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حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شاد�شة ع�شرة

املنعقدة يوم الأربعاء 06 ربيع الأول 1435

املوافق 08 جانفي 2014 )�شباحا(

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير املالية؛   

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية.   

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة التا�شعة والدقيقة اخلام�شة والأربعني �شباحا

ال�شي��د الرئي���ص: ب�ص��م اهلل الرحمن الرحي��م وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحيب بال�صيدي��ن الوزيرين وم�صاعديهما؛ يقت�صي 

جدول اأعم��ال هذه اجلل�صة عر�س م�ص��روع القانون املت�صمن 

ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011، ومبا�صرة اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد 

وزير املالية، ممثل احلكومة، ليعر�صه علينا.

ال�شيد وزي��ر املالية: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صرفن��ي اأن اأق��دم ملجل�صك��م املوق��ر، م�ص��روع القانون 

املت�صمن ت�صوية امليزانية لل�صنة املالية 2011.

لق��د مت اإعداد م�صروع قانون ت�صوية امليزانية طبقا للت�صريع 

�س الرقاب��ة على تنفيذ قوانني املالية 
ّ
املعم��ول به، والذي يكر

م��ن ط��رف الهيئ��ة الت�صريعية، م��ع حتديد ال�صن��ة املرجعية         

كما تعلمون )- ن 3(.

ف�صال عن النتائج املالية املحددة مبوجب الت�صريع املعمول 

ب��ه، فاإن التقرير الذي يعر�س م�ص��روع قانون ت�صوية امليزانية، 

يذكر ب�صفة موجزة الإطار القت�صادي الكلي، والذي مّت من 

خالله اإعداد وتنفيذ قانون املالية.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،

يندرج قانون املالية ل�صنة 2011، �صمن ال�صيا�صة امليزانية 

املتبعة خالل الع�صرية الأخرية، التي حددت اأهدافا جوهرية 

مث��ل التكفل باخلدم��ة العمومية، وو�شع ال�ش��روط الالزمة 

للتنمية مع تنويع الن�صاطات القت�صادية.

فعلى ال�صعي��د القت�صادي الكلي، متيزت �صنة 2011 مبا 

يلي:

5.5% خارج  و  - ت�صجي��ل ن�صب��ة من��و مق��در ب��� %2.6 

املحروقات.

- وجود منو الناجت الداخلي اخلام خارج املحروقات، مدعم 

واخلدمات  اأ�صا�صا بقطاع البناء والأ�صغال العمومية ب� %5.5 

الناجم  القوي  الطلب  رهينة  تبقى  والتي  التجارية ب� %6.9 

عن تنفيذ الربامج ال�صتثمارية.

- اإرتف��اع اجلباي��ة البرتولية غري املدرج��ة يف امليزانية اإىل 

2300.3 مليار دج يف 2011 مقابل 1318.3 مليار دج يف 
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2010 ال�صيء الذي رفع متاحات �صندوق �صبط الإيرادات 
من 5.634.7 مليار دج يف 2010 اإىل 7.143.1 مليار دج يف 

نهاية 2011 اأي بن�صبة منو %26.8.

- وج��ود فائ���س يف املي��زان التج��اري ب��� 26.3 ملي��ار 

دوالر اأمريك��ي الناجت ع��ن ارتفاع ن�شب��ة ت�شدير املحروقات                        

دولر. مليار   73.6 بلغت  والتي  ب� %31.30 

- حت�ص��ن طفيف يف �صع��ر ال�صرف ب��� 1.6 دج للدولر 

الأمريكي الواحد، اأي انتقل من 74.4 دج للدولر الأمريكي 

الواح��د يف 2010 اإىل 72.8 دج للدولر الأمريكي الواحد 

يف 2011.

مب�صتوى  اأي   ،2011 يف  - بلوغ ن�صبة الت�صخ��م %4.52 

.2010 ل�صنة  املعدل  عن  نقطة  اأعلى ب� %0.6 

- ت�شجيل انخفا���ض يف املديونية اخلارجية عموما ب� 1.3 

مليار دوالر بو�ش��ول جاري الدين اخلارج��ي اإىل 4.4 مليار 

الداخلي  اخلام، مقابل  الناجت  دولر، اأي ما ميثل 2.2% من 

.2010 �صنة  يف   %3.5
�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،

فيما يخ�س تنفيذ قوانني املالية:

لق��د مت حتدي��د م�صت��وى ميزاني��ة الدول��ة ل�صن��ة 2011 

واخلا�شة بتنفي��ذ ال�شطر الثاين من الربنامج اخلما�شي لدعم 

النم��و القت�صادي 2010-2014 وف��ق معيارين اأ�صا�صيني، 

متثال يف الإرادة يف ا�صتقرار نفقات الت�صيري مع �صرورة الأخذ 

بعني العتب��ار احلاجيات غري القابل��ة للتقلي�س يف خمتلف 

القطاعات.

ويف نف�س ال�صياق، تهدف ال�صيا�صة اجلبائية اإىل التخفيف 

م��ن ال�صغط اجلبائ��ي وت�صجيع ال�صتثم��ار وخلق منا�صب 

ال�صغ��ل، م��ع تب�صي��ط الإج��راءات اجلبائي��ة وان�صجامه��ا، 

وكذا حمارب��ة الغ�س اجلبائي بالإ�صاف��ة اإىل تعزيز اإجراءات 

التح�صيل.

تهدف هذه ال�شيا�شة عموما، اإىل حت�شني اخلدمة العمومية، 

والنهو�ض بالن�ش��اط االقت�شادي والتكف��ل العادل بالطلب 

الجتماعي.

فيم��ا يخ�س النتائ��ج املالية، تدرج ال�صن��ة املالية 2011، 

بعنوان عمليات امليزانية املخ�ش�شة ملتاح ومك�شوف اخلزينة، 

عجزا نهائيا يقدر ب� 3.994.4 مليار دج، اأي ما ميثل %27.6، 

من الن��اجت الداخل��ي اخلام وهو ن��اجت عن املبل��غ االإجمايل 

لالإي��رادات امليزانياتي��ة املقدر ب��� 3.474.1 دج، اأي ما ميثل 

24% م��ن الناجت الداخلي اخل��ام؛ ونفقات ميزانياتية مببلغ 
7.468.4 مليار دج )مبا فيه النفقات غري املتوقعة مببلغ 119.5 

اخلام. الداخلي  الناجت  من  مليار دج(، اأي ما ميثل %51.6 

ونظرا لل�صيا�ص��ة احلذرة املتبعة من ط��رف الدولة، فقدمت 

تغطية ه��ذا العجز امليزانياتي تغطية كافي��ة بوا�صطة ال�صيولة 

املتاح��ة املوج��ودة يف م�شار اأم��وال اخلزينة وعل��ى م�شتوى 

�صن��دوق �صبط الإيرادات الذي عادل يف نهاية 2011 مبلغ 

دج. مليار   7.143.16
فيما يخ�س اإيرادات امليزانية:

ورد يف قان��ون املالي��ة التكميلي ل�صن��ة 2011 توقع مبلغ 

اإيرادات ب� 3.198.4 ملي��ار دج، مقابل 2.992.4 مليار دج 

متوقع��ة يف قانون املالي��ة ال�صنوي اأي بزي��ادة 206 مليار دج 

مليار دج   149 ب�  اجلبائية  االإي��رادات  ن��اجت عن  اأي %6.9 

واجلباية البرتولية ب� 57 مليار دج.

فيما يخ�س الإجنازات فقد قدر مبلغ الإيرادات امليزانياتية 

دون احت�شاب الفائ�ض الناجت عن اجلباية البرتولية املخ�ش�شة 

ل�صندوق �صب��ط الإيرادات ب� 3.474.1 ملي��ار دج، موافقا       

ل��� 108.62% م��ن الإيرادات امليزانياتي��ة املتوقعة مبوجب 

قان��ون املالية التكميل��ي، اإن فائ�س القيمة املق��در ب� %8.6 

املوافق ملبلغ 275.7 مليار دج ناجت اأ�شا�شا عن:

- حا�ص��ل ال�صرائب املبا�صرة ب� 76.8 مليار دج وحا�صل 

الإيرادات الأخرى ب� 196.8 مليار دج؛

- النخفا�س امل�صج��ل حلا�صل اجلمارك 30.5 مليار دج 

وحلا�صل ال�صرائب على الأعمال 16.1 مليار دج.

- ع��الوة على ذلك، فاإن تطور الإجنازات امل�صجلة خالل 

ال�صنت��ني 2010 و 2011 يظهر تقدما ب��� 417.3 مليار دج، 

اأي 13.7% منتق��ال من 3.056.7 مليار دج اإىل 3.474.1  

ملي��ار دج، تعت��رب ه��ذه الزي��ادة ناجت��ة اأ�صا�ص��ا ع��ن ارتفاع               

ب� 25% من اجلباية العادية وب� 1.8% من اجلباية البرتولية.

فيما يخ�س نفقات امليزانية:

بلغ��ت بعنوان ال�صن��ة املالية 2011 م��ا قيمته 7.468.4 

مليار دج منها:

- 3.945.1 مليار دج لنفقات الت�صيري؛

- 3.403.8 مليار دج لنفقات التجهيز؛

- 119.5 مليار دج للنفقات غري املتوقعة.

اإرتفع��ت هذه النفقات ب� 32.2%، مقارنة بتلك امل�صجلة 
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يف 2010 والتي بلغت 5.648.9 مليار دج.

فيما يخ�س نفقات الت�صيري:

اإن ميزاني��ة الت�صيري للدولة امل�ص��ادق عليها بعنوان قانون 

املالية ل�صن��ة 2011 بلغت 3.434.3 ملي��ار دج، وقد و�صل 

هذا املبلغ مبوجب قانون املالية التكميلي اإىل 4.291.2 مليار 

دج، اأي بزي��ادة تقدر ب� 856.9 ملي��ار دج وهو ما ميثل ن�صبة 

الغالف  توزيع هذا  فقد مت  الأولوية  25%، من خم�ص�صات 
الإ�صايف على الدوائر الوزارية التالية:

- الدفاع الوطني: 18.7 مليار دج، اأي 2.2%؛

- التجارة: 4.4 مليار دج، 0.5%؛

- الفالحة: 180 مليار دج، اأي 21%؛

- العم��ل، ال�صغل وال�صمان الجتماعي: 47 مليار دج، 

اأي 5.5%؛

- الت�صامن الوطني: 45 مليار دج، اأي 5.3%؛

- الأعباء امل�صرتكة: 561.6 مليار دج، اأي %65.5.

كما بلغت العتم��ادات امل�صتهلكة 3.945.1 مليار دج، 

وبلغت هذه  اأي ن�صب��ة الإجن��از الإجمالية ت�ص��اوي %91.9 

يتعلق  فيم��ا  و%75.6  الوزاري��ة  للدوائ��ر  الن�صب��ة %93.1 

بالنفقات امل�صرتكة.

فيما يخ�س نفقات التجهيز:

يندرج قانون املالية ل�صن��ة 2011، �صمن اإطار ا�صتكمال 

اأه��داف برنامج دعم النم��و القت�ص��ادي )2014-2010( 

املق��رر من قبل جمل���س الوزراء، امل��وؤرخ يف 24 ماي 2010 

والذي قدرت تكلفته 21.214 مليار دج.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،

بالن�صب��ة ل�صنة 2011، فاإن �صق��ف رخ�س الربامج املقرر 

مبوج��ب قانون املالية قد ح��دد ب� 2.475.5 ملي��ار دج، منه 

2.415.5 مليار دج لربنامج ال�صتثمارات اأي 97.6% و60 
مليار دج للعمليات براأ�س املال اأي %2.4.

وقد وزع��ت رخ�صة الربنام��ج الأولية خ��ارج العمليات 

براأ���س املال على الربامج اجلديدة ب� 2084.4 مليار دج، اأي 

اأي  مليار دج،   331.1 ب�  التقييم  ولإعادة  ما ميث��ل %86.3 

ما ميثل %13.7.

ب�صف��ة اإجمالي��ة، و�صل �صقف رخ�ص��ة الربنامج مبوجب 

قانون املالية التكميلي اإىل 3.893.2 مليار دج، منها 3.489 

ملي��ار دج لال�صتثمارات و395.1 مليار دج للعمليات براأ�س 

املال.

وخ�ص���س الغالف املايل الإ�صايف ال��ذي بلغ 1.417.7 

مليار دج للتكف��ل اأ�صا�صا بالربامج املق��ررة من قبل جمل�س 

الوزراء املنعقد يف 22 فيفري 2011.

فيم��ا يخ�س اعتمادات الدفع فقد ق��در املبلغ الذي اأقره 

قانون املالية ال�صنوي ب��� 3.184.1 مليار دج، منه 2.778.9 

ملي��ار دج بالن�صبة لال�صتثم��ار اأي 87% و405.2 مليار دج 

للعمليات براأ�س املال اأي %12.7.

وتت��وزع اعتمادات ال�صتثمار مببل��غ 2.124.9 مليار دج 

لتمويل الربامج اجلارية اأي 76.5% و654 مليار دج لتمويل 

الربامج اجلديدة اأي %23.5.

كما ارتفع الغالف املايل لعتمادات الدفع اإىل 3.981.4 

مليار دج يف قانون املالية التكميلي، منه 3.148.3 مليار دج 

موجهة لال�صتثمارات و833 مليار دج للعمليات براأ�س املال، 

مقارنة  اأي بزيادة اإجمالية تقدر ب� 797.3 مليار دج اأي %20 

بقانون املالية ال�صنوي، والت��ي خ�ص�صت لتمويل العمليات 

التالية:

- اإجن��از 410.000 م�صكن عمومي اإيج��اري مببلغ 276 

مليار دج؛

- اإجناز اأو متديد الرتامواي على م�صتوى ق�صنطينة، وهران، 

ورقلة و�صيدي بلعبا�س مببلغ 25 مليار دج.

- اإ�ش��الح اخل�شائ��ر الناجمة عن �شوء االأح��وال اجلوية 

التي م�صت 18 ولية )نهاية 2010 وبداية 2011( مببلغ 8.2 

مليار دج.

- تغطية عملي��ة اإعادة تاأهيل وتطوي��ر مناطق الن�صاطات 

مببلغ 8 مليار دج؛

- تغطية الربنامج اجل��اري اخلا�ض بقطاع الربامج البلدية 

للتنمية مببلغ 22 مليار دج.

وق��د ا�صتفادت القطاعات الفرعي��ة: ال�صكن، الطرقات، 

املن�صاآت القاعدية الإدارية لوحدها من 47.6% من الغالف 

املايل املخ�ص�س لال�صتثمار.

يق��در مبلغ العتم��ادات املجندة يف ه��ذا الإطار بعنوان 

ميزاني��ة �صنة 2011 ب��� 3.403.9 ملي��ار دج، اأي 85% من 

العتمادات امل�صادق عليها.

اإن مبل��غ العتمادات املجندة لل�صن��ة امليزانياتية 2011، 

الذي ي�ص��اف اإليه باق��ي العتمادات على تل��ك امل�صجلة 
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�شابق��ا يف ح�شابات التخ�شي�ض اخلا���ض واملكر�شة ملختلف 

الربامج يقدر ب� 3.495.2 مليار دج.

كما يقدر مبلغ العتمادات امل�صتهلكة ب� 2.101.2 مليار 

من  و%52.8  املجندة  العتمادات  م��ن  دج، ممثال %61.7 

العتمادات امل�صادق عليها.

ت��وزع العتمادات امل�صتهلكة مبا يعادل 1.506 مليار دج 

على  مليار دج  و595.2  على برامج ال�صتثمار ب� )%71.7( 

العمليات براأ�س املال اأي %28.

اأما فيما يخ�ض احل�شابات اخلا�شة للخزينة:

بعن��وان ال�صن��ة امليزانياتي��ة 2011، �صجل��ت احل�صابات 

اخلا�ش��ة للخزينة، عل��ى ال�شعيد املحا�شبي، مبلغ��ا اإجماليا 

يقدر ب� 4.355.3 ملي��ار دج يف احل�صاب املدين و7.608.6 

ملي��ار دج يف احل�ص��اب الدائ��ن، اأي ر�صي��د دائ��ن يق��در               

ب� 3.253.4 مليار دج.

مت تلخي�س الو�صعية ح�صب فئة احل�صابات على النحو التايل:

- �صجلت احل�صابات التجارية ر�صيدا اإيجابيا مببلغ 556.2 

ملي��ون دج الناجم اأ�شا�شا عن ن�ش��اط حظائر عتاد مديريات 

الأ�صغال العمومية والري.

- �شجلت ح�شابات التخ�شي�ض اخلا�ض التي عددها 75 

يف الأ�ص��ول مبلغا اإجماليا ي�ص��اوي 6.346.1 مليار دج ويف 

اخل�شوم مبلغا ي�شاوي 3.033.7 مليار دج، اأي بر�صيد ت�صيري 

اإيجابي يعادل 3.312.4 مليار دج.

غاي��ة  اإىل  الإي��رادات  �صب��ط  �صن��دوق  �صج��ل   -

2011/12/31 ر�صيدا اإيجابيا يقدر ب� 7.143.1 مليار دج 
منه 2.300.3 مليار دج م�صجل بعنوان ال�صنة املالية 2011.

- �شجلت ح�شاب��ات التخ�شي�ض اخلا�ض اخلم�شة )05( 

املوجه��ة لربامج التجهيز العمومي ر�صي��دا دائنا يف الت�صيري 

قيمت��ه 1.394.04 ملي��ار دج ل�صن��ة 2011 ماعدا �صندوق 

�شبط االإي��رادات وح�شابات التخ�شي���ض اخلا�ض اخلم�شة 

املوجه��ة لربام��ج التجهيز العموم��ي، جتدر الإ�ص��ارة اإىل اأن 

ح�شابات التخ�شي�ض اخلا�ض )69( املتبقية �صجلت ر�صيدا 

دائنا يعادل 409.9 مليار دج �صنة 2011.

�صجل ال�صندوق امل�صرتك للجماعات املحلية املمول من 

طرف اجلباي��ة املحلي��ة، بالإ�صافة  اإىل الإعان��ات امليزانياتية 

ر�صيدا دائنا ب� 180.1 مليار دج يف 31 دي�صمرب 2011.

