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 ------- -   بسم ميحرلا نمحرلا هللا ------- -  

 

انزي أكٍ نّ كم انرقذٌش ٔ  انًششف ٔاخص تانشكش ألسراري  

ٌذخش أي جٓذ فً يذ ٌذ انعٌٕ االحرشاو ٔ اإلعجاب ٔ انزي نى  

  

ال أَسى أٌ اشكش األسرارج َسًٍ فاطًح عهى دعًٓا ٔ  كًا

 َصائحٓا انقًٍح فً سثٍم إثشاء ْزا انعًم.

 إنى كم يٕظفً يذٌشٌح انضشائة نٕالٌح يسرغاَى

  

ٔ فً األخٍش ال ٌفٕذُا أٌ َرقذو تأسًى 

يعاًَ انشكش نكم يٍ قذو نُا ٌذ انًساعذج 

 يٍ قشٌة أٔ تعٍذ تكهًح طٍثح أٔ سؤال عُا.

 

 

 

  

 

 

 ادج تٍ دسفـــــق

 

 



 

 

تسى هللا ٔ انصالج ٔ انسالو عهى خٍش خهق هللا       

سٍذَا دمحم خاذى انشسم ٔ األَثٍاء ٔ عهى أْهّ ٔ 

أصحاتّ ٔ يٍ ٔاالِ ٔ ساس عهى خطاِ إنى ٌٕو 

  :َهقاِ ٔ تعذ

 

  :أذقذو تئْذاء ْزا انعًم انًرٕاضع إنى     

ذحد طٍاخ يٍ أعزًْا هللا تضى اسًًٓا السًّ ٔ 

كراتّ انًجٍذ انزٌٍ ذعثٕا نُشذاح ٔ سٓشٔا نُُاو, أال ٔ 

 ًْا انٕانذٌٍ أسضاًْا هللا عُا.

 ٔاتُرً يشٌى انثرٕل إنى انزٔجح انكشًٌح 

 . ا هللاًحفظٓ

 جًٍع إخٕذً ٔأخٕاذً.إنى   

 إنى كم األصذقاء ٔ األصحاب. 

 إنى كم انزيالء انطهثح فً انذساسح . 

 

ٌُشذ  صًد ٔأْذٌّ إنى كم يٍ ٌعاًَ فً  كًا           

 .نٓزا انٕطٍ انعزٌز انخٍش ٔ انسالو

 

 

 

 

 ادج تٍ دسفـــــق
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 الخاثمـــــــــــــة:

 

بت بشكل عام و جم الخعسض مً خالل هره الدزاطت ئلى  بي الظُاطت الجبائُتالظٍس  مً خُث إلاصالح الظٍس

املىزد ألاطاس ي  خُث ٌعخبر هرا الاخير جللباث أطعاز البترولبجمُع مساخله في الجصائس وجطسكىا كرلك الى 

عُت  .لالكخصادًاث الَس

عُتوباعخباز الجصائس دولت  للخصدي لالشماث البترولُت، وهرا مً خالل املالئمت  الظُاطاثوحب عليها اهتهاج  َز

بُت والجمسكُت التي اللىاهين والخىظُماث و الخدابيرمخخلف  البترولُت في الخعامل مع ألاشماث مسوهت  جظمً  الظٍس

جاد البدائل وجسشُد الىفلاث الجبائُت التي اهخهجذ لم جكً كافُت ملىاحهت  و الخدابير الظُاطاثهره كل  لكً ٍو

  الصدمت

 

 الفرضيات: اخحبار 

 ًلي: كما املعخمدة في البدث الفسطُاث اخخباز هخائج كاهذ للد

 بت أداة مً أدواث الخأزير في الظُاطت املالُت  .في شكل طُاطت حبائُت حعخبر الظٍس

  بُتلل  .خصادي جأزير في املجال الاك صالخاث الظٍس

 .عي ال ًىحد جأزير ملمىض وواضح للظُاطت املالُت في ازض الىاكع  في الاكخصاد الَس

 

 الدراسة: هحائج

 بُت الشالذ حعد مسجفعت وظبُا خظ  .ب ما جىصلىا الُه  مً خالل البدثبعع املعدالث الظٍس

 بي. في و سغساث وحىد هلائص بي أدي ئلى وحىد التهسب والغش الظٍس  الىظام الظٍس

 .ت املظخمسة بي بظبب الخعدًالث الظىٍى  عدم اطخلساز الىظام الظٍس

 عاث  طعف في مجال السكابت وجىفُر اللىاهين و الدشَس

 .ت  ال جىحد هظسة اطتراجُجُت بعُدة املدي في اعداد كىاهين املالُت الظىٍى

 

 البحث: ثوصيات

 جلدًم الاكتراخاث الخالُت: م ما طبم ًمكًوف

 وأن املظخجداث هره عً الىاشئت الخددًاث مع للخعامل ا اطخعداد أكثرا جكىن  أن الظلطاث على ًيبغي 

 أكثر مظاز على العامت مالُتها وطع في ٌظاعد الىمى الاكخصادي، بما همىذج صُاغت ئعادة على حعمل

  ألاحُال  بين العدالت وطمان املخىطط املدي في املالُت( اطخدامتها طمان أخسي  بعبازة )أو زباجا

 ع هظم مً الخسوج مً البد ع هدى الخىحه و الخللُدي الَس  .إلاهخاحُت وشٍادة الاكخصادي الخىَى

ادة  في هىبل حائصة على الحائص حعبير خد على الاكخصادًت املشاكل كل على اللظاء مفخاح هي  إلاهخاحُت معدالث ٍش

 أن كيف لنا و الفرد إهحاج يسير هحو أي على هو اليوم املهم ألامر...” ًلىل  الري "بساطكىث ادوازد "الاكخصاد







 الدول  بين الفرق  ثخلق التي وهي الدخل، رفع في جساعد التي هي ...املشاكل لكل الحل هي ...باإلهحاحية هدفع

 فيها ألافراد معيشة ومسحوى 

 

 : أهمها  الاكخصادي الخىىع لخدلُم ملىماث عدة على الجصائس جخىافس امليشىد الخدىل  هرا ئهجاح طبُل وفي

  ...السحال و املُاه و والغاش، الىفط غير مً ألاولُت املىازد و للصزاعت الصالحت ألازاض ي

 

 كما ال بد كرلك مً بعع الاحساءاث الخىظُمُت والخلىُت مشل:

 بي املفسوض على املإطظاث وخاصت معدالث الظسائب الظعي هدى جخفُف على  املطبلت الظغط الظٍس

 املإطظاث إلاهخاحُت.

 بت على ألازباح التي ٌعاد اطدشمازها الغاء وذلك لكىهه عامل مدفص للمإطظاث على ئعادة  معدل الظٍس

 اطدشماز ألازباح املحللت.

 ُب ت واللائمين عليها، وذلك لخِظير وجبظُط إلاحساءاث العمل على السفع مً الفعالُت الخلىُت للدازة الظٍس

ت.  إلاداٍز

 بي  جىفُره وجفعُل الشلافت الجبائُت جبظُط كاهىن الظسائب وئحساءاث  .بيشس الىعي الظٍس

 

 آفاق البحث:

الظُاطت الجبائُت في ظل جللباث   بمىطىع الصلت ذاث امللترخاث و الدزاطت ئليها جىصلذ التي الىخائج عسض بعد

 :طخلبلُتر بدى   مدل جكىن ًجب ان  هفظه املىطىع خىل  حدًدة حظاؤالثبسشث البترول  اطعاز

 ت  الاطاض الري جبنى علُه في اعداد كىاهين املالُت الظىٍى

 بي سها ملكافدت الغش الظٍس  السكاًت الجبائُت وطبل جطٍى

  افاق حظعير البترول بظلت مً العمالث 

 .الطاكت املخجددة وا فاكها كبدًل للطاكت الاخفىزٍت 

 .الخكخالث الدولُت والعمل الاكلُمي املىخد لللخصدي الاشماث 

 .صىدوق طبط الاًساداث و الجهت املظإولت على مساكبخه 

 

 

 
 .ه الدراسةهذ إمتامد هللا تعاىل على توفيقه يل يف محأ ،يف األخري

 



 

 أ
 

 

 

 مقــــدمـــــــة عــــامة:

بخصىص مىطىع جذخل الذولت في الحُاة الاكخصادًت، و ًخم الخمُيز  آلخشًضداد الىلاػ العالمي خذة مً ًىم       

، فهزا الخذخل اإلاباؼش مً خالٌ أوؽؼت الحيىمت الاكخصادعادة بين عذة أهىاع مً جذخالث الحيىماث في 

و هزا الخذخل ػير اإلاباؼش مً خالٌ أدواث العُاظت الىلذًت و اإلاالُت طمً ئػاس  الاظتهالهُتؤلاهخاحُت و 

ياليلُت ف الاكخصادًتالعُاظت  بمخخلف أؼيالها، حعذ مظهشا مً مظاهش جذخل الذولت في  الاكخصادًتالعُاظت  

.   الاكخصاد  

وهظشا للخؼىساث التي ٌؽهذها املحُؽ الاكخصادي على اإلاعخىي الذولي، و في ظل الخؼيراث الاكخصادًت التي  

اث للعُاظت اإلاالُت،  ً هظٍش مّعذ اإلاعخىي الىلي لالكخصادًاث العاإلاُت وخاصت الىامُت، ظهشث فىشة جيٍى

بذأ الحظىس الفعلي للذولت ودوسها في اخخصذ في ئًجاد أظالُب ملخخلف همارج الىمى الاكخصادي اهؼالكا مً م

اظخلشاس اللىاهين و اللشاساث اإلاىظمت لليؽاغ الاكخصادي و ؤلاػاس العام للعُاظت الاكخصادًت الذولُت، وهزا ما 

اث جشي أن  اث الىمى الذاخلي، هزه الىظٍش لخصش خالُا الترهيز على هظٍش هلصذ به )الاظخلشاس الاكخصادي( ، ٍو

ل مدذدة مً ػشف العُاظت العمىمُت وبعع العىاصش ألاخشي فأصبدذ بزلً وعبت الىمى على اإلا ذي الؼٍى

ت جدخل مياها باسصا في مجمل الذساظاث الاكخصادًت،   الذساظاث الىظٍش

عُت التي حعخمذ على البتروٌ همىسد أظاس يو باإلالابل     في مىاصهاتها العامت ًيىن اكخصادها  فان الاكخصادًاث الَش

ت وخعاظُاجه ججاه أي مخؼير اكخصادي وان.خاصت في خالت عذم اظخلشاس ظىق الىفؽ العالمي ًخميز بالهؽاؼ

عُت والخللباث الاكخصادًت و العلذ الحالي  لذا ؼهذ . الجُىظُاظُت التي جإزش مباؼشة على اكخصادًاث الذٌو الَش

ادة معذالث الىمى  عت الىؼاق في معظم هذه البلذانئصالخاث واظ و ئخذار جىاصن في  كخصاديالاتهذف ئلى ٍص

 ق العام والشفع مً اإلاىاسد الجبائُتورلً مً خالٌ جشؼُذ ؤلاهفا ميزاهُتها العمىمُت وهزا في ميزان مذفىعاتها

وحشجُع الصادساث ومداولت حزب الاظدثماساث ألاحىبُت وهزا ئوعاػ دوس اللؼاع الخاص في الخىمُت الىػىُت، 

ى رلً مداولت جثبُؽ الاظتهالن مً خالٌ ئلؼاء الذعم على العلع الؼزائُت ومداولت ئصالح اللؼاع العام طف ئل

وسفع الظشائب على الاظتهالن، وهى ألامش الزي ًمىىىا مً مالخظت الذوس الىبير الزي أصبدذ جلىم به الذولت في 

به العُاظت الاكخصاد مً أحل جدلُم أهذاف العُاظت الاكخصادًت اليلُت ، ومً هىا اظخخالص الذوس الزي جلع

اإلاالُت، فهي حعذ وسكت هامت في ًذ الذولت جمىنها مً الخأزير على اإلاخؼيراث الاكخصادًت اليلُت هما جمىنها مً 

 اظتهذاف معذٌ الىمى الاكخصادي.
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ًظفي عليها باإلطافت ئلى البعذ اإلاالي بعذا اكخصادًا واحخماعُا ًجعل منها أداة جإزش  للجباًتئن الخصىس الحذًث 

لعلىن الاظتهالوي والادخاسي للعائالث، هما ًمىً اظخخذامها مً أحل الشفع مً جىافعُت اإلاإظعاث على ا

الىػىُت، طف ئلى رلً ًمىنها جصحُذ ئخفاكاث العىق الىاججت عً هلص جخصُص اإلاىاسد وظىء في جىصَع 

هما أداجان جمىىان مً سظم وحعل الاهفاكُت و الجبائُتاإلاذاخُل ، ومً هىا وحب على الذولت الاهخمام بعُاظتها 

 خؼؽ الخىمُت الىػىُت بهذف ئوعاػ الاكخصاد الىػني والشفع مً معذالث همىه. 

ع مىاسدها والجضائش بذوسها مثلها مثل بلُت الذٌو حععى ئلى الشفع مً معذالث همى اكخصادها  خصىصا مً وجىَى

، وألحل رلً عشف الاكخصاد الجضائشي جللباث وعذم اظخلشاس أظعاس البتروٌ في العىق العالميأحل مىاحهت 

 ئصالخاث عمُلت ؼملذ حمُع اإلاُادًً العُاظُت والثلافُت والاحخماعُت والاكخصادًت خصىصا.

وان ػشفا مهما في عملُت ؤلاصالح مً أحل عصشهخه وحعله ًىاهب الخؼىساث الحذًثت التي  الجبائيهما أن الىظام 

ا ئلى اكخصاد العىق.  ٌؽهذها الاكخصاد الىػني وجمىُىه مً معاًشة الاهخلاٌ مً اكخصاد مخؼؽ مشهٍض

جلذم رهشه جبرص لىا ؤلاؼيالُت الخالُت:ا وعلى طىء م  

 إلاشكـــــــاليـــــــة:  

؟في ظل ثقلبات أسعار البترولالسياسة الجبائية  هو دور  ما           

 وبهذف معالجت هزه ؤلاؼيالُت كمىا بصُاػت ألاظئلت الفشعُت الخالُت:

بت هي هظشة أهم اإلاذاسط  ما - ؟ الاكخصادًت خٌى الظٍش  

؟ما هي اهىاع الظشائب و ما ػبُعتها وما مذي هجاعتها في جمُل اإلايزاهُت العامت -  

بي الجضائشي  - ؟ما هي أهم ؤلاصالخاث التي ػشأث على الىظام الظٍش  

؟ما مذي هجاعت هزه ؤلاصالخاث باإلالاسهت مع الؼمىخاث-  

هُف جؼىس كؼاع املحشوكاث في الجضائش؟ -  

هُف وان جأزير ألاصماث البترولُت على الاكخصاد الجضائشي؟  -  

وما ظبب جللباتها ؟هُف جخأزش أظعاس البتروٌ باإلاخؼيراث الخاسحُت  -  

عيما مذي جأزير جللباث أظعاس البتروٌ على اإلا -  ؟ ىاصهت العامت لالكخصاد الَش  
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ما ظبب صذمت انهُاس أظعاس البتروٌ ألاخيرة؟ -  

ما مذي جأزير هزه الصذمت على الجضائش واكخصادها؟  -  

؟الاكخصادًت خاصت البترولُت منهاالعُاظت الجبائُت في الخصذي لألصماث معاهمت مذي فعالُت و ما  -  

؟ خاسج كؼاع املحشوكاث هل ًمىً للعُاظت الجبائُت أن حعاهم في الىمى الاكخصادي-  

ظام الجبائي  الجضائشي وظُاظاجه على الخصذي للخذاعُاث الاكخصادًت الخؼيرة الىاججت عً مذي كذسة الى ما -

 جللباث أظعاس البتروٌ؟

 الفرضيات:

لإلؼيالُت الشئِعُت ولألظئلت الفشعُت ظىخخبر مذي صحت الفشطُاث الخالُت:في ئػاس معالجخىا   

الىظام الجبائي بالشػم مً ئصالخه ماصاٌ ًفخلذ ئلى هثير مً ملىماث الىفاءة والفعالُت ، مما ًفلذ العُاظت -

في مىاحهت الاصماث.ها الجبائُت فعالُت  

جبائُت وجشؼُذ ؤلاهفاق العام مً أحل اظتهذاف معذٌ تهذف بشامج ؤلاصالح  الهُىلي ئلى عصشهت العُاظت ال-

    . ألاصماثومىاحهت  الىمى الاكخصادي

باليعبت لالكخصاد الجضائشي، بعبب خصىصُاث هزا ألاخير باعخباسه  مىً ئعؼاء بعذ همي لهذه الظاهشةال ً-

عُا ٌعخمذ على أظعاس البتروٌ.  اكخصادا َس

ادة ول مً الظشائب  - ادة في ؤلاهخاج.لِغ بالظشوسة ٍص  والىفلاث العمىمُت ًإدي ئلى ٍص

 :أسباب اختيار املوضوع

ت في الجضائش مً عذة   ًشحع اخخُاسها إلاىطىع البدث ئلى مالخظاجىا و جأمالجىا بخصىص اإلاعيرة الخىمٍى

 مجاالث، ئلى حاهب خذازت الاهخمام بهزا اإلاىطىع في خالت الجضائش.

 هما ًلي:  ًمىً أن هدذد بعع الذوافع،  هلخصها

 انهُاس أظعاس البتروٌ واخخالف آلاساء خٌى هُفُت مىاحهت هذا الاهخفاض الحاد في ألاظعاس. -

دخٌى الجضائش ظُاظت الخلؽف ومداولت جشؼُذ الىفلاث و الخدىم فُه واًجاد البذًل بعُذا عً  -

 املحشوكاث.
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اإلاالُت في املجاالث الاكخصادًت،  جضاًذ الاهخمام في آلاوهت ألاخيرة بالذوس الزي ًمىً أن جلعبه العُاظت -

 الاحخماعُت.

 ..لاث في العُاظت اإلاالُت مداولت معشفت ألابعاد و ألاؼياٌ التي ًمىً أن جلعبها الظشائب والىف -

 .اما في الحُاة الاكخصادًت هظشا للخؼىس الزي ٌؽهذه الاكخصاد الىػني ، فالذولت جلعب دوسا ه -

-  ً فُما ًخعلم بالذساظاث ألاوادًمُت الجادة و البدىر الخؼبُلُت الخأهذ مً وحىد هلص و فشاغ هبيًر

 .لعُاظت الجبائُت التي جدىاٌو هزه الظاهشة وخصىصا الذساظاث اللُاظُت التي تهخم بمعألت ا

الىلص الىبير للبدىر في هزا املجاٌ   -         

ً معذالث همى اكخصادها بهذف الخىحه الاكخصادي الحالي والععي الحثِث للجضائش مً أحل الشفع م -      

ع مصادسه.  النهىض باالكخصاد املحلي وجىَى

ووحىدها في الخؼىغ الامامُت إلاىاحهت بصفتي اػاس في كؼاع الظشائب فظال ئلى اهه ًىذسج في ئػاس جخصص ي  -     

 عّضّص لي الخىض فُه، هما أن خب الاػالع و البدث شجعني على اخخُاسه هزا ماألاصمت الاخيرة 

 

 أهداف املوضوع:

 حععى دساظدىا ئلى ئدسان ألاهذاف الخالُت:

ئبشاص ألاهمُت التي  تهذف هزه الذساظت أظاظا ئلى ؤلاحابت عً الدعاؤالث الىاسدة في ؤلاؼيالُت، هما جؼمذ ئلى

ظُاظت ظعش مثل  اث الاخشي وبالخيعُم مع العُاظ في الجضائش ئرا ما جم الخدىم بها العُاظت الجبائُت حؽيلها 

ًت اليلُت.مً جدلُم ألاهذاف الاكخصادوػيرها الصشف والعُاظت اإلايزاهُت   

 صعوبات الدراسة:

  .كلت اإلاشاحع الجذًذة التي جدىاٌو هزا اإلاىطىع 

 بعع اإلاإؼشاث الاكخصادًت التي هدخاحها في هزه الذساظت.ئخصائُاث حذًذة فُما ًخص  عذم وحىد. 

 

:منهجية البحث  

اعخمذها في دساظدىا لهزا اإلاىطىع على :     

  الظشائب اإلاىهج الخدلُلي مً خالٌ بعع ؤلاخصائُاث التي جخص. 

 ش والىكائع الاكخصادًت  .بلؼاع املحشوكاثالخاصت  اإلاىهج الىصفي مً خالٌ مخخلف الخلاٍس

 .خُمً خُث الخلعُم ئلى فتراث خعب عذد العىىاث  اإلاىهج الخاٍس



 

 ه
 

 محتوى البحث:

 دساظدىا على أدواث عذًذة منها:الىخب، اإلازهشاث، املجالث، الجشائذ والاهترهِذ اعخمذث 

  ول رلً لإلحابت على ؤلاؼيالُت اإلاؼشوخت واخخُاس الفشطُاث اإلاىطىعت، و للىصٌى ئلى جدلُم

، وليي هدلم مبذأ وخذة اإلاىطــىع وحعلعل ألافىـاس  أهذاف البدث اسجأًىا ئلى جىاوله في زالر فصٌى

 رلً هما ًلي:ووان 

  :ت للعُاظت الجبائُت"، فخؼشكىا فُه ئلى مفهىم الفصل ألاول حاء جدذ عىىان "الاظغ الىظٍش

بت زم رهشها خصائصها وأهىاعها وهُفُت جىظُمها وأهذافها.  الظٍش

 :بي الجضائشي كبل وبعذ ؤلاصالخاث"، جؼشكىا فُه ئلى  الفصل الثاني جدذ عىىان "الىظام الظٍش

بي ك بل وبعذ ؤلاصالخاث مً خُث مفهىمه وميىهاجه ، باإلطافت ئلى دوافع ؤلاصالح الىظام الظٍش

 وهخائجه وجأزيره على مخخلف ألاوؽؼت الاكخصادًت.

 :جدذ عىىان "جللباث أظعاس البتروٌ وجذاعُاتها  على الاكخصاد الجضائشي"، وحعشطىا الفصل الثالث

خ كؼاع املحشوكاث في الجضائش و الاصماث  التي حعشض لها باإلطافت الى أظباب الانهُاس فُه ئلى جاٍس

 ألاخير ألظعاس البتروٌ ومذي جأزيرها على الاكخصاد الىػني و ؤلاحشاءاث والخذابير اإلاخخزة إلاىاحهتها .

     .وفي ألاخير جىاولىا خىصلت عامت جؼشكىا فيها ئلى الاكتراخاث الىاحب العمل بها معخلبال 
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  :جمهيد

 

ت اإلاالُت بلى خّد هبحر في بُادة بِث  ل الخجسبت  ألاوزوبُت بِد بكللد طاَمذ الىٌٍس ِّ خـادًاث ُدًدة و ل

اإلاالي للّدولت في الحُاة  ؤلخدزليالّدوز ل، خُث ؤزرث بالىمىذج الىُجزي و الحسب الِاإلاُت الثاهُت زحر دلُ

 Economieالِمىمي. باالكخـادًدعي  الاكخـادًتبرلً ًهس فَس حدًد كمً الِلىم و  ،الاحخماُُتو  الاكخـادًت

publique   ه م وطاثل الخلىُت اإلاالُت. بدُث حِخبر  ازخُازمىكُى الّدولت للحاحُاث الِمىمُت و جلبُتها ًُ هٍس

ادلت. فمً واحب الّدولت جسكُت وكُِت املجخمّ و ذلً بتهُئت الٌسوف اإلاالثمت الّدولت كوبا ؤطاطُا في َدٍ اإلاِ

لخدلُم الىفّ الِام ولهرا الغسق  ًمىجها فسق طلواتها ُلى ألافساد ُىدما ًيىن مظاز الىفّ الفسدي مسالفا 

اث مىاكلت للمـلحت الِامت. َ اتهم ُىدما ال جيىن َرٍ الحٍس را الوسح ًدّدد إلاظاز الىفّ الِام و اخترام خٍس

الخـىز الِام إلافهىم دوز الّدولت و مسوى الِمل الِام الري ال ًمىً جسحمخه بال بظُاطت جدّدد مسخلف 

هس و ؤػياٌ ؤلاهدماج فُما بُجها. و ؤزرا بمبدؤ جّدزج الظُاطاث فةهه ًمىً ؤن جيىن َرٍ 
ّ
الِالكاث الّظالفت الر

ت،  فهي الّظُاطت بكخـادًت، مالُت، مىاشهدُت و حباثُت . هما ؤن الّظُاطت الجباثُت ال حِمل خظب آلُاث ُفٍى

جسلّ لؼسون و كسازاث و دوافّ ؿادزة ًُ اإلاسهص اإلاخمثل في الّظلوت الِمىمُت التي ال ًجب ؤن جخـّسف 

بالـدفت فهي لِظذ هـاخب اإلااطظت الري ًخـسف خظب مِوُاث و ماػساث الّظىق و بهما جـسفاتها جيىن 

لالهُت جدّدد جىحهاتها الِامت و الخاؿت مِا. و برلً فةن ُلم الجباًت ًجب ؤن ًيىن وطُلت مبيُت ُلي ؤطع ُ

. . الجبائيتلخدمت الّظُاطت   وهذا ما ضىف هخعزق اليه  في الفصل ألاٌو
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 :  ماهيت الضزيبـتاإلابحث ألاٌو

بت وذهس  ف اللٍس ألاطاض  ؤَم زـاثـها، مّ ؤلاػازة بلى طيخوسق في َدا اإلابدث بلى وؼإة وحٍِس

بت مِسححن   مى ُلى مفهىم السطبدلً اللاهىوي لللٍس

 :  وشأة وحعزيف الضزيبت    اإلاعلب ألاٌو

 : وشأة الضزيبت -1

ت،ففي فترة الفساُىت ًهسث ول مً اللساثب اإلاباػسة واللساثب غحر  ًهسث اللساثب مّ وحىد الخجمِاث البؼٍس

تاإلاباػسة خُث فسكذ ألا  فلد جمثلذ في اللساثب  والثروة اإلاىلىلت،ؤما الثاهُت ولى ُلى دزل الثروة الِلاٍز

ُم اللبُلت ؤو وواهذ اللساثب جفسق كدًما بىاطوت  الجمسهُت ُلى الىازداث. ا ُش الحاهم وفلا إلاا ًساٍ كسوٍز

ت، لل بت( وفىسة مدافٌت ُلى هُان الجماُت البؼٍس الِلد مظدىدا في ذلً بلى مبدؤ زكا اإلامىلحن)اإلايلفحن باللٍس

ىم الدولت بسدماث الري ًلىم بملخلاٍ ألافساد بخلدًم اللساثب في ملابل ؤن جلبحن ؤفساد املجخمّ والدولت، 

ىد الاهخلاٌ بلى الحىم اإلاولم،جم الخسلي ًُ مبدؤ زكا اإلامىلحن والاهخلاٌ بلىألامً والِدالت مبدؤ الظُادة  ،ُو

اًاٍ ؤو بُفائهم مجها وله مولم بت ُلى ُز ت خُث ًدم للملً ؤو ألامحر فسق اللٍس إمىالهم وفلا بالخـسف في  الحٍس

بت ؤؿبذ ًسجىص ُلى مبدؤ زاؿُت الظُادة والتي جمثل مبدؤ ؤطاطُا في مبادت  ىرا فةن فسق اللٍس لسغباجه َو

بّ طً اللىاهحن بىدان" ؤن طلوت طً اللىاهحن ومجها بالو حاناللاهىن الِام،هما ًىضح الفُلظىف الفسوس ي"

بُت هي بت مً اإلامىٌ حبرا  اللٍس ؤَم طماث فىسة الظُادة خُث جىوىي ُلى ُىـس ؤلاهساٍ فُخم حباًت اللٍس

 1ُىد الاكخلاء.

بُت تهدف بل ى جدلُم ؤَداف املجخمّ املخخلفت، وبمسوز الىكذ جصاًد دوز الدولت فإؿبدذ جدبّ طُاطاث كٍس

بت دون ألاشخاؾ  الاحخماُُت والظُاطُت والاكخـادًت، خُث ؤؿبدذ ألامىاٌ حؼيل الِىاؿس الخاكِت لللٍس

لٌسوف الصخـُت للميلف طىاء وكد جخمحز بمساُاة امثل اللساثب ُلى الدزل ؤو الثروة ؤو ؤلاهفاق ؤو الخداٌو 

 ُباء الِاثلُت.مً هاخُت حجم ؤو هبُِت الدزل ؤو ألا 

بت وحِددث ؤهىاُها بخِدد ، ومّ جوىز الىٌم الظُاطُت والاكخـادًت الظاثدة في املجخمِاث جوىزث اللٍس

 ألاغساق وألاَداف التي جسمي بلى جدلُلها الدولت.

 تبحعزيف الضزي -2

  الىالضيًعىد الضزيبت  - أ

 َم الرًًُث جإزس بالوبُُِحن بلى خد هبحر و خلىالطُىُت بىخابه " زسوة ألامم "، ٌِخبر ادم طمُث زاثد اإلادزطت ا

خداءاث الخازحُت. خُث لم ًلف ػِئا  اُخبروا ؤن دوز الدولت ًلخـس ُلى خماًت ألافساد في الدازل  مً الُا

  .بهرا الخـىؾ ًُ الفحزوكساهُحن حدًدا

واهُت لخىٌُم الحُـاة الاكخـادًت و بُادة آلُت بال اهه زغم ذلً وان ًسي كسوزة جدزل الدولت في  اإلاظخِمساث البًر

ت، هما هادي بلسوزة اُخماد  الظِس إلاا جخِسق بلُه َىان اإلاىافظت مً تهدًداث هاججت ًُ وكُِاث اخخياٍز

واهُـت لظُاطت ؤػغاٌ ُمىمُ الدولت  ت تهدف بلى امخـاؾ البوالت.البًر
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ا مً فسوَ اإلاِسفت يهدف بلى بزساء ألامت و كمان طُادتها، و بالخالي فان  ٌِخبر ادم طمُث الاكخـاد الظُاس ي فُس

بت فِالت ال حِسكل ن َرًً الولبحن و مً َىا البد بح الخىافمَدفه ألازحر َى البدث ًُ  مً البدث ًُ كٍس

 الىمى الاكخـادي.

ماٌ الت و بت ُبازة ًُ ُلد بًجاز ًدفِها اإلايلف هبدًل ًُ ألُا ي جلدمها الدولت مً زدماث ؤػاز بلى ؤن اللٍس

 1ومسافم.

 

 ريياردو دافيد عىدالضزيبت   - ب

ت جساهم  يازدو ال ًىحد بال ُدد كلُل مً اللساثب والسطىم التي ال ًيىن لها جإزحراث جللل مً كىة و طُس خظب ٍز

بت جمعؤن زئوض ألامىاٌ. و ًدبّ جدلُله بلىله  بت  اإلااٌ ؤو الدزل،زؤض بما  باللسوزة ول كٍس فةذا مظذ اللٍس

ا للجهىق بـىاُت بلد ما، بُا مً ألامىاٌ اإلاخىفسة و ض اإلااٌ فةنها جللل وظزؤ التي حِخبر بمثابت ؤَم زهحزة ًجب جىفَس

بت  و الدزل فةنها جلِف التراهم.ؤض اإلااٌ ؤز  هرلً بذا مظذ اللٍس

بت لم ًخلم الِىاًت اليافُت مً كبل  يازدو ؤن مىكَى اللٍس الاكخـادًحن و َرا ما دفِه بلى بؿداز هخابه اُخبر ٍز

ـت اللُمت و 8188" مبادت الاكخـاد الظُاس ي و اللساثب " طىت  الخىشَّ في الفـىٌ الظبِت ، ؤًً حِسق لىٌٍس

 ن جإزس ُلى الخىشَّ.الباكُت لللساثب  و هُف ًمىجها ؤ ألاولى و زـف الفـىٌ ؤلاخدي ُؼس

ؤن الاكخـاد الظُاس ي ًيىن مً اإلافُد ؤن ًلىد  وضح اإلابادت ألاطاطُت، بِدما و في َرا الظُاق بحن في زطالخه

 2.طُاطت الدولت في مجاٌ اللساثب

 

 الضزيبت في العصز الحدًث  -ج   

 بإنها:حِسف 

  " لت مالُت ًدفِها الفسد حبرا بلى الدولت ؤو بخدي الهُئاث الِامت املحلُت بـىزة نهاثُت مظاَمت مىه في فٍس

بتالخيالُف و  باء الِامت دون ؤن ٌِىد ُلُه هفــّ زاؾ ملابل دفّ اللٍس  3."ألُا

  "بت هي اكخواَ مالي هلدي جإزرٍ الدولت حبرا مً ألافساد دون ملابل بهدف جدلُم مـلحت ُامت  4."اللٍس

  م مباػس جفسكه الدولت ُلى اإلاىاهىحن لخخمىً مً حغوُت بت هي اكخواَ مالي بحبازي بدون حٍِى " اللٍس

 5. "ف الِامت في اإلاحزاهُتاإلاـاٍز

  حن وفلا للدزاتهم خباٍز بت هي اطخلواَ هلدي جفسكه الظلواث الِامت ُلى ألاشخاؾ الوبُُِحن والُا "اللٍس

باء الِامت". لت نهاثُت وبال ملابل كـد حغوُت ألُا  1الخيلُفُت بوٍس


 .402، ؾ8988، داز الجهلت الِسبُت، مـس،اإلااليت العامتزفِذ مدبىب،  -1
ـف مالُت، اإلاسهص الجامعي جس ،في ُلىم الدظُحر اإلااحظُترجسسج لىُل ػهادة  زطالت،  وجحدًاث العىإلات ئي الجشائزي الىظام الجبا،بستي هىاٌ -2

 .5، ؾ4005،بمِظىس
 .886، ؾ4000، الداز الجامُِت للوبّ و اليؼس والخىشَّ، مـس، الىحيز في اإلااليت العامتُدلي،  طىزيهاػد  -3
 .68، ؾ4002، داز الِلىم، الجصاثس، ، اإلااليت العامتبِلي دمحم ؿغحر -4
 .80طابم، ؾمسحّ  ،وجحدًاث العىإلات الجشائزي  الجبائي الىظام،بستي هىاٌ -5
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 :وكىاعد الضزيبتاإلاعلب الثاوي: خصائص 

 خصائص الضزيبت -1

ف  الظابلت،وظخسلف  بت الخـاثف الخالُت ؤنمً زالٌ  الخِاٍز  2 لللٍس

 الضزيبت فزيضت هلدًت: 

بت في الِـس الحدًث جدفّ في ؿىزة  هيل،  الاكخـاديمّ ملخلُاث الىٌام  هلىد، جماػُافاألؿل ؤن اللٍس

 الخاؿت.طىاء في اللواُاث الِامت ؤو  الىلىد،الث ولها ؤؿبدذ جلىم ُلى اطخسدام مبلى ؤن اإلاِا بالىٌس

فلد وان ألافساد في الىٌم الاكخـادًت البداثُت ًدفِىن اللساثب بؼيل ُُني طىاء بخلدًم حصء مً مدـىلهم 

،ًهسث ُُىب مخِددة لللساثب الاكخـادًتهٌمه و ، بال ؤهه بخلدم املجخمّ و بخإدًتهم لخدماث في ؤًام مدددةؤ

بت ًيىن بؼيل هلدي جفادًا للمؼاول ،هللها ومـاٍزف خفٌهاالتي جدفّ ُُىا همـاٍزف  لرلً فةن دفّ اللٍس

م دفِها بؼيل ُُنيال  .تي جىجم ًُ هٍس

 

  اإلايلفالضزيبت جدفع حبرا )عىصز ؤلاحبار اللاهىوي ( على: 

بت،َرا ٌِني ؤن الفسد لِع خسا في دفّ   مِىىي،ز َىا كاهىوي ال حبابل َى مجبر ُلى دفِها بلى الدولت وؤلا اللٍس

بت، و بالىٌس بلى كاهىن   حِبحر ًُ اللىة ؤلالصامُت لللاُدة اللاهىهُت التي جفسق ُلى اإلايلف. َىاللٍس

 

 الضزيبت جدفع بصفت نهائيت: 

لـد بهرا الِىـس، ؤ بتٍو ، فال جلتزم الدولت بسد بهما ًدفِها للدولت وبـفت نهاثُت، ن الفسد الري ًلتزم بدفّ اللٍس

بت ًُ اللسق الِام الري جلتزم الدولت ب سدٍ بلى اإلاىخدبحن في طىداجه كُمتها بلُه بِد ذلً، وفي َرا جسخلف اللٍس

 دفّ فىاثد ًُ اإلابالغ اإلاىخدب بها في ؤغلب ألاخُان.، وج

 

  ملابلالضزيبت جدفع بدون : 

ِني ذلً ؤن اإلايلف ال ًخمخّ بملابل ؤو بمىفِت زاؿت مً حاهب الدولت خُث  دفِه لها وبن وان ال ًىفي ؤن َو

 باُخباٍزولِع  الجماُت،فسدا في  باُخباٍز الِامت،فم االفسد ًيخفّ بالخدماث التي جلدمها الدولت بىاطوت اإلاس 

 لللساثب.ممىال 

بت ًددد ُلى ؤطاض مدي الىفّ الري را ال ٌِني ؤن ملداز اللٍس ، الِامتًيخفّ به الفسد مً زدماث الدولت  َو

 وبهما بالىٌس بلى ملدزجه الخيلُفُت باليظبت بلى غحٍر مً ألافساد. 

 

 


د،فلُتي زػُد،  -1 تالامخياساث الجبائيت في إظار جدعيم الاضدثماردزاز فٍس جسـف مالُت،حامِت  ،،مرهسة جسسج لىُل ػهادة لِظاوع في الِلىم الخجاٍز

 .   8، ؾ4009مظخغاهم،
جسـف مالُت، اإلاسهص الجامعي  ، ، مرهسة جسسج لىُل ػهادة لِظاوع في ُلىم الدظُحرفعاليت الجباًت في جمىيل اإلايزاهيت العامت للدولتالىحدي وُِمت، -2

 .88،84ؾ  ، ؾ4008باإلادًت ،
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 تالعام ضزيبت جمىً الدولت مً جحليم اإلاىفعتال: 

بتذلً ؤن الدولت ال ج اؾ بلى اإلايلف الري ًدفّ ، ؤو جلدًم زدمت مُِىت ،ؤو هفّ زلتزم هما ذهسها بسد كُمت اللٍس

بت ّ اللٍس ُامت ، ُلى مسافم ُمىمُت وجلدًم زدماث ُامت لِظخفُد مجها الجمُّ  وهفلاث، بل بنها جلىم بمؼاَز

 ُلى طبُل الجماُت ، ولِع ُلى طبُل الخسـُف.

