
اجلل�ستان العلنيتان العامتان

املنعقدتان يوم الإثنني 18 جمادى الأوىل 1436 

املوافق 9 مار�س 2015 )�سباًحا وم�ساًء(

طبعت مبجل�س الأمة يوم اخلمي�س 20 جمادى الثانية  1436

املوافق 9 اأفريل 2015

الفرتة الت�رشيعية ال�ساد�سة - ال�سنة الثالثة - الدورة الربيعية 2015 - العدد: 2



فهر�س

 1 ـ  حم�سر اجلل�سة العلنية الثانية ....................................................... �ص 03

• عر�ص ومناق�سة ن�ص القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية ل�سنة 2012. 	

2 ـ  حم�سر اجلل�سة العلنية الثالثة ..... .................................................. �ص 27

• رد ال�سيد وزير املالية. 	

3 ـ  ملحق ......................................................................... �ص 34

• �سوؤاالن كتابيان.	



3

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 2

الإثنني 18 جمادى الأوىل 1436                   املوافق  9 مار�ص 2015

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة 

وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

واأ�سرة  وم�ساعديهم  الوزراء  بال�سادة  الرتحيب  بعد 

جدول  يقت�سي  والزمالء؛  والزميالت  وال�سحافة  االإعالم 

اأعمال هذه اجلل�سة عر�ص ومناق�سة م�سروع القانون املت�سمن 

ت�سوية امليزانية ل�سنة 2012.

من   120 املادة  من   3 الفقرة  اأحكام  اإىل  اإ�ستنادا  اإذن، 

الع�سوي  القانون  من   39 املادة  الأحكام  وطبقا  الد�ستور، 

الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  تنظيم  يحدد  الذي  99ـ02،  رقم 

بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  االأمة،  وجمل�ص 

وبني احلكومة واملواد: 53، 54، 55، 56، 57 و59 من النظام 

اأحيل  وبداية  اأعمالنا؛  يف  ن�سرع  االأمة  ملجل�ص  الداخلي 

الكلمة اإىل ال�سيد ممثل احلكومة، وزير املالية لعر�ص م�سروع 

فليتف�سل   ،2012 ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  القانون 

م�سكورا.

الرحمن  اهلل  ب�سم  جزيال؛  �سكرا  املالية:  وزير  ال�سيد 

الرحيم وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد الرئي�ص ،

ال�سيدات وال�سادة االأع�ساء االأفا�سل،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

القانون  ن�ص  املوقر،  املجل�ص  اأمام هذا  اأقدم  اأن  ي�سرفني 

املت�سمن ت�سوية امليزانية ل�سنة 2012.

الغرفة  م�ستوى  على  الت�سريعي  امل�سار  ا�ستكمال  بعد 

االأوىل، بتقدميه، بتاريخ 25 جانفي والت�سويت عليه يوم 27 

كل  الأحكام  ي�ستجيب  اإعداده  باأن  مذكرا   ،2015 جانفي 

املالية  وقانون  املالية  بقوانني  املتعلق  والقانون  الد�ستور  من 

ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون  املت�سمن  واالأمر   2012 ل�سنة 

املحا�سبة. مبجل�ص  املتعلق  االأمر  واأخريا  2012؛ 
ومن �سمن ما تق�سي به هذه الن�سو�ص ـ كما تعلمون ـ 

هو اأن يقوم اجلهاز الت�سريعي برقابة تنفيذ قوانني املالية، مع 

حتديد ال�سنة املرجعية لل�سنة املالية املعنية )ـ 3(.

ف�سال عن النتائج املالية املحددة مبوجب الت�سريع املعمول 

به، فاإن التقرير الذي يعر�ص م�سروع القانون املت�سمن ت�سوية 

الكلي  االقت�سادي  بال�سياق  موجزة  ب�سفة  يذكر  امليزانية 

الذي مت من خالله اإعداد وتنفيذ قانون املالية.

اأثناء  ال�سادرة  التوقعات  تقييم  فاإن  النحو،  هذا  وعلى 

اإعداد االإطار االقت�سادي الكلي يتمثل فيما يلي:

ـ بلغ النمو االقت�سادي ل�سنة 2012 ن�سبة 3.30٪، وهي 

مقابل   ،٪7.10 اإىل  املحروقات  و�سلت خارج  التي  الن�سبة 

4.70٪ و5.50٪ على التوايل، بتقدير قانون املالية التكميلي 
ل�سنة 2012.

املحروقات  خارج  اخلام،  الداخلي  الناجت  منو  اإرتفع  ـ 

حم�سر اجلل�سة العلنية الثانية

املنعقدة يوم الإثنني 18 جمادى الأوىل 1436

املوافق 9 مار�ص 2015 )�سباًحا(

الرئا�سة: ال�سيد احلاج العايب، نائب رئي�ص جمل�ص االأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�سيد وزير املالية؛

- ال�سيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية واال�ست�سراف؛

- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة التا�سعة

والدقيقة اخلم�سني �سباًحا
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 ٪8.20 بـ  اأ�سا�سا بفعل قطاعات البناء واالأ�سغال العمومية 

واخلدمات التجارية 6.40٪ والفالحة ٪7.20.

حت�سيلها  مت  التي  البرتولية  اجلباية  مداخيل  اإرتفعت  ـ 

بن�سبة 5.86٪ يف �سنة 2012، مقارنة ب�سنة 2011.

قيمته  ما   2012 ل�سنة  البرتولية  اجلباية  حا�سل  بلغ  ـ 

دينار. مليار   4059
ـ اإن فائ�ص القيمة املقدرة بـ 2535 مليار دينار م�ستخل�سة 

�سمح  قد   ،2012 لـ  املالية  ال�سنة  بعنوان  احلا�سل  هذا  من 

بتعزيز ال�سيولة املتاحة ل�سندوق �سبط االإيرادات، اإذ انتقلت 

دينار يف  مليار   7917 اإىل   2011 دينار يف  مليار   7143 من 

نهاية 2012، اأي بن�سبة منو 10.83٪، بعد اقتطاع مبلغ 1761 

للتخفيف  اخلزينة،  نتائج  حل�ساب  تخ�سي�سه  مت  دينار،  مليار 

من العجز امل�سجل �سنة 2011.

ـ �سجل ر�سيد امليزان التجاري تغيريا �سلبيا �سنة 2012، 

بلغ 4.17 مليار دوالر اأمريكي، مقارنة بال�سنة املالية 2011، 

مليار   3.13 مببلغ  الواردات  ارتفاع  اإىل  الو�سع  هذا  ويرجع 

اأمريكي يف  مليار دوالر   47.25 منتقلة من  اأمريكي،  دوالر 

.2012 يف  اأمريكي  دوالر  مليار   50.38 اإىل   2011
اأمريكي،  دوالر  مليار   1.05 بـ  ال�سادرات  اإنخفا�ص  ـ 

اإىل   2011 �سنة  اأمريكي  دوالر  مليار   73.68 من  منتقلة 

.2012 �سنة  اأمريكي  دوالر  مليار   70.63
ـ اإنخف�ص �سعر ال�سرف بـ 4.70 دينارا للدوالر االأمريكي 

يف  االأمريكي  للدوالر  دينارا   72.85 من  منتقال  الواحد، 

2011 اإىل 77.55 دينار للدوالر االأمريكي �سنة 2012؛ وبلغ 
الفارق ال�سلبي قيمة 3.55 دينارا للدوالر االأمريكي مقارنة 

بالتقديرات.

اأي   ،٪8.89 ن�سبة   2012 �سنة  يف  الت�سخم  �سجل  ـ 

مب�ستوى اأعلى بـ 4.89 نقطة، بن�سبة مئوية مقارنة بالتقديرات 

و4.37 نقطة بن�سبة مئوية مقارنة بت�سخم �سنة 2011.

ـ اإنخف�ص الدين اخلارجي االإجمايل بـ 700 مليون دوالر 

قيمته  وبلغت   ،2011 ب�سنة  مقارنة   ،2012 �سنة  اأمريكي 

اجلارية 3.60 مليار دوالر اأمريكي يف نهاية دي�سمرب 2012.

ـ بلغت االإيرادات امل�سجلة على ال�سعيد املحا�سبي مبلغ 

3804 دينار يف 2012، مقابل تقدير يف قانون املالية التكميلي 
ل�سنة 2012 بـ 3469 مليار دينار، اأي بزيادة 9.67٪، مقابل 

حتقيق مبلغ 3474 مليار دينار يف 2011، اأي بزيادة ٪9.51.

ـ بلغت النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، با�ستثناء 

النفقات غري املتوقعة، مبلغ 7081 مليار دينار بتقدير قيمته 

7745 مليار دينار، اأي بن�سبة اإجناز تقدر بـ 91.42٪ وتراجعت 
هذه النفقات بـ 267 مليار دينار، اأي بن�سبة 3.64٪ مقارنة 

ب�سنة 2011، حيث كانت تبلغ 7348 مليار دينار.

ـ بلغت احتياطات ال�سرف م�ستوى 190.66 مليار دوالر 

اأمريكي.

�سيدي الرئي�ص،

ال�سيدات وال�سادة االأع�ساء،

 قانون املالية ل�سنة 2012، 
ّ
بالن�سبة لتنفيذ قوانني املالية، اأقر

فيما يخ�ص امليزانية العامة للدولة، اإيرادات مببلغ 3455 مليار 

دينار التي انتقلت مبوجب قانون املالية التكميلي اإىل 3469 

مليار دينار.

 قانون املالية مبلغ 7428 
ّ
اأما فيما يخ�ص النفقات، فقد اأقر

مليار دينار الذي انتقل اإىل 7745 مليار دينار، مبوجب قانون 

املالية التكميلي.

تنا�سب ميزانية الدولة ل�سنة 2012 تنفيذ ال�سطر الثالث من 

الربنامج اخلما�سي لدعم النمو االقت�سادي )2010ـ  2014( 

الت�سيري، مع �سمان  نفقات  ا�ستقرار  االإيرادات يف  وتعك�ص 

تتزايد  والتي  للتقلي�ص  القابلة  غري  باالحتياجات  التكفل 

العمليتان  هاتان  وت�سكل  القطاعات  من خمتلف  با�ستمرار 

الركيزتني االأ�سا�سيتني لتحديد م�ستوى امليزانية املقرتحة.

املتخذ  االإجراء  فاإن  اجلبائية،  ال�سيا�سة  يخ�ص  فيما 

وت�سجيع  اجلبائي  ال�سغط  من  التخفيف  حول  متحور  قد 

تب�سيط  اإىل  باالإ�سافة  ال�سغل،  منا�سب  واإن�ساء  اال�ستثمار 

وان�سجام االإجراءات اجلبائية ومكافحة الغ�ص اجلبائي وكذا 

تعزيز اإجراءات التح�سيل.

اإىل حت�سني اخلدمة  اإجمالية  ال�سيا�سة ب�سفة  تهدف هذه 

العادل  والتكفل  االقت�صادي  الن�صاط  وترقية  العمومية 

بالطلب االجتماعي.

بالن�سبة   2012 �سنة  متثل  املالية،  النتائج  يخ�ص  فيما 

ومك�سوف  ملتاح  تخ�سي�سها  يتم  التي  امليزانية  لعمليات 

اخلزينة، عجزا نهائيا يقدر بـ 3569 مليار دينار، اأي ما ميثل 

املبلغ  عن  الناجم  اخلام،  الداخلي  الناجت  من   ٪22.53
 3084 اإىل  و�سل  الذي  امليزانياتية  لالإيرادات  االإجمايل 

مليار دينار، اأي 24.01٪ من الناجت الداخلي اخلام ونفقات 

ميزانياتية مببلغ 7364 مليار دينار، مبا يف ذلك النفقات غري 

املتوقعة مببلغ 292 مليار دينار، اأي ما ميثل 46.54٪ من الناجت 



5

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 2

الإثنني 18 جمادى الأوىل 1436                   املوافق  9 مار�ص 2015

الداخلي اخلام.

الدولة،  طرف  من  املنتهجة  االحرتازية  لل�سيا�سة  ونظرا 

فاإن هذا العجز امليزانياتي يجد تغطية كافية بوا�سطة ال�سيولة 

�سبط  و�سندوق  اخلزينة  م�سارات  يف  املوجودة  املتاحة 

مليار   7917 مبلغ   2012 نهاية  عادلت يف  التي  االإيرادات 

دينار.

النهائية  الو�سعية  فاإن  النقدية،  بال�سيولة  يتعلق  فيما 

دينار،  مليار   2115 مببلغ  عجزا  تظهر  املالية  قانون  لتنفيذ 

بخ�سو�ص ال�سنة املالية 2012، فاإن ح�ساب العمليات الذي 

يرتبط بنتيجة امليزانيات غري امل�سّواة يظهر ر�سيدا �سلبيا يقدر 

بـ 540.70 مليار دينار.

وملزيد من التو�سيح جتدر االإ�سارة اإىل اأن مبلغ عجز اخلزينة 

ناجت عن التدفقات املالية، التح�سيالت واالإنفاقات امل�سجلة 

على م�ستوى اخلزينة يف اإطار تنفيذ قانون املالية، يف حني اأن 

مك�سوف اخلزينة يظهر بعد التخ�سي�ص النهائي للح�سابات 

نتائج اخلزينة للميزانيات غري امل�سّواة بكل عمليات االإيرادات 

الناجتة عن  نهائيا وكذا االأر�سدة  املقيدة  امليزانياتية  ونفقات 

املقفلة والتي ت�ساف  اأو  امل�سفاة  احل�سابات اخلا�سة للخزينة 

اإليها اأر�سدة التغريات ال�سافية للح�سابات اخلا�سة للخزينة 

وح�سابات القرو�ص وامل�ساهمات.

اإيرادات امليزانية: 

مببلغ  اإيرادات   2012 ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون  توقع 

3469 مليار دينار، مبوجب قانون املالية، مقابل 3455 مليار 
مليار   13.43 بـ  يقدر  بنمو  اأي  املالية،  قانون  مبوجب  دينار 

دينار، اأي 0.39٪ ناجت عن زيادة املوارد العادية مببلغ 55.99 

مليار   42.56 بـ  البرتولية  اجلباية  انخفا�ص  واأن  دينار  مليار 

دينار.

فيما يخ�ص االإجنازات وبا�ستثناء الفائ�ص الناجت عن اجلباية 

البرتولية املخ�س�ص ل�سندوق �سبط االإيرادات، فقد و�سل 

مبلغ االإيرادات امليزانياتية املقررة اإىل 3804 مليار دينار، وهو 

مبوجب  املتوقعة  امليزانياتية  اإيرادات  من   109.67 ميثل  ما 

قانون املالية التكميلي.

اإن فائ�ص القيمة املقدرة بـ 9.67٪ املوافق ملبلغ 335 مليار 

دينار ناجت اأ�سا�سا عن حا�سل ال�سرائب املبا�سرة وعن حا�سل 

اجلمارك، عالوة على ذلك، فاإن منو االإجنازات امل�سجلة خالل 

دينار  مليار   330 بـ  تقدما  يظهر  و2012   2011 ال�سنتني 

ومنتقال من 3474 مليار دينار اإىل 3804 مليار دينار، وهذه 

الزيادة ناجتة اأ�سا�سا عن ارتفاع املوارد العادية بـ ٪17.52.

نفقات امليزانية:

امليزانية  نفقات  بلغت  2012، فقد  املالية  لل�سنة  بالن�سبة 

العامة للدولة 7374 مليار دينار منها:

ـ 4691 مليار دينار لنفقات الت�سيري.

ـ 2390 مليار دينار لنفقات التجهيز.

ـ 292 مليار دينار للنفقات غري املتوقعة.

بتلك  مقارنة   ٪1.26 بـ  تراجعا  النفقات  هذه  ت�سهد 

امل�سجلة يف 2011 والتي حددت بـ 7468 مليار دينار.

نفقات الت�سيري:

اإن ميزانية الت�سيري للدولة امل�سادق عليها بالن�سبة لقانون 

املالية ل�سنة 2012 والتي بلغت 4608 مليار دينار، �سهدت 

اإىل  و�سلت  بحيث  التكميلي،  املالية  قانون  مبوجب  ارتفاعا 

وهو  دينار،  مليار   316 قدرها  بزيادة  اأي  دينار،  مليار   4925
اأقره  الذي  االأويل  التخ�سي�ص  من   ٪6.87 ن�سبة  ميثل  ما 

قانون املالية ويتوزع هذا الغالف املايل االإ�سايف على الدوائر 

الوزارية التالية:

ـ الرتبية الوطنية: 33 مليار دينار اأي ٪73.75.

ـ العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي: 63.15 مليار 

دينار اأي ٪19.90.

ـ االأعباء امل�سرتكة: 20 مليار دينار اأي ٪6.32.

دينار  مليار   4691.34 امل�ستهلكة:  االعتمادات  بلغت  ـ 

اأي بن�سبة ا�ستهالك اإجمالية تقدر بـ ٪95.25.

ـ بلغت هذه الن�سبة 94.90٪ فيما يخ�ص الدوائر الوزارية 

و102.26٪ بالن�سبة لالأعباء امل�سرتكة.

نفقات التجهيز: 

موا�سلة  اإطار  �سمن   2012 ل�سنة  املالية  قانون  يندرج 

ـ   2010( االقت�سادي  النمو  دعم  برنامج  اأهداف  حتقيق 

2014( املقرر من طرف جمل�ص الوزراء، املوؤرخ يف 24 ماي 
دينار. مليار   21214 مببلغ   ،2010

وحدد هذا املبلغ ال�ستكمال اجلهود املبذولة خالل الفرتة 

امليزانياتية  التخ�سي�سات  بلغت  حيث   )2009 ـ   2005(

رخ�ص  يخ�ص  فيما  دينار،  مليار   14209 عليها  امل�سادق 

الربنامج 10789 مليار دينار بالن�سبة العتمادات الدفع.

�سيدي الرئي�ص،

ال�سيدات وال�سادة االأع�ساء،

الربنامج  رخ�ص  �سقف  حتديد  مت   ،2012 ل�سنة  بالن�سبة 
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املقرر مبوجب قانون املالية 2849 مليار دينار، منها 2789 مليار 

دينار لال�ستثمارات و60 مليار دينار للعمليات براأ�ص املال.

الربنامج  رخ�سة  توزيع  مت  املال،  براأ�ص  العمليات  خارج 

التي اأقرها قانون املالية اإىل 2619 مليار دينار لتمويل برامج 

جديدة، اأي 93.65٪ واإىل 177 مليار دينار الإعادة التقييم 

اأي ٪6.35.

بالن�سبة ل�سنة 2012، مل ي�سجل قانون املالية التكميلي 

تخ�سي�سات ميزانياتية اإ�سافية.

اإن االحتياجات من حيث التمويالت االإ�سافية الناجمة 

عن امل�ساريع اجلديدة، املدرجة مبوجب قانون املالية التكميلي 

طريق  عن  املالية  قانون  اعتمادات  من  بها  التكفل  مت  قد 

التعديالت وجاءت كما يلي:

ـ زيادات مببلغ اإجمايل قدره 151 مليار دينار على م�ستوى 

القطاعات التالية:

دينار. مليار   27.14 للتنمية:  البلدية  املخططات  ـ   1
2 ـ الربنامج التكميلي لفائدة الواليات: 123.86 مليار 

دينار.

على  اأعاله  املذكورة  للزيادات  م�ساوية  تخفي�سات  ـ 

م�ستوى القطاعات التالية:

دينار. مليار   21 واالإدارية  االقت�سادية  املن�ساآت  ـ   1
دينار. مليار   130 ال�سكن  على  احل�سول  دغم  ـ   2

حتويل،  مر�سوم   19 مبوجب  ح�سلت  لتعديالت  نتيجة 

تتوزع رخ�سة الربنامج املراجعة على عملية اال�ستثمار مببلغ 

 2.03 مببلغ  املال  براأ�ص  العمليات  وعلى  دينار  مليار   2847
مليار دينار.

فيما يخ�ص اعتمادات الدفع:

 2820 بـ  قد حدد  املالية،  قانون  مبوجب  املقرر  املبلغ  اإن 

اأي  بالن�سبة لال�ستثمار،  دينار  مليار   2144 منه  دينار،  مليار 

76٪ و676 مليار دينار للعمليات براأ�ص املال اأي ٪24.
اإن قانون املالية التكميلي 2012 مل ياأخذ بعني االعتبار 

الداخلية  احلركة  عن  الناجمة  الرتتيب  اإعادة  �سوى 

لالعتمادات بعد اإعداد قانون املالية 2012.

�سمحت حركة االعتمادات التي جاءت بعد قانون املالية 

وقانون املالية التكميلي اأ�سا�سا بـ:

م�سجد  وت�سيري  االإجناز  وكاالت  اإعانة  عملية  ت�سجيل  ـ 

اجلزائر لوزارة ال�سوؤون الدينية مببلغ قدره 20 مليار دينار.

 12 مببلغ قدره  لوالية وهران  التكميلي  الربنامج  ـ متويل 

مليار دينار.

ـ التكفل بالربنامج الثالثي ال�سنوات، لتعزيز اأمن احلدود 

االأر�سية مببلغ 16.19 مليار دينار.

ـ متويل عملية اإجناز مركزين ا�ست�سفائيني جامعيني لفائدة 

امل�سرتك،  الوزاري  املجل�ص  يف  املقررة  وورڤلة،  ب�سار  واليتي 

املوؤرخ يف 12 مار�ص 2012، املخ�س�ص لتعزيز ظروف النمو 

االجتماعي واالقت�سادي وتوفري ال�سغل يف الواليات الع�سر 

جلنوب الوطن مببلغ قدره 10 ماليري دينار.

بالن�سبة  االإطار  هذا  يف  املعباأة  االعتمادات  مبلغ  يقدر 

مليزانية �سنة 2012 بـ 2390 مليار دينار، اأي ما ميثل ٪84.74 

من اعتمادات املراجعة.

اإن مبلغ االعتمادات املعباأة بعنوان ال�سنة امليزانية 2012 

وامل�سافة اإليه باقي االعتمادات امل�سجلة �سابقا على م�ستوى 

الربامج قد  املوجهة ملختلف  التخ�سي�ص اخلا�ص،  ح�سابات 

حدد بـ 2573 مليار دينار.

بلغت االعتمادات امل�ستهلكة 2397 مليار دينار، اأي مبا 

اعتمادات  من  و٪85  املعباأة  االعتمادات  من   ٪100 ميثل 

املراجعة.

توزع االعتمادات امل�ستهلكة مبا يعادل 1796 مليار دينار 

دينار  مليار  و600.81   ٪74.94 بـ  اأي  اال�ستثمار،  لربامج 

لعمليات براأ�ص املال بـ ٪25.06.

بلغت  العمومية:  اال�ستثمارات  برامج  يخ�ص  فيما 

تطور  لربنامج  دينار  مليار   85.49 امل�ستهلكة  االعتمادات 

مناطق اجلنوب، 4.76٪ من اال�ستثمارات، 0.31 مليار دينار 

للربنامج اخلا�ص لالإعمار.

ـ 57.15 مليار دينار لربنامج تنمية اله�ساب العليا.

االإنعا�ص،  لدعم  التكميلي  للربنامج  دينار  مليار   724 ـ 

االقت�سادي. النمو  دعم  لربنامج  دينار  مليار   928
احل�سابات اخلا�سة للخزينة:

بالن�سبة لل�سنة امليزانياتية 2012 وعلى ال�سعيد املحا�سبي، 

قدره  اإجماليا  مبلغا  للخزينة  اخلا�سة  احل�سابات  �سجلت 

5831 مليار دينار يف احل�ساب املدين و7371 مليار دينار يف 
احل�ساب الدائن، اأي بر�سيد دائن قدره 1539 مليار دينار.

النحو  على  احل�سابات  فئة  ح�سب  الو�سعية  تلخ�ص 

التايل:

مببلغ  اإيجابيا  ر�سيدا  التجارية  احل�سابات  �سجلت  ـ 

585.17 مليار دينار، الناجم اأ�صا�صا عن ن�صاط عتاد حظائر 
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مديريات االأ�سغال العمومية، حيث بلغت العمليات براأ�ص 

املال 585 مليار دينار.

عددها  البالغ  اخلا�ص،  التخ�سي�ص  ح�سابات  �سجلت  ـ 

74 ح�سابا، يف االأ�سول مبلغا اإجماليا ي�ساوي 5795 مليار 
م�ستخل�سة  دينار،  مليار   4337 مبلغ  اخل�سوم  ويف  دينار؛ 

بذلك ر�سيدا اإيجابيا يعادل 1457 مليار دينار.

