
ميد بن باديس مستغام       جامعة عبد ا

 كلية العلوم التجارية، ااقتصادية وعلوم التسير

 قسم العلوم ااقتصادية

رج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسر أكاد      العلوم ااقتصاديةممذكرة 

 صص: تقنيات كمية مطبقة

 ت عنوان:

 محاولة نمذجة التنبؤ بالمداخيل الجبائية 

 

 :اأستاذ إشرافت :                                                                              من إعداد الطالبة

 نورين مولود -شيخاوي سهيلة                                                                                 -

 نة امناقشة:

 ...........رئيسا.......................................................... أ/عمر سي أمد.............

 .......مقررا...أ/ نورين مولود............................................................................

 ......مناقشا...اه..........................................................................أ/ خلف عبد 

امعية:   2015-2014السنة ا



 

ا  ه ح بي  ق  ة  ح اح    ا  ه ف  حي " ا  ح با ه 
" غي ي  بيا  ا 

ا  ى   ضع  ع  ا في ا ي    ع   
ح  ى  اء  ع ى  ع عل  ها  ي  ى  حيا  ي في  ا  ى    

ا  ها ه-ي  ه ...-ح ا ي   ها ف

عل  ة  ي ف اح  اع  ع  ي ي  ا ه في ع -بي –ى     

ي ي  ا ا ا  ل اي  ة ى  ي ا ح ي  ي اء،  عي غا ي  عب ، 
غي ي ي   .ع

ه . ف عائل ح   عي  ا ي  ي في  ع ا  ا ي  ي   ى 

. أقا أ   ى  

ف عل به  أق  ي به  ع اء ى   يا  ة  لي ي  ا ي  
ية  فعةى  ا ة  ب ية  يا   ."ت201 -2014" لبة  

. ع ي   ا   ي في  أ ع   ى   ي

 

 

 

 

 



 

حي  ا  ح حبا ه   

حا  ا ع  ي   على  ع علي  ي  ع  ي    ع بي  "
ي ضا  حي " ل ا ح في عبا   ب

ضع   ع  ا   ا إ ف ي  ا ي  ه ع    ع
لى ه  عا يع عليه " ح ضياء  ل   ي  ل على  لي 

." ل  عليه 

على  ي   بح ي  أ ي ب ف ي  ي   ا  أ اء  ا   ب
ي  ل ي  يب ي  ه  لية يها ا  ى   ي  ا  با  بها 

ية  ا اق ى   باعل  ي  ه  اع ي على  يا ا ب  أ
ى  ي  ا  ي  ا  ع   أ ي في   ع ي   حف

يع. ة  ل ة  ب ا  باب

. ي عا  ح ه  



 الملخص:

ظام اجبائي       جد ال مية ااقتصادية، ف صر فعال ي الت تعتر امداخيل اجبائية إحدى أهم إيرادات ميزانية الدولة وع

اجزائري مكون من جزئن اجباية العادية واجباية البرولية ويسعى دائما إى حقيق نظام جبائي فعال يتيح ها موارد مالية 

ه من تغطية ال فقات الضرورية، وهذا وجب إتباع طرق علمية ي وضع الرامج وامخططات امتعلقة بذلك، معترة مك

بؤي للمداخيل اجبائية لواية مستغام أي انطاقا من امستوى اجزئي  فأردنا من هذ الدراسة حاولة وضع موذج ت

هجية  ديسمر  إى 2009فكانت الدراسة على سلسلة امداخيل اجبائية الشهرية من جانفي  باستخدام م

بؤ ها أشهر -"بوكس ز" وحاولة الت كي بؤ 4ج تائج تقارب بن القيم الفعلية والقيم الي م الت ، حيث أظهرت ال

 ها.
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قبل ظهور الدولة وانتشار استخدام العملة كانت الضريبة تفرض من قبل زعيم أو شيخ القبيلة وكانت  بشكل عي         

ياة وحلول الدولة  تجات يقدمها أفراد القبيلة لصاح ماية وحسن سر أمور قبيلتهم، ومع تطور ا متمثا ذلك خدمات أو م

ظام القبلي وحلول استخدام العمل يها مكان ال دمات الي تقدمها الدولة مواط ة بدل امقايضة وما صاحب ذلك من ازدياد ا

ظيمها  ،والغاية من فرضها وطريقة جبايتهامن تعليم وصحة ومواصات ودفاع وغرها تطور مفهوم الضريبة وأشكاها  ابد ولت

دد فيه طرق التحصيل الضري مجموعة مكم و  نظام جبائيتطبيق  من حكم من خاها ن القواعد و امبادئ الي تتفعال 

قيق اأهداف امرجوةالدولة ي توجيه و  ظيم نشاطها اما وهذا بغية  معيارا لتقدم اقتصاد هذا اأخر مكن أن يكون  حيث ،ت

بعاتعد  الضرائبف ،بلد ما ه ا أساسيا ماليا م اك اقتصاد دام ما تفي أن مك اعية نشاطات يشمل ه  خاضعة ارية و ص

فقات إ مويل بعد ما ي لتوجه إجباريا مالية حصص عليها تقتطع          .بااستثمارات امباشر والتكفل العمومية ال

اي على الشؤون ااقتصادية وااجتماعية أي دولة فإن   بائي ومدى أثر اإ ظام ا زائروانطاقا من أمية ال كغرها   ا

مية اأخر تسعى جاهدة من أجل جعل هذا من الدول  و خدمة الت يتماشى مع امعطيات ااقتصادية وااجتماعية وتوجيهه 

ظام خصوصا ي مرحلة انتقاها من ااقتصاد اموجه اقتصاد السوق حيث قامت بتصحيح  حيث عمدت إصاح هذا ال

ظام وأصبح يراعي بشكل كبر ام ه اأخطاء الي وقع ها هذا ال كل  بالضريبة وتقليص العبء الضري الذي كان يعا  م

ظام  سن ال بائية الي قامت بدمج أو حذف بعض الضرائب قصد توسع الوعاء الضري و وذلك من خال اإصاحات ا

زائري من أجل اقتصاد أفضل.  بائي ا  ا

زائري         بائي ا ظام ا جد ال باية العاديف باية البرولية، هذ اأخرة تعتر الركيزة اأساسية لاقتصاد ة و توي على ا ا

باية العادية   .الوط دون التقليل من دور ا

بائيو        باية العادية و على ضوء امداخيل ا بة امتأتية من ا بؤ حاولة قوم مساية البرولية ا والذي  ي امدى القصرها الت

بائية )العادية( لواية مستغام   وهذا مكن وصفه بأنه نظرة قصرة امدة ما سيكون عليه الوضع مستقبا، ة امداخيل ا بأخذ عي

ة للدراسة  ليل  هذا تميو التطبيقية كعي يةبواسطة دراسة و ية بالغة ي تفسر وسيلة ذات أم فهذ اأخرة تعتر ،الساسل الزم
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بؤ بسلوكها اتصادية و هر اإقبعض الظوا ة و الت ليل قتصاديااالتخطيط مستقبلي أغراض أمها الر ، كما أها تفيد ي 

اذ القرار السياسة اإ زئي أو الكلي. سواءا اتقتصادية و ا  على امستوى ا

ية تقوم        بسلوك نفس امتغر ي اماضي مع تفسر تفسر امتغر التابع بواسطة الزمن أو على أساس ماذج الساسل الزم

فسه ي الفرات السابقة بؤية خاصة امتغر قيد الدراسة  ب اهج ت   .بذلك، ويتم ذلك باعتماد طرق أو م

هجية و         ماذج استعماا وشيوعا م ز"-"بوكسد من أكثر هذ الطرق أو ال كي ية ج الي تعتر  لتحليل الساسل الزم

تل  الظواهر ااقتصاديةاأدق واأكثر مرونة وتأق هجية بدقة عالية ي تشخيصها  ،لما مع  بؤات الي تولدها هذ ام وتتميز الت

 اغة القرارات.ما يعزز مكانتها وأميتها ي التخطيط وبالتا صيووصفها مستقبل الظواهر وامتغرات ااقتصادية 

  دراسة :أهمية ال         

بؤ وبالتا ي عملية التخطيط ووضع السياسات -  .توضيح دور وأمية استخدام اأساليب العلمية ي الت

زائري وم يتم التطرق  - بائي ا ظام ا طلب كوها تتمعمقا   إليهاالكثر من الدراسات كانت نظرية وسطحية حول ال

بؤ القصرة امدى وباأخص طريقة "بوكس ،معلومات دقيقة ودراسات معمقة ز" -وذلك باستعمال طرق الت كي ج

بائية باعتبارها أهم  ا بتطبيقها على امداخيل ا ديثة وأمية هذ الدراسة قم  .ميزانية الدولة إيراداتا

 أهداف الدراسة:   

بؤ. - ال أساليب الت ا العلمية ي  مية معارف  ت

بائية.بعض الطرق  وتطبيق إبراز - بؤ بامداخيل ا  اإحصائية والقياسية الي تعتر مائمة للقيام محاولة مذجة الت

هجية "بوكس - ز" على -تطبيق مراحل م كي بائية عطياتمج ة على رفع اأداء وكفاءة لمساعدلي خطوة  امداخيل ا

 .التسير
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 الدراسة : دوافع اختيار موضوع 

 وضوع.ام اهذي البحث ي  ذاتيةالرغبة ال -

ة  -  .ذا اموضوعهقلة الدراسات الكمية امعا

بؤ ودور هذا اأخر ي دور اأساليب الكمية ي  حولاولة لفت اانتبا  - اذ القرارات حول السياسات الت عملية ا

هجية "بوكس صيل الضرائب خاصة م صول على -امستعملة ي فرض و ز" الي أثبتت كفاءها ي ا كي تقديرات ج

 مقبولة مثل الواقع إ حد كبر.

مو ااقتصاديتلعبه الدولة من خال أن تزايد الدور الكبر الذي مكن  - بائية وتأثرها امباشر على ال لذا  السياسة ا

بائية بؤي للمداخيل ا اولة وضع موذج ت ا أنه من الواجب   .رأي

 :طرح اإشكالية

قوم م         بائية ي رسم السياسات امستقبلية س بحاولة ونظرا أمية امداخيل ا بؤ  ،ي امدى القصرؤ ها الت ويتم هذا الت

باعن طريق  ومن هذا  قبل،ذلك معرفة سلوكها ي امستئية من خال خصائصها ي اماضي و تفسر سلوك متغرات امداخيل ا

طلق وعلى ضوء ما ت ا به نطرح اإشكالية التاليةام التنبؤ بالمداخيل نمذجة ما مدى فعالية نماذج الساسل الزمنية في : قدم

   الجبائية ؟

 اأسئلة الفرعية:       

زائر؟و ما امقصود بالضريبة  - بائية ي ا  فيما تكمن امداخيل ا

ية وما هي مكوناها؟ - ا تعري  السلسلة الزم  كي  مك

بؤاها؟ كي  يتم تطبيق - ز؟ وما مدى دقة ت كي هجية بوكس ج  م
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 الفرضيات: 

اقتطاع مبلغ من امال يلزم اأفراد بشكل إجباري دفعه للسلطات العامة بدون مقابل أجل تغطية أعباء الضريبة هي  -

هوية زائر ي، وتكمن الدولة والسلطات ا بائية ي ا باية  تلك العائدات امتأتية من امداخيل ا باية العادية وا ا

 البرولية.

موعة مشاهدات مرتبة حسب الزمن تص  ظاهرة ما وتت - ية هي  ا العام السلسلة الزم مثل مكوناها ي مركبة اا

 وامركبة الفصلية وامركبة الدورية وامركبة العشوائية.

هجية "بوكس - بؤاها تعتر -يتم تطبيق م ز" وفق مراحلها اأساسية وت كي  .دقيقة نوعا ماج

 حدود الدراسة :

ة        ديد  اإشكاليةمن أجل معا خمس الزما  يتجلى ي فرة الدراسة الي حددت  فاإطار زما  ومكا ، إطارينم 

وات  بائية من امداخيل س ة منالشهرية الي متد ا ةو  9 س فيتمثل ي دراسة حالة امكا   اإطار، أما  ا غاية س

 .ة العامة للضرائب بواية مستغامامديري

 :البحثمنهج 

هج الوصفي للتطرق إ       زائري با فاهيم امتعلقةتل   ام اعتمدنا ي هذ الدراسة على ام بائي ا ظام ا كما   باية وال

هج التحليلي  اعتمدنا على ية امتعلقة بالدراسةي الكمي القياسي ام ا ،  ليل الساسل الزم   ، Excelكما استخدم

Eviews 7 ي التحليل اإحصائي وااقتصادي. 

 

 



  مقدمة

 

[  [ه
 

 خطة البحث:

قسم هذا البحث إ ثاث       حاول  فصول ي ظام  إيضاحي الفصل اأول حيث س باية وال أهم امفاهيم اأساسية حول ا

زائري ولقد  بائي ا اا  هخصصسامبحث الثا  فأما شمل عموميات حول الضريبة يامبحث اأول  تقسيمه إ مبحثن،ب قم

زائري من حيث التعري  وامكونات. بائي ا ظام ا  لل

تطرقأما الفصل الثا  ف       هجية  ليل الساسلفيه إ  س ية وم ز-بوكس"الزم كي " وذلك من خال مبحثن، فامبحث ج

ااأول  يةحول  خصص ليل الساسل الزم تعرضي حن  دراسة و هجية "بوكس س ز–ي امبحث الثا  إ م كي ي  "ج

ية  .ليل الساسل الزم

حاولوي الفصل الثالث        بائية  على معطيات الفصلن السابقنإسقاط ما جاء ي  فس ل الدراسة امداخيل ا طقة  للم

قومحيث  خصصهفبتقدم نظرة عامة عن امديرية العامة للضرائب أما امبحث الثا  ي امبحث اأول  س هذ  مذجةل س

بؤ بقيمها مستقبا بائية بغرض الت هجية"بوكس امداخيل ا ز"-بإتباع م كي  .ج

 



 

 
 الجبائي والنظام الجباية اأول: الفصل

 الجزائري
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 تمهيد:

زء        ميته ومثل ا تعد الضريبة امورد اأساسي اقتصاد أي بلد كان، فهي تغطي نفقاته وتسعى للمسامة ي ت

رون على دفعها فهي احرك الرئيسي لإنتاج والتشغيل  امقتطع من دخول امكلفن ها دون تلقيهم أي مقابل، فهم 

سى أها هتم بالوضع ااجتماعي و امستوى امعيشي لأفراد، وااستهاك وغرها من امؤشرات ااقتصادية دو  ن أن ن

سن  ه ي إماء و لذلك نرى أها تسعى لفرض العدالة ااجتماعية فالكل مكلف بالضريبة حسب طاقته مسامة م

، هذا فيما  باية العادية و  صااقتصاد الوط باية فلها مفهوم أوسع فتضم ا باية البرولية، وال الضريبة  أما عن ا ا

باية العادية كل  بائية للدولة، وما نقصد من ا تأخذ حصة اأسد من إيرادات الدولة مقارنة باإيرادات العادية غر ا

ا هذا الفصل إ  زائري، لذا قسم بائي ا ظام ا من الضرائب امباشرة و الضرائب غر امباشرة و هي ما يقوم عليه ال

 ا :مبحثن م

 امبحث اأول: عموميات حول الضريبة. -

زائري . - بائي ا ظام ا  امبحث الثاي: ال
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 ضريبة حول ال عموميات: المبحث اأول

صر اأساسي ي  ،العامة اإيراداتمن أقدم وأهم مصادر ضريبة تعتر ال        حيث شكلت خال فرات طويلة الع

وللفهم  ،العامة فقط اإيراداتابرز مصادر  أحدوهذا اأمر ليس راجعا لكوها  ،عمال والدراسات العلمية اماليةاأ

 .ا وخصائصها وأميتها وتقسيماهاأهم تعريفاه إبرازبشكل مفصل وذلك  لضريبةا إبوضوح سيتم التطرق 

 : ماهية الضريبة وقواعدها اأساسية المطلب اأول

 تعريف الضريبة: 

الفقهاء الكثر من الصعوبات نتيجة لتطور مفهوم الضريبة الذي اختلف من وقت آخر ي سبيل تعريف  واجه     

 الضريبة، 

ظم السياسية والظروف   ها نظرا لتغر طبيعة ومررات الضريبة مع تغر ال فالتعريفات ال أطلقت عليها اختلفت فيما بي

تمع اااقتصادية السائدة ي كل  جد أنه ه " فريضة مالية نقدية تأخذها الدولة جرا من الوحدات بأها ك من يعرفها ، ف

فقات العامةااقتصادية حسب مقدرها التكل ابعة يفية من غر مقابل وبصورة هائية لتمويل ال ، ولتحقيق أهداف الدولة ال

 1من فلسفتها السياسية " .

اك من يعرفها على أساس أها " اقتطاع مبلغ من امال يلزم اأفراد بشكل        دفعه للسلطات العامة بدون  إجباريوه

هوية "   .2مقابل وفقا لقواعد مقررة من أجل تغطية أعباء الدولة والسلطات ا

دد الدولة ودون مقابل ب      قيق أهداف عامة كما مكن تعريفها بأها " اقتطاع ما إلزامي وهائي   3."غرض 

 
                                                           

مد العبيدي 1 ، ،اقتصاديات المالية العامة، سعيد علي  شر والتوزيع الطبعة اأو ةاأردنعمان، ، دار دجلة لل  .118ص  ،2011 ، س
امعية ،الطبعة الثانية ،اقتصاديات المالية العامة ،يليصا الرو  2 زائرديوان امطبوعات ا ة ، ا   .109ص  ،1988،س
امعية ،المؤسسات، جباية ميد بوزيدة 3 ون ،ديوان امطبوعات ا زائر، بن عك ة  ،ا   .8ص ، 2005س
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صلة من امكلفن من خال صفتهم اإسهامية وال تقبض عن طريق  كما مكن اعتبار الضريبة         " حصة مالية 

قيق أهداف ثابتة عن طريق السلطة العامة" دد، من أجل   .1السلطة بتحويل ذمة مالية هائيا بدون مقابل 

  لضريبة :االقواعد العامة التي تحكم 

موعة من امبادئ والقواعد ،ظام الضريي نظاما عادا وسليماح يكون ال        ابد أن يأخذ بعن ااعتبار 

بغي أن يقوم عليها نظام  ،اأساسية وقد وضع العام ااقتصادي "ادم ميث" ي مؤلفه )ثروة اأمم ( أهم القواعد ال ي

 هي: و  الضرائب امثا

أي كل  تع ضرورة توزيع اأعباء الضريبية بن أفراد اجتمع وفقا مقدرهم التكليفية : الة والمساواةقاعدة العد .1

خفضة من أداء الضريبة واأعباء الع إعفاءحسب الدخل الذي يتمتع به مع ضرورة  ائلية ما أصحاب الدخول ام

اسب ومستوى امعيشة دما يرتب عليه معاملة ضريبية تؤمن عدالة أغلبية يت ظام الضريي عادل ع ، ويصبح ال

  .2أفراد اجتمع 

ددة ومعلومة وواضحة  :قاعدة اليقين .2 سبة وتع هذ القاعدة أن تكون الضريبة  كم بال بدون غموض أو 

اضعة  وأن يكون سعرها ،للمول وميعاد  ها اأموال أو اأشخاص(ووعائها )ويقصد بوعاء الضريبة امادة ا

3صورة مسبقة لدى امكلفن بأدائها. معلوما ب إجراءاهابأحكامها و صيلها وكل ما يتعلق  دفعها وأسلوب
 

، وعلى الضريبة بصفة تائم امكلفن هايقصد هذ القاعدة ضرورة تطبيق أحكام  :في الدفع مةءالماقاعدة  .3

 يبية متفقة مع أن تكون القواعد الضر  إفتدعو امائمة  ،إجراءاتهيتعلق ميعاد التحصيل وطريقته و  اأخص فيما

 

                                                           

1 PIERRE BELTRAME. "la fiscalité en France " . Hachette Livre.6eme édition.1998. Paris. p 12. 
 . مل عبء الضريبة وين على امسامة عن طريق دخوهم وثرواهم ي    يقصد بامقدرة التكليفية مقدرة اأشخاص الطبيعين و امع
ة ، اقتصاديات المالية العامةمد طاقة وهدى العزاوي2 شر والتوزيع والطباعة، عمان، اأردن، س ، دار امسرة لل   .90، ص 2007، الطبعة اأو
ة، ، الطبعة الثالمالية العامة والتشريع الضريبيأعاد مود القيسي ، 3 شر والتوزيعمام ة ، عمان، اأردنكتبة دار الثقافة لل   .129ص  ،2011، س
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1امتعلقن ها اأشخاص الذاتية و  طبيعتها
 

صيل الضريبة بأسهل وأيسر الطرق ال ا تكلف  :قاعدة ااقتصاد في النفقات .4 ويقصد هذ القاعدة أن يتم 

ت قد تتجاوز ما يكلف الدولة نفقا ،امعقدة اإجراءاتالروتن و خاصة ي ظل  ،امالية مبالغ كبرة اإدارة

