ٪ 100 بن�صبة 
البيع  ب�صيغة  م�صكن  األف   100 اإجناز  اإطار  يف  العمومية 

بالإيجار.
اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  الرئي�ص،  ال�صيد  ذلكم، 
جمل�ص الأمة، الإطار القت�صادي الكلي واملايل اإىل جانب 
اأهم الأحكام امليزانياتية والقانونية مل�صروع قانون املالية ل�صنة 
2014، �صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة 

اللـه.

عر�صه  على  املالية  وزير  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
اأحيل   ،2014 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  مل�صروع 
القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الآن  الكلمة 
اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  ليقراأ على م�صامعنا  واملالية 

اللجنة املخت�صة يف املو�صوع.

الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 
ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،
ال�صادة الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة املوقر،
 اأ�صرة الإعالم،

 ال�صالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته.
الذي  التمهيدي  التقرير  عليكم  اأعر�ص  اأن  ي�َصرفني   
اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�ص الأمة، حول 

ن�ص القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2014.
املقدمة

 يعد قانون املالية الوثيقة ال�صنوية لل�صيا�صة املالية للدولة، 
84-17، املوؤرخ يف  3 من القانون رقم  طبقا لأحكام املادة 
يوليو �صنة 1984، املتعلق بقوانني املالية، املعدل واملتمم،   7
وكيفية  والنفقات  حت�صيلها  وطريقة  الإيرادات  يت�صمن  فهو 
اإىل  اأولويات عمل احلكومة للو�صول  تنفيذها، كما يلخ�ص 
حتقيق  يف  واملتمثلة  عملها،  برنامج  يف  امل�صطرة  الأهداف 
التنمية امل�صتدامة من خالل، التنمية الب�صرية، تطوير البنى 
�صروط  حت�صني  العمرانية،  امل�صاريع  اإجناز  والفوقية،  التحتية 
زيادة  الوطني،  القت�صاد  وتطوير  حماية  ال�صكان،  معي�صة 
املياه  وتاأمني  العامة  ال�صحة  وحفظ  حماية  الوطنية،  الرثوة 

الت�صريعية  ال�صلطة  متنحها  رخ�صة  وهو  لل�صرب،  ال�صاحلة 
التوازنات  احرتام  اإطار  يف  الدولة  ميزانية  لتنفيذ  للحكومة 

املالية. 
ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  لن�ص  وبالن�صبة     
2014، فاإنه مل يخرج عن الأهداف العامة لأي قانون مالية،  
اإل اأن تلك الأهداف كانت اأكرث و�صوحا  يف مذكرة عر�ص 
القانون، والتي و�صعت   املرفقة  مع م�صروع  هذا  الأ�صباب 
يف  �صدارتها  التكفل بتنفيذ ال�صطر  الأخري  من  الربنامج  
اجلمهورية،  رئي�ص  اأقره  الذي   2014-2010 اخلما�صي 
وكذا تر�صيد �صرف املال العام مبا يخدم التوازنات الكلية، 
وتخفي�ص ن�صبة الت�صخم ورفع معدل النمو، ودعم ال�صكن 

وتوفري منا�صب العمل، وجملة من التدابري الت�صريعية.
املتعلقة  والوثائق  الن�ص  هذا  لدرا�صة  التح�صري  وق�صد 
ال�صوؤون  جلنة  عقدت  لذلك،  زمني  جدول  وو�صع  به 
املجل�ص،  مبقر  اجتماعا  الأمة،  ملجل�ص  واملالية،  القت�صادية 
�صبيحة يوم اخلمي�ص7 نوفمرب2013، بدعوة من ال�صيد عبد 
وجهات  اأع�صاوؤها  فيه  تبادل  اللجنة  رئي�ص  �صنيني،  القادر 

النظر بهذا اخل�صو�ص. 
 وبعد اإحالة ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ص املجل�ص، 
نوفمرب2013،   13 بتاريخ  اللجنة  على  القانون  هذا  ن�ص 
اللجنة  رئي�ص  برئا�صة  املجل�ص  مبقر  اجتماعا  اللجنة  عقدت 
ال�صيد كرمي  فيه  2013، قدم  نوفمرب   17 يوم الأحد  �صباح 
القانون،  لن�ص  عر�صا  احلكومة،  ممثل  املالية،  وزير  جودي، 
بح�صور ال�صيد حممود خذري، وزير العالقات مع الربملان، 
املالية،  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  جالب،  حممد  وال�صيد 
مكلف بامليزانية، وعدد من م�صاعدي ال�صيد وزير املالية، وقد 
تناول فيه خمتلف املحاور والأحكام التي ت�صمنها الن�ص، 
كما مت فتح نقا�ص تطرق فيه اأع�صاء اللجنة اإىل جممل ما ورد 
يف الن�ص والتدابري الت�صريعية التي جاء بها مع الرتكيز على 

بع�ص منها. 
ومن جانبه، اأكد ممثل احلكومة خالل تدخله جميبا على 
التي طرحها  املوا�صيع  اأهمية  الأع�صاء،  اأثارها  التي  النقاط 

الأع�صاء وخ�ص بع�صا منها مبزيد من التو�صيح. 
  عقب هذا الجتماع، عقدت اللجنة جل�صة عمل مبقر 
املجل�ص برئا�صة رئي�ص اللجنة م�صاء اليوم نف�صه تناولت فيها 
اللجنة  اأع�صاء  بني  دار  الذي  النقا�ص  والتحليل  بالدرا�صة 
وهي  قدمها،  التي  والتو�صيحات  والأجوبة  احلكومة  وممثل 
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املحاور الأ�صا�صية لهذا التقرير التمهيدي.
التي  الت�صريعية  والتدابري  القانون  ن�ص  حمتوى  اأول: 

ت�صمنها 
يحتوي ن�ص القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2014 
بطرق  تتعلق  مادة،  على59  مناق�صته  ب�صدد  نحن  الذي 
التوازن املايل وو�صائله وامليزانية والعمليات املالية للدولة، اإىل 
فيما  الهامة، و�صنتطرق  الت�صريعية  التدابري  جانب عدد من 

يلي اإىل حمتوى هذا الن�ص: 
املالية  قانون  لن�ص  واملايل  الكلي  القت�صاد  – تاأطري   I

ل�صنة 2014
اأ�صا�ص  على   2014 ل�صنة  املالية  قانون  ن�ص  تاأطري  مت 

املوؤ�صرات القت�صادية الكلية واملالية الآتية:
اأمريكيا  دولرا  بـ37  حدد  اخلام  البرتول  برميل  �صعر 
للربميل ك�صعر مرجعي جبائي وبـ 90 دولرا اأمريكيا ل�صعر 

ال�صوق.
�صعر ال�صرف حدد بـ 80 دج للدولر الأمريكي الواحد.
حجم �صادرات املحروقات �صي�صل اإىل 57.4 مليار دولر 

اأمريكي.
دولر  مليار   50 اإىل  �صريتفع  ال�صلع  واردات  حجم 
اأمريكي، بالدولر اجلاري، مقابل 49.0 مليار دولر اأمريكي 

�صنة 2013.
 ٪5.4 و  اإجماليا،   ٪4.5 بـ   حدد  القت�صادي  النمو 

خارج املحروقات.
معدل الت�صخم يتوقع اأن يكون يف حدود 3.5 ٪.

II – ميزانية الدولة
1- الإيرادات:

اإيرادات  ارتفاع   2014 ل�صنة  املالية  قانون  ن�ص  توقع   
امليزانية  اإىل 4218.2 مليار دج، مقابل3820 مليار دج يف 
اجلباية  عائدات كل من  متثل جمموع  اجلارية، وهي  ال�صنة 
العادية   واجلباية  دج،  مليار   1577.7 بـ  املقدرة   البرتولية 
بـ2352.5 مليار دج، واجلباية ال�صتثنائية بـ 288 مليار دج.

النفقات:  -  2
دج،  مليار   7656.2 بـ  تقدرنفقات امليزانية ل�صنة 2014 
م�صجلة ارتفاعا  بـ 11.3٪ مقارنة مبا �صجلته يف قانون املالية 
ل�صنة 2013 خ�ص�ص منها  4714.5 ٪ مليار دج  للت�صيري، 
و2941.7 ٪ مليار دج للتجهيز، وهذا مرده اإىل ارتفاع ميزانية 
15.6 ٪ باملوازاة مع ارتفاع ميزانية الت�صيري  بـ   التجهيز 

بـ 8.7 ٪. 
الت�صيري  ميزانيتي  على  النفقات  هذه  وزعت  وقد   

والتجهيز كما يلي:
اأ- نفقات الت�صيري:

العمومية،  الوظيفة  م�صتخدمي  رواتب  ارتفاع  ب�صبب 
الأنظمة  بع�ص  مراجعة  الناجمة عن  الت�صيري  اإعانات  وكذا 
وم�صاهمتها  للدولة  القت�صادي  والتدخل  التعوي�صية، 
املوجهة للديوان الوطني للحليب، الديوان الوطني للحبوب، 
وكالة  املياه،  حتلية  وحدات  من  املنتج  املاء  �صعر  تعوي�ص 
اأنظمة الت�صغيل...اإلخ،  التنمية الجتماعية وترقية خمتلف 
فاإن نفقات الت�صيري ل�صنة2014 �صرتتفع اإىل 4714.5 مليار 
دج، م�صجلة زيادة قدرها 378.9 مليار دج، عما �صجلته يف 

قانون املالية ل�صنة 2013، اأي بن�صبة 7.8 ٪.
ب- نفقات التجهيز:

من اأجل تنمية الهياكل القاعدية القت�صادية والإدارية، 
الهياكل  والتكوين،  الرتبية  الب�صرية،  بالتنمية  النهو�ص 
حت�صني  وال�صكن،  الري  الفالحة،  الثقافية،  الجتماعية 
فاإن  ال�صتثمار...اإلخ،  وحت�صني  للمواطنني،  املعي�صي  الإطار 
نفقات التجهيز �صرتتفع اإىل 2744.3 مليار دج، واعتمادات 

الدفع اإىل 2941.7  مليار دج.
الربامج(  لال�صتثمار)رخ�ص  الفرعي  املجموع  بلغ  وقد 
2329.3 مليار دج، وبلغت اعتمادات الدفع 2050.3 مليار دج.
مليار دج،   415.0 بلغت  فقد  املال  براأ�ص  العمليات  اأما 

وبلغت اعتمادات الدفع 891.3 مليار دج. 
�صبط الإيرادات III– �صندوق 

ن�ص قانون املالية ل�صنة 2014 على اأن  متاحات �صندوق 
�صبط الإيرادات �صت�صل يف نهاية �صنة 2014 اإىل 7226.4 
مليار دج، اأي ما يعادل 39.7 ٪ من الناجت الداخلي اخلام، 
وهي متثل الدخار العمومي لتغطية  ما يعادل ثالث �صنوات 
والبالغة   2012 �صنة  خالل  التجهيز  نفقات  من  اأنفق  مما 
2234 مليار دج، علما اأن فائ�ص القيمة املتوقعة ل�صنة 2014 
�صيبلغ 20123.8 مليار دج، وهو الفارق بني ال�صعر اجلبائي 
املحدد بـ37 دولرا اأمريكيا للربميل و�صعر ال�صوق املقدر 

للربميل. اأمريكيا  دولرا  بـ 90 
IV– عجز اخلزينة 

�صنة  للخزينة  الإجمايل  للعجز  املتوقعة  الن�صبة  تقدر 
مقابل  اخلام،  الداخلي  للناجت  بالن�صبة   ٪ 18.1 بـ   2014
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الإقفال  وتوقعات  ل�صنة2013،  املالية  قانون  يف   ٪ 17.9
لالرتفاع  ذلك  ويعود  ال�صنة،  لنف�ص    ٪ 12.8 - بن�صبة 
الطفيف يف النفقات ل�صنة 2014 واملقدر بـ + 11.3 ٪، هذا 
اإىل جانب ارتفاع اإيرادات امليزانية بـ  + ٪10.4 باملقارنة مع 

قانون املالية ل�صنة 2013.
الدولة  ميزانية  من  الجتماعية  V– التحويالت 

رفعت احلكومة من الغالف املايل املخ�ص�ص للتحويالت 
الجتماعية ل�صنة2014 اإىل 1603.2 مليار دج، وهو ما يعادل 
اخلام، اأي بزيادة قدرها 106.3  الداخلي  الناجت  من   ٪ 8.8
 ،2013 اجلارية  ال�صنة  يف  امل�صجلة  تلك  عن  دج،  مليار 
الدولة  ميزانية  خم�ص)5/1(  التحويالت  هذه  و�صتمثل 

ل�صنة 2014.
لهذه  احلكومة  اأقرتها  التي  الإعانات  ن�صبة  ومتثل 
التحويالت للمواد الغذائية الأ�صا�صية من حبوب، حليب، 
التحويالت،  هذه  اإجمايل  من  �صكر وزيت غذائي 12.8 ٪ 
املواد  التعليم،  ال�صحة،  لقطاعات  املوجهة  الإعانات  اأما 
نف�صها  ال�صنة  يف  ف�صرتتفع  وماء(،  غاز  )كهرباء،  الطاقوية 

-  على التوايل - اإىل  19.6 ٪  و 6.2 ٪  و 3.3 ٪.
امليزانية يف  املر�صود  غري  ال�صمني   VI– الدعم 

4800 مليار  2012 ما يقارب  بلغ الدعم ال�صمني �صنة 
دج، ميثل 30.3 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل، وهو جمموع 
الإعانات املبا�صرة وغري املبا�صرة )ال�صمنية( املقدمة، خالل 
ال�صنة نف�صها، ويتفرع اإىل: دعم �صمني ذي طبيعة جبائية، 
للمنتجات  �صمني   دعم  بالعقار،  �صلة  ذي  �صمني  دعم 
لأ�صعار  �صمني  دعم  اإىل  الأخري  هذا  وينق�صم  الطاقوية، 
الكهرباء، دعم �صمني لأ�صعار الغاز الطبيعي  ودعم �صمني 

لأ�صعار الوقود.
VII– التدابري الت�صريعية

ت�صمن ن�ص قانون املالية ل�صنة 2014 العديد من التدابري 
الت�صريعية الهامة ذات الأهداف املالية والقت�صادية والتجارية 

والجتماعية والثقافية...اإلخ، ن�صتعر�صها فيما يلي:
وتاأطريه: ال�صتثمار  1– ت�صجيع 

    ق�صد تعزيز ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر و�صمان اندماجه 
وترقية الأن�صطة وعمليات ال�صراكة بني املوؤ�ص�صات العمومية 
مناخ  وحت�صني  وتب�صيط  الأجنبية،  وكذا  اجلزائرية  واخلا�صة 

ال�صتثمار، ن�ص هذا  القانون على الرتتيبات الآتية:
منح  باأ�صاليب  املتعلقة  اخلا�صة  الأحكام  اإلغاء   -

التحفيزات مل�صاريع ال�صتثمار التي تتجاوز مبلغ 500 مليون 
دج وتقل عن 1.5 مليار دج.

- تخفيف اإجراءات العتماد ل�صالح م�صاريع ال�صتثمار 
الأجنبي وال�صتثمار بال�صراكة بروؤو�ص اأموال اأجنبية، وذلك 
طرف  من  امل�صبقة  للدرا�صة  الإجباري  اإخ�صاعهم  باإلغاء 

املجل�ص الوطني لال�صتثمار.
اإلزامية اإخ�صاع امل�صاريع ال�صتثمارية التي تقل   اإلغاء   -
قيمتها عن 1.5 مليار دج ل�صبكة حمددة من قبل املجل�ص 
لن�ص  ال�صبكة  هذه  تطبيق  واإحالة  لال�صتثمار،  الوطني 

تنظيمي.
بالن�صبة  �صنوات،  بخم�ص)5(  املحدد  ال�صقف  اإلغاء   -
النظام  املوؤهلة لال�صتفادة من  اإجناز م�صاريع ال�صتثمار،  ملدة 

ال�صتثنائي لتفاقية ال�صتثمار.
- ت�صجيع ال�صتثمارات الأجنبية التي ت�صاهم يف حتويل 

املهارات اأو املنتجة لل�صلع مبعدل اإدماج يزيد عن 60 ٪.
- منح رخ�صة ملجل�ص م�صاهمات الدولة لتحديد معدل 
من  املمنوحة  القرو�ص  على  التاأجيل  ومدة  التخفي�ص 
طرف البنوك واملوؤ�ص�صات املالية، جتاه املوؤ�ص�صات والهيئات 

العمومية يف اإطار اإعادة هيكلتها وتطويرها.
مبلغ  من  جلزء  املوثق  لدى  الإيداع  اإجراء  تعديل   -
ال�صفقة، بالتن�صيق بني الأفراد واملوؤ�ص�صات وتقلي�ص احل�صة 
الواجب اإيداعها اإىل اخلم�ص)5/1( من �صعر البيع، بهدف 

تب�صيط وحت�صني مناخ ال�صتثمار يف اجلزائر.
   وبهدف ت�صهيل ال�صتثمار مت و�صع تدابري اأخرى تتعلق 

اأ�صا�صا بـ:
- تطوير ال�صبكة البنكية.

الوفاء  من  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  متكني   -
باللتزامات املتعلقة بقرو�ص ال�صتثمار.

- جتديد الإعفاءات على منتجات الأ�صواق املالية. 
مدة  خالل  بالفوائد  بالتكفل  للخزينة  الرتخي�ص   -

التاأجيل وتخفي�ص معدل الفائدة بن�صبة 100 ٪.  
�صهر  من  ال�صناعة  لوزارة  املمنوح  الأجل  متديد   -
حق  ممار�صة  حول  للحكم  اأ�صهر   )3( ثالثة  اإىل  واحد)1( 

ال�صفعة. 
قرار  مبوجب  �صابقا  املمنوحة  المتيازات  اإ�صتفادة   -
الإتاوة  بتحديد  املتعلقة  الأحكام  من  الوزراء،  جمل�ص 
ال�صنوية امل�صتحقة على منح المتياز على الأرا�صي التابعة 
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لالأمالك اخلا�صة للدولة واملوجهة لإجناز م�صاريع ا�صتثمارية.
ت�صغيل ال�صباب: 2– ت�صجيع 

ملا كان ملف ت�صغيل ال�صباب واإدماجهم يف �صوق العمل 
فقد  اأولوياتها،  من  واأولوية  للحكومة  ال�صاغل  ال�صغل  يعد 
عمدت اإىل اتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية  يف ن�ص 
هذا القانون، ل�صالح خمتلف اآليات الت�صغيل املعتمدة، هي:
املوؤ�ص�صات  ل�صالح  ال�صريبي  الإعفاء  فرتات  متديد   -
املن�صاأة  اجلنوب،  �صندوق  اإعانة  من  امل�صتفيدة  امل�صغرة 
ال�صباب«  ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة   « اأنظمة  اإطار  يف 

و»ال�صندوق الوطني للتاأمني عن البطالة« اإىل غاية:
اأرباح  على  لل�صريبة  بالن�صبة  �صنوات  ع�صر)10(   -
 )IRG(الإجمايل الدخل  ال�صريبة على   ،)IBS( ال�صركات 

.)TAP(والر�صم على الن�صاط املهني
- ع�صر )10( �صنوات بالن�صبة للر�صم العقاري.

- �صت )6( �صنوات بالن�صبة للر�صم العقاري على املباين 
والبلديات  الوليات  يف  املوجودة  للن�صاطات  املحت�صنة 

امل�صتفيدة من اإعانة »�صندوق اله�صاب العليا«. 
- تخفي�ص معدل الفائدة بن�صبة 100 ٪ ل�صالح امل�صاريع 
امل�صتفيدة من اأنظمة »الوكالة الوطنية لدعم ت�صغيل ال�صباب« 
يف  املوجودة  البطالة«  عن  للتاأمني  الوطني  »ال�صندوق  و 
مناطق اجلنوب وال�صمال واله�صاب العليا، بالن�صبة لبع�ص 
البناء  )الزراعة،  التنظيم  طريق  عن  حتدد  التي  الن�صاطات 
ال�صيد  ال�صيانة،  ال�صناعة،  الري،  العمومية،  والأ�صغال 

البحري، احلرف وال�صياحة(.
ال�صريبي: العبء  3– تخفي�ص 

يف اإطار ال�صيا�صة اجلبائية املنتهجة منذ �صنوات والرامية 
قانون  ن�ص  وفاعلية،  مرونة  اأكرث  اجلبائية  املنظومة  اإىل جعل 
املالية ل�صنة 2014 على العديد من التدابري التي ترمي يف 
جمملها اإىل تخفيف ال�صغط اجلبائي على املكلفني بال�صريبة 

يف عدة ن�صاطات جتارية واقت�صادية، من خالل ل�صيما:
- جتديد فرتة الإعفاء من احلقوق اجلمركية والر�صم على 
القيمة امل�صافة املطبقة على املنتجات واملواد الأولية يف فرع 
تربية الدواجن وكذا الإعفاء من الر�صم على القيمة امل�صافة 
املطبقة على حلم الدجاج وبي�ص ال�صتهالك اإىل غاية  31 

اأوت 2014. 
 - اإعفاء املبالغ املدفوعة بعنوان حقوق الفنانني الأجانب 
وكذا  الإجمايل،  الدخل  على  ال�صريبة  من  واجلزائريني 

ا�صترياد  بعنوان  امل�صتحقة  اجلمركية  احلقوق  من  الإعفاء 
التجهيزات التقنية وجتهيزات الديكور مبنا�صبة تنظيم الأعياد 
اخلم�صني)50(  بالذكرى  لالحتفال  والتظاهرات  الوطنية 

لال�صتقالل.
- اإعفاء معدن الزنك )ركاز الزنك( من احلقوق اجلمركية 

واإخ�صاعه للمعدل املخف�ص للر�صم على القيمة امل�صافة.
للمعدل  واإخ�صاع  اجلمركية  احلقوق  من  اإعفاء   -
يف  الداخلة  العنا�صر  امل�صافة  القيمة  على  للر�صم  املخف�ص 
التربيد  لتجهيز  اللولبية،  اأو  الطويلة  امللحمة  الأنابيب  �صنع 
الفالحية،  البال�صتيكية  )البيوت  �صنعها  من  وامل�صتقة 

اأنابيب الري والدعائم والأثاث احلديدي(.
اإىل  دج   200.000 من  للخ�صم  الأدنى  احلد  رفع   -
الإجمايل،  الدخل  على  لل�صريبة  بالن�صبة  دج    500.000
ال�صريبة على اأرباح ال�صركات، الإعانات املمنوحة للموؤ�ص�صات 
واملنظمات ذات الطابع الإن�صاين، وهذا ما �صي�صمح مب�صاهمة 

اأقوى من املوؤ�ص�صات يف هذا املجال اجلمعوي.
 ٪ 3 بن�صبة  املطبق  الت�صجيل  حقوق  معدل  م�صاواة   -
)الأ�صول،  الأوىل  الدرجة  من  الأ�صرة  اأفراد  بني  للهبات 
التنازل  الفروع والأزواج( مع املعدل املطبق على عمليات 
املحدد  اأو ح�ص�ص اجتماعية(  )اأ�صهم  املالية  الأوراق  عن 

بـ 2.5 ٪.
الر�صم  اإىل معدل  اإلكرتونيا  املن�صورة  الكتب  اإخ�صاع   -
على القيمة امل�صافة املخف�ص اإىل7 ٪ وهذا ما �صي�صمح من 
الورقية، ومن  الكتب  الواردات من  باحلد من حجم  جهة، 
جهة اأخرى، بخف�ص تكلفة ا�صتخدام الكتاب الرقمي من 

طرف املوؤ�ص�صات املدر�صية والعلمية على اخل�صو�ص.
الوطني: الإنتاج  وحماية  ت�صجيع   - 4

وتقلي�ص  وحمايته  الوطني  الإنتاج  ت�صجيع  بهدف 
انتهاج  اإىل  احلكومة  عمدت  النفقات  ثم  ومن  الواردات 
املنتوج  وتاأهيل  الوطني  ال�صناعي  الن�صيج  تعزيز  �صيا�صة 
الوطني ل�صمان تناف�صيته، ولتحقيق ذلك ن�ص قانون املالية 

ل�صنة 2014 على عدد من الإجراءات الهامة هي:  
- اإعفاء املركبات واملقطورات امل�صنوعة حمليا من الر�صم 

على عمليات بيع املركبات اجلديدة.
باإن�صاء  املركبات  وم�صتوردي  ال�صيارات  وكالء  اإلزام   -
لها عالقة  اأخرى  اأن�صطة  اأية  اأو  اأو خدماتي  �صناعي  ن�صاط 
اأجل  يف  ال�صيارات،  �صناعة  بقطاع  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة 
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يقدر بثالث )3( �صنوات، وميكن لال�صتثمارات املنجزة يف 
الوطنية  »الوكالة  اإطار  املزايا يف  ت�صتفيد من  اأن  الإطار  هذا 

لتطوير ال�صتثمار«.
- تاأطري منح املزايا مبوجب اأنظمة المتيازات بربط معدل 

منح هذه املزايا مبعدل اإدماج املنتجات امل�صنعة حمليا. 
على  امل�صافة  القيمة  على  الر�صم  اإعفاء  منح  اإقت�صار   -
حمليا  واملقدمة  املنتجة  واخلدمات  التجهيز  �صلع  اقتناء 
التو�صيع  اأو  ال�صتثمار  اإن�صاء  اإجناز  يف  مبا�صرة  واملدخلة 
ال�صباب«  ت�صغيل  لدعم  الوطنية  »الوكالة  اأنظمة  اإطار  يف 
وال�صندوق الوطني للتاأمني عن البطالة« و »الوكالة الوطنية 

لت�صيري القر�ص امل�صغر«.
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد القرو�ص املو�صمية 
لأن�صطة  منحها  الواجب  وال�صتثمار  ال�صتغالل  وقرو�ص 

ال�صيد البحري وتربية املائيات.
- اإعفاء عمليات اإنتاج »اليوريا« املوجهة للبيع يف ال�صوق 
اأرباح ال�صركات ملدة ثالث )3(  املحلية، من ال�صريبة على 

�صنوات.
والبطاريات  الر�صا�ص  وبقايا  النفايات  ت�صدير  منع   -

امل�صتعملة.
بجمركة   2015 دي�صمرب   31 غاية  واإىل  الرتخي�ص   -
باجلزائر  ت�صكيلها  اإجناز  اأو  اإنتاجها  يتم  التي ل  التجهيزات، 
على  اخلا�صة  لحتياجاتهم  واملنتجون  املقاولون  وي�صتوردها 

اأن تبقى يف ذمتهم خم�ص )05( �صنوات على الأقل.
تاأطري التجارة اخلارجية وتخفي�ص الواردات:  - 5

اخلارجية  التجارة  تدفقات  يف  اأكرث  التحكم  اأجل  من 
التي  املواد   بع�ص  ومن  ال�صيارات  من  الواردات  ول�صيما 
بلغت، موؤخرا، م�صتويات اأ�صبحت معها ت�صكل خطرا على 
تاأطري فعال لن�صاط وكالء  ميزان املدفوعات، وكذا ل�صمان 
بيع ال�صيارات، ن�ص قانون املالية ل�صنة 2014 على الرتتيبات 

الآتية:
املزاولني  الأ�صخا�ص  على  املركبات  ا�صترياد  ح�صر   -

لن�صاط وكيل ال�صيارات.
- منع وكالء ال�صيارات من ا�صترياد ال�صيارات حل�صاب 
مت  والتي  بهم  اخلا�صة  التوزيع  �صبكة  خارج  اآخرين  وكالء 

اعتمادها قانونيا من طرف امل�صالح املوؤهلة لوزارة ال�صناعة.
�صروطهم  دفرت  اكتتاب  عند  ال�صيارات  وكالء  اإلزام   -
با�صترياد ح�صة من ال�صيارات التي ت�صري بوقود غاز البرتول 

املميع ووقود الغاز الطبيعي.
�صروط  دفرت  اكتتاب  عند  الوكالء  على  يجب  كما 
باجلزائر،  املجهزة  ال�صيارات  من  ت�صويق ح�صة  ال�صترياد،  
ال�صري،  يف  ا�صتعمالها  قبل  اتفاقي،  اإطار  يف  �صمانهم  حتت 

لت�صري بوقود غاز البرتول املميع ووقود الغاز الطبيعي. 
- حتديد �صقف امل�صاهمة يف راأ�ص املال من قبل املواطنني 
املقيمني بـ 51  ٪ اأو اأكرث يف اإطار ال�صراكة من اأجل اأن�صطة 

التجارة اخلارجية.
-  تاأطري �صوق ا�صترياد الذهب.

- اإلزامية دفع مقابل الواردات املوجهة للبيع على حالها، 
بوا�صطة الئتمان امل�صتندي اأو الت�صليم امل�صتندي.

الإدارية: الإجراءات  وتب�صيط  تن�صيق   - 6
وتب�صيطها  اجلبائية  الإجراءات  تن�صيق  موا�صلة  ق�صد 
ال�صريبي املطبق  للنظام  بالن�صبة  و�صمان مرونتها، ول�صيما 
على اإعانات التجهيز، القر�ص الإيجاري، النفاذ اإىل خدمة 

الأنرتنت، مت اتخاذ الرتتيبات الآتية: 
على  املحافظة  خالل  من  الإيجاري  القر�ص  ت�صجيع   -
املطبقة  القر�ص  هذا  لعمليات  واجلبائية  املحا�صبية  املعاجلة 

قبل دخول النظام املحا�صبي واملايل حيز التنفيذ.
جلنة  طرف  من  امل�صلمة  الرخ�ص  على  امل�صادقة   -
الإ�صراف على التاأمينات ل�صما�صرة اإعادة التاأمني الأجانب، 

مبوجب قرار من وزير املالية بدل من مر�صوم تنفيذي.
- تعديل الإعفاء من الر�صم على القيمة امل�صافة املمنوح 
ل�صالح الدخول ل�صبكة الأنرتنت بغر�ص تو�صيع هذا الإعفاء 
لي�صمل الأعباء املتعلقة بتاأجري »ال�صريط املار« املوجه ب�صفة 

ح�صرية لتقدمي موردي خدمات الأنرتنت لهذه اخلدمة.
- التعديل يف نظام امل�صرتيات بالإعفاء من الر�صم على 

القيمة امل�صافة ويف اإجراءات ت�صديد هذا الر�صم.
اإعانات التجهيز  - تعديل النظام ال�صريبي املطبق على 
الإعانات  بربط  املتعلقة  املحا�صبية  القاعدة  مع  مبطابقته 
بالنتائج  لالهتالك  القابلة  املمتلكات  لقتناء  املمنوحة 
فرتة  ح�صب  امل�صتفيدة  لل�صركات  لل�صريبة  اخلا�صعة 

الهتالك مع اإزالة �صقف فرتة الربط بخم�ص )5( �صنوات.
اجلبائية: الرقابة  اأحكام  وتاأطري  تعزيز    -  7

جناعة  و�صمان  وتاأطريها  اجلبائية  الرقابة  تعزيز  اأجل  من 
حقوق  تعزيز  وبغية  جهة،  من  اجلبائية،  امل�صالح  عمل 
املكلفني بال�صريبة، من جهة اأخرى، ن�ص قانون املالية ل�صنة 
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من التدابري يف هذا املجال، هي:  جملة  على   2014
- تاأ�صي�ص مبداإ »التع�صف يف ا�صتعمال احلق« يف املجال 
ال�صريبي، من اأجل اإعادة النظر يف القرارات اأو التفاقيات 
املقدمة من قبل املكلفني بال�صريبة، الذين يخفون اأرباحهم 

احلقيقية والذين يتم برجمتهم ملراجعة دقيقة للمحا�صبة.
قبل  من  املطلوبة  والوثائق  املعلومات  بني  التمييز   -
املوؤ�ص�صات  من  املطلوبة  وتلك  املراقبة  لل�صركات  املراجعني 

الع�صوة  يف جممع من ال�صركات.
- حتديد الختاللت املوؤدية لرف�ص املحا�صبة يف �صياق 
املراقبة ال�صريبية بح�صرها على حالت الت�صكيك التام يف 

موثوقية املعلومات املحا�صبية.
الإخ�صاع  واإجراء  املحا�صبة  رف�ص  بني  العالقة  اإلغاء   -
التلقائي، باإعطاء احلق للمكلف بال�صريبة مو�صوع املراجعة، 

بال�صتفادة من اإجراء وجاهي.
فر�ص  اأ�ص�ص  تقييم  فيها  يتم  التي  احلالت  حتديد   -

ال�صريبة تلقائيا.
بع�ص  ملبالغ  بالزيادة  املراجعة  طريق  عن  التحيني   -
الغرامات اجلبائية املطبقة على املوؤ�ص�صات الوطنية والأجنبية. 

الدولة لل�صكن: دعم   -  8
اأهم بنود قانون املالية  اأحد  ي�صكل دعم الدولة لل�صكن 
ال�صكن  املتزايد على  الطلب  تلبية  اأجل  2014، من  ل�صنة 
الع�صوائي،  وال�صكن  اله�ص  ال�صكن  على  الق�صاء  وكذا 
وهذا باإقرار العديد من الإجراءات الكفيلة بتقدمي دعم اأكرب 
للُجهد املبذول بهذا اخل�صو�ص، من خالل التدابري الآتية:

-  تاأ�صي�ص رهن قانوين من الدرجة الأوىل ل�صالح الدولة، 
على الأمالك العقارية املمولة ب�صمان القرو�ص املمنوحة من 
اأو بناء  طرف اخلزينة العمومية، لفائدة املوظفني لقتناء 

اأو تو�صيع م�صكن.
القرو�ص  بالت�صبيقات و/اأو  العمومية،  -  تكفل اخلزينة 
من دون فوائد لفائدة ال�صندوق الوطني لل�صكن بالتمويالت 
الالزمة لإجناز برنامج 50.000 م�صكن ب�صيغة البيع بالإيجار.
القرو�ص  على   ٪ 100 بن�صبة  الفائدة  معدل  تخفي�ص   -
املمنوحة من طرف البنوك العمومية، يف اإطار اإجناز100.000 
الفائدة  معدل  وتخفي�ص  بالإيجار،  البيع  ب�صيغة  م�صكن 

بن�صبة 2.4 ٪ على املحالت التجارية التابعة لهذا الربنامج.
اأخرى: تدابري   -  9

ف�صال عن املحاور الوارد ذكرها اأعاله، ن�ص قانون املالية 

ل�صيما  تخ�ص  الإجراءات  من  جملة  على   2014 ل�صنة 
قطاع الثقافة، احلرف، ال�صالمة املرورية، ...اإلخ،  وذلك على 

النحو الآتي:
ال�صينمائي  العر�ص  قاعات  عن  التنازل  عن  العودة   -
خ�ص�صت  اأو  ت�صتغل  مل  والتي  للبلديات،  عنها  املتنازل 
اأمالك الدولة، وذلك بعد موافقة  اأخرى، ل�صالح  لأغرا�ص 

املجل�ص ال�صعبي البلدي.
- منح �صفة احلريف لالأ�صخا�ص الطبيعيني الذين يزاولون 
ن�صاط جمع الورق امل�صتعمل، واإخ�صاع رقم اأعمالهم ملعدل 

.٪ 5
- تاأطري منح التحفيزات يف اإطار اأنظمة المتياز) اأنظمة 
الختال�صات  خماطر  من  احلد  بغر�ص  الت�صغيل(  دعم 

والتجاوزات بخ�صو�ص الإعانات املمنوحة من الدولة.
وزن  يفوق  التي  الب�صائع  نقل  مركبات  جتهيز  اإلزامية   -
كلغ،   3500 ي�صاوي  اأو  به  املرخ�ص  الإجمايل  حمولتها 
من  اأكرث  على  ت�صتمل  التي  الأ�صخا�ص  نقل  ومركبات 
ت�صعة )9( مقاعد مع احت�صاب مقعد ال�صائق، بجهاز مراقبة 

وت�صجيل ال�صرعة.
 )TVA( اإلغاء الإعفاء من الر�صم على القيمة امل�صافة -
التعريفة  من   07-89 رقم  للفئة  التابعة  املنتجات  على 
اجلمركية، على �صبيل املثال )اآلت عائمة اأخرى، اخلزانات، 
املرا�صي، الطوافات واملنارات( واإخ�صاعهم للمعدل العادي 
17 ٪، وهذا حل�صر الإعفاءات على ا�صترياد املراكب )�صفن( 

املوجهة ل�صركات املالحة البحرية.
- متديد الأجل املحدد لتنظيم المتحانات لنيل �صهادة 
اإىل  بالعملية،  للقيام  �صرورية  تعد  والتي  حما�صبي،  خبري 

ثالث �صنوات.
»ال�صندوق  بعنوان   خا�ص  تخ�صي�ص  ح�صاب  فتح   -
الثقافة  الوطني لتح�صري وتنظيم مهرجان ق�صنطينة عا�صمة 

العربية 2015«.  
اخلا�ص  التخ�صي�ص  ح�صاب  نفقات  باب  يف  اإ�صافة   -
بالت�صامن  اخلا�ص  »ال�صندوق  املعنون   069-302 رقم 
يقومون  الذين  للم�صتخدمني  املمنوحة  الإعانات  الوطني«  
اإطار  يف  املعاقني،  لالأ�صخا�ص  عمل  منا�صب  وجتهيز  بتهيئة 

التفاقيات املربمة بني الدولة واجلماعات املحلية.
واإمتام  البنايات  مطابقة  حتقيق  اإجراءات  مهلة  متديد   -

اإجنازها بثالث �صنوات.
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باخلارج  املقيمني  اجلزائرية  اجلالية  لأفراد  الرتخي�ص   -
اأ�صهر غري  باإبقاء �صياراتهم ال�صياحية باجلزائر ملدة �صتة )6( 

قابلة للتجديد.  
- الن�ص على اأن تكون م�صاحة الرتفاق �صمن م�صاحة 
الأمالك املعنية بالتعوي�ص الذي يجب اأن يكون وفق ال�صعر 
احلقيقي لل�صوق يوم نزع امللكية، مع مراعاة ال�صرر الناجت عن 

العملية.
ثانيا: تقدمي ن�ص القانون والنقا�ص الذي اأثري حوله 

والتدابري  القانون  ن�ص  حمتوى  ا�صتعر�صنا  اأن  بعد 
الت�صريعية التي ت�صمنها، نتطرق فيما يلي اإىل العر�ص الذي 
خ�ص  الذي  والنقا�ص  القانون  لن�ص  احلكومة  ممثل  قدمه 
التي  والن�صغالت  والأ�صئلة  الن�ص  هذا  اللجنة  اأع�صاء  به 
التي  والتو�صيحات  والأجوبة  احلكومة  ممثل  على  طرحوها 

قدمها:  
احلكومة ن�ص القانون: ممثل  تقدمي   - 1

 ،2014 قبل ال�صروع يف مناق�صة ن�ص قانون املالية ل�صنة 
اإىل  البداية  قدم ممثل احلكومة عر�صا مف�صال تطرق فيه يف 
املناخ الدويل الذي ميز القت�صاد العاملي، يف الفرتة ما بني 
والركود  النا�صئة  الدول  �صيما  ل  و2013،  �صنتي2012 
اليورو، كما تطرق  تعرفه منطقة  الذي  امل�صتمر  القت�صادي 
اإىل م�صتوى الت�صخم يف البلدان املتقدمة وال�صيا�صة النقدية 
املتبعة فيها وتوقعات منو التجارة اخلارجية لل�صلع، وامل�صتوى 

الذي و�صل اإليه معدل البطالة يف اأوروبا واأمريكا. 
كما تطرق اإىل التحديات املحيطة بالقت�صاد الوطني يف 
ظل الأزمة املالية العاملية وما �صاحبها من انخفا�ص لأ�صعار 

املحروقات وارتفاع لأ�صعار املواد ال�صتهالكية الأ�صا�صية.
تعر�ص  فقد  ل�صنة2014  املالية  قانون  لن�ص  بالن�صبة  اأما 
واملايل  الكلي  القت�صاد  تاأطري  اإىل  بالأرقام  احلكومة  ممثل 
لن�ص هذا القانون، واأ�صار اأي�صا اإىل اأن ارتفاعا �صيم�ص كال 
من واردات ال�صلع، وحجم �صادرات املحروقات، وا�صتعر�ص 
الإجمايل  والعجز  الإيرادت،  �صبط  �صندوق  متاحات 
الأخري  ال�صطر  تنفيذ  ي�صع  الن�ص  هذا  اأن  موؤكدا  للخزينة، 

من الربنامج اخلما�صي 2010-2014 يف �صدارة اأولوياته. 
اأو�صح  اجلديدة،  الت�صريعية  بالتدابري  املتعلق  ال�صق  ويف 
اأنها ترمي اإىل حتقيق جملة من الأهداف القت�صادية واملالية 
والجتماعية الهامة التي تقع يف مقدمة اهتمامات احلكومة. 

