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

ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
ال�صادة م�صاعدوهم،

زميالتي، زمالئي،
م�صروع  عر�ض  هذه  جل�صتنا  اأعمال  جدول  يقت�صي 
النقا�ض  وفتح   2015 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون 

حوله.
بداية نطلب من ال�صيد وزير املالية تقدمي  وعر�ض م�صروع 

القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015، تف�صل.

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

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�ض الأفا�صل،

ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
م�صروع  اليوم  اأمامكم  اأقدم  اأن  ال�صرف  دواعي  ملن  اإنه 
ا�صتكمال  بعد   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون 
الت�صريعي على م�صتوى الغرفة الأوىل، واإنها ملنا�صبة  امل�صار 
هامة اأن يقوم جمل�صكم املوقر مبناق�صة هذا الن�ض الأ�صا�صي، 
الذي �صي�صاهم يف توفري و�صائل العمل ال�صرورية للحكومة، 
القت�صادية والجتماعية  التحديات  لتمكينها من مواجهة 
اإطار تعزيز الأعمال التي متت  التي تواجهها بالدنا، �صمن 
وجديدة  اأخرى  باأعمال  القيام  وكذا  قبل،  من  مبا�صرتها 

لتج�صيد تنمية متجان�صة م�صتدامة على جميع امل�صتويات.
ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع  ي�صكل 
احللقة الأوىل �صمن م�صار تنفيذ الربنامج اخلما�صي   2015
عن  اأي�صا  يك�صف  الذي  الربنامج  وهو   ،2019  -  2015
منذ  املبذول  اجلهد  ملوا�صلة  العمومية  ال�صلطات  اإرادة 
والتكفل  القت�صادية  التنمية  حيث  من  ع�صرية،  من  اأكرث 

بالحتياجات الأ�صا�صية للمواطن.
ولعل من مظاهر هذه الإرادة، ت�صخري املوارد املالية للدولة 

 حم�سر اجلل�سة العلنية الثامنة
املنعقدة يوم الإثنني 17 حمرم 1436
املوافق 10 نوفمرب 2014 )�سباحا(

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

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير املالية؛  

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية؛  
- ال�صيدة وزيرة الرتبية الوطنية؛  

- ال�صيد وزير ال�صباب؛  
- ال�صيد وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف؛  

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  
 

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة التا�سعة 
والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني  م�ساء
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بهدف ت�صجيع خلق منا�صب ال�صغل والرثوة وحت�صني الإطار 
والرتبية  ال�صحة  جمالت  يف  ل�صيما  للمواطن،  املعي�صي 
�صرطا  ت�صكل  التي  التحتية  البنية  تدعيم  وكذا  وال�صكن 

�صروريا لتحقيق التنمية.
ل�صنة  املالية  قانون  ن�ض  اإعداد  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
املخاطر  ا�صتمرار  يتبعه  دويل،  �صياق  يندرج �صمن   ،2015
النا�صئة  البلدان  منو  يف  امل�صتمر  التباطوؤ  عن  اأ�صا�صا  املرتتبة 
وعن التوترات اجليو�صيا�صية يف بع�ض الدول وتوا�صل واقع 
الن�صاط القت�صادي يف الدول املتقدمة، ل�صيما دول منطقة 
طلبها  على  �صلبا  يوؤثر  اأن  �صاأنه  من  الذي  ال�صيء  اليورو، 

الداخلي.
منو  وترية  ي�صجل  الدويل  القت�صاد  يزال  فال  بالفعل، 
بتح�صن  مدفوعة  تبقى  ذلك  من  بالرغم  والتي  معتدلة 
وكذا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  القت�صادي يف  الن�صاط 

بفعل اإعادة انتعا�ض الن�صاط يف بع�ض الدول النا�صئة.
على  النمو  عودة  نحو  للتوجه  حمال  ن�صهد  وباملقابل، 

م�صتوى القت�صاديات الأ�صا�صية ملنطقة اليورو.
لقد متت مراجعة ن�صبة النمو العاملي، ح�صب اآخر توقعات 
املوؤ�ص�صات املالية الدولية نحو النخفا�ض، لت�صتقر يف حدود 

 .2015 يف   ٪ 3.3
الدول  طرف  من  مدفوعة  العاملي  النمو  وترية  �صتكون 
2015؛ ومن طرف  2014 و2.2 ٪ يف  املتقدمة بـ 1.8 ٪ يف 
4.4 ٪ يف  بـ  النمو  طور  التي هي يف  وتلك  النا�صئة  الدول 

.2015 يف  و5 ٪   2014
مزيدا  العاملي،  القت�صاد  اآفاق  ت�صهد  اأن  يحتمل  كما 
ا�صتمرار  بفعل  واملتو�صط،  القريب  املدى  الرتاجع على  من 
املخاطر  تقدير  يف  والنق�ض  اجليو�صيا�صية  ال�صطرابات 
املرتتبة عن الزيادات املالية، ارتفاع ن�صب الفوائد الأمريكية 
على املدى البعيد، والفارق ال�صلبي بني ال�صتثمار والتوفري 
وكذا �صعف النمو املحتمل، خا�صة يف الدول النا�صئة وتلك 
الت�صخم  ن�صبة  ا�صتمرار  اإىل  بالإ�صافة  النمو،  طور  يف  التي 

ال�صعيفة يف دول منطقة اليورو.
لل�صوق  الأخرية  التوترات  اأن  اإىل  اأي�صا  الإ�صارة  وجتدر 
هذا  تاأكد  ما  واإذا  الربميل،  اأ�صعار  برتاجع  توؤ�صر  النفطية 
بالن�صبة  احلال  يف  تهديدا  ي�صكل  اأن  دون  ومن  التوجه، 
تقوم  اإنذارا  ميثل  لبلدنا،  والداخلية  اخلارجية،  للتوازنات 

احلكومة بالتكفل به ب�صفة جدية.

�صيدي الرئي�ض، 
ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

قانون  لن�ض  الكربى  املحاور  عر�ض  قبل  اأ�صت�صمحكم 
و�صعية  عن  مقت�صبة  ملحة  لأقدم   ،2015 ل�صنة  املالية 

القت�صاد الوطني يف �صنة 2013.
مداخيلنا  �صهدت  اخلارجية:  التوازنات  م�صتوى  فعلى 

اخلارجية، ا�صتقرارا ن�صبيا �صنة 2013، مقارنة ب�صنة 2012.
ويلم�ض ذلك من خالل طبيعة ميزان املدفوعات الذي 

يعك�ض ال�صورة التالية:
- فائق يف امليزان التجاري بحوايل 7 ماليري دولر اأمريكي،
- ح�صاب جاري اإيجابي بـ 757 مليون دولر اأمريكي،

- ور�صيد اإجمايل مليزان املدفوعات املتوازن تقريبا 
دولر. مليون  بـ + 134 

194 مليار دولر  - جاري احتياطات ال�صرف مايعادل 
اإىل نهاية 2013، مقابل 190.7 مليار دولر يف نهاية 2012.
على م�صتوى التوازنات الداخلية: فقد اأثر انخفا�ض ن�صاط 
قطاع املحروقات الذي قارب 6 ٪ بكيفية �صلبية على النمو 
القت�صادي يف �صنة 2013 والذي و�صل يف ذات ال�صنة اإىل 
2.8 ٪، مقابل ٪3.3 يف 2012، يف حني اأن القطاعات الهامة 
مثل الفالحة وال�صكن والأ�صغال العمومية واخلدمات، قد 
�صجلت منوا معتربا، بلغ على التوايل 8.8 ٪ و6.6 ٪ و7.8 ٪، 
يف ظرف متيز بالرتاجع يف الت�صخم الذي و�صل اإىل 3.25 ٪ 

يف 2013، مقابل 8.89 ٪ يف 2012.
لقد متيزت ميزانية الدولة يف �صنة 2013 بالرتاجع يف ن�صبة 
عجز اخلزينة، مقارنة بالناجت الداخلي اخلام وذلك بـ 20.2 ٪ يف 
�صنة 2012 اإىل 13.4 ٪ �صنة 2013، �صمن �صياق املحافظة 
على ن�صبة معتربة من التحويالت الجتماعية املبا�صرة وغري 
املبا�صرة هو ما يناهز 4800 مليار دينار، اأي ما يعادل 60.5 

مليار دولر و30 ٪ من الناجت الداخلي اخلام ل�صنة 2013.
بالن�صبة ل�صنة 2014، تظهر املوؤ�صرات املتاحة، التوجهات 

التالية:
نهاية  اإىل  ي�صجل  اخلارجية،  التجارة  موؤ�صرات  ب�صاأن 
 ،2013 �صنة  يف  الفرتة  بنف�ض  مقارنة   ،2014 �صبتمرب 
انخفا�ض ن�صبي لعائدات ت�صدير املحروقات بـ - 1.2 ٪ التي 
انتقلت من 47.1 مليار دولر اأمريكي اإىل 46.5 مليار دولر 
اأمريكي، بفعل انخفا�ض مزدوج لل�صادرات من حيث احلجم 
وال�صعر وبارتفاع تدفقات الب�صائع امل�صتوردة اإىل 43.8 مليار 
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دولر، اأي بزيادة 4.5 ٪، مع الإ�صارة اإىل ميل كبري من حيث 
زيادات واردات املنتوجات الغذائية بـ 17.6 ٪.

لالأ�صهر  بالن�صبة  امليزانياتية  املوؤ�صرات  تطورات  ت�صجل 
ال�صبعة الأوىل ل�صنة 2014، ارتفاعا يف الإيرادات بـ 3.8 ٪، 
انخفا�ض يف حت�صيل  2013، مع  ل�صنة  الفرتة  بنف�ض  مقارنة 
اجلباية البرتولية بـ - 2.4 ٪، �صمن �صياق ارتفاع يف اجلباية 
اجلباية  انخفا�ض  بتعوي�ض  �صمح  مما   ،٪ 11.4 بـ  العادية 

البرتولية بالن�صبة للفرتة املعنية.
بن�صبة  الت�صخم  تراجع  فاإن  الأ�صعار:  تطور  بخ�صو�ض 
نهاية  اإىل   ٪ 4.15 مقابل   ،2014 �صبتمرب  نهاية  اإىل   ٪ 1.92
على  اأثر  الذي  الت�صخم  بتباطوؤ  املرتبط   ،2013 �صبتمرب 
املنتجات الغذائية، يوؤكد ا�صتمرار الرتاجع يف الوترية الذي 

بداأ يف ال�صنوات الفارطة.
بالنظر اإىل العنا�صر املتعلقة بال�صياق الداخلي واخلارجي 
الذي تعر�صت اإليه اأعاله، فاإن تاأثري ن�ض قانون املالية ل�صنة 

الآتية: املوؤ�صرات  اأ�صا�ض  على  اإعداده  مت  قد   2015
بالن�صبة  اأمريكيا،  دولرا   37 بـ  اخلام  البرتول  �صعر   -
بالن�صبة ملتو�صط  100 دولر  وبـ  ال�صريبي،  املرجعي  لل�صعر 

�صعر ال�صوق.
دينارا   79 بـ  اأمريكي(  دولر   – )دينار  مايل  تكافوؤ   -

للدولر الواحد.
- اإرتفاع حجم الواردات من الب�صائع بـ 4.54 ٪.
- زيادة يف حجم �صادرات املحروقات بـ 3.68 ٪.

خارج   ٪ 4.25 وبـ   ،٪ 3.42 بـ  اإجمايل  اقت�صادي  منو   -
املحروقات.

- تغيري يف موؤ�صر اأ�صعار ال�صتهالك بـ 3 ٪.
 2015 ل�صنة  بالن�صبة  الدولة  ميزانية  اإعداد  يندرج   -
�صمن م�صعى احرتازي وواقعي، يراعي القدرات القت�صادية  
فاإن من حيث الإيرادات والنفقات  للبالد؛ وعليه،  واملالية 
امليزانياتية �صتتكون ميزانية الدولة من الإيرادات امليزانياتية 
التي بلغت 4.684.6 مليار دينار، بزيادة 11.1 ٪، و�صتت�صكل 
بن�صبة 37 ٪ من اجلباية البرتولية، مقيدة يف امليزانية 
العادية  اجلباية  من   ٪ 63 وبـ  دينار،  مليار   1722.9 بـ 

دينار. مليار   2961.7
- ناجت اجلباية البرتولية الذي �صريتفع اإىل حدود 1722 
املحروقات،  كمية  ارتفاع  تاأثري  حتت  اأ�صا�صا  دينار،  مليار 

املوجهة للت�صدير يف �صنة 2015 )+ 3.7 ٪(.

- الإيرادات اجلبائية العادية التي �صرتتفع بحوايل 13 ٪، 
مليار   2961.7 اإىل  اأي من 2621.8 مليار دينار يف 2014 
عائدات  لرتفاع  املزدوج  التاأثري  حتت   ،2015 يف  دينار 
ال�صرائب املبا�صرة بـ 8.5 ٪ من جهة، وامل�صاهمات يف ميزانية 
الدولة وكذا عائدات م�صاهمات الدولة بـ 43.1 ٪ من جهة 

ثانية.
دينار  مليار   8858.1 بلغت  التي  امليزانياتية  النفقات   -
للت�صيري  بالن�صبة   ٪ 56 يعادل  ما  اإىل  تتفرع  بزيادة 15.7 ٪، 
ي�صاوي  ما  واإىل   ٪ 5.5 بزيادة  اأي  دينار،  مليار   4972 مببلغ 
44 ٪ بالن�صبة للتجهيز مببلغ 3885.8 مليار دينار، اأي بزيادة 

.٪ 32.1
ف�صتكون  دينار،  مليار   4972 مببلغ  للت�صيري:  بالن�صبة 

الزيادة فيها اأ�صا�صا بفعل:
الوظيف  م�صتخدمي  لأجور  الإجمالية  النفقات   -
زيادة  �صت�صجل  التي  دينار  مليار   2758.2 مببلغ  العمومي 

بن�صبة 9.3 ٪.
- نفقات اأجور م�صتخدمي الإدارة املركزية وغري املمركزة، 
�صتبلغ لوحدها 2104.4 مليار دينار، مقابل 1976.8 مليار 
دينار يف قانون املالية ل�صنة 2014، والتي �صت�صهد زيادة 

.2014 ل�صنة  املالية  بقانون  مقارنة  بـ 6.45 ٪، 
- حتت التاأثري املزدوج للتكفل باملنا�صب املالية اجلديدة 
الرتب  يف  التقدم  عن  املرتتب  وبالأثر  التكوين  وبناجت 
الأخرى،  الأجور  اإدراج  وبفعل  املهنية،  امل�صارات  �صمن 
ل�صيما املتعلقة باملوؤ�ص�صات العمومية ذات الطابع الإداري 
واملوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية، �صي�صل املبلغ الإجمايل لالأجور 
يف �صنة 2015، مقابل 2524.5 مليار  دينار  مليار   2758.2

.٪ 9.3 بزيادة  اأي  دينار املتوقعة بقانون املالية 2014، 
ذات  العمومية  املوؤ�ص�صات  فيها  مبا  الت�صيري:  اإعانات   -
ال�صت�صفائية،  واملوؤ�ص�صات  والتكنولوجي  العلمي  الطابع 
3.8 ٪، مقارنة بقانون  اأي بزيادة  778.7 مليار دينار،  �صتبلغ 
من  العتمادات  �صتنتقل  وبالتايل  2014؛  ل�صنة  املالية 
750.3 ٪ مليار دينار يف قانون املالية ل�صنة 2014 اإىل 778.7 

مليار دينار يف ن�ض قانون املالية ل�صنة 2015.
املوجهة  بالإعانات  تكفلها  الدولة  ميزانية  �صتوا�صل   -
للفئات اله�صة ودعم املواد واخلدمات القاعدية وكذا اأدوات 
ترقية ال�صغل، ويف هذا الإطار تتمثل التدخالت الجتماعية 

الأ�صا�صية للدولة يف:
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- تعوي�ض �صعر املاء الذي توفره وحدات حتلية مياه البحر 
دينار  مليار   34.6 مقابل  دينار،  مليار   37.5 �صيبلغ  والذي 
 11 بـ  2014، ويتعلق الأمر بالتكفل  يف قانون املالية ل�صنة 

وحدة لتحلية مياه البحر.
- دعم املتقاعدين مببلغ 226.3 مليار دينار، مبا يغطي فارق 
الدولة  وم�صاهمة  ال�صغرية  واملنح  املجاهدين  معا�صات  منح 
يف ال�صندوق الحتياطي للتقاعد والتعوي�صات والعالوات.
املحرومني؛  التالميذ  لفائدة  ميزانياتي  تخ�صي�ض   -
عالوة خا�صة مبجانية الكتاب املدر�صي واملطاعم واملكتبات 

املدر�صية مببلغ 41 مليار دينار.
- تخ�صي�ض مبلغ 1 مليار دينار لتمويل �صندوق املنحة 

الغذائية للن�صاء املعزولت.
ل�صيما  دينار،  مليار   310.5 بـ  املجمع  الحتياطي   -
الأدنى  الوطني  الأجر  تعريفة  ملراجعة  املايل  الأثر  لتغطية 
الأ�صخا�ض  حماية  املت�صمنة  بالأحكام  والتكفل  امل�صمون 
الذي  الأثر  اإىل  بالإ�صافة   ،٪ 100 بن�صبة  واملعوقني  امل�صنني 
يف  احلليب  وم�صحوق  القمح  اأ�صعار  تغيري  عن  يرتتب  قد 

ال�صوق الدولية.
توفري  اإىل  املالية  قانون  �صي�صعى  للتجهيز:  بالن�صبة   -
مبلغ  وي�صل  التنموية،  الربامج  لإجناز  املثلى  الظروف 
دينار،  مليار   479.7 اإىل   2015 ترخي�صات الربنامج ل�صنة 
مبا   ،2014 ل�صنة  املالية  بقانون  مقارنة   ،٪ 48.7 بزيادة  اأي 
اإجناز  مثل  هامة،  جتهيزية  م�صاريع  اإجناز  -خا�صة-  يغطي 
ا�صت�صفائية  مراكز  وت�صعة  العليا  لله�صاب  اللتفايف  الطريق 
ال�صيار  بالطريق  املوانئ  تربط  اخرتاقية  طرق  واإجناز  جامعية 
ويتعلق  احلديدية،  لل�صكك  قاعدية  وهياكل  -غرب  �صرق 
جبيالت  غار  وخط  ال�صرقي  املنجمي  اخلط  بازدواج  الأمر 
الذي هو قيد الدرا�صة وخط جديد يربط كال من الأغواط 
املبلغ  هذا  �صيغطي  كما  م�صعود،  وحا�صي  ورقلة  وغرادية، 
م�صكنا   50 منها  م�صكن،   150.000 اإجناز  عملية  اأي�صا 

م�صجلة لالإجناز مببلغ 165.6 مليار دينار.
يتفرع الربنامج اجلديد بالن�صبة للقطاعات الفرعية الآتية 
والتي �صتمثل 41.7 ٪ من ترخي�ض الربنامج الإجمايل اإىل:

- ال�صكك احلديدية بـ 432.7 مليار دينار.
- الطرق: 313.4 مليار دينار.

- ال�صكنات: 165.6 مليار دينار.
- الري: 118.5 مليار دينار.

- املخططات البلدية للتنمية: 100 مليار دينار.
- الرتبية: 91.5 مليار دينار.

- الهياكل الإدارية: 62.1 مليار دينار.
- التهيئة والتعمري: 56.1 مليار دينار.

- ال�صحة: 42.9 مليار دينار.
مليار   3885.8 ماقيمته   ،2015 �صنة  اعتمادات  �صتبلغ 

دينار، اأي بزيادة 32.1 ٪ وتت�صمن:
- برامج جديدة بقيمة 1178.2 مليار دينار، موجهة 
–خا�صة– لفائدة قطاعات ال�صكن والري والطاقة والرتبية 

والتكوين والتعليم العايل وال�صحة.
- برنامج جاري بـ 863.2 مليار دينار.

- مبلغ التكفل باإعادة التقييم بقيمة 760.7 مليار دينار.
بقيمة  القت�صادي  الن�صاط  لدعم  مالية  خم�ص�صات   -

دينار. مليار   811.9
 271.8 مببلغ  املتوقعة  غري  بالنفقات  التكفل  اإحتياطي 

مليار دينار.
بالن�صبة للقطاعات الفرعية التي متثل ح�صتها 53 ٪ من 
الإجمايل، اأي ما ميثل 2802.1 مليار دينار، فاإن اعتمادات 
تتوزع  فقط،  ال�صتثمار  لربنامج  واملوجهة  بها  املتعلقة  الدفع 

كالتايل:
- الري: بـ 279.7 مليار دينار.
- الطرق: 337.1 مليار دينار.

- ال�صكك احلديدية: 160 مليار دينار.
- الهياكل الإدارية: 209.2 مليار دينار.

- الرتبية: 133.5 مليار دينار.
- املخططات البلدية للتنمية: 100 مليار دينار.

- ال�صحة: 69.3 مليار دينار.
�صتمنح لمت�صا�ض  الأولوية  باأن  نذكر  اأن  الأهمية  ومن 
الربنامج اجلاري الذي يبلغ 15100 مليار دينار يف نهاية �صنة 

.2014
عجز  �صيمثل  والنفقات،  الإيرادات  تطور  اأ�صا�ض  على 
امليزانية يف 2015 ما قيمته 4173.4 مليار دينار، اأي بن�صبة 
– 22.1 ٪ من الناجت الداخلي اخلام، وعجز اخلزينة خارج 
�صندوق �صبط الإيرادات بن�صبة ٪22.2 من الناجت الداخلي 
تدعو  امليزانية،  يف  امل�صجلتني  العجز  ن�صبتي  اأن  غري  اخلام، 
املقيدة ويف  البرتولية غري  ناجت اجلباية  اإىل احت�صاب  اخلزينة 
الداخلي  الناجت  من   ٪ 8  – حدود  يف  �صتكونان  امليزانية، 
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اخلام ل�صنة 2015.
�صيرتاجع �صندوق �صبط الإيرادات يف نهاية �صنة 2015 
من   ٪ 23.4 ميثل  ما  وهو  دينار،  مليار   4429.3 يقارب  مبا 
مليار   5563.5 مقابل   ،2015 ل�صنة  اخلام  الداخلي  الناجت 
لإقفال  حت�صبا  دينار،  مليار  و5284.9   2013 ل�صنة  دينار 
�صندوق  متاحات  اإىل  اللجوء  بفعل   ،2014 املالية  ال�صنة 

�صبط الإيرادات، لتغطية عجز اخلزينة.
 1711.7 الدولة  مليزانية  الإجمالية  التحويالت  �صتبلغ 
ميزانية  من   ٪ 20 ن�صبة  بذلك  ممثلة   ،2015 يف  دينار  مليار 
اأ�صا�صا  وتتوزع  اخلام،  الداخلي  الناجت  من  و9.1 ٪  الدولة 

على:
- دعم الأ�صر بـ 453.7 مليار دينار، موزعة كالآتي:

حبوب  الوا�صع:  ال�صتهالك  ذات  املواد  اأ�صعار  دعم   -
وحليب وزيت و�صكر بـ225.5 مليار دينار.

- الرتبية: 112.1 مليار دينار.
- احل�صول على الكهرباء والغاز واملاء: 73.6 مليار دينار.

- املنح العائلية: 42.5 مليار دينار.
- دعم ال�صكن: 341.4 مليار دينار.

- دعم العمليات لفائدة قطاع ال�صحة مببلغ 323.2 مليار 
دينار.

- دعم املتقاعدين بـ 246.5 مليار دينار.
- دعم املجاهدين بـ 198.2 مليار دينار.

ال�صيد الرئي�ض،
ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

الأحكام  ت�صعى  الت�صريعية:  التدابري  يخ�ض  فيما 
ذات  الأهداف  جت�صيد  اإىل  املقرتحة  الأ�صا�صية  الت�صريعية 

الطابع املايل والقت�صادي والجتماعي وتخ�ض:
ت�صجيع ال�صتثمار وترقية الإنتاج الوطني من خالل:

الن�صاطات  للم�صتثمرين يف  اجلبائية  المتيازات  منح   -
من  ال�صتثمارات   هذه  ت�صتفيد  ال�صناعية،  للفروع  التابعة 
يف  اأو  ال�صركات  اأرباح  على  ال�صريبة  جمال  يف  الإعفاء 
ال�صريبة على الدخل الإجمايل اأو يف الر�صم على الن�صاط 
املهني ملدة 5 �صنوات وت�صتفيد ذات الن�صاطات من تخفي�ض 

بـ 3 ٪ من ن�صبة الفائدة املطبقة على القرو�ض امل�صرفية.
ال�صهر  على  والر�صم  الت�صجيل  حقوق  من  الإعفاء   -
التي  الإدارية  والعقود  الدولة  اأمالك  وم�صتحقات  العقاري 
تعدها م�صالح اأمالك الدولة يف جمال منح المتياز لالأمالك 

رقم  الأمر  اإطار  يف  املمنوحة  املبنية  وغري  املبنية  العقارية 
على  المتياز  منح  وكيفيات  �صروط  يحدد  الذي   ،4 –  8
لإجناز  واملوجهة  للدولة  اخلا�صة  لالأمالك  التابعة  الأرا�صي 

م�صاريع ا�صتثمارية.
العقارية  للرتقية  املوجهة  الأر�صية  القطعة  اإ�صتثناء   -
اإىل  للتحويل  القابل  المتياز  لنمط  تخ�صع  التي  التجارية 
تطبيق  جمال  من  للم�صروع،  الفعلي  الإجناز  عند  التنازع 

اأحكام الأمر رقم 8 – 4 املذكور.
فرتة  خالل  بالفوائد،  للتكفل  للخزينة  الرتخي�ض   -
التاأجيل، وحتمل ن�صبة 100 ٪ من فوائد القرو�ض املمنوحة 
األف   80 برنامج  اإجناز  اإطار  العمومية، يف  البنوك  من طرف 

م�صكن وفق منط البيع عن طريق الإيجار.
- ت�صتفيد املحالت التجارية املرتبطة بهذا الربنامج من 
تخفي�ض يف ن�صبة الفائدة بـ 2.4 ٪، تقع عن فوائد يف مرحلة 

التاأجيل على عاتق اخلزينة العمومية.
- منح اإعانة مالية من طرف اخلزينة يف �صكل تخفي�صات 
منها  ت�صتفيد  التي  امل�صرفية  القرو�ض  على  الفوائد  يف 
التكنولوجيا  لنقل  واملوجهة  ال�صناعي  القطاع  موؤ�ص�صات 
ال�صناعي  الإدماج  ن�صبة  دعم  اأجل  من  فيها،  والتحكم 

ملنتوجاتها وتناف�صيتها.
القطاع  موؤ�ص�صات  يف  املنجزة  ال�صتثمارات  ت�صتفيد   -
لق�صم  اإن�صائها  عند  والتطوير  البحث  جمال  يف  ال�صناعي 

البحث والتطوير من:
- بالن�صبة للتجهيزات املرتبطة بالبحث والتطوير املقتناة 
اأو امل�صتوردة، فت�صتفيد من الإعفاء من  من ال�صوق املحلية 
جميع احلقوق اجلمركية اأو الر�صوم املماثلة من كل �صريبة 
ومن  امل�صافة،  القيمة  على  الر�صوم  من  والإعفاء  اأخرى 
على  املمنوحة  القرو�ض  يخ�ض  فيما  الفوائد  ن�صبة  حت�صيل 

جمال عمليات التكوين.
يتعلق  فيما   ،2019 دي�صمرب   31 غاية  اإىل  التمديد   -
لقتناء  اجلمركية  احلقوق  من  املخف�صة  الن�صبة  بتطبيق 
املعدات ولالأثاث غري املنتجة حمليا، وفقا للمعايري الفندقية 

واملندرجة يف اإطار عمليات الع�صرنة والرتقية.
وحت�صني  اجلبائي  والإدماج  التب�صيط  اإىل  تهدف  اأحكام 
املردودية وتو�صيع الوعاء ال�صريبي، وي�صتهدف هذا امل�صعى 

الرفع من الإيرادات العادية للدولة عن طريق:
اجلزافية  ال�صريبة   - اجلزايف  اجلبائي  النظام  اإ�صالح   -
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الوحيدة - بالت�صقيف للخ�صوع لل�صريبة بـ 30 مليون دينار مبا 
يعادل ذلك املعمول به بالن�صبة للر�صم على القيمة امل�صافة.

- اإخ�صاع ال�صلع امل�صتعملة للر�صم على القيمة امل�صافة 
بالن�صبة للهام�ض، وذلك بغر�ض تاأطري �صوق ال�صلع امل�صتعملة 

من طرف املهنيني.
بن�صبة  الدواجن  لرتبية  املوجهة  املداخالت  اإخ�صاع   -

الر�صم على القيمة امل�صافة. من   ٪ 7
من  ال�صفر  جوازات  على  الطابع  حقوق  من  الرفع   -

دينار.  6000 اإىل   2000
عند  بتوحيدها  ال�صركات  اأرباح  على  ال�صريبة  مراجعة 

ن�صبة 23 ٪.
على  لال�صتهالك  الداخلي  الر�صم  يف  النظر  اإعادة   -
مطبق   ٪ 10 بـ  ن�صبي  معدل  با�صتحداث  التبغ،  منتوجات 
على القيمة، ف�صال عن احلق الثابت املطبق على الكميات.
- الرفع من مبلغ الن�صب الدنيا للخ�صوع اإىل ال�صريبة من 
5000 دينار اإىل 10000 دينار، بالن�صبة للمكلفني بال�صريبة، 
على  وال�صريبة  الإجمايل  الدخل  على  بال�صريبة  املعنيني 

اأرباح ال�صركات.
لفائدة  وتب�صيطها  الإدارية  الإجراءات  جمان�صة   -
البريوقراطية  حماربة  اإىل  ذلك  ويهدف  والأ�صر  املوؤ�ص�صات 
من  ل�صيما  املواطن،  ل�صالح  العمومية  اخلدمة  وحت�صني 

خالل:
- حذف حق الطابع بالن�صبة لبع�ض الوثائق الإدارية، اأي 
�صهادة اجلن�صية و�صحيفة ال�صوابق العدلية وبطاقة التعريف 

الوطنية.
- الدفع املوؤجل حلقوق الت�صجيل بالن�صبة لعقود الق�صمة 

الق�صائية.
على  الر�صم  على  اخل�صم  رفع  عقوبة  عن  التخلي   -
وثيقة  غياب  عند  ال�صراء  لعمليات  بالن�صبة  امل�صافة  القيمة 
تثبت و�صعية الزبائن من طرف جتار اجلملة ك�صندالت�صريح 

ال�صنوي بالنتائج.
- تب�صيط اإجراء ت�صديد الر�صم على القيمة امل�صافة، من 

خالل:
- تو�صيع احلق يف الت�صديد اإىل املكلف بال�صريبة الذي 
بالإعفاء والتي متنحه احلق يف اخل�صم،  باأعمال معينة  يقوم 
الر�صم  ت�صديد  �صقف  حذف  اأي�صا  الإجراء  هذا  يت�صمن 

على القيمة امل�صافة.

- تو�صيع ال�صتفادة من الت�صبيق املايل يف جمال ت�صديد 
التابعني  ال�صرائب  دافعي  اإىل  امل�صافة  القيمة  على  الر�صم 
ومراكز  لل�صرائب  الولئية  )املديريات  اجلبائية  للم�صالح 

ال�صرائب با�صتثناء مديريات كربيات املوؤ�ص�صات(.
ال�صنوي  الرباعي  بالتقادم  املتعلق  ال�صرط  حذف   -
القيمة  على  الر�صم  ت�صديد  طلبات  اإيداع  اآجال  ومراجعة 

امل�صافة.
واملرقمة  اخلا�صة  العقارية  لالأمالك  الإدارية  الت�صوية   -
القيام  العقاريني  للمحافظني  ال�صماح  مع  الدولة،  با�صم 
اأو ب�صفة  نهائية  با�صم املالك احلقيقي ب�صفة  باإعادة ترقيمها 
موؤقتة، با�صم الدولة، ب�صرط اأن يكون طلب اإعادة الرتقيم قد 
اأودع يف اأجل 15 �صنة، ابتداء من تاريخ ت�صليم وثائق امل�صح 
�صندات  حلائزي  بالن�صبة  العقارية  املحافظة  لدى  العقاري 

امللكية ال�صرعية.
العقاري  ال�صهر  ر�صم  الثابتة يف جمال  احلقوق  - حتيني 
للبنايات  املوؤقت  للرتقيم  واملوايل  النهائي  للرتقيم  بالن�صبة 

التي مت م�صحها �صمن ال�صجل العقاري.
- اإلغاء املادة 87 مكرر من القانون رقم 90 – 11، املتعلق 
بعالقات العمل، واإحالة اإعادة تعريف الأجر الوطني الأدنى 

امل�صمون على التنظيم.
- متكني البنوك ف�صال عن القرو�ض العقارية، مبنح قرو�ض 

ا�صتهالكية، موجهة لقتناء اأمالك من طرف الأ�صر.
- و�صع الأ�ص�ض القانونية للنمط اجلديد لل�صكن وامل�صمى 
»بال�صكن الرتقوي العمومي«، لتكري�صه كم�صروع ذي منفعة 
عامة موجه اإىل �صريحة من املواطنني املوؤهلني للح�صول على 

م�صاعدات من الدولة.
خالل  من  ل�صيما  العمومية  الأموال  و�صائل  تطهري   -
عقالنية النفقات العمومية، عن طريق تقلي�ض عدد �صناديق 
 75 من   2011 �صنة  انخف�ض  الذي  اخلا�ض،  التخ�صي�ض 
67 �صندوقا  اإىل  ثم   ،2012 �صنة  71 �صندوقا  اإىل  �صندوقا 
�صنة 2013، والذي �صينخف�ض �صنة 2015 اإىل 55 �صندوقا، 
وذلك بتجميع 11 منها يف 5 �صناديق والإقفال والتقييد يف 
امليزانية لـ 5 �صناديق، ثم الإقفال النهائي ل�صندوق واحد.

- بالن�صبة لالأحكام املختلفة، فقد مت اقرتاح مادتني 96 
من  التقليدية  غري  املحروقات  مفهوم  تو�صيح  بغر�ض  و97، 
اإىل  تلجاأ  التي  ال�صركات  جلعل  اأخرى،  جهة  ومن  جهة، 
ت�صتفيد  للمحروقات  العايل  ال�صرتجاع  تقنيات  ا�صتعمال 
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من تدابري حتفيزية.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،
القانون  مل�صروع  الكربى  املحاور  باخت�صار،  اإذن،  تلكم، 
على  ي�صهد  الذي   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن 
املجهودات التي تبذلها ال�صلطات العمومية، لرتقية القواعد 
جديدة  منا�صب  وخلق  ال�صغل  على  واملحافظة  الهيكلية 

وكذا حت�صني القدرة ال�صرائية لالأ�صر.
اأمامكم،  املعرو�ض  املالية  قانون  ن�ض  خالل  من  نتطلع 
التنمية  ا�صتجابة ملتطلبات  الظروف املالئمة،  ا�صتجماع  اإىل 
باحتياجات  التكفل  خالل  من  والجتماعية،  القت�صادية 

املوؤ�ص�صات والفئة الجتماعية مبختلف ت�صكيالتها.
يتعلق الأمر اإذن، بو�صع اأ�ص�ض تنموية، نريدها م�صتدامة، 
�صمانا لزدهار ي�صمل اجلميع، يف اإطار م�صار يتمحور حول 
ن�صو�ض قانونية، تتما�صى مع تطلعات املواطن والإمكانيات 

التي يتيحها القت�صاد الوطني.
عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء،  ح�صن  على  للجميع  �صكرا 

ورحمة اهلل.
)ت�سفيق(

عر�صه  على  املالية  وزير  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن  2015؛  ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع 
القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل 

واملالية، ليقدم لنا القرير التمهيدي، تف�صل.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيدة وال�صادة الوزراء اأع�صاء احلكومة،

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

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

م�صروع القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015.
املقدمة

يعد قانون املالية لل�صنة املعنية، الوثيقة ال�صنوية لل�صيا�صة 

متنحها  التي  الرخ�صة  فهو  للقانون،  طبقا  للدولة،  املالية 
ال�صلطة الت�صريعية للحكومة، لتنفيذ ميزانية الدولة وت�صيري 
امل�صاريع  اإجناز  الوطنية و�صمان  الهيئات واملوؤ�ص�صات  وجتهيز 
اإطار  يف  امل�صطرة،  الأهداف  وحتقيق  التنموية،  والربامج 

احرتام التوازنات الكلية املالية. 
م�صروع  درا�صة  هو  هذا  التمهيدي  تقريرنا  ومو�صوع 
اأحاله  الذي   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون 
على  �صالح،  بن  القادر  عبد  ال�صيد  الأمة،  جمل�ض  رئي�ض 
بتاريخ  الأمة،  ملجل�ض  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة 
اجتماعا  لأجله  اللجنة  عقدت  والذي   ،2014 اأكتوبر   30
ال�صيد  برئا�صة   2014 نوفمرب   4 الثالثاء  يوم  املجل�ض  مبقر 
عبد القادر �صنيني، رئي�ض اللجنة، اطلعت فيه على الن�ض 
والوثائق املتعلقة به، وناق�صت الأحكام والتدابري الت�صريعية 
التي ت�صمنها، وكذا النقاط التي �صتكون موا�صيع للنقا�ض 

مع  ممثل احلكومة، وزير املالية.
5 نوفمرب  كما عقدت اللجنة اجتماعا اآخر يوم الأربعاء 
2014 برئا�صة رئي�ض اللجنة، ح�صره ال�صيد حممد جالب، 
وزير املالية، ممثل احلكومة، وقدم عر�صا حول ن�ض القانون، 
تناول فيه خمتلف املحاور والأحكام التي ت�صمنها الن�ض، 
اأع�صاء اللجنة جملة من النقاط  اأثار فيه  كما مت فتح نقا�ض 

املتعلقة مبا ورد فيه من اأحكام  وتدابري ت�صريعية.
والتو�صيحات  الأجوبة  احلكومة  ممثل  قدم  جانبه،  من 

بخ�صو�ض املوا�صيع التي تناولها الأع�صاء يف النقا�ض.
ال�صيد  احلكومة  ممثل  جانب  اإىل  الجتماع   ح�صر  وقد 
حاجي  وال�صيد  الربملان،  مع  العالقات  وزير  ماحي،  خليل 
بابا عمي، الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية 
وال�صت�صراف، وعدد من املوظفني ال�صامني يف وزارة املالية.

جل�صة  يف  للن�ض  الأولية  درا�صتها  اللجنة  واختتمت 
رئي�ض  برئا�صة   2014 نوفمرب   6 يوم   مبكتبها  عقدتها  عمل 
الذي  النقا�ض  ملجريات  �صامال  تقييما  فيها  اأجرت  اللجنة، 
اللم�صات  وو�صعت  احلكومة  وممثل  اللجنة  اأع�صاء  بني  دار 
ثالثة  ت�صمن  الذي  التمهيدي  التقرير  هذا  على  الأخرية 
حماور رئي�صية هي: مقدمة، حمتوى ن�ض القانون والتدابري 
ممثل  بني  دار  الذي  النقا�ض  ت�صمنها،  التي  الت�صريعية 

احلكومة واأع�صاء اللجنة وخال�صة.
اأول: حمتوى ن�ض القانون والتدابري الت�صريعية التي ت�صمنها 

يحتوي ن�ض القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015 
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ب�صكل  تتعلق  مادة،  على129  مناق�صته  ب�صدد  نحن  الذي 
عام بطرق التوازن املايل وو�صائله، وامليزانية والعمليات املالية 
الت�صيري  املبالغ املخ�ص�صة مليزانيتي  للدولة، وهي تتمثل يف 
التدابري  من  عدد  جانب  اإىل  الربامج،  ورخ�ض  والتجهيز 
الإجراءات  بع�ض  ل�صيما  تخ�ض  التي  الهامة،  الت�صريعية 
ال�صرائية،  وقدرته  املواطن  ميزانية  تدعم  التي  الجتماعية 
العمومية  لال�صتثمارات  اخلما�صي  الربنامج  تنفيذ  وكذا 

اجلمهورية. رئي�ض  اأقره  الذي   ،2019-2015
و�صنتطرق فيما يلي اإىل حمتوى هذا الن�ض: 

املالية  قانون  لن�ض  واملايل  الكلي  القت�صاد  – تاأطري   I
ل�صنة 2015

اأ�صا�ض  على   2015 ل�صنة  املالية  قانون  ن�ض  تاأطري  مت 
املوؤ�صرات القت�صادية الكلية واملالية الآتية:

- ال�صعر املرجعي اجلبائي لربميل البرتول اخلام: حدد 
بـ37 دولرا اأمريكيا، اأما �صعر ال�صوق فحدد بـ 100 دولر 

اأمريكي للربميل.
الأمريكي  للدولر  دج   79 بـ  حدد  ال�صرف:  �صعر   -

الواحد.
مليار   66.02 اإىل  �صي�صل  املحروقات:  �صادرات  حجم 
عليه  كانت  عما   ٪ 4.03 قدرها  بزيادة  اأي  اأمريكي  دولر 

�صنة 2014.
- حجم واردات ال�صلع: �صريتفع اإىل 65.44 مليار دولر 
اأمريكي، اأي بزيادة قدرها 6.2 ٪ عما كانت عليه �صنة 2014.

معدل الت�صخم: توقع الن�ض اأن يكون يف حدود 3 ٪.
- النمو القت�صادي: حدد بـ 3.42 ٪ اإجماليا، و4.25 ٪ 
خارج املحروقات، وهذا مب�صاهمة القطاعات الرئي�صية الآتية:

- الفالحة بـ 3.20 ٪. 
- املحروقات بـ 1.72 ٪.

- ال�صناعة بـ 3.5 ٪.
- البناء والأ�صغال العمومية بـ 5.20 ٪.

- اخلدمات التجارية بـ 4.60 ٪.
- احلقوق والر�صوم بـ 5.40 ٪.

خدمات الإدارات العمومية بـ 3.60 ٪. 
II – ميزانية الدولة:

الإيرادات:   - 1
اإيرادات  ارتفاع   2015 ل�صنة  املالية  قانون  ن�ض  توقع 
مليار دج   4196.5 مقابل  مليار دج،   4684.6 اإىل  امليزانية 

يف ال�صنة اجلارية، وهي متثل جمموع عائدات كل من اجلباية 
العادية   واجلباية  دج،  مليار   1722.9 بـ  املقدرة  البرتولية 

بـ2961.7 مليار دج.
النفقات:  - 2

تقدر نفقات امليزانية ل�صنة 2015 بـ 8858.1 مليار دج، 
قانون  يف  �صجلته  مبا  مقارنة  ن�صبته15.7 ٪،  ارتفاعا  م�صجلة 
التي  الزيادة  اإىل  الرتفاع  هذا  2014 ويرجع  ل�صنة  املالية 
التجهيز  ونفقات   ٪ 5.5 بـ  الت�صيري  نفقات  من  كل  عرفتها 

بـ32.1 ٪.
وقد وزعت هذه النفقات على ميزانيتي الت�صيري والتجهيز 

كما يلي:
اأ- نفقات الت�صيري: 

رواتب  زيادة  اإىل  يعود  ارتفاعا  الت�صيري  نفقات  �صجلت 
الت�صيري  اإعانات  وكذا  العمومية،  الوظيفة  م�صتخدمي 
الناجمة عن ارتفاع اأجور امل�صتخدمني يف الإدارات املركزية 
والالمركزية  بـ 6.45 ٪، وارتفاع اإعانات الت�صيري بـ 3.8 ٪، 
للحليب  الوطني  للديوان  املوجهة  الدولة  م�صاهمات  وكذا 
اإىل  وكذا   ،٪ 8.4 بـ  للحبوب  الوطني  والديوان   ،٪ 3.4 بـ 
الفئات  لفائدة  بالإعانات  التكفل  الدولة يف  دعم  ا�صتمرار 
ذوي الحتياجات، من خالل دعم اأ�صعار املواد الأ�صا�صية 
وكذا اأنظمة الت�صغيل، وتعوي�ض �صعر املاء املنتج من وحدات 
ودعم  دج،  مليار   37.5 بـ  ارتفع   والذي  البحر  مياه  حتلية 
دج  مليار  وتخ�صي�ض41  دج،  مليار   226.3 بـ  املتقاعدين 
ل�صالح التالميذ املحتاجني، ومليار)1( دج لتغطية »�صندوق 

النفقة«.
ب- نفقات التجهيز:

من اأجل تنمية الهياكل القاعدية القت�صادية والإدارية، 
الهياكل  والتكوين،  الرتبية  الب�صرية،  بالتنمية  النهو�ض 
حت�صني  وال�صكن،  الري  الفالحة،  الثقافية،  الجتماعية 
فاإن  ال�صتثمار...اإلخ،  وحت�صني  للمواطنني،  املعي�صي  الإطار 
قانون  يف  دج  مليار   2744.3 من  �صرتتفع  الربامج  رخ�ض 
قانون  ن�ض  يف  دج  مليار   4079.7 اإىل   2014 املالية ل�صنة 
املالية ل�صنة 2015، م�صجلة زيادة بـ 1335.4 مليار دج، اأي 

بن�صبة 48.7 ٪.
يف  دج  مليار  من2941.7  الدفع  اعتمادات  و�صتنتقل 
ن�ض  يف  دج  مليار   3885.8 اإىل   2014 ل�صنة  املالية  قانون 
قانون املالية ل�صنة 2015، اأي بزيادة قدرها 31.2 ٪، و�صتوزع 
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هذه العتمادات على ال�صتثمارات والعمليات براأ�ض املال 
دج،  مليار  التوايل2802.1  على  ح�صتهما  �صتكون  اللتني 

و1083.7 مليار دج.
كما �صتتكفل نفقات التجهيز بجزء من الربنامج اخلما�صي 
القت�صادية،  الأن�صطة  دعم  التقييم،  اإعادة   ،2015-2010
الطاقة،  الري،  ال�صكن،  لقطاعات  جديدة  برامج  ت�صجيل 
غري  والنفقات  وال�صحة  العايل  التعليم  التكوين،  الرتبية، 

املتوقعة.
الإيرادات: �صبط  III– �صندوق 

ن�ض قانون املالية ل�صنة 2015 على اأن متاحات �صندوق 
�صبط الإيرادات �صت�صل يف نهاية �صنة 2015 اإىل4429.3 
الداخلي  الناجت  من   ٪ 23.4 ميثل  مبلغ  وهو  دج،  مليار 
البرتولية  اجلباية  قيمة  فائ�ض  اإيداع  عن  ناجت  اخلام، وهذا 
3489.7 مليار دج، لتمويل  بـ2634.2 مليار دج، واقتطاع 

عجز امليزانية الذي يعادل 83.3 ٪ من العجز الإجمايل.
الدولة:  ميزانية  من  الجتماعية   IV– التحويالت 

رفعت احلكومة مبلغ الغالف املايل املخ�ص�ض للتحويالت 
متثل  والتي   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  ن�ض  الجتماعية يف 
مليار دج،   1711.7 اإىل  اخلام،  الداخلي  الناجت  من   ٪ 8.8
يف  عليه  كانت  عما  دج  مليار   102.6 قدرها  زيادة  م�صجلة 

قانون املالية ل�صنة 2014، اأي بن�صبة  زيادة قدرها 6.4 ٪.
للدعم  التحويالت   هذه  ن�صف  من  اأكرث  وقد خ�ص�ض 
املوجه للعائالت ولل�صحة وال�صكن، اأي بن�صبة 65.3 ٪، اإذ 
�صريتفع الدعم للمواد الغذائية الأ�صا�صية وحدها بـ453.7 
عليه  كانت  عما   ٪ 7.5 قدرها  ارتفاع  بن�صبة  اأي  دج،  مليار 

يف قانون املالية ل�صنة 2014. 
الت�صريعية: V– التدابري 

من  حزمة   2015 ل�صنة  املالية  قانون  ن�ض  ت�صمن  لقد 
التدابري الت�صريعية الهامة ذات الأهداف املالية والقت�صادية 
ت�صجيع  هدفها  والثقافية...اإلخ،  والجتماعية  والتجارية 
وتعزيز  العمل،  وملنا�صب  للرثوة  واملن�صئ  املنتج  ال�صتثمار 
الأجنبي  ال�صتثمار  الوطني، وت�صجيع  القت�صاد  وتنويع 
املبا�صر و�صمان اندماجه، وترقية الأن�صطة وعمليات ال�صراكة 
بني املوؤ�ص�صات العمومية واخلا�صة اجلزائرية وكذا الأجنبية، 
وتب�صيط وحت�صني مناخ ال�صتثمار، وفيما يلي  تلك التدابري:

الوطني: الإنتاج  وترقية  ال�صتثمار  ت�صجيع   -  1
ال�صناعية،  للن�صاطات  املمار�صني  امل�صتثمرين  اإعفاء   -

وملدة 5 �صنوات من ال�صريبة على اأرباح ال�صركات اأو ال�صريبة 
املهني،   الن�صاط  على  والر�صم  الإجمايل  الدخل  على 
على  املطبقة  الفوائد  معدل  من   ٪ 3 بن�صبة  وتخفي�ض 

القرو�ض البنكية.
الإ�صهار  على  والر�صم  الت�صجيل  حقوق  من  الإعفاء   -
من  املعدة  الإدارية  العقود  الدولة،  اأمالك  واإتاوة  العقاري 
طرف م�صالح اأمالك الدولة، واملتعلقة بحق امتياز املمتلكات 
رقم  الأمر  اإطار  يف  املمنوحة  املبنية،  وغري  املبنية  العقارية 
الذي   ،2008 �صنة  �صبتمرب  من  الأول  املوؤرخ يف   ،04-08
يحدد �صروط وكيفيات منح المتياز على الأرا�صي التابعة 
لالأمالك اخلا�صة للدولة، واملوجهة لإجناز م�صاريع ا�صتثمارية.
العقارية  للرتقية  املوجهة  الأرا�صي  قطع  اإ�صتبعاد   -
الإجناز  عند  للتنازل  القابلة  المتياز  بحق  املعنية  التجارية 
الفعلي للم�صروع، من جمال تطبيق اأحكام الأمر رقم 08-

.2008 �صنة  �صبتمرب   4 يف  املوؤرخ   ،04
- تكفل اخلزينة العمومية بالفوائد خالل مدة التاأجيل 
املمنوحة  للقرو�ض   ٪ 100 بن�صبة  الفائدة  وتخفي�ض معدل 
 80.000 برنامج  اإجناز  اإطار  يف  العمومية  البنوك  طرف  من 
م�صكن ب�صيغة البيع بالإيجار، ف�صال عن ا�صتفادة املحالت 
الفائدة  ملعدل  تخفي�ض  من  الربنامج  لهذا  التابعة  التجارية 
بالفوائد  العمومية  اخلزينة  تتكفل  اأن  على   ،٪ 2.4 بـ  يقدر 

خالل مدة التاأجيل.
البنكية  القرو�ض  بفوائد  العمومية  اخلزينة  تكفل   -
لكت�صاب  املوجهة  ال�صناعي،  القطاع  ملوؤ�ص�صات  املمنوحة 
الإدماج  معدل  حت�صني  اأجل  من  التكنولوجيا،  اآليات 

ال�صناعي وتناف�صية منتوجاتها والتحكم فيها.
امل�صافة  القيمة  على  )الر�صم  جبائية  امتيازات  منح   -
ل�صالح  التكوين  منحة  وكذا  اجلمركية(  واحلقوق 
ال�صتثمارات التي تنجزها موؤ�ص�صات القطاع ال�صناعي يف 

جمال البحث والتطوير.
ال�صنوية  الإيجارية  الإتاوة  ح�صاب  كيفية  مراجعة   -
على  المتياز  حق  على  املطبقة   )20/1 من  بدل   33/1(
لإجناز  واملوجهة  للدولة،  اخلا�صة  لالأمالك  التابعة  الأرا�صي 

امل�صاريع ال�صتثمارية. 
املالية  قانون  81 من  املادة  اأحكام  تاريخ �صريان  - متديد 
التكميلي ل�صنة 2009 اإىل غاية 31 دي�صمرب 2009 واملتعلقة 
للحقوق اجلمركية على عمليات  املنخف�ض  املعدل  بتطبيق 
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اقتناء الأثاث والتجهيزات غري املنتجة حمليا ح�صب املعايري 
الفندقية التي تدخل يف اإطار الع�صرنة والتحديث، املنق�صية  

بحلول  31 دي�صمرب 2014.
ال�صريبي: الوعاء  وتو�صيع  املردود  حت�صني   -  2

ال�صركات  اأرباح  على  ال�صريبة  معدل  مراجعة   -
وتوحيده، لي�صبح 23 ٪، بدل من 19 ٪ بالن�صبة لل�صركات 
والعمران  العمومية  الأ�صغال  ال�صلع،  اإنتاج  تن�صط يف  التي 
وال�صياحة؛ و25 ٪ بالن�صبة لل�صركات ذات الن�صاط التجاري 

واخلدماتي، املطبقان حاليا.
 1500 اإىل  دج   500 من  الثابت  الت�صجيل  رفع حق   -
دج، املطبق على جميع العقود التي ل تن�ض على تعريفتها 
اأية مادة من قانون الت�صجيل والتي ل توؤدي اإىل دفع اأي حق 

ن�صبي.
القيمة  على  للر�صم  امل�صتعملة  املنتجات  اإخ�صاع   -
امل�صافة على الهام�ض، وهذا لتاأطري �صوق ال�صلع امل�صتعملة.

