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 أن بعد االقتصادي يف النشاط الدولة دور لتطور نتيجة للدولة ىام مصدر بارىاعتبا الضريبة مفهوم      تطور
 إلدارة ادلالئمة اآلليات على االعتماد من خالل ذلك و االقتصادية، سياستها يف احليادية األفكار عن ختلت

 ادلردودية حتقيق على يقتصر الضريبة دور يعد فلم ، الشاملة حتقيق التنمية هبدف العامة، االقتصادية السياسة
األىداف  لتحقيق بواسطتها الدولة تتدخل اليت االقتصادي الضبط أدوات من أداة تعداه لتصبح بل فقط ادلالية

 كالدخل الكلية ادلتغريات االقتصادية مكونات يف حتدثو أن ديكن الذي األثر طريق عن ذلك و فيها، ادلرغوب
 تنتمي اليت تلك خاصة و ادلؤسسات و األفراد تأثريىا على خالل من اجلزئية و ...واالستثمار اإلدخار الوطين،
 .للضريبة خضوعها خالل من الدولة دموال خلزينة تعترب حيث اخلاص للقطاع

 حيث ، األخري ىذا نشاط الضريبة يف حتدثها اليت لالنعكاسات اخلاص للقطاع بالنسبة الضريبة أمهية تربز     و
 وبالتايل بالغش، عليو أثرىا تقليل أو بالتهرب جتنبها يسعى إىل فإنو عليو و ، الربح تعظيم يف مصلحتو مع تتعارض
 الضريبية االمتيازات لسياسة الدولة تلجأ ذلذا و نفقاهتا، لتغطية توجهها أن أموال ديكن من الدولة خزينة حرمان

 عائقا الضريبة تقف ال فيها،حبيث التوسع و مشاريعهم إقامة على اخلواص ادلستثمرين لتحفيز"الضرييب التحريض"أو
 القطاع بو حيظى الذي ادلتزايد االىتمام ظل يف خيص االستثمار فيما ادلؤسسة تتخذىا اليت القرارات وجو يف

 تعزيز و العمل فرص خلق و النمو خطى لتسريع كأسلوب و التنموية لتحقيق األىداف وسيلة باعتباره اخلاص
 مشاريع من دتويل ديكنها  دما الدولة ميزانية على العبء ختفيف جانب إىل ىذا ادلنافسة على قدرة الصادرات

 ادلتقدمة البلدان معظم يف االجتماعية و التنمية االقتصادية عملية حمور اخلاص القطاع ديثل حيث العامة، اخلدمات
    .اجملاالت شىت يف ريادي بدور بالقيام تؤىلو كبرية إمكانيات من بو دلا يتمتع ذلك و سواء حد على النامية و

 بالضريبة ذلك يف اخلاص مستعينة االستثمار تطوير و ترقية على جاىدة تعمل اليت الدول بني من اجلزائر و       
 ادلشرع إليو يسعى ما ىو و اجلبائي النظام لبنية الرسوم ادلكونة و الضرائب من ادلالئم ادلزيج إجياد ناحية من سواءا

  إجراءاهتا تسهيل و معدالهتا ختفيض و نصوصها تبسيط إىل هتدف اليت التعديالت ادلستمرة خالل من اجلبائي
 على الضرييب ختفيف الضغط أخرى ناحية من و ، حتصيلها على تعمل اليت الضريبية اإلدارة أداء من والرفع

 إىل تسعى متخصصة إدارية ذلياكل ئها إنشا ذلك إىل ضف ، جبائية امتيازات منحها و بتحفيزىا اخلاصة ادلؤسسة
، و دلعرفة أىم ادلتغريات اليت تؤثر على االستثمار احمللي يف اجلزائر تستلزم  اخلواص ادلستثمرين عمل تسهيل و دتويل

إستخدام طرق وأساليب كمية تساعد على القياس والتنبؤ مبسار معل االستثمار احمللي مستقبال ومن بني الطرق 
الكمية ذمد النماذج االقتصادية القياسية اليت تكتسي أمهية بالغة يف دراسة وتفسري بعض ادلتغريات االقتصادية 

سواء كانت جزئية أو كلية حيث تعمل ىذه األخرية على تبسيط الواقع وتسمح باحلصول على نتائج تفضي إىل 
تفسري خمتلف ادلتغريات حمل الدراسة على أساس موضوعي غري متحيز وتعتد النماذج االقتصادية القياسية على 

التصورات النظرية نظرا الستعماالهتا الواسعة وادلتعددة إذ ديكن من رصد التغريات الكلية ادلستقبلية لوضع خطط 
 .إقتصادية 
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   : البحث   أهمية 

       يكتسي البحث أمهية كبرية يف إعطاء فكرة شاملة عن أىم اآلثار الضريبية مبختلف أنواعها على االستثمار 
احمللي يف اجلزائر كما يعطينا فكرة عن أىم ادلتغريات االقتصادية األكثر تأثريا بشكل مباشر على االستثمار احمللي 
ومدى سعي الدولة يف إنتهاج بعض اإلصالحات والسياسات حللها والتخفيف من حدهتا وعليو وجب الوقوف 

. على مدى فعالية السياسات والربامج ادلنتهجة وحتديد أىم ادلتغريات االقتصادية اليت تؤثر عليها 

     :البحث أهداف 

 خالل االقتصادية من التنمية عجلة دفع يف يساىم كونو  االستثمار وإسًتاتيجية التنمية يف اجلزائرحتديد -  
 .بو للنهوض الفعالة االمتيازات و احلوافز بتقدمي اخلاص تشجيع الستثمار احمللي والقطاع

 تبسيط و جبايتها و وعائها حتديد حيث من الضريبة شفافية أن تبيان حماولة دراسة حتليلية للضرائب - 
 .مصلحة الضرائب اجتاه بواجباهتم إلتزامهم  ادلستثمرين و بإقبال يسمح اإلدارية التعقيدات

حماولة بناء منوذج قياسي إقتصادي دلعرفة أثر ادلتغريات االقتصادية على معدل االستثمار والتنبؤ بو مستقبال يف - 
 .اجلزائر  

  :اإلشكاليـــــــــــــة 

 :التالية سنقوم بطرح اإلشكالية   

  ؟ ما هي أهم المتغيرات الجبائية التي تؤثر على االستثمار المحلي في الجزائر 

 : ديكن طرح األسئلة الفرعية التالية  اإلشكالية ىذه خالل من و

  ؟  االستثمار وما ىي اإلسًتاتيجية ادلنتهجة يف تطوير و تنمية االستثمار يف اجلزائرما ىو مفهوم
  ؟ما ىي السياسات االستثمارية اجلزائرية ادلنتهجة يف اإلصالحات االقتصادية   
 على االستثمار احمللي يف اجلزائر  ؟ الضريبة ما ىو تأثري  
  ما ىي ادلتغريات اليت تؤثر على االستثمار احمللي ؟ 
   كيف ديكن بناء منوذج إقتصادي قياسي لالستثمار يف اجلزائر والتنبؤ بو مستقبال ؟ 
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 :الفرضيــــــــــــــــــات 

 :    بناءا على اإلشكالية السابقة ديكن صياغة الفرضيات التالية 

 خطى لتسريع إن االستثمار احمللي لو دور كبري يف حتقيق النمو االقتصادي ، والتنمية ادلستدامة  ويعترب كأسلوب- 
 دما الدولة ميزانية على العبء ختفيف جانب إىل ادلنافسة على قدرة الصادرات تعزيز و العمل فرص خلق و النمو

 .اخلدمات  مشاريع من دتويل ديكنها

يوجد العديد من ادلتغريات الضريبية اليت تأثر بشكل مباشر أو غري مباشر على االستثمار احمللي واليت ديكن - 
 .إستعماذلا لبناء منوذج قياسي لتفسري الظاىرة االستثمار احمللي 

 :البحث  إطار تحديد 

 :التايل النحو على الدراسة ىذه يف تسري الذي العام اإلطار بتحديد قمنا البحث دلعاجلة

  . على االستثمار احمللي .(اجلباية)حول تأثري الضرائب  الدراسة ىذه تدور

 . والعالقة اليت تربط بينهما.على تأثري الضرائب على االستثمار احمللي دراستنا تتمحور

 .(   2015-1995  بني  ما الدراسة فًتة حددت لقد   )

 االقتصادية التطورات مسايرة أجل من جبائية إصالحات اجلزائر شهدت ىذه الفًتة يف أن إىل راجع ىذا    و
 .االستثمارات ترقية و متعلقة بتطوير قوانني صدور و اجلبائية، ادلنظومة إصالح ، اإلصالحات ىذه بني ومن

   :البحث منهج 

دلعاجة ىذا ادلوضوع إستخدمنا ادلنهج الوصفي وادلنهج حتليلي إستقرائي لكوهنما يتماشيان مع طبيعة ادلوضوع 
وكيفية حتصيلها ومعرفة ادلتغريات  على االستثمار احمللي  تاثري الضريبية فادلنهج الوصفي يسمح لنا بوصف

االقتصادية اليت ديكن أن تؤثر عليها من خالل إستخدام األدوات القياسية واإلحصائية الضرورية لدراسة العالقة 
بني ادلتغريات االقتصادية واالستثمار احمللي ، اما ادلنهج التحليلي االستقرائي فيسمح لنا بتحليل واقع االستثمار يف 

  اجلزائر من خالل حتليل نتائج سياسات ادلطبقة والتحفيزات ادلقدمة يف ىذا اجملال لغرض جلب ادلستثمرين ، كما
مسح لنا بتحليل نتائج االقتصاد القياسي من خالل الدراسة التحليلية القياسية واالقتصادية للنموذج ادلقدر الذي ي

.  لعالقة بني ادلتغريات الضرائب ادلختارة واالستثمار احمللي ديثل ا
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   :البحث هيكل و خطة-7

 الفرضيات ضوء إستنادا  لالشكالية العامة للبحث ومن أجل االجابة عن التساؤالت ادلختلفة ادلًتتبة عنها و على 
 على فصول الدراسة إىل ثالثة  للبحث،وتطبيقا للمنهج الذي مت حتديده مت تقسيم موضوع األساسية واألىداف

 :التايل النحو

والعالقة اليت تربطو  األخري ىذا عليها  النظريات اليت يقوم توضيح حاولنا ، األول  االستثمار احمللي يتناول الفصل
 . بالضرائب 

 ذلا الفين التنظيم و بالضريبة ادلفاىيم ادلتعلقة خمتلف عرض فيو مت حيث ،  الضرائب ادلباشرةيتناول: الثاين  الفصل
 .هبا االقتصادية ادلؤسسة تأثر مدى كذا و

 الضرييب اجلزائري النظام إبراز تأثري خاللو من حاولنا الذي( 2015  _ 1995  )دراسة قياسية  :الثالث الفصل
   .على االستثمار احمللي 
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: تمهيــد

.  إن السياسة الرشيدة لبلستثمارات، تعترب من بُت األدوات والعوامل الرئيسية لنجاح اإلسًتاتيجية التنموية
 1988وإن ضرورة اللحاق الفعال بركب االقتصاد العاؼبي، أدت بالسلطات العمومية اعبزائرية انطبلقا من سنة 

إذل خوض برنامج اإلصبلح االقتصادي، ضمن اقتصاد سبيزه ىيمنة القطاع العمومي والتسيَت اؼبركزي، وذلك بوضع 
 للنقد 90/10فأصدرت عدة نصوص، السيما قانون . آليات تشريعية ضرورية لبلنتقال إذل اقتصاد السوق

، واألمر اؼبتعلق خبوصصة اؼبؤسسات العمومية لعام 1993 لعام 93/12والقرض، وقانون االستثمار رقم 
 اؼبتعلق بتسيَت رؤوس األموال التجارية للدولة، والذي يسلم تسيَت رؤوس أموال 1995 أكتوبر 6، وقرار 1995

 ذبمعات جهوية، يعوضون صناديق اؼبسانبة اليت سَتت 5 ذبمع وطٍت  و11اؼبؤسسات العمومية االقتصادية إذل 
فتم اػبوض يف ىذه اإلصبلحات واالقتصاد اعبزائري يعاشل من تدشل مداخيل   سنوات خلت7حقائبها طوال 

. تصدير احملروقات، أدخلو يف فًتة عدم استقرار يبيزىا ركود اقتصادي وتضخم متصاعد وندرة يف اؼبوارد اؼبالية

ويف إطار ىذه  ،  فبا أدى باعبزائر إذل إعادة جدولة ديوهنا وإمضاء اتفاقيات مع صندوق النقد الدورل       
 اليت قامت هبا الدولة من خبلل تبنييها سياسات إستثمارية يف ظل التنمية االقتصادية التوجهات واإلصبلحات،

السياسة يف  االول يتمثلوحىت يتسٌت لنا بعرضها بشكل عام من خبلل تقسيم ىذا الفصل إذل طبسة مباحث 
 السياسة االستثمارية  في ،ويتمثل اؼببحث الثاشل(1988-1962)االستثمارية اعبزائرية يف ظل االقتصاد اؼبوجو 

سياسة االستثمارات يف اعبزائر وأثرىا على التنمية يف   ، ويتمثل الثالث يفاعبزائرية يف ظل اإلصبلحات االقتصادية
 دور استثمارات احملروقات يف التنمية االقتصادية يف  واؼببحث الرابع يف(2002-1988 )ظل اقتصاد السوق

. معوقات وآفاق االستثمار يف اعبزائر وخامسا تطرقنا إذل اعبزائر

( 1988-1962)السياسة االستثمارية الجزائرية في ظل االقتصاد الموجه : المبحث األول

 قبل اغبديث عن سياسة االستثمارات اعبزائرية يف إطار اإلصبلحات، ينبغي التطرق بصفة موجزة، عن 
، مث مرحلة اؼبخططات الوطنية ابتداء من اؼبخطط 1967وضعية االستثمارات يف الفًتة ما بُت االستقبلل وعام 

حىت نتعرف عند األسس اليت اعتمدهتا الدولة يف إسًتاتيجية التنمية يف . الثبلثي األول إذل اؼبخطط اػبماسي الثاشل
. لتكون منطلقا لدراسة السياسة االستثمارية يف مرحلة اإلصبلحات االقتصادية والتوجهات اعبديدة. تلك اؼبرحلة

( 1966-1962)تنظيم االقتصاد الجزائري في مرحلة االنتظار : األولالمطلب 

 وضعا صعبا، من جراء اغبرب 1962 كان الوضع االقتصادي الذي واجهتو اغبكومة اعبزائرية سنة 
وبالتارل ورثت اعبزائر منظومة اقتصادية تابعة لفرنسا، إذ كانت الصادرات اؼبوجهة . اؼبدمرة للهياكل االقتصادية
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وبناء .  من الواردات تأيت من فرنسا% 80، و1962 من ؾبموع الصادرات اعبزائرية عام % 85لفرنسا سبثل 
: على ذلك عمدت اعبزائر يف تلك اؼبرحلة إذل اإلجراءات التالية

: اإلجراءات االقتصادية- 1

 أنشأ نظام التسيَت الذايت، الذي يهدف إذل تأميم أمبلك اؼبعمرين اليت تركوىا 1963 يف مراسيم سنة 
 من األراضي اؼبزروعة باستمرار، % 80 يضم (1)إذ أن قطاع التسيَت الذايت. وخاصة اؼبزارع والوحدات الصناعية

.  من الدخل اإلصبارل من القطاع الزراعي% 60 من الدخل القومي اعبزائري، وبنسبة % 30ويساىم بنسبة 

إخل، وقامت اعبزائر ..كما مت إنشاء دواوين وشركات وطنية، مثل شركة الكهرباء والغاز، وديوان اغببوب 
، مث تأميم 1966، وتأميم اؼبناجم سنة 1963يف تلك اؼبرحلة بعدة تأميمات، كتأميم األراضي الزراعية سنة 

األخَت من ىذه اإلجراءات، ىو التحكم يف اؼبوارد الوطنية، وضباية االقتصاد  (1)وكان اؽبدف. 1967البنوك عام 
. الوطٍت، كمراقبة الصرف والتجارة اػبارجية، وإنشاء شركات وطنية سبتلكها الدولة

: السياسة االقتصادية- 2

ويف تلك اؼبرحلة مت إنشاء الديوان . يف القطاع الزراعي سيطرت الدولة على تسيَت اؼبزارع، إذ أصبح التسيَت مركزيا* 
الوطٍت لئلصبلح الزراعي، حبيث يقوم ىذا الديوان بتموين صبيع اؼبزارع ذاتيا دبدخبلت اإلنتاج وتسويق احملاصيل 

لكن لغياب احملاسبة يف تلك اؼبزارع، أدى إذل خلق بَتوقراطية يف تسيَت اؼبزارع، فبا أدى إذل . اليت يقوم بإنتاجها
. البفاض إنتاجية العمل وركود يف اإلنتاج الزراعي

حبيث قدر عددىا عام . أما على مستوى القطاع الصناعي، كان يشمل ىذا القطاع مؤسسات صغَتة اغبجم* 
 .(2) عامل3000 مؤسسة يعمل فيها 330 بـ 1964

وبصفة عامة يبكن تفسَت عدم . غَت أن الشركات األجنبية الكبَتة يف اعبزائر حافظت على فبتلكاهتا
اتساع فكرة التسيَت الذايت، نظرا لضعف الًتكة اليت مت امتبلكها، واستحالة قيام السلطات اإلدارية العامة بتطبيق 

. نظام معُت لصاحل القطاع اؼبسَت ذاتيا وضعف اعبانب اؼبارل للدولة

نتيجة لضعف  (1966-1963)أما حجم االستثمارات اإلصبارل، كان يف تراجع ملحوظ خبلل الفًتة * 
إذ أن الشركات األجنبية ىي اليت حققت اغبجم األكرب من تراكم رأس اؼبال اؼبنتج، خاصة يف قطاع . الًتاكم

                                                           
 .120: ، ص1980اعبزائر، - ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع(يف اؼبغرب)التنمية االقتصادية يف الدول العربية : اظباعيل العريب-   (1)

(1) – DENIS CLERC: économie de l’Algérie, l’imprimerie centrale de Annaba- Alger, 1975, P:126. 
. 26: ، ص1982اعبزائر، - ، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية(1980-1962)التجربة اعبزائرية يف التنمية والتخطيط : عبد اللطيف بن أشنهو–  (2)
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واؼبيزة اليت ميزت تلك اؼبرحلة أن االقتصاد .  من استثمارات الشركات% 60احملروقات والذي أخد حصة 
  اعبزائري أصيب بالركود، حبيث نبلحظ البفاض اإلنتاج الزراعي، والبفاض يف حركة البناء واألشغال العمومية

واعبدول اؼبوارل يوضح حجم وبنية االستثمارات يف . وىذا نتيجة لضعف االستثمارات. وركود يف قطاع احملروقات
: تلك اؼبرحلة

( 1966-1963)حجم وبنية االستثمارات خالل الفترة : (01-  )الجدول رقم                      

 (مليون دج: الوحدة)    

السنوات 
 1966 1965 1964 1963 االستثمارات

 559 718 811 386 استثمارات الدولة- 

 1.623 1.680 1.497 2.297  استثمارات الشركات-   

 1.020 1.070 780 940 في قطاع النفط* 

 603 610 717 1.357 في القطاعات األخرى* 

 10 10 20 30 استثمارات األسر

 2.192 2.408 2.328 2.713 المجموع
 .اغبسابات الوطنية، اعبزائر- كتابة الدولة للتخطيط :المصدر                                      

 (1969-1967)السياسة االستثماراية في ظل المخطط الثالثي األول : الثانيالمطلب 

.  كان ىدف ىذا اؼبخطط، إنشاء قاعدة اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة لتلبية حاجيات اؼبواطنُت
 وحجـم االستثمار اؼبخصص ؽبذا اؼبخطط. وكانت يف ىذا اؼبخطط تعطى األولوية يف االستثمارات لقطاع التصنيـع

 % 82 مليار دج، أي أن نسبة اإلقباز بلغت 9,124بلغ    مليار دج، أما اغبجم اؼبنجـز11,081 قدر بـ 
 :(أنظر اعبدول التارل)
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   ( 1969-1967)التقديرات واإلنجازات الفعلية الستثمارات المخطط الثالثي : (-02)الجدول رقم 
. مليون دج: الوحدة

 المجموع 1969 1968 1967 السنــوات
النسبة المئوية 

 لإلنجاز

 التقديرات القطاعــات
اإلقباز 
 التقديرات الفعلي

اإلقباز 
 التقديرات الفعلي

اإلقباز 
 التقديرات الفعلي

اإلقباز 
 الفعلي

اإلقباز الفعلي 
(%) 

 % 85,9 1.606 1.869 680 688 618 612 303 569 الفالحة

2.20 2.450 1.755 1.750 798 1200 الصناعة
0 5.400 4.750 87 % 

 % 76 855 1.124 370 502 292 324 193 298 المرافق األساسية

 % 60,2 249 413 120 140 70 140 59 133 السكن

 % 77 704 912 500 602 106 138 88 172 التعليم

 % 71,6 103 127 56 66 33 33 14 28 التكوين

 % 60 177 285 80 152 62 70 35 63 السياحة

 % 76 229 295 110 145 74 89 45 61 الشؤون االجتماعية

 % 71,2 304 441 130 207 105 109 69 125 اإلدارة

 % 70 147 215 55 60 49 57 43 98 شؤون أخرى

 5.012 3.174 3.322 1.652 2.747 المجموع
4.30

1 
11.081 9.124 82 % 

 84: ، ص1973-1970التقرير العام للمخطط الرباعي : وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية: المصدر                

( 1973-1970)السياسة االستثمارية في ظل المخطط الرباعي األول : الثالثالمطلب 

 كانت أىداف ىذا اؼبخطط ترمي إذل تعزيز وبناء اقتصاد اشًتاكي مستقل، وإنشاء صناعات قاعدية 
وبالتارل كان ىدف ىذا اؼبخطط، تشييـد القواعد اؽبيكلية للتنمية . تسهل فيما بعد إنشاء صناعات خفيفة

االقتصادية، بتفضيل االستثمار يف الصناعة الثقيلة، مع إعطاء األنبية لبلستثمار يف ميدان احملروقات من بًتول 
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أنظر اعبدول ) مليار دج 28 وحجم االستثمارات بـ % 9كما مث ربديد نسبة النمو يف ىذا اؼبخطط بـ . وغاز
: (التارل

 )1973-1970) البرنامج الرباعي األول لالستثمار  :(-03)الجدول رقم
مليون دج : الوحدة

 1970/73مجموع  1973 1972 1971 1970 القطاع
بنية االستثمار 

( %) 

 % 45 12.400 3.100 3.100 3.100 3.100 الصناعة

 % 15 4.170 1.400 1.100 910 720 الزراعة

 % 8 2.307 730 600 500 404 المرافق األساسية

 % 10 2.720 721 682 665 650 التعليم

 % 2 587 132 160 160 135 التكوين

 % 5 1.520 476 438 368 238 السكن

 % 3 800 93 131 308 268 النقل

 % 2,5 700 185 180 170 165 السياحة

 % 3,5 934 288 243 213 190 الشؤون االجتماعية

 % 3 762 225 195 175 165 التجهيزات العامة

 % 3 870 230 220 210 210 التجهيزات اإلدارية

 % 100 27.740 7.563 7.059 6.679 6.435 المجموع

. 85:  التقرير العام، ص1973-1970اؼبخطط الرباعي األول : المصدر                                 
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 )1977-1774(السياسة االستثمارية في ظل المخطط الرباعي الثاني : الرابعالمطلب 
تعترب أىداف ىذه اػبطة متطابقة مع أىداف اؼبخططات السابقة، مع الًتكيز أكثر على زيادة اإلنتاج وتوزيع 

 .االستثمارات على ـبتلف مناطق الوطن

وكانت األولوية دائما تعطى لقطاع التصنيع فيما ىبص االستثمارات، هبدف رفع اإلنتاج وتوفَت مناصب 
. الشغل

 وبالتارل ارتفاع معدل % 46 فيما يتعلق بالناتج الوطٍت اإلصبارل، أن يرتفع بنسبة (1)وكانت التوقعات
 مليار دج، ويزيد ىذا 110,22وىذا ما يستلزم حجم استثمار عمومي مقداره . % 10النمو االقتصادي إذل 

 مليار دينار 50 مرات، وتقرر توظيف 4اغبجم عن اغبجم االستثمار التقديري للمخطط الرباعي األول بـ 
: (أنظر اعبدول التارل)جزائري للمحروقات 

. بالمليون دج- (1979-1967)االستثمارات الجزائرية : (-04)الجدول رقم 

المخططات          

 

استثمارات 

  القطاعات

المخطط 
الثالثي 

1967-
1969 

المخطط الرباعي األول 

1970-1973 

المخطط الرباعي الثاني 

1974-1977 
1978-

1979 

 اإلنجازات اإلنجازات التقديرات اإلنجازات التقديرات اإلنجازات

 3.259 8.913 12.005 4.350 4.140 1.605 الفالحة

 66.864 63.100 48.000 20.803 12.400 4.750 الصناعة

 106.759 93.200 110.210 36.297 27.740 9.121 مجموع القطاعات

 

Source : HOUCINE BENISSAD : la réforme économique en Algérie…, op. cit, P : 17. 

  

                                                           
ٌة– (1)  : انظر المراجع التال

- DENIS CLERC…, op. cit, PP : 167.169 

- F.Z. OUFRIHA- A.DJEFLAT…, op.cit, PP : 112. 114. 
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 :إن بنية ىذه االستثمارات تستدعي اؼببلحظات التالية

 مليار دج يف السنة خبلل 3,2اؼببلحظ أن ىناك مبوا سريعا يف حجم االستثمارات السنوي الذي ينطلق من - 
 مليار دج خبلل عام 52 مليار دج خبلل اؼبخطط الرباعي الثاشل، ليصل إذل 9,2اؼبخطط الثبلثي، إذل 

إذن ىذا .  فلنتساءل عن التنفيذ والرقابة ألعمال التنمية على مستوى اؼبؤسسات واإلدارات العمومية.(2)1978
النمو السريع يف اإلنفاق االستثماري يقتضي رقابة يقظة وصارمة يف مستوى اإلقباز للمتعاملُت االقتصاديُت 

. اػبواص الذين يتداخلون مع القطاع العام

إن ىـدف أجهزة التخطيط، التقليص من نصيب استثمار الصناعة لفائدة البنـى األساسيـة، ولكن تلك النسب - 
فالصناعة عمليا ربتفظ بنصيبها بل تزيد خبلل اؼبخططات، بينما نصيب البٌت األساسية يزيد . اؼبئوية دل تنفذ

. بسرعة أقل من اؼبتوقع، بنفس نسبة اؽببوط يف الزراعة، ومن ىنا نبلحظ أن النسب األساسية للمخطط دل ربًتم

(. 1984-1980)السياسة االستثمارية في إطار المخطط الخماسي األول : الخامسالمطلب 

 لقد جاء ىذا اؼبخطط  هبدف تقوصل اؼبرحلة السابقة، اليت وإن وسعت قواعد االقتصاد الوطٍت، 
وبالتارل كانت أىداف ىذا اؼبخطط . واستجابت لتلبية اغباجيات االجتماعية، إال أهنا سجلت اختبلال يف التوازن

ترمي إذل التحكم يف التوازن، واإلقبلل من حجم الديون، واستيعاب التأخر يف بعض القطاعات وإدخال البلمركزية 
. يف ازباذ القرار

.  شرع يف رفع قيمة االستثمارات العمومية يف قطاعي الفبلحة والري وتدعيم اؼبنتجُت1980ومنذ سنة 
أما أىداف ىذا اؼبخطط يف القطاع الصناعي، ىي مضاعفة العمل الصناعي، من أجل إسبام اؼبشاريع اعباري 

، ومنح األولوية للقطاعات اليت زبدم قطاعات الفبلحة والري من أجل تلبية 1979إقبازىا يف هناية سنة 
ومسانبة اعبماعات احمللية يف عملية التصنيع، وكذلك إدماج القطاع اػباص يف عملية تطوير . اغباجيات الوطنية

 :وكان ىيكل توزيع االستثمارات يف اؼبخطط اػبماسي األول كما يلي. الصناعة

 

  

                                                           
ف بن أشنهو– (2) ص... عبد اللٌط  .85: ، مرجع سابق، 
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( 1984-1980)هيكل توزيع استثمارات المخطط الخماسي األول (:  -05)الجدول رقم 

 

 القطاعـات
باقي سنة 
1979 

 دج (910 )

برامج جديدة 

 دج (910 )
تكلفة البرامج 

 دج (910)

الترخيص المالي 

 
1980/1984 

األوزان النسبية 
للترخيص 

 (%)المالي 

 % 43,6 174,5 236,7 153,8 82,9 الصناعة 

 % 11,8 47,1 59,4 41,6 17,8 الزراعة

 % 3,2 13,0 15,8 13,4 02,4 النقل

 % 1,5 6,0 8,0 6,2 1,8 البريد والمواصالت

 % 3,2 13,0 17,8 9,0 8,8 التخزين والتوزيع

 % 4,4 17,5 28,2 19,6 8,6 الطرق ومحطات النقل

 % 0,3 1,4 2,1 1,4 0,7 تهيئة المناطق الصناعية

 % 2,4 9,6 13,3 10,9 2,4 التجهيزات الجماعية

 % 10,5 42,2 65,7 35,4 30,3 التربية والتكوين

 % 15 60,0 92,5 58,0 34,5 السكن

 % 1,7 7,0 9,8 6,2 3,6 الصحة

 % 2,3 9,3 12,2 8,1 3,1 البنيات االجتماعية األخرى

 % 100 400,6 560,5 363,6 196,9 المجموع

. اعبزائر- ، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية1984-1980اؼبخطط اػبماسي األول : المصدر                        
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  مليار دج400,6نبلحظ أن اؼبخطط اػبماسي األول، قد حدد ترخيصا ماليا لبلستثمارات مقدارىا 
فبا يدل على أن .  مليار دج560,5وىي أقل من حجم االستثمارات التقديرية اؼبقررة يف ىذا الربنامج والبالغة 
 مليار دج، سيتم نقلو إذل 159,9جزء من االستثمار يف ىذا الربنامج  يبقى غَت منجز يف هناية الفًتة، وىو 