متثل ح�صابات الت�صبيقات بعنوان الت�صيري ال�صنوي مبلغا 

مدين��ا قدره 421.5 مليار دج ومبلغا دائنا قدره 467.3 مليار 

دج، اأي بر�صيد اإيجابي ي�صاوي 45.9 مليار دج.

وتتعل��ق الت�صبيق��ات امل�صجل��ة يف اجلان��ب املدين لهذه 

احل�صابات اأ�صا�صا ب�:

- الت�صبيق��ات املمنوح��ة لت�صيري امل�صال��ح ال�صت�صفائية 

مببلغ 401.9 مليار دج.

- الت�صبيق��ات املمنوح��ة اإىل �صعب��ة الفالحة ووحدات 

حتلي��ة مياه البحر للتكفل بفارق ال�صعر مببلغ 19.5 مليار دج، 

وبلغ��ت ت�صديدات ه��ذه الت�صبيقات 59.1 ملي��ار دج، اأي 

بر�صيد اإيجابي يعادل 39.6 مليار دج.

- ت�شج��ل قرو�ض اخلزينة يف اجلانب املدي��ن مبلغا يقدر         

ب� 205 مليار دج، وتتكون اأ�صا�صا من قرو�س لل�صكن: قرو�س 

ال�صندوق الوطني لل�صكن، برنامج البيع بالإيجار مببلغ 10.4 

مليار دج، قرو�س للبنك اجلزائري للتنمية )قرو�س مبا�صرة( 

مببل��غ 121.8 ملي��ار دج وقرو���س للموؤ�ص�ص��ات ال�صناعية 

القت�صادي��ة مببل��غ 36.7 ملي��ار دج، ي�صجل ه��ذا احل�صاب 

يف اجلان��ب الدائ��ن مبلغ��ا ق��دره 28.5 ملي��ار دج موافق��ا 

للت�صديدات بتخفيف القرو�س.

- فيم��ا يخ���س ال�صن��وات املالي��ة ال�صابقة الت��ي يتعلق 

اأهمها بت�صديدات احلكومات الأجنبية مببلغ 17.6 مليار دج 

وي�صج��ل هذا احل�ص��اب يف نهاية ال�صنة ر�صي��دا مدينا قدره 

دج. مليار   176.6
- بلغ��ت ح�صابات امل�صاهمة مبلغ��ا يقدر ب� 42 مليار دج 

يف اجلان��ب املدي��ن و 1.9 مليار دج يف اجلان��ب الدائن، اأي 

بر�صيد مدين يعادل 40 مليار دج الناجت اأ�شا�شا عن اكتتابات 

ت�شاهمي��ة من ط��رف اخلزينة العمومية، وه��ذا يف اإطار تعزيز 

االأموال اخلا�شة بالبنك اخلارجي اجلزائري.

- تتي��ح ح�صاب��ات القرتا���س، التي تعر���س عمليات 

الدين نظرا لكتتابات وت�صديدات قيم الدولة والقرتا�صات 

الأجنبية، ر�صيدا دائنا يقدر ب� 111.2 مليار دج.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،

فيما يخ�س ت�صيري �صنة 2011 وعلى ال�صعيد املحا�صبي، 

ف��اإن نتائج امليزانيات غري امل�صبوطة �صجلت مبلغا �صلبيا قدره 

178.3 مليار دج، ميثل مك�صوفا ي�صتعر�س هيكله كما يلي:
- عجز نهائي على عمليات امليزانية مببلغ 3.994.4 مليار 

دج منه مبلغ 3.874.9 مليار دج م�صجل بعنوان تنفيذ قانون 

املالية؛
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- اأرباح احل�شابات اخلا�شة للخزينة امل�شفاة اأو املقفلة مببلغ 

دج؛ مليار   791.8
- اخل�شائ��ر الناجمة عن ت�شيري عمليات دين الدولة مببلغ 

دج؛ مليار   133.1
- تغ��ري �شايف دائن الأر�ش��دة احل�شابات اخلا�شة للخزينة 

والذي بلغ 3.086.1 مليار دج؛

- تغ��ري �صايف دائ��ن حل�صابات القرتا���س مببلغ 111.1 

مليار دج؛

- تغري �صايف مدي��ن لأر�صدة ح�صابات امل�صاهمة والذي 

بلغ 40 مليار دج.

يف الأخري وبعد امل�صادقة على قانون ت�صوية امليزانية لل�صنة 

املالية 2011، �شتنقل النتائج املبينة فيه اإىل متاح ومك�شوف 

اخلزينة، و�شتعر���ض الو�شعية املعززة للح�شاب الدائم لنتائج 

اخلزينة �شمن كتاب��ات الوكالة املحا�شبي��ة املركزية للخزينة 

لوزارة املالية، متاحا اإجماليا قدره 1.266.3 مليار دج.

�صكرا للجميع على ح�صن النتباه.

ال�شي��د الرئي���ص: �صكرا لل�صي��د الوزي��ر؛ والكلمة الآن 

لل�صي��د مقرر جلنة ال�ص��وؤون القت�صادية واملالي��ة، ليقراأ على 

م�صامعنا التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�شيد مقرر اللجنة املخت�شة: 

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير املالية، ممثل احلكومة،

ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

 ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأت�ص��رف ب��اأن اأعر�س عليك��م التقري��ر التمهيدي الذي 

اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�س الأمة، حول 

ن�س القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011.

املقدمة

يعد القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية لل�صنة املالية املعنية، 

الذي يكت�صي طابع قانون املالي��ة، اأحد اأهم الآليات املتاحة 

للربمل��ان ملمار�ص��ة الرقاب��ة الَبعدي��ة على ظ��روف ا�صتخدام 

الأم��وال العمومية، ول �صيما املتعلقة بتنفيذ امليزانية ومراقبة 

ح�شابه��ا اخلتام��ي، واإج��راء مقارن��ة فعلية ب��ني التقديرات 

والإجنازات.

ويجد تقدمي ن�س القانون املت�صم��ن ت�صوية امليزانية ل�صنة 

2011، مربره الد�صتوري يف اأحكام املادة 160 من الد�صتور، 
واأحكام املواد: 2 و3 و5 و68 و76 و77 و78 من القانون رقم 

84-17، امل��وؤرخ يف7 يولي��و �صنة 1984، واملتعلق بقوانني 
املالي��ة، املع��دل واملتمم، وك��ذا اأحكام امل��ادة 18 من الأمر 

رق��م 95-20، امل��وؤرخ يف 17 يولي��و �صن��ة 1995، املتعل��ق 

مبجل�س املحا�صبة، املعدل واملتمم.

ومل تخرج اأهداف هذا الن�س عن نطاق تلك املحددة يف 

القانون رقم 84-17، املتعلق بقوانني املالية، املعدل واملتمم، 

واملتمثل��ة يف حتديد نتائ��ج تنفيذ قانون املالي��ة الأويل وقانون 

املالية التكميلي ل�صنة 2011، وهي: 

- الفائ���س اأو العج��ز الناج��م ع��ن الف��رق ال�صايف بني 

االإيرادات والنفقات اخلا�شة بامليزانية العامة للدولة.

- النتائج  املثبتة عند تنفيذ العمليات املرتبطة باحل�صابات 

اخلا�شة للخزينة.

- نتائج ت�شيري عمليات اخلزينة.

- التغ��ريات ال�شافي��ة للح�شابات اخلا�ش��ة، االقرتا�ض 

وامل�صاهمة.

ه��ذا، وبع��د اإحال��ة الن�س املذك��ور على جلن��ة ال�صوؤون 

القت�صادية واملالي��ة، من قبل رئي�س جمل���س الأمة، ال�صيد 

عب��د القادر ب��ن �صالح، بتاريخ 29 دي�صم��رب2013، عقدت 

اللجن��ة اجتماعا مبقر املجل�س، ظهرية ي��وم الإثنني 6 جانفي 

2014 برئا�ص��ة ال�صيد عبد الق��ادر �صنيني، رئي�س اللجنة، 
ا�صتهل��ت اأ�صغالها بال�صتماع اإىل ممثل احلكومة، ال�صيد كرمي 

جودي، وزير املالية، حول ن�س القانون، بح�صور ال�صيد حممد 

جالب، الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية.

وق��د قدم ممثل احلكومة عر�صا تن��اول فيه الأحكام التي 

ت�شمن��ت املعطيات املتعلقة بت�شوي��ة امليزانية، و�شرح ظروف 

تنفيذها، وا�صتمع بدوره اإىل ا�صتف�صارات ومالحظات اأع�صاء 

اللجنة، الذين تطرقوا اأي�ص��ا يف مداخالتهم اإىل املالحظات 

الت��ي �صجلها جمل�س املحا�صبة يف تقري��ره التقييمي، وذلك 

به��دف ت�صليط املزي��د من ال�ص��وء عليه��ا، واحل�صول على 

اإجابات وا�صحة لال�صتفهامات املطروحة. 

ويف اأعقاب هذا الجتم��اع، عقدت اللجنة جل�صة عمل 

برئا�ص��ة ال�صي��د رئي���س اللجن��ة، تدار�صت فيه��ا ردود ممثل 

احلكومة على ما ورد يف مداخالت اأع�صاء اللجنة واملعطيات 
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والتو�صيحات التي قدمه��ا واأعدت هذا التقرير التمهيدي، 

ال��ذي ت�صم��ن مقدمة، وعر�ص��ا ومناق�صة الن���س ورد ممثل 

احلكومة وخال�صة.

عر�س ومناق�صة ن�س القانون

ق�ص��د مناق�صة ن���س القان��ون املت�صمن ت�صوي��ة امليزانية 

ل�صن��ة 2011، وكم��ا ورد يف املقدمة، ا�صتمع��ت اللجنة اإىل 

ممث��ل احلكومة وفتحت معه نقا�ص��ا يف املو�صوع طرحت من 

خالله العديد من الأ�صئلة، وبخا�صة حول املالحظات التي 

اأدرجها جمل�س املحا�صبة يف تقريره التقييمي حول امل�صروع 

التمهيدي، للح�ص��ول على اإجابات لالأ�صئلة املطروحة، من 

جهة، وت�صليط ال�صوء على مالحظات جمل�س املحا�صبة، من 

جهة اأخرى، وهو ما �صنتطرق اإليه  فيما يلي:

1(  تقدمي ن�س القانون:
 تط��رق ممث��ل احلكومة خ��الل تقدميه ن���س القانون اإىل 

الإي��رادات واحلوا�ص��ل واملداخي��ل، وتوزي��ع العتمادات 

بعن��وان ميزانيتي الت�صي��ري والتجهيز لل�صنة املالي��ة املعنية، 

واحل�صاب امل�صتمل على الف��ارق بني الإيرادات والنفقات، 

وك��ذا نتائج تنفيذ احل�شابات اخلا�ش��ة للخزينة ونتائج ت�شيري 

عمليات اخلزينة، وظروف تنفي��ذ قانون املالية االأويل وقانون 

املالية التكميلي ل�صنة 2011. 

 فبخ�صو�س الإي��رادات واحلوا�ص��ل واملداخيل املطبقة 

على النفقات النهائي��ة للميزانية العامة للدولة، اأ�صار اإىل اأن 

املبلغ الإجمايل لها و�ص��ل اإىل 3474.114.185.061.75 

دج، طبق��ا للتوزيع ال��وارد يف اجلدول )اأ( م��ن قانون املالية 

التكميل��ي ل�صن��ة 2011، خ�ص�س من��ه للم�صاهمات مبلغ 

دج.  23.500.00
اأما النتائج النهائية لنفق��ات امليزانية العامة للدولة ل�صنة 

7468.474.934.950 دج،  بلغ��ت  اأنها  فاأو�ص��ح   ،2011
موزعة على النحو الآتي:

- نفق��ات الت�صيري: بلغ��ت 3945.128.790.452.36 

دج، موزعة ح�صب الوزارات، طبقا للجدول)ب( من قانون 

املالية التكميلي ل�صنة 2011.

- نفق��ات التجهيز: بلغ��ت 3403.843.766.199.99 

دج، موزعة ح�صب القطاعات، طبقا للجدول)ج( من قانون 

املالية التكميلي ل�صنة 2011.

- نفقات غري متوقعة: بلغت 119.502.378.297.65دج.

كم��ا اأو�ص��ح اأن العج��ز النهائ��ي لعملي��ات امليزاني��ة 

ل�صن��ة 2011، واملخ�ش���ض ملت��اح ومك�ش��وف اخلزينة، بلغ 

دج.  3994.360.749.888.25
اإ�صافة اإىل هذا، تطرق ممثل احلكومة اإىل فوائد احل�صابات 

اخلا�ش��ة للخزين��ة امل�شف��اة اأو املقفلة امل�شجل��ة اإىل غاية 31 

دي�صم��رب �صنة2011، واملخ�ش�شة ملت��اح ومك�شوف اخلزينة، 

فاأو�صح اأنها بلغت 791.842.530.319.58 دج. 

وحت��دث ع��ن اخل�شائ��ر الناجمة ع��ن  ت�شي��ري عمليات 

دي��ن الدول��ة امل�صجلة اإىل غاي��ة 31 دي�صم��رب �صنة 2011، 

واملخ�ش�شة حل�شاب ومك�شوف اخلزينة، فاأ�شار اإىل اأنها بلغت 

دج.   133.128.171.926.84
ويف مو�صوع مت�صل يتعلق بالتغريات ال�صافية املخ�ص�صة 

ملتاح ومك�شوف اخلزينة لل�شنة املالية 2011، اأو�صح اأن: 

- التغ��ري االإيجابي ال�شايف الأر�ش��دة احل�شابات اخلا�شة 

للخزينة، بلغ 3086.169.923.859.96 دج.

- التغري الإيجابي ال�صايف لأر�صدة ح�صابات القرتا�س، 

بلغ  111.191.168.899.63دج.

- التغ��ري ال�صلبي ال�صايف لأر�ص��دة ح�صابات امل�صاهمة، 

بلغ  40.062.735.299.95 دج.

 اأم��ا العجز االإجمايل حل�شاب مت��اح ومك�شوف اخلزينة 

ل�صنة2011، فاأو�صح اأنه بلغ 178.348.034.035.87 دج.

  واأك��د يف خت��ام تقدميه لن�س القان��ون املت�صمن ت�صوية 

امليزانية ل�صنة 2011، اأن النتائج املذكورة يف ن�س هذا القانون 

كانت حم��ل م�ص��اورات مع جمي��ع القطاع��ات والهيئات 

املعنية.

2( النقاط التي اأثارها اأع�شاء اللجنة:
خ��الل النقا���س ال��ذي دار ب��ني اأع�صاء اللجن��ة وممثل 

احلكومة، وج��ه الأع�صاء جملة من الأ�صئلة، ت�صمنت نقاطا 

كانت مبثابة تقييم لن�س هذا القانون، نذكرها فيما يلي:

1 - هل متلك وزارة املالية الهياكل القادرة على التدقيق، 
ال�شيما يف اأرقام بنك اجلزائر واأرباح �شركة �شوناطراك؟  

2 - لوح��ظ ع��دم انطالق م�صاري��ع برجمتها قطاعات 
حكومي��ة، منه��ا الفالح��ة، الداخلية والنق��ل، منذ ثالثني 

�صنة، فلماذا؟ 

وكذا  التنمية  برامج  تنفي��ذ  تاأخر  اأ�صباب  م��ا هي   -  3
عدم بلوغ الأهداف امل�صطرة؟ 

4 - لوحظ��ت عيوب ونقائ�س يف املعلومات بخ�صو�س 
تنفيذ الربامج القطاعية. 
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التهرب  يتم حت�صيلها جراء  التي مل  املبالغ  ما هي   - 5
ال�صريب��ي، وم��ا هي الأ�صب��اب التي اأدت اإىل ع��دم اتخاذ 

الإجراءات القانونية الالزمة لتح�صيلها؟

اأ�صبح  6 - تعي��ني مراقب مايل عل��ى م�صتوى البلدية 
يعرقل يف بع�س الأحيان �صري العمل بها.

3( مالحظات جمل�س املحا�صبة: 
اأدرج جمل�س املحا�صبة يف تقريره التقييمي حول امل�صروع 

التمهيدي للقان��ون املت�صمن ت�صوية امليزاني��ة ل�صنة2011، 

جمل��ة من املالحظات التي ارت��اأت اللجنة اإدراجها ب�صكل 

خمت�صر يف هذا التقرير التمهيدي، من منطلق تعميم الفائدة 

وترقية مبداإ ال�صفافية ال��ذي تعمل الدولة على تر�صيخه يف 

ت�صيري ميزانية الدولة، ولتدارك النقائ�س امل�صجلة، م�صتقبال، 

لي�س اإل، وفيما يلي تلك املالحظات:

اإيرادات امليزانية العامة للدولة ل�صنة  1 - ظ��روف اإجناز 
:2011

ك�ص��ف تقرير جمل���س املحا�صبة عن وج��ود العديد من 

النقائ�س، و�صج��ل العديد من املالحظ��ات حول موا�صيع 

كثرية، نذكرها فيما يلي:

- �صع��ف ا�صتهالك اعتمادات التجهي��ز لتاأخر الآمرين 

بال�ص��رف يف امت�صا�س الأر�صدة من �صنة مالية اإىل اأخرى، 

ف�ص��ال عن اعتم��ادات دفع ال�صن��ة املالي��ة املمنوحة والتي 

ا�صتعملت بن�صب �صئيلة اأو مل ت�صتعمل، بالن�صبة للعمليات 

التي مل تنطلق بعد.

- التاأخ��ر يف جت�صي��د عملي��ات التجهي��ز ب�صبب غياب 

الن�صج ال��كايف للم�صاريع، وذلك خالف��ا لأحكام املر�صوم 

التنفي��ذي رقم 98-277، امل��وؤرخ يف 13 يوليو �صنة 1998، 

املعدل واملتمم. 

- اللج��وء الكثي��ف اإىل اإع��ادة تقييم رخ���س الربامج، 

بتخ�صي�س ال�صلط��ات العمومية �صنويا، م��ن خالل قوانني 

املالي��ة، مبالغ هامة للتكفل باملراجعات التي قد تطراأ خالل 

تنفيذ ميزانيات التجهيز.