، ومراعاة هذ القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع حصيلة الضريبة ذاها

صول عليه  ه ي سبيل ا  . 2جزء كبر م

  المختلفة للضرائبالتصنيفات  :المطلب الثاني

ف الضرائب حسب مامكن أن   :يلي نص

 لتصنيف القائم على طبيعة الضريبةا : 

اك شبه إماع بن أهم تقسيمات الضرائب على اإطاقيعد تقسيم الضرائب إ مباشرة وغر مباشرة           ، فه

ما الضرائب غرالثروةالكتاب ااقتصادين على أن الضرائب امباشرة هي ضرائب على الدخل و   امباشرة هي ضرائب ، بي

 . 3اإنفاقعلى التداول و 

هي ال يتحملها امكلف مباشرة وا يستطيع نقل عبئها إ شخص آخر على أها  الضريبة امباشرةمكن تعريف          

صيله بواسطة قوائم امية، و الذ، و رة على اأشخاص أو على اممتلكاتأها كل اقتطاع قائم مباشو  بأي حال ي يتم 

تقل مباشرة من امكلف بالضريبة  ة العمومية  إال ت زي   .4 ا

                                                           

1
بائية   ، أثر الغش والتهرب الضريي على اايرادات ا زائر خال الفرة " بومدين بكري ليل اقتصادي،  2008-1992ي ا صص  يل شهادة اماجيسر  " مذكرة مقدمة ل

قوق وال ة  علوم التجارية، جامعة مستغامكلية ا  .24، ص2010-2009س
2
شرالوجيز في المالية العامة ،سوزي عد ناشد  ديدة لل امعة ا درية، مصر، ، ، دار ا ة اإسك  .130، ص 2000س
رزي 3 زائردي ،ةالطبعة الثاني ،اقتصاديات المالية العامة ،مد عباس  امعية، ا ة ، وان امطبوعات ا   .204 ، ص2005س

4
 BERNARD SALANI.  théorie économique de la fiscalité. économica. France. année 2001. p 71 . 
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اصر الضريبة غر امباشرةأما          دمات امؤداة و  فهي تقع ي معظم اأحيان على ع يتم  بالتاااستهاك أو ا

اضعة تسديدها بطريقة غر مباشرة من طرف الشخص الذي يود استهاك هذ  اأشياء أو  دمات ا استعمال ا

قل، حقوق الطابع  .التسجيل ....ا ،للضريبة، مثل الضرائب على الواردات، ال

 ،اصر الثروة من دخل و رأس مالع عكا من الضرائب امباشرة وغر امباشرة مثان وسيلتن متكاملتن لتتب  إن         

هماتفوق اأخرى ي درجة اأمية ولذ إحداماوا مكن القول بأن  مع بي  .ا فان كل نظام ضريي 
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 الضرائب امباشرة وغر امباشرة يلخص مزايا وعيوب :(1-1جدول رقم )

 العيوب المزايا العيوبو المزايا 

اصر ظاهرة سهلة التحصيل  الضرائب المباشرة : فتفرض على ع

تاج لوقت وجهد كبر  يسهل حصرها فا 

 .إليهاللوصول 

  تفرض على  إذ :ماحد  إلىثبات الحصيلة

سي فتكون حصي اصر تتمتع بالثبات ال لة ع

 .الضرائب امفروضة ثابتة نسبيا

 من خال واضحة ومعروفة لدى المكلفين :

 .باء الضريبية حسب مقدرة امكلفنتوزيع اأع

 توريدها  إ:من فرة ااستحقاق بطيئة التحصيل

ة  .للخزي

 غر مقبولة نفسيا لدى ضخامة العبء الضريبي :

 .لفن، ما تدفعهم للتهرب الضرييامك

 سهلة الدفع من طرف المكلفين .  الضرائب غير المباشرة

 غزارة حصيلتها. 

 ذلك اتساع  :مرونتها ااقتصادية عالية

، ااستهاك ،اإنتاجنطاقها حيث تشمل 

 امبيعات ....

  : يشعر  غر مكلفة واسهلة التحصيل

 امكلف بوطأة دفعها .

 :أي أن جبايتها  ثقل التحكم وارتفاع التكاليف

التقدير وامراقبة ونفقات التحصيل  إجراءاتتتطلب 

 مرتفعة .

 حصيلتها غير مستقرة. 

 . حصيلة جزئية بسبب الغش 

Source : EMMANUEL DISL ,et JACQUES SARAF Agrégé déconomie et gestion 

« Fiscalité » ,Edition DUNOD 2002/2003 , « le fait générateur », p 9. 
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 القائم على امتداد مجال التطبيق التصنيف: 

يف أن نقوم        حاول ي ايطار هذا التص قيقية والضرائب الشخصيةس  والتمييز بن ،بالتفرقة بن الضرائب ا

اصة  الضرائب امتعددة .كذلك بن الضرائب اأحادية و و  ،الضرائب العامة والضرائب ا

قيقية ) أو اموضوعية (تستهدف أو تقوم ال :رائب الحقيقية و الضرائب الشخصيةالض .أ  و  على قيمة أضريبة ا

اضعة للضريبة :السلعكمي أما الضريبة ، لرسوم على رقم اأعمالمثل ا امؤسسات() القيم، امداخيل ،ة امادة ا

ا بالضريبة  بالضريبةالوضعية الشخصية للمكلف فهي تأخذ بعن ااعتبار  ()الذاتية الشخصية  يتعلق اأمر ه

.  على الدخل اإما

ص الضريبة العامة يتعلق اأمر  :الضرائب العامة والضرائب الخاصة .ب  يقوم معيار التفرقة على أن فيما 

ملها أو  إبالوصول  صر واحد  ،إماليةقيمة  إوضعية اقتصادية ي  اصة فتقع على ع أما فيما بالضريبة ا

شاط اممارس من طرف امكل صر واحد من دخله،من ال اصة فئة واحد ف بالضريبة أو ع ص الضريبة ا ة أو و

ة واحدة من الدخل صر ليلية مادام أها تستهدف كلحيث تعتر ضريبة  ،شر ، عكس الضريبة العامة ال ع

للمكلف بالضريبة ) تقوم بركيب كل الدخول مهما كان  اإماهي ضريبة تركيبية مادام أها تقع على الدخل 

 1مصدرها (.

ظم الضريبية من حيث عدد الضرائب امكونة هيكلها  :ضرائب الموحدة والضرائب المتعددةال .ج  قسم ال  إت

كافة أهداف   قيق إ، نظام الضريبة الوحيدة وفيه تكتفي الدولة بفرض ضريبة واحدة تسعى ها نوعن

  2. الضريي أنواع متعددة من الضرائبونظام الضرائب امتعددة حيث يتضمن اهيكل  ،سياستها الضريبية

 

                                                           

رزي 1   .222ص ،مرجع سابق ،اقتصاديات المالية العامة، مد عباس 
درية للكتاب ،مبادئ المالية العامة ،حامد عبد اجيد دراز2 ة  ،رمص ،مركز اإسك   .128، ص 2000س
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  القائم على ظروف وضع الضريبةالتصنيف: 

ا  لظروفمكن      ا عد نقطتن أساسيتن ،يف معنتص إعدادوضع الضريبة أن تكون   على هذا اأساس مك

 وما:

دد امشرع معدها مسبقا ولكن يقوم  :يبة التوزيعية والضريبة القياسيةالضر  يقصد بالضريبة التوزيعية تلك ال ا 

صيلة على امكلفن ها وي مرحلة تالية يقوم بتوزيع هذ اإماليةبتحديد حصيلتها  ي  اإداريةمساعدة اأجهزة  -ا

اطق امختلفة  اضعة للضريبةسب ما ملكه ك–ام ئذ مكن معرفة معدل الضريبة  ،ل فرد من امادة ا الضريبة أما وحي

دد حصيلتها  دد امشرع معدها مقدما دون أن  القياسية أو كما يفضل تسميتها بالضريبة التحديدية، تلك ال 

ديدها للظروف ااقتصادية، تارك ،بصورة قاطعة اإمالية اسبا أمر  ديد الضريبة القياسية بفرض معدل معن يت  ويتم 

اضعة للضريبة صيله  وإماوعاء الضريبة  إماي صورة نسبة مئوية على  إما ،مع قيمة امادة ا ي صورة مبلغ معن يتم 

صر  اضعة للضريبةعن كل ع اصر امادة ا  .قدما مقدار الضريبة الواجب دفعهابذلك فان امكلف ها يعلم مو  ،من ع

سبية :ريبة التصاعديةضالالضريبة النسبية و  .أ  سبة امئوية الثابتة لاقتطاع الذي يفرض على  ،يقصد بالضريبة ال ال

اضعة  زائر فا للضريبة وا تتغر بتغر قيمتها امادة ا وخر مثال على ذلك الضريبة على أرباح الشركات ي ا

اضعة للضريبةيتغر امعدل بت فس نسبة الزيغر قيمة امادة ا سبية ب صيلة الضريبية ي الضريبة ال ي ادة ، وتزداد ا

اضعة للضريبة،  تلفة قيمة امادة ا اضعة هاأما الضريبة التصاعدية فتفرض معدات   ،باختاف قيمة امادة ا

ة اأزمات اا فالفريضة التصاعدية  ،قتصادية وخاصة ي فرات اانكماشوتستخدم الضرائب التصاعدية معا

خفضةتعيد توزيع الدخل الوط لصا الطبقات ذات الدخو   .1ل ام

 

 

                                                           

رزي 1   .230ص  ،رجع سابقم ،اقتصاديات المالية العامة ،مد عباس 
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 يف القائم على أساس مادة الضريبةالتصن: 

ا        يفات القائمة على عامل أو  إبعد أن تطرق يفا آخرتلف التص ستعرض حاليا تص الذي يتم على آخرا و ، س

 .أساس مادة الضريبة

يقصد بالضرائب على اأشخاص تلك الضرائب ال تفرض على  :الضرائب على اأشخاص .1

كم وجودهم ي  هم، وتفرض عالدولة إقليماأشخاص   .لى اأفراد أو على نوع معن م

هت   :الضرائب على اأموال .2 ظام الضرائب على اأشخاص ا نتيجة للعيوب و اانتقادات اموجهة ل

ديثة  ، أي سواءا كان عاما من مال ي كل صور وأوضاعهها على افرض ضرائب إكافة الدول ا

قول اإنتاجعوامل  أو سلعة استثمارية أو سلعة استهاكية متخذا صورة  ،أو عائدا من عوائد عقار أو م

 1.إنفاقدخل أو ثروة أو 

  التصنيف ااقتصادي للضريبة: 

يف هو اأخذ بعن ااعتبار الطابع ااقتصادي للضريبة  إن        :تقسم إ ثاثة أنواع رئيسيةاهدف من هذا التص

ديثةتعد الضرائب على الدخل من أهم ال: الضرائب على الدخل ظم الضريبية ا ، وذلك أن الدخل يعتر ضرائب ي ال

دد مفهوم الدخل  ر اأمثل امعر عن مقدرة امكلف،امعيا ب أن  تر يع إذوقبل دراسة أسلوب فرض ضريبة الدخل 

صل عليه تجهاالشخص من إيراد مقابل السلع ال  الدخل كل ما  دمة ال يقدمها ي لك تكون مصادر وبذ 2،أو ا

 : الدخل اأساسية هي

                                                           

ونالمالية العامة، علي زغدود 1 امعية، بن عك زائر، ،، ديوان امطبوعات ا ة  ا   .192، ص 2005س

 . 20ص ، بقامرجع س، ميد بوزيدة 2
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 قوارأس ام وع يتمتعال: سواءا كان عقاريا أو م إذ أن رأس امال   بأكر قدر من الثبات وااستقرار، ، وهذا ال

   .خل يدوم وا يتوقف على عمر الشخصكمصدر للد

  يا أو يدويا، ويتصف هذا امصدر بالدورية العمل ي قدرة  يتوقف على عدة عوامل تتمثلو : سواءا كان عما ذه

 .اإنسانوعلى عمر  ،الفرد نفسه على اإنتاج

  ا عن : فقدالعملرأس امال و سبة لأرباح كما هو ا  ،العملاشراك كل من رأس امال و  يكون الدخل نا                                       ال بال

اعيةالتجارية و    .1الص

ما عائد رأس امال ،على اأجوروللعمل عائد اأجر الذي تفرض عليه الضريبة        ئد تفرض عليها الضريبة الفوا بي

ا تفرض لعلى الدخ  .عليه الضريبة على اأرباح ...ا، ويدر العمل ورأس امال معا ر

شأ مجرد  هذ الضرائب هي نتاج واقعة ااستهاك ال مفادها أن االتزام بدفع: الضرائب على ااستهاك الضريبة ي

ة من السلع وقد شراء السلعة تفرض على ميع أنواع السلع ي ، وضرائب ااستهاك قد تفرض على استهاك أنواع معي

 صورة ضريبة عامة على ااستهاك كالرسم على القيمة امضافة .

شأ عن واقعة ملك رأس امال ويقصد بواقعة ملك رأس امال من ا: الضرائب على رأس المال احية الضريبيةال ت ، ل

قولة دات، ....( والعقارية ) ام) اأسهم موع اأموال ام ية، الس ية ( اب ة، وغر امب ظة معي ، ل متلكها الشخص ي 

قود، سواءا كانت تدر دخا أم ا اسبة ملك عقار مب أو والقابلة للتقدير بال . ومن أمثلتها حقوق التسجيل امدفوعة م

 .مب غر

 

 

                                                           

رزي 1 شر والتوزيعد ،الطبعة الرابعة ،اقتصاديات الجباية و الضرائب، مد عباس  ة رزائ ا ،ار هومة للطباعة وال    .91، ص 2008، س



الجباية لالنظام الجبائي الجزائري                                         ل                       الفصل اأ  

 

 
19 

 الضريبة  خصائص وأهداف: المطلب الثالث

  : وهي كالتاللضريبة خصائص ميزها خصائص الضريبة: 

  وهذا ما يفرقها عن تسخر اأشخاص والسلعيتعلق اأمر باقتطاع نقدي :الضريبة ذات شكل نقدي ، ،

وين ستهدف ثروة أو دخلت قدية ا يع  إن ، اأشخاص الطبيعين أو امع صيلها بالصورة ال فرض الضريبة و

ية إمكانيةبشكل مطلق عدم  ق اأمر أن هذ العملية ا تتم اا ي نطاق ضيكل ما ي  ،صيلها ي صورة عي

ائية البحتة اات ال تكون فيها الدولة ي فرة انتقالية من  ،وي الظروف ااستث روب مثا أو ي ا ي حالة ا

ظام ااشراكي  دي .الليرا إال  ها ترغب ي توسيع دائرةفإ ،دةوبالتا وموازاة مع سياستها ااقتصادية ا

صل الدولة جزء من الضرائب ي شكل ، ملكيتها ازل عن جزء من اأفراد  إجباروهذا مكن أن  على الت

 .متلكاهم

  سيادة الدولة فهي توضع م  إظهارو  إبرازالضريبة شكل من أشكال  إن :النهائي للضريبة و اإجباريالطابع

صل عن طريق السلطة أو  امكلف  إجباراأمر امتمثل ي  ،اإجبارويفهم من لفظ ، اإجباربعد ذلك 

مع أن الدولة ا  ،الدولة بصورة هائية إأي أن اأفراد يدفعون الضريبة  ،إداريةبالضريبة من أداءها عر طرق 

 1.إياهاتلتزم بردها هم أو تعويضهم 

 أهداف الضريبة: 

تمع تصبو الضريبة        ديدها ي  إي أي  موعة من اأهداف مكن     :اآيقيق 

 

  

                                                           

رزي1  .14ص، مرجع سابق، اقتصاديات الجباية والضرائب ،مد عباس 
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 اأهداف المالية :  (1

، أي أن الضريبة تسمح بتوفر اموارد امالية للدولة بصورة تضمن ها الوفاء بالتزاماها ها تغطية اأعباء العامةويقصد       

ا  دمات العامة وعلى استثمارات  اإنفاقا كومية ) اإدارةعلى ا اء السدود و ا امعات وشق امستشفياكب ت وا

 (.الطرق....ا

 :اأهداف ااقتصادية (2

، غر مشوب بالتضخم أو حالة ااستقرار ااقتصادي إويقصد ها أن الضريبة تستخدم هدف الوصول         

ديثة أداة للتأثر ي اأوضاع ااقتصا ايطاروأصبحت ي  1اانكماش قيق ااستقرار ااقتصادي .الدولة ا  دية و

ازومكن   :يلي أهم اأهداف ااقتصادية فيما إ

ة ف -  .تعفيها من الضرائب كليا أو جزئياتشجيع بعض أنواع امشروعات اعتبارات معي

ة العجز ي ميزان امدفوعات ويتم ذلك بفرض ضرائب مركية مرتفعة على  ماية- ية ومعا اعات الوط الص

ارج و  .صادرات من الضرائب كليا أو جزئياال بإعفاء ااستراد من ا

 فيض معدل الضريبة على اأرباح امعاد استثمارها من أجل توسيع ااستثمار . -

 :اأهداف ااجتماعية (3

قيق بعض اأ            :غراض ااجتماعية وال من أمهاتعمل الضريبة على 

ضرائب على أصحاب وذلك بأن تعتمد الدولة على زيادة ال ،وت بن الدخول والثروات امرتفعةالتفا حدفيض  -

خفضة  .تصاعدية على الدخولويتم ذلك من خال ال ،الدخول ام

                                                           

امسةالمالية العامة، حسن مصطفى حسن1 امعية ،، الطبعة ا زائر ،بةاع ،ديوان امطبوعات ا ة  ،ا  .47ص ، 2006س
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حه  مداخيل بإعفاءوذلك  ،ساكن هدف التخفيض من أزمة السكنجلب أكر قدر مكن من ام - الكراء من أو م

 .فيض 

د من بعض العادات السيئة - فرض ضرائب عالية على نوع ، من اأمثلة على ذلك أو غر امرغوب فيها ي اجتمع ا

اولة التقليل من من العادات السيئة مثل التدخن وامسكرات وبعض السلع الرفيهية السلبية قدر  أثارها، وبالتا 

 1. اإمكان

 :اأهداف السياسية (4

تلف جذريا عن مضموها القدم أنه أصبح مرتبطا بشكل مباشر مخططات          أخذت الضريبة مضمونا جديدا 

مية ااقتصادية وااجتماعية العامة ماية ااقتصاد كما  ،2 الت بية و ذلك تستعمل الضريبة  افسة اأج الوط من ام

ا الدول كما أن الدولة تستطيع أن تعر عن م ،رسوم مركية على السلع امستوردةو  بفرض ضرائب وقفها السياسي 

وعة و إذ تع ،اأخرى تقوم بالعكس مع سلع سلع الدول امخالفة ها سياسيا و عالية على مل على فرض رسوم مركية مت

 .3 ها سياسياالدول اموافقة 

تازها البلد وخاصة القول أن أهداف الضريبة تتماشى واأوضاع ااقتصادية والسياسية و كذا مو ال   .مرحلة ال

 

 

 

 

                                                           

شر، الطبعة اأو، المحاسبة الضريبية، عدي عفانة وعادل القطاونة 1 ة  ،اأردن ،و التوزيع، عمان دار وائل لل  .50ص  ،2008س
 .108، ص بقامرجع س ،الرويليصا  2

شر والتوزيعد ،زء اأولا ،النظام الجبائي الجزائري الحديث، خاصي رضا  زائر ،ار هومة للطباعة وال ة ا .22ص  ،2005، س 3
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 النظام الجبائي الجزائري  : نيبحث الثامال

ديث على نوع واحد من الضرائب وهذا لتعدد التقسيمات         بائي ا ظام ا فان كل دولة  ،نتيجة لعدم اعتماد ال

ا متكاما من أنواع الضرائب من  تار مز ةأاول أن  قيق أهداف معي زائر إ حيث  ،جل  ظام  تسعى ا اختيار ال

بائي اأفضل  اجاتا تلف ا قق ها أكر قدر مكن من امداخيل لتلبية  جد ،والذي  زائري  ف بائي ا ظام ا ال

باية العادية و  أساسين متوي على مكونن باية البرولية.ا ا  ا

 : النظام الجبائي المطلب اأول

 تعريف الجباية  :الفرع اأول  

ها : إن     اصر م باية يشمل عدة ع  تعريف ا

فرد الطبيعين: امتياز يتحصل عليه اأشخاص اإتاوة         .بشكل م

قود يدفعه  :الرسم       صر هام جدا وهو مبلغ من ال جرا مقابل  الفرد إ الدولة أو غرها من اأشخاص العامةع

ة دمة معي ها نفع خاص إ  ،انتفاعه  دمة يرتب ع فع العام،هذ ا أن الرسم يعتر من اإيرادات ال حيث  جانب ال

 .                           1مول اإنفاق العام

بايةكما أن          ظام عليها يقوم ال اأحكام موعة مثل "ا ظم ال القواعد وكذا الضريي ال اضعن العاقة ت  بن ا

