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 تشكرات: 
 

الحمد هللا الذي لم يستفتح بأفضل من اسمه كالم، ولم يستنجح بأحسن من صنعه مرام. 

الحمد هللا الذي جعل الحمد مستحق الحمد حتى ال انقطاع، وموجب الشكر بأقصى ما 

 يستطاع.

بالصالة عليه الطلبات،  وصلى اهللا على محمد خير من افتتحت بذكره الدعوات، واستنجمت

صلى اهللا على محمد نبي مبعوث، وأفضل وارث وموروث، صلى اهللا على كاشف الغمة عن 

من ال « األمة، الناطق فيها بالحكمة، الصادع بالحق، الداعي إلى الصدق، القائل وقوله حق: 

 ».يشكر اهللا  يشكر الناس ال

وصّوب األستاذ المشرف: األستاذ الدكتور بوعشة وصّحح أرشد و فجزيل الشكر لمن دّل 

 مبارك.  

كما أتقدم بالشكر لألساتذة الكرام أعضاء اللجنة الذين تشرفت بقبولهم مناقشة هذا العمل، 

 كل من قدم لي يد العون طيلة سنوات الدراسة من مبتداها إلى يومنا، ولو بشق كلمة.و 

 لقصد.جاز اهللا الجميع عني كل خير، وهو من وراء ا
 

 

 

 

 

                                                                  عبد الحميد



 اإلهداء:
 أن شأنها وكبوتها، ضعفها إنهاء في دماقُ  مضيلت وإرادتها، األمة قرار لتحرير الساعين كل إلى

 ... ورفعتها مجدها وتبعث تسود

أوجب الرحمان بّرها وطاعتها، وأجزل الثواب لمن رعاها وأحسن ِعشرتها، إلى من   إلى من

 أعلى اهللا قدرها ومكانتها، إلى أمي إلى أمي، إليك  يا أماه ... 

أدين له بكل نجاح ني منذ عهد الصغر، وجعل اهللا عقوقه إحدى الكبر، إلى من اربإلى من 

 العزيز الغالي، إليك يا عبد اهللا ...أصبته بعد اإلله،  لمن أنا ومالي له، إلى 

إلى من حمل حبنا في قلبه، ثم غدى على أعناقنا من األحمال، إلى الكريم صاحب األفضال، 

 إلى أعّز خال، إلى روح األستاذ عزيري جمال ...

الدين إلى من كانوا عونا لي في الضّراء كما في السّراء، إلى من روحي لهم فداء، إلى صالح 

 وصفية ونسيبة وبثينة، إلى إخوتي األحّباء  ... ينالد وجمال

حق صلتهم، إلى إخوة لم تلدهم أمي، إلى  بصلتهم فوصلوني وأرجو أن أّوفي  إلى من أمر اهللا

 كل األهل واألصدقاء ... 

 أهدي هذا العمل المتواضع. ...إلى كل هؤالء 
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 املقدمة 
 

 قدمة:امل
و أبرز إضافة إىل أدبيات التنمية خالل العقود  ،أهم تطور يف الفكر التنموي احلديثباعتبارها 

بديل موسع  ، حظيت التنمية املستدامة باهتمام واسع من خمتلف الباحثني، الذين أمجعوا على أ�ااألخرية
فالتنمية  .األرضية الكرة عرفته الذي اخلطري البيئي تدهورأثبتت قصورها وأدت إىل ال ملفاهيم سابقة

يف البعد االقتصادي والبعد  ثالثة أبعاد رئيسية تتمثليضم   وبديالشامال اتنموي امتثل مفهوم املستدامة
 .االجتماعي والبعد البيئي

إن الوصول إىل حتقيق هذا املفهوم على أرض الواقع واخلروج من دائرة التخلف بشكل �ائي، 
ترشيد وتفعيل أدوات السياسة االقتصادية بشكل عام والسياسة الضريبية عن طريق يتأتى يف املقام األول 

يف هذه السياسة ا تلعبهاليت ، على اعتبار األدوار األساسية بشكل خاص مبا يتماشى وأبعاد هذه التنمية
كو�ا أهم مصدر لتمويل اخلزينة ،  املايل واالقتصاديدورها حتقيق خمتلف أبعاد التنمية املستدامة، ابتداًء ب

، مرورا االقتصادية مثل الكساد والتضخم ختالالتومعاجلة خمتلف االالعامة، وأداة لتحقيق النمو 
، وصوال ودعم الطبقات احملرومةمبسامهتها الفعالة يف التوزيع العادل للدخول وحتقيق العدالة االجتماعية 

 إىل دورها يف احلد من التلوث ومحاية البيئة. 
 املوارد ختصيص على تعتمد ضريبية سياسةالقرن املاضي  مثانينات �اية إىل غاية اجلزائر عرفتوقد 

 يكن فلم امليادين، شىت يف الدولة تدخل على ترتكز اليت االقتصادية السياسة مع يتالءم مبا توزيعها، و
جلأت على إثرها إىل  ،1986سنة  اقتصادية أزمة البالد عرفت أن إىل واضحة أدوار الضريبية للسياسة

مبا شّكل إصالح النظام الضرييب أحد أهم حماورها، ، ذريةاجل قتصاديةاال صالحاتمن اإل سلسلة فرض
حتسني أداء السياسة الضريبية من حيث تبسيط تتمثل أساسا يف ميّكن من حتقيق جمموعة من األهداف 

 اليت ميكن إمجاهلا يف النظام الضرييب ورفع مردودتيه املالية، إضافة إىل األهداف االقتصادية واالجتماعية 
ء األجنيب أو احمللي، وترشيد االستهالك وتعبئة االدخار، ورفع معدالت النمو تشجيع االستثمار سوا

 ودعم القدرة الشرائية للمواطنوكذا التوزيع العادل للدخول خارج قطاع احملروقات وترقية الصادرات، 
 ومحاية الطبقات األقل دخال واملسامهة يف حل بعض املشاكل االجتماعية املستفحلة. 

على  تقتصر أهدافهمل  1991به السلطات العمومية يف  رييب الذي قامتصالح الضإن اإل
مت مبوجب هذه تعدهتا إىل اجلانب البيئي، حيث اجلوانب املالية واالقتصادية واالجتماعية، بل 

 
 أ 

 



 املقدمة 
 

ما العديد من الرسوم األخرى،  قرارستحداث أول رسم بيئي، تاله يف السنوات األخرية اصالحات ااإل
 جياد موارد مالية ملعاجلة الظواهر البيئة اخلطرية.إالتلوث، و احلد من  من شأنه

ل اؤ يتبادر إىل أذهاننا السمن عقدين من الزمن على الشروع يف هذه اإلصالحات، وبعد مرور أكثر      
 : التايلالرئيسي 

 حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر ؟ يف ما مدى فعالية السياسة الضريبية 
 :يلي كما صياغتها ميكن الفرعية األسئلة من جمموعة طرح إىل احملوري السؤال هذا يقودنا 
 كيف تساهم السياسة الضريبية يف حتقيق خمتلف أبعاد التنمية املستدامة ؟  -
 ما هي معامل اإلصالح الضرييب يف اجلزائر، والسياق العام هلذا اإلصالح ؟  -
 هل جنحت السياسة الضريبية يف حتقيق األهداف املسطرة هلا ؟  -
 السياسة الضريبية يف اجلزائر ؟ ها ما هي العوائق اليت تواجه -

 الفرضيات: 
  الرئيسية التالية: فرضيةال قمنا باعتماد البحث إشكالية عاجلةحىت يتسىن لنا م

  .املستدامة يف اجلزائرتعترب السياسة الضريبية غري فعالة يف حتقيق التنمية 
 وترتكز هذه الفرضية الرئيسية على جمموعة من الفرضيات الفرعية كما يلي: 

 .متويل امليزانية العامة للدولةال تساهم السياسة الضريبية بشكل فعال يف  -
 تعترب السياسة الضريبية غري فعالة يف تطوير االقتصاد الوطين. -
 ل فعال يف حتسني الواقع االجتماعي.ال تساهم السياسة الضريبية بشك -
 البيئية يف اجلزائر غري فعالة يف احلد من التلوث ومتويل األنشطة الصديقة للبيئة.والرسوم تعترب الضرائب  -

مهية الدراسة:   أ
، ففعالية السياسة الضريبية تكتسي قدرا كبريا من من خالل أمهية املوضوعهذه الدراسة  أمهيةتتجلى      

متويل ن من حتسنت املردودية املالية للجباية العادية مبا ميكّ فعالة كلما  السياسةاألمهية، فكلما كانت هذه 
ثار السلبية التفاق اآلظل يف  جياد موارد بديلةإ، و العملية التنموية بعيدا عن هيمنة اجلباية البرتولية

يرادات العامة، إضافة  منظمة التجارة العاملية على اإلمع االحتاد األورويب ومساعي االنضمام إىلالشراكة 
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واالجتماعية منها أبعاد التنمية املستدامة االقتصادية  على خمتلفاألثار االجيابية للسياسة الضريبية إىل 
 والبيئية.

 أهداف البحث: 
 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:

 .إبراز األسس النظرية للسياسة الضريبية -
 بكافة أبعادها. التنمية املستدامةحتقيق ور السياسة الضريبية يف تبيان د -
 .، وأهم نتائجهاإلصالحذا الضرييب يف اجلزائر، والسياق العام هل اإلصالحأهم حماور إبراز  -
يف حتقيق خمتلف أبعاد التنمية املستدامة تقييم السياسة الضريبية يف اجلزائر ومعرفة مدى فعاليتها  -

 .االقتصادية واالجتماعية والبيئية
 .اهب ةلألهداف املنوط السياسة الضريبيةحتديد العوائق اليت حتول دون حتقيق  -

 :الدراسة حدود
 :أجزاء ةثالث إىل حبثنا حدود تقسيم ميكن

أبعاد التنمية مدى فعالية السياسة الضريبية يف حتقيق  التعرف على يف يتمثل: املوضوعي احلد -
 املستدامة.

 .اجلزائر حول الدراسة تدور: اجلغرايف احلد -
 .2012 سنة إىل 2001 سنة من الدراسة فرتة حددت: الزمين احلد -

 أسباب اختيار  املوضوع: 
 هلذا املوضوع لعدة أسباب، نذكر منها:  اختيارنايرجع 

 ؛للمواضيع املرتبطة بالسياسة االقتصادية بوجه خاص واالقتصاد الكلي عموماامليول الشخصي  -
التنمية  خدمة يف مهم متغري كو�ال نظرا أكثر هبا هتماماال ووجوب ة،يالضريبالسياسة  أمهية تعاظم -

 ؛املستدامة
 وبيئية. ،، واجتماعيةاقتصادية أبعاد ذو اشائك اموضوع اكو� ة،يالضريبالسياسة  يف البحث -

 
 

 
 ج 

 



 املقدمة 
 

 البحث: يف املستخدم نهجامل
عند التطرق ملختلف اجلوانب ج الوصفي هاملناستخدمنا  هذه الدراسة، ملتطلبات ستجابةالاقصد      

والتطرق لدراسة احلالة،  العالقة بني خمتلف املتغريات الوقوف علىعند  التحليليالنظرية للموضوع واملنهج 
 املوضوع فتتمثل أساسا يف:ا األدوات املستخدمة يف هذا أمّ 
لبيئية يف اجلزائر وبعض الدول املتعلقة باألوضاع املالية واالقتصادية واالجتماعية وا اإلحصائيات -
 دولية. مؤسساتخرى خالل فرتة الدراسة، سواء تلك الصادرة عن هيئات رمسية وطنية أو األ
 خمتلف القوانني والتشريعات املتعلقة باجلانب الضرييب. -
  .الدولية ؤسساتالتقارير ذات الصلة باملوضوع، الصادرة عن اهليئات الرمسية أو خمتلف امل -

 :للموضوع السابقة الدراسات
، ولعل أهم من خمتلف اجلوانب موضوع الضرائب يف اجلزائركثرية هي ومتعددة الدراسات اليت عاجلت 

 هذه الدراسات يتمثل يف التايل:
 عن عبارة هي الدراسة)،  اجلزائر حالة دراسة ( التهّرب وإشكالية الضرييب ظامالن فعالية: ناصر مراد -1

 وقد ،2002 سنة اجلزائر جامعة التسيري وعلوم قتصاديةاال العلوم بكلية قّدمت دولة دكتوراه أطروحة
خاصة تلك املتعلقة  ،صالح الضرييب لألهداف املسطرة لهمدى حتقيق اإل حول البحث إشكالية متحورت

، وقد النظّام هذا فعالية لعدم كمؤشر الضرييب التهٌرب ظاهرة تشخيص مع باجلوانب املالية واالقتصادية،
 ص البحث إىل النتائج التالية: لُ خَ 

صالح الضرييب الذي عرفته اجلزائر مطلع التسعينات خطوة هامة حنو ترشيد النظام اعتبار اإل •
صالح أكثر تكيفا مع واقع املؤسسة مقارنة اليت نتجت عن هذا اإل الضرييب، ذلك أن الضرائب

 ؛هذا النظامبالنظام السابق، مع التأكيد على وجود العديد من النقائص اليت حتد من فعالية 
اعتبار التهرب الضرييب نتيجة من نتائج عدم فعالية النظام الضرييب، والقضاء على هذه الظاهرة   •

 الضرييب.مير عرب تفعيل النظام 
، )2004-1992( الفرتة يف االقتصادي اإلصالح وحتديات اجلزائري الضرييب لنظام: امحيد بوزيدة -2

 اجلزائر جامعة التسيري وعلوم قتصاديةاال العلوم بكلية قّدمت دولة دكتوراه أطروحةالدراسة هي عبارة عن 
 يف اجلزائري الضرييب النظام تواجه اليت التحدياتأهم  حول البحث إشكالية، وقد متحورت 2006سنة 
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يف اجلزائر، وقد  الضرييب النظام فعالية مدىو  ،الضرييب الضغط ، وكذا واقعاالقتصادي اإلصالح ظل
 خلص البحث إىل النتائج التالية: 

اعتماده على اجلباية البرتولية، وسيطرة الضرائب غري  بسبب اهليكل الضرييب اجلزائرياختالل  •
 ؛املباشرة عليه

تني الضريبية واجلمركية، إضافة إىل فعالية اإلدار سببه عدم لنظام الضرييب اجلزائري اأداء  ضعف •
 االندماج يف السوق العاملي.حماولة التجارة اخلارجية، و التهرب الضرييب مع حترير تفاقم ظاهرة 

 هي الدراسة، ) اجلزائر حالة إىل بالرجوع ( األدوات و األهـداف : اجلبائية سةاالســي: حممد حفال -3
 ،2006 سنة اجلزائر جامعة التسيري وعلوم االقتصادية العلوم بكلية قّدمتدولة  دكتوراه أطروحة عبارة
 علمية أسسوكيفية تفعيلها على  يف اجلزائر، اجلبائية اسةالسي حول البحث إشكالية متحورت وقد

، هيكلته بإعادة تسمح مل اجلزائري اجلبائي الّنظام مّست اليت اإلصالحات كل وأن خاصة، وعملية
 : ومتثلت أهم نتائج البحث فيما يلي

 لدى نزعة تكوين إىل ىأد ،اجلبائية ياسةللس خراأل الوجه باعتبارها اإلنفاق سياسة ترشيد عدم •
 إنعاش إىل أّدى الذي اجلبائي شالغ وبشرعية ،االقتطاعات من التهّرب بضرورة اجلبائية العناصر
 التدابري تخذتُ  مل إذا شيئا يعين ال اجلبائي النظام يف البسيط التغيري فإن وبذلك املوازي، القطاع
 ؛اجلبائية اإليرادات وجهة لتغيري الالزمة

 من ولكن متوفرة تكون قد اليت املادية الوسائل حيث من ليس اجلبائية لإلدارة احلايل املستوى •
 العمومية طاتالسل أن حبيث اجلبائية، ياسةالس بتسيري هلا يسمح ال البشرية، املوارد حيث

 الزيادة فإن وبذلك اإلصالحات، هذه ينفذ مبن االهتمام دون اإلصالحات مبضمون اهتمت
 رفالظ بتطّور ترتبط ما بقدراجلبائية  اإلدارة بأداء ترتبط ال اجلبائية االقتطاعات حصيلة يف

 .االقتصادي

ر، الدراسة هي عبارة عن اجلزائ يف االقتصادية التنمية دعم يف اجلبائية السياسة آفاقحّداد فريد:  -4
سنة  3قدمت بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر االقتصادية العلوم يف توراهكد  أطروحة
 تفعيل و دعم يف اجلزائرية اجلبائية السياسة جناعة مدى، وقد متحورت إشكالية البحث حول 2012

 
 ه 

 



 املقدمة 
 

، ومتثلت أهم نتائج البحث فيما ةاكالشر  اتفاقيات و االقتصادية العوملة ظل يف، الشاملة التنمية سياسة
 يلي: 
 فيمامنها،  املرجوة األهداف حتقيق من 1992 صالحات سنةإ بعد اجلبائية السياسة تتمكن مل •

 ضعف منها عوامل عدة إىل ذلك يعود و املالية مردوديته رفع و اجلبائي النظام ببساطة يتعلق
 اجلبائية؛ اإلدارة

 دول مستوى إىل يرق مل الذي االستثمار جو إىل يعوديف اجلزائر  اجلبائية السياسة دور حمدودية •
 السياسية املسؤولية حيث من خاصة عامة، بصفة القريبة والدول األوسط الشرق إفريقيا و مشال
 ؛غريهاو  القانون وقوة التشريع طبيعةو  السياسي، االستقرارو  االستثمار األجنيب، جتاه

 استقرار توفري و البنوك إصالح خاصة ،األخرى العوامل توفر دون اجلبائية السياسةصالح إ •
 فك يف املسامهة من كنن ميّ ل رمسي،ال غري القطاع على والقضاء البىن التحتية وبناء تشريعي
 .هذا يومنا إىل 1986 منذ اجملتمع يعيشها اليت االقتصادية األزمة

( حالة اجلزائر )، الدراسة عبارة  وهلي بوعالم: النظام الضرييب الفعال يف ظل الدور اجلديد للدولة -5
سنة  1العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة سطيف عن رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية 

مكونات النظام الضرييب احلايل يف اجلزائر وحصيلته املالية،  وقد متحورت إشكالية البحث حول، 2013
واإلطار املؤسسي  ،وأبرز التحديات اليت تواجهه، إضافة إىل التطرق إىل أهم الوظائف اجلديدة للدولة

ومتثلت أهم نتائج البحث من املسامهة يف تطوير الدولة،  حىت يتمكنوالتشريعي املناسبني للنظام الضرييب 
 :فيما يلي
آليات النظام الضرييب اجلزائري ال تستوعب مستجدات األوضاع االقتصادية واالجتماعية،  •

مواصلة االعتماد على اجلباية البرتولية كبديل للجباية العادية لتغطية  من خاللوذلك يتجلى 
عن التدخل املكثف للدولة للحد من  ، واملرتتبالعجز املسجل باستمرار يف اخلزينة العمومية

نتيجة تداعيات األزمات االقتصادية املتالحقة، بدءا  ،اآلثار السلبية على االقتصاد الوطين
 ؛2008باألزمة النفطية منتصف الثمانيات وانتهاًء باألزمة العاملية سنة 

  هدور قيق ليته يف حتبسبب عدم فعاعدم تالءم النظام الضرييب اجلزائري مع الدور اجلديد للدولة،  •
الدور الرئيسي املتمثل يف تعبئة املوارد املالية ملواجهة متطلبات التنمية املستدامة، إىل جانب 

التوجيهي واالرشادي والتنموي، خاصة يف ظل التحديات املستقبلية اليت يتوجب استيعاهبا 
 ملسايرة خمتلف الرهانات اليت تطرحها البيئة احمللية والعاملية.
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 تقسيمات البحث: 
الفصل ، حيث سنتعرض يف أربعة فصوليف ظل احلدود املوضوعة للبحث، سوف نقوم بتقسيمه إىل 

فسنحاول من  الفصل الثاينا ، أمّ كأحد أدوات السياسة االقتصادية  ألساسيات السياسة الضريبية األول
الضريبية يف حتقيق خمتلف أبعاد هذه التأصيل النظري للتنمية املستدامة وكيفية مسامهة السياسة خالله 
والسياق  الضرييب يف اجلزائر أهم حماور اإلصالحلتبيني خمصصا  الفصل الثالث، يف حني سيكون التنمية
سنحاول تقييم فعالية السياسة  رابعالفصل ال ويف ها هذا اإلصالح،وخمتلف الضرائب اليت أقرّ ، لهالعام 

حتول دون حتقيقها وأهم العوائق اليت  ،التنمية املستدامة يف اجلزائرحتقيق خمتلف أبعاد يف الضريبية 
 .لألهداف املرسومة هلا
 صعوبات البحث: 

 عدم توفر بعض االحصائيات النوعية، خاصة يف اجملالني االجتماعي والبيئي. -
اعتبار وجود على صعوبة الوقوف على فعالية السياسة الضريبية يف حتقيق بعض األهداف املرسومة هلا،  -

 عوامل عديدة مؤثرة.
  إىل حماولة التوفيق والرتجيح بينها. اضطرناحصائيات الرمسية، وهو ما يف اإل اتختالفبعض االوجود  -

 
 ز 
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 

 لسياسة الضريبية إلى االفصل األول: مدخل 
 تمهيد: 

تحقيق لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بصورة مباشرة أو غري مباشرة، يعد أمرا ضروريا يف أي جمتمع، وهذا إن      

 إحدىمن أهم أوجه هذا التدخل السياسة الضريبية اليت تعترب واالجتماعية والسياسية، و  جمموعة من األهداف االقتصادية

اجملتمع  أهداف حتقيق على يساعد بشكل االقتصادي النشاط إىل أثرها ينتقل حيثقتصادية، اال للسياسة اهلامة األدوات

 .مبختلف جماالهتا التنمية وأمهها

 احلصول أجل من فقط ليس تستخدمها اليت األداة فهي بالغة أمهية الضريبية السياسة تكتسي املتقدمة البلدان ففي     
 التوازن لتحقيق واالجتماعية االقتصادية احلياة يف تدخل وسيلةك إمناو  ،العامة النفقات لتغطية املالية املوارد على

 .للموارد الكامل التشغيل لتحقيق الضرورية الشروط وتوفري االقتصادي

 االختالالت و املالية املوارد يف الفادح بالنقص يتميز الذي االقتصادي وضعللبالنظر  أمهيتها تزداد النامية البلدان ويف    

 توزيع إعادة طريق عن املداخيل يف التفاوت تقريب على والعمل االدخار تعبئة يتطلب والذي ،واالجتماعية االقتصادية

 أربعةمن خالل  ، وذلكوسنحاول من خالل هذا الفصل التعرض إىل أهم القواعد النظرية للسياسة الضريبية .الدخل

 ي: ما يلمباحث ك

   ؛الضريبة ومبادئهاالمبحث األول: 

 ؛المبحث الثاني: التنظيم الفني للضرائب

   ؛: النظام الضريبيالمبحث الثالث

 .فعاليتها: السياسة الضريبية و رابعالمبحث ال

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 

 



  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 

 هائالضريبة ومبادالمبحث األول: 
أهم صور االيرادات واحدة من حتتل نظرية الضريبة مكانة خاصة يف نظريات املالية العامة، ليس فقط لكون الضريبة      

ما تثريه الضريبة من مشكالت  ، إضافة إىلمهية الدور الذي تلعبه الضريبة يف حتقيق أهداف السياسة املاليةألالعامة، وإمنا 

املرتكزات  خمتلف. وقبل التعرض هلذه املشكالت سنستعرض مفهوم الضريبة وخصائصها، وكذا عند فرضهافنية واقتصادية 
  أصنافها.أهدافها و ، إضافة إىل املبادئ اليت حتكمها وخمتلف هاللدولة يف فرضاحلق اليت تعطي النظرية 

 مفهوم الضريبة  المطلب األول:
متيز الضريبة عن غريها من من اخلصائص اليت رغم تعدد التعاريف اليت تعرضت للضريبة، إال أ�ا تتفق على جمموعة      

 .االقتطاعات

 تعريف الضريبة أوال:

 نذكر منها:  ،لضريبةعاريف اخلاصة بايوجد العديد من الت     

الدولة ويلتزم املمول بأدائها بال مقابل، متكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف لزامية حتددها إفريضة  التعريف األول: "

 1اجملتمع."

مسامهة تأخذ صورة عينية أو نقدية، جيرب األفراد على تقدميها للدولة بغض النظر عما إذا كانوا التعريف الثاين: " 

هذه اخلدمات، وهي تفرض عليهم  ة استفادهتم منيستفيدون أم ال من اخلدمات العامة اليت تقوم هبا الدولة وعن درج

 2حتقيقا ألغراض مالية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية."
التعريف الثالث: " فريضة مالية يدفعها الفرد جربا إىل الدولة أو إحدى اهليئات العامة احمللية، بصورة �ائية، مسامهة منه يف 

 3". عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة التكاليف واألعباء العامة، دون أن يعود

بصفة جربية و�ائية إىل الدولة دون مقابل مباشر، هبدف تغطية النفقات  األفرادالتعريف الرابع: " فريضة مالية يدفعها 

 4العامة. "

دون و  بصفة �ائية وميكن القول مما سبق أن الضريبة هي عبارة عن مسامهة نقدية يدفعها األفراد جربا إىل الدولة     

 مسامهة منهم يف تغطية األعباء العامة للدولة. ،مقابل

  الضريبة خصائصثانيا: 

 5: كما يلي ،لضريبةمخسة خصائص لحتديد ميكن  ،ومن خالل هذه التعاريف     

 15، ص: 2003حامد عبد المجید دراز وأخرون، مبادئ المالیة العامة، الجزء الثاني، الدار الجامعیة، االسكندریة،   1
  181ص: دون تاریخ، ، الدار الجامعیة، االسكندریة، ( االقتصاد المالي ) محمد دویدار، مبادئ االقتصاد السیاسي  2
 14، ص: 2008دار ھومھ، الجزائر، ، الطبعة الرابعة محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب،   3

4  Xavier Vandendriessche, Finances Publiques, Édition Facompo, France, 2008, p. 58 
  13 -12،  ص ص: 2010ائب الوطنیة والدولیة، مؤسسة الصفحات الزرقاء الدولیة، الجزائر، بوعون یحیاوي نصیرة، الضر  5
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
أو ، وليس عينيا يتجسد يف كمية من حاصالت األرض ال عيين: مبعىن أ�ا اقتطاع نقديالضريبة هي أداء نقدي  •

يف عدد من ساعات العمل، أي أن الضرائب النقدية تشكل القاعدة العامة للضريبة بالنظر إىل كو�ا أكثر 

 ؛مالءمة لالقتصاد النقدي

الضريبة تفرض وتدفع جربا: أي أن فرض الضرائب وجبايتها يعدان عمال من أعمال السيادة اليت تتمتع هبا الدولة  •
املمول، وال يعين عنصر اجلرب يف  ام القانوين للضريبة دون اتفاق معوضع النظويرتتب على ذلك أن الدولة تنفرد ب

الضريبة جواز فرضها وحتصيلها دون ضوابط قانونية، بل جيب اصدار الضريبة وفق قانون حيدد األحكام املتعلقة 

ق عند امتناع املمول هبا وعلى الدولة مراعاة هذه األحكام، ويرتتب عند االستناد على هذا العنصر أن للدولة احل

  ؛عن دفع الضريبة اللجوء إىل وسائل التنفيذ اجلربي للحصول على الضريبة

الضريبة فريضة دون مقابل: كان لفشل فكرة املقابل يف التأسيس للضريبة الفضل يف اجتاه الفكر املايل احلديث إىل  •

اجتماعية واقتصادية تسعى إىل حتقيق أهداف فكرة التضامن االجتماعي لتربير فرض الضريبة، فالدولة ضرورة 

يد مدى انتفاع كل فرد منها على داجملتمع وتضطلع يف سبيل ذلك بالعديد من النشاطات واملهام اليت يتعذر حت
، ومادام قيام الدولة هبذه النشاطات حتقيقا للنفع العام فإن األمر يقتضي أن يتضامن اجملتمع يف متويل هذه ىحد

النظر عن املنافع اليت تعود  تمها واجب التضامن االجتماعي بغضمث تصبح الضريبة فريضة حي ومن ،النشاطات

 ؛على الفرد من خالهلا

الضريبة هتدف إىل حتقيق النفع العام: مبا أن الضريبة جتىب مبوجب التضامن االجتماعي بني األفراد فإن مثة خاصية  •
 ؛تتجلى يف كو�ا هتدف إىل حتقيق النفع العام

 عن مييزها ما وهذاضريبة جتىب بصورة �ائية: تفرض الضريبة وجتىب من املكلف بصورة �ائية ال عودة عنها، ال •
 .اإلجباري القرض

 ثالثا: التفريق بين الضريبة والرسم

، لتحقيق النفع العام ينة العمومية مقابل خدمة معينةيعرف الرسم بأنه مبلغ مايل إلزامي يدفعه املستفيدون إىل اخلز      
تمويل النفقات العامة للدولة، فإن هناك مجلة من الفروق لوإذا كان الرسم والضريبة يلتقيان يف كو�ما فريضة نقدية الزامية 

 1ميكن حتديدها كما يلي: 

ا مّ أتفرض دون مقابل، خيتلف الرسم عن الضريبة يف أن عنصر املقابل متحقق يف الرسم دون الضريبة، فاألخرية  •
أساس النفع اخلاص الذي يعود على دافعه بصرف النظر عن مركزه املايل أو ظروفه الرسم فيتحدد على 

 ؛االجتماعية، يف حني تتحدد الضريبة على أساس املقدرة االقتصادية للمكلف هبا

 95، ص: 2005عادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي الضریبي، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، عمان،   1
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املوازنة العامة هتدف الضريبة إىل حتقيق أغراض اقتصادية واجتماعية فضال عن هدفها التقليدي وهو متويل  •

 للدولة، يف حني أن الرسم يرمي إىل حتقيق القدر الالزم من األموال لتغطية تكلفة اخلدمة حمل الرسم.