. اؼبخطط التارل

 من االستثمارات تعترب استثمارات إنتاجية، % 63,3كما يربز توزيع االستثمارات يف ىذا اؼبخطط أن 
وىي أولوية متوافقة مع أىداف اؼبخطط يف استغبلل اؼبوارد اإلنتاجية اؼبتاحة يف . والباقي استثمارات غَت إنتاجية

. % 44وبذلك أعطيت األولوية للقطاع الصناعي، الذي يبثل معدل استثماراتو اؼبعتمدة ما يقرب من . اجملتمع

 أن يف تلك  اؼبرحلة تضاعف اإلنتاج الداخلي اػبام باألسعار اعبارية، حيث ،(1)ومن نتائج ىذا اؼبخطط
، وسجل بقطع النظر عن احملروقات زيادة 1984  سنة 225, 4 اذل1979 مليار دج سنة 113, 2انتقل من

 من حيث اغبجم يف السنة، والقطاعات اليت سانبت أكثر يف ذلك ىي الصناعة بزيادة قدرىا % 5,8قدرىا 
 يف قطاع البناء واألشغال العمومية، يف حُت دل يسجل القطاع الزراعي سوى % 8,6، وبزيادة قدرىا % 9,5
.  من الزيادة% 1,2

  1989-1985السياسة االستثمارية في إطار المخطط الخماسي الثاني : السادسالمطلب 

 لقد كانت أىداف ىذا اؼبخطط، ترمي إذل دعم وتوسيع اإلنتاج من أجل تلبية حاجيات السكان، 
أما .  مليار دج لبلستثمارات يف ىذا اؼبخطط550وعليو مت زبصيص مبلغ قدره . والتحكم يف التوازنات اػبارجية

 منصب شغل عمل سنويا، وزبفيض حجم 180.000، وإنشاء % 7نسبة النمو اؼبتوقعة باستثناء احملروقات ىو 
. الديون وربقيق فائض يف ميزان اؼبدفوعات

، قد أثرت سلبا على توقعات ىذا اؼبخطط نتيجة اللبفاض اإليرادات 1985لكن الظروف السيئة منذ 
 إذل % 60 بسبب األزمة االقتصادية الدولية نتيجة إهنيار أسعار البًتول اليت البفضت من % 20البًتولية دبقدار 

. ، فبا أصبحت اعبزائر عاجزة عن سبويل مشاريعها التنموية% 70

وفيما يلي نستعرض ـبصصات االستثمار حسب كل قطاع، ضمن برنامج استثمار اؼبخطط اػبماسي 
: الثاشل

 

 

                                                           
صادي واالجتماعً للجزائر، المؤسسة الوطنٌة للنشر واإلشهار - (1) ل االقت ص1987الجزائر، طبعة - الدٌل  ،:59. 
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( 1989-1985)برنامج استثمار المخطط الخماسي الثاني (: -١06 )الجدول رقم 

 (%)األوزان النسبية  (مليار دج)مبالغ االستثمار  القطاعات

 % 31,67 174,2 الصناعة

 % 07,24 39,8 منها المحروقات

 % 14,36 79 الفالحة والري

 % 13,82 76 اإلسكان

 % 08,18 45 الهياكل القاعدية االقتصادية

 % 08,18 45 التربية والتكوين

 % 08 44 التجهيزات الجماعية

 % 03,72 20,45 هياكل قاعدية اجتماعية أخرى

 % 03,45 19 وسائل وإنجاز

 % 02,88 15,85 التخزين والتوزيع

 % 02,73 15 النقل

 % 01,45 8 الصحة

 % 01,45 8 البريد والمواصالت

 % 100 550 المجموع

         

تقرير اؼبخطط اػبماسي الثاشل، اعبزائر - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية: المصدر                                      

 

 



الجزائر في التنمية وإستراتيجية االستثمار                                                        األول فصــلال  

 

 
 

15 

ويف ىذا اؼبخطط ربتل الفبلحة مع الري، قمة اؽبرم يف سلم األولويات بعد الصناعة واحملروقات، وذلك 
 من % 31,67)ويتمركز االىتمام اؼبمنوح إذل الصناعة أساسا على تثمُت طاقة التحويل . % 14,36بنسبة 
ومن األولويات اليت تتطلب . ( سنويـا من االستيـراد% 6ناقص )لتعويض االستَتاد باؼبنتجات احملليـة  (اؼبيزانية

وكذا قطاع التخزين . اؼبطالب بفـك العزلـة على اؼبناطق احملرومـة (% 1,45)تدخل الدولة، قطاع اؼبواصـبلت 
، وجهاز الًتبية الذي أخذ حصـة (% 13,82)اغبيويُت لؤلمن الغذائي، واإلسكان  (% 2,88)والتوزيـع 

(8,18 % .)

، وإنشاء مليون منصب شغل يف هناية % 40وكانت التوقعات يف ىذا اؼبخطط، تتمثل يف الًتاكم بنسبة 
 . مليار دوالر7,20الفًتة، واغبصول على فائض يف اؼبيزان التجاري يقدر بـ 

                              السياسة االستثمارية الجزائرية في ظل اإلصالحات االقتصادية: المبحث الثاني

  وىذا مع سياسة إعادة اؽبيكلة. سبثل فًتة الثمانينات اػبطوة األوذل لئلصبلحات االقتصادية يف اعبزائر
واليت كانت ربمل تصورا جديدا لتطور االقتصاد اعبزائري، والقطاع الصناعي بشكل خاص، معاكسا سباما ؼبا كان 

إذل أن عبأت اعبزائر . أي التحول إذل هنج اقتصاد السوق كأسلوب لتسيَت االقتصاد الوطٍت. عليو من قبل
حيث وقعت االتفاقيات . لصندوق النقد الدورل والبنك العاؼبي لتتبٌت سياستهما اإلصبلحية وقبول شروطهما

  . الرظبية األوذل مع مطلع التسعينات مع اعبزائر

على االقتصاد الجزائري  انعكاساتها أسباب وأدوات اإلصالحات االقتصادية و: األولالمطلب 

: أسباب اإلصالحات االقتصادية- 1

:  يبكن تلخيص أسباب ظهور اإلصبلحات االقتصادية يف اعبزائر يف النقاط التالية

.  بسبب البفاض أسعار البًتول العاؼبية1986االلبفاض اؼبفاجئ لئليرادات البًتولية عام - 

. تدىور اؼبؤسسات العمومية االقتصادية اعبزائرية، من حيث ضعف اعبهاز اإلنتاجي كما وكيفا- 

. الرغبة يف ؿباربة البَتوقراطية واإلجراءات اإلدارية، اليت أصبحت معرقلة للمؤسسة- 

 Plan)فمخطط اؼبؤسسة . قرارات االستثمار للمؤسسة العمومية، كانت مرتبطة بأجهزة التخطيط اؼبركزية- 
d’entreprise)  ال يعد سوى جزءا من اؼبخطط القطاعي(Plan sectoriel .)
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 0,6 حيث البفض معدل النمو االقتصادي بـ ،(1)، حالة اإلنكماش والركود االقتصادي1986لقد ميز عام - 
، وتدشل اؼبخزون من % 4,2، مع البفاض االستثمار بـ % 0,4، ونقص مستوى االستهبلك العائلي بنسبة %

 ،والبفاض عدد مناصب الشغل اعبديدة % 16,4 ،وىبوط الواردات بنسبة % 159,6اؼبواد اإلنتاجية بنسبة 
. % 40 منصبا أي بنسبة 74.000 إذل 122.000من 

معاناة االقتصاد اعبزائري من تدشل مداخيل تصدير احملروقات، الذي أدخلو يف فًتة عدم االستقرار، يبيزىا ركود - 
 .(1)حاد وتضخم ومتصاعد وندرة يف اؼبوارد اؼبالية

.  (2)1985 يف سنة 3,5 بعدما كان % 1 إذل معدل 1987 و 86البفاض معدل النمو االقتصادي سنيت - 

: أدوات اإلصالحات االقتصادية- 2

 يف ظل اإلصبلحات االقتصادية عبأت اعبزائر إذل عدة وسائل وأدوات وإجراءات دعمت هبا اإلصبلح 
: أنبها

: إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية كنقطة انعطاف في مسار اإلصالح- أ

 لقد ظهرت عملية إعادة اؽبيكلة يف الثمانينات، نتيجة لضخامة اؼبؤسسات العمومية اليت أثرت على 
فبا دفع التفكَت يف إهباد صيغة جديدة إلعادة تنظيم االقتصاد الوطٍت، متمثلة يف إعادة . فعاليتها وطاقة إنتاجها

. اؽبيكلة العضوية واؼبالية للمؤسسات، أي فصل وظيفة اإلنتاج عن وظيفة التوزيع

 ىو توزيع النشاطات االقتصادية بكيفية ،(3)ومن أىم األىداف اليت كانت مسطرة خبصوص ىذه العملية
كما أن التخفيف من حجم اؼبؤسسات سيؤدي إذل ربسُت كمي ونوعي . متوازنة على اؼبستوى الوطٍت واإلقليمي

. لئلنتاج، والقضاء على الفوضى واإلنبال، والتقليل من التبذير والقضاء على البَتوقراطية، وربقيق ديبقراطية القرار
 مؤسسة موزعة بُت 460 مؤسسة إذل حوارل 80فبموجب ىذه العملية ربولت اؼبؤسسات اليت كان عددىا 

 .(1)ـبتلف القطاعات

                                                           
صادٌة واألزمة السٌاسة: محمد بلقاسم حسن بهلول–  (1) ن األزمة االقت ص...الجزائر ٌب . 31-30: ، مرجع سابق، 

(1) – APSSI : Alegria investment…, op, cit, P : 09. 
صادٌة، عدد - (2) ث اقت ص1989، الجزائر 37  مجلة أحدا  ، :33. 

ل–  (3) ف اسماٌع ر : شٌر صاد الجزائري، رسالة ماجسٌت ت وجدواها فً االقت ر منشورة)استقاللٌة المؤسسا ، (ٌغ
صادٌة ص1995/1996جامعة الجزائر، - معهد العلوم االقت   :21. 

(1) – ABDELHAMID BRAHIMI : l’économie Algérienne, opu, Alger, 1991, P : 387. 
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أما عن مضمون إعادة اؽبيكلة اؼبالية، فتتمثل يف ؾبموعة التدابَت اؼبتخذة من طرف الدولة واؼبؤسسة، 
وزبصيص قروض طويلة ومتوسطة . وإدخال اؼبردودية كمبدأ أساسي يف التسيَت. قصد ذبسيد االستقبللية اؼبالية

. عن تلك اليت كان ؽبا طابع قصَت األجل

 : وأخَتا يبكن زبليص اؼببادئ العامة إلعادة اؽبيكلة يف النقاط التالية

وفصل وظيفة اإلنتاج عن وظيفة - فصل وظيفة اإلنتاج عن وظيفة التسويق- زبصص اؼبؤسسات
. االستثمار

: استقاللية المؤسسات وصناديق المساهمة- ب

هبدف جعل اؼبؤسسات تتكفل بشؤوهنا . 1988 ماي 16 الصادر بتاريخ 101-88لقد جاء اؼبرسوم 
بنفسها، كما أعطى صبلحيات جمللس اإلدارة، وكذا اؼبد راء العامون، من إزباذ أي قرار يساعد على ربقيق 

. االستقبللية، سواء يف اؼبيدان اؼبارل أو ؾبال إعادة ترتيب النشاطات

ويركز مسار استقبللية اؼبؤسسات على تنظيم وتوفَت شروط االنتقال من مؤسسات اشًتاكية ذات الطابع 
. اإلقتصادي إذل مؤسسات عمومية إقتصادية

 اؼبتعلقُت بتوظيف صناديق 120-88 و119-88، وعلى أساس اؼبرسومُت 1988ويف شهر جوان 
اؼبناجم )صناديق مسانبة، يشمل ؾبال إختصاصها ؾبموع النشاطات اإلقتصادية الوطنية شبانية اؼبسانبة، مث إنشاء 

الكيمياء - اؼبواصبلت واإلعبلم اآلرل- الكهرباء- الصناعة الغذائية- اػبدمات- والصناعات اؼبختلفة
كوسطاء يعملون لصاحل الدولة، ويبارسون  وتعترب صناديق اؼبسانبة. (البناء ومواد التجهيز- الصيدلة- والربوكيمياء

. حقوق اؼبلكية واؼبراقبة، ويسَتون رؤوس أموال الدولة وينموهنا وفق قوانُت اقتصادية موحدة

: إنعكاسات اإلصالحات اإلقتصادية على اإلقتصاد الوطني- 3

، من خبلل برنامج اإلستقرار 1998 وحىت 1994إن ذبربة اعبزائر يف اإلصبلح اإلقتصادي لسنوات 
، وبرنامج التصحيح (1995مارس - 1994أفريل )اإلقتصادي األول اؼبتفق عليو مع صندوق النقد الدورل

(.      1997مارس - 1995أفريل )اؽبيكلي

ؽبا ظبات أساسية تنبثق من ؿبتويات وأىداف سياسات اإلصبلحات االقتصادية اليت ينادي هبا صندوق 
(. BIRD)والبنك العاؼبي  (FMI)النقد الدورل 
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 عام % 4,4 إذل 1993 عام % 8,7ويف إطار اإلصبلحات، البفض العجز يف اؼبيزانية العامة من 
. (1) على التوارل1997 و1996 من الناتج احمللي اإلصبارل لسنيت % 2,4 و% 3لتسجل فائضا بلغ . 1994

وىذا كان بسبب التقليل من النفقات العامة، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب، باإلضافة إذل توقف 
. االستثمارات يف القطاعات االقتصادية

النقطة الثانية يف ذبربة اإلصبلحات االقتصادية تتعلق دبعدل التضخم،حيث تشَت التقارير واإلحصائيات 
 عام % 5,73، ليصل إذل 1996 عام % 15 إذل 1994 عام %38,4ان ىذا اؼبعدل البفض من 

يف حُت أن ميزان اؼبدفوعات . 2000 عام % 1 إذل أن وصل إذل ما يقارب 1999 عام 2,66مث . 1997
. سجل بعض الفوائض

 2001فبالرغم من بعض النجاحات على اؼبستوى االقتصادي، فإن تقرير األمم اؼبتحدة للتنمية لعام 
 6,5كما أن . 2000 يف تقرير عام 95، بعد أن كانت ربتل اؼبرتبة 100يشَت أن اعبزائر تراجعت إذل اؼبرتبة 

 يعيشون ربت عتبة الفقر، نتيجة لغياب االستثمارات اؼبنتجة، وتصفية % 22,6مليون من اعبزائريُت بنسبة 
. الكثَت من اؼبؤسسات االقتصادية أو التخلي عنها، وانتشار الفساد اإلداري وسوء توزيع الثروات الوطنية

   الخصخصة وعالقتها بالسياسة االستثمارية في الجزائر: الثانيالمطلب 

يطلق مفهوم اقتصاد القطاع اػباص على االقتصاد اغبر الذي يرتكز على آلية السوق اغبرة واؼبنافسة  "
وتعترب اػبصخصة والتصحيحات اؽبيكلية، كأحد . (1)"التامة، لتحديد أسعار السلع والكميات اؼبنتجة واؼبستهلكة

تطبيقات الوصفات اؼبقدمة للدول النامية من طرف صندوق النقد الدورل والبنك العاؼبي، من أجل تقدصل التمويل 
ولقد مت ربط تطبيق برامج التصحيحات اؽبيكلية بقيام اغبكومة بتخفيض العجز يف اؼبوازنة . للمشروعات اإلمبائية

العامة، وىذا يتطلب إجراء تعديبلت على النفقات العامة، وازباذ إجراءات صارمة لضبط اؼبصروفات ورفع 
 وقد برىنت التجارب دبا ال يدع ؾباال للشك، أهنا تؤدي إذل اضطرابات وعدم استقرار سياسي .(2)الدعم

. واجتماعي

 وحىت عام 1980واػبوصصة اليت تأيت كجزء من برنامج التصحيحات اؽبيكلية، قد مشلت من عام 
 مؤسسة ذات 1357 مؤسسة عامة يف أقطار شبو الصحراء اإلفريقية، باؼبقارنة مع إصبارل 373 حوارل 1991

                                                           
- اإلصبلحات االقتصادية وآثارىا على القطاع الصناعي يف اعبزائر، ؾبلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت:  عماري عمار– (1)

 .98-97: ، ص2002-01اعبزائر، العدد - جامعة سطيف
 .18: ، ص1995اػبوصصة والتصحيحات اؽبيكلية، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، :  ضياء ؾبيد اؼبوسوي– (1)
 .91: ، ص2001مصر، - اػبصخصة يف الدول النامية، الشركة العاؼبية للطباعة والنشر، القاىرة: آدم مهدي أضبد–  (2)
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 يف دول شبو الصحراء % 28 يف أمريكا البلتينية، و% 59ملكية عامة سبت خصخصتها لنفس الفًتة، منها 
 :(انظر اعبدول التارل) يف دول نامية أخرى % 4 يف آسيا و% 9اإلفريقية و

-1980)المؤسسات التي تمت خصخصتها في مجموعة من الدول : (06)الجدول رقم 
1991 )

 المؤسسات التي تمت خصخصتها المنطقة

 5305 أوروبا الشرقية- 

 170 دول السوق األوروبية- 

 804 دول إمريكا الالتينية والكاريبي- 

 373 دول شبه الصحراء األفريقية- 

 122 (ما عدا روسيا)دول آسيا - 

 58 الدول العربية- 

 
. 91: ، ص2001مصر، - اػبصخصة يف الدول النامية، الشركة العاؼبية للطباعة والنشر، القاىرة: آدم مهدي أضبد:                  المصدر

 400أما يف اعبزائر يف ظل الظروف اؼبتدىورة للمؤسسات العمومية االقتصادية، واليت بلغ عجزىا حوارل 
مليار دج، وصبود االقتصاد الوطٍت، مع تدشل اؼبساعدات للجزائر من جهة، ويف ظل اإللبفاض اؼبستمر إليرادات 

دل ذبد اعبزائر حبل إال إذل اللجوء إذل صندوق النقد الدورل من جديد . ميزانية الدولة بسبب ىبوط أسعار البًتول
على اعبزائر بإصبلحات عميقة وربقيق  (FMI)فاشًتط صندوق النقد الدورل . لتطلب مساعدات وقروض

: (1)الشروط التالية

  40 وذلك بنسبة 1994زبفيض قيمة الدينار اعبزائري، وىذا ما مت فعبل يف سنة %  .
                                                           

ٌة–  (1) : أنظر المراجع التال
- ABDERRAHMANE MEBTOUL : l’Algerie face aux défis de la Mondialisation (2. Réformes 
économique et privatisation), OPU, Alger, 2002, PP : 146-240. 
- HOUCINE BENISSAD : l’ajustement structurel (l’experience du Maghreb) OPU, Alger, 1999, 
PP : 26-32. 

ت                                                         www.arabe.com : موقع األنترٌن

http://www.arabe.com/
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 توقيف الدعم لؤلسعار وربريرىا .
 خوصصة اؼبؤسسات العمومية االقتصادية اليت تعاشل من عجز .

 على قانون اػبوصصة للمؤسسات العمومية من طرف 1995 جويلية 22وفعبل سبت اؼبصادقة يف 
.  لتحديد إطار اػبوصصة1995 أوت 26 اؼبؤرخ يف 22-95وصدر القانون رقم . اجمللس االنتقارل

   مليار دوالر13 إذل أكثر من 1999 إذل 1994وعلى الرغم من ذباوز تكلفة تطهَت اؼبؤسسات من         
، والتمويل اؼبوسع مع صندوق النقد الدورل دل (1)إال أن نتائج عملية اػبوصصة اليت تبلزمت مع اتفاقات ستاندباي

.  اؼبعروضة للبيع ربت اؼبستوى اؼبطلوب (89)تعط نتائج مرضية بل بقيت العروض اؼبقدمة للمؤسسات 

 250 وعددىا 98/1999فيما تأجلت عملية خوصصة اؼبؤسسات الكربى اليت برؾبت يف الفًتة 
(. Holding)الشركات القابضة : بالرغم من خلق ثبلث ىيئات مكلفة بعملية اػبوصصة وىي. مؤسسة

. وؾبلس اػبوصصة، وؾبلس مسانبات الدولة

ومن نتائج اػبوصصة يف اعبزائر، سبثلت يف تقليص عدد العمال يف اؼبؤسسات العمومية االقتصادية بنسبة 
، مث تأيت اؼبؤسسات اػباصة بنسبة % 39 من اجملموع، وتأيت بعدىا اؼبؤسسات العمومية احمللية بنسبة % 60

 مؤسسة، وبصورة أساسية 815ويف نفس الفًتة مت حل . 1998 و1994 وذلك يف الفًتة بُت % 1ضئيلة 
 16)، وكذلك نسبة ال يستهان هبا من اؼبؤسسات العمومية االقتصادية بـ (% 38)اؼبؤسسات العمومية احمللية بـ 

: أنظر اعبدول التارل. (%

  

                                                           
ن- 2751العدد :  جرٌدة الخبر– (1) ص2000 جانفً 3 االثٌن  ، :02. 
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توزيع المؤسسات المنحلة في الجزائر حسب قطاعات نشاطها وإطارها : (07)الجدول رقم 
( 1998 جوان 30إلى )القانوني 

 المجموع مؤسسات خاصة مؤسسات عمومية محلية مؤسسات عمومية اقتصادية القطاعات

 25 2 18 5 الفالحة

 443 - 383 60 الصناعة

البناء واألشغال العمومية 

 والسكن

 

54 

 

195 

 

- 

 

249 

 98 - 83 15 الخدمات

 815 2 679 134 المجموع

 
. اعبزائر- اؼبفتشية العامة للعمل: المصدر                                        

من خبلل اعبدول أعبله، نبلحظ أن القطاع الذي سجل أكرب عدد من اؼبؤسسات اليت غلقت أبواهبا ىو 
ويليو قطاع البناء .  مؤسسات عمومية ؿبلية% 86 من عمليات حل اؼبؤسسات، منها % 54قطاع الصناعة بـ 

.  من اؼبؤسسات العمومية احمللية% 78 من ؾبموع اؼبؤسسات، منها % 30والسكن بـ 

وىكذا يتجلى سواء من حيث زبفيض عدد العمال، أو من حيث عدد اؼبؤسسات اؼبنحلة، أن قطاع 
كما أن القطاع . البناء واألشغال العمومية والسكن ىو الذي تضرر أكثر من غَته من عمليات التصحيح

الصناعي تضرر بصورة ملحوظة من حل اؼبؤسسات، الذي مشل حقا عددا كبَتا من اؼبؤسسات العمومية احمللية، 
وعلى العكس من ذلك فإن القطاع اػباص قبا من ىذا .  مؤسسة عمومية اقتصادية60باإلضافة إذل حوارل 

. االذباه العام، حيث دل ربل سوى مؤسستان تنتمي للقطاع الفبلحي

 أكثر 1999 إذل عام 1994 مؤسسة، اليت كلفت اعبزائر من عام 249لكن التطهَت اؼبارل الذي ضم 
 ألف 500واليت أدت إذل تسريح . (1) مليار دج حسب عبد الكرصل حرشاوي وزير اؼبالية السابق1000من 

عامل، تعترب عملية ال جدوى منها، ألنو دل يتم اختيار مؤسسات مؤىلة للخوصصة، أي مؤسسات قادرة على 

                                                           
وم 2751العدد :  جرٌدة الخبر– 1 ص2000 جانفً 3،ٌ   ، :02 .
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. العمل يف ظل اؼبنافسة، وؽبا قدرات وإمكانيات مالية، وىو النموذج األفضل لتقدصل ىذه اؼبؤسسات للخوصصة
. والواقع فقد مت عرض اؼبؤسسات العاجزة وىو األمر الذي أدى إذل نفور اؼبشًتي منها

( 2002-1988)سياسة االستثمارات في الجزائر وأثرها على التنمية في ظل اقتصاد السوق: المبحث الثالث

 تقوم سياسة التكييف اؽبيكلي اليت تتبناىا اؼبؤسسات اؼبالية الدولية، وتكاد تفرضها على الدول النامية من 
أجل تصحيح األوضاع االقتصادية، تقوم على أساس انسحاب القطاع العام من األنشطة اإلنتاجية وإطبلق قوى 

 .(1)السوق

، ذلك النظام الذي يعتمد على الفلسفة االقتصادية لليربالية اؽبادفة 3ويقصد بنظام اقتصاد السوق اغبديث
إذل تصحيح مسار االقتصاد القومي ونقلو من نظام يعتمد على التخطيط إذل نظام يأخذ بأسباب التنظيم 

. االقتصادي السوقي إلقامة قطاعات اقتصادية جديدة قادرة على خلق النمو الذايت

، الرامية إذل التحول التدرهبي من اقتصاد 1988ولقد واصل االقتصاد اعبزائري مسَتتو اليت بدأىا عام 
. موجو إذل اقتصاد حر ربكمو قواعد السوق

. وباعتبار السياسة االستثمارية جزء ال يتجزأ من السياسة االقتصادية بصفة عامة يف إطار اقتصاد السوق
إذن كيف انعكست ىذه السياسة االستثمارية على التنمية االقتصادية يف اعبزائر يف تلك اؼبرحلة ىذا ما نستعرضو 

. يف ىذا اؼببحث

السياسة االستثمارية والتوزيع الجغرافي والقطاعي للمشاريع : المطلب االول
 لقد اعتمدت اغبكومة اعبزائرية على مقاربة جديدة لبلستثمار، هتدف إذل إحداث مبو اقتصادي، بالًتكيز 

واليت . 2001على اإلجراءات القانونية والتشريعية اليت أحدثتها اؼبراسيم التنفيذية والقوانُت اليت أصدرت عام 
ومن شأن ىذه اؼبقاربة، االرتقاء باعبزائر . (ANDI)ظبحت بتنظيم وتسيَت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

. اقتصاديا بالضفة اعبنوبية غبوض اؼبتوسط

: التوزيع الجغرافي للمشاريع االستثمارية- 1

 حسب السياسة االستثمارية اؼبتبعة من طرف الدولة، فقد بلغ عدد اؼبشروعات اؼبرخص هبا من طرف 
 مشروعا استثماريا 43.213 حوارل 31/12/2000 و13/11/1993وكالة ترقية االستثمارات بُت الفًتة 

(: أنظر اعبدول التارل)دج  (610 × )3.343.499وبتكلفـة استثمار إصباليـة تقدر بـ .  والية48موزعة على 

توزيع المشاريع االستثمارية حسب واليات الوطن : (08)الجدول رقم 
                                                           

ضٌاء مجٌد الموسوي–2 ٌة:   ٌكل ت اله حا صٌح صة والت ص ص...الخو  .45: ، مرجع سابق، 
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( 2000-12-31 إلى 1993-11-13من )

 عدد المشاريع الواليـة
النسبة 

(%) 
 التشغيل

 النسبة

(%) 

المبلغ اإلجمالي 

 (مليون دج)

 النسبة

(%) 

 % 2 54.708 % 2 33971 % 1 609 أدرار- 1

 % 2 82.146 % 3 45802 % 3 1102 الشلف- 2

 % 2 71.483 % 1 18055 % 2 705 األغواط- 3

 % 1 26.630 % 1 12554 % 1 337 أم البواقي- 4

 % 3 89.802 % 3 51849 % 2 975 باتنة- 5

 % 4 118.770 % 3 44725 % 5 1967 جباية- 6

 % 1 27.688 % 3 42438 % 1 511 بسكرة- 7

 % 1 22.555 % 1 10509 % 1 439 بشار- 8

 % 3 101.385 % 3 56075 % 5 2115 البليدة- 9

 % 1 22.962 % 1 15569 % 2 686 البويرة- 10

 % 1 20.089 % 1 8965 % 1 250 سبنراست- 11

 % 4 133.175 % 1 22223 % 1 593 تبسة- 12

 % 1 39.153 % 1 18.004 % 1 460 تلمسان- 13

 % 1 26.116 % 1 9234 % 1 305 تيارت- 14

 % 2 80.079 % 3 55960 % 7 2870 تيزي وزو- 15

 % 24 792.070 % 12 367602 % 21 8945 اعبزائر- 16

 % 2 54.764 % 1 22044 % 2 717 اعبلفة- 17
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 % 1 32.628 % 1 14114 % 1 596 جيجل- 18

 % 3 113.634 % 3 52314 % 4 1567 سطيف- 19

 % 0 5.610 % 0 3967 % 0 116 سعيدة- 20

 % 1 35.827 % 1 18859 % 1 526 سكيكدة- 21

 % 0 14.463 % 0 7548 % 1 230 سيدي بلعباس-22

 % 4 132.092 %  3 40208 % 2 860 عنابة- 23

 % 0 8.802 % 0 4670 % 0 167 قاؼبة- 24

 % 2 59.569 % 2 31524 % 2 967 قسنطينة- 25

 % 1 28.179 % 1 17322 % 2 724 اؼبدية- 26

 % 1 27.616 % 1 15664 % 1 393 مستغازل- 27

 % 1 32.933 % 1 19837 % 2 725 اؼبسيلة- 28

 % 1 25.186 % 1 11923 % 1 336 معسكر- 29

 % 7 246.469 % 7 113901 % 5 2241 ورقلة- 30

 % 8 262.755 % 5 85551 % 4 1913 وىران- 31

 % 0 8.346 % 0 6012 % 0 163 البيض- 32

 % 0 14.222 % 1 10705 % 0 167 إليزي- 33

 % 1 41.848 % 1 23300 % 2 649 برج بوعريريج- 34

 % 3 108.966 % 4 57946 % 5 1991 بومرداس- 35

 % 1 22.036 % 2 27688 % 1 305 الطارف- 36

 % 0 2.674 % 0 2358 % 0 71 تندوف- 37
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 % 1 41.070 % 0 4360 % 0 94 تسمسيلت- 38

