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حم�شر اجلل�شة العلنية احلادية ع�شرة
املنعقدة يوم الإثنني 2 ربيع الأول 1437

املوافق 14 دي�شمرب 2015 )�شباحا(
الرئا�شة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير املالية؛  

- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛  
- ال�صيد وزير الت�صال؛  

- ال�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال؛  
- ال�صيد وزير الفالحة  والتنمية الريفية وال�صيد البحري؛  

- ال�صيدة الوزيرة املنتدبة  لدى وزير  التهيئة  العمرانية  وال�صياحة  وال�صناعة التقليدية، مكلفة بال�صناعة   
    التقليدية؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  
  

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة والدقيقة اخلام�شة ع�شرة �شباحا

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

بعد الرتحيب بال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة 
واأع�صاء احلكومة، يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة عر�س 
ومناق�صة م�صروع القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2016.
القانون  انتظار هذا  ويطيب يل بعد هذا الرتحيب وبعد 
الهام، اأن اأذكر ببع�س الرتتيبات اخلا�صة ب�صري هذه اجلل�صة، 
البالد  �صيا�صة  ير�صم  اإنه  القوانني،  كبقية  لي�س  قانون  لأنه 
القت�صادية واملالية خالل �صنة، ويتعر�س لل�صغرية والكبرية 

يف جمال القت�صاد واملالية.
ولهذا، فبعد تقدمي ال�صيد وزير املالية مل�صروع قانون املالية 
�صوف   - القطاع  عن  امل�صوؤول  اأنه  بحكم   -  2016 ل�صنة 
ال�صوؤون  جلنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  اإىل  ن�صتمع 
القت�صادية واملالية، وبعدها �صوف منكن ال�صيدات وال�صادة 
اأع�صاء املجل�س من الإدلء باآرائهم وتقدمي وجهات نظرهم.

واأعلم  امل�صوؤول،  وينتظره  املواطن  ينتظره  القانون  هذا 
نظره وتقدمي  الإدلء بوجهة   الرغبة يف  لديه  باأن جميعكم 
مقرتحاته،  ولكن حتى نوفق بني كل هذه الرغبات، فالعملية 

لن تكون بال�صهلة، لهذا �صوف نطلب من ال�صيدات وال�صادة 
املتدخلني التفهم باأن يرتكز التدخل على اأهم الأفكار التي 

يرونها �صرورية لكي يرثى بها النقا�س يف هذه القاعة.
ويف هذا املجال، تداول مكتب جمل�س الأمة وبالت�صاور 
مع املجموعات الربملانية وقرر اأن تكون التدخالت يف حدود 

ال�صبع دقائق.
اأما مدة تدخل روؤ�صاء املجموعات الربملانية، فقد حددت 
بربع �صاعة، وحتى ل اأكرر ما قلته يف منا�صبات �صابقة، اأقول 
باأن ما اأ�صار اإليه الواحد، بقطع النظر عن انتمائه لهذه العائلة 
ال�صيا�صية اأو تلك، فهو - يف احلقيقة - يعرب عن وجهة نظر 
بقية الزمالء، ولهذا فالتكرار غري مفيد يف مثل هذه احلالة 
ويكفي للواحد اأن يقول باأن الفكرة الفالنية قد مت التعبري 
بقية  اإىل  ومنر  م�صكور  وهو  فالن  اأو  فالن  عنها  اأو عرب  عنها 

الأفكار الأخرى.
كذلك بودنا اأن تكون التدخالت من�صبة على مو�صوع 
حاجة  يف  لي�س  نقا�صات  يف  املجل�س  يقحم  واأل  امل�صروع 

اإليها.
روؤ�صاء  تدخالت  تلخ�صها  �صوف  الأحزاب  مواقف 
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املجموعات الربملانية، ولهذا ارتاأينا اأن تكون املدة يف حدود 
كل  يكون  واأن  اجلميع  يتفهم  اأن  كبري  فاأملي  دقيقة،   15
دائما  عودنا  الذي  املجل�س  ن�صاط  اإطار  يف  اإ�صافة  تدخل 
فقط  لي�س  اإثراء،  يف  ت�صاهم  التي  اجليدة  الأفكار  تقدمي 

النقا�س الربملاين واإمنا النقا�س الوطني.
املالية  وزير  معايل  واأدعو  اإ�صغائكم،  كرم  على  �صكرا 
ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  م�صروع  علينا  ليعر�س 

.2016

وال�صالة  هلل  واحلمد  اهلل  ب�صم  املالية:  وزير  ال�شيد 
وال�صالم على مولنا ر�صول اهلل.

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

زميالتي وزمالئي اأع�صاء احلكومة،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم.
اأت�صرف اليوم اأن اأقدم لأع�صاء هذا املجل�س املوقر ن�س 
هند�صته  ويف  العامة  هيكلته  يف   ،2016 ل�صنة  املالية  قانون 
التي  الأ�صا�صية  لالأحكام  ذلك  بعد  اأتعر�س  ثم  ال�صاملة 

ت�صمنها.
�صمن   - اأيديكم  بني  هو  الذي   - امل�صروع  ويندرج 
موا�صلة �صيا�صة الدعم امليزانياتي وتعزيز النمو، وفق امل�صعى 
رئي�س  فخامة  توجيهات  من  اخل�صو�س  وجه  على  املنبثق 
الوزراء  اإثر جمل�س  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية، 

املنعقد يف دي�صمرب 2014.
فمنذ جمل�س الوزراء املذكور، اندرجت ال�صيا�صة املالية 
والقوانني املالية التي اأتت �صمن تاأطري متنا�صق وبراغماتي، 
وت�صجيل  املالية،  للمخ�ص�صات  حذر  ت�صيري  خالل  من 
اأوامر  وحتديد  املنا�صبة  التمويالت  ومنح   اجلديدة  امل�صاريع 

النفقات وحتديد كذلك عمليات الدفع.
وتتاأ�ص�س هذه ال�صيا�صة املالية على خم�صة )5( عنا�صر:

تطوره  احتواء  بهدف  العام،  الإنفاق  يف  التحكم    -  1
هذه  توجيه  مع  املتاحة،  املالية  القدرات  حدود  �صمن 

القدرات لالأولويات وجعلها اأكرث جناعة،
يف  ق�صوى،  ب�صفة  واملوارد،  الإيرادات  اإ�صتعمال   -  2
قويا  تراجعا  اأقول  قويا،  تراجعا  فيه  نالحظ  الذي  الوقت 

للموارد واملداخيل الناجتة عن ا�صتغالل املحروقات،

وذات  فيها  مفرط  خارجية  ا�صتدانة  �صيا�صة  جتنب   -  3
طابع �صامل، مفرط فيها وذات طابع �صامل،

4 - املحافظة على توازنات القت�صاد الوطني واأ�صا�صياته، 
للدولة  املالية  املخاطر  من  بالتخفيف  ت�صمح  تدابري  باتخاذ 
تطهري  خالل  من  وكذا  واملتو�صط،  الق�صري  املدى  على 

اللتزامات الناجتة عن الربامج ال�صابقة،
بت�صجيع  نوعيته،   وحت�صني  النمو  ن�صبة  -حت�صني   5
التي  احلقيقي  القت�صاد  �ُصعب  ودعم  املنتج  ال�صتثمار 

تقدم قيمة م�صافة.
يف  ن�صتمر  والتي  عليها  متت  التي  الأ�ص�س  هي  فهذه 

�صيا�صتنا املالية وامليزانياتية فيها.
املالية: لقانون  املوؤطرة  العنا�صر   )1

اإن ن�س قانون املالية ل�صنة 2016، يرتكز على تقديرات 
املخاطر  العتبار  بعني  تاأخذ  امل�صتقبلية،  للتطورات  واقعية 
التي  الالزمة  وال�صرامة  القت�صاد  يواجهها  التي  احلقيقية 
لبد اأن تت�صم بها تقديراتنا، والتي تتمحور حول املوؤ�صرات 

التالية:
- �صعر الربميل: يرتكز امل�صروع على �صعر متوقع لربميل 
النفط بالن�صبة ل�صنة 2016 بـ 45 دولرا وهي بالن�صبة لنا 

اليوم فر�صية تفاوؤلية ولي�صت فر�صية ت�صاوؤمية.
 98 عن  يزيد  األ  املتو�صط  يف  يتوقع  ال�صرف:  �صعر   -

دينارا للدولر الأمريكي الواحد ك�صعر متو�صط.
مليار   46 اإىل  ت�صل  اأن  يتوقع  املحروقات:  ت�صدير   -
بالن�صبة  دولر،  مليار   33.8 تبلغ  بتقديرات  مقارنة  دولر، 

لهذه ال�صنة 2015 التي نحن يف نهايتها.
 121.2 اإىل  ت�صل  اأن  يتوقع  ال�صرف:  احتياطات   -
لل�صلع  ال�صترياد  �صهرا من   23 يعادل  ما  اأي  مليار دولر، 

واخلدمات، مقابل 151 مليار دولر يف نهاية هذه ال�صنة.
وجتدر الإ�صارة يف هذا الإطار، اإىل اأنه بالرغم من تقلي�س 
الواردات تقلي�صا كبريا معتربا خالل هذه ال�صنة والنفقات 
بالعملة ال�صعبة، يبقى الفرق معتربا بني املداخيل والنفقات 
بالعملة ال�صعبة، مما يوؤثر على ر�صيد امليزان التجاري ور�صيد 
التي  الو�صعية  وهي  املدفوعات،  مليزان  اجلاري  احل�صاب 
اقت�صت وتقت�صي و�صع حيز التنفيذ ملجموعة من التدابري 
املالية وامليزانياتية الحرتازية،لتاأطري التدفقات املالية اجلارية، 
وفيما يخ�س النمو القت�صادي ُيرتقب اأن ينتقل من 3.8 ٪ 
خالل هذه ال�صنة اإىل اأكرث اأو حدود 4 ٪ اإن �صاء اهلل، اإذا ما 
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فر�صيات  ا�صتمرت  ما  واإذا  الأو�صاع على حالها  ا�صتمرت 
م�صتوى بيع املحروقات على ماهي عليها وهي كذلك من 
الفر�صيات غري املت�صائمة بل املتفائلة، وبالإ�صتناد اإىل معدل 

مبيعات املحروقات.
اأما  واإيرادات  اإنفاق  امليزانية فيها  العام:لأن  2( الإنفاق 

النمو خارج املحروقات ف�صوف يكون 4.7 ٪.
يراعي ن�س قانون املالية ل�صنة 2016، املقرتح لتقديركم، 
على  والدويل  والإقليمي  الوطني  القت�صادي  الظرف 
يخ�س  فيما  معترب  لرتاجع  ت�صجيل  دون  من  ال�صواء، 

م�صتويات امليزانية يف �صقيها الت�صيريي والتجهيزي.
مببلغ  للدولة  العامة  امليزانية  املايل، حددت  املجال  ففي 
نفقات  يخ�س  فيما  ت�صمنت،  بحيث  دينار،  مليار   7984
 3178 يعادل  وما  دينار،  مليار   4807 يقارب  ما  الت�صيري، 
لنفقات  بالن�صبة  الدفع،  اعتمادات  حيث  من  دينار،  مليار 
متّثل  والتي  الربامج  برتخي�صات  يتعلق  فيما  اأما  التجهيز، 
ت�صجيالت لربامج جديدة، فقد ُحددت يف م�صتوى 1894 
مليار دينار، وهي يف تراجع بالن�صبة لل�صنوات املا�صية التي 

كانت �صنوات مي�صرة جيدا.
اإل اأن هذا الرتاجع امليزانياتي وهذه امل�صتويات املتناق�صة 
2015؛  ل�صنة  بالن�صبة  تقريبا   ٪ 9 بن�صبة  راجعناها  لأننا 
مقارنة ب�صنة 2015 تبقى جد جد معقولة يف الظرف احلايل 
ول مت�س مب�صاريع التجهيز ذات البعد املرفقي ول بامل�صاريع 
والتعليم  والتكوين  الرتبية  لقطاعات  التابعة  الأولوية  ذات 

العايل وال�صحة، وال�صكن اإىل حد كبري.
نفقات  حيث  من  الأ�صا�س،  هذا  على  امليزانية  وحتتوي 
الدعم  من  كبري  ومبلغ  كبرية  جمموعة  على  الت�صيري، 
والتي  �صمنية  اإعانات  توجد  لأنه  ال�صريحة،  والإعانات 
الدعم  تغطي  وهي  دينار،  مليار   1800 حدود  يف  �صت�صل 
الأ�صا�صية  واملواد  وال�صحة  ال�صكن  اإىل  خ�صو�صا  املوجه 
الكهرباء  جمال  يف  الإعانات  واإىل  للعائالت  والإعانات 

والغاز واملاء حتى بع�س الرتتيبات التي  هي بني اأيديكم.
- وكتلة الأجور املتوقعة مازالت بالن�صبة ل�صنة 2016، يف 
2700 مليار دينار، مبعدل تغطية من اجلباية العادية  حدود 
اأكرث من  الذي هو يف ارتفاع، فاجلباية العادية تغطي حاليا 
اأكرث  اأي    ٪ 110 تقريبا  وتغطي  الت�صيري  نفقات  من   ٪ 60
من 100 ٪ الأجور فنحن من هذه الناحية ندخل يف رواق 

اأح�صن مما كنا عليه.

التجهيز  مبيزانية  اخلا�صة  الأ�صا�صية  للنفقات  بالن�صبة 
عليها ح�صب  الإبقاء  مت  فقد  العمومي،  ال�صتثمار  ونفقات 

امل�صتوى املهيكل واملقّدر يف الإطار امليزانياتي اجلديد.
ويف هذا املنظور، وفيما يتعلق مب�صاريع التجهيز املمولة من 
فيما  م�صروع،   300 تبلغ  اأن  املفرو�س  الدولة، فمن  ميزانية 
يخ�س الربنامج اجلديد مببلغ 1800 مليار دينار، من حيث 
ترخي�صات الربامج، وهناك 500 م�صروع �صن�صتمر يف اإمتامها 
مليار   3000 مبلغ  لها  واملر�صد  اجلارية،  الربامج  من حيث 

دينار.
امليزانية  هذه  ف�صتحافظ  التجهيز،  ميزانية  تعديل  ورغم 
على ديناميكية تنموية وطنية وحملية على امل�صتوى الوطني 

واملحلي.
التخفي�س  املراجعة نحو  اأن هذه  اإىل  وجتدر الإ�صارة هنا 
وترية  على   2016 �صنة  خالل  كبري  تاأثري  لها  يكون  لن 
الإجنازات ول على م�صتوى الطلب العمومي، الذي ي�صكل 
والعمل،  والتجهيزات  الأ�صغال  �صوق  على  مهيمنا  جزءا 
اإخواننا  من  والآلف  املوؤ�ص�صات  لع�صرات  مداخيل  ويوفر 

املوطنات واملواطنني.
تعزيزه  �صيتم  والذي   2015 منذ  املنتهج  التوجه  ومتثل 
يف 2016 يف التحكم يف اللتزامات املالية التي تتالءم مع 

قدرات الإجناز للهيئات امل�صرية للم�صاريع والآمرة بالدفع.
ال�صيء الذي يدفعنا اإىل القول باأننا يف مرحلة اإر�صاء قواعد 
 )Une orthodoxie budgétaire(من اأجل ا�صتقامة ميزانياتية
وتقلي�س اللتزامات املالية التي مل يتم تنفيذها، ولي�س يف 

مرحلة تقلي�س الإنفاق العام ول يف مرحلة التق�صف.
اخلزينة: عجز  ومتويل  امليزانية  ومداخيل  الإيرادات   )3
اأمام هذا امل�صتوى من الإنفاق العايل الذي رغم تراجعه، 
يبلغ يف م�صروع امليزانية اأكرث من 7900 مليار دينار، �صت�صل 
اإيرادات امليزانية يف �صنة 2016 اإىل ما يقارب 4700 مليار 

موزعة كالآتي:
على  التربولية  اجلباية  عن  ناجتة  دينار  مليار   1682

اأ�صا�س 37 دولرا للربميل الذي هو امل�صتوى امليزانياتي،
3064 مليار دينار من املوارد اجلبائية العادية والإيرادات 

املختلفة.
ويقدر - اإذن - عجز امليزانية باأكرث من 3000 مليار دينار، 
مليار   2400 حوايل  للخزينة  الإجمايل  الر�صيد  و�صيبلغ 

.)PIB( دينار، اأي ما ميثل 13 ٪ من الناجت الداخلي اخلام
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به،  ي�صتهان  اإىل م�صتوى ل  اإذن -  العجز -  و�صل هذا 
و�صجاعة  ومثابرة  وبتب�صر  تدريجيا  معاجلته  يجب  بحيث 
الدولة؛  ميزانية  لتمويل  احلايل  النمط  يف  النظر  اإعادة  مع 
ب�صفة  اللجوء  خالل  من  العجز  هذا  امت�صا�س  و�صيتم 
تدريجية وجزئية اإىل �صندوق �صبط الإيرادات، ولكن اإىل 
القنوات  وهي خارج  الوطن  داخل  متواجدة  اأخرى  تعبئة 

التمويلية الكال�صيكية.
والنفقات  الإيرادات  بني  الختالل  هذا  اأ�صبح  لقد 
هيكليا ولي�س ظرفيا، وبداأ يهدد توازنات ميزانية الدولة، مما 
يتطلب القيام مببادرات مهيكلة من  طرف الهيئات الوطنية 
احلكومة  اإ�صراف  حتت  املالية  وزارة  طرف  من  وبالأخ�س 

واأجهزتها بهدف:
والقطاع  اخلزينة  طريق  عن  جديدة  موارد  تعبئة   -  1

البنكي وكذا ال�صوق املالية.
املوارد   )Bancarisation( م�صرفة  اإىل  باللجوء   -  2

املوجودة حاليا خارج امل�صارات البنكية بكل قنواتها.
ال�صناديق  يف  تتمثل  جديدة  موارد  تعبئة   -  3
�صناديق  يعني  ال�صتثماري،  الراأ�صمال  ذات  واملوؤ�ص�صات 
يف  كم�صاهمة  اخلا�صة  الر�صاميل  لتمويل  ال�صتثمار، 

املوؤ�ص�صات ولي�س كمقرت�صة لها.
 - اإذن   - تقرر  املوارد،  ولتح�صني  امل�صعى  لهذا  ودعما 
وتدريجية  معتدلة  مبراجعة  القيام  ال�صنة  هذه  من  ابتداء 
لت�صعرية بع�س املواد )الوقود، الكهرباء والغاز...(، ويرتتب 

عن هذا امل�صعى امتيازان اثنان يتمثالن يف:
الإنتاج،  تكاليف  من  املطبقة  الأ�صعار  تقريب   )1
التوجهات  من  بالتايل  والتقلي�س  كبرية،  بينهما  والفجوة 
والتهريب  والتبذير  املفرط،  ال�صتهالك  نحو  املالحظة 
العائالت  حتمي  اإجراءات  باتخاذ  املواد،  بهذه  املت�صلة 
املتو�صطة وحتمي كذلك بع�س الأن�صطة ذات الأولوية ومنها 
من  العايل  امل�صتوى  فاإن  للغازوال  بالن�صبة  اأما  الفالحة، 
ا�صتهالكه اأكرث من 60 ٪ من ا�صتهالكنا هو من الغازوال، 
مي�س من ناحيته مبدخراتنا بالعملة ال�صعبة، وهو م�صبب من 
ناحية ثانية يف انت�صار تلوث م�صر باملحيط ب�صحة املواطنني 
وم�صدر لأمرا�س خطرية، ووزير ال�صحة حا�صر معنا، ولكن 
ارتفاع  تعوي�س  ف�صيتم  النطاق  وا�صع  ا�صتهالكه  دام  ما 
ت�صعريته ل�صالح بع�س الأن�صطة الفالحية وال�صيد البحري.
اجلبائية  لالقتطاعات  املرتفعة  املبالغ  من  التخفيف   )2

)Les précomptes fiscaux( الناجتة عن الفوارق يف الأ�صعار 

ترهق  التي  للمنتج  والأ�صعار  للم�صتهلك  الأ�صعار  بني 
حاليا كاهل املوؤ�ص�صات وهي موؤ�ص�صات كبرية وعلى راأ�صها 
�صونلغاز والهيئات امل�صرية للخدمات العمومية بني الأ�صعار 
منهج  وهو  املدعمة،  واملواد  للمنتج  والأ�صعار  للم�صتهلك 

لبد من معاجلته ول ميكن اأن نوؤخره �صنة بعد �صنة.
وبالن�صبة للكهرباء والغاز الطبيعي، يجدر التذكري هنا باأن 
الت�صعرية احلالية للكهرباء والغاز الطبيعي جممدة منذ �صنة 
تكاليف  الإنتاج ول حتى  تكاليف  متاما  تغطي  2005 ول 

النقل.
ب�صبكات  والربط  بالكهرباء  التزويد  عمليات  اأن  كما 
الغاز الطبيعي قد ا�صتفادت - ونحمد اهلل على ذلك - من 
برامج ا�صتثمارية معتربة مكنت من ترقية اخلدمات املقدمة 

وتو�صيع �صبكة يف بلد كبري نعتز بوجودنا فيه.
وبغ�س النظر عن عامل الرت�صيد، فمن ال�صروري تثمني 
هذه ال�صتثمارات التي اأجنزت، والتي خمزونها كبري علما 

اأن:
1 - امل�صتوى احلايل للت�صعرية ل يغطي تكاليف الإنتاج؛
�صيتم  الطبيعي  والغاز  الكهرباء  ت�صعرية  تعديل   -  2

ب�صكل تدريجي؛
حدود  يف  �صيكون  للت�صعرية  اجلديد  امل�صتوى   -  3

معقولة و�صوف ل يطبق بالن�صبة للعائالت املتو�صطة.
من  للكهرباء،  بالن�صبة  حاليا،  ت�صتفيد  التي  وال�صرائح 
ذوي  امل�صتعملني  جميع  مت�ّس  التي  الجتماعية  الت�صعرية 
ال�صتهالك الأقل من 50 كيلواط/ �صاعي �صنويا �صتعرف 
ويجب  ال�صريحة،  هذه  ووزن  ح�صا�صية  اإىل  بالنظر  تو�صعا، 
مليون   )02( �صيقارب  املعنية  العائالت  عدد  باأن  التذكري 
عائلة، يعني اأكرث من 10 ماليني ن�صمة التي ل مت�صها ب�صفة 

مبا�صرة اإعادة النظر يف ت�صعرية الكهرباء.
لتقلي�س  نتيجة  التنمية،  وترية  كبح  جتنب  اأجل  ومن 
املوارد والإيرادات الناجتة عن ا�صتغالل املحروقات، با�صرت 
ا�صرتاتيجية  �صمن  احلكومة  اإ�صراف  حتت  املالية  وزارة 
الطابع  ذات  الداخلية  املوارد  لتعبئة  م�صعى  يف  حكومية، 
التجاري وتلك التي بحوزة املّدخرين واملواطنني موازاة مع 
لديهم  الذين  للتجار  ال�صريبية  للو�صعية  الب�صيطة  الت�صوية 

مبالغ مل تخ�صع لل�صريبة.
التخفيف  يتم  وحتى  املوارد  هذه  تعبئة  مع  وبالتوازي 
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تعاين  التي  العمومية  املوؤ�ص�صات  الدولة جتاه  التزامات  من 
مبعاجلة  بادرنا  الدعم،  �صيا�صات  جراء  من  اختاللت،  من 
انتقائية لهذه الديون لإعادة العتبار جلدواها املالية ومن ثم 
تقوم  التي  العمومية  البنوك  و�صيولة  املحافظة على مالءمة 

بتمويل هذه املوؤ�ص�صات.
هذا  عن  معربا  منوذجا  ت�صكل  �صونلغاز  و�صعية  اإن 
ولي�صت  ديون  عليها  تراكمت  التي  ال�صركة  امل�صعى، وهي 
وحدها، ديون �صببها امل�صتوى احلايل لأ�صعار الكهرباء؛ اإن 
املرتاكمة  الديون  مبعاجلة  �صي�صمح  مالئمة  هند�صة  اإجراء 
لن  الهند�صة  هذه  لكن  اجلزائر،  يف  الكربى  للموؤ�ص�صات 
تدريجية  �صيا�صة  ت�صحبها  مل  اإن  كاملة  جناعة  لها  تكون 
ملراجعة اأ�صعار اخلدمات العمومية واأ�صعار بع�س املواد التي 

لي�صت من ال�صروريات، تفاديا لالختاللت امل�صتقبلية.
ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء،
املالية: قانون  لتدابري  املهيكلة  املبادئ   )4

تتمحور التدابري املهيكلة لن�س قانون املالية حول ما ياأتي:
حمل  العادية  لالإيرادات  التدريجي  الإحالل   -  1
اأ�صبحت  البرتولية  والإيرادات  البرتولية،  الإيرادات 
ل   )Une variable exogène( بالفرن�صية  اليوم  ت�صمى 
نتحكم فيها؛ في�صكل ن�س قانون املالية  ل�صنة 2016 بداية 
العامة  امليزانية  اإيرادات  حيث  من  وواعد،  هام  منعرج 
�صنة  يف  يتوقع،  بحيث  العمومي،  الإنفاق  مل�صادر  للدولة، 
2016، حت�صيل ما يناهز 1600 مليار دينار كاإيرادات برتولية 
جبائية  عادية  كاإيرادات  دينار،  مليار   3000 �صعفها  مقابل 
اأرباح  عوائد  اأن  هنا  املالحظة  وجتدر  ذلك،  عك�س  وكان 
عوائد  الكرمي،  اجلمع  هذا  اأمام  واأقولها  العمومية  ال�صركات 
اأرباح ال�صركات العمومية الكبرية والتي كان من املفرو�س 
�صئيلة،  لزالت  وحيد،  كم�صاهم  الدولة،  اإىل  ترجع  اأن 
�صئيلة، �صئيلة، فا�صتثمارات الدولة يف املوؤ�ص�صات العمومية 

ل ترجع لها مداخيل.
فينطوي - اإذن -  متويل ميزانية الدولة على تغيري نوعي 
معترب، ذلك اأن اجلباية غري البرتولية املتاأتية من الن�صاطات 
اإن  ال�صنة  هذه  من  انطالقا   - ت�صكل  اأن  تكاد  القت�صادية 
موؤ�صر  وهو  البرتولية،  اجلباية  حت�صله  ما  �صعف   - اهلل  �صاء 
حقيقي ولكنه لزال �صئيال على تنويع تدريجي لالقت�صاد.
كمكمل  وتو�صيعه  القت�صادي  ال�صتثمار  دعم   -  2

وكمعو�س للرتاجع يف ال�صتثمار عن طريق امليزانية:
�صيا�صة  انتهاج   2016 ل�صنة  املالية  قانون  ن�س  يوا�صل 
ت�صجيع ال�صتثمار وحتفيز املوؤ�ص�صات النا�صطة يف القطاعات 
ذات القيمة امل�صافة والقطاعات التي حتل حمل ال�صترياد 

.)Substitution à l’importation( اأو ما ي�صمى بـ
ال�صابقة  القوانني  يعزز اخليار املكر�س يف  الن�س  اإن هذا 
املالية  وقانون   ،2015 ل�صنة  املالية  قانون  يف  وخ�صو�صا 
نا�صئة  كقطاعات  حدد  الذي   ،2015 ل�صنة  التكميلي 

وقطاعات تعّو�س ال�صترياد وهي 12 قطاعا:
- احلديد وال�صلب،

- التجهيزات الكهربائية،
- قطاع الكيمياء ال�صناعية،

- �ُصعب امليكانيك،
- ال�صناعة ال�صيدلنية،

- بناء ال�صفن،
- قطاع التكنولوجيات املتقدمة،

- قطاع ال�صناعات الغذائية،
- قطاع الن�صيج،
- قطاع اجللود،

- قطاع اخل�صب.
امل�صجعة  اجلبائية  والإعفاءات  للتحفيزات  وا�صتمرارا 
لال�صتثمار يف هذه القطاعات امل�صجلة يف قانون املالية ل�صنة 
2015، فاإن ن�س قانون املالية ل�صنة 2016 و�صع اآلية جبائية 
القطاعات  املحلي يف  ت�صجيع ال�صتثمار  اإىل  ومالية تهدف 
حملها  واإحالل  فيها  ال�صترياد  من  للتقليل  املذكورة، 

العر�س الداخلي.
فيما  اجلمركية،  احلقوق  من  الرفع  مت  الجتاه،  هذا  ويف 
الواقية، وذلك لأن  واحلفاظات  احلوا�صيب  ا�صترياد  يخ�س 
الإنتاج املحلي لهاتني ال�صلعتني من بني جمموعة كبرية من 
ال�صلع، بداأنا فيها �صنة 2015 وتن�صتمر فيها يف 2018 بحول 
اهلل، لأن الإنتاج املحلي من هذه ال�صلع يكاد يغطي الطلب 
من الناحية الكمية والنوعية، وهو غري معقد تكنولوجيا ول 

ي�صتوجب ا�صتثمارات �صخمة.
وبالتوازي مع ت�صجيع ال�صتثمار وال�صعب النا�صئة، فاإننا 
مع  ا�صتريادها،  موا�صلة  من  لبد  التي  املنتوجات  نراعي 
املحافظة على تكاليف اإدخالها اإىل الوطن، كما متت بذلك 
اإعادة النظر يف ن�صبة الر�صم على القيمة امل�صافة بتخفي�صها 
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من 17 ٪ اإىل 7 ٪ فيما يخ�س واردات املنتجني للمدخالت 
اأحد  يعترب  الذي  املركز  املعدين  ر  املح�صّ لإنتاج  املوجهة 
العنا�صر الأ�صا�صية لإنتاج اأغذية املوا�صي يف قطاع الفالحة.
على  امل�صافة  للقيمة  باملنتجني  النهو�س  موا�صلة  وتتم 
الرتاب الوطني، من خالل الإعفاء ملدة خم�س )5( �صنوات 
اأرباح  على  ال�صريبة  من  �صعبة   12 يف  ا�صتثمر  من  لكل 
الإجمايل  الدخل  على  ال�صريبة  من  اأو   )IBS( ال�صركات 
بالإ�صافة   ،)TAP( املهني  الن�صاط  على  الر�صم  ومن   )IRG(

اإىل تخفي�س بـ 3 ٪ من ن�صبة الفائدة املطبقة على القرو�س.
ن�صب  رفع  وعدم  جديدة  �صرائب  اإدراج  عدم   -  3
بع�س  يف  النظر  اإعادة  با�صتثناء  املتواجدة،  ال�صرائب 
يتم  بعيد، مل  اأمد  مبالغها منذ  يتم حتيني  التي مل  الر�صوم 
التن�صي�س يف ن�س قانون املالية ل�صنة 2016 على اأية �صريبة 

جديدة، كما مل يتم الرفع من ن�صب ال�صرائب املوجودة.
بهذا امل�صعى، تتجه الدولة وتتجه احلكومة نحو ا�صتقرار 
وعلى  الأ�صخا�س  وعلى  املوؤ�ص�صات  على  املطبقة  اجلباية 
وكاأداة  الوطني  القت�صاد  يعتمدها  كو�صيلة  العائالت، 
للمحافظة على القدرة ال�صرائية ملداخيل العائالت وكو�صيلة 
كذلك لتعزيز هوام�س املوؤ�ص�صات امل�صتثمرة يف بالدنا حتى 

نحل بال�صتثمار الداخلي ال�صترياد.
بدل  ال�صريبي  الوعاء  لتو�صيع  الأولوية  منح  بذلك  يتم 
من اإعادة النظر يف الن�صب ال�صريبية، والتخفيف التدريجي 
ملا ي�صمى عندنا بال�صغط اجلبائي على العائالت واملتعاملني 
القت�صاديني مهما كانت طبيعتهم القانونية، املنتجني لقيم 

م�صافة على اأر�س الوطن.
وتعزيزها: الأجنبي  ال�صتثمار  قواعد  تثبيت   -  4

ين�س القانون املتعلق بال�صتثمار والذي هو قيد التعديل، 
 ) sont مثلما هو معمول به دوليا، لأن قوانني ال�صتثمار

و�صروط  قواعد  على    formatés au plan international(
قبول ال�صتثمار، قبل تكوين املوؤ�ص�صات وقبل ال�صروع يف 

ا�صتغاللها.
وح�صب هذا املنظور، فاإن اإن�صاء املوؤ�ص�صات التي تاأتي بعد 
يتم حتديدها  ال�صتثمار،  بعد حتقيق  وا�صتغاللها  ال�صتثمار 
مبوجب قوانني اأخرى وهي الآن يف قانون املالية، ويتم بذلك 
اإىل  املالية وتو�صيعها  قانون  51/49 يف ن�س  القاعدة  اإدراج 
كل الن�صاطات بعد اأن كانت مطبقة على ن�صاطات الإنتاج، 

والآن و�صعت اإىل اخلدمات واإىل ال�صترياد.

وزيادة  اجلبائية  الإجراءات  وتب�صيط  تطوير   -  5
التح�صيل ال�صريبي:

تهدف التدابري الواردة يف ن�س قانون املالية ل�صنة 2016 
اإىل حت�صني املردودية اجلبائية من دون الرفع يف الن�صب.

فهي تهدف اأ�صا�صا اإىل اتباع طرق واأ�صاليب ل مادية يف 
الت�صريحات والتزامات الدفع، وذلك لو�صع نظام حت�صيلي 
عن بعد، وهو ما تندرج �صمنه عدة اأحكام من هذا الن�س 

الذي هو اأمامكم.
العوائق  من  تدريجيا  يخفف  اأن  �صاأنه  من  ذلك  اإن 
وعمليات  لل�صريبة  اخلا�صعني  اإلزامية ح�صور  الناجمة عن 

الدفع نقدا.
لفائدة  التمويالت  وتو�صيع  الر�صاميل  تو�صيع   -  6

املوؤ�ص�صات العمومية:
 62 املادة  تقابلها  التي  امل�صروع  )من   66 املادة  وتدرج 
مقيدة  الأوىل( حدودا  الغرفة  عليه يف  امل�صّوت  الن�س  من 
ول�صراكة  العمومية،  املوؤ�ص�صات  راأ�صمال  لفتح  ومو�صحة 
املوؤ�ص�صات العمومية مع غريها، لأن ر�صيدها كبري وروؤو�س 
اإنفاق  من  املنعرج  هذا  يف  ونحن  قليلة،  لزالت  اأموالها 
لقاعدة  تاأكيدا  وذلك  يتقهقر،  عمومي  اإنفاق  حكومي، 
قانون  منذ  اأي  اليوم،  مطبقة  وهي  قبل  من  قانونا  موجودة 

املالية التكميلي ل�صنة 2009.
ترخي�صا  اأبدا  ت�صتهدف  ل  اأتت  التي  املادة  هذه  اإن 
بل  العمومية،  املوؤ�ص�صات  لراأ�صمال  النطاق  وا�صع  لفتح 
ت�صتهدف �صمان بقاء املوؤ�ص�صات التي متت �صراكات على 
م�صتواها من خالل الحتفاظ بـ 34 ٪ من راأ�س املال خارج 
املوؤ�ص�صات ال�صرتاتيجية من طرف الدولة، ملدة خم�س )5( 
�صنوات، وهي الن�صبة التي متنح للدولة حق النظر يف �صري 
هذه املوؤ�ص�صات، فهي ت�صمح - مثال - بوقف اأية عملية حل 

اأو يوقف اأية عملية بيع.
اإ�صافة اإىل ذلك، فقد مت التاأكيد القانوين يف ن�س القانون 
مال  راأ�س  يف  ال�صراكة  حيث  من  اآخرين  �صرطني  على 

املوؤ�ص�صات العمومية، بحيث:
1( اإن املوؤ�ص�صة العمومية، مهما كان حجمها اأو القطاع 
لالأجانب  راأ�صمالها  فتح  باإمكانها  لي�س  فيه،  تن�صط  الذي 
كانت  �صواء  املقيمة  الوطنية  للم�صاهمات  اإل  يكون  فال 

اعتبارية اأو �صخ�صية وبعد اأخذ راأي ال�صلطات العمومية؛
باأية  القيام  بعد غد  اأو  اأو غدا  اليوم  قانونيا  2( ل ميكن 
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الهيئة  ال�صريحة من طرف  املوافقة  دون  �صراكة من  عملية 
يرتاأ�صه  الذي  الدولة،  م�صاهمات  جمل�س  اأي  احلكومية 
الوزير الأول والذي يجمع اأكرث من 10 وزراء والذي  ياأخذ 

قراراته يف هذا املجال حالة بحالة.
وجتدر الإ�صارة هنا اإىل اأن جمموعة من ال�صركات الكربى 
اأخرى وغريها،  فيها �صركات  ومبا  �صوناطراك و�صونلغاز  مثل 
يخ�صع قانونها الأ�صا�صي لقوانني خا�صة، متنع فتح راأ�صمالها، 

فهي حم�صنة يف هذا املجال.
املوارد   وم�صرفة  الدخار  ح�صد  اأدوات  تو�صيع   )7

والقت�صاد:
بعد قانون املالية التكميلي ل�صنة 2015، ياأتي ن�س قانون 
املالية ل�صنة 2016 بتدابري تهدف اإىل تو�صيع اأدوات ح�صد 
املدخرات املتواجدة عندنا التي ل ت�صري يف القت�صاد كما 
هو مطلوب، وم�صرفة املوارد والقت�صاد من خالل تو�صيح 
�صروط �صري املوؤ�ص�صات و�صناديق ال�صتثمار التي هي �صئيلة، 
�صئيلة عندنا، بالتفرقة بني �صركات الت�صيري وال�صركات ذات 
الراأ�صمال ال�صتثماري، لتمكني كل واحدة منها من القيام 

بدورها القت�صادي واملايل على الوجه الأكمل.
لتعزيز  �صاء اهلل -  اإن   - باأداة جديدة  هنا  الأمر  ويتعلق 
الر�صاميل اخلا�صة للموؤ�ص�صات وتفعيل ال�صوق املالية التي 

هي يف م�صتوى اأدنى مما يجب اأن تكون.
8( الت�صيري احلذر اليقظ والأمثل لعتمادات امليزانية:
لقد اأدخلت املادة 50 من قانون املالية التكميلي ل�صنة 
2015 والذي �صادقتم عليه نظاما لتاأطري امليزانية يف املدى 
املتو�صط، وي�صمح هذا النظام بتحديد تقديرات الإيرادات 
مديونية  القت�صاء  وعند  الدولة  ميزانية  ور�صيد  والنفقات 
الدولة الداخلية اأو اخلارجية وكل ذلك لثالث )3( �صنوات 

ولي�س لكل �صنة.
التكميلي  املالية  قانون  يف  املوجود  التدبري  هذا  يلزم 
بتح�صري م�صروع قانون املالية وامل�صادقة على ميزانية الدولة 
امليزانية املحددة مبوجب  وتنفيذها، بهدف �صمان ا�صتدامة 
به يف  يعمل  اأمر  وهو  املتو�صط،  املدى  امليزانياتي يف  الإطار 
جميع البلدان الكبرية مثل بلدنا وحتويل الإطار امليزانياتي 
متو�صطة  نظرة  اإىل  والإيرادات  النفقات  �صنوية  مبداإ  من 
امليزانية  ت�صيري  يف  وتتحكم  املالية  املخاطر  ت�صتبق  املدى، 
وا�صتعمال  فائقة  ويقظة  حذر  باأ�صلوب  واإيراداتها  بنفقاتها 

اأمثل للموارد.

 2015 لـ  املالية  قانون  يف  املوجودة  املادة  لهذه  تكملة 
وتعزيزا لو�صوح الروؤية يف جمال امليزانية وملقروئية  امليزانية 
من   67 املادة  تقابلها  )التي  امل�صروع  من   71 املادة  تهدف 
الن�س امل�صوت عليه يف الغرفة الأوىل( اإىل و�صع اأداة عملية 
فقط ولي�س بو�صع اأداة اأ�صا�صية لأنها موجودة تطبيقا للمادة 
22 من القانون رقم 84-17 ل�صنة 1984، املتعلق بقوانني 
املالية لأنه لدينا قانون ع�صوي يف البلد حتى اإن مل يكتب 
هذا النعت لقوانني املالية والتي تن�س على ما يلي: »ميكن 
اإلغاء اأي اعتماد ي�صبح غري ذي مو�صوع خالل ال�صنة عن 
العتمادات  هذا  ا�صتعمال  اإعادة  وميكن  التنظيم«  طريق 
ح�صب  قانونا  عليها  املن�صو�س  الإجبارية  النفقات  لتغطية 

طبيعة امليزانية ووفقا لل�صروط املحددة عن طريق التنظيم«.
التي   ،2016 ل�صنة  املالية  قانون  ن�س  من   67 فاملادة 
تكمل املادة 22، تهدف - اإذن - اإىل منح احلكومة، باقرتاح 
من وزير املالية، �صالحية اتخاذ مرا�صيم، بهدف ا�صتعمال 

موارد امليزانية ب�صفة مثلى ولي�س غري ذلك.
اإن هذا الإجراء ي�صمح بتجنب تبعرث املوارد امليزانياتية، 
من خالل تعبئتها لفائدة امل�صاريع التي هي يف طور الإجناز 
م�صاريع  م�صتوى  على  م�صتتة  اإبقائها  عو�س  والنتهاء، 
بحق  يحتفظ  الربملان  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  وجتب  جممدة، 
املادة - على  وكتبت يف   - يتعني  اأنه  مبا  والرقابة،  الطالع 
تفا�صيل  مالية،  �صنة  كل  نهاية  يف  يقدم  اأن  املالية  وزير 

واأ�صباب عمليات ال�صتدراك التي متت يف هذا الإطار.
واجلبائية: الت�صريعية  للتدابري  النتقائية  القائمة   )6

املالية  قانون  ن�س  ت�صمنها  التي  التدابري  اقرتاحات  اإن 
واملحتوى  العام  املنظور  تندرج �صمن  والتي   ،2016 ل�صنة 

ال�صابق حتليله، ميكن ر�صدها يف اأربع فئات:
من  وال�صتثمار،  الوطني  والإنتاج  املوؤ�ص�صة  ت�صجيع   )1

خالل:
 ٪ 17 امل�صافة من  القيمة  الر�صم على  ن�صبة  تخفي�س   -
ر  اإىل 7 ٪ املطبقة على املواد الأولية الداخلة يف اإنتاج املح�صّ

املعدين املركز.
- الإعفاء من احلقوق اجلمركية لعمليات اإعادة ا�صترياد 
خارج  لتحويلها  اجلمركي  النظام  حتت  البرتولية  املواد 
اأننا  فعو�س  اهلل،  �صاء  اإن  جتريبية  عملية  يف  نبداأ  الوطن؛ 
ن�صرتي الغزوال 100 ٪ من اخلارج، ن�صدره خاما ونكمله يف 
اخلارج، وعو�س اأننا ن�صتورده بن�صبة 100 ٪ ن�صتورده بـ 30 ٪ 
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لأن التحويل فقط هو الذي يتم يف اخلارج.
اأدوات  على   ٪ 15 مب�صتوى  اجلمركية  احلقوق  تطبيق   -

الإعالم الآيل امل�صتوردة.
اإن�صاء نظام جبائي وجمركي تف�صيلي كاأداة للحفاظ   -

على ما ن�صميه ال�صعب ال�صناعية النا�صئة.
ومناطق  ال�صناعية  املناطق  تهيئة  اإمكانية  تو�صيع   -
الن�صاط واإدارتها من طرف متعاملني خوا�س ميلكون اأرا�س 

وتكون اأرا�س غري فالحية.
- اإن�صاء �صركات ت�صيري يف اأن�صطة راأ�س املال ال�صتثماري.
تقويتها  اأجل  من  مايل،  طابع  ذات  اأحكام  اإدماج   -
واحلفاظ عليها من جراء التعديل اجلاري لقانون ال�صتثمار، 

واملتعلقة بـ:
- الإبقاء على عتبة فتح راأ�صمال املوؤ�ص�صات العمومية؛

لال�صتثمار  املحلي  التمويل  اإىل  اللجوء  على  الإبقاء   -
كقاعدة اأ�صا�صية، وال�صماح للجمعيات الريا�صية الوطنية التي 
ال�صتثمارات،  مببا�صرة  تقوم  اأن  ميكن  والتي  مدخرات  لها 
يف  املحددة  للمهام  ح�صرية  ب�صفة  عائداتها  �صتوجه  والتي 

قوانينها الأ�صا�صية.
بتحيني  مت�س  التي  الإجراءات  من  جمموعة  توجد   )2

الن�صب وحت�صني مردودية املوارد العادية للدولة وذلك بـ:
- الرفع من الإتاوة املح�صلة من اأجل ا�صتعمال يخ�س 
اأجل  من  املاء،  اقتطاع  املائية، من خالل  الوطنية  الأمالك 
اآخر يف  ا�صتعمال  اأي  اأجل  اأو من  النفطية  �صخه يف الآبار 

جمال املحروقات ولي�س يف جمال ال�صتهالك.
ال�صيارات  باإعفاء  ال�صيارات،  ق�صيمة  اأ�صعار  مراجعة   -
ويتعلق   ،)GNC( امل�صغوط  الطبيعي  الغاز  بوقود  املهياأة 
لأ�صعار  للتكاليف  بالن�صبة  جدا  معقول  برفع  التدبري  هذا 
الق�صيمة؛ اإن تنفيذ هذا احلكم من �صاأنه اأن ي�صمح ب�صيانة 
البنى التحتية للطرق والطرق ال�صريعة واإعادة تاأهيلها، لأن 

كلفة الر�صيد املوجودة عندنا كبرية.
- مراجعة الر�صم على املواد النفطية )TPP( لرفعها بـ 1 
دينار/ لرت بالن�صبة للمازوت و5 دينار/ لرت بالن�صبة للبنزين 
وبدون  املممتاز  للبنزين  بالن�صبة  لرت  دينار/  و6  العادي 
ر�صا�س، واأمانة مني اإليكم هذا الرفع يف ال�صرائب ي�صاف 
اإليه �صيء قليل من الت�صعرية ذاتها، ولكن ت�صعرية كل من 
البنزين والوقود ل يزيد يف اللرت عن اأق�صى حد ويكون بني 

دينار. و8.5   8

مراجعة ن�صبة الر�صم على القيمة امل�صافة من 7 ٪ اإىل 17 ٪ 
بالن�صبة لكل ا�صتهالك كبري يف الغاز وكل ا�صتهالك كبري 
يف ا�صتهالك الكهرباء ولقد قلت لكم باأن  2 مليون عائلة 

- تقريبا - اأي 10 ماليني ن�صبة ل مت�صها هذه الن�صبة.
املتدخلني  الفاعلني  ملراقبة  القانونية  الو�صائل  تعزيز   -
�صمن الدائرة التجارية لـ »اإعادة تعبئة الهاتف النقال« لقد 
اأدخلنا اإجراء يعطي لوزير املالية ولإدارة ال�صرائب اأن تنظر 
اإىل التدفقات التي متر عن طريق هذه العملية والتي يظهر 

فيها اأنها غري خا�صعة لل�صرائب.
- اإعادة النظر يف املبلغ احلايل للر�صم على حرق الغازات 
األف  20000 دينار لكل  اإىل   8000 الذي يقرتح نقله من 

مرت مكعب عادي.
للملك  املجاين  ال�صتعمال  اإتاوة  يف  النظر  اإعادة   -
للموارد  التجاري  ال�صتغالل  اأجل  من  املائي،  العمومي 

املائية.
من  املمنوحة  القرو�س  على  الفائدة  ن�صبة  ت�صقيف   -
كحد   ٪ 3 م�صتوى  يف  املالية  واملوؤ�ص�صات  البنوك  طرف 
العليا  اله�صاب  املحققة يف  ال�صتثمارات  با�صتثناء  اأق�صى، 
)ANSEJ- واجلنوب، وكذا اأنظمة دعم اإن�صاء منا�صب ال�صغل

.CNAC- ANGEM(

واأما حول تب�صيط الإجراءات الإدارية: ف�صيكون ذلك 
من خالل:

- التفرقة بني عملية ح�صاب ر�صيد ال�صريبة على اأرباح 
ال�صركات واإجراء الت�صريح ال�صنوي لهذه ال�صريبة.

املراقبات  املراقبة ويف تعدد  املتمثل يف  اإنهاء الإجراء   -
ال�صريبية، ابتداء من ال�صنة القادمة �صنقلل من املراقبات، 
فعندما متر مراقبة ل ت�صيف �صيئا ولكننا �صنو�صع من املراقبة، 
الو�صعية  ومراقبة  حما�صبية  مراقبة  اإثر  الوثائق،  طريق  عن 
اجلبائية، فال ن�صيف مراقبة جبائية على مراقبة جبائية اأخرى 

بل نو�صعها.
- التخفيف من نظام جلان الطعن يف جمال ال�صرائب.

- اإن�صاء ترخي�س ا�صتعمال التجهيزات امل�صتوردة بقبول 
موؤقت.

- والتخفيف من النظام اجلمركي املطبق على املدخالت 
اأن  فيجب  ت�صديرها،  اإعادة  اأجل  من  لتحويلها  امل�صتوردة 

ندخل كذلك يف هذه العملية.
واإجراءات ال�صروع يف غلق تدريجي لـ 6 ح�صابات من 
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التخ�صي�س اخلا�س التي �صرعنا فيهامن اأيام، لأننا بداأنا يف 
عملية غلقها تدريجيا دون اأن من�س بالربامج.

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

اأهم التدابري املقرتحة �صمن ن�س قانون  اإذن -  تلكم - 
املالية ل�صنة 2016.

الأحكام  وتنوع  امليزانية  يف  املقّيدة  املبالغ  عن  وف�صال 
العام،  منظوره  املالية، يف  قانون  ن�س  ي�صتهدف  الت�صريعية، 
النمو  هدف  وموا�صلة  الأ�صا�صية  التوازنات  على  املحافظة 
وتعزيز �صيا�صة الت�صامن الوطني وال�صيا�صات لفائدة ال�صرائح 
ي�صتهدف  كما  واملتو�صط،  الب�صيط  الدخل  وذات  اله�صة 
للقيمة  العتبار  واإعادة  النوعي  البعد  تثبيت  على  ال�صهر 
كاأ�صا�س لالأجر املتقا�صى مقابل العمل، ولتخ�صي�س روؤو�س 
الأموال وكاأ�صا�س ل�صتعمال و�صراء وبيع ال�صلع واخلدمات 

واقت�صادنا بحاجة اإىل العودة للقيمة احلقيقية.
يعك�س ن�س قانون املالية ل�صنة 2016 �صورة بلد من�صغل 
- بالفعل - بالرتاجع الهام لحتياطاته وبالآثار ال�صلبية على 
ح�صاباته، لكن يبقى معتمدا على قدراته وطاقاته من اأجل 
قيادة  وازدهار اجتماعي متوا�صل حتت  اأمثل  اقت�صادي  منو 
فخامة رئي�س اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، بف�صل 

تعبئة كامل القوى احلية للوطن والأمة.
واهلل على ما اأقول �صهيد، وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

الكلمة  اأحيل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد مقرر جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية ليقراأ على 
م�صامعنا التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

الرئي�س؛   �صيدي  �صكرا  املخت�شة:  اللجنة  مقرر  ال�شيد 
اأ�صرف  ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

املر�صلني.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

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

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
الذي  التمهيدي  التقرير  عليكم  اأعر�س  اأن  ي�صرفني    

اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�س الأمة، حول 
ن�س القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2016.

ياأتي ن�س القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2016 يف 
ظروف مغايرة لل�صنوات القليلة املا�صية التي عرف فيها �صعر 
برميل النفط اخلام ارتفاعا قيا�صيا �صاحبه ارتفاع يف اإيرادات 
اجلزائر من العملة ال�صعبة، يف حني متيزت هذه ال�صنة عن 
�صابقاتها بتقهقر اأ�صعار املحروقات ب�صكل كبري يف الأ�صواق 
العاملية، ترتب عنه انخفا�س معترب يف عائدات اجلزائر، وهو 
ال�صادرات  لعائدات  ا�صت�صراف حذر  اعتماد  باجتاه  ما دفع 
على  الدولة  ميزانية  تعتمد  التي  الطاقوية  املادة  هذه  من 

جبايتها ب�صكل رئي�صي.
بتاأثرياتها مهما كانت كبرية  اأن هذه الظروف  ول �صك 
اأو �صغرية، جتعل من ال�صتمرار يف انتهاج �صيا�صة اقت�صادية 
واجتماعية بعينها اأمر فيه نظر، مع التغري الكبري الذي عرفته 
النمو  ارتفاع  حيث  من  �صواء  كثرية،  اأ�صعدة  على  بالدنا 
اجلديد  والو�صع  التنموية،  امل�صاريع  و�صخامة  الدميغرايف 

الناجم عن النخفا�س احلاد يف اأ�صعار املحروقات.
اليوم  واإىل  ال�صتقالل  منذ  بالدنا  انتهجت  لقد 
من  العديد  يف  مواطنيها  جتاه  رائدة  اجتماعية  �صيا�صة 
ودعم  الت�صغيل،  التعليم،  العالج،  املجالت، كال�صكن، 
املواد الأ�صا�صية ذات ال�صتهالك الوا�صع، الذي ا�صتفادت 
حتى  بل  �صواء،  حد  على  واملي�صورة  اله�صة  الفئات  منه 
يف  النتقائية  اعتماد  يجعل  ما  وهو  جماورة،  دول  مواطني 
تقدمي هذا الدعم وا�صتحداث اآليات اأخرى لتقدميه �صرورة 

ل مفر منها، حتى يذهب الدعم مل�صتحقيه فقط.
ومو�صوع تقريرنا التمهيدي هذا هو الدرا�صة التي قامت 
لن�س  الأمة،  ملجل�س  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون  بها جلنة 
عليها  املحال   ،2016 ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون 
من لدن رئي�س جمل�س الأمة، ال�صيد عبد القادر بن �صالح، 

بتاريخ  2 دي�صمرب2015.
املجل�س  مبقر  اجتماعا  اللجنة  ال�صياق، عقدت  ويف هذا 
القادر  عبد  ال�صيد  برئا�صة   2015 دي�صمرب   6 الأحد  يوم 
الأحكام  بتمعن  فيه  ناق�صت  اللجنة،  رئي�س  �صنيني، 

والتدابري الت�صريعية التي ت�صمنها الن�س.
 كما عقدت اجتماعا اآخر يوم الإثنني 7 دي�صمرب 2015 
برئا�صة رئي�س اللجنة، ح�صره ال�صيد عبد الرحمان بن خالفة، 
وزير املالية، ممثل احلكومة، وقدم عر�صا تناول فيه خمتلف 
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املحاور والأحكام التي ت�صمنها الن�س، ومت فتح نقا�س اأثار 
فيه اأع�صاء اللجنة جملة من النقاط املتعلقة مبا ورد فيه من 
اأحكام وتدابري ت�صريعية، كما قدم ممثل احلكومة من جانبه 
التي  املوا�صيع  بخ�صو�س  الالزمة  والتو�صيحات  الأجوبة 

تناولها الأع�صاء.
 وقد ح�صر الجتماع  اإىل جانب ممثل احلكومة ال�صيد 
طاهر خاوة، وزير العالقات مع الربملان، وال�صيد حاجي بابا 
بامليزانية  مكلف  املالية،  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  عمي، 
وال�صت�صراف، وعدد من املوظفني ال�صامني يف وزارتي املالية 

والعالقات مع الربملان.
جل�صة  يف  للن�س  الأولية  درا�صتها  اللجنة  واختتمت   
عمل عقدتها مبكتبها �صبيحة يوم الأربعاء 9 دي�صمرب2015، 
ملجريات  �صامال  تقييما  فيها  اأجرت  اللجنة،  رئي�س  برئا�صة 
احلكومة  وممثل  اللجنة  اأع�صاء  بني  دار  الذي  النقا�س 
التمهيدي  التقرير  هذا  على  الأخرية  اللم�صات  وو�صعت 
حمتوى  مقدمة،  هي:  رئي�صية  حماور  ثالثة  ت�صمن  الذي 
النقا�س  ت�صمنها،  التي  الت�صريعية  والتدابري  القانون  ن�س 

الذي دار بني ممثل احلكومة واأع�صاء اللجنة وخال�صة.
التي  الت�صريعية  والتدابري  القانون  ن�س  حمتوى   )1

ت�صمنها:
يحتوي ن�س القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2016 
تتعلق  مادة،   95 على  اليوم  مناق�صته  ب�صدد  نحن  الذي 
ب�صكل عام بالتوازنات املالية وو�صائلها، وامليزانية والعمليات 
املالية للدولة، وما �صخ من اأموال مليزانيتي الت�صيري والتجهيز 

ورخ�س الربامج، وعدد من التدابري الت�صريعية الهامة.
 و�صنتطرق فيما يلي بالأرقام اإىل حمتوى هذا الن�س: 

املالية  قانون  لن�س  واملايل  الكلي  القت�صاد  – تاأطري   I
ل�صنة 2016:

اأ�صا�س  على   2016 ل�صنة  املالية  قانون  ن�س  تاأطري  مت 
املوؤ�صرات القت�صادية الكلية واملالية الآتية:

- ال�صعر املرجعي اجلبائي لربميل البرتول اخلام: حدد 
بـ37 دولرا اأمريكيا.