 

 تكىاعد الضزيب  -4

بت ختى ًـبذ الىٌام  خباز ُىد فسكه لللٍس ت مً اللىاُد ًجب ؤن ًإزرَا اإلاؼَس في الُا َىان مجمُى

بي هٌاما طلُما ، وكد لخف آدم طمُث في مالف ؤَم اللىاُد التي ًيبغي ؤن ًلىم ُلحها ه "زسوة ألامم"اللٍس

 1 هٌام اللساثب ألامثل ، وجخمثل َرٍ اللىاُد فُما ًلي

 

  (اإلاطاواة)  العدالتكاعدة 

اًا الدولت في الىفلاث الحيىمُت بدظب ملدزتهم الخيلُفُت ؤي وظبت بلى و بلدز ؤلاميان،  بمِنى ؤن ٌظاَم ُز

بت مً زالٌ َرا اإلابدؤ ، بل  زؤي، و خماًت الدولتالري ًخمخِىن به في الدزل  آدم طمُث ؤن ًدفّ الجمُّ اللٍس

 .الدزىٌ اللئُلت حدا مجهاذوي وان ٌظلم بةُفاء 

 

 اليلين كاعدة: 

بت اإلافسوكت ُلى ول فسد  لت ماهدةؤن جيىن اللٍس واإلالداز الري  الدفّ ال جدىُمُت ، فىكذ الىفاء وهبُِت وهٍس

 آزس.ول ذلً ًيبغي ؤن ًيىن واضحا للميلف وألي شخف  ًدفّ،

 

 اإلاالءمت كاعدة 

بت في الىكذ لت  اإلاىاطب وذلً بإن ججنى اللٍس ِخم جددًد مُِاد جدـُل مىاطب للٌسوف ، ؤًتاإلاالثموبالوٍس

بت بِد حني املحـىٌ وإن ًدفّ اإلا ،يلفلماإلاالُت واإلاِِؼُت باليظبت ل الحـٌى  مثال، ؤو ؤن جدفّ بِدصاَز اللٍس

 ُلى الدزل ؤو ألاحس.

 

 

 

 الاكخصاد كاعدة: 

بت، بدُثحباًت والاكخـاد في خىٌُم الوجلط ي َرٍ اللاُدة بلسوزة  ٌ  اللٍس بال  ؤو اإلايلف ال جىتَز مً اإلامى

ىت  ماب ملازهت بإكل ما ًمىً  كلُلت.ؤي ؤن جيىن هفلاث حباًتها وجدـُلها  الدولت،ًدزل في الجهاًت زٍص
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 1ضزيبتللاإلاعلب الثالث: ألاضاص اللاهىوي 

اث هثحرة اهدؼسث في اللسن الخاطّ ُؼس فمجهم مً كاٌ ؤن  بت وان مثاز حدٌ بحن هٌٍس بن ألاطاض اللاهىوي لللٍس

بت واحبا وهىُا  بت جفسق اطدىادا بلى الِالكت الخِاكدًت بحن الدولت والفسد ومجهم مً اُخبر فسق اللٍس اللٍس

ت الخلامً(.  )هٌٍس

 :الىظزيت الخعاكدًت للضزيبت  -1

ت  بت ُالكت حِاكدًت بحن الدولت والفسد و فظسوا ذلً ُلى الىدى الخالي:" الفسد ؤن اُخبر ؤصحاب َرٍ الىٌٍس اللٍس

بت ُلدا كمىُا بحن الفسد والدولت،ًخم  بت ألهه ًدـل ُلى ش يء باإلالابل فُيىن ؤطاض فسق اللٍس ًدفّ اللٍس

ُِت" لىً لِع َرا َى الاجفاق ُلى ؤخيامه بحن  الدولت وألافساد بىاطوت ممثلي الؼِب ؤو الظلوت الدؼَس

بت "ُلد بًجاز"  بت "ُلد بُّ" ًبخاَ مً الدولت،ومجهم مً اُخبر اللٍس الخفظحر الىخُد،فبِلهم اُخبر اللٍس

بت  خُث ؤن بت للدولت ملابل الخدماث التي جلدم لهم،وآزسون اُخبروا اللٍس ُلى ؤنها ألافساد ًدفِىن اللٍس

بت "ُلد ملاًلت"  ىان مً كاٌ بن اللٍس بت للخإمحن ُلى خُاجه وماله،َو "ُلد جإمحن" خُث ًدفّ اإلايلف باللٍس

بت "ُلد ػساهت" خُث اُخبروا ؤن  بحن ماٌ اإلايلف واإلاىفِت التي ًدـل ُلحها مً الدولت وآزسون كالىا بن اللٍس

ت الخِاكدًت ما هي بال الدولت ػسهت جلدم زدماتها لألفساد وجخلاض ى باإلالاب ل خـتها مً ألازباح.والىاكّ ؤن الىٌٍس

ت الفسدًت في جفظحر الدولت وبن الخوىزاث التي خدزذ في الِالم ً حِل مً  هاجج لىٌٍس مّ بداًت اللسن الِؼٍس

بت  بت بال ملابل فاإلايلف ًدفّ اللٍس ت جلدم جفظحرا ًىاطب فترة مُِىت كد اهللذ وخالُا جفسق اللٍس الىٌٍس

الدولت كسوزة احخماُُت حظعى بلى جدلُم ؤَداف املجخمّ وان لها الحم في ؤن بما ؤن  و،ىهه ُلى في املجخمّ لي

اًاَا واللاهىحن فحها بِبء ؤلاهفاق الِام.  جوالب ُز

 :هظزيت الخضامً الاحخماعي  -2

م ٌظخمدون فىستهم مً ا بت ُبازة ًُ جلامً بحن الجماُت َو ت اللٍس خي اُخبر ؤصحاب َرٍ الىٌٍس لخوىز الخاٍز

بت، خُث واهذ ُبازة ًُ جلامً شخص ي بحن الجماُاث الظُاطُت والِؼحرة واللبُلت زم ؤؿبدذ َبت  لللٍس

بت  مالُت ًدفِها ألافساد بلى الحاهم إلاظاُدجه ُلى جىفُر بِم اإلاؼسوُاث والحسوب،زم ؤؿبدذ اللٍس

بت فٍسلت ًدفِها ألافساد  همظاُدة ؤو مؼازهت مً ؤحل حغوُت بِم الىفلاث الِامت وؤزحرا ؤؿبدذ اللٍس

بت ال جلىم  ت الخلامً الاحخماعي هي ألاهثر موابلت للىاكّ ألن اللٍس ىرا فةن هٌٍس وىاحب احخماعي جلامني،َو

اض ُلد بحن الدولت والفسد بل جلىم ُلى ؤطاض ما للدولت مً طلوت مبِثها الخلامً الاحخماعي والسغبت ُلى ؤط

 في الحُاة اإلاؼترهت.

رٍ الغاًاث جخولب بًساداث مالُت  والدولت في ألاطاض كسوزة احخماُُت تهدف بلى جدلُم ت،َو غاًاث مادًت ومِىٍى

ألاشخاؾ الخابِحن لها طُاطُا ؤو ؤولئً اللاهىحن ُلى ؤزكها ؤو  لخدلُلها، لرلً وان البد للدولت ؤن جلجإ بلى

 . لهماإلاظخفُدًً مً الحماًت التي  جامجها 

بت هي بخدي وطاثل الخلامً الاحخماعي اإلاىٌم لل  الِامت. ُباء والىفلاث األ ب خىفلبالىدُجت اللٍس


حر الؼامُت،زالد شحادة -1  .865،868ؾ  ، ؾ4006، داز واثل لليؼس،ألازدن، أضظ اإلااليت العامتالخوُب،ؤخمد َش



 الجبائية للسياسة ةالنظرياألسس                                                                         الفصل األول







 

 :الزضم وخصائصه اإلاعلب الزابع: 

 : حعزيف الزضمأوال

فه ُلى ؤهه "مبلغ هلدي ًدفِه الفسد حبرا بلى الدولت، ؤو بلى بخدي ماطظاتها الِمىمُت ملابل مىفِت  ًمىً حٍِس

 1زاؿت ًدـل ُلحها الفسد بلى حاهب مىفِت ُامت حِىد ُلى املجخمّ هيل"

 :ثاهيا: خصائص الزضم

الِامت الظاثدة : وان السطم كدًما ًدـل في ؿىزة ُُيُت، وفلا لألوكاَ الاكخـادًت الـفت الىلدًت للسطم .8

ا ؤن  في ذلً الىكذ، ومّ جوىز دوز الدولت وبِد ؤن ؤؿبدذ الىلىد هي وطُلت الخبادٌ السثِظُت ؿاز كسوٍز

ًخم دفّ السطىم في ؿىزة هلدًت فالدولت جادي هفلاتها الِامت في ػيل هلدي، وبالخالي في جدـل ُلى بًساداتها 

 في ؿىزة هلدًت.

حبرا مً هسف الصخف الري ًخلدم بولب الخدمت وال ًٌهس َرا الِىـس : ًدفّ السطم ؿفت ؤلاحباز للسطم .4

بال ُىد هلب الخدمت، ومً زم فةن الصخف ًيىن له خم الازخُاز في هلب الخدمت مً ُدمه، فةذا كام 

بولب الخدمت فهى ملصم ُلى هدى خخمي بدفّ كُمت السطم اإلالسز ُلحها، ؤما بذا امخىّ ًُ هلبها فبوبُِت 

 بر ُلى دفّ ؤي زطم ُلى ؤلاهالق.الحاٌ ال ًج

: ًدفّ السطم ملابل الحـٌى ُلى الخدمت مً الدولت ؤو َُئاتها الِامت، وكد جيىن َرٍ ؿفت اإلالابل للسطم .2

اث )السطىم الللاثُت(، ؤو الخدمت ُمال جخىالٍ ؤخد اإلاسافم الِمىمُت لـالح ألاشخاؾ ، والفـل في اإلاىاُش

الن(، ؤو امخُاشا زاؿا ًىمذ للصخف والحـىٌ ُلى ززـت جىزُم الِلىد وبُالنها )زطىم الخى  زُم وؤلُا

 وحىاش الظفس ؤو بساءة الازتراَ، ؤو اطخِماٌ الفسد لبِم اإلاسافم الِامت.  الظُاكت

: ٌؼيل هابّ اإلاىفِت في السطم ؤَمُت زاؿت هٌسا ليىهه ًخمحز ًُ ؤَم مـادز ؤلاًساداث الِامت هابّ اإلاىفِت .2

لب الخدمت ٌظعى مً وزاء ذلً بلى جدلُم مىفِت زاؿت جخِلم به وخدٍ دون ؤن فالري ًووهي اللساثب.

ٌؼازهه فحها شخف آزس وبن وان باإلكافت بلى َرٍ اإلاىفِت َىان مىفِت ُامت حِىد ُلى املجخمّ والاكخـاد 

 هيل.

 

 

 

 

 :: الخىظيم الفني للضزيبتثاوياإلابحث ال

بت وجدـل بىاطوت ُدة ملداز خددد ً      . ؤطالُب وجلىُاثاللٍس

 

:اإلاعلب    الضزيبت ملدار جحدًد ضعز و وعاء و  ألاٌو


اث الجامُِت، الوبِت الثاهُت، الجصاثس، اكخصادًاث اإلااليت العامتدمحم ُباض مدسشي،  -1  .858، ؾ 4006، دًىان اإلاوبُى
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 1جحدًد ضعز الضزيبت   -1

بت ، وبِبازة ؤزسي  اء اللٍس بت في ُالكخه بُى ائها ، ؤي مبلغ اللٍس بت بلى ُو بت وظبت اللٍس لـد بظِس اللٍس ٍو

ائها اإلاالي وجخسر َرٍ اليظبت  بت التي جلخوّ مً ُو  ؿىزجحن ازيخحن :ًلـد به وظبت اللٍس

ميالظِس  ألاولى: وبم غالبا ُلى  الخلٍى اء بِد جلدًٍس بالىلىد ٍو ت مً كُمت الُى خمثل في ؿىزة وظبت مئٍى ٍو

بتالو اإلاباػسة،اللساثب   اإلااٌ.الدزل وزؤض  ُلى لٍس

اء  الثاهيت: خمثل في ؿىزة مبلغ هلدي مِحن ُلى ول وخدة همُت مً ُو بت،ٍو وكد جيىن َرٍ الىخدة وشها،ؤو  اللٍس

وبم غالبا ُلى اللساثب غحر مظاخت. ؤو حجما،  الاطتهالن.وكساثب  الجمسهُت،واللساثب  اإلاباػسة،ٍو

بتو ل لخانَىان  خددًد طِس اللٍس  :هٍس

بت،الخددًد اليظبي لظِس ألاولى: بت واللٍس اء اللٍس  .َى طِس ًبلى زابخا مهما حغحر ُو

بت، الخددًد الخـاُدي الثاهيت: ىلللٍس بي الري ًخغحر  َو بت طىاء جبِا لخغحر الظِس اللٍس اء اللٍس  باالزجفاَُو

 الاهسفاق.ؤو 

 :2جحدًد وعاء الضزيبت -2

بت،بِد ازخُاز الىاكِت اإلايؼئت  ائهاؤي بِد ازخُاز  لللٍس بت ؤي اإلااٌ الري طخفسق ُلُه  اإلاخمثل في ُو اللٍس

ت الفىُت ل، جخولب الدزل ؤو زؤض اإلااٌ اء، و جلدًس َرا هاالدظٍى  :هسق ؤحل ذلً َىان زمع  مً الُى

 :اإلاباشزأضلىب الخلدًز ؤلاداري  - أ

م زبرائها باإلاِاًىت والفدف واإلاسح الدكُم جدلُلا للِدالت في الخلدًس  بُت و ًُ هٍس ِني كُام ؤلادازة اللٍس َو

را بمظاُدة اللاهىن الري مى ت واطِت في َرا املجاٌ خُث جلجإ ؤلادازة بلى َرا ألاطلىب في خالت دَو ها خٍس

بخـاثُاجه وؤوزاكه،وملابل َرا فلد مىذ اللاهىن اإلايلف خم الوًِ في و   امخىاَ اإلايلف ًُ جلدًم بُاهاجه 

 جلدًساث ؤلادازة.

 أضلىب الخلدًز ؤلاداري غير اإلاباشز  - ب

لت ُلى اإلاٌاَس الخازحُ بي هِدد حِخمد َرٍ الوٍس اء اللٍس ت خُث جلىم ؤلادازة بالىٌس بلى اإلاٌاَس الخازحُت للُى

لت َى ُدم دكتها في الخلدًس  الِماٌ،الغسف،اإلاباوي،الظُازاث،الىىافر وما بلى ذلً،لىً الُِب في َرٍ الوٍس

بت.  وجدزلها في خُاة اإلايلف الخاؿت،لهرا كد ًلجإ الىثحر مً ؤصحاب ألامىاٌ بلى التهسب مً اللٍس

 :الجشافيأضلىب الخلدًز ؤلاداري  -ج      

بت هىمى  اء اللٍس بُت باالطخِاهت ببِم اللساثً والفساثم والخىكِاث اإلاظخلبلُت لُى َىا جلىم ؤلادازة اللٍس

لت  بمدازُلهالثماز وحىدتها وؿالخها زم جلىم بمىاكؼت اإلايلف بما ًخِلم  وزئوض ؤمىاله،بال ؤن لهرٍ الوٍس

 ػاون اإلايلف اإلاالُت والُِيُت. ُُىب ألنها جخدزل في

 

 :أضلىب ؤلاكزار اإلاباشز مً اإلايلف  -د          


 .848ؾ ،8991الجامُِت للوبّ و اليؼس و الخىشَّ، مـس، ، الداز اإلااليت العامت والدشزيع الضزيبيغاشي ُىاًت،  -1
 .841، ؾ، مسحّ طابمالضزيبي والدشزيع العامت ،اإلااليتُىاًت غاشي -2
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بي مخلمىا ؤمىاله وممخلياجه  بُت بةلصام اإلايلف هفظه باللُام بخلدًم بكساٍز اللٍس  ومدازُلهجلىم ؤلادازة اللٍس

لؼمىله وافت ؤهىاَ الدزىٌ هما  ،خُث ًخلسب َرا ألاطلىب للىاُد الِدالت في الخلدًسووؼاهاجه اإلاالُت والىلدًت

ظهل ُلى ؤلادازة السكابت والخإهد مً صحت اللسازاث  بت َو اء اللٍس ؤن َرا ألاطلىب ًدُذ اإلاِسفت الحلُلُت لُى

ها في هثحر مً الحاالث بلى الغؽ وخدور اإلاىاش  لت زلُى في اإلالدمت بال ؤهه ٌِاب ُلى َرٍ الوٍس ُاث بحن مًى

 اللساثب واإلايلفحن

 

 :أضلىب ؤلاكزار اإلاباشز مً آلاخزيً غير اإلايلفين -ٌ      

ً بخلدًم بكسازاث وبُاهاث وبخـاثُاث جخِلم بإمىاٌ ودزىٌ اإلايلفحن  جلىم ؤلادازة بخيلُف ؤشخاؾ آزٍس

مثل بلصام مدًس ػسهت ؤو ؿاخب ُمل بخلدًم بُاهاث ًُ زواجب وؤحىز الِماٌ خُث  الخاكِحن لللساثب

لت بالىكىح واللسب مً الِدالت الفتراق ؤن  حظخِحن بها ؤلادازة في جلدًس اللساثب ُلحهم،وجدظم َرٍ الوٍس

 اللسازاث كد جم جلدًمها مً حهاث ال مـلحت لها في الغؽ ؤو التزوٍس.

 

 جحدًد مبلغ الضزيبت  -3

خم ً بي، ٍو دىاٌو اإلابالغ اإلاالُت الىلدًت اإلافسوكت ُلى اإلايلف والري ًجب ُلُه دفِها بلى ؤحهصة الخدـُل اللٍس

بت،ؤي بِد جلدًس الدزل ؤو زؤض اإلااٌ اإلافسوكت ُلُه اللساثب وذلً  بِد  اء اللٍس َرا في الِادة بِد جددًد ُو

فاءاث  اء والظِس، وزـم ؤلُا ااإلاالُت اإلاِِؼُت والِاثلُت وغحبجمام بحساءاث الخددًد للُى وحسث الِادة ؤن ، َر

ا وخظابها، خُث ٌِخبر َرا  بت، وؤن ًسجب في ذمت اإلايلف بمجسد الاهتهاء مً جلدًَس لُم مبلغ اللٍس ًخددد ٍو

 1 به بمثابت كساز دون الحاحت بلى ؿدوزٍ و الالتزام

 

 الضزيبتاإلاعلب الثاوي: جحصيل 

بت   :2 زالزت ؤمىز ًخلمً مىكَى جدـُل اللٍس

 .بي  ؤحهصة الخدـُل اللٍس

 .بي  هسق الخدـُل اللٍس

 .بي  كماهاث الخدـُل اللٍس

 :أحهشة الخحصيل الضزيبي -1

ِهد بلحها باللُام بِملُاث  ـدز بةوؼائها كساز بدازي مً كبل وشٍس اإلاالُت ؤو مدًس اللظم اإلاالي في الىشازة َو ٍو

لى خدـُل،وحؼمل كسازاث بوؼائها جددال فحها ومجاالث ؤُمالهم ووؼاهاتهم وهُفُت حِاملهم مّ اإلايلفحن،ُو  مًى

لت  بدازتها ومىاهلها الجغسافُت. هٍس

 :الضزيبيظزق الخحصيل   -2


 .820مسحّ طابم، ؾ، اإلااليت العامت والدشزيع الضزيبيغاشي ُىاًت،  -1
 .828ؾ هفع اإلاسحّ ،-2
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 وجخمثل في زالزت ؤطالُب :

 :اإلاباشزأضلىب الخحصيل ؤلاداري  - أ

بت بالخدـُل اإلاباػس لها مً ألافساد  ؤو الؼسواث،ؤو  اإلايلفحنخُث جخىلى ؤلادازة ممثلت في ؤحهصتها اللٍس

 اإلااطظاث اإلايلفت بدفّ اللساثب.

 :أضلىب الدفع اإلاباشز مً كبل اإلايلفين أهفطهم  - ب

بي، ؤو والرًً ًبادزون بلى دفّ اللساثب بالرَاب بإهفظهم بلى ؤحهصة الخدـُل  ؤلادازاث بلى مً ًمثلها مً اللٍس

 البىىن. ؤو

 :مالاكخعاع اإلاطبأضلىب   -ج

ائها كبل حظلُمه بلى ؿاخبه،ومً زم ًدظلم اإلايلف دزله  خُث ًيلف اإلاظاوٌ ًُ حباًتها باكخواُها مً ُو

بت.ُلُؿافُا مسـىما مىه اللساثب اإلاظخدلت  ئت مً دًً اللٍس  ه وجـبذ ذمخه بٍس

 :ضماهاث الخحصيل الضزيبي -3

ت في جدـُل اللساثب ما بحنمً   ًلي: اللماهاث ؤلاحساثُت ؤلاداٍز

 بت ُلى غحٍر مً الدًىن . امخُاش  دًً اللٍس

  يلفحناإلا وخظاباث ؤوزاق،ملفاث، دفاجسخم ؤلادازة في ؤلاهاَل ُلى. 

  بت مً ؤمىاٌ اإلا الاكخواَالحجص ؤلادازي و  . يلفحنُىد اإلاىبّ لللٍس

  ًًبتُدم حىاش اإلالاؿت بحن د  .ألازسي  يلفحنوبحن دًىن اإلا اللٍس

 ت .اإلاالُت و ُت ًُ وؼاهاجه خلدًم ؤلاكسازاث اإلاالب إلايلفجيلُف ا  الخجاٍز

 الدفّ اإلامخىِحن يلفحنالِلىباث ُلى اإلا فسق ًُ . 

 بت  يلفدفّ اإلا ادة ًُ ملداز  باطتردادَا،وكبل اإلاوالبت  مظبلا،لللٍس َا ُمال باللاُدة: وزاؿت ُىد الٍص

 . ادفّ زم اطترد

  ميافأث للملتزمحن بدفِها . ؤوبُواء خىافص في ػيل زـىماث 

  بت في ؤخىاٌ زفّ دُاوي بالخٌلم  مجها.ُدم وكف دفّ اللٍس

 

 

 

 

 

 أهىاع الضزائب الثالث:اإلابحث 

 جىلظم الى ُدة ؤهىاَ وبػياٌ  و ؤؿىاف خظب هبُِتها. جسخلف اللساثب و 

: الضزائب اإلاىحدة والضزائب اإلاخعددة  اإلاعلب ألاٌو

َما: هٌام اللساثب اإلاىخدة وهٌام حِخمد الدولت في طُاطتها لفسق اللساثب ُلى ؤخد الىٌامحن 

اللساثب اإلاخِددة،فدظب هٌام اللساثب اإلاىخدة جلجإ الدولت بلى فسق هَى زثِس ي مً اللساثب مثل اُخماد 
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بت ُلى الدزل خُث جإحي مخدـالتها في اإلاسجبت ألاولى وبجاهب ذلً َىان ؤهىاَ ؤزسي مثل  الدولت ُلى فسق كٍس

بت الِلازاث  بت الترواث وكٍس خمحز هٌام اللساثب اإلاىخدة باهسفاق كٍس خُث جيىن خـُلتها كئُلت حدا، ٍو

جيالُف جوبُله واللدزة ُلى الخمُحز بحن اإلايلفحن ومساُاة الٌسوف الاكخـادًت والاحخماُُت لهم،ؤما اللساثب 

مثل: اإلاخِددة فبمىحبه حِخمد الدولت ُلى ُدة ؤهىاَ مً اللساثب مً ؤحل الحـىٌ ُلى ؤلاًساداث الالشمت 

ِخبر َرا الىٌام ألاهثر اطخِماال لدي مٌِم الدٌو في الىكذ الحاكس هٌسا  بت ُلى اإلابُِاث والىازداث، َو اللٍس

 1إلاا جخمحز به مً مسوهت في جوبُم طُاطاث الدولت الاكخـادًت والاحخماُُت

 

 اإلاعلب الثاوي: الضزائب اإلاباشزة والضزائب غير اإلاباشزة

بُت  ِاث اللٍس اء لها، فخلخوّ اللساثب مجها بؼيل جخسر الدؼَس الحدًثت مً ألامىاٌ والدزل، وزؤض اإلااٌ ُو

 2مباػس ؤو غحر مباػس

 :الضزائب اإلاباشزة  -1

وهي التي جلخوّ مباػسة مً دزل ؤو زؤض ماٌ اإلايلف، وجىـب مباػسة ُلى ذاث الثروة و مً ؤػهس ؤهىاُها:    

 اللساثب ُلى الدزل واللساثب ُلى زؤض اإلااٌ.

 الضزائب الغير مباشزة -4

ل  الثروة، ومً ؤػهسوجىـب ُلى اطخِماالث  اإلايلف،مً دزل ؤو زؤض ماٌ  ةغحر مباػس  توهي التي جلخوّ بوٍس

 الجمسهُت.الخداٌو واللساثب  كساثبؤلاهفاق، كساثب كساثب ؤلاهخاج،  ؤهىاُها:

ؤم لم  ًخـسف، اطخِمله به ؿاخبه ؤم لم الدزل، جـسف ثب اإلاباػسة جىـب ُلى وحىد اإلااٌ ؤوفاللسا

 ٌظخِمله.

، فةذا اطخِمله ؿاخبه وجـسف به ،وبهما ُلى اطخِماالجهحىد اإلااٌؤما اللساثب غحر اإلاباػسة فال جىـب ُلى و 

بت جدبّ الثروة في جىلالتها ومساخل  بت غحر اإلاباػسة، فهرٍ اللٍس بت ُلى اطخِمالهاوحبذ ُلُه اللٍس ، واللٍس

بت ُلى ، ؤلاهخاج بت ُلىالاطتهالن، اللٍس بت ُلى الدسجُل اللٍس ،اللٍس بت ُلى  الخداٌو  الاطخحرادواللٍس

بت الجمسهُت .  والخـدًس  ؤي اللٍس

 

 

 

 اإلاعلب الثالث: الضزائب الشخصيت والضزائب على ألامىاٌ

 

حِسف اللساثب الصخـُت بإنها اللساثب التي ًساعى ُىد فسكها خالت اإلايلف الاحخماُُت واإلاالُت، مثل 

اًتهم، وىهه مظخإحسا ؤو ماليا للبِذ الري ٌظىً فُه، مظخىي و ىهه متزوج ؤو ؤُصب، ُدد ألافساد الرًً ًخىلى ُز


 .88،ؾ4000،داز واثل لليؼس،ألازدن،الىظزيت والخعبيممحاضبت الضزائب بين دمحم ؤبى هـاز، مدفىي اإلاؼاُلت،  -1
 .801، 808 مسحّ طابم، ؾ اإلااليت العامت والدشزيع الضزيبي، غاشي ُىاًت، -2



 الجبائية للسياسة ةالنظرياألسس                                                                         الفصل األول







بت الدزل خُث في مٌِم الدوٌ َىان بُفاءاث ُاثلُت  ا مما ػابه ذلً، ومً ؤمثلت ما طبم كٍس دزله وغحَر

 :1تي ًخىبدَاوشخـُت جدىاطب مّ حجم ُاثلت اإلايلف وحجم هفلاث الخِلُم والصحت ال

بت ؤطاطا الخدظابها دون  ؤما اللساثب ُلى ألامىاٌ فةنها جخسر مً الدزل ؤو اإلاادة الخاكِت لللٍس

مساُاة ؤو جمُحز لٌسوف اإلايلف الاكخـادًت والاحخماُُت التي طِخدملها ومً ؤمثلت ذلً اللساثب الجمسهُت 

بت ُلى َرًً  حن ُلى حمُّ مىاهني الدولت وبغم الىٌس واللساثب ُلى اإلابُِاث خُث جفسق هفع اللٍس الىُى

 ًُ مظخىي دزىلهم ؤو خالتهم الاحخماُُت.

وباإلالازهت بحن اللساثب الصخـُت واللساثب ُلى ألامىاٌ هالخٍ ؤن ألاولى هي ؤهثر جدلُلا للِدالت ألنها 

مسوهت في جدلُم بِم جساعي الٌسوف الصخـُت للميلف وباإلالابل فةن اللساثب ُلى ألامىاٌ جمخاش بإنها ؤهثر 

والاحخماُُت التي حظعى بلى جدلُلها الدولت مثل خماًت الـىاُاث املحلُت بفسق كساثب  ألاَداف الاكخـادًت

بت ُلى السجاثس  حمسهُت ُلى الىازداث للحد مً بِم الِاداث غحر اإلاسغىب فحها في املجخمّ هفسق كٍس

 واإلاؼسوباث الىدىلُت.

 

 طبيت والضزائب الخصاعدًتاإلاعلب الزابع: الضزائب الي

 :الضزائب اليطبيت  -1

بت التي جيىن وظبتها زابخت زغم حغحر اإلاادة الخاكِت لها" وبِبازة ؤزسي "هي      بت اليظبُت بإنها "اللٍس حِسف اللٍس

بت ُلى  اء" مثاٌ ذلً: ؤن جفسق كٍس بت ،ومهما واهذ كُمت َرا الُى اء اللٍس ا بيظبت زابخت مً ُو التي ًيىن طَِس

خا وواخد باليظبت لجمُّ الدزىٌ الـغحرة ؤو الىبحرة، زاب ِدٌ% فُيىن َرا اإلا80الدزل ؤو الثروة وبظِس 

 2الثابخت ؤو اإلاخغحرة.

 :الضزائب الخصاعدًت -2

بت الخـاُدًت "بإنها التي ًخغحر  اء  مِدلهاحِسف اللٍس بت،بخغحر كُمت ُو ادةب مِدلها ًصداد ؤي اللٍس اإلاادة  ٍص

بت. اء اللٍس بت ُادة بيظبت ؤهبر مً جصاًد كُمت ُو د خـُلت اللٍس  الخاكِت لها " وجٍص

 ألاغىُاء. لزُإلاداهٌسا ألنها جدىاٌو الؼساثذ الِلُا  هما ؤنها غالبا ما جادي بلى زفم حجم الادزاز

 

 

 

 

 اإلابحث الزابع: أهداف الضزائب

ً وان الهدف الىخُد  بت َى الهدف اإلاالي خُث اطخسدمذ الظلواث في بداًت اللسن الِؼٍس لللٍس

بت  بت للحـىٌ ُلى ؤلاًساداث اإلاالُت لخغوُت الىفلاث الِامت ومّ مسوز الىكذ اُخبرث لللٍس الِامت اللٍس

 ؤَداف احخماُُت واكخـادًت وطُاطُت مسخلفت باإلكافت بلى ؤَدافها اإلاالُت.


 .88مسحّ طابم،ؾ،  محاضبت الضزائب بين الىظزيت والخعبيمدمحم ؤبى هـاز، مدفىي اإلاؼاُلت،  -1
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: ألاهداف اإلااليت للضزيبتا  إلاعلب ألاٌو

بت فخإمحن بًساداث داثمت مً مـادز الهدف  اإلاالي َى مً ؤخد ألاَداف السثِظُت والهامت ألي كٍس

دازلُت لخصاهت الدولت ٌِد ؤخد غاًاث الظلواث الحيىمُت، ومً َىا وؼإث كاُدة وفسة خـُلت اللساثب ؤي 

حن مّ الاكخ خباٍز بت بدُث ًيىن ػامال لجمُّ ألاشخاؾ الوبُُِحن والُا ـاد كدز ؤلاميان في احظاَ مظسح اللٍس

را ما هالخٌه في البلدان اإلاخوىزة، خُث جسجفّ وظبت  بي مسجفِا َو هفلاث الجباًت خُث ًيىن ؤلاًساد اللٍس

بُت بلى الىاجج اللىمي ؤلاحمالي،فاألمس مسجبى في الىاكّ بمظخىي الخوىز الاكخـادي  1ؤلاًساداث اللٍس

 

 اإلاعلب الثاوي: ألاهداف الاحخماعيت للضزيبت

بت زـىؿا بِد ًهىز مفهىم الِدالت الاحخماُُت، وبسوش الاججاَاث حِد دث ألاَداف الاحخماُُت لللٍس

الحدًثت لخىشَّ ُامل الدزل والحد مً اطخغالٌ الوبلاث الِاملت باإلكافت بلى ًهىز مفاَُم جىشَّ الِبء 

بي في املجخمّ خظب مظخىي الدزل.و ن زوطى في هخابه " الِلد الدوز الاحخماعي هادي به ول مً حان حا اللٍس

ادة جىشَّ  الاحخماعي " وؤلح ُلُه اإلافىس الاػتراوي واٌز مازهع،خُث ؤػاز بلى ؤَمُت اطخِماٌ اللساثب إُل

 2الدزل اللىمي بؼيل ُادي، ومً بحن ألاَداف التي خاولذ الدٌو اإلاِاؿسة جدلُلها ما ًلي

 بت ُلى  :ؤًدي ُدد كلُل مً ؤفساد املجخمّ مىّ جىخل الثرواث في خم ذلً بوسق مخِددة مجها فسق كٍس ٍو

م الخـاُد في مِدالثالثرواث وفسق كساثب ُالُت ُلى الظلّ ا ً هٍس  اللساثب. لىمالُت ُو

  ٌ فالبلدان ألاوزبُت مثال حظخسدم اللساثب في ؤلاهثاز مً ُدد الظيان ًُ  :جىحُه طُاطت اليظل في الدو

بت ُلى الدزىٌ بلى ؤحصاء مد م جلظُم اللٍس ت بلدز ُدد ؤفساد ألاطسة،وباإلالابل الدوٌ الساغبت هٍس ظاٍو

و ال حِفي بخددًد اليظل جلىم بسفّ مِدٌ اللساثب ُلى الدزىٌ واإلاِدٌ ًصداد باشدًاد ُدد ؤفساد ألاطسة ؤ

بت هما َى الحاٌ في ول مً الهىد والـحن.  كىاهحن اللساثب الحد ألادوى للمِِؼت مً اللٍس

 ًبت وىطُلت لحل مؼيل الظىً وذلً بةُفاء زؤض اإلااٌ  ًمىً اطخسدام: خُث مِالجت ؤشمت الظى اللٍس

مىً ؤزر ُلى طبُل اإلاثاٌ ؤإلااهُا خُث بِد  اإلاظدثمس في َرا اللواَ مً اللساثب لفترة مدددة مثال ، ٍو

بت بكافُت ُلى الِلازاث اللدًمت وزــذ زالزت ؤزباَ بًساداتها إلوؼاء  الحسب الِاإلاُت الثاهُت فسكذ كٍس

 مظاهً حدًدة ززُـت ألاحس.

 مً بحن َرٍ الٌىاَس الخدزحن والىدىٌ، خُث ًمىً للظلواث مِالجت بِم الٌىاَس الاحخماُُت الظِئت :

م اللساثب و ذلً بفسق كساثب مسجفِت ُلى   بهخاحهاو  اطخحرادَاالِامت مدازبت َرٍ آلافاث اإلالسة ًُ هٍس

 وبُِها. 

 

 للضزيبت اإلاعلب الثالث: ألاهداف الاكخصادًت


حر الؼامُت،-1  .864مسحّ طابم، ؾ أضظ اإلااليت العامت، زالد شحادة الخوُب،ؤخمد َش
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بت ال جلخوّ دون ؤن جثحر اوِياطاث ُلى  بت في ُـسها الحاكس، فاللٍس حِخبر ؤَم ؤَداف اللٍس

الاطتهالن وؤلاهخاج والادزاز و الاطدثماز، لرلً جلىم الحيىماث بخىحُه طُاطاتها الاكخـادًت وخل ألاشماث التي 

ت ومِالجت الىظا م حصجُّ فسوَ ؤلاهخاج اللسوٍز د والسوىد ومدازبت الخىخل والخمسهص في جخِسق لها ًُ هٍس

 :1بِم اللواُاث ؤلاهخاحُت وذلً ُلى الىدى الخالي

 اضخخدام الضزيبت لدشجيع بعض اليشاظاث ؤلاهخاحيت -1

بت وىطُلت لدصجُّ كواُاث اكخـادًت مثل كواَ الظُاخت ؤو  هثحرة هي الدٌو التي اطخسدمذ اللٍس

اهاث مً ؤي كساثب بما بؼيل داثم ؤو حصجي. وللد لجإث لهرا الـىاُت ؤو الصزاُت فلامذ بةُفاء جلً اليؼ

بِم البلدان ألاطلىب الىثحر مً خيىماث البلدان الىامُت لدصجُّ الاطدثماز الـىاعي ؤو الظُاحي في بالدَا، ؤو 

ل اإلاخوىزة ُىدما جسغب في حرب زؤض ماٌ ؤحىبي لديها فخِفي الاطدثماز اإلاالي ألاحىبي لديها مً اللساثب. مث

ظسا.  طىغافىزة وطَى

 :لضزيبت إلاعالجت الزهىد الاكخصادياضخخدام ا -2

بت إلاِالجت فتراث السوىد والاهىماغ خُث ًلل الؼساء والاطتهالن وجخىدض  جلجإ بِم الدٌو بلى اللٍس

ادة اللىة الؼساثُت لدي ؤفساد الؼِب مً ذوي الدزىٌ اإلاخدهُت وذلً بخسفُم  اإلاىخجاث، فخلىم الدولت بٍص

بي زـىؿا ُلى اللساثب اإلاخِللت بالحاحاث مِدٌ  فاء اللٍس بت الدزل في ؤحصائها ألاولى وزفّ ؤلُا كٍس

 ألاطاطُت والخبز والحلُب.

بت وىطُلت اكخـادًت بخللُل ؤلاهفاق الحيىمي وزفّ  وختى في فترة الاشدَاز ًمىً اطخسدام اللٍس

لى الظلّ لخسفُم اللىة الؼساثُت ُىد دازُلاللساثب ُلى اإلا وجسفُم  ألافساد وهبذ ؤلاهفاق الخاؾ، ُو

رٍ ؤلاحساءاث ًجب ؤن جيىن كمً طُاطت  ّ ؤلاهخاحُت َو اللساثب ُلى زؤض اإلااٌ والادزاز لخِوي دفِا للمؼاَز

 اكخـادًت مخياملت.

 :الخمزهش في اإلاشاريع الاكخصادًت اضخخدام الضزيبت إلاىع -3

بت وىطُلت  مىً اطخسدام اللٍس بن ًهىز الؼسواث مخِددة الجيظُاث ٌِد مً مٌاَس الخمسهص الاكخـادي، ٍو

م فسق كساثب زاؿت ُلى اهدماج الؼسواث التي جخجه هدى  ملحازبت مثل َرا الخمسهص، وذلً ًخم ًُ هٍس

د مً جي دد لفت الظلِت اإلاىخجت الخمسهص خُث جفسق َرٍ اللساثب ُلى ول مسخلت مً مساخل ؤلاهخاج مما ًٍص ٍو

 بالخالي مً ًاَسة الخمسهص والخىخل في اليؼان الاكخـادي.

