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 مداخلة مجموعة تحالف الوسط  

 بخصوص مناقشة مشروع ق انون المالية  

 6102برسم سنة  
 

 :الس يد الرئيس 

البد أ ن أ وجه  ابدئ ذي بدء ، وكعاديت لك س نة مبناس بة مناقشة مرشوع قانون املالية ، 

الشكر اجلزيل اىل الس يدين الوزيرين وكذا مسؤويل وأ طر وزارة الاقتصاد واملالية عىل اجملهودات 

من املعلومات هذا المك الهائل للس يدات والسادة النواب هتيئي ال اليت ما فتئوا يبذلوهنا يف اعداد و 

ذه التفاصيل اليت حتتاج اىل والواثئق اليت تصاحب مرشوع قانون املالية وتدقق يف تفاصيهل ، ه

 .وقت أ طول من الوقت اخملصص لها قانوان لفهمها واستيعاب تفاصيلها

 

 :  الس يد الرئيس

البد من احلديث عىل ال قل عن  6102مبناس بة مناقشة مرشوع قانون املالية برمس س نة  

ية اليت اجزتانها الس ياق الوطين اذلي يندرج فيه حتضري هذا القانون خصوصا بعد احملطة الانتخاب 

احملطة الانتخابية  من ناهل انتقل : أ خريا ، وهناك أ س ئةل كثرية ميكن أ ن نطرهحا عىل أ نفس نا ويه 

ال خرية اىل تمنية س ياس ية ؟ هذه التمنية اليت ال تقل أ مهية عن ال بعاد ال خرى للتمنية يف حمتواها 

وهل اس تطعنا أ ن خنلق من هذه احملطة مشهدا س ياس يا واحضا أ نتجت فيه الرؤى  الشمويل ،

وهل اس تطاعت هذه الانتخاابت . والربامج الواحضة حيس هبا املواطن ويلمسها عىل أ رض الواقع 

أ ن تنتج خنبا جديدة  قادرة عىل تنفيذ برامج واحضة تقود اىل تمنية شامةل ومس تدامة ال تنفصل 

ن بعض ؟ وهل أ حزابنا الس ياس ية قامت بوظيفهتا الرئيس ية يف التأ طري وانتاج مكوانت بعضها ع

 النخب ؟ 
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كنت أ متىن أ ن أ جيب ابالجياب عىل لك هذه ال س ئةل ولكن املمتنيات ال تغري مسار التارخي 

ولكن الواقع املعاش أ ثناء .  عىل هذه ال س ئةل وغريها ابالجياباكن بودي أ ن أ جيب الس يد الرئيس 

امحلةل الانتخابية وما بعدها من نتاجئ يفرض نفسه وجييب ابلنفي عىل لك ال س ئةل اليت س بق طرهحا 

، اذ مل تتجاوز خطاابت امحلالت الانتخابية تعظمي ال ان ودم الآخر وخلت من لك تنافس عىل 

زب يف التأ طري والربامج ، حيث أ بعد الربامج والرؤى وطغت القبلية وخشصية املرحش عىل ماكنة احل

املواطن عن املؤسسة احلزبية وعن براجمها ووهن الشعور ابالنامتء اىل احلزب وضعف الاخنراط يف 

كثري من ال حزاب ابلفكرة واملوقف والربانمج ، وطغت املصلحة الشخصية عىل مصلحة احلزب 

آرائه ومواقفه ان اكنت هل مواقف أ صال  منطق اذلي ساد الالكل عدم التجانس و وال أ دل عىل ذ. وأ

، وهبذا أ خلفنا موعدا هاما يف اذاكء الوعي دلى املواطن ل مهية العمل نتاجئ لك حمطة انتخابية 

الس يايس وجدواه وختلت جل أ حزابنا الس ياس ية عن ادلور املنوط هبا يف اجملمتع ، واختلطت ال مور 

ني احلزب المييين والآخر اليساري وغريه يف الوسط يف ذهن املواطن العادي حىت أ نه أ صبح ال ميزي ب

ومبا أ ن الس ياسة أ صبحت تنحرص يف اجلاه والسلطة بدل العمل التطوعي امجلاعي املبين عىل . 

