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 مقدمة عامة 

 باألوضاع متأثرةاالقتصادية كنتيجة للضغوط ادلالية اليت واجهتها  اإلصالحات تنفيذلقد شرعت اجلزائر يف 
االقتصادية اخلارجية و الوطنية .و تدخل اذليئات ادلالية الدولية كطرف فاعل يف رسم السياسات االقتصادية 

الوطنية التحوالت االقتصادية الدولية و  إطارالنظام الضرييب اجلزائري و ادلندرج يف  إصالحوكان اذلدف من ،الوطنية 
بو يف سبيل حتقيق   حيتذى  اقتصاديكنموذج   الرأمسايلالنظام و ال سيما مع زوال نظام الثنائية القطبية و بروز ،

على  أساساالضريبية بالرتكيز  األنظمة إصالحوكذا زيادة التوجو العادلي صوب  ،التنمية االقتصادية الرفاىية و 
اجلباية العادية  إحاللىو  اإلدارية وإجراءاتوو تبسيط النظام الضرييب ،و ترشيد معدالت الضريبة  األوعيةتوسيع  

و تشجيع االستثمار و تقليل الفوارق ،لتوجيو االقتصاد  كأداة زلل اجلباية البرتولية وزيادة فعالية الضريبة  
 األسواقاحملروقات يف  أسعارخاصة مع تدىور االجتماعية و تصحيح االختالالت اليت ميزت االقتصاد الوطين 

ادليزانية مقارنة بالنفقات مما تسبب يف عجز ادليزانية و  راداتإيو اليت انعكست بتقلص  ،1986الدولية سنة 
الضرييب للتخلص من التبعية للمحروقات و  اإلصالحمن بينها  اإلصالحاتبالتايل شرعت اجلزائر يف مجلة من 

 مالية مماثلة )حرجة( . أوضاعتفادي السقوط يف 

 ايل:و اليت يتم صياغتها على الشكل الت اإلشكاليةومن ىنا تربز 

 الضريبية في الجزائر ؟  اإلصالحاتما مدى فعالية            

 و لاللمام بجوانب االشكالية المطروحة  ارتاينا طرح بعض االشئلة الفرعية كمايلي:

 ؟ هل االصالحات الضريبية المتخذة ساهمت في التخفيف من حدة التهرب الضريبي (1
 البترولية؟لماذا لم تحل الجباية العادية محل الجباية   (2
 اين تكمن فعالية النظام الضريبي الجزائري؟ (3

 فرضيات البحث:

 تتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي :
 على التخفيف من حدة التهرب الضرييب. 1991مل تتمكن اإلصالحات الضريبية ادلتخذة يف سنة  .1
 ادليزانية العامة للدولة. إيراداتغري فعاال نظرا ذليمنة اجلباية البرتولية على  الضرييب اجلزائرييعترب النظام  .1
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الضرييب يف اجلزائر انعكاسا للمتغريات االقتصادية الدولية و الوطنية احلاصلة يف العامل مع  اإلصالحيعترب  .3
العبء الضرييب على  و ختفيف اإلجراءاتتبسيط  إىلو ىو يرمي ،العشرينهناية الثمانينات القرن 

 ادلكلفني .

 البحث: أهمية

التنمية  أىدافتستعملها الدولة لتحقيق  ىامة أداةالضريبية تشكل  أنالبحث يف كون  أمهيةتكمن  .1
 االقتصادية من خالل حث بعض ادلتغريات االقتصادية و االجتماعية.

 إليهاضريبية فعالة قادرة على االطالع بادلهام ادلوكلة  إدارةالضرييب على مدى توفر  اإلصالحيتوقف جناح  .1
باعتبارىا اجلهاز ادلكلف بتطبيق التشريع الضرييب و التحقق من سالمتو  ،الواقعو تنفيذىا على ارض 

العدالة الضريبية وكذا  مبدأبغية جتسيد  ،أخرىمحاية حلقوق الدولة من جهة و حقوق ادلكلفني من جهة 
 توفر البيئة الضريبية ادلالئمة يف اجملتمع.

اهتا على النظام الضرييب اجلزائري خاصة يف ظل انتهاج التحوالت االقتصادية العادلية و الوطنية و انعكاس .3
 دلواكبة التحوالت احلاصلة. ضريبية إصالحاتمن  األخريوما يتطلبو ىذا  ،نظام اقتصاد السوق 

لتحسني  ادلالية اإلدارة أنظمةالتغريات الالزمة يف  إحداثالضرائب و دورىا يف  إدارة إصالحمكانة  .4
 الضرائب. إدارةزيادة فعالية  إىلاليت هتدف  اإلجراءاتو  األساليباذلياكل التنظيمية و تعميم 

 البحث: أهداف

 :اآلتية األىدافحتقيق  إىليسعى ىذا البحث 

 الفرعية ادلرفقة ذلا. األسئلةالرئيسية و  اإلشكاليةعلى  اإلجابة .1

 يف اجلزائر. الضرييب اإلصالح أىدافتبيان دواعي و  .1

 .اإلصالحتقييم فعالية النظام الضرييب يف ظل  .3

 الضرييب يف اجلزائر. اإلصالح أمهية إبراز .4

 الضريبية يف اجلزائر. اإلصالحاتتقييم  .5

 البحث: إطارتحديد 

 اجلزائر. ادلكانية:احلدود -1
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 .2014غاية سنة  إىل 1992فرتة الدراسة امتدت من سنة  الزمنية:احلدود -1

 موضوع  البحث:مبررات و دوافع اختيار 

 ميكن تلخيص مربرات اختيار ادلوضوع بالعناصر التالية:  

 أوضاععلى  تأثريادلوضوعات اليت تشغل بال احلكومات و الدول نظرا دلا ذلا من  أىمموضوع الضريبية من  إن
و يف ،اجملتمع أفرادذلك الن الضريبية تربط الفرد حبكومتو و بباقي ،االقتصادية و االجتماعية،الشعوب  السياسية 

 العامة للدولة يف رلال االقتصادي و ادلايل و االجتماعي. األىداففعالة لتحقيق  أداةنفس الوقت فهي تشكل 

 الساعة . مواضيعاعتبار ادلوضوع من 

 المستخدمة في البحث: األدواتالمناهج و 

 أما ،مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي حسب احلاجة  ،البحث و اختبار الفرضيات  إشكاليةعلى  لإلجابة
 الدراسة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي: أدوات

 .التقارير الرمسية ذات الصلة الصادرة عن اذليئات العمومية الرمسية او اذليئات الدولية 

 ادلتعلقة بالواقع االقتصادي و الضرييب يف اجلزائر على مدى فرتات زمنية . اإلحصاءات 

  القوانني و التشريعات ادلتعلقة  ،رلالت العلمية(ماجستريالكتب والدراسات)أطروحات  الدكتوراه، رسائل
 .باجلانب الضرييب 

 :خطة البحث

 يلي : فصول كما  33كالية البحث مت تقسيم البحث إىل ثالث جل اإلجابة على إشأمن 

 اإلصالحات الضريبية يف الفصل الثاينيف حني يتضمن ،يتناول الفصل األول اإلصالحات االقتصادية 
 بينما يتناول الفصل الثالث تقييم اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر.،اجلزائر
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 : صعوبة البحث

 إجياد ادلعطيات اإلحصائية و حتليلها.ذلذا البحث واجهنا صعوبة يف  إعدادناعند 

راجني  ،و ختاما أملي أن يكون ىذا العمل ادلتواضع مسامهة ولو بسيطة يف إثراء ادلكتبة مبثل ىذه ادلواضيع      
 و اهلل ادلستعان. ،من ادلوىل سبحانو و تعاىل ان يوفقنا و يلهمنا الرشد و الصواب

 
 

 



 اإلصالحات االقتصادية                       الفصل األول                                                  
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 تمهيد : 

تبنت من الدول النامية من حُت إذل آخر ، برامج ؼبواجهة االختالالت اليت تعرفها أو لدعم التحوالت 
من قبل يعفى اؼبلمات الدولية خاصة الصندوق  اليت تقوم هبا و تكون ىذه الربامج ذاتية و أحيانا أخرى موصى هبا

 النقد الدورل و البنك العاؼبي.

لقد التوازنات االقتصادية الكلية ، و إرجاع من أجل اسة اإلصالحية اليت سعت يف ربقيقها اعبزائر يإن الس
تعديها ية و اسة اؼبالياالقتصادية ، فعدم االكتفاء باإلصالحات يف الس اإلصالحات صبيع القطاعات ىذه مشلت

ؼبضي قدما يف التنمية خلق مناخ اقتصادي يساعد على اهبدف إذل السياسة النقدية و القطاعات اإلنتاجية 
لقد حقق االقتصاد الكلي اعبزائري أداء قويا يف العشر سنوات اؼباضية ، فمع اقًتان أسعار النفط  اؼبتكاملة .

عية و اؼبتمثلة يف برنامج اإلنعاش االقتصادي لية التوساسة اؼبااؼبرتفعة نسبيا بالسياسات اإلصالحية الكلية و السي
استطاعت أيضا اغباد يف الدين العام اػبارجي و سبكنت اعبزائر من ربقيق النمو قوي و تضخم ؿبدود و زبفيض 

 ربويل قدر كبَت من االحتياطات اػبارجية و موارد اؼبوازنة إذل صندوق ـبصص لضبط إيرادات النفط ، فبا ساعد
ال تزال يف ضباية البالد و خلق نوع من الثقة يف االقتصاد يف حالة البفاض أسعار احملروقات الدولية ، و مع ذلك 

إلصالحات و شروط اؼبؤسسات الدولية ال تزال مطروحة و أنبها البطالة  ىناك ربديات باقية ، فاآلثار السلبية 
و ذلك رغم اإلصالحات اؼبنجزة و اعبهود الكبَتة  زنة عجز اؼبوا اليت ال تزال مرتفعة و خاصة بُت الشباب ،

 .وىذا ما  سيتم توضيحو.إلعادة التوازنات الكلية يف االقتصاد 
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 المبحث األول : دوافع و أسباب اإلصالحات 

االقتصادية  عبأت اعبزائر كغَتىا من الدول النامية إذل القيام بإصالحات اقتصادية نتيجة االختالالت
الداخلية و اػبارجية اليت عانت منها يف شبانينات القرن اؼباضي ، و اليت كانت من أبرزىا البفاض أسعار البًتول، 

 عجز يف اؼبيزان اؼبدفوعات و عجز اؼبيزانية العامة.

 المطلب األول : انخفاض أسعار البترول و آثاره

و  4102النفط عدة أزمات مرتبطة بتقلبات أسعار النفط منذ بداية السبعينيات إذل غاية  سوق شهدلقد 
 :1تتمثل أىم احملطات التارىبية فيما يلي 

، حيث البفض  0764: البفاض أسعار البًتول يف األسواق العاؼبية سنة  6891طية عام األزمة النف .0
، أظهرت األزمة البًتولية  0764مليار دوالر سنة  5إذل  0763مليار دوالر نسبة  01الصادرات من 

 ؽبشاشة اؼبالية لالقتصاد اعبزائري اؼبعتمد شبو كليا على الربع البًتورل.ا 0764لسنة 

: سبيزت ىذه السنة ارتفاع متواصل ألسعار النفط حيث وصلت إذل  0220طية عام األزمة النف .4
ك وصل اؼبعدل السنوي لسعر سلة أوب ، إذمستويات قياسية دل تشهدىا األسعار االظبية للنفط من قبل

دوالر للربميل )و ىو أعلى معدل سنوي لسلة أوبك منذ بدء العمل بنظام السلة يف عام  14إذل 
 ذه الفًتة بثورة أسعار النفط.( ، و قد  عرفت ى0765

حيث بلغت  4112ات قياسية منذ سنة : سجلت أسعار البًتول مستوي 0229طية عام األزمة النف .1
ق النفط ان لو أثرا واضحا على سو ك، لكن إعصار األزمة اؼبالية العاؼبية   4116دوالر للربميل سنة  76

 61، مث ارتفع ؾبددا ليصل إذل  4117سنة  دوالر للربميل 40فقد هتاوى سعر النفط اعبزائري ليبلغ 
 طية يف تنشيط االقتصاد الوطٍت.زيادة االعتماد على العوائد النف دوالر فبا شجع اعبزائر على

تقهقرا يف أسعار البًتول يف النصف الثاين من : عرفت أسواق النفط العاؼبية  0260طية عام األزمة النف .2
سنوات ، فاشتدت  3تويات منخفضة دل تسجلها منذ بعد أن وصلت األسعار إذل مس 4102سنة 

اؼبخاوف من أزمة يرجعها اػبرباء إذل زبمة اؼبعروض العاؼبي يف ىذه اؼبادة اغبيوية ، إضافة إذل تراجع حصة 
 صدرة للنفط )أوبك( .منظمة الدول اؼب

                                                           
اإلدارة ؼبنظمة من طرف قسم االقتصاد و ة امرًن شطيي ؿبمود ، أزمة أسواق الطاقة ، تداعياهتا على االقتصاد اعبزائري ، مقدمة يف إطار أشغال الندو   1

 .12، انعكاسات البفاض أسعار النفط على االقتصاد اعبزائري ، ص  4103ماي  02، يوم 
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 اآلثار االقتصادية النخفاض أسعار النفط :

دولة متضررة من تقلبات أسعار النفط  و النفط تبقى اعبزائر أكرب ذل قطاع تطرأ لتبعية االقتصاد الوطٍت إ
فقد خلق البفاض أسعار البًتول آثارا بارزة على اعبانب االقتصادي يف اعبزائر و ،انعكاساتو على اقتصاد اعبزائري 

 : 1يبكن معرفة ذلك من خالل بعض اؼبؤشرات االقتصادية اليت تتمثل أنبها فيما يلي

  مليار دوالر ، و يعزي ذلك و يف جزء كبَت منو  02143اؼبيزان التجاري إذل ما قيمتو وصل عجز
ليسجل  0771مليار دوالر مقارنة بنسبة  02530للتدىور الكبَت إليرادات الصادرات السلعية بقيمة 

و قبد تدىور الصادرات تفسَته يف االلبفاض اؼبسجل يف قطاع  %67213التغطية نسبة  لمعد
:  دوالر للربميل مابُت سنيت 04210 إذل 0526باإلضافة إذل البفاض سعر البًتول من  احملروقات
على التوارل ، كما سانبت زيادة الواردات اؼبسجلة يف تدىور اؼبيزان التجاري حيث  0772و  0771

، و من مث يظهر عدم  0772و  0771مليار دوالر بُت سنيت  72143إذل  62566انتقلت من 
ردات للتخفيض الذي  مس العملة نظرا لطبيعتها ، و األمر نفسو ينطبق على الصادرات اليت استجابة الوا

 تسيطر عليها احملروقات.  

  مقدرة يف  %325مقابل  %222تقلص العجز الكلي للميزانية العامة بالنسبة للناتج احمللي اإلصبارل إذل
إذل  0771تج الداخلي اػبام عام من النا% 625برنامج اغبكومة ، كذلك انتقل عجز اػبزينة من 

 . 0772ام ع 222%

  3126، كما البفض مؤشر السيولة من % 02حيث كان مقدرا  %  0325مبو الكتلة النقدية نسبة 
، باإلضافة إذل سبكن اغبكومة من تقليص مديونيتها ذباه  0772عام  %2720إذل  0771عام  %

ن أوضاع اؼبيزانية ، فبا يدل على بداية االستقرار مليار دج نتيجة ربس 3123ز اؼبصريف حبوارل اعبها
 النقدي.

  إعادة جدولة الديون اػبارجية فبا كان لو أثر إهبايب على االقتصاد عموما و على حصيلة اإليرادات و
الصادرات من السلع و اػبدمات خصوصا ، حيث سجلت نسبة خدمة اؼبديونية اليت تلك اغبصيلة 

قبلها( ، ىذا ما يسمح بتمويل أفضل لالقتصاد ، و %7124ولة )بعد إعادة اعبد %2520نسبة 

                                                           
يف العلوم بوخرص عبد اغبفيظ ، مستقبل اإلصالحات االقتصادية يف الدول النامية يف ظل العوؼبة اؼبالية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم   1
 .401ص ، 4104/4105تصادية ، االق
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مليار دوالر ، الشيء الذي يبكن  222خصوصا غبصول اعبزائر على موارد من إعادة اعبدولة دبا بعادل 
مليار دوالر ، غَت أ قيمة اؼبديونية  2216من سبويل أفضل للعجز اؼبسجل يف ميزان اؼبدفوعات و البالغ 

من الناتج الداخلي اإلصبارل ال  %51مليار دوالر  ، أي ما يبثل  472264 بلغت يتاػبارجية  و ال
 تزال تشكل بذلك عبئا  ثقيال على االقتصاد.

 0226-6880تطور الميزان التجاري للجزائر للفترة :  ( 6.6) جدول رقمال

 الوحدة مليار دوالر أمريكي                                        
0772 0773 0774 0775 0776 0777 4111 4110 

 072171 042111 12141 02301 32471 2216 -12034 124 ميزان اؼبدفوعات

 07217 402431 042141 012641 012641 012052 012426 62677 الصادرات

 -7226 -7213 -6274 -6241 -6201 -7217 -0122 -70236 الواردات

 .413بطاىر علي ، سياسات التحرير و اإلصالح االقتصادي ، ص  اؼبصدر :

سجل الناتج معدل  0773، ففي عام  0775سجل الناتج الداخلي اػبام معدالت مرتفعة عدا سنة 
الفالحة و احملروقات غَت قطاعي ق و يعود ىذا للتحسن اؼبسجل يف يف العام الساب %-122بعدما كان  126%

جراء التدىور اؼبسجل يف القطاع  020مسجال نسبة  0775لبفاض عام االمسجل يف الناتج عاود  أن النمو
الزراعي و البفاض النمو يف قطاع البناء و األشغال العمومية إذل جانب مواصلة النتائج السلبية يف القطاع 

 الصناعي.

ن ناحية الكمية اؼبصدرة ذباوزت االرتفاع اؼبزدوج من ناحية الكميات اؼبنتجة و أسعار احملروقات ، فم
، أما من  0773ألف برميال سنة  545ألف برميل يوميا يف هناية التسعينات بعدما كانت ال تتجاوز  611

غ السعر اؼبتوسط للربميل لحيث ب 0775و  0774ناحية األسعار فقد عرفت انتعاشا واضحا خالل سنيت 
   سنتُت الالحقتُت.دوالر رغم الًتاجع النسيب خالل ال 0726و  4025

 



 اإلصالحات االقتصادية                       الفصل األول                                                  

 

 
6 

  المطلب الثاني : عجز في الميزان المدفوعات.

من صادراهتا ، و بالتارل % 71تعترب اعبزائر من الدول أحادية التصدير ، حيت سبثل احملروقات نسبة تفوق 
، حيث  خاصة فيما يتعلق بعدم استقرار أسعارىازبلق خصائص العرض و الطلب على ىذه اؼبنتجات مشكالت 

كانت أسعار احملروقات أكثر تعرضا لتقلبات األسعار كلما زاد احتمال تعرض ميزان اؼبدفوعات للعجز ، فبا كلما  
ذلك درات بدرجة عالية من االستقرار و يستوجب على الدولة تكوين احتياطات دولية أكرب فبا لو سبتعت الصا

 .1ؼبواجهة العجز احملتمل يف ميزان اؼبدفوعات
أسعار الصادرات على ظهور العجز يف ميزان اؼبدفوعات فحسب بل يبتد ذلك إذل ال تقف خطورة تقلبات 

على تعمار و عدة متغَتات اقتصادية ىامة كمستوى الدخل ، و مستوى التشغيل و االستهالك و االدخار و االس
الستَتاد يف ناىيك عن تأثَت ذلك عن طاقة الدولة على االستَتاد. إذا يتوقف قدرة الدولة على احصيلة الضرائب 

اؼبدى الطويل على قدرهتا على التصدير ، كما يؤثر تذبذب حصيلة الصادرات على ميزان اؼبدفوعات تأثَتا سلبيا 
، حيث يتنقل ىذا األثر من خالل أثر تذبذب حصيلة الصادرات على العمالت األجنبية اؼبتاحة للدولة ، و ذلك 

عوائدىا تؤثر على ميزان اؼبدفوعات ، فلما يفوق تيار خروج  باعتبار أن تيارات دخول و خروج رؤوس األموال و
األموال لالستثمار يف اػبارج يف فًتة ما ، تيار دخول عوائد االستثمار باػبارج تؤدي إذل زيادة حصيلة الصادرات 

ىذا عن إذل زيادة الواردات ، و ذلك استجابة للضرورة التنموية و إلشباع حاجيات االستهالك اؼبتزايد ، و يتم 
دبا أن الواردات دالة تابعة للدخل فإن ذلك اتج عن تزايد حصيلة الصادرات ، و طريق زيادة الدخل الوطٍت الن

يؤدي إذل زيادة الواردات ، أما االلبفاض يف حصيلة الصادرات الناتج عن تدىور األسعار الدولية فيؤدي إذل 
 حجم الصادرات و ىذا راجع  اؼبفاج  إذل ارتفاع البفاض أقل من البفاض حصيلة الصادرات الناتج البفاض يف

 .2اؼبيل اغبدي لالستَتاد ، و ىكذا فإن البفاض حصيلة الصادرات تؤدي إذل العجز يف ميزان اؼبدفوعات
 
 
 

 

                                                           
 .447صبيلة اعبوزي ، ميزان اؼبدفوعات اعبزائري يف ظل السعي النضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ، جامعة اعبزائر ، ص   1
 .64-60، ص  0756أزمة الديون اػبارجية ، رؤية من العادل الثالث ، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب ، القاىرة  رمزي زكي ،  2
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 0221 – 0222وضعية ميزان المدفوعات للفترة  ( 0.6)الجدول رقم 

 الوحدة مليار دوالر أمريكي                                                 
 0222 0226 0220 0222 0220 0222 0221 

 46273 40254 00204 6262 2215 5214 6271 رصيد العمليات الجارية

 44225 44260 02254 00202 425 7240 0421 الميزان التجاري

 32225 24216 14244 42225 06250 07217 40243 الصادرات

 31240 23237 10233 41277 06200 06231 40214 المحروقات

 -41246 -07235 -05273 -01214 -04210 -7226 -7214 الواردات
 -1254 0277 4224 0253 0215 1245 1257 دفع الفوائد

 -00244 -2256 -0265 -0215 -1250 -1265 -0214 رصيد حساب رأس المال
 1276 0220 4204 0243 024 1270 126 السحب

 -04265 -2216 -2213 -1211 -4274 -427 -4254 االهتالك
 35251 04272 7243 5225 1244 4207 5235 اإلجماليالرصيد 

 42247 31217 15251 46271 42271 42213 46241 أسعار النفط
-0751اؼبصدر : فزاري فريدة ، أثر اؼبديونية اػبارجية على ميزان اؼبدفوعات اعبزائري ، دراسة قياسية اقتصادية )

 .36( ، ص 4101)ديسمرب  12العدد  –( ، ؾبلة األحباث االقتصادية عبامعة سعد دحلب البليدة 4114

 : 1و يبكننا إرجاع عجز ميزان اؼبدفوعات إذل األسباب التالية

  احملروقات. جالبفاض عوائد الصادرات خار 

 .النزعة اغبمائية لصادرات الدول النامية و منها اعبزائر 

 .تدىور شروط التبادل التجاري يف غَت صاحل اعبزائر نتيجة البفاض الصادرات و ارتفاع الواردات 

 .البفاض قيمة الدوالر ضاعف من تكلفة الواردات 

 ن آثار على مستويات االحتياطي من العملة الصعبة ، خاصة تقلبات أسعار البًتول و ما خلفو م
  .خالل النصف الثاين للثمانيات

                                                           
 .077بوخرص عبد اغبفيظ ، مرجع سابق ، ، ص   1
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  تشهد حجم الديون اػبارجية ارتفاع ملحوظا خالل شبانينيات القرن اؼباضي و خاصة منذ سنة
،  مليار دوالر  44إذل  0767مليار دوالر ، لَتتفع هناية  4425، حيث بلغ حجم الديون اػبارجية  0764

بعد أن   0767سنة  % 5422كما سجلت نسبة خدمة الديون إذل الصادرات نسبة عالية ، حيث بلغت 
إذل  0763مليار دوالر سنة  01، حيث البفضت مداخيل الصادرات من  0764سنة  % 3726كانت 
احمللي ، و بلغت اؼبديونية اػبارجية مستويات خطَتة حيث وصلت نسبتها إذل الناتج  0767دوالر سنة  7231

، كما أدى ارتفاع اؼبديونية اػبارجية و البفاض عائدات الصادرات إذل تدين احتياطي  0767سنة  20264%
، و ىذا يعد أن كان احتياطي الصرف يقدر ب  0767مليون دوالر هناية  63726الصرف ، حيث وصل إذل 

 .0761مليار دوالر نسبة  125

 .6898 – 6890خالل الفترة تطور إجمالي المديونية في الجزائر  ( 2.6) الجدول رقم 

 

بوخرص عبد اغبفيظ ، مستقبل اإلصالحات االقتصادية يف الدول النامية يف ظل العوؼبة اؼبالية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  المصدر :
 .022، ص ، 4104/4105دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ، 

عاد األزمة اؼبديونية من خالل رصد بعض من اآلثار السلبية اؼبهمة اليت سبخضت عن النمو تتجلى أب
 .1االنفجاري للديون اؼبستحقة ، و ما واكب ذلك من تضخم اؼببالغ اؼبخصصة ػبدمة أعبائها

ون ، قد دفع إن أضعاف الطاقة الذاتية على االستَتاد بسبب زبصص مبالغ ضخمة لسداد أعباء الدي
ة إذل استنزاف اعبزء األكرب من احتياطاهتا من الذىب و العمالت األجنبية فبا جعلها من الدول اؼبدينبعدد 

                                                           
 .40، ص  4111ظبَتة إبراىيم أيوب ، صندوق النقد الدورل و قضية اإلصالح االقتصادي ، سينا للنشر القاىرة ، مصر ،   1

 4898 4899 4891 4891 4891 4891 السنوات
 44 43 4225 4425 0622 04 الدين الخارجي مليار دوالر 

الدين الخارجي إلى الناتج المحلي 
 %اإلجمالي 

4424 4622 1223 1427 1423 2024 

خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات 
% 

1522 1420 3726 3326 6127 5422 
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تتعرض ألخطار وخيمة و ذلك على اعتبار أن ىذه االحتياطات تعد دبثابة صمام أمن تلجأ إليو الدولة يف ظروف 
 الطوارئ مثل عجز طارئ و مؤقت يف ميزان اؼبدفوعات.  

االئتمانية لعدد من الدول اؼبدنية يف سداد الديون اؼبستحقة عليها األمر الذي دفع الدائنُت  تدىور اعبدارة
 للتحوط و التشدد يف شروط اإلقراض اعبديدة و بالتارل اؼبزيد من األعباء اؼبقًتنة بذلك.

ور على كبو ىن حصيلة صادراهتا قد أخذت يف التدإن قدرة الدولة اؼبدنية على سبويل واردهتا ذاتيا ، أي م
سريع ، حيث أصبحت أعباء خدمة الديون تستنزف نسبة مهمة من إصبارل صادرات السلع و اػبدمات خاصة 
يف ظل ارتفاع معدالت خدمة أعباء الديون إذل إصبارل اغبصيلة الصادرات للوفاء بأقساط تلك الديون و فوائدىا 

 ، األرجنتُت و فنزويال. يف بعض الدول عالية اؼبديونية مثل : الربازيل ، اؼبكسيك

اؼبطالبة بإعادة جدولة الديون اػبارجية من جانب الدول اؼبدنية خاصة يف ظل تعقد شروط االقًتاض 
لعجز يف ميزان اؼبدفوعات ، و ال اعبديدة ، و زيادة االختالالت االقتصادية الداخلية ، و كذلك استمرار تفاقم ا

أعباء مالية جديدة على كاىل الدولة النامية من ناحية ، و إذعاهنا  فى ما ينجم من إعادة اعبدولة من إضافةىب
 لقبول شروط صندوق النقد الدورل لربنامج اإلصالح االقتصادي بأسلوب اضطراري من ناحية السوق.

 المطلب الثالث : عجز في الميزانية العامة 

ح االقتصادي ، حيث تستهدف سبثل سياسة اإلصالح اؼبارل أحد احملاور الرئيسية ضمن برنامج اإلصال
السيطرة على عجز اؼبيزانية العامة للدولة و الذي يعاين منو االقتصاد اعبزائري ، و الذي كان يبول ىيئة أساسية 
عن طريق االقًتاض من اعبهاز اؼبصريف ، كما هباوز اؼبدخرات احمللية و كذلك االقًتاض من اػبارج فبا أدى إذل 

و ارتفاع معدالت خدمة الدين اػبارجي ، و كما انعكس على زيادة حدة التضخم ، و  تزايد اؼبديونية اػبارجية
 زيادة أعباء الدين الداخلي و اػبارجي ، و من مث البفاض معدالت التنمية االقتصادية.

ازبذت الدولة ؾبموعة من اإلجراءات الفعالة لزيادة اإليرادات العامة و ترشيد اإلنفاق العام مع األخذ يف 
اجية و زيادة النشاط االقتصادي االعتبار أن العالج اغبقيقي لعجز اؼبيزانية يكمن يف زيادة اإلنتاج و رفع اإلنت

 .1اإلنتاج الوطٍتو 

                                                           
 .070بطاىر علي ، سياسات التحرير و اإلصالح االقتصادي يف اعبزائر ، ؾبلة اقتصاديات مشال إفريقيا العدد األول ، ص   1
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جز أعلى نسبة لو سنة أخذ عجز اؼبيزانية العامة منحى تصاعديا منذ منتصف الثمانينات حيث بلغ الع
البفاض اإليرادات عجز إذل ارتفاع النفقات من جهة و ذا الو يرجع ى 4كما يوضحو اعبدول رقم % 0202ب 1899

 )خاصة اعبباية البًتولية( من جهة أخرى.