- وجود عيوب ونقائ�س يف املعلومات حول تنفيذ الربامج 

القطاعية للتنمية، حيث �صجل املجل�س اأن الوزارات ل تتوفر 

على كل املعطي��ات واملعلومات ال�صروري��ة ملتابعة عمليات 

التجهيز التابعة للربامج القطاعية للتنمية.

- التاأخ��ر يف تطه��ري مدون��ة عملي��ات التجهيز خمالف 

لأحكام املر�ص��وم التنفيذي رق��م 98-277، املوؤرخ يف 13 

يوليو �صنة 1998، املعدل واملتمم.

 2 - مالحظات عامة حول احل�شابات اخلا�شة للخزينة:

اأ�صف��رت رقاب��ة جمل���س املحا�صب��ة عن ت�صجي��ل عدة 

مالحظ��ات ونقائ�ض يف ت�شيري احل�شاب��ات اخلا�شة للخزينة، 

والتي مت ذكر بع�صها يف التقارير ال�صابقة للمجل�س، وهي:

- اللجوء املتك��رر لفتح ح�شاب��ات التخ�شي�ض اخلا�ض، 

اأدى اإىل �صعوبة  ت�صيريها، ب�صبب ارتفاع عددها الذي جتاوز 

.2011 دي�صمرب   31 يف  ح�صابا   70
- غي��اب التن�صي��ق ب��ني املحا�ص��ب العموم��ي املع��ني  

والآمرين بال�صرف.

- املبالغة يف فتح هذه احل�صابات مع عدم بلوغ الأهداف 

املتوقعة، ب�صبب غياب املتابعة لها وتطهريها وتقييمها.

- جتميد االأموال العمومي��ة للح�شابات اخلا�شة للخزينة 

والعتم��ادات املعباأة منذ عدة �صن��وات، دون التو�صل اإىل 

ا�صتخدامها لتحقيق الأهداف التي اأن�صئت من اأجلها.

- وج��ود ح�صابات تخ�صي�س خا���س حتتوي على مبالغ 

كب��رية بقيت جام��دة ومل يتم حتريكها رغ��م احتوائها على 

اأر�صدة هامة.

- وجود بع���س احل�صابات التي حققت اأهدافها ومل يتم 

ت�صفيتها اأو اإقفالها.

4( ردود ممثل احلكومة: 
اأو�صح ممثل احلكومة خالل رده على اأ�صئلة ومالحظات 

اأع�صاء اللجنة، ما يلي:

ب�صاأن املالحظ��ات التي اأبداها جمل���س املحا�صبة حول 

امل�ص��روع التمهيدي لقان��ون ت�صوية امليزاني��ة ل�صنة 2011، 

اأو�صح ممثل احلكوم��ة اأن التقرير املذكور يحال على الربملان 

بع��د اإعداده ول يناق�س مع القطاعات املعنية، واأن املعطيات 

املحا�صبي��ة املقدمة من قبل احلكوم��ة مل يرث ب�صاأنها جمل�س 

املحا�صب��ة اأية معار�صة، وقد اأعده��ا حما�صبون موؤهلون، ومن 

ثم فالأرقام املقدمة �صحيح��ة وذات م�صداقية، وهذا ال�صق 

ميثل اجلانب املحا�صبي لقانون ت�صوية امليزانية، اأما املالحظات 

املذك��ورة، فهي تخ���س جانب الت�صيري، وه��و اجلانب الذي 

اأ�ص��ار املجل�س ب�صاأنه اإىل وجود نقائ���س يف الت�صيري بالن�صبة 

لبع�س القطاعات.

واأ�ص��اف ممثل احلكوم��ة اأنه يف حالة معاين��ة اأ�صرار مت�س 

اخلزينة العمومية، فاإن ملجل�ض املحا�شبة كامل ال�شالحيات، 

ملمار�ص��ة مهامه الرقابية، وما يرتتب عنها من فر�س جزاءات 
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�صد املخالفني يف جمال ت�صيري الأموال العمومية.  

ويف املو�ص��وع ذاته، اأك��د اأن وزارة املالية قدمت الأجوبة 

املنا�صب��ة لال�صتف�صارات التي طلبه��ا جمل�س املحا�صبة، وقد 

عرب هذا االأخري عن ارتياحه يف هذا اخل�شو�ض وهذا اإعماال 

ملبداإ ال�صفافية.

وب�شاأن �شحة اأرق��ام كل من بنك اجلزائر واأرباح ال�شركة 

الوطنية �صوناطراك، اأكد ال�صيد ممثل احلكومة اأن قانون النقد 

والقر�س ين���س على الأطر التنظيمي��ة لعمل بنك اجلزائر، 

مب��ا فيها الأطر الرقابية الداخلي��ة لعمله. اأما بالن�صبة لل�صركة 

الوطني��ة �صوناط��راك، اأكد كذلك اأنه ثمة اأط��ر تنظيمية من 

�صاأنه��ا �صمان �صح��ة وم�صداقي��ة ح�صاب��ات ال�صركة طبقا 

للت�صريع والتنظيم املعمول بهما يف هذا املجال.

وع��ن نفقات التجهيز، اأو�صح ممث��ل احلكومة اأن متو�صط 

يتعني  واأنه  ا�صته��الك العتمادات يف هذا املجال بلغ %55 

هن��ا الإ�ص��ارة اإىل اأهمية برنامج التجهي��ز العمومي الذي مت 

اإطالق��ه يف ال�صنوات الأخرية كم��ا ونوعا، والذي مل ي�صبق 

ل��ه مثيل، مما جنم عنه تاأخ��ر يف مواعيد الت�صليم، ل�صغوطات 

مو�صوعية، و منها ب��روز م�صكل اإعادة التقييم التي �صهدت 

تراجعا يف ال�صنوات الأخرية، و للحيلولة دون ا�صتمرار هذه 

احلال��ة، مت اإن�صاء هيئة خا�صة ل�صمان ن�صج امل�صاريع الكربى 

منذ �صنة 1998،  وهو �صندوق التجهيز من اأجل التنمية.     

وب�ص��دد الربامج القطاعي��ة للتنمية، اأك��د اأن كل قطاع 

م�ش��وؤول عن ت�شي��ري العمليات اخلا�شة به��ا، واأن املعطيات 

املالية املتعلقة بها موجودة.

وب�شدد احل�شابات اخلا�شة للخزينة، اأكد ممثل احلكومة اأن 

العمليات املالية امل�صجلة يف ه��ذه احل�صابات تخ�صع لنف�س 

االآليات الرقابية املتع��ددة، واخلا�شة بالنفق��ات امليزانياتية،  

ول تختل��ف عنه��ا بتاتا؛ زيادة على ذل��ك، يتم تفعيل هذه 

الرقابة ب�صفة دورية. 

ويف ال�صي��اق نف�ص��ه، اأو�صح اأن عدد ه��ذه احل�صابات قد 

انخف�س بن�صبة 11% واأن اأر�صدتها تظهر يف �صكل كتابات، 

و حتف��ظ يف ح�ص��اب ج��ار عل��ى م�صت��وى بن��ك اجلزائر؛ 

وبالتايل، فاأر�صدتها معلومة ول يكتنفها اأي غمو�س، وميكن 

توظي��ف هاته الأر�صدة من اأج��ل تغطية عجز امليزانية مثال، 

عك�س ما ُيثار. 

وبخ�صو���س اإن�صاء مق��رات جتمع م�صال��ح وزارة املالية، 

اأو�صح ممثل احلكومة اأنه مت جت�صيد هاته الفكرة على الأر�س، 

م��ن خالل اإجناز العدي��د من املقرات الت��ي توؤوي خمتلف 

م�شال��ح وزارة املالي��ة، وذل��ك م��ن اأج��ل حت�ش��ني اخلدمة 

العمومية.

وحول عمل املراقب املايل البلدي، اأو�صح ممثل احلكومة 

اأن هذا الإج��راء يندرج يف اإطار احلر���س على ال�صتخدام 

الأمثل للموارد املالية للبلديات؛ وتفادي وقوعها يف املديونية 

كم��ا حدث �شابقا، مم��ا ا�شطر تدخل اخلزين��ة العمومية من 

اأج��ل تطهري الو�صعية املالية للبلديات. ومهما يكن، فاإن اأي 

رف���س للمراقب املايل ميكن الآمر بال�ص��رف ممار�صة الطعن، 

اإذا لحظ اأن رف�س املراقب غري مربر، طبقا للتنظيم ال�صاري 

املفع��ول، واأنه يف الوقت احلايل، يتم تزويد البلديات مبراقب 

مايل ب�صكل تدريجي على غرار امل�صت�صفيات.

وب�صاأن املبالغ غري املح�صلة من اجلباية، اأو�صح ال�صيد ممثل 

احلكوم��ة اأن املبلغ الذي قدمه جمل���س املحا�صبة هو 8000 

ملي��ار دج، منه مبلغ 5000 مليار دج، كم�صتحقات للخزينة 

العمومي��ة اإزاء البنك التجاري وال�صناعي اجلزائري ت�صاف 

اإليه��ا م�شتحق��ات اخلزينة بع��د ت�شفية اأ�ش��ول املوؤ�ش�شات 

العمومية القت�صادية التي مت حلها.   

اخلال�شة

يدخ��ل تقدمي ن�س القانون املت�صم��ن ت�صوية امليزانية ل�صنة 

2011، يف اإط��ار تطبيق الأحكام الد�صتورية والقانونية التي 
ترم��ي اإىل تعزي��ز �صالحيات الربملان وتفعي��ل دوره يف جمال 

الرقاب��ة الَبعدي��ة على تنفي��ذ امليزاني��ة العامة للدول��ة، وهذا 

م��ن خالل التع��رف على نتائج تنفي��ذ قاُنويَنْ املالي��ة االأَويليِ 

والتكميلي ل�صنة2011، واملتمثلة اأ�صا�صا يف الفائ�س اأو العجز 

الناج��م عن الفرق ال�شايف بني االإي��رادات والنفقات اخلا�شة 

بامليزاني��ة العامة للدولة، والنتائ��ج املثبتة عند تنفيذ العمليات 

املرتبط��ة باحل�شابات اخلا�شة للخزين��ة، ونتائج ت�شيري عمليات 

اخلزين��ة، التغريات ال�شافية للح�شاب��ات اخلا�شة، واالقرتا�ض 

وامل�صاهم��ة، كما يدخل هذا الن���س يف اإطار اإ�صفاء املزيد من 

ال�صفافية على ظروف ا�صتخدام الأموال العمومية.

ذلك��م، �صي��دي الرئي���س املح��رتم، زميالت��ي، زمالئي 

اأع�ص��اء جمل�س الأمة املوق��ر، هو التقري��ر التمهيدي الذي 

اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�س الأمة، حول 

ن�س القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011، املعرو�س 

اأمامكم للمناق�صة، و�صكرا �صيدي الرئي�س.
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ال�شيد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد مق��رر اللجنة  املخت�صة؛ 

والآن ننتق��ل اإىل الب��اب املتعل��ق بالنقا�س الع��ام والكلمة 

لل�صيد عبد القادر قا�صي.

ال�شي��د عبد القادر قا�شي: �صك��را �صيادة الرئي�س؛ اأرجو 

اأن متنحني الي��وم قليال من الوقت، لأنه بالأم�س قل�صت يل 

املدة؛ وبالتايل "نربد قلبي".

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف 

املر�صلني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه ومن تبعه باإح�صان 

اإىل يوم الدين، اأما بعد؛

ال�صيد الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،

ال�صيد معايل وزير املالية، ممثل احلكومة،

ال�صيد معايل الوزير املكلف بامليزانية،

اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اأزول اأمقران فالون.

�صيادة الرئي�س املحرتم،

ها نحن نعود مرة اأخرى لدرا�صة ومناق�صة م�صروع الن�س 

املتعل��ق بت�صوية امليزانية ل�صن��ة 2011، بعد اأن �صادقنا على 

قانون املالية وامليزانية ل�صنة 2014 يف الأيام القليلة املا�صية.

�صيادة الرئي�س،

قب��ل اخلو�ض يف مداخلت��ي، اأود اأن اأ�شكر ال�شيد معايل 

وزي��ر املالية وكافة الإطارات عل��ى كل املجهودات  املبذولة 

لتقدمي هذا امل�ص��روع، جمهودات اأعتربها جبارة وجد جبارة 

و�صخمة لتح�صري هذا التقرير ال�صخم ملا يحتويه من تقنيات 

يف توقيف��ه و�صرب كبري يف اإعداده، ال�صك��ر اجلزيل مو�صول 

اأي�ص��ا لق�صاة واإط��ارات جمل�س املحا�صبة عل��ى هذا التقرير 

التقييمي املع��د لهذا الغر�س ل�صتن��ارة جمل�صنا املوقر عن 

كل �صغرية وكبرية حول الخت��اللت امل�صجلة هنا وهناك 

ويف الت�صيري ويف كل القطاعات.

اإذا كان��ت هناك مالحظ��ات - �صي��دي الرئي�س- فهي       

ل تعني ال�صيد معايل وزي��ر املالية، بل تعني كل القطاعات 

وكن��ت اأود اأن يك��ون حا�ص��را معن��ا الي��وم الوزي��ر الأول 

ب�صفت��ه امل�صوؤول الأول عن احلكوم��ة؛ وبالتايل ميكنه اتخاذ 

الإجراءات التي يراها منا�صبة اإن كنا على �صواب.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صكر والعرفان لل�صيد رئي�س اللجنة وكل اأع�صائها على 

التقرير املقدم وعلى املجهودات املبذولة يف اإعداده وتب�صيطه 

وعر�صه بكل �صدق وم�صداقية.

�صيادة الرئي�س املحرتم،

خالل مناق�صتنا م�صروع ن�س قانون امليزانية ل�صنة 2014 

يف الأ�صابيع املا�صية، كنا ق��د �صرحنا يف مداخلتنا اأن %70 

م��ن البلديات تع��اين من نق���ض امل��وارد املالي��ة، وبالتايل 

تطلب من الدولة اأو من احلكومة موازنة ميزانيتها، باعتبار اأن 

كل ميزانياته��ا عاجزة، وكان رد ال�صيد معايل الوزير بالعبارة 

الدقيقة: »�صفر بلديات عاجزة«.

الي��وم –�صيدي الرئي�س- جئت من الولية التي اأنتمي 

اإليها وهي متكونة من 45 بلدية، 40 منها طلبت م�صاعدات 

توازن وحت�صلت عليها، مبعنى طلبوا موازنة ميزانياتهم  وبالتايل 

عاجزة. البلديات  من  اأوؤكد اأن %70 

ال�صيد الرئي�س،

اإن التقري��ر التقييمي ملجل�س املحا�صب��ة حول امل�صروع 

التمهي��دي لقانون ت�صوي��ة امليزانية ل�صن��ة 2011 املوجود 

ب��ني اأيدينا للدرا�ص��ة، اأعد طبقا للم��ادة 18 من الأمر رقم 

امل��وؤرخ يف 17 يوليو �صنة 1995، اإل اأن املادة 16   ،20-95
جت��رب احلكومة على تقدمي تقرير �صنوي تقني واإداري للربملان 

وه��ذا التقرير ميّك��ن الربملان م��ن معرفة م��دى تنفيذ املال 

الع��ام ب�صدق وبعملي��ات ثابتة، اليوم نطل��ب من احلكومة، 

من خالل ال�صيد وزير املالي��ة، اأن يف ال�صنوات القادمة وقد 

تنته��ي عهدتن��ا، لكن يج��ب اأن تبقى العملي��ة يف اأعراف 

الربملان، بحيث نطبق ونحرتم قوانني اجلمهورية من احلكومة 

اإىل املوظف الب�صيط يف اجلمهورية اجلزائرية.

�صيدي الرئي�س،

ه��ذا الإجراء يعت��رب قاعدة ل مفر منها ومل��زم للجميع، 

وعليه نلتم�س م��ن ال�صيد الوزير ممثل احلكومة التعاطي معه 

ومتكني املجل�س من الطالع عليه لحقا.

ال�صيد الرئي�س،

هنا ندخل يف �صلب املناق�صة اأو �صلب املو�صوع، اإذا كانت 

عنا�صر الإيرادات يف اجلزائر تتوقف على 03 ركائز وهي:

- اجلباية البرتولية ويعرفها اجلميع،

- اجلباية العادية ويعرفها اجلميع،
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- ومداخي��ل اجلمركة ويعرفها اجلميع، اإذن لي�صت لدينا 

مداخيل اأخرى �صوى هذه العنا�صر الثالثة.

واإذا كان��ت مداخي��ل اجلباي��ة البرتولي��ة �صهل��ة املنال، 

باعتبارها تقتطع يف املنبع، فاإن اجلباية العادية ت�صتدعي توفري 

و�صائل ب�صرية مبهام منوطة به��ا وم�صبوطة ال�صالحيات، اإل 

اأن هذه الو�صيلة تبقى منعدمة اأو حمدودة، بالنظر اإىل حجم 

العمل املطلوب اإجنازه خالل ال�صنة املالية.

لهذا بات - ال�صيد الرئي�س، معايل الوزير - من ال�صروري 

واال�شتعج��ايل مطلوب��ا م��ن احلكوم��ة باإحل��اح التعجيل يف 

توظي��ف وتكوين موظفني واإطارات تتكفل بهذه املهمة قبل 

فوات الأوان، وذلك تفاديا يف الوقوع اإما يف التنازع الإداري 

الناجت عن اال�شتعمال املفرط لل�شريبة، دون مراعاتها للواقع، 

اأو تفريط يف التح�صي��ل، وقد يكون �صعبوي الهدف، م�صرا 

باقت�صادنا ومهلكا مل�صتقبل اأجيالنا.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

من خالل مداخلتن��ا ال�صابقة اأكدنا على �صرورة ع�صرنة 

الإدارة اجلبائي��ة، رغ��م اأن الهي��اكل املنج��زة يف ال�صنوات 

الأخ��رية �صخم��ة جدا اأجن��زت عل��ى م�صت��وى الوليات 

والدوائر اخلا�شة بالقطاع، اإال اأننا نالحظ تاأخريا اأو غيابا �شبه 

كل��ي لل�صبكة املعلوماتية لهذه الإدارات، اإذ لزلنا ن�صتعمل 

القل��م ويف ذلك تاأخري وعدم مواكب��ة للع�صرنة، ولهذا بات 

من ال�صروري ع�صرنة الإدارة املهمة يف اجلمهورية اجلزائرية، 

واملهمة مل�صتقبل اأجيالنا لإجناز التح�صيالت يف وقتها.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

اإن غياب العن�صرين املذكورين �صالفا وهما:

- العن�صر الب�صري املوؤهل عددا وعدة،

- عن�ص��ر ع�صرن��ة ال�صبك��ة املعلوماتي��ة وهم��ا يوؤدي��ان 

بال�صرورة اإىل: التماط��ل والق�صور يف اإجراءات التح�صيل، 

وبالت��ايل ت�صجيل ارتف��اع بواقي التح�صي��ل التي قد تفوق 

الإيرادات احلقيقية للميزانية مو�صوع الدرا�صة واإرجاء ذلك 

اإىل 10 �صنوات، اإذن حان الوقت لتكوين فريق حيوي على 

امل�صتوى الوطني.