 % 1 41.462 % 1 16.683 % 1 578 الواد- 39

 % 1 5.893 % 1 22.812 % 0 173 خنشلة- 40

 % 1 18.974 % 0 5749 % 1 228 سوق أىراس- 41

 % 2 58.526 % 3 40140 % 3 1115 تيبازة- 42

 % 1 22.871 % 1 11177 % 1 642 ميلة- 43

 % 1 27.780 % 1 17993 % 1 443 عُت الدفلة- 44

 % 1 24.120 % 1 13470 % 0 166 النعامة- 45

 % 0 11.553 % 1 9429 % 0 122 عُت سبوشنت- 46

 % 2 67.232 % 3 48817 % 2 1055 غرداية- 47

 % 0 16.570 % 1 13271 % 1 358 غيليزان- 48

 المجموع
43.213 

100 
% 

1.604.8
91 

100
% 

3.343.499 
100 
% 

 

اعبزائر - (APSSI)وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها : المصدر                                  

 

لقد ازبذت الدولة عدة تدابَت جبائية ربضَتية لصاحل اؼبستثمرين، وفبارسة نشاطهم يف اؼبناطق اعبنوبية 
. واؼبعزولة، وذلك يف إطار سياسة التوازن اعبهوي، والتخفيف من حدة سبركز االستثمارات بالشمال

نبلحظ سبركز االستثمارات يف اؼبناطق الشمالية عموما، ويف واليات الوسط . غَت أنو بقراءة اعبدول أعبله
- البليدة- اعبزائر:  مشروعا إصباليا، استقطبت الواليات43.213حبيث قبد من بُت . الشمالية خصوصا

.  من ؾبموع اؼبشاريع االستثمارية% 39,42 مشروعا بنسبة 17.036تيزي وزو ما يعادل - تيبازة- بومرداس
اعبزائر، وىران، : ، إذ حصلت واليات(الوسط، الغرب، الشرق)وىذا ما يوحي بعدم التوازن بُت اؼبناطق الشمالية 
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، % 2، % 4، % 21أي بنسب . 967، 1913، 8945: قسنطينة على التوارل من ؾبموع عدد اؼبشاريع
. على التوارل

ويزداد عدم التوازن وضوحا يف عدم استجابة اؼبستثمرين اػبواص لبلستثمار يف اؼبناطق احملرومة واؼبعزولة 
، % 0,26 مـن ؾبمـوع االستثمارات، ووالية قاؼبة سوى % 0,17حبيث دل ذبذب والية سعيدة سوى . واعبنوبية

.  مشروعا71 مشروعا، ووالية تندوف 94أما والية تيسمسيلت دل تستفد إال مـن 

ونستنتج من ىذا أن ميول اذباه االستثمار اػباص للتمركز باؼبناطق الشمالية، يوحي بأن قانون ترقية 
االستثمار دل يفلح يف إحداث التوازن اعبهوي بُت اؼبناطق، وذلك بسبب عدم توفر مناخ استثمار مبلئم باؼبناطق 

 إذ غالبا ما تعاشل ىذه اؼبناطق من نقص كبَت يف اؼبنشآت القاعدية الضرورية للتنمية. اؼبراد ترقيتها وتطويرىا
  .إخل...كالطرقات، الكهرباء، اؼباء،

 :التوزيع القطاعي للمشروعات االستثمارية- 2

:  تتجلى سياسة توزيع مشروعات االستثمار حسب كل قطاع وفق اعبدول التارل
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توزيع مشروعات االستثمار حسب كل قطاع في الجزائر : (09)الجدول 

( 31/12/2000 إلى 13/11/1993من ) 

القطاعــات 

 
عدد 

 المشاريع
 % التشغيل %

المبلغ اإلجمالي 
(مليون دج)  

% 

 % 3 116.070 % 3 55.238 % 5 2.227 الفالحة

البناء واألشغال العمومية   

  واإلسكان
8.124 19 % 453.943 28 % 738.995 22 % 

 % 45 1.503.426 % 40 638.169 % 37 16.141 الصناعة

 % 1 37.443 % 1 16.418 % 2 732 الصحة 

 % 9 301.834 % 12 186.146 % 9 4.099 الخدمات

 % 7 232.571 % 4 63.347 % 4 1.778 السياحة

 % 12 385.746 % 11 177.057 % 22 9.681 النقل

 % 1 27.413 % 1 14.573 % 1 431 التجارة

 المجموع
43.213 

100 
% 

1.604.891 100 % 3.343.499 
100 
% 

وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها  (APSSI: )المصدر                                          

: بقراءتنا للجدول السابق نستنتج ما يلي

 37 مشروعا بنسبة 16.141إن قطاع الصناعة وبتل اؼبرتبة األوذل من حيث استفادتو من حجم اؼبشاريع بـ - 
 من ؾبموع التكاليف اإلصبالية % 45 دج بنسبة 6(10 × )1.503.426، وحبجم استثمار قدره %

. لبلستثمار
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أما من حيث حجم .  مشروعا9.681يصنف قطاع النقل يف اؼبرتبة الثانية من حيث عدد اؼبشاريع بـ - 
 دج بنسبة 6(10 × )738.995االستثمارات يصنف قطاع البناء واألشغال العمومية يف اؼبرتبة الثانية دببلغ قدره 

وتعزى ىذه النتيجة، بسبب توجو الدولة ؼبنحها اؼبشاريع اؼبتعلقة بنشاطات .  من ؾبموع االستثمارات% 22
. النقل والبناء للقطاع اػباص

وحبجم   من ؾبموع عدد اؼبشاريع% 5 مشروعا بنسبة 2.227غَت أن القطاع الفبلحي دل يتحصل سوى على - 
وىي نسب ضئيلة جدا .  من إصبارل التكاليف االستثمارية% 3 دج بنسبة 6(10 × )116.070استثمار قدره 

رغم توجو الدولة إذل تشجيع قطاع الزراعة، من خبلل التدعيم . باؼبقارنة مع الصناعة والبناء والنقل واػبدمات
واإلعانات اؼبمنوحة من طرف الدولة للفبلحُت يف السنوات األخَتة، مع العلم أن قطاع الزراعة يعترب قطاع حيوي 

. ومهم يضمن األمن الغذائي للمواطنُت ويقلل من التبعية للخارج

 من ؾبموع االستثمارات، وىذا كان نتيجة لؤلوضاع األمنية % 7أما قطاع السياحة دل يستقطب سوى - 
علما أن قطاع السياحة يعترب مهم عبلب العملة الصعبة عن طريق . والسياسية اؼبتدىورة القائمة يف العشرية األخَتة

. السواح األجانب، والدور اؼبهم الذي يلعبو يف رفع قيمة الدينار اعبزائري

سياسة االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر : المطلب الثاني

 فيما ىبص توزيع مشاريع االستثمار األجنيب اؼبباشر اؼبصرح هبا لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 
(ANDI)82تعترب أوروبا الشريك األول للجزائر، على رأسها فرنسا بـ . ، يف إطار الشراكة مع الدول األجنبية 

.  مشروعا استثماريا397 من اجملموع البالغ % 21مشروعا بنسبة 

أما بالنسبة .  مشروعا33، مث إسبانيا يف اؼبرتبة الثالثة بـ % 10 مشروعا بنسبة 40مث تليها إيطاليا بـ 
.  مشروعا17 مشروعا، مث سوريا بـ 24للدول العربية، فأول شريك للجزائر ىي تونس بـ 

 15 بـ % 4أما بالنسبة لدول أمريكا، أول شريك للجزائر ىي الواليات اؼبتحدة األمريكية بنسبة 
: (انظر اعبدول والشكل اؼبواليُت) % 3مشروعا استثماريا، مث كندا بنسبة 

توزيع المشروعات المصرح بها في الجزائر في إطار الشراكة مع الدول : (10)الجدول رقم 
( 31/12/2000 إلى 13/11/1993من )األجنبية 

 المناطق
عدد 

 المشاريع
 (%)النسب  التشغيل (%)النسب 

مبالغ 
االستثمار 

  دج610
 (%)النسب 
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 % 42 69.661 % 67 31832 % 61 248 أوروبا

 % 33 55.075 % 19 8.966 % 23 91 الدول العربية

 % 1 2.220 % 5 2.257 % 6 23 آسيا

 % 16 27.084 % 8 3.562 % 8 30 أمريكا 

 % 0 476 % 0  27 % 1 2 إفريقيا

 % 6 9.944 % 1 656 % 1 3 مناطق أخرى

 % 100 164.460 % 100 47.300 % 100 397 المجموع

                           

اعبزائر - (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر                          

: ويبكن سبثيل عدد اؼبشاريع االستثمارية األجنبية يف اعبزائر حسب الدول يف الشكل التارل

(نفس الفترة)توزيع مشاريع االستثمار األجنبي في الجزائر حسب الدول : (01)الشكل رقم 

                                                        
 اعبزائر (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر

61%

23%

6%

8%
1% 1%

أوروبا الدول العربية آسيا أمريكا إفريقيا مناطق أخرى
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 من أحسن السنوات، من حيث تدفق االستثمار األجنيب اؼبباشر إذل اعبزائر، حبيث 2001وتعترب سنة 
 173، أي ارتفع بنسبة 2000 مليون دوالر سنة 438 مليار دوالر، بعد ما كان 1,196 (1)بلغ ىذا اغبجم

.  وىي نسبة معتربة%

 ملف استثمار أجنيب أو 86 يوجد 2002 ملف استثماري، اليت أودعت عام 3.109كما أنو من بُت 
 مشروعا 62ومن ىذه اؼبشاريع يوجد .  مليون دوالر500 مليار دج، أي ما يعادل 4.063بالشراكة، بقيمة 

.   مشروعا بالشراكـة24 و% 100استثماريا أجنبيا مباشرا بنسبة 

 .(1)2001ونستنتج من ىنا أن حجم االستثمار األجنيب اؼبباشر البفض باؼبقارنة مع سنة 

اثر االستثمار على التشغيل في الجزائر :  الثالثالمطلب

 لقد ظبحت اؼبشاريع االستثمارية، على امتصاص البطالة ولو بنسبة قليلة، وخلق مناصب شغل من خبلل 
واعبدول التارل يبُت التوزيع السنوي للمشروعات . االمتيازات الضريبية اليت استفاد منها اؼبستثمر بصفة عامة

خبلل الفًتة  (ANDI)االستثمارية، ومناصب الشغل اؼبخلقة بواسطة ىذه اؼبشروعات اؼبصرح هبا لدى وكالة 
1993/2000 .

. 2000-1993التوزيع السنوي للمشاريع االستثمارية واليد العاملة في الجزائر خالل الفترة : (11)الجدول رقم 

النسب  عدد المشاريع السنوات
(%) 

النسب  مناصب العمل
(%) 

مبالغ االستثمار 
  دج610

النسب 
(%) 

1993-
1994 

694 2 % 59.606 4 % 114.000 3 % 

1995 834 2 % 73.818 5 % 219.000 7 % 

1996 2.075 5 % 127.849 8 % 178.000 5 % 

1997 4.989 12 % 266.761 17 % 438.000 13 % 

1998 9.144 21 % 388.702 24 % 912.000 27 % 

                                                           
ٌة  – (1) ص- 2002مناخ االستثمار فً الدول العرب ت،  ضمان االستثمار الكٌو  .73: المؤسسة العربٌة ل
ت – (1) ي: الموقع على األنترٌن صاد ض االقت  www.google.fr                 الرٌا
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1999 12.372 29 % 351.986 22 % 685.000 20 % 

2000 13.105 30 % 336.169 21 % 798.000 24 % 

 % 100 3.344.000 % 100 1.604.891 % 100 43.213 المجموع

                                         

  اعبزائر-(ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر                                              

لكن عدد مناصب الشغل ومبالغ . من خبلل اعبدول، نبلحظ تزايد عدد اؼبشاريع من سنة ألخرى
لكن بعد ىذه السنة بدأت يف االلبفاض رغم ارتفاع عدد اؼبشاريع سنيت . 1998االستثمار ارتفعت حىت عام 

. 2000 و1999

أي أن معظم اؼبشاريع اليت ظهرت عامي . وىذا معناه ارتفاع عدد اؼبشاريع على حساب نوعيتها         
.  ىي مشاريع ذات حجم صغَت2000- 1999

 يف الشكلُت 1993/2000ويبكن توضيح الصورة أكثر لعدد اؼبشاريع ومناصب العمل خبلل فًتة       
: التاليُت

( 2000-1993)التوزيع السنوي لعدد المشاريع خالل الفترة : (02)الشكل رقم 

 

 
( 2000-1993)التوزيع السنوي لمناصب العمل خالل الفترة : (03)الشكل رقم 
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(. 11)مت إعداد الشكلُت استناد إذل اعبدول رقم : المصدر                                  

. والسبب يف البفاض مناصب العمل، يرجع أساسا إذل نقص الوعي اإلقتصادي للمستثمرين اػبواص
فأغلب اؼبستثمرين إستغلوا اإلمتيازات الضريبية لتحقيق أغراضهم الشخصية، هبدف ربقيق أكرب ربح فبكن ويف 

تتطلب  أقرب وقت، وميوؽبم إذل النشاطات اإلستثمارية اليت تنخفض فيها كثافة اليد العاملة ورأس اؼبال، وال
 وىذا ما. تقنيات عالية، دون اؼبباالة دبساعي الدولة وأىدافها، من جراء حرمان خزينتها من اإليرادات الضريبية

.    ينعكس سلبا على مستوى التشغيل، يف الوقت الذي تواجو فيو الببلد ظاىرة البطالة اؼبتفشية

 .دور االستثمارات في ترقية الصادرات ا لجزائرية: الرابعالمطلب 

تعترب عملية ترقية الصادرات خارج احملروقات من اؼبسائل اؽبامة، اؼبتبناة من قبل السياسة اإلقتصادية 
 3.9 ، % 4.4واليت بلغت . وىذا نظرا ؼبسانبتها الضئيلة يف إصبارل الصادرات. اؼبنتهجة يف إطار اإلصبلحات

 (1). على التوارل1991، 1990، 1989  خبلل سنوات % 3.3، %

، وكذا 93/12وترمي التدابَت الضريبية احملفزة على التصدير، الواردة يف قوانُت اإلستثمار خاصة قانون 
القانون الضرييب، إذل جلب العملة الصعبة، وتنويع الصادرات، باإلضافة إذل إحداث القدرة التنافسية للسلع 

.   اعبزائرية يف األسواق وضمان رواجها

. ولكن على الرغم من كل ىذه اإلجراءات الضريبية، احملفزة على تشجيع اإلستثمار والتصدير وترقيتو
وفيما يلي نعرض جدول يبُت تطور . تبقى الصادرات خارج قطاع احملروقات تسجل نتائج ضئيلة وغَت مشجعة

: 2001- 1992بنية الصادرات اؼبتعلقة بقطاع احملروقات وخارج قطاع احملروقات خبلل الفًتة 

( 2001-1992)معدل تطور الصادرات الجزائرية : (12)الجدول رقم 

                                                           
ص....حمٌد بوزٌدة  - (1)  .212-211: ، مرجع سابق، 
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السنوات 

أنواع  

 الصادرات

1992 1993 1994 1995 1996 
199

7 
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95,4 المحروقات
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 www.finance-algeria.org:        اؼبوقع على األنًتنيت: المصدر                                         

من ىذا اعبدول نبلحظ أن نتائج الصادرات خارج قطاع احملروقات غَت مشجعة، وذلك راجع إذل ـباوف 
وضعف وسائل التمويل . وـباطر الدخول إذل األسواق اػبارجية، نتيجة لنقص اؼبنتجات وعدم تنوعها وجودهتا

 .كضمان القروض عند التصدير، وكذا عدم القدرة من الرفع من مستوى مردودية عمليات ترقية الصادرات

 .دور استثمارات المحروقات في التنمية االقتصادية في الجزائر: المبحث الرابع

 يعترب قطاع احملروقات يف االقتصاد اعبزائري، دبثابة القلب النابض يف جسم اإلنسان، ومن مث فإن 
حيث أنو يبثل مصدرا مهما . االستثمار يف ىذا القطاع يعترب ضروريا، ألنو ينعكس على صبيع القطاعات األخرى

 % 60 من مداخيل العملة الصعبة من اػبارج، وأكثر من % 97للتمويل بالعملة الصعبة، فهو يشكل أكثر من 
ويلعب دورا كبَتا يف اغبصول على فائض يف ميزان اؼبدفوعات، ويشكل أكثر . من اإليرادات اعببائية ؼبيزانية الدولة

 مليار دوالر 33 على 2003وبفضلو أحرزت اعبزائر يف هناية .  من الدخل الوطٍت اعبزائري% 90من 
وعليو سنتعرض يف ىذا اؼببحث إذل تطور أسعار البًتول . كاحتياطي للصرف، بسبب ارتفاع أسعار النفط العاؼبية

. العاؼبية، ودور استثمارات قطاع النفط يف التنمية االقتصادية يف اعبزائر
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استثمارات المحروقات في الدول النامية وتطور أسعار البترول : االولالمطلب 

: وضع استثمار المحروقات في الدول النامية- 1

 130 حبوارل 1992-1982تقدر االستثمارات اؼبطلوبة ؼبشروع الطاقة يف الدول النامية خبلل الفًتة 
بينما . % 4دبعٌت أن االستثمارات اؼبطلوبة من الناتج احمللي اإلصبارل سوف تكون يف حدود . مليار دوالر سنويا

 .(1)  فقط من الناتج احمللي اإلصبارل% 3 و% 2كانت االستثمارات اليت نفذت يف أواخر السبعينات تقدر بُت 
:  كما يلي1992-1982وكانت االستثمارات اؼبطلوبة ؼبشروعات الطاقة يف الدول النامية خبلل الفًتة 

استثمارات المطلوبة لمشروعات الطاقة في الدول النامية خالل الفترة : )13(الجدول رقم 
 )بالمليار دوالر( 1982-1992

 مصادر الطاقة
الدول 

منخفضة 
 الدخل

 الدول متوسطة الدخل
كل الدول 

 النامية

المتوسط السنوي 
-82خالل الفترة 
 مصدرة للبترول مستوردة للبترول 1992

 59,8 658,4 129,6 354,9 173,9 الطاقة الكهربائية

 42,4 465,9 311,7 87,3 66,9 البترول

 11,2 123,3 39,7 52,8 30,8 مصافي البترول

 8,2 90,1 43,8 24,5 21,8 الغاز الطبيعي

 8,1 88,7 6,3 27,2 55,2 الفحم

 129,7 1.426,4 531,1 546,7 348,6 اإلجمالي

 .287: ، ص1998اإلسكندرية، - اؼبصرية اقتصاديات البًتول والطاقة، دار اعبامعات: ؿبمد ؿبروس: نقبل عن مرجع- تقديرات البنك الدورل: المصدر

 مليار دوالر سوف توجو 60 من االستثمارات اؼبطلوبة، أي % 46يتضح من ىذا اعبدول، أن 
 مليار دوالر سنويا، وىو ما يعادل 42,4لبلستثمار يف مشروعات الكهرباء، أما قطاع البًتول فإنو يتطلب 

 بسبب ازدياد عدد .(2)وىذا الرقم قد ارتفع يف السنوات األخَتة.  من إصبارل االستثمارات اؼبطلوبة% 32,6

                                                           
 .286: ، ص1998مصر - اقتصاديات البًتول والطاقة، دار اعبامعات اؼبصرية، اإلسكندرية: ؿبمد ؿبروس اظباعيل–  (1)
 .286: ؿبمد ؿبروس اظباعيل ، مرجع سابق ، ص–  (2)
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كذلك فإن اغبقول اليت يتم إكتشافها . الدول اليت تنقب عن البًتول، واليت تقوم بتطوير اغبقول اليت يتم اكتشافها
.  تكلفة من اغبقول اليت مت اكتشافها يف الستينات والسبعيناتأكثراآلن أصبحت 

، حيث أهنا تستخدم (% 6,3)أما عن االستثمارات اؼبطلوبة يف قطاع الغاز الطبيعي فإهنا صغَتة نسبيا 
 من صبلة % 39ويبثل قطاع البًتول والغاز . يف أغلب األحيان لتطوير االحتياطيات اليت مت اكتشافها يف السابق

أما عن مشروعات الفحم فإهنا تتطلب استثمارات بسيطة . 1992-82االستثمارات اؼبطلوبة خبلل الفًتة 
 من االستثمارات اػباصة بالفحم سوف تكون يف اؽبند % 60ومعظمها بالعملة احمللية، وذلك ألن  (% 6,2)

والصُت، وكلتا الدولتان تعتمدان على الصناعات الرأظبالية احمللية، يف إمداد صناعة الفحم باحتياجاهتا من اآلالت 
. واألجهزة اؼبطلوبة

: تطور أسعار البترول العالمية- 2

 لقد شهدت السوق البًتولية تطورات ىامة، أدت إذل تغَتات يف أسعار البًتول خاصة منذ حرب أكتوبر 
 دوالر عام 16,5 دوالرات قبل حرب أكتوبر إذل ما يقرب من 3حيث ارتفع سعر برميل النفط من . 1973
مث .  دوالر للربميل يف أواخر السبعينات وبداية الثمانينات40، مث ما لبث أن ارتفع إذل ما يقارب من 1974

حدث فائض يف العرض البًتورل يف السوق الدولية، فبا أدى إذل البفاض مفاجئ، بل اهنيار يف أسعار البًتول، 
مث عاد التوازن . 1986 وأوائل 1985 دوالر وذلك يف هناية 5,5حيث وصل سعر الربميل إذل ما يقارب من 

. (1) دوالر للربميل16ألسعار البًتول مرة أخرى، حيث استقر سعر البًتول عند مستوى 

فبا أدى .  تطورات ىامة سبثلت يف البفاض اؼبعروض يف السوق العاؼبية1979-73وقد شهدت الفًتة 
كما حدث إلغاء . (2)1979 دوالر سنة 20 إذل ما يقرب 1973 دوالر سنة 3إذل ارتفاع أسعار البًتول من 

مبدأ التفاوض مع الشركات اؼبنتجة بشأن ربريك أسعار البًتول، حيث أصبحت السوق البًتولية سوقا للبائع، 
. وىي الدول اؼبنتجة وليست سوقا للمشًتي

.  شهدت فيها منطقة اػبليج العديد من التغَتات واالضطرابات السياسية1982-1979أما الفًتة 
 مليون برميل يوميا، 7فقيام الثورة اإليرانية وتغَت نظام اغبكم أدى إذل حرمان السوق البًتولية، من إنتاج إيران 

وحدوث اغبرب العراقية اإليرانية، وما ترتب عليو من .  دوالر للربميل20وىذا ما أدى إذل ارتفاع سعر الربميل 
.  دوالر للربميل40نقص اؼبعروض العاؼبي، الشيء الذي أدى إذل االرتفاع بـ 

                                                           
جامعة  (غَت منشورة)دور االستثمارات األجنبية يف صناعة البًتول وجدوى االتفاقيات البًتولية، رسالة ماجستَت : عبلء ؿبمد علي اغباج أضبد–  (1)

 .09: ، ص1999عُت مشس، مصر، 
. 13: ، مرجع سابق، ص...عبلء ؿبمد علي اغباج أضبد–  (2)
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. أما خبلل فًتة الثمانينات، حدث انكماش يف الطلب العاؼبي على الطاقة

مع زيادة اؼبعروض من البًتول، أدى إذل حدوث اهنيار يف أسعار البًتول، حيث وصلت ىذه األسعار إذل 
ولقد ساعد على تدىور ىذه األسعار قيام الواليات اؼبتحدة بضخ جزء من ـبزوهنا . 1985أدسل مستوى ؽبا عام 

 وترتب على تدىور .(1)االسًتاتيجي يف السوق البًتولية لتعظيم ىذا االهنيار يف حرب جديدة ألسعار البًتول
.  إذل البفاض االستثمارات اؼبوجهة إذل ؾبال البحث واالستكشاف يف الدول البًتولية1986األسعار عام 

حدث االرتفاع مرة أخرى يف أسعار  (الكويت- العراق)ثناء حرب اػبليج الثانية إ 1991ويف عام          
. البًتول، مث عاد السعر إذل مستواه التوازشل السابقة

:  يف اعبدول التارل1999-1970ويبكن توضيح تطور أسعار البًتول بالقيمة االظبية واغبقيقية للفًتة 

            1999-1970تطور أسعار البترول بالقيمة االسمية والحقيقية خالل الفترة : (14)الجدول رقم 

( 1970دوالر، سنة األساس : الوحدة)                                   

 السنوات القيمة االسمية القيمة الحقيقية السنوات القيمة االسمية القيمة الحقيقية

15,21 27,01 1985 2,36 1,67 1970 

6,02 13,53 1986 2,67 2,04 1971 

6,81 17,73 1987 2,68 2,30 1972 

5,14 14,24 1988 3,07 3,07 1973 

6,30 17,31 1989 9,87 10,77 1974 

7,06 22,26 1990 8,70 10,73 1975 

5,71 18,62 1991 9,31 11,51 1976 

5,34 18,44 1992 9,10 12,40 1977 

                                                           
: أنظر اؼبراجع التالية–  (1)
. 45-11: ، ص1990دار اؽبدى، اعبزائر،  (1989-1986)األزمة االقتصادية العاؼبية : ضياء ؾبيد اؼبوسوي- 
 248-241: ، ص1990اعبزائر، - الغاز اعبزائري بُت اغبكمة والضبلل، ترصبة ؿبمد ىناد مصطفى اؼباضي، دار النشر بوثان: بلعيد عبد السبلم- 
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5,08 16,33 1993 7,88 12,70 1978 

4,76 15,53 1994 9,48 17,28 1979 

4,76 16,86 1995 13,94 28,67 1980 

5,61 20,29 1996 16,43 32,50 1981 

5 20 1997 17,16 32,38 1982 

2,8 14 1998 15,76 29,04 1983 

3,1 15 1999 16,00 28,02 1984 

                        Source : OPEP-PRO ECO, N=° 2586, 1999, P : 24. 

 

 االستثمار في قطاع المحروقات الجزائري واستراتيجية التنمية: الثانيالمطلب 

 يعترب قطاع احملروقات العمود الفقري لبلقتصاد اعبزائري، باعتباره مصدرا للتمويل بالعملة الصعبة، ومادة 
 دوالر يف 17لعب دورا ىاما يف األمس القريب، رغم تذبذبات األسعار اليت وصلت إذل . أولية وطاقوية للصناعة

وحققت إيرادات . 2000 دوالر يف عام 28، لتصل إذل 1998 دوالر يف سنة 12,8، لتنتقل إذل 1997سنة 
سانبت ىذه اإليرادات يف تصفية ديون .  مليار دوالر20 حيث فاقت 2002، 2001، 2000ىائلة سنوات 

 من ؾبموع مداخيل الوطن، ويف % 90إذ أن قطاع احملروقات ساىم بأكثر من . كثَت من اؼبؤسسات الوطنية
.  من ىذه اؼبداخيل لفائدة الديون اػبارجية دون إعادة اعبدولة% 75نفس الوقت يوجو 

 

واعبدول التارل يوضح ربديد حجم االستثمارات يف قطاع البًتول والقطاعات األخرى، أي االستثمارات 
( 1989-1967)خارج قطاع البًتول للفًتة 

-1967)توزيع االستثمارات بين القطاعات االقتصادية في الجزائر خالل الفترة : (15)الجدول رقم 
بالمليار دج  (1989
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 المجموع
هياكل أساسية 
 وقطاعات أخرى

 الزراعة
الصناعة ما عدا 

 السنوات قطاع المحروقات المحروقات
 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة

100% 9,7 28 % 2,7 16% 1,6 28 % 2,7 28 % 2,7 67-69 

100% 36,7 30 % 11,3 13% 4,6 30 % 11 27 % 9,8 70-73 

100% 120,
8 

33,8
% 

10,8 4,8% 5,8 31,4
% 

38,2 30 % 36 74-77 

100% 52,6 33,7
% 

17,7 4,5% 2,4 33,8
% 

17,8 28 % 14,7 1978 

100% 54,8 34,5
% 

18,9 3,3% 1,8 30,3
% 

16,6 31,9 
% 

17,5 1979 

100% 400,
6 

49,8
% 

199 11,7
% 

47,1 22,8
% 

94,5 15,7 
% 

63 80-84 

100% 550 54 % 297 14,4
% 

79 24,4
% 

134,
4 

7,2 % 39,8 85-89 

Source : Ministére de la planification et d’amenagement du territoire (M.P.A.T), rapport 
général du plan 1985-1989, Alger, 1985, P : 135 

 

 

 بُت % 4,3أمـا يف مرحلـة اإلصبلحات اإلقتصادية، فقد عرف قطاع الطاقة واؼبناجم مبو االنتـاج بنسبة 
 طن 185.000، بزيادة 1997 مليون طن سنة 37,654وبلغ إنتاج احملروقات . 1997 و1996سنتـي 

 . مليون طن5,8أما إنتاج غاز الربوبان فكان معتربا، إذ بلغ مستوى . 1996مقارنة بسنة 
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 اكتشافات تعد احتياطاهتا اؼبؤكدة واحملتملة حسب 7 بـ 1997وبلغت عدد االكتشافات خبلل سنة 
. (1) مليون طن109تقدير أورل حبوارل 

 وحىت 1999 مليار دوالر بُت عامي 21 عاؼبيا، إستثمار 12وتتوقع شركة سوناطراك اليت ربتل اؼبرتبة 
 وذلك لدعم موقعها يف اإلنتاج والتنوع أكثر يف الصناعات البًتوكيمائية، وقد دعت .(2)2003هناية عام 

.  الشركات األجنبية للمسانبة يف ىذا اإلستثمار

 زادت الشركة الوطنية اعبزائرية للبًتول والغاز الطبيعي، من ؾباالت نشاطها بشكل 1998ويف بداية عام 
للصناعات " أنيب"للتوزيع، و''  نافتال''للتكرير و" نافتاك"ملحوظ، ومت وضع اليد كليا على شركات 
لآلبار و " ENTP: " من الشركات اػبمس الباقية% 51البًتوكيميائية، كما مت اغبصول على حصة 

"ENSP "للدراسات اعبيو فيزيائية، و" إيناجيو"للخدمات النفطية، و"GTP "إينافور"ألعمال البًتول، و "
. للتنقيب واغبفر

وتعكس ىذه الصورة الوضع الناتج عن ىذا التطور، الذي جعل من شركة سوناطراك ؾبموعة بًتولية 
 وربتل اؼبرتبة األوذل بُت الشركات الوطنية اعبزائرية .(1) عاؼبيا12متكاملة ومتنوعة ذات اؼبكانة العالية، ربتل اؼبرتبة 

 .(2)1998 مليار دوالر عام 10,7برقم أعمال يقدر بـ 

 أواخر يف اإلصبلحات  أما االنفتاح على الشراكة واؼبستثمرين األجانب، أصبح فبكنا بعد البدء يف
 1998 الشركة دل تنطلق إال منذ فًتة قليلة، إال أن نتائج عام أنورغم . 1994الثمانيات وخاصة بعد عام 

 مليار برميل لئلحتياط الوطٍت من 3 بئرا جديدا على األقل، فبا أضاف 18جاءت مشجعة جدا، فتم إكتشاف 
 (3).الغاز والبًتول

 للغاز الطبيعي % 15 للبًتول السائل و% 12تقدما كبَتا بزيادة " سوناطراك"كما أحرزت شركة 
وتتوقع .  شركة بًتولية كبَتة19وتعكس ىذه األرقام احملصلة اإلهبابية للشراكة مع .  للنفط اػبام% 11,18و

، كما يبكن أن 1998 أن تزداد طاقة إنتاجها إذل ربع ما كانت عليو يف عام 2003الشركة يف مشارف عام 
برنامج وأن ىذه الزيادة نتيجة . ) يف البًتول % 50( % 28,3 إذل % 7ترتفع حصة الشراكة اػبارجية من 

                                                           
صادي واالجتماعً  - (1) س الوطنً االقت ر المجل ل - (CNES) تقٌر  . ، الجزائر1998أفٌر
ر- 14البنك والمستثمر، العدد : مجلة–  (2) ص2000شباط / فبرٌا  .29: ، بنك لبنان، 
س المرجع السابق–  (1) ص...نف  ، :29. 