- اإخ�صاع املواد الأولية واملنتوجات التي تدخل يف �صنع 
الدجاج  ت�صمني  وكذا  الدواجن  لرتبية  املوجهة  الأغذية 
القيمة  على  للر�صم  املخف�ض  للمعدل  ال�صتهالك،  وبي�ض 

امل�صافة واملقدر بـ 7 ٪.
لالأ�صخا�ض  الوحيدة  اجلزافية  ال�صريبة  نظام  تعديل   -

الطبيعيني عن طريق اإجراءات التب�صيط الآتية:
30 مليون دج  النظام اجلزايف لي�صبح  - مراجعة �صقف 
على  الر�صم  ب�صقف  وم�صاواته  دج  ماليني   10 من  بدل 

القيمة امل�صافة.
- اإلغاء النظام املب�صط واملعدل الن�صبي املقدر بـ 20 ٪.

لل�صريبة  اخلا�صعة  والتعاونيات  ال�صركات  اإ�صتبعاد   -
اأرباح  على  ال�صريبة  تطبيق  جمال  من  الوحيدة  اجلزافية 

ال�صركات.
- رفع املبلغ الأدنى لفر�ض ال�صريبة من 5000 دج اإىل 
10.000 دج بالن�صبة للمكلفني بال�صريبة، اخلا�صعني لنظام 

ال�صريبة اجلزافية الوحيدة.
- تعديل الر�صم الداخلي لال�صتهالك على املواد التبغية، 
با�صتحداث معدل ن�صبي يقدر بـ 10 ٪ مطبق على القيمة، 

اإ�صافة اإىل الر�صم املطبق على الكميات.
دج   5000 من  ال�صريبة  لفر�ض  الأدنى  املبلغ  رفع   -
اخلا�صعني  بال�صريبة،  للمكلفني  بالن�صبة  دج   10.000 اإىل 
لنظام ال�صريبة على الدخل الجمايل وال�صريبة على اأرباح 

ال�صركات.
ال�صفر  جواز  على  املفرو�صة  الطابع  حقوق  مبلغ  رفع   -
متديد  مقابل  دج   6000 اإىل  دج   2000 من  البيومرتي،  
مدة �صالحيته اإىل 10 �صنوات، بدل من 5 �صنوات، واإلغاء 

طريقة الت�صديد بو�صع الطابع املنف�صل. 
- تاأ�صي�ض غرامة جبائية م�صاوية لأربعة اأ�صعاف احلقوق 
املتمل�ض منها، مع حتديد احلد الأدنى للتح�صيل بـ 100.000 دج 
على حيازة اأو بيع امل�صوغات من املعادن الثمينة امل�صتوردة، وذلك 
ال�صرائب  قانون  من  و378   359 املادتني  لأحكام  خمالفة 

غري املبا�صرة.
ل�صالح  الإدارية  الإجراءات  وتب�صيط  تن�صيق   -  3

املوؤ�ص�صات والأ�صر:
- اإلغاء حق الطابع على بع�ض الوثائق الإدارية املتمثلة يف 
�صهادة اجلن�صية، �صحيفة ال�صوابق العدلية وبطاقة التعريف 

الوطنية.
- الدفع املوؤجل حلقوق الت�صجيل املطبقة على الأحكام 

الق�صائية املت�صمنة ق�صمة عقار.
امل�صافة  القيمة  الر�صم على  رف�ض ح�صم  عقوبة  اإلغاء   -
على امل�صرتيات لعدم تقدمي ك�صف الزبائن املرفق بالت�صريح 

ال�صنوي للنتائج.
- تو�صيع حق ال�صرتداد لي�صمل املكلف بال�صريبة املنجز 
لعمليات معفاة متنح احلق يف اخل�صم، واإلغاء �صقف ا�صرتداد 

الر�صم على القيمة امل�صافة.
- تو�صيع ال�صتفادة من الت�صبيق املايل يف جمال ا�صرتداد 
بال�صريبة،  املدينني  لي�صمل  امل�صافة،  القيمة  على  الر�صم 

التابعني للمديريات الولئية لل�صرائب ومراكز ال�صرائب.
- تب�صيط اإجراءات اقتطاع الر�صم على القيمة امل�صافة، 
وكذا  الرباعي  بالتقادم  املتعلق  ال�صرط  اإلغاء  خالل  من 

مراجعة اأجل ت�صديد غرامات هذا الر�صم.
اخلا�ض،  امل�صتودع  يف  الب�صائع  اإيداع  اأجل  تقنني   -
بتو�صيع التدابري املطبقة على امل�صتودع العمومي للم�صتودع 

اخلا�ض.
اجلمركية يف حالة عدم  املنازعات  التكفل يف جمال   -
تنفيذ اللتزامات املكتتبة ويف حالة عدم وجود اأية حقوق 

اأو ر�صوم لدفعها.
املتابعني  لالأ�صخا�ض  مبنح  اجلمارك  لإدارة  الرتخي�ض   -
ب�صبب ارتكابهم خمالفات جمركية والذين قدموا طلبا يف 
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ا�صرتجاع  من  ال�صتفادة  حق  اجلمركية،  امل�صاحلة  جمال 
الب�صائع اخلا�صعة للم�صادرة، مقابل دفع قيمتها يف ال�صوق 

الداخلية.
م�صتحقات  دفع  1 ٪ يف  بن�صبة  التاأخري  غرامة  توحيد   -
جميع مداخيل وحوا�صل اأمالك الدولة التي مل ت�صدد يف 

اآجالها.
الودي  القتناء  عقود  اإعفاء  تطبيق  جمال  تو�صيع   -
لالأمالك العقارية املعنية بعملية معلنة ذات منفعة عمومية، 
من ت�صديد حقوق الت�صجيل ور�صم الإ�صهار العقاري واإتاوة 

اأمالك الدولة.    
- اإلغاء قائمة الإجراء الأول وحذف الدفرت العقاري، مع 

ا�صتبداله ب�صهادة ملكية على م�صتوى املحافظات العقارية.
املرقمة  اخلا�صة،  العقارية  لالأمالك  الإدارية  الت�صوية   -
ترقيمها  باإعادة  العقاري  املحافظ  تاأهيل  مع  الدولة،  با�صم 
اإعادة الرتقيم يف اأجل  اأن يودع طلب  با�صم مالكه، �صريطة 
15 �صنة من تاريخ اإيداع وثائق امل�صح لدى املحافظة العقارية.
- حتيني احلقوق الثابتة املتعلقة بر�صم الإ�صهار العقاري، 
املوؤقت  الرتقيم  من  الناجت  النهائي  الرتقيم  على  املطبقة 

لالأمالك العقارية التي مت اإدراجها يف امل�صح العقاري.
- اإلغاء املادة 87 مكرر من القانون رقم 90 - 11، املوؤرخ 
مع  العمل،  بعالقات  واملتعلق   ،1990 �صنة  اأفريل   21 يف 
حتديد التعريف اجلديد لالأجر الوطني  الأدنى امل�صمون عن 

طريق التنظيم.
- منح البنوك رخ�صة منح القرو�ض ال�صتهالكية املوجهة 
لقتناء املعدات املنتجة حمليا، بالإ�صافة للقرو�ض العقارية.

»ال�صكن  اجلديدة  لل�صيغة  القانوين  ال�صند  اإعطاء   -
م�صلحة  ذو  »م�صروع  �صفة  منحها  مع  العمومي«  الرتقوي 
من  لال�صتفادة  املوؤهلة  ال�صكن  طالبي  لفئة  موجه  عمومية 

دعم الدولة«.
اخلا�صة: احل�صابات  قائمة  تطهري   -  4

- حتديد تاريخ اإقفال احل�صابات اخلا�صة املتعلقة بالعمليات 
املوؤقتة ب�صنتني ابتداء من اإجنازها.

امليزانية والتي  اإقفال احل�صابات اخلا�صة املمولة مبوارد   -
مل يتم ا�صتعمالها ملدة 3�صنوات متتالية.

نف�ض  لتحقيق  امل�صتعملة  اخلا�صة  احل�صابات  دمج   -
واعتماد  التمويل  لزدواجية  حد  لو�صع  القطاعي  الهدف 

العقالنية بني الربامج والأهداف.

- اإدماج بع�ض احل�صابات اخلا�صة يف اإطار امليزانية العامة 
�صفافية  لتحقيق  امليزانية،  مبادئ  اعتماد  اأجل  من  للدولة، 
يعني تخفي�ض  مما  5 ح�صابات،  اأح�صن )جمع11ح�صابا يف 
يف  ح�صابات   5 واإدماج  اإقفال  ح�صابات،   6 اإىل  عددها 

امليزانية، اإقفال نهائي حل�صاب واحد(.
ح�صابات  جتاه  املايل  التخ�صي�ض  كيفيات  حتديد   -

التخ�صي�ض اخلا�ض.
 كما ت�صمن الن�ض تدابري اأخرى تتعلق بـ:

- تعديل مدونة نفقات احل�صاب اخلا�ض رقم 302-135 
لكرة  املحرتفة  لالأندية  العمومي  الدعم  »�صندوق  املعنون 

القدم«.
مفرطة  م�صبقة على كل عملية  مالية  تطبيق عقوبات   -
الذين  املتعاملني  لكل  الرتخي�ض(  اأو  العتماد  )�صحب 
حماربة  اأجل  من  واملوا�صالت،  الربيد  قطاع  يف  ين�صطون 
اإبعادهم عن املجال القت�صادي،  املتعاملني املخالفني، دون 

من اأجل �صمان قواعد املناف�صة. 
 ،11 -  99 رقم  القانون  من   6 املادة  اأحكام  مراجعة   -
املالية  قانون  واملت�صمن   ،1999 دي�صمرب   23 يف  املوؤرخ 
املداخيل  ت�صتفيد  بحيث  واملتممة،  املعدلة   ،2000 ل�صنة 
الطبيعيون  التي ميار�صها الأ�صخا�ض  الن�صاطات  العائدة من 
اإيليزي وتندوف واأدرار ومترنا�صت  اأو ال�صركات يف وليات 
ولديهم موطن جبائي يف هذه الوليات ويقيمون بها ب�صفة 
دائمة من تخفي�ض قدره 50 ٪ من مبلغ ال�صريبة على الدخل 
ب�صفة  وذلك  ال�صركات  اأرباح  على  ال�صريبة  اأو  الإجمايل 
 ،2015 �صنة  يناير  اأول  من  ابتداء  �صنوات   5 ملدة  انتقالية 
مع ا�صتبعاد هاته التخفي�صات بالن�صبة ملداخيل الأ�صخا�ض 
ن�صاطات  با�صتثناء  املحروقات،  قطاع  العاملة يف  وال�صركات 

توزيع املنتجات البرتولية والغازية وت�صويقها.    
- اإ�صتحداث �صلطة �صبط �صوق احلبوب املوجهة لتغذية 
املهن  املتعدد  الوطني  الديوان  تكليف  مع  احليوانات، 

للحبوب مبهمة ال�صبط ، يف انتظار تن�صيب هاته ال�صلطة.
 302-069 رقم  اخلا�ض  التخ�صي�ض  ح�صاب  تكفل   -
بالنفقات  الوطني«  بالت�صامن  اخلا�ض  »ال�صندوق  املعنون 
املرتبطة بنقل جثامني اجلالية اجلزائرية باخلارج نحو اجلزائر.

واأع�صاء  احلكومة  ممثل  بني  دار  الذي  النقا�ض  ثانيا: 
اللجنة.

والتدابري  القانون  ن�ض  حمتوى  ا�صتعر�صنا  اأن  بعد 
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العر�ض  اإىل  يلي  فيما  نتطرق  ت�صمنها،  التي  الت�صريعية 
على  الرتكيز  مع  القانون،  لن�ض  احلكومة  ممثل  قدمه  الذي 
النقا�ض الذي خ�ض به اأع�صاء اللجنة ن�ض القانون والأ�صئلة 
والأجوبة  احلكومة  ممثل  على  طرحوها  التي  والن�صغالت 

والتو�صيحات التي قدمها ب�صاأنها:  
I - تقدمي ممثل احلكومة ن�ض القانون:

 ،2015 قبل ال�صروع يف مناق�صة ن�ض قانون املالية ل�صنة 
تطرق  الن�ض،  لهذا  مف�صال  عر�صا  احلكومة  ممثل  قدم 
القت�صاد  ميز  الذي  الدويل  املناخ  اإىل  البداية  يف  فيه 
الركود  وا�صتمرار  النا�صئة  للدول  بالن�صبة  ل�صيما  العاملي، 
يف  القت�صادي  والت�صخم  اليورو،  منطقة  يف  القت�صادي 
التحديات  اإىل  تطرقه  ذلك  من  والأهم  املتقدمة،  البلدان 
املحيطة بالقت�صاد الوطني يف ظل الأزمة املالية العاملية وما 
لأ�صعار  وارتفاع  املحروقات  لأ�صعار  انخفا�ض  من  �صاحبها 

املواد ال�صتهالكية الأ�صا�صية.
اأما بالن�صبة لن�ض قانون املالية ل�صنة 2015، فقد تعر�ض 
واملايل  الكلي  القت�صاد  تاأطري  اإىل  بالأرقام  احلكومة  ممثل 
�صيم�ض كال  الذي  الرتفاع  اإىل  واأ�صار  القانون،  هذا  لن�ض 
من واردات ال�صلع وحجم �صادرات املحروقات، وا�صتعر�ض 
الإجمايل  والعجز  الإيرادت،  �صبط  �صندوق  متاحات 
للخزينة، واأكد اأن هذا الن�ض ي�صع تنفيذ الربنامج اخلما�صي 
لال�صتثمارات العمومية 2015 - 2019، يف �صدارة اأولوياته، 
ت�صمنها  التي  الت�صريعية  التدابري  على  ال�صوء  �صلط  كما 

الن�ض.  
م�صمون  حول  اللجنة،  اأع�صاء  اأثارها  التي  النقاط   -II

الن�ض وردود ممثل احلكومة عليها:
هامة  فر�صة  �صنة،  كل  يف  املالية  قانون  ن�ض  مناق�صة 
املحلية  بالتنمية  املتعلقة  املوا�صيع  لتناول  اللجنة،  لأع�صاء 
وال�صيئ  املواطن،  تهم  التي  العامة  والن�صغالت  والوطنية 
2015 الذي خ�صه  املالية ل�صنة  قانون  بالن�صبة لن�ض  نف�صه 
بال�صكن،  تتعلق  باأ�صئلة حول موا�صيع هامة  اللجنة  اأع�صاء 
ال�صتثمار،  وكذا  والطاقة،  الفالحة  الت�صغيل،  ال�صحة، 
التجارة، ال�صرائب والر�صوم...اإلخ، هذا اإىل جانب موا�صيع 
ت�صكل ال�صغل ال�صاغل لي�ض للمواطن فح�صب، بل ملمثلي 
وا�صحة  اأجوبة  تقدمي  احلكومة  ممثل  من  وطلبوا  معا،  الأمة 

ب�صاأن تلك الن�صغالت. 
  وفيما يلي باخت�صار املوا�صيع التي اأثريت، وردود ممثل 

احلكومة عليها:
النقا�ض: حولها  متحور  التي  1– املوا�صيع 

اإىل  املحولة  ال�صعبة،  بالعملة  املالية،  املبالغ  هي  ما   -
اخلارج، ول�صيما يف ظل انتهاك الأحكام الت�صريعية املعمول 
للعديد  املتعاملني  ارتكاب  واملتمثلة يف  املجال،  بها يف هذا 
على  البنوك  وهل  بالفواتري؛  كالتالعب   املخالفات،  من 

دراية بهذه اخلروقات ؟
القطاعات  وباقي  املالية  وزارة  بني  تن�صيق  هناك  هل   -

الإدارية، ب�صاأن تنفيذ النفقات العمومية ؟ 
- كم تبلغ تكلفة ا�صترياد ال�صيارات بالعملة ال�صعبة ؟ 
املوا�صفات  توفر  اأجل �صمان  املتخذة من  التدابري  وما هي 

العاملية يف املركبات امل�صتوردة من حيث ال�صالمة ؟ 
يالحظ غياب تطهري ملدونة احل�صابات اخلا�صة للخزينة، 
اأ�صباب  اإذ تبقى بع�ض هذه احل�صابات مفتوحة رغم غياب 

فتحها.
املوؤهالت والن�صاطات  - يالحظ عدم وجود توافق بني 
ت�صغيل  دعم  لآليات  بالن�صبة  لها،  القرو�ض  منحت  التي 
ال�صباب، وهو ما يتناق�ض مع الهدف من و�صع هذه الآليات.
امليزانياتية  التوقعات  بتحيني  احلكومة  تقم  مل  ملاذا 
ال�صوق  يف  البرتول  اأ�صعار  م�صتويات  انخفا�ض  بخ�صو�ض 

الدولية )من 100 اإىل 85 دولرا اأمريكيا(؟
القانون  من  مكرر   87 املادة  اإلغاء  انعكا�صات  هي  ما   -
م�صتويات  على  العمل،  بعالقات  املتعلق   ،11  -  90 رقم 

الت�صخم؟
القطاع  على  الإجراء  هذا  عن  املرتتبة  الآثار  هي  ما   -

القت�صادي اخلا�ض، وهل �صيطبق فعال هاته الزيادات؟
الغالف  خاللها  من  نحدد  م�صبقة  درا�صة  هناك  هل   -

املايل املرتتب عن هذا الإلغاء؟
- ما هي انعكا�صات هذا الإجراء على الن�صجام العام 

ل�صبكات الأجور ملختلف قطاعات الن�صاط؟
- ما هي التدابري املتخذة، من اأجل �صمان تاأطري و�صبط 
التجارة اخلارجية، يف ظل ا�صتفحال ال�صترياد على ح�صاب 
رفع  اأجل  من  املتخذة،  التدابري  هي  وما  الوطني؟  الإنتاج 
العراقيل التي تواجه املتعاملني القت�صاديني الوطنيني عند 

ت�صديرهم ملنتجاتهم؟
لن�ض  الت�صريعية  الأحكام  يف  وا�صحة  مفارقة  ثمة   -
القانون، حيث ين�ض من جهة، على ت�صجيع الإنتاج الوطني، 
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ومن جهة اأخرى يرهق املتعاملني باأعباء جبائية اإ�صافية عند 
الإنتاج )كرفع م�صتوى ال�صريبة على اأرباح ال�صركات( .

املخ�ص�صة  املبالغ  ارتفاع  جديد  من  اللجنة  تالحظ   -
اإذ بلغت يف ن�ض  لإعادة تقييم برامج ال�صتثمار العمومي، 

قانون املالية ل�صنة 2015 م�صتوى 760 مليار دج.
- ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة املالية ملواجهة 
انخفا�ض م�صتويات اأ�صعار املحروقات يف الأ�صواق الدولية؟ 
التجارة  مليزان  بالن�صبة  ذلك،  عن  املرتتبة  النتائج  هي  وما 

اخلارجية و معادلة الدينار اجلزائري بالدولر الأمريكي؟
غري  العمومية  للخزينة  امل�صتحقة  اجلباية  هو حجم  ما   -
املح�صلة؟ وما هي الإجراءات املتخذة حيال ظاهرة التهرب 

ال�صريبي؟  
احلكومة: ممثل  وتو�صيحات  2– ردود 

اخلارج  اإىل  ال�صعبة  بالعملة  املالية  املبالغ  حتويل  ب�صاأن 
اأن ثمة  اأكد ممثل احلكومة  العمليات،  ب�صاأن هاته  والتحايل 
غرار  على  املجال،  هذا  وا�صحا يف  وتنظيميا  ت�صريعيا  اإطارا 
ما هو معمول به يف باقي الدول، يتيح للمتعاملني املتدخلني 
يف التجارة اخلارجية، القيام بعمليات حتويل العملة ال�صعبة، 
برامج  مبختلف  اأ�صا�صا  تتعلق  العمليات  هاته  اأن  اأكد  كما 
واأن  العمومية؛  ال�صلطات  با�صرتها  التي  العمومي  التجهيز 
للت�صريع  خمالفة  اأية  معاينة  عند  اآلية،  ب�صفة  تتم  متابعات 
)ت�صجيل  املخالفني  ردع  ق�صد  املجال،  هذا  يف  به  املعمول 
600 خمالفة واإحالة 400 خمالف اأمام العدالة(. كما اأ�صار 
والتنظيمية،  الت�صريعية  العدة  على حتيني  القطاع  اإىل عمل 
التي  التطورات  مع  لتتواءم  ذلك،  الأمر  اقت�صى  كلما 

ت�صهدها التجارة اخلارجية.
القطاعات  وباقي  املالية  وزارة  بني  التن�صيق  بخ�صو�ض 
عند تنفيذ امليزانية، اأكد ممثل احلكومة اأن التن�صيق موجود 
بني الوزارة وكل القطاعات التي تتدخل يف تنفيذ امليزانية، 
ويتج�صد هذا التن�صيق من خالل املناق�صات الأولية لإعداد 
قانون املالية ال�صنوي، التي يتم فيها درا�صة جميع العمليات 
العمومي وكذا  برامج ال�صتثمار  بت�صجيل  املرتتبة، ل�صيما 
املالية  العتمادات  ا�صتهالك  الربامج،  تلك  تقييم  اإعادة 
املو�صوعة حتت ت�صرف الآمرين بال�صرف...اإلخ، واأن وزارة 
املالية تتابع تنفيذ امليزانية، طبقا لل�صالحيات املمنوحة لها.

وب�صاأن م�صاألة اإعادة تقييم الربامج، اأو�صح ممثل احلكومة 
يف  ملحوظة  ب�صفة  تراجعت  قد  التقييم  اإعادة  تكلفة  اأن 

ال�صنوات الأخرية، وتعود م�صاألة اإعادة التقييم  ل�صيما اإىل 
ال�صعوبات التي تواجه الآمرين بال�صرف ميدانيا، وبخا�صة 
امل�صاريع  اإطالق  عند  باإحلاح  تطرح  والتي  العقار  م�صكلة 
...اإلخ،  للم�صاريع  كاف  ن�صج  غياب  عن  ف�صال  امل�صجلة، 
واأ�صاف ممثل احلكومة اأنه مهما يكن الأمر، فاإن هذا املو�صوع 

حمل متابعة على م�صتوى الوزارة.
يتعني  التي  وال�صالمة  ال�صيارات  ا�صترياد  تكلفة  وعن 
�صهدت  قد  تكلفتها  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  فيها،  تتوفر  اأن 
اإلغاء القرو�ض  اأ�صا�صا عن  37 ٪، وهذا ناجم  تراجعا قدر بـ 
هاته  ارتفاع  يف  مهما  عامال  �صكلت  التي  ال�صتهالكية 
الواردات، ي�صاف اإليه اإطالق العديد من الربامج ال�صكنية 
اأجل  من  الدخار  على  الأ�صر  حفز  مما  ال�صيغ،  مبختلف 
احل�صول على ال�صكن؛ اأما عن توفر �صروط ال�صالمة والأمان 
يف املركبات امل�صتوردة، فاأو�صح اأن هذا الأمر متكفل به على 

م�صتوى الوزارة املكلفة بال�صناعة.
للخزينة،  اخلا�صة  احل�صابات  مدونة  تطهري  وبخ�صو�ض 
اإىل55 ح�صابا يف  انخف�ض  عددها  اأن  احلكومة  ممثل  اأو�صح 
مراحل  يف  هي  املدونة  تطهري  عملية  واأن  احلايل،  الوقت 
متقدمة، حيث ت�صمن ن�ض قانون املالية ل�صنة 2015 العديد 

من الإجراءات بهذا الجتاه. 
وب�صاأن التحفيزات والمتيازات املمنوحة للم�صتثمرين، 
اأو�صح ممثل احلكومة اأن اجلزائر ل تنفرد مبنحها، بل اإن العامل 
ال�صتثمارات  ا�صتقطاب  مناف�صة حمتدمة يف جمال  ي�صهد 
وامتيازات  اإعفاءات  منح  خالل  من  املبا�صرة،  الأجنبية 
�صبقتنا  قد  الدول  بع�ض  واإن  وعقارية...  وجمركية  جبائية 
هذه  جعل  هو  املو�صوع  هذا  يف  املهم  اأن  غري  ذلك،  يف 

التحفيزات  اأكرث فاعلية.
املرجعي  ال�صعر  اأ�صا�ض  على  امليزانية  اإعداد  وبخ�صو�ض 
للربميل، اأكد ممثل احلكومة اأنه  ل اأحد ميكنه التنبوؤ م�صبقا 
بتوجهات ال�صوق، حتى تلك املوؤ�ص�صات الدولية املتخ�ص�صة 
يف هذا املجال، على غرار �صندوق النقد الدويل الذي مل 
هذه  يف  البرتول  برميل  �صعر  �صهده  الذي  بالرتاجع  يتنباأ 
للمتغريات  تخ�صع  ال�صوق  اأن  اإىل  م�صريا  الأخرية،  الآونة 
اجليو�صيا�صية التي ت�صهد تطورات من حني اإىل اآخر، موؤكدا 
هنا اأن  متو�صط �صعر الربميل مل ينخف�ض عن 100 دولر 
اأمريكي اإىل نهاية �صهر �صبتمرب، واأن احلكومة قامت بدرا�صة 
جميع ال�صيناريوهات املحتملة، كما تتابع هاته التطورات عن 
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كثب. 
 ،11-90 رقم  القانون  من  مكرر   87 املادة  اإلغاء  وب�صاأن 
اأنه  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأو�صح  العمل،  بعالقات  املتعلق 
ثمة فوج عمل يعكف على درا�صة املو�صوع، واأن احلكومة 
و�صعت الحتمالت املرتتبة عن الأثر املايل لتحيني الأجر 
لن  الإجراء  اأن هذا  اإىل   م�صريا  امل�صمون،  الأذنى  الوطني 

تكون له تبعات ملحوظة على م�صتويات الت�صخم.
وبخ�صو�ض م�صاهمة القطاع البنكي يف متويل القت�صاد، 
القت�صاد  متويل  يف  البنوك  م�صاهمة  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد 
من  الوطني بلغت 20.2 ٪ وهو مبلغ كبري، اإ�صافة اإىل اأن 53 ٪ 
القرو�ض املمنوحة ا�صتفاد منها اخلوا�ض، و73 ٪ خ�ص�صت 
لال�صتثمار،  وهذا ما ي�صكل عامال اأ�صا�صيا لدعم النمو، اإىل 
جانب ذلك، اأفاد باأن البنك ملزم باتباع القواعد الحرتازية 

يف منح هاته القرو�ض وهو اأمر معمول به يف كل البنوك. 
اخلال�صة

لقد ت�صمن ن�ض قانون املالية ل�صنة 2015 طرق التوازن 
بتنفيذ  تتعلق  اأحكام  على  ت�صتمل  والتي  وو�صائله،  املايل 
امليزانية والعمليات املالية للدولة، واأحكام جبائية، واأحكام 
ت�صمن  كما  اجلبائية،  �صبه  والر�صوم  املوارد  تخ�ض  اأخرى 
الن�ض امليزانية والعمليات املالية للدولة واحل�صابات اخلا�صة 

للخزينة.
التدابري  من  جملة  الن�ض  ت�صمن  ذلك،  على  عالوة 
والقت�صادية  املالية  الأهداف  ذات  الهامة،  الت�صريعية 
ل�صيما  تعلقت  والثقافية...اإلخ،  والجتماعية  والتجارية 
بت�صجيع وتعزيز ال�صتثمار الوطني والأجنبي وترقية الإنتاج 
تن�صيق  ال�صريبي،  الوعاء  وتو�صيع  املردود  حت�صني  الوطني، 
والأ�صر،  املوؤ�ص�صات  ل�صالح  الإدارية  الإجراءات  وتب�صيط 

اإىل جانب تدابري اأخرى هامة اأي�صا. 
ذلكم، �صيدي الرئي�ض املحرتم، زميالتي، زمالئي اأع�صاء 
جمل�ض الأمة املوقر، هو التقرير التمهيدي الذي اأعدته جلنة 
م�صروع  حول  الأمة،  ملجل�ض  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون 

القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة؛ بعد 
التمهيدي  للتقرير  الوزير وكذا  ال�صيد  اإىل عر�ض  ا�صتماعنا 
الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع، ننتقل اإىل املرحلة الثانية يف 
هذه اجلل�صة واملتعلقة بالنقا�ض العام، ولكنني اأود اأن اأبدي 

اأو اأقدم بع�ض املالحظات حول ح�صن �صري اجلل�صة.
فبالن�صبة ملدة التدخل، بعد اإجراء امل�صاورات التي متت 
بني رئا�صة املجل�ض واملجموعات الربملانية و�صماع وجهة نظر 
مدة  تكون  اأن  على  الراأي  ا�صتقر  التن�صيق،  هيئة  اأع�صاء 
املداخلة وفق ماهو معمول به يف ال�صنوات املا�صية، 7 دقائق 
بالن�صبة لالأع�صاء و 15 دقيقة بالن�صبة للمجموعات الربملانية.
بودي اأن اأبدي كذلك بع�ض املالحظات اخلا�صة بكيفية 
هذا  لأن  والزمالء  الزميالت  من  واأعتذر  النقا�ض،  �صري 
النجاعة  حتقيق  بق�صد  واإمنا  للنقا�ض،  توجيها  لي�ض  الكالم 
وال�صتفادة من عامل الوقت قدر الإمكان، بودي اأن اأطلب 
من الزميالت والزمالء اأن يعفونا من كالم املجاملة، لو اأن 
كل واحد ركز يف نقا�صه على املادة اأو املو�صوع، ف�صوف يوفر 

لنا كثريا من الوقت.
ثاين مالحظة، اأعلم باأن الأخوات والإخوة يف املجموعات 
قد  رمبا  واأنهم  امليزانية  م�صروع  وناق�صوا  التقوا  قد  الربملانية 
التي مت تداولها من زميل  اأن الفكرة  وزعوا الكالم، فبودنا 
من طرف  تتكرر  األ  الواحدة  العائلة  �صمن  الزمالء  لباقي 
الثاين، ويكفي التعقيب بالقول اإن زميلي قد تعر�ض لهذا 
اأي�صا  املو�صوع، ول داعي لتكرار ماقاله الزميل وبهذا نربح 

الوقت.
اأما بالن�صبة للجل�صات اخلا�صة بالنقا�ض، فالربنامج قد وزع 
عليكم ولداعي اإىل تكرار ماهو مت�صمن يف هذا الربنامج، 
وبهذا ننتقل مبا�صرة اإىل متكني ال�صيدات وال�صادة الراغبني 
العمري لكحل؛  ال�صيد  هو  الأول  واملتدخل  التدخل؛  يف 
وقت  بتحديد  اخلا�صة  فالآلة  اأحد،  اأي  ينزعج  ل  وحتى 
اأوقف  اإذا ما  اآيل، فال تنزعجوا  التدخالت مربجمة ب�صكل 
املتدخل قبل اإمتامه قراءة تدخله، ويف كل الأحوال فالكلمة 
املكتوبة �صوف حتال اإىل ال�صيد وزير املالية ويتم الرد عليها 

اأو التكفل بها ح�صب احلالة.
الكلمة لأول متدخل وهو ال�صيد العمري لكحل.

ب�صم اهلل  الرئي�ض؛  ال�سيد العمر لكحل: �صكرا �صيدي 
حممد  �صيدنا  على  و�صلم  اللهم  و�صل  الرحيم  الرحمن 

النبي الكرمي.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيدات الف�صليات، ال�صادة الأفا�صل،
ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
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ال�صادة املرافقون ملعايل الوزراء،
اأ�صرة الإعالم،

الزميالت والزمالء اأع�صاء هذا املجل�ض املوقر،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، ومبنا�صبة حلول ال�صنة الهجرية اجلديدة وعيد 
اأفراد  كافة  واإىل  اإليكم  اأتوجه  اخلالدة،  نوفمرب  ثورة  الثورة، 
ال�صعب اجلزائري بالتهاين احلارة، متمنيا ال�صعادة والزدهار 

لوطننا العزيز.
النت�صار  مع  تزامنتا  اللتان  العظيمتان  املنا�صبتان  هاتان 
الباهر الذي حققه فريق وفاق �صطيف لكرة القدم، مقدما 
على  بح�صوله  جزائريا،  مليونا   40 لـ  هدية  واأجمل  اأغلى 
اجلديدة،  ن�صختها  مرة، يف  اإفريقيا لأول  اأبطال  رابطة  كاأ�ض 

متحديا كل ال�صعاب والعراقيل التي واجهته.
وبف�صل هذا الإجناز، عمت الفرحة ربوع هذا الوطن واإن 
الأزمة تلد الهمة، فعندما تتوفر العزمية والإراة والوطنية لدى 
اإجالل  فتحية  م�صتحيل،  هناك  يكون  لن  اجلزائري،  الفرد 
راية  ورفعوا  التاريخ  دخلوا  الذين  ال�صبان  لهوؤلء  وتقدير 

اجلزائر عاليا.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

ال�صتثمار  يلعبه  الذي  الهام  الدور  اأن  اثنان  ل يختلف 
يف توفري التمويل املطلوب لإقامة امل�صاريع الإنتاجية، ونقل 
املداخيل  م�صتويات  رفع  يف  وامل�صاهمة  التكنولوجيات 
قواعد  وتعزيز  العمل،  فر�ض  من  املزيد  وخلق  واملعي�صة، 
الإنتاج، وحت�صني اخلربات واملهارات، فلماذا ل تكون بالدنا 
بيئة جذابة للم�صاريع املحلية والأجنبية، بف�صل توفر ال�صيولة 
املالية وتذليل العقبات التي يواجهها امل�صتثمرون؟ وبحكم 
اأدغال  اأن بالدنا يف موقع ا�صرتاتيجي هام ونقطة عبور نحو 
اإفريقيا، يجعل منها مدخال لالقت�صاد العاملي وبوابة لأ�صواق 

البلدان التي تطل عليها.
واأهلها  عذراء،  مازالت  ال�صمراء  اإفريقيا  اأن  منطلق  من 
هناك،  ا�صتثمارية  م�صاريع  لإقامة  الأعمال  رجال  ينا�صدون 

ويف مقدمة هذه البلدان جمهورية ال�صودان ال�صقيقة.
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

اأن �صعر   ،13 ال�صفحة  القانون ويف  لقد جاء يف م�صروع 
ال�صوق لربميل البرتول اخلام اجلزائري )�صحاري برنت( يف 
 ،2015 �صنة  اأمريكي خالل  دولر   100 �صيكون  املتو�صط 
عند  الواحد  الدولر  مقابل  الدينار  �صرف  �صعر  وا�صتقرار 

جزائريا،  واأن �صادرات املحروقات ل�صنة 2015  دينارا   79
�صتكون 66.2 مليار دولر اأمريكي، اأي بزيادة 4.3 ٪، مقارنة 
بالدولر  مقدرة  الب�صائع  من  الواردات  واأن   ،2014 ب�صنة 
احلايل �صت�صل اإىل 65.44 مليار دولر اأمريكي، اأي بفارق 
زيادة بـ 0.58 دولرا فقط، يف حني اأن اأغلب اخلرباء يتنبوؤون 
للربميل  دولرا   70 من  اأقل  اإىل  �صينزل  النفط  �صعر  اأن 

الواحد.
�صوؤايل هو: يف حالة حدوث هذا التوقع كيف ميكن لنا 
مواجهة هذه املخاطر والتي تبلغ حوايل 20 مليار دولر، جراء 
تدهور الأ�صعار؟ وماهي ال�صبل للح�صول على هذا املبلغ؟ 

وماهي الطرق الكفيلة لتغطية �صندوق �صبط الإيرادات؟
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

 2015 ل�صنة  العتمادات  توزيع  جلدول  املت�صفح 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  قطاع  اعتمادات  منها،  خا�صة 
امل�صت�صفيات، واملقدرة بـ 381.972.062.000 دج، يرى اأن 
هذا املبلغ خيايل واأن ما تعاين منه م�صحاتنا من اإهمال يف 
اإطار ال�صيانة والتح�صني وعدم جتديد جتهيزاتها يدعو للقلق 
فعال، هذا من جانب، ومن جانب اآخر متى ت�صتفيق عياداتنا 
اخلا�صة لتكون يف م�صتوى العيادات الطبية التي عند اجلارة 
العمليات  واأح�صن  اخلدمات  اأرقى  تقدم  فهي  تون�ض؟ 
من  كثرية  اأماكن  يف  متواجدة  طبية  بتجهيزات  اجلراحية 
دول العامل ومنها اجلزائر، واملر�صى اجلزائريون يتهافتون على 
هذه العيادات ويكّبدون خ�صائر فادحة للخزينة من العملة 

ال�صعبة!
�صيدي الرئي�ض املحرتم،

اأمل يكن ذات مرة طبيب جراح جزائري، اأجرى عملية 
احلبيب  الراحل  التون�صي  للزعيم  الرقبة  دقيقة يف  جراحية 
بورقيبة، رئي�ض اجلمهورية التون�صية، األ وهو تيجاين هدام، 
طيب اهلل ثراه، الوزير وال�صفري ال�صابق للجمهورية اجلزائرية 
وقد  للدولة  الأعلى  املجل�ض  وع�صو  اجلزائرية  الدميقراطية 
فلماذا  الهّدام،  ولي�ض  بالبّناء  اآنذاك  بورقيبة  الرئي�ض  �صماه 

انقلبت الآية؟! �صوؤايل يتطلب الإجابة.
�صيدي الرئي�ض،

دائما يف �صياق احلديث عن ال�صحة، فكثريا ما رافعت 
من هذا املنرب على امل�صت�صفى اجلامعي لولية �صطيف، غري 
اأن هذا املطلب بقي قيد الن�صيان، والآن وجود هذه املن�صاأة 
حميط  تتو�صط  الولية  وعا�صمة  �صرورة،  اأ�صبح اأكرث من  
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�صت وليات، بها حوايل 7 ماليني ن�صمة، ولأن امل�صت�صفى 
الزخم  هذا  ا�صتقبال  ي�صتطيع  ل  اأ�صبح  احلايل  اجلامعي 
اإىل احلقبة  يعود  بناءه  اأن  ناهيك عن  املر�صى،  ال�صخم من 
ال�صتعمارية ل�صنوات الثالثينيات من القرن املا�صي، والآن 

هو يوجد يف و�صعية مزرية للغاية، ي�صعب ترميمه وحت�صينه.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

جاء يف جدول العتمادات، ح�صب القطاعات الوزارية، 
اأن قطاع الرتبية الوطنية �صيحظى بـ 646.643.907.000 دج، 
ت�صيري  يغطي  ل  املبلغ  هذا  فاإن  املتتبعني  بع�ض  وح�صب 
الوزيرة  وال�صيدة  ذلك  عن  جوابا  اأريد  تلميذ!  ماليني   8

موجودة هنا معنا.
لكن ما يحز يف نف�صي، اأن موؤ�ص�صاتنا الرتبوية – �صيدي 
الإهمال  نتيجة  وقد�صيتها  بريقها  فقدت  –  التي  الرئي�ض 
والالمبالة وعدم �صيانتها وما الروبورتاج الذي بثته التلفزة 
الدبلوما�صيني  بحي  املتواجدة  الثانوية  بخ�صو�ض  الوطنية 
خلري دليل على الو�صع املزري الذي اآلت اإليه هذه الثانوية 

وماخفي اأعظم!
يف حني جند اأن �صلطات ولية اجلزائر منهمكة يف تزيني 
اأن  بهوؤلء  الأحرى  كان  العا�صمة،  و�صوارع  الأزقة  وزخرفة 

يعتنوا بهذه املوؤ�ص�صات اأول.
�صيدي الرئي�ض،

ن�صرة  يف  البارحة  اأول  اجلزائرية  التلفزة  اأي�صا  بثته  وما 
الأخبار، اأعتقد اأنها قناة ال�صروق، بخ�صو�ض متو�صطة بالبليدة 
�صيء يندى له اجلبني، حيث اإن هناك عنا�صر يت�صللون حلرم 

املتو�صطة ويهددون التالميذ بال�صالح الأبي�ض.
�صيدي الرئي�ض،

هناك نقطة هامة لبد من الإ�صارة اإليها، األ وهي املزارع 
»الهولدينغ«،  اإىل  التي حول ت�صيريها  النموذجية  الفالحية 
فهي تعي�ض الكوارث بعينها من جميع النواحي، هذا اجلهاز 
فخامة  �صماه  وقد  اأمامه  الوقوف  اأحد  ي�صتطيع  ل  الذي 

الرئي�ض، ال�صيد...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد العمري لكحل؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عبد القادر �صهلي.

ال�سيد عبد القادر �سهلي: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي، اأع�صاء هذا املجل�ض املوقر،

ال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صيدي الرئي�ض،
تتمة  باعتباره   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  اإن 
لالأهداف امل�صطرة للدولة اجلزائرية والع�صب احليوي الذي 
 ،2015 �صنة  خالل  الوطني  القت�صاد  يبنى  اأ�صا�صه  على 
باعتباره ال�صنة الأوىل للمخطط اخلما�صي )2015 - 2019( 
جت�صيدا لالأهداف امل�صطرة يف خمطط عمل احلكومة الذي 
دولته  اإىل  ينظر  وهو  اجلزائري،  ال�صعب  كل  اإليه  يتطلع 
العامل  دول  بني  واملفخرة،  بالأمل  هياكلها  مبوؤ�ص�صاتها وكل 
الحتفال  مع  تزامن  منا�صبة عر�صه  اأن  بنا، خا�صة  املحيطة 
التي  املباركة  التحريرية  الثورة  انطالق  ب�صتينية  الكبري 
لي�صعنا فيها اإل اأن نرتحم على ال�صهداء الأبرار، وحتية اإكبار 

اإىل املجاهدين املخل�صني الأخيار.
�صيدي الرئي�ض،

اإنطالقا من موؤ�صرات النمو املدونة يف هذا امل�صروع، والتي 
من خاللها مت اإح�صاء منو بع�ض البلدان العاملية والإقليمية، 
املتطورة منها اأو النامية، ح�صب ماهو مدون يف الوثيقة بالقول 
�صنة  اجلزائر  منو  يكون  اأن  يتوقع  الدويل،  النقد  اإن �صندوق 
2015 )4.1 ٪( واأن الدرا�صات القت�صادية لأقوى دولة يف 
يكون  اأن  تتوقع  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  وهي  العامل، 

منوها 3 ٪ ل�صنة 2015.
فاإننا  درا�صتها،  يف  تختلف  التي  للموؤ�صرات  فهمنا  ومع 
نتمنى اأن يحقق هذا الرقم، اإذا تعادل الدخل الوطني من 
خارج املحروقات مع الإنتاج املحلي وزيادة القيمة امل�صافة، 
لتكون متعادلة مع مداخيل املحروقات ل�صنة 2015 اإن �صاء 

اهلل.
وهذا يف حد ذاته يعترب اأول حتليل لأب�صط مواطن جزائري، 
 )2019 مع اأن تقديره كبداية يف الربنامج اخلما�صي )2015 - 
الإنتاج  �صعف  مع   ،2015 �صنة  خالل   ٪ 3.32 حدود  يف 
اأهمية  على  للتاأكيد  دافع  وهو  املحروقات،  خارج  الوطني 
وحماربة  العمومية  الأموال  ت�صيري  يف  ال�صرامة  و�صرورة 
امل�صرة  املمار�صات  واملح�صوبية وغريها من  والر�صوة  الف�صاد 

بالقت�صاد الوطني كالتبذير الذي توؤكد عليه كثريا.
املبا�صر  احلديث  نوجه  فاإننا  املوؤ�صرات،  هذه  من  اإنطالقا 
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وال�صفاف اإىل كل املوؤ�ص�صات التنفيذية يف بالدنا، زيادة على 
بالتوجه  اإل اجلاحدون،  التي لينكرها  املبذولة  املجهودات 
الفعال اإىل املوؤ�صرات الوطنية ذات امل�صداقية والبتعاد عن 
احل�صو لالأرقام يف اأداء املهام، للمطابقة مع الواقع، وذلك باأن 
النفط  لربميل  املرجعي  ال�صعر  العتماد يف ح�صاب  يكون 
ال�صابقة،  لل�صنة  املتو�صطي  ال�صعر احلقيقي  ميزانيتنا، هو  يف 
واأن نخرج من اجرتار رقم 37 دولرا للربميل التي تالحق 
القت�صاد كل �صنة، الأمر الذي يجعلنا نثق يف تقدير الأمور 

على حقيقتها.
البرتولية  للمداخيل  ح�صابنا  وعند  اأي�صا،  ذلك  ومن 
بحكم   - اهلل  لقدر   -  2015 �صنة  ترتاجع  والتي  املتوقعة 
التطورات الإقليمية والدولية، فاإن قيمة الواردات من ال�صلع 
واخلدمات قد تت�صاعف مقابل تدين الأوىل، كما هو احلال 
خالل �صنة 2013، تفاديا لدفع الفاتورة املالية والقت�صادية 
الذي  التدين  مع  امل�صطرة،  الدولة  ميزانية  ح�صاب  على 
مبعدل  الأمريكي،  الدولر  مقابل  الوطنية،  العملة  ت�صهده 
للدولر،  بالن�صبة  لليورو، و3.11  بالن�صبة    2.3 بـ  انخفا�ض 
املحروقات،  خارج  الوطني  القت�صاد  ل�صعف  موؤ�صر  وهو 
بالإ�صافة اإىل ت�صجيل انخفا�ض بـ 5.5 ٪ للقيمة امل�صافة يف 
قطاع املحروقات وتراجع عائدات ت�صدير املحروقات مبعدل 
مما �صيوؤثر على املعطيات وعلى اخلزينة بعجز قد يفوق   ،1.5
العجز امل�صجل يف الأربعة اأ�صهر الأوىل ل�صنة 2014، جراء 

انخفا�ض عمليات امليزانية.
�صيدي الرئي�ض،

بخ�صو�ض تاأثري ميزانية الدولة مل�صروع قانون املالية ل�صنة 
2015 الذي ي�صجل ر�صيدا ميزانيا يقدر بـ 4173.4 مليار 
دينار جزائري، والذي ميثل 21 ٪، مع اأنها تقنيات حما�صبية 
بني  احلا�صل  الختالل  عن  ت�صاوؤل  يطرح  اأنه  اإل  �صرفة، 
اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  امل�صجلة  والنفقات  الإيرادات 
فاإن املبالغ املخ�ص�صة لإعادة التقومي املقدرة بـ 760.7 مليار 
دينار جزائري والذي خ�ص�ض منه اأكرث من ن�صف للهياكل 
القاعدية القت�صادية والإدارية، وهو مايعادل ن�صبة 64.8 ٪ 
من املبلغ الإجمايل، ندق ناقو�ض اخلطر يف هذا املجال لالإهدار 
املمنهج للمال العام يف عملية اإعادة التقومي، دون حما�صبة 
اأو عقاب اأو حتى املتابعة ملعرفة الأ�صباب، وبخ�صو�ض متويل 
عجز اخلزينة من �صندوق �صبط الإيرادات، يبقى الت�صاوؤل 
حول التدهور امللحوظ ل�صنتي 2014 و 2015، حيث ارتفع 

اإىل ن�صبة - مقارنة بالرتاكم مابني 2000 و 2013 والتقدير 
املقدر ل�صنة 2015 لوحدها - عالية جدا تقدر بـ 40.05 ٪، 
اأن �صندوق �صبط  فاإمنا يدل على  واإن دل هذا على �صيء 
الإيرادات يبقى مالذا لعجز الت�صيري املايل يف البالد، وبداية 

النحدار يف جتفيف منابع متويله.
�صيدي الرئي�ض،

التحويالت  بتطور  اخلا�ض  للملحق  ت�صفحي  وبعد  اإنه 
الجتماعية )2009 و2015( وكذلك �صنة 2015 فاإنه 
ل وجود لأي دعم ل�صريحة معتربة، ممن يعمرون مناطق وا�صعة 
من ال�صحراء وال�صهول واله�صاب، وخا�صة املربني ملختلف 
الت�صريعية  التدابري  بخ�صو�ض  اأما  احليوانية،  ال�صاللت 
التحفيزات  جانب  يف   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  مل�صروع 
اجلبائية، لتح�صني املردود وتو�صيع الوعاء ال�صريبي، مبراجعة 
معدل ال�صريبة على الأرباح لل�صركات )IBS(، بتوحيده يف 
ال�صابقتني، يرى الكثري  25 ٪ و19 ٪  23 ٪ فبدل من  ن�صبة 
اإثقال �صريبي على كاهل  اأنه يوجد  اأهل الخت�صا�ض  من 
املنتوج الوطني وكذا التعامل التجاري الداخلي وت�صجيعا 
واعتربوها  ال�صترياد  �صركات  بت�صجيع  اخلارجي،  للمنتوج 

خطوة يف الجتاه غري امل�صجع على ال�صتثمار.
معتربة  زيادة  لإدارج  البالغة  الأهمية  اأرى  الأخري،  ويف 
للمبلغ ال�صنوي العملة ال�صعبة الذي يتم ت�صريفه للخروج 
اإىل اخلارج، لأن املبلغ احلايل يعترب مبلغا هزيال جدا يف حق 
وكرامة املواطن اجلزائري، بغ�ض النظر عن من�صبه اأو مكانته 
وال�صالم  الإ�صغاء  ح�صن  للجميع  �صاكرا  الجتماعية، 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صهلي؛  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
والكلمة الآن لل�صيدة زهية بن عرو�ض.