ـ ي�سجل �سندوق �سبط االإيرادات اإىل غاية 31 دي�سمرب 

2012، ر�سيدا ي�ساوي 7917 مليار دينار، مع التو�سيح، اأن 
.2012 املالية  ال�سنة  بعنوان  مدفوعة  دينار  مليار   2535

املوجهة  اخلم�سة،  اخلا�سة  التخ�سي�ص  ح�سابات  اإن  ـ 

لربامج التجهيز العمومي، تبني ر�سيد الت�سيري ل�سنة 2012 

يعادل 176 مليار دينار.

يف  املحلية  للجماعات  الت�سامن  �سندوق  ي�سجل  ـ 

اجلانب املدين مبلغا قدره 373 مليار دينار، و533 مليار دينار 

 160 اإيجابيا قدره  الدائن، مربزا بذلك ر�سيدا  يف اجلانب 

مليار دينار.

ـ اإن ح�سابات التخ�سي�ص اخلا�ص املتبقية، تك�سف عن 

ر�سيد دائن يعادل 347 مليار دينار.

مبلغا  للت�سيري  بالن�سبة  متثل  الت�سبيقات  ح�سابات  اإن  ـ 

مدينا، قدره 408 مليار دينار، ومبلغا دائنا ي�ساوي 477 مليار 

دينار، اأي بر�سيد اإيجابي يعادل 68 مليار دينار.

لهذه  املدين  اجلانب  يف  امل�سجلة  الت�سبيقات  اإن  ـ 

احل�سابات، تتعلق اأ�سا�سا بت�سبيقات ممنوحة لت�سيري م�سالح 

ا�ست�سفائية مببلغ 408 مليار دينار.

خمتلف  متفرقات  ل�سالح  فوائد  دون  من  ت�سبيقات  ـ 

املوا�سيع مببلغ 0.5 مليار دينار.

ـ وبلغت ت�سديدات هذه الت�سبيقات 67.19 مليار دينار، 

اأي ر�سيد اإيجابي قدره 66.69 مليار دينار.

قدره  مبلغا  املدين  اجلانب  اخلزينة يف  قرو�ص  �سجلت  ـ 

180.81 مليار دينار، متكونة اأ�سا�سا من قرو�ص مبا�سرة لبنك 
اجلزائر للتنمية مببلغ 48.81 مليار دينار وقرو�ص للموؤ�س�سات 

ال�سناعية واالقت�سادية مببلغ 98.78 مليار دينار.

الدائن  اجلانب  يف  احل�سابات  من  الفئة  هذه  ت�سجل  ـ 

مبلغا قدره 98.93 مليار دينار، موافقا لت�سديدات القرو�ص، 

ال�سابقة  املالية  ال�سنوات  بعنوان  التخفيف من عبئها  ق�سد 

مببلغ  االأجنبية  احلكومات  بت�سديدات  اأهمها  يتعلق  والتي 

منحها  التي  القرو�ص  �سراء  واإعادة  دينار،  مليار   31.70

الذاتية  موارده  واالحتياط على  للتوفري  الوطني  ال�صندوق 

مببلغ  ال�سكن  لتمويل  العقاري  والت�سيري  الرتقية  لدواوين 

يقدر بـ 56.76 مليار دينار.

مدينا  ر�سيدا  ال�سنة  نهاية  يف  احل�سابات  هذه  ت�سجل  ـ 

قدره 138.64 مليار دينار.

 3.09 قدره  دائنا  ر�سيدا  امل�ساهمة  ح�سابات  �سجلت  ـ 

مليار دينار.

عمليات  تعر�ص  التي  االقرتا�ص  ح�سابات  �سجلت  ـ 

الدين ر�سيدا دائنا قدره 91.04 مليار دينار بالنظر الكتتابات 

وت�سديدات قيم الدول واالقرتا�سات االأجنبية.

�سيدي الرئي�ص،

ال�سيدات وال�سادة االأع�ساء،

ال�سعيد  على   ،2012 �سنة  ميزانية  ت�سوية  يخ�ص  فيما 

مبلغا  ت�سجل  امل�سواة  غري  امليزانيات  نتائج  اإن  املحا�سبي: 

للت�سيري  بالن�سبة  ممثال  دينار،  مليار   570.70 قدره  �سلبيا 

املك�سوف ويعر�ص كما يلي:

مليار   3569 مببلغ  امليزانية  عمليات  على  نهائي  عجز  ـ 

تنفيذ  بعنوان  دينار، م�سجل  مليار   3276 مبلغ  منها  دينار، 

قانون املالية.

ـ اأرباح احل�سابات اخلا�سة للخزينة امل�سفاة اأو املقفلة مببلغ 

دينار. مليار   1704
مببلغ  الدولة  دين  عمليات  ت�سيري  عن  الناجتة  اخل�سائر  ـ 

دينار. مليار   131
للخزينة  اخلا�سة  احل�سابات  دائن الأر�سدة  تغري �سايف  ـ 

بلغ 1361 مليار دينار.

 91.04 مببلغ  االقرتا�ص  حل�سابات  دائن  �سايف  تغري  ـ 

مليار دينار.

ـ تغري �سايف دائن الأر�سدة ح�سابات امل�ساهمة بلغ 3.9 

مليار دينار.

املالية  لل�سنة  امليزانية  ت�سوية  قانون  على  امل�سادقة  بعد 

2012، تنقل النتائج املبينة فيه اإىل متاح ومك�سوف اخلزينة 
و�ستعر�ص الو�سعية املعززة للح�ساب الدائن لنتائج اخلزينة 

لوزارة  للخزينة  املركزية  املحا�سبية  الوكالة  كتابات  �سمن 

املالية متاحا اإجماليا قدره 725 مليار دينار.

لت�سوية  املت�سمن  القانون  لن�ص  العر�ص  هذا  اأنهي 

العمومية  للنفقات  املهمة  االآثار  ببع�ص  بالتذكري  امليزانية، 

بالن�سبة ل�سنة 2012.
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من  العمومية  الوظيفة  م�ستخدمي  عدد  انتقل  لقد 

1821205 موظف يف �سنة 2011 اإىل 1913688 يف �سنة 
 + ن�سبة  ميثل  ما  وهو   92483 بـ  تقدر  بزيادة  اأي  2012؛ 

.٪5.08
ما  اأي  مواطن،   2573806 ا�ستفاد  ذلك،  عن  ف�سال 

يقارب 7٪ من ال�سكان من اأجل اال�ستفادة من امل�ساعدات 

االجتماعية والت�سامن ال�سريع.

فيما يخ�ص دعم  عالوة على ذلك، مت بذل جهد كبري 

ال�سغل الذي �سمح بتطوير روح املقاولة، من خالل اإجراء 

وال�سندوق  ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكاالت 

الوطني للتاأمني عن البطالة الذي �سمح بتمويل 100613 

موؤ�س�سة �سغرية واإن�ساء 188328 من�سب �سغل.

ـ توظيف 221237 �سخ�سا، منهم 214812 من خالل 

الكال�سيكية  الو�ساطة  اإطار  يف  للت�سغيل،  الوطنية  الوكالة 

و6425 من خالل الهيئات اخلا�سة.

امل�ساعدات  اإجراء  اإطار  يف  �سخ�سا   283746 اإدراج  ـ 

الإدماج املهنيني وعقود العمل امل�ساعدة.

 2012 �سنة  متيزت  العمومية:  التجهيزات  يخ�ص  فيما 

بتبليغ 12197 م�سروعا، منها 695 تخ�ص املن�ساآت القاعدية 

االإدارية.

تخ�ص   536 منها  م�سروعا،   4194 اأ�سغال  اإنطالق  ـ 

املن�ساآت القاعدية االإدارية.

املن�ساآت  تخ�ص   332 منها  م�سروعا،   2784 اإ�ستالم  ـ 

القاعدية واالإدارية.

والتجهيزات  القاعدية  املن�ساآت  اإجنازات  �سمحت 

اجلماعية بتطوير هام لقدرة التكفل باخلدمة العمومية، على 

املوؤ�سرات  اإىل  بالو�سول   2012 �سنة  املثال �سمحت  �سبيل 

االآتية:

ـ ن�سبة التمدر�ص 98.50٪ لالأطفال ذوي 6 �سنوات.

ـ 95.85٪ لالأطفال ما بني 6 و15 �سنة.

ـ 64.26٪ لالأطفال ما بني 15 و19 �سنة.

ـ ن�سبة جناح امتحان التعليم املتو�سط ٪72.10.

ـ ن�سبة جناح البكالوريا ٪58.76.

ـ ن�سبة تغطية البلديات وموؤ�س�سات التكوين ٪56.

ـ 1.67 �سرير ا�ست�سفائي لكل 1000 ن�سمة.

ـ ن�سبة �سغل االأ�سرة اال�ست�سفائية ٪59.40.

ـ ن�سبة �سغل ال�سكن ٪4.70.

لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه  التزويد  ب�سبكة  الربط  ن�سبة  ـ 

.٪94
ـ تخ�سي�ص حوايل 170 لرت ماء �سالح لل�سرب يف اليوم 

لكل ن�سمة.

ـ ن�سبة ا�سرتجاع مياه ال�سرف ال�سحي ٪140.

ـ ن�سبة الربط ب�سبكة التطهري ٪87.

ـ ن�سبة ربط ال�سكن بالغاز ٪49.60.

ـ ن�سبة الربط بال�سبكة الكهربائية الريفية ٪98.90.

�سيدي الرئي�ص،

ال�سيدات وال�سادة االأع�ساء،

ن�ص  ت�سمنها  التي  االأ�سا�سية  املعطيات  هي  اإذن  تلكم 

اأمامكم  املعرو�ص   ،2012 ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  قانون 

للدرا�سة، لطرح االن�سغاالت والت�ساوؤالت املتعلقة مب�سمونه.

اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم  االإ�سغاء  كرم  على  �سكرا 

تعاىل وبركاته.

ممثل  الوزير،  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

االآن  والكلمة  القانون؛  م�سروع  عر�سه  على  احلكومة، 

على  ليقراأ  واملالية،  االقت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  مقرر  لل�سيد 

م�سامعنا التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�سوع، 

فليتف�سل م�سكورا.

رئي�ص  �سيدي  �سكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 

اجلل�سة؛ ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على 

اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة املحرتم،

ال�سيد وزير املالية،

ال�سيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية 

واال�ست�سراف،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�ص االأمة املوقر،

اأ�سرة االإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

التمهيدي  التقرير  م�سامعكم  على  اأعر�ص  باأن  اأت�سرف 

الذي اأعدته جلنة ال�سوؤون االقت�سادية واملالية، ملجل�ص االأمة، 

حول ن�ص القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية ل�سنة 2012.
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املقدمة

املالية  لل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  القانون  يكت�سي 

الرقابة  اآليات  اأهم  اأحد  ويعد  املالية،  قانون  طابع  املعنية، 

البعدية التي ميار�سها الربملان على عمل احلكومة، وال �سيما 

العمومية  االأموال  ا�ستخدام  بظروف  املتعلقة  تلك  منها 

مقارنة  واإجراء  اخلتامي،  ح�سابها  ومراقبة  امليزانية  وبتنفيذ 

فعلية بني التقديرات واالإجنازات.

ويجد تقدمي هذا الن�ص م�سوغه الد�ستوري والقانوين يف 

2 و3 و5  املواد:  الد�ستور، واأحكام  160 من  املادة  اأحكام 

و68 و76 و77 و78 من القانون رقم 84 ـ 17، املوؤرخ يف7 

املالية، املعدل واملتمم،  1984، واملتعلق بقوانني  يوليو �سنة 

وكذا اأحكام املادة 18 من االأمر رقم 95ـ  20، املوؤرخ يف 17 

يوليو �سنة 1995، املتعلق مبجل�ص املحا�سبة، املعدل واملتمم.

ت�سوية  املت�سمن  القانون  ن�ص  فاإن  هذا،  من  وانطالقا   

2012، الذي يحتوي على ثماين)8( مواد،  امليزانية ل�سنة 

واملالية،  ال�سوؤون االقت�سادية  اإحالته على جلنة  والذي متت 

بن  القادر  عبد  ال�سيد  قبل  من   ،2015 جانفي   28 بتاريخ 

�سالح، رئي�ص املجل�ص، يهدف اإىل حتديد نتائج تنفيذ قانوين 

املالية االأويل والتكميلي ل�سنة 2012، واملتمثلة اأ�سا�سا يف:

بني  ال�سايف  الفرق  عن  الناجم  العجز  اأو  الفائ�ص  ـ 

االإيرادات والنفقات اخلا�سة بامليزانية العامة للدولة.

ـ النتائج  املثبتة عند تنفيذ العمليات املرتبطة باحل�سابات 

اخلا�سة للخزينة.

ـ نتائج ت�سيري عمليات اخلزينة.

االقرتا�ص  اخلا�سة،  للح�سابات  ال�سافية  التغيريات  ـ 

وامل�ساهمة.

وعليه، كان هذا الن�ص حمل درا�سة ومناق�سة على م�ستوى 

اللجنة يف اجتماع دعا اإليه ال�سيد عبد القادر �سنيني، رئي�ص 

اللجنة، عقد مبقر املجل�ص ظهرية يوم االإثنني 2 مار�ص 2015، 

ت�سمنها  التي  االأحكام  جممل  اللجنة  اأع�ساء  فيه  تناول 

�سجلها جمل�ص  التي  والتو�سيات  املالحظات  وكذا  الن�ص، 

املحا�سبة يف تقريره التقييمي حول الن�ص، و�سجلوا بدورهم 

العديد من االأ�سئلة واملالحظات يف املو�سوع.

وممثل  اللجنة  بني  مناق�سة  حمل  الن�ص  هذا  كان  كما 

اجتماع  يف  املالية،  وزير  جالب،  حممد  ال�سيد  احلكومة، 

عقد مبقر املجل�ص �سباح يوم الثالثاء 3 مار�ص 2015 برئا�سة 

احلكومة،  ممثل  جانب  اإىل  ح�سره  اللجنة،  رئي�ص  ال�سيد 

املالية،  وزير  املنتدب لدى  الوزير  بابا عمي،  ال�سيد حاجي 

مكلف بامليزانية واال�ست�سراف.

عر�سا  االجتماع  هذا  خالل  احلكومة  ممثل  قدم  وقد 

اأو�سح فيه اأ�سباب تقدمي ن�ص هذا  القانون، واالأحكام التي 

ت�سمنها، وا�ستمع بدوره اإىل اأ�سئلة ومالحظات اأع�ساء اللجنة 

املالحظات  تلك  منها  هامة،  نقاط  من  عليه  ا�صتملت  وما 

التي �سجلها جمل�ص املحا�سبة يف تقريره التقييمي، غايتهم 

حولها  و�سفافة  وا�سحة  اإجابات  على  احل�سول  ذلك  يف 

وت�سليط املزيد من ال�سوء عليها.

ويف اأعقاب هذا االجتماع، عقدت اللجنة جل�سة عمل 

ممثل  ردود  فيها  تدار�ست  اللجنة،  رئي�ص  ال�سيد  برئا�سة 

احلكومة على ما ورد يف مداخالت اأع�ساء اللجنة واملعطيات 

التقرير  هذا  �سوئها  يف  واأعدت  قدمها  التي  والتو�سيحات 

التمهيدي، الذي ت�سمن: مقدمة، عر�ص ومناق�سة الن�ص، 

رد ممثل احلكومة وخال�سة.

عر�ص ومناق�سة ن�ص القانون 

كما ورد يف مقدمة هذا التقرير، قدم ممثل احلكومة للجنة 

عر�سا لن�ص القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية ل�سنة 2012، 

وفتح على اإثره نقا�ص ان�سب جانب كبري منه على املالحظات 

حول  التقييمي  تقريره  يف  املحا�سبة  جمل�ص  اأدرجها  التي 

امل�سروع التمهيدي للن�ص، كما ا�ستمع االأع�ساء اإىل ردوده 

فيما  و�سنتطرق  النقا�ص،  يف  طرحت  التي  املوا�سيع  حول 

يلي اإىل م�سمون هذا النقا�ص: 

I ـ عر�ص ن�ص القانون:
اإىل  القانون  لن�ص  عر�سه  خالل  احلكومة  ممثل  تطرق   

املعطيات املتعلقة باالإيرادات واحلوا�سل واملداخيل، وتوزيع 

لل�سنة  والتجهيز  الت�سيري  ميزانيتي  بعنوان  االعتمادات 

املالية املعنية، وكذا اإىل احل�ساب امل�ستمل على الفارق بني 

اخلا�سة  تنفيذ احل�سابات  نتائج  والنفقات، وكذا  االإيرادات 

تنفيذ  اخلزينة، وظروف  عمليات  ت�سيري  ونتائج  للخزينة 

اأن  واأكد   ،2012 ل�سنة  والتكميلي  االأويل  املالية   ْ قانوينيَ

النتائج املذكورة يف ن�ص هذا القانون كانت حمل م�ساورات 

مع جميع القطاعات والهيئات املعنية.

وفيما يلي م�سمون القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية ل�سنة 

:2012
على  املطبقة  واملداخيل  واحلوا�سل  االإيرادات  ـ   1

النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة:
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و�سل املبلغ االإجمايل لها اإىل ثالثة اآالف وثمامنائة واأربعة 

ماليري واأربعمائة وخم�سة وخم�سني مليونا و�سبعة وع�سرين 

األفا و�ستمائة وت�سعة وت�سعني دينارا و�سبعة و�ستني �سنتيما 

يف  الوارد  للتوزيع  طبقا  )3.804.455.027.699.67دج(، 

اجلدول )اأ( واملتعلق باالإيرادات النهائية املطبقة على ميزانية 

الدولة ل�سنة 2012. 

2 ـ النتائج النهائية لنفقات امليزانية العامة للدولة ل�سنة 
:2012

بلغت هذه النتائج �سبعة اآالف وثالثمائة واأربعة و�سبعني 

وت�سعة  وخم�سمائة  مليونا  و�سبعني  وخم�سة  ومائتني  مليارا 

وثالثني  واثنني  دينارا  وثالثني  وثالثة  و�ستمائة  األفا  و�ستني 

هذا  وزع  وقد  دج(   7.374.275.569.633.32( �سنتيما 

النحو  على  وذلك  والتجهيز،  الت�سيري  ميزانيتي  على  املبلغ 

االآتي: 

وواحدا  و�ستمائة  اآالف  اأربعة  بلغت  الت�سيري:  نفقات  ـ 

و�ستمائة  مليونا  واأربعني  واثنني  وثالثمائة  مليارا  وت�سعني 

وخم�سة وثمانني األفا وثمامنائة وخم�سة و�سبعني دينارا واأربعة 

�سنتيمات )4.691.342.685.875.04دج( موزعة ح�سب 

التكميلي  املالية  قانون  من  »ب«  للجدول  طبقا  الوزارات، 

ل�سنة 2012.

وت�سعني  وثالثمائة  األفني  بلغت  التجهيز:  نفقات  ـ 

األفا  ع�سر  وثالثة  وثالثمائة  مليونا  و�سبعني  وثالثة  مليارا 

�سنتيمات  و�ستة  دينارا  وت�سعني  وت�سعة  وخم�سمائة 

)2.390.073.313.599.06دج( موزعة ح�سب القطاعات، 

طبقا للجدول »ج« من قانون املالية التكميلي ل�سنة 2012.

وت�سعني  واثنني  مائتني  بلغت  متوقعة:  غري  نفقات  ـ 

مليارا وثمامنائة وت�سعة وخم�سني مليونا وخم�سمائة و�سبعني 

األفا ومائة وت�سعة وخم�سني دينارا واثنني وع�سرين �سنتيما 

)292.859.570.159.22دج(.

ل�سنة  امليزانية  بعمليات  املتعلق  النهائي  العجز  ـ   3
اخلزينة: ومك�سوف  ملتاح  واملخ�س�ص   2012

وت�سعة و�ستني  اآالف وخم�سمائة  العجز ثالثة  بلغ هذا   

مليارا وثمامنائة وع�سرين مليونا وخم�سمائة وواحدا واأربعني 

األفا وت�سعمائة وثالثة وثالثني دينارا وخم�سة و�ستني �سنتيما 

)3.569.820.541.933.65دج(. 

اأواملقفلة،  للخزينةامل�سفاة  اخلا�سة  احل�سابات  فوائد  ـ   4
واملخ�س�سة   ،2012 �سنة  دي�سمرب   31 غاية  اإىل  امل�سجلة 

ملتاح ومك�سوف اخلزينة:

ماليري  واأربعة  و�سبعمائة  األفا  الفوائد  هذه  بلغت 

اآالف  وثمانية  وثمامنائة  مليونا  و�سبعني  وثالثة  و�سبعمائة 

�سنتيما  و�سبعة وخم�سني  دينارا  و�سبعني  وثمامنائة وخم�سة 

)1.704.773.808.875.57دج(.

الدولة،  دين  عمليات  ت�سيري  عن  الناجمة  اخل�سائر  ـ   5
واملخ�س�سة   ،2012 �سنة  دي�سمرب   31 غاية  اإىل  امل�سجلة 

حل�ساب ومك�سوف اخلزينة:

ومائتني  مليارا  وثالثني  وواحد  مبائة  اخل�سائر  هذه  تقدر 

وثالثمائة  األفا  وت�سعني  وخم�سمائة  مليونا  وثالثني  واأربعة 

وثمانني دينارا )131.234.590.380.00دج(.

ومك�سوف  ملتاح  املخ�س�سة  ال�سافية  التغريات  ـ   6
اخلزينة لل�سنة املالية 2012:

بلغت التغريات ال�سافية االإيجابية وال�سلبية امل�ستويات 

االآتية: 

احل�سابات  الأر�سدة  ال�سايف  االإيجابي  التغري  ـ 

و�ستني  وواحدا  وثالثمائة  األفا  بلغ  للخزينة،  اخلا�سة 

وع�سرين  و�ستة  مليونا  وع�سرين  وت�سعة  واأربعمائة  مليارا 

�سنتيما  وع�سرين  واثنني  واحدا  ودينارا  وثالثمائة  األفا 

)1.361.429.026.301.22دج(.

ـ التغري االإيجابي ال�سايف الأر�سدة ح�سابات االقرتا�ص، 

واأربعمائة  مليونا  واأربعني  وثمانية  مليارا  وت�سعني  بلغ واحدا 

األفا وت�سعني دينارا واثنني وثمانني �سنتيما  و�سبعة وت�سعني 

)91.048.497.090.82 دج(. 

امل�ساهمة،  ح�سابات  الأر�سدة  ال�سايف  ال�سلبي  التغري  ـ 

و�ستة  وثمامنائة  مليونا  وت�سعني  وخم�سة  ماليري  ثالثة  بلغ 

وت�سعني  واثنني  دينارا  و�سبعني  واأربعمائة  األفا  وخم�سني 

�سنتيما )3.095.856.470.92 دج(.

اخلزينة  ومك�سوف  متاح  حل�ساب  االإجمايل  العجز  ـ   7
ل�سنة 2012:

و�سبعمائة  مليارا  واأربعني  بخم�سمائة  العجز  هذا  حدد 

وخم�سمائة  األفا  واأربعني  وثالثة  وت�سعمائة  ماليني  و�سبعة 

وثالثة دنانري واثني ع�سر �سنتيما )540.707.943.503.12 

دج(.

ثانيا: تقييم جمل�ص املحا�سبة مل�سروع القانون

اأدرج جمل�ص املحا�سبة يف تقريره التقييمي حول امل�سروع 

 ،2012 ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  للقانون  التمهيدي 
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منها  البع�ص  اإدراج  اللجنة  ارتاأت  املالحظات،  من  جملة 

باخت�سار يف هذا التقرير التمهيدي، من منطلق تعميم الفائدة 

وترقية مبداإ ال�سفافية الذي تعمل الدولة على تر�سيخه يف 

ت�سيري ميزانية الدولة، ولتدارك النقائ�ص امل�سجلة م�ستقبال 

لي�ص اإال، وفيما يلي تلك املالحظات:

امليزانية: اإيرادات  وحت�سيل  الوعاء  نقائ�ص  ـ   1
  اإعترب جمل�ص املحا�سبة اأن النظام اجلبائي اجلزائري يحتاج 

تلك  ال�سيما  عرفها،  التي  االإ�سالحات  رغم  حت�سني  اإىل 

التي اأجريت �سنة 1961، واأن عدة عوامل اأعاقت التنفيذ 

املنا�سب واملالئم لالإجراءات والتدابري واالإ�سالحات التي 

�ُسرع فيها، ويتعلق االأمر اأ�سا�سابـ:

اجلبائية  االإدارة  م�سروع  ع�سرنة  ا�ستكمال  التباطوؤ يف  ـ 

احلل  وكذا  القاعدية،  للمن�ساآت  التنظيمي  املخطط  )و�سع 

املعلوماتي حلوا�سب الت�سريحات والعمليات(.

