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 الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر
 دراسة اقتصادية وقياسية
 بكريتي  بومدين   .أ

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري )أ(أستاذ مساعد 
 مستغامنجامعة 

 : ملخص
تبيان أمهيتها للدولة، خاصة على املستويات االقتصادية يعاجل هذا املقال موضوع اجلباية العادية مع 

إستنادا إىل الواقع اجلزائري وما أفرزه من متناقضات ومشاكل على املستوى الوطين وعلى املستوى  واملالية،
لعادية ضمن إسرتاتيجيات السياسة احمللي وهذا هبدف إرساء مقاربة علمية جادة حول إشكالية اجلبائية ا

اجلبائية، من خالل حماولة إعداد أسس علمية وعملية للجباية العادية خاصة وأن كل اإلصالحات اليت 
 .مست النسيج اجلبائي اجلزائري مل تسمح بإعادة هيكلته

م الربنامج وبعد إجراء دراسة قياسية تبني أمهية اجلباية العادية كمورد لإليرادات العامة، وباستخدا
اية العادية هلا أثر كبري يف زيادة اإليرادات العامة، أسفرت نتائج الدراسة على أن اجلب EVIEWSاإلحصائي 

 إعطائهايف اإليرادات العامة، لذا يتوجب  %30وبالتايل زيادة موارد الدولة، حيث تساهم بنسبة أكثر من 
 الوعي اجلبائي اليت حتول دون زيادة حصيلتها، ورفع التهربو  الغش من ظاهرة احلد خالل  من أكرب أمهية

   .بالضريبة  املكلف لدى الضرييب
السياسة اجلبائية، اجلباية العادية، اجلباية البرتولية، النظام اجلبائي، امليزانية العامة،  :كلمات مفتاحية

   .اإلصالح اجلبائي، اإليرادات العامة للدولة
Résumé : 

Cet article a pour objectif de traiter le sujet de la fiscalité ordinaire et, 

d'en démontrer son importance au niveau économique et financier sur 

l’Etat, en se référant à la réalité algérienne avec ses contrastes et ses 

problèmes au niveau national et au niveau local; ceci, dans le but de fonder 

une approche scientifique sérieuse sur la problématique de la fiscalité 
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ordinaire dans la stratégie de la politique fiscale, à travers des fondements 

scientifiques et pratiques de la fiscalité ordinaire, surtout que toutes les 

réformes ayant touchées le système fiscal algérien n’ont pas permis sa 

restructuration. 

Après l’étude économétrique qui montre l'importance de la fiscalité 

ordinaire comme étant  une ressource des recettes publiques et en utilisant 

le programme EVIEWS, on a abouti à des résultats qui démontrent que la 

fiscalité ordinaire a son impact significatif d'augmentation des recettes 

publiques de l'Etat, étant donné qu'elle contribue à plus de 30% aux recettes 

publiques, ceci devrait donner une plus grande importance à la fiscalité 

ordinaire à travers la lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et en 

sensibilisant le contribuable.   

Mots clés : politique fiscale, fiscalité ordinaire, fiscalité pétrolière, système 

fiscal, budget général, réforme fiscale, recettes publiques de l'Etat. 
 

 : ةـــمقدم
إن اهلدف من إصالح النظام اجلبائي هو حتسني الفعالية اجلباية لإلسهام يف التنمية االقتصادية، 

إال أن التغريات االقتصادية . ملواكبة التطورات االقتصادية املستجدة وحتقيق العدالة، وحتديث اإلدارة اجلبائية
العاملية، واآلثار السلبية على فعالية النظام اجلبائي اجلزائري الذي يعتمد على عائدات احملروقات كمصدر 

، 8916أساسي لتمويل ميزانية الدولة، واليت عرفت اخنفاضا حمسوسا نتيجة تذبذب أسعار احملروقات لسنة 
دفع بالدولة إىل اختاذ إجراءات وإصالحات يف هذا امليدان فسميت باجلباية العادية واجلباية البرتولية، من 

، الذي يعرف 8991بني هذه اإلجراءات هي إعادة تنظيم النسيج اجلبائي، حسب قانون املالية لسنة 
ا هذا، خاصة مع دخول اجلزائر يف بتاريخ بداية اإلصالح اجلبائي اجلزائري أين ال يزال مستمرا إىل يومن

 . نظام اقتصاد السوق
إحدى أدوات السياسة املالية للدولة إذ تلعب دورا أساسيا ومهما يف الربامج اليت  تعد اجلباية

وميتد دورها للتأثري يف ختصيص . تضعها الدول هبدف حتقيق اإلصالح االقتصادي، ومعاجلة اإلختالالت



 بكريتي بومدين    .أ
 الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر

 دراسة اقتصادية وقياسية
 

304 

 

قيق االستقرار االقتصادي، وتشجيع االدخار، وتوجيه االستثمار، كما تثثر املوارد وضبط االستهالك، وحت
             :والسثال الذي نطرحه يف حبثنا هذا هو .على العائدات العامة للدولة

 ؟ للدولة العامة اإليراداتعلى  الجباية العاديةما مدى تأثير 
 : يستمد البحث أمهيته انطالقا من االعتبارات التالية :أهمية البحث -أ

 ؛تعد اجلباية العادية أداة لتوجيه سلوكات اجملتمع والنشاطات االقتصادية وضمان التوازن املايل  
  أن تزول اليت ميكن  باجلباية البرتوليةمقارنة  العامة اإليراداتيف متويل  للجباية العاديةالدور البارز

  .املادةبزوال هذه 
 :يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية :أهداف البحث -ب

  ؛للجباية العاديةاملالية  االقتصاديةإبراز األمهية  
  ؛فعاليتهاعلى االقتصاد الوطين، ودراسة مدى فعالية  اجلباية العاديةحتديد ثقل 
 اجلزائري االقتصاد تفعيل يف العادية اجلباية مسامهة تقييم. 