 املواطن العادي يطلب املقابل املادي وال يبايل مببدااملصلحة العامة ، أ صبح يف جل ال حيان 

 . الاخنراط يف احلزب ما دام يشك يف جدوى العمل الس يايس

 

 :  الس يد الرئيس

امل متعددة مهنا ما هو اين ال أ شك يف أ ن اشاكلية التمنية اشاكلية معقدة تتداخل فهيا عو  

ما هو اقتصادي  وما هو س يايس وذلكل وجب عىل بالدان اليت ختطو خطوات اجيابية يف اجامتعي و 

ت ان تعمل عىل يميع اوجه التمنية عرب سن اساراتيجيات قطاعية حمةمة عجعل من الكثري من اجملاال

الس يايس اذلي ينخرط يف هذه الاساراتيجيات املعدة سابقا واملتفق علهيا من طرف امجليع بدل 

 .خلق س ياسة جديدة تعترب ما س بق انقصا وما س ييل همام وانحجا 

 

وعيا مهنا بوصول المنوذج التمنوي احلايل اىل حمدوديته  املوقرة الس يد الرئيس ،احلكومة ان  

 بدأ ت تدرجييا يف تبين مقاربة جديدة تعمتد عىل مواصةل دمع الطلب وحتفزي العرض، الا أ نه وجب 
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الانتباه اىل مضامني هذين املعطيني ، فنحن شعب نس هتكل ما ال ننتج ونتوجه بطلبياتنا اىل ما 

ه همام منا الطلب عىل الاس هتالك فهذا الامنء ال ينعكس ابلرضورة عىل ينتجه غريان ، هذا معناه ان

نسب المنو يف بالدان وخصوصا امام ضعف س ياسة حامئية ملوادان الاس هتالكية ، اضف اىل ذكل 

تاكليف الانتاج املرتفعة مقارنة مع الكثري من ادلول اليت تتعامل معها وهذا من شأ نه احلد من 

يت ختلق عروضا ال تامتىش يف غالبية ال حيان مع أ مثان املنتوجات الواردة من تنافس ية مقاوالتنا ال

ذلا وجب علينا اذا أ ردان لهذا المنوذج التمنوي اجلديد أ ن يعطي مثاره أ ن نغري ذواتنا ، وهذا . اخلارج 

 جبل اس هتالكنا ادلاخيل حنو ما ينتجه اقتصادان ودمع املقاوالت املنتجة عىلاصعب يشء ، ونتوجه 

 .خلق رشوط تنافس ية أ كرث اجيابية 

 

 : الس يد الرئيس

عىل  ان من بني الاشاكالت اليت أ صبح يطرهحا منو اقتصادان الوطين عدم انعاكسها اجيااب 

مس توى عيش املواطنني وعىل سوق الشغل ، اذ أ ن نس بة البطاةل يف ارتفاع مضطرد، فاغلب 

، اذ وقع ابلتغيري الهيلكي اذلي حدث يف نس يج الاقتصاد الوطين احملللني يرشحون هذا النقص 

تراجع كبري يف قطاع النس يج والس ياحة وقطاع البناء وال شغال العمومية يف خلق فرص الشغل كام 

  .اكن عليه احلال قبل عرش س نوات

 

 54اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ، فان لك نقطة منو اكنت ختلق وحسب دراسة  

منصب شغل ، ان  أ لف 61أ لف منصب شغل ، يف حني أ صبحت الآن ال تعطي سوى حوايل 

والبحث عن هذا التحول يف الاقتصاد الوطين يس توجب منا التوجه حنو قطاعات أ خرى واعدة 

 .همن أ خرى توفر فرص شغل أ كرب 
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 : الس يد الرئيس

هو التحسن النس يب للتوازانت  6102ان ما ميزي مرشوع قانون املالية برمس س نة  

املكرواقتصادية اليت عرفت بعض الاخنفاض يف العجز املزيانيايت وجعز احلساب اجلاري ملزيان 

هامش التحرك واملناورة  يضلال داءات وتراجع العجز التجاري ، ولكن رمغ هذه اجملهودات املبذوةل 

مليون  040و  مليار 612كون يف حدود ضعيفا دلى احلكومة ، اذ أ ن املوارد العادية املتوقعة س ت

، وينتظر أ ن تغطي تاكليف اجاملية يف حدود  6104مقارنة مع س نة يف املائة  6,2، أ ي بزايدة  درمه