حول الن�ص: اأثري  الذي  النقا�ص   - 2
لقد كانت مناق�صة ن�ص قانون املالية ل�صنة 2014، فر�صة 
املتعلقة  املوا�صيع  من  الكثري  يف  للخو�ص  اللجنة  لأع�صاء 
بالتنمية املحلية والوطنية، ل�صيما تلك التي تخ�ص قطاعات: 
ال�صتثمار،  الطاقة،  الفالحة،  ال�صحة،  الت�صغيل،  ال�صكن، 
للمواطن،  ال�صاغل  ال�صغل  ت�صكل  والتي  اإلخ،   ... التجارة 

وطلبوا من ممثل احلكومة تقدمي اأجوبة وتو�صيحات لها. 
وفيما يلي باخت�صار م�صامني مداخالت الأع�صاء وردود 

وتو�صيحات ممثل احلكومة عليها:
اأ– الأ�صئلة واملوا�صيع التي متحور حولها النقا�ص:

 ،17-84 رقم  القانون  تعديل  الآن  حلد  يتم  مل  ملاذا   -
املتعلق بقوانني املالية، ليتما�صى مع التحولت اجلديدة؟

- تقدمي تو�صيحات ب�صاأن تطور معدلت الت�صخم والنمو 
القت�صادي يف بلدان منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 
خالل �صنوات 2012 و2013 و2014 وتاأثري تلك التطورات 

على القت�صاد اجلزائري.
الذي  الكبري  العمومي  الإنفاق  اإن  القول  ميكن  هل   -
قامت به الدولة �صاهم فعليا يف الو�صول اإىل معدلت النمو 

امل�صتهدفة؟
- هل ترون اأن تخفي�ص العملة الوطنية يخدم القت�صاد  

الوطني؟
النعكا�صات  لتفادي  الالزمة  التدابري  اتخاذ  مت  هل   -
على  اجلزائري  الدينار  قيمة  لتخفي�ص  املحتملة  ال�صلبية 
اأن  ميكن  خ�صائر  هناك  وهل  للمواطن؟   ال�صرائية  القدرة 

تلحق باخلزينة العمومية جراء هذا التخفي�ص؟
- ما �صحة التوقعات التي تقول باأن اجلزائر على اأبواب 
الدخول يف �صدمة مالية، واإذا �صح ذلك، ما هي الإجراءات 

املتخذة لتجاوزها يف هذه احلالة؟ 
- ما مدى اإمكانية حتقيق معدل النمو امل�صتهدف واملقدر بـ 
4.5 ٪ يف الوقت الذي تراجع فيه اإنتاج اجلزائر من املحروقات 
موؤخرا، ح�صب بع�ص اخلرباء، وبخا�صة واأن املحروقات ت�صكل 

الرقم الأ�صا�صي يف معادلة النمو يف البالد؟
اإيجار  على  ال�صريبي  الإعفاء  تعميم  يتم  ل  ملاذا   -

ال�صكنات التي تقل م�صاحتها عن 80 م2؟
- ملاذا مت متديد الأجل املمنوح لوزارة ال�صناعة من �صهر 

واحد اإىل ثالثة اأ�صهر من اأجل ممار�صة حق ال�صفعة؟
جبائية  اإعفاءات  من  مالية  قانون  اأي  يخلو  ل  يكاد   -
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للعديد من الأن�صطة، اإل  اأن تلك الإعفاءات ل تعمل على 
املرتبطة  الن�صاطات  غرار  على  املنتجات،  اأ�صعار  تخفي�ص 

برتبية الدواجن، على �صبيل املثال.
- ما هي الأن�صطة امل�صار اإليها يف الن�ص واملتعلقة باإن�صاء 
لها عالقة  اأخرى  اأن�صطة  اأية  اأو  اأو خدماتي  �صناعي  ن�صاط 

مبا�صرة اأو غري مبا�صرة بقطاع �صناعة ال�صيارات؟
- ن�ص القانون على منع ت�صدير النفايات وبقايا الر�صا�ص 
والبطاريات امل�صتعملة، وال�صوؤال املطروح هنا: هل هناك اإطار 

خا�ص بعمليات ا�صرتجاع هذه النفايات؟ 
- يالحظ يف كثري من الأحيان عدم مراعاة اأجل الإيداع 
جلزء من مبلغ ال�صفقة لدى املوثق، �صواء من طرف الأفراد 

اأو املوؤ�ص�صات.  
- هل اأن رفع احلظر عن ا�صترياد العتاد القدمي معقول، يف 
الوقت الذي ل يقل �صعره اإل بقليل عن �صعر العتاد اجلديد، 
ب�صبب الأزمة املالية التي تعاين منها الدول الأوروبية التي 

ا�صطرتها اإىل غلق الكثري من م�صانعها؟ 
ملراقبة  احلكومة  اتخذتها  التي  الإجراءات  هي  ما   -

خمتلف اأجهزة ت�صغيل ال�صباب؟
اعتمادات  ا�صتهالك  ن�صب  اختالف  اأ�صباب  هي  ما   -

امل�صاريع التنموية يف البلديات؟
- ما هي الإجراءات املتخذة ل�صمان عدم حتويل العقار 

املوجه لإن�صاء مناطق الن�صاط القت�صادي؟ 
ب ــ الردود والتو�صيحات التي قدمها ممثل احلكومة:

باأن  احلكومة  ممثل  اأو�صح  امليزانية،  حتديث  يخ�ص  فيما 
القانون رقم 84-17، املوؤرخ يف 7 يوليو �صنة 1984، واملتعلق 
ورقابة  وتنفيذ  اإعداد  كيفيات  ير�صم  والذي  املالية،  بقوانني 
اأن  املالية، ميكن اعتباره مبثابة قانون ع�صوي، م�صيفا  قوانني 
املالية  بتحديث  املتعلقة  اجلوانب  كل  يدرج  املالية  قانون 
بدمج  امليزانياتي،  النظام  حتديث  خالل  من  العمومية، 
فيما  النجاعة  موؤ�صرات  اإعداد  والتجهيز،  الت�صيري  ميزانيتي 
لالإعالم  ونظام  العتمادات،  لتحرير  القطاعات  يخ�ص 
اإىل الهرم وبالعك�ص، واأن الإطار  الذي ينطلق من القاعدة 
موجود  املالية  بقوانني  املتعلق  الع�صوي  للقانون  الت�صوري 
حاليا، والذي يجب اأن يعك�ص واقع اإعداد وتنفيذ امليزانية 

يف بالدنا.
فيما يتعلق مبنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، اأكد 
بالن�صبة  اأما  القت�صادي هي3.5 ٪،  النمو  ن�صبة  توقعات  اأن 

للت�صخم فهي ما بني 9 ٪ و10 ٪ يف �صنة 2014، لذا فاملنطقة 
�صياق  يف  واجلزائر  منخف�صا،  ومنوا  معتربا  ت�صخما  ت�صهد 
للنمو  ن�صب  اأعلى  لها  التي  البلدان  بني  من  تعترب  ذلك 

القت�صادي، واأدنى ن�صب للت�صخم. 
كما اأكد بالن�صبة لأهم التداعيات املحتملة على اقت�صادنا، 
اأن املنطقة ت�صهد ا�صطرابات لها انعكا�صات على التبادلت 
حوايل96 ٪  ي�صكل  الذي  البرتول  �صعر  ول�صيما  الدولية 
املواد  اأ�صعار  عن  ف�صال  ال�صعبة،  العملة  من  مداخيلنا  من 
الأولية، كما اأن لها تداعيات على متويل اقت�صاديات الدول 
املتطورة، وبالنتيجة على ُفر�ص خروج هاته الدول من اأزمتها 

القت�صادية.
وعن خف�ص قيمة الدينار، اأو�صح ممثل احلكومة اأن بنك 
اجلزائر الذي ُي�صريرِ �صوق ال�صرف قام بخف�ص طفيف للدينار، 
عندنا  امل�صجل  الت�صخم  ن�صبة  بني  الفارق  ب�صبب  وذلك 
وعند �صركاء اجلزائر، على غرار الدول الأوروبية والوليات 
املتحدة الأمريكية، لذا قام بنك اجلزائر بت�صحيحات يف هذا 
تبقى  لن  الو�صعية  اأن هذه  اأكد  الوقت،  نف�ص  املجال، ويف 
على حالها، لأن �صوق العملة ت�صهد تغريات بالرتفاع تارة 

وبالنخفا�ص تارة اأخرى. 
اأننا  اأكد  اقت�صادنا،  على  املالية  الأزمة  خماطر  وب�صاأن 
وبعد  لأنه  وطني،  اقت�صاد  بناء  فيها  علينا  يتعني  و�صعية  يف 
الهيكلي،  لالإ�صالح  الدويل  النقد  �صندوق  برنامج  تطبيق 
مبادلت  حترير  عن  ناهيك  �صناعية،  قاعدة  لدينا  تكن  مل 
اأجل  اقت�صادية من  قواعد  اخلارجية يف ظل غياب  التجارة 
بناء  الالزم  من  كان  وعليه،  اخلارجية؛  املنتوجات  مناف�صة 
اقت�صاد ليكون تناف�صيا، واأن هذا البناء تطلب اإطالق برنامج 
�صخم للتجهيز العمومي؛ ونظرا لهيكلة مداخيلنا اخلارجية 

املعتمدة اأ�صا�صا على املحروقات، فاإن احتمال اخلطر وارد.
امل�صتعملة،  التجهيزات  بجمركة  الرتخي�ص  يخ�ص  فيما 
حمددة،  ل�صروط  تخ�صع  العملية  اأن  احلكومة  ممثل  اأو�صح 
اإنتاجها  بحيث يتعلق الأمر بالتجهيزات التي ل يتم 
اأنها  كما  الوطني،  للمنتوج  حماية  باجلزائر  ت�صكيلها  اأو 
موجهة لالحتياجات اخلا�صة للمقاولني واملنتجني، على اأن 
حُتفظ يف ذمتهم ملدة خم�ص �صنوات، كما يتعني تقدمي �صهادة 
متنحها ال�صلطات املوؤهلة للدول املعنية، ل�صمان �صحة جميع 
الإنتاج،  تاريخ  من:  التجهيزات  بهاته  املتعلقة  املعلومات 

ال�صعر...اإلخ.
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تدابري  ثمة  اأنه  بني  التهريب،  حماربة  مو�صوع  حول 
جتاه  ول�صيما  الإطار  هذا  يف  احلكومة  اتخذتها  واإجراءات 
هذه  تهريب  عرف  حيث  الدولة،  قبل  من  املدعمة  املواد 

املواد موؤخرا تراجعا ن�صبيا، بف�صل هذه الإجراءات.  
ممثل  اأو�صح  الجتماعية،  التحويالت  وبخ�صو�ص 
احلكومة اأن العمل جار من اأجل اأن يذهب هذا الدعم اإىل 
الفئات التي حتتاج اإليه فقط، بالرغم من اأن قليال من الدول 

جنحت يف تطبيق هذا الت�صور ميدانيا.
ويف ما يتعلق بالإعفاءات اجلبائية ملادتي ال�صكر والزيت، 
اأ�صار اإىل اأن الآليات التي و�صعتها احلكومة يف هذا الإطار 
ل ميكن تفعيلها اإل يف حالة ما اإذا جتاوز �صعر هاتني املادتني 
ال�صعر املتفق عليه، ومن ثم  فاإن الأمر ل يتعلق باإعفاء كلي 

للجباية وللحقوق اجلمركية.
وب�صاأن تقدمي حتفيزات للقطاع اخلا�ص، اأكد ممثل احلكومة 
متعددة  امتيازات  من  الآخر  هو  ي�صتفيد  القطاع  هذا  اأن 
عقاري،  طابع  ذات  وكذا  جبائي،  و�صبه  جبائي  طابع  ذات 
العقار  وا�صحة)منح  قانونية  لرتتيبات  يخ�صع  الأخري  فهذا 

العمومي لال�صتغالل عن طريق المتياز(.
العمومي،  التجهيز  م�صاريع  تقييم  اإعادة  م�صكل  وعن 
اأكد اأن الأمر يتعلق مب�صاريع الربنامج اجلاري ولي�ص بالربامج 
اجلديدة، وهي تخ�ص اأقل من 40 ٪ من هاته امل�صاريع، و هذا  
امل�صروع،  اإطالق  توؤخر  اإىل عدة �صغوطات مو�صوعية  َمَرُده 

كندرة العقار اأو تاأخر بدء امل�صروع بعد اإعالن ال�صفقة. 
اخلال�صة

للتدابري  درا�صتها  خالل  من  اللجنة  �صجلت  لقد 
 2014 ل�صنة  املالية  قانون  ن�ص  ت�صمنها  التي  والأحكام 
فر�ص  عدم  منها  الأول  املقام  يف  يقع  النقاط،  من  جملة 
�صرائب  اأو ر�صوم جديدة تثقل كاهل املواطن، كما ت�صمن 
الأهداف  ذات  الهامة  الت�صريعية  التدابري  من   العديد 
املالية والقت�صادية والتجارية والجتماعية والثقافية...اإلخ، 
تتعلق ل �صيما بت�صجيع ال�صتثمار وتاأطريه، ت�صجيع ت�صغيل 
ال�صباب، تخفي�ص العبء ال�صريبي، ت�صجيع وحماية الإنتاج 
الوطني، تاأطري التجارة اخلارجية وتخفي�ص الواردات، تن�صيق  
الرقابة  اأحكام  وتاأطري  تعزيز  الإدارية،  الإجراءات  وتب�صيط 

اجلبائية، دعم الدولة لل�صكن وتدابري اأخرى.
زمالئي  زميالتي،  املحرتم،  الرئي�ص  �صيدي  ذلكم،   
الذي  التمهيدي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�ص  اأع�صاء 

اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�ص الأمة، حول 
و�صكرا   ،2014 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  ن�ص 

�صيدي الرئي�ص.

املخت�صة؛  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
ننتقل الآن  اأع�صائها؛  وال�صكر مو�صول لل�صيدات وال�صادة 

اإىل اجلزء الثاين يف هذه اجلل�صة واملخ�ص�ص للنقا�ص العام.
اأذكر  اأن   - متدخل  لأول  الكلمة  اإحالة  قبل   - بودي 
املجموعات  مع  وبالت�صاور  التن�صيق  وهيئة  املكتب  باأن 
تقليدا معمول  اتبع و�صار  الذي  الأ�صلوب  اعتمد  الربملانية 
 07 التدخالت يف حدود  نقا�صات املجل�ص، �صتكون  به يف 
دقائق لل�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ص، وبالن�صبة لروؤ�صاء 
املجموعات الربملانية، �صيكون تدخلهم يف حدود 15 دقيقة، 
�صكرا لكم، واأحيل الكلمة اإىل املتدخل الأول وهو ال�صيد 

خمتار زروايل.

ال�سيد خمتار زروايل: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم.
ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،
اأخواتي، اإخواين الأع�صاء،

ال�صادة ممثلو و�صائل الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته.
لقد �صعرت بكثري من الرتياح واأنا اأت�صفح م�صروع قانون 
املالية  ل�صنة 2014، ولعل م�صدر هذا الرتياح يعود بالدرجة 
اأية زيادات اأو �صرائب  الأوىل اإىل خلو هذا القانون من 
اأو ر�صوم ميكنها اأن تزيد من اأعباء املواطنني وتثقل كواهلهم، 
وهذا اأمر اأثمنه واأعتربه مفتاح جناح ال�صنة املالية 2014، هذا 
طبعا اإ�صافة اإىل جمموعة اأخرى من النقاط الإيجابية التي 
�صجلتها والتي تتعلق اأ�صا�صا بت�صجيع ال�صتثمار، من خالل 
اإلغاء بع�ص القيود والعراقيل البريوقراطية التي كانت تكبله، 
للدرا�صة  الإجباري  اإخ�صاعه  بالن�صبة لإلغاء  كما هو احلال 
كان  الذي  لال�صتثمار  الوطني  املجل�ص  طرف  من  امل�صبقة 
كما  بال�صراكة  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  م�صار  تعطيل  يف  �صببا 
اجلبائية  بالتحفيزات  ننوه  كما  ذلك،  ذاتها  احلكومة  توؤكد 
الوطني، خا�صة يف جمال  الإنتاج  مل�صلحة  و�صعها  مت  التي 
من  اإعفاء  من  �صت�صتفيد  والتي  م�صتقبال،  ال�صيارات  اإنتاج 
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ر�صوم البيع، وهو ما ي�صمح بتحقيق فارق يف الأ�صعار ل�صالح 
املنتوج املحلي، مما ي�صجع امل�صتهلك على الإقبال عليه.

هذا طبعا دون اأن نن�صى التحفيزات املوجهة لال�صتثمار 
يف  اأو  الأ�صمدة،  اإنتاج  ت�صجيع  جمال  يف  �صواء  الفالحي، 
جمال الإعفاءات اجلمركية مل�صحلة مربي الدواجن، ليبقى 
لال�صتثمارات  املوجه  ذلك  هو  نظرنا  يف  الأهم  الإجراء 
ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  م�صاريع  اإطار  يف  ال�صبانية 
والوكالة  البطالة  للتاأمني على  الوطني  وال�صندوق  ال�صباب 
الوطنية لت�صيري القر�ص امل�صغر، حيث نثمن يف هذا الإطار 
حتى  متتد  والتي  ال�صريبي  بالإعفاء  املتعلقة  التحفيزات 
اإىل 10 �صنوات يف املناطق اجلنوبية وهو اأمر �صي�صاهم - ل 
حمالة - يف خلق قاعدة متينة لال�صتثمار ال�صباين يف بالدنا، 
التي مل تعد  البطالة  الق�صاء تدريجيا على  �صي�صاهم يف  مما 
من  ع�صرية  قبل  عليها  كانت  التي  للدرجة  خميفة  اأرقامها 
الن�صب  من  وهي   ٪ 9 اإىل  لت�صل  انخف�صت  الزمن، حيث 

املقبولة امل�صجلة حتى يف البلدان الغربية املتقدمة.
�صيدي الرئي�ص،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
م�صروع  لنا  التي حملها  الكربى  الأرقام  يف  املتاأمل  اإن 
مقدار  حمالة  ل  �صيكت�صف   2014 ل�صنة  املالية  قانون 
الهتمام الذي توليه الدولة ملختلف القطاعات، حتى باتت 
الأموال املوجهة للقطاع الواحد فقط تتجاوز ميزانية الدولة 
كلها عند جرياننا يف اجلهة الغربية الذين نت�صاوى معهم يف 
قاطع  ودليل  للفخر  مدعاة  ذاته  بحد  وهذا  ال�صكان،  عدد 
على جناح القيادة العليا يف البالد يف انتهاج �صيا�صة احلكم 
الرا�صد التي جنبتنا م�صري الكثري من الدول العربية التي 

ل تزال تتخبط اليوم يف برك من الدماء.
اإل  تف�صريه  ميكن  ل  بالدنا،  تعرفه  الذي  ال�صتقرار  اإن 
ان�صجام كلي بني اجلماهري وقيادة البالد الر�صيدة  اأنه  على 
التي تفهمت ان�صغالته وطموحاته، وعملت من دون هوادة 
على حتقيقها حتى تفوت على املرتب�صني باجلزائر مكائدهم 
الآونة  يف  للجميع  انك�صفت  والتي  الدنيئة  وخمططاتهم 
الأخرية، من خالل التحامل على الراية الوطنية وتدني�صها 
الأخوة  اأوا�صر  ب�صعبه  تربطنا  الذي  املغرب  اأر�ص  على 
امل�صرتك، كل هذا  والتاريخ وامل�صري  واللغة  والدين  واجلرية 
مل ي�صفع مللك املغرب لرياعي حرمة ال�صيافة فراح يحر�ص 
�صرذمة من منحرفيه وبلطجيته للتطاول على رمز ا�صتقاللنا 

 )59( واخلم�صني  التا�صعة  بالذكرى  احتفالنا  ع�صية  وذلك 
ولكنها  فقط  اجلزائر  حترر  مل  التي  التحرير،  ثورة  لندلع 
ال�صتعمار  نري  من  للتن�صل  التواقة  ال�صعوب  كل  حررت 
والعبودية، ولذلك فال غرابة اليوم اأن يحقد على هذه الثورة 
اأعداء احلرية فقط ممن ولدوا يف كنف العبودية وترعرعوا يف 

اأح�صانها ور�صوا بقيودها.
على  اجلزائرية  الدبلوما�صية  نحيي  املنا�صبة  بهذه  اإننا 
يوؤكد  ما  وهو  احلادث،  هذا  من  والعقالين  احلكيم  موقفها 
فعال رغبة بالدنا الرا�صخة لن�صر ال�صالم يف العامل والعمل 
على حل الق�صايا والنزاعات الدولية بالطرق ال�صلمية، وهو 
املوقف الذي عربت عنه اجلزائر على اأعلى امل�صتويات، من 
املنا�صبات،  من  العديد  يف  اجلمهورية  رئي�ص  فخامة  خالل 
واآخرها ر�صالته لقمة اأبوجا التي اأثبتت للعامل مت�صك اجلزائر 

مببداإ تقرير م�صري ال�صعوب.
�صيدي الرئي�ص،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
من  بالكثري  يت�صم  الذي  الراهن  الإقليمي  الظرف  اإن 
حر�صا  واأكرث  يقظة،  اأكرث  نكون  اأن  علينا  يحتم  احل�صا�صية 
بداية  املوؤامرات،  لكل  للت�صدي  وان�صجامنا  وحدتنا  على 
باخلطر الإرهابي الدموي الذي يطوقنا من اجلهتني اجلنوبية 
م�صوؤولية  الدولية  املجموعة  مع  نتقا�صم  والذي  وال�صرقية، 
الذي  املخزن  بجنون  وانتهاء  عليه،  والق�صاء  له  الت�صدي 
بالإ�صاءة  يكتف  ومل  وحقوقها،  اجلرية  اأعراف  كل  جتاوز 
الدعائية  اأجهزته  ويعبئ  ي�صحن  راح  ولكنه  الوطنية،  للراية 
متم�صكة  ظلت  لأنها  اإل  ل�صيء  ل  اجلزائر،  على  للتكالب 
الغربية،  ال�صحراء  ا�صتعمار  لت�صفية  الداعية  الثابتة  مبواقفها 
مع  ين�صجم  موقف  وهو  اإفريقيا،  يف  ا�صتعمار  اآخر  باعتباره 
الإن�صان  ومنظمات حماية حقوق  الدولية  ال�صرعية  موقف 

يف جميع اأ�صقاع املعمورة.
اإن جناح اجلزائر يف فر�ص مواقفها من الق�صايا الإقليمية 
املدين  املجتمع  وعلى  اأول،  ال�صيا�صية  الطبقة  على  يحتم 
عامة  ب�صورة  املواطنني  وعلى  و�صرائحه  اأطيافه  مبختلف 
التكامل التام مع القيادة ال�صيا�صية للبالد، مبا يعزز التاآلف 
الوطني ويناأى به عن كل اخلالفات التي من �صاأنها اأن ت�صتت 
ا�صتحقاقات  واأننا مقبلون على  قوته، خا�صة  وحدته وتوهن 
جديدة، نتمنى اأن تكون عر�صا اآخر من اأعرا�ص اجلزائر، واإىل 
املتابعة،  وح�صن  الإ�صغاء  كرم  على  اأ�صكركم  احلني  ذلكم 



18

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

املوافق 25 نوفمرب 2013 الإثنني 21 حمرم 1435          

وال�صالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته.

والكلمة  زروايل؛  خمتار  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد ب�صري داود.

اللـه  ب�صم  الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  داود:  ب�سري  ال�سيد 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ص املحرتم،
ال�صيد معايل وزير املالية املحرتم،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،
ال�صادة معايل الوزراء،

ال�صيدات، ال�صادة احل�صور،
زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
ال�صيد الرئي�ص،

اإىل  وتقديري  �صكري  جزيل  اأوجه  البداية  يف  دعني 
اإطارات  كافة  اإىل  خالله  ومن  املالية،  وزير  معايل  ال�صيد 
خمتلف الدوائر الوزارية على اإ�صهامهم وجهدهم يف اإعداد 

م�صروع قانون املالية ل�صنة 2014.
وال�صكر مو�صول اإىل ال�صيد رئي�ص واأع�صاء جلنة ال�صوؤون 
التقرير  اإعدادهم  على  الأمة  ملجل�ص  واملالية  القت�صادية 

التمهيدي للم�صروع.
ال�صيد الرئي�ص،

املالية  قانون  القوانني؛  م�صاريع  اأهم  اأحد  اليوم  نتناول 
الذي رغم تقنيته يعك�ص التوجهات الأ�صا�صية، القت�صادية 

والجتماعية، وي�صبط موارد البالد واأوجه اإنفاقها.
املالحظات  اأخل�ص  اأن  البداية  يف  اأود  الإطار،  هذا  ويف 

واأ�صجل بع�ص الأمور التي اأراها جوهرية واأ�صا�صية:
لإعادة  للدولة  اأ�صا�صية  اإرادة  وجود  الأوىل:  املالحظة 
بعث الإنعا�ص القت�صادي جتلت من خالل ما مت ر�صده من 

اأموال �صخمة وبرامج متعددة.
املرجوة،  الأهداف  من  بع�ص  حتقيق  الثانية:  املالحظة 
املعي�صي  والإطار  الجتماعي  املحيط  حت�صني  ل�صيما 
للمواطنني واإجناز برامج �صكنية هامة و�صبكة طرقات وا�صعة 

وم�صاريع لهياكل قاعدية ذات اأهمية.
املديونية  من  نهائيا  الدولة  تخلي�ص  الثالثة:  املالحظة 

اخلارجية وا�صرتجاع ال�صيادة املالية للبالد.

ال�صيد الرئي�ص،
اإنها جناحات ن�صجلها ونثمنها، بل ون�صعر بالرتياح عندما 
اأكرث،  ونطمح  ناأمل  كنا  مو�صوعية  وبكل  لكن  نعددها، 
واأعتقد اأن ما اأجنز رغم اأهميته ل يعك�ص ما مت تخ�صي�صه من 
الربملان  اأمام  التزامات احلكومة  ويج�صد  موارد، ول يرتجم 

من خالل قوانني املالية املختلفة وخمطط عمل احلكومة.
ال�صيد الرئي�ص،

اأداءنا  مييز  اأ�صبح  ما  بع�ص  ولالأ�صف -  اأي�صا -  �صجلت 
القت�صادي واملايل من �صلبيات ومعوقات اأخل�صها يف ع�صر:

وتزداد  النفطية،  للموارد  تبعية  ن�صجل  لزلنا  اأولها، 
اأمامه  ف�صلت  الذي  احلقيقي  التحدي  وهو  التبعية،  هذه 
ا�صتقرار  على  نخ�صى  يجعلنا  اأمر  املتعاقبة،  احلكومات  كل 
جزائر اليوم وجزائر الغد، لي�ص فقط لأن النفط مورد معر�ص 
للن�صوب بل ويعي�ص تقلبات يف الأ�صواق العاملية ويتهدده 
بروز م�صادر اأخرى للطاقة  ولعل تراجع ت�صدير املحروقات 
يف بالدنا يف ال�صدا�صي الأول من هذه ال�صنة بن�صبة 11.8  ٪ 
ال�صتقرار  اأن  التجربة  اأثبتت  وقد  وخطري،  قوي  موؤ�صر 
ال�صيا�صي والجتماعي يف بالدنا قد يتزعزع، عندما تنخف�ص 
بعيد  غري  الثمانينات  نهاية  ع�صناه  وما  البرتول  من  مواردنا 

عن الأذهان.
ثانيا، موؤ�صر النمو يف اجلزائر طوال ال�صنوات الفارطة التي 
عرفت �صخ الإنفاق العمومي لزال �صعيفا ويرتاوح ما بني 
2 ٪ و3 ٪ وهي ن�صبة متدنية، ي�صتحيل يف ظلها حتقيق الهدف 
الأ�صمى لأي اقت�صاد، وهو خلق منا�صب �صغل وخلق ثروة 

بالقدر الكايف لتحقيق ال�صتقرار الجتماعي.
ثالثا، ا�صتمرار ارتفاع معدل البطالة التي تقدرها م�صالح 
تقديري  اأنه يف  9 ٪، رغم  الدويل يف حدود  النقد  �صندوق 
اخلا�ص املعدل بعيد عن الواقع وميكن اأن يكون اأكرب بكثري، 
مت  ما  وكثريا  املخت�صة،  الأجهزة  منلك  ل  ونحن  ل�صيما 
لتحديد  ومغلوطة،  اقت�صادية  غري  معطيات  على  العتماد 
معدل البطالة الذي هو موؤ�صر جد هام يف اقت�صاد ينمو يف 

الجتاه ال�صليم.
اأنه  من  بالرغم  الت�صخم  معدل  �صغط  ا�صتمرار  رابعا، 
اأن تتحقق توقعات �صنة  عرف انخفا�صا هذه ال�صنة، وناأمل 
اأن ينعك�ص خف�ص البنك املركزي  2014، لكنني اأخ�صى 
املتوقع يف حدود  الت�صخم  معدل  على  �صلبا  الدينار  لقيمة 

.٪ 4.5
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خام�صا، ا�صتمرار التهرب اجلبائي يف ظل تو�صع القت�صاد 
املوازي، مما يحرم اخلزينة العمومية من موارد هامة.

ولعلها املنا�صبة اليوم للحديث عن عدم تطبيق احلكومة 
ملحاربة  عليها  �صادقنا  التي  الت�صريعية  الن�صو�ص  لكامل 
اأكرث، ل�صيما فيما يتعلق  القت�صاد ال�صرطاين الذي تغّول 

ب�صرورة التعامل بالفوترة واملعاملة بال�صكوك.
املالية  التخ�صي�صات  كل  من  بالرغم  لزلنا  �صاد�صا، 
الكبرية التي ا�صتفاد منها قطاع الزراعة مل نحقق بعد الأمن 
ن�صتورد  التي  باحلبوب  يتعلق  فيما  خا�صة  لبلدنا،  الغذائي 
ينطبق  الأمر  ونف�ص  دولر،  مليار   3.5 يفوق  ما  �صنويا  منها 
الري؛ والتحدي ال�صرتاتيجي  املائي يف قطاع  على الأمن 
الثاين الذي يتقاطع مع الأول، وميتد لتاأمني املاء ال�صروب، 

وتعرث ال�صناعة رغم كل التحفيزات.
  60 حدود   اإىل  و�صل  لال�صترياد  خطري  ارتفاع  �صابعا، 
مليار دولر وهي تبعية اأخرى للخارج، وهنا اأجد - ال�صيد 
الرئي�ص - �صعوبة يف فهم منطق احلكومة يف الإعالن عن 
من  وحمايته  الوطني  واملنتوج  ال�صناعة  بعث  نحو  التوجه 

جهة، وفتح باب ال�صترياد لكل �صيء من جهة اأخرى.
يتم هذا قبل اأن تن�صم اجلزائر اإىل منظمة التجارة العاملية 
والتقيد ب�صروطها، كان من الأحرى ا�صتغالل فرتة ما قبل 
الن�صمام لكبح ال�صترياد املفرط واإ�صدار ت�صريعات مالئمة 

حتمي املنتوج الوطني.
ل�صيا�صة  املوجه  العمومي  الإنفاق  يخ�ص  فيما  ثامنا، 
والتحويالت  منها،  ولبد  �صرورية  اأنها  اأرى  الأ�صعار،  دعم 
الجتماعية التي بلغت هذه ال�صنة خم�ص امليزانية مببلغ فاق 
للدولة  الجتماعي  الطابع  على  توؤكد  دينار،  مليار   1600

وتعطينا بحق التميز يف احلماية.
اأن  ال�صروري  من  اليوم  بات   - الرئي�ص  ال�صيد   - لكن 
يتم تقييم مو�صوعي لهذه امل�صاألة، والوقوف على مدى جناعة 
التي ي�صتفيد منها اجلميع مبن فيهم مي�صورو  ال�صيا�صة  هذه 

احلال.
القت�صادي  التدخل  اآليات  ملراجعة  الوقت  يحن  اأمل 
للدولة مبا ميكن من تر�صيد الإنفاق الذي يجب اأن ي�صل اإىل 

الفئات الجتماعية املحرومة فعال؟
ال�صيد الرئي�ص،

ال�صتثمار  برنامج  اإجناز  يخ�ص  فيما  التا�صعة،  النقطة 
ا�صتهالك  ن�صبة  اأن  يالحظ  التجهيز،  قطاع  يف  العمومي 

دون  اإىل  الوليات  بع�ص  يف  وت�صل  متدنية  الدفع  قرو�ص 
40  ٪، وبالطبع هذه الن�صب تعك�ص الإجناز املادي للم�صاريع 
املربجمة، وهو ما يعني بالتاأكيد تاأخرا يف ا�صتالمها ول اأدري 

اأين هو اخللل؟
واأ�صاأل هل هو يف تعقيدات قانون ال�صفقات؟ وملاذا اإذن 

ل يعاد فيه النظر؟
قطاع  ي�صتكي  وملاذا  الإجناز؟  و�صائل  نق�ص  يف  هو  وهل 

املقاولت من البطالة؟
اإلغائه يف  رغم  الذي  الت�صيري  اأخطاء  التجرمي عن  اأن  اأم 
روح  قتل  مما  الواقع،  اأر�ص  على  يطبق  يزال  ل  الن�صو�ص، 
اآمرين  باعتبارهم  التنفيذية  الهيئة  اإطارات  لدى  املبادرة 

بال�صرف؟
وعو�ص اأن نقف على الأ�صباب وبعث امل�صاريع التي مل 
تنطلق، تلجاأ احلكومة اإىل منح اعتمادات اإ�صافية للوليات، 
مما يعني تعبئة موارد مالية دون ا�صتغاللها، وهذا اأمر �صلبي 
يف ت�صيري املالية العمومية، كما يطرح هذا الأمر ت�صاوؤل عن 

الطابع الت�صريعي ملثل هذه العمليات.
الذي  املحلي  العمومي  الدين  ارتفاع  ا�صتمرار  عا�صرا، 
و�صل اإىل 1312 مليار دينار يف �صنة 2012 وا�صتمرار العجز 
يف عمليات اخلزينة الذي جتاوز 2300 مليار دج يف 2013، 
امل�صتمر  اللجوء  مع   ،2014 يف  دج  مليار   1800 بـ  ومتوقع 
اإىل �صندوق �صبط املوارد ل�صد هذا العجز، والعتماد على 

توازنات القت�صاد الكلي املتاحة لنا الآن فقط.
ال�صيد الرئي�ص،

ه�صا  لزال  اقت�صادنا  اأن  العرتاف  من  لبد  �صبق،  مما 
ويفتقد اإىل تنوع يف م�صادره.

