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بسم اهلل الرحمن الرحيم،
و الصالة والسالم على رسوله الكرمي ؛

السيدات والسادة أعضاء احلكومة؛
السيدات والسادة النواب،
السيدات والسادة اإلطارات؛
ضيوفنا الـكـرام،
ح الـَمنُظومة اجلبائيْة ،الذي
حلْفْل اإلْفِتَتاِحي للجلسات الوطنية حول إصال ِ
كْم هذا ا َ
سِعـُدِني أن ُأَشاِرَك ُ
ُي ْ
ط ُمجددٍة
ى أمنا ٍ
صَد الُوصوِل إل َ
ب هذه الـَمْنُظومْةَ ،ق ْ
ف إلى ِإْجَراِء ِدَراَسٍة َنقِديْة ُمَعَمقْة ِلـُمجمِل َجوان ْ
يهد ُ
ف أشكالَها.
ت االقتصاديْة واالجتماعيْة ُمبختل ِ
ت والـُمَتَطَلَبا ِ
ى َتطويرَها وَتكييفَها مع التّطلعا ِ
قادرٍة عل َ

أيتها السيدات ،أيها السادة،
ى ِمْن خالْل الـُمراجعْة الدستوريْة الـُمقترحْة حالًيا للـُمناقشْة،
لقْد بدأت معالـْم اجلمهورية اجلديدِة َتَتَراَء َ
ي إعادَة النظْر بصفٍة معمقٍة في
ي التي تستدع ِ
ي واالقتصاد ْ
ش االجتماع ْ
ث اإلنعا ْ
وإعداْد خطَة بع ِ
ب مًعا.
ف الدولِة والشع ِ
ب َرْفُعَها من طر ِ
ت الراهنْة الواج ِ
ي وذلك استجابًة للتحديا ِ
ي احلال ِ
النظام اِ جلبائ ِ
ضمَن اَ ُ
ح ِ
ج هذا اإلصال ْ
ويندر ُ
ت العمومية والتي ترمي الى ُمراجعِة نظاِمَنا
خلطوِة الشاملْة التي َباَشَرْتَها السلطا ْ
الَدَنا خالَل الُعقوِد القادمِة
ف دعِم الُرؤيِة االقتصاديْة اجلديدْة للدولة ،التي سُتلِزُم ِب َ
ي ،بهد ِ
صرفـ ِ
الـَمالي والـَم ْ
ت العمومية.
ي ،مع السهِر على صوِن الطابِع االجتماعي للسياسا ْ
ت َتَواُِزِنَها الـَمال ْ
ت ومتطلبا ِ
ُمبواَجَهِة حتديا ِ
خَفى على أحٍد أن الـموارْد الـماليْة للدولة َتستنُد أساسًا ومنُذ عقوْد ،على اجلبايِة البتروليْة ،التي
وال ُي ْ
أصبح ْ
ت األخيرِة ِلتغطيِة جزٍء من نفقات ِتسييْر الدولةَ ،بَدًال من أن ُتوََّجَه
ت ُتوََّجُه ِنسبًة منَها في السنوا ِ
ِبُِرَمِتَها إلى متويِل اجلهوِد االستثماريْة والتنمويْة للبالْد.
ق
سو ْ
ت أسعاِر هذه الـمادة في ال ُ
ك عن تقلبا ْ
جِدَدٍةَ ،ناِهي َ
ت َغيَر ُمَت َ
كُز على طاقا ٍ
ي َيرَت ِ
وإْذ َيَتَعَلُق األمُر مبورٍد مال ٍ
ت
كُم في ِزَماِمَها ،فإن ذلك سُيؤِدي حتًما إلى عدِم ضماِن ُمتطلبا ِ
ح َ
العالـمية بسبب عوامٍل خارجية ٍال َنَت َ
ت البالْد الـُمتزايدْة والـُمرتبطة بْ التنمية االقتصادية
ب الحتياجا ِ
َدُميوَمِة الـموارِد العموميْة مبا َيستجي ُ
واالجتماعية.
ت األخيرِة على الصعيِد
ال عن ذلك ،فإن اجلباية العادية ،على الرغِم من اجلهوِد الـمبذولِة في السنوا ِ
فض ً
ت الـُمتوقعْة
ي والوظيفي والتنظيمي والهيكلي ،من أجل حتديِثَها ،لَـْم َتْبُلغ ْ إلى حِّد اآلن الـُمستويا ِ
التشريع ِ
ث َمشاريْع التنمية وجتسيِدَها.
ت الـماليِة للدولة ،وُيعيُق َبْع َ
تَ ،مما ُيؤثُر سلًبا على التوازنا ِ
من اإليرادا ْ
ف )(équité
ت اإلنصا ْ
ب إلى ُمتطلبا ْ
ظ أن النظام اجلبائي احلالي َأْبَعُد ِمْن أن َيستجي َ
الَح ُ
عالوًة على ذلكُ ،ي َ