وهبذا ظلت  مليار درمه ، 65، مسجةل بذكل جعزا بقمية تتجاوز  مليون درمه 602و  مليار 833

العائدات الرضيبية لدلوةل تسجل زايدات طفيفة ال تكون يف مس توى تغطية احلاجيات املزتايدة 

ماليري درمه س نة  6لمتويل الاقتصاد الوطين، أ ما مسامهة أ رابح رشاكت ادلوةل فس تاراجع من 

 . 6102برمس س نة ماليري درمه  3,8اىل  6104

 

قدرة وزارة املالية ومديريهتا يف الرضائب يف تمنية ولهذا ميكن طرح تساؤل همم حول مدى  

عائداتنا الرضيبية عرب سن س ياسة قوية تروم البحث عن وسائل جديدة لتنويع وتوس يع الوعاء 

الرضييب وحماربة المتلص الرضييب ووضع حوافز رضيبية تس هتدف ادخال القطاع الغري املهيلك يف 

ؤل مرشوع يف ظل تفامق مبالغ الرضائب الغري احملصةل ، ان هذا التسا. النشاط الاقتصادي العادي 

ن ما يناهز  مليار درمه غري حمصةل اىل الآن ، اذا  51حفسب تقرير اجمللس ال عىل للحساابت فا 

أ ضفنا رضائب امجلاعات احمللية الغري احملصةل وغرامات ال حاكم عىل ال فراد والرشاكت اليت ال عجد 

مليار درمه  061رضائب الصادرة والغري احملصةل قد يصل اىل حوايل من يقوم بتحصيلها فان رمق ال

اذا اضفنا اىل معضةل عدم حتصيل الرضائب املشار اليه . للني الاقتصاديني حسب الكثري من احمل

مليار  86اليت تفوت عىل خزينة ادلوةل ( النفقات اجلبائية )     سابقا معضةل الاس تثناءات الرضيبية

س نعرف مدى تقصري مديرية الرضائب يف الوصول اىل هذه ال موال وانعدام الارادة  ، درمه س نواي

، وعجدر الاشارة اىل أ ن مجموع الس ياس ية القوية يف سن التدابري الكفيةل بتحصيل أ موال ادلوةل 

 يف  04وتشلك حوايل  6104تدبري س نة  866اىل  6105تدبري س نة  516الاس تثناءات انتقل من 
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 8,2من الناجت ادلاخيل اخلام اىل  يف املائة 8,6مجموع املوارد الرضيبية ، حيث انتقلت من من  املائة

والاس تثناءات  يف املائة 54، وهتم هذه النفقات النشاطات العقارية حبوايل  6105س نة يف املائة 

 سنمت مليار 0411مقابل  مليار سنمت 0528اليت مهت الرضيبة عىل القمية املضافة حيث انتقلت من 

 . 6104يف 

 

 06يفيد فيه مرشوع القانون املايل أ ن احلكومة سوف تقارض حوايل هذا يف الوقت اذلي 

من مجموع املوارد أ ي مخس موارد ادلوةل ، وهذا سينعكس عىل مزيانيات الس نوات املقبةل  يف املائة

ا أ حضت احلكومة ، وهبذويؤدي اىل ارهتان ال جيال الالحقة لتغطية موارد مل تس تفد مهنا أ صال 

 22تس تدين لتغطية القروض حبيث يتضح من خالل القانون املايل احلايل أ ن جحم القروض بلغ 

، ال مر اذلي يفيد بأ ن  مليار درمه 22يف حني بلغت النفقات عىل القروض كذكل  مليار درمه

ها تنبين عىل احلكومة تفتقر اىل س ياسة خاصة ابالقاراض وذكل مبفهوم الس ياسات العمومية ابعتبار 

والاقتصادية أ بعاد وأ هداف ودراسات ومعطيات تتعلق بدراسة اجلدوى والتأ ثريات املالية 

وهذا ما  والس ياس ية ، فقد أ ثبت الواقع أ ن اللجوء اىل الاقاراض يكون هبدف تغطية العجز املايل ،

 . يتعارض مع القول بوجود س ياسة لالقاراض تنبين عىل أ بعاد متوسطة أ و بعيدة املدى 

 