 

 :ضزيبت لدشجيع الاضدثمار والادخاراضخخدام ال -4

ا مً ؤي كساثب لدصجُّ ػساء مثل َرٍ  خم ذلً ُىدما حِفي الدولت ُاثداث طىداث الخىمُت التي جـدَز ٍو

بت ُلى الىداجّ في   ؿىادًم الادزاز ؤو ؤي اطدثماز مالي ًدُم الاكخـاد الىهني.الظىداث، ؤو جسفُم اللٍس

 

 اإلاعلب الزابع: ألاهداف الطياضيت للضزيبت


حر الؼامُت، -1  .864مسحّ طابم،ؾ، أضظ اإلااليت العامت زالد شحادة الخوُب،ؤخمد َش
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 :1 جخمثل ألاَداف الظُاطُت في حاهبحن

 أوال: الجاهب الداخلي

بت وإداة في ًد الظلوت الحاهمت ؤو بِم اللىي الاحخماُُت اإلاظُوسة ُلى الحىم إلامازطت  خُث حِخبر اللٍس

 املجخمّ. ُلى باقي هفىذَا

 ثاهيا: الجاهب الخارجي

ـم مـىذ حظـهُالث  ـت مـّ بِـم الـدٌو ُـً هٍس بت وإداة حظخِمل مً ؤحل حظـهُل اإلاِـامالث الخجاٍز خُث حِخبر اللٍس

فـــــاءاث وجلـــــدًم ب بُت، حمسهُـــــت واإُل همـــــا ًمىــــًـ ؤن حظـــــخِملها الدولـــــت للحـــــد ؤو إلالاهِـــــت ِـــــم الامخُـــــاشاث اللـــــٍس

 فّ السطىم الجمسهُت مً ؤحل جدلُم ؤغساق طُاطُت.مىخجاث ؤو طلّ دٌو ؤزسي هس 

 

 :: ماهيت الطياضت الجبائيتخامظاإلابحث ال

رٍ الوسق ٍحِخبر الدولت اإلاظحر ألاطاس ي لالكخـاد الِام، وذلً بةًجادَا ألمثل الوسق لدظُحر  ، َو

عي ًسقى بلى وألاطالُب ال ٌؼترن ؤن جيىن مباػسة فلى وبهما هرلً مً زالٌ حِل الجاهب الخىٌُمي  والدؼَس

حِخمد في الحىم ُلى مدي هجاخها ؤو فؼلها ُلى ماػس  جباثُتمظخىي ُالي مً الخدىم، خُث ؤن الظُاطت  ال

بي، فهى ٌِخبر الترحمت الِملُت لها.  الىٌام اللٍس

 

 :اإلاعلب ألاٌو : مفهىم الطياضت الجبائيت

ا بسهامج جسووه وجىفرٍ  الدولت ًُ ُمد مظخسدمت فُه ؤهىاَ حِسف الظُاطت الجباثُت باُخباَز

وؤطالُب وفىىن اللساثب إلخدار ؤزاز مسغىبت وججىب ؤزاز غحر مسغىبت ُلى وافت مخغحراث اليؼان الاكخـادي 

 .2،الاحخماعي والظُاس ي مظاَمت في جدلُم ؤَداف املجخمّ

ت البرامج التي جسوو ها الحيىمت حِد الظُاطت الجباثُت حصء مً الظُاطت الاكخـادًت وهي مجمُى

ت الخدابحر ذ،وجىفرَا لخدلُم ؤَداف املجخمّ الاكخـادًت  ث االظُاطُت والاحخماُُت، ؤو ُلى ؤنها مجمُى

الىفلاث الِمىمُت مً حهت والخإزحر ُلى الىكّ الاكخـادي والاحخماعي خظب الخىحهاث الِامت لالكخـاد مً 

 .3حهت زاهُت

ت الخدابحر جباثُتهما حِخبر الظُاطت ال بي  مجمُى بي اإلاخِلم بدىٌُم الخدـُل اللٍس ذاث الوابّ اللٍس

 كـد حغوُت الىفلاث الِمىمُت مً حهت والخإزحر ُلى الىكّ الاكخـادي والاحخماعي مً حهت زاهُت.

 ُلى ُدة مداوز: جباثُتوحِخمد الظُاطت ال

 .ل واللـحر بي في اإلادي الوٍى اث التي ٌظعى بلى جدلُلها الىٌام اللٍس  جددًد ألاولٍى


، 4005جسـف مالُت، الجصاثس، ،منهي بًمان،الىٌام الجباجي الجصاثسي وؤزٍس ُلى الخدـُل الجباجي، مرهسة جسسج لىُل ػهادة لِظاوع في ُلىم الدظُحر -1

 .82ؾ
ت،  خامد -2 بُت، داز اليؼس الثلافت، ؤلاطىىدٍز  .81، ؾ4002ُبد املجُد دزاش، الىٌم اللٍس
بُتمسس ي الظُد حجاشي، ًىوع اخمد ال -3 م، الىٌم اللٍس  .44، ؾ4002، الداز الجامُِت، مـس، بوٍس
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  بي بازخُاز اللساثب اإلاىاطبت اإلاصج بحن مسخلف ألادواث اإلامىً اطخسدامها ُىد بىاء الهُيل اللٍس

 لألوكاَ الاكخـادًت والاحخماُُت.

  جددًد اإلاِدالث التي ًمىً ؤن جدلم في ذاث الىكذ اإلاسدودًت مّ باقي ألاَداف الاكخـادًت

 .1والاحخماُُت

مجمَى ؤلاحساءاث والخدابحر اإلاخسرة واملخووت مً هسف الحيىمت : فهي جباثُتوهخٍِسف ػامل للظُاطت ال

 لخغوُت الىفلاث الِمىمُت وجدلُم حل ألاَداف الاحخماُُت مً الىاخُت اإلاالُت.

 

 اإلاعلب الثاوي: أدواث الطياضت الجبائيت

بُت  ت مً ألادواث التي ؤؿبذ ٌِبر ُجها في ألادبُاث اللٍس هفاق بـ"ؤلا حِخمد الظُاطت الجباثُت ُلى مجمُى

بي" وهي ُبازة ًُ جسفُ  اث جمع اإلاِاًحر الجباثُت الىموُت.لاللٍس

اث: - بُت( بلى زمع مجمُى  جـىف مىٌمت الخِاون والخىمُت الاكخـادًت الىفلاث الجباثُت ) اللٍس

بُت. •  الخسفُلاث اللٍس

بي. •  اللسق اللٍس

 الخسفُلاث الخاؿت باإلاِدالث. •

 جإحُل مىاُُد الدفّ. •

بُت. • فاءاث اللٍس  ؤلُا

بُت الُىم مىكَى هلاغ خاد، بذ ًىٌس بلحها ُلى ؤنها مـدز مً مـادز حِلُد ألاهٌمت  وحؼيل الىفلاث اللٍس

ـِب بزلاَ اإلاصاًا اإلامىىخت إلاىولم  بي، ٍو بُت، تهُإ اإلاىار اإلاالثم للبدث ًُ مصاًا كـد التهسب اللٍس اللٍس

ادة ما ًخم اطخسدام الىفلاث ا بُت في بهاز دُم الاطدثماز، الادزاز وزلم ؤو الخىُُف الهُىلي السػادة، ُو للٍس

 .2للماطظاث

 وؼحر بلى ؤَم ألادواث اإلاظخسدمت مً كبل الظُاطت الجباثُت لخدلُم ؤَدافها:

 ؤلاعفاء الضزيبي: - أ

َى ُبازة ًُ بطلان خم الدولت ًُ بِم اإلايلفحن في مبلغ اللساثب الىاحبت الظداد ملابل التزامهم بممازطت 

فاء الداثم َى بطلان خم لدولت في  فاءاث داثمت ؤو ماكخت، فاإُل وؼان مِحن في ًسوف مُِىت، وجيىن َرٍ ؤلُا

فاء اإلا خم مىذ ؤلُا فاء كاثما، ٍو ى بطلان لحم الدولت في ماٌ اإلايلف إلادة ماٌ اإلايلف هاإلاا بلي طبب ؤلُا اكذ َو

فاء  مىً ؤن ًيىن َرا ؤلُا ادة ما ًيىن في بداًت اليؼان، ٍو مُِىت مً خُاة اليؼان اإلاظتهدف بالدصجُّ ) ُو

ولُا، بمِنى بطلان الحم هىاٌ اإلادة اإلاُِىت وةُفاء اإلااطظاث الِاملت في الجىىب الىبحر في الجصاثس) والًاث 

بت ُلى ؤزباح الؼسواث، السطم ُلى اليؼان اإلانهي، السطم الِلازي إلادة بدزاز، جىدوف ، جمجراطذ، الحزي( مً اللٍس

ى بطلان حصء مً الحم إلادة مُِىت وةُفاء اإلااطظاث الِاملت في  ُؼس طىىاث ، وكد ًيىن بُفاء حصثُا، َو


 .هفع اإلاسحّ-1
اث الجامُِت، -2  .882 -880 ؾ ، ؾ4002 الجصاثس، ُبد املجُد كدي، مدزل بلى الظُاطاث الاكخـادًت اليلُت، دًىان اإلاوبُى
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ظىسة، غسداًت، الاغىان والجلفت( الوىق الثاوي مً الجىىب ) والًاث بؼاز، وزكلت، الىادي، البُم، الىِامت، ب

بت ُلى ؤزباح الؼسواث جبِا لؼيلها اللاهىوي. ℅46مً  بت ُلى الدزل ؤلاحمالي ؤو اللٍس  مً اللٍس

 الخخفيضاث الضزيبيت:- ب

بت ملابل الالتزام ببِم   اء اللٍس بُت ؤكل مً اإلاِدالث الظاثدة ؤو جللُف ُو وحِني بزلاَ اإلامىٌ إلاِدالث كٍس

ا، ؤو الخسفُلاث اإلامىىخت لخجاز الجملت ُلى السطم  الؼسون، واإلاِدٌ اإلافسوق ُلى ألازباح اإلاِاد اطدثماَز

ا مِهم لـالح ُلى اليؼان اإلانهي هٌحر التزامهم جلدًم كاثمت بالصباثً اإلا خِامل مِهم والِملُاث التي جم اهجاَش

 مـلحت اللساثب.

 

 هخالن:ؤلا هظام - ج

و ألاؿىٌ الثابخت هدُجت اطخسدام ؤو مسوز الصمً ؤهه الىلف الحاؿل في كُمت الاطدثمازاث ؤَخالن ُلى ؤلا ٌِسف  

ِبر ًُ اللظى الظىىي مً اللُمت اليلُت لألؿل بلظى وسح َرا ؤلاَخالن ؤو ؤلاًداَ الخىىىلىجي، َو ، ٍو

بت وبالخالي ًـبذ  بي  الِبءاللظى مً الدزل الخاكّ لللٍس بت ؤاللٍس كل ملازهت بحجم الدزل الخاكّ لللٍس

ِخبر ؤلاَخالنكبل  بُت بالىٌس بلى جإزحٍر اإلاباػس ُلى الىدُجت مً زالٌ املخــاث  ؤلاَخالن، َو مظإلت كٍس

ت، التي ًخىكف حجمها ُلى الىٌام اإلاسز ف اطخسدامه ) زابذ، متزاًد، مخىاكف(، وولما هبر حجم َرٍ الظىٍى

املخــاث في بداًت خُاة الاطدثماز، زاؿت في فتراث الخطخم ولما اُخبر ذلً امخُاشا لـالح اإلااطظت، بذ 

وىن ؤلاَخالن ُىـسا ؤطاطُا مً ُىاؿس  بفلله جخمىً مً ججدًد اطدثمازاتها ودفّ كساثب اكل، فلال ًُ

ل الراحي جم الظماح باُخماد زالزت ؤهمان لإلَخالن خظب ػسون  8919للماطظت، ففي الجصاثس مىر  الخمٍى

مىً حِدد ؤهٌمت ؤلاَخالن اإلااطظاث مً ازخُاز الىٌام ألاهثر مالثمت لٌسوفها  سوف ًدددَا اللاهىن، ٍو ًو

دفِها بلى اإلابادزة التي هي في الىاكّ زوح الدظُحر الحدًث وؤطاض جوىز اإلااطظاث وهم  ىَا.ٍو

 إمياهيت جزحيل الخطائز إلى الطىىاث الالحلت:-د

را بخدمُلها ُلى   وحؼيل َرٍ الخلىُت وطُلت المخـاؾ آلازاز الىاحمت ًُ جدلُم زظاثس زالٌ طىت مُِىت، َو

 الظىىاث الالخلت ختى ال ًادي ذلً بلى جأول زؤطماٌ اإلااطظت.

 الخحفيزاث ألاخزي اإلامىىحت لالضدثمار: -ٌ

بُت مسخلفت والتي جخِلم ؤطاطا بفترة ؤلاهجاش للمؼسوَ  باإلكافت بلى ما جم ذهٍس ؤُالٍ مً جدفحزاث كٍس

ت ختى كبل الؼسوَ في ؤلاهجاش ؤو ختى بِد  ّ ؤلاطدثماٍز بُت للمؼاَز ؤلاطدثمازي، بال ؤن الدٌو جمىذ جدفحزاث كٍس

بُت مسجبوت بفترة جإطِع وبوؼاء  رٍ ُملُت ؤلاهجاش، فلد جيىن َىان جدفحزاث كٍس اإلاؼسوَ ؤلاطدثمازي، َو

 الخدفحزاث جخمدىز خىٌ:

مىذ بُفاءاث ؤو جسفُلاث في زطىم الدسجُل والخإطِع للمظدثمس، فهرا ألازحر ُادة ما ًلدم هلباث للجهاث  -

خم في هثحر مً ألاخُان جىزُم َرٍ الولباث والىزاثم وطداد الِدًد  املخخـت وهرا ؤوزاق الخإطِع للمؼسوَ ٍو

لغساماث الجباثُت. وفي بهاز َرا الىَى مً الخدفحز ًخم بُفاء اإلاظدثمس مً طداد السطىم مً السطىم وا
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فاء مً زطىم ؤلاػهاز  واللساثب اإلاخِللت بخىزُم وحسجُل اإلاؼسوَ وهرا مسخلف ؤلاحساءاث الالشمت ُلى غساز ؤلُا

لىد الخإطِع  .1ُو

باإلاِداث وألادواث والىطاثل الالشمت لبدؤ ُملُت بِد اللُام بخإطِع اإلاؼسوَ ؤلاطدثمازي جإحي مسخلت الخجهحز 

اطخغالٌ اإلاؼسوَ، وفي َرٍ الحالت ًخم بُفاء ألاؿىٌ السؤطمالُت واإلاِداث وألادواث والترهُباث ووطاثل الىلل 

واإلاىاد ألاولُت الالشمت لخجهحز اإلاؼسوَ ؤلاطدثمازي وبدؤ ُملُت الدؼغُل اإلاظخىزدة مً اللساثب الجمسهُت، هما 

فاءاث الجمسهُت بلى وافت ما ٌظخىزدٍ اإلاؼسوَ ؤزىاء خُاجه مً مظخلصماث بهخاج  ومىاد وآالث ًجب  ؤن جمخد ؤلُا

فاء مً اللساثب الجمسهُت ٌصجّ  وكوّ غُاز ووطاثل هلل جدىاطب مّ هبُِت اإلاؼسوَ ؤلاطدثمازي، فمىذ ؤلُا

ً ألاحاهب ُلى اطخحراد ؤخدر آلاالث، ومخابِت الخوىزاث ال  .2خىىىلىحُت ومظاًسة الجدًد مجهااإلاظدثمٍس

ؤما ُىد اللُام باإلهخاج ملخخلف ؤهىاَ الظلّ والبلاجّ فةن الدٌو وبغسق حصجُّ الخـدًس فةهه ًخم 

ّ التي جلىم بِملُاث الخـدًس ؤن حظخفُد مً بُفاء  بُت، فمثال ًمىً للمؼاَز مىذ الِدًد مً الخدفحزاث اللٍس

بي ُلى الدزل اإلاخإحي مً ُملُت الخـدًس مّ ألازر بِحن  خبازكٍس ا في حم الُا لت مً الؼسون التي ًجب جىفَس

جـدًس، مثال وإن ال جيىن ُبازة ًُ مىاد ؤولُت. َرا وما هىد ؤلاػازة بلُه ؤن  الظلِت ؤو الخدمت التي جيىن مدل

فاء  بي ال ًيىن ذا فِالُت بذا حِلم ألامس باإلاظدثمس ألاحىبي بال في خالت وىن ؤلُا َرا الىَى مً الخدفحز اللٍس

بي اإلامىىح   .3له غحر ملغى في بلدٍ ألاؿلياللٍس

فاء مً الحلىق الجمسهُت ُلى الىازداث مً  هما كد جمىذ امخُاشاث حباثُت في َرا الـدد وجيىن مخِللت باإُل

اإلاىاد ألاولُت والىطاثل والخجهحزاث التي جدزل مباػسة في بهخاج الظلّ واإلاىخجاث اإلاىحهت بلى الخـدًس، هما كد 

ماٌ والسطم ُلى اللُمت اإلالافت، وحِخمد الدٌو ُلى َرا الىَى مً جخِلم َرٍ الخدفحزاث بالل ساثب ُلى زكم ألُا

ادة ت اإلالامت فحها ُلى ؤلاهدؼاز في ألاطىاق الخازحُت " ؤلاهدؼاز في حجم  الخدفحز بغُت ٍش كىة اإلاؼسوُاث ؤلاطدثماٍز

 .اإلابُِاث" وجمخحن اللدزة ُلى اإلاىافظت

 ُلى ُاملحن:ًبلى ؤن هجاح َرٍ ألادواث ًخىكف 

بت حصءا مً مىار اطدثمازي ُام جخدازل ُىاؿٍس وجدؼابً بلى خد هبحر، مجها الاطخلساز  .8 اُخباز اللٍس

ل الخجازي للِملت، هواق الظىق وحجمه وهبُِت الىٌام  الظُاس ي، اطخلساز الِملت، بمياهُت الخدٍى

 الاجـاٌ.اإلاـسفي واإلاالي اللاثم، دزحت جوىز الهُاول اللاُدًت ووطاثل 

بُت ًسجبى باإلاسخلت -4 الصمً الري جم فُه اطخسدام َرٍ ألادواث، وججازب اإلااطظاث مّ اإلاصاًا اللٍس

التي ًمس بها الاكخـاد، ودزحت املخاهس التي ًمىً للماطظت جدملها ُلى كىء الفىاثد اإلاىخٌسة، ففي 

 .4وخىافص الاطدثمازؤوكاث الخسوج مً ألاشمت ًيىن َىان مُل ؤهبر لالطخفادة مً اإلاصاًا 

 


بُت، مسحّ طابم، ؾ-1 م، الىٌم اللٍس  .461مسس ي الظُد حجاشي، ًىوع اخمد البوٍس
ت، ،خامد ُبد املجُد دزاش -2  .422،422ؾ  ، ؾ 8999الظُاطاث اإلاالُت، الداز الجامُِت، ؤلاطىىدٍز
ؾ  ،8991 ،اثسدمحم بً الجىشي، ؤلاؿالخاث الجباثُت واوِياطاتها الاكخـادًت واإلاالُت في الجصاثس، زطالت ماحظخحر في الِلىم الاكخـادًت، حامِت الجص  -3

5. 
 .886ُبد املجُد كدي، مدزل بلى الظُاطاث الاكخـادًت اليلُت، مسحّ طابم، ؾ -4
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 اإلاعلب الثالث: أهداف الطياضت الجبائيت

 فُما ًلي: جباثُتجخجلى ؤَداف الظُاطت ال

 جىحيه الاضتهالن: - أ

ا ُلى ألاطِاز اليظبُت للظلّ والخدماث،  بت وإداة للخإزحر ُلى الظلىن الاطتهالوي مً زالٌ جإزحَر حظخِمل اللٍس

بت مسجفِت ُلى بِم  الظلّ اللازة بالصحت مً احل جيؼُى اطتهالهها ؤو مً احل بخالٌ فمثال: فسق كٍس

طلِت ميان طلِت ؤزسي، ؤو الِىع جسفُم اللساثب ُلى بِم الظلّ بغُت حصجُّ اطتهالهها، والظلّ 

 اإلاىخجت مدلُا.

 جىحيه كزاراث أرباب العمل: - ب

طخسدامها للخإزحر ُلى َُيل الاطدثمازاث فُما ًخِلم بالىمُاث التي ًسغبىن في بهخاحها، ذلً ؤن اللساثب ًمىً ا

بخىححهها هدى كواُاث مُِىت جسغب في حصجُِها للدزتها ُلى زلم مىاؿب الِمل، ؤو للدزتها ُلى بخالٌ 

ُف الاطدثمازاث في مىاهم مسخلفت بغُت زلم هَى  الىازداث، ؤو ليىنها غحر ملىزت للبِئت، هما ؤنها حِمل ُلى جًى

بت مخغحراث مً الخىاشن الجهىي ؤو جى خبازاث زاؿت، وفلا لٌسوف مُِىت، بهرا جيىن اللٍس مُت مىاهم مُِىت اُل

، وبهرا حِمل اإلاباػس َامت مً مخغحراث اإلاىار الاطدثمازي الري جيىن مالثمت ُىـسا بازشا لالطدثماز ألاحىبي

بُت  .1الحيىماث ُلى اُخداٌ ؤهٌمتها اللٍس

 سيادة جىافطيت اإلاؤضطاث:- ج

ا ُلى ُىامل ؤلاهخاج  فاهسفاق اللساثب ٌظاُد مً   بت ُلى جىافظُت اإلااطظاث مً زالٌ جإزحَر جازس اللٍس

ادة ؤلاهخاج ومً حهت ؤزسي ُلى ؤطِاز ُىامل ؤلاهخاج مما ٌِمل في الجهاًت ُلى زفم الخيالُف اليلُت  حهت ُلى ٍش

ادة جىافظُت مىخجاتها ُلى  مظخىي ألاطىاق الخازحُت، جلىم بةُفاء اإلاىخجاث لإلهخاج، ولهرا هجد الدٌو حظعى لٍص

 اإلاـدزة مً السطىم والحلىق الجمسهُت ومً الىثحر مً اللساثب املحلُت والسطم ُلى اليؼان اإلانهي.

 جصحيح إخفاكاث الطىق: - د

الُف َىان مُل هدى اهسفاق الخيالُف الخاؿت في خحن ؤن الخيالُف الاحخماُُت ما فخئذ جصداد واإلاخمثلت في جي

الخلىر الـىاعي، اهىماغ هبلت ألاوشون وما بلى ذلً، وهٌسا لىحىد زوابى بحن ألاوؼوت الاكخـادًت والبِئت جم 

خباز َرا البِد في زطم الظُاطاث الاكخـادًت، وفي َرا ؤلاهاز حظخسدم الظُاطت الجباثُت  ألازر بِحن الُا

را بسفّ الخيالُف الخاؿت، بت باُخباز إلاظخىي الخيالُف  لخصحُذ َرٍ آلازاز الخازحُت َو بِد فسق اللٍس

 الاحخماُُت.

 الطياضت الجبائيت وأداة لالهدماج الاكخصادي: -ٌ 

بُت مً زالٌ اُخماد هفع اإلادوهت مً اللساثب، جيظُم اإلاِدالث،  َرا مً زالٌ جيظُم ألاهٌمت اللٍس

فاءاث والخسفُلاث اإلامىىخت، ؤهمان ؤلاَخالن اإلاِخمدة، جبادٌ اإلاِ ب، لرا ؤلُا لىماث بسـىؾ ًاَسة  التهٍس


، مرهسة جسسج لىُل ػهادة لِظاوع في الِلىم الاكخـادًت، جسـف هلىد، بىىن ومالُت، مِهد الِلىم جفعيل الطياضت الضزيبيتؤًىب مىـىزًٍ،  -1

لىم الدظُحر، حامِت اإلادًت،  ت والاكخـادًت ُو  .22،22  ، ؾ4009الخجاٍز
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بُت بؼيل وامل ألهه مً غحر َرا الخىخُد ال  هجد دٌو هدٌو الاجداد ألاوزوبي حِمل ُلى جىخُد ؤهٌمتها اللٍس

 . 1ًمىً الحدًث ًُ جيامل اكخـادي

 إعادة جىسيع الدخل:- و 

را في اججاٍ  جباثُتجازس الظُاطت ال  ُلى الحـف اليظبُت للدزل اللىمي اإلاىحه  ملخخلف الؼساثذ والفئاث، َو

بت بدوز اإلاصحح لحالت الخىشَّ ألاولي، بال ؤن جدلُم َرا الهدف  جسفُم الفىازق بحن اإلادازُل ؤًً جلىم اللٍس

بُت.ًجِل ؤصحاب اللساز ؤمام مىكِحن، بما هفاءة جسـُف اإلاىازد وبما ازخُاز الِدالت ال  لٍس

 : جمىيل الخدخالث العمىميت- س 

بت  ل ؤلاهفاق الِام، فان اللجىء بلى اللٍس بت وزغم وحىد ُدة بمياهاث لخمٍى را الهدف الثابذ وألاؿلي لللٍس َو

بت ُلى الدزل التي  ًخمحز بيىهه بحساء غحر جطخمي، زاؿت بذا اُخمد ُلى ؤهمان مُِىت مً اللساثب، واللٍس

بت ُلى الاطتهالن فةنها حِمل ُلى هبذ حِمل ُلى جللُف حجم اإلا دازُل اإلاخاخت لإلهفاق الخاؾ، وختى اللٍس

 الولب.

 جىحيه اإلاععياث الاحخماعيت:- ط

را ما ٌِسف   مً زالٌ الخدفحز ُلى الصواج، حصجُّ ؤو جيؼُى ؤلاهجاب، الىكىف به ُىد مظخىي مِحن، َو

بت التي جساعي ألاوكاَ واإلاىاكف الاحخماُُ بت دوزا ؤطاطُا في الخسفُف مً بصخـُت اللٍس ت، هما جلِب اللٍس

فاءاث اإلامىىخت إلادازُل ؤلاًجاز ؤو ػساء ألازاض ي لبىاء  خدة بِم ألاشماث وإشماث الظىً والبوالت مً زالٌ ؤلُا

بُت اإلامىىخت للماطظاث في بهاز زلم مىاؿب ُمل  .   2الظىً ؤو جلً الخسفُلاث اللٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تــــــالصـــــــــخ


بُت،مسحّ طابم، ؾ -1  .22،22ؾ  ؤًىب مىـىزًٍ، ، جفُِل الظُاطت اللٍس
 .22،26 ؾ ، الظابم سحّهفظاإلا-2
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بت ل حِخبر ل حِخبر فهي، اإلاحزاهُت الِمىمُت ؤَم مـادز بًساداث مً للٍس هلدًت جفسق ُلى  تفٍس

حن مدازُل  و بإدائها للظلواث الِامت بـفت نهاثُت ًلىمىن  الرًًو  ألاشخاؾ طىاء واهىا هبُُِحن ؤو مِىٍى

ت لمُت جدخم البدث ًُ وطاثل جلىُت بالخالي هيو وذلً لخغوُت الىفلاث الِامت.  وبدون ملابل بحباٍز فِالت  ُو

 ؤَدافمدللت  ؤَداف ؤوطّ في مجاٌ جوبُلها وفسكهاالىؿٌى بلى و  ىازد اإلاالُتلخدظحن اإلا جدـُلهاحظهل 

بيبلى كسوزة بخدار بؿالخاث ُلى الىٌام ال ألامس الري دفّ، الظُاطت الجباثُت  الجصاثسي بِد الدظُِىاث لٍس

ػتى اللواُاث وذلً في مّ الخسلي ًُ الاكخـاد اإلاىحه و دزىٌ مسخلت حدًدة جخولب الىثحر مً الخغُحراث 

 كمً مخولباث اإلاسخلت.

 



 واقع النظام الضريبي الجزائري قبل وبعد اإلصالحات                                               الثانيالفصل 







 

 :دـــــــــجمهي

 

ني ٖضة                          أؾٗاع البترو٫ ؾىت  انهُاع م٘ زانت  خاالث ألالؾخ٣غاع.أػماث و ل٣ض ٖٝغ الا٢خهاص الَى

 اثئلى الخ٨ٟحر في ئصزا٫ ئنالخ الخاعظُت،مما صًٞ٘ىهُت التزاًض في حجم اإلاض وجغاظ٘ مٗضالث الىمى،و 1986

م٣ُ تقامل ني  تٖو  جمـ ٧اٞت املجاالث الا٢خهاصًت وطل٪ بٗض ٞكل الخجاعب الؿاب٣ت.ٖلى الا٢خهاص الَى

-لًِٛ الهُئاث اإلاالُت الضولُت  الخىظه هدى ا٢خهاص الؿى١ وطل٪ اؾخجابت 1989في هظا الؿُا١ ٦غؽ صؾخىع 

غ الا٢خهاص وجُب٤ُ هٓام ا٢خهاص  -والبى٪ الضولي إلوكاء والخىمُت  FMIنىضو١ الى٣ض الضولي  ذ جدٍغ التي اقتَر

بُ اثالؿى١، لظل٪ جم ئصزا٫ ئنالخ ت  تٞٗلُ تيٍغ مغصوصًت  ئلى جدؿحن ٞٗالُت و ضٝته ذي ٧اهتوالظظٍع

 والتي ؾيخُغ١ ئليها في الٟهل الشاوي. خخمُت البض منهاؤلانالخاث  هظه لظا ٧اهذ  الًغاةب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كبل إلاضالخاث  وواكعه الىظام الضريبي الجسائري ماَيت  املبدث ألاول :
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بي ووا٢ٗه الا٢خهاصي و الاظخماعي و اهم ممحزاجه .  ما هي الىٓام هخُغ١ الىؾٝى   الًٍغ

 

 مفهىم الىظام الضريبياملعلب ألاول: 

بي بأهه ت مً الًغاةب والٟغاةٌ:"ٌٗٝغ الىٓام الًٍغ اًا صولت مُٗىت في ػمً مدضص بأصائها  مجمٖى التي ًلتزم ٖع

ت أو مدلُت اتها مً مغ٦ٍؼ  1."للؿلُت الٗامت ٖلى ازخالٝ مؿخٍى

بي،ألاو٫  هىا٦٥ما أن  ت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت والٟىُت التي هىي٤ُ: مٟهىمحن للىٓام الًٍغ جم٨ً  ًخمشل في مجمٖى

بي في مغاخله املخخلٟت  بت زم خؿاب ٢ُمت وطل٪ مً الاؾخ٣ُإ الًٍغ اهُال٢ا مً جدضًض اإلااصة الخايٗت للًٍغ

بت وأزحرا ٖملُت جدهُلها، وهظا  2بالخىُٓم الٟني لها. ًخم الًٍغ

ت الٗىانغ ؤلاًضًىلىظُت والا٢خهاصًت والٟىُت :وهى أوؾ٘ ،أما اإلاٟهىم الشاوي التي ًإصي جغا٦مها  ًخمشل في مجمٖى

بي الترظمت مٗا وجٟاٖلها م٘ بًٗها البٌٗ ئلى ججؿُض  بي مٗحن،وفي هظه الخالت ًهبذ الىٓام الًٍغ ٦ُان يٍغ

 .جباةُتالٗملُت للؿُاؾت ال

ت مدضوصة ومسخاعة مً الهىع الٟىُت للًغاةب جخالءم م٘ الىا٢٘  بي مجمٖى و ٦ظل٪ ٌٗخبر الىٓام الًٍغ

بُا مخ٩امال ٌٗمل ها ه٨ُال يٍغ ٣ت مدضصة مً  الا٢خهاصي والاظخماعي والؿُاس ي للمجخم٘ وحك٩ل في مجمٖى بٍُغ

بُت واللىاةذ الخىُٟظًت مً أظل جد٤ُ٣ أهضاٝ الؿُاؾت ال ٗاث وال٣ىاهحن الًٍغ  3.جباةُتزال٫ الدكَغ

ت البرامج اإلاخ٩املت التي جسُُها " هي و للمجخم٘ ظؼء مً ؾُاؾخه الا٢خهاصًت  جباةُتوحٗخبر الؿُاؾت ال مجمٖى

بُت الٟ ٗلُت واملخخملت إلخضار آزاع ا٢خهاصًت واظخماُٖت وجىٟظها الضولت مؿخسضمت ٧اٞت مهاصعها الًٍغ

ىبت،للمؿاهمت في جد٤ُ٣ أهضاٝ املجخم٘ ىبت وججىب آزاع ٚحر مٚغ  4."وؾُاؾُت مٚغ

بي   عةِؿُت:زالر أع٧ان  ٣ًىم ٖلىمما ؾب٤ ًخطر لىا أن الىٓام الًٍغ

 .بُت الؿاةضة  أهضاٝ مدضصة مكخ٣ت مً أهضاٝ الؿُاؾت الًٍغ

 ت مً الهىع الٟىُت ها وؾاةل جد٤ُ٣ ألاهضاٝ. مجمٖى بت جمشل في مجمٖى  اإلاخ٩املت للًٍغ

  ت جمشل بُت باإلياٞت ئلى بٌٗ اللىاةذ الخىُٟظًت واإلاظ٦غاث الخٟؿحًر ٗاث وال٣ىاهحن الًٍغ ت مً الدكَغ مجمٖى

بي وأظهؼجه املخخلٟت. ٣ت مدضصة ٌٗمل مً زاللها الىٓام الًٍغ ها ٍَغ  في مجمٖى

بي الجؼالو  بُت في ٣ض جأزغ الىٓام الًٍغ بىٟىط الضولت التي ؾُُغث  مسخل٠ الضو٫ ةغي ٦ٛحره مً ألاهٓمت الًٍغ

م ٧ل الٖليها، بي الٟغوس ي، ٚع بي الجؼاةغي ٢ض جأزغ بالىٓام الًٍغ خٗضًالث وفي هظا املجا٫ هجض الىٓام الًٍغ

 .وؤلانالخاث التي اٖخمضها

بت الضزل ؤلاظمالي ئال أنومً أهم ما جمحز به هظا الىٕى مً الًغاةب في الجؼاةغ وعٚم ئصزا٫  ٢هىعا  هىا٥ يٍغ

بُت مما ًدض مً همى  ُت يٍغ ُتها املخخلٟت بدُض جسغط ًٖ هُا١ جُب٣ُها ٖضة أٖو بت في أٖو حكهضه هظه الًٍغ

 خهُلتها.


بُت، الضاع الجامُٗت للُب٘ و اليكغ و الخىػَ٘، مهغ،  -1 ٤، الىٓم الًٍغ  .18، م 2001ًىوـ اخمض البٍُغ
بُت ،مغظ٘ ؾاب٤، م، مغس ي ؾُض حجاػي  -2     6  الىٓم الًٍغ
 .07هٟـ اإلاغظ٘، م  -3
بُت، الضاع الجامُٗت للُب٘ و اليكغ و الخىػَ٘، مهغ،  -4 ؼ ٖشمان، الىٓم الًٍغ  . 13، م 2000ؾُٗض ٖبض الٍٗؼ
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هظا الخغوط ًٖ هُا١ ؤلازًإ جاعة ئلى الهٗىباث الخ٣ىُت التي ًهُضم بها ٖىض جُب٣ُها أو بالًِٛ  ًغظ٘

بي الظي جماعؾه َب٣اث ًُت  ٣ًىمالظي  ،مؿخُٟضة أو ٖمضا مً َٝغ الىٓام الًٍغ ٤ الؿُاؾت الخدٍغ ًٖ ٍَغ

ت ب  .مدضصةأهضاٝ  جد٤ُ٣ مً أظلمىذ ئٖٟاءاث مخىٖى

 

 :ي والىاكع الاكخطادي والاحخماعي: الىظام الضريبثاوياملعلب ال

الًغاةب والغؾىم لهالر الضولت  خدهُللحٗخبر الجباًت وؾُلت للخىُٓم الا٢خهاصي والاظخماعي وأصاة 

بيوالجماٖاث املخلُت وهظا لم ًخد٤٣ لضي الىٓام ال الجؼاةغي ألهه وعر ٖضص ٦بحر مً الًغاةب ؾىاء منها  ًٍغ

مباقغة أو ٚحر مباقغة والتي ٧اهذ حؿاٖض ٖلى الًِٛ الاؾخٗماعي، و٢ض وعزذ الجؼاةغ هظا الىٓام الهل ًٖ 

غ أو حٛ باإلياٞت ئلى أن ظمُ٘ الخٗضًالث والخُٛحراث التي َغأث  1962ُحر مىظ ٖام ٞغوؿا ولم ًخٗغى ألي جٍُى

بي مىظ ؾىت  لِؿذ باإلاٗم٣ت بل ٖلى ال٨ٗـ أصث هظه ألازحرة ئلى  1962ٖلى ٢ىاهحن اإلاالُت ٢بل ؤلانالح الًٍغ

 للضولت. الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ويإم٘ ألا  ىا٤ٞح٣ٗض الىهىم الجباةُت وم٩ُاه٨ُُت جُب٣ُها التي لم جخ

ُٗت بخٗضًالث ٖم٣ُت ٖلى مؿخىي الجباًت الٗاصًت هدُجت اٖخماص اإلاهالر اإلاالُت ٖلى  لم ج٣م الؿلُاث الدكَغ

 ؿخمغلظا اٖخبرث الجباًت البترولُت بمشابت مىعص عةِس ي إلًغاصاث الضولت ل٨ً هظا ألامغ لم ٌالجباًت البترولُت،

بسُىعة  1986ولم ًخيبأ مسُِ الخىمُت وال بغامج الاؾخحراص لؿىت  ،ألاؾىا١أؾٗاع البترو٫ في  الهسٟاىهدُجت 

ه٣و الىؾاةل اإلاالُت لالؾخحراص  ئلى الخضر، و٢ض أصي هظا ل في جضوي واهسٟاى أؾٗاع البترو٫هظا الىي٘ اإلاخمش

 واعجٟإ في أؾٗاع اإلاىاص الٛظاةُت والتي حٗخبر مً ألامىع ألاولى التي ج٣ىم باؾخحراصها الجؼاةغ.

ض أصي هظا الازخال٫ بحن ٢لت الىؾاةل اإلاالُت لالؾخحراص واعجٟإ في أؾٗاع اإلاىاص الٛظاةُت ئلى ٖضم و٢

ني ني ج٣ه٣غا وي٠ٗ اليكاٍ الا٢خهاصي )اهسٟاى  و الخىاػن في الا٢خهاص الَى لهظا ٖٝغ الا٢خهاص الَى

٘ البترولي الظي ؤلاهخاظُت وػٍاصة البُالت( بؿبب ٖضم حصجُ٘ ال٣ُإ الهىاعي والؼعاعي هدُجت  خماص ٖلى الَغ الٖا

خباع اخخُاَاث الخٗا٢ضاث اإلاالُت.   َغى ٖلى اإلاهاصع ألازغي للمىاعص اإلاالُت، ولم ًأزظ بٗحن الٖا

ل ألن هظه اٖخباع اإلاضازُل البترولُت ٦مهضع  ولظا ًم٨ً ال٣ى٫ أهه ال ًم٨ً ل ٖلى اإلاضي الٍُى جمٍى

واهسٟاى ٢ضعة الكغاء بيؿبت % 20 ـالبُالت والخطخم الظي ٢ضع بالؿُاؾت الا٢خهاصًت للضولت أصث ئلى ْهىع 

ـ خُض ٢ضع ب ٗاَلحن ًٖ الٗملوهدُجت لهظا الايُغاب في الا٢خهاص واػصًاص ٖضص ال 1988و 1987% في ؾىتي 15

اث الهٗبت لٓاهغة الخطخم التي اعجٟٗذ بمغوع الؿىىاث مما  1990ملُىن شخو ؾىت  1.5 و٦ظل٪ الًَٛى

٘ في أصي ئلى ٖضم  جىاػن الا٢خهاص ال٨لي وهظا أصي بضوعه ئلى ٖضم الخىاػن في اإلاحزاهُت الٗامت للضولت باعجٟإ ؾَغ

 الى٣ٟاث الٗامت مما أصي ئلى أػمت ا٢خهاصًت مالُت.

بيوؿخسلو مً ٧ل ما ط٦غها ؾالٟا أن الىٓام ال اإلاىعور لم ًالءم الخ٣ُ٣ت الا٢خهاصًت  ًٍغ

 والاظخماُٖت للضولت.