�سنة  بقيت  اإذ  التح�سيل،  لبواقي  الن�سبية  االأهمية  ـ 

بـ:  اأ�سا�سا  البواقي  هذه  وتتعلق   ارتفاع،  يف   2012
 96.918 اإىل  و�سل  امل�سافة:  القيمة  على  الر�سم  •	

مليار دج، اأي بتطور ن�سبته ٪34.30.

	•ال�سريبة على دخل ال�سركات: و�سلت اإىل  481.60 
مليار دج، اأي بانخفا�ص ن�سبته ٪9.41.

مليار   388.37 اإىل  و�سلت  املبا�سرة:  غري  	•ال�سرائب 
دج، اأي بتطور ن�سبته ٪25.41.

 269.73 اإىل   و�صل  املهني:  الن�صاط  على  	•الر�صم 
مليار دج، اأي بتطور ن�سبته ٪6.13.

	•ال�سريبة على اأرباح ال�سركات: و�سلت اإىل  112.83 
مليار دج، اأي بانخفا�ص ن�سبته ٪1.65.  

ويرجع هذا االأمر ح�سب جمل�ص املحا�سبة اإىل: �سعف 

التن�سيق بني خمتلف امل�سالح اجلبائية، �سعوبات يف تنفيذ 

اإجراءات التح�سيل اجلربي، نقائ�ص يف عملية اإعادة جدولة 

من  العديد  من  الديون  حت�سيل  نق�ص يف  اجلبائية،  الديون 

االإدارات واملوؤ�س�سات العمومية.

الت�سيري: نفقات  وتنفيذ  ت�سيري  ظروف  ـ   2
الحظ جمل�ص املحا�سبة ا�ستمرار بع�ص النقائ�ص امل�سجلة 

وتتمثل  وتخ�سي�سها،  امليزانية  اعتمادات  بتحديد  واملرتبطة 

خ�سو�سا فيما يلي:

ـ اال�ستعمال غري الكايف لالعتمادات املخ�س�سة لبع�ص 

الوزارات. 

ـ اإجراء تعديالت هامة على تخ�سي�سات امليزانية االأولية 

من  كبري  بقدر  التعديالت  هاته  متويل  ومت  عليها،  امل�سادق 

التحويالت  جمموع  و�سل  اإذ  امل�سرتكة،  االأعباء  ميزانية 

حتى تاريخ 2012/12/31 اإىل 509.227 مليار دج. 

ـ ت�سجيل جتاوزات هامة يف االعتمادات، بلغ جمموعها 

االعتمادات  وتخ�ص   ،2012 �سنة  دج  مليار   61.615
التقديرية 61.612 مليار دج.

الب�سرية  املوارد  ت�سيري  خمططات  جت�سيد  يف  �سعف  ـ 

منا�سب  فتح  مت  مبوجبها  والتي  املالية  ال�سنة  بعنوان  املقررة 

دخلت على اإجراءات 
ُ
مالية، وهذا رغم الت�سهيالت التي اأ

التوظيف يف الوظيفة العمومية.  

ـ عدم االلتزام بالقواعد التنظيمية املتعلقة مب�سك ومتابعة 

جرد االأمالك املنقولة والعقارية.

ـ عدم احرتام بع�ص االأحكام التنظيمية املحددة ملبالغ 

و�صروط منح املنحة التعوي�صية عن امل�صاريف، التي ينفقها 

الرتاب  عرب  منهم  مطلوبة  مبهمات  قيامهم  خالل  االأعوان 

الوطني.

�سارمة  مبتابعة  ي�سمح  ا�ستعمال  ح�ساب  م�سك  عدم  ـ 

حلركات خمزون الوقود، خالفا لالأحكام التنظيمية، وغياب 

املحا�سبة املادية بالن�سبة للعنا�سر االأخرى للمخزون.

املمنوحة  املالية  االإعانات  ب�ساأن  نقائ�ص  ت�سجيل  ـ 

طرف  من  ا�ستعمالها  ومتابعة  للو�ساية  اخلا�سعة  للهيئات 

االإدارة املركزية، وكذا ال�سعوبة التي تواجهها هاته االأخرية 

اإعداد  عملية  خالل  الهيئات  احتياجات  يف  التحكم  يف 

امليزانية.

للم�سلحة  تعمل  التي  للجمعيات  املمنوحة  االإعانات  ـ 

الت�سريعية  االأحكام  احرتام  ظل  يف  دائما  تتم  ال  العامة، 

املعمول بها، وال�سيما بخ�سو�ص تقدمي حو�سلة عن ا�ستعمال 

االعتمادات املمنوحة.

لربامج  املخ�س�سة  االعتمادات  ا�ستهالك  �سعف  ـ 

االأ�سغال ذات املنفعة العامة، التي تتطلب يداً عاملة مكثفة 

.)٪6.9(

ـ التباطوؤ يف تنفيذ الن�ساطات االقت�سادية الناجتة خ�سو�سا 

متويل  لكيفيات  املحددة  التطبيقية  الن�سو�ص  غياب  عن 

بع�ص الربامج، وهو ما يوؤدي يف الغالب اإىل �سعف ا�ستعمال 

التخ�سي�سات املالية املمنوحة) اإدماج حاملي ال�سهادات(.

ـ ت�سجيل نقائ�ص يف جت�سيد االأعمال اخلا�سة بالتكوين 
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�سنة  يوليو   15 يف  املوؤرخ   ،03 ـ   06 رقم  االأمر  يف  املقررة 

للوظيفة  العام  االأ�سا�سي  القانون  واملت�سمن   ،2006
�سوء  عنه  جنم  ما  وهو  الفارطة،  ال�سنوات  مثل  العمومية، 

ا�ستعمال االعتمادات من هذا القبيل.

التجهيز: نفقات  وتنفيذ  ت�سيري  ظروف  ـ   3
 اأبرز جمل�ص املحا�سبة  جمموعة من النقائ�ص والعيوب يف 

ظروف ت�سيري وتنفيذ ومتابعة االعتمادات املخ�س�سة بعنوان 

والعيوب  النقائ�ص  من  جمموعة  باإبراز  التجهيز،  ميزانية 

والتي تتعلق اأ�سا�سا بـ:

ناجم عن خمالفة  التجهيز،  ن�سج عمليات  نقائ�ص يف  ـ 

املفعول،  ال�صاري  التنظيم  يف  عليها  املن�صو�ص  ال�صروط 

املوؤرخ   ،227 ـ   98 رقم  التنفيذي  املر�سوم  اأحكام  ال�سيما 

يف 13 جويلية �سنة 1998، املتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، 

املعدل واملتمم.

ـ غياب ال�سرعة يف و�سع حيز التنفيذ عمليات التجهيز، 

وهذا يرجع اإىل حد كبري اإىل النقائ�ص امل�سجلة بعنوان ن�سج 

امل�ساريع.

امل�سجل  االعتمادات،  ا�ستهالك  م�ستوى  اإنخفا�ص  ـ 

بعنوان تنفيذ ميزانية التجهيز.

ـ عجز يف متابعة تنفيذ عمليات التجهيز.

اأوالتنفيذ  اإجناز م�ساريع التجهيز، واالنطالق  ـ البطء يف 

املتاأخر لها، وامل�سجلة بعنوان الوزارات.

عددا  اأن  اإذ  التجهيز،  لعمليات  املتكرر  التقييم  اإعادة  ـ 

الإعادة  اأو  تقييم،  الإعادة  اإما  العمليات خ�سعت  من  كبريا 

كما  احلاالت،  بع�ص  يف  واحد،  وقت  يف  كليهما  هيكلة 

بالتكاليف  االأحيان  اأغلب  يف  املنجزة  التعديالت  تعلقت 

وحجم االأ�سغال، واآجال التنفيذ وحتى ببنية امل�ساريع ذاتها.

ـ عدم تطهري مدونة عمليات التجهيز.

ـ عدم بلوغ االأهداف التي من اأجلها مت ت�سجيل بع�ص 

برامج اال�ستثمار. 

للخزينة: اخلا�سة  احل�سابات  ـ   4
النقائ�ص يف ت�سيري  �سجل جمل�ص املحا�سبة العديد من 

التقارير  يف  ذكرها  مت  التي  للخزينة،  اخلا�سة  احل�سابات 

ال�سابقة، ومنها:

ح�صابات  نفقات  مدونة  تو�صيع  اإىل  املفرط  اللجوء  ـ 

التخ�سي�ص اخلا�ص، الذي جتاوز عددها )70( ح�سابا يف 31 

دي�سمرب 2012.

ـ غياب التن�سيق بني املحا�سبني املكلفني بتنفيذ عمليات 

هاته احل�سابات واالآمرين بال�سرف.

للخزينة  اخلا�سة  للح�سابات  العمومية  االأموال  جتميد  ـ 

اإىل  ولالعتمادات املعباأة، منذ عدة �سنوات، دون التو�سل 

ا�ستخدامها لتحقيق االأهداف. 

خالل  من  اخلا�ص  التخ�سي�ص  ح�سابات  متويل  ـ 

اخلا�سة،  املوارد  اإىل  اللجوء  دون  امليزانية،   اعتمادات 

املالية، مما جعل هاته احل�سابات  املن�سو�ص عليها يف قوانني 

مرتبطة متاما مبيزانية الدولة.

ثالثا: االأ�سئلة واملالحظات التي طرحها اأع�ساء اللجنة

متحورت النقاط التي اأثارها اأع�صاء اللجنة حول ما يلي:

ـ اإىل اأين و�سل برنامج ع�سرنة االإدارة اجلبائية؟ 

التجهيز  برامج  م�ساريع  من  العديد  ينجز  مل  ملاذا  ـ 

امل�سجلة؟

املالية  االعتمادات  كاف  ب�سكل  ت�ستهلك  مل  ملاذا  ـ 

املمنوحة للعديد من الدوائر الوزارية؟

ـ حت�سيل اجلباية العادية يبقى دون امل�ستوى املطلوب من 

�سنة اإىل اأخرى، وال �سيما يف ظل التهرب اجلبائي.

تعطى  حتى  املحلية،  اجلباية  يف  النظر  يعاد  مل  ملاذا  ـ 

امل�ساهمة يف  اأجل  االإمكانيات من  املحلية كل  للجماعات 

التنمية املحلية؟

من  العديد  اأبدى  قد  املحا�سبة  جمل�ص  اأن  يالحظ  ـ 

املالحظات ب�ساأن ظروف تنفيذ قانوين املالية ل�سنة 2012، 

التي  االإجراءات  هي  فما  امل�سوؤوليات،  يحدد  مل  اأنه  اإال 

اتخذتها وزارة املالية بهذا اخل�سو�ص؟ 

ـ اأ�سار جمل�ص املحا�سبة يف تقريره التقييمي اإىل �سعف 

املالية، فما �سبب هذا  وزارة  التن�سيق بني خمتلف م�سالح 

ال�سعف؟ 

اإعادة  اإىل  اللجوء  اجلبائية  امل�سالح  بع�ص  ترف�ص  ملاذا  ـ 

جدولة الديون، رغم اأن هذا االإجراء ن�ص عليه القانون؟ 

ـ يالحظ عدم جت�سيد خمتلف خمططات ت�سيري املوارد 

الب�سرية يف قطاع الوظيفة العمومية، وهو ما ت�سبب يف جتميد 

التدابري  هي  فما  املفتوحة،  املالية  املنا�سب  من  العديد 

املتخذة لت�سحيح هذا الو�سع؟  

ـ ملاذا ال يتم تطهري مدونة م�ساريع التجهيز العمومي؟

جمل�ص  الحظ  الربامج،  تقييم  مل�ساألةاإعادة  بالن�سبة   -

الإعادة  خ�سعت  قد  العمليات  من  العديد  اأن  املحا�سبة 



13

الدورة الربيعية 2015         جمل�ص الأمة                      العدد: 2

الإثنني 18 جمادى الأوىل 1436                   املوافق  9 مار�ص 2015

املتخذة  االإجراءات  هي  فما  الهيكلة،  الإعادة  اأو  التقييم 

لتفادي هذه الو�سعيات م�ستقبال؟

رابعا: ردود ممثل احلكومة على مداخالت اأع�ساء اللجنة 

اأ�سئلة  على  رده  معر�ص  يف  احلكومة  ممثل  اأو�سح 

ومالحظات اأع�ساء اللجنة، ما يلي:

ـ ب�ساأن ع�سرنة النظام اجلبائي، اأو�سح ممثل احلكومة اأنه 

اأ�سا�سا على  مت االنطالق يف هذا  امل�سروع  الذي  يعتمد  

اإعادة  النظر يف اجلباية  ذاتها.

اجلزافية  ال�سريبة  نظام  مراجعة  متت  اأويل  وكاإجراء  ـ 

الوحيدة، مبوجب قانون املالية ل�سنة 2015، وهذا من اأجل 

خالل  من  بها،  املكلفني  على  اجلبائية  االإجراءات  تب�سيط 

اإيالء العناية للوعاء ال�سريبي، وهذا من �ساأنه اأي�سا تخفيف 

جوانب  نحو  وتوجيهها  املعنية،  امل�سالح  عمل  عن  ال�سغط 

املعلوماتية،  اإدخال  اأجل  من  جار  العمل  اأن  واأكد  اأخرى، 

التابعة  امل�سالح  العام يف عمل خمتلف  لتحقيق االن�سجام 

لقطاع املالية.

ال�سروع  مت  قد  اأنه  اأو�سح  املحلية،  اجلباية  وبخ�سو�ص  ـ 

العام  االإ�سالح  اإطار  يف  وذلك  املو�سوع،  هذا  درا�سة  يف 

ميليها  التي  املقت�سيات  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  للجباية، 

وكذا  االإقليمية،  اجلماعات  خمتلف  بني  الت�سامن  واجب 

حتقيق التوازن العادل فيما بينها.

العمومية  والهيئات  االإدارات  بع�ص  ديون  وعن  ـ 

قيمتها يف  اأن  احلكومة  ممثل  اأكد  اجلمارك،  لدى  امل�ستحقة 

ممكن،  الديون  هاته  ت�سوية  واأن  دج،  ماليري  و10   9 حدود 

ال�سيما من خالل ت�سجيل اعتماداتها، عند اإعداد ميزانيات 

هاته االإدارات والهيئات.  

العمومي،  التجهيز  م�ساريع  اإجناز  يف  التاأخر  وب�ساأن  ـ 

اأو�سح اأن معدل ا�ستهالك اعتمادات الدفع قد �سجل قفزة 

نوعية يف �سنة 2014، وهو موؤ�سر على بداية التحكم يف هذا 

املو�سوع، كما مت اإعطاء االأولوية للربنامج اجلاري، ف�سال عن 

ال�سروع يف تطهري مدونة التجهيز العمومي. 

اأ�سبابا  التاأخر  لهذا  اأن  احلكومة  ممثل  واعترب  هذا، 

للم�ساريع  الكايف  غري  الن�سج  اأ�سا�سا يف  تكمن  مو�سوعية، 

عدم  الكربى،  املدن  يف  العقارية  االأوعية  غياب  امل�سجلة، 

جدوى ال�سفقات املعلنة...اإلخ.

 ويف هذا ال�سياق، اأ�سار اإىل اأن مبلغ اإعادة تقييم م�ساريع 

450 مليار   اإىل    1100 التجهيز العمومي قد انخف�ص من  

اإدخال  خالل  من  وهذا  م�ستمر،  انخفا�ص  يف  وهو  دج، 

ا�صرتاط  غرار  على  التنظيمية،  االإجراءات  من  العديد 

اأجل  من  للتجهيز  الوطني  لل�سندوق  االأولوية  امل�سادقة 

التنمية على ت�سجيل امل�ساريع الكربى...اإلخ. 

ـ وبخ�سو�ص حت�سيل اجلباية العادية، اأو�سح ممثل احلكومة 

اأنه يف حت�سن م�ستمر، اإذ �سهدت هذه العملية تطورا ملحوظا، 

بلغت ن�سبته ما بني  71 و٪80.   

ـ وعن املالحظات التي اأبداها جمل�ص املحا�سبة يف تقريره 

التقييمي، اأكد اأن املجل�ص مل ي�سجل خروقات قانونية على 

غرار االختال�سات، بل هي مالحظات ذات طابع عام تخ�ص 

اإما اجلانب االإجرائي، اأو نقائ�ص يف التحكم يف العمليات، 

مبرا�سلة  االأول  الوزير  قام  ذلك،  على  وبناء  اأنه،  اإىل  م�سريا 

جميع الدوائر الوزارية، من اأجل التكفل باملالحظات التي 

اأوردها جمل�ص املحا�سبة يف تقريره التقييمي. 

اأن  اأكد  املكلفني،  ديون  جدولة  اإعادة  وبخ�سو�ص  ـ 

من  الالزم  الوقت  طول  يف  يكمن  االأ�سا�سي  امل�سكل 

العمل على تخفيف  مما تطلب  امللفات،  تلكم  اأجل معاجلة 

االإجراءات، وهو ما اأتى به قانون املالية ل�سنة 2015.

االقت�ساد،  متويل  يف  البنكي  القطاع  م�ساهمة  وب�ساأن   

اإذ  ملحوظة،  م�ستويات  بلغت  قد  االأخرية  هاته  اأن  اأو�سح 

�سهدت ارتفاعا قدر بـ 26٪ وهو ما ميثل ربع )4/1( املخزون، 

اأجل متويل  ال�سوق املايل  من  اإىل  اللجوء  كما تقرر موؤخرا 

امل�ساريع ذات الطابع التجاري وعدم االعتماد على ميزانية 

الدولة.

اخلال�سة

لقد ت�سمن ن�ص القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية ل�سنة 

ل�سنة  والتكميلي  االأويل  املالية   ْ قانوينيَ تنفيذ  نتائج   ،2012
الناجم عن  العجز  اأو  الفائ�ص  اأ�سا�سا يف   واملتمثلة   ،2012
بامليزانية  اخلا�سة  والنفقات  االإيرادات  بني  ال�سايف  الفرق 

العامة للدولة، والنتائج املثبتة عند تنفيذ العمليات املرتبطة 

باحل�سابات اخلا�سة للخزينة، ونتائج ت�سيري عمليات اخلزينة، 

واالقرتا�ص  اخلا�سة،  للح�سابات  ال�سافية  والتغريات 

وامل�ساهمة.

ت�سيري  يف  ال�سفافية  مبداأ  الن�ص  هذا  تقدمي  ويكر�ص 

والقانونية  الد�ستورية  االأحكام  وتطبيق  العمومية،  االأموال 

دوره يف  وتفعيل  الربملان  تعزيز �سالحيات  اإىل  ترمي  التي 

جمال الرقابة البيَعدية على تنفيذ امليزانية العامة للدولة.
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زمالئي  زميالتي،  املحرتم،  الرئي�ص  �سيدي  ذلكم،   

الذي  التمهيدي  التقرير  هو  املوقر،  االأمة  جمل�ص  اأع�ساء 

االأمة،  ملجل�ص  واملالية،  االقت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  اأعدته 

2012؛             ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  القانون  ن�ص  حول 

�سكرا وال�سالم عليكم.

اللجنة  مقرر  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

املخت�سة على قراءته التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة 

يف املو�سوع؛ واالآن ننتقل اإىل النقا�ص العام حول م�سمون 

الأول  والكلمة  قليل،  منذ  علينا  املعرو�ص  القانون  م�سروع 

عبد  ال�سيد  وهو  التدخل  يف  الراغبني  قائمة  يف  امل�سجلني 

القادر قا�سي.

رئي�ص اجلل�سة  القادر قا�سي: �سكرا �سيدي  ال�سيد عبد 

 7 اأو  دقائق   8 هناك  لي�ص  اأنه  اأالحظ  مرة  الأول  املحرتم؛ 

دقائق، وبالتايل ميكننا اأن نعالج هذا امللف بطريقة �سل�سة اإن 

�ساء اهلل.

على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  بعد 

اأ�سرف املر�سلني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن وااله 

اإىل يوم الدين، اأما بعد؛

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة املحرتم،

معايل الوزراء،

الزميالت والزمالء،

اأمقران  اأزول  ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته، 

فالون.

باملنا�سبة، اإ�سمح يل ـ �سيدي رئي�ص اجلل�سة ـ اأن اأهنىء 

والتاألق  التوفيق  لهن  واأمتنى  مار�ص   8 مبنا�سبة  االأخوات 

بالرغم من اأنه يف ال�سنوات القادمة، �سنطالب فيها نحن بـ 8 

مار�ص، ولكن هذه هي اجلزائر!

اإ�سمح يل ـ ال�سيد رئي�ص اجلل�سة ـ مرة اأخرى اأن اأ�سكر 

معايل الوزير والطاقم املرافق له على التح�سري اجليد للتقرير 

وبينوا لنا بكل و�سوح الو�سعية الكارثية حول ت�سيري املال 

العام، من خالل ال�سنوات الفارطة، واإن �ساء اهلل �سن�سححه 

يف امل�ستقبل.

ولي�سمح يل ـ ال�سيد رئي�ص اجلل�سة املحرتم ـ اأي�سا لكي 

اأ�سكر اللجنة املخت�سة ورئي�سها والتي اأكدت التقرير ال�سادر 

عن احلكومة.

كنت اأنتظر من االإخوة يف اللجنة اأن يظهروا طريقة كيف 

اإداري  ح�ساب  يف  مبا�سرة  وندخل   )2 ـ  )ن  من  نتخل�ص 

اجلزائري،  لل�سعب  ونعطي ح�سابات  املوايل  مار�ص  يليه يف 

 )2 ـ  )ن  ون�ص على  املو�سوع  هذا  قانون يف  اإذا �سدر  الأنه 

باالرتباط، باملقارنة وبالعالقة مع الو�صعية التي كانت تعرفها 

اجلزائر يف يوم ما، من خالل اآلة الكتابة واالآلة احلا�سبة.

اليوم املعلوماتية االإعالمية عمت العامل، وبالتايل فتدفق 

 )2 ـ  )ن  نعي�ص يف  مازلنا  اأننا  بالثانية، وكيف  يقا�ص  الدوالر 

نظام  اإىل  باالإ�سافة  ب�سيطة،  جد  العملية  اأن  من  بالرغم 

االإعالم االآيل الذي �سيعمل به؟

�سامية،  اإطارات  املالية  وزارة  يف  االإخوان  اأن  نعرف  اإننا 

قدمي  نظام  تغيريه،  من  البد  اجلزائري  الت�سيري  نظام  لكن 

ورغم ذلك مل ي�ستطيعوا حتويله.

ت�سجيالت امل�ساريع ـ ال�سيد رئي�ص اجلل�سة، كي ندخل 

يف )ن ـ 1( ـ والتي تبقى ملدة 5 �سنوات معطلة ويف كل مرة 

نعيد تقييمها، هذا ما يجعلنا ال ن�سبط امليزانية ال�سنة املوالية، 

يف مار�ص املوايل.

اأن يعطوا لنا امللفات  اأنتظر من االإخوة يف اللجنة  كنت 

املوؤ�س�سات  جلميع  ال�سريبية  باالإدارات  املتعلقة  الق�سائية 

وما  االأ�سباب  هي  ما  الرف�ص،  كان حكمها  التي  العمومية 

جمل�ص  تقرير  وال  التقرير  ال  يذكرها  مل  التي  املبالغ  هي 

خ�سرتها  التي  الدينارات  ماليري  اأن  ونعرف  املحا�سبة؟ 

القدرة  عدم  واإما  بالن�سف  الن�سف  اإما  العمومية،  اخلزينة 

على التحكم يف ت�سيري املال العام، مما جعل جهاز الق�ساء 

يقوم بعمله ويحكم ل�سالح اجلهات املعاك�سة لالإدارة.

كنت اأنتظر ونحن يف نهاية العهدة الهدايا التي ا�ستلمتها 

وجودنا  من خالل  تعاقبت  التي  الوزارات  وكل  الوزارات 

ح�سابات  يف  وال  املتتالية  امليزانيات  يف  ال  ت�سدر  ومل  هنا 

�سبط امليزانيات.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة املحرتم، معايل الوزير، اإذا �سلمت 

الهدايا لوزير اأو لغريه فالأنه ميثل ذلك العلم وال ميثل نف�سه،  

ويكون  ومقيما،  مقدرا  ويكون  للعام  ملكا  يعترب  وبالتايل 

احت�سابه يف امليزانية.