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

املر�صلني؛
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�صنا املوقر،

ال�صيدات وال�صادة ممثلو ال�صحافة الوطنية،
ح�صورنا الكرمي،
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ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل.
حمدا و�صكرا هلل على �صالمة اجلزائر، حمدا و�صكرا هلل 
والنزاعات  الأزمات  دوامة  من  احلبيب  وطننا  �صالمة  على 
العامل، ولزالت  منذ مدة عديد دول  التي جتتاح  واملاآ�صي 
تهدد – مع الأ�صف – اأو�صاع دول اأخرى يف �صتى اأنحاء 

املعمورة.
وال�صتقرار، مدعومة  الأمن  نعمة  دوام  تعاىل  اهلل  ن�صاأل 

بنعمة التنمية والرفاه والهناء، اآمني يارب العاملني.
�صيدي الرئي�ض،

ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  ونحلل  نناق�ض  ونحن  اليوم 
– لتفادي  فح�صب  – كجزائريني  كلنا  ن�صعى  اإمنا   ،2015
وما  الرهانات،  ورفع  جانب،  كل  من  بنا  املحدقة  املخاطر 
اأكرثها، ويف مقدمتها طبعا، رهان احلفاظ على اأمننا وا�صتقرارنا 

ووحدتنا الرتابية ومكانتنا الريادية بني الأمم.
�صيدي الرئي�ض،

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،
خ�صو�صيتها  لكن  �صنة،  كل  تاأتي  امليزانية  اإن  حقا 
التنمية  برنامج  معامل  ل�صتكمال  اأنها جاءت  املرة،  هذه 
مايقال  اأقل  واقت�صادي  اأمني  2019( يف ظرف   -  2015(
وا�صتثنائي،  بل  مميز  ظرف  للغاية،  وخطري  ح�صا�ض  اأنه  عنه 
اأفرزه احلراك امل�صتجد جهويا اإقليميا ودوليا، حروب، نزاعات 
وماآ�صي  طائفية،  عرقية،  نعرات  وهناك،  هنا  فنت  م�صلحة، 
باملخدرات  اجلزائر  اإغراق  حماولت  جانب  اإىل  اإن�صانية، 
بالأطنان، ولي�ض  بالأطنان، نعم  اأ�صبحت تقا�ض وتعد  التي 
مايهدد  ذلك  اإىل  �صف  بالغرامات!  ول  بالكيلوغرامات 
»الإبول«  داء  اآخرها  فتاكة،  واأوبئة  اأمرا�ض  من  الإن�صانية 

عافانا اهلل واإياكم منه.
�صيدي الرئي�ض،

�صوف لن اأحتدث اليوم بلغة الأرقام، عن الإنهيار امل�صتمر 
لأ�صعار البرتول يف ال�صوق العاملية، ولعن موؤ�صرات النمو 
اإىل  �صنة  كل  يف  اللجوء  عن  حتى  ول  امليزانية،  وعجز 
اأخو�ض  لن  ل،  العجز،  لتجاوز  الإيرادات،  �صبط  �صندوق 
باأن الأهم يف كل هذا وذاك  اأعتقد  يف هذا اجلانب، لأنني 
اقت�صادنا  عن  للدفاع  واجلاد  الدوؤوب  �صعينا  نوا�صل يف  اأن 
الوطني، مثلما نحر�ض بكل قوة وثبات على ا�صتتباب الأمن 
وال�صتقرار على �صريطنا احلدودي، وهي املهمة التي ت�صطلع 
بها، بكل جدارة واحرتافية، قوات جي�صنا الوطني ال�صعبي، 

�صليل جي�ض التحرير، والذي اأتوجه اإليه من هذا املنرب بتحية 
نوفمربية ونحن يف �صهر الثورة و�صهر ال�صهداء.

�صيادتنا  عن  للذود  واأبدا  دوما  الواقفة  جي�صنا  قوات 
والأمان،  ال�صتقرار  نعمة  على  واحلفاظ  الرتابية  ووحدتنا 
الدفاع  اأقول  ملا  نادرة،  عملة  هذه  اأيامنا  يف  اأ�صبحت  التي 
الرئي�ض،  �صيدي   – بذلك  اأعني  الوطني،  القت�صاد  عن 
الوطني  الإنتاج  يف  ال�صتثمار  – دعم  وال�صادة  ال�صيدات 
وت�صجيعه، ب�صقيه العمومي واخلا�ض، املهم اأن يكون اإنتاجا 
جزائريا وفقط، مع احلر�ض على تر�صيد املال العامل؛ اأعني 
بذلك اإعادة النظر يف �صوق البور�صة وتطوير املنظومة املالية 
وامل�صرفية وتنظيم الأ�صواق املوازية لل�صرف، لت�صاهم بدورها 
اقت�صادنا  عن  بالدفاع  واأعني  العمومية،  اخلزينة  ميزانية  يف 
طال  الذي  التهريب  على  هوادة  دون  �صن حرب  الوطني، 
وكذا  الوقود  البنزين،  اإىل  الغذائية  املواد  من  �صيء،  كل 
العنف  مظاهر  من  مظهران  فكالهما  ال�صريبي،  التهرب 
واجلرمية املنظمة، على غرار الف�صاد الذي ي�صكل هو الآخر 
وجه  يف  وعائقا  القت�صادي  باأمننا  وخطريا  �صارخا  م�صا�صا 
جزء  وهو  الذاتي،  الكتفاء  اإىل  و�صول  امل�صتدامة،  التنمية 

من ال�صيادة الوطنية.
�صيدي الرئي�ض، 

ال�صيدات وال�صادة،
اأننا كدولة جيو�صرتاتيجية، ن�صعى لبناء اقت�صاد  �صحيح 
والفالحة  ال�صناعة  قوامه  متوازن،   اقت�صاد  لتحقيق  نا�صئ، 
وال�صياحة واخلدمات، وهذا اإجراء وتوجه – طبعا – نثمنه 
احلكومة  تتوقعها  التي  النمو  ن�صبة  حتقيق  اإىل  ن�صل  حتى 
لكن   ،  ٪ 7 بـ  اهلل  �صاء  اإن  واملقدرة   ،2019 نهاية  غاية  اإىل 
للغاية،  واملتوتر  امللتهب  اجليو�صيا�صي  املناخ  اإىل  وبالنظر 
علينا تدعيم املوؤ�ص�صات القت�صادية املنتجة اأكرث، خا�صة يف 
جمال ال�صتثمار وخلق الرثوة واإيجاد منا�صب عمل ل�صبابنا 
املحروقات،  خارج  �صادراتنا  لتنويع  ال�صعي  وكذا  البطال، 
وهو اأمر ممكن وممكن جدا، بالنظر للموارد الب�صرية والطبيعية 

واملادية لبالدنا.
يف الأخري، �صيدي الرئي�ض، وقبل اأن اأختتم مداخلتي، 
املنتهجة  الجتماعي،  الدعم  �صيا�صة  كبري  بارتياح  اأ�صجل 
بالفئات  التكفل  لفائدة  الدولة، وهو توجه حكيم  من قبل 
من   )5/1( اخلم�ض  فتخ�صي�ض  الدخل،  و�صعيفة  اله�صة 
اإجنازا  ذاته  يعد يف  الجتماعية،  للتحويالت  الدولة  ميزانية 



21

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

املوافق 10 نوفمرب 2014 الإثنني 17 حمرم 1436          

الألفية  يبني جزائر  نحو جيل  نقطعه  وعهد  وحتديا كبريين 
الثالثة مثلما قطع �صهداوؤنا العهد على حترير اجلزائر، فكانت 
ال�صتينية،  يف  اليوم  نحن  اأجل،  ال�صتقالل،  وكان  احلرية 
ف�صتينية ثورتنا اخلالدة، جند العهد والوفاء من نوفمرب احلرية 
اإىل نوفمرب الوفاء والأمل، نعم، اإننا على العهد باقون وعلى 
الدرب �صائرون اإن �صاء اهلل، املجد واخللود ل�صهدائنا الأبرار، 

وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيدة زهية بن عرو�ض؛ الكلمة 
الآن لل�صيد بلقا�صم قارة.

ال�سيد بلقا�سم قارة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ض،
ال�صيد وزير املالية،

ال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

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

على  واملالية  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  اأ�صكر  بداية، 
بذله  الذي  اجلهد  حجم  يبدي  الذي  التمهيدي  تقريرها 
اإن  حيث  القانون،  هذا  م�صروع  درا�صة  يف  اللجنة  اأع�صاء 
قانون املالية وامليزانية هو من اأهم القوانني التي تعر�ض على 
اأداء  لتقييم  الأ�صا�صية  املحطة  باعتباره  �صنة،  كل  املجل�ض 
والقت�صاد،  ال�صيا�صة  بني  تقاطع  ونقطة  الوطني،  القت�صاد 
اقت�صادية،  برامج  اإىل  ال�صيا�صية  الروؤية  ترتبع  خاللها  ومن 

ت�صمن العي�ض الكرمي للمواطن وال�صتقرار للوطن.
�صيدي الرئي�ض،

بناء على ماتقدم،  فاإنني اأ�صجل مالحظة واأقدم اقرتاحات 
ذات �صلة بالقانون املعرو�ض علينا اليوم، وتتمثل فيما يلي: 
تطور  واجلزائر  الت�صعينيات  منذ  ال�صريبة:  يخ�ض  فيما 
هذه  من  والهدف  الإعفاءات،  وت�صع  اجلبائية  منظومتها 
الت�صريعيات، هو تب�صيط الإجراءات وحت�صني الظروف التي 
ي�صهل من خاللها تاأ�صي�ض الوعاء اجلبائي، مع حت�صيل اأمثل 
التي  الديناميكية  اإىل  وبالنظر  املرتتبة؛  والر�صوم  لل�صرائب 
يعرفها القت�صاد الوطني يف ال�صنوات الأخرية، فقد اأ�صبح 
ع�صرنة القطاع املايل والقطاع اجلبائي يفر�ض على ال�صلطات 

من  والع�صرنة،  تتما�صى  قانونية  اآليات  ت�صع  اأن  العمومية 
املتقدمة،  الدول  يف  الو�صع  عليه  ماهو  اإىل  الو�صول  اأجل 
واإذا كان قانون املالية حمل النقا�ض يت�صمن فل�صفة التب�صيط 
اجلانب  اأن  اإّل  والر�صوم،  ال�صرائب  ملختلف  والتوحيد 
الأ�صا�صي يف حتفيز ال�صتثمار جنده يعاك�ض متاما اإرادة اجلميع 
الو�صائل، ومن  املنتج، مع دعمه بجميع  يف دعم ال�صتثمار 
القت�صادي،  التنظيم  اآليات  من  اآلية  بو�صفها  اجلباية  بينها 
ومن املالحظات التي ت�صتحق الإ�صادة، ن�صبة ال�صريبة على 
اأرباح ال�صركات )IBS(، املقدرة بـ 23 ٪ التي عو�صت ن�صبة 
بال�صركات املنتجة و25 ٪ اخلا�صة بال�صركات  اخلا�صة   ٪ 19
غري املنتجة، فهذا ما ي�صجع على ال�صترياد، عك�ض ما تطمح 
اإعادة  ال�صروري  ومن  ال�صترياد؛  فاتورة  تقلي�ض  يف  اإليه 
النظر يف هذه الن�صبة املوحدة التي اأّثرت معنويا على ذهن 
التزام  ذلك عدم  اليوم يف  يرى  الذي  اجلزائري،  امل�صتثمر 
الدولة بالإطار الذي و�صعته، لت�صجيع قطاع الإنتاج والذي 
هو احلل الأجنع للنهو�ض بالقت�صاد الوطني والتخل�ض من 

التبعية.
ماهي  على  الن�صبة  اإبقاء  الأقل  على  نقرتح  ولهذا، 
خا�صة   )٪ 25( و  املنتجة  بال�صركات  اخلا�صة   )٪ 19( عليه 

بال�صركات غري املنتجة.
اجلديد  اجلبائي  التنظيم  خالل  من  اجلزافية،  ال�صريبة 
والذي و�صع هياكل جديدة، تتمثل يف هيئات تقوم بت�صيري 
ومراقبة امللفات اجلبائية، بو�صائل حديثة على م�صتوى مراكز 
خا�صة بنظام الت�صريح على م�صتوى جمال�ض خا�صة بالنظام 
اجلزايف، اإل اأن �صقف 30 مليون دج يف رقم الأعمال كحد 
و�صعوبات  اإ�صكالت  بطرح  اجلزايف،  للنظام  يرجع  اأدنى 

عديدة.
بال�صريبة  املكلف  طبيعة  ي�صتثني  الت�صنيف  هذا  اإن 
وطبيعة الن�صاط يف نف�ض الوقت، واملق�صود منه هو الو�صول 
اإىل ت�صنيف واحد، يتمثل يف رقم الأعمال كاأ�صا�ض لفر�ض 
ال�صريبة دون الأخذ بعني العتبار طبيعة الن�صاط اأو طبيعة 
الأ�صخا�ض؛ وقد نتج عن هذا الت�صنيف اآثار عند التطبيق 
اإجراءات  ال�صرائب  اإدارة  تلزم  وتقنية،  قانونية  لأ�صباب 
معقدة ل ميكن مراعاتها وتطبيقها يف مرحلة هيكلة اأجهزتها.
اإدارة ال�صرائب جتد �صعوبات يف متابعة ومراقبة امللفات 
الوقت  يف  الأقل  على  اجلزايف،  للنظام  الفئة  لهذه  اجلبائية 
مديرية  املراكز،  اجلدية،  بالهيئات  الأمر  ويتعلق  احلايل، 
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 ،  )CBI( لل�صرائب  اجلهوية  واملراكز   )CDI( ال�صرائب 
وتتمثل هذه ال�صعوبات يف عدم الخت�صا�ض عند ال�صعود 
املكلف  الت�صنيف  يف  املحدد  املبلغ  �صقف  يف  والهبوط 
اجلزايف،  للنظام  الت�صنيف  هذا  يف  نقرتح  ولهذا  بال�صريبة، 
اخلدمات  وبع�ض  وبالتجزئة  احلقيقية  التجارة  على  البقاء 
الب�صيطة واملهن احلرة واملهن احلرفية مع �صققف 10 ماليني 

دينار جزائري.
الكربى:  القت�صادية  للم�صاريع  ال�صتباقية  الدرا�صات 
توكل  واأن  ومعمقة،  جادة  الدرا�صات  لتكون  هنا  اأدعو 
متعارف  هو  كما  وم�صداقية،  كفاءة  ذات  درا�صات  ملكاتب 
عليه دوليا، وهذا لتجنيب اخلزينة العمومية نفقات املالحق 
قد  والتي  بالأ�صغال  املتعلقة  بالزيادات  اخلا�صة  اجلديدة 

تتجاوز اأحيانا ن�صبة 100 ٪ من قيمة امل�صروع.
مـــاي�صمــى    اإطـــار  يف  الت�صـــغيل  يخــ�ض  فيمــا 
)ANSEJ( )CNAN( )ANGEM(  اإن جتربة دعم الت�صغيل 
التي مرت عليها عدة �صنوات مل تنتج عنها اأية فائدة، فالهدف 
املن�صود من هذه الآليات مل حتل م�صاكل البطالة، بل تركت 
التي  نتيجة المتيازات  البيئة القت�صادية  �صلبية على  اآثارا 
منحت لهذه الفئة ومل تدرج �صمن اإطار منتج وفعال، وهذا 
الأمر اأّثر �صلبا على عامل ال�صغل الذي اأ�صبح يت�صمن كتلة 
العامل  وهو  الواقع،  يف  موجودة  وغري  م�صجلة  العمال  من 
القطاع  من  العاملة  اليد  هروب  على  �صجع  الذي  الآخر 
اإىل عامل المتيازات الذي ل يوجد  القت�صادي املهيكل، 
بالعك�ض  بل  ال�صغل،  عامل  تخدم  ل  ظرفية،  فوائد  اإل  فيه 
حتى  تدعم  الو�صعية  هذه  اأ�صبحت  بحيث  تدمره،  فهي 
الف�صاد، فيما نراه من جتاوزات هنا وهناك، ل ميكن التطرق 
اإليها كلها هنا، ونذكر على �صبيل املثال: �صرف اأموال ل جند 
لها اإل مقابال قليال يف اأر�ض الوطن، معظم هذه الأموال قد 
اأنفقت دون رجعة، تاأثري كبري على اليد العاملة والتي ميكن 
العاملة  اليد  ندرة  طبيعية،  ب�صفة  ال�صغل  عامل  اإدراجها يف 
التي حتتاجها ال�صركات الوطنية وحتى ال�صركات الأجنبية 
نقرتح  العاملة؛ ولهذا  اليد  قلة  ت�صتكي من  اأ�صبحت  التي 
ا�صتعمال هذه الأموال ال�صخمة يف اإطار ت�صجيع ال�صتثمار 
و�صروط ت�صغيل وتاأهيل هذه الفئات املعنية يف هذا الـدعم، 
القت�صاد  ومعايري  تتما�صى  وميكانيزمات  �صروط  و�صع  مع 
وهذا  القت�صادية،  والنجاعة  الفرد  موؤهالت  تراعي  التي 
اقت�صادي  باأ�صلوب  البطالة  اأزمة  حلل  حت�صيل،  اأثناء  يعني 

ولي�ض باأ�صلوب اإداري.
يف مو�صوع ال�صفقات العمومية، اإن كفالة ح�صن الإجناز 
اإطار  يف  �صفقة،  اأية  اإبرام  عند  املقاول  على  تفر�ض  التي 
من  البنك،  طريق  عن  املرور  العمومية،  ال�صفقات  قانون 
اأجل احل�صول على �صهادة تاأ�صي�ض الكفالة ل�صالح �صاحب 
بل  منها،  فائدة  بريوقراطية ل  عراقيل  يطرح عدة  امل�صروع، 
على العك�ض هذه الإجراءات تنتج عنها عدة م�صاكل منها:
عنها  تنتج  الكفالة،  لهذه  اليد  ورفع  املنح  اإجراءات   -

اأ�صاليب بريوقراطية اإ�صافية على ح�صاب املقاول.
- اللجوء اإىل البنك من اأجل احل�صول على ال�صهادات 
التي من اأجلها وجب تقدمي امللف اخلا�ض بالقر�ض البنكي 
لأن للبنك اإجراءات خا�صة يف منح مثل هذه ال�صهادة، وهو 
الأمر الذي يتطلب وقتا كبريا، ليتما�صى والآجال املحددة 
يف اإجناز هذا... اإن هذا الإجراء له تاأثري على القت�صاد وجعل 
امل�صاركة حمدودة يف بع�ض الأحيان ب�صبب عدم قدرة بع�ض 
ولهذا  البنوك،  طرف  من  الرف�ض  ينالون  الذين  امل�صاركني 

نقرتح اأن تكون كفالة ال�صمان...

والكلمة  قارة؛  بلقا�صم  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد عبد القادر �صامل.

ال�سيد عبد القادر �سامل: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

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

ال�صادة الأع�صاء،
اللجنة املحرتمة م�صكورة،

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

يجدر   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  نت�صفح  ونحن 
ملواكبة  جهدها  توا�صل  انفكت  ما  اجلزائر  باأن  التذكري  بنا 
التغريات ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية التي ي�صهدها 
العامل، وهي تراعي يف خ�صم ذلك كله انتهاج �صيا�صة من 
بوطن  تليق  ظروف  يعي�ض  اجلزائري  املواطن  جعل  �صاأنها 
�صهيد، وقد  املليون  ون�صف  باملليون  �صعبه  كاجلزائر، �صحى 
منحتهم  باأن  ال�صهداء،  لهوؤلء  اإكبارا  الأر�ض  ا�صتجابت 

عمقها برتول بقيمة الذهب.
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�صيدي الرئي�ض،
ل يخفى علينا اليوم مدى التحديات التي يجب رفعها 
الدول  م�صف  �صمن  قدمها  لت�صع  ت�صعى  نامية،  كدولة 
املتطورة، كما ل يخفى علينا كذلك ذلك ال�صباق املحموم 
ال�صنوات  القرار خالل  امتالك  وعلى  الطاقة  م�صادر  على 
الأخرية، وما ي�صهده ال�صرق العربي وجنوب ال�صحراء من 
التاريخ  وحّول  ال�صيا�صيني  اأوراق  اأخلط  من  ا�صطرابات، 

املعا�صر اإىل تخمينات وتاأويالت.
وال�صيا�صة  القت�صاد  اأن  وباعتبار  ذلك،  على  وقيا�صا 
فالأحرى  التحولت،  بهذه  طردا  تتاأثر  ال�صعوب  و�صيا�صة 
اأن ن�صع م�صلحة اجلزائر فوق كل  بنا دولة و�صعبا واأحزابا، 

اعتبار.
�صيدي الرئي�ض،

وبغ�ض   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  اأت�صفح  واأنا  قلت 
التي  والتحويالت  التعديالت  وبع�ض  الأرقام  عن  النظر 
ت�صب اأغلبها ل�صالح اتزان هذه امليزانية، يف مواجهة التنمية 
من  باأكرث  لل�صكن  املوجه  كالدعم  الإ�صالحات  وا�صتمرار 
341 مليار دينار جزائري، وكذا قطاع ال�صحة بحوايل 324 
مليار دينار جزائري، اإ�صافة اإىل ماجاء يف عنوان التدخالت 
بقيمة  مايل  اعتماد  هو  مافيه  واأهم  للدولة،  القت�صادية 
اخلا�ض  املعا�صات  �صندوق  لتغذية  جزائري  دينار  1مليار 
اأخرى  واأ�صياء  امل�صروع،  ورد يف  كما  املطلقات  باحلا�صنات 

اإيجابية بطبيعة احلال.
اإّل اأنني اأعرت�ض على �صياغة وردت يف ال�صفحة )03(، 
تقول اإن الدولة النا�صئة �صتعرف ت�صارعا متوا�صعا من حيث 
النمو، وكان الأجدر تقول باأنها ت�صري ببطء من حيث النمو، 
هذه  الأرقام  اأكدت  وقد  التوا�صع،  يعرف  الت�صارع ل  لأن 

املعادلة.
اأما يف ال�صفحة )14( ويف عنوان تاأطري ميزانية الدولة؛ 
قد  واإعدادها  امليزانية  هذه  تاأطري  »اإن  عبارة  جاءت  فقد 
ا�صتند اإىل منهجية حذرة وواقعية«، وهذا اأمر مهم ويف غاية 
الأهمية، ويف �صوء ما �صبق ذكره من حتولت اأهمها تدهور 
اأ�صعار النفط يف الآن وم�صتقبال، امل�صدر الأول لقت�صادنا، 
ومع ذلك ومع اأننا ندرك ذلك جيدا و�صعبنا يزداد كل �صنة 
دميغرافيا، فاإنه حلد الآن مل نتقدم خطوات كربى، من اأجل 
اليوم  اأنف�صنا  ونهيء  البديلة،  امل�صادر  عن  بجدية  البحث 

وم�صتقبال لالنخراط فيها.

الأجيال  يف  التفكري  الرئي�ض،  �صيدي  اليوم،  علينا 
القادمة، لبناء وتاأ�صي�ض وخلق تفكري ا�صت�صرايف، من �صاأنه 
العامل  م�صتقبل  لأن  بكرامة  للعي�ض  لهوؤلء  الطريق  تعبيد 

ليرحم ال�صعفاء.
وعلى هذا، فاإن قراءة اأوىل للم�صروع من حيث ال�صادرات 
على  املا�صية،  بال�صنة  مقارنة  الفارق،  يقدم  ل  والواردات 

الرغم من وجود توازن تقني من حيث الأرقام.
يفنى؛  ل  الذي  الذهب  هي  الرئي�ض،  ال�صيد  الأر�ض، 
جدية  ا�صرتاتيجية  يف  اجلدي  التفكري  وجب  وعليه، 
ومتجددة، للدفع بقطاع الفالحة اإىل الأمام ومراجعة اأموال 
يوؤمن  الدعم واإعادة العتبار للفالح احلقيق الذي ليزال 
واإق�صاء  بالأر�ض  للتالعب  حد  وو�صع  الأر�ض  بقد�صية 
ماكثات  ون�صاء  واإداريني  اأ�صاتذة  من  الوظائف  اأ�صحاب 
هوؤلء  لي�صبح  ومرافقته،  البطال  ال�صباب  وت�صجيع  بالبيت 
ملن  »الأر�ض  وهو  جديد  قدمي  مل�صطلح  جديدا  عنوانا 

يخدمها«.
الأمر  هذا  يف  النظر  اإعادة  احلكومة  من  نلتم�ض  وعليه، 
وتوزيعها  العمران  بعيدة عن  وتخ�صي�ض حميطات فالحية 
على ال�صباب، ركزت هنا على الأر�ض لأنها البديل للطاقة، 

واأعود اإىل م�صاألة املنهجية واحلذر لأ�صيف مايلي:
- تر�صيد النفقات وحماربة التبذير.

مراعاة  امل�صتقبلية  ال�صت�صرافية  النظرة  على  العمل   -
ال�صعوب  �صيفقر  الذي  القت�صادي  ال�صيا�صي،  للمحيط 

التي لتقراأ العواقب.
الطابع  ذات  الق�صايا،  بع�ض  اأمام  بتاأن  الوقوف   -

الجتماعي واملهني.
رفع  غرار  على  وكلي  �صامل  اإطار  يف  متاأنية  درا�صة   -
مفاجئا  خلال  ذلك  يحدث  ل  حتى  والعالوات،  الأجور 
يف امليزانية، وجعل معيار ثابت ومدرو�ض مي�ض كل الفئات، 

دون ن�صيان اأية فئة، لنتجنب الحتجاجات املقبلة.
- ال�صتغناء عن بع�ض الواردات، مع دعم املواد الأ�صا�صية: 
كالزيت وال�صكر واحلليب واحلبوب، وهذا مااأكدته الوثيقة 
دعم  يخ�ض  فيما  �صيا�صتها  توا�صل  الدولة  باأن  تبني  والتي 

املواطن والتخفيف من معاناته.
ال�صكن  لربامج  املنتهجة  ال�صيا�صة  يف  ال�صتمرار   -
وترية  يف  الإ�صراع  مع  للعيان،  وا�صحة  واجلهود  املختلفة، 
ت�صهد  والتي   15 -  08 رقم  القانون  ي�صملهم  ملن  الت�صوية 
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تباطوؤا يف بع�ض الدوائر.
مع  بالإ�صافة،  يعد  الذي  املنتج  ال�صتثمار  ت�صجيع   -

التخفيف من الإجراءات الإدارية ومرافقة امل�صتثمرين.
من  �صابهها  وما  الن�صيج  م�صانع  اإحياء  اإعادة  واأخريا،   -
املوؤ�ص�صات ال�صغرية التي اأغلقت والتي كانت متت�ض البطالة 
اإمكانيات  ا�صتغالل  ثم  جديدة،  ديناميكية  للبلد  وتعطي 

البالد ال�صياحية، بفتح اأ�صواق لدعم �صندوق ال�صادرات.
تلكم هي مداخلتي، �صيدي الرئي�ض، و�صكرا للجميع.

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

وال�صالم  وال�صالة  اهلل  ب�صم  قا�سي:  القادر  عبد  ال�سيد 
على ر�صول اهلل.

التي  الإطارات  وكذا  الوزير  اأ�صكر  اأن  بودي  اأول، 
�صاهمت يف حت�صري هذا العمل، كما اأ�صكر اللجنة ورئي�صها 
الذين نورونا بكل املعطيات، باعتبار اأن 7 دقائق غري كافية 
للتدخل، لكنني اأحاول بقدر الإمكان اأن اأقل�ض من النقاط 
�صيدي  ذكرت  كما  ناجعا،  تدخلنا  يكون  لكي  امل�صجلة، 

الرئي�ض.
اإن هذه امليزانية اأو قانون املالية ل�صنة 2015، يعترب مبثابة 
هذا  اأن  باعتبار   )2019 - 2015( لربنامج  الأوىل  ال�صنة 
باأن النمو �صنة  الربنامج مهم جدا، وكما ذكر ال�صيد الوزير 
2019 �صيقارب 7 ٪  اإذن لديه ارتباط ع�صوي بهذا القانون، 
اإل اأن ت�صاوؤمي يبقى كبريا جدا، نظرا للو�صعية التي تعرفها 
جزءا  تعترب  التي  والبلديات،  الوليات  وتعرفها  البالد 
ميزانية  من  ال�صتفادة  وحتى  ككل،  النظام  من  ل يتجزاأ 

الدولة.
والركيزة  اجلمهورية  رئي�ض  فخامة  برنامج  جناح  يبقى 
تبقى  امليدان،  يف  امليزانية  لنجاح  ال�صنة  لهذه  الأ�صا�صية 
اأنه  منها  الحتياطات،  وبع�ض  التدابري  بع�ض  اتخاذ  رهينة 
لبد علينا من مراجعة مفهوم اأو القاعدة التي �صادقنا عليها 
يف يوم ما اأي 49 - 51 وتبقى القطاعات ال�صرتاتيجية فقط، 
اأما القطاعات الأخرى فال داعي اأن نكون ملكيني اأكرث من 

امللك.
�صيدي الرئي�ض،

البريوقراطية  ر�صائل؛  �صكل  على  اأخت�صر  ثانيا، 

والالمبالة وثقل الإدارة يجعل من هذا الربنامج ومن تنفيذ 
هذه امليزانية غري ناجع، بالرغم من اأننا نقول ونعيد، يدنا يف 
الو�صعية  ونثري  تقال،  اأن  يجب  احلقيقة  لكن  احلكومة،  يد 
مي�ض  الذي  املر�ض  لهذا  احللول  امليدانية، لكي جند جميعا 
باعتبارنا جزءا  وجميعنا  اجلزائرية  والدولة  اجلزائرية  الإدارة 

من هذا النظام.
البنوك  ت�صرف  اأو  بريوقراطية  مراجعة  من  لبد  قلت، 
وامل�صارف، يتذكر معايل الوزير اأنه يف اإطار التعليمة اخلا�صة 
بحل املوؤ�ص�صات العمومية الوطنية والولئية واملوجهة للولة، 
املقاولت وحتويله  لهذه  الفائ�ض  العقار  ا�صتغالل  اأجل  من 
اأو العام، ميدانيا مل جند هذا، بل ذهب  لال�صتثمار اخلا�ض 
املنتج للمداخيل واملنتج  اأخرى غري ال�صتثمار  اإىل جهات 
اإذن لبد من مراجعة  الوطن،  اقت�صاد هذا  بالإيجاب على 
هذه التعليمة ومتابعتها على امل�صتوى املحلي يف كل امليادين، 

هذه هي احلقيقة ولو اأنها مرة، ولكننا يجب اأن نقولها.
�صيدي الرئي�ض، 

ثالثا، اأين و�صلنا؟ كنا قد ناق�صنا هنا قانون املالية، وقانون 
�صبط الإيرادات على املناطق ال�صناعية ومناطق الن�صاطات 
والتقدم  وال�صرائب  بال�صتثمار  الع�صوي  الرتباط  ذات 
املناطق  اإن�صاء هذه  ن�صبة  اأن  فاإننا نالحظ  اليوم  اأما  والنمو، 
دائما  اأبقى  باأنني  اأقول  وبالتايل  نقل منعدمة،  اإن مل  قليلة، 

مت�صائما.
�صيدي الرئي�ض،

عرب   )CALPIREF( بـ  اخلا�صة  الب�صرية  الرتكيبة 
ب�صاأنها  امل�صتثمرين  ملفات  ودرا�صة  ت�صيريها  ومنط  الوليات 
فيما  وحتى  و�صرب،  عليها  الدهر  اأكل  جدا،  قدمية  تبقى 
يخ�ض ا�صتقبال وربط العالقات مع امل�صتثمرين، تبقى اأي�صا 
اإن �صح التعبري، وبالتايل لبد  غري مو�صوعية وغري مقبولة، 

من مراجعة احلوافز اجلبائية املذكورة.
�صيدي الرئي�ض، 

اأطلب منكم اأن ت�صيفوا يل دقيقتني فقط.. ل عليه، ل عليه.
الوطني  ل  ال�صتثمار  يجلب  ل  الجتماعي  ال�صلوك 
املنظومة  مراجعة  من  فالبد  وبالتايل  اخلارجي؛  الدويل  ول 
الرتبوية وكذا املنظومات الجتماعية، على غرار جرياننا يف 
ولديهم  الت�صهيالت  الغرب، حيث جند كل  اأو يف  ال�صرق 
البعد  كل  بعيدون  وهم  لال�صتثمار،  قابل  جمتمع  كذلك 
العا�صمة  يف  خا�صة  نراها  والتي  اجلزائر،  يف  و�صعيتنا  عن 
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العا�صرة  ال�صاعة  على  تغلق  التي  العا�صمة!  ما  ومااأدراك 
الطابوهات  هاته  من  نتخل�ض  اأن  اأرجو  يل  بالن�صبة  ليال، 
نهائيا، لن�صهل ونفتح املجال لالأ�صخا�ض من اأجل ال�صتثمار 
نحو  لل�صري  نتجه  لأننا  امليادين،  كل  ويف  املجالت  كل  يف 

اأ�صلمة البالد ودوع�صتها...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ والكلمة 
الآن لل�صيد عبا�ض بوعمامة.

ال�سيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا �صيدي الرئي�ض.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل.
ولكن   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  نناق�ض  اليوم  نحن 
هذا  اإليها خالل  نتطرق  اأن  علينا  حتتم  اجلنوب  ان�صغالت 
النقا�ض، لكون قانون املالية مرتبط بجميع القطاعات ويعترب 
طرف  من  امل�صطرة  الأهداف  تنفيذ  يف  الأ�صا�صية  النواة 
للجنوب،  بالن�صبة  حتفيزات  اأية  فيه  نر  مل  ولكن  الدولة؛ 
ولهذا اأرجو من ال�صيد الرئي�ض ومن ال�صادة الزمالء ال�صماح 
يل لأتطرق لبع�ض الن�صغالت عامة واجلنوب خا�صة خارج 

هذا القانون.
اإن كل الأموال التي ر�صدت والتي مت توزيعها من طرف 
اجلنوب  ولية  خا�صة  الوليات،  خمتلف  يف  الأول  الوزير 
التي جند التنمية منعدمة فيها، رغم الأغلفة املالية وامل�صاريع 
انعدام  الأ�صباب،  هذه  بني  ومن  املتاجرة  وغري  امل�صجلة 
موؤ�ص�صات الإجناز وكذا البريوقراطية القانونية التي اأ�صا�صها 
اأ�صبح هو الآخر عائقا من  قانون املنفقات العمومية والذي 
عوائق التنمية يف هذه املناطق بحيث ل يتم انطالق م�صروع، 
اإل بعد �صنوات من النتظار من كرثة الإجراءات القانونية 
املعقدة، من الإعالنات يف اجلزائر اإىل عدم اجلدوى اإىل اإعادة 
الإعالن؛ وكل اإجراء يتطلب �صتة اأ�صهر اأو �صنة على الأقل 
اعتمادات  وطلب  التقييم  اإعادة  الإجراءات،  عن  ناهيك 
نرى  فاإننا  ولهذا  تبقى لأ�صهر،  التي  املالية  وزارة  من طرف 
ال�صفقات  قانون  يف  النظر  اإعادة  احلكومة  على  يجب  اأنه 

امل�صاريع  ا�صتكمال  يف  الإ�صراع  اأجل  من  وهذا  العمومية، 
امل�صجلة يف وليات اجلنوب، وتنمية اجلنوب تنمية حقيقية، 
لأن الطريقة املتخذة من طرف احلكومة يف توزيع الأموال، يف 
ظل هذه الإجراءات البريوقراطية، ل تخدم هذه الوليات، 
اإطار زيارات ال�صيد الوزير الأول،  اإن كل ماوزع يف  بحيث 
مل ينطلق بعد، خا�صة يف اأق�صى اجلنوب الذي تراجعت فيه 
ال�صابقة، مثل  ال�صنوات  التنمية بكثري، مما كانت عليه يف 
ولية اإليزي، بحيث مت ت�صجيل جامعة اأو مركز جامعي 
منذ �صنة 2006 ومل يكتمل بعد، ناهيك عن امل�صاريع التي 
مل تنطلق بعد، ونحن اليوم متخوفون يف ظل انخفا�ض �صعر 
البرتول، وهذه الوليات مل تنم بعد، وهل �صننتظر 50 �صنة 
خالل  ومن  ؟!  اجلنوب  وليات  تنمية  اأجل  من  اأخرى، 
املتخذة من  الطرق  نرف�ض  اجلنوب،  �صكان  نحن  كله،  هذا 
طرف احلكومة، بحيث عندما ت�صتمع اإىل الوزير الأول وهو 
يتحدث عن اجلنوب، تعتقد باأن اجلنوب قد اأ�صبح اأح�صن 
اإذ جند �صكان هذه  مما كان عليه، ولكن احلقيقة غري ذلك، 
رغم  وهذا  اجلوانب،  كل  من  يعانون  ليزالون  الوليات 
اللقاءات مع  بها عالنية يف كل  الت�صريح  يتم  التي  الوعود 
التنمية  جمالت  كل  يف  تنفذ  مل  والتي  املدين  املجتمع 
منطقة  يف  اجلزائر  اأبناء  ترقية  اإىل  و�صول  بالت�صغيل  مرورا 
اجلنوب، اإطارات الدولة اجلزائرية، بل اأكرث من هذا، حيث 
املواطن  بتح�صي�ض  حتى  نف�صها  تكلف  مل  احلكومة  اإن 
اجلنوب،  يف  ال�صخري  الغاز  جتربة  اأخطار  عدم  اأو  باأخطار 
تقوم  التي  التجربة  هذه  من  متخوفون  املواطنني  اإن  حيث 
بها احلكومة يف اجلنوب؛ ولهذا يجب على احلكومة التخلي 
اجلنوب،  ل�صكان  بالن�صبة  العيون  الرماد يف  ذر  �صيا�صة  عن 
لأننا كلنا جزائريون واأبناء الوطن الواحد، ول�صنا بحاجة ملن 
اأي�صا  ولأننا  احلدود،  حماية  ويف  الوطنية  يف  درو�صا  يعطينا 
اأحمر، لذا  نعترب امل�صا�ض بهذا الوطن الذي نفتخر به خطا 
اجلد،  ماأخذ  ومطالبنا  ان�صغالتنا  اأخذ  احلكومة  على  يجب 
وكفانا وعودا وا�صتهزاء، لأن هناك من يعتقدون اأنهم يعرفون 
معاناة اجلنوب، وهم يف احلقيقة ل يعرفونها مثل ولية اإليزي 
احلدودية، التي هي منذ ثالث �صنوات مل ت�صهد ول زيارة 
اأننا قد اأكدنا لهم يف العديد من املرات،  لوزير، بالرغم من 
اأن يف اإليزي يوجد مطار، واأن الو�صع الأمني م�صتقر، ولهذا 
الت�صريح  يتم  التي  الوعود  تنفيذ كل  احلكومة  على  يجب 
بها، واإعادة النظر يف بع�ض الطرق املتخذة يف اجلنوب، لأن 
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هناك فرقا بني الت�صريحات والواقع.
اأما الوعد الوحيد الذي حتقق يف اجلنوب و�صباب اجلنوب 
3000 �صاب، ولأول مرة، من  له �صاكرون، هو نقل حوايل 
ولية اإلزي على غرار باقي الوليات اجلنوبية، لال�صطياف 
يف مو�صم ال�صيف، من طرف ال�صيد وزير ال�صباب والريا�صة، 
ل�صباب اجلنوب، ولذا يجب على  اأمال كبريا  اأعطى  الذي 
احلكومة التكفل بان�صغالت املواطنني وكافة اأعوان وموظفي 
ال�صارع،  اإىل  واخلروج  الحتجاج  اإىل  اللجوء  قبل  الدولة، 
لأن هذه الظاهرة اجلديدة التي جترب املواطن اأو املوظف على 
املطالب،  تنفيذ  اأجل  لل�صارع والحتجاج من  اخلروج 

ل تخدم املواطن والوطن.
اأما ان�صغالت اأعوان ال�صرطة حول ظروفهم الجتماعية 
واملهنية فهو حق م�صروع، كان الأجدر على احلكومة، وعلى 
بها  والتكفل  حتقيقها  يف  ال�صعي  الداخلية،  وزارة  راأ�صها 
بواجبهم  القيام  لهوؤلء  يت�صنى  حتى  اليوم،  قبل  بالأم�ض 

املهني والأخالقي على اأكمل وجه.
اأق�صى اجلنوب ومن منطقة حدودية  وب�صفتي ممثال عن 
مع اأربع دول وهي: النيجر ومايل وليبيا وتون�ض، اأجد نف�صي 
دولة  اجلزائر  �صد  يحاك  ما  اأمام  ب�صدة،  لأندد  اليوم  ملزما 
ح�صابات  ت�صفية  غايتهم  املغر�صني،  بع�ض  جتاه  و�صعبا، 
ظروف  يف  للوطن،  العليا  امل�صالح  ح�صاب  على  �صخ�صية 
اأمنية معقدة اإقليميا، لأن ما ع�صناه خالل ال�صهر املا�صي من 
خروج بع�ض اأعوان وحدات اجلمهورية يعد �صابقة خطرية، 
ا�صطرابات  التي عرفت  انطالقتها كانت من مدينة غرداية 
اأمنية، ا�صتهدفت اأمنها العام، يف حماولة دنيئة، ت�صعى من 
خاللها اأطراف داخلية واأخرى خارجية، ا�صتهداف موؤ�ص�صة 
للمحافظة على  ال�صعب  اأبناء هذا  اأجلها  اأمنية، �صحى من 
الأمن والطماأنينة، وقد قدم اأفرادها خالل الع�صرية ال�صوداء 
يعي�ض  اأن  اأجل  دفاعا م�صتقيما، من  الإرهاب،  يف مكافحة 
واجبنا  من  لذا  وال�صلم،  الأمن  كنف  يف  الوطن  هذا  اأبناء 
الدولة ب�صرورة احليطة  اأعوان  املواطنني وكذا  اأن نذكر كل 
اأجل  من  ت�صعى جهات  التي  املحاولت  من كل  واحلذر، 
على  وخيمة  عواقبه  تكون  الفو�صى،  م�صتنقع  يف  بنا  القفز 
لغة  اإىل  بالحتكام  وهذا  الأ�صباب،  كانت  مهما  اجلميع، 
قدا�صة  بالأم�ض،  عهدناكم  مثلما  ال�صفوف،  ور�ض  احلوار 
للوطن ول�صهداء الواجب للوطن ول�صهداء الواجب، ولكم 
امل�صروعة،  حقوقكم  عن  الدفاع  يف  والإخال�ض  الوفاء  منا 

املدير  اللواء،  لل�صيد  دعمنا  لنوؤكد  الفر�صة  تفوتني  ل  كما 
من  يبذلها،  التي  املجهودات  على  الوطني،  لالأمن  العام 
اأجل الدفع بجهاز ال�صرطة نحو الع�صرنة، تكوينا واحرتافية، 
مل�صناها يف �صخ�ض املدير العام، من خالل اأبوابه املفتوحة، 
من اأجل ال�صتماع وتكري�ض احلوار، يف ظل احرتام حقوق 
اخلام�صة  املرتبة  ال�صرطة  جهاز  بلغ  بف�صله  والذي  الإن�صان 
عامليا من حيث الحرتافية والت�صيري املحكم وكل هذا يف 

ظرف قيا�صي؛ �صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبا�ض بوعمامة؛ والكلمة 
الآن لل�صيد ب�صري داود.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  داود:  ب�سري  ال�سيد 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل، 
ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

وكافة  املالية  وزير  ال�صيد  اإىل  بال�صكر  اأتقدم  البداية،  يف 
قانون  م�صروع  وتقدمي  اإعداد  على  الوزارية،  دائرته  اإطارات 
جلنة  واأع�صاء  رئي�ض  ال�صيد  اإىل  مو�صول  وال�صكر  املالية، 
التقرير  هذا  تقدمي  على  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون 

التمهيدي.
�صيدي الرئي�ض،

ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  ـ  اعتقادي  يف  ـ  يختلف  ل 
اإنفاق  �صيا�صة  اعتماد  من حيث  �صابقيه،  كثريا عن   2015
اأ�صا�صا  املتاأتية  املالية  املوارد  توفر  ظل  يف  كبري،  عمومي 
متويل  من  مكن  الذي  الأمر  النفطية،  املوارد  اإيرادات  من 
غاية  اإىل  تخ�صي�ض  مت  فلقد  اخلما�صية،  املخططات  جممل 
اأنه  يعني  ما  وهو  دولر،  مليار   600 من  اأكرث   ،2014 �صنة 
توفر حلكوماتنا املتعاقبة، ما مل يتوفر للكثري من مثيالتها يف 
العامل، من اإمكانية مالية معتربة، مدعمة با�صتقرار �صيا�صي، 
الربملان دون  التي منحها  الت�صريعية  الرخ�ض  ترجمته تلك 

اأي حتفظ.
اإجناز  من  مكن  العمومي،  لال�صتثمار  القوية  العودة  اإن 
بع�ض امل�صاريع املهمة، لكن بالنظر ملا توفر تاأتي النتائج دون 

امل�صتوى، وهنا تربز احلقائق التالية:
لزال، بل يزداد القت�صاد الوطني تبعية ملوارد املحروقات، 

ويتميز باله�صا�صة ويفتقد للتنوع.
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�صعف يف معدل النمو الذي قدر يف امل�صروع بـ ٪3.42 
متدنية  ن�صبة  وهي  املحروقات،  خارج  و٪4.25  اإجماليا 
حتققها دول ل متلك الإمكانيات التي منلكها؛ معدل النمو 
هذا ممول يف الواقع بنفقات هائلة لال�صتثمار العمومي، قد 

ل تتوفر يف امل�صتقبل.
يف  ي�صاهم  ل  التحفيزات،  كل  رغم  ال�صناعة  فقطاع 

القيمة امل�صافة �صوى بـ 3.5٪ والفالحة بـ ٪3.20.
قدر  حيث  رهيب،  ب�صكل  الواردات  حجم  اإرتفاع 
بـ  املحروقات  �صادرات  مقابل  دولر،   مليار   65.44 بـ 
مبلغ  مع  الواردات  مبلغ  يت�صاوى  يكاد  دولر،  مليار   66.2
�صادرات املحروقات، بل مع انخفا�ض �صعر البرتول �صيختل 
للمثل  مطابق  املثل  �صيكون  الأحوال  اأح�صن  ويف  امليزان؛ 

ال�صعبي »قد املاء قد الدقيق«.
اأما الت�صدير خارج املحروقات، فال يتعدى 2 مليار دولر، 
واإذا ا�صتثنينا م�صتقات املحروقات املقدرة بـ 1 مليار و600 
�صوى  ي�صدر  ل  الواقع  يف  اقت�صادنا  ف�صتجد  دولر،  مليون 

بائ�صا. و�صعا  ويعك�ض  �صادم  رقم  وهو  دولر  مليون   400
�صيا�صة  يناق�ض  للواردات  املفرط  الرتفاع  الواقع،  يف 
ا�صترياد  كان  فاإذا  الوطني،  املنتوج  دعم  يف  احلكومة 
التجهيزات املرتبطة بالإنتاج اأمرا مربرا، فاإن ا�صترياد ال�صلع 
حتايل  وكاأنه  اأحيانا  يبدو  الكماليات،  منها  والب�صائع، حتى 
الدولة  خمزون  على  لالنق�صا�ض  ال�صترياد،  اأرباب  من 
اإىل  ال�صعبة وحتويلها نحو اخلارج؛ ويجرين هذا  العملة  من 
احلديث ـ �صيدي الرئي�ض ـ اأي�صا عن عجزنا يف التقلي�ض من 
التجارة املوازية وال�صوق ال�صوداء والتهرب اجلبائي، مما يحرم 

اخلزينة العمومية من م�صتحقات هامة.
�صيدي الرئي�ض،

يبقى اأي�صا مقلقا للغاية، تزايد حجم ا�صترياد للمنتوجات 
رغم  واحلليب،  والقمح  احلبوب  مقدمتها  ويف  الغذائية، 
القطاع  منه  ا�صتفاد  الذي  املايل  والتطهري  التحفيزات 
الفالحي  الإنتاج  مردودية   بجدية  يطرح  ما  وهو  الزراعي، 
على املحك، ويفر�ض تقييما جديدا للجهد لإيجاد احللول 

املنا�صبة.
ا�صتمرار ارتفاع عجز امليزانية الذي و�صل اإىل 4173 مليار 
دينار اأو ما يعادل 22٪ من الناجت الداخلي اخلام؛ ول تفعل 
احلكومة ال�صيء الكثري ل�صد هذا العجز، بل تلجاأ احلكومة 
�صندوق  طريق  عن  التمويل  وهو  دائما،  ال�صهل  احلل  اإىل 

اإذا  العادية،  اجلباية  لإيرادات  التح�صيل  اأما  املوارد،  �صبط 
بالأجور،  املرتبط  الإجمايل  الدخل  ال�صريبة على  ا�صتثنينا 

فاإن التح�صيل دون امل�صتوى.
موارد النفط جتعل احلكومة تتخلى اأو ترتاخى عن اأوكد 
مع  العمومية،  اخلزينة  م�صتحقات  حت�صيل  وهو  واجباتها 

ا�صتفحال التهرب ال�صريبي.
احلكومة عندنا ي�صتهويها الإنفاق والإنفاق فقط، وحتى 
اإنفاق  على  الوزارية  الدوائر  بع�ض  تعجز  اخلا�صية،  هذه  يف 
مل  مالية  تخ�صي�صات  وجود  يف�صر  ما  هذا  ورمبا  طلبت  ما 
اخلزينة،  ح�صابات  م�صتوى  على  ل�صيما  اإطالقا،  ت�صتعمل 
لزلنا ل نعتمد، �صيدي الرئي�ض، املقاربة ال�صحيحة لالإنفاق 
العمومي، الذي يجب اأن يكون يف جميع الأحوال مقابال 
بلغت  التي  الجتماعية  التحويالت  عن  اأما  اقت�صاديا،  
خم�ض امليزانية بـ 1711 مليار دينار، وو�صل الدعم املبا�صر 
وغري املبا�صر، ال�صمني، �صنة 2013 اإىل 4800 مليار دينار، 
اأو ما يعادل 60.5 مليار دولر، اأعتقد اأن فيه خلال، فتعميم 
املحتاج،  مثل  واملي�صور  الفقري  مثل  الغني  للجميع  الدعم 
الجتماعي  التدخل  اآلية  ومراجعة  ي�صتمر،  األ  يجب 

�صرورية، دون امل�صا�ض باملكا�صب الجتماعية.
ُمِلح  اله�صة فقط، طلب  الطبقة  ا�صتهداف  احلر�ض على 

اليوم اقت�صاديا واجتماعيا.
�صيدي الرئي�ض،

وكل  م�صجع،  غري  عندنا  وال�صتثمار  الأعمال  مناخ  اإن 
ببريوقراطية  ت�صطدم  ما  �صرعان  عنها،  املعرب  احل�صنة  النوايا 
ح�صاب  على  املحاباة،  �صبكة  فيه  تتحكم  اإداري  وقانون 
الفعل ال�صتثماري احلقيقي، لبد من العمل على ا�صتقرار 
الإطار اجلبائي وحترير املبادرة القت�صادية قبل فوات الأوان.