45 دولرا  بـ  ال�صوق: حدد  البرتول يف  برميل  �صعر   -
اأمريكيا.

الأمريكي  للدولر  دج   98 بـ  حدد  ال�صرف:  �صعر    -
الواحد.

مليار  اإىل26.4  �صي�صل  املحروقات:  �صادرات  حجم   -

دولر اأمريكي. 
حجم واردات ال�صلع: �صينخف�س اإىل 54.7 مليار دولر 

اأمريكي. 
معدل الت�صخم: توقع الن�س اأن يكون يف حدود 4 ٪.

 ٪ 4.7 و  اإجماليا،   ٪ 4.6 بـ  حدد  القت�صادي:  النمو 
خارج املحروقات.

 II – ميزانية الدولة
الإيرادات 

اإيرادات  ت�صل  اأن   2016 ل�صنة  املالية  قانون  ن�س  توقع 
امليزانية اإىل 4747.4 مليار دج.

اأما  1682.6 مليار دج،  وتبلغ عائدات اجلباية البرتولية 
اجلباية العادية  فتبلغ 2722.6 مليار دج.

النفقات
تقدر نفقات امليزانية ل�صنة 2016 بـ 7984.2 مليار دج، 
قانون  يف  �صجلته  مبا  مقارنة   ،٪ 8.8 قدره  انخفا�صا  م�صجلة 
املالية التكميلي ل�صنة 2015، والتي و�صلت اإىل 8753.7 
مليار دج، وهذا يرجع اإىل انخفا�س كل من نفقات الت�صيري 
بـ 3.3 ٪ ن ونفقات التجهيز بـ  16.0 ٪، واللتني و�صلتا اإىل:

بلغت 4807.3 مليار دج.  الت�صيري:  نفقات   -  1
مليار دج.    3176.8 بلغت  التجهيز:  نفقات   -  2

اإىل   ،2016 �صنة  الجتماعية  التحويالت  و�صت�صل    
املر�صود يف  ال�صمني غري  الدعم   اأما  دج،  مليار   1840.5
امليزانية فقد و�صل نهاية �صنة 2014، اإىل 4552.1 مليار دج. 
�صتبلغ  الإيرادات:  �صبط  �صندوق  متاحات   –III

�صنة 2016. نهاية  يف  دج،  مليار   1797.4
العمومية،  اخلزينة  عجز  امليزانية،  عجز  بخ�صو�س  اأما 
وناجت احتياطي ال�صرف اأواخر �صنة 2016، ف�صي�صلون على 

التوايل، اإىل: 
- عجز امليزانية: �صي�صل اإىل 3236.8 مليار دج،

مليار   2451.7 اإىل  �صي�صل  العمومية:  اخلزينة  عجز   -
دج،

  - ناجت احتياطي ال�صرف اأواخر �صنة 2016: �صي�صل 
اإىل  121.2 مليار دولر اأمريكي.

الت�صريعية v– التدابري 
ت�صمن ن�س قانون املالية ل�صنة 2016 حزمة من التدابري 
والقت�صادية  املالية  الأهداف  ذات  الهامة  الت�صريعية 
ت�صجيع  هدفها  والثقافية...اإلخ،  والجتماعية  والتجارية 
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وتعزيز  العمل،  وملنا�صب  للرثوة  واملن�صئ  املنتج  ال�صتثمار 
الأجنبي  ال�صتثمار  الوطني، وت�صجيع  القت�صاد  وتو�صيع 
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:
العادية  املوارد  مردود  وحت�صني  املعدلت  حتيني   -  1

للدولة،
الوطني، والإنتاج  املوؤ�ص�صة  ودعم  ت�صجيع   -  2

وت�صهيله، ال�صتثمار  ترقية   -  3
الإدارية، الإجراءات  تب�صيط   -  4

اإعادة تنظيم الإيرادات. تدابري   -  5
    ويدخل حتت هذه التدابري جملة من التدابري الفرعية 

ذات الأهمية القت�صادية الكبرية.
وممثل  اللجنة  اأع�صاء  بني  دار  الذي  النقا�س  فحوى 

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

والأجوبة والتو�صيحات التي قدمها ب�صاأنها.  
I- تقدمي ممثل احلكومة ن�س القانون

ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  ن�س  تقدميه  قبل 
القت�صاد  واقع  باإيجاز  احلكومة  ممثل  ا�صتعر�س   ،2016
العاملي وتوقعات امل�صتقبل، والتحديات املحيطة بالقت�صاد 
الوطني يف ظل انخفا�س اأ�صعار املحروقات وما �صاحبها من 

تراجع  يف العائدات. 
هذا  لن�س  واملايل  الكلي  القت�صاد  تاأطري  تناول  كما 
من  كال  �صيم�س  الذي  النخفا�س  اإىل  وتطرق  القانون، 
واردات ال�صلع وحجم الإيرادات من �صادرات املحروقات؛ 
الإيرادت،  �صبط  �صندوق  متاحات  اإىل  اأي�صا  تطرق  كما 
التي  الت�صريعية  والتدابري  الأحكام  على  ال�صوء  و�صلط 
ت�صمنها الن�س، و�صرح بتف�صيل كبري اأهداف تلك الأحكام. 
ممثل  وردود  اللجنة  اأع�صاء  اأثارها  التي  النقاط   -II

احلكومة عليها
ل�صنة  املالية  قانون  املت�صمن  القانون  ن�س  حظي  لقد 
من لدن اأع�صاء اللجنة، وبخا�صة واأنه  كبري  باهتمام   2016

باأ�صئلة  وخ�صوه  �صعوباته،  جتاهل  ميكن  ل  ظرف  يف  ياأتي 
ت�صمنها  التي  الأحكام  العمق  يف  م�صت  ومالحظات 

واأبعادها القت�صادية والجتماعية املختلفة.
وردود  طرحت  التي  الأ�صئلة   - باخت�صار   - يلي  وفيما 

ممثل احلكومة عليها:
اأثارها اأع�صاء اللجنة: التي  1– النقاط 

املادة 2: املتعلقة باإلزامية اإعادة ا�صتثمار 30 ٪ من ح�صة 
اأجهزة  اإطار  يف  املمنوحة،  لالإعفاءات  املوافقة  المتيازات 
الن�صبة  هاته  تبقى  اأن  التو�صيح،  يجدر  ال�صتثمار،  دعم 

�صئيلة بالنظر لالإعفاءات املمنوحة.
ومن جهة اأخرى، ما هي اأهمية اإدراج هذا التعديل يف 
قانون املالية، علما اأن قانون ال�صتثمار هو يف طور املراجعة؟

املادة 8: املتعلقة مبنح اخلزينة العمومية رهنا قانونيا على 
جميع الأمالك العقارية للمدينني بال�صريبة؛ األي�س من �صاأن 
هذا التدبري فتح املجال لتحكم وتع�صف الإدارة، ول�صيما 

واأن الت�صريع ال�صاري املفعول ين�س على هذا الإجراء؟
ال�صنوية  الق�صيمة  تعريفة  مبراجعة  املتعلقة   9 املادتان 
املنتوجات  على  الر�صم  مبراجعة  املتعلقة  و15  لل�صيارات، 
تتنافى  للمازوت  اجلديدة  الت�صعرية  اأن  يالحظ  البرتولية، 
والأهداف املعلن عنها، ول�صيما بالن�صبة لت�صجيع ا�صتعمال 
 ،)GPL( بدائل اأخرى للوقود، على غرار غاز البرتول املميع
اخلوا�س  لدى  ا�صتعماله  تعميم  اأمام  يجد �صعوبات  الذي 
يتعني  األ  العمومية،  والهيئات  املوؤ�ص�صات  لدى  وحتى 
التفكري يف الآليات الكفيلة بتوجيه امل�صتهلكني، ل�صتعمال 

هذا الوقود؟
 ٪ 17 بن�صبة  امل�صافة،  القيمة  على  الر�صم  فر�س  مت  ملاذا 
على حفاظات البالغني؟ اأ�صوة با�صتهالك املواد الطاقوية، اأما 

كان من الأجدر اللجوء اإىل مواد اأخرى؟
ما هي املقايي�س التي مت اعتمادها، يف ت�صقيف ا�صتهالك 
على  الر�صم  معدل  ينتقل  مبوجبه  والذي  والغاز،  الكهرباء 
القيمة امل�صافة اإىل 17 ٪ ؟ وهل مت حتديد الفئات ال�صكانية 
خ�صو�صيات  احل�صبان  يف  الأخذ  مت  وهل  بذلك؟  املعنية 
املناطق اجلغرافية للوطن، ول�صيما واأن ال�صتهالك يختلف 

من منطقة اإىل اأخرى؟
مع  النزاعات  وت�صوية  اجلبائية  الإجراءات  بخ�صو�س 
املكلفني، يالحظ اأن الإدارة ل تلجاأ اإىل ا�صتدعاء املعنيني، 
بالأمر من اأجل تقدمي تو�صيحاتهم، وهذا يعد تع�صفا يف حق 
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املكلفني بال�صريبة.
الذين  املكلفني  تقدمي  اإلزامية  على  ن�صت   :35 املادة 
لإدارة  لزبائنهم  بقائمة  ك�صفا  باجلملة،  عمليات  ينجزون 
ال�صخ�صية  بالبيانات  م�صا�صا  هذا  ي�صكل  األ  ال�صرائب؟ 

للمواطن؟
بوكالء  »�صونالغاز«  �صركة  ا�صتبدال  مت  ملاذا   :37 املادة 

�صركات توزيع الكهرباء والغاز؟ 
املادة 40: التي تهدف اإىل ت�صديد العقوبات اجلمركية 
املن�صبة، ل�صيما على الألعاب النارية، ملاذا ل يتم باملوازاة 

مع ذلك تعزيز املراقبة اجلمركية ملنع دخول هاته املواد؟
املادة 55: التي ت�صمح باللجوء اإىل التمويالت اخلارجية 
املوؤ�ص�صات  طرف  من  ال�صرتاتيجية،  ال�صتثمارات  لإجناز 
املوؤ�ص�صات  حتديد  يتم  ملاذا مل  اجلزائري،  للقانون  اخلا�صعة 
م�صرتكة،  جلنة  لدرا�صة  اإخ�صاعها  اأو  الإجراء  بهذا  املعنية 
ت�صم احلكومة واأع�صاء من الربملان وكذا بنك اجلزائر؟ وهذا 
من  الوطني،  القت�صاد  على  الإجراء  هذا  لتداعيات  نظرا 

جهة، وللتجارب ال�صابقة يف هذا املجال، من جهة اأخرى؟
املادة 52: ملاذا مل يذكر اأن ال�صركة الوطنية »�صوناطراك« 

اأو�صركاوؤها، هي املخولة بتقدمي طلبات حرق الغاز؟
الجتماعي  الراأ�صمال  بفتح  املتعلقة   :62 املادة 
للموؤ�ص�صات القت�صادية الوطنية، ما هي املوؤ�ص�صات املعنية 
بذلك، وملاذا مل يتم ا�صتبعاد القطاعات ال�صرتاتيجية من 
بالطاقة،  املتعلقة  تلك  ول�صيما  التدبري،  هذا  تطبيق  جمال 

الدفاع الوطني...اإلخ؟
وعطفا على هذا، يعد من غري املالئم التنازل الكلي عن 

املوؤ�ص�صات بعد انق�صاء خم�س)5( �صنوات.   
 ،51-49 قاعدة   مراجعة  اأ�صباب  هي  ما   :66 املادة 

ول�صيما واأن قانون ال�صتثمار هو يف طور املراجعة؟
املالية  وزارة  واجهتها  التي  الأو�صاع  هي  ما   :67 املادة 
الإجراء،؟   هذا  �صن  اإىل  دعتها  والتي  الواقع،  اأر�س  على 

وهل ميكن تقدمي اأمثلة عملية على ذلك؟
احلكومة: ممثل  2– ردود 

ما ورد يف مداخالت  اأجمل ممثل احلكومة ردوده على 
الأع�صاء من اأ�صئلة مبا يلي:

- ب�صاأن النموذج الطاقوي الوطني، اأكد اأن هذا النموذج 
ب�صدد البناء يف بالدنا، هذا اإىل جانب توفرنا على �صندوق 
بالطاقات  اخلا�س  ال�صندوق  وكذا  الطاقوي  النتقال 

من  كل  �صيدعم  القادمة  ال�صنة  من  وابتداء  املتجددة، 
ي�صتثمر يف الطاقة ال�صم�صية بـ 30 ٪، و�صن�صع نظاما ي�صمن 
ال�صعر يف نهاية امل�صار، ذلك اأن الطاقات غري املتجددة اأكرث 
اأ�صكال  من  �صكل  وهو  الكال�صيكية،  الطاقات  من  كلفة 
للحكومة  فاإن  وعليه،  الطاقوي؛  التنويع  اأجل  من  الدعم 
نظرة بعيدة ومتو�صطة املدى، وتخطيط كبري ميتد اإىل الع�صر 
لال�صتهالك  املختلط  النموذج  لو�صع  القادمة،  �صنوات 
الطاقوي ولالنتقال الطاقوي، وا�صتبدال الطاقات الر�صوبية 

بالطاقات املتجددة. 
اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  املازوت،  �صعر  لرفع  وبالن�صبة   -
اأ�صحاب املهن ال�صغرية مثال ال�صيادين، �صيح�صلون على 
نف�صه  وال�صيء  التعوي�س،  �صبيل  على  الدولة  من  دعم 
م�صاألة  فاإن  وعليه  والبقول...اإلخ،  القمح  ملنتجي  بالن�صبة 

تعوي�س الفالحني متكفل بها. 
- وبالن�صبة لكيفية حتديد م�صتويات ت�صقيف الكهرباء، 
اإح�صائيات  على  العتماد  مت  اأنه  احلكومة  ممثل  اأو�صح 
�صلطات ال�صبط، العاملة يف هذا املجال، ومن ثم فاإن قرابة 
الع�صر ماليني �صيخ�صعون لالأ�صعار الثابتة، وهم غري معنيني 
بهاته الزيادات؛ ويف �صياق النتقال الطاقوي، اأكد اأنه على 
ما  فهذا  �صريعا،  املتجددة  الطاقات  نحو  التوجه  ال�صناعيني 

�صي�صمن لهم ربحية اأكرب.
- وبخ�صو�س الن�صغالت الواردة ب�صاأن تداعيات هذا 
الن�س على القدرة ال�صرائية للمواطن، اأو�صح ممثل احلكومة 
اأن قطاع التجارة مهياأ، ول�صيما واأن ال�صوق عندنا يطبعها نوع 
من الختالل، وبخا�صة ات�صاع رقعة امل�صاربة يف اقت�صادنا، 

وغريها من ال�صلوكات التجارية ال�صلبية. 
- وبخ�صو�س املادة 66، التي اأثارت نقا�صا وا�صعا، اأو�صح 
ممثل احلكومة اأن اأحكام هاته املادة مدرجة - �صابقا - يف قانون 
القواعد  مع  مواءمته  اإىل  تهدف  مراجعته  واأن  ال�صتثمار، 
قوانني ال�صتثمار  واأن  املجال،  بها يف هذا  املعمول  الدولية 
عرب العامل تن�س على ال�صتثمار يف حد ذاته قبل ال�صركة؛ 
بقانون  �صلة  لها  لي�صت  التي  الأحكام  كل  فاإن  وعليه، 
ال�صتثمار، مت نقلها من قانون ال�صتثمار اإىل اأُطرها املالئمة.

- وب�صاأن فتح راأ�صمال املوؤ�ص�صات العمومية القت�صادية، 
 ٪ 34 بـ  املوؤ�ص�صة حُمتفظة  تبقى  العملية  بداية  اأنه يف  اأو�صح 
اأن  موؤكدا  الجتماعية،  والأ�صهم  احل�ص�س  جمموع  من 
راأ�صمالها،  فتح  متنع  املوؤ�ص�صات  بع�س  حتكم  التي  القوانني 
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اجلزائر...  اإت�صالت  �صونالغاز،  �صوناطراك،  �صركات:  مثل 
بهذا  معنية  غري  ال�صرتاتيجية  املوؤ�ص�صات  فاإن  لذا  اإلخ،  
الإجراء؛ اإ�صافة اإىل ذلك، يتوىل جمل�س م�صاهمات الدولة 
فاإن  للبنوك،  بالن�صبة  اأما  بحالة؛  املو�صوع حالة  درا�صة هذا 
الأمر مرهون باحل�صول على موافقة جمل�س القر�س والنقد، 
موؤكدا اأنه ل يجب التخوف من هذا الإجراء، لأنه من �صاأنه 
تراجع  ظل  يف  وبخا�صة  للموؤ�ص�صات،  جديد  نف�س  اإعطاء 

موارد امليزانية.  
ح�صة  من   ٪ 30 ا�صتثمار  اإعادة  اإلزامية  وبخ�صو�س 
دعم  اأنظمة  اإطار  يف  املمنوحة  لالمتيازات  املوافقة  الأرباح 
اإعادة هاته احل�ص�س  اإلزامية  تطبيق  اأن   اأو�صح  ال�صتثمار، 
حجم  حتديد  جمال  يف  ول�صيما  �صعوبات،  عدة  عرف 
املمنوحة  المتيازات  بع�س  كون  املمنوحة،  المتيازات 
البع�س  اأما  ل�صيولة خزينتها،  للموؤ�ص�صة �صوى دعم  ل متثل 
اأن  اإىل  اأخرى،  واأ�صار من جهة  للخ�صم،  قابال  فُيعد  الآخر 

العملية تثقل متابعة الت�صيري اجلبائي للمكلفني بال�صريبة.
- وب�صاأن تعديل تعريفة ق�صيمة ال�صيارات، اأو�صح ممثل 
احلكومة اأن الدولة اأنفقت خالل ال�صنوات املا�صية، اأموال 
باهظة من اأجل اإجناز الطرق والطرق ال�صيارة وبتمويل ميزانية 
الدولة، وبالتايل، فاإن هذا التدبري يهدف اإىل متكني امليزانية 
التحتية  البنى  ترميم  بعمليات  للتكفل  اإ�صافية  موارد  من 
للطرقات والطرق ال�صيارة املنجزة و�صيانتها، كما اأفاد اأنه مت 
ا�صتبعاد ال�صيارات التي ت�صري بوقود غاز البرتول املميع من 

ذلك.
اأن  اأكد  الإرادي،  اجلبائي  المتثال  لربنامج  وبالن�صبة 
مل  الذين  التجار  يعني   ٪ 7 بـ  واملحدد  املفرو�س  الر�صم 
ي�صاهموا  اأن  يقت�صي  والإن�صاف  فقط،  ال�صرائب  يدفعوا 
بجانب من العبء ال�صريبي، والعملية تعد ت�صوية للو�صعية 
اجلبائية �صتلحقها مبادرات اأخرى يف جمال احتواء الأموال 
خارج املجال البنكي، ول�صيما واأن املرحلة الأوىل اأعطت 
التي  املوارد  اأن جزءا من  اأكد ممثل احلكومة،  ثمارها، وهنا 
بوا�صطة  تعوي�صها  مت  البرتولية،  اجلباية  اإيرادات  من  فقدت 

هاته املدخرات. 
وعن اللجوء للتمويالت اخلارجية، اأكد ممثل احلكومة اأن 
هذا الإجراء موجود اأي�صا يف قانون ال�صتثمار، ونبه اإىل اأن 
ال�صتدانة الكال�صيكية من اخلارج مازالت ممنوعة، ويف ن�س 
قانون املالية ل�صنة 2016، مل يتم التطرق مل�صاألة ال�صتدانة 

لأن  املدلولني،  بني  فرق  وثمة  اخلارجية،  للتمويالت  واإمنا 
هاته التمويالت تقت�صي امل�صاركة يف الأرباح واخل�صائر، وهو 
اأتى به  اإجراء يقوم به اجلميع يف امل�صاريع الكربى، وهو ما 
الن�س الذي �صيدخلنا يف تركيبات ع�صرية، هي التمويالت 

املختلطة.
اإجناز  بكيفية  واملتعلقة   51/49 قاعدة  وبخ�صو�س 
اإطار  يف  اأنه  احلكومة  ممثل  اأكد  الأجنبية،  ال�صتثمارات 
ذات  الأحكام  اإدراج جُممل  مت  ال�صتثمار،  قانون  مراجعة 
اإىل  اإ�صافة  املالية؛  قانون  التي ت�صمنها - يف  املايل-  الطابع 

ذلك مت تو�صيعها ملمار�صة اأن�صطة ال�صترياد واخلدمات.     
اإلغاء  اأو  بتجميد  املالية  لوزير  ت�صمُح  التي   67 املادة  وب�صاأن 
اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  املالية،  ال�صنة  خالل  العتمادات 
واليقظ  احلذر  الت�صيري  �صياق  يف  يندرج  الإجراء  هذا 
رقم  القانون  من   22 املادة  يف  اأدرج  مبداأ  للميزانية، وهو 
بقوانني  واملتعلق   ،1984 �صنة  يوليو   7 يف  املوؤرخ   ،17-84
بهدف  املذكورة  املادة  تتميم  وجاء  واملتمم،  املعدل  املالية، 
اآلية للتطبيق فقط؛ وهذا بق�صد - ل�صيما - تعبئة  اإدخال 
كما  مالئما؛  ا�صتعمال  وا�صتعمالها  املُتوفرة،  املالية  املوارد 

اأو�صح اأن هذا الإجراء معمول به يف العديد من الدول. 
اخلال�صة

من  حزمة   2016 ل�صنة  املالية  قانون  ن�س  ت�صمن  لقد 
التدابري الت�صريعية الهامة ذات الأهداف املالية والقت�صادية 
ال�صتثمار  ت�صجيع  هدفها  والجتماعية...اإلخ،  والتجارية 
وتنويع  وتعزيز  العمل،  وملنا�صب  للرثوة  واملن�صئ  املنتج 
املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  الوطني، وت�صجيع  القت�صاد 
بني  ال�صراكة  وعمليات  الأن�صطة  وترقية  اندماجه،  و�صمان 
الأجنبية،  وكذا  اجلزائرية  واخلا�صة  العمومية  املوؤ�ص�صات 
وتب�صيط وحت�صني مناخ ال�صتثمار. وفيما يلي  تلك التدابري: 
للدولة،  العادية  املوارد  مردود  وحت�صني  املعدلت  حتيني 
ال�صتثمار  ترقية  الوطني،  والإنتاج  املوؤ�ص�صة  ودعم  ت�صجيع 
وت�صهيله، تب�صيط الإجراءات الإدارية  وتدابري تتعلق باإعادة 

تنظيم الإيرادات.
زمالئي  زميالتي،  املحرتم،  الرئي�س  �صيدي  ذلكم، 
اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  هو  املوقر،  جمل�صنا  اأع�صاء 
جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�س الأمة، حول ن�س 
القانون املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2016؛ �صكرا وال�صالم 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 
قراءته التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ننتقل الآن اإىل اجلزء الثاين من هذه اجلل�صة واملخ�ص�س 
بداية  يف  قلته  واأن  يل  �صبق  مبا  اأذكر  وفيه  العام،  للنقا�س 
اجلل�صة، وهو متكني كل م�صجل من اأخذ الكلمة يف حدود 
الربملانية ربع �صاعة  �صبع )07( دقائق ولروؤ�صاء املجموعات 
املالية،  وزير  لل�صيد  ن�صمح  وبعدها �صوف  اأي )15( دقيقة، 
ممثل احلكومة بالرد على خمتلف الأ�صئلة التي �صتطرح يف 

هذه اجلل�صة.
اإذن، ن�صرع يف النقا�س واملتدخل الأول هو ال�صيد �صالح 

دراجي، الكلمة لك.

ال�شيد �شالح دراجي: �صكرا �صيدي الرئي�س.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،
اإطارات الدولة املرافقة،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،
تعي�س بالدنا اأزمة مالية ل �صابق لها، ولو اأن ال�صلطات 
العمومية ومبا فيها احلكومة مل تقر بها �صراحة اإىل حد الآن، 
ن�صاهده من خالل تقهقر عملتنا يف �صوق العمالت  وهذا 
بالدولر  مقارنة  ال�صتقالل  منذ  بالدنا  تعرفه  مل  الذي 
والأورو، حيث اأ�صبح الدينار اجلزائري ـ لالأ�صف ال�صديد - 
الأ�صعف على امل�صتوى املغاربي، كما اأ�صبحنا نحتل مراتب 

متاأخرة عامليا يف هذا امليدان.
�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،
لبد من قول احلقيقة لل�صعب اجلزائري، رفعنا من قيمة 
احلقيقة،  اإنها  القيمة،  هذه  م�صتقبال  و�صرتتفع  ال�صرائب 
مت�صامن  �صعب  فهو  معها  يتما�صى  اجلزائري  وال�صعب 
اأن  علينا  يجب  دولته،  ومع  حكومته  مع  يت�صامن  و�صوف 

نكون اأول �صرحاء مع اأنف�صنا ومع �صعبنا هذا هو اخلطاب.
�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،

�صحيح اأن انخفا�س اأ�صعار البرتول وتراجع �صعره اإىل اأقل 
اقت�صادنا الوطني؛  اأثر �صلبيا على  40 دولرا للربميل،  من 
يف  ملحوظا  ارتفاعا  منه  اجنّر  لعملتنا  املخيف  النهيار  هذا 
اأ�صعار املواد ال�صتهالكية وخمتلف املنتجات ال�صتهالكية 
اأثر و�صيوؤثر �صلبا على ن�صبة الت�صخم وكذا  امل�صتوردة، كما 

على نوعية معي�صة املواطن اجلزائري.
كما يعود - �صيدي الرئي�س، �صيدي الوزير - هذا الداء 
ل�صبب فائ�س و�صخامة ال�صيولة يف ال�صوق ال�صوداء خارج 
البنوك التي تقدر - ح�صب املخت�صني - ما يعادل 40 مليار 

دولر.
�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير
تعلمون اأن دخول اإيران ال�صوق الدولية للنفط ابتداء من 
2016، �صيوؤثر �صلبا على اأ�صعار البرتول، حيث توقع خرباء 
اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  الدويل يف  البنك 
اأن اإيران �صت�صخ مليون برميل جديد يف ال�صوق العاملية، ما 
يحدث وفرة كبرية يف �صوق النفط الذي �صيتهاوى اإىل ما 
دون الأربعني دولرا بداية من جانفي 2016، وهو ما ي�صكل 

خطرا اإ�صافيا على ا�صتقرار التوازنات املالية يف بالدنا.
�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،
فخامة  خمطط  جت�صيد  اإطار  يف  ياأتي  امل�صروع  هذا  اإن 
النمو  لدعم  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�س 

وفق مقت�صيات املرحلة.
�صحيح اأن م�صروع قانون املالية 2016 الذي نناق�صه اليوم 
يقرتح اأحكاما �صريبية جديدة وتعديالت لبع�س الأحكام 
املعمول بها حاليا، بهدف خلق موارد اإ�صافية مليزانية الدولة 
هذا  ال�صتثمارات،  ل�صالح  ال�صريبية  الآلية  وتخفيف 
ال�صيارات  ق�صيمة  قيمة  الن�س  �صيء جيد، وقد راجع هذا 
كذلك  هذا  نعم  ال�صيارة،  وقدرة  وعمر  نوع  برفعها ح�صب 
يف  ذلك  ينعك�س  اأن  لبد  املقابل  يف  لكن  معقول،  �صيء 
امليدان اأي يف �صيانة واإعادة تاأهيل الطرق والطرق ال�صريعة 
ق�صيمة  من  الإعفاء  قانون  م�صروع  ويقرتح كذلك  املنجزة، 
ال�صيارات للمركبات التي ت�صري بغاز النفط الوقود امل�صال 
الوقود  ا�صتعمال  لت�صجيع  وهذا  امل�صغوط،  الطبيعي  والغاز 
النظيف وهذا �صيء جيد، وو�صع حد لتهريبه، وهذا �صيء 
جيد كثريا، كذلك رفع الزيادات يف قيمة الر�صم علة فواتري 
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املاء بن�صبة 4 ٪ للوليات ال�صمالية و2 ٪ لوليات اجلنوب، 
كما يقرتح اأي�صا ن�صبة الر�صم على القيمة امل�صافة على غاز 
ولكن  معقول  وهذا  والكهرباء  »املازوت«  ال�صائل  البرتول 
الرتفاع  كان  لو  نود   - الوزير  �صيدي  الرئي�س،  �صيدي   -
لهذه  اجلزائري  املواطن  حت�صري  الأجدر  من  وكان  تدريجيا 

الزيادات.
كما يقرتح م�صروع قانون املالية 2016، تخفيفات جبائية 
ل�صالح ال�صتثمار، وال�صماح لل�صركات اجلزائرية باحل�صول 
امل�صاريع  حتى  الوطنية  للم�صاريع  اأجنبية  متويالت  على 
الكربى ح�صب قانون املالية ل�صنة 2016، حيث كانت هذه 
لإنعا�س  �صروري  وهذا   2009 �صنة  منذ  ممنوعة  الأخرية  

اقت�صادنا الوطني.
املايل  الغالف  رفع  هو  نثمنه  الذي  الإيجابي  ال�صيء 
زادت  والتي  الريفية،  والتنمية  الفالحة  لوزارة  املخ�ص�س 
عليه  تعول  الذي  للقطاع  الدولة  دعم  مع  متا�صيا  ميزانيتها، 
من اأجل خلق ثروة بديلة عن الطاقة ور�صد غالف مايل له 

فاق 55 مليار دج.
هذا القطاع يعترب العمود الفقري يف الدول املتطورة.

�صيدي الرئي�س،
�صيدي الوزير،

فيما يخ�س املادتني 66 و67 واهلل اإنني اأت�صاءل، فمن جهة 
ن�صكو حال البالد الذي مير باأزمة... لبد من فتح القطاع، 
ل يعقل اأن تكون موؤ�ص�صات عمومية عاجزة ونزيد يف �صخ 
اأموال من اخلزينة العمومية وهي من جيوب اجلزائريني، فال 

ميكننا اأن ن�صع امل�صل جلثة اإ�صمحوا يل.
فيما يخ�س املادتني اللتني اأ�صالتا كثريا من احلرب واللعاب، 
ل اأرى مانعا اإن كان هذا يخدم م�صالح اجلزائر، �صحيح اأن 
هذا القانون نوعا ما حار، اإنه مملوء بالتوابل - �صيدي الوزير - 

لكن كنت اأود اإعداد اجلزائريني، لأن التوابل جد قوية.
اأكرب  بقوة  الأزمة  هذه  من  نخرج  حتى  الفر�صة  حانت 
ال�صناعة  على  والرتكيز  املنتج  ال�صتثمار  اإىل  والنتقال 
الأزمة  اإن  الوطني؛  القت�صاد  لبناء  كاأ�صا�س  والفالحة، 
اجلانب  عن  التخلي  الأ�صكال  من  �صكل  باأي  تعني  ل 
الجتماعي، حيث لبد من موا�صلة الدعم للفئات اله�صة 
وتلك التي حتتاج حقيقة اإىل دعم احلكومة وحماية القدرة 
وقف  يجب  الهادفة،  الإعانات  اأي  للمواطنني،  ال�صرائية 

النزيف، �صيدي الرئي�س، �صيدي الوزير.

�صيدي الرئي�س،
�صيدي الوزير،

لإيجاد خمرج جزئي لهذه الأزمة قام قطاعكم بعملية: 
املالية  قانون  عليه  ن�س  مثلما  الإرادية«  اجلبائية  »املطابقة 
التكميلي 2015، بهدف دمج روؤو�س اأموال ال�صوق املوازية 

يف البنوك.
كاآخر   ،2016 دي�صمرب   31 تاريخ  الإجراء  هذا  وحدد 
هذه  انق�صاء  بعد  اأنه  مو�صحا  العملية،  هذه  لنق�صاء  اأجل 

الفرتة �صيتم اإخ�صاع مالكي روؤو�س الأموال اإىل عقوبات.
�صيدي الرئي�س،

�صيدي الوزير،
مامدى جناعة هذه العملية التي اقرتحتموها؟

لنجاعة هذا القرار ول�صرتجاع هيبة وقوة الدولة...

اإيقاف الكلمة؛ الكلمة الآن  ال�شيد الرئي�ص: لبد من 
لل�صيد العمري لكحل.

ال�شيد العمري لكحل: �صكرا �صيدي الرئي�س؛  ب�صم اهلل 
الرحمـن  الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

الف�صليات، الأفا�صل،
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

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

ال�صيدات وال�صادة املرافقون ملعايل الوزراء،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صيدي الرئي�س،
ال�صيا�صة  �صمن  ياأتي  املقبلة  لل�صنة  املالية  قانون  ولأن 
 2019-2015 اخلما�صي  املخطط  تنفيذ  ملوا�صلة  املطبقة 
عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة  لدن  من  امل�صطر 
تقلبات  اأن  يعي  اأن  اجلميع  على  ينبغي  بوتفليقة،  العزيز 
اأ�صعار النفط يف الأ�صواق العاملية وتدحرجها اإىل م�صتويات 
ويف  املوارد  يف  اختاللت  اإىل  حتما  �صتوؤدي  منخف�صة 
امليزانيات لكل دولة؛ وبلدنا اجلزائر لي�س يف مناأى عن هذه 
التقلبات، خا�صة واأن �صادراتنا نحو اخلارج، اأكرث من 90 ٪ 
م�صدرها املحروقات، ولذلك بات من ال�صروري اللجوء اإىل 
تنويع ال�صادرات نحو اخلارج وتعزيز ال�صتثمار وخلق الرثوة 

املحلية وت�صجيعها.
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 - الرئي�س  �صيدي   - الرثوات  هذه  مقدمة  يف  وياأتي 
القطاع الفالحي.

�صيدي الرئي�س،
اكرث  وبها  كلم2  مليون   2.3 م�صاحة  على  ميتد  بلدنا  اإن 
من 8.5 هكتار اأر�صا �صاحلة للزراعة، منها 3٫5 مليون هكتار 

خم�ص�صة للحبوب ب�صتى اأنواعها.
ال�صيد الرئي�س،

لعل من اأبرز ما يعانيه القطاع الزراعي هو مياه ال�صقي، 
وقد اأثبتت التجارب يف امليدان اأن الهكتار الواحد امل�صقي 
70-80 قنطارا يف  التكميلي يرتاوح مردوده ما بني  بالري 
الأرا�صي  من  هكتار  مليون   2 لدينا  كان  فلو  الهكتار، 
ونقوم  احلبوب  من  احتياجاتنا  ن�صد  اأن  امل�صقية، ل�صتطعنا 
بت�صدير الباقي نحو اخلارج، والعودة اإىل �صابق عهد اجلزائر 
والتنمية  الفالحة  وزير  ت�صريحات  وما  روما«  »مطمورة  اأنها 
الريفية وال�صيد البحري وهو معنا الآن اأن اجلزائر �صتبلغ يف 
حتقق  فاإن  م�صقي،  هكتار  مليون   2 القادمة  القليلة  ال�صنني 

هذا احللم ف�صوف ن�صل اإىل الغاية املن�صودة.
ال�صيد الرئي�س،

الهتمام  هو  املجال،  هذا  يف  الرتياح  على  يبعث  وما 
الفالحي  للقطاع  البالد  يف  ال�صيا�صية  القيادة  اأولته  الذي 
هذه  وجت�صيد  اجلمهورية،  رئي�س  ال�صيد  فخامة  طرف  من 
ال�صيا�صة من طرف الوزير الأول، ال�صيد عبد املالك �صالل 
يف لقاء احلكومة مع الولة ولقائه مع الفالحني يف عيدهم 
اأكلها، وتعوي�س  41، بعني الدفلى، و�صتوؤتي هذه ال�صيا�صة 

�صادرات املحروقات ب�صادرات املنتجات الزراعية.
ال�صيد الرئي�س،

ع�صرات  يلتهم  الذي  الإ�صمنت  غزو  نف�صر  كيف  واإل 
الزراعية،  الأرا�صي  اأنواع  واأجود  اأخ�صب  من  الهكتارات 
على طول ال�صريط ال�صاحلي للوطن، وخا�صة �صهل متيجة.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،
متيجة  اأرا�صي  ا�صت�صلحوا  قد  �صبقونا  من  كان  اإذا 
اأن تقوم  اأرا�صيها اخل�صبة، فهل من املعقول  وحافظوا على 
تو�صيع  مربرات  حتت  الرثوة،  هذه  باغتيال  الوطنية  الدولة 

العا�صمة التي ميكن لها اأن تت�صع يف غري متيجة؟
ال�صيد الرئي�س،

اليوم،  اجلزائرية  العا�صمة  تعي�صها  التي  ال�صائقة  اإن 
داخل  التنقالت  يخ�س  فيما  حقا،  القلق  على  تبعث 

واأمرا�س  اأوبئة  ينجّر عنه من  وما  البيئي،  والتلوث  اأحيائها 
م�صتع�صية، مثل الربو واحل�صا�صية والروماتيزم وهذا ب�صهادة 
للقائمني  بالن�صبة  كبريا  عائقا  ت�صكل  اأ�صبحت  اإذ  اخلرباء، 
على عالجها وال�صيد وزير ال�صحة موجود معنا، وكما �صبق 
ذكره رغم النداءات من طرف املنظمات واخلرييني وحتى 

تعليمات القا�صي الأول يف البالد مل حترتم.
ال�صيد الرئي�س،

عن  عبارة  هي  ال�صريبة  اأن  اأحد  على  يخفى  ل  كما 
م�صاهمة مالية اإجبارية يقوم بدفعها الأفراد دون مقابل، ومع 
تو�صع نطاق واأنواع ال�صرائب نتج عنه ظاهرة خطرية �صميت 
بالتهرب ال�صريبي، التي اأ�صبحت تهدد اقت�صاديات الدول 
اجلبائية،  الإدارة  على  بال�صريبة  املكلفني  وحتايل  املتخلفة، 
ذلك  اأكان  �صواء  واأ�صاليب،  طرق  ذلك  يف  م�صتخدمني 
بطريقة م�صروعة وت�صمى بالتهرب ال�صريبي، اأو بطريقة غري 
مبا�صرة وت�صمى بالغ�س ال�صريبي، فهذا يحول دون حتقيق 
التي  واجتماعية  اقت�صادية  و�صيا�صات  لأهداف  الدولة 

ت�صعى ملعاجلة هذه الظاهرة.
ال�صيد وزير املالية املحرتم،

متى نبث روح الوعي واحل�س الوطني يف نفو�س هوؤلء 
املعنيني بت�صديد حقوق الدولة واملجتمع، واأن يرقى جمتمعنا 
اإىل م�صاف املجتمعات الراقية، يف اأن الذي ي�صدد ال�صريبة 

يعترب اإن�صانا مثاليا وله مكانة مرموقة يف املجتمع؟
ببالدنا  ما هو موجود  اأن   - الرئي�س  ال�صيد   - ولالأ�صف 
على م�صتوى املحاكم اجلزائرية يقدر باملئات وبعدد كبري من 

املاليني.
ال�صيد الرئي�س،

اأ�صواقنا الوطنية اأ�صبحت مليئة  اأن  ل يخفى على اأحد 
�صار  منها  الكثري  اإن  بل  واملقلدة،  املغ�صو�صة  باملنتجات 
ولي�صت له منافع، خ�صو�صا املواد الغذائية ومواد التجميل 

وغريها.
وعدم  الرقابية  اجلهات  اأداء  �صعف  اأن  نالحظ  وكما 
مقدرتها على تغطية الأ�صواق بالكامل، وكذلك عدم اأداء 
دورها بال�صكل الأمثل الذي ي�صمن احلفاظ على ال�صحة 
العامة لالأفراد، وحمايتهم من اأ�صرار ال�صلع التي تدخل يف 
تركيبها بع�س املواد ال�صارة، املنت�صرة ب�صكل كبري جدا، واأن 
بال�صتخدام  الوثيق  الرتباط  ذات  وال�صلع  املنتجات  هذه 
�صحية غري  ونتائج  اآثار  ال�صلبيات  هذه  نتج عن  مما  الآدمي 
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مقبولة، كانت�صار الأمرا�س اخلطرية ومنها ال�صرطان، ويرافق 
ذلك �صعف وا�صح وجلي يف م�صتوى الثقافة والوعي لدى 

العامة يف هذا اجلانب.
الفرد  على  �صلبية  اقت�صادية  اآثار  ذات  ال�صلع  هذه  واإن 
وقدرتها  لالأ�صرة  كبري  ا�صتنزاف  من  ت�صكله  ملا  واملجتمع، 
دائما بذات عمر  تت�صف  املنتجات  اأن هذه  ال�صرائية، كما 
املواد  ا�صتهالك هذه  وبالتايل كرثة  املدى،  افرتا�صي ق�صري 

وال�صغط على الأ�صرة وقدرته ال�صرائية.
اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد العمري لكحل؛ الكلمة 
الآن لل�صيد بلقا�صم قارة.

اهلل  ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  قارة:  بلقا�شم  ال�شيد 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صيد وزير املالية،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ت�صكل مناق�صة قانون املالية حمطة للتقييم وفر�صة لإعادة 
النظر يف ال�صيا�صة احلكومية املتبعة.

ال�صيد الرئي�س،
لقد اأنفقت احلكومة وعلى عدة مراحل ميزانية �صخمة 
لدعم املوؤ�ص�صات العمومية، لكن دون نتائج ملمو�صة، حيث 
بلغ حجم الأموال التي اأنفقتها احلكومة يف هذا املجال 12 
مليار دولر، وهنا اأوجه حديثي ملعايل وزير املالية، راجيا منه 
للموؤ�ص�صات  املجدي  غري  الدعم  عن  احلكومة  تتوقف  اأن 
من  �صكال  ميثل  اأ�صبح  الدعم  هذا  الفا�صلة، لأن  العمومية 

اأ�صكال التبذير.
ال�صيد الرئي�س،

تر�صيد  عن  نتحدث  اأن  اجلميل  من  بل  املفيد،  من 
النفقات والتق�صف، لكن كيف يتحقق ذلك ولزلنا ن�صهد 
يف  كما حدث  بالرتا�صي،  الكربى  امل�صاريع  �صفقات  منح 
قطاع الأ�صغال العمومية يف الفرتة ال�صابقة والتي مت خاللها 

منح معظم امل�صاريع ال�صخمة بالرتا�صي ملوؤ�ص�صات  فا�صلة؛ 
والأ�صوء يف كل هذا اأن هذه امل�صاريع مل تنطلق بعد، رغم 
اأن اللجوء حلالت منح ال�صفقات بالرتا�صي يحددها قانون 
ال�صفقات العمومية حلالت خا�صة وا�صتثنائية، لكن ما عرفه 
قطاع الأ�صغال العمومية يف هذا ال�صاأن جعل ال�صتثناء هو 
القاعدة وحتى قطاع ال�صكن مل ي�صلم هو الآخر من ظاهرة 
قرار  لتثمني  هنا  قو�صا  واأفتح  بالرتا�صي،  ال�صفقات  منح 
ال�صيد الوزير لالأ�صغال العمومية الذي اتخذه يوم ال�صبت 
05 دي�صمرب، والقا�صي مبنع اللجوء ملنح �صفقات الأ�صغال 
من  لبد  وهنا  للمناق�صات،  واللجوء  بالرتا�صي  العمومية 
هذه  يف  والتكلفة  والنوعية  الوقت  مراعاة  على  التجديد 
املحاباة  اأ�صكال  كل  على  الطريق  نقطع  حتى  املناق�صات 
وزير  ال�صيد  قرارات  تتمدد  اأن  نتمنى  كما  والتالعب، 
الأ�صغال العمومية لت�صمل �صحب امل�صاريع من املوؤ�ص�صات 
الفا�صلة اأو تلك التي عجزت عن مبا�صرة امل�صاريع اأو اإجنازها 
وزير  ال�صيد  انتباه  للفت  املنا�صبة  هذه  واأ�صتغل  وقتها؛  يف 
الأ�صغال العمومية لت�صرر الطرقات البلدية والولئية بولية 
املدية من ا�صتعمال �صاحنات الوزن الثقيل والتي ل حترتم 
الطرقات عرب  اأثر على حالة هذه  مما  بها،  امل�صموح  احلمولة 

الولية.
قطاع الفالحة: اإن التحديات اخلارجية والداخلية التي 
رافقت اإعداد قانون املالية ل�صنة 2016، حتتم على احلكومة 
بديل  اقت�صاد  بناء  اأجل  من  الفالحة،  قطاع  تراعي  اأن 
ال�صيد  اأعلن عنها  التي  القرارات  خارج املحروقات، ولعل 
العام  الحتاد  لتاأ�صي�س   41 الذكرى  مبنا�صبة  الأول  الوزير 
للفالحني اجلزائريني، واملتمثلة يف تطوير ال�صعب الفالحية 
وتو�صيع  واحلليب،  احلبوب  غرار  على  ال�صرتاتيجية، 
العاملة،  اليد  وتاأهيل  املكننة  وحتديث  امل�صقية  امل�صاحات 
تنفيذها  ملتابعة  وندعو  الت�صجيع  ت�صتحق كل  قرارات  كلها 
على اأر�س الواقع؛ وهنا يجب التنبيه لظاهرة خطرية يعرفها 
التي  الفالحية  امل�صتثمرات  يف  واملتمثلة  الفالحي  القطاع 
اأن  لدرجة  اأجله،  الذي منحت من  الغر�س  مت حتويلها عن 
بع�س امل�صتفيدين من هذه امل�صتثمرات قام بت�صييد م�صانع 
وحظائر لتوقف ال�صاحنات فيها، بل و�صل الأمر يف بع�س 
احلالت لتاأجري اأرا�صي هذه امل�صتثمرات لوكالء ال�صيارات 
ما  اأو  للحاويات  كحظائر  ل�صتغاللها  امل�صتثمرين  وبع�س 
امل�صت�صفيات  دور  لتفعيل  اأدعو  وهنا  اجلاف؛  امليناء  ي�صبه 
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والرقابة ملتابعة الن�صاط وال�صتثمارات الفالحية كي ل حتيد 
عن الهدف الذي منحت من اأجله.

وهذا بحد ذاته ي�صكل واحدا من اأكرث مظاهر التهريب 
ال�صريبي، بحكم اأن هوؤلء الفالحني ل يدفعون ال�صرائب 
عن هذا الن�صاط غري ال�صرعي ويزاولونه دون �صجل جتاري، 
وهنا اأدعو لتفعيل دور الرقابة واملتابعة للن�صاط وال�صتثمارات 

الفالحية كي ل حتيد عن الهدف الذي منحت من اأجله.
هذا ما اأردت اأن اأ�صاهم به يف مناق�صة قانون املالية، �صكرا 
تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  اإ�صغائكم،  على ح�صن 

وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد بلقا�صم قارة؛ الكلمة الآن 
لل�صيد الها�صمي جيار.

ال�شيد الها�شمي جيار: �صكرا �صيدي الرئي�س.
دولة الرئي�س املوقر،

معايل الوزراء الأفا�صل،
زميالتي، زمالئي الأعزاء،

احل�صور الكرمي،
ال�صالم عليكم.

ما حدث موؤخرا مبنا�صبة النقا�س حول قانون املالية ل�صنة 
2016، وما يجري من تعاليق بخ�صو�س بع�س املواد، بقدر 

ما يكون - رمبا - مقلقا بقدر ما يبني ثالث حقائق وهي:
والتوجهات  والأفكار  املواقف  اإبانة  يف  تتمثل  الأوىل 

ال�صيا�صية والقت�صادية داخل خمتلف اأو�صاط املجتمع.
وتتمثل احلقيقة الثانية يف حيوية التدرج اخلا�صة باملمار�صة 
الدميقراطية يف بالدنا، الذي اأ�صبح فعال ملمو�صا، من خالل 
تتوا�صل  والتي  الدولة،  رئي�س  بها  بادر  التي  الإ�صالحات 

بكل حزم وعزم، وبخا�صة من خالل تعديل الد�صتور.
واحلقيقة الثالثة تتمثل يف تبلور اإ�صكالية املرور التدريجي 
منط  اإىل  ثابت،  وغري  خملوط  اقت�صادي  منط  من  وال�صريح 
يتميز بتبنيه الوا�صع على امل�صتوى العاملي، األ وهو اقت�صاد 

ال�صوق باإيجابياته وعيوبه.
املتعار�صة  والآراء  واملواقف  امل�صاداة  فاإن  وبالتايل 
واملتجذرة من هذه احلقائق، قد ل تقلق اإىل درجة اخلطورة، 
التناف�س  ا�صتبدال  يريد  حي،  جمتمع  يف  طبيعية  لأنها 
العنيف الذي جربه باأمل ومرارة بتناف�س �صلمي عرب احلوار 

اأحيانا عنيفا  الكالم  لالأ�صف - هذا  واإن كان -  والكالم، 
بع�س  على  اأعيننا  نغم�س  باأن  يلزمنا  ل  هذا  لكن  ومهينا، 
النزلقات اخلا�صة، خا�صة يف هذا الظرف ال�صعب جدا، 
�صواء على ال�صعيد القت�صادي واملايل اأو فيما يخ�س اأمن 

املنطقة التي تنتمي اإليها اجلزائر.
م�صداقية  يف  الت�صكيك  اإن   - الرئي�س  �صيدي   - فعال 
على  وقدرتها  وجودها  يف  وحتى  املوؤ�ص�صات،  و�صرعية 
بالتخويف،  اأعلى م�صتوى، والذي يروج هنا وهناك مرفوقا 
ي�صتوجبنا ويحثنا قبل التطرق اإىل م�صمون امل�صروع املطروح 
علينا للنقا�س، بالقول اإن هذا الت�صكيك لمربر مو�صوعي 
له، بحيث اإن قانون املالية ل�صنة 2016، على �صبيل املثال، 
موؤ�ص�صاتي،  فراغ  من  اأو  العدم  من  عفوية  ب�صفة  ياأت  مل 
وكاأنه ظهر ظهور التولد الذاتي، بل و�صل اإلينا بعد العبور 
على عدة حمطات �صاقة، والتي اجتهد  من خاللها الكثري 
خمتلف  على  الأمر  يهمهم  الذين  اأولئك  من  والكثري 

م�صتويات الدولة والذين نثمن جهودهم.
وهذا يبني بو�صوح اأن الت�صكيك يف وجود املوؤ�ص�صات، 
مهما كانت، ويف قدرتها، على القيام مبهامها اأمر مبالغ فيه، 
تكاد  �صيا�صية،  ح�صابات  اأو  �صطحية  معاينة  من  ينبثق  اإذ 
من  العام  الراأي  اأنظار  وحتول  اجلوهرية  امل�صائل  عن  تبعدنا 

الأهم اإىل الوهم.
املتعلق  العادي  امل�صار  اأن  الرئي�س-  �صيدي   - �صحيح 
املالية على وجه اخل�صو�س، قد ت�صو�س عليه  قانون  باإعداد 
�صمان  بهدف  الهياكل،  خارج  من  التدخالت  بع�س  رمبا 
م�صالح فئوية اأو خا�صة، على ح�صاب امل�صلحة العليا للبالد، 
مثلما يحدث يف كل الدول، لكن هذا ل يعني اأن موؤ�ص�صات 
الدولة م�صلولة ونائمة واأن اجلزائر يتيمة، واأن املجال مفتوح 

ملن هب ودب لكي يفعل ما ي�صاء.
يكون  قد  ملا  ونظرا  املالية،  قانون  تعلق مب�صمون  فيما  اأما 
غام�صا اإىل حد ما، اأريد اأن اأطلب تو�صيحا بخ�صو�س بع�س 
اخليارات التي متت، �صواء يف اإطار �صيا�صة امليزانية اأو يف اإطار 
ال�صيا�صة اجلبائية املقرتحتني، للت�صدي للو�صع القت�صادي 

واملايل ال�صعب الذي متر به البالد.
باأن النمو يف بالدنا قد كان  اإذا اعتربنا  ال�صوؤال الأول: 
يجره دائما الإنفاق العمومي، واأن اإنعا�س الن�صاط القت�صاد 
مرتبط بداهة بالعجز يف امليزانية، كيف نواجه، يف هذه احلالة 
ويف اآن واحد، الت�صدي للبطالة والتقلي�س من عجز امليزانية 
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املطروح كهدف كما �صبق ذكره؟
التي  اخليارات  �صمن  كذلك  جاء  الثاين:  ال�صوؤال 
تن�س عليه �صيانة امليزانية املقرتحة، خيار يتمثل يف تقلي�س 
الإنفاق، مما يعني �صمنيا العرتاف بدور اأقل اأهمية يف النمو 
القت�صادي لالإنفاق العمومي وتعوي�صه باآلية ال�صوق، بينما 
تن�س يف نف�س الوقت �صيا�صة امليزانية املقرتحة على موا�صلة 
اجلهد يف املجالني القت�صادي والجتماعي، مما يعني �صمنيا 

عدم التخلي عن الإنفاق العمومي.
اإذن، ويف هذه احلالة، كيف نوفق بني اأمرين متناق�صني، 
اأن  حاليا  اجلزائر  يف  وحده  لل�صوق  ميكن  ل  اأنه  العلم  مع 

يتكفل بالتنمية القت�صادية والجتماعية؟
ال�صوؤال الثالث: وبخ�صو�س اخليار املتمثل يف ال�صرامة، 
كاأداة للتحكم يف الإنفاق العمومي، فقد يعني هذا بالتاأكيد 
تقيد زيادة  الأجور، وكذا تقيد اإن�صاء النقود، بهدف تخفي�س 
على  �صلبي  تاأثري  الإجراء  هذا  على  ينجر  اأمل  الت�صخم؛ 
ال�صرائية  والقدرة  ال�صتهالك  جمال  يف  الداخلي،  الطلب 
ويف جمال ال�صتثمار اللذين و�صعا يف امللف �صمن حتديات 

القت�صاد الوطني كما ُذكر؟
�صيا�صة  يخ�س  فيما  ت�صاوؤلتي  الرئي�س،  �صيدي  هذه، 

امليزانية املزمع انتهاجها.
اأما بخ�صو�س ال�صيا�صة اجلبائية املقرتحة، هناك �صوؤالن 

هامان يفر�صان نف�صهما بنف�صهما:
فهل  ا�صرتاجتيتنا؟  يف  الأ�صبقية  ماهي  الأول:  ال�صوؤال 
يرمي  ذاته،  حد  يف  كهدف  الدولة  مداخيل  ارتفاع  هي 
اأم هي  النفطية؟  املداخيل  النخفا�س يف  اإىلتعوي�س  فقط 
لتحفيز الوكالء القت�صاديني على العمل والإنتاج والإبداع 
والبتكار والذي ي�صكل الأداة الأ�صا�صية للنمو واملناف�صة يف 

�صوق مفتوحة على جميع الجتاهات وعلى املدى البعيد؟
ال�صوؤال الثاين: يف جمال ال�صيا�صة اجلبائية، كيف نعيد 
حمفزة  تكون  لكي  ال�صريبة،  جتاه  املواطن  لر�صاء  العتبار 
الذي  اجلبائي  الغ�س  نتفادى  ولكي  القت�صادي  للن�صاط  
اجلبائية،  املنظومة  يف  الثقة  فقدان  عن  معربا  حدة،  يزداد 
حيث اإن هذه الثقة متر - ل حمالة - على العدالة اجلبائية 
وحت�صني الدولة �صد ال�صغوطات واملمار�صات ال�صلبية التي 
قد تقوم بها م�صالح طائفية �صيقة؟ وبعبارة اأخرى هل هناك 
يف الأفق اإ�صالح للمنظومة اجلبائية الوطنية وحتى املحلية؟ 
لتجاوز هذه الإ�صكالية والذي لول القيام به، �صوف تتو�صع 

الثغرة  هذه  توؤدي  قد  كما  العام،  لل�صالح  خ�صارة  الثغرة 
اإىل الت�صكيك امل�صر يف نوايا القطاع اخلا�س، الذي ينبغي 
يطمئن  وجعله  ال�صلبية،  املمار�صات  �صد  اأي�صا  حت�صينه 

ويتم�صك عمليا وب�صفة وا�صحة بروح امل�صوؤولية.
ويف اخلتام، �صيدي الرئي�س، اأريد اأن األح على ما يدركه 
اأع�صاء هذا املجل�س املوقر، وهو اأن الرثثرة ال�صيا�صوية التي 
تعو�س النتقاد البناء، مهما كان م�صدرها، ل حتمي التعاي�س 
مع عامل النفكاك ول تدفع القت�صاد يف الجتاه امل�صتحب، 
كما ل يفوتني التاأكيد باأنه ل ينبغي اأن نت�صاءم ونتخوف مما 

يحمله الظرف احلايل...