 ائبالمطلب الثاني: األسس النظرية لفرض الضر 
وقد  بأدائها، عملت نظرية املالية العامة على اجياد املرتكزات اليت تعطي للدولة احلق يف فرض الضرائب والزام املواطنني     

ففي حني اعترب االقتصاديون يف القرنني ، *نظرة املفكرين االقتصاديني للضريبة نظريات فرض الضريبة باختالفاختلفت 

الثامن عشر والتاسع عشر أن األساس يف فرض الضرائب هو العقد الضمين بني األفراد والدولة، اجته التشريع املايل 

احلديث إىل اعتبار فرض الضريبة عمال من أعمال السيادة وواجبا متليه فكرة التضامن االجتماعي بني األفراد يف تغطية 

 الدولة.  نفقات

 العقد االجتماعي وأأوال: نظرية المنفعة 

بناًء على هذه النظرية يقرر علماء املالية أن دفع الضريبة ينبين على أساس العالقة بني الدولة واألفراد. وهؤالء يدفعون      

منافع تقدمها الدولة هلم. فعلماء املالية يفرتضون وجود عقد ضمين بني الدولة واألفراد تقدم الدولة مبوجبه مقابل الضريبة 

عن جزء من دخوهلم وثرواهتم هلا يف خمتلف اخلدمات واملرافق الالزمة الستمرار معيشتهم ورفاهيتهم، مقابل تنازل األفراد 

، فمنهم من يرى أنه عقد بيع خدمات ييف القانوين لطبيعة العقدشكل ضرائب، وقد اختلف العلماء على حتديد التك

 1 :أنه عقد شركة يرونوأخرون  ،ومنهم من كيفه على أنه عقد تأمني
" أدم مسيث "  االقتصاديو عقد بيع خدمات أو عقد اجيار أعمال: ومن أنصار هذا التكييف االقتصادي " مريانو "  -1

فعه األفراد من الضرائب، ومعىن هذا دما ي أو اجيار أعمال من الدولة، مثنه خدماتيقررون أن العقد هو عقد بيع هم و 

 يف: يالتك

 ؛ن الضريبة مساوية للمنفعة اليت حيصل عليها املمولأ •

 .حق الدولة يف التوسع يف سلطتها لفرض الضرائب على أكثر املنتفعني من اخلدمات واملنافع املقدمة •

استحالة التناسب والتساوي بني الضريبة واملنفعة والصعوبة الكربى يف حتديد املنفعة، بالتكييف إال أنه يـُّرد على هذا      
 وتفوقها على قيمة الضريبة احملصلة أحيانا كمرافق الشرطة والدفاع والصحة والتعليم.

" يف كتابه " روح القوانني " ويرى أن الضريبة هي قيمة التأمني الذي  عقد التأمني: كيفه املفكر الفرنسي " مونتسكيو -2

 يدفعه املمول للدولة، مقابل االنتفاع من خدماهتا، ومعىن هذا التكييف: 

وعلى الدولة عدم اللجوء إلیھ إال في حالة  الحدود أضیق في كونی أن یجبأن فرض الضریبة  ریكاردو دافیدو  ساي بابتست نوجیرى كل من  * 
كد على عدم القدرة على تغطیة نفقاتھا، وأن الضرائب یجب أن ال تؤثر على النشاط االقتصادي ( فكرة الحیاد الضریبي)، أما جون مینارد كینز فیؤ

 وجوب استخدام الضریبة كأداة للتدخل في النشاط االقتصادي.

                  ، 2003االسكندریة،  غازي عنایة، النظام الضریبي في الفكر المالي واالسالمي ( دراسة مقارنة )، مؤسسة شباب الجامعة،  1
 70 - 69ص ص: 
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 ؛تناسب الضريبة مع قيمة األموال اليت حبوزته واملؤمن عليها •

 ؛فرض الضريبة على رأس املال أو الدخل •

 ملمول.فرض الضريبة تبعا لدرجة ثراء ا •

عدم ضمان التناسب بني قيم الضريبة وقيم أموال املمول، وعدم ضمان أو إلزام الدولة بإال أنه يـُّرد على هذا التكييف      
 بتعويض خسائر املمول يف حال فقدانه ألمواله، فضال عن عدم جواز حصر وظيفة الدولة يف احلماية واألمن والدفاع.

روجلي " الضريبة على أ�ا حصة الشريك يف شركة مسامهة أعضاؤها هم أفراد اجلمهور، عقد الشركة: كّيف املفكر " ب -ـ3

وجملس إدارهتا احلكومة وجيب على كل شريك يف هذه الشركة أن يساهم يف نفقات جملس اإلدارة، وبعبارة أخرى فإن 

جملس إدارهتا، وهي الدولة لتغطية النفقات الضريبة هي نفقة االنتاج اليت يدفعها الفرد املنتج املساهم يف شركة انتاجية إىل 

 االنتاجية اليت تتحملها ومقابل اخلدمات اليت تقدمها، ومعىن هذا التكييف: 

 ؛مع درجة ثراء الفرد الشريكضرورة تناسب الضريبة  •

 ؛فرض الضريبة على رأس املال وليس على الدخل •

 واملنافع املادية.إن الدولة واألفراد يكيفون عالقتهم على أساس املصلحة  •
ي اليت نادى هبا فالسفة أوروبا، فنشأة وميكن القول أن بطالن نظرية التعاقد ينبين على بطالن نظرية العقد االجتماع    

الدولة مل تكن على أساس هذه النظرية، ومن مث ال وجود لعقد ضمين بني األفراد والدولة، كما أن بطالن هذه النظرية 

الضريبة مثنا للخدمة املقدمة من الدولة ألنه لو صح هذا االفرتاض لوجب أن يكون اعتبار إمكانية ينبين أيضا على عدم 

 الثمن واحدا بالنسبة للجميع، ولكن احلاصل أن مقدار الضريبة يتوقف على املقدرة التكليفية للمولني يف أغلب األحيان.

االقتصاد القومي، وحتقيق العديد من األهداف واملنافع  إن تطور مفهوم الضريبة واتساعها ليشمل سيطرة الدول على    

دفع إىل البحث عن  ،ه لنظرية التعاقد من نقدإىل جانب ما وجّ تنفيذ السياسات املالية للدولة، وبالتايل ضمان  ،العامة

 نظرية أخرى يستند إليها علماء املالية العامة يف تربير سلطة الدولة يف فرض الضرائب.

 أو سيادة الدولة التضامن االجتماعيانيا: نظرية ث

ترتكز هذه النظرية على فكرة أساسية مفادها أن املواطنني يسلمون بضرورة وجود الدولة، ألسباب سياسية     

مبوجبه  يلتزم تعمل على حتقيق مصاحلهم واشباع احتياجاهتم. ومن مث ينشأ بني األفراد تضامن اجتماعي  ، حيثواجتماعية
كي تتمكن الدولة من القيام بوظائفها ،  بأداء الضريبة املفروضة عليه، كل حسب مقدرته التكليفيةكل واحد منهم 

وبغض النظر عن مدى اسهامهم يف حتمل األعباء العامة،  ،استثناء دوناملتعددة وتوفري اخلدمات العمومية لكافة املواطنني 

العمومية رغم عدم قيامهم بدفع الضرائب أو بدفع مبالغ فمن املمكن استفادة بعض األفراد من اخلدمات وأكثر من ذلك 

زهيدة كذوي الدخول احملدودة، وعدم انتفاع البعض اآلخر من هذه اخلدمات رغم قيامهم بدفع الضرائب كاملواطنني 
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ا الدولة على وباإلضافة إىل ما ذُكر، فإن نظرية التضامن االجتماعي مرتبطة بفكرة السيادة اليت متارسه املقيمني يف اخلارج.

ها، ومن مث الزامهم وإجبارهم على أداء الضريبة، وهذا ما يفسر الزام املواطنني األجانب املقيمني يف الدولة باملسامهة يمواطن

ن نظرية أمن خالل جممل األفكار املذكورة سابقا يتضح و  يف األعباء والتكاليف العامة ودفع الضريبة املفروضة عليهم.
متثل السند القانوين الذي ترتكز عليه الدولة لبسط سلطتها فيما خيص فرض الضريبة على املقيمني  التضامن االجتماعي

 1يف اقليمها من مواطنني أو أجانب.

 وأهدافهاضريبة األساسية لل قواعدالالمطلب الثالث: 
القواعد واألسس اليت يتعني على املشرع اتباعها ومراعاهتا عند وضع أسس النظام الضرييب، وهي إن هناك العديد من      

الضرائب يتم كما أن القواعد اليت حتقق مصلحة املكلف بالضريبة من جهة، ومصلحة اخلزينة العمومية من جهة أخرى،  

 واالجتماعية والسياسية.بغرض حتقيق جمموعة من األهداف املالية واالقتصادية فرضها 

 قواعد الضريبة أوال:

 2د هذه القواعد: يعد آدم مسيث أول من حدّ     

إسهام كافة أفراد اجملتمع يف حتمل األعباء العامة، وحسب مقدرة كل منهم على  العدالة أيعين مبد: العدالة قاعدة -1

الدفع، حبيث ينبغي أن تتناسب الضريبة مع دخل املمول وثروته، ألن اخلدمة اليت حيصل عيلها الفرد تزداد بزيادة دخله 

يدي للمالية العامة، وهذه العدالة الضريبية وثروته، وبذلك فإن الضريبة النسبية هي اليت حتقق العدالة يف إطار الدور التقل
اليت حتققها الضريبة النسبية مل حتصل على قبول اجلميع واتفاقهم، فالبعض يرى أن العدالة الضريبية تتحقق عن طريق 

تد لتتضمن ا فكرة العدالة يف املالية احلديثة فهي ال تقتصر على األخذ بالضريبة التصاعدية، وإمنا متالتصاعدية. أمّ الضريبة 

اإلعفاءات من الضريبة مقابل اعتبارات شخصية وعائلية، حيث تقرر إعفاءات لألشخاص الذين حيصلون على دخول 

منخفضة، وإعفاءات إلعالة أفراد األسرة وتبعا لعدد األفراد، إضافة إىل أ�ا تقتضي األخذ مبعدالت ضريبية تبعا لنوع 

يعين أن مفهوم العدالة الضريبية يف املالية احلديثة قد اتسع بشكل يتجاوز الدخل أو النشاط الذي تفرض عليه، وهو ما 

 فيه مفهومها يف إطار الدور التقليدي للمالية العامة.

وهو ما يعين أن الضريبة جيب أن تفرض على أساس يتضمن اليقني والتأكد بشكل تكون : التأكد والوضوحقاعدة  -2
وقت وكيفية أو يف فرض به الذي تُ السعر يف  وألتصرف الكيفي يف فرضها فيه الضريبة حمددة بوضوح متنع حصول ا

حتصيلها، ذلك ألن عدم التحديد التام والدقيق يوفر اإلمكانية والفرصة للتحكم الشخصي واالعتباطي وغري املوضوعي يف 

جباية عدالة يف حتقق للصل معه تالعب وفساد وعدم ن حيمر الذي ميكن أهذه اجلوانب املتعلقة بالضريبة، وهو األ

، ولذلك فإن الوضوح التام يف هذه اجلوانب أمر ضروري لدافع الضريبة وللجهة اليت تتوىل حتصيلها حىت يتحقق الضريبة

 23 - 22محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
 180 - 178، ص ص: 2008فلیح حسن خلف، المالیة العامة، عالم الكتاب الحدیث، عمان،   2
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اضحة و الضريبة معها  فأصبحت ،هبذا املبدأ ةاحلديث ةالضريبي اتوقد أخذت التشريع. ممن خالل ذلك مبدأ اليقني التا

 وسعرها ووقت وكيفية حتصيلها.من حيث وعائها وحمددة 

فرضها يف الوقت وبالطريقة مالءمة الضريبة عند دفعها لظروف دافعها، حبيث يتم تعين هذه القاعدة : و املالءمةقاعدة  -3
يف الوقت وبالطريقة اليت تناسب املمول كذلك اليت تتناسب وتتالءم مع رغبة املمول وظروفه بدرجة كبرية، ويتم حتصيلها  

و ايراداته وعوائده، وبذلك تتناسب مع حصول املمول على دخله أوتتيح إمكانية دفعها، حبيث تكون أوقات حتصيلها 

ما يتم فرضها وحتصيلها يف وقت حتقق االنتاج يف �اية املوسم الزراعي، واألمر دفإن الضريبة الزراعية مثال تكون مالئمة عن

اته ينطبق على الضريبة املفروضة على الدخل الذي يتحقق من النشاطات األخرى حبيث يرُاعى يف حتصيلها حتقق ذ

 الدخل.

م كل ضريبة ظّ نَ كلفة جباية الضريبة، أي أن تُـ تتعين هذه القاعدة عند آدم مسيث االقتصاد يف و  :االقتصادقاعدة  -4

الدولة، ويعين ذلك أن على الدولة أن ختتار أسلوبا للجباية يكلفها أقل نفقة حبيث ال تزيد كلفة جبايتها عما يدخل خزانة 

تضحية يف غري حملها، ويتضاءل الفرق بني ما يدفعه وما يدخل خزانة الدولة فكل زيادة يف مل املكلف ممكنة حىت ال يتح

. وعليه فإن قاعدة االقتصاد تعين أن أفضل كلفة اجلباية تؤدي إىل حتميل املكلف عبئا ال تقابله زيادة يف االيرادات العامةت

 وارتفاع وغزارة حصيلتها. جبايتهاكلفة تالضرائب هي تلك اليت تتميز باخنفاض 
وهي ما زالت حمل اعتبار يف علم املالية احلديث،  ،هذه هي القواعد األساسية للضريبة كما صاغها آدم مسيث     

يقصد هبا زيادة احلصيلة تبعا لزيادة الدخل اليت قاعدة املرونة يف  تتمثالنويضيف بعض الكتاب هلا قاعدتني تكميليتني 

والثروة القوميتني، وقاعدة االنتاجية ومعناها أن تكون حصيلة الضريبة كبرية حىت تغين ضرائب قليلة عن ضرائب كثرية 

 1ومتعددة. 

 ثانيا: أهداف الضريبة 

 فيما يلي: أهم هذه األهداف صادية وسياسية واجتماعية، تتمثل يتم فرض الضرائب حتقيقا لعدة أهداف مالية واقت

 اللجوء فإن العام، اإلنفاق لتمويل إمكانيات عدة وجود رغم إذ للضريبة، والثابت األصلي اهلدف هوو  :اهلدف املايل -1

 الدخل على كالضريبة الضرائب من معينة أمناط دااعتم ما مت إذا خاصة تضخمي، غري إجراءً  بكونه يتميز الضريبة إىل

 مصدر ب( الطل الطلب كبح على تعمل اليت االستهالك على الضريبة أو اخلاص لإلنفاق املتاحة املداخيل حجم لتقليص

  احملدودة غري الضرييب اإلخضاع على الدولة قدرة الضرييب التمويل يوفرها اليت املزايا بني ومن ،) التضخم مصادر من
 2 .العام االكتتاب إىل اللجوء أو النقدي اإلصدار خبالف

 97عادل فلیح العلي، مرجع سبق ذكره، ص:   1
تصادیة طالبي محمد، السیاسة الجبائیة كأداة الندماج االقتصاد الجزائري في االقتصاد العالمي، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االق  2

 13، ص: 2011/2012، 3لوم التسییر، جامعة الجزائر وع
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األهداف االقتصادية: تستخدم الضرائب لتحقيق االستقرار عرب الدورة االقتصادية عن طريق ختفيض الضرائب أثناء  -2

االنكماش االقتصادي وامتصاص القوة الشرائية لدى األفراد يف حالة التضخم. أو كأداة لتشجيع بعض أنواع النشاط 

عفاء النشاط من الضريبة أو ختفيضها على نتيجة النشاط أو اعفاء املواد األولية الالزمة للقيام هبذا االقتصادي عن طريق ا
كما يف حالة تشجيع اندماج املشروعات   ،النشاط، كما قد هتدف الضريبة إىل تشجيع شكل من أشكال االستغالل

 بإعفائها من الضريبة أو ختفيض الضريبة عليها. 

تستخدم الضريبة يف الداخل كأداة للقوى املسيطرة اجتماعيا يف مواجهة الطبقات االجتماعية السياسية:  األهداف -3

األخرى، كما أن الضريبة تستخدم كأداة من أدوات السياسة اخلارجية، كما يف حالة استخدام الرسوم اجلمركية لتسهيل 

 التجارة مع بعض الدول أو للحد منها حتقيقا ألغراض سياسية.

على ذوي  عبء الضرييبالاألهداف االجتماعية: ميكن استخدام الضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية مثل ختفيف  -4
عفاء بعض اهليئات اليت تقوم خبدمات اجتماعية من الضرائب، أو فرض ضرائب مرتفعة على إاألعباء العائلية الكبرية، أو 

 1ت الكحولية.بعض السلع اليت تنتج عنها أضرار اجتماعية كاملشروبا

 : تصنيف الضرائبالمطلب الرابع

لتعدد الضرائب واختالف آليات جبايتها وحتصيلها، من املفيد تصنيفها يف جمموعات متجانسة اعتمادا على  نتيجة     

جمموعة من األسس واملعايري املتعلقة بفرضها وحتصيلها، إضافة إىل جمموعة من املبادئ القانونية واالقتصادية، ومن أهم 

 هذه التصنيفات جند: 

  التصنيف اإلداري للضرائب أوال:

 2عتمد هذا التصنيف يف احملاسبة الوطنية، وينطلق من زاويتني: يُ      

 الزاوية األوىل: وهي اجلهة اإلدارية اليت تعود إليها حصيلة الضرائب، وفقا لذلك يتم التمييز بني: -1

 ؛الضرائب العائدة للحكومة املركزية •

 ؛و اجلماعات احملليةائب العائدة للحكومات االقليمية أالضر  •

 ؛ئدة للهيئات واإلدارات االجتماعيةالضرائب العا •

يف إطار االحتاد  جارٍ هو ( يف حال وجود احتاد اقتصادي كما الضرائب العائدة للسلطات فوق الوطنية  •
 يب).و األور 

 التحصيل الضرييب، فيتم التمييز بني: لثانية: اجلهة اإلدارية القائمة على الزاوية ا -2

 183 - 182محمد دویدار، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
 30،  ص: 2011دار جریر، عمان، الطبعة األولى، عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب،   2
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
وضعيات تتميز أساس مسية يف مواعيد دورية حمددة على تقوم جبباية الضرائب وفق قوائم إ اإلدارة الضريبية اليت •

 ؛بالدميومة، وتسمى إدارة الضرائب املباشرة

وقائع ذات طابع عرضي غري قابلة للتوقع، وتسمى أساس اإلدارة الضريبية اليت تقوم بتحصيل الضرائب على  •
 بإدارة الضرائب غري املباشرة.

 صنيف االقتصادي الت ثانيا:

خذ بعني االعتبار الطابع االقتصادي للضريبة، دون اخللط بني هذا الطابع والدور إن اهلدف من هذا التصنيف هو األ     

 1االقتصادي للضريبة، وهنا ميكننا التمييز بني: 

هي تلك الضرائب اليت تتخذ من الدخل وعاًء هلا، أي أن املادة اخلاضعة للضريبة هي الدخل الضرائب على الدخل:  -1

 شخص الطبيعي أو املعنوي.لدى الالذي يتولد 

اليت تتخذ من رأس املال وعاًء هلا، ويقصد برأس املال أو الثروة ما  وهي تلك الضرائبالضرائب على رأس املال:  -2

سواء اختذت هذه القيم شكل سلع مادية كاملوجودات الثابتة أو ، حبوزة املكلف من قيم استعمالية يف حلظة زمنية معينة
ديدة مثل الضريبة ، وتتخذ الضرائب على رأس املال أنواعا ععلى شكل نقود أوحقوق معنوية كاألسهم والسندات، 

، أو الضريبة على الرتكات وهي العادية على رأس املال اليت تفرض على قيمة ثروة املكلف هبا كلها أو على بعض عناصرها

 اليت تفرض على ما ميلكه الفرد يف حلظة زمنية معينة هي حلظة الوفاة. 

الضرائب اليت تفرض  ة انفاقه، مبعىن آخر هيالضرائب على االنفاق: وهي اليت تفرض على استعماالت الدخل مبناسب -3

د قيامه باستهالك السلع واخلدمات، وتتعدد صور هذه الضرائب ومن أهم هذه الصور الضرائب على املكلف عن

 اجلمركية.

على الدخل عند حتققه أو انفاقه وإمنا تنسحب على الضرائب هذه  فرضالضرائب على التداول والتصرفات: ال ت -4
الدخل والثروة عند تداوله أو التصرف فيه، وبذلك نالحظ أن عددا من التشريعات املالية احلديثة تفرض الضرائب على 

ئب، وإن  تداول األموال أو انتقاهلا، وكذلك على التصرفات القانونية، وتعد ضريبة التسجيل والطابع أمثلة حية هلذا الضرا

 ضرائب باملعىن الفين هلذه الفريضة. احلقيقةكانت معظم التشريعات املالية تطلق عليها تسمية رسوم، إال أ�ا يف 

  التقنيالتصنيف : ثالثا

 2أن يتم استخدام هذا التصنيف باعتماد أكثر من معيار أمهها: ميكن      

 :  التمييز بنيميكن : وفق هذا املعيار من حيث نقل العبء الضرييب -1

 135 - 130عادل فلیح العلي، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
 ، 2006دار ھومھ، الجزائر،  ،الطبعة الثانیةخالصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحدیث ( جبایة األشخاص الطبیعیین والمعنویین )،   2

 20 - 18ص ص: 
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
ستقر يضرائب مباشرة: وهي ضرائب تورد إىل اخلزينة العمومية من قبل املكلف هبا، مبعىن أن العبء الضرييب  •

  ؛على املكلف هبا، وال يستطيع حتميل عبئها على طرف آخر مهما كانت صفته

املكلفني هبا قانونيا إىل ضرائب غري مباشرة: وهي عكس الضرائب املباشرة كون العبء الضرييب فيها ينتقل من  •
 ، ويلعب املكلف قانونيا دور الوسيط بني اخلزينة واملستهلك.املستهلك األخري

 من حيث املادة اخلاضعة للضريبة: وفق هذا املعيار تصنف الضرائب إىل:  -2

 وهذا األخري ،الضرائب على األموال: أساس هذه الضرائب هو ما ميلكه الشخص، وليس الشخص يف حد ذاته •
وبالتايل فإن أساس فرض هذا النوع من الضرائب هو الدخل أو رأس  ،أو كليهما مالٍ  قد ميلك دخال أو رأسَ 

 ؛املال

على الضرائب  فرضأقدم األنواع، حيث ت ن: إن هذا النوع من الضرائب هو مشخاصالضرائب على األ •
هلؤالء األشخاص، وتعرف هذه قليم معني، كما تدفع حسب االنتماء االجتماعي إاألشخاص املقيمني يف 

 سالمي باجلزية.لضريبة يف النظام اإلا

 من حيث املصدر: حسب هذا املعيار يتم التمييز بني:  -3

جند أنواع خمتلفة  عنظام الضرائب املتعددة: هذا النظام يعتمد على ختصيص ضريبة لكل نشاط، ونتيجة هلذا النو  •
 ؛باختالف وتعدد األنشطةمن الضرائب ومتعددة 

نظام الضريبة الوحيدة: وفق هذا النظام يتم جتميع كل األنشطة مهما كان نوعها ( جتارية أو صناعية أو زراعية  •
 أو مالية... )، وإخضاعها إىل ضريبة وحيدة.

 واقعة السعر: يتم التفريق وفق هذا املعيار بني: من حيث  -4

 ؛قيمة الوعاء الضرييبلذي يفرض بنسبة واحدة على الضرائب النسبية: إن الضريبة النسبية متثل ذلك االقتطاع ا •

الضرائب التصاعدية: جند يف هذا النوع عالقة طردية بني الدخل واملعدل فكلما زاد الدخل زاد املعدل املطبق،  •
وتفرض هذه الضرائب بنسب تتزايد بتزايد قيمة الوعاء الضرييب، وهذا األسلوب واسع االنتشار، وهناك أشكال 

اعدية، منها التصاعدية بالطبقات اليت ترتب طبقات املمولني تصاعديا بالنسبة للثروة والدخل مث خمتلفة للتص

حيث يتم تقسيم دخل  ،تفرض الضريبة بنسبة متزايدة كلما انتقلنا إىل طبقة أكثر ثراًء، أو التصاعدية بالشرائح

كلما انتقلنا من شرحية إىل أخرى، وتعترب   املمول إىل عدة أقسام أو شرائح، مث تفرض الضريبة بنسب خمتلفة تتزايد

 هذه الطريقة أكثر عدالة من األوىل كو�ا تراعي الشرائح السابقة للشرحية اليت يقع فيها الدخل.
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 

 المبحث الثاني: التنظيم الفني للضرائب
إىل  وصوال ،من ربط الضريبةد مراحلها واجراءاهتا، ابتداًء ا فنيا حيكم فرضها وجبايتها، وحيدّ بتتضمن الضرائب جان     

بعض املشاكل مثل االزدواج املتعلقة بالضريبة يلها، كما تظهر عند اقرار هذه اجلوانب الفنية صتصفيتها، ومن مث حت

 .والتهرب الضريبيني

 ( تحديد وعاء الضريبة )الضريبة  ربط :ولالمطلب األ
الواقعة املنشئة للضريبة أو مناسبة فرضها، كل من عرف بتحديد الوعاء الضرييب يتضمن حتديد  إن ربط الضريبة أو ما يُ 

 .هلاإضافة إىل املادة اخلاضعة 

 ( مناسبة فرض الضريبة ) أوال: تحديد الواقعة المنشئة للضريبة

العامة الالزمة لتطبيق الضريبة، ومن معينة حتديد القواعد العامة هلا، أي الشروط ر فرض ضريبة يتوىل القانون الذي يقرّ      

مث فإن دين الضريبة ال يتحقق بذمة شخص جملرد صدور قانون الضريبة، وإمنا يتطلب األمر أن يتحقق بالنسبة له الشرط 

، واليت تتمثل يف احلصول ) الضريبة فرض مناسبة(  ده قانون الضريبة، وهو ما يعرف بالواقعة املنشئة للضريبةالذي حدّ 

الدخل يف �اية السنة بالنسبة للضريبة على الدخل أو متلك رأس املال بالنسبة للضريبة على رأس املال، وعبور السلعة على 

للحدود اجلمركية بالنسبة للضرائب اجلمركية. وحتديد حلظة نشوء الدين الضرييب يف ذمة املكلف بالضريبة له أمهية كربى من 

  1القانونية يف تلك اللحظة اليت تتحقق فيها الواقعة املنشئة. الوجهة القانونية، إذ تبدأ املواعيد

 ثانيا: تحديد المادة الخاضعة للضريبة  

ا األسلوب الثاين فيتمثل يف التحديد يتضمن حتديد املادة اخلاضعة للضريبة أسلوبني أوهلما التحديد الكيفي، أمّ      

 الكمي لوعاء الضريبة.

بعني االعتبار الظروف الشخصية للمكلف  يأخذإن االجتاه احلديث يف املالية العامة ة: التحديد الكيفي لوعاء الضريب -1
الضريبة احلقيقية والضريبة الشخصية، فالضريبة احلقيقة تفرض على  بالضريبة عند فرضها، وهذا يستدعي التفرقة بني

عائلية والشخصية، وال تتطلب هذه الضريبة جهدا كبريا من جانب الدخل بغض النظر عن شخصية املكلف أو ظروفه ال

طبيقها، وكذا بغزارة حصيلتها فهي ال تدخل يف حساهبا ببساطتها وسهولة تاإلدارة الضريبية يف حتديدها، فهي تتميز 

مبدأ العدالة ال تتالءم مع  وهي هبذا �ا ال تقر أي إعفاءات.أالظروف الشخصية والعائلية للمكلف بالضريبة، كما 

املقدرة التكليفية للمكلف بالضريبة، كما أ�ا غري مرنة فال ميكن إحداث تغيري يف مراعاة الضريبية الذي يستوجب 

 حصيلتها بسهولة.

 119عادل فلیح علي، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 

11 
 

                                                           



  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
ا الضريبة الشخصية، فهي اليت تفرض على الدخل وتأخذ بعني االعتبار املركز الشخصي والظروف الشخصية أمّ      

للمكلف بالضريبة، حيث ال يقتصر األمر على حتديد مقدار الدخل الذي حيصل عليه، لكن ال بد من األخذ بعني 

 1 االعتبار عدة ظروف شخصية تتعلق بذات الشخص اخلاضع للضريبة تتمثل يف:

املركز االجتماعي والعائلي للمكلف بالضريبة: يستلزم ذلك استبعاد جزء من الدخل من إطار فرض الضريبة، وهو  •

ذلك اجلزء املخصص إلشباع احلاجات الضرورية للفرد، أو ما يطلق عليه حد الكفاف، إضافة إىل خصم ما هو 
 الزم للقيام باألعباء العائلية.

بالضريبة، فالدخل الناتج عن  ة تأخذ بعني االعتبار مصدر دخل املكلفإن شخصية الضريبمصدر الدخل:  •

ج عن العمل قد رجع ذلك إىل أن الدخل الناتوي، العمل يعامل معاملة خمتلفة عن ذلك الناتج عن رأس املال
و العجز أو الوفاة، إضافة إىل مدة استثمار كل منهما، أيتعرض لظروف متعلقة بشخص العامل نفسه كاملرض 

  فالدخل املتولد عن رأس املال يبقى مدة أطول من الدخل املتولد عن العمل.