 1898 – 1894: تطورات رصيد الميزانية في الجزائر خالل  (401)الجدول رقم 

 4898 4899 4891 4891 4891 4891 السنوات

رصيد الميزانية العامة 
% 

⁺625 ⁺424 -0427 -0126 -4125 -620 

، أطروحة دكتوراه غَت منشورة ، كلية  0212-1898اإلصالح االقتصادي و ربديات التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر للفًتة قانة زكي ،  المصدر :
 .52، ص  0210،  3العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت ، جامعة اعبزائر 

   :1أما يف إطار تطور النفقات العمومية فيالحظ ما يلي 

من الناتج   %5538 حيث انتقلت النفقات منالبفاض نفقات التسيَت خالل فًتة اإلصالح اؽبيكلي 
و على أخذنا بعُت االعتبار  ، :;;3من الناتج الداخلي سنة  % 5337إذل  5;;3الداخلي اإلصبارل سنة 

 %3.37زبفيض العملة الوطنية و تأثَتىا على األسعار فإن االلبفاض الفعلي لنفقات التسيَت العمومية بقدر ب 
و من النفقات اليت مث تقليصها رواتب عمال الوظيف العمومي اليت  :;;3-5;;3خالل الفًتة اؼبمتدة بُت 

من اؼبيزانية خالل سنة  %64بعدما كانت سبثل  :;;3 سنة من ميزانية التسيَت يف %.6أصبحت سبثل 
، حبيث مث زبفيض التعيينات اعبديدة يف الوظائف اغبكومية كذلك مث زبفيض نفقات التحويالت اعبارية  5;;3

من اؼبيزانية  %.5، أصبحت بعد ذلك سبثل  5;;3من ميزانية التسيَت خالل سنة  %;5فبعدما كان سبثل 
حيث قامت اغبكومة بتخفيض الدعم تدرهبيا على كثر من السلع مثل القمح ، الفرينة ،  ، :;;3خالل سنة 

 الزيت ، السكر ... اخل. 
إذل  5;;3مليار دينار جزائري يف سنة  .3.338أما خبصوص نفقات التجهيز فقد انتقلت من مبلغ 

ت التجهيز حيث كانت سبثل قيمة فقد البفضت نفقا، لكن ب :;;3ينار جزائري يف سنة مليار د ;4333مبلغ 
 .:;;3من الناتج الداخلي اإلصبارل الناتج الداخلي يف سنة  %39:من ميزانية الدولة و  48%

                                                           
 .071، ص اؼبرجع السابقبطاىر علي ،   1
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أخذنا بعُت االعتبار زبفيض الدينار اعبزائري و تأثَته على األسعار فإن االلبفاض اغبقيقي لنفقات و إذا 
 .:;;3نة لنفقات التسيَت يف س %3.37مقابل  %38التجهيز يقدر ب 

يعترب عجز اؼبيزانية من العناصر الرئيسية يف برنامج التثبيت اؼبتبع من طرف الدولة و قد مث زبفيض العجز 
مليار دينار يف  8834إذل فائض قدره  5;;3مليار دينار جزائري يف سنة  38..3يف اؼبيزانية من عجز يقدر 

إذل  5;;3من الناتج الداخلي اإلصبارل يف سنة  %39:دبعٌت آخر ربول عجز اؼبيزانية و اؼبقدر ب  9;;3سنة 
 ، كما يشَت ذلك يف اعبدول التارل : 9;;3من الناتج الداخلي اإلصبارل يف سنة  %436فائض يف اؼبيزانية قدره 

 : تطور الرصيد اإلجمالي للخزينة )مليار دينار( : ( 3.5)جدول رقم ال
 0225 0222 5777 5776 5775 5774 5773 5772 5771 السنة 

الرصيد اإلجمالي 
 للخزينة

-3..38 -7836 4:36 963; 8834 -3.:33 -3837 5;:3: 393 

 .6;3، ص ديات مشال إفريقيا العدد األول بطاىر علي ، سياسات التحرير و اإلصالح االقتصادي يف اعبزائر ، ؾبلة اقتصا المصدر :

بسبب التدىور الكبَت يف أسعار ، حيث  :;;3يالحظ من اعبدول عودة العجز للميزانية خالل سنة 
، حيث  :;;3دوالر أمريكي سنة  7;343إذل  9;;3دوالر أمريكي سنة  369;3البفض سعر الربميل من 

مليار  33:.3فبا أحدث عجزا جديدا يف اؼبيزانية العمومية قدره  %:4اعبباية البًتولية دبعدل البفضت إيرادات 
 من الناتج اػبام اإلصبارل. %6أي حوارل  :;;3دينار جزائري سنة 

 المبحث الثاني : الهيئات المالية الدولية و ضرورة اإلصالح االقتصادي

 المطلب األول : دور الصندوق و البنك الدوليين في برامج اإلصالح

 الصندوق النقد الدولي :دور  - أ

بدأ دور الصندوق يتعاظم يف توجيو االقتصاد الوطٍت يف هناية الثمانينات خاصة بعد خطاب النوايا الذي  
الذي تعهد فيو حكومة  ;:;3أرسلو وزير اؼبالية اعبزائري للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدورل يف شهر مارس 

تصاد السوق فأكدت على اؼبضي يف عملية الالمركزية االقتصادية تدرجيا ، و اعبزائر على االلتزام بااللبراط يف اق
خلق البيئة اليت سبكن من ازباذ القرار على أساس اؼبسؤولية اؼبالية و الرحبية و االعتماد الكبَت على ميكانيزم 
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اإلصالح األسعار دبا يف ذلك سياسة سعر الصرف ، كما أكدت رسالة اغبكومة بأن العنصر األساسي يف 
 .1االقتصادي ىو توسيع دور القطاع اػباص

 دور البنك العالمي : - ب

صبا على قضايا صندوق النقد منا التنمية الذي كان فيو اىتمام لقد زبصص البنك العاؼبي يف قضاي 
بذلك ما نتيجة انفجار أزمة اؼبديونية مدع ، و لقد اذبو البنك إذل االىتمام بربنامج التكييف اؽبيكلي االستقرار

التزام تتمثل شرطية البنك العاؼبي يف  برنامج التثبيت اليت يقدمها الصندوق ، و ىذا ما أدى باؽبيئتُت بالتعاون و
جية و الدولة اؼبعنية تشكيلة واسعة من السياسات اؽبادفة إذل ترشيد استخدام اؼبوارد اؼبتاحة و توسيع الطاقة اإلنتا

 .2ربرير التجارة اػبارجية

اغبكومة اعبزائرية بتنفيذ برنامج التكيف و االستقرار يف االتفاقيات اؼبربمة مع صندوق النقد  و قد تعهدت
و االتفاقيات اؼبربمة مع البنك الدورل يف سبتمرب يف نفس السنة و على ضوء  ;:;3الدورل ألول مرة يف ماي 

ت ربرير التجارة اػبارجية و ذلك تدعم طرح الصندوق يف إعادة تكييف االقتصاد اعبزائري فكانت أوذل خطوا
اؼبدفوعات بإلغاء التخصص اؼبركزي للنقد األجنيب و إهناء احتكار الدولة للتجارة اػبارجية ، كما بدأت خطوات 
االعتماد على آليات العرض و الطلب يف ربديد أسعار الفائدة و أسعار الصرف ، و مث تقليص تشكيلة السلع 

 .اليت ربدد الدولة أسعارىا 

 لب الثاني : أهداف اإلصالح االقتصادي في الجزائرالمط

تغَتات يف منهج الدولة  إحداثاؽبادفة إذل عرف االقتصاد اعبزائري منذ االستقالل اإلصالحات 
خصم ر يف ، و كانت تثا الثقيل الذي تركتو فرنسا صادي ، و قد كان ذلك مرتبطا باالرثالسياسية و أدائها االقت

و كان اؽبدف األساسي ،ذلك إشكاالت تتعلق بتحديد األولويات و األىداف و مدى ربقق اإلصباع حوؽبا 
للسلطات اعبزائرية بعد االستقالل يتمثل يف تدعيم االستقالل السياسي و االبتعاد عن التبعية االقتصادية لفرنسا ، 

تاجي قوي فبلوك للدولة و تبٌت اػبيار اؼبوجو للتنمية فبا أدى إذل تعبئة ـبتلف مقدرات االقتصاد إلقامة جهاز إن
 االقتصادية باعتماد ؾبموعة من اؼبخططات التنموية.

                                                           
 .060، ص  مرجع سابقبطاىر علي ،   1
 مذكرة البحوث و الدراسات اإلنسانية ، العدد األول.صاحل صاغبي ، ماذا تعرف عن الصندوق النقد الدورل ، ؾبلة دراسات اقتصادية   2
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ة من البًتول منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين يف زيادة طموح و قد سانبت اإليرادات اؼبتأتي
.:;3-:8;3خالل الفًتة  % 67الدولة يف ربقيق قفزة نوعية بتخصصها ؼبعدالت استثمار ذباوزت 

، إال  1
أن تراجع أسعار النفط منذ منتصف الثمانينات جعل خيار احملافظة على القطاع العام أمرا صعبا لعدم قدرة اػبزينة 
العمومية على االستمرار يف سبويل مؤسسات مفلسة ، على ىذا األساس يبكن اقباز أىم األىداف إلصالحات 

 :  2ةط التاليااالقتصادية يف النق

حبيث تكون الزيادة يف معدالت النمو أكرب من الزيادة يف  االقتصادي،ربقيق معدالت عالية للنمو  -
 ؛معدل مبو السكاين لَتتفع معدل الدخل السنوي للفرد

عالج التشوىات اؼبوجودة يف االقتصاد الوطٍت ، و تقليل عجز اؼبوازنة العامة ، و فجوة اؼبوارد يهدف  -
 ؛الداخلي و اػبارجيإعادة التوازن 

يد فبالتارل زيادة قدرة البلد اؼبست الكفاءة يف استخدام موارد الصندوق و حسن األداء االقتصادي ، و -
 ة.اػبارجيعلى سداد مديونيو 

ذج يفرض أسلوب النمو الرأظبارل يف ضوء ىذه األىداف صيغت برامج اإلصالح االقتصادي كنمو 
النامية ، دبا يسهل السيطرة على متخذي القرار االقتصادي ، و يعزز  تعديل اؽبياكل االقتصادية يف الدولو 

التكامل و التبعية يف ظل نظام اقتصادي و ذباري عاؼبي ربكمو عالقات تبادل غَت متكافئة تتضمن انفتاح موسع 
 .3من جانب الدول النامية و ىيمنة شديدة من جانب الدول اؼبتقدمة

ة من عائدات البًتول ، لذلك نسبة كبَتة على اإليرادات اؼبتأتيتمد بو يالحظ أن االقتصاد اعبزائري يع
رىن تقلبات أسعار ىذه اؼبادة ، فارتفاع عائدات البًتول يف ميزانية الدولة وبفزىا على ربقيق قفزة نوعية فهو 

من ىذا ترتبط  لتحقيق التنمية ، أما البفاض ىذه العائدات فإنو يسبب صعوبة يف عملية سبويل التنمية و انطالقا

                                                           
ا ، أطروحة قري عبد اجمليد ، إمكانية تطبيق مبادئ منظمة التعاون و التنمية االقتصادية خبصوص حوكمة الشركات يف البالد العربية ، اعبزائر مبوذج  1

 .53، ص  4113دكتوراه ، جامعة اعبزائر 
، التواصل يف االقتصاد و اإلدارة و  4101إذل  0771، اإلصالحات و انعكاسات على اقتصاد اعبزائري خالل الفًتة اؼبمتدة من  جزيرة معيزي  2

 .51، ص  4102جوان  16القانون ، العدد 
 .50جزيرة معيزي ، مرجع سابق ، ص   3
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نسبة عائدات الدولة من البًتول ، و ؽبذا فإن عملية اإلصالح االقتصادي يف بعلمية اإلصالحات ارتباطا مباشرا 
 .1اعبزائر ستبقى رىن عائدات البًتول

 ر ئاإلصالح االقتصادي في الجزا مضمونالمطلب الثالث : 

ربقق النتائج اؼبرجوة منها  دل 3:;3االقتصادية العامة منذ ات إن سياسة اؼبادة اؽبيكلية اليت عرفتها اؼبؤسس
، فبا فسح اجملال لظهور إصالح مكمل و ىو ما يعرف باستقاللية اؼبؤسسة اليت تعد حلقة من حلقة اإلصالح 

 .2من خالل إعادة اؽبيكلية و استقاللية اؼبؤسسة االقتصادية

يبكن تعريفها على أهنا عملية تغيَت مدروسة للعالقات الرظبية بُت اؼبكونات التنظيمية ، و  أوال : إعادة الهيكلة :
يقصد بذلك ؾبموعة اإلسًتاتيجيات و اػبطط و الربامج و السياسات اليت تضعها اإلدارة لتخفيض التكاليف و 

راحل ربقيق ىذه األىداف و يف ربسُت كفاءة األداء ، و اعتبار زبفيض العمالة و إدارة العمالة الفائضة أحد م
الواقع األمر إعادة اؽبيكلة ليست مفهوما ؾبردا و لكن إسًتاتيجية هتدف إذل الرفع من الفعالية و الكفاءة 

 للمؤسسات االقتصادية من خالل النقاط التالية :

القطاع العام خاصة مع سوء  ققهاتسبب يف اػبسائر الدائمة اليت وبزبليص الدولة من الثقل اؼبارل اؼب -
 .اإلدارة و الفساد اؼبارل

إعادة التوازن للقطاعات القادرة على اإلستقرارية لتخفيض البطالة اؼبتزايدة و أما عن أسباب إنتاجها  -
ليت دل للمؤسسات االقتصادية إضافة إذل ارتفاع النفقات اإلمكانيات افيعود إذل غياب إسًتاتيجيات واضحة اؼبعادل 

 االقتصادية.فعا يف ربقيق اعبدوى هبد ن

 

 

 

 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت  4101 – 0774 اعبزائر ، خالل الفًتة عمار ميلودي ، أثر اإلصالحات االقتصادية على فعالية النظام الضرييب يف  1

 .44، ص  4101/4102يف االقتصاد ، جامعة باتنة ، 
 .41 – 44، ص  اؼبرجع نفسو  2
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 تكميلية 0227-0223محتويات ميزانية الدولة : (4-5 )جدول رقمال
 الوحدة : مليار دينار جزائري                                                                             

 0227 0226 0225 0224 0223 المكونات               السنوات

 .49853 .463;3 35..;3 3:5737 :3;393 إيرادات الميزانية 

 66:434 ;65443 535636 476536 43.733 النفقات

 .45853 .4.3:3 :38843 .36743 345438 تسيير 

 .3;473 ;45.63 38.:36 36;.3 9537: تجهيز

 -34;433 -;3:;45 -345633 -;9.93 -5:735 رصيد الميزانية
 -4438 -.573 -3534 -36: -733 المحلي اإلجمالي الناتج
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 مذكرة ، .4.3 – 4;;3 الفًتة خالل ، اعبزائر يف الضرييب النظام فعالية على االقتصادية اإلصالحات أثر ، ميلودي عمار المصدر :
 .45، ص  4.35/4.36 ، باتنة جامعة ، االقتصاد يف اؼباجستَت شهادة لنيل

 
ما قيمتو  7..4خالل اعبدول نرى أن إيرادات الدولة يف ارتفاع ملحوظ حيث بلغت عام  من
ليواصل ارتفاعو  يف السنوات التالية إذل  8..4مليار دينار يف  3:5737مليار دينار ، مث ارتفع إذل  :3;393

، أما النفقات فهي  و ىذا يعود أساسا إذل ارتفاع أسعار النفط ;..4مليار دينار عام  .49853أن وصل إذل 
مليار دينار ،  43.733ما قيمتو  7..4بدورىا تسجل ارتفاعا ملحوظا من سنة إذل أخرى ، حيث بلغت عام 

مليار دينار عام  434::6، لتواصل ارتفاعاهتا حىت بلغت  8..4مليار دينار عام  476536مث ارتفعت إذل 
مليار  5:735-ما قيمتو  7..4لسنوات ، بلغت عام ، و بالتارل حققت ميزانية الدولة عجزا يف ىذه ا ;..4

 .;..4مليار دينار عام  34;433-دينار ، ليبلغ 

 ثانيا : استقاللية المؤسسات االقتصادية العمومية 

ا من اؼببادرة يف إطار العمل على التجسيد الفعلي الالمركزية من خالل إعادة ىي منح اؼبؤسسات مزيد
ي هبعلها تأخذ فردية اؼببادرة و اإلدارة من أجل استغالل طاقتها الذاتية ، كما القانون األساسي للمؤسسة الذ
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تتيح االستقاللية إمكانية التعاقد حبرية وفق القانون التجاري ، ال سيما و أن اؼبؤسسة أخذت شكال آخر يف 
ؿبدودة( تعريفها فأصبحت حسب القانون اػباص شخصية معنوية )شركات اؼبسانبة و شركات ذات مسؤولية 

 .1مسؤولة عن نشاطها زبضع ؼببادئ الرحبية

، راجها من األزمة اليت تتخبط فيهاإن سياسة إعادة اؽبيكلة الصناعية اليت عرفتها اؼبؤسسة االقتصادية إلخ
بدأ ذبسيدىا منذ النصف الثاين من عقد الثمانينات إلهباد ىيكل جديد للمؤسسات القادرة على التأقلم مع البيئة 

، و أما عالية أحسن للجهاز االقتصاديو من األىداف األساسية الستقاللية اؼبؤسسات البحث عن ف اعبديدة
  : 2األىداف النوعية فيمكن حصرىا فيما يلي

 ؛إعادة االعتبار للمؤسسة الوطنية لتحقيق أىدافها -

 ؛منح اؼبؤسسة حق إدارة األعمال ينفسها غَت تنظيم العالقات االقتصادية -

 ؛ر لروح اؼببادرة و االبتكار و خلق نظام ربفيزي يتماشى مع أىداف اؼبؤسسةإعادة االعتبا -

هتدف عملية اػبوصصة إذل ربديد السوق و اؼببادرات الفردية و ترقية اؼبنافسة و الغاية منها تتمثل يف 
تصادي إصالح اؼبؤسسة و ربديثها مع اغبفاظ على مناصب العمل كليا أو جزئيا كوحدة أساسية يف النسيج االق

 .3الوطٍت

 : 4و قد كان التطبيق الفعلي لالستقاللية نتيجة أسباب يبكن ذكر منها ما يلي

 أسباب اقتصادية :  - أ

 تداخل مهام الدولة كسلطة سياسية و كقوة اقتصادية. -

 ـبتلف اؼبشاكل الناصبة عن إعادة اؽبيكلة و عجزىا عن التحكم يف اقتصاد الوطٍت. -

 األوامر ذباوزهتا األحداث اليت تتناقض على القانون االقتصادي.وجود ؾبموعة من القوانُت و  -

                                                           
 .42ميلودي عمار ، مرجع سابق ، ص   1
 .14ئر مطبعة حلب، ص هبلول ؿبمد بلقاسم حسن ، اعبزائر بُت األزمة السياسية و األزمة االقتصادية ، اعبزا  2
 4114، أطروحة دكتوراه غَت منشورة ،  4112  - 0771درواسي مسعود ، السياسة اؼبالية و دورىا يف ربقيق التوازن االقتصادي ، حالة اعبزائر   3

 .71، جامعة اعبزائر ، ص 
 .63، ص عمار ميلودي ، مرجع سابق  4
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اؼبرور من مبو اقتصادي موسع إذل مبو اقتصادي وبتاج إذل التكييف و ما يتبعو ىذا تدىور إنتاجية  -
 اؼبؤسسات.

 أسباب اجتماعية :  - ب

سلع قطاعات ارتفع الطلب على ال نظرا للتحسن اؼبلحوظ يف اؼبستوى اؼبعيشي للسكان يف عدة
، يف حُت يقي عرضها ثابتا فبا سبب ظاىرة الندرة ، و ؽبذا فاػبوصصة ؽبا آثار مباشرة سواء على اػبدمات و 

زبفيض ػبارجية أو رفع اإلنتاج الوطٍت و ميزانية الدولة بتوفَت سيولة ؼبواجهة تزايد الديون الداخلية للمؤسسات و ا
نسبة البطالة و إعادة طرق اإلدارة الصحيحة على اقتصاد الوطنية ، لكن تبقى عملية اػبوصصة اغبالية مثَتة 

 للجدل و النقاش و تعًتضها ؾبموعة من الصعوبات أنبها :

 ربرير التجارة و اؼبرور من اقتصاد ـبطط إذل اقتصاد السوق مبٍت على القواعد اغبرة. -

أهنا تؤدي يف الغالب إذل تسريح عدد كبَت من العمال يف اؼبؤسسات اليت سبت خوصصتها فبا يرفع من  -
 حدة البطالة و ماؽبا من انعكاسات على اعبانب االجتماعي.

صعوبة التقييم االقتصادي للمؤسسات يف ظل غياب أسواق مالية كفوءة فبا يفتح اجملال بالتالعب  -
 باغبال العام.

التحرير ساب التجاري يف اؼبدى اؼبتوسط و أن سياسة اغبكومة اػبارجية هتدف إذل ربسُت اغبيبكن القول 
 8..4مليار دوالر عام  .5الكامل للتجارة اػبارجية و السعي لتحقيق العبء للمديونية الذي بلغ أكثر من 

وضح يف بيان  ، و 7..4مليار دوالر أمريكي يف عام  3836حسب البنك العاؼبي ، بعدما كانت يف حدود 
اؼباضية من خالل السداد اؼبسبق ، ما ظبح بتخفيض للبنك أن اعبزائر قامت بإدارة ديوهنا اػبارجية يف السنوات 

 مليارات دوالر. 6ىذا الدين إذل مستويات جد متدنية عند حدود 

مكونات  و تعترب سياسة اؼبادة ىيكلة للمؤسسات االقتصادية و استقاللية اؼبؤسسات العمومية من أىم
برنامج اإلصالح االقتصادي ، حيث تسعى الدولة من خالل ىذين اؼبكونُت إذل ؿباولة ربقيق مبو اقتصادي من 

 .1خالل إصالح الربامج االقتصادية

 

                                                           
 .44عمار ميلودي ، مرجع سابق ، ص   1
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 الجزائر في االقتصادي اإلصالح  :الثالث المبحث

 االقتصادية االختالالت نتيجة اقتصادية بإصالحات القيام اذل النامية الدول من كغَتىا زائراعب عبأت

 يف البًتول أسعار أبرزىا البفاض من كان واليت اؼباضي، القرن شبانينيات يف منها عانت اليت واػبارجية الداخلية
 دوالر مليار7 اذل 1985 دوالر سنة مليار 13من الصادرات البفضت حيث ، 1986 سنة العاؼبية األسواق

 على كليا شبو اؼبعتمد لالقتصاد اعبزائري  اؼبالية اؽبشاشة 1986 لسنة البًتولية األزمة أظهرت 1986 .سنة

 من اعبزائري االقتصاد عاىن حيث التنموي   حتمية، اؼبشاريع يف األجنبية اؼبسانبة وأصبحت .البًتورل الريع

 والتضخم، البطالة معدالت يف وارتفاع العامة، اؼبيزانية  عجز يف وارتفاع االقتصادي، النمو معدل يف البفاض

 لتسديد األزمة السيولة توفَت عن العجز حد وصلت اػبارجية، اؼبديونية يف وارتفاع اؼبدفوعات، ميزان عجز وتفاقم

 .اػبارجي الدين أعباء

 سيرورة  برامج اإلصالح االقتصادي في الجزائر. :األول المطلب

 الدورل  بأربعة مراحل و ىي :مرت اإلصالحات االقتصادية اليت قامت بتنفيذىا مع صندوق النقد     

 (:5772ماي  12-5767ماي  15)   األولى المرحلة -أوال

 الدورل النقد صندوق مع االقتصادي للتثبيت برنامج أول بتنفيذ االستقالل منذ مرة ألول ئرااعبز  قامت
 31 مدتو 3191 ماي 13 يف (تامة سرية يف سبت مفاوضات بعد) االئتماين االستعداد اتفاق عليو أطلق
 يسمى ما إطار يف خاصة، سحب وحدة مليون 300 ب قيمتو تقدر قرض على دبوجبو ربصلت .ار هش

 الدول ؼبساعدة مجارب ال من النوع ىذا الدورل النقد صندوق ويعتمد .والطارئ التعويضي التمويل تسهيالت
 التوازنات باستعادة وذلك اؼبدفوعات، نزامي عجز ؼبعاعبة القصَت اؼبدى يف االقتصادي اراالستقر  ربقيق على

 احمللي، االستهالك حجم زبفيض إذل هتدف فهي . الكلي الطلب زبفيض طريق عن الكلية، االقتصادية
 .1احمللي اإلنتاج تعزيز اذباه يف السوق قوى ربريك على والعمل

                                                           
 االقتصادية العلوم كلية ، ره ادكتو  أطروحة ،1111-3111 للفًتة ئرااعبز  يف االقتصادي اإلصالح مجار ب على الدولة دور أثر ،خبتو سعيدي  1

 .333،ص111131ئرااعبز  جامعة التسيَت، وعلوم التجارية والعلوم
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 يلي ادب القيام الدعم تقدًن مقابل رزائاعب على يشًتط -التثبيت اتفاق- االتفاق ؿبتوى كان
1: 

 .الصرف سعر تعديل -
 .وتقيدا را حذ أكثر نقدية سياسة إتباع -
 .لألسعار اإلداري التنظيم لةزاإ -
 .العامة نيةيزااؼب يف العجز تقليص -

 2:اإلجراءات من دبجموعة القيام إذل  ئرااعبز  عمدت لالتفاق تنفيذا

 افريل 31( مؤرخ يف 31-11) والقرض النقد قانون صدور خالل من والبنكي اؼبارل اإلصالح*
 من التجارية  والبنوك اػبزينة عن -اإلصدار بنك -اؼبركزي البنك استقاللية إذل يهدف كان والذي1990
 مع األموال رؤوس حركة وربرير أخرى، جهة من العمومية واؼبؤسسات اػبزينة ؼبديونية اؼبارل التطهَت وعن جهة،
 (.اؼبباشر األجنيب االستثمار) وخدماتية إنتاجية راضألغ األموال رؤوس بدخول السماح أي اػبارج،

 عن التدرهبي التخلي بداية مع بعد، فيما لتحريرىا سبهيدا مرونة أكثر وجعلها األسعار نظام إصالح *
 باألسعار يتعلق 3191 جويلية 10 يف مؤرخ 31-91 قانون) مقننة ىار جوى يف لتزاما أهنا رغم دعمها،
 .(اغبرة واألسعار احملددة اؽبوامش وذات ،مسقفة ،مضمونة )اإلدارية األسعار بُت مبيز حيث

 من مبدئياوإعفائها  التنمية عملية يف ألنبيتها كارا إد واؼبتوسطة الصغَتة للمؤسسات القانوين اإلطار وضع  *
 .ئبراالض

 اؼبالية قانون وضع حيث اعبمركية، التعريفات جعةومرا اعببائي، الضغط زبفيض مع الضرييب النظام إصالح*
 تصحيح مت خاللو ومن والذي 3111 سنة من ابتداء طبق الذي الضرييب اإلصالح أسس 1991 لسنة
 التجارة وربرير داًت االس قيود وتبسيط اعبمركية، الرسوم وبعض العامة اػبدمات على الرسوم من كبَت عدد

 .اػبارجية

                                                           
 .333ص ، 1996 ئر،از اعب ىومة، دار الدورل، النقد لصندوق الكاشفة اؼبرآة اؽبادي، خالدي 1
 046سعيدي خبتو،مرجع سابق،ص 2
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 ناميز  عجز راواستمر  دوالر مليون .94 إذل .;;3 سنة الصعبة العملة من االحتياطي تدىور اراستمر  لكن
 برنامج يف ةالرئيسي البنود أحد تطبيق إذل ئراز باعب دفع دوالر، مليون .3- :ب نفسها للسنة اؼبدفوعات
 بُت أشهر1 خالل الدينار قيمة عرفت لذلك تبعا .الوطنية العملة زبفيض عملية وىو الدورل، النقد صندوق
 سعر رظبيا،لينتقل عنها السلطات تعلن أن دون ، % .9 قدره زبفيضا ، 3;;3 ومارس .;;3 هناية
 .1دج9.39إذل 3.3698 من الدوالر صرف

 ( 5770مارس  12-5775جوان  1)   الثانية المرحلة -ثانيا

 أشهر، 31 ومدتو 1991 جوان يف االئتماين االستعداد اتفاق على الدورل النقد صندوق مع ئراز اعب أمضت
 وحدة مليون ..5 تقدًن االتفاق ىذا دبوجب ومت اإلصالحات، تعميق أجل من األول، لالتفاق تكملة
 : خاصة سحب حقوق وحدة مليون 94 دببلغ شروبة كل ئحاشر  أربعة إذل مقسمة خاصة، سحب حقوق

 3;;3 جوان يف األوذل الشروبة 

 3;;3 سبتمرب يف الثانية الشروبة 

 3;;3 ديسمرب يف الثالثة الشروبة 

 4;;3 مارس يف بعةاالر  الشروبة 

 النقد صندوق مع اؼبربمة االتفاقية حملتوى آنذاك اغبكومة ماًت اح لعدم سحبها يتم دل ،اربعةلا الشروبة أن غَت
 .2الدورل

 :3حول االتفاق ىذا أىداف رتو وسبح

 .الصرف وأسعار االستهالك الواسعة اؼبواد أسعار ربرير مواصلة -
 .للتحويل قابليتها إذل الوصول أجل من العملة قيمة زبفيض مواصلة -
 .اػبارجية التجارة ربرير -

                                                           
   414بوخرص عبد اغبفيظ،مرجع سابق،ص1

 411،صاؼبرجع نفسو 2
 .411-414،ص صاؼبرجع نفسو 3
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 نفقات وزبفيض العمومية للمؤسسات اؼبارل التطهَت لتمويل نيةااؼبيز  يف فائض ربقيق ضرورة -

 سنة % 31 إذل النقدية الكتلة مبو معدل وتثبيت التضخم يف التحكم .والتجهيز التوظيف
1991. 