(2) – ECONOMIA : Publication du Groupe Jeune Afrique Paris, N=° 2-3 Decembre 2000/ Janvier 2001, 
P : 117. 
(3) – INVESTIRE MAGAZIN ; N=° 5, Dec/Janvier 2002/2003 Blanky Industrie Trading Company, Alger, P: 
09. 
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 21، وتبلغ قيمة ىذا االستثمار بـ 2003 و1999االستثمار الضخم الذي اعتمدتو شركة سوناطراك بُت عامي 
. مليار دوالر

وسيتم ربقيق أكثر من . وسيكون اؽبدف األساسي منو زيادة طاقة الشركة اإلنتاجية وتطوير آبار النفط
وسيدعم ىذا الربنامج مكانة سوناطراك العاؼبية حبيث ربتل اؼبرتبة . نصف اؼبشاريع بالشراكة مع شركات أجنبية

.  مليون طن26,4الرابعة عاؼبيا بتصدير الغاز الطبيعي بـ 

 فقد .(1)وال يقتصر دور سوناطراك على القطاع البًتورل فقط، وإمبا مشل االستثمارات االجتماعية الرأسية
، (حاسي مسعود)قامت بعمليات استصبلح وإنشاء الطرق خدمة لبلقتصاد الوطٍت، كمشروع طرق البورما 

وإنشاء العديد من الشركات اؼبتعلقة بالصناعة . وتوسيع وذبديد مرفأ سكيكدة وإقامة مراكز صناعية جديدة
. التحويلية، ومن ىنا يربر دور سوناطراك القيادي يف تدعيم اسًتاتيجية التنمية االقتصادية يف اعبزائر

 معوقات وآفاق االستثمار في الجزائر: لمبحث الخامسا

 إن االستثمار يف اعبزائر يعاشل من عدة مشاكل وعراقيل، األمر الذي أدى إذل عرقلة ىذا األخَت، فبا 
ينعكس سلبا على التنمية يف صبيع اؼبيادين، وانسحاب اؼبستثمرين اػبواص إذل مزاولة أنشطة أخرى كالتجارة اليت 

إذن ما ىي ىذه اؼبعوقات واؼبشاكل ؟ يف حُت اعبزائر تتطلع إذل وضع اسًتاتيجية . تضمن ؽبم األرباح السريعة
مستقبلية لبلستثمار تكون متوافقة مع االصبلحات االقتصادية، وتكون يف مستوى األحداث واؼبتغَتات العاؼبية 

فما ىي إذن آفاق وتوقعات االستثمار عموما يف اعبزائر ويف قطاع احملروقات على اػبصوص؟ سنجيب . اؼبعاصرة
 .على ىذه األسئلة خبلل ىذا اؼببحث

                                                           
ري محمد أبو العال – (1) ضة العربٌة: ٌـس ع الجزائري، دار النه صاد البترولً وتطبٌقها على التشٌر ر، - مبادئ االقت ـص القاهرة، م

ص1996  ، :46. 
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معوقات االستثمار في الجزائر : االولالمطلب 

: المعوقات االجتماعية- 1

:  ىناك عدة معوقات اجتماعية، اليت أثرت سلبا على االستثمار يف اعبزائر نذكر منها

البفاض الوعي االدخاري واالستثماري لدى أغلب أفراد اجملتمع، وعدم وجود دراية لديهم فيما يتعلق بأوعية - 
. االدخار اؼبختلفة والبورصة وؾباالت االستثمار اؼبختلفة

ضعف السياسات التعليمية والتكوينية اؼبنتهجة، ؼبا ؽبا من أثر بالغ على القوة العاملة اؼبستخدمة يف القطاعات - 
. (1)االقتصادية الصناعية والزراعية واػبدماتية

إن مشاكل العمالة والتشغيل، ىي عنصر مهم يف تأثَته على االستثمار، من جهة ارتفاع اؼبعدل السنوي 
وقد ادى االختبلل التوازشل االجتماعي، . ؼبعدل التشغيل من جهة اخرى. للنمو الديبغرايف، مقابل مبو سنوي أقل

 19,2، مث 1989 سنة % 17,2، وإذل 1987 سنة % 17، إذل 1984 سنة % 15إذل تفاقم البطالة من 
. % 20,2 بلغت 1991، ويف سنة 1990 سنة %

وإن . (2)والواقع أن ىذه الزيادة يف البطالة تفسر البفاض النشاط التنموي، ألن التشغيل معناه االستثمار
 فقط سنة % 1,5ىذه الظاىرة تعرب عن اختبلل توزاشل بُت تطور االستثمار من جهة الذي سجل معدل مبو 

 إن ىذا الضعف يف .(3) % 2,8، ومن جهة أخرى تطور السكان الذي كان معدلو يف نفس السنة بـ 1990
االستثمار، يقدم لنا اعبواب عن سبب مبو التشغيل بصفة عامة، ألن الدافع يف رفع النمو السنوي للتشغيل ىي 

 .ىذه االستثمارات

 :المعوقات السياسية واألمنية- 2

 1988 ىناك بعض اؼبشاكل السياسة األمنية، اليت شهدهتا اعبزائر يف العشرية األخَتة ابتداء من سنة 
 :واليت أثرت سلبا على االستثمار نذكر منها

وىي تعرب عن حالة أزمة سياسية، نتجت عن . 1988 أكتوبر 5انفجار اؼبظاىرات الشعبية الشاملة يف - 
وىي مظاىر اجتماعية . اؼبمارسات البَتوقراطية لئلدارة، والسلوكات غَت الئقة للمقربُت من بعض رجاالت النفوذ

                                                           
ل– (1) ل اسماٌع ب إبراهٌم إسماٌع ص... رج  .78: ، مرجع سابق الذكر، 
صادٌة واألزمة السٌاسة :  محمد بلقاسم حسن بهلول– (2) ن األزمة االقت ص...الجزائر ٌب  .33: ، مرجع سابق، 
س المرجع–  (3) ص...نف  ، :33. 
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 ندرة التموين يف السوق، ومشاكل تفشي البطالة وسط الشباب والعجز اؼبتفاقم يف السكن ظهرت خبللسلبية 
. االجتماعي

. التدابَت اؼبتخذة من طرف القيادة السياسية، اليت أفرزت نتائج سيئة على اؼبسار االستثماري والتنموي- 
يف  (البلدية والوالئية)وأحدثت أزمة ثقة شعبية يف نظام اغبكم، وذبلى ذلك واضحا يف نتائج االنتخابات احمللية 

 اليت ألغى مسارىا، باستقالة 1991 ديسمرب 26وأيضا الدور األول لبلنتخابات التشريعية يف . 1990جوان 
، حيث كان الفوز ساحقا غبزب اعببهة اإلسبلمية 1992 جانفي 11رئيس اعبمهورية الشاذرل بن جديد يف 

، ومت حل 1992 جانفي 16لئلنقاذ احملضور، وتوذل السيد ؿبمد بوضياف رئاسة اجمللس األعلى للدولة يوم 
. 29/04/1992حزب اعببهة اإلسبلمية لئلنقاذ يوم 

فاستعمل ذلك اغبزب كل الوسائل اؼبتاحة لديو دبا . حدوث اؼبواجهة بُت اغبزب اؼبنحل، واجمللس األعلى للدولة- 
يف ذلك القوة والسبلح، لئلطاحة بالنظام وحدثت تصفيات جسدية متكررة ضد رجال األمن واعبيش واعتداءات 

. وزبريب ؼبمتلكات الدولة

 وىو أول اغتيال منذ االستقبلل لرئيس 1992 جوان 29إغتيال الرئيس ؿبمد بوضياف بعنابة يوم اإلثنُت - 
. دولة

   ، واليت أثرت سلبا على االقتصاد الوطٍت وخاصة االستثمار السياحي1992أحداث اإلرىاب ابتداء من عام - 
 يف هناية التسعينات تغَت الوضع السياسي واألمٍت إذل التحسن، حبيث بدأت اؼبؤسسات السياسية بالوصول إذل و

كذلك ظبح  الوئام اؼبدشل الذي حققو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتحسن الوضع األمٍت . مستوى من االستقرار
. بدرجة كبَتة

، كانت عائقا أمام  اليت عاشتها الببلدوخبلصة القول أن كل ىذه األحداث واؼبشاكل السياسية واألمنية
تطوير وترقية االستثمارات يف أغلبية القطاعات االقتصادية خاصة االستثمار األجنيب اؼبباشر الذي يستلزم توفر 

. األمن واالستقرار السياسي يف البلد
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: المعوقات اإلدارية- 3

:  إن االستثمار يف اعبزائر يواجو عدة مشاكل إدارية أنبها

: مشكل الحصول على الموافقة- أ

وأن جل اؼبستثمرين يعانون من ىذا .  إن طلب اؼبوافقة على اؼبشروع االستثماري، تعترب عملية معقدة
باإلضافة إذل طول مدة دراسة اؼبلفات اػباصة باالستثمار . اؼبشكل الصعب الذي يتطلب نفس طويل وصرب كبَت

. اليت تصل يف بعض األحيان إذل سنة كاملة

: مشكل الحصول على التجهيزات- ب

 إن التجهيزات الضرورية والبلزمة قد ال يتحصل عليها اؼبستثمر يف وقتها، حيث أن آجال تسليم ىذه 
. التجهيزات تتأخر عن وقت اغبصول عليها

: مشكل الحصول على أراضي البناء- جـ

يف حالة ما إذا ربصل اؼبستثمر على اؼبوافقة على االستثمار، فإنو قد يواجو مشكل آخر وىو مشكل 
اغبصول على أماكن للبناء لتنفيذ مشاريعو االستثمارية، واليت تكون يف بعض األحيان غَت مهيئة أو غَت صاغبة 

. لبلستثمار

وإن ما يفسر ضآلة تدفق حجم االستثمارات األجنبية اؼبباشرة داخل الًتاب الوطٍت مقارنة باإلمكانيات 
يرجع يف غالب األحيان إذل وجود عراقيل بَتوقراطية إدارية وذىنية غَت اقتصادية، حسب ما أكده العديد . اؼبتوفرة

. وال يزال القطاع اؼبصريف يف اعبزائر ال يتكيف مع اإلنفتاح االقتصادي والتجاري. من مسؤورل الشركات األجنبية
باإلضافة للصعوبات القانونية اليت يبلقيها اؼبستثمر يف إقباز مشروعو، ابتداء من اغبصول على وثائق السجل 

. التجاري إذل اإلجراءات اعببائية، وعقود اغبصول على العقارات

وذبدر اؼببلحظة أن االستثمـار يف اعبزائر، يتميز خباصية مواجهة األوضاع السياسية اليت قد ال تكون 
وتعمل اغبكومة اآلن على توفَت الضمان ضد اؼبخاطر السياسية، وـباطر التأميم ونزع اؼبلكية وـباطر ربويل . مواتيـة

. أصول االستثمار

:  المعوقات البنكية والتمويلية- 4
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فعدم . يبقى اؼبشكل الرئيسي الذي يواجو اؼبستثمرين يتمثل يف التمويل.  رغم أنبية اؼبشاكل السابقة الذكر
وضوح قواعد السياسة النقدية، وضعف فعالية وسائلها يؤثر على سياسة التمويل، ويؤدي هبا إذل االكبراف عن 

. اؼبسار الذي رسم ؽبا، باالبتعاد عن األسس اليت يعتمد عليها نظام التمويل

ويتجسد ىذا اؼبشكل يف صعوبة اغبصول على رؤوس األموال البلزمة للقيام باؼبشاريع االستثمارية خاصة 
. الضخمة منها، فبا يؤدي إذل تعطيل ىذه األخَتة

. وقد هبعل اؼبستثمرين أن يتخلوا عن مشاريعهم االستثمارية والتوجو ألعمال أخرى كالتجارة مثبل

حبيث أن الطلبات االستثمارية . يف آخر السبعينات أصبحت اػبزينة العمومية عماد البنية اؼبصرفية اعبزائرية
وأدى ذلك ربويل البنوك التجارية إذل ىيئات إدارية تقوم . كانت تعتمد على اؼبوارد البًتولية وعلى ميزانية اغبكومة

بتنفيذ ما قررتو اػبزينة، حىت أصبح البنك اؼبركزي متخصص يف إعادة سبويل ىذه البنوك، ومتخليا عن القواعد 
.  أصبح االستثمار العمومي يبثل االستثمار الرئيسي يف اعبزائر1970ومنذ سنة . (1)التقليدية يف إصدار العملة

ولذا أصبح سبويل . يف حُت أدت اؼبوارد البًتولية اؼبتزايدة إذل إنبال تعبئة االدخار اػباص لتمويل االستثمار
االستثمار العمومي يعتمد أساسا على اؼبداخيل النفطية وميزانية الدولة والديون اػبارجية األمر الذي أدى إذل 

. إنبال االدخار احمللي، وانعدام اصدار السندات العمومية، وانعدام السوق اؼبالية

كل ىذه اإلجراءات أدت إذل جعل اػبزينة العمومية عنصرا رئيسيا يف االستثمار، وربويل البنوك التجارية 
إذل مكاتب للتسجيل للحركات اؼبالية، ما بُت اػبزينة العمومية واؼبؤسسات االقتصادية، وأنبلت وظيفة اإلقراض 

. (2)واالقًتاض، وىذا ما أدى إذل انعدام دور  سعر الفائدة يف السياسة االقتصادية

 قامت السلطات بإجراءات ذبسدت يف إعادة ىيكلة اؼبنظومة اؼبصرفية، هتدف إذل 1980 ومنذ سنة 
هتدف إذل منح . ربرير اػبزينة العمومية من األعباء اليت تتحملها وإرجاعها إذل وظيفتها األساسية كصندوق للدولة

، وإعطاءىا الصبغة (1)البنوك دورا جديدا فعاال يتمثل يف تعبئة اؼبوارد اؼبالية الوطنية واالدخار الوطٍت اؼبعطل
 اجمللس األعلى للقرض مهمتو، ضبط التطور يف ميدان النقود 1986على ىذا األساس وضع قانون . التجارية

. والقروض وإقباز خطة وطنية يف ىذا الشأن

، اؼبتعلق بالنقد والقرض الذي وبرر سباما البنوك التجارية 1990 اؼبؤرخ يف سنة 90/10مث جاء القانون 
. ويركز السلطة النقدية يف بنك اعبزائر وؾبلس النقد والقرض، ويفتح اجملال إلنشاء بنوك خاصة. من قيودىا اإلدارية

                                                           
ت الجامعٌة، الجزائر، الطبعة الثانٌة، :  أحمد هنً– (1) وان المطبوعا صاد الجزائر المستقلة، ٌد ص1993اقت  ، :69 .
س المرجع – (2) ص... نف  ، :70. 
س المرجع السابق –  (1) ص...نف  ، :71. 
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يعاشل من  حيث أنو إن النظام البنكي واؼبصريف اعبزائري، دل يتمكن من مواكبة التحول االقتصادي اعباري
نقص فادح يف اؼبهنية لدى اؼبشرفُت على البنوك اعبزائرية، فمثبل نقل صك بنكي من بنك آلخر يقع بنفس اؼبدينة 

عملية تأخذ على األقل شهرا كامبل ويرجع ذلك إذل سيطرة البنوك العمومية مقابل العدد القليل من البنوك 
 فإن النظام اؼبصريف اعبزائري قد أثر بقسط كبَت على اىتمام اؼبستثمرين ،(3)وحسب بعض اػبرباء. اػباصة

األجانب، بسبب معاناة البنوك اعبزائرية من عدة مشاكل خصوصا وأهنا وظفت لتمويل عجز ميزانية اؼبؤسسات 
.  مليار دج500 بـ 1998 سنة، حيث قدرت القروض غَت اؼبضمونة التسديد إذل غاية 20وانقاذىا خبلل 

، 2000للسداسي األول من سنة " CNES"ولقد أشار تقرير اجمللس الوطٍت االقتصادي االجتماعي 
أن القطاع البنكي ال يزال يسَت بطريقة كبلسيكية جدا، فبا عمل أكثر على تعطيل السَت اغبسن آلية انطبلقة 

 التسيَت وضعف يف مراقبة تسيَت القروض، فبا هبعل البنوك غَت قادرة على واقتصادية، ويتميز بنقص يف اؼبهنية 
وىذا كلو ينعكس سلبا على سبويل االستثمارات يف . (4)منافسة اؼبؤسسات اؼبالية األجنبية اؼبوجودة يف اعبزائر

. اعبزائر

ويف اػبتام، يبكن القول أن االستثمار يف اعبزائر يعاشل من عدة معوقات وعراقيل اجتماعية، وسياسية 
أمنية، وكذا مشاكل إدارية متمثلة يف البَتوقراطية والضعف يف التسيَت، وخاصة اعبهاز البنكي واؼبصريف الذي يقع 

لذلك ينبغي تدارك ىذه . عائقا أمام االستثمارات عموما واالستثمارات األجنبية اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة خصوصا
. اؼبشاكل والقضاء عليها، من أجل النهوض وترقية وتدعيم ىذه االستثمارات وجعلها يف اؼبستوى البلئق هبا

آفاق وتوقعات االستثمار في قطاع المحروقات الجزائري : الثانيالمطلب 

كما تسعى للمشاركة يف التطور .  إن شركة سوناطراك ربضر نفسها لزيادة قيمة اؼبوارد اعبزائرية بالبًتول
وللقيام بذلك بقوة وتأميـن مسانبة الشركاء األجانب، تعتمد سوناطراك . الوطٍت لتأمُت اغباجات الداخلية للطاقة

أكثر من نصف مساحة اعبزائر دل يتم )على مزايا متينة، كحجم االحتياطي، وإمكانية اكتشافات جديدة وكبَتة 
. ، وجاذبية قانون االستثمارات يف قطاع اؼبناجم واػبربة الصناعية اليت تتمتع هبا ىذه الشركة(الكشف عنها بعد

: وفيما يلي نستعرض بعض اعبداول اليت توضع توقعات وآفاق االستثمار يف قطاع احملروقات كما يلي

االحتياجات االستثمارية المتوقعة لصيانة النفط وزيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط في : (16)الجدول رقم 
بالمليار دوالر - (2006-2002)الجزائر 

                                                           
س المرجع  –  (3) ص...نف  ، :02. 
صحافة–  (4) ت 478العدد : جرٌدة ال وم السب ص2000 نوفمبر 18،ٌ   ، :02 .
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 تكاليف صيانة الطاقة المتاحة تكاليف زيادة الطاقة اإلنتاجية مجموع التكاليف
      التكاليف

 الفترة

5,7 3,0 2,7 
2002-

2006 

                  

. 16: ، الكويت،  ص2002، 101ؾبلة النفط والتعاون العريب، العدد –  منظمة األقطار العربية اؼبصدرة للبًتول :المصدر                       

وبقراءة اعبدول السابق، إن تقديرات االحتياجات االستثمارية لصيانة الطاقة اإلنتاجية للنفط يف اعبزائر 
أما زيادة الطاقة اإلنتاجية للنفط فقدرت . 2006-2002 مليار دوالر، وذلك للفًتة ما بُت 2,7بلغت حوارل 

وبذلك ستبلغ ؾبموع االحتياجات االستثمارية للفًتة اؼبعنية بالدراسة حوارل .  مليار دوالر للفًتة نفسها3حبوارل 
.  مليار دوالر5,7

وعلى الرغم من أن الظروف االقتصادية اؼبتقلبة اليت يشهدىا العادل، فإن قيام اعبزائر بزيادة طاقتها 
اإلنتاجية ؼبواجهة ارتفاع الطلب على النفط، ىو مؤشر مهم على اؼبسؤولية اليت تتحملها اعبزائر اذباه توفَت 

ألن جزءا من ىذه الطاقة اإلنتاجية اإلضافية سيكون . وسيًتتب على ذلك تكاليف مالية باىظة. امدادات النفط
. يف حالة البفاض الطلب العاؼبي على النفط. عرضة لعدم االستغبلل بشكل كامل

-2002)أما من حيث مشروعات الغاز الطبيعي والبيًتوكيمياء اؼبتوقع تنفيذىا يف اعبزائر خبلل الفًتة - 
:  ىي كالتارل (2006

( 2006-2002)مشروعات الغاز الطبيعي في الجزائر المتوقع تنفيذها خالل الفترة : (17)الجدول رقم 

الموقف الحالي 
والتاريخ المتوقع 

 لبدء اإلنتاج

التكلفة 
االستثمارية 

 (مليون دوالر)
 الموقع طبيعة المشروع الطاقة اإلنتاجية

الجهة الراعية 
 للمشروع

قيد التعاقد وتدبَت 
 2700 (2004)التمويل 

 مليون قدم 900
 مكعب يوميا

تطوير سبعة حقول يف 
منطقة عُت صاحل 

 وربطها حباسي مسعود
 عُت صاحل

البًتول / سوناطراك
 الربيطانية

قيد التشييد  معاعبة الغاز وربطو  مليون قدم 700 900 البًتول / سوناطراك عُت أمناس
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 الربيطانية بالشبكة احمللية مكعب يوميا (2004)

التصاميم اؽبندسية 
(2005) 

950 

  مليون 2

سنة / طن

 غاز بًتورل سائل 
(GPL) 

استخراج الغاز ومعاعبتو 
 وإعادة تدويره

 سوناطراك حاسي الرمل

قيد التعاقد 
(2004) 

500 
 مليون قدم 400

 مكعب يوميا
تطوير حقل الغاز وربطو 

 بالشبكة
 بًتوكندا/ سوناطراك حقل تنهارت

. 40: ، مرجع سابق ، ص...منظمة األقطار العربية اؼبصدرة للبًتول: المصدر                                         
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المشروعات البتروكيميائية في الجزائر المتوقع تنفيذها خالل الفترة : (18)الجدول رقم 

( 2002-2006 )

الموقف الحالي 
والتاريخ المتوقع 

 لبدء اإلنتاج

التكلفة 
االستثمارية 

 (مليون دوالر)

الطاقة اإلنتاجية 
 (سنة/ألف طن)

 الموقع طبيعة المشروع
الجهة الراعية 

 للمشروع

التخطيط 
 1000: ميثانول 400 (2006)

إنتاج اؼبيثانول 
 أرزيو وتسويقو

الوطنية 
/ للبًتوكيمياويات
 شريك أجنيب

التخطيط 
(2006) 

2000 

 800: إيثيلُت

: بورل إيثيلُت
500 

إيثيلُت 
: جبليكول
500 

إنتاج اإليثيلُت من 
 .غاز اإليثان

 أرزيو
الوطنية 

/ للبًتوكيمياويات
 شركاء آخرون

التخطيط 
(2005) 

 600: أمونيا 300
إنتاج األمونيا 

 للتصدير
الشرقي 
 اعبزائري

شريك / أظبدال
 أجنيب

التخطيط 
 80: ألكيل بنزين 230 (2005)

إنتاج الكَتوسُت يف 
إنتاج ألكيل بنزين 
 والربافينات الشمعية

 سكيكدة
الوطنية 

/ للبًتوكيمياويات
 شريك عريب

 

 47: ، مرجع سابق، ص...منظمة األقطار العربية اؼبصدرة للبًتول: المصدر

 وعلـى أساس ىذه التوقعات اؼبستقبلية ؼبشروعات االستثمار يف قطاع احملروقات، خاصة الغـاز الطبيعي 
قامت اعبزائر ببعض اجملهودات الًتوهبية لبلستثمار بصفة عامـة من أجل تشجيـع اؼبستثمرين . والبًتوكيميـاء

: (أنظر اعبدول التارل)األجانب واػبواص على االستثمار يف اعبزائر 
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 2002الجهود الترويجية لالستثمار في الجزائر لعام : (19)الجدول رقم 

 

الًتتيبات الثنائية أو 
اعبماعية اؼبنفذة مع 

 دول أخرى

القوانُت واإلجراءات 
اعبديدة عبذب 

 االستثمار

الزيارات الًتوهبية 
إذل دول أخرى 

 واستقبال مستثمرين

مؤسبرات وندوات 
ومعارض الًتويج 
اليت شاركت فيها 

 الدولة

مؤسبرات وندوات ومعارض 
 الًتويج اليت عقدهتا الدولة

شهد العام إنشاء 
ؾبلس األعمال 

السعوديُت واعبزائريُت 
وذلك خبلل انعقاد 

اللجنة اؼبشًتكة 
اعبزائرية السعودية 

هبدف ترقية التبادل 
التجاري واالقتصادي 
بُت البلدين والًتويج 

لفرص االستثمار 
 .وتنميتو

شهد العام إصدار 
اؼبرسوم التنفيذي 

 295-02رقم 
 15الصادر بتاريخ 

. 2002سبتمرب 
والذي وبدد كيفية 
تسيَت التخصيص 

-107اػباص رقم 
 اؼبتعلق 302

بصندوق دعم 
 االستثمار

قامت الدولة فبثلة 
يف الوكالة الوطنية 
 لتطويـر االستثمـار 

(ANDI) ورجال،
أعمال جزائريُت 

بزيارتُت لكل من 
تركيا وفرنسا وزيارة 

لكل من ليبيا وأؼبانيا 
 .وإيطاليا

شاركت الدولة يف 
ثبلثة ملتقيات يف 

فرنسا والبحرين 
هبدف الًتوج 
لبلستثمار يف 

 .اعبزائر

 24عقدت اعبزائر حوارل 
ملتقى داخل الببلد هبدف 
 .الًتويج لبلستثمار يف الببلد

باإلضافة إذل استعراض 
ؾباالت أخرى منها إدارة 

أعمال اؼبؤسسات الصغَتة 
.  واؼبتوسطة والسياحة

وكذلك لقاء وفد جزائري مع 
وفود من كل من تونس 

 وبلجيكا والصُت

 

. 83: اؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار، الكويت، ص- 2002. تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية: المصدر
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 األولخالصــة الفصــل 

 إن اغبديث عن سياسة االستثمارات وكيفية تأثَتىا على التنمية االقتصادية يف اعبزائر، والسيما يف مرحلة 
:  االقتصادية والتوجو كبو اقتصاد السوق يؤدي بنا استخبلص النتائج التاليةاإلصبلحات

، بسبب البفاض أسعار النفط العاؼبية، وتدىور 1986 نتيجة لبللبفاض اؼبفاجئ لئليرادات البًتولية عام -
دل ذبد الدولة حبل إال إذل اللجوء إذل صندوق النقد . اؼبؤسسات العمومية االقتصادية، وركود االقتصاد الوطٍت

الدورل لطلب قروض ومساعدات، فإشًتط عليها إدخال إصبلحات عميقة تتمثل يف خوصصة اؼبؤسسات وربرير 
إذن يبكن أن نقول أن اإلصبلحات االقتصادية يف اعبزائر، كانت نتيجة . األسعار والتجارة اػبارجية واالستثمار

 .لضغوطات خارجية 

 اؼبشاريع االستثمارية يف اؼبناطق الشمالية عموما ويف واليات الوسط تواجدنتائج سياسة االستثمارات،  من -
فبا . االستثمار يف بعض الواليات واؼبناطق احملرومة واغبدودية وبعض واليات اعبنوبنقص و. الشمالية خصوصا

يدل على عدم توفر مناخ االستثمار اؼببلئم يف ىذه اؼبناطق والواليات، وىذا يشَت إذل عدم التوازن اعبهوي بُت 
. اؼبناطق

 من ؾبموع حجم % 3 مرحلة اإلصبلحات، االستثمار يف قطاع الفبلحة دل وبظ سوى على خبلل- 
االستثمارات، وىي نسبة ضئيلة مقارنة مع حجم االستثمار يف قطاع الصناعة والبناء والنقل واػبدمات، وىذا 

. دائما يف تبعية غذائية للخارجبالرغم من وجود مناطق فبلحية خصبة دل تسغل وخاصة يف اعبنوب ،فبا هبعلنا 

 إن االستثمارات يف مرحلة اإلصبلحات االقتصادية، دل تلعب دورىا يف ترقية الصادرات خارج احملروقات، ودل -
ويبقى الدور الريادي إلستثمارات احملروقات، ليأخذ . تلعب دورىا الفعال يف امتصاص البطالة إال بنسبة ضئيلة

. نصيب األسد خاصة من االستثمار األجنيب اؼبباشر والشراكة مع اؼبتعاملُت األجانب

إن االستثمارات يف اعبزائر، تعاشل من عدة معوقات ومشاكل يبكن أن نقول أهنا إدارية واجتماعية وسياسية - 
إخل، ينبغي القضاء عليها حىت يبكن النهوض وتدعيم االستثمار احمللي واألجنيب، إذل مستوى التطورات ...وبنكية 