بائية واإدارة للضريبة ظام  ا ."اجتمع ي امفروضة الضرائب موعة مثل الضريي وال
2     

 

                                                           

زائر"ريغي خرة، أثر الضرائب غر امباشرة على اإيرادا 1 بائية،"دراسة حالة ا يات كمية مطبقة، جامعة عبد  ،مذكرة ماسر فرع علوم اقتصادية ،ت ا ميد بن صص تق ا
امعية  ة ا    .09 ص ،2013-2012باديس، مستغام، الس

كي 2 باية العقارية ،مبلوي عبد ا صص علوم التسير ،ترشيد نظام ا مد خيضر ،رسالة دكتورا  امعية  ،بسكرة ،جامعة  ة ا   .49ص  ،2012-2011الس
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 : ماهية النظام الجبائي  ثانيالفرع ال 

ظاما يعرف       يةو  القانونية القواعد موعة عن عبارة"على أنه الضريي ل  حلهامر  الضريي ااستقطاع من ال مكن الف

 .1"التحصيل إ التشريع من امتتالية

ا       ظام عن التا التعريف اعتماد ومك ية وامراد  " الضريي ال موعة الضرائب احددة وامختارة من الصور الف هو 

قيق أهداف السياسة القوانن والتشريعات امختلفة و  تطبيقها ي بيئة توافقها وذلك بواسطة هاية إ  ال تسعى ي ال

         .  2الضريبية "

 أسس النظام الجبائي  :لثالفرع الثا   

ظام يعتمد     بائي ال  :يلي كما نذكرها أسس ثاثة على امطبق ا

 قوانن يها  مبادئها وقواعد ةصياغ من ابد كان الضريبية السياسة أهداف قيق جلأ من :الضريبي التشريع-1

اول الذي الضريي التشريع اسم عليها يطلق انب أحكامه تت  . والعلمي للضرائب التطبيقي ا

هاز ذلك هي :الضريبية اإدارة-2  الضرائب فرض حيث من التشريع الضريي مسؤولية يتحمل الذي واإداري الف ا

فيذ أداة الضريبية اإدارة تعتر،) 3وجبايتها  ظام ت  (. الضريي ال

ظيم امتعلق الضريي الطابع ذات التدابر موع عن تعر :الضريبية السياسة-2  قصد تغطية الضريي التحصيل بت

فقات  جهة من العامة لاقتصاد التوجيهات حسب وااجتماعي ااقتصادي الوضع على والتأثر جهة من العمومية ال

 .ثانية
                                                           

1
جازي،    شر،والتطبيقالنظم الضريبية بين النظرية امرسي السيد ا امعية للطباعة وال ان،  ،بروت ،الدار ا ة لب  .6ص  ،2001س
ظام الضريي ا 2 مد بوضياف ،12العدد  ،العلوم ااقتصادية وعلوم التسيرلة  ،زائري ي ظل التحديات ااقتصاديةوهي بوعام، مامح ال ة  ،جامعة  ، 2012امسيلة، س

  .137ص 
ارية فرع  إسراتيجيةحجار مروكة، أثر السياسة الضريبية على 3  صص علوم  مد بوضياف ،امسيلة إسراتيجيةااستثمار ي امؤسسة ،مذكرة ماجيسر ، ة ،، جامعة  الس

امعية     .22،ص 2006-2005ا
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ظام ويعتر ية صياغة الضريي ال  .أهدافها قيق أجل من يصمم فهو للمجتمع الضريبية للسياسة ف

ظام أن د حيث       ة ضريبية سياسة نفس أهداف لتحقيق يصلح الذي الضريي ال  يصلح قد ا معن، تمع ي معي

  .آخر تمع ي الضريبية السياسة أهداف لتحقيق

ا يظهر وبالتا      ظام ل  ططها ال مجابصياغة الر  تقوم ال وامبادئ القواعد من موعة انه على الضريي ال

كومة ظام يتعلق بلد ما أي ي وااجتماعية والسياسية ااقتصادية اجتمع أهداف مع وتتوافق ا .معن اقتصادي ب
 1

  

 الجباية العادية : المطلب الثاني

بائيمن       ظام ا باية العادية وال مكونات ال زائري ا تقسم إ نوعان أساسيان ما: الضرائب امباشرة والضرائب  ا

 غر امباشرة.

 الضرائب المباشرة  :أوا

 :IRG اإجماليالضريبة على الدخل  -1

وية ضريبة تؤسس "      على الضريبة هذ الدخل، وتفرض ضريبة تسمى الطبيعين اأشخاص دخل على وحيدة س

  وتتمثل فيما يلي :2" بالضريبة للمكلف اإما الصاي الدخل

اعية - رفية. ،اأرباح الص  التجارية وا

 أرباح امهن غر التجارية . -

قولة . ،عائدات امستثمرات الفاحية -  رؤوس اأموال ام

                                                           

 1
زائر، مذكرة ماسر ي العلو   ظام الضريي ي ا صواكواك عبد السام، فعالية ال اسبية و جبائية معمقةم التجارية،  ة  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،ص دراسات  الس

امعية    .2012-1011ا
ة  ،امديرية العامة للضرائب ،ثلةمن قانون الضرائب امباشرة والرسوم امما 01امادة  2   .17ص  ،2005س
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 رية .قاامرتبات واأجور وامعاشات والريوع الع -

سب الضريبة على الدخل   :تبعا للجدول التصاعدي التا اإماو

 اإماالسلم الضريي للضريبة على الدخل  (:2-1الجدول رقم )

 قسط الدخل الخاضع للضريبة النسبة

0% 

20% 

30% 

35% 

 دج 120.000ا يتجاوز 

 دج360.000إ  دج120.001من 

 دج1.440.000إ  دج360.001من 

 دج1.440.000أكثر من 

ةقوانن جبائية المصدر :  .104،امادة 2012 )وزارة امالية(،س

ظرة  اإمالية خال من وذلك والبساطة، بالشفافية اإما الدخل على الضريبة تتميز        مداخيل موع إ ال

1مداخيلها تعدد طبيعة رغم الدخل على وحيدة ضريبة وجود وكذلك امكلف،
.  

  :IBSالضريبة على أرباح الشركات  -2

ة الضريي اإصاح إليها سعى ال اأهداف أهم تتمحور      موضع ي العمومية وضع امؤسسات ي ،1992س

اصة امؤسسات طق وإخضاعها نفسه ا  .الشركات أرباح على الضريبة تأسيس مذا وه وقواعد السوق، م

وية ضريبة تؤسس"  وين اأشخاص وغرها من الشركات ققها ال امداخيل أو اأرباح مل على س  إليهم امشار امع

 تتكون من :و  ،2"الشركات أرباح الضريبة على الضريبة، هذ وتسمى ،136 امادة ي

                                                           

لة جامعة دمش اإصاحاتتقييم  ،ناصر مراد 1 زائر،  ة  ،العدد الثاي ،25اجلد  ،ق للعلوم ااقتصادية و القانونيةالضريبية ي ا   .183ص  ،2009س
  .50مرجع سابق، ص  ،ضرائب امباشرة والرسوم امماثلةقانون ال ،135امادة  2
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  اعي و  .التجاريامؤسسات واهيئات العمومية ذات الطابع الص

 ادات التابعة هاالشركات ا  .لتعاونية واا

 ضوع ها  .الشركات ال اختارت ا

 الدفع الجزافي : -3

ة13موجب امادة  إلغاءم    .1 2006 من قانون امالية لس

  :الرسم على النشاط المهني -4

يا دائما ومارسون  اإمالية اإيراداتيستحق الرسم: "      ا مه زائر  ققها امكلفون بالضريبة الذين لديهم ي ا ال 

ف اأرباح غر التجارية، ماعدا مداخيل اأشخاص الطبيعية  ، ي ص ضع أرباحه للضريبة على الدخل اإما نشاطا 

ضع كذلك للرسم  وية أو الشركات ال  ة عن استغال اأشخاص امع ا شاط امه  حدد معدل ، 2ال الرسم على ال

 :كما يلي

ش(: 3-1الجدول رقم )   اط امهمعدل الرسم على ال

الرسم على النشاط 

 المهني

الصندوق المشترك  الحصة العائدة للبلدية حصة العائدة للوايةال

 للجماعات المحلية

 المجموع

 %2 %0.11 %1.30 %0.59 المجموع

بائية  المصدر : ة  (،وزارة امالية)القوانن ا  .222امادة  ،2012س

                                                           

  .11ص  ،مرجع سابقريغي خرة،  1
2
ة من 17معدلة موجب امواد  :217امادة    ة 15و1995قانون امالية لس    .1998من قانون امالية لس
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شاط امه يرفع  غر       اتج ع %3إ أن معدل الرسم على ال سبة لرقم اأعمال ال ن نقل احروقات بواسطة بال

  .اأنابيب

 :العقاريالرسم  -5

ية اموجودة فوق الراب الوط      وي على املكيات امب اء امعفية من الضرائببا ،يؤسس رسم عقاري س تتكون  ،ستث

 :1من 

يط  - ة ي  شات التجارية كائ وية، اموانئ و ام ديدية .امطارات ا  السكك ا

ميع أنواعها . - ايات   أرضيات الب

اعي. - اري أو ص  اأراضي غر امزروعة وامستخدمة لغرض 

دد الرسم العقاري كما يلي  :و

ية ذاها -  .%3املكيات امب

ظيم وغر - اطق احددة عن طريق الت ية ذات ااستعمال السك ال ملكها أشخاص طبيعيون والواقعة ي ام املكية امب

ارمشغولة سواء بصفة شخصية وعائلية أو عن طريق الكراء أو   . %10 اإ

ية : -  اأراضي ال تشكل ملحقات للملكيات امب

 5% دما  .مر مربع 500تساوي مساحتها أو تقل عن  ع

 7%  دما تتجاوز مساحتها  مر مربع . 1000مر مربع وتساوي أو تقل عن  500ع

 10%  دما تفوق مساحتها  .مر مربع 1000ع

                                                           

.90ص  ،مرجع سابق ،ضرائب امباشرة والرسوم امماثلة، قانون ال248امادة   1
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ية  :املكيات غر امب

اطق غر عمرانيةملكيات غر مب-  .%5: ية متواجدة ي م

ية ،عمرانية : نسبها تساوي نسب أراضي - سبة  %3إ  باإضافةاأراضي ال تشكل ملحقات للملكيات امب بال

 لأراضي الفاحية .

 رسم التطهير  -6

زلية رسم سغل فيها مصلحة رفع القمامات تش"يؤسس لفائدة البلديات ال ت زلية  ويام وذلك على  لرفع القمامات ام

ية حو  ،"كل املكيات امب  : 1 اآيدد مبلغ الرسم على ال

 ل ذي استعمال سك .دج 1000دج و 500 مابن  على كل 

  اري أو دج 10.000دج و1000مابن ل ذي استعمال مه أو   حري أو ما شابه .على كل 

  على كل أرض مهيأة للتخييم وامقطورات .دج 20.000دج و5000مابن 

  اري 100.000دج و10.000مابن اعي أو  ل ذي استعمال ص تج  دج على كل  أو حري أو ما شابه، ي

اف امذكورة أعاكمية  فايات تفوق اأص  . من ال

 :2ثانيا :الضرائب غير المباشرة 

 : اإنفاق/ الضرائب على 1

اسبة استغاله ع هي ضرائبو            اول الدخل م اء حاجة )استهاك( دغر مباشرة تت اجة كاقت   .ا

 ضريبة على أنواع النفقات: 

                                                           

  .98ص  ،بقامرجع س ،ضرائب امباشرة والرسوم امماثلةقانون ال ،263امادة  1
  .14، ص مرجع سابقريغي خرة،  2
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فق ضريبة على أنواع ليست كلله ضريبة، و  اإنفاقكل نوع من           دم الدول امختلفة اقتصادياال من ف ،ات 

تلف الدول يفضلون ضريبة من احيث تقييمها هي غر عادلة  وع الثاي أي على عموم وهذا فان  فقاتل  .ال

اجات الضرورية . أ ها: تفرض على السلع ال ا يستطيع الفرد ااالضرائب على ا اء ع ، ميزها أها توفر ستغ

ه ة الدولة أموال أي غزارة مالية ولك وع من الضرائبليست عادلة وهذا كثر من ال ازي  .دول تستبعد هذا ال

اجات الكمالية . ب ها الضرائب على ا اء ع ها السلع ال مكن ااستغ  ،ذوي الدخل الكبر و ا تطلبها اا: وم

 وهذ الضرائب هي عادلة تتماشى مع دخل الفرد .

اجات الشائعةج.  اول السلع على  إما: ي أصلها ليست ضرورية و الضرائب على ا اس وا تت متداولة بن ال

اح وإماااستهاك الضروري  اس كالقهوةهي شائعة من ال  .الشاي والسجائر ،ية العملية من طرف ال

 ضرائب على عموم اإنفاق: 

امية       فقات( تأخذ ها الدول ال )ال خرجت من التخلف( متطورة اقتصاديا وسياسيا ضريبة عامة على اإنفاق )ال

حو التا :إدارة ضريبية ذات كفاءة وهذ و  ،دان ملك وسائل امراجعة الكافيةوهذ البل  الضريبة تتخذ شكلن على ال

تأخذ الضرائب عامة على اإنفاق شكل الضريبة على رقم اأعمال امشريات أو رقم أعمال : الضرائب امتدرجة . أ

تازها البضاعة خال  اول ميع امراحل ال  امبيعات ي كل مرحلة من امراحل ال تقوم ها عملية اإنتاج أي أها تت

تج انتقا لقة ضيقة مثاصاحب العمل اا من ناحية تقدير هذ الضريبة تكون إ ها من ام  : عادلة إذا كانت ا

تج  . امستهلك        تاجر التجزئة           ام

لقة واسعة:و  تج    إذا كانت ا ملة        ام أن السلعة  هذا ااتساع يؤدي ،امستهلك          تاجر التجزئة    تاجر ا

لقة وبالتا تكون غر عادلة تصل إ امستهلك ح تكون مرتفعة نظرا اتساع ا أها تتكرر تراكم ال ،ا ضرائب مع
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زائري ا يأخذ هذا ،عدة مرات سبة للمشرع ا ملة بال فبائع التجزئة م إ امستهلك  ،الشكل من الضرائب لبائع با

يع السلع)  إ امستهلك(. تدرج من البداية تص

مرحلة واحدة فقط ح  بإخضاعي هذا الشكل يكتفي  ،ها يفوق سعر الضرائب امتدرجةسعر  :الضريبة الوحيدة . ب

لقة ااقتصادية كالضرائب على اإنتاج أو ي هاي لقة كالضرائب مراحل اإنتاج دون غرها للضريبة سواء ي بداية ا ة ا

 .على ااستهاك

 الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية : /2

فقها الفرد من رأماله أو دخله قد تكون       فقات ال ي الضريبة ال يؤديها امكلف تستوي بصورة غر مباشرة ال

الة سعرا من سعر البيع وتكون الضريبة غر امباشرة ال تصل أو مس اماوتكون الضريبة  لضريبة ل مطروح اي هذ ا

ال يدفعها شخص ي البداية م يعكسها وتكون أيضا هي كالضرائب على امعامات وااستهاك بطريق غر مباشر  

ها . آخرعلى شخص  هاية حيث يدفع م  فيحمل عبئها على امكلف ااقتصادي وهو امستهلك الذي يتحملها ي ال

 اعي ويطبق هذا الرسم على العمثل رسم على ااستهاك  :الرسم على القيمة المضافة مليات ال ها طابع ص

اء ،اري ضعون هذا الرسم  ،ارة التجزئة وامساحات الكرى حري أو خاص باستث ومكن لأشخاص الذين 

وين سواءا كانوا طبيعين فيض مبلغ الرسم الوارد على فواتر امشريات  ،أو مع ملة أو فروع الشركات  ار ا

 .1بلغ الرسم اموجود على فواتر امبيعات من م

 :صائص ال يتميز ها هذا الرسمومن أهم ا     

  خفضة أو حق ها  اإعفاءعدم التأثر ي مداخيل اأسرة امتواضعة وذلك عن طريق فرض رسوم بسيطة أو م م

 إذا يتعلق اأمر بامواد الضرورية ذات ااستهاك الواسع .

                                                           

   .169، قوانن جبائية، الرسم على القيمة امضافة، مرجع سابق، ص 01ملخص من امادة  1
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 ز  خلق مصادر جديدة  .باإيراداتة العامة يلتمويل ا

 مركية أقدم الوسائل ال استعملتها الدولة ي الرقابة على التجارة  :الرسوم الجمركية ما ا شك فيه أن الرسوم ا

مركية هي جدول الرسوم والضرائب ال تفرضها  ارجية وامراد بالتعريفة ا الدولة على السلع صادرات أم ا

مركية ليس جبائيا فقطواهدف من فرض مثل هذ الواردات كانت  بل قد تستعمل ي ماية  ،تعريفات ا

تج يث أن الرسم يفرض على ام بية  افسة اأج هاااقتصاد الوط من ام بية امستوردة للحد م وان   ،ات اأج

مركية على اإطاق .  كانت الرسوم على الواردات هي أهم أنواع الرسوم ا

 مركية مكونات  :التعريفة ا

مركية . أ قوق ا وهي عبارة عن حق الدولة أي الثمن امدفوع من طرف امستورد  %60 إ 0: نسبتها من ا

ق دخول البضاعة داخل   .اإقليموذلك 

مركية . اإدارةوهي عبارة عن حق  %4نسبتها  :أتاوات مركية . ب  ا

مركيةج دمات ا مركية لتغطية نفقاها .: هي عبارة عن . أتاوات مقابل ا  مقابل ما تستلمه امصا ا

سبة للمواد الكمالية وهو عبارة عن رسم يطبق  %50وقد تصل إ  %20إ  %10نسبته  :د. الرسم التعويضي بال

   .على السلع امستوردة وذلك لتغطية ما تتحمله من نفقات لتدعيم بعض السلع

 : الجباية البترولية المطلب الثالث

 تعريف الجباية البترولية  :الفرع اأول

: حو التا باية البرولية على ال  مكن تعريف ا

 باطن اأراضي ال هي ، استغال ها مقابل الرخيص من قبل الدولةالضرائب البرولية تدفع على أساس أ إن

 .ملك للدولة
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 قبل الدولة استغال باطن اأرض الضرائب البرولية مكن تكييفها على أساس أها مقابل الرخيص من إن، 

 .واأرض ملوكة للدولة

سب مراحل العملية      اك نوعن من الضرائب البرولية  د أن ه  : اإنتاجيةانطاقا من هذين التعريفن 

اك العديد من الدول  ،ة ا وجود أثر اإنتاج أو الربحي هذ امرحل :الضرائب امفروضة ي مرحلة البحث/ 1 لكن ه

قيب فيها وميز ي هذ امرحلة  ،ال تقوم بفرض الضرائب على الشركات من أجل السماح ها من ااستفادة من رقعة للت

 :ضريبتن

ح الت :(KACH BONUSضريبة حق الدخول ) -1 اقصة مستفصم هو الذي يعطي أكر يد ريح بالبحث بعد م

(KACH BONUS)، فرضها الوايات امتحدة اأمريكية.على أول من عمل و  ،اراتالضريبة ماين الدو  وتقدر هذ 

ار -2 ها، ،هذ الضريبة يدفعها صاحب التصريح :ضريبة حق اإ وقد ظهر هذا  سب امساحة ال استفاد م

ظام ي الوايات امتحدة اأمريكية  اصة وأخذت به بعد ذلك الدول ال دما استغلت شركات البرول اأراضي ا ع

د ثاث طرق للدفع :  اأخرى و

ارالدفع الوحيد أي دفع قيمة  د استام امستفيد لتسريح البحث . ،دفعة واحدة اإ  ع

ويا .  الدفع حسب امساحة امستغلة س

تلفة . ،الدفع حسب امساحة  لكن لفرات 

د ي هذ امرحلة الضرائب التالية : ئب امفروضة ي مرحلة ااستغال:الضرا/ 2  و
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تجة ي على أساس الكميات ام ويتم دفع هذ الضريبة على شكل دفعات موزعة، :ضريبة حق الدخول ي اإنتاج -

تجة كبرة كانت ،رقعة البحث دد الضريبة بوضع سقف  ،قيمة الضريبة كبرة والعكس صحيح فإذا كانت الكمية ام و

 لإنتاج اليومي. 

ارحق - اري مرحلة ااستغال :يدفع  اإ فس الطريقة ال يدفع ها ي مرحل اإ  اا أن قيمته تكون أكر ،ة البحثب

ح للشركات ي امرحلة من ال اعة البروليةما يفسر امساحات الصغرة ال م ارو  ،ص ويا  اإ أن يكون ثابتا  إمايكون س

وي كما أن قيمة طول مرحلة ااستغال  سب سقف اإنتاج الس ارأو متزايد  وي تطرح من حساب  اإ  اإتاوةالس

  باعتبارها تكلفة من تكاليف اإنتاج .