لذا اأعتقد اأننا مطالبون جميعا بعد اأكرث من 50 �صنة من 
واملايل  القت�صادي  مليا يف و�صعنا  التفكري  ال�صتقالل، يف 

والجتماعي...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ الكلمة الآن 
لل�صيد عبد الرحمان يحيى.

الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  يحيى:  الرحمان  عبد  ال�سيد 
ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صوله 

الكرمي.
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ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل الوزير والوفد املرافق له،

ال�صادة معايل الوزراء،
زميالتي، زمالئي،
الأ�صرة الإعالمية،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
من خالل قراءة م�صمون هذا الن�ص والأحكام والتدابري 
املتعلقة  التجهيز،  لنفقات  خ�ص�ص  مبا  بدءا  ت�صمنها  التي 
مبالغ  اأمام  اأنف�صنا  جند  الدفع،  واعتمادات  الربامج  برخ�ص 
�صخمة ت�صخ لو�صع حيز التطبيق ال�صطر الأخري من نفقات 
التجهيز، املتعلقة بالربنامج اخلما�صي 2010-2014، الذي 
القت�صادية  التنمية  ل�صالح  اجلمهورية  رئي�ص  فخامة  اأقره 
واملنجزات  نف�صها  عن  تتحدث  فالأرقام  والجتماعية، 
تنبئ  الوطنية، فهي  للعيان وهي ملك للمجموعة  �صاخ�صة 
اأجل تطوير  اإرادة �صيا�صية قوية يف موا�صلة اجلهد، من  عن 
�صنوات  الع�صر  فاقت  ركود  فرتة  عرف  الذي  البلد  هذا 
مع  �صباق  يف  اليوم  وهي  الت�صعينات،  �صنوات  خالل 
وال�صتقرار  الأمن  ظل  فات يف  ما  تدارك  اأجل  من  الزمن 
ما جاء  نذكر  وهنا  احلا�صر،  الوقت  بالدنا يف  ت�صهده  الذي 
ت�صنيف  املخت�صة يف  املالية  املوؤ�ص�صات  ا�صتطالع لأحد  يف 
�صبط  �صندوق  ت�صنيف  جاء  حيث  ال�صيادية،  ال�صناديق 
الإيرادات �صمن املرتبة 14 عامليا والأوىل اإفريقيا و3 عربيا، 
فهذا العجز امل�صجل بن�صبة 18 ٪ ما هو اإل عجز افرتا�صي 

ل غري حيث يتم تعديله بهذا ال�صندوق.
�صيدي الرئي�ص،

اإننا اأمام ن�ص قانوين بالرغم من اأنه وثيقة �صنوية، تر�صم 
والدويل  الإقليمي  الظرف  اأن  اإل  للدولة،  املالية  ال�صيا�صة 
ال�صيا�صي واملايل يجعالن منه ن�صا غري عادي مبا جاء فيه من 

تدابري واإجراءات.
القت�صاد  على  اإيجابيا  فيه  �صتنعك�ص  �صك  ل  فمما 

الوطني ب�صكل خا�ص وعلى املجتمع ب�صكل عام.
فقد رفعت احلكومة من الغالف املايل املوجه للتحويالت 
امل�صاريع  لإمتام  تكميليا  غالفا  خ�ص�صت  كما  الجتماعية، 
املتعلقة  تلك  �صيما  ول  و�صعتها  التي  ال�صخمة  التنموية 

بالأ�صغال العمومية وال�صكن.
تقدمه احلكومة من دعم  مبا  التنويه  اأي�صا لبد من  وهنا 
الطاقوية،  مبا�صر وغري مبا�صر من اجلباية والعقار واملنتجات 

يعادل  ما  اأي  دينار جزائري  مليار   4800 بلغ معدل  حيث 
دولر. مليار   62

مبا  الآخر،  هو  كبريا  الت�صيري  نفقات  ن�صيب  كان  كما 
عندها  الوقوف  يتطلب  ما  وهو  اجلارية،  ال�صنة  عن  �صجلته 
قليال، كون هذه النفقات متولها اجلباية البرتولية التي نعرف 
جميعا اأنها غري م�صتقرة لعدم ا�صتقرار ال�صوق البرتويل الذي 
تتحكم فيه الدول املنتجة، بل حتكمها عوامل متداخلة يف 
ظل ارتفاع الطلب الداخلي عليهانتيجة الرتفاع يف احلظرية 
اإ�صافة  07 ماليني �صيارة،  الوطنية لل�صيارات اإىل ما يقارب 
بل  ملحوظا،  تناميا  تعرف  التي  الجتماعية  املطالب  اإىل 
وهو  اجتماعي،  دخول  كل  مع  �صغط  و�صيلة  اأ�صبحت 
ما يرفع اآليا من قيمة النفقات العمومية التي حتتاج يف كل 
مرة اإىل اأغلفة مالية تكميلية كبرية، جتد معها احلكومة نف�صها 
اأمام مطالب ل تنتهي، �صف اإىل ذلك ظاهرة التهريب التي 

تنخر القت�صاد الوطني.
الجتماعية  ال�صيا�صة  ويف  حكومتنا  يف  كبرية  ثقتنا  اإن 
التي تنتهجها يف التعامل مع تلك املطالب، غري اأن هذه الثقة 
ل متنعنا من الت�صاوؤل عما �صتفعله احلكومة لو - ل �صمح 
اللـه - انخف�ص �صعر الربميل اإىل اأدنى م�صتوياته، ووجدت 
نف�صها عاجزة عن تلبية هذه املطالب التي تتزايد با�صتمرار.

بل ماذا �صتفعل اأمام عجزها حتى عن دفع الأجور، اإذا 
كان امل�صدر الرئي�صي مليزانية الت�صيري هو اجلباية البرتولية؟ 
حملة  املطالب  تلك  تلبية  عملية  ي�صاحب  اأن  يتعني  األ 
عن  الثقيل  الإعالم  بها  يقوم  وا�صعة  وتوعوية  حت�صي�صية 
تعرفها  التي  ال�صر�صة  واملناف�صة  العاملي  القت�صادي  الو�صع 
�صعوبة  مدى  اجلميع  ليدرك  العاملية،  البرتولية  ال�صوق 

الو�صع؟
ارتباطا  يرتبطان  احلا�صر  الوقت  يف  وخزينتنا  فاقت�صادنا 
وب�صرعة  ي�صتدعي  ما  وهو  املحروقات،  مبداخيل  ع�صويا 
تكثيف اجلهود للخروج من هذه التبعية اخلطرية التي ترهن 
البديل  يكون  املجال  هذا  ويف  بالدنا،  التنمية يف  م�صتقبل 
وحت�صني  الفالحي  بالقطاع  النهو�ص  هو  لذلك  الطبيعي 
الأمن  وحتقيق  الذاتي  الكتفاء  ل�صمان  الزراعي  الإنتاج 

الغذائي.
وهنا لبد من القول اإنه بغ�ص النظر عما ي�صرح به بع�ص 
اخلرباء املت�صائمني الذين يرون اأن الطاقة غري املتجددة قاب 
املتفائلني الذين  اأو ما يقوله بع�ص اخلرباء  اأدنى،  اأو  قو�صني 
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يرون اأن اجلزائر ترتبع على ثروات نفطوية هائلة، مل ي�صغل 
منها �صوى 15 ٪، فاإنه يتعني علينا البحث عن م�صادر اأخرى 
اخلطر،  منطقة  من  للخروج  املحروقات  خارج  من  للتمويل 
منتج  وا�صتثمار  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يتعني  ما  وبقدر 
للرثوة، فاإنه يتعني ال�صتغالل الأمثل والعقالين للطاقة غري 
املتجددة للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه الرثوة.
املحلي  املنتج  لال�صتثمار  احلكومة  مبجهودات  ننوه  كما 
الواردات  يف  اأكرث  والتحكم  اخلارجية  والتجارة  وتاأطريه 
بلغت  حيث  م�صتمر،  ارتفاع  يف  اأنها  خا�صة  وتنظيمها، 
على  ال�صيارات  وكالء  اإجبار  خالل  من  دولر،  مليار   50
ال�صتثمار يف قطاع اإنتاج ال�صيارات اأو قطع الغيار يف اجلزائر 
يف مدة حمددة وكذا تنظيم قطاع ال�صيارات الذي اإىل جانب 
اأنه عرف منوا كبريا، عرف باملوازاة مع ذلك نوعا من الفو�صى 
اأ�صبح  حيث  جيجل،  ولية  املثال  �صبيل  على  هنا  ونذكر 
العقار الفالحي يف تقل�ص م�صتمر نتيجة حتويله عن وجهته 
يف  ال�صيارات  لتخزين  مرائب  عن  عبارة  واأ�صبح  الفالحية 
الهكتار  كراء  �صعر  بلغ  حيث  مينحها،  التي  الفوائد  ظل 

الواحد اأكرث من 150 مليون �صنتيم.
كما ننوه باملجهودات املحلية والوطنية يف حتريك منطقة 
 600 ب�صعة  كهربائية  حمطة  اإجناز  يف  والنطالقة  بالرة، 

ميغاواط.
كما ننوه مببا�صرة الطريق الجتنابي 77 والرابط بني ميناء 

جن جن و�صطيف.
ويف الأخري، وقبل ختام مداخلتي لدي بع�ص املالحظات 

وهي:
يقدمها  التي  الإعانات  توزيع  يف  النظر  اإعادة   1-
ح�صب   )FCCL( املحلية  للجماعات  امل�صرتك  ال�صندوق 

خ�صو�صية كل بلدية وولية.
2 - اإعادة النظر يف اجلباية املحلية، من خالل مقرتحات 

تتعلق بالر�صم على الن�صاط املهني وتثمني املوارد املحلية.
ان�صجاما  اأكرث  اجلزائري  اجلبائي  النظام  جعل   -  3
القت�صادي  والتطوير  اجلزائرية  املوؤ�ص�صة  تناف�صية  لت�صجيع 

ونحن مقبلون على الن�صمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة.

اجلبائي. النظام  وع�صرنة  تب�صيط  جهود  موا�صلة   -  4
الفاعلني، لأجل  ال�صيا�صية وجهود  الإرادة  ترجمة   -  5

تعميق م�صاألة القت�صاد املوازي واإيجاد احللول الناجعة له.
وال�صالم  الإ�صغاء،  تلكم مداخلتي، �صكرا على ح�صن 

عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

يحيى؛  الرحمان  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
والكلمة الآن لل�صيد اأحمد عياد.

ال�سيد اأحمد عياد: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

�صيدي رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،
ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
�صنة  اآخر  ل�صتكمال   2014 ل�صنة  املالية  قانون  ياأتي 
ظل  يف   ،2014-2010 الواعد  اخلما�صي  املخطط  من 
ا�صتقرار ال�صيا�صي  ال�صطرابات التي تعي�صها املنطقة، والالَّ
والجتماعي يف منطقة ال�صرق الأو�صط، اإ�صافة اإىل الركود 
القت�صادي الذي ي�صهده العامل عموما، مما يجعل الطموح 
امل�صتوى  وحت�صني  بالدنا  يف  القت�صادي  الو�صع  تقومي  اإىل 
املعي�صي والجتماعي للمواطن حتديني كبريين يتطلبان يف 

نظرنا:
خلدمة  وتوظيفها  احلديثة  التكنولوجيا  يف  التحكم   -  1

القت�صاد.
اأكرث جدية،  نتائج  لإعطاء  الفالحي  الدعم  توجيه   -  2
مع تطوير ال�صناعة وت�صجيع ال�صياحة وال�صياحة ال�صحراوية، 

خللق بدائل لالإيرادات خارج املحروقات.
3 - عدم العتماد على اجلباية البرتولية كمورد واحد 
يتغري �صعره ويتذبذب ح�صب اأ�صعار ال�صوق والتي ل منلك 
للربميل  املرجعي  ال�صعر  ح�صاب  �صوى  فيها  للتاأثري  قدرة 
اأو حيطة  كاإجراء احرتازي  الفعلية،  قيمته  ن�صف  باأقل من 

مدرو�صة، بل حذر �صلبي مبالغ فيه.
من  والتخفيف  اجلبائي  النظام  فعالية  تدعيم   -  4
للحد  وذلك  لل�صريبة،  اخلا�صعني  على  ال�صريبي  العبء 

من التهرب اجلبائي.
 320( امل�صاريع  تقييم  اإعادة  مبلغ  انخفا�ص  رغم   -  5
مليار دينار تقريبا( مقارنة بال�صنة املا�صية، اإل اأنه يبقى عبئا 

كبريا على امليزانية، يجب التخفيف منه من خالل:
تكلفة  تعطي  �صحيحة  بطريقة  امل�صاريع  درا�صة   )1
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حقيقية لالإجناز.
مرونة  لإعطاء  العمومية،  ال�صفقات  قانون  تعديل   )2
املثال  �صبيل  على  يعقل  ل  لأنه  ال�صفقات،  منح  يف  اأكرب 
بها  توجد  ل  والتي  اجلنوب  وليات  يف  املناف�صة  ا�صرتاط 

موؤ�ص�صات لالإجناز اأ�صال.
انت�صرت  الجتماعيةالتي  والآفات  الظواهر  ظل  يف   )3
يف  التفكري  ال�صروري  من  اأ�صبح  ال�صباب،  �صفوف  يف 
تطوير  خالل  من  دائمة،  �صغل  منا�صب  ا�صتحداث 
اإطار  يف  موؤقتة،  حلول  عن  البحث  من  واحلد  ال�صتثمار 
قبل  ما  عقود  الجتماعية،  وال�صبكة  ال�صباب  ت�صغيل 

الت�صغيل والتي ل تفيد ال�صباب ول القت�صاد الوطني.
الأجر  والعالوات ح�صب  املنح  ملاذا مت حتيني جميع   )4
منها  ي�صتفيد  التي  اجلنوب  منحة  فيها  مبا  احلايل،  القاعدي 
التي  املنطقة  منحة  عن  الطرف  غ�ص  ومت  فقط،  الإطارات 
الأجر  ن�صبة  اإذ لزالت حت�صب  عمالية؟  �صريحة  اأكرب  مت�ص 
�صد  مق�صودا  متييزا  هناك  وكاأن   ،1989 ل�صنة  القاعدي 
للتنمية  الفعلي  ال�صريان  تعترب  والتي  الكادحة  الطبقة  هذه 

بجنوبنا الكبري!
�صيدي الرئي�ص،

هذا فيما يتعلق بقانون املالية يف اإطاره العام، اأما ما يتعلق 
ممثليها، ونظرا لأهمية  اأحد  وباعتباري  تندوف،  بوليتنا  منه 
من  املحلية  املواطن  بان�صغالت  التكفل  يف  القانون  هذا 
اإىل  مدفوعا  نف�صي  اأجد  فاإنني  القطاعات،  خمتلف  خالل 

رفع ان�صغالني اأ�صا�صيني يتعلقان خا�صة ب�صحة املواطن:
الأمر الأول، يتعلق بتزويد �صكان وليتنا باملاء ال�صروب، 
وقد رفعنا هذا الن�صغال عدة مرات وحتى من خالل الأ�صئلة 
ال�صفوية، ورغم اأن الدولة ر�صدت غالفا هاما للتكفل بهذا 
الن�صغال، من خالل اإجناز حمطة حتلية املياه وتوعد اجلهات 
الأول  الوزير  زيارة  بعد  وخا�صة  امل�صروع،  بانطالق  املعنية 
لوليتنا خالل �صهر رم�صان املعظم والذي األح على �صرورة 
ال�صخ�صية  متابعته  على  وتاأكيده  مبا�صرة  امل�صروع  انطالق 
وامل�صروع لزال  للتنفيذ  طريقه  يعرف  الأمر مل  اأن  اإل  له؛ 
التوزيع  �صبكة  تاآكل جزء كبري من  �صبب  مما  مكانه،  يراوح 

واأ�صبحت انقطاعات املياه مت�ص جل اأحياء املدينة.
فاإننا نطالب معايل الوزير الأول بالتدخل لرفع  من هنا، 
هذا الن�صغال، واأ�صري هنا فقط باأن العملية قد �صجلت منذ 
املوؤ�ص�صة  ظهرت  الكبري،  النتظار  هذا  وبعد   2010 �صنة 

بعد  مبا�صرة  اختفت  وقد  الوزير  زيارة  مع  مبا�صرة  املنجزة 
ذهاب الوزير.

الأمر الثاين الذي اأردت اأن اأرفعه بني اأيديكم والذي يوؤرق 
�صكان وليتنا، يتعلق بتوفري احلد الأدنى من الخت�صا�صيني، 
نعتمد  واأننا  خا�صة  الخت�صا�صيني،  من  الأدنى  احلد  اأقول 
تعجز  والتي  العمومية،  ال�صحة  خدمات  على  كلية  ب�صفة 
اأحيانا كثرية عن ت�صخي�ص املر�ص يف الوقت املنا�صب وعن 
عالجه يف اأوقات اأخرى، مما يتطلب �صرورة نقل املر�صى على 
وجه ال�صرعة اإىل امل�صت�صفيات اجلامعية وتدخل الدولة، ممثلة 

يف وزارة ال�صحة للتكفل الفعلي بهذا الأمر.
امل�صت�صفيات  ت�صتقبل  عندما  م�صكل  اأي  اأرى  ل  اأنا 
يف  الأكرث  على  مر�صى  اأربعة  اأو  ثالثة  بال�صمال  اجلامعية 
اأين  يعني  لالإجالء،  املبدئية  املوافقة  �صرط  دون  ال�صهر، 
اإبرام  ال�صروري  من  اأ�صبح  قد  اأنه  واأوؤكد  امل�صكل؟  يكمن 
من  لأنه  الأمر،  بهذا  اجلامعية  امل�صت�صفيات  تلزم  اتفاقيات 
غري املمكن اأن يطول النتظار اإىل اأن ميوت املري�ص دون اأن 

يحظى باملوافقة.
�صيدي الرئي�ص،

ل اأ�صتطيع اأن اأنهي مداخلتي دون اأن اأقف على حجم 
وقتل  اختطاف  جراء  مواطنينا  بع�ص  يعانيها  التي  املاأ�صاة 
تكون  اأن  اإل  التي ل ميكن  الظاهرة  هذه  اأكبادهم،  فلذات 
دخيلة على جمتمعنا امل�صلم، لذا اأهيب بدولتنا ال�صرب بيد 
من  واجتثاثه  املنظم  الإجرام  هذا  على  للق�صاء  من حديد 

جذوره.
�صكرا على كرم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اللـه 

تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد اأحمد عياد؛ الكلمة الآن 
لل�صيد عبد الكرمي �صليماين.

الرحمـن  اللـه  ب�صم  �سليماين:  الكرمي  عبد  ال�سيد 
الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�ص،
معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
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بداية، األتم�ص من اإخواننا امل�صوؤولني على كل امل�صتويات، 
يف  جهودهم  من  يكثفوا  اأن  ومبن�صبه،  وبرتبته  با�صمه  كل 
اإىل  �صلبيات  من  عليه  ا�صتطاعوا  ما  وتغيري  الف�صاد  حماربة 
اإيجابيات، م�صداقا لقوله �صلى اللـه عليه و�صلم »من راأى 
منكم منكرا فليغريه بيده،  فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه، فاإن مل 

ي�صتطع فبقلبه، وذلك اأ�صعف الإميان.
الق�صرية جدا من  بع�ص املالحظات  اأقراأ  اأن  اأريد  لهذا 
باب التذكري »وذكر فاإن الذكرى تنفع املوؤمنني« قبل اأن اأقراأ 

ما خل�صته من خالل روؤيتي مل�صروع قانون املالية.
اأنه من خالل امليزانية يتم تطوير البنى  اإذن، كلنا يعلم 
التحتية والفوقية، وهنا ما زلنا نالحظ نقائ�ص كبرية وكبرية 
يوجد  العمرانية،  امل�صاربع  اإجناز  حيث  من  وكذلك  جدا، 

تاأخر كبري.
الو�صع  كان  فاإذا  ال�صكان،  معي�صة  �صروط  حت�صني  اأما 
�صوتي  اأ�صم  فاأنا  احلكومة  اأع�صاء  ال�صادة  اإخواين  يعجب 
اإىل اأ�صواتهم، عندما نرى الو�صعية العامة مل�صت�صفياتنا نقول 
الطرقات  و�صعية  نرى  وعندما  مقبول،  غري  الأمر  هذا  باأن 
يف بلدياتنا نقول كذلك باأن هذا الأمر غري مقبول، وعندما 
نرى �صبابا وكهول وهم اأفراد التعبئة يحتجون يف الطرقات 
يطالبون الدولة باإن�صافهم،  واآخرون ي�صي�صون الو�صع، نقول 
باأن هذه الو�صعية غري حمتملة، لقد اأنعم اللـه علينا باخلري 

واحلمد للـه. 
يف  عاملي  اقت�صادي  بتباطوؤ  يتميز  دويل  مناخ  يف  لكن 
وظهور عالمات  اأخرى،  بلدان  وركود يف  النا�صئة،  البلدان 
الت�صخم،  م�صتوى  ارتفاع  من خالل  بع�صها  يف  الحتقان 
وكذا تزايد ال�صطرابات يف جزء من منطقة ال�صرق الأو�صط 
ال�صتقرار  اإىل  البطيئة  العودة  وخماطر  اإفريقيا،  و�صمال 
قانون  م�صروع  جاء  والجتماعي،  القت�صادي  ال�صيا�صي، 
التي  الوخيمة  العواقب  ولجتناب   ،2014 ل�صنة  املالية 
�صالفا،  املذكورة  العوامل  جراء  من  بالدنا  على  توؤثر  قد 
امليزانية  و�صع  يف  والتنا�صق  ال�صرامة  �صلوك  انتهاج  يجب 
و�صيا�صة الإنفاق العمومي التي لها اأهمية ق�صوى يف خ�صم 
يعتمد  اأنه  علما  الوطني،  القت�صاد  تواجه  التي  التحديات 

اأ�صا�صا على �صادرات املحروقات.
واإذا تكلمت عن امليزانية فال بد اأن ل اأمر مرور الكرام 
مقارنة  مرتفعة  الوطني  الدفاع  ت�صيري  ميزانية  اأرى  حني 
التي  الكربى  الأهمية  على  دليل  فهذا  اأخرى،  بقطاعات 

تطوير  طريق  عن  وا�صتقرارها،  البالد  لأمن  الدولة  توليها 
املوؤ�ص�صة الع�صكرية وا�صتحداثها، خا�صة يف ظل التحديات 
الكربى التي تواجهها اجلزائر يف الوقت الراهن، مع ظهور 
احرتافية  يتطلب  مما  اجلوار،  دول  من  عدد  عرب  التوتر  بوؤر 
اأكرث  الإقليمية  حدودنا  مراقبة  �صبط  اأجل  من  اأكرب  اأمنية 

من اأي وقت م�صى.
الذي  الأمني  والتن�صيق  التعاون  تفعيل  جانب  اإىل 
اأ�صحى مطلبا حتميا مع عدة دول، كما اأن الأهمية البالغة 
التي يتميز بها جي�صنا داخليا، دوليا واإقليميا، يتطلب دعمه 
الدور  ظل  يف  خا�صة  املعتربة،  والب�صرية  املادية  بالو�صائل 
ا�صتقرار  يف  عدة  منا�صبات  يف  لعبه  الذي  الهام  الإيجابي 

منطقة ال�صاحل وال�صمال الإفريقي.
�صيدي الرئي�ص،

الذي   2014 ل�صنة  املالية  قانون  به م�صروع  ما جاء  اأهم 
نثمنه من خالل التدابري الت�صريعية املتخذة عموما من اأجل 

ت�صجيع ال�صتثمار وحماية الإنتاج الوطني ما يلي:
عن  ال�صباب  ت�صغيل  بت�صجيع  املتعلقة  الإجراءات   -
اإطار  يف  اأولويات  بعدة  البطال  ال�صباب  ا�صتفادة  طريق 
 )ANSEJ( ال�صباب  ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  اأجهزة 
ال�صندوق الوطني للتاأمني عن البطالة )CNAC(، والوكالة 
الوطنية لت�صيري القرو�ص امل�صغرة من متديد فرتات الإعفاء 
اأرباح  على  لل�صريبة  بالن�صبة  �صنوات   10 اإىل  ال�صريبي 
على  والر�صم  الإجمايل  الدخل  على  وال�صريبة  ال�صركات 
بع�ص  ا�صتفادت  كما  العقاري،  والر�صم  املهني  الن�صاط 
بن�صبة  الثالثة من تخفي�ص  الأجهزة  لهذه  التابعة  امل�صاريع 
100 ٪ من الفائدة البنكية.. اأخت�صر ول اأكمل هذه الفقرة.
من  الواردات،  وتخفي�ص  اخلارجية  التجارة  تاأطري   -
اأجل  من  املالية  قانون  ت�صمنها  التي  العديدة  املواد  خالل 

تنظيم الوطنية لل�صيارات ومنع انت�صار ال�صوق املوازية.
- تن�صيق وتب�صيط الإجراءات الإدارية، من خالل ت�صجيع 
القر�ص الإيجاري واملحافظة على املعاجلة املحا�صبية واجلبائية.
- تعزيز وتاأطري اأحكام الرقابة اجلبائية من خالل تاأ�صي�ص 
مبداإ التع�صف يف ا�صتعمال احلق يف املجال ال�صريبي، من 
من  املقدمة  التفاقيات  اأو  القرارات  يف  النظر  اإعادة  اأجل 
احلقيقية  اأرباحهم  يخفون  الذين  بال�صرائب  املكلفني  قبل 

والذين يتم برجمتهم ملراجعة دقيقة للمحا�صبة.
- دعم الدولة لل�صكن من خالل تكفل اخلزينة العمومية 
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بتمويل اإجناز 50 األف وحدة �صكنية.
�صيدي الرئي�ص،

اأ�صا�صا اإىل  ومن خالل قانون املالية اجلديد الذي يرمي 
وكذا  الوطني  الإنتاج  وترقية  املحلي  ال�صتثمار  ت�صجيع 
اأتخذ ولية بومردا�ص  اأن  ت�صجيع ت�صغيل ال�صباب، ارتاأيت 
امل�صاريع  من  عدد  على  ال�صوء  ت�صليط  بهدف  كعّينة 
تاأخرا  �صجلت  اأنها  اإل  منها،  ا�صتفادت  التي  ال�صتثمارية 
ملحوظا يف عملية جت�صيدها على اأر�ص الواقع، مما حال دون 
وخلق  املحلية  التنمية  لبعث  منها،  املرجوة  النتائج  حتقيق 
باملنطقة  خا�صة  ال�صباب،  لفائدة  جديدة  �صغل  منا�صب 
ال�صرقية للولية التي تعاين من �صبه ركود تنموي جراء �صوء 
يعترب  حيث  ل�صنوات،  بها  ع�صفت  التي  الأمنية  الأحوال 
ي�صر  دائرتي  م�صتوى  على  �صناعية  منطقة  اإن�صاء  م�صروع 
وبرج منايل على م�صاحة 1122 هكتارا، من امل�صاريع الهامة 
التي من �صاأنها حتريك التنمية باملنطقة، اإل اأن تاأخر انطالقها 
يتطلب تدخال عاجال، باعتبار اأن الإجراءات املتخذة حديثا 
من طرف احلكومة تهدف اإىل تخفيف وتب�صيط الإجراءات 

للح�صول على العقار ال�صناعي ال�صياحي واخلدماتي.
وهو نف�ص الأمر بالن�صبة مل�صروع املنطقة ال�صناعية لبلدية 
مك�صبا  تعترب  التي  هكتارا   136 م�صاحة  على  الأربعطا�ص 
جانب  اإىل  للولية،  الغربية  باجلهة  الواقعة  للبلديات  هاما 
مو�صى  اأولد  بالنا�صرية،  �صناعية  مناطق  عدة  تهيئة  اإعادة 
القت�صادي  الن�صاط  منطقة  تهيئة  وكذا  اخل�صنة  وخمي�ص 

بالثنية، برج منايل وبغلية.

�صليماين؛  الكرمي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد عبد القادر قا�صي.

بعد  الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  قا�سي:  القادر  عبد  ال�سيد 
ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه اإىل يوم الدين؛
 �صيدي الرئي�ص املحرتم،

ال�صيد وزير املالية،
ال�صادة الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ص،
احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم،

اأزول فالون.
�صيدي الرئي�ص،

الن�ص  م�صروع   ومناق�صة  واإثراء  درا�صة  ب�صدد  ونحن 
2014 الذي  املالية وامليزانية ل�صنة  بقانون  القانوين اخلا�ص 
عرف مناق�صة حادة وم�صادقة على م�صتوى الغرفة ال�صفلى، 
بودي  قبل كل �صيء - �صيدي الرئي�ص - اأن اأهنئ معايل 
وزير املالية، ممثل احلكومة على التح�صري التقني اجلّيد لهذا 
العمل ال�صخم واملتمثل يف قانون املالية وامليزانية للجمهورية 
كعامل  امليزانية  اإىل  بالإ�صافة  وزارية،  دائرة  لكل  اجلزائرية 

تقني رقمي حما�صباتي لكل القطاعات.
رئي�ص  لل�صيد  الرئي�ص-  ال�صيد  الوزير،  معايل   - ال�صكر 
العمل  على  وامل�صاعدين  واملالية  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة 

اجلبار والذي اأكن له كل الحرتام وهو ي�صتحق التقدير.
م�صاهمة مني - �صيدي الرئي�ص - يف اإثراء هذا الن�ص، 
�صكل  على  املالحظات  بع�ص  املحرتم  الوزير  ال�صيد  لكم 
توؤخذ  ومل  الفارطة  ال�صنوات  يف  اأبديتها  قد  كنت  تو�صية 
بعني العتبار وكانت نتيجتها وخيمة على ال�صحة العمومية.
قد  كنت   - الرئي�ص  �صيدي   - مداخلتي  اإىل  بالرجوع 
طلبت من احلكومة و�صع اعتمادات مالية معتربة للجماعات 
امل�صرتك  ال�صندوق  طريق  عن  كانت  �صواء  املحلية، 
للجماعات املحلية )FCCL( اأو عن طريق اعتمادات مالية 
للوزارة الو�صية التي بدورها تر�صد بها ح�صابات الوليات، 
حتت م�صوؤولية الولة لتحويلها، من اأجل حماربة الأمرا�ص 
الوزارية  اللجان  تن�صيط  واإعادة  املياه  طريق  عن  املتنقلة 

والولئية والبلدية املن�صاأة لهذا الغر�ص.
الذي حذرنا   - الرئي�ص  �صيدي   - واجلمود  الركود  هذا 
خالله  من  والذي  عنه  تنجر  التي  املخاطر  من  احلكومة 
ُزهقت عدة اأرواح جراء داء املالريا، وقد ي�صبح وباء يح�صد 
املئات من ال�صحايا اإن مل ن�صتفق ون�صتبق هذا اخلطر الداهم 

ونعاجله يف اأوانه.
اإىل  عنايتكم  األفت   - الرئي�ص  �صيدي   - للم�صتقبل 
�صرورة حتيني وتفعيل املخططات ال�صتعجالية للتدخل يف 

حالة الكوارث الطبيعية.
ال�صيد الرئي�ص املحرتم،

حكومة  بيد  ال�صد   - املحرتم  الرئي�ص  �صيدي   - دعني 
ال�صجاع  القرار  على  املالية،  وزير  ال�صيد  من خالل  بلدي، 
�صركة  حق  يف  ال�صادر  ال�صفعة،  بحق  اخلا�ص  وال�صارم 
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والتحايل  اجلمهورية  بقوانني  تتالعب  اأن  اأرادت  خا�صة، 
عليها، والعمل على حتويل العملة ال�صعبة دون وجه حق، 
اإذ راحت تتفنن عرب و�صائل الإعالم املرئية واملكتوبة ظلما 
حكومتنا  اتهام  يف  ومو�صوعية  قانونية  اأ�ص�ص  ودون  وبهتانا 

على اأنها ظاملة ومتع�صفة يف حقها.
�صيدي الرئي�ص،

هما  ال�صعبة  العملة  وحتويل  العقار  على  ال�صتيالء  اإن 
منكم  واأطلب  الدنيئة،  العملية  لهذه  الوحيدان  الهدفان 
- �صيدي الوزير - اأن تبقوا �صامدين يف وجه هوؤلء الفراعنة 

الذين امت�صوا دماء الفقراء والت�صدي جل�صعهم.
�صيدي الرئي�ص،

اإذا  هو  اقت�صادية،  �صيا�صة  اأي  الأكرب لإجناح  الربهان  اإن 
كانت هذه ال�صيا�صة املالية تقت�صي خا�صة تّوفر 03 عنا�صر:

العن�صر الأول: ال�صرعة.
العن�صر الثاين: النجاعة.

والعن�صر الثالث: ال�صفافية.
ثالثة عنا�صر جمتمعني غّيبوا اأو تغّيبوا عن �صيا�صة تنفيذ 
تفوق  تارة  املعتربة  البواقي  على  جليا  ات�صح  مما  امليزانية، 
50 ٪ من التخ�صي�صات لبع�ص القطاعات الوزارية؛ وعليه، 
نلتم�ص - معايل الوزير - تن�صيط هذه الدوائر من خاللكم 
اإىل ال�صيد الوزير الأول، قلت تن�صيظ هذه الدوائر الوزارية 
واإن  واإل  الت�صخم،  للوقوع يف  تفاديا   2014 ميزانية  خالل 
اقت�صت الظروف لوجود هذه البقايا فاإنها حتول لمت�صا�ص 

العجز العمومي.
�صيدي الرئي�ص املحرتم،

اأنا�صدكم اأي�صا يف التفكري يف مقرتح م�صروع قانون خا�ص 
الطالبة  البلديات  من   ٪ 70 حياة  توؤمن  املحلية،  باجلباية 

امل�صاعدات املالية للنفقات الإجبارية.
ال�صيد الرئي�ص املحرتم،

والغربية  ال�صرقية  حدودها  خالل  من  اجلزائر  تعرف 
من  املدعمة  ال�صلع  تهريب  وال�صمائية  والبحرية  واجلنوبية 
كل  مقاي�صة  �صكل  على  واإدخال  العمومية  اخلزينة  طرف 

اأنواع املخدرات.
امل�صالح  ويرهق  يوؤرق   - الرئي�ص  �صيدي   - العمل  هذا 
املخت�صة باعتبارها تواجه يوميا، ليال ونهارا اآفتني خمتلفتني: 
اآفة الإرهاب واآفة التهريب، هاتان الآفتان تلتقيان يف هدف 

واحد - �صيدي الرئي�ص - األ وهو قتل اجلزائريني.

لهذا اأقرتح - �صيدي الرئي�ص املحرتم - حترير كل الأ�صعار 
املدعمة، مبا فيها املازوت والبنزين والتفكري يف �صيغة بديلة، 
�صيغة اأخرى لتدعيم املواطن اجلزائري ال�صعيف ومتو�صط 

الدخل عن اخل�صارة...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ الكلمة 
الآن لل�صيد بوعالم �صطاح.

ب�صم  الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  �سطاح:  بوعالم  ال�سيد 
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم،  الرحمـن  اللـه 
هداه  اتبع  ومن  و�صحبه  اآله  وعلى  �صيدنا حممد  املر�صلني، 

اإىل يوم الدين.
�صيدي الرئي�ص،
ال�صادة الوزراء،

الأخوات والإخوة اأع�صاء جمل�ص الأمة،
ال�صادة ممثلو و�صائل الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه.