 .احملروقات غَت من تار دالصا تنويع -

 ئرااعبز    فضلت و الطرفُت، بُت كلية اؼبفاوضات توقف إذل أدت االتفاق بنود تنفيذ عدم إن   
 الصرف سعر باألسعار، يتعلق فيما اؼبرونة و التساىل من نوع إدخال طلب و الدورل النقد صندوق جعةامر 

 الرسالة لبنود التخفيف من نوع على(3113 سبتمرب11 ) اعبديدة النية رسالة وتوجت العملة، وعرض
 لكن الطاقوية، اؼبنتجات و األساسية اؼبواد بعض أسعار وزيادة العملة زبفيض الصندوق طااشًت  مع األوذل
 يف األجنبية التجارية البنوك تدخل دبوجبها اليت والدعم اؼبوافقة رسالة تعليق إذل أدى الشروط ىذه تنفيذ تأخر

 .ريزائاعب الشعيب القرض مع اؼبديونية من جزء سبويل إعادة حول مفاوضة

  على ووافقجزائر لل الدائنة التجارية البنوك إذل اؼبوافقة رسالة الصندوق أرسل اػبالف، تسوية وبعد
 ىيكلة إلعادة الدورل البنك من دوالر مليون 101 ب قرض بتحرير ظبح ما وىو اعبديدة، النية حسن رسالة
 االقتصادية التدابَت الدورل النقد صندوق شرطية وفق ئراز اعب ازبذت  1991 جوان هناية اإلنتاجي اعبهاز
1التالية

: 

 إنشاء مت حيث اؼبركزي للبنك اؼبالية واالستقاللية واعبمركي، الضرييب النظام فيها دبا اؼبالية اؼبنظومة إصالح*
 إعادة نسبة ارتفاع ،20 %تتجاوز ال حدود يف واؼبدينة الدائنة الفائدة أسعار ربرير اؼبنقولة، للقيم سوق
 11.5 % مث ؛ 1991 سنة % 10.5 إذل (3191ةسن عرفتو الذي اؼبستوى وىو) 7 % من اػبصم
 . 1992 سنة

 لكل دينار 9 من بالدينار الدوالر صرف سعر انتقل حيث ، 100% بنسبة الصرف سعر قيمة زبفيض*

 . 1991 سنة دوالر لكل دينار 18.5 إذل 1990 سنة دوالر

                                                           
 .044سعيدي خبتو،مرجع سابق،ص 1
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 د اًت اس من اػبارجية التجارة يف التدخل شروط ربدد اليت سيمار اؼب بعض بإصدار اػبارجية، التجارة ربرير*
 . وتصدير

 أكتوبر10 يف اؼبؤرخ31-11 رقم التشريعي اؼبرسوم إصدار مت فقد واحمللي، األجنيب االستثمار تشجيع*
 .باالستثمار خاصة جديدة تنظيمات تضمن والذي باالستثمار واؼبتعلق 1993

 حيث االستهالك، الواسعة السلع دعم عملية وضبط الدولة تدخل من واغبد واػبدمات السلع أسعار ربرير*
 الوسيطية، اؼبواد الغذائية، اؼبواد ) االقتصادي النشاط فروع بكل اػباصة األسعار من 75 % من أكثر حرر
 الطاقوية واؼبنتجات النقل كأسعار ؿبسوسا، ارتفاعا األساسية السلع بعض أسعار فعرفت ،( الكمالية اؼبواد
 الدعم رفع مت حيث لألسعار، الكلي شبو التحرير3111 جوان هناية مع ذلك ومت عنها، الدعم رفع نتيجة
 . أساسية منتجات أربع إال العملية ؽبذه ىبضع يبقى ودل أساسيا، منتوجا 18 عن

1نذكر السابقُت االتفاقُت عن اؼبًتتبة النتائج أىم ومن        
: 

 يف البًتول   أسعار ارتفاع :لسببُت يرجع وىذا( 13-99)  بُت ما %31 بنسبة العامة داتار ياإل زيادة *
 (3113يف  الرظبي التخفيض مث الدينار انزالق()ئريااعبز  الدينار قيمة والبفاض(اػبليج حرب)الدولية السوق
 .الصعبة العملة على الطلب تقليص إذل أدى ما وىو ، % 01 تفوق بنسبة

 سنة أضعاف طبسة من اؼبوازي السوق يف الدينار صرف سعر جعاتر  إذل أخرى جهة من ءجرااإل ىذا وأدى
 .1991 سنة ضعفُت من أقل إذل 3199

 حدود يف كان بعدما 3111 سنة %1329 مث 1991 سنة % 1129 إذل التضخم معدل ارتفاع*

 الشركاء أىم مع مقارنة جدا مرتفع مستوى وىو السابقة سنوات اػبمس خالل اؼبتوسط يف 3121%
 .ئرزاللج التجاريُت

                                                           
 412بوخرص عبد اغبفيظ،مرجع سابق،ص 1
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 سنة % 1323إذل3199 سنة اػبام الداخلي الناتج من % 10201 من نيةااؼبيز  داتار يإ ارتفعت* 

 ـب نيةااؼبيز  يف فائض سجل سنوات أربعة ؼبدة عجز بعد انو ويالحظ نقاط، 10 ب تطور أي ،3113
 اػبزينة يف فائض سجل كما التوارل، على(13-11) لسنيت اػبام الداخلي الناتج من %323 و % 121
 فقد النفقات جانب من أما .الفًتة لنفس اػبام الداخلي الناتج من %32.1و  % 12.0 حدود يف

 اػبزينة نفقات البفضت العمومية،حيث اؼبؤسسات وسبويل التجهيز تنفقا أو اعبارية النفقات سواء تقلصت،
 نتيجة وىذا ،(11-91)بُت نقطة 13 وب( 11-99) بُت اػبام الداخلي الناتج من نقطة 33 ب

 اليت (وقروض تسبيقات)اؼبباشر وغَت (التجهيز نيةاميز ) اؼبباشر االستثمار ونفقات اعبارية النفقات البفاض
 سنة 19  %إذل (اإلصبارل من%01)3190 سنة اػبام الداخلي الناتج من% 1921 من انتقلت
 .1991 سنة فقط 3199

 ،1991 سنة %01  إذل .319 سنة % 91209 من (PIB/2M )النقدية السيولة معامل عراجت *
 .التداول يف النقدية الكتلة من الفائض امتصاص أي

 (5773 مارس 5772 أفريل) الثالثة المرحلة- ثالثا

 الوضع تأزم يف داز  وما . صعبة اقتصادية أوضاعا 1993 و 1992 عامي بُت اؼبمتدة الفًتة شهدت
 إذل1992 سنة دوالر 20 من الربميل سعر ألبفض حيث النفط، أسعار يف اؼبلحوظ االلبفاض

 1993. ديسمرب يف دوالر33231

 يلي فيما اؼبدعم الربنامج اتفاقية مبراإ قبل ئريااعبز  االقتصاد عاشها اليت الصعبة الوضعية حقيقة على للوقوف 
 :1االقتصادية تااؼبؤشر  بعض

 النمو معدل وبلغ، 3111سنة هناية يف %121قدره سالبا معدال االقتصادي النمو معدل سجل -

 .ركود حالة يف ئريااعبز  االقتصاد أن أي 0.4 % حوارل(11-99) للفًتة اؼبتوسط يف االقتصادي

                                                           
 .444بطاىر علي،مرجع سابق،ص 1
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 عن ناصبةمليار 1299 منها دوالر مليار31233قيمة 3111 سنة يف ئرااعبز  تراصاد حجم بلغ -

 حُت يف .الواحد للربميل دوالر3.29 سعر عند تار دالصا إصبارل من %10 نسبة يبثل ما وىو احملروقات،
 بذلك مسجلة الواردات إصبارل من %10 الغذائية اؼبواد فاتورة وسبثل .دوالر مليار 211. الواردات بلغت
 .دوالر مليار1231 قدره التجاري ناز ياؼب يف فائضا

ديون  %1.21و نسبت ما منها دوالر مليار .102قدره  ما 3111 هناية يف اػبارجية الديون ؾبموع بلغ  -

 قيمة /الدين خدمات مبلغ) الدين خدمات أما .األجل قصَتة ديون %.12و األجل، وطويلة متوسطة
 بُت وحاتًت  واليت هبا اؼبسموح اؼبعيارية النسبة عن جدا مرتفعة نسبة وىي %9121إذل وصلت(تار دالصا
 . %11 و 10%

 قدر السكاين لنمو مرتفع معدل ظل يف (عاطل مليون 320)العاملة القوة من %10 بطالة معدل سجل -

 .سنويا % 1 من بأكثر

 3901 حوارل إذل ليصل 1990 سنة دوالر 1013 من البفض حيث الفرد دخل متوسط البفاض -

 يف رااالستقر  رغم وىذا ، 3111 سنة % 023ب الفردي االستهالك البفاض إذل أدى الذي األمر دوالر،
-1120 بُت ما 3111 -3113الفًتة خالل الصرف سعر ارر تقواس واػبدمات السلع أسعار

 .دوالر/دج1121

 االعتمادات وضعف اعبفاف بسبب 3111 سنة %3 دبعدل رعي ا الز القطاع إنتاج يف البفاض  -

 .اؼبالية

 يبتد 3113 أفريل يف الصندوق مع جديدا اتفاقا ئرزااعب عقدت اؼبواتية غَت الظروف ىذه ظل يف  
 اػباصة السحب حقوق مليون 30.21بقيمة قرض على دبوجبو ربصلت 3110 مارس هناية غاية إذل

DTS ، أمريكي دوالر مليار يعادل ما أي. 
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 :1يلي ما ليحققها اإلنفاق ىذا جاء اليت األىداف أىم بُت من       

 الدولة بو تقوم الذي الدور ذبديد إعادة. 
 الواحد األمريكي الدوالر صرف سعر ليصل %.3123بنسبة وذلك ئريااعبز  الدينار قيمة زبفيض 

 .دج 10 إذل
 الكلية اؼبالية التوازنات عن البحث. 
 3113) سنة خالل وذلك  %0و %1 بُت اػبام الداخلي للناتج معدل ربقيق على العمل-

3110) 
 اؼبوارد استخدام طريق عن الفالحية واإلنتاجية الشغل بتكثيف وذلك البطالة حدة من التخفيف 

 .اؼبسقية اؼبساحات وتوسيع عةراللز  القابلة اؼبساحات عةار ز و  البشرية
 .تنوع الصادرات خارج احملروقات 
 .تقليص اإلعفاءات من الرسوم على القيمة اؼبضافة و كذلك اغبقوق اعبمركية 

 اؼبفروضة ءاتالإلجر  الصارم التطبيق إذل عمدت حيث الصندوق، إلرضاء السلطات سعت كما

 إصدار مت 3110 جانفي ففي السوق، اقتصاد كبو التحول إذل تدفع ونصوص ءاتابإجر  ذلك واصطحاب

اغبرة  اؼبنافسة لتنظيم يهدف الذي باؼبنافسة واؼبتعلق 3110 جانفي 10 يف اؼبؤرخ10/10 رقم األمر
 تنافس يف يساىم أن شأنو من ما ىو السوق يف حرية واضفاء التجارية اؼبمارسات شفافية إذل دفعا وترقيتها

 .السوق تضبطها األسعار وهبعل اؼبنتجات من وبسن الذي األمر اؼبؤسسات،

 : 2يلي فيما االتفاق ىذا آثار تلخيص ويبكن         

 الربنامج حسب 3 % ينتظر كان ، 0.4 % بلغ مبو معدل اغبقيقي احمللي الناتج سجل . 
 40%معدل متوقعا كان بينما 29 % حدود يف تضخم معدل تسجيل . 

                                                           
 414-412قدي عبد اجمليد،مرجع سابق،ص ص  1
 .417ص مرجع سابق،عبد اغبفيظ، بوخرص 2
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 منو كبَت جزء ويف ذلك ويعزي دوالر؛ مليار 32110 قيمتو ما إذل التجاري نااؼبيز  عجز وصل 

 3111 بسنة مقارنة دوالر مليار 32.03 بقيمة السلعية تاالصادر  داتار يإل الكبَت للتدىور
 يف اؼبسجل االلبفاض يف تفسَته تار دالصا تدىور وهبد %91210نسبة التغطية معدل ليسجل
 بُت ما للربميل دوالر 30213إذل3.29 من البًتول سعر البفاض إذل باإلضافة احملروقات قطاع

 ناز ياؼب تدىور يف اؼبسجلة الواردات زيادة سانبت كما التوارل على 3113 و 3111 سنيت
 ومن 3113 و 3111 سنيت بُت دوالر مليار 12100 إذل92.99 من انتقلت حُت التجاري

 على ينطبق نفسو واألمر لطبيعتها، انظر  العملة مس الذي للتخفيض الواردات استجابة عدم يظهر مث

 ذ.احملروقات عليها تسطَت اليت تاالصادر 
 13210نسبة فسجل 3111 سنة من أعلى مستوى البطالة معدل عرف .% 

 (5776ماي -5773)ماي  : الرابعة المرحلة -بعاار 

 وق، الصن رضا نالت واليت عليها احملصل النتائج ضوء وعلى االقتصادي، رااالستقر  برنامج انتهاء بعد     
 مرابإب اؼبفاوضات دبواصلة ظبح ما وىو اػبارجية، التجارة وربرير والنقدية، اؼبالية بالسياسة تعلق فيما خاصة
 برنامج إطار يف الدورل النقد صندوق مع 3110 ماي يف اؼبوسعة التمويلية التسهيالت نوع من اتفاق
 إعادة طلب إذل باإلضافة ، ( 3119 ماي إذل 3110 ماي)سنوات 11 ؼبدة وىذا اؽبيكلي، التعديل
 .العمومية للديون ثانية جدولة

 وحدة مليون 1.169 قدره مارل مبلغ على اغبصول مت الدورل، النقد صندوق مع اؼبربم االتفاق دبقتضى     
 يف ئرزااعب وقامت الصندوق يف ئراز اعب حصة من %31.21 يعادل ما أي ، DTS خاصة سحب حقوق
 13 و3110 جوان 01 بُت السداد اؼبستحقة الديون جدولة إلعادة إضايف اتفاق بعقد 3110 جويلية
 بُت ما  السداد اؼبستحقة الفوائد إذل باإلضافة دوالر، مليار 30 من أكثر مست اليت ، 3119 ماي

 .1996 ماي 13 و 3110 جوان13
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 :1كالتارل كانت الربنامج ؽبذا اؼبسطرة األىداف فإن الدورل النقد صندوق وحسب 

 احملروقات قطاع خارج اإلصبارل الداخلي الناتج من %0 بقيمة سنوي متوسط مبو ربقيق. 
 3121إذل التضخم زبفيض%. 
 3113 سنة %129مقابل %321 إذل نيةااؼبيز  عجز من التخفيض. 
 اػبارجية للتجارة التدرهبي التحرير . 
 1996 هنابة قبل وىذا األسعار على اؼبفروضة للقيود الكلي اإللغاء.  
 للخوصصة تشريعي إطار وضع . 
 3110 سنة من ابتداء % 01 إذل % 30 بُت اػبارجي الدين خدمة ابقاء 
 من ابتداء وىذا الواردات من أشهر 1 يعادل ما إذل الوصول ىو اؽبدف الصرف الحتياطات بالنسبة 

 ..311 سنة
 اإلنتاجي القطاع وتشجيع شغل، مناصب وخلق تار ااالستثم لتمويل الوطٍت االدخار تنمية. 
 ذاهتا التعديل عملية من ار ر تض األكثر الفئات ودعم العامة، النفقات مبو يف التحكم. 

 :أنبها النتائج من العديد ربقيق الربنامج ىذا تطبيق أدى لقد

 الناتج سجل 3110 عام ففي ، .311 سنة عدا مرتفعة معدالت اػبام الداخلي الناتج سجل -
 - الفالحة القطاعي يف اؼبسجل للتحسن ىذا ويعود السابق العام يف%123-كان  بعدما% 129معدل

 ءراج 1.1 %نسبة مسجال .311 عام االلبفاض عاود الناتج يف اؼبسجل النمو أن غَت .واحملروقات
 مواصلة جانب إذل العمومية واألشغال البناء قطاع يف النمو والبفاض عيار ز ال القطاع يف اؼبسجل التدىور

 .2الصناعي القطاع يف السلبية النتائج

                                                           
 011سعيدي خبنو،مرجع سابق،ص 1
 407بطاىر علي،مرجع سابق،ص 2
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 اؼبالحظات بإبداء تسمح النتائج ىذه ضوئها يف ربققت اليت والشروط للعوامل اؼبعمقة اؼبالحظة أن إال
 .1التالية

 مساعدات من ذلك صاحب وما اػبارجية الديون جدولة إعادة بسبب اػبارجية اؼبديونية ضغط البفاض1.
 قدرت حيث اػبواص؛ أو الرظبيُت الدائنُت أو الدورل النقد صندوق من سواء اؼبعتمد الربنامج إلقباح خارجية
 الدورل النقد لصندوق خاصة سةار حسب د 3113-.311  الفًتة خالل ئرااعبز  منها استفادت اليت اؼببالغ
 121، 3120:  يلي كما وموزعة ذاهتا اعبدولة إعادة عن ناتج منها األكرب القسط دوالر، مليار 11 حبوارل

  .الًتتيب على.311، و 3110، 3110، 3113مليار دوالر خالل السنوات  .32،و 021،

 911 ذباوزت اؼبصدرة الكمية ناحية فمن احملروقات، وأسعار اؼبنتجة الكميات ناحية من اؼبزدوج االرتفاع .1
 ناحية من أما 3110 سنة برميل ألف .0. تتجاوز ال كانت بعدما التسعينات هناية يف يوميا برميل ألف

 للربميل اؼبتوسط السعر حيث بلغ  .311-3110 سنيت خالل واضحا انتعاشا عرفت فقد األسعار

 .الالحقتُت السنتُت خالل النسيب جعاالًت  رغم دوالر3129 و.132

 القطاع على اإلهبايب األثر لو كان الذي األمر وبعدىا الربنامج فًتة خالل اؼبساعدة اؼبناخية الظروف .1
 سنة%1321 إذل 3113 سنة % 30 من اؼبثال سبيل على القطاع مسانبة ارتفعت حيث عي،ار ز ال

1996. 

 يف الكبَت االلبفاض اذل ذلك ويعود ؛ .311 إذل 3110 سنة من اهبابية نتائج نيةااؼبيز  رصيد سجل -
 سبثل) البًتولية اعبباية جعاتر  إذل أدى 3119 سنة خالل البًتورل السوق تدىور أن غَت التجهيز، مصاريف

 من % 39 من أكثر سبثل بقت لكنها التدىور ىذا ورغم نية،ااؼبيز  داتاإير  ؾبموع من العادة يف % 01
 الداخلي الناتج من %121 ـب سالبا رصيدا سجل الذي نيةاز ياؼب رصيد على انعكس فبا (اجملموع ذلك

 .%.0عن.ديزي دبا 1998 إذل 1997 من تدىورت نيةاز ياؼب أن يعٍت وىوما .االصبارل

                                                           
 وعلوم االقتصادية العلوم كلية ،  هار و دكت أطروحة مقارنة، ربليلية سةدرا ئرااعبز  يف االقتصادية واالصالحات اػبارجية اؼبديونية الباقي عبد روابح 1

 111ص ، 1110 ئر،از اعب ، باتنة ػبضر اغباج جامعة التسيَت،
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 عام وصل إذ منخفضة مستويات سجل فقد صباحو وكبح التضخم يف ربكما اؼبرحلة تلك عرفت كما -
 .الربنامج إليو يسعى كان الذي للهدف ربقيقا وىذا 3119 سنة %0 و %.02 إذل .311

 سبب يعود % 11 حدود يف اؼبدة ىذه طول على مستقرة وبقائها قياسية، أرقاما البطالة معدالت شهدت-
 :1انب عاملُت إذل اؼبعدالت ىذه ارتفاع

 اؼبتوسط يف ذباوز حيث التسعينات قبل ما فًتة يف ئرزااعب عرفتها اليت يفراالديبوغ النمو معدالت ارتفاع 1.
 29. إذل مليون0290 من انتقلت اليت العاملة القوة حجم وتسارع يداتز  إذل أدى ما وىو سنويا،  129%
 .التوارل على 3119 و 1996 و 1990 لسنوات مليون9210 يقارب ما مث مليون،

 إذ واػبوصصة، التطهَت عملية أو منها بعض وغلق حلها خالل من اؼبؤسسات مست اليت اإلصالحات .1
 90 و عمومية، مؤسسة 109 و ؿبلية، مؤسسة 011 منها ، .311 سنة هناية مع 190 عددىا بلغ

 و مسرح، عامل 131101 منهم عمل، منصب ألف 011 من أكثر فقدان إذل أدى فبا خاصة، مؤسسة
 تعويض من مستفيد 01.11 و اؼبسبق، التقاعد على أحيل عامل 31013 و تقنية، بطالة 311931

 .الطوعية اؼبغادرة إطار يف

 يف االلبفاض عاود 3110 سنة عن دوالر مليار يقارب دبا 1996 يف ارتفع وبعدما اؼبديونية رصيد إن -
 قيمة أن خصوصا .اكثَت  مرتفعا يبقى ذلك أن إال دوالر، مليار1120 حوارل اؼبديونية وسجلت 3119

 . النفط، أسعار تدىور نتيجة 3119 و .311 بُت دوالر مليار 1 عن يزيد دبا جعترات تار دالصا
 وىذا 1997 عام %1121 واػبدمات السلع من تاالصادر  ؾبموع إذل اؼبديونية خدمات نسبة ووصلت

 سبثل كانت اعبدولة إعادة   قبل( اؼبديونية خدماتء عب بتخفيض ظبح الذي الديون جدولة إلعادة جعار 
 الداخلي الناتج إذل اؼبديونية معدل أما ، 3119 عام  %3.20 إذل ارتفع ما سرعان لكنو(،  1129%

                                                           
 ،راه دكتو أطروحة وقياسية، ربليلية سةراد : العربية بالدول مقارنة ئراز اعب يف الدخل توزيع عدالة على االقتصادي النمو أثر أضبد، سيدي كبداين 1

 113-111ص  ص ، 1131 ئر،از اعب – تلمسان -بلقايد بكر أيب جامعة والتسيَت، التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية
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 فًتة هناية يف % 0329 إذل (االصالح فًتة خالل نسبة أعلى وىي) %023. من البفض كان وان اػبام
 .1اجد مرتفع مستوى يف يبقى أنو إال االتفاق

 3119 سنة البفض لكنو دوالر مليار 3230اذل .311 سنة وصل التجاري ناز ياؼب يف فائض تسجيل -
 عن الناتج تاالصادر  حجم يف اغباد االلبفاض بسبب دوالر مليار.321 اذل ليصل %121. بنسبة

 جهة، من الواردات تذبذب ىو التجاري ناز ياؼب يف فائض تسجيل أسباب أىم ولعل .البًتول أسعار البفاض
 منها احملروقات خصوصا تراالصاد ارتفاع ثانية جهة ومن والوسيط، العائلي االستهالكي الطلب جعاتر  بفعل
 التعديل برنامج لنجاح اؼبتوقع اؼبرجعي السعر وقف ما إذل النفط سعر ارتفاع بفعل  ( %10 ب تقدر بنسبة)

 بلغ إذ ، 1996 و 3110 لسنيت الواحد للربميل دوالر 30230 و30230 ب قدر والذي اؽبيكلي
 سنة الصرف احتياطي البفض كما .التوارل على السنتُت لتلك دوالر.132 و3.209 البًتول سعر متوسط
 مليار 9 إذل 3110 سنة دوالر مليار123 من ارتفاعا عرف ان بعد دوالر مليار12.9 ليصبح 3119
 .2داَت تاالس من أشهر تسعة يعادل ما وىو ، .311 هناية يف دوالر

 نتيجة الواسع االستهالك ذات اؼبواد أسعار يف زيادة من عنو اقبر وما اؽبيكلي التعديل برنامج تطبيق أدى -
 منتصف يف % 11 إذل 3199 سنة % 9 من ءراالفق نسبة وارتفعت الفقر، دائرة توسيع اذل التجارة ربرير

 . التسعينيات هناية يف % 11 وحوارل التسعينيات

 المطلب الثاني:االنعكاسات االقتصادية لبرامج االصالح االقتصادي في الجزائر  

-1111(تعكس مسار تطور بعض اؼبؤشرات االقتصادية يف اعبزائر خالل الفًتة) . -3ان بيانات اعبدول ) 

1133.)

                                                           
 .447بطاىر علي،مرجع سابق،ص 1
 413كبداين سيدس اضبد،مرجع سابق،ص 2
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 (0212-0222الكلية  في الجزائر خالل الفترة ) ( : بعض المؤشرات 7 -1الجدول رقم ) 

 0212 0212 0210 0211 0212 0222 0222 0227 0222 0222 0222 0222 0220 0221 0222 السنوات
معدل نمو الناتج 

 المحلي االجمالي
2.2 2.2 2.2 7.0 2.2 2.2 1.7 2.2 0.2 1.2 2.2 0.2 2.2 0.7 2.7 

 0.21 2.02 2.22 2.20 2.22 2.72 2.22 2.20 0.22 1.22 2.22 0.22 1.21 2.00 2.22 معدل التضخم
 مقابل الدينار سعر

 الدوالر
.021300 ..21013 .120903 ..21.09 .121001 .12101. .120303 0121000 0320919 .1203.1 .321119 .1211.1 ..20101 .1210.3 9120.11 

ميزان اغبساب اعباري 
 من اصبارل الناتج احمللي

3021 3129 .2. 3121 3123 1120 132. 1129 1121 121 .20 921 021 120 -320 

 31201 1293 312.1 31 1210 31230 33211 31291 31211 30211 .3.2.1 112.1 10291 1.211 ..112 معدل البطالة
االستثمار االجنيب 

 اؼبباشر/مليار دوالر
12191 3233 3210 1201. 12993 12993 3230 3293 3209 12.3 121 12.0 320 3201 320 

13،ص.1130/113العلوم االقتصادية،اؼبصدر :بوخرص عبد اغبفيظ، مستقبل االصالحات االقتصادية يف الدول النامية يف ظل العوؼبة اؼبالية،اطروحة دكتوراه يف 
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 - :اإلجمالي المحلي الناتج أوال

 وعرفت% 21.ر ب تقد بنسبة 1111 سنة لو نسبة أعلى اإلصبارل احمللي الناتج مبو معدل سجل
 1ماػبا المحلي الناتج مبو متوسط يتجاوز دل بينما 0%يفوق مبو متوسط تسجيل 1110-1113 الفًتة
 .1133-1110   الفًتة خالل %

 يعود كما .احملروقات قطاع مبو معدل مع طرديا يرتبط اإلصبارل احمللي الناتج مبو معدل ان ويالحظ
 .تنفيذىا مت اليت التنموية الربامج  اذل اإلصبارل احمللي الناتج مبو معدل ارتفاع سبب

 :التضخم معدل -ثانيا

  سنة غاية اذل التضخم يف التحكم استطاعت ئرزااعب أن ( . - 3)رقم اعبدول خالل من يتبُت
 اليت اغبذرة النقدية السياسة بفضل وىذا ،1111سنة %1211 التضخم معدل بلغ حيث ، 0225
 اذل وصل حيث ،1119سنة  من ابتداء ؿبسوسا ارتفاعا عرف التضخم معدل لكن ئر،زااعب اتبعتها
 السلع أسعار لعبت حيث %9291دبعدل  وذلك للتضخم معدل أعلى1131 سنة وسجلت 0200%
 .االرتفاع ىذا يفرا دو  الغذائية السلع خاصة اؼبستوردة

 :الدخل توزيع  -ثالثا 

 1133-1111 الفًتة خالل تصاعديا منحى ئرزااعب يف اإلصبارل احمللي الناتج من الفرد نصيب عرف
 دوالر .3.0 ب  1111نة س يف يقدر كان أن بعد ،1133هناية يف دوالر 0319 بلغ حيث ،

 .1اماػب احمللي الناتج الرتفاع جعرا وىذا.فقط

 حصة بينما 3.2 % نسبة 2000 سنة الدخل من السكان من األفقر  10 %حصة بلغت كما
 سنة ويف مرة، 8.53 ب رء ا الفق إنفاق يفوق األغنياء إنفاق أن أي ، 28.6% سبلك األغٌت  %10
 ،26.0 % سبلك األغٌت % 10 حصة بينما ، % 2 . 3 نسبة األفقر % 10 حصة توصل 2011

                                                           
 .1130 نوفمرب واشنطن، العاؼبية، التنمية تامؤشر  الدورل، البنك 1
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 الدخل توزيع يف ربسنا ىناك أن ويالحظ مرة، 7.4 ب ءاالفقر  إنفاق يفوق األغنياء إنفاق أن أي
 .1 2011-1111بُت

 1988 سنة 1.9% من البفضت ئرزااعب يف الفقر نسبة أن قبد دوالر 1 عند الفقر عتبة أخذ عند

 وعند 2009 عام % 0.5 إذل ووصلت ، 2005 عام 0.6% إذل مث ، 2000 سنة 0.8 % إذل
 اؼبعدل ىذا ووصل ، 3.6% ب 1988 عام كان الفقر مؤشر أن قبد دوالر 1.25 عند الفقر عتبة أخذ

 وبالتارل 1.6% إذل 2004 سنة ووصل ، 2000 سنة 3.1 % إذل البفض مث ، 1995 عام 5.7%
 السكان عدد بتخفيض واؼبتعلق 2004 سنة الثالثة األلفية أىداف من األول اؽبدف حققت اعبزائر أن قبد

 يعيشون الذين ءار قالف عدد تناقص حيث ، 1990-2015 للفًتة يوميا دوالر من أقل على يعيشون الذين
 2.  النصف إذل دوالر 1.25 من أقل على

 ميزان الحساب الجاري من اجمالي الناتج المحلي -رابعا

 فائض تسجيل يالحظ (1133-1111) للفًتة التجاري نزااؼبي تطور مسار مالحظة خالل من

 رصيد وعرف ، 1111 ةسن دوالر مليار31290اذل  التجاري نزااؼبي رصيد ارتفع حيث الفًتة، ىذه طوال

 بأكثر 1119سنة  قيمة أعلى سجل حيث ،1119اذل 1111من  ملحوظا ارتفاعا التجاري نزااؼبي
 يف العاؼبية األسواق يف للربميل دوالر 301 يقارب ما اذل البًتول سعر وصل حيث دوالر، مليار 11291من

  اؼبالية االزمة تداعيات بسبب مليار، 0211اذل  وصل كبَت البفاضا 1111سنة  ليسجل ،1119جويلية 

 1133-1131 سنيت خالل التجاري نزااؼبي وشهد .البًتول من العاؼبي الطلب على اثرت اليت العاؼبية

 اللبفاض وىذا ت،راالصاد قيمة جعرات بسبب 1133 سنة يف مليار .321إذل  وصل حيث ،َتاكب جعارات

 . للبًتول العاؼبية باألسواق كليا مرتبطا التجاري نزااؼبي هبعل فبا البًتول أسعار

 

 
                                                           

 404بوخرص عبد اغبفيظ،مرجع سابق،ص 1
  404عبد اجمليد قدي،مرجع سابق،ص2
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  سجل أنو اال ، 1131-111 الفًتة خالل فائضا سجل فقد ريزائاعب اعباري اغبساب ناميز  أما 
 .اإلصبارل احمللي الناتج من 320يبثل  ما وىو مليار،120  العجز بلغ حيث 1133يف  مرة ألول جزا ع

 حيث الفًتة، ىذه خالل كبَت وبشكل الصرف احتياطات ارتفاع إذل النفط أسعار ارتفاع أدى لقد 

 حد كأقصى دوالر مليار 194 من أكثر إذل ووصلت 1111سنة  دوالر مليار 33211 تتجاوز ال كانت

 من كبَتة لنسبة اؼبسبق الدفع من الصرف احتياطات كمرا وت البًتول سعر ارتفاع ظبح وقد ، 2013 سنة ؽبا
 5.61إذل 2000 سنة دوالر مليار 25.26 من البفضت حيث 2006 سنة يف خاصة اػبارجية الديون
 مليار3.39 بقيمة 2013 سنة قياسي حد إذل وصلت أن إذل جعاالًت  وواصلت ، 2006 يف دوالر مليار
 .دوالر

  :البطالة معدل -خامسا       

 سنة %.3121اذل  2000 سنة %..112من  انتقلت حيث ؿبسوسا البفاضا البطالة معدالت عرفت
 جعار  وىذا االستقالل مند اعبزائر تعرفو دل اهبايب مؤشر وىو 2014 سنة 10.6 % إذل لتصل 2012

 كذلك ظبحت كما . االقتصادية التنمية سبويل على انعكست اليت احملروقات أسعار ارتفاع إذل األوذل بالدرجة
 إنشاء مت حيث االقتصادي اإلنعاش برنامج خالل من الوطٍت االقتصاد بإنعاش اغبكومي االستثمار برامج 
 كما االقتصادي اإلنعاش برنامج فًتة (2000-2004 )الفًتة خالل عمل منصب 728000 من أكثر

 .%31201( فًتة برنامج دعم النمو االقتصادي حبوارل 1131-1110ارتفع حجم العمالة خالل الفًتة ) 

 : المباشر األجنبي االستثمار- سادسا

 والثالثة بعةراال اؼبرتبة ئرزااعب احتلت حيث اؼبباشر، األجنيب لالستثمار جذب منطقة رزائاعب أصبحت
 مغاربيا االوذل واؼبرتبة اؼبباشرة، األجنبية ترااالستثما جذب يف التوارل على 1111و 1113 سنيت افريقيا
 حيث اؼبباشر األجنيب االستثمار حجم على تؤثر دل العاؼبية اؼبالية االزمة ان ويالحظ1113-1111 سنيت

                                                           
 ئر،زااعب البواقي، ام جامعة ، واؼبالية االقتصادية البحوث ؾبلة(،1133-3191)للفًتة ئرااعبز  يف البطالة حملددات قياسية سةادر  ،الطاىر جليط 1
 .10، ص 1130دد ،الع
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 سنة لو مستوى أعلى ليحقق ،1119 سنة دوالرمليار  3209اؼبباشر  األجنيب االستثمار حجم بلغ
 .دوالر مليار 12.3 دببلغ 1111

 حيث الوافدة، اؼبباشرة األجنبية ترااالستثما حجم يف تذبذبا 1133-1131الفًتة  وشهدت
 .والر د مليار 320 دببلغ 1131سنة  ؽبا قيمة أدين  سجلت
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 خالصة الفصل 

 اإلصالحات بعد االقتصادية الوضعية يف التحسن أن يتبُت اعبزائر، يف االقتصادي اإلصالح  أن القول يبكن
 وضع ربسن  األجنيب، الصرف واحتياطيات اإلصبارل احمللي الناتج ارتفع حيث األساسية، اؼبؤشرات حسب اؼبطبقة
 التضخم معدل من كل يف البفاض وسجل اػبارجية، اؼبديونية البفضت كما. اؼبدفوعات وميزان التجاري، اؼبيزان

 تنويع على يعمل ودل البًتورل، الريع على يعتمد ومتذبذبا، ىشا اعبزائري االقتصاد يزال ال ذلك ورغم. والبطالة
 العنصر يف اغبقيقي االستثمار وربفيز وتطوير التكنولوجية، والتبعية الغذائية، التبعية من والتقليل الصادرات،

 .البشري
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 تمهيد :

يف ادليزانية العامة للدولة اجلزائرية ، بسبب أن اجلباية  إىل اختالالت ;=<6أدت األزمة البًتولية لسنة 
البًتولية دتثل احلصة الكربى يف دتويل ميزانية الدولة ، شلا أدى إىل إدراج النظام الضرييب يف منطق اإلصالحات 

إخضاعها األداء االقتصادي و حترير ادلؤسسة ب ةادلنتهجة من طرف الدولة اجلزائرية و اليت تقوم على أساس عقلن²
 إىل منطق السوق احلر.