 

 

 

 

 : سلبياث الىظام الضريبيثالثالاملعلب 
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ت اإلاىعوزت ًٖ الاؾخٗماع جُىعا مىظ ؾىت  وطل٪ هاجج ًٖ  1992ئلى ٚاًت  1962لم حٗٝغ الجباًت الجؼاةٍغ

 اٖخماص الضولت ٖلى الجباًت البترولُت التي اٖخبرث اإلاهضع ألاؾاس ي إلًغاصاث الضولت.

ذ ٞيها أؾٗاع البترو٫ اهسٟايا ٦بحرا  مؿذ ئًغاصاث الضو٫ الىامُت  ول٨ً أػمت الشماهِىاث التي ٖٞغ

بالجؼاةغ ئلى الخىظه والاهخمام أ٦ثر بالجباًت الٗاصًت،و٢ض ٢امذ ببٌٗ  صٞٗذ اإلاٗخمضة ٖلى الجباًت البترولُت،

بي ، ٣ٞض واظهذ هظه الخدىالث وؤلانالخاث ل٨ً هظه ؤلانالخاث لم ج٨ً مٗم٣ت ؤلاظغاءاث إلنالح الىٓام الًٍغ

بُتال بٌٗ الٗغا٢ُل التي وعصث في بٌٗ الىهىم،خُض أن هظه ألازحرة ٞا٢ذ خ٣ُ٣ت الا٢خهاص الاظخماعي  ًٍغ

للضولت وطل٪ لىظىص بٌٗ الهٗىباث في مُضان الخُب٤ُ وؤلاصاعة ٣ٞض ٦كٟذ هظه الهٗىباث والٗغا٢ُل 

بي ال٣اةم وؾيخُغ١  بي الجؼاةغي  ؾلبُاث الىٓام الًٍغ  :ُٞما ًلي ألهم الؿلبُاث التي محزث الىٓام الًٍغ

 :حعدد الضرائب -1

بي الجؼاةغي بخٗضص الًغاةب،ٖٝغ الىٓام  بتالًٍغ ت، ٧الًٍغ بت ٖلى ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع الًٍغ

حرها. الاؾخٛاللُاث الؼعاُٖت،الغؾم ٖلى اليكاٍ الهىاعي والخجاعي   ٚو

 :جكراريت الرسىم -2

في الجؼاةغ خُض ًىجم ًٖ ٖضم الخٟاهم ما بحن اإلاىٓم وؤلاصاعة  بك٩ل مالخٔهظا اإلاك٩ل مىظىص 

بت ٖلى اإلاضازُل مً مغجحن ئلى زالر مغاث مما ًىجم ًٖ طل٪ جٟغى  الجباةُت، و٢ض ٧اهذ في أٚلب ألاخُان يٍغ

ت ألاوكُت التي ٧اهذ م٣امت. بي أو الخىاػ٫ ًٖ مجمٖى  1الٛل الًٍغ

 :الجبائيتحعدد الىطىص  -3

ت  بتأصي حٗضص الىهىم الجباةُت ئلى ٖضم مٗٞغ وطل٪  بالًغاةب الىاظب صٞٗها اإلا٩ل٠ بضٞ٘ الًٍغ

الزخالٝ اإلاٗاًحر التي جٓهغ هدُجت ل٣ىاهحن اإلاالُت والتي جبُل بٌٗ الًغاةب وجٟغى يغاةب ظضًضة لم ج٨ً 

ض مً وؿبت بٌٗ الًغاةب وجى٣و مً البٌٗ آلازغ لظا ٞان اإلاىاًَ اإلا٩ل٠ بضٞ٘  مىظىصة مً ٢بل أو جٍؼ

بت ًجض هٟؿه أمام نٗىباث إلاخابٗت جُىع الىٓام ال بيالًٍغ  .ًٍغ

 

 : تالضريبي اثإلاضالخ الثاوي:بدث امل

بُتجخمحز ألاهٓمت ال     ،لخدىالث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت واإلاالُتل جبٗاالٟٗالت بخُىعها اإلاؿخمغ  ًٍغ

لظل٪ ٞهي جُب٤ زال٫ ٞترة ػمىُت زم جهبذ ٚحر مىاؾبت مما ٣ًخض ي حٗضًلها وئنالخها ؾىاء حٗل٤ ألامغ بالضو٫ 

ني هجىظ، وم٘ اإلاخ٣ضمت أو الىامُت ا ئلى ا٢خهاص الؿى١  الا٢خهاص الَى أنبذ الىٓام مً ا٢خهاص مسُِ مغ٦ٍؼ

بيال ه الجضًض وطل٪ إلاا في الىٓام الؿاب٤ مً ُٖىب وه٣اةو جإزغ ؾلبا ٖلى ى٫ به ال ًخالءم م٘ الخىظاإلاٗم ًٍغ

 .ججؿُض ؤلانالخاث الا٢خهاصًت التي اهخهجتها الجؼاةغ

 

 الضريبيلب ألاول: مفهىم إلاضالح املع


بي وصوعه في حصجُ٘ الاؾدشماع، مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة  -1 اللِؿاوـ في ٖلىم الدؿُحر، جسهو مالُت، نٟاع باحي ٚالم هللا، صخغي أمحن، ؤلانالح الًٍغ

 .33، م 2004الجؼاةغ، 
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الخُٛحر، أي حُٛحر ويُٗت مً ق٩ل ومؿخىي مٗحن ئلى ق٩ل ومؿخىي  انُالخاحٗني ٧لمت ؤلانالح 

،ٞاإلنالح الىٓام ال٣اةم أو بٌٗ أع٧اهه ٣ِٞحر ٦لي أو ظؼتي، أي أهه ًمـ ٧ل أع٧ان ُأخؿً، ؾىاء ٧ان هظا الخٛ

بي هى ٖملُت حُٛ بير جمـ ؤلاصاعة والىٓام الحالًٍغ  1.مٗا ًٍغ

ٟه ٖلى أهه جل٪ ؤلاظغاءاث التي تهضٝ ئلى حُٛحر الىي٘ الأًًا  خالي مً أظل الىنى٫ ئلى وي٘ ًم٨ً حٍٗغ

بي أخؿً ٟه ٖلى أهه ئنالح اله٩ُل الخىُٓمي للجهاػ الًٍغ بي ،٦ما ًم٨ً حٍٗغ بُٛت الىنى٫ ئلى يِٛ يٍغ

بي،وحصجُٗا لالؾدشماعاث ووي٘ مىسٌٟ بي طو ه٣اةو ،أو هى ئبضا٫ آلُاث للخ٣لُل مً التهغب الًٍغ هٓام يٍغ

ٗالج جل٪ الى٣اةو بي ًخماش ى م٘ الٓغوٝ الغاهىت َو  2.بىٓام يٍغ

 إلاضالح الضريبي وأَداف دوافع املعلب الثاوي:

ها ئن الىيُٗت التي ٖاقها الا٢خهاص الجؼاةغي في نهاًت الشماهِىاث وبضاًت الدؿُٗىاث والخدىالث التي  ٖٞغ

بي ،ظٗلذ الىٓامالخغ الا٢خهاصاهخ٣اله مً الا٢خهاص املخُِ ئلى ب ال٣ضًم ال ًىا٦ب وال ًخماش ى م٘  الًٍغ

بي  ،وال ٌؿخجُب إلاخُلباث الخىمُت الا٢خهاصًت اإلاؿخجضاث الخضًشت مما أصي ئلى يغوعة ئنالح الىٓام الًٍغ

 ل٣ضًم.ا

 : دوافع إلاضالح الضريبي -1

 يعلد وعدم اسخلرار الىظام الضريبح  - أ

بي بخ٣ٗضه  هدُجت لخىٕى الًغاةب وحٗضص مٗضالتها ئياٞت ئلى ازخالٝ مىاُٖض جدهُلها ل٣ض ٖٝغ الىٓام الًٍغ

بيهظه الٗىامل ظٗلذ الىٓام الو  نٗب الخُب٤ُ والخد٨م ُٞه مما نٗب مهمت ئصاعة الًغاةب واإلا٩لٟحن  ًٍغ

 الًغاةب ومٗضالتها ظٗلذ ؤلاصاعة ال حٗٝغ هٕى الًغاةب الخاي٘ لها ٧ل م٩ل٠ وأخُاها حٗضصمٗا، خُض أن 

بت ٖضة مغاث، ٦ظل٪ باليؿبت للم٩ل٠ ٞاهه ال ٌٗٝغ هٕى الًغاةب التي ًسً٘ لها وال  اء للًٍغ جسً٘ هٟـ الٖى

بت وهظا  ملو مً صٞٗهاالخهالى ما ًضٞ٘ ب ٦ُُٟت خؿاب ٢ُمت الًٍغ

بُت لؿىت  بي ٢بل ؤلانالخاث الًٍغ  1992والجضو٫ الخالي ًىضر ه٩ُل الىٓام الًٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 1992لسىت  اليسب املئىيت للضرائب كبل إلاضالخاث(: 1حدول ركم )


ت، جسهو ، إلاضالح الضريبي ودورٍ في إوعاش الاكخطاد الىظنيٖىفي خ٨ُمت، ٖىفي ظهُضة -1 ، مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة لِؿاوـ في الٗلىم الخجاٍع

 .51، م 2005مالُت، الجؼاةغ، 
ت جسهو ر اليسب الضريبيت في الخدطيل الضريبي، أثالخاط ظباع، الٗغبي ٖبض الهمض مهضي -2 ، مظ٦غة جسغط لىُل قهاصة لِؿاوـ في الٗلىم الخجاٍع

 .34، م 2002مالُت، ظامٗت الجؼاةغ، 
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 ، 2003،ميكىعاث بٛضاصي، الجؼاةغ، إلاضالخاث الضريبيت في الجسائرهانغ مغاص، املطدر:

 

 

بُت باإلياٞت ئلى ئلٛاء بٌٗ الًغاةب وئوكاء  بي ججؿض في جُىع اإلاٗضالث الًٍغ ئن حٛحر الىٓام الًٍغ

بُت زال٫ الٟترة   : 1991-1962يغاةب أزغي ظضًضة، والجضو٫ الخالي ًىضر أهم الخٗضًالث الًٍغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعدل الضريبت
І:الضرائب املباشرة. 
ت - بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع  الًٍغ
ت - بت ٖلى ألاعباح ٚحر الخجاٍع  الًٍغ
بت الخ٨مُلُت ٖلى الضزل -  الًٍغ
بت ٖلى ئًغاصاث الضًىن والىصات٘ و -  ال٨ٟاالث الًٍغ
 الٟالخُتاإلاؿاهمت الىخُضة  -
بت ٖلى الغواجب وألاظىع  -  الًٍغ
بت ٖلى ٞاةٌ ال٣ُمت -  الًٍغ
 الضٞ٘ الجؼافي -
 الغؾم ٖلى اليكاٍ الهىاعي والخجاعي  -
 الغؾم ٖلى اليكاٍ ٚحر الخجاعي  -

ІІ:الرسىم املماثلت الخاضت . 
 الغؾم ال٣ٗاعي ٖلى ألامال٥ اإلابيُت -
 الغؾم ٖلى الؿُاعاث الؿُاخُت -
 مل٨ُت ال٣ىاعب الؿُاخُتعؾم زام ٖلى  -

ІІІ باشرة:املغير . الضرائب 
 الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ؤلاهخاط -
 الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى جأصًت الخضماث -
الًغاةب الٛحر مباقغة ٖلى الاؾتهال٥  -

ً،الظهب،الًٟت،البالجحن( ذ،البجًز  )ال٨دى٫،الخبٜ،ال٨بًر

 
55 % 
25% 

 خؿب ظضو٫ جهاٖضي
18% 
04% 
 ؾىىاث 9و 6اإلاضة ما بحن % 30
 ؾىىاث 6و 3% اإلاضة ما بحن 40
06% 

2.55% 
6.05% 

 
40% 

٤ ٖمغ الؿُاعة  خؿب ظضو٫ ٞو
 خؿب ظضو٫ جهاٖضي

 
 %08% و07مٗضالث جتراوح بحن  10
 % 30% و02مٗضالث جتراوح بحن  08

 خؿب ظضو٫ جٟهُلي
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 1991 – 1962الضريبيت خالل الفترة : أَم الخعدًالث (2)حدول ركم 

 

 الثًالخعد السىت

1963 
ٟاء للغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ؤلاهخاط الخام بالٗملُاث ال٣اةمت بحن اإلاىخجحن  - ئلٛاء هٓام ؤلٖا

اث باأل٢ؿاٍ. ًه بىٓام اإلاضٖٞى  وحٍٗى

 لًغاةب ٖلى ألاظىع.لئصزا٫ هٓام الا٢خُإ مً اإلاهضع  - 1965

1969 

ٖضة ٢ُاٖاث مً الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى ؤلاهخاط واإلاخمشلت ُٞما ًلي: ال٣ُإ ئٖٟاء  -

 ، ال٣ُإ الؿُاحي، ال٣ُإ الؿِىماتي، ٢ُإ الغي. الٟالحي

بت  - بت واخضة هي الًٍغ بت ٖلى ألاعباح الٟالخُت والغؾم ٖلى اليكاٍ الٟالحي في يٍغ صمج الًٍغ

 الجؼاُٞت الٟالخُت.

 نت بالًغاةب اإلاباقغة.حك٨ُل لجىت َٗىن زا -

1970 
 ئلٛاء هٓام ؤلاهخال٥ اإلاخىا٢و. -

 ؾىىاث. 5ؾىىاث بٗضما ٧اهذ  3أنبدذ ال جخجاوػ  الخؿاةغ التيحُٛحر في مضة ه٣ل  -

1971 
ت ئال أن هظه الخ٣ىُت ألُٛذ  - بُت ٖلى ألاعباح ٚحر الخجاٍع ئخضار ج٣ىُت ظضًضة للغ٢ابت الًٍغ

 .لٗضم ٞٗالُتها 1972ؾىت 

1974 
بت الؿاب٣ت لل٣ُإ  - ٌ الًٍغ بت ظضًضة جضعى الغؾم ؤلاخهاتي ٖلى  حٍٗى الٟالحي بًٍغ

 مضازُل ألاعى.

1975 

 

بت ٖلى ئًغاصاث الضًىن والىصات٘ و - بت الؿاب٣ت وهي  ئوكاء يٍغ ال٨ٟاالث والتي ٖىيذ الًٍغ

بت ٖلى ئًغاصاث عؤوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت.  الًٍغ

ت ٖىى اإلاإؾؿت ألام.ئزًإ وخضاث اإلاإؾؿت  - بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع  للًٍغ

بت خُض ألغي الغؾم ؤلاخهاتي ٖلى مضازُل ألاعى. -  ئٖٟاء ال٣ُإ الٟالحي مً الًٍغ

بت اإلاؿاهمت الىخُضة ؤلاظمالُت والتي ألُٛذ ؾىت  - 1977  .1981ئوكاء يٍغ

بت ٖلى الغواجب  - 1979  وألاظىع.وي٘ ظضو٫ ظضًض زام بالًٍغ

1982 

 ئلى

1986 

بُت بهضٝ حصجُ٘ الهاصعاث زاعط املخغو٢اث وجد٤ُ٣ الخىاػن  - غ ٖضة ئٖٟاءاث يٍغ ج٣ٍغ

 الجهىي.

ت مً  - بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع %، و٢ض جم وي٘ 50% ئلى 60جسٌُٟ مٗض٫ الًٍغ

 % ٖلى ألاعباح اإلاٗاص اؾدشماعها.20 ـمٗض٫ مسٌٟ ٢ضع ب

بت الخ٨مُلُت ٖلى الضزل  -  %.60% ئلى 80الخض ألا٢ص ى مً جسٌُٟ مٗض٫ الًٍغ

 وي٘ ٖضة عؾىم زانت. -

بت مىظ ؾىت  - بت الىخُضة الٟالخُت بٗضما ٧ان ال٣ُإ الٟالحي مٟٗى مً أي يٍغ ئوكاء الًٍغ

1975. 

بت ٖلى صزل الكغ٧اث ألاظىبُت، بدُض خضص طل٪ اإلاٗض٫ ب  -  % بٗضما06حٗضًل مٗض٫ الًٍغ
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 % .٧04ان 

بت ٖلى الغواجب وألاظىع. وي٘ -  ظضو٫ ظضًض للًٍغ

بت ظضًضة - بت ٖلى صزل جغ٢ُت ال٣ٗاع التي حٗىى الًغاةب  ئوكاء يٍغ ٖلى ال٣ٗاع وهي يٍغ

بت بـ   %.15% أما اإلاٗض٫ املخٌٟ ٣ُٞضع بـ 25الؿاب٣ت و٢ض خضص اإلاٗض٫ الٗاصي لهظه الًٍغ

1988 

بت ٖلى ألاعباح  - ٘ مٗض٫ الًٍغ ت مً ٞع  %.55% ئلى 50الهىاُٖت والخجاٍع

ش الكغوٕ في الٗمل لىخضاث الهُاهت  3ئٖٟاء مً الًغاةب ٖلى ألاعباح إلاضة  - ؾىىاث مً جاٍع

 والترمُم الهىاعي.

ما٫ خغة وال ًخجاوػ عبدهم  - بت ٖلى الضزل. 14.400ئٖٟاء اإلا٩لٟحن اإلاماعؾحن أٖل  صط مً الًٍغ

1989 

ت جسٌُٟ  - بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع  %.50% ئلى 55مً الًٍغ

ت - بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع غ ٞغى الًٍغ  ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿت ٩٦ل. ج٣ٍغ

 جم٨حن اإلاإؾؿت مً اٖخماص أق٩ا٫ ظضًضة لإلهخال٥ هي: ؤلاهخال٥ الخىاػلي و ؤلاهخال٥ -

 الخهاٖضي.

 ٖلى اليكاٍ الهىاعي والخجاعي.ٖضم ئزًإ الخىاػالث الضازلُت للغؾم  -

بت ٖلى  6ئٖٟاء ألاوكُت في ال٣ُإ الؿُاحي إلاضة  - ش ئوكاء اإلاإؾؿت مً الًٍغ ؾىىاث مً جاٍع

 ؾىىاث باليؿبت للًغاةب ألازغي. 10إلاضة  ألاعباح و

ؾىىاث ألاولى لدكُٛل الٗامل وجسٌُٟ الًمان الاظخماعي مً  3ئٖٟاء مً الضٞ٘ الجؼافي إلاضة  -

 %.7% ئلى 27

1990 

بت ٖلى الضزل الخ٨مُلي بدُض أنبذ الضزل اإلاٟٗى مً  حٗضًل - ؾلم الا٢خُإ باليؿبت للًٍغ

بت ال ًخجاوػ  ض ًٖ 50صط بِىما أٖلى مٗض٫ ٌؿاوي 18.000الًٍغ %اإلاىا٤ٞ للضزل الظي ًٍؼ

 صط. 400.000

بت ظضًضة ٖلى ألاظغاء الظًً ًخ٣ايىن مضازُل أزغي هاججت ًٖ وكاَاث - أزغي،  جأؾِـ يٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلايافي.  والتي حؿمى بالًٍغ

حر اإلابيُت اإلاملى٦ت لألشخام  - ت للخًامً ٖلى الثرواث اإلاى٣ىلت اإلابيُت ٚو بت ؾىٍى جأؾِـ يٍغ

 الُبُُٗحن الخايٗحن لل٣اهىن الخام.

ت طاث الاؾخسضام - ت ٖلى اإلال٨ُت ال٣ٗاٍع بت ؾىٍى ُتها ٖلى  جأؾِـ يٍغ الخجاعي، جخدضص أٖو

 ٣ُمت الخ٣ُ٣ُت.أؾاؽ ال

ىُت مً الضٞ٘ الجؼافي. - تها في ئَاع املخُُاث الَى  ئٖٟاء اليكاَاث اإلاٗل٤ ًٖ أولٍى

ت ٖلى امخال٥ آلالُاث اإلاؿخٗملت في ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت وطل٪  - بت ؾىٍى جأؾِـ يٍغ

 %.10بمٗض٫ 

٤ ٖمغ الؿُاعة خ - ؿب ظضو٫ مدضص جأؾِـ عؾم ٖلى الؿُاعاث الهىاُٖت، وجدضص ٢ُمخه ٞو

 في طاث ال٣اهىن.

ت أو اإلاغةُت بمٗض٫ جأؾِـ عؾ - % ٖلى 04م ظضًض ٖلى ؤلاقهاع في الصخاٞت اإلا٨خىبت أو اإلاؿمٖى

 أؾاؽ الؿٗغ اإلا٣ُض في ٞاجىعة ؤلاقهاع.
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1991 

بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت  - ئٖٟاء اإلاإؾؿاث التي ج٣ضم زضماث ز٣اُٞت وئٖالمُت مً الًٍغ

ت إلاضة   .ابخضاء مً ؾىت صزىلها خحز الاؾخٛال٫ ؾىىاث 3والخجاٍع

بت ٖلى ألاعباح إلاضة اإلاإؾؿ ئٖٟاء - ؾىىاث  10اث التي جماعؽ وكاٍ جغبُت ألاؾما٥ مً الًٍغ

 ابخضاء مً ؾىت صزىلها خحز الاؾخٛال٫.

بت ٖلى الضزل ؤلايافي، بدُض الضزل اإلاٟٗى  - حٗضًل ظضو٫ الا٢خُإ باليؿبت للًٍغ

ض ًٖ 55بِىما أٖلى مٗض٫ ٌؿاوي صط  21.600ٌؿاوي   صط. 500.000% اإلاىا٤ٞ للضزل الظي ًٍؼ

 .27-24م مغظ٘ ؾاب٤، م، إلاضالخاث الضريبيت في الجسائر هانغ مغاص،املطدر:

 

 :الضريبي ثلل العبئ  - ب

بت  بي مً صواٞ٘ ؤلانالح بؿبب حٗضص الًغاةب واعجٟإ مٗضالتها، ٞىجض مشال أن مٗض٫ الًٍغ أٖخبر الٗبء الًٍغ

تٖلى  وعٚم طل٪ ب٣ي مغجٟٗا م٣اعهت  1989% م٘ بضاًت ؾىت 50% ئلى 55اهسٌٟ مً  ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع

بُت اإلاٟغويت  أظغي نىضو١ الى٣ض الضولي صعاؾت خى٫  1988م٘ باقي الضو٫،ٟٞي ؾىت  مسخل٠ اإلاٗضالث الًٍغ

خطر طل٪ مً  ت ٍو بي مغجٟ٘ ظضا ٖلى الكغ٧اث الجؼاةٍغ ٖلى أعباح الكغ٧اث لبٌٗ الضو٫،وجبحن أن الٗبء الًٍغ

 زال٫ الجضو٫ الخالي:

 

 1988ح الشركاث في بعض الدول سىت (: معدل الضريبت على أربا3حدول ركم )      

 

ت الٗامت للًغاةب.، وػاعة اإلاالُتاملطدر:  اإلاضًٍغ

 

 

 

 

 :املرخلت الراَىتععياث و مسخجداث هظام ضريبي غير مالئم مل  -ج   

 باملعدل املعبم في الجسائرملارهت  معدل الضريبت البلدان

 الجؼاةغ

 اإلاٛغب

 جىوـ

 مهغ

٨ُت  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُاهُا  بٍغ

 جغ٦ُا

55% 

49.5% 

38% 

40% 

34% 

35% 

46% 

 

-5.5% 

-17% 

-15% 

-21% 

-20% 

-09% 
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بي ال٣ضًم ٚحر مالةم وال ًخ٠ُ٨ م٘ الىا٢٘ الا٢خهاصي واإلاُُٗاث الجضًضة ال٢خهاص الؿى١  ، أنبذ الىٓام الًٍغ

بُت وه٩ُل ؤلاصاعة ٧اها  ٗاث الًٍغ بي الاقترا٧ي اإلاُب٤ ٢بل ؤلانالخاث  ًدبٗانٞالدكَغ ٧ل و ٢ىاهحن الىٓام الًٍغ

بي خطر طل٪ ُٞما ًلي: هظه اإلاُُٗاث أوظبذ ئظغاء ئنالح يٍغ  ظظعي ٍو

 اؾترظإ  ٖضم مالةمت ؤلاهخال٥ الخُي م٘ اإلاغخلت الجضًضة باٖخباع أن ؤلاهخال٥ وؾُلت مً وؾاةل

ت ٣ت ؤلاهخال٥ الخُي ال حؿمذ للمإؾؿت باؾترظإ ٢ُمت اؾدشماعاتها بؿٖغ  .الاؾدشماعاث، ٚحر أن ٍَغ

 ظه أزىاء وكاَها ٖضة أٖباء جُغح هظه ألازحرة مً جدضًض ٚحر ٣ٖالوي لألٖباء ال٣ابلت للخهم، ٞاإلاإؾؿت جىا

وباظغاء بٌٗ الخٗضًالث ٖلى هظه ألازحرة  ؤلاًغاصاث املخ٣٣ت في هٟـ الؿىت لخخدهل ٖلى الىدُجت املخاؾبُت

ت هخدهل ٖلى الىدُجت بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع بُت والتي ٖلى أؾاؾها جدؿب الًٍغ التي (IBIC)الًٍغ

ال ٌؿمذ باإلا٣اًًت بحن  خُضٖلى أؾاؽ ٧ل وخضة ولِـ ٖلى أؾاؽ اإلاإؾؿت ٩٦ل  1975َب٣ذ ابخضاء مً 

وبالخالي ٞان هظه الخ٣ىُت حك٩ل ٖاة٣ا ٖلى الىيُٗت  مسخل٠ وخضاث اإلاإؾؿت مً خُض الىخاةج املخهلت

ب 1989اإلاالُت للمإؾؿت.و٢ض جم الخسلي ًٖ هظا ؤلاظغاء ؾىت  مؿخىي  ٖلى(IBIC)تخُض ج٣غع ٞغى يٍغ

 اإلاإؾؿت.

 .ت بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع ت الًٍغ  المغ٦ٍؼ

 

 :افس الضريبيت في جىحيه الاسدثمارعدم فعاليت الخى    -د   

بُت ج٣ىُت ٌؿخٗملها اإلاكٕغ للخأزحر ٖلى ؾلى٥ اإلا٩لٟحن بما ٞيهم اإلاإؾؿاث، وحٗٝغ  حٗخبر الخىاٞؼ الًٍغ

بُت بدُض جًخي  بي مً أظل خض اإلاإؾؿاث ٖلى بالخطخُت الًٍغ ىت الضولت ب٣ضع مٗحن مً الا٢خُإ الًٍغ زٍؼ

الاؾدشماع وجىظيهها هدى الاؾدشماع اإلاىخج وطل٪ لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الٗامت الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت وباإلا٣ابل هجض 

بي الؿاب٤ لم جد٤٣ جل٪ ألاهضاٝ وطل٪ ٦ما ًلي:  1أن الخىاٞؼ اإلاىظىصة في الىٓام الًٍغ

 

ل٣ض لجأث اإلاإؾؿت ئلى الاؾدشماع في ال٣ُاٖاث التي ال جخُلب مهاعاث  كعاع الاسدثمار: جىازن َيكل.عدم 1

جد٤ُ٣ أ٦بر مغصوصًت للمكغوٕ وأ٦بر عبذ مم٨ً وجغجب ًٖ طل٪ ه٩ُل اؾدشماعي  بهضٝ باهٓتٖالُت وج٩ال٠ُ 

 ٚحر مخىاػن والجضو٫ الخالي ًىضر طل٪:

 

 

 

 

 

 

 

 1974 - 1967للفترة عخمدة خسب ألاوشعت امل (: وسبت الاسدثمار 4حدول ركم )
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 وسبت الاسدثمار مً مجمىع حجم الاسدثمار تـــــألاوشع

  نىاٖت اليؿُج -

 نىاٖت ٦هغباةُت -

 نىاٖت البالؾدُ٪ -

 نىاٖت ٚظاةُت -

 نىاٖت الىع١ -

 ألاخظًت والجلىص -

 الخكب -

 مىاص البىاء -

 نىاٖت ٦ُمُاةُت -

ت -  نىاٖت مخىٖى

 ؾُاخت -

35.2% 

30.5% 

06.7% 

06.9% 

02.6% 

01.7% 

0.9% 

01% 

02.3% 

06.1% 

06.1% 

 %111 املجمىع

 .وػاعة اإلاالُتاملطدر:

 

ٞالخىاٞؼ لم جضٞ٘ باالؾدشماع هدى ألاوكُت عدم جىازن الخىزع الجغرافي للمؤسساث عبر التراب الىظني: .2

جُىعا لخس٠ُٟ الخباًً الجهىي في اإلاُضان اإلاىخجت لدك٨ُل ه٩ُل نىاعي مخىاػن، و٦ظا هدى اإلاىا٤َ ألا٢ل 

ضم جالؤمها م٘ الخىظه الا٢خهاصي الغأؾمالي و٦ظل٪ لٗؼلت هظه  الا٢خهاصي وطل٪ لٗضم ٞٗالُت هظه الخىاٞؼ ٖو

 زغي الضازلت في ٢غاع الاؾدشماع.اإلاىا٤َ بدُض لم جيهئ لها الٗىامل ألا 

 ضعف العدالت الضريبيت  -ٌ 

بي الجؼاةغي ًخ خطر طل٪ بما ًلي:الىٓام الًٍغ بُت ٍو  1محز بابخٗاصه ًٖ الٗضالت الًٍغ

  بي،بدُض ٣ت الا٢خُإ مً اإلاهضع م٣خهغة ٖلى بٌٗ اإلاضازُل، ًترجب ًٖ طل٪ ئم٩اهُت التهغب الًٍغ ئن ٍَغ

بي ب٨ٗـ اإلاضازُل ألازغي  ٣ت الا٢خُإ مً اإلاهضع جىٗضم ٞيها ٞغم التهغب الًٍغ اإلاضازُل التي جسً٘ لٍُغ

بي ٢اةمت. ٞيهاالتي جب٣ى   ئم٩اهُت التهغب الًٍغ

  بت ٖلى بت ٢ض ٌك٩ل ئجخاٞا في خ٤ بٌٗ اإلا٩لٟحن ٞىجض جدهُل الًٍغ ئن ازخالٝ مىاُٖض جدهُل الًٍغ

ت ٩ًىن ٖىض نهاًت  بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع ألاظىع ٩ًىن نهاًت ٧ل قهغ في خحن أن جدهُل الًٍغ

 الؿىت.

  َاب٘ اإلاٗض٫ اليؿبي ولِـ الخهاٖضي، ٖلما أن اإلاٗض٫ اليؿبي ال ًغاعي ئن الًغاةب اإلاباقغة ٌٛلب ٖليها

ٗض طل٪ ئجخاٞا في خ٤ أصخاب  اث اإلاضازُل َو حجم الضزل ٞهى ًٟغى بىٟـ اليؿبت ٖلى ظمُ٘ مؿخٍى

 الًُٟٗت. ضازُلاإلا


ان ؾاعة، -1  .27ب٤، ممغظ٘ ؾا إلاضالخاث الجدًدة في الىظام الجبائي الجسائري، خاط ٍػ



 واقع النظام الضريبي الجزائري قبل وبعد اإلصالحات                                               الثانيالفصل 







 ُت وهظه ألازحرة ال جغاعي الىيُٗت الٗامت للم٩ بي الؿاب٤ ًدخىي ٖلى يغاةب هٖى لٟحن خُض ئن الىٓام الًٍغ

أن هظا ألاؾلىب ال ٌٗحر اهخماما للم٣ضعة الخ٩لُُٟت الخ٣ُ٣ُت للم٩ل٠ ومً زم ٞهي جبخٗض ًٖ اإلا٣اًِـ 

بت.  الٗاصلت لٟغى الًٍغ

 بُت بُت هامت ، ازخالٝ اإلاٗاملت الًٍغ خُض هجض اإلاإؾؿاث الٗمىمُت والاقترا٦ُت ٧اهذ حؿخُٟض مً مؼاًا يٍغ

بُت زانت، خُض ٨ٖـ اإلاإؾؿاث الخانت، باإلياٞت ئلى  طل٪ ٞان اإلاإؾؿاث ألاظىبُت جسً٘ إلاٗاملت يٍغ

ت جسً٘ ت بمٗض٫  هجض اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ بت ٖلى ألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع % بِىما مإؾؿاث 50للًٍغ

ت ألاظىبُت جسً٘ إلاٗض٫  % أما اإلاإؾؿاث ألاظىبُت لخأصًت الخضماث جسً٘ 08ألاقٛا٫ الٗمىمُت ال٣ٗاٍع

ت بيؿبت ال٢خُإ مً اإلاهضع  بت ٖلى ألاعباح ٚحر الخجاٍع  %.25للًٍغ

ت والكغ٧اث ألاظىبُت ٌ ازخالٝوبالخالي  ئلٛاء الاػصواظُت ٢هض ئخال٫ ظب ؿخى اإلاٗاملت بحن اإلاإؾؿاث الجؼاةٍغ

 1آلُاث اإلاىاٞؿت.

 ضعف إلادارة الضريبيت  -و 

بي خُض حك٩ل  بُت الٟٗالت حؿاهم في ئهجاح الىٓام الًٍغ بت ئن ؤلاصاعة الًٍغ همؼة ونل بحن اإلا٩لٟحن بالًٍغ

بي بي الؿاب٤، باإلا٣ابل ٞان مً بحن ألاؾباب التي أص ،والىٓام الًٍغ ال٠ًٗ الظي حٗاوي ث ئلى ٞكل الىٓام الًٍغ

بُت وطل٪ لىظىص ٖضة أؾباب جخمشل ُٞما ًلي:  مىه ؤلاصاعة الًٍغ

  ت بُت بٗض عخُل الؿلُاث الاؾخٗماٍع خه ؤلاصاعة الًٍغ أصي ئلى نٗىبت الخد٨م في حؿُحر جل٪ الٟغاٙ الظي ٖٞغ

 ؤلاصاعة مما أزغ ؾلبا ٖلى مغصوصًتها.

 ت ال٣اصعة ٖلى جدمل مؿإولُاث جُب٤ُ ٢ىاهحن الًغاةب غ الٗىانغ الٟىُت وؤلاصاٍع خماص  ٖضم جٞى وطل٪ اٖل

ٟحن ٚحر مإهلحن وال ًمل٩ىن ال٨ٟاءة اإلاهىُت وبالخالي ال ًإصون مهامهم ٖلى أ٦مل و   ظه.ؤلاصاعة ٖلى مْى

 .اهدكاع الغقىة ووظىص البحرو٢غاَُت في ظهاػ ئصاعة الًغاةب أصي ئلى يٟٗها 

 .٠ ال ًخد٨م في الًغاةب وال ٌٗٝغ اإلااصة الخايٗت لها  ٦ثرة ال٣ىاهحن وحٗضص اإلاٗضالث ظٗل مً اإلاْى

 الم آلالي،أصي ئلى نٗىبت اإلاهمت اإلا  ى٧لت لها.اٞخ٣اع ئصاعة الًغاةب ئلى الخ٣ىُاث اإلاخُىعة مشل هٓام ؤلٖا

 اهدشار الغش والتهرب الضريبي  -ز   

بي ؾاهمذ في ٘ ال ئن ظمُ٘ الؿلبُاث الؿاب٣ت للىٓام الًٍغ بي مً ٞغ ئلى  باإلياٞتخضة الٛل والتهغب الًٍغ

 ٖىامل أزغي منها:

 بي لضي اإلا٩لٟحن والظي ٌٗخبر مً ألاؾباب الغةِؿُت بُت ه٣و الىعي الًٍغ  ن ٞاإلا٩لٟى ، في ٞٗالُت ألاهٓمت الًٍغ

بت جمـ أمىالهم الخانت صون م٣ابل وهظا ما ًضٞٗهم ئلى اؾخٗما٫ ٧ل الُغ١ والىؾاةل  ٌٗخ٣ضون أن الًٍغ

بت.  اإلام٨ىت الظخىاب الًٍغ

  بي،هظا الىي٘ ًضٞ٘ اإلا٩لٟحن الؾخٛال٫ طل٪ مما ًإصي ئلى خضة اهدكاع ٘ الًٍغ وظىص ٖضة سٛغاث في الدكَغ

بي.  2ْاهغة الٛل والتهغب الًٍغ

 اء مما أصي ئلى ئز٣ا٫ ٧اهل اإلا٩لٟحن بالًغاةب بي ٖلى هٟـ الٖى  .الًِٛ الًٍغ
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 أَداف إلاضالح الضريبي  -2

بي ٌكهض ٖضة ئنالخاث خ٣ُ٣ُت اهُال٢ا مً ؾىت  هٓغا الخخىاةه ٖلى ٖضة ه٣اةو  1987بضأ الىٓام الًٍغ

اة٠ اإلاى٧لت له بك٩ل ٞٗا٫ وتهضٝ هظه ؤلانالخ اث ئلى جد٤ُ٣ ٚاًت عةِؿُت وؾلبُاث ال جم٨ىه مً أصاء الْى

ني وزانت جُىع اإلاإؾؿت مً زال٫ الخ٠ُ٨ م٘ الضًىام٨ُُت الا٢خهاصًت  ومً ، ج٨مً في ئوٗاف الا٢خهاص الَى

بي جخمشل في الٗىانغ الخالُت:  أظل طل٪ ؾُغث بٌٗ ألاهضاٝ ٖلى مؿخىي الىٓام الًٍغ

 جبسيغ الىظام الضريبي  - أ

بُت ئلى جبؿُِ  بي ؾىاء في ه٩ُلتهضٝ ؤلانالخاث الًٍغ بدُض جم اؾدبضا٫ ٖضة يغاةب م٣ٗضة ه، الىٓام الًٍغ

ت بي بدُض أنبدذ ال٣ىاهحن ُٞما ًخٗل٤ ب أو ،بًغاةب بؿُُت و٦ظا ئلٛاء ٖضة يغاةب ٚحر يغوٍع ٘ الًٍغ الدكَغ

بُت واضخت ومضٖمت بخدلُالث وجٟؿحراث مً َٝغ املخخهحن وجغجب ٖ بي  ا٦دؿاء طل٪ ًالًٍغ الىٓام الًٍغ

 .اإلا٩لٟحنواو٨ٗـ طل٪ اًجابُا ٖلى ئصاعة الًغاةب و٦ظا  أ٦بر وويىح قٟاُٞت

 جخفيف العبء الضريبي - ب

بي الؿاب٤ ز٣ل ٖبئه ٖلى اإلاإؾؿت بُت، مً أهم مؿاوب الىٓام الًٍغ ٣ٞض  واإلاخمشل في مجمٕى الا٢خُاٖاث الًٍغ

اصة ما حؿبب في ازخال٫ جىاػنها اإلاالي لظل٪ جىاظه اإلاإؾ ؿت ٖضة نٗىباث مالُت جدض مً ٧ان مجخٟا في خ٣ها ٖو

بُت أنبذ مً الًغوعي جس٠ُٟ لظل٪بغامجها الخىؾُٗت. ٤ جسٌُٟ اإلاٗضالث الًٍغ بي ًٖ ٍَغ  الٗبء الًٍغ

٦ما أهه ٌصج٘ ج٩ىًٍ مإؾؿاث  ، ألن طل٪ ًدٟؼ اإلاإؾؿت بمؼاولت وجىؾُ٘ وكاَها،وئلٛاء بٌٗ الًغاةب

 ظضًضة.