الدخل حتديد إن حجم الضريبة يتوقف على طريقة حتديد الوعاء الضرييب، أو طريقة التحديد الكمي لوعاء الضريبة:  -2

 اخلاضع للضريبة، وهناك عدة طرق لتقدير هذه املادة اخلاضعة للضريبة: 

يف هذه الطريقة تلجأ اإلدارة الضريبية إىل تقدير املادة اخلاضعة للضريبة عن طريق االستناد إىل املظاهر اخلارجية: طريقة  -أ

جيارية ملنزله أو عدد النوافذ ل املمول أو ثروته على أساس القيمة االخبعض املظاهر اخلارجية، كأن تعتمد يف تقدير د

 العدد اعترب ذلك قرينة على ارتفاع دخل املمول. هذا... إخل، فكلما زاد  واألبواب مبنزله
وتتميز هذه الطريقة بالسهولة والبساطة واالقتصاد يف نفقات اجلباية وعدم تدخلها يف شؤون املمول أو مضايقته باالطالع 

كما أن هذه الطريقة ال تتطلب من املمول أي اقرارات أو ومستندات، مما جيعلها صاحلة على دفاتره وسجالته،  

للمجتمعات اليت ترتفع فيها نسب األمية، فضال عن اخنفاض احتماالت التهرب الضرييب، خاصة إذا ما أحسن اختيار 

  ة الوعي الضرييب.جيها در فعتمد عليها يف التقدير، مما جيعلها صاحلة أيضا للدول اليت تنخفض املظاهر اخلارجية اليت يُ 

الدقة يف التقدير، فال خيفى أن هذه املظاهر اخلارجية كثريا ما تتناقض  إال أن أهم عيوب هذا األسلوب هو اخنفاض درجة

الشخص الذي حيب الظهور وحياة الرتف والشخص املقرت البخيل والشخص املتواضع، كل أولئك ال هناك مع احلقيقة، ف

 2 تتناسب مظاهرهم اخلارجية مع إيراداهتم.
در قيمة املادة اخلاضعة للضريبة تقديرا جزافيا على أساس بعض القرائن تقوفقا هلذه الطريقة طريقة التقدير اجلزايف:  -ب

العنصر الذي يتم االعتماد أن على مقدار دخل املكلف، ويكمن الفرق بني هذه الطريقة وسابقتها يف كون  اليت تعترب دالةً 

  144 - 143محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
 91حامد عبد المجید دراز وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص:   2
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
تقدير الدخل الناتج عن االستغالل عليه يف التقدير اجلزايف ذو عالقة مباشرة بالثروة أو الدخل اخلاضع للضريبة، فيتم 

 الزراعي مثال على أساس متوسط انتاج اهلكتار.

إضافة إىل أنه يف حالة التقدير على أساس املظاهر اخلارجية حيدد القانون هذه املظاهر اليت حتدد بطريقة شبه آلية القيمة 
التقدير اجلزايف فيكون لإلدارة حرية أكرب متارسها يف سبيل ا يف اخلاضعة للضريبة، ومن مث فإن دور اإلدارة يكون حمدودا، أمّ 

 1الوصول إىل تقدير معقول لقيمة املادة اخلاضعة للضريبة.

تعترب أكثر دقة من الطرق السالفة الذكر، إذ أ�ا تستند مباشرة على معرفة املادة اخلاضعة  طريقة التقدير املباشر: -جـ

 ا عن طريق التقدير املباشر بواسطة اإلدارة الضريبية.ا بالتصريح وإمّ إمّ  للضريبة، وتتم هذه املعرفة بصورتني،

مضمون هذه الطريقة أن يقوم و  تصريح املكلف بالضريبةأوهلما التصريح: ويتمثل التصريح يف شكلني أساسيني،  •
ده القانون، ويتضمن هذا التصريح عناصر ثروته أو دخله أو املادة املكلف بالضريبة بتقدمي التصريح يف موعد حيدّ 

اخلاضعة للضريبة بصورة عامة، مع افرتاض حسن النية وأمانة املكلف بالضريبة، باعتباره أقدر شخص يعرف 

على رقابة المقدار دخله على حنو صحيح. ولضمان دقة وصحة التصريح، فإن اإلدارة حتتفظ لنفسها باحلق يف 

غري املكلف  شخص أخرمبوجبه يلتزم و تصريح الغري ا الشكل الثاين فهو أمّ  ريح وتعديله إذا بين على غش.التص
عالقة قانونية تربط بني املكلف بالضريبة هناك بالضريبة، بتقدمي التصريح إىل إدارة الضرائب. ويشرتط أن تكون 

ريبة،  بالغ تعد ضمن الدخل اخلاضع للضمب وشخص الغري، مثال ذلك أن يكون الغري مدينا للمكلف بالضريبة

 كصاحب العمل الذي يقدم تصرحيا لإلدارة باملبالغ املستحقة لديه لدى العاملني عنده.

 ل القانون إلدارة الضرائب حق تقدير املادة اخلاضعة للضريبة دون أن تتقيدالتقدير بواسطة اإلدارة الضريبية: خيوّ  •
ويكون لإلدارة حرية  بقرائن أو مظاهر معينة وحمددة، ولذا تسمى هذه الطريقة بالتقدير أو التفتيش اإلداري.

واسعة يف اللجوء إىل كافة األدلة للوصول إىل حتديد سليم لوعاء الضريبة، ومن هذه األدلة مناقشة املكلف 

دارة الضرائب إىل طريقة التقدير املباشر يف حالة بالضريبة أو فحص دفاتره وسجالته احملاسبية. وعادة ما تلجأ إ

ق للواقع أو ينطوي بختلف املكلف بالضريبة أو امتناعه عن تقدمي التصريح الضرييب أو إذا كان التصريح غري مطا

P19Fعلى خطأ أو غش.

2 

 

 

 

 200محمد دویدار، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 149 - 148محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص ص:   2
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 

 : تصفية الضريبة ثانيالمطلب ال
حتديد دين الضريبة عن طريق تطبيق األسعار الواردة يف  أيتأيت املرحلة التالية وهي تصفية الضريبة ، ربط الضريبةبعد      

 :د املشرع معدل الضريبة وفق أحد األسلوبنيالقانون على قيمة الوعاء الضرييب، وقد حيدّ 

 1( الضرائب التوزيعية ) التحديد المقدم لحصيلة الضريبةأسلوب : أوال 

يف قيام السلطة التشريعية عند التصويت على امليزانية بتحديد احلصيلة الكلية اليت  هلذه الطريقةيتمثل التصوير العلمي      

يتعني أن تدرها ضريبة معينة. بعد ذلك تقوم اإلدارة الضريبية بتقسيم عبء هذه الضريبة على األقسام اإلدارية نزوال على 

رية تقوم اإلدارة يم ولتكن القرية مثال، يف داخل القالسلم التنظيمي اهلرمي لإلدارة حىت تصل إىل أدىن مستوى يف هذا التنظ
، إما بالتساوي أو على حنو تناسيب وفقا للمقدرة التكليفية لكل كل فرد من القرية دفعهما يتعني على  الضريبية بتحديد 

ل أيا كان حيصّ فمبلغ الضريبة  ،حصيلة الضريبة مقدما جيعلها بعيدة عن التوافق مع حالة النشاط االقتصادي وحتديد فرد.

مر الذي قيمة املادة اخلاضعة للضريبة، األانت ا كمستوى النشاط االقتصادي سواء كان مرتفعا أو منخفضا، وبالتايل أيّ 

  يعين عدم مرونة الضريبة.

ك لرت جتاه ضاف إىل ذلك عدم مراعاة املقدرة التكليفية لألفراد مما يعين انعداما يف العدالة التوزيعية، وهذا ما دعا إىل االيُ 

 هذه الطريقة اليت كانت مستخدمة يف القرن التاسع عشر واستخدام طريقة حتديد سعر الضريبة.

 ( الضرائب القياسية )ثانيا: أسلوب تحديد سعر الضريبة 

فإن املشرع يقوم وفق هذه الطريقة بتحديد السعر الضرييب يف صورة نسبة يض مما رأينا يف األسلوب السابق، قعلى الن     

وحدة من وحدات املادة اخلاضعة كل أو نسب مئوية من قيمة املادة اخلاضعة للضريبة، أو يف صورة مبلغ حمدد على  

االقتصادية، كما  للضريبة. ويتالىف هذا األسلوب كل عيوب األسلوب السابق، فهو يتميز مبرونته وحساسيته للتقلبات
اليت تستخدم النسب املئوية  ن من االقرتاب من حتقيق قواعد العدالة الضريبية، وتتخذ أسعار الضرائب القياسية كّ ميُ 

 2كأسلوب للقياس صورتني أساسيتني: 

ثال تفرض وهي تلك الضرائب اليت تفرض بنسبة حمددة وثابتة مهما تغريت قيمة الوعاء الضرييب، فمالضرائب النسبية:  -1

باملئة من قيمة األرباح التجارية والصناعية، فوفقا هلذا الطريقة تظل نسبة الضريبة املستحقة إىل قيمة  17ضريبة بنسبة 

الوعاء الضرييب ثابتة مهما تغريت قيمة املادة اخلاضعة للضريبة. وواضح هنا أن حصيلة الضريبة تتغري بالزيادة أو بالنقصان 

 القيمة الوعاء الضرييب.بنفس نسبة التغري يف 

 204محمد دویدار، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 109 - 102حامد عبد المجید دراز وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص:   2
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
الضرائب التصاعدية: وهي تلك الضرائب اليت تفرض بنسب تتزايد بتزايد قيمة الوعاء الضرييب، ففي ظل هذا  -2

اء الضرييب كلما ازدادت قيمة املادة اخلاضعة للضريبة. ويالحظ أن عاألسلوب تزداد نسبة الضريبة املستحقة إىل الو 

 ريعات الضريبية كثرية، ومن أهم هذه األساليب: أساليب تطبيق التصاعد يف التش
التصاعد بالطبقات: ويتم يف هذه احلالة تقسيم املمولني إىل عدة طبقات حسب مقدار الدخول أو الثروات، وترتيب  -أ

ة هذه الطبقات تصاعديا مث تفرض الضريبة بنسب تتزايد كلما انتقلنا إىل طبقة أكثر ثراًء، ومثال ذلك أن تفرض الضريب

 على الدخل على النحو التايل: 

 ): التصاعد بالطبقات 1 – 1 الجدول رقم (

 النسبة الطبقات
 معفاة وحدة نقدية 250من صفر إىل 

 باملئة 07 وحدة نقدية 1000إىل أقل من   250من 
 باملئة 12 وحدة نقدية 2000إىل أقل من  1000من 
 باملئة 18 وحدة نقدية 3000إىل أقل من  2000من 
 باملئة 25 وحدة نقدية 4000إىل أقل من  3000من 

 105ص:  ،2003 االسكندرية، الجامعية، الدار الثاني، الجزء العامة، المالية مبادئ وأخرون، دراز المجيد عبد حامدالمصدر: 

من خالل هذا املثال أنه لتحديد دين الضريبة وفقا هلذا األسلوب يتم حتديد الطبقة اليت ينتمي إليها املمول  يتضح     

 12وحدة نقدية تفرض عليه ضريبة بنسبة  1500ومن مث تطبيق السعر اخلاص هبا، فاملمول الذي يكون دخله يساوي 
 هو كيفية حتديد طول ( بداية و�اية ) الطبقة.باملئة، ومن أهم املشاكل اليت يثريها تطبيق هذا األسلوب 

يتم تقسيم دخل كل ممول إىل عدة أقسام أو شرائح مث تفرض الضريبة التصاعد بالشرائح: ويف ظل هذا األسلوب  -ب

 ومثال ذلك أن تفرض الضريبة على الدخل على النحو التايل:بنسب خمتلفة تتزايد كلما انتقلنا من شرحية إىل أخرى، 
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 ): التصاعد بالشرائح 2 – 1 الجدول رقم (

 النسبة الشرائح

 معفاة األوىل وحدة نقدية 250الـ 

 باملئة 11 التالية وحدة نقدية 1500الـ 

 باملئة 14 التالية وحدة نقدية 500الـ 

 باملئة 18 التالية وحدة نقدية 1000الـ 

 باملئة 23 التالية وحدة نقدية 2000الـ 

 107ص:  ،2003 االسكندرية، الجامعية، الدار الثاني، الجزء العامة، المالية مبادئ وأخرون، دراز المجيد عبد حامدالمصدر: 

وحدة  3500فإننا نفرتض مموال دخله السنوي بالطبقات والتصاعد بالشرائح، التصاعد  لتوضيح الفارق بني أسلويب     
باملئة من إمجايل دخله، ومن مث يستحق  25لنظام التصاعد بالطبقات بسعر  انقدية، فنجد أن الضريبة تفرض عليه وفق

ن نفس املمول يف ظل نظام التصاعد بالشرائح تكون الضريبة املستحقة وحدة نقدية، يف حني أ 875ة قدرها عليه ضريب

 وحدة نقدية). 472.5=  180+57.5+70+165+00عليه تبلغ القيمة املستحقة عن كل شرحية أي ( 

هذا األسلوب أنه يتفادى االنتقال املفاجئ يف سعر الضريبة من طبقة إىل أخرى، ومع ذلك فإن ويالحظ أنه يف ظل      

 مشكلة اختيار طول الشرحية ما زالت قائمة كما يف ظل أسلوب التصاعد بالطبقات.

 المطلب الثالث: تحصيل الضريبة
تصبح الضريبة واجبة الدفع بعد أن يتم ابالغ املكلف بالضريبة باملبلغ الذي جيب عليه دفعه، وجيب على اإلدارة      

 .وفق عدة طرقمة، ويتم حتصيل دين الضريبة األكثر مالءالضريبية مراعاة األوقات 

 أوال: وقت تحصيل الضريبة

مدار السنة أن يوجد دائما حتت تصرفها كميات مناسبة من يستلزم قيام الدولة باإلنفاق يف كل األوقات على      

االيرادات النقدية لتغطية النفقات، وإذا كانت حصيلة بعض الضرائب غري املباشرة تتوزع على مدار السنة، فإن األمر 
يد مقدار الضريبة خيتلف بالنسبة للضرائب املباشرة اليت يسبق حتصيلها القيام بعمليات تقدير املادة اخلاضعة للضريبة وحتد

، األمر الذي ل فيهاصّ د هلا فرتة زمنية معينة من السنة حتُ دّ حتهذه الضرائب  وما يستلزمه من اقرارات ومراجعات ... إخل.

ات أخرى. من رت فيف يرادات الدولة على مدار السنة، فتزيد عن احلاجة يف بعض الفرتات وتقل تقلب يف إإىل قد يؤدي 

وذلك ، يراداتميكن معه تفادي التقلبات يف اإلالذي و نحالأجل هذا وجب أن يتم حتديد وقت حتصيل الضريبة على 

 يراد واالنفاق على مدار السنة. أدىن من التوافق بني اإللضمان حد 

 
16 

 



  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
حتصيل الضريبة، إذ جيب كذلك إال أن هذا ال ميثل االعتبار الوحيد الذي جيب أخذه يف احلسبان عند حتديد وقت      

 1للمكلف.  ل الضريبة بقدر اإلمكان يف أكثر األوقات مناسبةً صّ ن حتُ أأن يُراعى اعتبار أخر، يتمثل يف 

 ثانيا: طرق التحصيل

 2طرق أمهها: وفق عدة يتم حتصيل الضريبة      

الضريبة عن طريق التوريد املباشر بقيام املمول التوريد املباشر: تلجأ اإلدارة الضريبية وفق هذه الطريقة إىل حتصيل  -1

 بسداد قيمة الضريبة املستحقة مباشرة إىل اإلدارة بعد امتام الربط النهائي هلا.
األقساط املقدمة: وقد تتبع اإلدارة طريقة األقساط املقدمة، اليت يقوم املمول مبقتضاها بدفع أقساط دورية خالل  -2

يقدمه عن دخله احملتمل، أو حسب قيمة الضريبة املستحقة عن السنة السابقة، على أن تتم السنة الضريبية طبقا إلقرار 

 التسوية النهائية للضريبة بعد ربطها، حبيث يسرتد املمول ما قد يزيد عن قيمة الضريبة املربوطة أو يدفع ما قد يقل عنها.

ع اليت تتميز عن غريها يبة إىل طريقة احلجز من املنباحلجز من املنبع: كما تلجأ اإلدارة الضريبية بصدد حتصيل الضر  -3

الذي اجلباية من ناحية جلوء اإلدارة الضريبية إىل تطبيقها يف اللحظة اليت حيصل فيها املمول على الدخل األمر طرائق من 

 يؤدي إىل تزويد الدولة تباعا حبصيلة ضريبية مستمرة.

حبجز قيمة يقوم فوتنطوي طريقة احلجز من املنبع على تكليف " شخص ثالث " تربطه باملمول احلقيقي عالقة،      
   ا عالقة دين كما يف حالة ايرادات القيم املنقولة الضريبة املستحقة وتوريدها رأسا للخزانة العامة. وتكون هذه العالقة إمّ 

زعة ألرباح األسهم مبثابة مدين للمستفيد. أو أن تكون عالقة تبعية كما يف ( الصكوك املالية )، حيث تعترب الشركة املو 

وهلما املمول احلقيقي أشخصني خمتلفني، هذه الطريقة بصدد جه اإلدارة الضريبية احالة استحقاق األجور واملرتبات. فتو 

 الذي يقع عليه عبء الضريبة وثانيهما املكلف جبباية الضريبة وتوريدها للخزانة.

وال خيفى ما تنطوي عليه هذه الطريقة من مميزات لكل من اإلدارة الضريبية واملمولني. ذلك أ�ا تعد أكثر طرق اجلباية      

احلصيلة واحليلولة دون التهرب من أداء الضريبة. عالوة على تزويدها للخزانة العامة يف مالءمة للخزانة ملا حتققه من وفرة 
عاب على هذه الطريقة أ�ا تعتمد يف جبايتها على ار السنة. هذا يف الوقت الذي يُ بسيل متدفق من املوارد على مد

مما يؤدي إىل احتمال عدم  ،شخص ثالث غري اإلدارة الضريبية، قد ال يكون على علم تام بقوانني الضرائب وأحكامها

مر الذي وتوريدها إىل اخلزانة العامة، األ حكام ويف تقدير قيمة الضريبة اليت يتعني عليه استقطاعهاقه يف تفسري هذه األتوفي

 قد يؤدي إىل ضياع بعض حقوق اخلزانة العامة، أو إىل استقطاع ضرييب يزيد عن ما جيب أن يتحمله املمول.

 115مرجع سبق ذكره، ص: محمد دویدار،   1
 80 - 79، ص ص: 2003یونس أحمد البطریق، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، االسكندریة،   2
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
ومن ناحية املمول فإن هذه الطريقة متكنه من تسلم دخله بعد استقطاع الضريبة املستحقة عليه، األمر الذي يقلل من 

�ا ال متكن أالوة على ختفيف حدة حساسيته جتاه الضريبة، وقد انتقد البعض هذه الطريقة على أساس فرص التهرب، ع

 املمول من التعرف على حقيقة دخله.

 التنظيم الفني للضرائبالمرتبطة بمشكالت الالمطلب الرابع: 
بصدد اقرار القواعد الفنية للضرائب،  جيب على املشرع أخذها يف احلسبان عندما يكوننقصد هبا املشكالت اليت      

 ، وتتمثل أهم هذه املشكالت يف كل من االزدواج والتهرب الضريبيني.وحتصيلوتصفية  ربطمن 

 أوال: االزدواج الضريبي

يعرف علماء املالية االزدواج الضرييب بأنه: " عبارة عن فرض ضريبتني من نوع واحد على الوعاء نفسه خالل فرتة      

ف على أنه " عبارة عن فرض الضريبة واحدة، وبالتايل اقتطاع هاتني الضريبتني من مال مكلف واحد" ، كما يعرّ زمنية 

 1نفسها أو ضريبة من النوع نفسه أكثر من مرة، على الشخص نفسه بالنسبة للمال نفسه، يف نفس املدة "

 2تصور يف حالتني: ا داخليا، وهو أمر مُ إمّ  ،وقد يكون االزدواج الضرييب

احلالة األوىل: أن يكون فرض الضرائب من اختصاص سلطتني أو أكثر، فتقوم أكثر من سلطة بفرض نفس الضريبة  -1

على املكلف خبصوص نفس املادة اخلاضعة للضريبة، خالل نفس الفرتة. مثل وجود سلطة قومية إىل جانب سلطات 

ة شخص معني، ففي هذه احلالة يدفع مقدار الضريبة مرة للسلطة احمللية وفرضت كل من السلطتني ضريبة على ترك ،حملية
 ومرة للحكومة املركزية.

على الدخل  الضريبة على نفس الشخص على مرحلتني، مثل فرضها ضريبة: إذا فرضت السلطة املركزية ةاحلالة الثاني -2

باعتباره أحد مكونات االيراد الكلي الذي خيضع  الناتج عن العمل يف سنة معينة مرة باعتباره دخال نوعيا، ومرة أخرى

 يراد.للضريبة العامة على اإل

وقد يكون االزدواج الضرييب دوليا الختالف النظم الضريبية يف الدول، حيث أن الضريبة على الدخل ميكن أن      

يقيم فيها ودولته باعتباره أحد فرض ذاهتا وعلى الشخص ذاته، وعلى الوعاء ذاته ولذات الفرتة من قبل الدولة اليت تُ 

رعاياها، وقد يتحقق االزدواج الضرييب يف ضريبة الرتكات عندما يكون املوروث أحد مواطين دولة معينة، ويكون الورثة يف 
وللفرتة ذاهتا ثالث وعلى ذات املكلف  دولة أخرى، وتكون الرتكة يف دولة ثالثة حيث يتم فرض الضريبة على ذات الوعاء

هو ما يتحقق معه ازدواج ضرييب، وهو األمر الذي ميكن احلد من حصوله عن طريق التنسيق بني الدول من مرات، و 

 3خالل االتفاقيات اليت تسهم يف تاليف حصول االزدواج الضرييب.

 208بوعون یحیاوي نصیرة، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 275محمد دویدار، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 197فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص:   3
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 التهرب من الضريبة ثانيا:

املنشئة، ها تعجزئيا بعد حتقق واقفعها كليا أو التهرب من الضريبة هو ظاهرة حياول فيها املكلف بالضريبة عدم د     

يف الدراسات املالية  يعرب عنهأو غري مشروع وهو الذي يتضمن خمالفة قانونية، وهو الذي ، والتهرب قد يكون مشروعا

 1ويكون التهرب مشروعا يف حالتني:  ،بالتهرب الضرييب

يفرض املشرع ضريبة على أرباح  نْ حالة االستفادة من الثغرات القانونية اليت يتضمنها التشريع الضرييب، كأ •
إىل توزيع األرباح يف صورة مقابل حضور جلسات اجلمعيات العمومية للشركة، ولتاليف األسهم فتعمد الشركات 

أيضا، أو أن يلجأ للضريبة مقابل حضور اجللسات بإخضاع بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي  تقومذلك 

 ضريبة الرتكات.األفراد هلبة أمواهلم بغية التخلص من 

عدول األفراد عن شراء السلعة اليت تفرض عليها ضريبة مرتفعة أو االنصراف عن ممارسة استغالل معني، ألن  •
 الضريبة على دخله أكثر ارتفاعا منها على الدخول األخرى.

بالضريبة للتخلص منها، ومن تياال يلجأ إليه املكلف أو اح ا التهرب غري املشروع فهو التهرب الذي يتضمن غشاأمّ      
و أن يتخلص من جزء من ريق االمتناع عن تقدمي االقرار، أصوره حماولة املكلف التهرب من حتديد دين الضريبة عن ط

أن ال يتفق وحقيقة الواقع. ويف جمال الضريبة اجلمركية صورة ادخال السلع املستوردة خفية، أو  االضريبة عندما يقدم اقرار 

 ع املستوردة أقل من قيمتها احلقيقية.لسللة يذكر قيم

 2: يفتكمن أهم أسباب التهرب الضرييب أسباب التهرب الضرييب:  -1

مصلحة اجملتمع والشعور بواجب املسؤولية يف حتمل  مراعاةفهو يتناسب عكسيا مع : ضعف املستوى اخللقي •
 ؛، ومنه الضريبةجتاه اجملتمع على التهرب من أداء الواجب املايل األفراد ، فضعف املستوى اخللقي حيفزئهأعبا

ضعف مستوى الوعي الضرييب: فكلما ارتفع مستوى الوعي الضرييب، كلما قلت ظاهرة التهرب الضرييب، وهذه  •
 ؛املسؤولية تقع على احلكومات

دم اكتمال وتقدم اهلياكل للنظام الضرييب: وهذا ما يالحظ يف الدول املتخلفة، فع اهليكل التنظيميختلف  •
التنظيمية للنظام الضرييب يؤدي إىل تعقد املعامالت الضريبية، مما يتيح الفرص الكافية لتهرب األفراد من 

 ؛الضرائب

ثقل عبء الضريبة: فعدم تناسب أسعار الضرائب مع القدرات التكليفية لألفراد، يعطي مربرا أساسيا لتهرب  •
 ؛األفراد من الضرائب

 123عادل فلیح العلي، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 344 - 343غازي عنایة، مرجع سبق ذكره، ص ص:   2
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العدالة الضريبية: وهو ما يؤدي إىل عدم التساوي يف حتمل األعباء العامة، وتوسيع حدة الفوارق بني  عدم حتقق •

 .املستحقة الضرائبدفع يعطي مربرا للتهرب من ما ، الطبقات

 1أهم اآلثار السلبية هلذه الظاهرة فيما يلي: آثار التهرب الضرييب: ميكن تلخيص  -2

جتنيها الدولة من املكلفني، وبالتايل اخنفاض االستثمارات اليت تقوم هبا، وكذلك اخنفاض حجم االيرادات اليت  •
 ؛النفقات العامة مما يؤدي إىل تدين اخلدمات العامة

 وأاضطرار احلكومة إىل سداد العجز الناتج عن الغش والتهرب الضرييب من خالل اللجوء إىل القروض الداخلية  •
 ؛يتمثل يف عملية سداد القروض والفوائد املرتتبة عنها اخلارجية، وهذا ما يوقعها يف مأزق

 ؛رفع سعر الضرائب املفروضة وفرض ضرائب جديدة لتعويض احلكومة عن النقص احلاصل نتيجة التهرب •

 ؛عدم حتقق العدالة الضريبية، حبيث يدفع الضرائب قسم من املكلفني وال يدفعها آخرون •

رب الضرييب قد يؤدي إىل عرقلة مشاريع الدولة واحلكومات يف التنمية التأثري على عملية متويل التنمية، فالته •
 ؛والنهوض بالبلد

التأثري على املنافسة، فالشركة اليت ال تدفع الضريبة تقل تكلفة انتاجها مقارنة بالشركة اليت تدفع الضرائب، وهذا  •
 ؛جيعل هلا ميزة تنافسية على حساب غريها

جلمركية يكون حافزا السترياد السلع األجنبية، وهذا ما يؤدي إىل اضعاف عدم دفع أو التهرب من الضرائب ا •
 الصناعة احمللية.

ميكن احلد من ظاهرة التهرب الضرييب عن طريق اختاذ جمموعة من االجراءات، تتمثل أمهها مكافحة التهرب الضرييب:  -3

 2فيما يلي: 

يف حتمل األعباء العامة وتعريفهم بواجبتهم والتزاماهتم  ميانا بضرورة مسامهتهمإتنمية الوعي الضرييب للمواطنني:  •
 ؛املالية جتاه جمتمعهم

قسيم العمل بينها تنشاء األجهزة الضريبية املتخصصة و إصالح اهليكل التنظيمي الضرييب: وذلك عن طريق إ •
ب يف التعامل مع وتزويدها باخلربات واألدوات، واألفراد من أصحاب الكفاءات املهنية، وتلقينهم أفضل األسالي

 ؛األفراد وعقد الدورات التدريبية، وإشراكهم يف الندوات الضريبية

فرض العقوبات الرادعة: وهذه وسيلة ضرورية ومتممة ملكافحة التهرب الضرييب، وترتبط هذه العقوبات بظروف  •
 ؛الدولة

 183 - 182بوعون یحیاوي نصیرة، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
 347 - 345غازي عنایة، مرجع سبق ذكره، ص ص:   2
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السلطات، وذلك حتفيزا هلم ختصيص املكافآت: خاصة بالنسبة للممولني الذي يظهرون تعاونا ضريبيا أكرب مع  •

 ؛وتشجيعا لغريهم

 ؛يراد قبل وصوله لصاحبهفعالة تفي خبصم ضريبة اإلحجز الضريبة عند املنبع: وهذه وسيلة  •

حتقيق العدالة الضريبية: لتحقيق املساواة بني املواطنني يف حتمل األعباء العامة، والقضاء على احملسوبية يف  •
 ؛التكليف الضرييب

قرارات الضريبية: حىت تستطيع اإلدارة الضريبية الوقوف على األحوال املالية للمكلفني، ومصادر الزيادة تقدير اإل •

 يف ثرواهتم وأمواهلم. 
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 : النظام الضريبيالثالمبحث الث

يقوم النظام الضرييب بالتحكيم بني جمموعة القضايا الضريبية اليت تعكس رغبة الدولة وأهداف السلطات العمومية،      

السلطات العمومية أو قطاع ب تعلق األمرسواء ، لدى خمتلف األطرافلذلك اكتست دراسة النظم الضريبية أمهية بالغة 

 األعمال.

 مفهوم النظام الضريبي :ولالمطلب األ
للنظام الضرييب عدة مفاهيم منها ما يرتبط بالتنظيم الفين للضريبة ومنها ما يرتبط بالعناصر االيدولوجية واالقتصادية      

 والفنية.