 : المنهج واألدوات المستخدمة في البحث -ج 
لإلجابة على إشكالية البحث قمنا بإتباع املنهج الوصفي واملنهج التحليلي من خالل حتليل تطور 
إيرادات اجلباية العادية وتبيان أثرها على اإليرادات العامة، وكذا معرفة احلدود اليت بلغتها اجلباية العادية مع 

:  تدعيم هذا املنهج باألدوات التاليةإعطاء بعض التوجيهات ألجل االهتمام هبذا املورد األساسي، كما مت
القوانني والتشريعات العامة للدولة اجلزائرية، اإلحصائيات اخلاصة بالوضعية االقتصادية، واجلبائية للجزائر 

.  مقدمة يف شكل جداول حملاولة معرفة حجم مسامهة إيرادات اجلباية العادية وأثرها على اإليرادات العامة
 :سنتطرق للمحاور التالية ومن خالل خطة البحث،

 ؛وأنواعها اجلباية مفهوم: أوال 
 ؛ومكانتها يف امليزانية العامة للدولة اجلبائيةتطور اإليرادات : ثانيا  
 لتأثري اجلباية العادية على اإليرادات العامة للدولة الدراسة القياسية: ثالثا . 
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 وأنواعها الجباية مفهوم : أوال
 :العامة الجباية تعريف -1

األشخاص  يتحصل ، الرسم، الضريبة، فقداإلتاوة منها عناصر عدة يشمل اجلباية تعريف إن
 الدولة إىل الفرد دفعكما قد ي .إتاوة االمتياز هذا مقابل يدفعونف منفرد، بشكل على امتياز الطبيعيني

 الدولة وظائف وتغري تطور ومع .وهذا يطلق عليه بالرسم معينة، خبدمة انتفاعه جربا مقابل مبلغا من النقود
 تظهر هنا ومن 1الدولة، إليرادات أساسي كمورد تستعمل اليت لضريبةا الرسم ومت إضافة طبيعة تغريت

 .اجلبائي النظام الضرائب يف أمهية
 :العامة الجباية مكونات -2

 وجباية، )واإلتاوات الرسوم الضرائب،)يف  تتمثل عادية جباية من أساسا تتكون العامة اجلباية إن
 :برتولية

 :وتشمل األنواع التالية :العادية الجباية -2-1

  ومعنويون حسب قدراهتم  نهي عبارة عن اقتطاع مايل، يتحمله أشخاص طبيعيو : يبةالضر
 التسامهية، وبدون مقابل، بغية تغطية النفقات العامة، وحتقيقا لألهداف االقتصادية

  2؛االجتماعيةو 
 مبلغ من املال " فالرسم تمويل،ال يف الدولة عليها تعتمد اليت اهلامة اإليرادات من يعترب :الرسم

فع خاص يعود عليهم جتبيه الدولة جربا من األفراد مقابل خدمة خاصة تقدمها هلم أو مقابل ن
 3؛"من هذه اخلدمة

                                                 
 .111ص  ،0222شر، االسكندرية، مصر، سنة  الدار اجلامعية للن ،الوجيز في المالية العامةسوزي عديل ناشد،  - 1

2
 - JACQUES SARAF Agrégé d’économie et gestion«  Fiscalité » DUNOD Edition 

2002/2003, p1, définition de l’impôt. 
     ،0222دار الرايه للنشرو التوزيع، األردن، سنة المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، عادل فليح العلي،  - 3

 .48ص 
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 اليت املنفعة بنسبة العقار مالك على يفرض املال من مبلغ فهي فردي امتياز مقابل تسدد: اإلتاوة 
 4.احمللية أو اهليئات الدولة هبا قامت اليت األعمال من عليه عادت

 ما أو البرتولعائدات  يف تتمثل بدورها واليت وهام أساسي مورد باعتبارها :بتروليةال جبايةال -2-2
 على تتوفر مل أو توفرت سواء دولة، أي اهتمامات كان والزال يف صدارة األسود الذي بالذهب يسمى

 .هامالطبيعي  ملورداهذا 
 :يرادات الجبائية لميزانية الدولةاإل -3

حتتاج الدولة لتغطية نفقاهتا العامة إىل إيرادات مالية، من بينها اإليرادات اجلبائية املتمثلة يف 
 :  اجلباية البرتولية واجلباية العادية، حيث تنقسم هذه األخرية إىل ضرائب مباشرة وأخرى غري مباشرة

 :المباشرة الضرائب -3-1
أي بهي الضرائب اليت يتحملها املكلف مباشرة، وال يستطيع نقل عبئها إىل شخص آخر 

 وأ( I.R.G)على الدخل اإلمجايل  ضريبةكالفمثال ضريبة الدخل سواء كانت على األشخاص   5حال،
دون نقل يتحملوهنا مباشرة ( I.B.S)على الشركات كما هو احلال بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات 

 :تتخذ األشكال التاليةو  ،إىل غريهمهذه الضريبة  ءعب
 :IRG اإلجماليالضريبة على الدخل - 3-1-1

تثسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيني، وتفرض على الدخل الصايف اإلمجايل 
 6:للمكلف بالضريبة  متمثل يف

 ؛التجاريةأرباح املهن غري ؛ التجارية واحلرفية األرباح الصناعية، -

                                                 
 .12، ص0221، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة جباية المؤسسات محيد بوزيدة، - 4

5
 - BERNARD Salani, théorie économique de la fiscalité,  Economica, France, année 

2002, p. 71. 
 .0210، املديرية العامة للضرائب، سنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  21املادة  - 6
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 ؛عائدات املستثمرات الفالحية، ورؤوس أموال املنقولة -
وحتسب الضريبة على الدخل اإلمجايل تبعا للجدول ، املرتبات واألجور واملعاشات والريوع العمرية -

 :التصاعدي التايل
 سلم الضريبي على الدخل اإلجمالي (:1)الجدول رقم 

 
 

 
 
 
 
 

Source : Code des Impôts directs et Taxes 

 Assimilées de la DGI, Article 104 : barème IRG progressif, année 2009. 
 

 :IBSالضريبة على أرباح الشركات  -3-1-2
 :تتكون منو  7على جممل األرباح أو املداخيل اليت حتققها الشركات،تثسس ضريبة سنوية 

 اهليئات العمومية ذات طابع الصناعي والتجاري؛و  املثسسات -
 الشركات التعاونية واإلحتادات التابعة هلا؛ -
 .الشركات اليت اختارت اخلضوع هلا -

 :حيدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يلي
 11% بالنسبة لألنشطة منتجة للمواد البناء واألشغال العمومية وكذا السياحية؛ 
 02  %بالنسبة لألنشطة التجارية واخلدمات؛ 

                                                 
  0210، سنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 131املادة  - 7
 

 المعدل شرائح الدخل دج
 % 1 811.111أقل من  

811.118 –  061.111 11 % 
061.118 –  8...1.111 01 % 

 % 03 1.111...8أكثر من   
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 12% بالنسبة لعوائد الديون والودائع والكفاالت؛ 
 11% بالنسبة للمداخيل حمصلة يف إطار عقد إدارة األعمال؛ 
 12% ري األجنبية إذا كانت بلداهنا تفرض على بالنسبة للمبالغ اليت تقبضها شركات نقل البح

  . مثسسات النقل البحري اجلزائري ضريبة
 :المهني النشاط على الرسم -3-1-3

 : شاط املهين كما يلينحدد معدل الرسم على ال
 معدل الرسم على النشاط المهني(: 2)الجدول رقم 

 اجملموع
صندوق املشرتك 

 ت احملليةاللجماع
 حصة العائدة للبلدية

العائدة  حصة
 للوالية

على  الرسم
 شاط املهيننال

 اجملموع %2.11 %1.32 %2.11 %0

Source : Article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, année 2012. 
 