 1إدارة ضريبيت فعالت  -ج    

بي وجسل٤ مً أهضاٝ  بُت ٞٗالت حٗخبر همؼة ونل بحن اإلا٩لٟحن والىٓام الًٍغ بي ئًجاص ئصاعة يٍغ ؤلانالح الًٍغ

ت. ٤ ئػالت أًت ٖغا٢ُل ئصاٍع  ز٣ت مٗهم ًٖ ٍَغ

 مداربت الغش والتهرب الضريبي -د     

بي وجخمشل هظه اع ٢ام اإلاكٕغ بٗضة ئظغاءاث مً قأنها الخس٠ُٟ مً ْاهغة الٛل الًٍغ  ؤلاظغاءاث في: في هظا ؤلَا

 .ئوكاء يغاةب بؿُُت و واضخت ٌؿهل مخابٗتها 

  ًض مً  ؤلاصاعةئظباع اإلا٩لٟحن بمؿ٪ صٞاجغ مىخٓمت جم٨ بُت مما ًٍؼ ُت الًٍغ مً الىنى٫ ئلى خ٣ُ٣ت ألاٖو

 ٞٗالُت الىٓام.

 بُت، خُض ج جباص٫ غبِ بٌٗ ؤلاصاعاث ألازغي باصاعة الًغاةب مً أظل الخيؿ٤ُ و ئٖاصة جىُٓم الهُا٧ل الًٍغ

بُت. اإلاٗلىماث  وحؿهُل ٖملُت مخابٗت حؿُحر اإلالٟاث الًٍغ

 .بي  جىؾُ٘ ج٣ىُت الا٢خُإ مً اإلاهضع للخض مً الٛل والتهغب الًٍغ

 .حن والُبُُٗحن وئزًإ ٧ل َٝغ إلاٗاملت زانت  الخمُحز بحن ألاشخام اإلاٗىٍى

  الم آلالي لجمُ٘ اإلا٩لٟحن بدُض هجض ل٩ل و م وي٘ بُا٢ت جغ٢ُم بىاؾُت ؤلٖا اخض منهم ع٢م ظباتي واخض ٚع

بي. ت ٧ل ما ًغجبِ باإل٢غاع الًٍغ  حٗضص أوكُخه، مما ٌؿهل مٗٞغ

 بت الخهاٖضًت و  اؾخٗماالفي ىؾ٘ الخ بت التي حٗخبرلًٍغ  اليؿبُت. أ٦ثر ٖضالت مً الًٍغ
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 .٪ٟاءاث الالػمت لظل  جىؾُ٘ هُا١ مسخل٠ الا٢خُاٖاث بمغاٖاة ٢ضعة اإلا٩ل٠ وطل٪ بخ٣ضًغ ؤلٖا

  بضوعها للمغا٢بت.التي جسً٘ ئظباع اإلا٩لٟحن ٖلى الخٗامل بالٟاجىعة 

 جدليم العدالت الضريبيت -ٌ    

بي هجاخه ومهضا٢ُخه لضي  بُت أبغػ اهخماماث اإلاكٕغ ٞمً زاللها ٨ًدؿب الىٓام الًٍغ حك٩ل الٗضالت الًٍغ

بي الجضًض ئلى جد٤ُ٣ الٗضالت بحن اإلا٩لٟحن مً زال٫ الخىػَ٘ الٗاص٫  ؿعى الىٓام الًٍغ بت، َو اإلا٩لٟحن بالًٍغ

خطر طل٪ مً زال٫:للٗبء  بي ٍو  الًٍغ

 حن وئزًإ ٧ل َٝغ منهما إلاٗاملت زانت خُض أن هظا بحن ألاشخام الُبُُٗ الخٍٟغ٤ حن وألاشخام اإلاٗىٍى

بُت. ؤلاظغاء  ٌك٩ل زُىة هدى الٗضالت الًٍغ

  ٘بت الخهاٖضًت ٖلى خؿابال٣ُام بالخىؾ بت الخهاٖضًت  في اؾخٗما٫ الًٍغ بت اليؿبُت ٖلما أن الًٍغ الًٍغ

اث ال بت اليؿبُت خُض أنها جغاعي مؿخٍى  ضزل.أ٦ثر ٖضالت مً الًٍغ

  خباع الٓغوٝ الصخهُت و٦ظا ئٖٟاء الخض ألاصوى ٤ ألازظ بٗحن الٖا مغاٖاة ٢ضعة اإلا٩ل٠ وطل٪ ًٖ ٍَغ

 للمِٗكت.

 جىحيه اليشاط الاكخطادي -و    

بي الجضًض ئلى الخد٨م في اليكاٍ الا٢خهاصي وحصجُ٘ ىان الا٢خهاصًحن يهضٝ الىٓام الًٍغ اصة  ألٖا ٖلى ٍػ

ٟاء بُت ٧اجساط ؾُاؾت ؤلٖا ٤ مىذ الامخُاػاث الًٍغ واؾخٗما٫ بٌٗ الخ٣ىُاث املخٟؼة  اثالاؾدشماع ًٖ ٍَغ

٘ غاى الخالُت: ،لٗملُت الاؾدشماع وجىؾُ٘ اإلاكاَع بي لخد٤ُ٣ ألٚا  وفي هظا املجا٫ ٌؿعى اإلاكٕغ الًٍغ

 ٤ الغؾىم الجمغ٦ُت وفي هظا ؤلَا ني ًٖ ٍَغ الغؾىم ختى اع ًجب مغاظٗت مٗضالث جل٪ خماًت ؤلاهخاط الَى

 جد٤٣ الخماًت الالػمت.

 .٤ الؿُاؾت الا٢خهاصًت اإلاىخهجت  جىظُه الاؾدشماع هدى اليكاَاث اإلاغاص جغ٢ُتها وطل٪ ٞو

 ىان الا٢خهاصًحن بما ٞيهم اإلاإؾؿاث ٖلى الدؿهُالث و  مىذبزل٤ مىار مالةم لظل٪  و الاؾدشماع حصجُ٘ ألٖا

بُت.  الخدٟحزاث الًٍغ

بي و  بُت لخد٣ُ٣ها جىضعط يمً ٖهغهت الىٓام الًٍغ ٘ مً ئن مسخل٠ ألاهضاٝ التي حؿعى ؤلانالخاث الًٍغ الٞغ

 ٠ُ٨ أ٦ثر م٘ مُُٗاث ا٢خهاص الؿى١.ٞٗالُخه بدُض ًهبذ مىيىعي ومخ

 

 

 :الثالث: مكىهاث إلاضالح الضريبي املعلب

بي التي ٢ضمذ ؾىت  1987في ؾىت            ىُت لإلنالح الًٍغ   ٢1989امذ الجؼاةغ باوكاء لجىت َو
ً
 مٟهال

ً
غا ج٣ٍغ

بي في الجؼاةغ الظي صزل خحز الخىُٟظ ؾىت  ت، وظاء بٗضة 1992خى٫ ؤلانالح الًٍغ بُت ظظٍع  ئنالخاث يٍغ

بي.  تهضٝ ئلى ٖهغهت ه٩ُل الىٓام الًٍغ

بي لؿىت  بخحن ٖلى الضزل  جخمشل في ٖلى جأؾِـ زالر يغاةب ظضًضة 1992ًغج٨ؼ مًمىن ؤلانالح الًٍغ يٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي ) بت ٖلى أعباح الكغ٧اث )IRGوهما الًٍغ بخحن جم  ( ومً زالIBS٫( والًٍغ هاجحن الًٍغ
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حن بٗضما ٧ان طل٪  ل٪ لى ط، ئياٞت ئالخمُحز مىٗضما في الىٓام الؿاب٤الخمُحز بحن ألاشخام الُبُُٗحن واإلاٗىٍى

بت ظضًضة   1(.TVAؤلاهٟا١ الٗام جخمشل في الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ) ٖلى٣ٞض جم جأؾِـ يٍغ

 

 : IRG: الضريبت على الدخل إلاحمالي اوال

 : حعريف  -1

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي مً زال٫ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ٗاث الجضًضة  IRGحٗٝغ ، و 1991أؾؿذ الًٍغ في الدكَغ

بت وخُضة أو أخاصًت ٖلى صزل ألاشخام الُبُُٗحن، و٢ض وضر ٢اهىن  بت ٖامت ٖلى الضزل أو يٍغ بأنها يٍغ

بت اإلاىخضة: في ماصجه ألاولى بكان ئخضار اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت الًغاةب  الًٍغ

بت   ت وخُضة ٖلى صزل ألاشخام الُبُُٗحن حؿمى يٍغ بت ؾىٍى بت ٖلى " جإؾـ يٍغ الضزل وجٟغى هظه الًٍغ

بت"  . 2الضزل الهافي ؤلاظمالي للم٩ل٠ بالًٍغ

 : خطائطها -2

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي بٗضة زهاةو جخمشل ُٞ  :ما ًليجخمخ٘ الًٍغ

 ت بت ؾىٍى  :يٍغ

 بدُض جٟغى مغة واخضة في الؿىت، ٖلى اإلاضازُل املخ٣٣ت زال٫ الؿىت.

 بت وخُضة  :يٍغ

بت ظاءث لخدل  ُت التي ٧اهذ مٟغويئن هظه الًٍغ ،والتي ٧اهذ جخمحز ت ؾاب٣امدل مسخل٠ أهىإ الًغاةب الىٖى

ضم الاوسجام م٘ مبضأ بت بالخ٣ُٗض ٖو بت واخضة ٖلى مجمل أهىإشخهُت الًٍغ ًها وئخاللها بًٍغ  ،لهظا جم حٍٗى

ُت:  الضزل، وحكمل الًغاةب الىٖى

 (.ITSالًغاةب ٖلى ألاظىع والغواجب ) -

بت ٖلى  - ت والهىاُٖت )الًٍغ  .(IBICألاعباح الخجاٍع

ت ) - بت ٖلى ألاعباح ٚحر الخجاٍع  (.IBNCالًٍغ

بت ٖلى ئًغاصاث الضًىن والىصات٘ وال٨ٟاالث ) -  (.IRCDCالًٍغ

 (.TFالغؾم ال٣ٗاعي ٖلى اإلال٨ُاث اإلابيُت ) -

بت الخ٨مُلُت ٖلى الضزل ) -  (.ICRالًٍغ

 

 بت جهاٖضًت  :يٍغ

بت باعجٟإ لكغاةذ الضزل جدؿب ٖلى أؾاؽ ظضو٫ مخهاٖض  قغاةذ الضزل.،خُض ًغجٟ٘ مٗض٫ الًٍغ

 بت شخهُت  :يٍغ

 خُض أنها جغاعي الىيُٗت الصخهُت للم٩ل٠.

 دُت بت جهٍغ  :يٍغ


بُت في مراد، هانغ  -1  .181، م 2009، الٗضص الشاوي، 25الجؼاةغ، مجلت ظامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت، املجلض ج٣ُُم ؤلانالخاث الًٍغ
 .1992مً ٢اهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت،  1اإلااصة  -2
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ذ ؾىىي ببدُض ًخٗ  جمُ٘ مضازُله لضي مٟدكُت الًغاةب.حن ٖلى اإلا٩ل٠ ج٣ضًم جهٍغ

 

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي خؿب الجضو٫ الخالي:  و جٟغى الًٍغ

 الضريبت على الدخل إلاحمالي سلم(: 5الجدول ركم )

 وسبت الضريبت كسغ الدخل الخاضع للضريبت )د.ج(

 % 0 120.000ال ًخجاوػ 

 % 20 360.000ئلى  120.001مً 

 % 30 1.440.000ئلى   360.001مً 

 % 35 1.440.000أ٦ثر مً 

 .2008 لؿىت ٢اهىن اإلاالُتاملطدر:

 

 : IRGألاشخاص الخاضعىن لـ   -3

 .ج٩لُٟهم بالجؼاةغ ً  ألاشخام الظًً مَى

  ج٩لُٟهم بالجؼاةغ أو زاعظها،خُض ًخدهلىن في الجؼاةغ ً ت أو أظىبُت ومَى ألاشخام طو ظيؿُت ظؼاةٍغ

بت ٖليها ئلى الجؼاةغ بم٣خض ى اجٟا٢ُت ظباةُت جم ٣ٖضها م٘ بلضان  ٖلى أعباح أو مضازُل ًدى٫ ٞغى الًٍغ

 أزغي.

  ً  ج٩لُٟهم زاعط الجؼاةغ و ًخدهلىن ٖلى صزل مىعصه الجؼاةغ.ألاشخام الظًً مَى

بت الضزل ؤلاظمالي وبهٟت شخهُت      ألاشخام  اإلاخمشلحن في لكغ٧اءلخهت الٟىاةض الٗاةضة  ٦ما ًسً٘ لًٍغ

 اإلاىالحن:

 .قغ٧اء في قغ٦ت ألاشخام 

  أًٖائها.ظل اإلاماعؾت اإلاكتر٦ت إلاهىت ٧اث اإلاضهُت اإلاهىُت اإلاك٩لت مً أقغ٧اء الكغ 

  بكٍغ أن ال جدك٩ل الظي جسً٘ له الكغ٧اث باؾم ظماعيأًٖاء الكغ٧اث اإلاضهُت الخايٗت لىٟـ الىٓام،

 هظه الكغ٧اث في قغ٦ت أؾهم أو قغ٦ت طاث مؿإولُت مدضوصة. 

 .حر مدضوصة ٞيها  أًٖاء الجمُٗاث اإلاؿاهمت الظًً لهم مؿإولُت جًامىُت ٚو

 : IRGاملداخيل الخاضعت لـ  -4

  ت ُتألاعباح الهىاُٖت والخجاٍع  .والخٞغ

 ت  .أعباح اإلاهً ٚحر الخجاٍع

 ٖاةضاث اإلاؿدشمغاث الٟالخُت. 

 .حر اإلابيُت  ؤلاًغاصاث املخ٣٣ت مً ئًجاع اإلال٨ُاث اإلابيُت ٚو

 عؤوؽ ألامىا٫ اإلاى٣ىلت. ٖاةضاث 

  بم٣ابل ٢ُم ًٖ ال٣ٗاعاث اإلابيُت والٛحر مبيُت ٞىاةٌ ال٣ُمت الىاججت ًٖ الخىاػ٫. 
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 ت و و اإلاىذ واإلاٗاقاث و ألاظىع  غجباثاإلا ٕى الٗمٍغ  .الٍغ

 : ألاعباء اللابلت للخطم -5

 .الخؿاةغ اإلاسجلت للؿىىاث الؿاب٣ت 

  أو بىاء مؿ٨ً. قغاء لٛغى منهي أو لٛغى التي حؿخىظب ٖلى اإلا٩ل٠ٞىاةض ال٣غوى والضًىن 

 اقترا٧اث مىذ الكُسىزت والًمان الاظخماعي بهٟت شخهُت. 

  ٗام.ه٣ٟاث  ؤلَا

 .وز٣ُت جأمحن بهٟت ٞغصًت مبرمت مً َٝغ اإلاال٪ اإلاإظغ 

 

 : 1إلاعفاءاث -6

  صط. 120.000ألاشخام الظًً ال ًخجاوػ صزلهم الهافي ؤلاظمالي الؿىىي 

  ىان ال٣ىهلُىن مً ظيؿُت أظىبُت ٖىضما جمىذ البلضان التي ىان الضبلىماؾُىن و٧ل ألٖا الؿٟغاء و وألٖا

حن. ًمشلىنها هٟـ الامخُاػاث  2ألمشالهم الجؼاةٍغ

  ني لضٖم ٘ اإلاإهلىن لالؾخٟاصة مً ئٖاهت "الهىضو١ الَى حؿخُٟض ألاوكُت التي ٣ًىم بها الكباب طوو اإلاكاَع

ني لضٖم ال٣غى اإلاهٛغ" أو " ني للخأمحن ٖلى البُالت" مً حكُٛل الكباب" أو "الهىضو١ الَى الهىضو١ الَى

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي  ش الكغوٕ في الاؾخٛال٫.ؾىىاث 3إلاضةئٖٟاء ٦لي مً الًٍغ  ابخضاء مً جاٍع

  ٪ُىن الخ٣لُضًىن و٦ظل بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي إلاضة ٖكغ ؾىىاث الخٞغ ٟاء ال٨لي مً الًٍغ ٌؿخُٟض مً ؤلٖا

 أولئ٪ اإلاماعؾىن ليكاٍ خغفي ٞني.

  بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي اإلاإؾؿاث الخابٗت لجمُٗاث ألاشخام حؿخُٟض مً ئٖٟاء صاةم باليؿبت للًٍغ

 اإلاٗى٢حن اإلاٗخمضة و٦ظل٪ الهُا٧ل الخابٗت لها.

 .مبالٜ ؤلاًغاصاث املخ٣٣ت مً ٢بل الٟغ١ اإلاؿغخُت 

  خالخه.لالؾتهال٥ ٖلى اإلاضازُل املخ٣٣ت مً اليكاَاث اإلاخٗل٣ت بالخلُب الُبُعي اإلاىظه 

  الخمىع.حؿخُٟض مً ئٖٟاء ٦لي وصاةم اإلاضازُل الىاججت ًٖ ػعاٖت الخبىب الجاٞت و 

  حؿخُٟض مً ئٖٟاء ٦لي خىانل و ٞىاةٌ ال٣ُم الىاججت ًٖ ٖملُاث الخىاػ٫ ًٖ ألاؾهم وألاوعا١ اإلامازلت لها

 اإلاؿٗغة في البىعنت والؿىضاث وألاوعا١ اإلامازلت لها وطل٪ َىا٫ مضة نالخُت الؿىض.

 ُت مى هىم ٖليها في اجٟا١ ألاشخام مً ظيؿُت أظىبُت الظًً ٌٗملىن في الجؼاةغ في ئَاع مؿاٖضة جُٖى

 صولي ٌؿخُٟضون مً ئٖٟاء صاةم.

 .ًاث ًٖ اإلاى٣ُت الجٛغاُٞت  الخٍٗى

  ًٖ صط. 120.000الٗما٫ اإلاٗى٢حن الظًً ج٣ل أظىعهم 

 .ىُت غ الَى  مٗاقاث املجاهضًً وألاعامل مً ظغاء و٢ات٘ خغب الخدٍغ


 .2011مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت  4اإلااصة  -1
 .٢2009اهىن اإلاالُت لؿىت  -2
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 1الخخفيضاث -7

  30ًُب٤ ٖلى ألاعباح اإلاٗاص اؾدشماعها جسٌُٟ وؿبخه.% 

  25ًُب٤ ٖلى الغبذ الىاجج ًٖ وكاٍ املخبزة جسٌُٟ بيؿبت.% 

  ًُب٤ ٖلى الغبذ املخ٤٣ زال٫ ؾىتي اليكاٍ ألاولُخحن مً َٝغ ألاشخام الظًً لهم نٟت ًٖى ؾاب٤ في

ني وأعامل الكهضاء جسٌُٟ بيؿبت  غ الَى وال ًُب٤ الخسٌُٟ ئال ٖلى ألاشخام اإلا٩لٟحن %.25ظِل الخدٍغ

بت الظًً ٣ًضع  عبدهم ج٣ضًغا ظؼاُٞا. بالًٍغ

  بت جسٌُٟ بيؿبت  % إلاا ٩ًىن مكتر٥ بحن الؼوظحن.10ًُب٤ ٖلى الضزل ؤلاظمالي الخاي٘ للًٍغ

  ٌُٟفي خالت الخىاػ٫ ًٖ عزهت اؾخٛال٫ قهاصة ازترإ أو نُٛت نى٘ مً ٢بل املختٕر هٟؿه ٞاهه ًُب٤ جس

 % مً اإلاضازُل املخ٣٣ت.30وؿبخه 

  مً ٢بل ألاشخام الُبُُٗحن في والًت  ألاوكُت اإلاماعؾتً ٖحؿخُٟض اإلاضازُل الىاججت

ؿخ٣غون ٞيها بهٟت صاةمت مً  ،أصعاع،جمجراؾذ والظًً ًىظض م٣غهم الجباتي في هظه الىالًاث َو اًلحزي،جىضٝو

 ؾىىاث.  5% إلاضة 50جسٌُٟ بيؿبت 

  والٛحر مبيُت:الخسًُٟاث الخانت بالضزل الىاجج ًٖ الخىاػ٫ بم٣ابل ٢ُم ًٖ ال٣ٗاعاث اإلابيُت 

ش قغاةه أو ئوكاةه. 4و 2% ٖىض و٢ٕى الخىاػ٫ في أظل ًتراوح ما بحن 30 -  ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع

ه ما بحن 40 -  ؾىىاث. 6و 4% ٖىض و٢ٖى

ه ما بحن 60 -  ؾىىاث.10و 6% ٖىض و٢ٖى

ه مابحن 80 -  ؾىت. 15و 10% ٖىض و٢ٖى

ض ًٖ ٖه في% ٖىض و٢ى 100 -  ؾىت.15 أظل ًٍؼ

 

 IBSريبت على أرباح الشركاث : الضثاهيا

  2حعريفها  -1

ا،هـــــــي                    بت حؿــــــــخد٤ ؾـــــــىٍى ،خُــــــــض 1991مـــــــً ٢ــــــــاهىن اإلاالُـــــــت لؿـــــــىت 38بمىظــــــــب اإلاـــــــاصة جم ئخـــــــضا ها يـــــــٍغ

 ما ًلي: ٖلى مً ٢اهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت 135جىو اإلااصة 

ت ٖلى مجمل ألاعباح واإلاضازُل التي بت ؾىٍى حن "جإؾـ يٍغ حرها مً ألاشخام اإلاٗىٍى  ...،جد٣٣ها الكغ٧اث ٚو

بت بت ٖلى أعباح الكغ٧اث"،الوحؿمى هظه الًٍغ ًٍغ
3. 

بت ٖلى ٖهغهت ظباًت الكغ٧اث وظٗلها أصاة لإلوٗاف الا٢خهاصي.  و حٗمل هظه الًٍغ

بُاإلاخٗل٣بئن ؤلانالح ال بتٟغى ًٍغ الظي ٌؿمذ باخضار و  ٖلى أعباح الكغ٧اث يهضٝ ئلى جىُٓم ق٨لي يٍغ

ت ٦كغ٧اث ألامىا٫ ،هظا مً ظهت ومً ظهت أزغي يهضٝ ئلى جىُٓم  بت زانت ٖلى ألاشخام اإلاٗىٍى يٍغ

بي ٖلى الكغ٧اث لخم٨ُنها مً الىمى الا٢خهاصيمىا٢خهاصي بًٟل الخسٌُٟ   .الٗبء الًٍغ


 .٢2009اهىن اإلاالُت لؿىت  -1
 .184، مغظ٘ ؾاب٤، م جلييم إلاضالخاث الضريبيت في الجسائرهانغ مغاص،  -2
 .1992مً ٢اهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت،  135اإلااصة  -3
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 خطائطها -2

 بت ٖامت  : جٟغى ٖلى مجمل ألاعباح صون الخمُحز لُبُٗتها.يٍغ

  بت حن.وخُضةيٍغ بت واخضة جٟغى ٖلى ألاشخام اإلاٗىٍى  : خُض أنها جخٗل٤ بًٍغ

 ت بت ؾىٍى اء واخض ًخًمً الغبذ الؿىىي ومضة اؾخد٣ا٢ها ؾىت يٍغ : جٟغى مغة واخضة في الؿىت ٖلى ٖو

 واخضة.

 IBSمجال جعبيم   -3

بت الكغ٧اث الخالُت:  جسً٘ لهظه الًٍغ

 :قغ٧اث ألامىا٫ التي جًم ألانىاٝ الخالُت 

 .SPAألاؾهمقغ٧اث  -

 . SARLقغ٧اث طاث مؿإولُت مدضوصة -

 . SCAقغ٧اث الخىنُت باألؾهم -

 .EPEاإلاإؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت  -

 .اإلاإؾؿاث والهُئاث الٗمىمُت طاث الُاب٘ الهىاعي والخجاعي 

  أؾهم.الكغ٧اث اإلاضهُت اإلاخ٩ىهت جدذ ق٩ل قغ٦ت 

 الك٩ل الخالي:قغ٧اث ألاشخام والتي ج٩ىن ٖلى ازخُاعا  لها٦ما جسً٘ 

 .ًقغ٧اث الخًام 

 .قغ٧اث الخىنُت البؿُُت 

 .ظمُٗاث اإلاؿاهمت 

 

 ألاعباء اللابلت للخطم -4

 .ج٩ال٠ُ مالُت ٖامت 

  مإوهاث و ئهخال٧اث. 

 يغاةب وعؾىم مهىُت. 

  ت و الهضاًا  في اعالهباة الخحًر  اإلاىهىم ٖليها ٢اهىها.  ؤلَا

 : IBSكيفيت خساب   -5

 ٦ما ًأحي:IBSًدضص مٗض٢2015٫اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي لؿىت مً 02للماصة  َب٣ا

 ، باليؿبت ألوكُت ئهخاط الؿل٘؛ %19 -

 %، باليؿبت ألوكُت البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت والغي، و٦ظا ألاوكُت الؿُاخُت  23 -

 والخماماث، باؾخصىاء و٧االث ألاؾٟاع؛

 ، باليؿبت لألوكُت ألازغي. %26 -
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 إلاعفاءاث  -6

  ني لضٖم ألاوكُت اإلاماعؾت مً ٢بل الكباب ٘ اإلاإهلىن لالؾخٟاصة مً ئٖاهت "الهىضو١ الَى طوو اإلاكاَع

ني للخأمحن ٖلى البُالت"  ني لضٖم ال٣غى اإلاهٛغ" أو "الهىضو١ الَى حكُٛل الكباب" أو "الهىضو١ الَى

 جغ٢ُتها.ؾىىاث ئطا ٧اهذ اليكاَاث اإلاماعؾت في مى٣ُت ًجب  6ؾىىاث،وجمضص ئلى  3إلاضة 

  الخٗاوهُاث الاؾتهال٦ُت الخابٗت للمإؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت.حؿخُٟض مً ئٖٟاء صاةم 

 .أعباح ألاؾهم التي ج٣خًيها الكغ٧اث مً مؿاهمتها في عأؽ اإلاا٫ لكغ٧اث أزغي 

  .ت بت اإلاخأجُت مً أوكُت ئهجاػ الؿ٨ىاث الاظخماُٖت والتر٢ٍى  أعباح الكغ٧اث الخايٗت للًٍغ

 ًالٟئاث اإلاىٓمت التي جماعؽ وكاَا مؿغخُا. ئٖٟاء صاةم حؿخُٟض م 

 حؿخُٟض مً ئٖٟاء صاةم اإلاإؾؿاث الخابٗت لجمُٗاجاألشخام اإلاٗى٢حن اإلاٗخمضة و الهُا٧ل الخابٗت لها. 

  اإلاإؾؿاث الٟىض٢ُت ل٪غ و ٦ظو٧االث الؿُاخت و الؿٟؾىىاث  3حؿخُٟض مً ئٖٟاء إلاضة. 

  ًًُىن الخ٣لُضًىن وأًًا الظ  .ؾىىاث 10ٌؿخُٟضون مً ئٖٟاء إلاضة  ًمل٩ىن وكاٍ خغفيالخٞغ

  ىُحن أو أظاهب.ؾىىاث  10حؿخُٟض مً ئٖٟاء إلاضة ً َو  اإلاإؾؿاث الؿُاخُت املخضزت مً ٢بل مؿدشمٍغ

 

 : الخخفيضاث  -7

  أصعاع، جمجراؾذ ، حؿخُٟض اإلاضازُل اإلاخأجُت مً ألاوكُت اإلاماعؾت مً ٢بل الكغ٧اث في والًت، اًلحزي، جىضٝو

بت إلاضة 50والتي ًخىاظض بها م٣غها الجباتي وحؿخ٣غ ٞيها بهٟت صاةمت مً جسٌُٟ بيؿبت   5% في مبلٜ الًٍغ

 ؾىىاث بدُض ال ًمـ هظا الخسٌُٟ مضازُل الكغ٧اث الٗاملت في ٢ُإ املخغو٢اث.

 ضو١ حؿخُٟض اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت اإلاخىاظضة واإلاىخجت في والًاث الجىىب واإلاؿخُٟضة مً الهى

ؾىىاث وحؿدشنى مً الاؾخٟاصة مً  5% إلاضة 20الخام لخىمُت والًاث الجىىب ال٨بحر، مً جسٌُٟ بيؿبت 

 هظه اإلاؼاًا اإلاإؾؿاث الٗاملت في مجا٫ املخغو٢اث.

 TVA1 : : الرسم على الليمت املضافتثالثا

 : الرسم على الليمت املضافت حعريف  -1

بت ٚحر مبا ىت هي يٍغ ،وال جمـ ئال مبلٜ ال٣ُمت اإلاًاٞت زال٫ ٧ل َىع مً الٗمىمُتقغة جإصي لهالر الخٍؼ

ت و أَىاع الٗملُاث الا٢خهاصًت وجخدضص هظه ال٣ُمت اإلاًاٞت بالٟغ١ بحن ؤلاهخاط ؤلاظمالي و الاؾتهال٧اث ، الخجاٍع

 .الىؾُُت للؿل٘ والخضماث

، (TUGP)ٖلى ؤلاهخاط بٗض ئلٛاء الىٓام الؿاب٤ اإلادك٩ل مً الغؾم الىخُض ؤلاظمالي ئن ئخضار هظا الغؾم

ني  ٌٗض أصاة لٗهغهت،(TUGPSوالغؾم الىخُض ؤلاظمالي ٖلى جأصًت الخضماث ) غ ؤلاًغاصاث الا٢خهاص الَى وجٍُى

بُتال ، ويهضٝ 1991لؿىت ٣اهىن اإلاالُت لاإلاخًمً  90/36مً ال٣اهىن ع٢م  65بمىظب اإلااصة  ؾـأ،بدُض ًٍغ

بُت بت ئلى جىؾُ٘ ال٣اٖضة الًٍغ  وظٗلها جمـ ٧ل الُب٣اث الجباةُت. اإلاكٕغ في ئصزاله لهظه الًٍغ

 مجال جعبيم الرسم على الليمت املضافت  -2


ان ؾاعة،  -1  .59، مغظ٘ ؾاب٤، مإلاضالخاث الجدًدة في الىظام الجبائي الجسائري خاط ٍػ
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 ٪ت والخضماث مً ٚحر جل الخايٗت للغؾىم الخانت ٧الغؾم الخام  ٖملُاث البُ٘ والٗملُاث ال٣ٗاٍع

 بٗملُاث البىى٥ والخأمُىاث.

 .ٖملُاث الاؾخحراص 

 .اإلابُٗاث والدؿلُماث التي ٣ًىم بها اإلاىخجىن 

 ٘بت اإلابُٗاث والدؿلُماث ٖلى الخا٫ ألانلي مً اإلاىخجاث أو البًات ، واإلاىجؼة اإلاؿخىعصة الخايٗت للًٍغ

٣ا لكغوٍ البُ٘ بالجملت مً ٢بل الخجاع اإلاؿخىعصًً.  ٞو

 أو لخجاع الخجؼةت الظًً  اإلابُٗاث التي ٣ًىم بها ججاع الجملت، وهم الخجاع ً الظًً ٌُٗضون البُ٘ لخجاع آزٍغ

ً  .ٌُٗضون البُ٘ لخجاع آزٍغ

 .ت  ٖملُاث ؤلاًجاع وأصاء الخضماث ٧الهاج٠،وبهٟت ٖامت الٗملُاث مً ٚحر اإلابُٗاث وألاقٛا٫ ال٣ٗاٍع

  والظهب والًٟت وألاحجاع اإلاخاظغة في ألاقُاء اإلاؿخٗملت مً ٚحر ألاصواث اإلا٩ىهت ٧لُا أو ظؼةُا مً البالجحن

مت.  ال٨ٍغ

 .أقٛا٫ الضعاؾاث والبدىر التي جىجؼها الكغ٧اث 

 .الخٟالث الٟىُت 

 ت طاث مؿاخت ٦بحرة جبُ٘ بالخجؼةت(.ٖملُاث الب  ُ٘ التي جماعؾها اإلاؿاخاث ال٨بري )مدالث ججاٍع

 

 : لخاضت بالرسم على الليمت املضافتاملعدالث ا  -3

بُتؤلانالخاث الٖىض ْهىع   واٖخماصها لىٓام الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت،خضص هظا الغؾم بأعب٘ مٗضالث: ًٍغ

  :7اإلاٗض٫ اإلاىسٌٟ الخام% 

  :ٌٟ13اإلاٗض٫ اإلاىس.% 

  :21اإلاٗض٫ الٗاصي.% 

  :40اإلاٗض٫ اإلاًا٠ٖ.% 

 وجدضص ٢اةمت اإلاىخجاث الخايٗت ل٩ل مٗض٫ وحٗضًلها بمىظب ٢اهىن اإلاالُت.

ان مٟٗى٫ ٢اهىن اإلاالُت ٦40ما ًجب ؤلاقاعة ئلى ئلٛاء اإلاٗض٫ اإلاًا٠ٖ الظي وؿبخه  % وطل٪ ابخضاء مً ؾٍغ

% مً زال٫ 14% واؾدبض٫ بـ 13، وفي هٟـ الؿُا١ ألغي الٗمل بيؿبت اإلاٗض٫ اإلاىسٌٟ والظي هى 1995لؿىت 

٢اهىن اإلاالُت  مً 27، 26اإلاىاص  خؿب %19% و 9أما آلان ٞالجؼاةغ حٗمل بيؿبخحن هما  ٢1997اهىن اإلاالُت لؿىت 

 .2017لؿىت 

 

 

 

 اث: هخائج إلاضالخ الثالثاملبدث 
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بي لٗام  هى ئخال٫ الجباًت الٗاصًت مدل الجباًت البترولُت، وبالخالي  1991الهضٝ الاؾتراجُجي لإلنالح الًٍغ

الٗاصًت لضٖم ؤلاوٗاف الا٢خهاصي، ولخىيُذ هظا هدىاو٫  جباًتحُُٛت الى٣ٟاث الٗاصًت)ه٣ٟاث الدؿُحر( بال

 :اإلاغاخل ٫جدلُل الىخاةج املخ٣٣ت زال

(1991- 1994، ) (1995 – 2002( ، )2004 – 2007.) 

 

 :(1994 -1991)مرخلت املعلب ألاول: هخائج 

 :أوال: الضرائب املباشرة

بت ٖلى ألاظىع واإلاغجباث مجمٕى الًغاةب اإلاباقغة في الضزل جخدمل الٗبء ال٨بحر مً  جب٣ى الًٍغ

% وفي ؾىت 69,86وؿبت  1993% وفي ؾىت 72,54وؿبت 1992%، وؾىت 63وؿبت  1991ؤلاظمالي،ٞبلٛذ ؾىت 

بي.ا هدُجت الا٢خُإ مً اإلاىب٘ والظي ً%، وهظ63,9وؿبت  1994  دض مً التهغب الًٍغ

ت،الؼعاُٖت،الا أما الخى  ت...( لم ٨ًً له ألازغ الاًجابي مً خُض ؾ٘ في الضزل ؤلاظمالي )اإلاضازُل ال٣ٗاٍع ؾدشماٍع

 اإلاغصوصًت وهظا لألؾباب الخالُت:

  داث اإلا٣ضمت مً َٝغ اإلا٩لٟحن ال دُت مما ًجٗل الخهٍغ بت جهٍغ بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي هي يٍغ ئن الًٍغ

بُت وبالخالي ي٠ٗ مغصوصًتها.  ُت الًٍغ  حٗبر في أٚلب ألاخُان ًٖ خ٣ُ٣ت ألاٖو

  ٕبت ٖلى الضزل ؤلاظمالي لم ٨ًً له أزغ ئًجابي في جدؿحن اإلاغصوصًت لهظه ئن ئزًا اإلاضازُل الؼعاُٖت للًٍغ

هٗب ٖلى ؤلاصاعة الىنى٫ ئلى خ٣ُ٣ت  بت، ٧ىن أن هظا اليكاٍ له زهىنُاث وكاٍ ا٢خهاصي، ٍو الًٍغ

 اإلاضازُل الىاظبت ؤلازًإ.

 غ ؤلاًجابي مً خُض اإلاغصوصًت اإلاالُت وهظا لُٛاب ُٞما ًسو اإلاضازُل الغأؾمالُت اإلاى٣ىلت،لم ٨ًً لها ألاز

 ؾى١ مالي.