الكلمة  الها�صمي جيار؛  لل�صيد  الرئي�ص: �صكرا  ال�شيد 
الآن لل�صيد مو�صى متدارتازة.

ال�شيد مو�شى متدارتازة: �صكرا �صيدي الرئي�س.
�صيدي الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء والوفد املرافق لهم،
اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
�صالم اهلل عليكم،

اأزول فالون.
اإن احلركة القت�صادية اليوم �صعبة جدا، مادامت الروؤية 
القت�صادية  ال�صيا�صة  حني  يف  وا�صحة،  غري  امل�صتقبلية 
امليزانيات  وقوانني  الفرتات  تذبذب  بني  ترتاوح  الوطنية 

التكميلية وال�صنوية.
�صعر  تدهور  بعد  التنمية،  حول  جديد  خطاب  جاء 
ال�صناعة  على  اأ�صا�صا  مبني  الأخري  هذا  املحروقات، 
وال�صتثمار الوطني اخلا�س، ولكن �صرعان ما تبخرت اآمال 
ال�صيا�صية  باملتغريات  وهذا  الروؤية،  لهذه  ال�صريع  التحقيق 
وبالرغم من  التحولت اجليو�صيا�صية خارجيا؛  واأثر  داخليا 
تاأخر احلكومة يف العتماد على التنويع القت�صادي وب�صورة 
وتخفي�س  �صابقا،  ذكر  لال�صتثمار، كما  تدعيمها  ملحة عرب 
جد  تبقى  القت�صادية  امليزانية  اأن  اإل  للواردات،  تبعيتها 
هزيلة وجو الأعمال يف اجلزائر غام�س، ل و�صوح له ل يف 
اأن  حني  يف  ذلك  وكيف  الأهداف،  يف  ول  الختيارات 
الأهداف املقدمة من طرف احلكومة لي�صت اإل باآثار منبئة، 
يجهل فيها العر�س امل�صبق لتقارير التقييم املدقق اأو اأهداف 
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التوجيهات  تربير  على  القادرة  العمومية  امليزانية  ت�صيري 
القت�صادي  القرار  نتائج  وتوثيق  اجلديدة  وال�صتعدادات 
عن  التخلي  باإرادة  واملنبئ  الدميقراطي،  غري  والجتماعي 
الطابع الجتماعي للدولة، وبداية منط اقت�صادي غريب عن 

ال�صعب اجلزائري.
اأن املادة   القانون نعترب  بعد القراءة الدقيقة مل�صروع هذا 
الأجنبية،  املوؤ�ص�صات  اإىل  املقدم  اللتزام  تلغي  التي   2
با�صتثمار جزء من اأرباحها يف اجلزائر خطاأ يف حق ال�صيادة 

الوطنية.
اأدرجت  اأين  واخلارجي،  الوطني  ال�صتثمار  ويف جمال 
اأن  املفرو�س  من  ولكن  القانون،  هذا  م�صروع  يف  اأحكام 
تكون حمل مناق�صة معمقة يف اإطار م�صروع قانون ال�صتثمار 

املربمج م�صتقبال.
كما تعترب املادة 53 املتعلقة باإمكانية نقل ملكية الأرا�صي 
جد  ال�صيا�صية  امل�صاريع  تنفيذ  اأنهوا  الذين  للم�صتثمرين 
خطرية لأنه ل ميكن بناء دولة اإل برتاثها ومداخيلها؛ واحلفاظ 

على اأمالك الدولة ما هو اإل تاأمني لالأجيال القادمة.
تخفي�س  على  تن�س  التي   55 املادة  ذكر  يجدر  كما 
الطابع  ذات  الأرا�صي  من  امل�صتفيدين  حق  يف  الغرامة 
ال�صناعي وغري امل�صتغلة التي ت�صل اإىل 0.3 ٪، بعدما كانت 
اإطار  يف  العقار  عن  بالتنازل  للدولة  ال�صماح  وكذا   ،٪ 3

امل�صاريع ال�صيا�صية واأق�صد املادة 66.
وت�صيري  بتهيئة  اخلا�س  للقطاع  ال�صماح  املعقول  اأمن 
املناطق ال�صناعية، كما هو من�صو�س عليه يف املادة 62؟ مع 
اليوم  اجلزائر  يبني  الذي  اخلا�س  القطاع  لكل  احرتاماتنا 

وغدا!!
ومن جهة اأخرى، كيف نف�صر فتح املوؤ�ص�صات القت�صادية 

الوطنية لالأجانب وال�صماح ببيعها عن طريق البور�صة؟
ويف نف�س ال�صياق، املادة 59 تن�س على اإمكانية اللجوء 
ال�صتثمارات  لإجناز  ال�صرورية  اخلارجية  للتمويالت 

ال�صرتاتيجية.
األ تعترب نوعا من الأنواع امل�صتورة للعودة اإىل املديونية؟
األ يعني كل هذا �صربا يف العمق لكيان �صيادة �صعبنا؟

فيما يخ�س الأحكام التي جاءت بها املادة 71، نقراأ يف 
�صالحياته  يف  للم�صرع  النيابة  حق  منح  يف  الرغبة  طياتها 
املكر�صة من طرف الد�صتور، اإىل حد مكافاأته بن�س قانوين 
مينح له حرية تقديرية دون قيد، يف غياب كل مراقبة يف هذا 

ال�صدد، نت�صاءل اأين الف�صل بني ال�صلطات؟
حمتوى  وخا�صة  القانون،  م�صروع  يف  املقدمة  املواد  اإن 
بالغمو�س،  مليئة  واخلو�ص�صة،  بال�صتثمار  املتعلق  الف�صل 
ومل تبذل احلكومة اأي جمهود يف عر�س الدوافع التي اأدت 

بها ملثل هذه القرارات.
ملاذا تربير رفع �صعر ال�صريبة على مواد الطاقة واحلر�س 
على الكفاح �صد التلوث، من املفرو�س تقدمي حجج �صاحلة 

ومقنعة كالت�صامن الوطني على �صبيل املثال.
ت�صيري  ثمن  دفع  املعوزين  على  لي�س  اأنه  نوؤكد  اأن  نود 
اقت�صادي واجتماعي اأحادي التوجه، مل يت�صاوروا فيه ومل 

ي�صاركوا يف �صنعه.
القطاع غري املنتج اأخذ مكان القطاع املنتج، مما �صعد من 
خطر �صعف وه�صا�صة اقت�صادنا، الذي مل ي�صتخل�س درو�صا 
التي �صهدناها �صابقا  املا�صي، ومل ي�صتوعب  الأزمات  من 

وبالأخ�س اأزمة 1986.
نحن يف ن�صال ل ينتهي من اأجل اأخذ التدابري الالزمة، 
التي متكن كل مواطن وكل مواطنة من حتقيق ال�صتقاللية، 

ال�صفافية وخا�صة الوعي.
الإدماج الوطني الذي يتطلب وحدة وطنية، ل يجب اأن 
يكون مربرا لال�صتيالء على ال�صلطة القت�صادية اأو ال�صيا�صية.
يف  املواطنني  كل  اإدخال  يف  يتمثل  الوطني  الإدماج 
وفر�صها  م�صاحلها  من  وال�صتفادة  الأمة  حياة  امل�صاركة يف 

ولي�س حتمل اأعبائها فقط.
و�صكرا، تنمرث.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مو�صى متدارتازة؛ الكلمة 
الآن لل�صيد حممد زوبريي.

ال�شيد حممد زوبريي: �صكرا �صيدي الرئي�س.
ال�صيد الرئي�س املحرتم،

معايل الوزراء،
ال�صيدات وال�صادة الزمالء،

ال�صيدات وال�صادة الإعالميون،
�صالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته.

يبقى على الدوام قانون املالية حمل نقا�س وحوار، لأنه 
جميع  يف  املواطن  مت�س  التي  املالية  الدولة  ب�صيا�صة  يتعلق 
وهنا  للبالد،  العليا  امل�صالح  خاللها  ومن  حياته،  مناحي 
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لبد من التاأكيد على اأن يكون النقا�س عقالنيا ومو�صوعيا 
ويرعى امل�صلحة الوطنية؛ واإذا كان من واجبنا اإبداء بع�س 
املالحظات، فمن اأجل ت�صحيح امل�صار اأو الإ�صافة املفيدة، 

ولي�س من اأجل العرقلة، كما قد يت�صور البع�س.
ال�صيد الرئي�س،

بناء على ذلك، فاإين اأتوجه بالت�صاوؤل التايل ملعايل وزير 
املالية مبا يلي:

معايل الوزير،
لدي م�صاألتان بدون تف�صري:

اإطار العوملة لكي نكون على دراية مبا هو  اأول، نحن يف 
املواطن  على  ت�صييقا  ونرى  الدولية،  ال�صاحة  يف  موجود 
لأبنائه  )كمبيوتر(  اآيل  اإعالم  جهاز  �صراء  قدرة  العادي يف 
بينما   ٪ 10 زيادة  نرى  ولكننا  النا�س،  ك�صائر  يكون  لكي 
بد  عالية، ل  تكنولوجيا  لنا  تكون  اأن  اأردنا  اإذا   ،٪ 5 كانت 
على  ما   ،٪ 0 ت�صبح  حتى  اجلمركية،  ال�صريبة  نقل�س  اأن 
اأن  ال�صني،  من  اآتية  كلها  التي  الأجهزة  هذه  م�صنعي 
نخلق  �صوف  النحو  هذا  وعلى  ال�صراء،  فاتورة  يخف�صوا يف 
له حرية  لتكون  املواطن  على  باخلري  لتعود  �صفافة،  مناف�صة 
الختيار يف اقتناء نوع اجلهاز الذي يريده، وب�صعر تناف�صي 
ومعقول، وبني قو�صني: )كنت يف جمال ال�صترياد يف قطع 
غيار من اأمريكا ال�صمالية وقمت بعملية الرتكيب ملدة 10 

�صنوات هنا باجلزائر(.
ال�صوؤال الثاين الذي يحريين، وكنت قد تكلمت عليه 
التدابري  على  الوزير  معايل  ون�صكر  الوزير،  معايل  مع  كثريا 
لكي يكون لنا احلق يف مغادرة اأو دخول الإقليم اجلمركي 
 1000 قيمته  ما  �صن�صرتي  يعني  يورو،   1000 جيوبنا  ويف 
�صعيد  بور  من  الوزير؟  معايل  ن�صرتيها  اأين  من  لكن  يورو، 
اأو من البنك اأو من املهاجرين الذين ياأتون لزيارة عائالتهم 
مرة يف ال�صنة وهم - ح�صب اإح�صائيات وزارة اخلارجية - 
اأكرث من 6 ماليني مغرتب، يعني نقول 20 ٪ �صياأتون لزيارة 
وبعملية  البالد،  يدخل  فرد   120000 يعني  عائالتهم، 
اأكرث  ت�صاوي   1000 �صرب   12000000 ب�صيطة  ح�صابية 
من 1 مليار يورو، اأين تذهب هذه الأموال يا معايل الوزير؟ 
ال�صبب  ماهو  الفو�صى؟  نبقى يف هذه  اأن  املعقول  هل من 
احلقيقي الذي يجعلكم ل تفتحون مكاتب ال�صرف؟ لأنه 
عيب وعلينا اأن نقول للمواطن اإذهب لل�صياحة بـ 120 يورو 
اأو اإىل العمرة بـ 120 يورو اأو ا�صرت من بور �صعيد جمربا، 

اأو ل تخرج من دارك اأو بالدك التي تويف و�صجن من اأجلها 
رجال ون�صاء! واإن كان ولبد فاأعطوا ترخي�صا لهوؤلء الذين 
ال�صرف،  ورقة  لنا  ليقدموا  �صعيد  ببور  بال�صرف  يقومون 
ل اأتكلم - معايل الوزير - عن مكاتب ال�صرف فاأنت اأدرى 
بذلك مني، �صيجلبون فائدة كبرية للبالد وتطهري الأموال 
املتواجدة خارج البنوك، واأ�صت�صمحكم - �صيدي الرئي�س، 
واحل�صور الكرام - لكي اأتكلم بالفرن�صية جملة اأو جملتني 
اإنه  قلتم  لقد  املالية؛  وزير  معايل  بها  �صرح  قد  كان  والتي 
عادية  غري  و�صعية  الأيدي يف  مكتويف  نبقى  اأن  ميكننا  »ل 
�صوق  اأن  اعتربمت  ولقد  ال�صعبة،  العملة  �صوق  عن  والناجتة 
ال�صتقرار  على  جدي  خطر  اأو  تهديد  هو  ال�صعبة  العملة 
القت�صاد الوطني وقد قلتم اإن �صرورة اإعادة النظر اأو مراجعة 

الت�صعرية احلقيقية ملنحة ال�صفر لإرجاعها اإىل م�صتوى...

ال�شيد الرئي�ص: طيب، ل عليه، اأكمل.

ال�شيد حممد زوبريي: اأكمل هذه الفقرة فقط.
... ومن اأجل ذلك يلجاأ املواطنون اإىل ال�صوق املوازية«، 
واجلزر  باخلر�صف  مرتبطة  لي�صت  املوازية  ال�صوق  اأن  علما 

فقط.
طريقة  على  اجلزائر  اعتماد  ا�صتمرار  اأن  تعتقدون  األ 
الأ�صا�صية   الأ�صباب  اأحد  ي�صكل  امل�صتندي  القر�س 
تنه�س  التي  اخلطرية  الظاهرة  هذه  تفاقم  يف  امل�صاهمة 
اإىل  الأموال  تهريب  عملية  يف  وتزيد  الوطني  القت�صاد 
اخلارج، مع الإ�صارة اإىل اأنه �صبق يل واأن لفت انتباه ال�صيد 
لأنني  عامني،  من  اأكرث  منذ  وذلك  الأ�صبق،  املالية  وزير 
والتدابري  الإجراءات  هي  فما  ال�صترياد؛  �صوق  يف  كنت 
وجه  على  اتخاذها   - الوزير  معايل   - دائرتكم  تنوي  التي 
اأخطر مظاهر  ال�صتعجال، ملحاربة هذه الآفة التي تعد من 
الوطني  والقت�صاد  العمومية  اخلزينة  موارد  وتهدد  الف�صاد 

وال�صتقرار الجتماعي؟
باللغة  تدخلي  على  الرئي�س  �صيدي  وعفوا  �صكرا 

الفرن�صية.

نذكر  اأن  نحاول  دائما  نحن  عليه،  ل  الرئي�ص:  ال�شيد 
اأنف�صنا بع�صنا البع�س وبودنا اأن ن�صتفيد من جتارب ومعارف 

الآخرين.
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بارك اهلل فيك، ا�صتطعنا اأن ن�صتفيد كذلك من قدرتك 
على الرتجمة؛ والكلمة الآن لل�صيد حممد ر�صا اأو�صهلة.

الرئي�س  �صيدي  �صكرا  اأو�شهلة:  ر�شا  حممد  ال�شيد 
املحرتم؛ ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

ر�صول اهلل الكرمي.
�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء،
الأ�صرة الإعالمية الكرمية،

زميالتي الف�صليات وزمالئي الأفا�صل،
قانون  ك�صابقيه،  لي�س  مالية  قانون  نناق�س  اليوم  هانحن 
مالية يف ظرف اقت�صادي دويل متاأزم، يتميز برتاجع الن�صاط 
كان  الذي  الأمر  وهو  العامل  يف  القت�صاديات  كربى  يف 
ولزال له الأثر البالغ يف انخفا�س الأ�صعار العاملية للمنتجات 
الطاقوية، خا�صة البرتول والغاز، وقد اأدت هذه الو�صعية اإىل 
تراجع هام يف مداخيل بلدنا من العملة ال�صعبة مبقدار 40 ٪.
املالية  توازناتنا  يف  اختاللت  اأبرزت  الو�صعية  هذه 
فارتفاع  الداخلي  امل�صتوى  على  فاأما  واخلارجية،  الداخلية 
الطلب الداخلي يف جمال ال�صتهالك وال�صتثمار يعر�س 
متويل اقت�صادنا اإىل �صعوبات على املدى الق�صري، بل وحتى 

على املدى املتو�صط.
التجاري  فميزاننا  اخلارجية،  التوازنات  �صعيد  على  اأما 
يتزايد  فيه العجز من �صهر اإىل اآخر، وما لذلك من تداعيات 
يدعو  ب�صكل  تتاآكل  باتت  التي  ال�صرف  احتياطات  على 

للقلق.
تقريركم  ت�صمنه  ملا  بالنظر  قادم،  الأ�صوء  اأن  واأخ�صى 
الوطني  املجل�س  اإىل  املوجه   - املالية  وزير  معايل  ال�صيد   -
الإعالم  و�صائل  تداولت  والذي  والجتماعي  القت�صادي 

البارحة بع�س م�صامينه.
نناق�س  هذا هو الظرف اخلا�س الدويل والوطني، الذي 

يف ظله اليوم م�صروع قانون املالية ل�صنة 2016.
وهذا هو الظرف الذي ميلي ويقت�صي منا التحلي بروح 
ح�صابات  اأي  دون  م�صى،  وقت  اأي  من  اأكرث  امل�صوؤولية 

�صيا�صوية ول انتخابوية.
تاأبى  ال�صعوبات،  هذه  كل  ورغم  وذاك  هذا  كل  ورغم 
الدولة اجلزائرية اأن ترتاجع عن �صيا�صة الدعم الجتماعي، 
بل اإن التحويالت الجتماعية ب�صكليها املبا�صر وال�صمني، 

قد عرفت زيادة بن�صبة 7.5 ٪، وهي جمهودات مالية معتربة، 
تبذلها اخلزينة العمومية يف ظرف عرفت مداخيلها تراجعا 

بن�صبة 50 ٪.
وهنا نت�صاءل بطريقة ا�صت�صرافية:

دعم  �صيا�صة  هكذا  يف  ال�صتمرار  للدولة  ميكن  هل 
اجتماعي عمومي �صامل و�صمويل، يف ظل ظروف اقت�صادية 

ومالية معقدة حاليا وما يخفى قد يكون اأعظم؟!
اجلواب حتما بالنفي.

ويف هذا ال�صدد، ورغم تثميننا للطابع الجتماعي للدولة 
اجلزائرية، كما اأراده اأ�صالفنا، حني حرروا بيان اأول نوفمرب، 
الجتماعية  الفئات  يف  التدقيق  ب�صرورة  ننادي  اأننا  اإل 
حتى  �صواها،  دون  الجتماعي،  للدعم  امل�صتحقة  واملهنية 

ن�صبو لدعم اجتماعي اأكرث عدل واأكرث عدالة.
معايري خمتلفة،  عرب  واملحتاجني  املعوزين  اإح�صاء  علينا 
الجتماعي،  للدعم  للم�صتحقني  وطنية  بطاقية  و�صع  ثم 

حتى ل ي�صل الدعم الجتماعي لغري م�صتحقيه.
احلقيقية  الدوافع  نت�صاءل عن  اأن  لنا  ال�صياق،  ويف هذا 
للبع�س للمغالطة بالقول اإن هذا القانون جاء »�صد ال�صعب« 
على  نطلع  ال�صعب« حني  »لتجويع  القانون جاء  هذا  اأن  اأو 
م�صروع  يف  الجتماعي  للدعم  املر�صودة  الهائلة  املبالغ 
قانون املالية، ف�صرعان ما يتاأتى بهتان وافرتاء هذه العناوين، 
فالدولة لزالت تدعم املواد ذات ال�صتهالك الوا�صع وتدعم 
املواد الطاقوية، وتدعم �صعر املياه املحالة، وتدعم �صندوق 

التقاعد.
املجاين  للتعليم  مكان  هناك  لزال   ،2016 جزائر  ويف 
لل�صغل  ودعم  املهني  للتكوين  دعم  هناك  اأطواره،  بكل 
بكل اأنظمته ودعم لل�صكن، ودعم للنقل اجلوي وال�صكك 
الدولة  ت�صخها  التي  الدينارات  من  املاليري  عرب  احلديدية 

.)Air Algerie(و )SNTF( واخلزينة العمومية يف ميزانية
وهنا اأكاد اأن اأقول بل اأكاد اأن اأجزم اأنه مل يبق يف عامل 
اليوم دولة تنهج هذا املنهج الجتماعي يف عامل اأ�صبحت 

فيه حتى الدول ال�صيوعية لبريالية.
زمالئي -    زميالتي،  الوزراء،  معايل  الرئي�س،  �صيدي   - هذا 
الظروف  نقدر  الذي   2016 املالية  قانون  م�صامني  عن 
ال�صعبة التي متخ�س عنها ومتخ�صت فيها ولدته القي�صرية.

�صيدي الرئي�س،
ورغم قناعتي باأنني منتخب لعهدة وطنية، اإل اأن انتمائي 
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عني  ولية  النتخابية،  دائرتي  ومواطني  ملواطنات  ومتثيلي 
متو�صنت، ميلي علي اأن اأرفع ان�صغالت حملية، راأيت رفعها 
اإىل ممثلي احلكومة، ع�صى اأن توؤخذ بعني العتبار ومن ذلك:
1( م�صروع �صد احل�صا�صنة: وهو �صد مائي اأو ما ي�صمى 
الدرا�صة  ب�صاأنه  انتهت  امل�صروع  هذا  برق�س،  بواد  حمليا 
رهن  بقيت  اأنها  اإل  �صنوات،  منذ  عليها  امل�صادقة  ومتت 
الأدراج، رغم اأن هذا ال�صد يبقى حلم اأهل املنطقة، �صيما 

الفالحني منذ �صبعينيات القرن املا�صي.
العديد  اأن  فرعم  �صاف:  بني  ميناء  تو�صعة  م�صروع   )2
امليناء  هذا  ت�صنيف  واإعادة  تو�صعة  جتعل  املوؤهالت  من 
ماليني  تدفع  فالدولة  اقت�صادية،  حتمية  جتاريا  ميناء 
قلة  ب�صبب   )Surestaries( باملوانئ  كغرامات  الدولرات 
امليناء  ا�صتيعابها، هذا  التجارية و�صعف حجم  املوانئ  عدد 
الذي يتو�صط جغرافيا مينائني جتاريني وهما ميناء الغزوات، 

ووهران بـ 100كلم ك�صعاع عن كل واحد منها،
بزيادة  اإل  يـتاأتى  لن  للت�صدير  احلكومة  �صعي  كذلك 

عدد املوانئ التجارية عرب �صريطنا ال�صياحي،
كذلك ربط هذا امليناء حاليا بالطريق ال�صيار )�صرق - 
املوؤهالت  هذه  كل  الدينارات،  من  املاليري  بكلفة  غرب( 
ترافع ل�صالح اأن يتم ت�صجيل تو�صعته، رغم اأن درا�صة هذه 
وهي  الو�صية  الوزارة  طرف  من  عليها  م�صادق  التو�صعة 

الدرا�صة التي بقيت حبي�صة الأدراج اإىل يومنا هذا.
3( اأما يف ميدان ال�صكن فرغم النجاح امللحوظ لربنامج 
املجمع  الريفي  ال�صكن  اأن  اإل  بالولية،  الريفي  ال�صكن 
التو�صيل  �صيما  التهيئة،  م�صاكل  من  يعاين  لزال  كنمط 
ال�صكنات  جعل  مما  ال�صحي،  وال�صرف  والغاز  بالكهرباء 
خاوية على عرو�صها، لرف�س املواطن �صغلها ما مل يتم تهيئة 
حميطها، وهنا اأرفع الن�صغال للحكومة، ب�صرورة تخ�صي�س 
مبالغ قطاعية لتهيئة هذا النمط من ال�صكن الريفي بولية 
لنجاح  بالنظر  اإ�صافية،  من ح�ص�س  ومتكيننا  متو�صنت  عني 

هذا النمط يف تثبيت املواطن باملناطق الريفية.
لكم ال�صكر اجلزيل - �صيدي الرئي�س، زميالتي وزمالئي-  

على كرم الإ�صغاء و�صكرا.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا؛ والكلمة لل�صيد عبا�س بوعمامة.

ال�شيد عبا�ص بوعمامة: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املوقر،
ال�صيد وزير املالية،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمةاهلل وبركاته.
نحن اليوم نناق�س قانون املالية ل�صنة 2016 والذي جاء 
البرتول،  �صعر  انخفا�س  خالل  من  عادية،  غري  ظروف  يف 
بالعملة  مداخليها  من   ٪ 40 فقدت  اجلزائر  اإن  بحيث 
ال�صعبة، كما فقدت 50 ٪ من مداخيل اخلزينة، وهذا كله 

- ل حمالة - �صينعك�س على التنمية الوطنية.
بع�س  �صمعنا  لأننا  التو�صيح،  علينا  ي�صتوجب  وهنا 
نفو�س  يف  واخلوف  ال�صك  زرع  تريد  التي  الأ�صوات 
بخ�صو�س  الت�صريحات  بع�س  اإطالق  مت  بحيث  املواطنني، 
م�صروع هذا القانون حلد القول اإن هذا القانون �صد ال�صعب.
لذا نحن نقول اإن هذا القانون يعد م�صروع قانون عادي يف 
ظروف غري عادية، لذا مت فيه اتخاذ اإجراءات، يجب اتخاذها 
تتكلم  التي  املواد  فاإن  وللتو�صيح  الظروف،  هذه  مثل  يف 
عليها املعار�صة الهدامة هي املادة 67 التي قيل بخ�صو�صها 
اإن وزير املالية يريد ال�صطو على �صالحيات الرئي�س، نقول 

نحن اإن هذا الكالم عار من ال�صحة.
من طرف  لها  الرتويج  مت  التي   62 املادة  بخ�صو�س  اأما 
بيع  تريد  احلكومة  باأن  فيها  قيل  والتي  الأ�صخا�س،  نف�س 
ذلك،  غري  الواقع  لكن  الكربى،  العمومية  املوؤ�ص�صات 
ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  ت�صمنها  قد  املادة  هذه  لكون 
ي�صعون  الذين  وللم�صككني  للمعار�صة  نقول  ولذا   2009
دائما لال�صطياد يف املياه العكرة، اإن ال�صعب اليوم يعرفكم 
جيدا من خالل �صيا�صتكم التي ت�صعى دائما يف التك�صري 
ل البناء، كما اأننا متاأكدون اأنها حملة انتخابية م�صبقة، لأن 
املواطنني  ومن  ومنكم  منا  ت�صتوجب  الظروف  هذه  مثل 
مثل  لأن  املرحلة،  هذه  جتاوز  اأجل  من  والتالحم  الوقوف 

هذه الأزمات ل يوجد فيها من هو رابح بل كلنا خا�صرون.
وهذا كله ل مينعني من اأن اأنقل بع�س الن�صغالت عامة 
اإ�صدار تعليمة من طرف وزارة  واجلنوب خا�صة، بحيث مت 
بحيث  الوليات،  امل�صاريع يف  اأجل جتميد كل  من  املالية، 
كان من الواجب على احلكومة ووزارة املالية ا�صتثناء وليات 
اأق�صى اجلنوب، لكون هذه الوليات كانت تعاين من نق�س 
التي  القانونية  البريوقراطية  وكذا  الإجناز،  موؤ�ص�صات  يف 
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الإجراءات  كرثة  من  العمومية،  ال�صفقات  قانون  اأ�صا�صها 
القانونية املعقدة؛ ولهذا يجب على احلكومة اإعادة النظر يف 
قرارات  لكون  امل�صاريع  التي جمدت جميع  التعليمة  هذه 
تنمية  يف  ت�صب  دائما  كانت  الأخرية  اجلمهورية  رئي�س 
مناطق اجلنوب، تنمية حقيقية، لأنه وكما تعرفون جيدا اأن 

مناطق اأق�صى اجلنوب مل تاأخذ ن�صيبها من التنمية.
ال�صحة  قطاع  مثل   القطاعات  بع�س  يخ�س  فيما  اأما 
تدين  من  ي�صتكي  اجلنوب  يف  املواطن  مازال  الذي 
اخلدمات ال�صحية، مثلما هو حا�صل اليوم يف ولية اإليزي، 
وهذا راجع ل�صوء ت�صيري هذا القطاع على امل�صتوى املحلي، 
رغم اأننا بّلغنا كافة الن�صغالت اإىل ال�صيد الوزير والذي زار 
املنطقة، ولكن مازالت الأمور على حالها، بل تعرف تراجعا 
كبريا يف جانب اخلدمات واملن�صاآت ال�صحية، رغم الوعود 

التي قطعها ال�صيد الوزير، ولكن نقول.. ل اأكمل..!
الولية،  هذه  يف  ركودا  يعرف  والذي  الفالحة  قطاع 
راأ�س  على  �صنوات  ع�صر  له  باإليزي  الولئي  املدير  لكون 
هذه املديرية، رغم اأنه مل يقدم �صيئا لهذا القطاع؛ مل نعرف 
اإن كان اخللل يف نق�س الإطارات اأو اأن الدولة اجلزائرية ل 

يوجد بها اإطارات!؟
الإعالم والت�صال،  الربيد وتكنولوجيات  وزيرة  ال�صيدة 
توقيف  الأجدر  من  عليك  كان  اإنه  الوزيرة  لل�صيدة  نقول 
املدير العام لت�صالت اجلزائر ولي�س املدير العام ملوبيلي�س، 
لكون ما قدمه مدير عام موبيلي�س للجزائر عامة وللجنوب 
من  �صنة،   50 منذ  اجلزائر  ات�صالت  تقدمه  مل  خا�صة، 
خالل التغطية، لذا كان يجب الرتيث يف اتخاذ مثل هذه 
القرارات، خا�صة يف الظروف احلالية، لكون الدولة اجلزائرية 

تفتقد ملثل هذه الإطارات الناجحة.
اجلانب  اإىل  اأتطرق  لكي  الفر�صة  هذه  تفوتني  ل  كما 
الأمني، لأن الت�صرفات التي تقوم بها قوات الدرك الوطني 
يف بلدية دبداب، بولية اإليزي، من ا�صتفزاز املواطنني غري 
مقبولة ول نقبلها لأن املواطن هو اأ�صا�س الأمن، لذا نقول اإن 
هذه البلدية حدودية، ت�صتوجب منا معاملة خا�صة يف مثل 
هذه الظروف، وهذا باإ�صراك املواطن، كما يجب الإ�صراع يف 
الأمنية  التغطية  لكون  البلدية،  هذه  لل�صرطة يف  مركز  فتح 
�صعيفة، لأن الدرك الوطني وحده ل يكفي، كما ل نن�صى 
على  ال�صاهرة  الوطني  اجلي�س  لقوات  بال�صكر  نتقدم  اأن 
حماية احلدود، وعلى راأ�صها ال�صيد نائب وزير الدفاع، قائد 

اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي.
ويف الأخري، ن�صكر ال�صيد رئي�س اللجنة واأع�صاءها على 
املجهودات املبذولة، كما نزكي كل ما جاء يف هذا القانون 
ت�صب  الإجراءات  اأن هذه  مقتنعني  لكوننا  اإجراءات،  من 

دائما يف خدمة الوطن واملواطن.
�صكرا على كرم الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبا�س بوعمامة؛ الكلمة 
الآن لل�صيد جمال �صعيد.

اهلل  ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  ال�شيد جمال �شعيد: 
الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،
معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
حتية اإخال�س حلماة القت�صاد الوطني وكذا حماة الديار 

والوطن.
توجد الأطنان من ماليني املالب�س امل�صتعملة واجلديدة، 
طرف  من  حجزها  مت  والتي  الوطنية  باملوانئ  مكد�صة 
على  توزيعها  يتم  ل  فلماذا  للتلف،  عر�صة  وهي  اجلمارك، 
لفح�صها؟  طبية  تكوين جلنة  مع  اجلزائري  الأحمر  الهالل 
دعم  ميكن  اجلمارك،  لدى  املحجوزات  من  العديد  هناك 
القت�صاد بها منها الأغنام والإبل وال�صجائر، ملاذا ليتم بيع 
نطلب  هنا  املعنية؟  الوطنية  للموؤ�ص�صات  املحجوزات  هذه 
احلل، لأن ر�صو البواخر يف احلو�س املائي اأ�صبح ظاهرة تهدد 
القت�صاد الوطني، حيث تدفع ل�صاحب ال�صفينة 15 األف 
ينعك�س  الأمر  وهذا  يوم،  كل  �صاعة   24 فوات  بعد  دولر 

على امل�صتهلك.
بطء  من  ال�صيارات  م�صتوردي  من  الكثري  ي�صكو 
ملعاينة  واحد  خبري  وجود  ب�صبب  التقنية  الإجراءات 
املراقبة  الهيئة  دعم  نطلب  لذا  املوانئ،  يف  ال�صيارات  كل 
مبهند�صي املناجم من اأجل الإ�صراع يف اإخراج ال�صيارات، 

ويعود بالنفع خلزينة الدولة، بعد دفع ماهو لزم.
�صيدي الرئي�س،

درجة  تتعدى  التي  الجتماعية  التحويالت  ميزانية 
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العامل،  دول  ب�صائر  مقارنة  حجمها،  اإىل  بالنظر  املعقول 
ومدى بلوغها للنتائج املرجوة يف باب يخ�س وزارة الت�صامن 

الوطني والأ�صرة وق�صايا املراأة.
�صيدي الرئي�س،

قد  املراأة  وق�صايا  والأ�صرة  الوطني  الت�صامن  وزارة  اإن 
اأ�صندت لها مهام خلق وتطوير مقاولت �صغرية، ر�صدت لها 
اأغلفة مالية جد معتربة، بالرغم من عدم اخت�صا�صها، بدليل 
يف  تكوين حمرتفني  اإىل  اأن هذه املهمة حولت بنحو °180 
التحايل على املوؤ�ص�صات �صبه جبائية وجبائية، اإحدى اأهم 
الوطني  الت�صامن  وزارة  اأن  كما  العمومية  اخلزينة  موارد 
مل ت�صتطع احلد من القت�صاد وال�صيا�صة املوازيني لل�صلطة، 
وهنا ُيف�صح املجال لطرح الأ�صئلة التالية، حتى نتمكن من 

اإي�صال الفكرة للزميالت والزمالء الأع�صاء:
- هل ميكن للخزينة العمومية، عرب م�صاحلها لتح�صيل 
عائدات  عن  لنا  تك�صف  اأن  املعنية،  الوزارة  اأو  ال�صرائب 
الت�صامن  لوزارة  املر�صودة  الأموال  الر�صوم الإجبارية على 
ذات  الأ�صغال  جهاز  لت�صيري  والت�صغيل،  والعمل  الوطني 
العاملة وجهاز  لليد  العالية  الكثافة  العمومية وذات  املنفعة 
اجلزائر البي�صاء واعتمادهما من خالل الر�صم على القيمة 
امل�صافة والر�صم على الن�صاطات املهنية؟ والتي ميدانيا تكاد 
حتدد عند ت�صجيل امليزانية،  وهل ميكن للخزينة العمومية 
اأو الوزارة املعنية، اأن حتدد لنا حجم العائدات من ال�صريبة 
على الدخل الإجمايل املح�صل، من جراء اإدماج العمال، 
باعتبار اأن اأجرتهم ال�صهرية تتعدى الأجر الأدنى امل�صمون 
ومديرية  املقاول  بني  املربمة  التفاقية  ح�صب   ،٪ 9 بن�صبة 
خ�صمها  الأجدر  من  كان  والتي  الجتماعي،  الن�صاط 
الوطني  الت�صامن  وزارة  ميكن  هل  امل�صدر،  من  مبا�صرة 
الجتماعية  للتنمية  وكالتها  عرب  تف�صر  اأن  املراأة  وق�صايا 
حجم الأغلفة املالية غري امل�صتغلة، بحيث اإنه اأكرث من 80 ٪ 
من ميزانية هذه الوزارة تر�صد ل�صالح هذه الوكالة، اأي ما 
املوؤ�ص�صة  هذه  واإن  �صنويا؟  دولر  مليار   1 من  اأكرث  يعادل 
العمومية تعاين من عدم ا�صتغالل هذه الأظرفة املالية، مبا 

يقارب 80 ٪ من ميزانيتها اإىل غاية 2013.
لعدة  املر�صودة  الأموال  ا�صتهالك  عدم  �صبب  ماهو   -
�صنوات من طرف هذه الوكالة؟ وما هو الداعي لالحتفاظ 
بهذا احل�صاب اخلا�س، يف ظل عدم جدول و�صعي احلكومة 
للتقلي�س من احل�صابات اخلا�صة؟ مبا حتمله من �صوء الت�صيري، 

وماهو الداعي احلقيقي لعدم خ�صوع هذه امل�صاريف للمراقبة 
املالية، بالرغم من اأن م�صدرها تغرّي من البنوك العاملية اإىل 
اأ�صبح لهذه  وزارة املالية، عرب الوزير الآمر بال�صرف؟ وهل 
الوكالة داع لال�صتقاللية املالية يف ظل هذه الظروف؟ وهل 
ح�صل واأن تعاملت مديرية الن�صاط الجتماعي مع مديرية 
برامج  من  امل�صتفيدين  عن  لالإبالغ  للولية،  ال�صرائب 

التوازن، اأي خارج برامج البلدية والقطاعية للتنمية؟
وهل ح�صل واأن تعاملت هذه املديرية بجدية مع �صناديق 
والتجاوزات  التحايل  عن  للكف  الجتماعي  ال�صمان 
امل�صجلة من طرف مقاولني وتواطوؤ بع�س الإداريني للحيلولة 
اأجهزة  الب�صطاء، يف ظل  للعمال  التغطية الجتماعية  دون 

الدعم املعتمدة من طرف الدولة؟
�صيدي الرئي�س،

م�صتغامن ولية �صياحية، حيث ت�صتقطب كل عام اأوكل 
ويخدم  هذا  يف  خري  موؤ�صر  اإنه  م�صطاف،  مليون   14 �صنة 
وذات  كربى  م�صاريع  جمدت  لقد  الوطني،  القت�صاد 
تلوث  من  للحد  وهذا  ال�صفراء،  عني  واد  كتهيئة  اأولوية، 

املدينة والذي يحمل يوميا الأطنان من النفايات.
- م�صروع اإجناز 100 مقعد بيداغوجي،

- م�صروع تهيئة واجهة البحر،
- م�صروع تهيئة 29 مفرغة عمومية.

حتظى ولية م�صتغامن مبطار ل ي�صتعمل اأبدا، رغم اأهميته 
الولية هي مدخل  اأن  باعتبار  والنقل،  ال�صياحة  تطوير  يف 

لعدة وليات داخلية كتيارت، غليزان، مع�صكر وال�صلف.
اأحتدى  اجلزائر،  يف  فقري  ماليني   10 بـ  البع�س  ي�صرح 
�صيدي   - رم�صان  قفة  من  اأخذ  فاملقيا�س  ذلك،  يكون  اأن 
لإح�صاء  اجلوارية  اخلاليا  تفعيل  نقرتح  ولهذا   - الرئي�س 
قانون  اأما  املحتاج؛  هو  من  وحتديد  القوائم  وتطهري  الفقراء 
لتفادي  ولكن  املديونية،  يف  للدخول  لي�س  فهو  املالية 

الدخول يف املديونية و�صكرا.

والكلمة  �صعيد؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الآن لل�صيد عبد الكرمي �صليماين.

ال�شيد عبد الكرمي �شليماين: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�س،
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ال�صيدات وال�صادة الوزراء اأع�صاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم.

واخلرباء  الإطارات  جميع  اأحيي  اأن  ي�صعدين  بداية، 
امل�صروع،  هذا  لإعداد  و�صهروا  اجتهدوا  الذين  اجلزائريني، 
والت�صويت عليه، لأنه  عمل  للمناق�صة  اأيدينا  املوجود بني 
هذه  خالل  الأهمية  بالغ  ويكت�صي  ذاته  حد  يف  �صروري 
يف  مناق�صته  طبعت  التي  الأحداث  �صوء  على  ال�صنة، 

املجل�س ال�صعبي الوطني.
ومفربكة،  مربجمة  كانت  التي  املوؤ�صفة  الأحداث  هذه 
ومفربكة،  مفتعلة  لأ�صباب  املعار�صة  يف  اإخواننا  طرف  من 
ممكن  عدد  اأكرب  جلب  وهي  املدى  بعيدة  اأهداف  لبلوغ 
وهي  املدى  ومتو�صطة  املقبلة،  لالنتخابات  الأ�صوات  من 
التموقع وال�صتثمار يف كل ثغرة وهفوة تركها هذا امل�صروع، 
بني  والتهويل  واخلوف  ال�صك  زرع  وهي  املدى  وق�صرية 
اأ�صف وحتفظ - على  اأو�صاط املواطنني؛ وما �صاعد - بكل 
اإي�صال احلجج امل�صللة للراأي العام، هو عدم تقدمي احلكومة 
وعدم  تارة،  املواد  بع�س  تخ�س  التي  الوافية  لل�صروحات 

حتمل امل�صوؤولية اجلماعية لأع�صاء احلكومة تارة اأخرى.
اأتذكر ما قاله ال�صهري حممد بو�صياف رحمه اهلل:  وهنا 

»اإىل اأين تذهب اجلزائر«؟
اأما ما يقوله املواطن اليوم، حني نلتقي به فهو: »اإىل اأين 
و�صلت اجلزائر«؟ و »يف اأية حمطة توجد«!؟ لأن هناك من 
اإنها تتحكم يف  يقول  البالد يف خطر وهناك من  باأن  يقول 
هطول املطر، وهنا من يقول اإن الت�صيب والتزوير والختال�س 
والتهريب هو ق�صاء وقدر، فالبد على احلكومة اليوم ب�صفة 
ب�صفة  املالية  ووزارة  خا�صة  ب�صفة  الأوىل  والوزارة  عامة 
اأخ�س، وبالتن�صيق مع الكل، اأن يقدموا لل�صعب اجلزائري 

تو�صيحات �صفافة و�صريحة فيما يخ�س كل التدابري:
عن  قيمتها  تزيد  التي  الجتماعية  التحويالت   -  1
والتعليم،  للرتبية  داعمة  تبقى  والتي  دج  مليار   1800
الجتماعي،  بالت�صامن  يتعلق  ما  وكل  وال�صكن  ال�صحة 
حتى الزيادات التي جاءت يف بع�س الر�صوم - يف احلقيقة - 
هي منذ �صنة 2000، مل تكن هناك زيادة، هذا ما خلق نوعا 

من الرتباك.
2 -  على احلكومة اأن تعلم املواطن اليوم اأكرث من اأي 

ال�صتهالك  ذات  املواد  يف  زيادة  ل  اأنه  على  م�صى  وقت 
له  يرّوج  ما  عك�س  هذا  وغريها،  واحلليب  كاخلبز  الوا�صع 
يف ال�صارع، على اأن هناك نية ورغبة يف جتويع ال�صعب، ونحن 
و�صل  حتى  امل�صعى،  هذا  مع  متواطئون  الأغلبية  كاأع�صاء 
الأمر بالبع�س اإىل توزيع منا�صري حتري�صية �صدنا، ولدي عينة 

من ذلك، وهنا لبد من مواجهة هذه الأكاذيب.
3 - نحن نعلم والكل يعلم، باأن اجلزائر فقدت 40 ٪ من 
50 ٪ من مداخيل  ال�صعبة، كما فقدت  بالعملة  مداخيلها 
ت�صيري  اأجل  من  امل�صروع،  هذا  يف  تدابري  فجاءت  اخلزينة، 
الو�صعية يف ال�صنوات املقبلة، وهنا اأ�صاأل احلكومة اإن كانت 
لها القدرة الكافية لتطبيقها يف امليدان، مع ه�صا�صة الت�صيري 

املوجودة هنا وهناك.
4 - فيما يخ�س املادة 71 والتعليقات حول �صالحيات 
طرف  من  الوطني  ال�صعبي  املجل�س  و�صالحيات  الرئي�س 
ال�صحة،  من  وعار  م�صوؤول  غري  كالم  اإنه  املالية؛  وزير 
 07 يف  املوؤرخ   ،17-84 رقم  القانون  من   22 املادة  لأن 
للحكومة  ترخ�س  املالية  بقوانني  واملتعلق   ،1984 جويلية 
القيام بتحويل العتمادات املالية، يف اإطار امليزانية امل�صّوت 
من  لبد  وهنا  الوطني،  ال�صعبي  املجل�س  طرف  من  عليها 
تو�صيحات اأخرى تخ�س هذه املادة من طرف ال�صيد الوزير، 

فالبد اأن يعيد �صرحها علينا �صرحا مف�صال.
5 - فيما يخ�س املادة 66 وما قيل يف �صاأنها حول رغبة 
ال�صيد  من  نريد  العمومية؛  املمتلكات  بيع  يف  احلكومة 
وبكل  عال  ب�صوت  يتكلم  اليوم،  قاله  ما  يكرر  اأن  الوزير 
الكربى،  العمومية  املوؤ�ص�صات  ت�صتثني  املادة  هذه  اأن  قوة  
كما اأنها ل تعني اإطالقا خو�ص�صة �صركة �صوناطراك، هذا من 
جهة، ومن جهة اأخرى جاءت هذه املادة املوجودة �صابقا يف 
املوؤ�ص�صات  خلو�ص�صة   ،2009 ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون 
ال�صغرى واملتو�صطة التي هي يف و�صعية �صعبة، بحيث قررت 
الدولة التنازل عنها بدل من حلها، وطبيعة هذا التنازل يبقى 
للجزائريني فقط دون غريهم، لأن الأجانب ل ميكن اإدراجهم 

اإل �صمن ال�صراكة يف حدود القاعدة 51-49.
مف�صال  �صرحا  تقدم  اأن  احلكومة  على  لبد   -  6
 )FCE( املوؤ�ص�صات  منتدى  عن  اجلزائري  لل�صعب  ووا�صحا 
وهوية  عدد  دورها،  �صالحيتها،  الهيئة،  هذه  عمل  وطبيعة 
الوطني  القت�صاد  على  تاأثريها  فيها،  املنخرطة  املوؤ�ص�صات 
يفهم  اجلزائري  ال�صعب  ترتك  ل  وم�صتقبال، حتى  حا�صرا 
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ظروف  يف  ال�صتثمار  حت�صني  اأخرى،  جهات  من  ويتمعن 
وحتاول دائما التموقع بني ال�صفوف.

وخال�صة قويل، اإين اأرى هذا القانون جزءا ل يتجزاأ من 
برنامج رئي�س اجلمهورية، عنوانه بعث الأمل، فنتمنى تطبيقه 
بكل �صرامة، وهنا اأختم لأقول: من كان ي�صاند الرئي�س من 
معدودات،  �صهور  اأو  ل�صنوات  تدوم  فهي  املنا�صب،  اأجل 
حية  فاجلزائر  اجلزائر،  اأجل  من  الرئي�س  ي�صاند  كان  ومن 
عليكم  وال�صالم  �صكرا  حاميها،  اهلل  لأن  كذلك  و�صتبقى 

ورحمة اهلل.

�صليماين؛  الكرمي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�صيد عبد املجيد بوزريبة.

الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  بوزريبة:  املجيد  عبد  ال�شيد 
اأ�صرف  ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

املر�صلني.
�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة الوزراء،
�صيداتي، �صادتي اأع�صاء جمل�س الأمة،

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

نناق�س م�صروع قانون املالية ل�صنة 2016، يف ظرف ي�صهد 
لي�صت  واجلزائر  وتذبذبا،  ا�صطرابا  العاملي  القت�صاد  فيه 
ال�صائد  بالو�صع  اقت�صادنا  يتاأثر  حيث  العامل،  عن  مبعزل 
ومنها  املالية،  الأزمة  بروز  ذلك  عن  ترتب  وقد  العامل  يف 
انخفا�س اأ�صعار املحروقات، مما اأدى اإىل تراجع مداخيلنا من 
 ٪ 50 بـ  40 ٪ وتراجع مداخيل  اخلزينة  بـ  ال�صعبة  العملة 
 ،2016 �صنة  النفط خالل  �صوق  على حت�صن  ول دللت 
مع  امل�صاريف  تكييف  العمومية  ال�صلطات  على  يفر�س  مما 
اخلارجية  ال�صتدانة  ا�صتباقي لجتناب  كاإجراء  املداخيل، 
�صندوق  خمالب  بني  ال�صقوط  من  ذلك  عن  يرتتب  وما 
امل�صا�س  حد  ت�صل  التي  القا�صية  واإمالءاته  الدويل  النقد 
الرئي�س -  القرار؛ كما يجب - �صيدي  اتخاذ  بال�صيادة يف 
وهو  األ  الأول،  اأهمية عن  يقل  اآخر ل  اإىل ظرف  الإ�صارة 
مع�صلة  اأ�صحى  الذي   الأمني،  والهاج�س  الإرهاب  خطر 
عاملية، خا�صة واأن حميط بلدنا على اأكرث من جهة مما يفر�س 
والب�صرية  املادية  الإمكانات  وتوفري  اليقظة  درجات  اأق�صى 

للت�صدي للظاهرة، كون الأمن وال�صتقرار ل يقدران بثمن، 
ول  اجلزائري،  واملواطن  للمجتمع  ا�صرتاتيجي  هدف  وهما 
الوطنية  امل�صاحلة  بتدابري  والتنويه  الإ�صادة  اإل  هنا  ي�صعنا 
التي ح�صنت اأمتنا من هذا الداء اخلبيث؛ والتحية والتقدير 
جلي�صنا وخمتلف اأ�صالك الأمن الذين ل يدخرون جهدا يف 

مقاومة همجية وغدر الرهاب.
�صيدي الرئي�س،

والتعقيد،  ال�صعوبة  البالغة  املعطيات  هذه  ظل  يف 
التي   2016 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  ت�صورات  جاءت 
التنمية وحتقيق  الدول يف موا�صلة  بو�صوح م�صعى  تعك�س 
احلفاظ على  مع  التطور الجتماعي،  ال�صتمرارية يف دعم 
ال�صتقرار املايل لبلدنا والتحكم اأكرث يف اآليات متويل جتارتنا 
تنفيذ  وموا�صلة  الدولة  ميزانية  موارد  وحت�صني  اخلارجية 
وهي  والجتماعية؛  القت�صادية  التنمية  برامج  خمتلف 
املالية  ملواردنا  الأمثل  ال�صتغالل  جهة  من  تعزز  تدابري 
القت�صاد  وتنويع  تفعيل  ثانية  النفقات، ومن جهة  وتر�صيد 
الوطني للحد تدريجيا من التبعية �صبه الكاملة للمحروقات، 
وذلك من خالل اإ�صالحات مفادها تقوية الإنتاج الزراعي 
الأول  املقام  يف  املحلي  الطلب  تغطية  ق�صد  وال�صناعي، 

وتقلي�س فاتورة ال�صترياد.
�صيدي الرئي�س،

حتمل  ا�صتمرار  يقت�صي  القت�صاد  ومنطق  احلكمة  هل 
ظل  ويف  داخليا  املتوفرة  املالية  املعطيات  ظل  يف  الدولة، 
بع�س  تعي�صه  الذي  الف�صل  احلايل،  العاملي  القت�صاد 
طرف  من  تبعاته  حتمل  وموا�صلة  العمومية  املوؤ�ص�صات 
القت�صادية  املوؤ�ص�صات  اأن  حني  يف  العمومية،  اخلزينة 
وجدت يف الأ�صل خللق القيمة امل�صافة، لذلك فاإن تدابري 
العمومية  املوؤ�ص�صات  راأ�صمال  فتح  بخ�صو�س   66 املادة 
للبحث عن م�صادر  اإمنا جاء  لل�صراكة،  واملتو�صطة  ال�صغرية 
متويل املنظومة القت�صادية واإ�صراك اخلوا�س يف تنمية وتطوير 
على  القادرة  غري  القت�صادية  العمومية  املوؤ�ص�صات  قدرات 
به  معمول  اإجراء  وهو  الن�صاط،  موا�صلة  على  ول  املناف�صة 
الوطني  الراأ�صمال  يف  ي�صب  كونه  العامل،  دول  كافة  يف 
ولي�س الأجنبي، وعليه فاجلدل الذي اأثري حول هذه املادة 
والت�صويق  الت�صليل  خانة  يف  اإل  ي�صب  ل  املواد  وبع�س 
الإيديولوجي؛ فالت�صدي بعقالنية لرتاجع املداخيل جراء 
واحلكمة  بال�صرامة  اإل  يتاأتى  ل  املحروقات  اأ�صعار  انهيار 
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وح�صن التدبري، بعيدا عن املزايدات وزرع الإحباط الذي 
التحويالت  يف  الزيادات  حقيقة  اأمام  حتما  �صيتال�صى 
لتبلغ   2015 ب�صنة  مقارنة   ٪ 9 بـ  قدرت  التي  الجتماعية 
كما  املواطن؛  ل�صالح  الدولة  من  كدعم  دج،  مليار   1800
اأن التجميد مل مي�س قطاعات ال�صكن، التعليم، ال�صحة؛ مع 
الإ�صارة هنا اإىل �صرورة مراجعة نظام الدعم وجعله يقت�صر 

على الطبقات املعوزة ل غري.
جاء   ،2016 ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  اإن  الأخري،  يف 
للموؤ�ص�صات  موجه  حتفيزي،  جمركي،  جبائي،  بنظام 
ال�صناعية النا�صئة، وذلك بغية و�صع قاعدة �صناعية اإنتاجية 
وطنية، كما اأنه يعزز ثقة امل�صتثمر باملناخ القانوين القت�صادي 

الذي توفره وترعاه الدولة اجلزائرية.
يف الأخري، اإ�صمح يل �صيدي الرئي�س، اأن اأرفع ان�صغال 

حمليا خا�صا بولية جيجل يف ب�صع ثواين.
اإ�صارة  باإعطاء  النقل  وزير  ال�صيد  قام  الأخرية،  املدة  يف 
انطالق اأول رحلة نقل بحري مابني اجلزائر العا�صمة وبجاية، 
كما اأف�صح عن املخطط الوطني لهذه العملية التي م�صت 
7 وليات وا�صتثنى جيجل، علما اأن هذه الولية تعترب من 
اأكرث الوليات ال�صاحلية عزلة، نتمنى من ال�صيد الوزير اأن 
اهلل  وبارك  ال�صتماع  ح�صن  على  و�صكرا  هذا،  ي�صتدرك 

فيكم.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد املجيد بوزريبة؛ اأظن 
اأننا قد ا�صتنفدنا عددا ل باأ�س به من الراغبني يف التدخل، 
واأرى اأن نوقف اجلل�صة عند هذا احلد ون�صتاأنفها على ال�صاعة 

الثالثة بعد الزوال؛ �صكرا لكم واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف منت�شف النهار والدقيقة الأربعني
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حم�شر اجلل�شة العلنية الثانية ع�شرة
املنعقدة يوم الإثنني 2 ربيع الأول 1437

املوافق 14 دي�شمرب 2015 )م�شاء(

الرئا�شة: ال�صيد حممد لزهر �صحري، نائب رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير املالية؛  

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، املكلف بامليزانية وال�صت�صراف؛  
- ال�صيد وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛  

- ال�صيدة وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال؛  
- ال�صيد وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري؛  

- ال�صيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية وال�صياحة   وال�صناعة التقليدية املكلفة بال�صناعة التقليدية؛  
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة الثالثة
والدقيقة الع�شرين م�شاء 

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

بعد الرتحيب بال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة والوفد 
املرافق لهم؛ ن�صرع الآن يف موا�صلة اأ�صغالنا اخلا�صة بالنقا�س 
من طرف ال�صيدات وال�صادة الأع�صاء حول م�صروع القانون 

املت�صمن قانون املالية ل�صنة 2016.
ومن دون اإطالة، اأحيل الكلمة اإىل ال�صيد جمال قيقان، 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد جمال قيقان:  ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على نبيه الكرمي.

ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
بعني  ياأخذ  حذرا،   2016 ل�صنة  املالية  قانون  يعترب 
احلفاظ  ويكر�س  وقوعها،  املمكن  التحولت  كل  العتبار 

القطاعات  جميع  يف  للدولة  الجتماعية  املكت�صبات  على 
ذات ال�صلة بالن�صغالت اليومية للمواطنني.

ولقد اأحدث هذا امل�صروع ا�صتياء لدى البع�س، ب�صبب 
املواطنني  نفو�س  يف  الياأ�س  زرعت  خطرية  ت�صريحات 
احلقيقة  يف  لكن  ال�صيا�صيني،  بع�س  طرف  من  الب�صطاء، 
الجتماعية  للتحويالت  املوجهة  املالية  العتمادات  اأن 
ال�صحة،  قطاعات:  يف  خا�صة  النظر  اإعادة  اإىل  تتعر�س  مل 
ال�صكن، الرتبية، التعليم العايل والبحث العلمي، ال�صمان 
الجتماعي واحلماية املدنية، والدعم املوفر لت�صغيل بجميع 

اأطيافه.
�صيدي رئي�س اجلل�صة، 

من  ك�صابقيه  حقيقة   2016 املالية  قانون  م�صروع  اإن 
اقت�صادية  اأو  مالية  اأزمة  م�صروع  ولي�س  املا�صية،  ال�صنوات 
كما يقول البع�س، واإمنا هو م�صروع يقرتح تر�صيد النفقات 
خلق  اإىل  تهدف  تدابري  يقرتح  كما  وعقلنتها،  العمومية 
الرثوة عرب اإيجاد اآليات الإنتاج يف جميع القطاعات وترقية 
حقيقية لال�صتثمار، وهنا يجب دعم ال�صتثمار وا�صتئ�صال 
كل العوائق التي تكبح انطالقه يف كل القطاعات، ل�صيما 
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يف القطاع املايل والعقار ال�صناعي الذي يرافقه الدعم غري 
بحماية  يتعلق  فيما  خ�صو�صا  الدولة،  طرف  من  املبا�صر 

املنتوج الوطني.
ن�س  يف  الواردة  التدابري  ترافقه  ال�صتثمار  ت�صجيع  اإن 
القانون، من اأجل دعم الفالحة وال�صيد البحري، ويف هذا 
اأ�صبح  الفالحي  القطاع  على  الرهان  فاإن  بالذات  املجال 
يف  القت�صادي  النمو  ل�صمان  والأمثل  الوحيد  ال�صبيل 
اجلزائر؛ ول يتحقق هذا الأمر اإل بالتخلي عن املمار�صات 
املجال  هذا  ويف  احلديثة،  بالتقنيات  وا�صتبدالها  القدمية 
بالذات فاإن الدولة تخ�ص�س �صنويا غالفا ماليا معتربا لفائدة 
ال�صتثمار الفالحي، خا�صة دعم �صعبتي احلليب واحلبوب 
ودعم اقتناء املواد الفالحية من دون فوائد، ومن هذا اجلانب 
اأدعو احلكومة اإىل تو�صيع رقعة امل�صاحات الفالحية املمنوحة 
الفالحني  هوؤلء  ومتكني  الفالحي،  املجال  يف  لال�صتثمار 
مع  احلديثة،  الفالحة  بطرق  خا�صة  تكوينية  دورات  من 

ال�صتثمار يف معارف وخربات امل�صتثمرين الأجانب.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

زميالتي، زمالئي،
اإن اإجراءات العقلنة والرت�صيد الواردة يف هذا امل�صروع، 
اإ�صافية  موارد  توفري  اإىل  الرامية  اجلبائية  التدابري  وبع�س 
الأ�صواق  يف  النفط  اأ�صعار  تراجع  جراء  فقد  ما  لتعوي�س 
العاملية، واقع ينبغي التكيف معه وجتاوز تداعياته باأقل قدر 
هزة،  مبثابة  الإجراءات  هذه  تعترب  كما  اخل�صائر،  من  ممكن 
ولنخطو  �صواعدنا  عن  لن�صمر  لنا  حافزا  تكون  اأن  يجب 
اخلطوات الالزمة يف الطريق ال�صحيح، من اأجل التخل�س 
املنتجة،  القطاعات  للمحروقات وال�صتثمار يف  التبعية  من 
البديل الأمثل  كال�صناعة وال�صياحة والفالحة والتي متثل 

الذي ي�صاهم يف خلق الرثوة وتوفري منا�صب ال�صغل.
الجتماعية  باملكت�صبات  امل�صا�س  عدم  بقوة  نثمن  اإننا 
املحققة ل�صالح املواطنني، وهذا ما يوؤكد قدرة اجلزائر بحنكة 
�صيا�صة  تبني  اجلمهورية، على  رئي�س  فخامة  وبقيادة  اأبنائها 
حكيمة ومتوازنة، حتافظ على ما حققته من مكت�صبات ل�صالح 
الفئات الجتماعية اله�صة، يف اإطار الدولة الجتماعية التي 
تظل من الثوابت الوطنية وخط اأحمر ل ميكن الرتاجع عنه 

اأو امل�صا�س به باأي �صكل من الأ�صكال.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

زميالتي، زمالئي،

اإن الأزمة تلد الهمة ول يت�صع الأمر اإل اإذا �صاق وبعد 
الع�صر ي�صر.

- األ نتذكر ال�صنني العجاف التي مرت بها بالدنا؟
الدويل  النقد  �صندوق  واإمالءات  �صروط  نتذكر  األ   -

علينا؟
- األ نتذكر غ�س ب�صر اأقرب اأ�صدقائنا واإدارة ظهورهم لنا؟
وا�صتخال�س  عرب  مبثابة  هي  الت�صاوؤلت  هذه  كل 
للدرو�س، يجب األ نن�صى ولبد األ نن�صى، فلنطو ال�صفحة 
ت�صاعدي  منحنى  يتطلب  املرحلة  ولتجاوز هذه  منزقها،  ول 
لقت�صادنا الوطني، ن�صارك فيه جميعا دون اإق�صاء، والعمل 
لت�صحيح  وال�صيا�صية،  الجتماعية   اأطيافنا  مبختلف  �صويا 
الروؤى املنتهجة، واأن تكون هاته الهزات فر�صة للم ال�صمل 
ونفكر يف م�صتقبل  والياأ�س،  الت�صاوؤم  والتاآزر والبتعاد عن 

زاهر لنا ولالأجيال القادمة.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

ال�صيد وزير املالية،
األ  بوليتي،  خا�صة  املحلية،  الن�صغالت  بع�س  لدي 
بع�س  عن  التجميد  رفع  يف  وتتمثل  امل�صيلة،  ولية  وهي 

امل�صاريع الهامة، خا�صة منها:
- املرافق الريا�صية اجلوارية البلدية وهي مرافق �صبانية.

- الهياكل الرتبوية مبختلف اأنواعها.
ور�صوله  ف�صريى اهلل عملكم  اعملوا  تعاىل: {وقل  قال 
اإىل عامل الغيب وال�صهادة فينبئكم مبا  واملوؤمنون و�صرتدون 
الكرمي،  ر�صوله  وبلغ  العظيم،  اهلل  �صدق  تعملون}،  كنتم 
تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  الإ�صغاء  على  �صكرا 

وبركاته.

قيقان؛  جمال  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
والكلمة الآن لل�صيد مهني غري�صي، فليتف�صل م�صكورا.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  غري�شي:  مهني  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء.

�صيدي رئي�س املجل�س املوقر،
ال�صادة الوزراء املحرتمون،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س املوقر،
اأ�صرة الإعالم.

نلتقي اليوم، �صيدي الرئي�س، ملناق�صة قانون املالية ل�صنة 
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وال�صعوبات  املحروقات  مداخيل  تراجع  ظل  يف   ،2016
ا�صتثناء،  دون  للبرتول،  امل�صدرة  الدول  تواجه  التي  املالية 
ومنها اجلزائر، دون اأن نن�صى التحديات الإقليمية والدولية 
واإفرازاتها الأمنية وال�صيا�صية وتداعياتها الجتماعية؛ واأمام 
هذا الو�صع ال�صعب كان من ال�صروري  اأن تتخذ احلكومة 
النفقات  اأجل تر�صيح  جمموعة من الإجراءات، وهذا من 
مدعوما  التوجه  هذا  تعزيز  ويكون  ال�صتهالك،  وتر�صيد 
بتن�صيط وتو�صيع القت�صاد الوطني، وذلك للحد من التبعية 
متنوع،  اإنتاجي  اقت�صاد  يف  والدخول  املحروقات،  لقطاع 
وتد�صني مرحلة ما بعد البرتول؛ ول�صك اأن قطاع الفالحة 
لالقت�صاد  ا�صرتاتيجية  قطاعات  وال�صياحة  وال�صناعة 
الوطني، مع مرافقة ذلك بالإطار القانوين الفعال واملنا�صب.

�صيدي رئي�س اجلل�صة،
على  اقت�صادها  يقوم  التي  النفطية  الدول  جميع  اإن 
يف  اخللل  هذا  ملواجهة  تدابري  اتخذت  قد  املحروقات، 

ميزانيتها.
تتخذ  اأن  لبد  الدول،  هذه  من  دولة  واجلزائر  لذلك 
الإجراءات الالزمة ملواجهة الظرف ال�صعب، حتى ل اأقول 
التجمع  فنحن يف  الأ�صا�س  القت�صادية، وعلى هذا  الأزمة 
الوطني الدميقراطي، نبارك كل هذه الإجراءات التي جاءت 
يف م�صروع قانون املالية ل�صنة 2016، مع حر�صنا على حماية 
ي�صتحقه،  ملن  الدعم  واإعطاء  اله�صة  الجتماعية  الفئات 
ويف  البع�س  مايروجه  عك�س  وعلى  الأ�صا�س  هذا  وعلى 
جمال التحويالت الجتماعية، ننوه بدور احلكومة والدولة 
اجلزائرية التي مل تتخل عن �صيا�صتها الجتماعية، اإذ ت�صل 
التحويالت الجتماعية يف ميزانية الدولة ل�صنة 2016 اإىل 
مليار دج، اأي مايعادل 9.8 ٪ من الناجت الداخلي   1840.5
اخلام، م�صجلة بذلك زيادة بن�صبة 7.5 اأي + 128.78 مليار 
دج، مقارنة مع توقعات قانون املالية التكميلي ل�صنة 2015.

�صيدي الرئي�س،
اإن م�صروع قانون املالية ل�صنة 2016، ل ميكن اأن يزايد 
عليه اأحد، كما ل ميكن لأحد اأن ي�صكك يف وطنية احلكومة 
اأو النواب، فاملعار�صة من حقها اأن تعار�س، كما اأن الأغلبية 
وت�صادق  القوانني  مترر  لكي  العامل  برملانات  يف  موجودة 

عليها.
ورحمة  عليكم  وال�صالم  اجلل�صة،  رئي�س  �صيدي  �صكرا 

اهلل تعاىل وبركاته.

غري�صي؛  مهني  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�صيد م�صعود بودراجي، فليتف�صل.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  بودراجي:  م�شعود  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س اجلل�صة،
ال�صيد وزير املالية،

ال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

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

تاأتي مناق�صة قانون املالية ل�صنة 2016 يف ظروف خارجية 
وداخلية.

انخفا�س  اأزمة  فهناك  اخلارجي،  ال�صعيد  يخ�س  فيما 
اأ�صعار النفط، وماجاء بعدها من انخفا�س احتياطي ال�صرف 
وتقل�س موارد اخلزينة العمومية؛ اأما على ال�صعيد الداخلي 
فهناك حتديات املطالب الجتماعية املتزايدة، وكذا التزامات 
�صمن  املدرجة  النمو  دعم  خمططات  امل�صاريع،  موا�صلة 
برنامج 2014 ـ 2019، وكل هذه املعطيات جعلت ظروف 

مناق�صة قانون املالية ل�صنة 2016 تتميز بخ�صو�صيات.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

بها  جاء  التي  والت�صريعية  واجلبائية  املالية  اجلوانب  اإن 
املحلية  التنمية  جلانب  التطرق  من  تعفينا  ل  املالية،  قانون 
هذه  يف  طرحه  يف  اأرغب  ما  وهذا  عليها،  ال�صوء  وت�صليط 

املنا�صبة.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

واأ�صتغل وجود معايل وزير املالية بيننا اليوم، لإعادة طرح 
الريفية،  والتنمية  للفالحة  التابعة  البنكية  الوكالة  م�صكل 
ولية  العذاورة؛  �صاللة  مبدينة   1994 �صنة  غلقها  مت  التي 
املدية، حيث �صبق يل اأن طرحت هذا الن�صغال، يف �صكل 
املالية  وزير  على   ،2011 مار�س   24 بتاريخ  �صفوي،  �صوؤال 
العامة  باملديرية  الوكالة  ت�صجيل هذه  اأكد  والذي  ال�صابق، 
وكالة  �صابع  تكون  حتى  الريفية،  والتنمية  الفالحة  لبنك 
وت�صمح  الفالحي  القطاع  تطوير  يف  ت�صاعد  املدية،  بولية 

ل�صكانها بال�صتفادة من خدمتها.
ال�صيد وزير املالية،

الوكالة  هذه  فتح  اإعادة  منعت  التي  الأ�صباب  ماهي 
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البنكية رغم وعود الوزير؟
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

اإن قرار غلق الطريق الوطني رقم 01 منذ �صنني، اأجرب 
م�صتعمليه على اللجوء اإىل ا�صتعمال الطريق رقم 60 "اأ"، 
اأكرث  الثقيل  اأن هذا الأخري مل يكن موؤهال للوزن  وبحكم 
فاأ�صبح ي�صكل  اإىل اهرتائه وتدهوره،  اأدى  مما  20 طن،  من 

خطرا على م�صتعمليه وبات اإ�صالحه اأكرث من �صروري.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

مابني  الرابط  العليا،  اله�صاب  طريق  م�صروع  كان  لقد 
املدية  ولية  بجنوب  مرورا  مليانة،  وخمي�س  بوعريريج  برج 
ل�صكان  بالن�صبة  انتظاره  طال  حلما  امل�صيلة،  ولية  و�صمال 
والجتماعية  القت�صادية  لفوائده  بالنظر  املناطق،  تلك 
اأن  اإل  بها،  مير  التي  املناطق  تنمية  يف  ودوره  منه،  املنتظرة 
تاأخر انطالق هذا امل�صروع الذي بداأت درا�صته �صنة 2002، 
زرع الإحباط يف النفو�س، وهنا اأت�صاءل عن هذه الأ�صباب؟ 

وهل ميكن جت�صيدها على اأر�س الواقع؟
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

�صيدي الوزير،
ولية  يف  وواحد  امل�صيلة،  ولية  يف  واحد  �صدين:  اإن 
رحمه  بومدين  هواري  الراحل،  الرئي�س  فرتة  منذ  املدية، 

اهلل، مل يكتمال حلد الآن ومازالت الأ�صغال جارية.
لقد تكلم هواري بومدين رحمه اهلل يف ذلك الوقت عن 
متيجة  �صت�صبح  �صليمان  بني  اإن  فقال:  �صليمان  بني  �صد 
الثانية، وكل النا�س يعرفون اأن بني �صليمان يف حكم هواري 

بومدين، �صت�صبح متيجة الثانية. 
بخ�صو�س �صد واد حلم، التابع اإداريا لولية امل�صيلة 
ـ  �صيدي رئي�س اجلل�صة، �صيدي الوزير ـ يف 2015 جاء وزير 
املوارد املائية لهذا ال�صد وكان الولة الثالثة: وايل امل�صيلة 
املقاول  ذهب  ذهبوا،  وبعدما  البويرة،  ووايل  املدية  ووايل 
اأي�صا، لكن الأمور لزالت على حالها! علما اأن لهذا ال�صد 
قطاع  تطوير  اإن  بل  باملنطقة،  والري  الفالحة  بقطاع  ارتباطا 
الفالحة هناك مرهون به، اإل اأنه بات بحاجة ما�صة لالإ�صالح 
يف  الثالثة  والولة  الوزير  معاينة  حمل  كان  وقد  والرتميم، 
ينطلق ل  فلم  الن�صغال لزال حوله  اأن  اإّل  الوقت،  ذلك 
من حيث ترميمه ول اإ�صالحه وهذا مايدعونا للت�صاوؤل عن 

عدم انطالقه حلد ال�صاعة؟
هذا ما اأردت اأن اأ�صاهم به يف اإثراء مناق�صة قانون املالية 

ل�صنة 2016، �صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم 
ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد م�صعود بودراجي؛ 
واأحيل الكلمة الآن اإىل ال�صيد عبد القادر قا�صي، فليتف�صل 

م�صكورا.

ال�شيد عبد القادر قا�شي: �صكرا لل�صيد رئي�س اجلل�صة؛ 
على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  بعد 
اأ�صرف املر�صلني، �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه ومن واله 

باإح�صان اإىل يوم الدين؛
ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،

ال�صيدتان الوزيرتان املحرتمتان،
ال�صادة الوزراء املحرتمون،

اأيتها الزميالت، اأيها الزمالء،
اأ�صحاب الأقالم وال�صوت وال�صورة،

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

فالون.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

بودي قبل كل �صيء اأن اأ�صكر الطاقم احلكومي والوزير 
الأول، على كل املجهودات التي بذلوها، من خالل تقدمي 
هذه امليزانية اأو م�صروع هذا الن�س القانوين مليزانية 2016.

خالل  من  امليدان،  يف  تكر�صت  املجهودات  هذه 
�صابقا  وعرفتها  تعرفها  التي  الجتماعية  التحويالت 
وهناك،  هنا  مايقال  كل  عن  بعيدا  اأي�صا،  اليوم  و�صتعرفها 
الأخ  كلفنا  قد  ال�صيا�صي  اجلانب  من  اإنه  بالقول  واأكتفي 
اأتطرق  رئي�س الكتلة للتعبري عن هذا املوقف؛ وبالتايل فاأنا 

للجانب التقني والتقني املحا�صباتي البحت.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

 8 يقارب  مبا   امليزانية  نفقات   2016 يف  احلكومة  تتوقع 
لنفقات  مليار دج   4000 منها  مليار دج،   7984 اأو  ماليري 
بانخفا�س  اأي  التجهيز،  لنفقات  الت�صيري و3000 مليار دج 

يقارب 10 ٪ مقارنة ب�صنة 2015.
امل�صكل املطروح ـ معايل الوزير، زميالتي، زمالئي ـ 
ل يكمن يف تخفي�س هذه النفقات بحجم 10 ٪، واإمنا ينبغي 
غري  الجتماعية  التحويالت  �صيا�صة  يف  كلية  النظر  اإعادة 
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منتجة  موارد غري  تعطينا  اأو  ت�صخما  �صتعطينا  التي  املربرة، 
التي تعرفها  الو�صعية احلرجة  نزيد من  املداخيل؛ وبالتايل 
اأ�صعار  انخفا�س  اإىل  دائما  الرجوع  دون  الدولة،  ميزانية 
البرتول، لبد اأن ن�صع حدا لهذه التحويالت الجتماعية 

والتي مفادها اأنها غري منتجة املداخيل.
مليار   4000 بحوايل  اإيرادات  امل�صروع  نف�س  يتوقع  كما 
خف�س  الإرادي،  للدينار  خف�س  �صيا�صة  فاإن  وعليه  دج؛ 
الدينار ال�صيا�صي يبقى ل معنى له، مبا اأن العملة اجلزائرية 
بالقدرة  امل�س  وبالتايل  خلف�صها،  لداعي  بحتة  وطنية  هي 
ال�صرائية للمواطن، دون مداخيل اإ�صافية اأو دون مداخيل 

تاأتي بالأرباح للوطن ولل�صعب اجلزائري.
على �صعيد القت�صاد الكلي، يتوقع م�صروع القانون منوا 
بـ 4.6 ٪ ويتوقع احتياطيا ل�صندوق �صبط الإيرادات بقيمة 
احلقيقة،  جانب  الرقم  هذا   ،2016 نهاية  يف  مليار   1799
ل�صبب اأنه يف قانون �صبط الإيرادات ل�صنة 2013 كان هناك 
ر�صيد مدين اأو عجز لي�س على وثائق املحا�صبية واإمنا على 
املداخيل الفعلية على م�صتوى اخلزينة، عجز يقدر بـ 12 ٪ 

من املداخيل الفعلية للجزائر خارج املحروقات.
الوقت  اأن  مبا  ـ  الرئي�س  �صيدي  ـ  املحلي  للجانب  اأعود 
داهمني، ففي وليتنا، بغ�س النظر عما يتعلق بهذا امل�صروع، 
من  املنطقة  هذه  ا�صتفادت  بال�صبط،  تكجدة  منطقة  ويف 
م�صروع لت�صليح امل�صاعد الكهربائية منذ 3 �صنوات، ومنذ 
مل  العالقة  ذات  املعنية  والوزارة  م�صجل  وامل�صروع  ذلك 
ننمي  كيف  اجلزائر  �صيا�صة  يف  نفكر  ولزلنا  فيه،  تنطلق 

الريا�صة وال�صياحة!؟ هذان التفكريان.. 

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد عبد القادر قا�صي؛ 
فليتف�صل  عياد،  اأحمد  ال�صيد  اإىل  الآن  الكلمة  اأحيل 

م�صكورا.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  �صكرا؛  اأحمد عياد:  ال�شيد 
حممد  �صيدنا  املر�صلني،  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة 

وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء،
زميالتي الف�صليات، زمالئي الأفا�صل،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
القانون  هذا   ،2016 ل�صنة  املالية  قانون  نناق�س  ونحن 
غرينا  دون  حبانا  اهلل  اإن  القول  اأريد  جدا،  الهام  الهام، 
برثوات طبيعية كثرية و�ص�صاعة اأر�س  وتنوع مناخ وجمال 

ت�صاري�س منفرد النظري.
دول  باقي  عن  ميزنا  جيو�صرتاتيجي،  مبوقع  اهلل  حبانا 
مثيل  ل  باأيدينا  �صنعناهما  وتاريخ  بثورة  اهلل  حبانا  اإفريقيا، 
قلما  وكفاءة  بقدرة  يتميز  ب�صري،  بعن�صر  اهلل  حبانا  لهما، 
 10 من  اأكرث  دامت  مالية،  ببحبوحة  اهلل  وحبانا  جندها، 

�صنوات، فماذا �صنعنا بكل هذا؟
و�صعا  اأ�صّوق  اأن  ول  مت�صائما  اأكون  اأن  لاأريد  وهنا 
�صوداويا ول اأن اأتنكر للكثري من الإجنازات؛ اأقول ل اأتنكر 
حمالت  هذا  بكل  اأجنز  ولكن  الإجنازات،  من  للكثري 
دور  الرئي�س!  حمالت  �صميناها  بلدية،  كل  يف  مهجورة 
وباأموال  مهرتئة  اأ�صال  اأجنزت  طرق  ل�صيانة  خاوية  �صيانة 
الإ�صمنت  وغر�صنا  يثمر،  ل  اأين  النخيل  غر�صنا  خيالية! 
اأين يثمر ال�صجر! حّجرنا بطريقة اأو باأخرى ربع مليون اإطار! 
والطريق   2 و�صوناطراك   1 و�صوناطراك  اخلليفة  ق�صية  اأجنزنا 
املال  اأن  اأبنائنا  اأذهان  يف  وغر�صنا  الف�صاد  وعممنا  ال�صيار! 
�صيا�صة  باتباع  والتكالية  الك�صل  علمناهم  مباح!  العام 

)ANSEJ-ANJEM-CNAC( ...اإلخ!

الدولرات  ماليري  الدويل  النقد  �صندوق  اأقر�صنا 
لنهتدي يف الأخري، وهنا يح�صرين  اإفريقيا،  وم�صحنا ديون 
مقال الإ�صكاين الفرن�صي األفريد ن�صرت �صنة 1952، اأطلق 
فيه ولأول مرة اإ�صم الدول النامية اأو ال�صائرة يف طريق النمو، 
�صيدي  ـ  اأبطيئون نحن  �صائرون،  ونحن  الوقت  ومنذ ذلك 
الرئي�س ـ اأم �صللنا الطريق؟! نعم اهتدينا اإىل اأن احلل هو 
النتقال من النقي�س اإىل النقي�س، ودون �صابق اإنذار، وحتت 
�صغط النخفا�س احلاد ل�صعر النفط وتدهور قيمة الدينار، 
مل ت�صفع لنا تطمينات معايل الوزير الأول للتي اأطلقها اأثناء 
عر�س خمطط عمل احلكومة ول �صندوق �صبط الإيرادات 
الذهب،  اأو احتياطي  الوطني  ال�صرف  ول حتى احتياطي 
لنجد اأنف�صنا خمريين بني الذهاب اإىل املجهول اأو الر�صى 
وتعتمد  بال�صعف،  اإيراداتنا  جاوزت  التي  النفقات  مبيزانية 
وت�صقيف  مواد  عن  الدعم  ورفع  الر�صوم  يف  زيادات  على 

اأخرى؛ وفيما يلي باخت�صار بع�س هذه املواد:
-املادة 05: رفع الر�صم العقاري باأربعة اأ�صعاف يف حالة 
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تاأخر الإجناز.
-املادة 08: هذه املادة ميكن اأن ت�صرد عائالت مب�صادرة 

م�صاكنهم بحجة اأن رب العائلة مدين �صريبيا.
ال�صنوية  الق�صيمة  لتعريفة  ملحوظ  ارتفاع   :09 -املادة 

لل�صيارات.
 ٪ 7 من  امل�صافة  القيمة  على  الر�صم  رفع   :14 املادة   -
اإىل 1 ٪ بالن�صبة حلفاظات البالغني، الغاز الطبيعي، والطاقة 

الكهربائية بالت�صقيف.
-املادة 15: رفع الر�صم على املنتوجات البرتولية.

الكثري  على  �صتوؤثر  الذكر،  الآنفة  الزيادات  هذه  كل 
لها  و�صيكون  والنقل،  والفالحية  ال�صناعية  املجالت  من 
ظل  يف  خا�صة  للمواطن،  ال�صرائية  القدرة  على  �صلبي  اأثر 
وطاأة  اأكرث  طبعا  و�صتكون  الدينار،  لقيمة  امل�صتمر  التدهور 
وارتفاع  ال�صيف  ولطول  امل�صافات  لبعد  اجلنوب،  على 

حرارته.
وهنا ـ �صيدي الرئي�س ـ اأحتدى اأيا كان اأن ياأتينا بفاتورة 
باجلنوب،  مواطن  لأب�صط  اأقول  باجلنوب،  مواطن  لأب�صط 
هنا ل  الت�صقيف  وبالتايل  كيلوواط/�صاعة؛   250 لتتجاوز 

معنى له، اإل اإذا كان هناك متييز مق�صود!
اأما فيما يخ�س املادة 62، اأي املادة 66، اأت�صاءل هنا كيف 
العمومية؟  للموؤ�ص�صات  الجتماعي  الراأ�صمال  فتح  يكون 
الأ�صهم،  66 ٪ من  امل�صتثمر لأول وهلة على  وكيف يحوز 
اأمام  امللف  يرفع  اأن  قبل  مالكا  لي�صبح  املوؤ�ص�صة  ثلثي  اأي 

جمل�س م�صاهمات الدولة؟ 
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

 5 وبعد  املوؤ�ص�صة،  اأ�صهم  ثلثي  ي�صرتي  امل�صتثمر  هذا 
لي�صرتي  الدولة  م�صاهمات  ملجل�س  امللف  يرفع  �صنوات 

الثلث الباقي.
يف احلقيقة، اأنا اأقول هنا اإن قرار املجل�س حت�صيل حا�صل، 

لأن امل�صتثمر )بني قو�صني( ا�صتحوذ على ثلثي املوؤ�ص�صة.
بالتقييم  ال�صهم؟  �صعر  يحدد  كيف  اأخرى  ناحية  من 
ل  وملاذا  املعنية؟  العمومية  املوؤ�ص�صات  ماهي  املزايدة؟  اأم 
ت�صتثنى املوؤ�ص�صات ال�صيادية �صراحة؟ خالل عر�س ال�صيد 
اأ�صا�صي  قانون  لديها  املوؤ�ص�صات  هذه  اأن  اإىل  اأ�صار  الوزير، 
�صيدي  ـ  لالطمئنان  ولكن  املال،  راأ�س  فتح  من  يحميها 
اجلهة  هي  ومن  القانون؟  هذا  يعد  كيف  اأت�صاءل  ـ  الوزير 

املخول لها اإعداده؟

ومن ناحية اأخرى، األ ي�صر هذا با�صتقرار برامج القطاعات 
الوزارية الأخرى، لكي ل اأقول تعديا على �صالحياتهما؟ 
املعنية؟  العمومية  املوؤ�ص�صات  ماهي  قلت  قد  كنت  عفوا، 
جتربة  تكن  امل  ال�صيادية؟  املوؤ�ص�صات  ت�صتثنى  ل  وملاذا 
اخلو�ص�صة يف الت�صعينيات فا�صلة؟ اأو مل تكن جتربة احلجار 
تقّيد �صراحة،  اإذا مل  املادة  احلقيقة هذه  لنتعظ؟ يف  كافية 
بتاأميم  اأن نفتخر  ـ بعد هذا  الرئي�س  ـ �صيدي  لنا  فال يحق 

املحروقات.
املادة 67: ت�صمح هذه املادة لل�صيد وزير املالية بتجميد 

اأو اإلغاء اأي اعتماد.
األ ترون معي ـ �صيدي الوزير املحرتم ـ اأن هذا ـ اإ�صافة 
اإىل اأنه جتاوز ل�صالحيات املجل�س ـ اإقرار بعدم وجود نظرة 
ا�صت�صرافية وا�صحة، ت�صمح لنا بو�صع ميزانية �صنوية م�صتقرة؟ 
القطاعات  برامج  با�صتقرار  األ ي�صر هذا  اأخرى  ناحية  ومن 

الوزارية الأخرى كي ل اأقول تعديا على �صالحياتها؟
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

الإجراءات  بع�س  اأقول  الإجراءات  بع�س  نثمن  اإذ 
وجلب  لت�صجيع  ال�صريبيبة،  والت�صهيالت  التحفيزية 
الوطني  بالقت�صاد  الن�صو�س  اأن  نوؤكد  اأننا  اإل  امل�صتثمر، 
اأكرث وتذليل جميع  يتطلب منا ـ قبل كل �صيء ـ �صفافية 
القوانني �صد  تطبيق  والإ�صرار على  البريوقراطية  العقبات 

ول�صالح امل�صتثمر..

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد اأحمد عياد؛ الكلمة 
الآن لل�صيد زوبري طواف�صية، فليتف�صل م�صكورا.

يظهر اأن ال�صيد طواف�صية غري موجود، اإذن نحيل الكلمة 
اإىل ال�صيد عبد الباهي مر�صلي.

ال�شيد عبد الباهي مر�شلي: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، 
و�صلى اهلل على �صيدنا حممد واآله و�صلم ت�صليما كثريا.

ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،
ال�صيد وزير املالية، ممثل احلكومة،

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

اأ�صرة الإعالم،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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قانون  م�صروع  بعر�س  املتعلق  التقرير  بعد اطالعنا على 
مايلي: اإىل  خل�صنا  املالية ل�صنة 2016 

�صيدي رئي�س اجلل�صة،
ال�صادة احل�صور،

لأول مرة اأجدين ل اأنوي على �صيء، بعد اطالعي على 
اأن  اأقول، فاإن تكلم املرء عليه  اأن  هذا التقرير، ماذا ع�صاي 
يف  ورد  وكما  عليهم،  حفاظا  �صعفائه،  ب�صري  وي�صري  يتكلم 
اأحدكم  اأم  واإن  �صعفائكم،  ب�صري  "�صريوا  ال�صريف  الأثر 
احلاجة" وكل  وذا  واملري�س  ال�صعيف  فيكم  فاإن  فليخفف 

يف من�صبه اإمام.
الأمور، عرف ذلك من عرف  رباين لكل  ت�صريع  ديننا 
تقام يف  لي�س ديننا جمرد طقو�س  وجهل ذلك من جهل، 
اإن �صاء  اأوقات معّينة ول �صاأن له بحياتنا، ثم بعد حياتنا ـ 

اهلل ـ نلقى اهلل وهو عنا را�س.
ـ  ال�صادة احل�صور  ـ �صيدي رئي�س اجلل�صة،  اأبداأ  من هنا 
املواطن الب�صيط ل ميكن باأي حال من الأحوال اأن يدرك 
املربرات التي على �صوئها قام امل�صروع املتعلق بقانون املالية 
ل�صنة 2016 وما �صن فيه من قوانني ل تنبئ بخري، اأكرر ل 
على  واأملا  واإمنا ح�صرة  تطرّيا،  ول  ت�صاوؤما  لي�س  بخري،  تنبئ 

حال العباد والبالد واإخبارا وحتذيرا لولة هذا الأمر منا.
يف  عنه  جاءنا  وما  عليه،  اهلل  �صلوات  الر�صول  يف  ولنا 
وعليه  نبينا  على  يو�صف  �صورة  ويف  الأعلى،  املثل  القراآن 
اأف�صل ال�صالة واأزكى الت�صليم، ملا عرّب روؤيا امللك ال�صادقة، 
والروؤيا يراها املخالف واملوؤالف والدليل من نف�س ال�صورة، 

وجلكم يدري ذلك ويف ذلك تف�صيل له حمله.
به  ائتوين  امللك  {وقال  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 
اليوم لدينا مكني  اإّنك  اأ�صتخل�صه لنف�صي، فلما كلمه قال 
اأمني، قال اجعلني على خزائن الأر�س اإين حفيظ عليم}، 
اأي وزيرا للمالية، ومن ثم اأخذ يت�صدى لل�صنني العجاف، 
وكان من اأمره ماكان وم�صى كل �صيء على خري واأح�صن 

وجه.
املجيد؟  القراآن  يف  الق�ص�س  هذا  جاء  اأعبثا  نظركم  يف 
كاّل البتة؛ ولأننا م�صلمون، علينا دائما واأبدا اأخذ العربة من 
اهلل  الكرمي �صلى  امل�صطفى  نبينا  ورد عن  وما  العزيز  كتابنا 

عليه واآله من الآثار ال�صحيحة ال�صريفة.
كل هذا الذي ذكرت اأتيت به اإمنا لأقول اإن دين الدولة 
الإ�صالم، ونحن ـ بحمد اهلل ـ م�صلمون، علينا اإذن اأن ن�صرك 

اأهل العلم ممن لهم اإملام باأمور الدين والدنيا، حتى يرثوا هذه 
التقارير وما ي�صّن فيها من قوانني، لأن اهلل حّرم الظلم على 

نف�صه وجعله بيننا حمرما واأمرنا بالعدل يف كل �صيء.
يح�صرون  اأنهم  اإذ  النا�س،  من  الكثري  عند  كبري  وهم 
العدل يف اثنني متخا�صمني يف دار الق�صاء، العدل اأ�صا�س 
م�صوؤولون  ونحن  مقدمته،  ابن خلدون يف  قال  كما  امللك، 

وكلنا م�صوؤول وكلنا راع م�صوؤول عن رعيته.
وكلمة م�صوؤولون ـ ياعباد اهلل ـ لها �صقان:

- م�صوؤول يف الدنيا، �صاحب من�صب كبري اأو �صغري، 
- وم�صوؤول يف الآخرة وكلنا منوت.

وواهلل لو اأنا جددنا اإمياننا باهلل ما وقعنا يف اأزمة قط، لأن 
اهلل تكفل بذلك واأخربنا تعاىل: {ولو  اأن اأهل القرى اآمنوا 

واتقوا لفتحنا عليهم بركات  من ال�صماء والأر�س}.
نف�صي  اأذّكر  حتى  هكذا،  مداخلتي  تكون  اأن  اآثرت 
قد  والتي  الو�صعية  القوانني  قبل  الأهم،  بالأهم  واإياكم 
ي�صيب �صاحبها ولرمبا يخطئ اأكرث مما ي�صيب، وتعلقنا باأذيال 
ويتباهى  نّظروا  مبا  نقول  واأخذنا  الدين  يف  عنا  غرباء  اأقوام 
وقال  �صقراط،  وقال  اأر�صطو،  قال  يقول:  وهو  مّنا  الواحد 

لينني، وقال دوركامي، وقال نابليون بونابارت.
لي�س  بال�صيء،  العلم  باب  من  لهم  نقراأ  اأن  عيبا  لي�س 
اإل، ونتبعهم ونرتك �صبيل الر�صاد وهو بني اأيدينا ونحن منه 
هاربون، ونحن ـ مع الأ�صف ال�صديد ـ ن�صتبق ونعّظم ونهّول 

ما عندهم!!.
�صلوات  اهلل  ر�صول  ذلك  عن  يغفل  مل  اهلل  �صبحان  يا 
اهلل عليه فقال: "لتتبعّن �صنن من كان قبلكم "حذو النعل 
اأن يقول حتى لو دخلوا جحر  اإىل  بالنعل والقذة بالقذة.. 
قال:  والن�صارى،  اليهود  ال�صحابة:  قال  دخلتموه،  �صّب 
فمن"؟؟كان لبد مما لي�س منه بّد، وكل ذلك لأقول علينا 
الكادحة  الطبقة  هذه  ومراعاتهم،  فينا  بال�صعفاء  نرتفق  اأن 
من ال�صعب وهم كرث، ل ميكن اأن ن�صن مثال قانونا ي�صمل 
اإتاوة، كما يجب دائما دعم  الغني والفقري، مثال يف فر�س 
اأ�صهب  الذي جعلني  وهذا  ال�صرورية،  ال�صتهالكية  املواد 

يف الرجوع اإىل تعاليم ديننا احلنيف.
ويف حكاية عن اأمري املوؤمنني، علي ر�صي اهلل عنه وكرم 
وجهه ال�صريف، اأنه مّر وعامل له ب�صيخ رّث الثياب، طاعن 
يف ال�صّن مادا يده مت�صول متو�صال، فما اإن راآه الإمام علّي 
م�صيحي  اإنه  فاأجابه:  العامل  و�صاأل  غ�صبا،  ا�صتد  حتى 
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يا�صيدي، وهو مل يدفع ما عليه من اجلزية منذ مدة، فاأجاب 
قال  ثم  بذلك؟  اأمركم  من  واأمر،  اأدهى  هذا  علي:  الإمام 
للعامل كلمته امل�صهورة والتي اأ�صبحت الآن بندا من بنود 
هيئة الأمم املتحدة "اخللق �صنفان، اإما اأخ لك يف الدين 
واأعفاه  �صهري  براتب  لل�صيخ  نظري لك يف اخللق" واأمر  اأو 

من دفع اجلزية.
الإمام  وكيف ج�صده  الدين  هذا  �صماحة  عرفتم  اأفهل 

علّي ر�صوان اهلل عليه؟ اأقول هذا واأترك لغة الأرقام لكم.
مايهمني كع�صو يف جمل�س الأمة املوقر، هو اأن اأتكلم مبا 
ير�صي اهلل ربي ور�صوله، ور�صى اهلل ور�صوله لي�س بالت�صييق 

على النا�س، وخا�صة ال�صعفاء منهم.
�صيدي معايل وزير املالية،

الجتماعي  الو�صع  �صعب،  املايل  القت�صادي  الو�صع 
اأ�صعب، الو�صع املحيط بنا اأكرث �صعوبة، ولول يقظة اجلي�س 
الوطني ال�صعبي وقوى الأمن املختلفة، لكنا يف و�صع 

ل يح�صد عليه اأحد.
واإن  �صيان،  هي  فلرمبا  م�صادقتي  غري  اأو  م�صادقتي  اأما 
كانت مهمة، اأقول لل�صيد وزير املالية املحرتم، اأنت امل�صوؤول 
فاإن كنت  القانون،  هذا  مبا جاء يف  املخت�س  واخلبري  الأول 
نثق بك  نف�صك، فنحن  فيه  اإىل ماجاء  به واطماأنت  را�صيا 
م�صادقتنا؛  اإل  الأحوال  كل  ويف  ذلك  على  يرتتب  ول 
اهلل}  اإىل  فيه  ترجعون  يوما  {واتقوا  تعاىل:  بقوله  واأختم 

�صدق اهلل العظيم وبلغ ر�صوله امل�صطفى الكرمي.

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد عبد الباهي مر�صلي؛ 
الكلمة الآن لل�صيد عمار مالح، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد عمار مالح: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،
ال�صادة الوزراء املحرتمون ومرافقوهم،

اأخواتي، اإخواين يف جمل�س الأمة، 
اأ�صرة الإعالم،

احل�صور الكرمي،
عن  ماقيل  اإىل  اأتطرق  ل  وتدخلي،  هذا  كالمي  يف 
الفالحية،  اأو  ال�صناعية   ،2016 ل�صنة  املالية  قانون  هذا 
ماقيل  لتكرار  ولل�صرائب، بل مالحظاتي عامة، ول داعي 

من طرف اإخواين يف جمل�س الأمة.
الدولة وما  اأن ماقدمته  يتاأكد اخلا�س والعام  البداية  يف 

اأجنز يف جميع امليادين ي�صتحق منا التقدير والعرفان.
ل�صنة  املالية  امليزانية وقانون  القيل والقال عن هذه  كرث 
ما كتب يف  وكتب  ومعار�س،  وراف�س  موؤيد  بني   ،2016
�صعبة،  ظروف  يف  جاءت  والتي  عنها  الوطنية  ال�صحف 
على  �صلبا  موؤثرا  العامل،  يف  املحروقات  �صعر  تدهور  نتيجة 

املداخيل املالية للوطن.
هذا ل يخيفنا اأبدا، ع�صنا �صعوبات كبرية يف املا�صي، اإذ 
اأن  بدولتنا  اأدى  ما  9 دولرات، وهذا  البرتول  و�صل �صعر 
)FMI(، لكن بعد �صنوات  تقرت�س مال من البنك العاملي 
واأ�صبحنا  الديون  هذه  من  التخل�س  وطننا  ا�صتطاع  خلت 
نحن الذين نقدم قر�صا اإىل )FMI(، قدر بخم�صة ماليري من 

الدولرات.
لقد قيل الكثري عن املادة 66 واملادة 71 من قانون املالية 
التوزيع  اإعادة  2016، وح�صب نظريتنا نرى يف ذلك  ل�صنة 
هذه  اإن  قيل  كما  وللمداخيل،  للرثوة  ال�صحيح والناجع 
امليزانية هي لتفقري ال�صعب، فكيف؟! ميزانية 2016 لي�صت 

ميزانية 2015.
النهاية  وا�صتطعنا يف  �صعبا  ما�صيا  ع�صنا  اأننا  ن�صينا  هل 

اخلروج اإىل بر الأمان بال�صالمة لوطننا ول�صعبنا.
معنية  غري  وال�صرتاتيجية  الكربى  �صركاتنا  ومادامت 
تقرير  مع  مالها  راأ�س  فتح  وعدم  املقررة،  الإجراءات  بتلك 
تر�صيد كل النفقات، فاإننا نتفاءل خريا يف امل�صتقبل القريب 
وات�صالت  و�صونلغاز،  �صوناطراك  خا�صة:  �صركاتنا،  عن 

اجلزائر.
ال�صيد الوزير املحرتم،

وهو  الكربى،  امل�صاريع  عن  �صوؤال  ما�صيا  عليكم  طرح 
كل  اأن  ردكم  وكان   ،2016 ميزانية  يف  يندرج  ت�صاوؤل 
امل�صاريع الكربى جممدة ولي�صت ملغاة، وهذا حتى تتح�صن 

الظروف املالية يف اجلزائر.
اإن �صعبنا ي�صتب�صر خريا مبثل هذه امل�صاريع الهامة وينتظر 
ب�صغف جت�صيدها، لكن ل�صنا ندري كيف �صيكون م�صريها 

مع هذه امليزانية ل�صنة 2016؟! 
ختاما، لبد من الرقابة ال�صارمة على اأموال ال�صعب ويف 
عليكم  وال�صالم  الوطن  خلدمة  اهلل  وفقنا  امل�صتويات،  كل 

ورحمة اهلل وبركاته.
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ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد عمار مالح؛ ال�صيد 
وزير  ال�صيد  و�صنمكن  مكتوبا،  تدخله  قدم  العايب  احلاج 

املالية منه، ليجيب عنه يف حينه.
عفوا  ال�صغري،  بن  الكرمي  عبد  لل�صيد  الآن  والكلمة 

الكلمة لل�صيد عبد الرحمان يحي، فليتف�صل م�صكورا.

رئي�س  �صيدي  �صكرا  يحي:  الرحمان  عبد  ال�شيد 
اجلل�صة؛ ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

ر�صوله الكرمي.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة معايل الوزراء املحرتمون،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

الأ�صرة الإعالمية،
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بالفعل مت و�صع قانون املالية ل�صنة 2016 يف وقع يت�صم 
بوجود اأزمات اقت�صادية ومالية حميطة بالدول التي تتعامل 
العائدات  على  اقت�صادياتها  يف  تعتمد  والتي  اجلزائر،  مع 

البرتولية.
طاقوية  مواد  ظهور  اأي�صا  اإليها  ي�صاف  العوامل  هذه 
جديدة، منها ظهور الغاز ال�صخري ومنها اأي�صا دخول بع�س 
الدول التي كانت ل ت�صدر البرتول مثل اأمريكا على اخلط، 
هي  تعترب  التي  البرتولية  العائدات  على  �صلبا  اأثر  ما  هذا 

املمول واملورد الأول للخزينة العمومية يف الظرف احلايل.
ومن خالل قانون املالية املوجود والذي يعترب وثيقة مالية 
ملرحلة  يوؤ�ص�س  ـ  احلال  بطبيعة  ـ  القانون  هذا  فاإن  �صنوية، 
ال�صلوك  برت�صيد  تت�صم  مرحلة  وهي  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  مقبلة 
ال�صتهالكي لدى املواطن اجلزائري وتت�صم اأي�صا باحلذر يف 

النفقات العمومية.
واحلمد هلل، من مل ي�صكر اهلل ل ي�صكر النا�س، وقلنا هذا 
بتجميد  ي�صمى  مبا  نتميز  ونحن   ،2001 �صنة  منذ  الكالم 
املوؤ�ص�صات اخلا�صة والعامة والنق�س  الت�صريع اجلبائي على 
والإدارية،  العمومية  امل�صالح  كل  على  لالأتاوات  بالن�صبة 
واأن  ا�صتمرارية  وجود  على  يدل  �صيء  على  دل  اإن  هذا 
الدولة اأ�صبحت متدخلة يف اآن واحد وحمائية يف اآن واحد 

واملحافظة على الطبقات اله�صة.
فال�صيء املتاح واملوجود، نقول اإنه بف�صل حنكة وتب�صر 
الوقت،  قبل  الديون  ت�صديد  يف  اجلمهورية  رئي�س  فخامة 

رغم اأنه كان هناك خرباء ووزراء اآنذاك كانوا ينادون باإعادة 
ا�صتثمار تلك القرو�س املوجودة وهي 30 مليارا فما فوق.

احلمد هلل اليوم، اأننا يف ظرف فيه هام�س مناورة بالن�صبة 
للحكومة، فيه عدة هوام�س وكثرية، منها القطاع ال�صياحي، 
ال�صناعة  ال�صيدلنية،  ال�صناعة  الفالحي،  القطاع  منها 
هناك  هلل  واحلمد  الأموال  روؤو�س  ا�صتقطاب  امليكانيكية، 
الراحة  بف�صل  اجلزائر  يف  الآن  م�صتقطبة  اأموال  روؤو�س 
والطماأنينة وال�صالمة، لأنه ل يكون ا�صتثمار روؤو�س الأموال 
رئي�س  فخامة  اأقره  ما  وهذا  والهدوء،  الطماأنينة  بوجود  اإّل 

اجلمهورية، يف قانون امل�صاحلة الوطنية والوئام املدين.
اإذن لبد األ ن�صتمع اإىل خطابات التيئي�س وال�صتفزازات 
رمبا  يقولون  الذين  اخلرباء،  بع�س  من  وهناك  هنا  املوجودة 
عامة  يحبط  ما  وهذا   ،1986 اأزمة  من  اأكرث  اأزمة  اإىل  نعود 

ال�صعب.
بالفعل هناك رفع لبع�س الر�صوم ولكنها تدريجيا، متا�صيا 
مع رفع �صيا�صة الرواتب ال�صهرية للموظفني وبالن�صبة اأي�صا 
لرتفاع احلظرية الوطنية يف ال�صناعات امليكانيكية ويف كل 

املرافق وكل امل�صاريع.
اأموال  اأنفقت  الدولة  اأن  نن�صى  اأننا ل  املالحظ  ال�صيء 
70 �صدا موجودا حاليا  اأكرث من  التحتية،  البنية  كربى يف 
على م�صتوى الوطن، وهناك اأكرث من 15 �صدا يف الإن�صاء، 
هذه ال�صدود التي تعترب من امللكية العامة الوطنية، لبد اأن 
تدخل يف حيز رفع النمو يف القطاع ال�صياحي، قطاع الري، 
وهذه  امل�صاريع  هذه  ا�صتغالل  من  لبد  الفالحي،  القطاع 
اأكرث  تتجاوز  باأموال  اأنفقت  لأنها  املوجودة،  التحتية  البنية 

من 40 مليار دولر.
ال�صيء املالحظ اأي�صا يف القطاع ال�صياحي الذي ا�صتفاد 
للتخفي�صات  وبالن�صبة  لالأرا�صي  بالن�صبة  كثرية  مزايا  من 

وبالن�صبة للتمويالت البنكية.
اأن عدد  ال�صياحي يف اجلزائر  القطاع  واليوم نالحظ يف 
بينما  300.000 موظف  يتجاوز  فيه ل  والعاملني  املوظفني 
يف دول مثل فرن�صا، فيه اأكرث من مليونني موظف يف القطاع 

ال�صياحي، لأن القطاع ال�صياحي هو البديل بعد البرتول.
تامة،  دميومة  لهما  الفالحي  والقطاع  ال�صياحي  القطاع 
نالحظ بع�س الدول املجاورة تعاين من اأزمات اأمنية، ورغم 

ذلك فاإنها تنع�س اإيراداتها املالية بف�صل ال�صياحة.
هذا  حتديث  من  لبد  الفالحي،  للقطاع  اأي�صا  بالن�صبة 
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القطاع بوا�صطة املكننة واأي�صا بتطوير معاهد البحث.
لدينا معاهد البحث املمولة من طرف اخلزينة العمومية، 
ولكنها ل ت�صنع حتى املبيدات ول حتى املواد امل�صافة، 
ل ت�صنع بالرغم من متويلها يف كل مرة، فالفالح ي�صتورد كل 
�صيء داخل يف �صناعة الأر�س، اأو بالن�صبة للمواد املكملة 
تطوير  من  لبد  اإذن  ال�صعب،  ملختلف  الغذائية  ال�صناعية 
مراكز البحث وتطويرها ودعمها، حتى تغطي القيمة امل�صافة 

ونق�س فاتورة الغذاء وفاتورة ا�صترياد كل �صيء..