 : تعريف النظام الضريبي أوال

وآخر ضيق، فهو يقابل يف مفهومه الواسع مضمون  اواسع احيتمل تعبري النظام يف جمال الضريبة مفهومني : مفهوم     

) أي جمموع العناصر االيديولوجية واالقتصادية والفنية اليت يؤدي تراكبها إىل كيان   Institution( التعبري الفرنسي

اكي،  يب معني، ذلك الكيان ميثل الواجهة للنظام الذي ختتلف مالحمه بالضرورة يف جمتمع رأمسايل عنه يف جمتمع اشرت ضري

بينما يقابل يف مفهومه الضيق املصطلح  كما ختتلف صورته يف جمتمع متقدم اقتصاديا عن صورته يف جمتمع متخلف.

تتالية االستقطاع الضرييب يف مراحله املالذي يعين جمموع القواعد القانونية والفنية اليت متكن من )  System(  الفرنسي

 1والتحصيل.من التشريع الضرييب إىل الربط 

راد باختيارها وتطبيقها يف جمتمع أن النظام الضرييب هو: " جمموعة الضرائب اليت يُ  دراز اجمليد عبد حامداألستاذ ويرى      
  2معني وزمن حمدد حتقيق أهداف السياسة الضريبية اليت ارتضاها ذلك اجملتمع."

تراكبها ؤدي ية، واالقتصادية، والفنية اليت ياأليدولوجية، والقانونجمموع العناصر " على أنه ف النظام الضرييب عرّ كما يُ      

  3، والذي ختتلف مالحمه من بلد آلخر."ميثل أحد أوجه النظام االقتصادي القائم ،إىل قيام كيان ضرييب معني

 أركان النظام الضريبي ثانيا:

 4على ما سبق، يقوم النظام الضرييب يف مفهومه الواسع على ركنني أساسني: استنادا      

اهلدف: يسعى أي نظام ضرييب إىل حتقيق أهداف حمددة، هي نفسها أهداف السياسة الضريبية اليت حتددها الدولة  -1

يف الدول املتقدمة  وفق سياستها االقتصادية، لذلك ختتلف هذه األهداف من دولة إىل أخرى، فهدف النظام الضرييب

ن الدولة من التدخل يف احلياة االقتصادية واالجتماعية حد املصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة متكّ أيكمن يف اعتباره 

 19یونس أحمد البطریق، مرجع سبق ذكره، ص:   1
رجب العشماوي، اقتصادیات الضرائب ( سیاسات، نظم، قضایا معاصرة )، الدار الجامعیة، االسكندریة،  سعید عبد العزیز عثمان، شكري  2

 .323، ص: 2007
 57بوعون یحیاوي نصیرة، مرجع سبق ذكره، ص:   3
منشورة، كلیة العلوم ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي وإشكالیة التھرب الضریبي ( دراسة حالة الجزائر )، أطروحة دكتوراه غیر   4

 38 - 37، ص ص: 2002االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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التمييز يف املعاملة الضريبية بني وتوجيه النشاط االقتصادي، ويتخذ التدخل الضرييب صورا عديدة منها ما يقوم على أساس 

الدولة جزءا  قتطعحيث ت ،طات االقتصادية لتشجيع بعضها دون األخر، أو من خالل إعادة توزيع الدخولخمتلف النشا

  . ت عائلية لفائدة الدخول احملدودةو تقرير إعاناأاملرتفعة مث تعيد توزيعها عن طريق اخلدمات العامة، من الدخول والثروات 
من خالل فرض  ،دخار واالستثمارالضرييب يكمن يف تشجيع االللنظام ا بالنسبة للدول النامية فإن أهم هدف مّ أ

غراض التنمية، إذ تشكل الضرائب اليت حتد من االنفاق االستهالكي، وتعمل على تعبئة املوارد االقتصادية وتوجهيها أل

الضرييب حد أدوات االدخار اإلجباري لتمويل مشروعات التنمية. وعلى هذا األساس تتشكل أهداف النظام الضريبة أ

 فقا لواقعها السياسي واالقتصادي واالجتماعي.ختلف الدول و مل

يرتكز النظام الضرييب على جمموعة الوسائل الضرورية لتحقيق أهدافه واليت تندرج ضمن عنصرين، أحدمها الوسيلة:  -2

 فين واألخر تنظيمي، يشكالن ما يعرف بالنظام الضرييب مبفهومه الضيق.
هو جمموعة الضرائب املختلفة املطبقة يف زمن معني ويف بلد معني، وبالتايل تشكل الضريبة وحدة ذلك العنصر الفين:  -أ

هذا ويتجسد العنصر الفين يف صياغة األصول العلمية للضرائب املختلفة يف إطار القانون الضرييب الذي يرتكز على البناء. 

  ا من خالل الربملان.اقرارهومسامهة ممثلي الشعب يف سيادة الدولة يف فرض الضرائب عن طريق التشريع الضرييب 

مما  د الضريبة ضمن مزيج ضرييب متشعب،يكتسي العنصر التنظيمي أمهية بالغة، حيث توجالعنصر التنظيمي:  -ب

يقتضي وجود تنظيم إداري يتكفل مبهمة اإلقرار والربط والتحصيل، ويزداد حجم هذا التنظيم كلما تعقد الكيان الضرييب، 

وتربز أمهية العنصر التنظيمي عند فرض ضريبة جديدة أو عند حتديد عناصر وعائها، إذ جيب أن تكون هذه الضريبة 

 راعاة التنسيق الضرييب، وذلك حفاظا على وحدة اهلدف للنظام الضرييب.متفقة مع مجيع الضرائب املوجودة قبلها أي م

 المطلب الثاني: عالقة النظام الضريبي بالنظم السائدة

إن النظام الضرييب يف أي دولة، ما هو إال مكون من مكونات األنظمة االقتصادية والسياسية واالجتماعية السائدة،      

 .ثر فيها حسب أهداف السياسة الضريبيةفهو يتأثر هبذه األخرية، كما يؤ 

 أوال: النظام الضريبي ومستوى التقدم االقتصادي

نال موضوع العالقة احملتملة بني النظام الضرييب ومستوى التقدم االقتصادي اهتمام العديد من الكتاب والدارسني،      

) من االقتصاديني  Goode) وغوود (  Hinricks)، وهنريكس (  Musgraveريف ( جويعترب كل من مس

 1الذين اهتموا هبذا املوضوع، ومن خالل هذه الدراسات يتضح ما يلي: 

يتبني من خالل دراسة هنريكس أنه يف املراحل األوىل للتنمية االقتصادية تكون نسبة الضرائب املباشرة إىل الضرائب  -1

زداد األمهية النسبية للضرائب غري املباشرة، وبصفة عامة يتسم غري املباشرة مرتفعة نسبيا، ومع االستمرار يف عملية التنمية ت

 348 - 342سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
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النظام الضرييب يف هذه املرحلة بسيادة الضرائب غري املباشرة داخل اهليكل الضرييب، ومع االستمرار يف عملية التنمية 

ضرائب غري املباشرة، االقتصادية والوصول إىل مرحلة متقدمة من النمو االقتصادي تنعكس األمهية النسبية السابقة لل

 وتصبح الغلبة للضرائب املباشرة داخل اهليكل الضرييب.
ففي املراحل األوىل للتنمية حيث تكون اجملتمعات تقليدية يتسم النظام الضرييب بسيادة الضرائب املباشرة التقليدية      

أمهية ة من الضرائب املباشرة وتزداد مثل ضريبية الرؤوس ... إخل. ومع القيام بعملية التحديث والتطوير تقل احلصيل

التجارة اخلارجية، ومن مث زيادة األمهية النسبية  أمهية قطاعغري املباشرة من األوعية احمللية، باإلضافة إىل زيادة  الضرائب

يجة للضرائب اجلمركية باعتبارها ضرائب غري مباشرة. ومبعىن آخر سوف يزداد النصيب النسيب للضرائب غري املباشرة نت

حتويل االقتصاد من الصورة العينية إىل الصورة النقدية وزيادة االنتاج احمللي من السلع واخلدمات. لكن مع االستمرار يف 

عملية التنمية وحدوث التقدم االقتصادي واالجتماعي سوف يتغري اهليكل الضرييب ليتالءم مع هذه التغريات ويف مثل 
 ضرائب مباشرة غري تقليدية مثل ضريبة األرباح التجارية والصناعية وضرائب هذه الظروف سوف يتضمن اهليكل الضرييب

 دخل االستثمار... 

أّما مسجريف فيعتقد أنه يف املراحل املتقدمة للنمو تكون فرصة احلكومات يف اختيار نظم ضريبية بديلة أكرب باملقارنة      

مل تكن منعدمة. ويوضح مسجريف  الفرص حمدودة للغاية إنْ بفرص االختيار يف املراحل األوىل للنمو، حيث تكون تلك 

 أن نسبة الضرائب غري املباشرة إىل إمجايل احلصيلة الضريبية يرتبط عكسيا مع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. 

منخفضة يف يف حني أوضح غوود أن الضرائب غري املباشرة متثل نسبة عالية يف اهلياكل الضريبية للدول النامية ونسبة 

وهي دول يرتفع فيها نصيب الدول املتقدمة،  اهلياكل الضريبية للدول املتقدمة. وميكن القول من خالل هذا الدراسات أن
الفرد من الدخل القومي وتزداد فيها مسامهة القطاع الصناعي سوف يتضمن هيكلها الضرييب نسبة عالية من الضرائب 

ا الدول النامية وهي دول تتسم باخنفاض الدخل القومي، فإن الضرائب دخل. أمّ املباشرة وبصفة خاصة الضرائب على ال

 غري املباشرة وبصفة خاصة الضرائب اجلمركية متثل نسبة مرتفعة يف اهلياكل الضريبية لتلك الدول.

م بالرغم من أن غالبية الدراسات االقتصادية واالحصائية قد أوضحت وجود عالقة موجبة بني مستوى التقد -2

االقتصادي والوزن النسيب للضرائب املباشرة داخل اهليكل الضرييب، وعالقة عكسية مع الوزن النسيب للضرائب غري 

املباشرة. إال أن هذه العالقات ال ترقى لدرجة النظرية، فارتفاع األمهية النسبية للضرائب املباشرة على حساب الضرائب 

الضرييب حمل الدراسة يعكس خصائص وظروف دولة متقدمة اقتصاديا، فالنظام غري املباشرة ال يعين بالضرورة أن النظام 
قد أخرى الضرييب الفرنسي ترتفع فيه األمهية النسبية للضرائب غري املباشرة على حساب الضرائب املباشرة. ومن ناحية 

بعض الدول على الرغم أ�ا من الدول يرتفع الوزن النسيب للضرائب املباشرة مقارنة بالوزن النسيب للضرائب غري املباشرة يف 

 النامية مثل إيران.
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كما جتب اإلشارة إىل أن مستوى التقدم االقتصادي كمحدد مؤثر على النظام الضرييب ومكوناته، ما هو يف الواقع       

تقدمة يستند إىل إال عامل واحد يؤثر على النظام الضرييب. كما أن تقسيم الدول إىل جمموعة من الدول النامية والدول امل

دول متقدمة ) يوجد اختالف كبري  –عدد حمدود من املعايري، وأنه داخل كل تقسيم من هذه التقسيمات ( دول نامية 
يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فمجموعة الدول املتقدمة أو النامية ليست جمموعة متجانسة أو متماثلة 

يف كافة األمور، فقد تتماثل مثال يف متوسط نصيب الفرد من الدخل، ولكنها ختتلف يف تركيبات هياكلها االقتصادية، 

 نفس اجملموعة من الدول قد تزداد أمهية الزراعة يف بعض االقتصاديات وتنخفض يف البعض األخر.ففي داخل 

وإزاء ما سبق فمن املتوقع أن ختتلف النظم الضريبية ليس فقط فيما بني الدول املتقدمة والدول النامية، بل داخل كل      

 يها.جمموعة من هذه الدول الختالف احملددات اليت سبق اإلشارة إل

 السياسي واالجتماعي ثانيا: عالقة النظام الضريبي بالنظامين

إن النظام الضرييب يتأثر بشكل النظم السياسية السائدة، من ناحية األهداف اليت يسعى النظام الضرييب إىل حتقيقها،      

ضريبية من دولة ألخرى ويف نفس إضافة إىل الصور الفنية اليت يتضمنها، وكذا طريقة عمله، وتبعا لذلك ختتلف األنظمة ال

 الدولة من فرتة زمنية ألخرى، وفقا الختالف النظم والظروف السياسية.

فإذا كان النظام السياسي السائد يف جمتمع من اجملتمعات هو حكم الفرد أو احلزب الواحد، فمن املتوقع أن يتم      
منح العديد من االعفاءات واملزايا كاحلاكم،  بالنظام اصة تصميم النظام الضرييب وصياغته مبا يسمح بتحقيق األهداف اخل

الضريبية للطبقة احلاكمة، وفرض الضرائب على الدخول دون الثروات ونقل العبء الضرييب من كبار املالك إىل صغارهم، 

 بل حتقيقا ملصلحة طبقة معينة. ،فال تستخدم الضرائب لتحقيق مصلحة اجملتمع

السياسي السائد يف اجملتمع هو النظام الدميوقراطي، حيث تتعدد األحزاب السياسية وتزداد فرص  أّما إذا كان النظام     

مشاركة الشعب يف اختاذ القرار وتظهر العديد من مجاعات الضغط السياسي مبختلف اجتاهاهتا ( نقابات عمالية، 

النظام الضرييب مبا حيقق األهداف  تكتالت اقتصادية ... اخل )، فمن املتوقع يف ظل هذه الظروف أن يتم صياغة
االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، وأن تزداد االعتبارات املوضوعية يف اختيار مكونات النظام الضرييب، وهذا ال يعين 

مهال االعتبارات الشخصية، فمن احملتمل أن حتاول بعض مجاعات الضغط السياسي ذات النفوذ االقتصادي التأثري على إ

سياسي مبا يسمح بتحقيق مصاحل اقتصادية هلا، باحلصول على العديد من االعفاءات واملزايا الضريبية، ولكن مما القرار ال

 ال شك فيه أن تأثر النظام الضرييب باملصاحل اخلاصة لبعض أفراد اجملتمع سوف يكون أكرب بكثري يف الدكتاتوريات.
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لدول األخرى ميكن أن يؤثر تأثريا واضحا على النظام الضرييب كما أن االجتاهات السياسية للدولة وعالقتها با      

ومكوناته املختلفة، فمثال رغبة بعض الدول االنضمام ملعسكر سياسي معني قد ينعكس على نظامها الضرييب يف صورة 

  1منح معامالت تفضيلية ألفراد ومنتجات دول املعسكر الذي ترغب يف االنضمام إليه.
وكما تتأثر النظم الضريبية بالواقعني االقتصادي والسياسي، فإ�ا تتأثر " بالفلسفات واألحوال االجتماعية السائدة يف      

اجملتمع، فمن األمهية مبكان تطبيق العدالة يف فرض الضريبة ومراعاة الدخل املرتفع والدخل املنخفض. كما تؤثر عادات 

ظم الضريبية، ففي الدول اليت ينتشر فيها تعاطي اخلمور واملسكرات بأنواعها وتتم فيها اجملتمع وقيمه األخالقية على الن

املعامالت الربوية، وتعم فيها ألعاب املراهنات واليانصيب، يصبح للضرائب على هذه اجملاالت مكان بارز يف النظام 

 2الضرييب والعكس بالعكس."

 الضغط الضريبي : المطلب الثالث
 حيث من مؤسساته و أفراده سلوك على التأثري إىل حتما يؤدي معني جمتمع يف أنواعها مبختلف الضريبة فرض إن     

 األعباء قبول بعدم اسلبي اجتاوب أو الضريبة حتمل بقبول ااجيابي اجتاوب جند فقد االستثمار و االدخارو  اإلنتاج، و االستهالك

 فرض دهيولّ  الذي الضرييب الضغط حدود سياق ضمن الفكرة هذه تندرج .وتفاديها منها للتهرب السعي مث ومن ،الضريبية

 .له األمثل املعدل و قياسه معايري الضرييب، الضغط مفهوم كل من دراسة جيب وهنا ،الضرائب

 : مفهوم الضغط الضريبيأوال

اعات قتطواتساعا تبعا حلجم االعمقا  إن ما حيدثه فرض الضرائب املختلفة من تغيريات اقتصادية واجتماعية ختتلف     

ؤدي إىل التأثري على خمتلف مظاهر احلياة يف الفين للضرائب من ناحية أخرى، تالضريبية من ناحية، وصورة الرتكيب 

 3اجملتمع، ذلك التأثري يعرب عنه بالضغط الضرييب.

احة لالقتطاعات الضريبية للوصول إىل تمؤشر الضغط الضرييب أمهية بالغة كونه يبحث عن اإلمكانيات املويكتسي      

أكرب حصيلة ممكنة دون إحداث ضرر يف االقتصاد الوطين، وذلك بتحديد املعدالت املثلى، واختيار األوعية الضريبية 

تحديد خمتلف التغيريات الناجتة عن االقتطاعات الضريبية، واليت ميكن إدراجها فيما باملناسبة، وهتتم دراسة الضغط الضرييب 

 لي: ي

تغيريات ال إرادية: نتيجة قصور يف الكيان الضرييب وعيوب فيه تؤدي إىل احداث آثار مناقضة ألهداف السياسة  •

 ؛الضريبية أو لألسس العلمية والفنية لإلخضاع الضرييب

 ؛تغيريات مقصودة: أي التغيريات اليت يهدف النظام الضرييب إىل حتقيقها •

 339 - 338، ص ص: ذكره سبق مرجع العشماوي، رجب شكري عثمان، العزیز عبد سعید  1
یة و ولھي بوعالم، النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة ( حالة الجزائر )، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصاد  2

 15ص:  ، 2011/2012العلوم التجاریة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، 
 87یونس أحمد البطریق، مرجع سبق ذكره، ص:   3
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لقائيا عن غريها من التغيريات املقصودة أو الالإرادية اليت حيدثها فرض تغيريات تلقائية: وهي اليت تتولد ت •

 1الضرائب.

وهتدف دراسة الضغط الضرييب إىل التحكم يف خمتلف هذه التأثريات لتجنب انعكاساهتا غري املرغوبة، خاصة يف ظل      

يبة أمهها، لذلك جيب التحكم يف عبئها البحث عن مصادر مالية لتمويل النفقات العمومية املتزايدة، واليت تشكل الضر 

 الذي يضمن السري احلسن لالقتصاد، وعدم احلاق الضرر باملكلفني.

 2ودالالته : حساب مؤشر الضغط الضريبي ثانيا

 املقادير بعض إىل منسوبة الضرييب االقتطاع نسبة عن الضرييب الضغط مستوى يعرب: الضرييب الضغط مؤشر حساب -1

 :  تكون ما عادة اليت الكلية، االقتصادية

  اخلام؛ احمللي الناتج •

 اخلام؛ الوطين الناتج •

 ).احلكومية املوارد جمموع(  العمومية االقتطاعات جمموع •
 ويتم حساب معدل الضغط الضرييب بالعالقة التالية: 

 / الناتج احمللي اخلام.معدل الضغط الضرييب = جمموع االقتطاعات الضريبية 

دالالت معدل الضغط الضرييب:  ميكن استخدام معدل الضغط الضرييب يف جمموعة من القراءات والتحليالت  -2

 االقتصادية أبرزها: 

 ؛يعرب عن حجم الثقل الذي حتدثه االقتطاعات اإلجبارية على األفراد، األعوان االقتصاديني، واالقتصاد ككل •

االقتصاد بني الدولة ( اإلدارة العمومية ) وبني باقي األعوان يعرب عن طريقة توزيع الثروة املستحدثة يف  •
االقتصاديني، إال أن املعدل ال ميكنه أن يعكس حجم القيود الضريبية اليت متارسها السلطات العمومية على 

مر يتعلق بكيفيات توزيع الدخل، وكذا الفروقات بني مستويات الدخل للفئات االجتماعية األفراد، ألن األ

املختلفة، فضال عن كون األفراد خيضعون لعدد من الضرائب قد ال يكون دائما متساٍو من حيث األنواع أو 

  ؛املعدالت املفروضة

يعرب عن حجم التدخل احلكومي يف االقتصاد، ذلك أن أسلوب التمويل األساسي واملفضل لدى احلكومات هو  •
 .التمويل الضرييب

 

 

 88 - 87، ص ص: السابق المرجع  1
 84 - 82عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص ص:   2
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 األمثلمعدل الضغط الضريبي : ثالثا

األمثل هو ذلك املعدل يرتبط معدل الضغط الضرييب األمثل باآلثار اليت يرتكها على الناتج احمللي اخلام، فاملعدل      

ا من الناحية املالية فإن املعدل األمثل هو الذي جيعل الناتج احمللي اخلام يف أعلى مستوياته، هذا من ناحية اقتصادية. أمّ 

حلصيلة الضريبية يف أعلى مستوياهتا، فارتفاع املعدل الضرييب يعمل على تثبيط النشاط االنتاجي ذلك املعدل الذي جيعل ا

 وميارس تأثريا سلبيا على النمو االقتصادي، ألن للضريبة أثرا معرقال على عوامل العرض ( استثمار، عرض العمل ... ) 

 ذاهتا نتيجة تراجع املادة اخلاضعة للضريبة. وهو ما يقود يف النهاية إىل اخنفاض املردودية الضريبية يف حد
ويعمل ارتفاع معدل الضغط الضرييب على تقليص القدرة الشرائية لألعوان االقتصاديني اخلواص وإعادة ختصيصها لصاحل 

االستعماالت العمومية، وهذا يعين إحالل تفضيالت اإلدارة حمل تفضيالت األفراد، ويتعدى هذا اإلحالل إىل السوق 

 1ركة خللق القيمة املضافة، فارتفاع الضرائب يعمل على فقدان مؤسسات األعمال لفعاليتها وتنافسيتها.احمل

وانطالقا من اآلثار السلبية لثقل العبء الضرييب، فمن املسلم به أن للضغط الضرييب حدودا ال ينبغي أن يتجاوزها، ويف 

العالقة بني االيرادات الضريبية ومستوى الضغط الضرييب من خالل  *) Arthur laffer ( الفر آرثرهذا اجملال وضح 

 املنحىن التايل:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 86، ص: ذكره سبق مرجع قدي، المجید عبد 1
، لھ عدة دراسات في المالیة العامة، صاحب فكرة أن خفض معدالت الضرائب یمكن أن یؤدي إلى 1940* آرثر الفر: اقتصادي أمریكي ولد سنة 

 .في وزارة الخزانة األمریكیة (1972-1970)اإلدارة والمیزانیة  الضریبیة، شغل منصب كبیر االقتصادیین بمكتبزیادة اإلیرادات 
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 ) Laffer): منحنى الفر (  1 - 1 الشكل رقم (

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم ، رالجزائ في االقتصادية التنمية دعم في الجبائية السياسة آفاق، حداد فريدالمصدر: 

 47ص: ، 3االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر 

النقطة (ب )،  عند األقصى حده يف الضرييب اإليراد يكون( جـ )  النقطة عند الضرييب الضغط معدل يكون عندما     

للدولة إىل   معدالت الضرائب ومنه الضغط الضرييب إىل النقطة ( د ) يؤدي إىل تراجع االيرادات الضريبيةيف حني أن رفع 

 على األفراد تشجيعبفعل  الضريبية احلصيلة رفع شأنه من ومعدالهتا الضرائب حجم اخنفاض نفإ ومنه( أ ). النقطة 
 للضريبة. اخلاضعة املادة اتساع، ومن مث االستثمار و االستهالكو  االدخار،

 النشاطات تراجع إىل يؤدي الضرائب ثقل زيادة جتدر اإلشارة إىل أن املفكر االسالمي ابن خلدون رأى أن     

 مقدار و نقص يف العملة تزال ال"   احلصيلة من نقص ما لتغطية املعدالت رفعب السلطات يغري ما وهذا االقتصادية

 1."األموال بذهاب العمران يتقلص أن إىل هبا اجلملة جرب من يعتقدون ملا زيادة يف الوظائف و الوزائع

 

 

 

 

 التسییر وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة منشورة، غیر دكتوراه أطروحة الجزائر، في االقتصادیة التنمیة دعم في الجبائیة السیاسة آفاق فرید، حداد  1
 48ص: ، 3 الجزائر جامعة التجاریة، والعلوم

 أ

يراد الضريبي اإل  

 

ـج د  الضغط الضريبي  0 

 ب
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 وكفاءة اإلدارة  : مرونة النظام الضريبيرابعالمطلب ال
أن ال يرتبط فقط باملعدل األمثل للضغط الضرييب، بل جيب إن حتقيق النظام الضرييب لألهداف املنوط به حتقيقها      

 الضرائب قوانني أحكام تطبيق على قادرة ضريبية إدارة بوجودإضافة إىل اقرتان كل هذا  والتطور، باملرونةهذا النظام  يتسم

 .بكفاءة

 النظام الضريبي  مرونة أوال:

إن النظام الضرييب باعتباره أحد الظواهر االجتماعية البد وأن يعكس مجيع التطورات االقتصادية والسياسية احلاصلة      

يف اجملتمع، ولذلك يتعني أن يكون هذا النظام الضرييب على جانب من املرونة بالقدر الذي يسمح باستمراره كعنصر فعال 
  االقتصادي.متطور من عناصر النظام و 

إن املزايا اليت ينطوي عليها متتع النظام الضرييب بدرجة معينة من االستقرار سواء بالنسبة ألساليب االقتطاع الضرييب      

ع، ال تعين أو مستوى عبئه، واليت ال ختفى نتائجها على تدعيم الثقة به واستقرار العالقات االقتصادية بني قطاعات اجملتم

 صالح.التطور ورفضه لكل حماوالت اإلمجود النظام الضرييب وعجزه عن 

وقد تباينت اآلراء يف جمال تفسري ظاهرة تطور النظام الضرييب، فمنها ما أبرز أثر العوامل االقتصادية، بتفسري الطبيعة      

عوامل ح كفة الالديناميكية هلذا النظام يف ضوء ما يطرأ على اجملتمع من تغريات يفرضها تقدمه االقتصادي، ومنها ما رجّ 

السياسية اليت حتكم تطوره يف املدى الطويل، يف حماولة إلسناد كل تغيري يف النظام الضرييب إىل ما يطرأ على احلياة 
 1السياسية من تغيريات.

 مرونة النظام الضرييب عن مدى استجابة النظام الضرييب للتغريات احلاصلة يف األوضاع االقتصادية السائدة، وتعّرب      

تأثريها على املادة اخلاضعة للضريبية اخنفاضا أو ارتفاعا، وهناك جمموعة من املؤشرات ميكن على ضوئها قياس  خاصة عند

 2مرونة النظام الضرييب:

ويعرب عنها مبدى استجابة العائد الضرييب للتغريات احلاصلة يف الناتج احمللي اخلام، : اخلام احمللي للناتج الضريبية املرونة -1

 ويتم قياسها بالعالقة التالية: 

 = التغري النسيب يف احلصيلة الضريبية / التغري النسيب يف الناتج احمللي اخلام  املرونة الضريبية للناتج احمللي اخلام
 

 

 

 

 146یونس أحمد البطریق، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 20 - 19ولھي بوعالم، مرجع سبق ذكره، ص ص:   2
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β= (∆T / T  ) / (  ∆ Y/Y ) 

 : حيث

T :؛ةاحلصيلة الضريبي 

∆T؛: التغري يف حصيلة الضريبة 

Y؛: الناتج احمللي اخلام 

∆Y.التغري يف الناتج احمللي اخلام : 

) استجابة احلصيلة الضريبية كليا للتغريات  ( Vito Tanziاملرونة التعوميية للسنة: وهي حسب فيتو تانزي  -2
 احلاصلة يف الناتج احمللي اخلام وتقاس بالعالقة: 

β = (Tt-Tt-1)/(Yt-Yt-1)     (Tt+Tt+1/2) / (Yt+Yt-1) 
 كفاءة اإلدارة الضريبية  ثانيا: 
حلقوق الدولة  ذلك التطبيق محايةً متثل اإلدارة الضريبية اجلهاز املكلف بتطبيق التشريع الضرييب، والتحقق من سالمة      

جهة وحقوق املمولني من جهة أخرى، باإلضافة إىل اقرتاح التعديالت والتشريعات الضريبية قصد حتسني كفاءة النظام  من

الضرييب. لذلك تؤدي اإلدارة الضريبية دورا هاما يف خلق البيئة الضريبية املالئمة يف اجملتمع، كما ميكنها أن تساهم يف 
 لضرييب األحسن تصورا ال تكون له قيمة إال بفضل اإلدارة اليت تطبقه.النظام افعالية النظام الضرييب، إذ أن 

وتعترب اإلدارة الضريبية مزجيا من العناصر اإلدارية والقانونية واملالية، كما أ�ا فرع من فروع اإلدارة املالية لذلك فإ�ا      

 م والتوجيه والرقابة.حتتوي على نفس الوظائف اإلدارية الرئيسية املتمثلة يف التخطيط والتنظي

وحتديد األهداف الواجب حتقيقها، ويتمثل التخطيط الضرييب يف حتليل األوضاع السائدة والتنبؤ باألوضاع املستقبلية      

ومن مث رسم السياسات واخلطط والربامج اليت تساعد على حتسني األداء ورفع الكفاءة، بينما يهتم التنظيم يف جمال اإلدارة 

لى حصر مهام اإلدارة يف ظل النظام الضرييب السائد، مث تشكيل اهليكل التنظيمي وحتديد أفراد اإلدارة وتفويض  الضريبية ع

إعداد النماذج املتعلقة بكافة داء واجبه على الوجه األمثل، ويتضمن التوجيه أكنه من كل عضو الصالحيات اليت مت
ت املتعلقة هبا، مث إيصال كل هذه التوجيهات للمسؤولني وترغيبهم عمليات اإلدارة الضريبية واصدار التعليمات والتفسريا

يف العمل هبا واإلشراف على تطبيقها قصد ضمان تضافر اجلهود وتوحيد املعاملة بني فروع اإلدارة الضريبية. وتسمح 

داف التخطيط الضرييب الرقابة يف جمال اإلدارة الضريبية بتقييم اجنازات اإلدارة وحتديد العقبات اليت عرقلت حتقيق أه

 والعمل على جتنبها واكتشاف األخطاء واالحنرافات قصد حتليلها ومعاجلتها بشكل يضمن عدم تكرارها يف املستقبل.