�صيدي الرئي�ض،
يف الأخري، لزلنا، يف تقديري، رغم كل اجلهد املبذول، 
اإىل  والقت�صادي  الإداري  ت�صيرينا  ت�صفية  اإىل  نرتق  مل 
اأخ�صى،  لكن  بعد،  املعركة  نخ�صر  مل  املطلوب،  امل�صتوى 
عن  اليوم  النفط  اإمدادات  توفر  تلهينا  اأن  الرئي�ض،  �صيدي 

العمل على حتقيق اقت�صاد ما بعد البرتول.
اأ�صكركم، �صيدي الرئي�ض على كرم الإ�صغاء.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صري داود؛ الكلمة الآن 
لل�صيد عبد الكرمي �صليماين.
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ال�سيد عبد الكرمي �سليماين: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ض،
ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

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

اإن قانون املالية هذا، مبا يحمله من اأرقام واأحكام وتدابري 
الرئي�ض  من  كبرية  اأمانة  هذا  كل  يف  يحمل  فاإنه  كثرية، 
ملروؤو�صيه؛ اإذن فعلينا جميعا اإي�صالها لأ�صحابها بكل �صدق 
وعزمية، حيث اإن قراءة هذا الأخري، يعني قراءة هذا القانون، 
والطالع على كل م�صامينه يتطلب وقتا طويال لفهم بع�ض 
املواد  لبع�ض  واملتوا�صع  الب�صيط  فهمي  اأما  التقنية،  جوانبه 
الأ�صا�صية واحل�صا�صة، فاإنه يدعو املواطن لأن ي�صعد ويطمئن 
هلل  الكمال  هلل،  الكمال  ويبقى  يحزن  ول  ويتفاعل  ويب�صر 
لأن كل اجتهاد تتبعه نقائ�ض، لأن وا�صعي هذا القانون من 

بني الب�صر.
اإن اأهم �صيء يدعونا للتفاوؤل هو عزم الدولة على ت�صجيع 
ال�صتثمار املنتج، وذلك ب�صن اأحكام وتدابري يتمثل بع�صها 
يف اإعفاءات موؤقتة من ال�صريبة واإعفاءات من كل احلقوق 
اجلمركية اأو من اأي ر�صوم تعادلها، وال�صيء املميز كذلك هو 
ح�صر القطاعات ال�صناعية التي لها احلق يف ال�صتفادة من 
هذه التدابري وجاء كتعبري واإ�صرار لتحريك التطور ال�صناعي 
من خالل هذه اخلطة وترقية حمركات جديدة للنمو ودفع 
عجلة ال�صتثمار الإنتاجي؛ ومن اأجل حتقيق كل هذا لبد 
من م�صاع �صارمة ل�صتعادة ال�صوق الوطنية ودخول اأ�صواق 

عاملية.
�صيدي الرئي�ض،

بالدنا  باأن  اأ�صتنتج  العاملية،  ال�صوق  عن  تكلمت  واإذا 
نعلم  ونحن  للتجارة،  العاملية  املنظمة  يف  للدخول  تتاأهب 
اأنها حتمية ل مفر منها، فقد �صمعنا كم من مرة ت�صريحات 
الن�صمام  هذا  كان  ولو  »حتى  يقول:  الأول  الوزير  ال�صيد 
ال�صيادة  ذات  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  ي�صتثني  فهو  حتميا، 
من قاعدة 51-49«، وهنا ي�صتوقفني هذا ال�صوؤال: هل هذا 
ال�صرط �صيكون مرحبا به يف هذه املنظمة، علما اأن كل اأنظار 
البرتول والغاز؟ هذا هو �صاأن  البلدان امل�صنعة م�صوبة نحو 

النظر يف الوقت احلايل.
اأما يف املقام الثاين فال�صيء الذي يدفعنا اإىل الطمئنان، 
هي اخلطوات الكربى التي جتاوزتها بالدنا يف جت�صيد منجزات 
عمالقة خالل اخلما�صي الأول الثاين والثالث؛  وناأمل يف 
النقائ�ض،  لكل  ومغطيا  مكمال  يكون  اأن  اخلما�صي  هذا 
وهنا ي�صتوقفني هذا ال�صوؤال كذلك: هل قانون ال�صفقات 
العمومية �صيظل كما هو؟ اأم �صيعدل؟ واإذا عدل فالبد اأن 
امل�صاريع، غري  املعرقلة لنطالق  اجلوانب  الأخري  ياأخذ هذا 
امل�صوؤولني املحليني وتقف عائقا يف  التي تخيف  الوا�صحة، 

�صري التنمية املحلية.
ال�صوؤال الثاين: لقد لحظنا ارتفاعا ن�صبيا يف املبلغ املوجه 
�صيت�صاعف  املبلغ  هذا  فهل  للتنمية،  البلدية  ملخططات 
للبلديات  خا�صة  الوحيد،  املتنف�ض  هو  اأنه  علما  م�صتقبال؟ 

النائية، كما هو حال بلديات ولية بومردا�ض.
اأن  على  املواطن  يدفع  الذي  ال�صيء  الثالث،  املقام 
يب�صر، هو اإلغاء املادة 87 مكرر، وبكل ما حتمله من اأحكام 
الدخول  ودون  اخلرباء،  ل�صان  على  جاء  ما  ح�صب  وهذا 
ارتفاعا  تعرف  �صوف  العمال  رواتب  فاإن  معمق،  �صرح  يف 
حم�صو�صا، وت�صاوؤيل هذا يتعلق بعمال ال�صبكة الجتماعية 
وما قبل الت�صغيل، علما اأن هذه ال�صريحة تلعب دورا هاما يف 
انخفا�ض اأولعبت دورا هاما يف انخفا�ض ن�صبة البطالة، بعد 
الإح�صاء الأخري، فهل هذا الدور يكون كذلك يف ارتفاع 

ن�صبة العمال الذين مي�صهم هذا احلدث؟
فتح يف كتابة اخلزينة ح�صاب تخ�صي�ض خا�ض، بعنوان 
»�صندوق النفقة«، يتوىل هذا الأخري التكفل بدفع الأتاوى 
املالية لفائدة الأطفال املح�صونني، بالإ�صافة اإىل ذلك ا�صتفادة 
املراأة املطلقة من هذه الأتاوى، والكل يعلم باأن املراأة مكرمة 
يف ديننا، وقد نزل فيها قراآن، فهذا تكرمي من عند اخلالق اأما 
النقائ�ض ونقاط ال�صعف التي كانت تعي�صها يف جمتمعنا؛ 
تدريجيا  يعاجلها  كيف  وعرف  الرئي�ض،  ال�صيد  اأدركها  فقد 
مبرا�صيم وقوانني تزيدها كرامة واإعطاوؤها الفر�صة كما اأتيحت 

للرجل.
املقام الرابع هو ت�صاوؤيل: على اأي اأ�صا�ض رفع مبلغ الطابع 
دينار؟   1000 اإىل  البيومرتي  ال�صفر  جوار  على  املفرو�ض 
اأنه  علما  دينار؟  اآلف   6000 اإىل  ُعِدَل  اأ�صا�ض  اأي  وعلى 
املبلغ  كان  �صواء  لأنه  امل�صكل،  هو  هذا  لي�ض  راأيي  يف 
العمومية،  اإىل اخلزينة  الثاين، فكالهما يدخالن  اأو  الأول 
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التاأ�صرية  تكاليف  فهو  املطروح،  الن�صغال  اأو  امل�صكل  اأما 
املفرو�صة علينا وعلى مواطنينا.

يف  الوقت  ت�صيع  األ  احلكومة  ندعو  اخلام�ض،  املقام  اأما 
لأنه  ال�صترياد،  فاتورة  لتقلي�ض  و�صبل  اأفكار  عن  البحث 
والأحكام  التدابري  على  بالوقوف  اإل  لها  حل  يوجد  ل 
املن�صو�صة يف هذا القانون وتوفري املناخ املنا�صب لها والوقت 
الكايف والبتعاد ب�صكل جدي عن التماطل، لأن املق�صود 
من هذا كله هو جلب ال�صعادة والهدوء وال�صكينة للمواطن 
له،  الزاهر  وامل�صتقبل  والفرج  والتفاوؤل  الأمل  باب  وفتح 
وهنا نذكر برحمة اهلل وغفرانه والتوكل عليه وح�صن الظن 
وترك  اليوم  والعي�ض يف حدود  والقدر  بالق�صاء  والإميان  به 

القلق على امل�صتقبل واهلل هو امل�صتعان.
ويف الأخري، اأريد اأن اأطرح عليكم بغ�ض ان�صغالت ولية 
املجل�ض  يف  زمالئي  ل�صوت  �صوتي  اأ�صم  وهنا  بومردا�ض، 
تهم  واقرتاحات  ان�صغالت  اأثاروه من  ملا  الوطني،  ال�صعبي 
ال�صورة  يف  اجلميع  اأ�صع  اأن  اأريد  اأنني  اإل  الولية،  هذه 
وهي اأن عقدة ونقطة �صعف ولية بومردا�ض هي قربها من 
هذه  اأ�صرح  لكي  الفر�صة  يل  تكون  اأن  واأمتنى  العا�صمة، 
نقاط  كذلك  مربزا  م�صتقبال،  ال�صعف  نقاط  يعني  النقاط 
القوة التي تتميز بها هذه الولية، �صكرا على كرم الإ�صغاء.

�صليماين؛  الكرمي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
والكلمة الآن لل�صيد بوعالم �صطاح.

ال�سيد بوعالم �سطاح: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني وبعد؛

�صيدي الرئي�ض،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

اليوم، ي�صرتك  اأيدينا  املالية الذي بني  قانون  اإن م�صروع 
نقطة واحدة،  الفارطة يف  لل�صنوات  املالية  قوانني  مع جميع 
وهذا  املحروقات،  اإيرادات  على  الكلي  اعتماده  وهي  األ 
الأمر يوؤ�صفنا كثريا، لأننا لزلنا بعد 52 �صنة من ال�صتقالل، 
نعتمد على املحروقات يف وقت جنحت فيه الكثري من الدول 
فاإن كل  ولذلك  امل�صكل؛  ال�صقيقة يف جتاوز هذا  العربية 
ما نتمناه اأن ياأتي علينا يوم، جند فيه اأنف�صنا نناق�ض م�صروع 

قانون املالية متحررا ولو ن�صبيا من اخل�صوع للمحروقات.

اإن املت�صفح مل�صروع قانون املالية هذا �صيلم�ض دون �صك 
الكثري من الإجراءات الإيجابية التي ت�صمح بدعم الطبقة 
الجتماعية اله�صة، بداية بالرتفاع املنتظر ت�صجيله يف الأجر 
87 مكرر  املادة  اإلغاء  الوطني الأدنى امل�صمون، من خالل 
من قانون العمل رقم 90 - 11، وهذا جت�صيدا لوعود فخامة 
رئي�ض اجلمهورية، ولكن يبقى امل�صكل بالن�صبة اإلينا متعلقا 
دائما بهذه الأعباء التي تتكبدها اخلزينة العمومية، ومن هنا 
نتمنى اأن ت�صارع احلكومة اإىل خلق امليكانزمات التي ت�صمح 
برفع املردود القت�صادية اإىل م�صتوى تغطية الأعباء اجلديدة، 
خا�صة يف ظل ال�صطرابات التي تعرفها �صوق النفط والتي 

ميكن اأن تنعك�ض �صلبا على ا�صتقرار و�صعنا املايل.
واملالحظ اأي�صا على قانون املالية هذا هو حماولة ت�صجيع 
املنتوج الوطني، من خالل اإعادة اإدراج القرو�ض ال�صتهالكية 
اإجراء وهو  الوطني،  املنتوج   وتوجيهها - ح�صريا - لقتناء 
 - حقيقة - ي�صب يف م�صلحة ترقية الإنتاج الوطني وحمايته 
من جهة، وي�صتجيب من جهة اأخرى لرغبة ال�صريحة حمدودة 
ميكن  مدى  اأي  اإىل  املطروحة:  الت�صاوؤلت  لكن  الدخل، 
ملنتوجنا الوطني اأن ي�صمد اأمام املناف�صة الأجنبية ال�صر�صة؟ 
وما هي الإجراءات التي اتخذتها احلكومة لتطويره وترقيته 

وجعله قادرا على املناف�صة؟
بهذا  يقتنع  اأن  للمواطن  ميكن  مدى  اأي  اإىل  وبالتايل 
الإنتاج الوطني ويقبل على اقتنائه؟ هي اأ�صئلة نطرحها لأنها 
ت�صتمد �صرعيتها من الواقع الذي ي�صهد على اكت�صاح ال�صلع 
الأجنبية،  مبختلف اأنواعها،  اأ�صواقنا، مبا يف ذلك املنتوجات 
الفالحية الطازجة كالفواكه مثال، حتى اأننا اأ�صبحنا ن�صتورد 
الطريقة  بهذه  فهل  الأنواع،  ع�صرات  الواحدة  الفاكهة  من 

ن�صتطيع ت�صجيع املنتوج املحلي؟
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
تقا�ض مبدى  اإمنا  قانون مالية،  اأي  اأن جناعة  فيه  مما ل �صك 
ا�صتجابته ملتطلبات التنمية املحلية امل�صتجابة، ومبدى جتاوب مع 
ان�صغالت املواطن اجلزائرية عرب ربوع الوطن ال�صا�صع خا�صة 
يف اجلزائر العميقة وبال�صبط الوليات الفتية، على غرار ولية 

تي�صم�صيلت التي لتزال حتتاج منا اإىل دعم اإ�صايف.
املبذولة  املجهودات  بكل  اأنوه  اأن  اأريد  ال�صاأن  هذا  ويف 
م�صاريع،  من  الولية  هذه  منه  ا�صتفادت  ما  وبكل  هناك، 
خالل املخطط اخلما�صي الأخري، غري اأنني اأطالب ال�صلطات 
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املركزية ب�صرورة دعمها مبزيد من امل�صاريع، لتكون يف م�صتوى 
باقي الوليات، خا�صة امل�صاريع ذات الطابع ال�صياحي، 
هو  كما  كبرية،  �صياحية  كنوز  على  تنام  الولية  دامت  ما 
واحلظرية  �صليمان  ب�صيدي  املعدنية  للمحطة  بالن�صبة  احلال 
الوطنية للمّداد ببلدية ثنية احلد واحلظرية اجلهوية بعني عنرت 
الوطنية  ال�صمعة  ذات  املناطق  من  وغريها  بوقايد،  ببلدية 
والتي حتتاج اإىل ا�صتثمارات عمومية جادة لدعمها وجعلها 

قبلة لل�صواح من خمتلف اأرجاء الوطن.
التي متخ�صت  النتائج  اأثمن  اأن  ال�صدد، بودي  ويف هذا 
فيما  خا�صة  للولية،  الأخرية  النقل  وزير  معايل  زيارة  عن 
اأن  ميكن  والذي  بالون�صري�ض  التيليفرييك  م�صروع  يخ�ض 

يكون اللبنة الأوىل يف طريق جت�صيد م�صروع �صياحي واعد.
ويف ختام كلمتي، ل ي�صعني اإل اأن اأ�صكركم على كرم 

الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الكلمة  �صطاح؛  بوعالم  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد اأحمد حيدار، بل للذي يليه وهو ال�صيد حممد 

مدين حواد موي�صه.

�صيدي  �صكرا  موي�سه:  حواد  مدين  حممد  ال�سيد 
الرئي�ض؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

اأ�صرف املر�صلني.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيد وزير املالية املحرتم،
ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
هذه  مداخلتي  اأ�صتهل  اأن  الأفا�صل،  ال�صادة  يطيب يل 
 2015 ل�صنة  املالية  قانون  مناق�صة  ب�صدد  ونحن  املوجزة 
الذي هو بني اأيدينا، بتقدمي اأحر التهائي والتمنيات لل�صعب 

اجلزائري مبنا�صبة الذكرى ال�صتني لندلع الثورة املجيدة.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيد الوزير،
املعرو�ض  املالية  قانون  م�صروع  باإمعان  ت�صفحت  لقد 

اأمامنا، لكن:
ورقلة،  ولية  �صكان  ان�صغال  لكم  ننقل  لالأمانة   -  1

الولئي،  واملجل�ض  البلدية  املحلية  املجال�ض  خالل  من 
املالية  قانون  20 من  املادة  اأحكام  مراجعة  ب�صاأن �صرورة 
واملت�صمن   ،2012 دي�صمرب   26 يف  املوؤرخ   ،12-12 رقم 
قانون املالية ل�صنة 2013، حيث مت مبوجب هذه املادة، اإلغاء 
حت�صيل الر�صم على الن�صاط املهني حمليا وحتويله مركزيا اإىل 

مديرية ال�صركات الكربى بالوزارة، عجبا ! اأقول عجبا !
هذا الإجراء، قد اأدى اإىل انخفا�ض حم�صو�ض يف حجم 
املحلية  اجلماعات  ميزانية  على  �صلبا  اأثر  مما  املوارد،  هذه 
الوليات  يف  خا�صة  الأخريتني،  املاليتني  ال�صنتني  خالل 
حا�صي  مثل  الكربى،  املوؤ�ص�صات  اإقليمها  يف  تتواجد  التي 

م�صعود وحا�صي الرمل.
ال�صيد الوزير،

اإن اأحكام املادة ال�صالفة الذكر، تخلق اختاللت كربى 
يف عملية التح�صيل والتحكم واملراقبة، بالإ�صافة اإىل اإخاللها 
بحق مكت�صب، اأقول؛ بحق مكت�صب للبلديات والوليات 
منذ ال�صتقالل، اأقول مرة اأخرى منذ ال�صتقالل، يف الوقت 
الذي كانت ومازالت اجلماعات املحلية تطالب بنظام فعال 

ومن�صف للجباية املحلية، لرفع العجز املايل املزمن عنها.
اإن هذا الإجراء يف حق الولية يعترب عقوبة قا�صية، فاأمتنى، 
ال�صيد الوزير، اأن تراجع هذه املادة والتي كان من املفرو�ض 
مادة  باإ�صافة  املعنية،  املنطقة  نواب  طرف  من  ا�صتدراكها 
جديدة، وهذا اأثناء عر�صها على املجل�ض ال�صعبي الوطني، 
ومراجعتها،  خملفاتها  م�صوؤولية  احلكومة  نحمل  ل  حتى 
خالل  من  ل  والإن�صاف  الواقع  وحي  من  تكون  وحتى 
اله�صة  الظروف  يف  ل�صيما  ـ  اهلل  قدر  ل  ـ  ال�صارع  �صغط 

للمناطق اجلنوبية.
يف  مفاجئا  انخفا�صا  فيه  ن�صجل  الذي  الوقت  يف  ثانيا، 
با�صتغراب  نالحظ  اأ�صعارها،  يف  وتدنيا  املحروقات  اإنتاج 
الإنفاق العمومي املتزايد، كما نالحظ ال�صترياد الفاح�ض، 
من  مواردنا  حلماية  معقولة  اقت�صادية  �صوابط  اأدنى  دون 
العملة ال�صعبة من ال�صتنزاف من جهة، ودون العمل على 
جت�صيد مبداإ تعدد املوارد املالية خارج املحروقات والذي ظل 

�صعارا ا�صتهالكيا مو�صميا.
ثالثا، اإن دعم املوارد املالية للدولة وحت�صيلها، يفر�ض علينا 
ال�صناعية  القطاعات  وال�صتثمار يف  الظروف  حتما حت�صني 
الداخلية  ال�صراكة  �صروط  وخلق  وال�صياحية،  والفالحية 
والذهنيات  املمار�صات  تفكيك  خالل  من  واخلارجية، 
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والبتعاد  �صبقتنا  التي  بالتجارب  والقتداء  املتحجرة 
يف  جديدة  مظاهر  ولدت  التي  الجتماعية  ال�صعبوية  عن 
التكالية ونبذ العمل املنتج والجتاه اإىل الأن�صطة الطفيلية، 
اأزمة  خلق  والذي  ال�صباب  بت�صغيل  ي�صمى  ما  خالل  من 
حقيقية يف اليد العاملة يف كل القطاعات، من قطاع البناء 

اإىل الأ�صغال العمومية اإىل قطاع اخلدمات.
واأخريا، بالإ�صافة اإىل ا�صتنزاف ت�صغيل ال�صباب للموارد 
الآن  اأ�صبح  ال�صباب  فاإن  يذكر،  مردود  اأي  دون  ال�صخمة، 
العاملة الأجنبية،  اليد  ن�صتورد  بينما  يف حالة بطالة مقنعة، 
بحكمة  ق�صايانا  ونعالج  اأنف�صنا  نراجع  اأن  علينا  متى؟  فاإىل 

وعقالنية و�صكرا �صيدي الرئي�ض.

حواد  مدين  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
موي�صه؛ والكلمة الآن لل�صيد �صالح دراجي.

ال�سيد �سالح دراجي: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
النبيني واملر�صلني وعلى  وال�صالم على �صيدنا حممد، خري 

اآلة و�صحبه، ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

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

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�صيدي الرئي�ض،
م�صت  التي  والإق�صاء  التهمي�ض  ل�صيا�صة  اأتاأ�صف  اأول، 
وخا�صة  هذا،  جمل�صنا  يف  املوجودة  والكفاءات  الإطارات 
الت�صرفات التي ن�صاهدها على م�صتوى احلزب الذي اأنتمي 
تتما�صى  ال�صيا�صة ل  الكتلة، هذه  رئي�ض  راأ�صه  وعلى  اإليه، 
اإطالقا مع تو�صيات وتعليمات فخامة الرئي�ض، املجاهد، عبد 

العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد املالك �صالل.
ال�صيد الرئي�ض،

هل تعلمون اأن جمل�صنا منذ اأكرث من عام ون�صف غائب 
يف جمال الندوات الفكرية والعلمية؟ كنت اأمتنى اأن يكون 
جمل�صنا منربا وبنكا لالآراء والقرتاحات واملبادرات القيمة 
من  لل�صراع،  �صاحة  ولي�ض  واملواطن،  املجتمع  تخدم  التي 
اأجل المتيازات واملنا�صب ال�صكلية، ها نحن اليوم نناق�ض 
قانون املالية 2015، الذي يتعلق مب�صري �صنة من عمر الدولة 

وال�صعب اجلزائري.
ا�صتجابة  مبثابة   2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  يعترب 
بغية  وامل�صتثمرين،  العمل  اأرباب  وكذا  املواطنني  لتطلعات 
حت�صني الأو�صاع الجتماعية واأي�صا منح ت�صهيالت معتربة 
من  والتحفيظ  معينة  ملدة  ال�صريبي  بالإعفاء  للم�صتثمرين 

اأعباء ال�صرتاكات الجتماعية التي تثقل كاهلهم.
اإن هذه التحفيزات توؤديـ  بال�صكـ  اإىل بعث ديناميكية 
�صوق  على  اإيجابا  توؤثر  وبالتايل  القت�صادية؛  ال�صاحة  يف 

ال�صغل وكذلك يف اإنتاج الرثوة خارج املحروقات.
اإن الدولة اجلزائرية، حتت القيادة الر�صيدة لفخامة رئي�ض 
اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، ر�صدت مبالغ مالية 
حياة  على  اإيجابا  انعك�ض  مما  القطاعات،  جميع  يف  معتربة 
املواطنني، لكن باملقابل يجب األ نتجاهل ه�صا�صة القت�صاد 
ي�صتوجب  مما  البرتويل،  الريع  على  بني  الذي  اجلزائري، 
امل�صاكل  خمتلف  معاجلة  يف  الظرفية  احللول  على  البتعاد 

الجتماعية، التي يتخبط فيها املواطنون مبختلف اأطيافهم.
اإن النطالق الفعلي لالقت�صاد اجلزائري يجب اأن يبنى 
على اأ�ص�ض �صحيحة، بالرجوع اإىل ت�صجيع ال�صتثمار املنتج، 
رعوية،  الوطن،  مناطق  من  منطقة  كل  خ�صو�صية  ح�صب 

جبلية، �صياحية فالحية  ومنجمية... اإىل غري ذلك.
يجب اأول وقبل كل �صيء، ال�صعي قدما اإىل قطاع جذور 
التنمية  م�صار  يوميا  تعرقل  التي  واملح�صوبية،  البريوقراطية 
جمال  يف  امللفات،  وت�صهيل  العقار  بتوفري  القت�صادية، 
ال�صبانية،  للطاقات  املجال  فتح  وكذلك  املنتج  ال�صتثمار 
مع  للرثوة،  منتجة  م�صاريع  يف  ملوافقتهم  هلتهم  من  لإبراز 

احرتام دفرت ال�صروط الذي بنيت عليه تطلعاتهم.
اإن ال�صبيل الوحيد لإخراج البالد من خطر الرجوع اإىل 
�صنوات دكتاتورية �صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، هو 
ن�صمن  الذي مبوجبه  املحروقات،  ال�صتثمار خارج  ت�صجيع 
لالأجيال الالحقة تاأمني امل�صتقبل، برثوة دائمة لتزول، كما 

هو ال�صاأن بالن�صبة للبرتول والغاز.
ولية  خا�صة  اجلبلية،  باملناطق  اأكرث  العتناء  من  لبد   
بجاية التي تعاين الكثري ولكون حوايل   70٪ من م�صاحتها 
والبناء  والكتظاظ  الريفي  النزوع  لتفادي  وهذا  جبال، 
�صندوق خا�ض  باإن�صاء  وهذا  الكربى،  املدن  الفو�صوي يف 
باملناطق اجلبلية، الذي �صيتكفل خا�صة بتعبيد واإعادة تعبيد 
ال�صروب،  واملاء  الطبيعي  الغاز  توفري  يف  والإ�صراع  الطرق 
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اإىل  الريفي  للبناء  الدولة  اإعادة  رفع  ال�صروري  من  كذلك 
100 مليون �صنتيم على الأقل، وهذا �صيوؤدي اإىل ال�صتقرار 

يف املناطق الريفية.
التي  الدعم  �صيا�صة  يف  النظر  اإعادة  من  كذلك  لبد 
جزءا  اأن  ول�صيما  ال�صرورية،  للمواد  الدولة  عليها  تعتمد 
واملعوزة  الفقرية  الفئات  منه  ت�صتفيد  ل  الدعم  من  معتربا 

وذوو الدخل املحدود.
الذين  لأن  اإن�صافا،  واأكرث  اأعدل  يكون  املبا�صر  الدعم 
م�صتوى  على  املهربون  الدعم  هذا  من  اأكرث  ي�صتفيدون 
للخزينة  نزيفا  ويعترب  يعد  التهريب  هذا  ال�صا�صعة،  حدودنا 
العمومية، لبد من الإ�صراع كذلك يف وترية الإ�صالحات 
يف القطاع البنكي واملايل وع�صرنته، كذلك من بني احللول 
فورا  الجتاه  علينا  للمحروقات،  التبعية  من  للخروج  الآمنة 
الفالحة  قطاعات  يف  ال�صتثمار  وع�صرنة  وتطوير  لت�صجيع 

وال�صياحة.
�صيدي الرئي�ض،

العاملية  ال�صوق  يف  والغاز  البرتول  اأ�صعار  لنهيار  نظرا 
اإلغاء  وبعد  اجلزائرية،  الدولة  ميزانية  على  �صلبا  اأثرت  التي 
وعود  يكمن يف  والذي  العمل،  قانون  من  مكرر   87 املادة 
دولة باإعادة ح�صاب الأجر الأدنى امل�صمون للعمال، ما هي 
ملواجهة  �صتتخذونها  التي  امللمو�صة  والبدائل  الإجراءات 
هامة  بزيادة  تطالب  التي  الجتماعية  اجلبهات  خمتلف 
حمالة  ل  �صتنجر  التي  املالية  الأعباء  وكل  الأجور؟  يف 
ا�صتحداث  قررت  قد  احلكومة  اأن  وخا�صة  القرار،  هذا  من 
حوايل 500.000 من�صب عمل، 90.000 موؤ�ص�صة �صغرية 
ومتو�صطة والعجز يف امليزانية يداهمنا، وهذه النتيجة حتمية 
لرتفاع نفقات متويل التجهيز، الناجمة عن انطالق املخطط 
اخلما�صي اجلديد، وا�صتكمال امل�صاريع املتبقية من املخطط.

�صيدي الرئي�ض،
يف  امليزانية  تنظيم  يخ�ض  فيما  املقولة،  ح�صب  اأذكركم 
املالية العامة فاإنه عندما يكون هناك عجز يف امليزانية، ميكن 
القتطاع وال�صتفادة من املدخرات؛ وذلك بو�صع مدخرات 
املواطنني يف اخلزينة يف �صكل �صندات، خا�صة ذوي الأجور 
املتدنية والطبقات املتو�صطة، اإذن هل فكرمت يف الأمر؟ وماذا 

فعلتم لت�صجيع املواطنني يف هذا ال�صاأن؟
علما اأنه اإذا اأخذمت هذه املبادرة، �صتكون يف خدمة اخلزينة 

العمومية.

اأخريا، يجب التفكري دائما يف احلفاظ على البيئة وتطوير 
الطاقات املتجددة لتوليد الطاقة وكذلك على املوارد املائية 
الحتبا�ض  خلطورة  نظرا  املقبلة،  ال�صنوات  رهان  تعد  التي 
احلراري الذي يهدد �صالمة املعمورة وكذلك التبعات على 

ال�صتقرار الداخلي والإقليمي.
�صكرا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الكلمة  دراجي؛  �صالح  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد حممد زوبريي.

ال�سيد حممد زوبريي: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ بعد ب�صم 
اهلل الرحمن الرحيم؛

ال�صيد رئي�ض املجل�ض املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرام،
�صالم اهلل عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأحاول الخت�صار يف تدخلي واأبداأ مبا�صرة بالت�صاوؤلت 
بخ�صو�ض ما ورد يف ال�صفحة الثامنة: ملاذا ن�صتورد م�صتقات 

املحروقات؟
ال�صفحة رقم 11: �صعر البرتول الذي جاءت به امليزانية 
هو 100 دولر، وحاليا هو اأقل من 90 دولرا، كيف نعو�ض 

الفارق؟
ال�صفحة رقم 12: يف اأواخر �صنة 2014 كان الحتياط 
املايل 195 مليار دولر، ما هو احتياط الذهب؟ ويف اأي بلد 

هو موجود؟
ال�صفحة 20: 225 مليار دولر للحبوب واحلليب وال�صكر 
اأنها م�صتعملة يف  والزيت معفاة من ال�صرائب، ولكننا نرى 

الياوورت واحللويات، ما هي الإجراءات املعتمدة؟
ال�صفحة 31: مبلغ 536 مليار دينار، هذا املبلغ ملاذا 
حتويله  من  التمكن  وبالتايل  امليزانية؛  يف  ت�صجيله  يتم  ل 

و�صبه؟ وهذا لإعطاء �صفافية تامة للربملانيني؟
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
ال�صعبة  بالعملة  التحويالت  عملية  من  تعاين  اجلزائر 
طرف  من  املقدمة  للفواتري  دقيقة  مراقبة  دون  تتم  والتي 
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امل�صتوردين.
طرف  من  للدفع  مهلة  له  قبل  من  اجلزائر  للزبون  كان 
املوزعني، بني 60 و90 يوما، لكن الآن اأ�صبح الدفع م�صبقا، 
لهذا نرى احلاويات يف املوانئ معباأة بالرمال واحلجارة... اإلخ، 
الوطني  بالقت�صاد  ت�صر  التي  التالعب  وهذه من عمليات 

وباملواطن. 
يف وقت �صابق كانت التحويالت حرة، وكان هذا ي�صمح 
كانت  يعني  اجلمارك،  طرف  من  واملطابقة  القبلية  باملراقبة 

مراقبة كبرية قبل اأن تتم عملية التحويل.
الآن ر�صائل العتماد هي التي األغت مهلة الدفع ـ كنا 
باأموالنا  نتعامل  نحن  حاليا  لكن  املوزعني،  باأموال  نتعامل 
اخلا�صة ـ قلت األغيت مهلة الدفع واألغيت املراقبة وكذلك 
املطابقة، الأموال قد و�صعت الآن لأ�صحابها، نريد - معايل 
الوزير - �صرحا لهذه العملية التي اأ�صبحت ترهق القت�صاد 

الوطني.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،
نظمتها  التي  والجتماعي  القت�صادي  التطوير  ندوة 
الت�صهيلية  لالإجراءات  متهيدا  تعترب  والتي  ال�صناعة،  وزارة 
لال�صتثمار الأجنبي، والذي يهدف اإىل و�صع اآليات للخروج 
البرتول  موارد  على  املعتمدة  القت�صادية  الدوامة  من 
اإن   2019 �صنة  بحلول   ٪7 اإىل  ت�صل  تنمية  اإىل  والو�صول 
�صاء اهلل، اأي يف نهاية املخطط اخلما�صي اجلديد، واإن الدولة 
لهذا  للبرتول،  الوطنية كبديل  ال�صناعة  تطوير  تراهن على 
اأطرح ت�صاوؤل، اإذا كان الهدف الأ�صا�صي من هذه الندوة هو 
التنمية الوطنية ال�صاملة، فلماذا مت جتاهل املنتخبني املحليني 
والتي هي  املحلية  التنمية  الأ�صا�صية يف  الركيزة  الذين هم 
مع  ال�صاملة؟  الوطنية  للتنمية  الكربى  احللقات  من  حلقة 
العلم اأن الدولة تخ�ص�ض اأموال باهظة لالنتخابات والأجور 
اأكرث  اإىل  عددهم  ي�صل  املنتخبون  هوؤلء  والوطنية،  املحلية 
ي�صخ�صون  الذين  بالأ�صا�ض  وهم  منتخب،   25.000 من 
اإىل م�صاريع حملية والتي  التي ترتجم  احتياجات املواطن، 

هي جزء من امل�صاريع الوطنية.
اإطارات  من  الهائل  العدد  لهذا  التغييب  هذا  ملاذا 
اجلمهورية اجلزائرية املعنية مبا�صرة بالتنمية والتي هي قادرة 
على تقدمي املقرتحات والتي ميكن اأن ي�صتفاد منها يف قانون 

ال�صتثمار اجلديد الذي يجري اإعداده؟

�صيدي الرئي�ض،
حددها  التي  النمو  ن�صبة  اأردنا  اإن  اليوم،  املطلوب  اإن 
املخطط، هو حتقيق ال�صروط الأ�صا�صية كال�صفافية وامل�صداقية 
وا�صرتجاع  �صلبياتها،  مهما كانت  واقعية  النتائج  تكون  واأن 

الثقة بني املواطن وال�صلطة التنفيذية.
�صيدي الرئي�ض،

ل ميكن احلديث عن امل�صاريع ال�صخمة اإذا مل جتد هذه 
املطلوبني،  والزمن  الوقت  يف  التنفيذ  اإىل  طريقها  امل�صاريع 
اإل اأن هذا اجلانب غري حمرتم �صواء يف وقت الإجناز اأو يف 
متابعة  اأي  لذلك  يكون  اأن  دون  له  املخ�ص�ض  املال  ر�صيد 
وا�صعة  لعمليات  الباب على م�صراعيه  فتح  مما  اأو حما�صبة، 

لإهدار املال العام.
وال�صلطة  املنتخبني  بني  العالقة  لأوؤكد  الفر�صة  اأغتنم 
املواطن  املنتخب هو مكلف مبهمة من طرف  اإن  التنفيذية، 
وهو معني بكل مطالبه والذي ي�صهل على الطرفني خدمة 

املواطن، ومن ثمة اإعادة الثقة بني املواطن والإدارة.
والنجاح،  التوفيق  بالتمني للحكومة  اأختم هذه كلمتي 

خدمة لأمتنا واإعالء لوطننا و�صكرا.

اأن  ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد زوبريي؛ يبدو 
ال�صيد عبد القادر معزوز غري موجود، فالكلمة الآن لل�صيد 

حممد خثري.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  ال�سيد حممد خثري: 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل وزير املالية املحرتم،

ال�صيدة وال�صادة الوزراء الأفا�صل،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

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

اإن املت�صفح ملا جاء به قانون املالية ل�صنة 2015، يالحظ 
مدى اهتمام الدولة اجلزائرية بتطوير معي�صة وحياة اجلزائريني 
وال�صحة  والتعليم  الأمن  راأ�صها  وعلى  املجالت،  كل  يف 

وال�صكن وجمالت اأخرى ل تقل اأهمية عما ذكر.
فتحية تقدير لأفراد اجلي�ض ال�صعبي الوطني وكل اأ�صالك 
الأمن، ال�صاهرة على حماية حدودنا، يف ظل و�صع اإقليمي 
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املنفذة  الناجحة  العمليات  خالل  من  وذلك  م�صطرب، 
ومهربي  الإرهاب  وفلول  املجرمني  �صد  الأخرية  الآونة  يف 
جي�صنا  احرتافية  على  دليل  وهذا  واملخدرات؛  الأ�صلحة 

والتجربة التي اكت�صبها خالل هذه ال�صنوات.
اأما يف جمال التعليم، وال�صيدة الوزيرة حت�صر معنا، ورغم 
مزاعم البع�ض بو�صف هذا القطاع احل�صا�ض باملري�ض، اإل اأننا 
ن�صجل وبكل فخر املجهودات املبذولة يف هذا القطاع، من 
خالل موا�صلة بناء املوؤ�ص�صات الرتبوية والتقلي�ض من ن�صبة 
وفتح  والأ�صاتذة  املعلمني  ملفات  ت�صوية  ون�صبة  الكتظاظ 
النقا�ض مع كل ال�صركاء وعلى راأ�صهم النقابات املختلفة يف 

القطاع وموا�صلة دعم دميقراطية التعليم.
حمرومة،  لتزال  القطاع  يف  مهمة  فئة  هناك  اأن  اإّل 
بالتعوي�ض  تطالب  لتزال  التي  الرتبية،  مفت�صي  فئة  وهي 
يف  الإطارات  من  كغريهم  �صيارة  اقتناء  من  ميكّنهم  الذي 
تقل�ض  ن�صجل  ال�صحة،  جمال  ويف  الأخرى؛  القطاعات 
ن�صبة ال�صرابات التي �صهدها القطاع يف ال�صنوات املا�صية، 
وهذا دليل على جناح احلوار مع الأطراف الفاعلة يف القطاع؛ 
م�صابقات  وفتح  امل�صت�صفيات  بناء  برجمة  موا�صلة  ونثمن 
التوظيف يف كل التخ�ص�صات، والعمل على تقدمي خدمات 

اأح�صن للمواطن.
الأول  وحلمهم  اجلزائريني  مطلب  ال�صكن،  قطاع  اأما 
وهو احل�صول على �صكن يوؤويهم وعائلتهم، املالحظ خالل 
بناء  يف  ا�صتمرت  اجلزائرية  الدولة  اأن  الأخرية  ال�صنوات 
ال�صكنات بكل ال�صيغ ويف كل مناطق الوطن، مع مالحظة 
الهتمام بالنوعية واملرافق، وهنا لبد اأن ننوه بعملية الرتحيل 
للق�صاء  ال�صتقالل،  منذ  الأوىل  تعد  رمبا  والتي  الأخرية 
اجلاهزة؛  والبناءات  القدمية  والأحياء  اله�ض  ال�صكن  على 
اإليها الدولة موؤقتا، فاحلديث عن  التي جلاأت  هذه الأخرية 
البناءات اجلاهزة – �صيدي الرئي�ض – يعود بنا اإىل زلزال 
ال�صلف �صنة 1980، وقد قررت الدولة موؤخرا تعوي�ض �صكان 
هذه البنايات، واقت�صر التعوي�ض على وليتي ال�صلف وعني 
الدفلى، كون هذه الأخرية كانت دائرة تابعة لولية ال�صلف، 
اأن وزارة ال�صكن ا�صتثنت ولية غليزان من التعوي�ض،  اإل 
التي  – اأن دائرة واد ارهيو،  الرئي�ض  – �صيدي  اأذكر  وهنا 
تابعة لولية م�صتغامن قبل التق�صيم الإداري الأخري،  كانت 
اأي �صنة 1984، قد ا�صتفادت من 260 بناء جاهزا ب�صبب 

الزلزال، موزعة كالآتي:

- 150 بناء ببلدية عمي مو�صى،
- 70 بناء ببلدية عني طارق،

- 40 بناء ببلدية حلالف.
عمرها  على  مر  وقد  هذا،  يومنا  اإىل  قاطنوها  يعو�ض  مل 
اأكرث من 30 �صنة، وهذه البلديات هي الآن مقرات دوائر، 
–�صيدي  البناءات  هذه  ف�صكان  غيلزان،  لولية  تابعة 
لإدراجهم  املعنية،  الوزارة  ينا�صدون  ليزالون  الرئي�ض– 
�صمن املعو�صني، مثلهم مثل مواطني ال�صلف وعني الدفلى، 
لأن زلزال اأكتوبر 1980 �صرب ولية ال�صلف وجنوب �صرق 
اآنذاك؛ ول تزال هذه الأحياء حتمل ت�صمية  ولية م�صتغامن 
حي البناء اجلاهز، وقد تدهورت حالتها واأ�صبحت غري لئقة 

لل�صكن، ناهيك عن انعكا�صاتها ال�صحية على قاطنيها.
فاإن  الأموال،  هذه  ا�صتغالل  وح�صن  ولرت�صيد  اأخريا، 
منذ  بالوكالة  ت�صري  كونها  وال،  تعيني  تنتظر  غليزان  ولية 
�صهر ماي املا�صي، اأي منذ �صتة اأ�صهر، الأمر الذي اأثر كثريا 

على ال�صري احل�صن للكثري من امل�صالح.
�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

نقف عند  لل�صيد حممد خثري؛  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الثالثة  ال�صاعة  على  اليوم  اأ�صغالنا  ون�صتاأنف  احلد،  هذا 

زوال؛ �صكرا لكم واجلل�صة مرفوعة.

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

املالية  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع  مناق�صة  بدء  بعد 
ل�صنة 2015 هذا ال�صباح؛ ن�صتاأنف اأ�صغالنا ملوا�صلة النقا�ض 
ال�صيدة  وهي  الأوىل  املتدخلة  اإىل  الكلمة  واأحيل  العام، 

رفيقة ق�صري، الكلمة لك.

ال�سيدة رفيقة ق�سري: �صكرا.
�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم.

برنامج  لتنفيذ   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  جاء 
فخامة رئي�ض اجلمهورية ولتج�صيد اأهم القرارات التي التزمت 
والجتماعية  القت�صادية  التنمية  لتحقيق  احلكومة،  بها 
والب�صرية وموا�صلة ع�صرنة البالد وتعزيز املن�صاآت القاعدية.

فيما يتعلق بالنفقات: من املتوقع اأنها �صت�صل اإىل 8858 

و٪44  الت�صيري  نفقات  اإىل  موجهة   ٪56 منها  دينار،  مليار 
موجهة اإىل نفقات التجهيز؛ وما مييز هذا القانون، هو موا�صلة 
القدرة  على  احلفاظ  اإىل  يهدف  الذي  الجتماعي  الطابع 
حجم  و�صيقارب  للمواطن،  املعي�صي  وامل�صتوى  ال�صرائية 
التحويالت الجتماعية ل�صنة 2015 ن�صبة 20٪ من ميزانية 
الدولة، و�صتخ�ص�ض هاته التحويالت للجانب الت�صامني مع 
املواد  اأ�صعار  ولدعم  والرتبية  وال�صحة  وال�صكن  العائالت 

ذات ال�صتهالك الوا�صع.
غري  ال�صمني  الدعم  اإليه  و�صل  ما  اإىل  املذكرة  وت�صري 
مليار   3228 ت�صاوي  بقيمة  واملقدر   2013 �صنة  يف  املبا�صر 
املنتجات  اأ�صعار  لدعم   ٪64 من  اأزيد  منها  �صخرت  دينار، 

الطاقوية كالكهرباء، الغاز والوقود.
 2014 املرتقبة يف  ال�صمني  الدعم  قيمة  ما هي  �صوؤال: 

و2015؟ وهل من املرتقب زيادة هذا الدعم؟
اأت�صاءل اإىل متى �صي�صتمر هذا الدعم الذي ي�صتفيد منه 

الغني والفقري وحتى اجلريان عرب التهريب؟
يف �صياق دعم القدرة ال�صرائية للمواطن، ت�صري املادة 87 
ال�صتهالكي،  القر�ض  اإدراج  اإعادة  اإىل  امل�صروع،  هذا  من 

حم�سر اجلل�سة العلنية التا�سعة
املنعقدة يوم الإثنني 17 حمرم 1436

املوافق 10 نوفمرب 2014 )م�ساًء(

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

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير املالية؛  

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية وال�صت�صراف.  
- ال�صيدة وزيرة الرتبية الوطنية؛  

- ال�صيد وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف؛  
- ال�صيد وزير ال�صباب؛  

 
اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة الثالثة 

والدقيقة اخلام�سة ع�سرة م�ساء
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ال�صلع   - العائالت  طرف  من   - لقتناء  ح�صريا  املوجه 
املنتجة حمليا.

ت�صمح  التي  الإدماج  ن�صبة  حددت  هل  �صوؤال:  لدي 
يف  "�صنع  بعالمة  وطني  كمنتوج  ما  منتوج  بت�صنيف 

اجلزائر"؟ 
منتجات  فيه  الوطني،  املنتوج  يدعم  جهد  بكل  اأنوه 
وطنية تتميز بجودة عالية وتخ�صع ملقايي�ض عاملية، ولكن مل 
حتظ باإ�صهار قوي ومل تتمكن بالعدد الكايف من الف�صاءات 

للبيع، مقارنة مع املنتجات امل�صتوردة.
هو  امل�صتثمرين،  واأمام  الدولة  اأمام  الكبري  والتحدي 

مواجهة ال�صترياد الع�صوائي والأ�صواق املوازية وامل�صاربة.
الغ�ض  الرقابة ملكافحة  اآليات  تفعيل  الدولة  يجب على 

ال�صريبي والف�صاد والر�صوة والأ�صواق غري ال�صرعية.
العمومية  النفقات  ا�صتعمال  يف  ال�صرامة  اأي�صا  يجب 
اأن  نرى  ملا  نتاأ�صف  ال�صياق  الت�صيري؛ ويف هذا  وحكامة يف 
 760 اأزيد من  اإىل  اإعادة تقييم امل�صاريع العمومية، و�صلت 
مليار دينار، يجب ت�صخي�ض الأ�صباب التي اأدت اإىل تعطيل 
الأخطاء،  كل  وت�صحيح  امل�صوؤولية  وحتديد  امل�صاريع  اإجناز 

لتفادي تكرار هذه الو�صعية.
اأما فيما يتعلق بالإيرادات املرتقبة ل�صنة 2015، تنق�صم 
مليار   1723 بقيمة  البرتولية،  اجلباية  بني  الإيرادات  هاته 
دينار واجلباية العادية، بقيمة 2962 مليار دينار، اأي ما ي�صاوي 

63.2٪ من اجلباية الكلية.
ارتفاع حجم   ،2015 �صنة  املرتقب يف  اأنه من  ونالحظ 
 ،2014 ب�صنة  مقارنة  دينار،  مليار   700 بـ  العادية  اجلباية 
الدولة  مداخيل  بتعزيز  يتعلق  فيما  اإيجابي  موؤ�صر  وهذا 
خارج املحروقات، لكن هذه املداخيل اجلبائية غري كافية، 
علما اأن الدولة �صتلجاأ ل�صد العجز املايل املقدر بـ 22٪ من 
الناجت الداخلي اخلام اإىل �صندوق �صبط الإيرادات، املهدد 

بتقلبات اأ�صعار النفط.
فيما يخ�ض الإدارة اجلبائية املحلية:

تهدف  التي   49 اإىل   45 من  املواد  يف  جاء  مبا  اأرحب 
اإىل تكري�ض الالمركزية، من اأجل معاجلة اأف�صل للنزاعات 
اجلبائية  امل�صالح  م�صتوى  على  ال�صريبي  الوعاء  وحت�صني 

املحلية.
انعكا�ض  له  �صيكون  البلديات،  موارد  ارتفاع  اأن  نتمنى 

اإيجابي على املحيط املعي�صي للمواطن.