اسب طرديا م ،هي ضريبة مس اإنتاج :اإتاوة -3 ومستقلة عن كل  ،كوها ضريبة على رقم اأعمال ،عهوقيمتها تت

ظر عن تكلفة ااستغالفهي نسبة إ قيمة اإنت ،لربحامفهوم  ية اإتاوةدد و ،اج بغض ال سب  ،بصفة نقدية أو عي

كومات دد هذ اأخرة طريقة الدفع فغالبا ما تكون نقدا . إذاو  ،رغبة ا  م 

ساب استخدمت الدول امستهلكة نظام الضريبة  :الضريبة على الدخل -4 اعية والتجارية  على اأرباح الص

تجة وال يعتمد دخلها الوط على امداخيل البرولية ،يبة على الدخل ي قطاع احروقاتالضر  ت أما الدول ام ، فقد تب

  .1نظاما جبائيا خاصا باحروقات 

 الفرع الثاني :مكونات الجباية البترولية 

ديد ا      بائي ا ظام ا شاطات البحث و/أو التطوير استغال احروقات موجب القانون امتعلق دد ال اص ب

باية البرو  ،2005ريل فباحروقات الصادر ي أ  :لية على الضرائب والرسوم التاليةوتشمل ا

                                                           
باية البرولية ي مويل ميزانية الدولة، 1 ل ا باية العادية  صص إدارة أعمالقس ،مذكرة ماجيسر مر بن عمور، إشكالية إحال ا  ،جامعة سعد دحلب ،م علوم التسير 

ة البليدة   .60ص  ،2006، س
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  كم امساحة التعاقدية ال ويا على امتعامل )الشركات البرولية(     يشغلهاالرسم امساحي: يفرض هذا الرسم س

دد مبلغه على أساس امعاير  ،ملية البحث أو استغال احروقاتللقيام بع ة ال امساح :الثاثة التاليةو

طقة وامرحلةبالكيلو مر مربع و   تسب  على اعتبار أن عقد البحث وااستغال ال تكون مدته القصوى ) ام

ة يتض 32 وات وبعد انقضاء مرحلة البحث تأي مرحلة 7مرحلة البحث مدها  ،من مرحلتن متميزتنس س

ها فرة البحث. اإماليةااستغال وال تساوي امدة  قوصا م  للعقد م

 ضع كميات احروقات امستخرجة من كل مساحة استغال اإتاوة ية لتثمن  إتاوة:  شهرية تدفع للوكالة الوط

ة العمومية بعد بإعادةوال تقوم  ،موارد احروقات  .خصم التكاليف امتعلقة بتسيرها دفعها للخزي

 م شهري على الدخل البروضع امتعامل لرس :الرسم على الدخل البرو. 

 اتج اتج نسبتها الضريبة التكميلية على ال ضع كل شخص طرفا ي العقد لضريبة تكميلية على ال  :30% 

د تاريخ الدفعوالش اآجالوحسب  1 .روط امعمول ها ع
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

امعية، ،المالية العامة"المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري" يلس شاوش بشر، 1 ة  ديوان امطبوعات ا زائر، س   .56ص  ،2013ا
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 خاصة:

ا ي هذا         ياة اإنسان سواء من حيث أدائه ها أو انتفاعه ها، لذا حاول تعد الضريبة من أهم القضايا امرتبطة 

زائرية،  يفاها وإبراز اأهداف امبتغاة من فرضها وال تسعى ها الدولة ا تلف تص الفصل ضبط مفهومها وخصائصها و

طور اأوضاع ااجتماعية وااقتصادية، فقد احتلت موضعا متميزا إذ أصبحت أداة كما  أن الضريبة تطورت مع الوقت بت

 للضبط ااقتصادي والتوجيه.

من خال ما سبق تعتر الضريبة مفهومها الواسع وسيلة متميزة من بن وسائل السياسة امالية للدولة ما تتمتع به       

ظام ا تلف اأطراف من مرونة ويتوقف هذا على مدى فعالية ال مية ودور  بائي امطبق الذي يعكس حركية وطبيعة الت

باية  زائري امكون من ا بائي ا ظام ا جد ال بائية، ف ي عملية اإنتاج ونصيبها من توزيع الثروة ومسامتها ي اموارد ا

باية بائية  العادية وال تضم الضرائب امباشرة والضرائب غر امباشرة إضافة إ ا البرولية وهي أساس امداخيل ا

اسب.  قيق نظام جبائي فعال وم زائرية يسعى بدور إ   ا
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 تمهيد:    

بؤ بسلوكها امستقبلي      تعتر ماذج ااقتصاد القياسي وسيلة ذات أمية بالغة ي مذجة بعض الظواهر ااقتصادية والت

ة والتخطيط ااقتصادي وقد أخذت قسطا وافرا من الدراسة وااهتمام نظرا استعمااها الواسعة  أغراض أمها الر

طية وماذج ااقتصاد القياسي، ويقتصر  وامتعددة ومكن على العموم تقسيم هذ ة ا ماذج إ نوعن ماذج الر ال

ية وال تعتمد ي تفسرها للظاهرة على القيم  وع الثاي وباأخص الساسل الزم ا ي هذا الفصل ي التطرق إ ال اهتمام

بؤ بقيمها مس الية هذ الظاهرة و على قيمها ي اماضي وما يسمح بالت ز من أهم -تقبا، وتعتر طريقة بوكسا كي ج

ية . بؤ بالساسل الزم  طرق الت

 وللفهم أكثر م تقسيم هذا الفصل إ مبحثن:     

ية. ليل الساسل الزم  امبحث اأول: دراسة و

هجية امبحث الثاي:  ز–بوكس "م كي ية "ج ليل الساسل الزم  .ي 
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ية  :المبحث اأول  دراسة وتحليل الساسل الزم

بؤ حول ظاهر        ية من أهم أساليب الت اء على مسارها ي اماضيتعتر الساسل الزم ليل  ،ة ما ب ومن امؤكد أن 

ه يقدم اأسس ال من خاها نستطيع تكوين صورة عن تطور تلك الظاهرة  بؤ تام ولك ية ا يؤدي إ ت الساسل الزم

ية ومركباها وطرق الكف  عن هذ امركبات .ومن خال هذا ام ل،ي امستقب تطرق إ مفهوم السلسلة الزم  بحث س

ية المطلب اأول  : تعريف السلسلة الزم

ية         ، ومن أبرز التعاري  ض من الدراسة وحسب طبيعة التخصصحسب طبيعة الغر تعددت تعاري  السلسلة الزم

 نذكر ما يلي :  

ية هي عبارة عن عدد امفاهدات  ":التعري  اأول        ،ال تص  ظاهرة ما مع مرور الزمن اإحصائيةالسلسلة الزم

مع أو تفاهد أ خرآومع   1.و تسجل لفرات متتالية من الزمن"البيانات ال 

موعة من امفاهدات  ":التعري  الثاي      ية هي  ظمة برتيب زم ومن أمثلتها  اإحصائيةالسلسلة الزم لظاهرة ما م

ع ما...سلسلة  ،عية متجر ماسلسلة امبيعات اأسبو  د ، اإنتاج الفهري مص ية تعطي قيم الظاهرة ع هذ الساسل تار

تج من تداخل عدد كبر من ة ت ية معي  2." ااجتماعية وغرهاالعوامل ااقتصادية والسياسية و  فرات زم

ية ":الثالثالتعري   ال يتم معها عن  اإحصائيةمن البيانات أو امفاهدات موعة  أهاعلى تعرف السلسلة الزم

ية متعاقبةظاهرة ما على فر  ية متساويةوقد تكون هذ الفرات الز ، ات زم ها شهرا أو كأن تكون الفرة ا ،م لواحدة م

ة  3." حسب طبيعة الدراسة ،غر ذلك أو ،فصا أو س

الزمن كمتغر مستقل .(  T هو ) اأخر( و  Y توي على متغرين  تابع ) إحداما ،فالسلسلة   

                                                           
فر  مكتبة، اأوالطبعة  ،اإحصاءمبادئ  ،الصوص مدنداء  1 ة ، ، اأردنعمان ،التوزيعو اجتمع العري لل   .99، ص2007س
ة 2 فر والتوزيع، الطبعة اأو ،الوصفي وااستدالي اإحصاءمبادئ  ،سام عيسى بدر وعماد غصاب عباب ة اأردن ،عمان ،دار امسرة لل   .187،ص 2007،س
ليم بوعلي 3 فر والتوزيع،عماندا، الطبعة اأو ،الوصفي اإحصاءمبادئ  ،فاتن عبد ا ة ن، اأرد ،ر الفكر للطباعة وال   .157ص  ،2000س
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ل الدراسة هي        Y = F(T) وتكون العاقة 

امقارنة  إمكانيةانعدمت  وإا ،ونفس طريقة القياس للظاهرة ،اة استخدام نفس الوحدات القياسيةمن الضروري مراع     

تلفة .  بن قيم الظاهرة ي فرات 

قطة تتحرك عر الزمنمكن مثيل السلسل      ية ب ك ،ة الزم ل الدراسةتاركة خط م     1.سر مثل قيم الظاهرة 

ية  -  :إهدف دراسة الساسل الزم

 ./ وص  سلوك الظاهرة ي اماضي1

ليل هذا ال2 بؤ بسلوكها ي /   2.امستقبلسلوك للت

ة3  3 ./ اكتفاف الدورات أو الفرات ال تتكرر فيها حالة معي

ها : - ية ي عدة حاات من بي  تستعمل ماذج الساسل الزم

 / ي حالة غياب العاقة السببية بن امتغرات .1

 .الكافية حول امتغرات امستقلة / ي حالة عدم توفر امعطيات2

دارية 3 ماذج اا بؤيا من خال مؤشرات الوقياسيا  إحصائيا/ ي حالة ضع  ال موذج : معامل اارتباط واقتصاديا وت

 4القياسية وااقتصادية .و  اإحصائيةااختبارات  ،و التحديد

 

                                                           

عيمي  داوي ل ،الطبعة اأو ،التطبيقي على الحاسوب اإحصاء ،سام قاسم ال ة عمان، اأردن ،فر والتوزيعلدار  .237، ص 2005،س 1  

مد رشي  فر والتوزيع ،الطبعة اأو ،الوصفي والتطبيقي والحيوي اإحصاء، دمد حسن  ة ،عمان، اأردن، دار صفاء لل .273ص  ،2008س 2  
هجية  بوزيدي حافظ أمن، 3 ز-بوكس"استخدام م كي تو  "ج بؤ حجم الطلب على م زائللت اعات الغذائية ي ا صص اأساليب الكمية ي  ،ماجسترمذكرة  ،رجات الص

مد خيضر، بسكرة، ال ،التسير ةجامعة  امعية  س  .64، ص 2014-2013ا
فر و التوزيع ،ة الثانيةالطبع ، ، اإحصاء التطبيقي مع تمارين ومسائل محلولةجاطو جيا  لدونية لل زائ ،دار ا ةر، ا .143ص  ،2009س 4  
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اصرال: الثاني لمطلبا ية ل المكونة ع  لسلسلة الزم

ية  إن         ليل السلسلة الزم اول  ية هو طريقة وصفية  ددة واضحة  إالتحليل الكاسيكي للسلسلة الزم عوامل 

اصمكونات هذ التغرات) إن ،مل امفسرةمثل التأثرات العملية جموعة من العوا ة للسلسلة ( هيع  :ر التغرات اممك

)T أوا : التغيرات ااتجاهية أو مركبة ااتجا  العام )   

ا بدراسة  إذا      اها بيانيا قم ية ومثل اسلسلة زم ي  ثلصل على خط متعرج م فإن ح التار ية أما للام سلسلة الزم

ط يتجه من أسفل كان   إذاف ا من   إذاأعلى فان هذا يدل على أن الظاهرة تتزايد مع مرور الزمن أما  إا كان اا

1كان خط أفقي فيدل على ثباها،  وإذا العكسأسفل فهذا يدل على  إأعلى 
 الفكل التا يوضح ذلك :و  

قصان ي الظاهرة/ب(: 1-2شكل )                     حالة الزيادة ي الظاهرة/أ (: 1-2شكل رقم)   حالة ال

 Y       Y  YY  

 

   

  T 0      T   0   0       

فر ،طيط ومراقبة اإنتاج ،مؤيد الفضلالمصدر : ة ،امملكة العربية السعودية ،دار امريخ لل  .101ص  ،2007س

 : طرق قياس ااتجا العام 

ط ومكن أن التمهيد باليد ) الرسم (-1 ا هذا ا ية باليد بفكل تقريي يعر عن ا : يتم مهيد خط السلسلة الزم

اقص أو   .ثباتتكون قيم الظاهرة ي تزايد أو ت

                                                           

ة .188، ص مرجع سابق ،سام عيسى بدر وعماد غصاب عباب    
1
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تل  من شخص     .وتعتمد على مهاراته ي الرسم آخرومن سلبيات هذ الطريقة عدم الدقة أها تقديرية و

ية متوسط نص  السلسلة : تتلخص هذ الطريقة -2 ساي  إبأن نقسم السلسلة الزم موعتن م نستخرج الوسط ا

اتج هو خط اا ط ال ا زوجن مرتبن يتم مثيلها بيانيا فيكون ا تج لدي موعة حيث ي ومن سلبيات  ،ا العاملكل 

1هذ الطريقة أن امتوسط يتأثر بالقيم الفاذة .
 

 ) S ثانيا : التغيرات الموسمية )   

ة فقد تكون ساعة أو يوم أو       ية ال هي أقل من س ية نع به الفرة الزم أسبوع أو شهر أو اموسم ي السلسلة الزم

ة ية ا....اربع س تل  الفرة الزم مكن وبالتا ، ل مرورها تتكرر الظاهرة نفسها. وباختاف نوع الظاهرة وظروفها 

سبة لظ يةتعري  التغرات امومية هي تلك التغرات ال تكرر نفسها بال  2.اهرة ما خال تلك الفرة الزم

 .وك الظاهرة ي التغرات اموميةوالفكل التا يوضح طبيعة سل

 الظاهرة ي ظل التغرات اموميةسلوك  :(2-2)شكل رقم 

 الظاهرة    

   

 

 الفترة الثالثة          الفترة الثانية      الفترة اأولى               

                                 

 0    الزمن 

 .97ص سابق،  مرجعمؤيد الفضل،  :المصدر

                                                           
مد الصوص، مرجع سابق  1  .100، ص نداء 
2
مد رشيد     .287، ص بقا، مرجع سمد حسن 
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 )C ثالثا : التغيرات الدورية )   

ة أكثر من مرة واحدة من امتغرات امومية ال تتكررهي تقلبات على مدى أطول        اا أن التغرات   خال الس

ركها لفرة ا العام الدورية  ة مثال ذلك و ، 1أقل طوا من فرة اا ية ا تقل عن س عادة ما تعيد نفسها ي فرات زم

 التغرات امومية.الظاهرة ي ظل الفكل التا يوضح سلوك ، و 2فرة الرخاء أو الكساد ال مر ها اقتصاد بلد معن 

 سلوك الظاهرة ي ظل التغرات الدورية :(3-2)شكل رقم 

 y الظاهرة             

 

 

     

 الزمن 4 3 2 1   0 

 .98 ، صمرجع سابقمؤيد الفضل، المصدر: 

  ) I تظمة والعشوائية )  ثالثا: التغيرات غير الم  

تظمة وا عاقة ها تعر هذ امركبة عن التغرات ال يصعب        ة عن عوامل غر م التحكم فيها وضبطها وهي نا

صر الزمن الة تكون  ،بع ، ي هذ ا فاض اإنتاج نتيجة خلل ي وسائل اإنتاج أو نتيجة اإضرابات ...ا مثا: ا

ة عن عوامل غر هامة ومستقلة  3. امركبة العفوائية نا

                                                           

عيمي، مرجع سابقسا  .238ص  ،م قاسم ال 1
  

اوي  س فر والتوزيع ،الطبعة اأو، طرق القياس ااقتصادي ،أموري هادي كاظم ا ة عمان، اأردن ،دار وائل لل .398ص  ،2002، س 2  

3 .144، ص بقامرجع س ،جاطو جيا 
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 :الفكل التا يوضح سلوكها و 

تظم لسلوك الظاهرة :(4-2)الشكل رقم  التغر غر ام

 y الظاهرة                                                                                                 

 

 

 

 

 T                                                                           0الزمن        

 .99ص  ،مرجع سابق، مؤيد الفضل: المصدر

ية و : المطلب الثالث  مركباتها تحديدطرق أشكال نماذج الساسل الزم

ية الفرع اأول  : أشكال نماذج الساسل الزم

موعة من       ية أن قيم السلسلة دالة ي  اصر امكونة ها وفقا للزمن يفرض موذج السلسلة الزم  :الع

=  , , ,  

اصر امتداخلة والن االسياق يرز موذجوي هذا        بتفاعلها تتفكل السلسلة  ) عموما ( لتجسيد العاقة بن الع

ية موذجن التالينأي أنه مكن كتابة قيمة الظاهرة بدالة العوامل اأربعة وفق، الزم  :ا للزمن بأحد ال
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موذج التجميعي   أوا : ال

موع مكوناها اأربعة ويع هذا اافراض أن قيمة كل من       موذج أن قيم الظاهرة تساوي  هذ يفرض هذا ال

 : 1امكونات ا تؤثر وا تتأثر بقيمة غرها من امكونات ويكتب على الصيغة التالية 

= +  + +  

 :التا البياي الفكل ذلك يفسر كما

ية: (5-2الشكل رقم ) اصر السلسلة الزم  مثل الصيغة التجميعية لع

   الظاهرة                                                                                   

 

 

 

 

      0 الزمن 

Source :Thierry Cuyaubere. jacques muller "contrôle de gestion"la villeguerin éditions. Paris  

.1999.  p 34. 

موذج ليصبح بالفكل التا ( :من ال c صر الدوري )  إذا  كانت دراسة السلسلة ي امدى القصر مكن عزل الع  

= + +  

                                                           
بؤ حجم امبيعات  ،عاشور بدار  1 دار البسيط ي الت ية وموذج اا جامعة  ،أعمال إدارةصص  مذكرة ماجيسر، ي امؤسسة ااقتصادية،امفاضلة بن موذج الساسل الزم

ة  امسيلة،  .64ص  ،2006-2005س



 Box-Jenkins جية   من الفصل الثاني                                         تحليل الساسل الزمنية    

 

45 

موذج الجدائي ثانيا :  ال

اهات اأربعةويع أن قيمة أي حد من حدود السلسلة هو عبارة عن نات         الفكل أما  ،ج جداء مكونات اا

دائي فهو موذج ا   :1العام لل

= . . .  

