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 :العامة قدمةامل

حيث تبحث دول  ،ل دائم ومستمر فهي ضد التخلفح بشكتعد التنمية االقتصادية من أهم القضايا التي تطر 

ومع تطور دور الدولة من   ،ينة تتماش ى واألوضاع االقتصاديةاقتصادية مع سياسة باستمرار عنالعالم الثالث 

مة ارادات العيالجباية باعتبارها مورد هام لإل   تطورت،لى دولة متدخلة في الوقت الراهن في القديم ادولة حارسة 

التنمية  االقتصادي ووسيلة فعالة لتحقيق أهداف   أداة من أدوات التوجيهو ،بما فيها االيرادات الجبائية 

سة ، إن السيا " الكلية،"االستهالك،االدخار،االستثمار لتأثير على املتغيرات االقتصاديةمن خالل ا ،االقتصادية

االقتصادية قد تكون في مجملها ظرفية تعدل النشاط االقتصادي في املدى القصير،وبذلك تستعمل السياسة 

الجبائية أو السياسة النقدية والتي هي إحدى أدواة السياسة االقتصادية،كما قد تستعمل سياسات هيكلية 

    ياسة اإلنفاق الحكومي.تهدف إلى مصاحبة تطور االقتصاد ضمن املدى الطويل كالسياسة الصناعية وس

                                      

،مستخدمة كافة مصادرها الجبائية الفعلية الدولة إن مجموعة البرامج املتكاملة التي تخططها وتنفذها   

وتجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق  ، وسياسية مرغوبة واملحتملة،إلحداث آثار اقتصادية اجتماعية

أهداف املجتمع،أي ما يطلق عليه بالسياسة الجبائية،ينظر إليها على أنها مجموعة متكاملة من البرامج وليس 

مجموعة متناثرة من اإلجراءات، وبالتالي يسمح املفهوم الصحيح بتصميم مكونات هذه السياسة الجبائية بصفة 

 .عامة ، مما يساهم في تحقيق أهداف املجتمع

 

وبرامج التكامل  رادات الجبائية الفعلية واملحتملةيسياسة الجبائية بأن يمتد ليشمل اإل كما يسمح مفهوم ال

ي فاملرتبط بها وبذلك يمكن أن يشمل الحوافز الجبائية التي تمنحها الدولة ألنشطة اقتصاديةمعينة ترغب الدولة 

جل قصيرة محتمل تعويضها في األ  تشجيعها ، بإعتبار أن هذه الحوافز إيرادات جبائية محتملة يضحي بها في فترة

 الطويل.

 

إن مشكلة التمويل هي إحدى املشكالت الرئيسية التي تواجه الحكومات عامة والسلطات االقتصادية خاصة عند 

ن االقتصادي ذلك أن التمويل يتخذ مصدريإعدادها للسياسة املالية ، التي من شأنها تحقيق التنمية واإلستقرار 

 ل ضرائب و رسوم و قروض ، وخارجي في شكل قروض خارجية وهبات ومساعدات.داخلي )محلي( في شك

 

على فعالية النظام الجبائي الجزائري الذي يعتمد على عائدات  ، واآلثار السلبيةإن التغيرات االقتصادية العاملية 

أسعار  ميزانية الدولة ، التي عرفت إنخفاضا محسوسا نتيجة تذبذباملحروقات كمصدر أساس ي لتمويل 

، دفع بالدولة الى إتخاذ إجراءات و إصالحات في هذا امليدان فسميت بالجباية العادية و  1986املحروقات لسنة 
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م  1991الجباية البترولية ، من بين هذه اإلجراءات هي إعادة تنظيم النسيج الجبائي ، قانون املالية الصادر لسنة 

الجزائري أين ال يزال مستمرا إلى يومنا هذا، خاصة مع دخول الجزائر ي يعرف بتاريخ بداية اإلصالح الجبائي ، الذ

م ، التي 1991، ولقد إهتمت الجزائر بالجباية العادية بعد اإلصالحات الجبائية لسنة  في نظام اقتصاد السوق 

ة بالقضاء تعتبر مصدر من مصادر اإليرادات العامة للدولة وهي تساهم بنسبة كبيرة في تحقيق العدالة االجتماعي

 السائدة عن طريق إعادة توزيع املداخيل والثروات بين أفراد املجتمع .على الفوارق االجتماعية 

م عدة تغيرات وهذا حسب عدد قوانين املالية والقوانين التكميلية 1992سجل النظام الجبائي املطبق منذ 

وكذا النظام االقتصادي املطبق منذ  يومنا هذا،نتيجة حداثة الدولة الجزائرية وقلة الخبرة الصادرة إلى

املتعلق بإستقاللية  01-88االستقالل إلى الفترة االنتقالية وما تبعها من إصالحات خاصة مع ظهور قانون 

 .  12/01/1988املؤسسة العمومية واملؤرخ في 

 

 إال أن مشكلة التمويلهذا ورغم االصالحات االقتصادية وتجارب التنمية املعتمدة بالنسبة لالقتصاد الجزائري 

تبقى أساسية بالنسبة لالقتصاد الجزائري حيث يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات املحروقات ومع تراجع أسعار 

لجأت  2018، 2017،  2016، وتسجيل عجز في امليزانية العامة للدولة خالل سنوات  النفط في األسواق العاملية

ة أخرى ، إضافة إلى سن قوانين تتعلق باإلستثمار وإصالح النظام قانون القرض والنقد مر تعديل الدولة إلى 

 الجبائي .

 

إن الهدف من إصالح النظام الجبائي من خالل خلق أنواع جديدة من الضرائب والرسوم أو التغيير في معدالتها 

في النمو  كأداة لتوجيه االستثمار ، والنهوض بالقطاع الخاص لإلسهامهو توخي فعالية السياسة الجبائية 

والتنمية االقتصادية وتحقيق العدالة االجتماعية ، كذلك تحديث اإلدارة الجبائية ملسايرة التطورات 

 االقتصادية املستجدة .

 ومن خالل ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية التالية :

 

 : أوال: إشكالية البحث

 التالي : الرئيس يتتبلور اإلشكالية الرئيسية التي نسعى ملعلجتها في السؤال 

 ؟ ما مدى تأثير اإلصالحات الجبائية و االقتصادية في الجزائر على النمو اإلقتصادي

 هذه االشكالية إلى األسئلة التالية :تتفرع 

 ؟و ماهي مبادئها الجبائية  مفهوم السياسةما -1       

    القتها باإلصالح االقتصادي؟ و ما ع ما هي التدابير و السياسات اإلصالح الجبائي التي اعتمدتها الجزائر ؟-2       

 مدى فعاليتها ؟  وما      
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 ثانيا : فرضيات البحث :

من على ضوء ما تم طرحه من تساؤل حول موضوع البحث وأمال في تحقيق أهداف البحث يمكن تحديد مجموعة 

 الفرضيات التي نسعى إلختبارها وهي على النحو التالي :

ختالل السياسة الجبائية لالطار النظري سببا لعدم فعليتها، و بالتالي سببا من أسباب اال يعد افتقاد -1          

 االقتصادي.

 ائي    ـــــــــــــــــحيث يعتبر االصالح الجبإن تطور النظام الجبائي الجزائري تعبير عن تحول النظام االقتصادي ، -2          

 ا لإلصالح االقتصادي .م إصالحا جزئيا ويشكل إنعكاس1991لسنة   

    ثالثا : هدف البحث : 

إضافة إلى األسئلة املدرجة ضمن اإلشكالية يهدف البحث إلى تبيان تأثير السياسة الجبائية على املتغيرات 

االقتصادية الكلية وكذا النمو االقتصادي ، مع تشخيص الوضع االقتصادي الجزائري ومراحل اإلصالح والتنمية 

 ، االقتصاد في العشرية األخيرة من خالل برامج التنمية االقتصادية وبرامج دعم النمو االقتصاديالتي مر بها 

ومن هنا تبرز أهمية السياسة االقتصادية عموما والسياسة الجبائية خصوصا في مسايرة التحوالت االقتصادية 

 املحلية والدولية .

         رابعا: أهمية البحث :

ى ة علمصادر بديلة للنفط في تعزيز النمو االقتصادي للجزائر ، كثر الحديث في اآلونة األخير في إطار البحث عن 

ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــضرورة االهتمام بالسياسة الجبائية ، حيث ترتكز االقتصاديات الحديثة على هذا الجانب كثيرا في تطوي

ت وداـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــجــــإهتمام الجزائر بالسياسة الجبائية ومحاولة تقييم املاقتصادها . مما يجعلنا نتساءل عن واقع 

ز ـــــــــــــزيــومن هنا تظهر أهمية السياسة الجبائية واالصالحات االقتصادية ودورها في تع املبذولة في هذا الجانب ،

 مو االقتصادي .الناتج املحلي اإلجمالي كمتغير يمثل الن

      خامسا : مبررات إختيار موضوع البحث :

                                                    ضوع دون غيره من املواضيع له عدة أسباب منها :                                   دوافع اختيار هذا املو 

 وسياسةنظرا ملا لها من آثار اقتصادية ،إن موضوع السياسة الجبائية من املوضوعات التي تهتم بها الدولة ، -1

                                        كما أن الجباية تربط الفرد بحكومته وتشكل أداة فعالة في املجال املالي ، االقتصادي ، االجتماعي . 

 بسببتماعية و الثقافية الجديدة ائي الجزائري أحيانا تجاه التغيرات االقتصادية ، االجسلبية النظام الجب -2

   لي ،إذ منوجود مواد الريع البترولي والتي أدت إلى محدودية االصالح الجبائي واقتصاره على الجانب الشك

        ة .السذاجة إتباع نفس مناهج االصالح بتسميات مختلفة وتوقع الحصول على نتائج مغاير 

 سادسا:املنهج واألدوات املستخدمة في البحث :  

ي من ــــــــــــفـــــــــــــكما هو معلوم فإن لكل دراسة أسلوبها ومنهجها املالئم ، وملعالجة هذا املوضوع قمنا بإتباع املنهج الوص

ورات التي ــــــــوالتطأجل توظيف التعاريف وسرد األفكار ، كما استخدمنا املنهج التاريخي من أجل عرض املراحل 
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م ــــعرفها االقتصاد الجزائري ، وركزنا على املنهج التحليلي من خالل تقييم أداء النظام الجبائي وكذا تقيي

 ائيات واملؤشرات اإلقتصادية الكلية .االصالحات االقتصادية باالعتماد على بعض اإلحص

 حدود البحث :سابعا : 

 يمكن تقسيم البحث إلى ثالثة أجزاء :

 ادي .اإلطار املوضوعي : يتمثل في بحث العالقة املوجودة بين السياسة الجبائية وسياسة اإلصالح االقتص-         

 . اإلطار املكاني : يدور البحث حول الجزائر-         

 م 2018م إلى 1970اإلطار الزمني : حددت فترة الدراسة من سنة -          

 اسات السابقة :ر ثامنا : الد

ة ـــــــــمن أجل تحديد متغيرات الدراسة سنحاول عرض بعض الدراسات السابقة التي عالجت موضوع السياس

 الجبائية واالصالحات االقتصادية . 

( ، 2012- 1989ر)ــــــــــــــــــــــ" أثر السياسة املالية على النمو املستديم في الجزائ( بعنوان 2015دراسة ضيف أحمد )-1

و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــلنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية ، تناولت هذه الدراسة أهم نماذج نأطروحة مقدمة 

كنزية( النظرية ال ر )ـــــــــــــــــــــــحديثة ودور السياسة املالية في تحفيز النمو االقتصادي في املدى القصيالكالسيكية وال

يز أهم املؤشرات االقتصادية الكلية مع التركواملدى الطويل ) النظرية الحديثة ( . كما تطرق الباحث إلى تطور 

و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمـــعلى ال رــــأثيــــــأن السياسة الجبائية لها ت  إلى راسةالد تكما خلصعلى النمو االقتصادي في الجزائر.

 ىــــــــــــــلــــــثـــــامل ةـــــــاملرحل كما لها تأثير على االقتصادي من خالل أدواتها املمثلة في السياسة الجبائية وسياسة اإلنفاق

ة ــــــــــــــــــــــت االقتصاديراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤشـــــــــــف املــــــــــــــتلـــــــ( حيث تحسنت خاللها مخ2012-2006لألداء االقتصاد الجزائري هي )

 . 2012الكلية ، ثم تاله تراجع في األداء االقتصادي بعد سنة 

( " 2014-1992دين بعنوان " الجباية العادية كمصدر هام لإليرادات العامة في الجزائر)دراسة بكريتي بوم -2

هدفت الدراسة إلى   ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية ،دراسة تحليلية وقياسية

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــالجبأن إلى  الدراسة ت باية العادية في الجزائر ، كما خلصتحليل العالقة بين اإليرادات العامة والج

يكن له  االصالح الضريبي لم، كما أن البترولية مازالت إلى يومنا هذا تمثل املورد األول للميزانية العامة للدولة 

تسيطر ت ــــــــــــــــــــــــــــيـــــقــــــلها الذي بى هيكلــــأثي عــــــــــه على التــــــــدرتــــــــــدور فعال في الرفع من مردودية الجباية العادية وعدم ق

الرغم برة ، ـــــــــــــــــــــيـــــــاألخ ذهـــــــــــهــــــالجباية العادية لها تأثير على اإليرادات العامة فهي مصدر ثاني ل،و أن عليه الضرائب 

 ة العادية لم تستطع الدولة إحالل محل الجباية البترولية .ــــــــــــمن أن حصيلة الجباي

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ("دراس2010-1980على النمو في الجزائر)دراسة د.عرقوب نبيلة بعنوان "أثر االصالحات االقتصادية -3

ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتناولت هذه الدراسة مدى تأثي، االقتصاديةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  ، قياسية

ات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالصالحات االقتصادية على النمو االقتصادي في الجزائر ، وإلى أي مستوى نجحت برامج االصالح
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ادة ـــــــــــــــــــــــــــــاالصالحات االقتصادية ضرورية إلعأن إلى  الدراسة تكما خلص ،ة في تحقيق معدالت النمو االقتصادي

 .استقاللية املؤسسات في ظل االصالحات االقتصاديةمع  بعث النمو االقتصادي بالجزائر

 عاشرا : خطة وهيكل البحث : 

مع الحرص على  فصول،شملت دراستنا املتواضعة ثالثة  الدراسة،من خالل اإلشكالية املطروحة واملوضوع محل 

 ترابط وتسلسل األفكار. 

ض تظهر أهمية هذا الفصل في عر يهتم باملفاهيم العامة حول الجباية وماهية السياسة الجبائية ، الفصل األول: 

 دي .اإلقتصادية للجباية ، وكذا العالقة النظرية بين الجباية والنمو االقتصاأهداف السياسة الجبائية و اآلثار 

من خالل إعطاء نظرة حول النظام الجبائي قبل  يتطرق إلى اإلصالحات الجبائية في الجزائر الفصل الثاني :

قتصادية م ، كما تطرقنا في هذا الفصل أيضا إلى اإلصالحات اإل1992م و كذلك بعد إصالحات 1992إصالحات 

  .والتي ركزنا فيها على املراحل التي مرت بها هذه االصالحات االقتصادية في الجزائر  

ل ــــــــــــــــفهو ذو طابع تحليلي ، يعالج السياسة الجبائية واالصالح االقتصادي في الجزائر ، ومن أجالفصل الثالث :

لى ثم تعرضنا إمرحلة التصنيع إلى مرحلة التعديل الهيكلي ،ذلك أبرزنا مراحل اإلصالح اإلقتصادي في الجزائر من 

ات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستعراض نتائج الدراسة واإلقتراحمع ( 2018-1970الوضع اإلقتصادي والجبائي خالل الفترة )

 للنمو اإلقتصادي. كأداةالتي نجدها فعالة لتفعيل السياسة الجبائية والتوصيات 
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 :تمهيد

 انت، فك"...الهند اليونان، الفرس، عنة،االفر "  القديمة تاار الحض عند املالية األنظمة عرفت لقد              

 تمثل مالية أنظمة فظهرت للتمويل الحاجة إلى هذا دفع الداخلية، القالقل و بالحروب األنظمة هذه تتصف

 ولم املطلق، سلطانه وعلى الفرد تأليه فكرة على لتقض ي اإلسالمية الدولة جاءت ثم الحِاكم، وأوامر توجيهات

 له "املالي النظام فروعه أهم من"  قانون  جعلت بل الدولة أساس" الشاهنشاه أو طور ااإلمبر "  حِاكمال إدارة تجعل

 يقتحق إلى يرمي األمة، مجتهدو عليه يجمع ُوما ،" وأقواله الرسول  أعمال" والسنة القرآن الكتاب في ثابتة أصول 

 .لألمة العامة املصلحة و املطلق العدل

 تلعب إذ خلة،الدولة املتد إلى املحايدة الدولة من تاريخيا وتنظيمها طبيعتها في تغيرا الجباية أخذت كما               

 الذي للموقع تبعا ذلك للضبط االقتصادي، وأداة الدولة، موارد أهم من باعتبارها املالية، علم في هاما دورا

  .املطبقة السياسة االقتصادية و االقتصادي، الفكر تطور  مراحل مختلف في أخذته

 ف املنتظرةاألهدا وتحقيق االقتصادية سياستها إلنعاش الدولة يد في فعالة أداة األخيرة هذه تكون  ولكي                

 شكل في سلفا ماليا يوضع إجراءا األخيرة هذه تشكل وعادلة، سليمة مالية سياسة إطار في تنظيمها استلزم منها

 .معين هدف نحو العامة للدولة امليزانية في العمومية اإلرادات و العمومية النفقات توجيه بهدف خطة

 ،املالية األغراض تحقيق إلى ترمي إذ املالية، السياسة أدوات إحدى الجبائية السياسة تعتبر                 

 .السياسية و االجتماعية، و واالقتصادية،

 شريعت إطار في الجبائية السياسة وأسس الجبائية لالقتطاعات األساسية للقواعد الحسن التطبيق إن                 

 األفراد بين جبائية عدالة ضمان خالل من الدولة، لخزينة أكبر موارد بضمان يسمح وشفاف واضح جبائي

 .الثروات لهذه العادل التقسيم وفي الدولة ثروات تراكم في للمساهمة

 :التالية لعناصرا الفصل هذا في وسنستعرض

 الجبائية السياسة ماهية -

 الجبائية السياسة أهداف -

 االثار االقتصادية للجباية -

 .االقتصاديالعالقة النظرية بين الجباية والنمو  -
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 املبحث األول : ماهية السياسة الجبائية

 املطلب األول: مفهوم السياسة الجبائية و اإلقتطاع الجبائي

 يشمل نظام الجباية باعتبارها مفهوم إلى نتطرق  أن دون  الجبائية للسياسة تعريفا نقدم أن ألوانه السالف من

 هافي بما الرسوم إلى إضافة شكل الضرائب، غالبا تأخذ التي و الدولة، طرف من املطبقة اإلجبارية االقتطاعات كل

 قبل السياسة لفظة على سنقف كما.األخرى  من االقتطاعات وغيرها االجتماعية االشتراكات الجمركية، الرسوم

 :الجبائية السياسة لتعريف نتطرق  أن

 يجمعها كثيرة على إطالقات وتطلق يسوس، لساس مصدرا اللغة في السياسة تستخدم: للسياسة اللغوي  اإلطالق

وتولى  ونهاهم أمرهم أي الرعية الوالي وساس دبره، إذا: سياسة األمر ساس: ويقال 1 يصلح بما الش يء على القيام

 .خالص عربية فالكلمة عليه وبناء2 قيادتهم

 وتعتبر املالية السياسة بينها من السياسات، من أنواع عدة على تحتوي  والتي االقتصادية السياسة بخصوص أما

 سمبر  إال أهدافه يحقق ال جبائي نظام فأي املالية، للسياسة املكونة و املؤثرة الوسائل إحدى الجبائية السياسة

 املال رأس تكوين في االقتصادي التدخل أدوات من كأداة أهميتها الجبائية السياسة تستمد.معينة جبائية سياسة

 السياسة وحدة من انطالقا العامة، النفقات سياسة جانب إلى االستثمار وتحفيز األجنبية األموال رؤوس وجلب

 .املالية

 :الجبائية السياسة تعريف1-1

 تأثيرات وان من تحدثه أن يمكن ما مع ذاتها، الجباية أهداف لتعدد تبعا الجبائية السياسة مفاهيم تعددت

 األهداف فيه هذه تتضح الذي املجتمع بها يمر التي النمو مرحلة تساير أن على األهداف هذه جميع اتفقت

 .فيه السائد النظام طبيعة وظروف

 ال االقتصاد الوطني أن ذلك االستثمارات، وتحفيز اإلنتاجية العملية تشجيع الجبائية السياسة على يترتب قد

                                ضرائب مرتفعة بفرض معاقة االستثمار وحركة اإلنتاجية العملية سير كان إذا يتقدم أن يمكنه

 تقرارا مع اعتبار الجباية تعريف إلى باالستناد الجبائية السياسة يعرفون  واملاليين االقتصاديين الكتاب معظم

 :اآلتي التعريفات هذه بين من نذكر. الجبائية السياسة هي الجباية بشأن الدولة

 وتطبيق االقتطاعات وتنظيم لتأسيس املتخذة القرارات مجموعة هي الجبائية السياسة: " األول  التعريف

 .3"  العمومية السلطات ألهداف طبقا الجبائية

                                                           
 .2:،ص 1999،6   الجزء بيروت، صادر، دار طبعة مرشد، وعادل األرناؤوط، شعيب للشيخ محققة طبعة"  املسند"  حنبل بن أحمد اإلمام  - -  1

 938،ص: 1998بيروت، الرسالة، ،مؤسسة 3 الجزء والعطار، الغفور  عبد أحمد تحقيق" العربية وصحاح اللغة تاج"  الجوهري  -  2
3 - PIERRE Beltrame, «la fiscalité en France », 10 me édition, Hachette supérieur, Paris, 2004, P : 136. 
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 بتنظيم التحصيل املتعلق الجبائي الطابع ذات التدابير مجموعة عن الجبائية السياسة تعبر: " الثاني التعريف

 حسب و االجتماعي االقتصادي الوضع لى1ع والتأثير جهة، من العمومية النفقات تغطية قصد الجبائي

 ." ثانية جهة من لالقتصاد العامة التوجيهات

 النظام الجبائي خصائص تحدد التي والتوجيهات القرارات مجموعة هي الجبائية السياسة: " الثالث التعريف

 . 2" االقتصادي للنشاط بذلك مدعمة العمومية النفقات بتمويل تسمح والتي

 كافة الدولة مستخدمة وتنفذها تخططها التي املتكاملة البرامج مجموعة هي الجبائية السياسة: " الرابع التعريف

 غير آثار وتجنب وسياسية مرغوبة، واجتماعية اقتصادية آثار إلحداث واملحتملة، الفعلية الجبائية مصادرها

 3"املجتمع أهداف تحقيق في للمساهمة مرغوبة

 أداة تستخدمها فهي االجتماعي، و االقتصادي بالنظام مربوطة تكون  الجبائية السياسة أن نستخلص هنا من

. العامة وتعميم الخدمات التنموية املشاريع تنفيذ مع االقتصادي، النشاط في محددة برامج لتحقيق الدولة

 ألن توسيعها، و القاعدة الجبائية تكوين يتم بمرحلة تخص املجتمع أهداف تحقيق آثارها على يترتب وبذلك

 التطبيق. في الجبائية السياسة هي الجبائية القاعدة

 و وجه الخصوص على الجبائية السياسة مكونات أجزاء بين الترابط و التنسيق ضرورة استخالص يمكن كما

 مكونات تصميم في التنسيق عدم املجتمع إن أهداف تحقيق في يساهم مما هذا العموم على املالية السياسة

 النهاية في ينعكس ما هذا األهداف هذه وأساليب تحقيق وسائل في تعارض إليه يتسرب قد الجبائية، السياسة

 الصناعات حماية هدف لتحقيق مثال. منها املرجوة تحقيق األهداف في الجبائية السياسة فعالية على سلبية بآثار

 قد وهذا البديلة، املستوردة املنتجات على الجمركية الضرائب أسعار رفع من طريق عن يتم الناشئة املحلية

  ، املنتجات على االستهالك ضرائب أسعار من الرفع طريق عن االستهالك ضغط هدف أسلوب تحقيق مع يتعارض

 من عوامل كعامل جمركي جبائي نظام تصميم تم إذا ذلك يتحقق. حمايتها يتم التي املحلية املنتجات منها

  .االستهالك ضرائب نظام تصميم طريقة إهمال مع الجبائية، السياسة

 :الجبائي اإلقتطاع تعريف 2-1

 بين روابط و عالقات لوجود الجبائي االقتطاع مفهوم تحديد إلى نلجأ الجبائية السياسة مفهوم تحديد بعد

 اقتطاع عن عبارة هي الضريبة" فإن التقليدي التعريف حسب و حيث الجبائية، السياسة توجهات و الضريبة

                                                           
 . 139،ص: 2005 الثانية، الطبعة الجامعية، املطبوعات ديوان ،"الكلية االقتصادية السياسات إلى مدخل" قدي، املجيد عبد-  -  1

2 - Pierre Cliche « Politique fiscale », Le Dictionnaire encyclopédique de l’administration publique, disponible en ligne, 
 . 13:،ص 2004، االسكندرية الجامعية، الدار ،( مقارن  تحليلي مدخل" )الضريبية النظم"  عثمان، العزيز عبد سعيد-  3
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 النفقات تغطية بغية مقابل، وبدون  التساهمية، قدراتهم حسب ومعنويون  طبيعيون  أشخاص يتحمله مالي،

 .1"االجتماعية و االقتصادية لألهداف العامة،وتحقيق

 :كمايلي الضريبة خصائص إستنتاج يمكن التعريف هذا من

 النظم ففي النقدي، أو العيني شكله في اقتطاع مقصودها للضريبة املالية صبغة :مالية فريضة الضريبة- 

 مع وتماشيا اإلقطاعية الفترة في التعامالت حسب عينية، صور  في وتحصل تفرض كانت القديمة، االقتصادية

 األساسية الوسيلة هي النقود فأصبحت الحديثة، العصور  في تماما اختلف قد الوضع أن غير الظروف، تلك

 يتعامل أصبح الذي االقتصادي النظام مع تماشيا النقدي شكلها أخذ الحال بطبيعة استوجب مما للتعامل

 .2بالنقود

 اراإلجب مصدر فيكون  قانونية، صبغة لها الضريبة في اإلجبار صفة إن :واجبارية ميةاإلز  بصفة تدفع الضريبة -

 سولت فان واستعداده، رغبته أخذ غير من الدفع على مجبر فالفرد هذا وعلى معنوي، وليس القانوني أساسه له

 .منه عنوة تأخذ للدولة دفعها عن االمتناع نفسه له

. عنها دةفائ أية دفع أو قيمتها برد تلتزم ال والدولة استرجاعها، املكلف يستطيع فال :نهائية بصورة تدفع الضريبة-

 .مبلغه عن فوائد بدفع تلتزم كما فيه للمكتتبين برده الدولة تلتزم الذي العام القرض عن الضريبة تختلف بذلك

 ال هذا دفعها، من مباشرة خاصة منفعة ينتظر أن املكلف من املمكن غير فمن: مقابل بدون  الضريبة تفرض -

 الضريبة املكلف فيدفع املجتمع، في عضو بصفته الدفاع و القضاء األمن، مثل عامة بمنفعة عليه تعود أن ينفي

 مدى على يتم ال الضريبة تقدير فان تقدم، ما على واستنادا. العامة التكاليف و األعباء تحمل في منه مساهمة

 ستندت. املقدرة هذه تحدد التي هي والدولة للفرد، التكليفية للمقدرة وفقا يتم بل العامة، بالخدمات الفرد انتفاع

 :هما أساسيين مبدأين إلى الضريبية امليزة هذه

  تدفع ال الضريبة أن مالحظة مع للمجتمع العامة الحاجات إشباع إلى يهدف الذي :االجتماعي التضامن مبدأ_ 

 املالي، الوضع مراعاة إلى االقتصادية، إضافة ونشاطاته املواطن دخل مع تتناسب بل املواطنين، مع بالتساوي 

 األخرى. االلتزامات و العائلي

 الخاصية من ينتج .العامة بالخدمات الدولة قيام حيث من املواطنين جميع على أثره يعود الذي :املنفعة _ مبدأ

رسم عن الضريبة تمييز ضرورة األخيرة
ّ
 دون  عمومية خدمة استعمال نتيجة فهو اقتطاع باملقابل، يكون  الذي ال

 في الصعوبة إلى نشير وهنا املقدمة، للخدمة التكلفة الحقيقية أو السعر بين و االقتطاع مبلغ بين عالقة وجود

رسم، و الضريبة بين أحيانا التمييز
ّ
رسم ارئب ض تعتبر أنها حين في رسوما ارئب الض بعض فقد نسمي ال

ّ
 على كال

 القيمة املضافة ، الرسم على النشاط املنهي والرسوم على العقارات والرسوم الجمركية .

                                                           
1 - JACQUES SARAF Agrégé d’économie et gestion « Fiscalité»Edition 2002/2003 DUNOD, P : 1 définition de l’impôt. 

  .116، ص: 2000سوزى عدلى ناشد " الوجيز في املالية العامة " الدار الجامعية، اإلسكندرية، سنة  -  2
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رسم مصطلح نستعمل ما ار ناد يكون  قد
ّ
  versements.مصطلحات  نستعمل و رسوم أمام نكون  عندما ال

 االقتطاعات هناك فإن كالحقوق كذلك أخرى  Droitsاألتاوى  ، Redevancesاالشتراكات ،  Cotisationsدفعات

رسوم ئب،االضر  دون  ) اإلجبارية االقتطاعات مجموع تشمل التي و جبائية شبه
ّ
 املحصلة( األتاوى  بعض و ال

دولة تتنازل  حيث اإلدارية العمومية و الهيئات املحلية الجماعات أخرى، أشخاص لفائدة
ّ
 سلطة من جزء عن ال

 يتعلق األمر فإن بذلك و منها الخاصة حتى أو األخرى  العمومية الهيئات بعض في متناول  تضعه و لديها اإلخضاع

  .التأمين أشكال مختلف و االجتماعية االشتراكات حالة هي و استثنائية تمويل بعملية

 التقارب من نوعا نشهد أحيانا أننا إال االجتماعية االشتراكات و الضرائب بين املوجود الواضح االختالف رغم و

 La fiscalisation de la sécurité*الضمان االجتماعي  بجباية يسمى ما نتيجة االقتطاع من الصنفين هذين بين

Sociale"  مول  حيث
ّ
 . 1االجتماعية االقتطاعات إلى إضافة بالضرائب االجتماعية الحماية ت

 : يلي ما نستخلص إليه التطرق  سبق مما

 أوLe Contribuable. املساهم يدعى منه املقتطع حيث الضريبة يخص فيما مقابل دون  االقتطاع كان سواء1-

رسوم حالة في بمقابل
ّ
  le Redevable.املدين يدعى لها الدافع بحيث األتاوى  و ال

  : أساسيتين فئتين إلى تنتمي فإنها جبائية شبه أو جبائية االقتطاعات كانت سواء2-

 .االقتطاع طبيعة يحدد ّمما مباشرة غير إجبارية إقتطاعات و مباشرة إجبارية إقتطاعات

 .املباشر غير  االقتطاع و  املباشر  االقتطاع بين التفرقة معايير : الثاني املطلب

 الجبائية املباشرة، باالقتطاعات الحالة هذه في وتسمى مباشرة بطريقة الجبائية االقتطاعات تفرض أن يمكن

  ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــت وهنا ،..(. التداول الخ و كاإلنفاق)  املمول  بها يقوم التي عرضية تصرفات على تفرض أن يمكن لكن

 . 2مباشرة غير الجبائية االقتطاعات

 نم كل في تحصيل املتبعة الطريقة املجال، هذا في معايير ثالثة سرد على تواترت العامة املالية مؤلفات أن إال

 .لهما الخاضعة املادة ثبات وأخيرا عبئهما، وانتقال الضرائب، من النوعين هذين

  :التحصيل معيار -1 

 الضريبة املعيار تكون  لهذا وطبقا الضريبة، لدين املالية اإلدارة تحصيل طريقة على يعتمد إداري  املعيار هذا إن

 ة،ــــالجبائي والتزاماتهم املمولين فيها أسماء تدون  « les rôles»  جداول  أو كشوف على بناء تحصل كانت إذا مباشرة

                                                           

 و تمثل االتجاه الحديث لسياسة الحماية االجتماعية في الجزائر و يكون التمويل في شكل إعانات مباشرة من موازنة الدولة. 

1  - PENOUIL .A : "La parafiscalité", revue française de finances publiques - n°21 Avril 1988, P : 32 
 . 128 :ص1998باهر محمد عتلم " املالية العامة ومبادئ االقتصاد املالي" مكتبة اآلداب جامعة القاهرة سنة - 2
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 املمولين تصرفات بمناسبة يتم ألنه تحصيلها األسلوب في هذا إتباع املمكن من يكن لم إذا مباشرة غير وتكون 

 .فيها التصرف أو املتاحة املوارد ستهالككا

 أنها التي الشك الجبائية االقتطاعات فبعض النقص، من يخلو ال لكن كثيرة، أحوال في سليم املعيار هذا

 هو كما تحصيلها في االسمية الجداول  إتباع يمكن وال مباشرة، جبائية اقتطاعات أنها أي الدخل، على مفروضة

 دائما املالية األوراق هذه حاملي معرفة يمكن ال إذ لحاملها السندات و األسهم أرباح على للضريبة بالنسبة الحال

 من الدولة تتخذه ملا طبقا مباشرة غير أو مباشرة الضريبة اعتبار علميا يمكن ال كما بأسمائهم، كشوف وتحرير

 و املباشرة الجبائية االقتطاعات بين التمييز معيار يجد أن اآلخر البعض حاول  لهذا. الخصوص هذا في قرارات

 . 1الجبائي العبء نقل ظاهرة في املباشرة غير

  :(االقتصادي املعيار )  العبء نقل معيار 2-

 استقرار ظاهرة أو العبء نقل معيار على االعتماد يمكن أنه الكالسيك االقتصاديين وبعض سميث آدم يرى 

 املكلف تحمل إذا مباشرة الضريبة تعد املعيار لهذا وتبعا الضرائب، من النوعين هذين بين للتفرقة الضريبة

 من الضريبي العبء تنقل تم إذا أما املال، رأس على الضرائب و الدخل ضريبة مثل نهائي بشكل عبئها قانونيا

 املذكورة الظاهرة أن والواقع مباشرة، غير ضريبة فتعتبر االستهالك أو اإلنتاج على الضريبة مثل خر آل مكلف

 ىعل الضريبة مثال ذلك ومن. الجبائية االقتطاعات بين التمييز في عليها االعتماد يمكن ال ومركبة معقدة ظاهرة

 عبء بذلك فينتقل أجورهم، برفع املطالبة إلى يدفعهم قد فرضها لكن العمال يتحملها أن منها يقصد األجور 

 أن الطلب و العرض ظروف له سمحت إذا األخير هذا يتمكن حيث العمل، صاحب إلى جزئيا أو كليا الضريبة

 الدقة، وجه على الضريبة عبء يتحمل من تحديد املمكن غير من وهنا اإلنتاج، نفقة إلى جزئيا أو كليا يضيفها

 أن لكذ املباشرة، وغير املباشرة الجبائية االقتطاعات بين التمييز في العبء نقل معيار على االعتماد يمكن ال لهذا

 .بدقة توقعها أو تحديدها دائما يمكن ال كثيرة متغيرات على يتوقف املعيار هذا

 : للضريبة الخاضعة املادة ثبات معيار 3 -

 مباشرة االقتطاعات الجبائية تكون  خالله من حيث للضريبة، الخاضعة املادة ثبات معيار هو األخير املعيار يبقى

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالقتطاعات الجبائي تكون  خالله من حيث للضريبة، الخاضعة املادة ثبات معيار هو األخير املعيار يبقىإذا 

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي تكون  ، بينما"مثال العقارية كالضريبة"  االستمرار و بالثبات تتميز مادة على مفروضة كانت إذا مباشرة

 املعيار هذا ويعتبر. التداول  كاإلنفاق و الثبات، بعدم متميزة متقطعة عرضية تصرفات موضوعها كان إذا مباشرة

                                                                                                                                                              . 2املباشرة املباشرة وغير الضرائب بين التمييز في املستخدمة املعايير أفضل من

 في ؟ مباشرة غير أم مباشرة هل تعتبر التركات، على الضريبة فمثال: النقد من اآلخر هو ينجو ال املعيار هذا ولكن

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــيمك ال حيث مرتفعا سعرها كان إذا وبصفة خاصة الثروة، على تفرض ألنها مباشرة اعتبارها يمكن الواقع

                                                           
 . 129:االقتصاد املالي" مرجع سبق ذكره، صباهر محمد عتلم " املالية العامة ومبادئ -  - 1

رسالة مقدمة ضمن متطلبات الحصول  )2008 -1992(بكريتي بومدين " أثر الغش والتهرب الجبائي على اإليرادات الجبائية في الجزائر خالل الفترة -   2

 .                        45:  ص2010/2009ية، جامعة مستغانم، سنة ،على شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية فرع تحليل اقتصادي، كلية العلوم االقتصاد
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواقع وعلى الوفاة، هو عرض ي حدث بمناسبة تدفع ألنها مباشرة غير اعتبارها يمكن لكن. الدخل من دفعها

 .الدخل من دفعها يمكن حيث منخفضا سعرها كان إذا خصوصابامليراث  امللكية انتقال هي عرضية

  واضح
 
 وغير املباشرة الجبائية االقتطاعات بين للتمييز يكفي ومنضبط دقيق معيار لدينا ليس أنه تقدم مما إذا

 عتبرت بمقتضاه" عملي"  معيار إلى للوصول  املتقدمة املعايير بين الجمع حاليا املالية علماء يرى  لهذا املباشرة،

 .رةـــــــــــــمباش غير اقتطاعات اإلنفاق على والضرائب مباشرة جبائية اقتطاعات املال رأس وعلى الدخل على الضرائب

 قواعد عامة للجباية . :لثالثا املطلب

تقوم الجباية على قواعد عامة من خالل تحقيق مبدأ العدالة واليقين واملالئمة للدفع ومبدأ اإلقتصاد في 

النفقات )االقتصاد والتحصيل ( كما أنها تقوم على قواعد فنية وتخص جانب الوعاء الضريبي، مرحلة التحصيل 

 التالي : والتصفية ويمكن إدراجها على النحو 

 على یتعين التي واألسس القواعد مجموعة الضریبة تحكم التي العامة باملبادئ یقصد :العامة القواعد-1

 تحقق فهي :فائدةمزدوجة ذات قواعد وهي .الدولة في الضریبي النظام أسس وضع عند ومراعاتها إتباعها املشرع

 املواطن مصالح مراعاة أي أخرى  جهة من العمومیة الخزینة ومصلحة ,جهة من بالضریبة املكلف مصلحة

 ,للضریبة القانونیة األصول  تخضعله ضمني عام دستور  بمثابة تعتبر املبادئ هذه أن األمر حقیقة في والدولة

 فاتعس ذلك اعتبر ٕواال إطارها عن لهاالخروج یحق وال الضریبة فرض عند املبادئ هذه تحترم أن الدولة على والبد

  . بها املكلفين لألفراد صریحا ظلما ویمثل الضرائب فرض في حقها استعمال في الدولة جانب من

 كتابه في صاغها قواعد أربعة بوضع قام قد ,فعال ضریبي نظام العامة الشروط عن بحثه سبیل في سمیث آدم إن

  بالشروط خاصة تهتم األولى باستثناء القواعد هذه , 1776 سنة الصادر "األمم ثروة وأسباب طبیعة عن بحث"

 1اــــوتحصیله الضریبة إصدار وعاء وضع بمناسبة بالضریبة واملكلف الدولة بين والعالقات للضریبة الخارجیة 

 :یلي ما في القواعد هذه وتتلخص

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهرا دـــــــــــــــمع ق یمكن ما قدر الحكومة نفقات في یساهموا أن دولة كل مواطني على :واملساواة العدالة1 -1

 األمة نفس أفراد اتجاه ,الحكومة نفقة تماثل حمایة تحت به یتمتعون  الذي الدخل مع تناسبیا بمعنى ,التكلیفیة

 هذه في املساهمة جمیعاعلى مجبرین أنفسهم یجدون  الذین كبيره، ملكیة في املالك اتجاه اإلدارة ومصاریف

 .امللكیة هذه في بها یتمتعون  التي الفائدة مع تناسبا املصاریف

 املواطنين كافة على تفرض الضریبة فإن املبدأ هذا حسب :للضریبة الشخصیة العمومیة مبدأ أو قاعدة 1-2

 ال املبدأ هذا بموجب بالضریبة األشخاص مافالتز  اقتصادیا، أو سیاسیا لها التابعين أو الدولة لسیادة یضمن ما

 إقلیم داخل أمالك لهم إذاكانت الخارج، في املقیمين لیمس یمتد بل بها املقیمين الدولة مواطني على یقتصر

 إلى استنادا األجانب من الدولة إقلیم في املقیمين أیضا یشمل كما ،(الجنسیة)السیاسیة التبعیة ملبدأ وفقا الدولة

 شمولیته، تفقده ال التي االستثناءات بعض علیه یرد فقد عاما املبدأ هذا كان ٕواذا االقتصادیة، التبعیة مبدأ

                                                           
 . 23:ص ، 2003 بيروت، والنشر، لطباعة العربیة النهضة دار ،والضرائب الجبایة اقتصادیات محرزي، عباس محمد -  1
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 املعاملة أو الدولي العرق  ترا اعتبا أساس على الدبلوماس ي السلك أعضاء لبعض املقررة اإلعفاءات ذلك مثال

 في ترد التي اإلعفاءات كذلك ت،زا واالمتیا بالحصانات املتعلقة فینا اتفاقیة أو باملثل املعاملة مبدأ أو الدولیة

 .واجتماعیة اقتصادیة ضار غأل  تحقیقا األشخاص بعض لصالح الضریبیة القوانين

 دخله ملایرى  الشخص بنفس أو الشركة بنفس األمر یتعلق عندما الصعوبات بعض تنشأ األحیان بعض في لكن

 القضایا هذه آخر، بلد في وینفق معين بلد في مصدره یجد الذي أو املتولد الدخل مرتين، على للضریبة خاضعا

 .الحقا إليها سنتطرق  والتي دولیة جبائیة اتفاقیات إطار في الیوم محل تحل عامة بصفة

 سواء والعناصراملادیة األموال كافة على الضریبة تفرض أن به ویقصد :للضریبة املادیة العمومیة مبدأ 1-3

 أواملناطق البور  ض يرا صریح،كاأل بشكل استثنائه على الضریبي القانون  علیه نص عدا فیما ثروات أو دخوال كانت

 العدید أخذت فقد الضریبیة، مبدأالعدالة تدعیم أجل ومن معینة اقتصادیة رض ا أغ تحقیق أجل من الحرة

 فرض عند اعتبارها في املالیة التشریعاتتأخذ بمقتضاه الذي الشخصیة، الضرائب بنظام الضریبیة النظم من

 املادة إلى فقط بالنظر الضریبة فرض یتم فال االجتماعیة، وحالته املالي ومركزه وظروفه املكلف الشخص ضریبة

 للحد إعفاء تقریر ذلك مثال بأدائها للمكلف الحقیقیة التكلفیة املقدرة إلى بالنظر ولكن للضریبة، الخاضعة

 املةاملع في التمیيز أو العائلیة األعباء بسبب ضریبیة إعفاءات تقریر أو بالضریبة املكلف ملعیشة الالزم األدنى

 عن تفصیلیة ضریبیة معاملة العمل عن الناتج الدخل یعامل حیث مصادرها، بحسب الدخول  بين الضریبیة

 .املالرأس  أو األرض عن الناتج الدخل

 ل الدو  في الضریبیة التشریعات من العدید به وتأخذ رئب ا الض من الكثير یخص فیما به املعمول  هو املبدأ فهذا 