الإجراءات  اأثمن  القت�صادي،  القطاع  يخ�ض  فيما  اأما 
اإعفاءات �صريبية وحتفيزات جبائية وجمركية  اجلديدة من 
الأعمال  مناخ  منها حت�صني  والهدف  امل�صتثمرين  فائدة  يف 

والنهو�ض بال�صتثمار املنتج.
يف جمال الت�صدير: بع�ض املقاولني ي�صكون من العراقيل 
بجد  البنكية  املعامالت  وي�صفون  العديدة،  البريوقراطية 
يجب  للم�صتوردين؛  تعطى  التي  الت�صهيالت  اأمام  رديئة، 
املقاولني  وكل  امل�صتثمرين  هوؤلء  م�صاكل  وحل  الإ�صغاء 

الذين ي�صاهمون يف م�ض البطالة وخلق الرثوة.
اأثمن ما جاء يف املادتني 75 و76 التي تهدف اإىل حتفيز 
داخل  والبتكار  التكنولوجي  والتطوير  البحث  ن�صاط 
املوؤ�ص�صات القت�صادية؛ ومن دون �صك تكري�ض العالقات 
و�صيلة  اأف�صل  هو  واجلامعات،  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  بني 
لتاأهيل املوارد الب�صرية التي تعّول عليها التنمية القت�صادية.
التدابري اجلديدة  اإن كل  القول  اإذن ويف الأخري، ميكن 
امل�صجعة التي جاءت يف هذا القانون، تعك�ض اإرادة �صيا�صية 
قوية، الهدف منها و�صع موؤ�ص�صة، �صواء كانت عامة اأوخا�صة، 
بالقت�صاد  النهو�ض  اأجل  من  الدولة،  اهتمام  �صميم  يف 

الوطني واخلروج تدريجيا من التبعية للمحروقات.
اأمتنى اأن ت�صهر الدولة على تطبيق كل التدابري اجلديدة 
ال�صتعمال  على   - ب�صرامة   - اأي�صا  وت�صهر  امليدان  يف 
تفعيل  �صرورة  نن�صى  اأن  ودون  العام،  للمال  العقالين 

العدالة، �صد كل من يخالف القانون، و�صكرا.

الكلمة  ق�صري؛  رفيقة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد مو�صى متدارتازا، تف�صل.

ال�سيد مو�سى متدارتازا: �صكرا لل�صيد الرئي�ض.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيد وزير املالية،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

اأخواتي، اإخواين  اأع�صاء جمل�ض الأمة،
اأ�صرة الإعالم،

�صالم اهلل عليكم، اأزول فالون.
يف البداية، من باب اأخالقيات العمل الربملاين واحرتاما 
له، نتاأ�صف تاأ�صفا �صديدا، ملناق�صة قانون املالية ل�صنة 2015، 
لكونه  هذا  فقط،  اأيام   03 وهو  األ  جدا،  وجيز  ظرف  يف 
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حول  معا،  وال�صعب  للدولة  بالن�صبة  اأهمية  الأكرث  القانون 
م�صريهما التنموي، اأما بعد؛

تكمن مالحظاتنا اأو ت�صاوؤلتنا يف النقاط التالية:
على  ال�صريبة  معدل  خف�ض  قرار  يخ�ض  فيما  ـ   1
ارتفع  املقابل  يف   ،٪23 اإىل  ن�صاطات ال�صترياد، من ٪25 
بعدما   ،٪23 ال�صلع  اإنتاج  موؤ�ص�صات  على  ذاته  املعدل 
اخلرباء  جممل  يرى  الأ�صا�ض،  هذا  وعلى   ،٪19 كان  اأن 
ورجال الأعمال يف هذا القرار ت�صجيعا لال�صترياد وتثبيطا 
عملية  ت�صهل  الإدارة  اأن  هذا  يعني  هل  الوطني،  لالإنتاج 

ك�صر القواعد والأولويات القت�صادية؟
ال�صيد الرئي�ض،

2 ـ اأيعقل اأن يبقى قطاع الوظيف العمومي ي�صكل عبئا 
غالف   ،2015 �صنة  خالل  لإنفاق،  تخطط  كونها  للدولة، 
الزيادات  بع�ض  ب�صبب  دينار،  مليار   2104 يعادل  مايل 
يف الأجور والتعوي�صات وكذا املزايا املرتتبة عن اإلغاء املادة 
87 مكرر، فعدد املوظفني يت�صخم من �صنة لأخرى، ليجعل 
من قطاع الوظيف العمومي اأكرب م�صّغل بحوايل 1.5 مليون 

عامل، يف ظل غياب ا�صرتاتيجية �صناعية وتوظيف ناجع.
3 ـ م�صكلة التحويالت الجتماعية التي تهدف اأ�صال 
لكي  الأوىل،  ال�صرورة  ذات  املواد  بع�ض  اأ�صعار  دعم  اإىل 
اأ�صبحت   - ال�صديد  ولالأ�صف   - لكنها  الفقري،  بها  ينتفع 
يف  اأ�صبحت  لأنها  الدولة،  ميزانية  على  ثقيال  عبئا  متثل 
متناول حتى الأغنياء، كما تغذي اآفة التهريب، اجتاه بع�ض 

البلدان املجاورة.
األ تعترب هذه التحويالت الجتماعية نزيفا ماليا للخزينة 

العمومية؟
اأمل يحن الوقت للحد من هذه الو�صعية؟

اإعادة النظر وتقييم امل�صاريع التي خ�ص�ض  4 - �صرورة 
لها قانون املالية ما يقابل 760 مليار دينار.

5 - امل�صاألة الأخرى التي ت�صتحق نقا�صا عميقا، تتمثل 
يف التطهري املايل للموؤ�ص�صات العمومية.

فهل من املعقول - ال�صيد الرئي�ض، ال�صيد وزير املالية - 
دينار،  مليار   534.3 قدره  الذي  املبلغ  الدولة  اأن تخ�ص�ض 
ميكن  ل  التي  املوؤ�ص�صات  اأي  املع�صرة،  املوؤ�ص�صات  لإنقاذ 

اإنقاذها؟
اإنها  علينا،  نف�صها  تطرح  اأخرى  م�صاألة  هناك   -  6
 ٪21 يعادل  ما  دينار،  مليار   863 مبلغ  تخ�صي�ض  م�صاألة 

برامج  وجتهيز  اإجناز  لإمتام   ،2015 ل�صنة  املالية  ميزانية  من 
ال�صنوات ال�صابقة.
ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد الوزير،
للمنتوج  الأولوية  مع  ال�صتهالك،  قر�ض  اإطار  يف  ـ   7
نوؤمن   - الوزير  ال�صيد  الرئي�ض،  ال�صيد   - كيف  الوطني، 
�صفقات  تربم  جزائرية  �صركات  الذي  الوقت  يف  بذلك، 
باق  الوطنية  ال�صركات  ومنتوج  اأجنبية  �صركات  مع  كبرية 

يف احلظائر منذ اأ�صهر عديدة؟
املتعاملني  التي متكن  اإيجاد الآليات  ـ ملاذا ل نعجل   8
النا�صطني يف القطاع غري الر�صمي اأو املوازي من العودة اإىل 

الواجهة الر�صمية؟ واإبطال التجرمي عن اأن�صطة الت�صيري؟
ويف اخلتام - ال�صيد الرئي�ض، ال�صيد الوزير - يجدر بنا، 
املركزية  الق�صية   نقا�صاتنا  يف  نو�صح  اأن  الربملانيني،  نحن 
اخلا�صة ب�صعف النمو القت�صادي املرجو، مقارنة بالنفقات 
الدولة  تود  التي  والت�صيري  للتجهيز  املخ�ص�صة  املذهلة 

تخ�صي�صها يف �صنة 2015.
اإن الدولة تود �صرف ما يقارب 100 مليار دولر خالل 
2015، لتجني يف نهاية املطاف  3 اإىل 4 ماليري من القيمة 
العجز  م�صكلة  حدة  من  يزيد  هذا  وكل  فقط؛  امل�صافة 

القت�صادي ال�صائكة والتي تعيق تقدم بالدنا اجلزائر.
مينعه  هيكلي  كبح  من  احلا�صر  يف  يعاين  اقت�صادنا  اإن 
تكون  اأن  ينبغي  التي  النمو،  يف  الكاملة  طاقاته  بلوغ  من 
ال�صتثمارات  حجم  لأهمية  اعتبارا   ،٪8 اإىل   7 حدود  يف 

والبنية القاعدية واحليوية ال�صتهالكية ل�صوقنا الداخلي.
الرئي�ض،  ال�صيد   - املا�صية  ال�صنوات  اأخطاء  ولتفادي 
للعيان  بادية  دولر  مليار   280 اأثر  وجعل   - الوزير  ال�صيد 
اإل  وجم�صدة �صمن م�صاريع ملمو�صة؛ وكل هذا ل يكون 
وحت�صني  الرا�صد  والقت�صادي  املوؤ�ص�صاتي  احلكم  بتعزيز 

نوعية املوؤ�ص�صات وع�صرنة اخلدمة العمومية.
نهب  وتفادي  الف�صاد  وملحاربة  الرقابي،  اجلانب  ويف 
اتخاذ  يجب  املر�صودة،  املالية  والأغلفة  العمومية  الأموال 
كل الرتتيبات ومراقبة ومتابعة وجت�صيد برامج ال�صتثمارات 
العمومية، من خالل تفعيل جمهر جمل�ض املحا�صبة الذي 
على  الرقابة  فر�ض  يف  دوره،  بتاأدية  ملزما  يكون  اأن  يجب 

الإنفاق العمومي.
�صكرا على ح�صن الإ�صغاء، ثامنرت ويعطيكم ال�صحة.
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ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مو�صى متدارتازا؛ الكلمة 
الآن لل�صيد عبد الكرمي قري�صي.

ال�سيد عبد الكرمي قري�سي: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

�صيدي الرئي�ض،
ال�صيدة وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اإطارات الوزراء،

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

اأقدم  اأن   - الرئي�ض  �صيادة   - يل  اإ�صمحوا  البداية،  يف 
القت�صادية  اللجنة  واإىل  املالية  وزير  اإىل  اخلا�ض  �صكري 
واملالية، على ما قدموه من عر�ض لقانون املالية، ثم من تقرير 
هذا  حول  مالحظات،  من  الزمالء  به  تقدم  وما  متهيدي، 
القانون ال�صروري، لتج�صيد خمطط عمل احلكومة وخا�صة 

يف املخطط اخلما�صي القادم من 2015 اإىل 2019.
�صيدي الرئي�ض،

اأنا اأثمن عاليا ما جاء به هذا الربنامج، كونه مي�ض �صيئني 
اأ�صا�صيني:

البحث  اإىل  ي�صعى  الربنامج  اأن هذا  هو  الأول،  ال�صيء 
اأ�صا�صا  يركز  وهذا  اأ�صا�صي،  �صيء  وهذا  البرتول  بعد  عما 
على عملية ال�صتثمار التي نتمنى اأن تاأخذ مكانتها، لبناء 
ناأخذ  حتى  اهلل،  �صاء  اإن  كبري  واقت�صاد  م�صطرد  اقت�صاد 

مكانتنا �صمن الدول املتقدمة.
الجتماعي  القت�صادي،  اجلانب  هو  الثاين،  ال�صيء 
الأمر  بهذا  تقوم  دولتنا  فتئت  ما  طبعا،  اجلزائرية،  للدولة 
منذ �صنوات، و�صوف ت�صتمر - على الأقل - لدعم الفئات 
الفقرية والفئات املحتاجة، طبعا مع بع�ض املالحظة، حتى 

يذهب هذا الدعم مل�صتحقيه اإن �صاء اهلل.
النقطة الثانية التي اأود التدخل بها، هي م�صاألة ال�صريبة 
لبع�ض  بالن�صبة  ان�صغال  اأ�صبح  املهني، وهذا  الن�صاط  على 
وهي  اإليها،  اأنتمي  التي  الولية  بالذكر  واأخ�ض  الوليات، 
منذ  نعاين  اأ�صبحنا  البرتولية،  املنطقة  تلك  ورڤلة،  ولية 
تطبيق املادة 20 من القانون رقم 12ـ12 يف ميزانية 2013، 
واأ�صبحنا نعاين كثريا من خالل هاته ال�صريبة التي اأ�صبحت 
ممركزة، بعد اأن كانت على م�صتوى الولية وتاأثرت ميزانيتها 

املجل�ض  امليزانية - وكنت ع�صوا يف  جدا، ذلك لأن تلك 
ال�صعبي الولئي - كنا ن�صتفيد منها كثريا يف بناء املدار�ض 
اإلخ، لكن  الب�صيطة..  املالعب  وبناء  العالج،  قاعات  وبناء 

منذ تطبيق هاته ال�صريبة، تاأثرنا تاأثرا �صلبيا كبريا جدا.
هذا  مراعاة  واحلكومة  املالية  وزير  من  ونرجو  نتمنى 
التي قد تفيدنا كثريا يف  الظرف، حتى نعيد هاته الأموال 
اإطار برنامج  م�صاألة تنمية املناطق اجلنوبية، وهي تدخل يف 

فخامة رئي�ض اجلمهورية حفظه اهلل.
هي  العجالة،  هذه  طرحه يف  اأود  الذي  الثالث  ال�صيء 

م�صاألة املحافظة على املياه اجلوفية يف ال�صحراء.
نق�ض  بحكم  للتجديد،  قابلة  لي�صت  اجلوفية  املياه  هذه 
الأمطار يف تلك املناطق وكلما قمنا برت�صيد ا�صتهالك تلك 
اإذا  املناطق، لكن  املياه، فنحن نحافظ على احلياة يف تلك 
نتحدث  ف�صوف  للمياه،  بالن�صبة  ال�صتهالك  نزيف  ا�صتمر 

عن اأمور خا�صة باحلياة يف تلك املناطق.
هذه  يف  طرحها  اأود  التي  الأخرى  النقطة  كذلك 
بالن�صبة   - الأول  الوزير  و�صيادة  �صيادتكم   - ننبه  العجالة، 
لل�صركات البرتولية التي توؤثر كثريا على البيئة، من خالل 
رمي نفاياتها البرتولية التي تعود بال�صرر على احلياة يف تلك 

املناطق وعلى �صحة الإن�صان.
النفايات  تلك  عن  ناجتة  كثرية  اأمرا�ض  هناك  طبعا 

البرتولية وهناك اأ�صياء كثرية جدا بالن�صبة لعن�صر البيئة.
للحكومة  بالن�صبة  طرحها  اأود  التي  الأخرى  النقطة 
الأرا�صي  بتوزيع  اخلا�صة  امل�صاعدات  تعميم  هي  كذلك 
ال�صاحلة للبناء على ال�صباب يف وليات اجلنوب ال�صا�صعة، 
الأر�ض  طبعا  املناطق،  بتلك  نهائيا  ال�صكن  م�صكلة  حلل 
الأرا�صي،  لتلك  فقط  حمتاج  فال�صباب  وبالتايل  موجودة 
ملناطق  بالن�صبة  نهائي  ب�صكل  ال�صكن  على  نق�صي  حتى 
اجلنوب؛ ويف هذا الوقت كذلك ننبه اإىل التاأخري املوجود 
التي هي طبعا يف كل  ال�صكنية -  امل�صاريع  الكثري من  يف 
املناطق - ونتمنى اأن جتد هذه امل�صاريع ا�صتكمال لها، حتى 

ي�صتكمل برنامج فخامة رئي�ض اجلمهورية.
نقطة اأخرى، تزخر بالدنا مبوارد كبرية للطاقة ال�صم�صية، 
اأننا متاأخرون كثريا؛  اإل  املجال،  الريادة يف هذا  متكننا من 
هذا  يف  لال�صتثمار  قدما  امل�صي  �صرورة  على  نوؤكد  وعليه، 
املجال، لأجل طاقة نظيفة واحلفاظ على البرتول، من خالل 
الطاقة، ف�صحراوؤنا كبرية جدا و�صم�صنا - واإن  توزيع موارد 
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كانت حارقة - لكنها مفيدة لإجناز هاته الطاقات الكهربائية 
التي ن�صتطيع ال�صتفادة منها من خالل ال�صم�ض.

بالت�صغيل  اخلا�صة  التعليمات  تطبق  متى  اأخرى،  نقطة 
امل�صينة  املظاهر  على  نق�صي  البرتولية، حتى  ال�صركات  يف 
وغلق  للطرقات  قطع  ورڤلة من  تعي�صها ولية  التي  اليومية 
لأبواب املوؤ�ص�صات البرتولية؟ علما اأنه ل يتاأتى هذا اإل من 
التعليمات  الذين يتجاهلون تلك  امل�صوؤولني  خالل معاقبة 

التي اأ�صدرتها احلكومة يف هذا املجال.
الطرق  ازدواجية  ا�صتكمال  على  نلح  اأخرى،  نقطة 
تقوم  حيث   ،01 رقم  الوطني  الطريق  ول�صيما  الوطنية، 
ال�صطر  اإجناز  وعدم  لها  ال�صمايل  ال�صطر  باإجناز  الوليات 

اجلنوبي، وكاأن الأمر ل يعنيها.
احلديدية  ال�صكة  م�صروع  و�صل  اأين  اأخرى،  نقطة 
واجللفة،  الأغواط  غرداية،  ورڤلة،  م�صعود،  حا�صي  تڤرت، 
حتى نكمل هذا امل�صروع لأن املوا�صالت تعتمد يف العامل 

احلديث على القطارات؟
بالن�صبة حلوادث املرور - لالأ�صف - نحن نفقد كل يوم 
11 �صخ�صا، وهذا عدد كبري جدا، مبعنى 4000 �صخ�ض يف 

ال�صنة.
العتبار،  بعني  هذا  تاأخذ  اأن  النقل  وزارة  من  نتمنى 

حتى نحافظ على اجلزائريني.
ملاذا مل تعتمد وزارة النقل يف الرتامواي على العجالت 

لربح الوقت، بدل الطريقة املعتمدة حاليا؟
الوطن من نق�ض الرحالت  املناطق اجلنوبية من  تعاين 
اجلوية ومن ارتفاع اأ�صعار تذاكرها واإلغاء رحالتها يف الكثري 

من املرات، كما اأن املوجود حاليا منها اأغلبه يتم ليال.
مكافحة التهريب باأنواعه، وخا�صة ال�صموم التي تدخل 
اإىل البالد، ويف ظل ذلك، نقرتح اإعداد اإن�صاء مراكز خا�صة 

مبعاجلة املدمنني، ثم اإن مبلغ اإعادة التقييم كبري جدا. 
معايل الوزير، نتمنى لكم التوفيق والنجاح.

قري�صي؛  الكرمي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيدة لويزة �صا�صوة.

ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  �سا�سوة:  لويزة  ال�سيدة 
اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

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

اأحييكم جميعا.
بع�ض  هناك  الهام،  القانون  هذا  مناق�صة  ب�صدد  ونحن 
بع�ض  طرحها  اإىل  �صبقني  التي  الن�صغالت  اأو  الأفكار 
الزميالت والزمالء، �صاأحاول األ اأكررها، واأكتفي بت�صجيل 

بع�ض املالحظات.
اأن  لنا  يت�صح   ،2015 ل�صنة  املالية  لقانون  بت�صفحنا 
اخلما�صي  للربنامج  الكربى  اخلطوط  �صمن  تندرج  اأهدافه 
منو  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  تلك  ل�صيما  2015ـ2019، 

اقت�صادي معترب، مع اإحداث تنوع كبري يف هياكله.
وهكذا، فاإن الأرقام الأكرث اأهمية فيه تتوقع: 

- اإيرادات تقدر بـ 4864.6 مليار دج.
- اإنفاق عام يقدر بـ 8858.1 مليار دج.

يعني وجود عجز يقدر بـ 4173.3 مليار دج، وهو ما ي�صاوي 
اخلام. املحلي  الناجت  من   ٪22.1

 ٪3.42 بـ  �صامل  اقت�صادي  منو  حتقيق  اإىل  ت�صعى   -
اأ�صعار  موؤ�صر  يف  تنوع  مع  املحروقات،  خارج   ٪4.25 وبـ 

ال�صتهالك بـ 3٪، مقابل 3.14٪ يف 2014.
اإن قراءة متاأنية لقانون املالية هذا، تدعو اإىل طرح بع�ض 

املالحظات:
بقوة  يعتمد  بالدنا  اقت�صاد  فاإن  اليوم،  غاية  اإىل  ـ   1
98٪ من  اأ�صا�صي ملداخيله، لأن  املحروقات كم�صدر  على 
يتمكن  اأن  دون  املالية،  الإيرادات  من  و٪70  ال�صادرات 
من اإحداث تنوع يف هياكله اأو اإيجاد قاعدة �صناعية قادرة 

على املناف�صة على ال�صعيد العاملي.
ومع انخفا�ض اأ�صعار البرتول، 80 دولرا للربميل ح�صب 
الكوامن  على  متاما  �صيق�صي  ذلك  فاإن   ،2015 توقعات 
ال�صعيد  على  تداعيات  من  ذلك  يخلفه  ما  مع  ال�صناعية، 

الجتماعي والقت�صادي.
�صرورة  اأ�صبحت  الواردات،  فاتورة  خف�ض  اإن  ـ   2
وحلماية  املتزايدة،  النفقات  من  للتقليل  نف�صها  تفر�ض 
الإنتاج الوطني من املنتوجات الغذائية امل�صتوردة، وح�صر 
ال�صترياد يف املنتوجات ال�صرتاتيجية فقط، كقطاع الأدوية 

مثال.
3 ـ اإن ال�صوق املوازية تظل ظاهرة تهدد ا�صتقرار اقت�صاد 
املوازي،  القت�صاد  ن�صيب  فاإن  اخلرباء،  وح�صب  الوطن، 
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ال�صافية  الأولية  العائدات  من  و٪20   ٪18 بني  ما  يرتاوح 
للعائالت اجلزائرية، كما اأن هذه ال�صوق تتحكم يف 35٪ من 

�صوق اخل�صر والفواكه، ح�صب اإح�صائيات وزارة التجارة.
القريب  املديني  على  م�صاكل  عدة  بالدنا  �صتعرف  ـ   4
ودعم  القت�صاد  تنوع  �صرورة  ذلك  يف  مبا  واملتو�صط، 
الالم�صاواة  على  والق�صاء  واملالية  ال�صيا�صية  الإ�صالحات 

بني املناطق.
ت�صل  وبن�صبة  ال�صباب،  بالأ�صا�ض  مت�ض  البطالة  اإن  ـ   5
و25   18 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  للذين  بالن�صبة  اإىل ٪20 
البطالة يف  ب�صاأن  املتخذة  التدابري  ت�صاهم  اأن  �صنة، وينبغي 

التقليل من حدة هذا امل�صكل.
ودمقرطة  العمل،  عر�ض  لتقومي  �صرورية  تدابري  هناك 
وتظل  العايل،  والتعليم  املهني  التكوين  وتو�صيع  التعليم، 

ت�صكل اأولويات وطنية.
من  اأكرث  ان�صغال  هي  احلقيقة  يف  الأخرية  النقطة  ـ   6

كونه مالحظة، واأطرحه يف هذه املنا�صبة نظرا حلدته.
هي  العمومية،  ال�صفقات  بقانون  املتعلقة  الأحكام  اإن 
قانون  يفر�صها  التي  القيود  اأن  غري  ملزمة،  احلال  بطبيعة 
ال�صفقات العمومية، تت�صبب يف تاأخر الن�صاط القت�صادي 
بن�صبة 10 اأو 15٪ ح�صب اخلرباء؛ وبالرغم من التعديالت 
العمومية،  ال�صفقات  قانون  على  اأدخلت  التي  العديدة 
اأن  اإل  العامة،  العرو�ض  منح  واأخلقة  الف�صاد  ق�صد حماربة 
بالن�صبة  تنظيمية  م�صاكل  يطرح  الواقع،  اأر�ض  تطبيقه على 
امل�صريين  كل  املثال،  �صبيل  وعلى  العامة،  للموؤ�ص�صات 
للقطاع ال�صحي واملخت�صني فيه، يتفقون على غياب املالءمة 
املوؤ�ص�صات  و�صري  العمومية  لل�صفقات  احلايل  القانون  بني 
فاإن  اإىل امل�صوؤولية الناجمة عن الت�صيري،  ال�صحية؛ وبالنظر 
ال�صلطات العمومية مدعوة اإىل اإدخال بع�ض املرونة يف قانون 
من  واملزيد  الرقابية  الإجراءات  من  والتخفيف  ال�صفقات 

املرونة يف منح ال�صفقات.
اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء، و�صكرا.

الكلمة  �صا�صوة؛  لويزة  لل�صيدة  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد حممد لزهر �صحري.

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

ال�صيد الرئي�ض الفا�صل،
ال�صيدة وال�صادة الوزراء املحرتمون والطاقم املرافق لهم،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
باعتباره  اأهمية،  املالية  الوثائق  اأكرث  املالية  قانون  يعترب 
الأداة والو�صيلة التي ت�صمح بتنفيذ خمطط عمل احلكومة، 
والجتماعية  التنموية  ال�صيا�صات  خمتلف  وجت�صيد 

والقت�صادية على وجه اخل�صو�ض.
ب�صنة  اخلا�ض  القانون  هذا  خالل  من  ينتظر  كان  واإذا 
الدولة  لأجهزة  املختلفة  لاللتزامات  بالنظر  الكثري   2015
من جهة، واملتطلبات، اإن مل نقل، طلبات املجتمع اجلزائري 
املتنامية من جهة اأخرى، فاإنه اأي�صا جاء هذه املرة يف ظروف 
اجتماعي  �صياق  ويف  �صعبة،  ودولية  وحملية  اقت�صادية 
حملي، اأقل ما ميكن اأن يقال فيه اإنه مكلف، مرتفع الأعباء 

والتكاليف.
�صيدي الرئي�ض،

الو�صفة  امل�صروع طابعا خا�صا، ويعد بحق  يكت�صي هذا 
العاك�صة ل�صحة اقت�صادنا الوطني وو�صعنا املايل خالل �صنة 

كاملة.
املنا�صبة تتيح لنا فر�صة التاأكيد، مرة اأخرى، على �صرورة 
توجيه اجلهود خال�صة نحو تر�صيد الإنفاق العمومي وتطوير 
وال�صتثمار  الوطني  الإنتاج  وتوزيع  وتنمية  ال�صرّيفة  قطاع 
للتقليل  وال�صياحة  والفالحة  الت�صنيع  قطاع  خا�صة يف 
اأو بالأحرى، للق�صاء التدريجي، لكن ال�صريع، على اقت�صاد 
العاملية  ال�صوق  اأ�صعاره يف  تقلبات  ظل  البرتويل، يف  الريع 
وما قد ينجم عن ذلك من �صدمات مالية وتاأثريات �صلبية، 

ترتب�ض باقت�صادنا الوطني.
ول ي�صعنا يف هذا املقام، اإل اأن نبدي الرتياح ل�صواب 
احلكومة،  تنتهجها  التي  لل�صيا�صة  دعمنا  عن  ونعرب  اخليار 
بتوجيه �صديد من فخامة رئي�ض اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز 
بوتفليقة، من خالل الإجراءات والتدابري والت�صهيالت التي 
اأتى بها قانون املالية ل�صنة 2015، ملرافقة �صمان ا�صتمرارية 
وترية التنمية التي ت�صهدها بالدنا، �صمن م�صار اإ�صالحات 
بهذا  والبلوغ  املرامي؛  بعيد  وبرنامج طموح  النطاق،  وا�صع 
وكافة  لبلدنا  والرفاهية  الزدهار  يحقق  مبا  املن�صود  التطور 

املواطنات واملواطنني.
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�صيدي الرئي�ض،
�صحيح اأن قانون املالية هو قانون تقني اأكرث منه ت�صريعي، 
املالية  واملخ�ص�صات  والعتمادات  الأرقام  بورود  يتميز 
لقطاعات الدولة ون�صبة منو القت�صاد الوطني وحجم الواردات 
وال�صادرات وما اإىل ذلك؛ ول�صنا موؤهلني بالدرجة الكافية 
للخو�ض يف ذلك، باملقارنة مع اأهل الخت�صا�ض، ولكن هذا 
اأتى  التي  التدابري  الراأي حول جممل  اإبداء  من  مينعنا  ل 
بها القانون، وكذا التعبري عن بع�ض الن�صغالت، حتى ولو 
املجموعة  وتهم  وطنيا؛  طابعا  تكت�صي  لكنها  حملية  كانت 

الوطنية يف مراميها واأبعادها القت�صادية والجتماعية.
�صيدي الرئي�ض،

والرامية  القانون  هذا  من  املتوخاة  الأهداف  نثمن  اإننا 
وخلق  املحروقات  خارج  ال�صادرات  حت�صني  اإىل  اأ�صا�صا 
موارد  يف  العادية  املداخيل  وحت�صني  دائمة  �صغل  منا�صب 
امليزانية؛ غري اأنه ما دام متويل اخلزينة ما يزال يعتمد ب�صكل 
كلي على الريع البرتويل؛ فاإننا ن�صدد على �صرورة النتباه 
العاملية،  ال�صوق  يف  اليوم  املحروقات  اأ�صعار  تقلبات  اإىل 
100 دولر  القانون �صعر  حيث اعتمدت احلكومة يف هذا 
اأمريكي لربميل البرتول اخلام، ك�صعر مرجعي جبائي، يف 

حني تدنى ال�صعر اإىل حدود 80 دولرا.
كما ن�صدد اأي�صا على �صرورة تقلي�ض اللجوء اإىل �صندوق 
ادخارا  باعتباره  اخلزينة،  عجز  متويل  يف  الإيرادات،  �صبط 
عموميا و�صّمام الأمان لالأجيال ولآفاق التنمية القت�صادية 

والجتماعية.
ميزانية  من  الجتماعية  التحويالت  يخ�ض  فيما  اأما 
الجتماعي  بالطابع  التم�صك  اإىل  تهدف  التي  الدولة 
امل�صتوى  على  احلفاظ  يف  خ�صو�صا  الوطني،  لالقت�صاد 
عرفت  والتي  املحدود،  الدخل  ذات  للفئات  املعي�صي 
املالية  بقانون  مقارنة  دج(،  مليار   102.6  +( قدرها  زيادة 
الدولة  ينكر جهود  اأن  اأحد  ي�صتطيع  فاإنه ل   ،2014 ل�صنة 
يف هذا املجال خا�صة ال�صحة، ال�صكن، دعم املواد الغذائية 
اإلخ، لكن تبقى الإ�صكالية املطروحة بالن�صبة  الأ�صا�صية... 
لهذا املو�صوع، هي �صرورة التفكري يف ميكانيزمات واآليات 

جديدة لهذا الدعم، حتى يذهب مبا�صرة اإىل م�صتحقيه.
�صيدي الرئي�ض،

اأنوه  اأن  والإن�صاف،  املو�صوعية  باب  من  يفوتني،  ل 
واأثمن التدابري الت�صريعية التي ن�ض عليها قانون املالية ل�صنة 

2015، خا�صة يف جمال ت�صجيع ال�صتثمار وترقية الإنتاج 
الوطني مثل تقلي�ض اجلباية، تخفي�ض اإتاوات المتياز، دعم 
ن�صب الفوائد على القرو�ض، اإعادة جدولة ديون املوؤ�ص�صات 
املردود  الت�صديد؛ وكذلك حت�صني  التي جتد  �صعوبات يف 
وتب�صيط  تن�صيق  اإىل  بالإ�صافة  ال�صريبي،  الوعاء  وتو�صيع 
الإجراءات الإدارية ل�صالح املوؤ�ص�صات والأ�صر ب�صفة عامة.
من  مزيد  باإ�صفاء  اإل  اعتقادي،  يف  يتاأتى،  لن  وهذا 
املرونة على الن�صاط املرتقبة على قانون ال�صتثمار؛ وكذلك 
بال�صتمرار والتوازي يف املزيد من فر�ض ال�صرامة يف الت�صيري 
والرقابة وحماربة الختال�ض، الف�صاد، الر�صوة، والتحويالت 

غري القانونية... اإلخ.
التي  التو�صيات  متابعة  اإىل  املنرب  هذا  من  اأدعو  كما 
خرجت بها الندوة حول التنمية القت�صادية والجتماعية، 
التي نظمتها وزارة ال�صناعة واملناجم اأيام 4، 5 و6 من ال�صهر 
يف  خا�صة  امليدان،  يف  جت�صيدها  على  والعمل  اجلاري 
جمال تب�صيط الإجراءات واإطالق املزيد من الت�صهيالت، 

لت�صجيع ال�صتثمار وال�صراكة مع الطرف الأجنبي.
باجلزائر  �صيارة  اأول  بت�صنيع  �صعداء  نحن  وباملنا�صبة، 
دليل  اإنه  2014؛  نوفمرب   10 اليوم  امل�صنع  من  وخروجها 
على جناح ال�صراكة - ولو يف البداية - من جمال امليكانيك 
اإىل   - اهلل  �صاء  اإن   - م�صتقبال  لتتعداها  املركبات  و�صناعة 
القت�صاد  يف  حيوية  واأكرب  اأهمية  اأكرث  اأخرى  جمالت 

الوطني.
�صيدي الرئي�ض،

اإ�صمحوا يل اأن اأُعدد اأمامكم بع�ض املالحظات العامة، 
ثم اأُعرج على بع�ض الن�صغالت:

اأول: املالحظات العامة.
- ما يزال الن�صاط التجاري ون�صاط ال�صترياد هو املهيمن 

على الفعل القت�صادي.
- بالرغم من جهود الدولة، ما تزال البريوقراطية ُتفرمل 

ال�صتثمار وتعرقل امل�صتثمرين.
- عدم مواكبة املنظومة امل�صرفية...

�صحري؛  لزهر  حممد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
والكلمة الآن لل�صيد حممد الطيب الع�صكري.
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�صيدي  �صكرا  الع�سكري:  الطيب  حممد  ال�سيد 
الرئي�ض؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

ال�صيد الفا�صل، رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيدة وال�صادة الأفا�صل معايل الوزراء،
زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�ض الأمة،

ال�صيدات وال�صادة، ممثلو القطاع ال�صحفي والإعالمي،
اأيها اجلمع الكرمي،

طابت جل�صتكم وال�صالم عليكم.
م�صروع قانون املالية لعام 2015، هو جزء من الأهداف 
فيها  مبا  2015ـ2019،  اخلما�صي  الربنامج  حددها  التي 
بالنمو القت�صادي، حت�صني ح�صة ال�صادرات  تلك املتعلقة 
خارج املحروقات، خلق فر�ض ت�صغيل حقيقية والزيادة من 

الإيرادات العادية يف موارد امليزانية.
نالحظ من خالل هذا امل�صروع، اأن �صبط امليزانية العامة 
وفقا  والواقعية،  اليقظة  نهج  تندرج يف   ،2015 لعام  للدولة 

للقدرة القت�صادية واملالية للبالد.
من بني النقاط الهامة يف هذا امل�صروع نذكر:

1 ـ يوفر هذا امل�صروع زيادة يف واردات الب�صائع بن�صبة 
�صادرات  زيادة  مقابل   ،2014 �صنة  مع  مقارنة   ،٪6.2

املحروقات بن�صبة ٪3.68.
زيادة  فيه   2015 املالية  قانون  يف  الت�صيري  نفقات  ـ   2

بن�صبة 5.5٪، مقارنة مع قانون املالية 2014.
ويعود ذلك جزئيا اإىل التكفل باملنا�صب املالية اجلديدة 

وتاأثري التقدم يف امل�صرية املهنية، مع ح�صاب التعوي�صات.
�صوف  الدولة  ميزانية  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  ـ   3
يف  املحرومة  الفئات  نحو  والإعانات  املنح  دعم  يف  ت�صتمر 
والآليات  القاعدية  واخلدمات  للمنتوجات  املجتمع، ودعم 

الأ�صا�صية، لتعزيز فر�ض الت�صغيل.
ين�ض  امل�صروع  هذا  اإن  الجتماعي:  العمل  جمال  يف 
�صندوق  يف  الدولة  وم�صاهمة  التقاعد  نفقات  دعم  على 
التقاعد، وتخ�صي�ض ميزانية اأي�صا جتاه التالميذ املحتاجني، 
�صندوق  لتزويد  دينار  مبليار  يقدر  مايل  غالف  وتخ�صي�ض 

النفقة للن�صاء املطلقات.
ت�صريحات  اأن  التجهيز: نالحظ  نفقات  فيما يخ�ض  اأما 
 ،٪48.7 بن�صبة  زيادة  ت�صهد  �صوف   2015 لعام  الربنامج 
باملقارنة مع 2014؛ واعتمادات الدفع بزيادة قدرها ٪32.1، 

مقارنة مع قانون املالية 2014.

هذه النقاط الهامة التي اأردت اأن اأميزها من قانون املالية 
النقائ�ض  بع�ض  ن�صجل  اأخرى  جهة  من  اأنه  اإل   ،2015

- ح�صب ظني - اأود اأن اأرفع بع�صها يف هذا ال�صاأن.
كما  للبع�ض،  مفاجاأة  كانت  والتي  الأوىل  النقطة  ـ   1
ال�صفر  جواز  من  جاءت  لالآخرين،  وعادية  متوقعة  كانت 
تنتقل من  ال�صريبي،  الطابع  قيمة  زيادة  البيومرتي، حيث 
2000 دينار حاليا اإىل 6000 دينار يف الفاحت من يناير املقبل.
مدة  زيادة  هي  احلكومة،  قبل  من  الزيادة  هذه  وتربير 
وثيقة ال�صفر املمتدة اإىل 10 �صنوات واأن الطوابع ال�صريبية 
وال�صوابق  واجلن�صية  الوطنية  الهوية  بطاقة  على  للح�صول 
العدلية قد مت اإلغاوؤها اإل اأن الزيادة يف �صريبة جواز ال�صفر 
مرفوقة  تكون  اأن  اأي�صا  ميكن  ومتوقعة،  منطقية  تبدو  التي 
باإزالة �صريبة الرحلة اإىل اخلارج عن طريق الرب والتي تقدر 
بـ 500 دينار، علما اأن نف�ض ال�صريبة جندها يف �صعر التذكرة 

للرحالت اجلوية.
كل  من  تدفع  دينار،   500 بقيمة  ر�صوم  ذلك:  اأبرر 

�صخ�ض ي�صافر برا للخزينة العمومية.
يتم جمع الإي�صالت املقدمة من هذه اخلدمات املالية 
على م�صتوى احلدود، من طرف امل�صالح اجلمركية الوطنية.
لكن يف كثري من الأحيان ويف اأوقات الزدحام خا�صة، 
الن�صريات  هذه  على  يح�صلوا  مل  املواطنني  من  العديد 
لأ�صباب خمتلفة ع�صية مغادرتهم؛ وبع�ض امل�صافرين يعربون 

احلدود، دون تقدمي هذه الن�صريات.
م�صالح  تواجه  احلدودية  التفتي�ض  نقاط  م�صتوى  فعلى 
اجلمارك الوطنية و�صعيات �صعبة مع املواقف ال�صعبة، غالبا 

ما تتفاقم ب�صبب املواقف ال�صلبية من امل�صافرين.
لتح�صني تدفق حركة امل�صافرين عن طريق الرب والق�صاء 
على اأي موقف �صلبي ميكن اأن ي�صوه �صورة البالد، ف�صيكون 
من املفيد اإعادة النظر يف م�صاألة هذه ال�صريبة بحذفها وفقا 

لالأحكام ال�صريبية للقوانني املالية املقبلة.
تعزز  الدولة  اأن  يبدو  ال�صرائب:  من  النظر  وجهة  ـ   2
اأكرث امل�صتوردين على ح�صاب املنتجني املحليني، يف حني 
اأن ت�صجيع الإنتاج املحلي يجب اأن يجد مكانته يف قوانني 

املالية.
ن�صجل يف قانون املالية 2015 اأن الواردات تقارب 65.4 
مليار دولر، اأي - كما قلت �صابقا - زيادة 6.2 مقارنة مع 

.2014
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 ٪10 بن�صبة  الواردات  تقلي�ض  املفيد  من  كان  اأنه  اأعتقد 
اأو 15٪، مع املحافظة على ا�صترياد املنتوجات الأ�صا�صية، مثل 
الأدوية اأو غريها من املنتجات ال�صرورية والتقلي�ض من ا�صترياد 

املنتجات الثانوية واملنتجات التي تناف�ض الإنتاج الوطني.
به  يقوم  الذي  اجلزائر  يف  العلمي  البحث  اإن  ـ   3
متويله  يتم  املعتمدة،  خمابرهم  يف  اجلامعيون  الباحثون 
ولكن،   ،٪100 بن�صبة  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  كلية 
لالأ�صف ال�صديد، فاإن معظم نتائج البحث مل ت�صتغل متاما 
فعالة  طريقة  هناك  ولكن  املبا�صرين،  امل�صتخدمني  قبل  من 
جدا لنقل التكنولوجيا واملهارات، تكمن يف التعاون املبا�صر 
مع ال�صركات، يف اإطار م�صاريع البحوث العلمية اأو يف تقدمي 

اخلدمات العلمية.
ملاذا اإذن ل نتوقع و�صع غالف مايل يف ميزانية املوؤ�ص�صات 
البحوث  خمابر  مع  التمويل  عقود  لتغطية  �صنويا  العامة 
من  لال�صتفادة  التكنولوجي،  التطور  اأجل  من  اجلامعية، 

نتائج بحوثهم؟
لدخل  الإمكانيات  ب�صاأن  رفعها  اأود  الأخرية،  النقطة 
قوانني  تن�ض عليها خمتلف  والتي ل  الدولة  اأموال خزينة 

املالية اجلزائرية.
هناك العديد من احلالت التي اأ�صتطيع ذكرها، لكنني 
هل  عرب،   - �صرق  ال�صيار  الطريق  و�صعية  على  اأقت�صر 
يعقل اأن م�صروع الطريق ال�صيار �صرق - غرب الذي كلف 
الدولة مليارات الدولرات، ل يدخل �صنتيما واحدا خلزينة 

الدولة؟ ل جند يف العامل باأ�صره جمانية الطريق ال�صيار.
ي�صمى  مبا  الر�صوم،  طريق  عن  اإما  التمويل،  توفري  يتم 

)Péage( اأو ال�صرائب.
نظام  هو  املايل  بالدعم  ال�صيار  الطريق  يف  ممرات  و�صع 

عادل، لأنه ل ينطبق اإل على م�صتخدمي...

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 
الكلمة الآن لل�صيد مكي مولي.

ب�صم اهلل  الرئي�ض؛  ال�سيد مكي مولي: �صكرا �صيدي 
وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

�صيدي الرئي�ض،
ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

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

ملاذا ل يثري قانون املالية اهتمام ونقا�ض املواطن ب�صكل 
وا�صع ومفيد يف ال�صارع اأو عرب و�صائل الإعالم املختلفة؟ مع 
اأن ال�صعب اجلزائري بلغ ن�صبة عالية من املثقفني واأ�صحاب 

التكوين العايل.
ومعرفة  ت�صخي�ض  حماولة  اإىل  حتما  جترنا  كثرية  اأ�صئلة 
هذه الأ�صباب، ولن�صاأل اأنف�صنا كمدخل عن �صبب غياب 
النقا�ض  يطرح  حني  املجتمع،  من  الوا�صعة  ال�صريحة  تلك 
للوطن  بالن�صبة  امل�صائل اجلادة واجلوهرية  للف�صل يف  نف�صه 
واملواطن، كاحلديث الر�صمي عن اأموال الدولة وميزانياتها 
النمو  وخمطط  الإنعا�ض  كمخطط  اخلما�صية،  وخمططاتها 

وخمطط دعم النمو وهذا الأخري توطيد النمو.
هل مت تقييم هذه املخططات؟ وهل مت - ب�صفة عامة - 

تقييم انعكا�صات ال�صيا�صات القت�صادية املتبعة؟
وعلى عك�ض ذلك كرث احلديث عن الف�صاد، واأي ف�صاد! 
والإفال�ض،  العبث  مل�صببات  والإ�صهار  الإ�صادة  كرثت  بل 
فبدل ا�صتنفار الطاقات الوطنية ب�صتى م�صادرها وا�صتئ�صال 
الورم املميت، بات البع�ض يتفنن يف تهذيب وتر�صيخ مربراته، 
حتى كدنا ناألفه ونر�صى به كعامل �صروري يف معادلة احلكم 
والت�صيري، واأن التوازن مبعادلة وطنية ودميقراطية بحتة بفعل 
عوامل ومتغريات منها الداخلية واخلارجية، فالأجدر بنا األ 
نر�صخ لإمالءاته كاأمة ا�صتماتت يف الدفاع عن حقوقها عرب 

الع�صور ونا�صلت ل�صون مكت�صباتها.
وحتى ل ي�صبح هذا الداء الفتاك ق�صاء حمتوما، وحتى 
المتنان  على  ويجربنا  باروناته  احرتام  علينا  يفر�ض  ل 
حدا  وقوة،  عزم  من  منتلكه  ما  بكل  ن�صع،  اأن  يجب  لهم، 

ل�صتبداده.
مبخططاتها  والتهريب  الف�صاد  جحافل  اقتحمت  لقد 
الهدامة �صتى املجالت، وانتهكت حرمة املوؤ�ص�صات، دون 

اأن تتحرك اآليات خمت�صة لو�صع حد لها.
نت�صاءل  اأن  ب�صطاء،  كمواطنني  واجبنا  ومن  حقنا  فمن 
عن حقيقة ال�صبب يف تعطيل عمل تلك الآليات؟ واأوؤكد 
رفع  وبعد  كان؛  اأي  عن  يخفى  ل  لأنه  فقط،  كمواطنني 
الأيدي وتزكية اأي م�صروع اأو قانون ل جند كربملانيني منفذا 
هي  وهل  هائلة،  مالية  كتل  وتوظيف  مراقبة  يف  للم�صاركة 
فعال ت�صرف فيما هي موجهة له وباملوا�صفات الالزمة التي 
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ي�صدد قانون اجلمهورية على احرتامها؟ اأقولها وبكل مرارة، 
التي  الدفاعات  تلك  تفعيل  على  العجز  يف  تظهر  بداأت 
كانت ت�صكل يف فرتة ما مناعة طبيعية لذات وطنية �صليمة، 
م�صتع�صية على املمار�صات امل�صينة، بتاريخ و�صلوك جمتمع، 
اإما  اخلانتني:  اإحدى  يف  اأي  وال�صندان،  املطرقة  بني  و�صع 

خطر التهام بالتمرد اأو الر�صوخ لأمر واقع خمزي.
كل هذا قد يعزى لأمر واحد، هو متييع ال�صلطة اأو ال�صغط 
على الأجهزة الر�صمية، لقت�صام القرار من اأطراف تزحلقت 
والكفاءة،  الإخال�ض  اإىل  تفتقر  فئة  الأمواج،  روؤو�ض  على 
اأدنى، حتل حمل اجلهات  اأو  باتت قاب قو�صني  التي  تلك 

النافذة حمليا وحتى مركزيا.
وا�صتحالل  بالرثاء  اأكتفي  هل  املطروح:  وال�صوؤال 
مادي  و�صع  يف  اأ�صحابه  ليكون  فقط،  العمومية  الو�صائل 

اأكرث من مريح؟ اإنه يبحث عن اأكرث من ذلك.
على  الكلية  بال�صيطرة  اإل  رغبته  ي�صبع  فلن  بالتاأكيد، 

الوطن وتكبيله.
اإن بع�ض الت�صرفات اأو القرارات ت�صيف لبنة يف �صرح 
الف�صاد و�صطور �صوداء يف �صجل الت�صيري اجلائر، جتاه فئات 

اأخرى من الوطن.
ومثل هذا الإجحاف، قد جتلى بكل ما يحمله من ظلم 
وحڤرة يف حتويل �صبكة ال�صكة احلديدية اجلديدة عن دائرة 
ارتكزت  ملنطقة  احلياة  �صريان  ت�صكل  اأنها  رغم  بوقطب، 
ثقافتها،  من  جزءا  وباتت  قرن،  من  لأكرث  خدمتها  على 
قو�صا،  اأفتح  اأن  اإل  ي�صعني  ل   - الرئي�ض  �صيدي   - وهنا 
مت�صائال عن وجود الإخوة القطريني يف منطقة البي�ض، ما 
هو ال�صند القانوين اأو ال�صفة القانونية؟ لأن هوؤلء اأ�صبحوا 
يف هذه املنطقة يزعجون املوالني والرحل، بت�صرفات م�صينة 
بع�ض  من  برتحيلهم  بالده،  يف  وامل�صتقل  احلر  للجزائري 
�صيوفا  كانوا  اإذا  املرات،  بع�ض  يف  وبتفتي�صهم  املناطق 
فمرحبا بهم، وعندنا كلمة بالعامية نقول: "ال�صيف يف يد 

امل�صيف".
للمرة  فاأت�صاءل عنها  اأخرى،  اأ�صياء  هناك  اإذا كانت  اأما 
وزير  ال�صيد  على  ال�صوؤال  طرحت  واأن  يل  و�صبق  الثانية 
اأن هذه  املواطن يرى  ال�صوؤال،  البيئة ومل يجبني عن هذا 
ع�صكرية  منطقة  كانت  الفرن�صي  ال�صتعمار  املنطقة خالل 
فاإذا به يح�ض مع هوؤلء نف�ض الإح�صا�ض! وال�صالم  بحتة، 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الكلمة  مولي؛  مكي  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد كمال خليلي.