  .االقتصادية العاؼبية
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 :مقدمة 

جعل كل , إف الدور الذي تلعبو اجلباية يف تعبئة ادلوارد ادلالية للدوؿ وإعطاء أقصى قدر الفعالية االقتصادية        
دوؿ العامل تعتمد على ىذه الوسيلة اليت تشكل منبعا ماليا أساسيا ال ؽلكنو أف ؼلتفي ما داـ أف ىناؾ اقتصاد 
يشمل نشاطات صناعية وذبارية خاضعة تقتطع عليها حصص مالية إجباريا لتوجو فيما بعد إىل سبويل النفقات 

وال , العمومية والتكفل ادلباشر باالستثمارات واخلدمات ذات الطبيعة االجتماعية اليت تعترب ضرورة احلياة ادلتحضرة
وادلقبولة سياسيا , ؽلكن ربقيق ىذا إال بتطبيق سياسة جبائية فعالة ترتكز على الضرائب ذات ادلردودية ادلالية لعالية

 .واجتماعيا بغية ربقيق أىداؼ الدولة وقيامها بواجباهتا ادلختلفة دوف خلق صعوبات لؤلعواف االقتصاديُت

 تقلصت عائدات اجلباية البًتولية اليت ربتل ادلرتبة األوىل من حيث 1986فبعد اهنيار أسعار البًتوؿ سنة        
حيث , اإليرادات اليت تتحصل عليها الدولة لتمويل ميزانياهتا شلا جعل التفكَت يف موارد أخرى أمرا ال مفر منو

. انطلق يف إصالحات جبائية قصد تغطية ىذا العجز بالتوجو إىل اجلباية العادية

 فباإلضافة إىل كوهنا موردا أساسيا لتغطية النفقات فإهنا أداة ىامة من أدوات السياسة االقتصادية       
وكذا خلق التوازف ادلطلوب بُت , واالستهالؾ واالدخار, واالجتماعية دلا ذلا من قدرة على التأثَت يف حجم اإلنتاج

األنشطة من جهة إىل جانب إغلاد نوع من العدالة يف توزيع العبء بُت سلتلف فئات اجملتمع عن طريق إعادة 
. توزيع الدخل الوطٍت من جهة أخرى

 

. مفاهيم حول الضرائب: المبحث أول 

 .تعريف السياسة الضريبية :األولالمطلب - 

رلموعة الربامج ادلتكاملة اليت زبططها و تنفذىا الػدولػة مػستخدمػة " ؽلكن تعريف السياسة الضريبية بأهنا         
كافػة مػصادرىػا الضريبػية الػفعػلػية و الػمحػتملة إلحداث آثػار اقتصادية و اجتماعية سياسية مرغوبة ، و ذبنب آثار 

:   انطالقا من ىذا التعريف ؽلكن استخالص ما يلي " غَت مرغوبة للمساعلة يف ربقيق أىداؼ اجملتمع 

                                                           

 . 13 ، ص 2000طبعة . النظم الضريبية ػ مدخل ربليلي، الدار اجلامعية . يونس أضبد البطريق ، سعيد عبد العزيز عثماف :  1
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 و تدابَت و إظلا رلموعة برامج قوية الًتابط ، التناسق السياسة الضريبية ليست رلرد إجراءات
 و التكامل يف جزئياهتا و عندما نقوؿ برامج فهذا يعٍت إعداد خطط يف إطار إسًتاتيجيات زلددة باستعماؿ 

. تقنيات تسيَت عالية و بوجود بٌت ربتية مرتكزة على وحدات عملية متكاملة 

و يػشػتػرط الػتػكامل دلكونات السػياسػة الضريػبػية ألنػو عامػل مهم يف زبفيف حدة التناقض و التعارض الذي        
قد يوجد بُت بعض األىداؼ ادلراد بلوغها ، فتحقيق التنمية االقتصادية على سبيل ادلثاؿ يقضي برفع الطاقة 

 و ىو ما يستدعي وجود تفاوت كبَت يف تػوزيػع الػدخل الوطٍت على األفراد لزيادة نسبة الدخوؿ ادلرتفعة الضريبية 
و ىذا يف احلقيقة يتعارض و ىدؼ ربقيق العدالة االجتماعية ، لكن الضريبة التصاعدية بالشرائح زبلق نوع من 

.  التوازي للهدفُت

  ػ ال هتتم السياسة الضريبية يف برارلها باإليرادات الضريبية الفعلية فقط و لكنها هتتم أيضا باإليرادات الضريػبػية 
 إيرادات التسهيالت الػجػبػائيػة ، الػتػي مػنػحت يف مثالادلػحتػملة الػيت قػد ربقػقػها عػلى الػمػدى الػمتوسط أو البعيد 

. الدولة لبعض األنشطة االقتصادية  إطار سياسة احلث اجلبائي تشجيعا من

  ػ الػسػياسة الضريبػيػة ىػي أحػد مػكػونات أو أدوات الػسػياسػة الػمػالػية و بالػتبعية السياسة االقتصادية تستعملها 
.  الدولة لتحقيق أىداؼ خاصة تساىم يف ربقيق األىداؼ العامة 

 

 

 

  .تعريف الضريبة و خصائصها:    المطلب الثاني    

فريضة إلزامية يلتـز ادلكلف بأدائها إىل الدولة "   ال يوجد تعريف موحد للضريبة ، فالبعض يعرفها على أهنا       
  " تبعا دلقدرتو على الدفع بغض النظر عن ادلنافع اليت تعود عليو من وراء اخلدمات اليت تؤديها السلطات العامة 

يو من ادلكلفُت بصورة جربية ، هنائية و دوف فمبلغ من ادلاؿ تفرضو الدولة و تج" و البعض اآلخر يعرفها على أهنا 
 كما ضلاوؿ إعطاء تعريف على   ، 1" مقابل يف سبيل تغطية النفقات العمومية أو يف سبيل تدخل الدولة فقط 

                                                           
 : الطاقة الضريبية ىي ذلك اجلزء من الدخل الوطٍت الذي ؽلكن امتصاصو عن طريق الضرائب .  

 . 88ص . دار النهضة العربية . ادلالية العامة و السياسة ادلالية . عبد ادلنعم فوزي  :  1
ص    .346ص  . 1995. دار اخللود  الطبعة األوىل . ادلالية العامة  الوازنة ، الضرائب و الرسـو ، دراسة مقارنة . حسن عواضة ، عبد الرؤوؼ قطيش  : 2 
 2004_2003 بن جوزي زلمد ، مقدمة لطلبة زلاسبة وضرائب ، زلاضرات غَت منشورة ، كلية علـو إقتصادية وعلـو التسيَت ،جامعة اجلزائر سنة :3
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مػبػلغ مايل تقػتطعو الػدولة بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة دبقتضى القانوف من دخل الفرد أو رأس مالو جربا " أهنا 
 . " تلبية احلاجات العامة للمجتمعؿبشكل غَت قابل لالسًتداد ، و دوف مقابل خاص و ذلك 

 (لضريبةاأي )إف الضريبة ىي األداء ادلايل اإلجباري الذي يدفعو ادللـز هبا "  الذي يقوؿ قاسطون جيزعرفها 
 3 " بصفة هنائية وبدوف مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية

: األولالتعريف - 1

: إستنتاجا ذلذا التعريف أف لو أربعة أركاف أساسية واليت تفرؽ الضريبة عن باقي ادلوارد األخرى        

الضريبة مساعلة نقدية وأداء مايل دبعٌت انو ال غلوز أف تكوف يف شكل سلعة أو خدمة فكنا كاف عليو احلاؿ يف _ 
التقدمي حيث كانت تدفع عينا كنسبة معينة من احملصوؿ الزراعي ويف الوقت احلاضر مت االستغناء عن األسلوب 

  2ألنو ال يتوافق مع مقتضيات النقدي

الضريبة تدفع إجباريا ويبدو جليا مفهـو اجلرب يف إنفراد السلطات العامة بوضع النظاـ القانوين للضريبة من _ 
خالؿ ربديد وعائها وكيفية ربصيلها وال تفرض أي الضريبة إال بقانوف وال غلري تعديلها أو إلغاءىا إال بقانوف 

 5يظهر عادة من خالؿ قوانُت ادلالية 

تدفع الضريبة بدوف مقابل فادلكلف ال يعرؼ مقدار وال طبيعة ادلنفعة اليت تعود عليو والسبب يف ذلك أف _ 
ادلنفعة اليت يستفيد منها ال تتناسب مع مقدار الضريبة ادلدفوعة وعادة تقـو الدولة خبدماهتا ربقيق للنفع العاـ شلا  

يستلـز تكاثف وتضامن اجلميع يف ادلساعلة يف األعباء وال ؽلكن أف ػلتج الشخص بعدـ ادلساعلة حبجة أنو ال 
. يوافق على اخلدمات ادلقدمة 

 .إذف الضريبة فريضة عامة يتحملها كل قادر على الدفع ، تدفع الضريبة بصفة هنائية وال ؽلكن إسًتدادىا 

ىي مساعلة نقدية تفرض على ادلكلفُت هبا حسب قدراهتم التساعلية واليت تقـو عن طريق " :التعريف الثاني - 2
السلطة بتحويل االمواؿ احملصلة وبشكل هنائي ودوف مقابل زلدد ضلو ربقيق االىداؼ احملددة من طرؼ السلطة 

 3"العمومية 

: التعريف الثالث- 3

                                                           

  9، ص1999 حسُت الصغَت ،دروس يف ادلالية واحملاسبة العمومية ،دار احملمدية العامة ، اجلزائر ، سنة :  2

 .5 ص2014_2013بن صايف نورالدين، بصغَت منصورية ، مذكرة زبرج ، دور الضرائب يف التنمية احمللية ، جامعة عبداحلميد بن باديس ،سنة  : 5
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الضريبة ىي فريضة نقدية يتحملها ادلكلفوف بصورة هنائية دوف مقابل وىي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق "
 4"أىدافها

:  خالصة للقول 

    أف الضريبة ىي إقتطاع نقدي إجباري بدوف مقابل وبصفة هنائية تقـو بو الدولة وفقا لقواعد قانونية وىذا 
حسب قدراهتم التكلفية بغرض إستخدامو  (االعتبارين)االقتطاع يكوف من أمواؿ االشخاص الطبيعيُت وادلعنويُت 

  .3لتحقيق ادلنفعة العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 :خصائص الضريبة وأهدافها : المبحث الثاني  -
 :خصائص الضريبة : المطلب االول 

: من التعاريف السابقة ؽلكن إستخالص اخلصائص التالية 
ويقصد بذلك أف ادلكلف بالضريبة يقـو بدفعها لصاحل الدولة يف صورة نقدية ،  : الضريبة اقـتـطاع نقـدي ػ 1  

عكس ما كاف عليو احلاؿ السابق ، عندما كانت ادلقايضة ىي الصفة ادلميزة لالقتصاد ُدفعت الضرائب يف شكل 
 ودلا أصبحت النقود لغة التعامل االقتصادي يف النظم احلديثة ، أصبح من الضروري ).. زلاصيل زراعية (عيٍت 

. دفع الضرائب نقدا 

                                                           
3  

. 6 ص2014_2013بن صافي نورالدين، بصغير منصورية ، مذكرة تخرج ، دور الضرائب في التنمية المحلية ، جامعة عبدالحميد بن باديس ،سنة : 3
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تػدفػع الضرائب بػمػقتضى الػقانػوف و ذلػذا فػهػي غَت قابلة لالسًتداد و لو أثبت :  الضريبة اقـتـطاع نهـائي  ػ2  
. ادلكلف عدـ استفادتو من اخلدمات العامة للدولة 

يػدفػع ادلكلف بالضريبة ادلبلغ دوف أف ينتظر مقابال زلددا  يعود بػالػنػفػع : الضريبة اقتطاع بـال مـقـابـل خاص  ػ 3  
اخلاص و الػمػباشػر عػلػيو ، فادلقابل ػلدد حسب سياسة الدولة و توجهاهتا االقتصادية و االجتماعية و يكوف 

  .صباعيا و عاما 

تشريع الضرائب و ربديد مبلغها و تواريخ ربصيلها حق خاص تنفرد بو الدولة ال : الضريبة اقتطاع إجباري  ػ 4  
  .غلوز للمكلف مناقشتها فيو ، بل ىو مطالب بصورة إجبارية االلتزاـ بكل ما تقره الدولة فيما ؼلص الضريبة 

مبلغ يدفعو ادلػنتػفع إىل الػدولػة أو "     انطالقا من ىذه اخلصائص صلد أف الضريبة زبتلف عن الرسم الذي ىو 
:  يف النقاط التالية " ألي سػلطة عامػة لػقػاء خدمػة معػينة ذات نفع خاص تؤديها الدولة أو السلطة العامة لو 

  يرتبط اإلجبار يف الضريبة بإرادة ادلكلف بينما يف الرسم يرتبط بإرادتو 
.           و برغبتو يف االستفادة من ادلنفعة اخلاضعة للرسم 

  الغرض من الضريبة ىو ربقيق نفع عاـ بينما يف الرسم ربقيق نفع خاص. 
  أساس ربديد الضريبة ىي ادلقدرة التكليفية بينما أساس ربديد الرسم ىو تكلفة إنتاج اخلدمة 

 .حيث يكوف عادة مبلغ الرسم أقل منها أو على أكثر تقدير مساويا ذلا 
 
 
 

 
 مبادئ الضريبة و أهدافها: المطلب الثاني 

أدم سميث   حىت يكوف النظاـ الضرييب نظاما فاعال و قويا البد أف يتضمن ادلبادئ األساسية اليت حددىا 
  دلا ذلذه ادلبادئ من دور مهم يف التوفيق بُت مصلحة الدولة يف احلصوؿ على األمواؿ و مصلحة ادلكلف ،

: يف زبفيف العبء الضرييب ، و تتمثل ىذه ادلبادئ يف 

تتحػقػق العػدالة الضريبية بػمػشاركػة صبيع أفراد الدولة يف ربمل األعباء   : العدالة ـ 1  
                                                           

  .348ص . نفس ادلرجع السابق . حسن عواضة ، عبد الرؤوؼ قطيش  : 1


 الصادر في                            " ثروة األهن "  هي أُن أفكارٍ االقتصاديت ها جاء في كتابَ ) 1790 ـ 1723 (أدم سويث اقتصادي إًجليسي  :  

 .  عي طبيعت و أسباب الثروة 1776      
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العامة ، مػع مػراعػاة تػوزيػع العػبء الضريػيب بػطريػقػة عػادلة بُت ىذه األفراد كٌل  حسب مقدرتو       
. التكليفية 

غلب أف يكوف ادلكلف على دراية تامة بكل ما يتعلق بالضريبة من شروط     : اليقين ـ 2  

: قانونية سواء من حيث        

. ػ الواقعة ادلنشئة للضريبة       

.       ػ معدؿ الضريبة 

.       ػ ادلادة اخلاضعة للضريبة 

.       ػ موعد التحصيل 

.       ػ اإلعفاءات ادلمنوحة 

 . ) يف حالة التأخر أو عدـ الدفع (      ػ اجلزاءات ادلًتتبة 

يػقػر ىػذا الػمػبدأ ضرورة تػالـؤ مػوعػد ربػصيل الضريػبة مع موعد ربقق الوعاء : المالءمة في التحصيل ـ 3  
اخلاضع ذلا حىت ال يكوف ىناؾ نوع من التعػسف يف التكليف بل على العكس مراعاة ظروؼ ادلكلف قدر 

مػثال ال ربػصل إال  ) IBS (اإلمكاف ، و يتحقق ىذا ادلبدأ مع الضرائب الػمػباشرة فالضريبة على أرباح الشركات 
. يف هناية الدورة ادلالية و ربصيلو  بػعد استخراج ػ نتيجة ربح

 الوثائق ادلستعملة ، أجور (تػتػحمػل عػملػيػة تػحصيل الػضرائػب تكالػيػف سلػتلفة : االقتصاد في النفقات ـ 4  
 و يػشػتػرط مػبػدأ االقػتػصاد يف النػفػقػات أف تػكػوف ىذه الػتكالػيف أقػل ما ؽلكن مػن قػيمػة الضرائب )....العماؿ ، 

. الػمحصلػّة و ال يتحػقػق ذلك إال بتوفر جهاز ضرييب كفء و فعاؿ 

تطورت طبيعة الضريبة بتطور األنظمة السياسية و االقتصادية، حيث كانت يف البداية : طبيعة الضريبة و أهدافها 
رلرد جزية يدفعها الرعايا للحاكم بغرض تغطية نفقاتو الشخصية مث سرعاف مػا ظهػرت فػكػرة جػديػدة نػادى بػهػا 

الضريػبػة إذ " و تتمثل فػي أف جـون جاك روسـو و فػرنسيوف كػ أدم سميث و جـون لوك فػالسػفػة إنػجػلػيػز كػ 
 ، و مل تصمد ىذه " تػصيب الػمػلكية الػفردية ، ال ينبغي أف تفرض إال مقابل خدمات تؤديها الدولة لؤلفراد 

: الفكرة لسببُت 

                                                           
  .123ص . هرجع سبق ذكرٍ . عبد الوٌعن فوزي  :  1
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. ال رلاؿ للمقارنة بُت ما يدفعو الفرد كضريبة و اخلدمات اليت يتلقاىا من الدولة : أوال 

األخذ هبذا ادلنطق سيزيد من حجم العػبء الضرييب على الػفقػراء باعتػبارىم األكػثػر استفادة من خدمات : ثانيا 
. الدولة 

و ذلذا يدفع الفرد الضريبة يف ظل النظم الضريبية ادلعاصرة لكونو عنصرا منتميا للدولة من حػق ىػذه األخػَتة 
مطالبػتػو بادلػساىػمة يف تػمويل اخلدمػات الػيت من شأهنا ربقيق الرفاىية و االستقرار للمجتمع ، و من ىذا ادلنطلق 
ظهرت أىداؼ جديدة للضريبة باإلضافة إىل ىدفها ادلايل الذي يتمثل يف أف الضريبة أىم ادلوارد ادلالية اليت تعتمد 

   :عليها الدولة يف سبويل نفقاهتا العامة و ىذه األىداؼ تشمل ادلستويات التالية 

و قػد اخػتػلفػت بػشأنو ادلدرسة التقليدية و ادلدرسة احلديثة ، حيث ترى  : على المستوى االقتصادي ـ 1
الػمدرسة الػتػقػليدية أنو ال ؽلكن للضريبة لعب دور اقتصادي ألف الدولة ال غلب أف تتدخل يف النػشاط االقػتصادي 

و أف الضريبػة ىي أحػد األدوات االقػتصادية اليت تتحكم  فيها الدولة و ذلػذا نادى االقػتصاديوف التقػليػديػوف 
حبياديػة الضريػبػة ، دبعٌت أف ال تتدخل الضريبة يف توجيو نشاط األفراد سواء بدفعهم إىل القياـ بعمل معُت أو 

.     االمتناع عنو 

  أما ادلدرسة احلديثة فػتػرى يف الضريػبة أداة مهػمة يف يػد الػدولة تتدخل بواسطتها لتحقيق أىداؼ اقتصادية تعود 
: بالنفع العاـ على اقتصادىا 

  ػ كدعم اإلنتاج احمللي عػن طريػق تشجيع الصادرات مػن خالؿ الػتخفيضات أو اإلعفاءات اجلمركية و احلّد من 
. االستَتاد برفع الرسـو اجلمركية 

  ػ ترقػيػة االستثمارات بإعفػائها أو زبػفػيض ادلعػدالت ادلػفروضة عػلػيها ، فاالسػتػثمارات اجلديدة مثال معػفاة من 
.  يف السنوات الثالثة األوىل لبداية نشاطها ) IBS (الضريبة على أرباح الشركات 

مػن زبػفػيض   1995  ػ ادلساعلة يف ربقيق توازف اقػتصادي جهػوي وادلثاؿ على ذلك ما أقره قانوف ادلالية لسنة 
 / IRG من % 50 (ضريبػي فػيػما ؼلص الػمػشاريع ادلػنجزة يف واليػات تػمنراست ،إليزي، تندوؼ و أدرار 

IBS سنوات 5 و دلدة ( . 

  ػ زلاربة التضخم عن طريق زيادة معدالت الضريبة اليت تؤدي إىل اطلفاض يف مستوى الدخل و بالتايل اطلفاض 
. الطلب فال يكوف ىناؾ زيادة للعرض النقدي من حجم ادلنتجات

:   تؤدي الضريبة دورا اجتماعيا مهما من خالؿ  :على المستوى االجتماعي ـ 2
                                                           

  .1995الوتضوي لقاًوى الواليت  31/12/1994الوؤرخ في  03 ـ 94 هي األهر 74الوادة  : 1
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 ) IRG (    ػ التػقػليص قػدر اإلمػكاف من حجم الفػوارؽ االجتمػاعػية مثاؿ ذلك الضريػبػة على الدخل اإلصبايل 
حلالة االجتماعية اليت يوجد عليها أصحاب االيت ال تعامػل ذوي األجور ادلتساوية بنفس الطريقة ، و إظلا تراعي 

.  ىذه األجور 

     ػ تػوجيػو االستهالؾ بتخفػيض الضرائػب أو إلغائها فيما ؼلص ادلواد و السلع الضرورية و رفع معدذلا للمواد 
. والسلع األخرى 

      ػ ادلساعلة يف ضباية الصحة العمومية بالػرفػع من قػيػمػة الضرائػب على الػمنتجات ذات االستهالؾ الضار كالتبغ 

    ػ إعادة توزيع الدخل بطريقة عادلة و ذلك بػفرض ضرائب دبعدالت مرتفعة على الدخوؿ العالية للرفع من قيمة 
.  ادلساعدات و النفقات العمومية ادلوجهة لدعم األجور ادلنخفضة 

ؽلكن استعماؿ الضريبة لتحقيق أىداؼ سياسية و لتوضيح ىذه الفكرة نقدـ  : على المستوى السياسي ـ 3
: األمثلة التالية 

  اعتمد ادلستعمر الفرنسي يف حصولو على األراضي اجلزائرية على إثقاؿ الفالحُت بالضرائب 
  تعد الضرائب و الرسـو ادلفروضة على التصدير و االستَتاد أىم وسائل احلرب التجارية القائمة بُت الياباف

 .و الواليات ادلتحدة األمريكية 
  ربقيق اإليديولوجية االشًتاكية يف روسيا مّت باالعتماد على الضرائب اليت استعملت لكسر الطبقة

 . ) الكوالؾ (اإلقطاعية 
 .  أنواع الضرائب:المبحث الثالث

 .الضرائب المباشرة والغير  المباشرة: المطلب األول 

     تفرض الضرائب على الثروة يف النظم ادلالية ادلعاصرة باختيار طريقتُت لتتبع الثروة وعلا الطريقة ادلباشرة والطريقة 
غَت ادلباشرة، وىو يعٍت اخليار بُت الضريبة ادلباشرة والضريبة غَت ادلباشرة، وىذا يعٍت يف الوقت نفسو اخليار بُت 

. نوعُت من ادلوضوعات اليت تفرض عليها الضريبة

     ؽلكن أف نعمد إىل ربديد عناصر ثروة اخلاضع عند منبعها، ونفرض عليها الضريبة ادلباشرة ويف ىذه احلالة 
. نكوف قد فرضنا الضريبة على ذات وجود الثروة ربت يد اخلاضع

     كما ؽلكن أيضا وبدال من تتبع الثروة وىي ربت يد اخلاضع، أف نتبعها يف تداوذلا أو يف استعماذلا، وذلك 
بفرض الضريبة على التصرفات وعلى ادلعامالت إذ تزداد عددا وقيمة بازدياد الثروة، ويشكل فرض الضريبة على 
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تداوؿ الثروة وعلى استعماذلا الطريقة غَت ادلباشرة لتتبع الثروة وؽلكن تسجيل عدة مالحظات على ىاتُت الطريقتُت 
: أعلها

  هتدفاف على تتبع الثروة، أي يف حالة وجودىا أو ربركها، فيما ؼلص الطريقة غَت ادلباشرة نالحظ أف الفن
 .ادلايل يتخذ من تداوؿ الثروة ومن استعماذلا موضوعا للضريبة بصفتها مظهرا خارجيا لوجود الثروة

  أف اخليار بُت الطريقة ادلباشرة وغَت ادلباشرة لتتبع الثروة يعٍت يف الوقت نفسو خيارا بُت نوعُت من ادلوضوعات
 .اليت تفرض عليها الضريبة وعلا وجود الثروة وتداوذلا

  أف كل طريقة من ىاتُت الطريقتُت يف تتبع الثروة تقتضي باإلضافة إىل اختالؼ ادلادة اليت تتخذىا موضوعا
للضريبة عن تلك اليت تتخذىا الطريقة األخرى، إجراءات فنية خاصة زبتلف عن تلك اليت تقتضيها الطريقة 

 .األخرى
: لقد اعتمد الفكر ادلايل على التفرقة بُت الضريبة ادلباشرة والضريبة غَت ادلباشرة على ثالثة معايَت

 :المعيار اإلداري .1
يتخذ بعض علماء ادلالية أسلوب التحصيل كمعيار للتفرقة بُت ىذين النوعُت من الضرائب، فَتوف أف الضريبة 

مباشرة إذا كانت عن طريق جداوؿ امسية تندرج فيها أمساء اخلاضعُت للضريبة ومقدار ادلادة اخلاضعة وادلبلغ 
الواجب ربصيلو وتاريخ االستحقاؽ إذ تعترب غَت مباشرة إذا مل ربصل هبذه الطريقة وإظلا حبدوث وقائع أو تصرفات 

معينة، ومثاؿ ذلك عبور سلع معينة مستوردة على إدارة اجلمارؾ إذ تفرض عليها ىذه السلع ضرائب صبركية، 
ويعاب على ىذا ادلعيار يف التفرقة أنو غَت علمي، وكذلك صلد أنو من ادلفروض أف يراعي اختالؼ يف طبيعة 

وليس من ادلعقوؿ "الضرائب ال يف أساليب ربصيلها ألف ىذه األساليب معرضة للتغيَت إذا اقتضت الظروؼ ذلك 
أف تعترب ضريبة ما من الضرائب ادلباشرة يف وقت معُت مث تصبح من الضرائب غَت ادلباشرة جملرد تغيَت طريقة 

. 4"جبايتها

 :معيار راجعية الضريبة .2
تعٍت راجعية الضريبة ربديد الشخص الذي يتحمل عبء الضريبة بصفة هنائية وىو ما أمساه آدـ مسيث بظاىرة 

. 5استقرار الضريبة

     إذ انو ليس من الضروري أف الذي يتحمل العبء يف النهاية ىو نفسو ادللتـز قانونيا بأدائها وعلى ضوء ىذا 
: ادلدلوؿ تفرؽ اإلدارة بُت شخصُت

                                                           
 .195مسٍت أسعد عبد ادلالك، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .196 مسٍت أسعد عبد ادلالك، مرجع سبق ذكره، ص 5
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 وىو شخص وسط تفرض عليو الضريبة مث ينقلها إىل شخص آخر وذلك بدمج شبنها يف :المكلف القانوني -أ 
 .السلعة ويسمى ىذا بدفع العبء إىل األماـ

 يعترب ىذا الشخص الذي ال يتعامل مع اإلدارة اجلبائية، مكلفا حقيقيا ولكنو يتحمل :المكلف الحقيقي -ب 
عبء الضريبة بصفة هنائية، وعلى ىذا األساس تكوف الضريبة مباشرة إذا كاف الذي يتحملها هنائيا ىو الذي 

يدفعها للخزينة، وتكوف غَت مباشرة إذا كاف الشخص الذي يدفعها يسًتدىا عن طريق عبئها إىل ادلكلف 
احلقيقي أي ادلستهلك النهائي، وىكذا تكوف الضريبة على الدخل مثال ضريبة مباشرة والضريبة على رأس 

 .ادلاؿ ضريبة غَت مباشرة
يؤخذ هبذا ادلعيار إىل حد ما، لكنو يعاب عليو أف نقل العبء الضرييب يتأثر باعتبارات اقتصادية، فقد ػلدث    

إذا كاف الطلب الداخلي على ىذه السلعة كثَت  (عند ادلستورد)واف يبقى شبن السلعة كما كاف فرض الضريبة 
ادلرونة، فيضطر إىل ربمل العبء الضرييب للحفاظ على العمالء وذلك بتخفيض الثمن ويصبح مكلفا حقيقيا كونو 

 .يتحمل الضريبة بصفة هنائية

 :معيار الثبات أو عرضية المادة الخاضعة للضريبة .3
يتفق معظم االقتصاديوف على ىذا ادلعيار ودبقتضاه تكوف الضريبة مباشرة إذا فرضت على مادة تتسم بالثبات أو 

االستقرار النسبيُت كالضريبة العقارية ادلفروضة على ادللكية والضريبة العامة ادلفروضة على اإليرادات وادلفروضة على 
الدخل ، وتعترب الضريبة غَت مباشرة إذا كانت مفروضة على وقائع وتصرفات عرضية غَت متوقعة كإجراءات نقل 

. ادللكية اليت تفًتض عليها الضريبة عند توثيق العقد الناقل ذلا 

     فعلى الرغم من وضوح ىذا ادلعيار إال أف بعض الكتاب يثَتوف التساؤؿ عن حقيقة الضريبة على الًتكات ، 
إذ تعترب ىذه األخَتة ضريبة غَت مباشرة إذا ما فرضت بسعر مرتفع ألهنا تكوف يف احلقيقة مفروضة على الثروة ذاهتا 
ال على واقعة انتقاذلا ، وأيا كاف األمر يف شأف دقة ادلعايَت ادلقًتحة وعدـ كفايتها فإف التقسيم ذاتو مفيد ومرغوب 
فيو ، وىذه الفوائد تقاس من وجهة النظر االقتصادية وادلالية دبدى إسهامها يف التعرؼ على طبيعة الضرائب وأثرىا 
يف احلياة االقتصادية فالضرائب ادلباشرة ىي اليت تقبل بطبيعتها أف تكوف زلال دلراعاة الظروؼ الشخصية للمكلف 