 :  الس يد الرئيس

ن ادلوةل من حتصيل مجموع رضائهبا ،  أ ال أ مام احنصار املداخيل الرضيبية مقرونة بعدم متك 

اكنت هذه الس ياسات  جيب علينا أ ن نسن س ياسة تقيمي شامةل لس ياساتنا العمومية ومعرفة ما اذا

أ ضف اىل ذكل ضعف املردودية ادلاخلية احملدودة . تفي ابلغرض وتصل بنا اىل ال هداف املتوخاة 

جلل استامثراتنا ، حبيث جيب أ ن نبحث عن رشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص فامي خيص 

 .ملدى اذلي لها مردودية قصرية ا الاستامثرات امللكفة ، واكتفاء ادلوةل بتكل
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 : الس يد الرئيس

من مزيانيهتا يشلك شيئا  يف املائة 41اذلي ختصص هل ادلوةل حوايل ان الشق الاجامتعي  

اجيابيا يف حماوةل احلد من الفوارق الاجامتعية ، وما برامج تيسري وراميد واخملطط ال خرض الا دليل 

ولكن هل جرى تقيمي هذه الس ياسات الاجامتعية وهل حنن  عن الهنج القوي للس ياسة احلكومية ،

 متيقنون من وصولها اىل ال هداف املتوخاة ؟ 

  

ويف ال خري ، وكام قلنا من قبل يف الس نة املاضية فان خيار الاصالحات الهيلكية ال حميد 

 : وخصوصا تكل الهادفة اىل عنه 

 

ني مناخ ال عامل ، مساندة القطاع اس مترار هنج الاصالحات البنيوية من خالل حتس  -* 

املنتج ، خلق تنوع انتايج للنس يج الاقتصادي الوطين والاستامثر يف الراسامل البرشي وذكل بغية 

 .حتقيق منو اقتصادي قوي وتضامين 

 

  .ترش يد النفقات العمومية والعمل عىل دمع الربامج التعاقدية برشاكة مع القطاع اخلاص  -*  

 

تزنيل اصالح نظام املقاصة ابلشلك اذلي يس تحرض حتقيق التوازن الاقتصادي   -*  

 .والاجامتعي واس هتداف أ مثل للفئات الفقرية واملعوزة 

 

تشجيع امللزمني بأ داء الرضائب املارامكة خالل الس نوات املاضية عرب محالت حتسيس ية   -*  

ات عىل الغرامات والزايدات وفوائد للمواطنني وكذا من خالل تنصيص واقرار يمةل من الاعفاء

 .التأ خري عن ال داء 

 

دمع الاساراتيجيات القطاعية خاصة تكل املوهجة حنو التصدير المتصاص العجز   -* 

 .اخلاريج للمزيان التجاري 
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مواصةل التحكمي بني املوارد ادلاخلية واخلارجية مع ال خذ بعني الاعتبار العوامل    -* 

املرتبطة أ ساسا بظروف الاقتصاد الوطين وخاصة وضعية الس يوةل يف السوق ادلاخيل وكذا رشوط 

 . المتويل يف السوق املايل ادلويل من أ جل خفض لكفة ادلين ورشوط المتويل للخزينة 

 

ىل الترسيع هبذه الاصالحات ، كام اننا نمثن عاليا اجملهودات اليت تقوم هبا واننا اذ ندعو ا 

ملف املقاصة ، ملف : احلكومة ، حبيث يعود لها الفضل يف نفض الغبار عىل الكثري من امللفات مثل 

التقاعد ، والكثري من امللفات اليت هتم الشق الاجامتعي ، حبيث أ صبح احلديث عن هذه امللفات 

 . وضعها يف الرفوف كام اكن سابقا بني عامة الناس بدل متداوال

 

وندعوها هبذه املناس بة اىل تبس يط املساطر وتدليل الصعوابت املتعلقة ببطائق الرميد 

والتاكفل الاجامتعي وغريها ، حىت تصل اىل الاهداف اليت نتوخاها وذكل جبعل املواطن البس يط 

 .حله ليكون جبعهل يف صلب س ياستنا العمومية حيس ويلمس مبتغى قوانيننا وقراراتنا لصا

   

       

 

 

                                                                                                 

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته                                  