�صيدي الرئي�س،

زميالتي، زمالئي،

بالرغم م��ن غ�س الطرف من ط��رف جمل�صنا املوقر عن 

رف��ع ميزاني��ة الت�صيري من خ��الل امل�صادق��ة على خمتلف 

امليزانيات ال�صابقة لظروف وطنية نتفهمها ونعرفها؛ واملواطنة 

جعلتنا نقول: لباأ�س، فحكومتنا حمتاجة وهي ترفع ميزانية 

الت�صيري ل�صد بع�س احلاجي��ات والن�صغالت ال�صتعجالية 

ال�صرورية، لكن اأعترب اأننا مل نكن يف امل�صتوى، لأن املبداأ اأن 

ق�صم التجهيز يجب اأن ي�صاوي اأو يفوق ق�صم الت�صيري ولي�س 

العك���س، اإل اأنه رغم ذلك عرفت بع�س القطاعات الوزارية 

ا�صتهالكا جد �صعيف لالعتمادات.

اأعطين��ا الأولوي��ة - ال�صي��د الرئي���س- للت�صي��ري بن�صبة 

فاإن  والربملان  املجل�س  ت�صاه��الت  اأعل��ى تفوق 50%، رغم 

اإما مل  اأنن��ا  اال�شته��الك ي��رتاوح ب��ني 50% و55% مبعنى 

نع��رف تقيي��م الحتياج��ات، ه��ذا يف الت�صي��ري ولي�س يف 

التجهي��ز ال��ذي – كم��ا يقال-يتطلب ملفا كام��ال ووافيا، 

فالت�صيري يتمثل يف تكملة راتب عامل اأو دفع فاتورة الكهرباء 

اأو التكفل ببع�س امللفات، هذا اجلانب مل نعرف تقييمه بعد 

واأتكلم ع��ن القطاعات الأخرى - ال�صيد الرئي�س - فكيف 

ميكنن��ا اأن نقيم جان��ب التجهيز؟ هنا  - �صي��دي الرئي�س - 

نطرح ال�شوؤال :

- اإىل متى تبقى هذه الالمبالة يف اإعداد وتنفيذ ميزانية 

الدولة اجلزائرية؟ 

- اإىل مت��ى �صتبقى هذه الأر�ص��دة جممدة يف حني اأن 

�شبابن��ا يعاين، علما اأن املرونة يف الت�شيري حفاظا على وحدة 

اجلزائ��ر، وعل��ى وحدة ال�صب��اب، اإذا مل ن�صتطي��ع اأن ن�صري 

�صيثور علينا ال�صباب، وبالتايل �صننق�س من ال�صتثمار الذي 

نحن بحاجة اإليه و�صننق�س املن�صاآت القاعدية والجتماعية 

والإدارية والريا�صية والثقافي��ة والرتفيهية هذا كله ينعك�س 

�صلب��ا �صدنا، على الأقل نوازي بني ميزانية التجهيز وميزانية 

الت�صي��ري واإذا خ�ص�صنا مليزاني��ة الت�صيري مبالغ �صخمة فعلى 

الأقل تك��ون م�صتهلكة لفائ��دة موظفين��ا واإطاراتنا ودولتنا 

وحكومتنا.

�صيدي الرئي�س املحرتم،

زميالتي،  زمالئي،

بالرغ��م من تعليم��ة ال�صيد الوزي��ر الأول حول تخفيف 

اإج��راءات التوظي��ف، اإل اأن احلكوم��ة ف�صل��ت يف جت�صيد 

املخطط ال�صنوي بعنوان 2011، ل�صت اأنا القائل، هذا تقرير 

جمل�س املحا�صبة، قمت بعملي��ة ح�صابية ل� 4 اأو 5 قطاعات 

وزاري��ة فوجدت اإخفاق��ا يف توظيف ما يق��ارب 140.000 

من�شب مفت��وح لهذا الغر�ض، ماذا نطل��ب اأكرث من هذا؟! 

اأتوقف يف ه��ذه النقطة، وبالتايل اإذا مل يكن هناك توظيف، 
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وليت��م تنفيذ امليزانية خالل ال�صن��ة امليزانية، ماذا �صينتج؟ 

�صينت��ج لدين��ا اأ�صعاف طالب��ي العم��ل، كان عندنا 20 يف 

اإلخ، ثم تغرق  2012، ثم 40 يف 2013 و50 يف 2014... 
امليزاني��ة الالحقة من خالل باقي املرحل ومن حيث العدد 

امل�صاعف للتوظيف.

على ه��ذا االأ�شا���ض ال�شوؤال ال��ذي يط��رح نف�شه، من 

ه��و امل�صوؤول ومن يتحم��ل امل�صوؤولية؟ وماه��ي الإجراءات 

املتخذة �صد هذا امل�صوؤول؟

�صيدي الرئي�س.. هل اأنا يف حدود الوقت؟

ال�شيد الرئي���ص: بل جتاوزت الوقت، اإخت�صر اإذا اأمكن، 

تف�صل.

ال�شيد عبد القادر قا�شي: �صكرا �صيدي الرئي�س.

�صيدي الرئي�س،

زميالتي، زمالئي،

اإن الو�صعي��ة الت�صاربي��ة لالأرق��ام امل�صجل��ة يف التقارير 

تعك�س م��دى �صبابية ت�صيري ميزاني��ة الدولة وال�صتخفاف 

مبجل�شنا يف الطرح، حيث يظه��ر جليا التناق�ض يف ال�شفحة 

143 وال�صفح��ة 102 من تقرير جمل�ض املحا�شبة واخلا�ض 
بن��اجت ومتويل عملي��ات امليزاني��ة وعملي��ات اخلزينة، حيث 

يلخ�س الر�صيد تارة بالإيج��اب وتارة بال�صلب، على �صبيل 

املثال يقيم يف ال�صفحة 144 اأن هناك فائ�صا قدره 790 مليار 

دج ل�صن��ة 2010، ويف ال�صفح��ة 103 يق��در العجز لنف�س 

ال�صنة اأي �صنة 2010 ب� 791 مليار دج.

اأق��راأ عليك��م ماهو موج��ود يف التقري��ر بخ�صو�س املادة 

103: "بالن�صبة للعجز يف امليزانية ل�صنة 2010 مت ال�صتعانة 
ب�صن��دوق �صب��ط الإي��رادات ل�صنة 2011 مب��ا يعادل 791 

مليارا، هذا ماورد يف ال�صفحة 103.

ال�صفحة الأخرى.. اإ�صمح يل – ال�صيد الرئي�س– على 

هذا ال�صطراب، اإذن ال�صفحة 143 تقول: "وامل�صبوطة اإىل 

غاية 31 دي�صم��رب 2011، ت�صري اإىل ر�صي��د �صلبي للخزينة 

يف��وق 914 مليار دج مقابل فائ�س ق��در ب� 790.472 مليار 

دج لل�صنة الفارطة 2010".

�صيدي الرئي�س،

فيما يخ�س وكالت املحروقات املن�صو�س عليها يف املادة 

05-07  وهما الوكالة الوطنية ل�صبط  12 من القانون رقم 

املحروقات )ARH( والوكالة الوطنية لتثمني موارد املحروقات 

)ALNAFT( هاتان الوكالت��ان ل تخ�صعان للقواعد املطبقة 

على قواعد الإدارة العمومية، عندها حما�صبة جتارية وبالتايل 

ل ميكن للدولة اأن تتدخل يف حما�صبتها، هذه اأول.

 )ARH( ثاني��ا، اإذا كان القانون الذي �صادقنا عليه يخلق

فه��ي غري عملية باملطلق، خلقناه��ا بالقانون لكن يف امليدان 

.)0(

اأما الثانية فه��ي )ALNAFT( عدمية النجاعة رغم اأهمية 

ال�صالحيات الوا�صعة املخولة لها طبقا للقانون الذي ذكرناه 

�شابق��ا ورغم طبيعة واأهمية امل��ادة اخلا�شعة لل�شريبة املقدرة 

)ALNAFT( عندها تدخل وت�صيري ومعاجلة %66  ب��� %66 

من ميزانية الدول��ة اجلزائرية، ميزانية البرتول اجلزائري، كم 

تاأخذ؟ 0.4% على ما اأظن وعندها ر�صيد 04 اأو 05 ماليري 

دج، ب� 5 موظفني، العمل تقوم به �صوناطراك كما كان �صابقا، 

مل يتغري �صيء يذهبون لبئر البرتول، وهي عندها ر�صيد ب� 4 

ماليري دينار اأي ميكننا بناء 5 م�صت�صفيات اأو 5 مركبات مثل 

5 جويلية، ميكننا اأن نوظف 1000 عامل وهي ل تعمل �صيئا 
وعندها 5 موظفني، يعني و�صعية حرجة.

�صيدي الرئي�س، اأنا على و�صك الختتام.

خل��ل اآخر ي�صتوج��ب ذكره والوقوف عن��ده وهو فائ�س 

اجلباي��ة البرتولي��ة املقدر ب��� 2.300 ملي��ار دج، املودع منه 

273 ملي��ون دج فق��ط، والباقي املقدر ب� 2100 مليار دج 
حولت للخزينة العمومية يف ح�صاب �صمي بح�صاب »اجليل 

ال�صاع��د« هكذا �صماه رئي�س اجلمهوري��ة، هناك تعد �صارخ 

للقوان��ني والتنظيم��ات ذات العالق��ة الت��ي جت��رب التكفل 

بالفائ�س اجلبائي البرتويل بالتخ�صي�س لتمويل:

- عجز اخلزينة،

- خفي�س الدين،

- تعوي�س العجز يف حت�صيل اجلباية البرتولية، اأتكلم بناء 

عل��ى اإر�صالية اأم�صاها ال�صيد وزير املالية حتمل رقم 07/32، 

املوؤرخ��ة يف 2005/08/22 والتي جترب على ا�صتعمال هذا 

احل�شاب فقط لهذه ال�شروط الثالثة التي ذكرناها.

�صيدي الرئي�س املحرتم، 

زميالتي، زمالئي،

فيم��ا يخ�س النفقات غري املتوقع��ة، هناك تعد �صارخ يف 

تقيي��د احل�صابات، حيث اأدرج��ت يف احل�صاب 021 212 ، 

ال��ذي يعترب ح�صابا موؤقتا، ال�صي��د الوزير يعرف اأنه ح�صاب 
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موؤق��ت وغري مي��زاين، احل�ش��اب النهائي الذي ت��درج فيه 

احل�صاب��ات التي ذكرتها هو 03 202، اخلا�ض بالنفقات غري 

املتوقعة، بالرجوع للتعليمة ال�ش��ادرة عن اخلزينة العمومية، 

مفاده��ا اأنه ل ميكن حتويل احل�صاب��ات الناجتة يف نهاية ال�صنة 

اإل العمليات ذات الطابع النهائي.

اأخ��ريا، فيما يخ�س م�ص��ح ديون الدول��ة اجلزائرية على 

البل��دان الأخرى نذك��ر: �صاوتومي �صي�ص��ل، والنيجر فاإن 

العملية كانت يف �صنة 1997 وبالتايل فقد دخلت يف امليزانية 

�صابق��ا و�صويت يف القوانني املالية ال�صابقة، وعليه يعترب تقرير 

�صبط امليزانية مزدوجا للعملية.

�صيدي الرئي�س،

فيما يخ�س اجلباية الت��ي تعترب الع�صب احليوي للدولة، 

اأمتن��ى اأن تقوم احلكومة بالتح�صيل ل��كل البواقي واملقدرة    

ب� 800 مليار دين��ار جزائري وذكرها ال�صيد الوزير يف التقرير 

حيث اأعطى الإعذارات وهو م�صكور على ذلك.

�صك��را �صيدي الرئي�س، �صك��را زميالتي زمالئي، وبارك 

اهلل فيكم.

ال�شي��د الرئي���ص: �صك��را لل�صيد عب��د الق��ادر قا�صي؛ 

اإ�صتنفدت 22 دقيقة لك��ن ل�صت اأدري اإن كنت يف حدود 

الوقت اأم جتاوزت��ه اأم حتتاج اإىل مزيد من الوقت؟! طيب... 

�صكرا.. الكلمة الآن لل�صيد بوزيد بدعيدة.

ال�شي��د بوزي��د بدعي��دة: ب�ص��م اهلل الرحم��ن الرحي��م 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد املحرتم، رئي�س املجل�س،

ال�صادة الوزراء الأفا�صل،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

الأ�صرة الإعالمية،

ال�صيوف الكرام،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأول، لن اأدخل يف التفا�صي��ل، فقد �صبقني زميلي �صي 

قا�صي يف التفا�صي��ل و�صاأخت�صر ما ميكن الخت�صار يف هذه 

املالحظات التالية لهذا التقرير:

اإن املالحظ من خالل الط��الع على م�صمون امل�صروع 

التمهيدي لقانون ت�صوية امليزانية ل�صنة 2011 اأنه ل يختلف 

ع��ن �صابقي��ه 2009  و2010، حي��ث يت�ص��ح اأن املعني��ني 

بدرا�صة تقديرات امليزانية لكل قطاع وزاري اأو هيئة عمومية، 

ل ي�صتطيع��ون حقيقة �صبط هذه التقدي��رات املالية يف كل 

�صن��ة، مم��ا يت�صبب يف اخت��اللت كبرية تظهر بع��د التقرير 

التقييم��ي النهائي ملجل�س املحا�صب��ة، وكنا نتمنى اأن تكون 

هناك خال�صة م��ن طرف جمل�س املحا�صب��ة، خال�صة عامة 

ملجمل مالحظاته لكي ي�صتطيع الإخوان الزمالء مالحظتها 

والطالع عليها وفهم مامت تنفيذه وما مل يتم تنفيذه.

هذه الختاللت والتقديرات غري الدقيقة ملختلف بنود 

مدون��ة امليزانية لكل قطاع ت�صتدع��ي املراجعة املالية يف كل 

�صنة، ورغم هذه املراجع��ة نالحظ اأن ال�صتهالك ل يتجاوز 

امل�صتخدمني  نفق��ات  ع��دا  ما  الأحي��ان  اأغل��ب  70% يف 
الإجباري��ة، هذا يعني اأن املعني��ني بالأمر بعيدون كثريا عن 

�صب��ط التقديرات والتحكم الدقي��ق يف ر�صد العتمادات 

املالي��ة، ح�ص��ب م�صاريع الربام��ج القطاعي��ة واملحلية وهذا         

ما يتكرر كل �صنة وتقرير جمل�س املحا�صبة دليل على ذلك، 

فهل يتم م�صاءلة امل�صرفني عن ذلك؟

م��ن جان��ب اآخ��ر – ال�صي��د الرئي�س املح��رتم – وبعد 

الط��الع عل��ى و�صعي��ة العتم��ادات املمنوح��ة ملختلف 

الوزارات اأو القطاعات الوزاري��ة وطبقا لقانون املالية 2011، 

كم��ا جاء يف ملحق التقرير التقييمي ملجل�س املحا�صبة، هناك 

تناق�صات كبرية فيما يخ�س ميزانية الت�صيري وميزانية التجهيز 

اخلا�ش��ة بكل قطاع وزاري، بدءا مب�شال��ح الوزارة االأوىل، اإن 

هذه التناق�صات تبني اأن هناك خروقات يف الت�صيري، مما يعني 

عدم تنفيذ املخططات ال�صنوية للموارد الب�صرية بن�صبة كبرية 

تتجاوز يف بع�س القطاعات 40%، مما يوؤثر على برنامج رئي�س 

اجلمهورية يف امت�صا�س البطال��ة وبقاء هذه املنا�صب �صاغرة 

رغ��م احلاجة امللح��ة ل�صتغالله��ا، فهل مت حتدي��د م�صوؤولية 

املت�صببني يف ذلك؟ وهل مت ا�صتجوابهم على الأقل؟ نالحظ 

كذل��ك – ال�صي��د الرئي�س– ع��دم ا�صتعم��ال اعتمادات 

مالي��ة �صخمة مت تخ�صي�صها لبع���س الأبواب بعنوان ميزانية 

الت�صيري، دون ذكر حتى اأ�صباب عدم ا�صتعمال هذه الأموال 

وتبديد ذلك، وملاذا مت ر�صدها �صمن بنود امليزانية رغم وجود 

قطاعات اأخرى يف حاجة ما�صة لهذه الأموال؟

م��ن جانب اآخر، فيما يخ�س عنوان ميزانية التجهيز، فاإن 

املالحظ��ة العامة – �صاأكتفي باملالحظات العامة – لأغلب 

القطاعات الوزارية مل تقيد �صوى ن�صف العمليات املربجمة  

تقريبا اأي بني 40% اإىل 45%  قابلة لالإجناز وباقي العمليات 
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بق��ي يتاأرج��ح من �صن��ة لأخ��رى، لأنه ل اأحد م��ن هوؤلء 

امل�صريين مت��ت حما�صبته اأو معاقبته، وه��ذا متداول يف كل 

�صنة مالية يف تقارير جمل�س املحا�صبة.