بالنسبة لرقم األعمال الناتج عن نقل  %0غري أن معدل الرسم على النشاط املهين يرفع إىل 
   (:3)احملروقات بواسطة األنابيب، كما هو مبني يف اجلدول

 معدل الرسم على النشاط المهني لرقم األعمال :  (3)رقم الجدول
 الناتج عن نقل المحروقات بواسطة األنابيب

الرسم على النشاط 
 المهني

حصة العائدة 
 للوالية

حصة العائدة 
 للبلدية

صندوق المشترك 
 للجماعات المحلية

 المجموع

 %3 0.16% %1.11 %2.44 اجملموع
Source : Article 222 du code des impôts directs et taxes assimilées, 

 Année 2012 
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يثسس رسم عقاري سنوي على امللكيات املبنية املوجودة فوق الرتاب الوطين  :الرسم العقاري  -3-1-4
 :تتكون منو  8املعفية من الضرائب صراحة، امللكياتباستثناء 

 ؛ت التجارية كائنة يف حميط املطارات اجلوية، املوانئ، السكك احلديديةآاملنش -
 ؛أرضيات البنايات جبميع أنواعها -
 .األراضي غري املزروعة واملستخدمة لغرض جتاري أو صناعي -

 :وحيدد الرسم العقاري كما يلي 
  الواقعة يف املناطق احملددة عن و  ناالستعمال السكين اليت ميلكها أشخاص طبيعيو امللكيات املبنية ذات

 .%12عائلية أو عن طر يق الكراء أو اإلجيار و  غري مشغولة سواء بصفة شخصيةو  طريق التنظيم
 األراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املبنية: 

 1%  ؛مرت مربع 122عندما تساوي مساحتها أو تقل عن 
 2%  ؛مرت مربع 1222تساوي أو تقل عن و  مرت مربع 122عندما تتجاوز مساحتها 
 12%  مرت مربع 1222عندما تفوق مساحتها. 

 :امللكيات غري مبنية
 %1 :ملكيات غري مبنية متواجدة يف مناطق غري عمرانية -
نسبها تساوي نسب األراضي اليت تشكل ملحقات للملكيات املبنية، : أراضي عمرانية -

 . بالنسبة لألراضي الفالحية %3 باإلضافة إىل
 :رسم التطهير -3-1-5

يثسس لفائدة البلديات اليت تنشغل فيها مصلحة رفع القمامات املنزلية وهو رسم سنوي وذلك 
 :يتعلى النحو اآل حيدد مبلغ الرسم 9على كل امللكيات املبنية،

                                                 
 0210سنة  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 084املادة  - 8
 0210، سنة قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 013املادة  -9
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 سكين؛ استعمال ودج، على كل حمل ذ1222و دج122بني  ما -
مهين أو جتاري أو حريف أو ما  استعمالدج، على كل حمل ذي 12.222و دج1222ما بني  -

 شابه؛
 دج، على كل أرض مهيأة للتخييم واملقطورات؛02.222و دج1222ما بني  -
 .صناعي أو جتاري استعمال ودج على كل حمل ذ122.222دج و12.222 ما بني -

 :مباشرةالالضرائب غير  -3-2
فتكون مبثابة الوسيط فقط وهذه الضريبة 10غريه، ىلإمن يقوم بتوزيعها نقل عبئها  هي اليت يستطيع

... والرسوم اجلمركية اإلنتاج، االستهالك، االسترياد، التصدير، واالستقرار كضريبة ليست هلا صفة الثبات
 .اخل
 :( TVA) القيمة المضافة ىالرسم عل -3-2-1

على العمليات اليت هلا طابع صناعي جتاري، حريف أو يطبق كما رسم على االستهالك  ال يفرض هذا
خاص باستثناء جتارة التجزئة واملساحات الكربى، وميكن لألشخاص الذين خيضعون هلذا الرسم سواء كانوا 

طبيعيني أو معنويني، جتار اجلملة أو الفروع الشركات ختفيض مبلغ الرسم الوارد على فواتري املشرتيات من 
 11.ود على فواتري املبيعاتمبلغ الرسم املوج

 :ةالرسوم الجمركي -3-2-2
مما ال شك فيه أن الرسوم اجلمركية أقدم الوسائل اليت استعملتها الدولة يف الرقابة علي التجارة 

صادرات الالسلع  ىاخلارجية واملراد بالتعريفة اجلمركية هي جدول الرسوم والضرائب اليت تفرضها الدولة عل
اهلدف من فرض مثل هذه التعريفات اجلمركية ليس جبائيا فقط، بل قد تستعمل يف محاية و واردات ال وأ

                                                 
10

 - ANNIE Valée, Les systèmes Fiscaux, édition du seuil, Paris, France, année 2000,    

p.74. 
 . 0210، سنة الرسم على القيمة المضافةقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  ،21املادة  -  11
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االقتصاد الوطين من املنافسة األجنبية حبيث أن الرسم يفرض علي املنتجات األجنبية املستوردة للحد منها، 
 12.اإلطالق ىالواردات هي أهم أنواع الرسوم اجلمركية عل ىن كانت الرسوم علإو 
 

  ومكانتها في الميزانية العامة للدولة الجبائيةتطور اإليرادات  :ثانيا
 مدى على احلكم يف عليه يعتمد هاما مثشرا اهنكو  اجلبائي النظام فعالية اى هبحتظ اليت األمهية إن

 اليت املالية السياسة أهداف حتقيق يف دور من األخرية هلذه وما دولة، ألي اجلبائية السياسة فشل أو جناح
 امليزانية يف انتهومكا اجلبائية اإليرادات تطور تبيان سنحاولمن هنا  .االقتصادية السياسة فعالية أداة تشكل

 .للدولة العامة
تتكون ميزانية العامة للدولة من إيرادات ضريبية وإيرادات غري  : للدولةتطور إيرادات الميزانية العامة  -1

 :ضريبية
بالنسبة للجباية ، العادية واجلباية البرتوليةتتكون هذه األخرية من اجلباية : اإليرادات الضريبية - 1-1

 :العادية فإهنا تتكون من
 :واليت تضم إيرادات الضرائب والرسوم التالية :الضرائب المباشرة -أ

اليت تستهدف الدخل، واملتمثلة أساسا يف الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح  الضرائب -
 ؛الشركات

بالنسبة حلقوق التسجيل فهي الضرائب املدفوعة للدولة لقاء عملية تسجيل : حقوق التسجيل والطابع -
ق االنتفاع باملنقوالت، عقود نقل امللكية وحمن ذلك الرمسية، و فتأخذ بذلك الصبغة العقود املختلفة، 

أما حقوق الطابع، فتتمثل يف الرسوم املفروضة على التداول  ،أو العقارات والتنازل عن حقوق اإلجيار
 .واملعامالت واملدفوعة يف شكل طوابع جبائية

                                                 
، طبعة األوىل، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  الضرائب ومحاسبتها،عبد الناصر نور، نائل حسة عدس،  - 12