موذج: و الرسم التا يرز   الفكل البياي العام هذا ال

ية :(6-2شكل رقم ) اصر السلسلة الزم دائية لع  مثل الصيغة ا

                                                                                                                        Y   الظاهرة  

 

 

 

       0 الزمن        

Source :Thierry cuyaubere, Jacques Muller. op. cit ,p 35 

ليل هيكل التقلبات امومية إن         ية يتم عن طريق          اختيار أي من هذين الفكلن للتعبر عن طبيعة السلسلة الزم

ية، أما إذا  الدورية، إذا كان و  معي للسلسلة الزم موذج ا مدى التغرات امومية تقريبا ثابت فانه عادة نلجأ إ اختيار ال

اقصقلبات امومية يتزاكان مدى الت دائيي ه ،يد أو يت موذج ا الة يفضل ال  .ذ ا

موذجن السابقن.  مع بن ال تلطا  اات موذجا  ا ي بعض ا   كما مكن أن يكون لدي

                                                           

امعية، ،ااقتصاد القياسي ،مكيد علي  ون، ديوان امطبوعات ا زائر، بن عك ة  ا .287ص  ،2007س 1
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ية                         الفرع الثاني : طرق تحديد مركبات السلسلة الزم

تظمة           ية م بؤ امفهورة، ويقتضي استخدامها توافر بيانات تار ية من أساليب الت ، 1تعتر ماذج الساسل الزم

اك طريقتن وماولت  :حديد مركباها ه

 Graphical Method  أوا : الطريقة البيانية  

ا العام          ا العام ومن م مد وتوسيع خط اا ية بالفكل البياي لتحديد اا ليل السلسلة الزم وهي تقوم على 

بؤ ها وات امراد الت ية طويلة وتغراها متدرجة  ح الس وهي طريقة سهلة وبسيطة وغر مكلفة وكلما كانت السلسلة الزم

     وهي أيضا طريقة تقريبية هذا ا مكن ااعتماد عليها بفكل دقيق ،أكر ا أمكن ااعتماد عليها بدرجةوصغرة كلم

 2.إما كمؤشر عامو 

ح  حيث        ا العام ي تلك امركبة ال تدفع م  كان ميلها موجبا   إذا ،تطور السلسلة عر الزمن بالزيادةيتمثل اا

ما  .كان هذا اميل سالبا  إذااأسفل إ  أو عكس امركبة الدورية ي الفكل البياي على هيئة قممبي فاضات ت  أو ا

، ن ...ا ا بتحديد فرة حدوث هذ الظاهرة .كأن تكون ي فصل أو شهر معي تظم يسمح ل أما امتغرة  بفكل م

ةالفصلية تتضح من خال اانتظام اموجود ي تسجيل قمة ي الفصل اأخر ل ة  ،كل س فاض ي بداية كل س أو ا

ما  ،جديدة اصل على مستوى السلسلةبي  3.امتغرة العفوائية تتمثل ي التذبذب ا

:statistical tests  ثانيا : طريقة ااختبارات اإحصائية  

ية        يلي:كما نظرا لعدم وضوح الطريقة البيانية، نعتمد على الطريقة التحليلية لكف  مركبات السلسلة الزم

                                                           
1
 Render Barry, & Stair Ralph M., Quantitative Analysis for Management, 7th edition, Prentice Hall, Inc., New 

Jersey, USA, 2000, p 157. 
هجية" بوكس  مقراي أحام، 2 كيزدور استخدام م طيط امبيعاتج بؤ ي  صص اأساليب الكمية ي التسير، ،"للت امعية  مذكرة ماجيسر  ة ا جامعة بسكرة، الس

  .54ص  ،2013-2014
بؤ القصير المدى،، الساسل مولود حفمان 3 يات الت ية وتق امعية، ا الزم ة  زائر، الطبعة الثالثة،ديوان امطبوعات ا  . 16ص  ،2010س
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 كشف وتحديد مركبة ااتجا العام: 

 :اهامةللكف  عن هذ امركبة نستعمل بعض ااختبارات اإحصائية 

 طريقة ااختبارات الحرة: 

رة أن امتغر العفوائي         ا العام إن وجدت، وميت بااختبارات ا تستعمل هذ الطريقة للكف  عن مركبة اا

t  ضع أي توزيع ضع ا  احتما علما أنه من بن فرضيات طريقة امربعات الصغرى العادية أن امتغر العفوائي 

  1للتوزيع الطبيعي

→ ,  

 اختبار التوالي )تعاقب اإشارات(  (1

ا العام         ية، وهو يستعمل ي التحقق من وجود مركبة اا يصلح هذا ااختبار لكف  مدى عفوائية السلسلة الزم

وادث امختلفة   صر العفوائية ي وقوع ا ية، كما يستخدم ي حاات أخرى اختبار ع  .2ي السلسلة الزم

 اختبار معامل اارتباط الرتبي  (2

رة اإحصائية ااختبارات أحسن من ااختبار هذا يعتر        ركز بالتا و ا ا مركبة عن الكف  ي عليه س  اا

طوات نتبع ااختبار هذا ولتطبيق العام،   :التالية ا

ية )1  ( من أصغر قيمة إ أكر قيمة.  / وضع رتبا لقيم السلسلة الزم

صر الزمن )2 ية ) T/ حساب معامل اارتباط الرتي بن ع  ( :( ورتب قيم السلسلة الزم

                                                           
1  ،  .146ص وموضوع سابقان، مرجع  جاطو جيا
  .31، مرجع سابق، ص مولود حفمان 2
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=   , ,   
 : بالفكل الرتي اارتباط معامل عاقة نكتب "مان سبر" عاقة وحسب

= − 6 ∑ ��=− حيث أن :   � = −  

فس دولةجا والقيمة الرتي اارتباط معامل احسوبة القيمة بن نقارن/ 3  من أكر القيمة احسوبة كانت فإذا امعامل، ل

ا دولةجا القيمة ية السلسلة أن نقول فإن ا مركبة على توي الزم  كانت وإذا العفوائية، امركبة إ باإضافة العام اا

ا مركبة وجود عدم على يدل هذا فإن دولةجا القيمة من أقل احسوبة القيمة ية السلسلة ي العام اا  .الزم

 :حالتن بن نفرق أن بد ا ااختبار هذا لتطبيق :ماحظة       

ات الصغرة -1  :n30حالة العي

⃒ ⃒ ∝⁄  

توي على مركبة  ا العام:                                                                                            فإذا كانت القيمة احسوبة أكر من القيمة اجدولة فان السلسلة   ا

ية السلسلة فإن ولةجدا القيمة من أصغر احسوبة القيمة كانت وإذا ا على توي ا الزم   .عام ا

ات الكبرة 2  : n30/حالة العي

⃒                                           :حيث أن ⃒ ∝⁄ 

ا عام علما أن ي  توي على ا ية   :1حالة السلسلة الزم

=  −���� r =  وي حالة                                                   

                                                           

  ، .146ص مرجع وموضوع سابقان، جاطو جيا 1
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=                         فان  � = √ − 

=                                أن               √ − 

 اختبار نقاط اانعطاف  (3

قاط يهتم ا ااختبار هذا ي        ح انعطاف ب ح ولز وال الصعود مرات بعدد بل اهذا حد ام  مرات بعدد أي للم

∆ اأو الدرجة من الفروقات حساب خال من السالب، إ اموجب من اإشارة تغر  أين :  

∆ = − −  

 تا :الويكون ااختبار ك ،السلسلة قيد ااختبار مثل حيث: 

موذج :  فرضيات ال

  .10 من أكر امفاهدات عدد يكون ما يستعمل/ 1

 سالب وإشارة اموجبة للفروقات موجبة إشارة وإعطاء الدراسة، ل للسلسلة اأو الدرجة من الفروقات حساب/ 2

 . السالبة للفروقات

:القرار
 1  

كان إذا العدم فرضية رفض يتم ⃒حيث : ⃒ ⃒⁄∝ ⃒ = −�� 

�   و  = √ 6 −9                                        � = −
 

 

                                                           

ة   ة، س صص تسويق، جامعة بات ارية  بؤ بامبيعات، مذكرة ماجيسر، فرع علوم  . 85، ص 2009-2008خليدة دهوم، أساليب الت 1
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 :ااختبارات غير الحرة 

ا مركبة وجود افراض ي الطريقة هذ تتمثل        التوزيع معرفة افراض مع العفوائية إ إضافة السلسلة ي العام اا

=  : أي لأخطاء ااحتما � → حيث:  , , 

� الدالة شكل ديد بعد        وية اختبار م معامها تقدير يتم , ا معلمة مع  باستخدام العام اا

راف أو ستودنت إحصائية  .امعياري اا

  كشف وتحديد المركبة الفصلية 

ديد شك       غر أن الطريقة البيانية تتطلب دقة كبرة ي  ،لية أو امومية بيانيا بكل وضوحامركبة الفص لمكن كف  و

 .1العرض البياي وبالتا نعتمد أساسا على الطريقة التحليلية للتأكد من وجود أو عدم وجود امركبة الفصلية 

   : امومية امركبة لكف  Kruskall-Wallis واليس كريسكالاختبار   -

ا مركبة إزالة بعد ااختبار هذا تطبيق يتم  .اا

 :ااختبار فرضيات

 :                          فصلية مركبة توجد ا                                                            

 :                              فصلية مركبة توجد                                                             

�:  التالية بالعاقة الفرضيات هذ تر = + [∑ ���= ] − 3 + →  حيث:،−

: موع رتب امفاهدات امقابلة للفصل �  . iمثل عدد امفاهدات امقابلة للفصل : �و iمثل 

                                                           

.45ص  ،مرجع سابق مولود حفمان،  1  
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P: ي امفاهدات الفهرية وهكذا إذا كان  12ي امفاهدات الفصلية و 4حيث تساوي  ،الدورةi  وفرضية 5أكر من 

 .p_1) بدرجة ) التوزيع  kw يتبع أن مكن فإنه صحيحة العدم

�إذا كان  : رفض 1القرار  > 

 غير الحرة ااختبارات: 

ها التعبر ويتم ،امؤشرات من p ب السلسلة ي الفصلية امركبة وجود افراض ي تتمثل :اانحدارية الطريقة -أ فس ع  ب

 .لظاهرةامؤشرات الفصلية لمثل تلك امعلمات  ا،إحصائي اختبارها م معامها تقدير يتم ال التمثيلية امتغرات من العدد

 هذ ي الفصلية امركبة تظهرو  تلفة، فرات ي امفاهدات بن اارتباط فكرة على تعتمد :الذاتي اارتباط دالة -ب

فاضات و قمم شكل ي الدالة ية فرات ي ا فاض كذلكو  p تعادل دورة ي قمة تظهر أي ،p تعادل زم  .2اتاا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.87ص  ،خليدة دهوم، مرجع سابق   1
  

. 55ص  ،مرجع سابق ،مولود حفمان  2
  



 Box-Jenkins جية   من الفصل الثاني                                         تحليل الساسل الزمنية    

 

52 

هجية بوكس ز -المبحث الثاني : م كي ية ج  في تحليل الساسل الزم

بؤ ااهتمام تزايد       ية بالساسل بالت الية امتغر قيم باستخدام الزم بؤ ي فقط واماضية ا  ومن، القصر اأجل ي الت

ماذج هذ دار موذج ال موذج أحيانا يعرف الذي امتحرك وامتوسط الذاي اا كي-بوكس ب  . زج

بؤ القياسي لسلوك الظواهر المطلب اأول  : الت

بؤ1  :/ مفهوم الت

بؤ من الطرق العلمية امهمة امستخدمة ي عمليات التخطي        اذ القراريعتر الت اات ا ويقصد به  ،ط والرقابة و

ل البحث ي امستقبل" وادث امستقبلية حيث يتم التعرف على مسار الظاهرة   .1"تقدير اجهول وخاصة فيما يتعلق با

بؤ مختو   امستقبل القريب أو البعيد. استفراف حاات وسلوك الظاهرة ي  ل  مفاهيمه يع بفكل عامالت

بؤ/ 2  :أهمية الت

بؤ ه       ظرية ااقتصادية ومارستها دفالت للها  فاإنسان ،ال دما يدرس الظواهر ااقتصادية و التحليات وهذ ع

ظرية والتطبيقية تتجسد مهمتها ي   :اآيوالدراسات ال

فزاها مع أكر قدر من البيانات وامعلومات على سلوك الظاهرة والظواهر والعوامل امرتبطة ها ومولداه -1 ا و

 .ا وقوة ذلكومؤثراه

 .ال تتحكم ي سلوك هذ الظاهرة اكتفاف القوانن والعاقات -2

 2.رتوجيه سلوك الظاهرة مصلحة البفاستخدام امعلومات والقوانن وامفاهيم والعاقات ل -3

 

                                                           

اوي،أمور   س .368ص  ،مرجع سابق ي هادي كاضم ا 1  
2
بؤ وااختبارات القياسية من الدرجة الثانية""، مشاكل ااقتصاد القياسي التحليلي وليد إماعيل السيفو و فيصل مفتاح شلوف و صائب جواد إبراهيم جواد   لطبعة ا ،الت

فر التوزيع، ،اأو ة ،اأردن اأهلية لل   .32ص  ،2006 س
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بؤ/ 3   :مستويات الت

ية ال يغطي        بؤ من حيث الفرة الزم ي  الت  :موعاتها ي امستقبل إ ثاث مكن تص

 :بؤ قصير اأمد ة ويغطي هذا الت ية ا تزيد عن س وع مدة زم  .ال

 بؤ متوسط اأمد ية للت :الت واتومتد امدة الزم  .بؤ من ثاث أشهر إ ثاث س

 بؤ طويل اأمدا ا لتغطي لت ية ه وات أو أكثر ي امستقبل ومتد امدة الزم  .1ثاث س

بؤ/ 4  :أنواع الت

بؤات وفقا لعدد من امعاير ي هذا الصدد أن نفرق بن أنواع عديدة منومكن         :الت

 :بؤ  صيغة الت

قطة .أ  بؤ ب  .سيأخذ قيمة مستقبلية واحدة أيقيمة واحدة فقط للحدث امتوقع  إعطاء: يقصد به الت

بؤ الفرة .ب  ا تعطى أو تقدر أكثر من قيمة للمتغر التابع مستقبا :ت   .2ه

 :بؤ  فترة الت

بؤ . أ ها بيانات فعلية بعد التحقق : يتوقع قيما للمتغر التابع الت وهذا يتيح فرصة التأكد من مدى  ،ي فرة متاح ع

 .رنتها بالبيانات الفعلية امتاحةصحة التوقعات من خال مقا

ها بيانات خاصة امتغر التابع  . ب بؤ قبل التحقق : يتوقع بقيم امتغر التابع ي فرات مستقبلية ا تتاح ع  .الت

 درجة التأكد: 

بؤ غر امفروط . أ اءا على معلومات فعلية متاحة عن امتغرات التفسرية،  :الت بؤ بقيم امتغر التابع ب يتمثل ي الت

بؤ  بؤ غر مفروطومن م فان كل أنواع الت  .بعد التحقق تعتر ت

                                                           

.26ص  ،مرجع سابق ،مقراي أحام  1  

.29، ص مرجع سابق ،وفيصل مفتاح شلوف وصائب جواد إبراهيم جواد السيفو إماعيلوليد   2  
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بؤ امفروط :  . ب امتغرات التفسرية ال سوف يتم على أساسها توقع قيم امتغر التابع ا تكون  إحدىقيم  إنالت

هايت وإمامعروفة على وجه التأكيد  مي بؤ بقيمة امتغر التابع  ،عن توقعها هي اأخرى أو  ومن م فان دقة الت

 مدى دقة القيم امفرضة للمتغر التفسري . تكون مفروطة

 درجة الشمول: 

دار مكون من معادلة واحدةم . أ بؤ . :وذج ا  حيث يتم فيه استخدام معادلة واحدة ي عملية الت

بؤموذج مكون من عدد من امعادات . ب  . 1: أحيانا يتطلب اأمر استخدام أكثر من معادلة واحدة ي عملية الت

يةخصائص  :ثانيالمطلب ال  .السلسلة الزم

ماذج اأخرى هتم باستخاص ا إن        ماذج،كغرها من ال وهرية للسلسلة عملية التحليل ي هذ ال صائص ا

ية مذجة ،الزم ها أغراض ال بؤ بالقيم امستقبلية بغية ااستفادة م صائص : ،فيما بعد والت  ومن هذ ا

 العشوائية: 

ب أن تكون قد تولدت عن ظروف عفوائية ،امركبة العفوائيةتتمثل ي          .2 ال 

 : ااستقرارية 

ية السلسلة تكون لكي       ا من خالية)مستقرة الزم صائصط الفرو  من موعة فيها تتوفر أن ب(وامومية اا  :وا

 : الزمن عن مستقل  و ثابت حساي متوسط حول تتذبذب السلسلة قيم أن أي الزمن عر قيمها متوسط باتث. .1

= +  = =  

ها ثبات .2                               :الزمن عن مستقل) الزمن عر (تباي

                                                           

.27ص  ،س امرجعنف ،مقراي أحام  1
  

.136ص  ،بقامرجع س ،مولود حفمان  2  
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= − = �  

فس قيمتن بن امفرك التباين أو التغاير يكون أن .3 ية الفجوة على تعتمد امتغر ل  على وليس القيمتن بن الزم

د سب الذي للزمن الفعلية القيمة  . و  وليس على  و   بن الفرق أي التغاير، ع

, + = − + + − = � 

اك هذا إ باإضافة      صر ه  مستقرة تكون ح و اأبيض التفويش أو البيضاء الضجة هو عليه نتحدث مهم ع

ماذج ميع جدا مهمة ةلالسلس هذ وتعتر.ابيضا   تفويش اكي أن ب  الضجة وعملية ندرسها، سوف ال ال

1ثابت وتباين معدوم متوسط أي متطابقة توزيعات وها امستقلة العفوائية امفاهدات من متسلسلةي ه البيضاء
. 

 ية السلسلة واستقرار سكون اختبارو  سلسلة استقرار كشف طرق  :الزم

 :ي وتتمثل اختبارات و امعاير من موعة باستعمال السلسلة استقرار عن الكف  يتم    

 :Autocorrelation function ACF الذاتي اارتباط دالة/ 1

ا عام للسلسلة امدروسة واحتوائها عل       د وجود ا فان كل قيمة من القيم الاحقة  ،تقلبات دورية ومومية ىع

ية تسمى  إن ،السابقة هاسلة تتوق  على القيم للسل العاقة اارتباطية بن كل حدين متتالين من حدود أي سلسلة زم

  باارتباط الذاي لقيم أو حدود هذ السلسلة.
 :ط الذاي، ويأخذ الفكل التامكن قياس اارتباط الذاي بواسطة معامل اارتبا     

= ∑ − ̅ . − − ̅=√∑ − ̅ ∑ − − ̅==   
 :حيث أن

                                                           

.90ص  ،مرجع سابق خليدة دهوم،  1
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̅ = ∑ −=−   , ̅ = ∑ =−  

دود السلسة ( تسمى بقيمة معامل اارتباط الذايقيمة )          يقيس العاقة بن ، ذلك أنه من امرتبة اأو 

هج مكن مع فرة إبطاء تساوي واحد فقط ،−و   قيمتن أو حدين متجاورين للسلسة فس ام ، ب

 .الذاي من امرتبة الثانية وأكثرديد وقياس معامل اارتباط 

ية عدد الفرات        سب فيها الزم ،كلما زادت فرة اإبطاء كلما رتباط الذاي تسمى بفرة اإبطاءمعامل ااال 

فض عدد أزواج قيم السلسلة ال تس من أجل أن تكون قيمة معامل اارتباط  ،ل ي حساب معامل اارتباط الذايتعما

 . n/4اإبطاء القصوى ب أن ا تتعدى فرة  إحصائيةذاي ذات مصداقية لا

طي، أما ي الساسل  إن       ا عام خطي أو قريب من ا كم على وجود ا ا من ا قيمة معامل اارتباط الذاي مك

ية  طي ) القطع امكافئ، اأسي أو غر ( فان معامل اارتباط الذاي للقيم اأولية للسلالزم ا العام غر ا سلة ذات اا

ية يكون قريبا من الصفر ، الثانية وأكثر لسلسلة ما تسمى ارتباط الذاي من الرتبة اأوالقيم امتتالية معامل ا إن، الزم

ية بدالة اارتباط الذاي للسلسلة ح  ،الزم ح الذي يوضح عاقة قيم هذ الدالة بقيم فرات اإبام طاء يسمى م

ح اارتباط الذاي مكن  ،اارتباط الذاي دها العاقة  منليل دالة اارتباط الذاي وم معرفة فرة اإبطاء ال تكون ع

الية  ح اارتباط الذاي يسمح  ،والسابقة للسلسلة أعلى ما مكنبن القيم ا ليل دالة اارتباط الذاي وم لذلك فان 

( بإظهار ا العام ،التغر امومي، الدوري ...ا ية ) اا  .هيكل السلسلة الزم

ا عام خطي لسلسلة لإذا كانت قيمة معامل اارتباط الذاي من امرتبة اأو هي اأكر فان هذا يدل على أن        ا

توي على  ،(tكانت القيمة الكبرة هي قيمة معامل اارتباط الذاي من امرتبة )  إذا فقط الة  فان السلسلة ي هذ ا

ية (tتغرات مومية عددها )  1.فرة زم

                                                           
1
 .281ص  ،بقامرجع س ،مكيد علي  
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على أن السلسلة ا  إماأما إذا كانت قيم معامات اارتباط الذاي من امراتب امختلفة كلها ضعيفة فهذا يدل        

ا ت توي على ا ا عام وا على تغرات مومية أو تدل على أن السلسلة   .1عام قوي غر خطي وي على ا

 : Partielle Autocorrelation function PACFدالة اارتباط الذاتي الجزئي / 2

زئي بأنه مقياس لدرجة العاقة بن مفاهدتن         بثبوت بقية امفاهدات  +  و  عرف معامل اارتباط ا

+اأخرى  زئي ا تقل أمية عن دالة اارتباط الذاي ) إن .+,.......,− ( فهي ACFدالة اارتباط الذاي ا

ديد درجته وي فحص مائمة من  موذج و ية وتستخدم أيضا ي تفخيص ال ليل الساسل الزم أيضا أداة مهمة ي 

بؤ ) البواقي ( عفوائية أخخال اختبار   .2طاء الت

3لاستقرار الوحدة جذر اختبار/ 3
the unit root test of satonarity :   

ذر تااختبار  إن         ا مركبة كف  ىلع فقط تعمل ا الوحدوي ا  الطريقة ديد ىلع تساعد اإه بل العام، اا

اسبة ماذج من نوعن بن التفريق من ابد تار اااختب ذه مهف أجل ومن مستقرة، ةلسلالس عل ام  :ةامستقر  غر ال

  موذج ماذج ذه: Trend-Stationary TSال = الفكل وتأخذ ،c ديد يةرار استق عدم وترز مستقرة، غر ال � تفويش أبيض  و ،)خطية غر أو خطية( زمنلل حدود كثر دالة �حيث  +

ماذج ذه وأكثر دود كثر شكل يأخذ اانتفار  ال ، الدرجة من ا = : من الفكل ويكتب اأو + +  