  لُه ٣ٞض ٧اهذ اإلاإؾؿاث الٗمىمُت بت ٖلى أعباح الكغ٧اث، ٞان مغصوصًتها يُٟٗت ٖو أما ُٞما ًسو الًٍغ

با حٗاوي مً ويُٗت مالُت ٖؿحرة،ػص ٖلى طل٪ ي٠ٗ ال٣ُإ الخام  .ج٣ٍغ

 

 :ثاهيا: الضرائب غير املباشرة

ما٫ ٧اهذ ئًغاصاث  % في ؾىت 13,20 بدىالي ًغاصاثؤلا ال جمشل ئال وؿبت يُٟٗت مً ئظمالي الغؾىم ٖلى ع٢م ألٖا

 .1994% ؾىت 12،زم 1993% ؾىت 15,75،زم 1992% ؾىت 15،زم 1991

ملُىن صط ؾىت  3630أما ُٞما ًسو خ٣ى١ الدسجُل والُاب٘ ٞاإلًغاصاث لم حكهض جُىعا ٦بحرا،ٞاهخ٣لذ مً  

 .1994ىن صط ؾىت ملُ 4667ئلى  1993

 

 : (2112-1995)مرخلت املعلب الثاوي: هخائج 

 أوال: الضرائب املباشرة
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بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي لخهل في ؾىت  ملُىن  39896ملُىن صط بٗضما ٧اهذ  99500ئلى  2002جُىع حجم الًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي نى٠ ألاظىع واإلاغجباث 1994صط ؾىت  بت % مً مجمٕى 80، وجمشل الًٍغ ئًغاصاث الًٍغ

اصة ا ٖلى الضزل ؤلاظمالي تها ألاظىع في هظه الٟترة.،هظا هدُجت للٍؼ  لتي ٖٞغ

بت ٖلى أعباح الكغ٧اث  ذ بضوعها همىا بم٣ضاع ٣ٞض أما ُٞما ًخٗل٤ بالًٍغ خه بٌٗ  % هٓغا إلاا105ٖٞغ ٖٞغ

مإؾؿاث ال٣ُإ الٗام مً همى أو ٖلى ألا٢ل اؾخ٣غاع مالي ٌؿمذ لها بأن جضٞ٘ ظباًتها، ٦م أن ال٣ُإ الخام 

بُتبضأ ًته٩ُل وأنبذ ًإصي التزاماجه ال  .ًٍغ

ذ في هظه الٟترة اهسٟايا بحن ؾىتي  %  ومغص هظا 08بـ 1995و 1994في خحن أن خ٣ى١ الُاب٘ والدسجُل ٖٞغ

قهض خانل  1996و  1995هسٟاى اإلاٗامالث الغأؾمالُت ٧اهخ٣ا٫ اإلال٨ُت مشال، بِىما  بحن ؾىتيالى٣و هى ا

اصة ٢ضعث بـ  هظه الضمٛت قهضث وئًغاصاث ظىاػاث الؿٟغ، لُىاب٘ الضمٛت ٖلى  حٗىص%، 44ظباًت الُاب٘ ٍػ

 .2002و  1996اعجٟاٖا بحن ؾىتي 

 ثاهيا: الضرائب غير املباشرة

 1995-1994% للٟترة 21الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت ٖلى اإلاؿخىي الضازلي قهض همىا في ئًغاصاجه خُض ج٣ضع بـ 

اصة  %31,7 خُض بلٜ  2002واؾخمغ مبلٜ جدهُل الغؾم في التزاًض ئلى ٚاًت  1996 -1995% للٟترة 35و ، هظه الٍؼ

 عاظٗت ئلى:

 .ٕجىؾُ٘ مجا٫ ؤلازًا 

 بت.بضأث جخد جباةُتؤلاصاعة ال  ٨م في ج٣ىُاث هظه الًٍغ

ذ في الٟترة  اصة  1995-1994أما باليؿبت للغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت املخهلت مً اإلاىاعص اإلاؿخىعصة ٣ٞض ٖٞغ ٍػ

% وهظا الؾخٗضاص الجؼاةغ للضزى٫ في 11اهسًٟذ وؿبت الىمى ئلى  1996 -1995الٟترة %، أما في 50ج٣ضع بـ 

 .2002-1998 الٟترةفي اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة، واؾخمغ الاهسٟاى 

ذ اهسٟايا مدؿىؾا في وؿبت الىمى بدُض ٢ضعث ب أما أهىإ الًغاةب % للخ٤ 22 ـٚحر اإلاباقغة ألازغي ٣ٞض ٖٞغ

% لخ٤ الًمان وهظا هدُجت العجٟإ ألاؾٗاع واهسٟاى مؿخىي 40% للمىاص ال٨دىلُت و 68الضازلي للجٗت و 

بت، ٦ما قهضث ئلٛاء بٌٗ الًغاةب مشل الغؾم ؤلايافي الخام  الاؾتهال٥ الخام بالؿل٘ الخانت لهظه الًٍغ

ت واإلاىٓمت الٗاإلاُت  ُما ًخٗل٤ بالجباًت البترولُت ٞماػالذ اؾخٗضاصا الجٟا١ الكغا٦ت ألاوعو ظؼاةٍغ للخجاعة،ٞو

 .2003% ؾىت 60حك٩ل وؿبت هاةلت مً مىاعص الضولت الجباةُت أي ما ٢اعب 

 

 (2117 -2114)مرخلت املعلب الثالث: هخائج 

م ٧ل ؤلانالخاث  ل محزاهُت الضولت بؿبب اهسٟاى اإلاغصوصًت اإلاالُت للجباًت  هُمىذٚع الجباًت البترولُت ٖلى جمٍى

باليؿبت إلظمالي ؤلاًغاصاث  وؿبت ٧ل منهماؿخٗغى جُىع خهُلتهما م٘ خؿاب الٗاصًت، ولخىيُذ طل٪ و

بُت في الجضو٫ الخالي:  الًٍغ
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 2117 – 2114جعىر الجباًت العادًت والجباًت البتروليت خالل الفترة (: 6حدول ركم )

 )الىخدة مليار دج(

 2117 2116 2115 2114 البيان

 786,77 745,56 664,80 603,77 الجباًت الٗاصًت

 2711 2714 2267,83 1485,76 الجباًت البترولُت

 3497,77 3459,56 2932,63 2089,53 مجمٕى الجباًت

 % 22,49 %21,55 % 22,67 % 28,89 الجباًت الٗاصًتوؿبت 

 % 77,51 % 78,45 % 77,33 % 71,11 وؿبت الجباًت البترولُت

ت الٗامت للًغاةب.املطدر:   وػاعة اإلاالُت، اإلاضًٍغ

 

 تالضريبي اثاملبدث الرابع : آثار إلاضالخ

٣ا آلعاء بٌٗ الهضٝ مً هظا اإلابدض هى صعاؾت آلازاع الا٢خهاصًت              بت التي ًم٨ً جدضًضها ٞو للًٍغ

بت ٢ض  م مً أن ٖبء الًٍغ بت ٖلى اإلا٩ل٠، وبالٚغ الا٢خهاصًحن، خُض جيكأ هظه آلازاع بٗض اؾخ٣غاع ٖبء الًٍغ

ٌ الجؼء اإلا٣خُ٘ مً  اصة ؤلاهخاط ب٩اٞت الُغ١ اإلام٨ىت لخٍٗى ٩ًىن ز٣ُال ٖلى اإلا٩ل٠ بها، ٞان هظا ٢ض ًضٞ٘ ئلى ٍػ

ب بت اإلا٣خُ٘ مً صزل اإلا٩ل٠ هى الظي ًدضص آزاع صزىلهم ٦ًٍغ ت، أما البٌٗ آلازغ ٞحري أن م٣ضاع الًٍغ

ُت. بت في وكاٍ ألاٞغاص وئهخاظهم مً خُض الدجم والىٖى  الًٍغ

 

 املعلب ألاول: أثر إلاضالح على إلاهخاج

بت ٖلى أصخاب الضزى٫ املخضوصة واإلاخىؾُت، وهظا بضوعه ًإزغ في ؤلا           هخاط بالى٣هان ٦ظل٪ ًخأزغجإزغ الًٍغ

لب عؤوؽ ألامىا٫ ؤلاهخاظُت.ؤلاهخاط هدُجت   جأزحر الًغاةب في ٖغى َو

ٞٗغى عؤوؽ ألامىا٫ ؤلاهخاظُت ًخى٠٢ ٖلى الاصزاع زم الاؾدشماع، و٦ما وٗلم ٞان الًغاةب جإصي ئلى ه٣و 

بت ًإصي ئلى ج٣لُل  الاصزاع و٢لت عؤوؽ ألامىا٫ ؤلاهخاظُت، ٞاهه ًخأزغ بم٣ضاع الغبذ املخ٤٣، ٞاطا ٧ان ٞغى الًٍغ

بت ًإصي الغبذ، ٞبُبُٗت الخا٫ ٣ًل الُلب ٖليها، أما ئطا ػاص الغبذ  ض ٖليها.٦ظل٪ ٞان ٞغى الًٍغ ٞان الُلب ًٍؼ

بي مما   .الا٢خهاصيٖلى اليكاٍ  ًإزغئلى اهخ٣ا٫ ٖىانغ ؤلاهخاط ئلى ٞغوٕ ؤلاهخاط ألازغي ٢لُلت الٗبء الًٍغ

 

 1على الخىزيع الضريبي املعلب الثاوي: أثر إلاضالح

بت  ٢ًض ًيخج ٖ               جىػَ٘ الضزل والثروة بك٩ل ٚحر ٖاص٫ لهالر الُب٣اث الٛىُت ٖلى خؿاب  ئٖاصةالًٍغ

دضر هظا باليؿبت للًغاةب ٚحر اإلاباقغة، باٖخباعه أما ا أقض ٖبئا ٖلى الٟئاث ال٣ٟحرة، الٟئاث ال٣ٟحرة، ٍو

 الًغاةب اإلاباقغة ٞهي جإزغ ٖلى الُب٣اث الٛىُت ومؿخىي الاصزاع.

٣ت  بت جإزغ ٖلى همِ الخىػَ٘،ٞاطا أه٣ٟذ ومما هى ظضًغ بالظ٦غ أن الٍُغ التي حؿخسضمها الضولت لخدهُل الًٍغ

ل اإلا لُت أو ها٢لت بمٗنى جدٍى مً َب٣اث اظخماُٖت مُٗىت ئلى ضازُل الضولت هظه الخهُلت في ق٩ل ه٣ٟاث جدٍى


ٗت، الجؼاةغ، والضرائب اكخطادًاث الجباًتدمحم ٖباؽ مدغػي،  -1  .174-172، م م 2003، صاع هىمت، بىػَع
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إصي طل٪ ئلى ج٣لُل الخ اصة في الضزل، بدُض حؿخُٟض منها الٟئاث ال٣ٟحرة ٍو ٟاوث بحن َب٣اث أزغي صون أًت ٍػ

 الضزى٫.

 

 على الاسدثمار الضريبي إلاضالحأثر املعلب الثالث: 

ًلٗب الاؾدشماع صوعا باعػا وخ٣ُ٣ُا في أي هٓام ا٢خهاصي وألاؾلىب ألا٦ثر ٣ٖالهُت في ٖملُت ؤلاوٗاف 

غظ٘ هظا  الا٢خهاصي ًخجلى بىيىح في الاؾدشماعاث الطخمت اإلاىجؼة ًٞال ًٖ جل٪ الاؾدشماعاث الهٛحرة ٍو

 ٤ ٗت وهىا ًبرػ جضزل الضولت في ٖملُت الاؾدشماع ًٖ ٍَغ الخًُٟل ئلى الخاظت اإلالخت لٗملُت الخىمُت الؿَغ

اهاث و الخدٟحزاث، ٞاالؾدشماعاث طاث خؿاؾُت ٖالُت لكغاةذ الًغاةب وأؾالُب  ؾُاؾت الًغاةب وؤلٖا

بي اإلاُب٣ت بحن صولخحن أو أ٦ثر.  1الخيؿ٤ُ الًٍغ

حر اإلاباقغة أخض وؾاةل ظظب أو َغص أو جذجُم وكاٍ الاؾدشماع وهظا ما ظٗل  وحٗخبر الًغاةب اإلاباقغة ٚو

بي مً ال٣ًاًا ؤلاؾتراجُجُت في مُضان الاؾدشماع و٧لما ػاص ٖضص الكغ٧اث والاؾدشماعاث الىاٞضة  ؤلانالح الًٍغ

حر اإلاباقغة ٧لما ػاصث ألاهمُت اليؿبُت لضوع الًغاةب وأؾالُب ئصاعتها وزان  ما ًلي:ُٞت اإلاباقغة ٚو

 .ٟاء ال٩امل والضاةم للمىا٤َ الخغة  همىطط ؤلٖا

 .الىمىطط اإلاإ٢ذ لإلٖٟاء 

 .ٗاث بي وجىخُض الدكَغ  همىطط ججىب الاػصواط الًٍغ

 املخٟؼة الغؾىم والًغاةبمٗضالث مىطط ه. 

 2وحكمل  خىاٞؼ الاؾدشماع ٖضصا مً اإلاؼاًا منها:

ٟاءاث اإلاإ٢خت. -  ؤلٖا

ت الخجضًض وؤلاخال٫.زهم مسههاث ؤلاهخال٥ مً  -  الًغاةب لدصجُ٘ ؾٖغ

بُت. -  جسًُٟاث يٍغ

 :ُٞما ًليهض حصجُ٘ الاؾدشماع ؾىظ٦غ بٌٗ الخىاٞؼ التي ج٣ضمها الجؼاةغ ٢

ش الخًٕى للغؾم ٖلى اإلال٨ُت الخام باألمال٥ اإلاغجبُت  - ٟاء ابخضاء مً أو٫ ظاهٟي للؿىت اإلاىالُت لخاٍع ؤلٖا

 ؾىىاث.  3باالؾدشماع إلاضة 

التي جضزل مباقغة في جد٤ُ٣ الاؾدشماع الظي ٩ًىن مؿخىعص أو مىجؼ في  TVAل٘ والخضماث مً ئٖٟاء الؿ -

 .TVAالؿى١ املخلُت، ٖىضما ج٩ىن هظه الؿل٘ والخضماث مىظهت لخد٤ُ٣ ٖملُاث زايٗت لـ 

و ئٖٟاء ظؼتي باليؿبت للغؾم ال٣ٗاعي،  IBSؾىىاث ٖلى ألا٦ثر مً  10ؾىىاث ٖلى ألا٢ل و  5إلاضة  ئٖٟاء -

ش الخهى٫ ٖلى ال٣ٗاع في اإلاىا٤َ التي ًجب جغ٢ُتها. ٟاء ًدؿب مً جاٍع  ؤلٖا


ض هجاع،  -1 ت، مهغ، الاسدثمار الدولي والخيسيم الضريبيٍٞغ  .23، م 2000، ميكىعاث مإؾؿت الكباب والجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع
ت والش٣اٞت الٗاإلاُت، مهغ، ، الجمُٗت ، الىهج ألامثل لخدرير الاكخطادعوهالض ما٦ُيُىن، جغظمت نلُب بُغؽ وؾٗاص الُىبىلي -2 ت ليكغ اإلاٗٞغ اإلاهٍغ

 .94،95، م م 1996
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ٟاءIBSئٖٟاء في خالت الخهضًغ مً  - ما٫ املخ٤٣ مً الخهضًغ بٗض ٞترة ؤلٖا وختى  ،والغؾم ٖلى ع٢م ألٖا

ت وخضها ٌؿخُٟض اإلاؿدشمغ مً هظه الخىاٞؼ الجباةُت ٖلُه أن ٩ًىن في ق٩ ل قغ٦ت لظا ٞاألشخام اإلاٗىٍى

 مٗىُت بهظه الخىاٞؼ.

خه في مى٣ُت ًجب جغ٢ُتها جدضص - ٤ الخىُٓم  ٖىضما جماعؽ مإؾؿت وكاَا مٗلً ًٖ أولٍى ٢اةمتها ًٖ ٍَغ

ما٫ املخ٤٣ في  بت ًيخج ًٖ اليؿبت بحن ع٢م ألٖا وجماعؽ في هٟـ الى٢ذ زاعظها ٞان الغبذ اإلاٟٗى مً الًٍغ

ما٫ ؤلاظماليجاإلاى٣ُت التي ً  .ب جغ٢ُتها وع٢م ألٖا

 %.25ئلى   IBSمٗض٫ وفي ئَاع حصجُ٘ الاؾدشماع جم زٌٟ -

اصة اليكاٍ وصمج اإلاإؾؿاث التي 0.5% ئلى 1خ٣ى١ الدسجُل مً  زٌٟ - % باليؿبت لل٣ٗىص الخأؾِؿُت أو ٍػ

 .2002ال جدخىي ٖلى ه٣ل الاؾدشماعاث الشابخت واإلاى٣ىلت بحن اإلاإؾؿاث أو ألاشخام ؾىت 

ت لالؾدشماع في الجؼاةغ حٗخبر ظض مصجٗت، أما  و٢ض أ٦ض مضًغ الًغاةب بىػاعة اإلاالُت أن ؤلاظغاءاث الخدٟحًز

ي٠ٗ الاؾدشماع اإلاسجل، ٞدؿب مضًغ الًغاةب ٞهظا عاظ٘ لإلظغاءاث البحرو٢غاَُت ولِـ للخدٟحزاث الجباةُت 

٣ا الجٟا٢ُت مغا٦ل ؿخىظب ٖلى الجؼاةغ ٞو ً ألاظاهب هٟـ الامخُاػاث  اإلاخٗل٣ت باالؾدشماع َو مىذ اإلاؿدشمٍغ

خذ الباب للكغا٦ت مٗه، ٞهظا بام٩اهه صٞ٘ عجلت الخىمُت ئلى ألامام  حراإلامىىخت للمؿدشمغ املخلي ٞو للجؼاةغ  والخٞى

٢ضعة جٟاويُت ٦بحرة للخٟاّ ٖلى أ٦بر ٢ضع مم٨ً مً اإلا٩اؾب في نالخها.
1 
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 :خالضت

                               

بي الجؼاةغي مً جد٤ُ٣ اللم ًخم٨ً الىٓام الً                                ٖضم  بؿبب ٟٗالُت في الخُاة الا٢خهاصًتٍغ

بُت،٣ٞاهىن ُضهباإلياٞت ئلى ح٣ٗ ويىح الغؤٍت لضي الؿلُاث، ا نضوع حٗضًالث يٍغ ، في هظا املجا٫ هالخٔ ؾىٍى

ٞخًمً  ٢2002اهىن اإلاالُت لؿىت أما ٍبي ما بحن حٗضًل وئلٛاء وئجمام، ئظغاء يغ  33جًمً  2001اإلاالُت لؿىت 

بي  32 بي 68جًمً  2003ت لؿىت و٢اهىن اإلاالُئظغاء يٍغ ئظغاء  72جًمً  2007و٢اهىن اإلاالُت لؿىت  ئظغاء يٍغ

 
ً
بُا  لى ال٣ىاهحن الخ٨مُلُت, باإلياٞت ئ يٍغ

بيبٌٗ الاججاهاث الاًجابُت للىٓام الئال أن هظه الخٗضًالث جًمىذ   واإلاخمشلت في: ًٍغ

بت ٖلى أعباح الكغ٧اث. -  جسٌُٟ وؿبت الًٍغ

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي. -  جسٌُٟ وؿبت الا٢خُإ الٗلُا للًٍغ

 مٗضالث زالرجسٌُٟ مٗض٫ الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت مً أعب٘ مٗضالث ٖىض الخأؾِـ ئلى  -

 ئلٛاء الضٞ٘ الجؼافي. -

 .ألازغي لبٌٗ ال٣ُاٖاث  %1و .%2ئلى  الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهيجسٌُٟ  -

بت ٖلى أعباح  - بي باليؿبت للمضازُل الىاججت ًٖ جىػَ٘ ألاعباح التي أزًٗذ للًٍغ ئلٛاء الاػصواط الًٍغ

 الكغ٧اث.

بت ٖلى الضزل ؤلاظمالي، الغؾم ٖلى  - ٌ الًٍغ بت ٖلى الضزل مً زال٫ حٍٗى جبؿُِ الىٓام الجؼافي للًٍغ

بت ظؼاُٞت وخُضة.  ال٣ُمت اإلاًاٞت والغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي بًٍغ

 ئلٛاء الىٓام اإلابؿِ و ؤلاب٣اء ٖلى هٓامحن ٣ِٞ خ٣ُ٣ي و ظؼافي. -

اث. -  مىذ يماهاث للمخٗاملحن في مجا٫ اإلاىاٖػ

اث الكغ٧اث. - ت  ٦بًر  ئوكاء مضًٍغ
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 جمهـــيـــد

جي، زانت وؤن الجؼائغ جمخل٪  ًلٗب ٢ُإ املحغو٢اث صوع مهم في بىاء وبعؾاء ٢ىاٖض الا٢خهاص الَى

الكغ٧اث مما صٞ٘ زغواث َبُُٗت َامت جخمثل في مىاعص الُا٢ت، ٚحر ؤن َظٍ الثروة ٧اهذ مدخ٨غة مً َٝغ 

ت ىُت ٢ٍى جي مً ؤحل نىاٖت َو ٤ الخإمُم واؾخٛاللها لٟائضة الا٢خهاص الَى  .بالجؼائغ بلى اؾترحاٖها ًٖ ٍَغ

٣ٞض اججه اَخمام الجؼائغ بلى الخهيُ٘ مىظ اؾترحإ ؾُاصتها خُث حؿاَم ناصعاث املحغو٢اث بإ٦ثر مً                 

ىُتمً بًغاصاث الجؼائغ مً الٗملت ا %90 ٘ الخىمُت الَى ل مكاَع  جمحز لهٗبت، بدُث حٗخبر اإلاهضع الغئِس ي لخمٍى

ً ال٣غن   ٖىامل مً ٦ٗامل ٣ِٞ لِـ ٖالُت، ٖاإلاُت م٩اهت الىِٟ اخخل خُث البترو٫، ٖهغ ب٩ىهه الٗكٍغ

 ٧ل وفي الُىمُت، وخُاتها اؾخٗماالتها في الكٗىب ٧ل ٖلُه حٗخمض بؾتراجُجي، ا٢خهاصي ٦مىعص بل الُا٢ت

ا الٗؿ٨غي  الا٢خهاصي، الؿُاس ي، املجاالث حَر  ألاوكُت وؤَم ؤبغػ  مً البترولُت الهىاٖت وؤنبدذ.ٚو

 بهخاحه مٗضالث وجًا٠ٖ جىؾ٘ في جٓهغ طل٪ وخ٣ُ٣ت الٗالمي، الهىاعي لال٢خهاص الحضًثت الهىاُٖت

٢ُإ اإلاغاخل التي مغ بها  ؤَمؤؾٗاع البترو٫ و  اعجٟإزم ؤؾباب  OPECو ؾيخُغ١ إلاىٓمت  .واؾتهال٦ه

م٘ التر٦حز ٖلى نضمت انهُاع اؾٗاع البترو٫ ألازحرة   الجؼائغي  الا٢خهاصصازل  م٩اهخه املحغو٢اث في الجؼائغ و

جي ا ٖلى الا٢خهاص الَى  والؿبُل الى الخس٠ُٟ مً بيغاَع

. 
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  كطاع املحسوكاث في الجصائس ومسحل جطوزه وشأة ألاول:املبحث 

الاؾخ٣ال٫  وعزذ الجؼائغ ًٖ الاؾخٗماع ا٢خهاصا مغجبُا بك٩ل ٦لي م٘ الا٢خهاص الٟغوس ي في ٧ل املجاالث بٗض 

لظا بضاث مداوالث ٩َُلت الا٢خهاص و اٖاصة حك٨ُله و جغجِبه و جىُٓمه مً بحن َظٍ ال٣ُاٖاث واَمها ٢ُإ 

 املحغو٢اث.

 1962-1971)) الجصائس ما كبل الىفط: ول ب ألا املطل

م مً اؾخ٣ال٫ الجؼائغ ؾىت     ، بال ؤنها ب٣ُذ في جبُٗت زاعحُت لٟغوؿا، خُث ٧اهذ َظٍ ألازحرة 1962بالٚغ

ت، وٗجي بظل٪ ؤن الح٣ى٫ البترولُت ٧اهذ مكٛلت مً َٝغ الكغ٧اث ألاحىبُت مثل  حؿُُغ ٖلى الصحغاء الجؼائٍغ

بس ي"، خُث ٧اهذ َظٍ الكغ٧اث الٗامت في نىاٖت البت با٫ و٦ٍغ رو٫ الجؼائغي جسً٘ ألخ٩ام حٗضًل "قغ٦ت ٍع

 .٢اهىن الخٗضًً الٟغوس ي، والظي لم ج٨ً ؤخ٩امه جخًمً حؿهُالث ٧اُٞت في مُضان الاؾخ٨كاٝ البترولي

             ٤ ىُت لى٣ل وحؿٍى ت مً ؤحل جد٤ُ٣ الؿُُغة َى بوكاء للكغ٦ت َو ٞإو٫ ما ٢امذ به الح٩ىمت الجؼائٍغ

، والتي ؾاٖضث ٖلى حشجُ٘ ٢ُإ املحغو٢اث، ٣ٞض اعجٟ٘ عؤؾمالها مً 1963/12/31املحغو٢اث "ؾىهُغا٥" في 

ت في الكغ٦ت  400ملُىن صج بلى  40  SN)ملُىن صج، واإلاخ٩ىن مً صٞٗاث ه٣ضًت و٢ُم وؤؾهم الح٩ىمت الجؼائٍغ

Repel)  و(camel) ش  .ومهٟاة الجؼائغ  1967/09/01بلى حاهب طل٪ جم بوكاء ٖلىُا وعؾمُا ؤزغ مغؾىمحن بخاٍع

ت للٛاػ   ."SONALGAZ"الكغ٦ت املخخلُت الجؼائٍغ

ت، بياٞت بلى جإمُم ال٣ُاٖاث ألازغي، 1968ؤما ٖام              ، ٢امذ الجؼائغ بخإمُم حمُ٘ الكغ٧اث البُترو٦ُماٍو

ا لخإمُم ٢ُإ املحغو٢اث زانت باهًمامها في  بلى مىٓمت ألا٢ُاع اإلاهضعة  1968/06/22مما ؤُٖى صٞٗا ٢ٍى

، َالبذ الجؼائغ بةٖاصة الىٓغ في الؿٗغ اإلاغحعي املحضص في 1969للبترو٫ في اإلااجمغ الثامً ٖكغ، م٘ بضاًت ٖام 

، والتي جم ٞيها اٖخباع البترو٫ اللُبي ٦مغح٘ لخدضًض ؾٗغ البترو٫ الجؼائغي، بال ؤن اإلاٟاوياث باءث 1965

بي للبترو٫ الجؼائغي بـ بالٟكل، مما اؾخىحب ٖلى الج  .صوالع للبرمُل 2,85ؼائغ جدضًض الؿٗغ الًٍغ

ان مغة ؤزغي في مٟاوياث حضًضة في              ٌ مً الجاهب الٟغوس ي، ٞخضزل الُٞغ بن َظا ؤلاحغاء ٢ىبل بالٞغ

حن، وؤؾٟغ َظا ا1970ؤوث  28 لٟكل ، ل٨ً مً حضًض ٞكلذ اإلاٟاوياث بؿبب الخباًً ال٨بحر بحن ؤَضاٝ الُٞغ

 . 1971/02/04ًٖ اوسحاب ٞغوؿا مً اإلاٟاوياث في 
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الن ًٖ جإمُم املحغو٢اث مً َٝغ الغئِـ الجؼائغي الغاخل "َىاعي بىمضًً" 1971ٞبراًغ  24وفي            ، جم ؤلٖا

مً الكغ٧اث البترولُت الٟغوؿُت، وبالخالي خىلذ  51%"ابخضاء مً الُىم، ًجب ؤن هإزظ  :الظي نغح ٢ائال

ش ويمً ممخل٩ا ىُت "ؾىهُغا٥"، وابخضاء مً َظا الخاٍع بَاع ث الكغ٧اث الٟغوؿُت وألاحىبُت لهالح الكغ٦ت الَى

 :ؤنبذ لؿىهُغا٥ الح٤ في (1970-1974)املخُِ الغباعي ألاو٫ 

غ 50%مً ؤلاهخاج وؤ٦ثر مً  %30 -  .مً الخ٨ٍغ

 .، ومجمٕى الخىػَ٘تالبتر و٦ُماٍومً الهىاٖت  %100 -

 .الٛاػجإمُم خ٣ى٫  -

 :٦ما ٢ضمذ الجؼائغ م٣ابل َظٍ ال٣غاعاث الًماهاث الخالُت            

ل الؿى١ الٟغوس ي بالبترو٫ الجؼائغي مًمىها بؿٗغ الؿى١   .* جمٍى

ٌ بالىِٟ الخام ًاث الكغ٧اث ألاحىبُت ه٣ضا باؾخثىاء قغ٦ت "حُتي" ُٞضٞ٘ لها الخٍٗى  1.* ج٣ضًم حٍٗى

 

 (1971-2007)جطوز كطاع املحسوكاث في الفترة : الثاوياملطلب 

ت خاؾمت في ٢ُإ  (1970-1973)جىُل٤ َظٍ الٟترة م٘ بضاًت جىُٟظ املخُِ الغباعي  خُث جمحزث بثروة جىمٍى

 الٛاػ بالخهىم

جي إلهخاحه OPECٞكهضث اهضإل الحغب الٗغبُت ؤلاؾغائُلُت مما صٞ٘ بـ  1973ؤما ؾىت              ا بلى جسٌُٟ جضٍع

اصاث ٦بحرة في ؤؾٗاع البترو٫ الخام ٦ما ؤن َظٍ الٟترة جمحزث باعجٟإ الٗىائض ل٣ُإ  البترولي والظي ؤصي بلى ٍػ

ىائض َامت ٧اهذ حٗخبر الحل  املحغو٢اث هٓغا العجٟإ ألاؾٗاع، الص يء الظي ؤصي بلى الحهى٫ ٖلى بًغاصاث ٞو

٘ الخىمُت الا٢خهاصًت اإلاٗخمضة ٖل ل مكاَع ظا ما ؤ٦ؿب َظا ال٣ُإ ؤَمُت ألامثل لخمٍى ى الهىاٖاث الث٣ُلت، َو

 .٦بري في ججضًض بؾتراجُجُت الخىمُت في الجؼائغ

ؤما في الثماهِىاث ٣ٞض ٞغيذ الؿى١ البترولُت الٗاإلاُت ٖلى الجؼائغ ؾُاؾت جخٗل٤ بالبترو٫ الخام والٛاػ             

ظا عاح٘ ل٠ًٗ مسُُاث الخماس ي ألاو٫ زم جضٖم  .ذ زال٫ املخُِ الخماس ي الثاويالُبُعي َو
                                                             

-2007لخًغ باجىت،الجؼائغ، ،مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر،حامٗت الحاجكطاع املحسوكاث الجصائسيت في ظل الخحوالث الاكخصادًتِٖس ى م٣لُض، 1

 22،م2008
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٣ٞض قهضث ؤخضار ا٢خهاصًت نٗبت، اإلاخمثلت في الهضمت البترولُت ألاولى التي ٧ان  1986-1989ل٨ً ٞترة             

ىت في نهاًت ؾىت  ٣ٞض  1991ؤما في ؾىت  0,8%بـ  1993لها ألازغ الؿلبي ٖلى الا٢خهاص خُث ٢ضع العجؼ اإلاالي بالخٍؼ

ظٍ الخٗضًالث  1991/12/04محز ٢ُإ املحغو٢اث بصزا٫ حٗضًالث ٖلى ٢اهىن الاؾخٛال٫ وبهخاج املحغو٢اث في  َو

 :ؤَمها

 .partage de productionحؿهُالث ُٞما ًسو ؤ٢ؿام اإلاىخىج  -

 .حشجُ٘ الخى٣ُب -

 .جىؾُ٘ مُضان جضزل الاؾدثماعاث ألاحىبُت -

 .ال٣ٗىص حؿهُالث ُٞما ًسو مىهجُت ببغام -

٣ٞض ٧ان وكاٍ ٢ُإ املحغو٢اث م٨ث٠ وطل٪ في مسخل٠ اإلاُاصًً )البدث،  (2000-2007)ؤما ًٖ الٟترة             

غ ؤو٫  ٘ مثل "مهٟاة ج٨ٍغ الخى٣ُب، اهخ٣ا٫ املحغو٢اث( بلى حاهب ببغام الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث وبهجاػ اإلاكاَع

لى حاهب اعجٟإ الٗىائض البترولُت هدُجت الاعجٟإ اإلاتزاًض ، ب2005للىِٟ الخام والخ٨ث٠ُ بؿ٨ُ٨ضة، في ماعؽ 

 اإلاضًىهُت.صوالع، مما م٨ً مً الدؿضًض وجسٌُٟ  100]بلى  [90لألؾٗاع الظي ًبلٜ في الى٢ذ الحالي مً 

 

 OPEP1أو  OPECمىظمت الدول املصدزة للبترول  املطلب الثالث :

 لل٩لماث الخالُت:حؿخمض اإلاىٓمت اؾمها مً ألاخٝغ ألاعبٗت اإلا٩ىهت 

OPEC: organization of petroleum exporting countries. 

OPEP: Organisation des pays exportateurs de pétrole. 

ؤوكإث َظٍ اإلاىٓمت هدُجت لىحىص بٌٗ الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُاث والضو٫ اإلاهىٗت ٖلى ق٩ل جىُٓم             

اع البترو٫ وجخد٨م ٞيها خُث ٧اهذ هي الؿبب ألاؾاس ي في اهسٟاى ألاؾٗاع مكابه لل٩اعجل التي حؿُُغ ٖلى ؤؾٗ

في مٗٓم ألاخُان مما ؤصي بلى بلحا١ ؤيغاع ٦بحرة با٢خهاصًاث البلضان ألازغي، وبىاء ٖلى مباصعة ٞجزوٍال ٣ٖض 

ذ، اإلامل٨ت  1960مً قهغ صٌؿمبر  14و  10احخمإ في بٛضاص بحن  الٗغبُت يم ممثلي بًغان، الٗغا١، ال٩ٍى

                                                             
،م  1  26ِٖس ى م٣لُض ،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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خي بوكاء مىٓمت ) جزوٍال، وج٣غع مً َظا الاحخمإ الخاٍع ( ٞالهضٝ ألاو٫ لهظٍ اإلاىٓمت ٧ان OPECالؿٗىصًت ٞو

ؤلاب٣اء ٖلى ؤؾٗاع الىِٟ الظي ٌؿخٛله ال٩اعجل الضولي للىِٟ زاعج خضوصَا في مؿخىي مغجٟ٘، وخماًت مهالح 

ىائض الضو٫ اإلاىخجت ويمان صزل زابذ لها وجإمحن جهضًغ بلى ا ٣ت ا٢خهاصًت مىخٓمت، ٞو لضو٫ اإلاؿتهل٨ت بٍُغ

مىاؾبت لغئوؽ ؤمىا٫ الكغ٧اث اإلاؿدثمغة في الهىاٖاث البترولُت وجيؿ٤ُ الجهىص التي جبضلها البلضان اإلاىخجت 

 الهتزإ خهت ؤ٦بر مً ألاعباح الىاججت ًٖ اؾخٛال٫ زغواتها الخانت. 

ظا بٌٛ الىٓغ ًٖ ٢ىمُت ؤًٖاءَا )صو٫ ٖغبُت وؤزغي ٚحر صولت 12جخإل٠ مً  OPEC مىٓمت خالُا             ، َو

ا، ٢ُغ، الٗغبُت  ذ، لُبُا، هُجحًر ٖغبُت(، وؤًٖاءَا َم: الجؼائغ، ؤوٛىال، ؤهضوهِؿُا، بًغان الٗغا١، ال٩ٍى

جزوٍال.   الؿٗىصًت، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ٞو

 و٢ض زبدذ ألاَضاٝ الغئِؿُت لهظٍ اإلاىٓمت في:            

مل ؤًٞل الُغ١ لحماًت مهالحهم الٟغصًت والجماُٖت م٘  1- ًاء ٖو جىخُض الؿُاؾاث الىُُٟت بحن الضو٫ ألٖا

٤ جيؿ٤ُ ؾُاؾاتها البترولُت الٗامت لالؾخٟاصة مً َظٍ الثروة. ًاء ًٖ ٍَغ  جدؿحن ٖائضاث للبترو٫ لضو٫ ألٖا

 الٗمل ٖلى اؾخ٣غاع ؤؾٗاع الىِٟ في ألاؾىا١ الٗاإلاُت. 2-

لى ٖملُاث الاؾخسغاج والى٣ل وألاؾٗاع.ٞغى  3-  ع٢ابت ٖلى زغواتها الىُُٟت ٖو

غ الخبراث الٟىُت في مجا٫ الاؾخٛال٫ والخهيُ٘. 4-  جٍُى

 

 

  الاكخصاد الجصائسي  على و جأثيره كطاع املحسوكاثأهميت املبحث الثاوي :  

ٖضًضة، بدُث ؤهه ؾلٗت بؾتراجُجُت لها  َامت وج٨مً ؤَمُت الىِٟ الا٢خهاصي في ؤهه ًخمخ٘ بمؼاًا                   

لُه حؿدىض ٢ىة الضو٫  زُىعتها و٢ذ الؿلم والحغب ٖلى الؿىاء ٞهى ؤَم ٖىانغ الخ٣ضًغ ؤلاؾتراجُجي للضو٫، ٖو

ومً زال٫ ؾُُغتها ٖلى مىاعص الخد٨م في الهغإ الٗالمي بإؾٍغ وطل٪ باٖخباٍع ماقغ خ٣ُ٣ي ل٣ُاؽ ج٣ضم 

ا  .الضو٫ واػصَاَع

 :وج٨مً ؤَمُخه ؤًًا في خ٣ُ٣خحن            
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دٓى بم٩اهت مخمحزة بحن مجمٕى َظٍ اإلاهاصع الىاحمت ًٖ ؤؾباب ٞىُت  :ؤولها             ٧ىهه مهضع الُا٢ت ٍو

وا٢خهاصًت ٖضًضة جخمثل في صعحت الاخترا١ الٗالمي واعجٟإ مٗامله الحغاعي وهٓاٞت اؾخسضامه، وؾهىلت ه٣له 

ىه واهسٟاى  .ج٩ال٠ُ بهخاحه بلى ما ًدُده مً مؼاًا ؤزغي  وجسٍؼ

ت، وجخمثل َظٍ  :وزاهيهما       ت والبترو٦ُماٍو ألهه ماصة زام ؤؾاؾُت في الٗضًض مً ٞغوٕ الهىاٖاث ال٨ُماٍو

ىث الدشحُم والىع١ واإلاُاٍ واإلاىٟٓاث الهىاُٖت  بلى  ...الهىاٖاث ال٣ائمت ؤؾاؾا ٖلى الىِٟ في نىاٖاث ٍػ

 .حاهب بٌٗ الهىاٖاث الٛظائُت ؤًًا

باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن الا٢خهاص الجؼائغي له اٖخماص مُل٤ ٖلى املحغو٢اث بط ؤهه خىالي زلثي ؤلاهخاج املحلي             

اػ َبُعي، والثلث ألازحر في مٗٓمه َى صزل ٚحر مباقغ  ما بهخاج املحغو٢اث مً هِٟ ٚو والضزل ال٣ىمي مهضَع

ا ألاعباح التي ججىيها  60%ث بياٞت ل٩ىن ؤ٦ثر مً للمدغو٢ا مً ؤلاًغاصاث املحلُت للمحزاهُت الٗامت، مهضَع

ل  الح٩ىمت مً ناصعاث البترو٫ والٛاػ، ٦ما ؤهه ًلٗب صوع ٚحر مباقغ في صٖم ؤحىع وعواجب الٗمل، وجمٍى

لُت، وصٖ م الهىاٖت البترولُت الاؾتهال٥ الٗام والخام وصٖم وكاَاث ؤلاهخاج مً ػعاٖت ونىاٖت جدٍى

 .ومىخجاتها اإلا٨غعة

 املحسوكاث والجباًت البتروليت والخجازة الدوليت    ألاول:املطلب 

خماص ٖلى ٢ُإ املحغو٢اث الظي ًمثل ؤ٦ثر مً              مً الهاصعاث  97,5%جخمحز الخجاعة الخاعحُت للجؼائغ بااٖل

ت والظي ٌٗخبر اإلاىعص ألاؾاس ي للٗملت الهٗبت، ومما ًم٨ً اؾخيخاحه مً ناصعاث الجؼائغ ؤنها اٖخمضث  الجؼائٍغ

الخهضًغ ألاخاصي مما ًجٗل اإلاحزان الخجاعي حض مخإزغ بإؾٗاع البترو٫، ؤما باليؿبت للجباًت البترولُت والتي حٗخبر 

غ الا٢خهاص ال جي، وجىحُه وصٞ٘ ألاوكُت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت، بط جخطح ؤَمُتها َٝغ مهم في ٖملُت جٍُى َى

ل ه٣ٟاث الخجهحز، ٟٞي ؾىت  بُت، ٞهظٍ الحهت  66%مثال ؾاَمذ بـ  2001في جمٍى مً مضازُل الضولت الًٍغ

كاقت الخضماث والهىاٖت الحضًثت، ٦ما حؿاَم الجباًت البترولُت في  ح٨ٗـ ٖضم اؾخ٣غاع ؤلاهخاج الؼعاعي َو

جي زانت مً زال٫ الاؾدثماعاث املح٣٣ت في مجا٫ املحغو٢اث   1بوٗاف الا٢خهاص الَى

 

                                                             
اث الجامُٗت،بً ٨ٖىىهالجؼائغ،اكخصاد الجصائس املظخللتاخمض َجي، 1  .24،م1991،صًىان اإلاُبٖى