الضريبة على الدخل اإلمجايل ،  هبيكل ضرييب جديد يتمثل يف 6<<6جاء اإلصالح الضرييب سنة 
ىل الفعالية الضريبية الضريبة على أرباح الشركات ، و الرسم على القيمة ادلضافة ، و ىذا سعيا منو إىل الوصول إو 

 ر صلاح أي نظام.اليت ىي مؤش

 ة النقاط السابقة سوف نتعرض إىل ادلباح  التالية  دلعاجل     

 اإلصالح الضرييب و رلاالتو. المبحث األول :
 دوافع و أىداف اإلصالح الضرييب يف اجلزائر. المبحث الثاني :
 تشخيص الضرائب و الرسوم يف ظل اإلصالحات الضريبية.  المبحث الثالث :
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 اإلصالح الضريبي و مجاالته المبحث األول :

شهد االقتصاد اجلزائري هناية الثمانينات و خالل التسعينات حتوال جوىريا يف بنيتو ، نتيجة التحول من 
 نظام التخطيط و تدخل الدولة الواسع يف النشاط االقتصادي  إىل اقتصاد السوق.

عند تشكيل اللجنة الوطنية  >=<6يف ىذا اإلطار برزت مالمح اإلصالح الضرييب اجلديد يف مارس 
اإلصالح الضرييب من سلتصُت خرباء و إطارات وزارة ادلالية و شلثلي رجال األعمال و بعض ادلختصُت يف رلال 

 ادلالية.

 المطلب األول : التوجه الوطني نحو اإلصالح الضريبي 

و تراجع  ;=<6 دفعت االختالالت اليت ميزت االقتصاد الوطٍت خاصة تراجع األسعار البًتول سنة
معدالت النمو ، و تزايد حجم ادلديونية اخلارجية بادلسَتين إىل التفكَت يف إدخال إصالحات عميقة على 

التوجو  <=<6االقتصاد الوطٍت إلنعاشو ، و مراجعة عالقة الدولة باالقتصاد ، و يف ىذا السياق كرس دستور 
غط اذليئات الدولية )صندوق النقد الدويل و البنك الدويل ضلو اقتصاد السوق ، و كان ىذا التوجو استجابة إىل ض

 .1و التنمية( اليت تشًتط حتديد االقتصاد و تطبيق نظام اقتصاد السوق

 يف ظل اإلصالحات االقتصادية اجلديدة أصبحت ادلؤسسة العمومية االقتصادية تقوم على ادلبادئ التالية   

 .أوال   مبدأ االستقاللية 

   مبدأ ادلتاجرة. ثانيا 

 .ثالثا   مبدأ التنظيم الدؽلقراطية 

 حسب اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر العديد من اجلوانب و اليت جتسدت يف ادلظاىر اآلتية  

 

 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل 1022-1002، التهرب الضرييب بُت فعالية آليات الرقابة و إسًتاتيجية ادلكافحة حالة اجلزائر يف الفًتة  بلواضح اجلياليل  1

 .35، ص  1023شهادة الدكتوراه علوم ختصص علو جتارية ، جامعة ادلسيلة 
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 الفرع األول : إصالح نظام األسعار

ادلؤرخ يف  <=/67يف ظل اقتصاد السوق ، دتت مراجعة نظام األسعار من خالل القانون 
الذي مبقتضاه  :<<56/6/:7ادلؤرخ يف  :</;5ادلتعلق باألسعار ، إضافة إىل األمر رقم  <=<6/>5/:5

حتدد بصفة حرة أسعار السلع و اخلدمات  ، اعتمادا على قواعد ادلنافسة ، إال أن الدولة تتدخل لتقيد من مبدأ 
صعوبات يف التموين بالنسبة لقطاع نشاط احلرية العامة لألسعار ، إذا توفرت بعض الشروط مثل كارثة طبيعية و 

 .1معُت أو يف منطقة جغرافية معينة

 الفرع الثاني : تحول عالقة الدولة بالمؤسسات االقتصادية 

يف ظل اإلصالحات االقتصادية حتولت الدولة إىل مالكة لرأس مال ادلؤسسات عن طريق صناديق ادلساعلة 
ؤسسة خاضعة لقواعد الفعالية و ادلردودية االقتصادية ، لذلك و ليست مسَتا ، و أصبحت عالقة الدولة بادل

يقتصر رلال تدخلها على التخطيط التوجيهي لتحديد أىداف و قواعد التنمية الشاملة ، و قصد حتقيق ىذه 
األىداف تستخدم الدولة أدوات الضبط االقتصادي ادلناسبة و اليت تركز أساسا على أدوات السياسة النقدية و 

السياسة الضريبية ، لذلك تزداد أعلية النظام الضرييب الذي غلب أن يتكيف مع إصالح ادلؤسسة العمومية  أدوات
 .2، و أن يشكل أداة تشجيع لألنشطة االقتصادية و توجيهها

 الفرع الثالث : إصالح التجارة الخارجية 

لتجارة اخلارجية ، و الذي يف ظل اإلصالحات االقتصادية اعتمدت الدولة برنامج تدرغلي ىام لتحرير ا
حي  منح مرونة أكثر يف رلال احتكار الدولة ، و من خالل ختصيص مبلغ زلدد من  <7-==جسده القانون 

-==النقد األجنيب و االئتمان لكل شركة الستعمالو حسب تقديرىا اخلاص و يف ىذا السياق صدر ادلرسوم 
ميزانية العملة األجنبية ، و حتدد ىذه ادليزانية الذي مسح للمؤسسات االستفادة من  ==<6يف سنة  >;6

انطالقا من إيرادات التصدير بالنسبة للمؤسسة و حاجاهتا الستَتاد خالل السنة ، و ىكذا تقوم ادلؤسسة 
 65-5<مبعامالهتا مع اخلارج بكل حرية بعيدا عن إجراءات ادلراقبة اإلدارية و ادلالية ، و طبقا ألحكام قانون 

                                                           
  .14، ص دي ، اجلزائر بدون تاريخ نشر دا، منشورات بغ 7558-7<<6الضرييب يف اجلزائر للفًتة ناصر مراد ، اإلصالح   1
 .14رجع، ص نفس ادل 2
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نقد و القرض يرخص لغَت ادلقيمُت بتحويل رؤوس األموال بُت اجلزائر و اخلارج لتمويل مشاريع اقتصادية ادلتعلق بال
 ، و ؽلكن لرأس ادلال األجنيب أن يستثمر يف أي نشاط اقتصادي غَت سلصص للدولة.

ة ىذا يتضح شلا سبق أن اإلصالحات االقتصادية تندرج يف إطار االنتقال إىل اقتصاد السوق ، و دلواكب
التحول استدعى إدخال إصالحات ضريبية ليكتمل مسار اإلصالحات االقتصادية قصد دتكُت ادلؤسسة أداء 

 دورىا بفعالية أكثر و تكييف االقتصاد الوطٍت مع ادلعايَت االقتصادية الدولية.

 الفرع الرابع : عالقة البنك بالمؤسسة

ة مستقلة يراعي يف تعاملو مع ادلؤسسة العمومية يف ظل اإلصالحات االقتصادية أصبح البنك مؤسسة مالي
معايَت ادلخاطر و ادلردودية ، و بالتايل أصبحت طبيعة العالقة بُت البنك و ادلؤسسة ذلا صبغة اقتصادية حبتة لذلك 
يتعُت على ادلؤسسات تقدًن ملفات قروض لدى البنك ادلتعامل معو الذي يقوم بدراسة تقنية حول جدوى 

 دمة ، و مع أساس ذلك يتم اختيار ادلؤسسات لتمويلها.ادلشاريع ادلق

 .المطلب الثاني : أسباب اإلصالح الضريبي 

كان لألزمة البًتولية خالل ىذه الفًتة انعكاسات اقتصادية و اجتماعية خانقة ، و الفساد الذي كان ينخر 
 يتماشى مع التغَتات اجلارية.اقتصاد البالد ، فرض على صانعي القرار يف اجلزائر تبٍت نظام ضرييب 

   1باآليت تدتيز زائري اسباب اإلصالح  تبُت دراسة النظام الضرييب اجل

تعقد النظام الضرييب كنتيجة للجمع بُت الضرائب النوعية و نظام الضرائب العامة و لكثرة اإلعفاءات و   -
 كثرة النصوص التشريعية.

 عدم كفاء اإلدارة الضريبية. -

 الضرييب.عدم مرونة النظام  -

الغش و التهرب الضرييب ، فقد كان للضغط الضرييب ادلرتفع الذي يقع على ادلكلف أن يؤدي بو إىل  -
 التخلص مع دفع الضريبية بصفة كلية أو جزئية.

                                                           
(، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة اجلزائر، 1003-2881بوزيدة محيد، النظام الضرييب اجلزائري و حتديات االصالح االقتصادي يف الفًتة )  1

 .221، ص1005
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 جباية بًتولية(.-تشوه بنية النظام الضرييب )جباية عادية -

 و.اختالل ىيكل اإليرادات الضريبية هبيمنة الضرائب غَت ادلباشرة في -

 المطلب الثالث : مجاالت اإلصالح الضريبي

 حسب صندوق النقد الدويل فإن اإلصالح الضرييب ؽلر عرب قناتُت  
  العمل على تصحيح التشوىات اذليكلية يف نظام الضرائب و على زيادة اإليرادات هبدف ختفيض عجز

 ادليزانية العامة ، و ذلك اعتمادا على ختفيض الضرائب على رقم األعمال.

  إدخال الضريبة على القيمة ادلضافة ، و إقرار ضريبة على أرباح ادلشروعات و الضريبة التصاعدية على
 الدخل الشخصي ذات وعاء واسع.

و  7555-><<6الواردة يف برنامج التصحيح اذليكلي للفًتة  كن توضيح رلموعة من التدابَت اجلبائيةؽل
 ( التايل   6-7ادلقًتحة من طرف صندوق النقد الدويل من خالل اجلدول رقم )

 

 ( اإلصالحات الجبائية المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي:2.3الجدول رقم )
 األردن موريتانيا عمان البحرين تونس المغرب الجزائر اإلصالح الضريبي

  X  X X   تبسيط الضريبة على رقم األعمال 

 X X  X   X ضريبة القيمة المضافة و ضريبة اإلنتاج
  X X X X  X الضريبة على الدخل الشخصي

 X X X X X X X الضريبة على أرباح المشروعات

اشتراكات أرباح األسهم بالنسبة للمشروعات 
 المملوكة للدولة

   X  X  

 إضافية على الوارداتضريبة 
X  X  X X  

النقد  جورج كوبتيس ، اربك أوفرادال " السياسة ادلالية يف االقتصاديات اليت دتر مبرحلة انتقال حتد كبَت ، رللة التمويل و التنمية ، صندوق المصدر :
 .>66، ص 7559، 59الدويل واشنطن ، العدد 

اذليكلية ادلقًتحة من طرف صندوق النقد الدويل اخلاصة من خالل اجلدول أعاله تبُت أن التصحيحات 
أيضا ىل الضريبة على الدخل الشخصي ، و باجلزائر تتمثل يف ضريبة القيمة ادلضافة ، و ضريبة اإلنتاج باإلضافة إ
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الضريبة على أرباح ادلشروعات و ضريبة إضافية على الواردات ، يف حُت مل دتس ىذه اإلجراءات التصحيحية على  
من تبسيط الضريبة على رأس األعمال و على اشًتاكات أرباح األسهم بالنسبة للمشروعات ادلملوكة للدولة ،  كل

و ىناك العديد من القضايا ادلتعلقة باإلصالح الضرييب اليت تتطلب ادلراجعة يف زلاولة لوضع تصورات زلددة بشأهنا 
   1، أعلها ما يلي 

توسيع الوعاء الضرييب على ختفيض معدل الضريبة ىو أفضل وسيلة إلحداث إن  أوال : توسيع الوعاء الضريبي :
اخلدمات، و ضرائب قها من خالل الضرائب على السلع و الزيادة ادلتوخاه يف احلصيلة الضريبة ، و اليت ؽلكن حتقي

 الدخل.

ة حتتل الضرائب على الواردات و ادلبيعات مكانة مهمة يف مجل ضرائب على السلع و الخدمات : -6
اإليرادات الضريبة ، لذا عمدت الدولة النامية إىل توسيع الوعاء الضرييب عن طريق حتويلو من الوعاء الضيق 
للضرائب على التجارة اخلارجية إىل الوعاء الواسع على االستهالك و اإلنفاق احمللي ، باعتبار أن اخلسارة ادلتوقعة 

من رلموع  65الناتج احمللي اإلمجايل ، و أكثر من من  %7يف حصيلة الرسوم اجلمركية تشكل نسبة تفوق 
، و ىذا ما دفع العديد من الدول النامية لتبٍت نظام OMC 2إيراداهتا يف إطار اتفاقيات ادلنظمة العادلية للتجارة 

 الرسم على القيمة ادلضافة.

إن توسيع الوعاء الضرييب يف ىذا النوع من الضرائب يتضمن وضع تلك  الضرائب على الدخل : -7
التحول يف النطاق الضرييب مع تقليل اإلعفاءات الضريبة على الدخل ، خاصة إذا ما أخذنا بعُت االعتبار أن 
 عن ضريبة الدخل ادلخصصة تتسم بارتفاع معدالهتا و صغر وعائها شلا يعكس احملدودية يف تغطية حتصيلها فضال

 تكلفتها اإلدارية العالية نسبيا خصوصا يف اجلانب التطبيقي ذلذا النوع من الضرائب.

يف الواقع ىناك طريقتُت لتحديد معدل الضريبة ، ادلعدل النسيب ، و ادلعدل  ثانيا : ترشيد معدل الضريبة :
و حتتل عملية ترشيد معدل  التصاعدي ، و ىو الذي يضرب يف وعاء الضريبة لتحديد مقدار الضريبة ادلستحقة ،

الضريبة ادلرحلة الثانية من اإلصالح الضرييب ، و ذلك بعد توسيع الوعاء يف احلدود اليت يسمح هبا اجلهاز اإلداري 

                                                           
يات اليت دتر مبرحلة انتقال حتد كبَت ، رللة التمويل و التنمية ، صندوق النقد الدويل جورج كوبتيس ، اربك أوفرادال " السياسة ادلالية يف االقتصاد 1

 .=66( ص 7559،ديسمرب  59)واشنطن ، العدد 

معة د ، جاصاحل صاحلي ، التحديات ادلستقبلية القتصاديات ادلضاربة يف رلال الشراكة مع االحتاد األورويب ، رللة العلوم التسيَت و علوم االقتصا  2
 .25، ص  1002،  1سطيف ، العدد 
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للضرائب و تؤدي معدالت الضرائب ادلرتفعة إىل زيادة تعقد النظام الضرييب ، و يًتتب على ذلك مشاكل التجنب 
فإن عملية الًتشيد يف معدالت الضريبة تعٍت بالدرجة األوىل تقليل الفوارق بُت تلك و التهرب الضرييب ، لذلك 
 .1ادلعدالت يف اذليكل الضرييب

و تتطلب عملية الًتشيد توافر ادلعلومات الدقيقة و ادلسح الدقيق للمجتمع الضرييب ، للسماح بالتمييز 
ا كبَتا يف ىذه النامية و منها اجلزائر تشهد نقص الدولبُت األوعية الفرعية )الصنفية( ادلختلفة ، ويالحظ أن 

 2ادلعلومات ، و ىذا ما ينعكس سلبا على ىيكل معدل الضرييب فيها.
التجارب العلمية يف البلدان النامية على ضرورة الفصل بُت الضريبة على القيمة ادلضافة على دلت و قد 

لع و اخلدمات الكمالية اليت تفرض على شرػلة معينة يف مجيع السلع و اخلدمات ، و ضريبة االستهالك على الس
اجملتمع ، و خَت مثال على ذلك ىو استهالك التبغ و السجائر اليت عادة ما يربر فرض الضرائب ادلرتفعة عليها 

 .3بتحقيق أغراض صحية و اجتماعية مقبولة من وجهة نظر اجملتمع

إن السياسة الضريبة ىي اليت حتدد زلتوى قوانُت الضريبة و طرقها ، و  ثالثا : إصالح الجهاز اإلداري الضريبي :
لكن اإلدارة الضريبة ىي اليت تضع تلك السياسات موضع التنفيذ ، فاإلدارة الضريبة ىي اليت تًتجم القوانُت 

عداد الوصف الضريبة إىل إيرادات ضريبية ، و يتحقق ذلك من خالل التعليم و التكييف مع ادلتغَتات البيئية بإ
الوظيفي للعاملُت ، و توظيف الكفاءات و عقد دورات و اجتماعات دلتابعة و حتسُت األداء ، كما يلعب التقدم 

 .4التكنولوجي يف رلال اإلعالم و االتصال دورا متزايدا يف تسهيل اصلاز أعمال اجلهاز اإلداري للضريبة و فعاليتو

 لضريبي في الجزائرالمبحث الثاني : دوافع و أهداف اإلصالح ا

إن اللجوء لعملية اإلصالح الضرييب لو عدة دوافع جترب من خالذلا الدول و احلكومات اختاذ اإلجراءات 
التصحيحية الالزمة من أجل حتقيق رلموعة من األىداف ذات البعد االقتصادي و االجتماعي ، و فيما يلي 

 .ستعرض إىل دوافع و أىداف اإلصالح الضرييب يف اجلزائر
 

                                                           
 .202-86، مرجع سابق ، ص  محيد بوزيدة  1
 .201ادلرجع نفسو ، ص   2
.202، ادلرجع السابق ، ص  محيد بوزيدة  3  
  .08، ص  1022دكتوراه ، ادلدية ، مذكرة لنيل شهادة كحلة عبد الغٍت ، تفعيل دور الرقابة اجلبائية يف ظل اإلصالح الضرييب ،     4
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 المطلب األول : دوافع اإلصالح الضريبي في الجزائر

 تتمثل دوافع اإلصالح الضرييب يف اجلزائر إىل ما يلي  

 األزمة البترولية : -6

دوالر  :686، إىل  :=<6دوالر أمريكي سنة  :6;7من  ;=<6لقد كان اهنيار أسعار البًتول سنة  
;=<6أمريكي سنة 

، األثر السليب يف اجلانب التمويلي لالقتصاد الوطٍت ، حي  اطلفضت قيمة إيرادات اجلباية  1
مليون  <76698إىل  :=<6مليون دج سنة  ;=>6;9البًتولية إىل إمجايل إيرادات الدولة و ذلك بانتقاذلا من 

انعكاس (، ىذا ما كان لو ;=<6سنة %85إىل  :=<6سنة %5:)من  75أي حوايل  ;=<6دج سنة 
من إمجايل الناتج احمللي اخلام خالل  %=8مباشر على إيرادات الدولة الكلية حبي  اطلفضت ىي األخرى من 

5<<6-;=<6من ىذا اإلمجايل خالل الفًتة =7إىل  :=<6-6=<6الفًتة 
، و مل ينمكن النظام الضرييب  2

اية العادية ، األمر الذي أدى إىل ظهور ادلطبق آنذاك من تعويض ىذا النقص يف إيرادات الدولة بإيرادات اجلب
العديد من ادلشاكل االقتصادية و االجتماعية ، شلا دفع إىل ضرورة إصالح ىذا النظام الضرييب ليكون مرنا ، و 
يستطيع توفَت إيرادات جبائية عادية لتمويل ميزانية الدولة و التحرر من االرتباط باجلباية البًتولية اليت ال تعرف 

 و االستقرار يف مداخليها.الثبات 

 : 3::2المعطيات الجديدة القتصاد السوق  منظام ضريبي غير مالئم أما -3

إن اإلصالحات االقتصادية اليت عرفها االقتصاد الوطٍت ، جعل ىذا النظام الضرييب القدًن غَت مالئم ، 
 قائص التالية  ن أو التكيف ، و ىذا راجع إىل النسواء من حي  التواز 

 ئمة االىتالك اخلطي.عدم مال -

( و الرسم على النشاط التجاري و الصناعي B,Cال مركزية ضريبة األرباح الصناعية و التجارية ) -
(TAIC.يف ادلؤسسة ) 

                                                           
 .74، ص  2878صندوق النقد الدويل ، التقدير االقتصادي العريب ادلوحد ، اإلمارات العربية ادلتحدة   1
ية ، جامعة شييب عبد الرحيم ، بن بوزيان زلمد ، شكوري سيدي زلمد ، اآلثار االقتصادية الكلية الصدمات السياسية ادلالية باجلزائر ، دراسة تطبيق  2

 .5، ص تلمسان ، اجلزائر
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 .1حتديد غَت عقالين لألعباء القابلة للخصم -
 عدم فعالية الحواجز الضريبة في توجيه االستثمار : -4

بعض ادلكلفُت يف مبلغ الضرائب الواجب السداد عن يعترب اإلعفاء الضرييب عبارة عن إسقاط حق الدولة 
مار لتحقيق األىداف العامة ، من أجل توجيو االستث 2بل التزامهم مبمارسة نشاط معُت يف ظروف معينةامق

سابق ، مل ػلقق تلك األىداف ، و يتضح للسياسة االقتصادية لكن احلوافز الضريبة ادلوجودة يف النظام الضرييب ال
 ذلك من خالل العناصر التالية  

 عدم توازن قطاع االستثمار. -

 .3عدم التوازن اجلغرايف للمؤسسات عرب الًتاب الوطٍت -
 عدم استقرار النظام الضريبي : -5

عند دراسة أىم الضرائب و الرسوم للنظام الضرييب قبل اإلصالح تستنتج أنو نظام ضرييب معقد ، سواء  
من حي  تنوع الضرائب أو تعدد معدالهتا ، أو حىت من حي  تباين مواعيد التحصيل ، و عليو فإن ىذا النظام 

على األرباح الصناعية و التجارية هتد معدذلا  يتميز بكثرة التغَتات شلا أدى إىل عدم استقراره ، فمثال صلد الضريبة
  4تغيَتا ملحوظا ، و يتضح ذلك كما يلي 

 قل العبء الضريبي :ث -6

إن زيادة العبء الضرييب على الشركات من خالل تعدد الضرائب و ارتفاع معدالهتا ، أدى إىل خلق  
يا أو خارجيا ، حي  صلد معدل ضغط ضرييب كبَت ، حي  ال يسمح للمؤسسات بالرفع من قدرة تنافسها داخل

مع بداية  %5:اطلفض إىل  ==<6->=<6خالل الفًتة  %::الضريبة على أرباح الشركات الذي يقدر ب 
 .5ل، و ىذا يعد معدل مرتفع  بادلقارنة مع ادلعدالت الضريبة ادلطبقة يف بعد الدو  <=<6سنة 

                                                           
 .=8، ص  ادلرجع السابقناصر مراد ،   1
، ص  1005زائر عبد اجمليد قدي ، ادلخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ، دراسة حتليلية تقييمية ، الطبعة الثالثة ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجل  2

262. 
 .23-20ص   -، ص نفسوناصر مراد ، مرجع   3
  .202ص -، صناصر مراد ، مرجع سابق  4

 .11كحلة عبد الغٍت ، مرجع سابق ، ص   5
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، اليت تتمحور حول سلتلف ادلعدالت  ==<6الدراسة اليت أجرىا صندوق النقد الدويل سنة  لفمن خال
الضريبة ادلفروضة على أرباح الشركات لبعض الدول ، و من بينها اجلزائر يوضح اجلدول التايل الفارق الكبَت 

 ادلفروض على الشركات اجلزائرية مقارنة ببعض الدول كما يلي   

 .2:99معدل الضريبة على األرباح للشركات في بعض الدول لسنة  ( :3-3الجدول رقم )

  
 تركيا بريطانيا  و.م.أ مصر  تونس  المغرب  الجزائر  البلدان 

 معدل الضريبة
::% 9>6:% 8=% 95% 89% 8:% 9;% 

مقارنة بالمعدل 
المطبق في 

 الجزائر 

 -:6:% -6<% -6:% -76% -75% ->% 

 .=7، منشورات بغدادي ، اجلزائر بدون تاريخ نشر ، ص  7558-7<<6الضرييب يف اجلزائر للفًتة اإلصالح ناصر مراد ،  المصدر :

 انتشار ظاهرتي التهرب و الغش الضريبي :  -7

البالد ، مل يكن عمال  شهدهتا إن تغَت التشريعات ادلوروثة عن االستعمار ، و تكيفها مع التحوالت اليت
سهال ، فقد ظهرت اآلثار السلبية لكثَت من التعديالت و كذلك اضلرفها عن أىدافها أدى إىل تفشي ظاىريت 

مليار دوالر سنويا  :حبوايل  <=<6التهرب و الغش الضرييب ، و قد قدرت مبالغ التهرب الضرييب يف اجلزائر سنة 
مليار  7:ناتج الداخلي اإلمجايل يف ذلك الوقت أين كان حوايل ما قورن بال اذا، و ىو مبلغ ضخم جدا ،

 . 1دوالر

 

 

 

                                                           
 11كحلة عبد الغٍت،مرجع سابق،ص    1



 الضريبية يف اجلزائر  اإلصالحات الثاين                                                                      الفصل

 

 
48 

 المطلب الثاني : أهداف اإلصالح الضريبي 

بدأ التفكَت يف  >=<6تتعدد أظلاط اإلصالح الضرييب بتعدد األىداف ادلرجوة منو و انطالقا من سنة 
ئفو ادلوكلة إليو بشكل فعال ، و مسايرة إدخال عدة إصالحات على النظام الضرييب لتمكينو من أداء وظا

التطورات احلاصلة على ادلستويُت الدويل و الوطٍت ، و من أجل ذلك فقد شطرت بعض األىداف من طرف 
 الدولة بغية حتقيقها و تتمثل فيما يلي   

زائري ، فمن خالذلا   تعترب العدالة الضريبة من أبرز اىتمامات ادلشرع الضرييب اجل1 أوال : تحقيق العدالة الضريبة
يكتسب النظام الضرييب صلاحو و مصداقيتو لدى ادلكلفُت بالضريبة ، و تسعى اإلصالحات الضريبة على حتقيق 

 العدالة الضريبة بُت ادلكلفُت من خالل التوزيع العامل للعبء الضرييب ، و يتضح ذلك من خالل   

    النسبية ، علما بأن الضريبة التصاعدية أكثر عدالة من استعمال الضريبة التصاعدية بدال من الضريبة
 الضريبة النسبية حي  أهنا تراعي مستويات الدخل.

  مراعاة ادلقدرة التكليفية للمكلف عن طريق األخذ بعُت اعتبار ظروفو الشخصية و كذا إعفاء احلد
 األدىن للمعيشة.

 واألشخاص ادلعنويُت و إخضاع كل طرف منهما إىل معاملة ضريبتو  التمييز بُت األشخاص الطبيعيُت
 خاصة.

   2يهدف النظام الضرييب من خالل اإلصالحات إىل ما يلي  ثانيا : توجيه النشاط االقتصادي :

تشجيع األعوان االقتصاديُت مبا فيهم ادلؤسسات إىل مبادرة االستثمار و ذلك عن طريق منحهم  -
 ت الضريبة.التسهيالت و التحفيزا

 توجيو االستثمار ضلو النشاطات ادلراد ترقيتها ، و ذلك وفق السياسة االقتصادية ادلنتهجة. -

محاية اإلنتاج الوطٍت عن طريق الرسوم اجلمركية حىت حتقق احلماية الالزمة للمنتجات الوطنية ، و من  -
 ركية ادلالئمة.أجل ذلك مث وضع جدول اقتصادي مفصل جلميع الصادرات لتحديد احلقوق اجلم

                                                           
  .42، مرجع سبق ذكره ، ص بلواضح اجلياليل   1

 2 Rapport Final de CNRF, janvier , 1981 p 53. 
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هتدف اإلصالحات الضريبة إىل تبسيط النظام الضرييب ، سواء يف ىيكل النظام  ثالثا : تبسيط النظام الضريبي :
الضرييب حبي  مث استبدال عدة ضرائب معقدة و متعددة بضرائب بسيطة و كذا إلغاء عدد من الضرائب غَت 

انُت الضريبة و اضحة و مدعمة بتحليلها و تفسَتات من الضرورية ، أو يف التشريع الضرييب حي  أصبحت القو 
طرف ادلختصُت ترتب على ذلك أن النظام الضرييب أصبح أكثر شفافية و وضوح و انعكس ذلك إغلابيا على 

 .1اإلدارة الضريبة و ادلكلفُت بالضريبة 

  2 ضريبة فعالة ادارةرابعا :

ة فعالة تسهر على تطبيقو و متابعتو ، و من من حي  شروط صلاح أي نظام ضرييب وجود إدارة ضريبي
 أجل ذلك وضعت خطة طموحة تتمثل فيما يلي  

 ر فع عدد ادلوظفُت باإلدارة الضريبة. -

 تعميم استعمال اإلعالم اآليل يف مجيع مصاحل اإلدارة الضريبة. -

 إنشاء مدرسة وطنية للضرائب لتكوين أعوان و إطارات يف اجملال الضرييب. -

البَتوقراطية و كل العراقيل ادلوجودة داخل اإلدارة الضريبة شلا يؤدي إىل كسب ثقة ادلكلف باإلدارة إزالة  -
 الضريبة.

باإلضافة إىل ذلك تعمل ادلديرية العامة للضرائب إىل التقرب من ادلكلفُت من خالل تنظيم أبواب مفتوحة 
ئل الصحافة لتوضيح الضرائب و اإلعالن عن على إدارة الضرائب كل سنة ، باإلضافة إىل استعمال سلتلف وسا

 مستجدات النظام الضرييب.

و ينعكس وجود إدارة ضريبة فعالة إغلابيا على نتائج النظام الضرييب ، كما يعمل على حتسُت العالقة بُت 
 اإلدارة و ادلكلف.

 

                                                           
 .28مرجع سابق ، ص  ناصر مراد ،  1
 .28نفس ادلرجع ، ص   2
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حفا يف حق انو كان رل :><6من أىم مساوئ النظام الضرييب لسنة العبء الضريبي :  خامسا : تخفيف
الت الضريبة ، شلا لضرييب و ذلك عن طريق ختفيض ادلعدالعبء االضروري ختفيف ادلكلفُت ، و عليو أصبح من 

 .1ػلفز ادلكلفُت مبزاولة و توسيع نشاطاهتم ادلختلفة ، كما أنو يشجع على تكوين مؤسسات جديدة

يعترب التهرب الضرييب أحد ادلشاكل العامة اليت يواجهها النظام الضرييب   سادسا : محاربة التهرب الضريبي : 
الضريبة ، و للتخفيف من ىذه الظاىرة اخلطَتة حي  يؤدي إىل أضعاف مردودية ذلك النظام و نقص يف احلصيلة 

  2قام ادلشرع الضرييب اجلزائري بعدة إجراءات أعلها 

 مثل الضريبة اجلزافية الوحيدة.بعتها اإنشاء ضرائب بسيطة و واضحة يسهل مت -

 إجبار ادلكلفُت مبسك دفاتر منظمة ؽلكن مراقبتها يف كل وقت. -

وضع بطاقة ترقيم بواسطة اإلعالم اآليل جلميع ادلكلفُت حبي  صلد لكل مكلف رقم ضرييب واحد رغم  -
 تعدد أنشطتو شلا يسهل معرفة كل ما يربطو باجملال الضرييب. 

 بالفاتورة و ىذه األخَتة خاضعة بدورىا للمراقبة يف كل وقت.إجبار ادلكلفُت التعامل  -

إعادة تنظيم اذلياكل الضريبية حبي  مث إنشاء مراكز ضرائب ، و مراكز جواريو للضرائب شلا يسهل عليو  -
 التحكم و متابعة التسيَت للملفات الضريبة.