ف األعواْن االقتصاديني بناًء على
ي يتميُز بسوِء َتوزيِعِه بني ُمختل ِ
الـُمنتظرْة ،انطالًقا من أَن العبْء اجلبائ ِ
ُقدراتهم التساهميِة.
ح من خالل اجلبايِة على الدخِل ،التي َترتكُز
ى بكِل وضو ٍ
جل َ
وفي هذا الصدد ،فإن َخْيَر مثاٍل على ذلك َيت َ
ى ال تزاُل ضعيفًة بصفٍة غيِر عاديْة.
ت األخر ِ
أساًسا على مداخيِل األجوْر ،في حني أن ُمساهمَة الفئا ْ

أيتها السيدات ،أيها السادة،
ت العموميْة لتسهيِل ِإْدَماِجه،
ف السلطا ِ
ي ،على الرغم من كل اجلهوِد الـَمبذولِة من طر ِ
إن االقتصاد الـُمواز ِ
ني في
ط خار َ
ال َيزاُل َيْنش ُ
يِ ،باْعتباْر أن الـُمتعامل َ
حاًفا أماَم االمتثاْل اجلبائ ِ
ج القواعِد القانونيْةَ ،مما ُيشكُل إْج ِ
شطوَن ضمن اَ ألطْر القانونيْة
ني الذين َين ُ
ق الـُموازيْة ال ُيَقِدُموَن أي ُمساهمٍة جبائيٍة مقارنًة بالـُمتعاِمل َ
السو ِ
ت الـمالية للدولة واجلماعات
الذين يتحملوَن العبَء ُكلُه مْن خالل الوفاِء ِبَواجباِتهْم اجلبائيْة في متويِل الواردا ْ
الـمحلية.
ت العموميْة الراميِة إلى التشجيِع
ص من فعاليِة السياسا ْ
ضا إلى التقلي ِ
وبالتالي ،فإن هذه الظاهرة قد ُتؤدي أي ً
كْوِنَها ُتش ِ
ض باالستثمارِ ،ل َ
والنهو ِ
خُل
سار ِ االقتصاد الوطنيَ ،مما ُي ِ
سْيِر السليِم لـَم َ
حوُل ُدوَن ال َ
كُل عائًقا َي ُ
حِرُم الدولَة من الـموارِد الـماليِة الـَمْرُجَوِة.
بقواعِد الـُمنافسِة النزيهِة وُي ْ
ني بالضريبة الى
كَّلِف َ
كُنَها أن تضمن اْمِتَثاْل الـُم َ
ض ْمي ِ
ت َوُعُرو ْ
ضَ ،فِإَّنُه ُيْنَتَظُر منكم تقدمي اْقِتَراَحا ْ
ولهذا الَغَر ْ
ساُهِمية لألعوان االقتصاديني واْحِتياَجات متويل الدولة،
الَّتَواُفْق اجلبائي ،من خالل الـُمَواَزَنة بني الُقُدَرات الَّت َ
مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء اجلبائي.
أيتها السيدات ،أيها السادة،
ط َعَمِلي
كَز على رؤية قائمة على َرْقَمَنِة العمليات اجلبائيةِ ،بَنَم ٍ
إَّن اإلصالح اجلبائي الـُمْنَتَظْر يجب أن َيْرَت ِ
يسمح للـُمكلف بالضريبة ِباالِّتصال َعْن ُبْعْد مع إدارته اجلبائية.
شغاالت الـمواطن
صَغاِء نِال ْ ِ
ويجب أن يكون هذا اإلصالح َمرُفوًقا بإعادة تأهيل اخلدمة العمومية من خالل اِإل ْ
جلْذِري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الـممارسات السلبية.
ضِاء ا ِ
والَق َ
بِء اجلبائي بني مستوى
حْتِمَّيِة ايجاْد الَّتواُزْن احلقيقي لْلِع ْ
كما ينبغي أن يكون هذا االصالح ُمْرَتِبًطا ِب َ
ب أن ترتكز على الثروة من جهة اخرى.
سَتْوِج ُ
مساهمة الـمداخيل من جهة وتلك التي َت ْ
ت ُمعتَبَرْة دون
كِّوُنوَن َثَرَوا ْ
حِّقُقوَن َمَداِخيل هائلة وُي َ
ض األشخاص ُي َ
وبهذا الصدد ،ينبغي اإلشارة إلى أن بع َ
ي ُمساهمة منهم أو َأَّنُهم يدفعون َأْدَنى حّد من الضرائب التي َتِقُّل بكثير َعَّما يحققونه من دخل وما
َأ ِّ
كْم َظاِهَرٌة سلبية
ميلكونه من رؤوس أموال ،مما يخلق بالتالي ُشُعوًرا بعدم الـمساواة داخل الـمجتمع؛ وِتْل ُ
ضَع لها َحّْد.
يجب أن ُيو َ