ال�سيد كمال خليلي: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي وزمالئي  اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،
رجال الإعالم وال�صحافة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اإذا انطلقنا من مقدمة مذكرة عر�ض م�صروع قانون املالية 
احلكومة  عمل  تنفيذ خمطط  اإىل  ت�صري  التي   2015 ل�صنة 
علينا  وجب  2015ـ2019،  اخلما�صي  الربنامج  يف  امل�صطر 
والقت�صادية  املالية  بالقواعد  اللتزام   - الرئي�ض  ال�صيد   -
الناجعة، للنهو�ض بالقت�صاد الوطني، لتحقيق منو اقت�صادي 
متنوع وحت�صني ال�صادرات خارج املحروقات وكذلك تفادي 
اجلزائر  تعي�صها  والتي  الوطني  بالقت�صاد  املحيطة  املخاطر 
حاليا، وهي �صعف الإنتاح خارج املحروقات التي ل تتجاوز 

.٪2
�صيدي الرئي�ض،

ا�صتمرار ارتفاع منحنى واردات ال�صلع والتي فاقت 65 
مليار دولر �صنة 2013، مقابل 63 مليار دولر من مداخيل 
اأن  على  يدل  مما  هذا  ال�صنة،  نف�ض  من  البرتول  �صادرات 
القت�صاد اجلزائري املفتوح يحتاج من اخلارج اأكرث من ٪79، 
اأن الكثري من الدول  جتارة ال�صادرات والواردات يف حني 
ل حتتاج اأو ل يحتاج اقت�صادها يف التجارة اخلارجية لأكرث 
الداخلي  الت�صخم  ا�صتمرار  عنه  نتج  ما  وهذا   ،٪30 من 
عجز   ،٪0.75 بقيمة  الوطنية  القيمة  تراجع  واخلارجي، 
التاأثري  ا�صتمرار  العجز،  تغطية  اإ�صكالية  املدفوعات،  ميزان 
كثريا  زمالئي  ذكر  كما   - الإيرادات  �صبط  �صندوق  على 
انتهاج  اإىل  الرئي�ض -  يف هذا املو�صوع، مما يدعو - �صيدي 
�صيا�صة اقت�صادية مبنية على قواعد قوية ل اآنية ول ترقيعية 

ول �صيا�صوية ول من منطلق "ل اأريكم اإل ما اأرى".
كرفع  الواردات  من  للحد  فعلية  اآليات  اإعداد  مثال   -

حقوق اجلمركة اأو انتهاج �صيا�صة النجاعة القت�صادية.
ال�صحيح  واخلارجي  الداخلي  ال�صتثمار  ت�صجيع   -

وال�صليم والبعيد عن الفرملة املمنهجة.
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- توجيه ال�صباب اإىل ا�صتثمارات جديدة ل ترقيعية ول 
ت�صكينية.

كت�صدير  ال�صادرات،  جمال  يف  الف�صاد  حماربة   -
مبليارات  تعد  والتي  احلديدية،  النفايات  مثال،  النفايات، 

الدولرات والعمل على تقنينها.
- ت�صجيع الإنتاج الفالحي لالكتفاء الذاتي من القمح 
وال�صعري واحلليب، وخا�صة يف مناطق اجلنوب والتي اأثبتت 

جناعتها مثل التمور ومادة البطاطا القابلتني للت�صدير.
- ت�صجيع ال�صناعة املحلية البديلة.

�صيدي الرئي�ض،
لن�صل ببالدنا اإىل حتقيق اقت�صاد قوي متنوع، ي�صتطيع اأن 
اأريد  البرتولية،  ال�صادرات  تراجع  يناف�ض وي�صمد يف حالة 
مفيدا  لي�ض  احلكومة  ل�صيا�صة  املطلق  التاأييد  اإن  اأقول:  اأن 
وجوبا  تكون  املالية  جلنة  رئا�صة  الدول  بع�ض  ففي  للوطن، 

للمعار�صة.
بامل�صروع:  اخلا�صة  املواد  بع�ض  ويل عدة مالحظات يف 
املادة 12 واملادة 14: الإعفاءات ال�صريبية لبد األ ت�صتثني 
اجلهودات اخلا�صة، فكثري من املجهودات اخلا�صة لل�صباب 
واأ�صحاب التجارة املتنوعة خارج امل�صتفيدين من �صناديق 
ال�صباب، لبد لهم كذلك األ ي�صتثنوا من هاته املجهودات 

لالإعفاءات ال�صريبية.
املادة 30، لبد من تقنني بيع ال�صيارات امل�صتعملة.

يف  يغ�ض  من  م�صاعدة  حول  غمو�ض  فيها   ،57 املادة 
ال�صلع امل�صتوردة، با�صتحداث هاته املادة.

التنمية  م�صاريع   - الرئي�ض  �صيدي   - يخ�ض  فيما  اأما 
الوطني  الطريق  يعترب  الوطني  بالقت�صاد  اأ�صا�صا  املرتبطة 
رقم 3 املورد الرئي�ض للتجهيزات البرتولية، وهذا - ال�صيد 

الرئي�ض - املورد الرئي�صي فعال.
حا�صي  اإىل  �صكيكدة  من   ،3 رقم  الوطني  الطريق 
الطريق،  هذا  عرب  متر  البرتولية  التجهيزات  كل  م�صعود، 
الرابط بني  ال�صطر  املوت، وخا�صة  ي�صمى طريق  اأ�صبح  اإذ 
م�صافة  على  الوادي  بولية  مرورا  وتڤرت،  ب�صكرة  مدينتي 
220 كلم؛ وكذلك الطريقني الوطنيني املرتبطني به، الطريق 
الوطني رقم 48 والطريق الوطني رقم 46 اأ، اللذين انتهت 
�صالحياتهما نهائيا، وهذه ال�صنة اخلام�صة - ال�صيد الرئي�ض - 
املئات  باأرواح  اأودت  التي  الو�صعية  نتكلم عن هذه  ونحن 

من املواطنني.

لذا  املو�صوع،  هذا  اأي حترك جّدي يف  نر  اليوم مل  اإىل 
م�صكلة  حتقيق،  جلنة  تكوين  الرئي�ض،  ال�صيد  من  اأطلب 
اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر وممثلني عن وزارة الأ�صغال  من 
اهلل  وجزاكم  �صكرا  الثالث،  الطرق  هاته  ملعاينة  العمومية، 

خريا وبارك اهلل فيكم.

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

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  عوي�سي:  حممد  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيدة وال�صادة الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،
�صالم اهلل عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يعترب  والذي   2015 ل�صنة  املالية  قانون  مناق�صة  اإطار  يف 
الدولة،  �صوؤون  خمتلف  لت�صيري  بالن�صبة  طريق  خارطة 
لحظنا اأن هناك اإجحافا جائرا يف حق بع�ض الفئات اله�صة 
الجتماعية  ال�صبكة  بفئة  اأبداأ  اأو  منها  اأذكر  املجتمع،  من 

املعروفة عرب كامل الوطن.
معايل الوزير،

عمال ال�صبكة الجتماعية، فيهم من ق�صى نحبه، وفيهم 
من و�صل �صن التقاعد، وفيهم من ينتظر.

معايل الوزير،
العمر،  الع�صرينيات من  �صابة يف  اأو  �صابا  اأن  يعقل  هل 
40 �صنة يف خمتلف القطاعات، وبعد و�صول  ي�صتغل ملدة 

�صن التقاعد 60 �صنة يخرج من دون مقابل؟!
اأين هذا من قانون املالية؟ ولو ق�صمنا املجتمع اجلزائري 
اإن  اأخرى دكت دكا،  ح�صب الفئات العمرية، لوجدنا فئة 

مل نقل �صحقت �صحقا.
�صباب   ٪70 به  اجلزائري  املجتمع  اأن  به  امل�صلم  من 
بال�صرورة �صيوخا، منهم حوايل  لي�صوا كلهم   ٪30 والباقي 
15٪ كهول اأقل من 60 �صنة، و15٪ الأخرى هي فوق 60 
�صنة، هوؤلء 10٪ منهم لهم منحة التقاعد، اأي كانوا عمال 
اأو موظفني، يبقى 5٪ منهم، هاته القلة القليلة التي عجزت 
الدولة اأن تتكفل بها تكفال اأح�صن؛ يف هذه 5٪، منهم ٪2 
ي�صتفيدون من منحة جزافية والتي ل ن�صميها منحة جزافية 
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بل نقول اإنها منحة خرافية، لأن امل�صنني بع�صهم يتقا�صى 
3000 دح وبع�ض امل�صنني ممن هم فوق 65 �صنة، يتقا�صون 
1000 دج لي�ض يف ال�صهر بل يف ال�صنة، لو ق�صمناها على 
اأيام ال�صنة، لوجدنا اأن هذا امل�صن امل�صكني يتقا�صى 03 دج 

يف اليوم.
معايل الوزير،

من  الفئة  لهذه  احلفاظات  ل�صراء  حتى  تكفي  ل  هذه 
امل�صنني! فاأين حقهم من قانون املالية اأو يف دولة القانون 

اأو يف دولة العزة والكرامة؟
معايل الوزير،

اإرحموا �صيخوختهم، اإرحموا �صيبتهم، دعوهم يعي�صون 
ما تبقى لهم من العمر يف عزة وهناء يف هذه الدولة!

معايل الوزير،
اأكلمكم اأو اأخاطبكم بلغة املكفوفني، بلغة ال�صم والبكم، 

هذه الفئة املحرومة من ذوي الحتياجات اخلا�صة.
معايل الوزير، 

هوؤلء ب�صر، لهم اأ�صر، اأين حقهم من قانون املالية؟ اأين 
حقهم من قانون املالية؟

معايل الوزير،
وال�صلع،  الأ�صعار  تدعم  الدولة  تكون  اأن  اجلميل  من 
ال�صركات،  واأ�صحاب  امل�صانع  اأ�صحاب  يت�صاوى  اأن  ولكن 
يف اقتناء ال�صلع مع هذه الفئة املحرومة من املجتمع، التي 

تتقا�صى 3 دينارات يف اليوم، فهذا ال�صيء غري معقول!
معايل الوزير،

من املفرو�ض اأن توجهوا دعما خا�صا لهذه الفئات، حتى 
ت�صتفيد لوحدها فقط وحتى ل يناف�صها كل امل�صتويات.

معايل الوزير،
ل يفوتني يف هذه املنا�صبة اأي�صا، اأن اأذكر الإخوة، رجال 
املقاومة، الذين هم يف وقت �صابق كنا نقول عنهم "رجال 

واقفون"، اليوم هم "رجال مهم�صون".
هوؤلء الرجال بف�صلهم وبف�صل القوات امل�صلحة مبختلف 
يف  والأمان،  الأمن  جزائر  يف  اليوم  ننعم  نحن  اأ�صالكها، 

جزائر ال�صلم وال�صالم.
اأين هي حقوقهم معايل الوزير؟

لقد ذكرت لهم حقوق يف قانون املالية ال�صابق على 
ما اأذكر، ولكن حلد الآن هي حبي�صة الأدراج.

اأرجو اأن اأكون قد بلغت - معايل الوزير، ال�صيد الرئي�ض، 

ال�صادة احل�صور - وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

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

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

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة الأفا�صل،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،
احل�صور الكرام،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
يقول اهلل �صبحانه وتعاىل: "لقد كان ل�صباأ يف م�صاكنهم 
اآية، جنتان عن ميني و�صمال، كلوا من رزق ربكم وا�صكروا 
�صيل  عليهم  فاأر�صلنا  فاأعر�صوا،  غفور،  ورب  طيبة  بلدة  له 
واأثل  خمط  اأكل  ذواتي  جنتني  بجنتيهم  وبدلناهم  العرم 
و�صيء من �صدر قليل، ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي 

اإل الكفور".
واحلمد هلل نحن جناننا عن ميني و�صمال ومن فوقنا ومن 
اأن نعر�ض  واإما  النعمة،  ن�صكر وتدوم  اأن  فاإما  اأرجلنا،  حتت 
لنف�صه، ومن كفر  ي�صكر  فاإمنا  اأحاديث، ومن �صكر  فن�صبح 

فاإن ربي غني كرمي.
�صيدي الرئي�ض،

اإن م�صكل اجلزائر لي�ض يف �صخامة امليزانية اأو يف قلتها، 
فهي كالتي م�صت واأخواتها، تلبي نظريا كثريا من تطلعات 
منا�صب  خلق  اإىل  ال�صعي  من  بدءا  اجلزائري،  ال�صعب 
وانتهاًء  م�صتوياتها،  جميع  على  بالتنمية  مرورا  ال�صغل، 

بتح�صني م�صتوى املعي�صة للمواطن.
امل�صكل الذي اأراه، يتمثل يف توزيع امليزانية والأمانة يف 

جت�صيدها على اأر�ض الواقع.
الذمم، وت�صّيب يف  ف�صاد يف  نراه من  ما  اإن  اأقول  واحلق 
القيم، ونهب للمال العام، اإ�صافة اإىل حميطنا املتوتر الذي 
انتقال  من  الدائم  واخلوف  واملخدرات  بال�صالح  ي�صّمنا 
غري  جمهود  اإىل  بحاجة  اإننا  نقول  يجعلنا  حميط  العدوى، 
عادي، حتى نحقق ما ن�صبو اإليه من تنمية مقدرة بـ 7٪ يف 

نهاية اخلما�صي املقبل.
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�صيدي الرئي�ض،
منظومة  يف  اإليها  امل�صار  التنمية  نحقق  اأن  ن�صتطيع  هل 
اجتماعية كل يوم يولد فيها قارون، ول اأحد يقول: "عهدي 

بك اأّل مال لك، فاأّنى لك هذا"؟!
تنظر  متكلة؟  باأيٍد عاطلة،  تنمية  نحقق  اأن  ن�صتطيع  هل 
اإىل قارون، وتقول: "يا ليت لنا مثلما اأوتي قارون، اإنه لذو 
حظ عظيم" نقول لأولئك وهوؤلء، "ويلكم ثواب اهلل خري 
ملن اآمن وعمل �صاحلا ول ُيلقاها اإل ال�صابرون"، ول يلقاها 
اإل ال�صابرون، اأقولها ثانية، بدًءا من التنمية وانتهاء ببع�ض 

النعيم.
�صيدي الرئي�ض،

هل حتقق التنمية املاأمولة والداع�صية ا�صت�صرت فينا، كل 
يحقق اأهدافه بطريقته، فال�صرقة والن�صب والغ�صب والر�صوة 
واملراأة  والأر�ض  والإدارة  والتلميذ،  املعلم  على  والعتداء 
وبعبارة  ماأوى،  لها  جتد  ل  التي  واملراأة  واملطلقة،  احلا�صنة 
داع�صية!  فكلها  والن�صل،  احلرث  يف  الداع�صية  ب�صيطة، 
واملخرج من كل هذا اأراه يتحقق باأمور ثالثة، على احلكومة 

اأن تدعمها كل الدعم:
خالل  من  وذلك  الب�صري،  املورد  يف  ال�صتثمار  ـ   1
زيادة  لي�ض  واأقول:  والتعليم،  الرتبية  ميزانية  م�صاعفة 
ميزانية، واإمنا اأقول م�صاعفة ميزانية الرتبية والتعليم بجميع 
اأطواره، وكذا البحث العلمي واملوؤ�ص�صات الدينية الر�صمية.
اإن بناء الإن�صان، �صيدي الرئي�ض، هو الذي يجعل للعلم 
لالإخال�ض  يجعل  الذي  وهو  قيمة،  للعمل  ويجعل  قيمة 
قيمة، وهو الذي يحقق التنمية، وهو الذي يجعل ال�صمري 
حيا، يحر�ض جمموعة القيم ويذوب فيها، ومن ثم ل يحتاج 

اإىل رقيب.
�صيدي الرئي�ض،

املورد  يف  عالية  ال�صتثمار  قيمة  كانت  مهما  ـ   1
اأعيننا،  يف  ت�صغر  بل  عبئا،  متثل  ل  اأبدا  فاإنها  الب�صري، 

لأنها تنتج لنا عظماء من عظماء، ذرية بع�صها من بع�ض.
اأنف�صا  وين�صىء  يبني  الذي  من  اأجل  اأو  اأعظم  اأراأيت 

وعقول؟!
تتاأتى  ما  وهذه  رقابة،  اإىل  حتتاج  ل  التي  الرقابة  ـ   2
بتحقيق ال�صطر الأول امل�صار اإليه �صالفا، وهو بناء الإن�صان، 
رقابة  اأنواعها،  ب�صتى  التعليمية  املوؤ�ص�صات  خالل  من 
برقابة الربملان على احلكومة، رقابة فعلية جادة، مرورا  تبداأ 

اأن  باملواطن نف�صه والذي ينبغي  بالهيئات اخلا�صة، وانتهاء 
يكون عينا �صاهرة على املال العام، ويعلم اأن املال ماله، عائد 

اإليه، واأنه راع يف نف�ض الوقت الذي هو من الرعية.
الرقابة  ت�صبح  دائما،  الأول  ال�صطر  حتقيق  خالل  ومن 
والف�صاد  ال�صائد  هو  ي�صبح  ال�صالح  لأن  ا�صتثنائية،  عملية 

واخللل حالة عر�صية ل تعطل امل�صار العام.
بناء  املائية، لأن  واملوارد  الفالحة  ميزانية  الرفع من  ـ   3
ياأوي  قوي،  ج�صم  عن  يغني  ل  والنف�ض،  والقلب  العقل 
اإليه هذا ال�صطر، ومن ثم لبد من تدعيم ميزانية الفالحة 
يف كامل الرتاب الوطني، خا�صة ما ميّكن من تفجري طاقات 
�صحرائنا اجلنوبية، وهذا اأي�صا يتطلب مراجعة ما يقدم من 
ناأمل  كنا  الذي  الوقت  ويف  هزيال،  راأينا  يف  ليزال  دعم، 
مئات  تكفها  التي مل  ورڤلة  اأن ولية كولية  نرى  الزيادة، 
مليارا،  ع�صر  بب�صعة  ننه�صها  اأن  ناأمل  اأ�صبحنا  املليارات، 

وهكذا نطعم من جوع ونوؤمن من خوف.
�صيدي الرئي�ض،

ختاما اأقول، اإن بالدنا متلك كل الإمكانيات التي متكنها 
من اأن جتد مكانا �صمن القائمة ال�صعبة، واأن حتجز مقعدها 
ول  ب�صاعتنا  عر�ض  نح�صن  ل  قوم  ولكننا  النجوم،  فوق 

ت�صويقها، فنظلم بذلك اأنف�صنا ظلما كثريا،
يف زخرف القول تزيني لباطله * واحلق قد يعرتيه �صوء تعبري 
تقول هذا جماج النحل متدحه * واإن ذممت فقل قيء الزنابري.
عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء،  ح�صن  على  لكم  �صكرا 

ورحمة اهلل وبركاته.

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

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  مر�سلي:  الباهي  عبد  ال�سيد 
�صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  احلمن  اهلل  ب�صم 

حممد وعلى اآله.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير املالية، ممثل احلكومة،
ال�صيدة وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،
ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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قبل  من  املعّد  التمهيدي،  العر�ض  على  اطالعنا  بعد 
جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية ملجل�ض الأمة، حول ن�ض 

القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015 م،
خل�صنا اإىل ما يلي:

اأن هذا العر�ض الذي ت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015، 
املالية  والعمليات  امليزانية  بتنفيذ  تتعلق  اأحكاما  ت�صمن 
للدولة والأحكام اجلبائية واحل�صابات اخلا�صة باخلزينة، اإىل 
جانب جملة من التدابري الت�صريعية الهامة، ذات الأهداف 
املالية والقت�صادية والتجارية والجتماعية والثقافية، وكذا 
ت�صجيع وتعزيز ال�صتثمار الوطني والأجنبي، وترقية الإنتاج 

الوطني.
خالل  من  ا�صت�صففناه  ما  الرئي�ض،  �صيدي  طبعا،  هذا 
اإن  اأقول  احلق،  واحلق  العر�ض  هذا  على حمتوى  اطالعنا 
حمتوى هذا العر�ض كان ثريا، حري بنا اأن ن�صيد به، لأنه 
تطبيقه  للدولة،  املالية  لل�صيا�صة  هامة  �صنوية  وثيقة  فعال 
اأقول:  ودائما  التنموية،  والربامج  امل�صاريع  اإجناز  ي�صمن 
تعديل  بعد  ورق،  على  هذا جمرد حرب  يبقى  اأن  اأمتنى  ل 
 - اأعطف  وم�صادقة،  نقا�ض  ثم  ومعاودة،  واإرجاء  وتنقيح 
�صيدي الرئي�ض - لأغلق قو�صا قْد ُبّت فيه و�صودق عليه؛ 

واأفتح قو�صا اآخر بعد اإذن �صيادتكم.
�صيدي الرئي�ض،

اأنا متذمر جدا، للغاية، ل اأراين بحق اأتبواأ مكانة وثقل 
رجل، هو ع�صو من اأع�صاء الربملان يف هذا املجل�ض املوقر، 
ل اأراين اأ�صمع ل�صوتي �صدى، من على هذا املنرب تكلمت 
اأن  يرجى  باطنية،  برثوات  تزخر  التي  تندوف  ولية  عن 

ت�صتخرج وُتفّعل، فاإىل متى يبقى احلال على ما هو عليه؟
امل�صوؤولون  الإخوة  ي�صتجيب  اأن  يف  كبري،  اهلل  يف  اأملنا 
مواطن يف ولية  نف�ض كل  الأمل يف  نبعث  لندائنا، حتى 

تندوف.
اإين وكلما �صنحت يل الفر�صة وزرت تندوف والتقيت 
باملواطنني ي�صرون بي نعم! ول�صان حالهم يقول: "اإنا ن�صمع 
جعجعة ول نرى طحينا" اأو لي�ض من حق كل مواطن اأن 
يحلم  املواطن  هذا  يظل  متى  فاإىل  الكرام،  عي�صة  يعي�ض 
مزعج!  كابو�ض  اإىل  احللم  يتحول  اأو  يهرم؟  حتى  ويحلم 

لي�ض حمال اأن جنعل من بالدنا جّنة!
يف  املوؤمن  ياأمل  اأن  يف  ويرغبنا  يحثنا  احلنيف  ديننا 
ال�صكن الف�صيح واملركب املريح، يف قول ر�صول اهلل �صلى 

اهلل تعاىل و�صلم عليه وعلى اآله: "من �صعادة املرء يف الدنيا 
�صكن ف�صيح، ومركب مريح، وزوجة �صاحلة وجار طّيب".

اإىل  العمل  وحتبيب  العمل  بالتفاين يف  ياأتي  هذا  وكل 
النا�ض بتح�صني اأجورهم وتهيئة فر�ض العمل لغري العاملني، 
وواهلل اإن بالدنا اجلزائر خلليقة باأن تكون جنة الدنيا، باإرادة 

�صعبها الأبي وما فيها وعليها.
ومبا اأننا يف �صهر نوفمرب وملا ينق�ض بعد، اأن نذكر اأجمادنا 
اجلزائر،  حتيا  اأن  على  العزم  عقدوا  الذين  ال�صهداء  من 
و�صحوا بدمائهم الزكية لأجلها، نعم ذكرهم وذكراهم يبعث 
فينا الفخر والعتزاز، رحم اهلل �صهداءنا الأبرار وقوله تعاىل: 
اأردنا �صنكون،  اإذا  "وَذكر فاإن الذكرى تنفع املوؤمنني" نعم 

وما اأجمل اأن اأختم بهذه الأبيات:
 جزائر يا مطلع املعجزا           ويا حجة اهلل يف الكائنات

 ويا ب�صمة الّرب يف اأر�صه         ويا وجهه ال�صاحك الق�صمات
 �صغلنا الورى ومالأْنا الّدنا        ب�صعر نرتله كال�صالة

                     ت�صابيحه من حنايا اجلزائر
اأن تفي هذه  اأرجو  رحم اهلل �صاعر الثورة مفدي زكريا، 
اأذكر  حني  عنه،  التعبري  يف  ق�صرت  قد  اأكون  ما  الأبيات 

بالدي اجلزائر.
تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  املوفق،  واهلل  هذا 

وبركاته.

يذكرنا  واحد  لوجود  �صكرا،  �صكرا،  الرئي�ص:  ال�سيد 
بال�صعر وين�صينا الأرقام!

�صكرا لل�صيد عبد الباهي مر�صلي؛ والكلمة الآن لل�صيد 
عبد املجيد بوزريبة.

ال�سيد عبد املجيد بوزريبة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
اإذا كان قانون املالية يهدف بالأ�صا�ض اإىل حتديد رخ�ض 
فاإنه كذلك يهدف  حت�صيل الإيرادات وال�صرف للنفقات، 
اإىل و�صع منظومة قانونية، متكن احلكومة من تنفيذ �صيا�صتها 
الرتخي�ض  خالل  من  والجتماعية،  واملالية  القت�صادية 
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وكذا  واجلزئية،  منها  الكلية  اجلبائية  الإعفاءات  مبختلف 
فر�ض ال�صرائب والر�صوم على الن�صاطات.

قانون  م�صروع  به  جاء  ملا  املتاأنية  وقراءتي  اطالعي  بعد 
املالية لعام 2015، �صجلت املالحظات التالية:

يبقى  طلبنا  فاإن  اجلبلية،  املناطق  تنمية  بخ�صو�ض  ـ   1  
قائما لإن�صاء ح�صاب تخ�صي�ض خا�ض لتنمية هذه املناطق، 
املناطق،  بهذه  املقامة  لال�صتثمارات  دعم  �صكل  يف  �صواء 
املن�صاأة،  ال�صرتاتيجية  للم�صاريع  املبا�صر  بالتحويل  اأو 
خا�صة امل�صاريع ذات ال�صلة املبا�صرة بالو�صعية الجتماعية 
للمواطن، اأعني: الطرق، ال�صكن، الرتبية، ال�صحة، والطاقة، 

مما يحفز على ا�صتقرار ما تبقى من مواطنني بهذه املناطق.
من  برنامج  اأي  منها  يخل  مل  الإعمار  اإعادة  و�صيا�صة 
برامج النتخابية لفخامة رئي�ض اجلمهورية، علما اأن خمطط 
عمل احلكومة الأخري، يف الف�صل اخلام�ض املتعلق بالتنمية 
الإقليمية املتنا�صقة، ن�ض على اأن املناطق اجلبلية �صت�صتفيد 
من متويل خا�ض، من خالل اإن�صاء �صندوق لتنمية املناطق 
اإىل  الرامية  والأعمال  امل�صاريع  لتمويل  يخ�ص�ض  اجلبلية، 

تثمني قدرات هذه املناطق.
اجلزافية  لل�صريبة  اخلا�صع  الأعمال  رقم  رفع  اإن  ـ   2
الن�صاط  طبيعة  كانت  مهما  دج،  مليون   30 اإىل  الوحيدة 
القانونية  الطبيعة  كانت  ومهما  حرفيا،  اأو  مهنيا  التجاري 
للمتعاملني القت�صاديني، فال ميكن اإل اأن ي�صكل نقطة حتول 
للمتعاملني،  بالن�صبة  الإجراءات  تب�صيط  اإيجابية يف جمال 
الت�صاريح  عو�ض  الأعمال،  لرقم  ال�صنوي  كالت�صريح 
ال�صهرية املعمول بها حاليا؛ وكذا تخفيف العبء عن اإدارة 
لهذه  واملراقبة  املتابعة  على  ملزمة  كانت  التي  ال�صرائب 

الت�صاريح ال�صهرية املقدمة من قبل املتعاملني.
الوحيدة  اجلزافية  ال�صريبة  تطبيق  تعميم  اإن  ـ   3
الإجراءات  يب�صط  امل�صغرة  واملوؤ�ص�صات  احلرة  املهن  على 
من  يقلل  مما  اجلميع،  على  موحدة  �صريبة  بفر�ض  اجلبائية، 
التهرب ال�صريبي من جهة، والرفع من ن�صبة التح�صيل من 

جهة اأخرى.
الزمالء،  اأحد  اإليها  �صبقني  كان  واإن  رابعة،  نقطة  ـ   4

اإل اأنني اأطرحها ب�صيغة اأخرى ومن واجهة اأخرى.
ملوؤ�ص�صات   ٪23 اإىل   ٪25 من  ال�صريبة  تخفي�ض  اإن 
اأرباح  على  الر�صم  هذا  ورفع  وال�صترياد،  اخلدمات 
من   ،٪23 اإىل   ٪19 من  واملنتجة  امل�صنعة  ال�صركات 

املبا�صرة  ال�صرائب  قانون  من   150 املادة  تعديل  خالل 
جديدة  اأعباء  اإىل   - حمالة  ل   - يوؤدي  املماثلة،  والر�صوم 
على موؤ�ص�صات الإنتاج املحلية ل�صيما املوؤ�ص�صات ال�صغرية 
واملتو�صطة، مما قد ي�صجع ال�صتثمار يف ن�صاطات ال�صترياد، 
الأخري  لهذا  اأن  علما  والت�صنيع،  الإنتاج  بن�صاطات  مقارنة 
عالقة مبا�صرة باملحافظة على ال�صغل وخلق منا�صب �صغل 

جديدة.
يف  امل�صافة  القيمة  على  �صريبة  فر�ض  اإعادة  اإن  ـ   5
يف  الداخلة  واملنتوجات  الأولية  املواد  ا�صترياد  عملية 
ت�صنيفها  مع  الدواجن،  لرتبية  املوجهة  الأغذية  �صناعة 
�صمن املعامالت املعنية بالقيمة امل�صافة بـ 7٪، مع الإبقاء 
هذه  على  املفرو�صة  اجلمركية  الر�صوم  من  الإعفاء  على 
واأرغفة  الذرة  املواد  هذه  ا�صتقرار  عدم  ب�صبب  املعامالت، 
يف  جاء  ح�صبما  العملية،  ال�صوق  يف  باخل�صو�ض  ال�صوجا 
عر�ض الأ�صباب، ومع ذلك نرى اأن من يدفع الزيادة التي 
ترتتب عن هذا الإجراء يف الأخري من ارتفاع اأ�صعار اللحوم 

هو املواطن.
العمليات  جميع  على   ٪17 �صريبة  فر�ض  اإن  ـ   6
ي�صمح  امل�صتعملة،  وبال�صيارات  بالعقار  املت�صلة  واملبادلت 
الن�صبة  اأن  اإل  امل�صاربة،  وبتقلي�ض  املوازي  ال�صوق  بتاأطري 
يف  لتتدرج  اأقل،  بن�صبة  فر�صت  لو  حبذا  ويا  مرتفعة  تبدو 

الرتفاع �صنة بعد �صنة.
هي: ونثمنها  بها  ننوه  التي  النقاط  ومن  ـ   7

مع  مدعمة،  بفوائد  قرو�ض  من  ال�صتفادة  اإمكانية  ـ  اأ 
ال�صركات  اأرباح  ال�صريبة على  5 �صنوات من  الإعفاء ملدة 
)IBS(، الر�صم على الن�صاط املهني )TAP( وال�صريبة على 
النا�صطة  للموؤ�ص�صات  بالن�صبة   )IRG( الإجمايل  الدخل 
يف قطاع الإنتاج ال�صناعي، مما يوؤدي اإىل قيمة م�صافة اأكرب 

تقابلها منا�صب �صغل اأكرث.
بـ  اإن زيادة حجم ميزانية التجهيز بـ 43٪، مقارنة بقانون 
 1600 تخ�صي�ض  امليزانية  هذه  متثل  حيث   ،2014 املالية 
مليار دينار لإمتام م�صاريع قيد الإجناز، بينما يتم تخ�صي�ض، 
للم�صاريع املزمع اإجنازها �صنة 2015، مبلغ 1100 مليار دينار، 
املوجهة لقطاعات ال�صكن، ال�صحة، الرتبية الوطنية، التعليم 

العايل، التكوين املهني، الري والطاقة.
الدولة  دعم  هي  ونثمنها،  بها  ننوه  التي  الأمور  من  ـ  ج 
 700 بـ  واملقدر  القت�صادية  العمومية  للموؤ�ص�صات  املخ�ص�ض 
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مليار دينار، �صاكرا اجلميع على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

بوزريبة؛  املجيد  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة الآن لل�صيد بوزيد بدعيدة.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  بدعيدة:  بوزيد  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد املحرتم رئي�ض جمل�ض الأمة،
ال�صيدة وال�صادة الوزراء الأفا�صل،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،
ممثلو الأ�صرة الإعالمية،

ال�صيوف الكرام.
 ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  تفح�ض  خالل  من 
املعرو�ض اأمامنا للمناق�صة والتحليل، ن�صتخل�ض تباطوؤ وترية 
التنمية القت�صادية للجزائر، خالل ال�صنوات القادمة، نظرا 
لعتماد احلكومة على العائدات البرتولية وف�صلها يف تنمية 

القيمة امل�صافة يف القطاعات غري البرتولية.
)�صواء  العاملي  الت�صخم  معّدلت  اأن  نالحظ  حني  يف 
اأنها معتدلة  نا�صئة( نالحظ  اأو  البلدان متقدمة  كانت هذه 
اأ�صا�ض  على   ،2015 ـ   2014 �صنتي  انخفا�ض خالل  ويف 
املواد  وخا�صة  الأ�صا�صية،  املواد  اأ�صعار  يف  النخفا�ض 
انخفا�ض  يف  الأ�صا�صي  العامل  وهي  والغذائية؛  البرتولية 
بالن�صبة  العك�ض  يالحظ  لكن  العامل،  يف  العام  الت�صخم 
للجزائر، اأي زيادة يف معّدل الت�صخم الذي من املتوقع اأن 

ي�صل نهاية �صنة 2015 اإىل اأكرث من ٪04.
ال�صيد الرئي�ض،

يف  متتالية  خمططات  و�صمن  احلكومة  قدرة  عدم  اإن 
الوطني  الإنتاج  املحروقات و�صعف  اإطار  ال�صتثمار خارج 
ال�صتهالكية  ال�ّصلع  واردات  فاتورة  وارتفاع  تنويعه  ونق�ض 
منها  ال�صيدلنية  املواد  وخا�صة  الغذائية،  وغري  الغذائية 
وكذلك احلبوب خالل ال�صنتني الفارطتني، رغم الإمكانات 
املالية ال�صخمة التي ر�صدت لهذين القطاعني، �صمن قانون 

املالية 2012 وقانون املالية 2013.
ونالحظ اأن مداخيل اجلباية غري البرتولية يف انخفا�ض 
متاحات  يف  وتراجع   2013 نهاية   ،2012 منذ  م�صتمر 
�صندوق �صبط الإيرادات باأكرث من 70 مليار دج، مما ت�صبب 
يف عجز متويل اخلزينة يف 2013 وي�صتمر العجز خالل �صنة 

املقرتحة؟ احللول  هي  فما   ،2014
العمومية  اخلزينة  عمليات  يف  كبريا  عجزا  نالحظ  كما 
نف�ض  مقابل   ،2014 ال�صنة  هذه  من  الأول  ال�صدا�صي  يف 
اإيرادات  يف  انخفا�ض  ومرّده   2013 �صنة  من  ال�صدا�صي 
امليزانية وارتفاع يف نفقات هذه الأخرية، م�صجلة عجزاً مالًيا 

يقدر بـ 18٪ مقارنة ب�صنة 2013.
ال�صيد الرئي�ض،

حتقيق  اأجل  من  النفقات  �صعف  ت�صرف  احلكومة  اإن 
العمومية  امل�صاريف  ارتفاع  اأن  ونالحظ  مبرتني؛  اأقل  نتائج 
يهدد التوازن اله�ض لالقت�صاد الوطني، ون�صجل اأن ميزانية 

الت�صيري اأ�صرع بثالث مرات من الناجت الداخلي اخلام.
وهناك تقارير دولية حتذر من خماطر تعّر�ض اجلزائر لأزمة 
مالية يف اآفاق اخلم�ض �صنوات القادمة، نظرا لعجز احلكومة 
م�صادر  وتنويع  الرثوة  خلق  ي�صتطيع  اقت�صاد  بناء  عن 
الّدخل خارج قطاع املحروقات، واأن احلكومة اجلزائرية مل 
ت�صتطع اأن حتقق ما حققته دول لها و�صعية مماثلة يف منطقة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا، نظرا لت�صاعف امل�صاريف 
يف  وف�صلها  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  على  بالعتماد  العمومية، 

تنويع م�صادر الّدخل.
ال�صيد الرئي�ض،

اإن �صعر �صرف الدينار مقابل الدولر و باقي العمالت 
املتداولة عامليا، جتمد يف 78  دج اإىل اأكرث من 80 دج مقابل 
دولر واحد منذ �صنوات، واإذ نحن ننتظر رفع قيمة الدينار، 
لأخرى،  �صنة  ومن  فاأكرث  اأكرث  قيمته  بتخفي�ض  ن�صطدم 
األي�ض لنا احلق يف مناق�صة هذا املو�صوع مع اجلهات املعنية 
لإبداء القيمة احلقيقية ل�صرف الدينار بالعمالت الأجنبية؟
التي  املنحة  عن  اأحتّدث  اأن  اأريد  املو�صوع  نف�ض  ويف 
 20 منذ  اجلزائريني  تالزم  التي  العار"  "منحة  �صميتها 
م�صبوقة،  غري  مالية  بحبوحة  بلدهم  ي�صهد  وقت  يف  �صنة، 
الربملانيني  وامللحة من طرف  املتكررة  املطالب  فبالرغم من 
لوزارة املالية لرفع منحة ال�صفر وجعلها متنا�صبة مع متطلبات 

الإقامة املحرتمة للجزائري يف بلد اأجنبي.
ال�صيد الرئي�ض،

كرامة  حتفظ  وجعلها  املنحة  هذه  يف  النظر  اإعادة  يجب 
اجلزائريني يف اخلارج واإلغاء منحة العار )130 دولرا( التي 

ل تدفع م�صتحقات �صيارة الأجرة يف دولة اأوروبية!!
ال�صوق  عن  الّطرف  غ�ّض  ملاذا  اأ�صاأل  الإطار،  هذا  ويف 
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ال�صوداء لل�صرف؟ والتي اأراها غطاء لعجز اخلزينة العمومية 
التي ل ميكنها تلبية حاجيات التجار واملواطنني من ال�صرف 
ت�صتغل  اجلزائر  مالية كبرية يف  اإمكانيات  مما يجعل  �صنويا، 

خارج البنوك وخارج القت�صاد احلقيقي.
ال�صيد الرئي�ض،

العملة  بتحويل  اخلا�صة  ال�صوداء  ال�صوق  انتعا�ض  اإن 
ال�صعبة يف اجلزائر، يعك�ض ممار�صات مافيوية تنخر القت�صاد 
الوطني وت�صتنزف اأموال اخلزينة العمومية؛ وجند وراء هذه 
الو�صعية بارونات تتحكم يف دواليب القت�صاد اجلزائري، من 

خالل ا�صتمرار اأ�صواق موازية لل�صرف وبتواطوؤ م�صوؤولني.
ملاذا ل يتم اعتماد مكاتب ر�صمية مقننة وتتم حمايتها 
اإطار �صفاف حتت مراقبة البنك  اإطار قانوين وتن�صط يف  يف 
املركزي اجلزائري؟ اإن ال�صوق ال�صوداء لل�صرف راجع لعدم 
تقدمي احلكومة للبديل، وهذا يدل على عجزها، بالرغم من 
ال�صعبة،  العملة  يف  املواطن  حق  ل�صمان  املالية  اإمكانياتها 
الأموال  ومبي�صي  ال�صترياد  بارونات  يجعل  ما  وهذا 

امل�صتفيدين الأوائل من هذه ال�صوق.
املالية،  وزير  من  طلبي  يف  واألّح  اأطلب  الأ�صباب  لهذه 
الذي يعني  املو�صوع  اإعطاء تف�صري وتو�صيحات حول هذا 
للعملة  املوازية  ال�صوق  لهذه  حد  وو�صع  اجلزائريني،  كافة 
حجم  ازداد  وكلما  الأموال؛  لتبيي�ض  غطاء  اأ�صبح  الذي 
العملة يف ال�صوق ال�صوداء ازداد خطرها على اقت�صاد البالد.
يعني  اجلزائري،  للمجتمع  ال�صحي  باجلانب  العناية  اإن 
فاتورة  ارتفاع  واإن  الدواء،  من  الوطنية  الحتياجات  تاأمني 
خمططات  ف�صل  عن  يعرّب  اجلزائر  يف  الأدوية  ا�صترياد 
الوطنية  الحتياجات  تاأمني  يف  ال�صحة،  ووزارة  احلكومة 
الوطنية على  ال�صيدلنية  ال�صناعة  قدرة  وعدم  الدواء  من 
تغطية الطلب املحلي، على الرغم من الإجراءات املتخذة 
العمومية يف جمال توفري الإمكانيات  ال�صلطات  من طرف 

املادية لذلك.
ال�صيد الرئي�ض،

من  الأول  ال�صدا�صي  خالل  الأدوية،  فاتورة  بلوغ  اإن 
ال�صنة اجلارية، ما يفوق مليارا ومائتي مليون دولر، يخالف 
الذين  الوزراء  ل�صان  على  اأطلقتها  التي  احلكومة  وعود 

تعاقبوا على هذا القطاع.
بالعالج عن طريق  15 مركزا خا�صا  فتح  والتماطل يف 
مبر�ض  امل�صابني  من  الكثري  يوؤرق  الكيميائية،  الأدوية 

التي  العا�صمة  اجلزائر  يف  ممركزا  الأمر  بقي  اإذ  ال�صرطان، 
ت�صتقبل م�صلحتها اأكرث من 200 اإ�صابة يوميا، وهو ما ينذر 
يف  والإ�صراع  ال�صغط  رفع  يف  التفكري  وي�صتدعي  باخلطر 

جتهيز واإمتام هذه املراكز العالجية.
مليون،  بن�صف  الآن،  عليه  هي  ما  على  الأمور  بقاء  اإن 
اجلهات  ت�صتمر  حني  يف  تقريبا،  ال�صرطان  مبر�ض  م�صاب 
ي�صكل  هذا  خاطئة،  واأرقام  معلومات  تقدمي  يف  املعنية 

خطرا...

نوقف  بدعيدة؛  بوزيد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صادة  لل�صيدات  العام  والنقا�ض  اجلل�صة  هذه  اأ�صغال 
الأع�صاء، لن�صتاأنف اأ�صغالنا غدا، ونوا�صل ال�صتماع لبقية 
الراغبني يف التدخل، ثم �صماع روؤ�صاء وممثلي املجموعات 

الربملانية.
العا�صرة  ال�صاعة  على  �صتكون  ال�صباحية  اجلل�صة 
وزير  ال�صيد  ف�صنمكن  الزوال،  بعد  اأما  �صباحا،  والن�صف 
املالية لكي يرد على خمتلف الأ�صئلة والن�صغالت التي مت 
التعبري عنها يف هذه القاعة، وبعدها نلتقي يف اليوم املوايل 
على ال�صاعة الثالثة زوال اإن �صاء اهلل، لتحديد املوقف من 
2015، �صكرا  ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع 

للجميع؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الرابعة
والدقيقة الأربعني م�ساًء
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وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بودي يف البداية اأن اأرحب بال�صيدات وال�صادة اأع�صاء 
احلكومة املتواجدين معنا الآن؛ وا�صتمرارا لنقا�ض الأم�ض، 
وال�صادة  ال�صيدات  منكن  حتى  املناق�صة  يف  الآن  ن�صرع 
اأع�صاء املجل�ض من اأخذ الكلمة لإبداء راأيهم يف م�صمون 
م�صروع القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015، وبعدها 
املجموعات  وممثلي  روؤ�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  �صنمكن 
الربملانية من التدخل، ويف الزوال �صوف منكن ال�صيد وزير 
املالية من الرد على خمتلف الأ�صئلة التي طرحت يف هذه 
وهو  الأول  املتدخل  اإىل  الكلمة  فاأحيل  الآن  اأما  القاعة؛ 

ال�صيد اآدم قبي، تف�صل.

وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  قبي:  اآدم  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املوقر،
ال�صيد وزير املالية املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء الأفا�صل،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم الأكارم.
ل�صنة  املالية  قانون  مل�صروع  املتاأنية  القراءة  خالل  من 

التالية: النقاط  ت�صجيل  ميكن   ،2015
النقطة الأوىل: اإن ما يظهره امل�صروع، هو اأن املوازنة ممولة 
الثلثني من  ويناهز  البرتولية،  اجلباية  الثلث من  يف حدود 
اجلباية العادية، يف حني اأن امل�صروع يقبل بذلك بعجز يف 
 4100 اأي حوايل  الداخلي اخلام،  الناجت  22 ٪ من  حدود 
مليار دج، وهو رقم �صخم يجري �صده با�صتخدام �صندوق 

�صبط املوارد وهذه خمادعة يف نظر القت�صاديني.
اأما اآن لهذه املمار�صة اأن تتوقف؟

 ،2010 �صنة  منذ  الواردات  تزايد  الثانية:  النقطة 
 :2011  ،38.885  :2010 دولر:  باملليار  انتقلت  حيث 

حم�سر اجلل�سة العلنية العا�سرة
املنعقدة يوم الثالثاء 18 حمرم 1436

املوافق 11 نوفمرب 2014 )�سباحا(

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

متثيل احلكومة:
-  ال�صيد وزير املالية؛  

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية وال�صت�صراف؛   
- ال�صيد وزير املجاهدين؛   

- ال�صيدة وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة؛   
- ال�صيدة وزيرة الثقافة؛   

- ال�صيد وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية؛   
- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛  

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.   
 

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة 
والدقيقة اخلام�سة والثالثني �سباحا
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و2014   ،54.452  :2013  ،51.569  :2012  ،46.927
�صوف ت�صل يف حدود 60  مليارا.

اإجراءات  باأن كل  الإقرار  اإىل  التزايد  هذا  يدفعكم  األ 
القانون التكميلي ل�صنة 2009 والهادفة اإىل كبح ال�صترياد 
الن�صاط  فقد عطلت  العك�ض من ذلك،  ف�صلت؟ بل على 
القت�صادي ورفعت كلفة التعامالت اخلارجية على ح�صاب 
املتعاملني الوطنيني ولفائدة البنوك واملتدخلني اخلارجيني؛ 
طبعا لقد تدخلنا بخ�صو�ض هذا الأمر �صنة 2010 وطرحنا 
ق�صية القر�ض امل�صتندي واأمورا عديدة، ولكن ل حياة ملن 

تنادي.
قرو�ض  جتميد  اأ�صباب  اختفت  هل  الثالثة:  النقطة 

ال�صتهالك، لتقرتح احلكومة العودة اإليها!؟
طرحنا ق�صية جتميد قرو�ض ال�صتهالك، فقيل لنا العائلة 
هل  ندري!  ل  اليوم  لكننا  القرو�ض،  عبء  تتحمل  ل 
اختلفت الأ�صباب اخلا�صة بعملية التجميد؟ وهل تعتربون 
 - امل�صوقة  ال�صيارات  على  واأوؤكد   - امل�صوقة  ال�صيارات 

وانطالقا من وهران منتوجا جزائريا ي�صمله الإجراء؟
العديد  اعتماد  يف  البت  تاأخر  كيف  الرابعة:  النقطة 
الرغم من  التي قدمت طلبات اعتمادها، على  البنوك  من 
ال�صكان،  اإىل  ن�صبة  الوكالت  عدد  يف  م�صجل  التاأخر  اأن 
عليه،  هو  كما  الو�صع  بقاء  اإن  واملغرب؟  بتون�ض  مقارنة 
يعطي النطباع باأن ال�صوق النقدي يف اجلزائر ي�صري ب�صورة 
الفرن�صية حتديدا،  البنوك  لفائدة  لي�صبح حممية  م�صطردة، 
الت�صاهالت  وحتى  الت�صهيالت  توؤكده  الذي  الأمر  وهو 
التي يتمتعون بها  والتي تف�صر زيادة حجم اأن�صطتها ب�صورة 
لفتة، لكن دون اأن يكون لتمويالتها تاأثري اإيجابي على بنية 

القت�صاد، فهي متوجهة اأ�صا�صا نحو متويل الواردات.
اأرباح  على  ال�صريبة  معدل  برفع  هل  اخلام�صة:  النقطة 
وتخفي�صها   ٪ 23 اإىل   ٪ 19 من   )IBS( الإنتاجية  الأن�صطة 
على الأن�صطة التجارية من 25 ٪ اإىل 23 ٪ �صتحققون تنويع 
املحروقات، من  منو خارج  ن�صبة  اإىل  و�صت�صلون  القت�صاد؟ 

غيل املعقول! ندعم التاجر ونرفع قيمة القطاع املنتج!
النقطة ال�صاد�صة: اإن مراجعة طرق حت�صيل املوارد اجلبائية 
خ�صو�صا  املحلية،  اجلماعات  منها  ت�صتفيد  كانت  والتي 
املوؤ�ص�صات  لن�صاط  موطن  هي  والتي  اجلنوبية،  الوليات 
النكما�ض  اإىل  املا�صيتني  ال�صنتني  خالل  اأدت  البرتولية، 
ال�صائد  والنطباع   ،٪ 90 تناهز  بن�صبة  املوارد  هذه  احلاد يف 

الت�صيري املمنوح  اأن هذا الإجراء هو تقلي�ض يف هام�ض  هو 
للجماعات املحلية؛ وبالتايل هو مناف ملقت�صيات الالمركزية 
بني  العالقة  حت�صني  متطلبات  مع  يتما�صى  ول  جهة،  من 
التعقيدات  بع�ض  ت�صهد  التي  واملواطنني،  الدولة  هيئات 

خالل الفرتة الأخرية من جهة اأخرى.
النقطة ال�صابعة: هل لكم اأن ت�صرحوا لنا كيف للحكومة 
من  بالرغم  حالها،  على  امل�صروع  فر�صية  على  تبقي  اأن 
رغم  اأوت،   26 يف  امل�صروع  على  �صادقت  قد  احلكومة  اأن 
التدهور احلا�صل يف اأ�صعار البرتول؟ هل نعترب اأن ذلك اأنه 

اإميان العجائز؟
النقطة الثامنة: تعميما للفائدة ولن�صر املزيد من الوعي 
اأن  نود  الوا�صع،  اجلمهور  ولدى  لدينا  واملايل،  القت�صادي 
ن�صتو�صحكم، كيف تقيمون جناح نتائج تنفيذ قانون مالية ما 

على م�صتوى اجلهاز التنفيذي؟
و�صكرا لكم.