ننتظر اأن يعالج االإخوة يف اللجنة ملف اخلما�سي )2015 ـ 

واالنتهاء  التقييم  الإعادة  ذهبت  منه   ٪60 الذي   )2019
واالأمر لي�ص ب�سيطا الأنه مل تكن هناك درا�سة اأو ا�سرتاتيجية.

معايل  يل  وي�سمح  ذاته،  حد  يف  القطاع  جانب  من  اأما 
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الوزير وت�سمح يل احلكومة، التي يف كل مرة اأقول نحن جزء 

من احلكومة وفعال نحن جزء من احلكومة، اأوال الأننا ننتمي 

لهذه احلكومة، لكن احلكومة تت�سرف معنا على اأننا ُطلقنا 

اأو اأنتم ل�ستم جزًءا منا، من خالل اإما اإجابات جانبية واأتكلم 

جانبية  اإجابات  اإما  قلت  الوزير،  عن  واأتكلم  احلكومة  عن 

عن ان�سغاالت املجل�ص واإما ال �سيء! وعلى هذا االأ�سا�ص 

اأقول اإنه بات من ال�سروري، ونحن يف نهاية العهدة، اأن جتدد 

اإدارة املالية نف�سها وتع�سرن نف�سها، خا�سة واأن اجلزائر اليوم         

ال يجب اأن تعتمد على البرتول، ال�سلطات يف البالد تقول 

اإن البرتول زائل اأو هو يف طريق الزوال بعد 20 اأو 30 �سنة، 

الب�سري  النمو  اأن  وعلما  اجلزائر  برتول يف  هناك  يكون  لن 

يف تزايد، هناك منو هائل ما بني 2 و3٪، وبالتايل اإذا مل نفكر 

وعلى  الأوالدناوالأحفادنا  م�ساكل  غدا  �سنجد  اليوم،  فيهم 

اإلزامية  اجلباية،  اإدارة  ع�سرنة  اإلزامية  اأقول  االأ�سا�ص  هذا 

اإطارات  وباخل�سو�ص  العمومية  الوظيفة  اإطارات  تكوين 

وعمال وموظفي القطاع.

�سيدي رئي�ص اجلل�سة، اإ�سمح يل، منذ 3 اأيام واأنا ب�سدد 

اإىل مفت�سية ال�سرائب، ومبا  التقرير قمت بزيارة  حت�سري هذا 

�ساأذهب  قلت  االإدارة،  ع�سرنة  مرات عن  عدة  تكلمنا  اأننا 

واأرى اإذا كان هناك حت�سن، فزرت مفت�سيتني يف الوالية التي 

اأنتمي اإليها، فوجدت كومات من االأوراق، ال يزال املوظف 

ي�ستعمل �سيالة وكومة من االأوراق وي�سرّي ال�سوؤون العمومية 

اأن نواكب الوقت، فهذا  اأبدا  ن�ستطيع  واملاليري وبالتايل لن 

الفكري  امل�صتوى  على  االإدارة  الإ�صالح  �صروري  �صرط 

واملادي.

واأتكلم  بالقلم،  نتعامل  بقينا  اإذا  اجلل�سة،  رئي�ص  �سيدي 

اأر�صـ  اأر�ص، فاإننا ن�سجع املوظف بطريقة غري مبا�سرة، وكاأننا 

اأن  لك  م�سموح  مرت�سيا،  تكون  اأن  لك  م�سموح  له  نقول 

امل�سكل،  ملعاجلة  الكايف  الوقت  له  يكون  لن  هدية!  تقبل 

اإذن باملوازاة ميكن له اأن يكون مرت�سيا �سغريا على ح�ساب 

ي�سعد  بعيدا..  تعمل  احلا�سوب  اآلة  دعوا  الرتب،  ت�سل�سل 

الفكرة  هذه  يفكر يف  اأو  �سخ�ص  يتجراأ  لن  العا�سمة..  اإىل 

ال�سيئة الأننا اإذا كوّنا اأ�سبحنا جّيدين!

ملاذا  متحكمة،  جد  اجلزائرية  االإدارة  كانت  ما،  يوم  يف 

نرجع اإىل الوراء، ماذا يحدث يف هذا البلد؟ نحن نرجع �سيئا 

ف�سيئا اإىل الوراء على جميع امل�ستويات.

ال اأتكلم عن املالية فقط ولكن كل امل�ستويات وخا�سة 

املالية العمومية التي تعترب ال�سند وهي قوتنا وقوت اأوالدنا.

لنا عن  يقولون  املخت�سة  اللجنة  االإخوة يف  اأنتظر  كنت 

ملاذا؟ لفعل  لريال مدريد،  التي ذهبت  الدوالرات  ماليني 

ماذا؟ والأي هدف؟ يف دقيقتني تاأتي �سركة مناف�سة ل�سركة 

لريال  تذهب  الدولة،  اأمالك  طرف  من  م�سرية  عمومية، 

مدريد وتكون الراعي؟! و�سرتون ما خفي يف وقت ق�سري!

وال اأحد ت�ساءل وقال ماذا يحدث يف هذا البلد؟ النا�ص 

تت�سرف كاأننا »مال بال راعي«!!

�سيدي رئي�ص اجلل�سة، اأنا ل�ست تاجرا، اأنا اإطار يف الدولة 

اجلزائرية، لكن من هنا وهناك جند اأ�سدقاءنا يف الت�سريحات 

اجلبائية يواجهون عراقيل.

ميكن  ال  ذاتها  حد  يف  الوثيقة  اإن�ساء  طريقة  اأوال، 

ب�سطوا  الفرن�سية،  اللغة  اأو  العربية  باللغة  �سواء  ا�ستغاللها، 

50( هي  اأو  االأمور، ال ت�سعبوا االأمور، يقوم بت�سريح )17 

ينحرف  ال  حتى  عراقيل  ت�سعوا  ال  ب�سيطة،  جد  معلومة 

االأ�سخا�ص.

اجلبائي  التهرب  كان  باالأم�ص  اجلل�سة،  رئي�ص  ال�سيد 

ال�سوؤال الذي  اأ�سبح قاعدة وملاذا؟ هذا هو  اليوم  ا�ستثناًء، 

يجب اأن نطرحه، اأين اخللل؟

تهرب  اأو  ال�سرائب  اإدارة  م�ستوى  على  جبائي  تهرب 

على م�ستوى الواردات واجلمارك؟ ماذا يحدث؟! اإىل اأين 

نحن ذاهبون بهذه الو�سعية؟

التقني،  اجلانب  االآن يف  اأدخل  اجلل�سة،  رئي�ص  �سيدي 

والأنك  اأتوقف،  لن  هذا  عن  اأحتدث  بقيت  لو  الأنني 

احرتمتني، فاأ�سكرك اأنك منحت يل الوقت الكايف.

�سندوق  يخ�ص  فيما  ـ  الوزير  معايل  ـ  التقني  اجلانب 

�سبط االإيرادات 302 ـ 103، مت فيه ت�سجيل فائ�ص بقيمة 

7.917.012.000 دج يف 31 ـ 12 ـ 2012 على م�ستوى 
املحا�سبة، ولالأ�سف ال�سديد فاإن الر�سيد النقدي الذي اأودع 

يف بنك اجلزائر ـ ل�ست اأنا الذي قلت هذا واإمنا تقرير اللجنة، 

حني تعيدون قراءة تقرير اللجنة �ستجدونه مكتوبا ـ مل يكن 7 

ماليري اإمنا 5 ماليري! اأي هناك نق�سا وفارقا بـ 2.528.000.000 

دج!!

اأين هي هاته االأموال واأين ذهبت؟ هل هناك من عنده 

ذهب  اأين  فليتف�سل،  يجيب،  من  هناك  كان  اإذا  اجلواب؟ 

اأن  باإمكانه  املالية  وزير  اأن  يل  ويبدو  م�سدره..  املبلغ؟  هذا 

يجيبنا، تهنئة.
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هذا جاء من فائ�ص اجلباية، فمن املفرو�ص اأن تكون لديها 

التعليمة رقم  املالية،  التي و�سعها وزير  بع�ص اخل�سو�سيات 

15 تقول ما هي ال�صروط التي تبينّ اأين تذهب هاته االأموال.
بـ   2012 �سنة  فائ�ص  قدر  اجلل�سة،  رئي�ص  �سيدي  ثانيا، 

2.535.000.000 دج ومل يتم حتويل منه اإال 257 مليون 
هو  اأين  للبنك،  مليون   257 اإال  يدفع  ومل  دج،  مليار   2 من 

املبلغ؟ واأين الباقي؟ اخلرق القانوين ـ �سيدي رئي�ص اجلل�سة ـ 

اأنه مت �سحب مبلغ 250 مليار دج من بنك اجلزائر، متعلق 

عنه  نت�ساءل  االإجراء  هذا  احل�ساب،  لهذا  النقدي  باملقابل 

الأي غر�ص مت �سحبه؟ اأين ذهب هذا املبلغ؟ ال�سوؤال الذي 

نطرحه، نرتكز من خالله على التعليمة التي اأعددمتوها، اأنتم 

معايل الوزير، هل مت احرتام اأحكام التعليمة رقم 15 الواردة 

عن املديرية العامة للمحا�سبة، املوؤرخة يف 18 ـ 06 ـ 2002، 

اخلا�سة بت�سيري �سندوق �سبط االإيرادات، والتي حتدد بدقة 

النفقات التي ي�سملها هذا احل�ساب؟

تعليمة  يف  يتمثل  اجلل�سة،  رئي�ص  �سيدي  الثاين،  اخلرق 

ال�سيد وزير املالية رقم 32ـ  07، املوؤرخة يف 22ـ  08ـ  2005، 

املت�سمنة التكفل بفائ�ص اجلباية البرتولية.

�سيدي رئي�ص اجلل�سة،

زميالتي زمالئي،

فيما يخ�ص ا�ستعماالت �سندوق �سبط االإيرادات، كنا 

التعليمة مهمتها �سرح كيفية  15، هذه  التعليمة رقم  ذكرنا 

اأنه  اإال  للخزينة،  امليزانية  عجز  ومتويل  ال�سندوق  ا�ستعمال 

ت�سوية  قانون  م�سروع  يف  الوارد  اخلزينة  عجز  اأن  الحظنا 

امليزانية ل�سنة 2011 وقد اأ�سار اإليه االإخوة يف اللجنة وكنا 

العجز  هذا  و�سعية  حول  انتباهكم  لفتنا   2011 يف  اآنذاك 

هذا  اأن  اإال  مليارا،   914 بـ  مقدرا  كان  الذي  املحا�سباتي 

�سندوق  من   2012 �سنة  وامت�سا�سه  تغطيته  متت  العجز 

�سبط االإيرادات وقد يفوق ذلك بكثري قد ي�سل هذا الفارق 

اإىل 1 مليار دينار جزائري.

ال�سيء املقلق والغام�ص وغري املفهوم اأن هذا املبلغ ال جند 

له اأثرا �سمن م�سروع قانون ت�سوية امليزانية ل�سنة 2011.

طويلة،  مداخلتي  الزالت  احلقيقة  يف  االأ�سباب..  لهذه 

ولكني اأكتفي بهذا واأ�سكركم ال�سيد رئي�ص اجلل�سة.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا، الكلمة االآن لل�سيد �سالح 

دراجي، فليتف�سل.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  بعد  دراجي:  �سالح  ال�سيد 

وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد، خري النبيني واملر�سلني 

ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين؛

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة املحرتم،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�ص االأمة،

ال�سحافة،

احل�سور الكرمي،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الن�ص  هذا  يف  للنظر  احلقيقة  يف  هو  اليوم،  وجودنا 

الغاية  اأن  واحلقيقة   ،2012 ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن 

املن�سودة من وراء كل م�سوؤول، �سواء كان م�سريا، اأو �سيا�سيا، 

اأن يكون يف خدمة املجتمع وهذا القانون من ميزته، هو  هو 

تعي�ص  بالدنا  اأن  جميعا  نعلم  املواطن،  خدمة  يف  يكون  اأن 

واملواد  قليلة جدا  انخفا�ص و�سادراتنا  اأزمة، واملحروقات يف 

امل�ستوردة تعترب ـ حقيقة ـ نزيفا للوطن الأننا ـ وح�سب راأيي ـ 

ن�ستورد بع�ص االأ�سياء التي ال يجب اأن ن�ستوردها.

بع�ص  ويف  الدولة،  �سيا�سة  هناك  ـ  طبعا  ـ  هذا  ويف كل 

االأحيان نالحظ نوعا من التناق�ص بني ما يقال وبني الواقع 

ينتظرون  املواطنني  وكل  كلنا  وطبعا  امللمو�ص،  امليداين 

القوانني  اأح�سن  من  القوانني،  من  تر�سانة  عندنا  امللمو�ص، 

التي نفتخر بها، من اأح�سن القوانني يف املعمورة.

ت�سكيلة  كمثل  امليدان  نكون يف  لالأ�سف، حينما  لكن 

الفريق الوطني، هناك فريق ولكن املردود ال �سيء!

فهي  للنتائج،  بالن�سبة  نتحا�سب  اأن  البد  اأنه  يل  يبدو 

�سيا�سة النتائج ولي�ص االإمكانيات.

االأرقام التي اأعطاها ال�سيد وزير املالية ت�سرف البلد، نعم 

ولكن  اإلخ  الدولة...  موؤ�س�سات  هياكل،  مكت�سبات:  لدينا 

لالأ�سف ن�ستطيع اأن نعمل اأكرث الأننا منلك اإمكانيات كبرية 

ب�سرية ومادية!

منلك ذكاء ال ن�ستغله، عندنا فعال اإمكانيات مالية تذهب 

هنا وهناك واأ�سيف اأننا نالحظ اأن هناك تناق�سا. 

من جهة، نريد تخفي�ص فاتورة اال�ستهالك بالعملة ال�سعبة، 

يف  ـ  اجلميع  علم  يف  ـ  هي  الفاتورة  هذه  اأخرى  جهة  ومن  

بع�ص  لرنى  البرتول  اأ�سعار  انخفا�ص  رغم  م�ستمر،  ارتفاع 

االأرقام، اأعطيكم بع�ص االأرقام.

ا�سترياد  اخلدمات،  يخ�ص  فيما  ب�سيطا  مثال  ناأخذ 

هناك  الدرا�سات  مكاتب  االأجنبية،  اخلربات  اخلدمات، 
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 11 اإىل  4 ماليري  2011 من  اإىل   2006 رهيب من  ارتفاع 

مليارا من اخلدمات عجبا! نحن منلك الذكاء اأو ماذا؟ يبدو 

الب�سري،  العن�سر  يف  ت�ستثمر  اأن  ميكن  املبالغ  هذه  اأن  يل 

�سغرية،  جد  بلدان  حولنا،  لبلدان  يجري  ما  فقط  نرى  لو 

اإ�سمحوا يل هم ي�ستثمرون اأح�سن منا يف العن�سر الب�سري، 

تعطني  وال  اأ�سطاد  كيف  »علمني  يقول:  ال�سيني  املثل 

�سمكة« نحن ن�ستورد كل �سيء وهذا يعترب مرة اأخرى نزيفا 

للخزينة العمومية.

املالية  يف  خمت�سا  ل�ست  اأنني  رغم  اأرقاما،  �ساأعطيكم 

الفالحية،  املنتجات  يف  دوالر  ماليري   6 من  اأكرث  عندنا 

االأ�سفر  البطيخ  ي�ستورد  بلد مثل اجلزائر  هذا غري معقول! 

واالأحمر، اإىل اأين نحن ذاهبون؟! ن�ستورد هياكل حيوانات، 

االأح�ساء وحلم الراأ�ص »البوزلوف«، هذه املواد ال توؤكل يف 

بلدان اأخرى، فهي تعطى للقطط والكالب.

نحن ن�ستورد هذا بالعملة ال�سعبة، لكي ياأكلها اجلزائريون!! 

اإ�سمحوا يل فهذه جرمية يف راأيي اخلا�ص، هناك بلدان ال يوؤكل 

تقول  اأن  عيب  �ساك�سونية،  االأجنلو  املناطق  يف  هذا،  عندها 

ل�سخ�ص ما هل تاأكل قطعة كبد؟ هذه خم�س�سة للحيوانات، 

حتى  بقوم  ما  يغري  ال  اهلل  »اإن  االأمور،  قليال  نغري  لكي  اإذن 

يغريوا ما باأنف�سهم« البد علينا نحن اأن نغرّي االأمور وكما �سلف 

القول يجب حتديث البنوك، �سيدي الوزير.

اأنا �سخ�سيا راأيت مدراء عامني لبع�ص البنوك تاأ�سفت كثريا، 

اال�ستعمار  ذهب  طبيعي،  غري  وهذا  �سيء!  اأي  يعلم  ال  فهو 

واالآن نحن م�ستعمرون من طرف فروع بنوك اأجنبية!

اأ�ساعدهم  اأن  واأحاول  اجلزائر،  يف  كبار  متعاملون  هناك 

فاأنا مبثابة ج�سر ، يذهبون لبع�ص البنوك وال اأريد اأن اأذكرها، 

وهي بنوك اأجنبية.

ملو�سوع  و�ساأعود  اجلزائريني،  للم�ستثمرين  االأمور  �سّهلوا 

امل�ستثمرين الوطنيني، هناك لغتان من جهة يقال الكثري عن 

املنتوج الوطني، نعم وما اأدراك ما املنتوج الوطني! اأنا اأعمل 

كل ما بو�سعي الأ�ستهلك ما هو جزائري، هذه لي�ست جماملة، 

يف دمي هكذا خلقت، ومن جهة اأخرىـ  لالأ�سفـ  يف امليدان 

جند اأن هوؤالء امل�ستثمرين اجلزائريني �سواء اأتوا من الغربة اأم 

من الوطن يجدون عراقيل ال يتقبلها العقل.

عليه،  �سادقت   ،2015 املالية  قانون  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 

لكن بداخلي اأنا �سد بع�ص املواد.

مثال اأنا اأرى ـ �سيدي الوزير ـ اأال ن�سع يف نف�ص امليزان 

وهذا  �سغل،  منا�سب  يخلق  ثروة،  ينتج  هو  وطنيا  منتجا 

طبيعي، يجب اأن يدفع م�ستحقاته من ال�سرائب دون تعليق، 

هذه  �سد  واأنا  امليزان،  نف�ص  يف  يكون  كيف  اأرى  ال  لكن 

املادة يف قانون املالية 2015، اأن )IBES( يكون موحدا بني 

اإ�سمحوا  ـ  ال�سعبة  بالعملة  يريد  ما  يعمل  وم�ستورد  منتج 

يل ـ �سخ�ص ي�ستورد اأعواد االأ�سنان واملايونيز، اأت�ساءل هل 

هناك اإمراأة جزائرية ال تعرف اإعداد املايونيز؟ ياأتون بالفواكه 

االإ�ستوائية، ال اآكلها!

منذ 20 يوما دخلت �سوقا ووجدت الكرز، كنت �ساذجا 

بـ  هو  بينما  دج   400 بـ  ح�سبته  بعد  فيما  اإال  اأتفطن  ومل 

الكرز، قال  اأ�ستورد  اإ�سمحوا يل، ال  4000 دج، هذا كفر! 
يل البائع: هناك ن�ساء حوامل تود اأكلها فاأتينا بها، لي�ص من 

حقها اأن تاأكلها! عليها اأن تاأكل فاكهة اأخرى، هناك التني! 

الفاتورة  نقل�ص  اأن  ن�ستطيع  بهذا  ـ  الوزير  ـ �سيدي  �سراحة 

وهكذا �سنفكر يف االأجيال القادمة.

اخلانة  نف�ص  يف  ن�سع  كيف  ـ  الوزير  �سيدي  ـ  نت�ساءل 

�سخ�سا يخلق منا�سب العمل وثروة يف الوطن واآخر ي�ستورد 

مواد بالعملة ال�سعبة وهذه العملية يف معظم االأحيان تعترب 

نزيفا للخزينة العمومية ولل�سعب اجلزائري.

املواد  بع�ص  عن  ن�ستغني  اأن  ن�ستطيع  ال  اأننا  �سحيح، 

امل�ستوردة.

�سحيح، فرن�سا وكل الدول الكربى ت�ستورد، لكن حني 

ن�ستورد 99٪ ون�سدر 1٪ هنا يجب علينا اأن نت�ساءل جميعا، 

بدءا بوزارة املالية.

معك،           واأنا  الوزير،  �سيدي  اليد،  مكبح  جذب  يجب 

ال يحق لنا اأن نعطي الأ�سخا�ص ذوي نية �سيئة، واأنتم تعرفون 

وجميعنا يعلم ذلك، يف كل مرة يجدون و�سيلة للهروب من 

بت�سريحات خاطئة  ويدلون  االأموال،  يختل�سون  ال�سرائب، 

نحن نعرف كل هذا.

اإذن ـ �سيدي الوزير ـ البد من �سيا�سة وحماية وت�سجيع 

العامل،بدءا  بلدان  �سائد يف جميع  هذا  الوطني،  االقت�ساد 

باأكرب بلد راأ�ص مايل، الواليات املتحدة االأمريكية.

ال�سجاعة  من  البد  �سريبية،  حتفيزات  �سيا�سة  من  البد 

لكي ي�ستثمر �سخ�ص يف بالدنا، �سخ�ص فيه روح الوطنية، 

يف كل مرة هناك عوائق البد من حتفيزات �سريبية والبد من 

حواجز جمركية.

نفّعل  هنا  ال�سني،  من  املقلدة  باحللي  ياأتي  �سخ�ص 
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ل  اأفعِّ هنا  البريوقراطية،  يف  اأبطال  نحن  البريوقراطية، 

البريوقراطية لو�سع حواجز وحماية االقت�ساد الوطني.

نتائج واعدة، ميكننا  اإىل  فاإذا بداأنا نفكر يف هذا �سن�سل 

تفعيل البريوقراطية التي �ستكون يف خدمة االقت�ساد.

اأنكم ت�سعون يف   )INPES( اإىل ـ  الوزير  ـ �سيدي  اأعود 

نف�ص امليزان الذي ينتج والذي ي�ستورد، فهذا متييز �سلبي، 

كيف ن�سجع الذي له اأموال هنا، �سيقول  هو االآخر اأ�ستثمر 

 )19 ـ   25(  ،19 من  فارق  هناك  االأقل  على  اآخر،  بلد  يف 

ت�سبح )23( يجب اأن تكون هناك تعريفة امل�ستورد يكون له 

30٪ من الفائدة ولكن ال اأ�سع �سخ�سا يتعب معنا ويعاين 
واالآخر ياأتي بها جاهزة، مقلدة!

واأقول لكم ـ �سيدي الوزير ـ هذه القوانني التي ن�سوت 

عليها لي�ست قراآنا وال اإجنيال! اإذن يف اأي حالة �ست�سححون 

اخلطاأ، رمبا اأخطاأنا جميعا واخلطاأ ب�سري، ولكن هذا ال يدفعنا 

لكي نبقى هكذا، هناك بلدان جد �سغرية ولي�سوا اأكرث ذكاًء 

الذكاء  عندنا  نحن  امل�سرية،  باحلكمة  ميتازون  ولكنهم  منا، 

ولكن ال ن�ستعمله كما ينبغي فنحن ن�ستعمله بالعك�ص.

من  املالية  بوزارة  بدءا  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الدولة 

املفرو�ص اأن تكون املنظم، لي�ست هنا لتعرقل، الدولة يجب 

اأم  كانت  اجلزائر �سغرية  موؤ�س�سة يف  ت�سهل الأي  اأن  عليها 

وبهذه  فيها،  نحن  التي  التبعية  من  نخرج  هكذا  كبرية، 

كان  مهما  اال�سترياد  فاتورة  من  التقلي�ص  ميكننا  الطريقة 

نوع اال�سترياد، ول�سوء احلظ نحن ن�ستورد كل �سيء،حتى 

الب�سائع التي ميكننا اال�ستغناء عنها، اإنها كارثة!

امل�ستثمرين  حتفيز  من  البد  ـ  الوزير  �سيدي  ـ  اإذن 

واملنتجني الوطنيني، عو�ص ت�سجيع امل�ستوردين للمواد غري 

واملقايي�ص  املعايري  اأدنى  مع  تتجاوب  ال  والتي  ال�سرورية 

نتحدث عن منتوجات  ما هو مقلد،  ن�ستورد كل  االإن�سانية 

غري اأ�سلية... اإلخ.