 2014 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  على  اطالعنا  عند 
التثمني  ت�صتحق  التي  املزايا  من  بالكثري  يت�صم  وجدناه 
اأي  املواطن  يكلف  اأنه ل  هو  املزايا،  واأول هذه  والت�صجيع، 
كاهله،  وتثقل  ترهقه  اأن  ميكنها  ر�صوم  اأو  زيادات  اأو  اأعباء 

وهذه نقطة اإيجابية اأوىل ت�صجل ل�صالح امل�صروع.
من النقاط الإيجابية الأخرى التي �صجلناها وهي التي 
القيود  بع�ص  اإلغاء  خالل  من  ال�صتثمار،  بت�صجيع  تتعلق 
بالن�صبة  احلال  هو  مثلما  تعرقله،  كانت  التي  البريوقراطية 
لالإجراء اخلا�ص باإلغاء اإخ�صاعه الإجباري للدرا�صة امل�صبقة 
�صببا يف  كان  الذي  لال�صتثمار  الوطني  املجل�ص  طرف  من 
اإىل  ت�صري  كما  بال�صراكة،  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  م�صار  تعطيل 

ذلك م�صودة هذا امل�صروع.
هو  القانون  هذا  م�صروع  يف  اأي�صا  تثمينه  ميكن  ما 
التحفيزات اجلبائية التي ت�صب يف م�صلحة الإنتاج الوطني 
مع  ال�صيارات  اإنتاج  �صراكة  عند دخول  امل�صتقبلي، خا�صة 
املنتوج  �صي�صتفيد  حيث  التنفيذ،  حيز  الفرن�صي  اجلانب 
املحلي من الإعفاء من ر�صومات البيع، الأمر الذي �صي�صنع 
الفارق يف الأ�صعار وبالتايل �صي�صجع الزبون اجلزائري على 

التوجه لقتناء املنتوج املحلي.
عنها  التغا�صي  ميكن  ل  التي  الإيجابية  النقاط  من 
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اأي�صا، هي تلك الت�صجيعات املوجهة لال�صتثمار الفالحي، 
الت�صاوؤل مطروحا  ليبقى  الأ�صمدة،  اإنتاج  خا�صة يف جمال 
مربي  مل�صلحة  اجلمركية  الإعفاءات  متديد  بخ�صو�ص 
املق�صود  هو  ما  نت�صاءل  فنحن  اأوت،  �صهر  حتى  الدواجن 
املتوخاة  الأهداف  ما هي  اأي  اأوت  �صهر  من متديدها حتى 
اأثمن كل  اأن  اإل  الأخري  ي�صعني يف  ول  هذا  ذلك؟؟  من 
اجلنوب،  يف  اأخواننا  عن  الغنب  برفع  اخلا�صة  الرتتيبات 
خا�صة ال�صباب منهم الراغبني يف اإن�صاء املوؤ�ص�صات امل�صغرة 
والذين  و»الأوجنام«  و»الكناك«  »الأون�صاج«   اأجهزة   عرب 
ا�صتفادوا من اإعفاءات �صريبية معتربة متتد حتى 10 �صنوات 
وهو ما �صي�صاهم - ل حمالة - يف بعث ال�صتثمار ال�صباين 
يف جنوبنا الكبري، مما ي�صاعد على الق�صاء على البطالة اأول، 
وعلى التحرر تدريجيا من التبعية ل�صركات التوظيف التي 

طاملا كانت مثار احتجاج هوؤلء.
�صيدي الرئي�ص،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
اأمامنا  املطروح   املالية  قانون  م�صروع  اأن  فيه  �صك  ل  مما 
التي  الإيجابية  النقاط  الكثري من  يت�صمن  للمناق�صة  اليوم 
القانون  هذا  م�صروع  فاإن  باملقابل  لكن  �صابقا،  لها  اأ�صرت 
املنظور  من  خا�صة  ال�صلبية،  النقاط  بع�ص  اأي�صا  يت�صمن 
الإيرادات  بني  الختاللت  فوجود  البحت،  القت�صادي 
 ،٪ 18 حوايل  يتجاوز  عجز  من  عنها  ينجر  وما  والنفقات 
اإىل  ي�صاف  جتنبها،  ال�صروري  من  �صلبية كربى  نقطة  يعترب 
التي  وامل�صاكل  الت�صخم  معدل  يف  امللحوظ  الرتفاع  هذا 
ال�صرائية  القدرة  على  مبا�صرة  �صتنعك�ص  والتي  عنه  تنجّر 
مع  لكن  الأجور،  يف  املعتربة  الزيادات  رغم  للمواطنني 
ذلك فاإنه ميكن التغا�صي عن كل هذا والرتكيز فقط على 
املعوقات التي باتت ت�صنع املفارقة الكربى، بني ما هو م�صخر 
من طرف الدولة من اإمكانيات كربى، وما هو موجود على 
اأر�ص الواقع، اإن املوؤ�صف حقا هي تلك الظواهر التي ما فتئنا 
تزال  ل  الآن  فلحد  العميقة،  اجلزائر  ربوع  يف  عليها  نقف 
�صوارع كربيات مدننا مليئة باحلفر واخلنادق والأوحال، رغم 
الطريقة  لكن  التهيئة،  م�صاريع  من  ال�صوارع  هذه  ا�صتفادة 
املتبعة يف اإجناز هذه امل�صاريع من طرف املقاولت، و�صمت 
اإجنازها  دون  حال  الذي  هو  التقنية  الهيئات  بع�ص  وتواطوؤ 
�صابق  وقت  يف  كنا  لقد  املطلوبة،  واملوا�صفات  املعايري  وفق 
ولكننا  امل�صاريع،  لبع�ص  الفرتا�صي  العمر  لق�صر  نتاأ�صف 

اليوم نالحظ تدهور هذه امل�صاريع وتاآكلها حتى قبل  �صرنا 
ت�صليمها، ومن هنا فاإننا نت�صاءل عن غياب الردع للمت�صببني 
يف مثل هذه الو�صعيات يف خمتلف الوليات، لأن ا�صتمرار 
هذه ال�صيا�صة �صيوؤدي - ل حمالة - لتفاقم الأو�صاع،خا�صة 
الأحيان  بع�ص  يف  الإدارة  متار�صه  الذي  التعتيم  ظل  يف 
�صد املنتخبني للحيلولة دون ك�صف مثل هذه التجاوزات، 
على  فقط  مق�صورا  يعد  مل  التعتيم  هذا  مثل  اأن  والظاهر 
املنتخبني املحليني، بل اأ�صبح حتى منتخب الربملان مق�صودا 
معقدة  �صل�صلة  اإىل  يحتاج  بات  الأخري  اأن هذا  ويكفي  به، 
وطرح  بالولية  الأول  امل�صوؤول  مقابلة  قبل  الت�صالت  من 
الذين  الطفيليني  بع�ص  ب�صبب  ذلك  كل  عليه،  الن�صغال 
يحر�صون على تكري�ص هذه املمار�صات البريقراطية، هذا يف 
الوقت الذي حتر�ص فيه وزارة الداخلية - وهي م�صكورة  -  
على ك�صر كل احلواجز التي حتول دون قرب املواطن ولي�ص 

فقط املنتخب من الإدارة.
اأعيد  اأن  اإل  ي�صعني  ل  هذه،  كلمتي  ختام  ويف  اأخريا 
تثمينها  يتم  اأن  اأمل  على  الدولة،  جمهودات  بكل  التنويه 
من طرف الهيئات املكلفة بت�صيري ال�صاأن العام على م�صتوى 
اجلماعات املحلية، �صكرا على كرم الإ�صغاء وح�صن املتابعة، 

وال�صالم عليكم ورحمة اللـه.

لل�صيد بوعالم �صطاح؛ والكلمة  ال�سيد الرئي�ص: �صكرا 
الآن لل�صيد عبد القادر بن �صامل.

ال�سيد عبد القادر بن �سامل: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،
ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي الأع�صاء،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
�صيدي الرئي�ص،

اإن احلديث اأو مناق�صة قانون املالية يف اأية اأمة كانت، هو 
وعالقتها  ومنجزاتها  وقدراتها  الأمة  هذه  مل�صتوى  مناق�صة 
ثم  القت�صادية،  الأقطاب  وخا�صة  الآخر،  مع  القت�صادية 
احليثيات  ومعرفة  الرت�صيد  ثم  والنتكا�صات،  الطموحات 

والدواعي وا�صت�صراف الآتي اأي التوقعات.
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وانطالقا من هذا، فاإن اجلزائر بثقلها مبنطقة �صمال اإفريقيا، 
اأكرث  عليها  املحروقات،  يف  املتمثلة  �صادراتها  وبخ�صو�صية 
خا�صة  احليثيات،  هذه  عند  الوقوف  اأخرى  دولة  اأية  من 
بظاللها  األقت  التي  الكربى  ال�صيا�صية  التغريات  �صوء  يف 
على اقت�صاديات العامل وال�صراع العلني واخلفي الذي تدير 
الالتوازن  خ�صم  يف  خا�صة  كربى،  اقت�صادية  قوة  دواليبه 
وركود  كبرية  نامية  دول  عدة  يف  النمو  وتباطوؤ  القت�صادي 

يف منطقة اليورو.
�صيدي الرئي�ص،

به  حتيط  التي  واملخاطر  اجلزائر  اقت�صاد  عن  احلديث  اإن 
اإمنا  الفلك  هذا  يف  يدور  ما  وكل  النقدية  ال�صيا�صة  وكذا 
منطلقه هو املحروقات باعتبارها املعادلة الأ�صا�ص يف املدخول 
الأ�صعار،  وبلعبة  العاملية  بال�صوق  ذلك  وارتباط  الوطني 
ما يجعل الحتمالت واردة، ومثالنا على ذلك هو تراجع 
عائدات ت�صدير املحروقات بـ 11.8 ٪ وارتفاع الواردات مبا 
و�صع كل  وعليه، وجب  ال�صنة؛  هذه  نهاية   ٪ 14.2 يقارب 
مادام  ذلك  ن�صك حلظة يف  اأننا ل  مع  العتبار  بعني  ذلك 

الأمر ي�صند اإىل وزير يح�صن مثل هذه القراءات.
اإل اأنه ومع ذلك وجب التنبه اإىل اأمور نراها من الأولويات 

يف خ�صم الأو�صاع الآنفة الذكر ولعل اأهمها:
ومدرو�ص  واع  ب�صكل  النفقات  تر�صيد  عملية  متابعة 
ا�صتنزاف  من  فيها  يحدث  ملا  الدولة  موؤ�ص�صات  ومراقبة 
اأحيانا، نتيجة ل�صوء الت�صيري وللعمل املق�صود اأحيانا اأخرى، 
لأننا مقبلون على ارتفاع يف ميزانية الت�صيري بحوايل 378.9 
مليار دينار  جزائري مقارنة ب�صنة 2013، وت�صمل الرواتب 
وفتح منا�صب جديدة، وهذا ل يتاأتى اإل بالرت�صيد واملتابعة 
يتعلق  العام، خا�صة حني  باملال  واإيقاف املتالعبني  العينية 
تبتلع  التي  والإدارية  القاعدية  القت�صادية  بالهياكل  الأمر 

اأموال طائلة لتج�صيدها واقعا.
وعلى �صبيل التمثيل، اإجناز الطرقات وال�صكة احلديدية 
التي كانت من بني اأولويات برنامج ال�صيد رئي�ص اجلمهورية 

والتي و�صلت اأق�صى اجلنوب.
م�صاألة  فهي  اإليها،  التطرق  اأود  التي  الثانية  النقطة  اأما 
ال�صتثمار؛ هذه املعادلة التي مل تتبني املالمح فيها ب�صكل 
روؤية  وعدم  و�صوابط  اإ�صكاليات  اإىل  راأيي  يف  نظرا  وا�صح 
عقد  وجب  وعليه،  امل�صودة؛  يف  للتاأويالت  نظرا  موحدة 
م�صتوى  على  وكذا  املعنية  الوزارة  م�صتوى  على  جل�صات 

الوليات، حتى ي�صبح مو�صوع ال�صتثمار والذي هو جزء 
من احلركية القت�صادية وا�صح املعامل، حتى ل يبقى جمرد 
هواية يلجاأ اإليها حمرتفو الل�صو�صية يف جمال املال والأعمال 

ثم ين�صحبون دون رقيب.
اأن  يجب  ول  �صهال  لي�ص  ال�صتثمار  مو�صوع  اإن  اأقول 
وعي  ثقافة،  فال�صتثمار  الجتماعيات،  مبداأ  فيه  يدخل 
وابتكار وجزء من �صيا�صة الدولة لتغطية العجز يف جمالت 

عدة.
�صيدي الرئي�ص،

واحتياطي  املال  فائ�ص  ل�صتغالل  الوقت  حان  لقد 
وخارجها  اجلزائر  داخل  وا�صتثمار  اقت�صاد  اإىل  ال�صرف 
وحماربة ال�صوق املوازية والت�صهيل للراغبني يف �صرف العملة 

حتى نتجنب هذه الإ�صكالية امل�صيئة لالقت�صاد الوطني.
وفيما يخ�ص مناطق اجلنوب، نلتم�ص الإ�صراع يف اإن�صاء 
مرافق للرتفيه، خا�صة على م�صتوى مقر هذه الوليات، على 
اأن تكون نوعية وراقية، حتى تخفف من وطاأة العزلة و�صهور 

ال�صيف التي تطول يف هذه اجلهة.
�صيدي الرئي�ص،

هناك التما�ص من ال�صيد وزير املالية ويتعلق باإجنازين 
ل يزالن جامدين بولية ب�صار:

والتي  �صنوات   10 منذ  املنجزة  املعلم  دار  الأول   -  1
اأن  بدعوى  مغلقة  تظل  ولكنها  الهياكل،  كل  على  حتتوي 
تابعة  وهي  ثمنها  يدفع  مل  الآن  عليها  هي  التي  الأر�صية 

لأمالك الدولة.
للموؤ�ص�صة  التابع  املياه  لتحليل  اجلهوي  املعهد   -  2
اأمواله - واأنتم تعرفون  الوطنية للمياه؛ هذا املعهد ر�صدت 
اأهميته احليوية - اإل اأن املكان املخ�ص�ص لال�صتغالل 
- وهو مهياأ - م�صتغل ومب�صاحة كبرية تثري ال�صتغراب من 
البناية  ا�صتغلت هذه  لو  فماذا  املالية،  لوزارة  تابع  اإطار  قبل 
قد  نكون  وبالتايل  لإ�صكانه،  بالإطار  ويتكفل  املعهد  لهذا 

حر�صنا على امل�صلحة  العامة؟
تبقى امل�صائل الإيجابية واردة يف هذا القانون - �صيدي 
الرئي�ص - كتاأطري التجارة اخلارجية وتب�صيط الإجراءات 
لل�صكن  الدولة  دعم  جانب  اإىل  اجلبائية،  والرقابة  الإدارية 
رئي�ص  لل�صيد  اخلما�صي  الربنامج  اأولويات  من  هو  الذي 

اجلمهورية و�صكرا.
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�صامل؛  بن  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد حممد لزهر �صحري.

ال�سيد حممد لزهر �سحري: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،
ال�صادة الوزراء املوقرون،

زميالتي، زمالئي الأفا�صل،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
�صيدي الرئي�ص،

اإن قانون املالية مبثابة خارطة طريق توجه احلياة القت�صادية 
اإنها الوثيقة الأ�صا�صية والأوىل  للجزائر وللجزائريني، بحيث 

لل�صيا�صة املالية لبالدنا طيلة �صنة كاملة.
ولهذا فاإن تدخلي هذا، �صوف يتمحور حول ما يلي:

القوانني  من  وكغريه   2014 ل�صنة  املالية  قانون  اإن   -  1
واجلباية  الريع  على  كبرية  بن�صبة  يعتمد  ليزال  ال�صابقة 

البرتولية.
العادية. اجلباية  يف  حم�صو�ص  ارتفاع  هنالك   -  2

3 - ميزانية الت�صيري يف ارتفاع م�صتمر، وميزانية النفقات 
يف تزايد.

ن�صاط ال�صترياد  التجاري، وهيمنة  الن�صاط  4 - هيمنة 
على الفعل القت�صادي.

البريوقراطية  لتزال  الدولة،  جهود  من  وبالرغم   -  5
الإدارية تفرمل ال�صتثمار وتعرقل امل�صتثمرين.

اأتقدم هنا - �صيدي الرئي�ص - ببع�ص املالحظات بالن�صبة 
للمادة 07: والتي تعدل وتتمم اأحكام املادة 150 من قانون 

ال�صرائب املبا�صرة والر�صوم املماثلة.
حيث اإن هذه املادة جاءت باأحكام �صريبة تتعلق باأرباح 
ال�صركات بالن�صبة لالأن�صطة املنتجة للمواد والبناء والأ�صغال 

العمومية والأن�صطة ال�صياحية.
هذه  لت�صجيع  الكامل  دعمنا  نبدي  الإطار،  هذا  ففي 
القطاعات، لأن لها عالقة موؤثرة ب�صكل مبا�صر على القت�صاد 

الوطني، واأركز تدخلي هنا على جانبني:
من  ملزيد  يحتاج  القطاع  فهذا  ال�صياحة:  جانب  اأول، 
الدعم، لأنه ي�صكل موردا هاما للميزانية واملداخيل كاأحد 
اإىل  بال�صياحة  النهو�ص  �صريطة  البرتولية،  اجلباية  بدائل 

م�صتوى املعايري العاملية وا�صتغالل منوذجي ملا تزخر به بالدنا 
من اإمكانيات طبيعية.

اأننا  �صك  ل  العمومية:  والأ�صغال  للبناء  بالن�صبة  ثانيا، 
ندعم ما جاء يف هذه املادة من تدابري جبائية لفائدة القطاع، 
والهياكل  التحتية  البنى  بناء  يف  املو�صوع  لأهمية  بالنظر 
القاعدية وال�صكنية وامل�صاريع الكربى، مثل الطريق ال�صيار 

واأثر كل ذلك على حياة املواطنني.
ون�صتغل الفر�صة هنا يف جمال الأ�صغال العمومية وغريها، 
لكي اأحتدث قليال على امل�صاكل التي تعاين منها ولية ڤاملة.

�صيدي الرئي�ص،
بالن�صبة للمن�صاآت القاعدية: اإن حماور الطرقات الوطنية 
التي اأ�صبحت ت�صكل خطرا على حياة املواطنني، والدليل 
الوطني  والأمن  الوطني  للدرك  اليومية  التقارير  يف  جنده 
واحلماية املدنية واملرافق ال�صت�صفائية التي توؤكد اأن الطريق 
اإىل  الزناتي  وادي  عرب  ڤاملة   - ق�صنطينة   20 رقم  الوطني 
�صوداء على خريطة  ونقطة  بو�صقوف هو م�صلك مميت  غاية 
عنابة   - ڤاملة   21 رقم  الوطني  والطريق  الوطنية،  الطرقات 
رقم   الوطني  والطريق  املوت،  مبحور  معروفا  اأ�صبح  الذي 
امل�صافرين  على  خطرا  ي�صكل  الذي  �صكيكدة   - ڤاملة   82
والطريق الوطني رقم 16 بني بو�صقوف وولية �صوق اأهرا�ص 
الذي يعد هو الآخر ممرا قاتال، ونف�ص الو�صع واخلطورة جندها 
�صوق  بولية  �صدراتة   - ڤاملة   22 رقم  الوطني  الطريق  يف 

اأهرا�ص.
�صيدي الرئي�ص،

لزدواجية  والإجناز  بالدرا�صة  فعال  الدولة  تتكفل  هل 
بالإيجاب،  الرد  كان  واإذا  املذكورة؟  املحاور  على  الطريق 
فمتى يكون ذلك؟ لأن مواطني ڤاملة يرون يف ازدواجية هذه 
وفك  والقت�صادية  املرورية  احلركة  حت�صني  يف  بداية  الطرق 

العزلة على هذه الولية املحاطة بـ 6 وليات.
وم�صاكل  املميتة  الطرقات  حماور  عن  نتحدث  دمنا  ما 
النقل والتنقل، نعلم - ال�صيد الرئي�ص - اأن عا�صمة الولية 
- ڤاملة - حت�صلت على م�صروع اإجناز حمطة للم�صافرين منذ 
قرابة )10( ع�صر �صنوات لكن هذه املحطة مل تنجز اإىل حد 
اليوم، ملاذا هذا التاأخر؟ واإن بقيت كل التربيرات والأ�صباب 

بالن�صبة للمواطن غري مقبولة.
العناية ال�صحية، حيث يطالب  اإىل  من �صبكة الطرقات 
اأبناء ولية ڤاملة بقطب �صحي يليق مبقام هذه الولية التي 
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اأ�صبح مر�صاها عر�صة لالإهانة و�صوء ال�صتقبال كلما حولوا 
اإىل م�صت�صفيات عنابة وق�صنطينة، معناه اأن ڤاملة بحاجة اإىل 

م�صت�صفى كبري جمهز بو�صائل ب�صرية ومادية ا�صتعجالية.
مبالعب  للتكفل  والريا�صة  ال�صباب  وزير  تنا�صد  ڤاملة 
حمام   - بو�صبع  قلعة   - الفجوج  لبلديات:  القدم  كرة 
اأحمد - بلخري، فمالعب هذه  الدباغ - تاملوكة - بومهرة 
البلديات هي ترابية وبحاجة اإىل تغطية بب�صاط من الع�صب 
حظرية  اإىل  تنتمي  البلديات  هذه  ففرق  ال�صطناعي، 
اجلهوي الأول والثاين لكرة القدم، علما اأن الولية بها اأربعة 
مالعب مغطاة بالع�صب ال�صطناعي، اأمام 12 فريقا  ين�صط 
يف الق�صم الوطني هواة واجلهوي الأول والثاين، وهذا غري 
كاف، وهنا ن�صيد باملجهودات املبذولة من طرف ال�صيد وايل 
الولية، لتقدمي كل الدعم املمكن وامل�صاندة لت�صجيع هذه 

الفرق.
ولية ڤاملة تلتم�ص من ال�صيد وزير املوارد املائية اإجناز �صد 
ت�صاري�ص  مادامت  وبو�صقوف،  النبائل  حمام  دائرتي  بني 
قوي  دفع  لإعطاء  وهذا  لذلك،  مالئمة  وطبيعتها  املنطقة 
هاتني  وقرى  م�صاتي  وتزويد  الفالحي  الإنتاج  لتطوير 
ولية  احتياجات  اأبرز  هي  تلكم  ال�صروب،  باملاء  الدائرتني 

ڤاملة.
اأتت  الذي  الإجراء  اإن  13 و52:  للمادتني  بالن�صبة  اأما 
بال�صيارات  املتعلقة  الن�صاطات  بخ�صو�ص  املادتان  هاتان  به 
والتدعيم  التنويه  فعال  ي�صتحق  اإجراء  هو  اإمنا  واملركبات، 

ونحيي حكومتنا عليه، لأن له عدة معاين واآثار اأهمها:
اأنه ياأتي يف �صياق تدعيم ال�صناعة التي هي اإحدى    -

اأهم بدائل البرتول.
-  وخلق منا�صب العمل، واحلركية الجتماعية،

-  ت�صجيع املنتوج املحلي والإنتاج الوطني،
وتفاعل  اخلربة  وك�صب  ال�صناعي،  الندماج  حتقيق   -

التكنولوجيا.
فهذه خطوة يجب اأن تتبعها خطوات اأخرى يف قطاعات 
ال�صناعة  جمال  يف  الفر�صة،  اأ�صتغل  اأي�صا  وهنا  خمتلفة، 
اأراها مهمة وذات عالقة  ڤاملة،  بولية  ان�صغالت   03 لطرح 

بالقت�صاد الوطني:
معطل  اإنه  حيث  ببو�صڤوف:  اخلمرية  معمل  اأول، 
مهما  لكن  عديدة،  لأ�صباب  رمبا  �صنوات،  منذ  ومتوقف 
كانت هذه الأ�صباب فاإن امل�صاألة تتطلب وت�صتدعي تدخل 

املواطنني  حياة  على  الوحدة،  لأهمية  نظرا  حللها،  الدولة 
وعلى القت�صاد الوطني وظروف املعي�صة.

ثانيا، م�صنع الدراجات النارية بڤاملة: وهو كذلك يف نف�ص 
احلال والو�صع، فلقد كان فيما م�صى �صرحا اقت�صاديا مليئا 
بالرفاهية واحلياة، وم�صدرا للرزق وحاميا للحياة الجتماعية 
يبكي  روح  بال  اليوم هيكال  وهاهو  ڤاملة،  بولية  للمواطنني 

املواطن الڤاملي على اأطالله...

�صحري؛  لزهر  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد كمال خليلي.

ال�سيد كمال خليلي: �صكرا �صيدي الرئي�ص؛ ب�صم اللـه 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،
ال�صادة معايل الوزراء املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة،

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

املالية  قانون  م�صروع  اأي  امل�صروع؛  هذا  عر�ص  ياأتي 
وركود  الثالث  العامل  دول  منو  تباطوؤ  ظل  2014، يف  ل�صنة 
امل�صروع،  اليورو، كما جاء يف مذكرة عر�ص هذا  يف منطقة 
من  للحكومة  العامة  ال�صيا�صة  مناق�صة  غياب  يف  وكذلك 
طرف غرفتي الربملان، مما يجعل مناق�صة هذا امل�صروع عمال 
روتينيا،  ليتجاوز حتريك بع�ص الأرقام بني ميزانيتي الت�صيري 

والتجهيز.
هذا مما يحتم علينا - �صيدي الرئي�ص - طرح العديد من 
واعدة  اإجنازات  اإليه احلكومة من  ما و�صلت  الأ�صئلة حول 

و�صرورية واأخ�ص بالذكر:
- اجلماعات املحلية، لزلنا نو�صي ونوؤكد مرارا وتكرارا 
على الهتمام بالبلديات العاجزة للقيام مبهامها املنوطة بها 
على  كبري  ثقل  هي  التي  البتدائية  املدار�ص  مثل  قانونيا، 
البيداغوجي  التعليم  نتيجة  �صعف  اإىل  يوؤدي  مما  عاتقها، 
النظر  اإعادة  يتطلب  مما  التالميذ،  و�صحة  الوقاية  وكذلك 

ب�صكل جذري يف املنظومة اجلبائية لفائدة البلديات.
�صيدي الرئي�ص،

اأقف يف هذه النقطة واأقول باأن القت�صاد الوطني ومنوه اإذا 
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مل ت�صعر اأو اإذا مل ينطبق على البلدية اأ�صا�صا فيعترب اقت�صادا 
 ٪ 70  - زميلي  ذكر  كما   - املركز  هي  البلدية  لأن  فا�صال، 
احلكومة  اأخذت  ولو  العاجزة،  البلديات  يف  املواطنني  من 
و20   15 منذ  اأجريت  التي  امللتقيات  تلك  العتبار  بعني 
�صنة، وما كان يقوله رجال اجلماعات املحلية وال�صادة الولة 
وروؤ�صاء الدوائر  يف مو�صوع البلدية وب�صاأن التلميذ و�صحته 
لكنا حظينا مبنظومة اقت�صادية ح�صنة؛ فالبلدية حت�صل على 
ن�صبة 20 ٪، اإذن ينعك�ص هذا القت�صاد وجوبا بال�صلب على 
البلديات، بحيث اإن التلميذ  يدر�ص اليوم ولكن ل نوفر له 
عامل ال�صحة فيكرب وهو مري�ص، وكذلك اإن نحن اهتممنا 
ب�صحته واأهملنا جانب تعليمه يكرب اأميا، هذا م�صكل كبري 
ويجب اأن نلفت له النتباه، وخا�صة اإعادة النظر يف اجلباية 
البلدية التي جندها �صعيفة و�صعيفة جدا، فاإن مل تكن عندنا 
يقومون  تنفيذيني  اأ�صخا�صا  نعنّي  البلديات،  روؤ�صاء  يف  ثقة 
لأن  الوليات،  من  الكثري  احلال يف  هو  كما  والتي  باملهمة 

هذا امل�صكل كبري!
بيئتها  فحال  الوطنية،  ال�صيادة  متثل  التي  العا�صمة  اأما 
وحركة  الوزارية  ومن�صاآتها  وم�صت�صفياتها  التحتية  وبنيتها 
اهتمامات احلكومة،  اآخر  باأنها من  مرورها، كل هذا يوحي 
اأيها ال�صادة - من  وفعال العا�صمة اليوم - ال�صيد الرئي�ص، 
حيث الهياكل نرى من جانب البنايات اجلديدة للوزارات، 
ووزارة املالية بالذات اأين توجد وكذلك وزارة التجارة اأين 
هي واأين املواطن، وحتى امل�صوؤول يف حد ذاته؟ اأنا �صخ�صيا 
باإمكاين  يكن  مل  الرئي�ص  ال�صيد  وفد  وراء  اأم�ص  مل  لو 
جديدة،  تبنى  وهياكلنا  فوزاراتنا  م�صكل!  هذا  الو�صول، 
هذه  نبعد  لو  امل�صكل،  هذا  العتبار  بعني  ناأخذ  مل  لكننا 
مبا�صرة،  اإليها  يذهبان  والإداري  املواطن  وجنعل  الوزارات 
نرتاح من هذا امل�صكل الذي يعيق حتى امل�صوؤول الأول من 

الو�صول اإىل الإدارة اإل بعد �صاعة اأو ن�صف �صاعة.
اأما بخ�صو�ص ولية الوادي، نوؤكد على الهتمام باجلانب 
اإىل  الولية  هذه  اأو�صل  الذي  الفالح  ومرافقة  الفالحي، 
اإنتاج البطاطا والتمور والزيتون واحلبوب  املراتب الأوىل يف 
الهياكل  تعانيه  ما  على  كذلك  ونوؤكد  املوا�صي،  وتربية 
يتطلب  مما  للولية،  املركزي  امل�صت�صفى  وخا�صة  ال�صحية، 
ا�صتحداث م�صت�صفى جديد على غرار الكثري من الوليات، 

وكذلك التاأطري ال�صحي للمخت�صني.
نتكلم  ونحن  �صنوات   4 فهذه  للطرقات،  بالن�صبة  اأما 

رقم  والطريق   3 رقم  الطريق  اأي  الوطنيني،  الطريقني  عن 
48 وذكرنا باأن الطريق الوطني رقم 3 اأ�صبح ي�صمى بطريق 
الذي  الوطني  لالقت�صاد  الرئي�صي  ال�صريان  يعد  اإذ  املوت، 
يربط ميناء �صكيكدة مبنطقة حا�صي م�صعود البرتولية، اإذ متر 
به كل املركبات اخلا�صة بنقل جتهيزات القطاع البرتويل، اإل 
اأنه لزال يعاين اإىل حد اليوم، وخا�صة بني مدينتي ب�صكرة 
وتڤرت على م�صافة 220 كلم، وبه نقطة �صوداء على م�صتوى 
الواد  هذا  جريان  حالة  ويف  تل،  وادي  مبمر  �صطيل  بلدية 
تتوقف حركة املرور به وبال�صكة احلديدية ملدة يومني اأو ثالثة 
اأيام، والآن اأ�صبح �صائقو ال�صيارات وال�صاحنات يبحثون عن 
الطرق املوازية لهذين الطريقني لي�صلكوها هروبا من الطريق 

املعبد املهرتئ، فاحلالة ل تقبل النتظار اأبدا.
�صيدي الرئي�ص،

اأنا ل اأرى طريقا يف اجلزائر كلها يربط القت�صاد الوطني 
بني ميناء �صكيكدة وحا�صي م�صعود اإل هذا الطريق، اللـهم 
اإل اإذا توقف ومت حمل التجهيزات عرب الطائرات اآنذاك 

ل اأعرف.
يف القطر اجلزائري كله ل يوجد �صوى الطريق الوطني رقم 
03 الذي يحمل جتهيزات القت�صاد الوطني من �صكيكدة 
فعندما  �صطيل،  ببلدية  �صوداء  نقطة  به  م�صعود  حا�صي  اإىل 
جتري مياه وادي تل ل تتحرك اآنذاك ول مركبة ملدة ثالثة 
ال�صكة  وكذلك  م�صعود،  حا�صي  اإىل  �صكيكدة  من  اأيام، 
يتحرك  اأن  الوطني  لالقت�صاد  كيف  اأت�صاءل  اأنا  احلديدية، 
عندما يتعطل هذا الطريّق لقد ح�صل هذا الأمر عدة مرات، 
فلكم اأن تتحققوا من ذلك، ثالثة اأيام تتوقف خاللها حركة 

املرور بهذا الطريق نعم، ثالثة اأيام!
كلها  لي�صت  ال�صباب  ت�صغيل  م�صاريع  بخ�صو�ص  اأما 
مثال  امل�صاريع  بع�ص  فهناك  ال�صباب،  ل�صالح  بالفائدة  تعود 
ال�صاحنات وبع�ص املركبات والتي بلغت قيمتها 10 ماليني 
يومه،  قوت  بها على  يح�صل  اأن  ال�صاب  ي�صتطيع  دينار، ل 
لو  حني  يف  اأعبائها،  وكرثة  املوجودة  للتناف�صية  نظرا  وهذا 
طرحنا هذا املبلغ اأي مبلغ املركبة على عدد ال�صنني لوجدنا 
اأن هذا املبلغ يوؤمن اأجرا لل�صاب ملدة 25 �صنة، وفعال نحن 
 1 بـ  يقدر  مب�صروع  ال�صباب  من  فكثري  هذا،  اليوم  نالحظ 
مليار مل ي�صتطيع اأن يوؤمن به قوته، لكن هذا املليار لو نوزعه 
على عدد من ال�صنوات، فيوؤمن له اأجرا ملدة 25 �صنة بـ 3.5 

مليون �صنتيم لهذا ال�صاب.
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مالحظة  هناك   - الوزير  �صيدي   - اأخرية  مالحظة 
فهي  اجلامعيني،  الطلبة  مبنحة  خا�صة  وهي  بالذكر  جديرة 
هذا  ذنب  فما  لوالده،  ال�صرائب  و�صعية  ب�صهادة  مرهونة 
الطالب اأو هذه الطالبة؟ الطلبة اليوم يف اجلامعة، ومن اأجل 
احل�صول على املنحة يطلب منهم اإح�صار �صهادة ال�صرائب 
اخلا�صة بوالديهم ونحن نعرف ماهي و�صعية ال�صرائب لدى 
من  لك  اأدفع  اأنني  معناه  مرهونا،  الطالب  فيبقى  الأولياء، 

اأموال اأبيك...

الكلمة  خليلي؛  كمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيدة زهية بن عرو�ص.

بعد  الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  عرو�ص:  بن  زهية  ال�سيدة 
ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني؛
ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة الأفا�صل،
ال�صيدات وال�صادة الأكارم،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اللـه.
ال�صيد وزير املالية،

اأود بداية اأن اأهنئكم، ونهنئ اأنف�صنا باملنا�صبة على قدرتنا 
خالل  واحد  مالية  بقانون  البلد  �صوؤون  اإدارة  على  اأخريا 

ال�صنة، بعد اأن كدنا نرى الأمر م�صتحيال.
واإن كان من الأف�صل والأجنع اأي�صا، لو تقدم لنا م�صاريع 
عملية  اأكرث  باعتبارها  اإلكرتونية،  ن�صخ  يف  املالية  قوانني 
على  القوانني  م�صاريع  على  الطالع  يتاح  واأن  وتق�صفا، 

م�صتوى موقع الوزارة مبا�صرة.
واأعتقد - ال�صيد وزير املالية - اأنه حان الوقت اأن يعر�ص 
اجلمهور  على  ال�صنة  خالل  امليزانية  و�صرف  تنفيذ  م�صتوى 
الوزارة، كما يجري العمل به يف  العري�ص، من خالل موقع 
العديد من الدول الإفريقية منها ال�صينغال على �صبيل املثال.

�صيدي الرئي�ص،
املوقف  واإبداء  مناق�صة  خالل  من  اليوم  ن�صل  نحن  ها 
الربنامج  حتقيق  يف  حلقة  اآخر  اإىل   2014 املالية  قانون  من 
التنموي  ال�صق  يف   2014-2010 الرئا�صي  اخلما�صي 
الذي ننتظره جميعا، مع كل ما يحمله معنى »التنمية« من 
الجتماعية  اجلبهة  على  الأوىل  بالدرجة  تنعك�ص  دللت 

فئات  لكل  والكبرية  الكثرية  لالن�صغالت  وال�صتجابة 
املجتمع اجلزائري.

املالية  قانون  بها  يت�صم  التي  والنجاعة  التوازنات  اإن 
من  والتوقعات  الأرقام  وحتويل  ترجمة  منها  منتظر   ،2014
نلم�صها يف كل  اإىل هند�صة اجتماعية  جمرد هند�صة رقمية 

�صغرية وكبرية من تعامالتنا اليومية.
�صيدي الرئي�ص،

�صوف لن اأحتدث يف هذه العجالة على املناخ الدويل غري 
امل�صتقر وغري امل�صجع لال�صتثمار على الإطالق، وهو ما كان 
العاملية �صنة  املالية  متوقعا على كل حال منذ بداية الأزمة 

.2008
اأتوقف هنا عند م�صاألة تدهور قيمة العملة الوطنية  ولن 
حتمية  نتيجة  اأي�صا  وهي  الواحد(،  للدولر  دينارا   80(

لالأزمة ذاتها.
ا�صتفهام  من  اأكرث  تثري  ق�صية  اإىل  اليوم  اأتطرق  لن  كما 

وت�صاوؤل: ملاذا نبقى ن�صتورد بالأورو، ون�صدر بالدولر؟
كما لن اأذكر يف هذا املقام عجز اخلزينة العمومية، 
ول 50 مليار دولر كقيمة لوارداتنا من الب�صائع ال�صتهالكية 

ل�صنة 2014.
املالية -  ال�صيد وزير  الرئي�ص،  اأف�صل - �صيدي  لكنني، 
عليها  املن�صو�ص  والت�صهيالت  التدابري  احلديث عن جملة 
ثورتنا  كرب  كبري  واحد  هدف  اأجل  من  القانون  هذا  يف 
اندلعها  ذكرى  ونحيي  نحتفي  التي  املجيدة  التحريرية 
ال�صهداء  املباركة من �صهر نوفمرب، �صهر  59 يف هذه الأيام 
والأجماد والنت�صارات، اآخرها انت�صار اخل�صر وتاأهل اجلزائر 
ملونديال الربازيل 2014، كما هو �صهر جتديد العهد والوفاء 
ل�صهدائنا على اأننا: عقدنا العزم اأن حتيا اجلزائر، حرة واحدة 
و�صجاعة رجالتنا  وب�صالة  بف�صل حكمة  وموحدة،  موحدة 
وعلى راأ�صهم فخامة رئي�ص اجلمهورية وقوات جي�صنا الوطني 

ال�صعبي، �صليل جي�ص التحرير.
اجلي�ص الوطني ال�صعبي الذي �صنف - ح�صب اآخر تقرير 
وال�صتعالماتي -  للدفاع ال�صرتاتيجي  الأمريكي  للمعهد 
على »راأ�ص جيو�ص �صمال اإفريقيا« منتزعا ال�صدارة لأول مرة 

يف التاريخ من اجلي�ص امل�صري اإىل جانب تون�ص واملغرب.
ونحن  ل!  كيف  اجلزائر!  مفخرة  جميعا،  مفخرتنا  اإنها 
بثمن  تقدر  ل  التي  احلقيقية  النجاعة  توفري  اإىل  ن�صعى 
احلفاظ  وهي  األ  والإح�صائيات،  الأرقام  حدود  تعرف  ول 
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على ال�صتقرار، الوحدة والأمن يف كل ربوع الوطن وعرب كل 
حدودنا اجلغرافية، من اأجل مواجهة اله�صا�صة وال�صبابية وجو 
ال�صطرابات والأو�صاع امل�صحونة، وجو الال اأمن والالّ ا�صتقرار 
بل وميزان العالقات الدولية هذه الأيام، اإ�صافة اإىل تذبذب 
من  عنه  ينجر  وما  العاملية،  الأ�صواق  الأولية يف  املواد  اأ�صعار 

خماطر وتقلبات تنعك�ص �صلبا على اقت�صادنا الوطني.
اأملنا  بنا،  املحدقة  والتهديدات  املخاطر  هذه  كل  ورغم 
اأ�صالكها  اختالف  على  قواتنا  واحرتافية  يقظة  يف  كبري 
عن  للدفاع  واملخل�صني  ال�صرفاء  املواطنني  جميع  جتند  ويف 
الوحدة الرتابية وال�صيادة الوطنية، وحتقيق التنمية ال�صاملة 

بكل اأبعادها الجتماعية والقت�صادية.
واأمل  ارتياح  بكل   - الرئي�ص  �صيدي   - اأ�صجل  وهنا 
الوطني  ال�صناعي  للقطاع  املرة  هذه  املوجهة  الت�صهيالت 
الإعفاء  فرتة  متديد  خالل  من  خا�صا،  اأم  كان  عموميا 
اجلبائي اإىل 10 �صنوات، مع اإعطاء الأولوية لالإنتاج املحلي 
الوطني �صمن التحفيزات املعتمدة، لرتقية وتفعيل �صندوق 

اجلنوب، حتى نحقق التنمية املحلية املن�صودة.
الرثوة   - حمالة  ل   - �صتولد  التي  الت�صهيالت  وهي 
وال�صتثمار، ومن ثم حت�صني معدل النمو الذي يعني مبا�صرة 

التخفيف من معدل البطالة.
�صيدي الرئي�ص،

املخزون املايل م�صمون، اأي نعم! لكن يبدو يل اأن احلذر 
كل  لتوجيه  بالذات  املرحلة   هذه  يف  مطلوب  والتق�صف 
وت�صجيع  جللب  والب�صرية  املالية  الإمكانيات  وكل  الطاقة 
ال�صتثمار املنتج، تركيز كل اجلهد والهتمام حلماية املنتوج 

الوطني وترجيح الكفة باجتاه الت�صدير قبل ال�صترياد.
اأن  املالية -  ال�صيد وزير  الرئي�ص،  اأود  - �صيدي  وعليه، 
دعم  باآليات  ال�صلة  ذات  والإجراءات  التحفيزات  اأثمن 
ت�صغيل ال�صباب، وبخا�صة تلك املخ�ص�صة لفائدة املوؤ�ص�صات 
متنف�صا  ي�صكل  ما  وهو   )PME-PMI( واملتو�صطة  ال�صغرية 
باب  ويفتح  املنتج،  ال�صتثمار  يف  الراغب  لل�صباب  حقيقيا 
الأمل، نعم باب الأمل وا�صعا اأمام ال�صباب �صاحب امل�صاريع 
وحتى البطالني مل ل؟ �صريطة  اأن توؤطر العملية بكل اجلدية 

وال�صفافية املطلوبة.
للمنتوج  العتبار  اإعادة  على  خا�صة  ب�صفة  اأثني  كما 
ال�صحراوي  ال�صياحي  واملنتوج  عامة  ب�صفة  ال�صياحي 
والعتبار  الثقة  فعال  يعيد  ما  وهو  خا�صة،  ب�صفة  واحلموي 

يف  ن�صميها  كنا  كما  ال�صعبية،  ال�صياحة  يف  لال�صتثمار 
الثمانينات.