. أما الضرائب غَت ادلباشرة فهي اليت ال ؽلكن معها إعماؿ فكرة شخصية للضريبة أو مراعاة ىذه الظروؼ 

. الضرائب النسبية التصاعدية:    المطلب الثاني 
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     يقصد بالضرائب النسبية تلك الضرائب اليت تفرض على الدخل أو الثورة بنسبة معينة أو بسعر زلدد ويكوف 
الضرائب النسبية ىي اليت "ىذا السعر ثابتا ال يتغَت بتغَت قيمة ما تفرض عليو ، ويعرفها الدكتور عاطف صدقي 

 . 6"يكوف سعرىا ثابتا رغم تغَت ادلادة اخلاضعة ذلا

     إذ تتميز ىذه الضريبة بالسهولة وعدـ التعقد يف تطبيقها ، لكنها تبقى بعيدة عن مبدأ العدالة خاصة يف 
الدوؿ النامية اليت تتميز بالتفاوت الكبَت بُت دخوؿ أفرادىا فأصحاب الدخوؿ الضعيفة ىم أكثر ادلتضررين من 
ىذه الضريبة ، إذ أف العبء النسيب للضريبة يكوف أكرب بالنسبة للمكلف ذي الدخل األقل ويكوف أقل بالنسبة 

. للمكلف ذي الدخل األكرب 

ىي الضريبة : أهنا" مبادئ ادلالية العامة"     أما الضرائب التصاعدية فيعرفها أيضا الدكتور عاطف صدقي يف كتابو 
. اليت يتغَت سعرىا بتغَت قيمة وعائها إي يزداد سعرىا بازدياد ادلادة اخلاضعة ذلا 

     من مزايا ىذه الضريبة ربقيق مبدأ العدالة الضريبية بقدر أكرب من الضريبة النسبية ألف كل مكلف يدفع القدر 
ادلالئم لدخلو على العكس يف الضريبة النسبية ، كما أهنا تراعي االعتبارات االقتصادية واالجتماعية ، أي أف يف 

تطبيق مبدأ تصاعد الضريبة سيقل من حدة الطبقات ادلوجودة يف اجملتمع ويعاب عليها أهنا تقلل من درجة تكوين 
. رأس ماؿ ادلكلف بالقدر ادلوجود يف الضريبة النسبية 

. الضرائب العينية والضرائب الشخصية: المطلب الثالث   

     صلد أنو من اللفظ ادلسماة بو الضرائب العينية أنو ؼلص بالذكر األشياء ادلادية كادلاؿ والضرائب العينية أو 
احلقيقية تنصب على ادلاؿ كوعاء ذلا ودوف اعتبار لشخصية مالكو وىي ذات عنصر اقتصادي بدوف ما تأخذ 

بعُت االعتبار وضعية األفراد اخلاضعُت ذلا ، فالضريبة العقارية وحقوؽ التسجيل ىي ضرائب حقيقية ، ؽلكن لعدة 
 ، وعلى ىذا األساس فهي تعتدؿ 7أشخاص مكلفُت أف يدفعوا نفس الضريبة ادلطبقة على نفس الوعاء الضرييب

  بادلاؿ اخلاضع ذلا دوف الشخص ويتسم ىذا النوع بسهولة تطبيقها وغزارة حصيلتها ألنو يقتصر على ادلاؿ فقط 
مثل ضريبة االستهالؾ حُت تفرض على بعض السلع دوف مراعاة ادلركز ادلايل للمستهلك إضافة إىل الضرائب 

. اجلمركية 

.      يعاب عليها بأهنا تأخذ بنظاـ نسيب واحد فهي قد ال تتحقق ومبدأ العدالة الضريبية إذ أهنا غَت مرنة 
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     أما الضرائب الشخصية فهي تنصب على ادلاؿ أيضا كوعاء للضريبة لكن مع األخذ بعُت االعتبار ظروؼ 
 . 8ادلموؿ الشخصية واالجتماعية واالقتصادية

     وتعد الضرائب الشخصية أكثر مراعاة لقواعد العدالة الضريبية وذلك ألخذىا بعُت االعتبار ظروؼ ادلموؿ 
. الشخصية ، كما أهنا ربد من التفاوت بُت الدخوؿ والثروات وزبفف بالتايل من الصراع الطبقي

 إف الصعوبة اليت دلسناىا يف التمييز بُت الضرائب ادلباشرة : التقسيم االقتصادي للجباية:المبحث الرابع
والضرائب الغَت ادلباشرة ، جعلت علماء ادلاؿ يفضلوف التميز بُت الضرائب باالستناد إىل مطارح الضريبة ، ىذه 

 .ادلطارح ال تعدوا أف تكوف رأس ماؿ ، أو دخل أو نفقة

. الضرائب على الدخل: المطلب األول   

إف مع التطور والتوسع التجاري وانتشار الصناعة ظهرت أنواع جديدة من دخوؿ الثروة ادلنقولة مل تكن تتناوذلا 
الضرائب قدؽلا ، وقد رأت بأف من الضروري ربصل ىذه اإليرادات الغزيرة للخزينة العامة للدولة كما يعد الدخل 

. أفضل مقياس لقدرة األفراد على دفع الضرائب

 :تعريف الدخل.1

 بأنو عبارة عن تيار FISHER     لقد اختلف علم االقتصاد وعلم ادلالية العامة على تعريف الدخل فيعرفو 
عبارة عن القيمة النقدية للسلع " بأنوHICKSمن االشباعات يتدفق خالؿ فًتة زمنية معينة كما يعرفو 

 أما ادلالية العامة فَتجع تعريفها إىل 9واخلدمات اليت ػلصل عليها الفرد من مصدر معُت خالؿ فًتة زمنية معينة
: نظريتُت

    نظرية ادلصدر واليت تعرفو على أنو قوة شرائية نقدية تتدفق بصفة دورية خالؿ فًتة زمنية معينة أما نظرية اإلثراء 
 10فتعرفو بأنو القيمة النقدية للزيادة الصافية دلقدرة الشخص االقتصادية بُت تارؼلُت أو خالؿ مدة زمنية معينة

ىذه الزيادة , وعلى العمـو فيمكن أف نعرؼ الدخل على انو تلك الزيادة يف ذمة ادلموؿ خالؿ فًتة زمنية معينة
. تقدر بالنقود وعند استهالكها ال سبس الثروة األصلية 

: الضريبة على الدخل. 2
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ونستطيع ,تقدر الضريبة على أساس ما ػلققو ادلكلف منها خالؿ فًتة زمنية معينة سواء كانت جهرا أـ سرا     
الضريبة . ضرائب نوعية وضرائب عامة: أف ظليز من خالؿ التعريف السابق للدخل نوعُت من الضريبة على الدخل

 وسبس كل نشاط ؽلارسو ادلكلف على حدى مثل الضريبة على األجور 11النوعية أو الضريبة على فروع الدخل
وادلرتبات ، والضرائب على األرباح ادلهن احلرة ، أما الضرائب العامة فتناوؿ صبيع عناصر دخل ادلكلف على 

( . IRG)اختالؼ أنواعها مثال الضريبة على الدخل اإلصبايل 

. الضرائب على رأس المال: المطلب الثاني   

     نعرؼ رأس ادلاؿ بأنو صبلة األمواؿ العقارية أو ادلنقولة ، وادلمتلكات من طرؼ شخص يف حلظة معينة مهما 
. كانت ، أي سواء كانت لدخل نقدي أو عيٍت أـ خلدمات أـ عاطلة على اإلنتاج

     نفس الضريبة على رأس ادلاؿ اليت سبس صبيع عناصر الثورة ادلكونة للذمة ادلالية للمكلف ونفرؽ يف رلاؿ 
الضريبة على رأس ادلاؿ والضريبة على الثروة ونقصد بالضريبة على رأس : الضريبة على رأس ادلاؿ بُت نوعُت وعلا

ادلاؿ تلك اليت تفرض على رأس ماؿ ادلنتج ، أي ادلستخدـ يف العملية اإلنتاجية بينما نقصد بالضريبة على الثروة 
تلك اليت تفرض على كل ما ؽلتلكو ادلموؿ من األمواؿ العقارية أو ادلنقولة نتطرؽ يف دراستنا ىذه إىل أىم الضرائب 

: اليت تفرض على رأس ادلاؿ وىي ثالثة أنواع

: الضريبة على تملك رأس المال-1

     ىي ضريبة استثنائية أي غَت دورية ، تفوض يف الظروؼ االستثنائية ، ومثل ذلك أوقات احلرب وعادة ما 
تكوف ىذه الضريبة بسعر مرتفع وبالتايل يؤدي الوفاء هبا إىل اقتطاع جزء رأس ادلاؿ لذلك يؤخذ على ىذه الضريبة 

: أهنا

  تؤدي إىل اإلنقاص من ادلقدرة اإلنتاجية .
  أهنا تضعف من ميل األفراد لالدخار ومن ميلهم لالستثمار ، وىذا ألهنا تصيب رأس ادلاؿ أي تصيب مصدر

 .االدخار 
     ففي سبيل تربير ىذه الضريبة االستثنائية على رأس ادلاؿ ؽلكن القوؿ أنو تعترب الزمة لتصفية بعض الطبقات 

. االجتماعية أو للحد من التفاوت بُت الطبقات 

: الضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال-2
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     إذا ربدث يف قيمة رأس ادلاؿ ، سواء كاف يف شكل أمواؿ عقارية أـ يف شكل أمواؿ منقولة وإف كانت غالبا 
ما تفاوض على الزيادة يف قيمة العقار ، وشرط فرض ىذه الضريبة على الزيادة يف قيمة العقار أال تكوف ىذه 

الزيادة راجعة إىل عمل صاحب العقار بل إىل ظروؼ اجملتمع ، ومثلها األعماؿ العامة وزيادة السكاف وادلضاربة 
. على العقارات واحلروب والتنمية االقتصادية 

: الضريبة على التركات-3

     يقصد بالضريبة على الًتكات تلك الضريبة اليت تفرض على انتقاؿ رأس ادلاؿ من ادلورث إىل ادلوصى ذلم ، 
. وانطالقا من ىذا ادلفهـو اعتربت ىذه الضريبة ضريبة مباشرة على ذات الثروة دبناسبة انتقاذلا بالوفاة 

     كما ؽلكن القوؿ بأف الضريبة على الًتكات ، واليت تكوف عادة بسعر مرتفع تضمن اخلزينة العمومية حصيلة 
مالية كبَتة وأف الدولة قد تلجأ إىل فرض الضريبة قبل توزيع الًتكة ، وأف الوارث يسهل عليو وىو يتلقى الًتكة دفع 

. الضريبة منها 

. الضرائب على اإلنفاق: المطلب الثالث   

     ىذا النوع من الضرائب ؽلس الفرد حلظة استعماذلا للثروة من أجل تلبية حاجياتو واحلصوؿ على خدمة معينة 
ويتوقف حجم ىذه الضريبة على حجم االستهالؾ فكلما كانت القدرة الشرائية للفرد أكثر كانت ادلردودية ذلذه 
الضريبة أحسن وأوفر وتسمى الضريبة على اإلنفاؽ أحيانا بالضريبة غَت ادلباشرة كما أف ىذا النوع من الضرائب 

: على اإلنفاؽ يشمل عدة أشكاؿ نذكر منها

: الضريبة المتدرجة.1

     تقـو بإخضاع صبيع ادلراحل اليت ؽلر هبا اإلنتاج دوف سبييز وذلك من مرحلة إعداد السلعة لالستهالؾ النهائي 
. 12إىل مرحلة ذبارة التجزئة

: الضريبة الوحيدة.2

     وتقـو بإخضاع مرحلة واحدة من مراحل اإلنتاج دوف غَتىا من ادلراحل كاستعماؿ الضريبة على اإلنتاج أو 
. الضريبة على االستهالؾ

: الضريبة على القيمة المضافة.3
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     وتعد أكثر الضرائب غزارة يف التحصيل ويقصد بالضريبة على القيمة ادلضافة تلك اليت ال تفرض على القيمة 
 13الكلية لسلعة أو اخلدمة بل على اإلضافات ادلتتالية يف قيمتها

     فهذه الضريبة تسَت على شكل الضريبة ادلتدرجة أي يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج لفرض ضريبة ، غَت أف 
ىذه الضريبة ال سبس إال القيمة ادلضافة واليت ىي الزيادة يف قيمة اإلنتاج اليت ػلصل عليها يف كل مرحلة حبيث أف 
البائع يقـو حبساب الضريبة يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج على رلموع سعر بيع إنتاجو ليؤديها طبعا بعد خصم 

 .مبلغ الضريبة اليت سبق وأف مت توريدىا للخزينة يف ادلراحل السابقة مع تقدمي الوثائق اليت تثبت ذلك 

. الضرائب اجلمركية: المطلب الرابع   

وىي أىم أنواع الضرائب غَت ادلباشرة على " الرسـو اجلمركية"     يطلق على الضرائب اجلمركية ذباوزا اسم 
االستهالؾ ، وتفرض على السلع اليت ذبتاز حدود الدولة دبناسبة استَتادىا أو تصديرىا وقد تفرض الضرائب 
اجلمركية لغايات مالية ، أي للحصوؿ على إيرادات للخزينة أو تفرض يف كثَت من األحياف لغايات اقتصادية 

. هبدؼ ضباية االقتصاد الوطٍت من ادلنافسة األجنبية

     حيث تفرض ىذه الضريبة إما على قيمة السلعة بنسبة مئوية معنية وتكوف عندئذ قيمية، وإما أف تفرض 
. بصورة مبلغ معُت على الوحدة من السلعة وتكوف عندئذ نوعية 

     فلكل من ىذين النوعُت مزايا وعيوبو فالضريبة القيمية سبتاز بادلرونة أين تزداد حصيلتها بازدياد أسعار السلع 
ادلفروضة عليها ىذه الضريبة ، ويؤخذ عليها أهنا معقدة وقد ربتاج إىل نفقات جبائية مرتفعة دلا ؽلكن أف تتطلبو 

. من خرباء لتقدير قيم السلع ادلختلفة

     أما الضرائب النوعية، فتمتاز بسهولة جبايتها، ويؤخذ عليها أهنا قد تتعرض مع العدالة يف الضريبة، ألهنا 
تكوف أكثر ارتفاعا بالنسبة للسلع الرخيصة منها للسلع ادلرتفعة السعر من النوع نفسو ولذلك تعاجل اإلدارة ىذا 
الوضع بتقسيم كل سلعة إىل عدة أصناؼ، يفرض على كل صنف منها ضريبة سلتلفة، كأف تقسم ادلنسوجات 

الصوفية إىل أصناؼ على أساس الوزف، ادلًت مثال،إال أف ذلك يستوجب عندئذ عمليات فنية معقدة تستلـز 
. تكاليف عديدة
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 :خالصة

كوهنا هتتم يف برارلها  باستغالؿ كل ادلوارد , تعترب السياسة الضريبية أحد ادلكونات الفاعلة للسياسة ادلالية   
الضريبية الفعلية و احملتملة  و توجيهها على ضلو يسمح بتحقيق أىداؼ اقتصادية ، سياسية و اجتماعية مع ذبنب 

معتمدة يف ذلك على النظاـ الضرييب الذي ىو رلموعة قواعد قانونية و فنية سبكن من , لآلثار غَت ادلرغوبة 
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االقتطاع الضرييب يف مراحلو ادلتتالية من التشريع إىل الربط و التحصيل من خالؿ الضرائب باعتبارىا أداتو العملية  
بال مقابل خاص تغطي األعباء العامة , هنائي , إجباري , نظرا دلا تتميز بو من خصائص يف كوهنا اقتطاع نقدي 

ادلالئمة يف الدفع و االقتصاد يف , اليقُت , ونظرا أيضا للمبادئ اليت من ادلفروض أهنا تتوفر عليها من العدالة , 
.  النفقات 

و تتعدد أنواع الضرائب استنادا إىل معايَت معينة فمن حيث الواقعة ادلنشئة للضريبة صلد ضريبة على سبلك رأس ادلاؿ  
. ضريبة اإلنتاج و ضريبة االستهالؾ , ضريبة ربقق الدخل 

ومن حيث ادلعدؿ الضرييب ىناؾ الضريبة , ومن حيث الوعاء صلد ضرائب على األشخاص و ضرائب على األمواؿ 
أما من حيث ربمل العبء الضرييب تنقسم الضرائب إىل ضرائب مباشرة تتميز , الثابتة والضريبة التصاعدية 

عدـ العمومية و اإلخالؿ , العدالة و الثبات النسيب يف احلصيلة لكن يعاب عليها البعد عن الوفرة , بالصراحة 
وفرة احلصيلة كما أهنا تعترب إيراد , وضرائب غَت مباشرة ميزهتا السهولة يف التحصيل , دببدأ االقتصاد يف النفقات 

بعدىا عن العدالة كما أهنا ال , لكن يعاب عليها تأثرىا بالظروؼ السياسية و االقتصادية , دائم خلزينة الدولة 
و ذلذا فإف النظاـ الضرييب الفعاؿ . تأخذ بعُت االعتبار مبدأ ادلالءمة يف الدفع و ربصيلها يتطلب مراقبة ادلنتج 

القادر على ربقيق السياسة الضريبية يف مقدمتها التنمية االقتصادية اليت ىي رلموعة أساليب علمية وموضوعية 
 ىو دلك النظاـ الذي غليد اختيار, تستغل كل ادلوارد ادلتاحة لبلوغ التطور االقتصادي و الرفاىية االجتماعية 

الضرائب األكثر فاعلية كما ىو احلاؿ بالنسبة للضريبة التصاعدية بالشػرائح مقػارنة بالضريبة الثابتة ، 

و كذا التوفيق بُت الضرائب ادلتعارضة دبا أف ذلك ىو الذي يتيح ربقيق األىداؼ ادلرجوة كما ىو احلاؿ بالنسبة 
للضرائب ادلباشرة والضرائب غَت ادلباشرة حيث بتصحيح زلاسن إحداعلا لعيوب األخرى ؽلكن للنظاـ الضرييب 

.  ربقيق العدالة والوفرة 
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 دراسة و تحليل المتغيرات االقتصادية المستقلة  المكونة  للضريبة  والمتغير التابع  :األولالمطلب 
 مؤشر االستثمار المحلي  

ادلتمثل يف ادلتغَت التابع او ادلتغَت ادلفسر اي ادلتغَت الذي يتم تفسَته بواسطة االستثمار احمللي نعرب عن 
متغَتات اخرى تسمى بادلتغَتات ادلستقلة او ادلفسرة اي اليت بواسطتها نعمل على اغلاد تفسَت للظاىرة 

، ادلتمثلة يف الضرائب  مداخيل الضريبة ادلراد دراستها و يف حالتنا ضلن نسعى دلعرفة مدى تفسَت مكونات
  X2 ، و الضرائب الغَت ادلباشرة ونرمز ذلا بالرمز X1ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة كمتغَت مستقل نرمز لو بالرمز 

 االستثمار احمللي يف معدالتو يف، ىذه ادلتغَتات تؤثر  X3 و نرمز لو بالرمز األعمالوالرسم على رقم 
 إيرادات اجلبائية باستثناء اإليرادات ادلتمثل يف الضرييببالزيادة و النقصان ، ىذه ادلتغَتات اليت تكون دخل 

األسس تأسيس واعتماد وسائل اجلمارك واجلباية البًتولية فالوعاء الضرييب يقصد بو يف ادلفهوم اجلبائي 
 دراسة ادلتغَتات ادلستقلة ادلتمثلة يف الضرائب ادلباشرة و إنضرائب ورسوم يف تكوين ميزانية الدولة  ، لل

 الشركات و أرباح والضريبة على اإلرتايلاليت حتتوي باخلصوص الضريبة على الدخل  )الرسوم ادلماثلة 
والضرائب غَت ادلباشرة   ( األمالكالرسم على النشاط ادلهٍت والرسم العقاري ورسم التطهَت والضريبة على 

 الرسم على القيمة أيضا ، ويشمل األعمالمبا فيو الرسم على رقم ) األعمالوالضرائب ادلختلفة على 
 ، وهبذا مداخيل الضريبة  تدخل ضمن نطاق أيضامداخيل التسجيل والطابع اليت ىي   أخَتاو  (ادلضافة 
 :  وىي على التوايل X متغَتات مستقلة سوف نرمز ذلا باحلرف  ثالثة أمامنكون 

X1  : الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة
X2   :   الضرائب الغَت مباشرة

  X3   :  الرسم على رقم االعمال مبا فيو الرسم على القيمة ادلضافة
 يف𝒙𝒊ي ادلتغَتات ادلستقلة الثالثة أ مبكوناهتا الضريبة  ايراداتادلغزى من ىذه الدراسة معرفة مدى تأثَت

، وبالتايل كمتغَت تابع مفسر من طرف الكثَت من لالستثمار احملليكمؤشر (yt)باالعتماد على الضرائب 
 .ادلتغَتات السالفة الذكر يف حتليل تأثَت الضرائب على االستثمار احمللي ادلتغَتات االقتصادية ، نعتمد 
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 (الوحدة بالمليون دينار جزائري)  المتغيرات المستقلة و المتغير التابع قيميبين 01الجدول رقم     

 المتغيرات
السنة 

المتغير التابع 
Yt 

المستقلة المتغيرات  

X1 X2 X3 
1995 944 004 2 500 49 200 17 800 98 
1996 028 570 2 200 58 400 25 600 110 
1997 168 780 2 800 76 000 3 400 150 
1998 490 830 2 000 89 300 900 163 
1999 197 238 3 400 96 500 700 184 
2000 513 123 4 600 88 710 270 185 
2001 113 227 4 360 97 600 410 201 
2002 773 522 4 550 99 550 910 210 
2003 321 252 5 150 110 700 700 227 
2004 116 149 6 280 124 750 960 241 
2005 984 561 7 630 155 800 460 278 
2006 843 514 8 217 182 850 300 305 
2007 565 366 9 081 253 900 177 307 
2008 139 077 11 200 296 000 1 200 380 
2009 839 006 10 900 336 000 1 600 466 
2010 399 034 12 600 508 500 1 300 526 
2011 007 481 14 300 608 500 1 800 570 
2012 058 843 15 850 757 000 2 540 615 
2013 568 521 17 000 903 500 1 200 649 
2014 588 731 17 120 866 000 3 330 853 
2015 532 652 17 740 980 000 4 080 989 
 

        المالية للسنوات المعنية من إعداد الطالب ،من قانون: المصدر                           
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 2015-1995 :خالل الفترة الممتدة منالضريبة تطور مداخيل 
 زيادة مداخيل الدولة وبالتايل ارتفاع ادلستوى ادلايل دليزان ادلقبوضات و إىلؤدي الضريبة تن زيادة مداخيل إ

 ناقصة ولكل إيراداتمنو ارتفاع ايرادات ميزانية الدولة و العكس كلما قلت مداخيل الضرائب جاءت 
 وبالتايل كلما ارتفعت مداخيل الدولة الضريبةحالة تأثَت فهناك عالقة طردية بُت مداخيل الدولة و مداخيل 

االقتصادية وىذا يثبت النظرية اليت   و منو دفع عجلة التنمية  احمللي احلكومي على االستثماراإلنفاقزاد 
جاءت بان كلما زاد الدخل زاد االستهالك أو اإلنفاق ويكون مباشر أو غَت مباشر بإضفاء االستثمار 

بنوعيو احمللي و االجنيب ، العام او اخلاص  ادلؤدي لدخل مريح كالدخل احمللي اخلام ادلعد مؤشر اساسي 
وذلذا نسعى للبحث عن وجود عالقة بُت لقياس االستثمار احمللي و بالتايل معرفة معدالت االستثمار  

 و الضرائب بصفة مباشرة وغَت مباشرة  وذلك من خالل اجراء اختبارات و قياسات و االستثمار احمللي
. حتليالت احصائية واقتصادية 

 يبين تطور مداخيل و ايرادات الضرائب و الرسوم وحقوق التسجيل ، خالل الفترة المراد دراستها 04الشكل رقم 
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 الضرائب تزداد سنة أنواع ادلداخيل من أنيتضح  01من خالل ادلنحٌت البياين ادلستخلص من اجلدول رقم 
بداية مع أ بعد سنة وىذا ما يفسر زيادة ادلداخيل العامة للدولة من جهة و ذترة االصالح الضرييب الذي بد

 ادلعطاة األلوانخرى ، فكما نالحظ وحسب أ من جهة 1995 عشرية التسعينات و خاصة منذ سنة 
تزايد بصفة تصاعدية باجتاه عام دلداخيل الرسم على رقم األعمال الذي يأخذ اللون البٍت للمداخيل فا

 اليتل الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة  و كذلك ؽلكن وصف حالة مداخي طردي موجب ،2002
 الرسم على رقم األعمال ، أيضا نالحظ زيادة مداخيل التسجيل و تساير مداخيل األزتر تأخذ اللون  

والطابع ولوهنا يف ادلنحٌت اخضر فاتح ، رغم قلتها و ىذا راجع لكوهنا ترتبط بتأسيس ذو طابع اجتماعي 
رة عن مقدرات ذات مبالغ رمزية مقارنة مبا تقدمو  من خدمات ، و نسب تأسيسها قليلة  اكما أهنا عب

وان اغلب وعائها يصب يف العقار زلدود الدخل و اجتماعي ادلقاربة مبعٌت اجتماعي التأسيس ، فال تعد 
مداخيل التسجيل و الطابع ىدف بقدر ما تعد وسيلة تنظيمية يسعى من خالذلا تغطية نفقات اخلدمات 

 .تؤخذ بعُت االعتبار اما الضرائب الغَت مباشرة فال تقدم مداخيل ضخمة و لكن ادلقدمة ال اكثر ، 
 2005،2004،2003،2002:  يف السنوات التالية ىاالحظنحتسن ادلداخيل بصفة عامة       أن 

 %6,9 %4,7)االستثمار احمللي وىذه الزيادة ادلعتربة مقارنة بالسنوات السابقة تربر زيادة معدالت 
. ( على التوايل 5,1% 5,1%

االستثمار احمللي بلونو األزرق يظهر يف تزايد مضطرد  و معترب  ىذا ما يبُت حتسن االستثمار يف البالد 
 حيث بلغ 2002وزيادة يف االستثمار احمللي و منو ارتفاع معدالت االستثمار، وىو ما نالحظو يف سنة 

 مليار 61,84 حيث وصل الناتج احمللي اخلام  1990 فارتفع سنة 2002اكثر ناتج حىت واىف سنة 
ملياردوالر ،  وىنا و يف ىذه 67,86 اين بلغ 2003 حىت سنة 1991دوالر و تراجع خالل سنوات 

 67,86 ، و وصل الناتج اندك  مبلغ  %6,9السنة بلغ معدل النمو االقتصادي اكرب مقام حيث نازه 
 مليار 57 مليار دوالر اىل 42 تراوح الناتج ما بُت 2002 حىت 1990من سنة ).مليار دوالر 

 اين تراجع قليال بسبب اطلفاض سعر البًتول ، غَت ان 2015وبعدىا بدا يف التزايد حىت سنة .(دوالر
إيرادات الضريبة غطت إىل حد ما العجز ادلايل وعوضت نسبة كبَتة من االيرادات االرتالية للدولة ، اذ 

 ، حت اهنا فاقت ايرادات اجلباية %2بلغت نسبة مشاركة الضريبة يف تأسيس ايرادات ميزانية الدولة 
 . من اجملموع العام دلوارد الدولة  %35البًتولية اليت وصلت اىل حد 
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يبين المنحنى البياني لتطور مداخيل الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة خالل الفترة المعتمدة   05: لشكل رقما
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 Eviews 8 اعتماد برنامج 01 الطالب انطالقا من الجدول رقم إعدادمن :   المصدر 

من خالل ادلنحٌت البياين ىذا يتضح ان ايرادات الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة تزايدت مبالغها بصفة   
 سنة تعديل أمور االستثمار وذترات 1999 سنة  %28 اذ قفزت بنسبة 1995من سنة إبتداءا منتظمة 

، وتقريبا بوتَتة متزايدة وبنسب  (مليون دج 96 400 مليون دج إىل 49 500من  )اإلصالح اجلبائي 
  كان1995 مليون دج ويف سنة 58 200 ، ادلبلغ وصل 1996سنة  )متقاربة و مرتفعة أحيانا 

    %31 فكانت الزيادة بنسبة 1997، أما سنة  (  %17,60 مليون دج أي بزيادة تعادل 49 500 

 و ىذا ما يفسر رجوع  %8,8 نقصت مداخيل الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة  بنسبة 2000   سنة 
 ، بعدىا تزايد 2000 سنة  %2,2 اىل 1999 سنة  %3,2معدل االستثمار يف تلك الفًتة من 

 أين نالحظ ارتفاع الفت لالنتباه  2011 بنسب متقاربة حىت سنة الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلةمداخيل 
 أدى إىل ارتفاع يف معدل 2010 مليون دج سنة 508 600 مليون دج مقابل 608 300مببلغ 

  .  %4,3 إىل  %3,3االستثمار من 
 شهدت زيادات مببالغ مرتفعة جدا و بتساير متعادل 2015 و 2014 ، 2013 ،2012    سنوات 

شلا يعكس نفس السبق النسيب يف معدالت النمو االقتصادي ،  فالزيادات وان اخذ بعُت االعتبار التضخم 
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و حساب القيمة احلالية الصافية اخلاصة بكل سنة صلدىا معتربة وذات فارق اغلايب مؤثر يف النمو 
 .االقتصادي بالزيادة 

 . من خالل ىذا التحليل يتضح اثر ىذه الضرائب يف النمو االقتصادي ، فزيادهتا تضفي زيادة يف النمو 
 .2015 و 1995 يبين تطور الضرائب الغير مباشرة خالل الفترة ما بين 03الشكل رقم  
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 .Eviews 8 باستعمال برنامج 01من اعداد الطالب من الجدول رقم : المصدر 

يف خانتو اخلاصة بالضرائب الغَت مباشرة نالحظ 19من خالل الشكل البياين و معطيات اجلدول رقم 
مداخيل ذات قيم ضعيفة مقارنة مبداخيل الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة و الرسوم على رقم االعمال ، 