من جانب اآخ��ر – ال�صيد الرئي���س املحرتم – يك�صف 

تقري��ر جمل�س املحا�صبة خروق��ات مالية خطرية يف كل �صنة 

مالي��ة، تتمثل يف ا�صتعمال العتمادات املالية لأهداف غري 

التي ر�صدت لها، ومل يتم تربير هذه النفقات بالقدر الكايف 

وبوا�صطة م�صتندات موثوق فيها، مع اللجوء الدائم اإىل اإعادة 

تقيي��م عمليات التجهيز مببالغ هام��ة وب�صفة متكررة، مما يوؤثر 

�صلبا على املخزون املايل لت�صيري هذه العمليات.

حول نف�س املو�ص��وع، ال�صيد الرئي�س، ونعني بها ميزانية 

التجهيز ويف قطاعات وزارية  خمتلفة اأو هيئات عمومية وهي 

مذك��ورة ومف�صلة بالتدقيق يف تقرير جمل�س املحا�صبة، اأنه مت 

مالحظة �صعف كب��ري يف ا�صتهالك اعتمادات الدفع وتاأخر 

كب��ري يف انطالق امل�صاريع املربجمة، ومنه��ا التي يعود تاريخ 

ت�صجيله��ا اإىل ع�صر �صنوات، هذا يج��رب امل�صالح املعنية اإىل 

اإعادة التقيي��م ال�صنوي لرخ�س الربامج مببالغ هامة جدا لها 

تاأثري مبا�ص��ر يف امليزانية العامة للدولة، اإىل جانب تاأخر كبري 

جت��اوز املحدود واملعقول وحتى املمك��ن يف اإقفال العمليات 

املربجم��ة، وهذا يدخل �صمن اإطار �صوء ت�صيري العتمادات 

املالية املمنوحة ملختلف القطاعات الوطنية.

ومن جانب اآخر - ال�صيد الرئي�س املحرتم- لقد كر�صت 

تداب��ري قانون املالي��ة ل�صن��ة 2011 نف�س تداب��ري تقديرات 

امليزاني��ة لل�صن��ة الثانية على التوايل على غ��رار �صنة 2010 

م��ع تعبئة 200 ملي��ار دج زيادة مقارنة م��ع ال�صنة املن�صرمة 

اأي ن�صب��ة 6.88%، ونالح��ظ ارتفاع��ا يف العجز التقديري               

37% من الناجت الداخلي اخلام، ال�شيء  ب��� 43%، ما ميثل 

ال��ذي يجع��ل اخلزين��ة العمومية تلج��اأ كعادته��ا اإىل متويل 

العج��ز املايل م��ن موارد �صن��دوق �صبط الإي��رادات، رغم 

اعتبار هذا الإجراء نقطة �صوداء يف ت�صيري و�صبط الإيرادات 

الوطني��ة، لأن انخفا���س القيمة امل�صافة لقط��اع املحروقات 

�صنويا وال��ذي يعترب العم��ود الفقري لالقت�ص��اد اجلزائري 

وكذل��ك عدم ا�صتقرار القت�ص��اد العاملي، من بني العوامل 

التي تدعو اإىل مزي��د من اليقظة والعقلنة يف ت�صيري الأموال 

العمومي��ة، لأن م�صتوى النمو القت�ص��ادي يبقى متوا�صعا 

ب�صبب التناق�صات املتتالية للقيمة امل�صافة للمحروقات التي 

ت�صجل تراجعا �صنويا.

خال�ص��ة ملا مت ذك��ره، ال�صي��د الرئي���س، ن�صتنتج �صمن 

م�ص��روع قان��ون ت�صوية امليزانية وبعد الط��الع على م�صروع 

ت�صوي��ة قان��ون املالية، تك��رار نف���س الأخطاء اأثن��اء درا�صة 

و�صبط قان��ون املالي��ة يف توزيع العتم��ادات املالية ح�صب 

تقييم القطاعات الوزارية، مم��ا يجعلها تقع يف نف�س الأخطاء 

اأثن��اء تنفيذ هذه امليزانية من��ذ �صنوات، ومل ي�صاأل اأحد عن 

ذل��ك، فهل مت حما�شب��ة امل�شوؤولني عن ه��ذه اخلروقات يف 

الت�صيري املايل للدولة اجلزائري��ة؟ مما ت�صبب يف تاأخر التنمية 

وتعطيل تنفيذ امل�صاريع املربجمة �صمن برنامج فخامة رئي�س 

اجلمهوري��ة ملختل��ف املخطط��ات التنموية بداي��ة من �صنة 

اأ�صاأل هل هناك اإجراءات مت اتخاذها  2005، هذا يجعلني 
لتفادي ه��ذه الخت��اللت والعجز املالح��ظ كل �صنة يف 

جمال التخطيط والتنفيذ و�صوء الت�صيري؟ ونرجو اإرفاق بع�س 

هذه الإجراءات �صمن م�صروع ت�صوية قانون املالية املقبل اإن 

�صاء اهلل، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي���ص: �صكرا لل�صيد بوزي��د بدعيدة؛ الكلمة 

الآن لل�صيد مو�صى متدرتازة.

ال�شي��د مو�شى متدرت��ازة: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ بعد 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم؛ 

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيد وزير املالية والوفد املرافق له،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم وال�صحافة جميعا،

�صالم اهلل عليكم، اأزول فالون.

اإن الربام��ج التنموي��ة التي �صطرته��ا الدولة قد ل تكون 

فعال��ة وجمدي��ة، اإذا مل يك��ن هن��اك قانون �صب��ط امليزانية 

�صاري املفع��ول وميكن الهيئة الت�صريعية م��ن ممار�صة رقابتها 

عل��ى ال�صلط��ة التنفيذية وتقيي��م نتائج تنفيذ قان��ون املالية 

لل�صن��ة املعنية، هذا – طبعا – بوجود نية لل�صلطة يف تطبيق 

وتكري�س هذا املبداإ وهذا مال نالحظه يف حكومتنا ويتجلى 

يف عدم جتاوب عدد من الوزراء مع الدعوات املوجهة اإليهم 

من طرف اللجان املختلفة، منها على ما اأعتقد جلنة ال�صوؤون 

القت�صادي��ة واملالية، من اأجل م�صاءلتهم وتقدمي تو�صيحات 

حول جمم��ل املالحظ��ات والختاللت الت��ي يت�صمنها 

تقري��ر جمل���س املحا�صبة يف خمتل��ف القطاع��ات الوزارية، 
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حيث لوحظ ح�صور وزير املالية فقط وكذلك الوزير املكلف 

بامليزانية يف اأ�صغال جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية ملجل�س 

الأم��ة، وهذا م��ا يوؤك��د – بالطبع– �صعف وف�ص��ل اآليات 

الرقاب��ة الربملانية يف بالدنا، اأكرر وه��ذا ما يدل على �صعف 

وف�صل اآليات الرقابة الربملانية يف بالدنا.

وقبل التطرق اإىل ماج��اء يف تقرير جمل�س املحا�صبة، اأود 

اأن اأتطرق اإىل هاتني النقطتني واللتني اأراهما مهمتني:

- اإنن��ا نتمنى م�صتقبال اأن يتمكن جمل�س الأمة والربملان 

ككل م��ن مناق�ص��ة وامل�صادقة عل��ى قانون �صب��ط امليزانية، 

قب��ل امل�صادقة على قانون املالي��ة، لالأخذ بعني العتبار كل 

املالحظات املتعلقة بامليزانية التي يتم تقييمها.

- اإع��ادة النظر يف تقلي�س ال�صن��ة املالية من )- ن3( اإىل 

ال�صن��ة املالي��ة )- 3( اأي  )- ن2( اإىل ال�صن��ة املالية )- 2( 

اأو حت��ى اإىل ال�صن��ة املالي��ة )- 1( اإذا اأمك��ن ذلك كما هو 

معم��ول به يف ال��دول املتقدم��ة التي ت�صبط في��ه ميزانيتها 

لل�صنة املا�صي��ة، وهذا لتفادي عدة �صعوب��ات، خا�صة فيما 

يخ�س حالت الختال�صات، ويف هذه احلالة فاإن املتابعات 

الق�صائي��ة يكون فيها امل�ص��وؤول اأو اأ�صحاب الق�صايا اجلنائية 

ل يزالون ميار�صون اأعماله��م يف نف�س املكان، اأما يف حالة ما 

اإذا �صبطت امليزانية بعد 3 �صنوات، اأي )- ن 3( فقد ل جند 

املختل�ص��ني، اإما اأن يكونوا قد فروا اأو توف��وا اأو غريوا اأماكن 

العمل اأو حتى ن�صوا التفا�صيل.

وفيم��ا يخ�س ميزانية 2012 – ال�صي��د الرئي�س– وبعد 

اطالعنا عل��ى ماجاء يف تقرير جمل���س املحا�صبة الذي اأكد 

يف تقاري��ره ح��ول ت�صي��ري ميزانية الدول��ة انتقادات��ه احلادة 

لإنف��اق قطاعات وزارية، مب��ا فيها ت�صيري ال��وزارة الأوىل اإىل 

جانب امل�صالح اجلبائي��ة العادية والنفطية وت�صيري ال�صناديق 

اخلا�ش��ة و�شج��ل على وج��ه اخل�شو�ض �شع��ف ا�شتهالك 

ميزاني��ة التجهيز، غياب الفوت��رة وفقدان بيانات  امل�صرتيات 

يف كث��ري من القطاعات، وكذا تق��دمي قطاعات لحتياجات 

غري مربرة اأو تفتقر للواقعية اأو االإفراط يف تقدير تخ�شي�شات 

امليزانية لبع�س الأبواب وزي��ادة هامة يف العتمادات املالية 

غري املربرة، كما �صجل التقرير عدم انطالق م�صاريع برجمتها 

قطاعات حكومية، منها: الفالحة، الداخلية والنقل منذ 30 

�صنة وا�صتمرار ظاهرة عدم اإن�صاج امل�صاريع واللجوء الكثيف 

اإىل عملية اإع��ادة تقييم الربامج وعي��وب ونق�س املعلومات 

حول تنفي��ذ الربامج القطاعية والتاأخ��ري يف تطوير مدونات 

عملي��ات التجهيز وعدم بل��وغ الأهداف امل�صط��رة وتنفيذ 

الربامج، وغياب الرقابة ومتابعة الإجنازات.

كم��ا مت اإح�صاء ع�ص��رات الآلف م��ن منا�صب العمل 

ال�صاغرة يف 09 دوائر وزارية ويتعلق الأمر – ال�صيد الرئي�س– 

بوزارات الرتبية والعدالة والتعليم العايل والداخلية وال�صحة 

والتكوين املهني وال�صوؤون الدينية والثقافة والفالحة.

واإن العدي��د م��ن منا�ص��ب ال�صغل ظل��ت �صاغرة على 

م�صت��وى امل�صالح الإدارية املركزي��ة واملحلية، بالرغم من اأن 

الدولة ر�صدت لها خم�ص�ص��ات مالية، واإن �صغور املنا�صب 

املالي��ة الذي م���س معظم القطاعات بن�ص��ب متفاوتة و�صل 

البع���س منها وعلى راأ�صها قطاع الرتبي��ة اإىل اأكرث من %30 

اأث��رت ب�ص��كل ملحوظ عل��ى الأه��داف وامله��ام امل�صندة 

لتلك القطاعات، وكما اأك��دت التحقيقات التي قامت بها 

اللجنة املكلف��ة بامللف ك�صف وجود ف��ارق كبري بني تعداد 

املوظفني احلقيقيني وعدد املوظفني ال�صاغلني ملنا�صب فعلية، 

وف�صر التقرير هذه الو�صعية التي اأكدت ت�صجيلها على مدار 

ال�صنوات ال�صابقة بع��دم جت�صيد املخططات ال�صنوية لت�صيري 

امل��وارد الب�صرية بعنوان ال�صنة املالية والتي من اأجلها فتحت 

منا�ص��ب مالي��ة، رغم تخفي��ف القيود الت��ي اأدخلت على 

اإجراءات التوظيف.

ما ع�صانا اأن نقول؟ كل هذه املنا�صب جممدة وال�صباب 

اجلزائري العاطل يعاين يف �شمت وجهر!

فيم��ا يخ�س مل��ف ال�صرائب غ��ري املح�صل��ة، فقد اأكد 

اخل��رباء اإثر هذه التقاري��ر اأن اجلزائر خ�شرت ما يعادل 100 

مليار دولر من ال�صرائب غري املدفوعة اأو غري املح�صلة ل�صنة 

2011، وهو رقم كبري جدا وخا�صة اإذا اعتربنا اأن هذا الرقم 
ال ياأخ��ذ يف احل�شب��ان ال�شركات التي تعم��ل يف اخلفاء، مما 

يعني اأنه لي�صت هناك �صفافية يف ت�صيري اأموال الدولة، ويعود 

ه��ذا الأمر اإىل بع�س النقائ�س يف املتابعات �صد الأ�صخا�س 

واملوؤ�ص�صات التي ترف�س دفع �صرائبها؛ واإن تراكم املبالغ غري 

املح�صلة يعود اأ�صا�صا للنقائ�س امل�صجلة من حيث املتابعات 

ونق�س ال�صرامة يف هذا املجال.

ويف الأخ��ري، �صيدي الرئي���س، اأود اأن اأختتم مداخلتي 

ب��اأن اأذكر باأن الأموال التي بني اأيدينا هي اأموال يف اأعناقنا، 

وجب ح�ص��ن �صرفها واإنفاقه��ا مبا يعود بالنف��ع على البالد 

والعب��اد، بل ويجب الت�صدد يف ذل��ك لأنها ول�صبب ب�صيط 

مل ت��اأت نت��اج جمه��ودات اأو التخطيط لذل��ك من خالل 



17

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 10

الأربعاء 06 ربيع الأول 1435                                   املوافق 08 جانفي 2014

ال�صتثم��ار املنتج، بل هي من خ��ريات هذا الوطن الباطنية 

التي حبانا اهلل بها.

واأختتم مداخلت��ي بعر�س بع�س الأف��كار، لتفادي كل 

هذه امل�صاكل العوي�صة وهي:

- الإ�ص��راع يف تكري���س فكر اأو ح�ص��ن مراقبة الأموال 

العمومية.

- اإعداد ا�صرتاتيجية جبائية طويلة املدى.

- تعمي��م حما�صب��ة امل�صوؤولني يف اإط��ار تقوية اأخالقيات 

احلياة العمومية وال�صيا�صية.

- اإجباري��ة و�صع جمل�س املحا�صبة يف قلب مراقبة ميزانية 

الدولة والأموال العمومية.

- تقوي��ة ال�صفافية يف اإع��داد كل امليزاني��ات، ميزانيات 

الدولة، ومن امل�صتعجل و�صعها كهدف يف ت�صيري ال�صفافية، 

�شكرا »يعطيكم ال�شحة«، تنمرث متقراحنت.

ال�شي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مو�صى متدرتازة؛ والكلمة 

الآن لل�صيد اإبراهيم مزيان.

ال�شيد اإبراهيم مزيان: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم، اأزول فالون اأمقران.

نحن ب�ص��دد درا�صة قانون �صبط امليزانية والذي هو مبثابة 

قان��ون املالية الذي يهدف اإىل مراقب��ة ميزانية الدولة لل�صنة 

املعنية.

فقب��ل التط��رق اإىل جمل���س املحا�صب��ة اأود الإ�صارة اإىل 

نقطت��ني هامتني اأولهما هو موا�صلة ال�صلطة التنفيذية العمل 

دون اأي رقابة، �صواء م��ن ال�صلطة الت�صريعية بغرفتيها اأو من 

ال�صلطة الق�صائية، واإل فكيف نف�صر - ال�صيد الرئي�س- عدم 

ا�صتجابة الكثري من الوزراء لدعوة جلنة املالية لدى املجل�س 

ال�صعبي الوطني، اأين مت ال�صتماع اإىل 6 اأو 7 وزراء من جملة 

بال�صتماع  اكتفت  فاللجنة  هذا  اأما يف جمل�صنا  وزيرا،   30
فق��ط اإىل وزير املالي��ة، وهو ما يعد تق�ص��ريا يف عمل الرقابة 

الذي نحن منتخب��ون ومعينون من اأجله، وهذا ما يطعن يف 

م�صداقية جمل�صنا هذا، واإن كانت امل�صادقة ب�صفة اآلية على 

كل القوانني الآتية من الربملان جعل من اأع�صاء جمل�صنا ل 

يبذلون اجلهد الكايف يف مناق�صة القوانني.

فهل من حق الوزير – ال�صي��د الرئي�س –العتذار عن 

ال�صتجاب��ة ل�صتدعاء جلن��ة املالية باأي حج��ة كانت؛ ففي 

ال��دول املتقدم��ة ه��ذا م�صتحي��ل، اأما يف بالدن��ا فهذه هي 

القاع��دة، بالإ�صافة اإىل وجود بع�س ال��وزارات فوق العادة    

ل تخ�صع لأي رقابة.

النقطة الثانية – ال�صي��د الرئي�س – تتعلق بتاريخ تقدمي 

هذا القان��ون، ملاذا تق��وم احلكومة بتقدمي ه��ذا القانون بعد 

عام��ني من انته��اء ال�صنة املالي��ة اأو مبا ي�صمى ب��� )- ن3(؟ 

مل��اذا ل تقوم احلكومة بتقدمي القانون، اأي �صبط امليزانية، يف 

ال��دورة اخلريفية لل�شنة املوالية، اأي  )+ ن1( كما هو معمول 

ب��ه يف الدول املتقدمة، مثل فرن�ص��ا حيث يقدم هذا القانون 

عل��ى اأق�صى تقدير يف 1 ج��وان لل�صنة املوالي��ة قبل درا�صة 

قانون املالية لل�صنة املقبلة.

فهذه الطريقة يف تق��دمي هذا القانون ت�صاهم يف اختال�س 

ونهب اأموال ال�شعب وذلك بال�شماح للم�شوؤولني املختل�شني 

باتخ��اذ كل الإج��راءات الالزمة للهروب م��ن العقاب، اإن 

وجد فعال هذا العقاب واملحا�صبة.