 .املتخلفة

 باملادة فقط يهتم ولكنه بالضریبة للمكلف الشخصیة بالظروف يهتم ال املشرع فإن العینیة الضرائب  أما

 . املختلفة بأنواعها املباشرة غير ئبار ضلا على فقط یقتصر النوع وهذا للضریبة، الخاضعة

 حتى بها املكلفين بين واملساواة العدالة فكرة أساسا تحقق أن یجب الضریبیة القاعدة أن یتضح تقدم ومما

 . 1 بالثقة الشعور  لهم یتحقق

 كـــــذل من إبهام،والهدف أو غموض أي دون  قاطعة بصورة محددة الضریبة تكون  أن بها ویقصد :الیقين قاعدة-2

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسبق یعرف أن یمكنه ثمة ومن فيها، لبس ال واضحة بصورة بأدائهالتزامه  بمدى متیقنا املكلف یكون  أن

 نـــــــــــــــــــــــــــم ذلك وغير بها القانونیةاملتعلقة األحكام وكافة ومعدلها بأدائها امللزم رئب ا الض حیث من الضریبي بموقفه

 دمـــــــــــــع أن حیث عنها، والدفاع الضرائب إدارة حون لحقوقه معرفته جانب إلى بالضریبة، املتعلقة التقنیة املسائل

 راءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجكإ تأسیسها تم التيpolltax  ال املثال سبیل فعلى الضریبي، النظام من املكلفين حذر إلى ؤديي الوضوح

 اــــــــــــــــــــواجهته ، 1990 سنة العظمى بریطانیا في "تاتشر مارغریت"برئاسة املحافظين حكومة طرف من محلي ضریبي

                                                           
 . 28 - 27ص- ص ذكره، سبق مرجع محرزي، عباس محمد -  1
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 وبالتالي مؤكدة، وغير مبهمة كانت و مزاياها تخصصها فادحة(ألن سیاسیة نتائج )مع شدیدة معارضة

 .عدالتها بعدم تـــــــــــــــــــــــــــفــــــــوص

 ناملكلفي ظروف تالءم بصورة الضریبة القواعد تنظیم ضرورة القاعدة بهذه ویقصد :الدفع في املالئمة قاعدة -3

 .ءاتهرإواج وطریقته التحصیل بموعد یتعلق فیما وخاصة دفعها وتسهیل بها

 فیمایتعلق سلطتها استعمال في الضریبیة اإلدارة تعسف تجنب إلى األمر حقیقة في القاعدة هذه وتهدف

 مع منفقةضریبة بكل املتعلقة القواعد تكون  أن املالئمة ترا اعتبا وتدعو والتحصیل، التصفیة ءاترابإج

 حالة في تثور  أن یمكن التي املشاكل من العدید تجنب أجل من لها الخاضعين واألشخاص الذاتیة طبیعتها

 . القاعدة هذه مخالفة

 االقتطاع أن باعتبار الدخل على بالضریبة والخاصة "املنبع عند االقتطاع" قاعدة القاعدة هذه عن نتج وقد 

 . الوقت نفس في رئب ا الض ٕوادارة بالضریبة للمكلف بالنسبة وسهولة مالئمة أكثر املنبع عند

 من لها یضمن بما الضریبیة القاعدة تحافظ أن القصوى  األهمیة من :التحصیل في االقتصادي قاعدة-4

 اإلدارة تحمل إلى یؤدي مما الروتين وصعوبات ءاترااإلج متاهات في الدخول  ویجنبها ومرونته التطبیق سهولة

 . 1 الدولة بقوانين  املفروضة الضرائب وتحصیل الضریبي نظامها تطبیق سبیل في باهظة لنفقات املالیة

 الجبائي االقتطاع تطبيق طرق  :الرابع املطلب

 ةماهي واسع يحددبشكل ترا الخيا هذه استعمال و الجبائية املوارد لتعبئة رات خيا عدة الجبائية التقنية تقترح

 تقنيا يسمى ما أو وتقديرها الخاضعة املادة فاختيار التقنية، توجهاتها حيث من املعتمدة الحبائية الّسياسة

 ةــــــــــــــــــــــــــــطريق و الوعاء على الواجبةالتطبيق االقتطاعات أو اإلخضاع نسبة إختيار إلى إضافة الوعاء، بتحديد

 .الجبائية إعدادالّسياسة قاعدة في توجد التي الجبائي االقتطاع أدوات تشكل التحصيل

 L’assiette fiscale    الجبائي االقتطاع وعاء -1

 ذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أواملال املمتلكات على فتكون  . 2ةالضريب عليها وتقوم تفرض التي املادة الجبائي االقتطاع بوعاء يقصد

 رأس " اال،ـــــــــــــــم املادة هذه تكون  وقد الضريبة أساسه على تطرح الذي الش يء هو أو للضريبية، القانون  يخضعه

 . شخصا أو "دخل مال،

 :إلى الوعاء حيث من الضرائب تنقسم

 األموال على والضرائب األشخاص على الضرائب 1-1

 l’impôt Personnels :األشخاص   على الضرائب1-1-1

 الدول  جل في"لرؤوسا" بضريبة قديما عرفت وقد لها، محال للفرد اآلدمي أو البشري  العنصر من تتخذ التي وهي

 و اإلسالمية الدول  في عرفت التي"الجزية" إلى بتشبيهها البعض يذهب كما ،)..القيصرية، روسيا فرنسا، ( القديمة

 الذكور، من البالغين على تقتصر فكانت . 3الضريبة لنظام مخالفا أساسها كان وان الذمة، أهل على املفروضة

 .الفرد على تفرض لكونها "الفردة" بضريبة كذلك تسمى وكانت عشر التاسع القرن  أواخر حتى مصر عرفتها وقد

                                                           
 . 102ص: ، 2012 بعة،راال الطبعة والتوزیع، للنشر وائل دار ،"العامة املالیة أسس "الخطیب شحاذة خالد -  1
 . 65ص: 2003سنة  عنابة التوزيع و للنشر العلوم دار  "العامة املالية  "العال أبو يسري  :الدكتور /بعلي الصغير محمد :الدكتور  -  2

 65 :ص ،:املرجع سبق ذكره الدكتور /بعلي الصغير محمد :الدكتور  -  3
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 الرؤوس ضريبة انتشرت كما ،"مدرجة ضريبة" أو "موحدة ضريبة" أساسيين، شكلين الضريبة هذه تأخذ

 صعوبة إلى باإلضافة متقاربة درااألف دخول  فكانت الظروف، وتلك تتماش ى لكونها القديمة املجتمعات في املوحدة

 الدخول  ذوي  سعرهاليتمكن انخفاض ومع االبتدائية، مرحلتها في املالية اإلدارة كانت إذ الضريبة وعاء تقدير

 فبدأ منها، املنشودة العدالة تحقق ال املوحدة الضريبة أصبحت املجتمع، تطور  ومع .  1دفعها من املحدودة

 .املدرجة الرؤوس ضريبة نحو االتجاه

 ثالفم .عدالتها منهاعدم ترا العتبا رانظ محدود إطار في حاليا بها معموال يزال ما األشخاص على الضريبة أن كما

 الوطن، ألرض دخولهم نتيجة املهاجرين على ضريبة تطبق أن على ينص 1990 لسنة املالية قانون  نجد الجزائر في

 .االنتخاب حق الستعمال كشرط الضريبة هذه تفرض وسويسرا األمريكية املتحدة الواليات أن حين في

 سواء استثناء دون  من راداألف جميع تصيب أنها ذلك عدالتها، عدم هو األشخاص، على للضريبة انتقاد أكبر إن

 إلى ئبراالض إلى االنتقال تم األشخاص على ئبراللض العديدة املساوئ  من وانطالقا هكذا .فقراء أو أغنياء

 .األموال

 :األموال على الضرائب 1-1-2
 األموال جمح تمس أنها ذلك بالعدالة وتتصف .الوارث أو عقار مالك أو ،الدخل صاحب بصفته الشخص األموال على الضريبة تُدرك
 .الضريبي التهرب إمكانية وكذا عليه، لفرضها أموااللمكلف حصر صعوبة عيبها حين في المكلف، يملكها التي

 ةاملقدرةالتكليفي على داللة أكثر املال أّي  عن تساؤل  يثار الضريبة عليها تفرض التي * باألموال يتعلق فيما

 .الدخل؟ أم املال رس أ هل لألشخاص،

 و الدخل بين التمييز يتضح حتى املال رأس و الدخل من لكل مفهوم إعطاء ينبغي السؤال هذا على ولإلجابة

 . األخرى  الثروة عناصر

 :الدخل مفهوم

 ي،ـــــــــــــــــــــــالضريب املجال في التعريف هذا .  2دورية وبصفة ثابت مصدر من يأتي النقود من مبلغ أنه على الدخل يعرف

 ةـــــــــــــــــــالجبائي املفاهيم استقاللية إلى استنادا ذلك الثبات و الدورية و النقدية الثالثة، عناصره فهم في التوسع ومع

 .الجبائية داترااإل  لزيادة أخرى  ناحية ومن ناحية من

 :املال رأس مفهوم

 في الشخص يمتلكها التي املنقولة و العقارية األموال مجموع " بأنه العامة املالية نظر وجهة من املال رس أ يعرف

 دىـــــــــــــــتع وقد "3 عاطلة أو لخدمات منتجة أو عيني، أو نقدي لدخل منتجة األموال هذه كانت سواء معينة، لحظة

 

 

                                                           
 . 135، 134 :ص ذكره، سبق مرجع "املالية في الوجيز "ناشد عدلى سوزى -  1

 سلع كلش أو مبنى، أو عقار أو كأرض عينيا شكال أخذت سواء "الثروة " معينة زمنية لحظة في يستعملونها قيم منراد األف يمتلكه ما مجموعة هي :األموال*

  .النقود من مبلغ أو "سندات أسهم " مالية أوراق أو استهالكية سلع أو إنتاجية

 
 .134ص :  ذكره، سبق مرجع "املالي االقتصاد ومبادئ العامة املالية  "عتلم محمد باهر/ د -  2

 
 .70:ص ،  1999 العامة، املحمدية دار "العمومية املحاسبة و العامة املالية في دروس "الصغير حسين -  3
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 .  1دائما دخال تدر التي الثروة مواد ليشمل املفهوم هذا 

 :املال سرأ على الضريبة 1-1-3

 أن علينا يحتم هذا الخدمات، و للسلع املنتجة األموال على املال سرأ يقتصر االقتصادية، النظر وجهة من

 ويقصد .أوالذمة الثروة على الجبائية االقتطاعات و املال، سرأ على الجبائية االقتطاعات بين رق ـــنف

 أما اإلنتاج، عملية في املستخدم لاملا رأس على تفرض التي تلك املال رأس على الجبائية اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباالقتطاع

 أو منقولة أموال من الشخص مايمتلكه كل على تفرض التي تلك هي الذمة، أو الثروة على الجبائية االقتطاعات

 .اإلنتاجية العملية في دورها عن رــــــــــــــالنظ بصرف منقولة غير

 من املال،رأس  من جزء اقتطاع خالل من اإلنتاجية، إضعاف إلى تؤدي املال سرأ على الجبائية االقتطاعات إن

 نبجا إلى تكميليا وعاء يكون  أن يمكن أنه إال رئيس ي كوعاء املال سرأ إلى تستند أن يمكن ال أنه لنا يتبين هنا

 .منخفض بسعر لكن الدخل

  :Impôts sur le revenu 2الدخل علىضرائب ال1-1-4

 الهامة األدوات أحد تعد حيث .أجمع العالم في الجبائية النظم كل في الصدارة مكان الدخل على الضرائب تحتل

 هذا أهمية وتزداد .واالجتماعية االقتصادية املجتمع أهداف تحقيق قصد املالية، السياسة عليها تعتمد التي

 .النامية الدول  في معتبرة نسبية  أهمية تحتل كما خاصة، املتقدمة الدول  في رائب الض من النوع

 : La Liquidation de l’impôt  الضريبة تصفية -2

 املادة تقدير كيفية ندرس أن البد لهذا املمول، يدفعه الذي الضريبة مقدار تحديد الضريبة بتصفية يقصد

 .ممول  لكل الضريبي الدين لتحديد املادة هذه على معين سعر تطبيق أخرى  ناحية ومن للضريبة، الخاضعة

 و اإلدارة بواسطة التقدير :أسلوبين الخصوص هذا في نميز :للضريبة الخاضعة املادة لتقدير املختلفة الطرق 

 .راداألف بواسطة التقدير

 : Evaluation administrative  اإلداري  التقدير2-1

 عتمادباال  وهذا. مباشرة غير بطريقة أو مباشرة إما للضريبة الخاضعة املادة تقدير اإلدارة بإمكان الطريقة هذه في

 .الجزافي التقدير وطريقة الخارجية املظاهر طريقة بين الصدد هذا في ونميز مؤشرات  على

    :les indices extérieurs 3الخارجية املظاهر طريقة2-1-1

                                                           
1  - Carl Menger, Principles of economics Translated by James Dingwall and Bert F. Hoselitz Institute for Humane Studies, published by 

New York 2004 The Concept of Capital, P: 303 

 . 183ذكره،ص :  سبق مرجع "معاصر تحليلي مدخل العامة املالية  "عتمان العزيز عبد سعيد/ د -  2
 .47ص: ذكره، سبق مرجع (" 2008-1992 (الفترة خالل الجزائر في الجبائية اإليرادات على الجبائي والتهرب الغش أثر  "بومدين بكريتي -  3
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 رـــــــــــــــــــــاملظاه للضريبةهذه الخاضعة املادة لتقدير الخارجية املظاهر طريقة الضريبية، اإلدارة تعتمد الحالة هذه في

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجم أو املمول  لدى املشتغلين العمال عدد فمثال .املمول  دخل عن كاشفة باعتبارها القانون  يحددها

 .يملكها التي السكنات أو رات السيا عدد أجورهم،

 :اآلتي عليه يعاب لكن ظله، في التهرب وعدم بالبساطة النظام هذا يمتاز

 .والودائع األجور  و الرواتب مثل الدخول  بعض تقدير في املظاهر على االعتماد استحالة -

 هــــــــــــــــــــــــــتوزوج ألوالده ينسب  كأن الخارجية املظاهر من التقليل إلى املمول  يلجأ قد إذ الضريبة، من التهرب إمكانية -

                                                                                                                                                                              .أمالكه من جزء

                                                                                                                                     .املمول  ثروة مقدار عن بدقة تعبر ال-

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملظاه تتغير دونأن االنخفاض أو بارتفاع الدخول  تتغير ما الغالب ففي الضريبية، الحصيلة مرونة عدم-

 لتيا البيانات صحة من للتأكيد إال حاليارات املؤش هذه تستعمل ال لذلك .طويلة دةمل ثابتة تظل التي و الخارجية

 . املمول  بها يتقدم

 : L’évaluation forfaitaire الجزافي التقدير طريقة 2-1-2

 ادةــــــــــــــــــــــــــــامل على الضريبية اإلدارة و املكلف بين االتفاق يتم وفيه أيضا، مباشر غير هو الجزافي بالتقدير يتعلق فيما

 معينة. خالل فترة للضريبة الخاضعة

 إلى وترسل للضريبة الخاضعة للمادة تقريبي أو متوسط بتقدير الضريبية اإلدارة تكتفي الطريقة، هذه حسب

 الفاتح قبل أي اإلشعار استالم تاريخ من يوم ثالثين خالل الرد املعني وعلى خاص نموذج من تصريح املكلف

خِطر األعمال رقم يكون  الرد عدم حالة وفي التصريح، هذا على فيفري 
ُ
 . 1الضريبي اإلخضاع أساس عنه امل

 املظاهر طريقة في الضريبة أن غير الخارجية، املظاهر طريقة أشكال من شكل تعتبر الطريقة، هذه إن الواقع وفي

 باملظاهر مستدال الدخل على الجزافي التقدير طريقة في تفرض بينما نفسها، املظاهر على تفرض الخارجية

 الطرق  وإتباع التجارية الدفاتر مسك صعوبة حاالت في الجزافي  التقدير طريقة إلى املشرع يرجع الخارجية،

 .املزارعين  و الحرة املهن ابحأص و الحرفيين لدى الحال هو كما الحديثة املحاسبية

 : Evaluation par des individus  د األفرا بواسطة التقدير 2-2

 ههذ بأنفسهم يقدروا بأن للضريبة، الخاضعة املادة يعلمون  من خير وهم ،ادر لألف تسمح بأنها الطريقة هذه تمتاز

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــمــــي وهنا .الضرائب لتحصيل الالزمة النفقات بتوفير وتسمح الضريبة، تشخيص تسهل أنها كما املادة،

 :حالتين بين التمييز

 .املكلف طرف من املقدم التصريح -الغير من املقدم التصريح

  :املكلف طرف من املقدم التصريح 2-2-1

 مصلحته أن ذلك:العامة واملصلحة الخاصة مصلحته بين تعارض هناك نفسه املمول  بواسطة التقدير حالة ففي

 البد هنا من ب،ئ راالض من قدر أقل يدفع حتى ممكن تقدير أقل للضريبة الخاضعة املادة يقدر أن هي الخاصة
                                                           

1 -Dèpliants de la direction générale des impôts 2004 régime d’imposition- la procédure de détermination du forfait 
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 فعالية الواقع وفي ممول، لكل الضريبي الدين على الحصول  لضمان املمولين إقرارات ملراقبة دقيق نظام من

 .دولة كل في الخلقي املستوى  على يعتمدان ** اإلقرار دقة وضمان

 :« La déclaration par un autre « ou par les tiers الغير من املقدم التصريح 2-2-2

 الطريقة هذه وتصلح منعدمة، شبه تكون  التهرب إمكانيات فإن آخر، شخص طريق عن يتم التقدير كان إذا أما

 أصحاب أو للمالك، بالنسبة كاملستأجرين .آخرين أشخاص دخول  بدفع يقومون  الذين األشخاص حالة في

 ةـــبالنسب النشر ودور  والسندات، األسهم لحاملي بالنسبة الشركات و ، املستخدمين و للعمال بالنسبة العمل

 ...الخ التأليف لحقوق 

 : Recouvrement de l’impôtالضريبة تحصيل -3

 إلى فــــــــــــــــــــــــــلـــــكــــــامل ذمة من الضريبة دين نقل إلى تؤدي التي اإلجراءات  و العمليات مجموعة الضريبة بتحصيل نعني

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحار م آخر تعتبر التحصيل مرحلة فإن التعريف هذا ضوء وعلى 1القانونية للقواعد وفقا العامة الخزينة

 :أهمها طرق  بعدة الضريبة تحصيل ويتم .املرحلة لهذه تمهد كانت السابقة املراحل  كل وأن الضريبة،

  :املباشر التوريد 3-1

 عادبمي املالئم الوقت في إشعاره يتم املمول، على الضريبة بربط املالية اإلدارة تقوم وعندما الطريقة، هذه حسب

 هذا ويتم ."الضرائب قباضة" املعنية للجهات الضريبة لدفع املتبعة والتدابير عليه، املستحقة الضريبة ومقدار

 ةمباشر  التوريد يتم وقد .فيه املمول  أو لإلدارة خيار ال إذ القانون، بنص وهذا أقساط عدة على أو واحدة دفعة

 .. املحررات.... و الشهادات و العقود على ئها شرا بعد الدمغة طوابع بلصق املمول  قيام خالل من الضريبي للدين

 لدى القسيمة دين بتسديد املمول  فيقوم الطريقة، هذه ضمن الجزائر في السنوية راتالسيا قسيمة تدخل

 .2سيارته على يلصقها دمغة لقاء الجزائر  بريد قابض ي أو الضرئب ا قابض ي

 :املقدمة األقساط 3-2

 ا إلى ـــــــــــــــــــويدفعه العام نهاية في عليه تستحق التي الضريبة بتقدير خبرته على وبناء املمول  يقوم الطريقة، لهذه وفقا

 من وهذا  «les acomptes  provisionnels » ب يعرف ما أي فصلية أو شهرية أقساط شكل فيالضرائب  قابض

 ما أساس على التسوية بعملية السنة نهاية في الضريبية اإلدارة تقوم ثم 3ئبار الض مصلحة قبل من إخطاره غير

 يرحل ما وعادتا الضريبة، قيمة من له ترد أو عليه تبقى ما بدفع تطالبه إما وهنا .السنة خالل أقساط من دفعه

 .الضريبة حساب تحت مقدم كقسط املبلغ هذا

                                                           
 لسابقا في كانت بعدما وآلئية، مديرية كل مستوى  على الجبائية الرقابة مديرية نيابة 1991 إصالح مع الجزائري  الضريبي النظام أحدث السياق هذا في** 

 املمولين، محاسبة على الفحص بعمليات بالقيام هذا املكلفين طرف من الجبائيةاملكتتبة التصريحات دقة من التأكد إلى الرقابة هذه وتهدف جهوية،

 دارةاإل  ألعوان الجزائري  القانون  يخول  السياق هذا وفي "الضريبي القانون  للمحاسبة، الوطني املخطط " الجبائية املحاسبيةو للقواعد مطابقتها ومدى

 هم الذين املكلفين عن خاصة العموميةرات  اإلدا من املفصلة الكشوف وطلب املكلفين محاسبة على االطالع حق فوق، فما قب مرا الرتبة ذوي  الضريبية

  « Article18, 19, 33 CODE de Procédures Fiscales « Droit de contrôle de L’Administration   إلى الصدد هذا في أنظر الضريبية الرقابة محل

Edition 2015.. 
 . 206ص: الذكر سابق مرجع "العامة املالية في الوجيز "ناشد عدلى سوزى - 1

 

 
2.DGI pour 2015voir : vignette automobile  -  

 
3 - Voir : Article 354, et 355/2 CIDTA pour 2015. 
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 ي،ــــالضريب الوعي فيها ينعدم أين النامية الدول  في الضريبية التشريعات أن إلى املالحظة تجدر الصدد هذا في

 مقدمة أقساط تسديد ضرورة على فتنص األسلوب، هذا إتباع في للممول  االختيار حرية ترك عدم إلى تذهب

 .الخ...دفعها ومواعيد احتسابها طريقة التشريع يتولى

 انتظر لو العكس على سهال، أداءها يجعل إذ املمول، على الضريبة وقع من بتخفيف األسلوب هذا يمتاز كما

 يدفعه مما الوقت ذلك في دفعها عليه ويتعذر املستحقة، الضريبة مقدار عليه فيتراكم  السنة نهاية املمول 

 احتياجات مع يتناسب مما السنة، خالل مستمرة إيرادات  العامة للخزينة تضمن كذلك .التهرب و للتحايل

 .السنة نهاية في اإلرادات كافة تركت لو ذلك عكس لألموال الدولة

  :املنبع من الحجز 3-3

 إلى وتوريدها املمول  من الضريبة بتحصيل معينا شخصا أو معينة جهة القانون  يلزم الطريقة هذه خالل من

 .1العامة الخزينة

 :يلي بما الطريقة هذه تتميز

 . التحصيل وسرعة سهولة -

 . للضريبة الخاضعة املادة على نفسه املمول  حصول  قبل فتحصل الضريبة من التهرب استحالة -

 . األحيان أغلب في مقدارها املمول  يجهل -

 في يتقاض ى ال للخزينة الضريبة بتوريد املكلف الشخص أن و خاصة ،)التحصيل نفقات انخفاض ( مكلفة غير -

 .ذلك على أجرا  الغالب

 .مستمرة بصفة العامة للخزينةاإليرادات  تدفق -

 :التالية العيوب بعض األسلوب هذا يعتري املزايا  رغم

ِفل األسلوب، هذا في الضريبية اإلدارة موظفي غير من أشخاص على االعتماد إن -
ْ
 و البنود بعض تطبيق ُيغ

 .املمولين بعض على العبء يثقل أو إيراداتها بعض الخزينة على ُيفِوت مما التنظيمية الضريبية اللوائح

 الشعور  فيه فتضعف الحكومي النشاط و مراقبة بمتابعة يهتم ال يجعله الضريبة بوقع املمول  شعور  عدم -

 .باالنتماء

                                                                                                                                                                       السياسة الجبائية أهداف:  الثانياملبحث 

 واحتياجات اجتماعي كيان غياب حدود وفي الجبائية، األنظمة تطور  مع متزامنا الجبائية االقتطاعات مفهوم ظل

 لـــــــــــــــــــــــتستعم أصبحت الدولة ظهور  ومع ، الجبائية االقتطاعات لغياب سببا كان القديمة، العصور  في عامة مالية

 2 ةـــــــالدول مهام لتغير تبعا نوعيا تغير وانما قائما الزال  التمويلي الدور  هذا أن إال تمويلية كأداة الجبائية السياسة

 ة ـــــــــــــــــــــــإلزامي فرضت هنا ومن .األمن وتوفير الدفاع بغية الدولة لجهاز وجبائي مالي نظام تأمين السلطة على فكان ،

 ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــتط هكذا الصخرة، وأعمال الطرقات إصالح العسكرية، كالخدمة األشخاص، على الجبائية االقتطاعات

                                                           
1 -  Voir : Article 60 CIDTA de la DGI/ « Retenue à la source » édition 2015. 

 . 168ص: ،ذكره سبق مرجع ،"الكلية االقتصادية السياسات إلى مدخل  "قدي، املجيد عبد - 2  

 .آنذاك الرأسمالية  الطبقة مصالح عن الدفاع في رغبتهم وهو التقليديين لتفضيل آخر عامل *يوجد
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 رـغي الحالي، الوقت في املتدخلة إلى القديمة العصور  في املحايدة من الدولة مالية بتطور  الجبائية السياسة مفهوم

 .الحديث املالي الفكر في عنها تختلف التقليدي املالي الفكر في الجبائية السياسة أهداف أن

                                                                           .التقليدي املالي الفكر في الجبائية السياسة أهداف :األول  املطلب

 السياسة أهداف اقتصرت بالتالي العامة املالية حياد على أثر له كان األزمنة تلك في الدولة حياد فكرة إن

 أكبر تجلب التي الجبائية االقتطاعات على يركزون آنذاك التقليديون  فكان فقط، املالي الجانب على الجبائية

                                                                         أصول:                       بثالثة إال يكون  ال وهذا الدولة، لخزينة االرادات من نـــــــــــــممك قدر

 مـــــــــــــــــــــــــــــخص بعد " من االرادات صافية حصيلة أكبر تحقيق املعنى هذا في ويتعين :الجبائية االقتطاعات إنتاجية-

 ة،ـــــــلالعدا )  األساسية القواعد فيها تتوفر التي الجبائية لالقتطاعات التقليديين تفضيل هنا من ،"الجباية أعباء

 .) النفقات في واالقتصاد التحصيل، في املالئمة اليقين،

 اطـــــــــــــــــالنش على تطرأ التي بالتغيرات الجبائية االقتطاعات حصيلة تتأثر ال أن يعني :الجبائية االقتطاعات ثبات -

 اتــــــــــأوق في عادة ترتفع الجبائية االقتطاعات حصيلة أن إذ االقتصادي، االنكماش مرحلة في خاصة االقتصادي،

 .الجبائية االقتطاعات إنتاجية خاصية مع يتفق مما اإلنتاج و الدخول  ازدياد بسبب الرواج

 أن ذلك ومعنى وعائها، انكماش إلى يؤدي ال سعرها في الزيادة أن هنا وينبغي :الجبائية االقتطاعات مرونة -

 ون التقليدي عمد هنا من .مرنة غير الجبائية االقتطاعات أن نقول  العكس حالة وفي سعرها، بزيادة تزيد حصيلتها

 يشعر ال بالتالي الخدمة أو السلعة ثمن في تذوب ذلك في كونها املباشرة، غير الجبائية االقتطاعات تفضيل إلى

 .االنكماش فترة في حتى كبيرة بحصيلة فتتميز بأثرها، املكلف

 أحد ذلك فكان املال، سرأ تراكم زيادة على األموال رؤوس أصحاب تشجيع تطلب الرأسمالي النظام نشأة إن

 على تفرض التي تلك وخاصة املباشرة غير الجبائية االقتطاعات يفضلون  التقليديين من جعل الذي العوامل

 و الثروات و الدخول  تمس التي هي فيها املرغوب غير الجبائية االقتطاعات أن يتضح هنا من ،* االستهالك

 التقليديون  عارضها فقد التصاعدية الجبائية االقتطاعات عن أما املباشرة، الجبائية االقتطاعات في املتمثلة

 .عدالة أكثر هي النسبية الجبائية االقتطاعات أن واعتبروا

                                                                             الحديث املالي الفكر في الجبائية السياسة أهداف :الثاني املطلب

 طريق عن التلقائي التوازن  نظرية وفشل م، 1929 لعام العالمي الكساد ألزمة التصدي عن املالي النظام عجز إن

 و االقتصادية التنمية أهداف لتحقيق منها سعيا االقتصادي، النشاط في الدولة تدخل األمر استدعى السوق،

َم  وِمن الضرورية، الخدمات بعض توفير مع االجتماعية،
َ
 .ائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجب النظام ذلك في بما املالي النظام تكييف ث

 الذي املتدخلة الدولة مبدأ سادة الحارسة، الدولة مفهوم اضمحالل ومع الدولة، على طرأت  التي التطورات  إن

 يتغير الجبائية القتطاعاتا مفهوم أخذ لذلك وتبعا املواطنين، لجميع الضرورية الخدمات تقديم عاتقه على أخذ

 الوسائل الئحة في الجبائية القتطاعاتا أصبحت إذ االجتماعية، و االقتصادية الحياة في الدولة دور  تغير مع

 كاألسعار السوق  قوى  طرحتها التي املشاكل إن .الحاجات و للظروف وفقا التدخل في الدولة طرف من املستخدمة



 اإلطار النظري للسياسة الجبائيةالفصل األول :

 

 
21 

 على الجبائية االقتطاعات بتخفيض املشاكل هذه ملعالجة الوسائل إحدى الجبائية السياسة تعد مثال،

  ذلك األسعار، في االستهالك
 
 :في الجبائية السياسة تتدخل كما ،الشرائية للقدرة حماية

 حماية أجل من الجبائية االقتطاعات بتخفيض األسعار مستوى  على السوق  في تحدث التي املشاكل معالجة -

 وذلك األموال توظيف أشكال بعض وكبح السلع بعض استهالك عن النظر صرف أجل من رفعها املستهلك،

 .الجبائي العبء بزيادة

 والتخفيضات الجبائية اإلعفاءات سياسة بواسطة االستثمار، و السكاني النمو على التحريض و البحث -

 .الجبائية

.                            الجمركية الرسوم سياسة خالل من األجنبية املنافسة من املحلية املنتجات و الصناعات حماية -

 وفي املتدنية، املداخيل إعفاء طريق عن عادل بشكل الثروة و الدخل توزيع إعادة مع العامة األعباء توزيع عدالة -

 دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتستخ فأصبحت .املرتفعة الثروات و العقارات و األموال أصحاب على الجبائية االقتطاعات رفع املقابل

.         1التضخم و االقتصادي الركود أخطار من الحد و وتدعيمها التنمية عجلة دفع أجل من الجبائية السياسة

 ةــــــالعدال مبدأ مع الحصيلة وفرت مبدأ عن يتخلى لم الجبائية للسياسة املعاصر املفهوم أن القول  يمكن هنا من

 مــــــول الجبائية، للعدالة جديد بمدلول  فجاء االقتصادي، التدخل مكانة الجبائية لالقتطاعات فأعطى الجبائية،

 درةــــــــــــمق حسب الجبائية املادة إخضاع طريق عن لكن فقط، رد ا األف كل زم ا إل خالل من املساواة على يقتصر

 مجرد تعد لم العدالة أن يبين ما هذا العام، اإلنفاق في توزيعها إعادة ثم ودخول  موارد من تجبيه ملا وتبعا املكلف

                                                                   .أهدافها من هدفا صارت بل الجبائية، االقتطاعات قواعد من قاعدة

 األهداف هذه جملة من كان، مجتمع أي في األهداف من مجموعة لتحقيق الجبائية السياسة تسعى عام، وبوجه

 .سياسية أهداف اجتماعية، أهداف اقتصادية، أهداف مالية، أهداف :األتي

 االقتصادي بعدها في الجبائية السياسة أهداف :الثالث املطلب

 القتصادي،ا اإلستقرار تحقيق في حاسما دورا الجبائية للسياسة فإن ،الرأسمالية للدول  بالنسبة الحال هو كما

 اإلنفاق، لزيادة االنكماش فترة أثناء الجبائية االقتطاعات تخفيض طريق وعن االقتصادية الدورة عبر وذلك

ستعمل كذلك ،الشرائية القوة امتصاص أجل من التضخم فترة في ورفعها
ُ
 معين اقتصادي نشاط لتشجيع ت

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجبائي السياسة إطار ضمن ،وهذا 2 النشاط بهذا خاصة أولية مواد وعلى معينة فترة خالل إعفاء بمنحه

 في الوطني اإلنتاج حماية إلى مثال الجمركية الجبائية السياسة تهدف تحقيقها، يمكن التي النتائج عن أما

 أو البناء على املفروضة الجبائية االقتطاعات بإلغاء املساكن، إنشاء تشجيع كذلك أنواعه، من نوع أو ةمجموع

 إلغاء أو بالتخفيض معينة صناعية فروع تشجيع كذلك العقارات دخل على أو للبناء املستعملة املواد

 من الحد بذلك نعني عكسيا القتصاديا الهدف يكون  أن املحتمل ومن عليه، املفروضة الجبائية االقتطاعات

                                                           
 . 47:ص ذكره، سبق مرجع(" 1992-2008)الفترة خالل الجزائر في الجبائية اإليرادات على الجبائي والتهرب الغش أثر  "بومدين بكريتي - 1
 . 47:ص ذكره، سبق مرجع(" 1992-2008)الفترة خالل الجزائر في الجبائية اإليرادات على الجبائي والتهرب الغش أثر  "بومدين بكريتي -  2
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 هذا أولوية، ذات أنشطة تنمية بغية النشاط هذا على مرتفعة جبائية اقتطاعات تفرض وهنا معين، نشاط توسع

 .1القائم االقتصادي النظام حدود في

 التي "الجبائية املرونة" سياسة القبيل هذا ومن الركود، حالة تنشيط في را دو تلعب أن الجبائية للسياسة ويمكن

 وسياسة "جونسون " الرئيس بعده فيها واستمر "كينيدي" الرئيس طرف من األمريكية املتحدة الواليات اتبعتها

 الجزائر في الجبائية اإلصالحات وعبر بريطانيا، في العمال حكومة وضعتها التي « stop and go » انطلق ثم توقف

 وانعاش تنشيط بهدف االقتصادية للمؤسسات منحتها التي الجبائية تزا االمتيا خالل من 1990 سنة منذ

  2 .الوطني االقتصاد

 :يلي ما نورد األهداف جملة من كذلك

 إعفاء أو تخفيض املقابل في اإلستيراد على الجبائية االقتطاعات بزيادة املدفوعات ميزان في العجز معالجة -

 .التصدير لضريبة

 .املستوردة الكمالية السلع بعض استهالك من الحد مثال املجتمع، استهالك نمط توجيه -

 الحكومي، االستهالك زيادة في تساهم املرتفعة املداخيل أصحاب على املفروضة الجبائية االقتطاعات إن -

 .التام التشغيل مستوى  إلى الوصول  في يساهم مما الكلي الطلب زيادة وبالتالي

 اخيلللمد الجزئي أو الكلي اإلعفاء أو االدخار كتشجيع املالية، املوارد تعبئة في الجبائية االقتطاعات تستعمل -

 .االقتصادية التنمية لتحقيق  -التضخم معدالت مراعاة مع -الجبائية االقتطاعات من البنوك لدى املودعة

 التنافسية والقدرة الوطني االدخار على مباشرة يؤثر األخير وهذا الجبائي الضغط معدل على التأثير -

 كان كلما اإلجمالي الوطني الدخل إلى العمومية النفقة نسبة زادت كلما « Wagner » قانون  فحسب للمؤسسات،

   .3البلد تطور  ومستوى  الجبائي الضغط بين عكسية عالقة هناك أن أي غني، البلد

 لتحقيق االقتصادية العناصر على بالتأثير ذلك االقتصادية السياسة على تؤثر الجبائية السياسة أن كما

 . اإلنتاج و االدخار االستثمار، خالل من االقتصادي النمو في املساهمة مع للدولة االقتصادي التوازن 

 والسياس ي االجتماعي بعدها في الجبائية السياسة األهداف :الرابع املطلب

           االجتماعي املستوى  على الالعدالة من نوع إلى تؤدي الّسوق  اقتصاد نظام إطار في االقتصاد آليات سير إن

          بالتغيير عليه يصطلح ما هو و الجبائي، اإلقطاع طريق عن تصحيحها أو عليها القضاء يستوجب مما

 اقتطاعات بفرض وهذا االجتماعية الحياة في الجبائي التّدخل خالل من أي 4réformisme fiscal Le    الجبائي

 في يطبق التصاعدي املعدل أو فالنسبة progressivité et personnalisation de l'impôt تصاعدية جبائية

ركة حقوق  الّدخل، على كالضريبة الحاالت من العديد
ّ
روة على والضريبة الت

ّ
 يتمثل يطرح الذي اإلشكال لكن و الث

 اقتصادية آثار إلى يؤدي معين لحّد  اإلقتطاع نسبة تجاوز  عند يالحظ حيث التصاعدية، حدود معرفة كيفية في

 .الجبائي التهرب و الغش ظاهرة انتشار إلى يؤدي كما سيئة

                                                           
                                                                         . 104ص: ، 1998  سنة القاهرة جامعة اآلداب مكتبة "املالي االقتصاد ومبادئ العامة املالية  "عتلم محمد اهر ب- 1
 . 200ص: الذكر سابق مرجع "العامة املالية اقتصاديات "محرزي عباس محمد - 2

 
3 - P.M Gauderment et J Molinier « finance public fiscalité » DALLOZ, Paris 1992. P : 124. 
4 - LOIC PHILIP « Finances publiques », Editions CUJAS, Paris 1989, P : 349 
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 وي،ــــــــــــــــــــــــهــــالج وازن ــــــالت الوطني، زيع الدخلتو  إعادة عناصر، ثالثة حيث من الجبائي التغيير موضوع تناول  يمكن و

                                                                                                                                                                                            .املجتمع ممتلكات و قّيم على الحفاظ

                                                                                                                                                                                                          :الوطني الّدخل توزيع إعادة -1

 اــــــــــــــــــــــــــإم يكون  التصحيح هذا و تصحيحها، تستوجب امم الالمساواة ظاهرة الوطني للدخل األولي التوزيع عن ينتج

 أو حرمانا األكثر الطبقات لحساب جماعية استثمارات أو اجتماعية إعانات شكل على العمومية النفقات بتزايد

 هذين بين التوفيق يتم فإنه العملي الواقع في و الضعيفة، املداخيل إعفاء نحو موجهة جبائية إجراءات شكل على

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــفعاملرت املداخيل جباية بزيادة األحيان أغلب في يمّول  العمومية النفقات في التزايد  ألن التّدخل من النوعين

ما أو معّدال دورا الّدولة دور  يكون  حيث
ّ
 .املجتمع في املداخيل لتوزيع Rôle régulateur منظ

  : الجهوي  التوازن -2

 قاعدية، هياكل) الجوانب كل من و املناطق لكل بالنسبة النمو مستوى  نفس على الجهوي  التوازن  يحافظ

 هذا .الوطنية االستثمارية امليزانية توزيع في الوطني الّدخل من نصيبا املناطق هذه منح إلى إضافة ،) خدمات

ية الجباية فكرة تظهر املنطلق هذا من و الجبائية، للسلطة الالمركزية فكرة يعطي
ّ
 ئيةالجبا استقاللية إن .املحل

ية
ّ
ية للجماعات تسمح الّدولة أن أي بطبيعتها نسبية هي املحل

ّ
 التي الجبائية االقتطاعات بعض بتسيير املحل

روف الّسكان، كتوزيع منطقة، لكل االجتماعية و االقتصادية، بالخصائص ترتبط
ّ
 ، رافيةوالجغ املناخية الظ

 . اإلنتاج هيكل الصناعي، االنتشار

 في جذرية آثار إلحداث بالنسبة معينة مجاالت في جزئي أثر أو عام أثر الجبائية للسياسة يكون  أن يمكن كذلك

 لتحقيق العنف من بدال جبائية اقتطاعات فرض إلى اللجوء فضلوا قد كيينرااالشت بعض أن فنجد املجتمع،

 أن إال مرتد بأنه  كوتسكي وصف قد لينين كان واذا .االجتماعية األوضاع تساوي  مع اإلنتاج لوسائل الدولة ملكية

 ورةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــبالالبعض  سماه ما إلى وأدت الحرب بعد بريطانيا في طبقت األخير هذا بها نادى التي الضريبية املبادئ

 خفضت حين في التركات و الدخول  على مرتفعة تصاعدية جبائية اقتطاعات فرضت بذلك الصامتة،

 القتطاعاتا أضحت التي الكمالية السلع عكس االنتشار الواسعة الضرورية السلع على الجبائية  االقتطاعات

 .مرتفعة جبائيةال

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشرائي القوة رفع خالل من االجتماعية، العدالة بتحقيق الفعالة الجبائية السياسة هذه سمحت هكذا

 في السياسة نفس طبقت وقد .مرتفعة بدخول  أصحابها يتمتع التي تلك من املحدودة الدخول  لذوي  الحقيقية

 .النتائج نفس وأعطت االسكندينافية البالد

 للسياسة االجتماعية العدالة من لذا الحاكمة، السلطة و املجتمع بين العالقة محور  هي الجبائية السياسة إن

 نبي الدولة ألعباء العادل التقسيم مع املجتمع أفراد بين الخيرات  و للثروات العادل التوزيع تحقيق الجبائية

 :يلي ما أهمها ومن املمولين ترا قد وحسب املجتمع دار أف

 بالصحة أضرار  ذات أو التقاليد و للعادات منافية تكون  السلع فبعض السيئة، االجتماعية الظواهر من الحد -

 االقتطاعات منها عديدة وسائل إلى فتلجأ محاربتها بل ال انتشارها، من تحد أن الدولة فتحاول  العمومية
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 اتـــــــــــــاقتطاع كفرض شرائها من للحد السلع من النوع هذا على الجبائية االقتطاعات زيادة خالل ومن الجبائية،

 .الكحول  و التبغ على جبائية

 ضمن وهذا جبائية تزا وامتيا إعفاءات به املتعلقة العمليات و السكن قطاع بمنح السكن أزمة من تخفيف -

 .ةـــالعزوب ظاهرة على النسبي القضاء ثم ومن السكنية، الوحدات من العجز لسد الجبائية السياسة اطار

  .ةـــــــــــــــــــــــــــالجبائي االقتطاعات خالل من السكانية السياسة على تؤثر أن الدولة تستطيع إذ النسل، تشجيع -

 نسبيا، فيها قليل السكان عدد أن وبما السعودية و أستراليا مثل الشاسعة املساحات ذات الدول  بعض فنجد

 أو األسرة أفراد عدد زاد كلما الضرائب معدالت تخفيض على فتعمل املواليد وزيادة السكان زيادة نحو تتجه

 .الدخول  على الجبائية االقتطاعات تخفيض
 البترولية و الكيميائية المنتجات على  متزايدة جبائية اقتطاعات فرض طريق عن ذلك البيئة، مشاكل تعالج أن الجبائية السياسة بمقدور -

 عن ناجمة أمراض من الدولةأفراد  حماية ذلك على زد ،الحراري االحتباس وظاهرة البيئي النظام على تؤثر سامة غازات تخلف التي

 اإلنبعاثات على أو بيئيا تلوثا تحدث والتي التصنيع عملية في المستخدمة المواد على بيئية ضريبة فرض خالل من وهذا البيئي، التلوث

 ومما تقـــــــدم  1العمليات هذه عن الناشئة

                                                                                                                                                                                    .  اجتماعي توازن  خلق في املساهمة و االجتماعية والتسويات للتصحيحات كأداة الجبائية السياسة تعد ،

 االقتصادية التنمية مخططات تحقيق في بارزا دورا الجبائية للسياسة :سياس يال بعدها في األهداف-3

                                      .الدولة في الجهوي  التوازن  سياسة تحقيق أجل من تستعمل كما للدولة، واالجتماعية

 وهذا أخرى  بدول  مقارنة الدول  بعض منتجات على الرسوم هذه تخفض أو الجمروكية الرسوم فتفرض

                                                                                   .الجبائية للسياسة سياسيا استعماال

 التي النمو مرحلة وكذا السياسية و االقتصادية األوضاع و تتمش ى الجبائية السياسة أهداف أن القول  وخالصة

 .البلد يجتازها

                                                                                                             الثالث : اآلثار اإلقتصادية للجبايةاملبحث 

 همیتهاأ تزداد املجتمعات من املجتمع في واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة نواحي كافة على املدى بعیدة أثار للجبایة

 ارــــــــــــــاآلث هذه مفهوم تطور  ولقد املتقدمة، النواحي في تدخلها درجة وتزايد  الدولة دور  نطاق اتساق مع باستمرارها

 صدبق التدخل إلى الحیاد من فنقلها الضریبة على بدوره التطور  هذا وانعكس العامة املالیة بتطور  كبيرا  تطورا 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالقتصادی الدولة سیاسة تحقیق في فاعلیته یضمن بحیث الضریبي النظام في عمیقة تغيرات إحداث

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجماعی تضحیة بأقل مستطاع جماعي إتباع اكبر یحقق بحیث أي ممكن، ضریبي عبئ اقل في واالجتماعیة

 ممكنة.