 مليون دج ن و مع بداية العشرية 13 000 شهدت مداخيل معتربة قدرت ب 1990حيث سنة 
 تغَتت امور الدخل ذلذا النوع من الضرائب اذ يرتبط النشاط اخلاضع للضرائب 1995السوداء وحىت سنة 

الغَت مباشرة بعدة معطيات و ظروف يتقدمها الوضع االمٍت و على اعتبار ان اساس معظم ىذه الضرائب 
يعود للمشروبات الكحولية و التدخُت فالعزوف الذي شهدتو ىذه االنشطةخالل الفًتة ادلمتدة من 

 اثر وبصورة مباشرة على ايرادات الضرائب الغَت مباشرة شلا اوضح قلتها ، وكما يبُت 1995 اىل 1991
 دعم االستثمار يف 1995ادلنحٌت البياين تصاعد ىذه ادلداخيل و لكن بنسب جد زلتشمة ، خالل سنة 

ىذا اجملال اي فما ؼلص النشاطات ذات الصلة بالوعاء الضرييب اخلاص بالضرائب الغَت مباشرة ، فارتع 
 مليون دج و كان ىذا اكرب مبلغ حتصلو الدولة يف ىذا النوع من الضرائب و خالل 25 400ادلدخول اىل 
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 2003و 1998كل الفًتة ادلدروسة ن مث كما يوضح ادلنحٌت ىبطت ادلداخيل بصورة كبَتة بُت سنيت 
 سارت 2009 اىل 2004وقد تؤل االمور السلبية يف الدخل اىل نفس ما ذكر سابقا ، من سنة 

 اين 2010اإليرادات باجتاه تصاعدي ضئيل ماليا و معتدل نسبيا و بوتَتة متساوية على العموم ، حىت 
ن وبقي يف ارتفاع بنفس النسبة  ( مليون دج 1 500 مليون دج اىل 1 000من  )  %50ارتفع بنسبة 

  .2014 مقارنة بسنة  %25 لكن بزيادة قدرت ب 2015 مليون دج سنة 4 000تقريبا اىل ان بلغ 

 .2015 و 1995 يبين تطور مداخيل الرسم على رقم االعمال خالل الفترة ما بين 04الشكل رقم 
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 . Eviews 8 الطالب من الجدول رقم   باستعمال برنامج إعدادمن 

من خالل ادلنحٌت البياين يتضح ان مداخيل الرسم على رقم االعمال ارتفعت تصاعديا منذ بداية اقرارىا  
 اين ادمج الرسم على القيمة ادلضافة و الذي بفضل ىذا الرسم ارتفع االيراد من ستة 1992خاصة سنة 

 االف مليون دج ، و استمرت الزيادة يف ىذا ادلدخول و بنسب 10 ب حواي 1992 اىل 1991
 اعطت حوايل ضعف ما حصل عليو سنة 1995،اال ان سنة  %15 و %10متفاوتة تًتاوح بُت 

 ، حيث دخل االستثمار يف منح غلتو و ذلك بعد ارساء قوانُت و مراسيم تنظم و تشجع  1994
 شهدت ارتفاع يف إيرادات الرسم على األعمال 2008سنة .االستثمار من خالل منح االمتيازات اجلبائية 

 مليون دج، 200 الف و80مبا فيو الرسم على القيمة ادلضافة الفت لالنتباه حيث زاد ادلدخول مبا يقارب 
 اين 2014 حىت 2009و بعدىا و خالل سنوات .  %25اي بنسبة زيادة عن السنة اليت سبقتها ب 
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 الف 200 مليون دج  مرتفعا بذلك عن ما سبقتها ب حوايل 853 330وصل مبلغ ىذه ادلداخيل 
 و الذي 2015مليون دج و ىو مبلغ مرتفع جدا ، دون اغفال ما قدم من ىذت الرسم كمبلغ سنة 

 . %16 مليون دج و نسبة ارتفاعو عن السنة ادلاضية تعدت 989 080وصل 
بُت قيمة 05   ىذه ادلعطيات و ىذا االرتفاع التصاعدي الذي ابرزه ادلنحٌت البياين من خالل الشكل رقم 

مداخيل الوعاء الضرييب ومكانتها ضمن سَتورة ميزانية الدولة شلا يستوجب االعًتاف هبا كمبالغ فارضة 
نفسها يف االقتصاد الوطٍت ، تستغل يف التنمية االقتصادية و بالتايل مؤثرة بصورة اغلابية يف النمو 

 . االقتصادي 

صياغة وتقدير النموذج   : الثالثلب المط
من خالل دراستنا للنظرية  احمللي راالستثمابعد حتديد ادلتغَتات ادلفسرة او ادلستقلة اليت تؤثر على 

 Eviewsاالقتصادية و ذلك باستعمال تقنية االضلدار اخلطي ادلتعدد معتمدين يف ذلك على برنامج 
 باعتبار اهنا تقدم مقدرات غَت متحيزة و سنتطرق يف ىذا MCOبتطبيق طريقة ادلربعات الصغرى العادية 

، وبعد ذلك تقدير النموذج مث التطرق لدراسة لإلستثمار احمللي ادلطلب اىل صياغة النموذج القياسي 
معنويات معامل ىذا النموذج ، بدراسة معنويات النموذج كل معلمة على حدى و دراسة ادلعنوية الكلية 

. للنموذج 
صياغة النموذج  :اوال 

ىم مراحل بناء النموذج وقبل التعرف على الشكل الرياضي للدالة ادلراد أ تعد صياغة النموذج القياسي من 
دراستها ، نتطرق اىل تفسَت سلتصرات الرموز ادلستعملة كمتغَت تابع و ادلتغَتات ادلستقلة ادلستعملة يف 

 .النموذج

 تفسير المتغيرات (ا

(. Yt)، نرمز لو بالرمز Iاالستثمار احمللي يتمثل يف  : المتغير التابع
: المتغيرات المستقلة 

(. X1) ، نرمز ذلا بالرمز IMDالضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة و ختتصر  .1
 .(X2)، نرمز ذلا بالرمز INDالضرائب الغَت مباشرة ، وختتصر  .2
. (X3 )، نرمز لو بالرمزTCA ، وؼلتصر األعمالالرسم على رقم  .3



  الدراسة القياسية لتأثير الضرائب على االستثمار المحلي                               الفصل الثالث 
 

- 9 - 
 

 :يتمثل الشكل الرياضي في الدالة التالي : الشكل الرياضي للنموذج (ب

I = ƒ (IMD ,IND,TCA  

 االضلدار اخلطي ادلتعدد الذي يساعدنا يف أسلوبمن اجل دراسة ىذه الدالة و تغَتاهتا نقوم باستخدام 
االستثمار  الضرائب على أنواعكل نوع من  تأثَتو مدى  االستثمار تقدير النموذج القياسي اخلاص مبعدل

 .احمللي 

 :الصيغة الرياضية للنموذج المراد دراستو(ت
 I  = βᴏ+β1IMD + β2IND +β3TCA+ut 

  . االستثمار احمللي دتثل :  I  :حيث
t :   دتثل الزمن اي قيمة ادلتغَت يف السنة

IMD :  الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة
IND :   الضرائب غَت ادلباشرة

TCA :  الرسم على رقم االعمال
 βᴏ,β1,β2,β3 :دتثل معلمات النموذج. 

ut : دتثل ادلتغَت العشوائي او حد اخلطأ الذي ينوب عن بعض ادلتغَتات اليت ؽلكن ان تؤثر على معدالت
 .(اجلباية البًتولية مثال)و اليت مل ندرجها يف النموذج النفراد تأثَتىا االستثمار احمللي 

  لتقدير ىذا النموذج MCO نستخدم يف ىذه احلالة طريقة ادلربعات الصغرى :تقدير النموذج  : ثانيا
ساس اهنا تعطي مقدرات خطية غَت متحيزة و بالتايل نستطيع التقرب بقدر االمكان اىل معرفة أعلى 

وبالتاي تعترب طريقة ادلربعات    الضريبةادلعايَت للحكم على جودة ىذه ادلقدرات عموما وجودة مقدرات 
ذلا جودة يف التقدير ظلاذج االضلدار اخلطي الن الصغرى من احسن الطرق لتقدير النماذج اخلطية وذلك 

 .ادلتعدد 

 1:خصائص طريقة المربعات الصغرى العادية (ا

                                                           
 82 ،ص 2015،جامعة مستغاًل، مذكرة ماسًت،قياس أثر بعض المتغيرات اإلقتصادية على البطالة في الجزائر، مصطفى حيمور1
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التحيز ىو الفرق بُت مقدرة ما ووسط توزيعها ، فاذا اختلف ىذا الفرق عن  : خاصية عدم التحيز-1
:   نقول ان ادلقدر متحيز ، ام بالنسبة دلقدرات طريقة ادلربعات الصغرى فهي حتقق ما يلي الصفر

𝐸 𝛽 𝑖 = 𝛽𝑖            , 𝑖 = 0,1,2,……𝑘 

 𝛽𝑖 هي مقدر غير متحيز لـ  𝛽و بالتالي 

 

:  تكون ادلعلمات متسقة اذا حتقق ما يلي  : خاصية االتساق-2
  كلما كرب حجم العينة اقًتبت قيم ادلعامل القدرة من قيم ادلعامل احلقيقية. 
  قيميت التحيز و التباين تقًتبان من الصفر او تسويانو كلما سار واقًتب حجم العينة من ما ال

∞→lim𝑛 :                               :هناية E β  = b         limn→∞ β = β 
   lim
𝑛→∞

𝑣𝑎𝑟 𝛽  = 𝑏       lim
𝑛→∞

𝑣𝑎𝑟 𝛽  = 0 
  و إذا حتقق ىذين الشرطُت نقول أن𝛽  ىو مقدر متسق لــ 𝛽.  
 اقل من تباين اي قيمة مقدرة اخرى نكون امام اقل تباين 𝛽 𝑖عندما يكون تباين: خاصية اصغر تباين-3

 :   أقل من تباين أي قيمة مقدرة أخرى أي 𝛽 𝑖.شلكن للمقدرا  ، مبعٌت 

𝑣𝑎𝑟 𝛽 𝑖 < 𝑣𝑎𝑟 𝛽
𝑖
                       , 𝑖 = 0,1, 2 ,……𝑘  

𝛽ىي القيمة ادلقدرة األخرى لـ  : 𝛽𝑖 :  .حيث
𝑖

 

:  فرضيات نموذج االنحدار الخطي المتعدد (ب
ان ظلوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد الذي يعتمد يف تقديره على طريقة ادلربعات الصغرى يستدعي وجود توفر 

: وتتمثل فيما يلي H يرمز ذلا اثناء القياس ب  الفرضيات
ادلتغَت التابع يكون دالة خطية يف ادلتغَتات ادلستقلة حبيث تكون قيمة واحدة على األقل  :الفرضية االولى

 .من قيم ادلتغَت ادلستقل سلتلفة عن بقية القيم
:القيمة ادلتوقعة أو متوسط القيمة للمتغَت العشوائي تساوي الصفر ، أي  :  الفرضية الثانية  

𝐸 𝑈𝑖 = 0          ,∀𝑖 
 : جتانس تباين األخطاء أو تباين ادلتغَت العشوائي يكون ثابت أي  : الفرضية الثالثة
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𝑣𝑎𝑟 𝑈𝑖 = 𝐸 𝑈𝑖
2 = 𝜎𝑢

2 
: عدم وجود ارتباط ذايت بُت األخطاء أي  : الفرضية الرابعة  

𝑐𝑜𝑣 𝑈𝑖𝑈𝑗  = 𝐸 𝑈𝑖𝑈𝑗  = 0       ,∀ 𝑖 ≠ 𝑗 
: استقالل ادلتغَت العشوائي عن ادلتغَتات ادلستقلة أي :الفرضية الخامسة  

𝑐𝑜𝑣 𝑈𝑖𝑋𝑖 = 𝐸 𝑈𝑖𝑋𝑖 = 0 
, 𝑁 0:ادلتغَت العشوائي موزع توزيع طبيعي  : الفرضية السادسة 𝜎2  ---------𝑈𝑖 

 اليت ذلا دور يف  و ادلتغَتات ادلفسرة ذات العالقة واالستثمار احمللي دخال بيانات ادلتغَت التابع  ادلمثل إبعد 
 حتصلنا على نتائج التقدير للنموذج و ذلك باالعتماد Eviewsباستعمال برنامج تطوير االستثمار احمللي 

 و بيانات Ytباستعمال الرمز االستثمار احمللي  كل من بيانات إدراج الذي مت فيو 01.على اجلدول رقم
،والرسم على القيمة X2، الضرائب غَت ادلباشرةX1ادلتمثلة يف الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلةالضريبة 
  .X3ادلضافة 

 
 النتائج المتحصل عليها كتقدير للنموذج الخطي المتعدد ، بعد ادخال المتغير التابع والمتغيرات 02الجدول رقم 

 .المستقلة السالفة الذكر
 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 05/21/17   Time: 20:06   

Sample: 1995 2015   

Included observations: 21   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 12.38792 4.243442 2.919310 0.0096 

X2 -88.56906 54.21691 -1.633606 0.1207 

X3 5.374409 5.433507 0.989123 0.3365 

C 2882768. 882399.5 3.266965 0.0045 
     
     R-squared 0.942453     Mean dependent var 8547152. 

Adjusted R-squared 0.932297     S.D. dependent var 5487538. 

S.E. of regression 1427844.     Akaike info criterion 31.35087 

Sum squared resid 3.47E+13     Schwarz criterion 31.54983 

Log likelihood -325.1842     Hannan-Quinn criter. 31.39405 

F-statistic 92.80302     Durbin-Watson stat 0.582761 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 
  :من اجلدول نستخلص الصيغة النهائية للنموذج و نكون كما يلي
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 :الصيغة النهائية للنموذج 
 

 
 

𝐘 = 𝟐𝟖𝟖𝟐𝟕𝟔𝟖 + 𝟏𝟐,𝟑𝟖𝟕𝐗𝟏 − 𝟖𝟖,𝟓𝟔𝟗𝐗𝟐 + 𝟓, 𝟑𝟕𝟒𝐗𝟑 
𝒕𝒄:       𝟑,𝟐𝟔𝟔             𝟐,𝟗𝟏𝟗          −𝟏,𝟔𝟑𝟑               𝟎,𝟗𝟖𝟗  
 𝜹𝜷 𝒊

:   𝟖𝟖𝟐𝟑𝟗𝟗,𝟓    𝟒,𝟐𝟒𝟑       𝟓𝟒,𝟐𝟏𝟔         𝟓,𝟒𝟑𝟑   
∑𝜺𝒊

𝟐: 𝟑.𝟒𝟕        𝑹𝟐 =   𝟎.𝟗𝟒𝟐         𝑭𝐜 = 𝟗𝟐.𝟖𝟎𝟑  𝑫𝑾 =   𝟎.𝟓𝟖𝟐           𝒏 =  𝟐𝟏     
 

 02المصدر من اعداد الطالب من الجدول رقم
 :حيث 

𝒀 𝒕 : االستثمار احمللي ادلتغَت التابع و ادلتمثل يف   
:ىي قيم إحصاءة ستودنت احملسوبة للمعامل ادلقدرة ، و حتسب وفق العالقة التالية  :  𝒕𝒄 

𝑡𝑐𝛽 𝑖
=

 𝛽 𝑖   _  𝛽𝑖 

𝛿𝛽 𝑖

         , 𝑖 = 0 , 1 , 2 ,……   

.                                                          اإلضلرافات ادلعيارية للمعامل ادلقدرة  :  𝜹𝜷 𝒊
 

.رلموع مربعات األخطاء  :   ∑𝜺𝒊
𝟐 

.دتثل معامل التحديد  :  𝑹𝟐 
ؽلثل معامل التحديد ادلصحح   :  𝑹𝟐 

.دتثل إحصائية ديربن واتسون تستخدم للكشف عن اإلرتباط الذايت لألخطاء  :  𝑫𝑾 
:دتثل إحصائية فيشر احملسوبة و حتسب وفق العالقة التالية  :  𝑭𝐜 

𝐹𝑐 =
𝑅2

1 −  𝑅2
∗
𝑛 − 𝑚 − 1

𝑚
 

 :حيث 
m :  عدد ادلتغَتات ادلستقلة. 
n :  عدد ادلشاىدات. 
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  :المبحث الثاني

 :الدراسة التحليلية للنموذج المقدر 

 و التحليل االقتصادي لو وحىت اإلحصائي الدراسة التحليلية ذلذا النموذج ادلقدر تتمثل يف التحليل إن
 معرفة صالحية النموذج سوف نقوم بإجراء رلموعة من االختبارات وذلك دلعرفة معنوية النموذج إىلنصل 

 واختباره اإلحصائيةو مدى صالحيتو من منظور منطق النظرية االقتصادية و مدى صالحيتو من الناحية 
. قياسيا 

 : اإلحصائية و االقتصادية للنموذج الدراسة   : األولالمطلب 

 :  اإلحصائي التفسير -أ

:   اختبار المعنوية الفردية للمعالم المقدرة  .1

 ستودنت و ذلك لتقييم معنوية معامل النموذج و نصل اىل تقييم اثر إحصائيةنعتمد يف ىذا االختبار على 
االستثمار  نوع من ىذه الضرائب على أي  ودرجة تأثَتادلتغَتات ادلستقلة على ادلتغَت التابع و نرى مدى 

 احمللي 

.  يوضح معنوية كل معلمة على حدى 03رقم الجدول 

 Prob قيم ادلعامالتادلعامالت ادلقدرات 
 C βᴏالثابت 

𝟐𝟖𝟖𝟐𝟕𝟔𝟖 0.0045 
IMD β1 𝟏𝟐,𝟑𝟖𝟕 0.0096 
IND β2 - 𝟖𝟖,𝟓𝟔𝟗 0.1207 

TCA β3 
𝟓,𝟑𝟕𝟒 0.3365 

 . وجدول ستودنتEviewsباالعتماد على مستخرج  02من الجدول من اعداد الطالب : المصدر 
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وكما سلف الذكر اثناء اجراء االختبارات دلعنويات ادلعامل ادلقدرة نعتمد على احصائية ستودنت احملسوبة 
 :، وذلك باسناد الفرضية التالية %5مع اجملدولة عند مستوى معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽𝑖 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽𝑖 ≠ 0 

:حيث   
.دتثل فرضية العدم و تعٍت ادلعلمة ليس ذلا معنوية إحصائية  :  𝐻0 
𝐻1 :  دتثل الفرضية البديلة و تعٍت ادلعلمة ذلا معنوية إحصائية 

  ـ إختبار معنوية𝜷𝟏:  
𝐻0 ∶  𝛽1 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽1 ≠ 0 

0.05: نالحظ أن 3 من خالل اجلدول رقم -   > 𝑃𝑟𝑜𝑏𝜷𝟏 
 .ذلا معنوية إحصائية 𝜷𝟏 ، و منو 𝐻1 و نقبل 0 و بالتايل نرفض 

  ـ إختبار معنوية𝜷𝟐:  
𝐻0 ∶  𝛽2 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽2 ≠ 0 

0.05 : نالحظ أن 03 من خالل اجلدول رقم -   < 𝑃𝑟𝑜𝑏𝜷𝟐 
 

 .ليس ذلا معنوية إحصائية 𝜷𝟐 ، و منو 1  و نرفض 𝐻0  و بالتايل نقبل
  ـ إختبار معنوية𝜷𝟑:  

𝐻0 ∶  𝛽3 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽3 ≠ 0 
0.05: نالحظ أن 03   من خالل اجلدول رقم  < 𝑃𝑟𝑜𝑏𝜷𝟑 و بالتايل نرفض 𝐻1و نقبل 𝐻0 ، 

 .ليس ذلا معنوية إحصائية  𝜷𝟑و منو 
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 :  ـ إختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج 2
 : ، وفقا للفرضية التالية Fisherإلختبار ادلعنوية اإلرتالية للنموذج يستخدم إختبار

𝐻0: 𝛽0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3    
𝐻1 ∶  ∃𝛽𝑖/𝛽𝑖 ≠ 0 i= 0,1,2,3 

.دتثل فرضية العدم و تعٍت إنعدام العالقة بُت ادلتغَت التابع و ادلتغَتات ادلستقلة  :  𝐻0 
.دتثل الفرضية البديلة و تعٍت يوجد على األقل متغَت مستقل واحد لو تأثَت على ادلتغَت التابع  :  𝐻1 

= 𝟗𝟐.𝟖𝟎𝟑  2من خالل اجلدول  رقم لدينا إحصائية فيشر المحسوبة  𝐹𝑐𝑎𝑙       
 :    ىي كمايلي  % 5 عند مستوى معنوية أما إحصائية فيشر المجدولة

𝐹(3,17)
0,05 =   3,20    = F tab  

𝐹𝑐𝑎𝑙:مبا أن    >   𝐹𝑡𝑎𝑏 و نقبل 0   فإننا نرفض 𝐻1 و بالتايل النموذج لو معنوية كلية . 
 :ب ـ التفسير اإلقتصادي 

 تدل قيمة معامل التحديد ادلتعدد على أن ظلوذج اإلضلدار 𝟎.𝟗𝟒𝟐يساوي 𝑹𝟐         معامل التحديد 
من التغَتات اليت حتدث يف   % 94,2ادلتعدد ادلقًتح ؽلثل العالقة زلل الدراسة دتثيال جيدا ، حيث أن 

تبقى لعوامل غَت مشخصة   % 5,8االستثمار احمللي ىي ناجتة عن التغَتات يف ادلتغَتات ادلستقلة، أما 
 .ؽلثلها ادلتغَت العشوائي 

 موجبة و ىذا يدل على وجود عالقة طردية  x1        إشارة معلمة الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة 
بُت الضرائب ادلباشرة واالستثمار احمللي ، و ىذه النتيجة تتفق مع التوقعات ادلسبقة و منطق النظرية 

 اإلقتصادية  

       إشارة معلمة الضرائب الغَت مباشرة سالبة و ىذا يدل على وجود عالقة عكسية بُت الضرائب الغَت 
 .مباشرة و االستثمار احمللي وىذه النتيجة تتفق مع التوقعات السابقة  

 و كما يسمى الرسم على سلتلف األعمال مبا فيو x3     إشارة موجبة دلعلمة الرسم على رقم االعمال 
الرسم على القيمة ادلضافة و ىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت الرسم على رقم االعمال واالستثمار 

 .احمللي 
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       من خالل الدراسة اإلحصائية و اإلقتصادية للنموذج اخلطي ادلقدر وجدنا أن ادلتغَتات الضرائب 
ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ، الرسم على رقم األعمال ذلم معنويات احصائية ، غَت ان اشارة ادلتغَت وىو 

 ليس ذلا معنوية و بالتايل فإن ادلتغَت 𝜷𝟑 ليس ذلا معنوية وكذا 𝜷𝟐الضرائب الغَت مباشرة سالبة ، و
الضرائب ادلباشرة و ادلتغَت الرسم على رقم األعمال يفسرون و يقيسان التغَتات اليت حتدث يف االستثمار 

  معلمتها ليس ذلا معنوية إحصائية  X 3 و X2احمللي من خالل الدراسة اإلحصائية نالحظ أن إشارة ادلتغَتة 
 .سوف ضلذفها من النموذج 

 :  ادلتمثل يف الضرائب الغَت مباشرة من النموذج و ذلك لألسباب التالية x2حذف ادلتغَت ادلستقل 
 .ليس ذلا معنوية احصائية  (1
اشارهتا سالبة نتيجة  اهنا تنخفض يف حُت ان مداخيل الناتج احمللي ترتفع و العكس ترتفع يف  (2

حُت ان مداخيل الناتج تنخفض،و مبا اننا ال نعتمد عليها يف زلاولة  ابراز االثر االغلايب دلداخيل الوعاء 
 .الضرييب على النمو االقتصادي من خالل مؤشره و ىو الناتج احمللي اخلام ، لذا سوف ضلذفها 

 و بإصدار العالقة و االرتباط بُت ادلتغَتات ادلستقلة كل واحدة مع ادلتغَت SPSSباعتماد برنامج  (3
التابع، نالحظ عدم ارتباط الضرائب الغَت مباشرة  اجليد و ادلقبول مع ادلتغَت التابع  و ادلتمثل يف الناتج 

احمللي اخلام ،عكس عالقة ادلتغَتات  ادلستقلة االخرى الباقية ، و اليت حسب اجلدول التايل تظهر عالقتها 
 .قوية مع ادلتغَت التابع 

  تقدير النموذج بعد حذف المتغيرةX2:  
بعد إزالة ادلتغَتة اليت ليس ذلا معنوية إحصائية و ادلتمثلة يف الضرائب الغَت مباشرة نقوم بتقدير النموذج من 

 :كمايلي Eviewsجديد باستعمال برنامج  
  النتائج المتحصل عليها كتقدير للنموذج الخطي المتعدد الجديد 23الجدول رقم 

. بعد ازالة المتغير المستقل المتمثل في الضرائب الغير مباشرة  

 

Dependent Variable: Yt   

Method: Least Squares   

Date: 04/18/16   Time: 22:33   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1419255. 490770.7 2.891891 0.0085 
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X1 7.074236 3.254889 2.173418 0.0408 

X3 28.55566 6.971375 4.096130 0.0005 

X4 -205.5177 80.84956 -2.541977 0.0186 

     
     R-squared 0.955625     Meandependent var 7102253. 

Adjusted R-squared 0.949573     S.D. dependent var 5764488. 

S.E. of regression 1294466.     Akaike info criterion 31.12573 

Sumsquaredresid 3.69E+13     Schwarz criterion 31.31929 

Log likelihood 400.6345     Hannan-Quinn criter. 31.18147 

F-statistic 157.9233     Durbin-Watson stat 0.851248 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

     

 Eviewsباستعمال برنامج 19المصدر من اعداد الطالب من الجدول رقم 
 :تكتب الصيغة النهائية للنموذج كمايلي 

𝒀 𝒕 =       1419255    + 7,074236𝑋1 +  28,55566𝑋3 −  205.5177X4𝒕𝒄   ∶

   2,891891    2,173418  4,096130 (−2,541977)
𝜹 𝜷 𝒊

:  490770,7    3,254889  6,971375      (80.8495)     ∑𝜺𝒊
𝟐 =

3,690000              𝑹𝟐 = 0,955625             𝑹𝟐 = 0,949573      𝑫𝒘 =
 0,851248                       𝑭𝐜 = 157,9233                  𝒏 = 26 

 

 23المصدر من اعداد الطالب من الجدول رقم 

 :الدراسة اإلحصائية و اإلقتصادية  للنموذج المقدر 
بعد معاجلة مشكلة التعدد اخلطي و تقدير النموذج اجلديد سوف صلري إختبارات دلعرفة مدى صالحية 
. النموذج من الناحية اإلحصائية و اإلقتصادية مث إختباره من الناحية القياسية الستخدامو يف عملية التنبؤ 

: أ ـ التفسير اإلحصائي 
إلجراء ىذا اإلختبار تستخدم إحصائية ستيودنت  وذلك :  ـ إختبار المعنوية الفردية للمعالم المقدرة 1

لتقييم معنوية معامل النموذج ، و من مث تقييم تأثَت ادلتغَتات ادلستقلة على ادلتغَت التابع ، و اجلدول التايل 
:  يوضح معنوية كل معلمة يف النموذج 

جدول يوضح معنوية كل معلمة في النموذج : 24الجدول رقم 
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𝒑𝒓𝒐𝒃 𝑻𝒕𝒂𝒃 𝑻𝒄𝒂𝒍 المقدرات المعامالت 

0.0085 2.0739 2.891891 
𝜷𝟎 الثابت 

0.0408 2.0739 2.173418 
𝜷𝟏 X1 

0.0005 2.0739 4.096130 
𝜷𝟑 X3 

0.0186 2.0739 -2.541977 
𝜷𝟒 X4 

.23.من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم : المصدر   

وكما سلف الذكر اثناء اجراء االختبارات دلعنويات ادلعامل ادلقدرة نعتمد على احصائية ستودنت احملسوبة 
 :، وذلك باسناد الفرضية التالية %5مع اجملدولة عند مستوى معنوية 

 𝐻0 ∶  𝛽𝑖 = 0   

𝐻1 ∶  𝛽𝑖 ≠ 0 

: حيث 
.دتثل فرضية العدم و تعٍت ادلعلمة ليس ذلا معنوية إحصائية  :  𝐻0 
𝐻1 :  دتثل الفرضية البديلة و تعٍت ادلعلمة ذلا معنوية إحصائية 

 

  :𝜷𝟏ـ إختبار معنوية 
𝐻0 ∶  𝛽1 = 0 
𝐻1 ∶  𝛽1 ≠ 0 

>:  نالحظ أن 24   من خالل اجلدول رقم   𝒕𝒄𝒂𝒍 𝒕𝒕𝒂𝒃 و بالتايل نرفض  𝐻0 و نقبل 𝐻1 و ،
ذلا معنوية إحصائية أي الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ذلا اثر على النمو االقتصادي حيث 𝜷𝟏منو 

 .تؤثر يف الناتج احمللي اخلام بالزيادة 
  :𝜷𝟑ـ إختبار معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽3 = 0 
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𝐻1 ∶  𝛽3 ≠ 0 

>:  نالحظ أن 24   من خالل اجلدول رقم   𝒕𝒄𝒂𝒍 𝒕𝒕𝒂𝒃 و بالتايل نرفض 𝐻0 و نقبل 𝐻1 و منو ،
𝜷𝟑 ذلا معنوية إحصائية و بالتايل الرسم على رقم االعمال يشرح النمو االقتصادي عن طريق مؤشره الناتج

 .احمللي اخلام 
  :𝜷𝟒ـ إختبار معنوية 

𝐻0 ∶  𝛽4 = 0 

𝐻1 ∶  𝛽4 ≠ 0 
>:  نالحظ أن 24   من خالل اجلدول رقم   𝒕𝒄𝒂𝒍 𝒕𝒕𝒂𝒃 و بالتايل نرفض 𝐻0 و نقبل 𝐻1 و منو ،

𝜷𝟒 ذلا معنوية إحصائية و بالتايل التسجيل و الطابع لو معنوية احصائية. 
 :  ـ إختبار المعنوية اإلجمالية للنموذج 2