  3حملاربة التهرب الضرييب مثل العبارات التالية  استعمال العبارات اإلشهارية -
 .ادفعوا ضرائبكم 

 .أين تذىب أموال ضرائبكم 

 .دلاذا تدفع الضرائب 

تعد ىذه العبارات البسيطة ذات أعلية بالغة يف زلاربة التهرب الضرييب حي  تعمل على خلق ثقافة ضريبية 
 لدى ادلواطن و تساىم يف كسب ثقتو.

 تطبيق تقنية االقتطاع من ادلصدر حبي  ىذه التقنية جد فعالة حملاربة التهرب الضرييب. توسيع -

 
                                                           

 .30ادلرجع السابق  ، ص  ناصر مراد ،  1
 .40بلواضح اجلياليل ، مرجع سابق ، ص  2
 .32مراد ناصر ، مرجع سابق ، ص   3
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 المطلب الثالث : أهم جوانب اإلصالح الضريبي في دول االقتصاد االشتراكي سابقا :

الضرييب يتأثر مبتغَتين أساسيُت علا   طبيعة النظام االقتصادي و االجتماعي السائد من حي   إن النظام 
كونو رأس ماليا أم اشًتاكيا أو غَتعلا ، و من حي  درجة التنمية االقتصادية معربا عنها مبعدل و طبيعة النمو 

 . 1االقتصادي اقتصاد متقدم أو متخلف أو عادي

حبي  أن النظام الضرييب يف الدول النامية شكل على الدوام ادلصدر الرئيسي دليزانية الدولة ، و ادلمول 
 .2للمشاريع العامة يف إطار االقتصاد االشًتاكي ، كما يعترب من أفضل وسائل تدخل الدولة يف احلياة العامةالعام 

إن جوىر اإلصالح على مستوى اجلباية العادية لدول االقتصاد االشًتاكي سابقا يكمن يف زلاولة تبسيط 
 مكوناهتا و إدخال ادلزيد من الشفافية عليها و تتمثل يف   

طية دول االقتصاد االشًتاكي سابقا ، كان توزيع يف إطار ظل إصالحات الضريبة على مداخيل األفراد :أوال : 
مداخيل األفراد يتحقق من خالل قرارات السلطات العمومية ، لدى فتحصيل ضريبة األجور كان تقوم بعملية 

بات الدولة ، دون التحديد الدقيق االقتطاع ادلباشر من حسابات ادلؤسسة العمومية ، و من مث حتويلها إىل حسا
للكتلة األجرية ، شلا أدى ىذا إىل هترب ضرييب من خالل عدم التصريح باألجر احلقيقي ادلمنوح ، لذا فإن من 

   3أىم التساؤالت اليت شكلت اىتماما كبَتا يف رلال إصالح الضريبة على مداخيل تعلقت أساسا ب 
 ها.مستويات معدالت الضرائب الواجب تطبيق -

 أنواع الضريبة الواجب اقتطاعها من مداخيل األفراد. -

 طريقة تطبيق ىذه الضريبة. -

 

 

                                                           
دية وعلوم علي كساب ، شروط صلاح الضرائب ، مداخالت ادللتقى الوطٍت حول السياسة اجلبائية اجلزائرية يف األلفية الثالثة ، كلية العلوم االقتصا  1

  .268، ص  1002، ماي  التسيَت ، جامعة البليدة
، ص  1002سارة بلحسن ، اإلصالحات اجلبائية تطورات و حدود ، مذكرة ماجيسًت ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيَت ، جامعة اجلزائر ،   2
21.  

  .22كحلة عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره ، ص    3
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 ثانيا : إصالحات الضريبة على األرباح

إن تطبيق الضريبة على األرباح من قبل الدولة ذات االقتصاد االشًتاكي سابقا ال يتطابق مع ضريبة األرباح 
خالل تباين مفهوم الربح ، حي  ىناك عدة معايَت للربح اخلاضع  يف دول االقتصاد الرأمسايل ، و يتضح ذلك من

للضريبة ، كما أن قياس األرباح يف دول االقتصاد االشًتاكي سابقا كان عرضو لعدة أخطار أدن إىل تضخمها و 
    1ارتفاع الضريبة ادلفروضة عليها ، و من أىم ىذه األخطار

 ارتفاع حصيلة الضرائب على ادلؤسسات. -

 ب ادلفروضة على ادلؤسسات كانت مرتفعة.الضرائ -

 ضعف سلصصات االىتالك نتيجة طول العمر اإلنتاجي. -

 معدالت الفائدة الضئيلة من طرف ادلؤسسات العمومية. -

 عدم األخذ االعتبار عامل التضخم يف حساب معدالت الضرائب على األرباح. -

يف دول االقتصاد االشًتاكي سابقا ، لذا فإن أثر فعالية ضرائب األرباح على ادلؤسسات كانت غائبة 
باعتبار أن ىدف الضريبة على األرباح كان وسيلة تعبئة للموارد ادلالية فقط ، و أداة السًتجاع االستثمارات 
السابقة بفرض ضرائب مرتفعة على ادلؤسسات الناجحة على حساب غَت ناحجة قصد تدعيمها ، و ىذا راجع 

دوجا بدءا بادلساىم الوحيد يف معظم ادلؤسسات ، و احملصل الوحيد للضريبة أساسا لكون الدولة تلعب دورا مز 
على أرباح ىذه ادلؤسسات ، لذا فإن أىم اإلصالحات ادلقدمة يف ىذا اجملال يف ظل التحول إىل اقتصاد السوق 

   2ؽلكن تبياهنا فيما يلي 

ائية ادلطبقة على االىتالكات ، اجلب إغلاد نظام زلاسيب جبائي فعال ، نظرا إىل أن القواعد احملاسبية و -
 حتويل اخلسائر ادلًتاكمة للسنوات السابقة أدت إىل جعل معدالت الضريبة على األرباح من ادلؤسسات مرتفعة.و 

حتديد مفهوم اقتصادي و موضوعي لألرباح ، خاصة األرباح احملققة بُت القطاع اخلاص اليت كانت  -
القاعدة يف بلدان االقتصاد االشًتاكي من عملية حتقيق األرباح العالية تعترب فعل دائما زلل شك ، على اعتبار أن 

 غَت اجتماعي شلا يضعف الرغبة يف حتقيق أرباح عالية لدى ادلؤسسات.

                                                           
 .51، ص ادلرجع السابقمحيدة بوزيدة ،   1
الضريبة و دورىا يف جدب االستثمار األجنيب ادلباشر ، ادللتقى الوطٍت حول السياسة اجلبائية اجلزائرية يف األلفية الثالثة ،  ، احلوافز  سعيدة بوسعادة  2

 .658، ص  7558كلية ع.إ.و علوم التسيَت ، جامعة البليدة ماي 
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أن تكون ادلعدالت احملددة من قبل القوانُت اجلبائية مبتعدة عن ارتفاع ادلفرط دلعدل الضريبة ادلفروضة  -
، و تقليل اإلعفاءات ادلقدمة لالستثمارات باعتبار أن معظم دول العامل تتيحها لالستثمار على أرباح ادلؤسسات 

 األجنيب حىت باتت من البديهيات ، و ىذا ما جعلها عامال أساسيا ال عامال مشجعا لالستثمار األجنيب ادلباشر.

كون على أساس قواعد كل ىذا يقودنا إىل نتيجة مفادىا أن عملية اإلصالح ىذا النمط من الضريبة ي
متساوية بُت سلتلف األعوان االقتصاديُت و عدم تفضيل اختيارات ادلسؤولُت السياسيُت عن اختيارات السوق 

 باإلضافة إىل حتقيق مستوى ىذه الضريبة.

 ثالثا : إصالحات الرسم على رقم األعمال :

إن الرسم على رقم األعمال ؽلكن باعتباره رمسا على مبيعات ادلؤسسات العمومية ، و البيع بالتجزئة ، و 
األسعار ادلطبقة على ادلستهلكُت )مطروح منو ىامش ربح لبائعي التجزئة و األسعار  احملصل عليها من قبل 

 ادلنتجُت(.

االشًتاكي سابقا كان يتميز  بدرجة  قتصاد و صيل ىذا الرسم يف دول االانطالقا من ىذا فإن عملية حتو  
بالتايل سهولة ددة إداريا من قبل الدولة ، و كبَتة من السهولة و الفعالية ، باعتبار أن أسعار التجزئة و اإلنتاج زل

، 1حتديد مبلغ الضريبة الواجب دفعها بالقيام بعملية االقتطاع من حسابات زبائنها و حتويلها إىل حسابات الدولة 
بدأ يتضح لبلدان االقتصاد االشًتاكي سابقا ضرورة إصالح ىذه الضريبة لكوهنا األكثر تأثرا بإعادة ىيكلة 

   2االقتصاد  حي  مرت بادلراحل التالية

 ختفيض عدد الضرائب على رقم األعمال. -

 إلغاء بعض أنواع الضريبة على رقم األعمال اليت مل تعد وسيلة من وسائل تنفيذ ادلخطط. -

ع رلال تطبيق الضريبة على رقم األعمال إىل مؤسسات أخرى خاصة شلا يًتتب على ىذا الصعوبة توسي -
 يف عملية حتصيل الضرييب.

الضريبة يف دول االقتصاد االشًتاكي سابقا فإن أىم اإلجراءات أما فيما ؼلص ادلواصفات القانونية لألنظمة 
االستهالك بدال من الضرائب اجلمركية على التجارة  الواجب الوقوف عليها ، استخدام الضرائب احمللية على

                                                           
 .21كحلة عبد الغٍت، مرجع سبق ذكره ، ص    1
 .50، مرجع سابق ، ص  محيدة بوزيدة  2
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اخلارجية ، يف ظل التوجهات احلديثة لتحرير التجارة ، و ذلك بزيادة اعتماد على ضريبة القيمة ادلضافة ، لكن 
البد أن يصاحب ىذا حتقيق حيادية الضرائب غَت ادلباشرة لتحويل العبء الضرييب من اإلنتاج إىل االستهالك أي 

 نسبة القيمة ادلضافة على جتار اجلملة و التجزئة ، و بالتايل حتقيق إيرادات حيادية إضافية خلزينة الدولة. زيادة

 المبحث الثالث : تشخيص الضرائب و الرسوم في ظل اإلصالح الضريبي 

اجلزائر ضلو اقتصاد السوق القيام بإصالحات ضريبية عميقة يف طريقة فرص  تطلب التحول الذي شهدتو
الضريبة على ادلداخيل و اإلنفاق ، حي  مث إدراج ضرائب و رسوم جديدة ، و حىت أجل تغطية النقائص 

 .كان البد من صياغة نظام ضرييب جديد يتماشى مع التغَتات اجلديدة  :><6ادلوجودة يف النظام الضرييب لسنة 

يف التسهيل و التبسيط بالنسبة دلكونات النظام الضرائب و  6<<6دتثل إصالح اجلباية العادية يف سنة 
إخفاء عليو مزيد من الشفافية ، و ذلك من خالل االىتمام بالضرائب التالية   الضريبة على الدخل اإلمجايل ، 

 .1الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على القيمة ادلضافة

 ب األول : جوهر اإلصالح الضريبي في الجزائر المطل

ثالثة ضرائب جديدة و ىي   الضريبة على الدخل  سعلى تأسي 7<<6يرتكز مضمون اإلصالح الضرييب لسنة 
 اإلمجايل ، الضريبة على أرباح الشركات ، الضريبة على القيمة ادلضافة.

 أوال : الضريبة على الدخل اإلجمالي :

، حي  تنص ادلادة رقم  6<<6الضريبة على الدخل اإلمجايل بصدور قانون ادلالية لسنة  سلقد مث تأسي 
من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة على ما يلي   "تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل  56

لف بالضريبة"  تسمى ضريبة الدخل ، و تفرض ىذه الضريبة على الدخل الصايف اإلمجايل ادلكُتاألشخاص الطبعي
و جاءت ىذه الضريبة من أجل تعويض جل الضرائب النوعية السابقة لذا فإن الضريبة على الدخل اإلمجايل تتسم 

  2بعدة خصائص و ىي 

                                                           
 .41بلواضح اجلياليل ، مرجع سابق ، ص   1
 .125ناصر مراد ، مرجع سابق ، ص   2
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( من قانون 57رلمل ادلداخيل احملددة مبوجب ادلادة )يبة وحيدة أي تفرض مرة واحدة على ضر  -
 الضرائب ادلباشرة.

يا من ادلداخيل احملققة خالل السنة ، مع اإلشارة إىل ادلداخيل الشهرية ضريبة سنوية   تقتطع سنو   -
 )اإلجراء و ادلرتبات( اليت تقتطع شهريا وفقا لسلم شهري.

 ، و شركات األشخاص اليت تأخذ باحلساب ُتضريبة شخصية   تفرض على دخل األشخاص الطبعي -
 الوضعية الشخصية للمكلف بدفعها.

دلكلف بالضريبة ملزم بالتصريح على ادلداخيل مبعٌت أن األشخاص اخلاضعُت ضريبة تصرػليو   أي أن ا -
لضريبة الدخل حىت يتسٌت إقرار أساس ىذه الضريبة ، أن يكتبوا قبل الفاتح من فرباير من كل سنة إىل مفتش 

 .1الضرائب ادلباشر دلكان إقامتهم تصرػلا بدخلهم اإلمجايل

 ؽلكن القول بأن الضريبة تتسم بعد مزايا تتخلص فيما يلي    و بناءا على اخلصائص السابقة للضريبة

  ميزة الشفافية   من خالل توفَت جل اخلصائص السابقة ، سواء من خالل و ضع اإلطار الشامل
ادلكلف ، باعتبار أن رلموع الدخل أفضل الوسائل لقياس ادلقدرة ادلالية للفرد ، أو طريقة حتديد  جملموع مداخيل

الدخل اخلاضع للضريبة الذي يأخذ باحلساب الوضعية الشخصية و ادلقدرة التكلفية للمكلف كوضع أدىن حد 
 معفى منو.

   ميزة التصاعدية   أي ػلسب وفقا جلدول تصاعدي كما يلي 

 

 

 

 

 

                                                           
بتاريخ  54، اجلريدة الرمسية ، العدد  2881، يتضمن قانون ادلالية لسنة  25/21/2882مؤرخ يف  14-82من القانون رقم  07ادلادة   1
27/21/2882. 
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 : السلم الضريبي للدخل اإلجمالي  ( 4.3)الجدول رقم 

 %معدل الضريبة  الدخل الخاضع للضريبة )دج(

 231.111ال يتجاوز 
5 

 471.111إلى  231.112من 
75 

 2551.111إلى  471.112من 
85 

 2551.111أكثر من 
95 

 7=، اجلريدة الرمسية ، العدد  =755، يتضمن قانون ادلالية لسنة  >85/67/755مؤرخ يف  67-5>من القانون رقم  :5ادلادة  ادلصدر  
 .>86/67/755، الصادية بتاريخ 

   1و ؼلضع للضريبة على الدخل اإلمجايل األشخاص التالية

 مصاحلهم األساسية. األشخاص الذين ذلم يف اجلزائر مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز -

أشخاص أعوان الدولة الذين ؽلارسون وظائفهم أو حىت يكلفون مبهامو يف بلد أجنيب و الذين ال  -
 ؼلضعون يف ىذا البلد لضريبة شخصية على رلموع دفعهم.

 األشخاص غَت ادلقيمُت باجلزائر و الذين ػلصلون على مداخيل ذات مصدر جزائري. -

أو أجنبية الذين ػلصلون يف اجلزائر على أرباح أو مداخيل يعود فرض  األشخاص من اجلنسية اجلزائرية -
 الضريبة عليها يف اجلزائر مبوجب اتفاقية دولية خاصة بازدواجية فرض الضريبة.

 ادلساعلون قي الشركات األموال فيما يتعلق بأرباح األسهم و النسب ادلئوية من الربح. -

  

                                                           
 .22، ص  1006اجلبائية بن زللولة ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر محيد بوزيد ، التقنيات   1
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 1ثانيا : الضريبة على أرباح الشركات

سعى إليها اإلصالح الضرييب ، باعتبارىا تتمحور حول وضع ادلؤسسات تعترب من أىم األىداف اليت ي
إخضاعها لقواعد السوق االقتصادية ، شلا يتطلب األمر  س موضع ادلؤسسات اخلاصة من خاللالعمومية يف نف

 شى مع األىداف االقتصادية العامة.معاملة جبائية جديدة تتما

من قانون ادلالية  =8سعى مث تأسيس الضريبة على أرباح الشركات مبوجب ادلادة رقم و لتكريس ىذا ادل
 من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة على ما يلي   :68، حي  تنص ادلادة رقم  6<<6لسنة 

دلعنويُت " تؤسس ضريبة سنوية على رلمل األرباح و ادلداخيل اليت حتققها الشركات و غَتىا من األشخاص ا
 و تسمى ىذه الضريبة بالضريبة على أرباح الشركات ". ;68ادلشار إليهم يف ادلادة 

  2من خالل التعريف السابق ذكره نستنج أن الضريبة على أرباح الشركات تتصف بادلميزات التاليةو 

 السنة. لضريبة سنوية   حبي  تفرض مرة واحدة يف السنة على األرباح احملققة خال 

  وحيدة   حبي  تفرض على مجيع األشخاص ادلعنويُت ضريبة واحدة فقط على أرباح الشركات.ضريبة 

 .ضريبة عامة   حبي  تفرض على رلمل األرباح دون التمييز بُت طبيعة النشاطات الناجتة عنها 

  ضريبة نسبية   حبي  يطبق على الربح الضرييب معدل تابت حتدده قوانُت ادلالية و ليس جدول
 متصاعد.

  أفريل من كل  85ضريبة تصرػليو   حبي  يتعُت على األشخاص ادلعنويُت أن يكتبوا على األكثر يوم
تصريح مببلغ الربح اخلاضع للضريبة اخلاصة بالنسبة ادلالية السابقة ، و يًتتب على عدم القيام هبذا اإلجراء  3سنة

   4عقوبات مالية تتجلى فيما يلي
 من مبلغ احلقوق الواجبة الدفع عن كل تأخَت ال يتعدى شهرا واحدا. 65% -

 من مبلغ احلقوق الواجبة الدفع عن كل يتعدى الشهر و يقل عن شهرين. 75% -

                                                           
 .122-120، ص  ادلرجع السابقناصر مراد ،   1

.22مرجع نفسو، ص  2  
، و متممة  1007قانون ادلالية التكميلية لسنة  5من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ، ادلعدلة مبوجب ادلادة  2الفقرة  242ادلادة   3

 .46، ص  63، العدد  22/21/1007، ادلؤرخ يف  1008( من قانون ادلالية لسنة 5مبوجب ادلادة )
 .217من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ، ص  211ادلادة   4
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 من مبلغ احلقوق الواجبة الدفع عن كل يتعدى شهرين. %:7 -

و طريقة  ادلكلف،رباح بالشفافية و ذلك من خالل النظرة اإلمجالية جملموع أ الضريبة دتتازكما أن ىذه 
بالتايل إلدارة الضرائب بفحص ملف واحد و  كذلك تتسم بالبساطة سواء بالنسبة  للضريبة،حتديد الربح اخلاضع 

 تسهيل عملية مسك العمليات الضريبة و مراقبتها.

مية و من خالل إلغاء التمييز بُت الشركات العمو  العدالة،كما تتسم ىذه الضريبة أيضا مبيزة االقًتاب من 
 الشركات اخلاصة ، و كذلك بُت الشركات الوطنية و الشركات األجنبية.

 تطبق الضريبة على األرباح احملققة للشركات باألخذ بصيغيت اإلجبار أو االختيار و يتضح ذلك كما يلي  و 

   الشركات اخلاضعة إجباريا للضريبة على أرباح الشركات 

 ادلدنية ادلتكونة حتت شكل شركة األسهم. الشركات -

شركات ركات ذات ادلسؤولية احملدودة ، و شركات األموال و اليت تضم ما يلي   شركات األسهم ، ش -
 التوصية باألسهم.

 ادلؤسسات و اذليئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري. -

 1الشركات اخلاضعة اختيارا للضريبة على أرباح الشركات   

جد بعض الشركات اليت تعترب أصال خاضعة للضريبة على الدخل اإلمجايل ، إال أن ادلشرع مسح ذلم تو 
االختيار يف حي  أرادات اخلضوع إىل الضريبة على أرباح الشركات ، و يف ىذه احلالة يًتتب على تلك الشركات 

دى مفتشيو انون الضرائب ادلباشرة لمن ق 6:6تقدًن طلب االختيار مرفق بالتصريح ادلنصوص عليو يف ادلادة رقم 
يعترب ىذا االختيار هنائي ، أي ال رجعة فيو مدى حياة الشركة ، ىذه الشركات دتثل يف الضرائب ادلعينة ، و 

شركات األشخاص اليت تكون يف شكل الشركات التالية   شركات تضامن ، شركات التوصية البسيطة ، و 
 مجعيات ادلساعلة.

على أرباح الشركات أداة ترشيد جباية ادلؤسسة و حتديد الربح اخلاضع للضريبة على كما تعترب الضريبة 
   1من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة على ما يلي 695أرباح الشركات ، تنص ادلادة رقم 

                                                           
 .52، ص  1020من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ، قوانُت جبائية لسنة  225ادلادة   1
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اليت الربح اخلاضع للضريبة ىو الربح الصايف احملدد حسب نتيجة سلتلف العمليات من أية طبيعة كانت 
تنجزىا كل مؤسسة أو حدة تابعة دلؤسسة واحدة ، مبا يف ذلك على اخلصوص التنازالت عن أي عنصر من 

 عناصر األصول أثناء االستغالل أو يف هنايتو.

يشكل الربح الصايف من الفرق من قيم  األصول الصافية لدى اختتام و افتتاح الفًتة اليت غلب استخدام 
دة للضريبة ، و ػلسم الضريبة من الزيادات ادلالية و تضاف عند االقتطاعات اليت يقوم هبا النتائج احملققة فيها قاع

صاحب االستغالل أو الشركاء خالل ىذه الفًتة ، و يقصد باألصول الصافية الفائض يف قيم األصول من بُت 
 مجلة اخلصوم ادلتكونة من ديون الغَت ، و االستهالكات ادلالية و األرصدة ادلثبتة.

و حتسب الضريبة على أرباح الشركات على أساس الربح الضرييب و ليس الربح احملاسيب الذي يظهر يف 
ادليزانية احملاسبية ، و زلدد ذلك الربح الضرييب بالفرق بُت اإليرادات و التكاليف ادلسجلة حسب طبيعتها خالل 

اسيب مع إجراء يعفى التعديالت و يتضح ذلك من السنة ادلالية ، أما الربح الضرييب فهو عبارة على ذلك الربح احمل
 العالقة التالية  

 التخفيضات.  –االستردادات  ⁺الربح الضريبي = الربح المحاسبي      
 أو                                         

 األعباء غير القابلة للحسم. ⁺األعباء القابلة للحسم  –الربح الضريبي = الربح المحاسبي      

يقصد بالربح احملاسيب بصايف الربح أو اخلسارة للفًتة ، و ذلك قبل طرح مصروف الضريبة. أما األعباء 
غَت قابلة للربح فيقصد هبا التكاليف اليت أدرجت يف حساب الربح احملاسيب ، إال أن مصلحة الضرائب قد ترفضها 

غاللية ، أو جتاوزت احلد األقصى احملدد من قبل إدارة الضرائب ، كما قد ترفضها هنائيا ألهنا ال تعترب مصاريف است
 مؤقتا إىل أن تتم تسديدىا.

أما األعباء القابلة للحسم فتتمثل يف التكاليف اليت مل تدرج يف حساب الربح احملاسيب و تعتربىا إدارة 
 .2الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات ادلؤسسة

                                                                                                                                                                                     
 .122ناصر مراد ، مرجع سابق ، ص   1
 .67-64محيدة بوزيدة ، مرجع سابق ، ص.ص     2
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ة عن تلك التكاليف اليت أدرجت يف حساب الربح احملاسيب إال أن مصلحة الضرائب االسًتدادات عبار 
قد ترفضها هنائيا ألهنا ال تعترب مصاريف استغاللية أو أهنا تتجاوز احلد األقصى احملدد من قبل إدارة الضرائب ،  

 كما قد ترفضها بصفة مؤقتة إىل أن يتم تسديدىا.

  1تتمثل يف  بالنسبة للتكاليف اليت ترفض مؤقتا

 مصاريف التعامل التقٍت. -

 ادلصاريف ادلالية اجتاه اخلارج. -

 األتعاب الغَت مسددة خالل السنة. -

 بالنسبة للتكاليف اليت تفرضها هنائيا تتمثل فيما يلي  
 سلتلف التكاليف و األعباء و أجور الكراء اخلاصة بادلباين غَت ادلخصصة مباشرة لالستغالل. -

مصاريف االحتفاالت مبا فيها مصاريف اإلطعام و الفندقة و العروض باستثناء ادلبالغ ادللتزم هبا و ادلثبتة  -
 قانونا و ادلرتبطة مباشرة باستغالل ادلؤسسة.

 إحياء ادلناسبات التقليدية احمللية. -

ا أداة الضرائب  التخفيضات عبارة عن تلك التكاليف اليت مل تدرج يف حساب الربح احملاسيب ، و تعتربى -
كالتكاليف تطرح من إيرادات ادلؤسسة ، ىذه التكاليف تتمثل يف خسائر السنوات السابقة إىل غاية السنة 

 اخلامسة.

و تشكل طريقة حتديد الربح اخلاضع للضريبة على أرباح الشركات ، أسلوب يساىم يف فعالية ىذه 
  2الضريبة حبي  يسمح مبا يلي 

 ة احلقيقية للمؤسسة.معرفة ادلقدرة التكليفي -

 ذلك من خالل رفض بعض التكاليف و وضع سقف التكاليف أخرى.الضرييب، و مكافحة التهرب  -

تشجيع االستثمار و توسيعو من خالل ختفيف العبء الضرييب على ادلؤسسة و تتوقف االستفادة من  -
 تقنية الرصيد اجلبائي على توفر الشروط التالية  

 ذه السندات ملكية كاملة.غلب أن دتلك الشركة األم ى -

                                                           
 .124ناصر مراد ، مرجع سابق ، ص   1
 .125مرجع نفسو ، ص   2
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غلب أن تكون الشركات ادلستفيدة شركات رؤوس األموال ختضع للنسبة العادية يف الضريبة على أرباح  -
 الشركات.

 .%65غلب أن تساوي النسبة ادلئوية الدنيا دلساىم الشركة األم يف رأس مال الشركة الفرعية  -
و يتم دفع الضريبة على أرباح الشركات على شكل ثالث تنسيقات و رصيد التسوية ابتداء من سنة 

   1كالتايل  7555حسب قانون ادلالية  7555
 مارس. :6فيفري إىل  :6التنسيق األول   من  -

 جوان. :6ماي  :6التنسيق الثاين    من  -
 نوفمرب. :6أكتوبر إىل  :6التنسيق الثال    من  -

 األخَت نقوم بدفع رصيد التسوية ، و قيمة ىذا األخَت تستخرج من العالقة التالية  و يف 

 مجموع التسبيقات الثالثة المدفوعة. –معدل الضريبة × رصيد التصفية = ربح السنة 

( تسبيقات إحدى العوامل ادلساعدة يف ختفيف الضغط على خزينة ادلؤسسة 58بشكل وجود ثالثة )و 
ن قانون الضرائب و الرسوم ادلماثلة ، ما فيما ؼلص الشركات حديثة النشأة تساوي كل م 6:5طبقا للمادة 

 من رأس ادلال اإلمجايل ادلسخر. %:من الضريبة احملسوبة على احلاصل ادلقدر بنسبة  %85تسبيق 
و تعترب طريقة التسبيقات يف دفع الضريبة إحدى أىم الطرق ادلساعدة يف ختيف الضغط على خزينة 

 .2سسة من جهة ، و كذا إمداد اخلزينة العامة مبوارد مالية بصفة دورية و منتظمة خالل السنة من جهة أخرىادلؤ 

 (TVA)ثالثا : الرسم على القيمة المضافة 

ظام الضرييب لتحل زلل كل من يعترب الرسم على القيمة ادلضافة من أىم اإلصالحات اليت عرفها الن
 (TUGPS)الرسم الوحيد اإلمجايل على تأدية اخلدمات ، و  (TUGA)الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج  الرسم

                                                           

.18مرجع سابق ، ص   كحلة عبد الغٍت، 1  
( ، أطروحة مقدمة لنيل 1020-1001، عضوية اإلدارة الضريبية كمتغَت من متغَتات اإلصالح الضرييب لزيادة فعالية التسيَت الفًتة ) حراش براىيم 2

 .24، ص  1021 – 1022درجة دكتوراه من العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ، 
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، بعدما مث نشر معدالهتا يف  7<<6، حي  طبقت ابتداء من أول جانفي  6<<6، مبوجب قانون ادلالية لسنة 
1قانون ادلالية سنة 

6>>7. 

هدىا ىذا النظام من حي  تعقده و عدم مالئمتو مع اإلصالحات اليت و ذلك نتيجة ادلشاكل اليت ش
 هتدىا االقتصاد الوطٍت.

حسب تسميتو يتعلق بالقيمة ادلضافة ادلنشأة خالل كل مرحلة من مراحل و  TVAإن ىذا الرسم 
ستهالكات حتدد ىذه القيمة ادلضافة بالفرق بُت اإلنتاج اإلمجايل و االمليات االقتصادية و التجارية ، و الع

الوسيطية للسلع و اخلدمات ، كما أن الرسم على القيمة ادلضافة ىي ضريبة غَت مباشرة على االستهالك جتمع من 
 طرف ادلؤسسة إىل قائدة اخلزينة العمومية ليتحملها ادلستهلك النهائي.

واء اسعة التطبيق سوطٍت ضريبة حديثة و يعترب الرسم على القيمة ادلضافة أداة ضريبية لعضوية االقتصاد ال
 .2يف الدول ادلتقدمة أو النامية

   3و يتميز الرسم على القيمة ادلضافة بادلميزات التالية 

ضريبة حيادية   و ىذا بالنسبة للمدين القانوين حبي  ال تؤثر على ماليتو ألهنا تدفع و تتحمل من  -
 طرف ادلستهلك النهائي ) ادلدين احلقيقي(.

فع إىل خزينة الدولة ليس مباشرة من طرف ادلستهلك النهائي )ادلدين احلقيقي( ضريبة غَت مباشرة   تد -
 و إظلا من طرف ادلؤسسة )ادلدين القانوين( اليت تضمن إنتاج و توزيع السلع و اخلدمات.

ضريبة قيمية   حتسب بتطبيق معدل نسيب على قيمة ادلنتج أو اخلدمة و ليس على أساس الكمية أو  -
 احلجم.

ضريبة ختضع لنظام احلسم   مبعٌت أن مبلغ الرسم ادلدفوع عند العملية الشراء يتم حسمو عند عملية  -
 البيع.

                                                           
 .20كحلة عبد الغٍت ، مرجع سابق ، ص    1
 .131، ص ناصر مراد ، مرجع سابق   2
 .25حراش براىيم ، مرجع سابق ، ص   3
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عمليات البنوك و التأمُت اليت   :<<6كما مث إدماج يف رلال تطبيق الرسم على القيمة ادلضافة سنة 
 كانت خاضعة سابقا لرسم خاص على عملياهتا 

1
(TOBA) الضريبة ىي خصم و السمة احملددة ذلذه

الضرائب اليت تدفعها ادلؤسسات على ادلدخالت ادلادية من الضرائب اليت غلب أن تدفعها عن مبيعاهتا ، و اليت 
 انتشر استعماذلا يف معظم األنظمة الضريبية للدول بصورة سريعة.