موذج ذاه       ا ،بالزمن مرتبط ه متوسط أن ،مستقر غر ال ̂ امعام بتقدير قرامست هلع لك ،  بطريقة ̂

̂ امقدار وطرح العادية، الصغرى امربعات  , ̂ −أي ،من  ̂  , ̂  . 
                                                           

  .281ص  ،انبقاسوموضوع مرجع  ،مكيد علي 1
ة ا 2 بؤ باستهاك الطاقة الكهربائية ي مدي لة جامعة اأنبار  لفلوجة" العراق،ناظم عبد اه عبد احمدي وسعدية عبد الكرم طعمه،"استخدام ماذج الساسل امومية للت

ة  ،7، العدد  واإداريةللعلوم ااقتصادية    .23ص  ،2011س
ية امومية امختلطةتح، جودة ماذج الساسل لقوقي فا 3 بؤ بامبيعات الزم ة  ،صص اأساليب الكمية ي التسيرمذكرة ماجستر  ،ي الت -2013جامعة بسكرة ،س

 . 63ص  ،2014
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  موذج ماذج ذه : Defference-Stationarity DSال  عفوائية ررية استق عدم وترز مستقرة غر أيضا ال

=: الفكل وتأخذ − + � ا +  :أي الفروقات باستعمال مستقرةلها جع ومك

 ∇ = �  ي اأو الدرجة من الفروقات تستعمل وغالبا الفروقات درجة d، وثابت حقيقي� حيث: +

ماذج ذه = ∇، وتكتب من الفكل d=1 ال � ماذج ذه وتأخذ +  :نلشك ال

�إذا كانت - موذج  = = ويكتب من الفكل : ،بدون مفتقة DS:يسمى ال − وما أن  +

موذج فإن ،التفويش أبيض  .امالية اأسواق سةادر  ي ااستعمال كثر وهو "  العفوائي السر موذج " يسمى ال

�كانت   إذا- موذج  :≠ =: الفكل من ، ويكتبامفتقة DSيسمى ال − + � +  

ماذج المستعملة في لثالثاالمطلب  هجية  : ال  ومراحلها  Box-Jenkinsم

ك-بوكس توصل        زج ة ي هجية إ أ.م.و ي 1975 س ة م ية الساسل معا بؤ، ي استعماها وكيفية الزم  الت

زئي، الذاي اارتباط ودالة الذاي اارتباط دال على اعتمادا دار ومبدأ امتحركة، امتوسطات مبدأ واستخدام ا  اا

ماذج أو العمليات بإحدى نصفها إن مكن م ومن مستقرة السلسلة هذ تكون أن بفرط الذاي  : التالية ال

هجية  ماذج المستعملة في م   Box-Jenkinsالفرع اأول :ال

  : p AR(P)نموذج اانحدار الذاتي من الدرجة  .1

فس اماضية القيم كدالة ي  التابع امتغر عن يعر حيث     :كاآي �− التابع امتغر ل

=∝ +� − + � − + ⋯ + � −  

دار رتبة إ pتفر حيث   فإذا التباطؤ، فرات أخرى بعبارة أو امستخدمة اماضية القيم عدد عن عبارة وهي الذاي، اا

موذج (p=1)كانت  دار موذج يطلق على ال  .هكذاو  AR(1) اأو الرتبة من الذاي اا
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 : q MA(q)نماذج المتوسطات المتحركة من الدرجة  .2

هجية أما        التابع امتغر عن التعبر يتم حيث (MA)امتحرك امتوسط موذج عن عبارة فهي امستخدمة الثانية ام

طأ حد قيم ي كدالة ∝= .السابقة ا +� − + � − + ⋯ + −  

طأ حد إ ترمز طأ حد قيم عدد إ وتفر امتحرك امتوسط رتبة q ومثل ب امتعلق ا  ي امستخدمة اماضية ا

موذج  MA(q). بالرمز ويفار إليه q الرتبة من متحرك متوسط موذج عليه يطلق لذلك . ال

ماذج المختلطة .3  ARMA (p, q) ال

اد       موذجن دمج يتم ARMA موذج إ حصل MA (q)و  AR(p) السابقن ال  ى:عل ل

=∝ +� − + � − + ⋯ + � − +  + � − + � − + ⋯ + � −  

دار معامات عن عبارة �θو �φ: حيث          موذج ARMA أن وما  الرتيب على امتحرك وامتوسط الذاي اا

دار موذج خصائص على احتوائه مركب دار واحدة برتبتن يتص  لذلك امتحرك، امتوسط وموذج الذاي اا  لا

حو على ويكتب (q) امتحرك للمتوسط وأخرى (p) الذاي  ARMA (p, q)  :التا ال

موذج تقدير ويتطلب        ة غر السلسلة كانت إذا أما ساكن سلسلة  اأصلية السلسلة تكون أن ال  فيجب ساك

ة لسلسلة ويلها ة سلسلة إ السلسلة لتحويل امطلوبة الفروق مرات عدد ويعتر الفروق أخذ طريق عن ساك  ساك

1،ساكن السلسلة تصبح لكي مرة d الفروق أخذ تطلب إذا d الدرجة من متكاملة السلسلة فيقال السلسلة تكامل درجة
 

الة هذ وي موذج يتحول ا  التا : موذج إ ARMA موذج من ال

 

                                                           
  .68ص  ،بقامرجع س ،بوزيدي حافظ أمن 1
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  ARIMA(p, d, q )المتكامل  والمتوسط المتحرك الذاتي اانحدار نموذج .4

موذج يتص         دار رتبة :هي رتب بثاث هذا ال  ويعد ،(q) امتحرك امتوسط ورتبة (d) التكامل ورتبة (p) الذاي اا

ماذج أكثر من ARIMA موذج بؤ ي اشيوع الواحد امتغر ذات ال  السلع بعض أسعار مثل ااقتصادية امتغرات لقيم الت

تجات والتضخم  ااقتصادية غر امتغرات بعض توقعات من كثر ي يستخدم أنه كما وام
1. 

ز -: المراحل اأساسية لطريقة بوكس الفرع الثاني كي  ج

هجية بوكس ز -امراحل امتبعة ي م كي  :2هيج

 )موذجمن أهم مراحل تقدير  ةلامرح ذه تعد :مرحلة التعرف )التحديد ARIMA(p,d,q)  اول حيث 

دود ؟  اإجابة موذج ديد أي درجته؟ هي وماعلى سؤالن :ما نوع كثر ا ماذج  عائلة ي امائم ال

ARIMA ديد امراتب  .(p,d, q ) حد على واحدة لكل امقابلة و

  :هي التعرف أدوات -1

 Corrélogramme  اارتباط دالة شكل-                              Auto corrélation  الذاي اارتباط دالة -

زئي الذاي اارتباط دالة -   partial Auto corrélation fonction   ا

زء على لإجابة دود كثر طبيعة نعرف أي السؤال هذا من اأول ا دول نستعن ا  :يلي كما التا با

 

 

                                                           
ام  1 ية مؤشر أسعار اأسهم ي امملكة العربية ،مد بن عبد اه الغ هجية بوكسليل السلسلة الزم ز-السعودية باستخدام م كي ، ااقتصاد   لة جامعة املك عبد العزيز ،ج

ة، 2، العدد17اجلد ،امملكة العربية السعودية ،و اإدارة   . 8، ص 2003س
 (.1انظر املحق رقم )  2
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موذج طبيعة :(1-2)جدول رقم  ح وفقا ال  .الذاي اارتباط م

 (PACالدالة ) (AC)الدالة  كثير الحدود

AR(P) حدر ح ي  فكلب (ببطء البياي ام

دسي ه الثقة ال داخل)ه � :يبر ا لك → ∞     � →  

د بسرعة اح يضمحل  (p ) الدرجة ع

عدم  وبعدها  βي

tt > t  

 

 

 

 

 

ح يضمحل د بسرعة ام  الدرجة ع

(q)  : دما عدم ع � و ي >  → � =  

 

ح دسي بفكل  (ببطء يضمحل ام  )ه

k يبر : وا → ∞         pkk →  

ARMA ح � :الثقة ال بداخل يضمحل ام → ∞    � : � > −  

ح � : الثقة ال بداخل يضمحل ام → ∞  �� → ∶ � > −  

 145 ص سابق، مرجع حفمان،مولود :المصدر

موذج طبيعة ديد بعد      اد اول ال     (p,d, q ) ديد أي الرتبة إ

ية، للسلسة البياي بالتمثيل بااستعانة اأو الفروق مرات عدد اختيار يتم عادة :dاختيار -2  مع تزيد كانت فإذا الزم

ا ذات أو الزمن  اأو هذا الفروق حساب فيجب الزمن مع يزيد كان وإذا °y اأولية الفروق حساب فيجب قوي ا

ديدة للسلسلة اارتباط شكل إ نرجع م ،°°y أي الفرق  فرات عدد بزيادة الصفر من تقرب قيمها كانت وكلما ا

قول الزم اإبطاء  .2عن  d تزيد أن جدا قليا   ،ARIMA(q,1, p) مثا ونكتب مستقرة السلسلة أن ف

طوة :(p,q )ديد -3 زء على اإجابة هي التالية ا  MA(q) أو AR(P) حدود كثر حالة ي (p,q ) ديد الثاي، ا

 أكر امقابلة (p,q ) تار م موذج لكل Corrélogamme على نعتمد فانه ARIMA( p, d, q) أو ARMA( p, q) أو
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د استقرت kإبطاء معامل فس (p,q ) اختيار يتم فانه ARIMA موذج حالة ي أما السلسلة، ع طوات ب  أساس على ا

ح وماحظة التجربة طريق عن أو التجزئة  . امراتب ديد ي بكثر يساعدنا اارتباط شكل فان وعليه اارتباط دالة م

 مرحلة تقدير المعالم: 

موذج معام بتقدير نقوم (p,d, q )ديد  بعد      موذج نوع حسب تقديرها طرق تل  حيث امختار ال  .ال

 بن اموجودة العاقة نستخدم أو ااحتمال معظميه هو الغالب وي خطي غر التقدير أسلوب يكون : AR(P)موذج -

موذج ومعامات الذاي اارتباط  . -walker (Yule)ال

ماذج هذ معام تقدير MA(q) ARMA( p, q) موذج- د خطية غر اهأ معقدة ال ظور غر العفوائي وا  وبالتا م

 كذلك ااحتمال معظميه هو الغالب وي خطي غر التقدير أسلوب يكون وعليه تكرارية تقدير طرق تتطلب فهي

 .نيوتن – غوسو  لتفابكيا البحث طريق

  موذج المائم  مرحلة تشخيص ال

موذج فحص ي الثالثة امرحلة تتمثل       موذج أنه من والتأكد امختار ال موذج أن من وذلك بالتأكد الصحيح، ال  ال

طأ حد أن من التأكد أخرىبعبارة  أو امتحرك امتوسط تركيبة أو الذاي اارتباط تركيبة من لاخ موذج هذا ا  مطابق ال

طأ حد لفروط  . ا

موذج فحص عادة ويتم       زئي اارتباط ومعامات الذاي اارتباط معامات طريق عن ال موذج ي بواقيلل الذاي ا  ال

 حدود بن الذاي اارتباط فإن (% 95 ) ثقة داخل فرة تقع امعامات ميع كانت فإذا  اأصلية السلسلة وليس امقدر

د وي، غر العفوائي ا موذج لبواقي الوحدة جذر اختيار أو السابقة Qاستخدام إحصائية  مكن كما مع  .امقدر ال

اك موذج اختيار ي أخرى تساعد طرق عدة وه اسب ال ة تقسيم مثل ام فصلتن موعتن إ العي هما، كل تقدر م  م

بؤ أخطاء موع مربع استخدام مكن وكذلك .عتنمو جا ي متساوية امعام ميع أن من للتأكد Fاختبار م يطبق  .الت
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موذج أكثر تقدير يتم حيث ة ال موذج يستخدم م العي بؤ ال بؤ خطأ سب ذلك وبعد امفاهدات ببقية للت  بن الت

قيقية و القيم امتوقعة   .1للسلسلة ا

 :بؤ  مرحلة الت

ا بتفخيص السلسلة اإحصائية للسلسلة امدروسة ي شكل موذج          ARIMA(p,d,q)امراحل السابقة محت ل

ا إ  موذج أفضل مثيل ،لقد وصل اسة أا وهي مرحلة وال مثل اهدف الرئيسي ي هذ الدر  آخرحيث مثلها هذا ال

بؤات بؤ ي امراحل ،مرحلة حساب الت  التالية : ومكن تلخيص عملية الت

موذج امقدر تك .أ  ̂ ابة ال = � �̂, �̂, , ̂  

  H .......,1,2=hحيث   T + hب tتعويض  .ب 

بؤاهاتعويض كل القيم امستقبلية للمتغر ا .ج  ما يتم تعويض اأخطاء امستقبلية  ،اص بالظاهرة امدروسة بت بي

ة( بالبواقي .باأصفار   واماضية )داخل العي

موذج        بؤ ARIMAمكن حساب ال ̂ ساب الت +ℎ، ،سب أوا بؤ بفرة واحدة ي امستقبل حيث  م  ،الت

بؤ بفرتن ي امستقبلنستعمل هذا اأخر  بؤ بالفرة  ،ساب الت فس الطريقة ح نصل إ الت ي  hونواصل ب

  2 امستقبل.

موذج      دما يكون ال بؤ ي أفق بعض اقياس ، مكن صاع دالت بؤ يتزايد بسرعة مع خط تبايندة أن و لفرات  أ الت

 3. اأفق

 

                                                           

.103ص  ،مرجع سابق خليدة دهوم،  1  

.89مقراي أحام،مرجع سابق، ص   2
  

3
 R. BOURBONNAIS . économétrie. 6 édition ,dunod. Paris,2005. p 247 . 
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 خاصة:

موعة من البيانات أو امفاهدات اإحصائية        ية  ا أن السلسلة الزم اوله ي هذا الفصل تبن ل من خال ما م ت

ية متساوية حيث هدف إ وص   ية متعاقبة، وقد تكون هذ الفرات الزم ال يتم معها عن ظاهرة ما على فرات زم

بؤ به ي ام ا العام وامركبة سلوك الظواهر ي اماضي والت توي على أربع مركبات أساسية وهي مركبة اا ستقبل، وهي 

هجية  ا أيضا إ م ديد هذ اأخرة، كما تطرق ا طرق كف  و الفصلية وامركبة الدورية باإضافة إ امركبة العفوائية وبي

ية العفوائية ومراحلها اأربع وا-"بوكس ز"ي دراسة الساسل الزم كي ل هي مرحلة التعرف م مرحلة التقدير وتليها ج

بؤ.   مرحلة الفحص التفخيصي وأخرا مرحلة الت
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 تمهيد:

تلف امفاهيم اأساسية ل          زائريبعد عرض  بائي ا ظام ا هجية لجباية وال ية والتعريف م ليل الساسل الزم ، و

هجية على -"بوكس قوم ي هذا الفصل بتطبيق هذ ام بؤ بقيمها مستقبا س ز" ال هدف إ دراسة الظواهر والت كي ج

بائية الشهرية لواية مستغام، وذلك بدراسة قيمها ي الفرة اممتدة من جانفي   إ غاية ديسمر 2009امداخيل ا

ة 2013 بؤ ها لس اولة اختبار دقتها، وهذا بعد التعريف بامديرية العامة للضرائب لواية  شهريا 2014، م الت ومن م 

تلف الضرائب وإحصائها.  مستغام وهي اهيئة امسؤولة عن مع 

ا تقسيمه هو اآخر إ مبحثن: وانب هذا الفصل ارتأي  من أجل اإمام 

 نظرة عامة حول امديرية العامة للضرائب لواية مستغام.امبحث اأول: 

هجية امبحث الثاي:  بائية بتطبيق م بؤ بامداخيل ا ز-بوكس"الت كي  ."ج
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 ة العامة للضرائب لواية مستغانم.: نظرة عامة حول المديريالمبحث اأول

حاول        وال تتكون من نظرة عامة عن امديرية العامة للضرائب لواية مستغام   إعطاءمن خال هذا امبحث س

حاول  إطارمكاتب ومصاح تقوم مجموعة من الوظائف ي  والتعريف للضرائب  اإداريهيكل ا إظهاراختصاصاها وس

ظيمي هذ امديرية.  باهيكل الت

 .للضرائب : الهيكل اإداريولالمطلب اأ

تج حتما أنه يتكون من أجهزة مركزية وأجهزة امركزية حيث توجد        ا جيدا ي اهيكل اإداري للضرائب نست إذا مع

هوية للضرائب .  ي أعلى اهرم كل من: وزارة امالية، امديرية العامة للضرائب وامديرية ا

ع وإصدار قرارات اإدا       تلف أنواع وزارة امالية هي امسؤولة عن ص دد معدات  رة واأهم من ذلك فهي ال 

ة على الرمان امصادق عليها، ويساعدها ي هذ امهمة امديرية  الضرائب، حيث تعرضها ي قانون امالية من كل س

بائية للبلد وتقدمه لوزارة ا وي خاص بالوضعية ا هوية ال تقوم بتقدير س  مالية.العامة للضرائب وامديريات ا

جد امديريات الوائية حيث تتكون من مكاتب ومصاح تقوم مجموعة من الوظائف ي إطار       أما ي قاعدة اهرم ف

فيذ القرارات ال  اختصاصها وصاحيتها، كما يتمثل دورها ي التعامل امباشر مع امكلفن بدفع الضريبة، وكذلك ت

ها على  9وجدت الدولة تتلقاها من السلطات امركزية، هذا أ توي كل م اء الوطن،   4مديريات جهوية موزعة عر أ

اصة .  مديريات فرعية ولكل مديرية فرعية مهامها ا

 لواية مستغانمتعريف المديرية العامة للضرائب : ثانيالمطلب ال

تلف الضرائب والرسوم، وهي مثابة الو  امديرية        سيط العامة للضرائب عبارة عن مؤسسة مالية هتم بتحصيل جباية 

ة( بن الدولة  زي ي زغلول.وامدين بالضريبة)ا  ، مقرها الرئيسي حاليا موجود بدار امالية 
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ة         اء دار امالية ي س ها ي 1997م ب  9ه اموافق ل 1419رجب  19، وقام السيد وزير التجارة وامالية بتدشي

ة و 1998نوفمر   :توي دار امالية على ثاث فروع، حيث كانت تتواجد ي امركز اما بوسط امدي

 مسح الضرائب.   الفرع الثالث الضرائب،    الفرع الثاي ، أماك الدولة الفرع اأول

 التنظيم الهيكلي لمديرية الضرائب لواية مستغانمالمطلب الثالث: 

د أها تضم  ظيمي مديرية الضرائب لواية مستغام  مديريات فرعية وهي: امديرية الفرعية للمراقبة  5حسب اهيكل الت

ازعات،امديرية الفرعية للوسائل، امديرية الفرعية للع بائية، امديرية الفرعية للم بائية ملياتا  .امديرية الفرعية للتحصيلو ا

 تضم ثاث مكاتب: المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية: (1

: مكتب البحث عن المعلومات الجبائية : - أ  وظائفها كالتا

  ماعات احلية واأجهزة وامؤسسات واأشخاص الذين من احتمل أن تتوفر  واإداراتإعداد بطاقة خاصة با

 صيلها. لديهم امعلومات ال مكن أن هتم بتأسيس وعاء الضريبة أو

  بائية صوص داخل اللجان والفرق امختلفة قصد البحث عن امادة ا ة التدخات ال ستجرى على وجه ا بر

امعلومات إ امكتب امكلف مصلحة مقارنة  وإرسالاحددة  الاآجهذ التدخات ي  إجراءوالسهر على 

 امعلومات.