 
31 

 



  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
ويتم تنظيم إدارة الضرائب وفقا ملبدأ مركزية التوجيه وال مركزية التنفيذ، حيث تتوىل اإلدارة املركزية وظائف التخطيط      

التعليمات وتنظيم شؤون العاملني وتدربيهم، بينما تتوىل اإلدارة التنفيذية كافة األعمال اليت تتطلبها والرقابة وإصدار 

 1 إجراءات ربط وحتصيل الضريبة.
 2يتطلب جناح اإلدارة الضريبية يف أداء وظائفها أن تتوافر هلا عدة مقومات، لعل من أمهها ما يلي: هذا و 

 ؛حيققها ارتفاع مستوى تأهيلها وتدربيهاتوفر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية واخلربة الواسعة اليت  •

توفر نظم الرقابة اليت تتميز بدقتها وسرعة اكتشاف خمالفات األجهزة املختلفة، وفرض العقوبات املناسبة لضمان  •

 ؛انتظام سري العمل

اإلدارة الضريبية على أجور تتناسب وطبيعة ما يضطلعون به من  جور اليت تكفل حصول موظفيتوفر نظم األ •
 ؛مسؤوليات، وعلى مكافآت تشجيعية تنطوي على حوافز فعالة

وحصر خمتلف املمولني هتا اممن رفع مستوى خدتزويد اإلدارة الضريبية باألجهزة احلديثة الالزمة لتمكينها  •
 ؛ستحق عليهم من ضرائبوحتديد ما يُ 

قوانني الضرائب واجراءات تنفيذها، إذ يؤدي ما تتضمنه هذه القوانني من ختفيضات وإعفاءات تبسيط أحكام  •
وإضافات يف األسعار وقواعد معقدة لتقدير أوعية الضرائب إىل خلق الكثري من املشكالت والصعوبات اليت قد 

بني املمولني، كما يؤدي تعقد ما قد يؤدي إىل نشوء منازعات بينها و  ،تعجز اإلدارة عن اجياد حلول مناسبة هلا

 اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بتحصيل الضرائب إىل دفع املمولني إىل التهرب منها.

 المطلب الخامس: الالمركزية الضريبية

 توفريعلى  القدرة ازدادت ،أكرب الالمركزية الضريبية درجة كانت كلما أنه الدول من العديد جتارب أثبتت     

 دما.ما يشكل موردا مهما لدفع التنمية احمللية قُ  ،على املستوى احمللي أوفر مالية موارد

 الضريبية أوال: مفهوم الالمركزية
مركزية واليت غالبا ما يتم اخللط بينها وبني مصطلحات أخرى تفرض نفسها اللملصطلح ايصعب تقدمي تعريف دقيق      

أ�ا عملية تقتضي حتويل جمموعة من وميكن تعريف الالمركزية على  ،دراليةيمبجرد احلديث عن هذا املوضوع مثل الف

السلطات، والكفاءات واملوارد من احلكومة املركزية إىل احلكومات احمللية املنتخبة. ووفق هذا التعريف يقتضي تطبيق 

ولة، باإلضافة إىل خمتلف الالمركزية وجود نظام موحد متتلك فيه احلكومة املركزية السيادة املطلقة على كامل مناطق الد
السلطات، تنقل فيه جزءا من هذه السلطات إىل الوحدات اليت تشكلها واملتمثلة أساسا يف اجلماعات احمللية، وهي بالتايل 

 148ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 142 - 141یونس أحمد البطریق، مرجع سبق ذكره، ص ص:   2
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ختتلف عن الفيديرالية اليت هي عبارة عن نظام حكومي ناتج عن جمموعة من الواليات املستقلة اليت اختذت قرار االحتاد 

 1كل حرية.فيما بينها ب

نقل للسلطات واملسؤوليات فيما يتعلق بالوظائف العامة من احلكومة " ويعرف البنك العاملي الالمركزية على أ�ا:      
، أو القطاع اخلاص. ولذلك جند المركزية املركزية إىل السلطات احمللية أو الوسيطية، أو هيئات حكومية شبه مستقلة

فهي تعترب جزءا من الالمركزية املالية اليت تعين عملية أما الالمركزية الضريبية  المركزية إدارية. ركزية جبائية والم سياسية و

حتويل السلطات واالختصاصات ذات الطابع املايل من املركز إىل الوحدات احمللية، خاصة فيما يتعلق جبمع الضرائب 

 2 "قضايا املالية.وااليرادات وتوزيع الدخل، وجلب االستثمارات وكل ما يتعلق بال

 أي أن الالمركزية الضريبية تتمثل يف نقل سلطة القرار املتعلقة بتحصيل الضرائب واالنفاق العام إىل السلطات احمللية،      

 3وميكن تصنيف القرارات حسب عالقتها باملستويات اإلدارية إىل: 

 ؛الضرييب حمليا خضاعومستوى اإلاصة: ويتم فيها حتديد الوعاء الضرييب اخلالضرائب  •

 ؛ويتم فيها حتديد الوعاء مركزيا ( وطنيا )، يف حني يتم حتديد املعدالت حمليا الضرائب املزدوجة: •

مع منح نسب حمددة من املداخيل الضريبية : يتم فيها حتديد الوعاء الضرييب واملعدل وطنيا، الضرائب املشرتكة •
 عدد السكان و احتياجات االنفاق.للسلطات احمللية، حتدد على أساس عدة معايري مثل 

 ثانيا:  أسس الالمركزية الضريبية

 4يف النقاط التالية:  حصرها ميكنوالدعائم تقوم الالمركزية الضريبية على جمموعة من األسس       

العامة التسيري الكفء للدخول الضريبية: وهذا يتطلب القدرة على حتصيل مداخيل ضريبية كافية لتمويل النفقات  -1

وعية الضريبية ضرار باملستوى املعيشي لألفراد باملبالغة يف سعر الضرائب، وخضوع حتديد األفراط واإلاحمللية، وعدم اإل

 ؛نة بني النفقات واإليراداتز او ملاواألسعار املتعلقة بالضرائب لقرارات احلكومة احمللية، إضافة إىل القدرة على 

التوزيع العادل للموارد العمومية، والشفافية يف تسيريها والقدرة على حتقيق األهداف التسيري الكفء للنفقات: وهذا ب -2

 ؛املسطرة

التحويالت بني مستويات احلكومة: تعترب التحويالت من أهم موارد احلكومات حتت الوطنية ضعيفة املوارد، ويتم  -3
 : نذكر منها ذلك وفق عدة أشكال

 ؛لدخل الضرييب وفق االحتياجات والقدرات املالية لكل طرفاقتسام املوارد حسب نسب ثابتة من ا •

 واقع - المحلیة الجماعات تمویل في دورھا و الجبائیة ومفاھیم أساسیة،  ملتقى الالمركزیةحاجي رفیقة، دباح نادیة، الالمركزیة الجبائیة: مبادئ   1
 02، ص: 2013جامعة سعد دحلب، البلیدة،   -واستشراف

 تمویل في دورھا و الجبائیة عباسي صابر، كردودي سھام، دراسة تقییمیة لتجربة االتحاد األوروبي في الالمركزیة الجبائیة، ملتقى الالمركزیة  2
 02، ص: 2013جامعة سعد دحلب، البلیدة،   -واستشراف واقع - المحلیة الجماعات

 09حاجي رفیقة، دباح نادیة، مرجع سبق ذكره، ص:   3
 92عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص:   4
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منح اإلعانات املشروطة وغري املشروطة، فتكون املشروطة بتوجيهها حنو مشاريع حمددة، أما غري املشروطة فحرية  •

 ؛التصرف فيها مرتوكة للجهة اليت تتلقاها

 ثالثا: ايجابيات الالمركزية الضريبية

 1 أصبحت حتظى به الالمركزية الضريبية يرجع إىل عدة عوامل تتمثل أمهها فيما يلي:إن االهتمام اليت      

: يف ظل متاثل اخلدمات العمومية املقدمة للمواطنني من طرف احلكومة بشكل فعال ختصيص املوارد وتسيريها -1

احلكومات حتت الوطنية ) بسبب املركزية وعدم قدرهتا على تلبية احتياجاهتم املختلفة، تعترب اجلماعات احمللية ( 

قرهبا الكبري من املواطنني احملليني األكثر قدرة على تلبية احتياجات مواطنيها فيما يتعلق باخلدمات العمومية، 

رهتم على حتمل تكاليفها، فالقرارات املتعلقة بتخصيص النفقات العمومية املتخذة من طرف دوكذلك بتقدير ق

حساسية هلذه االحتياجات، وتعكس اختيارات املواطنني بشكل أفضل من القرارات اهليئات احمللية تكون أكثر 

 املوارد وختصيصها.رفع مستوى تسيري املتخذة من طرف احلكومة املركزية، لذا تساهم الالمركزية الضريبية يف 

مة واألعباء الضريبية خلق املنافسة بني اجلماعات احمللية: إن كمية أو نوعية اخلدمات العمومية احمللية املقد -2

يولد نوعا من املنافسة بينها، وهو األمر الذي يدفع بسلطاهتا  وهذا مااملقابلة هلا ختتلف من مجاعة حملية ألخرى، 

 اخلدمات املقدمة، وتقوم هذه الفكرة على حركية املواطنني، مبعىن أن نيإىل بذل أقصى جهودها من أجل حتس

ستقرار خارجا يف حالة عدم رضاهم عن كمية أو نوعية اخلدمات احمللية املقدمة املواطنني يستطيعون املغادرة واال

 هلم مقابل األعباء الضريبية اليت يتحملو�ا، مما قد يتسبب يف اخنفاض العائدات الضريبية للسلطات احمللية.

يات أكرب من خالل تبين دارات العمومية ملسؤولاحمللية مبسؤولياهتا: إن حتمل اإلزيادة درجة التزام اإلدارة  -3

الالمركزية الضريبية يساهم يف حتسني كفاءهتا، حيث أن السياسيني احملليني يتصرفون بالتزام أكرب جتاه املواطنني 

احملليني كلما كانوا أكثر قربا منهم، كما أن إجبارية تربير نشاطاهتم ترتفع كلما كانت هذه القرارات متخذة على 

 .مستوى قريب من املواطنني

الربط بني الالمركزية الضريبية وتسيري االقتصاد الكلي بتوصلت الدراسات اليت قامت االستقرار االقتصادي:  -4

إىل أن الالمركزية تؤدي إىل استقرار االقتصاد الكلي، حيث أن النظام اجلبائي الالمركزي يعطي إمكانية كبرية 

ئي مركزي، حيث جند أن الدول الفيديرالية اليت تتميز لتحسني تسيري االقتصاد الكلي، باملقارنة مع نظام جبا

 06 - 05حاجي رفیقة، دباح نادیة، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
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عالية مثل سويسرا وكندا وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية تتميز بأداء اقتصادي مستقر  ضريبيةبالمركزية 

  1ومعدالت تضخم منخفضة.

 رابعا: العوامل المؤثرة في الالمركزية الضريبية 

 2يتأثر مستوى الالمركزية الضريبية مبجموعة من العوامل تتمثل يف:     

عدد السكان: يرتبط حجم االنفاق العمومي بعدد السكان، لذا توجد عالقة طردية بني عدد السكان  •

 ؛ودرجة الالمركزية احلكومية والضريبية

وجوب  مث ومن ،االنفاق العامحجم يف  الناتج الوطين: تتطلب زيادة حصة الفرد من الناتج الوطين زيادةً  •

 ؛املوارد الضرورية الالزمة لتغطيتهتوفري 

الفيديرالية الكربى ذات مساحات لدول ، فاااملساحة: رغم كون هذا العامل قليل األمهية، إال أن له تأثري  •

 ال يعين أن زيادة املساحة تعينهذا واسعة ( الواليات املتحدة األمريكية، روسيا، كندا ... )، ولكن 

بالضرورة زيادة حجم االنفاق العام للحكومات حتت الوطنية ( السلطات احمللية )، ذلك أن ال عالقة 

 للمساحة بعدد السكان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07عباسي صابر، كردودي سھام، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 94عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص:   2
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 فعاليتهاالسياسة الضريبية و : المبحث الرابع
السياسة، فهو بذلك اإلطار ذ هذه ترتبط السياسة الضريبية بالنظام الضرييب باعتباره الوسيلة اليت من خالهلا تنفّ      

 واملرتكز األساسي الذي حتقق من خالله السياسة الضريبية خمتلف األهداف املنوط هبا حتقيقها.

 أدواتهاو  طبيعة السياسة الضريبيةالمطلب األول: 
جمموعة من األدوار هذا الدور جمرد آلية لتحصيل املوارد العمومية، وإمنا هلا باإلضافة إىل ليست السياسة الضريبية  إن     

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

 طبيعة السياسة الضريبية أوال:

التدابري ذات الطابع الضرييب املتعلقة بتنظيم التحصيل الضرييب  ة" جمموع ميكن تعريف السياسة الضريبية على أ�ا     
قصد تغطية النفقات العمومية من جهة، والتأثري على الوضع االقتصادي واالجتماعي حسب التوجهات العامة لالقتصاد 

 1من جهة أخرى."

ة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية ف على أ�ا " جمموعة الربامج املتكاملة اليت ختططها وتنفذها الدولكما تعرّ      

الفعلية واحملتملة، إلحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة، وجتنب آثار غري مرغوبة للمسامهة يف حتقيق أهداف 

  2 اجملتمع."

 3ومن خالل هذا املفهوم، ميكن استنتاج اخلصائص التالية: 

ن السياسة الضريبية ينظر إليها على أ�ا جمموعة متكاملة من الربامج وليست جمموعة متناثرة من اإلجراءات، أ •
وبالتايل فإن املفهوم الصحيح يسمح بوضع وتصميم مكونات السياسة الضريبية يف ضوء عالقات التناسق 

مكونات السياسة ه على أنه جزء من  والرتابط بني أجزائها، حىت ال يتم النظر إىل مكون وحده، بل ينظر إلي

الضريبية بصفة خاصة والسياسة املالية بصفة عامة يساهم يف حتقيق أهداف اجملتمع، ومما ال شك فيه أن النظرة 
التكاملية ملكونات السياسة الضريبية سوف تساهم مسامهة فعالة يف مواجهة التناقضات اليت قد تظهر يف 

ناحية أخرى فإن تصميم املكونات املختلفة للسياسة الضريبية بعيدا عن عالقات األهداف املراد حتقيقها. ومن 

والتناسق سوف يؤدي ليس فقط إىل وجود تعارض يف األهداف، بل قد يؤدي إىل تعارض يف وسائل التكامل 

 حتقيق حتقيق هذه األهداف، مما ينعكس يف النهاية بآثار سلبية على فعالية السياسة الضريبية، فمثالوأساليب 

هدف محاية الصناعات احمللية الناشئة من خالل الزيادة يف أسعار الضرائب اجلمركية قد يتعارض مع أسلوب 

على املنتجات ومن بينها املنتجات احمللية ضغط االستهالك من خالل زيادة أسعار الضرائب على االستهالك 

 139ص: ، 2005الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الطبعة الثانیةعبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة،   1
 13، ص: 2004تحلیل مقارن )، الدار الجامعیة، االسكندریة،  سعید عبد العزیز عثمان، النظم الضریبیة ( مدخل  2
 15 - 14، ص ص: المرجع السابق  3
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ائب اجلمركية كمكون من مكونات السياسة املراد محايتها، ويتحقق ذلك بالطبع إذا مت تصميم نظام الضر 

 الضريبية، مع األخذ يف احلسبان طريقة تصميم نظام الضرائب على االستهالك.

يسمح املفهوم السابق للسياسة الضريبية بأن ميتد نطاقها ليشمل اإليرادات الضريبية الفعلية واحملتملة، والربامج  •
نطاق السياسة الضريبية ليشمل احلوافز الضريبية اليت متنحها الدولة املتكاملة املرتبطة هبا، وبذلك ميكن أن ميتد 

ألنشطة اقتصادية معينة ترغب الدولة يف تشجيعها، وذلك باعتبار أن تلك احلوافز ايرادات ضريبية حمتملة 
 مضحى هبا يف الفرتة القصرية حمتمل تعويضها يف الفرتة الطويلة.

ما هي يف الواقع إال أداة من الضريبية وضح لنا بصورة قاطعة أن السياسة أن املفهوم السابق للسياسة الضريبية ي •

أدوات السياسة االقتصادية اليت تساهم يف حتقيق أهداف اجملتمع، كما أن األهداف اليت ميكن أن تضعها الدولة 
 لسياستها الضريبية ما هي يف الواقع إال أهداف فرعية تنبثق من األهداف العامة للمجتمع.

أصبح هدف السياسة الضريبية احلديثة هو حتقيق التوازن بني خمتلف القطاعات االقتصادية، مبا يتماشى وقد 

االقتصادية والسياسة االقتصادية، كما أن األهداف اليت يسعى النظام الضرييب لتجسيدها سواء من الناحية 

 أو االجتماعية أو السياسية. واالجتماعية ختضع لنظام األولويات بالنسبة ملختلف اجلوانب االقتصادية

 السياسة الضريبية أدواتثانيا: 

"،  اليت أصبح يعرب عنها يف األدبيات الضريبية " باإلنفاق الضرييب تعتمد السياسة الضريبية على جمموعة من األدوات     

أو األساسية أو املعيارية، واهلدف منها هو التأثري على بعض  وهي عبارة عن ختفيفات متس املعايري اجلبائية النمطية

، كما تقوم احلكومات باستخدام ةالسلوكات أو األنشطة أو إعانة بعض فئات املمولني الذين يوجدون يف وضعيات خاص

اون والتنمية وتصنف منظمة التع النفقات الضريبية لدعم التنمية االقتصادية وتشجيع االدخار وترقية البحث والتطوير.

)   Organisation de Coopération et de Développement Économiques( االقتصادية
 1النفقات الضريبية إىل مخس جمموعات:

 ؛اإلعفاءات الضريبية •

 ؛املتعلقة بالوعاء التخفيضات الضريبية •

 ؛التخفيضات اخلاصة باملعدالت •

 ؛القرض الضرييب •

 ؛الضريبةتأجيل  •

 172عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، مرجع سبق ذكره، ص:  1
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السداد مقابل التزامهم  ةسقاط حلق الدولة عن بعض املمولني يف مبلغ الضرائب الواجبالضريبية: هي إاإلعفاءات  -1

عد الضريبة، وميكن أن يكون د املمول على زيادة دخله الصايف بمبمارسة نشاط معني يف ظروف حمددة، وهو ما يساع

اإلعفاء كليا أو جزئيا، دائما أو مؤقتا. وتعترب اإلعفاءات الضريبية املؤقتة من أكثر النفقات الضريبية استخداما يف البالد 
 النامية لكو�ا بسيطة اإلدارة، إال أن هلا جمموعة من العيوب نذكر منها: 

املستثمرين الذين يتوقعون حتقيق أرباح كربى هم املستفيدون من  أن إعفاء األرباح بغض النظر عن مقدارها، جيعل •
 ؛ذلك

لتهرب الضرييب، حيث تستطيع املؤسسات اخلاضعة للضرائب الدخول يف لتولد االعفاءات املؤقتة حافزا قويا  •

دفع  عالقات اقتصادية مع املؤسسات املعفاة أرباحها من خالل التسعري القائم على التحويالت املتبادلة، مثل
 ؛سعر مبالغ فيه مقابل السلع املشرتاة من الشركة األخرى، مث اسرتداده يف صورة مدفوعات مسترتة

هناك فرصة لتحايل املستثمرين بااللتفاف على فرتة اإلعفاء الضرييب املؤقت ومتديدها، وذلك من خالل حتويل  •

 ؛تشغيله باسم خمتلف لنفس املالكنياملشروع االستثماري القائم إىل مشروع جديد كإغالق املشروع وإعادة 

يغلب على اإلعفاء املؤقت، استقطاب املشروعات القصرية األجل، اليت هي يف العادة غري ذات نفع كبري  •

 ؛لالقتصاد مقارنة باملشروعات طويلة األجل

 تكن من الصعوبة ضمان شفافية اإلعفاءات املؤقتة، وحتديد تكلفتها على إيرادات امليزانية، خاصة إذا مل •
 املشروعات مطالبة بتقدمي تصرحيات ضريبية.

التخفيضات الضريبية اخلاصة بالوعاء: وهي عبارة عن إجراءات ضريبية تسمح بتخفيض بعض أجزاء الدخل عن  -2
طريق خصومات يتم إجراؤها على املادة اخلاضعة للضريبة، ميكن أن تستند هذه اخلصومات إىل نفقات حقيقة أو جزافية 

ي لإلخضاع حنو دعن تغري املعدل احل ةنامج ةضريبي اتمول بتحقيق وفر موهذا ما يسمح لل حيدده التشريع. حسب مبلغ

 االخنفاض من جهة، وتقليص حجم املادة اخلاضعة للضريبة عندما يكون املعدل تصاعديا أو نسبيا.

ضريبية أقل من املعدالت العادية التخفيضات اخلاصة باملعدل: ويعين ذلك إخضاع املكلف بالضريبة إىل معدالت  -3

املستخدمة يف النظام الضرييب، كاملعدل املفروض على األرباح املعاد استثمارها بدال من املعدل العادي على أرباح 

  الشركات.

القرض الضرييب: هو حق ضرييب قابل للتحميل على ضريبة أخرى، وهو عبارة عن امتياز ضرييب يتعلق بفئة املمولني  -4
ن يتمتعون بشروط خاصة، ويتمثل يف ختفيض مبلغ الضريبة املدفوع أخذا بعني االعتبار لقواعد الضريبة السارية الذي

املفعول، فيعمل القرض الضرييب على التخفيض من قيمة الضريبة املستحقة، وهو ال ميس قيمة املادة اخلاضعة للضريبة، 

تبعا لسلم االقتطاع التصاعدي. إذا كان القرض ة الضريبي اتالوفر  هتغري هذت، وال ةضريبي اتيؤدي إىل حتقيق وفر ولكنه 
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الضرييب أقل من الضريبة املستحقة فيتم ختفيضه من الضريبة، وإذا كان القرض الضرييب أكرب من الضريبة املستحقة يكون 

 دفعه لصاحل املمول.املمول يف حالة قرض قابل لالسرتجاع، واجلزء الذي ال يتجاوز الضريبة املستحقة يعطي جماال ل

مبالغ ال تدخل يف حساب املادة اخلاضعة للضريبة للفرتة الزمنية املعنية بالضريبة، وإمنا عبارة عن  هي: و تأجيل الضريبة -5
 تدخل يف املادة اخلاضعة للضريبة يف الفرتات الالحقة.

 قياسهاالثاني: فعالية السياسة الضريبية و المطلب 
تتسم بالفعالية يوجب األخذ بعني االعتبار بالعديد من املعايري لدى تصميمها وتنفيذها، كما ضريبية رسم سياسة إن      

أن الوقوف على مدى حتقيقها لألهداف املسطرة هلا يقود إىل حتكيم هذه السياسة على جمموعة من املؤشرات اليت متكن 

 من قياس فعاليتها.

 مفهوم فعالية السياسة الضريبية أوال:

عرض مفهوم الفعالية بشكل عام، ومن مث التوصل  الغموض، وسنحاول بدايةً  بعض الفعالية مفهوم يكتنف ما كثريا     

 د مفهوم فعالية السياسة الضريبية.لتحدي

 1نذكر منها:  املصطلح، هذا ماهية حتديد حاولت اليت توجد العديد من اإلسهاماتمفهوم الفعالية:  -1

): ينظر هذا الكاتب إىل الفعالية على أ�ا القدرة على  Vincent Plauchetتعريف الفعالية حسب (  •
 حتقيق النشاط املرتقب والوصول إىل النتائج املرتقبة.

): تصب وجهة نظر هاذين الكاتبني يف أن الفعالية  Walker et Ruibertتعريف الفعالية حسب (  •
ترتبط باألهداف االسرتاتيجية للمنظمة، ومن مث فإن الفعالية حسبهما تتجسد يف: قدرة املنظمة على حتقيق 

 أهدافها االسرتاتيجية من منو مبيعات وتعظيم حصتها السوقية.

رجة بلوغ النتائج، أي الفرق بني النتائج احملققة والنتائج وميكن االستنتاج مما سبق أن مصطلح الفعالية يتعلق بد     

نفس الوقت ترتبط بدرجة حتقيق األهداف، وعليه ميكن القول أنه كلما كانت النتائج احملققة ( أي ما مت يف املتوقعة، وهي 
ثر فعالية، والعكس حتقيقه من أهداف ) أقرب إىل النتائج املتوقعة ( أي األهداف املسطرة )، كلما كانت املنظمة أك

فإذا كانت الفعالية ترتبط مبدى حتقيق األهداف وللتحديد الدقيق للفعالية جيب التفريق بني الفعالية والكفاءة،  صحيح.

، فهي 2تعين " عمل األشياء بطريقة صحيحة، فجوهرها يتمثل يف تعظيم الناتج وتدنية التكاليف" الكفاءة  املسطرة فإن

  والعالقة بني املدخالت واملخرجات.ترتبط بعنصر التكلفة 

 ،2009/2010، ورقلة مرباح، قاصدي جامعةالشیخ الداوي، تحلیل األسس النظریة لمفھوم األداء، مجلة الباحث، العدد السابع،   1
 220 - 219ص ص:    
 221، ص: المرجع السابق  2
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الفعالية والكفاءة إال أ�ما متالزمان، حيث أن حسن استخدام املوارد قد يضمن مفهومي ورغم االختالف بني       

وميكن صياغة العالقة بني الفعالية  1،املواردبدرجة كبرية حتقيق األهداف، وحتقيق األهداف قد يعكس حسن استخدام 
 لشكل التايل: والكفاءة يف ا

 ): نموذج العالقة بين الفعالية والكفاءة 2 - 1الشكل رقم ( 

 

 

 
 

 

 

 
 كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،) الجزائر حالة دراسة(  الضريبي التهرب وإشكالية الضريبي النظام فعالية مراد، ناصر المصدر:

110 :ص ،2002 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم  

 2: ما يلينالحظ يف الشكل السابق أربعة حاالت ك

يف استخدام املوارد، لكن لسبب معني خارج سيطرة املنظمة أو حتت سيطرهتا مل حتقق  توجد عقالنية):  01احلالة رقم ( 

 األهداف.