فضال عن ذلك ،فان التحديات االقتصادية الـمستقبلية التي يتعني رفعها والتي ستنجم عن تنفيذ البرنامج
ضمن
جِ ،
سَتْوِقُفَنا على أكثر من صعيد ،حيث من الـمنتظر خالل جلساتكم أن ُتْدَم َ
االقتصادي اجلديدَ ،ت ْ
َمحاور التفكيرِ ،إْلَزاِمَيُة وضع نظام جبائي ُيَواِك ُ
ب الرؤية االقتصادية اجلديدة القائمة على ترقية الـمؤسسات
جَها في سلسلة الِقيْم
الناشئة واالقتصاد الرقمي َوَقاِدٌر على إخراج بالدنا من َتَبِعَّيِتَها للـمواد االستخراجية َوَدْم ِ
الدولية ).(chaine de valeurs internationales
ط
جيل بعملية التحديثَ ،وَرْقَمَنِة َأَمنا ِ
كْم في الَّتْع ِ
الِت ُ
كما ُيْنَتظُر منكم خالل هذه اجللسات ،أن تساهموا ِبَتَأُّم َ
ش
ب والِغ ِّ
سييْر خدمات اإلدارة اجلبائية ،من أجل ضمان جناعة الوظيفة الضريبية ،وبالتالي محاربة الَّتَهُّر ْ
َت ْ
ني بشكل فعال.
جلَباِئَيـ ٍ
ا ِ
بل إن إصالح جباية الدولة ال ينفصل عن اإلصالح الـمتعلق باجلماعات الـمحلية ،طالـما أن اجلباية الـمحلية
تشكل الـمصدر الرئيسي للـموارد الـمالية لهذه اجلماعات ،من أجل االقالع بالتنمية الـمحلية وحتسني
النمط الـمعيشي للـمواطن.
سَتْوِج ُ
ي عن البيان أن نظامنا اجلبائي الذي يتميز بطابعه الـمركزيَ ،ي ْ
وَغِن ٌّ
ب في الـمستقبل إعادة النظر في
ب في اجتاه الـمشاركة النشطة للـمجالس الـمحلية الـمنتخبة ،سواء على الـمستوى
ص ُّ
حٍو َي ُ
ُبْنـَيـِتِه َعَلى َن ْ
الوالئي أو البلدي.
كَّلَل هذه اخلطة بالنجاح ،ولن َحتقَق األهداف الـمرجوة دون الـمشاركة الفعالة
وفي هذا السياق ،ال ميكن أن ُت َ
ضاُفِر جهود ُمْعَظْم الدوائر الوزارية ،لتحقيق َتَواِزٍن أفضل بني احتياجات اخلدمة العمومية ذات اجلودة
َوَت َ
ت الـموارد الـمالية الكافية لـميزانية الدولة.
سَتْلَزَما ْ
وُم ْ
حَتَواَها ،ال ميكن أن تؤدي إلى النتائج الـمرجوة،
ض النظر عن ِنَطاِقَها وُم ْ
ومع ذلك ،فإن كل هذه اجلهودِ ،بَغ ِّ
ت الـمهنة التي يتعني أن يلتزم بها كل عون أثناء
الِقَيا ْ
ح َأْخ َ
كْن مصحوبة بتدابير ترمي إلى إرساء ُرو ِ
َما لَـْم َتـ ُ
ضرر ِبَوِظيَفٍة َنِبيَلة مثل تأسيس الضريبة
ق ال َّ
حلا ْ
ي ُسُلوٍك من شأنه ِإ َ
أداء وظائفه ،من خالل االبتعاد عن أ ِّ
صيِلَها.
َوْحت ِ

وفي هذا الـمنظور ،فإن احلماية القانونية واالجتماعية لـموظفي إدارة الضرائب ،تشكل إحدى االنشغاالت
الرئيسية للسلطات العمومية ،التي سوف لن َتَّدِخَر أي جهد لتحسني الوضع االجتماعي والـمهني ألعوان
اإلدارة اجلبائية ،كما ستسهر على ضمان احلماية الالزمة لألعوان أثناء ممارسة وظائفهم.
كم في اخلتامَ ،تشجيعات السيد رئيس اجلمهورية وَدْعِمِه الكامل ،أشكركم على كرم اإلصغاء،
َوِإْذ ُأَبِّلُغ ُ
متمنيا ألشغالكم كل النجاح.

والسالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته.