القوانني ال يجب اأن تكون كعائق، بل كحافز لال�ستثمار 

الإنتاج الرثوة ومنا�سب العمل، ومرة اأخرى �سكرا وال�سالم 

عليكم ورحمة اهلل.

دراجي؛  �سالح  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الكلمة االآن لل�سيدة رفيقة ق�سري.

ال�سيدة رفيقة ق�سري: �سكرا.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي،

اأ�سرة االإعالم،

ال�سالم عليكم.

يف البداية، اأ�سكر ال�سيد الوزير وكل اإطارات وزارة املالية 

ي�سم  الذي  امل�سروع،  هذا  اإعداد  يف  املبذول  اجلهد  على 

معطيات دقيقة تخ�ص كيفية �سرف نفقات الدولة املخ�س�سة 

ل�سنة 2012.

اإعداد  على  املحا�سبة،  ملجل�ص  اأي�سا  مو�سول  ال�سكر 

على  واأي�سا  القانون  هذا  م�سروع  حول  التقييمي  التقرير 

التقرير املف�سل الذي يهم قطاعات اجلهاز التنفيذي، �سكرا 

اأي�سا على توفري املعلومات امل�سجلة يف االأقرا�ص االإلكرتونية 

املرفقة.

الربنامج  من  الثالث  بال�سطر  للتكفل  القانون  هذا  جاء 

النمو  تعزيز  منه  الهدف   ،)2014 ـ   2010( اخلما�سي 

اال�ستثمار  موا�سلة  هو  القانون  هذا  ميز  وما  االقت�سادي، 

وموا�سلة  املنتج  لال�ستثمار  والتحفيز  البالد،  لع�سرنة 

ظروف  حت�سني  اإىل  ترمي  التي  االجتماعية  التحويالت 

املعي�سة للمواطن.

فيما يخ�ص النفقات بلغت 7374 مليار دينار، 64٪ منها 

وجهت مليزانية الت�سيري، و36٪ مليزانية التجهيز.

فيما يخ�ص االإيرادات: قدر املبلغ االإجمايل لالإيرادات 

املوارد  من  االإيرادات  هذه  وتاأتي  دينار،  مليار   3.804 بـ 

العادية بن�سبة 56.2٪، ومن اجلباية البرتولية بن�سبة ٪43.8.

مليار   3570 بـ   2012 ل�سنة  النهائي  املايل  العجز  قدر 

�سبط  �سندوق  اإىل  �سنة  ككل  الدولة  وجلاأت  دينار، 

االإيرادات ل�سد هذا العجز.

وعرفت   ٪3.3 اإىل   2012 �سنة  يف  النمو  ن�سبة  و�سلت 

املواد  ارتفاع  ب�سبب   ٪8.9 بن�سبة  ارتفاعا  الت�سخم  ن�سبة 

الطازجة.

لدي بع�ص الت�ساوؤالت:

فيه حت�سينا  اأن  الت�سيري، يالحظ  ميزانية  فيما يخ�ص   )1
 ،2011 �سنة  مع  مقارنة  اال�ستهالك  بن�سبة  يتعلق  فيما 

�سجلت  ولكن   ،٪95.3 اإىل  الن�سبة  هذه  و�سلت  بحيث 

التي  االأق�سام  م�ستوى  على  ال�سنة  نهاية  يف  هامة  اأر�سدة 
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منها  اأذكر  قطاعات،  عدة  يف  امل�ستخدمني  بنفقات  تتعلق 

املهني  والتكوين  العايل  والتعليم  وال�سحة  الرتبية  وزارة 

وال�سوؤون الدينية... اإلخ.

وهذه الو�سعية ناجتة عن العدد الكبري من املنا�سب املالية 

ال�ساغرة واالأ�سباب تتعلق بعدة عراقيل اأذكر منها:

الب�سرية من  املوارد  التعطيل يف موافقة خمطط ت�سيري  ـ 

طرف امل�سالح املعنية.

ـ التعطيل يف حت�سري م�سابقات التوظيف ويف اإعالن نتائج 

امل�سابقات.

بع�ص  يف  االأحيان  بع�ص  يف  املرت�سحني  غياب  ـ 

التخ�س�سات.

ـ التعطيل يف درا�سة ملفات املرت�سحني من طرف م�سالح 

الوظيفة العمومية... اإلخ.

�سيدي الوزير،

هل مت التفكري يف اإيجاد حل لهذه العراقيل البريوقراطية 

يف عملية التوظيف؟

تكرير  هو  نالحظه  ما  التجهيز،  مبيزانية  يتعلق  فيما   )2
�سنة  يف  بلغت  التي  العمومية  امل�ساريع  تقييم  اإعادة  ظاهرة 

دينار. مليار   177 من  اأكرث   2012
العمومية  امل�ساريع  تقييم  اإعادة  عملية  و�سلت  للتذكري، 

املذكورة يف قانون املالية 2015، امل�سادق عليه، اإىل اأكرث من 

دينار. مليار   760
بعدة  مرتبطة  امل�ساريع  تقييم  اإعادة  اأن  املعطيات  وت�سري 

اأ�سباب اأذكر منها:

ـ النق�ص يف العقار.

ال�سفقات  قانون  يف  جرت  التي  املتتالية  التغيريات  ـ 

دفاتر  اإعداد  يف  ال�سعوبات  اإىل  اأدى  ما  وهذا  العمومية، 

ال�صروط.

ـ التعطيل يف الدرا�سة وامل�سادقة على قوانني ال�سفقات 

العمومية من طرف جلان ال�سفقات، �سواًء كانت حملية 

اأو وطنية.

ـ النق�ص يف قدرات املوؤ�س�سات املكلفة باإجناز امل�ساريع يف 

االأجل املحدد.

ـ النق�ص يف اليد العاملة املوؤهلة.

ـ النق�ص يف مواد البناء.

ـ النق�ص يف املوارد الب�سرية املكلفة مبتابعة امل�ساريع.

ـ النق�ص يف كفاءات مكاتب الدرا�سات... اإلخ.

�سيدي الوزير،

التفكري يف  ال�سلبية، هل مت  الظاهرة  لتفادي تكرار هذه 

حل هذه امل�ساكل؟

دائما يف جمال التجهيز، هل من املمكن اأن حتل م�ساكل 

يف  التطبيقية  باالأعمال  للقيام  الالزمة،  االأجهزة  اقتناء 

املوؤ�س�سات التابعة لقطاع الرتبية والتكوين، التي تعاين اأي�سا 

من نق�ص يف و�سائل االإعالم االآيل، ونحن يف عامل الرقمنة؟

باجلانب االقت�سادي، كما يعلم اجلميع،  يتعلق  3( فيما 
عليها  امل�سادق  املتتالية  املالية  القوانني  الدولة عرب  و�سعت 

يف  التحفيزية  التدابري  من  �سل�سلة  االأخرية،  ال�سنوات  يف 

حتفيزات  �سريبية،  اإعفاءات  بينها  من  امل�ستثمرين،  فائدة 

جبائية وجمركية... اإلخ، والهدف منها النهو�ص باال�ستثمار 

املنتج.

تقييم  على  امل�ستقبل  يف  نتعرف  اأن  املمكن  من  هل 

املوؤ�س�سات  طرف  من  املح�سلة  بالنتائج  يتعلق  فيما  دقيق 

القطاع  الت�سغيل، خا�سة يف  ترقية  فيما يخ�ص  االقت�سادية 

املنتج الذي ي�ساهم يف تقلي�ص الواردات؟

ق�سري؛  رفيقة  لل�سيدة  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الكلمة االآن لل�سيد عبد الباهي مر�سلي، تف�سل.

ال�سيد عبد الباهي مر�سلي: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآله.

ال�سيد نائب رئي�ص جمل�ص االأمة، رئي�ص اجلل�سة،

ال�سيد معايل وزير املالية، ممثل احلكومة،

ال�سيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

ال�سيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية 

واال�ست�سراف،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�ص االأمة املوقر،

اأ�سرة االإعالم،

ال�سالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

قبل اأن األج يف هذه املداخلةـ  �سيدي رئي�ص اجلل�سةـ  اأود 

اأن اأذكر قول النبي الكرمي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم »الن�ساء 

لئيم«  اإال  يهينهن  اإال كرمي وال  الرجال ال يكرمهن  �سقائق 

التربيكات  اأتقدم بخال�ص  ال�سريف،  انطالقا من هذا االأثر 

والتهاين اإىل كل اإمراأة جزائرية مبنا�سبة الثامن مار�ص الذي 

ي�سادف ذكرى عيد املراأة، املراأة االأم، املراأة االأخت، املراأة 
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الزوجة وكل احلرائر من الن�ساء يف كل املعمورة. 

»واهلل لو تعلمون ما يف االإمارة، ما تاأّمر رجل على اثنني«.

ْ ت�سّو لها  يَ مليَ »واهلل لو عرثت بغلة يف العراق، لقال اهلل ملمِ

الطريق يا عمر«.

»واهلل لو يقولون اأن كل النا�ص يدخلون اجلنة اإال واحدا 

لقلت اأنا«.

»واهلل لو كانت رجلي اليمنى يف اجلنة والي�سرى خارجها، 

ال اآمن مكر اهلل«.

نفقات  اأرقام:  عن  عبارة  هو  التقرير  يف  ن�سمعه  كنا  ما 

ت�سيري، نفقات جتهيز، نفقات غري متوقعة.

�سيدي الوزير،

اأنت االآن بالن�سبة لنا اأمري املوؤمنني، واأنت م�سوؤول، اأمري 

املوؤمنني، الأنك اأنت الذي تنفق واأنت الذي تراقب، فاأنت 

هذا  نعلمها،  اأو  جنهلها  لكن  االأرقام،  ن�سمع  نحن  م�سوؤول، 

علمه عند اهلل.

 ،2012 ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  املالية  قانون  اإن 

برنامج ثري ومقبول مبنى ومعنى، �سواء من حيث ال�سياغة 

الواقع،  اأر�ص  ُيفعل على  اأن  اأرجو  امل�سمون،  اأو من حيث 

الوطني،  االقت�ساد  ينتع�ص  كوادر، حتى  رجال  من خالل 

اأقول هذا الأنه و�سع يف  الأنه مدرو�ص بعناية فائقة ومعمقة، 

ُيجبى  �ساأنه  من  ما  لكل  املمكن،  وغري  املمكن  احل�سبان 

اأعالها، وهو �سعر الربميل  اإىل  اأدنى العائدات  للخزينة من 

من النفط يف اأ�سواق النفط الدولية، وما ت�سهده من تاأرجح 

�سعر الربميل من النفط، واأراه بحق قد اأعّد بطريقة جيدة، 

�سملت كل التوقعات.

فلقد ُعجمت كل ال�سهام يف هذه الكنانة واأختري اأ�سلبها 

�سهما، ولقد راقني يف هذا القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية 

عن  الغنب  كل  الغنب  رفع  من  ت�سمنه  وما   2012 ل�سنة 

املواطن، حيث ال �سرر وال �سرار.

اأق�سد فيما يخت�ص باملواطن، ماله وما عليه.

اإىل  بع�سها  ور�ص  باإتقان  القوانني  هذه  اأحكمت  فلقد 

بع�ص، بعد �سرب االأغوار، ثم انتخاب الن�سو�ص اجليدة عن 

الطرح وبذل كل ما من  روؤية واجتهاد متوافقني وب�سال�سة 

�ساأنه يوافق ال�سالح العام وينع�ص االقت�ساد الوطني.

نرجو وناأمل اأال يبقى هذا جمرد حرب على ورق.

�سيدي الوزير،

اأريد اأن اأ�ساأل بع�ص االأ�سئلة:

1( ما هي ن�سبة ا�ستهالك ميزانية التجهيز على امل�ستوى 
الوطني؟

واجلنوب؟ ال�سمال  بني  الن�سبة  هذه  تختلف  هل   )2
3( ملاذا هذه الن�سبة املحققة يف واليات اجلنوب حيث 

اأنها ال تتجاوز 25٪؟

االأ�سباب  من  هي  الهزيلة  الن�سبة  هذه  اأن  ترى  اأال   )4
للتخلف الذي تعي�سه واليات اجلنوب؟

احلكومة  بها  �ستقوم  التي  االإجراءات  هي  وما   )5
على  نق�سي  حتى  الواليات  هذه  يف  الن�سبة  هذه  لرفع 

االختالالت يف التنمية؟

الكربى  الوطنية  لل�سركات  املحت�سم  الوجود  ملاذا   )6
لالإجناز وال�سركات  االأجنبية يف واليات اجلنوب؟

اجلنوب،  لواليات  بالن�سبة  امل�سافات  لبعد  بالنظر   )7
موؤ�س�سة  لبناء  املر�سدة  االأغلفة  تكون  اأن  يفرت�ص  فاإنه 

م�سابهة  موؤ�س�سة  لبناء  ير�سد  ما  يفوق  ثانوية،  مثال  معينة، 

يف مدن ال�سمال، لكن ما يالحظ هو العك�ص، كيف ترون 

ذلك؟ و�سكرا.

الذين  وكل  املالية  وزير  لل�سيد  والتقدير  ال�سكر  كل 

اأ�سهموا من قريب اأو من بعيد يف اإعداد وحترير هذا الربنامج، 

يف  الأحتدث  ـ  اجلل�سة  رئي�ص  ال�سيد  ـ  اأعطف  بعد؛  اأما  ثم 

عجالة عن والية تندوف وخري الكالم ما قّل ودل.

اإن والية تندوف تعي�ص حالة من الركود، نعم ـ �سيدي 

رئي�ص اجلل�سة ـ وكاأن �سا�ستها واإطاراتها يف �ُسبات �ستوي.

والية وال وايل، دائرة وال رئي�ص اإدارة حملية وال مدير، مع 

االأ�سف ال�سديد الو�سع يف والية تندوف مرتد للغاية، وكل 

هذا ـ طبعا ـ على ح�ساب املواطنني، عزلة يف عزلة وال حياة 

ملن تنادي، حتى متى �سيظل االأمر هكذا؟

الداخلية  وزير  معايل  بال�سيد  ات�سلنا  لقد  جهتنا  من 

املنرب  تندوف، ومن على هذا  اإليه احلال يف  اآل  مبا  واأبلغناه 

اأال  تندوف  والية  امل�سوؤولون يف  اأيها  واأ�ست�سرخكم  اأ�سرخ 

ون�صاط خلدمة  بهمة  وانه�صوا  �صباتكم هذا،  فا�صتيقظوا من 

راأى  »من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال  وكما  والعباد،  البالد 

مل  فاإن  فبل�سانه  ي�ستطع  مل  فاإن  بيده  فليغريه  منكرا  منكم 

ي�ستطع فبقلبه وذلك اأ�سعف االإميان«.

تندوف  والية  االأمر يف  يتح�سن  اأن  كبري  اهلل  رجاوؤنا يف 

ون�سمع خريا اإن �ساء اهلل.

وال�سالم  والعباد،  البالد  خري  فيه  ملا  املوفق   واهلل  هذا 
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عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: �سكرا لل�سيد عبد الباهي مر�سلي؛ 

الكلمة االآن لل�سيد ح�سني �سعيدي.

اجلل�سة؛  رئي�ص  لل�سيد  �سكرا  �سعيدي:  ال�سيد ح�سني 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل وال�سالة وال�سالم على 

ر�سول اهلل.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

معايل الوزير، ممثل احلكومة،

اأخواتي، اإخواين اأع�ساء جمل�ص االأمة،

اأ�سرة االإعالم،

ال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الوثائق  اأهم  من  ووثيقة  م�سروع  ندر�ص  االآن  ونحن 

ـ  الزميل  قال  كما  ـ  وبح�سور  الدولة  �سوؤون  بها  تدار  التي 

املكتب  اإىل  �سعدت  �سدفة،  عنه،  اهلل  ر�سي  املوؤمنني  اأمري 

واطلعت على برنامج التلفزيون وهو يبث الر�سوم املتحركة، 

لهذه  اإهانة  وهي  نت�سور  مما  اأهون  االأمر  الأن  اإال  ل�سيء  ال 

املوؤ�س�سة وهوؤالء االأع�ساء والأمري املوؤمنني ودون تعليق!

ت�سوية  املت�سمن  القانون  يعد  املداخلة؛  لن�ص  نعود 

امليزانية الذي يكت�سي طابع قانون املالية، اأحد اأهم االآليات 

املتاحة ملمار�سة الرقابة البعدية على كيفية ا�ستخدام االأموال 

العمومية ومراقبة ح�سابها اخلتامي، واإجراء مقارنة فعلية بني 

التمهيدي  التقرير  عليه  ن�ص  كما  واالإجنازات،  التقديرات 

املعد من قبل اللجنة وهي م�سكورة على ذلك.

وال�سيما  التمهيدي،  التقرير  لن�ص  ت�سفحنا  وبعد 

ممثل  ردود  وكذا  اللجنة  دونتها  التي  واالأ�سئلة  املالحظات 

معظم  بالعموم يف  يت�سف  كان يف جممله  الذي  احلكومة، 

جوانبه، حيث كانت املالحظات والتوجيهات امل�سجلة من 

جمل�ص  تقرير  به  جاء  ما  حمتوى  مع  متطابقة  اللجنة  قبل 

املحا�سبة، الذي �سجل بدوره العديد من النقائ�ص يف ت�سيري 

كانت  التقرير،  اإليها  ي�سري  مالحظات  وهناك  املحا�سبات؛ 

اخت�سا�سيني  قبل  من  وت�ساوؤل  اهتمام  حمل  مرة  كل  يف 

واملواطن ب�سكل عام.

وهي  املالحظات  بع�ص  �سجلنا  كذلك  نحن  وبدورنا 

اإ�سافات ملا تقدمت به اللجنة ونح�سب هذه املالحظات كل 

ان�سغاالت واهتمامات املواطنني:

على  حتتوي  التي  اخلا�سة  بال�سناديق  يتعلق  فيما  ـ   1
الكثري  انتقاد  حمل  اأ�سبحت  والتي  �سخمة  مالية  مبالغ 

اإمكانية  من الهيئات امل�سرفية، نظرا لطريقة ت�سيريها وعدم 

مراقبتها.

ملواجهة  املتخذة  والتدابري  االإجراءات  هي  ما  ـ   2
اتخاذ  مت  وهل  النفط؟  الأ�سعار  املتتالية  التقلبات 

على  املحتملة  االنعكا�سات  لتفادي  الالزمة  االحتياطات 

القدرة ال�سرائية للمواطن؟

ت�سجيع  يخ�ص  فيما  امل�سجلة  النتائج  هي  ما  ـ   3
مناخ  بتح�سني  اخلا�سة  للتحفيزات  نظرا  اال�ستثمار؟ 

الدرا�سة  كاإلغاء  االإجراءات،  تخفيف  منها  اال�ستثمار، 

االإجبارية امل�سبقة من طرف املجل�ص الوطني لال�ستثمار اإىل 

اإىل  املمنوحة  القرو�ص  وتب�سيط  االإجناز  ملدة  ال�سقف  اإلغاء 

غري ذلك من التب�سيطات.

لالأطباء  اال�ستثنائية  التحفيزات  اأهم  هي  ما  ـ   4
اأجل  اجلنوبية من  الواليات  بع�ص  للعمل يف  االأخ�سائيني 

املالية  قانون  ظل  يف  للمواطنني،  اأح�سن  �سحية  رعاية 

التكميلي، بناء على تو�سيات اللجان ال�سابقة؟

القطاع  منو  �سعف  ـ  الوزير  معايل  ـ  تف�سرون  مباذا  ـ   5
وا�ستهالكه  الكبري  الدولة  دعم  من  بالرغم  الفالحي، 

اأن  نتمنى  وكنا  املرجوة؟  النتائج  يحقق  ومل  هائلة  الأموال 

يكون بديال للبرتول.

باإعادة  احلكومة  وتو�سي  ال�سابقة حتث  اللجان  كل  ـ   6
ويتما�سى  مبا يخدم  ال�سفقات احلايل  قانون  النظر ومراجعة 

ال�سيما  ال�ساملة،  بالتنمية  للنهو�ص  املبذولة  واملجهودات 

املناطق اجلنوبية ذات اخل�سو�سية اال�ستثنائية.

املحا�سبة،  جمل�ص  دونها  التي  النقائ�ص  اأبرز  بني  ومن 

اللجنة  اأعدته  الذي  التمهيدي  التقرير  م�سمون  على  بناء 

وانطالقها  امل�ساريع  اإجناز  البطوؤ يف  اأيدينا هو  والذي هو بني 

اأو التنفيذ املتاأخر، وهذا ما ينطبق على ما هو عليه م�سروع 

اإجناز م�سنع االإ�سمنت بوالية ب�سار الذي يعرف تاأخرا كبريا 

تاأ�سي�ص ال�سركة منذ ثالث �سنوات، لكن  على الرغم من 

امل�سروع مل ينجز ومل تنطلق به االأ�سغال حلد ال�ساعة، رغم 

ال�سناعة  وزير  طرف  من  املتخذة  واالإجراءات  التطمينات 

واملناجم واالهتمام الذي يوليه لهذا امل�سروع واإحلاحه على 

التوقيع على عقد االإجناز مع املتعامل يف �سهر جانفي 2015 

املا�سي، غري اأن القائمني على امل�سروع مل يحرتموا املواعيد 
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التي اأكدها معايل الوزير موؤخرا.

ولهذا نت�ساءل، ملاذا هذا التاأخر غري املربر يف اإجناز م�ساريع 

رئي�ص  فخامة  برنامج  اأولويات  �سمن  تدخل  وهي  كهذه 

�سنة  ب�سار  لوالية  زيارته  عنه خالل  اأعلن  الذي  اجلمهورية 

2004، لدعم التنمية ال�ساملة وامل�ستلمة للمناطق اجلنوبية.
ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

معايل الوزير،

ال�سفافية  مبداأ  يكر�ص  الن�ص  تقدمي هذا  اإن  االأخري،  يف 

تنفيذ  الرقابة على  ويعزز مبداأ  العمومية  االأموال  ت�سيري  يف 

امليزانية العامة للدولة ويحمل اإرادة �سيا�سية قوية توؤكد عزم 

الدولة على توفري ال�صروط ال�صرورية ملوا�صلة واإجناز امل�صاريع 

االقت�ساد  وتقوية  للمواطنني  املعي�سي  امل�ستوى  لتح�سني 

الوطني.

تو�سيات  اأخذ  ب�سرورة  ـ  الوزير  معايل  ـ  نو�سي  كما 

حتى  واهتمام  عناية  بكل  املحا�سبة  جمل�ص  ومالحظات 

التي  والتجاوزات  واملخالفات  االختالالت  على  نق�سي 

يجب  كما  العمومية،  للمحا�سبة  العامة  والقواعد  تتنافى 

تطوير اآليات املراقبة والتدقيق وا�ستحداث قنوات التن�سيق 

املفت�سية  وع�سرنة  االإمكانيات  وتوفري  امل�سالح،  جميع  بني 

واملعايري  للمقايي�ص  طبقا  الرقابة  مبهام  للقيام  للمالية  العامة 

الدولية املعرتف بها.

�سكرا معايل الوزير على كرم االإ�سغاء وال�سالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�سعيدي؛  لل�سيد ح�سني  �سكرا  ال�سيد رئي�ص اجلل�سة: 

الكلمة االآن لل�سيد مو�سى متدارتازة.

ال�سيد مو�سى متدارتازة: �سكرا لل�سيد الرئي�ص بالنيابة.

ال�سيد وزير املالية والوفد املرافق له،

ال�سيد الوزير املكلف بامليزانية،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�سيدات وال�سادة اأع�ساء جمل�ص االأمة،

اأ�سرة االإعالم،

�سالم اهلل عليكم.

تكون  قد ال  الدولة،  �سطرتها  التي  التنموية  الربامج  اإن 

فاعلة اإذا مل يكن قانون ت�سوية امليزانية �ساري املفعول، فهو    

ـ اإذنـ  مُيكن الهيئة الت�سريعية من ممار�سة رقابتها على ال�سلطة 

التنفيذية وتقييم نتائج تنفيذ قانون املالية لل�سنة املعنية.

هذا  وتكري�ص  تطبيق  يف  لل�سلطة  نية  بوجود  طبعا  هذا 

املبداأ.

بع�ص  جتاوب  وعدم  العك�ص  ُنالحظ  امليدان  يف  ولكن 

اللجان  طرف  من  اإليهم  املوجهة  الدعوات  مع  الوزراء 

املختلفة من اأجل م�ساءلتهم وتقدمي تو�سيحات حول جممل 

جمل�ص  تقرير  يت�سمنها  التي  واالختالالت  املالحظات 

يوؤكد  ما  وهذا  الوزارية؛  القطاعات  خمتلف  يف  املحا�سبة 

بالطبع �سعف وف�سل اآلية الرقابة الربملانية يف بالدنا.