اأما بالع��ودة لتقرير جمل�ض املحا�شب��ة فحّدث وال حرج، 

خروق��ات لالإجراءات والقوانني باجلملة من طرف معظم اإن 

مل اأق��ل كل الوزارات دون ا�صتثناء، ه��ذا يوؤكد انعدام اأي 

رقاب��ة اأو متابعة لت�صيري املال العام، ونذكر على �صبيل املثال 

بع�ض هذه اخلروقات:

- �صع��ف ا�صته��الك العتم��ادات املخ�ص�ص��ة اأحيان��ا 

وانع��دام ا�صتهالكه��ا اأحيان��ا اأخرى، ب�صبب غي��اب برامج 

فة جيدا، وكذا نق�س اجلدية يف اإعداد 
ّ
باأهداف وا�صحة ومعر

عملية التجهيز.

- اإعادة تقييم امل�صاريع التي م�صت كل القطاعات الوزارية، 

وماله��ا م��ن اآثار �شلبية عل��ى اخلزينة العمومي��ة، ولعل اأهمها 

هو م�ش��روع درا�شة واإجناز املقر اجلديد ل��وزارة اخلارجية الذي 

خ�ص�س ل��ه مبلغ اأويل ب� 500 مليون دين��ار يف بداية تقييمه، 

لي�ص��ل يف الأخري اإىل 18.900 ملي��ار دج، اأي ما يعادل 38 

مرة املبلغ الأويل، نف�س ال�ص��يء بالن�صبة لعمليتني يف وزارة 

ال�صبيبة والريا�صة، اأين مت اإعادة تقييمهما بن�صبة 147% من 57 

مليون دج اإىل 141 مليون دج، فهذا - ال�صيد الرئي�س - ل ميكن 

ت�صميته ب�صوء ت�صيري بل هو ل ت�صيري!!

اأخ��رى  لأه��داف  املالي��ة  العتم��ادات  اإ�صتعم��ال   -
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غ��ري الأه��داف التي منح��ت من اأجله��ا، كتحوي��ل مبلغ 

60.989.000 اأورو م��ن عملية تتعلق باقتناء وتهيئة جتهيز 
املقر املحاذي لل�صفارة اجلزائرية بباري�س، اإىل التكفل باأ�صغال 

جتديد وتاأثيث املبنى اخلا�ض بال�شفارة.

- التاأط��ري يف انط��الق الكث��ري م��ن امل�صاري��ع يف معظم 

ال��وزارات، ومنه��ا م��ا يع��ود اإىل 10 �صنوات اأو اأك��رث، اأين 

ن�صل اأحيان��ا اإىل 20 �صنة، ولعل اأهمها 13 عملية، يف وزارة 

ال�صحة وال�صكان م�صجل��ة يف الفرتة املمتدة من 2001 اإىل 

2010 برخ�صة برنامج يفوق 6.9 مليار دج مل يتم انطالقها 
اإىل تاريخ 2011/12/31، فم��ا هي هذه ال�صيد الرئي�س؟! 

�صراء اأجهزة �صكانري )IRM( ودرا�صة حول الأمرا�س املزمنة 

كال�صرط��ان وال�صغط الدم��وي وماله من اآث��ار مبا�صرة على 

حياة املواطنني.

- ن�صبة تقدم �صعيفة يف بع�س امل�صاريع الأخرى.

- ت�صجيل اإعانات وم�صاهمات لفائدة موؤ�ص�صات مل تن�صاأ 

ب�صفة قانونية.

- اإنع��دام الدقة يف الأرقام امل�صجلة يف احل�صاب الإداري 

لبع�س الإدارات.

- عدم اح��رتام قانون ال�صفق��ات العمومية يف كثري من 

القطاعات الوزارية.

- غياب اآليات الرقابة واملتابعة، وهو ما ل ي�صمح بح�صن 

ا�صتعم��ال العتمادات وتقييم النتائج املح�صل عليها اأحيانا 

رغم وجود الآليات اأحيانا اأخرى.

- غي��اب الإرادة يف و�صع اآليات الرقابة الداخلية، مثلما 

جن��ده يف وزارة ال�صح��ة وال�صكان، اأين مكت��ب املوؤ�ص�صات 

ال�صحي��ة التاب��ع للمديري��ة الفرعي��ة للميزاني��ة يبل��غ عدد 

امل�صتخدمني فيه 08 اأفراد ملراقبة ومتابعة 548 موؤ�ص�صة!!

- الدف��ع غري ال�صرع��ي لبع�س النفق��ات، منها الإطعام 

وتعوي�س املهمات وتذاكر النقل اجلوي والكثري من النفقات 

الأخرى وعدم تربيرها.

- اإنعدام املعلومات لدى الوزارات حول خمطط التنمية 

القطاعية والكثري من الربامج غري املمركزة.

- غياب ن�صج امل�صاريع.

- تنفيذ �صعيف يف العمليات املمركزة.

- ع��دم احرتام �شروط منح االإعانات للجمعيات، ولعل 

اأهمه��ا منح اإعانتني مببلغ اإجمايل يتج��اوز 211 مليار و657 

مليون �صنتيم من وزارة الت�صامن الوطني اإىل املنظمة الوطنية 

الإعانات  للطلب��ة اجلزائريني، وهو ما ميثل 59% من جممل 

املمنوح��ة للجمعي��ات، عالوة عل��ى ذلك مت من��ح اإعانات 

ت�ص��ل اإىل مبل��غ 224 ملي��ار �صنتي��م لنف�س ه��ذه اجلمعية 

على ح�ش��اب التخ�شي�ض اخلا�ض للت�شامن الوطني من اأجل 

اقتن��اء احلافالت املدر�صي��ة، بينما العملي��ة املخططة املت�صمنة 

اقتن��اء 800 حافل��ة �صغرية امل�صجل��ة يف 2007، برخ�صة مبلغ 

مليار دين��ار مل يتم تنفيذها، األ يعد ه��ذا - ال�صيد الرئي�س - 

جرمي��ة يف حق اأولدن��ا املتمدر�صني يف الق��رى واملدا�صر؟! 

وه��ذا ماي�صكل اأي�صا – ال�صي��د الرئي�س – ح�صب جمل�س 

املحا�صبة حتايال من اأجل التهرب من القانون، ل�صيما قانون 

ال�صفق��ات العمومية وحتويل اعتم��اد مبلغ هام جدا والذي 

ل يخ�صع لأي اإطار تنظيمي، وهو ما يعد اأي�صا يف نف�س هذا 

التقرير ا�صتغ��الل للنفوذ، باعتبار اأن ه��ذه املنظمة يرتاأ�صها 

موظف �صامي يف الوزارة.

- التحاي��ل عل��ى اإج��راءات وقواع��د تنفي��ذ النفقات 

العمومية.

- خروقات يف عملية اجلرد.

- العدد الهائ��ل ملنا�صب العمل ال�صاغ��رة الذي يتجاوز 

الوزارية يف  القطاعات  م��ن  الكثري  من�ص��ب عمل يف   130
الوق��ت الذي نع��اين من م�شكل ح��اد يف البطال��ة، كما اأنه 

ميكن اأن مي�س الكثري من القطاعات التي لها تاأثري مبا�صر على 

احلي��اة اليومية للمواطنني وحت�صني ظروف معي�صتهم، فحرمان 

130.000 �صابا جزائريا من ال�صغل � ال�صيد الرئي�س � كان 
بالإمكان �  بعملية ح�صابية ب�صيطة � اإعانة اأكرث من 650.000 

جزائري لكان كل �صاب جزائري يعيل اأ�صرة من 5 اأفراد.

- عدم تغطية اأو حت�صيل 8 اآلف مليار دينار من املداخيل 

اجلبائي��ة، وهو ما يعادل 100 ملي��ار دولر، يف الوقت الذي 

تع��اين منه��ا امليزانية عج��زا، ف��اإذا كان 5000 ملي��ار قد مت 

تف�ص��ريه م��ن طرف ال�صي��د وزير املالي��ة بغرام��ة جزائية يف 

اإط��ار ق�صية بنك )BCIA( ف��اإن 3000 ملي��ار املتبقية، وهو              

م��ا يعادل 30 ملي��ار دولر، تدخل يف اإط��ار اجلباية العادية 

التي مل يتم تغطيتها من طرف م�صلحة ال�صرائب، هذا دون 

النظ��ر اأو التطرق اإىل املبالغ الهائل��ة لن�شاط ال�شركات التي 

تعمل يف اخلفاء وخارج االأطر القانونية.

وكمالحظة عام��ة وهامة، اأكد املجل�س اأن فح�س ميزانية 

الت�صي��ري ملعظ��م ال��وزارات ي�صتخل���س منه اأن��ه ل يرتجم 

اإرادة اإجن��از الأهداف بقدر ما يه��دف اإىل تربير الزيادات يف 
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العتمادات املطلوبة.

ويف الأخ��ري، املالحظ��ة التي ميك��ن اإبداوؤها ح��ول تقرير 

جمل���س املحا�صبة، هو تطرقه بالتدقيق اإىل نقا�س ميزانية بع�س 

ال��وزارات و�صكوته ع��ن وزارات اأخ��رى، ت�صببت يف الكثري 

م��ن الف�شائ��ح املالية التي قراأه��ا العام واخلا���ض يف اجلرائد، 

واأك��رث م��ن ذلك فق��د م�صت حت��ى ب�صمعة اأك��رب �صركة يف 

اجلزائ��ر وهي "�صوناطراك" وهاتان الوزارتان هما: وزارة الطاقة 

واملناج��م واالأ�شغ��ال العمومية، وهنا نطرح �ش��وؤاال -  �شيدي 

الرئي���س - هل هناك وزارات فوق الع��ادة ل تخ�صع للقانون 

ووزارات اأخ��رى ب�صيطة تخ�صع للقانون؟ ومن خالل جميع 

ه��ذه املالحظ��ات الت��ي اأبداها جمل���س املحا�صب��ة، يتبني 

بو�ش��وح – ال�صيد الرئي�س – انع��دام اأي اإرادة �صيا�صية يف 

مكافح��ة الف�صاد والر�صوة من طرف احلكومة، اإن مل نقل اإن 

الدولة تق��وم بت�صجيع ذلك، من خالل ع��دم و�صع اأجهزة 

فعال��ة ملراقبة املال العام، واإن وجدت فلي�س لها الإمكانيات 

الالزم��ة ملبا�ص��رة عمله��ا، واأح�ص��ن دلي��ل عل��ى ذلك هو 

جمل���س املحا�صب��ة الذي ل يتوفر حتى عل��ى العدد الكايف 

من الإطارات الب�صري��ة ملراقبة �صركة »�صوناطراك« فما بالك 

مبراقبة كل الإدارات والقطاعات مبختلف اأنواعها؟! والدليل 

الآخر على ذلك، هو �صرب عر�س احلائط حتى مالحظات 

جمل�س املحا�صبة، باعتباره��ا مالحظات تعود كل �صنة دون 

اتخاذ اأي اإجراءات لت�صحيحها، فال حياة ملن تنادي!

اإن حمارب��ة الف�ص��اد – �صيدي الرئي���س – لي�س جمرد 

�صعار نتغنى به، بل لبد من اإجراءات واآليات مراقبة �صارمة، 

يت��م و�صعها واإحالة كل مت�صب��ب يف �صياع املال العام على 

العدالة ليحاكم وفقا للقان��ون، وهو � لالأ�صف � ما ينعدم يف 

بالدنا، فالعدالة ت�صتعمل ملراقبة ومتابعة املختل�صني ال�صغار، 

لك��ن املختل�صني الكب��ار الذين عاثوا يف امل��ال العام ف�صادا 

فال تالحقهم، وهو يوؤك��د الكيل مبكيالني، يف الوقت الذي 

حتيل فيه روؤ�صاء البلدي��ات واملوظفني الب�صطاء يف الإدارات 

الالمركزية على جمرد وج��ود بع�س املخالفات الب�صيطة يف 

ت�صيري املال العام، نرتك م�صوؤولني كبارا على قطاعات وزارية 

�صرب��وا عر�س احلائ��ط كل القوانني والإج��راءات البديهية 

لت�صي��ري املال العام، واأكرث من ذلك، تقوم الدولة بحمايتهم 

من اأي متابعة اأو توفر لهم الوقت الكايف للفرار من العدالة.

يف الأخ��ري، وم��ن خ��الل كل م��ا �صب��ق ذك��ره، نقول                    

– ال�صيد الرئي�س– اإن حماربة الف�صاد يف اجلزائر هي حماربة 

وهمية ولي�شت حماربة واقعية، �شكرا، تنمرث.

ال�شي��د الرئي�ص: �صكرا لل�صي��د اإبراهيم مزيان؛ والكلمة 

الآن لل�صيد عبد الرحمان يحي.

ال�ش��يد عبد الرحمان يح��ي: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل 

الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير املالية، ممثل احلكومة،

معايل الوزير املنتدب، املكلف  بامليزانية،

اإطارات الدولة املرافقة ملعايل وزير املالية،

زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم جميعا رحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداي��ة، اإ�صمحوا يل – �صي��دي الرئي�س – اأن ننوه 

باملجهودات اجلب��ارة املبذولة من طرف وزارة املالية والوزارة 

املنتدب��ة املكلف��ة بامليزاني��ة على اإفادتن��ا بالتقري��ر ال�صامل 

والوايف، وهذا خالفا لل�صنوات املا�صية 2008 و2009، كما 

ننوه اأي�صا بالتقرير التقييمي ال��وايف ملجل�س املحا�صبة الذي 

ن�صتاأن���س به يف مداخلتنا املتوا�صع��ة هذه، وال�صكر مو�صول 

لأع�ص��اء اللجنة عل��ى اإعدادهم للتقري��ر التمهيدي لقانون 

ت�صوية امليزانية.

يعترب � �صي��دي الرئي�س � م�صروع قان��ون ت�صوية امليزانية 

ل�صن��ة 2011 واملعرو���س على جمل�صن��ا املوقر اآلي��ة قانونية 

للوقاي��ة الالحقة على تنفيذ امليزاني��ة العامة للدولة مبوجب 

قانون املالية الأويل والتكميلي، طبقا لأحكام املادة 160 من 

الد�صتور واأحكام القانون رقم 84-17، املتعلق بقوانني املالية 

املعدل واملتمم، وهذا تكري�صا ملبداإ ال�صفافية وتر�صيد �صرف 

امل��ال الع��ام وكذلك يج�صد مب��داأ التعاون ب��ني ال�صلطتني 

الت�صريعية والتنفيذية، خدمة للم�صلحة العامة.

فقان��ون ت�صوي��ة امليزانية الذي يراقبه جمل���س املحا�صبة، 

يق��وم باإح�شاء اخلروق��ات املوجودة بني التقدي��رات املعدة 

واملبال��غ النهائية املنفذة م��ن طرف احلكوم��ة ومقارنتها مع 

التقدي��رات ال�صابقة، للنظ��ر  يف مدى جناعة هذه العملية يف 

اإط��ار قانون املالية ال�صن��وي والتعدي��الت املحدثة مبقت�صى 

القوانني التكميلية.
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وتتمث��ل هذه الفروق��ات اأ�صا�صا يف العج��ز اأو الفائ�س، كما 

يعت��رب و�صيلة يعتم��د عليها يف اإع��داد قوانني املالي��ة لل�صنوات 

القادمة.

وم��ن ه��ذا املنطل��ق � �صي��دي الرئي���س � ن��رى اأنه من 

ال�ش��روري اإيداع م�شروع قانون ت�شوي��ة امليزانية عند افتتاح 

الدورة اخلريفية، ليت�شن��ى درا�شته قبل م�شروع قانون املالية 

ال�صنوي، وبالتايل يدعم فعالي��ة رقابة الربملان الالحقة على 

ا�صتعمال املال العام.

نرى كذلك اأنه من ال�صروري مراجعة القانون رقم 17-84، 

املتعل��ق بقوانني املالي��ة وذلك بتحديد ال�صن��ة املعنية بقانون 

ت�صوي��ة امليزاني��ة اأو ما يعرف ب��� )ن � 2( بدل م��ن )ن � 3( 

وذلك لتفعيل عملية اإ�شالح النظام امليزانياتي، حتى يتكفل 

بالنفق��ات بنجاعة وح�صن توظيف امل��وارد الطبيعية و�صهولة 

مراقبتها.

ن��رى كذلك – �صي��دي الرئي�س – اأنه م��ن ال�صروري 

التن��ازل عن بع�س الر�صوم والإتاوات م��ن اإيرادات اجلباية 

العادية ل�صال��ح البلديات، حتى تدع��م خزينتها وت�صتطيع 

متويل بع�س امل�صاريع ذات ال�صيغة الجتماعية والقت�صادية، 

كما ذكر زميلي �صابقا.

�صيدي الرئي�س،

بع��د تفح�صي التقري��ر التقييمي املت�صم��ن مالحظات 

جمل���س املحا�صبة ب�صاأن تنفيذ ميزاني��ة الدولة ل�صنة 2011 

التي تعترب ا�شتكماال لل�شطر الثاين من برنامج فخامة رئي�ض 

اجلمهورية، املمتد بني 2010 – 2014 والعمليات املتكفل 

به��ا من برامج التجهي��ز املوجهة للتنمي��ة الب�صرية، وحت�صني 

الإطار املعي�صي للمواط��ن والتخفيف من ال�صغط اجلبائي، 

وبع��د حتليل خمتل��ف الوثائق املرفقة بامل�ص��روع، ن�صجل اأن 

جمموع اإيرادات امليزانية العادية مببلغ يفوق 3474 مليار دج، 

منها اإيرادات اجلباية العادية من ال�صرائب والر�صوم وحقوق 

الطابع وحا�ص��ل اجلمارك يفوق 1511 مليار دج، واإيرادات 

اجلباي��ة العادية تقدر ب� 1529 مليار دج، وحت�صيالت لفائدة 

�صندوق �صبط الإيرادات و�صل��ت اإىل 2300 مليار، نتيجة 

الف��رق ب��ني ال�صع��ر املرجعي املح��دد ب��� 37 دولرا و�صعر 

ال�ص��وق احلقيق��ي، حيث اإنن��ا نعلم � �صي��دي الرئي�س � اأن 

قانون املالي��ة ل�صنة 2011 جاء �صمن �صياق عاملي، اإقليمي، 

متوتر، متمي��ز باحلذر والتذبذب، خا�ص��ة اأن بالدنا تتعامل 

مع بع�س ال��دول الإقليمية والأوروبية بتعامالت اقت�صادية، 

وكذلك املحيط الإقليم��ي املتوتر على حدودنا الوا�صعة، مما 

اأثر على النفقات اأكرث، خا�صة اأن بالدنا تدعم املواد الوا�صعة 

ال�صتهالك والنت�صار.