اآدم قبي؛ والكلمة الآن  لل�صيد  ال�سيد الرئي�ص: �صكرا 
لل�صيد عمار مالح.

الرحيم،  الرحمـن  اهلل  ب�صم  بعد  مالح:  عمار  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛

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

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

حتية واحرتام و�صالم اهلل عليكم ورحمته.
التي  واملاليري  والتعديالت  التفا�صيل  يف  اأتدخل  ل 
القطاعات  لكافة  املالية  وزير  معايل  طرف  من  ذكرت 
هذا  يف  طرحهما  اأردت  مالحظتان،  لدي  لكن  الوطنية، 
اللقاء، لدرا�صة ومناق�صة م�صروع قانون املالية ل�صنة 2015م.
�صعر  ا�صتمر  اإذا  خطر،  يف  اجلزائر  ميزانية  اإن  قيل   )1
النفط يف الرتاجع، وهو ما �صينعك�ض على اقت�صاد البالد، 

لأنه يعتمد بالدرجة الأوىل على �صادرات البرتول والغاز!
يقال اإن اإمتام هذه ال�صنة 2014، �صتكون بخ�صارة حقيقية 
الواردات، خا�صة من  6 ٪ وهذا نظرا لالنخفا�ض يف  تفوق 

ناحية البرتول، مع الزيادات يف النفقات.
�صتخ�صع   2015 ل�صنة  الدولة  ميزانية  اأن  اأي�صا  يالحظ 



54

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

املوافق 11 نوفمرب 2014 الثالثاء 18 حمرم 1436          

خل�صارة موؤكدة، اإذا اأ�صبح �صعر البرتول اأقل من 80 دولرا 
اأمريكيا.

واإذا تاأكد ذلك، ماهي الإجراءات التي تتخذها الدولة 
ملواجهة انخفا�ض اأ�صعار املحروقات؟ وماهي النتائج املرتتبة 
ال�صعر  اأن  ولعلمنا  2015؟  ل�صنة  الدولة  مليزانية  بالن�صبة 

املرجعي للبرتول حدد بـ 37 دولرا اأمريكيا للربميل.
مالئم  املناخ  اأن  الدولة  توؤكد  اأخرى،  جهة  من   )2
الوطني  الإنتاج  وت�صجيع  ترقية  مع  ال�صتثمار،  حت�صني  يف 
�صحب  �صتنتج عن  التي  التداعيات  ماهي  لكن  واخلا�ض، 
القانون،  51/49 من  القاعدة  من قانون ال�صتثمار اجلديد 

دون اإلغائها كليا كما قيل؟
ماهي الآثار املرتتبة عن �صحب هذه القاعدة من القانون 

على القطاع القت�صادي يف البالد؟..
نريد بع�ض التو�صيحات والتطمينات.

الوطني  اجلي�ض  ميزانية  تكون  اأن  اأطلب  اخلتام،  يف 
ال�صعبي يف امل�صتوى وكذلك اأ�صالك الأمن، للحفاظ على 

اأمن البالد والدفاع عن وحدة الوطن وا�صتقالل اجلزائر.
6000 كلم هي حدودنا  اأن ما يزيد عن  وليعلم اجلميع 

مع الدول املجاورة.
و�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عمار مالح؛ الكلمة الآن 
لل�صيدة زهرة ڤراب.

ال�سيدة زهرة ڤراب: �صيدي الرئي�ض، الأخ الكرمي،
ال�صيدات الف�صليات، وال�صادة الأفا�صل،

قبل كل �صيء، �صالم اهلل عليكم وحتية طيبة.
اندلع  ذكرى  وهي  األ  غالية،  بذكرى  نحتفل  ونحن 
لأن  املو�صوع،  هذا  اإىل  �صاأتطرق  �صنة،   60 وعمرها  الثورة 
اإن   2019 اإىل   2015 مليزانية  بالن�صبة  �صطرته  قد  كنت  ما 
�صاء اهلل وبحوله، وددت اأن اأطرح �صوؤال فقط، يتعلق بهذه 
ولأن  جامعة،  خريجة  ول  اخت�صا�صية  ل�صت  فاأنا  امليزانية، 
اجلامعة  خريجي  من  امليدان،  هذا  يف  كفوؤة  اإطارات  لدينا 

اجلزائرية.
ال�صيد وزير املالية،

اقت�صادية  موارد  لدينا  تكون  اأن  نريد  باأننا  دائما  ن�صمع 

املنتج  ال�صرتاتيجي  الوطني  القت�صاد  اأي  البرتول،  مابعد 
هو البديل يف امل�صتقبل، مانوع هذا القت�صاد الوطني الذي 
املوجودة  القت�صادية  امل�صانع  عدد  كم  زمن؟  منذ  هيكل 
اإنتاجها؟ واإن كان الإنتاج  كبديل ملا بعد البرتول؟ وما هو 
كبديل  ن�صوقه  وهل  الوطنية؟  ال�صوق  يكفي  هل  متوفرا، 

لال�صترياد؟
اأول �صيارة تخرج من مدينة وهران، هل   بالأم�ض فقط 
هذه ال�صيارة - واأنا لعلم يل يف ال�صيارات ول يف امل�صانع - 

فهل نبقى ن�صتورد ال�صيارات اأم ن�صدر؟
وهل هذا القت�صاد الذي نعتمد عليه يف امل�صتقبل ونحن 
�صائرون اإىل التجارة العاملية وقد ا�صتوردنا يف ال�صهر املبارك 

واأيام عيد الأ�صحى اخلبز من دولة عربية �صقيقة؟
�صيدي الرئي�ض،

الأخ الكرمي،
ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل،

التاريخ هو رمز ال�صعوب وهو �صيادة ال�صعوب، والدول 
بدون تاريخ ل هوية لها، نعم ل هوية لها، تاريخ الثورة الذي 
�صحى من اأجله املجاهدون وال�صهداء وال�صهيدات بالروح 
وبالدم ونحن نحتفل يف غمرة الحتفال بالذكرى 60 لثورة 
رفقة  اجلزائري،  ال�صعب  كل  اأحياها  والتي  اخلالدة  نوفمرب 
ربوع  بكل  ال�صهداء،  واأبناء  ال�صهداء  واأرامل  جماهديها 
قاعات  باإحدى  نوفمرب   08 ال�صبت  يوم  فيلم  بُث  الوطن، 
�صينما بوهران، حتت عنوان »الوهراين«، مت اإخراجه بتمويل 
من وزارة الثقافة، لي�صوه تاريخ منطقة كاملة بالغرب اجلزائري 

للولية اخلام�صة التاريخية.
من  ثلة  باأنهم  وجماهداتها  وجماهديها  �صهداءها  ي�صف 
اأنف�صهم  واأنهم وجدوا  الن�صاء،  واأزيار  الأ�صخا�ض اخلمارين 
وجدوا  نعم  غري،  ل  �صدفة  التحريرية  الثورة  معركة  يف 
اأنف�صهم يف معركة الثورة التحريرية �صدفة ل غري،  جرفتهم 

اإليها اأمواج اخلمور والزطلة.
مع اأن الهجوم على بريد وهران قاده املجاهد اأحمد بن 
بلة واإخوانه رحمة اهلل عليهم، وجناح ثورة التحرير اجلزائرية 
كان ن�صفها بف�صل حنجرة ووطنية املجاهد املرحوم، عي�صى 

م�صعودي، من خالل حرب الأمواج.
حانة  عليه يف  القب�ض  يتم  للمق�صلة مل  �صهيد  واأول 
اأو خمارة، والأمثلة كثرية من الأ�صماء التي تزخر بها ولية 

وهران الثائرة، وليت�صع هذا املقام الكرمي لذكرها.
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لي�ض املر هو هذا الفيلم املخزي ملرتزقة ل ينت�صبون اإىل 
هذه الأر�ض..

بارك اهلل فيك، �صكرا  بارك اهلل فيك،  الرئي�ص:  ال�سيد 
لل�صيدة زهرة ڤراب؛ ال�صيدة زهرة ڤراب اأعتقد اأننا اأن�صتنا 
لك، )ال�صيدة زهرة ڤراب توا�صل حديثها رغم ا�صتنفادها 
للوقت املخ�ص�ض لها( �صكرا... �صكرا... �صكرا، لقد �صمعنا 
راأيك... طّيب �صكرا، اأظن ر�صالتك و�صلت وما تريدين قوله 
قد �صمعناه وفهمنا م�صمونه اأو حمتواه، اأقول الآن اإن املعنية 
بالقطاع موجودة يف هذه القاعة وقد اأخذت علما مب�صمون 
ال�صيد عبد  وهو  التايل  املتدخل  اإىل  الآن  ننتقل  كالمك؛ 

القادر معزوز.

ال�سيد عبد القادر معزوز: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء املحرتمون،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم.

اأول �صنة مالية  2015، ب�صفته  املالية ل�صنة  قانون  يتميز 
للمخطط اخلما�صي 2015-2019 من برنامج فخامة رئي�ض 

اجلمهورية، والذي يهدف اإىل حتقيق:
هياكله. تنويع  املزيد يف  مع  ملحوظ،  اقت�صادي  منو   -  1
التي  املحروقات  خارج  ال�صادرات  ح�صة  حت�صني   -  2

تبقى �صعيفة ول تعرب عن املجهودات املبذولة.
دائمة. �صغل  منا�صب  خلق   -  3

4 - زيادة يف ح�صة املداخيل العادية يف موارد امليزانية 
والتقلي�ض من تكلفة التدهور البيئي.

كما يهدف م�صروع قانون املالية ل�صنة 2015 اإىل جت�صيد 
اأهداف خمطط احلكومة من خالل:

ال�صابقة. املخططات  يف  املحققة  الإجنازات  دميومة   -  1
وال�صياحة. ال�صناعة  يف  نوعية  قفزة  حتقيق   -  2

- تثمني راأ�ض املال الب�صري.
على   2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  حافظ  كما 
النفقات  من  مهمة  بتخ�صي�ض ح�صة  الجتماعي،  التوجه 
الظروف  وحت�صني  الإبقاء  ق�صد  الجتماعية،  للتحويالت 
 1711.7 بلغت  والتي  املحرومني  ال�صكان  لفئات  املعي�صية 

كاحلبوب،  الأ�صا�صية  الغذائية  املواد  دعم  وكذا  دج  مليار 
احلليب، ال�صكر والزيت الغذائي التي و�صلت اإىل 225.5 
حتفيزية  وتدابري  وال�صكن  لل�صحة  موجه  ودعم  دج؛  مليار 
الإنتاج  وترقية  ال�صتثمار  لت�صجيع  �صريبية  واإعفاءات 

الوطني وتنويعه.
 ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  بها  جاء  مزايا  كلها 
والتي مل  الوطني  اقت�صادنا  تهدد  هناك خماطر  ذلك  رغم 
يجب عليها م�صروع قانون املالية ومل يبني كيفية مواجهتها 

اأو التقليل من حدتها ومنها:
- اإنخفا�ض الطلب العاملي والركود القت�صادي يف منطقة 

اليورو.
- تباطوؤ النمو القت�صادي يف البلدان النا�صئة.

- �صعف الإنتاج الوطني خارج املحروقات والنق�ض يف 
تنويعه.

ب�صبب  الرتفاع  يف  ال�صلع  واردات  منحى  ا�صتمرار   -
الغذائية  ال�صتهالكية  ال�صلع  واردات  يف  امل�صجلة  الزيادة 

وغري الغذائية.
 ٪ 5.57  + بـ   الت�صيري  نفقات  يف  تطور  يالحظ  كما 
ونفقات التجهيز بـ 32.1 ٪، اإذا كان ما يربر نفقات الت�صيري 
الت�صيري  واإعادة  امل�صتخدمني  اأجور  الزيادات يف  تغطية  من 
حتتوي  التجهيز  ميزانية  فاإن  للدولة،  القت�صادي  والتدخل 
على مبالغ معتربة، خم�ص�صة لإعادة تقييم امل�صاريع والتي 
حيث  املتتالية،  املالية  قوانني  م�صاريع  �صلبيات  من  تبقى 
ارتفاع  عنه  ينتج  مما  مليار دج،   760.7 ال�صنة  يالحظ هذه 
الرتبية  بقطاع  وخا�صة  ت�صليمها،  وتاأخر  امل�صاريع  تكلفة 
منظومتنا  جتعل  �صلبية،  اآثار  عنه  ينتج  والذي  والتكوين 
الرتبوية غري م�صتقرة على الدوام، كما ي�صتقر عجز امليزانية 
لهذه ال�صنة عند 4173.4 مليار دج اأي بــ - 22.1 ٪ من 

الناجت الداخلي اخلام.
�صيدي الوزير،

كيف يتم تغطية ها العجز؟
�صيدي الرئي�ض،

من خالل م�صروع قانون املالية لـ 2015، يجب الرتكيز 
وتنظيم  بتفعيل  وذلك  املحلية  اجلباية  حت�صيل  اآليات  على 
وحتفيز القائمني على حت�صيلها، ل�صيما يف البلديات، حتى 
يت�صنى لرئي�ض البلدية اللتزام على الأقل ببع�ض وعوده مع 

منتخبيه، كالإنارة العمومية اأو تنظيف املحيط.



56

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

املوافق 11 نوفمرب 2014 الثالثاء 18 حمرم 1436          

وعلى �صبيل املثال حت�صيل اجلباية على رفع القمامة يف 
التح�صيل  اآليات  نطلب  وهنا   ،٪ 2 مثال  يتعد  مل  ال�صلف 
واملرا�صيم كذلك موجودة ولكن عملية  فالقوانني موجودة 
اأجل  من  حمفزة  اآليات  من  لبد  كافية،  غري  حت�صيلها 

التح�صيل.
�صيدي الرئي�ض،

ولية  وهي  اأمثلها  التي  الولية  عن  اأتكلم  اأن  ميكن 
ال�صلف.

مواطنو  ولزال  �صنة،   34 ال�صلف  زلزال  على  مر  لقد 
البناء  خا�صة  قو�صا،  اأفتح  وهنا  الأمّرين،  يعانون  الولية 
اجلاهز للم�صت�صفيات، فكل امل�صت�صفيات ومنذ �صنة 1984 
اجلاهز،  البناء  عن  لال�صتغناء  بناوؤه   اأعيد  ولم�صت�صفى 

هذه املالحظة الأوىل.
بالبناء  قائمة  لتزال  كثرية  موؤ�ص�صات  للرتبية،  بالن�صبة 
اجلاهز، اأي بعد 30 �صنة من الزلزال الذي اأ�صاب الولية!

�صيدي الرئي�ض،
ولية ال�صلف هي ولية مليونية بها 1.100.000 مواطن 
توجد بها ثالثة اأقطاب جامعية ويعربها الطريق ال�صيار وبها 
مطار دويل؛ نحن بحاجة - وطلبنا ملح ومكرر - لبناء مركز 
متوفرة،  غري  الإمكانية  مادامت  اإذن  جامعي،  ا�صت�صفائي 
غرار  على  جامعية،  ا�صت�صفائية  موؤ�ص�صة  ا�صتحداث  نطلب 
بهذه  نحظى  الأقل  وعلى  بوهران،  نوفمرب   1 م�صت�صفى 

املوؤ�ص�صة.
النقل،  وزير  ال�صيد  دائما،  الولية  لهذه  بالن�صبة   -  2
اأين و�صلت الدرا�صات املوعود بها، من طرف وزارة النقل 
بالن�صبة للرتاموي بولية ال�صلف؟ واأين هي حمطة ال�صكة 

احلديدية لبوقادير وعا�صمة الولية ال�صلف؟
�صكرا على ح�صن الإ�صغاء، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر معزوز؛ ال�صيد 
اأحمد �صعيد ر�صوان قد تقدم بتدخل مكتوب �صوف يحال 
اإىل ال�صيد وزير املالية ويرد عليه يف حينه؛ اأما الآن فالكلمة 

لل�صيد حممد الواد.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  الواد:  حممد  ال�سيد 
الرحمـن الرحيم وبه ن�صتعني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقرون،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.
ال�صيد الرئي�ض،

اأهنئ  اأن  اإلقاء مداخلتي،  البداية وقبل  اإ�صمحوا يل يف 
رئي�ض  فخامة  راأ�صهم  وعلى  وقيادته،  اجلزائري  ال�صعب 
عمره  اهلل  اأطال  بوتفليقة،  العزيز  عبد  املجاهد  اجلمهورية، 
لندلع   )60( ال�صتني  الذكرى  مبنا�صبة  فيه،  لنا  وبارك 
الثورة التحريرية املباركة، فلل�صعب اجلزائري اأن يرفع راأ�صه 
عاليا �صاخما، واأن يفتخر ب�صهدائه الأبرار وجماهديه الأخيار 
اجلزائر  حتيا  اأن  اأجل  من  والنفي�ض،  بالنف�ض  دافعوا  الذين 

معززة، مكرمة.
الفر�صة  لنا  يتيح   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  اإن 
ملناق�صة مايهم املواطن وان�صغالته وذلك يف �صتى امليادين، 
ووزعت  معتربة  امليزانية  لهذه  املر�صودة  املالية  فاملبالغ 
تهدف  القطاعات،  كل  على  ومو�صوعية  عقالنية  بطريقة 
ال�صتثمار  بت�صجيع  النمو  نحو  الوطني  القت�صاد  لدفع  
وذلك بخلق حوافز وتخفيف الإجراءات البريوقراطية على 

امل�صتثمرين.
كما اأن البنية العامة مل�صروع قانون املالية 2015، جاءت 
مطمئنة وحاملة ملوؤ�صرات اإيجابية بالن�صبة للو�صع القت�صادي 
رئي�ض  �صيا�صات فخامة  بف�صل  يتح�صن  مافتئ  الذي  للبلد 
البنى  تدعيم  يف  براجمها  �صتوا�صل  فالدولة  اجلمهورية، 
ارتفاع  يف�صر  ما  العمومية؛ وهو  املن�صاآت  وت�صييد  التحتية 

ميزانية التجهيز مبا يقارب 32 ٪ مقارنة بعام 2014.
وهنا اأغتنم هذه الفر�صة، لأثمن امليزانية املر�صودة لقطاع 
املوؤ�ص�صة   - �صك  دون   - �صتمكن  والتي  الوطني  الدفاع 
الدفاع  يف  النبيلة،  وواجباتها  مبهامها  القيام  من  الع�صكرية 
اأكمل  اأرا�صيه وحدوده ال�صا�صعة على  عن الوطن وحماية 
وجه، خ�صو�صا يف ظل الظروف ال�صعبة التي متر بها املنطقة، 
فاأمن اجلزائر وا�صتقرارها، �صيداتي، �صادتي، ل يقدر بثمن.

ال�صيد الرئي�ض،
لقد �صجلنا بع�ض املالحظات:

حماربة  العام  املال  تر�صيد  يف  ال�صتمرار  �صرورة   -  1
البريوقراطية والف�صاد بكل اأ�صكاله.



57

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

املوافق 11 نوفمرب 2014 الثالثاء 18 حمرم 1436          

الفالحة: قطاع   -  2
- يجب دعم هذا القطاع الهام وحماية املناطق ال�صهبية التي 

عانت الكثري من اجلفاف واحلرث الع�صوائي بفعل الإن�صان،
للحبوب  الوطني  الديوان  وترقية  املوالني  م�صاعدة   -

.)OAIC(
ال�صحة: قطاع   -  3

تبذل الدولة جهدا م�صكورا للنهو�ض بالقطاع ال�صحي، 
ولكن مع ذلك تكرث ال�صكاوي، وكثريا ما يعرّب املر�صى عن 
احلق  للدولة  الوقت  نف�ض  ويف  بهم،  احل�صن  التكفل  عدم 
اأداء الأطباء و�صلك  يف التعبري عن عدم ر�صاها مل�صتويات 
�صبه الطبي، وهنا اإذ اأثمن جمهودات ال�صيد الوزير يف قطاع 
مقاليد  توليه  منذ  مت�صارعة  وترية  يعرف  والذي  ال�صحة، 
الإ�صراف على هذا القطاع احل�صا�ض، فاإنني اأ�صد على يديه 
لتوجيهاته  بالن�صبة  الطبي -  ال�صلك  اإىل  اأنتمي  ب�صفتي   -
ال�صارمة، من اأجل الرفع من قدرات الت�صيري والق�صاء على 

بع�ض اأ�صكال الت�صيب املالحظ هنا وهناك.
الجتماعي: ال�صمان  قطاع    -  4

اجلزائريني  كل  الجتماعي  ال�صمان  ي�صمل  اأن  اأملنا 
وخ�صو�صا   )Carte chiffa pour chaque Algérien(
الفئات اله�صة، وحينها ميكننا اأن نقول اإننا قد حققنا اإجنازا 

كبريا فيما يخ�ض العدالة الجتماعية.
�صيا�صة   ،2015 لعام  املالية  قانون  م�صروع  يوؤكد  حيث 
الدولة اجلزائرية يف احلفاظ على مبادئها الرا�صخة يف حماية 
»الفئات اله�صة« عموما والعمال على وجه اخل�صو�ض وذوي 
املالية  قانون  مل�صروع  العري�صة  فاخلطوط  املحدود،  اجلخل 
ميزانية   )1/5( خم�ض  تخ�صي�ض  تت�صمن   2015 لعام 
الهتمام  م�صاعفة  عرب  الجتماعية،  للتحويالت  الت�صيري 
مبطالب اجلبهة الجتماعية يف جميع القطاعات ذات ال�صلة 

باهتمامات املواطن اجلزائري.
ال�صكن: قطاع   -  5

جمال  يف  موؤخرا  املنتهجة  ال�صيا�صة  تثمني  اأريد  وهنا 
العتماد  عرب   - الوزير  ال�صيد   - ا�صتطعتم  فقد  ال�صكن، 
اجلزائرية  الب�صرية  املوارد  من  الكفاءات  على  احلقيقي 
وتعيني اإطارات م�صهود لها بالكفاءة من و�صع قاطرة حتريك 
الأمور يف امل�صار ال�صحيح؛ فالديناميكية التي يعرفها القطاع  

ب�صرى خري  يتح�ص�صها املواطن كل يوم.
املهني: التكوين  قطاع   -  6

يجب ت�صجيع هذا القطاع واحلر�ض على تكوين املكونني، 
ليلقنوا الطلبة املرتب�صني درو�صا تكون يف امل�صتوى املطلوب.

- قطاع الرتبية والتعليم:
التي  املبادرات  وت�صجيع  الإ�صالحات  متابعة  ينبغي 
على  دوره  ليلعب  احل�صا�ض،  القطاع  هذا  لرتقية  ت�صعى 

اأح�صن وجه يف تربية الأجيال ال�صاعدة.
التقليدية  القراآنية  املدار�ض  وم�صاعدة  دعم  موا�صلة   -
الكرمي  القراآن  تلقني  يف  واأ�صا�صيا  هاما  دورا  تلعب  التي 

وتعاليمه ال�صمحة.
البطالة  لتقلي�ض  احلدودية،  املناطق  تنمية  واأخريا، 

املتف�صية بني فئات ال�صباب وحماربة ظاهرة التهريب.
ورحمة  عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء،  كرم  على  اأ�صكركم 

اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الواد؛ الذي كان 
اآخر امل�صجلني للتدخل يف مناق�صة م�صروع القانون املت�صمن 
الثاين  اجلزء  اإىل  الآن  وننتقل  2015؛  ل�صنة  املالية  قانون 
وممثلي  روؤ�صاء  تدخالت  ب�صماع  املتعلق  اجلل�صة  هذه  يف 
املجموعات الربملانية، واأول املتدخلني هو ال�صيد عبد القادر 
التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  رئي�ض  زحايل، 

الوطني، الكلمة لك.

الربملانية  املجموعة  )رئي�ص  زحايل  القادر  عبد  ال�سيد 
الرئي�ض؛  لل�صيد  �صكرا  الوطني(:  التحرير  جبهة  حلزب 
ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني.
�صيدي الرئي�ض  املحرتم،

ال�صيد وزير املالية املحرتم، 
ال�صادة الوزراء املحرتمون،

زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء اأ�صرة الإعالم املحرتمون،

ال�صادة  احل�صور،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

كلمة  ح�صراتكم  على  اأعر�ض  اأن  كثريا  ي�صعدين 
املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني بخ�صو�ض 

قانون املالية ل�صنة 2015، املعرو�ض على جمل�صنا املوقر.
اأود يف البداية اأن اأعرب عن �صكري وتقديري، للمجهودات 
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يف  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  بذلتها  التي  القيمة 
درا�صتها مل�صروع قانون املالية ل�صنة 2015، ولال�صتنتاجات 
اأ�صكر  كما  بها،  واأفادتنا  اإليها  تو�صلت  التي  واملالحظات 
احلكومة اأي�صا على العمل املعترب املبذول من اأجل اإعداد 

هذا القانون الهام.
�صيدي الرئي�ض،
ال�صادة احل�صور،

قانون  وتوجهات  حماور  اأهم  مناق�صة  يف  ال�صروع  قبل 
املالية ل�صنة 2015 الذي هو بني اأيدينا، ليفوت املجموعة 
هذا  اأن  تربز  اأن  الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية 
القانون قد اأحاطت بو�صعه ومبناق�صته يف الربملان جملة من 
املحطات الهامة والظروف التي ارتاأينا الوقوف عندها، ملا لها 
من عالقة وطيدة وعميقة بكثري من اخليارات التي ت�صمنها 

هذا القانون:
ال�صتني  بالذكرى  الحتفال  هي  املحطات،  هذه  اأوىل 
)60( لثورة الفاحت من نوفمرب اخلالدة واملجيدة، التي جعلتنا 
دولتنا  ظل  يف  والزدهار،  وال�صتقالل  باحلرية  اليوم  ننعم 

ال�صيدة واملعززة واملكرمة.
اإل  ي�صعنا  ل  فاإنه  جميعا،  علينا  الغالية  املنا�صبة  وبهذه 
�صهدائنا  اأرواح  على  وترحما  وخ�صوعاً  اإجالل  ننحني  اأن 
اهلل  اإىل  مت�صرعني  الطاهرة،  الزكية  الأرواح  تلك  الأبرار، 
مغفرته  وجزيل  رحمته  بوا�صع  يتغمدها  اأن  وتعاىل  �صبحانه 

واأن ينزلهم منازل الأنبياء وال�صاحلني.
نرتحم اأي�صا على اأرواح كل الذين فارقونا من املجاهدات 
قدموا  الذين  الربرة  اجلزائر  اأبناء  الأ�صاو�ض،  واملجاهدين 
الثورة،  اإبان  اجلزائر  ا�صتقالل  اأجل  من  والنفي�ض  النف�ض 
هذه  ننتهز  كما  ال�صتقالل،  بعد  دولتنا  بناء  اأجل  ومن 
املنا�صبة لتحية كل املجاهدات واملجاهدين الأبطال ولنقف 
تقدير لهم و�صكر وعرفان، داعني اهلل �صبحانه وتعاىل  وقفة 
اأن يرزقهم ال�صحة والعافية واأن يجعلنا عند ح�صن ظنهم بنا 

واأن يجنبنا كل تق�صري نحوهم.
التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  اأع�صاء  اإن 
عن  تتخلى  لن  اجلزائر  اأن  تاأكيدهم  يجددون  الوطني، 
الإبادة  جرائم  عن  الر�صمي  بالعتذار  فرن�صا  مطالبة 
حق  يف  ارتكبتها  التي  والتجهيل  والتعذيب  والتدمري 
�صرعيا  حقا  املطلب  هذا  ويعتربون  اجلزائري،  ال�صعب 
وتاريخيا و�صيا�صيا واأخالقيا، وجتدد املجموعة عرفانها لفخامة 

رئي�ض اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي جاهد 
نوفمرب  ومبادئ  ملثل  واأخل�ض  بالإميان  وحت�صن  الثورة  اأثناء 
املجاهدين،  رفاقه  مع  نوفمرب  ر�صالة  حمل  اليوم  ويوا�صل 
اآخذا بيد الأجيال، من اأجل عبور اجلزائر نحو اآفاق التقدم 

والزدهار والرفاهية للجميع.
ر�ض  اإىل  اجلزائري  ال�صعب  ندعو  املنطلق،  هذا  ومن 
�صفوفه من اأجل احلفاظ على مكت�صبات الأمة والت�صدي 

ملختلف التحديات التى تواجهها البالد. 
ثاين هذه املحطات، تتمثل يف الحتفال باليوم الوطني 
من  بقرار  اليوم،  هذا  وتكري�ض  اإر�صاء  كان  لقد  لالإعالم، 
فخامة رئي�ض اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، اإحقاق 
حق وتكرمي وتقدير لن�صاء ورجال اإعالمنا الوطني،  الذي 
ل نن�صى ما قاموا به من دور متميز وحا�صم اإبان ثورة  نوفمرب 
املظفرة، ومنذ ال�صتقالل حتى اليوم، ولزال اإعالمنا، مثلما 
كان دائما، مفخرة من مفاخر اجلزائر، بف�صل تعدده وتنوعه 

وحريته، فتحية لكل الإعالميني بهذه املنا�صبة ال�صعيدة.
اإن مناق�صتنا اليوم لن�ض قانون املالية ل�صنة 2015، يندرج 
تر�صيد  بهدف  والوطن،  ال�صعب  م�صالح  تتبع  اإطار،  يف 
اإنفاق املال العام، وتوفري البيئة املنا�صبة والآليات ال�صرورية، 
بالتعاون مع اجلهاز التنفيذي املوقر، لتج�صيد ال�صرتاتيجية 
الوطنية للتنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، وفق توجيهات برنامج 
فخامة رئي�ض اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة  الذي 
ندعو له بال�صحة والعافية، اأقول التوجيهات الرامية اإىل تعزيز 

ال�صلم والأمن والعدالة وت�صاوي الفر�ض بني اجلزائريني.
تربط  التي  الوطيدة  بالعالقة  نذكر  ال�صياق،  هذا  ويف 
بتعزيز  املتعلقة  اجلزائرية،  باملقاربة  ون�صيد  بالتنمية،  الأمن 
وامل�صاحلة  ال�صلم  ميثاق  بتبنيها  الوطنيني،  والأمن  ال�صلم 
لالإقالع  مالئم  ف�صاء  خلق  اأجل  من  وذلك  الوطنية، 
القت�صادي يف خمتلف القطاعات، ما مكن من قطع اأ�صواط 
والبنى  والتعليم،  وال�صحة،  وال�صكن،  العمل،  يف  هائلة 
ال�صتثمار؛  وجلب  وال�صناعة،  الغذائي،  والأمن  التحتية، 
خمتلف  بني  القيم  �ُصلم  ترتيب  امليثاق  اأعاد  هذا،  وفوق 
وحر�صا  ت�صاحما  اأكرث  بات  الذي  اجلزائري  املجتمع  فئات 
اأكرث �صالبة يف  ال�صمل، وبات  الوحدة والأخوة ومل  على 
رغم  الفنت،  من  نفورا  واأكرث  واملحن  التحديات  مواجهة 
التوتر  �صديد  و�صع  ظل  يف  ل�صيما  اإليها،  الداعني  كرثة 

وال�صطرابات الدولية والإقليمية.
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جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  توؤكد  الإطار،  هذا  يف 
هذا  م�صاعفة  على  العمل  �صرورة  على  الوطني،  التحرير 
ظل  يف  اجلزائري،  املجتمع  فئات  خمتلف  بني  احلر�ض 
وجود حتديات كبرية، تواجه ا�صتقرار اجلزائر واأمنها القومي 
دول  بع�ض  تعم  التي  الفو�صى  خلفية  على  �صعبها،  واأمان 
وكذا  الأ�صلحة،  وانت�صار  والقتتال  العنف  نتيجة  اجلوار، 
توتر الأو�صاع يف منطقة ال�صاحل وال�صحراء، والتي تتخبط 
اأمنية وتنموية خطرية،  تقتات عليها املنظمات  يف م�صاكل 
التغلغل  اإىل  ال�صاعية  الإرهابية،  والع�صابات  املتطرفة 
لتهريب  مقرا  وجعلها  الآمنة  املنطقة  هذه  يف  وال�صتيطان 

املخدرات ومرتعا لالإجرام العابر للحدود. 
الوطنية،  حدودنا  على  املرتدية  الأمنية  الأو�صاع  اإن 
التنويه  ماتوجب  بقدر  واليقظة،  واحلذر  احلر�ض  توجب 
اأمنها  باخليارات الأمنية التي تتبناها اجلزائر، للحفاظ على 
وامل�صاهمة يف احلفاظ على اأمن جريانها، والإ�صادة بكفاءات 
اأبناء اجلزائر، من اأفراد اجلي�ض الوطني ال�صعبي، �صليل جي�ض 
التحرير الوطني، الذين يرتكزون على اإرادة �صيا�صية فاعلة، 
ومواجهة كل حماولة  اجلزائر  اأمن  باملر�صاد حلماية  فيقفون 
لزعزعة ا�صتقرارها، اعتمادا على خربة طويلة، توجت جتربة 
ناجحة يف مكافحة الإرهاب، فاأ�صحت اليوم منهجا مرجعيا 

عامليا باعرتاف دويل.
جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  فاإن  ال�صياق،  هذا  ويف 
ووجوب  �صرورة  على  اأخرى،  مرة  توؤكد  الوطني،  التحرير 
من  يحتاجه  ما  كل  من  ال�صعبي،  الوطني  جي�صنا  متكني 
و�صائل وطاقات مادية وغريها وتوفري كل ما ي�صمح ب�صمان 

اأمن بلدنا.
الأمن  على  احلفاظ  يف  للجزائر  الفاعلة  امل�صاهمة  اإن 
الإقليمي يف منطقة ال�صاحل وال�صحراء، وو�صاطتها الفعالة 
من اأجل مل �صمل الإخوة الفرقاء يف مايل، ورعايتها للحوار 
ال�صالم  تخدم  مبادرة  لكل  وت�صجيعها  بينهم،  ال�صامل 
وامل�صاحلة، وجناحها يف حترير الرهائن، واإ�صرارها الكبري على 
ال�صنيع،  النهزامي  الفعل  هذا  وحتقري  الفدية،  دفع  جترمي 
ال�صمعة  وتوؤكد �صدق  للفخر والعتزاز،  هي مواقف تدعو 
الدولية الطيبة التي حتوز عليها ال�صيا�صة اخلارجية اجلزائرية، 
مكا�صب  حققت  التي  الحرتافية  دبلوما�صيتها  طريق  عن 

واإجنازات، يحفظها التاريخ الدبلوما�صي باأحرف من ذهب.
التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  توؤكد  وهنا، 

الوطني، دعمها الكامل وتقديرها التام لهوؤلء الدبلوما�صيني، 
وتدعو احلكومة اإىل التكفل الأف�صل بهم يف اخلارج ب�صريا 
ب�صوؤون جاليتنا  التكفل اجليد  بو�صعها  وماديا، حتى يكون 
م�صتذكرين  نوفمرب،  اأول  مبنا�صبة  نحييها  التي  اخلارج،  يف 

ماقدمته من ت�صحيات ج�صام خالل الثورة.
ال�صيد الرئي�ض،

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

اقت�صادية  باأزمة  الأخرية،  ال�صنوات  يف  ميّر  العامل  اإن 
الفقرية  الدول  ت�صتثن  املتطورة ومل  البلدان  خانقة، م�صت 
تداعياتها اخلطرية، على غرار  ت�صلم من  التي مل  والنامية، 
الهزات املالية وال�صطرابات امل�صرفية، والتدين الفظيع يف 
م�صتوى  على  بظالله  األقى  القت�صادي،   والن�صاط  النمو 

معي�صة الأفراد وا�صتقرار املجتمعات. 
ا�صتقرارها  على  احلفاظ  من  اجلزائر  متكن  فاإن  لذا، 
داخلية  مالية  بتوازنات  والتمتع  والجتماعي،  القت�صادي 
اإجنازاً حمرتما ي�صتحق  وخارجية مقبولة وحتى جّيدة، يعد 

التنويه، يف ظل ظروف دولية غاية يف ال�صعوبة والتعقيد.
لقانون  الرئي�صي  والتوجه  العام  ال�صياق  اأن  اإىل  وبالنظر 
اإىل  يهدف  للمناق�صة،  اأمامنا  املطروح   2015 ل�صنة  املالية 
دعمنا  نوؤكد  اأن  اإل  ي�صعنا  فال  الإجناز،  هذا  على  املحافظة 

لهذا امل�صعى.
اإن هذا القانون يتميز باأمرين مرتابطني وهما:

1 - اأنه ي�صكل اأول خطوة واأول اإجراء مايل وت�صريعي، 
لل�صروع يف تطبيق املخطط اخلما�صي 2015 - 2019 الذي 
مت عر�ض حمتواه وخطوطه العري�صة يف الربنامج النتخابي 
بوتفليقة،  العزيز   عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ض  لفخامة 
النتخابات  يف  اجلزائري  ال�صعب  عليه  �صادق  والذي 
الرئا�صية الفارطة، باعتباره برناجما طموحا ي�صعى اإىل و�صع 
القت�صاد  من  باجلزائر  بالنتقال  كفيلة  ا�صرتاتيجية،  اآليات 
على  يعتمد  متنوع،  اقت�صاد  اإىل  املحروقات  على  املبني 
احلديثة  والتكنولوجيات  ال�صناعات  ميادين  ال�صتثمار يف 
جديدة  م�صادر  لتوفري  القطاعات  من  وغريها  والفالحة 

للدخل الوطني.
2 - ي�صكل هذا القانون، تنفيذاً ملخطط عمل احلكومة 
واملالحظ  عليه،  و�صادقنا  الربملان  على  عر�صه  �صبق  الذي 
املالية  لقانون  العري�صة  اخلطوط  اأو  الرئي�صية  املحاور  اأن 
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احلايل، كانت قد وردت يف خمطط عمل احلكومة.
وعليه، فاإننا مب�صادقتنا على هذا القانون، نوؤكد مرة اأخرى 
العزيز  عبد  ال�صيد  فخامة  لربنامج  وتاأييدنا  ال�صابقة  مواقفنا 
املنبثق  رئي�ض اجلمهورية وخمطط عمل احلكومة  بوتفليقة، 

عنه. 
هدفني  القانون  هذا  خالل  من  احلكومة،  حددت  لقد 

حموريني وهما:
بـ: وهذا  وقوي  متنوع  اقت�صاد  بناء   -  1

- اللجوء اإىل اإعادة الت�صنيع وتكثيفه.

- تنمية الفالحة وتطوير عامل الريف.
- تثمني م�صادر الطاقة وتطويرها.

دخل  م�صدر  باعتبارها  ال�صياحة،  ترقية  على  العمل   -
هام.

وهذا  مت�صاعد  اقت�صادي  منو  حتقيق  على  العمل   -  2
عن طريق:

- تثبيت ودعم مكت�صبات املخططات ال�صابقة.
- حتقيق نقلة نوعية يف تهيئة الإقليم.

- العمل على الق�صاء نهائيا على اأزمة ال�صكن.
- ت�صجيع ال�صتثمار وتو�صيعه اإىل كافة القطاعات.

- خلق منا�صب �صغل دائمة والعمل على تقلي�ض ن�صبة 
البطالة.

ت�صمن  الطموحة،  الأهداف  هذه  جت�صيد  اأجل  ومن 
والتدابري  الإجراءات  من  هامة  جملة  احلايل،  املالية  قانون 

الت�صريعية، منها على �صبيل املثال:
ال�صناعة  ودعم  الإنتاج  وترقية  ال�صتثمار  ت�صجيع   -
الوطنية واإعادة بعث املوؤ�ص�صات الوطنية بربنامج جديد، مع 

مدها بالإمكانيات املادية الالزمة.
امتيازات  منح  منها:  حتفيزية  اإجراءات  عدة  �صن   -
من  اإعفاءات  اإقرار  مع  ال�صناعية،  لال�صتثمارات  �صريبية 
العمومية،  الأمالك  وحقوق  والإ�صهار  الت�صجيل  حقوق 

بالن�صبة لعقود امتياز العقارات يف املجال ال�صناعي.
والإعفاءات  المتيازات  من  العديد  على  الإبقاء   -
والتخفي�صات اجلبائية ل�صالح جمموعة هامة من الن�صاطات 

القت�صادية، وقطاعات اأخرى كالريا�صة وال�صحة وغريها.
تكفلها  اجلزائرية  الدولة  توا�صل  ذلك،  جانب  اإىل 
بال�صرائح اله�صة من املواطنني وذوي الدخل املحدود، عن 
الوا�صع،  ال�صتهالك  ذات  الأ�صا�صية  للمواد  دعمها  طريق 

مع تقدمي م�صاعدات هامة لها، وكذا تو�صيع نطاق الت�صامن 
الوطني لكل الفئات املحرومة وذات الحتياجات اخلا�صة 

وغريها.
اإن عزم احلكومة، من خالل هذا القانون، على الق�صاء 
واآليات  جديدة  �صيغ  باإحداث  ال�صكن،  اأزمة  على  نهائيا 
الجتماعية،   الفئات  لتطلعات خمتلف  ت�صتجيب  متنوعة، 
وال�صعي لتمكينها من احل�صول على ال�صكن، قرار ي�صتحق 
التنويه والإ�صادة، فهو ي�صكل لغة جديدة يتجاوز فيها هذا 
امللف مرحلة احللول الظرفية اإىل اأخرى جذرية، فال ي�صعنا 
التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  اأع�صاء  نحن، 

الوطني، اإل التنويه به والتعبري عن دعمنا له.  
�صّيدي الرئي�ض،
ال�صادة الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،
مبلغ  قّدر  قد   2015 ل�صنة  املالية  قانون  اأن  لقد لحظنا 
النفقات املتوقعة بحوايل 8.858.1 مليار دينار، وهذا بزيادة 

تقدر بـ 15.7 ٪، باملقارنة مع ال�صنة املا�صية 2014.
وعلمنا اأن زيادة حجم النفقات راجع اإىل زيادة يف حجم 
ميزانية الت�صيري بن�صبة 5.5 ٪ وزيادة ميزانية التجهيز بن�صبة 

.٪ 32.1
وهذا راجع بدوره اإىل املراجعة امل�صتمرة ل�صيا�صة الأجور 
وكذا  والعمالية،  الوظيفية  الأ�صالك  من  للكثري  والرواتب 
اإلغاء املادة 87 مكرر من القانون  النعكا�صات املالية لقرار 
رقم 90 – 11، املتعلق بعالقات العمل، والذي طاملا انتظرته 

الطبقة العمالية والأ�صالك الوظيفية الدنيا.
ورغم اأننا نرحب بكل زيادة مت�ض اأجور العمال الب�صطاء، 
لدورهم  اعتبارا  معي�صتهم،  م�صتوى  حت�صني  من  ومتكينهم 
ما ي�صكل اجلانب  الوطني، وهذا  بناء القت�صاد  الفعال يف 
اأنه  اإل  الت�صيري،  و ميزانية  النفقات  الإيجابي لرتفاع مبلغ 
ل ميكننا اإنكار التاأثري ال�صلبي لهذه الزيادات على اخلزينة 
الذي  الكبري  العجز  مبلغ  من  هذا  ويت�صح  العمومية، 

�صي�صجل خالل �صنة 2015.
فاإذا كان مبلغ النفقات يقدر بـ 8.858.1 مليار دينار، فاإن 
هذا  وبطرح  دينار،  مليار   4.684.6 بـ  يقدر  املداخيل  مبلغ 
من ذاك، �صنح�صل على مبلغ عجز يقدر بـ 4.173.4 مليار 
دينار، وهو ي�صكل ن�صبة 22.1 ٪ من الدخل الوطني اخلام.

النمو  ن�صبة  اأن  خا�صة  مقلقا،  عجزا  يجعله  ما  وهذا 
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القت�صادي املتوقعة ل�صنة 2015 تقدر بـ 3.42 ٪ وهي اأقل 
مما كان يتوقعه خمطط عمل احلكومة )4 ٪( واأقل من ن�صبة 

النمو ل�صنة 2014 وهي 3.60 ٪.
اإليها ن�صبة البطالة ون�صبة  اإن هذه املوؤ�صرات، اإذا اأ�صفنا 
اجلزائري،  الدينار  قيمة  يف  امل�صجل  والنخفا�ض  الت�صخم 
باملقارنة مع العمالت الأجنبية )الدولر والأورو(، كل ذلك 

له انعكا�صات �صلبية على القدرة ال�صرائية للمواطن.
اإن الإيجايبات التي ت�صمنها هذا القانون، والتي تدعو 
اإىل التفاوؤل خريا مب�صتقبل اجلزائر، ل متنع من دعوة احلكومة 
قدر  املوؤ�صرات  هذه  حالة  حت�صني  على  العمل  اإىل  املوقرة 
الإمكان، واحلر�ض على عدم تفاقمها، عند تنفيذها لقانون 
املالية، كما نلفت انتباه احلكومة اإىل خماوف توؤرقنا، نح�صرها 

فيما يلي: 
مع  املحروقات،  على  الدويل  الطلب  اإنخفا�ض   -  1
ا�صتمرار انخفا�ض الأ�صعار، ودخول م�صادر طاقوية جديدة 
عاملي  تكنولوجي  تطور  ظل  يف  ال�صر�صة،  املناف�صة  جمال 
م�صادر  لتنويع  قويا  حمفزا  الأمر  هذا  كون  رغم  مذهل، 

الدخل، بعيدا عن املحروقات كما اأ�صلفنا. 
ال�صلع  ل�صترياد  اأخرى  بعد  �صنة  امل�صتمر  التزايد   -  2
ال�صتهالكية، ومنها الغذائية وخا�صة ذات الطابع الكمايل.
فقد بلغ حجم ال�صترياد قرابة 66 مليار دولر، منها اأكرث 
من 55 مليار دولر للب�صائع و10.62 مليار للخدمات، هذا 
 ٪ 4.45 بن�صبة  الب�صائع  ا�صترياد  زيادة  يف  توقع  وجود  مع 

بالن�صبة ل�صنة 2015.
اإىل  ال�صترياد،  مبالغ  ارتفاع  ا�صتمرار  يوؤدي  اأن  نخ�صى 
ا�صتنزاف كافة مداخيل املحروقات، وت�صرر الإنتاج الوطني 

ونقل الرثوة اإىل قطاع طفيلي، ل فائدة ترجى منه.
الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  اإن 
ترى اأنه من اأجل حت�صني املناخ العام حلياة املواطنني وتوفري 
والجتماعي  القت�صادي  النمو  من  ملزيد  اأف�صل  �صروط 

والثقايف، تدعو احلكومة اإىل مراعاة التو�صيات التالية:
الجتماعية  الآفات  ملكافحة  اأكرب  بوترية  العمل   -
التي تنخر جمتمعنا  الر�صوة  كاملح�صوبية واملحاباة، وخا�صة 
كل  وجته�ض  �صخمة،  خ�صائر  الوطني  القت�صاد  وتكبد 

اجلهود املبذولة لتوفري مناخ جاد ومثمر لال�صتثمار.
الإداري،  الت�صيري  يف  البريوقراطية  مكافحة  موا�صلة   -
وت�صبب  القت�صاد  تكبل  التنمية،  معوقات  من  باعتبارها 

معاناة تنغ�ض على املواطنني حياتهم. 
- نثمن الإجراءات التي جاء بها هذا القانون، واملتمثلة 
يف الإعفاء من الطابع اجلبائي عن بع�ض الوثائق، كاجلن�صية 
وبطاقة التعريف الوطنية و�صحيفة ال�صوابق العدلية، وندعو 
اإىل بذل مزيد من اجلهود للقيام بت�صهيالت مماثلة يف قطاعات 

اأخرى، ل�صيما منها ذات ال�صلة بال�صتثمار.
الدخل  م�صادر  تنويع  يف  الدولة  توجه  اإجناح   اإن   -
الوطني، بعيدا عن املحروقات، كما اأ�صرنا اإىل ذلك �صالفا، 
يتطلب تفعيل قطاع ال�صياحة، وجعله من البدائل القوية؛ 
يف  القطاع،  على  القائمني  جهود  نثمن  ال�صياق،  هذا  ويف 
�صعيهم الدوؤوب ملوا�صلة جت�صيد املخطط التوجيهي للتهيئة 
وخلق  �صلة،  ذات  م�صاريع  اإطالق  طريق  عن  ال�صياحية، 
اإىل  وندعو  اخلدمات.  وحت�صني  جديدة،  �صياحية  اأقطاب 
وفعاليات  الوطنية  املوؤ�ص�صات  كافة  بني  والتعاون  التن�صيق 
الكربى، من  اأهدافه  للم�صاهمة يف حتقيق  املجتمع املدين، 

اأجل جعل اجلزائر وجهة �صياحية بامتياز. 
مل�صاكل  املنا�صبة  احللول  اإيجاد  اإىل  احلكومة  ندعو 
البطالة  بان�صغالته، عن طريق مكافحة  ال�صباب والهتمام 
التي مت�ض خمتلف فئاته، خا�صة اجلامعيني، وكذا ال�صرب 
يف  ت�صبب  التي  املخدرات  انت�صار  لوقف  حديد  من  بيد 
املدر�صي.  والت�صرب  والنحراف  والإجرام  العنف  انت�صار 
الرعاية  كل  الدولة  من  ي�صتحق  اجلزائري  ال�صباب  اإن 
موهوب،  �صباب  وهو  احلقيقي،  مالنا  راأ�ض  فهو  والهتمام، 
منها  العلمية  الدولية  املحافل  الكثري من  اجلزائر يف  �صّرف 
واأهنئ،  اأحيي  اأن  اإ�صمحوا يل  املنا�صبة،  وبهذه  والريا�صية؛ 
اأ�صالة عن نف�صي ونيابة عن اأع�صاء املجموعة الربملانية حلزب 
جبهة التحرير الوطني، �صباب فريق وفاق �صطيف الذي نال 
عن جدارة وا�صتحقاق كاأ�ض رابطة اأبطال اإفريقيا، ورفع راية 
اجلزائر يف اأكرب جتمع ريا�صي اإفريقي، اأدام اهلل اأفراح اجلزائر 

واأعز �صبابها البطل.
ال�صيدات  اأيتها  املحرتم،  الرئي�ض  �صيادة   - هي  تلكم 
اأيها ال�صادة احل�صور- كلمة املجموعة الربملانية حلزب جبهة 

التحرير الوطني. 
�صكرا لكم  على ح�صن ال�صتماع، عا�صت اجلزائر. 