 .14، ص 0223األردن  سنة 
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وتضم الرسم على القيمة املضافة، الضرائب غري املباشرة على منتجات  :الضرائب غير المباشرة -ب 
، باإلضافة إىل الرسم الداخلي على يةنتجات الكحولاملمعينة، كالرسوم الثابتة والقيمية على استهالك 

 13.الرسوم اجلمركيةو  االستهالك اخلاص مبنتجات التبغ والكربيت،
، فإهنا تضم اإلتاوات، الضرائب وكل « fiscalité pétrolière »  أما بالنسبة للجباية البرتولية

 .عوائد احملروقات
  14:اإليرادات غري الضريبية تشمل املكونات التالية: اإليرادات غير الضريبية -1-2

كاإلتاوات  يف حصيلة استغالل، أو تأجري، أو بيع أمالك الدولة ةتمثلواملإيرادات أمالك الدول  -
واألشخاص الذين يستغلون املناجم واحملاجر اليت تعود ملكيتها للدولة، وكذا احملصلة من الشركات 

 ؛املكافآت اليت حتصل عليها الدولة من جراء ختصيص املباين العامة ملصاحل الربيد واملواصالت
اإليرادات املختلفة للميزانية كإيرادات بيع اجملالت واملنشورات، وبعض الرسوم اليت حتصل عليها الدولة  -

 األثرية؛ن املتاحف، واملناطق م
اإليرادات االستثنائية وتتمثل يف مسامهة الدفع اليت يقدمها البنك املركزي وحقوق الدخول، واهلبات  -

 . املقدمة من اخلارج
 إليرادات العامةيتضح أن ا، حيث 28ميكننا توضيح تطور هذه اإليرادات من خالل عرض اجلدول 

، كما مرات (22)حبيث تضاعفت أكثر من سبع ( 0218-1110) خالل الفرتةعرفت تزايدا مستمرا 
مصدره الضرائب  % 41.12هيمنة اإليرادات الضريبية على اإليرادات العامة، حيث أن أكثر من يتضح لنا

رجع لألزمة ي وهذا قد 0212-0224إال أنه نالحظ اخنفاضها خالل سنيت  ،(0218-1110)يف الفرتة 
م الدول املتقدمة واليت أثرت على أسعار البرتول ومن مت اخنفاض إيرادات املالية اليت تعرضت هلا معظ

كما نالحظ   اجلبائية،كرب من اإليرادات األللميزانية العامة، وذلك ألن اجلباية البرتولية متثل اجلزء  اجلبائية

                                                 
 .130، ص 0221، دار النهضة العربية، مصر، سنة دور الضرائب في تحقيق التنميةالصعدي عبد اهلل،  - 13

14
 - BERNARD Salanie, op.cit. p 99.  
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          قدرة ب وامل 0218إىل أن بلغت أعلى قيمة سنة  1110من سنة  اجلبائيةإليرادات املستمرة ل  ةدياز ال

، وترد هذه الزيادة إىل االرتفاع يف الناتج احمللى االمجايل الذي يعود بدوره إىل االرتفاع مليار دج 3702,19
 ،(0218 -1110)يف فرتة  %1.11أما بالنسبة لإليرادات غري اجلبائية بلغت متوسط  ،البرتوليف أسعار 

 .وهي مسامهة ضئيلة جدا لذلك جيب على الدولة أن هتتم بالقطاعات األخرى

 (2014-1992)تطور إيرادات الميزانية العامة في الجزائر (: 4)الجدول رقم

 البيان        
 السنوات

 االيرادات  غير جبائية االيرادات  الجبائية االيرادات  العامة
9)المبلغ 

11 
 % (دج

المبلغ 
(9

 % (دج11
المبلغ 

(9
 % (دج11

8991 088116 811 302,66 97,05 9,20 2,95 

8990 08019. 811 300,86 95,77 13,26 4,23 

1994 477,18 100 398,35 93,48 78,83 6,52 

1995 611,73 100 578,14 94,51 33,59 5,49 

1996 825,15 100 786,60 95,53 38,5 4,47 

1997 926,66 100 878,77 94,83 47,89 5,17 

1998 774,51 100 708,38 91,46 66,13 8,54 

1999 950,46 100 874,88 92,04 75,60 7,96 

2000 1 578,16 100 1 522,77 96,49 55,42 3,51 

2001 1 505,52 100 1 354,62 89,97 150,89 10,03 

2002 1 603,18 100 1 425,80 88,93 177,3 11,07 

2003 1 966,6 100 1 870,1 95,09 96,5 4,91 

2004 2 226,2 100 2 149,2 96,54 70,5 3,44 

2005 3 082,60 100 2 912,53 94,48 170,06 5,51 

2006 3 582,30 100 3 430,01 95,74 152,28 4,25 

2007 3 688,50 100 3 479,84 94,34 208,65 5,65 



 بكريتي بومدين    .أ
 الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر

 دراسة اقتصادية وقياسية
 

314 

 

2008 2 902,4 100 2 680,70 92,36 221,7 7,63 

2009 3 275,4 100 3 073,60 93,83 201,8 6,16 

2010 3 074,64 100 2 799,64 91,05 275 8,94 

2011 3 403,10 100 2 978,29 87,35 424,81 12,41 

2012 3 876,36 100 3 503,38 90,37 372,98 9,62 

2013 4 134,32 100 3 687,99 89,20 446,33 10,8 

2014 3 937,15 100 3 702,19 94,03 234,96 5,97 
Source : www.ons.dz Budget général de L’Etat de 1992 à 2014. 

 

 تحليل تطور اإليرادات الجبائية بالنسبة لإليرادات العامة للدولة  -2
يف حجمها  سواء ،(0218-1110)، تطورا ملحوظا خالل الفرتة اجلبائيةلقد عرفت اإليرادات 

 .املطلق، أو يف تركيبها، أو تغري نسبتها، لذلك سنقوم بتحليل دورها يف متويل ميزانية الدولة
 تطور مساهمة الجباية العادية والجباية البترولية بالنسبة لإليرادات العامة  -2-1

ضمان سريورة املصاحل العمومية وتنفيذ خمططاهتا السنوية على مصادر متنوعة   بغيةالدولة  ترتكز
لضمان اإليرادات الالزمة لتغطية نفقاهتا، هذه اإليرادات تتمثل أساسا يف وإيرادات اجلباية العادية واجلباية 

 .  البرتولية
، وتذبذب حصيلتها، وفقا بتذبذب األسعار االستقراروباعتبار أن اجلباية البرتولية متتاز بعدم 

أن اجلباية العادية كانت دوما حتت كما البرتول، إىل جانب تأثرها بتغري سعر الصرف الدينار أو الدوالر،  
املستوى املطلوب واملرغوب فيه، فإن ذلك أثر بشكل كبري على اإليرادات الكلية للميزانية العامة، ولكن 

، وهذا ما اجلبائية العادية بالنسبة لإليرادات العامة إيراداتتطورت مسامهة  اجلبائيةبفضل اإلصالحات 
 :  يوضحه الشكل أدناه

 
  

 

http://www.ons.dz/
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 منحنيات تطور الجباية العادية، الجباية البترولية، واإليرادات العامة(: 1)الشكل رقم
(1992-2014.) 