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد عبد الرحمان يحي؛ 
اأحيل الكلمة الآن اإىل ال�صيد اآدم قبي، فليتف�صل م�صكورا.

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

ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،
ال�صيد وزير املالية، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،
ال�صادة اأع�صاء احلكومة،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
واإعجابي  وامتناين  �صكري  اأقدم  اأن  اأود  البداية،  يف 
ل�صنة  القانون  مل�صروع  عر�صه  على  املالية،  وزير  بال�صيد 
2016، واأي�صا على ف�صاحته ولغته ال�صليمة، وهذا لمينعنا 
من اأن نو�صح بع�س املاآخذ على هذا القانون يف اأربع نقاط 

اأ�صا�صية:
توزيع  يف  متوازن  غري  القانون  اأن  يبدو  الأوىل:  النقطة 
لتمنح  جاءت  مادة   23 مايناهز  اأن  ذلك  الأزمة،  كاهل 
ت�صهيالت وبتي�صري لأ�صحاب الأعمال، يف حني اأن مايناهز 
مبا�صرة �صرائح وا�صعة من املواطنني يف قدرتهم  مواد مت�س   6

ال�صرائية.
اجلباية  نق�س  ل�صد  اإ�صايف  متويل  عن  البحث  اإن 
من  الوا�صعة  الفئات  من  فقط  يتم  اأن  ليجب  البرتولية، 
خالل  العملة  تخفي�س  تكّفل  والذين  الأجراء،  املواطنني 
ال�صرائية،  قدرتهم  ثلث  مايناهز  بتقلي�س  احلالية  ال�صنة 
تخفي�س العملة يف حدود 3 ٪.مبعنى اأنه يف الفرتة ال�صابقة، 
الأجنبية،  ال�صركات  املقاولني،  فاإن  املالية،  البحبوحة  فرتة 

اخلوا�س هم امل�صتفيد الأول من العملية، واأي�صا اإ�صافة اإىل 
الأفراد؛ وبع�س ال�صركات يف ظرف قيا�صي اأ�صبحت رقما 

يف حني اأنها كانت ل متثل �صيئا.
لكن اليوم مع تراجع اأ�صعار املحروقات، ن�صتطيع اأن نقول 
باأن املانيفال )La manivelle( دار، ولبد اأن يتحمل اجلميع 
�صواء اأ�صحاب الرثوة اأو الأجراء، يف هذا القانون يبدو هذا 

الأمر جائرا.
النقطة الثانية؛ اإن الدعاء باأن المتيازات والت�صهيالت 
اأمر  والأجنبي،  املحلي  ال�صتثمار  تعيق  التي  هي  اجلبائية 

تكذبه املقارنة مع الدول املجاورة.
نتائج  اأن  حني  يف  اأقل،  هي  المتيازات  تون�س،  يف 

ال�صتثمار الأجنبي كما ونوعا هي اأف�صل مما �صجلناه.
ثم ماذا عن املتعاملني الذين ي�صجلون خ�صائر؟ يف حني 
رونو...  اأك�صو،  احلجار،  الن�صاطات جيدة،  قطاع  اأن ظروف 
تدقيق  بعد  عنها  البحث  يجب  اجلباية  موارد  فاأخذ  اإلخ، 
املعطيات املالية لهاته املوؤ�ص�صات، كيف اأن موؤ�ص�صة "رونو" 

خا�صرة؟ اأو موؤ�ص�صة احلجار"؟ هذا غري معقول!
عملية  اأن  احلكومة  يف  اأع�صاء  يوؤكد  الرابعة:  النقطة 
كانت  اإن  ال�صرتاتيجية،  املوؤ�ص�صات  تعني  ل  اخلو�ص�صة 
تن�س   ل  ملاذا  احلكومة،  لدى  الو�صوح  بهذا  هي  ال�صورة 

املادة 66 ب�صراحة وو�صوح على ذلك؟
�صركات  يعني  ل  اأنه  العر�س  اأثناء  اليوم  ت�صريحكم 
"�صوناطراك" و"�صونلغاز" ونف�س ال�صيء بالن�صبة لأويحي، 

ملاذا ليوجد ن�س املادة �صراحة؟ ماهو الأمر الذي مينع؟
ال�صابقة،  التخ�صي�س  عملية  من  وانطالقا  نعتقد  اإننا 
التنفيذي،  للجهاز  لدى  الروؤية  ات�صاح  عدم  اإىل  وبالنظر 
تتطلب  والتي  اخلو�ص�صة  لعملية  احل�صا�س  للطابع  وبالنظر 
اإجماع ممكن واأق�صى درجة من الو�صوح يف خيارات  اأكرب 
ال�صيا�صة القت�صادية باأن يتم تاأجيلها، لأننا بكل مرارة ن�صعر 
�صالمة  �صمان  على  حاليا  قادر  غري  التنفيذي  اجلهاز  باأن 

العملية وحماية احلق العام.
النقطة الرابعة: يبدو وا�صحا من اخلطوط العامة مل�صروع 
قانون املالية اأن هناك عودة اإىل اخليارات التي مت تبنيها قبل 
ودويل  وطني  لقت�صاد  عامة  ظروف  �صمن   2009 �صنة 
اأ�صعب؛ ويف ظل حميط �صيا�صي داخلي ودويل بكثري من 
ال�صبابية، ويف وجه حتديات مما كان عليه الو�صع، ال�صوؤال يف 
هذه احلالة: ما الذي يجعل احلكومة تعتقد اأنها �صتنجح يف 
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حني اأنها ف�صلت فيما �صبق؟
اإننا نوؤمن باأن العودة عن اخلطاأ قد يكون مقبول بل واجبا، 
لكننا نعتقد اأنه جزءا من عملية الت�صحيح، تتم عرب حتمل 
ال�صيا�صات  تغيري  ميكن  ول  ذلك،  عن  املرتتبة  امل�صوؤولية 

والتوجهات واحلفاظ على نف�س الأ�صخا�س.
الرئي�س  ول�صخ�س  لالأمة  احرتاما  ـ  تقت�صي  امل�صوؤولية 
العهدة  تعاد  اأن  ـ  احلكومي  الطاقم  يف  ثقته  و�صع  الذي 
بعد هذا الف�صل املريع، غري اأن ذلك �صيعطي النطباع باأن 
غري  اأمر  وهذا  الف�صل،  هذا  عن  امل�صوؤول  وحده  الرئي�س 

من�صف يف حق الرئي�س.
تبني  مت   2009 اإىل   2000 من  ل�صنوات  بالن�صبة  لأنه 

خيارات ك�صرورة النفتاح، ال�صتثمار اإىل غري ذلك.
الكل  غلطونا،  اإنهم  وقال   2008 �صنة  تدخل  الرئي�س 
ظرف  اقت�صادي،  ظرف  اأف�صل،  ظروف  يف  كنا  اأننا  يدرك 
مايل، ظرف دويل، لكن اليوم الظروف غري تلك الظروف، 
القت�صادية  املنظومة  يف  اخللل  اأن  اأعتقد  اأنا  اخللل؟  اأين 

واخللل اأي�صا يف الطاقم.
النقطة اخلم�صة واأود معايل الوزير اأن تركز معي يف هاته 

النقطة.
املوارد  انخفا�س   2016 املالية  قانون  تقديرات  تاأخذ  مل 
املربمة  العقود  اإطار  يف  الطبيعي  الغاز  مبيعات  من  املتاأتية 
من   ٪ 15 يناهز  ما  متثل  والتي  وفرن�صا  واإ�صبانيا  اإيطاليا  مع 
املداخيل الإجمالية، هاته العقود تنتهي خالل هذه ال�صنة 
باأن  علما  منها،  ماتبقى  مراجعة  الأطراف  وتطالب  املقبلة، 
اأ�صعار ال�صوق احلالية هي ع�صر اأ�صعار العقود املربمة م�صبقا، 
وهناك تقديرات تقول عن فقدان مايناهز 12 مليارا؛ حول 

هذا الأمر، البع�س يطالب الآن مبراجعة ق�صية الأ�صعار.
وزير  و�صيدي  املوقر  اجلل�صة  رئي�س  �صيدي  الأخري،  يف 
املالية املحرتم، اأود اأن اأقول اإنه بالإمكان اإن�صاء اقت�صاد قوي 
مل  منوذج،  الأملاين  والقت�صاد  فاح�س،  ثراء  دون  و�صلب 
ن�صمع اأن هناك اأثرياء اأملان، وحينما نتحدث عن القت�صاد 
الأملاين نتحدث عن القوة، يف حني اأن النموذج الفرن�صي 
والنموذج الأمريكي غري موجود و�صكرا لكم على ح�صن 

الإ�صغاء.

الكلمة  اآدم قبي؛  لل�صيد  ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا 
الآن لل�صيد حممد الواد، فليتف�صل م�صكورا.

وبه  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  الواد:  حممد  ال�شيد 
ن�صتعني.

ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة الوزراء الأفا�صل،

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

ال�صالم عليكم.
م�صروع  به  ماجاء  اإىل  بالتطرق  هذه  مداخلتي  اأ�صتهل 
قانون املالية ل�صنة 2016 من تدابري واأحكام، ول ي�صعني يف 
هذا املقام اإل اأن اأقدم قراءتي وروؤيتي املتوا�صعة حول هذا 
امل�صروع الذي جاء يف وقت متّر فيه البالد بظروف اقت�صادية 
املحروقات،  اأ�صعار  وتراجع  انخفا�س  جراء  و�صعبة  ع�صيبة 
اأكرث  والبحث  اجلهود  تكثيف  جميعا  منا  تقت�صي  ظروف 
من اأي وقت م�صى عن م�صادر جديدة، ت�صاهم يف الزيادة 

والرفع من الإيرادات العامة للدولة.
مطمئنة،  الكلية  املوؤ�صرات  بع�س  تبدو  الأوىل  فللوهلة 
حيث يراهن امل�صروع على ن�صبة منو تقرد بـ 4.6 ٪، موجها 
ومعدل  ال�صغل،   ومنا�صب  الرثوة  ا�صتحداث  زيادة  نحو 
ت�صخم ن�صبة 4 ٪ وتراجع اإيرادات امليزانية بن�صبة 4 ٪ مقارنة 
بالن�صبة للت�صيري  امليزانية  2015؛ و�صتعرف نفقات  مع عام 
والتجهيز هي الأخرى تراجعا بن�صبة 9 ٪، يف حني �صيحتفظ 
مليار   1797 بقيمة  باحتياطات  الإيرادات  �صبط  �صندوق 

دج اإىل نهاية 2016.
وهنا اأ�صيد باملجهودات الكبرية التي تبذلها الدولة من 
خالل الهتمام بالفئات اله�صة، التي مازالت تتج�صد يوما 
لفخامة  وال�صت�صرافية  احلكيمة  ال�صيا�صة  بف�صل  يوم  بعد 
الرئي�س، عبد العزيز بوتفليقة، حيث وعلى الرغم من الظرف 
ارتفاعا  الجتماعية  التحويالت  �صت�صهد  ال�صعب،  املايل 
 477 منها  الدولة،  ميزانية  من   ٪ 23 لتبلغ   ٪ 7.5 بن�صبة 
العائالت،  مليار دج لدعم  ال�صكن و446  مليار دج لدعم 
اأ�صعار املواد الأ�صا�صية )القمح،  222 مليار دج لدعم  منها 

احلليب، ال�صكر والزيت(.
كما نثمن ماجاء به م�صروع القانون من خالل اإن�صاء اآلية 
للحفاظ على توازن امليزانية، قادرة على التمكن من جتميد 

اأو اإلغاء القرو�س عند ال�صرورة.
ول يفوتني التطرق اإىل ن�س املادة 66 التي اأثارت جدل 
اعتقادي  ويف  ـ  فاإنني  الكثري،  احلرب  من  واأ�صالت  كبريا 
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اخلا�س ـ ل اأرى مانعا واإ�صكال يدعو اإىل القلق بخ�صو�س 
امل�صتثمرين  اأمام  العمومية  املوؤ�ص�صات  راأ�صمال  فتح  م�صاألة 
الهدف  كان  واإذا  بالطبع،  جزائريني  كانوا  اإن  اخلوا�س 
والغاية من وراء ذلك هو اإحياء املوؤ�ص�صات واإعطاوؤها نف�صا 
مردوديتها؛  ومن  اإنتاجيتها  من  الرفع  اأجل  ومن  جديدا 
وبالتايل امل�صاهمة يف زيادة املداخيل اجلبائية وهذا هو بيت 
اأبتعد عن  اأن  �صعيت جاهدا  لقد  املهم؛  هو  وهذا  الق�صيد 
املالية  قانون  م�صروع  املجدي حول  ال�صيا�صوي غري  اجلدل 
لعام 2016 اإل اأنني اأ�صت�صمحكم، ال�صيدات وال�صادة، مرة 
اأخرى لأفتح قو�صا واأقول باأننا ل�صنا هنا من اأجل املزايدات 
اأو اإعطاء الدرو�س يف الوطنية والنتماء، نحرتم اجلميع ول 
ن�صكك اأبدا يف وطينتهم اأو يف انتمائهم لهذا الوطن الغايل 

على قلوبنا والذي هو يف اأم�س احلاجة اإلينا جميعا.
حلجم  الأخرية،  الفرتة  خالل  كثريا،  ا�صتغربت  لقد 
مما  العام  الراأي  وترهيب  القالقل  واإثارة   والتهويل  التاأويل 
للبالد؛  العليا  امل�صلحة  على  تاأثريها  ومن   66 املادة  حتمله 
وليعلم اجلميع اأننا موجودون هنا من اأجل امل�صاهمة يف بناء 

الوطن ولي�س من اأجل بيعه اأو رهنه.
فاجلزائر اأر�س طاهرة ل تقدر بثمن، وهنا حبذا لو مت طماأنة 
الراأي العام الوطني مرة اأخرى وتقدمي �صروحات اأو�صع باأن 
موؤ�ص�صات  هي  مثال  ك�صوناطراك  ال�صرتاتيجية  املوؤ�ص�صات 

ناجحة ول ميكن امل�صا�س بها.
ل  الطاقوية  امل�صتقات  بع�س  يف  املرتقبة  الزيادة  اإن 
اإثقال كاهل  باإمكانها  اأو تلك التي  ميكن اعتبارها بالكبرية 
املواطن، بل نراها من الناحية القت�صادية موؤ�صرا، ميكن اأن 
هنا  اأتكلم  التهريب،  ظاهرة  بالقليل يف حماربة  ولو  ي�صاعد 
من منطلق اأنني ابن منطقة حدودية وعلى دراية مبا يحدث 
من تهريب لهذه املادة احليوية، واأنا متيقن من تفهم ال�صعب 
بها  متر  التي  القت�صادية  الظروف  ظّل  يف  الإجراء،  لهذا 

البالد، اإجراء نعترب منافعه اأكرث من م�صاوئه.
يهدد  بات  ما  هو  اإليه،  النتباه  لفت  كذلك  يهمني  ما 
مما  البرتول،  اأ�صعار  انخفا�س  ب�صبب  الوطني،  القت�صاد 
يحتم على احلكومة اللجوء اإىل خطة جديدة واعتماد اآليات 
منا�صبة، لتدارك العجز الذي يعرفه التح�صيل اجلبائي، ولذا 
يجب تدعيم الأجهزة املكلفة بعمليات التح�صيل واملراقبة 
كمجل�س املحا�صبة وخ�صو�صا ال�صتثمار يف املوارد الب�صرية.
ويف اخلال�صة، بودي اأن اأنوه بالنظرة الواقعية والطموحة 

يف  املالية  وزارة  به  قامت  الذي  واملحكم  املتقن  والعمل 
ت�صطري م�صروع قانون املالية 2016.

وجوار  عاملية  اقت�صادية  اأزمات  خ�صم  ففي  وبالفعل 
غري  م�صتويات  على  حتافظ  اجلزائر  لزالت  اأمنيا،  متقلب 
خم�ص�صات  م�صاعفة  عرب  باملواطن،  الهتمام  يف  م�صبوقة 
وت�صييد  الإن�صان  يف  وال�صتثمار  الجتماعية  التحويالت 
موؤ�صرات  وهذه  التحتية،  البنى  منها  خ�صو�صا  املنجزات، 
تدفعنا لالفتخار بوطننا اجلزائر، بقيادة فخامة الرئي�س، عبد 

العزيز بوتفليقة، حفظه اهلل واأطال يف عمره.
كرم  على  اجلميع  اأ�صكر  اجلل�صة،  رئي�س  �صيدي  �صكرا 

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

الواد؛  حممد  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�صيد عبد القادر معزوز، فليتف�صل م�صكورا.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  معزوز:  القادر  عبد  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.
�صيدي رئي�س اجلل�صة املحرتم،

اأع�صاء احلكومة،
ال�صادة الوزراء،

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

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
خري ما اأ�صتهل به مداخلتي املتوا�صعة هذه اأمام جمعكم 
الرحمن  اهلل  ب�صم  بعد  تعاىل  بقوله  ال�صت�صهاد  هو  الكرمي، 
النا�س  ماينفع  واأما  جفاء  فيذهب  الزبد  {واأما  الرحيم: 

فيمكث يف الأر�س}، �صدق اهلل العظيم.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

حراكنا، واختالف روؤانا، م�صاعينا كلها لبد األ حتيد عن 
حب الوطن، هذا الوطن النعمة التي وهبنا اهلل اإياها، والذي 
احلديث  قبل  عليه،  احلفاظ  اآليات  الأجيال  نلقن  اأن  لبد 

عن اآليات مناق�صة القوانني والن�صو�س التنظيمية.
اإن خالفا غايته ا�صتتباب الأمن و�صيادة الوطن ماهو اإل 
دعم للدميقراطية، واإن كانت بع�س و�صائل الإعالم تت�صرف 
وقف اإيديولوجيات اأ�صحابها مبختلف م�صاربهم، يريدون هز 
اأركان الدولة والعبث باأمن �صيادتها، فهنا خط اأحمر، لأن 
اجلزائر التي حررها ال�صهداء، اأبناوؤها لن يفرطوا فيها، وهذا 
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در�س اآخر على هوؤلء ا�صتيعابه.
اإن توطيد اأمر الثقة بني احلاكم واملحكوم، متر عرب القواعد 
ال�صفافة وم�صارحة املواطن اجلزائري املعني بالدرجة الأوىل 
باحلراك الذي عرفته ال�صاحة ال�صيا�صية موؤخرا جراء مناق�صة 

قانون املالية ل�صنة 2016.
اأبان اأن للجزائر خرباء  هو نف�س املو�صوع احلدث الذي 
ميّكن  ما  احللول  ال�صرتاتيجيات  من  ميتلكون  اقت�صاديني، 
البالد من جتاوز الأزمات، يف ظل �صعور اجلميع بامل�صوؤولية 

عن ذلك.
اإن الهمم تولد من ال�صدائد، وهذا هو الأ�صل والواجب 

واللتزام يف ظروف بالدنا اليوم.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

من خالل مناق�صتنا وتفح�صنا مع اأ�صحاب الخت�صا�س، 
تبني لنا مايلي:

امل�صاريف  ت�صيري  يف  بال�صرامة  يتعلق  الأمر  اإن   -
اقت�صادية  بتقلبات  املتميزة  الدولية  الظروف  مع  والتاأقلم 

ومالية.
اإن انخفا�س املداخيل النفطية اليوم، لبد اأن ي�صكل   -
حافزا لدينا لإيجاد الأجوبة واحللول، ملواجهة هذه التقلبات 

وهذه الأجوبة ميكن تلخي�صها عموما كمايلي:
العمومية، امل�صاريف  عقلنة   .1

املوؤ�ص�صات املنتجة للرثوة، دعم   .2
ال�صناعة،  مثل:  املهمة  للقطاعات  الأولوية  اإعطاء   .3
وتكنولوجيات  التكنولوجيا  ال�صياحة،  الري،  الفالحة، 

الإعالم والت�صال.
يتوجه  عامل  يف  اقت�صادنا  تغيري  علينا  يتوجب  كما 
الوطن  تزويد  اأجل  من  والبحث،  والتكوين  املناف�صة  اإىل 
تهدف  اجتماعية،  �صيا�صات  وانتهاج  الب�صرية  بالكفاءات 
الدخل  ذات  الفئات  حماية  وكذا  الوطني  للت�صامن 

ال�صعيف يف جمالت ال�صكن وال�صحة... اإلخ.
اجلزائرية  املوؤ�ص�صة  فاإن  العتبارات  هذه  جممل  يف 
والإنتاج الوطني، هما امل�صتفيدان الرئي�صيان مل�صروع قانون 
لبع�س  التدريجي  الرفع  خالل  من   ،2016 ل�صنة  املالية 
اللتزامات التي تعيق تطوره اأو و�صع يف اخلدمة اإجراءات 
جديدة ت�صجع عمل هذه املوؤ�ص�صة كتخفي�س )القيمة امل�صافة 
على ال�صريبة امل�صافة TVA( من 17 ٪ اإىل 7 ٪ والتي تطبق 
على املواد الأولية التي تدخل يف �صناعة املنتوجات ذات 

القيمة امل�صافة العالية ملدة عامني.
تطبيق قواعد جديدة لل�صماح بدخول ال�صركاء الوطنيني 
ال�صجل  نظام  وو�صع  العمومية  املوؤ�ص�صات  مال  راأ�س  يف 
اجلبائي، من اأجل متابعة اأ�صعار املنتوجات يف ال�صوق، من 

اأجل حماية امل�صتهلك من الغ�س والتدلي�س والتقليد.
اإن ترقية ال�صتثمار وتب�صيط الإجراءات الإدارية موجود 
هامة  اأظرفة  يخ�ص�س  الذي  القانون  هذا  م�صروع  قلب  يف 
ل�صالح القطاعات القت�صادية ذات الأولوية، وكذا التكوين 
والبحث، اإذ هي يف نف�س الوقت مو�صوع اهتمام ال�صيا�صات 

العمومية املذكورة اأعاله.
اأما فيما يتعلق بال�صيا�صة الجتماعية وال�صحة وال�صكن 
ودعم الأ�صعار للمنتوجات القاعدية، فاإن هذا امل�صروع يتوقع 
 ،2015 املالية  7.5 ٪ مقارنة بقانون  ت�صجيل تطور يزيد عن 
حيث ت�صل القيمة حوايل 1804.5 مليار دج، وهذه بال�صبط 
لفخامة  اخلما�صي  الربنامج  عن  املنبثقة  العمومية  ال�صيا�صة 
بوتفليقة، وجمهوداته  العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�س 
التي تربر اليوم �صيا�صة عقلنة امل�صاريف العمومية وحت�صني 

مداخيل الدولة؛ وعليه فاإننا ندعم ميزانية 2016.
ال�صرائب  بجانب  التعديالت  عن  نتخلى  اأن  ميكننا  ل 
على  مداخيل  تدر  التي  الت�صجيل  وحقوق  والأتاوات 
توزيع  العامة، مع  ال�صيا�صة  العمومية، تهدف لدعم  اخلزينة 
العبء بني املواطن واملوؤ�ص�صة، وب�صفة عامة على املتعاملني 
عامة  ب�صفة  امل�صاريف  عقلنة  يف  واملتمثلة  القت�صاديني، 
وبطريقة طبيعية، معناه اأن تكون هناك ثقافة تتوزع بني جميع 
ال�صيا�صات  هاته  واملالية،  القت�صادية  ال�صيا�صية،  الفعاليات 
واملالية  القت�صادية  الأزمة  مبواجهة  لبالدنا  ي�صمح  ما  هي 
التي  الأ�صوات  بع�س  على  بالعك�س  رادا  وهذا  م�صتقبال، 
وتهويل  تغليط  اأجل  من  موجودة  الأزمة  اأن  وتوؤكد  ترجح 

الراأي العام.
والأ�صل اأن اجلزائر بعيدة عن هذه الو�صعية، حيث اأن 
تنفذ،  ال�صتثمارية  وبراجمنا  وتوظيف،  تعمل  املوؤ�ص�صات 
نتوجه  اأن  مينع  ل  مما  امل�صاريع،  متويل  ي�صمن  املايل  ونظامنا 
احلقيقية،  اأبعادها  للموؤ�ص�صة  تعطي  اقت�صادية،  �صيا�صة  اإىل 
ت�صيري  على  يحافظ  الذي  املايل  والتوازن  الرثوة  خلق  يف 

موؤ�ص�صاتنا و�صيا�صتنا العمومية من اأجل راحة مواطنينا.
ميكن  اأنه  مادام  بالنقمة،  لي�س  مداخيلنا  تراجع  اإن 
اإىل  اللجوء  هو  منها  واملحبذ  مبيكانيزمات،  التعوي�س 
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الحتياطي الوطني.
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

�صيدي وزير املالية املحرتم،
القانون  هذا  ندعم  نكت�صب،  التي  ال�صفة  منطلق  من 
مع طلب تو�صيحات حول عدد من املواد، اأهمها املادة 54 
املتعلقة بالتنازل عن املمتلكات العقارية للجماعات املحلية، 

هل يوجد طريقة...

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد عبد القادر معزوز؛ 
فلتتف�صل  بيطاط،  ظريف  زهرة  لل�صيدة  الآن  الكلمة 

م�صكورة.

ال�شيدة زهرة ظريف بيطاط: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

�صيدي رئي�س اجلل�صة،
�صيداتي، �صادتي،

للمجل�س  وامليزانية  املالية  حني علمت ماجرى يف جلنة 
التقرير  يف  حدثت  التي  التزوير  وعملية  الوطني  ال�صعبي 
غرباء  اأنا�س  ا�صتعمله  الذي  العنف  اإىل  اإ�صافة  التكميلي، 
ال�صيدة، هنا تزعزعت كع�صو يف جمل�س الأمة  اللجنة  عن 

والربملان اجلزائري، بعد ذلك العار املوؤ�ص�صاتي.
ملا نرى مكتب املجل�س ال�صعبي الوطني ورئي�صه يت�صرتون 
بعد  املوؤ�ص�صاتي،  للت�صيري  الفا�صح  اخلرق  هذا  يزكوا  حتى 
والقانون   ،02 - 99 رقم  الع�صوي  القانون  على  الدو�س 
ميرر  لكي  هذا  كل  الوطني،  ال�صعبي  للمجل�س  الداخلي 

قانون املالية ل�صنة 2016 يف اجلل�صة العامة بالقوة.
للربملان  الأمة  جمل�س  يف  كع�صو  فاأكرث  اأكرث  واأتزعزع 
التي  املادة  املالية، وخا�صة  قانون  م�صروع  اأقراأ  ملا  اجلزائري، 
ت�صمح  التي  واملادة  املحلية،  اجلماعات  ملكية  عن  تتنازل 
املال  لأ�صحاب  العمومية  املوؤ�ص�صات  مال  راأ�س  بفتح 

والأجانب وت�صتطيع اأن تتح�صل عليها كليا.
ذلك  وكل  للدولة،  ال�صفعة  حق  عن  التخلي  مت  اأنه  مبا 
واللتني  و18   17 املادتني  يف  للد�صتور  فا�صحا  خرقا  يعترب 
غري  من  الذي  الوطنية  املجموعة  ملك  بو�صوح  حتددان 

املمكن اأن تتخلى عنه الدولة.
اأتزعزع كمواطنة وجماهدة  اأي�صا كيف تريدون األ  وهنا 
اأي�صا وكع�صو يف جمل�س الأمة والربملان اجلزائري؟ حني اأقراأ 

الأعمال  لرجال  ت�صمح  التي  واملادة  املالية  قانون  م�صروع 
اجلزائريني والأجانب اأن ي�صتدينوا يف اخلارج ب�صمان الدولة، 
وهذا رهن  ولل�صعب اجلزائري حا�صرا وم�صتقبال، ومعناه اأنه 
بعدما تخل�صت اجلزائر من املديونية اخلارجية، فقانون املالية 
اإليها باأب�صع الظروف فحني ي�صتدين  للرجوع  يجرنا   2016
ب�صمان  اخلارج  يف  والنفوذ  املال  اأ�صحاب  وفالن،   فالن 
�صيدفع،  من  هو  اجلزائري  ال�صعب  �صيدفع؟  فمن  الدولة، 
واأي�صا  كمجاهدين  كمواطنني  نتزعزع  اأن  ميكن  ل  كيف 

كع�صو يف جمل�س الأمة ويف الربملان اجلزائري؟
لوزير  متنح  التي  وللمادة  املالية  قانون  م�صروع  قراأت  ملا 
املالية �صالحيات الربملان و�صالحيات رئي�س اجلمهورية يف 
الد�صتور،  من  و124   122 املادتني  يف  واملحددة  واحد  اآن 
قولوا يل كيف ن�صمي هذه البدعة؟ ! اأنا كحقوقية، كربملانية 
الدولة؛  وعلى  الد�صتور  �صرعية  على  انقالبا  ن�صميه  هذا 
الإن�صان الذي يحرتم بالده وقوانينها ود�صتورها ل ي�صتطيع 

اأن يربر هذا الفعل ول يقبله اأ�صال!
املحدد  الوقت  عفوا  قائمة..  نرى  ملا  القول،  خال�صة 
�صينتهي!؟ هل ميكن اأن مننح 7 دقائق للتدخل يف مناق�صة 

م�صروع بهاته اخلطورة؟!
حتى  اأن�صئ  وقد  ي�صرع  الذي  هو  الأمة  جمل�س  وهذا 

يكون مبثابة ال�صد املنيع الذي يدافع عن الوطن!!
لي�س  دقائق  اإ�صمح يل، �صيدي رئي�س اجلل�صة، اأنا يف 7 
ما  فيه  القانوين  امل�صروع  اأن  قوله  ما ميكن  اأقول..   ما  لدي 

فيه فكيف تريدون اأن نتكلم..

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيدة زهرة ظريف بيطاط 
املحرتمة.

ال�شيدة زهرة ظريف بيطاط: اأنت ت�صري يل لأ�صكت.. 
اإ�صمح يل دعني اأكمل... هذا حقي... هذا حقي ـ �صيدي 

رئي�س اجلل�صة ـ تاأتون مب�صروع كبري ثم...

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: ل اأ�صتطيع اأن اأ�صنع ا�صتثناء، كل 
ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  وبالتايل  بذلك،  التزموا  الزمالء 
اإبراهيم بوحلية، فليتف�صل م�صكورا... ال�صيدة املحرتمة، هذا 

غري ممكن.



45

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                        العدد: 7

الإثنني 2 ربيع الأول 1437                        املوافق 14 دي�شمرب 2015

نرى  ملا  القول،  خال�صة  بيطاط:  ظريف  زهرة  ال�شيدة 
املال  لأ�صحاب  والت�صهيالت  والمتيازات  الهدايا  قائمة 
والنفوذ، جزائريني كانوا اأو اأجانب، وباملقابل نرى قائمة الزيادة 
يف ر�صوم ال�صرائب التي مت�س املواطن الب�صيط وي�صاف له 
اأن هذا  بها،  اأنهي  التي  فاخلال�صة  املعي�صة،  ال�صغط وغالء 
القانون غري وطني، واأزن كالمي، غري اجتماعي وبعيد كل 
البعد عن م�صروع اجلمهورية الدميقراطية، الجتماعية التي 
تاأ�ص�صت يف حرب التحرير املجيدة و�صحى من اأجلها مليون 

ون�صف مليون �صهيد...

اإىل  ا�صتمعنا جميعا  لقد  رجاء،  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
مكتب  اأع�صاء  اأن  واأخربنا  اليوم،  املجل�س  رئي�س  ال�صيد 
التدخل  وقت  حتديد  قرروا  قد  التنفيذية،  وهيئته  املجل�س 
بـ 7 دقائق، وكل الزمالء التزموا بذلك، فمن غري املمكن 
اأن نحدث ال�صتثناء.. �صكرا؛ والكلمة الآن لل�صيد اإبراهيم 

بوحلية، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد اإبراهيم بوحلية: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة املحرتم،

معايل ال�صيد وزير املالية املحرتم،
معايل ال�صيد وزير العالقات مع الربملان املحرتم،

ال�صادة الوزراء ممثلي احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،

اأ�صرة الإعالم،
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

يف  اأدخل  ل  حتى   ،2016 ل�صنة  املالية  قانون  اإن 
اإقليمية  ظروف  يف  ياأتي  اليوم  نتدار�صه  الذي  املقدمات، 
ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  �صواء  ع�صيبة،  ا�صتثنائية  ودولية 
الدول  اأغلب  تبعياتها على  تقع  الأمني،  اأو  القت�صادي  اأو 

بن�صب متفاوتة.
اجلزائر لي�صت مبناأى عن كل التغريات التي تطراأ على 
األقت  التي  القت�صادية  التحولت  منها  ل�صيما  العامل، 
بتباطوؤ  املنتجة  الدول  وتهدد  النفط  اأ�صعار  على  بظاللها 
معدلت النمو، لتلوح بوادر اأزمة اقت�صادية، تتطلب احلكمة 

ولي�س التهويل واملزايدات.
اإن هذا الو�صع الطارئ الذي تعمل الدولة على مواجهته 
باأقل  وجتاوزه  الجتماعية  البنية  على  الأ�صرار  باأخذ، 

الأحكام  اإ�صدار  يف  الرتوي  منا  يتطلب  املمكنة،  اخل�صائر 
وتنوير الراأي العام الوطني بالتدابري املتخذة يف هذا ال�صاأن 
مب�صداقية وعقالنية ودون مزايدة على بع�صنا البع�س؛ ومن 
اأجل توحيد ال�صفوف واجلهود وخلق مناخ ت�صامني يفوت 

الفر�صة على املرتب�صني واحلاقدين على اجلزائر.
تر�صيد  اإىل  جوهرها  يف  تهدف  اجلديدة  التدابري  اإن 
منهج  تبني  خالل  من  الإ�صراف  ومكافحة  العام  الإنفاق 
املعطيات  توازنها يف ظل  امليزانية، حفاظا على  ال�صرامة يف 

اجلديدة.
كما يتميز قانون املالية بتوخي احلذر يف اإطالق امل�صاريع 
ويت�صمن  منها؛   الكمالية  وتقلي�س  الواردات  ومراقبة 
العمومية  املمتلكات  اأحكام دقيقة حتافظ على  �صل�صلة من 
وتخدم امل�صلحة الوطنية، على غرار فتح راأ�صمال املوؤ�ص�صات 

العمومية لفائدة امل�صرتين اجلزائريني وفقط وفقط وفقط.
من  يعترب  الذي  الإنتاجي  ال�صتثمار  بعث  اإعادة  وكذا 

اأولويات احلكومة.
4٪ وت�صخما  اأكرث من  بن�صبة  املالية يتوقع منوا  قانون  اإن 
والإجنازات  املكا�صب  على  يحافظ  كما  فيه،  متحكما 
الوفاء  يف  الدولة  ا�صتمرار  مواده  يف  وج�صد  الجتماعية، 
ومل  الدخل،  �صعيفة  الجتماعية  الفئات  جتاه  بالتزاماتها 
تتخل عنها اأبدا، خ�ص�صت لها يف هذا القانون وحده 1800 
يتم  ما  بعك�س  الجتماعية،  التحويالت  بر�صم  دج  مليار 
م�صلحة  وتتخذ  امل�صداقية  اإىل  تفتقد  منابر   يف  له  الرتويج 

املواطن ح�صان طروادة خلدمة اأهداف وماآرب اأخرى.
لقد فقدت اجلزائر اأكرث من 40٪ من مداخيلها بالعملة 
اخلزينة  مداخيل  من   ٪50 من  اأكرث  فقدت  كما  ال�صعبة، 
م�صتع�صية  غري  اأنها  غري  حرجة،  و�صعية  وهي  العمومية، 
املزايدات وتوفرت  الثقة وتوقفت  اإذا ما توفرت  على احلل 

املو�صوعية يف التقييم.
واإعادة  بها  جاء  التي  اجلدية  بالتدابري  املالية  قانون  اإن 
اعتباره  ميكن  الدولة،  موازنة  على  اأدخلها  التي  الهيكلة 
اإ�صالحا ماليا اأكرث منه موازنة اأزمة؛ وبالتايل اإدراجه يف اإطار 
جمموعة الإ�صالحات الوطنية التي اأطلقها فخامة الرئي�س، 
بثمارها  واأتت  اجلمهورية،  رئي�س  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
عديدة  وتطلعات  كثرية  طموحات  خالل  من  وجت�صدت 

للمواطنني يف خمتلف قطاعات التنمية.
اإن الوفرة املالية التي عرفتها اجلزائر يف ال�صنوات القلـيلة 
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فيها   ـ  �صخ   يقولون  ـ كما  البحـبـوحة  اأو زمن  املــا�صية، 
غطاء  مايل �صخم، حتققت به م�صاريع تنموية كربى م�صت 
التعليم،  العدالة،  ال�صحة  ال�صكن،  الفالحة،  قطاعات 

ال�صناعة،  النقل الأ�صغال العمومية وما اإىل ذلك.
ومت  الأجور،  يف  معتربة  زيادات  العاملة  الطبقة  وعرفت 
اإ�صرتاتيجية وتطوير القطاع اخلا�س،  اإطالق م�صاريع تنموية 
ودعم  ال�صباب،  م�صاريع  ومتويل  العمومي،  املرفق  ورقمنة 
غابت  التي  واملكا�صب  الإجنازات  من  وغريها  ال�صتثمار 
فجاأة عن اأذهان البع�س عند بوادر الأزمة، وهو جحود لي�س 
لقيم  بتقدي�صه  املعروف  الأ�صيل،  اجلزائري  �صيم  من  اأبدا 

الت�صامن عند ال�صدائد.
اإن ال�صرامة التي جاء بها قانون املالية من �صاأنها الق�صاء 
القطاعات  بع�س  يف  ل�صنوات  �صادت  التي  الفو�صى  على 
القت�صادية الكربى، وهو يعيد ترتيب الأولويات والأهداف، 
ويوؤ�ص�س خلطوة جادة نحو النتقال الفعلي من اقت�صاد فعلي 
وتناف�صي،  منتج  متنوع،  اقت�صاد  اإىل  املحروقات  على  قائم 
قوامه الإنتاج والإنتاجية، وي�صتمد قوته من تعبئة الكفاءات 
واملوؤ�ص�صات الوطنية وال�صتثمار يف املوارد الب�صرية، ل�صيما 

مع كل املقدرات التي متلكها اجلزائر ول ...

بوحلية،  اإبراهيم  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
معذرة وقتك اأخذته ال�صيدة بيطاط...

ال�شيد اإبراهيم بوحلية: اأنا مل اأ�صتنفد �صبع دقائق �صيدي 
رئي�س اجلل�صة، لأنها هي التي اأخذت اأكرث مني؛ ل باأ�س... 

�صاأعو�س الدقيقتني اللتني اأخذتهما مني.
اإن ما يتم تداوله حول بع�س اأحكام قانون املالية 2016 
الإجراء  املثال:  �صبيل  فعلى  املغالطات،  من  الكثري  فيه 
الوارد يف املادة 67 هو اإجراء تقني بامتياز ولي�س اعتداء على 
�صالحيات الربملان، ول اأعتقد باأن الربملانيني بحاجة اإىل من 
يعلمهم كيف يغريون عن �صالحياتهم، لي�س اعتداء على 
�صالحيات الربملان، لأن هذا الإجراء يف حد ذاته مير مبر�صوم 
رئا�صي ول ميكن اأن يخرج دون امل�صا�س ب�صالحيات رئي�س 

اجلمهورية، فلماذا املزايدات؟
كذلك املادة 62 من القانون، حمتواها هو نف�س حمتوى 
املالية  قانون  يف   2009 يف  عليها  امل�صادقة  مت  التي  املادة 
على  البع�س،  بع�صنا  على  الآن  نزايد  فلماذا  التكميلي، 

�صيء �صادقنا عليه قبل ذلك كربملان؟
توؤكد  اجلل�صة،  رئي�س  ال�صيد  واأختم  ال�صياق،  هذا  يف 
باأن امل�صرع اأي�صا جزائري، غيور على وطنه وعلى جزائريته، 
يعمل  املواطن،  هذا  وابن  ابنه  لأنه  املواطن  م�صلحة  تهمه 
ول  اقت�صاده،  لأنه  الوطني،  القت�صاد  حماية  اأجل  من 
نوؤكد  البع�س، كما  بع�صنا  للمزايدة على وطنية  هنا  جمال 
راأ�صمال  هي  اجلزائرية  ال�صرتاتيجية  املوؤ�ص�صات  اأن  على 
ال�صعب، وكلنا نعمل للحفاظ عليها ودعمها، اأما ال�صركات 
واملوؤ�ص�صات امل�صغولة باأحكام هذا القانون، فهي تلك التي 

ت�صكل عبئا على القت�صاد الوطني واأثبتت ف�صلها...

ال�شيد رئي�ص اجلل�شة: �صكرا لل�صيد اإبراهيم بوحلية على 
مزياين،  اإبراهيم  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  املداخلة؛  هذه 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد اإبراهيم مزياين: �صكرا لل�صيد رئي�س اجلل�صة.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

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

ال�صالم عليكم، اأزولن فالون اأمقران.
توؤكد  والذي   2016 ل�صنة  املالية  قانون  نناق�س  نحن  ها 
خطرية  ومالية  اقت�صادية  اأزمة  يف  اجلزائر  اأن  اأحكامه  كل 

وخانقة.
الأزمة  اأن هذه  والغباء، العتقاد  والعبث  اإنه من اخلطاإ 
واإمنا  الدولية،  النفط يف الأ�صواق  اأ�صعار  بانهيار  هي مرتبطة 
طرف  من  املنتهجة  ال�صيا�صات  لكل  حتمية  نتيجة  هي 
احلكومات املتعاقبة، وانعدام اأي روؤية اقت�صادية م�صتقبلية، 

جتعل اقت�صادنا متنوعا نحمي به البالد والعباد.
فاأي مواطن ب�صيط مب�صتوى متوا�صع جدا، يعلم اأن اجلزائر 
اليوم،  عليها  نحن  التي  احلالة  هذه  اإىل  حمالة  ل  �صت�صل 
وهذا ل�صبب اأن كل اقت�صادنا ميكن ت�صميته باقت�صاد مبني 
تتحكم  املحروقات  �صعر  اأن  وباعتبار  البرتويل،  الريع  على 
ولو  تاأثري  اأي  لها  لي�س  اجلزائر  حيث  الدولية،  ال�صوق  فيه 
كان رمزيا، بل تتحكم فيه دول اأخرى كالوليات املتحدة 
وحكوماتنا  فحكامنا  وبهذا،  ال�صعودية،  والعربية  الأمريكية 
حتت  القادمة  والأجيال  بالدنا  م�صتقبل  جعلت  املتعاقبة 
الوطنية  �صيادتنا  حتى  يرهن  ما  وهو  الدول،  هذه  رحمة 
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مليون  ون�صف  مليون  عليه  �صحى  الذي  بالدنا  وا�صتقالل 
�صهيد؛ وهذا ما يوؤكد اأننا ل�صنا اأمام حكم را�صد، كما تدعيه 

احلكومة منذ �صنوات، بل نحن اأمام حكم فا�صد بامتياز.
ا�صتعمال  ترف�س  لزالت  فاحلكومة  هذا،  كل  ورغم 
عبارة "اأزمة" اأو "تق�صف" وكاأن امل�صكل يف امل�صطلحات، 
وت�صتعمل  الواقع،  الأمر  مع  التعاطي  رف�صها  وتوا�صل 
الواقع  لكن  واملواطنات،  املواطنني  لتغليط  لطيفة  عبارات 
اأذكى بكثري من م�صوؤوليهم،  اأن املواطنني اجلزائريني  يوؤكد 
الكارثية،  �صيا�صتكم  ف�صل  تبعات  يتحملون،  حاليا  لأنهم 
وذلك بالزيادات اجلنونية لالأ�صعار املنجرة عن خف�س قيمة 

الدينار، حتى قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
بف�صلكم  والعرتاف  للمواطنني  احلقيقة  قول  فبدل 
لأبناء  املكان  وترك  الأزمة،  هذه  يف  املبا�صرة  وم�صوؤوليتكم 
التحدي،  رفع  على  والقادرين  عليه  الغيورين  الوطن  هذا 
مازلتم توا�صلون �صيا�صة الهروب اإىل الأمام من خالل هذا 

القانون.
فمن جهة ترف�صون ا�صتعمال عبارة "تق�صف" وتف�صلون 
ا�صتعمال عبارة "تر�صيد النفقات"، ومن جهة اأخرى اأمرمت 
كل الولة وروؤ�صاء البلديات وكل امل�صوؤولني املحليني بوقف 
مبا�صرة  عالقة  لها  والتي  اإطالقها  مت  التي  حتى  امل�صاريع، 
بحياة املواطنني اليومية، رغم قلة اعتماداتها املالية، وباملقابل 
بتوقيفه،  تقوموا  مل  بالعا�صمة  الكبري  امل�صجد  م�صروع  فاإن 
�صيقوم بحل  اإجنازه وكاأنه هو من  بالرفع يف وترية  بل قمتم 
لأن  امل�صاجد،  بناء  �صد  ل�صنا  فنحن  بالدنا،  م�صاكل  كل 
اجلزائريني يبنون م�صاجدهم باأنف�صهم، لكن هذا امل�صروع هو 
تبديد للمال العام، يجب توقيفه على الفور وكما يقول املثل 
ما  هو  خوامت" اأهذا  لهم:  قال  العريان؟  يا  خ�صك  "وا�س 
�صميتموه، ال�صيد الوزير، برت�صيد النفقات العمومية؟ فكيف 
ويقبلوا  ي�صدقوكم  اأن  اجلزائريات  واملواطنات  للمواطنني 
�صيا�صة اجلزائريني والتق�صف والزيادات التي يت�صمنها هذا 
واملازوت  والبنزين  والغاز  الكهرباء  فاتورات  من  القانون، 
على  وال�صريبة  ال�صيارات  وق�صيمة  والهاتف  والأنرتنيت 
�صراء ال�صيارات وغريها من الزيادات وال�صرائب؛ ومن جهة 
اأخرى نرتك بارونات الف�صاد والتهريب، وكل من نهب املال 
العام، وكل من هو م�صوؤول عن الف�صائح، ف�صائح ال�صنوات 
بالبحبوحة املالية: كاخلليفة  ال�صابقة، ملا كنا فيما �صميتموه 
والطريق ال�صيار �صرق ـ غرب و�صوناطراك 1 و2 الذين بقوا 

دون حما�صبة، واإن متت املحا�صبة فنعاقب احلار�س يف الباب 
ول نعاقب امل�صوؤول املبا�صر؟ فكيف للجزائريات واجلزائريني 
بعقالنية  يتفق  اأن  ال�صعب  تطلب من  يثقوا يف حكومة  اأن 
ووزير �صابق، متابع ق�صائيا و�صدر يف حقه اأمر بالقب�س ومتابع 
اإحدى  يف  دعوته  يتم  الدولرات،  ماليري  نهب  اأجل  من 

�صفارات بالدنا ك�صيف �صرف؟ !
 17 اقت�صادنا يف ظرف  تنوع  نثق يف حكومة، مل  كيف 
�صنة، حيث و�صل �صعر البرتول اإىل اأثمان قيا�صية واأن تقوم 

بذلك يف ظرف 23 �صهرا اأو اأقل؟ !
�صيدي رئي�س اجلل�صة،

فاأي �صيا�صة مهما كانت اقت�صادية ثقافية اأو اجتماعية 
وهو  وهام  اأ�صا�صي  �صرط  توفر  لإجناحها  يتطلب  اأخرى،  اأو 
لأن  بالدنا،  ينعدم يف  ما  وهو  وحكامه،  ال�صعب  بني  الثقة 
احلكومة التي ف�صلت مدة 17 �صنة ل ميكن لها اأن تنجح يف 
ب�صعة اأ�صهر، واحلكومة التي ت�صببت يف الأزمة ل ميكن لها 

اأن ت�صكل احلل لهذه الأزمة...

مزياين؛  اإبراهيم  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
والكلمة الآن لل�صيد مكي مولي، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد مكي مولي: ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على 
ر�صول اهلل.

ال�صيد رئي�س اجلل�صة،
معايل الوزير،

اأ�صرة الإعالم،
زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
لها،  اأ�صا�س  ل  اأحكام  اإ�صدار  يف  البع�س  يت�صرع  قد 
الت�صريعية  الهيئة  دور  يف  الت�صكيك  ورائها  من  الغر�س 
كلما  د�صتوريا،  بها  املناط  الدور  من  باملروق  اإليها  والإيعاز 
القانونية  باملنظومة  تتعلق  للنقا�س،  هامة  م�صائل  طرحت 
اأو بكيفية تنظيم العالقات ما بني خمتلف الدوائر والدولة.

نثني  اأن  من  اأبدا  متنعنا  ل  املناورات  هذه  مثل  لكن 
اأجادت يف الدفاع عن امل�صروع  على عمل احلكومة، كلما 
املواطن  على  تدر  مكا�صب  حتقق  وحني  لالأمة،  احل�صري 
اأخرى  والوطن برثاء خمتلف الأوجه من جهة، ومن جهة 
تكون  قد  معينة  نقاط  حول  نظر  وجهة  طرح  يف  ترتدد  لن 
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اأو لفت نظرها اإىل ما ي�صغل  خمالفة ملا ت�صر عليه احلكومة 
اهتمام املواطن بعيدا عن التربير لأي تعبئة حزبية اأو تنظيمية 

اأو مهنية اأو ذات �صفة.
فمن حق اأي مواطن جزائري اأن يت�صاءل عن و�صع لي�س 

من قدره يف �صيء، فمثال:
توافق  مل  قوانني  مترير  على  العناد  هذا  كل  ملاذا   .1
اللجان املخت�صة درا�صتها داخل الربملان، حتى يتم اإدراجها 

للت�صويت؟
ابتزت  نفوذ  ملجموعات  اخل�صوع  هذا  كل  وملاذا   .2
معا  وواجبها  حقها  ممار�صة  من  البالد  يف  الر�صمية  ال�صلطة 
مع  املبا�صر  والتفاعل  التعامل  يف  الوطن  �صوؤون  ت�صيري  يف 

املواطن؟
قد  قرارات  تتخذ  اأن  احلكومة  يدفع  الذي  ذا  من   .3
تروع املواطن وتفزعه حتى ي�صعر باأن اإمكانيات عي�صه مهددة 
عاتق  على  كاملق�صلة  �صقطت  الأ�صعار،  يف  الزيادات  عرب 
التي  ال�صكان  من  الأغلبية  اأحوال  مراعاة  دون  ال�صعب، 
التدرج  تقت�صي  والتي  ال�صرائية  القدرة  �صعف  من  تعاين 
تقلي�س  يراعي  بق�صط  الأ�صا�صية  املواد  دعم  على  والإبقاء 
امليزانية من جهة، واحلفاظ على العي�س الكرمي للمواطن من 

جهة ثانية؟
وما هي حيثيات الإ�صراع املحموم يف التنازل عن ممتلكات 
اأن تلك  اأن جند من ي�صرح للمواطن، حتى يرى  الدولة، دون 
التدابري لي�صت من ا�صتقالة الدولة عن واجباتها اأو تعطيل 
الإجراء  ت�صهيل  من  لكنها  واملراقبة،  الدرا�صة  اآليات 

لال�صتثمار يف القطاع؟
يجدها  فلن  املهمة  بهذه  للقيام  تطوع  من  اأن  واحلقيقة، 
كل  �صاغية،  اأذنا  يجد  لن  اأخرى  بعبارة  اأو  البتة،  �صهلة 
اإىل  هذا والكثري مما ل ي�صعنا الوقت لطرحه يدفع باملواطن 
اأي  الأخرى،  الت�صاوؤلت  جممل  يحمل  قد  �صوؤال  طرح 
الأطراف  اإزاء  قرارها  على  ال�صيادة  متتلك حقا  اجلزائر  هل 
القوي  تعامل  معها،  تتعامل  التي  واخلارجية  الداخلية 
طلب  على  القدرة  حتى  قوة  ول  له  حول  ل  مبن  امل�صيطر 
اأجل  والت�صحية من  امل�صري  معه يف  ي�صرتك  ال�صتغاثة ممن 

�صالمة الوطن و�صون مكت�صباته؟
واأحيانا قد ي�صتوقفنا باإحلاح بع�س الرجتال املق�صود ونندد 
ككائن  للدولة  والإن�صاف  والالعدل  الالروح  بانتهاكات 
يتمتع ب�صمري ح�صري من املعتقد الروحي وال�صيا�صي لهذا 

ال�صعب.
التي  املواقع  اختالف  على  منا  واحد  كل  اأن  ولبد 
تتواجد فيها، قد ي�صعر باخلطر املحدق بنا كاأمة حني يعيث 
على  منها  منا�س  ا�صرتاتيجية  اإىل  ويتحول  ف�صادا  العبث 
من  بالوطن  بالنهو�س  تتعهد  �صاملة  وطنية  نظرة  ح�صاب 
زرع  اأمام  نف�صها،  على  املنكم�صة  واجلهوية  التخلف  اأغوار 
ال�صموم القاتلة، نح�صب اأن ال�صتعمار قد حزمها يف حقائبه 

ودون عودة.
نك�صف  لن  الفيئة،  اأو  ال�صخ�صية  احل�صابات  عن  بعيدا 
تتحرى  مق�صودة،  خمططات  وراءها  تت�صرت  مالب�صات  عن 

مناذج التنمية وتتهكم باإرادة الدولة.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

ي�صوقون  الذين  اأولئك  من  ل�صنا  اأننا  اجلميع  وليطمئن 
مكا�صب  اأجل  من  ابتزاز  اأو  �صغط  كورقة  الإدعاءات، 
ل ترثي اأكرث من زبد ال�صعبوية وغثاء الإ�صهار، لذلك فاإن 
هذا احلديث هنا لي�س مبجرد افرتا�صات اأو اتهامات وهمية 
ا�صتقطاب  اأ�صا�صها  ونتيجة  واقع  هو  بل  وبهتان،  تطاول  اأو 
الآراء من الكفاءات ومن ثمرة احلديث والنقا�س اجلاد مع 

املواطن.
واإعادة  اإحباطه  تبديد  حاولنا  كلما  اأننا  يوؤ�صفنا،  وما 
هذا  ب�صاأن  مالحظات  بكل  فيبدي  اإليه،  الأمل  ب�صي�س 
القرار اأو ذاك القانون ال�صادر عن جهات عليا،  فال ي�صعنا 
ـ وبكل �صدق ـ عدم خمالفة ا�صتنتاجاته وخيبة اأمله حول 
العليا  امل�صلحة  اخلا�صة على ح�صاب  امل�صلحة  اختاروا  من 

للوطن.
للتاريخ من  اأقول كلمة  ـ  الرئي�س  ـ �صيدي  ويف الأخري 
على هذا املنرب، نعم لقد ا�صتطاعت كتلة الف�صاد اأن تخلق 
اإبن  اإذ يقول املفكر  �صلطة موازية ملا هو د�صتوري ور�صمي، 
واحل�صارة"،  الدولة  يهدم  والالعدل  الظلم  "اإن  خلدون: 
وال�صالم  وطنيته،  روح  الغرية  تهز  من  كل  دائما  واأحيي 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته وحتيا اجلزائر.