كذل��ك ل نن�صى الأثر املايل الناج��م عن تطبيق القوانني 

االأ�شا�شي��ة اخلا�شة واالأنظم��ة التعوي�شية اخلا�ش��ة بالوظيف 

العمومي، والذي اأثر على ميزانية الت�صيري لرتتفع اإىلما يقارب 

بلغت  التجهيز  اأن ميزانية  ن�صجل  4000 مليار دج، يف حني 
3400 مليار دج، و�صقف نفقات الدولة اجلزائرية من ت�صيري 
وجتهيز و�صل اإىل 7348 مليار دج، بينما خمتلف الإيرادات 

العامة واجلباية ت�صل اإىل 3040 مليار دج، اأي اأن الإيرادات 

ل تغطي حتى ميزانية الت�صي��ري، هناك فرق ب� 1000 مليار، 

هذا 1000 مليار يحول من �صندوق �صبط الإيرادات الذي 

يعت��رب بالفعل �صمام اأم��ان منذ ن�صاأته �صن��ة 2001، �صمن 

الروؤية الثاقب��ة لفخامة رئي�س اجلمهوري��ة والإخوة امل�صرفني 

ب��وزارة املالي��ة على ذل��ك، نالح��ظ بالرج��وع اإىل ميزانية 

التجهيز ل�صنة 2011 اأنها م�صت كل القطاعات الوزارية من 

رخ�س الربامج واعتمادات الدف��ع امل�صادق عليها يف قانون 

املالي��ة التكميلي والت��ي بلغت يف جمموعه��ا 3981 مليار 

دج. وح�ص��ب تقرير جمل�س املحا�صب��ة اأن هناك ن�صبة %52 

م��ن اعتمادات الدفع، جاءت نتيج��ة مراجعة واإعادة تقييم 

للم�شاريع الت��ي اأ�شبحت بالفعل ت��وؤرق اخلزينة العمومية، 

وهنا نوؤكد على �ص��رورة اإخ�صاع امل�صاريع اإىل درا�صة دقيقة، 

لتف��ادي التاأخري يف اإجناز ومراجعة التقييم الذي يرتتب عنه 

تكاليف اإ�شافية عل��ى عاتق اخلزينة العمومية، وكذا ت�شريع 

وت��رية اإجن��از امل�صاري��ع لالإ�صه��ام يف انتعا�س حركي��ة النمو 

القت�صادي وا�صتف��ادة املواطنني من هذه املرافق احليوية يف 

وقتها.

�صيدي الرئي�س،

ح�ول الو�صعي��ة املحا�صباتية ل�صندوق �صبط الإيرادات 

ل�صن��ة 2011، ن�صجل � ح�صب التقري��ر � اأنه يف 01 جانفي 

2011، كان ال�صندوق اأو الر�صيد يحتوي على 5634 مليار 
دج، وباإ�شافة الفائ�ض الناجت عن اجلباية البرتولية، بالنظر اإىل 

الف��رق بني ال�صعر املرجع��ي 37 دولرا وال�صعر احلقيقي يف 

ال�ص��وق، ي�ص��اف 2300 ملي��ار دج اإىل الر�صيد، حيث بلغ 

ه��ذا الر�صيد اإىل غاية نهاية 31 دي�صمرب 2011 مبلغ 7143 

ملي��ار دج، يف حني نالحظ اأن عجز امليزانية املخ�ش�ض ملتاح 

ومك�ش��وف اخلرينة يعادل 4000 مليار دج، مما ي�صكل ن�صبة 
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28% م��ن الن��اجت الداخل��ي اخل��ام لوال �شن��دوق �شبط 
الإي��رادات الذي يعت��رب املعدل لعج��ز امليزاني��ة وهو عجز 

افرتا�صي ولي�س حقيقيا.

وهنا نو�صي � �صيدي الرئي�س � بتوخي احليطة واحلذر يف 

الإنفاق العام والبحث عن م�صادر اإ�صافية للخزينة العمومية، 

واأن نويل الهتمام خا�صة لقطاع الفالحة ومكننته للحد من 

فات��ورة ال�صترياد والو�صول لالكتفاء الذاتي وكذا احلد من 

ا�صت��رياد كل �صيء، �ص��واء بالقر�س امل�صتن��دي اأو الت�صليم 

االئتم��اين، وتطوير ال�شياحة، الأنها امل��ورد الطبيعي الدائم، 

حتى نحافظ على حقوق اأجيال الغد.

كما نو�صي – �صيدي الرئي�س – باحلد من ال�صناديق والتي 

بلغت 70 �صندوق��ا وجتميعها ومراقبته��ا، خا�صة ذات الطبيعة 

امل�صرتك��ة يف اأهدافه��ا، كذلك – �صي��دي الرئي�س – موا�صلة 

تطهري احل�شابات اخلا�شة لهذه ال�شناديق التي ال تعرف برامج 

اإنف��اق اأو ذات الطاب��ع الظريف وتقييد اأر�صدته��ا املتبقية �صمن 

ميزانية الدولة.

وهن��ا نذّك��ر باملجهودات اجلب��ارة ل�صنادي��ق التعوي�س، 

خا�صة بالن�صبة اإىل جنوبنا الكبري.

ويف الأخري – �صيدي الرئي�س – نو�صي ب�صرورة العناية 

الالزم��ة باملالحظات املقدم��ة من قبل جمل���س املحا�صبة، 

بق�صد ت�صخي���س مواطن ال�صعف والخت��اللت وتدارك 

النقائ�س امل�صجلة، حتى ن�ص��ل اإىل ت�صيري اأح�صن للنفقات 

العامة.

�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

ال�ش��يد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد الرحمان يحي؛ لقد 

لحظت��م باأن التدخالت كانت قليل��ة ولكنها كانت طويلة، 

واإذا كنت قد �صمحت باإعطاء الفر�صة للواحد والآخر ليعرب 

عن موقفه وراأيه يف املو�صوع، واإن كان متعار�صا، فالأن قانون 

ت�صوي��ة امليزانية اأو قان��ون املحا�صبة هو قانون هام،  وقليل من 

الأع�صاء من يوليه الأهمية التي ي�صتحقها؛ والواقع اأنه قانون 

يف غاي��ة من الأهمي��ة، لأنه يدخل يف اإط��ار الرقابة البعدية 

للربملان على ت�صيري عمل احلكومة، وهنا تربز الأهمية.

اأبدي االرتياح لكون احلكومة يف املدة االأخرية اأ�شبحت 

تقدم هذا القان��ون ب�صكل دوري، الأمر ال��ذي افتقدناه يف 

املا�ص��ي ورمبا كان��ت متر عهدة كاملة ول يق��دم فيها م�صروع 

قانون ت�صوية امليزانية، الآن �ص��ار هذا القانون يقدم بانتظام، 

بودن��ا فقط اإبداء بع���س املالحظات، حر�ص��ا على تفح�س 

م�صمون ه��ذا القانون من طرف الأع�ص��اء وحتى يتمكنوا 

من��ه، نود لو تتكرم الوزارة م�صتقبال - بالإ�صافة اإىل امل�صروع 

املعرو���س علينا - بتقدمي وثيقة ملخ�ص��ة لأهم الأفكار، لأنه 

ي�صعب عل��ى النائب العادي اأو ع�صو جمل�س الأمة العادي 

اأن��ه يف فرتة زمنية حمدودة يدر�س قانونا بهذه الأهمية ويتابع 

تفا�صيل��ه يف وثيقة ع��دد �صفحاتها اأكرث م��ن 289 �صفحة، 

بالإ�صاف��ة اإىل اأنه��ا كله��ا اأرقام ومعطي��ات، تتطلب الرتكيز 

واملقارن��ة، فلهذا بودي اأن اأقول باأن النقا�س اليوم كان نقا�صا 

�صريح��ا، ول ميك��ن اأن نبن��ي دولة اإل من خ��الل خطاب 

وكالم �صريح، نقول من خالله احلقائق ول نبالغ يف احلقيقة، 

نحا�صب نعم، نحا�صب يف الفرتة التي هي حمددة لنا يف اإطار 

القانون، اأي ميزانية الت�صيري ل�صنة 2011 ل �صنة 2012.

ميزانية 2012 �صوف نتوىل درا�صتها للمحا�صبة يف ال�صنة 

القادم��ة – اإن �صاء اهلل – نعطي الأرقام التي تكون موؤكدة 

ولي�ص��ت الأرقام التي تنقله��ا اأو تن�صرها جهات غري موثوقة 

وخالية من ال�صحة، فلهذا نحن ن�صجع احلوار، ن�صجع النقا�س 

ولك��ن نوؤكد فقط وخا�صة على احلقيق��ة، كل احلقيقة، واإن 

كانت موجعة لهذا الطرف اأو ذاك.

وددت اأن اأق��ول ه��ذه الكلمات يف نهاية ه��ذه اجلل�صة، 

وبال�ن�ظ��ر لأهمي��ة القان��ون – كما قل��ت – وحتى نعطي 

الفر�ص��ة لل�صي��د وزير املالي��ة للتمعن يف م�صم��ون الأ�صئلة 

والن�صغ��الت الت��ي مت التعب��ري عنه��ا، نرفع اجلل�ص��ة الآن 

ون�صتاأنفه��ا يف حدود ال�صاعة الثاني��ة والن�صف زوال؛ �صكرا 

لكم واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة 

والدقيقة اخلام�شة والأربعني �شباحا
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ال�شي��د الرئي�ص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بع��د نقا�س ال�صبيحة، الذي كان ثريا جدا بالأفكار التي 

مت تداوله��ا والروؤى التي قدمت ح��ول م�صروع قانون ت�صيري 

امليزاني��ة ل�صنة 2011، وبعد هذا احل��وار الذي ميكن و�صفه 

باأنه ح��وار تناق�صي، لأننا �صمعنا فيه ال��راأي والراأي الآخر، 

نتيح الفر�صة الآن لل�صيد وزير املالية، لكي يعطي روؤيته فيما 

قي��ل ولي�صلط ال�ص��وء على ما مت تداوله يف ه��ذه ال�صبيحة، 

الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ال�شيد وزي��ر املالية: �صكرا �صي��دي الرئي�س؛ ب�صم الل�ه 

الرحم�ن الرحيم.

اإ�صمح��وا يل يف البداية اأن اأّذكر باأن م�صروع قانون ت�صوية 

امليزاني��ة هو و�شيلة لتقييم الن�ش��اط امليزانياتي لل�شنة املالية، 

وه��و الو�صيلة كذلك الت��ي ت�صمح للحكوم��ة بالتحكم يف 

متابعة برنامج عملها من جهة، كما يعد من جهة اأخرى اأداة 

رقابية لل�صلط��ة الت�صريعية على عمل ال�صلطة التنفيذية وفقا 

للد�صتور.

وبعد انقطاع دام 27 �صنة، اأ�صبح قانون ت�صوية امليزانية يعر�س 

بانتظ��ام وذلك من��ذ �صنة 2008، ولعله م��ن املفيد التذكري يف 

هذا ال�صياق باأن اإعداد قانون ت�صوية امليزانية، يتم طبقا لالأحكام 

ولالإجراءات املن�صو�س عليها يف الد�صتور وبالتحديد يف املواد: 

بقوانني  املتعلق   ،17-84 رق��م  والقان��ون  و162،   160  ،122
املالية، خا�صة املواد: 2، 5، 68، 77 و78، والأمر رقم 20-95، 

املتعلق مبجل�س املحا�صب��ة، ومبقت�صى الأحكام القانونية املتعلقة 

مبمار�صة وظيفة الرقابة من طرف جمل�س املحا�صبة، يرفق م�صروع 

قان��ون ت�صوية امليزانية بتقرير يبني ظ��روف تنفيذ امليزانية العامة 

للدولة لل�صن��ة املعنية، كما يرفق بج��داول تنفيذ العتمادات 

امل�صوت عليها مبالحق مف�صلة حول اإيرادات الدولة والنفقات 

وكذا احل�شابات اخلا�شة.

وللعل��م، فقد مت اإرفاق م�صروع قان��ون املالية ل�صنة 2014 

عند اإيداعه على م�صتوى املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س 

الأمة مب�ص��روع قانون ت�صوية امليزانية ل�صن��ة 2011 يف اآجال 

قانوني��ة، وتبقى م�صاألة برجم��ة هذين امل�صروع��ني تعود اإىل 

املجل�صني.

ومبوج��ب الأح��كام القانوني��ة ال�صالفة الذك��ر، يتمحور 

م�ص��روع قانون ت�صوي��ة امليزانية من الناحي��ة املنهجية حول 

جانبني: اجلانب الأول املحا�صبي، ويتعلق بنتائج تنفيذ قانون 

املالية وال��ذي يتطلب م�صادقة ال�صلطة الت�صريعية، فبالن�صبة 

ل�صنة 2011 فاإن نتائج تنفيذ قانون املالية هي كالآتي:

- عجز نهائ��ي يف العمليات امليزانياتي��ة مببلغ 3.994.4 

مليار دج من��ه 3.874 مليار دج م�صجل بعنوان تنفيذ قانون 

املالية.

- اأرباح احل�شابات اخلا�ش��ة للخزينة امل�شفاة اأو املقفلة مبا 

حم�شر اجلل�شة العلنية ال�شابعة ع�شرة

املنعقدة يوم الأربعاء 06 ربيع الأول 1435

املوافق 08 جانفي 2014 )م�شاء(

الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير املالية؛   

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية.   

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة الثانية والدقيقة اخلام�شة والثالثني زواًل
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يعادل 791.8 مليار دج. 

- خ�صائ��ر ناجمة ع��ن ت�صيري عملي��ات الدين العمومي 

مببلغ 133.1 مليار دج. 

- تغري �شايف دائن الأر�ش��دة احل�شابات اخلا�شة للخزينة 

والذي يقدر ب� 3 مليار دج .

- تغي��ري �صايف دائن حل�صاب��ات القرتا�س مببلغ 111.2 

مليار دج.

- تغي��ري �صايف مدين لأر�ص��دة ح�صابات امل�صاهمة مببلغ 

رج. مليار   40
ويج��در بن��ا التذك��ري هن��ا اإىل اأن جمل���س املحا�صبة مل 

يعرت�س على مطابقة و�صحة هذه النتائج.

اأم��ا اجلان��ب الثاين فه��و يتح��وي على تقيي��م جمل�ض 

املحا�صبة مل�صتويات تنفيذ قانون املالية وظروف اإجنازه.

اإن تقرير جمل�س املحا�صبة الذي مت اإعداده يف هذا الإطار 

والذي ال يتطلب اعرتا�شا، قد ت�شمن اأ�شا�شا النقاط التالية:

- مطابقة النفق��ات العمومية للت�صريع والتنظيم املعمول 

بهما.

- اإحرتام املبادئ امليزانياتية.

- اإحرتام الإجراءات.

وللتذكري، فاإن تقري��ر جمل�س املحا�صبة ل يكون مو�صوع 

مناق�صة مع القطاعات الوزارية، بل يتم تبليغه كما هو.

�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،

خ��الل جل�ص��ة ال�صتماع للجن��ة ال�ص��وؤون القت�صادية 

واملالية للمجل�س ال�صعبي الوطني، فقد قدم الوزراء الآمرون 

بال�ص��رف وكذا اإط��ارات وزارة املالي��ة التفا�صيل والأجوبة 

ال�صروري��ة على الأ�صئل��ة املطروحة، كما التزم��وا بالتكفل 

لحق��ا بامل�صائ��ل الأخرى التي مت التط��رق اإليها. ويف حالة 

ما اإذا كان��ت نقائ�س م�صجلة ومتعلقة باأخط��اء يف الت�صيري، 

مت�صببة يف اأ�صرار مالية للخزينة العمومية، فاإنها من املفرو�س 

اأن تك��ون مو�صوع تكفل من طرف هذه املوؤ�ص�صات الرقابية 

والتي باإمكانها املطالبة بالتعوي�س.

وفيما يخ�س دور املراقب املايل، فاإن هذا الأخري مكلف، 

طبقا للقوان��ني والتنظيمات ال�صارية املفع��ول، بال�صهر على 

التحقق من مطابقة النفقات العمومية امللتزم بها.

اأم��ا فيما يخ���س وزارة املالي��ة، فتجدر الإ�ص��ارة اإىل اأن 

جمل���س املحا�صبة قد �صبق ل��ه التاأكيد اأمام جلن��ة ال�صوؤون 

املالي��ة وامليزاني��ة  للمجل���س ال�صعبي الوطن��ي، حيث متت 

درا�صة م�صروع قانون ت�صوية امليزانية ل�صنتي 2010 و2011، 

باأن اأجوبة القطاع على املالحظات ال�صادرة عن هذه الهيئة 

كان��ت يف حملها، واأنها ت�ص��كل عن�ص��را اإيجابيا من حيث 

التكامل ب��ني موؤ�ص�صات الدولة يف جم��ال مراقبة النفقات 

العمومية.

وب�ص��اأن الأ�صئل��ة التي �صكلت الن�صغ��الت الأ�صا�صية 

ملجل�صك��م املوقر والتي تقرر التط��رق اإليها يف تقرير جمل�س 

املحا�صبة، ولو اأن معظمها قد متت الإجابة عنه، خالل عر�س 

م�صاريع قوانني ت�صوية امليزانية ال�صابقة، اأود اأن اأو�صح ما يلي:

فيم��ا يخ�س كرثة اللجوء اإىل اإع��ادة التقييم: يتم ب�صفة 

عامة اللج��وء اإىل اإعادة تقييم امل�صاريع وذلك على امل�صتوى 

العاملي، بفعل اأربعة عوامل اأ�صا�صية:

املناق�صة. ن�صر  قبل  امل�صاريع  ت�صجيل   -  1
الأعباء. وخمطط  الإجناز  قدرة  توازن   -  2

امل�صاريع. تقييم  نوعية   -  3
املواد. اأ�صعار  يف  التحكم    -  4

ونظرا للمالحظات التي مت اإبداوؤها مبنا�صبة عر�س قوانني 

ت�صوية امليزاني��ة ال�صابقة، فقد مت اتخ��اذ اإجراءات من اأجل 

حتكم اأح�صن يف برجمة م�صاري��ع التجهيز العمومي ومتابعة 

ومراقبة امل�شاريع والنفقات اخلا�شة بها، ويتعلق االأمر ال�شيما 

با�صتعادة ت�صجيل امل�صاريع بوجود درا�صة ن�صج.