 
 :لإلحصائياتمن إعداد الباحث باالعتماد على معطيات الديوان الوطين : المصدر

www.ons.dz Budget général de L’Etat de 1992 à 2014. 

www.mfdgi.org Evolution des Recouvrements 

Affectés au Budget de l’Etat 1992 à 2014. 

قيام اجلزائر بإصالح جذري يف نظامها الضرييب  ، أين صاحب هذه املرحلة1110انطالقا من سنة 
، حيث نالحظ ارتفاع حصيلة اجلباية العادية من حيث 1110، وبدأ تطبيقه سنة1111سنة الذي شرع يف

 إىل 0218، واستمرت يف التزايد لتصل سنة 1110مليار دج سنة  124.41املردودية املالية حيث بلغت 

مليار دج، إال أن مسامهتها يف متويل ميزانية الدولة بقيت ضعيفة إىل حد ما فهي مل تتجاوز  124.46 2
 املئوية النسبة يف تذبذب، نالحظ (0221-0222) ، أما خالل الفرتة(1112-1110)خالل فرتة  82%

 املايل املصدر هذا يف الدولة حتكم عدم على هذا يدلو  أخرى أحيانا وتنخفض أحيانا ترتفع حبيث
 .ةالضريب وهو األساسي

سنة  %11.11أما يف السنوات الثالثة األخرية جند أن مسامهتها كانت جيدة أين بلغت نسبتها 
 1114 لتتدهور سنة %11.44 مبتوسطو  يف حني أن اجلباية البرتولية كانت مسامهتها كبرية جدا ،0211

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

1
9

9
2

 

1
9

9
4

 

1
9

9
6

 

1
9

9
8

 

2
0

0
0

 

2
0

0
2

 

2
0

0
4

 

2
0

0
6

 

2
0

0
8

 

2
0

1
0

 

2
0

1
2

 

2
0

1
4

 

 اإليرادات العامة

 الجباية البترولية

 الجباية العادية

http://www.ons.dz/
http://www.mfdgi.org/


 بكريتي بومدين    .أ
 الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر

 دراسة اقتصادية وقياسية
 

316 

 

، مما جعل اتطورا من حيث مردوديته (0222-1111)بفعل اخنفاض أسعار البرتول، إال أنه خالل الفرتة 
من نسبة مسامهتها كبرية جدا، على عكس اجلباية العادية اليت بقيت مسامهتها متواضعة إىل أن ارتفعت يف 

 .0218سنة  % 53,95السنوات األخرية لتصل أعلى نسبة 

 :العامةإجمالي اإليرادات تطور مساهمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في  -2-2
من األهداف األساسية اليت كان يرمي إليها اإلصالح الضرييب يف اجلزائر هو حتسني مردودية اجلباية 
العادية املكونة من الضرائب املباشرة والضرائب غري املباشرة وذلك لرفع من مسامهتها يف متويل ميزانية 

 :الدولة، وهذا ما يبينه الشكل أدناه
 اإليرادات العامةمساهمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في تطور (: 2)الشكل رقم 

 
 :من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات: المصدر

www.ons.dz Budget général de L’Etat de 1992 à 2014. 
كانت   إمجايل اإليرادات العامة إىلالضرائب املباشرة أن مسامهة يتضح من خالل الشكل البياين 

اإلصالح الضرييب، ولكن سرعان ما  االهتمام هوهو ما يفسر ( 8991-8991)الفرتة  متوسطة خالل
 اخنفاض، إىل وقد يعود هذا، %1.23: (0212-1110) حبيث بلغ متوسطها يف الفرتة ،تراجعت نسبتها

التهرب الغش و مداخيل األفراد وأرباح الشركات، وعدم فعالية الضرائب على رأس املال، ولتفشي ظاهرة 
 .الضرييب
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إذ مجايل اإليرادات العامة، إلإليرادات الضريبية وأيضا ل فتعد مصدرا الضرائب غري املباشرةأما عن 
يف سنة  %01.18 تهاوصلت مسامه ،(0212-1110)يف متوسط فرتة  %01.11  ب تهامسامهقدرت 

توسيع جماالت تطبيقه بتخفيض عدد  معإدخال نظام الرسم على القيمة املضافة ،  لىع ناتجوهذا  1114
 .اإلعفاءات عرب خمتلف القوانني املالية السنوية

 

 .لتأثير الجباية العادية على اإليرادات العامة للدولة الدراسة القياسية: ثالثا
وتبيان أمهية اإليرادات اجلبائية كمصدر هام من مصادر اإليرادات العامة،  النظرية الدراسة بعد

 .سنحاول يف هذا احملور أن نقدر وبطريقة علمية قياسية تأثري اجلباية العادية على اإليرادات العامة
 متثل املتغري التابع حيث أن التغري يف اإليرادات العامة تعد أهم املثشرات النمو  :اإليرادات العامة

االقتصادي، وتشمل اإليرادات العامة اإليرادات غري اجلبائية واإليرادات اجلبائية هذه األخرية تنقسم 
 .بدورها إىل قسمني اجلباية العادية واجلباية البرتولية كما ذكرنا سالفا

 العامة  امتثل املتغري املستقل والذي ميكن من خالله أن ترفع الدولة من إيراداهت: ةالجباية العادي
 .وبالتايل التحكم يف النشاط االقتصادي للبالد

 :صياغة النموذج القياسي الخاص بالجباية العادية-1
 يتم استخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط يف تقدير النموذج القياسي اخلاص بتأثري اجلباية

الصيغة اخلطية والصيغة غري اخلطية  اومه :صيغتني رياضيتنيوسنقوم بتجريب . العادية على اإليرادات العامة
 :لكل منوذج )اللوغاريتمية(

 Yi=B0+B1 FISCOR i+Ui:               الخطي النموذج

الذي ينوب عن بعض املتغريات اليت ميكن  Uiالنموذج ذو طابع احتمايل هلذا مت إدخال  حيث أن
 .واليت يصعب قياسها اإليرادات العامةأن تثثر يف 

 :وتعرف

B :؛معلمة النموذج 
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(i) : متثل الزمن أي قيمة املتغري يف السنةi؛ 
Y : العامة يرادات اإلاملتغري التابع والذي ميثلRECETTESP)).   ؛مليون دينارالوحدة ب 
X  : اجلباية العادية املتغري املستقل والذي ميثل(FISCOR .)  مليون دينارالوحدة ب. 