 األهداف. تتحقق يف استخدام املوارد وملعقالنية وجد ): ال ت 02احلالة رقم ( 

 األهداف، لكن مع وجود اسراف يف استخدام املوارد. ت): حتقق 03احلالة رقم ( 
 ألهداف املرجوة.ليف استخدام املوارد مع حتقيق  توجد عقالنية): ميثل الوضع األمثل، حيث  04احلالة رقم ( 

، حيث ذهب البعض إىل الفعالية الضريبيةملفهوم  دت التعاريف اليت تعرضتتعدّ مفهوم فعالية السياسة الضريبية:  -2

االقتصادية  والفعالية الضريبية اليت تأخذ يف احلسبان خمتلف االعتبارات االجتماعية العدالة بني التوفيق تعريفها على أ�ا "
" تتحقق آخرون إىل تعريفها على أ�ا وذهب ، 3"اليت متكن من ختفيض التشوهات االقتصادية الناجتة عن فرض الضرائب 

 من تدفعحيث أ�ا  ،عادلة تكون اليت  الضريبة هي املثلى فالضريبة معني، جمتمع مستوى على مبشروعيتها باالعرتاف

 110ص:  ،ناصر مراد، مرجع سبق ذكره  1
 111، ص: المرجع السابق  2

3  Bernard Salanié, The Economics of Taxation, translation by the Massachusetts Institute of 
Technology , The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, United States Of America,  2003, p. 79, Is 
available on the site : www.f3.tiera.ru/...Economics/ on  10/05/2013 

 كفء
 

1 4 

2 3 
كفءغير    

 فعال غير فعال
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
 بأقل تطبيقها ميكن  جيدة مردودية ذات بسيطةإضافة إىل كو�ا ضريبة  ،واضح أثر وهلا جتنبها يصعبو  اجلميع، طرف

 .1" وحيد ووعاء بسيطة ضريبية وبإدارة اإلجراءاتوبعدد قليل من  تكلفة،

)    Alvin Rabushka) و الفان رابوشكا ( Robert hallجبامعة ستانفورد روبريت هال ( ا األستاذين أمّ      
الغاء االعفاءات الفعالية الضريبية ميكن أن حتقق عن طريق " احالل الضرائب احلالية بضريبة واحدة نسبية مع فرييان أن 

 2"  وتطبيق معدل وحيد، وأن اعتماد مثل هذا التدبري ميكن من حتويل وقلب احلياة

وبعد استعراضنا هلذه التعاريف ميكن القول أن فعالية السياسية الضريبية تكمن يف مدى حتقيق هذه السياسة      

، كما بينها تتعارض فيما قداليت ، ية، االجتماعية...)ألهدافها، وكذا مدى التوفيق بني هذه األهداف ( املالية، االقتصاد

 فنية للسياسة الضريبية. أن هذه الفعالية ترتبط مبدى فعالية النظام الضرييب الذي يعترب ترمجةً 

 : قياس فعالية السياسة الضريبية ثانيا

 وميكن حصرها يف املداخل التالية: توجد عدة طرق لقياس فعالية السياسة الضريبية،      

املسطرة هلا،  لألهداف حتقيقها مدى على وفق هذا املدخل يتم قياس فعالية السياسة الضريبية بناءً مدخل األهداف:  -1

لكن تعارض األهداف املسطرة للسياسة الضريبية، يضعنا أمام تساؤل جوهري يكمن يف كيفية حتقيق التكامل بني هذه 

   3ما جتيب عنه املداخل الفرعية ملدخل األهداف كالتايل: األهداف، وهو

 حجم مثل الضريبة، فرض عند احلكومة طرف من املعلن الرمسي اهلدف به ويقصد :السائد اهلدف مدخل •

 . حتقيقها الواجب الضريبية احلصيلة

 أقصى كتحقيق هدف من أكثر حتقيق إىل الضرائب فرض عند احلكومة تسعى ما غالبا :األهداف تعدد مدخل  •

واملكلف، إال أن حتقيق مجيع تلك  اإلدارة بني الثقة متتني وكذا ،الضريبية العدالة من قدر أكرب مع ،ممكنة حصيلة

األهداف صعب لذلك يتعني على املشرع حتديد األهداف األكثر أمهية دون إمهال باقي األهداف أي ترتيب 
 .الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة أهداف السياسة الضريبية حسب األولوية وذلك وفق

 للفعالية العام باملقياس مباشرة ترتبط مؤشرات استخدام على املدخل هذا يعتمد :الوسيطية األهداف مدخل •

 . التحصيل تكلفة أو التنفيذ كمعدل

املشرع  يعمل األجل وطويلة متوسطة قصرية، أهداف وجود على املدخل هذا يعتمد :املرحلية األهداف مدخل •

 .املرحلية األهداف هلذه احتقيقه مدى على يعتمد الفعالية فقياس ومنه ،حتقيقها على

   1:مها افرتاضني على املدخل هذا يقوممدخل املوارد:  -2

علوم العباس بھناس، فعالیة السیاسة الجبائیة في ظل اإلصالحات االقتصادیة بالجزائر، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و  1
 91، ص: 2005التسییر، جامعة سعد دحلب البلیدة، 

 164عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 92، ص: مرجع سبق ذكرهالعباس بھناس،   3
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 أن النظام الضرييب هو نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة. •

والبشرية يف ظل املتغريات االقتصادية  احتياجاته املاديةفعالية النظام الضرييب على قدرته يف توفري  تتوقف •
واالجتماعية والسياسية احمليطة به، أي كلما استطاع النظام توفري احتياجاته من املوارد املادية والبشرية واألدوات 

حتقيق األهداف احملددة له. ورغم أمهية مدخل املوارد يف قياس الفعالية، إال ع املساعدة، كلما زادت فعاليته واستطا 

أن توافر املوارد املادية والبشرية مسألة نسبية، فاستخدامها قد يتصف بالقصور وعدم الرشادة، والذي ميكن أن 

 و بيئية.أيعود ألسباب تنظيمية أو سلوكية 

، الضريبية احلصيلة كنمو املالية، النسب مثل الكمية املؤشرات بعض خدامستا على املدخل هذا يستنداملدخل املايل:  -3

 املستعملة الكمية املؤشرات بني ومن الضريبة، فعالية على للحكم اإلدارة يف ثقتهم وزيادة املكلفني كرضا والوصفية
                                    2:نذكر

 جمموع النفقات العامة/  الضريبية احلصيلة معدل تغطية النفقات العامة = •

 احملصلة/ احلصيلة الضريبية  احلصيلة الضريبية املقدرة=  معــدل التنفيـذ •

 مؤشرات فعالية السياسة الضريبية: الثالثالمطلب 
الفعالية ال بد إن فعالية السياسة الضريبية ترتبط مبدى فعالية النظام الضرييب الذي يعترب ترمجة فنية هلا، وللوصول هلذا      

تلك اليت وضعها فيتو املؤشرات يري ميكن على ضوئها تقييمه، ومن أبرز هذه أن يستجيب هذا النظام جملموعة من املعا

،  وكذا ** ) Richard   Musgrave(   موسجريف ريتشارد، إضافة إىل مؤشرات * ) Vito Tanzi(  تانزي

 .مؤشرات جمموعة العمل األوروبية

  ) Vito Tanziمؤشرات فيتو تانزي ( : أوال

 3د مؤشرات أساسية ميكن اعتمادها لتصميم نظام ضرييب فعال: حيدّ     

إمجايل اإليراد الضرييب من عدد ضئيل نسبيا من الضرائب  بأن يأيت جزء كبري من املؤشر هذا الرتكز: يقتضي مؤشر -1

ختفيض تكاليف اإلدارة والتنفيذ، كما أنه يؤدي إىل تسهيل تقييم واملعدالت الضريبية، ألن ذلك من شأنه أن يساهم يف 

 آثار تغريات السياسة الضريبية، وتفادي خلق االنطباع بأن الضرائب مبالغ فيها.

 114 - 113ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
 93العباس بھناس، مرجع سبق ذكره، ص:   2

: اقتصادي أمریكي، لھ عدة دراسات حول الضرائب، شغل منصب رئیس المعھد الدولي للمالیة العامة، كما كان مدیرا إلدارة الشؤون فیتو تانزي *
 2001الضریبیة بصندوق النقد الدولي حتى تقاعده في جانفي 

شغل منصب أستاذ بجامعة ھارفرد األمریكیة )، لھ عدة دراسات في المالیة العامة، 2007 -1910ریتشارد موسجریف: اقتصادي ألماني ( * *  
 1981و  1965بین سنتي 

كلیة العلوم االقتصادیة و  التكامل االقتصادي المغاربي، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، محمد عباس محرزي، نحو تنسیق ضریبي في إطار  3
 205 – 204، ص ص: 2004/2005جامعة الجزائر،  علوم التسییر،
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
مؤشر التشتت: ويتعلق مبا إذا كانت هناك ضرائب مزعجة قليلة اإليراد، وإذا كانت موجودة هل عددها قليل، فمثل  -2

 ائب جيب التخلص منه سعيا لتبسيط النظام الضرييب دون أن يكون حلذفها أثر على مردودية الضرائب.هذا النوع من الضر 

مؤشر التآكل: ويتعلق مبا إذا كانت األوعية الضريبية الفعلية قريبة من األوعية املمكنة، ألن اتساع الوعاء الضرييب  -3
ا. فإذا ابتعدت األوعية الضريبية الفعلية عن املمكنة بفعل معدالت منخفضة نسبين من زيادة اإليرادات رغم اعتماد ميكّ 

يؤدي إىل تآكل الوعاء الضرييب، وهذا ما يدفع سوف اإلفراط يف منح اإلعفاءات ملختلف األنشطة والقطاعات فإن ذلك 

لتهرب أن حيفز على ا إىل رفع املعدالت طمعا يف تعويض النقص احلاصل يف اإليرادات، ومثل هذا املسعى من شأنه

 الضرييب.

مؤشر تأخر التحصيل: ويتعلق األمر بوضع اآلليات اليت متكن من جعل املكلفني يدفعون املستحقات الضريبية يف  -4

آجاهلا، ألن التأخر يؤدي إىل اخنفاض القيمة احلقيقة للمتحصالت الضريبية بفعل التضخم، وهلذا البد من أن يتضمن 
 من امليل إىل التأخر يف دفع املستحقات.النظام الضرييب عقوبات صارمة حتد 

مؤشر التحديد: ويتعلق مبدى اعتماد النظام الضرييب على عدد قليل من الضرائب ذات املعدالت احملددة، يف ظل  -5

إمكانية إحالل بعض الضرائب بضرائب أخرى، فمثال ميكن إحالل الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل 

 ة واحدة على كامل الثروة ذات معدل منخفض.اإلمجايل بضريب

وعية يتم قياسها مبوضوعية، مبا يضمن للمكلفني التقدير األمر بضرورة جباية الضرائب من أ مؤشر املوضوعية: ويتعلق -6

بشكل واضح اللتزاماهتم الضريبية على ضوء أنشطتهم اليت خيططون هلا، ويصب هذا ضمن مبدأ اليقني الذي يقضي 

 دة على سبيل اليقني دومنا غموض أو حتكم.دفعها حمدّ الواجب مسيث بأن تكون الضريبة حسب آدم 
مؤشر التنفيذ: يتعلق مبدى تنفيذ النظام الضرييب بالكامل وبفعالية، وهذا يتعلق أيضا مبدى سالمة التقديرات  -7

فضال عن مدى معقولية التشريعات  والتنبؤات، ومستوى تأهيل اإلدارة الضريبية أل�ا القائم األساسي على التنفيذ،

 االقتصادي واالجتماعي. نيوقابليتها للتنفيذ على ضوء الواقع

مؤشر تكلفة التحصيل: وهو مؤشر مشتق من مبدأ االقتصاد يف النفقات، وهذا جبعل تكلفة الضرائب أقل ما ميكن،  -8

 حىت ال ينعكس ذلك سلبا على مستوى احلصيلة.

  ) Richard   Musgraveموسجريف ( ريتشارد: مؤشرات ثانيا

 1 عن املتطلبات الواجب توفرها يف النظام الضرييب لضمان فعاليته، وهي:وهي تعّرب      

، جيب أن يدفع كل فرد تبعا حلصته العادلة، وللقدرة على الدفع مظهران ة تساوي توزيع العبء الضرييب: إذضرور  -1

ا املساواة األفقية اليت تقتضي بأن يتحمل املمولون الذين هم يف وضعيات اقتصادية متساوية أعباًء متساوية، أمّ  أوهلما

 103دي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص: عبد المجید ق  1
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تقتضي أن تكون القدرة على الدفع متناسبة مع املستوى االقتصادي اليت املساواة العمودية املظهر الثاين فيتمثل يف 

 .مولملل

 .تعارض مع القرارات االقتصادية، أي مع كفاءة السوقضرورة اختيار الضرائب اليت تقلل ال -2
 .ضرورة أال يتم استخدام السياسة الضريبية لتحقيق أهداف تتعارض مع هدف حتقيق املساواة ضمن النظام الضرييب -3

 .ضرورة أن يسمح اهليكل الضرييب للنظام باستخدام السياسة امليزانية لتحقيق أهداف مثل النمو واالستقرار -4

ضحا للمكلف، وغري اعتباطية، وأن يكون أسلوهبا وا ةضرورة أن يسمح النظام الضرييب لإلدارة بالعمل بصورة عادل -5

 مستوى ممكن. ض تكلفة التحصيل الضرييب إىل أدىنوتعمل على ختفي وتكون هذه اإلدارة ذات كفاءة

 مؤشرات مجموعة العمل االوروبية: ثالثا

األوربية جمموعة من املعايري الواجب توفرها يف النظام الضرييب، وذلك يف اجتماعها حول دت جمموعة العمل حدّ      

 1وضع وعاء مشرتك للضرائب على أرباح الشركات، هذه املعايري تتمثل يف:

 .العدالة الرأسية: أي توزيع األعباء حسب املقدرة التكليفية للممولني -1

 .األفراد الذي هم يف نفس الوضعية نفس املعاملة الضريبيةالعدالة األفقية: مبعىن ضورة معاملة  -2

 .احليادية جتاه خمتلف االستثمارات -3
 .الفعالية: أي قدرة الوعاء على حتقيق األهداف األساسية -4

 .البساطة واليقني والشفافية -5

 .نفس النتيجة الضريبيةتعاملني نفس النتيجة التجارية، فيجب أن حيققا االنسجام والتجانس حبيث إذا كان مل -6

 .املرونة: أي ضرورة منو األوعية الضريبية مع منو األسواق والنشاط عرب الزمن -7

 .وضع آليات رقابية -8

 حد إىل بينها فيما تتقاطع أ�ا إال أصحاهبا، واختالف باستعراضها قمنا اليت املؤشرات اختالف من الرغم على     
 .للضريبة التقليدية للمبادئ ومتكيفة جديدة صياغات تعتربهي و  كبري،

 

 

 

 

 

 104، ص: المرجع السابق  1
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 مدى انسجام السياسة الضريبية مع السياسات االقتصادية األخرىالمطلب الرابع: 
تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها، كما  دوات السياسة االقتصادية اليتأتشكل السياسة الضريبية إحدى أهم      

ويف هذا اجملال ميكن التساؤل عن  -أمهها السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف  –أخرى تستخدم الدولة سياسات 

 أمهية وفعالية السياسة الضريبية مقارنة بالسياسات األخرى.

 المفاضلة بين السياسة الضريبية والسياسة النقدية: أوال

، فحسب النظرية الكينزية فإن األولوية لالختيار بني هاتني السياستني جند يف الفكر االقتصادي نظريتني خمتلفتني     

للسياسة امليزانية بشقيها اإليرادات والنفقات، بينما النظرية النقدية تفضل السياسة النقدية، وميكن تفسري هذا التباين 
النقدية ا السياسة مّ أمرا ضروريا، أالختالف دور الدولة يف اجملال االقتصادي، إذ جند أن الكينزيني يعتربون تدخل الدولة 

ضرورة ترك حتديد سعر الفائدة لقوى  *)  Milton Friedman ( فتستبعد تدخل الدولة، إذ يرى ميلتون فريدمان

 السوق بدال من تدخل السلطات النقدية عن طريق البنك املركزي.

           العيين النقدينموذج التوازن يف السوق ب نستعنيبني السياسة الضريبية والسياسة النقدية، سوف ولالختيار      
 ) IS - LM(  والذي من خالله سنوضح يف أي الظروف نطبق إحدى السياستني، أي اختيار السياسة األكثر فعالية

مدى استجابة الدخل يف التغري لسعر الفائدة، فإن أدى )   IS(يف التأثري على النشاط االقتصادي، ويوضح ميل املنحىن 

 ) فإن هذا يعين أن املنحىن∆  y / yإىل تغري بنسبة أكرب يف الدخل ( ∆ )  i  /i (تغري معني يف سعر الفائدة مبقدار  

)IS   ّن املنحىن (  الدخل بنسبة أقل فإن هذا يعين أا إذا كان التغري يف) قليل االحندار، أمIS  شديد االحندار. ويوضح (

) مدى استجابة طلب األفراد للنقود نتيجة تغري يف سعر الفائدة، فإذا كان األفراد ال  LMاملنحىن (  –ميل  –احندار 

) يكون  LMظهر أن املنحىن ( يغريون كثريا مما حيتفظون به من سيولة نتيجة تغري يف سعر الفائدة، فإن هذه احلالة تُ 

 مبعىن أن اخنفاضا معينا يف سعر الفائدة يؤدي إىل زيادة كبرية يف مستوى الدخل.د االحندار يشد
       حداث تغيريات يف معدالت االقتطاع الضرييب سيؤدي إىل انتقال املنحىن ل إإن تطبيق سياسة معينة، من خال     

 )IS  ّلنقود سيؤدي إىل انتقال املنحىن يف حالة تطبيق سياسة نقدية معينة من خالل تغيري عرض ا ا) عن موضعه، أم    

 ) LM ) عن موضعه، وتكون السياسة الضريبية أكثر فعالية عندما يكون املنحىن (IS  أكثر احندار من املنحىن (      

 )LM  ّوميكن توضيح ذلك 1السياسة الضريبيةأكثر فعالية من السياسة النقدية أن ا يف حالة العكس فهذا يعين ). أم ،

  الشكل التايل:من خالل 

 

، من أشد المؤیدین واإلحصاء واالقتصاد الجزئي االقتصاد الكلي)، عرف بأعمالھ في  2006 – 1912میلتون فریدمان اقتصادي أمریكي ( * 
 .سیاسات التوازنونظریتھ في شرح  والتاریخ النقدي ھالكتحلیل االستألعمالھ في  1976عام  جائزة نوبل لالقتصادز ب، فاالقتصاد السوق

  118 -117العباس بھناس، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
 ): المفاضلة بين السياسة الضريبية والسياسة النقدية 3 - 1الشكل رقم ( 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،) الجزائر حالة دراسة(  الضريبي التهرب وإشكالية الضريبي النظام فعالية مراد، ناصرالمصدر: 

 44: ص ،2002 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم

) فيوضح  با الشكل ( مّ أ) نتيجة تقليص الضرائب،  IS2) إىل (  IS1انتقال منحىن ( ) أ  يوضح الشكل (     
) نتيجة زيادة عرض النقود، وباملقارنة بني الشكلني نالحظ أن الزيادة يف  LM2) إىل (  LM1انتقال منحىن ( 

الدخل عند تطبيق سياسة ضريبية توسعية تكون أكرب من الزيادة يف الدخل عند تطبيق سياسة نقدية توسعية، وهو يدل 

 على فعالية السياسة الضريبية مقارنة بالسياسة النقدية.

) نالحظ أن فعالية السياسة النقدية أكرب من فعالية السياسة الضريبية، حيث  د و ()  ج( ا عند مقارنة الشكلني أمّ      

 أن الزيادة يف الدخل عند تطبيق سياسة نقدية توسعية كان أكرب من الزيادة يف الدخل عند تطبيق سياسة ضريبية توسعية.
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
أما من ناحية الظروف اليت نطبق فيها إحدى السياستني، فحسب االقتصاديني الكينزيني فإن السياسة الضريبية ستكون 

أن السياسة النقدية تكون أكثر يلة الفعالية يف حماربة التضخم، بينما يرى النقديون لكثر فعالية يف حماربة االنكماش وقأ

الفعالية يف حماربة البطالة، وعليه نطبق السياسة الضريبية يف اقتصاد يتميز مبعدالت بطالة  فعالية يف حماربة التضخم وقليلة 
 ا السياسة النقدية فتصلح يف اقتصاد يتميز بالتشغيل الكامل أو يقرتب منه.كبرية، أمّ 

 ا على الطلب الكليأثرمها من الناحية الزمنية فإن الفوارق بني تطبيق السياسة الضريبية والسياسة النقدية وظهور أمّ     

تؤثر على الطلب فهي اإلجراءات الضريبية  أّما، فآثار السياسة النقدية تظهر ببطء كبري لتغري معدالت الفائدة، جلية

 1ورغم هذا فإن هناك العديد من العوامل اليت حتد من فعالية السياسة الضريبية يتمثل أمهها يف:   الكلي بسرعة أكرب.

تأثري على قدرة السياسة الضريبية، ملا تشكله معامالت التجارة متزايد لالقتصاديات ما من شأنه الهناك انفتاح  •
 ؛اخلارجية من منافذ للتهرب الضرييب

عدم وضوح العالقة اليت تربط نسبة االقتطاع الضرييب وتعبئة االدخار احمللي، ألن معدالت االقتطاع تعكس فقط  •
 ؛وفلسفة الدولة خبصوص العدالةالظروف االقتصادية واالجتماعية 

إن امكانية نقل العبء الضرييب، خاصة بالنسبة للضرائب غري املباشرة تطرح مشاكل تتعلق بفاعلية السياسة  •
 الضريبية.

، خاصة استعمال كلتا السياستنيوميكن القول إنه ال ميكن االعتماد على إحدى السياستني بصفة مطلقة، بل جيب      

 عض الظواهر االقتصادية تتطلب املزج بينهما.أن بعض معاجلة ب

 تأثير سياسة سعر الصرف على السياسة الضريبية: ثانيا

تلك النسبة اليت يتم مبقتضاها مبادلة عملة حملية بعملة أجنبية، أي قيمة عملة دولة ما إن سعر الصرف يعرب عن      

الذي يتحدد بطريقة إدارية وسعر الصرف املرن أو العائم  بداللة عملة دولة أخرى، ويتم التمييز بني سعر الصرف الثابت

الذي يتحدد يف سوق الصرف حسب قوى العرض والطلب، وتتجلى أمهية سياسة سعر الصرف يف التأثري املباشر على 

العالقة بني األسعار احمللية واألسعار اخلارجية أي على حجم املعامالت التجارية وحركة رؤوس األموال، حيث أن 

ستثمرين دوما ما يبحثون عن معدالت فائدة منخفضة لتعظيم مردود استثماراهتم املالية، ويف ظل اقتصاد مفتوح تتأثر امل
 معدالت الفائدة بالعامل اخلارجي، لذلك جيب التساؤل عن أمهية السياسة الضريبية يف ظل سعر ثابت وسعر صرف مرن.

عند اعتماد احلكومة سياسة ضريبية توسعية، فإن أهم اآلثار موضع السياسة الضريبية يف ظل سعر صرف ثابت:  -1

الناجتة عن ذلك اإلجراء تتمثل يف زيادة الدخل وارتفاع معدالت الفائدة، ويف ظل هذا الوضع يقوم املستثمرون األجانب 

نبية القتناء العملة ج، كما يعملون على بيع عمالهتم األيف ظل أسعار الفائدة املرتفعةبتحويل رؤوس أمواهلم حنو الداخل 
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
الوطنية. باإلضافة إىل ذلك يعمل املواطنون على التقليل من طلبهم على العمالت األجنبية واحلفاظ على أمواهلم 

ث يزداد الطلب على العملة احمللية، ويؤدي إىل حتقيق فائض يالستثمارها يف الداخل، مما ينعكس على سوق العمالت حب

ىل سياسة نقدية مكملة من خالل إعلى مستوى سعر صرف ثابت يلجأ البنك املركزي  يف ميزان املدفوعات، وللحفاظ
شراء فائض العمالت، وبالتايل اصدار كمية جديدة من النقود، مما يؤدي إىل ارتفاع الكتلة النقدية ويرتتب على ذلك 

 ابت: ، والشكل التايل يوضح آثار السياسة الضريبية يف ظل سعر صرف ث1اخنفاض سعر الفائدة

 ): السياسة الضريبية في ظل سعر صرف ثابت 4 - 1الشكل رقم ( 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 كلية منشورة، غير ماجستير مذكرة بالجزائر، االقتصادية اإلصالحات ظل في الجبائية السياسة فعالية بهناس، العباسالمصدر: 

 120ص:  ،2005 البليدة، دحلب سعد جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم

مما أدى  ،) نتيجة تطبيق سياسة ضريبية توسعية  IS1) إىل (  IS0نالحظ من خالل الشكل أعاله انتقال املنحىن (      
)، وبفعل تدخل البنك  i1) إىل (  i0ارتفاع سعر الفائدة من (  )، وكذلك  y1) إىل (  y0إىل ارتفاع الدخل من ( 

وهو ما يدل على  ) ما أدى إىل عودة سعر الفائدة إىل املستوى األصلي. LM1) إىل ( LM 0املركزي انتقل منحىن ( 

 فعالية السياسة الضريبية يف ظل هذه الظروف.

يف ظل سعر صرف مرن التوسعية موضع السياسة الضريبية يف ظل سعر صرف مرن: خيتلف تأثري السياسة الضريبية  -2

مستوى وفق معطيات السوق، وارتفاع  ففي ظل سعر صرف مرن تتحدد قيمة العملةعنه يف ظل سعر صرف ثابت، 

 48، ص: المرجع السابق  1
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 
يؤدي إىل ارتفاع قيمة العملة احمللية، ما ينتج عنه اخنفاض يف حجم الصادرات وزيادة يف حجم الناتج وأسعار الفائدة 

، كما يوضح الشكل 1) إىل موضعه األصلي IS، والذي على إثره ينتقل منحىن ( الواردات أي عدم توازن امليزان التجاري

 التايل: 
 ): السياسة الضريبية في ظل سعر صرف مرن 5 - 1الشكل رقم ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة ،) الجزائر حالة دراسة(  الضريبي التهرب وإشكالية الضريبي النظام فعالية مراد، ناصرالمصدر: 

 50، ص: 2002 الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم

ارتفاع )، و  IS1) إىل (  IS0) حنو اليمني من (  ISانتقال منحىن ( إن تطبيق سياسة ضريبية توسعية يؤدي إىل      

لعملة احمللية )، إضافة إىل ارتفاع الطلب على ا i1) إىل (  i0) وأسعار الفائدة من (  y1) إىل (  y0الدخل من ( 
  تبقى الكتلة النقدية ثابتة، مما يؤدي إىل ارتفاع حجم الواردات متها، و يف ظل عدم تدخل البنك املركزي وبالتايل ارتفاع قي

)  حنو اليسار من   ISاه األصلي وانتقال منحىن ( واخنفاض حجم الصادرات، وهو ما يؤدي إىل عودة الدخل إىل مستو 

 )IS1  ) إىل (IS0  وهذا سيجعل املدخرين األجانب يكفون عن حتويل رؤوس أمواهلم إىل الداخل، لذلك فإن اآلثار .(

لية التوسعية للسياسة الضريبية ميكن أن تنعدم متاما بفعل اآلثار الناجتة عن معدالت الفائدة، مما يدل على عدم فعا

  2السياسة الضريبية يف هذه الظروف.

 121العباس بھناس، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 51 - 50 :ص ص، ذكره سبق مرجع مراد، ناصر  2
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  الفصل األول: مدخل إلى السياسة الضريبية 

 

 خالصة الفصل: 
إن األساس يف فرض الضرائب بوصفها اقتطاعا ماليا يدفعه األفراد جربا للدولة لتمويل امليزانية العامة ودون مقابل      

مصاحلهم واشباع تعمل على حتقيق فهي  ،بضرورة وجود الدولة، ألسباب سياسية و اجتماعيةمباشر، هو تسليم األفراد 

وإذا   مبوجبه كل واحد منهم بأداء الضريبة املفروضة عليه.يلتزم ومن مث ينشأ بني األفراد تضامن اجتماعي  ،احتياجاهتم
 أخريا. حتصيلهاكانت للضريبة عدة مبادئ حتكم فرضها فإن هلا عدة قواعد فنية تنظم جبايتها ابتداًء بربطها مث تصفيتها و 

ضرييب فهو يعرب عن جمموع العناصر األيدولوجية، والقانونية، و االقتصادية، والفنية اليت يؤدي تراكبها إىل ا النظام الأمّ      

كذلك ترمجة فنية للسياسة الضريبية اليت يعترب  قيام كيان ضرييب معني، ميثل أحد أوجه النظام االقتصادي القائم، وهو 

للمسامهة يف حتقيق تماعية وسياسية مرغوبة، وجتنب آثار غري مرغوبة إلحداث آثار اقتصادية واجختططها وتنفذها الدولة 

يف خمتلف  تعداه إىل العديد من األدوارمقتصرا على متويل امليزانية بل  مل يعد دورهاأهداف اجملتمع، فالسياسة الضريبية 

  فعالية. اجملاالت، وكلما حتققت األهداف املرجوة من السياسة الضريبية، كانت هذه األخرية أكثر
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  وانعكاسات السياسة الضريبية على التنمية المستدامةالفصل الثاني: آثار  

  

 المستدامة التنمية على الضريبية السياسة وانعكاسات آثار: الثاني الفصل 
  تمهيد: 

املايل  بدورها ابتداءً مبختلف أبعادها،  تلعب دورا بالغ األمهية يف حتقيق التنمية املستدامةإن السياسة الضريبية       
مثل  ومعاجلة خمتلف االختالالت االقتصادية النمو دعمل وأداة العامة، اخلزينة لتمويل مصدر أهم كو�ا االقتصادي،و 

توزيع الاملسامهة يف خالل من  ،حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف الفعالة مبسامهتها مرورا ،االنكماش و التضخم

وحماربة بعض الظواهر االجتماعية غري املرغوبة،  ،ومحاية الطبقات األقل دخال االجتماعية لعدالةا حتقيقعادل للدخول و ال

 .ومتويل األنشطة الصديقة للبيئة التلوث من احلد يف دورها إىل وصوال

 ،ملستدامةالتنمية وا يف حتقيقالسياسة الضريبية لفصل تبيني خمتلف األدوار اليت تلعبها وسنحاول من خالل هذا ا     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مباحث كالتايل: من خالل أربعة ذلكو 

   ؛التأصيل النظري لمفهوم التنمية المستدامةالمبحث األول: 

   ؛السياسة الضريبية والبعد االقتصادي للتنمية المستدامةالمبحث الثاني: 

 ؛لسياسة الضريبية والبعد االجتماعي للتنمية المستدامةثالث: االمبحث ال

 البيئي للتنمية المستدامة. المبحث الرابع: السياسة الضريبية والبعد
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 المستدامة التنمية لمفهوم النظري التأصيلالمبحث األول: 
 الذي اخلطري البيئي للتدهور و جهة، من التقليدي املفهوم لقصور نتيجةً  ليصل إىل شكله احلايل التنمية مفهوم تطور     

 امللوثة التصنيعية العمليات يف للطاقة الالعقالين واالستعمال ولةؤ املس غري اإلنسانية النشاطات بسبب األرضية الكرة عرفته

 بديال موسعا للمفاهيم السابقة. يعد املفهوم فهذا ، أخرى جهة من للبيئة

 التنمية المستدامةمفهوم  السياق التاريخي لظهور المطلب األول:
اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، بل سبقت ذلك عدة ملتقيات إن ظهور مفهوم التنمية املستدامة مل يكن وليد تقرير      

 ست هلذا املفهوم وسامهت يف تطوره.وتقارير أسّ 

 التاريخي سياقأوال: ال

املاضي، بدأ العامل يصحو على ضجيج العديد من املشكالت البيئية اخلطرية اليت باتت هتدد منذ بداية مثانينات القرن      

ب األرض، وكان هذا طبيعيا يف ظل إمهال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود املاضية، فكان أشكال احلياة فوق كوك

يد دالبد من اجياد فلسفة تنموية جديدة تساعد يف التغلب على هذه املشكالت، ومتخضت اجلهود الدولية عن مفهوم ج

العاملية للبيئة والتنمية والذي مرة يف تقرير اللجنة  للتنمية عرف باسم التنمية املستدامة، وكان هذا املفهوم قد تبلور ألول

  1 .1987) ونشر ألول مرة سنة  Our Common Futurمحل عنوان مستقبلنا املشرتك ( 

وسنأيت بالبيئة واملشكالت اليت هتددها،  اهتمتوقبل صدور هذا التقرير كانت هناك جمموعة من امللتقيات والتقارير اليت 

 2:ست ملفهوم التنمية املستدامة، وسامهت يف تطورهاليت أسّ على ذكر أهم احملطات 
انعقدت قمة األمم املتحدة حول البيئة يف ستوكهومل، حيث عرضت جمموعة من القرارات  1972 جويلية 05 يف -1

اخلاصة بالتنمية االقتصادية وضرورة الرتابط بني البيئة واملشاكل االقتصادية. وطالبت الدول النامية باألولوية يف التنمية إذا 

 تضييق الفجوة بني الدول الغنية والفقرية. أريد حتسني البيئة وتفادي التعدي عليها، وبالتايل ضرورة

وضع برنامج األمم املتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئة العاملية، وكانت أمهية التقرير أنه مبين على  1982يف سنة  -2

ة احليوانيالكائنات ألف من  25وثائق علمية وبيانات احصائية أكدت اخلطر احملدق بالعامل، وأشار إىل أن أكثر من 

عروفة قد تكون اختفت �ائيا، كما أفاد التقرير أن املوالنباتية يف طريقها إىل االنقراض وأن ألوفا من الكائنات احلية غري 

مليون طن من أوكسيد  68مليون طن من أوكسيد الكربيت و 990حوايل  1981األنشطة البشرية قد أطلقت عام 
 .يف اهلواء مليون طن من أول أوكسيد الكاربون 177عالقة، ومليون طن من املواد الدقيقة ال 57النيرتوجني و

لنشر عثمان محمد غنیم، ماجدة أحمد أبو الزنط، التنمیة المستدیمة ( فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا )، الطبعة األولى، دار صفاء ل  1
  21، ص: 2007والتوزیع، عمان، 

 عباس، فرحاتعمار عماري، اشكالیة التنمیة المستدامة وأبعادھا،  ملتقى التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، جامعة   2
 37-36ص ص:  ،2008سطیف، 
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أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة امليثاق العاملي للطبيعة واهلدف منه هو توجيه وتقومي أي  1982أكتوبر  28يف  -3

وضع عند بعني االعتبار النظام الطبيعي كما أكدت على وجوب األخذ نشاط بشري من شأنه التأثري على الطبيعة،  

 اخلطط التنموية.
   1983 سنة اللجنة تأسست -قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحدة  1987أفريل   27يف  -4

بعنوان " مستقبلنا املشرتك " ويعرف كذلك بتقرير تقريرا مفصال  -بلدا�م  ميثلون وال شخصية بصفة أعضائها يعمل

التقرير فصال كامال عن التنمية املستدامة ومت بلورة تعريف دقيق هلا، وأكد التقرير أنه ال ميكن بورتالند، حيث أظهر 

 .االستمرار يف التنمية بالشكل السائد، مامل تكن التنمية دون ضرر بيئي

حشد عاملي شكل أكرب هذا األخري جانريو بالربازيل،  عقد مؤمتر التنمية والبيئة يف مدينة ريو دي 1992يف جوان  -5

دولة، و عرف هذا املؤمتر باسم "قمة  179ه ممثلون عن حضر ، حيث دةتححول البيئة والتنمية حتت إشراف األمم امل

لتعاون بني الدول النامية و الدول املتقدمة من منطلق املصاحل اكان هدف املؤمتر هـو وضع أسس بيئية عاملية، و و األرض".