 

                                                           
 جامعة ةاالقتصادي العلوم في راه الدكتو درجة لنيل أطروحة "والبيئي االقتصادي التوازن  على وأثرها النفايات تسيير إشكالية  "زرواط الزهراء  فاطمة -1

 . 168:ص . 2006 / 2005 الجزائر
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 املطلب األول : آثر الضرائب على اإلستهالك واإلدخار 

 دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــم بحسب ذلك ویتحدد بالنقصان بها املكلفين دخل مقدار على مباشرة بصورة بالتأثير الضرائب تقوم

 .حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصحی ســـــــــــــــوالعك رـــــــــــــاكب لــــــــــــــــــــــــالدخ مقدار على تأثيره كان كلما مرتفع الضریبة معدل كان فكلما الضریبة،

 وى ـــــــــــــــــــــــــــمست على الضریبة معدل أي أثره خالل من وخدمات سلع من یستهلكونه ما حجم یتأثر أن ذلك على ویترتب

 ضــــــــــــــــــــبع في التضحیة إلى یدفعهم مما دخلهم یقل واملتوسطة املحدودة الدخول  ذوو  خاصة و فاملكلفون  األسعار،

 : وبالتالي منها، الكمالیة خاصة و والخدمات السلع

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرج أن إذ مطلقة، بصورة صحیحة لیست املقولة هذه أن إال االنخفاض، نحو األسعار وتمیل الطلب یقل

 لىــــــــــــــــــــــع الطلب مرونة درجة أن إذا مطلقة، بصورة بالضریبة استهالكها یتأثر (الكمالیة السلع) املرن  الطلب مرونة

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكهــــــــــــــــــاسته یتأثر (كمالیة سلع)املرن  الطلب ذات فالسلع بالضریبة، تأثرها إمكانیة یحدد والذي السلع هذه

 .(الغذائیة واملواد كاألدویة ضروریة)املرن  غير الطلب ذات السلع من اكبر بالضریبة

 نهم و بالضریبة، كثيرا یتأثر ال(الغنیة الفئات) املرتفع فالدخل بالضریبة، التأثر درجة یحدد الدخل حجم أن كما

 اتــــــــــــــــــــــــــــــالفئ) املنخفض الدخل أما تهم،مدخرا من الضریبة یدفعون  عادة ألنهم .الفئات هذه استهالك من یقلل ال

 ةـــــــــــــــــــــــــبالنسب وخاصة الفئات هذه استهالك من یقلل إذ واضح، الضریبة على تأثير یكون  هذا(املتوسطة أو ةالفقير 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحصیل استخدام في الدولة خطة على االستهالك في الضریبة أثر أیضا ویتوقف املرن، الطلب ذات للسلع

 باستخدام الدول  قامت إذا أما االنخفاض، نحو االستهالك یتجه الضریبة حصیلة تجمید حالة ففي الضریبیة،

 كالــــــــــــــهتـــــــــــاالس زیادة ویعوضه الضریبة فرض نتیجة االفراد  جانب من االستهالك نقص فإن والخدمات السلع هذه

 رـــــــــــــثأ أن إال ایجابیا أثرا یكون  االدخار على الضریبة اثر أن القول  یمكن أخرى  جهة ومن الدولة إنفاق یحدثه الذي

 رادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالف دخول  على یؤثر الضریبة فرض إن الحاالت، غالب في كذلك یكون  ال الخاص االدخار على الضریبة

 رادــــــــــفباأل  تؤدي فالضریبة ،مدخراتهم مستوى  على سلبا یؤثر مما االستهالك على إنفاقهم تقلیل وبالتالي بالنقصان

 .منهما كل ملرونة وفقا واالدخار االستهالك بين املتاحة دخولهم توزیع إعادة إلى

 يتحمل الضريبة و  ضحایا أول  یكون  االدخار فإن نسبیا، املرونة بانعدام باالدخار عالقته في یتميز اإلنفاق كان وملا

 واعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن باختالف االدخار في الضریبة أثر ویختلف الضریبة، معدل رفع نظير الدخل لنقص األكبر العبء

                                                                                                                                                                                   . الضرائب.

 الضرائب أي اإلجمالي لالدخ على والضریبة املال رأس على كالضرائب االدخار مصادر تصیب التي فالضرائب   -

 الدخول  بأصحاب تعلقت إذا خاصة املباشرة غير الضرائب  من أكبر بصورة االدخار تضر عامة بصفة املباشرة

                                                                                                        .لالدخار دخلها من كبيرا  جزءا تخصص التي املرتفعة

 املتعلقة املباشرة غير بالضرائب املتعلقة تلك أي ،املدخرات تشجیع إلى مباشرة غير بطریقة تؤدي التي الضرائب-

 . 1 االستهالك في انخفاض نتیجة تأثيرها یكون  والخدمات السلع على والضرائب باإلنفاق

 

                                                           
 . 174: ص ، 2000 عمان، للنشر، الجامعیة الدار ،العامة املالیة في الوجيز  "ناشد، عدلي سوزي -  1



 اإلطار النظري للسياسة الجبائيةالفصل األول :

 

 
26 

 والتوزیع اإلنتاج في الضریبة أثراملطلب الثاني : 

 األموال رؤوس وطلب عرض في الضرائب تأثر نتیجة اإلنتاج یتأثر وكذلك بالنقصان التأثير یكون 

 على النقصان أن وكما االستثمار، ثم دخاراال  على یتوقف اإلنتاجیة األموال رؤوس فعرض ة،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیـــاإلنتاج

 فرض كان ذافإ املحقق، الربح مقدار ویتأثر اإلنتاجیة األموال رؤوس قلة یعني وهذا ارــــــــــــــاالستثم ثم االدخار

 عليها، یزید الطلب فإن الربح زاد إذا أما عليها، الطلب یقل الحال فبطبیعة الربح تقلیل إلى یؤدي الضریبة

 ما وهذا الضریبي العبء قلیلة أخرى  إنتاج فروع إلى اإلنتاج عناصر انتقال إلى یؤدي قد الضریبة لفرض وكنتیجة

 .اديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالقتص النشاط على یؤثر

 تالطبقا لصالح عادل غير بشكل والثروة الدخل توزیع إعادة عليها ینتج قد التوزیع في بالضریبة یتعلق فیما أما

 ةـــــــــــــــــــــــــــالطبق على عبء أنها باعتبار املباشرة غير الضرائب یخص ما وهذا الفقيرة، الفئات حساب على الغنیة غير

 .الفقيرة

 ةـــــــــــــالدول تؤثر وكذلك سابقا وضحنا كما االدخار ومستوى  الغنیة الطبقات على تؤثر فهي املباشرة الضرائب أما

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطبق من الدخول  تحویل بمعنى ناقلة أو تحویلي إنفاق شكل في حصیلة أنفقت فإذا التوزیع، نمط على

 یؤدي هذا فإن الفقيرة، الفئات منها تستفید بحیث الدخل، في زیادة أي دون  أخرى  طبقات إلى معینة اجتماعیة

 . 1الدخول  بين التفاوت إلى

 لألسعار العام املستوى  على الضریبة أثر : الثالثاملطلب 

 هؤالء جانب من معینة وخدمات سلع على الطلب یقل أن االفراد دخول  من جزء تقتطع الضریبة أن على یترتب

 مجال في الضریبة حصیلة الدولة تدخل أال بشرط السلعة، هذه أسعار انخفاض إلى ذلك یؤدي وبالتالي االفراد

 اإلنفاق تیار فإن معين، احتیاطي تكوین أو مثال، خارجیة قروض تشدید في الدولة تستخدمها أن بمعنى التداول،

  إلى الدولة تلجأ االنكماش حالة وفي التضخم،فترات  وخاصة األسعار وتنخفض الطلب یقل وبالتالي یقل النقدي

 الطلب في وزیادة اإلنعاش إلى یؤدي وهذا اإلنفاق تشجیع في رغبة االفراد دخول  من الضریبي االقتطاع تقلیل

 .الفعال الكلي

 املبالغ أو العمال رواتب دفع أو وخدمات سلع رء ا كش التداول  مجال في الحصیلة تلك الدولة استخدمت إذا أما

 انخفاض عدم إلى یؤدي األخير وهذا والخدمات السلع على الطلب زیادة إلى یؤدي املقاولين أو للموردین املستحقة

 لها ضریبة فكل واحد، لیس األسعار على املباشرة وغير املباشرة الضرائب من كل أثر أن بالذكر والجدیر األسعار،

 .2فرضها لظروف وفقا عليها تفرض التي الخدمة أو السلعة ثمن في تأثيرها

 

                                                                                                    املبحث الرابع : العالقة النظرية بين الجباية والنمو اإلقتصادي

                       .االقتصادي النمو و الجبائیة السیاسة بين النظریة العالقة معرفة إلى املبحث هذا في سنتطرق 

                                                           
 . 176: ص ،املرجع السابق ناشد، عدلي سوزي -  1
 . 112: ص ، 1990 ، دمشق ، جامعیة منشورات  دار ،الضریبي والتشریع العامة املالیة عصام، بثور  -  2



 اإلطار النظري للسياسة الجبائيةالفصل األول :

 

 
27 

                                                                                                                                       بایةللج املحدثة لكینز الفكریة املدرسة :األول  املطلب

                                                                                                                                                                                       ووایت سمیث نموذج :األول  الفرع

 بـــــــــــــــــــرائـــالض طریق عن تصادياالق النشاط في الدولة تدخل حالة إلى هاورد نموذج تعمیم على یقوم وایت نموذج

 ادــــــــــــــــباالعتم له املصاحب التوازن  وعدم االقتصادي النمو تغیير حاول  هارود فإن رینا أ فكما العمومي، والنفقات

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهت فوایت الكلي، االقتصاد مستوى  على االختالل بروز إلى یؤدي بینما التطابق عدم ٕوالى معدالت ثالث على

 وذجـــــــــــــــنم أن القصير،غير األجل في ظهورها املحتمل الالتوازنات بمعنى والضروري  الفعلي التعادل بمشكلة أساسا

 دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه إذا الجبائیة، و االتفاقیة السیاسة جانب إلى النقدیة السیاسة بإدخال قام بحیث غنیا كان سميث 

 ذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله یمكن وكیف االقتصادي، النمو على السیاسات هذه تحدثها التي اآلثار مختلف سةرا د في سمیث

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللطاق الكامل االستخدام توافق التي وهي النمو ضروریات أو متطلبات یسمیه ما بين توفق أن السیاسات

 نـــــــــــــــــــــــــولك مهم، عنصر أنها على الجبایة دور  اعتبار إلى یتجه سمیث نموذج وعلیه النمو، اتجاهات وبين اإلنتاجیة

                                                                                                                                          .املتكاملة االقتصادیة السیاسات یضمن جزئي

 اقتصادي نمو أمام تكون  ووایت لسمیث بالنسبة التوازني، االقتصادي النمو معدل واختیار الجبائیة السیاسة-

 :cQاإلنتاجیة  نمو معدل یساوي   DQفعلي طلب معدل یكون  عندما متوازن 

B  (  ¶ - nty  ) 
                                          -  1  =  [ 1 – c ( 1 – ty ) - y 
1  -  c  (1 -  ty)  -  y 

 : حیث

          :t ضریبة معدل 

         :Nاألرباح على الضرائب  

 T ضریبة فرض قبل إجمالیة أرباح ¶:         

         :G  استهالكیة نفقات عن عبارة هي التي عمومیة نفقات  

         :C الخاص االستهالك. 

         :D االستثمار فعالیة معامل  

 فعال دور  تلعب أن لها یمكن األرباح على وضرائب الجبائي الضغط tyأن  معادلته خالل من سمیث نظریة تقول 

 أن یمكن الذي األمثل املستوى  إلى املساواة هذه من الرفع أخرى  جهة من و جهة من CQو  DQبين  املساواة في

 . وایت عند كما العمل لقوة كاملة العمالة مستوى  یكون 

 املعدل و الفعلي املعدل تحقق أن خاللها من للجبایة یمكن التي الطریقة حول  وافي عرض بتقدیم قام وایت

 .الضروري 

 معدل اختبار تدخل أن للجبایة یمكن خالله من الذي املستوى  على بالبحث ش يء كل قبل يهتم سمیث بینما

 . التوازني النمو
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 على باالعتماد إلیه الوصول  املمكن و التوازني النمو معدل على مباشرة التأثير یمكنها الدولة فان هنا من و

 املحتمل النمو ملستوى  محددة أداة هو(عامة نفقات) الجبائیة لالقتطاعات فباإلضافة ، الجبائیة السیاسة

 التي الفعلیة االختبارات مستوى  على إال سمیث نموذج في تتدخل ال ألنها األخير هذا على التأثير یمكنها ال وباملقابل

 .1اقتصادیا النمو معدل یوافق أن فعلي نمو ملعدل تسمح أن الجبائیة السیاسة على یجب ألنه املقاولون  بها یقوم

 

                                    k.k.kuriharaالطویلة :  اآلجال في الدینامیكیة النماذج ضمن الجبایة إدخال:الثاني الفرع

 لطوی األجل في بأنه املفترض اإلنتاجیة القدرة نمو معدل و الفعلي الطلبي النمو معدل بين املساواة یترك مشكل

 توضیح على K.K.K،یعمل   الكاملة القدرة معدل یسمیه والذي املضمون  املعدل بنفس ینموان والطلب العرض

 ضمنی میكانيزم أي یوجد ال ألنه الكامل للتشغیل املوافق املتوازي  النمو مجال عن االبتعاد إلى یؤول االقتصاد أن

 ty نمو معدل یجعل انه املفروض املوافق النمو ومعدل الكاملة القدرة نمو معدل بين املساواة إمكانیة لنا

 الفرق  وهو متغيرة، غير الكاملة القدرة الجبائي ضغط معدل ارتفاع له بالنسبة العمل لقوة الكامل للتشغیل

 ألنهم الجبائي الوهم ضحیة هم العوامل أن يعتبران األخيران  فهذان ووایت، سمیث النموذج هذا بين األساس ي

                                                                                                                                                    یؤثر ال الجبایة ارتفاع أي ، لالستهالك (الضریبة قبل ) خام مداخیلهم من ثابتة نسبة یخصصون 

 معدل استخدام قةالساب النماذج في الحال هو مثلما النموذج هذا في املمكن من و .واستهالكهم سلوكهم على

 تفادي ولضمان للنمو، الطبیعي املعدل مستوى  إلى الكاملة القدرة معدل من الرفع أجل من الجبائي الضغط

 السیاسة أن لنا تبين سابقا لها تعرضنا التي النماذج مختلف إن .الطویل املدى في تحدث التي الالتوازنات

 من أز يتج ال جزء وهي االقتصادي اإلستقرار  إلى تهدف الكلي، الطلب لتعدیل كأداة تجاهلها یمكن ال الجبائیة

 االقتصادي النمو معدالت مختلف قیمة على واحد آن في التأثير على القدرة لديها التي االقتصادیة السیاسة

 .واملضمون  الفعلي معدلين بين املساواة عملیة وعلى

                                                           .االقتصادي والنمو الجبائیة للسیاسة وتحلیلها النیوكالسیكیة املدارس:الثاني املطلب

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــتـــخــم ذهاــــــــتأخ التي القیم عن مستقل طویل آجال في االقتصادي النمو معدل فإن للنیوكالسیك وفقا

 ةـــــــــــالسیاس إطار عن تخرج ال املتوازن  النمو مجال في األخيرة هذه أن إال خصوصا، واملالیة االقتصادیة السیاسات

                                                             .للنمو األمثل املجال نحو االقتصاد توجیه أجل من استخدامها یتم التي الجبائیة

                                                                                                                                                                . وازن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــامل وـــــالنم بمجال یلتحق أو یتجه اقتصاد إلى یؤدي النیوكالسیكي النموذج ضمن الجبایة إدخال إن

                                                                                                                                             j.crnnowallنموذج  :االول  الفرع

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــالتشغ حیث كینز النموذج ضل في أنه وذلك النیوكالسیك ومقاربة املحدثين الكینزین بين التوفیق حاول 

 ارــــــــــــاألسع مرونة املیكانيزم استبدال طریق عن وذلك النیوكالسیكي النموذج نتائج نفس إلى الواقع في یؤدي الكامل

 وى ــــــــــــــــــــــمست األخيرة هذه ظل في الجبائیة السیاسة عبر النمو سیاسة خالل من الجبائیة السیاسة مرونة بمیكانيزم

                                                           
 . 12: ص ، 1999 الریاض، والتوزیع، للنشر سعود امللك ،جامعةالكلي االقتصاد التحلیل في مقدمة ، باحنشل محمد بن أسامة -  1



 اإلطار النظري للسياسة الجبائيةالفصل األول :

 

 
29 

 هـــــــــــــــــــــــــــــــتــــابــــمثــب ومفترض (g) إنفاق میل بواسطة یتحدد العام اإلنفاق أن حين في فیه، متحكم متغير هو الضرائب

                                                                                                                                                                              .ضاتهم افترا حسب

                                                                                                                                                             R.Sato نموذج  :الثاني الفرع

 أساسیة نتیجة إلى یقودنا سوف ما وهو االجتماعیة الطبقات مختلف في الثروة توزیع عملیة على تؤثر الجبایة

 تيیأ الذي إهماله یمكن ال توزیعي أثر لها الجبائیة السیاسة أن وهي R.Satoلنموذج ، بالنسبة بالغة أهمیة وذات

 فالضریبة ذاتها، حد في املستویات هذه تعدیل هي ٕوانما الفئات بين والثروة الدخول  مستویات توزیع إعادة من

 توسیع على أساس ي بشكل كذلك تؤثر والجبایة السابق لألثر عكس ي أثر لها الثروة على والضریبة األرباح على

 يتؤد واألجور  والثروة األرباح على الواقعة على الضرائب املضافة القیمة على فالرسم الطویل، اآلجل في مداخیل

 .للعمال املتاح الدخل تخفیض إلى

 لــــأج نوم الجبایة، على أثر لها اإلنتاج في الزیادة أن بالحسبان یؤخذون  ال أمثلیا، لیس التوازن  في النمو معدل إن

 ادةــــــــــــــإع منها الهدف ،وضرائب  إعانات على تعتمد مصححة آلیاتهم اقتراح ثم االقتصادیة، النظریة هذه تصحیح

 .لها فعال جبائي نظام باستخدام الدولة تدخل حیث املوارد تخصیص

          اإلعانات طریق عن اإلنتاج تحفيز :اإلنتاج إعانات.                                             
   املستخدمين تشغل وحیث ومؤسسات هیئات على مباشرة الضریبة هذه استخدام أي :الجزافي الدفع 

 .للعمال واملعاشات واملرتبات األجور  مجموع أساس على

                                                                                                                                                                                  :خالصة الفصل األول 

 ائيـــــــــــــــــــــــــــــــالجب االقتطاع بمفهوم يرتبط الجبائية السياسة ماهية تحديد أن عملية أسلفنا، يتضح ما إلى واستنادا

 مباشرة وغير مباشرة االقتطاعات من نوعين بين الفصل كان بذلك و التصور  هذا ضمن وأبعاده إطاره وتحديد

 عن االستغناء يمكن ال بحيث الجبائي النظام ضمن وتأثيراته  مكانته نوع ولكل املوجودة النظرية املعايير حسب

 بين التوازن  من نوع إعداد تقتض ي الجبائية لألنظمة الحديثة فالتوجهات .األخر عن أحدهما تفضيل أو أحدهما

                                                                                                                                          .املباشرة غير االقتطاعات و ةاملباشر  االقتطاعات

 األمر تعلق إذا ما حسب هذا و الجبائي، العبء ارتفاع و انخفاض بين الجبائية للّسياسة املالية األهداف تتأرجح

 دىـــــــــــــــــــــبم ترتبط فإنها االجتماعية األهداف أما االقتصادية الظروف ضمن اإلستقرار سياسة أو التوسع بسياسة

                                                                                                                                                                  .االقتصادية و املالية األهداف تحقيق

 وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمــــــال معدل على التأثير مستوى  في ليست الجبائية السياسة أن بينت املدروسة النيوكالسيكية النماذج إن

 يتم اقتصادي هدف منظور  من أمثل سلوك اختيار على االقتصاديين األعوان تحفز وسيلة أنها غير االقتصادي،

 ةــــــــــــاآللي امليكانيزمات بفعل تحدث التي والركود كالتضخم االقتصادية االختالالت ملعالجة وسيلة أنها كما اختياره،

 دور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال على الضوء تسليط في تمثلت للنيوكالسيك املتميزة املساهمة إن .النيوكالسيك بها يؤمن والتي للسوق 



 اإلطار النظري للسياسة الجبائيةالفصل األول :

 

 
30 

 ذلكــــــــــــوب دودا،ــــــــــحـــــــــم را اختيا الضريبي للضغط اإلجمالي املعدل اختيار يكون  حيث الجبائية، للتركيبة املحدد

 إعطاؤها يجب والتي للدولة الفعلية االختيارات أن بيد .الدولة تدخل يبين الضرائب  أهمية على التركيز إنــــف

 املحدثين الكنزيين نماذج بخصوص أما .تطبيقه يجب الذي االقتطاعات هيكل مستوى  على تتركز ةــــــــــــــــــــــــــأهمي

 بحيث والنقدية )امليزانية( املالية سياسة عن مستقلة بطريقة تناولها يمكن ال الجبائية السياسة أن نـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــبــــــــــت

                                                                                                                                                                                               .لها مرافق  راــــــــــــــــــــعنص تعتبر

 وفقا هذا األهداف بعض لتحقيق كأداة تتخذها الدولة أن علمنا إذا خاصة ،فراغ في الجبائية السياسة تعمل ال

 إن .زئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج املستوى  على وكذلك الكلي املستوى  على أثار إحداث عليها يترتب مما املنتهجة، العامة للسياسة

 انخفاض إلى ذلك ويرجع االقتصادية، التنمية عملية تعيق التي العقبات أهم من املال رأس تكون  معدل انخفاض

 أداةــــــــــــــــــــك الجبائية السياسة أهمية تأتي هنا ومن ، االستثمار و االدخار معدالت انخفاض عليه يترتب الذي الدخل

 إال التنمية، عملية في يساهم مما تضخم بدون  الرأسمالي  للتراكم الحقيقية املوارد توفير بالتالي اإلجباري  لالدخار

 .فيها تعمل التي االقتصادية البنية باختالف تختلف الجبائية السياسة أثار أن
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 : مهيدت

 مميزات نم الجبائي النظام مرونة عدم إلى إضافة الجبائية االيرادات وقلة الجبائية األنظمة تعقد إن                 

 االقتصادية، التغيرات مع تتماش ى جديدة جبائية سياسة إحداث إلى األخيرة هذه تسعى وبهذا النامية، الدول 

 .جبائية إعفاءات واحداث الجبائية االقتطاعات تخفيض خالل من واألجنبية املحلية االستمارات بذلك مشجعة

 الجزائر رفتهاع التي االقتصادية باإلصالحات املالي القطاع في هام طرف باعتبارها الجبائية اإلدارة تأثرت                

 قصد .هياكلها لعصرنة جبائية إستراتيجية بوضع مطالبة نفسها وجدت الصدد هذا في .األخيرة الفترة خالل

 الشركات، كبريات مديرية في تتمثل الخارجية املصالح مستوى  على جديدة هياكل إنشاء تم الغاية هذه تحقيق

 املكلفين طبيعة حسب والقباضات املتفشيات تجميع هدفها ،للضرائب الجوارية واملراكز الضرائب كزار م

 فئاتبال املتعلقة املنازعات في والبحث والرقابة التسيير في تتمثل جديدة بمهام تتكفل الهياكل هذه إن .بالضريبة

 .لها تخضع التي الجبائية

 :التالية لعناصرا الفصل هذا في وسنستعرض

 اإلصالحات الجبائية في الجزائر-

 اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر-
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  املبحث األول : اإلصالحات الجبائية في الجزائر

 املالي الهيكل ضمن يدخل بحيث االقتصادية لإلصالحات األساسية الخطوات من الجبائي النظام إصالح يعد

 يةالنام الدول  في االقتصادية التطورات أثبتت كما التنمية، وتمويل املدخرات، تعبئة في حيويا ومركزا لالقتصاد

 ىعل واملحافظة االقتصادية التنمية تمويل في الجبائي النظام دور  أهمية إلى التنمية، لتحقيق جاهدة تسعى التي

 فيها سلكت اقتصاد حالة يمثل وهو النامي، لالقتصاد نموذجا الجزائري  االقتصاد ويعتبر االقتصادي، االستقرار

 من متقدمة درجة إلى الوطني باالقتصاد للوصول  كوسيلة املركزي  التخطيط أسلوب االستقالل بعد الدولة

 جبائية إصالحات عدة إجراء إلى الجزائر عمدت ولهذا االقتصادية، التنمية من واسع صرح وبناء والنمو، التطور 

 ةــــــــــــــــالشامل التنمية و التطور  مواكبة أجل من تسلكها التي االقتصادية اإلصالحات مع تماشيا متعددة مراحل عبر

. 

 .و مراحله مفهوم اإلصالح الجبائي  :األول  املطلب

                                                                                                                                                                 مفهوم اإلصالح الجبائي : -1

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاجـــــبال التكفل بهدف القائم الجبائي للنظام املقصود التغيير" :أنه على الجبائي اإلصالح تعريف يمكن

 ارـــــــــتبـــــــاالع بعين يأخذ أن البد الحقيقي الجبائي فاإلصالح الجديدة، املحيط لقيود واالستجابة املعدلة أو الجديدة

 على الجبائي اإلصالح عن التعبير يمكن كما بلد، بكل الخاصة والسياسية االجتماعية االقتصادية، الخصوصيات

 من دـــــــــــــــعقـــــــم ارــــــــــمس ةـــــــــــــــخالص وهو تحسينها، بهدف واملحلية الحكومية بالضرائب املتعلقة التغييرات مجموع أنه

 . 1"  طويلة زمنية فترة عبر وتنفيذها لها التخطيط يتم واإلجراءات العمليات

 :الجبائي في الجزائرمراحل اإلصالح  -2

 من مجموعة في إيجازها يمكن التي و واإلجراءات الخطوات من مجموعة باحترام يتم الجبائي اإلصالح تطبيق إن

 2  :التالي النحو على املراحل

 :طريق عن :ضريبي بتشخيص القيام : األولى املرحلة -

 اإلصالحات؛ قبل القائمة الوضعية تحليل •

 :ب هذا و الضريبية، والقدرات اإلمكانات تحليل •

 لكل املكونة األعوان مختلف بين بالتمييز وهذا قطاع لكل بالنسبة املنجزة الحقيقية الربح هوامش تقدير ➢

 قطاع؛

 الحالي؛ الضريبي الضغط تحديد ➢

 القطاع تنافسية للهوامش، النسبية األهمية االعتبار بعين أخذا املرجو الضغط بين املالءمة تقدير ➢

 الخام؛ املحلي الناتج في ومساهمته

                                                           
 . 249ص : 2011التوزيع، و للنشر جرير دار األولى، الطبعة ،الضرائب علم في دراسات ،قدي املجيد عبد- 1

 254، 253ص: 2011،نفسه مرجع ،قدي املجيد عبد- 2
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 .املستهدف الضريبي التحصيل ضمان على الدولة قدرة مدى تقييم➢

 :طريق عن :الضريبي اإلصالح اقتراح : الثانية املرحلة-

 للتنفيذ؛ وقابلة واضحة التدابير هذه تكون  أن بد وال للتنفيذ، القابلة التدابير تحديد •

 املخطط أو البرنامج مع متوافقة الضريبية اإلصالحات تكون  بحيث الضريبية للسياسة وحدة التنفيذ قيد وضع •

 أشخاص مجموعة تكوين من البد ولهذا الوطنية، و االقتصادية األهداف انسجام لضمان وهذا للبالد، التنموي 

 للبالد؛ ضريبية سياسة بإعداد مكلفين

 فيها؛ الخلل مكامن على للوقوف الضريبية اإلدارة مراجعة •

عدة املقترحات تكون  أن الضروري  من اإلصالح عملية استمرارية لضمان إذ الحكومة اقتحام •
ُ
 العمل فريق من امل

 ؛ البالد سلطات من مقبولة

 :طريق عن :الضريبي اإلصالح أداء تطبيق : الثالثة املرحلة-

 املقترحة؛ التدابير واعتماد إقرار •

 اإلصالح؛ آثار وإعالن نشر •

 ؛ التطبيق املعنية البشرية املوارد تكوين •

 تقييم أداء اإلصالح الضريبي ::الثاني املطلب

 :1الضريبي اإلصالح فعالية و سالمة تقييم في املؤشرات من مجموعتين على االعتماد يمكن

 :الضريبية املؤشرات -1

 : أهمها من الضريبي، األداء مستوى  عن املؤشرات من النوع هذا ُيعبر

 األهمية ذات والرسوم الضرائب من محدود عدد بوجود الجيد الضريبي النظام يتحدد :التشتت - مؤشر 1 - 1

 كلما محسوسة أهمية لها تكون  أن دون  والرسوم الضرائب من عدد اعتماد ضريبي لنظام يمكن حيث . الضعيفة

 .مردودية دون  من اإلدارية التكاليف توليد إلى يؤدي مما . تعقيدات إلى الضريبية السياسة تطبيق تعرض

 من أكبر حجم توليد مستوى  في يكون  أن البد جيدا الضريبي النظام يكون  حتى :الضرائب تركز درجة مؤشر1-2

 أكثر كان كلما مركزا الضريبي النظام كان وكلما الرسوم، و الضرائب من محدود عدد من انطالقا اإليرادات

 . الضريبية اإلدارة على أيسر وكان شفافية

 واسع بشكل ضريبي نظام يغطي أن يمكن إذ للدولة، الضريبي بالوعاء املؤشر هذا يتعلق :التآكل  مؤشر 1-3

 رـــــــــــــــــبالنظ املجمعة اإليرادات فعالية تقليص إلى التدابير بعض تؤدي ولكن األساسية، الضريبية األوعية وسليم

 إلى

 مما للتحفيز الخاصة واألنظمة الضريبية العطل الضريبية،اإلعفاءات، القروض منح نتيجة املتاحة اإلمكانات

 . الوعاء تآكل على يعمل

                                                           
 . 264-260: ص ذكره، سبق مرجع قدي، املجيد عبد- 1
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 أشخاصا كانوا سواء املمولون  يتحمله الذي الضريبي الثقل املؤشر هذا يمثل :الضريبي الِثقل مؤشر1-4

 إلى كـــــــــــذل ؤديــــــي ال نبأ ريبيــــــــــــــــالض التشريع في بتعديالت قيامها أثناء الدولة تراعي أن فالبد معنويين، أو طبيعيين

 . ضرائب من املمولون  يتحمله فيما مفرط ارتفاع

 ضريبة كل مطابقة لضمان املراقبين قبل من املبذولين والزمن بالجهد املؤشر هذا يتعلق :الجهد مؤشر 1-5

 .للدولة العوائد أفضل تحقق التي و ورسم

 من معين عدد ملردودية الحكومة تبعية مدى املؤشر هذا يقيس : الكبرى  للمؤسسات التبعية مؤشر1-6

 . املؤسسات لهذه املالي األداء بداللة الدولة إيرادات تتقلب أن الجيد من ليس إذ املؤسسات،

 والتجارية الصناعية األرباح على والضرائب الشركات أرباح على الضرائب جمع يتم التبعية هذه ولتقدير

 على والضرائب الشركات أرباح على الضرائب إجمالي إلى نسبتها وتحديد مؤسسات، عشر أكبر قبل من املدفوعة

 . التجارية و الصناعية األرباح

 :العامة  املؤشرات-2

 ونمو تطور  بدرجة املرتبطة األساسية املعايير من مجموعة من املؤشر هذا يتكون  : البشرية التنمية مؤشر2-1

رجيحية أوزانها في متساوية أساسية مؤشرات ثالث من انطالقا املؤشر هذا يحسب و .دولة أي
 
 :الت

 ، ) بالدراسة االلتحاق نسب البالغين، لدى والكتابة بالقراءة اإلملام ( التعليم دليل •

 الوالدة، عند املتوقع العمر دليل •

 . ) الخام املحلي الناتج من الفرد حصة ( الخام املحلي الناتج دليل •

 لها يسمح بما الدولة موارد تحسن في يظهر أن يمكن الضريبي النظام أداء كون  في املؤشر هذا أهمية تتمثل و

 يوسع بما لألفراد الشرائية القدرة تعزيز عن فضال البشرية، التنمية وجوانب االجتماعية باالنشغاالت بالتكفل

 . خياراتهم من

 نم و املحلية، الجماعات و للحكومة العائدة الضريبية اإليرادات حساب يتم حيث : الضريبية اإليرادات نمو2-2

 .بعده و اإلصالح قبل مقارنتها ثم

 إلى للوصول  الضريبية لالقتطاعات املتاحة اإلمكانيات عن املقياس هذا يبحث : الضريبي الضغط  معدل2-3

 األسعار باختيار ذلك و باألفراد، الضرر  إلحاق دون  و الوطني االقتصاد في ضرر  إحداث دون  ممكنة حصيلة أكبر

  .1االقتصادية التنمية صعيد على املحققة النتائج مع نموها يفترض التي املمكنة األوعية عن البحث و املالئمة،

 األكثر الضرائب باستخراج الضرائب أنواع لبعض الضريبية الفعالية تحليل يسمح : الضريبي األداء فعالية2-4

 . مردوديتها في سريع بنمو وتتمتع أكبر إيرادات تولد التي الضرائب تلك هي الفعالة فالضرائب . فعالية

 املمتثلين ضمن املتهربين ودمج الضريبي الوعاء توسيع إلى الضريبي اإلصالح يهدف : املمولين عدد نمو 2-5

رض ولهذا . الشرعية في االنتظام على املوازي  القطاع وتحفيز ، للقانون 
 
 نمو إلى يؤدي أن الضريبي اإلصالح في يفت

 . املمولين عدد

                                                           
 .  282:ص الجزائر، بوعلي، بن حسيبة ،جامعة 4 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة ،الجزائر في الضريبي الضغط بوزيدة، حميد- 1
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 منها حرصا مستوياتها تقليص و االستدانة إلى لجوئها من التقليل إلى الحكومات تهدف : االستدانة معدل 2-6

 يعني ما وهذا . منها يستفيدوا لم بالتزامات القادمة األجيال رهن عدم وعلى جهة، من قراراتها استقاللية على

  رورةـــــــــــض

 ضــــــــــــــــــــــــــــــتخفي إلى يؤدي الجيد الضريبي فاإلصالح بالتالي و . الضريبة طريق عن بالتمويل باالستدانة التمويل إحالل

 .االستدانة معدالت

                                                                                                                                            م  1992النظام الجبائي قبل إصالحات :الثالث املطلب

 تــــــــكان التي التشريعات سريان على نص الذي و 1962 ديسمبر 31 ل املوافق 157-62 األمر صدر االستقالل غداة

 ري ـــــــــــــــــــــــــــــالجزائ الجبائي الهيكل فأصبح أخرى، تعديل إلى إضافة جدية ضرائب فرض تم كما الستقالل،ا قبل قائمة

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــأدخل 1970 سنة في أما االستهالك، على الضرائب و املال رأس على الضرائب الدخل، على الضرائب :يشمل

 الزراعي، القطاع عن الناتجة األرباح إعفاء و اإلحصائية رسم فرض بمقتضاها تم جديدة جبائية تعديالت الدولة

                                                               1.اإلنتاج على الوحيدة الضريبة من الضرورية االستهالكية السلع بعض إعفاء إلى إضافة

 اعــــــــــــــــــــــــــــاألوض مع مالئمتها عدم و الضريبة معدالت تعدد نتيجة فعاليته بعدم اإلصالحات قبل الجبائي النظام تميز

                                                                                               .الجبائية الحصيلة نقص في الكبير األثر له كان الذي األمر املالية، و االقتصادية

 :يلي فيما اإلصالحات قبل الجبائي النظام مكونات أهم إيجاز يمكن و

 :األعمال رقم على الرسم-1

 دلــــــــــــكمع % 5 معدالت عليه يطبق والذي الخدمات على اإلجمالي الوحيد الرسم :في الضريبة من النوع هذا تمثل

 ذيــــــــــــــال و اإلنتاج على الوحيد الرسم إلى إضافة االستهالك، على أقص ى كمعدل % 50 و االجتماعي، للضمان أدنى

 . % 20 بنسبة باملؤسسات الخاصة اإلنتاج عمليات مختلف على يطبق

 :الدخل على الضريبة-2

 العمومية، الشركات أرباح على  %55 والصناعية التجارية األرباح على الضرائب :في الضرائب هذه تتمثل و

 التأليف، و النشر حقوق  على  %10 و التسلية، نشاطات على % 2 بمعدل التجارية غير األرباح على الضريبة

 .الودائع شركات و األسهم مداخيل على %18 بمعدل املنقولة األموال رؤوس مداخيل على الضريبة

 : املنهي الطابع ذات الرسوم و الضرائب -3

 إضافة التجاري  غير النشاط على الرسم التجاري، و الصناعي النشاط على الرسم :في هنا الضرائب أهم تتلخص

 .الجزافي الدفع إلى

 م 1992النظام الجبائي بعد إصالحات :الرابع املطلب

 ءانتها و حديثة جبائية تشريعات بسن ابدء   الجبائي، النظام طالت اإلصالحات من بجملة القيام إلى الجزائر سعت

 . اإلدارية الهياكل مختلف بتنظيم

                                                           
 قسنطينة، منطقة ملياه الجزائرية الشركة حالة دراسة- االقتصادية املؤسسة على انعكاساته و الجزائر في الضريبي إلصالحاأثر  شلغوم، حنان - 1

 . 10-9ص:  ،  2012 - 2011 قسنطينة، منتوري، جامعة مالية، إدارة تخصص  املاجيستير، شهادة لنيل مذكرة
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 :الجبائية اإلدارة  إصالح-1

  لـــلك بذلك فأصبح له، الخارجية و الداخلية املصالح هيلكة و اإلداري  التنظيم إعادة في 1992 إصالحات ساهمت

 فـــــــــــمختل على تحتوي  الفرعية، املديريات من مجموعة والئية مديرية كل تضم بها الخاصة الضرائب مديرية والية

 .أدائها مستويات تحسين في لها املساعدة األجهزة

 مراكز الضرائب، (DGE ) الكبرى  الشركات مديرية إنشاء إلى إضافة أخرى  تغييرات في الجبائية اإلدارة شرعت

(CDI) التقارب ومراكز (CPI) ، فتم فعاليتها، وزيادة مصالحها جميع في الجبائية اإلدارة عوملة تعميم منها الهدف 

 العامة املديرية إلى (DGI) للضرائب العامة املديرية من التسيير قابضات تحويل بينها من إجراءات عدة اتخاذ

 تسيير قباضة 668 تحويل 2004 نوفمبر 03 بتاريخ تم بحيث .املركزية املصالح تنظيم إعادة مع (DGC) للمحاسبة

  1 .ضريبي عون  4.000 البالغين وموظفيها بهياكلها

  .الجمركية التعريفة بمراجعة الخارجية التجارة على الضرائب إصالح-

                                                                                                                 .2002   سنة الجبائية االجراءات قانون  إصدار-

 ةـــــــــــــمحارب في األولى مهام تتمثل وحدتين إنشاء فتم املركزية، اإلدارة تمس تغييرات إجراء الجبائية اإلدارة عوملة يلزم

 ثــــــــــــــوالبح التسيير إمكانيات تدعيم على فتعمل الجبائية، باملعلومات متعلقة الثانية أما الضريبي، والتهرب الغش

 .الجبائية واملصالح املكلفين بين حسنة العالقة هذا يجعل قد الجبائية، املعلومة عن

 :الجبائي التشريع إصالح-2

 : جديدة ضرائب ثالث استحداث2-1

 ضرائب ثالث استحداث تم كفء، جبائي نظام إرساء بهدف الدولة إليها عمدت التي الجبائية اإلصالحات بموجب

 :هي و جديدة

 الطبيعيين، األشخاص دخل على تؤسس وحيدة سنوية ضريبة أنها حيث :( IRG ) الدخل على الضريبة 2-1-1

 وفقا املحددة بالضريبة للمكلف اإلجمالي الصافي الدخل على تفرض و اإلجمالي، الدخل على الضريبة تسمى

 :نهابأ تتميز و .املباشرة الرسوم و املباشرة الضرائب  قانون  من 98 إلى 85 املواد ألحكام وفقا واملحددة ألحكام

 هذه تتراوح و،( بمداخيله التصريح على مجبر بها املكلف أي( تصريحية و تصاعدية شخصية، وحيدة، سنوية،

 % . 35 و  %0  بين الضريبة

  :2  التالية لألصناف الصافية املداخيل مجموع من اإلجمالي الصافي الدخل ويتكون 

 املهنية؛ األرباح -

 الفالحية؛ املستثمرات عائدات -

 الضرائب قانون   من 42 املادة عليه تنص كما املبنية، وغير املبنية امللكيات إيجار من املحققة اإليرادات -

 املماثلة؛ والرسوم  املباشرة

 املنقولة؛ األموال رؤوس عائدات-

 .العمرية والريوع واملعاشات واألجور  املرتبات -

                                                           
1 - Ministère des finances, Direction générale des impôts, la lettres de la D.G.I.N°20, Avril 2005 
2      -voir article 1 et 2 code des impôts directs et taxes assimilées de la DGI « impôts sur le revenu » éditio 2015 
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 إلى املؤسسة طرف من تجمع االستهالك على مباشرة غير ضريبة هي و: ( TVA) املضافة القيمة على الرسم2-1-2

 هــــــــــــــــــــــنسبت عادي بمعدل املضافة القيمة على الرسم يحصل و .النهائي املستهلك ليتحملها العمومية الخزينة فائدة

 ليتم 7 % .ب فقدر املضافة القيمة على للرسم املخفض املعدل أما ،19% . نسبته تصبح و تعديله ليتم% . 17

 خالل من يترجم األعمال، رقم على الرسوم يخص فيما الجبائي اإلصالح سياسة إن1  .% 9فيصبح أيضا تعديله

 اإلنتاج، على اإلجمالي الوحيد للرسم بدال املضافة، القيمة على الرسم يدخل لذياو  1991 لسنة املالية قانون 