قق باستثناء ادلبلغ الذي يطبق عليو معدل الرسم ، و ىو عبارة على رقم األعمال احمل TVAؽلثل وعاء 
  2الرسم على القيمة ادلضافة ذاتو ، و بصفة عامة فإن العناصر اليت تطرح من رقم األعمال ىي 

 حقوق الطوابع اجلبائية. -

 التخفيضات و احلسوبات ادلالية و االنتقاصات ادلمنوحة و حسوم القبض. -

 اليت غلب إعادهتا إىل البائع مقابل تسديد ىذا ادلبلغ. ادلبلغ ادلودع باألمانة على التغليفات -

 ادلدفوعات ادلًتتبة على النقل الذي قام بو ادلدين نفسو لتسليم البضائع اخلاضعة للرسم. -

أربعة معدالت للرسوم على القيمة ادلضافة إىل حُت صدور  7<<6و لقد حدد القانون ادلالية لسنة 
دة ىيكلة معدالت الرسم على القيمة ادلضافة ، و أصبح يشمل معدلُت على ، حي  مث ادلا 7556قانون ادلالية 

 النحو الذي يبينو اجلدول التايل  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2881، يتضمن قانون ادلالية  25/21/2882ادلوافق  14-82من القانون رقم  61ادلادة   1
 .28، ص  1020وزارة ادلالية ، ادلديرية العامة للضرائب ، " الدليل التطبيقي للرسم على القيمة ادلضافة " ، منشورات الساحل ،   2



 الضريبية يف اجلزائر  اإلصالحات الثاين                                                                      الفصل

 

 
64 

 ( : تطور معدالت الرسم على القيمة المضافة في الجزائر.5.3الجدول رقم )

 3112سنة  8::2سنة  6::2سنة  3::2سنة  البيان

المعدل الخاص 
 بالمخفض

<% <% <% <% 

 المعدل المخفض
 ملغى 69% 68% 68%

 المعدل العادي 
76% 76% 76% 6<% 

 المعدل المرتفع 
   ملغى 95%

 .88، مرجع سابق ، ص  7559-7<<6محيد بوزيدة ، النظام الضرييب اجلزائري و حتديات اإلصالح االقتصادي يف الفًتة  المصدر :

أو فصليا ، و ذلك بضرب ادلعدل ادلناسب يف رقم  شهرياو يتم حساب الرسم على القيمة ادلضافة 
ع نواتج حتصيلة كما ر حسب طبيعة العملة االقتصادية ادلنجزة ، و تز  (CAHT)األعمال خارج الرسم 

 يلي  >
 بالنسبة للعمليات ادلنجزة على مستوى مديريات الضرائب الوالئية. - أ

 لفائدة ميزانية الدولة. 5%= -

 لفائدة البلديات.65% -

 .  (FCCL)لفائدة الصندوق ادلشًتك جلماعات احمللية 65% -
 بالنسبة للعمليات ادلنجزة على مستوى مديرية كربيات ادلؤسسات.  - ب

 لفائدة ميزانية الدولة.5%= -

 .(FCCL)لفائدة الصندوق ادلشًتك للجماعات احمللية  75% -

، ذلك ألن اختصاص  ;755( من قانون ادلالية التكميلية لسنة 65و لقد أقرت ىذا التوزيع ادلادة )
مديرية كربيات ادلؤسسات وطنيا و ليس والئيا ، و بالتايل ال ختصص حصة من قوائم الرسم على القيمة ادلضافة 

أقر ادلشرع الضرييب ضمن قانون ادلالية لفائدة البلديات و تدعيما إلجراءات زلاربة الغش و التهرب الضرييب فقد 
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، على أنو ال غلوز للمكلف القيام بعملية اخلصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي مث  79يف ادلادة  <755لسنة 
دج( عن كل عملية خاضعة 6556555، على جتاوز ىذا األخَت مبلغ مائة ألف دينار ) TVAخاللو دفع 

ا اإلجراء إىل مراقبة حجم الكتلة النقدية ادلتداولة و زلاربة االقتصاد غَت للرسم تكون مدفوعة نقدا ، و يرمي ىذ
 .  1الرمسي

 المطلب الثاني : محددات تصميم نظام ضريبي فعال.

 .2ىناك الكثَت من الدراسات ادلتعلقة بتحديد مالمح النظام الضرييب اجليدة

 مؤشرات أساسية ؽلكن اعتمادىا لتصميم نظام ضرييب فعال. 3مؤشرات فيتو تانزي.2

  و يتعلق األمر مبا إذا كانت األوعية الضريبية الفعلية قريبة من األوعية ادلمكنة ، ألن  مؤشر التآكل -
إتباع الوعاء الضرييب يؤدي إىل زيادة اإليرادات رغم اعتمادىا مبعدالت منخفضة نسبيا ، و على 

ريبية الفعلية ادلمكنة بفعل اإلفراط يف منح اإلعفاءات لألنشطة و القطاعات ، فإن ابتعدت األوعية الض
ذلك يؤدي إىل تآكل وعاء الضرييب ، و ىذا ما يدفع إىل رفع ادلعدالت طمعا يف تعويض النقص 

 احلاصل يف اإليرادات و مثل ىذا ادلسعى )رفع ادلعدالت( من شانو أن ػلفز على التهرب الضرييب.

يقضى ىذا ادلؤشر بأن ي أيت جزء كبَت من إمجايل اإليراد الضرييب من عدد ضئيل  تركيز :مؤشر ال -
نسبيا من الضرائب و ادلعدالت الضريبية ، ألن ذلك من شأنو يساىم يف ختفيض تكاليف اإلدارة و 

 التنفيذ.

كانت     و يتعلق األمر مبا على كانت ىناك ضرائب مزعجة قليلة اإليراد ، و على مؤشر التشتت -
موجودة ىل عددىا قليل ، و ىذا النوع من الضرائب غلب التخلص منها سعيا لتبسيط النظام الضرييب 

 دون أن يكون حلذفو على مردودية النظام. 

                                                           
 .26براىيم ، مرجع سابق ، ص حراش   1
 . 256-254عبد اجمليد قدي ، مرجع سابق ، ص .ص   2
خاصة يف رلال  2883إىل  2863فيتو تانزي   خبَت اقتصادي كبَت يف رلال اإلصالح االقتصادي ، شغل عدة مهام يف صندوق النقد الدويل من   3

 VITOS TANZI The Vrderground Economive – the Internationdمكافحة الفساد و غسيل األموال أنظر   

Bank Quarterley Revien. Decembre 2000. N 35 P 05. 
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  و يتعلق األمر مبدى اعتماد النظام الضرييب على عدد قليل من الضرائب ذات  مؤشر التحديد -
واقع إمكانية إحالل بعض الضرائب بضرائب أخرى ، فمثال ادلعدالت احملددة ، و ىذا ال ينفي يف ال

ؽلكن إحالل الضريبية على أرباح الشركات و الضريبية على الدخل بضريبة واحدة على كامل الثروة 
 ذات معدل منخفض.

و ىو مؤشر مشتق من مبدأ االقتصاد يف اجلباية و النفقة أو ىذا غلعل  مؤشر  تكلفة التحصيل : -
 رائب أقل ما ؽلكن ، حىت ال ينعكس ذلك سلبا على مستوى احلصيلة الضريبة.تكلفة حتصيل الض

و يتعلق األمر بضرورة جباية الضرائب من أوعية يتم قياسها مبوضوعية ، مبا  مؤشر الموضوعية : -
يضمن للمكلفُت التقدير بشكل واضح اللتزاماهتم الضريبية على ضوء أنشطتهم اليت ؼلططون ذلا ، و 

مبدأ اليقُت الذي يقضى حسب آدم مسيت بأن تكون الضريبة ادللزم بدفعها ادلواطن  يصيب ىذا ضمن
 زلددة على سبيل اليقُت.

و يتعلق بدمى تنفيذ النظام الضرييب بالكامل و بفعالية و ىذا يتعلق أيضا مبدى سالمة  مؤشر التنفيذ : -
التقديرات و التنبؤات ، و مستوى تأىيل اإلدارة الضريبية ألهنا القائم األساسي على تنفيذ فضال عن 

 مدى معقولية التشريعات و قابليتها على ضوء الواقع االجتماعي و االقتصادي.

 أخرى لتصميم األنظمة الضريبية الجيدة :مؤشرات .3

  1يرى محدي أمحد العناين أن تصميم األنظمة الضريبية وفق مقتضيات الفعالية ؽلكن أن يتم وفق أسلوبُت
و ذلك بوضع معايَت زلددة غلب توفرىا يف النظام الضرييب و ىذه ادلعايَت ىي    األسلوب األول : -

فع ، االقتصاد يف نفقة التحصيل ، احملافظة على كفاءة ، جهاز العدالة ، الوضوح ، ادلالئمة يف الد
 .2السوق ، عدم التعارض بُت الضرائب و أىداف النظام ادلايل

من خالل الربط بُت النظام الضرييب و  الرفاىية العامة للمجتمع حىت و إن كان  األسلوب الثاني : -
تطبيق ىذا األسلوب صعبا بالنظر إىل كون نظرية الرفاىة مث تتطور و تتبُت بالشكل الكايف ، إال أنو 

ل تتمثة لتحقيق احلجم األمثل للرفاىة و بالرغم من ذلك من اإلشارة إىل رلموعة من األىداف الضروري
  3ىذه األىداف يف

                                                           
1  Deboud youcef , le nouveau mécanisme économique en Alger OPV/1995.p29  
2
  Deboud youcef , Ibid.P30 

3
     Ibid , p 31. 
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 توفَت احلد األدىن من حرية االختيار. -

 حتقيق أعلى مستوى معيشة. -

 النمو االقتصادي. -

 العدالة يف توزيع الدخل. -

 توظيف عوامل اإلنتاج الراغبة يف العمل. -

يعترب مؤشر فيتو تانزي من أىم ادلؤشرات حتديد تصميم نظام ضرييب فعال خاصة منها مؤشرات الًتكيز 
لتحقيق ىذه عالية أكرب لألنظمة الضريبية ، و ت ، كما توجد مؤشرات أخرى ذلا دور كبَت يف حتديد فو التشت

 .1ادلؤشرات لدورىا وجب توفر بيئة ضريبية مناسبة لنا خاصة ما يتعلق بالعدالة و الوضوح
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 خالصة الفصل 

ادلالية دلخلف الضرائب ، لكنو مازال بعيدا عن الطموحات  لقد ساىم اإلصالح الضرييب يف زيادة ادلردودية
اجلباية  ادلعلنة يف إطار السياسة الضريبية ادلنتهجة و اليت زلورىا األساسي يكمن يف إحالل اجلباية العادية زلل 
عدالة تلك  البًتولية ، كما أن ىيمنة الضرائب غَت ادلباشرة يف ىيكل النظام ال يدعم فعالية النظام الضرييب لعدم

الضرائب ، لذلك غلب على ادلشرع الضرييب التحقيق من حجم تلك الضرائب و  االعتماد أكثر على الضرائب 
حتسُت و تنظيم و إدارة ادلؤسسات العمومية ، و بالتايل حتسُت ادلنتوج  اشرة من خالل تشجيع االستثمار ، ادلب

الضرييب و مكافحة ظاىرة التهرب الضرييب من خالل  الضرييب ادلًتتب عن نشاطها ، كما غلب حتسُت التحصيل
نشر الوعي الضرييب قصد تغيَت الدىنيات العادية للضريبة و االىتمام أكثر باإلدارة الضريبية حىت تؤدي مهامها 

 على أكمل وجو.
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 تمهيد :

يسعى النظام الضرييب إىل ربقيق أىداف السياسية اؼبالية و االقتصادية العامة للدولة و اليت قد تتعارض فيما 
بينها عند التطبيق على أرض الواقع يف اؼبدى القصَت و اؼبتوسط ، حبيث تلجأ الدولة إىل التضحية باعبانب اؼبايل 

نشطة االقتصادية بغرض تنميتها و زبفيف العبء الضرييب من خالل إعفائها جزئيا أو كليا من الضريبة لبعض األ
عليها لتحقيق التوازن االقتصادي على اؼبستوى الوطٍت و اعبهوي ، و كذا إعفائها لبعض مداخيل األفراد 

يف سبيل زبفيف حدة الفوارق االجتماعية و ربقيق مبدأ التضامن و العدالة الضريبية ، لذلك يتعُت على اؼبنخفضة 
االجتماعية ة و ذلك وفق الظروف االقتصادية و ربديد األىداف األكثر أنبية و ترسيبها حسب األولوياؼبشرع 

 السائدة دون إنبال باقي األىداف.
و نظرا لألنبية اليت ربظى هبا دراسة فعالية النظام الضرييب اؼبطبق يف أي دولة ما ، فلقد ارتأينا يف ىذا 

اعبزائر بعد تطبيق برنامج اإلصالح الضرييب و ذلك من خالل التطرق إىل الفصل تقييم اإلصالحات الضريبية يف 
 ما يلي :
 اؼببحث األول : فعالية النظام الضرييب  يف اعبزائر. -

 اؼببحث الثاين : تقييم مردودية النظام الضرييب بعد اإلصالحات يف اعبزائر. -
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 المبحث األول : فعالية النظام الضريبي الجزائري 

يرمي اؼبنظم يف ـبتلف اؼبيادين سواء على اؼبستوى الكلي ، أو اعبزئي إىل مراعاة مؤشر الفعالية من خالل 
العمل على قباح النظام اؼبطبق يفهم من الفعالية قدرة اؼبنظمة على ربقيق أىدافها التشغيلية. و تعرب األىداف 

تبعها اؼبنظمة أي ما رباول اؼبنظمة ربقيقو يف الواقع التشغيلية عن الناتج النهائي الذي يرتبط بالسياسات اليت ت
 العملي ، و حسب متغَتات البيئة الداخلية و اػبارجية احمليطة هبا.

 المطلب األول : مفهوم النظام و عوائقه.

  أوال : مفهوم فعالية النظام الضريبي :

تلك األىداف قد ان يقصد بفعالية النظام الضرييب مدى قدرتو على ربقيق أىدافو بشكل متوازن حيث 
تتعارض فيما بينها ، فاؽبدف اؼبايل للضريبة قد تتعارض على اؽبدف االقتصادي نتيجة تدعيم الدولة ببعض 

 .1ايل مع اؽبدف االجتماعيالقطاعات من خالل إعفائها كليا أو جزئيا من الضريبة ، كما يتعارض اؽبدف اؼب
و تعٍت أيضا مدى قدرة النظام الضرييب على ربقيق األىداف اؼبالية و االقتصادية و االجتماعية بشكل 
متناسق ألن ىذه األىداف قد تتعارض فيما بينها ، و نتيجة لتعارضها هبب على اؼبشرع الضرييب أن يراعي كل 

 :2اجملتمع على النحو التايل من مصلحة الدولة و مصلحة اؼبكلف و مصلحة 
: تتحقق مصلحة الدولة دبا توفره الضريبة من أموال تساىم يف تغطية نفقاهتا اؼبختلفة  مصلحة الدولة .1

 .االجتماعيةو بالقدر الذي يساعد على ربقيق سياساهتا االقتصادية و 

ي ال تكون فيو الضريبة : تتحقق مصلحة اؼبكلف من فرض الضريبة بالقدر الذ مصلحة المكلف .2
طموحاتو و العوائد اليت وبققها من استثماراتو ، كما تتحقق مصلحة اؼبكلف من خالل ما يوفره فرض عائقا أمام 

 الضريبة من مساعدة للمكلف على تأدية أعمالو عن طريق ضبايتو من اؼبنافسة اػبارجية.

 

                                                           
( ، ص 2002ناصر مراد ، فعالية النظام الضرييب و إشكالية التهرب ، أطروحة دكتوراه الكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيَت ، جامعة اعبزائر )  1

111. 
تصاد ، جامعة باتنة عمار ميلودي ، أثر اإلصالحات االقتصادية على فعالية النظام الضرييب يف اعبزائر ، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف االق  2

 .117، ص  2013/2014
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خالل اآلثار اإلهبابية اليت تًتتب  : تتحقق مصلحة اجملتمع من فرض الضريبة من مصلحة المجتمع .3
على فرض الضريبة مثل استخدام حصيلة الضريبة لتحسُت اػبدمات اجملانية اليت تقدمها الدولة مكن شق الطرق و 
توفَت اإلنارة العمومية و التعليم و الصحة أي ربقيق رفاىية اجملتمع باإلضافة إىل حد من بعض العادات البيئية غَت 

  اجملتمع.اؼبرغوب فيها يف

إن النظااام الضااارييب كمجموعااة مااان الضاارائب الااايت يلتاازم هباااا أفااراد الدولاااة يف زماان ؿبااادد باادفعها إىل السااالطة  
العموميااة ، سااواء كانااي مركزيااة أم ؿبليااة ، يعاارب عاان الوضااع االقتصااادي للدولااة غبظااة تطبيقااو ، و يقتضااي يف 

، االجتماعياة و االقتصاادية ، أي مراعااة مصالحة سعيو لتجسيد ىذا النظام ، مراعاة ربقيق األىداف اؼبالياة 
الدولااة )تااوفَت إياارادات للخزينااة العموميااة لتغطيااة النفقااات العامااة للدولااة ( ، و مصاالحة اؼبكلااف )عاادم إرفاقااو 
بعااابء الضااارائب و مصااالحة اجملتماااع بتاااوفَت اػبااادمات العاماااة و إشاااباع اغباجاااات العاماااة ، و رشااااده اإلنفااااق 

 .1من فرض الضريبة اؼبتوخاهاألخرى اؼبًتتبة  االنعكاساتلدخل ، و العام ، إعادة توزيع ا

 ثانيا : عوائق فعالية النظام الضريبي :

دبا أن الضريبية اقتطاع جزء من دخول األفراد و ربويلو إىل القطاع العام بغرض ربقيق أىداف اقتصادية و 
سبيل ذبسيد النظام الضرييب قد يصطدم ىذا  اجتماعية حسب قواعد يسًتشد هبا واضعي النظام الضرييب، فإنو يف

النظام بعوائق ربول دون ربقيق أىدافو ، و من ىذه العوائق قبد ظاىرة االزدواج الضرييب ، ارتفاع الضغط الضرييب 
 ، التهرب الضرييب و االقتصاد اؼبوازي.

: يعرف االزدواج الضرييب دبشكلة تعدد فرض الضريبية على اؼبكلف  بالنسبة لالزدواج الضريبي - أ
بأدائها خالل نفس الفًتة الزمنية ، ففي االزدواج الضرييب يدفع اؼبكلف بالضريبة على نفس الوعاء أكثر من مرة 

 راعي أو على اؼبستوى الدويل.ألكثر من إدارة ضريبية و قد وبدث االزدواج الضرييب على اؼبستوى ال

: فيقصد بو امتناع اؼبمول من الذي توافرت فيو شروط اػبضوع للضريبة  النسبة للتهرب الضريبيب - ب
عن الوفاء ؽبا. مستعينُت يف ذلك بكلفة أنواع الغش و ىي ـبتلفة و متعددة ، و يعرب أيضا عن عصيان أو سبرد 

تقدًن اإلقرار مع تقدير الدخل بأقل  الفرد ضد الدولة كاالمتناع عن تقدًن اإلقرار بدخلو طبقا لنص القانون ، أو
من اغبقيقة ، أو إخفاء كل ما ىو فبكن من رقم األعمال يف صبيع بيانات مكلفي ضرائب حسب النظام اغبقيقي 
، زيادة النفقات و التكاليف على كبو ونبي حيث يتم زيادة تكاليف اؼبواد و اؼبستلزمات السلعية ، أو النفقات 

                                                           
  .112ناصر مراد ، مرجع سابق ، ص  1
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اب األعمال يف القطاع اػباص بعدم سداد الضريبية على دخل الرواتب و األجور عن اإلدارية ، أو قيام أصح
العاملُت لديهم. و تعترب ىنا أن اؼبتهرب ىو رب العمل و ليس العمال ،ألن القرار يف ذلك يعود لرب العمل و 

 غبصول على يد عاملة أقل تكلفة.ضريبية دخل األجر و الرواتب ىذا ىدفو من عدم سداد 

كان السبب الظاىر للتهرب ىو رغبة اؼبمول يف التخلص من عبء الضريبة ، إال أن دوافع اؼبمول يف إذا  
تصرفو هبذا الشكل تعود إىل أسباب أخالقية ، سياسية ، اقتصادية ، و فنية ، فمن الناحية األخالقية قبد من 

يأخذه من الدولة أقل فبا تأخذه منو التهرب الضرييب ضعف الوعي الضرييب للممول الناتج عن اعتقاده من أن ما 
 .1و أن الدولة تسيء استعمال األموال العامة ، و شعوره بنقل العبء الضرييب

اإلنفاق العام دورا رئيسيا يف ىذا اجملال ، فكلما أسيء و بالنسبة لألسباب السياسية تشكل سياسة  -
التهرب من دفع الضريبية ، بينما يف األسباب االقتصادية استعمال اؼبال العام ، كلما زاد ميل اجملتمع الضرييب كبو 

قبد التهرب يزيد يف أوقات الكساد أين يسوء اؼبركز اؼبايل للممول ، و يقل يف أوقات الرخاء أما األسباب الفنية 
اع الضرائب اليت ربد من فعالية النظام الضرييب ، فيتمثل أساس يف تعقد النظام الضرييب ، باإلضافة إىل ما تًتكو أنو 

اؼبختلفة بدرجات متفاوتة يف إمكانيات التهرب ، إذا أنو قليل يف ؾبال الضرائب غَت اؼبباشرة ، يكون دافعها 
القانوين ) اؼبنتج ، اؼبستورد ، بائع اعبملة ( يقوم بنقل عبئها على اآلخرين حىت يقع عبئها على اؼبستهلك النهائي 

ار دون التفرقة بُت ما دفعو كسعر ، و ما دفعو كضرائب ، و تزيد فرص يف اقتنائو السلع و اػبدمات ضمن األسع
 .  2التهرب من الضرائب اؼبباشرة و باػبصوص ضرائب الدخل

يقتصد بالضغط الضرييب ذلك التأثَت الذي وبدثو فرض الضرائب  بالنسبة الرتفاع الضغط الضريبي : -ج
ريبية من جهة ، و صورة الًتكيب الفٍت للهيكل الضرييب من اؼبختلفة ، و الذي ىبتلف تبعا غبجم االقتطاعات الض

جهة أخرى ، و يعرب الضغط الضرييب على العبء الذي وبدثو االقتطاع الضرييب على االقتصاد الوطٍت ، و هتدف 
النظرية العامة للضغط الضرييب الكشف عن صيغ لإلخضاع الضرييب تتقلص معها اآلثار السلبية إىل أقصى درجة 

وء الوضع األمثل الذي ربدده ظروف اجملتمع و يكتسي مؤشر الضغط الضرييب أنبية بالغة كونو يبحث عن على ض
اإلمكانيات اؼبتاحة لالقتطاعات الضريبية للوصول إىل أكرب حصيلة فبكنة دون إحداث ضرر يف االقتصاد الوطٍت 

، فإن العالقة بُت االقتطاعات  3ية اؼبناسبة، و ذلك بتحديد اؼبعدالت الضريبية اؼبمكنة و اختيار األوعية الضريب
الضريبية و الدخل و مستوى ىذه االقتطاعات ال هبوز أن يتعدى اغبدود الواجب مراعاهتا كي ال تعرقل نشاطات 

                                                           

  154.1، ص  2000الشرقاوي عبد اغبكيم مصطفى ، التهرب الضرييب و االقتصاد األسود ، اإلسكندرية دار اعبامعة اعبديدة للنشر ،  
  154.2نفس اؼبرجع ، ص  

.168ناصر مراد ، مرجع سابق ، ص   3  
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األفراد ، و نشاط االقتصاد الوطٍت ككل ، و ذلك أن الزيادة يف حجم االقتطاعات تؤدي إىل التقليل من حجم 
 .1الدخل الذي يتحصل عليو اؼبكلف فبا يغَت من سلوكاتو ذباه الضريبية

 المطلب الثاني : تقييم فعالية النظام الضريبي في الجزائر

ح الضرييب تتساؤل على مدى فعالية اإلصالحات الضريبية بعد أكثر من عشرة سنوات على تطبيق اإلصال
 ، لذلك سنحاول تقييمها من خالل عدة مؤشرات أنبها ما يلي :

 أوال : تطور الحصيلة الضريبية :

يهدف اإلصالح الضرييب إىل ربسُت مستوى اؼبردودية اؼبالية للجباية العادية على حساب اعبباية البًتولية 
 يف سبويل ميزانية الدولة ، و ؼبعرفة مدى ربقيق ذلك اؽبدف تستعرض تطور حصيلة اعبباية اليت هتيمن بشكل كبَت

 الضريبية حسب اعبدول التايل :

 : تطور الجباية العادية و الجباية البترولية ( 3.5)جدول رقم ال

 (2010-2004)يف اؼبيزانية العامة للدولة خالل الفًتة : 
 2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010  

 1309337 1171370 285384 786377 745356 664380 603377 اعبباية العادية 
 1501370 1927300 1715339 2711 2714 2267383 1485376 اعبباية البًتولية 
 2811307 3098370 2699303 3497377 3459356 2932363 2089353 ؾبموع اعبباية 

%
العادية الجباية

 الجباية مجموع 
 28329 22367 21355 22349 36344 37380 46357 

%
العادية البترولية

 الجباية مجموع 
 71311 77333 78345 77351 63356 62319 53342 

 60328 39372 النسبة اؼبتوسطة
 وزارة اؼبالية ، اؼبديرية العامة للضرائب.اؼبصدر : 

 .التلخيصؼبديرية الفرعية لإلحصائيات و  ا                  

 
                                                           

.118لود ، مرجع سابق ، ص عمار مي  1  
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إىل  2004مليار دج سنة  2089353نالحظ من ىذا اعبدول ارتفاع اإليرادات نسبة اعبباية العادية من 
، غَت أن ىيمنة اعبباية البًتولية واضحة يف اؽبيكل الضرييب إذا مثلي يف سنة  2007مليار سنة  3497377

لية موردا رئيسيا ػبزينة الدولة ، و من إصبايل اإليرادات الضريبية  لذلك تشكل اعبباية البًتو  7735%=  2007
ىذا الوضع ال يساىم يف فعالية النظام الضرييب ، إذ أن تقديرات ىذا اؼبورد ال ترتكز على عوامل داخلية بل ىي 
رىينة عوامل خارجية تتمثل أساسا يف أسعار احملروقات اليت زبضع للتقلبات السعرية يف األسواق الدولية ، فضال 

الدوالر األمريكي اؼبستخدم بصفة أداة تسوية يف ذلك القطاع ، كما أن أىم أىداف عن عدم استقرار 
 اإلصالحات الضريبية تكمن يف إحالل اعبباية العادية ؿبل اعبباية البًتولية الذي مل يتحقق بعد.

 يبكننا سبثيل اعبدول السابق وفق الشكل التايل :

 2010-2004: تطور الجباية العادية و الجباية البترولية في الميزانية العامة للدولة خالل الفترة  (3.5)الشكل رقم 

 

 المصدر: من إعداد الطالبة إستنادا على معطيات الجدول

 

 ثانيا : مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري :

عدم وضوح الرؤية لدى السلطات فضال  مل يتمكن النظام الضرييب اعبزائري ربقيق االستقرار فبا أدى إىل
تضمن  2004اجملال نالحظ سويا صدور تعديالت الضريبية ، فقانون اؼبالية لسنة  عن تعقد ذلك النظام يف ىذا

تضمن  2006إجراء ضريبيا و قانون اؼبالية لسنة  68تضمن  2005إجراء ضريبيا ، و قانون اؼبالية لسنة  52

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 الجباية العادبة 

 الجباية البترولية



 تقييم اإلصالحات الضريبية في الجزائر                                              الفصل الثالث            

 

 
76 

إجراء ضريبيا. إال أن ىذه التعديالت تضمني  72تضمن  2007الية لسنة إجراء ضريبيا ، و قانون اؼب 51
 بعض االذباىات اإلهبابية للنظام و اؼبتمثلة فيما يلي :

 لألرباح اؼبعاد استثمارىا. % 1235و  % 25ح الشركات إىل زبفيض نسبة الضريبة على أربا  -

و رفع اغبد األدىن اؼبعفى من  % 35 زبفيض نسبة االقتطاع العليا للضريبة على الدخل اإلصبايل إىل -
 دج. 123000إىل  اإلخضاع

مراجعة  %7زبفيض معدالت الرسم على القيمة اؼبضافة من أربعة معدالت عند التأسيس إىل  -
 %30التعريفة اعبمركية باعتماد ثالثة معدالت أقصاىا 

 إلغاء ضريبة الدفع اعبزايف. -

 .%2زبفيض الرسم على النشاط اؼبهٍت إىل  -

إلغاء االزدواج الضرييب على اؼبداخيل اؼبتأنية من توزيع األرباح اليت أخضعي للضريبة على أرباح  -
 الشركات.

تبسيط النظام اعبزايف للضريبة على الدخل من خالل تعويض الضريبية على الدخل اإلصبايل و الرسم  -
 على القيمة اؼبضافة ، و الرسم على النشاط اؼبهٍت بضريبة جزافية وحيدة.

 المطلب الثالث : دراسة أثر اإلصالح االقتصادي على فعالية النظام الضريبي الجزائري.

يبكن دراسة فعالية النظام الضرييب اعبزائري من خالل مقارنة اإلقبازات الفعلية بالتقديرات ، حيث يقصد 
األرقام اؼبقدرة و اليت من باإلقبازات الفعلية تلك األرقام احملققة على أرض اؼبيدان. و يقصد بالتقديرات تلك 

 اؼبفروض إقبازىا و من أجل تقسيم أكثر يبكن االستعانة باعبدول التايل :
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  تطور نسبة اإليرادات الضريبية -1

 4222/4229الضريبية    اإليراداتتطور نسبة :4-5جدول رقمال

 البيان              
 السنوات

اإليرادات الضريبية العادية 
 /دج09اؼبقدرة 

اإليرادات الضريبية العادية 
 /دج09اؼبنجزة 

 %نسبة التنفيذ 

2000 
334360 314301 93384 

2001 
344350 329382 95373 

2002 
380310 314376 8238 

2003 
425384 349350 82307 

2004 
415384 398323 9537 

2005 
438385 482389 110 

2006 
475389 519390 109325 

2007 
532330 578350 108368 

باتنة عمار ميلودي ، أثر اإلصالحات االقتصادية على فعالية النظام الضرييب يف اعبزائر ، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف االقتصاد ، جامعة  المصدر :
 .125ص  ،  2013/2014

نسبة التنفيذ = 
 اؼبنجزة العادية الضريبية اإليرادات
 اإليرادات الضريبة العادية اؼبقدرة

 
أنا  2007،  2006،  2005تشَت بيانات اعبدول أن اإليرادات الضريبية العادية اؼبنجزة لسنوات 

 فاقي التوقعات بفعل استنبات و استقرار الوضع األمٍت الذي ساىم يف تفعيل أداء اإلدارة الضريبية.
يت تشهد إعادة تنظيم و األداء اؼبنخفض للنظام الضرييب اعبزائري لعدم فعالية اإلدارة الضريبية ال و يعود

عصرنو مصاغبها )مركز الضرائب ، مديرية اؼبؤسسات الكربى ، مديرية اإلعالم و التوثيق ...( كما ساىم يف ىذا 
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، فضال يف السوق العاؼبي االلبفاض التهرب الضرييب اؼبتفاقم مع ربديد النشاطات و التجارة اػبارجية ، و االندماج
 تمع الضرييب ، زيادة يف اؼبسانبة الفعلية من اإليرادات الضريبية اؼبباشرة.عن عدم مقابلة الزيادة يف اجمل

 : تطور عدد المكلفين بالضريبة  -2

 4224/4229: تطور عدد الخاضعين للضريبة  5-5الجدول رقم 
 الوحدة = مليون دج

 الضريبية                   
 السنوات 

 IBS أرباح الشركاتالضريبية على  IRGالضريبة على الدخل اإلصبايل 

2002 
2733000 33550 

2003 
133623184 493023 

2004 
133773555 643453 

2005 
133623184 693397 

2006 
134493375 603500 

2007 
133553253 653895 

 اؼبصدر : وزارة اؼبالية ، اؼبديرية العامة للضرائب ، مديرية العمليات اعببائية

 

 صورة واضحة عن تطور اجملتمع الضرييب.(3- 3 )يوضح اعبدول رقم

مرات فيما ىبص اؼبكلفُت اػباضعُت  5أكثر من طبس  2004و  2002حبيث تضاعف بُت سنيت 
ا يتعلق باؼبكلفُت اػباضعُت للرسم على القيمة مرات فيم 8يل ، و ما يقارب شبان للضريبة على الدخل اإلصبا

 للضريبة على أرباح الشركات.مرة بالنسبة  20اؼبضافة و يف حدود العشرين 
 
: يبكن توضيح مدى فعالية الرسم على القيمة اؼبضافة من خالل  فعالية الرسم على القيمة المضافة -3

 عرض اعبدول التايل :
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 : تطور حصيلة و عدد اػباضعُت للرسم على القيمة اؼبضافة يف اعبزائر  (6-5)الجدول رقم

 الوحدة : مليار دج.
 البيان               

 السنوات
كنسبة مئوية من   TVA TVAحصيلة 

 إصبايل اعبباية العادية
TVA %  من الناتج

 احمللي اإلصبايل
عدد اؼبلفات 

 TVAاػباضعُت ل 

2000 
98399 31352 3356 - 

2001 
108326 32382 3382 - 

2002 
109352 34379 3338 - 

2003 
116315 33323 2383 - 

2004 
126332 31372 2397 4063707 

2005 
156373 32346 3351 4893094 

2006 
161302 30397 3305 4473349 

2007 
174375 30321 2385 4763391 

 احملصل يف الدخل و عند االستَتاد و على اؼبنتجات البًتولية. TVAتتضمن  -

، أثر اإلصالحات االقتصادية على فعالية النظام الضرييب يف اعبزائر ، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف االقتصاد ، جامعة باتنة  عمار ميلودي المصدر :
 .128، ص ،  2013/2014

تعود عدم فعالية الرسم على القيمة اؼبضافة يف اعبزائر إىل كلفة اإلعفاءات منها ، و ضعف االلتزام الضرييب 
من  %58ب  2003ا ، إذا قدرت معدل عدد التصروبات الشهرية اؼبودعة يف اآلجال سنة لدى اؼبكلفُت هب

 اجملتمع الضرييب اػباضع ؽبذا االلتزام.
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تكلفة اإلعفاءات الضريبية الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لالستثمار و الوكالة الوطنية لتشغيل  -6
 الشباب :

إشراك مبادرة النظام اػباص يف التنمية االقتصادية ذبملي اعبزائر يف إطار النهوض باالستثمار و زيادة 
 مليار دينار جزائري مثلما يوضحو اعبدول التايل : 272إنفاقا ضريبيا معتربا يف حدود مبلغ 

 ANDI – ANSE: ( 7-5) مالجدول رق

 الوحدة : مليون دج.
        