مثل هذا التدبري �صيدر اأرباحا كبرية يف ميزان اخلدمات، 
�صورة  وهي  الوطنية  ال�صياحة  ت�صويق  على  �صيعمل  كما 
امل�صتوى  على  اأو  الوطني  املحلي  امل�صتوى  على  اإن  اجلزائر 

اخلارجي.
نتمنى الفالح وال�صداد للجميع، املجد واخللود ل�صهدائنا 

الأبرار، حتيا اجلزائر، �صكرا وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�ص؛ والكلمة 
الآن لل�صيدة رفيقة ق�صري.

ال�سيدة رفيقة ق�سري: 
ال�صيد الرئي�ص،
معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
يف البداية، اأريد اأن اأنوه باجلهد املبذول من طرف ال�صيد 
وزير املالية وم�صاعديه على حت�صري هذا امل�صروع الذي اأخذ 
ومتطلبات  املتاأزم  العاملي  القت�صادي  الواقع  العتبار  بعني 

املجتمع من اأجل حياة اأف�صل.
الت�صريعية  التدابري  من  �صل�صلة  امل�صروع  هذا  وت�صمن 
الإيجابية التي تهدف اإىل ت�صجيع ال�صتثمار املنتج، وتب�صيط 
وتقلي�ص  واجلمركية،  اجلبائية  خا�صة  الإدارية،  الإجراءات 
التهرب  ومكافحة  املوؤ�ص�صات،  على  اجلبائي  ال�صغط 
موؤ�ص�صات  خلق  على  املقاول  ال�صباب  وت�صجيع  ال�صريبي، 
واجلنوب،  العليا  اله�صاب  يف  خا�صة  ومتو�صطة،  �صغرية 
التي  املوؤ�ص�صات  �صالح  ت�صهيالت خا�صة يف  اإىل  بالإ�صافة 
ت�صاهم يف  التي  واملوؤ�ص�صات  �صغل جديدة  منا�صب  تخلق 

ن�صاط الت�صدير.
فيما يخ�ص النفقات، من املتوقع اأنها �صت�صل يف �صنة 2014 
بن�صبة  الت�صيري  ميزانية  بني  مق�صمة  دينار،  مليار   7656 اإىل 
التحويالت  بف�صل  دعمها  الدولة  و�صتوا�صل   ٪ 62 ت�صاوي 
ميزانية  من   ٪ 20  ،2014 �صنة  يف  �صتفوق  التي  الجتماعية 

الدولة، و�صتوجه هذه التحويالت الجتماعية لدعم:
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- ال�صكن،
- التعوي�صات العائلية، الرتبية، املعا�صات، ال�صحة،

- املجاهدين،
- املعوزين وذوي احلاجيات اخلا�صة،

- اأ�صعار احلبوب واحلليب والزيت وال�صكر،
- وللح�صول على الكهرباء والغاز  واملاء.

ي�صاف اإىل هذا الدعم املبا�صر الدعم غري املبا�صر.
وجاء يف املذكرة اأن الدعم ال�صمني غري املر�صود و�صل 
اأي   ٪ 65.6 منها  دينار  مليار   2931.4 اإىل   2012 �صنة  يف 
املنتجات  اأ�صعار  لدعم  �صخرت  دولر(  مليار   25 )حوايل  

الطاقوية:
- الكهرباء،

- الغاز،
- الوقود.

لدي بع�ص الت�صاوؤلت:
املواد  دعم  موا�صلة  على  الكافية  القدرات  لبالدنا  هل 
الطاقوية؟  املنتجات  وخا�صة  الوا�صع  ال�صتهالك  ذات 
الأوائل  دول   10 بني  من  �صنفت  بالدنا  اأن  يعلم  اجلميع 

التي لها اأ�صعار املنتجاب جد منخف�صة وهذا ما اأدى اإىل:
التبذير  من  ونوع  للطاقة  العقالين  غري  ال�صتعمال   -

بعدم حت�صي�ص وتوعية امل�صتهلك.
- اإ�صترياد الكم الهائل من ال�صيارات، وهذا ما اأدى اإىل 
اختناق حركة املرور يف املدن الكربى، وخا�صة يف العا�صمة، 
يف غياب �صيا�صة حمكمة و�صاملة يف جمال النقل العمومي 

اجلماعي.
م�صاعفة  اإىل  اأي�صا  اأدت  املنخف�صة  الأ�صعار  وهذه   -
الظاهرة  هذه  يخ�ص  وفيما  احلدود  عرب  التهريب  ظاهرة 
امل�صيئة لقت�صادنا، اأريد اأن اأنوه باملجهودات اجلبارة املبذولة 
وحرا�ص  واجلمارك  والدرك،  ال�صرطة،  اأ�صالك  طرف  من 
احلدود يف مكافحة التهريب من مواد غذائية ومعادن واأدوية 
بع�صرات  بالدنا  اإغراق  يتم  املقابل  وبنزين... ويف  وموا�صي 
الأطنان من املخدرات ال�صامة التي مت حجزها واملعلن عنها 

يوميا من طرف الأجهزة املخت�صة.
يف  جاءت  التي  اجلديدة  الإجراءات  يخ�ص  فيما  اأما 
املادتني 51 و52، والتي ت�صري اإىل قيود جديدة على ن�صاط 
ا�صترياد ال�صيارات ال�صياحية واحلافالت، �صتقل�ص فعال من 

الفو�صى التي يعرفها �صوق ال�صيارات.

واأثمن ما جاء يف املادة 73 التي ت�صري اإىل اإلزام وكالت 
بالغاز  ت�صري  التي  ال�صيارات  با�صترياد ح�صة من  ال�صيارات 

الطبيعي كطاقة نظيقة غري ملوثة.
على  الر�صوم  ترفع  مل  ملاذا  الر�صوم،  يخ�ص  وفيما 
ال�صيارات، خا�صة ال�صيارات الفاخرة بارتفاع، مثال، ق�صيمة 
البلديات  مداخيل  يف  كم�صاهمة   ،)Vignette( ال�صيارات 
التي على عاتقها حتديث الطرق والأر�صفة، و�صيانة الإنارة 

العمومية وتنظيف الأحياء؟
�صت�صل  اأنها  املرتقب  من  بالإيرادات،  يتعلق  فيما  اأما 
املوارد  4217 مليار دينار، وتنق�صم هذه الإيرادات بني  اإىل 

العادية، واجلباية البرتولية.
فيما يخ�ص اجلباية العادية، هل لالإدارة اجلبائية القدرات 
لأنني  هذا  اأقول  مبهامها؟  للقيام  الكافية  والب�صرية  املادية 
التي  اجلديدة  املالية  املنا�صب  من  القليل  العدد  لحظت 
املالية  لقطاع  التابعة  الهيئات  بع�ص  م�صتوى  على  �صتفتح 
هامة،  هيئة  �صالح  يف  جديدة  �صغل  منا�صب  فتح  وعدم 
اأتفهم موقف الوزارة فيما  األ وهي املفت�صية العامة للمالية، 
اإل  جديدة  مالية  منا�صب  بفتح  العام  املال  تر�صيد  يخ�ص 
جمال  يف  الدولة  قدرات  تعزيز  اأن  اأعترب  لكن  لل�صرورة، 

الرقابة هو من ال�صرورة.
يف  �صت�صل  اأنها  املرتقب  من  النمو،  بن�صبة  يتعلق  فيما  اأما 
�صنة 2014، اإىل 4.5 ٪ مرتفعة بنقطة ون�صف نقطة مقارنة بعام 
2013، وقدرت ن�صبة النمو خارج املحروقات بـ 5.5 ٪، �صوؤال: 
الفالحي  القطاع  يف  النمو  ن�صبة  انخفا�ص  توقع  تف�صري  هو  ما 
من 10 ٪ يف �صنة 2013 اإىل 6.4 ٪ يف �صنة 2014 رغم الدعم 

امل�صتمر من طرف الدولة لهذا القطاع احليوي واحل�صا�ص؟

نقف  ق�صري؛  رفيقة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الثانية  ال�صاعة  اليوم على  اأ�صغالنا  عند هذا احلد ون�صتاأنف 

والن�صف زوال، �صكرا للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف الدقيقة الثالثني بعد منت�سف النهار
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ال�سيد الرئي�ص: ب�صم اللـه الرحمـن وال�صالة وال�صالم 
على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  لتمكني  اأ�صغالنا  نوا�صل 
املجل�ص من اأخذ الكلمة ومناق�صة م�صروع القانون املت�صمن 
عبد  ال�صيد  اإىل  الكلمة  واأحيل   ،2014 ل�صنة  املالية  قانون 

ي. رِ يربرْ القادر َزورِ

ال�سيد عبد القادر زوبريي: ب�صم اللـه الرحمن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على ر�صول اللـه.

ي. �صيدي الرئي�ص، معذرة، اإ�صمي هو عبد القادر ُزوبرِريرِ

ال�سيد الرئي�ص: تزحلق الكلمات من اليمني اإىل الي�صار، بل 
تزحلق النقاط من اليمني اإىل الي�صار اأوقع اخلطاأ، فرجاء املعذرة.

ال�سيد عبد القادر زوبريي: لباأ�ص �صيدي الرئي�ص.

�صيدي رئي�ص جمل�ص الأمة املوقر،
معايل وزير املالية،

ال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

�صيدي الرئي�ص،
اإ�صمحوا يل، اأول، اأن اأغتنم هذه الفر�صة لأتوجه بال�صكر 
الهيئة  هذه  وعمال  وموظفي  اإطارات  كافة  اإىل  اجلزيل 
املحرتمة، ملا مل�صناه فيهم من احرتام وتقدير ومرافقة لتاأدية 

مهامنا يف اأح�صن الظروف.
بالتهاين  اأتوجه  بجزائريته،  فخور  جزائري،  وككل  ثانيا، 
اأبناء هذا الوطن الذين رفعوا راية اجلزائر  اخلال�صة اإىل كل 
يف خمتلف املجالت واملحافل، املجالت الثقافية والعلمية 
الذي  القدم  لكرة  الوطني  الفريق  واآخرهم  والريا�صية 

حم�سر اجلل�سة العلنية ال�ساد�سة
املنعقدة يوم الإثنني 21 حمرم 1435

 املوافق 25 نوفمرب 2013 )م�ساًء(

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ص جمل�ص الأمة.

متثيل احلكومة: 
- ال�صيد وزير املالية؛   

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية؛   
- ال�صيد الوزير لدى الوزير الأول، مكلف باإ�صالح اخلدمة العمومية؛   

- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛   
- ال�صيد وزير ال�صباب والريا�صة؛   

- ال�صيد وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية؛   
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.   

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة الثانية  والدقيقة اخلام�سة والأربعني زواًل
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�صاحب  دوما  كان  اجلزائري  املواطن  اأن  اأخرى  مرة  اأكد 
التحديات مهما عظمت، وحتى ل اأحيد طويال عن حمتوى 
اأح�صر  �صوف   ،2014 ل�صنة  وامليزانية  املالية  قانون  م�صروع 
مداخلتي املتوا�صعة هذه، وهذا بعد النقا�ص الفيا�ص واملثمر 
لهذا امل�صروع من طرف زمالئي، اأع�صاء جمل�ص الأمة الذين 

�صبقوين، وقبلهم نواب املجل�ص ال�صعبي الوطني.
هذا  م�صروع  بدوري  اأثمن  ملحتواه،  تفح�صي  وبعد 
دون   - �صت�صمن  وتدابري،  اإجراءات  من  به  ملا جاء  القانون 
برامج  وحتقيق  الجتماعية  ال�صيا�صة  ا�صتمرارية   - �صك 
ال�صتثمار  لرتقية  دعمها  الدولة  وموا�صلة  طموحة،  تنموية 

القت�صادي.
من  وافر  ن�صيب  خا�صة،  اجلنوب  ل�صكان  كان  حيث 
ميزانية 2014، من خالل اإقرار اإجراءات ت�صهيلية لأ�صحاب 
عامة  الوطني  امل�صتوى  على  والبطالني  ال�صباب  م�صاريع 

ووليات اجلنوب خا�صة، ول داعي لتكرارها بالتف�صيل.
ولكن - �صيدي الرئي�ص، معايل وزير املالية - مقابل كل هذه 
املوؤ�صرات الإيجابية التي جاء بها م�صروع قانون املالية ل�صنة 
ال�صيارات -  با�صترياد  ما عدا تلك اخلا�صة  فاإننا -   ،2014
الواردات  لتقييد  فعالة،  جديدة  اإجراءات  اأية  مل  ن�صجل 
التي �صجلت خالل ال�صنوات الأخرية اأرقاما قيا�صية، جتعلنا 

نتخوف من عدم قدرة الدولة م�صتقبال على تغطيتها.
�صيدي الرئي�ص،

راأ�صه  وعلى  احلكومي  للطاقم  امليدانية  الزيارات  اإن 
خاللها  من  والتي  الوطن  لوليات  الأول  الوزير  معايل 
ال�صكة  كم�صروع  �صخمة،  م�صاريع  انطالق  اإ�صارات  اأعطى 
الغاز  وتو�صيل  غرداية،   - واأدرار  ب�صار   - اأدرار  احلديدية 
جامعية  م�صت�صفيات  واإجناز  مترنا�صت،  اإىل  �صالح  عني  من 
امليادين، جتعلنا نطمئن  اأخرى يف �صتى  باجلنوب، وم�صاريع 
ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ص  لفخامة  الر�صيدة  ال�صيا�صة  على 

عبد العزيز بوتفليقة.
كما ل يفوتني من خالل هذه املداخلة اأن اأبدي بع�ص 
املداخالت وبع�ص القرتاحات، لأدعم بها هذه الديناميكية 

ال�صاملة، واخرتت بع�ص القطاعات ولي�ص كلها.
1( فيما يخ�ص قطاع ال�صكن - ودائما ت�صب يف 
اآلية �صارمة  اإيجاد  اأقرتح   - الدولة  العام ملحا�صيل  الإنفاق 

للحد من امل�صاربة يف العقار.
من  الفالحية  الأرا�صي  حلماية  �صارمة  اآليات  اإيجاد   -

زحف الإ�صمنت.
من  ال�صكنية  امل�صاريع  اأ�صحاب  على  الرقابة  ت�صديد   -

اأجل احرتام معايري البناء واإجنازها يف اآجالها.
- الإ�صتفادة من اخلربات التكنولوجية احلديثة يف جمال 

البناء.
العاملة  اليد  لتغطية  املهني  التكوين  مراكز  ودعم   -

احلرفية الب�صيطة، وهذا لتغطية ور�صات البناء املفتوحة.
كما األتم�ص من معايل وزير القطاع اإفادتنا مبا و�صلت اإليه 
بوغزول  م�صعود،  حا�صي  من  لكل  اجلديدة  املدن  م�صاريع 

واملنيعة، وهل هناك م�صاريع مدن اأخرى يف الآفاق؟
النظر  اإعادة  من  لبد  الت�صغيل؛  قطاع  يخ�ص  فيما   )2

يف اأجور املتعاقدين، حتى ن�صمن لهم العي�ص الكرمي.
- و�صرورة اإعادة تقييم برامج الت�صغيل التي م�صى على 
ومعاجلة  للوقوف على مدى جناعتها  �صنوات،  تطبيقها عدة 

نقائ�صها، يف �صوء الواقع الجتماعي.
ثقافة  تر�صيخ  اإىل  توؤدي  التي  ال�صبل  عن  البحث   -

املوؤ�ص�صة بني امل�صتثمرين ال�صباب.
3( فيما يخ�ص قطاع ال�صحة، اإن ما ت�صكو منه م�صت�صفياتنا 
الأخ�صائيني  الأطباء  عدد  يف  نق�ص  من  الوطن،  عرب 
وندرة  التجهيزات  يف  والنق�ص  الطبيني  �صبه  والأعوان 
اللقاحات والندرة يف الأدوية اإىل غري ذلك، ي�صتوجب اليوم 
اأكرث من اأي وقت م�صى، اإعادة النظر يف املنظومة ال�صحية، 
وهذا ما مل�صناه موؤخرا يف امليدان بعدما نزلت جلان التفتي�ص 
اإىل امليدان بقرار من ال�صيد وزير القطاع، فنحن ن�صكره على 
ذلك، ونرجو من خالل هذه املبادرة الو�صول بهذه املنظومة 

ال�صحية اإىل الأهداف املرجوة.
النظر  اإعادة  من  لبد  الطاقة،  قطاع  يخ�ص  فيما  اأما   )4
املحروقات  ونقل  اإنتاج  على  للر�صم  امل�صري  القانون  يف 
)T.A.P(، ومتكني البلديات حمل اإقامة اخلا�صع لل�صريبة من 
م�صاريع  اأر�صها  على  بلديات  هناك  مثال:  منها،  ال�صتفادة 
كبلدية »ال�صبع« باأدرار، لديها م�صفاة لتكرير البرتول، ولكن 
ال�صريبة املدفوعة من طرفها ماآلها جهة اأخرى، ومل ت�صتفد 

منها هذه البلدية الفقرية.
املتجددة  الطاقات  ا�صتغالل  م�صاريع  تو�صيع  �صرورة   -

وخا�صة الطاقة ال�صم�صية.
املجهودات  ورغم  بالكهرباء،  املواطن  متوين  يخ�ص  فيما  اأما 
يف  وخا�صة  املناطق  بع�ص  اأن  اإل  الأخرية،  الآونة  يف  املبذولة 
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اجلنوب، لزالت تعاين من القتطاعات خا�صة يف ف�صل ال�صيف.
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  يخ�ص  فيما   )5
قادر  عال،  تعليم  اأجل  من  �صرورية  �صروط  توفري  من  لبد 
احلديثة،  والتكنولوجيات  العوملة  حتديات  موا�صلة  على 

والرقي باجلامعة اجلزائرية اإىل م�صف اجلامعات العاملية...

زوبريي؛  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد اأحمد حمدي.

الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم  حمدي:  اأحمد  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،
ال�صيد وزير املالية وال�صادة الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
بني  العالقة  يخ�ص  فيما  الد�صتور،  ي�صمنه  ما  على  بناء 
تلك  وخا�صة  للدولة،  التنفيذية  والهيئة  الت�صريعية  الهيئة 
اأعمال  جدول  يف  املربمج  املالية  قانون  مناق�صة  يف  املتمثلة 
يف  ورد  مما  وانطالقا  احلالية،  الأمة  اأع�صاء جمل�ص  جل�صات 
م�صروع قانون املالية ل�صنة 2014 من توازنات بني الواردات 

والنفقات.
وهي  بالنفقات  املتعلقة  النقاط  يف  اأتدخل  اأن  اأريد 

كالآتي:
اأموال  ير�صد من  ملا  نظرا  التجهيز،  مليزانية  بالن�صبة   -  1
البنية  مبنجزات  تتعلق  نفقات  من  ال�صنوية  امليزانية  يف 
لتطوير  الأ�صا�صية  البنية  تعد  التي  والطرقات  التحتية 
تلك  وربط  الوطني،  اقت�صادنا  تقوية  وبالتايل  ال�صتثمار، 
املخططات املربجمة لالإجناز بالتنمية الوطنية التي تبلور دعم 
نتاأثر  قد  مبا  املتعلقة  تلك  خا�صة  الوطنية،  ال�صيا�صة  و�صيانة 
اأن  اأريد  ال�صاحل،  دول  مع  اجلنوبية  �صلبا عرب حدودنا  منه 
اإىل  تهدف  فعالة،  ا�صرتاتيجية  و�صع  على  العمل  اإىل  اأنبه 
التنمية احلقيقية باملناطق احلدودية واأذكر على �صبيل املثال 
مع  اأدرار  لولية  احلدودية  املنطقة  خمتار،  باجي  برج  دائرة 
دولة املايل؛ ويف هذا ال�صدد اأريد اأن اأركز على نقطة مهمة 
ودائرة  رڤان  دائرة  بني  الرابط  الوطني  الطريق  يف  تتمثل 
برج باجي خمتار مب�صافة 650 كلم هذا الطريق الذي يعترب 

واإر�صاء  احلدودية  باملنطقة  التنمية  لإبراز  الرئي�صي  ال�صريان 
مواطنة حقيقية ل�صكان املنطقة، اإن هذا الطريق الذي يحتاج 
اإىل عناية كبرية بتو�صيعه وتزفيته، كما هو جار العمل به يف 
الطريق  اأغلبية  اأن  الآن  نرى  اإذ  الأخرى،  الوطنية  الطرق 
منه  املزفت  اجلزء  وحتى  م،   05 حوايل  وعر�صه  معبد  غري 
ت�صتعمل فيه الطرق البدائية التي تتلف يف مدة ق�صرية اأي 
اأن هذا الطريق ا�صرتاتيجي اأمنيا واقت�صاديا واجتماعيا وجند 
يعبد  الرتقيع حا�صرة دائما، يعني يف كل وقت  �صيا�صة  اأن 
فكلما  اأمتار   05 عر�صه  اأن  علما  ب�صاطا،  لي�ص  اأي  الطريق، 
مرت به ال�صاحنات الكبرية يتلف وبالتقريب فاإن 50 ٪ منه 

هي طريق غري معبدة بالرغم من اأنه طريق ا�صرتاتيجي.
2 - يف نف�ص املجال اأي النفقات، وفيما يتعلق بال�صكن 
اأن تعطى الأولوية لل�صكن الريفي وتخ�صي�ص برامج  يجب 
لهذا  تخ�ص�ص  واأن  املواطنني،  احتياجات  تغطي  طموحة 
اأي  التجزئة  اإطار  يف  الأر�صية  القطع  ال�صكن  من  النمط 
امل�صاحات الكافية التي تليق بعرف وتقاليد املنطقة، بحيث 
األ تكون امل�صاحة املخ�ص�صة تقل عن 300م2، فهذا الأمر 
قد  اجلمهورية  رئي�ص  ال�صيد  لأن  واملتابعة  الرقابة  ي�صتدعي 
طرف  من  زيارة  وكل  مترنا�صت،  ولية  يف  بذلك  اأو�صى 
الوزراء، ولكن مكاتب الدرا�صات التي تتكفل بهذه التجزئة 
تخ�ص�ص فقط 100 م2 اأو 160 م2 يف ال�صحراء، يعني هذا 

غري ممكن!
ترتكز  اأن  فيجب  الفالحي،  للقطاع  بالن�صبة  اأما   -  3
املخططات والربامج الهادفة للنهو�ص بالقطاع على التزويد 
ل�صخ  القطاع  يف  ا�صتهالكها  وتدعيم  الكهربائية  بالطاقة 
املياه امل�صتعملة يف الفالحة واأذكر يف هذا املجال مثال يخ�ص 
منطقة 70 الواقعة بني مدينة تيميمون وقرية مقدن اأي احلدود 
ا�صرتاتيجية  املنطقة  هذه  اأن  اأدرار  وولية  غرداية  ولية  بني 
لإن�صاء  وحتى  فيها  ي�صتثمروا  لكي  ح�صنة  نية  وللفالحني 
قرية و�صطية، لكنهم حمرومون من الكهرباء وملدة �صنوات، 

وهذه املنطقة تعد بالكثري من اخلريات الفالحية.
�صيدي الرئي�ص،

ثانيا: بالن�صبة مليزانية الت�صيري اأتطرق من خالل مداخلتي 
للجانب املتعلق مبوظفي التعليم خا�صة يف الطورين الإبتدائي 
الإبتدائية  املدر�صة  معلم  من  كال  اأن  نرى  اإذ  واملتو�صط، 
واأ�صتاذ التعليم املتو�صط فر�صت عليه تغيريات يف الأ�صماء، 
املدر�صة  يف  الطورين  هذين  على  ا�صطلحت  ملراحل  تابعة 
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املنظومة الرتبوية،  باإ�صالحات  اإطار ما ي�صمى  اجلزائرية، يف 
حيث نرى اأن معلم املدر�صة الإبتدائية املتخرج من املعاهد 
املتو�صط  التعليم  اأ�صتاذ  وكذلك  التكوينية  التكنولوجية 
هذا  تخرج حتمل  ب�صهادة  اآنذاك  املعاهد  تلك  من  املتخرج 
اأ�صتاذ  اإ�صم  عليه  وفر�ص  املتو�صط(  التعليم  )اأ�صتاذ  الإ�صم 
التعليم الأ�صا�صي، واليوم هو مبعد من الت�صنيف يف �صلك 
بل  العمل،  بنف�ص  يقوم  اأنه  رغم  املتو�صط،  التعليم  اأ�صاتذة 
ويف  التخ�ص�ص  نف�ص  جتربة وخربة يف  من  له  ملا  اأكرث  يتقنه 
نف�ص املوؤ�ص�صة الرتبوية التي يعمل بها معا من امل�صنفني يف 
هذا ال�صلك، اإل اأننا نرى باأن هذا ميثل اإجحافا يف حق هوؤلء 

املوظفني؟
البناء  جمالت  يف  العاملة  اليد  تكوين  يخ�ص  فيما 
والطرقات والأ�صغال العمومية واملجالت اخلدماتية، يجب 
اأن نعمل على انتهاج ا�صرتاتيجية تهدف اإىل ترغيب وجلب 
ال�صباب، لالنخراط يف البناءات والإجنازات الوطنية، وذلك 
مكملة  اآلية  وو�صع  والتاأمينات  ال�صهرية  الرواتب  بتح�صني 

لهذه التحفيزات من اجلانب املادي خا�صة.
ويف الأخري، اأجد اأن امليزانيات املر�صودة يف قانون املالية 
ل�صنة 2014 كبرية وطموحة، لو ا�صتغلت برت�صيد وعقالنية، 
املنت�صر  الف�صاد  الف�صاد والالمبالة،  اأ�صكال  بعيدا عن كل 
والجتماعية(  القت�صادية  البنية  )�صرطان  الر�صوة  ب�صبب 
نكون  الف�صاد  اأ�صكال  عن  ابتعدنا  كلما  اأننا  جند  وبالفعل 
وبالتايل  الجتماعية،  العدالة  ت�صوده  م�صتقبل  اإىل  و�صلنا 

العي�ص يف اأمان و�صالم، وال�صالم عليكم.

الكلمة  حمدي؛  اأحمد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد مكي مولي.

ال�سيد مكي مولي: �صكرا �صيدي الرئي�ص؛ ب�صم اللـه 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�ص،
معايل وزير املالية،

ال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

اأنا بدوري ل يفوتني مبنا�صبة هذا العيد املتجدد يف ال�صهر 

املبارك، اإّل اأن اأهنىء ال�صعب اجلزائري وامل�صوؤولني امل�صرفني 
حققه  الذي  اجلبار  الإجناز  هذا  على  اجلزائرية  الكرة  على 
ثمرة جهد  هو  بل  فراغ،  ياأت من  اإجناز مل  الوطني؛  فريقنا 
وعمل مدرو�ص وت�صحيات كبرية من طرف جميع ال�صاهرين 
على رفع راية اجلزائر رفرافة يف اأهم حمافل هذا الكون، ثمرة 
ل يحق لنا اأن منت�صها للتعبري فقط عن الفرحة العارمة التي 
غمرت قلوبنا وبيوتنا و�صوارع مدننا، بل يجب اأن نتخذ منها 
مثال للو�صول بالربامج الوطنية لالأهداف امل�صطرة لها �صلفا.
فلن ي�صتطيع اأيٌّ كان اأن يثبت باحلجة العلمية الوا�صحة 
اأن لي�ص هناك دفعا لوترية التنمية ال�صاملة اأو اأن هناك تق�صريا 
حيال اأية فئة اأو ميدان اأو جهاز ميت ب�صلة اإىل حتقيق الزدهار 
والرفاهية والأمن والتقدم امل�صمون للوطن واملواطن، فالواقع 
وكلمة احلق من املواطن، كلما األفناها وحني موعد الإدلء 
الطريق  لتقطع  والفرتاء،  احلقيقة  الفا�صل بني  �صتكون  بها 
نف�صح  اأن  املغر�صة، ولبد من  واملزايدات  الزيف  اأهل  عن 
م�صادر التعطيل ومدبري الهدم والتحطيم لالإرادة والطاقة 

الوطنية.
�صيدي الرئي�ص،

البنوك  من  يقرت�ص  اجلزائري  ال�صاب  اأو  املواطن  اإن 
وب�صهولة تامة، دون اأي عائق بريوقراطي ول �صروط م�صبقة 
يختار  الذي  الوحيد  وهو  ا�صتثمار،  ملفات  توفري  عرب 
مو�صوعها، لكن ال�صوؤال يبقى دائما مطروحا: من امل�صوؤول؟ 
ل�صلب  كغطاء  �صوى  تقدم  مل  امللفات  تلك  جل  كان  اإن 
اأقلها خطرا،  اأغرا�ص قد يكون  اإىل  اأو حتويلها  الدولة  اأموال 
اأو ا�صتهالكها يف الرتقية والفخفخة  تغذية ال�صوق ال�صوداء 

فقط؟!
كما اأننا نالحظ م�صاريع كربى قاعدية من اأولوياتها رفع 
م�صتوى اخلدمات وت�صهيل الت�صال واملوا�صالت، اأ�صندت 
تنفيذها  عن  واأخالقيا  تقنيا  عجزت  دول  من  �صركات  اإىل 

بال�صفة املطلوبة.
اإن هوؤلء املتعاملني جيء بهم، كما يقول املثل ال�صعبي 
لدينا: »تعلموا احل�صانة يف روؤو�ص اليتامى« فالأجدر بنا كدولة 
اأن  بالرداءة،  ير�صى  ل  وك�صعب  الدولية  املقايي�ص  حترتم 
ت�صتند مهمة اإجنازها اإىل �صركات من دول ال�صبق احل�صاري 
والتكنولوجي، ذلك اأن ذريعة التكلفة �صوف لن ت�صمد اأمام 
النتائج التي �صنكت�صبها يف النوعية ويف طول عمر امل�صروع 
و�صالحية خدمته، فالتاأخر يف ا�صتالمها وغياب الر�صا عنها 
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من طرف الكل مل يت�صبب يف ال�صرر منها فقط، بل تعدى 
اإىل تعطيل م�صاريع اأخرى مهمة، كتقنية )36( مثال والتي 
جتاوزتها حتى بع�ص الدول تلك التي تت�صول يف الأ�صواق 
العاملية وعلى اأبواب ال�صركات املخت�صة، ناهيك عن عقدة 
ورقا  باتت  الوليات  بع�ص  يف  ال�صتثمار  م�صاريع  انطالق 

م�صطرا يف اأدراج الإدارة.
التنبيه  على  جتربنا  عجالة،  ويف  خمت�صرة  ولو  حو�صلة 
ال�صتثمار،  اآليات  لتحديث  القوانني  مراجعة  بوجوب 
حقيقية  لنه�صة  وفر�صة  مفتوح  �صماء  على  ثروة  فهذه 
وم�صدر اأموال، كانت �صت�صون خمزون ثرواتنا الباطنية من 
مع  وتعامالتنا  ممار�صاتنا  �صتظل  واإل  والهدر،  ال�صتنزاف 
وخمالفة  وطننا  ب�صمعة  وم�صيئة  �صيئة  املفرت�صني  ال�صركاء 
والثقافات  العامل  على  اأ�صا�صا  املتفتحة  دولتنا  ملبادىء 

واحل�صارات واخلربات الدولية.
فاملقايي�ص الدولية املعمول بها تر�صم م�صتقبل ثقة جديرة 
وم�صتحقة من عمل دوؤوب يجعل من اجلزائر وجهة مف�صلة 
 - لالأ�صف   - ثقة  العاملية؛  واجلودة  الحرتافية  للجدية، 
ل تعني الكثري بالن�صبة للما�صكني باأطراف القرار اأو رافعي 
ناأخذ  اأن  اأردنا  لو  اأي  بعدي«،  من  الطوفان  »فلياأت  ال�صعار 
على �صبيل املثال ما نراه من ترقيعات على الطريق ال�صيار، 
باإجناز  املكلفة  ال�صركة  اأو  املوؤ�ص�صة  رحيل  بعد  اأنه  نالحظ 

الأعمال، فذلك طوفان من بعدها.
الوطنية  املراقبة  اآليات  تفعيل  حرِ  املُلرِ من  اأ�صبح  فقد 
الغرفتان  راأ�صها  وعلى  املجال�ص،  جلان  طرف  من  والتقومي 
العليا وال�صفلى، وكل الهيئات الرقابية الأخرى القت�صادية 
ونبذ  ال�صفة،  ذات  اجلمعيات  وحتى  والقانونية،  واملالية 
للن�ص  ال�صحيح  التطبيق  ح�صاب  على  الفردي  الجتهاد 

القانوين.
فالن�صباط يف الإجناز وتتبعه خطوة بخطوة، مع ال�صرامة 
الف�صاد  ذراع  للي  والتبذير،  التعطيل  اأ�صاليب  مواجهة  يف 
باملعاقبة  ال�صفقات  معادلة  من  اخلروج  على  واإجباره 
ال�صديدة لأ�صحاب املخالفات ومهند�صي التقوي�ص لالإرادة 
اأهم  بالدنا،  يف  احليوية  بالقطاعات  النهو�ص  يف  الوطنية 
مرياث  و�صيانة  الوطنية  الرثوات  حلماية  الردعية  التدابري 
الأجيال القادمة، وثم اإزالة حجم املافياوية للتطبيق الأمثل 
ال�صيادة  لدميومة  بالن�صبة  وامل�صريية،  املهمة  القرارات  لتلك 
الوطنية وكرامة املواطن، وحتية خال�صة لكل من تهز الغرية 

وتر وطنيته واإخال�صه للجزائر وال�صالم عليكم.

الكلمة  مولي؛  مكي  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد عبد الباهي مر�صلي.