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر زحايل، رئي�ض 
الكلمة  الوطني؛  التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة 
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الآن لل�صيد خل�صر �صيدي عثمان، رئي�ض املجموعة الربملانية 
حلزب التجمع الوطني الدميقراطي.

ال�سيد خل�سر �سيدي عثمان )رئي�ص املجموعة الربملانية 
�صيدي  �صكرا  الدميقراطي(:  الوطني  التجمع  حلزب 
ال�صالم  و  وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛ 

على اأ�صرف املر�صلني.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة الفا�صل،

ال�صيد معايل وزير املالية املحرتم ممثل احلكومة،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء والإطارات املرافقة لهم،

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

الأخوات و الإخوة احل�صور،
 ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صيدي الرئي�ض،
زميالتي، زمالئي،

لندلع  ال�صتني  الذكرى  اأيام  منذ  اجلزائر  اأحيت  لقد 
الثورة التحريرية، ويكت�صي هذا العيد معنى خا�صا، حيث 
الثورة  قيادة  اتخذته  الذي  التاريخي  القرار  فيه  ن�صتذكر 
اأن  الر�صيدة،  �صيا�صتها  بف�صل  اأيقنت  التي  اجلزائرية، 
وموحدة  قوية  بجبهة  اإل  تنجح  لن  التحرير  معركة  خو�ض 
من اأبناء ال�صعب اجلزائري، ملواجهة و حتدي الآلة القمعية 
ال�صتقالل  اأجيال  لتذكري  منا�صبة  اإنها  ال�صتعمارية. 
�صد  الأكرب  اجلهاد  ملحمة  �صنع  يف  الف�صل  باأن  املتعاقبة، 
اأعتى قوة اإ�صتعمارية �صهدها القرن، تعود اإىل اأولئك  الذين 
الق�صية  خدمة  اأجل  من  وجهدهم،  فكرهم  ع�صارة  قدموا 
الذي  املن�صود  الهدف  حتقيق  غاية  اإىل  العادلة،  الوطنية 
حريته  ل�صرتجاع  اأمثل،  كخيار  اجلزائري  ال�صعب  ارت�صاه 
اإذن من هذه املنا�صبة رمزا لتخليد كفاح  و�صيادته، لنجعل 
الغا�صم  الحتالل  من  �صنة   132 طيلة  اجلزائري  ال�صعب 
اأرواحهم  قدموا  الذين  الأبرار  ال�صهداء  فيها عهد  ولنجدد 
تفانيهم  من  وال�صتلهام  الوطن،  هذا  ون�صرة  لعزة  الزكية 
و�صمودهم وت�صحياتهم، للت�صلح بها، من اأجل احلفاظ على 
مقومات وحدة هذا الوطن والت�صدي لكل الد�صائ�ض التي 

حتاك �صد ال�صعب اجلزائري من الداخل و اخلارج.
اإن هذه املنا�صبة، حمطة جادة، نقّيم من خاللها م�صريتنا 
�صيا�صي  ا�صتقالل  ما مت حتقيقه من  للحفاظ على  ن�صعي  و 

باحلرية  ظلها  ال�صعب يف  ينعم  ومكت�صبات،  منجزات  ومن 
وال�صيادة والدميقراطية.

با�صم كل  اأتقدم  اأن  ي�صعدين  العظيمة،  املنا�صبة  وبهذه 
زمالئي، يف املجموعة الربملانية للتجمع الوطني الدميقراطي، 
املوىل  راجيا من  القلبية،  التهاين  باأجمل  اجلزائريني  لكافة 
عز وجل، اأن يعيده علينا واجلزائر تنعم بال�صتقرار، النمو، 

الرخاء و الزدهار.
نغتنم هذه الفر�صة لن�صكر كل اإطارات وزارة املجاهدين، 
وعلى راأ�صهم ال�صيد الوزير احلا�صر معنا، على كل ما قاموا 
الغالية  الذكرى  ن�صاطات لإحياء هذه  به من  ويقومون  به، 

علينا وتخليدها.
�صيدي الرئي�ض،

زميالتي، زمالئي،
ال�صيد  اإىل  العرفان  و  بال�صكر  اأتوجه  اأن  يل  اإ�صمحوا 
ملناق�صته،  جمل�صنا،  اإىل  املقدم  القانون  على  املالية،  وزير 
ال�صيدات  اإىل  والتقدير  بال�صكر  اأتوجه  اأن  يفوتني  ل  كما 
على  واملالية  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  اأع�صاء  وال�صادة 
التقرير التمهيدي الذي قدمته حول ن�ض القانون املت�صمن 
قانون املالية ل�صنة 2015؛ ال�صكر مو�صول كذلك اإىل كافة 

الزميالت  والزمالء على تدخالتهم القّيمة  واملفيدة.
نحن يف التجمع الوطني الدميقراطي، ندرك متام الإدراك 
املخاطر املحيطة بالقت�صاد الوطني، منها ماهو داخلي ومنها 
ما هو خارجي، وقد يكون له تاأثريات �صلبية على اقت�صادنا.

- كحالة الركود القت�صادي يف منطقة اليورو.
- تباطوؤ النمو القت�صادي يف البلدان النا�صئة.

- التبعية  �صبه الكلية للمحروقات و ال�صعف امل�صجل 
يف تنويع املنتوج الوطني خارج  املحروقات.

كما لحظنا يف الأ�صهر القليلة املا�صية، تدهورا حم�صو�صا 
والذي  الدولية،  الأ�صواق  م�صتوى  على  النفط  اأ�صعار  يف 

�صيكون له اآثار �صلبية على الو�صعية املالية لبالدنا.
املناق�صة  بعد   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  مناق�صة  تاأتي 
– 2019 الذي   2015 وامل�صادقة على املخطط اخلما�صي 
بوتفليقة  العزيز  املجاهد عبد  رئي�ض اجلمهورية،  اأقره فخامة 
والذي زكاه ال�صعب، من اأجل ا�صتقرار البالد وا�صتكمال 

برنامج التنمية.
�صيدي الرئي�ض،

معايل وزير املالية،



63

الدورة اخلريفية 2014         جمل�ص الأمة                      العدد: 05

املوافق 11 نوفمرب 2014 الثالثاء 18 حمرم 1436          

 اإن املجموعة الربملانية للتجمع الوطني الدميقراطي، تعتز 
بكل املكا�صب التي حققتها بالدنا، و باخل�صو�ض ح�صيلة 3 
خما�صيات من الإجنازات وتطور البالد على كافة الأ�صعدة 
ينعم  التي  الثقافية،  و  ال�صيا�صية  الجتماعية،  القت�صادية، 

بها اليوم املواطن.
الظروف  نن�صى  ل  الدميقراطي  الوطني  التجمع  يف  اإننا 
اأ�ص�ض الدولة  ال�صعبة التي مرت بها اجلزائر، حينها كانت 
تام،  �صلل  حالة  يف  الوطني  والقت�صاد  بالنهيار  مهددة 
الإرهاب  فعله  وما  ال�صتقرار  عدم  خمربة،  املوؤ�ص�صات 

الهمجي من �صرر للبالد و العباد. 
 �صيدي الرئي�ض،

زميالتي، زمالئي،
لأو�صاع  الدميقراطي  الوطني  التجمع  يف  نظرتنا  اإن 
البالد وما حتقق من اإجنازات، تت�صم باملو�صوعية والعقالنية، 
التي  الأبواق  بع�ض  طرف  من  اليوم  ن�صمعه  ملا  ون�صتغرب 
وت�صويق  للحقيقة،  املتعمد  بالتنكر  ال�صرب،  خارج  تغرد 
ال�صورة  وت�صويد  املنطق  ول  العقل  يقبلها  ل  خلطابات 

وتعميم الياأ�ض والبوؤ�ض وتزييف احلقائق.
�صورة  اإعطاء  لهوؤلء  يحق  هل  نقول،  املجال  هذا  و يف 

معاك�صة ملا هي عليه التنمية التي ينعم بها ال�صعب؟
التي  والنوعية  الكبرية  القفزات  تنكر  لهم  ميكن  هل 

حققتها البالد من منجزات يف جمال املن�صاآت القاعدية؟
هل ميكن لهم عدم روؤية امل�صاريع الجتماعية ال�صخمة 

التي اأجنزت؟
يف  حقيقية  ثورة  هناك  باأن  الإقرار  عدم  لهم  ميكن  هل 

جمال ال�صكن؟
قطاع  يف  البالد  اإليه  و�صلت  ملا  التنكر  لهم  ميكن  هل 

التعليم ب�صتى اأطواره؟
هل ميكن لهوؤلء الت�صكيك فيما حتقق يف جمال ال�صحة 

العمومية، وجمانيتها؟ 
غري اأننا نتعجب ملا نقراأه ون�صمعه اليوم يف اإعطاء �صورة 
القطاع  هذا  يعرفه  الذي  الواقع  تعك�ض  ول  حقيقية،  غري 

باخل�صو�ض يف هذه املرحلة  بالذات.
ت�صتحق  التي  النتائج  الواقع  اأر�ض  على  يلم�صوا  اأمل 
اأجل  من  وهذا  الفالحية  التنمية  اإليه  و�صلت  ملا  التنويه 

ال�صيادة الغذائية الوطنية؟
يعرفها  التي  اجلديدة  والروح  الديناميكية  اأمل يالحظوا 

قطاع ال�صناعة من اأجل النهو�ض به؟
�صيدي الرئي�ض،

معايل وزير املالية،
اإن املجموعة الربملانية للتجمع الوطني الدميقراطي تثمن 
عاليا كل الإجنازات التي حققتها البالد يف �صتى امليادين، 
يف  نقائ�ض  هناك  اأن  عقدة،  ودون  كذلك  نقول  اأننا  غري 

التنفيذ لبد من تداركها.
الذي عر�صته احلكومة   2015 ل�صنة  املالية  قانون  يتميز 
اأع�صاء جمل�صنا املوقر، بكونه يندرج �صمن م�صعى  وناق�صه 
تنفيذ املخطط اخلما�صي 2015 - 2019 والهادف اإىل حتقيق 
غري  اجلباية  مداخيل  حت�صني  بالتنوع،  يت�صم  اقت�صادي  منو 
ال�صادرات  ترقية  جديدة،  �صغل  منا�صب  خلق  البرتولية، 

وكذا تقلي�ض التدهور البيئي.
العديد   2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  مل�صنا يف  وقد 

من اجلوانب الإيجابية، ن�صري اإىل بع�صها فيما يلي:
ال�صتثمار  ت�صجيع  جمال  يف  ي�صتمر  الدولة  جمهود  اأن 
اإقرار  خالل  من  العمل،  ومنا�صب  للرثوة  واملن�صئ  املنتج، 
تدابري واإجراءات حتفيزية عديدة ومتنوعة، ت�صب يف خدمة 
القت�صاد  تنويع  اأجل  من  كله  وهذا  والإنتاج،  ال�صتثمار 
الوطني مبا فيها )اإعفاءات �صريبية، حقوق الت�صجيل، حق 
امتياز الأرا�صي، تكفل اخلزينة بالفوائد وحتفي�صها، الفوائد 
البنكية، امتيازات جبائية( وغريها من المتيازات الأخرى.
اإعداد  اإن  واملايل،  الكلي  القت�صادي  ال�صعيد  وعلى 
مرجعي  اأ�صا�ض  على   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع 
دولر  و100  دولرا   37 عند  اخلام  النفط  برميل  ل�صعر 
للدولر  دينارا   79 عند  ال�صرف  ومعدل  ال�صوق،  ل�صعر 
يف  ثقتها  وعدم  الدولة  حر�ض  يوؤكد  الواحد،  الأمريكي 
تقلبات الأ�صواق، وكل ذلك يف ظل �صياق اقت�صادي دويل، 
مازالت تطبعة الريبة و ال�صك، حول اآفاق النمو، �صواء يف 

البلدان املتقدمة اأو النا�صئة على حد �صواء.
اإن ارتفاع نفقات التجهيز مبعدل )32.1 ٪( مقارنة بال�صنة 
اإيجابي مبا�صر على  اأثر  املن�صرمة، �صيكون له حتما،  املالية 
اخل�صو�ض  وجه  وعلى  احلايل،  القت�صادي  والو�صع  النمو، 
وكذا  والت�صغيل  العمومية  والأ�صغال  البناء  قطاعات  يف 
القدرة ال�صرائية للمواطن؛ وكلها عنا�صر مهمة واأ�صا�ض اأي 

تنمية تعتمد على نظرة م�صتقبلية.
اإننا يف »الأرندي« نثمن اإلغاء املادة 87 مكرر من القانون 
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رقم 11/90   ، واملتعلق بعالقات العمل، وما يرتتب عنه 
من حتيني لالأجر الوطني الأدنى امل�صمون، مما ي�صكل  بحق  
للمواطن،  ال�صرائية  القدرة  تعزيز  �صاأنه  من  كبريا  مك�صبا 
خا�صة لدى ذوي الدخل املحدود يف خمتلف القطاعات، 
كما يدل على جّدية احلكومة وال�صركاء الجتماعيني، يف 

التعاطي مع تطلعات عمالنا.
عنه  اأعلن  والذي  النفقة"  "�صندوق  ا�صتحداث  اإن 
للمراأة،  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة 
اأفراد  بني  الوطني  الت�صامن  على  الدولة  حر�ض  يعك�ض 
الأمة، فهو ي�صب اأول و اآخرا يف م�صلحة الطفل املح�صون، 

حتى ل يبقى اأ�صريا ملتاهات ق�صائية ل ذنب له فيها.
 اإن ن�صيب التحويالت الجتماعية و البالغة 20 ٪ من 
لل�صيا�صة  التوجه احلقيقي  يعرب حقيقة عن  الدولة،  ميزانية 
تخ�ص�ض  التي  البلدان  هي  قليلة  اإذ  لبلدنا؛  الجتماعية 
جمهودا كهذا لفائدة مواطنيها و اجلميع يعلم حول ما يدور 
حولنا يف مناطق العامل، يف انتهاج �صيا�صة التق�صف وما اجنر 
عنها من احتجاجات يف كل مناطق املعمورة، وباخل�صو�ض 
انتقادات  حمل  بلدنا  جعل  مما  الأوروبية،  الدول  يف 
املوؤ�ص�صات املالية الدولية، التي دعت يف اأكرث من مرة، اإىل 
تقلي�ض حجم هاته التحويالت، املوجهة اأ�صا�صا لدعم املواد 
املتقاعدين،   دعم  ال�صغل،  ال�صحة،  ال�صكن،  الأ�صا�صية، 
الغذائية،  املنحة  للمعا�صات،  ال�صندوق  الحتياطي  املنح، 

الكتب  و غريها.
للخزينة   اخلا�صة  ال�صناديق  مدونة  تطهري  موا�صلة  اإن 
من  العديد  الربملان يف  لأع�صاء  ملحا  مطلبا  �صكل  والذي 
املنا�صبات قد وجد تعبريا له يف م�صروع قانون املالية ل�صنة 
وذلك ب�صن اإجراءات، من �صاأنها اإدخال املزيد من  2015؛ 

ال�صفافية   وال�صرامة يف ت�صيري هذه ال�صناديق.
اإن ترخي�ض القرو�ض ال�صتهالكية املوجهة - ح�صريا- 
ترقية  يف  �صي�صاهم  الوطني،  املنتوج  اقتناء  ق�صد  لالأ�صر، 
تفعيل  اأدوات  من  هو  القر�ض  اأن  باعتبار  الوطني،  الإنتاج 
احلكومة  تعهدات  يرتجم  كما  للبالد،  القت�صادي  النمو 
اإعادة  لتو�صيات الثالثية اخلام�صة ع�صرة )15(، بخ�صو�ض 

اإدراج القر�ض ال�صتهالكي. 
اأما على ال�صعيد الإقليمي، فنحن يف »الأرندي« فخورون 
م�صت�صارا  بلدنا،  يلعبه  الذي  املرموق  الدبلوما�صي  بالدور 
الدميقراطي  ملك�صبها  نرتاح  التي  تون�ض  للجارة  ن�صوحا 

اجلديد، املتمثل يف جناحها يف املوعد النتخابي الأخري، كما 
ثابتة اخلطى التي يقودها بلدنا بني  الو�صاطة  نثمن م�صاعي 

الإخوة الفرقاء يف مايل.
هذا الدور املحوري، املنفرد به بلدنا، الرامي اإىل ال�صرورة 
املنطقة، لن  ال�صالم والتنمية يف  امللحة لرتقية ال�صتقرار و 
بال�صحراء  املغربي  ال�صتعمار  ت�صفية  تتج�صد  مل  ما  يتاأتى 
تطبيقا  املتحدة،  الأمم  تقع على عاتق منظمة  والتي  الغربية 

للوائح اجلمعية العامة وجمل�ض الأمن الدوليني.
فاجلزائر  املحرتم،  الرئي�ض  �صيدي  ال�صدد،  هذا  ويف 
 27 املادة  وبحكم  التاريخي،  ن�صالها  بحكم  املت�صامنة، 
التحرر  لأجل  املكافحة  ال�صعوب  مع جميع  د�صتورها،  من 
موقفها  عن  يثنيها  لن  امل�صري،  تقرير  يف  احلق  و  ال�صيا�صي 
الثابت هذا، ونقول ل �صطحات و ل قالقل النظام املغربي 

الذي األفنا اأن ن�صمع جعجعته  و ل نرى له طحينا.
وبهذه املنا�صبة نتوجه، بتحية اإخال�ض، وعرفان وتقدير، 

لقوات الأمن مبختلف اأ�صالكه،
جي�ض  �صليل  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ض  راأ�صها  وعلى 
حماية  اأجل  من  ت�صحيات  من  يقدمونه  ما  على  التحرير، 
و�صالمة والدفاع عن هذا الوطن العزيز على كل اجلزائريات 
واجلزائريني و�صون اأمنه واأمان مواطنيه، و دحر اأي حماولة 
من  �صواء  ا�صتقراره،  ت�صتهدف  زعزعة  و  ل�صرب  يائ�صة 

الداخل اأو اخلارج.
ال�صيد الرئي�ض،

معايل وزير املالية،
اإن املجموعة الربملانية للتجمع الوطني الدميقراطي تتوجه 

للحكومة بالتو�صيات التالية:
الإن�صان، و تثمني الر�صيد الب�صري  يف  ال�صتثمار   -  1

الذي يعترب اأ�صا�ض اأي تنمية.
وتوفري  الرتبية  يخ�ض  فيما  اإ�صالحات  اإدخال   -  2

الإمكانات و ف�صح املجال للبحث العلمي.
3 - تطوير املنظومة ال�صحية، ومرافقة وت�صجيع القائمني 
والتكفل  الأداء  يف  اخلدمة  لتح�صني  القطاع،  هذا  على 

الأح�صن باملر�صى.
4 - ترقية ال�صباب واملراأة و اإتاحة الفر�ض اأمام الكفاءات.
الالزمة  الإمكانيات  ومنح  الريا�صية  املمار�صة  ت�صجيع   -  5
املحرتفة،  والأندية  الوطنية  للمنتخبات  وال�صرورية، 

باخل�صو�ض يف امل�صاركات اجلهوية والدولية.
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على  والق�صاء  ناجعة  عمومية  خدمة  �صمان   -  6
البريوقراطية واإزالتها.

اأ�صكال الف�صاد من تبديد و هدر للمال  7 - حماربة كل 
العام بفعالية.

البالد  يف  الت�صنيع  واإعادة  نا�صىء،  اقت�صاد  بناء   -  8
ورفع العراقيل واإعطاء نف�ض جديد، لهذا القطاع احليوي، ملا 
يكت�صيه من اأهمية يف دفع عجلة التنمية يف البالد، و اجلميع 

يعلم ما كان عليه هذا القطاع.
منازع  ودون  احلقيقي  املحرك  الفالحة  تعترب   -  9
للتنمية، ملا تزخر به بالدنا من موؤهالت طبيعية، متكنها من 
الو�صول وبدون عناء لالكتفاء الذاتي، وتوفري كل حاجيات 
البالد؛ وبالنظر للنتائج احل�صنة املحققة يف الع�صرية الأخرية، 
لذا نو�صي احلكومة مبوا�صلة املجهودات و توفري الإمكانيات 

ال�صرورية والالزمة لهذا القطاع، ليلعب الدور املنوط به.
وموا�صلة  الجتماعي،  الت�صامن  روابط  تعزيز   -  10
وا�صتكمال  وبلوغ  ال�صكن  يخ�ض  فيما  املنتهجة،  ال�صيا�صة 
املعي�صي  املحيط  حت�صني  و  اآجالها  يف  امل�صطرة  الربامج 

للمواطن.
وحمايتها. للمجتمع  اله�صة  بالفئات  التكفل   -  11

املنظومة الوطنية للتقاعد. دميومة  �صمان   -  12
قانون  يف  النظر  باإعادة  احلكومة،  نو�صي  الأخري،  يف  و 
اأ�صحاب  من  الكثري  اعتربه  الذي  العمومية،  ال�صفقات 

الخت�صا�ض املت�صبب الرئي�ض يف كبح وترية التنمية.
�صيدي الرئي�ض،

زميالتي زمالئي،
الوطني  للتجمع  الربملانية  املجموعة  دعم  جندد 
ونوؤكد  القانون،  مل�صروع  املطلق  تاأييدنا  ونعلن  الدميقراطي، 
على دعمنا لكل الإجراءات و التدابري التي حملها، راجيا 

للحكومة كل التوفيق.
اأ�صكركم على ح�صن الإ�صغاء واملتابعة.

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  اخلري،  فيه  ملا  اهلل  وفقكم 
تعاىل وبركاته. 

عثمان،  �صيدي  خل�صر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
رئي�ض املجموعة الربملانية حلزب التجمع الوطني الدميقراطي؛ 
املجموعة  ممثل  قري�صي،  الكرمي  عبد  لل�صيد  الآن  والكلمة 

الربملانية للثلث الرئا�صي.

الربملانية  املجموعة  )ممثل  قري�سي  الكرمي  عبد  ال�سيد 
اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  الرئا�سي(:  للثلث 

الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.
ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير املالية،
معايل الوزيرتني وال�صادة الوزراء والإطارات املرافقة لهم،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ب�صم رئي�ض واأع�صاء املجموعة الربملانية للثلث الرئا�صي، 
ي�صعدين اأن اأكون ناطقا با�صمهم، ملناق�صة قانون املالية ل�صنة 

فاأقول:  2015
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة،
العر�ض  على  و�صكر  الأمن  على  وحمد  بالأعياد  تهنئة 

وثناء على التقرير واملداخالت.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة،
اأ�صهر  بعد   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  اليوم  نناق�ض 
احلكومة،  عمل  خمطط  على  وامل�صادقة  املناق�صة  من  قليلة 
التي  احللول  واقرتح  املختلفة،  القطاعات  اأو�صاع  قيم  الذي 
الكربى  امل�صاريع  اإجناح  على  قادرة  اأنها  فيها  احلكومة  راأت 
من  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  بها  نادى  التي  لالإ�صالحات 
اجلزائري  ال�صعب  زكاه  الذي  النتخابي،  برناجمه  خالل 
فخامته  فيه  ركز  حيث  املا�صي،  اأفريل   17 انتخابات  يف 
الوطنية،  امل�صاحلة  ترقية  عرب  وال�صلم،  الأمن  ا�صتتباب  على 
وامل�صي قدما يف اإ�صالح دواليب احلكم، وتعزيز دولة القانون، 
وموا�صلة التنمية القت�صادية والجتماعية، وحماربة الف�صاد 
وامل�صا�ض باملمتلكات العمومية والآفات الجتماعية، وبلوغ 
جمتمع ي�صوده الهدوء والطماأنينة ويتحكم فيه القانون وحده؛ 
موؤكدين على احلكومة �صرورة بذل اجلهود لتنفيذه وجت�صيده 
على اأر�ض الواقع، خالل خم�ض �صنوات القادمة، مع مراعاة 

الرت�صيد املحكم للمال العام، واملراقبة ال�صارمة للنفقات.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة،
ياأتي هذا القانون �صمن تنفيذ  الربنامج اخلما�صي 2015 
- 2019، وينبثق من خمطط عمل احلكومة الذي اأكد على 
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الطابع الجتماعي والقت�صادي للدولة، ويرمي هذا القانون 
اإىل ت�صييد اقت�صاد نا�صئ وداعم للنمو، يهدف اإىل ما يلي:

�صرورة  مع  ومتنوع،  مّطرد  اقت�صادي  منو  حتقيق   -  1
ال�صغرية  ال�صناعات  دعم  طريق  عن  الواردات،  كبح 
مع  بال�صراكة  الكبرية  ال�صناعات  وتوطني  واملتو�صطة، 
ال�صيارات، و�صناعة  الأجنبي )على غرار �صناعة  امل�صتثمر 
قطع الغيار و�صناعة احلوا�صيب وغريها...( باعتبار ال�صناعة 
اأن  يجب  ولذا  اقت�صاد؛  لأي  الأ�صا�صي  والبناء  الهيكل 
يحظى هذا القطاع باهتمام كبري، واأن نهيئ له بيئة ال�صتثمار 
على  الكافية،  املالية  العتمادات  له  وتخ�ص�ض  اجلاذبة، 
املدى املتو�صط والطويل، على النحو الذي يف�صي اإىل قيام 
العاملية،  الأ�صواق  ملتطلبات  ت�صتجيب  تناف�صية،  �صناعات 
قطاع  خارج  ال�صادرات  تنويع  يف  ذاته  الوقت  يف  وت�صاهم 
املحروقات، الأمر الذي من �صاأنه توفري مزيد من املداخيل 
بالعملة الأجنبية، كما اأن التحولت والظروف القت�صادية 
العاملية تتيح الكثري من الفر�ض، وتهيئ العديد من الظروف 
لتطوير القطاع ال�صناعي، وفقا ملتطلبات الوقت وا�صتغالل 
طريق  عن  وذلك  املجال،  هذا  يف  املتطورة  التكنولوجيا 
التواأمة اأو �صيا�صة الندماج اجلزئي اأو الكلي مع ال�صركات 

واملوؤ�ص�صات يف الدول ال�صديقة واحلليفة.
ويقت�صي  املحروقات،  خارج  ال�صادرات  ترقية   -  2
موا�صلة  خالل  من  الإنتاجية،  الهياكل  وتطوير  تنمية  هذا 
الأمن  عتبة  لبلوغ  الفالحي،  بالإنتاج  للنهو�ض  اجلهود 
ا�صتمرار  خالل  من  ا�صرتاتيجيا،  هدفا  باعتبارها  الغذائي، 
ال�صياحي،  الن�صاط  تكوير  اأهمية  اإىل  اإ�صافة  املايل،  الدعم 
النمو  معدلت  تعزيز  يف  ت�صاهم  متميزة،  �صناعة  باعتباره 
مع  املتوازية،  القت�صادية  للتنمية  وحمققة  القت�صادي، 

�صرورة تو�صيع ال�صتثمار يف قطاع اخلدمات.
اأن  على  والعمل  دائمة،  �صغل  منا�صب  خلق   -  3

تكون هذه الوظائف خارج قطاع الوظيف العمومي.
الدولة  بذلت  وقد  الب�صري،  املال  راأ�ض  تثمني   -  4
املدار�ض  اإجناز  يف  ل�صيما  املجال،  هذا  يف  جبارة  جهودا 
جند  املقابل  ويف  واجلامعات،  التكوين  وموؤ�ص�صات 
التكوين؛  لتقدمي عملية  متاأنية،  لوقفة  ما�صة  بحاجة  اأنف�صنا 
وفقا  التعليمية،  ال�صيا�صات  توجيه  اأهمية  تقت�صي  فاملرحلة 
الحتياجات  حتديد  خالل  من  امل�صتهدفة،  التنمية  خلطط 
واخلربات املطلوب توفريها، واإعداد الأنظمة واملناهج لرتقية 

ذات  البحثية  امل�صاريع  على  والرتكيز  الب�صري،  املورد  اأداء 
ال�صلة بالتنمية القت�صادية والجتماعية، مع �صرورة متويل 
جزء منها )يعني من امل�صاريع البحثية( من قبل املوؤ�ص�صات 

وال�صركات القت�صادية.
مع  امليزانية،  موارد  يف  العادية  املداخيل  حت�صني   -  5
اأن�صطة  ل�صبط  وجمركية  �صريبية  �صيا�صة  تبني  �صرورة 
حماربة  ق�صد  وطنية  ا�صرتاتيجية  واعتماد  ال�صترياد، 
اجلبائية،  املراقبة  تعميق  خالل  من  ال�صريبي،  التهرب 
وتطوير نظام املعلومات اجلبائي، اإ�صافة اإىل اأهمية ن�صر الوعي 

ال�صريبي.
التدهور  وتكلفة  البيئي،  التدهور  تكلفة  تقلي�ض   -  6

ال�صحي الناجت عن ال�صتهالك ال�صناعي،
الأمن  على  باملحافظة  اإل  الربنامج  هذا  بلوغ  يتاأتى  ول 
وال�صتقرار وتوفري مناخ ا�صتثماري وذلك بتكييف القوانني 

ح�صب املرحلة التي نعي�صها.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة،
جاء قانون املالية ل�صنة 2015 تقريبا بنف�ض التوجه لقانون 
املالية ل�صنة 2014، فقد مت الإبقاء على بع�ض املوؤ�صرات يف 
ال�صعر  على  الإبقاء  يف  اخل�صو�ض  على  واملتمثلة  تاأطريه 
ومعدل  اأمريكيا  دولرا   37 عند  للبرتول  اجلبائي  املرجعي 
ال�صرف عند 79 دج للدولر الأمريكي الواحد، بانخفا�ض 
يقدر بـ 3 دج عن ال�صنوات القليلة املا�صية بعد اأن كان 76 

دج للدولر الأمريكي.
كما اأن هذا القانون مل يظهر معدل �صرف بقية العمالت، 
املالية  املعامالت  معظم  بها  تتم  التي  الأورو  عملة  خا�صة 
القت�صادية يف اجلزائر خالفا للدولر الأمريكي؛ لكن ويف 
ظل عدم ا�صتقرار الأ�صواق العاملية، فاإننا نرى �صرورة تنوع 
على  الرتكيز  دون  بها،  نتعامل  التي  الأجنبية  العمالت 
عملة واحدة بالن�صبة لعملية ا�صتثمار الفوائ�ض البرتولية يف 
ما  ب�صبب  ملا لذلك من خماطر،  الدولية،  الأجنبية  البنوك 

يلحق بهذه العملة اأو تلك.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة،
املجموعة  اأع�صاء  نحن  ننوه،  �صبق،  ما  كل  من  اإنطالقا 
قبل  من  املتخذة  التدابري  بكل  الرئا�صي،  للثلث  الربملانية 
لن�صغالت  وفقا  كانت  والتي  القانون،  هذا  يف  احلكومة 
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ولعل  وال�صتقرار،  والأمن  الكرمية  للحياة  التواق  املواطن 
اأهم هذه الإجراءات هو اإلغاء املادة 87 مكرر، وال�صتمرار 
يف دعم املواد ذات ال�صتهالك الوا�صع )كاحلبوب والزيت 
اإدراج  واإعادة  الطاقوية  واملواد  واملاء  واحلليب(  وال�صكر 
املواطنني يف  والعمل على م�صاعدة  القر�ض ال�صتهالكي، 
جمال الرتبية الوطنية، وال�صحة، والتعليم العايل، وال�صكن، 
وال�صمان الجتماعي، وموا�صلة ال�صيا�صة الجتماعية التي 
والأثر  اخلا�صة،  الحتياجات  بذوي  كالتكفل  ننتهجها، 
امل�صمون،  القاعدي  الوطني  الأجر  تعريف  ملراجعة  املايل 
واملتقاعدين،  ال�صن  يف  الكبار  الأ�صخا�ض  حماية  وجهاز 
وال�صندوق  املحتاجني،  والتالميذ  املعاقني  والأ�صخا�ض 
بالريا�صة  الهتمام  نثمن  كما  احلا�صنات،  بالن�صاء  اخلا�ض 
املحرتفة؛ لكن كيف ت�صتفيد الأندية والريا�صات الأخرى 

من دعم الدولة؟
اإننا نرحب بالتدابري اجلديدة التي جاء بها هذا امل�صروع 
ن�صاطات  وحتفيز  ال�صتثمار  ت�صجيع  اإىل  تهدف  والتي 
الإجراءات  وتب�صيط  ال�صريبي،  العبء  وتخفي�ض  الإنتاج، 
نثمن  كما  ال�صريبي؛  الغ�ض  وحماربة  واجلمركية،  اجلبائية 
من  تقلل  لأنها  اخلارجي،  الدين  دفع  يف  الدولة  �صيا�صة 

التبعية وال�صغوط من اخلارج.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة،
طبعا هناك جمموعة من املالحظات التي �صوف نتطرق 

اإليها ثم جمموعة من املقرتحات؛ لدينا ت�صع مالحظات:
 ٪ 3.42 اإىل  النمو  ن�صبة  ت�صل  اأن  املتوقع  من   -  1
يف �صنة 2015، تباطوؤا طفيفا باملقارنة مع �صنة 2014 يقدر 
بـ - 0.2 نقطة مئوية، يرجع اإىل التباطوؤ يف منو القيمة امل�صافة 
يف القطاعات غري البرتولية، وهي نقطة ال�صعف الأ�صا�صية، 
اأ�صعار املحروقات،  اأعلى  ويتوقف هذا النمو املفرت�ض على 
وهو غري م�صمون ب�صبب التذبذب يف الأ�صعار، كما لوحظ 

يف املدة الأخرية.
4 ٪ ن�صبة الت�صخم، وي�صمى هذا  القانون عن  2 - حتدث 

بالت�صخم امل�صتورد، وهو مر�صح لالرتفاع حتت عاملني اثنني:
واخلدمات  ال�صلع  على  الداخلي  الطلب  ارتفاع    - اأ 

الأجنبية؛
اأ�صعار  ارتفاع  اإىل  املحروقات  �صعر  ارتفاع  يوؤدي   - ب 
الواردات، حيث تتبخر الفوائ�ض املحققة نتيجة ارتفاع اأ�صعار 

ال�صادرات، ب�صبب الرتفاع املوازي لأ�صعار الواردات.
بني  ال�صلبي  ال�صرف  �صعر  فارق  هذا،  كل  اإىل  ي�صاف 
بالأورو،  امل�صعرة  والواردات  بالدولر  امل�صعرة  ال�صادرات 
 2 اأكرث من  اإىل  ال�صلبي  الفارق  يرتفع هذا  اأن  حيث ميكن 

مليار دولر، وهو مبلغ �صخم.
واردات  ارتفاع  ا�صتمرار  عن  اأي�صا  القانون  حتدث   -  3
الكبري  اخلطر  فاإن  ال�صاأن  هذا  اأنواعها: ويف  مبختلف  ال�صلع 
هو ارتفاع الطلب املحلي على م�صتقات البرتول وخمتلف 
دعم  من  كبريا  ق�صطا  تنال  وكلها  الطاقوية،  املواد  اأنواع 
الأ�صعار، ويف حالة ما اإذا ا�صتمر هذا الو�صع، �صنتحول اإىل 
ال�صترياد بدل الت�صدير، مما �صيوؤدي اإىل تدهور الإيرادات.

املتواجدة  الأجنبية  بالبنوك  يتعلق  فيما  اأما   -  4
البلد  يف  املوجودة  الأ�صلية  لبنوكها  فروع  وهي  باجلزائر، 
و�صلت  واأين  الفروع؟  هذه  اإدارة  م�صتوى  ماهو  الأم، 
البنوك؟  اأداء  تقييم  يف  ت�صاهم  وكيف  حما�صبتها؟  عملية 

يدفعنا هذا اإىل طرح الت�صاوؤلت الآتية:
الأجنبية  العمالت  �صرف  �صعر  يتحدد  كيف   -  5
والتدابري  الإجراءات  جدوى  وما  اجلزائرية؟  ال�صوق  يف 
اخلدمات  ترقية  لغر�ض  امل�صريف،  اجلهاز  لع�صرنة  املتخذة 
املالية ال�صخمة خارج الدائرة  املبالغ  امل�صرفية، وا�صتقطاب 
امل�صرفية؟ وهل من تقدير مو�صوعي لها؟ ثم اإىل اأي مدى 
من  واملطلوبة  املعرو�صة  الكميات  يف  التحكم  ن�صتطيع 
ن�صبط  اأن  ن�صتطيع  مدى  اأي  واإىل  الأجنبية؟  العمالت 
تواجد  ظل  يف  اخلارج،  نحو  الأجنبية  العمالت  حتويالت 
�صيا�صة  نتائج  وماهي  اأجنبية؟  و�صركات  اأجنبية  بنوك 
الأجنبية؟  العمالت  ل�صوق  املوازية  ال�صوق  من  التخل�ض 
ال�صرف:  �صعر  اأنواع  تطبيق  من  ال�صتفادة  ميكن  وكيف 

الثابت والعائم و�صبه العائم؟
بع�ض  على  التقييم  لإعادة  ال�صخم  املبلغ  يدل   -  6

العجز يف مكاتب الدرا�صات لتلك امل�صاريع.
النمو  م�صتوى  انخفا�ض  عن  القانون  حتدث   -  7
التوقعات  مع  مقارنة   ،2015 ل�صنة  املتوقع  القت�صادي 
ماهي  يطرح:  الذي  ال�صوؤال  لكن   ،2014 ل�صنة  النهائية 
انعكا�صات هذا النخفا�ض التي يجب قيا�صها على القدرة 
العملة  الت�صغيل ويف احتياطي  اأي  البطالة  امت�صا�ض  على 

ال�صعبة وتاأثري ذلك على امل�صاريع واملخططات امل�صتقبلية؟
انخفا�ض  حالة  يف  مالحظة  امل�صتخدمني:  اأجور   -  8
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عدم  يف  يكمن  الكبري  اخلوف  فاإن  املحروقات،  اأ�صعار 
اأما  )الأجور(  اأي  الت�صيري  نفقات  تخ�صي�ض  على  القدرة 

نفقات التجهيز فيمكن تر�صيدها.
من  اجلزائر  تعترب  والأخرية،  التا�صعة  املالحظة   -  9
القت�صاديات قليلة التنوع، حيث ترتكز �صادراتها، بدرجة 
اإ�صافة  نطاقها،  يف  يدخل  وما  املحروقات،  على  اأ�صا�صية 
اإىل بع�ض املنتجات الفالحية، واملنزلية ب�صيطة التكنولوجيا، 
الت�صنيع  ولي�ض  التجميع،  ا�صرتاتيجية  على  املعتمدة 
باأنها  عام،  ب�صكل  ال�صادرات،  ات�صاف  اإىل  اإ�صافة  املحلي، 
ونظرا  ال�صاأن،  هذا  ويف  العاملية،  الأ�صواق  يف  اندماجا  اأقل 
املنظمة  اإىل  ان�صمامها  لغر�ض  للجزائر  احلثيثة  للم�صاعي 
فاإن  قوة،  مو�صع  ومن  اإيجابي،  ب�صكل  للتجارة،  العاملية 
الت�صاوؤل يطرح حول التدابري واخلطوات ال�صرورية للو�صول 
اإىل  النفاذ  لغر�ض  الوطنية،  املنتجات  تناف�صية  م�صتوى  اإىل 

الأ�صواق الأجنبية، وتلبية متطلباتها.
�صيدي الرئي�ض،

ال�صيدات وال�صادة،
والآن  املالحظات،  من  عبارة عن جمموعة  هذه  كانت 

اإليكم املقرتحات الع�صرة:
1 - حتدث القانون عن احتياطي ال�صرف خارج الذهب 
ويف  اأمريكي،  دولر  مليار   194.01 بلغ  وقد   2013 نهاية 
يف  الفائ�ض  لال�صتثمار  �صندوق  اإن�صاء  اأقرتح  ال�صاأن  هذا 
احتياطي ال�صرف داخليا وخارجيا وليكن ي�صمى »ب�صندوق 
الت�صخم  خماطر  من  للحد  وذلك  لال�صتثمار«  اجلزائر 
وانخفا�ض معدلت الفائدة وانخفا�ض اأ�صعار الذهب، وهذا 
حلماية الفوائد من التاآكل، كما اأن عملية ا�صتثمار الفوائ�ض 
خماطر  على  حتتوي  الدولية  الأجنبية  البنوك  يف  البرتولية 
كبرية وقد تنجم عنها بع�ض اخل�صائر، يف ظل عدم ا�صتقرار 

الأ�صواق املالية العاملية.
)الطاقة  املتجددة  الطاقة  جمالت  يف  ال�صتثمار   -  2
م�صدرا  كونه  املائية..(،  والطاقة  الرياح،  وطاقة  ال�صم�صية، 
اإىل  اأن يوؤدي  م�صتداما، وغري م�صر بالبيئة؛ وهذا من �صاأنه 
التنويع يف م�صادر توليد الطاقة الكهربائية، وتوفري البرتول 
الدفع  الت�صدير؛ وبالتايل  الدفع من طاقة  اأجل  والغاز، من 
من الإيرادات العمومية، وفتح اآفاق من اأجل ت�صدير الطاقة 
على  واأوروبا  اخلارج  نحو  للبيئة(  )ال�صديقة  الكهربائية 

اخل�صو�ض، وكذلك تر�صيد ال�صتهالك املحلي للطاقة.

)Change( يف املوانئ  لل�صرف  موؤ�ص�صات  اإن�صاء   -  3
واملطارات واملراكز التجارية ومراكز املدن، وميكن ذلك من 
خالل اإتاحة الفر�صة للنا�صطني يف ال�صوق املوازية لل�صرف، 
من اأجل اإن�صاء هذه املوؤ�ص�صات، لإ�صفاء ال�صرعية على هذا 
النوع من الن�صاط، وتنظيم �صوق ال�صرف، وجتنب امل�صاربات 
غري القانونية، وقطع الطريق اأمام مزوري العمالت، ومن ثم 
وخمتلف  وال�صياح،  الوافدين  اأمام  اجلزائر  �صورة  حت�صني 

املتعاملني القت�صاديني.
�صوقا  لتكون  اجلزائر«  »بور�صة  تفعيل  �صرورة   -  4
تقت�صيه  ما  نحو  الكفاءة، على  مالية على درجة كبرية من 
املدرجة،  ال�صركات  تعدد  من  النا�صئة؛  املالية  الأ�صواق 
كافة  اإىل  اإ�صافة  املعلومات،  وكفاءة  املالية،  الأوراق  وتنويع 
حتقق  واإن  البور�صة،  بن�صاط  للنهو�ض  واملتطلبات  ال�صروط 

ذلك كله، فمن �صاأنه اأن يوؤدي اإىل:
ب�صكل  ينعك�ض  الذي  املايل  ال�صتثمار  ت�صجيع   -  5
اإىل  فيوؤدي  اإيجابا،  القت�صادي  ال�صتثمار  على  مبا�صر 
الدفع من القدرة الإنتاجية املحلية، الذي يحقق الأهداف 
�صابقة الذكر مثل: �صبط الواردات، وتوقيف نزيف العملة 
ال�صعبة نحو اخلارج، والتقليل من البطالة، من خالل توفري 

فر�ض عمل اإ�صافية.
النقدية  ال�صيا�صات  بني  التن�صيق  �صرورة   -  6
الأ�صعار،  لتوازن  التدخل  �صرورة  مع  املالية  وال�صيا�صات 
اإن�صاء موؤ�ص�صات عمومية، وهذا �صروري لدعم  من خالل 
وهذا  امل�صتهلكني؛  وحماية  الفالحني  خ�صو�صا  املنتجني، 
ما يدفعنا اإىل اأن تلعب البنوك دورا هاما يف تنفيذ ال�صيا�صة 
النقدية وال�صيا�صة القت�صادية للدولة، يف ظل اعتماد اجلزائر 
ملجموعة من البنوك الأجنبية؛ وهنا نت�صاءل عما اإذا منحت 
البنوك الوطنية العمومية ال�صتقاللية احلقيقية التي توؤهلها 

ملناف�صة البنوك الأجنبية؟
اأت�صاءل عن قدرة البنوك العمومية اجلزائرية على تنويع 
�صيغ التمويل، كما هو معمول به يف فروع البنوك الأجنبية 

يف اجلزائر؟
اخلدمات. قطاع  يف  ال�صتثمار  تو�صيع   -  7

الت�صال،  )النقل،  التحتية  البنية  ودعم  تطوير   -  8
و�صائط الدفع احلديثة(.

عن  الناجت  ال�صحي  التدهور  تكلفة  من  التقلي�ض   -  9
ال�صتهالك ال�صناعي.
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اإطار املقرتحات،  10 - واأخريا، ولي�ض اآخرا، ودائما يف 
التبغ،  ا�صتهالك  على  ال�صريبة  رفع  احلكومة  على  نقرتح 
من  والتقليل  ال�صحة  على  واملحافظة  لال�صتهالك  تر�صيدا 

النفقات ال�صت�صفائية.
اإدراكنا  ومن  التدخل،  هذا  ننهي  اأن  قبل  خامتة:    -
بنا  حتيط  التي  امل�صطربة  الأمنية  الأو�صاع  خلطورة  العميق 
الإقليمية  اخلارجية  امل�صاكل  عن  والناجتة  اجلهات  من كل 
)منطقة ال�صاحل وال�صطرابات يف بع�ض الدول العربية(، 
فاإننا نحن، اأع�صاء املجموعة الربملانية للثلث الرئا�صي، اإذ ننوه 
مبا قامت وتقوم به قواتنا امل�صلحة من جهود معتربة، للحفاظ 
التنبيه  نعيد  اإذ  فاإننا  النظام اجلمهوري،  الدولة وعلى  على 
ال�صعبي  اأن يحظى اجلي�ض الوطني  لهذه املخاطر، ونطالب 
واأ�صالك الأمن بكل الدعم، موؤكدين على �صرورة ت�صخري 
القيام  ليتمكن - وب�صهولة - من  كل الإمكانات جلي�صنا، 

بكل واجباته جتاه الوطن، مطالبني اإياه مبزيد من اليقظة.
الربملانية  املجموعة  اأع�صاء  نحن  نعتقد،  اخلتام،  ويف 
قيمة  من  تنق�ض  ل  املالحظات  هذه  اأن  الرئا�صي،  للثلث 
التي  الإجراءات  لكل  دعمنا  نوؤكد  بل  القانون،  هذا 
واإيجاد  عملها  يف  التوفيق  كل  للحكومة  راجني  حملها، 
التما�صك  وتعزيز  اليومية  املواطن  مل�صاكل  الناجعة  احللول 
بنا  يرتب�ض  ما  وحدتنا يف ظل  على  واملحافظة  الجتماعي 
والعباد:  البالد  فيه خري  ملا  واإياكم  اهلل  ووفقنا  من خماطر، 
»وقل اعملوا ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون« �صكرا 
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  واملتابعة،  الإ�صغاء  على  لكم 

تعاىل وبركاته، و�صكرا لكم �صيدي الرئي�ض.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد الكرمي قري�صي، ممثل 
املجموعة الربملانية للثلث الرئا�صي.

بهذا، نكون قد اأنهينا النقا�ض العام حول  م�صروع القانون 
املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2015.

 لقد  اأدىل كل واحد بدلوه، وبقي علينا الآن �صماع رد 
ال�صيد وزير املالية على هذه الن�صغالت والأ�صئلة و�صيكون 
�صكرا  زوال،  والن�صف  الثالثة  ال�صاعة  على  اليوم  ذلك 

للجميع؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف الدقيقة اخلام�سة بعد منت�سف النهار
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على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم 
اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،
اأ�صحاب املعايل، ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الت�صاوؤلت  من  جملة  لدي  كانت  احلقيقة،  يف 
لن  و�صوف  بع�صها  اإىل  الزمالء  �صبقني  لكن  واملالحظات 

اأعيدها، واأكتفي بطرح النقطتني التاليتني:
»اأون�صاج«،  وكالة  عرب  ال�صباب  ت�صغيل  دعم  طريقة  اإن 
ظاهريا  اإنها  بحيث  احلالت،  معظم  ظهرت غري جمدية يف 
جتاري              ن�صاط  اإن�صاء  يف  ال�صباب  م�صاعدة  على  تعمل 
احلقيقة  يف  لكن  البطالة،  �صبح  من  يحميهم  اقت�صادي  اأو 
القرو�ض  للتحايل على  ال�صباب  للكثري من  فر�صة  ت�صكل 
ديون  م�صح  غرار  على  مب�صحها  واملطالبة  بل  ردها،  دون 

الفالحني.
الإنتاجية  الوحدات  على  ال�صعب  من  اأ�صبح  لقد 
اأو حتى القطاع اخلا�ض، العثور على اليد العاملة الدائمة، 
رغم تف�صي البطالة. وال�صباب الذي يقبل الوظيفة هو فقط 
»اأون�صاج«،  ملف  يف  الالزمة  اخلربة  وثيقة  على  للح�صول 
الأمر  وهذا  العمل،  عن  يتوقف  عليها  احل�صول  ومبجرد 
ي�صتكي منه القطاعان اخلا�ض والعام على حد �صواء؛ ذلك 
اإرجاعه،  دون  قر�ض  على  احل�صول  يف�صل  ال�صاب  لأن 

اأف�صل من وظيفة قارة وباأجر زهيد يف نظره.
فهل فكرت احلكومة يف طريقة اأخرى مل�صاعدة ال�صباب 
والأخذ بيدهم لإن�صاء اأن�صطة جتارية اأو اقت�صادية خا�صة بهم 

غري طريقة »اأون�صاج«؟
طريق  م�صروع  بخ�صو�ض  الدرا�صات  و�صلت  اأين  اإىل 

ال�صكة احلديدية، الرابط بني ق�صنطينة وبو�صقوف؟
اأ�صكركم وال�صالم عليكم.

ملحق
تدخل كتابي

لل�سيد اأحمد  �سعيد ر�سوان
ع�سو جمل�ص الأمة

حول مناق�سة م�سروع القانون املت�سمن قانون املالية ل�سنة 2015
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