يتم حتديد ، (0210 -1110 )فرتة الدراسة ب بعد التعرف على املتغريات وجتميع البيانات اخلاصة
 :الشكل الرياضي للنموذج ويعترب أول مراحل بناء النموذج القياسي وشكل الدالة كما يلي

Y=          
  Ln(Yi)=Ln(B0)+ B1. Ln(FISCORi):    النموذج الثاني

 :لكل منوذج فرضيات واجبة التحقق
                                                      ) ² N(0,𝜎 Ui  

ℰ                                                                                  

= 0                                                                        ℇ         

Cov       =0                                                                     

        ℇ         

يتم تقدير النموذج باستعمال طريقة املربعات الصغرى العادية كوهنا من : تقدير النموذج القياسي-0
، وبعد (EVIEWS4)أحسن الطرق لتقدير النماذج اخلطية، ويتم ذلك باالستعانة بالربنامج اإلحصائي 

 :إدخال البيانات يف هذا الربنامج، كانت نتائج التقدير اخلطي واللوغاريتمي كما يلي
  15:على اإليرادات العامة تقدير النموذج الخطي لتأثير الجباية العادية نتائج 2-1

 

 
                                                 

 (.1): أنظر امللحق رقم - 15

RECETTESPi =  727.5924  + 1.798510 FISCORi …………  (8 )  

      t=                   (3.260674)    (7.958230)  

     R
2
= 0.750988         N= 10          F= 63.33343 

      DW= 0.572444         Prob= 0.000000  
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 16:لتأثير الجباية العادية على اإليرادات العامةنتائج تقدير النموذج اللوغاريتمي   -2-2

 :للنماذج المقدرة تحليل االقتصادي واإلحصائي والقياسيال -3
مدى صالحية النموذج القياسي املقدر ال بد من إجراء جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى  لدراسة

صالحية النموذج من وجهة النظرية االقتصادية وصالحيته من الناحية اإلحصائية واختباره من الناحية 
 .القياسية

 :تحليل اقتصادي- 3-1
إشارته  B1عامل اجلباية العادية حظ أن منال (1)من خالل نتائج تقدير النموذج اخلطي للمعادلة رقم

، وتتفق (اجلباية العادية)واملتغري املفسر ( اإليرادات العامة)موجبة أي أن العالقة طردية بني املتغري التابع 
فإذا تغريت إيرادات اجلباية العادية بوحدة واحدة فإن معدل  هذه النتيجة مع منطق النظرية االقتصادية،

 .له معنوية اقتصادية B1وحدة إذا معامل    1.798510اإليرادات العامة سيتغري ب 
عند اختبار فرضيات النموذج اخلطي البسيط يتم التطرق إىل جمموعة من املعايري : إحصائيتحليل – 3-2

وسيتم اختبار النموذج املقدر باستعمال املعايري اإلحصائية حيث تصف مدى الثقة  القياسية واإلحصائية،
واختبار  Tاإلحصائية يف التقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج ويتم اختبارها باستخدام إحصائية ستودنت 

Rو Fاملعنوية الكلية للنموذج باستخدام إحصائية فيشر 
رية معامل التحديد، مث اختبار مدى استقرا 2

 .معلمات النموذج املتحصل عليه 
الختبار معنوية معامل النموذج، وذلك تستخدم إحصائية ستودنت : اختبار معنوية المعالم 3-2-1

 :تنياختبار الفرضيب

                                                 
 (.  0)أنظر امللحق رقم  - 16

Ln(RECETTESPi) = 1.749253 + 0.894468 Ln(FISCORi) .....  (1)  

t=                       (3.853220)    (12.52124)  

R
2
= 0.881877        N= 20          F= 156.7814 

DW= 0.577461         Prob= 0.000000 
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 فرضية العدم :H0 : B0=0 
 الفرضية البديلة :H1 : B0≠0 

للمعلمة املقدرة  tCميكن توضيح نتائج االختبار  يف اجلدول املوايل والذي يبني القيم احملسوبة 
 .0.2211واليت كانت قيمتها   (n-k)ودرجة حرية  %3 خطروذلك عند مستوى  tthوالقيم اجلدولية 

 نتائج اختبار ستودنت للنموذج المقدر(: 5)لجدولا

  القيم احملسوبة املعامالت املقدرات
     

القيم اجلدولية 
     

أدىن مستوى 
 Probمعنوية

 الثابت
FISCOR 

B0 

B1 

3.2606 

7.9582 

2.0796 

2.0796 

0.0037 

0.0000 

 Eviewsبناء خمرجات برنامج : المصدر

 :من خالل اجلدول أعاله يالحظ ما يلي
وهبذا نرفض فرضية العدم  tthاجلدولية أكرب من القيمة  tcنالحظ أن القيمة احملتسبة  B0للمعلمة بالنسبة  

H0  املعلمة أن أيB0 حيث أن أدىن مستوى معنوية هلا معنوية إحصائية ،prob  ما يدل  0.0037تساوي
 .%3 خطرعند مستوى  %0,3  على أنه ميكن قبول الثابت يف النموذج خبطأ قدره

 B1ولدينا أدىن مستوى معنوية  tth<tc نالحظ أن القيمة احملتسبة B1بالنسبة ملعامل اجلباية العادية 
، ومنه نستطيع ة إحصائيةمعنويله  B1أي أن  H0وعليه نرفض فرضية العدم  ،% 3يساوي الصفر أقل من 

يف تقييم معدل  %3القول أن حجم إيرادات اجلباية العادية له معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 
يثثر على املتغري التابع ( اجلباية العادية)وبالتايل فإن املتغري املستقل  اإليرادات العامة خالل فرتة الدراسة،

 (.اإليرادات العامة)
 :اختبار المعنوية الكلية للنموذج 3-2-2

الختبار املعنوية الكلية للنموذج املتحصل عليه انطالقا من معطيات امللحق  Fاختبار فيشر نستخدم 
 .1رقم
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Rالقيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد تقدر ب  صائي فإن بناء على خمرجات الربنامج اإلح
2
= 

0.750988 
التغريات اليت  من % 75.09 التابع يتم تفسريه بنسبة وهي قريبة من الواحد، حيث أن املتغري 

مما يدل على أن هناك ارتباط قوي بني اإليرادات العامة واملتغري  ،اإليرادات العامةحتدث على 
تفسرها عوامل أخرى غري مدرجة يف النموذج  % 24.91، أما الباقي (إيرادات اجلباية العادية)املفسر

 .وتتضمن حد اخلطأ
الذي خيترب صحة احدى الفرضيتني  ، Fاختبار فيشر والختبار المعنوية اإلجمالية للمعالم سنستخدم 

 :التاليتني
 فرضية العدم :H0 :B1=0 

 الفرضية البديلة :H1 :B1≠0 
 %3 خطرعند مستوى  Ftabمع القيمة اجلدولية  F= 63.33343واملقدرة ب   Fcalسنقارن القيمة احملتسبة 

  01ودرجة حرية 
 =4.32=   

  =       
        

  
نقبل بالفرضية البديلة ما يدل على وجود عالقة خطية وعليه  Ftab<Fcalأن القيمة احملتسبة وعليه وجدنا 

 .جوهرية بني املتغري التابع واملفسر إذن النموذج ككل له معنوية إحصائية
من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اخلطي املقدر نالحظ أن اجلباية العادية هلا            

 .ية اقتصادية وإحصائية، مع وجود ارتباط قوي بني املتغري التابع واملفسرمعنو 
 :الدراسة اإلحصائية واالقتصادية للنموذج اللوغاريتمي -4

 :بنفس اخلطوات السابقة يتم دراسة مدى صالحية النموذج املقدر
(1 )Ln(RECETTESPi) = 1.749253  + 0.894468  Ln(FISCORi) ……. 