 : ، وفقا للفرضية التالية Fisherإلختبار ادلعنوية اإلرتالية للنموذج يستخدم إختبار

𝐻0: 𝛽0 = 𝛽1 = 𝛽2 

𝐻1 ∶  ∃𝛽𝑖/𝛽𝑖 ≠ 0 i= 0,1,2 
.دتثل فرضية العدم و تعٍت إنعدام العالقة بُت ادلتغَت التابع و ادلتغَتات ادلستقلة  :  𝐻0 
.دتثل الفرضية البديلة و تعٍت يوجد على األقل متغَت مستقل واحد لو تأثَت على ادلتغَت التابع  :  𝐻1 

 
=   2357,9233 من خالل اجلدول رقم لدينا إحصائية فيشر المحسوبة 𝐹𝑐𝑎𝑙        

 :    ىي كمايلي  % 5 عند مستوى معنوية أما إحصائية فيشر المجدولة

𝐹(3 ,22)
0,05 = 3,050 = 𝐹𝑡𝑎𝑏  

>:مبا أن  𝐹𝑐𝑎𝑙       𝐹𝑡𝑎𝑏 فإننا نرفض   𝐻0 و نقبل 𝐻1 و بالتايل يوجد على األقل متغَت مستقل 
 .واحد لو تأثَت على ادلتغَت التابع و منو النموذج لو معنوية إرتالية 
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 ـ اإلضلرافات ادلعيارية دلعلمة احلد الثابت و معلمة حجم السكان النشطُت و الناتج احمللي اإلرتايل ىي 3
 :أصغر من نصف قيمة ادلعامل ادلقدرة حسب النتائج التالية 

𝛿𝛽 1
= 3,255 <

𝛽 1
2

= 3,537 

𝛿𝛽 3
= 6,971 <

𝛽 3
2

= 14,278 

𝛿𝛽 4
= 80,8 <

𝛽 4
2

=  −102,7  

 .ومنو نستنتج أن معامل النموذج ىي مقبولة إحصائيا 

 

 

 

 

 

 

 :ب ـ التفسير اإلقتصادي 
𝑹𝟐 = تدل قيمة معامل التحديد ادلتعدد على أن ظلوذج اإلضلدار ادلتعدد ادلقًتح ؽلثل العالقة  : 0,956

من التغَتات اليت حتدث يف النمو االقتصادي ادلمثل % 95,60زلل الدراسة دتثيال جيدا ، حيث أن 
بالناتج احمللي اخلام  ىي مشروحة من طرف الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة وكدا الرسم على رقم 

 .تبقى لعوامل غَت مشخصة  % 4,40االعمال وايرادات التسجيل و الطابع ، أما ما تبقى ويعادل 
   إشارة معلمة الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة(x1 )  موجبة و ىذا يدل على وجود عالقة

طردية بُت النمو االقتصادي ادلتمثل يف الناتج احمللي اخلام وايرادات الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة  ،  
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و ىذه النتيجة تتفق مع التوقعات ادلسبقة و منطق النظرية اإلقتصادية   ،  حيث أنو إذا تغَت ايراد الضرائب 
 . وحدة7,074:ادلباشرة والرسوم ادلماثلة بوحدة واحدة اي مبليون دج فإن الناتج احمللي اخلام يتغَت ب

  إشارة موجبة دلعلمة الرسم على رقم االعمال او كما يسمى الرسم على االعمال مبا فيو الرسم على
القيمة ادلضافة و الذي يكسب الوعاء الضرييب مبالغ ضخمة جراء ىذا الرسم الذي احدث مع بداية سنة 

 ، النتيجة تتفق مع التوقعات ادلسبقة و TUGPSوTUGP و الذي حل زلل الرسم الوحيد بنوعيو1992
منطق النظرية اإلقتصادية ، حيث إذا تغَتت ايرادات الرسم على رقم االعمال بوحدة واحدة فإن الناتج 

 . وحدة 28,555: احمللي اخلام يتغَت بـ 
  إشارة معلمة مداخيل و ايرادات التسجيل و الطابع موجبة  و ىذا يدل على وجود عالقة بُت النمو

االقتصادي ادلتمثل يف الناتج احمللي اخلام و ادلوارد اخلاصة بالتسجيل و الطابع  ، و ىذه النتيجة تتفق مع 
 205,5:التوقعات ادلسبقة ، حيث إذا تغَت ايراد التسجيل و الطابع  بوحدة واحدة فإن الناتج يتغَت بـ

 .وحدة، وىو مرتبط باشارهتلموازنة التنبؤ بشكل عام 
       من خالل الدراسة اإلحصائية و اإلقتصادية للنموذج اخلطي ادلقدر وجدنا أن ادلتغَتات االقتصادية  

الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ، الرسم على رقم االعمال و التسجيل و الطابع ذلم معنويات احصائية، 
غَت ان اشارة ادلتغَت التسجيل و الطابع سلبية ، و بالتايل فان ادلتغَت الضرائب ادلباشرة و ادلتغَت الرسم على 

عن رقم االعمال علا فقط من يفسران بصفة كبَتة و يقيسان التغَتات اليت حتدث يف النمو االقتصادي 
وكما سلف الذكر فان اشارة التسجيل و الطابع منطقية و طريق الناتج احمللي اخلام يف الفًتة ادلدروسة ، 

 صلد ذلك لربزلة النموذج ليقدم مبالغ و قيم منبا هبا للسنوات القادمة بكل دقة و مقاربة ، كما اننا 
 .النموذج ككل لو معنوية ارتالية 

سوف نقوم باختباره من الناحية فالنموذج يصلح من الناحية االحصائية و االقتصادية ،       مبا ان 
. القياسية دلعرفة مدى انسجامو و تطابقو مع الفرضيات اخلاصة بو 

للكشف عن وجود أو عدم وجود مشكل اإلرتباط الذايت لألخطاء : ـ إختباراإلرتباط الذاتي لألخطاء 1
:  حيث تسمح ىذه اإلحصائية باختبار الفرضية التالية DWنستخدم إختبارديربُت واتسون

𝐻0 ∶  𝜌 = 0 

𝐻1 ∶  𝜌 ≠ 0      𝜌 < 0  𝑜𝑢  𝜌 > 0   
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.دتثل فرضية العدم و تنص على عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء  :  𝐻0 

𝐻1 :  دتثل الفرضية البديلة و تنص على وجود إرتباط ذايت لألخطاء .

 : يتخذ ظلط اإلضلدار الذايت من الدرجة األوىلuو يفًتض يف ىذا اإلختبار أن اإلرتباط الذايت لقيم 

𝑢𝑡 = 𝜌𝑢𝑡−1 + 휀𝑡  

:  مبوجب الصيغة التالية DWو بالتايل حتسب قيمة 

𝑫𝑾 =
∑  휀𝑡 − 휀𝑡−1 

2𝑛
𝑡=2

∑ 휀𝑡
2𝑛

𝑡=1

 

  :DWتحديد مناطق القبول و الرفض إلحصائية   : 07الشكل رقم
 

 إرتباط ذايت سالب

𝜌 < 0 

 

 قـــرار غَت إرتباط ذايت لألخطاءعدم وجود  قـرار غيــر

𝜌 زلســوم =  زلســـوم  0

DW=0,85 

إرتباط ذايت 
 موجب

𝜌 > 0 

 

4 3,174-dl= 2,044-du= 2 1,96du= 0,83 dl=  

 DWمن اعداد الطالب ، شكل : المصدر

 

 ، القيمة االحصائية تقع يف DWمبا ان و حسب النتائج ادلتحصل عليها و باعتماد سلطط و ظلوذج 
ادلنطقة  الغَت حامسة فهذا يعٍت ان قرار وجود ارتباط من الدرجة االوىل غَت زلسوم شلا يفسر امكانية وجود 

ارتباط اكثر من الدرجة االولىى ذلذا ال نستطيع قبول أو رفض الفرضية الصفرية ، و بالتايل نستخدم 
  .Breusch-Pagan-Godfreyإختبار
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  : Breusch-Pagan-Godfreyإختبار
من الدرجة الثانية فأكثر و عندما يكون ادلتغَت التابع ادلبطأ ضمن يصلح ىذا اإلختبار عندما يكون اإلرتباط

 : كمايلي ρادلتغَتات ادلستقلة ، و يكتب النموذج العام الذي ػلتوي اإلرتباط الذايت لألخطاء من الدرجة 
𝑢t = ρ1ut−1 + ρ2ut−2 + ⋯⋯+ ρρut−ρ  

𝑦𝑡    = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + ρ1ut−1 + ρ2ut−2 + ⋯+ ρρut−ρ + εt  

 :و تتلخص فكرة ىذا اإلختبار على وجود عالقة معنوية بُت األخطاء ، و إختبار الفرضية التالية 
𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯⋯ = 𝜌𝜌 = 0 

𝐻1 ∶  ∃𝜌𝑖/𝜌𝑖 ≠ 0 i= 1,2⋯𝜌 

𝐻0 :  دتثل الفرضية الصفرية و تنص على عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء.  
𝐻1 :  دتثل الفرضية البديلة و تنص على وجود إرتباط ذايت لألخطاء. 

 

 

 

 

 

 

 Breusch-Pagan-Godfreyنتائج التقدير ألختبار : 25الجدول رقم 

Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.926158     Prob. F(3,22) 0.4446 

Obs*R-squared 2.915446     Prob. Chi-Square(3) 0.4048 

Scaledexplaned SS 1.760275     Prob. Chi-Square(3) 0.6236 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   
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Date: 04/25/16   Time: 10:41   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4.94E+11 7.15E+11 0.691158 0.4967 

X1 -4088342. 4742738. -0.862022 0.3980 

X3 8215775. 10158074 0.808793 0.4273 

X4 -20698622 1.18E+08 -0.175700 0.8621 

     
     R-squared 0.112133     Meandependent var 1.42E+12 

Adjusted R-squared -0.008940     S.D. dependent var 1.88E+12 

S.E. of regression 1.89E+12     Akaike info criterion 59.50967 

Sumsquaredresid 7.83E+25     Schwarz criterion 59.70322 

Log likelihood -769.6257     Hannan-Quinn criter. 59.56540 

F-statistic 0.926158     Durbin-Watson stat 1.244889 

Prob(F-statistic) 0.444613    

     
 Eviews باستعمال برنامج19من اعداد الطالب ،من الجدول : المصدر      

 :إعتمدنا يف اإلختبار على أن األخطاء من الدرجة الثانية و بالتايل طلترب الفرضية التالية 
𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 = 0 

𝐻1 ∶  ∃𝜌𝑖/𝜌𝑖 ≠ 0 i= 1,2 
:  وفق العالقة التالية 𝑳𝑴حتسب إحصاءة

𝐿𝑀 = 𝑛 .𝑅2 => 𝐿𝑀 = 2,915  
𝝌𝝆 نقارهنا مع إحصائية 

 : اجلدولية التالية 𝟐
𝜒(0,05 ; 3)

2 = 7,815 
𝐿𝑀:  نالحظ أن  > 𝜒(0,05; 3)

 و بالتايل ال يوجد مشكل 𝐻1 و نرفض 𝐻0   و منو نقبل 2
  .(اإلستقاللية ما بُت البواقي  )اإلرتباط الذايت لألخطاء 

 للكشف إذا كان ىناك جتانس أو whiteسيتم إعتمادإختبار وايت : ـ إختبار تجانس تباين األخطاء 2
utعدم جتانس األخطاء،و الذي يعتمد على وجود عالقة بُت مربع البواقي 

 و ادلتغَتات ادلستقلة و يكون 2
 :التقدير وفق الصيغة التالية

𝑢𝑡
2 = β0 + α1𝐼𝑚𝑑𝑡 + β1𝐼𝑚𝑑𝑡

2 + α2𝑇𝑐𝑎𝑡 + β2𝑇𝑐𝑎𝑡 + 𝛼1𝐸𝑛𝑡𝑡 + 𝛽1𝐸𝑛𝑡𝑡
2   + 휀𝑡  

 :ونقوم بإختبار الفرضية التالية 
𝐻0 ∶  β0 = α1 = β1 = α2 = β2 = ⋯ = α𝑘 = βk = 0 



  الدراسة القياسية لتأثير الضرائب على االستثمار المحلي                               الفصل الثالث 
 

- 25 - 
 

. دتثل فرضية العدم و تنص على جتانس تباين األخطاء :  𝐻0 
 :نتائج التقديرالختبار وايت26الجدول رقم 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.588504     Prob. F(9,16) 0.2009 

Obs*R-squared 12.26906     Prob. Chi-Square(9) 0.1986 

Scaledexplined SS 7.407759     Prob. Chi-Square(9) 0.5947 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/25/16   Time: 11:18   

Sample: 1990 2015   

Included observations: 26   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -4.76E+11 1.69E+12 -0.281889 0.7816 

X1^2 -93.59812 95.24626 -0.982696 0.3404 

X1*X3 -273.1199 179.4084 -1.522336 0.1474 

X1*X4 6140.198 3975.336 1.544573 0.1420 

X1 -8028219. 32018810 -0.250734 0.8052 

X3^2 -718.0222 317.0509 -2.264690 0.0378 

X3*X4 23117.44 9004.176 2.567413 0.0207 

X3 -62468363 35716354 -1.749013 0.0994 

X4^2 -195978.8 62945.37 -3.113475 0.0067 

X4 1.06E+09 4.71E+08 2.248260 0.0390 

     
     R-squared 0.471887     Meandependent var 1.42E+12 

Adjusted R-squared 0.174823     S.D. dependent var 1.88E+12 

S.E. of regression 1.71E+12     Akaike info criterion 59.45169 

Sumsquaredresid 4.66E+25     Schwarz criterion 59.93558 

Log likelihood -762.8720     Hannan-Quinn criter. 59.59103 

F-statistic 1.588504     Durbin-Watson stat 1.486246 

Prob(F-statistic) 0.200899    

     
          

 :من خالل اجلدول تكتب الصيغة الرياضية للنموذج كمايلي 

𝒖 𝒕
𝟐 =-4,76-8028212x1-93,60𝑋1

2-62468364x3-718,02𝑋3
2+1,06x4-195978𝑋4

2 

𝑹𝟐 = 0,47                          𝑹
𝟐

= 0,17                 𝒏 = 26 
𝑭𝒄 = 1,5885                            𝒏 .𝑹𝟐 = 12,2690 
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 للكشف عن ثبات التباين سوف نعتمد على إختبار فيشر 

 :إختبار ثبات التباين باستخدام إحصائية فيشر 
𝐻0 ∶  β

0
= α1 = β

1
= α2 = β

2
  فيشر الفرضية التالية ادلعتمدة حلساب اختبار التباين حسب

 :لدينا 
𝐹𝑐 = 1,5885 

:ىي كمايلي  % 5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية   

𝐹(3 ,22)
0,05 = 3,050 

𝐹𝑐𝑎𝑙:نالحظ أن  > 𝐹tab و منو نقبل فرضية العدم   𝐻0 و بالتايل تتحقق الفرضية اليت تنص على جتانس 
 .تباين األخطاء 

و الذي يسمح باختبار jarque-beraسنعتمد على إختبار: ـ إختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء 3
 :الفرضية التالية 

𝐻0 :  اخلطأ العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي 

𝐻1 :  اخلطأ العشوائي ال يتبع التوزيع الطبيعي. 

 

 

  لتوزيع األخطاء العشوائيةjarqueberaإختبار جاك بيرة  : .08الشكل رقم
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Series: Residuals
Sample 1990 2015
Observations 26

Mean       1.27e-09
Median   49693.31
Maximum  2768406.
Minimum -1995003.
Std. Dev.   1214317.
Skewness   0.522101
Kurtosis   2.686580

Jarque-Bera  1.287641
Probability  0.525282

 

 

 Eviews باستعمال برنامج 18من إعداد الطالب من الجدول رقم : المصدر 

𝐽𝐵من خالل النتائج ادلتحصل عليها  نالحظ أن إحصائية جارك بَتا  احملسوبة = 1.287 ∶ ، 
 0.525واإلحتمال ادلرافق ذلا

 بالتايل اخلطأ 𝐻1ونرفض 𝐻0 نقبل  0.05مبا أن اإلحتمال ادلرافق إلحصائية جارك بَتا أكرب من 
 .العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي 

χρواذ نقارن قيمة جارك بَتا مع إحصائية 
 : اجلدولية التالية 2

𝜒(0,05; 3)
2 = 7,815 

<JB:نالحظ أن  𝜒
 0,05 ; 2 
 𝐻1 و نرفض 𝐻0و منو نقبل   (   7,815<1,287.)  2

 .و بالتايل األخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي

 

 

 

 التنبؤ بالناتج المحلي الخام  باستخدام النموذج المقدر : المطلب الثاني 
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لقد إستطعنا من خالل النموذج ادلتحصل عليو من معرفة أىم ادلتغَتات اإلقتصادية ادلؤثرة يف النمو 
االقتصادي  خالل فًتة الدراسة و بعد القيام باختبار النموذج ادلقدر من الناحية اإلحصائية و اإلقتصادية 
مث إختبار مدى حتقق الفرضيات اخلاصة بالنموذج سيتم إستخدام ىذا النموذج القياسي يف التنبؤ مبداخيل 

.    الناتج احمللي اخلام   

 ؽلكن إختبار مدى مقدرة النموذج على التنبؤ باستخدام معيار : ـ إختبار مقدرة النموذج على التنبؤ 1
 :  كما يوضحو الشكل التايل Theilمعامل عدم التساوي لثايل

توضيح إختبار معامل ثايل:09الشكل 

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

YT1F ± 2 S.E.

Forecast: YT1F

Actual: YT1

Forecast sample: 1990 2015

Included observations: 26

Root Mean Squared Error 1190736.

Mean Absolute Error      962514.7

Mean Abs. Percent Error 28.09039

Theil Inequality Coefficient  0.065875

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.011347

     Covariance Proportion  0.988653

 Eviewsباإلعتماد على برنامج 18من إعداد الطالب  من الجدول رقم : المصدر 

من خالل الشكل نالحظ أن النموذج ادلقدر لو مقدرة تنبؤية مقبولة و ىذا من خالل معامل ثايل حيث 
0,065875أنو يقًتب من الصفر = 𝑈𝑡 ما يفسر على أن النموذج لو مقدرة تنبؤية مبداخيا الناتج ،  

 . احمللي االرتايل تكون مقبولة 
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 :  ،  2030 ، 2028 ، 2025 ـ التنبؤ بالنتج المحلي الخام  للسنوات 2

بعد دراسة صالحية النموذج ادلقدر تبُت لنا أن لو مقدرة تنبؤيةبالناتج احمللي اخلام تكون مقبولة و من أجل 
 م ، نقوم بتعويض قيم ادلتغَتات 2015 _ 1990احلصول على القيم ادلقدرة للناتج احمللي اخلام يف الفًتة 

 : ادلستقلة يف النموذج ادلقدر كما ىو مبُت يف اجلدول التايل 

 ''الناتج المحلي الخام''القيم المقدرة لمؤشر النمو االقتصادي : 27الجدول رقم 

 2015------1990خالل الفترة  

 

obs Actual Fitted Residual Residual Plot 
1990  554388.  1584210 -1029822 |      . *   |     .      | 
1991  862132.  1846814 -984682. |      . *   |     .      | 
1992  1074695  1522065 -447370. |      .   * |     .      | 
1993  1189724  1097773  91950.6 |      .     *     .      | 
1994  1487403  1368060  119343. |      .     |*    .      | 
1995  2004994  2946587 -941593. |      . *   |     .      | 
1996  2570028  3221779 -651751. |      .  *  |     .      | 
1997  2780168  4017185 -1237017 |      .*    |     .      | 
1998  2830490  4221819 -1391329 |      *     |     .      | 
1999  3238197  4600953 -1362756 |      *     |     .      | 
2000  4123513  4116077  7435.97 |      .     *     .      | 
2001  4227113  3995665  231448. |      .     |*    .      | 
2002  4522773  4344092  178681. |      .     |*    .      | 
2003  5252321  4795769  456552. |      .     | *   .      | 
2004  6149116  4994655  1154461 |      .     |    *.      | 
2005  7561984  6242273  1319711 |      .     |     *      | 
2006  8514843  7222685  1292158 |      .     |     *      | 
2007  9366565  6901470  2465095 |      .     |     .    * | 
2008  1.1E+07  8308733  2768406 |      .     |     .     *| 
2009  1.0E+07  1.1E+07 -728196. |      .  *  |     .      | 
2010  1.2E+07  1.2E+07 -243086. |      .    *|     .      | 
2011  1.4E+07  1.4E+07  617977. |      .     |  *  .      | 
2012  1.6E+07  1.5E+07  480953. |      .     | *   .      | 
2013  1.8E+07  1.6E+07  1328520 |      .     |     *      | 
2014  1.8E+07  2.0E+07 -1995003 |   *  .     |     .      | 
2015  1.8E+07  1.9E+07 -1500086 |      *     |     .      | 

 

 Eviewsباإلعتماد على برنامج19من إعداد الطالب من الجدول رقم : المصدر 
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         ؽلكن مقارنة القيم الفعلية للناتج احمللي اخلام مع القيم ادلقدرة لو بواسطة النموذج من خالل 
 :ادلنحٌت التايل 

 مقارنة منحنى القيم الفعلية و القيم المقدرة لمداخيل الناتج المحلي الخام:10الشكل رقم

 Eviewsباستعمال برنامج 19من اعداد الطالب من الجدول رقم : المصدر 
     نالحظ من خالل اجلدول و ادلنحٌت أن القيم ادلقدرة باستعمال النموذج ادلتحصل عليو ىي تقارب 

 .القيم الفعلية و ىذا ما يؤكد أن النموذج ادلقدر ؽلثل الظاىرة زلل الدراسة دتثيال جيدا 
 2025 ،2023 ، 2021،  2020، 2018حىت نتمكن من التنبؤ بقيم الناتج احمللي اخلام  للسنوات 

علينا أوال التنبؤ بقيم ادلتغَتات ادلستقلة  حيث سنفًتض أن قيم كل من ادلتغَتات ادلستقلة ستواصل تطورىا 
على نفس النمط وبالتايل نستخدم معادلة اإلجتاه العام أي تطور قيم ادلتغَتات ادلستقلة بداللة الزمن و 

 : حتصلنا على معادلة اإلجتاه العام لكل من SPSSباستعمال برنامج19.إنطالقا من اجلدول رقم
 .الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة 

 . الرسم على رقم االعمال 
 .حقوق التسجيل و الطابع 
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Coefficients:   تقدير معادلة اإلتجاه العام للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة    : 28الجدول رقم 

a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) 68405774-  822,62  8.316-  0,000 

T 34293 0,419 0,862 8,348 0,000 

a. Variable dépendante : impôts directs  

 SPSS باستعمال برنامج 19من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم : المصدر 
  Imd=  -68405774+34293 T:من اجلدول تكتب ادلعادلة كمايلي 

 
Coefficients:  تقدير معادلة اإلتجاه العام للرسم على رقم االعمال   : 29الجدول رقم 

a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) -62498776 517,2500  -12,083 0,000 

T 31363 0,258 0,927 12,142 0,000 

a. Variable dépendante :Taxe sur chiffre d’affaire  

 SPSS باستعمال برنامج 19من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم : المصدر 
 Tca  = -62498776+31363 T:من الجدول تكتب المعادلة كمايلي

 
Coefficients: تقدير معادلة اإلتجاه العام لحقوق التسجيل و الطابع  : 30الجدول رقم 

a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) -4459244 465,520  -9,579 0,000 

T 2239 0,232 0,891 9,630 0,000 

a. Variable dépendante : enregistrement et timbre 

 SPSS باستعمال برنامج 19من إعداد الطالب باإلعتماد على الجدول رقم : المصدر 
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  Ent= -4459244+2239 T:من اجلدول تكتب ادلعادلة كمايلي 
:بعد تعويض السنوات يف معادالت  اإلجتاه العام سنحصل على قيم ادلتغَتات ادلستقلة ادلتنبئ هبا كما يلي   

T  : دتثل السنة ادلعنية. 
 .الوحدة بادلليون دج : القيم تعادل 

 2025حساب التنبؤ مبداخيل الضرائب و الرسوم ادلماثلة لسنة  
Imd(2025) = - 68 405 774 + 34 293 (2025) = 1 037 551  

 2025حساب التنبؤ مبداخيل  الرسم على رقم االعمال  لسنة  
Tca (2025) = -62 498 776 + 31 363(2025) = 1 011 299  

  2025حساب التنبؤ مبداخيل دلداخيل التسجيل و الطابع لسنة 
Ent (2025) = -4 459 244 + 2 239(2025) = 74 731 

 2025حساب التنبؤ مبداخيل الناتج احمللي اخلام لسنة 
1 419 255    + 7,074236 𝑥1 +  28,55566 𝑥3 −  205,5177 𝑥4 

1 419 255    + 7,074236 1 037 551 +  28,55566 1 011 299 −

 205,5177(74 731) =   
1 419 255 + 7 339 881 + 28 878 310 – 15 358 543 = 22 278 903 

 
 2028حساب التنبؤ مبداخيل الضرائب و الرسوم ادلماثلة لسنة  

Imd(2028) = - 68 405 774 + 34 293 (2028) = 1 140 430  
 2028حساب التنبؤ مبداخيل  الرسم على رقم االعمال  لسنة  

Tca (2028) = -62 498 776 + 31 363(2028) =  1 105 388  
  2028حساب التنبؤ مبداخيل دلداخيل التسجيل و الطابع لسنة 

Ent (2028) = -4 459 244 + 2 239(2028) = 81 448 
 2028حساب التنبؤ مبداخيل الناتج احمللي اخلام لسنة 

1 419 255    + 7,074236 𝑥1 +  28,55566 𝑥𝟑 +  2.055177 𝑥4 
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1 419 255    + 7,074236 1140430 +  28,55566 1 105 388 +

 205,5177(81 448)= 24 313 004 

 2030حساب التنبؤ مبداخيل الضرائب و الرسوم ادلماثلة لسنة  
Imd(2030) = - 68 405 774 + 34 293 (2030) =  1 209 016  

 2028حساب التنبؤ مبداخيل  الرسم على رقم االعمال  لسنة  
Tca (2030) = -62 498 776 + 31 363(2030) =1 168 114   

  2028حساب التنبؤ مبداخيل دلداخيل التسجيل و الطابع لسنة 
Ent (2030) = -4 459 244 + 2 239(2030) = 85 926 

 2030حساب التنبؤ مبداخيل الناتج احمللي اخلام لسنة 
1 419 255    + 7,074236 𝑥1 +  28,55566 𝑥3 +  2.055177 𝑥4 

 
1 419 255    + 7,074236 1 209 016  +  28,55566(1 168 114) +

 205,5177(85 926)= 25 669 072 
نتائج التنبؤ بقيم المتغيرات المستقلة: 31الجدول رقم  

 القيمة بالمليون دج 
 االالمتغيرات السنوات 2025 2028 2030

1 209 016 1 140 430 1 037 551 Imd 

1 168 114 1 105 388 1 011 299 Tca 

    

من إعداد الطالب: لمصدر ا  

   بعد القيام بالتنبؤ بقيم ادلتغَتات ادلستقلة  ،  وبعملية التعويض سنقوم حبساب التنبؤ للناتج احمللي اخلام 
 .2030 ,2028 , 2025, للسنوات ادلقًتحة و االتية مستقبال، ىي  

 :حيث تظهر النتائج كما ىو مبُت يف اجلدول التايل 
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الخاتمة   

 تأثري الضريبة على االستثمار والعالقة اليت تربطهما وىذا باستخدام الطرق  إىلاملوضوعتعرضنا من خالل ىذا 
واألساليب الكمية ومناىج االقتصاد القياسي هبدف التوصل إىل أىم املتغريات املالية اليت تؤثر على معدالت 

  حيث تطرقنا إىل   بإستخدام دراسة قياسية ،2015-1995االستثمار احمللي يف اجلزائر خالل فرتة مابني 
وكذا دراسة حتليلية للضرائب   و السياسات اليت تبنها اجلزائر من اجل تطويره وحتقيق تنمية إقتصادية ،االستثمار

بعض لسردنا مث تطرقنا على دراسة قياسية لبعض املتغريات املالية اليت تؤثر على االستثمار احمللي ، حيث مت 
على املستوى احمللى أو على املستوى األجنيب ، لغرض جلب االستثمارات  التحفيزات اليت يستفيد منها املستثمر 

 .وبالتايل العمل على زيادة املر دودية االقتصادية العامة 

 أن الدولة تسعى جاىدة إىل مد يد العون إىل املستثمرين عن طريق التشريعات جند  املوضوعومن خالل ىذا
. الضريبية املتاحة هلم 

إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار كان من بني أىم مظاىر سعي الدولة جللب االستثمارات إضافة   كما أن 
ر االقتصادي ي لبناء قاعدة إقتصادية متينة تسري باجلزائر إىل التحر ال بديل منوإىل القوانني املتتالية ، وىو األمر

الذي حيقق انتقاال نوعيا القتصاد السوق خاصة يف ىذه املرحلة احلساسة اليت دتر هبا اجلزائر واليت تسعى من 
. خالهلا بكل جدية للوصول إىل تنمية إقتصادية شاملة 

لكن اإلصالحات املتتالية لنظام اجلبائي اجلزائري تربر عدم استقراره وعجزه يف الوصول إىل األىداف العامة للدولة 
   : املوضوعومن أىم النتائج املستخلصة من ىذا .على مجيع األصعدة 

التسهيالت الضريبة املمنوحة من طرف املشرع اجلبائي وإن كانت ختدم االستثمار كمرحلة أولية لدخول السوق  
. الدول املتطورة يف حالة مقارنتها مع معظم  تزال بعيدة الالعاملية ، إال أهنا 

 كل اجملهودات اليت بذلتها الدولة يف سياساهتا االستثمارية املتعاقبة إال أهنا ما تزال بعيدة كل البعد عن  منرغمبال
  وحتقيق التنمية املستدامة وىذا حسب الربنامج املسطر للحكومة حتت رعاية فخامة رئيس اجلمهورية عبدتطلعاهتا

 .     العزيز بوتفليقة  
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