 الضريبية                 
 السنوات

الدفع على 
النشاط اؼبهٍت 

TVA 

الدفع اعبزايف 
VE 

الضريبة على 
أرباح الشركات 

IBS 

الرسم 
 العقاري

حقوق 
 التسجيل

الرسم على 
القيمة 
 اؼبضافة

 اجملموع

1999 151 27 346 0388 - - 525 
2000 614 119 13592 0315 0344 13889 43216 
2001 727 163 13046 4338 0339 13717 33659 
2002 13417 200 23050 2367 03092 43957 83659 
2003 43482 13476 53120 19304 30 193647 303779 
2004 53437 13028 33651 18 11 223312 323457 
2005 63249 23365 73237 29 17 293283 453180 
2006 63965 803. 43090 11 5 223004 333878 
2007 213920 13786 53923 8 3 393606 693246 
2008 43754 403 33424 11 4 343838 1433434 

 اؼبصدر : الوزارة اؼبالية ، اؼبديرية العامة للضرائب.

إىل التطور الكبَت لإلعفاءات الضريبية يف إطار كل من أونساج و أندي ، حيث  5يشَت اعبدول رقم 
، مث  2000مليون دج سنة  43216إىل  مليون دج 525ما مقداره  1999بلغي قيمة اإلعفاءات سنة 

مليون دج ، لتعاود ارتفاعها تباع إىل غاية علم  33659إىل  2001البفضي ىذه اإلعفاءات قليال سنة 
 مليون دج. 433434لتصل إىل  2008
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و للمزيد من توضيح اإلعفاءات الضريبية اؼبمنوحة لدعم التشغيل كنسبة من الضرائب العادية و الناتج 
 اإلصبايل باعبزائر سنستعُت باعبدول التايل :احمللي 

: كلفة اإلعفاءات الضريبية لنسبة من الضرائب العادية و الناتج المحلي ( 8-5 )الجدول رقم
 .;4227/422اإلجمالي بالجزائر 

 البيان            
 السنوات

عدد 
 اؼبشاريع

كلفة اإلعفاءات 
الضريبية مليار دج 

(1) 

الضرائب العادية 
 (2دج )مليار 

( إىل 1نسبة )
(2 )% 

الناتج احمللي 
( 3اإلصبايل )

 مليار دج

( 1نسبة )
 %( 3إىل )

2005 
323137 3234 349 933 13522 232 

2006 
293375 4531 398 1133 13354 3333 

2007 
323248 3338 482 730 13425 2337 

2008 
333801 6932 519 1333 13870 337 

2009 
293493 4334 578 735 23149 2301 

 اعتمادا على إحصائيات وزارة اؼبالية ، الديوان الوطٍت لإلحصائيات بنك اعبزائر. المصدر :

 نستنتج  النقاط التالية : ( 6-3)من خالل اعبدول 
ضخامة اإلنفاق الضرييب الذي ربملتو اؼبيزانية العامة للدولة ، نتيجة حرماهنا من مبالغ كاني ستدخل  -
 خزينتها.

 2008ارتفاع نسبة اإلنفاق الضرييب مقارنة مع إصبايل اإليرادات الضريبية العادية ، حبيث قدرت سنة  -
 السنة. لنفس % 337كما بلغي نسبة اإلنفاق الضرييب مقارنة مع الناتج احمللي اإلصبايل   % 1333ب 

مشروع ،  333801=  2008تطور اؼبشاريع اؼبستفيدة من اإلعفاءات الضريبية ، إذا لغي سنة  -
يف إطار الوكالة الوطنية لتشغيل  193600مشروع يف إطار الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار ، و  143201منها 

 الشباب.

 على بنية اإلنفاق الضرييب يف اعبزائر.يسيطر اإلعفاء من الرسم على القيمة اؼبضافة  -
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 .1التدرهبي و البطيءح االقتصادي الضريبة ، كنتيجة لإلصالاالستمرار اؼبثايل يف منح االمتيازات  -

يضاف إىل ىذا ارتفاع نسبة اؼبلفات اؼبستفيدة من اإلعفاءات الضريبية مقارنة مع اجملتمع الضرييب حبيث 
 2008، فضال عن عدم ربكم إدارة الضرائب يف متابعة ىذه اؼبلفات ، ففي سنة  %6ب  2008قدرت سنة 

 من اؼبستفدين من اؼبزايا الضريبية. %41مل تتمكن اؼبصاحل الضريبية من متابعة 

 .2خارج الرقابة الضريبية %59و كل ما يعنيو ىذا بقاء 

 المبحث الثاني : تقييم مردودية النظام الضريبي بعد اإلصالحات 

بعد أكثر من عشرة سنوات على تطبيق اإلصالح الضرييب تتساءل على مدى فعالية اإلصالحات الضريبية 
 مردودية النظام الضرييب من خالل عدة مؤشرات على النحو التايل :، لذلك سنحاول تقييم 

 المطلب األول : تقييم مردودية النظام الضريبي من حيث الوعاء

اؼبتضمن قانون اؼبالية سنة  31/12/1990اؼبؤرخ يف  36/90إن اإلصالحات الضريبية دبوجب القانون 
ليت جاءت بعد أعادت صياغة النظام الضرييب فبا يتماشى مع و كل القوانُت اؼبالية السنوية و التكميلية ا 1991

 االقتصاد اغبد و التطورات االقتصادية اؼبالية اعبديدة.
إن تطبيق اإلجراءات التصحيحية قدمي نتائج إهبابية و اليت ظهرت مع التعديالت التدرهبية للقوانُت 

 و كاني كما يلي : 2011-2004خالل فًتة الدراسة 

 .4229إلى سنة  4226: الفترة من سنة الفرع األول 

مادة زبص اجملال الضرييب بُت التعديل و إلغاء و تأسيس ،  23ب  2004جاء قانون اؼبالية لسنة  -
حيث مسي ىذه اؼبواد الضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرة و الرسم على القيمة اؼبضافة و حقوق التسجيل و الطابع 

لقابلة للخصم من الربح مثل االىتالكات ، إضافة إىل ؾبال اؼبنازعات الضريبية ، و كان ؿبتواىا يتضمن التكاليف ا
 و الرسوم.

                                                           
 132، عمار ميلودي ، مرجع سابق  ، ص % 80 2004بلغي نسبة الرسم على القيمة اؼبضافة إصبايل اإلنفاق الضرييب يف اعبزائر لسنة  1
 نفس اؼبرجع 2
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مادة زبص اجملال الضرييب بُت تعديل و إلغاء و تأسيس ، حيث  44ب  2005قانون اؼبالية لسنة  -
باشرة و الرسوم على رقم األعمال دبا فيو الرسم على القيمة الضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبؾبال مسي ىذه اؼبواد 

اؼبضافة و حقوق التسجيل و اإلجراءات اعببائية ، و كاني ىذه اؼبواد تتضمن ؾبال ربديد الدخل اػباضع للضريبة 
و معدل الضريبة على الدخل اإلصبايل ، و كذلك ؾبال اؼبنازعات و العمليات اؼبعفاة من الرسم على القيمة 

 ؼبضافة ، و التصريح باؼبعلومات اؼبتعلقة بعمليات فوتره مبيعات اعبملة هبدف مكافحة التهرب الضرييب.ا

مادة زبص اجملال الضرييب بُت التعديل و إلغاء و تأسيس ،  48ب  2006جاء قانون اؼبالية لسنة  -
 و الرسوم على رقم األعمال و حقوق التسجيل و الطابع حيث مسي ىذه اؼبواد الضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرة

تعديل يف معدالت الضريبة على الدخل اإلصبايل و طريقة االىتالكات و  و كاني تتضمن و اإلجراءات اعببائية
اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ، و إجبار الشركات الوطنية و األجنبية اؼبتواجدة يف اعبزائر بالتصريح 

البنكية لدى مصاحل الضرائب و اليت تكون ؿبل معاعبة معلوماتية تسمى تسيَت باؼبعلومات اػباصة حبساباهتم 
بطاقات اغبسابات اؼبالية إضافة إىل تعديل يف العمليات اؼبعفاة و اػباضعة للرسم على القيمة اؼبضافة ، و تعديل 

و تضمن قانون اؼبالية  ،إجراءات أخرى مسي ؾبا اؼبنازعات يف تعريفات الطابع اػباص ببطاقة ترقيم السيارات ، و
مادة بُت تعديل و تأسيس ، حيث مث تأسيس لدى  17يف ؾبال الضرائب و الرسوم  2006التكميلي لسنة 

اػبطَتة للتشريعات الضريبية و اعبمركية  اؼبخالفاتاؼبديرية العامة للضرائب البطاقة الوطنية ؼبرتكيب أعمال الغش و 
 و التجارية.

مادة زبص اجملال الضرييب بُت التعديل و إلغاء و تأسيس ،  58ب  2007جاء قانون اؼبالية لسنة   -
و  و حقوق التسجيل و الرسوم على رقم األعمال حيث مسي ىذه اؼبواد الضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرة

 ، و تضمني إحداث الضريبة اعبزافية الوحيدة تبسيطا للنظام الضرييب اعبزائري ، و ؾبال اإلجراءات اعببائية
 اؼبنازعات و الرسم على القيمة اؼبضافة و عقد االعتماد اإلهبار اؼبايل و التكاليف القابلة للخصم من الربح.

 4233إلى سنة :422الفرع الثاني :الفترة من سنة 

مادة زبص اجملال الضرييب بُت التعديل و إلغاء و تأسيس ،  38ب  2008جاء قانون اؼبالية لسنة  -
 و حقوق التسجيل و الرسوم على رقم األعمال ضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرةحيث مسي ىذه اؼبواد ال

اؼبتوسطة ،  تائج السنوية للمؤسسات الصغَتة و ، و تضمني تأسيس النظام اؼببسط لتصريح بالن اإلجراءات اعببائيةو 
لربح و طريقة كما مث تعديل معدالت حساب الضريبة على الدخل اإلصبايل و التكاليف القابلة للتخفيض من ا
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 اؼبنازعات يف ؾبالعاينات و االىتالكات و العمليات اؼبعفاة و اػباضعة إىل الرسم على القيمة اؼبضافة ، و اؼب
مادة زبص اجملال الضرييب بُت التعديل  32فتضمن  2008اإلجراءات اعببائية ، أما قانون اؼبالية التكميلي لسنة 

و حقوق الطابع و الرسوم على رقم  لضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرةو إلغاء و تأسيس ، حيث مسي ىذه اؼبواد ا
حيث مث من ىذا الشأن تأسيس أسلوب جديد من التحقيق اؼبصوب يف احملاسبة  و اإلجراءات اعببائية األعمال

 إضافة إىل طريقة التصريح و التسديد اإللكًتوين للضريبة.

ال الضرييب بُت التعديل و إلغاء و تأسيس ، مادة زبص اجمل 48ب  2009جاء قانون اؼبالية لسنة  -
و  و حقوق التسجيل و الرسوم على رقم األعمال حيث مسي ىذه اؼبواد الضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرة

التصريح مسبقا لدى اإلدارة الضريبية بتحويالت األموال إىل ، و تضمني تأسيس إلزامية  اإلجراءات اعببائية
ة خصم الرسم على القيمة اؼبضافة اؼبثقل للفواتَت اؼبدفوعة نقدا عندما يتجاوز مبلغ الرسم اػبارج ، و عدم إمكاني

دج ، و توسيع التحقيق اؼبعمق للوضعية اعببائية الشاملة إىل األشخاص غَت احملصُت جبائيا، إضافة  1003000
التهرب و الغش اعببائيُت ، أما إىل إنشاء مصلحة التحريات اعببائية تكلف بالقيام بتحقيقات قصد ربديد مصادر 

مادة زبص اجملال الضرييب بُت التعديل و إلغاء و تأسيس ،  43فتضمن  2009قانون اؼبالية التكميلي لسنة 
و  و حقوق الطابع و الرسوم على رقم األعمال حيث مسي ىذه اؼبواد الضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرة

، حيث مث يف ىذا الشأن تأسيس شروط إسبام إجراءات التوطُت البنكي و اعبمركي اؼبتصل  اإلجراءات اعببائية
بعمليات التجارة اػبارجية إال أن أساس رقم التعريف اعببائي ، و تأسيس رسم على رقم األعمال متعاملي اؽباتف 

 النقال.
ل و إلغاء و تأسيس ، مادة زبص اجملال الضرييب بُت التعدي 35ب  2010جاء قانون اؼبالية لسنة  -

 و حقوق التسجيل و الطابع و الرسوم على رقم األعمال حيث مسي ىذه اؼبواد الضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرة
، و تضمني تعديل معدالت حساب الضريبة على الدخل اإلصبايل و التكاليف القابلة  و اإلجراءات اعببائية

ترحيل العجز ،، و ربديد مدة التحقيق اؼبصوب يف احملاسبة  للتخفيض من الربح و طريقة االىتالكات طريقة
بشهرين يف ؾبال اإلجراءات اعببائية ، و مث تأسيس رسم يف شكل طابع جبائي و رسم على شهادات اعتماد 

ب  2010لسنة الوكالء العقاريُت و رسم نوعي يطبق عند شراء اليخوت و السفن ، أما قانون اؼبالية التكميلي 
 ص اجملال الضرييب بُت التعديل و إلغاء و تأسيس ، مسي ىذه اؼبواد الضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرةمادة زب 31

حيث مث يف ىذا الشأن تأسيس  و اإلجراءات اعببائية و حقوق الطابع و التسجيل و الرسوم على رقم األعمال
 غرامة مالية يف حالة معاينة التلبس اعببائي.
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مادة زبص اجملال الضرييب بُت التعديل و إلغاء و  57فقد جاء ب  2011 أما قانون اؼبالية لسنة -
و حقوق التسجيل و الطابع و الرسوم على رقم  تأسيس ، مسي ىذه اؼبواد الضرائب اؼبباشرة و غَت اؼبباشرة

لى أرباح ، و تضمني إعفاء اؼبداخيل من الضريبة على الدخل اإلصبايل و الضريبة ع و اإلجراءات اعببائية األعمال
الشركات احملققة من النشاطات اؼبتعلقة باغبليب الطبيعي اؼبوجو لالستهالك ، و تعديل يف الدفعات اؼبسبقة على 
الضريبة على الدخل اإلصبايل و الضريبة على أرباح الشركات و كذلك تعديل يف العمليات اػباضعة للرسم على 

مادة زبص اجملال الضرييب بُت  13فتضمن  2011التكميلي لسنة  القيمة اؼبضافة و اؼبنازعات ، أما قانون اؼبالية
 التعديل و إلغاء و تأسيس ، مسي الضرائب اؼبباشرة و حقوق التسجيل و الرسوم على رقم األعمال.

 الفرع الثالث : تقييم عام للنظام الضريبي الجزائري في ظل اإلصالح 

يبكننا استخالص النقاط  2011-2004الفًتة من خالل تتبعنا ؼبختلف اإلصالحات الضريبية خال 
 التالية :

فحص ىيكلة إيرادات الضرائب اؼبباشرة تبُت ضعف مسانبتها يف حصيلة النظام الضرييب ، نتيجة  -
لضعف نتائج اؼبؤسسات بسبب التهرب الضرييب من جهة ، و لضعف مردودية اؼبداخيل ما عدا الضريبة على 

 اؼبرتبات و األجور من جهة أخرى.

 توسيع ؾبال تطبيق الرسم على القيمة اؼبضافة. -

 تأسيس أساليب مراقبة جديدة و إعادة النظر يف إجراءات اؼبنازعات. -

 صعوبة إهباد أوعية ضريبية على اإلنفاق مقارنة بالضرائب اؼبباشرة كاني ميز النظام الضرييب اعبزائري. -

 عدالت.اؼبالنظر يف  تنظيم و تبسيط إجراءات اإلخضاع للضرائب و الرسوم و إعادة -

عرفي اإلصالحات الضريبية يف اعبزائر كثرة التعديالت يف القوانُت اؼبالية السنوية و التكميلية ، و ىذا  -
راجع لنقص اؼبوارد اؼبالية من جهة ، و طبيعة اجملتمع اعبزائري الذي يتميز بنقص يف الثقافية الضريبية من جهة 

 أخرى.

ييب اعبزائري بتخفيض االعتماد على اعبباية البًتولية ، و ذلك بإعادة التشكيل التدرهبي للنظام الضر  -
 توجيو النفقات كبو اجملاالت اليت تنهض بالنمو االقتصادي و تغطية نفقات التسيَت باعبباية العادية.

 متابعة نسبة تغطية النفقات العامة يبُت ضعفها ، كما يبينها اعبدول التايل : -
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 4233-4226تغطية النفقات العامة خالل الفترة : نسبة  9-5الجدول رقم 
 السنوا ت             

 البيان              
2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 %نسبة التغطية 
95394 9536 9936 97362 140328 111322 90398 10238 

، 2011-2001، التهرب الضرييب بُت فعالية آليات الرقابة و إسًتاتيجية اؼبكافحة حالة اعبزائر يف الفًتة  بلواضح اعبياليل المصدر :
 .89، ص  2014أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم زبصص علو ذبارية ، جامعة اؼبسيلة 

إىل  2004السنوات ة من خالل من خالل اعبدول نالحظ تسجيل عجز دائم يف تغطية النفقات العام
، 2010وايل ليعود العجز األول سنة على الت 2009و  2008، بعدىا مث تسجيل فائض خالل سنيت 2007

فقد مث ربقيق فائض و ىذا العجز ناتج عن قلة األوعية الضريبية و نفور اؼبكلفُت مع دفع  2011أما يف سنة 
 الضرائب و الرسوم الواقعة على عاتقهم.

 يجابيات و سلبيات النظام الضريبي الجزائري :الفرع الرابع : إ

من خالل تقييمنا للنظام الضرييب اعبزائري يف ظل اإلصالح مث استخراج بعض اإلهبابيات و السلبيات اليت 
 سبيز هبا كما يلي :

 إيجابيات النظام الضريبي الجزائري :أوال : 

 باالعتماد على اإليرادات العادية.تفعيل شامل لإليرادات العامة للدولة لتمويل نفقات التسيَت  -

الضريبة ت الضريبة على الدخل اإلصبايل و التخفيض التدرهبي للضرائب و الرسوم ، مثل مراجعة معدال -
على أرباح الشركات ، و الرسم على النشاط اؼبهٍت و الرسم على القيمة اؼبضافة و إلغاء الدفع اعبزايف، و ىذا 

 تثمار اإلنتاجي.يهدف تشجيع االستهالك و منو االس

 تسجيل ربسن تدرهبي يف اإليرادات العادية و ربسُت إجراءات التسيَت و التحصيل الضرييب. -

تبسيط جزئي و نسيب للنظام الضرييب من خالل توحيد اؼبلف الضرييب للمكلف و من خالل تأسيس  -
 نظام الضريبة اعبزافية الوحيدة.
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 ثانيا : سلبيات النظام الضريبي الجزائري.

عدم االستقرار و تقعد النظام الضرييب ، بسبب تعقد نصوص تشريعاتو و عدم وضوحها و ىذا نتيجة  -
 لثقل النظام ككل.

بالرغم من انتهاج اإلصالح الضرييب إال أن النظام الضرييب يبقي يتميز بال مرونة و اليت مل يبكنو من  -
الجتماعي ، و اعتماده على : الضرائب على التأقلم مع كل األزمات اليت تطرأ على اؼبستوى االقتصادي و ا

اإلنفاق جعلو نظاما غَت فعال لقلة اؼبوارد الضريبية و ضعف تأثَته على االقتصاد الوطٍت ، إضافة إىل إنبالو 
 للجوانب اإلدارية و اؽبيكلية و نقص التأىيل و ىو ما أدى إىل افتقاده للحد األدىن من االمتيازات.

 الضرييب على : الضرائب على اإلنفاق.استمرار اعتماد النظام  -

 أصبح النظام الضرييب يضم عدد كبَت من الضرائب على الرسوم. -

إنبال اعبانب التنظيمي و اؽبيكلي ، أين عرفي اإلدارة الضريبية إعادة ىيكلة عدد مرات مع تداخل  -
 يل ، النقل ... ا(خ( و إنباليف الصالحيات بُت اؼبصاحل ، دون االىتمام باعبانب التجهيزي ) معدات اإلعالم اآل

 اعبانب البشري.

 المطلب الثاني : تقييم مردودية النظام الضريبي من حيث التحصيل.

التحصيل الضرييب خارج احملروقات دبعٌت االعتماد على  الضرييب يف اعبزائر إىل زيادة حجمىدف اإلصالح 
العادية اليت أنبلي منذ االستقالل إىل غاية اإلصالحات الضريبية ، حيث كان النظام الضرييب يتميز بتعدد اعبباية 

ا أثر بصفة مباشرة على اؼبردةودية الضريبية خالل تلك  الفًتة باإلضافة إىل ذلك نقص الوعي و ارتفاع معدالتو فب
الضرييب لدى اؼبكلفُت و الذي كانوا يستعملون كل الطرق لتجنب دفع واجباهتم الضريبية خاصة مع دعم 

لتكليفية للمكلفُت، ىذه االستقرار النظام الضرييب نتيجة إلغاء أو إدراج ضرائب جديدة دون مراعاة القدرة ا
العناصر أدت إىل ضعف مداخيل اعبباية العادية و ؼبعرفة مدى ربقيق ذلك اؽبدف نستعرض تطور حصيلة اعبباية 

. 2011-2004العادية و اعبباية البًتولية على حساب نسبتهما إىل إصبايل اإليرادات و ذلك خالل الفًتة : 
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 4233-4226الضريبي في مجموع موارد الميزانية العامة خالل الفترة تطور حصيلة النظام  : :-5الجدول رقم 

 الوحدة : مليون دج. 

 السنوات                  
 البيان

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 686341 559341 462378 331383 259348 240329 168337 145323 الضرائب اؼبباشرة
 435317 297359 228397 193389 158358 121384 10531 96308 الضريبة على الدخل اإلصبايل
 245387 255305 229303 133347 97344 118332 62364 49303 الضريبة على أرباح الشركات

 5337 00 3346 3346 3346 0313 0313 0312 ضرائب مباشرة أخرى
 47396 39384 35396 33392 28313 23354 19362 1936 الطابع و التسجيل

 557368 493393 472363 429378 347322 334337 312334 272322 الرسوم على رقم األعمال
 1345 1333 1307 1319 0388 0398 0385 0368 الضرائب غَت اؼبباشرة

 129335 109435 972344 796372 635371 599388 501318 437373 حصيلة النظام الضرييب
 1548353 1309337 1172344 983363 786375 745356 66438 603377 حصيلة اعبباية العادية

 152934 150137 1927 171534 973 916 899 86232 حصيلة اعبباية البًتولية 
 3077393 2811307 3099344 2699303 1759375 1661356 156338 1465397 اجملموع العام لإليرادات 

.81، ص 2014، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم زبصص علو ذبارية ، جامعة اؼبسيلة 2011-2001اعبياليل ، التهرب الضرييب بُت فعالية آليات الرقابة و إسًتاتيجية اؼبكافحة حالة اعبزائر يف الفًتة بلواضح  المصدر :
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حصيلة النظام الضرييب ات ؾبموع من خالل اعبدول يظهر ىيمنة الضرائب على اإلنفاق يف مكون
البفاض حصيلة الضرائب اؼبباشرة و ىو ما يفسر و يوضح إفالت أصحاب الثروات و اؼبداخيل من دفع و 

 الضرائب اؼبفروضة عليهم بسبب التهرب الضرييب.

سبثل الضريبة على الدخل اإلصبايل العنصر األساسي الذي يساىم يف تطور حجم الضرائب اؼبباشرة حيث 
، أما يف مليون دج 145323مبلغ  2004ي سنة مليون دج بعدما كان -168337مبلغ  2005بلغي سنة 

أين وصلي  2011مليون دج ، و استقر ىذا النمو حىت سنة  240329فقد بلغي مبلغ  2006سنة 
مليون دج ، و كان ىذا التطور اؼبرتفع نتيجة االقتطاع  435317الضريبة على الدخل اإلصبايل فئة األجور مبلغ 

 من اؼبصدر.

اخيل فلم يكن ؽبا دورا إهبابيا دو خبصوص الضريبة على الدخل اإلصبايل على األصناف األخرى من اؼب
عٌت الكلمة رغم تزايدىا اؼبستمر و ذلك راجع إىل أن التصروبات اؼبقدمة من طرف اؼبكلفُت ال تعرب  يف أغلب دب

 األحيان عن حقيقتو األوعية الضريبية بسبب التهرب الضرييب و بالتايل ضعف مردوديتها.

غي سنة أما فيما ىبص الضريبة على أرباح الشركات فقد عرفي ىي األخرى مبو جيدا ، حيث بل
مليار دج ، و  118332حيث بلغ  2006مليار دج و استمر ىذا النمو حىت سنة  49303مبلغ  2004

ىذا ؼبا عرفتو بعض اؼبؤسسات العمومية من مبو أو على األقل استقرارا ماليا يسمح ؽبا بالوفاء بالتزاماهتا الضريبية .  
اقتصادية و مالية مكنتو من االلتزام بالوفاء كما أن القطاع اػباص أخذ ينمو فبا يسمح لو بتحقيق فوائض 

 بالتزاماتو الضريبية اذباه اػبزينة العمومي.

أما فيما ىبص اإليرادات العامة للميزانية فتعتمد و بشكل كبَت على حصيلة اعبباية البًتولية باإلضافة إىل 
 : يف الشكل التايل 2011-2004اعبباية العادية كما يظهر تطورنبا خالل الفًتة 
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 4233-4226خالل الفترة الدولة  ميزانيةتطور حصيلة 

 

 اؼبصدر: من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اعبدول السابق.
من خالل التمثيل البياين نستنتج أن نسبة مسانبة اعبباية البًتولية أكرب من نسبة مسانبة اعبباية العادية ، 

سنة إىل أخرى نتيجة اعبهود اؼببذولة من طرف ـبتلف مصاحل اؼبديرية رغم أن ىذه األخَتة شهدت تطورات من 
العامة للضرائب و خاصة مصاحل الرقابة الضريبية و نتيجة لإلصالح الضرييب اؼبنتهج ، عكس اعبباية البًتولية اليت 

زمة اليت شهدىا سعر البًتول و كذلك بسبب األب التذبذبات ارة و البفاضا مرة أخرى بسبشهدت تطورا ت
 .2008االقتصادية اليت شهدىا العامل سنة 

 المطلب الثالث : تقييم النظام الضريبي من حيث مستوى الضغط الضريبي.

يعترب الضغط الضرييب مؤشرا ىام يف دراسة و تقييم النظم اعببائية ، ألنو يربز اإلمكانيات اؼبتاحة 
كنة دون إحداث تأثَتات عكسية على النشاط لالقتطاعات اعببائية ، سيما لتحقيق أفضل حصيلة جبائية فب

االقتصادي ، و كلونو يدخل اؼبسانبات االجتماعية إىل جانب االقتطاعات اعببائية ، و مدى مسانبتها يف الناتج 
 .1الداخلي اػبام
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 يقاس الضغط الضرييب على اؼبستوى الكلي بالعالقة التالية :

 ناتج احمللي اإلصبايل.معدل الضغط الضرييب = اإليرادات العامة / ال

و وبسب ىذا اؼبعدل خالل سنة معينة ، و ىو أحد مؤشرات تقييم مردودية النظام اعببائي ، و مدى 
 تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي.

و لتجديد الضغط الضرييب يف اعبزائر ، تشار مشكلة ربديد اإليرادات الضريبية و الناتج الداخلي اإلصبايل 
 .1ة اإليرادات الضريبية ؟ أي ؾبتمع اقتصادي ذو داللة ألخذه يف قياس الضغط الضرييب؟دبعٌت ماىي طبيع

نتيجة ؽبذا سنحاول رفع ىذا االلتباس من خالل ربليلنا لكل من مستويات الضغط الضرييب اعتمادا على 
)الضغط الضرييب  الناتج الداخلي )الضغط الضرييب اإلصبايل( ، و كذلك الناتج الداخلي اػبام خارج احملروقات

 خارج احملروقات( من خالل ما يلي :

 أوال : الضغط الضريبي اإلجمالي :

ؼبعرفة مدى تطور مستويات الضغط الضرييب اإلصبايل اؼبعرب عنو بنسبة إصبايل اإليرادات الضريبية إىل الناتج 
 الداخلي اػبام ، احملددة للسنوات اؼبوالية و اؼبرفقة باعبدول التايل :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 138( ، ص 2004-1992ضبيد ، النظام الضرييب اعبزائري و ربديات اإلصالح االقتصادي يف الفًتة ) بوزيدة 1
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 (;422-4;;3تطور الضغط اإلجمالي في الجزائر للفترة ):  ;-5الجدول رقم 

 دج. 10الوحدة : 
 البيان                

 السنوات
إصبايل اإليرادات الضريبية  (1الناتج الداخلي اػبام )

(2) 
معدل الضغط الضرييب 

 (2(/)1) %اإلصبايل 
1992 107437 31034 28388 
1993 118937 30638 25378 
1994 148734 39834 26378 
1995 2005 580376 28396 
1996 2570 798346 31306 
1997 277133 887388 23303 
1998 283035 721329 25348 
1999 3248 908387 27398 
2000 409838 1093315 26367 
2001 4262 1285309 30315 
2002 4546 1409349 31300 
2003 526732 1398394 26355 
2004 612833 1465397 2392 
2005 754431 1563380 20372 
2006 849536 161356 19355 
2007 936933 1759375 18378 
2008 1109034 26303 24333 
2009 1017037 3098370 30346 

 .ائب ، مديرية العمليات اعببائية اؼبالية ، اؼبديرية العامة للضر اؼبصدر : وزارة 

 اعبدول السابق نالحظ ما يلي :من خالل 

عرفي مستويات الضغط الضرييب اإلصبايل تزايدا مطردا منذ بداية فًتة اإلصالح الضرييب ، حيث انتقلي 
، 1994،  1993ما عدا سنوات  %31يف حدود  2002لتصل سنة  1992سنة  %28388من 

،  %25348،  %26.78،  %25378اليت عرفي البفاض مستويات الضغط الضرييب  2000،  1998
على التوايل ، و السبب يف ذلك يرجع إىل البفاض إيرادات اعبباية البًتولية الناتج عن البفاض أسعار  26367%

النفط ، و عليو يبكن القول أن مستويات الضغط الضرييب اإلصبايل يتأثر طرديا بتغَت مستويات أسعار البًتول ، 
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ات اعبباية البًتولية كلما ارتفع معدل الضغط الضرييب اإلصبايل ، و أي كلما ارتفع سعر البًتول و زادت إيراد
 العكس صحيح ، و ذلك بالبفاض معدل الضغط الضرييب اإلصبايل نتيجة البفاض أسعار البًتول.