 .الخدمات تأدية على اإلجمالي الوحيد والرسم

 :التالية باملميزات املضافة القيمة على الرسم يتميز

 النهائي؛ املستهلك يتحملها )االستهالك( اإلنفاق على ضريبة يشكل -

 الخدمة؛ أو املنتج قيمة على نسبي معدل بتطبيق تحسب لكونها قيمية، ضريبة يعد -

 غاية إلى الخدمة أو السلعة، بها تمر التي املراحل كل تمس ألنها والخدمات، املنتجات على عامة ضريبة يمثل-

 النهائي؛ للمستهلك وصولها

 ومثيلتها )محليا) الوطن في املنجزة املنتجات يخص فيما النهائي للمستهلك أكبر ضريبية عدالة بضمان يسمح -

 بمقدار أي املضافة، بالقيمة وانما بكاملها، السلعة قيمة من مرحلة كل في يتكون  ال وعاءها ألن املستوردة،

 اإلنتاجية؛ العملية في املشروع مساهمة

 خصم بعد املطابقة  الرسوم يدفعون  لها، الخاضعين ألن نظرا  مرحلة، كل في مجزأة بطريقة الرسم مبلغ يسدد-

 الخدمات؛ أو املشتريات، فواتير في املبينة منها للحسم القابلة الرسوم

 التي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملداخي أو األرباح مجمل على سنوية ضريبة تؤسس حيث: ( IBS) الشركات أرباح على الضريبة 2-1-3

 سنوية، :بأنها تتميز و .2الشركات أرباح على بالضريبة تسمى و املعنويين، األشخاص من غيرها و الشركات تحققها

 . % 26و 19% بين الضريبة هذه تتراوح و نسبية، و تصريحية عامة، وحيد،

 ة،ـــــــــــالسابق والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة نقائصوتراجع  لتعوض الشركات أرباح على الضريبة جاءت

 :أنها خالل من وذلك

 تفرض التي والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة عكس على املعنويين، األشخاص على استثناء دون  تطبق -

 .تصاعدي معدل شكل في الطبيعيين األشخاص وعلى نسبي، معدل شكل في املعنويين األشخاص على

 .و الجزائرية األجنبية املؤسسات بين التمييز دون  تطبق -

 األعمال رقم كان مهما الحقيقي الربح حسب الضريبة فرض لنظام الخاضعين األشخاص على وجوبا تطبق -

 كالقانون  بها، املعمول  واألنظمة للقوانين، طبقا تمسك محاسبة أساس على يحدد الربح هذا وأن املحقق،

 .للمحاسبة الوطني واملخطط التجاري 

 : العادية والجباية البترولية الجباية بين الفصل2-2

 اباعتباره األخيرة، هذه استقرار لعدم نظرا البترولية الجباية مكان العادية الجباية إلحالل مساعيها إطار في

 امليزانية تبعية تقليص إلى رامية الجبائي اإلصالح أهداف جل جاءت عليها، السيطرة يمكن ال ملتغيرات خاضعة

 .املميزات من بالعديد تتسم كونها البترولية الجباية يراجع لم 1992 إصالح أن إال النفطية، العامة

                                                           
 . 207:ص ، 2016 الطبعة للضرائب، العامة املديرية جبائية، قوانين ،األعمال رقم على الرسوم قانون  ، 23 ، :21 املواد- 1
 . 54: ص ذكره، سبق مرجع ،املماثلة الرسوم و املباشرة الضرائب قانون  ، 135 رقم املادة- 2
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 عن النقل و االستغالل باالستكشاف، الخاصة القوانين بإصالح الجزائر في البترولية الجباية إصالح ارتبط قد و

 

 1.  21-91 بالقانون  املتمم و املعدل 14-86 القانون  إلى آخرها يعود التي القنوات طريق 

 : للدفع نظامين اعتماد 2-3

 يخضع حيث ، 2007 املالية قانون  بموجب الوحيدة الجزافية الضريبة استحداث تم:     الجزافي - النظام 2-3-1

 الجزافية الضريبة تعوض و دج، مليون  30 أعمالهم رقم يتجاوز  ال الذين و الطبيعيون  األشخاص النظام لهذا

 .املنهي النشاط على الرسم و املضافة القيمة على الرسم اإلجمالي، الدخل على الضريبة من كال الوحيدة

 كما األولى، السنة بعنوان املستحقة الضريبة تأسيس أجل من مطبقا يبقى الوحيدة الجزافية الضريبة نظام إن

 دعم من لالستفادة املؤهلون  وغير مشاريع، ينجزون أو أنشطة يمارسون  الذين املستثمرون الضريبة لهذه يخضع

 للتأمين الوطني الصندوق  أو املصغر القرض لدعم الوطني الصندوق  أو الشباب تشغيل لدعم الوطني الصندوق 

 .البطالة على

 هــــفي يقوم دج، مليون  30 أعماله رقم يتجاوز  الذين و الطبيعيون  األشخاص له يخضع : الحقيقي النظام 2-3-2

 .التكاليف كذا و املحقق الربح و أعماله رقم حول  تصريح بتقديم املكلف

                                                                                                          : أسباب وأهداف اإلصالح الجبائي في الجزائر.الخامس  املطلب

                                                                                                                                                   :الجزائر في الجبائي اإلصالح أسباب -1

 ةــــــــــــالضريب إلغاء تم 1976 سنة في فمثال الظرفية باإلصالحات 1991 غاية إلى الجزائري  الجبائي النظام يتسم كان

 لـــــــــــــــنسج وكذلك ، 1984 لسنة الضريبة هذه وإحياء ، 1971 سنة اعيةر الز  الثورة قانون  صدور  عقب الفالحية،

 ، 1987 سنة  55 %إلى 1986 لسنة  50 %من والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة اقتطاع معدل من الرفع

 إلى ، 1985 سنة ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجزائ دينار مليون  46.786 من بانتقالها البترولية الجباية في املسجل النقص لتعويض

إلى  1985 سنة يـــــــــــريكــــأم دوالر 26,50 من النفط برميل سعر انخفاض نتيجة  2 1986  سنة دج مليون  21.439

                                                                                                                                                                           3. 1986دوالر سنة  13.5

 امـــــــــــنظـــــــــــــال الحـــــــــإص يستدعي مما العالمي االقتصاد على االنفتاح الجزائري  االقتصاد على فرضت التغيرات  هذه

                                :اآلتي اإلصالح قبل الجزائري  الجبائي الهيكل مميزات ومن.التغيرات هذه تقتضيه ما وفق الجبائي

 رةـــــثــــــــوك اإلعفاءات  ولكثرة العامة الضرائب ونظام النوعية، الضرائب بين للجمع كنتيجة الضريبي النظام تعقد-

                                                                                                                        .الضريبية اإلدارة كفاءة وعدم التشريعية، النصوص

                                                                                                                                                              .الضريبي النظام مرونة عدم-

                                                                                              ( .بترولية جباية -عادية جباية( الضريبي النظام بنية تشوه-

                                                           
-20 يومي البليدة، الثالثة، األلفية في الجزائري  االقتصاد حول  األول  الوطني للملتقى مقدمة مداخلة ،الثالثة األلفية تحديات و الجبائي النظام قدي، املجيد عبد- 1

 . 7ص  ، 2002 ماي21
2 - www.ons. dz « Statistique spécial » N° 31, P : 56 

 . 58ص :  1989العربية، ترا اإلما أبوظبي، العربي، النقد صندوق  ،  1989 لعام املوحد العربي االقتصادي التقري - 3
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 طـــــــــــــــــــــــــــالضغ مشكلة ذكر ما إلى ويضاف فيه، املباشرة غير الضرائب بهيمنة الضريبية، اإليرادات هيكل اختالل-

 اســــــــــــــــــأس على محسوبا 1986 سنة قدر الضغط هذا معدالتها، وارتفاع الضرائب  لتعدد كنتيجة املرتفع الضريبي

  1 .ةـريبيـــــــــــــالض لالقتطاعات الكبير الثقل يعني مما  1987سنة %46 و ،% 45,6 بمعدل الضريبية االقتطاعات كل

 من التخلص إلى به يؤدي أن املكلف على يقع الذي املرتفع الضريبي للضغط كان فقد الضريبي والتهرب الغش-

 .جزئية أو كلية بصفة الضريبة دفع

 :وذلك العرض، بزيادة الندرة مواجهة على القديم الضريبي النظام عجز-

 .وتقني وسياس ي إداري  طابع ذات الخاص االستثمار على املفروضة للقيود -

 .األجنبية ترا االستثما اتجاه املفرطة حساسية  للحساسية-

 .الخارجية للتجارة الدولة احتكار نتيجة الواردات على للقيود -

 .االقتصاد دواليب تحريك على قادرة غير ميتة أداة الضريبة جعل ما وهذا

 :الجزائر في الجبائي اإلصالح أهداف-2

 االقتطاعات وسيلة على االعتماد خالل من الجديد، االقتصادي النظام مواكبة إلى الجبائي اإلصالح يهدف

 ييرم كما االقتصادية، التنمية ومتطلبات يتماش ى توجيها وتوجيهها االقتصادية، األنشطة لتشجيع كأداة الجبائية

 مع التكيف خالل من االقتصادية املؤسسة تطور  و الوطني االقتصاد إنعاش في يكمن رئيس ي هدف تحقيق إلى

 .االقتصادية الديناميكية

 تمديع الذي الجبائي اإلصالح نحو العالمي االتجاه إطار في جاء الجزائر في الجبائي اإلصالح أن بالذكر، والجدير

 :على

 مرتفعة، وأسعارها  ضيقة، أوعيتها النامية بالدول  فالضرائب الضريبة، أسعار وتخفيض الضريبي الوعاء توسيع-

 فتوسع وبهذا الجبائية عدالة عدم إلى يؤدي بالضرائب معينة فئات وارهاق الجبائي التهرب ظاهرة من يسهل مما

 حسب الجبائية املعامالت وتباين الجبائي، الضغط وتخفيض الجبائية اإليرادات زيادة إلى يؤدي الجبائي الوعاء

 .واألفراد النشاط

 األسعار ذات األعمال  رقم على الضريبة إصالح في املنخفضة، األسعار ذات املضافة القيمة على الضريبة إسهام-

 .واملتعددة املرتفعة

 الخ، ...التنقل، ترا سيا  اآللي، اإلعالم أجهزة بنايات، وتجهيزها موظفيها، تأهيل بزيادة الضريبية، اإلدارة تحسين-

  رادـــــــــــــــــــــــاألف مداخيل مجمل على والدقيق الكامل باإلطالع لها يسمح مما مردوديتها ورفع أداء تحسين أجل من وهذا

                                                                                                                                            2 :يلي ما ذلك إلى ويضاف .املختلفة والنشاطات

 اـــــــــــــــــــــــومساعدته وعائها، كاتساع  مزايا من به تتمتع ملا الضريبية الهياكل ضمن املضافة القيمة على الضريبة إدراج-

 رفع في إسهامها اتبعتها التي البلدان في التجربة بينت الشفافية على واعتمادها حيادها أخرى  ضرائب تحصيل على

                                                           
1 - rapport de F.M.I, « La réforme fiscale en Algérie » contribution à la réflexion, 1988 P : 6. 

 . 155:ص ذكره، سبق مرجع "الكلية االقتصادية السياسات إلى املدخل  "قدي املجيد عبد- 2
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                                                                                                                                                                      .معتبر بشكل العامة اإليرادات

                                 .اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــذات دــــــــــح في األهداف بين تعارض هناك يقع ال حتى الضريبة طريق عن تحقيقيها املراد  األهداف تقليص-

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمويـــــــــبال  املتعلقة قراراتهم باتخاذ للمستثمرين يسمح ما هذا ،بإستقراره الجبائي النظام مصداقية تعزيز-

                                                                                                                                                     .الطويل املدى على واالستثمار

                                                                                                                 1: يلي فيما الضريبي اإلصالح أهداف إجمال يمكن سبق ملا ووفقا

 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــضـــــــــــــال تخفيف مع اإلنتاجي االستثمار نحو وتوجيهه االدخار ترقية طريق عن االقتصادي النمو تحقيق-

                                                 .رى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخ ةـــــــــــجه من معدالتها وارتفاع جهة، منالضرائب  تعدد عن الناجم املؤسسات على املفروض الضريبي

 اــــــــــــــــــــــــــــــــليهـــــــــــع اــــــــــــــمهيمن  األخيرة هذه لكون  ترا الصاد تنويع طريق عن خارجي توازن  لتحقيق املالئمة الشروط خلق-

                                                                  .االستقرار بعدم تتمتع النفطية السوق  فيها أصبحت أوضاع ظل في البترولية باملنتجات

 من عامال تكون   لكي الضريبة بدفع للعملة الشرائية القوة حماية على والعمل عادل بشكل املداخيل توزيع إعادة-

                                  .الوطني االقتصاد يعرفها كان التي العالية التضخم معدالت إلى بالنظر التضخم في التحكم عوامل

 إلى رـــــــــــــــــــــــــــــــــبالنظ  فيه التحكم يسهل بشكل ومكوناته إجراءاته تبسيط خالل من الجبائي، النظام شفافية تحسين-

                                                                                                                                           .الجبائية اإلدارة تأهيل مستوى  تواضع

                                                            :حول  تمحورت الجبائي اإلصالح في الشروع قبل املسطرة األهداف بأن القول  يمكن عام، وبشكل

 ةـــــــــــالعادي بالجباية النهوض بغرض وذلك الجبائية، األوعية في املنتظر للتوسع وكنتيجة الجبائية اإليرادات  توفير-

                                                                                   .البترولية الجباية صدمات ولتفادي الدولة، نشاطات تمويل ضمان أجل من

                                                    .املباشرة الضرائب أهمية زيادة على بالعمل الجبائي النظام توازن  تحقيق على العمل -

 ةـــــــــيــــــــــوعامل ةــــــــــالدولي للتحوالت مواكبة األخرى  الدول  أنظمة مع اومنسجم متناسقا وجعله الجبائي النظام تبسيط-

 .االقتصاد

 املبحث الثاني : اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر

                                                                                                 اإلطار العام واملفاهيم النظرية لإلصالح اإلقتصادي .األول : املطلب

ج ـــــــــــــــلقد ظهرت في أدبيات الفكر اإلقتصادي املعاصر الكثير من املصطلحات واملفاهيم التي تحاول تعريف املناه

اإلصالح بالذات ، ورغم إختالف املسميات واملصطلحات من  وفي املجالواملداخل الفكرية في اإلقتصاد الدولي 

                                                                                                                   إصالح وتكييف وتصحيح إال أن املعنى غالبا ما يرمي إلى :

ات والتغيرات الداخلية والخارجية التي تعرفها البلدان النامية بهدف التكييف الهيكلي هو تكييف مع الصدم -

                                                                                                                                              إزالة اإلختالالت وتحقيق أهداف التنمية .

                                                           
ماي   22-21 االقتصادية العلوم كلية البليدة، جامعة الثالثة، األلفية في الجزائري  االقتصاد حول  ملتقى "الثالثة األلفية وتحديات الجبائي النظام "املجيد عبد قدي-  1

2002 . 
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ام به إزاء ــــــــــــــــــــــــهو التعديل في اإلتجاه املرغوب ، وفي عرف املؤسسات املالية الدولية هو عمل يتوجب القياإلصالح  -

                                                                                                                                                        بالصدمات الخارجية . ما يسمى

ة ــــــــــــــــــــــــيــــــارجــــــــصل التاريخي لهذا املصطلح فيعود إلى أوائل الثمانينات بعد األزمة املعروفة بأزمة الديون الخأما األ 

د إلى ــــــــــــــبلــــعنها لجوء هذه ال بسبب عجز املكسيك والتي كانت من أكبر البلدان املدينة عن الوفاء بدفع الديون نتج

                                           1املؤسسات املالية الدولية يتعهد بتطبيق سلسلة من اإلجراءات التثبيت والتكييف الهيكلي .

ة ـــــــــــــــــــــاملؤسسات املاليوحتى األن فإن االجراءات اإلصالح اإلقتصادي تتم باإلتفاق الرسمي مع  1982ومنذ سنة 

الدولية ، ومنذ ذلك الوقت فإن اإلصالح يعني تعديل مفردات النظام والنسق االقتصادي في االتجاه املرغوب ،أما 

اط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشـــــــوك الــــــــلــــــــاملفهوم العام فيعني االجراءات التي تتخذها الحكومة والتي تساعد على تشكيل س

 االقتصادي على أساس أليات السوق .

                                                                                                               اإلصالح اإلقتصادي من منظور إتفاقية واشنطن :-

ن ــــــــتتحدث ع عندما كانت الصحافة األمريكية 1989سمى إتفاقية واشنطن إلى سنة يعود هذا التوافق أو ما ي

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروج من أزمــــــــــــــــخـــــــــــلذي يتيح لها فرص العدم رغبة دول أمريكا الالتينية في القيام باإلصالح اإلقتصادي ا

                                                                                                                                                                                                              2املديونية.

مؤتمرا تقدم فيه عشرة بلدان في املنطقة بحوثا تتناول ما وللتأكد من ذلك عقد معهد اإلقتصاد الدولي في أمريكا 

ه عشرة ــــــــــــالذي حدث ،وللتأكد من قيام جميع البحوث بتناول أسئلة مشتركة كتب جون وليام سون بحثا أورد في

ب إجرؤها في ــــــــــــــيعتقد أنها هي التي يتطلإصالحات في السياسة اإلقتصادية زعم أن كل شخص في الواليات املتحدة 

اإلصالحات ن ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــوعـــــــجمـــــــا مــــــــــــــــيهــــــــأمريكا الالتينية وقد سمى جدول اإلصالح هذا بإتفاقية واشنطن يصف ف

لبلدان النامية التي تديرها املوجهة إلى السوق وهي التي تمكن اإلقتصاديات الراكدة في أمريكا الالتينية وجميع ا

ة واملؤسسات ـــــــــــــــــــــــــالدولة أن تأخذ بها بهدف جذب رأس املال الخاص ، وقد تبنت هذه اإلتفاقية اإلدارة األمريكي

ط املركزي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــاملالية الدولية بهدف تطبيقها كمرحلة أولى لسياسة اإلصالح اإلقتصادي في دول التخط

 .،وأعتبرت هذه البنود اللبنة األولى بالنظام العالمي الجديد املتسم بالعوملة 

                                                                                                                                                                                       بنود االتفاقية : -1

                                                                             الي .الترشيد املالي بما يتطلبه ذلك من تقييد بامليزانية بهدف الحد من العجز امل-1

م ــــــــــــــــــــــــــــــدعـــــــــمراقبة املصروفات العامة ووضع أولويات إلنفاقها بما يتطلبه ذلك من اإلبتعاد عن سياسات ال-2

                                                                                                                                                                                                              واإلعانات .

                                                           
 . 134 :ص 1996جودة عبد الخالق "اإلصالح االقتصادي الفرضية الغائبة " املنتدى الثقافي شومان األردن ماي - 1

 . 14ص:  2003صندوق النقد الدولي "مجلة التمويل والتنمية " سبتمبر - 2
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                                                                         اإلصالح الضريبي بهدف توسيع قاعة الضريبة مع تخفيض الضرائب الهامشية .-3

                                                تحرير السياسة املالية بهدف ضمان تحديد أسعار الفائدة تبعا لقواعد و آليات السوق الحرة .-4

                                                                         غير التقليدية .إتباع أسعار الصرف التي تساهم في نمو مطرد في تجارة الصادرات -5

الل ـــــــــــــــــخ % 10تحرير التجارة وضرورة اإلبتعاد عن نظام الحصص مع تخفيض القيود الجمركية إلى حدود -6

                                                                                                                                                                                            عشرة سنوات .

ر ــــــــــــــــــــــــلعقبات أمامها ومعاملة املستثمتشجيع اإلستثمارات األجنبية املباشرة وإزالة كافة أشكال العراقيل وا -7

                                                                                                                                                        األجنبي باملساواة مع املستثمر املحلي .

                                                                                                                                                                           شاريع العامة .تحصيص امل-8

                                                ة التامة .إعادة تكييف القوانين بما يضمن تشجيع وإنشاء شركة جديدة مع ضمان املنافس-9

                                                                  فة .ضمان حقوق امللكية وتوافرها لجميع املستويات تجنب املبالغة في التكل-10

عبرت عن املبدأ الذي بموجبه تصدر توصيات وعموما فقد أثارت هذه اإلتفاقية الكثير من التساؤالت والشكوك و 

                                                                                                                                صندوق النقد الدولي والبنك العالمي .

 اإلقتصادي القائم على العوملة . وقد عبرت هذه اإلتفاقية عن إقتصاد السوق والترويج للنظام

  إنعكاسات اإلتفاقية : -2

خطى اإلصالح وتناقص نتائجه ،وظهور الكثير من اإلنعكاسات واإلفرازات السلبية لهذه العملية بدأ  مع تباطؤ

الحديث عن ضرورة التعديل واإلنحراف عن البنود السابقة والتوصيات العشرة السالفة الذكر ، ملا ظهر  من 

ح، ر السياس ي للبلدان املعنية لإلصال إختالل وتباين بين الدول من جراء تطبيق هذه البنود والتي تهدد اإلستقرا

 وفي الوقت الذي تزيد فيه فرص املنافسة الدولية  بين البلدان الغنية من أجل الحصول على أسواق لصادراتها .

ولذلك بدأ الصندوق النقد الدولي يدعو إلى ضرورة وجود إطار شامل لتنمية الشاملة ، ودعا إلى ضرورة تناغم 

 دية مع أهداف التنمية البشرية .أهداف التنمية اإلقتصا

حيث إتبعت الجزائر نموذج التخطيط اإلقتصادي  89-67وتلت هذه املرحلة مرحلة التخطيط التي تخطي الفترة 

واستعملت املؤسسة نمو اإلقتصادي متجهة إلى الداخل مع التركيز على الصناعة الثقيلة معتمدة على سياسة 

 لتنفيذ هذه السياسة من خالل تدخل الدولة .العمومية أداة للتخطيط ووسيلة 

إضافة إلى ما لحق بالتخطيط من عوائق تتمثل في نقص قدرات اإلنجاز بسبب محدودية العرض وخاصة في 

قطاع البناء واألشغال العمومية ،وتتثاقل نظام اإلستراد التابع للدولة ، والروح اإلتكالية التي خلفها هذا النموذج 

املعتمدة رهنت الخطة وأهدافها في الجزائر ، ورغم هذه النتائج تكنولوجية الإضافة إلى نوعية  ، كل هذه العوامل

واإلفرازات إال أن الخطة صادفها بعض النجاح املتعلق بخلق القيمة املضافة وإنشاء مناصب العمل السلبية 
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و اإلقتصادي عرف معدالت في أواخر عقد السبعينات ، النم % 45ونسبة اإلستثمار على الناتج التي بلغت 

ملجموع البلدان متوسطة الدخل،زيادة على تحسن  % 3سنويا بالقيمة الحقيقية مقارنة ب  % 6قياسية وصلت 

 الجوانب اإلجتماعية واملعيشية لألفراد.

 املطلب الثاني : اإلصالحات اإلقتصادية في الثمانينات )إعادة هيكلة املؤسسات (.

مثل هذا اإلصالح اإلقتصادي الجديد عامالن أساسيان وهما :العامل الداخلي أين لقد كان وراء عملية فرض 

عرفت املؤسسة الوطنية نموا أثناء تطبيق املخططات التنموية ، والعامل الخارجي الذي يرجع أساسا إلى القيود 

 10حروقات إلى ما بين املالية التي فرضتها الظروف اإلقتصادية الدولية ، خاصة بعد اإلنهيار الكبير ألسعار امل

دوالر في النصف األول من الثمانينات حيث أدى ذلك إلى  40بعدما تجاوزت سقف  1986بداية سنة  دوالر 18و

.لقد مرت املؤسسة اإلقتصادية الجزائرية بعدة مراحل منذ  1التجاري من صادرات املحروقات  إنهيار امليزان

، ثم مرحلة التسيير  1963يث عرفت مرحلة التسيير الذاتي منذ سنة اإلستقالل إلى مرحلة ما بعد اإلصالحات ، ح

، وبعدها نظام توجيه املؤسسات  1980، ثم مرحلة إعادة هيكلة املؤسسات سنة  1971اإلشتراكي في سنة 

 بصناديق املساهمة ، وفي األخير سياسة الخوصصة مع ما يسمى  1988العمومية اإلقتصادية سنة 

(. وعلى ضوء هذه الضغوطات ، ومن أجل الرفع بكفاءة وأداء   holdingشركات القابضة )أو مايسمى بنظام ال

العضوية واملالية هذه املؤسسات ، اتخذت السلطات العمومية إجراءات جديدة عرفت بإعادة الهيكلة 

 للمؤسسات ، وهي الخطوة الثانية من اإلصالحات املتمثلة بعد املخططات التنموية . 

                                                                                                                                                                 ( :1980كلة العضوية للمؤسسات )إعادة الهي-1

املمتلكات العمومية من خالل صدور  قامت الجزائر في هذه املرحلة بعدة إجراءات تمثلت في عملية التنازل عن

املتعلق بإصالح القطاع الفالحي بعدما كان مهمشا مقارنة بالقطاعات األخرى  19/87والقانون  81/84القانون 

خاصة القطاع الصناعي . ومن أجل إعادة إعطاء املؤسسات الوطنية وجها جديدا لضمان التسيير املحكم 

املؤرخ  80/242لهذه املؤسسات ، حيث صدر املرسوم  بإصالحات هيكليةوالفعال ، قامت السلطات الجزائرية 

                                                                                                                                            هي سنة تطبيق هذا اإلصالح . 1981سنة 

صغيرة الحجم حتى يتمكن  ؤسساتمة العضوية للمؤسسات تقسيم هذه األخيرة إلى ويقصد بإعادة الهيكل

مؤسسة  300مؤسسة عمومية كبيرة الحجم إلى  50املسيرون التحكم فيها وتحسين مردوديتها ، حيث تم تقسيم 

                                                                                                                                                                                                       جديدة .

ولقد كلفت لجنة وطنية بتنفيذ عملية تقسيم املؤسسات طبقا ملعيارين وهما : معيار التخصص في اإلنتاج ، 

                                                           
الجزء الثاني )إعادة تنظيم اإلقتصاد الوطني( ،ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر  –تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائر  –محمد بلقاسم بهلول - 1

 . 278ص:  1999
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                                                                                         معيار التقسيم الجغرافي .ومعيار فصل اإلنتاج عن التسويق ، باإلضافة إلى 

                                                                                                                                                     إعادة الهيكلة املالية للمؤسسات : -2

اتخذتها الدولة قصد تجسيد اإلستقاللية املالية للمؤسسات . تتمثل إعادة الهيكلة املالية في مجموع التدابير التي 

وكان هذا نتيجة عجز املؤسسات اإلشتراكية وتزايد حجم مديونيتها تجاه البنوك نتيجة إرتفاع تكاليف اإلنتاج . 

تطبيقا لعملية اإلصالح هذه التي كانت تعمل على اإلنفتاح التدريجي للسوق الوطنية  1983رفت سنة ولقد ع

                                                                                                                                                                                                                                                                     (. 11-82قانون  –وإعطاء مكانة للقطاع الخاص في التنمية اإلقتصادية )ضبط قوانين االستثمار 

                          صة في النقاط التالية :وفيما يلي مجموعة من اإلجراءات التي اتخذتها الدولة للقيام بهذه اإلصالحات ملخ

                                                                                                                                                                                                                         كلف البنك الوطني للتنمية بتمويل املؤسسات التي تعاني من العجز من خالل تقديم لها قروض طويلة األجل.-

                                                                                                 قابلة لإلسترجاع )تعتبر دعم ( .تخصيص تسبيقات من الخزينة العمومية غير -

                                                                                                                                                                             إعادة هيكلة ديون املؤسسة .-

 تصفية الديون ما بين املؤسسات .-

للمؤسسات اإلقتصادية العمومية في إطار املخطط  وبعدما تم تطبيق سياسة إعادة الهيكلة العضوية واملالية

عرف اإلقتصاد الوطني عدة نتائج سلبية كانت ( دون اللجوء إلى أطراف أجنبية ، 1984-1980الخماس ي األول )

معدل النمو  انخفاضتمثلت في  االجتماعيةوحتى  االقتصاديةالنقدية ، غير متوقعة على مستوى األوضاع 

معدل البطالة والزيادة املستمرة  ارتفاعحجم الواردات ،  انخفاض،  االستثمارمعدالت  انخفاض،  االقتصادي

السلطات الجزائرية في تلك الفترة إلى تبني إصالحات أخرى جذرية وشاملة على  ملعدالت التضخم ، مما دفع

املؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها  استقالليةعامة وعلى املؤسسة العمومية خاصة أهمها  " االقتصاد

ياة الصناعية" بتطبيق نظام الخوصصة واملشاركة األجنبية كنمط جديد للتسيير ، تراجع دور الدولة في الح

برنامج التعديل الهيكلي املفروض من قبل املؤسسات املالية الدولية وذلك  اعتماد، باإلضافة إلى االقتصادية

 السوق . اقتصاداملوجه مركزيا إلى نظام وآليات  االقتصادمن  لالنتقال

                                                                                                                  املطلب الثالث : اإلصالحات اإلقتصادية الجديدة .

، وارتفاع التضخم إلى  % 2لقد تميز الوضع اإلقتصادي في بداية التسعينات بتراجع النمو اإلقتصادي بحوالي 

شكل كبير ، واستمر تدهور ميزان املدفوعات مع انعدام إمكانية ، باإلضافة إلى ارتفاع معدل البطالة ب % 20.5

وبسبب . 1اللجوء إلى األسواق املالية العاملية مع اإلنخفاض الكبير في احتياطات الجزائر من العملة الصعبة

تدهور هذه األوضاع ، اتخذت السلطات الجزائرية تدابير للدخول في إصالحات شاملة كان الهدف من وراءه هو 

                                                           
مجلة اإلصالحات االقتصادية وسياسة الخوصصة في البلدان العربية ، مركز  –التجربة الجزائرية في اإلصالحات اإلقتصادية  –عبدهللا بن دعيدة  - 1

 . 361، ص: 2005دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الثانية بيروت 
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لتخلي  عن نظام االقتصاد املوجه إداريا واالنتقال إلى نظام اقتصاد السوق واملنافسة .ولقد دخلت الجزائر ، ا

في سياسة إنمائية جديدة اصطلح على تسميتها باإلصالح االقتصادي الجديد ، باإلضافة  1987منذ أواخر سنة 

ن الهدف من وراءه هو تحقيق التوازنات النقدية التي شملت النظام املصرفي والنظام النقدي ، كا إلى اإلصالحات

ولقد مرت اإلصالحات االقتصادية الجديدة في الجزائر بثالثة مراحل أساسية  ورفع معدالت النمو اإلقتصادي .

 وهي :

 :  1991-1988مرحلة اإلصالحات -1

حيث حاولت السلطات الجزائرية تعزيز جهودها لتصحيح األوضاع االقتصادية الكلية التي عرفت إختالالت كبيرة 

 ،وعرفت هذه املرحلة أول اقتراب للجزائر من املؤسسات املالية الدولية ، وتم التفاهم حول برنامجين بدعم من

إلدارة الطلب أقل ما يقال ن خاللها على سياسة تعتمد الجزائر م 1991-1989صندوق النقد الدولي يغطي الفترة 

 عنها أنها كانت صارمة من خالل تخفيض قيمة العملة .

وقد ساعدت سياسات الطلب األكثر تشددا وما صاحبها من إجراءات لتحرير التجارة وتعديالت تسعير الصرف 

ادة على امتصاص السيولة ، زي 1991-1988خالل  % 60االسمي على خفض القيمة الفعلية للعملة تزيد عن 

                                                                                                                                                                                            .الزائدة 

مع تحسين أسعار البترول أدى إلى تحسن ميزان الحساب الجاري  فضهخمزيج سياسات تحويل اإلنفاق و  وبفضل

،و من جهة  1991سنة  % 6إلى فائض  1988من إجمالي الناتج املحلي سنة  % 3حيث تحول من عجز بنسبة 

أخرى فإن تطورات الحساب الرأسمالي كانت عكس ذلك ، حيث زادت قدرة الجزائر على التعاقد على قروض 

                                                             مدفوعات استهالك الدين ارتفاعا كبيرا .ومن ثم ارتفعت  خارجية جديدة ،

وذلك  1991صندوق النقد الدولي خالل  خالل هذه الفترة لم تتمكن الجزائر من تنفيذ برنامج اإلصالح بمساعدة

                                                                                                                                                                                  لألسباب التالية :

قررت الجزائر رفض إعادة الجدولة مما حد من حجم التمويل االستثنائي املتاح للبرامج وكان هذا الرفض يستند -

                                                                                                       عدم اإلعتراف بفشل السياسات اإلقتصادية السابقة .إلى 

االعتماد على مقولة أن الجزائر بلد غير مثقل بالدين فهي تعاني من مجرد نقص في السيولة النقدية ، ومن ثم -

                                                                                                                                    زمة املديونية أزمة ظرفية وليست هيكلية .فإن أ

ما يسمح للجزائر ون استغالل املحروقات الذي يسمح لألجانب اقتناء مصالح في الجزائر وهو االعتماد على قان-

                                                                                                                                                                     بالحصةل على موارد إضافية .

صدمات ، حيث رفضت الجزائر مقولة صندوق النقد تفادي تعرض االقتصاد الوطني لإلختالالت من خالل ال-

                                                                                                                                                    الدولي بخصوص تخفيض قيمة العملة .



 اإلصالحات الجبائية واإلقتصادية في الجزائر  الفصل الثاني : 

 

 
46 

األمر الذي أدى إلى انكماش الواردات بنسبة تزيد عن  1991للمخطط لعام لم يتحقق جزء من التمويل الخارجي -

                                من حيث قيمتها بالدوالر ، مما أدى إلى هبوط اإلنتاج خاصة في قطاع صناعات التحويلية والبناء. % 20

                                                                                                                                          وأهم اإلجراءات املتخذة خالل هذه الفترة :

                                                                                     . 1987مزرعة سنة  3500تقسيم املزارع الحكومية الكبيرة إلى تعاونيات -1

                                                                                                                                     . 1988استقاللية املؤسسات العمومية سنة -2

                                                                                                                                                                               . 1989قانون املنافسة واألسعار -3

                                                                                         . 1990شطب كمية كبيرة من الديون األجنبية واملحلية على املؤسسات سنة -4

                                                                                                                                                   . 1990إصدار قانون النقد والقرض سنة -5

األجور وفي عالقات العمل والترخيص بتسريح العمال بأسباب  إدخال املرونة في سوق العمل في  تحديد-6

 اقتصادية .

 ما يمكن قوله خالل هذه الفترة أن املنافع املتوقعة لعملية التحرير واإلصالح لم تتحقق ألسباب كثيرة أهمها

اإلجراءات املتخذة لم تكن شاملة ، حيث كانت اإلصالحات جزئية ، ولذلك فشلت في إدخال تحسن في عملية 

 .صادي الدائم تخصيص املوارد ومن ثم وضع اإلقتصاد الوطني على مسار النمو اإلقت

                                                                                                                                                            : 1993-1992 مرحلة اإلصالح-2

ن تسميتها بفترة التردد والتراجع حيث طبع حلت فترة أخرى في مسار اإلصالح يمك 1993-1992خالل هذه الفترة 

مسار اإلصالح بطابع التردد واالرتخاء بخصوص السياسة اإلقتصادية ، في الوقت الذي عادت اإلختالالت رغم أن 

من حصيلة الصادرات  %  30إستراتيجية البالد كانت تهدف إلى الوفاء تماما بخدمة الدين الخارجي الذي وصل 

تفع حكومي ار من إجمالي الناتج املحلي ، كما أن اإلستثمار ال %  2ك الحكومي الذي زاد بنسبة زيادة على االستهال

من الناتج املحلي أما  %  10ونتيجة لذلك هبطت نسبة االدخار إلى االستثمار الحكومي من  1994سنة  %  6إلى 

بسبب عدم تعديل سعر  1993سنة   % 10عجز قدره  بالنسبة لإلختالالت املالية فقد عرفت امليزانية العامة

الصرف الذي قوض االيرادات من الصادرات البترولية وكذا انتشار الدعم الحكومي للسلع االستهالكية التي 

، زيادة على تراجع السلطات قليال عن سياسة التشدد املالي مما أثر  1993-1992من الناتج سنة  %   5شكلت 

ن إ                                                                                                                                           على التطورات النقدية .

التناقض بين السياسات إدارة الطلب التوسعية والتردد في تعديل سعر الصرف إضافة إلى إستراتيجية الدين 

 تجنب عملية إعادة الجدولة .الخارجي كلها عوامل تؤدي إلى 

                                                                                                                               : 1998-1994مرحلة اإلصالحات -3

خالل هذه الفترة حدث تدهور جديد في االختالالت زيادة على انخفاض أسعار البترول ، وتضاؤل فرص الحصول 
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على التمويل الخارجي ، مما أدى إلى أزمة في ميزان املدفوعات أدت بالسلطات العامة إلى صياغة برنامج شامل 

، وخالل هذه الفترة تم ضخ بعض  1995وماي  1994اتفاقيتين ماي لإلصالح االقتصادي تجسد في إبرام 

القروض من خالل إعادة جدولة الديون وكان الهدف تخفيض قيمة الدينار استجابة إلشارة التحول إلى اقتصاد 

  1السوق وضبط األوضاع عن طريق إنعاش االقتصاد.

                                                                                                                                                         برنامج االستقرار االقتصادي : 3-1

                                                                 وهو عبارة عن اتفاق لالستعداد االئتماني مدته سنة يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف :

وتحرير  معدل النمو اإلقتصادي حتى يتم استيعاب الزيادة في قوة العمل وخفض معدل البطالة تدريجيا رفع-1

                                                                                التجارة الخارجية والتسيير الجيد للطلب املحلي عن طريق سياسة نقدية صارمة .

                                                                                         ر التضخم ومحاولة تقريبه من معدل الشركاء التجاريين .احتواء وثي-2

                                                                                                                  خفض تكاليف التصحيح خاصة الفئات األكثر تضررا.-3

                                                                                                                                                      إعادة توازن ميزان املدفوعات .-4

وقت مالئم لتنفيذ إستراتيجية متوسطة األجل لإلصالح الهيكلي اتخذت  ولتحقيق هذه األهداف وبهدف إيجاد

                                                                                                                                                                                             عدة إجراءات :

                                                                                                                                                                                           ضبط اإلنفاق .-

                                                                                                                                                                                          تعديل األسعار.-

                                                                                                                                              إنشاء آليات انتقال اقتصاد السوق .-

                                                                                                                                                                      تثبيت كتلة الوظيف العمومي .-

                                                                                                                                      اللجوء إلى التمويل الثنائي ومتعدد األطراف.-

                                                                                                                                                  جدولة مستحقات الديون الخارجية .-

                                                                                                                                                                 وكان من نتائج هذا البرنامج :

                                                                                                                                   املتوقعة . % 40بدال من  % 29تراجع التضخم إلى -

                                                                                                                                                                           تحسن احتياطات الصرف .-

نع تراكم خسائر ورغم هذه النتائج إال أن هذه اإلصالحات لم تثبت فعاليتها لسببين أوال لم تستطع السلطات م

 املؤسسات العامة ،وثانيا أن اإلصالحات املتعلقة باملؤسسات لم تكن ذات فعالية .

                                                                                                                                                : 1998-1995برنامج التعديل الهيكلي  3-2

كان التصحيح خالل هذه الفترة ضرورة حتمية ال مفر منها على اعتبار أنه تجسيدا إلجراءات تحقيق اإلنعاش 
                                                           

 . 12 :ص 1996البنك الدولي تقرير عن التنمية في العالم - 1
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                                                                                        وكان لهذا البرنامج مجموعة من األهداف حسب صندوق النقد الدولي :

                                                                                                                                        خارج املحروقات . % 5تحقيق نمو متواصل بقيمة -

                                                                                                                                                                                             . % 10.3تخفيض التضخم إلى -

                                                                                                                               . 1995-1994خالل  % 2.8مقابل  % 1.3إلى  تخفيض عجز امليزانية-

                                                                                                                                                                التحرير التدريجي للتجارة الخارجية .-

                                                                                                                                                                              تخلي الدولة عن سياسة الدعم لكل القطاعات .-

                                                                                                                                                  وضع إطار تشريعي للخوصصة .-

 ايلي :ولتحقيق هذه األهداف رسمت السلطات سياسة اقتصادية تمثلت فيم

                                                                                                                                         سياسة اقتصادية تتسم بالظرفية : 3-2-1

وتقليص عجز امليزانية  وهي سياسة خاصة باإلجراءات املالية والنقدية التي تسمح لتحقيق نمو اقتصادي دائم

                                                                                                                                                                       وزيادة املوارد عن طريق :

                                                                                                                                                       توسع الضريبة على القيم املضافة .-

                                                                                                                           مكافحة الغش والتهرب الضريبي وتقليص النفقات .-

                                                                                                                                                                                      إزالة دعم األسعار.-

                                                                                                                                                                               قلنة نفقة التجهيز .ع-

النقدية ، تكوين سوق القروض عن وبهدف تحفيض التضخم ركزت السياسة النقدية على التحكم في السيولة 

                                                                                                                                      مناقصة القروض إلعادة تمويل البنوك .

اص ة ، تحقيق معدالت فائدة الستيعاب االدخار الخهامش ربح البنوك مع تحرير كلي ملعدالت الفائدة املدينإزالة 

. 

                                                                                                                                                                 سياسة متوسطة املدى : 3-2-2

الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي من خالل االستعمال االمثل للجهاز اإلنتاجي وتحسين  سعت السلطات إلى توفير

مردوديته ، اإلعتماد على مصادر تمويلية تلغي التمويل التضخمي ثم العمل على تقليص البطالة ومتابعة تحرير 

 القيود اإلدارية واملالية وتشجيع الصادرات خارج املحروقات . التجارة بهدف رفع

                                                                                        ( . 2009-2000ب الرابع : برنامج اإلنعاش اإلقتصادي )املطل

لم تتوقف الجزائر على مواصلة مسيرتها التنموية عند اإلصالحات اإلقتصادية الكبرى من أجل إعادة بعث 

، وإنما واصلت في تكريس مجهوداتها لذلك من أجل القضاء على البطالة ورفع االقتصاد الوطني من جديد 

 معدالت النمو االقتصادي وتحسين املؤشرات االقتصادية الكبرى ، وتتخلص هذه املجهودات في برنامج اإلنعاش
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برنامجا ( الذي يعتبر  2009-2005(،ثم برنامج دعم النمو للفترة )2004-2000صادي الذي غطى الفترة )االقت

برنامج -1                                                                                                                       تكميليا لدعم اإلنعاش االقتصادي .

                                                                                                         ( :2004-2000)مخطط( اإلنعاش االقتصادي )

يشمل برنامج اإلنعاش االقتصادي األنشطة املوجهة لدعم املؤسسات واألنشطة اإلنتاجية ، واملنشآت القاعدية 

                                                                                                                            وتحقيق التنمية املحلية والبشرية .

وتطبيقا لبرنامج الحكومة ، فهو يدفع باألنشطة االقتصادية عبر كل التراب الوطني خاصة في املناطق املحرومة 

ولقد  1الرامية إلى تقليص عدم التوازن الداخلي والجهوي . وهذا في إطار مكافحة الفقر وسياسة التهيئة العمرانية

ثم النمو بعد فشل املؤسسات الدولية في إحداث اإلنعاش إنطالقا من جاء هذا البرنامج لدعم اإلنعاش ومن 

 مليار دج وزعت كما يلي : 478فكرة اإلصالح يؤدي إلى النمو ، حيث قدرت تكلفة هذا البرنامج ب 

 (2004-2001)هيكلة استثمارات برنامج اإلنعاش اإلقتصادي  (:II-1)  جدول رقم

 التكلفة هيكلة االستثمارات

 155 ظروف املعيشةتحسين -

 124 البنية التحتية االقتصادية-

 74 األنشطة املنتجة-

 76 املوارد البشرية والحماية االجتماعية-

 29 البنية التحتية لإلدارة-

 20 حماية الوسط-

 478 املجموع
 املصدر : إحصائيات صادرة عن الديوان الوطني لإلحصائيات 

مشروع منجز التي كانت  11811مشروع استثماري،  16063، 2003وقد بلغ عدد املشاريع في نهاية شهر ديسمبر 

مشروع قيد اإلنطالق بنسبة  159،و % 26مشروع في طور اإلنجاز بنسبة  4093من اإلجمالي ، % 73تمثل نسبة 

1 % . 