نالحظ أن إشارته موجبة أي أن العالقة طردية بني  B1جلباية العادية ابالنسبة ملعامل لوغاريتم 
، وتتفق هذه النتيجة النظرية االقتصادية (اجلباية العادية)واملتغري املفسر ( اإليرادات العامة)املتغري التابع 
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نقر بصحة إذن  %0.89فإن معدل اإليرادات العامة سيتغري ب   %8حيث إذا تغري حجم اجلباية العادية ب  
 .اقتصاديا  B1معامل 

 :الدراسة اإلحصائية 4-1
وقد  .%3 خطراختبار ستودنت عند مستوى سنخترب معنوية معلمات النموذج باستخدام 

 :اوضحت النتائج ما يلي
وعليه  tthأكرب من القيمة اجلدولية  tc =3.85نالحظ أن القيمة احملتسبة  B0للمعلمة بالنسبة ف

 Prob= 0.000000  وأدىن مستوى معنوية ،هلا معنوية إحصائية B0أي أن  H0سنرفض فرضية العدم 
 .%1أي أنه ميكن قبول الثابت يف النموذج خبطأ قدره 

ولدينا  نالحظ أن القيمة احملتسبة أكرب من القيمة اجلدولية B1ملعامل لوغاريتم اجلباية العادية  أما
معنوي، ومنه ميكن  B1أي أن  H0وعليه نرفض فرضية العدم  B1  أدىن مستوى معنوية يساوي الصفر ل 

يف تفسري معدل  %3 مستوى خطر إيرادات اجلباية العادية هلا معنوية إحصائية عندمعامل القول أن 
 .اإليرادات العامة خالل فرتة الدراسة

جند أن معامل التحديد يقدر ب  : (0)انطالقا من امللحق رقم : اختبار المعنوية الكلية للنموذج 4-2
R

2
يف التغريات اليت حتدث على اإليرادات  %88.18حيث أن املتغري املفسر يتحكم بنسبة  0.881877 =

 %11.82العامة مما يدل على أن هناك ارتباط قوي بني معدل اإليرادات العامة واملتغري املفسر، أما الباقي 
 .بعوامل أخرى غري مدرجة يف النموذجفيفسر 

 :اختبار فيشر 4-3
وعليه  4.32أكرب من القيمة اجلدولية  Fc= 156.7814 واملقدرة ب   سوبةنالحظ أن القيمة احمل

املفسر إذن النموذج ككل و  نقبل بالفرضية البديلة ما يدل على وجود عالقة خطية معنوية بني املتغري التابع
 .إحصائية له معنوية
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يالحظ مما سبق أن النموذجني مقبولني من الناحية اإلحصائية واالقتصادية إال أنه ميكن املفاضلة بينهما 
 AKAIKEياري على أساس عدة معايري كمعامل التحديد املعدل على أساس أكرب قيمة ومع

عن إضافة إىل جمموع مربعات البواقي لألخطاء وجمموع األخطاء لالحندار واليت تعرب  SCHWARZو
 :اخلطأ على أساس أقل قيمة كما هو مبني يف اجلدول التايل

 17:المقارنة بين النموذجين(: 6)الجدول رقم 

 (0)و (1) مث االعتماد على بيانات امللحق رقم:المصدر
من خالل املقارنة يظهر أن النموذج الثاين هو األفضل كما أن شكل االنتشار للنموذج األول أخذ 

 :الشكل التايل
 شكل االنتشار للنموذج الخطي(: 3)الشكل رقم    

 
    Eviews4اعتمادا على برنامج مث: المصدر

 

                                                 
 (.  0)، (1)أنظر امللحق رقم  - 17

معيار  النماذج

AKAIKE 

معيار 

SCHWARZ 

S.E OF 

REGRESSION 

S OF 

RESID 
 2 

 النموذج األول
 النموذج الثاين

15.95 

0.45 

16.05 

0.55 

677.3675 

0.29 

9635362 

1.78 

0.75 

0.88 
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 :استقرارية النموذجدراسة  -5
 (test cusum) اختبار استقرارية النموذج

هذا اإلختبار يعمل على دراسة استقرارية النموذج ككل وعلى طول الفرتة الزمنية، ويتم حكم فيه 
على وجود استقرارية أو عدم وجودها من خالل مالحظة املنحىن إذا اجتاز املمرين هذا يعين عدم وجود 

 .  اسقرارية للنموذج أما إذا كان داخل املمرين نقول أن هناك استقرارية للنموذج
 H0 :النموذج مستقر                 :وعليه يتم وضع فرضيتني التاليتني

 H 1:النموذج غري مستقر          

 استقرارية النموذج(: 4)الشكل رقم 

 
 Eviews4على برنامج  االعتماد مت:المصدر                            

 .أن املنحىن مل خيرج من املمر أي أن النموذج مستقر خالل هذه الفرتة مبا
 :اختبار النموذج من الناحية القياسية -6
سنخترب النموذج ملعرفة ما إذا كانت األخطاء تتبع التوزيع : اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء -6-1

 :حيث كانت النتائج كالتايل Eviews4الطبيعي أم ال وذلك باالستعانة بالربنامج اإلحصائي 
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 اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء(: 1)الشكل رقم 

 
 Eviews4على برنامج  االعتماد مث:المصدر

 .وعليه فإن األخطاء تتبع التوزيع الطبيعي 1.13أكرب من  Prob=0.24مبا أن أدىن مستوى معنوية 
white :18اختبار عدم تجانس التباين -6-2

يستعمل االختبار للكشف ما إذا كان هناك عدم جتانس  
وعليه نقبل فرضية ثبات  1.13أكرب من  Prob=0.50مبا أن أدىن مستوى معنوية  .أم ال األخطاءبني 

 .التباين
 :اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء -6-3

 :سيتم إختبار الفرضيتني التاليتني
 فرضية العدم :H0 : p=0 
 الفرضية البديلة :H1 :p≠0 
املستخرجة حيث عدد املشاهدات  DWوقيمة  0.57احملسوبة واليت تساوي  DWقارن قيمة نحيث 

 . 1.26، 1.44 على التوايل dL ,duجند كل من قيم  K=1وعدد املتغريات املستقلة  23يساوي 
 