مولي؛  مكي  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
الكلمة الآن لل�صيد ب�صري داود، فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد ب�شري داود: �صكرا �صيدي رئي�س اجلل�صة؛ ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.
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ال�صيد رئي�س اجلل�صة،
ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأ�صرة الإعالم،

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

ال�صيد رئي�س اجلل�صة،
ياأتي قانون املالية 2016 يف �صياق متميز:

اقت�صادية  �صيا�صة  باأبعاد  ودويل  اإقليمي  بحراك  اأول: 
ومل  واأهدافه  معامله  كل  بعد  تت�صح  مل  حراك  واأمنية، 

تنك�صف لنا بعد جل خمططاته.
ثانيا: ياأتي اأي�صا قانون املالية يف خ�صم تاأثر موارد البالد، 
هذا  نناق�س  اليوم  ونحن  املحروقات،  اأ�صعار  تراجع  جراء 
اجلدل  من  كثري  ال�صنة  هذه  �صدوره  رافق  الذي  امل�صروع 
موؤيد ومعار�س، ومع احرتامي  املواقف بني  وتباينت حوله 
اأجد نف�صي م�صطرا  الرئي�س،  فاإنني، ال�صيد  ملواقف اجلميع 
التفا�صيل  عن  مبتعدا  املو�صوع،  هذا  حول  للحديث 
التقنية، متجنبا عمدا قراءة الأرقام والأحكام التي جاء بها 
تكن هي  ـ مل  اأهميتها  رغم  اعتقادي  ـ يف  لأنها  امل�صروع، 
حمور الختالف والتباين يف املواقف املعرب عنها يف املجل�س 
ال�صعبي الوطني، بل يبدو يل وكاأن املواقف املت�صنجة التي 
اأخرى غري م�صمون  ظهرت كانت جاهزة م�صبقا حل�صابات 

قانون املالية.
لي�س من العيب اأن نختلف حول م�صاريع القوانني، بل 
هو من الطبيعي واملنطقي، لكن اأن نختلف بال�صكل الذي 
د�صتورية،  موؤ�ص�صات  املوؤ�صفة يف  امل�صاهد  تلك  ون�صنع  وقع 

فاإمنا نبعث بر�صائل م�صوهة ملواطنينا وللعامل.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

ـ  موقعه  كان  مهما  ـ  اجلميع  اأن  باب  من  هذا  اأقول 
ل  لل�صعب  احلقيقة  بقول  تبداأ  هنا  وامل�صوؤولية  م�صوؤول، 
الكذب عليه ومغالطته، فالكمة امل�صوؤولة ترتقي فوق احلزبية 
بق�صايا  الأمر  يتعلق  عندما  ل�صيما  والع�صبية،  والتموقع 
الأمة اجلوهرية؛ واحلقيقة الأوىل التي يجب اإبالغها ملواطنينا 
بكل رزانة وم�صوؤولية هي �صرورة التكيف مع و�صع ال�صوق 
الدويل للمحروقات وكل الدول امل�صدرة للنفط من منظمة 
التكيف مع هذا  اإىل  "الأوبيب" اأو من خارجها، �صارعت 
الواقع واأعدت ميزانية تقل�س من حجم الإنفاق وتبحث عن 
م�صادر متويل امليزانية، مت هذا التكيف يف دول مثل رو�صيا 

واإيران وفنزويال، مرورا اإىل دول اخلليج العربي تكيفا طبيعيا 
مفرو�صا، فلماذا يراد لدولة اجلزائر اأن تكون ال�صتثناء؟ !

البدائل  احلني،  ويف  اليوم  منلك،  هل  الثانية،  احلقيقة 
ل  اجلواب  النفط؟  ملواد  التبعية  من  املبا�صر  للخروج 
عندها،  الوقوف  جميعا  منا  تتطلب  متعددة  ولأ�صباب 
للنهو�س  الناجعة  القت�صادية  ال�صيا�صيات  و�صع  ثم  ومن 
بعبارة  اأو  واخلدمات،  وال�صياحة  والفالحة  ال�صناعة  بقطاع 
الهدف  هذا  اإىل  ولن�صل  الوطني؛  القت�صاد  تنويع  اأخرى 
ال�صرتاتيجي يلزمنا بع�س الوقت، ل�صيما اأن توفر اإيرادات 
النفط طوال ع�صرية كاملة جعلنا نعتمد احللول ال�صهلة ومل 

ن�صتعد جيدا لقت�صاد ما بعد البرتول.
يجب  التي  الأهم  اعتقادي  يف  وهي  الثالثة،  احلقيقة 
هناك  وهل  للدولة؟  الجتماعي  الطابع  تغري  هل  اإبرازها، 
بكل  اأي�صا  واجلواب  الجتماعية؟  باملكا�صب  م�صا�س 
اإليها  يتطلع  التي  الجتماعية  فالتحويالت  ل،  مو�صوعية 
 1600 مرتفعة من  زيادة  ال�صنة  دائما عرفت هذه  مواطنونا 

مليار دج يف 2015 اإىل 2800 مليار دج يف 2016.
يف  ال�صتمرار  لها  ي�صاف  الثابتة،  احلقائق  هذه  كل 
التكفل باحلاجيات الأ�صا�صية يف التعليم وال�صحة والت�صامن 

الوطني وال�صكن واخلدمات.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

اأنا �صخ�صيا يف مداخلتي اأثناء مناق�صة قانون املالية 2014 
التدخل  اآليات  مراجعة  �صرورة  اإىل  اأ�صرت  اليوم،  ولي�س 
الفقري  مثل  للغني  الدعم  فتعميم  للدولة،  الجتماعي 
واملي�صور مثل املحتاج اأمر غري منطقي وغري عادل متاما، لبد 
املجتمع  يف  اله�صة  الطبقات  ا�صتهداف  على  احلر�س  من 
اقت�صاديا  ملح  مطلب  هذا  اإن  حينها  وقلت  �صواها؛  دون 

واجتماعيا.
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

املوازي  القت�صاد  حماربة  هو  اعتقادي  يف  الآن  الرهان 
تتخلى  ـ  لالأ�صف  ـ  اجلبائي، لأن احلكومة عندنا  والتهرب 
عن اأهم واجباتها واأوكدها وهي حت�صيل م�صتحقات اخلزينة 
العمومية، فاإذا كنا اإىل غاية هذه ال�صنة نغطي عجز امليزانية 
من خالل �صندوق �صبط املوارد املمول من فائ�س اإيرادات 
من  العجز  هذا  بتغطية  ملزمة  اليوم  احلكومة  فاإن  البرتول، 
اقت�صاد  يف  وال�صائعة  املهدورة  الإيرادات  حت�صيل  خالل 

موازي خارج كل اأطر الرقابة.
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هنا اأ�صاأل معايل وزير املالية، هل تعتقدون اأن التحفيزات 
البنوك  خارج  املتداولة  الأموال  ل�صتقطاب  اأعطيت  التي 
كافية لمت�صا�س وجلب الرقم الكبري املذهل يف الأ�صواق 

املوازية؟
ال�صيد رئي�س اجلل�صة،

احلكومة  تتحمل  مو�صوعية:  وبكل  اأقول  الأخري،  يف 
املواد  كل  وتو�صيح  العام  الراأي  تنوير  يف  كبرية  م�صوؤولية 
التي كانت حمل تاأويالت وقراءات متعددة منها املواد 66، 
71 و74، بل تبدو احلكومة مق�صرة كثريا يف جمال الإعالم 
وتوجيه النقا�س حول اأهم الرهانات احلقيقية لقت�صادنا، بل 
اأحيانا ل نفهم التناق�س يف الت�صريحات بني اأع�صائها ويبدو 

وكاأن هناك عدم ان�صجام.
يف  لأننا  واإ�صراكه،  املواطن  اإعداد  الواجب  من  كان 
لأدعو  الفر�صة  هذه  واأغتنم  ولأجله؛  له  ن�صرع  الأخري، 
كل  ي�صم  وطني،  ملتقى  عقد  يف  الإ�صراع  اإىل  احلكومة 
واحلكومة  واخلرباء  والجتماعيني  القت�صاديني  ال�صركاء 
اقت�صادي  عقد  اأجل  من  والأحزاب  املدين  واملجتمع 
جديد، ياأخذ بعني العتبار املتغريات القت�صادية الداخلية 
الوطنية  اجلهود  وكل  مواردنا  تعبئة كل  بهدف  واخلارجية، 

من اأجل النهو�س باقت�صادنا، و�صكرا على كرم الإ�صغاء.

داود؛  ب�صري  لل�صيد  �صكرا  اجلل�شة:  رئي�ص  ال�شيد 
نوا�صل �صماع  اأن  التدخالت على  القدر من  نكتفي بهذا 
نظر  �صماع وجهة  املتدخلني وكذا  قائمة  امل�صجلني يف  بقية 
روؤ�صاء  خالل  من  الأمة،  جمل�س  يف  ال�صيا�صية  العائالت 
ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  الثالثاء  غدا  الربملانية،  املجموعات  وممثلي 
على ال�صاعة العا�صرة �صباحا؛ �صكرا لكم جميعا واجلل�صة 

مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة اخلام�شة 
والدقيقة اخلام�شة ع�شرة م�شاء
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حم�شر اجلل�شة العلنية الثالثة ع�شرة
املنعقدة يوم الثالثاء 3 ربيع الأول 1437

املوافق 15 دي�شمرب 2015 )�شباحا(

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

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير املالية؛  

- ال�صيد وزير ال�صوؤون الدينية والأوقاف؛  
- ال�صيد وزير املوارد املائية والبيئة؛  

- ال�صيدة وزيرة الرتبية الوطنية؛  
- ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني؛  

- ال�صيد وزير الثقافة؛  
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة العا�شرة
والدقيقة اخلام�شة ع�شرة �شباحا

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

بعد الرتحيب بال�صيدة وال�صادة الوزراء؛ يقت�صي جدول 
�صماع  وكذا  العام  النقا�س  موا�صلة  اجلل�صة  هذه  اأعمال 
كلمة روؤ�صاء وممثلي املجموعات الربملانية؛ ثم نتيح الفر�صة 
- زوال-  لل�صيد وزير املالية لكي يرد على خمتلف الأ�صئلة 

والن�صغالت التي مت التعبري عنها يف القاعة.
اإذن، مبا�صرة اأحيل الكلمة الآن اإىل ال�صيد عبد الكرمي 

بن �صغري.

ال�شيد عبد الكرمي بن �شغري:
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

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

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�صعبة،  ظروف  يف   2016 ل�صنة  املالية  قانون  ن�س  ياأتي 
تتميز برتاجع مواردنا املالية الناجم عن انهيار اأ�صعار املوارد 
الدولة  يجعل  الذي  الأمر  العاملي،  امل�صتوى  على  الطاقوية 
اجلزائرية تعمل على تعزيز ال�صيا�صات املوجهة نحو الرت�صيد 
املايل، من اأجل تخفيف التاأثريات ال�صلبية على التوازنات 

الداخلية واخلارجية.
اإن ن�س قانون املالية يت�صمن تدابري هامة وواقعية لت�صجيع 
ال�صتثمار املنتج ويركز على ن�صر وتاأهيل املوؤ�ص�صات اخلا�صة 
ال�صغرية واملتو�صطة منها، ورغم املخاوف الناجمة عن تراجع 
حيث  من  الأمل  من  الكثري  يحمل  فاإنه  النفط،  اأ�صعار 
وال�صهر  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  جهود  موا�صلة 
على املحافظة على ا�صتقرار القت�صاد الكلي، وكذا حت�صني 
من  النفقات،  يف  التحكم  تعزيز  طريق  عن  الإنفاق  كفاءة 
ت�صمح  التي  املقبولة  احلدود  والرت�صيد يف  ال�صرامة  خالل 

باملحافظة على ال�صتدامة امليزانياتية.
اعتمد  قد  املتاحة  املالية  للموارد  العقالين  الت�صيري  اإن 
اإجراءات  بتطبيق  قامت  اأجنبية،  دول  عدة  طرف  من 
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تق�صف �صديد خلف�س الديون والعجز، الديون والعجز، بعد 
اأن اأ�صرفت على الإفال�س وهددت اأزمتها اأ�صواق املال.

اإن هذه الظروف والتحديات التي منر بها يف هذه املرحلة 
الطبيعية  املوؤهالت  لتفعيل  اأ�صا�صيا  دافعا  تكون  اأن  يجب 
خارج  اقت�صادها  لتنويع  اجلزائر،  متلكها  التي  والب�صرية 
املحروقات؛ وذلك بت�صجيع ال�صتثمار املنتج وترقية الإنتاج 

الوطني.
وللمحافظة على التوازنات القت�صادية واملالية، ي�صتوجب 
ت�صمل  وعقالنية،  منطقية  اقت�صادية  قرارات  اتخاذ  علينا 
قرارات �صري املال العام يف جانبه الإنفاقي؛ وهذا ما جاء يف 
ن�س القانون حمل الدرا�صة، فهو يعطي روؤية وا�صحة ومكملة 
القت�صادي  التطور  م�صتلزمات  ويراعي  املرحلة  ملتطلبات 

والجتماعي.
�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم.

بن �صغري؛  الكرمي  لل�صيد عبد  �صكرا  الرئي�ص:   ال�شيد 
الكلمة الآن لل�صيد حممد عوي�صي.

الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  عوي�شي:  حممد  ال�شيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

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

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة.
اأ�صرة الإعالم،

الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالءنا  بالتحية  واأخ�س  اأحييكم 
املنتخبني واملعينني الذين اأتت عهدتهم على النهاية، مثمنا 

كل جهودهم التي بذلوها خالل فرتتهم النيابية.
�صيدي الرئي�س،

بل  �صطور،  عدة  عليها  كتب  ورقة  من  اأخاطبكم  ل 
اأخاطبكم من واقع مرير، من خالل تفح�صنا لقانون املالية 

هذا اجلديد.
ول  الأ�صعار  ارتفاع  لي�س  القانون  هذا  يف  حريين  ما  اإن 
انخفا�س الدينار، فما حريين فيه هو ما م�صري الفئات اله�صة 
يف املجتمع التي ازدادت ه�صا�صة من هذا الو�صع اأو �صتتفتت 

حتما؟!
�صيدي الرئي�س،

لي�س  الذين  املن�صيون  امل�صنون  هم  اله�صة  الفئات  هذه 

لهم اأي دخل اأو م�صدر رزق.
�صيدي الرئي�س،

الفالحون  وهم  الكادحة  الطبقة  هم  املن�صيون  هوؤلء 
البناوؤون  وهم  الأر�س  خدمة  يف  جهدهم  اأفنوا  الذين 
الرعاة  وهم  اجلزائر،  مدا�صر  كل  �صيدوا  الذين  والأعوان 
ذنبهم  موا�صيهم،  على  اجلفاف  ق�صى  الذين  واملوالون 
الوحيد هو اأنهم كانوا ل يدفعون ال�صرتاك اأو مل ي�صعفهم 

احلظ يف العمل بالقطاع العمومي.
�صيدي الرئي�س،

هذه الفئة من النا�س ل حتتاج اإىل بطاقة �صفاء، اأمنوا لهم 
الغذاء قبل ال�صفاء، ماذا يفعلون ببطاقة �صفاء وهم عراة!؟

ماذا يفعلون ببطاقة �صفاء وهم حفاة!؟ ماذا يفعلون ببطاقة 
�صفاء وهم جياع!؟
�صيدي الرئي�س،

تكفال  الدولة  بها  تتكفل  اإن مل  احلالت  مثل هذه  اإن 
جادا، فم�صريها هو م�صري موؤمل والعياذ باهلل.

�صيدي الرئي�س،
ال�صبكة  عمال  هم   - حتما   - الفئة  هذه  يخلف  ما  اإن 
الجتماعية الذين �صيلقون نف�س امل�صري، لأنهم ل ي�صاهمون 
يف ال�صمان الجتماعي، وبالتايل - وقد وقعت الواقعة فعال - 
�صن  اإىل  الجتماعية  ال�صبكة  يف  املتقاعد  ي�صل  عندما 
اأي دخل  له  ولي�س  اآليا  التقاعد  على  يحال  �صنة،  ال�صتني 

اأو حق.
�صيدي الرئي�س،

الحتياجات  ذوي  اأخرى،  فئة  بل�صان  اأخاطبكم 
تكن  مل  اإن  الرئي�س،  �صيدي  املكفوفني،  وخا�صة  اخلا�صة 
ولهم..!  ولهم  اأ�صر  ولهم  بطونا  لهم  فاإن  عيون  للمكفوفني 
وكيف تتكفل الدولة وتقول للمكفوف احلق يف بطاقة نقل 
جمانية بال�صكك احلديدية فقط؟! ماذا يفعل املكفوف بهذه 
البطاقة؟ املكفوف يريد اأجرة اأو راتبا �صهريا يليق به، يعول 

به عائلته ويتكفل مب�صاغل الزمن.
�صيدي الرئي�س،

تكلمنا يف قانون املالية عن الرثوة ال�صمكية وقلنا ل خوف 
تكفي  �صمكية  ثروة  ولديها  �صاحلية  ولياتنا  فاإن  علينا 
القت�صاد الوطني، تكلمنا عن الأ�صجار املثمرة يف الفالحة 
وقلنا املتيجة وال�صمال ل علينا؛ ولكن ما م�صري 23 ولية 
الأقل  على  املوا�صي؟  تربية  على  �صكانها  يعي�س  �صهبية 
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)4/1( ربع �صكان اجلزائر يقتاتون من هذه احلرفة؟
�صيدي الرئي�س،

كيف لدولة ا�صتطاعت اأن توفر جميع املواد ال�صتهالكية 
اإىل  مترنا�صت  من  اأ�صعارها  وت�صقيف  الوليات  كامل  عرب 
للموالني  العلف  توفر  اأن  وتعجز  ال�صعر،  بنف�س  تلم�صان 
تكفال  الدولة  تتكفل  ل  ملاذا  ال�صوق؟  يف  امل�صاربة  وتبقى 
جديا بهذه الفئة لأنه �صياأتي يوما يطوي فيه املوال خيمته 
ل  هامة  اقت�صادية  ثروة  وهي  املدينة،  يف  ليزاحمنا  وياأتي 

ي�صتهان بها؟
�صيدي الرئي�س،

ل يفوتني يف هذا املجال اأن اأمر على م�صتلة الإطارات 
الطالب  على  باهظة  اأموال  ت�صرف  فالدولة  اجلامعة،  وهي 
اجلامعي، ويكلف ذلك الدولة اأو خزينة الدولة على الأقل 

�صهريا. دج  األف   50
�صيدي الرئي�س،

ملاذا لو خ�ص�س لهذا الطالب - على الأقل - 30000دج 
النقل  خو�ص�صتم  كما  اجلامعية،  الأحياء  وتخو�ص�س 
اجلامعي وي�صبح للطالب القدرة على العي�س واإعالة عائلته، 
لأنني قد ع�صت واقعا، فالطالب املتخرج ل ي�صتطيع حتى 

دفع م�صتحقات مذكرة تخرجه.
�صيدي الرئي�س،

اإذا ما تكفلتم بهم تكفال جديا واأخ�س  على كل حال 
اجلوانب،  بهذه  تكفلتم  لو  نود  املالية،  وزير  معايل  ال�صيد 
بزيادة  ذلك  ولي�س  تكفال جديا،  اله�صة  الطبقات  وخا�صة 
50 دج اأو 1000 دج للطبقة اله�صة التي تتقا�صى 1000دج 

يف ال�صهر، لأنني اأعتقد باأنها �صوف لن ت�صيف �صيئا...

الكلمة  لل�صيد حممد عوي�صي؛  ال�شيد الرئي�ص: �صكرا 
الآن لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ب�صم  الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  �شعيدي:  ح�شني  ال�شيد 
اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صيد معايل وزير املالية،

ال�صادة الوزراء، اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

معذرة على �صعف ال�صوت لأنني تعر�صت لنزلة برد.
الآونة  يف  �صر�صة  حلملة  تتعر�س  احلالية  احلكومة  اإن 
الأخرية، من جراء ما تطرحه من م�صاريع قوانني ون�صو�س 
تنظيمية، يراها البع�س اأنها غري د�صتورية وهي �صد ال�صعب، 

على غرار قانون املالية 2016 الذي هو بني اأيدينا اليوم.
ال�صوؤال املطروح - ال�صيد معايل الوزير -  ملاذا كل هذه 
النتقادات والتخوفات التي تطال  اأداء عمل هذه احلكومة 
يف كل مرة، وما قانون املالية الذي هو بني اأيدينا اليوم اإل 

القطرة التي اأفا�صت الكاأ�س؟
انتقاد  ت�صتدعي  مو�صوعية  اأ�صباب  هناك  بدورنا  نقول 
فئة  من  مو�صوعية  غري  واأخرى  احلكومة،  عمل  توجهات 
تروج ملبداأ رف�س ومقاطعة كل عمل ي�صدر منها اأي احلكومة.
كل  لها  توفرت  احلكومة  هذه  اأن  نرى  وذاك،  هذا  بني 
ال�صروط والأ�صباب ليكون عملها اأح�صن مما هو عليه اليوم، 
كيف ذلك؟ تعترب اأطول حكومة عرفت ال�صتقرار وتوفرت 
لها جميع الو�صائل املالية، لتج�صيد كل خمططاتها وبراجمها، 
كما اأنها تعمل حتت رعاية وتوجيهات اأكفاأ �صخ�صية وطنية 
عرفتها اجلزائر واملتمثلة يف �صخ�س فخامة رئي�س اجلمهورية، 

ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة.
كل هذه الأ�صباب واملعطيات - لالأ�صف - مل ت�صتغلها 
هذه الأخرية يف اإجناح عملها وبراجمها لتحقيق قفزة نوعية، 
بتاأ�صي�س اقت�صاد منتج ومتنوع لتفادي هذه الأو�صاع احلرجة 

التي نعي�صها اليوم.
اإنها تتعر�س لأ�صعب امتحان من قبل منتقديها، ب�صبب 
البالد  بها  متر  التي  ال�صعبة  والقت�صادية  املالية  الو�صعية 
اأثر على  مما  البرتول،  اأ�صعار  وتقهقر  اليوم، من جراء تدين 

مداخيلها بحوايل 50 ٪.
عمل  خمططات  يف  ال�صت�صرافية  الروؤية  انعدام  اإن 
احلكومة، هي اأحد اأ�صباب اإخفاقاتها وعدم انتهاجها ل�صيا�صة 
�صيولة  على  تتوفر  كانت  الذي  الوقت  يف  قوية،  اقت�صادية 
ال�صدمات  ال�صمود من  ال�صخمة، حتى تقوى على  املالية 

اخلارجية والداخلية التي تتعر�س لها الآن.
اإن الو�صع القت�صادي الراهن الذي تعي�صه اجلزائر اليوم 
من  تاريخية،  وقفة  منا  يتطلب  �صك،  بال  حقيقية  اأزمة  هو 
املحافظة على مكت�صبات  اأجل  الدولة ومن  ا�صتمرار  اأجل 
وت�صويد  الياأ�س  لثقافة  الرتويج  بعدم  العظيمة،  الأمة  هذه 

الأمور والتهويل، وهذا من اأجل اجلزائر وفقط.
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العمل  جوهر  هو  حكومة  اأي  عمل  �صيا�صة  انتقاد  اإن 
الدميقراطي، مبا يتما�صى واملحافظة على متا�صك هذا املجتمع، 

يف ظل جزائر اآمنة، م�صتقلة وقوية.
معايل الوزير،

بالرجوع اإىل قانون املالية املعرو�س علينا الذي اأحدث فلتة 
واأ�صبح حديث ال�صارع، بني متخوف ومنتقد، نكرر ونقول 
باأن اأحد اأ�صباب هذه ال�صجة هو طريقة تعاطي احلكومة مع 
هذا القانون وتركه  للتاأويالت اخلاطئة اأو املغر�صة، من قبل 
بع�س منتقديها. اإن ال�صعب من حقه اخلوف والت�صاوؤل من 
بع�س امل�صائل غري املفهومة اأو غري الوا�صحة، ل �صيما بع�س 
املواد التي جاء بها هذا القانون وما تعلق بالقدرة ال�صرائية 
وخو�ص�صة بع�س املوؤ�ص�صات وكذا التحويالت املالية؛ هذه 

الن�صغالت يف حملها.
الالزمة،  التو�صيحات  اإعطاء كل  احلكومة  واجب  ومن 
رغم اختالفنا مع هذه احلكومة يف ت�صيري �صوؤون البالد يف 
تبيع اجلزائر ولن  اأنها لن  نبقى متاأكدين  القطاعات،  بع�س 
تتخلى عن املكت�صبات الجتماعية لل�صعب اجلزائري، بل 
ت�صتوجب  �صيا�صة  اإىل  اأدت  ال�صعبة  والظروف  الو�صعية 
ال�صيادة  على  تعتمد  خا�صة،  تدابري  واتخاذ  احلذر  توخي 

الوطنية وعدم الرجوع اإىل ال�صتدانة اخلارجية.
معايل الوزير،

املالية  قانون  م�صروع  بها  التي جاء   66 املادة  بخ�صو�س 
2016، نطلب منكم تو�صيح هذه املادة بخ�صو�س املوؤ�ص�صات 
و�صونلغاز  �صوناطراك  هل  وال�صوؤال  باخلو�ص�صة؛  املعنية 

واخلطوط اجلوية على �صبيل املثال معنية بهذه املادة؟
الأ�صواق  بع�س  ت�صهدها  التي  للزيادات  تف�صريكم  وما 
حاليا للمواد الغذائية واملواد الأخرى، بحكم الزيادات التي 

جاء بها هذا امل�صروع قبل امل�صادقة عليه حلد الآن؟
وماهي الآليات والتدابري التي ترونها منا�صبة للحد من 
مما  ال�صرورية،  املواد  الع�صوائية يف بع�س من  الزيادات  هذه 

�صاهم يف تدهور القدرة ال�صرائية للمواطن؟
معايل الوزير،

ويف الأخري، اإن كان ولبد من هذه الإجراءات التي جاء 
اآليات  ا�صتحداث  اأجل  نرافع من  املالية اجلديد،  قانون  بها 
املتواجدة  ول�صيما  املحرومة،  الفئات  اأجل  من  وتدابري، 
وقلة  العي�س  ظروف  ل�صعوبة  الوطن  من  اجلنوبية  باملناطق 
ال�صاكنة بتلك املناطق  الإمكانيات وفر�س العمل، بتحفيز 

املعزولة وال�صعبة، كالإبقاء على دعم الكهرباء واملاء وبع�س 
املواد ال�صرورية التي تعرف ا�صتهالكا وا�صعا، بحكم طابعها 

ال�صحراوي الذي مييز تلك املناطق على غرار ولية ب�صار.
رغم  كبريا،  تاأخرا  تعرف  فهي  التنمية،  جمال  يف  اأما 
يف  ب�صار  ولية  الدولة  بها  دعمت  التي  املالية  احل�ص�س 
التاأخر  ب�صبب  يج�صد  بع�صها مل  لكن  الأخرية،  ال�صنوات 
يف انطالقها، مما تقرر اإلغاء حوايل 48 م�صروعا هاما بالولية، 
ب�صبب تهاون ولمبالة امل�صوؤولني على هذه الولية وعدم 
كفاءتهم والف�صل يف ا�صتغالل العتمادات املالية يف وقتها 

وعدم انطالق امل�صاريع يف حينها.
ولهذا يجب اإعادة النظر يف طريقة تعيني امل�صوؤولني بهذه 
مرتبط  التنمية  اإجناح  لأن  ب�صار،  ولية  �صيما  ل  الوليات 
ومتابعة  مراقبة  مع  بالتنفيذ،  املكلفني  الأ�صخا�س  بكفاءة 

اجلهات الو�صية..

الآن  �صعيدي؛  ح�صني  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
لروؤ�صاء  الكلمة  مننح  للتدخل،  امل�صجلني  قائمة  اأنهينا  وقد 
العائالت ال�صيا�صية، اأي املجموعات الربملانية لكي تعرب عن 

موقف حزبها.
فامل�صجل الأول يف قائمة املجموعات الربملانية هو ال�صيد 
الربملانية حلزب جبهة  املجموعة  رئي�س  زحايل،  القادر  عبد 

التحرير الوطني، فليتف�صل م�صكورا.

الربملانية  املجموعة  )رئي�ص  زحايل  القادر  عبد  ال�شيد 
حلزب جبهة التحرير الوطني(: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني، اأما بعد؛
�صيدي رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

�صيدي معايل وزير املالية املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

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

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

كلمة  ح�صراتكم  على  اأعر�س  اأن  كثريا  ي�صعدين 
املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني، بخ�صو�س 

قانون املالية ل�صنة 2016، املعرو�س على جمل�صنا املوقر.
اإ�صمحوا يل يف البداية، مبنا�صبة احتفال اجلزائر بالذكرى 
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حترير  �صبيل  اخلالد، يف  الوطني  الن�صال  اأهم حمطات  من 
اجلزائر من براثن ال�صتعمار، اأن اأتقدم باأحر التهاين لل�صعب 
الأمن  علينا  يدمي  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا  اجلزائري، 
والطماأنينية والتقدم والرفاه، واأن يحفظ اجلزائر، ويعيننا جميعا 

على جت�صيد تطلعات مواطنينا وخدمة م�صالح وطننا املفدى.
هذه  يف  الثورية  الأ�صرة  لأع�صاء  واإكبار  اإجالل  حتية 
املنا�صبة التاريخية املجيدة، املجاهدون الأفذاذ الذين قهروا 
باحلرية  م�صرقا  تاريخنا  ذهب  من  باأحرف  وخطوا  امل�صتعمر 
اإيالئهم  على  العمل  بنا  يجدر  وال�صتقالل،  وال�صيادة 
املادية  كافة حقوقهم  ومتكينهم من  بهم،  تليق  التي  العناية 

منها واملعنوية.
م�صار  يف  حا�صما  منعرجا  تعد  التي  الذكرى  هذه  اإن 
العهد  لتجديد  اأخرى  فر�صة  هي  املجيدة،  التحريرية  الثورة 
مبا  والعتزاز  الكربى،  واملكا�صب  والإجنازات  النت�صارات  مع 
حققناه، والنظر بثقة وعزم اإىل اآفاق امل�صتقبل، والعمل على ر�س 
ال�صفوف وتوحيد اجلهود، من اأجل مواجهة خمتلف التحديات 

التي تواجه بالدنا يف ظل اأو�صاع اإقليمية ودولية م�صطربة.
�صيدي الرئي�س،

ال�صادة اأع�صاء احلكومة،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

اإن قانون املالية الذي نتدار�س م�صمونه من منرب جمل�صنا 
اخلما�صي  الربنامج  تنفيذ  موا�صلة  اإطار  يف  ياأتي  املوقر، 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صيد  لفخامة   )2019-2015(
وزكاه  ال�صعب  تبناه  الذي  الربنامج  اجلمهورية، هذا  رئي�س 
كمجموعة  بدورنا  ونحن  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب 
بالعهد  متم�صكون  الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  برملانية 
داعمني  اجلزائري،  ولل�صعب  لرئي�صنا  اأعطيناه  الذي 
وم�صاندين لفخامته يف موا�صلة م�صرية اإ�صالحاته ال�صيا�صية 
والقت�صادية والجتماعية، والتي يندرج يف اإطارها م�صروع 
قانون املالية ل�صنة 2016 الذي يحمل يف طياته جمموعة من 
الإ�صالحات والإجراءات الرامية اإىل تقوية الإنتاج الوطني 
اأف�صل  تغطية  �صمان  مع  واخلدماتي،  والزراعي  ال�صناعي 
للطلب املحلي، وتنويع القت�صاد الوطني واخلروج تدريجيا 

من تبعيته للمحروقات.
�صيدي الرئي�س،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

اإننا يف املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني، 
ظرف  يف  جاء   2016 ل�صنة  املالية  قانون  اأن  جيدا  ندرك 
خا�س ت�صهده البالد جراء انخفا�س اأ�صعار النفط يف ال�صوق 
الدولية، مما ت�صبب يف تراجع للموارد املالية للدولة اجلزائرية.
ولهذا، تطلب اإعداد هذا القانون الجتهاد يف توفري البيئة 
البالد  ملوارد  عقالين  لت�صيري  ال�صرورية  والآليات  املنا�صبة 
متذبذبة،  عاملية  اقت�صادية  ظروف  ظل  يف  الدولة،  وموازنة 
تتطلب البتعاد عن التنظري املت�صائم، وعن تثبيط العزائم، 
وا�صتخال�س  احللول  اإيجاد  على  ذلك  من  بدل  والرتكيز 
خمتلف  ملواجهة  الالزمة  اخليارات  واعتماد  الدرو�س، 
التحديات؛ وبالتايل وجب علينا اليوم، اأكرث من اأي وقت 
من  للتخفيف  ا�صتبقالية  واإجراءات  تدابري  اتخاذ  م�صى، 
الوطني،  القت�صاد  على  الأزمة  لهذه  ال�صلبية  التداعيات 
وتر�صيد  املالية  للموارد  الأمثل  ال�صتغالل  على  والعمل 
نفقات  يف  الدقيق  والتحكم  التبذير،  وحماربة  النفقات 
الت�صيري والتجهيز، وفر�س جناعة اأكرب يف ال�صتثمار العمومي 
والتح�صني  للتاأجيل  القابل  وغري  ال�صتثنائي  الطابع  ذي 
الطلب  العتبار  بعني  الأخذ  مع  الأعمال،  ملناخ  امل�صتمر 

الجتماعي وال�صتمرار يف توفري منا�صب العمل.
�صيدي الرئي�س،
ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،
لقد قطعت اجلزائر اأ�صواطا كبرية يف جت�صيد ال�صرتاتيجية 
يف  ثمارها  وجنينا  وامل�صتدامة،   ال�صاملة  للتنمية  الوطنية 
من  ذلك  مت  والجتماعية،  القت�صادية  القطاعات  خمتلف 
اإل جاحد،  اإنعا�س اقت�صادي ل ينكر جناعته  خالل برنامج 
والفالحة  ال�صكن  قطاع  يف  �صخمة  م�صاريع  يف  جت�صد 
الدولة  فيه  �صعت  العمومية،  والأ�صغال  والبيئة  وال�صناعة 
الفقر  على  والق�صاء  عمل  منا�صب  خلق  اإىل  اجلزائرية 
وتعزيز العدالة الجتماعية وزيادة الدخل الفردي واحلفاظ 
على املكت�صبات الجتماعية، وقد مت تنفيذ كل ذلك وفق 
توجيهات برنامج فخامة ال�صيد رئي�س اجلمهورية، عبد العزيز 
م�صرية  ملوا�صلة  والعافية  بال�صحة  له  ندعو  الذي  بوتفليقة، 

الإ�صالح التي بداأها من اأجل عزة ورفعة اجلزائر.
بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صيد  فخامة  برنامج  اأوىل  لقد 
ان�صجام  على  للحفاظ  كربى  اأهمية  اجلمهورية،  رئي�س 
املجتمع اجلزائري، من خالل التوجيهات الرامية اإىل تعزيز 
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اجلزائريني،  بني  الفر�س  وت�صاوي  والعدالة  والأمن  ال�صلم 
يف  املراأة  دور  تكري�س  خالل  من  اجلن�صني،  بني  ل�صيما 
واملجال�س  التنفيذي  اجلهاز  واإ�صراكها يف  ال�صيا�صية،  احلياة 
املنتخبة، مما بواأ اجلزائر مكانة مرموقة بتجربة رائدة يف جمال 
ترقية حقوق الن�صاء، لت�صبح مثال يقتدى به بني دول العامل 

الأكرث عراقة يف املمار�صة الدميقراطية.
�صيدي الرئي�س،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء املجل�س املوقر،
اإن احلركية الن�صيطة التي �صهدها ول يزال قطاع ال�صكن 
ب�صدق  نثمن  واإننا  والتنويه،  الإ�صادة  اإىل  تدعو  اجلزائر،  يف 
واعتزاز التكفل التام للدولة بالفئات �صعيفة الدخل، من 
خالل توفري �صكنات اجتماعية لئقة، حتفظ كرامة املواطن 
وترقية حقه يف العي�س الكرمي من جهة، وتطهر اأحياء املدن 
التي  امل�صينة  املناظر  من  منها،  الكربى  ل�صيما  اجلزائرية، 

ت�صنعها ال�صكنات الفو�صوية من جهة اأخرى.
اإن اجلهود الكبرية التي بذلتها الدولة يف قطاع ال�صكن، 
وترية  وت�صريع  للرتحيل،  الكربى  احلمالت  خالل  من 
ال�صكن املدعم مبختلف �صيغه وتو�صيع خياراته، من �صاأنها 
الق�صاء نهائيا على م�صكل ال�صكن يف اجلزائر، وهي تبعث 
وتتطلب  والإدارة،  املواطن  بني  الثقة  وتعزز  الرتياح،  على 

الدعم والتفهم والت�صجيع.
كذلك من القطاعات ال�صرتاتيجية التي حققت اإجنازات 
جديرة بالتقدير، رغم كل التحديات، قطاع الرتبية الوطنية 
والت�صاور  احلوار  اأ�صلوب  على  الدولة  فيه  اعتمدت  الذي 
بها  للنهو�س  الرتبوية،  باملنظومة  املعنية  الأطراف  كافة  مع 
وترقيتها، خدمة مل�صلحة اأبنائنا وتطلعا اإىل �صناعة م�صتقبل 

زاهر لهم.
القطاع  لهذا  الفعالة  بامل�صاهمة  ننوه  ال�صياق،  هذا  ويف 
على  املحافظة  خالل  من  البطالة،  حدة  من  التقلي�س  يف 
املنا�صب  ويف  التعليم،  اأطوار  خمتلف  يف  التوظيف  وترية 
املتخرج  لل�صباب  ال�صغل  منا�صب  اآلف  وتوفري  الإدارية، 
من اجلامعات، كما نوؤكد دعمنا لكافة الإجراءات التي مت 
معاهد  من  املتخرجني  بخ�صو�س  ال�صاأن،  هذا  يف  اتخاذها 
التكوين املهني، والتي تدل على املرونة  احلكيمة التي يتم 

بها ت�صيري هذا القطاع احل�صا�س.
الرتبية  قطاع  اإ�صالح  يف  الدولة  جلهود  دعمنا  جندد 
والتن�صيق،  والت�صاور  احلوار  موا�صلة  اإىل  وندعو  والتعليم، 

باعتباره  املعنية،  الفعاليات  كافة  مع  الت�صال  قنوات  وفتح 
قطاعا تتفرع اأهميته اإىل كافة قطاعات الدولة، منها: جمال 
اخلدمة العمومية الذي عرف بدوره قفزة نوعية، واإجراءات 
ترقية فعالة مل�س نتائجها املواطنون بارتياح، باعتباره قطاعات 

مي�س م�صالح املواطن ب�صفة مبا�صرة.
العمومي  املرفق  تطوير  موا�صلة  نثمن  الإطار،  هذا  ويف 
الوثائق  كمية  من  التخفيف  خالل  من  واأن�صنته،  ورقمنته 
الإدارية املطلوبة يف خمتلف امللفات وتقلي�س مدة ت�صليمها، 
ال�صفر  جواز  ا�صتخراج  عمليات  ا�صتكمال  اإىل  وامل�صارعة 
ودوائر  بلديات  كافة  تغطية  يف  وال�صتمرار  البيومرتي، 
تخفيف  اأجل  من  الإلكرتونية،  بال�صبكة  الوطن  وليات 
معاناة التنقل على املواطن، مع فتح قنوات ات�صال بينه وبني 

الإدارة القائمة على القطاع.
�صيدي الرئي�س،
ال�صادة الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،
حتت  بالدنا،  عرفتها  التي  الإ�صالحات  تقييم  اإن 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صيد  لفخامة  احلكيمة  التوجيهات 
الوطني الرثي، مير حتما  رئي�س اجلمهورية، ووفقا لربناجمه 
ترقية  حملة  بدوره  عرف  الذي  العدالة  قطاع  اإ�صالح  عرب 
وتطوير ورقمنة، وجتديد يف الهايكل والآليات الكفيلة بحفظ 
العدل وتنظيم العالقة بني الأطراف املعنية، وحتيني للقوانني 
والن�صو�س الت�صريعية ومواكبتها مع املعاهدات والتفاقات 
الدولية التي �صادقت عليها اجلزائر، كل ذلك يف اإطار مبداإ 

احرتام ا�صتقاللية الق�صاء.
جديرة  وم�صاهمة  فاعل  دور  العدالة  لقطاع  كان  لقد 
بالحرتام، بالتعاون مع الربملان بغرفتيه، يف عملية مكافحة 
الف�صاد، من خالل تطويقه بقوانني رادعة وتفعيلها يف خمتلف 
والإجراءات  اخلطوات  بدت  واإن  ال�صلة؛  ذات  الق�صايا 
واأكيدة  واثقة  فاإنها  للبع�س،  بطيئة  املجال  هذا  يف  املتخذة 

وم�صمونة النتائج.
ومكا�صب  اإجنازات  القطاعات  خمتلف  عرفت  لقد 
والتطوير  للتجديد  عليها  القائمون  �صعى  ومتنوعة،  خمتلفة 
وال�صناعة  ال�صياحة  قطاع  غرار  على  والإبداع،  والتنويع 
التقليدية الذي تعزز باإجراءات وتدابري يف فائدة احلرفيني، 
معار�س  وتنظيم  قرو�س  على  احل�صول  تي�صري  خالل  من 
حملية ودولية، كما مت العتماد على �صيا�صة جديدة للرتويج 
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لل�صياحة يف اجلزائر، باعتبارها تتوفر على كافة الإمكانيات 
الكفيلة بت�صنيفها بلدا �صياحيا من الدرجة الأوىل، وهو ما 
تنويع م�صادر  الدولة يف  اإرادة  اإطار  اإليه يف  للو�صول  نطمح 
خالل  من  وذلك  املحروقات،  عن  بعيدا  الوطني  الدخل 
توفري  على  ين�س  املدى،  وبعيد  متو�صط  �صياحي  خمطط 
املرافق ال�صرورية وحت�صني م�صتوى اخلدمات، وكذا، ت�صجيع 
يحدث  الذي  النزيف  من  للتقلي�س  الداخلية،  ال�صياحة 
كل �صيف، باجتاه دول جماورة ل تقل عنها اجلزائر يف روعة 

و�صحر الطبيعة وتوفر كل اأنواع الرتاث الإن�صاين.
ال�صناعة  قطاع  عن  احلديث  يكون  ال�صياق،  نف�س  ويف 
يف  جت�صدت  حقيقية،  �صراكة  عليه  ال�صاهرون  اأقام  الذي 
واعدة،  وم�صاريع  وموارد  راقية  جودة  ذات  م�صانع  اإن�صاء 
حتى  انتعا�صا  ال�صتثمار  قطاع  عرف  الوترية،  نف�س  وعلى 
واإن وجده البع�س حمت�صما، فذلك يعود اإىل مت�صك الدولة 
اجلزائرية بحقوق �صعبها و�صعيها اإىل احلفاظ على مقدراته، 
من خالل الإ�صرار على قاعدة 49/51، اإننا نوؤكد من هذا 
تفادي  �صبيل  يف  الدولة  تتخذه  اإجراء  لكل  دعمنا  املنرب 
املخاطر التي تنجر عن ال�صتثمار اخلارجي املفتوح، ونثمن 
كل تدابري اليقظة التي اأثارت حفيظة الكثري، ودفعتهم اإىل 

الت�صكيك يف جناعة قوانني ال�صتثمار يف اجلزائر.
ويف هذا الإطار، ندعو اإىل توجيه اهتمام اأكرب لال�صتثمار 
الإمكانيات  من  ين�صب  ل  خزانا  باعتباره  الوطني، 
الفردية  امل�صلحة  بني  باإخال�س  توازن  التي  والكفاءات 

وامل�صلحة الوطنية.
ويف هذا ال�صياق، ن�صيد بقرار التخلي م�صتقبال عن كل 
املناق�صات الدولية يف اإ�صناد م�صاريع قطاع الأ�صغال العمومية 
واإلغاء �صيغة الرتا�صي يف منح ال�صفقات العمومية؛ وهذا ما 
يدعم ويحفز املقاولت الوطنية للم�صاهمة يف اإجناز امل�صاريع، 
القدرات  با�صتعمال  اجلزائر  يف  ال�صتثمار  ت�صجيع  وكذا 

املحلية.
اإنه مما ل ميكن اأبدا اإنكاره اأن الدولة مت�صكت ول تزال، يف 
خمتلف املراحل التي عا�صتها اجلزائر حتى الع�صيبة منها، 
الجتماعي،  الطابع  ذات  بالإجراءات  امل�صا�س  عدم  مببداإ 
وقد كان ذلك التزاما اأخالقيا مل تتخل عنه حتت اأي ظرف 

اقت�صادي قاهر.
ب�صاأن  املالية  قانون  يف  جاء  ما  نثمن  الإطار،  هذا  ويف 
اجلزائرية  اجلالية  اأفراد  جثامني  نقل  نفقات  بدفع  التكفل 

تهدف  الإ�صادة،  ت�صتحق  اإن�صانية  مبادرة  وهي  باخلارج، 
اخلارج  مواطنينا يف  على  املادية  الأعباء  من  التخفيف  اإىل 
وم�صاندتهم وتقريبهم من وطنهم، باعتبارهم مواطنني كاملي 

احلقوق.
كما نذكر يف نف�س الإطار، الإجراءات الت�صجيعية لفائدة 
الرثوة،  وخلق  والإبداع  ال�صتثمار  جمال  وفتح  ال�صباب، 
اإجراءات  وتي�صري  امل�صغرة،  القرو�س  منح  على  اعتمادا 
احل�صول عليها، والتي بذلت فيها الدولة غطاء ماليا معتربا.

�صيدي الرئي�س،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

على  اجلزائر  تواجهها  التي  التحديات  عن  احلديث  اإن 
التحديات  عن  نف�صلها  اأن  يجب  ل  الداخلي،  امل�صتوى 
اخلارجية التي ت�صكل �صغطا متزايدا يتطلب يقظة وا�صتنفارا 
الو�صع  على  واإ�صقاطاته  تاأثرياته  لتجنب  عاليا،  وتركيزا 
الداخلي اقت�صاديا واجتماعيا واأمنيا، من ذلك امل�صتجدات 
يعي�صها  والتي  التعقيد،  و�صديدة  املت�صارعة   والأحداث 
العامل اليوم دوليا واإقليميا، على راأ�صها تنامي ظاهرة الإرهاب 
الدويل واجلرمية املنظمة وتهريب املخدرات، وكذلك تو�صع 
تكون  تكاد  والتي  اجلن�صيات  متعددة  الإرهابية  اجلماعات 

نظاما مهيكال قائما بذاته، يهدد اأمن وا�صتقرار العامل.
اإن جتربة اجلزائر الناجحة والرائدة يف مكافحة الإرهاب، 
ودليال  به  يحتذى  ومثال  العامل،  قدوة  اليوم  اأ�صحت  قد 
تتوفر  عندما  الإرهاب،  على  النت�صار  اإمكانية  على  قاطعا 
مع  ال�صفوف،  وتتوحد  اجلهود  وتتظافر  ال�صادقة  الإرادة 
العمل على الق�صاء على م�صبباته الجتماعية و�صد منافذه 

الفكرية والروحية وجتفيف منابعه املادية.
اجلزائرية  الدبلوما�صية  بدور  ن�صيد  ال�صياق،  هذا  ويف 
رئي�س  بوتفليقة،  العزيز  ال�صيد عبد  بقيادة فخامة  احلكيمة، 
اجلمهورية، على املعركة الرابحة التي خا�صتها لتجرمي دفع 
الفدية لالإرهابيني، وتوجيه �صربة قا�صية لأحد اأكرب م�صادر 

متويل الإجرام املنظم يف العامل.
النت�صارات  يف  العريقة  الوطنية،  دبلوما�صيتنا  اإن 
الدبلوما�صية، منذ عقود من الزمن، توا�صل بحكمة نهجها 
الثابت يف الو�صاطة حلل النزاعات الإقليمية، باعتبارها دولة 
وذلك  والإفريقية؛  واملتو�صطية  العربية  املنطقة  يف  حمورية 
عرب اللجوء اإىل طاولة احلوار، من ذلك ا�صتماتتها يف جمع 

�صمل الإخوة يف مايل من خالل اتفاق اجلزائر.
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ا�صت�صعار  بنا جميعا  الدولية، يجدر  التوترات  �صياق  يف 
اجلوار،  دول  بع�س  يف  املتوتر  الإقليمي  الو�صع  خطورة 
اإىل  بالنظر  اأمنيا كبريا للجزائر،  والذي ي�صكل بدوره حتديا 
وعلينا جميعا  والجتماعية،  والقت�صادية  الأمنية  تداعياته 
تفهم الإجراءات والتدابري التي تتخذها اجلزائر حلماية اأمن 
امل�صلحة  بقواتنا  اأتوقف لأ�صيد  وهنا  اأر�صها،  �صعبها وحرمة 
جي�س  �صليل  الوطني،  ال�صعبي  جي�صنا  اأبناء  من  البا�صلة، 
بكفاءة  الوطن  حمى  عن  يذودون  الذين  الوطني  التحرير 
القيادة  حتت  له،  حدود  ل  وتفان  خال�صة  ووطنية  عالية 
رئي�س  فخامة  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  للقائد  الر�صيدة 

اجلمهورية.
كما اأحيي كافة اأ�صالك الأمن الوطني التي تقوم مبهامها 

النبيلة جتاه الوطن واملواطن.
اإن قانون املالية للعام 2016، ياأتي يف ظروف ا�صتثنائية، 
متيزها بوادر اأزمة اقت�صادية، تواجهها اجلزائر على غرار اأغلب 
تقدرينا  ورغم  البرتول،  اأ�صعار  تدين  ب�صبب  العامل،  دول 
جميعا خلطورة انخفا�س الطلب الدويل على املحروقات مع 
ا�صتمرار انخفا�س الأ�صعار، اإل اأن ذلك ل يعد �صببا خللق 
حالة هلع وبلبلة و�صط ال�صعب، والتنظري للكارثة وغلق كل 

اأفق حللول ممكنة.
�صاأنها  من  عديدة،  باإيجابيات  املالية  قانون  جاء  لقد 
ل�صيما  البالد،  على  الأزمة  تداعيات  من حدة  التخفيف 
ال�صلع  ا�صترياد  تقلي�س  مثل  الدخل،  �صعيفة  الفئات 
ل  ذلك  اأن  اإل  منها،  الكمالية  خ�صو�صا  ال�صتهالكية، 
للمخاوف  املثرية  اجلوانب  بع�س  على  يغطي  اأن  ينبغي 
جمددا  اللجوء  منها  اإليها،  احلكومة  انتباه  لفت  ت�صتدعي 
اإىل ال�صتدانة وما يالزمها من م�صا�س ب�صيادة الدولة وحرية 

اتخاذ القرار.
�صاق،  اإذا  اإل  الأمر  ينفرج  ول  الهمة،  تلد  الأزمة  اإن 
و�صنكون يف فرج قريب اإذا ا�صتغللنا اأبعاد الأزمة القت�صادية، 
علىاملحروقات،  العتماد  عن  للتخلي  لنا  حافزا  لتكون 
القومي، مثل  للدخل  والبحث عن م�صادر طاقوية متنوعة 
اإليها اليوم،  الطاقات املتجددة التي يتجه العامل املتطور 
اأو غري طاقوية مثل ال�صياحة التي متلك اجلزائر كل مقوماتها، 
وقبل كل هذا التوجه نحو ترقية وتطوير الفالحة، واعتمادها 
ال�صرتاتيجي  اخليار  وهو  النفط،  عن  بديل  كم�صدر 
الفالحني  ل�صالح  تدابري  اتخاذ  اإىل  املبادرة  يتطلب  الذي 

موؤخرا  عنه  الإعالن  مت  مثلما  القطاع،  يف  وامل�صتثمرين 
احلبوب  مثل  ال�صرتاتيجية  الفالحية  ال�صعب  يتعلق  فيما 
املكننة  وحتديث  امل�صقية  امل�صاحات  تو�صيع  مع  واحلليب، 

وتاأهيل اليد العاملة.
ونحن  الدولة،  اأولويات  من  اأ�صحى  الفالحة  تطوير  اإن 
للفالحني،  والدعم  والهتمام  العناية  املزيد من  اإىل  نطمح 
يجدر  املقابل،  ويف  الذاتي،  الكتفاء  حتقيق  اأجل  من 
اأ�صاليب  وحتديث  التكوين  على  الإقبال  بالفالحني 
املقايي�س الدولية، والتخل�س من الذهنيات  الفالحة، وفق 
اإقبال  اأثر �صيء على  لها  البالية حول خدمة الأر�س، كان 

الأجيال اجلديدة على العمل يف هذا املجال.
الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  اإن 
التي  الدميقراطية  واملمار�صة  التعبري  حرية  مب�صتوى  ت�صيد 
كر�صها فخامة رئي�س اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وعلى 
راأي  بدورها،  هي  حترتم،  واأن  بذلك،  العرتاف  املعار�صة 
وتلتزم  الالاأخالقية  املمار�صات  عن  تبتعد  واأن  الأغلبية 

بقواعد الدميقراطية.
اإن ما يروج من مغالطات وت�صليل للراأي العام، حول ما 
جاء يف م�صروع القانون، ل اأ�صا�س له من ال�صحة، ل �صيما 
 ،66 املادة  حمتوى  بخ�صو�س  وقع  الذي  والنقا�س  اجلدل 
الواردة يف قانون املالية ل�صنة 2016، والتي اعتربها البع�س 
م�صا�صا بال�صيادة الوطنية، يف مزايدة ومغالطة كبرية، باعتبار 
اأن نف�س املادة، اأقول نف�س املادة مت الت�صويت عليها يف قانون 

املالية التكميلي ل�صنة 2009، دون اأي رد فعل يذكر.
القانون ل  ب�صاأن هذا  اأثريت  التي  الت�صليل والبلبلة  اإن 
البع�س  ي�صرح  فعندما  للبالد،  العليا  امل�صلحة  اأبدا  تخدم 
باأن هذا القانون ي�صكل خطرا على ال�صيادة الوطنية، جنيبه 
اأن  واحلقيقة  وىل،  قد  الوطن  حب  على  املزايدة  عهد  باأن 
اخلطر الأكرب هو القت�صاد القائم على مورد واحد، يتحكم 
الآخرون يف تفا�صيله، القت�صاد ال�صعيف اله�س واملنكم�س 
واملبني على نظريات قدمية، عفا عنها الزمن وجتاوزتها دول 
اأما  الوطنية،  ال�صيادة  على  ي�صكل خطرا  الذي  هو  العامل، 
على  فقط  يعتمد  ل  ومتنوع،  متفتح  اقت�صاد  من  عداه  ما 
ال�صتثمارات  على  املبني  القوي،  القت�صاد  املحروقات، 
والفالحية  ال�صناعية  املجالت  خمتلف  يف  الكربى 
وال�صياحية واخلدماتية، فهو ما نطمح اإليه وندعم كل الطرق 

التي توؤدي اإىل حتقيقه لأن اجلزائر ت�صتحق ذلك.
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�صيدي الرئي�س،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س املوقر،

اإننا يف املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطني، 
ل�صنة  املالية  قانون  مل�صروع  وحتليلنا  اطالعنا  خالل  ومن 
2016، وجدنا اأن قيمة التحويالت الجتماعية املخ�ص�صة 
مليار   1840.5 اإىل  2016 و�صلت  ل�صنة  الدولة  ميزانية  يف 
دج، م�صجلة بذلك زيادة بن�صبة 7.5 ٪، مقارنة مع توقعات 
على  يدل  وهذا  2015؛  ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون 
وال�صحة  ال�صكن  لقطاعات  املوجه  احلكومي  الدعم  اأن 

وكذلك...