- اإ�شرتاط برجم��ة امل�شاريع الكربى بوجود املوافقة على 

درا�ص��ة الن�صج م��ن طرف ال�صندوق الوطن��ي للتجهيز من 

اأجل التنمية.

- تطه��ري دوري اأي كل 5 �صن��وات ملدونة ال�صتثمارات 

عن طريق �صحب العمليات التي مل يتم ال�صروع فيها وكذا 

تلك التي مل تعد مالئمة.

يف �صنة 2013 مت اإلغاء امل�صاريع التي مل يتم ال�صروع فيها 

وذلك باتفاق مع احلكومة.

- ال�شم��اح بدفع املوارد املقررة بعن��وان »النفقات براأ�ض 

م��ال« اأق�صاط��ا على اأ�صا���س تبعات وعل��ى اأ�صا�س ح�صيلة 

ا�صتعمال العتمادات ال�صابقة.

- تو�صيع املراقبة  القبلية للنفقات امللتزم بها اإىل البلديات.

- فر���س عل��ى الآمرين بال�ص��رف اإرف��اق وثائق تبعات 

اخلدمة العمومية بدفرت ال�شروط، يبني االلتزامات املفرو�شة 

على املوؤ�ص�صات العمومية ذات الطابع ال�صناعي اأو التجاري، 
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مع تو�صيح اجلانب املايل لتلك اللتزامات.

- حت�ص��ني الرقابة من خالل اإ�صراك الآمرين بال�صرف يف 

منح ومتابعة وتقييم ومراقبة تبعات اخلدمة العمومية املنفذة 

من طرف املوؤ�ص�صات التي هي حتت الو�صاية.

- اإ�ش��رتاط تخ�شي���ض التبع��ات للخدم��ات العمومية 

واإ�ص��دار التقرير امل�صادق عليه م��ن قبل حمافظ احل�صابات 

للموؤ�ص�صات املعنية.

لقد �صمحت الإجراءات املتخذة يف هذا الإطار بتخفي�س 

حج��م اإعادة التقييم بحوايل76% يف مدة 05 �صنوات، اأي 

م��ن 1.113 ملي��ار دج يف �صن��ة 2007، اإىل 280 مليار دج 

يف �صنة 2011.

- يف جم��ال اجلباية امليزانياتية، فق��د لوحظ فيما يخ�س 

قوان��ني الت�صوي��ة الأربعة الت��ي مت عر�صها، تط��ور يف اجلباية 

العادية التي ارتفعت ب� 65% بني �صنة 2008 و�صنة 2011، 

بينما انخف�صت اجلباية البرتولية ب� %11.

لقد انتقل��ت ح�صة اجلباية البرتولي��ة مقارنة بالإيرادات 

امليزانياتية من 59.25% �صنة 2008، اإىل 44% �صنة 2011، 

مقل�صة بذلك تبعي��ة نفقات امليزانية للم��وارد الناجمة عن 

املحروقات.

وفيما يتعلق به��ذه العملية الأخرية فق��د مت اإن�صاء مركز 

للمراقب��ة على م�صت��وى مديرية كربي��ات املوؤ�ص�صات بوزارة 

املالية.

- يف جم��ال �صع��ف التح�صيالت الت��ي �صببت تراكما 

يف الإي��رادات الواجب حت�صيله��ا، فتجدر الإ�ص��ارة اإىل اأن 

 )IBS( تراج��ع التح�شيالت ال�شريبية على اأرباح ال�شركات

وال�صريبة على الدخل الإجم��ايل )IRG( لغري الأجراء يف 

�صنة 2011 جتد تف�صريها احلقيقي يف نهاية الأ�صغال الكربى 

والت��ي اأدت اإىل غاي��ة 31 دي�صم��رب 2010 اإىل حتقيق ن�صبة 

هامة من اجلباية املح�صلة.

وفيما يخ�ض تراكم الباقي لتح�شيل ال�شريبة على اأرباح 

ال�صركات، اأي 114.7 مليار دج، فيعترب هذا الأخري هام�صيا 

مقارنة مببلغ حت�صي��ل ال�صريبة نف�صه��ا اأي 245.9 مليار دج 

يف 2011، ونف���س الأمر ينطبق عل��ى الباقي للتح�صيل اأي 

20 �صنة. كما  114.7  ملي��ار  دج الذي ميتد لفرتة تفوق 
يجدر الأخذ بع��ني العتبار بع�س العنا�ص��ر التي ميكن اأن 

توؤثر �صلبا على حت�صيل ال�صرائب املقيدة، مثل:

- حق املكلف��ني بال�صريبة يف العرتا�س قانونا ويف اأجل 

 على ال�صرائ��ب املفرو�ص��ة عليهم من قب��ل م�صالح 
ّ

مع��ني

التحقيق واملراقبة اجلبائية.

- اإ�صت��الم جداول �صريبة متعلق��ة باملكلفني بال�صرائب 

الذين مل يتم التعرف عليهم، مما يوؤدي اإىل زيادة املبلغ وعدد 

احل�ص�س غري القابلة للتح�صيل.

كما يجدر هنا االأخذ بعني االعتبار العوامل اخلا�شة مثل 

الباقي للتح�صيل واملقدر ب� 8000 مليار دج، من 5000 مليار 

دج ميثل غرام��ة ق�صائية يف حق البنك التجاري وال�صناعي 

اجلزائري )BCIA( املنحل �صابق��ا، كما مت تقدمي تو�صيحات 

ب�صاأنه يف �صنة 2010، اأما باقي التح�صيل الآخر، 3000 مليار 

دج فيمث��ل ديونا جبائية ملوؤ�ص�صات عمومية منحلةاأو يف حالة 

ت�صفية.

وب�ص��اأن التاأخري يف تنفيذ برنامج ع�صرنة الإدارة اجلبائية، 

فتج��در الإ�صارة، اإىل اأن النظ��ام املعلوماتي هو قيد الإعداد، 

كم��ا اأن اإجراءات الت�صريح والدفع عن بعد بداأت منذ �صهر 

اأوت 2013 على م�صتوى مديرية كربيات املوؤ�ص�صات.

ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأما فيما يخ�ض مبلغ اأرباح االأ�شهم الواجب دفعها للخزينة 

العمومية من طرف البنك اجلزائري و�صركة �صوناطراك، فاإن 

حتديد مبل��غ اأرباح االأ�شهم الواجب دفعه��ا من قبل البنك 

اجلزائ��ري لفائدة اخلزينة، يتم ب�شروط حمددة مبقت�شى املادة 

28 من الأمر رقم 03-11، املتعلق بالنقد والقر�س، وتن�س 
ه��ذه املادة على »اأن الر�شيد الواجب دفعه اإىل اخلزينة على 

االأرباح املحققة، يتم حتديده بعد ا�شتنتاج االحتياطات ذات 

الطابع القانوين العام واخلا�ض«.

اإن مراقبة ح�صابات البن��ك اجلزائري، يقدمها ناظر دائم 

لوزارة املالية ويف نف�س امليدان املدير العام للخزينة وهو ع�صو 

يف جمل�س الإدارة للبنك اجلزائري.

اأما بالن�شب��ة الأرباح االأ�شهم املدفوعة من قبل �شوناطراك 

لفائ��دة اخلزينة العمومي��ة، فيتم اإقرار مبلغه��ا على م�شتوى 

اجلمعي��ة العام��ة العادية ل�صوناطراك، كما تت��م مراقبة وزارة 

املالية ع��ن طريق املديري��ة العامة للخزين��ة واملديرية العامة 

لل�صرائب ب�صفتهما ع�صوي��ن مبجل�س اإدارة هذه املوؤ�ص�صات 

وم��ن قبل حمافظي احل�صابات الذين ميار�صون مهامهم، طبقا 

للقانون رقم 10-01، املتعلق باملهن املحا�صبية.

فيما يخ�س احرتام عدم مبادئ امليزانياتية، جتدر الإ�صارة 
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اإىل اأن هذه امل�صاألة تخ�س فقط مبداأ ال�صنوية بالن�صبة لعملية 

التجهيز العمومي، بالفعل فبموج��ب اأحكام قوانني املالية، 

ف��اإن باقي العتمادات يتم ت�صجيلها يف ح�صاب التخ�صي�س 

اخلا�ض املخ�ش�ض له��ذا الغر�ض، وال ت�شقط يف نهاية ال�شنة 

املالية، وهو ما ي�صتجيب لأحكام قوانني املالية التي ترخ�س 

تاأجيل اعتمادات الدفع من �شنة اإىل اأخرى وذلك بال�شماح 

باإجناز امل�صاريع يف اأح�صن الظروف.

فيما يخ�ض ك��رثة ح�شابات التخ�شي���ض اخلا�ض وكرثة 

التعبئ��ة للموارد املرتتبة عنها ونق���س ال�صفافية يف ت�صيريها؛ 

فق��د متت الإجابة عن هذه املالحظة لك��ن من املفيد اإعادة 

التطرق اإليها.

فمنذ �صن��ة 2011 مت تقلي�س عدد ح�صابات التخ�صي�س 

اخلا���ض ب� 8 ح�صاب��ات، اأي اأن ن�صب��ة 11% من ح�صابات 

التخ�شي���ض اخلا���ض مفتوح��ة من��ذ 50 �صن��ة. اإن تعبئ��ة 

اأ�صا�صا  مركزة  املوارد،  من  العتمادات اأي بن�صب��ة %45.5 

عل��ى م�صت��وى ح�صاب �صن��دوق �صبط الإي��رادات الذي 

يع��د �صندوق��ا ا�صرتاتيجي��ا لل�صبط، يف ح��ني اأن ح�صابات 

التخ�شي�ض اخلا���ض اخلم�شة املتعلق��ة بالربنامج اخلما�شي، 

خما�صية للتجهيز العمومي، فتت�صمن 42% من العتمادات 

املعباأة.

اأم��ا ح�شاب��ات التخ�شي�ض اخلا���ض الت�شع��ة وال�شتني 

املتبقية، فر�صيده��ا ل ميثل اإل ما مقداره 410 مليار دج من 

املبلغ الإجمايل الذي ميثل 3.312 مليار دج، م�صجل بعنوان 

ح�شابات التخ�شي�ض اخلا�ض، اأي بن�شبة 12.4%، يتم تنفيذ 

النفقات املودعة يف ح�شاب��ات التخ�شي�ض اخلا�ض باحرتام 

نف�س الأح��كام التنظيمية ونف�س الإج��راءات املطبقة على 

العملي��ات امليزانياتية، فهي تخ�ص��ع بالتايل اإىل كل مراحل 

الرقابة، اأي كل من الآمر بال�صرف وجلنة ال�صفقات واملراقب 

املايل ومراقبة اأمني اخلزينة.

بخ�صو�س اللجوء اإىل �صندوق �صبط الإيرادات لتمويل 

عملي��ات اخلزينة م��ن دون متييز، يجدر التو�شي��ح اأن اأموال 

فائ���س اجلباية البرتولية املودعة يف احل�صاب اجلاري للخزينة 

املفتوح لدى البن��ك اجلزائري، يتم نقلها اإىل ح�شاب اإيداع 

فائ���ض اجلباي��ة البرتولية واملفتوح على م�شت��وى نف�ض هذه 

املوؤ�ص�صة، ووفقا للتنظيم املعمول به فاإن املبالغ املقتطعة لهذا 

احل�ش��اب تتم مبوجب مقرر لوزي��ر املالية لتغطية ثالث فئات 

من النفقات وهي:

عج��ز اخلزينة، دفع دين الدول��ة والعجز الناجت عن تنفيذ 

قانون املالية.

ويف�ش��ر عج��ز اخلزين��ة ل�شن��ة 2011 بخ�ص��م مبلغ من 

�شندوق �شبط االإيرادات ودفعه من ح�شاب ت�شوية اخلزينة 

املفتوح عل��ى م�شتوى البنك اجلزائ��ري، ويتم ح�شاب هذا 

العج��ز على اأ�صا���س �صعر الت��وازن ب��� 77 دولرا اأمريكيا، 

مقارنة بال�صعر املرجعي واملقدر ب� 37 دولرا، للربميل، ونظرا 

لل�شيولة امل�شجلة على م�شت��وى ح�شاب �شبط اخلزينة، فاإن 

دف��ع فائ�س اجلباي��ة البرتولية ل�صنة 2011 مق��در ب� 2300 

مليار دج اإىل ح�شاب االإيداع املفتوح لدى البنك اجلزائري 

قد مت تاأجيله اإىل بداية �صنة 2012.

اأم��ا عن و�صعية �صن��دوق �صبط الإي��رادات واحلركات 

الدائنة واملدينة، فيتم تقدميه��ا اإىل املجل�س ال�صعبي الوطني 

وجمل���س الأمة مبنا�صبة تقدمي قانون املالي��ة، كما تطبق على 

هذا ال�صندوق مراقبة جمل�س املحا�صبة.

وب�ص��اأن دورية تقدمي م�صروع قان��ون ت�صوية امليزانية، جتدر 

الإ�صارة اإىل اأن هذا القانون يتم عر�صه طبقا لأحكام القانون 

رق��م 84-17، واملتعلق بقوانني املالي��ة واملحددة ب� )- ن3( 

غ��ري اأنه وعلى امل�صت��وى العملي، فاإن م�ص��روع هذا القانون 

يودع عل��ى م�صتوى املجل�س ال�صعبي الوطني بعد 18 �صهرا 

من اإقفال �صنة الت�صيري املتعلقة به.

فيم��ا يخ�س البلدي��ات، فتجدر الإ�ص��ارة اإىل اأنه مل يتم 

ت�صجي��ل اأية بلدية عاجزة �صن��ة 2011، واأن متويل البلديات 

يتم من خالل:

- اأموالها اخلا�شة،

- ال�صندوق امل�صرتك للجماعات املحلية،

- التكفل بديونها من طرف الدولة،

- التكفل مبرتبات م�صتخدميها،

- التخ�صي�ص��ات املمنوح��ة بعنوان املخطط��ات البلدية 

للتنمية.

وفيم��ا يتعل��ق مب�صاألة 140000 من�ص��ب �صغل املفتوحة 

لفائ��دة الإدارة العمومية بعنوان �صنة 2011، فتجدر الإ�صار 

اإىل اأن ه��ذه املنا�صب تخ�س ترقي��ة امل�صتخدمني الذين هم 

يف اخلدمة، والتكفل بعمليات التوظيف اجلديدة، اأما التاأخر 

يف التوظي��ف فريجع ال�شب��ب ال �شيما اإىل ال�شروط املحددة 

يف هذا املجال من طرف املديري��ة العامة للوظيف العمومي 

وكذا اإىل وترية اإجناز التجهي��زات العمومية وعدم التجاوب 
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يف بع�س القطاعات وبع�س اجلهات بني ال�تاأطري امل�صتهدف 

ووجود الكفاءات املطلوبة.

وجت��در الإ�صارة هن��ا اإىل اأن ال�صيد الوزي��ر الأول قد قام 

بتن�صي��ب جلن��ة وزاي��ة م�صرتكة، به��دف امت�صا���س هذه 

املنا�صب يف اأقرب الآجال املمكنة.

اأم��ا عن القرو���س املمنوحة م��ن طرف اجلزائ��ر لبع�س 

البل��دان الأجنبية، فاأود اأن اأو�صح يف هذا املجال اأن مبالغها 

ق��د مت تخ�صي�صه��ا عل��ى عاتق امليزاني��ة قبل �صن��ة 2011 

كمدفوعات، وت�صجيلها على امل�صت��وى املحا�صبي كقرو�س 

لنف�س ال�صنة.

وب�ص��اأن ا�صرتاتيجي��ة اجلباية، فهي ت�صته��دف تخفي�س 

ال�صغ��ط اجلبائ��ي وت�صهيل اإج��راءات التح�صيل ومكافحة 

الغ�س والتهرب اجلبائيني، و�صكرا جزيال.

ال�شي��د الرئي���ص: �صكرا لل�صيد الوزي��ر على ردوده على 

خمتلف الأ�صئلة التي طرحت �صبيحة هذا اليوم؛ واإن كانت 

ل��دي مالحظة اأردت اأن اأبديها، فلكي اأقول باأننا بحاجة اإىل 

مزي��د من الت�صال واإىل مزيد من تب��ادل املعلومات واإعطاء 

مزي��د من املعطيات، وله��ذا اأنا اأن�صح اللجن��ة املخت�صة باأن 

ت�صع��ى اإىل تنظي��م لقاءات م��ع م�صوؤويل قط��اع املالية، لأن 

جل�صة واحدة غري كافي��ة، ومهما مت الإدلء بالأرقام، فتبقى 

اأرقام��ا منقو�ص��ة، ل��ذا اأطلب م��ن ال�صيد وزي��ر املالية ومن 

اللجن��ة املخت�صة اأن ين�صقوا لك��ي يعطوا الفر�صة لل�صيدات 

وال�صادة اأع�صاء املجل�س لأخذ املزيد من املعلومات، و�صوف 

نخ�ص�س ه��ذه اجلل�صة - اإذا راأيتم �ص��رورة لذلك - للجنة 

ولكن نو�صعها لكافة الأع�صاء، حتى تعم الفائدة.

اإذن، �صك��را لك��م �صي��دي الوزي��ر م��رة ثاني��ة و�صكرا 

للزمي��الت والزمالء على تدخالته��م؛ غدا - اإن �صاء اهلل - 

�صيكون لنا موع��د يف العا�صرة �صباحا، و�صتخ�ص�س اجلل�صة 

لتحدي��د املوقف من الن�صني اللذي��ن قدما بالأم�س واليوم، 

ومب��ا اأنكم تعرفون ب��اأن الن�شاب القان��وين مطلوب، فريجى 

تبلي��غ الزمي��الت و الزمالء غري املوجودي��ن اليوم معنا من 

اأجل احل�صور وامل�صاركة.

�صكرا لكم جميعا، واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الثالثة

والدقيقة اخلام�شة م�شاء
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