النقطتني  هاتني  اإىل  اأتطرق  اأن  اأود  ال�سدد،  هذا  ويف 

اللتني اأراهما مهمتني:

االأمة  جمل�ص  يتمكن  اأن  م�ستقبال  نتمنى  اإننا  اأوال: 

وامل�سادقة  املناق�سة  عامة من  اجلزائري  والربملان  باخل�سو�ص 

املالية  قانون  على  امل�سادقة  قبل  امليزانية  ت�سوية  قانون  على 

واالأخذ بعني االعتبار كل املالحظات املتعلقة بامليزانية التي 

مت تقييمها.

ثانيا: اإعادة النظر وتقلي�ص ال�سنة املالية من )ن ـ 3( اأي 

»ال�سنة املالية )ـ 3(« اإىل )ن ـ 2( اأي »ال�سنة املالية )ـ 2(« 

هو  كما  ذلك،  اأمكن  اإذا   )1 )ـ  املالية  ال�سنة  اإىل  حتى  اأو 

معمول به يف الدول املتقدمة التي ت�سبط فيه ميزانيتها لل�سنة 

منها حاالت  لتفادي عدة �سعوبات، خا�سة  وهذا  املا�سية، 

االختال�سات.

وفيما يخ�ص ميزانية 2012، وبعد اطالعنا على ما جاء 

يف تقرير جمل�ص املحا�سبة الذي اأكد يف تقاريره حول ت�سيري 

وزارية،  قطاعات  الإنفاق  احلادة  انتقاداته  الدولة،  ميزانية 

من  كل  ا�ستهالك  �سعف  اخل�سو�ص  وجه  على  وي�سجل 

ميزانية التجهيز والت�سيري معا، وغياب الفوترة وفقدان بيانات 

امل�سرتيات يف الكثري من القطاعات.

اأكد  فقد  املح�سلة،  غري  ال�سرائب  ملف  يخ�ص  وفيما 

اأن اجلزائر خ�سرت عدة ماليري من  اإثر هذا التقرير  اخلرباء 

الدوالرات من ال�سرائب غري املدفوعة اأو غري املح�سلة ل�سنة 

التي  ال�سركات  احل�سبان  يف  ياأخذ  مل  هذا  وكل   ،2012
ما يدل على  املوازي؛ وهذا  القطاع  اأو يف  اخلفاء  تعمل يف 

انعدام ال�سفافية يف ت�سيري اأموال الدولة.

اأما تلخي�سنا لقانون ت�سوية امليزانية ل�سنة 2012، وما جاء 

به �سيكون يف املحاور الكربى التالية:

 2012 �سنة  الدولة  مليزانية  الفعلي  العجز  �سجل   )1
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املالية  قانون  بتوقعات  مقارنة   ،٪16.5 بـ  انخفا�ص  ن�سبة 

التكميلي لـ 2012، ح�سب ما ك�سف عنه م�سروع القانون 

املت�سمن ت�سوية امليزانية لل�سنة املالية 2012.

وبلغ العجز النهائي للميزانية ما يقارب 3570 مليار دينار 

�سنة 2012، اأي 22.53٪ من الناجت الوطني اخلام، يف حني 

توقع قانون املالية التكميلي لـ 2012 عجزا بـ 4276.4 مليار 

بفارق  اأي  اخلام،  الوطني  الناجت  من   ٪28 يعادل  ما  دينار، 

دينار. مليار   706.6
2( بلغت القيمة العامة امل�سرتجعة من اجلباية البرتولية 
دينار  مليار    1519.04 دفع  مت  دينار،  مليار   4059.4 مبلغ 

و�سع  حني  يف  الدولة،  ميزانية  من   ٪37.42 اأي  منها، 

�سندوق  يف   ٪62.46 اأي  دينار،  مليار   2553.3 قيمته  ما 

�سبط االإيرادات، اأما القيمة املتبقية، اأي 5.5 مليار دينار من 

لتثمني  الوطنية  الوكالة  ل�سالح  تخ�سي�سها  فتم  االإيرادات 

موارد املحروقات.

من   ٪15 بحيث  انخفا�سا  التجهيز  نفقات  عرفت   )3
ُيطرح  وال�سوؤال  ـ  الوزير  �سيدي  ـ  ت�ستهلك  مل  امليزانية 

مبلغا  كذلك  جانبها  من  الت�سيري  ميزانية  و�سجلت  ملاذا!؟ 

اأدنى، مقارنة بالتوقعات لت�سيري خمتلف الوزارات، كذلك 

ال�سوؤال هنا يطرح بقوة، ملاذا؟

الفارق  ناجت  بلغ  الكلي  االقت�سادي  املجال  ويف   )4
االإيجابي يف الناجت الوطني اخلام خارج املحروقات.

حق  اإن  ـ  الوزير  �سيدي  الرئي�ص،  �سيدي  ـ  اخلتام  ويف 

وكذا  العمومية  لالأموال  احلكومي  الت�سيري  يف  االإعالم 

اأن نعطي  فاأكرث، علينا  اأكرث  اأن ميار�ص  الرقابة الربملانية البد 

�سبغة �سيا�سية لقانون ت�سوية امليزانية، الأنها الطريقة الوحيدة 

التي ت�سمح للربملانيني باأن يقوموا بدورهم الرقابي.

وبالتايل تكون ثقافة املواطنة الت�ساركية 

)La culture de la citoyennté participative( اأكرث قوة 

واأكرث �سمولية وقربا من حقيقة االأفعال واالأرقام.

يف  للتفكري  الوقت  حان  ـ  الوزير  �سيدي  ـ  االأخري  ويف 

قانون جديد لع�سرنة امليزانية و�سكرا على ح�سن االإ�سغاء، 

ثنمريت.

متدارتازة؛  مو�سى  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الكلمة االآن لل�سيد بوزيد بدعيدة.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  بدعيدة:  بوزيد  ال�سيد 

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة املحرتم،

ال�سادة معايل الوزراء،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء املجل�ص املوقر،

احل�سور الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

لبع�ص  ت�سفحي  خالل  من  انتباهي،  لفت  ما  اأول  اإن 

لل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  القانون  م�سروع  فقرات 

املالية 2012، هو العجز امل�سجل يف متاح ومك�سوف اخلزينة 

والذي يقدر باأكرث من 540 مليار دينار، رغم ارتفاع اأ�سعار 

معدل  على  حافظ  حيث  ال�سنة،  هذه  خالل  املحروقات 

110 دوالر للربميل، هذا العجز نظرا الرتفاع قيمة النفقات 
ن�سبة  وارتفاع  دينار  مليار   300 قاربت  والتي   املتوقعة  غري 

تعرفه  مل  قيا�سيا  رقما  بلغت  اإذ   ،٪9 حوايل  اإىل  الت�سخم 

رغم   ،2011 �سنة  عن   ٪5 بزيادة   ،1999 �سنة  منذ  البالد 

ميزانية  مل�سروع  ـ  اجلل�سة  رئي�ص  ال�سيد  ـ  درا�ستنا  اأثناء  اأنه 

املقدمة  االأرقام  اأن  القاعة  هذه  يف  اجلميع  يتذكر   ،2012
من طرف احلكومة كانت عك�ص هذه النتائج، واأن الت�سخم 

وال   2.5 اإىل  تخفي�سه  ميكن   ٪4 بـ  املقدر  اآنذاك  امل�سجل 

يتجاوز يف اأي حال من االأحوال ٪3.

اإن فاتورة ال�سلع امل�ستوردة التي بلغت رقما خياليا يف هذه 

املالية التكميلي  2012، رقم قانون  ال�سنة، اأي خالل �سنة 

الذي حددها بـ 46 مليار دوالر، لكن القيمة احلقيقية بلغت 

دوالر. مليار   51
وح�سب ما جاء يف التقرير، فاإن االأ�سباب راجعة لتطور 

ا�سترياد ال�سيارات ال�سياحية واالأدوية، مما ت�سبب يف ارتفاع 

ال�سلبي  املحا�سبي  الر�سيد  واأن  الواردات اخلارجية،  فاتورة 

ي�ساوي  واأ�سبح  تفاقم  قد   2012 ل�سنة  املالية  قانون  لتنفيذ 

 2012 ب�سنة  مقارنة  اخلام،  الداخلي  الناجت  من   ٪13.35
6٪ فقط من الناجت الداخلي اخلام، وهذا دليل  الذي كان 

واالقت�سادية  املالية  االأزمة  اأن  ـ  اجلل�سة  رئي�ص  ال�سيد  ـ 

لي�ست وليدة اأواخر �سنة 2014، بل بداأت مع قانون املالية 

يف  تتخبط  واحلكومة  ذلك  ومنذ   ،2012 ل�سنة  التكميلي 

حمكمة  مالية  خطط  و�سع  دون  من  وقتية،  ترقيعية  حلول 

اإىل  وتهدف  املحددة  اآجالها  يف  تنفيذها  ميكن  ومب�سطة، 

ترقية اال�ستثمار ال�سناعي احلقيقي الواقعي ولي�ص اخليايل 
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كما تعلن عنه احلكومة كل �سنة.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

اآنذاك  احلكومة  قالت   ،2010 املالية  قانون  عر�ص  اأثناء 

اإنها اآخر �سنة يف ا�سترياد االأدوية واأن الفاتورة �ستتقل�ص اإىل 

اأكرث من الن�سف و�ستلبى الطلبات الداخلية واالحتياجات 

باأكرث من 70٪ بداية من �سنة 2012، لكن ـ ال�سيد رئي�ص 

اجلل�سة ـ نحن يف 2015 وفاتورة االأدوية اأ�سبحت تراوح 5 

1 مليار ون�سف  اأن كانت ال تتجاوز  ال�سنة، بعد  ماليري يف 

املليار يف �سنة 2011!!

اأرقامهم  اإنها  املقدمة؟  االأرقام  يف  نثق  اأن  لنا  فكيف 

ولي�ست اأرقامنا، يقولون ما ال ي�ستطيعون فعله!

�سيدي رئي�ص اجلل�سة،

اإن ما جاء يف م�سروع هذا التقرير املت�سمن ت�سوية امليزانية 

ل�سنة 2012 من طرف احلكومة، يعني اأن هذه االأخرية اأي 

احلكومة قدمت لنا دليال على ف�سلها يف تطبيق برنامج فخامة 

رئي�ص اجلمهورية.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

خالل  من  وا�سح،  نف�سها  مع  احلكومة  تناق�ص  اإن 

خالل  ف�سلها  اأثبتت  التي  املنتهجة  ال�سناعية  ال�سيا�سات 

ال�سنوات املا�سية، ويالحظ ذلك عندما توؤكد احلكومة اأن 

االإنتاج  تطوير  على  يتوقف  اال�سترياد  فاتورة  من  التقلي�ص 

الوطني.

�سيا�سات  اإطار  ال�سابقة يف  احلكومة  فعلته  ما  نتذكر  اإننا 

العمومية  وال�سركات  امل�سانع  اأبواب  وغلق  اخلو�س�سة 

اجلزائري  ال�سناعي  الن�سيج  عن  التخلي  على  واالرتكاز 

مقابل دينار رمزي.

هذه  غلق  بعد  املتعاقبة،  االقت�سادية  ال�سيا�سات  اإن 

املوؤ�س�سات الوطنية، اأدت اإىل ارتفاع معدل تغطية الواردات 

م�ستوى  واأن   ،٪70 من  اأكرث  اإىل  اجلزائريني  واحتياجات 

الذاتي  االكتفاء  وحتقيق  تلبية  ي�ستطيع  ال  احلايل  االإنتاج 

اإىل  الواردات  فاتورة  ارتفاع  يف  ت�سبب  مما  للجزائريني، 

م�ستوى قيا�سي تعدى اخلط االأحمر منذ بداية �سنة 2012، 

مما اأدى اإىل ارتفاع ن�سبة االحتياجات اإىل اأكرث من 80٪، يتم 

تغطيتها من الواردات اإىل نهاية 2014.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

حول  املحا�سبة،  ملجل�ص  التقييمي  التقرير  اإىل  بالرجوع 

امل�سروع التمهيدي لقانون ت�سوية امليزانية ل�سنة 2012، فاإنه 

يالحظ نق�ص فادح يف نظام الرقابة الداخلية على م�ستوى 

بت�سيري  املتعلقة  العمليات  مبتابعة  تتكفل  التي  امل�سالح 

تقرير  ويالحظ  النفقات،  بتنفيذ  املكلفة  وتلك  احل�سابات 

جمل�ص املحا�سبة ما يلي:

ـ اإجراءات غري �سليمة فيما يخ�ص التحويالت لالأر�سدة 

ونق�ص يف الوثائق الثبوتية.

ـ عدم التزام املحا�سبني العموميني للو�سعيات ال�سهرية 

املف�سلة.

ـ نق�ص التن�سيق بني املديرية العامة للخزينة واملحا�سبني 

الوالئيني، اأي اأمناء اخلزينة الوالئية والرئي�ص واأمناء الواليات 

وقبا�سة ال�سرائب وهذا ي�سكل خطورة يف ت�سيري املال العام.

ح�سابات  بني  وفروقات  تباينات  كذلك  التقرير  الحظ 

االآمرين بال�سرف واملديرية العامة للخزينة، وهذا يعني �سوء 

الت�سيري وال�سك يف حتويل االأموال العمومية.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

بالرجوع اإىل ال�سناديق اخلا�سة وما جاء يف تقرير جمل�ص 

لهذه  املالية  االعتمادات  ت�سيري  �سوء  حول  املحا�سبة، 

لتحويل  طريقة  جعلها  مت  االأحيان  بع�ص  ويف  ال�سناديق، 

االأموال العمومية الأغرا�ص �سخ�سية، ومعظمها مل يتمكن 

احتياج  رغم  الت�سيري،  ل�سوء  االأموال  هذه  ا�ستعمال  من 

اخلا�سة،  كالتخ�سي�سات  االأموال،  لهذه  القطاعات  بع�ص 

التابعة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية، حيث كان جمموع 

وكذلك  الوطني  ال�سندوق  من  فقط   ٪20 اال�ستهالك 

تلم�سان  مهرجان  وتنظيم  لتح�سري  الوطني  ال�سندوق 

عا�سمة الثقافة االإ�سالمية، بحيث جتاوز �سرف املبلغ الذي 

مت ر�سده، وهذا يعترب خرقا يف ت�سيري االأموال العمومية.

يخ�ص  فيما  ـ  اجلل�سة  رئي�ص  ال�سيد  ـ  هامة  مالحظة 

اإن�ساوؤه  مت  والذي  الطبية  باال�ستعماالت  اخلا�ص  ال�سندوق 

اخلا�ص  بال�سندوق  ت�سميته  اأعيدت  والذي   1999 �سنة 

با�ستعماالت ون�ساطات العالجات الطبية.

يحتوي هذا ال�سندوق على ر�سيد كبري تعدى 52 مليار 

دج، ومل ي�ستهلك منه �سوى مبلغ 3 مليون دينار، واإجمالية 

اال�ستهالك منذ اإن�سائه اإىل نهاية 2011 ال يتعدى 29 مليار 

دينار، رغم احتياجات املواطنني لهذه الن�ساطات العالجية 

بع�ص  يف  خا�سة  الوطن،  من  عديدة  مناطق  يف  وغيابها 

املجاالت الطبية امل�ستع�سية كال�سرطان وال�سكري.

هذه بع�ص املالحظات املخت�سرة جدا، مما جاء يف تقرير 
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جمل�ص املحا�سبة، وندعو ـ كما �سبقني زميلي ـ يف االأخري، 

النظام  ت�سوية  يف  النظر  اإعادة  اإىل  اجلل�سة،  رئي�ص  ال�سيد 

امليزانياتي خالل كل �سنة مالية.

�سكرا وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بدعيدة؛  بوزيد  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

الكلمة االآن للمتدخل االأخري، ال�سيد اآدم قبي، تف�سل.

ال�سيد اآدم قبي: �سكرا �سيدي رئي�ص اجلل�سة.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة املوقر،

ال�سيد وزير املالية، ممثل احلكومة،

ال�سيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، املكلف بامليزانية 

واال�ست�سراف،

ال�سيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�ساء جمل�ص االأمة املوقر،

اأ�سرة االإعالم،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

�سيدي رئي�ص اجلل�سة،

يل �سبع مالحظات حول قانون ت�سوية ميزانية 2012.

واأوال اأقول اإن ت�سوية امليزانية يف معناها املب�سط هو متابعة 

االإنفاق.

وزير  لل�سيد  �سوؤال  �سكل  يف  وهي  االأوىل:  املالحظة  ـ 

املالية، وهو هل لكم ـ �سيدي الفا�سل ـ اأن تف�سر لنا تاأخر 

ع�سرنة م�سالح وزارة املالية؟

تنفيذ  ومتابعة  االطالع  من  ميّكننا  مت،  لو  االإجراء  هذا 

الوزارة،  موقع  يف  �سهرية  و�سعيات  طريق  عن  امليزانية 

معرو�سة على اجلمهور، كما هو معمول به يف بع�ص الدول 

االإفريقية، كدولة كوت ديفوار.

�سركات  هناك  الع�سرنة؟  من  الوزارة  مينع  الذي  فما 

خا�سة، ك�سركة »كوندور« اأو »تويوتا«، ملتابعة املخزون، جندها 

يف ورڤلة ويف العا�سمة ويف عنابة ويف بلجيكا تعرف ال�سوق 

التابعة لها.

مع  �سراكة  اتفاق  هناك  اأن  نّدعي  املالية،  وزارة  نحن يف 

�سكل  على  بناية  الفرن�سية،  ن�ستعمل  االأوروبي،  االحتاد 

ولكن  الواجهة،  زجاجية  االأمريكية،  اأو  االأوروبية  البنايات 

يف الواقع الت�سيري هو قدمي، على �سبيل املثال وزارة العدل، 

اجلن�سية  �سهادة  اأو  امليالد  �سهادة  ا�ستخراج  باإمكانك  االآن 

من اأي منطقة، معناها كيف ن�ستطيع اأن ن�سرّي 40 مليونا وال 

ن�ستطيع اأن نتحكم يف ت�سيري 48 والية؟ هذا غري منطقي!

ال�سرائب  متثل  اأن  املنطقي  من  هل  الثانية:  املالحظة  ـ 

على الدخل، ومكّونها االأ�سا�سي �سرائب على االأجور ٪32 

من اإجمايل االإيرادات اجلبائية، يف حني اأن ال�سرائب على 

اجلبائية؟  االإيرادات  اإجمايل  من   ٪13 فقط  متثل  االأرباح 

مبعنى 32٪ نحن االأجراء تقتطع منا مبا�سرة، يف حني ٪13 

على  حداد،  على  ربراب،  على  االأجنبية،  ال�سركات  على 

)Schlumberger( وال تقتطع مبا�سرة؟

اأين  نت�ساءل  نحن  وهنا  منطقي!  وغري  معقول  غري  هذا 

التح�سيل  بواقي  امل�ساألة  يعمق  وما  هنا؟  اجلبائية  العدالة 

هو  ما  على  احلال  بقي  واإذا  دينار،  مليار   2171 اجلبائي 

عليه، اأخ�سى اأن يطالب االأجراء بتعديل نظام اخل�سوع من 

اجلميع  ليت�ساوى  الت�ساريح  نظام  اإىل  امل�سدر  من  االقتطاع 

نحن  حتى  لالأجراء،  بالن�سبة  اجلبائي،  التهرب  فر�ص  يف 

ح عن االقتطاع ولي�ص مبا�سرة.
ّ
نتقا�سى االأجر ثم ن�سر

االإعفاءات  اإن  جدا،  مهمة  هذه  الثالثة:   املالحظة  ـ 

 232 اال�ستهالك  الوا�سعة  املواد  لبع�ص  املمنوحة  اجلبائية 

مليار دينار، ما يناهز 3 ماليري دوالر، يجب مراجعتها دوريا، 

الدولية، على  االأ�سواق  املواد يف  هاته  اأ�سعار  لتقلبات  تبعا 

باأحداث  ي�سمى  ما  2011 جرى  احل�سر:  املثال ال  �سبيل 

الوا�سعة  املواد  لبع�ص  دعم  فر�ص  ثم  والزيت،  ال�سكر 

يتغري  مل  الدعم  هذا  لكن  والزيت،  ال�سكر  اال�ستهالك، 

بالرغم من تراجع اأ�سعار هاته املواد يف االأ�سواق الدولية.

هذا  من  هوؤالء  يجنيه  الذي  الربح  مقدار  هنا  وت�سوروا 

اأن نقدم مالحظتني: املالحظة  اأي�سا هنا  االأمر!! ون�ستطيع 

االأوىل اأن هذه االإعفاءات ممونة من ال�سناديق اخلا�سة.

اأن م�ستوى �سرف ال�سناديق اخلا�سة  الثانية:  املالحظة 

�سعيف  ا�ستهالكها  فاإن  العام  اال�ستثمار  لدعم  املوجهة 

اخلا�سة،  ال�سناديق  ا�ستهالك  م�ستوى  اأن  حني  يف  جدا، 

املوجه لال�ستهالك اخلا�ص اأو الدعم اخلا�ص، كدعم ال�سكر 

والزيت، جند ا�ستهالكها عاديا.

ـ املالحظة الرابعة: املنا�سب ال�ساغرة 140000، يف حني 

ال�سغل،  2012 كان حتفيز  لقانون  املعلن  االأول  الهدف  اأن 

التق�سف  اإجراءات  ا�ستبقوا  الوزراء  بع�ص  كان  اإذا  اللهم 

املعلنة �سنة 2015.

ا�ستفادت  التي  الت�سغيل  اإعانات  اخلام�سة:  املالحظة  ـ 
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هيئات  هي  اأو  بعد،  قانوين  وجود  لها  لي�ص  هيئات،  منها 

�سابقة، يف حني  �سنوات  ا�ستهالك خم�س�سات  ت�ستطع  مل 

الت�سغيلية،  االإعانة  لها  واأخرى منحت  االإعانة  لها  حددت 

من  العديد  اأن  مبعنى  االإعانات،  حجم  عن  النظر  بغ�ص 

تكتمل  ومل  االإعانة  لها  بعثت  الوزارات  ملختلف  املرافق 

مل   2011 اإعانة  ولكن  االإعانة  لها  بعثت  واأخرى  اأ�سال، 

ت�ستهلك اأو مل ت�سرف ميزانية 2011!

اإن حاالت كهذه، توؤ�سر اإىل حالة الت�سيب يف اإدارة املال 

العام وهي غري مقبولة مطلقا..

ـ املالحظة ال�ساد�سة: ا�ستخدامات موارد �سندوق �سبط 

املوارد كان خارج االإطار امل�سموح به يف التنظيم، وبالنظر اإىل 

اأن�سىء من  االأهمية التي يكت�سبها ال�سندوق والغاية التي 

اأجلها، وهي مواجهة ال�سدمات الناجمة عن تذبذب اأ�سعار 

املحروقات يف االأ�سواق الدولية. نذكر باأن هذا ال�سندوق مت 

اإن�ساوؤه �سنة 2002 مع الربوفي�سور بن اأ�سنهو.

اإننا من هذا املنرب، ندعو اإىل االحرتام التام لالأهداف التي 

ـ  االأمر  ا�ستلزم  اإن  ـ  التفكري  اإىل  وندعو  اأجلها،  من  اأن�سىء 

اإدراجها �سمن التعديالت الد�ستورية،  يف د�سرتتها، مبعنى 

يعني ن�سع فيها قواعد ت�سبط.. مبعنى نحن اأن�ساأنا �سندوقا، 

نحن  ولكن  دوالرا   37 البرتول  لربميل  بالن�سبة  وامليزانية 

مقتنعون ونعلم اأنه لن يكون على 37 دوالرا، بل �سنلجاأ اإىل 

ال�سندوق وهذا االأمر غري �سليم!

جمل�ص  هيئة  اإىل  نتقدم  واالأخرية:  ال�سابعة  املالحظة  ـ 

جهد  من  بذلوه  ما  على  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  املحا�سبة 

واجتهاد، اأنار اأمامنا ال�سبل وزادنا الثقة اأمام جربوت الهيئة 

التنفيذية.