  بـ:تلزم الدول املوقعة عليها  21األجندة  سمعرفت باوثيقة د انبثقت عن هذا املؤمتر ، وقاملشرتكة حلماية مستقبل األرض

 ؛مكافحة الفقر، وتعزيز التنمية املستدامة مبختلف أبعادها •

 ؛املختلفة والتسيري اجليد هلا، مبا يف ذلك مصايد األمساك والثروة الغابيةاحملافظة على املوارد  •

 P2F1؛املدين واملنظمات غري احلكومية، وكذا دور املرأةتعزيز دور منظمات اجملتمع  •
هذه  عن تاألعضاء، وانبثق الدول من دولة رئيس 147 حضرها نيويورك يف األلفية قمة عقدت 2000يف سبتمرب  -6

 الكرامة على احلفاظ يف اجلماعية املسؤولية بتحمل الدول افيه وتعهدت لأللفية، التنمية القمة املصادقة على أهداف

 األهداف هي األلفية أهداف وأصبحت حمددة، زمنية مدة وفق األهداف بعض بتحقيق تعهدوا كما املساواة، و اإلنسانية

 3:يفاألهداف  وتتمثل هذه ،2احلايل القرن يف العامل لدول الرئيسية

 ؛واجلوع عاملدق الفقر على القضاء: األول اهلدف •

 ؛االبتدائي التعليم تعميم حتقيق: الثاين اهلدف •

 ؛املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تعزيز: الثالث اهلدف •

 ؛األطفال وفيات ختفيض: الرابع اهلدف •

 ؛األمهات صحة حتسنياهلدف اخلامس:  •

1 Tracey strange et Anne Bayley, Le développement durable : à la croisée de l'économie, de la société 
et de l'environnement, éditions Ocde, Paris, 2009, p. 31, disponible sur le site:  www.oecd-ilibrary.org/, 
Consulté le 10/06/2013 

 155، ص: 2003ر األھلیة، األردن، باتر محمد علي وردم، العالم لیس للبیع: مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة، دا  2
، متاح على الموقع 11، ص: 2011، منشورات األمم المتحدة، نیویورك، التنفیذ وقت حان:التنمیة أجل من العالمیة الشراكةاألمم المتحدة،   3

 12/06/2013تاریخ االطالع: ، http://www.un.org/ar/millenniumgoals/reports.shtmlااللكتروني: 
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 ؛األمراض من وغريمها واملالريا ) اإليدز(  البشرية املناعة نقص فريوس مكافحةاهلدف السادس:  •

 ؛البيئية االستدامة ضماناهلدف السابع:  •

 .التنمية أجل من عاملية شراكة إقامة اهلداف الثامن: •

عقد مؤمتر التنمية املستدامة جبوهانسبورغ جبنوب افريقيا، وحظي هذا األخري باهتمام بالغ من قبل  2002يف سبتمرب  -7
 املوارد على احلفاظ ركز هذا املؤمتر على ضرورة اخلرباء يف جمال التنمية والبيئة والنشطاء على املستوى العاملي، حيث

 1 :بنودها أبرز من طويلة، عمل خبطة املؤمتر خرج وقد البيولوجي، التنوع و الطبيعية

 ؛1992االقرار بضعف التقدم احملرز منذ مؤمتر ريو دي جانريو سنة  •

إعادة التأكيد على املقررات السابقة اخلاصة بتمويل التنمية وحماربة الفقر، وتشجيع حركة التجارة  •

 ؛العاملية

 ؛2015الصحي مبقدار النصف حبلول  التعهد خبفض عدد السكان احملرومني من الصرف •

 ؛لذلك تعهد املشاركون بزيادة كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة، لكنهم مل حيددوا موعدا زمنيا •
 بريو املستدامة بالتنمية املعين املتحدة األمم املختصر ملؤمتر االسم" وهو   20عقدت قمة " ريو +  2012يف جوان  -8

وقد  2 .1992 عام ريو يف عقد الذي التارخيي األرض قمة مؤمتر من عاماً  عشرين بعد أي بالربازيل، جانريو دي

 د، حيث جدّ "نريده الذي املستقبل"حتت عنوان  ،نقطة 283و صفحة سبعنيصدرت هذه القمة بيانا ختاميا يقع يف أ

، السابقة االلتزامات لتطبيق اجلهود تسريع ضرورة على دوشدّ  السابقة، والقمم املؤمترات يف املذكورة املبادئ على التأكيد
 الظروف االعتبار يف تأخذو  الدول، مجيع يف تطبيقها ميكن وموجزة العدد حمدودة املستدامة للتنمية أهداف حتديدوكذا 

أيضا  أكدو  النامية، لدولفيما خيص ا سيما وال املصادر مجيع من املايل الدعم تعزيز، كما أكد على أمهية اخلاصة الوطنية

 املؤمتر اقرتح العمل خطط وضمن، والتعاون التدريب عرب قدراهتا وتعزيز النامية الدول إىل التكنولوجيا نقل ضرورة على

 وتشمل، السابقة املؤمترات لقرارات الكايف التطبيق عدم عن الناجتة النقائص لتجاوز العاجل التحرك تستدعي قطاعات

 املناخي، والتغري واحمليطات والتوظيف والصحة والنقل والطاقة واملياه الغذائي واألمن الفقر إلغاء املستهدفة 25 الـ اجملاالت

 3.املستدامني واإلنتاج واالستهالك

 : أهم التطورات يف مفهوم التنمية املستدامةوفيما يلي شكل يوضح 
 

ملتقى التنمیة المستدامة  -2007إلى مؤتمر بالي  1992المبادئ والتنفیذ من مؤتمر ریو دي جانیرو  –خبابة عبد هللا، التنمیة الشاملة المستدامة   1
 78، ص: 2008، سطیف عباس، فرحات عةجاموالكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، 

تاریخ  www.un.org/ar/sustainablefuture : المستقبل الذي نبتغیھ، متاح على الموقع االلكتروني20منظمة األمم المتحدة، ریو +  2 
 14/06/2013 :الولوج

، بتاریخ http://www.aljazeera.net"، متاح على الموقع االلكتروني:  20الجزیرة نت، البیان الختامي لقمة األرض "ریو+ 3 
23/06/2012 
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 المستدامة التنمية مفهوم في التطورات ): أهم 1 - 2شكل رقم ( ال

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Source: Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement 

durable, Afnor, France, 2004, p.16 

كافيا و يعترب يكن  من خالل الشكل السابق نالحظ أن االهتمام باجلانب البيئي بدأ قبل تقرير بورتالند، لكنه مل      

 صدور هذا التقرير البداية الفعلية لربط التنمية باجلانب البيئي.

 ثانيا: مفهوم التنمية المستدامة

" مستقبلنا املشرتك " أول تعريف صريح ومؤسس  يف تقرير والتنمية للبيئة العاملية اللجنةأوردته يعترب التعريف الذي      

 احلاضر اتيحاجتسمح بتلبية  اليت التنمية هي امةستدملا التنمية وقد جاء التعريف كما يلي: " ،ملصطلح التنمية املستدامة

 1 ".اهتميحاج تلبية على قبلةملا األجيال قدرةب املساس دون

 إتاحة يضمن الذي املتصل التكافؤ بتحقيق هتتم اليت التنمية تلك" البنك الدويل التنمية املستدامة على أ�ا ويعرف      

 2".الزمن  عرب املستمرة زيادته أو الشامل املال رأس بضمان ذلك و القادمة، لألجيال احلالية الفرص نفس

1  Corinne Gendron, Le développement durable comme compromis, Presses de l’Université du 
Québec, Canada, 2006 p.166, disponible sur le site : www.entrepotnumerique.com/o/7/p/40/excerp, 
Consulté le 15/06/2013 

       ،2000 ،القاھرة، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیةمبادئ التنمیة المستدامة، ترجمة بھاء شاھین، الطبعة األولى،  دوجالس موسیشت،  2
 13ص: 

     التركيز على األداء القتصادي 

 و االجتماعي و البيئي

1972 
قمة األمم المتحدة  حول  

 البيئة في  ستوكهولم

1987 
نتالند (تقرير و لجنة بر  

 مستقبلنا المشترك)

1992 
يو ر قمة األرض ب

جانييرو دي  

1997          
 بروتوكول
 كيوتو

2002 
 قمة التنمية المستدامة

 جوهانسبورغ
 

1970 1980 1990 2000 

مرحلة التركيز على النمو اقتصادي و 

 االهتمام بحماية البيئةعلى بداية التركيز 

مرحلة ظهور مفهوم التنمية المستدامة و االهتمام بجميع 

 جوانبها بشكل رسمي

 مسؤولية المجتمع و المؤسسات التركيز على
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 قاعدة على واحلفاظ إدارة تتضمن تنميةمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة فرتى أن التنمية املستدامة هي " ا أمّ      

 مضرة غري: عناصر أربعة تتضمن التنمية هذه. واملستقبل احلاضر يف االنسانية احلاجات اشباع يضمن مبا الطبيعية، املوارد

 1."اجتماعيا ومقبولة اقتصاديا، للتطبيق قابلة تكنولوجيا، مالئمة بيئيا،
) على أ�ا " تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون أن تسنح  Websterيف حني عرفها قاموس ويبسرت (      

 2"  باستنزافها أو تدمريها جزئيا أو كليا

  3ا سبق ميكننا القول أن التنمية املستدامة تتضمن العناصر التالية:ومم

 ؛الوفاء باحتياجات احلاضر دون احلد من قدرة أجيال املستقبل على الوفاء حباجياهتا •

وسوء اإلدارة الواعية للمصادر املتاحة والقدرات البيئية، وإعادة تأهيل البيئة اليت تعرضت للتدهور  •
 ؛االستخدام

       األخذ بسياسات التوقعات والوقاية للتعامل مع القضايا البيئية اآلخذة يف الظهور عمال مببدأ  •

الية وأقل كلفة من التعامل مع هذه أكثر فعاملبدأ " الوقاية خري من العالج "، فلقد ثبت أن هذا 
 ؛القضايا بعد استفحال أمرها

وضع سياسات للبيئة والتنمية نابعة من احلاجة إىل التنمية القابلة لالستمرار مع الرتكيز على تنشيط  •

النمو وتغيري نوعيته، ومعاجلة مشكالت الفقر وسد حاجات اإلنسان، والتعامل مع مشكالت النمو 
اعدة املوارد وتنميتها، وإعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة املخاطر، ودمج البيئة السكاين مع صون ق

 واالقتصاد يف صنع القرار.

العشرين  يقارب ما املستدامة التنمية موضوع بدراسة املختص 1992 عام نشر الذي العاملية املوارد تقرير حصرقد و      

  4:يلي كما ساسية،أ جماميع ةربعأ ضمن التعاريف هذه تصنيف ومت املستدامة، للتنمية اعريفت

 يف ومتواصل عميق خفض جراءإ الصناعية، الشمال لدول املستدامة التنمية متثل :االقتصادي الطابع ذات التعريفات -1

 وامتناعها واالنتاج، االستهالك يف السائدة احلياتية مناطاأل يف جذرية حتوالت واحداث الطبيعية، واملوارد الطاقة استهالك
 رفع جلأ من املوارد توظيف تعين مةااملستد فالتنمية ،الفقرية للدول بالنسبة امّ أ .للعامل الصناعي منوذجها تصدير عن

 .فقرا كثراأل للسكان املعيشي املستوى

1  Food and Agriculture Organization of the United Nations, Conditions for sustainable development, Is 
available on the site : http://www.fao.org/fishery/topic/13297/en on 16/06/2013 

 25عثمان محمد غنیم، ماجدة أحمد أبو الزنط، مرجع سبق ذكره، ص:   2
األكادیمیة  ،األولى الطبعة الثاني، المجلدعصام الحناوي، البعد البیئي للتنمیة المستدامة، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة،   3

 36، ص: 2006ناشرون، بیروت،  –والثقافة، الدار العربیة للعلوم العربیة للعلوم، منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم 
 26/02/2008بتاریخ  www.alnoor.seفالح حسن شفیع، التنمیة المستدامة، متاح على الموقع االلكتروني  4 
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 ووقف السكاين النمو استقرار أجل من السعي تعين املستدامة واالنساين: التنمية االجتماعي الطابع ذات التعريفات -2

 من قدر أكرب وحتقيق األرياف يف والتعليمية الصحية اخلدمات مستويات تطوير خالل من املدن، على األفراد تدفق

 .للتنمية التخطيط يف الشعبية املشاركة
 واحليوانية، والزراعية الطبيعية املوارد حتمي تلك التنمية اليت هي املستدامة باجلانب البيئي: التنمية املتعلقة التعريفات -3

 األرضية. الكرة يف اخلضراء املساحات لزيادة العامل يف املائية واملوارد الزراعية يضالألر  األمثل االستخدام متثل وهي

 التقنية ذات الصناعات استخدام إىل اجملتمع تنقل اليت التنمية هي املستدامة التقين: التنمية باجلانب املتعلقة التعريفات -4

 احلابسة امللوثة الغازات من حد أقل عنها وينتج الطبيعية، واملوارد الطاقة من ممكن قدر أقل باستخدام تقوم اليت النظيفة

 .باألوزون والضارة للحرارة

 واالقتصادي، البيئي النظام بني التوازن حتقق اليت التنمية هيوعلى ضوء ما سبق ميكننا القول أن التنمية املستدامة      
التأثري سلبا على النظام  دون ،يف حتقيق أقصى حد من النمو مبا يكفل تلبية احتياجات اإلنسان تساهم و واالجتماعي

تتمثل يف الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية، وكذا  أبعاد رئيسيةالثة ث، فهي تتضمن البيئي وقاعدة املوارد الطبيعية

 محاية البيئة.
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 ): تفاعل العناصر األساسية للتنمية المستدامة ( االقتصادية واالجتماعية والبيئية ) 2 - 2 رقم (الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: OCDE, Développement durable: les grandes questions, Editions OCDE, 

Paris, 2001, p. 37, disponible sur le site:  www.oecd-ilibrary.org/, Consulté le 

20/06/2013 

 1ما يلي: فيأبعاد التنمية املستدامة الواردة يف الشكل  بني التفاعالت أهم وتكمن

  ؛ة ( املوارد الطبيعة )، التكلفة االقتصادية حلماية البيئةة للبيئاالقتصادي: الدالة االنتاجيمن البعد البيئي إىل البعد  -1
 االستثمار يف البيئية، املوارد على اإلنتاجية األنشطة طرف من ممارسة ضغوط: البيئي البعد إىل االقتصادي البعد من  -2

 البيئة؛  محاية جمال

 على الصحة املرتتبة األخطارواحلد من  األفراد، رفاهية تعزيزل البيئة صيانة أمهية: االجتماعي البعد إىل البيئي البعد من -3

 ضرار بالبيئة؛ اإل بفعل
البيئية  املوارد على واالستهالكية اإلنتاجية األمناط متارسها اليت الضغوط: البيئي البعد إىل االجتماعي البعد من  -4

 االعتبار؛  بعني البيئية للمشاكل املواطنني أخذ والطبيعية،

األسواق  لتأدية االجتماعية القوانني وأمهية العاملة اليد ونوعية حجم: االقتصادي البعد إىل االجتماعي البعد من  -5

 املنوط هبا؛ لدورل

1 OCDE, Développement durable: les grandes questions, Editions OCDE, Paris, 2001, p. 37 

البعد 

 البيـــــــئي
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 الضمان متويل الدخل، توزيع املعيشة، ومستويات التشغيل احتماالت: االجتماعي البعد إىل االقتصادي البعد من  -6

  .االجتماعي

 مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المطلب الثاني: 
كما أن هلا  التنموية، للخطط العام اإلطار تعترب اليت األساسية، املبادئ من جمموعة علىاملستدامة  التنمية بيننت     

 جمموعة من األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، وفيما يلي أهم مبادئ وأهداف التنمية املستدامة: 

 مبادئ التنمية المستدامةأوال: 

فإ�ا تأخذ بعني . والبيئية واالجتماعية االقتصادية األهداف بني توفق مستمرة عملية املستدامة التنميةبوصف      

، ويف سبيل التوفيق بني هذه االعتبارات تلتزم التنمية املستدامة االقتصادي النشاط عن النامجة البيئية اآلثاراالعتبار 

 : اليت تبنتها خمتلف امللتقيات الدولية اليت عنيت بالتنمية املستدامةمبجموعة من املبادئ 
 فضلأ باستخدام وذلك ووجوب تنفيذ هذه اإلجراءات الوقائية من البداية، الوقاية من األخطار املعروفة،املبدأ األول:  -1

 العالج. من فعالية أكثر تكون الوقاية فإن البيئة حبماية األمر يتعلق التقنيات املتوفرة وبأقل تكلفة ممكنة، فعندما

مواد ملوثة للبيئة كالنفايات أو غريها، بتحمل تكاليف  يولدون الذين مبعىن الزام الناس ،يدفع امللوث املبدأ الثاين: -2

ها، وجيب األخذ بعني االعتبار مجيع التكاليف سواء تعلق األمر فياحلد من التلوث والسيطرة على األضرار اليت تسببوا 

 مبرحلة من مراحل االنتاج أو االستهالك.

( العالقات  ا مكانيا بالتضامن بني الدول املتطورة والناميةويعرب هذا املبدأ على مستويني، إمّ  ،املبدأ الثالث: التضامن -3

 ) أو زمانيا عن طريق التضامن بني األجيال. بني الشمال واجلنوب
معايري  أي تغيري أمناط االنتاج واالستهالك السائدة، حىت تتالءم أكثر مع ،واالستهالك املبدأ الرابع: ترشيد اإلنتاج -4

 1 .اعية والبيئيةاالستدامة وتقليل أثارها السلبية من الناحيتني االجتم

جيب على الدولة العمل جبدية مع القطاع اخلاص، باعتباره عنصرا حيث  ،املبدأ اخلامس: العمل مع القطاع اخلاص -5

 14000زو يئية للمؤسسات، وإنشاء نظام اإليأساسيا يف العملية االستثمارية، وذلك من خالل تشجيع التحسينات الب

الذي يدل على أن الشركات لديها أنظمة سليمة لإلدارة البيئية، وكذا توجيه التمويل اخلاص حنو أنشطة حتسني البيئة مثل 

 .مرافق معاجلة النفايات

مجيع اجلهات ذات العالقة يف اختاذ التنمية املستدامة عبارة عن ميثاق يقر مبشاركة ف ،: املشاركة الشعبيةسادساملبدأ ال -6
تنمية املستدامة ووضع سياسات تنفيذها، فالتنمية للتخطيط القرارات مجاعية من خالل احلوار، خصوصا يف جمال 

ين أ�ا تنمية عاملستدامة تبدأ يف املستوى احمللي، أي على مستوى التجمعات السكانية سواء كانت مدنا أو قرى، وهذا ي

1 Yvette Lazzeri, Le développement durable Du concept à la mesure,  L'harmattan, Paris, 2008 , p. 23 
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) يتطلب حتقيقها بشكل فاعل توفري شكل مناسب من   From Bellow Developmentمن األسفل (

عداد اإلأشكال الالمركزية اليت متكن اهليئات الرمسية والشعبية واألهلية والسكان بشكل عام من املشاركة يف خطوات 

 متابعة اخلطط.تنفيذ و الو 
أسلوب النظم أو  ، وهذا كونطط التنمية املستدامة: استخدام أسلوب النظم يف إعداد وتنفيذ خبعاملبدأ السا -7

) يعد شرطا أساسيا إلعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية املستدامة، وهو  Systems Approachاملنظومات ( 

أسلوب متكامل يهدف للمحافظة على حياة اجملتمعات من خالل االهتمام جبميع جوانبها االقتصادية واالجتماعية 

أن يقدم أي جانب على حساب اجلوانب األخرى أو يؤثر فيها بشكل سليب، فاملشاكل البيئية ترتبط ودون  ،والبيئية

إحداها باألخرى، فاجتثاث الغابات واألحراش مثال يؤدي إىل سرعة تدفق املياه السطحية، وهذا بدوره يؤدي إىل اجنراف 

التنمية االقتصادية، فالسياسات الزراعية املطبقة يف كثري الرتبة وتعريتها، من جانب أخر فإن مشكالت البيئة مرتبطة بأمناط 
 1من بلدان العامل هي املسؤول املباشر والرئيسي عن تدهور الرتبة واجتثاث الغابات.

  ثانيا: أهداف التنمية المستدامة

باعتبار اإلنسان هو اهلدف األمسى للتنمية املستدامة، فإن مجيع أهداف هذه األخرية تتعلق بكيفية حتسني حياة      

 2اإلنسان وتلبية مجيع احتياجاته، وفيما يلي نستعرض أهم األهداف اليت تسعى التنمية املستدامة لتحقيقها: 
 التنموية السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات طريق عن مةاملستدا التنمية حتاول: للسكان أفضل حياة نوعية حتقيق -1

 ال للنمو، النوعية اجلوانب على الرتكيز خالل من ونفسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  اجملتمع يف السكان حياة نوعية حتسني

  .ومقبولة عادلة وبصورة الكمية

 النظم مع وتتعامل والبيئة السكان نشاطات بني العالقة علىاحلفاظ  املستدامة التنميةحتاول : الطبيعية البيئة احرتام -2

 والبيئة الطبيعية البيئة بني احلساسة العالقة تستوعب تنمية ببساطة إ�ا اإلنسانية، احلياة أساس أ�ا على وحمتواها الطبيعية

  .وانسجام تكامل عالقة تكون كي العالقة هذه تطوير على وتعمل املبنية،
 البيئية، املشكالت جتاه باملسؤولية األفراد إحساس تنمية خالل من ذلك ويتم: البيئية باملشكالت السكان وعي تعزيز -3

 التنمية ومشروعات برامج إعداد يف مشاركتهم طريق عن هلا املناسبة احللول خلق يف الفاعلة املشاركة على همثوح

  .وتقييمها ومتابعتها وتنفيذها املستدامة

 لذلك حمدودة، موارد أ�ا على الطبيعية املوارد مع املستدامة التنمية تتعامل: الطبيعية للموارد الرشيد االستغالل حتقيق -4

 عقالنية. بصورة وتوظيفها استخدامها على وتعمل تدمريها، أو استنزافها دون حتولفهي 

 31عثمان محمد غنیم، ماجدة أحمد أبو الزنط، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 30 - 29، ص ص: المرجع السابق  2

 
60 

 

                                                           



  وانعكاسات السياسة الضريبية على التنمية المستدامةالفصل الثاني: آثار  

  
 التكنولوجيات بأمهية السكان توعية طريق عن ذلك ويتحقق: اجملتمع أهداف خيدم مبا احلديثة التكنولوجيا ربط -5

 دون املنشودة، أهدافه وحتقيق اجملتمع حياة نوعية حتسني يف منها واجلديد املتاح استخدام وكيفية التنمية، لعملية املختلفة

 وجود مبعىن عليها مسيطراً  واآلثار املخاطر هذه تكون أن األقل على أو ة،لبيس بيئية وآثار خماطر ذلك عن ينجم أن
  .هلا مناسبة حلول

 وتسمح اجملتمع إمكانيات تالئم بطريقة ذلك ويتم: اجملتمع وأولويات حاجات يف ومستمر مناسب تغيري إحداث -6

 احللول ووضع ،كافةً  البيئية املشكالت على والسيطرة االقتصادية، التنمية تفعيل ميكن خالله من الذي التوازن بتحقيق

  .هلا املالئمة

 أبعاد التنمية المستدامةالمطلب الثالث: 
جيب أخذها بعني تتفاعل وتتكامل فيما بينها، حيث  اليتاألساسية  األبعاد من جمموعة على املستدامة التنمية تقوم     

 :االعتبار عند إعداد أي خطة تنموية، وستناول فيما يلي هذه األبعاد ومكوناهتا الرئيسية

 أوال: البعد االقتصادي للتنمية المستدامة

 لتلبيةعلى مبدأ التوازن يف استخدام املوارد الطبيعة والبشرية واملالية  املستدامة للتنمية االقتصادي البعديعتمد      

من جمموعة صادي للتنمية املستدامة البعد االقت كونيتو  ،1دون التأثري سلبا على األجيال املستقبلية السكان احتياجات

 2ميكن تلخيصها فيما يلي:  ،واملعال
حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية: حيث يالحظ أن سكان الدول املتقدمة يستغلون قياسا مبستوى  -1

نصيب الفرد من املوارد الطبيعية أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، فمثال استهالك الطاقة النامجة عن النفط 

دان منظمة التعاون والتنمية لمرة، وهو يف ب 33ى منه يف اهلند بـ والغاز والفحم يف الواليات املتحدة األمريكية أعل

يف املتوسط منه يف البلدان النامية جمتمعة. كما أن الدول املتقدمة تتحكم مرات  10) أعلى بـ  OCDE االقتصادية ( 

تجاري العاملي، يف حني يبلغ باملئة من إمجايل النشاط ال 84باملئة من الناتج الصناعي العاملي ومتتلك حوايل  90يف حوايل 

ضعفا ما تستهلكه دول اجلنوب،  ة األرضية، وهي تستهلك اثنيت عشرباملئة من سكان الكر  25وز�ا السكاين حوايل 

 ويبلغ متوسط الدخل الفردي فيها عشرون ضعفا من متوسط دخل الفرد يف دول اجلنوب.
من  متواصلة ختفيضات إجراء يف الغنية للدول بالنسبة املستدامة التنمية تتلخص: الطبيعية املوارد تبديد إيقاف -2

 أسلوب احلياة، يف تغيري وإحداث الكفاءة مستوى حتسني عرب وذلك الطبيعية، واملوارد للطاقة املبدد االستهالك مستويات

1 Solange Tremblay, Développement durable et communications, Presses de l’Université du Québec, 
Canada, 2007,  p.37, disponible sur le site:  www.telescope.enap.ca/Telescope/docs/Index/, Consulté 
le 10/06/2013 

دیة في إشكالیة المفاھیم واألبعاد، ملتقى التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحة، بوعشة مبارك، التنمیة المستدامة: مقاربة اقتصا  2
 59 - 58، ص ص: 2008، سطیف عباس، فرحات جامعة
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 تغري املستدامة أيضا التنمية وتعين النامية، البلدان إىل البيئية الضغوط تصدير عدم من التأكد من العملية هذه يف والبد

 املهددة للمنتجات احليوانية املتقدمة الدول كاستهالك األخرى، البلدان يف البيولوجي التنوع هتدد اليت االستهالك أمناط

  باالنقراض.
 التنمية قيادة يف خاصة ،كبرية  مسؤولية الصناعية البلدان على تقع: معاجلته وعن التلوث عن املتقدمة البلدان مسؤولية -3

 التلوث مشكالت يف إسهامها إىل يؤدي احملروقات مثل الطبيعية املوارد من واملتزايد الكبري استهالكها ألن املستدامة،

 والتقنية املالية املوارد لديها الغنية البلدان أن هذا إىل ضافيُ . النامية الدول تسببه ما مع متناسبة غري بدرجة العاملي

 بتحويل القيام ويف أقل، بكثافة املوارد وتستخدم أنظف تكنولوجيات استخدام يف بالصدارة تضطلع بأن الكفيلة والبشرية