مع احتياطات  2003في سنة  % 6.8ولقد حققت الجزائر جراء هذا املخطط نسبة نمو اقتصادي قدرت 

مليار دوالر ، وتقليص الديون العمومية  22مليار دوالر ، كما انخفضت الديون الخارجية إلى  32.9الصرف

 2. 2003مليار دج في سنة  911إلى  1999سنة مليار دج  1059الداخلية للدولة من 

                                                           
1- Services du chef du gouvernement – Le plan de la relance économique (2001-2004) ,Les composants du programme p 4. 

 . 4 :ص 2005،الدورة العامة العادية السادسة والعشرون ، جويلية 2004تقرير الظرف اإلقتصادي واإلجتماعي للسداس ي الثاني من سنة - 2
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 ( :2009-2005برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي ) -2

اء اعتبر برنامج اإلنعاش االقتصادي السابق كأداة مرافقة لإلصالحات الهيكلية التي تبنتها الجزائر من أجل إنش

 محيط مالئم إلندماجه في اإلقتصاد العالمي ، حيث تميز هذا بإنعاش مكثف للتنمية تبين هذا في إنجازات عديدة

في وفي املتوسط.  %  3.8مليار دوالر ، ونمو مستمر بلغ نسبة  46جع في البطالة ،استثمار إجمالي بحوالي مثل ترا

( كان 2009-2005للفترة ) إطار مواصلة وتكثيف هذا املسار ، عملت على انطالق برنامج تكميلي لدعم النمو 

الهدف منه تحقيق ودعم النمو املحقق. فقد عرفت معدالت النمو تطورا بعد ثمان سنوات من انتهاء برنامج 

 اإلصالحات االقتصادية ، والجدول التالي يبين ذلك .

 (2010-2000)معدالت النمو االقتصادي خالل الفترة  ( :II-2جدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

معدل 

 النمو

2.2 % 2.6 % 4.7% 6.9%  5.2 % 5.1 % 2.0 % 3.0% 2.4%  2.4 %  3.6 % 

 املصدر: إحصائيات صادرة عن البنك العالمي .

املالحظ أن مع معدالت النمو االقتصادي عرفت تطورا نتيجة السنوات الطويلة من اإلصالح بفضل من 

االقتصادية املتبعة خالل هذه الفترة واملتابعة للسياسة املالية والنقدية مما جعل احتياطات الصرف  السياسة

-2005ترتفع بدرجة كبيرة. ويبين الجدول التالي املبالغ املخصصة لإلستثمارات الخاصة بهذا البرنامج للفترة )

2009:) 

 

 

 

 

 (2009-2005)توزيع استثمارات برنامج دعم النمو االقتصادي للفترة : (II-3جدول رقم )

 (%النسبة ) املبلغ )مليار دج( القطاعات

 45.41 1908.5 تحسين ظروف معيشة األفراد-

 40.52 1703.1 تطوير املشآت األساسية-

 08.02 337.2 دعم التنمية االقتصادية-
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تطوير الخدمة العمومية -

 وتحديثها

203.9 04.85 

 01.20 50.0 التكنولوجيا الجديدة لإلتصال-

 100 4202.7 املجموع 
 . 7و6،ص  2005(،مجلس األمة أفريل 2009-2005املصدر: البرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة )

مواصلة مسيرة التنمية من خالل تطبيق إستراتيجية  يتضح من الجدول أان الحكومة الجزائرية عملت على

اإلنعاش قادرة على مواصلة النمو وتحسين مستوى معيشة السكان وذلك بتخصيص نفقات امليزانية لالستثمار 

 في املنشآت األساسية وتحسين ظروف املعيشة .

 ( .2014-2010املطلب الخامس: برنامج التنمية الخماس ي )

 :وأهدافه مميزاته وأهم (2014-2010 ) الخماس ي التنمية برنامج مفهوم-1

 لرؤية واملحرك القاعدة ، 2010 ماي 25 في الوزراء مجلس عليه صادق الذي للتنمية الخماس ي البرنامج يعتبر

 الشاملة التنمية مجال في ثاني خماس ي كبرنامج يعتبر كما العمومية، السلطات قبل من محددتين تنموية وسياسة

 .2014 سنة إلى 2010 سنة من املمتدة الفترة خالل

 وتدارك واألمن، السلم وتعزيز استعادة على البرنامج هذا سبقت التي سنوات العشر خالل الجزائر عكفت لقد و

 ليوبالتا .جديد من والنمو االستثمار حركية وبعث وأمنية، ومالية اقتصادية أزمة عن املوروث التنمية في التأخر

 قوية جزائر بناء لتوطيد موجها مسعى تحدد أن املكاسب، هذه من انطالقا العمومية، السلطات على كان

 لقب انطلقت التي الوطني االعمار إعادة ديناميكية ضمن االقتصادي النمو توطيد برنامج يندرج وبالتاي .ومزدهرة

 الديناميكية هذه وتواصلت ، 2001 سنة مباشرته تمت الذي االقتصادي اإلنعاش دعم ببرنامج سنوات عشر

 . 2009-2005فترة  االقتصادي النمو لدعم تكميلي ببرنامج

 اآلن حتى خصصه أن النمو طريق في سائر لبلد يسبق لم استثنائيا ماليا غالفا البرنامج لهذا الجزائر خصصت و

 :يشمل )أمريكي دوالر مليار 286 يعادل ما( دج مليار 21.214 ب واملقدر

 يعادل ما (مليار دج 9680( بمبلغ 2009-2005النمو لدعم التكميلي البرنامج انجاز من املتبقي أي( جاريا برنامجا-

                                                                                                                                                                         ي( .أمريك دوالر مليار 130

 ي( .أمريك دوالر مليار 155 يعادل ما( دج مليار 11534 بمبلغ جديدا برنامجا-

 :االقتصادي النمو توطيد برنامج مميزات1-1

 أعمال مكافحة وتعزيز فأكثر أكثر العام اإلنفاق ترشيد أجل من الترتيبات من جملة بوضع البرنامج هذا تميز

  :1الترتيبات هذه ومن منها، والوقاية العمومية باألمالك املساس

                                                           
  40ص ، 2010 أكتوبر الجزائر، ، 2010 العامة السياسة بيان ملحق األول، الوزير مصالح- 1
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ستكمل لم ما ُيعتمد مشروع أي تنفيذ يمكن ال
ُ
                                             .إلنجازه العقاري  الوعاء يتوفر لم وما دراسته ت

 التابع التجهيزات صندوق  ملوافقة تخضع أن فيجب دج مليار 20 مبلغها يفوق  بدراسات األمر يتعلق عندما-

                                                                                                             .                                                                                     املالية لوزارة

 معادل بمبلغ مشاريع بشطب مسبوقة تكون  أن يجب ضرورية، تتبين قد برنامج لرخصة تقييم إعادة عملية كل-

                                                                                                                                                               .املعني القطاع مدونة من

 بهدف وذلك ميداني، تحقيق إجراء بعد الالزمة، العقارات اقتطاع في بالفصل مكلفة حكومية لجنة تنصيب-

 حيةالفال  األراض ي على الحفاظ مع العمومية، التجهيزات برامج النجاز املطلوبة العقارية األوعية بتعبئة التعجيل

                                                                                                                                                                                                   .الجيدة

 العمومية، النفقات مجال في اإلجراءات اماحتر  وكذا الصفقات إجراءات تسريع أجل من الالزمة التدابير اتخاذ-

 اثنتين من بدل مختصة لجان ثالثة إلى تفريعها خالل من الصفقات لجنة تنظيم إعادة التدابير هذه أهم ومن

                                                              .                       )والبعدية القبلية( الرقابة مجال في املاليين املراقبين دور  تعزيز إلى باإلضافة

                                                               .املعنية العمومية املؤسسات تأهيل إعادة خالل من واالنجاز الدراسة أدوات تعزيز-

 مكافحة إجراءات تعزيز وقصد االقتضاء عند وقمعها العمومية باألموال املساس أعمال من الوقاية وبغرض-

 ، 2009 ديسمبر في الصادرة 03 رقم الرئاسية للتعليمة طبقا التنفيذ حيز وضعت قد جديدة أحكاما فإن الفساد،

                                                                                .العمومية املؤسسات إلى املحاسبة ومجلس للمالية العامة املفتشية رقابة توسيع أجل من

 .مستبعدة ستظل خارجية استدانة وكل الوطنية، املوارد من حصرا تمويله سيتم البرنامج هذا إن-

 إزاء املالية استقالليتها على وال البالد، مدفوعات ميزان على أثر أي البرنامج هذا عن يترتب لن املنطلق هذا ومن

 .املستقبل في الخارج

 . االقتصادي النمو توطيد برنامج أهداف 1-2

 خصصت التي الكبيرة امليزانية أساس على وذلك إستراتيجيا، طابعا اتخذت الخماس ي التنمية برنامج أهداف إن

                                                                                  : 1يلي فيما األهداف هذه وتمثلت ، 2014 غاية إلى 2010 من املمتد البرنامج لهذا

 حول  األمة تماسك وتعزيز واالجتماعي، االقتصادي للبرنامج األساسية الركيزة تعتبر التي البشرية التنمية دعم-

                                                                                                                                                              .الوطنيتين وشخصيتها هويتها

 .جديد شغل منصب ماليين 03 استحداث خالل من البطالة مكافحة-

 األشغال قطاع ودفع للشرب الصالح باملاء التزود تحسين خالل من الريفي العالم في العيش ظروف تحسين-

                                                                                                                                                    .املناطق كل عن العزلة لفك العمومية

 تكنولوجيا استعمال وتعميم التعليم، وتعميم العلمي البحث دعم خالل من املعرفة اقتصاد وتطوير ترقية-

                                                                                          .العمومية املرافق وفي للتعليم الوطنية املنظومة داخل واالتصال املعلومات

 واملالي اإلداري  املحيط وتطوير الوطنية الصناعة إلنعاش الالزمة التدابير واتخاذ االستثمار مناخ تحسين-

                                                                                                          .املحروقات خارج الصادرات وترقية .للمؤسسة والقانوني

 في الوطنية واألداة العقارية الترقية وتطوير .العمراني للنسيج االعتبار وإعادة السكن قاعدة توسيع في االستمرار-

                                                           
 .  50: ص ذكره، سبق مرجع ، 2010 العامة السياسة بيان ملحق األول، الوزير مصالح- 1
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                                                                                                                                                              .العمومية واألشغال البناء قطاع

                                                                                                                            .للبالد الغذائي األمن وتحسين الفالحي التجديد مواصلة-

                                                                                                                                                            .واملنجمية الطاقوية املوارد تثمين-

                                                                                                                         .التقليدية والصناعة السياحية القدرات تثمين-

 .التنمية خدمة في االجتماعي السلم على الحفاظ-

 (: 2014-2010 )الخماس ي التنمية برنامج محتوى -2

 التأخر تدارك أجل من العمومية السلطات أعلنته الذي وااللتزام يتوافق االقتصادي النمو توطيد برنامج إن

 وأن خاصة نفسه، يفرض أمر وهذا .تحديدها أو العمومي االستثمار نفقات عن التوقف من عقدين عن املوروث

 ةجديد طلبات ملواجهة باستمرار متنامية البرنامج، هذا غالف من 40 % حصتها والتي البشرية التنمية إلى الحاجة

  تقتض ي الوطني التراب شساعة أن حين في الشباب، من جلهم لسكان
 
 .القاعدية املنشآت نسيج توسيع من مزيدا

  يشكل البرنامج هذا إن
 
 رئيسية محاور  ستة على يشمل وهو السابق، الخماس ي خالل بذلت التي للجهود امتدادا

 :التالي الجدول  يوضحه كما

       (  2014-2010 )الخماس ي التنمية برنامج محتوى :(II-4)رقم الجدول               

 دج مليار :لوحدةا                                                                                                                                   

 (%النسب ) املبالغ املحاور 

 49.5 12210 البشرية التنمية

 31.5 4486 املنشآت األساسية

 8.1 6661 تحسين الخدمة العمومية 

 7.6 5661 االقتصادية التنمية

 1.7 360 البطالة مكافحة

 1.6 250 لالتصال الجديدة والتكنولوجيا العلمي البحث

 100 41220 املجموع 

 ىامللتق االستثمارية، البرامج تقييم إلى التنمية مخططات تقييم من الجزائري  االقتصاد مبارك، بوعشة :املصدر

 لخال االقتصادي والنمو واالستثمار التشغيل على وانعكاساتها العامة االستثمارات برامج أثار تقييم حول  الدولي

  . 18، ص 2013مارس  12-11، يومي  1، جامعة سطيف  2014-2001 الفترة

1التالية املحاور  على يحتوي  البرنامج مضمون  أن يتضح السابق الجدول  خالل من
 : 

للفترة  املسخرة العمومية االستثمارات قيمة نصف حوالي املحور  لهذا خصص وقد :البشرية التنمية دعم-1

 لرفاهية البالد توليها  التي األهمية من أوال ينبثق كخيار وذلك .دج مليار 122 20 يعادل ما أي   2010-2014

 التماسك وتعزيز االقتصادية لتنميتها وضرورية مؤهلة بشرية بموارد البالد تزويد ضرورة من وثانيا سكانها،

                                                           
 . 86: ص ذكره، سبق مرجع ، 2010 العامة السياسة بيان ملحق األول، الوزير مصالح- 1
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 852 مبلغ الوطنية للتربية ُمنح حيث التعليم مجال في جليا ذلك ويظهر .الوطنية املأساة إثر على املستعاد الوطني

 زيادة أجل من وكلها دج، مليار 768 له خصص فقد العالي التعليم أما دج مليار 178 املنهي والتكوين دج مليار

 ُمنح حيث الصحة لقطاع بالنسبة الش يء ونفس .التأطير وتحسين التجهيزات وعصرنة البيداغوجية املقاعد عدد

 وشبه الطبيين املستخدمين تأطير تحسين إلى إضافة جديدة صحية ومراكز مستشفيات النجاز دج مليار 619 له

 تمويل بغرض دج مليار 3709 من استفاد فقد السكن قطاع أما .الطبية التجهيزات تحديث جانب إلى الطبيين

 املنازل  ربط لعملية موجهة دج مليار 350 من الطاقة قطاع استفاد كما.الصيغ بمختلف سكن ملوني انجاز ودعم

 من العديد إلنجاز دج مليار 2000 له خصص الذي املائية املوارد قطاع ننس ى أن دون  .والغاز الكهرباء بشبكتي

 وبيوت ودور  رياضية مركبات لتجسيد دج مليار380 من استفاد الذي والرياضة الشباب وقطاع املشاريع،

 وشخصيتها هويتها حول  األمة التماسك تعزيز مجال ننس ى أن دون  هذا كل.العلمي للترفيه ومراكز للشباب

 رةثو  تاريخ وصون  ونشر تلقين ومواصلة دج، مليار 120  اإلسالم قيم لترقية العناية كل إيالء خالل من الوطنيتين

 يالثقاف الطابع ذات املركبات من العديد نجاز خالل من الثقافية النهضة وتثمين دج، مليار 19  الوطني التحرير

  الوطني التضامن سياسة إلى باإلضافة، دج مليار 108 العمومية اإلعالم وسائل دج،وتعزيز مليار 140  والفكري 

 .تحقيقه املزمع الوطني التماسك لتعزيز تأتي التي دج مليار40

صص :األساسية املنشآت تطوير-2
ُ
 بالنسبة دج مليار 3132 من أزيد منها دج مليار 6448 املحور  لهذا خ

 عمليات وانجاز السريعة الطرق  من 830 و غرب_شرق  السيار الطريق استكمال بهدف العمومية، لألشغال

 وترميم وتحديث الجديدة، الطرق  من كلم 2500 من أكثر وانجاز الوطنية، الطرق  من كلم 700 لحوالي ازدواجية

، 25 وتدعيم وكسح البحري، للصيد ميناء 20 حوالي وتحديث وانجاز الطرق، من كلم 8000 من أكثر  وكذا ميناء 

 .مطارات ثالث تعزيز

 ،)كلم6000 ( الحديدية للسكة خط 17 انجاز أجل من دج، مليار 2816 من استفاد فقد النقل قطاع أما

 في الترامواي وإنجاز الجزائر، مترو وتسليم الغربي، الجنوب منطقة مستوى  على السكك من كلم 800 وازدواجية

 مطارات 08 تحديث وكذا برية محطة 35 وانجاز الحضري، للنقل جديدة مؤسسة 17 واستحداث مدينة، 14

 .موانئ 04 وتوسعة

  موجهة دج، دينار مليار 500 بحوالي والبيئة اإلقليم تهيئة قطاع حظي كما
 
 جديدة مدن أربع إلنجاز خصوصا

 .النفايات تسيير ذلك في بما البيئة على املحافظة عمليات مختلف وكذا

 للجماعات دج مليار 895 من أكثر منها دج، مليار 1666 من املحور  هذا استفاد :العمومية الخدمة تحسين-3

 06 و للدوائر، مقرات 103 للواليات مقرات 04 إنجاز أجل من السيما، املدنية، والحماية الوطني واألمن املحلية

 فرقة 180 من وأزيد الحضري، واألمن والدوائر الواليات ألمن مقر 450 وحوالي املستخدمين، لتكوين مراكز

 .املدنية للحماية وحدة 330 من أزيد وكذا لألمن، جمهورية ووحدات الحدود لشرطة وفرق  القضائية، للشرطة

، موجهة العدالة، لقطاع دج مليار 379 وحوالي
 
 ومدارس ومحاكم قضائية مجالس 110 إلنجاز خصوصا

 .العدالة عمل وسائل تحديث وكذا عقابية، مؤسسة 120 من وأكثر للتكوين،
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صص املالية قطاع أما
ُ
 و للخزينة، هيكل 70 و للضرائب هيكل 250 من أزيد إلنجاز دج، مليار 295 من أكثر له فخ

 من دج، مليار 39 حوالي من التجارة قطاع استفاد بينما .األراض ي ملسح جديدة مصالح وكذا للجمارك هيكل 50

 قطاع أما .والتجزئة بالجملة للبيع سوق  250 من أكثر تأهيل وإعادة املراقبة ووسائل مصالح وتعزيز تحديث أجل

 .والضبط املراقبة وسائل وتحديث تعزيز بهدف دجر مليا 56 من أكثر على تحصل فقد العمل

صص :االقتصادية التنمية دعم-4
ُ
 :يلي كما موزعة دج مليار 1566 املحور  لهذا خ

 تحديث دعم وكذا والزراعية الغابية املساحات توسيع خالل من الفالحة قطاع لدعم دج مليار 1000 من أزيد-

 .ووسائله النشاط هذا تقنيات

 بمنشآت ودعمه النشاط هذا تطوير ملرافقة خصوصا موجهة البحري  للصيد بالنسبة دج مليار 16 من أزيد-

 .جديدة أساسية

 استحداث ملرافقة مخصصة دينار مليار 16 منها واملتوسطة، الصغيرة للمؤسسات بالنسبة دج مليار 100 حوالي-

 شكل في ومتوسطة، صغيرة مؤسسة 20.000 تأهيل لدعم موجهة دينار مليار 80 و ومتوسطة، صغيرة مؤسسات

 .ميسرة بنكية قروض أو مباشرة مساعدات

 في السوق  حصص على تحوز  التي االقتصادية العمومية املؤسسات وتحديث إلنعاش دج مليار 400 حوالي-

 .لتحديثها املوجهة البنكية القروض فوائد وتخفيض تطهير شكل في الخزينة تدخالت خالل من املحلية،

 التقييس قدرات تعزيز وكذا للنشاط، ومناطق صناعية منطقة 80 وإنشاء تحديث أجل من دج مليار 50 حوالي-

 .الصناعي

 شهادات حاملي إدماج لدعم موجهة دينار مليار 150 منها دج، مليار 360 املحور  لهذا ُرصد :البطالة مكافحة 5-

 مؤسسات استحداث لدعم دينار مليار 80 و .والتأهيل التكوين برامج إطار في املنهي، والتكوين العالي التعليم

 .املؤقت التشغيل لترتيبات موجهة دينار مليار 130 و .مصغرة ونشاطات

 ينارد مليار 100 منها دج، مليار 250 من املحور  هذا استفاد :لالتصال الجديدة والتكنولوجيا العلمي البحث 6-

 مةاملنظو  أطوار كل في اآللي اإلعالم تعليم لتعميم املوجهة للتجهيزات دينار مليار 50 و .العلمي البحث لتطوير

 ".االلكتروني الحكم" لتجسيد دينار مليار 100 و .والتكوين والتعليم للتربية، الوطنية

 طابع ذو األول  فالبعد األبعاد، ثالثي تنموي  مخطط أنه نجد الخماس ي، البرنامج ملضمون  قراءتنا خالل ومن

 قاعدية بنية وتشييد باستكمال متعلق محض اقتصادي طابع ذو هو الثاني والبعد ،)البشرية التنمية( اجتماعي

 فهذه ،)البحثية التنمية) املعرفي االقتصاد خص قد الثالث والبعد ،)الصناعية التنمية( لالقتصاد أساسية

                                                                                                                                                    :هما أمرين ذاتها بحد تعكس األبعاد

                                                                                               .املقبلة السنوات خالل ستتبع التي االقتصادية للسياسة املعالم واضحة إستراتيجية رؤية وجود-

 .للبالد التنموية القدرات تعزيز في السياسيين الفاعلين إرادة-

 

 

 

                                                                                                  ( .2019-2015املطلب السادس : املخطط الخماس ي للتنمية في الجزائر )
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 : النص الكامل للبيان املتوج ألشغال الثالثية -1

 : اختتمت أشغال الثالثية بالجزائر بصدور بيان صحفي نصه الكامل فيما يلي

 16, اجتماع بجنان امليثاق, خصص لتقييم القرارات املتخذة في الدورة 2014سبتمبر  18انعقد يوم الخميس 

امة رئيس وقد عقد هذا اللقاء تنفيذا للتعليمات التي أسداها فخ 2014فبراير  23للثالثية التي عقدت بتاريخ 

وقد ضم هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير  2014أوت  26الجمهورية في أثناء اجتماع مجلس الوزراء املنعقد يوم 

األول, السيد عبد املالك سالل, عددا من أعضاء الحكومة, واألمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين, 

طني االقتصادي واالجتماعي للنمو, إلى جانب الخبراء ورؤساء منظمات أرباب العمل املوقعين على العقد الو 

 .املدعوين

وفي كلمته االفتتاحية, ذكر السيد الوزير األول بأهمية الحوار والتشاور كمسعى تنتهجه الحكومة في عملها مع 

الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين. كما استعرض سياق ورهان هذا اللقاء الذي يأتي عشية االنطالق في 

اللذين يكرسان مواصلة جهد التنمية الوطنية الذي  2015, وقانون املالية لسنة 2015-2019خطط الخماس ي امل

 .2000شرع فيه سنة 

وفي معرض حديثه, حرص السيد الوزير األول على وضع هؤالء الشركاء في صورة تحديات ورهانات البالد التي 

واالجتماعيين على درب بناء اقتصاد تنافس ي وبارز ومتنوع تستدعي التزاما وتجند جميع الفاعلين االقتصاديين 

بوسعه أن يساهم في إخراج البالد نهائيا من تبعيتها إلى املحروقات. وبعد أن ذكر في أثناء مداخلته, بأن هذا اللقاء 

دة يشكل مناسبة إلجراء حوار صريح ومفتوح من أجل الوقوف على مدى تجسيد قرارات الثالثية األخيرة املنعق

, دعا الوزير األول املشاركين إلى اإلدالء بتقديراتهم واقتراحاتهم حول إنجازات االقتصاد 2014فبراير  23يوم 

  الوطني وآفاقه.

االستثمار في القطاعات الرئيسية  2019-2015سية الجديدة لنمو الجزائر، اتشجيع الخطة الخم -2

 :لالقتصاد األخضر

ي الجزائــر علــى أنــه محــور للتنميــة يمكــن أن يســاهم فــي تنويــع االقتصــاد وإنشــاء ينظــر لالقتصــاد األخضــر فــ

مناصــب الشــغل، وهمــا رهانــان أساســيان بالنســبة للبلــد. ذلــك أنــه وفــي ســياق يتســم باملســاهمة الضعيفــة 

كــن أن تحســن الزيــادة مــن االســتثمار فــي قطاعات فــروع %( يم5للصناعــة فــي النمــو االقتصــادي)حوالــي

 االقتصــاد األخضــر )الطاقــة املتجــددة، والفعاليــة الطاقيــة، والفالحــة والصيــد البحــري املســتدامان، وتدبيــر امليــاه

راعــي واملحافــظ للبيئــة، والنباتــات الطبيــة، الخدمــات والنفايــات، والســياحة البيئيــة، والنقــل املســتدام، والبنــاء امل

لــى املرتبطــة بالبيئــة، إلــخ.(، ومعــدل االندمــاج الصناعــي )الــذي ( والنهــوض بالتنميــة املحليــة وفــق مقاربــة قائمــة ع

ـق املجــاالت الترابيــة ،كمــا يعــد االقتصــاد األخضــر يتــراوح مــا بيــن مختلــف املناطـ10% و15إعــادة التــوازن بيــن 

رافعــة للتقــدم التكنولوجــي الــذي يشــكل عنصــرا أساســيا لتحســين تنافســية الشــركات الصغــرى واملتوســطة التــي 

ة بشــكل كاف باالعتبــار. ولهــذا الســبب، يتعيــن ال تــزال قليلــة االنفتــاح علــى االبتــكارات، وال تأخــذ االســتدامة البيئيــ

علــى الدولــة أن تعزز وتوســع من اســتفادة الشــركات الصغــرى واملتوســطة مــن تدابيــر الدعــم )التمويــل، التكويــن، 

فادة مــن تطــور التقنيــات واألســواق. لقــد الولــوج لالبتــكارات التقنيــة( والتأهيــل، وذلــك مــن أجــل تمكينهــا مــن االســت

باشــر البلــد عــددا مــن اإلصالحــات واملبــادرات الراميــة بشــكل خــاص إلــى تنويــع االقتصاد وتحســين منــاخ األعمــال 

ـوض باملجــاالت الترابيــة. غيــر أنــه وتعزيــز األمــن الطاقــي وحمايــة البيئــة وتطويــر فــروع االقتصــاد األخضــر والنهـ
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د يجــب تعزيــز هــذه املبــادرات وربطهــا فــي مــا بينهــا بشــكل أفضــل فــي إطــار إســتراتيجية وطنيــة للنهــوض باالقتصــا

ـروات ومناصــب الشــغل. ويجــب واالســتهالك مــع املســاهمة فــي خلــق الثـ ـجع أنمــاط مســتدامة لإلنتــاجاألخضــر، تشـ

أن ترتكــز هــذه اإلســتراتيجية علــى مقاربــة معتمــدة علــى الرهانــات املحليــة ويكــون بمقدورهــا االســتجابة لتحديــات 

 .االســتدامة البيئيــة

 الرئيســية لالقتصــاد األخضر و اتتشــجع الخطــة الخمســية الجديــدة) لنمــو الجزائــر(االســتثمار فــي القطاعــ

املتمثل في الزراعــة وامليــاه وإعــادة تدويــر واســترجاع النفايــات والصناعــة والســياحة. يمكــن أن يشــكل تنفيــذ 

امليــاه، والبناء، الخطــة الخمســية للنمــو ،والتــي تركــز بشــكل خــاص علــى قطاعــات أساســية كالطاقة،وهندســة 

والصحــة، والتربية والتكويــن املنهي،فرصــة بالنســبة للجزائــر إلعــادة النظــر فــي نموذجهــا االقتصــادي وإعــادة 

توجيــه االســتثمارات العموميــة والخصوصيــة نحوالقطاعــات اإلنتاجيــة املتمثلــة فــي الصناعــة والفالحــة. وقــد 

هم هــذه املقاربــة املشجعة لتنمية فــروع مجــددة لالقتصــاد األخضــر وذات قيمــة مضافــة عاليــة، فــي النهــوض تســا

بــروح املبــادرة إلنشــاء الشــركات وخلــق مناصــب الشــغل، خاصــة لفائــدة الشــباب والنســاء، وتحقيــق معــدل نمــو 

 (.2019في أفق  %7) أقــوى وأكثــر اســتدامة

ليــوم كمــا يجــب توجيــه الجهــود نحــو التكويــن والبحــث واالبتــكار، وهــي املجــاالت التــي مــازال العــرض املتوفــر فيهــا ا

 .األخضرغيــر كاف وغيــر مالئــم للمهــن الجديــدة لالقتصــاد 

 : 2019-2015الخماس ي أهداف املخطط  -3

و  302-143وكما تم فتح حساب رقم  2019 – 2015مليار دوالر ملخطط خماس ي للنمو 262دولة نحو رصدت ال

الذي عنوانه صندوق تسيير عمليات االستثمارات العمومية املسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو اإلقتصادي 

إلى كل التسجيالت  حيث أشار 2015سبتمبر  07املؤرخة في  14هذا كما جاء في التعليمة رقم  2019_2015

 .الخاصة بكل الحسابات وكيفية التعامل معها 

ومن أجل تعزيز النتائج املحرزة وتجسيد االلتزامات الواردة في البرنامج الرئاس ي، ستقوم الحكومة، في إطار 

تتمثل أهدافه في تخفيض نسبة البطالة وتحسين ظروف  2019 – 2015التشاور، بإعداد مخطط خماس ي للنمو 

%، وضمان تسيير وصيانة املنشآت األساسية املنجزة  7ة املواطنين وتحقيق نسبة سنوية للنمور قدرها معيش

  وتنويع االقتصاد الوطني.

 : وذلك بتحقيق األهداف التالية

 .مليار دوالر 280مليار دينار, أي ما يعادل  22.100برنامج استثمارات عمومية بمبلغ _

معيشة السكان في قطاعات السكن, والتربية . التكوين, والصحة العمومية, وربط منح األولوية لتحسين ظروف _

 . البيوت بشبكات املاء والكهرباء والغاز... إلخ

 . نمو قوي للناتج الداخلي الخام_

 . تنويع االقتصاد ونمو الصادرات خارج املحروقات_

 . واستحداث مناصب الشغل_

% من النمو االقتصادي طبقا لألهداف 7, بتحقيق نسبة 2019سنة  بذل كل ما من شأنه أن يسمح, مع حلول _

 . والتوقعات التي تتوخاها الحكومة

 . مواصلة السياسة االجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويالت االجتماعية ودعم الطبقات املحرومة_
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األطر واليد العاملة املؤهلة,  إيالء عناية خاصة للتكوين ونوعية املوارد البشرية من خالل تشجيع وترقية تكوين_

من أجل تحقيق األهداف االقتصادية املسطرة. ولهذا الغرض, أعربت الحكومة والشركاء االقتصاديون 

, على االتفاق اإلطار بين خمسة عشر دائرة وزارية 2014سبتمبر  15واالجتماعيون عن ارتياحهم للتوقيع, بتاريخ 

ت منظمات ألرباب العمل, من أجل تطوير املؤهالت املهنية وتعزيز كفاءات واالتحاد العام للعمال الجزائريين وس

 . العمال

مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع االستثمار املنتج املحدث للثروة ومناصب العمل _إيالء عناية خاصة _

 . للتنمية الفالحية والريفية, بسبب مساهمتها في األمن الغذائي

تصادية القائمة على املعرفة, وذات القيمة التكنولوجية القوية, ودعم املؤسسات ترقية ودعم األنشطة االق_

 .املصغرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات, وترقية املناولة

تحسين مناخ األعمال من خالل تبسيط إجراءات إنشاء املؤسسة, والسيما توفير العقار, والحصول على القرض _

 . يدةوعلى خدمات عمومية ج

عصرنة اإلدارة االقتصادية ومكافحة املماطالت والسلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع الالمركزي على القرار _

 . من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة

 . ترقية االقتصاد الوطني وحمايته من خالل إنتاج معايير تقنية والنوعية وقواعد الدفاعات التجارية_

ة, الخاصة الوطنية واألجنبية في إطار التشريع الوطني املعمول به _ و من بين األهداف ترقية الشراكة العمومي-

بالنسبة لواليات الجنوب و الهضاب العليا يتعلق األمر خاصة  2019-2015املسطرة في إطار البرنامج الخماس ي 

كات الطرقات و الطرقات بتحسين الظروف املعيشية للسكان و انجاز برامج تنموية بلدية هامة و كذا توسيع شب

 السريعة و السكك الحديدية حسبما أكده بيان رئاسة الجمهورية،

و بهذا الصدد سيتم تعزيز قدرات التكوين املنهي وتكييفها مع مقتضيات االقتصاد املحلي السيما في قطاعات _

  املحروقات واملناجم والسياحة.

العليا وعصرنة الوحدات الصناعية العمومية، ببناء  إنجاز املناطق الصناعية في مناطق الجنوب والهضاب_

محطات لتكرير املحروقات و التحضير الستغالل مناجم الحديد بغار جبيالت و تكثيف استغالل املحاجر، و 

كذلك سيتم في املجال الفالحي استصالح مليون هكتار عبر واليات الجنوب و الهضاب العليا و تعزيز الري مع 

 .لترقية املستثمرات الفالحية لصالح الشباب إيالء أهمية خاصة

كما ستتواصل الجهود التي شرع فيها في مجال تطوير املنشآت االجتماعية واالقتصادية من خالل الحد من  _

البطالة وتحسين ظروف معيشة املواطنين. وسيتم قريبا وفق املخطط وضع برنامج خاص للتنمية حيز التنفيذ 

لواليات الحدودية. وينصب عمل الحكومة على استكمال برامج اإلصالحات الرامية إلى لفائدة واليات الجنوب وا

عصرنة اإلدارة ومراقبة استعمال املوارد العمومية قصد تحسين نوعية الخدمة املقدمة للمواطنين والحفاظ على 

 .األموال العامة

الحات بهدف تعزيز التضمين املالي وعلى صعيد عصرنة املنظومة املصرفية و املالية فسيتم التعجيل باإلص_

ومواصلة تطوير املصالح املالية بما يسمح بترسيخ تنافسية االقتصاد وتنوعيه. وفي هذا اإلطار وفضال عن تكثيف 

الشبكة البنكية و املالية فان أهم العمليات املدرجة في مخطط العمل هي تكييف اإلطار التشريعي والتنظيمي 

واالستمرار في تحديث منظومة الدفع واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في  الذي يحكم النشاط املالي
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معالجة العمليات البنكية والتقليص من آجال معالجة ملفات القروض وتحسين حكامة البنوك العمومية 

وتفعيل سوق القرض خاصة عبر تطوير نشاط القرض االيجاري وترقية بورصة الجزائر وتمويل استثمار 

 سسات الصغيرة واملتوسطة.املؤ 

ل إال أنه تم تجميد ك 2019-2015رغم كل هذه التدابير و اإلقتراحات التي برمجت من أجل برنامج التنمية مابين 

العمليات التي لم تنطلق و التي ليست من الضروريات من طرف وزارة املالية إال تلك العمليات ذات األهمية 

من املديرية العامة للميزانية  2015أوت  03اإلرسالية املستعجلة بتاريخ القصوى وتم هذا التجميد عن طريق 

  .وذلك راجع إلى التدهور الكبير في سعر البترول و الذي يعتبر املمول الوحيد لإلقتصاد الوطني الجزائري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني :خالصة الفصل 

 في االقتصادية التحوالت نتيجة كان الجبائي اإلصالح سياسة أن إلى الفصل هذا دراسة من خلصنا                         

 الجبائي، الوعاء توسيع خالل من الجبائية، األنظمة إصالح نحو العالم دول  مختلف اتجهت حيث العالم،
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 بين العدالة تحقيق إلى الجبائي اإلصالح يهدف كما .الجبائي النظام وتبسيط الجبائية، االقتطاعات معل وترشيد

 .الجبائي واملجتمع اإلداري  والجهاز الجبائية التشريعات اإلصالح هذا ويشمل بالضريبة، املكلفين

 وبداية اتالثمانين نهاية مع املنتهجة اإلصالحات ملواكبة جاء 1991 لسنة الضريبي اإلصالح إن                        

 والنهوض املوازني العجز من الحد بهدف السوق، اقتصاد نحو موجه اقتصاد من االنتقال خضم في التسعينات

 .االقتصادي النمو وتسريع باالستثمار

 أنواعها، بمختلف الجبائية اإلعفاءات على االعتماد خالل من الجبائي التحفيز سياسة تعد كما                         

 يف يساهم باملقابل لكن جهة، من الدولة إيرادات على سلبا يؤثر مما الجبائية اإليرادات تقليص عوامل من عامال

 .ترقيتها املراد املناطق نحو ت را االستثما يوجه كما أنواعها بمختلف ت ار  االستثما وتنمية ترقية

 قوانين موجبب املحدثة الضرائب تستقر لم حيث تدريجيا، جاء الجزائر في الجبائي اإلصالح أن غير                         

 ية،الجبائ التعديالت من يومنا إلى 1991 سنة تلت التي السنوية املالية قوانين تخلو لم إذ ، 1991 لسنة اإلصالح

 خالل من الضريبية لإلدارة التنظيمية التعديالت إلى باإلضافة 2002 سنة الجبائية اإلجراءات قانون  وصدور 

 .املؤسسات كبرايات واملديرية ،مراكز الضرائب الجوارية، املراكز إنشاء

امكية ا ودينوبعد تجربة اإلصالحات اإلقتصادية التي قامت بها الجزائر بكل نتائجها وإنعكاساته                        

 النمو في ظل اإلنعاش بهدف ارساء النمو الدائم يمكن القول أن اإلقتصاد الجزائري حقق خالل هذه الفترة

ي الية الكلية ويبدو أنه اقتصاد واعد ،رغم أن الخصائص التسجال قويا في تطبيق اإلصالح بتحقيق التوازنات امل

 يتميز بها حاليا هي نفسها خصائصه منذ اإلستقالل )التبعية للخارج ،أحادي التصدير(

 برامج سأسا على تقوم نشطة استثمارية سياسة األلفية، بداية منذ الجزائر اعتمدتكما                               

 باعتبارها االقتصادي، دورها الدولة خاللها من استعادت مهمة، جد اعتبرت والتي العمومي، لالستثمار ضخمة

 .االقتصادية واألزمات الركود أوضاع في خاصة االقتصاديين، األعوان من رئيسيا عونا

 تحققت لتيا املقبولة النمو معدالت هو ذلك على يدل  2014-2010النمو توطيد برنامج إن                               

 الخارجية املديونية من تخفض أن الجزائر استطاعت كما .السنوات كل في موجبة كانت والتي البرنامج فترة خالل

 .معتبر صرف احتياطي تسجل وأن مستوياتها، أدنى إلى

 املخصصات مرغ كبيرة درجة إلى املالية األوضاع ضبط في السلطات نجحت فقد ثاني جانب من                               

 تومعدال  التجاري  امليزان وضعية في جيدة نتائج سجلت كما ،2019-2015الخماس ي التنمية لبرنامج الكبيرة املالية

 امم البطالة ملعدالت املستمر التراجع البرنامج،هي لهذا وأساسية هامة نتيجة إدراج يمكن وأخيرا .مقبولة تضخم

 املكاسب ننس ى أن دون  .العمومية االستثمارات لبرامج الداللة ذات واآلثار االيجابية االنعكاسات إلى يشير

 التنمية مؤشرات في الكبير التحسن خالل من نتائجها تظهر بدأت والتي القطاعات معظم في املحققة االجتماعية

 .االجتماعية

 االقتصادية الهيكلية بالقاعدة املتعلقة الهامة االيجابية النتائج هذه كل ورغم لكن                          

 .الشاملة والتنمية التشغيل مجالي في كثيرا عليه يعول  وال هشا، يبقى الجزائري إال أن االقتصاد واالجتماعية،

 القطاع في متمثلة تبقى املحروقات قطاع خارج الوطني االقتصاد ألداء الرئيسية الضعف نقطة أن حيث

 وضعيفة متذبذبة كانت الخام املحلي الناتج في مساهمته فإن وبذلك متواضعة نموه نسبة كانت الذي الصناعي،
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 تنشيط عن عجزت أنها بحكم الجزائر، طبقتها التي التوسعية العام اإلنفاق لسياسة فشال يعد قد ما وهو نسبيا،

 للنمو الرئيس ي املحرك يعتبر القطاع هذا أن من الرغم على الصناعي، شقه في وبالخصوص املحلي اإلنتاجي الجهاز

 على النمو دعم لبرامج االيجابي األثر عن النظر وبغض أنه كما.املعاصرة االقتصاديات مختلف في املستدام

 حالة في عليها االرتكاز يمكن صلبة قاعدة لنفسها تبني لم القطاعات باقي فإن القاعدية، والهياكل التحتية البنية

 العام إنفاقها من الدولة خفضت حال في االقتصادي النشاط تدهور  إلى يؤدي قد ما وهذا الدولة، دعم غياب

 النفط أسواق في هزات بأي سريعا التأثر مأزق  في الجزائر يضع قد ما وهو .الراهن الوقت في عليه هو بما مقارنة

 .الجزائر في االجتماعي والسلم لألمن تهديد أكبر يمثل الذي األمر األساسية، املواد بورصات رحمة وتحت الدولية
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 واإلصالح الجبائية سياسةدراسة تحليلية لل
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 اإلقتصادي 

(1970-2018) 
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 :تمهيد

 كليةال االقتصادية املتغيرات على وتأثيرها الجبائية للسياسة السابقة الفصول  في النظري  الطرح بعد             

 السياسة إن .الجزائري  االقتصاد على النظري  املحتوى  إسقاط على الفصل هذا خالل من نعمل سوف والجزئية،

 بذلك مستعملة االقتصادي النمو مقدمتها في األهداف من جملة تحقيق إلى ترمي أنواعها بمختلف االقتصادية

 وبالخصوص املالية النقدية، بالسياسة يعرف فيما األدوات هذه تندرج والجبائية النقدية األدوات من مجموعة

 .الكلية االقتصادية السياسة أهداف تحقيق قصد الجبائية السياسة

 تخطيطال مرحلة من الجزائري  االقتصاد بها مر التي العديدة راتبالتطو  الدول  من كغيرها الجزائر تأثرت            

 االقتصادية اإلصالحات من جملة ميزتها األخيرة املرحلة هذه الحر، االقتصاد نحو االنتقال مرحلة إلى املركزي 

 .الهيكلي التعديل برنامج تطبيق خالل من الدولية واملالية النقدية املؤسسات على بذلك معتمدة

 إلى 1986 سنة منذ الجزائري  االقتصاد عرفها التي االنزالقات تخطي في االقتصادي اإلصالح برامج ساهمت           

 هذه 2018 سنة غاية إلى والنقدية املالية الوضعية في استقرار الجزائر ذلك بعد لتعرف 1998 سنة غاية

 واملصحوبة االقتصادية اإلصالحات من جملة جانب إلى .البترولية الجباية عائدات ارتفاع عن ناجمة الوضعية

 ترقية االستثمار، جلب الجبائية، الحصيلة زيادة الضريبي، النظام فعالية تحسين قصد جبائية بإصالحات

 سعر وسياسة النقدية املالية، للسياسة العامة املساعي ظل في الوطني االقتصاد بذلك وانعاش دراتالصا

 .الصرف

 :التالية العناصر إلى الفصل هذا بتقسيم قمنا الجزائري  االقتصاد عرفها التي راتالتطو  ضوء وعلى

 (1985-1967)االقتصادي واإلصالح التصنيع مرحلة-

 (1998-1986) الهيكلي والتعديل اإلصالحات مرحلة-

 (2018-1970) الفترة خالل والسياسة الجبائية االقتصادي الوضع تقييم -
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 (1985-1967) االقتصادي واإلصالح التصنيع مرحلة املبحث األول :

 الصناعة القطاعي إلى تنتمي التي املؤسسات من مجموعة تأميم مع 1966 منذ زئر ا الج في التصنيع سياسة بدأت

 لتحرير كمخرج إليه ينظر كان حيث وسياسيا، اقتصاديا بعدا التصنيع أخذ وبذلك والتحويلية، اإلستخراجية

 لتحقيق أساسيا شرطا أعتبر كما املتطورة، الدول  طرف من املمارسة الهيمنة من الثالث العالم إقتصاديات

 .اإلقتصادي التكامل

 نمو معدالت وتحقيق االقتصادية التنمية بتحقيق يسمح الذي األمثل االقتصادي النموذج يعد التصنيع إن

 أن كما قاعدية، صناعات إرساء عبر يتحقق الجزائري  االقتصادي النمو أن تقرير تم ثم ومن مرتفعة، صاديتإق

  :1التالية الرئيسية األهداف في تتمثل كانت السياسة هذه

 الفترة؛ هذه خالل املحلي الطلب تشبع أن االستهالكية السلع صناعة على يجب -

 سنويا؛ شغل منصب 40000 يخلق أن الصناعي القطاع من البد -

 ؛ 1980 سنة حدود في اإلنتاجية السلع إنتاج مستوى  في تكون  أن الجزائر على يجب -

 عية؛راالز  للصناعة تطوير كأداة تعتبر والتي امليكانيكية الصناعة تنمية -

 قاعدية؛ صناعات إرساء -

 (.1973-1967)األول  والرباعي الثالثي املخطط مرحلة :األول  املطلب

 التنموية املخططات من مجموعة تطبيق على الفترة هذه خالل الجزائر في االقتصادي االصالح سياسة إعتمدت

 تطبيق في شرع حيث الوطني، باالقتصاد للنهوض كمخرج بإعتبارها املصنعة، الصناعات إلستراتيجية تطبيقا

 خالل من وهذا(1973-1970) األول  الرباعي املخطط ذلك بعد ثم (1969-1967)للتنمية الثالثي املخطط

 راتاالستثما مجمل من األولى املرتبة الصناعي للقطاع فكان املخططين، لكال ضخمة رية إستثما مبالغ تخصيص

 التالي : الجدول  يوضحه كما

 دج املليون  ب لوحدةا                                             األول  الثالثي للمخطط إستثمارية مخصصات  :(III-1)رقم جدول 

 املجموع 1969 1968 1967 السنوات

 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ

 89.5 4209 90 1933 93 1621.5 83 655 القاعدية الصناعة

 الصناعات

 االستهالكية

115 14 109 06 171 08 395 8.5 

 02 108 02 56 01 24 03 28 أخرى  صناعات

 100 4712 100 2160 100 2754.5 100 798 املجموع
Sources : Hammid Temmar, « structures et modèles de développement de l’Algérie » SNED, Algérie, 1974, P: 222. 