  سن طرق البحث عن امادة تقييم أنشطة امكتب وامفتشيات ي هذا اجال وتقدم ااقراحات ال من شأها 

اضعة للضريبة.  ا

 :ومهامه كالتا مكتب البطاقات ومقارنة المعلومات: - ب

  ومساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس بطاقاهم.تسير البطاقات 
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  اضعة ميع أنواعها ا صوص عليها  إجراءحفظ العقود  ها ضمن الشروط ام التسجيل وتسليم مستخلصات م

بائي الساري امفعول. ظيم ا  ي التشريع والت

  ظيم استغال جداول دات التسليم.ت  الزبائن وس

 سن حفظ امعلومات واستغاها ومراقبة استعماها.تقدم كل ااقراحات ال هدف إ   

 يلي: من وظائفه مامكتب الماحظات الجبائية التحقيقات:  - ت

 قيق أو  يكونواوالذين من احتمل أن  الطبيعينوتسير بطاقة خاصة بامؤسسات واأشخاص  إحداث ل 

بائية.  مراقبة معمقة لوضعيتهم ا

  اذ الرامج ي ويا وا ة القضايا ال سيتم التحقيق فيها س  .اآجالبر

 .ة عن عملية التحقيق ا صيل الضرائب والرسوم ال  السهر على 

 تضم ثاث مكاتب:المديرية الفرعية للمنازعات: (2

 ومهامه:مكتب الشكاوي:  .أ 

  أو التخفيض ي الضرائب ال أسست أوعيتها مفتشية الضرائب،  اإعفاءتلقي ودراسة البحث ي الطلبات إ

 ال تطبقها قباضة الضرائب.وتعويضات التأخر أو التخفيض ي الزيادات والعقوبات 

  سن ازعات. اإجراءاتاقراح كل التدابر ال من شأها امسامة ي  اصة بام  ا

 تتمثل ي:وأعماله مكتب التبليغ واأمر بالتخفيض : .ب 

  ص اجال ية بالقرارات الصادرة عن احاكم ال بثت وفصلت فيها فيما  تبليغ امكلفن بالضريبة وامصاح امع

بائي.  ا

  ال الضرائب امباشرة والرسوم امماثلة.اأمر بالتخفيض والتصحيح بعد قابلية التحصيل  امقرر ي 

  ازعات.الدورية ا اإحصائياتإعداد وتبليغ جدول ة قضايا ام  متعلقة معا

 ويقوم بامهام التالية:مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن:  .ج 
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 .تلقي ودراسة طلبات ااحتجاج على الزيادات ال مست اأسعار 

  سن ازعات. اإجراءاتاقراح تدابر تساهم ي   بام

 :وتظم امكاتب التاليةالمديرية الفرعية للوسائل: (3

 ويقوم بامهام التالية: دمين والوسائل:خالمست مكتب - أ

 .هم  تسير اموظفن ومتابعة مه

 .اصة باموظفن ظيم وااستدعاء لاجتماع وتو أمانة اللجان متساوية اأعضاء ا  الت

 .ظيم الشؤون ااجتماعية للموظفن  امسامة ي ت

 وظائفه هي:مكتب عمليات الميزانية:  - ب

 اصة بتجهيزات امديرية.القيام بعمليات االت فقات ا  زام والتصفية واأمر بصرف ال

 .تقييم احتياجات مصاح امديرية 

 ويقوم بامهام التالية:: اآلي واإعاممكتب الوسائل  - ث

  از عمليات الصيانة اصة بامديرية . واإصاحديد وا  للمحافظة على التجهيزات ا

  سن  امطبوعات.امسامة ي عملية ضبط و

  اصة به . اإعامتطبيق برامج  ومتابعة تركيب التجهيزات ا

 ويقوم بالوظائف التالية: مكتب اأرشيف: - ج

  فيذ  حفظ اأرشيف. إجراءامسامة ي ت

 .اصة بامديرية  حفظ ميع امعلومات واملفات ا

 وها ثاث مكاتب وهي: المديرية الفرعية للعمليات الجبائية: (4

:مكتب الجداول:  . أ  ومهامه كالتا
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  داول ال مت تصفيتها من الضرائب والرسوم من طرف مركز  .اآ اإعامامصادقة غلى ا

  داول التلخيصية ودعمها  وإعطاءمراقبة  التبليغ. بإشعاراتا

 .داول العامة  استام وترتيب ا

 يلي: ويكلف هذا امكتب ما: اإحصائياتمكتب  . ب

  ية  وإباغإعداد ماعات احلية واهيئات امع  بامعلومات الضرورية لتحضر ميزانيتها.ا

 ويكلف ما يلي:مكتب التنظيم والتنشيط والعاقات العامة: . ت

  اشر وامذكرات الواردة من توزيع التعليمات هوية. اإدارةوام  امركزية وامديرية ا

  مهور  وإعاماستقبال بائي للمكلفن. وإعطاءا اصة بالتشريع ا  امعلومات ا

 وتضم ثاث مكاتب وهي:المديرية الفرعية للتحصيل:  (5

 مهامه:مكتب مراقبة التحصيل: - أ

 .بائية والغرامات والعقوبات امالية صيل اموارد ا  مراقبة وضعية 

  بائية للمكلفن بالضريبة وفحص وضعية امكلفن امتأخرين  ي دفعها.متابعة الوضعية ا

  اص ة والسجل ا زي اصيل ا  برحيل امبالغ.مراقبة حالة تصفية 

تص ما يلي: مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات العمومية المحلية: - ب  و

 .مراقبة اميزانية اأولية واإضافية 

 . فيذ اإرادات امقررة ي ميزانيات تلك البلديات وامؤسسات العمومية  مراقبة ت

 مهامه هي: مكتب التصفية: - ح

 .مراقبة عملية التكلف مستخلصات اأحكام القضائية والقرارات فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات امالية 

 .وي للحسابات صلي الضرائب عقب اإقفال الس رد اما من طرف   مراقبة ا
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 جنكينز-بوكسالتنبؤ بالمداخيل الجبائية بتطبيق منهجية المبحث الثاني: 

ليل       ا معرفة تطوراها عر الزمن ومن م  ية امتوفرة لدي قوم أوا بالدراسة الوصفية للسلسلة الزم ي هذا امبحث س

هجية بوكس ز عليها.-هذ السلسلة للكشف عن شكلها ومركباها وي اأخر تطبيق م كي  ج

 .داخيل الجبائية للمللسلسلة الزمنية  إحصائيةالمطلب اأول: دراسة 

 تقديم السلسلة الشهرية للمداخيل الجبائية: -1

بائية لواية مستغام، امبوبة       ا مثل قيم امداخيل ا إ غاية ديسمر  2009شهريا من جانفي امعطيات امتوفرة لدي

:، وام2013 دول التا  مثلة ي ا

بائية لواية مستغام. (1-3رقم ) جدولال ار جزائريالوحدة:                                     : امداخيل ا  ألف دي

 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

 22000000 20000000 18000000 16500000 15350000 جانفي

 28000000 26500000 25000000 23000000 21800000 فيفري

 40000000 38000000 35000000 33000000 32000000 مارس

 15000000 11000000 10000000 9000000 8500000 افريل

 23000000 19000000 17500000 13500000 12700000 ماي

 48000000 49500000 53500000 53000000 52650000 جوان

 25700000 25200000 24000000 17900000 16789000 جويلية

 44000000 43600000 42870000 18300000 18500000 اوت

 61000000 60370000 55830000 20480000 20100000 سبتمبر

 20400000 20200000 19360000 13890000 13700000 اكتوبر

 46800000 45800000 44720000 15990000 15770000 نوفمبر

 45100000 45830000 34220000 32440000 32141000 ديسمبر

 68100000 64830000 51720000 45940000 44841000 السنوات مجموع

 امديرية العامة للضرائبالمصدر: 
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 تحليل بيانات السلسلة الزمنية: -2

ل الدراسة ب  بائية  ددة ب  RFتسمى سلسلة متغرة امداخيل ا مشاهدة، وعدد امشاهدات هذا كاي ح  60و

ا  اصلة على طول هذ  إظهاريتسى ل ية، التغرات ا :الفرة الزم  وم مثيلها ي الشكل البياي التا

حى البياي اممثل للسلسلة (1-3الشكل رقم) بائية لواية مستغام RF: ام  للمداخيل ا

 

 Eviewsبرنامج رجات من اعدد الطالبة بااعتماد على المصدر: 

ليل       حى من خال  ا عام متزايد مع الزمن بشكل غرام تظم، كما ناحظ وجود البياي ناحظ وجود ا  م

ها  ،تذبذبات تلف فيما بي ة إ أخرى.باختاف الوترة هذ التذبذبات   ال تزداد ها من س

ة إ أخرى راجع        بائية من س ها إ أما ارتفاع وترة امداخيل ا الضريبة على مداخيل ارتفاع عدة أسباب نذكر م

رة، باإضافة إ ارتفاع  افسة ا قق نسب جيدة من اأرباح بفعل دخوها ي سوق ام أرباح الشركات ال أصبحت 

،كما أدى ارتفاع امتزايد لأسعار إ امداخيل للعمال اأجراء ما أدى إ ارتفاع  حصيلة الضريبة على الدخل اإما

 رسم على القيمة امضافة.زيادة نسبة ال
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 تحليل السلسلة الزمنية.المطلب الثاني: 

 ية يتم الكشف عن شكل السلسلة :الكشف عن شكل السلسلة الزمنية ميعية أو جدائية أو  الزم إذا كانت 

 .بطريقتن ما الكشف البياي والكشف اإحصائي تلطة

ا 1-3من خال الشكل رقم ) الكشف البياني: - أ بائية، ا يتضح ل كان الشكل   أن( اممثل لسلسة امداخيل ا

ا إ ال ميعيا أو جدائيا وهذا ما يدفع ظري للسلسلة   بالطريقة اإحصائية. كشفال

ع الطرق اإحصائية لتحديد شكل السلسلة طريقة  :اإحصائيالكشف  - ب داري ال تعد من أ ااختبار اا

ية، الذي يتمثل مبد  ( حيث:MCOبتطبيق طريقة امربعات الصغرى ) ̂�أ اأساسي ي تقدير امعلمة الزم

�̂ = ∑ � ̅� − ̅ ̿��=∑ �̅̅̅̅��= − ̿̿̿̿  

ة. �: حيث راف امعياري لكل س  : اا

ة. �̅        ساي لكل س  : امتوسط ا

ة(.         ̿  ساي اإما )لكل س  : امتوسط ا

 التطبيق العددي كما يلي:وتكون عملية 

ا  وات ) mحيث لدي وات(. 5:عدد الس  س
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وي للسلسلة : (2-3الجدول رقم ) راف امعياري الس وي واا ساي الس  RFامتوسط ا

�̅ �̅ � السنوات �  

2009 12077962,5 21666666,7 ,  

2010 12050824,9 22250000 ,  

2012 15032355,6 31666666,7 ,  

2012 15363344,2 33750000 ,  

2013 14314063,9 34916666,7 ,  

 Excelبرنامج  رجات من إعداد الطالبة اعتمادا علىالمصدر: 

د إجراءبعد  سابية   :أن تلف العمليات ا

�̂ = ,  

̂�ناحظ أن:  < ضع للشكل التجميعي. ,  وبالتا فان السلسلة 

  :الكشف عن مركبات السلسلة 

ية )امركبة الفصلية ومركبة ا        ا العام( باستخدام اختبارين يتم الكشف عن مركبات السلسلة الزم ااختبار البياي ا

 .اإحصائيوااختبار 

بائية ناحظ أنه يوجد تغر مرحلي ي قيمة امداخيل،   ااختبار البياني: . أ حى اممثل لسلسلة امداخيل ا من ام

بائية ي قيمة امداخيل تزايدياحظ  إذ سبة للسلسلة  corrélogrammeياحظ من خال  كما،  ا  RFبال

ال الثقة ا العام.اأمر الذ، وجود أعمدة خارج   ي يؤكد وجود مركبة اا
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لذا التحليل البياي لسلسلة ما ا يكون كافيا أحيانا للكشف عن مركبة هذ السلسلة،  إن :اإحصائيااختبار  . ب

رة وامتمثلة ي كل من   واليس" .-" دانيال "واختبار "كريسكولاختبارنلجأ إ تلك ااختبارات اإحصائية ا

 ،ا العام: باستعمال اختبار دانيال : الكشف عن مركبة اا  ويكون ااختبار كالتا

ا العام           :     عدم وجود مركبة اا

ا العام   :             وجود مركبة اا

سابية وجدنا بأن  إجراءبعد   =تلف العمليات ا , 

ة أكر من  �ب  zcمشاهدة نقارن قيمة  30ما أن حجم العي وية  ∝ د مستوى مع  حيث:  %5ع

� = � √� − = ,  

د: � وحسب قيمة ستودنت اجدولة  , = , 

⃒� ⃒ > � ,                           ما أن:                                                                   

ا العام ونقبل  Hنرفض   .إ امركبة العشوائية إضافة أي وجود مركبة اا

  "الكشف عن امركبة الفصلية: باستعمال اختبار كريسكول واليسKW "  ا الكشف عن امركبة امومية مك

:  للسلسلة، ويكون ااختبار كالتا

    :  عدم وجود امركبة الفصلية          

 :             وجود امركبة الفصلية  

ساب  :  kw إحصائيةنقوم   حسب القانون التا



النمذجة التنبؤية للمداخيل الجبائية                                                             الفصل الثالث    

 

 

77 

= � � + [∑ ���
�

�= ] − � +  

سابية وجدنا بأن   ا: ᵡ، وحسب جدول توزيع  kw= 8,466بعد القيام مختلف العمليات ا ᵡ لدي �− ; % = ,  

��ما أن:  < ᵡ 

ا ية. نقبل  فإن  أي عدم وجود الفصلية ي السلسلة الزم

 السلسلة الزمنية.جنكينز على -تطبيق منهجية بوكسالمطلب الثالث:

 الفرع اأول: التعريف بالنموذج) دراسة ااستقرارية( 

بائية ابد من دراستها بيانيا أو بااعتماد على بعض اأدوات        ا دراسة استقرارية سلسلة امداخيل ا ح مك

 .اإحصائية

اك تزايد ي ي ابالتدقيق  من خال المنحنى البياني: .1 د أن ه ا العام للسلسلةلسلسة  حيث نشاهد  اا

ة  بائية إ غاية هاية س تزايد من فرة إ أخرى، وهذا التزايد ناتج عن وجود تذبذبات ي قيم امداخيل ا

اءا على ذلك مكن أن نقول مبدئيا أن السلسلة غر مستقرة.2013  ، وب

معدومة، أي  AFمستقرة إذا كانت معامات دالة اارتباط الذاي  RFتكون السلسلة  دالة اارتباط الذاتي: .2

ال الثقة من أجل كل قيمة ل  ا بأخذ K>0تقع ضمن   .1ارتباط فقط  12، اكتفي

                                                           

1
 .(03انظر املحق رقم )  
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ال الثقة ما  تلف عن الصفر Kأن امعامات احسوبة من أجل الفجوة  ناحظشكل الخال من         أي خارج 

هذا  إثبات(، ومن أجل 1-3عدم استقرارية السلسلة وهذا ما يتوافق مع الشكل البياي رقم )على واضحة  إشارةيعطي 

 .ljung-boxنستعمل اختبار 

  اختبارljung-box : 

وية اإحصائية الكلية معامات دالة اارتباط، حيث توافق اإحصائية احسوبة هذا  نستعمل هذا ااختبار لدراسة امع

:stat- Qاأخرة ي العمودااختبار القيمة  ᵡ ي الشكل أعا , ; = , < LB = ,   
Hاحسوبة أكر من اإحصائية اجدولة، وبالتا نرفض الفرضية اإحصائية  كل معامات دالة اارتباط القائلة بأن    

 معدومة.

: P = P = ⋯ =  P =  : P ≠ P ≠ ⋯ ≠  P ≠  

 مستقرة.غر وعليه السلسلة 

ية حيث: اختبار ديكي فولور المطور:  .3 ا هذا ااختبار من الكشف عن استقرارية السلسلة الزم  مك

 السلسلة غر مستقرة    :

ة        السلسلة مستقر  :�  
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ا على:النموذج اأول:  صل ا العام، وبتطبيق اختبار ديكي فولور  توي على الثابت وا على اا  ا 

موذج اأول للسلسلة  (:2-3الشكل رقم )  .RFاختبار ديكي فولور على ال

Null Hypothesis: RF has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.106411  0.6427 

Test critical values: 1% level  -2.606163  

 5% level  -1.946654  

 10% level  -1.613122  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RF)   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/15   Time: 18:21   

Sample (adjusted): 2009M04 2013M12  

Included observations: 57 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RF(-1) -0.005769 0.054219 -0.106411 0.9157 

D(RF(-1)) -0.880855 0.097362 -9.047202 0.0000 

D(RF(-2)) -0.760506 0.092609 -8.212007 0.0000 

     
     R-squared 0.677879     Mean dependent var 229824.6 

Adjusted R-squared 0.665949     S.D. dependent var 21039661 

S.E. of regression 12160331     Akaike info criterion 35.51645 

Sum squared resid 7.99E+15     Schwarz criterion 35.62398 

Log likelihood -1009.219     Hannan-Quinn criter. 35.55824 

Durbin-Watson stat 1.745385    

     
     

 

 Eviews رجات من إعداد الطالبة بااعتماد على برنامجالمصدر: 

=احظ أن قيمة ن       − , < � = − د امستوى  , ، أي نقبل الفرضية %5ع

توي على جذر الوحدة أي غر مستقرة .  ا السلسلة   مع
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 توي على الثابت فقط.النموذج الثاني: 

موذج الثاي للسلسلة : (3-3الشكل رقم )  . RFاختبار ديكي فولور على ال

 

Null Hypothesis: RF has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.581815  0.1027 

Test critical values: 1% level  -3.552666  

 5% level  -2.914517  

 10% level  -2.595033  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RF)   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/15   Time: 18:26   

Sample (adjusted): 2009M05 2013M12  

Included observations: 56 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RF(-1) -0.519632 0.201266 -2.581815 0.0127 

D(RF(-1)) -0.334677 0.213482 -1.567703 0.1231 

D(RF(-2)) -0.359890 0.177783 -2.024320 0.0482 

D(RF(-3)) 0.264457 0.142036 1.861894 0.0684 

C 15519505 5937148. 2.613967 0.0117 

     
     R-squared 0.719009     Mean dependent var 653571.4 

Adjusted R-squared 0.696970     S.D. dependent var 20983202 

S.E. of regression 11550863     Akaike info criterion 35.44746 

Sum squared resid 6.80E+15     Schwarz criterion 35.62830 

Log likelihood -987.5290     Hannan-Quinn criter. 35.51757 

F-statistic 32.62507     Durbin-Watson stat 2.079984 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 Eviews    :برنامج رجات من إعداد الطالبة بااعتماد علىالمصدر  

� ما أن       = − , < � = − د امستوى  , أي  الفرضية ، أي نقبل %5ع

ه السلسلة غر مستقرة.  وجود جذر الوحدة وم
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ا العام .النموذج الثالث:   توي على الثابت وعلى اا

موذج الثالث للسلسلة : (4-3الشكل رقم )  .RFاختبار موذج ديكي فولور على ال

Null Hypothesis: RF has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.391728  0.0049 

Test critical values: 1% level  -4.133838  

 5% level  -3.493692  

 10% level  -3.175693  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RF)   

Method: Least Squares   

Date: 05/17/15   Time: 18:28   

Sample (adjusted): 2009M06 2013M12  

Included observations: 55 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RF(-1) -1.333465 0.303631 -4.391728 0.0001 

D(RF(-1)) 0.264363 0.266993 0.990152 0.3271 

D(RF(-2)) 0.202498 0.247627 0.817752 0.4175 

D(RF(-3)) 0.611722 0.190917 3.204118 0.0024 

D(RF(-4)) 0.274981 0.143297 1.918960 0.0609 

C 25160981 6274633. 4.009953 0.0002 

@TREND(2009M01) 428100.3 136184.8 3.143525 0.0029 

     
     R-squared 0.776171     Mean dependent var 589090.9 

Adjusted R-squared 0.748192     S.D. dependent var 21170999 

S.E. of regression 10623710     Akaike info criterion 35.31349 

Sum squared resid 5.42E+15     Schwarz criterion 35.56897 

Log likelihood -964.1209     Hannan-Quinn criter. 35.41228 

F-statistic 27.74151     Durbin-Watson stat 1.754108 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 Eviewsبرنامج رجات من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر:  

�ما أن:       = − , > tc = − وية  , د مستوى مع ، أي نرفض الفرضية ، %5ع

توي على جذر الوحدة. ه السلسلة ا   وم
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ا العام امقدر ب prob قيمة احتمال " إن      ظرية وال تساوي  0,0029" مركبة اا  0,05هي أقل من القيمة ال

تج أن  ا العام ي السلسلة، ونست وع أي نقبل فرضية وجود مركبة اا  . TSالسلسلة غر مستقرة وهي من ال

 عدم ااستقرارية: إزالة .4

وع      ا TSما أن موذج السلسلة من ال دار على الزمن  فإن   .tنقوم بعملية ا

ل الدراسة م  إزالة     ا العام من السلسلة  صول على السلسلة امعدلة التالية: إجراءاا  الفروق اأو وم ا

��� =  �� − �� −  

 ��� = �� − . + . ∗ @��  

حى السلسلة امعدلة: (5-3الشكل )  RFT م

 

 Eviewsبرنامج رجات من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر: 
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قوم من خال الشكل      ا العام من السلسلة أي أن السلسلة أصبحت مستقرة، كما س تج غياب اا البياي نست

ديدة للتأكد من استقرارية السلسلة.  بتطبيق اختبار ديكي فولور على السلسلة ا

توي على الثابت النموذج اأول:  ا العاما   .وا اا

موذ (: 6-3الشكل رقم )  RFTج اأول للسلسلة اختبار ديكي فولور على ال

 

Null Hypothesis: RFT has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.448710  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.607686  

 5% level  -1.946878  

 10% level  -1.612999  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RFT)   

Method: Least Squares   

Date: 05/19/15   Time: 18:39   

Sample (adjusted): 2009M06 2013M12  

Included observations: 55 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RFT(-1) -1.322989 0.297387 -4.448710 0.0000 