الأننا يف قانون املالية 2015، كنا قد اأ�سرنا وقّدمنا مالحظة 

ب�سرورة اإدراج، اأو ملاذا مل يتم اإدراج واالأخذ بعني االعتبار 

ولكن  2015؟  ميزانية  اإعداد  عند  النفط،  اأ�سعار  تدهور 

احلكومة ف�سلت املكابرة، لتعود بعد اأ�سبوعني من امل�سادقة 

من  �سيء  اإىل  ندعوهم  ولهذا  التق�سف،  عن  وتتحدث 

التوا�سع واجلدية.

املحا�سبة  جمل�ص  تقرير  كان  هل  ن�ستف�سر  االأخري،  ويف 

الوزير  معايل  عليه  اطلع  وهل  احلكومة؟  اجتماع  مو�سوع 

بلقاء  اأنه لو مت ذلك ملا �سعدنا  اأننا على يقني  االأول؟ ذلك 

عدد غري قليل من الوزراء و�سكرا على كرم االإ�سغاء.

بهذا  قبي؛  اآدم  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

العام  النقا�ص  نكون قد مكنا جميع امل�سجلني للتدخل يف 

امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  القانون  م�سروع  م�سمون  حول 

وان�سغاالتهم،  ا�ستف�ساراتهم  عن  التعبري  من   ،2012 ل�سنة 

الوقت  من  املالية  وزير  ال�سيد  لتمكني  اجلل�سة  نرفع  واالآن 

الكايف الإعداد ردوده على هذه التدخالت.

ون�ستاأنف اأ�سغالنا على ال�ساعة الواحدة والن�سف زواال 

ل�سماع ردود ال�سيد ممثل احلكومة.

�سكرا لكم جميعا؛ اجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف منت�سف النهار

والدقيقة اخلام�سة ع�سرة
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الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني؛ اجلل�سة مفتوحة.

وباحل�سور  وم�ساعديهم  الوزراء  بال�سادة  الرتحيب  بعد 

اإىل  اأعمال هذه اجلل�سة اال�ستماع  يقت�سي جدول  الكرمي؛ 

رد ال�سيد وزير املالية على تدخالت اأع�ساء املجل�ص حول 

م�سروع القانون املت�سمن ت�سوية امليزانية ل�سنة 2012.

ممثل  ال�سيد  لعر�ص  اليوم  �سبيحة  �سماعنا  بعد  اإذن، 

اأع�ساء  تدخالت  ثم  املخت�سة،  اللجنة  ولتقرير  احلكومة 

حول  واأ�سئلتهم،  ان�سغاالتهم  عن  عربوا  الذين  املجل�ص 

ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  املت�سمن  القانون  م�سروع  م�سمون 

من  املالية،  وزير  احلكومة،  ممثل  ال�سيد  االآن  منكن  2012؛ 
اأع�ساء  تدخالت  ب�ساأن  الردود  لتقدمي  ثانية،  مرة  الكلمة 

الوزير،  ال�سيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة  ودون  املجل�ص، 

فليتف�سل م�سكورا.

ال�سيد وزير املالية:

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة االأع�ساء،

ال�سيدات وال�سادة احل�سور،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

جمل�ص  اأع�ساء  وال�سادة  ال�سيدات  اأ�سكر  اأن  اأوال  اأريد 

تدخالتهم  عرب  مرة  كل  يف  ي�ساهمون  الذين  االأمة، 

ت�سوية  قانون  ن�ص  مناق�سة  اإثراء  يف  القيمة  ومالحظاتهم 

العام،  الراأي  اأمام  ال�سورة  تقريب  يف  ثّم  ومن  امليزانية، 

ال�سيما من حيث ت�سيري النفقات العمومية.

اإن هذا امل�سروع لقانون ت�سوية امليزانية اأعد وفقا الأحكام 

املالية،  بقوانني  املتعلق   ،17 ـ   84 رقم  والقانون  الد�ستور، 

والقانون رقم 11 ـ 16، املت�سمن قانون املالية ل�سنة 2012، 

وكذا االأمر رقم 12 ـ 03، املت�سمن قانون املالية التكميلي 

املتعلق مبجل�ص   ،20 ـ   95 رقم  االأمر  واأخريا   ،2012 ل�سنة 

املحا�سبة.

قوانني  تنفيذ  رقابة  على  القانوين  االإطار  هذا  ين�ص 

ال�سنة  حتديد  مع  الت�سريعي،  اجلهاز  طرف  من  املالية، 

املرجعية )ن ـ 3(.

من الوا�سح اأن هذه التدخالت تن�سب على الكثري من 

التقدير  التي �صت�صكل قاعدة لتح�صي التحكم يف  النقاط 

الت�سريعية  لالأحكام  وفقا  الت�سيري،  واإجراءات  امليزانياتي 

والتنظيمية املعمول بها.

ت�سوية  قانون  بن�ص  املتعلقة  االأ�سئلة  اإىل  التعر�ص  قبل 

امليزانية، يبدو يل اأنه من االأن�سب اأن اأرجع اإىل الت�ساوؤالت 

التي تخ�ص تطور الو�سعية االقت�سادية وكذا التطورات التي 

اأثرت يف �سوق املحروقات.

ويجدر اأن اأذكر باأن احلكومة تتابع بكل االهتمام الذي 

تقت�سيه و�سعية تطور الظروف االقت�سادية، مع عملها على 

حم�سر اجلل�سة العلنية الثالثة

املنعقدة يوم الإثنني 18 جمادى الأوىل 1436

املوافق 9 مار�ص 2015 )م�ساء(

الرئا�سة: ال�سيد احلاج العايب، نائب رئي�ص جمل�ص االأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�سيد وزير املالية؛

- ال�سيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية مكلف بامليزانية واال�ست�سراف؛

- ال�سيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة الواحدة

والدقيقة اخلم�سني زواًل
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حتديد مقاربة ا�ست�سرافية ال�ستباق كل التطورات املمكنة، 

مبا فيها تلك التي تت�سم ب�سلبية اأكرب.

بخ�سو�ص  يتميز  الذي  الداخلي،  ال�سياق  اإن  بالفعل، 

توفريات  ت�سكيل  خالل  من  خا�سة  االأخرية،  الع�سرية 

ت�سكيل  واإعادة  اخلارجية  الديون  من  واحلد  قوية،  عمومية 

وقدرته  االقت�ساد  �سمود  من  يقوي  ال�سرف،  احتياطات 

على امت�سا�ص ال�سدمات اخلارجية اإىل حد معني.

ويف جميع احلاالت فقد اأدجمت احلكومة يف �سيا�ستها 

تقلبات االأ�سواق كمعطى ثابت.

احلكومة  قامت  للتاأطري،  �سيناريوهات  و�سع  مت  وقد 

مبراجعتها، بناء على فر�سيات خمتلفة حول م�ستوى اأ�سعار 

النفط، مرتاوحة بني 90 و50 دوالرا للربميل، مبا يف ذلك 

اأ�سعار  انخفا�ص  من  يتاأتى  الذي  االأثر  لتقييم  حماكاة 

تلك  والداخلية خالل  اخلارجية  اإيراداتنا  على  املحروقات 

الفرتة.

وبناء على نتائج هذه املحاكاة، قررت احلكومة جملة من 

التدابري للحد من التاأثري ال�سلبي النخفا�ص تلك العائدات، 

وتدابري  ميزانياتية وجبائية من جهة،  بتدابري  االأمر  ويتعلق 

لرت�سيد التجارة اخلارجية من جهة اأخرى.

تراجع  خماطر  من  احلد  اأجل  ومن  ذلك،  على  عالوة 

لال�ستثمار،  العمومية  النفقات  انخفا�ص  ب�سبب  النمو 

بتمويل  لل�سماح  املمكنة  املجهودات  كل  الدولة  بذلت 

عرب  التجاري  املجال  �سمن  تندرج  التي  اال�ستثمارات 

�سوق راأ�ص املال.

ال�سلطات  بها  تقوم  التي  اال�ستباقية  االإجراءات  اإن 

النمو  ن�سبة  بتحقيق  ت�سمح  التدابري،  العمومية من خالل 

املتوقع، وذلك باإ�سراك قطاع ال�سوق يف خلق الرثوة الوطنية 

بكيفية دائمة.

اأن  اإىل  اأي�سا،  اأ�سري  اأن  اأود  املعلومات،  هذه  جانب  اإىل 

النتائج املحا�سبية لتنفيذ قانون املالية املتعلق بال�سنة املعنية 

املحا�سبة،  اعرتا�ص من جانب جمل�ص  اأي  تكن حمل  مل 

النقائ�ص  بع�ص  اأثار  قد  االأخري  هذا  اأن  من  الرغم  على 

االإدارية واالإجرائية اأو ذات طبيعة مماثلة.

ومن جهة اأخرى، جتدر االإ�سارة اإىل اأنه يف جمال متويل 

االقت�ساد، بذلت ال�ساحة امل�سرفية اجلزائرية جهودا كبرية، 

حيث و�سل منو متويل االقت�ساد ن�سبة 26٪ يف �سنة 2014 

البنوك  باأن  اجلميع  علم  يف  وليكن   ،2013 ب�سنة  مقارنة 

العمومية ت�ساهم يف ذلك بن�سبة ٪86.

�ست  ميثل  االقت�ساد  متويل  منو  باأن  االإ�سارة  جتدر  كما 

مرات ن�سبة منو الناجت الداخلي اخلام، وموجه بن�سبة تفوق 

70٪ لفائدة اال�ستثمار.
عدة  املوقر  جمل�سكم  اأع�ساء  تدخالت  تربز  كما 

ان�سغاالت، مت طرح البع�ص منها يف منا�سبات �سابقة، والتي 

التدخالت  هذه  وتتمحور  الالزمة،  بال�سروحات  حظيت 

ال�سيما حول امل�سائل التالية:

ـ تقلي�ص اأجل عر�ص قانون ت�سوية امليزانية باعتماد �سنة 

املرجع )ن ـ 1( عو�ص )ن ـ 3(.

 ،17 ـ   84 رقم  للقانون  وفقا   )3 ـ  )ن  املرجع  يطبق  ـ 

املتعلق بقوانني املالية، املعدل واملتمم.

ـ وعلى �سبيل املقارنة، فاإن املرجع املطبق يف هذا االإطار 

من قبل البلدان املتطورة هو املرجع )ن ـ 2(.

قانون  تقدمي  اأجل  بتقلي�ص  التكفل  �سيتم  ذلك،  مع  ـ 

التحديث  واأعمال  االإ�سالحات  اإطار  يف  امليزانية،  ت�سوية 

امليزانياتي  ال�سعيد  على  املالية،  وزارة  فيها  �سرعت  التي 

واملحا�سبي واجلبائي.

ـ وطبقا الأحكام املادتني 97 و68 من القانون رقم 84 ـ 

17 دائما، يرفق م�سروع قانون املالية، املودع يف اأجل اأق�ساه 
امليزانية. ت�سوية  املت�سمن  القانون  مب�سروع  �سبتمرب،   30

اأودعت  قد  احلكومة  باأن  التذكري  اأوّد  االإطار،  هذا  ويف 

م�سروع قانون ت�سوية امليزانية ل�سنة 2012 بتاريخ 15 �سبتمرب 

.2014
وفيما يخ�ص م�سروع القانون الع�سوي باأن احلكومة قد 

بتاريخ   2012 ل�سنة  امليزانية  ت�سوية  قانون  م�سروع  اأودعت 

.2014 �سبتمرب   15
بقوانني  املتعلق  الع�سوي  القانون  م�سروع  يخ�ص  وفيما 

املالية فهو قيد االإعداد.

فيما يخ�ص بع�ص النقائ�ص يف التقديرات امليزانياتية:

يجدر التذكري ـ اأوال ـ اأن التقديرات امليزانياتية تندرج 

يف االإطار االإجمايل ذي املدى املتو�سط، الذي ياأخذ بعني 

فيما  الالزمة،  املالية  الكربى  التوازنات  احرتام  االعتبار 

يخ�ص ا�ستمرارية قدرات الدولة ل�سمان التكفل باخلدمات 

العمومية.

على  اإعدادها  فيتم  امليزانياتية،  التقديرات  يخ�ص  فيما 

لكن  بال�سرف،  االآمرون  يقدمها  التي  االقرتاحات  اأ�سا�ص 
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مع االأخذ بعني االعتبار وترية ون�سبة ا�ستهالك االعتمادات 

يحددها  التي  واالأولويات  ال�سابقة،  لل�سنوات  املمنوحة 

برامج احلكومة، وكذا خ�سو�سيات طرق ت�سيري االعتمادات 

املتعلقة ببع�ص االأعمال املقرتحة.

ومع ذلك، ميكن لبع�ص الو�سعيات غري املتوقعة اأن تدخل 

خالل ال�سنة وتفر�ص التكفل بها ويتم اللجوء يف هذه احلالة 

اإىل ميزانية االأعباء امل�سرتكة التي متثل احتياطاتها املجمعة 

اإجراًء وقائيا للتغطية املالية للو�سعيات من هذا النوع.

الإجراء  وفقا  امل�سرتكة  االأعباء  ميزانية  ت�سيري  تنفيذ  يتم 

 ،17 ـ   84 رقم  القانون  مبوجب  عليها  املن�سو�ص  امليزانية، 

املتعلق بقوانني املالية.

اإعادة تقييم  فيما يخ�ص اجلباية، فقد مت التو�سيح، كون 

النفقات  تعديالت  بعد  مبا�سرة  تتم  اجلبائية،  التقديرات 

اقت�سى  كلما  الت�سحيحات،  اإجراء  ويتم  للدولة  امليزانياتية 

االأمر ذلك مبوجب قانون املالية.

قانون  توقعات  بني  االإيرادات  يف  الزيادة  فاإن  وهكذا، 

اأي   ،2012 ل�سنة  التكميلي  املالية  وقانون  االأويل  املالية 

زيادة  طريق  عن  عليها  احل�سول  مت  دينار،  مليار   13.43 بـ 

توقعات االإيرادات اجلبائية بـ 55.99 مليار دينار وانخفا�ص 

االإيرادات من اجلباية البرتولية بـ 42.56 مليار دينار.

فيما يخ�ص البواقي للتح�سيل يف املجال اجلبائي:

غاية  اإىل  املجمعة  للتح�سيل  البواقي  بلغت 

2012/12/31، ماقيمته 9084 مليار دينار، وتت�سكل  من 
العوائد اجلبائية التي بلغت 2373 مليار دينار،  متثل تراكم 

الذي ميثل  6711 مليار دينار  25 �سنة، ومبلغ  الديون ملدة 

اأ�سا�سا الغرامات الق�سائية.

طرف  من  تكفل  مو�سوع  املعنية  الغرامات  وت�سكل 

امل�سالح اجلبائية التي توا�سل متابعة التح�سيل الق�سري من 

خالل:

ـ اإعداد ت�سخريات باحلب�ص؛

ـ حماولة حجز اأمالك عقارية ميلكها املدانون.

ـ وهكذا فقد مت القيام بـ 823.467 عملية ق�سرية يف �سنة 

.2012
ت�ستغرق  الق�سائية  الغرامات  حت�سيل  اإجراءات  اأن  اإال 

وقتا طويال، وتت�سم بالتعقيد، كما اأن هذه ال�سعوبات تزداد 

يف حالتي حب�ص املعني اأو فراره.

تعليق، يف  التح�سيل حمل  عمليات  تكون  ما  غالبا  ثم 

بال�سريبة، م�ستفيدين من وقف  اإجرائها �سد معنيني  حالة 

قانوين لتنفيذ الدفع، وذلك اإىل غاية النطق بالقرار النهائي 

لالإدارة.

رخ�ست  الق�سري،  التح�سيل  اإجراءات  عن  وف�سال 

ملوؤ�س�سات  جبائية  ديون  جدولة  اإعادة  العمومية  ال�سلطات 

عمومية وخا�سة، تواجه �سعوبات مالية، باالإ�سافة لقرارات 

تتعلق بتطهري الديون اجلبائية للموؤ�س�سات العمومية.

2012 واملادة  املالية  51 من قانون  لذلك، ووفقا للمادة 

للمكلفني  ت�سهيالت  منحت   ،2013 املالية  قانون  من   18
الكلي               امل�سح  مقابل  اجلبائية  الديون  لت�سديد  بال�سريبة 

اإجراء  و�سع  مت  كما  التح�سيل،  لغرامات  اجلزئي  اأو 

لتخفي�سات م�سروطة، متنح للمكلف بال�سريبة اإمكانية و�سع 

حد الأي نزاع جبائي.

املالحظات  االعتبار  بعني  واأخذا  اأخرى،  ناحية  من 

التح�سيل،  فيما يخ�ص  املحا�سبة  امل�ساغة من قبل جمل�ص 

جتدر االإ�سارة اإىل اأنه اإ�سافة اإىل االأعمال التي �سرعت فيها 

بع�ص  اتخاذ  مت  فقد  امل�سالح،  حتديث  اإطار  يف  املالية  وزارة 

االأحكام من اأجل التكفل االأمثل بت�سيري حت�سيل ال�سريبة.

باالإ�سافة  ال�سريبة،  دافعي  بني  التفرقة  مبداإ  تنفيذ  اإن 

اإعالمي  بنظام  مرتبطة  وعملية  حديثة  هياكل  اإقامة  اإىل 

ناجع، �سي�سمح حتما بتحقيق نتائج اأكرث اإيجابية من حيث 

التح�سيل.

القيام  ميكن  ال  اأنه  اإىل  التنبيه  يجب  االأحوال،  كل  يف 

بالتغيريات الهيكلية على م�ستوى االإدارة اجلبائية اإاّل ب�سفة 

تدريجية.

وكذلك احلال بالن�سبة ملراكز ال�سرائب واملراكز اجلوارية 

لل�سرائب، فانطالقا من مرحلة الدرا�سات اإىل غاية اال�ستالم 

النهائي لهذه الهياكل اجلديدة، يجب على االإدارة اجلبائية 

يف  املتوفرة  االإجناز  واإمكانية  االإدارية  البيئة  مع  تتكيف  اأن 

اجلزائر.

ت�سمح جمهودات تنويع االقت�ساد بارتفاع هذا النوع من 

االإيرادات.

لقد �سمحت االإجراءات املتخذة مع ذلك بتطور املوارد 

اإىل   2010 �سنة  دينار  مليار   1555 من  مرت  التي  العادية 

.2012 �سنة  دينار  مليار   2.285
مكافحة التهريب والغ�ص اجلبائيني:

ت�سكل تدابري مكافحة الغ�ص والتهرب اجلبائيني اأولوية 
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بالن�سبة لل�سلطات العمومية.

اجلبائية  االإدارة  املتخذة من طرف  التدابري  ومن �سمن 

اال�سرتاتيجية  التوجهات  حتديد  اإىل  ي�سار  ال�سدد،  هذا  يف 

للرقابة اجلبائية، والتي تتمثل يف:

دافعي  ت�سرفات  اإىل  بالنظر  االإدارة،  اإمكانيات  اأقلمة  ـ 

ال�سريبة، وذلك باإدخال وظيفة »ت�سيري املخاطر« �سمن م�سار 

اإعداد برامج الرقابات اجلبائية. 

ـ م�ساعفة عدد املراقبني اجلبائيني واإعادة توجيه الرقابة 

على البيانات التي تقام لدى امل�سالح اجلبائية.

مثل  جديدة  اإجراءات  باإدخال  التدخالت  تكثيف  ـ 

الرقابة الظرفية.

ـ متابعة امللفات ذات االأهمية الق�سوى اأو ذات املخاطر.

القطاعات  بني  التعاون  تدعيم  مت  اأخرى،  جهة  من  ـ 

االأخرى  وامل�سالح  لل�سرائب  العامة  املديرية  بني  الرابطة 

لل�سجل  الوطني  واملركز  الغ�ص، كاجلمارك  املكلفة مبكافحة 

التجاري وامل�سالح االأخرى املكلفة مبحاربة تبيي�ص االأموال 

وكذا بنك اجلزائر.

منتظمة  ب�سفة  ا�ستعمال  يتم  الدويل،  ال�سعيد  وعلى  ـ 

اجلزائر  مع  وقعت  التي  الدول  مع  املعلومات  تبادل  اإجراء 

اتفاقيات تعاون جبائي.

كتعميم  اإ�سافية،  اإجراءات  اإدخال  يجب  اأنه  غري  ـ 

ا�ستعمال و�سائل الدفع احلديثة وفر�ص الفوترة يف التعامالت 

التجارية.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة االأع�ساء،

حول اللجوء اإىل اإعادة التقييم:

ميكن لعملية اإعادة تقييم م�سروع ما، اأن تكون ناجتة عن 

منها،  البع�ص  توقع  باالإمكان  لي�ص  خارجية،  عوامل  عدة 

مثل:

وتلك  املناق�سات  عن  الناجمة  التكاليف  بني  الفرق  ـ 

التي حتددها درا�سات الن�سج واملبلغة حني ت�سجيل امل�سروع،

ـ نق�ص يف اإن�ساج امل�سروع، ناجت عن قلة مكاتب الدرا�سات،

التجهيزات  ا�سترياد  اإطار  اأ�سعار ال�سرف يف  ـ تقلبات 

اأو املواد االأولية.

ـ تعديل امل�سمون املادي للم�سروع اأو اإعادة هيكلته،

ـ اإجناز اأ�سغال تكميلية.

عر�ص  اأثناء  امل�ساغة  للمالحظات  ومراعاة  اأنه،  غري 

اأجل  من  تدابري  اتخاذ  مت  امليزانية،  ت�سوية  قوانني  خمتلف 

حتكم اأح�سن يف برجمة م�ساريع التجهيز العمومي؛ وبالتايل 

ح�سر عمليات اإعادة التقييم يف احلاالت التي تربرها فقط، 

ويتعلق االأمر ال�سيما بـ:

ـ اإخ�ساع ت�سجيل امل�ساريع لدرا�سة الن�سج،

على  للت�سديق  الكربى  امل�ساريع  ت�سجيل  اإخ�ساع  ـ 

درا�سات الن�سج من طرف ال�سندوق الوطني للتجهيز من 

،)C.N.E.D( اأجل التنمية

اال�ستثمار،  ملدونة  �سنوات(   5 )كل  الدوري  التطهري  ـ 

فيها                   ال�سروع  يتم  مل  التي  العمليات  �سحب  طريق  عن 

اأو العمليات التي مل تثبت مالءمتها،

ـ التحرير باالأق�صاط للموارد املتوقعة، فيما يخ�ص النفقات 

ا�ستعمال  وح�سائل  التربيرات  اأ�سا�ص  على   املال،  براأ�ص 

االعتمادات ال�سابقة،

للنفقات  بالن�سبة  البلديات  اإىل  امل�سبقة  الرقابة  تو�سيع  ـ 

املخ�س�سة،

اخلدمة  تبعات  وثائق  باإرفاق  بال�سرف  االآمرين  اإلزام  ـ 

مبينا  العامة،  ال�صروط  دفرت  تقدمي  خالل  من  العمومية، 

االلتزامات املفرو�سة على املوؤ�س�سات العمومية ذات الطابع 

ال�سناعي والتجاري وترجمتها ماليا.

حت�سني الرقابة من خالل:

وتقييم  ومتابعة  منح  يف  بال�سرف  االآمرين  م�ساركة  ـ 

طرف  من  املنفذة  العمومية،  اخلدمة  تبعات  ومراقبة 

املوؤ�س�سات التي حتت الو�ساية؛

ـ اإخ�ساع تخ�سي�ص تبعات اخلدمة العمومية اإىل اإعداد 

التقرير، امل�سادق عليه من قبل حمافظ احل�سابات للموؤ�س�سة 

املعنية.

اإعادة  عمليات  بتخفي�ص  املتخذة  التدابري  �سمحت  ـ 

حجم  تخفي�ص  مت  اإذ  معترب،  ب�سكل  املايل  واأثرها  التقييم 

اإعادة التقييم من 1.113 مليار دج يف �سنة 2007 اإىل 588 

وهو   ،٪47 يقارب  بتخفي�ص  اأي   ،2012 �سنة  مليار دج يف 

املجهود الذي يتوا�سل اإىل غاية اليوم.

بالن�سبة للتاأخر يف انطالق امل�ساريع:

ا�ستهالك  �سعف  يف  تت�سبب  التي  الو�سعية  هذه  اإن 

االعتمادات، ترجع اأ�سا�سا اإىل:

ـ بطء يف االإجراءات التنظيمية املتعلقة بتوفري االأرا�سي، 

املخ�س�سة الإجناز امل�ساريع وغياب االأوعية، ال�سيما يف املدن 
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الكربى.

ـ بطء يف االإجراءات املقررة يف التنظيم املتعلق بال�سفقات 

العمومية.