                                                           
1 - Hammid Temmar, op-cit, P: 219-220. 
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 االستثمار مخصصات حجم من% 89.5 على تحصلت القاعدية الصناعات أن أعاله الجدول  خالل من يتضح

 ههذ إن .التصنيع سياسة في واملتمثل االقتصادي النهج يترجم ما هذا الفترة، هذه خال األخرى  بالصناعات مقارنة

 من والرفع الرأسمالي التراكم تحقيق إلى تسعى الجزائريين االقتصاديين املسئولين حسب االقتصادية السياسة

 .العمل إنتاجية

 قطاع أخذ إذ التصنيع على املخطط هذا ارتكز حيث االستقالل بعد تنموية تجربة كأول  اعتبر الثالثي املخطط إن

 ، 1اراتاالستثم إجمالي من % 20.7 من استفادة فقد لفالحيا القطاع أما ،% 53.4  نسبة واملحروقات الصناعة

 .االقتصادي االستقرار وتحقيق االقتصادية التبعية من والتخلص اإلنتاجي الجهاز تطوير قصد الجهود هذه كل

 ومن مستمر اقتصادي إصالح تحقيق إلى التنموية املخططات خالل من الجزائرية االقتصادية السلطات تسعى

 أن غير واالقتصادية، االجتماعية املشاكل مختلف حل يضمن مما مرتفع، تراكم رأسمالي معدل تحقيق ثم

 نمو تحقيق في ترغب التي االقتصاديات عادة تواجههما خيارين أمام كانوا آنذاك القرار إتخاذ على القائمين

 هوو  الثاني الخيار أو *املستقبلي االستهالك لزيادة الحالي باالستهالك التضحية :األول  الخيار متسارع، اقتصادي

 تفضيل في املمثل الجزائري  االقتصادي الخيار إن .املستقبلي باإلستهالك والتضحية الحالي اإلستهالك تفضيل

 في والقاعدية االستهالكية الصناعات بين الكلية راتاالستثما هيكل خالل من إبرازه يمكن القاعدية الصناعات

 قطاع نحو الكلية راتاالستثما من %  8.5 الثالثي املخطط خصص حيث األول، والرباعي الثالثي املخططين

 الرباعي املخطط واصل كما .القاعدية الصناعات نحو الكلية راتاالستثما من % 89 و االستهالكية الصناعات

 هذه وبفعل القاعدية، لصناعات % 86 و االستهالكية للصناعات % 08 بتخصيص االتجاه نفس نحو األول 

 معدل من % 30  من أكثر فإن الثالثي املخطط خالل من القاعدية الصناعات لقطاع واملخصصة املعتبرة النسب

 .القطاع هذا في املضافة القيمة إرتفاع إلى ترجع األول  الرباعي املخطط خالل املحققة االقتصادي النمو

 % 75 أن حيث الخاص، القطاع في االستثمار الحسبان في األخذ يجب الخام الداخلي الناتج لنمو تقييمنا في إن
 املبذولة الجهود يعزز  الخاص االستثمار أن نالحظ هنا من االستهالكية، السلع بإنتاج تتعلق الخاصة املشاريع من2

 .االستهالكية الصناعات قطاع في الدولة طرف من

 املخصصة الحصة أن يبين األول  والرباعي الثالثي املخططين خالل راتاالستثما هيكل إن :عيار الز  القطاع-1

 القطاع تحصل إذ ، 3 األول  الرباعي املخطط في  % 14.5  وب الثالثي املخطط في % 18 ب قدرت اعير الز  للقطاع

 املخصصة الحصة من أكبر وكذلك القاعدية الصناعة لقطاع املخصصة الحصة من معتبرةحصة  على زراعيال

 هذه في مقارنة ونصف بمرتين تضاعفت القطاع لهذا املخصصةرات االستثما أن كما التحتية، البنى لقطاع

 خالل مرات أربع ب القاعدية الصناعات لقطاع املخصصة الحصة تضاعفت بينما األولى، باملرحلة مقارنة املرحلة

 مما اإلنتاج مستوى  على سريعة أثار يحدث زراعيال القطاع في االستثمار إن األولى، باملرحلة مقارنة املخطط هذا

 إلى يقودنا ما هذا ،راعي الز  للقطاع أهمية أعطى قد الفترة هذه في الجزائري  االقتصادي النمو نموذج أن يبين
                                                           

1 - Zakïa Belogbi « Adaptation d’un modèle macro-économétrique de Haque et Alii à l’économie Algérienne » Thèse de Doctorat D’ETAT en sciences 

économiques, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université d’Alger, 2004, P :24. 

 .القادمة األجيال أجل من الحالية األجيال تضحية *أي

 
2  - Hammid Temmar, op-cit, P : 231. 
3 - Hammid Temmar, op-cit, P : 258. 
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 هذه خالل الجزائر في االقتصادي اإلصالح سياسة إن .الفترة هذه في القاعدية الصناعات قطاع نمو عن السكوت

 الشروط توفير على الحكومة تعمل كانت حيث آنذاكراعي والز  الصناعي القطاعين على ترتكز كانت الفترة

 .ومنتظم عام اقتصادي نمو لتحقيق األساسية

 الخاص للقطاع بالنسبة الصناعية االستثمارات مختلف إن :االقتصادي اإلصالح في الخاص القطاع مكانة -2

 40 نسبة النسيجية الصناعات قطاع يمثل حيث النهائي، االستهالك إشباع إلى تسعى كانت الفترة هذه خالل

 في ويأتي األولى، املرتبة احتل وبذلك( 1969-1967) الفترة خالل الدولة طرف من املعتمدة املشاريع عدد من%

 طاملخط خالل املعتمدة املشاريع حجم من % 13 بنسبة وااللكترونية امليكانيكية الصناعات قطاع الثانية املرتبة

 املشاريع مجموع من %  9.5بنسبة الغذائية للصناعات مخصصة كانت الثالثة املرتبة في أما األول  الرباعي

 .( 1971-1967 )الفترة خالل الدولة طرف من املعتمدة

 املواد ،جالنسي بيع في املختصيين التجار قدماء كانوا الخاص املال رأس أصحاب أن تفسر األرقام هذه إن

 القطاع ملساهمة أكثر توضيح يمكن كما نشاطهم، تنويع في ويرغبون  ض ي ار األ  مالك كبار من هم أو الغذائية

 :التالي الجدول  خالل من الشغل مناصب عدد وكذا  اراتاالستثم حجم في الخاص

 ( 1971-1967الفترة ) خالل االقتصادي النشاط في الخاص القطاع :مساهمة(III-2)رقم  جدول 

 دج103 الوحدة                                                                                                                                                                                   

 مناصب الشغل املتوقعة حجم االستثمارات عدد املشاريع السنوات

1967 65 35903 1828 

1968 220 136299 7221 

1969 285 251652 9485 

 18534 423854 570 املجموع في املرحلة االولى

1970 137 145934 4419 

1971 41 41164 1738 

املجموع في املرحلة 

 الثانية

178 187098 6157 

 24691 610952 748 املجموع الكلي 
Sources : Hammid Temmar, op-cit, P : 258. 

 137 إلى ذلك بعد لينخفض 285 يساوي  كان 1969 في املعتمدة املشاريع عدد أن نالحظ أعاله الجدول  من

 هذا إرجاع ويمكن الشغل مناصب وعدد راتاالستثما حجم في انخفاض صحبه مما 1970 سنة في مشروع

 :التالية لألسباب االنخفاض

 العام القطاع طرف من عادة تكون  ما والتي القاعدية الصناعات تنمية على يعتمد تنموي  مخطط الدولة إرساء -

 الخاص القطاع دور  إنخفاض إلى أدى ما هذا الخواص، يمتلكها ال ضخمة أموال تتطلب إستثمارية برامج كونها

 .املخططات هذه تطبيق فترة خالل إخرى  إلى سنة من
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 على االعتماد األخير هذا يستطيع لم حيث الخاص القطاع تمويل دون  تحول  واضحة توجيهات البنوك تلقي -

 .الذاتي وبالتمويل الخاصة بوسائله يستمر جعله مما االقتصادي، النشاط في أكثر للمساهمة خارجي تمويل

 مؤسسات من تحتاجها التي الوسائل بطلب الخاصة املؤسسات تقوم حيث االستيراد لعملية الدولة إحتكار -

 قدر حيث األجنبي، املستورد يمنحها التي التسهيالت تمنحها وال املستوردة الوسائل أخذ على تجبرها والتي الدولة

 الخاصة أموالها من % 80 بنسبة ممولة خاصة مؤسسة 1000 حوالي 1971 سنة نهاية في التجارية الغرفة خبراء

-1967) رةالفت خالل :التالي النحو على كانت السنة نفس خالل العام القطاع في املحققة راتاالستثما أن حين في

 مليار دج 17824بمجموع أي ، 1(1970-1971)املرحلة خالل دج مليار 13112 وبلغت ، دج مليار 4712( 1969

 النشاط أن يبين ما هذا الخاص، للقطاع بالنسبة دج مليار 1 مقابل عمومي كإستثمار (1971-1967)الفترة خالل

 .العمومي القطاع بفعل كان آنذاك الصناعي االقتصادي

 (1978-1973)الثاني الرباعي املخطط مرحلة :الثاني املطلب

 ايرادات إي إرتفاع إلى أدى مما *الفترة هذه خالل البترول أسعار ارتفاع بفضل كبيرا ارااستثم املخطط هذا عرف

 النمو عجلة تحريك قصد وهذا دج، مليار 19.5 بمبلغ االستثماري  االنفاق في األولى املرتبة بذلك فسجل الدولة،

 إنفاق بمبلغ والري  الفالحة وبعدها دينار مليار  18.5 بمبلغ االنتاج وسائل صناعة ذلك بعد تليه ثم االقتصادي،

 مليار 10 ب يقدر استثماري  بغالف التكوين لقطاع أهمية أعطى املخطط هذا أن كذلك ونالحظ دج، مليار 16.6

 النمو في للمساهمة اراتاإلط تكوين خالل من البشري  املال رأس ب الدولة إتمام إلى يشير ما وهذا دج،

 :التالي الجدول  يوضحه ما وهذا االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مليار دج الوحدة    ( 1977-1973) الفترة خالل القطاعات ملختلف االستثماري  االنفاق حجم : (III-3)رقم جدول 

صناعة  القطاعات

وسائل 

الفالحة  املحروقات

 والري 

البنى  التكوين

 التحتية

صناعة 

السلع 

صناعات  السكن الصحة

 اخرى 

 املجموع

                                                           
1 - Hammid Temmar, op-cit, P: 260. 

 60 ب قدرت حيث النفطية راتالصاد عوائد وتحسن البترول أسعار ارتفاع إلى أدت مما العالمي السوق  في األولى البترولية بالصدمة 1973 سنة عرفت*

 (1977-1974)الفترة خالل دوالر مليار
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 االستهالكية االنتاج

حجم 

االنفاق 

 االستثماري 

18.5 19.5 16.6 10 15.5 9.6 5.7 1.3 0.9 30.9 

Source : Hammid Temmar, stratégie du développement indépendant « le cas del’Algérie » opu, Algérie, 1983, p : 23. 

 مجالت بعدة إهتم الذي ، 1976 ديسمبر 03 بتاريخ الوطني املؤتمر انعقاد تم الفترة هذه وخالل السياق هذا وفي

 ومن االقتصادية، االصالحات اطار في مالي الرأس تراكمال وزيادة االقتصادية التنمية لتحقيق ا رمصد إعتبرها

 .الخدمات وقطاع الزراعة الثقيلة، الصناعات املحروقات، قطاع :بها إهتم التي املجالت بين

 قد الوطنية راتاإلطا بواسطة داخليا فيها التحكم دون  التكنولوجيا نقل على املعتمدة االقتصادية اإلصالحات إن

 التنمية تحقيق قصد عليها املعول  الثقيلة الصناعات أن إذ اإلصالحات، هذه من املرجوة األهداف يحقق ال

 ال وهذا محلي تكنولوجي محيط توفير يتطلب التكنولوجيا هذه مثل استيراد أن غير متطورة، تكنولوجيا تتطلب

 األجل في تكون  العملية هذه أن غير التكنولوجي، اإلبداع على قادرين تقنيين واعداد تكوين بفعل إال يتحقق

 اإلعتمادات حيث من للجزائر بالنسبة كان ما وهذا العام االنفاق على تؤثر القصير األجل في أما الطويل،

 يعكس مما1  % 92نسبة بلغت إذ (1978-1980)الفترة خالل الصناعة في راتاالستثما زادت  كما .االستثمارية

 .آنذاك بالصناعة السلطات إهتمام مدى

 املحروقات قطاعي على إنفاقها تم التي الضخمة االستثمارية املبالغ يبين والذي الذكر السالف التحليل إن

 إلى أدى راعيالز  القطاع واهمال بالصناعة فاالهتمام أكلها تؤتي لم ، راتاالستثما بإجمالي مقارنة والصناعة

 التدهور  هذا إرجاع ويمكن ، (1978-1967) الفترة خالل دج مليار 1.5 بنسبة إال يتغير لم حيث مساهمته تدهور 

 يخص فيما أما .تقليدية راعيةز  وسائل على القطاع اعتماد إلى باإلضافة الفاشلة راعيةالز  الثورة إلى املسجل

 االقتصاد أن يبين مما (1978-1967)الفترة في دج مليار 17.6 قدره إرتفاع سجل املحروقات قطاع خارج اإلنتاج

 تتوقف العائدات هذه أن غير السنوات، هذه خالل كبير كلشب النفطية العائدات على يعتمد كان الجزائري 

 سيؤثر النفط أسعار في انخفاض أي فإن وبذلك العالمي النفط سوق  يعرفها التي التقلبات على كبير بشكل

 تجاهل حين في األولى بالدرجة العام القطاع على مبني كان االقتصاد فإن ذلك ومع الوطني، االقتصاد على سلبا

 الذي 1971 لسنة املالية قانون  فرضها التي الوضعية هذه االقتصادية والتنمية النمو في ودوره الخاص القطاع

 الخاص القطاع مساهمة راجعت في سببا كان مما الخاص لالستثمار املوجهة الدولة إعانات توقيف بموجبه تقرر 

 .االقتصادي النمو في

 نةس  فترته والذي انتهت الثاني الرباعي املخطط بين انتقالية تكميلية مرحلة تعد والتي( 1980-1978) الفترة أما

 الستكمال الفترة هذه خصصت وبذلك ، 1980 سنة تطبيقه في شرع الذي األول  الخماس ي واملخطط 1977

 هيكل توضيح يمكن كما السابقة، الثالثة للمخططات طبقا آجالها في تنفيذها يتم لم التي االستثمارية  رامجالب

 :التالي الجدول  خالل من الفترة هذه خالل الفعلية راتاالستثما

 دج املليار ب ملبالغا                                             (1979-1978 )الفترة خالل راتاالستثما هيكل:(III-4) رقم الجدول 

 1979  1978 القطاعات

                                                           
1 - Abdelouahab Rezig, «Algérie, Brésil, Corée du sud : Trois expériences de développement», OPU Algérie, 2006, p : 91 
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  %النسبة   %املبالغ   %النسبة   املبالغ

 6.7 3.71 7.8  4.15 الزراعة

  7.5  3.45 61.7  32.5 الصناعة

األشغال العمومية 

 والبناء

1.09 2  1.46 2.6 

 4.9 2.67 5.5 2.93 خدمات االنتاج

البنية التحتية 

اإلقتصادية 

 واالجتماعية

11.98 22.75 12.84 22.8 

 54.78 52.65 مجموع االستثمارات
 ،الجزائر الثاني، الجزء الجامعية، املطبوعات ديوان ،الجزائر في مسارها تنظيم واعادة التنمية تخطيط سياسة بهلول، حسن بلقاسم محمد :املصدر

 . 292ص: ، 1999

 وكذلك  راعيالز  للقطاع بالنسبة االستثماري  الناشط في محسوسا راجعات نالحظ أعاله الجدول  خالل من

 نسبيا ارتفاعا نسجل املقابل في الخام، الداخلي الناتج في مساهمته نسبة انخفاض إلى يؤدي مما لخدماتيا

 قطاع بخصوص أما ، % 62 بحوالي قدرت حيث راتاالستثما مجموع إلى الصناعي القطاع في راتلالستثما

 تم نسبة أعلى تعتبر والتي % 51.5  بنسبة أعلى معدل الصناعية راتاالستثما من حصته بلغت فقد املحروقات

 .التنموية املخططات تطبيق في الشروع منذ تسجيلها

 ( .1985-1980) األول  الخماس ي املخطط :الثالث املطلب

 املخطط تطبيق في الشروع املرحلة هذه عرفت حيث الفترة، هذه في املركزي  التخطيط مساوئ  تظهر بدأت

 التوازن  إلعادة السابقة األخطاء تدارك في السعي بدأ هنا ومن املالية، االعتمادات بارتفاع وتميزت األول  الخماس ي

 لترجيح تسعى التنموي  املخطط هذا أهداف بذلك فكانت ، راعيوالز  الصناعي القطاعين بين التكامل وزيادة

 دعم نسبيا فتوقف والسكن، واالجتماعية االقتصادية التحتية والبنى املائية واملوارد راعةالز  قطاع لصالح الكفة

 إلى الصناعة حصة في انخفاضا عرفت املرحلة هذه إن  .1القطاعات لباقي األولوية لتعطى الصناعي القطاع

 التحتية البنى وبخصوص ، 1984 سنة  % 24 إلى 1980 سنة % 56  من تغيرت حيث راتاالستثما مجموع

  رارــــــــــــــــــــــقـــــــــاست دـــــــشه راعةالز  قطاع أن غير ، 1984 سنة %  6   إلى 1980 سنة  %  7  نسبة من فتغيرت االجتماعية

 ادــــــــاالقتص عرفها التي اإلخفاقات تدارك هو اإلجراءات هذه من الهدف وكان %  4 إلى % 3 من نسبيا

 ري ـــــــــــــــــــــــــــــزائــــالج

 . الجزائري  في االقتصادي اإلصالح سياسات ضمن املنتهجة السريعة التصنيع سياسة بفعل

                                                           
 ،الجزائر عية،الجام املطبوعات ديوان ،"العربي الوطن في املستقلة التنمية في االجتماعي والتطور  االقتصادية الديناميكية الجزائر تجربة  "أشنهوا، بن اللطيف عبد- 1

 .  513:ص ، 1982
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 تــكان والتي العمومية للمؤسسات واملالية * العضوية الهيكلة إعادة أيضا املرحلة هذه عرفت ذلك عن فضال

 عدم عن كشفت الالحقة السنوات أن غير تسييرها في األحسن والتحكم املؤسسة إنتاجية تحسين إلى تهدف

 .االقتصادي اإلصالح سياسة ضمن املعتمدة العملية هذه فعالية

 النمو معدل متوسط بذلك فكان االقتصادي، النمو معدالت إلى بالرجوع املرحلة هذه إصالحات تقييم يمكن كما

 سنة% 12 بنسبة يساهم كان أن بعد 1984 سنة%  15 بنسبة الصناعة قطاع ساهم حيث%  6.8  االقتصادي

 السابقة اإلنتاجية للوحدات االستخدام طاقة ورفع جديدة إنتاجية وحدات إنشاء إلى التطور  هذا يرجع ، 1979

 العام للقطاع بالنسبة هذا % 2.4 بمتوسط االقتصادي النمو في نسبة أدنى سجل راعيالز  القطاع أن حين في **.

 القطاع دور  في النظر إعادة رغم ضعيفة الخام الداخلي الناتج في مساهمته كانت الخاص القطاع بخصوص أما

 خالل من بدايتها في النجاح من نسبة االصالحات هذه حققت وبذلك.  1 1982 لسنة املالية قانون  بموجب الخاص

 .الزراعة قطاع حساب على الصناعة بقطاع االهتمام رغم % 7 بمعدل سنويا معتبر نمو معدالت تحقيق

 إصالح كسياسة التصنيع سياسة على فيها إعمتد حيث (1985-1967) التصنيع مرحلت إنتهت النتائج هذه عقب

 بداية منذ االختالل وتصحيح لتدارك جديدة مرحلة 1986 سنة منذالجزائري  االقتصاد بذلك ليدخل اقتصادي،

  1986 سنة النفط أسعار انخفاض أزمة إلى إضافة األمور  تعقد املرحلة هذه شهدت وباملقابل املخططات، تطبيق

 الدولي النقد صندوق  برامج استخدام على مجبرة كانت الجزائر عرفتها التي الجديدة االقتصادية املرحلة هذه إن

 االقتصادي اإلصالح مراحل أن غير االنتقالية للمرحلة التحضير في راكبي رادو  لعبا واللذان العالمي والبنك

 .املوالي املطلب في توضيحها يمكن معينة جبائية سياسة تبعتها الذكر السالفة

 ( .1985-1967) الفترة خالل الجبائية السياسة :الرابع املطلب

 تالكفاءا لديها تكن لم حيث الفرنس ي، املستعمر من املوروثة الجبائية باألنظمة االستقالل بعد الجزائر تعاملت

 اكهن فكانت الجبائية، إدارتها لتسيير التنظيمية األطر وصياغة القانونية التشريعات وضع على والقادرة العالية

 الوعاء تقدير أنظمة كانت كما العمومية، الجماعات لصالح وأخرى  العمومية الخزينة لصالح تجبى ضرائب

 عاإلخضا معدالت في بينهما والفرق  الجزافي والنظام الحقيق النظام يوجد حيث الفرنسية لألنظمة مماثلة الجبائي

البرامج  تمويل أجل من ضخمة مالية موارد على للحصول  مرتفعة ضريبية معدالت تفرض فكانت الجبائي،

 .التنموية

 لغرض املحروقات راتصاد من املحقق العائد تحقيق على يرتكز كان الفترة هذه في الضرائب فرض من الهدف إن

 جـــــــــــــــــــــــــــــاالستهالك ،االنتاج والقيام ببرام من لكل العامة واإلعانات التحويالت وتوفير العامة الخدمات على الحفاظ

 اــأهمه من 1976 سنة ضريبية قوانين وضعت قد الجزائرية الدولة فإن وبذلك.  2العامة راتلالستثما ضخمة

 :لييما

                                                           
 

 والرفع إنتاجيتها وتحسين تسييرها في التحكم قصد صغرى  مؤسسات إلى الكبرى  املؤسسات تفكيك خالل من للمؤسسات العضوية الهيكلة إعادة تكون *

 .كفاءتها من

 .األول  الخماس ي املخطط خالل % 5 إلى الثاني الرباعي املخطط خالل%  40 من الوطني اإلنتاج جهاز طاقات استغالل معدل إرتفع **

 
1 - BRAHIMI Abdelhamid « l’économie Algérienne » OPU, Alger, 1991, p : 95-101. 

 . 28، ص : 1998 الدولي، النقد صندوق  ،الجزائر في السوق  اقتصاد إلى والتحول  راراالستق تحقيق وأخرون، النشاشبي كريم- 2
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 األعمال؛ رقم على الرسم قانون  واملتضمن 09/12/1976 في املؤرخ67/102 األمر -

 الطابع؛ حقوق  واملتضمن  09/12/1976في املؤرخ67/103 األمر -

 املباشرة؛ غير الضرائب واملتضمن09/12/1976 في واملؤرخ67/104 األمر -

 . التسجيل قانون  واملتضمن09/12/1976 في املؤرخ 67/105األمر -

 الضرائب مداخيل وقلة املباشرة غير الضرائب بهيمنة تميز( 1985-1976) الفترة خالل السائد الجبائي النظام إن

 زاتممي أهم نورد أن ويمكن جبائي، إصالح في التفكير ضرورة إلى أدى مما الخارجية الجباية وزيادة املباشرة

 :يلي كما الفترة هذه خالل الجبائي النظام

 إيرادات من مجموع من% 60 من أكثر تشكل املباشرة غيرالضرائب  كانت :املباشرة غير الضرائب سيادة -

 الجبائية اإلدارة أعوان كفاءات نقص ومع املباشرة، الضرائب عكس على تحصيلها لسهولة رانظ العادية الجباية

 الغش وقلت ناحية من تحصيلها لسهولة املباشرة غير الضرائب تفضل الجبائية السلطة من جعل الفترة تلك في

 الجدول  خالل من املباشرة غير الضرائب مساهمة توضيح يمكن كما .الضرائب من النوع هذا في الضريبي والتهرب

 :التالي

 (1986-1967ة )الفتر  خالل الجزائر في العادية الجباية إيرادات نسبة تطور : (III-5) رقم جدول 

 السنوات                          

 أنواع الضرائب

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

 22 19 26 23 25 26 26 27 25  30 %الضرائب املباشرة 

 74 78 70 68 70 69 69 67 69 64 %الضرائب غير املباشرة 

 04 03 04 05 05 05 05 06 06 06 %الضرائب على رأس املال 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 %املجموع 

 

 اتالسنو                              

 أنواع الضرائب

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

 33 31 30 28 22 21 23 28 22 24 %الضرائب املباشرة 

 63 61 64 66 74 74 72 67 75 73 %الضرائب غير املباشرة 

 04 08 06 06 05 05 05 05 03 03 %الضرائب على رأس املال 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 %املجموع 

 الجبائية اإلحصائيات مديرية ،للضرائب العامة املديرية إحصائيات على االعتماد تم :املصدر

 رةـــــــــاشـــــــاملب رـــــــــغي رائبــــالض حصيلة من كبير جزء الجمركية الرسوم تمثل :الجمركية الرسوم على اإلعتماد-.

 من الوطني املنتج حماية قصد الجمركية بالرسوم الدولة اهتمام فكان الخارجية، التجارة على تفرض التي

 آنذاك السائد الصرف سعر بسبب الوردات حجم من تقلص لم الرسوم هذه أن غير األجنبية افسةـــــــــــــــــــاملن
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 هذه خالل ضريبية معاملة بأي تحظى لم املحروقات خارج راتالصاد فإن ذلك إلى إضافة ه،ـــــــــيـــــــف الغــــــــــــــــــــــبـــــــوامل

 األخرى  االقتصادية السياسات تحدثها التي لألثار مماثال الجبائية السياسة عن الناتج األثر جعل مما الفترة،

 .املختلفة االقتصادية السياسات بين التنسيق غياب بسبب وهذا رف،ـــــــــــــــالص سعر كسياسة

 وموالرس الضرائب بتنوع اإلصالح قبل الجزائري  الجبائي النظام اتسم :استقراره وعدم الجبائي التشريع تعقد -

 األعمال، رقم على الرسم كقانون  القوانين تعدد ذلك إلى إضافة الحساب وطرق  الجبائي اإلخضاع معدالت وتعدد

 الجبائية والقوانين املواد غموض لذلك ضف املباشرة، غير الضرائب قانون  والتسجيل، الطابع حقوق 

 و الرقابة عملية يجعل مما والتكميلية، السنوية املالية قوانين خالل من الضرائب لقانون  العديدة والتعديالت

 دفع من للتهرب بالضريبة املكلفين أمام املجال ويفسح الجبائية اإلدارة أعوان على صعبة الجبائية املراجعة

 .الجبائية مستحقاتهم

 ساهمت حيث السنوات، بمرور البترولية الجباية على االعتماد م ال يزال كان :البترولية الجباية على االعتماد -

 وبنسبة 1974 سنة % 63 ب البترولية الجباية مساهمة نسبة لتتغير(1973-1970) الفترة خالل %  33 بمتوسط

 بسبب النفط أسعار إنهيار وبعد أنه غير 1984 غاية إلى املعتبرة النسبة هذه استمرت و 1980 سنة % 65

 اإليرادات إجمالي من %  29 إلى البترولية الجباية مساهمة انخفضت 1986 لسنة الثانية البترولية الصدمة

 :التالي الجدول  خالل من توضيحه يمكن ما وهذا الجبائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مليون  :الوحدة                   .       ( 1986-1970) الفترة خالل الجزائر في الجبائية اإليرادات تطور :(III-6) رقم جدول 

 دج
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   السنوات           

 انواع     

 جبائيةاإليرادات ال

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

ايرادات الجباية 

 البترولية

 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ

1350 25 1547 27 3278 39 4114 41 13399 63 13462 58 

 42 9732 37 8000 59 5842 61 5156 73 4334 75 4106 ايرادات الجباية العادية

مجموع اإليرادات 

 الجبائية

5456 100 5982 100 8434 100 9956 100 21399 100 23194 100 

 

   السنوات       

 انواع   

 جبائيةاإليرادات ال 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

ايرادات الجباية 

 البترولية

 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ

14273 57 18019 58 17365 49 26516 59 37658 65 50954 66 

ايرادات الجباية 

 العادية

10739 43 13260 42 18014 51 18328 41 20362 35 25760 34 

مجموع اإليرادات 

 الجبائية

24976 100 31297 100 35379 100 44844 100 58020 100 76714 100 

 

  السنوات          

 انواع    

 جبائية    اإليرادات ال 

1982 1983 1984 1985 1986 

 % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ % املبلغ ايرادات الجباية البترولية

41458 60 37711 50 43841 48 46786 50 21439 29 

 71 52656 50 46991 52 46968 50 37454 40 27990 ايرادات الجباية العادية

 100 74095 100 93778 100 90809 100 74852 100 69448 مجموع اإليرادات الجبائية

 .www.ons.dz Budget général de L’Etat De 1970 à 2002 املصدر :من إعداد الطالبان إنطالقا من املعطيات التالية :

 ا،ــــخصوص والجبائية االقتصادية اإلصالحات من مجموعة تباشر رالجزائ من جعلت الذكر السالفة املميزات إن

 إنعاش قصد واملالي االقتصادي التوازن  مشكل لحل فعال عنصر بأنها العادية الجباية إلى تنظر بذلك وأصبحت

 .االقتصادي النمو معدالت من والرفع الوطني االقتصاد

 ( .1998-1986) الهيكلي والتعديل االقتصادي اإلصالح مرحلة :الثاني املبحث

 النفط تار  صاد على يعتمد الذي الوطني االقتصاد هشاشة أثبتت 1986 لسنة االقتصادي النفط أزمة إن

  زــــــــــــعج وصل وبذلك % 50 بنسبة املحروقات مداخيل إنخفضت املنتج، هذا أسعار انهيار ومع % 90 تفوق  بنسبة

 . 1 1988  سنة الخام الداخلي الناتج إجمالي من 13.7 قيمته ما إلى املوازنة

 السوق، قواعد تأهيل إعادة شأنها من والتي االصالحات من مجموعة تنفيذ في السلطات شرعت الوضع هذا أمام

 صند من بدعم وهذا الكلي، االقتصادي اإلستقرار تحقيق ، 1العمومية املؤسسة استقاللية مرحلة في الدخول 

                                                           
 . 28:ص ذكره، سبق مرجع وأخرون، النشاشبي كريم- 1
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 التعديل برنامج الجبائي الجانب أيضا مست والتي اإلصالحات هذه بين ومن العالمي، والبنك الدولي النقد وق 

 (.1998-1986)الفترة خالل الهيكلي

 الهيكلي التعديل برنامج خالل من االقتصادي اإلصالح :األول  املطلب

 اضـــــــــــــــــــــــــــــــانخف أزمة من للخروج الدولية والنقدية املالية والهيئات املؤسسات مع اتفاقيات الجزائرية الدولة أبرمت

 فيالنفقات للتحكم املتبعة السياسة هذه أن غير مرتفع، موازنتي عجز من خلفته وما 1986 لسنة النفط أسعار

 معدالت االقتصادي النمو سجل كما الدولة، إيرادات في الحاصل االنخفاض تعويض من تتمكن لم وتخفيضها

 اإلصدار إلى لجأت الجزائر في مالية سوق  غياب ومع ( % 2-)لها قيمة أقص ى فبلغت الفترة هذه خالل سالبة

 الخام الداخلي الناتج إلى الخارجي الدين نسبة أن إال العجز، هذا لتغطية الخارج من االستدانة والى النقدي

 أسلوب استخدام أدى كما ، 1985 سنة % 30 بلغت أن بعد 1988 سنة  %  41 بلغت حيث ترتفع، أصبحت

 سياستها تعزيز في العمومية السلطات بدأت هنا من .التضخم معدالت في مذهل ارتفاع إلى النقدي اإلصدار

 ملوازنتيا العجز لتقليص واسع نطاق على االقتصادية اإلصالحات في الشروع تم التسعينات مطلع ومع اإلصالحية

 تحديده أصبح والذي الصرف لسعر جديد نظام تطبيق في الشروع تم حيث املالية، السياسة في أكثر والتحكم

 بالتكفل الدولة التزام مع الخارجية والتجارة األسعار تحرير تم هذا إلى ضف والطلب، العرض لقوى  يخضع

 لسياستها الدولي الدعم على الجزائر حصلت قد .حدوثها واملتوقع السياسات هذه تطبيق عن الناجمة باآلثار

 ماي 30 في التثبيت اتفاق وهما العالمي والبنك الدولي النقد صندوق  مع اتفاقيتين إبرام تم حيث اإلصالحية،

 بدأ ثم ومن الخارجية للتجارة الدولة احتكار عن بالتوقف الجزائرية الحكومة تعهدت خالله من والذي 1989

 تحديد في والطلب العرض آليات على االعتماد

 االستقاللية منح إلى إضافة إداريا سعرها تحديد يتم التي املنتجات تقليص مع الصرف وسعر الفائدة أسعار

 بالنقد واملتعلق 10-90 القانون  إصدار إلى الجزائر عمدت السياق هذا وفي تجارية، بنوك لخمس القانونية

 رقم باألسعار املتعلق القانون  إصدار تم كذلك ،الجزائري  املصرفي الجهاز على تحوالت إحداث قصد والقرض

 اتخاذ في للمؤسسات الكاملة االستقاللية منح تم حيث االئتماني االستعداد اتفاق جاء ذلك وبعد ، 89-12

 بهدف املؤسسات تلك عجز تخفيض في الدولة تدخل تقليص تم ذلك عن فضال واملالية، اإلدارية القرارات

 .اقتصادي نمو إحداث قصد تفعيلها

 امالع القطاع بين التمييز إلغاء مع الدعم سياسات وتغيير األجور  نظام إصالح إطار في املتخذة لإلجراءات إضافة

 ومكنت السكن  لقطاع املباشر التمويل عن الدولة توقفت كذلك الفائدة، وأسعار القروض بخصوص والخاص

 2الخارجية التجارة في املشاركة من الخاص القطاع

 النهوض من تمكن لم أنها غير الهيكلي، التصحيح مجال في األولى الخطوات الذكر السابقة اإلجراءات تعد

 انــــــــــــــــــــــــــــــــك 1993 سنة ففي سالبة معدالت األخير هذا حقق وبذلك املستمر، االقتصادي النمو وتحقيق باالقتصاد

                                                                                                                                                                                     
1 - Nachida Bouzidi « Les réformes économiques en Algérie : ajustement structurel et nouveau rôle de l’Etat », revue algérienne   des sciences 

juridiques, économiques et politique, université d’Alger faculté de droit, N° 02, 2007, P : 5. 
 . 181:ص ، 2004 األول، العدد شلف، إفريقيا،جامعة شمال اقتصاديات مجلة ،الجزائر في االقتصادي واإلصالح التحرير سياسة علي، بطاهر- 2
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 % 8.7 نسبة امليزانية عجز بلغ كما( % 0.9-) فبلغ 1994 سنة في أما(% 2.1-) يساوي  االقتصادي النمو معدل 

 البترول أسعار انخفاض تواصل ومع دوالر، مليار 2 من أقل (1993-1986)الفترة خالل الصرف احتياط وكان

 تجاوز  قصد الدولي النقد صندوق  من ثانية مرة لالستدانة بالجزائر أدى ما هذا % 7.7 إلى التضخم معدل ارتفع

 ومن 1995 ماي غاية إلى 1994 أفريل في االئتماني االستعداد اتفاق تطبيق في الشروع مع االقتصادي الوضع هذا

 :مايلي االتفاق هذا أهداف بين

 سنويا؛ % 14 تتجاوز  ال حيث النقدية الكتلة نمو كبح مع الدينار قيمة وتعديل التضخم معدالت تخفيض -

 االقتصادي؛ النمو معدالت من والرفع تحريرها مع األسعار دعم إلغاء -

 ؛ لزراعيا بالقطاع االهتمام مع العمومية واألشغال البناء قطاع ترقية -

 البنوك؛ تمويل إعادة عند الفائدة أسعار ورفع امليزانية عجز تقليص -

 TVA املضافة القيمة على الرسم من كاإلعفاء النشاطات بعض في إعفاءات منح تم الجباية مجال بخصوص أما

 برنامج تطبيق في الجزائرية الحكومة شرعت ذلك وبعد الشركات؛ أرباح على الضريبة معدالت على تعديل  و إجراء

 من بذلك وتستفيد ، 1998 أفريل 1 غاية إلى 1995 مارس  31الفترة يغطي الذي املدى املتوسط الهيكلي التعديل

 لهذه سنتطرق  يلي وفيما مجاالت، عدة مست كلية اقتصادية سياسات تطبيق مقابل ديونها جدولة إعادة

 : مختصرة بصفة املجاالت

 خلالتدا نتيجة الفترة هذه ساد والذي الكبير امليزانية لعجز النقدي التمويل إللغاء تهدف :النقدية السياسة-1

 .التضخم معدالت في الزيادة لتجنب وهذا ،الجزائر في مالية سوق  غياب مع املركزي  والبنك العامة الخزينة بين

 الدينار الصرف سعر دعم بهدف الصرف إحتياط زيادة إلى إضافة M النقدية الكتلة معدل في التحكم بذلك فتم

 كما .املوازية السوق  في الصرف وأسعار االسمية الصرف أسعار بين الفرق  لتقليص تخفيضه تم والذي الجزائري 

 تسهيل إلى إضافة النقدية، السياسةت أدوا تحسين بغية 1994 سنة اإللزامي القانوني االحتياط إدخال تم

 . 1996 سنة املفتوحة السوق  عمليات

 تدهور  مع ينسجم ال كان االقتصادية اإلصالحات قبل للدينار اإلداري  التحديد إن :األجنبي الصرف إصالحات-2

 موازية سوق  ظهور  على ساعد كما للدولة، الخارجي الجاري  الحساب لعجز أدى مما للدينار، الداخلية القيمة

 االسمي الصرف بين لتوحيد تهدف الصرف لسعر بالنسبة املتخذة التثبيت برامج فان وبذلك األجنبية، للعمالت

 يهدف 1991 لعام التثبيت برنامج فكان والطلب، العرض لقوى  يخضع الصرف سعر يصبح حتى واملوازي 

 جعل أخرى  وبعبارة ،% 25 إلى املوازي  الصرف وسعر الرسمي الصرف سعر بين املوجودة الفجوة نسبة لتخفيض

 ةــــــــــــــــــــــــــــيمــــق في اضــــــــــــــــــانخف حدث 1994 سنة البرنامج تطبيق بداية وخالل ،جزائري  دينار 31 يعادل أمريكي دوالر 1

 : 1يلي كما الدينار

 من الرفع قصد األمريكي للدوالر بالنسبة الدينار قيمة من% 50 بنسبة 1994 أفريل في حصل :األول  االنخفاض

 .الخارجية التجارة تحرير شروط ضمن يعد والذي الخارجي التوازن  على والحصول   راتالصاد

 أشهر عدة وبعد ،جزائري  دينار 41 يعادل األمريكي دوالر 1 أصبح أين 1994 سبتمبر في حصل :الثاني االنخفاض

 تحرير نتيجة الدينار تحويل قابلية مع الهيكلي التعديل فترة خالل قيمتها من%  70 الوطنية العملة فقدت

                                                           
 . 190،189ص : ذكره، سبق مرجع ،الجزائر في االقتصادي واإلصالح التحرير سياسة علي، بطاهر 1
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 بالسعر الصعبة العملة استعمال املمكن من أصبح 1995 عام وفي .السنة هذه خالل اإلستيراد مدفوعات

 تم كما .السياحة لنفقات بالنسبة 1997 سنة اتخذ اإلجراء ونفس التعليم بالصحة، املتعلقة للنفقات الرسمي

 في الصعبة بالعملة صرف مكاتب بإقامة للسماح إضافة الصعبة، للعملة البنوك بين ما سوق  إنشاء 1996 سنة

 .األجنبي لالستثمار مالئم محيط توفير على الدينار تحويل عملية ساعدت هنا من ، 1996 ديسمبر

 دوترشي العامة اإلرادات لزيادة اإلجراءات من مجموعة الجزائرية الحكومة اعتمدت :املالية السياسة إصالح -3

 مكان العادية الجباية إحالل مع امليزانية عجز لتجنب السلع أسعار على الدعم رفع إلى إضافة العام، اإلنفاق

 .الوطني االقتصاد إنعاش بهدف املالية املنظومة على جذرية ضريبية إصالحات خالل من وهذا البترولية الجباية

 األسعار على الدعم ورفع الخارجية التجارة كتحرير الهيكلية اإلصالحات إطار في إجراءات عدة اتخذت كما

 السياق هذا وفي والبنوك، العمومية للمؤسسات واالقتصادية املالية االستقاللية تدعيم إلى إضافة الداخلية

 :التالية النقاط في اإلجراءات هذه تلخيص يمكن

 التي ةاإلداري األسعار األسعار، من نوعين بين فرق  باألسعار املتعلق 12-89 القانون  إن :الداخلية األسعار تحرير -