إذن : نظرا ؽبذه األنبية اليت يكتسبها قطاع احملروقات يف الناتج الداخلي يبكن القول بأن معدالت الضغط 
ابقة ىي معدالت مظللة ، و ال تعكس حقيقة ما يتحملو االقتصاد من ضريبة مقارنة بنا ينتجو من الضرييب الس

ثروة ، باعتبار أن الربع البًتويل من قطاع احملروقات الذي يذىب إىل ميزانية الدولة يف شكل دخل من احملروقات ال 
 .1يعد جزءا من القاعدة الضريبية بالنسبة للجباية العادي

أن ىذا اؼبعدل مرتفع يف اعبزائر هبعلنا نعتقد خطأ بعدم إمكانية إهباد أوعية ضريبية جديدة ، فضال باعتبار 
 إىل دفع اؼبكلفُت للتهرب الضرييب ، فبا هبعلنا يف اذباه معاكس ؽبدف إحالل اعبباية العادية ؿبل اعبباية البًتولية.

، الذي يعكس حقيقة مستويات الضغط  لذلك البد من اعتماد معدل الضغط الضرييب خارج احملروقات
 الضرييب الذي يتحملها االقتصاد فعليا.

 ثانيا : الضغط الضريبي خارج قطاع المحروقات.

احملروقات عن العالقة اؼبوجودة بُت اإليرادات الضريبية للثروة اؼبنتجة و اؼبعدل  جيعترب الضغط الضرييب خار 
ايل ، و لقد حدد االقتصادي األسًتايل كولن كالرك مستوى الضغط اإلصبايل اؼبعرب عنها بالناتج احمللي اإلصب

ىو  %35، و نظرا لكون جزء كبَت من الناتج احمللي اػبام الذي يصل أحيانا إىل  %25الضرييب النموذجي ب 
من اغبصيلة الضريبية ، فإن اعتماد الضغط الضرييب %54عبارة عن نفط و أن اعبباية البًتولية دائما أكرب من 

لجباية العادية منسوبا إىل الناتج احمللي اػبام خارج احملروقات يكون أكثر داللة و يبكن توضيح ذلك من خالل ل
 اعبدول التايل :

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
( ، مذكرة ماجيسًت ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيَت ، جامعة اعبزائر ، 1999-1993جلول خروثي ، الضغط الضرييب يف اعبزائر ) 1

  .194، ص  2001
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 .4233-4;;3: تطور الضغط الضريبي خارج المحروقات في الجزائر للفترة  32-5الجدول رقم 

 دج 10الوحدة 
 البيان

 
 اإليرادات الضريبية خارج

 (3الجباية البترولية )
الناتج الداخلي خارج 

 (4قطاع المحروقات )
الضغط الضريبي خارج 

 %قطاع المحروقات 
(3(/)4) 

1992 11537 801 1434 
1993 12736 915 13394 
1994 17632 1126 1564 
1995 244361 1454 16382 
1996 290362 17632 16349 
1997 317311 193233 16341 
1998 342357 219233 15362 
1999 348375 235732 14363 
2000 373315 248235 15303 
2001 444349 281831 15377 
2002 493309 3069 16306 
2003 562388 339833 16356 
2004 603377 380835 15385 
2005 664380 419132 15386 
2006 745356 461333 16316 
2007 786375 531439 15308 
2008 983363 609033 16315 
2009 1171370 6978 16379 
2010 1309.37 10414.21 1257 
2011 1548.53 8672.9 17.85 

 ة العامة للضرائب ، مديرية العمليات اعببائية.ياؼبصدر : وزارة اؼبالية ، اؼبدير 

يشَت اعبدول السابق إىل مستوى الضغط الضرييب يف اعبزائر مقارنة مع مستوى الضغط الضرييب 
ب  2009-1992، حيث بلغ مستوى الضغط الضرييب يف اعبزائر للفًتة  %25النموذجي اؼبقدر ب 

النسبة ، و بالتايل يبكن اعتبار أن معدل الضغط الضرييب عرب ـبتلف السنوات يبقى ضعيفا مقارن  ب 15374%
كما يعترب أقل فبا ىو سائد يف الكثَت من الدول ، حيث   %25اؼبثلى اليت وضعها كولن كالرك و احملددة ب 

باقي الدول الصناعية الكربى فإنو يقدر ب  أما،  %24، و اؼبغرب %20قبده عموما يف تونس مقدرة ب 
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يف  %24الضرييب يقدر ب اليت تسجل متوسط ضغط ، و نفس الشيء إذا نظرنا إىل دول أخرى  27%1
 يف فرنسا. 45315يف اليابان  %30يف مصر ، يف أؼبانيا %21يف تركيا ،  %23األردن ، و 

من خالل النسب السابقة يبكن أن نقول أن النتائج اؼبسجلة عموما تبُت لنا أن مستوى الضغط الضرييب 
النظام الضرييب ، و ىو ما يدل على وجود  خارج قطاع احملروقات يف اعبزائر مازال ضعيف بالرغم من تطور حصيلة
 .2طاقة ضريبية يبكن إخضاعها باالقتطاع دون اإلضرار باالقتصاد الوطٍت

إذا يبكن القول : إن مردودية النظام الضرييب بعد اإلصالحات مل تتمكن من رفع اؼبقدرة التكليفية للدخل 
يف زيادة اإليرادات العامة ، و يف رأينا يرجع ذلك للعوامل  الوطٍت كما ال تزال اعبباية البًتولية ىي اؼبساىم الكبَت

 التالية :

 ارتفاع نسبة البطالة فبا يفوت على الدولة أوعية ضريبية من خالؽبا يتم رفع اغبصيلة الضريبية. -

ة كبَتة يف الناتج احمللي اػبام خارج قطاع احملروقات ، نبتها نسبي البفاض إنتاجية القطاعات و عدم ما -
 فبا انعكس سلبا على مردودية اعبباية العادية.

 عدم قدرة اإلدارة الضريبية على ربديد األوعية األثر ربصيال للضريبة. -

 انتشار ظاىرة التهرب الضرييب و كذا البفاض دخل الفرد. -

العملة الوطنية فبا يؤدي إىل البفاض القيمة اغبقيقية  ارتفاع نسبة التضخم ، و بالتايل تدىور قيمة -
 للحصيلة الضريبية.

 

 

 

 

                                                           
  .112ص  ناصر مراد ، مرجع سابق ،  1
،  1994، جوان  07خليل ضباد ،اؽبيكل الضرييب يف األقطار العربية ، دراسة مقارنة على الدول الصناعية ، ؾبلة شؤون األقطار العربية ، العدد   2

198.  
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 خالصة الفصل

من خالل تقييمنا لفعالية النظام الضرييب اعبزائري يف ظل اإلصالح ، سبكنا من الوقوف على النقاط األساسية 
 التالية :

اعبباية العادية ؿبل اعبباية البًتولية،  بالرغم من أن برنامج اإلصالح الضرييب كان يرمي أساسا إىل إحالل
من ؾبموع إيرادات  %60328غَت أن ذلك مل يتحقق بعد ، حيث مازالي ىذه األخَتة تشكل يف التوسط نسبة 

الضريبية للدولة ، و يرجع ىذا أساسا إىل ضعف معدل مبو االقتصاد الوطٍت و الذي بلغ يف اؼبتوسط خالل الفًتة 
من الناتج  %3377من الناتج الداخلي اػبام ، و نسبة  %3330نسبة  2010 1992اؼبمتدة ما بُت 

الداخلي خارج قطاع احملروقات و كذلك عدم تنوع بيئتو اؽبيكلية العتماده بدرجة عالية على الصناعة النفطية، 
ا(خ( أضف عكس االقتصاديات اؼبتطورة اليت تتميز بالتنوع يف النسيج االقتصادي )زراعة ، صناعة ، خدمات ... 

إىل ذلك استفحال ظاىرة االقتصاد غَت الرظبي و عدم التصريح بالعمال من طرف أرباب العمل و كذا الظروف 
الصعبة اليت عاشها االقتصاد الوطٍت خالل فًتة التسعينات ، دبا ينطوي عليو من إجراءات غلق للكثَت من 

 اؼبؤسسات العمومية سبب عدم رحبيتها.
ربليلي الضغط الضرييب من استخالص صعوبة حسابو نظرا الختالف طرق ربديد  كما أمكنتنا دراسة و 

كل من مفهوم الدخل الوطٍت و االقتطاعات الضريبية من دولة أخرى ، ما أدى إىل صعوبة إجراء اؼبقارنات 
 الدولية.

نتيجة لعدم  و بالنسبة الستعمالو يف اعبزائر لغرض تقييم فعالية النظام الضرييب فإن ذلك يكون من الصعب
ظهور اإليرادات الضريبية اؼبوجهة للجماعات احمللية ضمن اإليرادات الضريبية من جهة ، و كذا طبيعة االقتصاد  

من الناتج الداخلي اػبام يف بعض  %35اعبزائري كونو اقتصاد رحبي يعتمد على الثروة البًتولية ، إذا أن أكثر من 
ى ، فبا يتسبب يف تسوية معدالت الضغط الضرييب و يؤدي إىل األحيان يكون عبارة عن نفط من جهة أخر 

 ارتفاعو.
العبء الضرييب على اؼبكلفُت إال أنو يتميز بعدم االستقرار  زبفيفيسعى النظام الضرييب اعبزائري إىل 

التكميلية ،  والثبات و التغَت اؼبستمر يف منظومتو التشريعية و التنظيمية على حد السواء قوانُت اؼبالية األساسية و
 فبا أدى إىل عدم وضوح الرؤية لدى أعوان الضرائب و اؼبكلفُت بالضريبة و تراجع مصداقيتو و إضعاف فعاليتو.

 



عامة خاتمة  
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عن  بعيدا زال ما لكنه الضرائب، ملختلف املالية املرد ودية زيادة يف الضرييب اإلصالح ساهم لقد        
 حمل العادية اجلباية إحالل يف يكمن األساسي حمورها واليت املنتهجة الضريبية السياسة إطار يف املعلنة الطموحات

 الضرييب النظام فّعالية يدعم ال الضرييب النظام هيكل يف املباشرة غري الضرائب هيمنة أن كما البرتولية، اجلباية

  .الضرائب تلك عدالة لعدم

 : التالية اجلوانب البحث هذا تضمن لقد  

 و البنك الصندوق قبل من املقرتحة االقتصادية السياسات من احلزم تلك إىل يشري االقتصادي اإلصالح        

 االقتصادي اإلصالح عملية تبدأ،اجلانب هبذا املهتمني قبل من للجدل مثرية تطبيقها عملية لتزاما واليت الدوليني،

 من األساسي واهلدف اهليكلي، التعديل أو التغيري إلحداث تستمر مث االقتصادي اراالستقر  حتقيق مبحاوالت

 أما منخفضة، تضخم مبعدالت مصحوبا "مرض" وضع إىل املدفوعات نزامي برصيد الوصول هو اراالستقر 

 لضمان واستغالهلا، احمللية املوارد ختصيص كفاءة وحتسني اإلنتاجية القدرة زيادة فهو اهليكلي التعديل من اهلدف

 من كل مجراب دمج أمهية تتضح هنا ومن احلقيقي، احمللي الناتج يف ومستمر مقبول منو ظل يف استمرار االستقرار

 يف عليها احملافظة ميكن ال رااالستقر  أهداف مادامت النامية الدول يف اهليكلي والتعديل االقتصادي رار االستق
 أن ميكن ال االقتصادي رااالستقر  فإن آخر ومبعىن هيكلي، تكيف على قائم اقتصادي منو دون الطويل األجل

 من معني قدر إىل االقتصادية التنمية عملية حتتاج كذلك االقتصادية، التنمية عملية ظل يف إال ويستمر يتحقق

 . االقتصادي رار االستق

 ظل يف اندرج قد األخري هذا أن لنا تبني ، اجلزائر يف الضرييب لإلصالحالثاين  للفصل تطرقنا خالل من -

 القرن ذتانينات هناية يف العامل شهدها اليت االقتصادية التحوالت اقتضتها وطنية و دولية متغريات
 و .الضريبية األنظمة إصالح صوب العاملي التوجه زيادة و االشرتاكي النظام اهنيار مع خاصة العشرين،

 حول هذا يومنا إىل 1992 سنة منذ تدرجييا شكال تطبيقه أخذ الذي الضرييب اإلصالح دتحور لقد

 واملستقر الدائم املورد العتبارها أساسا راجع وهذا البرتولية، باجلباية مقارنة أكرب بدرجة العادية اجلباية

 املكلفني على العبء ختفيف يف يساهم أن الضرييب اإلصالح استطاع كما الدولة، ميزانية دتويل يف نسبيا

 جوانب عن أيضا يغفل مل و األخر، البعض معدالت وختفيض والرسوم الضرائب بعض بإلغاء هذا و

 .باإلصالح صلة ذات و مهمة تعترب أخرى
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 تطور حتليل و بدراسة فقمنا ، اجلزائر يف املطبق الضرييب اإلصالح فعالية تقييم الثالث الفصل يف عاجلنا -      

 ببعض مقارنة والرسوم الضرائب أهم حصيلة تناولنا حيث ، للدولة العامة امليزانية يف مكانتها و الضريبية اإليرادات

 الضريبية اإليرادات خيص فيما األكرب النسبة دتثل زالت ما البرتولية اجلباية أن استنتجنا ،و االقتصادية املؤشرات

 تتمكن مل الضرييب التشريع إصالح حماولة أن على يدل ما هذا و% 06-82اىل املتوسط يف يصل مبعدل للدولة

 اجلباية إحالل يف األساسي حمورها يكمن واليت ، املنتهجة الضريبية السياسة إطار يف املعلنة الطموحات قيقحت من

 . البرتولية اجلباية حمل العادية

  : الفرضيات اختبار نتائج   

 :يلي ما خالل من عدمها من صحتها على حنكم فرضيات ثالث البحث هذا من العامة املقدمة يف قدمنا

 إيرادات على البرتولية اجلباية هليمنة نظرا فعال غري الضرييب النظام بأن نصت اليت األوىل الفرضية خبصوص -1

 مبجموع  مقارنة البرتولية اجلباية إيرادات حصيلة تناولنا عندما صحتها تبني فقد ، للدولة العامة امليزانية

 بإظهار قمنا و ، للدولة العامة امليزانية من% 06-28 نسبة املتوسط يف دتثل الضريبية و اليت اإليرادات

 هذا و ، سنة كل  يف التكميلية و األساسية املالية قوانني تتضمنها اليت الضريبية القوانني و اإلجراءات عدد

 .فعاليته من احلد إىل أدى ما
 انعكاسا حتميا مبثابة كانت وطنية و دولية اقتصادية متغريات بوجود املتعلقة الثانية بالفرضية يتعلق فيما -8

 ختفيف العبء و اإلجراءات تبسيط إىل يرمي األخري هذا وأن ، اجلزائر يف الضرييب اإلصالح لعملية

 الدولية ظل املتغريات يف الضرييب اإلصالح إىل التطرق خالل من حتققت فلقد ، املكلفني على الضرييب

 مسحت قد أهنا تبني حيث ، املنتهجة الضريبية والتعديالت اإلصالحات أهم تناول أيضا و ، والوطنية

 الشركات أرباح على الضريبة ، اإلرتايل الدخل على الرسوم كالضريبة و الضرائب بعض معدالت بتخفيض

 .اجلزايف كالدفع األخر إلغاء البعض و ، املضافة القيمة على الرسم و
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 : للدراسة العامة النتائج

 :أبرزها من نذكر النتائج من جلملة الوصول إىل البحث هذا ساقنا لقد

 عنه دتخض لقد و ، والوطنية الدولية االقتصادية للتغريات مصاحبا اجلزائر يف الضرييب اإلصالح جاء  -1

 القيمة على والرسم الشركات أرباح على الضريبة ، اإلرتايل الدخل على الضريبة استحداث أساسا
 .الضريبة معدالت ختفيض و األوعية توسيع على بالرتكيز دتيز و املضافة

 لوسائل ، وافتقارهااإلدارية هياكلها عدد يف تضخم و تنظيمها يف خلل من اجلزائرية الضرائب إدارة تعاين  -2

 .بالضريبة املكلفني مللفات احلسن التسيري على تساعدها اليت العصرية العمل
 اجلبائية والتحفيزات  الضريبية اإلصالحات رغم الدولة ميزانية على البرتولية اجلباية هيمنة استمرار -3

 .1991 لسنة االستثمار قانون إطار يف املمنوحة

 ال املعدالت تلك أن إال الضريبية، املعدالت معظم ختفيض خالل من الضرييب العبء ختفيف رغم -4
 اجلزائري. اجملتمع واقع تعكس ال فهي لذلك ميدانية، دراسات إىل تستند

  :واقتراحات توصيات

 أهداف حتقيق يف تساهم أن شأهنا من اليت التوصيات من رتلة وضعنا ، آنفا إليها املتوصل النتائج ضوء على

 : يلي فيما نستعرضها و ، الضرييب اإلصالح

 أداة بأهنا حتسيسهم و هبا املكلفني رضى و قبول حمل الضريبة جلعل الضرييب الوعي نشر على العمل -1

 العدالة حتقيق يف الفعال دورها و حماسنها إظهار خالل من هذا و ، االجتماعي التواصل و للمواطنة

 ؛ اجملتمع داخل االقتصادية التنمية و االجتماعية

 إليهم النظر و ملقرتحاهتم االستماع و باستشارهتم الضرييب اإلصالح عملية يف بالضريبة املكلفني إشراك -2

 . الضرييب اجملال يف أساسيني كشركاء
 .االقتصادي اإلصالح عملية من أساسيا جزءا باعتبارها اإلداري اإلصالح عملية مواصلة -3



 قائمة المراجع :
 

 
104 

  باللغة العربية : 
  : الكتب 

 هبلول زلمد بلقاسم حسن ، اجلزائر بني األزمة السياسية و األزمة االقتصادية ، اجلزائر مطبعة حلب 

 ميزان ادلدفوعات اجلزائري يف ظل السعي النضمام إىل ادلنظمة العادلية للتجارة ، جامعة اجلزائر  مجيلة اجلوزي ، 
  7002محيد بوزيد ، التقنيات اجلبائية بن زللولة ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر . 

 1996 ئر،از اجل ىومة، دار الدويل، النقد لصندوق الكاشفة ادلرآة اذلادي، خالدي 

  8721رمزي زكي ، أزمة الديون اخلارجية ، رؤية من العامل الثالث ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ، القاىرة . 

  ، 7000مسرية إبراىيم أيوب ، صندوق النقد الدويل و قضية اإلصالح االقتصادي ، سينا للنشر القاىرة ، مصر 

 دراسة حتليلية تقييمية ، الطبعة الثالثة ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر  عبد اجمليد قدي ، ادلخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ،
7002 

  دادي ، اجلزائر بدون تاريخ نشر، منشورات بغ 1002-2991الضرييب يف اجلزائر للفرتة ناصر مراد ، اإلصالح 

 1009للطباعة و النشر و التوزيع،اجلزائر  د.بن اعمارة منصور،اعمال موجهة يف تقنيات اجلباية،اجلزء الثاين دار ىومة. 

  1022د.ناصر مراد،فعالية النظام الصرييب بني النظرية و التطبيق، ديوان ادلطبوعات اجلزائرية. 

 جبييةباللغة األ  : 
 Deboud youcef , le nouveau mécanisme économique en Alger OPV/1995 

 المواد والقوانين 
  22، اجلريدة الرمسية ، العدد  8777، يتضمن قانون ادلالية لسنة  82/87/8778مؤرخ يف  72-78من القانون رقم  01ادلادة 

 .81/87/8778بتاريخ 

  و 7001قانون ادلالية التكميلية لسنة  2من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ، ادلعدلة مبوجب ادلادة  8الفقرة  828ادلادة ، 
  27، العدد  18/87/7001دلؤرخ يف ، ا 7007( من قانون ادلالية لسنة 2متممة مبوجب ادلادة )

 871من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ، ص  177دة ادلا. 

    7080من قانون الضرائب ادلباشرة و الرسوم ادلماثلة ، قوانني جبائية لسنة  812ادلادة 

  8777، يتضمن قانون ادلالية  82/87/8778ادلوافق  72-78م من القانون رق 27ادلادة 

 

  : الرسائل واألطروحات 

 أطروحة 7088-7008، التهرب الضرييب بني فعالية آليات الرقابة و إسرتاتيجية ادلكافحة حالة اجلزائر يف الفرتة  بلواضح اجلياليل ،
 7087مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ختصص علو جتارية ، جامعة ادلسيلة 

 الية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه بوخرص عبد احلفيظ ، مستقبل اإلصالحات االقتصادية يف الدول النامية يف ظل العودلة ادل
  7082/7082علوم يف العلوم االقتصادية ، 

 ( أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة 7007-8777بوزيدة محيد، النظام الضرييب اجلزائري و حتديات االصالح االقتصادي يف الفرتة ،)
 ،7002اجلزائر، 
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 ( ، 7080-7007، عضوية اإلدارة الضريبية كمتغري من متغريات اإلصالح الضرييب لزيادة فعالية التسيري الفرتة ) حراش براىيم
 7087 – 7088أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه من العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر ، 

 أطروحة دكتوراه غري  7007  - 8770ة اجلزائر درواسي مسعود ، السياسة ادلالية و دورىا يف حتقيق التوازن االقتصادي ، حال ،
 ، جامعة اجلزائر ، 7002منشورة ، 

 العلوم كلية ،  هار و دكت أطروحة مقارنة، حتليلية سةدرا ئرااجلز  يف االقتصادية واالصالحات اخلارجية ادلديونية الباقي عبد روابح 
  6002 ئر،از اجل ، باتنة خلضر احلاج جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية

  ، سارة بلحسن ، اإلصالحات اجلبائية تطورات و حدود ، مذكرة ماجيسرت ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ، جامعة اجلزائر
شييب عبد الرحيم ، بن بوزيان زلمد ، شكوري سيدي زلمد ، اآلثار االقتصادية الكلية الصدمات السياسية ادلالية باجلزائر ،  700

 ، 1ية ، جامعة تلمسان ، اجلزائر دراسة تطبيق

 كلية ، ره ادكتو  أطروحة ،6009-0990 للفرتة ئرااجلز  يف االقتصادي اإلصالح مجار ب على الدولة دور أثر ،خبتو سعيدي 
 6002،ئرااجلز  جامعة التسيري، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم

 ، ماذا تعرف عن الصندوق النقد الدويل ، رللة دراسات اقتصادية مذكرة البحوث و الدراسات اإلنسانية ، العدد  صاحل صاحلي
 األول.

  مذكرة لنيل  7080 – 8777عمار ميلودي ، أثر اإلصالحات االقتصادية على فعالية النظام الضرييب يف اجلزائر ، خالل الفرتة ،
 7081/7087شهادة ادلاجستري يف االقتصاد ، جامعة باتنة ، 

    قري عبد اجمليد ، إمكانية تطبيق مبادئ منظمة التعاون و التنمية االقتصادية خبصوص حوكمة الشركات يف البالد العربية ، اجلزائر
 ، 7002منوذجا ، أطروحة دكتوراه ، جامعة اجلزائر 

 وقياسية، حتليلية سةراد : العربية بالدول مقارنة ئراز اجل يف الدخل توزيع عدالة على االقتصادي النمو أثر د،أمح سيدي كبداين 
 6002 ئر،از اجل – تلمسان -بلقايد بكر أيب جامعة والتسيري، التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية ،راه دكتو أطروحة

  7088دكتوراه ، ادلدية ، مذكرة لنيل شهادة اجلبائية يف ظل اإلصالح الضرييب ، كحلة عبد الغين ، تفعيل دور الرقابة ، 

 
  والملتقياتو المجالت المداخالت 

 ، بطاىر علي ، سياسات التحرير و اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر ، رللة اقتصاديات مشال إفريقيا العدد األول 

 التواصل يف االقتصاد و  7080إىل  8770، اإلصالحات و انعكاسات على اقتصاد اجلزائري خالل الفرتة ادلمتدة من  جزيرة معيزي ،
 ، 7087جوان  11اإلدارة و القانون ، العدد 

 البواقي، ام جامعة ، وادلالية االقتصادية البحوث رللة(،6002-0990)للفرتة ئرااجلز  يف البطالة حملددات قياسية سةادر  ،الطاىر جليط 
 6002دد ،الع ئر،زااجل

 النقد  جورج كوبتيس ، اربك أوفرادال " السياسة ادلالية يف االقتصاديات اليت دتر مبرحلة انتقال حتد كبري ، رللة التمويل و التنمية ، صندوق
 (1003،ديسمرب  03الدويل )واشنطن ، العدد 

  الضريبة و دورىا يف جدب االستثمار األجنيب ادلباشر ، ادللتقى الوطين حول السياسة اجلبائية اجلزائرية يف األلفية سعيدة بوسعادة ، احلوافز
 ، 1002الثالثة ، كلية ع.إ.و علوم التسيري ، جامعة البليدة ماي 

 رللة العلوم التسيري و علوم االقتصاد ، صاحل صاحلي ، التحديات ادلستقبلية القتصاديات ادلضاربة يف رلال الشراكة مع االحتاد األورويب ، 
 7001،  7جامعة سطيف ، العدد 

 دية علي كساب ، شروط جناح الضرائب ، مداخالت ادللتقى الوطين حول السياسة اجلبائية اجلزائرية يف األلفية الثالثة ، كلية العلوم االقتصا
 7001وعلوم التسيري ، جامعة البليدة ، ماي 
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  ة ادلنظمة من طرف قسم االقتصاد ، أزمة أسواق الطاقة ، تداعياهتا على االقتصاد اجلزائري ، مقدمة يف إطار أشغال الندو مرمي شطيي زلمود
 .، انعكاسات اخنفاض أسعار النفط على االقتصاد اجلزائري 7082ماي  87اإلدارة ، يوم و 

 

  المواقع االلكترونية 
 إىل  8727: خبري اقتصادي كبري يف رلال اإلصالح االقتصادي ، شغل عدة مهام يف صندوق النقد الدويل من  فيتو تانزي

 VITOS TANZI The Vrdergroundخاصة يف رلال مكافحة الفساد و غسيل األموال أنظر :  8777

Economive – the Internationd Bank Quarterley Revien. Decembre 2000. N 35 

 7080ادلالية ، ادلديرية العامة للضرائب ، " الدليل التطبيقي للرسم على القيمة ادلضافة " ، منشورات الساحل ،  وزارة 



  : ملخص

و  الصندوق قبل من المقترحة االقتصادية السياسات من الحزم تلك إلى يشير االقتصادي اإلصالح       
 .الجانب بهذا المهتمين قبل من للجدل مثيرة تطبيقها عملية لتزاما والتي الدوليين، البنك

 انرحىالخ اقرضرها وطٍُح و دونٍح يرغٍزاخ ظم فً اَذرج قذ انجشائز فً انضزٌثً اإلصالح         

 و االشرزاكً انُظاو اَهٍار يغ خاصح ،انؼشزٌٍ انقزٌ ثًاٍَُاخ َهاٌح فً انؼانى شهذها انرً االقرصادٌح

 .انضزٌثٍح األَظًح إصالح صىب انؼانًً انرىجه سٌادج

 هذا ٌىيُا إنى 1992 سُح يُذ ذذرٌجٍا شكال ذطثٍقه أخذ انذي انضزٌثً اإلصالح ذًحىر نقذ و         

 انًىرد الػرثارها أساسا راجغ وهذا ،انثرزونٍح تانجثاٌح يقارَح أكثز تذرجح انؼادٌح انجثاٌح حىل

 فً ٌساهى أٌ انضزٌثً اإلصالح اسرطاع كًا ،انذونح يٍشاٍَح ذًىٌم فً َسثٍا وانًسرقز انذائى

 .األخز انثؼض يؼذالخ وذخفٍض وانزسىو انضزائة تؼض تئنغاء هذا و انًكهفٍٍ ػهى انؼةء ذخفٍف

 اإلٌزاداخ ذطىر ذحهٍم و تذراسح فقًُا ، انجشائز فً انًطثق انضزٌثً اإلصالح فؼانٍح ونرقٍٍى        

 يقارَح وانزسىو انضزائة أهى حصٍهح ذُاونُا حٍث ، نهذونح انؼايح انًٍشاٍَح فً يكاَرها و انضزٌثٍح

 ٌخص فًٍا األكثز انُسثح ذًثم ساند يا انثرزونٍح انجثاٌح أٌ اسرُرجُا ،و االقرصادٌح انًؤشزاخ تثؼض

 نى انضزٌثً انرشزٌغ إصالح يحاونح أٌ ػهى ٌذل يا هذا و %06 تًؼذل نهذونح انضزٌثٍح اإلٌزاداخ

 األساسً يحىرها ٌكًٍ وانرً ، انًُرهجح انضزٌثٍح انسٍاسح إطار فً انًؼهُح انطًىحاخ ذحقٍق يٍ ذرًكٍ

 . انثرزونٍح انجثاٌح يحم انؼادٌح انجثاٌح إحالل فً

 انضزٌثً ،انجثاٌح انثرزونٍح، انرقٍٍى اإلصالحاالقرصادي، اإلصالحانكهًاخ انًفراحٍح:  

Le résumé : 
       La réforme économique en Algérie désigne de nombreuses stratégies et 
technique politiques ainsi que économique proposées par la caisse et la banque 
internationales mais leur pratique est en cours sous controverse d’après les 
occupants de ce domaine. 
    La réforme fiscale en Algérie aussi a subi des changements nationales et 
international selon le développement du secteur économique mondial pendant 
les années 80 surtout avec la chute du régime socialiste et que le monde enteér 
se dirige vers les reformes des régimes fiscales. 
      En 1992 à ce jour, la reforme fiscale commence en pratique 
progressivement par la recherche sur le système de recouvrement des impôts 
plus que du pétrole et ça par considération de cette source stable et définitive 
par des mécanismes et méthodes de financement de gouvernement. 
       Ainsi cette  Réforme a limité et déminé une lourde charge du service de la 
dette et ça par l’élimination et l’annulation de certains impôts ou 
l’abaissement. Mais ,Le revu reste toujours certifié sur la fiscalité du pétrole en 
virons 60   % du budget genéral.Toutes reformes proposées étaient pas à la 

hauteur et aux désirs annonces dans le cadre politique fiscale. 

Commuter et remplacer le recouvrement du pétrole par le recouvrement des 

recettes intérieures. 

    Les mots clé : La reforme économique, La reforme fiscale, La fiscalité du 
pétrole 
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