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا، لقد اتفقنا على 15 دقيقة، ولقد 
دام تدخلك 20 دقيقة، اأكمل يف كلمتني رجاء.

الربملانية  املجموعة  )رئي�ص  زحايل  القادر  عبد  ال�شيد 
حلزب جبهة التحرير الوطني(:.. املواد الغذائية الأ�صا�صية 
باملكا�صب  متم�صكلة  الدولة  ومازالت  اأبدا  يتغري  مل 
ال�صرائية  القدرة  على  املحافظة  مببداإ  وملتزمة  الجتماعية 
للمواطن؛ وهذا ما مل�صناه فعال يف القانون، عك�س ما يروج 
من تغليط لإثارة املخاوف لدى املواطنني، من طرف بع�س 
الأطراف التي تت�صرت وراء م�صلحة املواطن خلدمة م�صاحلها 

ال�صيقة.
وعليه، فنحن يف املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير 
الجتماعية،  املكت�صبات  على  احلفاظ  نثمن  الوطني، 
تدابري  من  القانون  هذا  به  جاء  ما  ارتياح  بكل  ون�صجل 
واإجراءات م�صجعة اأكرث لال�صتثمار وترقيته، �صواء العمومي 
الإدارية  الإجراءات  تب�صيط  نثمن  كما  اخلا�س،  اأو  منه 

والت�صهيالت اجلبائية واجلمركية.
اإن التزامنا مع فخامة رئي�س اجلمهورية بالعمل معا على 
قطع اأ�صواط جديدة، �صيا�صيا واقت�صاديا لتطوير بالدنا و�صط 
تعزيز  حتديات داخلية وخارجية ج�صيمة، جندها تتجلى يف 
مبادئ احلكم الرا�صد واجتثاث جذور البريوقراطية والف�صاد 
وموا�صلة جهود اإدماع القت�صاد الوطني يف حميطه اخلارجي 
والأخذ يف احل�صبان �صرورة منح الأولوية لال�صتثمار الوطني 
املنتج وتنويع اقت�صادنا على اأ�صا�س ع�صرنة وتو�صيع الن�صيج 
ال�صياحة؛ وهذا كله  وترقية  الفالحية  والقدرات  ال�صناعي 
امل�صعى  هذا  يكون  اأن  على  والت�صغيل،  النمو  ترقية  ق�صد 

مرفوعا برت�صيد الإنفاق العمومي.
اإننا يف املجموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطنني 
بف�صل  جت�صدت  التي  ال�صخمة  الإجنازات  بكل  ن�صيد 
رئي�س  بوتفليقة،  العزيز  عبد  ال�صيد  فخامة  جمهودات 
اجلمهورية، حمققا بذلك اأ�صواطا كبرية يف جمالت التنمية 
مرحلة  اإىل  ننتقل  اليوم  ونحن  والجتماعية،  القت�صادية 
النمو القت�صادي والدفع باقت�صادنا نحو الأمام وتفتحه على 
والتناف�صية  الإنتاجية  م�صتوى  رفع  عرب  العاملي،  القت�صاد 
التكنولوجيا  نقل  يف  ت�صاهم  جديدة،  �صراكات  وخلق 
اإنعا�س  بتحقيق  ي�صمح  مما  وموؤ�ص�صاتنا،  ل�صركاتنا  والعلوم 
املنا�صب  املناخ  له  نوفر  اأن  ينتظر منها  اقت�صادي و�صناعي، 
طياته  يف  يحمل  الذي  املالية  قانون  مبثل  له،  والإعداد 
التدابري الالزمة لتحقيق النمو القت�صادي الذي يتطلع اإليه 

ال�صعب اجلزائري.
وم�صاندتنا  دعمنا  املوقر،  الربملاين  املنرب  هذا  من  جندد 
الالزمة  احللول  اإيجاد  اإىل  الدوؤوب  �صعيها  يف  للحكومة 
والآليات والتدابري الكفيلة بت�صيري موازنة الدولة، مبا يخدم 

م�صلحة البالد يف ظل ظروف اقت�صادية طارئة.
اإن قانون املالية 2016 قد ل يخلو من �صلبيات ونقائ�س 
اأنه  املنا�صب، غري  الوقت  ا�صتدراكها يف  لن تعدم احلكومة 
التي حدثت على  التغريات  يت�صمن تدابري دقيقة تواكب 
بال�صرب  دعمها  حتتاج  الدويل،  واملايل  القت�صادي  امل�صتوى 

والثقة والتفهم.
جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  توؤكد  الأخري،  ويف 
يتطلب  اجلزائر  م�صلحة  عن  الدفاع  اأن  الوطني،  التحرير 
منا جميعا التكاتف والتعاون وتوحيد ال�صفوف وا�صت�صعار 
ال�صهداء،  اأمانة  جتاه  عاتقنا  على  امللقاة  امل�صوؤولية،  عظم 
حال  بالدنا يف  وا�صتقرار  اأمن  تهدد  التي  الأخطار  وحجم 
الفر�صة  تفويت  علينا  ال�صبل،  بنا  وتفرقت  جهودنا  ت�صتت 
بهدف  الو�صع  في�صتغلون  الدوائر،  بنا  يرتب�صون  من  على 

زعزعة ا�صتقرار البالد يف ظل ظروف اإقليمية معروفة.
عا�س حزب جبهة التحرير الوطني،

عا�صت اجلزائر حرة عزيزة مكرمة،
املجد واخللود ل�صهدائنا الأبرار.

زحايل،  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
الوطني؛   التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية  املجموعة  رئي�س 
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اأحيل الكلمة الآن اإىل ال�صيد خل�صر �صيدي عثمان، رئي�س 
الدميقراطي،  الوطني  التجمع  حلزب  الربملانية  املجموعة 

فليتف�صل م�صكورا.

ال�شيد خل�شر �شيدي عثمان )رئي�ص املجموعة الربملانية 
�صيدي  �صكرا  الدميقراطي(:  الوطني  التجمع  حلزب 
الرئي�س؛ ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 

اأ�صرف املر�صلني.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة الفا�صل،

ال�صيد وزير املالية املحرتم،
ال�صيدة وال�صادة الوزراء املحرتمون،

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

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

�صيدي الرئي�س،
معايل وزير املالية املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،
بالذكرى  حتتفل  واجلزائر  وددت  كلمتي،  م�صتهل  يف 
دي�صمرب   11 يف  ال�صعب  ملظاهرات  واخلم�صني  اخلام�صة 
بالأم�س،  اأثبت  الذي  اجلزائري  ال�صعب  اأهنئ  اأن   ،1960
والتفافه  وتالحمه  متا�صكه  عن  املجيدة،  نوفمرب  ثورة  اإبان 
حول قيادته واحت�صانه لثورته؛ وهو يربهن اليوم عن مت�صكه 
بهذه القيم واملثل العليا التي ر�صخها الأ�صالف من ال�صهداء 

الأبرار واملجاهدين الأخيار.
الإرث  بف�صل  تاريخية،  تعي�س �صحوة  اليوم  اجلزائر  اإن 
املنرب  هذا  ومن  الأ�صاو�س،  اأولئك  ر�صخه  الذي  التاريخي 
ال�صيد  املجاهدين،  وزير  ملعايل  واحرتام  تقدير  حتية  اأرفع 
ومن  بها  يقوم  التي  املجهودات  كل  على  زيتوين،  الطّيب 
الرامية  اجلهود  هذه  املجاهدين،  وزارة  اإطارات  كل  خالله 

لتعزيز وحماية الذاكرة الوطنية اجلماعية لالأمة.
�صيدي الرئي�س،

معايل الوزير،
زميالتي، زمالئي،

والذي  اليوم  اأيدينا  بني  هو  الذي  القانون  م�صروع  اإن 
بع�س  وتناولته  الوطني  ال�صعبي  املجل�س  يف  احلدث  �صنع 
و�صائل الإعالم بالتهويل والتاأويل وال�صتثمار فيه مبغالطات 

ومفاهيم مل جتانب ال�صواب ول احلقيقة.
�صيدي الرئي�س،

معايل وزير املالية،
م�صاريع  من  ك�صابقيه  عادي  هو  القانون  م�صروع  اإن 
بغرفتيه  الربملان  عليها يف  امل�صادقة  متت  التي  املالية  قوانني 
خالل ال�صنوات ال�صابقة، حيث ل يعدو اأن يكون م�صروع 
يتوفر  مبا  نفقاتها،  ت�صيري  يف  الدولة  �صيا�صة  يرتجم  قانون 
اإيرادات تكفل جت�صيد الربامج امل�صطرة من قبل  لديها من 
احلكومة، موا�صلة مل�صرية التنمية التي با�صرها فخامة رئي�س 
اأزيد من عقد  اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة، منذ 
ون�صف؛ وجنني ثمارها اليوم يف جميع املجالت وينعم بها 

ال�صعب اجلزائري.
ومن ثم فقانون املالية - كما نعلم جميعا - خ�صع لهذين 
املعيارين، اإيرادات حم�صلة ونفقات م�صطرة وموزعة، وهاهو 
م�صروع قانون املالية ل�صنة 2016 الذي مت عر�صه ومناق�صته 
من طرف اأع�صاء جمل�صنا املوقر والذي �صيعر�س للم�صادقة 
عليه؛ هذا امل�صروع الذي مت اإعداده من طرف احلكومة، وفقا 
لالأو�صاع القت�صادية الراهنة والتي ت�صهدها البالد ويعي�صها 
العامل ككل، جراء انخفا�س اأ�صعار املحروقات يف الأ�صواق 
كل  بال�صكر  نتقدم  اأن  الواجب  من  اأنه  نرى  واإننا  العاملية، 
هذا  اإعداد  على  �صهر  الذي  احلكومي  للطاقم  ال�صكر 
املجاهد  رئي�س اجلمهورية،  وبتوجيهات من فخامة  امل�صروع 
عبد العزيز بوتفليقة؛ نحن يف التجمع الوطني الدميقراطي، 
نثمن هذا امل�صروع ون�صكر كل الذين قاموا باإعداده، لي�س 
جماملة اأو متلقا، اإمنا ملا مل�صناه يف فحواه من اإرادة قوية وحر�س 
�صديد على الت�صيري الر�صيد واملمنهج، وفق الظرف الراهن 
جتاوز  من  احلكومة  متكني  �صاأنها  من  واإجراءات،  وباآليات 
التذبذب الكبري الذي ت�صهده اأ�صواق النفط العاملية، وماله 
من انعكا�صات �صلبية على اإيرادات القت�صاد الوطني التي 

ت�صكل املداخيل النفطية ح�صة الأ�صد منها.
وقد مل�صنا من اأجل الإجراءات امل�صنة يف هذا القانون، 
اأنها تهدف اإىل التخفيف من حدة تلك النعكا�صات، من 
املداخيل  زيادة  بهدف  ومرافقته،  ال�صتثمار  دعم  خالل 
لتحقيق  اأخرى  بدائل  على  والعتماد  النفط  خارج 
يعرف  الذي  الفالحة،  جمال  يف  باخل�صو�س  التوازنات، 
نه�صة حقيقية وارتفاعا حم�صو�صا يف املح�صول الزراعي من 

ناحية النوعية واجلودة ومن ناحية الكم.
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ال�صناعة  جمال  يف  امل�صهودة  الديناميكية  وكذلك 
واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  من  الآلف  وا�صتحداث 
وت�صهيل عملية ال�صتثمار، برفع كل القيود والعراقيل وكل 
ال�صناعي  العقار  على  احل�صول  يف  البريوقراطية  اأ�صكال 
والتحفيزات  املطلوبة  املرونة  باإ�صفاء  املوؤ�ص�صات  واإن�صاء 
املقدمة من طرف الدولة حماية للمنتوج الوطني؛ ومن هذا 
املنرب اأقدم حتية تقدير وعرفان ملعايل وزير ال�صناعة واملناجم، 
اخلطوات  بكل  ونثني  بو�صوارب  ال�صالم  عبد  ال�صيد 
الأمور  زمام  توليه  منذ  القطاع،  هذا  التي خطاها  العمالقة 

يف هذه الوزارة.
�صيدي الرئي�س،

معايل الوزير،
زميالتي، زمالئي،

الدميقراطي،  الوطني  للتجمع  الربملانية  الكتلة  اإن 
�صنت على  التي  للحملة  ال�صديد  اأ�صفها  وتبدي  ت�صتغرب 
هذا امل�صروع، من طرف بع�س ال�صيا�صيني املرتب�صني الذين 
ل يتوانون يف ا�صتغالل الفر�س وال�صتثمار فيها، بحثا عن 
الربوز يف ال�صاحة ال�صيا�صية وحماولت التغليط والت�صوي�س 
على م�صرية التنمية ال�صاملة التي تعي�صها بالدنا اليوم، يف 
اأجواء ال�صتقرار وال�صتمرار وعرب كل ربوع الوطن وب�صواعد 

اأبناء اجلزائر.
نعم، هذا ال�صتقرار الذي نعي�صه و�صط حميط م�صحون 
بالتوترات ولكن - واحلمد هلل - بف�صل النظرة ال�صت�صرافية 
اإر�صاء  يف  بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  لفخامة 
والت�صييد يف  البناء  ور�صات  وبعث  الوطنية  امل�صاحلة  قانون 
احتياطي  وو�صع  للمديونية  امل�صبق  والدفع  امليادين  جميع 
ال�صعاب  هذه  كل  نتخطى  اليوم  نحن  ها  معترب،  �صرف 

واحلمد هلل.
�صيدي الرئي�س،

زميالتي، زمالئي،
الدميقراطي  الوطني  للتجمع  الربملانية  املجموعة  اإن 
عرفت  التي  النفطية  العائدات  بو�صعية  مطلق  اإدراك  على 
اأ�صعار النفط يف الأ�صواق  تراجعا ملحوظا ب�صبب انخفا�س 
نطمئن  يجعلنا  وما  النتباه  ي�صد  ما  بني  من  ولعل  العاملية، 
ل�صنة  املالية  قانون  م�صروع  ت�صمنها  التي  الإجراءات  يف 
اأين  الدولة،  ميزانية  متويل  عرفه  الذي  التحول  هو   ،2016
تقريبا  البرتولية، متثل  اأي اجلباية  العادية،  اأ�صبحت اجلباية 

�صعف اجلباية البرتولية، وهذا ما يربهن على التنوع امل�صتمر 
لقت�صادنا الوطني وي�صري يف الجتاه القومي وال�صليم؛ ومهما 
يكن فاإن الرتاجع املايل يف التكفل ببع�س امل�صاريع واإرجائها، 
ل مي�س م�صاريع التجهيز املتعلقة بالقطاعات احليوية والبنى 
التحتية والقطاعات احل�صا�صة كالرتبية والتنمية الجتماعية 
جميع  بتغطية  وكفيلة  معتربة  مالية  اأغلفة  لها  ر�صد  والتي 

النفقات املرتتبة عنها.
�صيدي الرئي�س،

اإن الو�صع الراهن ميلي علينا جميعا - كما هو مو�صوع يف 
م�صروع احلكومة - اأن نت�صم باحليطة ونتبع اإجراءات خا�صة 
للبالد،  وامليزانياتي  املايل  ال�صتقرار  على  للحفاظ  وناجعة 
وحت�صني  اخلارجية  جتارتنا  متويل  يف  التحكم  ي�صعنا  حتى 
املوارد املالية للدولة، ومن ثم امل�صي قدما يف برنامج التنمية 

القت�صادية والجتماعية.
هذه  الدولة  بها  ا�صتعانت  التي  الإجراءات  بني  ومن 
للبالد  والقت�صادي  املايل  ال�صتقرار  على  للحفاظ  ال�صنة 
تذليل  على  عكف  املالية  قانون  اأن  نرى  اإذ  اجلباية،  نذكر 
العبء اجلبائي املفرو�س على بع�س ال�صتثمارات الإنتاجية 
 5 ملدة  الإعفاء  طريق  عن  وذلك  ال�صناعي؛  الطابع  ذات 
�صنوات كاملة من ال�صريبة على اأرباح ال�صركات وال�صريبة 
بالإ�صافة  املهني،  الن�صاط  على  والر�صم  العام  علىالدخل 
ال�صتثمار  قرو�س  على  ح�صنة  فوائد  ن�صبة  الإقرار  اإىل 

ال�صناعي ل تتعدى 3 ٪.
تراجع  فيه  ت�صبب  ما  ورغم  نالحظ  اأخرى،  جهة  من 
اأ�صعار البرتول على امل�صتوى العاملي، وبا�صتثناء الزيادة يف 
ر�صوم بع�س املواد التي مل يتم حتيني اأ�صعارها منذ �صنوات 
اإقرار  اأو  �صريبية  زيادات  اأية  على  القانون  هذا  ين�س  مل 
�صرائب جديدة، الأمر الذي من �صاأنه اأن ي�صجع اأكرث فاأكرث 

على ال�صتثمار ويدفع بعجلة النمو.
الأبعاد،  املتعددة  التنمية  برامج  فاإن  فيه  �صك  ل  ومما 
�صتمكن  الإجناز،  طريق  يف  هي  التي  تلك  اأو  منها  املنجزة 
اجلزائر من امتالك بنى حتتية وجتهيزات عمومية ا�صتثنائية، 
وما تلك النتائج املذهلة التي يعرتف بها اجلميع مبا يف ذلك 
الهيئات القت�صادية واملالية والإقليمية والدولية، لهو دللة 
قاطعة على اخلطوات العمالقة التي قطعتها اجلزائر �صنة بعد 
�صنة؛ وهي بذلك تثبت جناعة �صيا�صية املنتهجة يف جمالت 
الب�صرية وحتقيق الرقي الجتماعي وحت�صني الإطار  التنمية 
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املعي�صي للمواطن الذي يدخل يف جمالت التنمية الب�صرية 
وحتقيق الرقي الجتماعي وحت�صني الإطار املعي�صي للمواطن 

الذي يدخل يف �صلب اهتمامات الدولة.
وانخفا�صا  تذبذبا  ي�صهد  والعامل   2008 �صنة  فمنذ 
عدم  حالة  ب�صبب  الدول،  اقت�صاديات  و�صدمات  م�صتمرا 
لهتزازات  عّر�صها  والتي  العاملية  الأ�صواق  يف  ال�صتقرار 
القت�صادي  ال�صعيدين  على  وخيمة  تبعات   لها  وكانت 

والجتماعي.
اإنتاج  على  اقت�صادنا  اعتماد  فاإن  اجلميع  يعرف  وكما 
وت�صدير املحروقات يعر�صه لهذه الأخطار التي يت�صبب فيها 
تذبذب الأ�صعار يف الأ�صواق العاملية ويكون له تاأثري مبا�صر 

على ميزانية الدولة.
بالإ�صافة اإىل التبعية للنفط، تاأتي جمموعة من العوامل 
والعقبات التي تزيد يف ه�صا�صة التوازنات الكربى لقت�صادنا 

وا�صتقراره املايل ويتعلق الأمر بـ:
وتنمية  متويل  يف  الدولة  مليزانية  املتزايد  الدور   -  1
اإقرار  يف�صر  الذي  ال�صيء  نظام احلماية الجتماعية،  ودعم 
وكذا  الثانية  الألفية  بداية  منذ  اأقر  الذي  املايل  الدخار 

ح�صا�صية الطلب الجتماعي.
2 - النمو الدميغرايف املتزايد وحجم الطلب الجتماعي.
3 - تزايد تبعية بالدنا لالأ�صواق اخلارجية، ق�صد التموين 
باملعدات والعتاد واملواد ن�صف امل�صنعة والتجهيزات واملواد 

الغذائية.
كبرية. تنموية  واحتياجات  �صا�صعة  ترابية  م�صاحة   -  4
ولتزال بالدنا حتتاج اإىل تعميق الإ�صالحات، ملواجهة 
الجتماعية،  اللحمة  تعزيز  وكذا  القت�صادية  العقبات 
ل�صمان الوحدة الوطنية واللتفاف حول برامج الإ�صالحات 
التي اأقرها فخامة رئي�س اجلمهورية، وذلك دعما لال�صتقرار 
�صد  من  بالدنا  تتمكن  حتى  والجتماعي،  القت�صادي 

التقلبات القت�صادية والأزمات املمكنة.
القت�صادية  التنمية  يخ�س  فيما  الدولة  فاحتياجات 
موا�صلة  اإىل  تدعو  القت�صادي،  التنوع  وكذا  والجتماعية 
اللتزام وامل�صي يف هذا الجتاه، كما اأن هذه الإجراءات من 
الأزمة، عن طريق  الف�صل على  الرد  مبثابة  اأن تكون  �صاأنها 
اأجل احلفاظ  النفقات وتر�صيد ال�صترياد، من  التحكم يف 
على �صالمة ميزان املدفوعات وعلى �صيولة الدولة ومركزها 

على ال�صاحة الدولية واملكانة املرموقة لها.

اأ�صكال اقت�صادنا، وذلك  اأن ننوع من  كما ينبغي علينا 
بخلق موارد جديدة على املدى املتو�صط والبعيد.

�صيدي الرئي�س،
تدعو  الدميقراطي،  الوطني  للتجمع  الربملانية  الكتلة  اإن 
احلكومة وال�صركاء الجتماعيني، يف اإطار التعاون الدوؤوب 
اللتزام  اإىل  يخ�صه،  فيما  كل  واملثمر،  امل�صتمر  والت�صاور 
الربامج  تكلل هذه  لكي  عاتقه،  على  الواقعة  بامل�صوؤوليات 
بالنجاح وحتقيق الغايات املاأمولة؛ وتتمحور هذه امل�صوؤوليات 
اأ�صا�صا يف ت�صجيع ال�صتثمار التابع وتنويعالقت�صاد الوطني 
والبتكار وحت�صني اأداء الو�صائل الإنتاجية والرفع من م�صتوى 
التكاليف  حيث  من  اجلزائرية،  للموؤ�ص�صات  التناف�صية 
والنوعية واملطابقة الدولية وموا�صلة حماية املنتوج الوطني.

لال�صتثمارات  املوجه  والدعم  التحفيزات  جانب  اإىل 
الكتلة  الع�صوائي، ترى  اأمام ال�صترياد  الطريق  التي تقطع 
الربملانية للتجمع الوطني الدميقراطي، اأن قانون املالية ل�صنة 
املالية  وقانون  املالية  قانون  لأحكام  تكملة  ياأتي   2016
التكميلي ل�صنة 2015، معززا ل�صيا�صة ت�صجيع املوؤ�ص�صات 
العاملة يف القطاعات النامية وال�صرتاتيجية والتي من �صاأنها 

اأن ت�صاعد يف التقلي�س من حجم الواردات ونذكر منها:
- احلديد وال�صلب.

- الري.
- التجهيزات الإلكرتونية والكهرومنزلية.

- الكيمياء ال�صناعية.
- امليكانيك و�صناعة ال�صيارات.

- املواد ال�صيدلنية.
- الطريان.

- �صناعة ال�صفن واإ�صالحها.
- التكنولوجيات املتقدمة.

- ال�صناعات الغذائية.
- الن�صيج والألب�صة.
- اجللود وم�صتقاتها.

- اخل�صب و�صناعة الأثاث.
�صيدي الرئي�س،

زميالتي، زمالئي،
درا�صة  بعد  نرى  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  يف  اإننا 
الدويل  للواقع  حتليل  اإجراء  وبعد  للو�صع،  اقت�صادية  ماكرو 
يف  النفط  لأ�صعار  احلالية  للتوجهات  وبالنظر  عام،  ب�صكل 
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الأ�صواق العاملية، فاإن احللول املواتية للم�صاألة التي ت�صغلنا 
واإ�صالحات  درا�صات  مب�صروع  اللتزام  يف  تنح�صر  اليوم، 
القريب  املدى  على  هيكلي  وتعديل  اقت�صادية،  ماكرو 
واملتو�صط والبعيد، وت�صتلزم تعميق الدرا�صة وو�صع الهيئات 
الالزمة  والكفاءات  املوؤهالت  على  تتوفر  التي  والهياكل 
اأنه من  ونرى كذلك  املهمة؛  لتنفيذ هذه  م�صوؤولياتها  اأمام 
مدى  تقدمي  ومهام  التن�صيق  مهام  ت�صدى  اأن  امل�صتح�صن 
تطبيق الإ�صالحات اإىل �صلطة متتلك ال�صالحيات الالزمة 

ل�صمان التنفيذ الأمثل لهذه العملية.
كما ميكن حتديد برامج الإ�صالحات باإ�صراك كل الهيئات 
اأهداف  حول  تتمحور  مقاربة،  ح�صب  واملنظمات  املعنية 
وامل�صوؤوليات  املجهودات  اإىل  بالإ�صافة  اجلميع،  يتقا�صمها 
يكن  ومل  امل�صاركة،  الأطراف  كل  عاتق  على  تقع  التي 
مادته  يف  اأقّر  اإذ  الأجنبي،  ال�صتثمار  لين�صى  املالية  قانون 
الن�صاطات:  على جميع   49-51 قاعدة  نطاق  بتو�صيع   70

الإنتاج، اإنتاج اخلدمات، ال�صترياد.
�صيدي الرئي�س،

ت�صيد  الدميقراطي،  الوطني  للتجمع  الربملانية  الكتلة  اإن 
بحر�س الدولة على الدفع باملوؤ�ص�صات الوطنية اإىل م�صاف 
 ،2016 ل�صنة  املالية  فقانون  واملربحة،  الناجعة  املوؤ�ص�صات 
ل�صيما املادة 66 منه، والتي اأثري حولها جدل كبري من طرف 
ل�صنة  املالية  قانون  ين�س عليه  ملا  وامتدادا  الأو�صاط،  بع�س 
اأموال املوؤ�ص�صات العمومية  2009، جاء فيه تو�صيع روؤو�س 
راأ�صمال  فتح  دون  �صريك خا�س،  اإىل  متويلها  تو�صيع  وكذا 
ال�صركة العمومية، بل بالعك�س حتتفظ الدولة مبا ن�صبته 34  ٪ 
من راأ�صمال ال�صركة العمومية ملدة 5 �صنوات، مما ميكنها من 
اإبقاء احلق يف ت�صيري املوؤ�ص�صة املعنية، بل وميكننا اأي�صا من 

الوقوف يف وجه اأي حماولة حللها.
املوؤ�ص�صات  ت�صتثني  الأحكام  هذه  اأن  اإىل  هنا  ون�صري 
و»�صونلغاز«  »�صوناطراك«  مثل:  الكربى  ال�صرتاتيجية 
وغريها من املوؤ�ص�صات الكربى، كما تف�صل ب�صرحها معايل 

وزير املالية.
كما جند اأن املادة 66 تن�س على اأنه ل ميكن لأي �صركة، 
مهما كان حجمها والقطاع الذي تن�صط فيه، فتح راأ�صمالها 
باأي �صكل من الأ�صكال، �صواء للم�صاهمة الوطنية املقيمة 
وبعد  العمومية  ال�صلطات  موافقة  على  احل�صول  وبعد  اإىل 

موافقة جمل�س م�صاهمات الدولة.

�صميم  يف  ت�صب  التي   71 املادة  فحوى  يخ�س  وفيما 
تكمل  فهي  املالية،  لالعتمادات  واليقظ  املحكم  الت�صيري 
وتعزز ال�صت�صراف املايل عن طريق و�صع اآلية عملية لتطبيق 
املادة 22 من القانون الإطار ل�صنة 1984حول قوانني املالية، 
املادة  اأعيد   .17-84 القانون  اأ�صال يف  املوجودة   22 فاملادة 
اأنه ميكن  84-17 تن�س على  القانون رقم  املوجودة يف   22
اإلغاء اأي اعتماد اأ�صبح دون وجهة مالية خالل ال�صنة ب�صفة 
قانونية، كما ميكن اإعادة ا�صتعمال هذا العتماد يف النفقات 
الإجبارية التي ين�س عليها القانون، ح�صب طبيعة امليزانية 

وح�صب ال�صروط املحددة قانونا.
املادة  تكمل  التي   71 املادة  اإن  القول  ميكن  هنا  ومن 
الت�صيري  ل�صمان  الرامية  احلكومة  م�صاعي  لتعزز  تاأتي   ،22
مرا�صيم  اإ�صدار  من  بتمكينها  املالية،  لالعتمادات  املحكم 
ترمي اإىل تفعيل عملية حتويل املوارد املالية، الأمر الذي من 
�صاأنه و�صع حد لت�صتت املوارد املالية عن طريق اإعادة بثها 

يف امل�صاريع التي هي على و�صك النتهاء.
واأخريا، وكم�صاركة اأولية تقرتح الكتلة الربملانية للتجمع 
الوطني الدميقراطي على احلكومة جملة من اخليارات التي 

تخ�س املوا�صيع املتعلقة برهانات ال�صاعة وتتمثل يف:
1( تر�صيد خيارات ال�صيا�صة القت�صادية وال�صيا�صة العامة.
قيادة  يف  املحلية  واجلماعات  الدولة  دور  تعزيز   )2

التنمية وتنفيذ ال�صيا�صات العامة.
تنجيع  وبالتايل  فعال  دورا  لعب  قد  اجلبائي  النظام   )3

اأدوات حت�صيل موارد الدولة الوطنية واملحلية.
4( الن�صباط املايل وتفعيل ال�صيا�صات العامة و�صرورة 

القيام بربجمة مالية على املدى املتو�صط.
5( تفعيل الو�صائط املالية وكذا اإ�صالح وع�صرنة البنوك.
جديد  منظور  حتديد  والنقدية،  املالية  ال�صيا�صة   )6

لل�صوق املالية وبور�صة اجلزائر...

مت  ما  غري  على  يجري  الأمر  اأن  يبدو  الرئي�ص:  ال�شيد 
التفاق حوله يف الأول، يرجى الخت�صار، طيب تف�صل.

ال�شيد خل�شر �شيدي عثمان )رئي�ص املجموعة الربملانية 
للتجمع الوطني الدميقراطي(: 

القطاعات  ح�صب  القت�صادية  التنمية  برجمة   )7
ومعايري الكفاءة: تنمية، �صغل، اإنتاجية.
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الإنتاجية،  توجيه ال�صتثمارات  اإعادة حتديد معايري   )8
قطاعات ال�صناعة والزراعة وال�صياحة والأ�صغال العمومية.

العلمي  البحث  ف�صاءات  ون�صاط  دور  تطوير   )9
والفكري والت�صاوري ببعث هيئات درا�صية، غرف التجارة 

وال�صناعة، مراكز الأبحاث.
العناية  اأنظمة  وتر�صيد  اإ�صالح  كيفية  درا�صة   )10

الجتماعية من خالل دعم العائالت.
�صيدي الرئي�س،

بالعر�س  لي�صت  القرتاحات  هذه  اأن  الوا�صح  من 
التجمع  حزب  يف  لكننا  املطلوب،  والتف�صيل  ال�صامل 
تعزيز  يف  ي�صهم  اأن  ميكن  ت�صورا  نراها  الدميقراطي  الوطني 
ويبقى  امل�صروع؛  هذا  تدعم  التي  واملقرتحات  املالحظات 
حريا بنا اإطالق برنامج متنا�صق ومتكامل من الإ�صالحات 
والتعديالت التي تخ�س القطاعات القت�صادية واملالية، بل 
واأي�صا املتابعة اجلادة وال�صهر على ح�صن تنفيذها، مبا ي�صمن 
توازنا ماليا ميكن من خالله جت�صيد امل�صاريع املدرجة وحتقيق 
اآمال �صعبنا والتكفل مبطالب بناتنا واأبنائنا، و�صمانا حلماية 

اجتماعية لكل فئات املجتمع.
اإ�صراف  حتت  احلكومي  الطاقم  كل  اأ�صكر  اخلتام،  ويف 
ما  املالك �صالل على كل  ال�صيد عبد  الأول،  الوزير  دولة 
برنامج  تطبيق  و�صمان  لإجناح  وتفانيه  جهود  من  يبذلونه 
فخامة رئي�س اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة؛ ونغتنم 
يقوم  التي  اجلبارة  املجهودات  بهذه  لننوه  ال�صانحة  هذه 
التحرير  جي�س  �صليل  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س  اأفراد  بها 
واأمن  ل�صالمة  حدودنا،  جميع  على  املرابطني  الوطني، 
املواطن وخمتلف الأ�صالك الأمنية وكل اخلرّيين يف وطننا 

العزيز.
كما اأتوجه باآيات ال�صكر اإىل كل القائمني بقطاع الداخلية 
الذين يبذلون جهودا ملمو�صة يف الق�صاء على البريوقراطية، 
راأ�صهم  وعلى  الوثائق،  من  والتخفيف  الإجراءات  بت�صيط 
معايل وزير الداخلية واجلماعات املحلية، ال�صيد نور الدين 
ال�صوؤون  اأع�صاء جلنة  وزمالئي  زميالتي  اأ�صكر  بدوي، كما 
اللجنة،  رئي�س  ال�صيد  راأ�صهم  وعلى  واملالية،  القت�صادية 
عن   )RND( الدميقراطي  الوطني  التجمع  حزب  ويعرب 
وتدابري  اأحكام  من  القانون  هذا  ت�صمنه  ما  لكل  تثمينه 

ملواجهة الراهن.

�صيدي الرئي�س،
للمجموعة  كرئي�س  مداخلتي،  ن�س  قراءة  اأنهي  واأنا 
من  اأقرتب  ولأنني  الدميقراطي،  الوطني  للتجمع  الربملانية 
يهمني  فاإنه  اجلزائري،  للربملان  العليا  بالغرفة  عهدتي  نهاية 
اأ�صالة عن نف�صي ونيابة عن الكثري من اأع�صاء هذه الهيئة 
الرئي�س عبد  اإىل معاليكم، �صيادة الأ�صتاذ  اأرفع  اأن  املوقرة، 
التقدير  وجزيل  الحرتام  اآيات  اأ�صمى  �صالح،  بن  القادر 
هذه  راأ�س  على  به  وتقومون  قمتم  ملا  المتنان  وجزيل 

املوؤ�ص�صة الد�صتورية الهامة.
دولة الرئي�س،

لقد ا�صتغلنا حتت قيادتكم ورئا�صتكم طيلة �صنوات العهدة، 
واإننا نفتخر ونعتز كثريا بذلك ون�صهد اهلل كجميع اجلزائريات 
من  الرفع  �صبيل  يف  لنا  معني  خري  كنتم  اأنكم  واجلزائريني، 
م�صتوى اأدائنا الربملاين على اأكمل وجه، نكرب فيكم توا�صعكم 
واإح�صانكم،  ت�صاحمكم  فيكم  نحرتم  رفعه،  هلل  توا�صع  ومن 
م�صاربنا  اإىل  بالنظر  اختالفنا،  من  بالرغم  اأنكم  على  جنمع 
ال�صيا�صية، كنتم دوما اجلامع املرافع ل�صالح التوافق، املخل�س 
يف وطنيته، احلكيم يف تدبريه، والهادف يف قراراته، ال�صامن 
ملمار�صة حرية الراأي والتعبري، يف جو من الهدوء وال�صكينة، 
نحب فيكم دعوتكم الدائمة اإىل التاآخي والحتاد، فكلنا هنا 
جنود لهذا الوطن وخدام لهذا ال�صعب، ومع هذا فاإننا نقر 
لكم -دولة الرئي�س - بت�صحياتكم والتزامكم وتفانيكم يف 
اأنف�صكم  بوفائكم وو�صع  خدمة اجلزائر وجنل ونعرتف لكم 
الذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئي�س،  فخامة  اإ�صارة  رهن 
بادلتم دوما ثقته بالوفاء والولء والعطاء؛ وعليه، اإ�صمحوا يل 
- دولة الرئي�س - اأن اأقول لكم �صكرا، �صكرا ومتعكم اهلل 
بالعفو واألب�صكم ال�صالم والعافية وحفظكم مبا حفظ ال�صبع 
املثاين، اآمني، واأدام ظلكم واأمدكم بال�صرت وال�صحة وطول 
العمر يف خدمة اجلزائر احلبيبة، بقيادة املجاهد الرئي�س، عبد 

العزيز بوتفليقة.
�صكرا للجميع على ح�صن الإ�صغاء، عا�صت اجلزائر اآمنة 
وال�صالم  الأبرار،  ل�صهدائنا  واخللود  املجد  وقوية،  وم�صتقرة 

عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
)ت�شفيق(

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا؛ طبعا اجلميع عرف اأن هذا اجلزء 
من املداخلة هو خارج عن تدخل املجموعة الربملانية حلزب 
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�صيدي  خل�صر  لل�صيد  �صكرا  الدميقراطي،  الوطني  التجمع 
ممثل  قري�صي،  الكرمي  عبد  لل�صيد  الآن  والكلمة  عثمان؛ 

املجموعة الربملانية للثلث الرئا�صي، فليتف�صل م�صكورا.

الربملانية  املجموعة  )ممثل  قري�شي  الكرمي  عبد  ال�شيد 
للثلث الرئا�شي(: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم و�صل اللهم 
ت�صليما  اآله و�صحبه و�صلم  وبارك على �صيدنا حممد وعلى 

كثريا.
ال�صيد الفا�صل رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صيد وزير املالية،
ال�صيدة وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

زميالتي، زمالئي،
احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
للثلث  الربملانية  املجموعة  وبا�صم  الكلمة  هذه  بداية  يف 
الأمة  جمل�س  رئي�س  لل�صيد  بال�صكر  اأتقدم  الرئا�صي، 
نظرنا  وجهة  لنقدم  الفر�صة،  هذه  اإتاحتنا  على  الفا�صل، 

حول قانون املالية ل�صنة 2016، املقدم اأمام جمل�صنا املوقر.
ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة،
ي�صعدين با�صم رئي�س واأع�صاء املجموعة الربملانية للثلث 
الرئا�صي، اأن اأتوجه لكم وجلميع اجلزائريني، حكومة و�صعبا، 
مبنا�صبة الذكرى اخلام�صة واخلم�صني ملظاهرات 11 دي�صمرب 
1960 التي كانت داعما قويا للثورة املجيدة، باأ�صمى عبارات 
التقدير والإجالل لهوؤلء الذين �صحوا بالنف�س والنفي�س، 
لن�صرتجع �صيادتنا، راجني من املوىل عز وجل اأن يدمي علينا 
نعمة الأمن وال�صتقرار، مع خال�س حتياتنا وتقديرنا ملجاهدينا 
الأخيار وعلى راأ�صهم فخامة رئي�س اجلمهورية على ما قدموه 

للحفاظ على ثوابت الأمة ورموزها.
ومن  املالية،  وزير  ال�صيد:  اإىل  بال�صكر  نتوجه  كذلك 
للمناق�صة،  اأمامنا  املقدم  القانون  على  احلكومة،  اإىل  خالله 
التقرير  على  واملالية  القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  واإىل 
التمهيدي الذي قدمته حول الن�س املت�صمن قانون املالية 
ل�صنة 2016، واإىل جميع الزميالت والزمالء الذين تدخلوا 
الق�صايا  خمتلف  حول  وت�صاوؤلتهم  لإثرائه،  مبالحظاتهم 

التي تهم املواطن اجلزائري داخل الوطن وخارجه.
ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة؛
ياأتي هذا القانون �صمن تنفيذ الربنامج اخلما�صي )2015 
اأكد  الذي  احلكومة  عمل  خمطط  من  وينبثق   )2019  -
على الطابع الجتماعي والقت�صادي للدولة، حيث يرمي 
اإىل حتقيق تنمية اقت�صادية واجتماعية �صاملة وم�صتدامة، يف 
اإطار اقت�صاد م�صتقر، يت�صم بالتنويع، والديناميكية والتفاعل 
مع القت�صاديات العاملية، والنهو�س بالقطاع اخلا�س الداعم 
وحتقيق  التميز،  على  والقادر  م�صتمالتها،  بكل  للتنمية 
التناف�صية، مع تر�صيد النفقات، من خالل فر�س جناعة اأكرب 
الذي  ال�صتثنائي،  الطابع  ذي  العمومي،  ال�صتثمار  على 
الب�صري،  املال  براأ�س  العناية  اإىل  اإ�صافة  تاأجيله،  ميكن  ل 
وال�صتثمار فيه، اإل اأن املالحظ اأن هذا القانون جاء متزامنا 
مع ظروف جهوية وعاملية خطرية، ذات اأبعاد �صيا�صية واأمنية 
واقت�صادية، متيزت بظهور ا�صطرابات كثرية هنا وهناك، لها 
اجلزائر،  على  الكبريين  والقت�صادي  الأمني  التاأثري  من 
وكذلك يف ظل النخفا�س احلاد يف �صعر برميل البرتول، 
ب�صبب الرتاجع يف النمو العاملي ونق�س الطلب على الطاقة 
على  وبالتايل  مداخيلنا؛  على  �صلبية  اآثار  من  عنه  نتج  وما 
يحافظ  اأن  اآملني  القت�صادية والجتماعية،  التنمية  م�صرية 
على  الإبقاء  خالل  من  ال�صتقرار،  على  القانون  هذا 
ال�صرائية  القدرة  على  واحلفاظ  الجتماعية  ال�صيا�صات 

للمواطن.
ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة؛
اإ�صمحوا يل قبل ال�صروع يف مناق�صة هذا القانون، اأود اأن 
اأتعر�س اإىل ثالث نقاط، تكت�صي اأهمية بالغة يف بناء الدولة 

وا�صتمرارها:
رئي�س  فخامة  برنامج  ركز  لقد  الوطنية:  امل�صاحلة   -  1
امل�صادق  احلكومة  عمل  خمطط  خالل  من  اجلمهورية، 
ا�صتكمال  ترقية  عرب  وال�صلم،  الأمن  ا�صتتباب  على  عليه، 
امل�صاحلة الوطنية، ملعاجلة اآثار املاأ�صاة الوطنية وتعزيز الرتابط 
الدولة  وبني  املواطنني  بني  الثقة  واإحالل  الجتماعي، 
وموؤ�ص�صاتها التي اكت�صبت �صرعيتها، بف�صل اختيار ال�صعب 
على مدار ال�صنوات املا�صية، وبلوغ جمتمع ي�صوده الهدوء 

والطماأنينة ويتحكم فيه القانون وحده.
ومع نهاية �صبتمرباملا�صي، نكون قد مرت ع�صر �صنوات 
من موافقة ال�صعب اجلزائري على ميثاق ال�صلم وامل�صاحلة 
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حت�صني  اإىل  اأدى  وا�صتقرار،  اأمن  من  عنه  نتج  وما  الوطنية، 
احلياة اليومية للمواطن. واإننا اإذ نعي�س هذه الذكرى العزيزة، 
ل ي�صعنا اإل اأن نثني على هذا القانون، موؤكدين على دعمنا 
التي و�صع من  املطلق وحر�صنا على حتقيق كل الأهداف 
لتنعم  اللتفاف حوله،  اإىل  املواطنني  داعني جميع  اأجلها، 

بالدنا يف كنف الأمن وال�صتقرار.
رئي�س  لقد �صعى فخامة  الد�صتور:  تعديل  2 - م�صروع 
على  بها،  قام  التي  ال�صت�صارات  خالل  من  اجلمهورية، 
من  جمموعة  و�صع  اإىل  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  مدار 
من  العديد  اإ�صدار  خالل  من  قوية،  دولة  لبناء  الأ�ص�س 
والجتماعية  ال�صيا�صية  اجلوانب  م�صت  التي  القوانني 
قانون  الأحزاب،  قانون  النتخاب،  قانون  يف  واملتمثلة 
قانون  اجلمعيات،  قانون  املنتخبة،  املجال�س  يف  املراأة  متثيل 
البلدية والولية، قانون الإعالم، حالت التنايف مع العهدة 
الربملانية، واأخريا م�صروع تعديل الد�صتور، الذي جاء دوره 
من خالل ر�صالة فخامة رئي�س اجلمهورية، مبنا�صبة الذكرى 
اأو�صح  والتي  املجيدة،  الثورة  لندلع  وال�صتني  الواحدة 
فيها اإىل التعديل املرتقب للد�صتور، طبعا لقد راأيتم البارحة 
الإجراءات  بكل  وننوه  لذلك،  للتمهيد  امل�صغر  الجتماع 
يف  املواطن  يجد  اأن  ناأمل  فاإننا  ال�صاأن،  هذا  يف  املتخذة 
لبناء دولة احلق والقانون  الوثيقة، جتد كل ما يرت�صيه  هذه 
والتي يتوافق حولها ال�صعب اجلزائري، باختالف توجهاته 

وطموحاته.
يف  نبهنا  لقد  والجتماعية:  القت�صادية  التنمية   -  3
بعد  ما  ملرحلة  التفكري  �صرورة  اإىل  ال�صابقة  تدخالتنا 
مالئمة،  �صيا�صات  �صياغة  �صرورة  على  واأكدنا  البرتول، 
النمو  على  وت�صجع  الإنتاج،  تكاليف  تخفي�س  يف  ت�صاهم 
امل�صتدام، مع العمل على اإدارة م�صوؤولة، ور�صيدة للمقدرات 
القت�صادية، مبا يكفل تخفي�س فاتورة ال�صترياد، والنهو�س 
العناية  اإيالء  ال�صروري  من  بات  وعليه،  الت�صدير،  بقطاع 
الفالحة  بالذكر  ونخ�س  الواعدة،  للقطاعات  فاأكرث  اأكرث 

وال�صناعة وال�صياحة واخلدمات.
ودون اخلو�س يف �صرح كيفية النهو�س بالركائز الثالث 
الكبري  للتاأخر  ناأ�صف  فاإننا  �صابقا،  لها  تعر�صنا  التي  الأوىل 
ت�صبب يف  الذي  الأمر  امل�صاريع،  من  العديد  اإمتام  يف عدم 
اإ�صافية،  اأموال  الدولة  ميزانية  كلفت  التي  التقييم  اإعادة 
كان بالإمكان تخ�صي�صها يف م�صاريع اأخرى، نحن يف اأم�س 

احلاجة اإليها.
اأما يف جمال بناء راأ�س املال الب�صري، فاإن الدولة بذلت 
التكوين  وموؤ�ص�صات  مدرا�س  من  وفرته  مبا  جبارة،  جهودا 
واجلامعات يف كل وليات الوطن، اإل اأن هناك حتديا كبريا 
ل يزال يحتاج اإىل جهود تنموية، ت�صمن تكوينا نوعيا، ينتج 
الكفاءات واملهارات املحققة لالإبداع والتجديد؛ ومن ثم، 
العتبار  اإعادة  يجب  كما  املعرفية،  الفجوة  تقلي�س  ميكن 
القت�صادية  املناف�صات  ظل  يف  ول�صيما  العمل،  لقيمة 
العاملية التي ترتكز اأ�صا�صا على ما ينتجه العامل يف جميع 

اأماكن الن�صاط املهني والإنتاجي.
للمواطن  اليومية  للحياة  املتتبع  فاإن  الوقت،  ذات  ويف 
الذي  التطور   - �صك  دون  ومن   - يالحظ  اجلزائري، 
الدولة من  بذلته  ما  ب�صبب  املجالت،  �صهدته يف خمتلف 
الجتماعية على  النظرة  معتربة، عملت من خالل  جهود 
اإجناز مئات الآلف من ال�صكنات وب�صتى ال�صيغ يف املدن 
واملتو�صطات  للمدار�س  بالن�صبة  ال�صاأن  والأرياف، وكذلك 
والثانويات واجلامعات وموؤ�ص�صات التكوين وامل�صت�صفيات، 
ودور الثقافة وال�صباب وامل�صاجد واملدار�س القراآنية واملراكز 
وال�صدود  والطرق  وامل�صارح  واملكتبات  الإ�صالمية  الثقافية 
املختلفة  النقل  وو�صائل  واملطارات  احلديدية  وال�صكك 
واملالعب وغريها، وما تقدمه من دعم على جميع الأ�صعدة 
املجاين  والطب  والدرا�صة  ال�صتهالك  وا�صعة  املواد  يف 
اأمور  لل�صباب وغريها؛ وهي  ال�صغل ودعم  وتوفري منا�صب 

يجب التنويه والإ�صادة بها.
وقد تزامن ذلك مع �صدور املئات من الن�صو�س القانونية 
والتنظيمية التي �صاهمت ب�صكل اأو باآخر يف حت�صني الظروف 
لالإن�صان  حقوق  من  الدولة  اأولته  مبا  للمواطن،  املعي�صية 

وحرية للتعبري.
ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة،
تاأتي مناق�صة قانون املالية ل�صنة 2016، يف ظل التدهور 
وللمعطيات  للموؤ�صرات  ووفقا  البرتول،  لأ�صعار  الكبري 
على  القانون  هذا  يحتوي  طبعا  القانون،  هذا  يف  املعرو�صة 
موؤ�صرات كبرية جدا، ل اأعرفها الآن، لكنكم �صتجدونها يف 
اجلريدة الر�صمية، حول �صعر برميل البرتول و�صعر ال�صرف، 
التي  الهيكلية  امل�صكالت  من  بواحدة  نذكر  لزلنا  فاإننا 
بنية القت�صاد الوطني، واملتمثلة يف العتماد املفرط  ت�صوه 
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الواجب  الإجراءات  فاإن  وعليه،  املحروقات؛  عوائد  على 
اتخاذها �صمن قانون املالية ل�صنة 2016، لبد واأن تكون يف 
اإطار روؤية ا�صرتاتيجية �صاملة وطويلة الأمد، لتحقيق التنويع 
الذي  النحو  القطاعات، على  والتكاملية بني  املداخيل  يف 
يحقق ال�صتقرار امل�صتهدف، ويجنب القت�صاد ال�صدمات 

املحتملة.
ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة،
جاء قانون املالية ل�صنة 2016 تقريبا بنف�س التوجه لقانون 
املالية ل�صنة 2015، فقد مت الإبقاء على بع�س املوؤ�صرات يف 

تاأطريه.
وبذلك، فاإن الإبقاء على ال�صعر املرجعي اجلبائي لربميل 
وهذا  للوقاية،  الأف�صلية  اأعطى  قد  ال�صكل  بهذا  البرتول 
ا�صتثمار  يف  الأخرى  القطاعات  عجز  ظل  يف  قبوله  ميكن 
هذا  فيها  يرتفع  اأن  ميكن  التي  احلالت  يف  الأموال  تلك 

ال�صعر املرجعي لربميل البرتول.
القانون معدل �صرف  اأظهر  فقد  الإ�صارة،  �صبقت  وكما 
 98 وتوقعه يف حدود  اجلزائري  بالدينار  الأمريكي  الدولر 
يظهر  ومل   ،2016 �صنة  يف  الواحد  الأمريكي  للدولر  دج 
معدل �صرف بقية العمالت، خا�صة اليورو، علما اأن العديد 
الأوروبيني،  ال�صركاء  مع  خا�صة  به،  ت�صوى  املعامالت  من 
�صرورة  بجدية يف  التفكري  املجدي  من  يكون  قد  وبذلك، 
الرتباط  دون  بها،  نتعامل  التي  الأجنبية  العمالت  تنويع 

الع�صوي بعملة واحدة.
اتخاذ  الو�صية  اجلهات  على  فاإن  ذاته،  ال�صياق  يف 
تعمل جميعها  التي  والنظم  والأطر  الآليات  من  جمموعة 
يف �صوء ا�صرتاتيجية حمددة، لتعزيز قيمة الدينار اجلزائري، 

واحليلولة دون تدهوره، دعما للقدرة ال�صرائية.
ويف هذا الإطار، من املفيد طرح جمموعة من الت�صاوؤلت 

اأهمها:
الو�صية على  املعتمدة من قبل اجلهات  التدابري  - هل 
اأ�صواق  على  بالتاأثري  كفيلة  اجلزائر،  يف  النقدية  ال�صيا�صة 
مع  ديناميكي  ب�صكل  يتفاعل  الذي  النحو  على  ال�صرف 

دورة الن�صاط القت�صادي؟
من  مكملة،  اإجراءات  اأو  مقرتحات  هناك  األي�صت   -

�صاأنها اأن تخفف من الأزمة وتدفع بالتنمية اإىل الأمام؟
- كيف ميكن ال�صتفادة من حتويالت املغرتبني اجلزائريني 

باخلارج؟
- اأمل يحن الوقت بعد لإن�صاء موؤ�ص�صات لل�صرافة يف: 
وبالتايل  املدن؛  ومراكز  التجارية  واملراكز  واملطارات  املوانئ 
حتمله  اأن  ميكن  وما  املوازية،  ال�صرف  اأ�صواق  دور  حتجيم 
من خماطر؟ مع �صرورة حماربة كل ال�صلوكات الرامية اإىل 

تهريب العملة ال�صعبة نحو اخلارج.
لغر�س  العمومية،  البنوك  ا�صتقاللية  فكرة  وماذا عن   -

اإعدادها ملناف�صة البنوك الأجنبية؟
ال�صيد الرئي�س،

ال�صيدات وال�صادة،
التدابري  من  جمموعة  القانون  هذا  معه  حمل  لقد 
الت�صريعية، هدفت بالدرجة الأوىل اإىل تعزيز املوارد املالية، 
مع جتنب زيادة العبء ال�صريبي على دافعي ال�صرائب من 
لأن�صطة  املنظمة  الإدراية  الإجراءات  ت�صهيل  واإىل  جهة، 
املوؤ�ص�صات، اإ�صافة اإىل تدابري من �صاأنها حت�صني بيئة الأعمال، 
لغر�س ترقية ال�صتثمار الوطني والأجنبي من جهة اأخرى 

وت�صمنت هذه التدابري ما يلي:
وحت�صني  الإيرادات،  تنظيم  واإعادة  املعدلت،  حتيني   -
اإىل  الدعم  يوجه  اأن  اآملني  للدولة،  العادية  املوارد  مردود 

م�صتحقيه.
- ت�صجيع ودعم املوؤ�ص�صة والإنتاج الوطني النا�سء، من 
خالل تطبيق نظام الرتقيم اجلبائي، لتتبع م�صار املنتجات يف 
ال�صوق، الأمر الذي ي�صاعد على حماية �صحة امل�صتهلك، 
وحماية املنتجني املحليني �صد املناف�صة غري امل�صروعة، اإ�صافة 
والعمل  ال�صريبي  والغ�س  والتقليد  التهريب  مكافحة  اإىل 

على تاألية النظام ال�صريبي.
اأع�صاء  نحن  ونثمن،  نرحب  �صبق،  ما  كل  من  اإنطالقا 
من  املتخذة  التدابري  بكل  الرئا�صي،  الربملانية  املجموعة 
قبل احلكومة يف هذا القانون، وخا�صة تلك التي ترمي اإىل 
م�صاعدة املواطنني يف جمال الرتبية والتعليم العايل وال�صحة 
ال�صيا�صة  وال�صمان الجتماعي وموا�صلة  املهني  والتكوين 
القطاعات  اإهمال  دون  اجلزائر،  تنتهجها  التي  الجتماعية 
من  التخفيف  يف  التدابري  هذه  ت�صهم  اأن  اآملني  الأخرى، 
من  راجني  الوطني،  القت�صاد  يعي�صها  التي  امل�صاكل 
واجلرمية  الف�صاد  ملكافحة   - هوادة  دون   - العمل  احلكومة 

باأنواعها.
ال�صيد الرئي�س،
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ال�صيدات وال�صادة،
عالوة على ما �صبق ذكره، ومن واقع م�صوؤولياتنا، وعمال 
على جت�صيد الدميقراطية التي نعي�صها، راأيت من ال�صروري 

مبكان لفت انتباه احلكومة اإىل املقرتحات الآتية:
ننقد  بل  الآخرين،  لإ�صقاط  لي�س  لكن  جميل،  النقد 
لنعطي اقرتاحات وبالتايل جاء تدخلنا عبارة عن جمموعة 
ما  نواجه  حتى  للحكومة  موجهة  املقرتحات،  من  كبرية 

يواجهنا من �صعوبات اقت�صادية، اإذن:
على املدى الق�صري:

اأ�صعار  انخفا�س  حتمل  ميكنه  الوطني  القت�صاد  اإن 
املحروقات اإىل ما دون 60 دولر للربميل، لعدة اعتبارات، 
للربميل(  دولرا   37( للميزانية  املرجعي  ال�صعر  اأهمها 
وم�صتوى الفائ�س يف العملة ال�صعبة )153 مليار دولر اإىل 
غاية مار�س 2015(؛ وعليه، فال خوف على التوازنات املالية 

على املدى الق�صري؛ ومع ذلك ميكن اأن نقرتح ما يلي:
اأموال �صندوق �صبط الإيرادات يف  اإ�صتثمار جزء من   -
م�صروعات ذات جدوى، وجتنب التوظيفات املالية يف الأ�صواق 

الأجنبية، لكي ل تتاآكل القيم احلقيقية بفعل الت�صخم.
- نوؤيد املقرتح القا�صي برت�صيد الإنفاق والتحكم اأكرث 

يف التكاليف.
امل�صدرين  ال�صركاء  مع  الدبلوما�صية  اجلهود  موا�صلة   -
للنفط، من اأجل حت�صني م�صتوى الأ�صعار يف الآجال الق�صرية.