 والطلب، العرض قانون  خالل من تحدد حرة وأسعار للمواطن، الشرائية القدرة على للحفاظ الدولة تحددها

 قواعد وفق والخدمات السلع أسعار تحرير إلى يهدف والذي 1995 جانفي في 06-95 رقم األمر صدر ذلك وبعد

 والغذائية؛ الطاقوية املنتجات أسعار على الدعم رفع 1997 سنة نهاية في أما املنافسة،

 التحوالت ومواكبة الخارجية التجارة تحرير بهدف الجمروكية للتعريفات أقص ى حد ووضع تخفيض -

 الجديدة؛ االقتصادية

 لخدمة تحفيزه قصد للفالح أكبر أمان إعطاء بهدف ألصحابيها املؤممة األراض ي باسترجاع متعلق قانون  إصدار -

 االنتاجية؛ وتحسن األرض

 النمو معدالت ورفع االقتصادي النشاط لتحفيز تهدف كانت التي االقتصادية اإلصالحات هذه صاحبت

 معينة جبائية سياسة على اعتماد خالل من وهذا الجزائري  الجبائي النظام مست إصالحات االقتصادي

 :املوالي العنصر في إليها سنتطرق 

 الهيكلي التعديل برامج ضمن الجبائية السياسة :الثاني املطلب

 النقد صندوق  طرف من نامية دول  عشر في الجبائي اإلصالح تجربة رسة ا د تمت الهيكلي التعديل برنامج إطار في

 مشتركة قواعد صياغة تمت وبذلك جبائية، إصالحات إجراء تريد التي البلدان منها تستفيد كتجربة الدولي

 :النامية الدول  الضريبي لإلصالح

 إصالح يستدعي الشامل االقتصادي فالتصحيح االقتصادي، اإلصالح مع منسجم بشكل الجبائي النظام إصالح -

 .االقتصادي اإلصالح وتدابير يتماش ى جبائي

 الحيادية كاملردودية، خصائص من لها ملا االصالح برنامج ضمن ضروريا  راعنص املضافة القيمة ضريبة اعتبار -

 والشفافية؛

 البشري؛ بالعنصر االهتمام خالل من الجبائية االدارة تحسين -

 الضريبة فرض في استثناءات خالل من األهداف بين التناقض تجنب يتم حتى الضريبة أهداف في التوسع عدم -

 اإلصالح؛ عملية تعوق  مما
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 واالنظمة الجبائي النظام بين املوجودة العالقة باعتبار وخارجه، البلد داخل السائدة الظروف مراعاة  -

 الخارجية؛ أو منها الداخلية األخرى  االقتصادية

 النظام إلصالح الوطنية اللجنة قدمت حيث جبائية سياسة تطبيق في الشروع تم التوصيات هذه وباعتبار

 في االصالح هذا يهدف السابق، الفصل في فيه فصلنا كما 1992 سنة التطبيق حيز دخل مفصال  راتقري الجبائي

 :التالية األهداف تحقيق الى مجمله

 املؤسسات عن الضريبي الضغط وتخفيف اإلنتاجي االستثمار تشجيع خالل من االقتصادي النمو تحقيق -

 معدالتها؛ وارتفاع الضرائب تعدد على تعتمد جبائية سياسة عن الناجم االنتاجية

 التضخم في للتحكم الضريبة أداة باستعمال  رائيةالش القدرة حماية مع عادل بشكل املداخيل توزيع إعادة -

 الفترة؛ تلك في معدالته إلرتفاع  رانظ

 تشريعاته؛ في ومستقر بسيط ضريبي نظام إرساء مع الضريبية املصالح تنظيم و هيكلة إعادة -

 قــــــــــــــــــــــــــــــــــاطــــــمن بين التنمية جهود من لالستفادة جهوي  توازن  واحداث والسياسية االقتصادية الالمركزية تحقيق -

 الوطن؛ وجهات

 النسبية؛ الضريبة حساب على التصاعدية الضريبة استعمال في التوسع -

 للضريبة؛ للخاضعين التكلفية القدرة مراعات مع الجبائي الوعاء وتوسيع الجبائية اإلعفاءات من تقليل -

 املؤسسات؛ بين املنافسة من جو وخلق الخاص للقطاع حوافز توفير -

 ترولية؛الب الجباية مكان املحلية الجباية إحالل خالل من الدولة ميزانية تمويل في العادية الجباية على االعتماد -

 :التالية العناصر على يعتمد جبائي نظام على أسفرت الظرف هذا خالل املعتمدة الجبائية السياسة إن

 :املحلية للجماعات العائدة والضرلئب للدولة العائدة الضرائب بين الفصل-1

 الجماعات موارد تمييز والى جهة، من الحكم المركزية تعزيز الى ترمي جبائية سياسة ضمن يندرج الفصل هذا إن

 :مثل الدولة ميزانية لصالح ضرائب تخصيص تم وبذلك أخرى، جهة من املحلية التنمية في تستخدم والتي املحلية

 على والضرائب الخارجية التجارة على الضرائب الشركات، أرباح على الضريبة اإلجمالي، الدخل على الضريبة

 الدفع املنهي، النشاط على الرسم :مثل املحلية الجماعات لصالح أخرى  ضرائب تخصيص تم كما اإلنفاق،

 .التطهير ورسم العقاري  الرسم األمالك، على الضرائب ،الجزافي

 :البترولية والجباية العادية الجباية بين الفصل-2

 حيث باملحروقات، ارتباطه ومدى الجزائري  االقتصاد هشاشة عن 1986 لسنة النفط أسعار انهيار أزمة كشفت

 تثمارواالس العامة، امليزانية على مباشر تأثر لها كان والتي البترولية الجباية إرادات انخفاض املرحلة هذه شهدت

  مــــــــــــــــــالتضخ معدالت وارتفاع الخام الداخلي الناتج على املباشر والتأثير الداخلة، املديونية حجم وزيادة العمومي،

 1: ليـــــــــــي اـــيمــف توضيحها يمكن أسباب عدة نتيجة كان البترولية والجباية العادية الجباية بين الفصل إن .والبطالة

 بعد الكلي املستوى  على مالية توازنية اختالالت الجزائر عرفت :البترولية للجباية املباشر االنخفاض 2-1

 حيث األخرى، الصعبة بالعمالت باملقارنة األمريكي الدوالر قيمة وتدهور  للبترول، املرجعي السعر انخفاض

                                                           
 2008 شلف، جامعة الخامس، العدد إفريقيا شمال مجلة ، ''الجزائر في البترولية الجباية محل العادية الجباية إحالل عملية تقييم  ''عمور، سمير رزيق، كمال- 1

 . 322،321،ص:
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 دائم عجز إلى هذا أدى البترول، راتصاد من%  95 بنسبة تمول  كانت والتي الجزائرية الدولة مداخيل انخفضت

 .الضريبي وعائها في عادلة غير كانت سابقا املطبقة الجبائية السياسة أن يالحظ هنا من العامة، امليزانية في

 حيث ، راكياالشت النظام فلسفة الجزائر اعتمدت 1967 سنة من ابتداء :العمومي االستثمار حجم تدهور  2 - 2

 في وخاصة يتقلص  راتاالستثما حجم بدأ أين (1989-1985)الثاني الخماس ي املخطط مع 1986 سنة تزامنت

 11.7 إلى ثم 1986 سنة % 13.8 إلى 1985 سنة % 15.3 بنسبة العمومية واألشغال البناء وقطاع الصناعة قطاع

 .  1987سنة %

 حجم وتقلص الثمانينات منتصف في البترول أسعار انخفاض بسبب :الداخلية العمومية املديونية راكمت 3 - 2

 غطيةلت الكلية املوارد كفاية عدم في هذا تمثل ، زاعج للدولة العامة امليزانية عرفت البترولية الجباية إيرادات

 امليزانية عجز ارتفاع وأمام ، *التضخمي للتمويل اللجوء إلى بالجزائر أدت األسباب هذه الوطنية، الحاجيات

 الخزينة أصبحت هنا من أخرى، جهة من العمومي القطاع منه يعاني الذي املالي والعجز جهة، من العامة

 أدى ما هذا العجز، لتمويل االدخار تعبئة على اعتمادها من أكثر املصرفي الجهاز تسبيقات على تعتمد العمومية

 لوسائل املكثف الخلق على ركزت التي السياسة هذه النقدية، والسياسة املالية السياسة بين التناسق عدم إلى

 :تمويل قصد الدفع

 املركزي؛ البنك خاصة املصرفي للجهاز  زايداملت اللجوء إلى تؤدي التي العمومية الخزينة كشوفات -

 املركزي؛ البنك لدى اآللي للخصم والقابلة األجل املتوسطة القروض طريق عن العموميةرات  االستثما من جزء -

 ( .2018-1970خالل فترة )و الجبائي تقييم الوضع اإلقتصادي  :الثالث املبحث

 سنركز لذا لها، املسطرة لألهداف السياسة هذه تحقيق مدى على االقتصادي اإلصالح سياسة تقييم في سنعتمد

 مع ،التعليم كالصحة، االجتماعية الجوانب إلى إضافة الكلية، املالية التوازنات على رامجالب هذه تطبيق آثار على

 .االقتصادي النمو على رامجالب هذه أثر و  البطالة مشكلة على التركيز

 املؤشرات على التأثير بغية االقتصادي اإلصالح  رامجب خالل من ضخمة مبالغ أنفقت الدولة أن املالحظ من

 راءةلق راتاملؤش لبعض التطرق  سيتم وعليه االقتصادية، التنمية أهداف لتحقيق الكلية واالقتصادية املالية

 .االقتصادي اإلصالح برامج تطبيق جراء من الحاصلة راتالتغي

 . الخارجية املديونية مؤشر تطور  املطلب األول :

 د،ــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــب ألي االقتصادي اإلستقرار مدى تعكس والتي االقتصادية املؤشرات  أهم من الخارجية الديون  نسبة إن

 ةـــــــــــــــــــنـــــس طــالنف أسعار انخفاض ةأزم بعد خاصة الخارجية، بالديون  مثقلة كانت النامية البلدان كباقي فالجزائر

 خالل حادة أزمة الجزائر عرفت وعليه مستحقاته، تسديد إمكانية يفقد االقتصاد جعل الذي الش يء ،1 1986

 خطط دون  من البناء مرحلة خالل هامة مالية موارد على اعتمد الذي الوطني االقتصاد ضعف بسبب العقد هذا

 على اقتصادها تمويل في تعتمد دولة أي على املفترض من فنظريا وقتها، في بمستحقاته للوفاء وحكيمة مدروسة

                                                           
 .العامة امليزانية لتمويل املركزي  البنك طرف من النقدي اإلصدار في يتمثل التضخمي التمويل*

 . 189ص :  ، 2015 ، الجزائر جامعة االقتصادية، العلوم في راهدكتو  أطروحة ،" 2012-1989في الجزائر  املستديم االقتصادي النمو على املالية السياسة أثر  "أحمد، ضيف-1
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 الربحية، :وهي التمويل هذا استخدام كفاءة تضمن أساسية شروط أربعة تحقيق تراعي  أن الخارجية القروض

 . 1 السيولة املالئمة، املرونة،

 مليار 1,4 من ازدادت حيث ،  1994-1967الفترة خالل واضحا  اتزايد شهدت للجزائر الخارجية املديونية إن

 التي الفترات أكبر من الفترة هذه تعد مرة، 19 من أكثر تضاعفت أنها أي 1994 دوالر مليار 27 إلى 1967 عام دوالر

 دوالر مليار 17,4 إلى  1973 سنة دوالر مليار 2,9 من ارتفعت حيث ،كبيرا تزايدا الخارجية املديونية فيها شهدت

 سريعا تزايدا األخرى  هي عرفت فقد الدين لخدمة بالنسبة أما .  2مرات 6 بمقدار تضاعفت أنها أي ، 1979 عام

 . 3 1994 عام دوالر مليار 9,5 إلى ثم ، 1979 سنة دوالر مليار 3,2 إلى لتصل 1972 سنة دوالر مليار 0,189 من

 من تعاني أغلبها ألن للنفط املنتجة النامية للدول  األزمة حدة زيادة إلى أدى 1985 لعام النفط أسعار انخفاض إن

 في انخفاض كل أن يترجم ما هذا ، 1986 عام للبرميل دوالر 17,5 البترول سعر بلغ فقد ضخمة، خارجية ديون 

 هذه ، 4 الجزائر في النفطية في اإليرادات دوالر مليون  500 ب تقدر خسارة يعني دوالر 1 بمقدار النفط أسعار

 .ديونها دفع تأجيل طلب منها وتستوجب للدولة العامة امليزانية على تؤثر الخسارة

 أنه الواضح من وأصبح النفط، أسعار تدهور  استمرار بسبب التسعينات سنوات خالل صعوبة األوضاع دتاز 

 إقراض معدالت مقابل الديون  جدولة بإعادة القيام لغرض ولندن باريس نادي أبواب طرق  سوى  هناك ليس

 والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك الدولي، النقد صندوق  الدولية املالية املؤسسات تفرضها إصالح و برامج مرتفعة،

 .5اديونه جدولة إعادة الجزائر  باشرت 1994 سنة بحلول  وفعال

 :الجدولة إعادة عملية 1 -

 للطرف أطول  سداد تراتف على الدين قيمة بتقسيم الدائن الطرف يقوم أن الديون  جدولة إعادة بعملية يقصد

 الواقع في أنها غير الدفع، شروط تسهيل تتضمن بسيطة العملية هذه أن األولى الوهلة في يوحي ما هذا املدين،

 يراها التي اإلصالحات من مجموعة تنفيذ على مسبق اتفاق حدوث الدائن الطرف يشترط ما وغالبا معقدة

 صندوق  مع التسهيل اتفاق على املوافقة وبعد 1995 جويلية وفي .ديونه جدولة إعادة على املوافقة قبل مناسبة

 الدين استحقاق آجال لقصر نظر الجدولة العادة إضافي اتفاق إلى التوصل تم ، 1995 ماي في الدولي النقد

  ىــــــــــــــــــــــلــــــع ةـــــــقـــــــــــمواف الجزائر تلقت حيث الديون، أرصدة ملعظم هيكلة إعادة ةبمثاب الجدولة إعادة كانت ،الجزائري 

 على االتفاق نص حيث سنوات، ثالثة مدى على السداد املستحقة القروض أصل على الديون  عبء تخفيف

 وصـــــــــــــــــــــــــــــصــــــخب دوليـــــال دــنقـــــــال صندوق  مع التفاقياتها الجزائر تراماح شرط ، 1998 عام حتى األحكام بهذه العمل

  6 .اإلصالحات

                                                           
 ، 12 العدد البشرية، والتنمية االقتصاد مجلة ،  "الخارجية للديون  املسبق التسديد إلى االستدانة شبح من الجزائري  االقتصاد  "يمينة، كواحلة - 1

 . 263ص : ، 2015 البليدة، جامعة
 . 96ص :  ، 1999 قسنطينة، جامعة ، 12 العدد االنسانية، العلوم مجلة ، "وأثارها أسبابها للجزائر الخارجية املديونية أزمة  "بوجعدار، الهاشمي- 2
 . 97نفسه، ص: مرجع بوجعدار، الهاشمي- 3

 . 147  :ص ، 2005 شلف، جامعة ، 3 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة ، "النامية للدول  الخارجية املديونية أزمة نشأة أسباب  "آمال، قحايرية - 4

 
 246ص: ،نفسه مرجع يمينة، كواحلة - 5
 . 266،265ص:ذكره، سبق مرجع يمينة، كواحلة- 6



 في الجزائر  وأثرها على النمو اإلقتصادي االقتصادي واإلصالح الجبائية سياسةلالفصل الثالث:ا

 

 
79 

        منها نذكر املديونية، حجم تطور  تقدير من تمكننا مؤشرات عدة توجد :املديونية حجم تطور  مؤشرات1-1

 : 1 يلي ما

 من الدين خدمات تسديد في الدولة قدرة مدى عن املؤشر هذا يعبر :راتالصاد إجمالي إلى الدين خدمة نسبة -

 من الدين خدمات تسديد على القدرة زادت كلما صغيرة املؤشر هذا نسبة كانت كلما حيث ،رات  الصاد خالل

 صعوبة يترجم ما هذا 1989 سنة %  69,1 إلى الجزائر في النسبة هذه بلغت فقد وبذلك فقط، راتالصاد إيرادات

 %  1,08 إلى ليصل النفط، أسعار انخفاض بسبب راتالصاد إيرادات انخفاض نتيجة الفترة هذه في التسديد

 .البالد راتصاد من عائد أكبر تمثل والتي املحروقات أسعار ارتفاع نتيجة 2012 سنة

 يدالتسد على القدرة كانت صغير املؤشر هذا كان كلما أنه حيث :راتالصاد إجمالي إلى الخارجية الديون  نسبة -

   % 7.1إلى  لتنخفض   1989 سنة %  268,7 النسبة هذه بلغت إذ صحيح، والعكس كبيرةرات  الصاد خالل من

 .للمديونية املسبق التسديد بفضل هذا 2012 سنة

 من الخارجية الديون  تسديد على القدرة املؤشر هذا يعكس :الخام الداخلي الناتج إلى الخارجية الديون  نسبة -

 صحيح، والعكس كبيرة التسديد على القدرة كانت صغير املؤشر هذا كان فكلما الخام، الداخلي الناتج خالل

 2018سنة  % 1.06إلى نسبة  نخفض،لت 2011  سنة %  3,34 إلى 1989 سنة %  50,7 من نسبته انخفضت حيث

. 

 كلما بحيث السابقة املؤشرات عكس املؤشر هذا :الخارجية الديون  إجمالي إلى الدولية االحتياطات نسبة -

 سنة % 11.32 من نسبته تغيرت فقد وبذلك صحيح، والعكس كبيرة التسديد إمكانية كانت كلما نسبته ارتفعت

 تسديد على صعبة وعمالت ذهب من الدولة إحتياطات قدرة يعكس ما وهذا 2012 سنة %  3554,33 إلى 1989

 .الخارجية الديون 

 غير املديونية هذه كانت إذا خاصة االقتصادي اإلصالح برامج دون  تحول  التي األسباب أشد من املديونية تعد

-2001 مرحلة خالل الخارجية املديونية لتطور  سنتطرق  املنطق هذا من الخام، الداخلي الناتج تطور  مع متكافئة

 .التالي الجدول  خالل من 2018

 

 

 

 

 

 

 

 أمريكي دوالر مليار :الوحدة              . (2018-2001ة )الفتر  خالل الخارجية املديونية تطور : (III-7) رقم جدول 
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات 

 2.48 3.3 3.9 4.4 4.8 5.3 5.1 16.5 21.4 23.2 22.5 22.3ديون طويلة 

                                                                                                                                                                                     
 
 . 190ص: ذكره، سبق مرجع أحمد، ضيف- 1
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 ومتوسطة األجل

ديون قصيرة 

 األجل

0.26 0.10 0.15 0.41 0.71 0.55 0.51 1.08 1.33 1.78 1.14 1.20 

 3.69 4.44 5.68 5.73 5.88 5.81 5.65 17.21 21.81 23.35 22.6 22.56 املجموع 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات

ديون طويلة 

 ومتوسطة األجل
2.06 1.76 1.19 1.86 1.89 0.70 

ديون قصيرة 

 األجل
1.32 1.97 1.82 1.98  2.09 1.10 

 1.80 3.98 3.84 3.02 3.73 3.39 املجموع

 Banque d’Algérie, des Rapports Annuels de 2003 à 2018, « encours et structure de :التاليةاملعطيات إنطالقا من من إعداد الطالبان  املصدر:

la dette extérieure » www.bank-of-algeria.dz, consulté le 08/03/2018 

 الديون  حجم لتقليص تراتيجيةإس وضعت الجزائر ، 1998 و 1994 سنة بين الخارجية الديون  جدولة إعادة بعد

 النفط، أسعار ارتفاع نتيجة حققتها التي املالية الوفرة بعد وهذا املسبق، الدفع خالل من 2000 سنة الخارجية

 5,65 إلى ليصل دوالر مليار 21,81 من 2004 سنة الخارجية الديون  مبلغ تغير أعاله الجدول  خالل من يالحظ إذ

 هذه حجم تقليص استمر ثم ،ردوال  مليار 16,16 بمبلغ الخارجية الديون  حجم تقلص أي 2006 سنة دوالر مليار

 الحكومة أبرمتها التي اتفاقيتين بعد وهذا استحقاقها، تاريخ قبل للديون  املسبق الدفع اتيجيةر إست بفضل الديون 

 هذا للديون  أخرى  تصفية أجل من لندن نادي مع فكانت الثانية أما 2006 ماي في باريس نادي مع األولى الجزائرية

 ثم دوالر، مليار 4,44 إلى وصل منخفض ديون  مبلغ 2011 سنة سجلت وبذلك ، 1 السنة نفس من سبتمبر في

 مبلغ 2016 سنة من األول  الفصل في بعدها ليحقق ، 2015 سنة دوالر مليار 3,02 بلغت قيمة أدنى إلى انخفض

 املديونية عبء لتخفيض املبذولة الجهود هذه إن 2018مليار دوالر سنة  1.8ثم إنخفض إلى   .دوالر مليار 3,03

 السنوات، هذه خالل العاملية املالية األزمة رغم الجزائري  لالقتصاد املالية الصحة تحسن على دليل الخارجية

 3.96نحو   العامة امليزانية في عجز وتسجيل 2018 سنة النفط أسعار انخفاض مع األخيرة ونة اآل وفي أنه غير

 بدأت ، مليار دوالر 8.53،حينما بلغت قيمته  2017عن الفترة ذاتها من   56.71منخفضا بنسبة  دوالر مليار

 نالبنزي على الدعم رفع ،الضرائب من املزيد فرض خالل من انكماشية جبائية سياسة تعتمد الجزائرية الحكومة

  لـــــــــــــــــــكام بتغطية تسمح ال الترقيعية السياسة هذه أن إال العجز تغطية قصد واملاء الكهرباء تعريفة رفع واملازوت،

 ذا ما أدىــــــــــز وهــــــــجـــــالع ذاــــــــــــــــــــه ةــــــــلتغطي جديد من لالستدانة الجزائرية بالحكومة سيدفع مما 2018 لسنة العجز

خيرة داث األ ،إال أن األح بدال من اإلستدانة خارجيا 2018بالحكومة الذهاب إلى التمويل الغير التقليدي في موازنة 

 . 2020،2019أدى بالحكومة الحالية إلى التخلي عن التمويل غير التقليدي في موازنة التي جرت في الجزائر 

 للجزائر . األجنبي الصرف احتياط تطور :  الثانياملطلب 

                                                           
1- Rapport annuel la banque d’Algérie, « renforcement de la soutenabilité de la dette extérieure », www.bank-of-algeria.dz, consulté le 08/03/2018.  
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 هذه ، 2000 سنة نهاية في دوالر مليار 11,9 مقابل في دوالر مليار 17,9 األجنبي الصرف احتياط بلغ 2001 سنة في

 في األجنبي الصرف احتياط استمر كما ، 1للصرف البنوك بين ما سوق  توازن  دعمت الصرف احتياط في الزيادة

 20 بفارق  ارتفع أنه أي دوالر مليار 43,1 إلى 2004  سنة ليصل دوالر مليار 23,1 مبلغ 2002 سنة حقق حيث تزايد

 إلى تغير ثم دوالر مليار 56,2 ب األجنبي الصرف احتياط قدر فقد 2005 سنة في أما سنتين، ظرف في دوالر مليار

 لحجم القياس ي التطور  هذا يعود .20092 سنة دوالر مليار 147,2 و ، 2007 سنة دوالر مليار 110,2 مستوى 

 أقص ى االحتياطات هذه حققت حيث األجنبية راتواالستثما املحروقات، راتصادإيرادات  ارتفاع إلى االحتياطات

 مليار 113,3 و 2014 سنة دوالر مليار 179,9 إلى بعدها لتنخفض ، دوالر مليار 194 بلغت أين 2013 سنة قيمة

 االنخفاض هذا  2018مليار دوالر سنة  79.88و  2017مليار دوالر سنة  97.33و ، 2016 سنة نهاية في دوالر

 من البترول سعر تغير حيث العاملية السوق  في أسعرها انخفاض عن الناتج املحروقات إيرادات  في بتراجع  مرتبط

 دوالر 49 إلى 2016 أكتوبر شهر في ليصل 2015 سنة للبرميل دوالر 52,7 إلى 2014 سنة للبرميل دوالر 100

  بذلك مسببا3 2018دوالر للبرميل سنة  57.4إلى  و 2017دوالر للبرميل سنة  55.10إلى  رتفع مرة أخرى لي،  للبرميل

 التوالي على ،2018،2017،2016،2015،2014،2013 السنوات خالل بلغت والتي املحروقاتتراجع إيرادات 

مليار 33.63مليار دوالر، 32.31، مليار دوالر 27.92، مليار دوالر33.08 دوالر، مليار58.36 دوالر، مليار63.66

 اختالل إلى أدى مما العرض زيادة هو الرئيس ي السبب أن غير أسباب عدة إلى يرجع االنخفاض هذا أن كما .4دوالر

 البيان خالل من توضيحه يمكن ما هذا  ،إلى حد الساعة   2015 سنة منذ للبترول العاملية السوق  في التوازن 

 :التالي

 

 

 
 

 

 

 

 

 ( .2018-1999) الفترة خالل للجزائر األجنبي الصرف احتياط تغير :  (III-1)رقم الشكل

                                                           
1 - Yamna Achour Tani, « Analyse de la politique économique algérienne », op-cit, p : 55. 

2 Emploi, salaires, inflation et réserves de change en Algérie, 2001/2015 Perspectives face auxMEBTOUL, «  Pr.Abderrahmane - 

tensions budgétaires », journal le MAGHREB quotidien de l’économie, le 01/12/2016. 

3- www.http://prixdubaril.com/comprendre-petrole-cours-industrie.html, consulté le 16/11/2016 à 10 H 05.  
4 - Bulletin Statistique trimestrielle, banque d’Algérie, « exportation des hydrocarbures » N°34 Juin 2018, p: 15. 
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         La Banque d’Algérie, des Rapports Annuels de 2003 à 2018, « bulletins التالية:                      املعطيات إنطالقا من من إعداد الطالبان  املصدر :

 statistiques, la balance des paiements », www.bank-of-algeria.dz, consulté le 08/03/2018. 

 . العمومية امليزانية وضعية تطور  : الثالثاملطلب 

 حسنت مرتفعة األسعار كانت كلما لذا العاملية، السوق  في النفط أسعار بتقلبات الجزائر في العامة امليزانية تتأثر

 بحوالي تقدر امليزانية إيرادات مجمل من البترولية الجباية حصة أن ذلك صحيح، والعكس امليزانية هذه مؤشرات

 ألسعار املباشر األثر عن فضالل النفط، أسعار انخفاض حالة في العامة امليزانية توازن  على يؤثر ما هذا %   60

 مجمل خالل من الواردات تقليص عن الناجم امليزانية على املباشر غير األثر اعتبار يجب امليزانية على النفط

 .1الواردات على املفروضة الرسوم

 نسبة 1999 سنة العامة النفقات فاتورة بلغت حيث التسيير، ونفقات التجهيز لنفقات ميزانيتها الدولة خصصت

 دون  املستوى  هذا إن ، 2005 لسنة الخام الداخلي الناتج من %  6,5 مقابل في الخام الداخلي الناتج من  %   8,6  

 من % 10.5  نسبة تخصص والتي (MENA ) إفريقيا وشمال األوسط الشرق  بدول  مقارنة اإلنفاق من املتوسط

 وأسيا الشرقية أوروبا في االنتقالية االقتصاديات ذات الدول  من قريبة فهي وبذلك الخام، الداخلي الناتج

  يمكن ،2تسيير ونفقات تجهيز نفقات شكل في الخام الداخلي الناتج من % 7 يعادل إنفاق تخصص والتي الوسطى

 : التالي الشكل في توضيحها

 . (2018-2000) الفترة خالل العمومية امليزانية وضعية تطور  : (III-2)رقم الشكل

                                                           
 العلوم في راهدكتو  أطروحة" ، 1990 سنة منذ االقتصادية اإلصالحات ظل في الجزائر في امليزانية لسياسة نقدية تحليلية راسةد  "منه، خالد- 1

 .   176،175ص : ، 2015 ، - 3 - الجزائر جامعة االقتصادية،

 
2 - Yamna Achour Tani, « Analyse de la politique économique algérienne », op-cit, p : 41. 
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 .Ministère des Finances, principaux indicateurs de l’économie de 2000 à 2018التالية:املعطيات إنطالقا من من إعداد الطالبان  املصدر :

 2018 غاية إلى 2000 سنة منذ التسيير نفقات من مهمة حصص الدولة خصصت:التسيير نفقات تطور  1 -

 2015 سنة دج مليار  4617.00 إلى لتصل دج مليار 856,2 قيمة 2000 سنة فبلغت مستمر، تزايدا سجلت حيث

 سنة الخام الداخلي الناتج إلى التسيير نفقات نسبة بذلك وكانت  ، 2018مليار دج سنة  4584.50،ثم بلغت 

 الخام الداخلي الناتج إلى نسبة أعلى حققت كما ، %24,27 نسبة 2002 سنة لتسجل %  20,76 تساوي   2000

 1673.90يساوي  اإلنفاق مبلغ كان أين 2007 سنة فكانت % 16,46 نسبة أقل أما % 29,67  بنسبة 2012 سنة

إلى نسبة  2018لينخفض سنة  % 27.64نسبة  2015سنة  الخام الداخلي الناتجكما حقق أيضا  .دج مليار

21.94 %1. 

 وهذا التسيير نفقات كلفة من أقل التجهيز نفقات كلفة أن الشكل خالل من يتضح :التجهيز نفقات تطور -2

 مبلغ أكبر إلى لتصل 2000 سنة دج مليار 321,9 قيمة بأقل انطلقت حيث االقتصادي اإلصالح راتفت خالل

 أين 2009 سنة فكانت الخام الداخلي الناتج إلى نسبة كأكبر أما دج، مليار 4043.30 يعادل ما 2018 سنة إنفاق

 . 2018سنة  % 19.35و   2014 سنة% 14,06 و 2013 سنة% 11,74 مقابل في% 19,52 نسبة بلغت

  9,4 يعادل ما أي دج مليار 349.46 قيمة 2000 لسنة العادية الجباية إيرادات بلغت :العادية الجباية إيرادات-3

 لدعم التكميلي برنامج بداية خالل أي دج مليار640.72 إلى 2005 سنة بذلك لتتغير الخام، الداخلي الناتج من%

 العادية الجباية في الزيادة هذه إن ، 2000 بسنة مقارنة% 78,15 ب تقدر زيادة بنسبة وهذا االقتصادي النمو

 عمل آليات وتحديث الجبائي الوعاء توسعة خالل من الدولة طرف من املعتمدة الجبائي اإلصالح لسياسة نتيجة

 بلغت أين 2018 سنة كان العادية الجباية إليرادات مبلغ أكبر أن الشكل خالل من نالحظ كما الجبائية، اإلدارة

                                                           
1 - Ministère des Finances « rapport de prèsentation du projet de la loi de finance pour 2018 ,p 44. 
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 من نسبة أكبر أن غير من نفس السنة . الخام الداخلي الناتج من % 9.85 نسبة يعادل ما أي دج مليار 3033.00

 من% 12,85 حققت أي 2013 سنة كانت السنة لنفس الخام الداخلي للناتج بالنسبة العادية الجباية إيرادات

 .الخام الداخلي الناتج

 

 العمومية، الخزينة مداخيل من مهمة حصة البترولية الجباية إيرادات تمثل :البترولية الجباية إيرادات -4

 سنة دج مليار 1485,76 إلى 2000 سنة دج مليار 1173.20 من تغيرت أنها أعاله الشكل خالل من نالحظ حيث

 عن  ناجمة الزيادة هذه النمو، لدعم التكميلي برنامج بداية في وهذا%  27,03 تعادل زيادة بنسبة أي 2004

 تزايدا بعدها لتسجل دوالر، 38,5 البرميل سعر 2004 سنة بلغ حيث العاملية السوق  في البترول أسعار رتفاعإ

 بعدها لتنخفض للبرميل، دوالر 99,9 البترول سعر بلغ أين 2008 سنة دج مليار 2711.90 بلغت حيث مستمرا

 إيرادات حققت كما الخام، الداخلي الناتج من %23,35  نسبة بذلك مسجل 2009 سنة دج مليار 1927.00 إلى

 سنة في أما الخام، الداخلي الناتج من %  25,15 بنسبة أي دج مليار1519.00 بمبلغ 2012 البترولية الجباية

 مساهمة بنسبة  2018مليار دج سنة  2776.20لتترتفع بشكل طفيف إلى دج مليار 2127.00 إلى تراجعت 2017

 املزدوج األثر عن ناجم البترولية الجباية إيرادات في التذبذبات هذه إن . %  26.18 بلغت الخام الداخلي الناتج في

 يقابل دوالر 1 أصبح حيث األمريكي بالدوالر مقارنة الدينار قيمة وتغير املحروقاترات  صاد حجم في للتغير

  2في موارد امليزانية % 55من  أكثر بمستوى  تساهم البترولية الجباية حصة أن العلم ،مع1 2016 سنة دج107,44

 

 . التجاري  امليزان وضعية تطور  : الرابعاملطلب 

 على الحصول  هي الثمنينات أواخر في الجزائر باشرتها التي االقتصادي اإلصالح سياسة أهداف بين من إن

 العالمي، االقتصاد على االنفتاح مع السوق  اقتصاد نظام إتباع على وعزمها للتجارة، العاملية املنظمة في العضوية

 إنشاء تم ثم ، 1987 أفريل 30 في ذلك وكان الغات في التعاقد لطلب تقديمها منذ االنضمام خطوات بدأت حيث

 محاولة خضم وفي  .3 1995 جانفي  30في للتجارة العاملية املنظمة إلى التعاقد ملف بتحويل تتكفل مشتركة لجنة

 االقتصاد أن الخارجية التجارة نمو يبين إذ متسرع، جاء والذي للتجارة العاملية للمنظمة االنضمام الجزائر

 ضمن باملعالجة مشمول  غير والغازية البترولية املنتجات سوق  أن إال النفط، بإنتاج مرهون  ريعي الجزائري 

  إن. 4  ةــــــــــمـــــنظــامل لهذه االنضمام تتيحها زاتامتيا بأي تتمتع ال الجزائر راتصاد يجعل الذي األمر OMC اتفاقيات

 اتر ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص بين الفرق  توضيح خالل من 2018-2000 الفترة خالل التجاري  امليزان وضعية يبين التالي الشكل

  اقاإلنف وزيادة الواردات لتحديد املحروقات راتصاد على األولى بالدرجة التجاري  امليزان يعتمد حيث والواردات،

 التالي : الشكل يوضحه ما هذا العام،

 ( . 2018-2000) الفترة خالل التجاري  امليزان رصيد تغير : (III-3)رقم الشكل

                                                           
1 - Bulletin Statistique trimestrielle, banque d’Algérie, « taux de change » N°34 Juin 2016, p: 20. 
2 - Yamna Achour Tani, « Analyse de la politique économique algérienne », op-cit, p : 45. 

 . 74:ص ، 2004 ورقلة، جامعة ، 03 العدد  الباحث، مجلة "و العراقيل األهداف للتجارة العاملية املنضمة إلى الجزائر انضمام  "محمد، متناوي  عدون، دادي ناصر- 3
 . 89:ص ، 2005 شلف، جامعة ،  02 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة ،"الجزائري  االقتصاد على التجاري  االنفتاح أثر  "خديجة، خالدي- 4
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 :التاليةاملعطيات إنطالقا من من إعداد الطالبان  املصدر :

Bulletin Statistique trimestrielle de 2000 à 2016, banque d’Algérie, « exportations et importations » 

 2008 غاية إلى 2000 الفترة خالل رامستم فائضا حقق التجاري  امليزان رصيد أن أعاله الشكل خالل من يتضح

 بسببرات  الصاد زيادة إلى التجاري  امليزان في الفائض هذا يرجع دوالر مليار 40,59 ب تقدر قيمة أعلى بلغ أين

 36,3 ب معدل أعلى بلغت أين الواردات في مستمر نمو راتالصاد في االرتفاع هذا تبع املحروقات، أسعار ارتفاع

 خالل العمومي االستثمار برامج إنهاء لضرورة ، 1التجهيز مواد إستيراد في الكبير التوسع بسبب هذا 2008 سنة %

 دوالر مليار 7,78 إلى ليصل التجاري  امليزان رصيد في املفاجئ انخفاض نالحظ 2009 عام بحلول  أما املرحلة، هذه

 دوالر مليار 37,4 بلغت أين الواردات قيمة وزيادة دوالر مليار 45,19 بلغت والتي راتالصاد حجم في لتراجع نتيجة

 ليسجل راتالصاد زيادة بسبب دوالر مليار 25,96 بلغ أين 2011 سنة التجاري  امليزان رصيد أخرى  مرة ليرتفع ثم

وات سن ليسجل دوالر، مليار 0,45 بقيمة 2014 سنة التجاري  امليزان رصيد في كفائض قيمة أدنى بعدها

مليار  19.00، دوالر مليار 18.60 بقيمةعلى التوالي  التجاري  امليزان رصيد في عجز،2018،2017،2016،2015

 على األولى بالدرجة تعتمد والتي  راتالصاد حجم في انخفاض بسبب مليار دوالر  10مليار دوالر، 13.7دوالر،

 البقوليات، التمور، من املواد بعض تتعدى ال محدودة جد تظل املحروقات خارج راتالصاد ألن املحروقات،

 .ضعيفة بنسبة والحديد الفوسفات

 . البطالة معدالت تطور  : الخامساملطلب 

 البطالة مشكلة راسة د خالل من 2018-2000 الفترة هذه في االقتصادي اإلصالح برامج أثر تحديد يمكن

 ظاهرة تعبر العمل، فرص خلق في ساهمت التي والقطاعات البطالة معدالت تطور  إلى بالتطرق  وذلك والتشغيل،

                                                           
 . 10: ص " 2009،  2008 لسنة الجزائري  واالجتماعي االقتصادي الوضع حول  تقرير  "واالجتماعي، االقتصادي الوطني املجلس- 1
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 من شريحة تكون  حيث اإلنتاج، وسوق  العمل سوق  بين التفاوت في تتجسد والتي الناقصة العمالة عن البطالة

 : التالي الشكل خالل من البطالة معدالت تغير توضيح يمكن . 1عمل فرص يجدون  ال العمل على القادرين األفراد

 ( . 2018-2000الجزائر) في البطالة معدالت تطور  : (III-4) رقم الشكل

 

  :التاليةاملعطيات إنطالقا من املصدر: من إعداد الطالبان 

www.ons.dz emploi et chômage de 2000 à 2018.    

 تتراجع أخذت ثم %  29,5 بمعدل 2000 سنة قيمة أعلى بلغت البطالة نسبة أن يتضح أعاله الشكل خالل من

 تم حيث ،% 10 بمعدل 2011 و 2010 سنتي نسبة أدنى إلى كذلك لتنخفض % 15,3   نسبة 2005 سنة لتصل

 عامل مليون  1,84 إلى ليصل العدد هذا إرتفع 2008 سنة في أما عامل مليون  1,18 يقارب ما 2000 سنة توظيف

 قطاع مكن كما . 2الفالحية للتنمية الوطني لبرنامج اإليجابية اآلثار إلى يرجع التحسن هذا الفالحي القطاع في

 ، 2010 سنة عامل مليون  5,377 و 2000 سنة عامل مليون  2,514 حوالي توظيف من العمومية واألشغال البناء

  رـــــــــــــــيـــــــوغ ةـــــــــــــؤقتـــــــم الفرص هذه تبقى االقتصادي اإلنعاش سياسة إطار في جاءت التي التشغيل فرص من وبالرغم

 لعدد يرجع العمومية واألشغال البناء قطاع أما املناخية بالظروف مرتبط الفالحي القطاع أن ذلك دائمة،

مليون  11.048واملقدر عددهم ب  فقد بلغ إجمالي العمال 2018أما في سنة .  3الدولة طرف من املقترحة املشاريع

(،كما أن القطاع العام يستوعب  % 17.90مليون امرأة ) 1.975( و  % 82.10مليون رجل ) 9.073عامل منها 

                                                           
 البيض، الجامعي املركز ،  03 العدد واملجال، اإلنسان مجلة ،"الذكية البطالة وهاجس العمل وهم بين الجزائرية الجامعات خريجو  "وليد، بيبي -  1

 . 79:ص ، 2016
 . 227: ص ، 2010 قسنطينة، جامعة ،  06 العدد املجتمع، إقتصاد مجلة "الجزائر حالة دراسة واالحتواء التحدي بين البطالة  "بوحفص، حاكمي - 2
 . 108،ص :  2013بسكرة، جامعة ، 26 العدد االنسانية، العلوم مجلة "املحققة والنتائج املنشودة األهداف بين التنمية برامج  "فوزية، خلوط- 3
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مليون  6.95من السكان املشتغلين ، أما القطاع الخاص فهو يستوعب حوالي  % 37مليون عامل أي  4.09حوالي 

 لجزائر .من إجمالي العمال في ا % 63عامل أي 

بسبب نقص عدد مناصب   2017سنة  % 11.70مقابل   2018سنة  %11.10نسبة البطالة في الجزائر  بلغت

 الشغل في السنوات األخيرة جراء األزمة اإلقتصادية .

  . والتعليمي الصحي املستوى  : السادساملطلب 

 إيجابي تقدم حدوث إلى البيانات تشير إذ أطواره، بمختلف التعليم تعزيز هو التنموية البرامج أهداف بين من إن

 في أما الثانوية، املرحلة في هذا %60.80حوالي 1990 سنة كان بعدما 2018 سنة  % 98.5* إجمالي قيد بمعدل

 سنة أصبح  % 12 حدود في 1990 سنة كان بعدما ارتفاع حقق اإلجمالي القيد معدل أن نالحظ الجامعية املرحلة

 فوق  فما سنة 15 من أعمارهم تتراوح الذين للسكان التمدرس سنوات متوسط مؤشر أما ،% 30.8 يساوي  2018

 قطاع بخصوص أما.1 2009  سنة خالل %   6.8 إلى 2000 سنة في % 5.37 من انتقل حيث ملحوظا راتطو  حقق

 حيث وتحسينها، الصحية الرعاية خدمات توسيع أجل من الدولة قبل من املكثفة املجهودات فإن الصحة

 172 إلنجاز خصصت دج مليار 619 قدره مالي غالف من الخماس ي التنمية برنامج ضمن الصحة قطاع استفاد

 مؤسسة 70 من وأكثر طبي الشبه للتكوين مدرسة 17 و عالج قاعة 100الخدمات، متعددة عيادة 377 مستشفى

 الخام الداخلي الناتج إلى الصحية الرعاية على اإلنفاق نسبة إن .  2الخاصة االحتياجات ذوي  لفائدة متخصصة

 هذه ازدادت حين في  % 2 تتعدى ال حيث 2009-2000 الفترة خالل ضعيفة وبنسبة ناقصة تبقى الجزائر في

 النسبة

 برامج خالل من اإلنفاق هذا  %8 ، %4 بين تتراوح بنسب  2018،2017،2016،2015،2014   تالسنوا خالل

 الرعاية ملستوى  ترقى ال وضعيفة نسبية الصحي القطاع في اإلصالحات هذه تبقى ، االقتصادي النمو دعم

 .حديثة ووسائل واختصاصيين ألطباء تحتاج هيكلية إصالحات جلها في تعتبر كما املتطورة للدول  الصحية

 ( . 2018-2000)  الفترة خالل االقتصادي النمو على اإلصالح برامج أثر : املطلب السابع

 هذا من أكبر، بقيمة الخام الداخلي الناتج زيادة إلى تؤدي العام اإلنفاق في الزيادة فإن الكينزي  املنظور  حسب

 خالل الجزائر في النمو لدعم التكميلية البرامج االقتصادي اإلنعاش دعم برنامج تأثير تبيان سنحاول  املنطلق

 ذات القطاعات على مركزة جاءت التنموية البرامج هذه أن غير االقتصادي، النمو على 2018-2000 الفترة

 وبذلك العمومية واألشغال البناء وقطاع الزراعي القطاع والحرفي، الصناعي القطاع املحروقات، كقطاع األولوية

                                                           
 تلك في الرسميالدراس ي  التعليم سن في السكان من مؤوية كنسبة أعمارهم عن النظر بغض تعليمية مرحلة في املقيدين الطلبة عدد حسب اإلجمالي القيد معدل يعرف*

 .املرحلة
 في العربية األعمال منظمات في الفكري  رأسمال  عنوان تحت دولي ملتقى في مداخلة "الجزائر في البشري  رأسمال قياس مؤشرات "عودة، لعريفي القادر، عبد عيادي - 1

 . 8ص :، 2011 ديسمبر 14 / 13 شلف، جامعة الحديثة، االقتصاديات ظل
 والسياسات للعوملة الجزائرية  املجلة  2013-2004" الفترة خالل الصحية املنظومة إصالح إطار في فعاليته ومدى الجزائر في الصحي اإلنفاق تطور   "أسماء، دريس ي - 2

 . 151: ص ، 2015 ، 3 الجزائر جامعة ، 06 العدد االقتصادية،
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 خالل متطورة نمو معدالت عرف والذي اإليرادات ضبط صندوق  إنشاء تم كما املالية، املوارد من الكثير أنفقت

 :التالي الشكل خالل من 2018-2000 الفترة في االقتصادي النمو معدالت تغير توضيح يمكن. 1 الفترة هذه

 (. 2017-2000) الفترة خالل االقتصادي النمو معدالت تطور  : (III-5) رقم الشكل

 

Source : Fonds Monétaire International, des rapports annuels de 2000 à 2016, « Algérie principaux indicateurs économiques et 

financiers », http://www.imf.org/external/french, consulté le 21/08/2016. 