 
ال�سيد عبد الباهي مر�سلي: �صكرا �صيدي الرئي�ص؛ ب�صم 
اللـه الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،
ال�صادة الوزراء،

ال�صيدات، وال�صادة زمالئي، اأع�صاء جمل�ص الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

لي�ص  مما  لبد  اإذ  املعي�ص،  واقعنا  يف  احلياة  ع�صب  املال 
منه بد، نعم اأيها ال�صادة ل اأظن اأن اأحدا يخالفني الراأي يف 
الأ�صباب  اتخاذ  يف  هممنا  و�صحذ  النرية  عقولنا  ا�صتعمال 
متينة،  قوية،  وبالتايل  غنية،  بالدنا  تكون  حتى  املتاحة، 

متما�صكة .
دولة متلك القرار، عقل �صليم، راأ�ص �صامخ، ج�صد قوي، 
اجليد،  بالإعداد  ياأتي  ـ  اإخواين  ـ  هذا  اأطراف جبارة، كل 
لي�ص كالمي هذا خارجا عن املنطق ال�صليم، نعم، نحن اأمة 
وكالمي  احلنيف،  الإ�صالم  دين  احلق،  بدين  تدين  عربية 
موؤيد بقوله تعاىل )واأعدوا لهم( م�صمون الآية الكرمية 
لي�ص  اإذ  نف�صي،  به  واألزمت  قلت  الذي  مني غري  يفهم  ل 
عراك  احلياة  اإذ  ب�صدده،  نحن  بالذي  اإل  ي�صمح  املجال 
الدنيا  اأن  فيه  واخلال�صة  يطول،  هذا  يف  والبحث  ومعرتك 
دار عمل وكد واجتهاد، بني قو�صني �صيدي الرئي�ص، ال�صادة 
الزمالء، كما يقول املثل ال�صعبي: »اأخدم تيدم اأقعد تندم« 
اإن هذا ل�صان حال جواب قارع الطبل ل�صاحبه حني  قيل 
قرعه، هذه مقدمة قبل الولوج فيما نحن جمتمعون ب�صدده، 

األ وهو م�صروع قانون املالية 2014.
ببقاء  يفي  الذي  الدويل  املنهاج  على  اطالعنا  بعد 
القت�صاد العاملي اإىل منت�صف �صنة 2013، واملتميز بالتباطوؤ 
يف البلدان النا�صئة والركود امل�صتمر يف منطقة اليورو، وقيام 
الدويل  النقد  �صندوق  خا�صة  والدولية،  املالية  الهيئات 
تقديراتها  بتخفي�ص  القت�صادية،  والتنمية  التعاون  ومنظمة 
بن�صبة  القت�صادي  النمو  واعتدال   2014-2013 ل�صنة 
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النمو  تباطوؤ  اإىل  بالأ�صا�ص  ذلك  فرجوع   ،2013 يف   ٪ 3.1
يف عدة دول نامية كبرية، والركود امل�صتمر يف منطقة اليورو، 
اإىل  تخفي�صا   ،2014 ل�صنة  التقديرات  اآخر  يف  جاء  وكما 
اأين  اأفريل �صنة 2013،  ما يقارب 3.8 ٪، مقارنة بتقديرات 
كانت معدلت النمو 3.3 ٪ �صنة 2013 و4 ٪ �صنة 2014، 
ومن ثم ظهور التق�صيم الإقليمي للنمو القت�صادي باأنه غري 
للبلدان  القوي  بالنمو  اأ�صا�صا  مدعما  لكونه  نظرا  متوازن، 
من  باأكرث  ت�صاهم  والتي  النمو،  طريق  والبلدان يف  النا�صئة 
الن�صف يف منو القت�صاد العاملي، ال�صيء الذي جعل النمو 
اأنه  واملتوقع   2013 �صنة  خالل  �صعيفا  املتقدمة  الدول  يف 
معززا   ،2014 �صنة  خالل   2.1 منو  بن�صبة  انتعا�صا  �صيعرف 
�صي�صجالن  اللذين  والياباين  الأمريكي  القت�صاد  بفعالية 
معدلت تقدر بـ 1.7 �صنة 2013، و2.7 �صنة 2014، وبقاء 
 ،٪ 0.6 بـ  قدر  �صالب  ومبعدل  ركود  حالة  اليورو يف  منطقة 

واملتوقع حت�صينه فقط بـ 0.9 يف �صنة 2014.
5 ٪ �صنة  اإىل  والنامية  النا�صئة  البلدان  النمو يف  ومعدل 
بن�صبة  نقطة   4/1 حوايل  اأي   ،2014 �صنة  و5.4   ،2013
يبلغ  اأن  واملتوقع  اأفريل،  �صهر  تقديرات  من  اأقل  مئوية 
و7.7 ٪   ،2013 �صنة   ٪ 7.8 ال�صني  يف  القت�صادي  النمو 
من  اأقل  مئوية  بن�صبة  نقطة  و2/1   4/1 اأي   ،2014 �صنة 
ولال�صتيفاء  الرتتيب،  على   2013 اأفريل  �صهر  تقديرات 

ميكن الرجوع اإىل مذكرة العر�ص.
ال�صيء  املحروقات،  �صادرات  للمحروقات:  بالن�صبة 
املحروقات  �صادرات  اأن  املجال،  هذا  يف  ا�صتوفيناه  الذي 
وارتكاز  اأمريكي،  دولر  مليار   57.4 �صتبلغ   2014 ل�صنة 
هذا التقييم على ارتفاع يف احلجم  بـ 2.1، وا�صتقرار �صعر 
البرتول  الواحد من  للربميل  90 دولرا  ال�صوق يف حدود 
 4.5 اإىل  الداخلي  الناجت  حجم  منو  �صي�صل  كذلك  اخلام، 
حيث   ،2014 ل�صنة  املحروقات  خارج  و5.4  اإجماليا 
النقطة  اإىل حدود  املتوقع  القت�صادي  النمو  م�صتوى  يرتفع 
والن�صف، مقارنة مع التوقعات النهائية ل�صنة 2013، وذلك 
املحروقات  لقطاع  امل�صافة  للقيمة  احلقيقية  للزيادة  راجع 
البناء واملحروقات العمومية )+ 6.8 ٪(  )+ 2.6 ٪( وقطاع 
ال�صناعة  قطاع  يف  النمو  ويبقى  وقطاع الزراعة )+ 6.4 ٪( 
ومتوقعة   2012 يف  حمققة  ن�صبة  طبعا  وهي   ،٪ 5 بـ  يقدر 
مليزانية  مراجعتنا  وبعد   ،2013 �صنة  اختتام  يف  اأي�صا 
والتدابري  امليزانية  املر�صود يف  ال�صمني غري  والدعم  الدولة 

واطالعنا   ،2014 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  يف  الت�صريعية 
على امللحقات التي تت�صمن العتمادات املفتوحة ح�صب 
 ،2014 ل�صنة  الت�صيري  مليزانية  واملعنونة  الوزارية  القطاعات 
وتقديرات  املالية،  قانون  م�صروع  لتاأطري  الرئي�صية  واملجاميع 
احلقيقي  للقطاع  امللخ�صة  واملجاميع   ،2014 ل�صنة  امليزانية 
وتطور التحويالت الجتماعية للدولة 2009-2014، ومن 
قبل تاأطري القت�صاد الكلي واملايل لقانون املالية ل�صنة 2014 
الذي عرفنا من خالله باأن �صعر برميل البرتول اخلام 
 90 وبـ  جبائي،  مرجعي  ك�صعر  اأمريكيا  دولرا   37 بـ 
ال�صرف  و�صعر  اأ�صلفنا،  كما  ال�صوق  ل�صعر  اأمريكيا  دولرا 
الواردات  الواحد، وارتفاع  80 دينارا للدولر الأمريكي  بـ 
�صادرات  حجم  وارتفاع  اجلاري،  بالدولر   ٪ 2 بـ  ال�صلعية 
املحروقات بـ 2.1 ٪، وعلى ما مت تقديره من طرف �صندوق 
النقد الدويل من �صعر متو�صط يبلغ 95.36 دولرا للربميل 

الواحد يف 2014...
 

مر�صلي؛  الباهي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ب�صم  الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  �سعيدي:  ح�سني  ال�سيد 
اللـه واحلمد للـه وال�صالة وال�صالم على ر�صول اللـه.

�صيدي الرئي�ص،
معايل وزير املالية،

ال�صادة الوزراء املحرتمون،
اأخواتي، اإخواين، اأع�صاء جمل�ص الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه.

اإن م�صروع القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية لل�صنة املالية 
ل�صنة 2014 يعترب وثيقة حما�صبية، تبني احلالة املالية مليزانية 
الدولة، وهي من بني الأ�صاليب الدميقراطية واحلكم الرا�صد.
حيث يتم توزيع العتمادات املالية وكذا الإطار القانوين 
لتنفيذ امليزانية بالطرق والآليات ال�صفافة خالل �صرف املال 
الجتماعية  احلالة  على  بالإيجاب  ينعك�ص  حتى  العام، 
والقت�صادية، كت�صجيع ال�صتثمار وت�صجيع ت�صغيل ال�صباب 
وحماية الإنتاج الوطني وتاأطري التجارة اخلارجية وتخفي�ص 

الواردات وتنويع ال�صادرات.
اأن  بودي  الإجراءات،  لهذه  جناعة  هنالك  تكون  وحتى 
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اأتطرق اإىل بع�ص املالحظات واملعطيات التي لها �صلة باملو�صوع.
اأول: جند اأن حوايل 90 ٪ من مداخيل القت�صاد الوطني 

م�صدرها قطاع املحروقات.
النفط، قد ي�صاهم يف تفاقم  اأ�صعار  اإذن، يف حالة تراجع 

عجز امليزانية.
حيث اإن �صعر توازن امليزانية مرتفع، مقارنة بذلك املتوقع 

يف �صنة 2014.
اأي  نتفادى  حتى  املوازنة،  �صيا�صة  على  العتماد  يجب 
�صدمات متوقعة، نتيجة تقلبات اأ�صعار النفط، واإيجاد موارد 
يف  اأي�صا  التحكم  اإىل  بالإ�صافة  النفطية،  غري  لالإيرادات 

النفقات املالية التي ي�صعب تغيريها فيما بعد.
كما يجب على الوزارة - �صيدي الوزير - الأخذ بعني 
العتبار حالة �صعف الطلب العاملي على النفط، مما يوؤثر �صلبا 
على م�صتويات النمو ببلدنا، حيث هنالك موؤ�صرات خطرية 
ال�صنة،  هذه  �صرتتفع  التي  والإيرادات  الت�صخم  ن�صبة  عن 
انخفا�ص  ت�صجيل  عن  ف�صال  م�صبوق،  غري  م�صتوى  وهو 

لل�صادرات.
اأما بخ�صو�ص ن�صبة النمو، يف حالة اعتمادنا على النفط، 

�صتكون متوا�صعة عك�ص توقعات وزارتكم.
الوزير  معايل  العام،  املال  على  املحافظة  اإطار  يف  ثانيا: 
اأ�صعار  ملراقبة  مر�صد  لتاأ�صي�ص  اإمكانية  من  هل  املحرتم، 
ال�صلع واخلدمات يف ال�صوق العاملية للحد من ت�صخم فوترة 

ال�صلع واخلدمات امل�صتوردة من اخلارج؟
باملنا�صبة - معايل الوزير - ما هي الإجراءات والتدابري 
التي اتخذتها وزارتكم بخ�صو�ص املخالفات والثغرات التي 
التفتي�ص  عمليات  اأثناء  واملراجعة  البحث  مديرية  �صجلتها 
للم�صتوردين اخلوا�ص بخ�صو�ص تهريب الأموال اإىل اخلارج 

وتبيي�ص الأموال والتالعب بفواتري املواد امل�صتوردة؟
كما اأننا نالحظ ارتفاعا للواردات ب�صكل قيا�صي، �صيزيد 
من عجز امليزانية ويقل�ص من فائ�ص ميزان املدفوعات ولهذا 
من  البالد  لإخراج  و�صريعة،  ملمو�صة  حلول  اإيجاد  يجب 

الأزمة املالية.
ويف الأخري معايل الوزير، يجب العتماد على القت�صاد 
خارج املحروقات وت�صجيع ال�صتثمار والتحكم يف ال�صترياد.
كما يجب اأن توجه كل املجهودات اأثناء تنفيذ امليزانية 
حت�صني  ق�صد  املجتمع،  داخل  وال�صعيفة  اله�صة  للفئات 
امل�صتوى املعي�صي واإزالة الفوارق الجتماعية بني كافة فئات 

املجتمع اجلزائري، ول يتاأتى هذا - معايل الوزير - اإل بدعم 
وعدمية  الفقرية  ول�صيما  والبلديات،  الوليات  ميزانيات 
ال�صا�صعة  منها:  ا�صتثنائية  خ�صو�صيات  لها  والتي  الدخل 
م�صاحتها، والبعيدة بلدياتها عن مقر الولية مبا يفوق 400 
كلم اأو اأكرث، واأخ�ص بالذكر هنا ولية ب�صار خري مثال عن 

هذه املعاناة املالية.
العتمادات  من  الرفع   - الوزير  معايل   - نرجو  ولهذا 
و�صكرا  ب�صار،  لولية  للتنمية  البلدية  اخلا�صة مبخطط  املالية 

لكم وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ح�صني �صعيدي؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عمار مالح.

الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم  بعد  مالح:  عمار  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛
ال�صيد املحرتم، رئي�ص جمل�ص الأمة،

معايل الوزراء املحرتمون،
اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�ص الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي.

�صيادة الوزير،
اأمامنا قانون املالية ل�صنة 2014، وكل ما نطلبه هو  طرح 
الرقابة  اأداء  مع  الطائلة،  الأموال  هذه  كل  وتوزيع  تطبيق 
وامل�صاريف  واملخروجات  املوارد  هذه  لكل  اجلادة  ال�صارمة 
لهذه  امل�صرية  اجلزائرية  اإطاراتنا  اأيدي  بني  تو�صع  التي 
الأموال، وهذا لتعود بالفائدة على �صعبنا يف معا�صاته وكيانه 
وحياته الجتماعية والثقافية، وي�صعر هذا ال�صعب اأن دولته 
يف اأ�صد الهتمام مب�صريه وم�صتقبله بني الأمم املتقدمة، 
اإل  ما هي  التي حتققت،  وامل�صاريع  املنجزات  وما كل هذه 

نتيجة هذه الأموال الطائلة.
الرئا�صي  الثلث  طرف  من  املقدم  التقرير  هذا  مع  اإنني 

واأ�صاطره كل القرتاحات املقدمة.
�صيادة الوزير،

ت�صريحاتكم،  عن  ونقال  اجلرائد،  يف  كتب  ما  على  بناء 
اأردت منكم بع�ص التو�صيحات حتى نكون يف ال�صورة عن 

كل ما قلتموه:
كتب يف ال�صحف ما يلي:
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.٪ 50 اإىل  تدنى  للبلد  التجاري  الفائ�ص   )1
خالل   ٪ 12 بـ  للبرتول  اجلزائر  دخل  اإنخف�ص   )2
قلتم -  ما  مقلق - وهذا  وهو   ،2013 ل�صنة  الأول  ال�صدا�صي 
فاأكرث،  اأكرث  موارده  لتنويع  البلد  يدفع  ما  وهذا  مقلق،  وهو 
10 ٪ يف  بن�صبة  والغاز  البرتول  دخل  من   ٪ 12 )اإنخفا�ص 

احلجم و2 ٪ يف القيمة(،.
خالل   ٪ 14 بـ  ال�صترياد  ارتفاع  كذلك:  قلتم   )3

ال�صدا�صي الأول ل�صنة 2013.
 200 قاربت  اجلزائر  مدخولت  اإن  كذلك  قلتم   )4

مليار دولر.
�صيادتكم  من  نريد   ،٪ 9 بـ  الدينار  قيمة  اإنخفا�ص   )5
هذا  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب  عن  التو�صيحات  بع�ص 
من  اجلزائري  املواطن  عن  نتائجه  هي  وما  النخفا�ص، 
ناحية معا�صاته؟ يقال اإنه نقمة على املواطن الفقري واملتو�صط 

الدخل، لكن ل تاأثري على معا�صات الأغنياء.
الأموال  هذه  على  �صارمة  رقابة  من  لبد  اخلتام،  ويف 
الطائلة واملحاربة اجلادة لآفة الف�صاد الذي �صرب اأطنابه على 

هذا الوطن ول نن�صى اأن تكون عدالتنا حرة يف قراراتها.
واأخريا، لبد من التنويه بالأعمال اجلبارة التي يقوم بها 
يف  الأمن  م�صالح  كل  مع  الوطني،  التحرير  جي�ص  جي�صنا 

هذه الظروف ال�صعبة التي يعي�صها وطننا.
ورحمة  عليكم  وال�صالم  الوطن،  هذا  اللـه خلدمة  وفقنا 

اللـه تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عمار مالح؛ الكلمة الآن 
لل�صيد مو�صى متدرتازة.

ب�صم  الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  متدرتازة:  مو�سى  ال�سيد 
اللـه الرحمن الرحيم.

ال�صيد الرئي�ص املحرتم،
ال�صيد معايل وزير املالية،

ال�صادة الوزراء،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم، اأزول فالون.

نلتم�ص   ،2014 ل�صنة  املالية  لقانون  الأولية  القراءة  بعد 
الجتماعية  الأولويات  يخ�ص  فيما  احلكومة  اجتهاد 

والقت�صادية للوقت الراهن، من خالل:
الوطني. ال�صتثمار  بدعم  القت�صاد  تنويع   )1

ذوي  ال�صباب  فئة  لفائدة  �صغل  منا�صب  خلق   )2
ال�صهادات.

اخلارج. من  ال�صترياد  تقلي�ص  على  العمل   )3
واجلباية  ال�صرائب  قيمة  من  التخفي�ص  اإىل  ال�صعي   )4

على املوؤ�ص�صات اجلديدة ذات الخت�صا�صات املتنوعة.
فقط،  �صكلية  الأهداف  تبقى هذه  نحن،  نظرنا  لكن يف 
لكونها ل حتقق ال�صيا�صة القت�صادية والجتماعية املتجان�صة 

واملتكاملة من خالل:
ا�صرتاتيجية  يتنب  مل   2014 ل�صنة  املالية  قانون   )1
معينة  �صيا�صية  اأجندة  يف  يدخل  واإمنا  وا�صحة،  وخيارات 
مثل  الدولية،  املالية  للموؤ�ص�صات  قوية  اإ�صارات  وبعث 

�صندوق النقد الدويل.
تقدمي  يف  اأ�صبقت  احلكومة  اأن  كذلك  نالحظ  كما   )2
بيان  م�صمون  معرفة  قبل   ،2014 ل�صنة  املالية  قانون 
ال�صيا�صة العامة للحكومة وتقرير بنك اجلزائر وتقرير �صبط 

امليزانية.
ل�صنة  املالية  قانون  احلكومة  اتخذت  هل  ك�صوؤال،   )3
2014 ك�صيا�صة ظرفية لإقناع غليان كل من اجلبهة ال�صعبية 
اأو ك�صيا�صة طويلة  اأرباب العمل اأي )الباترونا(  و�صغوطات 

املدى؟
البلدية  4( فيما يتعلق بالغالف املخ�ص�ص للمخططات 
للتنمية، حيث اإن مبلغ 65 مليار دينار جد جمحف لـ 1541 
اأن املبلغ كان يقدر  بلدية على امل�صتوى الوطني، يف حني 
تقل  ال�صنة  لتلك  وامليزانية   ،2009 �صنة  دينار  مليار  بـ 95 

بكثري عن ميزانية هذه ال�صنة اأي 2014.
النفقات،  يف  احلكومة  حتكم  عدم  الرئي�ص،  �صيدي   )5
النقد  ك�صندوق  الدولية  املالية  املوؤ�ص�صات  حتذيرات  ورغم 
قانون  نفقات  تقدر  حيث  العاملي؛  البنك  وكذلك  الدويل 
املالية ل�صنة 2014 بـ 7656.16 مليار دينار جزائري، مقابل 
اجلارية  لل�صنة  املالية  قانون  لنفقات  دينار  مليار   6879.8
بن�صبة تقدر  النفقات  ارتفاعا يف قيمة  اأن هناك  اأي   ،2013
بـ 11.28 ٪، األ يكون - �صيدي الرئي�ص - هذا خطرا كبريا 
الواردات  يف  ملحوظ  انخفا�ص  مع  امليزانية  توازنات  على 

خالل الأ�صهر الأخرية؟
العتبار  بعني  الأخذ  عدم  اإىل  بالإ�صافة  هذا   )6
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الظروف القت�صادية الطارئة ومنها:
- تراجع الديون اخلارجية اإىل 3.7 مليار دولر.

- اإحتياطي ال�صرف املقدر بـ 189.7 مليار دولر.
- اإنخفا�ص حجم �صعر املحروقات.

خالل  عرف  الذي  املدفوعات  ميزانية  يف  العجز   -
ال�صدا�صي الأول من ال�صنة اجلارية 2013 )- 0.15( مليار 
 2012 املا�صية  ال�صنة  من  الأول  بال�صدا�صي  مقارنة  دولر، 

الذي قدر بـ )+ 8.9( مليار دولر.
 2014 ل�صنة  املالية  لقانون  الجتماعية  التحويالت   -
�صتبلغ 20 مليار دولر بقيمة 1603.2 مليار دينار، وهو 
1577.7 مليار دينار من اجلباية البرتولية، اأي  ما يعادل 

ما يقارب 20 مليار دولر كذلك.
الوظيف  يف  �صغل  من�صب   80000 خلق  اأردنا  اإذا 
�صتبلغ  الأجور  قيمة  فن�صبة   - الرئي�ص  �صيدي   - العمومي 
40 ٪ من الإنتاج الداخلي اخلام، يف ظل اقت�صاد الريع؛ هذا 
كله يدل على اله�صا�صة احلقيقية وهذه اله�صا�صة تتجلى يف:
1( كوننا نعي�ص على اأكرث من مقدوراتنا، والدليل على 
مليار دولر   500 اأكرث من  2000 خ�ص�ص  �صنة  ذلك منذ 

يف برنامج دفع عجلة التنمية القت�صادية والجتماعية.
و�صندوق  التكميلية  املالية  القوانني  اأ�صبحت  كما   )2
�صبط الإيرادات توؤخذ كحلول بديلة لقانون املالية الأ�صا�صي.
ومع هذا - �صيدي الرئي�ص - يبقى قانون املالية من اأهم 
بعني  الأخذ  ب�صرط  ومزدهرة،  ع�صرية  جزائر  بناء  عنا�صر 
اأ�صا�صية منها القت�صادية والجتماعية  العتبار لعدة ركائز 
وحتى ال�صيا�صية، مع ح�صن الن�صجام والتكامل فيما بينها، 
لتج�صيد احلكم الرا�صد، العدالة الجتماعية ودولة القانون، 

و�صكرا على ح�صن الإ�صغاء.

الكلمة  متدرتازة؛  مو�صى  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد اإبراهيم مزياين.

بعد  الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  مزياين:  اإبراهيم  ال�سيد 
ب�صم اللـه الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة،
ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ص الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم، اأزول فالون.
املالحظة الأوىل التي تفر�ص نف�صها اأثناء درا�صة م�صروع 
قانون املالية ل�صنة 2014، هو الطابع ال�صتعجايل لدرا�صته، 
اأمام  اأو  الوطني  ال�صعبي  املجل�ص  على  عر�صه  اأثناء  �صواء 

جمل�صنا هذا.
املالية  قانون  قانون، بحجم  فكيف ميكن مناق�صة م�صروع 
الد�صتور  مع  حتى  يتنافى  ما  وهو  اأيام؟  ب�صعة  ظرف  يف 
�صهرين  مدة  يحدد  الذي  للغرفتني  الع�صوي  والقانون 
الإمكانيات  عن  ناهيك  حد،  كاأق�صى  يوما  ع�صر  وخم�صة 
ملناق�صة  املجل�صني،  لأع�صاء  منعدمة  تقريبا -   - جندها  التي 
كل  اإىل  بال�صتماع  القانون،  هذا  يف  وكبرية  �صغرية  كل 
امليزانيات  خمتلف  ومناق�صة  الوزارية  القطاعات  م�صوؤويل 

املخ�ص�صة لهما.
بغرفتيه  اجلزائري  الربملان  دور  اأن  ويوؤكد  يجعل  ما  هذا 
م�صالح  يخدم  دميقراطي، ل  لديكور  تزييني  دور  اإل  هو  ما 

اجلزائر واجلزائريني.
هذا بالن�صبة للطابع ال�صكلي لدرا�صة قانون املالية، بينما 
ك�صابقيه،  القانون  فهذا  ذاته،  بحد  القانون  اإىل  وبالعودة 
رغم  وهذا  ال�صابقة،  احلكومية  ال�صيا�صات  كل  ف�صل  يوؤكد 
اجلزائر  باأن  للم�صوؤولني،  واملتعددة  العديدة  التطمينات 
بخري لكن احلقيقة عك�ص ذلك، هذا ما يوؤكد اأي�صا انعدام 
ا�صرتاتيجية وروؤية وا�صحة لدى احلكومة لبناء اقت�صاد وطني 
واجلزائريني،  اجلزائريات  كل  لتطلعات  ي�صتجيب  قوي، 
ال�صهداء  كل  به  حلم  كما  قويا،  بلدا  اجلزائر  من  ويجعل 
مناأى  اجلزائر يف  ويجعل  اأجله،  باأنف�صهم من  الذين �صحوا 

عن اأية اأزمة اقت�صادية ميكن اأن تهز كيانها.
القت�صاد  تبعية  بقاء   - الرئي�ص  �صيدي   - نف�صر  فكيف 
الوطني للمحروقات، رغم اأن هذا القطاع قد وفر لنا مئات 
اقت�صادنا  تخرج  اأن  بالإمكان  كان  الدولرات،  من  املاليري 
�صمن  عقالنية،  ب�صفة  ا�صتغاللها  مت  لو  التبعية،  هذه  من 
هناك  فهل  وا�صحة؟  وباأهداف  وا�صحة  اقت�صادية  �صيا�صة 

ف�صل ذريع اأكرث من هذا؟!
ونتيجة لهذه ال�صيا�صات الفا�صلة، اجلزائر اليوم بالفعل يف 
خطر، ب�صبب تراجع �صادراتنا من املحروقات وبالتبعية تراجع 
املداخيل وزيادة النفقات، وهو ما يجعل احلكومة تلجاأ اإىل 
�صندوق �صبط الإيرادات لتغطية العجز لكن اإىل متى ميكن 
املوا�صلة يف هذه ال�صيا�صة؟ والتي ميكن اأن تكون لها عواقب 



43

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

املوافق 25 نوفمرب 2013 الإثنني 21 حمرم 1435          

وخيمة يف امل�صتقبل القريب لبالدنا، فكيف نف�صر - �صيدي 
الرئي�ص - من جهة، وزير املالية الذي عرب اأمام الربملان عن 
الطابع املقلق لرتاجع �صادراتنا من املحروقات وما لها من اأثر 
يقوم بربجمة  الأول  الوزير  اأخرى  ومن جهة  امليزانية،  على 
اإ�صافية  ميزانيات  ومينح  الوليات  عرب  ماراطونية  زيارات 
للوليات، يف اإطار حملة انتخابية مل ت�صم نف�صها، دون اأي 

رقابة من الربملان بغرفتيه؟
النقطة الثانية التي اأود التطرق اإليها وهي املبلغ املخ�ص�ص 
للمخططات البلدية للتنمية املقدر بـ 65 مليار دينار  لـ 1541 
بلدية والذي يعترب مبلغا زهيدا جدا، بالنظر اإىل احتياجات 

التنمية يف هذه البلديات.
املخططات  فهذه   - الرئي�ص  �صيدي   - ذلك  من  اأكرث 
اأر�ص  على  اإجنازا  املخططات  اأكرث  هي  للتنمية،  البلدية 
الواقع، بحيث تقدر ن�صبة الإجناز لهذه امل�صاريع ما بني 70 ٪ 
و80 ٪، وهناك من البلديات ما ا�صتهلكت املبالغ املمنوحة 
فاملخططات  ذلك  عك�ص   ،٪ 100 اإىل   ٪ 95 بن�صبة  لها 
تعاين عجزا  للتنمية  الوطنية  واملخططات  للتنمية  القطاعية 
كبريا يف ن�صبة الإجناز، بحيث ل تتجاوز 30 ٪ اإىل 40 ٪ يف 
باإعادة  امليزانية  على  اآثار  من  له  وما  الوليات،  من  الكثري 
تقييم امل�صاريع يف كثري من احلالت ويعود ال�صبب الرئي�صي 
فيه اإىل املركزية املفرطة يف ت�صيري �صوؤون الدولة والتي ت�صببت 
الر�صوة  م�صكل  هو  اأهمها  ولعل  امل�صاكل،  من  الكثري  يف 
واملح�صوبية اللذين اأ�صبحا مبثابة ال�صرطان الذي اأ�صاب كل 
ب�صل  قامت  التي  البريوقراطية  عن  ناهيك  الدولة،  هياكل 
كل القطاعات، فاحلكومة مل تكتف فقط بتجريد املنتخبني 
املحليني من ال�صالحيات، ك�صالحية توزيع ال�صكن وت�صيري 
اإليه،  الإ�صارة  �صبق  كما  املالية،  العتمادات  ونق�ص  العقار 
بل و�صعت مراقبني ماليني، اأ�صبحوا اليوم عائقا حقيقيا اأمام 
جيدة،   - رمبا   - الفكرة  كانت  واإن  وحتى  املحلية،  التنمية 
يعد  الواقع  اأر�ص  على  تطبيقها  طريق  اأن  اإل  قو�صني،  بني 
مبثابة كارثة على التنمية املحلية، فكيف ميكن ملراقب مايل 
بلديات  من  عموميا  مرفقا   15 من  اأكرث  يراقب  اأن  واحد 
وم�صت�صفيات اإىل اآخره من الإدارات؟ اأين يجد نف�صه اأحيانا 
اأمام املئات من امللفات ملراقبتها من م�صاريع تنموية وم�صاريع 
ال�صالح  باملاء  ب�صيطة  تزويد قرية  اإن م�صروع  اأخرى، بحيث 
اأربعة  اأو  لل�صرب يبقى لدى املراقب املايل لأكرث من ثالثة 
اأر�ص  يف  جت�صيده  ميكن  بينما  احلظ،  �صاعفك  اإذا  اأ�صهر، 

الواقع يف ظرف ل يتجاوز ال�صهر اأو ال�صهرين وي�صتفيد منه 
اأن  بدل  املايل  املراقب  هذا  بحيث  واملواطنات،  املواطنون  
يكون مبثابة امل�صاعد واملنري لل�صيا�صة املالية للبلديات، اأ�صبح 
امل�صا�ص  مبثابة  يعد  ما  وهو  البلدية  رئي�ص  على  امل�صوؤول  هو 
من  انتخابه  مت  الذي  البلدية  رئي�ص  ب�صالحيات  ال�صريح 
الت�صيري  اآخر على  دليل  وهذا  واملواطنات،  املواطنني  طرف 
املركزي ل�صوؤون الدولة، دون الأخذ بعني العتبار خل�صو�صية 
اإ�صراك روؤ�صاء البلديات  بلدياتنا، فكان من الأجدر اأن يتم 
كل  تزويد  الأقل  على  اأو  القرارات،  هذه  مثل  اتخاذ  قبل 
وهنا  الن�صداد،  هذا  لتفادي  مايل  مبراقب  اإثنتني  اأو  بلدية 
اأنا�صد وزير املالية باتخاذ اإجراءات ا�صتعجالية للتخفيف من 

هذا الن�صداد.
وبهذا اأقول، اإىل متى تبقى احلكومة ت�صرّي �صوؤون اجلزائر 

العميقة من اجلزائر العا�صمة؟

ولكل  مزياين؛  اإبراهيم  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
من �صبقوه مّمن مل يتمكنوا من قراءة م�صمون تدخلهم اأمام 
اأو املدة املحددة، نطلب منهم  احل�صور ب�صبب عامل الزمن 
املالية  وزير  ال�صيد  اإىل  التدخالت  يحيلوا م�صمون هذه  اأن 

للتكفل بها؛ الكلمة الآن لل�صيد خل�صر �صيدي عثمان.

الرئي�ص؛  �صيدي  �صكرا  عثمان:  �سيدي  خل�سر  ال�سيد 
ب�صم اللـه الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املوقر،

ال�صيد وزير املالية وال�صادة الوزراء املحرتمون،
زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،

اأ�صرة الإعالم،
الإخوة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
اإن م�صروع قانون املالية ل�صنة 2014 والذي هو بني اأيدينا 
والذي خ�ص�صت له الدولة غالفا ماليا معتربا والذي يقدر 
املبلغ  هذا  يج�صد  اأن  نتمنى  دج،  مليار   2744 من  باأكرث 
ال�صخم يف اأر�ص الواقع، واأن يح�صن من الظروف املعي�صية 
تر�صيد  على  نوؤكد  كما  التنمية،  يف  ي�صرف  واأن  للمواطن 

وعدم التبديد والهدر للمال العام.
املبلغ  هو  وانتباهي،  اهتمامي  اأثارت  التي  واملالحظة 
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 320.4 بـ  التقييم واملقدرة  اإعادة  املخ�ص�ص لتغطية طلبات 
مليار دج والتي متثل 8.56 من امليزانية الإجمالية.

وال�صوؤال املطروح هو:
األ ترون - ال�صيد معايل الوزير - اأن هذا املبلغ مبالغ فيه؟

ما هي املربرات احلقيقية؟
ونقول يف هذا ال�صدد: هل هو �صوء تقدير اأو تقليل من 
قيمة امل�صاريع اأو عدم اإطالق امل�صاريع يف الآجال املحددة؟ 

اأو هناك اأ�صباب اأخرى؟
�صيدي الرئي�ص،

ال�صيد وزير املالية،
اإجراءات  من  القانون  هذا  يف  جاء  ما  كل  نثمن  اإننا 

وباخل�صو�ص:
امل�صاهمة  خالل  من  للدولة  القت�صادي  التدخل   -

املوجهة للديوان الوطني املهني للحليب.
وكذا الديوان الوطني للحبوب، وهذا ما نعتربه ت�صجيعا 

وحتفيزا لالإنتاج الوطني.
- وحدات حتلية ماء البحر وماله من اآثار اإيجابية يف توفري 

هذه املادة احليوية على املواطن.
- العتماد املايل املوجه لرتقية خمتلف اأنظمة الت�صغيل،
القاعدية  الهياكل  لتنمية  املخ�ص�صة  الربامج  ورخ�ص 
للمواطن.  املعي�صي  الإطار  وحت�صني  الب�صرية،  التنمية  وكذا 
من  القطاعات  اأهم  ا�صتفادة  القانون  هذا  يف  جاء  كما 
اعتمادات مالية معتربة والتي �صتخ�ص�ص للهياكل القاعدية 

القت�صادية والإدارية.
والربامج  املتوقعة،  غري  للنفقات  مبلغ  ُخ�ص�ص  كما 
التكميلية ل�صالح الوليات ويف هذا ال�صدد اأريد كذلك اأن 
ا�صتكملت  املالية، هل  وزير  معايل  ال�صيد  اإىل  �صوؤال  اأطرح 
التكميلية  الربامج  عن  نتحدث  م�صاريعها، حتى  الوليات 
التابعة لها؟ كما جاء يف تدخل زميلي داود، يعني وح�صب 
قوله - اأنا ل اأملك الأرقام - فاإن الوليات مل ت�صتنفد اأكرث 

من 40 ٪ من امل�صاريع.
القانون،  هذا  يف  املنتهجة  والتدابري  اخلطوات  ونثمن 
فيما يخ�ص التحفيزات وت�صجيع ال�صتثمار الوطني وحتى 
البريوقراطية  من  واحلد  املمنوحة،  والت�صهيالت  الأجنبي، 
ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  وحتفيز  الوطنية  ال�صبكة  وتطوير 
واملتو�صطة ومرافقة وت�صجيع ت�صغيل ال�صباب، كما نثمن كل 
ما جاء ل�صالح ت�صجيع وحماية الإنتاج الوطني، اإننا مقتنعون 

اأن هذه التدابري �صيكون لها اأثر اإيجابي و�صيعود باملنفعة على 
القت�صاد الوطني الذي هو بحاجة ما�صة ملثل هذه التدابري.

�صيدي الرئي�ص،
�صيدي معايل وزير املالية،

ل اأريد اأن اأخو�ص كثريا يف الأرقام، �صنرتكها لأ�صحاب 
الخت�صا�ص، ثقتنا كبرية يف قائدنا، فخامة رئي�ص اجلمهورية، 
الطاقم  وثقتنا كبرية كذلك يف  بوتفليقة  العزيز  ال�صيد عبد 
�صي  الأول،  الوزير  معايل  ال�صيد  راأ�صه  وعلى  احلكومي، 
�صالل الذي �صيزور ولية ب�صكرة يوم الغد اإن �صاء اللـه على 
ما اأعتقد، وعن هذه الزيارة ومن هذا املنرب اأتوجه له بالتحية 
واأقول له اإن �صكان ولية ب�صكرة ينتظرونك وينتظرون منك 
الكثري، وهي يف اأ�صد احلاجة لإعطائها دفعة حقيقية للنهو�ص 

بالتنمية.
التي  الن�صغالت  بع�ص  عن  للحديث  يجرين  ما  هذا 
حّملني اإياها �صكان ولية ب�صكرة، ونبدوؤها بقطاع الفالحة.

وهي  بامتياز،  فالحية  ولية  اأ�صبحت  ب�صكرة  ولية  اإن 
والعالية  الرفيعة  اجلودة  ذات  التمور  اإنتاج  يف  رائدة  الآن 
وهناك اأكرث من 04 ماليني نخلة، وكذا يف اإنتاج اخل�صروات 
املبكرة، حيث يوجد اأكرث من 50 األف هكتار من البيوت 
البال�صتيكية املزروعة وتزخر هذه الولية برثوة حيوانية مميزة، 
كرتبية الأغنام وخروف اأولد جالل معروف لدى اجلميع 

وقد مت حاليا الرجوع اإىل تربية الإبل.
ولهذا نطلب من احلكومة اإعطاء عناية خا�صة لهذا القطاع 
احليوي والذي يعترب املحرك الأ�صا�صي واحلقيقي للنهو�ص 

بالتنمية يف بالدنا.
كما يعرف اجلميع اأننا ل منلك �صناعة قوية يعّول عليها 
دعم  من  لبد  وعليه  وا�صح،  اأمر  وهذا  القريب،  املدى  يف 
املجال،  هذا  وامل�صتثمرين يف  احلقيقيني  الفالحني  ومرافقة 

وهذا لتحقيق الكتفاء الذاتي.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد خل�صر �صيدي عثمان.