D(RFT(-1)) 0.254454 0.261413 0.973377 0.3351 

D(RFT(-2)) 0.191486 0.242213 0.790567 0.4329 

D(RFT(-3)) 0.602019 0.186510 3.227803 0.0022 

D(RFT(-4)) 0.269220 0.140277 1.919194 0.0607 

     
     R-squared 0.775051     Mean dependent var 235948.1 

Adjusted R-squared 0.757055     S.D. dependent var 21170999 

S.E. of regression 10435076     Akaike info criterion 35.24575 

Sum squared resid 5.44E+15     Schwarz criterion 35.42824 

Log likelihood -964.2582     Hannan-Quinn criter. 35.31632 

Durbin-Watson stat 1.748209    

     
     

 

 

 Eviewsبرنامج رجات من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر: 
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=ما أن       − ,    �c =  − , < وية   � د مستوى مع ا %5ع   نرفض الفرضية  فإن

 أي عدم وجود جذر الوحدة. ونقبل الفرضية البديلة 

 توي على الثابت فقط.موذج الثاني: نال

موذج الثاي للسلسلة (: 7-3الشكل )   RFTاختبار ديكي فولور على ال

Null Hypothesis: RFT has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.406282  0.0008 

Test critical values: 1% level  -3.555023  

 5% level  -2.915522  

 10% level  -2.595565  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RFT)   

Method: Least Squares   

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

Sample (adjusted): 2009M06 2013M12  

Included observations: 55 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RFT(-1) -1.324806 0.300663 -4.406282 0.0001 

D(RFT(-1)) 0.256036 0.264288 0.968778 0.3374 

D(RFT(-2)) 0.192619 0.244777 0.786919 0.4351 

D(RFT(-3)) 0.602914 0.188490 3.198648 0.0024 

D(RFT(-4)) 0.269692 0.141721 1.902986 0.0629 

C -189215.3 1423192. -0.132951 0.8948 

     
     R-squared 0.775132     Mean dependent var 235948.1 

Adjusted R-squared 0.752186     S.D. dependent var 21170999 

S.E. of regression 10539118     Akaike info criterion 35.28175 

Sum squared resid 5.44E+15     Schwarz criterion 35.50074 

Log likelihood -964.2483     Hannan-Quinn criter. 35.36644 

F-statistic 33.78108     Durbin-Watson stat 1.748346 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

 

 .Eviewsبرنامج  رجات من إعداد الطالبة بااعتماد علىالمصدر: 
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� ما أن         = − , < � = − وية  , د مستوى مع ا %5ع   نرفض الفرضية  فإن

 أي عدم وجود جذر الوحدة.   ونقبل الفرضية البديلة 

موذج الثالث للسلسلة النموذج الثالث:   RFTاختبار ديكي فولور على ال

موذج الثالث للسلسلة (: 8-3الشكل )  RFTاختبار ديكي فولور على ال

Null Hypothesis: RFT has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.391728  0.0049 

Test critical values: 1% level  -4.133838  

 5% level  -3.493692  

 10% level  -3.175693  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(RFT)   

Method: Least Squares   

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

Sample (adjusted): 2009M06 2013M12  

Included observations: 55 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     RFT(-1) -1.333465 0.303631 -4.391728 0.0001 

D(RFT(-1)) 0.264363 0.266993 0.990152 0.3271 

D(RFT(-2)) 0.202498 0.247627 0.817752 0.4175 

D(RFT(-3)) 0.611722 0.190917 3.204118 0.0024 

D(RFT(-4)) 0.274981 0.143297 1.918960 0.0609 

C 1177942. 3232389. 0.364418 0.7171 

@TREND(2009M01) -42803.11 90686.68 -0.471989 0.6391 

     
     R-squared 0.776171     Mean dependent var 235948.1 

Adjusted R-squared 0.748192     S.D. dependent var 21170999 

S.E. of regression 10623710     Akaike info criterion 35.31349 

Sum squared resid 5.42E+15     Schwarz criterion 35.56897 

Log likelihood -964.1209     Hannan-Quinn criter. 35.41228 

F-statistic 27.74151     Durbin-Watson stat 1.754108 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 .Eviewsبرنامج رجات من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر: 
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� ما أن         = − , < � = − وية , د مستوى مع ا %5ع   نرفض الفرضية  فإن

 أي عدم وجود جذر الوحدة.   ونقبل الفرضية البديلة 

  ماذج الثاث للسلسلة د مستويات  RFTحسب ااختبار السابق على ال نستخلص استقرارية السلسلة ع

وية   .(%10و %1و %5)امع

 الفرع الثاني: مرحلة التقدير

 : PACو ACمن خال دراسة محنيي  qو pتحديد درجتي  .1

عدم بعد  1من الشكل      تلف عن الصفر أي  ثالثناحظ أن دالة اارتباط الذاي ت ، كما أن دالة  q=3ارتباط أنه 

عدم بعد  زئي ت تلف عن الصفر أي ارتباط   ثاياارتباط الذاي ا  . p=2كذلك أنه 

ة      ماذج اممك صول على ال  .5اموضحة ي املحق رقم  من خال التوليف بن الدرجات السابقة يتم ا

 تقدير معالم النموذج: .2

ماذج بواسطة امربعات الصغرى م ندرسها        موذج اأنسب  إحصائيانقوم ي امرحلة بتقدير كل ال تار ال لكي 

 والذي تشكل بواقيه تشويش أبيض.

صل عليها  بعدما        ية، يتم تقدير معامها وال  ة واأكثر توافقا مع السلسلة الزم ماذج اممك م التعرف على ال

ماذج ال تكون احتمااه Eviewsمباشرة باعتماد برنامج  سبة لل قق  0.05اكر من  اوبال  96.1ctأي ا 

وية   د مستوى امع وية حسب اختبار 05.0ع ها ستودنتفمعلماها غر مع ، وبعد القيام وبالتا يتم التخلص م

                                                           

1
 (.04انظر املحق رقم )  
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ة بذلك  ماذج اممك ا ال سبة للمعيارين  وإظهارصل إ معامل التحديد  باإضافةSchwarz و Akaikeقيمها بال

ماذج ا امفاضلة بن هذ ال موع مربعات البواقي ح مك  و
1. 

موذج اأفضل         د بأن ال ماذج امذكورة  موذج من خال امفاضلة بن ال � هو ال � , أنه  ,

سبة معامل التحديد Schwarzو Akaikeقق أقل قيمة للمعيارين  موع مربعات البواقي وأعلى قيمة بال ، وأيضا 

 والشكل التا يوضح ذلك:

موذج (: 9-3الشكل رقم) � تقدير ال � , , 

 

Dependent Variable: RFT   
Method: Least Squares   
Date: 05/21/15   Time: 19:42   
Sample (adjusted): 2009M04 2013M12  
Included observations: 57 after adjustments  
Convergence achieved after 7 iterations  
MA Backcast: 2008M04 2009M03   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(3) 0.470444 0.120874 3.892010 0.0003 

MA(12) 0.877020 0.035169 24.93725 0.0000 
     
     R-squared 0.698762     Mean dependent var -224451.1 

Adjusted R-squared 0.693284     S.D. dependent var 13412299 
S.E. of regression 7427987.     Akaike info criterion 34.51387 
Sum squared resid 3.03E+15     Schwarz criterion 34.58555 
Log likelihood -981.6452     Hannan-Quinn criter. 34.54172 
Durbin-Watson stat 1.850051    

     
     Inverted AR Roots       .78     -.39+.67i   -.39-.67i 

Inverted MA Roots  .96+.26i      .96-.26i    .70+.70i  .70-.70i 
  .26-.96i      .26+.96i   -.26-.96i -.26+.96i 
 -.70-.70i     -.70-.70i   -.96-.26i -.96+.26i 
     
     

 

 Eviewsبرنامج رجات من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر: 
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 : مرحلة الفحص التشخيصيالفرع الثالث

 اختبار بواقي دالة اارتباط الذاتي ودالة اارتباط الذاتي الجزئي: . أ

ال الثقة، وللتأكيد نعتمد على  1دالة اارتباط الذاي للبواقيمن خال       ناحظ بأن ميع امعامات تقع داخل 

 اإحصائية كاي تربيع. بالقيمة  Q-statبن قيمة  قارنن حيث Ljung-Boxاختبار 

ا من الشكل  ᵡ  ، أما قيمة 11اموافقة للتأخر  Q-stat=10,835لدي , ; = ,  

ᵡأن   ما , ; = , > LB = ,  فان البواقي عبارة عن تشويش أبيض. ، 

هذا ااختبار يساعد على معرفة ما إذا كانت اأخطاء تتبع  اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر: . ب

اد على امدرج التكراري للبواقي  ا على : HISTOGRAMMEالتوزيع الطبيعي، بااست  صل

 امدرج التكراري للبواقي (:10-3الشكل رقم )

 

 Eviewsبرنامج  رجات من إعداد الطالبة باستعمالالمصدر: 

 
                                                           

1
 (.05انظر املحق رقم )  
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Series: Residuals
Sample 2009M04 2013M12
Observations 57

Mean      -352826.9
Median  -942932.8
Maximum  14575527
Minimum -23168930
Std. Dev.   7352755.
Skewness  -0.074470
Kurtosis   3.450161

Jarque-Bera  0.533966
Probability  0.765686
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  اختبارSkewness :)اظر  .يستعمل اختبار فرضية العدم )فرضية الت

: =  : ≠  

ساب اإحصائية حيث:   نقوم 

= B / 6n = ,√ 66 = , <1,96 

,ما أن:  ا نقبل  < اظرة   فان ه سلسلة البواقي مت  .وم

  اختبارKurtosisاختبار فرضية التسطح الطبيعي. : يستعمل 

: =  : ≠  

ساب اإحصائية حيث:   نقوم 

=  � − 4n =  , − √ 46 = , <1,96 

,ما أن  ا نقبل  <  التسطح الطبيعي لسلسلة البواقي.أي  فان

  :ا كانت اأخطاء تتبع توزيع طبيعييستعمل هذا ااختبار لتبيان ما إذاختبار جارك بيرا.   

: t      →    N ,       : t      ↛   N ,  
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ا        =  إحصائيةلدي , <  ᵡ , = , �وما أن    � = , > ا نقبل  , فان

  أي اأخطاء تتبع التوزيع الطبيعي. 

 اختبار تجانس تباين اأخطاء: . ث

موذج.  هدف من خال هذا ااختبار إ اختبار وجود أو عدم وجود عاقة بن اأخطاء وامتغرات امستقلة لل

 انس تباين اأخطاء(: 11-3الشكل رقم)

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.357031     Prob. F(2,53) 0.7014 

Obs*R-squared 0.625928     Prob. Chi-Square(2) 0.7313 
     
     

 

رجاتمن إعداد الطالبة بالمصدر:    Eviewsبرنامج  ااعتماد على 

ا:  �لدي = , < ᵡ , = سبة  , وبالتا ا يوجد اختاف ي التباين، وهذا جيد بال

موذج.  لل

  اختبار اارتباط الذاتي لأخطاء: . ج

وهي تقع  DW=1, 85د أن  (9-3)واتسون"، من الشكل -"دوربن إحصائيةهذا ااختبار تستعمل  إجراء     

بؤ. موذج صاح للت ه ال ال الثقة لقبول فرضية عدم وجود ارتباط بن اأخطاء، وم  ضمن 

موذج امختار مقبول       تج أن ال  .إحصائياومن كل ما سبق نست
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 الفرع الرابع: مرحلة التنبؤ 

هجية "بوكس آخر تعتر هذ امرحلة       ز"-خطوات م كي بائية وذلك بااعتماد ج بؤ بقيم امداخيل ا ، وفيها يتم الت

موذج  �عليه امتحصل على ال � , , : موذج على الشكل التا  حيث يكتب هذا ال

��� =  ,  ��� − +  ,  − +  

ه فان قيمة   هي: 2014لشهر جانفي  ���وم

��� , =  ,  ��� , +  ,  , + ,  

بؤ للسلسلة امستقرة.  ���حيث:   مثل قيمة الت

ا ن ميعيأن شكل السلسلة  ام ا العام ضيففإن موذج من الشكل: مركبة اا  ليصبح ال

�� = ��� +  �� −  

بؤ للسلسلة اأصلية. ��حيث:   مثل قيمة الت

ة  بؤية أشهر س ا من حساب القيم الت ا القيم ، مع العلم أنه 2014حسب العاقة السابقة مك قيقية هذ لدي ا

بؤات. بئ ها ومعرفة مدى دقة هذ الت  اأشهر وهذا مقارنتها بالقيم امت
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بؤية (: 3-3الجدول رقم ) قيقية والقيم الت ة امقارنة بن القيم ا ار جزائري :الوحدة                2014لس  ألف دي

 (%نسبة الخطأ) القيم الحقيقية القيم التنبؤية اأشهر

 6,31 45000000 47841168,56 جانفي

 5,42 46600000 49129517,78 فيفري

 5,37 47200000 49735041,92 مارس

 9,69 45600000 50019638,26 أفريل

  -3,80 48500000 50153398,54 ماي

 -3,43 52000000 50216265,87 جوان

 من إعداد الطالبة.المصدر:

طأ م تتعدى        دول ناحظ أن نسبة ا موذج امستعمل ي  %10من خال ا يد لل هذا ما يدل على ااختيار ا

بائية لواية مستغام هي"بوكس بؤ بامداخيل ا تج أن أحسن طريقة للت بؤ، ومن هذا نست تائجها قريبة من -الت ز" ف كي ج

 الواقع. 
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      خاصة:

ا أوا بتقدم ني        بؤية رة عامة حول امديرية ظهذا الفصل قد قم العامة للضرائب لواية مستغام ومن م الدراسة الت

هجية "بوكس ز" على سلسلة مد-باستعمال م كي بائية، وهذا انطاقا من معطيات شهرية مدة ج وات  5اخيلها ا س

بؤ كان ابد من توفر ااستقرارية لسلسلة وذلك 2013 إ ديسمر 2009)من جانفي   إزالةب(، ولكن قبل البدء ي الت

هجية على  ا ام ا العام وبعدها تأكدنا من استقرار السلسلة عن طريق ااختبارات اإحصائية، وبعد هذا طبق اا

 السلسلة امستقرة.

ا على      صل ة ي اأخر  بائية أشهر س بؤية للمداخيل ا تائج احققة 2014القيم الت تائج مقاربة لل ، وكانت هذ ال

هما.فعا، مع   وجود فارق بسيط بي
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ظئم امئ  ائيي اامداخيل  تعتر       مي  ااقتصئدي ،  إذمن أهم دعئيم ال أن جد حيث تلعب دورا رييسيئ ي عملي  الت

زايري  ائيي ا ظئم ا قق أقصى العئيدات مع مراعئة القدرة التكليفي  لأطراف  يسعى إ وضع نظئم جائيي فعئلال

جد ي  ف زء اأكيتكون  امع ائي  الارولي  ال مثل ا ائي  العئدي  وا ائيي  للجزايرأسئسئ من جزين ا ،  ر من امداخيل ا

اؤ كمئ أن  ي  تسئهم بشكل كار ي عملي  الت ليل الساسل الزم اسيمئ احتوايهئ على  القصري امدى دراس  و

ي  وال قدامركائت اأسئسي  ال تتميز ه ئذ القرارات والتخطيط   ئ أي ائهرة مم هجي   كمئعرفت تطورا كارا ي ا تعد م

ز" من بن أهم -"بوكس كي ائيي  لواي  ج هجي  على امداخيل ا ي ، وبعد تطايق هذ ام اؤ ي الساسل الزم طرق الت

ئ على نتئيج معقول  ومقاول  عمومئ.مست صل  غئم 

فريض  مئلي  نقدي  تأخذهئ الدول  جرا من الوحدات  الضريا لقد أثات الاحث صح  الفرضي  اأو حيث تعد        

فق  أن، و ئت العئم ، ولتحقيق أهداف الدول ااقتصئدي  حسب مقدرهئ التكليفي  من غر مقئبل وبصورة هئيي  لتمويل ال

ائي  الارولي  ائي  العئدي  وا زاير مثل تلك العئيدات امتأتي  من ا ائيي  ي ا  .امداخيل ا

ي  عائرة عن عدد من امشئهدات اإحصئيي  ال تصف        بئإضئف  إ صح  الفرضي  الثئني  أي أن السلسل  الزم

ئصر امكون  هئ هي مركا  ئ العئم وامركا  الفصلي  وامركا  الدوري  إضئف  إ امركا   ائهرة مئ مع مرور الزمن والع اا

 العشوايي .

ئ أنه       ص الفرضي  الثئلث  فقد تان ل هجي  "بوكس تطايقأجل  وفيمئ  اؤ بئلساسل -م ز" ي مذج  الت كي ج

ي   ئ الزم موذج م  إتائعأي ائهرة اقتصئدي  علي موذج م تقدير معئم ال موذج مراحل أسئسي  وهي التعريف بئل فحص ال

اؤ وتعتر نتئيجهئ جيدة وتعكس  د مئ وهذا مئ يؤكد صح  الفرضي .وي اأخر الت  الواقع 

ئممن خال التطرق أهم جوانب اموضوع، مكن       روج هئ فيمئ يلي: إ تئيج ال م ا  أهم ال

  ائيي  من أهم اعتائر زاير امداخيل ا ظئم امئ ي ا صر الرييسي ي  إذدعئيم ال  .ميزاني  الدول  إيراداتمثل الع

  ائيي  خئص .ااسلوب اؤ بئلظواهر ااقتصئدي  عئم  و بئمداخيل ا ي  أحسن طريق  للت  لساسل الزم



 خاتمة
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 مذج  القيئسي  أداة تسمح برؤي  امستقال من خال دراس ئضر.ه  امئضي من وجتعد ال    نظر ا

 هجي  "بوكس يئت متخصص .-م ز" تتطلب كفئءات وبر كي  ج

 هجي  "بوكس طوات تتطلب خرة -م ئك بعض ا ز" ترتكز على أسس ريئضي  ي معظم مراحلهئ اا أن ه كي ج

ئسب. موذج ام  الائحث كئلتعرف على ال

 هجي  "بوكس ز" بدق  عئلي  ي -تتميز م كي تشخيصهئ ووصفهئ مستقال الظواهر وذلك لصغر تائين أخطئء ج

ئذ القرارات. اؤاهئ مئ يعزم مكئنتهئ وأميتهئ ي ا  ت

تئيج امتوصل       مكن وضع بعض ااقراحئت: إليهئاعتمئدا على ال

  ولوجيئ متطورةاستعمئل توفر إمكئنيئت مئدي  و  ي اادراة الضرياي . وسئيل حديث  ذات تك

  ططئت من شأهئ العمل على ائي  الارولي  ال تتأثر بشكل مائشر  إحالوضع برامج و ل ا ائي  العئدي   ا

 بتذبذبئت أسعئر الارول ي السوق العئمي .

  ائيي ح تكون هئ اؤ والتقدير ا ئي  أكثر بتطايق الطرق العلمي  ي الت أداة قوي  ي رسم السيئسئت والرامج الع

هجي  "بوكس اؤ.-خئص  استعمئل م ز" ال أثاتت دقتهئ ي الت كي  ج

تئيج والايئنئت واأدوات امستخدم  ي الدراس  مئ هي اا جهد ياقى        وي اأخر مئ مكن قوله، أنه مهمئ تكن ال

طلقئ لدراس قد والتحسن كمئ أن أي تقصر وارد ي هذا العمل من شأنه أن يكون م أكثر عمقئ  أخرىئت قئبا لل

ليا.  وأصوب رأيئ وأدق 
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 التعرف على النموذج

AR(p).MA(q).ARMA(p). 
q))

 النموذج تقدير معالم
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 النموذج غير مقبول
 نموذج مقبول     
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 RFTمنحنى دالة اارتباط الذاتي ودالة اارتباط الذاتي الجزئي للسلسلة 
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 مكنةالنماذج المنتائج معايير المفاضلة بين 

�� Akaik Schwarz النموذج Akaik Schwarz النموذج  35,41 35,44 ����� , ,  35,21 35,29 ��  35,42 35,42 ����� , ,  34,51 34,58 ��  35,44 35,48 ����� , ,  35,37 35,44 ��  35,56 35,59 ����� , ,  35,34 35,41 ��  35,25 35,28 ����� , ,  35,34 35,41 ��  35,07 35,11 ����� , ,  35,06 35,13 ��  35,34 35,37 ����� , ,  35,26 35,33 ��  35,30 35,34 ����� , ,  35,09 35,16 ��  34,67 34,68 ����� , ,  34,69 34,76 ��  35,35 35,33 ����� , ,  35,04 35,11 ��  35,54 35,57 ����� , ,  35,06 35,13 ��  34,42 34,46    ����� , ,  34,91 34,98    ����� , ,  35,25 35,32    ����� , ,  35,31 35,38    

 ( 6الملحق رقم )
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