 متوسط بلغ حيث متزايد   2004-2000الفترة خالل االقتصادي النمو معدل أن أعاله الشكل خالل من نالحظ

- 2010 الفترة خالل ذلك بعد ليسجل 2009-2005 الفترة خالل  % 2.98 بمتوسط لينخفض  % 4.18 نسبة

 السنوات خالل بالخصوص الخام الداخلي الناتج زيادة إلى االرتفاع هذا يرجع  % 5.74 بمتوسط ارتفاع 2017

 في الطفرة هذه ترجع 2 دج مليار   14.489دج، مليار 14.092 دج، مليار 13.560 بلغ أين 2014 ، 2013 ،2012 

  أن نالحظ نـــــــــــــــــــــيــــــح في الفترة، هذه في النفط أسعار ارتفاع بسبب املحروقات إيرادات لزيادة الخام الداخلي الناتج

 ةــــــــــــــــــــنسب أعلى حقق أين املقابل في  2016  سنة  %3.4 إلى ليصل األخيرة السنوات في تراجع  الحقيقي النمو معدل

 ترجع %  2,9  ،%  3,4  ، %  3,9 األخيرة الفترات  خالل املتواضعة النمو معدالت إن ، % 4.1 ب تقدر 2012 سنة

 سنة  1,9 % إلى%  0.6- من 2014 سنة انتقل حيث املحروقات قطاع في النمو معدالت في التحسن إلى باألساس

 الفترة طوال تحسنا عرفت املحروقات قطاع خارج النمو معدالت بخصوص أما ، 2017 سنة %  2 و 2016

 النسب بذلك محققة األخيرة الفترات  خالل لتتراجع ثم %  10,5 نسبة أعلى 2009 سنة لتبلغ ،  2000-2004

 مختلف مساهمة ناحية من أما ، 2017 ، 2016 ، 2015 السنوات خالل %  3,1  ،%  3,7 ،%  5,5 التالية،

 :يلي كما توضيحها يمكن االقتصادي النمو في القطاعات

 الفترة طول  على متذبذبة القطاع هذا في الخام الداخلي الناتج إجمالي في املساهمة نسبة إن :الصناعي القطاع-1

 مسجلة ذلك بعد لتنخفض ، 2003 سنة %  6,31 ونسبة %  7,45 نسبة 2001 سنة بلغت حيث  2000-2017

 هذه ترجع قد  %  5.72 نسبة محققة 2009 سنة طفيف بشكل أخرى  مرة لترتفع ، 2008 سنة%  4,69 نسبة
                                                           

 االقتصادية، العلوم في راه الدكتو  أطروحة ،"قياسية تحليلية دراسة باألهداف االنضباط منهج بإتباع العام اإلنفاق سياسة ترشيد  "محمد، عزة بن- 1

 .  206ص : 2015 تلمسان، جامعة

 
2 - www.ons.dz rétrospective des comptes économiques de 1963 à 2018. 
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 تعاني كانت والتي الصناعية العمومية املؤسسات دعم فإن الخصوص وعلى الخاص، القطاع مساهمة إلى النسبة

 يتجاوز  ال بمبلغ الصناعية املنافسة وترقية الصناعية املناطق تهيئة فقط اقتصر الديون  تراكم اإلفالس حالة من

 السنوات خالل تسجل حيث ثابتة تقريبا الخام الداخلي الناتج في الصناعي القطاع مساهمة تبقى ، 1دج مليار4 

 املضافة القيمة سجلت كما .التوالي على* %  5,3 ،%  5,4 ،%   5,9:التالية النسب ، 2012 ، 2011 ، 2010

 الصلب، صناعات من كل النمو هذا تحقيق في ساهمت%  5,5 نسبته ارتفاعا 2015 لسنة الصناعي للقطاع

 . 2والورق الخشب لنشطات بالنسبة %  10 وبمعدل ،%  10.30 بمعدل والكهرباء امليكانيك الفوالذ،

 اديـــــــــــــــــــــــاالقتص اإلنعاش دعم برامج  ضمن دج مليار 65,5  يقارب ما له خصص القطاع هذا :الفالحي القطاع-2

 روفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظ إلى هذا يرجع قد متذبذبة، نمو معدالت أيضا حقق القطاع هذا أن إال سنوات، أربع على موزعة

 التذبذب في النسب هذه أخذت ثم %  9,3 تساوي  2000 لسنة القطاع هذا مساهمة نسبة كانت حيث املناخية،

 في بــــــالنس هذه تبقى  2004 سنة%  9,4 إلى انخفضت ثم %  9,8 نسبة 2003 سنة سجلت إذ وانخفاضا ارتفاعا

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــث %  9,6 نسبة إلى 2011 سنة لتنخفض %  10,6 نسبة مسجلة 2009 سنة تحسن شهدت أنها إال تذبذب

 اــــــــــــأم .التوالي على %  12,2 ،% 11.6:التالية النسب مسجلة 2014 ، 2013 سنتين خالل املساهمة هذه لتتحسن

 عـــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــزراعي الخام الداخلي الناتج حقق حيث % 5.5 بنسبة نمو رعي ا الز القطاع سجل 2015 سنة خالل

 . 3  دج مليار 490,4 قيمة البحري  والصيد الغابات احتساب

 سنة  حققت حيث معتبرة، جد الخام الداخلي الناتج في املحروقات قطاع مساهمة تعد :املحروقات قطاع -3

 بلغ إذ النفط أسعار في تراجع  إلى االنخفاض هذا يرجع%  36.71 إلى 2002 سنة لتنخفض  % 43.69 نسبة 2000

 ليرتفع النسبة هذه على محافظ يبقى ثم دوالر، 28,7 بلغ أين 2000 بسنة مقارنة 2002 سنة للبرميل دوالر 24,8

 قطاع مساهمة نسبة لتنخفض % 49,53 ب تقدر الخام الداخلي الناتج في مساهمة بنسبة 2006 سنة

 التذبذب في القطاع هذا مساهمة تأخذ ثم  47,8 %نسبة محققة 2007 سنة الخام الداخلي الناتج في املحروقات

 %  32,14 ،%  35,25 ،%  40,82 ،%  42,93 :التالية بالنسب 2014 ، 2013 ، 2012 ، 2011 السنوات خالل

 .القطاع هذا في والطلب العرض إختالالت إلى التذبذب هذا يرجع ،  التوالي على

 برنامج  بها جاء التي املالية املخصصات من األسد حصة أخذ القطاع هذا :العمومية واألشغال البناء قطاع  -4

 معتبرة، الخام الداخلي الناتج في القطاع هذا مساهمة نسبة كانت وبذلك 2004-2000 االقتصادي اإلنعاش دعم

 كما التوالي، على % 8.2،% 9.1، % 7.8:التالية النسب 2004 ، 2002 ، 2000 السنوات خالل حققت حيث

 القطاع هذا عاود ثم االنجاز، وتيرة نسبة عرقلة في البناء بمواد السوق  لتموين االسمنت إنتاج في التذبذب تسبب

 التزايد  في املساهمة نسبة لتأخذ ثم %  8,56 إلى وصلت مساهمة بنسبة 2007 سنة من ابتداء جديد من النمو

 .التوالي على %  11,94 ،%  11,47 ،%  11,4 :التالية النسب بذلك محقق 2014 ، 2010 ، 2009 السنوات خالل

                                                           
 2014-2001) االقتصادي النمو على الخماس ي التنمية وبرنامج النمو لدعم التكميلي والبرنامج االقتصادي االنعاش دعم برنامج أثر  "فتيحة، مخناش ناجية، صالحي- 1

 واالستثمار التشغيل على وانعكاساتها العامة االستثمارات برامج أثار تقييم بعنوان دولي مؤتمر في مداخلة " واملستديم الفعلي االقتصادي النمو أفاق تحديات نحو(

 .  14،13:ص ، 2013 سطيف، جامعة ، 2014-2001 الفترة خالل االقتصادي والنمو

* Les calcules des taux selon les données de www.ons.dz rétrospective des comptes économiques de 1963 à2018 . 

2 - www.radioalgerie.dz consulté le 06/02/2018 à 16 :43 
3 - www.radioalgerie.dz consulté le 06/02/2018 à 16 :43. 
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 بنسبة العمومية واألشغال البناء مجال في الخاص القطاع يلعبه الذي الهام الدور  أيضا مالحظته يمكن وما

 % 17.6 عن يقل ال نمو معدل وبمتوسط القطاع هذا إنتاجية من % 80 عن الحاالت أسوء في تقل ال مساهمة

 الدور  أن إال للقطاع العامة اإلنتاجية في العام القطاع ملؤسسات النسبية املساهمة تطور  من فبالرغم ، 1 سنويا

 نسبة بلغت حيث الخاص، القطاع إلى يعود الجزائر في العمومية واألشغال البناء قطاع إنتاجية تطور  في األكبر

 . 2 % 83.14 ككل القطاع من 2014 سنة خالل مساهمته

 على  متزايدة مبالغ سجل حيث الخام، الداخلي الناتج تكوين في أيضا القطاع هذا ساهم :الخدمات قطاع -5

 سنة ليصل 2004 سنة دج مليار 183,5 إلى دج مليار 130,4 من 2000 سنة انتقل إذ 2014-2000 الفترة طول 

 أين 2014 سنة فكانت قيمة أعلى أما دج مليار 412,7 قيمة 2011 سنة سجل ثم دج، مليار 280,1 إلى 2008

 طول  على متذبذبة تبقى الخام الداخلي الناتج في القطاع هذا مساهمة نسبة أن غير ، دج مليار 564,8 بلغت

 لتنخفض التوالي، على %  3,7 ، %  3,5 النسب 2001 ، 2000 السنتين خالل سجلت حيث 2014-2000 الفترة

 سنة لترتفع التوالي، على %  2,81 ، %  2,88 ، %  2,9 النسب مسجلة 2008 ، 2006 ، 2005 السنوات خالل

 لتصل % 3.3 النسبة نفس مسجلة 2012 ، 2011 سنتي خالل أخرى  مرة لتنخفض  %  3,6 نسبة مسجلة 2009

 فيكون  الخدمات لقطاع والتجارة االتصاالت النقل، قطاع أدرجنا إذا أما % 3.8 ب مقدرة نسبة أعلى 2014 سنة

 نسبة انتقال نالحظ حيث املحروقات، قطاع بعد الخام الداخلي الناتج تكوين في حصة أكبر القطاع لهذا

  هذا سبب ، 2014 سنة  %  28,9 نسبة أعلى إلى لتصل 2009 سنة %  26,7 إلى 2000 سنة % 22,7 من مساهمته

 األخيرة السنوات في وبالخصوص كذلك يعود كما التجارية، املبادالت وتحرير األسواق النفتاح راجع  النمو

 يمكن وما.التجارية املبادالت حجم وزيادة واالتصاالت النقل شبكات تطوير خالل من االقتصادية للسياسة

 لقطاع التبعية من االقتصاد بتحرير تسمح لم طبقت التي االقتصادي اإلصالح سياسات أن استخالصه

 القطاعات، باقي على القطاع هذا نمو سلبا أثر حيث الوطني، لالقتصاد األساس ي املحرك يزال  ال إذ املحروقات،

 ، 3الصعبة العملة من مداخيل لتحقيق  معين قطاع على االقتصاد يعتمد أين الهولندي بالداء عليه يطلق ما هذا

 القطاعات وانكماش تراجع  في يتسبب مما النسبية األسعار تغيير إلى تؤدي الصعبة العملة من املداخيل هذه

 .األخرى 

 .( 2018-1970الجبائية )من خالل الحصيلة  الجبائية السياسة تقييم : املطلب الثامن

 ناتجة الفوائض هذه أن غير معتبرة، نمو معدالت حقق املاضية األربعة العقود خالل الجزائري  االقتصاد إن

 مرحلة بعد املتبع املركزي  التخطيط نظام ضمن التجربة هذه وكانت البترولية، الجباية إيرادات عن أساسا

 مرحلة السيما جبائية تغيرات  صحبتها االقتصادية التغيرات هذه ،الجزائري  االقتصاد عرفها التي االنتظار

 العالم على االنفتاح إلى الرامية االقتصادي اإلصالح محاور  أهم بين من يعتبر والذي 1992 لسنة الجبائي اإلصالح

 واالجتماعية، االقتصادية األنشطة كل تمويل مصدر العامة الجبائية اإليرادات و ال تزال كانت حيث رجي، الخا

                                                           
 إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة "الجزائري  املالي املحاسبي النظام ظل في العمومية واألشغال البناء قطاع في املحاسبة واقع  "سعيداني، السعيد محمد بكاي، أحمد- 1

 . 68:ص ، 2017 شلف، جامعة ، 17 العدد
2 - www.ons.dz rétrospective des comptes économiques de 1963 à 2018. 

 و 7 يومي سطيف، جامعة املتاحة، للموارد اإلستخدامية والكفاءة املستدامة للتنمية دولي ملتقى ،"تهديدات أم فرص والنفط الجزائري  االقتصاد  "املجيد، عبد قدي- 3

 .4 ص: ، 2008 أفريل 8
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 من سنوات عدة فبعد االقتصادية، للتغيرات  تستجيب عليها تعديالت إدخال الضروري  من أصبح لذا

 السياسة أهداف لتحقيق مسايرتها ومدى الجبائية السياسة فعالية مدى عن اليوم نتساءل الجبائية اإلصالحات

 :التالية املؤشرات ضوء على تقييم عملية إجراء يمكن هنا من ،الجزائر في االقتصادية

 خالل الجبائية السياسة هذه فعالية مدى تقييم من البد اإلصالحات وبعد قبل الجبائية السياسة عرض بعد

 خالل من التقييم هذا إجراء يمكن االقتصادية، السياسة أهداف لتحقيق مسايرتها ومدى الدراسة فترة

 رضـــــــــــــــــــع

 :التالي الجدول  يوضح ما هذا العادية والجباية البترولية، الجباية ،اإليرادات الجبائية تطور 

 دج مليون  :الوحدة        (.  2018-1970) الفترة خالل الجزائر في الجبائية اإليرادات تطور :(III-8) رقم الجدول 

 مساهمة  نسبة الجباية البترولية السنوات

   %  البترولية الجباية

 مساهمة  نسبة العادية الجباية

   %العادية   الجباية

 الجبائية اإليرادات

 الكلية

1970 1350 24 4106 76 5456 

1972 3278 39 5156 61 8434 

1974 13399 62 8000 38 21399 

1976 14237 57 10739 43 24976 

1978 17365 49 18014 51 35379 

1980 37658 64 20362 36 58020 

1981 50954 66 25760 34 76714 

1982 41458 59 27990 41 69448 

1983 37711 50 37141 50 74852 

1984 43841 48 46968 52 90809 

1985 46786 50 46992 50 93778 

1986 21439 29 52656 71 74095 

1987 20479 26 58215 74 78694 

1988 24100 29 58100 71 82200 

1989 45500 41 64500 59 110000 

1990 76200 52 71100 48 147300 

1991 161500 66 82700 34 244200 

1992 193800 64 108864 36 302664 

1993 179218 60 121469 40 300687 

1994 222176 56 176174 44 398350 

1995 336148 58 241992 42 578140 

1996 495997 64 290603 36 786600 

1997 564765 64 314013 35 878778 
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1998 378600 53 329800 47 708400 

1999 560121 64 314779 36 874900 

2000 1173237 77 349463 23 1522700 

2001 956389 71 398211 29 1354600 

2002 942900 66 483000 34 1425900 

2003 1285000 71 524900 29 1809900 

2004 1485700 72 580400 28 2066100 

2005 2267836 73 640472 27 2908308 

2006 2714000 79 720900 21 3434900 

2007 2711900 78 767700 22 3479600 

2008 2711900 75 895300 25 3607200 

2009 1927000 63 1144900 37 3071900 

2010 1501700 54 1297900 46 2799600 

2011 1529400 50.04 1527100 49.96 3056500 

2012 1519000 44 1908600 56 3427600 

2013 1615900 44 2031000 56 3646900 

2014 1577700 43 2091500 57 3669200 

2015 1722900 42 2354700 58 4077600 

2016 1682600 40 2482200 60 4164800 

2017 2127000 45 2630000 55 4757000 

2018 2776218 48 3033027 52 5809245 
 : التالیة املعطیات من إنطالقا بانالطال إعدادا من :املصدر

www.ons.dz/www.MFDGI/derction de recouvremet   

 وليةالبتر الجباية ايرادات تغير نفس يتبع الكلية الجباية ايرادات  تغير أن أعاله الجدول  استقراء خالل من يتضح

 راداتــــــــــــــــــــــــــــلإلي وردـــــمــــــك البترولية الجباية أهمية يفسر ما هذا ،الدراسة فترة طول  على وانخفاضا ارتفاع

 واتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسن ماعدا  %  80 و  %   40 بين الكلية الجبائية لإليرادات بالنسبة مساهمتها تراوحت  حيث العامة،

  %   29 ،  %   26،  %   29 ،  %   39 ،  %   24 النسب املساهمة بلغت أين 1988 ، 1987 ، 1986 ، 1972 ، 1970

 .النفط أسعار انهيار إلى االنخفاض هذا يرجع الكلية، الجبائية اإليرادات مجموع من التوالي على

 الجباية مع باملقارنة ضعيفة تعد الجبائية اإليرادات إجمالي إلى العادية الجباية مساهمة فإن املقابل وفي

 واتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسن ماعدا  %  60 و  %   20 بين الكلية الجبائية اإليرادات في مساهمتها نسب تتراوح  حيث البترولية،

  71 ،  %  61،  %  76 النسب بلغت إذ مرتفعة املساهمة نسب كانت أين 1988 ، 1987 ، 1986 ، 1972 ، 1970

 1976 السنوات خالل مرتفعة نسب العادية الجباية إيرادات سجلت كذلك .التوالي على ،  %  71  ،  %  74  ،  %

 السياسة عن ناتج هذا 2018......  2014 ، 2013 ، 1999 ، 1998 ، 1985 ، 1984 ، 1983 ، 1982 ، 1978 ،

http://www.ons.dz/www.MFDGI/derction
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 إحداث حتى وال البترولية الجباية محل إحالل من تتمكن لم أنها غير البترولية، الجباية إحالل قصد الجبائية

 .بينهما توازن 

 سنة البترول أسعار ارتفعت ملا حيث املحروقات، أسعار بتغير تتأثر الكلية الجبائية أن اإليرادات يتبين سبق مما

  ،  %  80 بنسبة ارتفاعا البترولية الجباية سجلت 2008 سنة للبرميل دوالر 98 إلى للبرميل دوالر 74,9 من 2007

 بسنة مقارنة %   11 بنسبة انخفاضا البترولية الجباية سجلت 1998 سنة البترول أسعار انخفضت ملا وباملقابل

 للدولة العامة املوازنة من يجعل البترولية والجباية الكلية الجبائية اإليرادات بين القوي  االرتباط هذا ، 1997

 األمريكي الدوالر استقرار عدم إلى باإلضافة املحروقات، أسعار تقلبات نتيجة الخارجية للصدمات عرضة

 بموجب املوارد ضبط صندوق  بإنشاء الحكومة قامت الوضع هذا ولتجنب املعامالت، في تسوية كأداة واملستخدم

 في العجز وتغطية للدولة، العامة املوازنة استقرار على الصندوق  هذا يعمل حيث 2000 لسنة التكميلي القانون 

 2288 قيمة 2008 سنة الصندوق  هذا رصيد سجلت حيث الخارجية الصدمات حالة في للدولة العامة امليزانية

 هذا التوالي على 1 دج مليار 1812 دج، مليار 2062 املبالغ بذلك مسجلة 2014 ، 2013 سنتي لتنخفض دج مليار

 .السنوات هذه خالل العجز لتغطية راجع  االنخفاض

 كما نستنتج من الجدول أعاله أيضا ما يلي :

 في شرع الذي الضريبي نظامها في جذري  بإصالح الجزائر قيام املرحلة هذه صاحب أين ، 1992 سنة من انطالقا

 املالية املردودية حيث من العادية الجباية حصيلة ارتفاع نالحظ حيث ، 1992 سنة تطبيقه وبدأ ،  1991 سنة

 ج،.د مليون  3033027 إلى 2018 سنة لتصل التزايد في واستمرت ، 1992 سنة دج مليون  108864 بلغت حيث

 اتإليراد تمويلها نسبة في تذبذبا نالحظ . كماما حد إلى ضعيفة بقيت الدولة ميزانية تمويل في مساهمتها أن إال

 هذا في الدولة تحكم عدم على يدل مما أخرى، أحيانا وتنخفض أحيانا ترتفع بحيث للدولة العامة امليزانية

 لفترةا هذه في العادية الجباية إيرادات شهدته الذي االرتفاع من الرغم فعلى الضريبة، وهو الهام التمويلي املصدر

 ومحاولة السنوية املالية قوانين خالل من الجبائي النظام عرفها الذي املتتالية اإلصالحات إلى يرجع والذي

 .ما نوعا ومتواضعة ضعيفة بقيت التمويلية مساهمتها أن إال البترولية الجباية بدل إحاللها

 نتكا الدولة ميزانية تمويل في العادية الجباية مساهمة أن نجد الدراسة لفترة األخيرة الثالثة السنوات في أما

 ث ــــــــــــــــــــــحي 2017ثم بدأت في التراجع سنة  2016 سنة% 60  إلى لتصل 2014 سنة %  57 نسبتها  بلغت أين جيدة

 . 2018سنة  % 52إلى أن وصلت إلى  % 55بلغت نسبتها 

 بسبب 1998 سنة لتتدهور  الدراسة سنوات بداية في كبيرة مساهمتها كانت البترولية الجباية أن حين في

 انخفاض على الكبير األثر له كان مما 1987 سنة $ 12.7 إلى 1986 سنة $ 19.9 من البترول أسعار في االنخفاض

 فأدى االرتفاع، في النفط أسعار بدأت 2000 سنة حلول  ومع ، 1988 سنة  % 29 إلى البترولية الجباية حصيلة

 لإليرادات التمويلية مساهمتها معدل بلغ حيث البترولية الجباية ارتفاع وبالتالي البترولية اإليرادات نمو إلى ذلك

 املحروقات عرفت 2014 سنة من وابتداء الجديد، القرن  من األولى العشر السنوات خالل % 55.98 العامة

   سنة للبرميل $ 109.55 من النفط من برميل سعر تراجع أين جوان، شهر من بداية أسعارها في متتاليا انخفاضا

 2015 سنة بداية مع للبرميل $ 50 دون  ما إلى األسعار وصلت حيث ، 2014 سنة للبرميل  100.71$ إلى  2013  

                                                           
1 - www.MFDGI/derection de recouvrement / évolution des recouvrements affectés au budget de l’Etat. 
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 والتي الدولة ميزانية إيرادات في مساهمتها نسبة وبالتالي البترولية الجباية إيرادات في انخفاض عنه انجر مما

 . 2018سنة  % 48لتصل النسبة إلى 2015 سنة % 42بلغت

 :الثالث الفصل خالصة

 الفصل، هذا خالل من الجزائري  والجبائي االقتصادي النظام شهدها التي التغيرات ملختلف دراستنا بعد               

 السياسة أجزاء من متكامل جزء أنها على إليها النظر تم الجزائر في الجبائية السياسة أن القول  يمكن

 السياسة هذه أن غير املتبعة، االقتصادية اإلصالحات منطق ضمن اجهار  إد تم حيث الكلية، االقتصادية

 كغيرها فالجزائر ،الجزائر في العامة الجبائية االيرادات على البترولية الجباية هيمنة بفعل أكلها تؤتي لم الجبائية

 هذه أسعار بتقلبات مرهون  إيراداتها من % 60 من أكثر يجعل مما النفط أسعار في تتحكم ال الريعية الدول  من

 يمكن ال الجبائية السياسة فإن املنطلق هذا من .النفط أسواق لها تتعرض التي للصدمات بذلك عرضة و املادة

 حيث خصوصا، االقتصادي والنمو عموما االقتصادية السياسة أهداف تعزيز قصد بفعالية استخدامها

 تنويع طريق عن الوطني االقتصاد إنعاش بهدف الجبائية واإلصالحات التدابير من جملة الجزائر باشرت

 الوطن واليات مختلف عبر املتوازنة التنمية تحقيق كذلك املحروقات، قطاع خارج راتالصاد وزيادة االقتصاد

 قوانين خالل من جبائية تحفيزات تقديم على مبنية جبائية سياسة باعتماد واألجنبي الوطني االستثمار تحفيز مع

 النفط أسعار في تقلبات وطأة من يخفف قد والذي املوارد لضبط خاص صندوق  اعتماد إلى إضافة االستثمار،

 السنوية املالية الفوائض امتصاص على الصندوق  هذا يعمل حيث للدولة، السنوية امليزانية استقرار على

 املالية قانون  أساسه على يتحدد والذي 1 للبرميل دوالر 37 املرجعي السعر عن البترول أسعار ارتفاع عن الناتجة

 يستخدم كما النفط، أسعار انخفاض نتيجة امليزانية في العجز لتغطية الفوائض هذه تستخدم وبذلك السنوي،

 ورفع الجبائي النظام عصرنة شأنها من جبائية تدابير إحداث إلى إضافة .للدولة العمومية املديونية لتسوية

 السياسة لفعالية تقييمنا وبعد أنه إال الجديدة، االقتصادية التحوالت تواكب حتى الجبائية اإلدارة كفاءة

 راتالصاد من%   95 من أكثر النفطية راتالصاد تحتل حيث البترولية الجباية هيمنة استمرار الحظنا الجبائية

 تأعاد التي املؤسسات أو املصدرة للمؤسسات بالنسبة سواء املقدمة الجبائية التحفيزات من بالرغم الوطنية

 أو األجانب سواء للمستثمرين املقدمة زاتلالمتيا بالنسبة كذلك املحلي، الطلب إلشباع أرباحها استثمار

 املطلوب املستوى  دون  تزال ال التي اإلدارية املعامالت من نوع وجود مع كافية غير لكن مهمة تعد الوطنيين

 االعتبار بعين أخذ يجب إنما إيجابي، أثر لها يكن لم الجبائية السياسة أن يعني ال هذا .راتاالستثما الستقطاب

 .البالد بها مرت التي والسياسية املالية الظروف

 من مالنظا لهذا تسمح ال قد البترولية، الجباية إيرادات بسبب املرتفعة الجبائي الضغط معدالت إن               

 ةـــــــــــــــــــــــــعـاملرتف البطالة معدالت كذلك الخام، الداخلي الناتج إلى زيادته في يسترشد والذي االقتصادي النمو مواكبة

 تراكمت والتي الكبيرة الصرف احتياطات استخدام إلى تلجأ الحكومة من جعلت املتزايدة االجتماعية والضغوط

 طريق عن شغل مناصب وخلق الكلي الطلب تعزيز بهدف االقتصادي اإلنعاش برامج دعم في 2000 سنة منذ

 .ومتوسطة صغيرة مؤسسات خلق تحتية، بنى كبناء عمومية، راتاستثما خلق

                                                           
1 - journal officiel N° :72 portant loi de finance n° 15-18 pour 2016. 
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 نمو تحقيق تستطيع لم أنها غير الكبرى، االقتصادية التوازنات حققت الجزائر أن القول  يمكن                

 ناتجة وهمية معدالت عن إال تعبر ال املسجلة االقتصادي النمو فمعدالت ، املحروقات قطاع خارج اقتصادي

 عن

 النمو معدالت أن العالمي للبنك اإلستشرافية الدراسات تشير حيث املحروقات، على مبني ريعي اقتصاد

 . 2020 سنة غاية إلى %   7 تتجاوز  أن البد االقتصادي

 تاحتماال  فإن لذا البترول، أسعار بتقلبات كبيرة لدرجة مرهون  الجزائري  االقتصاد يبقى سبق ما وفق            

 بإصالحات القيام في اإلسراع يستوجب ما هذا املادة، هذه بأسعار مرتبطة تبقى املستقبلية االقتصادي النمو

 في الخاص القطاع إشراك املالية، السوق  تنمية السياحة، قطاع ، راعيالز  القطاع :املجالت مختلف في هيكلية

 االقتصادي نمو في القطاعات هذه مساهمة زيادة بغرض هذا العامة املنشآت هيكلة إعادة التحتية، البني إنشاء

 .الوطني
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 العامة الخاتمة

 غيراتاملت على التأثير في الجبائية السياسة دور  تحديد في املوضوع لهذا دراستنا من الهدف يتمثل                

 اإلصالحات ظل في فعاليتها على التركيز مع االقتصادي، النمو معدل بذلك واستهداف الكلية االقتصادية

 .بالخصوص االقتصادي والنمو العموم على االقتصادية األهداف تحقيق في ودورها االقتصادية

 :الفرضيات اختبار نتائج -

 :اليةالت النتائج إلى البحث معالجة وأدت أساسية، فرضيات ثالثة وضع على العمل هذا بداية في عملنا              

فيما يتعلق بالفرضية االولى كان من الضروري البدء باالطار النظري )الفكري و العلمي( الذي يسمح  -1

 االجتماعية ، فتم التطرق الى املنحى التاريخي للجباية و معرفةباالحاطة بكل الجوانب االقتصادية و 

االسس و القواعد التي تسمح لها بالتأثير الفعال و هذا حتى نتمكن من تشخيص دراسة الحالة و 

 تحليليها.

 النظام تحول  عن تعبير الجزائري  الجبائي النظام تطور ب املتعلقةالثانية الفرضية يخص فيما -2

 لإلصالح انعكاسا ويشكل جزئيا إصالحا 1991 لسنة الجبائي اإلصالح يعتبر حيث االقتصادي،

 قوانين في املتتالية الجبائي اإلصالح تدابير مختلف على وقوفنا خالل من صحتها تبين فلقد االقتصادي،

 .الضريبية اإلدارة هياكل إصالح وكذا السنوية، املالية

 :راسةللد العامة النتائج-

 :أبرزها النتائج من جملة إلى البحث هذا ساقنا لقد                

 ائي،الجب النظام هيكل  وضوح عدم إلى أدى مما البترولية، بالجبائة مقارنة ثانوية مكانة العادية الجباية تأخذ-1

 فإن بذلك و الجبائي، النظام هيكل بناء معالم تحديد على الساعة لحد قادرة ليست العمومية فالسلطات

 ذيال الظرف زوال بمجرد ملحتواه يفقد ظرفي لتسيير إجراءات إال هي ما آلخر، حين من املتخذة الجبائية القرارات

 .عنه انجرت

 التي و الشاملة، اإلقتصادية اإلصالحات إطار في العمومية السلطات عليها أقدمت التي الجبائية اإلصالحات-2

 ناملساهمي و الجبائية اإلدارة ( الجبائيين للمتعاملين تسمح حتى الجبائية رءات ا اإلج تبسيط أهدافها من كان

 ىعل الضريبة ( استحدثت التي اإلجمالية الضرائب أن بحيث إليه، تصبو ما إلى تصل لم استيعابها، من ) الجبائية

 هو و نوعية ضرائب تشكل التعديالت من سنوات بعد أصبحت ،) اإلجمالي الدخل على الضريبة و الشركات أرباح

 .ةالحقيق هذه يتجاهل املختصين من الكثير لعل و املعتمد الجبائي لإلصالح السابقة املرحلة مميزات من يعتبر ما

 غير أمر هو و القانونية املواد إستيراد أخرى  بصيغة و فقط القانوني جانبها في الجبائية النماذج إستيراد-3

 املتتالية التعديالت يبرر ما هذا لعل و السلوكية و اإلجتماعية اإلقتصادية، املعطيات الختالف نظرا منطقي

و ذلك إلى ضف التكميلية، املالية قوانين أو السنوية املالية قوانين بمناسبة والفورية
ّ
 الجباية القرارات خل

 .مؤسسة غير قرارات أنها أي علمية رؤية أي من املتخذة
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 قد يالت املادية الوسائل حيث من ليس الجبائية، السياسة بتسيير لها يسمح ال الجبائية لإلدارة الحالي املستوى -4

 دون  اإلصالحات بمضمون  اهتمت العمومية السلطات أن بحيث البشرية، املوارد حيث من لكن و متوفرة تكون 

 بأداء ترتبط ال الجبائية االقتطاعات حصيلة في الزيادة فإن وبذلك اإلصالحات، هذه ينفذ الذي بمن االهتمام

 .اإلقتصادي الظرف طور بت ترتبط ما بقدر الجبائية اإلدارة

 أحد يعتبر الذي الجبائية االستقاللية بمبدأ إرتباطه بسبب املعالم، واضح محلي جبائي نظام وجود عدم -5

 أية نم املحليين املنتخبين إعفاء إلى أدى األخير هذا فقدان فإن لذلك و املحلية املالية االستقاللية مبدأ عناصر

 لييناملح املنتخبين هؤالء أن إلى باإلضافة العمومية، املصالح إهمال و التبذير اإلنفاق، مهمة باستثناء مسؤولية

 .العمومي التسيير في الكفاءة على اختيارهم يتم لم

 لدى نزعة تكوين إلى يؤدي مما الجبائية، للسياسة اآلخر الوجه باعتبارها رشيدة غير اإلنفاق سياسة -6

 إنعاش إلى أدى الذي الجبائي الغش بشرعية و الجبائية اإلقتطاعات من التهرب بضرورة الجبائية املساهمين

 لتغيير الالزمة التدابير تتخذ لم إذا شيئا يعني ال الجبائي النظام في البسيط التغيير فإن بذلك و املوازي، القطاع

 . الجبائية اإليرادات وجهة

 

 :التوصيات-

 فإننا ،الجزائر في االقتصادي واإلصالح الجبائية السياسة بخصوص إليها املتوصل النتائج إلى بالنظر               

 :االقتصادية التحديات مستوى  في وجعلها السياسة هذا أداء من تحسن أن املمكن التوصيات بعض نضع

 وفي ية،والبنك اإلدارية،  القيود بإزالة لالستثمار مالءمة أكثر مناخ وتوفير اإلنتاجي، الجهاز إنعاش على العمل -1

 .للضرائب وفرض البطالة من والحد للدخل إحداث ذلك

 االقتصاد،  بنية يشوه الذي املوازي  االقتصاد من وتطهيره ،الجزائري  االقتصاد تنظيم زيادة على العمل -2

 . املجتمع ألفراد العامة املنفعة تحقيق بها املراد املوارد ويهدر واالجتماع،

 تحقيق أجل  من املوازي  االقتصاد لنشاطات الجبائي االخضاع يضمن الجبائي النظام جعل على العمل-3

 . الرسمي االقتصاد نشاطات في للدخول  النشاطات هذه وتوجيه الجبائية، العدالة

 بفعل العمومية  الخزينة خسائر من وللتخفيف الضريبيين والغش التهرب من للحد الجبائي النظام تفعيل-4

 ( .تجارة جمارك، ،ضرائب( املختلطة الفرق  فعالية وزيادة الظاهرة، هاته

 بصفة والدولي  الوطني املستوى  على املختلفة ونشاطاتهم باملكلفين الخاصة املعلومات تبادل عملية تكثيف -5

 أي بإرسال البنوك الزام الضريبي، للوعاء الصحيحة األسس بناء بإعادة كفيل نحو على استغاللها قصد دورية،

 . الضريبية اإلدارة إلى املتعاملين حساب حركة يخص فيما معلومة

 قنيات التحكم بهدف  وتطبيقيا، نظريا املعارف تعميق خالل من الجبائية االدارة ألعوان الخدماتي األداء تطوير -6

 املوضوعية الشروط تحسين وجوب عن فضال الجبائي، التحصيل زيادة وكذا الضريبة أسس وتحديد ضبط في

 .لألعوان املوضوعية والشروط الضريبي االصالح إنجاح بين الكبير للتداخل نظرا  ،الضرائب ناأعو  لعمل

 مختلف على  االقتصادية التنمية تعميم في جغرافيا الوطني الدخل توزيع إعادة على العمل يساهم كذلك -7

 .املحرومة املناطق تعانيها التي الجبائية اإليرادات تفاوت  حدة من تخفيف ذلك وفي الوطن، مناطق
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 التجارة  صفقات وخصائص وف، لظر املالئمة الجبائية املعاملة لتقرير ةالجبائي التشريعات تعديل-8

 راتالتطو  مع التعامل من يمكنها الذي النحو على وماديا بشريا الجبائية االدارة وتطوير االلكترونية،

 .االداري  العمل وكفاءة فعالية زيادة يضمن بما التكنولوجية،

 :البحث آفاق-

 بما ي،الكل املستوى  على وهذا اإلقتصادي اإلصالح وتحديات الجبائية السياسة املوضوع اهذ تناول  لقد               

  راسةالد تتعمق لم السياق هذا وفي ،)املؤسسة(الجزئي املستوى  على الجبائية السياسة أثر نتناول  لم أننا يعني

 وال ،)املحلية للجماعات املحصلة الجباية (املحلية الجبائية السياسة تتركها التي واالجتماعية االقتصادية باآلثار

 على الجبائي األداء مؤشرات ندرس لم أننا كما .واملالي االقتصادي الفساد مكافحة في الجبائية السياسة مكانة

 .الجبائي التركز مدى لتحليل والوالئي الجهوي  املستوى 

 .حقةال  أخرى  ألبحاث موضوعا املوضوع اهذ في إليها نتطرق  لم التي الجوانب هذه تشكل أن يمكن وعليه              

 

.ومعالجته املوضوع اختيار في وفقنا قد نكون  أن العليم، السميع هللا نسأل و أخيرا
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 القوانين و املراسيم :

1- Dèpliants de la direction générale des impôts 2004 régime d’imposition- la procédure de 

détermination du forfait. 

2- voir : vignette automobile DGI pour 2015. 

3- - Voir : Article 354, et 355/2 CIDTA pour 2015 

4- Voir : Article 60 CIDTA de la DGI/ « Retenue à la source » édition 2015. 

5- Ministère des finances, Direction générale des impôts, la lettres de la D.G.I.N°20, Avril 2005 

 الطبعة للضرائب، العامة ريةاملدي جبائية، قوانين املماثلة، الرسوم و املباشرة الضرائب قانون  ، 01 رقم املادة -6

 . 19 ص ، 2016

7-      voir article 1 et 2 code des impôts directs et taxes assimilées de la DGI « impôts sur le revenu » 

éditio 2015. 

 ، 2016 الطبعة العامة للضرائب، املديرية جبائية، قوانين األعمال، رقم على الرسوم قانون  ، 23 ، 21 :املواد -8

 207:ص

 ذكره، سبق مرجع املماثلة، الرسوم و املباشرة الضرائب قانون  ، 135 رقم املادة -9

10- Services du chef du gouvernement – Le plan de la relance économique (2001-2004) ,Les 

composants du programme . 

11- journal officiel N° :72 portant loi de finance n° 15-18 pour 2016. 

 : املواقع اإللكترونية -12

1 - www.ons. dz « Statistique spécial » N° 31, P : 56 

2 - www.bank-of-algeria.dz, consulté le 08/03/2018 

3 -www.http://prixdubaril.com/comprendre-petrole-cours-industrie.html, consulté le 

16/11/2018 à 10 H 05. 

4 - www.ons.dz rétrospective des comptes économiques de 1963 à2018. 

5 -www.radioalgerie.dz consulté le 06/02/2016 à 16 :43. 

6 www.ons.dz rétrospective des comptes économiques de 1963 à 2018. 

7 - www.MFDGI/derection de recouvrement / évolution des recouvrements affectés au budget 

de l’Etat. 
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 امللخص :

 لىع خاصة للدولة، أهميتها تبيان مع الجبائية السّياسة موضوع معالجة إلى الدراسة هذه تهدف                 

 في ومشاكل إختالالت من أفرزه وماالجزائري  االقتصادي الواقع إلى استنادا واملالية، االقتصادية املستويات

 الجبائية السياسة إشكالية حول  جادة علمية مقاربة إرساء بهدف وهذا والكلية، املالية االقتصادية التوازنات

 وعملية علمية أسس إعداد محاولة خالل من للمجتمع، العامة اإلقتصادية السياسة إستراتيجيات ضمن

 الجبائي النسيج مست التي اإلصالحات كل وأن خاصة الجزائر في االقتصادي واإلصالح الجبائية للسياسة

 .هيكلته بإعادة تسمح لم الجزائري 

 سياسة سياق في يتحدد لكن و منعزلة بصفة يتحدد ال الجبائية السياسة تأثير فإن ذلك، عن فضال                    

 فأهدا بين التوافق بتحقيق الكفيلة املعطيات و راتاملتغي كل االعتبار بعين تأخذ شاملة إجتماعية و إقتصادية

 إستعمال يفترض ما هو و أخرى، جهة من الجبائية السياسة أهداف و جهة من االقتصادية السياسات مختلف

 باختيار يتعلق فيما سيما ال و الجبائية السلطات قرارات توجيه و تحليل كوسيلة التحليلي االقتصاد مادة

 .معدالتها كذا و املالئمة الجبائية اإلقتطاعات طبيعة

 :املفتاحية الكلمات

 . الجبائي اإلصالح االقتصادي، اإلصالح االقتصادية، السياسة الجبائية، السياسة الجباية،

 

 

Summary :         
   This study aims to address the issue of fiscal policy while showing its importance to 

the state especially on the economic and the financial levels based on the Algerian economic 

reality and the resulting imbalances and problems Financial and macro-economic balances, 

with the aim of establishing a serions scientific approach to the problem of fiscal policy 

withun the general economic policy strategies of society, by trying to prepare scientific and 

practical foundations. 

 Tax policy and economic reform in Algeria, especially as all reforms have affected the 

Algerian fiscal fabric did not allow its instructing. 

               Moreover,the impact of fiscal policy is not determined in isolation,but is 

determined in a political race to rnsure compatibility between the comprehensive economic 

and social goals,considerating of all variables and varions economic policies on the one hand 

and the goals of fiscal policy on the other hand which is what is supposed to be used 

analytical economics as a mean of analyzing and guiding the dicisions of the tasc 

authorities,especially with regard to selections the appropriate nature of the tax cuts and their 

rates. 

             
Key words: 

Taxation, Fiscal policy, Economic policy, Economic reform, Fiscal reform. 

 

 