       الجصائسي  الاكخصاد على جداعياتها  و البترول أطعاز جللباث                                الفصل الثالث         

 

61 
 

 )2014  - 1990    ( جُىع ٢ُم الىاجج الضازلي الخام الجؼائغي م٣اعهت م٘ ؤؾٗاع الىِٟ:  07  الجدول زكم

 الىاجج الداخلي الخام الظىواث

 أمسيكيمليون دوالز 

 طعس الىفط

 بسميل/ أمسيكيدوالز 

1990 61.89 22.26 

1991 46.67 18.62 

1992 49.21 18.44 

1993 50.96 16.33 

1994 42.42 15.53 

1995 42.06 16.86 

1996 46.94 20.29 

1997 48.17 18.68 

1998 48.18 12.28 

1999 48.84 17.48 

2000 54.74 27.06 

2001 54.74 23.12 

2002 56.76 24.36 

2003 67.86 28.10 

2004 85.32 36.05 

2005 103.19 50.64 

2006 117.02 61.08 

2007 134.97 69.08 

2008 171 94.45 

2009 137.05 61.06 

2010 191.20 77.45 

2011 199.39 107.46 

2012 207.80 109.45 

2013 212.45 105.87 

2014 227.80 96.29 

 http ://www .economywatch.comٖلى اإلاى٢٘  ................................................................ إلاهضع:ا
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ملُىن صوالع  61,89الىاجج الضازلي الخام في جؼاًض مؿخمغ َى٫ ٞترة الضعاؾت خُث ٧ان  ؤنهالخٔ  ع٢م    مً زال٫ الجضو٫ 

جُىع مً  ألازغي الىِٟ التي قهضث هي  بإؾٗاعمغجبُا   2014ملُىن صوالع ؾىت٢227,80ُمت  بلىلُهل  1990ؾىت 

 , 2014 صوالع ؾىت 96,29الى  1990صوالع ؾىت 22,26

 

 املحسوكاث واللطاع الصىاعي     -املطلب الثاوي

ً بالخجهحزاث الالػمت  ُٟت ج٨مً ؤَمُت املحغو٢اث في اإلاؿاَمت في زل٤ وخضاث نىاُٖت والخمٍى في بَاع الْى

ت، ٦ما حؿخٗمل املحغو٢اث ٦ماصة ؤولُت وؾُُُت في  الث البترو٦ُماٍو اإلاالُت ل٣ُإ املحغو٢اث، وفي الخدٍى

 ،ً لت مً اإلاىخجاث النهائُت _٧البجًز غ البترو٫ الظي ًم٨ً مً الحهى٫ ٖلى ٢ائمت ٍَى ت ٦خ٨ٍغ ال٨ُمُاء الًٍٗى

ىث(، خُث اؾخُاٖذ الجؼائغ جد٤ُ٣  1ال٨ثحر مً الىمى البىجان، الٍؼ

 

 :على الاكخصاد الجصائسي  1986أثس أشمت    -املطلب الثالث

 13وانهُاع ؾٗغ البرمُل الىاخض وونىله ؤ٢ل مً  1986بزغ ألاػمت الٗاإلاُت التي يغبذ ألاؾىا١ الىُُٟت ٖام 

صوالع للبرمُل ٌٗجي  1صوالع للبرمُل، اهسًٟذ الٗىائض الىُُٟت للجؼائغ بهىعة ٦بحرة، خُث ؤن اهسٟاى بم٣ضاع 

َظا الخ٣لو الكضًض في الٗىائض ؤزغ ؾلبا ٖلى اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت  .ملُىن  500زؿاعة الجؼائغ مبلٜ ٢ضٍع 

ىُت بالك٩ل الخالي  :الَى

 :امليزاهيت العامت -1

 اعملُ 48صوالع للبرمُل، ٧ان مً اإلاخى٢٘ جد٤ُ٣  24ٖلى ؤؾاؽ ؾٗغ مخىؾُي ٣ًضع بـ  1986ويٗذ محزاهُت ٖام   

ملُاع صج  14جمذ مغاحٗت اإلاحزاهُت بؿبب انهُاع ألاؾٗاع، خُث جم ب٢غاع عجؼ ٢ضٍع  صج مً الجباًت البترولُت

صوالع للبرمُل  15ملُاع صج، بال ؤهه في الح٣ُ٣ت ٧اهذ ؤ٢ل مً طل٪، ألن الؿٗغ ونل بلى  29بةعاصاث حبائُت ج٣ضع بـ 

 .ملُاع صج 20وبالخالي جد٤ُ٣ عجؼ ٢ضٍع 

 

                                                             
،م 1  .62 اخمض َجي،مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 :الخجازي وميزان املدفوعاثامليزان  -2

مً ناصعاث  97,47%ملُىن صج، بط ؤن وؿبت  6589,45، بلٜ 1986خ٤٣ اإلاحزان الخجاعي عجؼا ٦بحرا ٖام     

 .مىاعص ٚظائُت  20,06%الجؼائغ مدغو٢اث ؤما واعصاتها ٞبلٛذ 

اث َى آلازغ عجؼا ٢ضٍع  اث ٖام ٢ضع عنُض محزان ا  ،1986ملُاع صج ٖام  15خ٤٣ محزان اإلاضٖٞى بـ  1985إلاضٖٞى

ملُاع صج بؿبب انهُاع ؤؾٗاع الىِٟ في  15خ٤٣ عنُضٍ عجؼا ٦بحرا ٢ضع بـ  1986ملُاع صج، ؤهه ٖام  5,17

 .ألاؾىا١ الٗاإلاُت

اث بلى ٚاًت ٖام  ملُاع صج،  0,76الظي خ٤٣ ُٞه َى آلازغ عجؼا ٢ضٍع  1990اؾخمغ العجؼ في محزان اإلاضٖٞى

 .1985ت بؿىت م٣اعه 11,4%بيؿبت عجؼ بلٛذ 

  :الاطدثماز -3

ملُاع صج، او٨ٗـ ج٣لو الاؾخحراص ؾلبا ٖلى  9,5 بلى  12مً  1986ايُغث الجؼائغ بلى ج٣لُو الاؾخحراص ٖم   

٘ الجضًضة  ٘ التي ًهٗب جإحُلها، ؤما اإلاكاَع ٘ املخُُت ناٖضا، اإلاكاَع الاؾدثماعاث، وطل٪ بكإن ؤٚلب اإلاكاَع

 ٘ ٘ اإلاىحهت للمىاعص اإلاؿتهل٨ت، بياٞت بلى اإلاكاَع ا خؿب ؤَمُتها في ج٣لُو الىاعصاث واإلاكاَع ٩ٞان ًخم ازخُاَع

 .صون مٗاهاة ال٣ُاٖاث ألازغي مً ؤي جإزحرالتي جدى٫ 

 وبلى ٚاًت نهاًت الثماهِىاث جغاح٘ مٗض٫ الاؾدثماع ٖما ٧ان ٖلُه في الؿبُٗىاث 1986مىظ ٖام 

 :معدل الىمو الاكخصادًت -4

اهسًٟذ وجحرة الىمى الا٢خهاصي بؿبب جغاح٘ مٗض٫ الاؾدثماع ألن َظا ألازحر في خض طاجه وكاٍ          

، 1989مً الىاجج املحلي ؤلاحمالي ٖام  18,2%، خُث ونل بلى 1986اى مٗض٫ الاؾدثماع بٗض ؤػمت اهسٟ.بهخاجي

ظا ؤصوى مؿخىي له بٗضما ٧ان ٣ًضع بـ  ، ناخب اهسٟاى مٗض٫ الاؾدثماع اهسٟايا في 1979ٖام  47,4%َو

 .1990و  1988و  1987مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي خُث ؤهه سجلذ ٢ُم ؾالبت ٖام 

  ملدًوهيت:ا -5

 1990لخهل ٖام  1986ملُاع صوالع ٖام  21بلى  1985ملُاع صوالع ٖام  17,5 مً الخاعحُت الجؼائغ صًىن  ٢ٟؼث

 66,6ملُاع صوالع ٦ما ؤن ٢ُمت )وػن( زضمت الضًً باليؿبت بلى ٢ُمت الهاصعاث، ؤنبدذ ج٣ضع بـ: % ٢25ُمت 



       الجصائسي  الاكخصاد على جداعياتها  و البترول أطعاز جللباث                                الفصل الثالث         

 

64 
 

خُث  85-87٘ حجم الضًىن بك٩ل ملحّى زال٫ الٟترة الجؼائغ وزضمتها.اعجٟ  والك٩ل الخالي ًىضح جُىع صًىن 

ملُاع صوالع، واعجٟٗذ بىٟـ الحجم في الؿىت اإلاىالُت،  21ملُاع لخهل بلى  4ؤهه زال٫ ؾىت واخضة اعجٟٗذ بـ 

، ًغح٘ َظا بلى ج٣لو الٗىائض الىُُٟت، ولجىء الجؼائغ الاؾخضاهت مً الخاعج، 1987ملُاع صوالع ٖام  24لخهل 

 .ملُاع صوالع 26و  25ما بحن  1987-1991ُت الجؼائغ مؿخ٣غة زال٫ الٟترة ب٣ُذ مضًىه

بـ  90-91اعجٟٗذ ٢ُمت زضمت الضًً بهىعة ٦بحرة، خُث ٢ضع زضمت الضًً لٗامي  87-91في هٟـ الٟترة ؤي          

 .مً ٢ُمت الهاصعاث ٖلى الخىالي 7 ,72%و  6 ,%66

 

 :الاكخصاد الكلي للجصائس  اوعكاطاتها على و 1998أشمت    املطلب الثالث:       

 :ميزاهيت الدولت -1

 50ملُىن صوالع بضال مً  46ؤصي التراح٘ ال٨بحر ألؾٗاع البترو٫ بلى اهسٟاى ؤلاًغاصاث الىُُٟت لخهل بلى      

 2,871)الجباًت البترولُت(، ومً جم بلى خضور اهسٟاى ٦بحر في ؤلاًغاصاث الٗامت ٣ًضع بـ  1997ملُىن صوالع لؿىت 

 .1997ملُىن صوالع ؾىت  16,057ملُىن صوالع م٣ابل  13,186ملُىن صوالع لخهل بلى 

الع، بلٛذ ملُىن صو  1,849ملُىن صوالع مما ؾبب عجؼا في اإلاحزاهُت الٗامت ٢ضع بـ  15,027في اإلا٣ابل بلٛذ الى٣ٟاث 

 .3,89%وؿبت َظا العجؼ بلى الىاجج املحلي ؤلاحمالي بـ 

 

 :امليزان الخجازي  -2

ٗىص َظا الاهسٟاى زانت بلى َبٍى  34%قهضث الهاصعاث اهسٟايا بدىالي     ٖما ٧اهذ ٖلُه الٗام اإلااض ي، َو

٢ُمت الهاصعاث الىُُٟت هدُجت اهسٟاى ألاؾٗاع الٗاإلاُت للىِٟ، ؤما الىاعصاث ٣ٞض وانلذ اججاَها الخهاٖضي 

م الجهىص لخ٣لُهها، ٞاعجٟٗذ بيؿبت  1995مىظ ٖام   .1998زال٫ ٖام  10,9%ٚع

 بيؿبت ج٣لو  الخجاعي  اإلاحزان ٞائٌ ، ث واعجٟإ الىاعصاث ؤزغ ٖلى اإلاحزان الخجاعي بن اهسٟاى الهاصعا         

ظا ما ؤزغ وؿبت بلى الىاجج املحلي ؤلاحمالي، خُث اهسًٟذ بلى %1997، م٣اعهت بٗام 1998ؾىت  %82  2,2، َو
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ظا بؿبب اهسٟاى ؤؾٗاع الىِٟ واعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىاص اإلاهىٗت )اإلاؿخى  عصة( بضعحاث زال٫ َظا الٗام، َو

خماص ال٨بحر ٖلى الٗائضاث مً الهاصعاث الىُُٟت في حُُٛت الىاعصاث.  مخٟاوجت والٖا

ً له٩ُل الخجاعة الخاعحُت هاحم ًٖ ال٣اٖضة ال٣ًُت في الجؼائغ التي جغج٨ؼ بلى صعحت ٦بحرة ٖلى  بن َظا الخ٩ٍى

بهىعة جم٨ً مً ؾض اخخُاحاث اليكاٍ الاؾخسغاجي للخاماث، وجٟخ٣غ للم٣ضعة ٖلى بهخاج الؿل٘ ألازغي 

جي بهٟت مباقغة بالهضماث الخاعحُت اإلاخمثلت في ج٣لباث  ألاؾىا١ املحلُت مما ًاصي بلى جإزغ الا٢خهاص الَى

خماص ٖلى الىاعصاث إلا٣ابلت الاخخُاحاث املحلُت، وبالخالي ٞةن الٟائٌ في الىي٘  ؤؾٗاع الىِٟ، وبلى اؾخمغاع الٖا

 .٨ٗـ خ٣ُ٣ت ألاويإ في الجؼائغالٗام للمحزان الخجاعي ال ٌ

 :يزان املدفوعاثم -3

٣ًضع بدىالي  1993ألو٫ مغة مىظ  1997ملُىن صوالع، بٗض ؤن قهض ٞائًا في ٖام  ٣ٞ1,640ض سجل عجؼا ب٣ُمت    

 .ملُىن صوالع 1,160

اث جغاح٘ ؾىت    ، ٞمثال جدى٫ الٟائٌ اإلاىحىص 1997م٣اعهت م٘ ؾىت  1998خُث سجلذ م٩ىهاث محزان اإلاضٖٞى

ت في ٖام  ملُىن  1220بلٜ  1998ملُىن صوالع، بلى عجؼ في ٖام  3450والبالٜ  1997في محزان الحؿاباث الجاٍع

 .صوالع، وهٟـ الص يء باليؿبت إلاحزان الؿل٘ والخضماث ومحزان الخضماث والضزل الهافي

اث الظي جمحز    بالعجؼ او٨ٗـ ٖلى مؿخىي الاخخُاَاث الغؾمُت، خُث ٖمىما ٞةن الىي٘ ال٨لي إلاحزان اإلاضٖٞى

م٣ابل  2,9%ومً جم جغاحٗذ حُُٛت َظٍ ألازحرة للىاعصاث لخهل بلى  15%بدىالي  1998اهسًٟذ زال٫ ٖام 

 .1997ؾىت  11,9

ملُاع صوالع، وطل٪ بؿبب جغاح٘ ؤؾٗاع  8,0406بإ٦ثر مً  1997بٗضما ؤن بلٛذ الاخخُاَاث طعوتها ؾىت    

خُث بلٜ مٗض٫ زضمت  ٫1998 مً حهت واعجٟإ زضمت الضًً، خُث ؤن َظا ألازحر سجل اعجٟإ ؾىت البترو

ظا بضوعٍ ًغح٘ بلى ٖاملحن ؤؾاؾُحن 47%الضًً   :َو

 .اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ -1

ملُاع  2,5و  2ملُاع صوالع بٗضما ٧اهذ في خضوص  3اعجٟإ ؤ٢ؿاٍ الضًً اإلاؿخد٣ت الضٞ٘ بلى ؤ٦ثر مً  -2

م جغاح٘ ؤ٢ؿاٍ الٟائضة ؾىت   .1998صوالع، وطل٪ ٚع
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 على الاكخصاد الجصائسي  1998أشمت  اوعكاطاث: 

الث في الؿُاؾاث الا٢خهاصًت التي اجبٗتها الجؼائغ ، ٞةن ؤصاء الا٢خهاص بك٩ل ٖام ْل  م ؤلاهجاػاث والخدٍى ٚع

، خُث ونل مخىؾِ 1998يُٟٗا، وفي بَاع َظا الىي٘ قهضث الؿى١ البترولُت ؤػمت اهسٟاى ألاؾٗاع ؾىت 

 .صوالع للبرمُل 13الؿٗغ ما صون 

، ؤزغ ؾُاؾت زٌٟ ؤلاهخاج )ؤلامضاصاث( OPECاو٨ٗـ َظا الاهسٟاى ٖلى خهت بهخاج الجؼائغ يمً مىٓمت 

اصة جىاػن ألاؾٗاع، ومً جم اهسًٟذ ٖىائض الهاصعاث مً الىِٟ، خُث ؤن بهخاج الجؼائغ مً الىِٟ يمً  إٖل

ؤي  11,4%ا، وبيؿبت ًىمُ /ؤل٠ بغمُل  818لخهل بلى  1998ؾىت  3,3%، ٢ض اهسٌٟ بيؿبت OPECمىٓمت 

ظا بؿبب مىٓمت 1997، م٣اعهت م٘ ؾىت 1999ًىمُا ؾىت  /ؤل٠ بغمُل  749,6 بكإن زٌٟ ؾ٠٣  OPEC، َو

ًىمُا باؾخثىاء الٗغا١، وطل٪ المخهام الٟائٌ اإلاىحىص في الؿى١، وبٖاصة جىاػن ٢ىي  /بغمُل  2600بهخاحها بـ 

 .الٗغى والُلب

، 32%، او٨ٗـ ؾلبا ٖلى الٗىائض البترولُت، خُث اهسًٟذ بـ 1998ىت بن اهسٟاى ؤلاهخاج وألاؾٗاع زال٫ ؾ

ملُىن صوالع يمً  8,8بـ  1997ملُىن صوالع ٖما ٧اهذ ٖلُه ؾىت  5,970وطل٪ ًخطح حلُا في ؤنها ج٣لهذ بلى 

 .97-98زال٫ ٖامي  76,302بلى  109,186مً  OPECاهسٟاى ٖىائض 

 

 

 

  2002 ل بعد طىتأطعاز البترو اطخلساز جللباث وعدم أطباب املطلب السابع:   

اث ٚحر مؿبى٢ت ٖام          صوالع، ٢بل ؤن تهبِ بلى ما صون  100لخ٣ترب مً  2007اعجٟٗذ ؤؾٗاع الىِٟ بلى مؿخٍى

 :صوالع مً ٚحر ؤن ًلىح في ألا٤ٞ اؾخ٣غاع ولى بك٩ل وؿبي لألؾٗاع، ومً ؤؾباب َظٍ الخ٣لباث 90

 :الاطتهالك العالمي -1

اصة في  ملُىن  1,5بلى  2008ًغجٟ٘ اؾتهال٥ الٗالم مً الىِٟ بك٩ل مؿخمغ، ومً اإلاخى٢٘ ؤن ًغجٟ٘ مٗض٫ الٍؼ

وحكحر الخى٢ٗاث بلى ؤن الهحن  .ملُىن بغمُل 85بغمُل، خُث ًهل مٗض٫ اؾتهال٥ الٗالم خالُا بلى هدى 
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وجخى٢٘ وػاعة الُا٢ت  .ت في الٗالموالىالًاث اإلاخدضة وعوؾُا وصو٫ الكغ١ ألاوؾِ ج٣ىص همى اؾتهال٥ الُا٢

٨ُت اعجٟإ اؾتهال٥ الٗالم مً الىِٟ بلى  ملُىن بغمُل ًىمُا  117وبلى  2015ملُىن بغمُل ًىمُا ٖام  97ألامٍغ

 .2030ٖام 

 :اهخفاض الدوالز -2

ت، بم ل حؼء مً الاؾدثماعاث اإلا٣ىمت بإنى٫ صوالٍع ٩ي بلى جدٍى ا في طل٪ ؤصي اهسٟاى اإلاؿخمغ لؿٗغ الضوالع ألامٍغ

اصة اإلاًاعباث  .ٖىائض الىِٟ طاجه بلى ؤؾىا١ الؿل٘ وؤصي الخىؾ٘ في بوكاء نىاص٤ً لالؾدثماع في الى٣ِ بلى ٍػ

اصة الاؾتهال٥  .وبالخالي بلٙى ؤؾٗاع ٢ُاؾُت ال ٖال٢ت لها باهسٟاى ؤو ختى ٍػ

٘ ألاؾٗاع بما ًدىاؾب ووؿب اهسٟاى الضوال               .ع لخٟاصي الخؿائغخُث ٖمل اإلاًاعبىن ٖلى ٞع

 :الخوجساث والتهدًداث -3

 :جازغ الايُغاباث الؿُاؾُت في مىا٤َ بهخاج الىِٟ بك٩ل مباقغ ٖلى ألاؾٗاع، ومً ؤبغػ ألامثلت

 .الجزإ بحن الح٩ىمت الٟجزوٍلُت وقغ٧اث الىِٟ -

ا، 2006الٛؼو ؤلاؾغائُلي للبىان ٖام  - ألاػمت الىىوٍت ؤلاًغاهُت، خغب ، الجزإ ال٣ائم في خىى نهغ الىُجغ بيُجحًر

 .الٗغا١

ت التي جاصي ؤخُاها بلى و٠٢ بهخاج الىِٟ   .ؤي٠ بلى طل٪ ألاخىا٫ الجٍى

 :أشمت الائخمان -4

ً ال٣ٗاعي بالىالًاث اإلاخدضة في ن٠ُ  ، وايُغاب ؾى١ اإلاؿا٦ً بلى ي٠ٗ الث٣ت 2007ؤصث ؤػماث ٢غوى الَغ

٩ي الظي ٌكهض جباَاا   .مؿخمغا صون ْهىع ماقغاث جا٦ض اهخٗاقهفي الا٢خهاص ألامٍغ

ا لغئوؽ ألامىا٫ الٗاإلاُت ال٨بري بضال مً ؾى١ ال٣ٗاع في الىالًاث              و٢ض ؤنبذ ؾى١ الىِٟ َضٞا اؾدثماٍع

٩ي بلى زٌٟ ؾٗغ الٟائضة في ؾُٗه إلوٗاف الا٢خهاص  .اإلاخدضة وفي الى٢ذ هٟؿه لجىء الاخخُاَي الاجداصي ألامٍغ

٩ي الظي حؿٗغ به مٗٓم ن٣ٟاث الىِٟ الٗاإلاُتمما ًاصي بل  .ى اهسٟاى الضوالع ألامٍغ

 :إهخاج املصافي -5
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اصة الُلب ٖلى اإلاىخجاث اإلا٨غعة بلى اعجٟإ ؤؾٗاع الخام، زانت في الىالًاث اإلاخدضة التي حٗض ؤ٦بر  جاصي ٍػ

اصة َا٢ت اإلاهافي بالىالًاث اإلاخدضة مً  م مً ٍػ بلى  1970بغمُل ًىمُا ؾىت ملُىن  12مؿتهل٪ ٖالمي، وبالٚغ

اصة اإلاىؾمُت في اؾتهال٥ اإلاىخجاث جضٞ٘ ؤؾٗاع الخام بلى ؤٖلى2006ملُىن بغمُل في  17,43  .، ٞةن الٍؼ

ٟغويت املحاٞٓت ٖلى وجدض مً بىاء مهافي حضًضة في الىالًاث اإلاخدضة ومىا٤َ ؤزغي مً الٗالم ال٣ُىص اإلا            

 1 .في الٗالم هبٗازاث الٛاػاثبالبِئت وزٌٟ 

 

 :كطاع املحسوكاث للجصائس فيالخوحيهاث إلاطتراجيجيت :الثالثاملبحث 

ضم الخبُٗت اإلاُل٣ت للمدغو٢اث خاولذ الجؼائغ مىظ الاؾخ٣ال٫  .٩َُلت ا٢خهاصَا و جغ٢ُخه ٖو

 جسكيت الصادزاث خازج كطاع املحسوكاثاملطلب ألاول: 

ظا لِـ ٣ِٞ في الٟترة الحالُت وبهما           بن مؿإلت جغ٢ُت الهاصعاث زاعج املحغو٢اث هي مدِ ألاههاع، َو

ذ الجؼائغ بظل٪ مىظ  م مً الحىاٞؼ التي مىدذ َىا٫ َظٍ الٟترة واإلامخضة بلى ًىمىا 1986قٖغ ، ل٨ً ٖلى الٚغ

 .َظا لهظٍ اإلاؿإلت، ٞةنها جب٣ى مجغص صعاؾت

٘ الهاصعاث بُٛت جٟاصي الاهسٟاى في ؤلاًغاصاث مً 1986الىِٟ  م٘ بضاًت ؤػمت    ، بضؤث الجؼائغ جخىحه هدى جىَى

ظا ما ْهغ في مُثا١   .الظي ؤ٦ض ٖلى ؤَمُت الخهضًغ زاعج املحغو٢اث 1986الٗملت الهٗبت، َو

حل جغ٢ُت ، وبضاًت ؤلانالخاث الا٢خهاصًت، ٢امذ الضولت بؿً ٢ىاهحن ٖضًضة مً ؤ1988وم٘ خلى٫ ؾىت     

الظي ؾمي "بالبرهامج ؤلاحمالي  1988-1989الهاصعاث زاعج املحغو٢اث، وطل٪ في بَاع بغهامج زاى لٗامحن 

 ."PGEللهاصعاث 

ع٦ؼث الضولت زال٫ بغهامج بٖاصة ٩َُلت  1986-1990ؤزغث الىخائج الًُٟٗت اإلاسجلت زال٫ الٟترة ما بحن 

٣ا للخُىعاث ، اَخمامها ٖلى ج1995٣الا٢خهاص الجؼائغي مىظ  م الهُا٧ل ال٣اٖضًت، ومداولت ج٨ُُٟها ٞو ٍى

الضولُت، وفي َظا الهضص جم حشجُ٘ الاؾدثماعاث ؾىاء الخانت ؤو ألاحىبُت وؤًًا جم ال٣ُام بؿُاؾت ؤلانالخاث 

                                                             
 ,33،ص2009 -2008لىُل قهاصة اإلااحؿخحر،حامٗت الكل٠ الجؼائغ،،مظ٦غة ها على الخمويل الخىميتاتجللباث اطعاز الىفط واوعكاطخماصي وُٗمت، 1
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بُت مً ؤحل ج٣لُل جبُٗت اإلاحزاهُت بلى  الؼعاُٖت مً ؤحل جىمُت الهاصعاث الؼعاُٖت، بياٞت بلى ؤلانالخاث الًٍغ

 1 .اإلاىخىج الىاخض اإلاخمثل في البترو٫

 

  ألاطباب واملشاكل التي حالذ دون جطوز الصادزاث خازج املحسوكاثطلب الثاوي :امل

غ الهاصعاث زاعج املحغو٢اث في :  جخمثل ألاؾباب و الٗغا٢ُل التي خالذ صون جٍُى

ُٗت يمً بغهامج ؤلانالح -  .نٗىبت الخُب٤ُ الٗملي لإلحغاءاث الدكَغ

ت م٣اعهت م٘ اإلاىخجاث ألاحىبُت - ُت الغصًئت التي حٗاوي منها اإلاىخجاث الجؼائٍغ  .الىٖى

ظا بؿبب  - الاعجٟإ ال٨بحر ألؾٗاع اإلاىخجاث املحلُت، مما ًدض مً ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت في ألاؾىا١ ألاحىبُت، َو

 .ي٠ٗ الخ٩امل الهىاعي بحن الىخضة ؤلاهخاحُت

 .لخضماث زانت الؿُاختٖضم الٗىاًت بتر٢ُت ناصعاث ا -

بلى مجا٫ البترو٫، واوٗضام الاؾدثماعاث في  (1994-1998)جىحه الاؾدثماع ألاحىبي ال٠ًُٗ في َظٍ الٟترة  -

 .ال٣ُاٖاث ألازغي 

الحجؼ الخاعجي اإلاخمثل في الحماًت وهٓام الخًُٟل الظي حؿخٗمله الضو٫ اإلاخ٣ضمت بًٟل الخ٨خالث  -

 .الهاصعاث بلى البلضان اإلاخ٣ضمت واإلاىٓماث، الظي ٤ٌُٗ مً ٦مُت

بن الٗضًض مً الضو٫ التي ٌٗخمض ا٢خهاصَا ٖلى الُا٢ت ال جؼا٫ جغ٦ؼ حهىصَا ٖلى صٞ٘ عجلت الخىمُت بلى ألامام    

ظا ما ٢امذ به الضو٫ اإلاؿتهل٨ت  والخدًحر لٗهغ ما بٗض الىِٟ وال جؼا٫ حٗمل ٖلى الترقُض في اؾتهال٥ الُا٢ت َو

خماص ال٨لي ٖلى للُا٢ت، بن الح٩ى  ذ بلى الٗمل ٖلى بنهاء الٖا ت ٖلى ٚغاع الح٩ىماث ألازغي ؾاٖع مت الجؼائٍغ

خماص ٖلى املحغو٢اث وب٢امت ا٢خهاص مخىٕى وطل٪ بدؿُحر عقُض مً زال٫ جىمُت  الُا٢ت والخغوج مً صائغة الٖا

وجدؿحن قب٨ت الُغ١ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت ألازغي وجدضًث اإلايكأث ألاؾاؾُت وجُىعَا ٧الؿ٨٪ الحضًضًت 

حر قغوٍ الخدٟحز الا٢خهاصي في اإلاىا٤َ الضازلُت وب٢امت مىا٤َ نىاُٖت باإلياٞت بلى جىمُت  باإلياٞت بلى جٞى

                                                             
،عؾالت ماحِؿخحر في الٗلىم الا٢خهاصًت،جسهو ا٢خهاص صولي،حامٗت على الىمو الاكخصادي أثازها الىفط في الظوق و أطعاز جللباث بغاًجي عخُل،  1

   , 18،م2015-2014ؾ٨ُ٨ضة،مىؾم 
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اليكاَاث في حمُ٘ ال٣ُاٖاث الٟالخُت والهىاُٖت زم بٖاصة الاؾدثماع الٟالحي وطل٪ بةوكاء مسُِ الخىمُت 

 .الٟالخُت

ت و٦ظل٪ اؾخ٨ما٫ حهىص ؤلانالح الظي ؾُمـ ال٣ُإ ، جم صٖم ا2005بلى  2000مً ؾىت  لهىاٖت البترو٦ُماٍو

 37اإلاهغفي وال٣ٗاع الهىاعي وزصخهت اإلااؾؿاث الٗمىمُت وحشجُ٘ الاؾدثماعاث ألاحىبُت ُٞما ججؿضث 

ىُت لخىمُت  ٖملُت قغا٦ت م٘ اإلااؾؿاث ألاحىبُت و٢ض ٦ك٠ مضًغ الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة بالى٧الت الَى

ملُاع صوالع و٢ا٫ ؤن الجؼائغ  ٢1,5ضع بـ  2005الاؾدثماعاث ؤن حجم الاؾدثماعاث زاعج ٢ُإ املحغو٢اث في ؾىت 

ً ألاحاهب هدى ٢ُاٖاث زاعج املحغو٢اث ومً بحن َظٍ ال٣ُاٖاث مىاص البىاء  ٢ض ؤنبدذ جثحر اَخمام اإلاؿدثمٍغ

اء، والؿُاخت باإلياٞت بلى ٢ُاٖاث ؤزغي ٧اليؿُج ؤما جدلُت اإلاُاٍ وبهخاج ال٨هغب ٧اإلؾمىذ والهىاٖت الٛظائُت و

باليؿبت لالؾدثماعاث الخانت ٣ٞض ؾُغث الضولت بغهامج إلاؿاٖضة اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت و٢امذ 

 2005.1ماؾؿت ؾىت  200و  2004ماؾؿت ؾىت  114بٗملُت زىنهت اإلااؾؿاث الٗمىمُت خُث جم بُ٘ 

 

 الىفط خازج الدوالز ألامسيكيآفاق حظعير املطلب الثالث: 

٩ي ؤمام الٗملت ألاوعبُت الجضًضة اإلاىخضة "ؤوعو"، ؤزاع ٨ٞغة حؿٗحر الىِٟ  بن َبٍى ؾٗغ نٝغ الضوالع ألامٍغ

بزغ بٖالن الغئِـ  1971باألوعو ؤو بؿلت مً الٗمالث، َظٍ ال٨ٟغة ٧ان لها حظوع ٣ٞض َغخذ ألو٫ مغة ٖام 

ل ال ٩ي "ه٨ُؿىن" جى٠ُ٢ جدٍى ٨ُت بخسٌُٟ ٢ُمت ٖملتها في ألامٍغ ضوالع بلى طَب، و٢ُام الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

مما  1973ٞبراًغ  12في  10%بال٣ُاؽ ب٫ الظَب وبيؿبت اهسٟايه  7,85%صٌؿمبر مً هٟـ الؿىت بيؿبت  18

 .ؾاَم في جأ٧ل ال٣ىة الكغائُت لبرمُل الىِٟ الىاخض م٣اعهت بٗمالث ؤو بالٛغبُت والُابان

مً زاللهما جم ازخُاع حؿ٘  1971-1973غ َظٍ الخٛحراث، ٢امذ ألاوب٪ ب٣ٗض اجٟا٢ُتي حى٠ُ لٗام ٖلى بز   

ض الؿٗغ اإلاٗلً للىِٟ بيؿبت اهسٟاى الضوالع بػاء  ٖمالث عئِؿُت ٦ماقغ للم٣اعهت م٘ ٢ُمت الضوالع، بدُث ًٍؼ

 .مٗض٫ جل٪ الٗمالث

                                                             
،م بغاًجي عخُل،   1  .53مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ذ ٢ُمت الضوالع، اهسٟاى آزغ بيؿبت  1977في ٖام  م٣ابل الٗمالث ألازغي زانت الحن واإلااع٥ ألاإلااوي،  20%ٖٞغ

 40%في اإلا٣ابل جم ججمُض ؤؾٗاع الىِٟ في ماجمغ "٦غ٧اؽ"، مما هخج ٖىه جضَىع ال٣ىة الكغائُت للٗائضاث بدىالي 

ل اخخُاَاتها مً الضوالع بلى خ٣ى١ السحب الخانت، للخس٠ُٟ مً  73-77في الٟترة  ٢امذ الضو٫ الىُُٟت بخدٍى

 .ظا الاهسٟاىخضة َ

،  75%اعجٟ٘ ؾٗغ الضوالع بػاء الٗمالث الغئِؿُت، خُث ونل الاعجٟإ في بٌٗ ألاخُان بلى ؤ٦ثر مً  1981في      

٨ُت( جُلب بدؿٗحر الىِٟ بؿلت مً الٗمالث وبىخضة  مما حٗل الضو٫ اإلاؿخىعصة )ماٖضا الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .الى٣ض ألاوعبي "ؤلا٩ًى"

بضؤث ال٨ٟغة جُغح مً حضًض بٗض الاهسٟاى الكضًض الظي قهضٍ الضوالع في الٟترة الحالُت، ٣ٞض ونل بلى ؤصوى   

ا ؤمام الحن زانت بٗض ؤن ؤنبدذ الكغ٧اث  1,2276مؿخىي له مخجاوػا  ؤمام الُىعو، ٦ما ؤهه واحه يَٛى

 .الُاباهُت ؤ٦ثر ٢ىة م٣اعهت بالؿخت ؾىىاث اإلاايُت

الع في آلاوهت ألازحرة، ًازغ ؾلبا ٖلى ال٣ىة الكغائُت لبرمُل مً الىِٟ مما ؤزاع اخخمالُت حؿٗحر بن ي٠ٗ الضو     

الىِٟ بالُىعو ؤو بؿلت مً الٗمالث ًٖ الضوع، َظا ما زل٤ مساٝو بحن ؤًٖاء ألاوب٪ زانت ؤن ٖملتها مغجبُت 

ألامغ الظي  :خهاص مؿخىعص بُبُٗخهبالضوالع مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي ا٢خهاصًاث َظٍ الضو٫ ٖباعة ًٖ ا٢

 .ؤصي باألوب٪ بخ٣ضًم م٣ترخاث بخٗضًل الىُا١ الؿٗغي بلى مؿخىي ؤٖلى مً الىُا١ الحالي

م ؤن َظٍ  2004بن ٨ٞغة حؿٗحر الىِٟ بٗملُت ؤزغي لم جُغح في الاحخماٖاث ألازحرة مً ٖام     لألوب٪ ٚع

٨ُت الخُىعة حؿدبٗض الؿى١ الىُُٟت ًٖ الاعجباٍ اإلاباقغ ، بالؿُاؾت الى٣ضًت واإلاالُت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٣ا ألَمُت صو٫ جل٪ الٗمالث في اؾتراصٍ ًجٗل الؿٗغ ؤ٦ثر .٣ِٞ ٞمثال حؿٗحر الىِٟ بالؿلت مً الٗمالث، ٞو

 .اؾخ٣غاعا

ُا وجب٣ي َظٍ ؤلاق٩الُت مُغوخت: إلااطا لم ٌؿٗغ بؿلت مً الٗمالث؟ بٗباعة ؤزغي بلى متى ؾِب٣ى الىِٟ مغجب

   بالضوالع؟

  إلاًساداثصىدوق ضبط :  السابع املطلب
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خماص الكضًض ٖلى بًغاصاث الىِٟ وهي ٦ما وٗلم مخ٣لبت وال ًم٨ً الخ٨هً بها وؾٝى جيخهي ٖاحال ؤو آحال  بن الٖا

الجؼائغ ٣ٌٗض ٦ثحرا الؿُاؾت اإلاالُت للبلض وإلاٗالجت َظٍ اإلاك٨الث ٢امذ ٦ثحرا مً الضو٫ اإلاىخجت للىِٟ ومً بُنها 

و١ في بةوكاء نىاص٤ً لها ؤؾماء مسخلٟت ول٨ً حكتر٥ مً خُث ٢ىاٖض بوكائها وؤَضاٞها ؾمي َظا الهىض

وحؿمى في بٌٗ البلضان  FONDS DE REGULATION DES RECETTES" ؤلاًغاصاثالجؼائغ "نىضو١ يبِ 

 .بهىاص٤ً الخثبُذ ؤو نىاص٤ً الىِٟ

 في الجصائس إلاًساداثماهيت صىدوق ضبط  -1

ىت في الجؼائغ و٢ض ؤوكإث بمىحب اإلااصة           مً  10نىضو١ يبِ اإلاىاعص ًيخمي بلى الحؿاباث الخانت للخٍؼ

 :ٖلى ما ًلي ىوًوالظي  ٢2000اهىن اإلاحزاهُت الخ٨مُلي لؿىت

ىت خؿاب جسهُو ع٢م  - ٣ُض في َظا  103-302ًٟخذ في خؿاباث الخٍؼ بٗىىان "نىضو١ يبِ اإلاىاعص" ٍو

 :الحؿاب

 :في باب ؤلاًغاصاث -ؤ

 .ٞىائٌ ال٣ُمت الجبائُت الىاججت ًٖ مؿخىي ؤٖلى ألؾٗاع املحغو٢اث ٖلى جل٪ اإلاخى٢ٗت يمً ٢اهىن اإلاالُت -

 .٧ل ؤلاًغاصاث ألازغي اإلاخٗل٣ت بؿحر الهىضو١  -

 :ثفي باب الى٣ٟا -ب

٤ ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي والحض مً اإلاضًىهُت الٗامت -  .يبِ الى٣ٟاث وجىاػن اإلاحزاهُت املحضصة ًٖ ٍَغ

 .جسٌُٟ الضًً الٗمىمي -

 .بن الىػٍغ اإلا٩ل٠ باإلاالُت َى آلامغ الغئِس ي بهٝغ َظا الحؿاب -

٤ الخىُٓم ٦ُُٟاثجدضص  -  1 .جُب٤ُ ؤخ٩ام َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ

نضعث ٖضة مغاؾُم وحٗلُماث خضصث م٩ىهاث الهىضو١ و٦ُُٟت حؿُحٍر  ًغصاثِ الا مىظ بوكاء نىضو١ يب   

 2004و٢ض جم حٗضًل بٌٗ ال٣ىاٖض وألاؾـ التي ؤوكإ مً زاللها َظا الهىضو١ وطل٪ زال٫ ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

ٞباليؿبت لإلًغاصاث التي جضزل الهىضو١ ٢ض ؤي٠ُ بليها حؿب٣ُاث بى٪ الجؼائغ اإلاىحهت لدؿُحر اليكاٍ 

                                                             
 .6002قانون المالية التكميلي   1
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ٗىص طل٪ ؤؾاؾا بلى جدؿً الىي٘ اإلاالي لبى٪ الجؼائغ هدُجت العجٟإ اخخُاَاجه مً الٗملت  للمضًىهُت الخاعحُت َو

 .ملُاع صوالع 32,9الهٗبت خُث بلٛذ م٘ نهاًت صٌؿمبر 

 : ًساداثدوق ضبط إلا إوشاء صى -2

٣ٞض ؾب٣تها ٖضة صو٫ في  ؤو ؤلاًغاصاث ٦ما وٗلم ٞةن الجؼائغ لم ج٨ً ؾبا٢ت في بوكاء نىضو١ يبِ اإلاىاعص         

 :بوكاء مثل َظٍ الهىاص٤ً م٘ ازخالٝ حؿمُاتها و٢ض ؤوكإث لهىٟحن عئِؿُحن َما

ضم ال٣ضعة ٖلى الخم٨ً بها وبالخالي ٞهي جمثل  1- بما إلاٗالجت اإلاك٨الث الىاقئت مثل ج٣لب بًغاصاث الىِٟ ٖو

 .نىاص٤ً جثبُذ ؤو يبِ

 .حؼء مً بًغاصاث الىِٟ لألحُا٫ اإلا٣بلت وبالخالي ٞهي جمثل نىاص٤ً اصزاع اصزاعؤو مً ؤحل  2-

ا  2000ٍ في ؤوازغ قهغ حىان ؾىت ٢ض جم بوكاء ؤلاًغاصاثو٦ما وٗلم ٞةن نىضو١ يبِ      َظٍ الؿىت التي محَز

الاعجٟإ ال٨بحر ألؾٗاع البترو٫ ومً اإلاٗغوٝ ؤن بًغاصاث اإلاحزاهُت الٗامت في الجؼائغ جإحي ٚالبها مً الجباًت 

لى َ ظا ألاؾاؽ البترولُت ٞهظا الاعجٟإ في ألاؾٗاع ؤصي بلى الاعجٟإ في ؤلاًغاصاث اإلاخإجُت مً الجباًت البترولُت ٖو

مً زال٫ اٖخماصَا  2000ٞةن الح٩ىمت ٢ض اجسظث بحغاءاث ومٗاًحر ناعمت ؤزىاء بٖضاصَا ل٣اهىن اإلاحزاهُت لؿىت 

صوالع ج٣ضع مً زالله بًغاصاث اإلاحزاهُت الٗامت َظا الؿٗغ  19ٖلى ؾٗغ مغحعي مخى٢٘ ألؾٗاع املحغو٢اث ٢ضٍع 

غة ٖلى ج٣  .لباث ألاؾٗاع في ألاؾىا١ الضولُتًخم جدضًضٍ بىاءا ٖلى اإلاُُٗاث اإلاخٞى

ىت ٞهى ؤصاة ؤلاًغاصاث  ٞمىظ جإؾِـ نىضو١ يبِ    ؤنبذ ْهىعٍ باعػا يمً اإلاحزاهُاث التي جبحن ٖملُاث الخٍؼ

ذ مىظ ؾىت  جؼاًض مؿخمغ  2015ؾىت وبلى  2000ٞٗالت المخهام الٟائٌ اإلاخإحي مً بًغاصاث الجباًت والتي ٖٞغ

 الاعجٟإ.هدُجت إلاىانلت ؤؾٗاع الىِٟ في 

و٢ض اؾخٗملذ بًغاصاث الهىضو١ زانت في حؿضًض اإلاضًىهُت الٗمىمُت للضولت ؾىاء الخاعحُت ؤو الضازلُت 

م٨ىىا ال٣ى٫ بإن اإلاحزاهُت الٗمىمُت للضولت لم جخٗغى مىظ ؾىت  بلى نضمت زاعحُت  2015بلى ٚاًت  1999ٍو

ٌ الى٣و الحانل في بًغاصاث  ى حٍٗى ؾلبُت، ولهظا لم حؿخٗمل ؤنى٫ الهىضو١ لخد٤ُ٣ َضٞه الغئِس ي َو

 .الضولت هدُجت لٗضم اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫

 



       الجصائسي  الاكخصاد على جداعياتها  و البترول أطعاز جللباث                                الفصل الثالث         

 

74 
 

 مظاهس السخاء املالي: خامع املطلب ال

 : ًم٨ً جلخُو مٓاَغ الغزاء اإلاالي في الٗىانغ آلاجُت  

 جساحع املدًوهيت -1

، متزامىت م٘ اهتهاء ٞترة 1990ًبحن الجضو٫ ؤصهاٍ ٠ُ٦ ؤن اإلاضًىهُت الخاعحُت للجؼائغ جغاحٗذ بك٩ل واضح مىظ    

، 2001ملُاع صوالع ؾىت  22,3بلى  1999ملُاع صوالع ؾىت  28,3جُب٤ُ بغهامج الخصحُذ اله٨ُلي، خُث اهخ٣لذ مً 

ملُاع صوالع نهاًت  9,45، و2005ملُاع صوالع ٖام  16,4، لخىسٌٟ بلى 2004ملُاع صوالع ٖام  21,43زم بلى 

ملُاع صوالع، م٘ الٗلم ؤن الجؼائغ  4,7الضًً الخاعجي بلى  زٌٟ  2006وفي صٌؿمبر  2006الؿضاس ي ألاو٫ مً ٖام 

 .2007ؾضصث ٧اٞت صًىنها م٘ نهاًت صٌؿمبر 

 ازجفاع احخياطاث الصسف -2

سجلذ اخخُاَاث الهٝغ جدؿً ٚحر مؿبى١ في الؿىىاث ألازحرة، خُث وبٗض ؤن ٧اهذ َظٍ الاخخُاَاث جبلٜ     

 .2007ملُاع صوالع في ؾىت  110لخهل بلى  2000ملُاع صوالع ؾىت  11,9

اعجٟإ  ملُاع صوالع في نهاًت حىان الٟائذ بؿبب 90,96خُث اعجٟ٘ اخخُاَي الٗمالث ألاحىبُت في الجؼائغ بلى    

ض ٢ُمتها ًٖ بحمالي الىاعصاث،  ؾىىاث خُث ٖاصلذ الاخخُاَاث ٢ُمت واعصاث زالر ناصعاث الىِٟ التي جٍؼ

غ البى٪ اإلاغ٦ؼي الجؼائغي   .خؿب ج٣اٍع

ٖىهغ ؤمان لال٢خهاص ال٣ىمي مً  2007واٖخبر اإلاؿخىي ال٣ُاس ي لالخخُاَاث في الىه٠ ألاو٫ مً ٖام    

ملُاع صوالع  77,87بلى  2006بُاهاث عؾمُت ونى٫ الاخخُاَاث نهاًت صٌؿمبر الهضماث الخاعحُت، وؤْهغث 

 .ملُاع صوالع 110اخخُاَي الهٝغ بلى  2007بط ونل نهاًت   .2005ملُاع صوالع نهاًت  56,18م٣اعهت م٘ 

 

  صىدوق ضبط إلاًساداث ( :  00)    حدول زكم

 )ملُاع صًىاع( ؤلاًغاصاثنىضو١ يبِ  الؿىىاث

2000 232.14 

2001 171.53 

2003 27.98 
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2004 320.09 

2005 721.68 

2006 1842.68 

2007 2931.04 

2008 3215.53 

2009 4280.07 

2010 4316.48 

2011 4842.84 

2012 5381.70 

2013 5633.70 

2014 5563.51 

غ بى٪ الجؼائغ لؿىىاث  املصدز  2014بلى  2000: ج٣اٍع

ٖلى اخخىاء َظا الهىضو١ إلاىاعص مالُت َامت وضخمت م٘ اعجٟإ واهخٗاف اؾٗاع هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ 

 . 2014ختى ؾىت  2008البترو٫ ابخضاء  مً ؾىت 

 و الظلبيت لالطدثماز في الجصائس الجواهب إلاًجابيت الظادض:املطلب 

 الجواهب  الاًجابيت  -1

الث َبُُٗت زانت مً خُث اإلاى٢٘  - الجٛغافي اإلاالئم، والثرواث الباَىُت اإلاٗخبرة، واحؿإ جخمخ٘ الجؼائغ بمَا

 .حجم الؿى١ 

جي  - ٤ مخُلباث حظب الاؾدثماع الخام الَى ت للنهىى بمىار الاؾدثماعاث وجإَُله ٞو ؤلاعاصة الؿُاؾُت ال٣ٍى

حر البيُت الخدخ ُٗت، مداعبت الٟؿاص، جٞى م٨ً ؤن هلمـ طل٪ مً ٖضة هىاحي )الىاخُت الدكَغ ُت وألاحىبي، ٍو

 .الخ(...اإلاالئمت، ببغام الٗضًض مً الاجٟا٢ُاث الضولُت 

ب ٞيها  - اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت املحٟؼة حضا، واإلاخًمىت ؤَم الًماهاث والدؿهُالث والخدٟحزاث التي ًٚغ

 .اإلاؿدثمغون

ذ بٖاصة جإَُل ٦بحرة، وجىؾٗذ م٘ بغهامج ؤلاوٗاف الا٢خهاصي وبغهامج صٖم  -  .الىمىالبيُت الخدخُت التي ٖٞغ

 .الاؾخ٣غاع ال٨بحر في الجاهب الؿُاس ي واإلااقغاث ال٩لُت لال٢خهاص وجدؿً الىيُٗت ألامىُت بك٩ل واضح -

 الجواهب الظلبيت :  2-
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م مًمٗى٢اث الاؾدثماع في الجؼائغوجمثل  الجىاهب ؤلاًجابُت الؿالٟت الظ٦غ والتي حكحر بلى الخدؿً  ، ٞبالٚغ

ً ألاحاهب، بال ؤن بٌٗ  خه بِئت الاؾدثماع في الجؼائغ، ٦ما ٌكهض بظل٪ ال٨ثحر مً اإلاؿدثمٍغ ال٨بحر الظي ٖٞغ

ً، ومً بحن َظٍ اإلاٗى٢اث لت ج٠٣ وعاء ؤحجام َاالء اإلاؿدثمٍغ  :اإلاٗى٢اث الػالذ جُُ٘ َظٍ البِئت ْو

 .وح٣ُٗض الىٓام ؤلاصاعي، الؾُما مً خُث اهدكاع البحرو٢غاَُت وجضازل الهالخُاثز٣ل  -

م الجهىص اإلابظولت ملحاعبتها -  .اهدكاع مٓاَغ الٟؿاص مخمثلت في الغقىة والىؾاَت واملحؿىبُت والخٗهب، ٚع

٢٘ الخىُٟظ، خُث لم مً ؤَم اإلاٗى٢اث ؤًًا ؤلاق٩ا٫ ال٣ائم في الجاهب البكغي ٖلى مؿخىي مغا٦ؼ ال٣غاع ومىا -

اث ؤبٗض ما ج٩ىن ًٖ اؾخ٣ُاب ُجخُىع الظَىُاث بما ًخماش ى والخُىعاث الٗاإلاُت الحانلت، وال جؼا٫ الؿلى٦

غ ألاه٨خاص لؿىت  ، بط ومً زال٫ بدثه مُضاهُا 2000الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة، وهٟـ الىدُجت ؤ٦ضَا ج٣ٍغ

٣ُا، سجلذ الىخائج ؤن ؤَم ٖىامل الخىُٟظ الٗائ٤ للٗىامل املحٟؼة واإلاىٟغصة لالؾدثماعاث ألا  حىبُت في بٍٞغ

لى عؤؽ  جىُٟظ  في اجساط و و الٟؿاص الالؤزال٢ُت البكغي الظي ًخجلى ٖاصة في اإلاٗامالث اإلاكبىَت و ال٣غاعاث، ٖو

 .َظٍ اإلاٗامالث الغقىة والابتزاػ والٛمىى في بصاعة اله٣ٟاث

ل ٧اعجٟإ مٗضالث  - ل مخسههت، َظا مٗى٢اث الخمٍى ضم وحىص بغامج جمٍى ضم ٦ٟاًت الؿى١، ٖو الٟائضة، ٖو

ت ٤ واإلاٗى٢اث اإلاُٗاٍع  .باإلياٞت بلى مٗى٢اث الخ٩لٟت مخجؿضة في اعجٟإ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج، ومٗى٢اث الدؿٍى

ٌ الخإزغ ال٨بحر في بٌٗ مُاصًً الخدى٫ الا٢خهاصي م٣اعهت بضو٫ اإلاى٣ُت، وطل٪ بؿبب الخباَا في بهجاػ بٗ -

ؿمى ألامغ باألؾاؽ ٖملُاث الخىنهت  .ؤلانالخاث، َو

ال٣ُإ الخام لم ًٟٗل بك٩ل ٦بحر خُث ْل مدهىعا في ق٩ل ماؾؿاث نٛحرة ومخىؾُت وماؾؿاث  -

ىُت م مً مؿاَمخه اإلاتزاًضة في ال٣ُمت اإلاًاٞت الَى  .مهٛغة، بالٚغ

 :حاهب وهيمجمل ال٣ُاٖاث حٗاوي مً ٖىائ٤ ٦بري جدى٫ صون جض٤ٞ اؾدثماعاث ألا  -

 .الىٓام ال٣ٗاعي ال٣ضًم الظي ٤ٌُٗ الىلىج بلى ألاعاض ي اإلاالئمت لالؾدثماعاث *

ًخالءم ًالىٓام الخٗلُمي الظًً ال *   .مً ال٨ٟاءاث  م٘ اخخُاحاث اإلاؿدثمٍغ

بُئ ال٣غاعاث *  .الىٓام البى٩ي وؤلاصاعي البحرو٢غاَي وال٠ًُٗ الكٟاُٞت الظي ًمضص آلاحا٫ ٍو
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 مع للخكيف الالشمت والظياطاث الجصائسي  الاكخصاد على الىفط أطعاز اهخفاض داعياثج :السابع املبحث

 الصدمت

ها ألا٢ل البلضان مً الجؼائغ حٗخبر      بكضة حٗخمض التي الضو٫  مًؤنها  ٖلى جهيُٟها ًم٨ً بط  تهاناصعا في جىٖى

 الجباًت حك٩ل ٦ما اإلاخىؾِ،في  %  95جٟى١  وبيؿبتاملحغو٢اث    هي و ؤؾاؾُت واخضة ؾلٗت جهضًغ ٖلى

ى ، للضولت الٗامت اإلاحزاهُت بًغاصاث مً % 60 مً ؤ٦ثر البترولُت  قضًض الجؼائغي  الا٢خهاص ًجٗل وي٘ َو

سُا اإلاٗغوٝ الىِٟ بؿٗغ الخيبا نٗىبت ْل في الىِٟ ؾى١  في الحانلت بالخٛحراث والخإزغ الحؿاؾُت  بإهه جاٍع

 .الغئِؿُت الؿل٘ بحن مً ج٣لبا ألا٦ثر

 بٗض ؤهه ث، خ2014ُ   الٗام مىخه٠ مىظ ومٟاحئت خاصة بهىعة الىِٟ ؤؾٗاعنهاعث ا   ٣ٞض الؿُا١ َظا وفي

تها التي الُٟغة  بغمُل ؾٗغ اهسٌٟ ،مً الؼمان ٣ٖض مً أل٦ثر واؾخمغث الثاهُت ألالُٟت مُل٘ مىظ ألاؾٗاع ٖٞغ

ت اليؿب وبلٛت، 2016 الٗام مُل٘ صوالعا 30 خىالي بلى لُهل 2014 حىان في صوالعا 110 مً الىِٟ  ٣ٞض اإلائٍى

ل الاهسٟاى َظا ًٟؿغ الظي ما:ًُغح الؿاا٫ َىا مً و، .% 72 ججاوػ  بمٗض٫ الىِٟ ؤؾٗاع َبُذ  ؾِؿخمغ َو

ال ت الؿلُاث اؾخجابت و٠ُ٦ الجؼائغي؟ الا٢خهاص ٖلى جضاُٖاجه هي ؟وما ٍَى  مضي وما . الهضمت لهظٍ الجؼائٍغ

ال؟ لالؾخمغاع الاؾخجابت َظٍ ٢ابلُت  ٍَى

 

 

 

  الىفط أطعاز ضااهخف املطلب ألاول :أطباب

ت َىال٪ ا ٞغيذ التي الٗىامل مً مجمٖى  :وؤَمها الىِٟ ألؾٗاع زاًٞت يَٛى

 ؤياٝ و٢ض ألا٣ٞي، والحٟغ الهُضعول٩ُي الخ٨ؿحر ج٨ىىلىحُا ؤجاخخه الظي :الصخغي  الىِٟ بهخاج ْهىع  -1

 مً تسم  ج خضور في ؾاَم مما الخام، الىِٟ ؾى١  بلى ًىمُا بغمُل ملُىن  4.2 خىالي الجضًض اإلاهضع َظا

 .الٗالمي اإلاٗغوى

 اإلاهضعة البلضان مىٓمت حٗض :)ؤوب٪( للىِٟ اإلاهضعة البلضان إلاىٓمت الاؾتراجُجي الؿلى٥ في الخٛحر  -2

غاٝ ؤ٦بر(ؤوب٪)للىِٟ  في حٛحرا ألازحرة الٟترة قهضث الٗاإلاُت،و٢ض الخام الىِٟ ؾى١  في الٟاٖلت ألَا

 خؿاب ٖلى الؿى٢ُت خهتها ٖلى الحٟاّ ٖلى جغ٦حزھا زال٫ مً للمىٓمت الاؾتراجُجي الؿلى٥

اصة ٢غاعا باجساطَا الجمُ٘ - ألازحرة احخماٖها في- اإلاىٓمت ٞاحإث ٣ٞض .ألاؾٗاع م ؤلاهخاج بٍؼ  مً بالٚغ

ى الٗالمي  الٗغى ٞائٌ ظا. ألاؾٗاع في حضًض اهسٟاى بلى ؤصي ما َو  مما جماما ال٨ٗـ ٖلى حاء ال٣غاع َو

٣ٖب انهُاع ؤؾٗاع الىِٟ خُث زًٟذ مً ،(  2009 -2008  )الٗاإلاُت اإلاالُت ألاػمت ٞترة زال٫  اإلاىٓمت  به ٢امذ

 .ؤلاهخاج مما ؾاٖض ٖلى اهخٗاقها مجضصا
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اصة  -3 ظا :ؤلاًغاهُت الهاصعاث في اإلاخى٢ٗت الٍؼ ٘ بٗض َو  الٛغب مً ٖليها اإلاٟغويت الا٢خهاصًت ال٣ٗىباث ٞع

 بضاًت ًىمُا هِٟ بغمُل ملُىن  1.26 لخهضًغ بًغان حؿخٗض خُث .بُنهما الىىوي الاجٟا١ بلى الخىنل بٗض

ى ، 2016   مً اصة ٌٗجي ما َو  .الٗالمي اإلاٗغوى جسمت في ٍػ

 الاعجٟإ زلثي لىخضَا حؿتهل٪ التي ٧الهحن الهاٖضة، ألاؾىا١ مً وزانت الٗالمي الُلب جغاح٘ . -4

في  جمثلذ ا٢خهاصًت نٗىباث ألازحرة آلاوهت في الهحن قهضث ٣ٞض.البترو٫ مً الٗالمي الاؾتهال٥ في الحانل

ظا املحلي( هاججها 2/3انهُاع ٦بحر في ناصعاتها و اؾدثماعاتها التي جمثل زلثي )  الى جغاح٘  ؤؾاؾا عاح٘ ؤلاحمالي،َو

 .ألازحرة الؿىىاث في ٞيها املحلُت ألاحىع  مٗضالث في ال٨بحر الاعجٟإ بؿبب٢ضعتها الخىاٞؿُت في ألاؾىا١ الضولُت 

 1 . ؤزغي  ببضائل ٖىه الاؾخٗايت ْل في وزانت اإلاخدضة، الىالًاث في الىِٟ اؾتهال٥ في اإلاخىانل الهبٍى-5

  

 : الىفط أطعاز اهخفاض اطخمسازاملطلب الثاوي:  

ى الخبراء ًخى٢٘ ٖمىما            ل الاهسٟاى” مً ؾِىاٍع  الىِٟ ألؾىا١ اإلاؿخ٣بلُت ال٣ٗىص جخيبإ خُث ، “ألاحل ٍَى

 الى٣ض نىضو١  ًٖ ناصعة صعاؾت جا٦ض الؿُا١ هٟـ في و.صوالعا 60 خضوص في ألاؾٗاع َظٍ ج٩ىن  بإن 2020 لٗام

ظا ؾىىاث زماوي بلى ؾخت مً ؾِخمغ الاهسٟاى َظاؤن     2الضولي خي جدب٘ ٖلى بىاء َو  ٢ُمت بحن للٗال٢ت جاٍع

٩ي الضوالع ٩ي الضوالع ي٠ٗ ٞتراث ترن ٣ج ما ٞٛالبا .٨ٖؿُت ٖال٢ت هي والتي ، الىِٟ وؾٗغ ألامٍغ  باعجٟإ ألامٍغ

٩ي ٞالضوالع .صحُذ وال٨ٗـ الىِٟ ؤؾٗاع لت بضوعاث ًمغ ألامٍغ  ٞبٗض .ىوالاهسٟا مً الاعجٟإ اإلاضي ٍَى

 2012 الٗام مىظ مجضصا الاعجٟإ الضوالع ٖاوص الىِٟ، ؤؾٗاع َٟغة ٞترة وهي 2011-2002 الٟترة زال٫ اهسٟايه

ا الضوالع ًٓل بإن الاخخماالث ،وجؼصاص ظا ؾىىاث (8 -6 (ؤَى٫  لٟترة ٢ٍى  الُٟضعالي الاخخُاَي ٢غاع ْل في َو

٩ي ٘ ألامٍغ ت ه٣ُت بغب٘ 2015 صٌؿمبرمً  16 في الغئِس ي الٟائضة مٗض٫ بٞغ ٘ ٌؿخمغ وؤن  3 مئٍى جُا الٞغ  جضٍع

ظا. الٗاإلاُت اإلاالُت ألاػمت ؤزىاء بضؤَا التي الاؾخثىائُت الخىؾُٗت الى٣ضًت الؿُاؾت سحب بالخالي مؿخ٣بال،و  َو

٩ي الى٣ضي الدكضًض  َغوب ختى ؤو جغاح٘ عجح  خُث الٗالمي الا٢خهاص ٖلى وزُمت او٩ٗاؾاث لها ؾخ٩ىن  ألامٍغ

 آزاع جٟا٢م بلى ًاصي ؤن ًم٨ً الظي ألامغ ، الهاٖضة ألاؾىا١ ا٢خهاصًاث بلى الضازلت الغؤؾمالُت الخض٣ٞاث

ل ج٩ال٠ُ وػٍاصة ألاولُت، الؿل٘ ؤؾٗاع ي٠ٗ ى. الضولُت الخمٍى  ثلال٢خهاصًا الخاعحُت آلاٞا١ ؤن ٌٗجي ما َو

  .واٖضة  لِؿذ( 2022-2014)  الٟترة زال٫ الىُُٟت

 

                                                             
 

ُث 1 ، عؾالت ماحِؿترفي الٗلىم ا٢خهاصًت ،حامٗت جداعياث اهخفاض الىفط والظياطاث الالشمت للخكيف مع الاشمت،ٖبض الحمُض مٚغ

 .67،م2016-2015حُجل،الجؼائغ،مىؾى الجامعي
2    Pablo Druck, Nicolas E. Magud, and Rodrigo Mariscal ,Collateral Damage: Dollar Strength and Emerging  Markets Growth”,IMF 

Working Paper, July 2015. 

٘ جم ال٣غاع َظا بمىحب 2    .باإلاائت 0.5 بلى باإلاائت 0.25 مً الغئِس ي الٟائضة مٗض٫ ٞع
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 : الجصائسي  الاكخصاد على الىفط طعس اهخفاض جداعياث: الثالثاملطلب 

ظا مدضوصة بهىعة بال الجؼائغ في الىمى ٖلى اإلاىسًٟت الىِٟ ؤؾٗاع جازغ لم آلان ختى    َىامل لىحىص هٓغا ،َو

 م٘ 2000 ٖام ؤوكإجه الظي  1" ؤلاًغاصاث يبِ بهىضو١ "  ٌٗٝغ ما ؤو الٗامت مالُتها في و٢ائُت اخخُاَُت

 .الا٢خهاصي اليكاٍ لضٖم الاخخُاَُاث َظٍ حؿخسضم آلان بضؤث ٢ض و الىِٟ، ؤؾٗاع َٟغة ٞترة اهُال١

م و ىبت ٚحر جإزحراث َىال٪ ٧اهذ طل٪ ٚع جي الا٢خهاص ٖلى الىِٟ ؤؾٗاع لتراح٘ مٚغ  :ؤَمها الَى

 بدىالي الجؼائغ في الىِٟ ناصعاث لمضا زُ جغاحٗذ  ٣ٞض   : الىِٟ جهضًغ بًغاصاث في ٞاصح اهسٟاى. -1

با الىه٠  صوالع ملُاع 27.35 م٣ابل صوالع ملُاع 14.91 ؾىي  ( 2015 ) الؿىت َظٍ حسجل لم ،خُث ج٣ٍغ

 .% 45.47 ٌ ٢ضع باهسٟاى ؤي ، اإلااض ي الٗام                

با الٗامت اإلاالُت عجؼ جًا٠ٖ خُث :الٗامت اإلاالُت ؤعنضة في ٦بحرة زؿائغ  -2  مً 16 % بلى لُهل ج٣ٍغ

 ًخُلب مىاػهت حٗاص٫ ؤن خُث 2016 ٖام في العجؼ َظا احؿإ اإلاخى٢٘ ومً. 2015 في املحلي الىاجج بحمالي              

 .صوالع 110 مؿخىي  ٖىض بترو٫ ؾٗغ                

اء الىُُٟت اإلاضازُل في الاهسٟاى إلاىاحهت -3  يبِ نىضو١  بلى الح٩ىمت لجإث الٗامت بالى٣ٟاث والٞى

 بحن اإلامخضة الٟترة في  صج ملُاع 1.714,6 ب جغاح٘ ،خُث خاص بك٩ل مىاعصٍ اهسًٟذ الظي ،ؤلاًغاصاث              

  .قهغا 12 مضي ٖلى باإلاائت % 33,3 ب اهسٟاى ؤي 2015 ًىهُى ًتونها 2014ًىهُى اًتنه              

 في صوالع ملُاع 7.78 بلٜ الجاعي  الحؿاب عجؼ في خاص احؿإ خضر :الخاعحُت الحؿاباث في  عجؼ . -4

 وؿبت اهسًٟذ لظل٪ وجبٗا . الىاعصاث واعجٟإ الهاصعاث جغاح٘ بؿبب َظا ،و 2015  مً ألاو٫  الىه٠             

 .2014 لٗام ألاو٫  الىه٠ في  % 111 ٖىى % 71 بلى للىاعصاث الهاصعاث حُُٛت            .

 بمؿخىي  م٣اعهت صوالع، ملُاع 143 لخبلٜ 2015 في صوالع ملُاع 35 بم٣ضاع الهٝغ اخخُاَُاث اهسًٟذ . -5

 .2013  في صوالع ملُاع 194 بلٜ الظي الظعوة

 

 لصدمتا ملواحهت الجصائسيت لحكومتا التي اجخرتها إلاحساءاث : سابعالاملطلب   

ت الؿلُاث اجسظث الهضمت َظٍ إلاىاحهت ت الجؼائٍغ  الٗامت اإلاالُت ؤويإ يبِ بٛغى ؤلاحغاءاث مً مجمٖى

 :ًلي ما قملذ الا٢خهاصي الىمى ٖلى الهضمت ؤزغ وجدُُض

 .ِيبِ نىضو١  في واإلاخاخت الٗامت اإلاالُت في اإلاىحىصة الٟىائٌ الح٩ىمت اؾخسضمذ ؤو٫، صٞإ ٦س 

 .الىمى ٖلى الىِٟ ؤؾٗاع جغاح٘ ؤزغ مً للحض ؤلاًغاصاث

 ؾٗغ باهسٟاى الجؼائغ ؾمدذ ، ٘ ٧ةحغاء الهٝغ ٩ي بالضوالع اإلا٣ىمت الىِٟ مضازُل خهُلت لٞغ  ألامٍغ

لها ٖىض  ب باالهسٟاى للضًىاع بالؿماح الجؼائغ بى٪ ٢ام اإلاثا٫ ؾبُل ٞٗلى .الجؼائغي  الضًىاع بلى جدٍى

                                                             
ل ًخم  1   تالضول إلاحزاهُت اإلاغحعي والؿٗغ للىِٟ الح٣ُ٣ي الؿٗغ بحن الٟغ١  مً الهىضو١  َظا جمٍى
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٩ي الضوالع م٣ابل % 25  َى طل٪ وعاء مً والٛغى  2015 ٖام زال٫ الُىعو م٣ابل % 6.7 ب و ألامٍغ

 .الضولُت الاخخُاَُاث ٖلى الًٍٛى وج٣لُل الىاعصاث ٖلى الُلب مً الحض

 ض بخغاػ ٖبر اإلاالي الًبِ مؿاع لخ٨َغـ 2016 ٖام مىاػهت في خاؾمت جضابحر اجسظث  الخ٣ضم مً مٍؼ

غاث وجد٤ُ٣ الٗامت اإلاالُت جخدملها التي الخ٩ال٠ُ زٌٟ ؤلاهٟا١،و جغقُض في              ه٣ٟاث اهسًٟذ ،خُث ٞو

                  3.3% بيؿبت الدؿُحر محزاهُت ج٣ضًغ اهسٌٟ   ٦ما .% 8.8 بيؿبت 2015 بٗام م٣اعهت 2016 محزاهُت          

جي ؤلالٛاء الخ٣ك٠ جضابحر قملذ و٢ض. 16 % بيؿبت الخجهحز محزاهُت واهسًٟذ     ٖبر اإلاخ٨غعة ٚحر للى٣ٟاث الخضٍع

٘ ججمُض)الٗمىمي الاؾدثماع جسٌُٟ    عزو ٞغى م٘ الىاعصاث وج٣لُو (....مؿدكُٟاث و  جغامىاي  مكاَع

٠ُ زٌٟ ،و وؤلاؾمىذ الؿُاعاث منها ىخجاثالؿل٘ و اإلا ٖلى الاؾخحراص  ٖملُت وجُٟٗل الٗام ال٣ُإ في الخْى

 .ؾىت 60 ؾً بٗض الخ٣اٖض ٖلى ؤلاخالت

٘ 2016 مىاػهت ؤ٢غث الٗامت ؤلاًغاصاث حاهب   وفي .  اإلاًاٞت ال٣ُمت ٖلى الغؾم ؤؾاؾا قملذ الغؾىم بٌٗ ٞع

الم ؤحهؼة ٖلى %15 ب حمغ٦ُت خ٣ى١  ٞغى واإلااػوث،و ال٨هغباء اؾتهال٥ ٖلى  .اإلاؿخىعصة آلالي ؤلٖا

  اصة  ؾٗاع بٌٗ الخضماث واإلاىاص الاؾتهال٦ُتؤٍػ

 بُت حضًضة ٖلى بٌٗ اإلاىاص  .ٞغى عؾىم يٍغ

  ٪اصة الغؾىم الجمغ٦ُت وطل  مهاصع حضًضة للمحزاهُت الٗامت إلًجاصٍػ

ا الجباًت البترولُت ٦ما ان 98 بنمً اإلاٗغوٝ .;  اخخُاَي ؾٗغ الهٝغ % مً  الٗملت الهٗبت  في الجؼائغ مهضَع

ت اللجىء الى اخخُاَي الهٝغ 70الجؼائغ حؿخى عص  هدى  % مً اخخُاحاتها ألامغ الظي خخم ٖلى الح٩ىمت الجؼائٍغ

 156بلى  ملُاع صوالع ٢ُل اهسٟاى ؤؾٗاع البترو٫ لُهل 200مً الٗملت الهٗبت لخُُٛت عجؼ بلٜ ما ٣ًغب مً 

غ الغؾمُت.  1 ملُاع صوالع جبٗا لخ٣اٍع

  

 : الجصائس جدبع هموذج حدًد

جُب٣ُه بحن  بلىَظٍ الٓغوٝ الا٢خهاصًت الهٗبت حٗلذ الح٩ىمت جدب٘ همىطج ا٢خهاصي حضًض والظي تهضٝ 

 البترو٫ و ًخلخو َظا الىمىطج في  ؤؾٗاعاُٖاث انهُاع ضىاحهت جإلا 2019و 2016ٖامي 

  الا٢خهاص ٖلى الجباًت البترولُت ,و٠٢ اٖخماص 

 , حٗل اإلاحزاهُت في زضمت الىمى 

 ت مً زال٫ جدؿحن مىار اإلااؾؿاث و جغ٢ُت اإلاىخج املحلي . بهخاحُت وي٘ ٢اٖضة نىاُٖت و  ٢ٍى

                                                             
ُث 1  .93،مٖبض الحمُض مٚغ
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 ب٩ل ؤهىاٖه .  مداعبت الٟؿاص 

  ٣ُاالاهٟخاح ٖلى ت  بٍٞغ ٣ُتبلضان ال٣اعة  بلىوطل٪ مً زال٫ جهضًغ اإلاىخجاث و الخضماث الجؼائٍغ  ألاٍٞغ

  والتروٍج لها

  مظخلبال ملطلوبا وما  إلاحساءاث هره فاعليت مدى :املطلب الخامع

ت الؿلُاث  تهااجسظ  التي ؤلاحغاءاث َظٍ بن     تها التي الاهخ٩اؾت ملجابهت الجؼائٍغ   اءاث بحغ  هي الىِٟ ؤؾٗاع ٖٞغ

 جىٟض ؾٝى( ؤلاًغاصاث يبِ نىضو١  ) الٗامت للمالُت الى٢ائُت الهىامل ألن ال٣هحر ألاحل في ٣ِٞ هاجحت

 الًغائب وعٞ٘ الٗملت ٦سٌٟ ؤلاحغاءاث باقي ؤن ٦ما.الىِٟ ؤؾٗاع اهسٟاى اؾخمغ بطا ؾىىاث بً٘ ًٚىن  في

 خضور في ؾببا ج٩ىن  و٢ض الكٗبي بالضٖم جدٓى ال بحغاءاث هي..... الُا٢ت ؤؾٗاع وعٞ٘ الٗام ؤلاهٟا١ وزٌٟ

 .والاحخماعي الؿُاس ي الاؾخ٣غاع ٖضم مً خاالث

ض ٢ض التي ال٣ُحن ٖضم ؤحىاء مً ال٨ثحر الجؼائغي  باال٢خهاص جدُِ طل٪ مً وؤ٦ثر  ،والؾُما ح٣ُٗضا ألامىع  جٍؼ

 :ؤبغػَا مؿخ٣بال ٦بحرة جدضًاث ًىاحه ( والٛاػ الىِٟ) ألاخٟىعٍت الُا٢ت ٖلى الُلب ؤن

 الهحن،والىالًاث في ال٨بحرة اخخُاَاجه بٌٗ وحضث الظي الصخغي  الٛاػ وزانت للُا٢ت، بضًلت مهاصع ْهىع - 

ا، وؤؾترالُا و٦ىضا اإلاخدضة، حَر  الٗاإلاُت، الُبُعي والٛاػ الىِٟ ججاعة في للمىخجحن ا زُحر جدضًا ًمثل ما ٚو

ت ٞاإلم٩اهاث  .اإلاؿخ٣بل في ٦بحرة ج٩ىن  ؤن ًم٨ً الصخغي  للٛاػ الخجاٍع

 مً للخهضًغ اإلاخاح الٟائٌ اح٘ بتر يهضص ما الُا٢ت مً الجؼائغ في الضازلي الاؾتهال٥ مٗضالث اعجٟإ -

 . الٛاػ و الىِٟ

خماص جؼاًض -  وبظ٫ الكمؿُت، الُا٢ت وزانت مىسًٟت، بخ٩لٟت مىاٞؿت مخجضصة َا٢ت مهاصع جىمُت ٖلى الٖا

ا ٦بحرة حهىص َغ  .لخٍُى

- ٘  ، الخ٨ىىلىجي الخُىع  بؿبب ٦مُتها جسٌُٟ و الُا٢ت اؾتهال٥ في اإلاٗضاث ٦ٟاءة ٞع

 الخىحه جىامي في مخمثلت للُا٢ت، ؤ٢ل اؾتهال٥ هدى اإلاخ٣ضمت،باججاَها خمٗاثملجا  في الاؾتهال٥ ؤهماٍ حٛحر-

ت الا٢خهاصًت وألاوكُت البُىث في الُا٢ت ٥اؾتهال وجغقُض الجماعي، الى٣ل هدى  . اإلاخىٖى

اصة-  للبِئت ؤًٞل خماًت بٛغى ألاخٟىعٍت الُا٢ت مً الاهبٗازاث ٖلى ٢ُىص لٟغى الضولُت الًٍٛى ٍػ

  ٖلى ٢ُىص بٟغى ٢ًذ والتي ، اإلاىار خى٫  باَعـ اجٟا٢ُت بلى الخىنل في (  2015    )نهاًت مازغا طل٪ ججلى و٢ض

 . ال٨غبىن  ٦ؿُض ؤو زاوي  اهبٗازاث
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 خالصــــــت 

     

   

 ازخال٫ خهى٫  بلى وجاصي ،البترو٫ ٖلى الُلب ٖلى ؾلبا ؾدى٨ٗـ بليهاالتي جُغ٢ىا  الٗىامل َظٍ ٧ل  ان            

ٖم٣ُت  ا٢خهاصًت ؤػمت بدضور يهضص ،ما جىا٢و في الضولت بًغاصاث ج٩ىن  لظل٪ وجبٗا الُا٢ت، ٖلى الُلب ؤمً في

 او٩ٗاؾاثله  ؾخ٩ىن  ٦ما .والٛاػ الىِٟ جهضًغ ٖلى اإلاُل٤ اٖخماصَا في اؾخمغث بطا ، الجؼائغ في ومؿخضامت

ُت ا٦دؿاب ل٩ىن  هٓغا والؿُاس ي الاحخماعي الاؾخ٣غاع ٖلى وزُمت  اإلاالي مغجبِ بالسخاء الؿُاؾُت الكٖغ

ؤؾٗاع البترو٫ ؤصي مباقغة  ىخُث ان اهسٟا زانت في الضو٫ الىامُت والجؼائغ زحر مثا٫ ٖلى صل٪ والا٢خهاصي

 الى ازخالالث ا٢خهاصًت واحخماُٖت وؾُاؾُت.
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