ـ نق�ص يف اإن�ساج امل�ساريع التي تت�سبب غالبا يف تغيري 

م�سمونها املادي.

ـ نق�ص مكاتب الدرا�سات املخت�سة يف بع�ص املجاالت.

ـ عدم جدوى املناق�سات، الناجت يف معظم االأحيان، عن 

نق�ص ال�سركات التي متلك الو�سائل الالزمة الإجناز امل�ساريع 

ال�سخمة.

الو�سعيات  هذه  تتعلق  االعتمادات:  جتاوز  حول 

جتاوزها  وترخي�ص  توقع  يتم  التقييمية، حيث  باالعتمادات 

مبوجب املواد 27، 28 و29 من القانون رقم 84ـ  17، املتعلق 

بقوانني املالية، وتطبق هذه االأحكام على الدين العمومي 

على  وكذا  الدولة  عاتق  على  هي  التي  واملعا�سات  واملنح 

امل�ساريف الق�سائية وتعوي�ص االأ�سرار املدنية.

التخ�سي�سات  اإحلاقات االعتمادات وتعديل  بخ�سو�ص 

امليزانياتية، امل�سادق عليها مبوجب قانون املالية:

اإن هذه االإحلاقات والتعديالت، التي تطراأ على االأعباء 

امل�سرتكة، تتم وفقا الأحكام القانون 84ـ  17، املتعلق بقوانني 

املالية، وتف�سر اأ�سا�سا من خالل:

ـ تغطية النفقات اال�ستثنائية التي ال ميكن حتديد مبالغها 

بدقة حني اإعداد قانون املالية.

رقم     املر�سوم  مبوجب  املن�ساأ  التعوي�سي  النظام  تطبيق  ـ 

.235 ـ   11
ـ بع�ص النقائ�ص يف اإعداد التقديرات امليزانياتية من قبل 

االآمرين بال�سرف.

املالية  ال�سنة  خالل  بال�سرف،  االآمرين  بع�ص  تبليغ  ـ 

الهياكل  ت�سيري  بو�سائل  خ�سو�سا  املتعلقة  باالحتياجات 

املن�ساأة حديثا.

فوج  ت�سكيل  مت  فقد  العمومية،  لل�سفقات  بالن�سبة  ـ 

عمل، �سيقدم عن قريب النتائج التي يخل�ص اإليها.

بخ�سو�ص عقلنة النفقات: فقد مت ت�سجيل عدة نقائ�ص يف 

هذا املجال، لكن هذه النقائ�ص التي الت�سكل اختال�سات، 

تدابري  مو�سوع  وهي  املنا�سب  الوقت  يف  ت�سجيلها  فيتم 

تهدف اإىل تقلي�سها تدريجيا.

فيما يخ�ص منا�سب العمل ال�ساغرة: مهما كانت طبيعة 

ديناميكية  �سمن  بال�سرورة  تندرج  فهي  املنهجة،  الت�سيري 

على  االإحالة  اإىل  تعود  ال�سغل،  منا�سب  بحركية  ترتبط 

والتنازالت  واالنتدابات  والتوظيفات  والوفيات  التقاعد 

كل  يف  ال�سغل  ملنا�سب  متجددة  بوفرة  يرتجم  مما  ...اإلخ، 

وقت.

يعترب  الذي  ال�ساغرة  العمل  منا�سب  عدد  يخ�ص  فيما 

هذه  تف�سر   ،)142.000( املحا�سبة  جمل�ص  قبل  من  هاما 

الو�سعية اأ�سا�سا من خالل:

ـ نق�ص املرت�سحني يف التخ�س�سات التي ت�سجل عجزا.

ـ اإن�سحاب املرت�سحني بعد قبولهم يف م�سابقات التوظيف.

النهائي  الرحيل  الناجت عن  امليزانياتية  املنا�سب  ـ �سغور 

)االإحالة  املوؤقت  الرحيل  وعن  ا�ستقالة...(  وفاة،  )تقاعد، 

على اال�ستيداع، انتداب...(.

ـ تخ�سي�ص املنا�سب لفائدة املوظفني الذين متت ترقيتهم 

من�سب  يف  تر�سيمهم  قبل  امل�سبق  بالتكوين  واملعنيني 

اال�ستقبال.

الت�سيري للموارد  اآجال امل�سادقة على خمططات  ـ طول 

الب�سرية واإجراءات التوظيف.

ويف كل االأحوال، فاإن هذه الو�صعية ترتتب عن ن�صاط 

حيوي، يطبع ب�سفة عادية ومنتظمة فرع �سوق العمل التابع 

تعليمة  اإىل  اأخريا  االإ�سارة  جتدر  كما  العمومية،  للوظيفة 

التوظيف  �صروط  حت�صي  اإىل  الرامية  االأول،  الوزير  ال�صيد 

ب�سفة عامة.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة االأع�ساء،

لقد  اخلا�ص:  التخ�سي�ص  ح�سابات  لتطهري  بالن�سبة 

وكذا من  االأع�ساء  وال�سادة  ال�سيدات  تكررت، من طرف 

طرف جمل�ص املحا�سبة، مالحظة كرثة ح�سابات التخ�سي�ص 

هذه  م�ستوى  على  العمومية  ال�سناديق  وجتميد  اخلا�ص 

احل�سابات وكذا متويلها اأ�سا�سا من موارد ميزانياتية.

واإجابة عن هذا االن�سغال، مع االإ�سارة اإىل اأن ح�سابات 

التخ�سي�ص اخلا�ص يتم فتحها وقفلها مبوجب قوانني املالية، 

�سنة  منذ  احل�سابات  لهذه  تطهري  ال�سروع يف عملية  فقد مت 

املالية  قانون  مبوجب  ا�ستمرت  التي  العملية  وهي   ،2010
ل�سنة 2015.

ح�سابات  عدد  بتقلي�ص  االأوىل  التدابري  �سمحت  لقد 

 27 2011 اإىل  75 ح�سابا يف �سنة  التخ�سي�ص اخلا�ص من 

يف 2013.
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 ،2015 ل�سنة  املالية  قانون  يف  املدرجة  االقرتاحات  اأما 

فتخف�ص العدد اإىل 55 ح�سابا.

كما اأن هناك اأحكاما اأخرى متت امل�سادقة عليها يف قانون 

املالية ل�سنة 2015، تتعلق بـ:

الثبوتية  الوثائق  لتقدمي  املوارد  اأق�صاط  منح  اإخ�صاع  ـ 

وتقارير ا�ستعمال االعتمادات املمنوحة �سلفا.

لت�سيري  املوجهة  اخلا�ص،  التخ�سي�ص  ح�سابات  اإقفال  ـ 

اأحداث ظرفية بعد �سنتني )02( من تاريخ االإقفال النهائي 

وتقدمي احل�سيلة، و�سب ر�سيدها يف ح�ساب  لهذا احلدث 

ناجت اخلزينة.

ـ االإقفال التلقائي للح�سابات التي مل تعمل خالل فرتة 

ثالث )03( �سنوات متتالية، باالإ�سافة اإىل تلك التي متول 

و�سب  امليزانية،  موارد  طريق  عن  وكليا  ح�سريا  عملياتها 

املوجهة  تلك  با�ستثناء  اخلزينة،  ناجت  ح�ساب  يف  ر�سيدها 

ذات  والعمليات  العمومية  اال�ستثمارات  عمليات  لتنفيذ 

الطابع الدائم اأو املفاجئ.

غري اأنه يتم منح اأجل �سنة لالآمرين بال�سرف، لتمكينهم 

من اأخذ االحتياطات الالزمة قبل تنفيذ هذه التدابري.

فيما يتعلق باالإبقاء على ح�سابي التخ�سي�ص اخلا�ص رقم 

302 املعنون »تعوي�ص ب�سدد االأمالك املر�سودة لل�سندوق 
املعنون   ،302 ـ   129 ورقم  الزراعية«  للثورة  الوطني 

تلم�سان  مهرجان  وتنظيم  لتح�سري  الوطني  »ال�سندوق 

عا�سمة الثقافة االإ�سالمية 2011«، فيربر ذلك بوجود باق 

للت�سفية.

ح�سابات  م�ستوى  على  املوارد  تعبئة  يخ�ص  وفيما 

التخ�سي�ص اخلا�ص، جتدر االإ�سارة اإىل اأنه من اإجمايل مبلغ 

مت   ،2012/12/31 غاية  اإىل  مرتاكم  دج  مليار   15.216
م�ستوى  على   )٪87( اأي  دج  مليار   3.252 مبلغ  ت�سجيل 

�سبعة )07( ح�سابات التخ�سي�ص اخلا�ص، مبا فيها �سندوق 

اال�سرتاتيجي  ال�سندوق  ميثل  الذي  االإيرادات  �سبط 

وح�سابات   ،)٪52( اأي  دج،  مليار   7.917 وفيه  لل�سبط، 

اال�ستثمار  لربنامج  املكر�سة  اخلم�سة  اخلا�ص  التخ�سي�ص 

العمومي وفيها 4.842 مليار دج، اأي )31.82٪( و�سندوق 

ت�سامن اجلماعات املحلية وفيه 493 مليار دج.

متثل ح�سابات التخ�سي�ص اخلا�ص الـ 27 املتبقية ر�سيدا 

اإجماليا بـ 1.964 مليار دج.

ح�سابات  يف  امل�سجلة  االعتمادات  لتنفيذ  بالن�سبة 

نف�ص  اإىل  االأخرية  هذه  تخ�سع  اخلا�ص،  التخ�سي�ص 

اأمني  ورقابة  املالية  )الرقابة  للرقابة  التنظيمية  االإجراءات 

اخلزينة( املطبق على العمليات امليزانياتية.

جمل�ص  لرقابة  منتظمة  ب�سفة  احل�سابات  هذه  تخ�سع 

املحا�سبة.

وفيما يتعلق باللجوء اإىل �سندوق االإيرادات وت�سيريه:

فتحه  مت  خا�ص،  تخ�سي�ص  بح�ساب  يتعلق  االأمر  اإن 

اأمني  لدى   2000 ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون  مبوجب 

اخلزينة الرئي�سية، حيث ال ي�ستفيد هذا ال�سندوق من اأي 

تخ�سي�ص ميزانياتي، اإذ يتم متويله من خالل فائ�ص اجلباية 

املالية  قانون  يقرر  الذي  املبلغ  بعد جتاوز  امل�سجل  البرتولية، 

تقييده يف امليزانية العامة للدولة.

وطبقا للتنظيم املعمول به، يتم اللجوء اإىل هذا ال�سندوق 

لتغطية ثالث فئات من النفقات:

ـ عجز اخلزينة،

ـ ت�سبيق دفع الدين العمومي،

ـ العجز الناجت عن تنفيذ قانون املالية.

الكيفيات  ح�سب  احل�ساب  هذا  ومراقبة  ت�سيري  يتم 

التالية:

ـ مديرية كربيات املوؤ�س�سات،

ـ املديرية العامة للخزينة،

ـ املديرية العامة للمحا�سبة.

مليار   1535 بلغ  الذي  البرتولية  فائ�ص اجلباية  اإن مبلغ 

دفع  مو�سوع  كان   ،2012 دي�سمرب   31 يف  املعاين  دينار، 

لفائدة ح�ساب االإيداع للخزينة العمومية على م�ستوى بنك 

اجلزائر كما يلي:

ـ 247 مليار دينار خالل �سنة 2012؛

بعد وقف احل�سابات،  دينار،  مليار   2288 اأي  والباقي  ـ 

ويتكرر  به  معمول  اإجراء  وهو   ،2013 جانفي  �سهر  خالل 

كل �سنة.

ال�سيد رئي�ص اجلل�سة،

ال�سيدات وال�سادة االأع�ساء،

باأن  علما  املوقر  املجل�ص  هذا  اأحيط  اأن  النهاية  يف  اأود 

تو�سيات جمل�ص املحا�سبة واأع�ساء الربملان ت�سكل مو�سوع 

اإىل  هنا  االإ�سارة  وجتدر  احلكومة،  طرف  من  خا�ص  اهتمام 

وبناء   ،2012 �سنة  بعنوان  املحا�سبة  لتقرير جمل�ص  تبعا  اأنه 

الوزير  ال�سيد  طلب  اجلمهورية،  رئي�ص  فخامة  تعليمة  على 
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االأول من جمموع الدوائر الوزارية، االإجابة عن مالحظات 

واإعالمه،  الدولة  مليزانية  ت�سيريهم  يخ�ص  فيما  الهيئة  هذه 

باالأعمال التي مت ال�سروع فيها، لتدارك النقائ�ص واملخالفات 

امل�سجلة.

اأمتنى اأن اأكون قد اأجبت عن اأغلب االأ�سئلة املطروحة، 

ال�سيدات  ت�سرف  حتت  املالية  وزارة  اأن  للجميع  واأوؤكد 

التي  املعلومات  للمزيد من  االأمة،  اأع�ساء جمل�ص  وال�سادة 

تهمهم ويرونها �سرورية فيما يخ�ص القطاع.

عليكم  وال�سالم  االإ�سغاء،  كرم  على  اجلميع  اأ�سكر 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ممثل  الوزير،  لل�سيد  �سكرا  اجلل�سة:  رئي�ص  ال�سيد 

احلكومة، على عر�سه مل�سروع القانون وكذا ردوده.

ال�سكر مو�سول اأي�سا اإىل رئي�ص واأع�ساء اللجنة املخت�سة 

الإثراء  املتدخلني،  االأع�ساء  كافة  واإىل  املقدم،  العمل  على 

النقا�ص العام حول م�سمون م�سروع القانون.

ن�ستاأنف اأ�سغالنا غدا الثالثاء، اإن �ساء اهلل، على ال�ساعة 

التا�سعة والن�سف �سباحا، لتقدمي ومناق�سة م�سروع القانون 

الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01 ـ 11، واملتعلق بال�سيد 

البحري وتربية املائيات.

�سكرا لكم جميعا واجلل�سة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الثانية

والدقيقة اخلام�سة والع�سرين زوال 
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اإىل ال�سيد معايل وزير ال�سكن والعمران واملدينة

طبقا الأحكام املادة 143 من الد�ستور، واملادتني 68 و71 

من القانون الع�سوي رقم 99ـ02، املوؤرخ يف 08 مار�ص 1999، 

الذي يحدد تنظيم املجل�ص ال�سعبي الوطني وجمل�ص االأمة، 

احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 

ي�سرفني اأن اأطرح على معاليكم �سوؤاال كتابيا التايل ن�سه:

معايل الوزير،

طبقا لتعليمات معايل الوزير االأول، بخ�سو�ص تخ�سي�ص 

امليدانية  زيارته  خالل  ب�سار،  والية  ملواطني  اأر�سية  قطع 

للوالية �سنة 2013.

فعال �سرعت ال�سلطات الوالئية بتوزيع وتخ�سي�ص قطع 

اأر�سية بالتجزئة على امل�ستفيدين، لكن العملية عرفت عدة 

م�ساكل وعراقيل اعرت�ست هوؤالء امل�ستفيدين منها:

لثمن  وت�سديدهم  اإدارية  �سهادة  على  ح�سولهم  ـ 

االأر�سية  القطعة  هاته  يجدوا  مل  لكنهم  االأر�سية،  القطعة 

القطعة  رقم  على  ح�سولهم  من  الرغم  على  امليدان،  على 

اأ�سال  الورق، لكنها غري موجودة  وم�ساحتها وموقعها على 

كل  يتنقل  املواطن  اأ�سبح  حيث  العمراين،  املخطط  يف 

الدرا�سات املكلف  العقارية ومكتب  الوكالة  يوم بني مدير 

بالعملية، لكن دون جدوى حلد االآن.

االأر�سية  القطع  على  حت�سلت  اأخرى  فئة  وهنالك  ـ 

بالتجزئة من قبل الوكالة الوالئية لوالية ب�سار، لكنها منعت 

املحددة  االآجال  انق�ساء  بحجة  القطعة،  ثمن  ت�سديد  من 

امل�ستفيدين  �سفوف  يف  كبريا  ا�ستياًء  خلق  مما  للت�سديد، 

ال�سلطات  قبل  من  احلل  ينتظر  املربر  غري  احلرمان  وهذا 

الوالئية.

ـ وهنالك فئة حت�سلت على قطع اأر�سية غري �ساحلة للبناء 

ومل يتمكن اأ�سحابها من تغيريها، بحجة عدم وجود اأماكن 

اأخرى ح�سب ت�سريحات مدير الوكالة.

واأمام هذه الوقائع واحلقائق التي تدل على م�ستوى احلقرة 

من  الرغم  على  املعنيني،  قبل  من  والالمباالة  والتهمي�ص 

االأول  والوزير  رئي�ص اجلمهورية  وتعليمات فخامة  توجيهات 

بالتكفل واالهتمام بهوؤالء املواطنني لكن الواقع غري ذلك.

معايل الوزير،

على �سوء هذه املعطيات واحلاالت، بناء على �سكاوي 

اتخاذها  الواجب  االإجراءات  هي  ما  امل�ستفيدين،  هوؤالء 

لت�سوية تلك االإجراءات التع�سفية جتاه هوؤالء املواطنني؟ مع 

اإيفاد جلنة للتحقيق يف هذه املخالفات على م�ستوى الوكالة 

العقارية لوالية ب�سار.

اجلزائر، يف 10 ماي 2015

ح�سني �سعيدي

ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

ال�سيد الع�سو الفا�سل،

من خالل اإر�سالكم امل�سار اإليه يف املرجع اأعاله، تف�سلتم 

بطرح �سوؤال كتابي يتعلق بعمليات جتزئات القطع االأر�سية 

اأنها تعرف عدة  اإىل  اأ�سرمت  والتي  ب�سار  على م�ستوى والية 

م�ساكل وعراقيل يف جت�سيدها.

ردا على �سوؤالكم، ي�سرفني اإحاطتكم علما باأن عمليات 

والعمران  ال�سكن  وزارة  اخت�سا�ص  من  لي�ست  التجزئات 

واملدينة، بل تدخل �سمن املهام املنوطة بالوكاالت العقارية 

وزارة  اإ�سراف  حتت  مو�سوعة  بدورها  التي  للوالية  التابعة 

الداخلية واجلماعات املحلية.

مهما يكن من اأمر، فاإنني األفت انتباهكم اإىل اأن عمليات 

اإن�ساء التجزئات تخ�سع لرخ�ص التجزئة التي ت�سمح بتحديد 

وترقيم هذه التجزئات، مما ي�سهل على اأي م�ستفيد التعرف 

عليها واأنه ال ميكن منح هذه التجزئات اأو توزيعها دون وجود 

لرخ�ص التجزئة.

اإنطالقا مما �سبق، فاإنني اأدعوكم اإىل اإخطار الوايل املخت�ص 

اإقليميا، ق�سد االإ�سراع يف االإجراءات املتعلقة بهذه امل�ساألة.

ملحق

�سوؤالن كتابيان
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عبارات  فائق  بقبول  الفا�سل،  الع�سو  ال�سيد  تف�سلوا، 

التقدير.

اجلزائر، يف 8 جويلية 2015

عبد املجيد تبون

وزير ال�سكن والعمران واملدينة

ال�سيد عمار طيب ـ   2
    ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد معايل وزير العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي

 ،68 واملواد  الد�ستور،  من   143 املادة  الأحكام  طبقا 

 08 املوؤرخ يف  99ـ02،  رقم  الع�سوي  القانون  72 و73 من 
مار�ص 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�ص ال�سعبي الوطني 

بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما،  االأمة  وجمل�ص 

وبني احلكومة، ي�سرفني اأن اأر�سل اإىل �سيادتكم ن�ص ال�سوؤال 

الكتابي االآتي:

عالوة  من  امل�ستفيدين  املحليني  املنتخبني  بع�ص  يرى 

االنتداب، يف اإطار اأحكام املر�سوم التنفيذي رقم 91/13، 

انتداب  �صروط  يحدد  الذي   ،2013 فرباير   25 يف  املوؤرخ 

يف  اإجحافا  لهم،  املمنوحة  والعالوة  املحليني  املنتخبني 

املر�سوم  من   11 املادة  بتطبيق  يتعلق  فيما  ال�سيما  حقهم، 

املذكور، الذي ين�ص �سراحة اأن احت�ساب اال�سرتاكات يف 

جمال ال�سمان االجتماعي والتقاعد يخ�سع الأحكام النظام 

الذي كانوا ينت�سبون اإليه عند تاريخ انتخابهم والتي تكون 

م�ساوية لال�سرتاكات املنجزة على اأ�سا�ص الراتب اأو االأجر 

يف من�سب العمل االأ�سلي.

�سوؤايل معايل الوزير هو:

ملاذا ال يتم اإعادة النظر يف هذه ال�سيغة، بحيث حتت�سب 

اال�سرتاكات من العالوة املمنوحة، يف اإطار املر�سوم املذكور 

تليق  تقاعد  ملنحة  و�سمانا  للمنتخبني  حتفيزا  وهذا  اأعاله، 

باملجهودات املبذولة من طرفهم خالل العهدة؟

لكم مني، �سيدي الوزير، فائق التقدير واالمتنان.

اجلزائر، يف 27 ماي 2015

عمار طيب

ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

الذي  باملو�سوع  املتعلق  الكتابي  �سوؤالكم  على  ردا 

تف�سلتم بطرحه، ي�سرفني اأن اأوافيكم بعنا�سر املعلومات حول 

ان�سغال املنتخبني املحليني امل�ستفيدين من عالوة االنتداب 

بخ�سو�ص احت�ساب ا�سرتاكات ال�سمان االجتماعي.

13ـ91،  رقم  املر�سوم  اأحكام  اأن  التذكري  يجدر  بداية، 

انتداب  �صروط  يحدد  الذي   ،2013 فرباير   25 يف  املوؤرخ 

باأنه  تن�ص  لهم،  املمنوحة  والعالوات  املحليني  املنتخبني 
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فيها  مبا  االجتماعي،  ال�سمان  با�سرتاكات  التكفل  يجب 

خ�سوعهم  ا�ستمرارية  مبداإ  على  بالتقاعد،  املتعلقة  تلك 

عند  له  ينت�سبون  كانوا  الذي  االجتماعي  ال�سمان  لنظام 

تاريخ انتخابهم، مع االإبقاء على نف�ص اال�سرتاكات املنجرة 

على اأ�سا�ص الراتب اأو االأجر يف من�سب العمل االأ�سلي.

كما تن�ص هذه االأحكام اأي�سا على مبداإ ت�ساوي العالوة 

املدفوعة للمنتخب املحلي، مع الراتب ال�سهري الذي كان 

حالة       يف  وهذا  انتخابه؛  قبل  االأ�سلي  من�سبه  يف  يتقا�ساه 

ما اإذا كان مبلغ العالوة اأقل من الراتب اأو االأجر.

اإن هذه االأحكام من �ساأنها اأن ت�سمن للمنتخب املحلي 

املكت�سب  باحلق  االحتفاظ  االنتداب  عالوة  من  امل�ستفيد 

بالن�سبة ملداخليه وتغطيته االجتماعية.

يتقا�سى  التي  احلاالت  بع�ص  هناك  تكون  قد  اأنه،  غري 

فيها املنتخب املحلي عالوة االنتداب يفوق مبلغها الراتب 

االأ�سلي اأو االأجر، مما يوؤدي اإىل طلب اعتماد مبلغ العالوة 

كاأ�سا�ص لال�سرتاك يف ال�سمان االجتماعي، ق�سد احت�سابه 

يف اإطار التقاعد،  اإال اأن هذه امل�ساألة مل يتطرق لها املر�سوم 

التنفيذي رقم 13ـ91 املذكور اأعاله.

وزارة  ممثل  قبل  من  عر�سها  �سيتم  باأنه  اأعلمكم  وعليه، 

العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي على اللجنة الوزارية 

املحليني  املنتخبني  ان�سغاالت  بدرا�سة  املكلفة  امل�سرتكة، 

املجال�ص  �سمن  دائمة،  ب�سفة  وظائفهم  ميار�سون  الذين 

املديرية  لدى  تاأ�سي�سها  مت  التي  والوالئية،  البلدية  ال�سعبية 

العامة للوظيفة العمومية واالإ�سالح االإداري، وذلك خالل 

االن�سغال  بهذا  التكفل  حماولة  بغر�ص  املقبل،  اجتماعها 

واإيجاد احللول املنا�سبة له.

وتقبلوا، ال�سيد الع�سو املحرتم، فائق التقدير واالحرتام.

اجلزائر، يف 8 جويلية 2015

حممد الغازي

وزير العمل والت�سغيل 

وال�سمان الجتماعي
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