- يجب اأن تتوجه ال�صيا�صة اجلبائية اأ�صا�صا نحو:
- كبح ال�صتهالك يف بع�س املواد التي يتميز ا�صتهالكها 
املواد  املحروقات،  املياه،   )اخلبز،  والإ�صراف  بالتبذير 

الغذائية... وغريها(.
ل�صتهالك  املوجهة  املواد  الدعم يف  رفع  بني  التمييز   -

املواطنني، وتلك املوجهة للم�صتثمرين.
ميكن  التي  للمنتجات  خ�صو�صا  الواردات،  تقلي�س   -

اإنتاجها حمليا.
لمت�صا�س  وموثوقية  مالءمة  اأكرث  تدابري  اعتماد   -

ال�صيولة النقدية خارج القطاع امل�صريف.
العقالين  ال�صتهالك  ثقافة  ون�صر  املواطنني  توعية   -

للحد من التبذير.
على املدى املتو�صط:

مما ل �صك فيه اأن انخفا�س اأ�صعار املحروقات اإىل ما دون 60 
دولرا للربميل، ومع م�صتوى الواردات الذي و�صل يف مرحلة 

ما اإىل 65 مليار دولر �صنويا، فاإن الفائ�س يف العملة ال�صعبة 
ل ميكنه اأن يغطي �صوى �صنتني من الواردات، كحد اأق�صى يف 
ظل ارتفاع نفقات الت�صيري )الأجور( ونفقات التجهيز )البنية 
)خ�صو�صا  الإنتاجية  القطاعات  اأداء  �صعف  ومع  التحتية(، 
القطاع القت�صادي العمومي( حيث تنفق الدولة 3 دولرات 
�صعيف جدا،  مردودية  م�صتوى  وهو  دولر،   1 اإنتاج  لإعادة 

و�صوف يوؤدي اإىل تاآكل الفوائ�س املالية.
وهكذا، فاإن التخوف الكبري هو ا�صتمرار انخفا�س اأ�صعار 
�صنوات(،   5 من  )اأكرث  الطويل  املدى  على  املحروقات 
ل�صيما ب�صبب تعمد بع�س املنتجني تعومي ال�صوق مبنتجات 
نفطية تفوق الطلب العاملي املنخف�س حاليا، فاإذا حتقق هذا 
ال�صيناريو - ل قدر اهلل - ف�صيكون لذلك تاأثري �صلبي كبري 
من  يزيد  و�صوف  امل�صتقبلية،  وامل�صاريع  املخططات  على 
ال�صغوط الجتماعية، فمن ال�صهل اإعادة النظر يف امل�صاريع 
ال�صتثمارية والبنية التحتية؛ لكن من ال�صعب اإعادة النظر 
يف م�صتوى الأجور ودعم ال�صلع ذات ال�صتهالك الوا�صع، 

مما يتطلب ا�صرتاتيجية مدرو�صة لإعادة النظر يف ذلك.
العتبار  بعني  اأخذه  يجب  اآخر  عامال  هناك  اأن  كما 
والذي يزيد من تخوفنا، األ وهو ارتفاع الطلب املحلي على 
الطاقة ب�صكل عام )املازوت، البنزين، الغاز، الكهرباء(، مما 
وبالتايل  الت�صدير،  على  الوطني  القت�صاد  قدرة  من  يقلل 
الأ�صواق  يف  الأ�صعار  اإنخفا�س  مزدوجة:  امل�صكلة  ت�صبح 
ارتفاع  ب�صبب  الت�صدير  على  القدرة  وانخفا�س  الدولية، 
املوارد  انخفا�س حاد يف  اإىل  ويوؤدي حتما  املحلي،  الطلب 

العامة؛ وعليه نقرتح ما يلي:
- ال�صتثمار اأكرث يف قطاع الفالحة، وتعزيزه با�صتثمارات 

يف ال�صناعات الغذائية.
بقطاع  العالقة  ذات  القطاعات  بني  التن�صيق  - �صرورة 

الفالحة، ق�صد بلوغ الأمن الغذائي.
)طاقة  املتجددة  الطاقات  يف  ال�صتثمار  يف  املوا�صلة   -

الرياح والطاقة ال�صم�صية(.
ن�صتوردها،  التي  املواد  يف  ال�صتثمار  توجيه  �صرورة   -

كاملواد الغذائية والأدوية واحلليب.
- ال�صتثمار يف تكرير البرتول، بالنظر للكميات الكبرية 

التي ن�صتوردها.
- ت�صجيع الإنتاج املحلي.

القطاعات  يف  الأجانب  املتعاملني  مع  ال�صراكة  دعم   -
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ال�صتثمارية على امل�صتوى املحلي.
التي  العمومية  املوؤ�ص�صات  نحو  ال�صتثمارات  توجيه   -
تواجه �صعوبات للنهو�س بها واحلفاظ على منا�صب ال�صغل.
الأمن  عوامل  حتقيق  يف  اجلهود  موا�صلة  �صرورة   -

وال�صتقرار، مبا ي�صاهم يف حت�صني مناخ ال�صتثمار.
وقبل اأن ننهي هذا التدخل، ومن اإدراكنا العميق خلطورة 
بنا من كل اجلهات  التي حتيط  الأو�صاع الأمنية امل�صطربة 
والناجتة عن امل�صاكل اخلارجية الإقليمية، فاإننا نحن اأع�صاء 
املجموعة الربملانية للثلث الرئا�صي، نثمن جمهودات فخامة 
امل�صلحة  قواتنا  به  وتقوم  قامت  مبا  وننوه  اجلمهورية  رئي�س 
للحفاظ على  الأمنية، من جهود معتربة  الأ�صالك  وجميع 

الدولة وعلى النظام اجلمهوري.
الربملانية  املجموعة  اأع�صاء  نحن  نعتقد،  اخلتام،  ويف 
للثلث الرئا�صي، اأن هذه املالحظات ل تنق�س من قيمة هذا 
القانون، بل نوؤكد دعمنا الكامل لكل الإجراءات التي جاء 
بها، راجني للجهاز التنفيذي كل التوفيق يف عمله واحلر�س 
وتعزيز  اليومية  املواطن  مل�صاكل  الفعالة  احللول  اإيجاد  على 
ما  واملحافظة على وحدتنا؛ يف ظل  الجتماعي  التما�صك 

يرتب�س بنا من خماطر داخلية وخارجية.
وفقنا اهلل واإياكم ملا فيه خري البالد والعباد: »وقل اعملوا 

ف�صريى اهلل عملكم ور�صوله واملوؤمنون« �صدق اهلل العظيم.
�صاكرين لكم ح�صن الإ�صغاء، واملتابعة، وال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�شيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد الكرمي قري�صي، ممثل 
اأنهينا  املجموعة الربملانية للثلث الرئا�صي؛ بذلك نكون قد 
وال�صادة  ال�صيدات  نظر  وجهات  ب�صماع  اخلا�س  الف�صل 
عربوا  والذين  القانون،  هذا  م�صروع  حول  املجل�س  اأع�صاء 
ن�صتمع  اأن  الآن  بقي  مقرتحاتهم،  وقدموا  ان�صغالتهم  عن 
لريد  الوزير  ال�صيد  منكن  و�صوف  احلكومة؛  نظر  وجهة  اإىل 
على كافة هذه الن�صغالت اليوم على ال�صاعة الثالثة بعد 

الزوال.
�صكرا لكم جميعا واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة احلادية ع�شرة
والدقيقة اخلام�شة واخلم�شني �شباحا
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اجلل�صة  اخلري؛  م�صاء  اأقول  للجميع  الرئي�ص:  ال�شيد 
يف  جرى  الذي  النقا�س  بعد  اأ�صغالنا  ون�صتاأنف  مفتوحة، 
جمل�س  اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  ن�صطه  والذي  القاعة 
على  لريد  املالية  وزير  لل�صيد  الفر�صة  الآن  ونتيح  الأمة، 
خمتلف الأ�صئلة والن�صغالت التي طرحت اأثناء املناق�صة 

يف هذه القاعة؛ الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

على  وال�صالم  وال�صالة  اهلل  ب�صم  املالية:  وزير  ال�شيد 
مولنا ر�صول اهلل.

ال�صيد الرئي�س،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س،
زميالتي وزمالئي اأع�صاء احلكومة،

لقد ا�صتمعنا وزمالئي يف احلكومة بكل عناية لتدخالت 
ود�صمة  غنّية  كانت  التدخالت  هذه  واإن  املجل�س،  اأع�صاء 
مبالحظات واقرتاحات ثرية �صنوليها كل اهتمام، �صواء فيما 
تنموية  وملفات  اقت�صادية  موا�صيع  اأو  املالية  قانون  يخ�س 
ونيابة  احلكومي  الطاقم  با�صم  اأ�صكركم  اأن  اأود  اأخرى؛ 
عن ال�صيد، دولة الوزير الأول، ال�صيد عبد املالك �صالل، 

روؤ�صاء  كلمة  وقد جاءت  ومبالحظاته،  وباأفكاره  با�صمه  كاّل 
مهمة  وثائق  ويل  لنا  بالن�صبة  وتعد  وثرية  ثقيلة  املجموعات 
والواعدة  وال�صجاعة  املبدعة  الأفكار  حمفظة  يف  ندرجها 

لعمل وزارة املالية.
والن�صغالت  الت�صاوؤلت  على  اأجيب  اأن  يل  اإ�صمحوا 
املطروحة جممعة من حيث حمتواها؛ اإن تدخالتكم اأفرزت 
ب�صاأنها  �صاأديل  اأ�صا�صية  موا�صيع  عدة  نظري  وجهة  من 

بتو�صيحات واإ�صاءات موجزة.
1( النظرة ال�صت�صرافية طويلة املدى يف املجال التطوري 

القت�صادي:
التم�صت عند بع�س ال�صادة الأع�صاء بع�س الت�صاوؤلت 
الوطني  القت�صاد  وتطور  لنمو  ال�صت�صرافية  النظرة  حول 
اجلهوي  املحيط  يف  تذبذبات  نعي�س  ونحن  وخ�صو�صا 
والدويل، �صواء على ال�صعيد القت�صادي اأو املايل وكذلك 
»بحرب  �صابقا  نعتت  التي  العمالت  ت�صعرية  تقلبات  على 
العمالت«، فاأود يف هذا املقام اأن اأطمئن ال�صيدات وال�صادة 
عمل  اإىل  م�صتند  احلكومي  العمل  باأن  املجل�س  اأع�صاء 
جمموعات متخ�ص�صة تنظر اأ�صبوعياـ  بل ويومياـ  على جميع 

حم�شر اجلل�شة العلنية الرابعة ع�شرة
املنعقدة يوم الثالثاء 3 ربيع الأول 1437

املوافق 15 دي�شمرب 2015 )م�شاًء( 

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

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير املالية؛  

- ال�صيد وزير ال�صوؤون الدينية؛  
- ال�صيد وزير املوارد املائية والبيئة؛  

- ال�صيدة وزيرة الرتبية الوطنية؛  
- ال�صيد وزير التكوين والتعليم املهنيني؛  

- ال�صيد وزير الثقافة؛  
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

اإفتتحت اجلل�شة على ال�شاعة الثالثة والدقيقة اخلام�شة والثالثني م�شاء
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التغريات التي مت�س العوامل القت�صادية، وحت�صب تاأثرياتها 
وتداعياتها على جميع املوؤ�صرات القت�صادية، وهذه النظرة 
ال�صت�صرافية تعمل يف اجتاهني:ـ  اجتاه متو�صط املدى ي�صمل 
اخلما�صي 2015ـ2019 وينظ كذلك اإىل الع�صرية القادمة 
من حيث الإ�صالحات الهيكلية وتداعياتها على القت�صاد، 
ففي اأيدي احلكومة والوزير املكلف بال�صت�صراف هنا معنا 
البرتولية  وباجلباية  البرتول  ب�صعر  فقط  تتعلق  ل  فر�صيات 
ولكن تاأخذ بعني العتبار التطورات التي حتدث يف هيكل 
وجزئيته  وتركيبته  لتطورنا  ال�صورة  لأنه  اخلام،  الدخل  ناجت 
للمحروقات  التبعية  من  تدريجيا  اخلروج  بداأنا  باأننا  علما، 
ولكن مازال هناك عمل طويل يجب اأن ين�صب على قطاع 
قوانني  وتاأتي  ثالثا؛  واخلدمات  ثانيا  والزراعة  اأول  ال�صناعة 
املالية كلبنة من لبنات امل�صعى القت�صادي متو�صط املدى، 
ومتغرياته  اأدواته  تراجع  والذي  هيكلية  باأمور  يتعلق  الذي 
ب�صفة دائمة، فقانون مالية 2016 هو قانون عادي يف ظرف 
يف  عادي  »قانون  لنا،  كرمي  اأخ  من  واأخذتها  ا�صتثنائي 
ظرف ا�صتثنائي« كما جاء يف مداخلة اأحد الأع�صاء؛ وهو 
طرف  من  املنفذة  والقطاعية  العمومية  لل�صيا�صات  مكمل 
حتيني  اإىل  كذلك  ي�صتند  وهو  املختلفة،  احلكومية  الدوائر 
القت�صادي،  م�صعانا  توؤطر  التي  القاعدية  للن�صو�س  دقيق 
وقانون  جتديده،  مت  الذي  العمومية  ال�صفقات  قانون  وهي 
وقانون  القادمة  الأ�صابيع  يف  لتقييمكم  املقدم  ال�صتثمار 
والقانون  احلكومة  طرف  من  اليوم  ُدر�س  الذي  اجلمارك 
اخلا�س باملوؤ�ص�صة القت�صادية الذي هو الآن حيز الدرا�صة، 
فاقرتاحاتكم يف هذا املجال اإ�صافة ثمينة لعملنا، واأوؤكد لكم 
يف  ن�صيطة  ب�صفة  وم�صرية  مهيكلة  املدى  طويلة  نظرتنا  باأن 
العزيز  ال�صيد عبد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  توجيهات  اإطار 

بوتفليقة ويف اإطار برنامج احلكومة.
ملواردها:  الأق�صى  وا�صتعمالها  الطاقوية  ال�صيا�صة   )2
ان�صغالتهم حول  الأع�صاء عن  الإخوة  بع�س  عرّب كذلك 
الأق�صى  وال�صتعمال  الطاقوي  ال�صتهالك  يف  التحكم 
ملخزوننا لهذه الرثوة ومواردها، ويف هذا ال�صدد اأريد كذلك 
اأن  اأع�صاء جمل�س الأمة على  اأوؤكد لالأخوات والإخوة  اأن 
ال�صيا�صة املطبقة يف هذا املجال تهدف اإىل ثالثة مبتغيات، 
وميكن لل�صيد الزميل وزير الطاقة ـ اإذا ما اأتيحت له الفر�صة ـ 

اأن يدقق يف ذلك اأمام م�صامعكم.
منهجي  اإطار  يف  الأ�صعدة  جميع  على  ال�صعي   )1

الدبلوما�صية  كفاءاتنا  تعبئة  ذلك  يف  مبا  م�صبوط  حكومي 
لرفع م�صتوى اأ�صعار البرتول والغاز.

قانون  يف  موجود  منها  وجزء  ـ  الإجراءات  اتخاذ   )2
املالية ـ لرت�صيد ال�صتهالك الطاقوي واحلد من ال�صتهالك 
واملتعاملني  ال�صركات  وحتفيز  التهريب  ومن  املفرط 
ل�صتعمال التكنولوجيا املقت�صدة طاقويا ول�صتعمال موارد 

تقنية طاقوية غري ملوثة وذات كلفة معقولة.
ولالنتقال  للنجاعة  خمطط  اإطار  يف  ال�صروع   )3
املتجددة  الطاقات  ل�صتعمال  كبري  وزن  لإعطاء  الطاقوي 
وبالإ�صافة  الجتاه؛  هذا  لتعزيز  املالية  التحفيزات  واإعطاء 
موارد  �صمل  املالية  قانون  فاإن  الطاقة،  وزارة  خمططات  اإىل 
املتجددة  الطاقات  متجهة نحو تطبيق هذا املخطط وتثمني 
لتعوي�س جزء كبري من الطاقات الكال�صيكية اأو ما ي�صمى 

.)Les énergies fossés(

اإن احلكومة متيقنة اأنه من ناحية ال�صتهالك القت�صادي 
وتثمني ت�صعرياته لبد اأن نخرج تدريجيا وب�صفة ا�صت�صرافية 
واملوارد  الكال�صيكية  الطاقات  على  الكبري  العتماد  من 
برت�صيد  يبداأ  القت�صاد  م�صادر  فتوزيع  ذلك،  عن  املنبثقة 
هذه  من  جزءا  اأن  خ�صو�صا  الطاقوي  ال�صتهالك  منوذج 
يف  هو  »الغازوال«  راأ�صها  على  واأذكر  الطاقوية  املنتوجات 
منحى ا�صتهالكي ت�صاعدي خطري على ح�صاب مدخراتنا 

بالعملة ال�صعبة وعلى ح�صاب �صحتنا و�صحة اأولدنا.
متعددة  منظومة  هي  والإعانات:  الدفع  منظومة   )4
خمتلفة  اإعانات  هناك  الإعانة،  وقنوات  وال�صبل  الآليات 
اجتماعي  ماله طابع  وفيها  اقت�صادي  وله طابع  فيها من هو 

ت�صنف اإعانة ون�صنفها اإىل نوعني من الإعانات:
اأ( الإعانات ال�صريحة وت�صتمل على ت�صعة اأ�صناف:

وقنوات. اأدوات  �صبع  عرب  لل�صكن  الإعانات  ـ   1
العائلية. املنح  فيها  مبا  للعائالت  الإعانة  ـ   2

ال�صبع. القنوات  عرب  والتكوين  للرتبية  الدعم  ـ   3
قنوات. اأربع  عرب  والغاز  للكهرباء  الدعم  ـ   4

مواد  اأربع  عرب  ال�صرورية  املواد  لأ�صعار  الدعم  ـ   5
اأ�صا�صية تعرفونها وهي احلليب واحلبوب والزيوت وال�صكر.

اأدوات. �صبع  عرب  للمتقاعدين  الدعم  ـ   6
اأدوات. خم�س  عرب  لل�صحة  الدعم  ـ   7

8 ـ الدعم للمجاهدين وذوي احلقوق عرب خم�س اأدوات.
ول  اخلا�صة  الحتياجات  ولذوي  للفقراء  الدعم  ـ   9
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�صبع ع�صرة   املحدودة عرب  املداخيل  ولذوي  املعوقني  نقول 
اأداة.

10 ـ تي�صري الفوائد املطبقة على قرو�س ال�صتثمار اأو القرو�س 
للموؤ�ص�صات التي تعرف اختاللت مالية غري ناجتة عن �صوء 

الت�صيري.
11 ـ الإعانات والتعوي�صات املطبقة على املياه ال�صاحلة 

لل�صرب.
بع�س  يخ�س  فيما  اجلوي  النقل  على  الدعم  ـ   12
يخ�س  فيما  هذا  اجلنوب؛  مناطق  راأ�صها  وعلى  املناطق 

الإعانات ال�صريحة.
ب( اأما الإعانات ال�صمنية فهي ت�صتمل على عدة اأ�صناف:
الإعفاءات  كل  يغطي  الذي  ال�صريبي  الإنفاق  ـ   1
املنتجة  واملوؤ�ص�صات  للم�صتثمرين  املوجهة  والتعوي�صات 

ذي القيمة امل�صافة.
املوجهة  الأرا�صي  اأ�صعار  مت�س  التي  التخفي�صات  ـ   2

لال�صتثمار.
3 ـ التعوي�صات الواجب دفعها لل�صركات املعنية باإنتاج 

وت�صويق البنزين مبختلف اأنواعه.
باإنتاج  املعنية  لل�صركة  دفعها  الواجب  التعوي�صات  ـ   4

وت�صويق الكهرباء.
وم�صعانا احلكومي اليوم يتمثل يف م�صعيني:

ـ التحكم يف منظومة الدعم والإعانات، ونعمل ح�صب 
الروؤية التالية، لأن هذا امللف هو ملف ذو ح�صا�صية اجتماعية 
وهو معقد تقنيا، نعمل ح�صب روؤية متو�صطة املدى للتحكم 
يف منظومةـ  ب�صفة تدريجيةـ  وباملحافظة على اأ�ص�س الت�صامن 
الوطني وحماية �صرائح املجتمع املعوزة اأو ذوي الإحتياجات 
اخلا�صة، اأو ذوي الدخل املحدود، و�صرعنا يف عمل حتليلي 
الآن ي�صنف خمتلف الإعانات على اأ�صا�س معيارية دقيقة، 
تربز خمتلف الإعانات من حيث رقعتها وامل�صتفيدون منها، 
ونحلل مع �صركائنا الدوليني التجارب الأجنبية والناجحة 
�صاء  اإن  ت�صويتكم  بعد  تدريجية  ب�صفة  ـ  ونبداأ  والفا�صلة، 
تعرف  والتي  والغاز  والكهرباء  البنزين  ا�صتدراك  يف  ـ  اهلل 
وتعرف  الت�صويق  و�صعر  الإنتاج  �صعر  بني  كبرية  فجوة 
تبذيرا وتهريبا على م�صتوى معترب، ونعمل يف التعاون بني 
تقنية متكننا  واآليات  ا�صرتاتيجية  لتهيئة  املختلفة  القطاعات 
يف املدى املتو�صط ـ اإن �صاء اهلل ـ من التحكم يف اأ�صناف 
الرفع وم�صتواه، للخروج من النهج احلايل ذي الطابع العام 

وال�صامل والذي ل يطاق على ميزانية الدولة.
للجماعات  التابعة  الأمالك  بع�س  عن  التنازل  ـ   5
يف  به  م�صموح  املالية،  قانون  يف  جاء  اإجراء  هو  املحلية: 
اإذ  الت�صيري،  باأدوات  وعززناه  اأ�صفنا  اأننا  اإل  احلايل،  الإطار 
اإن قرارات البلديات التي كانت قرارات �صيادية عليها، الآن 
وم�صادقة  اإذن  بعد  اإل  املجال  تتحرك يف هذا  البلديات ل 
وزارة  اأي  الو�صية  ال�صلطة  طرف  ومن  الوليات  طرف  من 

الداخلية.
ويف  الآن  نعمل  ال�صرائب:  وحت�صيل  اجلبائية  ال�صيا�صة 

هذا املجال ويف هذا امللف يف عدة اجتاهات:
1( تثبيت ال�صيا�صة اجلبائية من خالل مكوناته ون�صبها 
ال�صتثمار  جاذبية  لرفع  اأ�صا�صي  ك�صرط  الوعاء  وتو�صيع 
كبري  تناف�س  يف  الآن  ونحن  واخلارجي،  الداخلي  الوطني 

دويل، مبا ي�صمى عندنا الآن بجاذبية الأقاليم.
ال�صركات  م�صتوى  على  التح�صيل  اأدوات  حت�صني   )2
يف  املبا�صرة  اجلباية  اإن  اإذ  املتو�صطة،  وكذلك  الكبرية 
العائالت  من  بكثري  اأكرث  ال�صركات  اإىل  ت�صتند  اجلزائر 

والأ�صخا�س.
حماربة  ال�صركات  اأرقام  على  البعدية  املراقبة  تعزيز   )3
مليار   25 من  اأكرث  حت�صيل  مت  حيث  ال�صريبي،  للتهريب 
طريق  عن   ،2015 �صنة  خالل  اأ�صهر  ت�صعة  خالل  دينار 

اإعادة التقوميات اجلبائية.
امل�صتثمرين  ل�صالح  ال�صريبية  التخفي�صات  مقابل   )4
املتاأتية من هوؤلء بحيث  ترتفع اجلباية  واملتو�صطني،  الكبار 
 ٪15 من  باأكرث  ارتفعت   )IBS( الأرباح  على  ال�صريبة  اأن 
تقريبا  يعني  حمدود،  جزء  ويدفعها  ال�صريبي،  املنتوج  من 
من  اأكرث  وهنا  كبرية،  وموؤ�ص�صة  �صركة   30000 حدود  يف 
اآت من �صركات كبرية مبا  ال�صريبي  املنتوج  50٪ من هذا 
رافعنا  التي  الأجنبية،  وال�صركات  املتعددة  ال�صركات  فيها 
عليها اأو التي ا�صتفادت من ال�صرائب اأو من التخفي�صات، 
فالتخفي�صات ترجع اإىل الدولة �صنة بعد �صنة مبراقبتنا اأو بغري 
ليزال   )PNI( وال�صغرى  املتو�صطة  ال�صركات  اإن  مراقبتنا، 
تب�صيط  رغم  �صئيال،  �صئيال،  �صئيال،  ال�صريبي  مدخولها 
بال�صريبة  �صميناه  ما  خالل  من  والت�صريحات  الإجراءات 
الغرامات  من  املاليري  ع�صرات  فهناك  املحددة،  اجلزافية 
مل  التي  اخلا�صة  الغرامات  اأو  الق�صائي  اجلهاز  عن  الناجتة 

تدفع اإىل غاية الآن، ونحن اأمام اإ�صكاليتني كبريتني:
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املهيكل. غري  للقطاع  ال�صريبي  التهريب  ـ   1
املدين  احل�س  ويف  ال�صريبية  املواطنة  يف  نق�س  ـ   2
ال�صريبي، اإذ اإن بع�س اأخواتنا واإخواننا املواطنني مق�صرون 
يف حق الوطن والأمة بعدم دفع اآلف الغرامات ال�صغرية 
من�صقة  مبادرات  �صناأخذ  اأننا  ونوؤكد  الآن،  حتى  املكد�صة 
جراء  من  والأمة  الدولة  حقوق  لتح�صيل  القطاعات  بني 
هذه الغرامات املرتاكمة وغري املدفوعة، خ�صو�صا واأن قواعد 
�صيمكننا  الوطني  امل�صتخدم  هوية  ووجود  اليوم  املعطيات 
من معرفة تواجد اأي مواطن مهما كان، مل يدفع غرامته 

اأو تاجر مل يدفع �صريبته.
اجلبائي  بالمتثال  املرتبط  املايل  الحتواء  وب�صاأن   )5
عملية  هو  الإجراء  هذا  اأن  هنا  التذكري  فيجدر  الإيرادي، 
كل  به  ويق�صد  �صريبي،  بامتثال  م�صحوبة  مالية  احتواء 
اآلية و�صعت لت�صهيل الو�صعية اجلبائية لبع�س الأ�صخا�س 
والتي  قبل  من  بها  الت�صريح  يتم  اأ�صول مل  اأو  اأموال  اإزاء 
كان الت�صريح بها مكتمال والتي يجب اأن تكون من م�صدر 
ن�صبة  فهي   ٪7 بن�صبة  يتعلق  فيما  اأما  نقي،  �صليم  �صرعي 

متداولة على امل�صتوى الدويل.
الإ�صارة  جتدر  للعمليات  الأق�صى  الأجل  يخ�س  وفيما 
اإىل اأنه على غرار كل العمليات امل�صابهة املنتهجة يف بلدان 
والذي  الربنامج  هذا  لتطبيق  كاف  اأجل  منح  يتم  اأخرى 
مت  وقد   ،2017 جانفي   1 تاريخ  بحلول  اجلزائر  ينق�صي يف 
منح هذا الأجل ق�صد التمكني ـ ل�صيما يف جمال الت�صال ـ 
من اإطالق حمالت واأعمال وا�صعة تقودها البنوك والإدارة 
ننتظر  نحن  لالأمانة  ولكن  الأخرى،  واملنظمات  اجلبائية 
والتجار  للمدخرين  ياأت،  مل  التوافد  لأن  اأكرب،  توافدا 
يف  وبداأت  اليوم  حت�صر  البنوك  واأن  خ�صو�صا  واملتعاملني، 
وهي  الفائدة،  �صعر  بها  يوجد  ل  جديدة  منتوجات  اإدراج 
»منتوجات  واأ�صميناها  الهوام�س  اقت�صام  على  مرتكزة 

بالهوام�س« عو�س »املنتوجات بالفائدة«.
ع�صو  تف�صل  وال�صرح:  والتبليغ  التوا�صل  عملية   )6
اأو  عمليات  تكثيف  حول  ان�صغاله  عن  بالتعبري  حمرتم 
يف  جاء  ملا  وال�صرح  والتبليغ  التوا�صل  جمهود  تكثيف 
قانون املالية والقوانني الأخرى، ملمحا اإىل نق�س يف برامج 
اأطمئنه  اأن  ال�صدد  هذا  يف  واأود  املوؤ�ص�صاتي،  الت�صال 
التي  اخلا�صة  للظروف  نظرا  ال�صنة،  لهذه  املالية  قانون  باأن 
من  ا�صتفاد  عليها،  ا�صتمل  التي  والإجراءات  فيها  اأتى 

وزير  طرف  من  فيها  متحكم  اإعالمي  تن�صيط  عمليات 
املالية وخادمكم وكذا من طرف اأع�صاء الطاقم احلكومي، 
لكن هذا العمل الت�صايل مل نرد تو�صيعه نظرا لأن قانون 
الكالم  ميكن  ول  نهائيا،  بعد  عليه  امل�صادقة  تتم  مل  املالية 
عن �صيء مل ي�صادق عليه، هنا حتى اإن بع�س الإخوة يف 
الغرفة ال�صفلى لفتوا نظر وزير املالية على تعليقاته ال�صتباقية 
لعملية الت�صويت وكنت قد طلبت الع�صو وكان معي وزير 

العالقات مع الربملان.
الحتياجات  وذوي  اله�صة  الفئات  على  املحافظة   )7
و�صعناه  ما  اإىل  بالإ�صافة  ال�صعيف:  والدخل  اخلا�صة 
يف  م�صتقبال  لتوجيهه  الدعمي  النظام  ت�صويب  يف  ون�صعه 
اجتاه املواطنات واملواطنني الذين هم يف و�صعيات اجتماعية 
�صعبة، فاإن �صيا�صة الدولة يف املجال الجتماعي وال�صحي 
والتعليمي بجميع �صعبه الوا�صع النطاق تك�صر كل الفوارق 
الأغنياء  �صرائح  بني  الجتماعية،  ال�صرائح  بني  املتواجدة 

و�صرائح الذين هم يف حاجة.
لفائدة  كاملة  وزارة  تديرها  ت�صامن  �صيا�صة  وتكملها 
هذه العائالت والتخ�صي�صات يف امليزانية هي موجودة بني 
القول  نود  الوجهة  هذه  ويف  ذلك،  على  وتربهن  اأيديكم 
الآليات  فاإن  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  لتعليمات  طبقا  باأنه 
القت�صادية واملالية التي جنددها اليوم ل يجب ول ينبغي اأن 
املحتاجة،  الفئات  وحماية  الوطني  الت�صامن  ب�صيا�صة  مت�س 

وهو ال�صيء الذي ن�صهر عليه يف بلدنا.
العمومية:  املوؤ�ص�صات  يف  ال�صراكة  قواعد  تثبيت   )8
ا�صتفدت كثريا من نظرة الكثري من الإخوة الأع�صاء  لقد 
العمومية،  ال�صركات  ر�صاميل  وفتح  ال�صراكة  م�صاألة  جتاه 
اأقول  ل  اإجماع،  فيه  اليوم  اأنه  متيقن  واأنا  واأظن  هنا  واأود 
اإجماع بل اأقول اإجماع كبري على �صرورة تو�صيع وحتديث 
وتثبيت ر�صاميل املوؤ�ص�صات العمومية يف اإطار قانوين وا�صح، 
ل يغلق  ولكنه  ال�صرتاتيجية،  باملوؤ�ص�صات  اأبدا  مي�س  ل 
لبد  التي  العمومية  للموؤ�ص�صات  الآفاق  يغلق  ول  الباب 
قفزة  تعرف  واأن  الدولة،  ميزانية  على  اإل  ت�صتند  تبقى  األ 
اإىل  بحاجة  العمومية  املوؤ�ص�صات  لأن  ت�صيريية،  �صحوة  بل 
�صحوة ت�صيريية، ويف جمال احلوكمة جتعلها غدا يف واجهة 

املوؤ�ص�صات املزدهرة ك�صائر املوؤ�ص�صات الأخرى.
اأن  امل�صاألة  هذه  يف  تاأكدت  اخلارج:  من  ال�صتدانة   )9
والإخوة  الأخوات  طرف  من  كبريا  توافقا  كذلك  هناك 
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املوارد  ا�صتعمال  �صرورة  على  لهم،  �صاكر  واأنا  الأع�صاء، 
وعدم  املختلفة  بالطرق  تعبئتها  الواجب  الوطنية،  املالية 
املجحفة  الكال�صيكية  اخلارجية  ال�صتدانة  اإىل  الرجوع 
واملكلفة، ولكن هذا امل�صعى الذي يحمي اقت�صادنا ويوؤمن 
عن عودة اإىل ا�صتدانة فاح�صة ل مينع اأن ن�صرع يف متويالت 
حديثة مركبة يتقا�صم فيها ال�صركاء املقيمون وال�صركاء غري 
املقيمني �صركات يف روؤو�س الأموال يف املخاطر يف املعارف، 
يف التكنولوجيات ويف الأرباح، وتفتح هذه ال�صركات اآفاقا 
واعدة لكثري من القطاعات النا�صئة التي ت�صتوجب وتقت�صي 
التكنولوجي  املجال  يف  عالية  كفاءات  جمع  اإىل  وحتتاج 

والت�صيريي واملايل.
علي  كرمي  اأخ  طرح  الدولر:  قيمة  اإىل  ال�صتناد   )10
اإطار  يف  الدولر  اإىل  ن�صتند  ملاذا  فيه  يقول  الذي  ال�صوؤال 

قانون املالية؟
من  �صادراتنا  مداخيل  لأن  الدولر  اإىل  ن�صتند 
التداول  اأن عملية  العملة، علما  بهذه  املحروقات حم�صوبة 
كانت  ولأنه  ـ  املحاولت  كل  ورغم  املحروقات  �صوق  يف 
ومن  بالدولر،  كلها  اليوم  حتى  تتم  ـ  حماولت  توجد 
جهة ثانية يتم اإعداد ميزان املدفوعات اجلزائرية لكل ميزان 
اأن  كما  املقارنة،  اأ�ص�س  على  للحفاظ  بالدولر  مدفوعات، 
الدولر الأمريكي يبقى الوحدة النقدية املحا�صبية املهيمنة 
التبادلت  حلجم  ونظرا  ولكن  الدولية،  املعامالت  يف 
حجم  اإىل  بالنظر  ل�صيما  وال�صني  اجلزائر  بني  التجارية 
الواردات وق�صد تفادي خماطر ال�صرف التي قد يتعر�س لها 
املتعاملون نعمل الآن مع البنك املركزي ومع بنك اجلزائر 
على التح�صري لتفاق ت�صوية مع جمهورية ال�صني، ي�صمح 
يف اإطار اتفاق مقا�صة بالتعامل بهذه العمالت ح�صرا دون 
للمتعاملني  بالن�صبة  واعدة  وهي  اليورو،  اأو  بالدولر  املرور 

وللمتعاملني ال�صينيني.
لقد  العام:  ولالإنفاق  للميزانية  احلذر  الت�صيري   )11
وزير  حجج  من  اأكرب  حجج  اإىل  املقام  هذا  يف  ا�صتمعت 
واحلذر  اليقظ  �صرورةالت�صيري  جتاه  واأ�صكركم،  املالية 
وال�صتباق للمخاطر واملجمع للموارد العمومية وهو كل ما 
اأردناه وما نريده باإدراج املادة 71 يف قانون املالية ل�صنة 2016 
املتقدمة  البلدان  من  كثري  به يف  معمول  هو  ما  �صوء  على 

والنا�صئة.
الدينار و�صيا�صة ال�صرف: هذا امللف الكبري  12( قيمة 

ال�صائك، تطرق بع�س الإخوة لق�صايا ت�صغلني وت�صغلنا مثله 
اخلارجية  الدينار  ت�صعرية  وتخ�س   امل�صتوى،  نف�س  وعلى 
وقيمته و�صيا�صة ال�صرف املتبعة يف بلدنا، واأود اأن اأ�صكركم 
ذلك  مع  واأود  ال�صديدة،  اآرائهم  وعلى  الهتمام  هذا  على 
التذكري باأن هذه امل�صاألة تندرج يف بلد نحرتم فيه القانون، 
جزائر قانون، فيه حق لل�صلطة النقدية وبنك اجلزائر، ولكن 
اأ�صري هنا دون اأن اأجيب، لأن الإجابة تكون على  اأن  اأريد 
نعمل جميعا  باأننا  اأ�صري  اأن  املركزي،  البنك  عاتق حمافظ 
داخل الطاقم احلكومي من اأجل تقوية الدينار من خالل 
تقوية التناف�صية لالقت�صاد، ولي�س بالنظر فقط اإىل ت�صعريته 
اأول، يف  اأول،  اأول،  تكمن  الوطنية  العملة  فقوة  اخلارجية، 
اجلزائريني  املتعاملني  وثيقة  م�صداقية  ويف  القت�صاد  قوة 
من  نعمل  ما  وهو  وم�صتقبله،  اقت�صادنا  نحو  والأجانب 
اأجله؛ وتعملون كذلك اأيها اجلمع الكرمي اأن التطور ال�صريع 
اأفرز  قد  ا�صتهالكنا  الوطنية ومنوذج  �صوقنا  و�صعة  لالقت�صاد 
ويفرز �صلوكات وممار�صات فيها جزء كبري ل ي�صتهان به من 
الغ�س والتهريب، فالإدارات واملوؤ�ص�صات واأخ�س منها على 
وجه اخل�صو�س البنوك وجهاز اجلمارك يحر�صون ـ كل يوم 
وكل �صاعة ـ على احلفاظ على مدخرات الأمة، وي�صيفون 
ومبتابعة  مني  باإيعاز  ـ  الآن  ويربطون  اآلية  مراقبة  اأدوات 
اجلمارك  واإدارة  البنوك  بني  املعطيات  قواعد  ـ  �صخ�صية 
ال�صطناعية  والفوترة  الغ�س  من  للتقليل  ال�صرائب  واإدارة 

واملفرطة.
لقد و�صلت م�صاعينا اإىل م�صتوى كبري ومعترب من حماية 
العمل يف  الوطني ومدخراته، ولكن يبقى علينا  القت�صاد 
جتديد ال�صيا�صات النقدية واأدوات مراقبة ال�صرف لتثبيت 
املراقبة باأدوات تقنية متقدمة، لأن احللول القت�صادية لهذه 
الردع  ولي�س  احلقيقي  العالج  �صتمثل  التي  هي  الظواهر 

القانوين.
الإخوة  بع�س  تطرق  امل�صرفية:  املنظومة  حتديث   )13
�صرورة  اإىل  حق،  على  وهم  ملو�صوع،  ـ  م�صكورون  وهم  ـ 
واأود  وامل�صريف،  املايل  القطاع  وتو�صيع  حتديث  عملية  اإمتام 
هنا اأن اأطمئن باأننا نعمل ون�صتمر يف عملية حتديث القطاع 
اإدارة  فيها  مبا  الأخرى  القت�صادية  والإدارات  امل�صريف 
حتتاج  اإدارات   لأنها  الدولة،  واأمالك  وال�صرائب  اجلمارك 
اإىل حتديث كبري، خ�صو�صا ور�صات على م�صتوى البلديات 
داخل  الأولوية  لها  نعطي  ثقيلة  ور�صات  وهي  والوليات، 
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وزارة املالية يف اإطار م�صعى حكومي بالتن�صيق مع الوزارات 
وناأمل  ونعمل كذلك  الداخلية،  وزارة  الأخرى وخ�صو�صا 
اأن يكون البنك املركزي نا�صطا معنا يف اإمتام حتديث املنظومة 

امل�صرفية.
والرثي،  الطويل  النقا�س  بعد  قوله  وددت  ما  هذا 
الثقة  هذه  وعلى  الإثراء  هذا  على  ثانية  مرة  واأ�صكركم 
ونلتقي ـ اإن �صاء اهلل ـ يف منا�صبة اأخرى، ويف ور�صات اأخرى 

وحتديات اأخرى وال�صالم عليكم.

ردوده  على  املالية  وزير  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�شيد 
والقت�صادي  املايل  الواقع  الدقيقة حول  ال�صافية ومعطياته 
للبالد، و�صرحه لت�صميم واإرادة الدولة يف مواجهة التحديات 
واعدا  نتمناه  م�صتقبل  اإىل  ال�صعبة  الأو�صاع  من  واخلروج 

لبالدنا اإن �صاء اهلل.
العا�صرة  ال�صاعة  على  غدا  نلتقي  جميعا،  لكم  �صكرا 
�صباًحا، لنحدد املوقف من م�صروع القانون املت�صمن قانون 

املالية ل�صنة 2016.
�صكرا لكم جميعا واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة الرابعة
والدقيقة العا�شرة م�شاًء
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على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم 
اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صيد ممثل احلكومة،

زميالتي، زمالئي،
لكن  طرحها،  اأريد  كنت  التي  الأفكار  بع�س  هناك 
�صبقني اإليها بع�س الزمالء، وربحا للوقت لن اأكرر ما قالوه 

و�صاأكتفي بت�صجيل بع�س املالحظات.
�صالحيات  من  فلي�س  اجلميع،  لدى  معلوم  هو  وكما 
اأي تعديل معناه تعطيل  التعديل، لأن  جمل�س الأمة حق 
الن�س؛ وما دامت فكرة التعديل هذه بعيدة عنا ف�صنبدي 
اإدخالها كتو�صيات،  التي ميكن  الأفكار  بع�س  الأقل  على 
يف انتظار اأن تتزود هيئتنا ب�صالحيات يف املراجعة الد�صتورية 

املرتقبة اإن �صاء اهلل.
اأيدينا  بني  املعرو�س  الن�س  هذا  اأن  اإىل  اأ�صري  اأن  ولبد 
الوطني  القت�صادي  للظرف  نظرا  �صابقيه،  يتميز عن  اليوم 
والدويل، نتيجة الأزمة القت�صادية العاملية التي �صببها انهيار 

اأ�صعار املحروقات.
م�صروع  اأن  هي  ت�صجيلها  اأود  التي  الأوىل  فاملالحظة 
اأ�صعار  ويف  الر�صوم  زيادات يف  اأحكامه  ت�صمن يف  القانون 
الإنفاق  يف  وا�صحة  تق�صف  �صيا�صة  واعتمد  املواد،  بع�س 
العام، ل ميكن و�صفها باأنها جمدر عملية تر�صيد. لقد تبني 
من خالل هذا امل�صروع اأن احلكومة تبحث عن اأي م�صدر 
العمومية،  اخلزينة  لتمويل  املال  بع�س  منه  جتلب  اأن  ميكن 
البرتول؛  عائدات  تراجع  بفعل  ذلك،  على  جمربة  وهي 
البحبوحة  عز  يف  ال�صيا�صة  هذه  اعتماد  الأجدر  من  وكان 
اإن م�صطلح  املا�صية.  ال�صنني  البالد يف  التي عرفتها  املالية 
الرت�صيد ل ياأخذ معناه اإل عندما يكون املال متوفرا وينفق 
وهو  كيا  ي�صبح  فالتق�صف  املال  ي�صح  عندما  اأما  بعقالنية، 

مبثابة اآخر عالج.

اأ�صت�صمحكمـ  ال�صيد الرئي�سـ  اأن اأقول باأن هذه الو�صفة 
املقرتحة يف هذا القانون �صوف لن تكون فعالة على اأر�س 
الواقع، ذلك اأن البيئة الجتماعية والقت�صادية، بل وحتى 
ذلك  دون  حتول  القانون  هذا  فيها  �صيطبق  التي  الثقافية 
ولي�س ذلك ت�صاوؤما مني، واإليكم بع�س جوانب هذه البيئة:
اأن نظامنا اجلبائي لزال بدائيا تنق�صه النجاعة والفعالية، 
واأنه مي�صك فقط بال�صمك ال�صغري الذي هو املوظف الذي 
الكبرية،  احليتان  اأما  امل�صدر،  من  ال�صرائب  منه  تقتطع 
التي ت�صتفيد منها اخلزينة العمومية فهي بعيدة عن �صباك 

ال�صرائب.
اإن ال�صريبة متثل يف واقع الأمر اأ�صا�س املواطنة احلقيقية، 
كونها تعك�س التزام املواطن بواجباته نحو الدولة، ويف نف�س 
الوقت هي مظهر للعدالة الجتماعية بني اأفراد املجتمع يف 
هذه  تكون  وعندما  الدولة،  خزينة  متويل  اأعباء  تقا�صمهم 
الأجراء            يف  حمددة  اجتماعية  فئة  على  مفرو�صة  الأعباء 
الفئات  على  لفر�صها  الالزمة  الآليات  الدولة  جتد  ول 
اأعرج؛  جبائي  نظام  اأمام  احلالة  هذه  يف  فنحن  الأخرى، 
بالفئات  ي�صر  باأنه  القانون  هذا  ي�صفون  الذين  وبالتايل، 

املحدودة الدخل ل يجانبون ال�صواب.
هذه املالحظة تقودنا اإىل مو�صوع اآخر ذي �صلة بالنظام 
بحاجة  الأخرى  هي  التي  البنكية  املنظومة  اإنها  اجلبائي، 
اإىل حتديث، ذلك اأن البنك هو قاطرة اأي تنمية اقت�صادية، 
باعتباره املرافق لأي ن�صاط �صناعي، جتاري، فالحي وغريه، 
اجلبائية،  املتابعة  اآليات  اإحدى  الوقت  ذات  ميثل يف  مثلما 
من  اجلبايات  حت�صيل  ميكنها  ال�صرائب  م�صالح  اأن  مبعنى 

خالل احل�صابات البنكية.
اإننا جنداأنف�صنا اأمام منظومة بنكية غري قادرة على مواكبة 
البالد،  يف  املت�صارعة  والجتماعية  القت�صادية  التحولت 
واأكرث  حيوية  اأكرث  املوازي  القت�صادي  الن�صاط  اأ�صبح  بل 

دقة يف فو�صويته.

ملحق
تدخل كتابي

لل�شيد احلاج العايب
ع�شو جمل�ص الأمة

حول مناق�شة م�شروع القانون املت�شمن قانون املالية ل�شنة 2016



77

الدورة اخلريفية 2015         جمل�ص الأمة                        العدد: 7

يف  ال�صيك  فر�س  عن  الدولة  تعجز  اأن  يعني  ماذا 
الواقع،  بالأمر  قبول  ذلك  األي�س  القت�صادية؟  التعامالت 
واإقرار مبنطق "ال�صكارة" الذي يعني بكل و�صوح التهرب 
اجلبائي؟ واإننا جميعا ملدركون حلجم تلك الأموال املتداولة 
"بال�صكارة" واخلارجة عن النطاق ال�صريبي، ون�صاأل يف هذه 
اأدوات  فر�س  الدولة  الدور  مبقدور  األي�س  بالذات  النقطة 
لل�صرعية  واإخ�صاعه  املوازي  الن�صاط  هذا  ملراقبة  اآليات  اأو 

وو�صع حد لتعامالت "ال�صكارة"؟
اآخر ل يقل  ي�صاف اإىل هذين اجلانبني الهامني م�صكل 
كل  تقريبا  عمت  والتي  الر�صوة  وهو  األ  خطرا،  عنهما 
موؤ�ص�صات الدولة، حيث �صعفت معها هيبة الدولة وتاأثرت 
بع�س  م�صت  التي  ـ  الآفة  هذه  اأن  نظن  كنا  م�صداقيتها، 
بحكم  يقبلها،  لن  ال�صعب  واأن  ت�صلنا  لن  �صوف  ـ  الدول 
اأن عدد الذين ميار�صونها كانوا يعدون على روؤو�س الأ�صابع، 
واليوم فاإن الذين يحاربونها هم الذين يعدون على روؤو�س 
الإبداع،  يف  مبادرة  كل  �صتقتل  التي  الآفة  اإنها  الأ�صابع؛ 
و�صتق�صي على الكفاءة لتف�صح املجال وا�صعا اأمام الرداءة، 
و�صتكون  الفر�س  تكافوؤ  ومببداإ  املواطنة  بجوهر  و�صتم�س 

الفتيل لكل القالقل اأو ال�صطرابات الجتماعية.
األي�س بو�صع الدولة و�صع اآليات ملحاربتها والق�صاء عليها 
انت�صرت  لقد  رهيبا؟  انت�صارا  فيه  تعرف  الذي  الوقت  يف 
ب�صكل يدعو للقلق والتخوف من اأن ت�صرع يوما اإذا ما باتت 

ت�صري بهذه الوترية.
اأكرث يجعل من  تفاقم  الذي  التهريب  اأن م�صكل   كما 
اأمرا  ال�صرورية  املواد  اأو  ال�صلع  لبع�س  الدولة  تدعيم  فكرة 
هم  الدعم  هذا  من  الأول  امل�صتفيد  اإن  طاملا  جمد،  غري 
جرياننا؛ لذا فاإن تطبيق هذا الدعم مرهون بت�صديد احل�صار 
على التهريب، واإل على الدولة اأن تبحث عن بدائل اأخرى 

مل�صاعدة من يوجه لهم الدعم اأ�صال.
�صيدي الرئي�س،

اإن هذا املناخ الذي �صيطبق فيه اأي قانون، يتطلب توفري 
جملة تدابري من اأهمها:

- الرتكيز على الإجراءات الحرتازية اأو الرقابية امل�صبقة 
التي من �صاأنها �صد الطريق اأمام الف�صاد، بدل من الت�صديد 

على العقوبة يف حد ذاتها.
اإ�صناد  يف  اأو  التوظيف  يف  �صواء  ال�صفافية  اإعتماد   -
فعاليا  اإ�صراك  وميكن  الأخرى،  والمتيازات  ال�صفقات 

املجتمع املدين وذلك بالكيفية التي ت�صاعد على ن�صر ثقافة 
ال�صتحقاق بدل من تكري�س �صلوكات التف�صيل واملحاباة.

اإىل  �صيف�صي  والذي  والعقاب  اجلزاء  مبداأ  تطبيق   -
ت�صجيع الكفاءة على ح�صاب الرداءة.

الذي  الف�صاء  هو  املوؤ�ص�صات  دولة  اأو  القانون  دولة  اإن 
وكذا  واملجموعات  لالأفراد  القانونية  املراكز  فيه  حترتم 
ممتلكاتهم، ويجعلها بعيدة عن اأي تقلبات، مما ي�صمح بتعزيز 

الثقاة بني املواطن والدولة.
اأو البيئة  تلكم، ال�صيد الرئي�س، بع�س اجلوانب من املناخ 
التي  القوانني  من  غريه  اأو  القانون  هذا  فيها  �صيطبق  التي 
الأهمية  لها  تعطى  اأن  متنيت  ولكم  لحقا،  �صن�صرعها 
القانون  وجود  يف  لي�صت  امل�صكلة  اأن  باعتبار  ال�صرورية، 
ولكن يف تطبيقه من جهة، و�صعف وعدم مالءمة الأجهزة              

اأو الآليات التي �صت�صرف على تطبيقه من جهة اأخرى.
اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء ومعذرة على الإطالة.
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