اأظن  ل  الرئي�ص  �صيدي  عثمان:  �سيدي  خل�سر  ال�سيد 
اأنني ا�صتنفدت 7 دقائق!

ال�سيد الرئي�ص: بلى!
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ال�سيد خل�سر �سيدي عثمان: اأعتقد اأنه يوجد خطاأ!

قبل  اأكملت  اأنت  اإن  يح�صل  ماذا  الرئي�ص:  ال�سيد 
وقد  ر�صائل  وجهت  اأنك  املهم  وقتك؟  لكامل  ا�صتنفادك 

بلغت اأ�صحابها، فدع لل�صيد الوزير البقية..

ال�سيد خل�سر �سيدي عثمان: اأعتقد اأن مدة 7 دقائق مل 
ت�صتنفد بعد، اأظن اأن اآلة حتديد الوقت غري م�صبوطة اأو دقيقة!

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا؛ الكلمة الآن لل�صيد حممد بن طبة.

الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم  طبة:  بن  حممد  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على نبيه الكرمي.

ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة الفا�صل،
ال�صادة الوزراء املحرتمون ومرافقوهم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ص الأمة املوقر،
اأ�صرة الإعالم املحرتمون،

احل�صور الطيب،
ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
اأيتها امليزانية: باأية حال عدت وباأي نوال جدت؟

بداية، اأثمن ما جاء يف قانون املالية ل�صنة 2014، ملا مل�صنا 
فيه من توجه لراحة املواطن اجلزائري ورفع لالأعباء، وملا فيه 
من حتفيزات وا�صعة وجادة لل�صناعات واملبادرات املحلية، وملا 
ير�صمه من اآفاق واعدة للطاقات اجلزائرية وخا�صة ال�صباب.

هي  والتي  الرا�صد  احلكم  �صيا�صة  بف�صل  هذا  طبعا 
كال�صبح لذي عينني، ول ينكر �صوءها اإل من يف عينيه رمد، 
الإ�صكال  ولكن  النظرية،  الوجهة  من  اإ�صكال  ل  ثم  ومن 
للميزانية،  املح�صوبي  الدقيق  التنفيذ  هو يف  الإ�صكال  كل 
اأمام  نقول  فماذا  جزائري،  لكل  موجهة  امليزانية  كانت  اإن 
مل�صاطرتنا  جاوؤوا  ولو  اجلوار؟  من  علينا  املتدفقة  الأمواج 
واآمناهم  جوع  من  ولأطعمناهم  اأبدا  ا�صتكينا  ملا  اللقمة، 
قرية  دخلوا  كلما  داهما،  �صاروا خطرا  ولكنهم  من خوف، 
وقطاع  لل�صرقة  اأذلة، ع�صابات  اأهلها  اأعزة  اأف�صدوها وجعلوا 
الطرق والأزقة، وع�صابات للدعارة وثالثة للمخدرات تعاطيا 
اأ�صبحت  التي  القاتلة  الآفات  من  وغريها  وتهريبا،  وبيعا 

ت�صكل حربا معلنة على الب�صر وال�صجر واحلجر.
هل يف امليزانية �صطر لهوؤلء؟ اأم اأن ما ي�صببونه من تدمري 

واأمرا�ص تنت�صر انت�صار الرياح، ل تكلف امليزانية �صيئا؟
من ي�صتطيع اأن يقول اإن هناك اإنتاجا واإبداعا يف زمن اخلوف؟
يف زمن اخلوف ن�صتهلك وُن�صتهلك، لأن الدور الريادي 
لأنه  املخل�ص،  العامل  العامل،  ال�صالح  املواطن  به  يقوم  ل 
متهم يبحث يف كل وقت عن اإثبات براءته، وبالتايل يتوىل 
املف�صدون يف الأر�ص زمام املبادرة ونتوج�ص منهم خيفة يف 
كل وقت، لأن الفا�صدين عندنا اأبرياء والتهمة طارئة عليهم 
وحتتاج اإىل دليل، ماذا يفعل رجل الأمن وهو مكبل بالقوانني 
وحقوق الإن�صان والتي هي يف احلقيقة عقوق الإن�صان؟ ماذا 
ي�صتطيع اإل اأن يغ�ص الب�صر حتى ل يقع يف »حي�ص بي�ص«، 
اأن  اإياك  اإياك  له  وقال  مكتوفا  اليم  يف  »األقاه  يقولون:  كما 
تبتل باملاء«، وعليه اأي�صا نقول ماذا يف امليزانية لال�صتثمار يف 
اإن اعتنينا به حولناه  املورد الب�صري؟ املورد الب�صري الذي 
من طاقة معطلة تنتظر ما يرمى لها لت�صتهلكه اإىل طاقة خالقة 
ت�صلح زادها وحلررنا العقل من اأزمته و�صريناه خادما لبلده 
متما�صكا يف جبهة اجتماعية قوية تكون �صمام اأمان، 

ل تعي�ص على اجلزائر واإمنا تعي�ص للجزائر.
�صيداتي، �صادتي،

يكادون  ل  قوما  وجد  الكرمي  القراآن  يف  القرنني  ذا  اإن 
اأن  اأراد  بقوة،  اأعينوين  قال  واإمنا  يعطهم،  مل  قول،  يفقهون 
الن�صاط  حركة  يف  يدخلهم  واأن  قوة  اإىل  �صعفهم  يحّول 

الإيجابي، تدبريا وم�صاهمة وا�صتفادة.
يدا  ال�صعيف ول جنعله دائما  نقوي  اأن  اأي�صا  نريد نحن 
واثق  راأ�صه،  يرفع  جتعله  �صيا�صة  نريد  ولكن  ممدودة،  �صفلى 
ال�صيار  الطريق  من  بدءا  والكرامة،  العز  طريق  يف  اخلطوة 

وانتهاء بطريق اجلنة مع املختار.
من املالحظ اأي�صا اأن حظ اجلنوب يف هذه امليزانية فقد 
متيزه، وهو اليوم مهدد، وكان من الواجب اأن نهتم به اأكرث، 
ل لكونه جنوبا، ولكن لأنه مرابط ي�صد ثغرا من الثغور التي 

ميكن اأن نوؤتى منها.
اأخريا، اإن امليزانية هامة وثقيلة، تهتز كاأنها جان، ولكنها 
لت�صري ب�صري الربق، رغم اأن الإن�صان وهو الذي ي�صريها هو 
اأ�صد قوة واأكرث جمعا، ولكن امل�صكلة دائما يف التنفيذ، �صوء 
هذا  ومن  هنا  ومن  حما�صبة،  وغياب  رقابة  ونق�ص  تطبيق 
وايل  بوقرة،  علي  ال�صيد  لأ�صكر  الفر�صة  هذه  اأغتنم  املنرب 
ولية ورڤلة الذي ي�صري ب�صرعة الربق، ويكفيه اأننا يف الولية 
هذا  مثل  يكون  ولية  وال يف كل  اأن كل  نتمنى  اأ�صبحنا 
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وال�صالم  الإ�صغاء،  كرم  على  لكم جميعا  ف�صكرا  الرجل، 
عليكم ورحمة اللـه وبركاته.

ال�صيد  طبة؛  بن  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
بتدخلني  تقدما  العايب  احلاج  وال�صيد  العمري  لكحل 
مكتوبني، �صوف ميكن منهما ال�صيد وزير املالية ويرد عليهما 
يف  غدا  اأ�صغالنا  ون�صتاأنف  احلد  هذا  عند  نقف  حينه؛  يف 
واجلل�صة  لكم  �صكرا  �صباحا؛  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة 

مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الثالثة
والدقيقة اخلم�سني م�ساء
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لكحل: العمري  ال�سيد   )1
�صيدنا  على  اللـه  و�صلى  الرحيم،  الرحمن  اللـه  ب�صم 

حممد النبي الكرمي.
ال�صيد رئي�ص جمل�ص الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير املالية،
ال�صيدات وال�صادة املرافقون ملعايل الوزراء،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ص املوقر،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته.

ال�صعب  اأفراد  لكافة  القلبية  بالتهاين  اأتوجه  البداية،  يف 
اجلزائري على النت�صار الذي حققه املنتخب الوطني لكرة 
القدم بتاأهله لأكرب عر�ص كروي عرفته املعمورة للمرة الرابعة 
والتالية على التوايل رغم �صعوبة املاأمورية، وبهذا النت�صار 
اأقوى  �صتكون راية اجلزائر خفاقة يف �صماء الربازيل �صمن 
الذين  ال�صباب  لأولئك  وتقدير  فتحية  العاملية،  املنتخبات 
اأدخلوا البهجة وال�صرور يف نفو�ص اجلزائريني وحتى الكثري 

من اأفراد الأمة العربية.
اأعود ملو�صوعناـ  �صيدي الرئي�صـ  وهو مناق�صة قانون املالية 
اجلزيل  بال�صكر  اأتوجه  وباملنا�صبة  2014؛  ل�صنة  وامليزانية 
ملعايل وزير املالية على العر�ص القيم الذي قدمه لنا واخلا�ص 
بال�صكر اخلال�ص لأع�صاء جلنة  اأتوجه  املو�صوع، كما  بذات 
مقررها  م�صامعنا  على  تاله  الذي  التقرير  بتقدميهم  املالية 

املحرتم.
ال�صيد الرئي�ص املحرتم،

اإن الوثيقة التي نحن ب�صدد مناق�صتها اليوم واملتمثلة يف 
قانون املالية وامليزانية ل�صنة 2014 والتي �صتحدد معامل كل 
قطاع من القطاعات طيلة �صنة كاملة التي حتوز عليها الدولة، 
و من خالل مطالعتي لبع�ص البنود واملواد لهذه الوثيقة كان 
لزاما علي اأن اأديل ببع�ص املالحظات والقرتاحات ملخ�صة 

فيما يلي:

ال�صيد وزير املالية املحرتم،
التوازن  عدم  من  حالة  اليوم  املحلية  اجلماعات  تعي�ص 
ما بني مواردها املالية وثقل املهام امللقاة على عاتقها وقد زاد 
من حدته اللتزامات التي يفر�صها و�صعها اجلواري وحقائق 

امليدان.
لالإ�صكالية  الوا�صحة  الأهمية  من  الرغم  وعلى  اأنه  اإل 
املالية حمليا، فاإن الإ�صالح ل ميكن اأن ينح�صر يف اجلوانب 
املالية واجلباية وحدها وحتى يكون الإ�صالح ناجعا فاإنه يجب 
للجماعات  التنظيمية  الأمناط  كافة  مراجعة  اإىل  يهدف  اأن 
يندرج  اأن  يجب  جوانبه،  كل  يف  حميطها  وكذا  املحلية 
على  موؤ�ص�صة  املراحل  متعددة  روؤية  �صمن  الإ�صالح  هذا 
ت�صخي�ص النظام املايل وتفكري معمق ي�صرك كافة القطاعات 
املعنية وينفذ تدريجيا مع احرتام م�صتلزمات توفري الو�صائل 

ال�صرورية ماديا وب�صريا.
ان�صغالت  من  بكثري  التكفل  على  الدولة  عملت  واإذا 
اجلماعات املحلية ل�صيما يف جانب الأموال واملخ�ص�صات، 
البلدية  ال�صعبية  املجال�ص  ديون  من  بكثري  تكفلت  اإذ 
واأعطتها عدة تراخي�ص مالية لفك اخلناق عنها ومتكينها من 
اإيجاد توازن بني املداخيل والنفقات، يتعني كذلك موا�صلة 
هذا الدعم بتمكني البلديات من ال�صتفادة من ر�صوم على 

اأن�صطة جتري باأقاليمها، نذكر منها على �صبيل املثال:
ل�صالح  للدولة  البيئية  الر�صوم  من  اأق�صاط  تخ�صي�ص   -

البلديات،
- متكني البلديات من ال�صتفادة من مقدراتها: )�صواطئ، 
مناجم، غابات، مكنوزات، اأحوا�ص وبحريات( وفق منظور 

حت�صني اجلباية،
- حت�صني تاأطري امل�صالح املالية املحلية بتدعيمها باإطارات 

حما�صبني وخمت�صني يف الإعالم الآيل،
- حث اجلماعات املحلية على التحكم اأكرث يف التكلفة 

ذات ال�صلة بت�صيري املرافق العامة املحلية،

ملحق
كتابيان تدخالن   )1

بخ�سو�ص مناق�سة ن�ص القانون املت�سمن قانون املالية ل�سنة 2014
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- و�صع حد للديون املتكررة.
وبهذا ال�صدد فاإن اإ�صالح املالية واجلباية املحلية ينبغي 

اأن يكون يف اإطار اإ�صالح �صامل للجماعات املحلية.
عند  يقف  اليوم  املحلية  جبايتنا  لواقع  املتاأمل  واإن 

املالحظات التالية:
خمتلف  مداخيل  م�صتوى  يف  كبرية  اختالفات   -
ال�صرائب والر�صوم يف البلدية الواحدة وبني بلدية واأخرى،

- ف�صيف�صاء من ال�صرائب والر�صوم،
- نظام �صريبي ل ياأخذ بعني العتبار مقررات اجلماعات 

املحلية،
- املداخيل ال�صعيفة لل�صرائب الناجمة عن الأمالك،
- �صعف املوارد الب�صرية املحلية املتخ�ص�صة يف املالية،

- غياب �صلطة القرار يف جمال اجلباية املحلية،
- غياب خمطط ت�صامني ما بني البلديات،

تب�صيط  طريق  عن  املحلية  اجلباية  مردودية  حت�صني   -
العتبار خ�صو�صية  بعني  )الأخذ  املحلي  ال�صريبي  النظام 

البلدية(،
تعاون اأف�صل ما بني امل�صالح ال�صريبية وم�صالح الإدارات 

املحلية )دفرت اأعباء(،
- اإ�صالح نظام الت�صامن ما بني البلديات،

املتخ�ص�صة يف  امل�صرتكة  ال�صناديق  واأداء  دور  تفعيل   -
مرافقة ال�صاأن املحلي،

اجلماعة  مبادرة  وحترير  املحلي  ال�صتثمار  ت�صجيع   -
املحلية،

- حتفيز اآليات بعث وجلب موارد مالية جديدة للجماعة 
املحلية ب�صفة دائمة وم�صتمرة.

التهرب اجلبائي:
املتاأتية  الهامة  الفوائد  من  الوطنية  املجموعة  اإن حرمان 
من اجلباية اإىل جانب عرقلة ن�صاط التجار »ال�صرعيني 
موازية  م�صالك  لعدة  الفتقار  اإىل  بالإ�صافة  القانونيني«  اأو 
الآفات  انت�صار  اأمام  املجال  يفتح  ما  هو  اقت�صادية،  ملراقبة 
تنامي  عن  ناهيك  والتزوير،  والتقليد  وال�صرقة  كالغ�ص 

املخاطر ال�صحية للمواد املعرو�صة.
يجعل  والتحكم  التخطيط  غياب  اأن  يقني  على  اإننا 
اقت�صادنا مهددا بال�صوق املوازية، هذه ال�صوق التي ل تعرتف 

بقانون ول ب�صوابط ول مبنطق ولي�ص لها حدود.
بالدنا  يف  ال�صرعية  غري  التجارة  حول  الدرا�صات  اإن 

ال�صنوات  خالل  خ�صرت  العمومية  اخلزينة  اأن  اأقرت 
الثالث الأخرية 10 مليارات يورو جراء القت�صاد املوازي 
واأن ن�صبة التعامالت التجارية غري ال�صرعية ترتاوح ما بني 

و90 ٪.  ٪ 20
ال�صوارع  اأن  يالحظ  الظاهرة  هذه  يف  املتمعن  واإن 
وال�صاحات العامة تعج بالتجار الفو�صويني، لكن يف احلقيقة 
هوؤلء لي�صوا �صوى احللقة الأخرية من ال�صل�صلة التي يقف 

وراءها م�صتوردون وجتار جملة.
اإن التهرب اجلبائي ي�صر كثريا بالقت�صاد الوطني حيث 

اإن اأموال كثرية يتم تداولها خارج الأطر الر�صمية.
حلول واقرتاحات للحد من هذه الظاهرة:

اأثرها  وتخفيف  اخلطرية  الظاهرة  هذه  معاجلة  اإىل  �صعيا 
على املجتمع والقت�صاد الوطني ميكن التفكري يف عدد من 

املقرتحات نوجزها فيما يلي:
- اعتماد الليونة ال�صريبية طاملا واأن اأ�صا�ص ال�صوق املوازية 
تهريب الأموال تهربا من ال�صرائب وتخفيف الإجراءات، 
وبالتايل  نوعيتها  وتتح�صن  �صعرها  ويرتاجع  ال�صلع  فتتوافر 

تنك�صر حدة ال�صوق ال�صوداء،
- اإعتماد قوانني مرنة حتفيزية ت�صجع على ال�صتثمار يف 

ال�صوق ال�صرعية،
- اإ�صتخدام بطاقات الفيزا كبديل عن الكا�ص للحد من 

ا�صتعمال النقود )تبيي�ص الأموال(.
- اإ�صتخدام بطاقات ممغنطة يتم تعبئتها عن طريق البنك 

اأو اأجهزة ال�صراف الآيل،
- اإ�صتخدام الهاتف اخللوي كو�صيلة للدفع،

الر�صوم  دفع  يف  احلديثة  الت�صال  تقنيات  اإ�صتخدام   -
واملح�صالت اجلبائية،

- موا�صلة اإ�صالح املنظومة امل�صرفية واملالية العمومية،
- اإ�صالح اآليات التحكم يف النفقة العمومية،

- ع�صرنة الأنظمة املالية لدى البنوك و�صركات التاأمني،
- حت�صي�ص امل�صريين بامل�صوؤولية من خالل تقييم املردود 

والنتائج ومراقبتها،
- حت�صني م�صمون تقدمي ميزانية الدولة من اأجل اإ�صفاء 

املزيد من ال�صفافية يف اتخاذ القرار والت�صيري املايل،
القاعدية  »املن�صاآت  الو�صائل  وتعزيز  ع�صرنة  موا�صلة   -

والتجهيزات«،
اأجل تعزيز  العامة للمالية من  - تفعيل ن�صاط املفت�صية 



49

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

املراقبة الداخلية واخلارجية وحت�صني املراقبة والتدقيق املايل،
- تعزيز مهام وو�صائل تدخل املفت�صية العامة للمالية من 

حيث الإجراءات اجلزائية،
- تب�صيط املنظومة اجلبائية عرب تاأ�صي�ص امللف اجلبائي الواحد،
وتاأهيل  اجلمارك  اإدارة  وع�صرنة  اإ�صالح  موا�صلة   -

الأعوان للتحكم يف املراقبة ل�صيما على م�صتوى احلدود،
فتح  ال�صتقبال،  حت�صني  العمل،  مواقيت  اإ�صالح   -

ال�صبابيك ومواعيد غلق ال�صبابيك،
- مراجعة التنظيم والت�صريع ق�صد تقومي اأف�صل وحماية 

الأمالك العمومية والأمالك اخلا�صة للدولة،
وكيفية  جديدة  �صروطا  حتدد  خا�صة  ترتيبات  و�صع   -

التنازل عن الأرا�صي التابعة للدولة املوجهة لال�صتثمار،
امللكية  حق  اإثبات  اإىل  يرمي  تنظيمي  اإجراء  و�صع   -

ق�صد احل�صول على عقد امللكية،
- ال�صروع يف خمطط يت�صمن ع�صرنة الإدارة اجلبائية من 
اأجل تزويدها بتنظيم وتدابري م�صتوحاة من اأف�صل التجارب 

الدولية ومن و�صائل اخلدمة الأكرث مالءمة ونفعا،
- مرافقة قرارات وم�صاريع ال�صتثمار من خالل ت�صخري 

اأوعية عقارية باأ�صعار ت�صجع على ال�صتثمار،
- اإعادة العتبار للتخطيط يف توجهات التنمية املن�صودة 

يف �صياق اقت�صاد وجمتمع متفتحني،
باإ�صالحات  املتعلقة  ال�صت�صراف  درا�صات  رعاية    -

القطاع امل�صريف واملايل وكذا التاأمينات،
اأدوات  و�صبط  العموميني  املحا�صبني  دور  تعزيز   -
تقدمي  يف  تقاريرهم  واعتماد  للح�صابات  الداخلي  التدقيق 

اأداء املوؤ�ص�صات وامل�صريين على حد �صواء.
ترقية اخلدمة العمومية:

لقد تاأكد اجلميع من اأن ترقية اخلدمة العمومية وحت�صني 
وان�صغالت  بق�صايا  الفعلي  التكفل  وكذا  العام  املرفق 
واأجهزتها  احلكومة  اهتمام  راأ�ص  على  حاليا  املواطنني 
املختلفة وما اإدراج هذا املو�صوع يف برنامج احلكومة ف�صال 
�صعي  على  دليل  اإل  ال�صاأن  هذا  لرعاية  وزير  تكليف  عن 
بداأت  التي  العمومية  اخلدمة  لظاهرة  الت�صدي  يف  الدولة 
ت�صكل م�صدر عدم ر�صى املواطن وانزعاجه، وهو ما اأكدته 
ت�صريحات م�صوؤولني يف الدولة وا�صفني بع�ص ال�صلوكات 

الإدارية باملري�صة والفا�صلة.
اإدارته،  واإذ يتعني العمل على ا�صتعادة ثقة ال�صعب يف 

يف  و�صرامة  وجد  حزم  باأكرث  العمل  اجلميع  على  توجب 
كنف القانون وال�صفافية والنزاهة وجتنب املحاباة والالمبالة 
التي  وظيفتها  والعمومية  الإدارية  مل�صاحلنا  يعود  حتى 

وجدت من اأجلها.
على  بح�صوله  اإل  ليهتم  قبل  من  املرتفق  كان  واإذا 
وتعقيدها  الإجراءات  كانت  مهما  �صكل  باأي  اخلدمات 
اأو ما يرافقها اإل اأن ذلك قد يوؤدي اإىل اأعباء مالية اإ�صافية 
تتطلبها كرثة الإجراءات، اإل اأنه اأ�صبح يف الوقت الراهن 
ما يهم ذلك املواطن هو تطلعه اإىل تب�صيط هذه الإجراءات 

يف ح�صوله على تلك اخلدمات باأقل جهد وتكلفة وعناء.
خدماتها  تقدم  ـ  �صابقا  ـ  العمومية  املرافق  اأن  كما 
للمرتفقني دون الهتمام مبدى ر�صاهم عن تلك اخلدمات 
وال�صبب يف ذلك ـ لرمبا ـ يعود اإىل عدم توفر الو�صائل 
اأو التقنيات ملعرفة اآراء املرتفقني من تلك اخلدمات املقدمة 
اخلدمة  حتديث  يف  اأ�صا�صية  ركائز  اعتماد  يتعني  واإذ  لهم، 

العمومية لعل اأبرزها:
- حت�صني ا�صتقبال املواطنني،

- تخفيف الإجراءات الإدارية وتب�صيطها،
- التكفل الفعلي واجلاد ب�صكاوى وتظلمات املواطنني،

- تعميم ا�صتعمال تكنولوجيا الإعالم والت�صال.
يف  با�صتمرار  التكفل  ال�صروري  من  اأ�صحى  اأنه  كما 
واإدارتنا  ملرافقنا  العامة  اخلدمة  �صيغة  اإرجاع  على  العمل 

ونقرتح مايلي:
- حتديد امل�صوؤول املكلف بهذه العمليات،

مواقيت  مع  ومواقيتها  ال�صتقبال  اأيام  تزامن  جتنب   -
ومواعيد الجتماعات لتلك الإدارات،

�صكوى  اأو  ان�صغال  اأو  تظلم  كل  على  الرد  �صرورة   -
بر�صالة كتابية ويف الآجال املعقولة،

- اإعتماد تكنولوجيات الإعالم والت�صال يف التوا�صل 
مع املواطنني والتكفل بان�صغالتهم،

املواطنني  متكني  ي�صمن  مبا  ال�صبابيك  مواقيت  تغيري   -
من اللتحاق بها واحل�صول على خدماتها،

اخلدمة  مواقيت  تو�صيع  يف  الأ�صبوع  نهاية  اإ�صتغالل   -
العمومية »اجلمعة م�صاء ويوم ال�صبت« يف بع�ص القطاعات: 

البلدية، الدائرة ، الربيد واملوا�صالت، بنوك وقبا�صات،
اإعتماد بطاقة التعريف البيومرتية والإنابة بها يف كل   -

الوثائق املطلوبة،
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الوثائق وتعوي�ص  الت�صديق على  - التحكم يف و�صعية 
هذه اخلدمة لبع�ص الإدارات العمومية،

- تخفيف ملف امل�صاركة يف امل�صابقات واإكمال الوثائق 
بعد النجاح،

امل�صتخدمة  الإدارة  )تكليف  التقاعد  ملف  تخفيف   -
باإعداده ومبا�صرة ت�صفيته مع �صندوق التقاعد(، 

- التعجيل باإ�صدار بطاقة ال�صفاء، تقلي�ص الآجال »الآن 
مدتها �صهران«،

»الآن  البيومرتي  ال�صفر  جواز  اإ�صدار  اآجال  تقلي�ص   -
�صهر و 5 اأيام«،

باأف�صل  والوقاية يف ال�صتقبال  الأمن  اأعوان  تعوي�ص   -
اأعوان ا�صتقبال خلقا و�صلوكا،

مرقمة  �صارات  حمل  على  الإدارة  اأعوان  كل  اإلزام   -
حتمل معلومات العون،

بال�صكاوى والتظلمات يف مكان  - و�صع �صجل خا�ص 
ي�صهل على اجلميع ا�صتغالله،

- اإلزام  م�صوؤول املرفق العمومي بالطالع الدوري على 
�صجل ال�صكاوي واملالحظات والعمل به،

وحث  الأنرتنت  ا�صتخدام  تعميم  على  العمل   -
الإدارات على فتح مواقع �صيت واب،

- اإ�صهار مواقيت العمل وعناوين الإدارة واأرقام الهاتف 
الإلكرتوين  املوقع  يف  الإلكرتوين  الربيد  وكذا  والفاك�ص 

لتلك الإدارة.
�صيدي الرئي�ص املحرتم،

اإىل  حتما  يجرنا  العمومية  اخلدمة  عن  احلديث  كرثة 
احلديث عن اجلزائر الإلكرتونية.

والذي  جميعا  اإليه  ن�صبو  الذي  الطموح  امل�صروع  هذا 
من  اأكرث  قبل  به  الدرا�صة  واأتت  خمت�صون  خرباء  به  قام 
ثالث �صنوات والذي مل ير النور بعد ومازال طي الأدراج، 
املطلوبة  املالية  املبالغ  له  تر�صد  مل  امل�صروع  هذا  اأن  للعلم 
على  مناق�صته  متت  اأنه  كما  دولر،  ماليري  باأربعة  واملقدرة 
م�صتوى املجل�ص القت�صادي والجتماعي 'CNAS' حيث 
الرئي�صية  الن�صخة  ليتم؟  كاملني  �صهرين  العملية  دامت 
يف  الأوىل،  الوزارة  اإىل  �صفحة   600 واملت�صمنة  للربنامج 
انتظار امل�صادقة عليه من طرف جمل�ص الوزراء، هذا الربنامج 
ال�صخم القادر على توظيف 400 األف من�صب �صغل، كما 
الإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  بوزارة  م�صوؤولني  تعيني  مت 

تنطلق  مل  التي  العملية  �صري  على  لالإ�صراف  والت�صال 
اأ�صا�صا، كما اأنه كان من املفرو�ص اأن ينطلق هذا الربنامج يف 
اأربع �صنوات، ونحن  لتنفيذه  2009 واملدة املخ�ص�صة  �صنة 

على م�صارف انق�صاء الفرتة املحددة.
�صيدي الرئي�ص املحرتم،

الواقع  اأر�ص  على  الربنامج  هذا  طبق  اإن  اعتقادي  يف 
التطور  نحو  عمالقة  خطوات  خطى  قد  بلدنا  �صيجعل 
القدمية  التقليدية  الأ�صباب  عن  نهائيا  والتخلي  والع�صرنة، 

التي اأنهكت الدولة واملجتمع.
ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل،

العربية  اململكة  من  قادم  ال�صعيف  العبد  خماطبكم 
اأحد  مع  �صافرت  كنت  اأ�صبوعني،  من  اأقل  منذ  ال�صعودية 
اجلزائريني املقيمني هناك من املدينة املنورة اإىل مكة املكرمة 
وهي:  الأ�صياء  بع�ص  على  اطلعت  احلديث  �صياق  ويف 
رخ�صة ال�صياقة، البطاقة الرمادية، �صهادة الإقامة، كلها عبارة 

عن بطاقات ممغنطة.
الفرد  من  اأف�صل  ال�صعودي  الفرد  هل  يطرح:  �صوؤال 

اجلزائري من حيث الإرادة والإبداع؟
�صيدي الرئي�ص،

له  توفرت  اإن  املعجزات  �صنع  على  قادر  اجلزائري  اإن 
الإمكانات وهيئت له الظروف، وقد عرب عنها معايل الوزير 
الأول عبد املالك �صالل لدى لقائه باملنتخب الوطني لكرة 

القدم يف غ�صون الأ�صبوع املا�صي.
ال�صيد الرئي�ص املحرتم،

لقد  املالية:  وزير  ملعايل  موجهة  الأ�صئلة  بع�ص  هذه 
ر�صدت الدولة مبلغا ماليا معتربا للفرتة اخلما�صية 2010 ـ 
2014  قدرت بـ 286 مليار دولر، هل لنا اأن نعرف ماهي 
املبالغ امل�صتهلكة، وهل لنا اأن نتفاءل بتطبيق برنامج فخامة 
رئي�ص  اجلمهورية، خا�صة واأن الفرتة املخ�ص�صة مل تبق لها 

اإل �صنة واحدة تقريبا على انق�صائها؟
ـ ماهي الإ�صرتاتيجية املتخذة على م�صتوى وزارة املالية 
لإرجاع قيمة الدينار ملا كان عليه �صابقا مع العلم اأنه انخف�ص 

بن�صبة 9 ٪ تقريبا؟
ورحمة  عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء  كرم  على  اأ�صكركم 

اللـه وبركاته.
»وقل اعملوا ف�صريى اللـه عملكم ور�صوله واملوؤمنون«. 
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العايب: احلاج  ال�سيد   )2
على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم،  الرحمن  اللـه  ب�صم   

اأ�صرف املر�صلني.
ال�صيد الرئي�ص،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي،

اأع�صاء اأ�صرة الإعالم،
اأحييكم جميعا.

يف احلقيقة، اأنا ل اأتكلم هنا عن الإجنازات التي حتّققت، 
لأنها تتكلم عن نف�صها ول ميكن اأن ينكرها اإّل جاحد.

لكن ما اأريد اأن اأتطرق اإليه يف هذه املداخلة املوجزة هو 
الإ�صارة اإىل جملة الأخطار التي باتت تهّدد جمتمعنا لأنها 

ت�صربه يف ال�صميم.
تعرف  بداأت  التي  املخدرات،  هي  الأخطار  هذه  اأوىل 
تزايدا مّطردا، فبعد اأن كانت تدخل يف ال�صابق بالكيلوغرام، 
هاهي اليوم بالأطنان.. واأ�صبحت ت�صّكل خطرا حقيقيا على 

�صحة ال�صكان وعلى ال�صالمة العقلية ل�صبابنا.
مبكافحة  املخت�صة  امل�صالح  جهود  هنا  اأحّيي  كنت  واإذا 
رجال  بالذكر  واأخ�ص  حققتها،  التي  والنتائج  الآفة  هذه 
اجلمارك، الدرك والأمن الوطني، فاإين اأقول اإن تلك اجلهود 
ردعّية،  باإجراءات  مرفوقة  تكن  مل  ما  فّعالة  غري  �صتبقى 

واأعني بذلك مراجعة قانون العقوبات يف هذا املجال.
وخطري  مقلق  ب�صكل  تف�ّصت  التي  الف�صاد  اآفة  ثانيا: 
واأ�صحت تهدد القت�صاد الوطني، بل وحتى املراكز القانونية 

لالأفراد، ويف هذا ال�صياق، �صاأكتفي بالإ�صارة اإىل:
-الر�صوة التي بداأت تنخر املجتمع وتهّز مقّوماته وتهدد 
موؤ�ص�صات  وبني  وبينهم  الأفراد  بني  الجتماعية  العالقات 
الدولة، اإىل جانب اأنها ت�صرب م�صداقية الدولة يف العمق.

دفع  من  تبداأ  املواطنة  ثقافة  اإن  ال�صريبي:  -التهرب 
فعالية  يظهر يف مدى  دولة  الرا�صد لأي  واحلكم  ال�صريبة، 
املوظف  اأن  عليكم  يخفى  فال  وعدالته..  اجلبائي  نظامها 
لأنها  بالتمام  �صرائبه  يدفع  الذي  الوحيد  هو  العمومي 
ملراجعة  اخلطوات  اأوىل  اأن  واأعتقد  املورد،  يف  منه  تقت�ّص 
كمرحلة  املوازية  ال�صوق  على  الق�صاء  هو  اجلبائي  نظامنا 
اأوىل ثم التعميم التدريجي لل�صكوك وبطاقات الئتمان يف 

التعامالت التجارية.
امل�صريين  من  الكثري  اأن  نالحظ  العام:  املال  -تبديد 

حني  يف  �صرفت«  وا�ص  »حا�صبني  عقلية  على  يعتمدون 
هي  كثرية  درت«،  وا�ص  »حا�صبني  مبداأ  اعتماد  املفرو�ص 
تلك امل�صاريع التي تنفق فيها اأموال طائلة دون مرّبر وجيه، 
ل  الإنفاق  لأجل  تقام  التي  الن�صاطات  تلك  هي  وكثرية 

غري.
عندنا  التهريب  معادلة  حتى  لالأ�صف،  التهريب:   -
مب�صالح  بالك  فما  اأنف�صهم،  املهربني  م�صالح  عك�ص  ت�صري 
الدولة، ففي الوقت الذي تّهرب فيه ال�صلع املدعمة، الرثوة 
مقابل  يف  املخدرات  اإدخال  يتم  واملحروقات،  احليوانية، 
القت�صاد  يف  النزيف  هذا  مثل  يوقف  ول�صيء  ذلك، 
الوطني وهذا ال�ّصّم الذي يعبث بعقول اأبنائنا �صوى �صرامة 
له  الدولة وال�صرب بيد من حديد لكل من ت�صّول  وحزم 

نف�صه �صلك هذا الطريق.
ال�صيد الرئي�ص،

اإن تركيزي يف مداخلتي على بع�ص النقائ�ص ل يعك�ص 
باأي حال من الأحوال نظرة ت�صاوؤمية للواقع، لكنه من املهم 
و�صع  يف  الت�صاور  ثم  النقائ�ص  اإىل  بع�صنا  انتباه  نلفت  اأن 

احللول وتقدمي القرتاحات.
يف هذا الإطار، اأريد اأن اأتطرق اإىل جانب مهم يف حياة 
�صيا�صة  جدوى  مدى  واأطرح  ال�صحة،  وهو  األ  املواطن، 

جمانية العالج التي اتبعتها الدولة منذ 40 �صنة.
ي�صعى  بحيث  نبيال،  العالج  جمانية  هدف  كان  فاإذا 
الّدخل  ذي  خا�صة  للمواطن،  والعالج  الوقاية  توفري  اإىل 
ذلك  عن  اأبعدتنا  قد  الواقع  يف  املمار�صة  اأن  اإل  املحدود، 
اإعادة  اإمكانية  عن  الت�صاوؤل  اإىل  مايدفعني  وهذا  الهدف، 
اأكرث  اأ�صاليب  اعتماد  اأو  العالج،  جمانية  م�صاألة  يف  النظر 

جناعة لتطبيق جمانية العالج.
الوزير  ال�صيد  اأ�صاأل  اأن  اأود  الرئي�ص،  ال�صيد  يف الأخري، 
عن الطريق النافذة )La pénétrante( التي تربط وليات 
ال�صيار  بالطريق  تب�صة  وحتى  البواقي  اأم  خن�صلة،  باتنة، 
من  تلقيناها  التي  العديدة  الوعود  وبعد  غرب؛  ـ  �صرق 
لها؟  املايل  الغالف  ت�صجيلها؟ وتخ�صي�ص  �صلفكم فهل مت 

اأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء.
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�سامل بن  القادر  عبد  ال�سيد   )1
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير الرتبية الوطنية 
ال�صيد الوزير،

اأرفع ملعاليكم �صوؤايل هذا ويتعلق  التحية الأخوية،  بعد 
اأكرث من  اإجنازها  بدار املعلم بولية ب�صار والتي م�صى على 

مغلقة. تزال  ل  وهي  �صنة   20
وقد متت الأ�صغال الرتميمية بها من حوايل 04 �صنوات 
ق�صد ا�صتغاللها، ولكن لالأ�صف فهي لتزال مو�صدة رغم 
منها  التي حرم  والتجهيزات  الإمكانيات  توفرها على كل 

رجال الرتبية  اأكرث من ع�صريتني.
الرجاء التدخل حلل هذا اللغز ولكم كامل ال�صكر.