                                                 
 White Heteroskedasticity Test( 3)أنظر امللحق رقم   - 18
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احملسوبة تقع ضمن منطقة غري حامسة أو غري حمددة وبالتايل النموذج له مشكل  DWن قيمة فإوعليه 
االرتباط الذايت بني األخطاء وقد يكون راجع إلمهال متغريات هلا تأثري على الظاهرة املدروسة ولذلك 

 .AR(1)سنقوم مبعاجلة هذا املشكل عن طريق االرتباط من الدرجة األوىل 

 تبار داربن واتسون من الدرجة األولىتصحيح اخ: (2)الجدول رقم 
Dependent Variable: LNRECETTESP 

Method: Least Squares 

Date: 05/19/15   Time: 11:21 

Sample(adjusted): 1993 2014 

Included observations: 22 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 8 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.225432 1.695531 1.902314 0.0724 

LNFISCOR 0.675010 0.245613 2.748263 0.0128 

AR(1) 0.740977 0.150320 4.929318 0.0001 

R-squared 0.931236     Mean dependent var 7.456737 

Adjusted R-squared 0.923998     S.D. dependent var 0.766590 

S.E. of regression 0.211337     Akaike info criterion -0.144599 

Sum squared resid 0.848606     Schwarz criterion 0.004180 

Log likelihood 4.590589     F-statistic 128.6540 

Durbin-Watson stat 2.123112     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .74 

 Eviews4 مت االعتماد على الربنامج: المصدر
اجلديدة تقع ضمن منطقة عدم وجود ارتباط ذايت  DWمن خالل اجلدول يالحظ أن قيمة 

  .من مشكل االرتباطاين لألخطاء وعليه النموذج حاليا ال يع
 

 : اتمةــــــخ
، وهذا االقتصادوتأثريها يف  اجلباية العاديةلدور  االعتباراجلزائر كغريها من الدول سعت إىل إعادة 

مردودية اجلباية العادية، وقد تبني لنا خالل تقييمنا  من على اجلباية البرتولية والرفع االعتمادألجل ختفيف 
املعايري احملددة لقياس هذه الفعالية فانطلقنا  ناباستعمالحمدودية هذه األخرية، وذلك  اجلباية العاديةلفعالية 
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الذي بني لنا أن اجلباية البرتولية مازالت إىل يومنا هذا متثل املورد  للجباية العاديةمن تقييم املردودية املالية 
لدولة، كما أن إصالح النظام الضرييب مل يكن له دور فعال يف الرفع من مردودية العامة لللميزانية  األول

ي بقيت تسيطر عليه الضرائب غري املباشرة ذال اجلباية العادية إىل جانب عدم قدرته على التأثري يف هيكلها
  .بصورة كبرية وواضحة

 اإليراداتتأثري كبري على  للجباية العاديةمن خالل دراستنا النظرية والتطبيقية استخلصنا أن و 
، إال أنه وبالرغم من تزايد ر الثاين بالنسبة لإليرادات العامةتعد املصد باجلباية البرتولية، فهي مقارنة العامة

 .مل تستطع الدولة حتقيق هدفها الرامي إىل إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية اجلباية العاديةحصيلة 
 

 :قائمــــة المراجــــــــــع
 :مراجع بالّلغة العربية

 :مؤلفات
 ؛1116 ، دار النهضة العربية،مصر، سنةدور الضرائب في تحقيق التنميةالصعدي عبد اهلل،  .1
    ؛2002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، سنة جباية المؤسسات محيد بوزيدة، .2
  ،الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية، مصر، سنة الوجيز في المالية العامةسوزي عديل ناشد،  .3

 ؛2000

دار الرايه للنشر والتوزيع، األردن، سنة ، المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح العلي،  .4
 ؛1119

طبعة األوىل، دار امليسرة للنشر والتوزيع ، الضرائب ومحاسبتهاعبد الناصر نور، نائل حسة عدس،  .5
  ؛1110 سنة، والطباعة، األردن

  :قوانين وتشريعات
 ؛1181قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة لسنة  .1
   .2012قانون الرسم على القيمة املضافة لسنة  .2
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 : مراجع بالّلغة األجنبية
 :مؤلفات

1. ANNIE Valée, Les systèmes Fiscaux, édition du seuil, Paris, France, 

année 2000. 

2. BERNARD Salani, théorie économique de la fiscalité, Economica, 

France, édition 2002. 

3. JACQUES SARAF Agrégé d’économie et gestion « Fiscalité », 

DUNOD, Edition 2002/2003. 

 :مواقع إلكترونية
1. www.ons.dz 

2. www.mfdgi.gov 

 
  :قائمة المالحق

 (1)الملحق رقم 
Dependent Variable: RECETTESP 

Method: Least Squares 

Date: 05/19/15   Time: 08:20 

Sample: 1992 2014 

Included observations: 23 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 727.5924 223.1417 3.260674 0.0037 

FISCOR 1.798510 0.225994 7.958230 0.0000 

R-squared 0.750988 Mean dependent var 2102.392 

Adjusted R-squared 0.739131 S.D. dependent var 1326.212 

S.E. of regression 677.3675 Akaike info criterion 15.95725 

Sum squared resid 9635362. Schwarz criterion 16.05598 

Log likelihood -181.5083 F-statistic 63.33343 

Durbin-Watson stat 0.572444 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 

http://www.ons.dz/
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 (2)الملحق رقم 
Dependent Variable: LNRECETTESP 

Date: 05/19/15   Time: 08:23 

Sample: 1992 2014 

Included observations: 23 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.749253 0.453972 3.853220 0.0009 

LNFISCOR 0.894468 0.071436 12.52124 0.0000 

R-squared 0.881877 Mean dependent var 7.382207 

Adjusted R-squared 0.876253 S.D. dependent var 0.829883 

S.E. of regression 0.291934 Akaike info criterion 0.458366 

Sum squared resid 1.789739 Schwarz criterion 0.557104 

Log likelihood -3.271203 F-statistic 156.7814 

Durbin-Watson stat 0.577461 Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 (3)الملحق رقم 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.638217 Probability 0.538656 

Obs*R-squared 1.379835 Probability 0.501617 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 05/19/15   Time: 10:13 

Sample: 1992 2014 

Included observations: 23 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.862553 0.923055 -0.934455 0.3612 

LNFISCOR 0.290860 0.296895 0.979671 0.3390 

LNFISCOR^2 -0.022071 0.023571 -0.936362 0.3603 

R-squared 0.059993 Mean dependent var 0.077815 

Adjusted R-squared -0.034008 S.D. dependent var 0.086378 

S.E. of regression 0.087835 Akaike info criterion -1.905607 

Sum squared resid 0.154300 Schwarz criterion -1.757499 

Log likelihood 24.91448 F-statistic 0.638217 

Durbin-Watson stat 0.931477 Prob(F-statistic) 0.538656 