تقبلوا، ال�صيد الوزير، فائق عبارات التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 27 جوان 2013

        عبد القادر بن �سامل
         ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:
التي  اأعاله،  باملرجع  اإليها  امل�صار  ر�صالتكم  على  عطفا 
تطرحون فيها ق�صية و�صعية دار املعلم بولية ب�صار، ي�صرفني 

اأن اأقدم لكم التو�صيحات التالية:
اأجنز  والتي  ب�صار  ببلدية  الكائنة  الأر�ص  قطعة  اإن   -  1
مل�صالح  قيمتها  ت�صديد  يتم  مل  املعلم  دار  مبنى  عليها 
اأمالك الدولة، من طرف املكتب الوطني لتعا�صدية عمال 
الرتبية والثقافة، وذلك نظرا لعجز امليزانية، وهذا الأمر عطل 

قرار الإن�صاء حتى ت�صبح مهيكلة ب�صفة ر�صمية.
التقليدية  وال�صناعات  ال�صياحة  مديرية  متنح  مل   -  2
هذه  تكييف  لعدم  نظرا  املعلم  دار  ل�صتغالل  رخ�صة 

الأخرية مع القوانني واملعايري الفندقية املعمول بها.

وهو  التعا�صدية  مبادرة  من  امل�صروع  هذا  اإجناز  اإن   -  3
خا�ص بها كما ورد بيانه اأعاله.

عبارات  اأ�صدق  الأمة،  جمل�ص  ع�صو  ال�صيد  وتقبلوا، 
املودة والتقدير.

اجلزائر، يف 12 �صبتمرب 2013

عبد اللطيف بابا اأحمد     
       وزير الرتبية الوطنية

2 ( ال�سيد حممد نوا�سر
      ع�سو جمل�ص الأمة

       اإىل ال�سيد وزير الت�سال
منه  وخا�صة  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
املادتني 68 و71 من القانون الع�صوي رقم 99-02، املوؤرخ 
يف 08 مار�ص 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�ص ال�صعبي 
الوطني  وجمل�ص الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 

بينهما وبني احلكومة.
اأوجه �صوؤال كتابيا اإىل ال�صيد وزير الت�صال، هذا ن�صه:

وكالة  ملكتب  امل�صرفة  وغري  الالئقة  غري  الو�صعية  اإن 
الأنباء اجلزائرية بتمرنا�صت تدفعني اإىل اأن اأوجه اإليكم هذا 

ال�صوؤال الكتابي:
وزير  زيارة  خالل  تلقيناها  التي  الوعود  من  بالرغم  اإنه 
�صنة  مترنا�صت  لولية  مهل  نا�صر  ال�صيد  ال�صابق،  الإعالم 
2012 مع الوفد املرافق له، والتي تعهد من خاللها باإعادة 
بالتجهيزات  بتمرنا�صت  اجلزائرية  الأنباء  وكالة  مقر  تهيئة 
باملكتب  للمكلف  الدفع  رباعية  �صيارة  وتوفري  الالزمة، 
وتدعيم املكتب بالعن�صر الب�صري، لأنه حاليا ي�صرف عليه 
اإطار واحد متعاقد )نرجو تر�صيمه(، اإل اأن الوكالة مل حتظ 

بتلك الوعود اإىل حد الآن.
وتوفري  املكتب  تدعيم  على  �صوؤالنا  خالل  من  نلح  لهذا، 
املنطقة  من  ويكون  خا�صة،  الب�صري  والعن�صر  العمل  و�صائل 

كتابية اأ�سئلة   -  2
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خارج  من  ولي�ص  الأكفاء  واجلامعيني  بالإطارات  تزخر  التي 
الولية.

تقبلوا - معايل الوزير - �صوؤايل هذا ب�صدر رحب.

اجلزائر، يف 01 جويلية 2013

         حممد نوا�سر
     ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:
على  بال�صكر  اإليكم  اأتوجه  اأن   - بداية   - يل  اإ�صمحوا 
على  اجلزائرية  الأنباء  وبوكالة  الت�صال  بقطاع  اهتمامكم 
اخل�صو�ص، ملا تكت�صي من اأهمية باعتبارها امل�صدر الأ�صا�صي 
اأرجاء  كل  عرب  الوطنية  احلياة  حول  الإعالمية  للمعلومة 

الوطن.
اجلهوية  املكاتب  مقرات  فاإن  �صوؤالكم  عن  واإجابة 
جمال  يف  تاأخريا  عرفت  مترنا�صت،  مكتب  ومنها  للوكالة، 
لإعادة  �صامل  برنامج  �صبط  مت  لذلك  وال�صيانة،  التهيئة 
لو�صائل  الأولوية  اإعطاء  مع  املقرات،  هذه  و�صيانة  تهيئة 
الب�صري  العن�صر  وتاأهيل  الإعالمية  املعلومة  واإر�صال  جمع 

ملردودية اأكرب.
تعود النقائ�ص يف اإعادة تهيئة مقر مكتب ولية مترنا�صت 
مرا�صل،  وجود  عدم  ب�صبب  �صاغرا  طويلة  ملدة  بقائه  اإىل 
تقييم  ا�صتقبال عرو�ص  اأطلقت عملية  ت�صغيله  اإعادة  ومنذ 

الأ�صغال بغر�ص النطالق يف اإعادة التهيئة.
لإعادة  برنامج  تنفيذ  ب�صدد  الوكالة  باأن  علما  واأفيدكم 
تنظيم بع�ص املكاتب، من بينها مكتب مترنا�صت، مبا يتالءم 
منتوج  با�صتحداث  وتدعيمها  منطقة،  كل  خ�صو�صية  مع 

جديد باإدخال الرقمنة يف �صكل "الأك�صاك الرقمية".
اأما بخ�صو�ص الو�صعية املهنية ملرا�صل مكتب مترنا�صت، 
ول�صبب عامل املردودية ومتطلبات م�صتوى الأداء املهني مت 
اإ�صافية  فر�صا  ملنحه  مرات، وذلك  لعدة  ترب�صه  فرتة  متديد 
التثبيت  عملية  اأن  العلم  مع  املهني،  م�صتواه  من  للرفع 
امل�صوؤولني  من  امل�صتمر  التقييم  على  بناء  تتم  والرتقية 

املبا�صرين للمرا�صلني على م�صتوى املديريات اجلهوية.

�صيارات  تخ�صي�ص  انتظار  ويف  النقل،  لو�صائل  بالن�صبة 
الأنباء  وكالة  حاليا  تعمل  املنطقة،  طبيعة  ح�صب  منا�صبة 
ب�صيغة التكفل مب�صاريف النقل اأثناء املهام اإىل غاية جت�صيد 

الهدف �صالف الذكر.
         

           اجلزائر، يف 12 �صبتمرب 2013

        عبد القادر م�ساهل
             وزير الت�سال

بوتخيل يو�سف  ال�سيد   )3
 ع�سو جمل�ص الأمة

 اإىل ال�سيد وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف
حتية طيبة وبعد،

 68 واملادة  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
الربملان  عالقة  تنظيم  يحدد  الذي  الع�صوي،  القانون  من 
الأمة،  ملجل�ص  الداخلي  النظام  من   76 واملادة  واحلكومة، 
ي�صرفني اأن اأ�صع بني اأيديكم - �صيدي معايل وزير ال�صوؤون 

الدينية والأوقاف - ال�صوؤال الكتابي الآتي ن�صه:
كبريا  �صوطا  والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون  قطاع  قطع  لقد 
بف�صل املجهودات اجلبارة املبذولة من �صيادتكم وال�صاعية 
اإىل تطويره، باإعطاء دفع جديد ويف كافة امل�صتويات للخروج 

بنتائج فعالة واإيجابية ل�صالح املواطن واملجتمع اجلزائري.
طلبا  يحمل  هذا  الكتابي  �صوؤايل  فاإن  ذلك  على  وبناء 
بلعبا�ص  �صيدي  ولية  زفيزف،  بلدية  موطني  جميع  من 
والتي  بلديتهم،  م�صتوى  على  م�صجد  ا�صم  بتغري  واملتعلق 
تكفلت مديرية ال�صوؤون الدينية بالولية بو�صع ت�صمية لهذا 
فاإن  لالإ�صارة  الكبري".  "م�صجد حممد  ا�صم  امل�صجد حتت 

هذه الت�صمية لل�صيخ العالمة موجودة يف املنطقة.
الأمر الذي مل يتقبله �صكان املنطقة، لي�ص ل�صخ�ص ال�صيخ 
والعالمة رحمه اللـه )حا�صا للـه(، واإمنا ما اأراده مواطن بلدية 

زفيزف هو اأن يحمل ا�صم امل�صجد اأحد علماء املنطقة.
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�صيدي الوزير،
يلبي هذه  ما  ال�صوؤال  اإجابتكم على هذا  اأن جند يف  اأملنا 
الرغبة خا�صة من مثلكم الذين يقدرون هذه امل�صاعي، و�صكرا.
تقبلوا مني - معايل الوزير - اأ�صمى عبارات التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 23 جويلية 2013

          يو�سف بوتخيل
        ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:
حتية طيبة مباركة، وبعد؛

الذي   2013 اأوت   27 يف  املوؤرخ  اإر�صالكم  فبموجب 
تف�صلتم - م�صكورين - بطرحه حول ت�صمية م�صجد حممد 
الكبري ببلدية �صفيزف، ي�صرفني اأن اأتوجه لكم اأول بجزيل 
ال�صكر على اهتمامكم بهذا املو�صوع، واأوافيكم بالرد عما 

تف�صلتم بطرحه.
)حي  ال�صفيزف  ببلدية  الكبري  حممد  �صيدي  م�صجد 
الإدارة ل�صالة  فتحته  بلعبا�ص  �صيدي  بولية  575 �صكن( 
اجلمعة ب�صفة م�صجد حملي جامع مبقت�صى القرار الوزاري 
رقم 236 املوؤرخ يف 27 ماي 2013 على اأ�صا�ص ملف اإداري 

متكامل يحوي حم�صر ت�صمية امل�صجد.
فالإدارة ل ت�صمي امل�صجد ولكنها تتبنى الت�صمية التي 
مع  متوافقة  كانت  اإذا  امل�صجدية   الدينية  اللجنة  تقرتحها 

املرجعية الدينية الوطنية.
واإن ت�صمية م�صجد �صفيزف با�صم حممد الكبري نابع من 
عمق ح�صاري راق، فمحمد الكبري هو الباي حممد عثمان 
الكبري الذي حكم بايلك الغرب ب�صفته بايا من �صنة 1779 
اإىل 1797 وحتت قيادته ومب�صاركة جي�ص طلبة الزوايا القراآنية 
مت حترير مدينة وهران من ال�صتعمار الإ�صباين الذي احتل 
 1792 اإىل   1505 من  الزمان  من  قرنني  طيلة  املدينة  هذه 
حيث وقع حممد الكبري معاهدة ا�صت�صالم مع ملك اإ�صبانيا 

يف 12 �صبتمرب 1792.
حممدا  فاإن  وال�صيا�صية،  احل�صارية  زعامته  عن  وف�صال 
يف  الدين  علماء  من  عاملا  كان  مليانة،  مبدينة  املولود  الكبري 
اجلزائر يت�صف بالتزام ال�صورى يف قراراته، واحرتام اأهل الذمة 
واأهل ال�صلح، وال�صفح عن املذنبني التائبني، والوفاء بالعهد، 

والتعجيل باملعروف، واجلود وال�صخاء واحلزم وال�صجاعة.
عامل  ا�صم  مل�صجدهم  اختاروا  اأن  �صفيزف  لأهل  فهنيئا 
بهذا احلجم، ومرحى لهم ح�صن الختيار، وهل لدى الأخ 
النائب من ا�صم لهذا امل�صجد يجد اأن اأهل بلدية �صفيزف 
يف�صلونه على حممد الكبري؟ ل ندري! وهل متلك الإدارة 
حق م�صادرة اختيار جمعية متثل املجتمع املدين؟ اللـهم ل.

اجلزائر، يف 12 �صبتمرب 2013

             غالم اللـه بوعبد اللـه
       وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف

ال�سيد عبد القادر زروقي  )4
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير ال�سكن والعمران واملدينة
طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، واملادتني 68 و71 من 
القانون الع�صوي رقم 99 – 02، املوؤرخ يف 08 مار�ص 1999، الذي 
يحدد تنظيم املجل�ص ال�صعبي الوطني وجمل�ص الأمة، وعملهما، 
اأن  ي�صرفني  احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذلك 

اأوجه اإىل �صيادتكم املحرتمة ن�ص ال�صوؤال الكتابي التايل:
لديوان  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  من  �صكوى  على  -بناء 
مت  اأنه  فيها  يعلنون  غليزان،  لولية  العقاري  والت�صيري  الرتقية 
توزيع �صكنات ترقوية مل�صروع 61 فيال ببلدية م�صتغامن )امل�صروع 
قام  العام  املدير  اإن  حيث  م�صتغامن(،  ببلدية  غليزان  لديوان 
بتوزيع هذه  ـ  الإ�صهار  القانونية ول  بالإجراءات  املرور  ـ دون 

ال�صكنات على بع�ص الأفراد يدعي اأنهم اإطارات الدولة.
�صيدي الوزير،

القائمة  بهذه  للخروج  اتخذت  التي  الإجراءات  ماهي 
علما باأنه جرت هذه العملية دون اإعالم ول �صحافة؟ 
لكم مني ـ معايل الوزير ـ فائق التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 25 �صبتمرب 2013

         عبد القادر زروقي
        ع�سو جمل�ص الأمة
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جواب ال�سيد الوزير:
من خالل اإر�صالكم امل�صار اإليه يف املرجع اأعاله، تف�صلتم 
بطرح �صوؤال كتابي، يتعلق بادعاءات اأع�صاء جمل�ص اإدارة 
املدير  باأن  غليزان،  لولية  العقاري  والت�صيري  الرتقية  ديوان 
العام قام بتوزيع ال�صكنات الرتقوية مل�صروع 61 فيال ببلدية 
الدولة،  اإطارات  اأنهم  يدعي  الأفراد  بع�ص  على  م�صتغامن، 

دون اللجوء اإىل الإجراءات املعمول بها يف هذا املجال.
باأنه  علمكم  اإىل  اأنهي  اأن  ي�صرفني  اإر�صالكم،  على  ردا 
الأع�صاء  جمموعة  من  وردتكم  التي  املعلومات  باأن  تاأكد 
املعنيني بخ�صو�ص هذا امل�صروع، والتي ت�صري اإىل اأن املدير 
العام لديوان الرتقية والت�صيري العقاري لولية غليزان، قام 
بتوزيع ال�صكنات املعنية، دون املرور بالإجراءات القانونية، 
هي معلومات غري �صحيحة، وهذا اعتبارا لالأدلة التي اأفادين 
بها املدير العام والتي تبني دون اأدنى �صك اأنه قام بالفعل 
باتباع الإجراءات اخلا�صة بالإ�صهار يف عملية بيع ال�صكنات 

الرتقوية املعنية من خالل اإعالنها يف جريدتني يوميتني.
تف�صلوا، ال�صيد الع�صو الفا�صل، بقبول فائق عبارات التقدير.

اجلزائر، يف 02 دي�صمرب 2013
عبد املجيد تبون     

      وزير ال�سكن والعمران واملدينة

�سابني القادر  عبد  ال�سيد   )5
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير التجارة
 68 واملادتني  الد�صتور،  من   134 املادة  لأحكام  طبقا 
 08 املوؤرخ يف   ،02 –  99 رقم  الع�صوي  القانون  من  و71 
مار�ص 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�ص ال�صعبي الوطني 
الوظيفية  العالقات  وكذلك  وعملهما،  الأمة،  وجمل�ص 
معاليكم  على  اأطرح  اأن  ي�صرفني  احلكومة،  وبني  بينهما 

�صوؤال كتابيا التايل ن�صه:
�صيدي الوزير،

اجلملة  �صوق  تخ�ص  معاليكم  اإىل  نرفعها  التي  الق�صية 
اإن  تيبازة، بحيث  لبلدية احلطاطبة بولية  والفواكه  للخ�صر 
هذا ال�صوق م�صري من طرف �صركة منذ اأكرث من 20 �صنة؛ 
الت�صيري،  نقائ�ص يف  عدة  هناك  اأن  نالحظ  ولالأ�صف  لكن 

كما اأن هناك عدة �صكاوي من طرق الزبائن �صد الت�صرفات 
الالاأخالقية من طرف املدير واأعوانه.

املدخول  عن  الت�صريح  عدم  هنالك  اأن  اخلطري  والأمر 
اأن  ي�صرح  املدير  هذا  اإن  بحيث  ال�صوق،  لهذا  احلقيقي 
املدخول ال�صنوي الإجمايل هو 150.000.000 دج �صنويا.
عندما قمتم، معايل الوزير، بزيارة تفقدية لهذا ال�صوق، 
التقيت  املرافق،  الوفد  يف  معكم  حا�صرا  اأنا  كنت  بحيث 
اأن  باأنهم قادرون على  ببع�ص املزايدين، الذين �صرحوا يل 

يدفعوا اأكرث من 200.000.000 دج �صنويا.
و�صوؤايل ملعاليكم هو: ماهي الإجراءات اأو التدابري التي 
�صتتخذها الوزارة من اأجل التقييم احلقيقي لل�صوق يف اإطار 

مزايدة علنية �صفافة؟
تقبلوا مني فائق التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 21 اأكتوبر 2013

       عبد القادر �سابني
      ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:
يف البداية اأ�صكركم على اهتمامكم بقطاع التجارة وعلى 
�صوؤالكم الوجيه حول �صوق اجلملة للخ�صر والفواكه لبلدية 

احلطاطبة بولية تيبازة.
يف هذا ال�صاأن، يجدر التذكري باأن هذه ال�صوق دخلت حيز 
�صوق  ملوؤ�ص�صة  1993، وهي ملك  فيفري  �صهر  اخلدمة منذ 
 )EPE EMAGFEL( احلطاطبة  والفواكه  للخ�صر  اجلملة 
وهي امل�صوؤولة عن ت�صيريها، وهذه املوؤ�ص�صة بدورها مت اإحلاقها، 
ابتداء من �صهر اأكتوبر 2012، باملوؤ�ص�صة العمومية القت�صادية 
مت  والتي  التجارة،  وزارة  و�صاية  املو�صوعة حتت   )Magros(
اإن�صاوؤها من طرف ال�صلطات العمومية لإجناز وت�صيري اأ�صواق 

اجلملة ذات البعد الوطني واجلهوي.
حيث تتوفر موؤ�ص�صة )EMAGFEL( على اإدارة  وهيئات 
على  ال�صهر  هي  الأ�صا�صية  مهمتها  ب�صرية  وموارد  ت�صيري 
 86 املوؤ�ص�صة  هذه  ت�صّغل  اإذ  ال�صوق،  �صري  ح�صن  �صمان 
النظر  بغ�ص  هذا  متعاقدين،  اأعوان  و09  دائمة  ب�صفة  عونا 
عن منا�صب العمل غري املبا�صرة التي توفرها هذه املوؤ�ص�صة 

داخل ال�صوق واملقدرة بحوايل 1000 من�صب.
وكون هذه املوؤ�ص�صة هي املالكة وامل�صرّية ل�صوق اجلملة للخ�صر 
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ت�صيريها  يف  تخ�صع  ل  ال�صوق  هذه  فاإن  باحلطاطبة،  والفواكه 
لنظام املزايدة العلنية كما هو احلال عليه بالن�صبة لأغلب اأ�صواق 
اجلملة والأ�صواق املغطاة وكذا الأ�صواق الأ�صبوعية التي متلكها 

اجلماعات والتي متنح مل�صرييها عن طريق املزاد العلني.
وفقا  فتم�صك  املوؤ�ص�صة  هذه  مداخيل  يخ�ص  فيما  اأما 
ملختلف  تخ�صع  بذلك  وهي  التجارية  املحا�صبة  لأحكام 
اإجراءات الرقابة من طرف هيئات الت�صيري الداخلية وكذا 

الهيئات اخلارجية املوؤهلة قانونا.
واملتعلق  �صوؤالكم  من  الآخر  ال�صق  يخ�ص  فيما  اأما 
فاأعلمكم  ال�صوق،  م�صريي  ت�صرفات  من  الزبائن  ب�صكاوي 
�صكوى،  اأية  تتلق  مل  اخلارجية  اأو  املركزية  م�صاحلي  باأن 
�صواء من طرف الوكالء النا�صطني يف ال�صوق اأو من طرف 
امل�صالح الأمنية املختلفة، بخ�صو�ص ت�صرف ل اأخالقي من 
هذه  عالقات  واأن  ل�صيما  امل�صرّية،  املوؤ�ص�صة  م�صتخدمي 
الأخرية مع الوكالء ي�صبطها دفرت �صروط يتم الإم�صاء عليه 
املر�صوم  لأحكام  طبقا  وذلك  وقبل«،  »ُقراأَ  عبارة  كتابة  مع 
الذي   2012 مار�ص   6 املوؤرخ يف  رقم111-12،  التنفيذي 
التجارية  الف�صاءات  وتنظيم  اإن�صاء  وكيفيات  �صروط  يحدد 
وممار�صة بع�ص الأن�صطة التجارية، كما اأن حميط ال�صوق قد 
مت حتديده بقرار ولئي مينع ممار�صة اأي ن�صاط جتاري يف حميط 

ال�صوق اأو على م�صتوى الأر�صفة.
والوكالء  املُ�صرّية  املوؤ�ص�صة  بني  العالقات  وباعتبار 
النا�صطني يف ال�صوق عالقات جتارية حم�صة، فاإن النزاعات 
التي قد تن�صب عنها تخ�صع للف�صل فيها من طرف الهيئات 
الق�صائية املخت�صة، مثلما كان عليه احلال فيما �صبق بالن�صبة 

للعديد من النزاعات التجارية املماثلة.
ال�صيد ع�صو جمل�ص الأمة املحرتم،

مكلفة  عمومية  موؤ�ص�صة  با�صتحداث  احلكومة  قرار  اإن 
باإن�صاء وت�صيري اأ�صواق اجلملة يندرج يف اإطار �صيا�صة ال�صلطات 
بتنظيم وت�صيري الأ�صواق  التكفل اجليد  اإىل  الرامية  العمومية 
واإن�صاء ف�صاءات جديدة ع�صرية، وذلك بهدف الق�صاء على 
العجز امل�صجل يف املن�صاآت التجارية، من جهة، وتوفري ف�صاءات 
جتارية لئقة ت�صمن ملرتاديها ممار�صة خمتلف معامالتهم التجارية 

يف اأح�صن الظروف املمكنة، من جهة اأخرى.
ويف هذا ال�صياق، فاإن وزارة التجارة على كل م�صتوياتها، 
التجار يف  فئة  وان�صغالت  �صاغية لهتماماتكم  اآذان  كلها 
اأف�صل  توفري  والعمل على  العمومية  �صبيل حت�صني اخلدمة 

ال�صروط املمكنة على م�صتوى الف�صاءات التجارية.
ع�صو  ال�صيد  ـ  تقبلوا  بالقطاع،  اهتمامكم  لكم  �صاكرا 

جمل�ص الأمة ـ فائق التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 08 دي�صمرب 2013

       م�سطفى بن بادة 
          وزير التجارة

    

لبي�ص ال�سالم  عبد  ال�سيد   )6
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير الرتبية الوطنية
طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، وطبقا للمادة 72 
 1419 عام  املوؤرخ   ،02 –  99 رقم  الع�صوي  القانون  من 
ال�صعبي  املجل�ص  ينظم  الذي   ،1999 مار�ص   08 املوافق 
الوطني وجمل�ص الأمة، وعملهما، وكذلك العالقات بينهما 

وبني احلكومة، وطبقا للنظام الداخلي؛
معايل الوزير،

نوعية  اإجناز هياكل ذات  بولية اجللفة  الرتبية  يعرف قطاع 
جيدة وكذا توفري جتهيز كعوامل للدفع بالأداء الرتبوي اإىل ماهو 
اأح�صن، اإل اأنه يالحظ اأن اإدارة مديرية الرتبية مازالت تعاين 
من التعيني يف الوظائف النوعية مثل: اأمني عام مديرية الرتبية 
، ملا لهذا الأخري من دور يف التن�صيق بني خمتلف م�صالح هذه 
املديرية وكذا �صغور منا�صب عديدة لروؤ�صاء امل�صالح واملكاتب.
اإن العمل على التعيني يف هذه املنا�صب يعني بالدرجة الأوىل 

ال�صتقرار وتوزيع املهام الكبرية بني املدير وبقية الإطارات.
معايل الوزير،

هوؤلء  تعيني  اأجل  من  املتخذة  الإجراءات  ماهي 
الإطارات علما اأن ال�صغور طال اأمده؟

تقبلوا ـ معايل الوزير ـ فائق الحرتام والتقدير.

اجلزائر، يف 26 نوفمرب 2013

       عبد ال�سالم لبي�ص
       ع�سو جمل�ص الأمة
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جواب ال�سيد الوزير:
عطفا على اإر�صالكم املنّوه به يف املرجع اأعاله، املت�صمن 
العليا  املنا�صب  يف  ال�صغور  بو�صعية  يتعلق  كتابيا  �صوؤال 
روؤ�صاء  عام،  )اأمني  اجللفة  لولية  الرتبية  مبديرية  الهيكلية 
يلي  فيما  اأوافيكم،  اأن  ي�صرفني  مكاتب(،  روؤ�صاء  م�صالح، 

بالتو�صيحات املت�صلة بهذه الق�صية:
راجع  واملكاتب  امل�صالح  بع�ص  يف  امل�صجل  ال�صغور  اإن 
لعدم وجود موظفني تتوفر فيهم ال�صروط القانونية كاملوؤهل 
للن�صو�ص  وفقا  فيها،  للتعيني  املطلوبة  والأقدمية  العلمي 
التنظيمية ل�صيما املر�صوم التنفيذي رقم 95 – 94، املوؤرخ 
يف 1995/03/25، املعدل واملتمم باملر�صوم التنفيذي رقم 
05 – 395، املوؤرخ يف 2005/10/09، الذي يحدد قائمة 
لوزارة  التابعة   املركزية،  غري  املنا�صب  يف  العليا  املنا�صب 
عليها،  والتعيني  بها  اللتحاق  و�صروط  الوطنية  الرتبية 
والذي كان ين�ص �صراحة على اأن التعيني يف هذه املنا�صب 

ي�صرتط �صهادة علمية، خربة مهنية ورتبا حمدودة.
وحلل هذا الإ�صكال بادرت وزارة الرتبية الوطنية باإ�صدار 
ن�ص جديد يتمثل يف املر�صوم التنفيذي رقم 13 – 159، 
املنا�صب  قائمة  يحدد  الذي   ،2013/04/15 يف  املوؤرخ 
الوطنية  الرتبية  لوزارة  اخلارجية  للم�صالح  التابعة  العليا 
و�صروط اللتحاق بهذه املنا�صب وكذا الزيادة ال�صتدللية 
املرتبطة بها، والذي األغى بع�ص ال�صروط املت�صددة، مما ي�صمح 

ب�صد هذا ال�صغور من خالل التعيني على هذه املنا�صب.
الرتبية  مديريات  جميع  مبرا�صلة  الوزارة  قامت  وعليه، 
قبل  املنا�صب  هذه  على  والتعيني  الو�صعية  هذه  ل�صبط 

تاريخ 2014/01/30.
واإذ اأرجو اأن تكون الإجابة قد اأوفت بالغر�ص املطلوب، 
تف�صلوا، ال�صيد ع�صو جمل�ص الأمة، بقبول عبارات الحرتام 

والتقدير.

اجلزائر، يف 05 جانفي 2014

عبد اللطيف بابا اأحمد     
      وزير الرتبية الوطنية

لبي�ص ال�سالم  عبد  ال�سيد   )7
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيدة وزيرة الت�سامن الوطني والأ�سرة وق�سايا املراأة
طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، وطبقا للمادة 72 
 1419 عام  املوؤرخ   ،02 –  99 رقم  الع�صوي  القانون  من 
ال�صعبي  املجل�ص  ينظم  الذي   ،1999 مار�ص   08 املوافق 
الوطني وجمل�ص الأمة، وعملهما، وكذلك العالقات بينهما 

وبني احلكومة، وطبقا للنظام الداخلي؛
معايل الو زيرة،

رغم احلاجة املا�صة ملنا�صب يف اإطار ال�صبكة الجتماعية 
والتكفل بفئة املعاقني مل ت�صتفد ولية اجللفة من منا�صب 
مالية لتغطية العجز منذ �صنة 2006 حيث فاق جممل الطلبات 

ال�صاغرة. املنا�صب  ا�صتعمال  عدم  وكذا  طلب   64000
معايل الوزيرة،

الولية  ا�صتفادة  عدم  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب  ماهي 
من هذه املنا�صب وهل �صيتم التكفل بهذا النق�ص واإعطاء 
الرتخي�ص  وكذا  الفارق  لتدارك  اإ�صافية  ح�صة  الولية 

ل�صتعمال املنا�صب ال�صاغرة؟
تقبلوا فائق ال�صكر والحرتام. 

اجلزائر، يف 26 نوفمرب 2013

      عبد ال�سالم لبي�ص
     ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيدة الوزيرة:
لقد تف�صلتم بتوجيه ال�صوؤال الكتابي التايل:

»رغم احلاجة املا�صة ملنا�صب يف اإطار ال�صبكة الجتماعية 
والتكفل بفئة املعاقني، مل ت�صتفد ولية اجللفة من منا�صب 
جممل  فاق  حيث   ،2006 �صنة  منذ  العجز  لتغطية  مالية 
املنا�صب  ا�صتعمال  عدم  وكذا  طلب   64000 الطلبات 

ال�صاغرة.
الولية  ا�صتفادة  عدم  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب  ماهي 
من هذه املنا�صب وهل �صيتم التكفل بهذا النق�ص واإعطاء 
الرتخي�ص  وكذا  الفارق  لتدارك  اإ�صافية  ح�صة  الولية 

ل�صتعمال املنا�صب ال�صاغرة«؟
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اجلواب: 
بداية، اأتوجه اإىل �صيادتكم بجزيل ال�صكر لالهتمام الذي 
تولونه لقطاعنا على م�صتوى ولية اجللفة ب�صفة عامة ولذوي 
الحتياجات اخلا�صة وكذا الفئة املعنية بال�صبكة الجتماعية 

ب�صفة خا�صة، والتي تدخل يف �صميم اهتماماتنا.
ويف هذا الإطار، ي�صرفني اأن اأوافيكم باملعطيات الآتية:

1 - املنحة اجلزافية للت�صامن )AFS(: اإن احل�صة املخ�ص�صة 
لولية اجللفة يف بداية �صنة 2006 هي 12171 من�صبا؛ ومن 
للح�صة  برفع  الولية  ا�صتفادت   ،2013 غاية  اإىل   2006
مق�صمة   ،٪ 148 بـ  زيادة،  يعادل  ما  من�صبا،   18129 بـ: 

كما يلي:
�صنة 2006: ح�صة اإ�صافية بـ 10128 من�صبا؛
�صنة 2008: ح�صة اإ�صافية بـ 3605 منا�صب؛

�صنة 2009: ح�صة اإ�صافية بـ 69 من�صبا؛
�صنة 2012: ح�صة اإ�صافية بـ 4000 من�صب؛

�صنة 2013: ح�صة اإ�صافية بـ 300 من�صب.
 )DAIS( الجتماعي  الإدماج  ن�صاطات  جهاز   -  2

ا�صتفادت الولية من احل�ص�ص الإ�صافية التالية: 
�صنة 2010: 3579 من�صبا؛
�صنة 2011: 1931 من�صبا؛
�صنة 2012: 700 من�صب.

)PID( ا�صتفادت الولية  ال�صهادات  - جهاز حاملي   3
من احل�ص�ص التالية: 

�صنة 2010: 1059 من�صبا؛
�صنة 2011: 1110 منا�صب؛
�صنة 2012: 1000 من�صب.

من  الولية  ا�صتفادت  البي�صاء  اجلزائر  جهاز   -  4
احل�ص�ص التالية: 

�صنة 2010: 23 م�صروعا؛
�صنة 2011: 154 م�صروعا؛

�صنة 2012: 69 م�صروعا.
العاملة  لليد  املكثف  ال�صتعمال  ذي  الأ�صغال  جهاز 

 :)TUP-HIMO(
�صنة 2010: 33 م�صروعا؛
�صنة 2011: 27 م�صروعا؛

�صنة 2012: 109 م�صاريع.
 :)DEV-COM( جهاز التنمية الجتماعية 

�صنة 2010: 02 م�صروعان؛
�صنة 2011: 13 م�صروعا؛
�صنة 2012: 08 م�صاريع.

لولية  م�صاحلي  خ�ص�صت  فلقد   ،2013 بعنوان  اأما 
اجللفة غالفا ماليا اإ�صافيا يقدر بـ 1.048.097.000.00دج 

مق�صم على النحو التايل:
من�صب    ،)PID(  2100 ال�صهادات  حاملي  جهاز   -

بغالف مايل: 247.812.000.00 دج،
- جهاز  اجلزائر البي�صاء،  190 م�صروعا بغالف مايل: 

دج،  651.415.000.00
لليد  املكثف  ال�صتعمال  ذي  الأ�صغال  جهاز   -
العاملـة )PUT-HIMO( 50 م�صروعا بغالف مايل: 

00.000.000.001 دج،
)DAIS(، من�صبا  ن�صاطات الإدماج الجتماعي  - جهاز 

ملدة 6 �صنوات بغالف مايل 23.112.000.00 دج؛
- جهاز التنمية الجتماعية،  03 م�صاريع بغالف مايل 

دج؛  10.800.000.00
- املنحة اجلزافية للت�صامن )AFS( 300 من�صب بغالف 

مايل 00.000.859.41دج.
فيما يتعلق بال�صطر الثاين ل�صوؤالكم واملتعلق بالرتخي�ص 
اأن  مل�صاحلي  �صبق  فلقد  ال�صاغرة،  املنا�صب  ل�صتعمال 
اأجل  من   ،2013 جانفي  �صهر  يف  الوليات  كل  را�صلت 
اإر�صال قوائم امل�صتفيدين الذين غادروا جهاز اأن�صطة الإدماج 
الجتماعي من اأجل حتويلها ملنا�صب جديدة لفائدة الولية، 
و�صيتم اإ�صعار الولية باملنا�صب الإ�صافية الناجتة عن عملية 
التطهري التي با�صرتها ذات امل�صالح وذلك خالل الثالثي 

الأول من �صنة 2014.
تقبلوا، ال�صيد ع�صو جمل�ص الأمة، فائق عبارات التقدير 

والحرتام.

اجلزائر، يف 06 جانفي 2014

       �سعاد بن جاب اللـه
     وزيرة الت�سامن الوطني 

      والأ�سرة وق�سايا املراأة
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لبي�ص ال�سالم  عبد  ال�سيد   )8
ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف
طبقا لأحكام املادة 134 من الد�صتور، وطبقا للمادة 72 
 1419 عام  املوؤرخ   ،02 –  99 رقم  الع�صوي  القانون  من 
ال�صعبي  املجل�ص  ينظم  الذي   ،1999 مار�ص   08 املوافق 
بينهما  العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�ص  الوطني 

وبني احلكومة، وطبقا للنظام الداخلي؛
معايل الوزير،

 1433 يف  املوؤرخ    ،06-12 رقم  القانون  �صدور  بعد 
املوافق لـ 12 جانفي 2012، املتعلق باجلمعيات، بقي اإن�صاء 
اجلمعيات الدينية موؤجال اإىل غاية �صدور ن�ص خا�ص طبقا 

للمادة 47.
لقد مر حوايل �صنتني من �صدور هذا القانون.

معايل الوزير، 
لإن�صاء  التنظيمية  اخلا�صة  الن�صو�ص  �صرتى  متى 

جمعيات دينية النور؟
تقبلوا - معايل الوزير - فائق ال�صكر والحرتام.

اجلزائر، يف 26 نوفمرب 2013

      عبد ال�سالم لبي�ص
     ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:
حتية طيبة مباركة، وبعد؛

فبموجب اإر�صالكم املوؤرخ يف 04 دي�صمرب 2013 الذي 
تف�صلتم م�صكورين بطرحه حول قانون اجلمعيات الدينية، 

ي�صرفني اأن اأبعث اإليكم الإجابة:
12 يناير  12- 06، املوؤرخ يف  47 من القانون رقم  املادة 
2012، واملتعلق باجلمعيات، ن�صت على تاأ�صي�ص اجلمعيات 
مرور  بعد  خا�ص،  نظام  اإىل  يخ�صع  الديني  الطابع  ذات 
حوايل �صنتني من �صدور القانون مل ير هذا الن�ص اخلا�ص 

النور، ملاذا؟
يف  املوؤرخ   ،06 -12 رقم  القانون  �صدور  بعد  مبا�صرة 
واملتعلق   ،2012 يناير   12 املوافق   1433 عام  �صفر   18
اخلا�ص  الن�ص  م�صروع  اإعداد  يف  ال�صروع  مت  باجلمعيات، 

الوزارية،  دائرتنا  قبل  من  الديني  الطابع  ذات  باجلمعيات 
درا�صة  يف  بها  املعمول  الإجراءات  ا�صتيفاء  مت  بحيث 

الن�صو�ص على م�صتوى الأمانة العامة للحكومة.
على  الن�ص  م�صروع  برمج   2012 دي�صمرب   12 وبتاريخ 
جمموعة  ت�صجيل  مت  اأين  املوقر،  احلكومة  جمل�ص  م�صتوى 
من املالحظات من قبل ال�صادة اأع�صاء احلكومة، وبعد هذا 
العامة  الأمانة  م�صتوى  على  جل�صات  عدة  عقدت  التاريخ 
للحكومة للتكفل باملالحظات امل�صجلة بغية �صبط م�صروع 
امل�صادقة  هذه  عليه،  امل�صادقة  اإجراءات  وا�صتكمال  الن�ص 
عليكم  وال�صالم  الآجال،  اأقرب  يف  تتم  اأن  نرجو  التي 

ورحمة اللـه وبركاته.

      اجلزائر، يف 12 جانفي 2014
            

              غالم اللـه بوعبد اللـه
      وزير ال�سوؤون الدينية والأوقاف
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