 البلدان يف املستدامة لتنميةا لتعزيز واملالية التقنية املوارد توفري أيضا تعين والصدارة الطبيعية، النظم محاية حنو اقتصادياهتا

  .األرضية الكرة مستقبل يف استثمار ذلك أن باعتبار األخرى
تعين التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية تكريس استخدام املوارد الطبيعية  التنمية املستدامة لدى البلدان الفقرية: -4

وهو  ،يف التخفيف من عبء الفقر احامس األغراض التحسني املستمر يف مستويات املعيشة، ويعترب التحسني السريع، أمر 

، هور البيئة والنمو السريع للسكانبالنسبة للتنمية املستدامة، ألن هناك روابط وثيقة بني الفقر وتدما يعترب نتيجة مهمة 

ت الفقرية ئاحيث أن الف، األرضية الكرةال تلىب احتياجاهتم األساسية يصعب أن نتصور بأ�م سيهتمون مبستقبل  فالذين

للبيئة، وليس هناك ما يدعوهم إىل تقدير مدى صالحية تصرفاهتم  اقل تقدير أموارد و تعلمة أكثر استنزافا للاملوغري 

 .لالستدامة، كما أ�م مييلون إىل زيادة عدد األطفال يف حماولة لزيادة القوة العاملة لألسرة ولتوفري األمن لشيخوختهم

 مسؤولية أصبحت املعيشة مستويات وحتسني الفقر عبء من للتخفيف الناجعة الوسيلة إن :املوارد توزيع يف املساواة  -5
 اجملتمع داخل األفراد مجيع بني فيما واخلدمات واملنتجات املوارد على احلصول فرص جعل يف وتتمثل العامل، بلدان مجيع

 الطبيعية واملوارد األراضي وعلى االجتماعية واخلدمات التعليم على احلصول يف املتساوية غري فالفرص .املساواة إىل أقرب

 على تساعد املساواة فهذه ،التنمية أمام حاجزا تشكل السياسية، احلقوق من ذلك وغري االختيار حرية وعلى األخرى

 .املعيشة مستويات لتحسني الضروريني االقتصادي والنمو التنمية تنشيط

 على احلصول فرص ويف لو الدخ يف املتنامي التفاوت من احلد تعين املستدامة املداخيل: فالتنمية يف التفاوت من احلد -6

  العاطلني، الزراعيني للمهندسني أو أرضا ميلكون ال الذين للفقراء املنتجة الواسعة األراضي ةحياز  وإتاحة الصحية الرعاية

 احلصول فرص حتسني سياسة أن إىل اإلشارة وجتب مكان، كل يف للمرأة بالنسبة الصحية والرعاية التعليم فرص وحتسني
 يف والنمو السريعة التنمية حتفيز يف حامسا دورا لعبت االجتماعية، اخلدمات من ذلك وغري والتعليم األراضي على

 .وتايوان اجلنوبية وكوريا ماليزيا مثل اآلسيوية النمور اقتصاديات
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 ثانيا: البعد االجتماعي للتنمية المستدامة

اجلماعات وتدمري مقوماهتا الثقافية والروحية، إن  يف عدم هتميش املستدامة يتمثل البعد االجتماعي للتنمية     

االسرتاتيجيات اليت تعترب منسجمة مع التنمية املستدامة تتوقف على القيم احلاضرة، إذ ال ميكن التنبؤ بقيم األجيال 

ن أشكال اهليمنة املستقبلية، غري أن هذا ال يعطي مربرا لتدمري اهلوية الثقافية السائدة، فذلك جيعل األفراد عرضة للعديد م

فالعملية التنموية املستدامة وسيلتها األساسية وهدفها احملوري هو استمرارية احلياة ، 1والسياسيةاالقتصادية واالجتماعية 

االنسانية مبكوناهتا االجتماعية والثقافية اليت يف إطارها تتجسد ميادين العدالة وتكافؤ الفرص واإلنصاف واحلد من 
به من فقر وحرمان ومرض وجهل وأمية وفساد، ومتييز عنصري وجنسي داخل الدولة الواحدة و على  التفاوت وما يرتبط

املستوى العاملي، ليتمكن اإلنسان من حتصيل االحتياجات اليت تضمن له مستوى الكفاية وحد الكرامة اإلنسانية ومحاية 

من االعتبارات جيب أخذها بعني االعتبار نذكر العديد لذا فإن هناك ،  2اخلصوصيات االجتماعية والثقافية وتطورها

 منها:

 أمهية بالغة، يكتسي أمر وهو السكان منو تثبيت سبيل يف كبري تقدم حتقيق على مبعىن العمل: الدميغرايف النمو تثبيت -1

 النمو أنكما  ،اخلدمات توفري على احلكومات قدرة وعلى الطبيعية املوارد على حادة ضغوطا حيدث السريع النمو ألن

 .ساكن إلعالة كل املتاحة الطبيعية املوارد قاعدة من ويقلص احمللية، التنمية من حيد ما منطقة أو بلد يف للسكان السريع
 أكرب للمناطق توسع حنو احلالية الراهن، فاالجتاهات الوقت يف بالغة أمهية السكان توزيع يكتسي: السكان توزيع أمهية -2

 كثري يف امللوثة وتتسبب واملواد النفايات برتكيز تقوم فاملدن ضخمة، بيئية عواقب هلا الكبرية املدن تطور والسيما احلضرية

 بالتنمية النهوض املستدامة تعين التنمية فإن هنا ومن هبا، احمليطة البيئية للنظم واملدمرة السكان على اخلطرية األوضاع من

 السياسات كل اعتماد من خالل خاصة تدابري اختاذ وتعين املدن، إىل اهلجرة حركة إبطاء على للمساعدة الريفية

 .حدودها أقصى إىل للتمدن البيئية اآلثار بتقليص الكفيلة توالتكنولوجيا

التعليم  بتحسني وذلك كامال، استخداما البشرية املوارد استخدام يف بعدها االجتماعي على املستدامة التنمية تعتمد -3
 النائية، وهلذا املناطق أو مطلق فقر يف يعيشون الذين إىل األساسية اخلدمات تصل وأن اجلوع وحماربة الصحية واخلدمات

 تعلم مثل البشرية األساسية باالحتياجات أوال الوفاء لضمان ختصيصها إعادة و املوارد توجيه إعادة تعين املستدامة فالتنمية

 .البشري املال رأس واالستثمار يف الثقايف، التنوع ومحاية للشرب، الصاحلة واملياه الصحية الرعاية وتوفري والكتابة القراءة

تقوم  النامية البلدان من كثريال ففي املستدامة، التنمية مساعي دفع يف خاصة أمهية املرأة لدورإن : املرأة دور أمهية -4

 املرأة أن إشراك كما املنزل، يف البيئية للموارد األول املدبر هي أخرى وبعبارة املاء، ونقل والرعي املعيشية بالزراعات النساء

لوم التسییر، صالح عمر فالحي، التنمیة المستدامة بین تراكم رأس المال في الشمال و اتساع الفقر في الجنوب، مجلة العلوم االقتصادیة وع  1
 10، ص: 2004سطیف، فرحات عباس، ، جامعة 3العدد

تخدامیة صالح صالحي، التنمیة الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للثروة البترولیة في الجزائر، ملتقى التنمیة المستدامة والكفاءة االس  2
 871، ص: 2008، سطیف عباس، فرحات جامعةللموارد المتاحة، 
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 يف غري مباشر شكلب يتمثل يف املسامهة والثاين الشاملة التنمية يفشاركة امل هو األول أثرين، له عام بشكل األنشطة يف

 .العامل بلدان من كثريٍ  مستوى على السكانية السياسات أهداف من هدف وهو ،املواليد عدد ختفيض

 األطراف الذين مشاركة السياسي املستوى تستوجب على املستدامة إن التنمية: احلكم إدارة يف الدميقراطي األسلوب -5
 واجملالس اليت متثلهم، والسلطات اهليئات اختيار يف والدميقراطية القرارات، هلذه التخطيط يف السياسية القرارات متسهم

 النمط فإن اعتماد لذلك اإلخفاق، يصيبها ما كثريا األفراد تشرك ال اليت التنمية جهود أن وهو ،وجيه لسبب وذلك

 باحلكم يعرف ما وهو ،املستقبل يف املستدامة البشرية للتنمية األساسية القاعدة يعد التنمية عملية إدارة يف التشاركي

 .الراشد

 ثالثا: البعد البيئي للتنمية المستدامة 

يف ظل االنتشار الواسع ملختلف األنشطة يف بعض القطاعات كالبرتول والغاز واستخراج املعادن وامتداد العمران      

والقضاء على  صناعات، تربز اآلثار املدمرة للبيئة نظرا ملا تسببه هذه األنشطة من تلوث للجو واملياه والرتبةالوانشاء 

، ومن هنا تظهر أمهية البعد البيئي من خالل أهدافه اليت أصبحت مألوفة 1الغابات وارتفاع درجة حراة األرض والتصحر 

 ،2واحمليطات الغاباتو  البيولوجي التنوع ومحاية ،احلد من التغريات املناخيةو  النفايات، على والقضاء التلوث،كمحاربة 

 3بالبعد البيئي للتنمية املستدامة فيما يلي: املتعلقةوميكن امجال القضايا 
رج سنويا من دائرة االنتاج ختإىل التقليص من انتاجها، و  تؤدياألراضي: بالنسبة لألبعاد البيئية نالحظ أن تعرية الرتبة  -1

مساحات كبرية من األراضي الزراعية، وهذه قضية معقدة وهامة جدا يف عالقتها بالتنمية املستدامة، وبالتايل فإن طرق 

مدى التزام الدول بالتنمية املستدامة وتطبيقها ملبادئها، وتنص  يشكل رئيسب األراضي هي اليت حتدد ووسائل استخدام

م منهج متكامل إلدارة األنظمة البيئية واألراضي واألخذ بعني االعتبار قدرة على ضرورة استخدا 21األجندة وثيقة 

التلوث والتصحر وغريها من أشكال وكذا محاية األراضي من  ،تزويد عملية التنمية باملوارد وعدم استنزافهااألراضي على 

 التأثري على املوارد.
محاية املناخ من االحتباس احلراري: إن االستخدام الكثيف للمحروقات أصبح مصدرا رئيسيا ملوثا للهواء يف املناطق  -2

من أنشطة البشر تتجاوز  العمرانية، واالحتباس احلراري الذي يهدد بتغري املناخ واملستويات احلالية النبعاث الغازات احلرارية

مبشاكل الغالف اجلوي هبدف محاية املناخ ومقاومة ظاهرة  21قدرة األرض على امتصاصها، ولقد اهتمت وثيقة األجندة 

 االحتباس احلراري.

 11عمر فالحي، مرجع سبق ذكره، ص: صالح   1
2 Solange Tremblay, Op -  Cit, p. 38 

 63 - 62بوعشة مبارك، مرجع سبق ذكره، ص ص:   3
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باملئة من مساحة الكرة األرضية، وهذا ما جيعل  70البحار واحمليطات واملناطق الساحلية: تشغل البحار ما نسبته  -3

د األنظمة البيئية للمحيطات، إضافة إىل أ�ا األقل استكشافا من قرة هذه املناطق من املهام الصعبة، وذلك راجع لتعإدا

البحري يتعرض عادة للعديد من املشاكل منها التلوث الصادر عن السواحل وتراجع قبل العلماء. كما أن النظام البيئي 
 االنتاجية البحرية ملصايد األمساك.

، وهي العنصر األكثر أمهية للتنمية، وتعين صيانة املياه وضع حد ياملياه: تعترب املياه العذبة عصب احلياة الرئيس صيانة -4

دة وحتسني كفاءة شبكات املياه، يف ظل التزايد السكاين وتتعدد متطلبات التنمية، إضافة إىل كو�ا يف لالستخدامات املبدّ 

 لالستنزاف والتلوث. اغري متجدد ومعرضا الغالب مورد

األخذ بالتكنولوجيا احملسنة والنصوص القانونية الزاجرة: تعترب التكنولوجيا املستخدمة يف البدان النامية أكثر تسببا يف  -5

نة، وكذا التلوث من تلك املستخدمة يف الدول املتقدمة، والتنمية املستدامة تؤكد على التوجه حنو التكنولوجيات احملسّ 
لسد الفجوة التكنولوجية بني البلدان املتقدمة واملتخلفة جيب  انونية اخلاصة بفرض العقوبات يف هذا اجملال. وقالنصوص ال

 استحداث أو تطوير تكنولوجيات أنظف مبا يتناسب وظروف الدول النامية.عن طريق ، إقامة عالقات تعاون تكنولوجية

التنمية املستدامة إىل خفض املعدل العاملي لزيادة انبعاث الغازات دف ويف هذا اجملال هتاحلد من انبعاث الغازات:  -6

، ويستوجب على الدول اجياد مصادر أخرى للطاقة النظيفةاحلرارية، وكذلك احلد بصورة كبرية من استخدام احملروقات و 

تكنولوجيات جديدة القيام خبطوات جريئة للحد من انبعاث ثاين أوكسيد الكاربون واكتشاف يف هذا اجملال الصناعية 

 الستخدام الطاقة بكفاءة أكيدة.

 وفيما يلي جدول يوضح كيفية تكامل بعض أبعاد التنمية املستدامة: 
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 ): جدول يوضح كيفية تكامل بعض أبعاد التنمية المستدامة 1 – 2 الجدول رقم ( 

 البيئية االستدامة االستدامة االجتماعية االستدامة االقتصادية القضية

 المياه
كفاية املياه و كفاءة استخدامها يف 

 األنشطة الصناعية و الزراعية

حق احلصول على املياه الصاحلة 

 للشرب للسكان الفقراء

 صيانتها ضمان محاية اجملمعات املائية و

 الغذاء
حتقيق األمن الغذائي عن طريق رفع 

 اإلنتاجية الزراعية

ضمان االستخدام املستدام للحفاظ على  حتسني اإلنتاجية قصد ضمان الغذاء

 األراضي والغابات  واملياه

 الصحة
زيادة اإلنتاجية من خالل حتسني الرعاية 

 الصحية

محاية صحة البشر بفرض معايري بيئية 

 يف املدينة

األنظمة  وضمان محاية املوارد البيولوجية 

 البيئية الداعمة للحياة

 الطاقة
واالستعمال ضمان اإلمداد الكايف 

 الكفء للطاقة

التوجه حنو استخدام و خفض اآلثار البيئية  ضمان وصول الطاقة لألغلبية الفقرية

 الطاقة النظيفة

 التعليم
يف القطاعات  التدريب وتطوير املهارات

 االقتصادية

ضمان التعليم للجميع من أجل حياة 

 منتجة

إدخال البيئة يف الربامج التعليمية  ونشر 

 البيئيالوعي 

 الدخل
زيادة الكفاءة االقتصادية و النمو وفرص 

 العمل

دعم املشاريع الصغرية و خلق 

 وظائف لألغلبية الفقرية

 ضمان االستعمال املستدام للموارد الطبيعية

 ،2003 األردن، األهلية، دار المستدامة، التنمية على العولمة مخاطر: للبيع ليس العالم وردم، علي محمد باترالمصدر: 

 194: ص

نالحظ من اجلدول كيفية تكامل خمتلف أبعاد التنمية املستدامة يف التعامل مع خمتلف القضايا اليت ختص حياة      

 .بعد أخراإلنسان وعدم امهال أو االهتمام ببعد على حساب 

 المطلب الرابع: مؤشرات قياس التنمية المستدامة 
على جمموعة من املؤشرات  النتائج هذه حتكيم عليناإن معرفة مدى حتقيق أهداف التنمية املستدامة تستوجب      

 السياسات حول والوطنية الدولية القرارات من العديد اختاذومن مث  ،عىن مبختلف أبعاد التنمية املستدامةاليت تُ 

 ميتقي وهي املستدامة، التنمية حتقيق يف الدول جناح مدى املؤشرات هذا وتعكس والبيئية، واالجتماعية االقتصادية
 صورة إعطاء يف وتساهم أخرى، دول مع ومقارنتها حساهبا ميكن رقمية معايري خالل من الدول وضعل رئيسة بصورة

 املستدامة التنمية مؤشراتتناول  وقبل، املستدامة التنمية سياسات تطبيق يف الرتاجع أو التقدم مدى عن واضحة

 التعرف على مصطلح املؤشر وشروط إعداده. وجب
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 : أوال: مفهوم المؤشر وشروط إعداده

، كما يعرف بأنه " متغري كمي 1"  أو حالة معينة اأداة تصف بصورة كمية موجزة وضع املؤشر على أنه "يعرف      

. وهناك العديد من الشروط 2يتحدد بقيمة مطلقة أو معدل أو نسبة، ويستخدم للتعبري عن ظاهرة أو قضية ما "

 3، وتكون فاعلة يف قياس التنمية املستدامة: واحلياد املوضوعيةؤشرات حىت تتسم باليت جيب توفرها يف املواملعايري 

 ؛أن تكون قابلة للقياس •

 ؛أن تكون واضحة ودقيقة وميكن فهمها وتقبلها •

 ؛والبيئية أن تعكس شيئا أساسيا عن جوانب اجملتمع االقتصادية واالجتماعية •

 ؛أن ميكن التنبؤ هبا وتوقعها •

 ؛أن تقوم على بيانات متاحة وميكن مجعها •

 ؛أن تكون حساسة للزمن وعرب املكان •

 أن تساعد على املقارنة مع مناطق أخرى. •
عدة  تشمل وهي، 21األجندة  توصيات تضمنتها اليت الرئيسية القضايا حول املستدامة التنمية مؤشرات وتتمحور     

 مؤشرات.

 ثانيا: المؤشرات االجتماعية لقياس التنمية المستدامة

 4املستدامة على العناصر التالية: مل املؤشرات االجتماعية لقياس التنميةتتش
 توزيع عند ومشوهلا العدالة تطبيق ملستويات انعكاس وهي العامة، املشرتكة احلياة نوعية متثل وهي: االجتماعية ةاملساوا -1

 احلالية لألجيال يف الفرص العدالة حتقيق ويف والعمل، والتعليم الصحة من فرد لكل فرص على احلصول ويف املوارد

 ومقدار الفقر، خط حتت السكان نسبة ومها ،االجتماعية املساواة لقياس نيرئيسي مؤشرين اختيار مت وقد، ةيواملستقبل

 السكان. من األفقر واخلُمس األغىن اخلُمس بني التفاوت

 الصحية اخلدمات تطور نأ حيث املستدامة، التنمية وحتقيق العامة الصحة بني وثيق ارتباط هنالك: العامة الصحة -2

 الصحية بالرعاية اخلاصة هدافاأل جندةاأل وضعت وقد. املستدامة التنمية خطط فشل وأ جناح يف ثريتأ له والبيئية

 اأمّ  .الصحة غراضأل املهمة موراأل من للشرب الصاحلة املياه توفري عتربي كما التغذية، وحتسني مراضاأل على والقضاء

 251عثمان محمد غنیم، ماجدة أحمد أبو الزنط، مرجع سبق ذكره، ص:   1
وارد حرفوش سھام وأخرون، االطار التنظیري للتنمیة الشاملة المستدامة ومؤشرات قیاسھا، ملتقى التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للم  2

 108، ص: 2008، سطیف عباس، فرحات جامعةالمتاحة، 
 167دوغالس موسشیت، مرجع سبق ذكره، ص:   3
 26/02/2008 بتاریخ www.alnoor.se االلكتروني الموقع على احمت المستدامة، التنمیة شفیع، حسن فالح 4 
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 الصحية والرعاية واألطفال، األمهات وفيات معدالت الوالدة، عند املتوقع العمر: فهي للصحة الرئيسة املؤشرات أهم

 . األولية

 واالقتصادي االجتماعي التقدمب التعليم مستويات الرتباط املستدامة للتنمية ساسيةاأل املطالب من وهو: التعليم -3
 التعليمية باملراحل االلتحاق ومعدل والكتابة، القراءة معرفة معدل: فهي التعليم مؤشرات أهم اأمّ  .جمتمع يأ يف املتحقق

 .املختلفة

 خطط ووضع للمدن، واحلضري العمراين التخطيط ضمن للمواطنني ئقالال السكن توفر ضرورةيف  ويتمثل: السكن -4

 .املبنية املربعة متاراأل من الفرد حبصة السكن مؤشر ويقاس له، املتزايدة احلاجات الستيعاب

 حصول نأل املستدامة، التنمية ومعدالت السكاين النمو مؤشرات بني التوازن من حالة بإجياد وذلك: السكاين النمو -5

 مشاكل يولد خلل عنه ينتج االقتصادي، النمو يف احلاصلة املعدالت من ربأك السكاين النمو معدالت يف ارتفاع
 املستخدم املؤشر ويتمثل .عكسية بصورة تعمل بينهما قوية عالقة لوجود حلها، يصعب عديدة واجتماعية اقتصادية

 . السكان لنمو املئوية يف النسبة للقياس

 حقوق على التعدي وحاالت نواعهاأ مبختلف اجلرمية من ومحايتهم للناس االجتماعي مناأل حتقيقيف  ويتمثل: مناأل -6

، العاملية اجملتمعات يف مهيةاأل ذات موراأل من صبحتهبذا املوضوع وأ املرتبطة واملواضيع املفاهيم توسعت وقد ،االنسان

 األمن قياس ، ويتماملدين اجملتمع مؤسسات وشيوع والثقايف السياسي جانبها يف العوملة تطبيقات انتشار بعد خصوصا

  اجملتمع. يف اجلرائم مرتكيب نسبة خالل من عادة االجتماعي

 لتنمية المستدامة لقياس ا: المؤشرات االقتصادية لثاثا

هي عبارة عن معطيات وإحصائيات كمية تصف احلالة االقتصادية لدولة ما يف فرتة زمنية معينة، وتتلخص هذه     

 1املؤشرات يف مؤشرين اثنني مها:

البنية االقتصادية: يتم من خالهلا قياس معدل النمو االقتصادي، وكيفية توزيع الثروات بني أفراد اجملتمع، وتأثري  -1
السياسات االقتصادية على استثمار املوارد الطبيعية، ولعل أهم املؤشرات الفرعية املستخدمة يف حتديد البنية االقتصادية 

 لدولة ما هي: 

ن قياسه من خالل معدل النمو و نصيب الفرد من الدخل ونسبة األداء االقتصادي: وميك •
 ؛االستثمار من الدخل الوطين

 ؛ع واخلدماتلالتجارة: ويقاس بامليزان التجاري للس •

 113 - 112حرفوش سھام وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
 

68 
 

                                                           



  وانعكاسات السياسة الضريبية على التنمية المستدامةالفصل الثاني: آثار  

  
وتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج الوطين االمجايل، وكذلك نسبة املساعدات احلالة املالية:  •

 أو احلصول عليها مقارنة بالناتج الوطين اإلمجايل. التنموية اخلارجية اليت يتم تقدميها

التنمية املستدامة، إذ أن العامل يتميز بسيادة النزعات  يفعد من أهم العوامل املؤثرة تأمناط االنتاج واالستهالك:  -2

ون يف البيئة أن القدرة املختص االستهالكية يف دول الشمال وأمناط االنتاج غري املستدام اليت تستنزف املوارد الطبيعية، ويرى

هذه األمناط االنتاجية واالستهالكية، فال بد من تغيري هذه األمناط هبدف الطبيعية ملوارد الكرة األرضية ال ميكن أن تدعم 
، وضمان بقائها لألجيال الالحقة. وتتمثل ان العامل احلاليني بشكل متساويا متاحة لكل سكاحملافظة على املوارد وجعله

 أهم مؤشرات أمناط االنتاج واالستهالك يف: 

استهالك املادة: وتقاس مبدى كثافة استخدام املادة يف االنتاج، واملقصود باملادة هنا، كل املواد اخلام  •
 ؛الطبيعية

لطاقة املتجددة من استخدام الطاقة: يتم قياسها باالستهالك السنوي للطاقة لكل فرد، ونسبة ا •

 ؛االستهالك السنوي، وكثافة استخدام الطاقة

نتاج النفايات اخلطرة، وكذا إنتاج النفايات الصناعية واملنزلية، و إنتاج وإدارة النفايات: وتقاس بكمية إ •

 ؛عادة تدوير النفاياتإالنفايات املشعة، و 

 فرد مقارنة بنوع وسيلة النقل.النقل واملواصالت: تقاس باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل  •

 رابعا: المؤشرات البيئية لقياس التنمية المستدامة

 1وتتمثل أهم املؤشرات البيئية فيما يلي:  

 وعلى االنسان حةتأثري ذلك على صو  اهلواء، ونوعية وزوناأل وثقب املناخي التغري ذلك ويشمل: اجلوي الغالف -1

 تلوث يزداد يوم كل ففي خميفا، تدهورا خريةاأل ةربعاأل العقود خالل البيئة شهدتفقد  ،البيئي النظام وتوازن استقرار

 لزيادة نتيجةذلك و  ،) احلراري االحتباس غازات ( باسم تعرف اليت الضار والدخان السامة الغازات النبعاث نتيجة اهلواء

 اليت واملخلفات النفايات حجم مث زيادةومن  املدن، ىلإ ريافاأل من اهلجرة حجم توسع بسبب املدن يف االزدحام حجم
 فمدينة والنفايات، للفضالت ساسياأل املصدر متثل الصناعية الدول نأ الحظويُ  خميف، بشكل خطارهاأ تتضاعف

وتتمثل أهم املؤشرات املتعلقة ، نامية دولة)  25(  نفايات حجم يعادل ما نفاياهتا حجم يبلغ املثال سبيل على نيويورك

 بالغالف اجلوي يف: 

 ؛: يتم قياسه من خالل حتديد كمية انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكاربوناملناخي التغري •

 ؛: يتم قياسه من خالل كمية استهالك املوارد املستنزفة لطبقة األوزونوزوناأل طبقةترقق  •

 26/02/2008بتاریخ ،  www.alnoor.seمتاح على الموقع االلكتروني ، المستدامة التنمیةفالح حسن شفیع،  1 
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 .امللوثات يف اهلواء احمليط باملناطق احلضريةاهلواء: يتم قياسها من خالل تركيز  نوعية •

 وعدم والتصحر التلوث من راضياأل محاية بغرض البيئية نظمةاأل إلدارة متكامل منهاج وجود عدم يالحظ :راضياأل -2

 كما،   االستعمال سوء نتيجة يوميا امربع ميال)  70(  مبعدل تنحسر الزراعية لألرض، فاألراضي الطبيعية املوارد استنزاف

 رئة الغابات ومتثل االقتصادي، امردوده من واالستفادةاخلشب  مادة استغالل بسبب املستمر للتدمري الغابات تتعرض

)  17( حدودللغابات إىل  السنوي التدمري معدل ويصل البيئي، التوازن حفظ يف املهم لدورها رض،األ لكوكب احلياة
 : نذكر املستخدمة القياسية املؤشرات. ومن أهم هكتار مليون

الزراعة: يتم قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة الكلية، واستخدام املبيدات  •

 ؛واملخصبات الزراعية

 ؛التصحر: يتم قياسه عن طريق حساب نسبة األرض املتأثرة بالتصحر ومقارنتها باملساحة الكلية •

 ؛لألرض، وكذا معدل قطع الغاباتالغابات: يتم قياسها مقارنة باملساحة الكلية  •

 احلضرنة: يتم قياسها مبساحة األراضي املستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتة. •
 التلوث من السواحل محاية كتسبوت املتعدد، التلوث من محايتها بغرض وذلك :الساحلية واملناطق واحمليطات البحار -3

 املؤشرات هموأ. السياحي النشاطب ضراراإلعدم و  السمكية، للمصائد نتاجيةاإل القدرة على للحفاظ خاصة مهيةأ

 : هي هلا القياسية

 ؛مصايد األمساك: وزن الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية •

املناطق الساحلية: وتقاس برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون يف  •
 املناطق الساحلية.

 جلميع ولوياتاأل هم، وهو ما يشكل أواالستنزاف التلوث من املائية املوارد محاية بغرض وذلك:  العذبة املياه -4

 مبؤشرين مها:  ة، ويتم قياسها عادالعاملية اجملتمعات

 ؛املذاب عضويا ونسبة البكترييا املعوية يف املياه األوكسجنينوعية املياه: تقاس برتكيز  •

حساب نسبة كمية املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضخها واستنزافها كمية املياه: تقاس من خالل  •
 سنويا مقارنة باملياه الكلية.

  والسيء املفرط االستخدام من الطبيعة يف املوجودة واحليوانات النباتات حياة على احلفاظعن طريق : احليوي التنوع -5

 ويتم قياس التنوع احليوي من خالل مؤشرين رئيسني مها:  خرى،األ واالستخدامات التصنيع ضاغر أل

األنظمة البيئية: يتم قياسها حبساب نسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية، و مساحة  •
 ؛األنظمة البيئية احلساسة
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 األنواع: يتم قياسها حبساب نسب الكائنات احلية املهددة باالنقراض. •
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 السياسة الضريبية والبعد االقتصادي للتنمية المستدامةالمبحث الثاني: 
احلاجيات اجملتمعية، فإ�ا خمتلف العامة للدولة، ومن مث تلبية  خزينةكما تعترب السياسة الضريبية املمول الرئيسي لل     

، وذلك ملا هلا من آثار جلية التضخمالختالالت االقتصادية مثل تساهم يف حتقيق النمو االقتصادي ومعاجلة خمتلف ا

على خمتلف املتغريات االقتصادية الكلية كاالستهالك واالدخار واالنتاج واالستثمار، فهي تساهم بشكل واضح يف حتقيق 
 البعد االقتصادي للتنمية املستدامة مبختلف عناصره.

 امةااليرادات الع مويلتالمطلب األول: 
أي أن حتصل على املوارد املالية الالزمة لتغطية  ،بوظيفتها ال بد أن حتصل على متويل إلنفاقها العاملكي تقوم الدولة      

 1يرادات العامة للدولة. نفقاهتا العامة، وهذه املوارد تتمثل يف اإل

يق هذا اهلدف ولقد اقتصر هدف الضريبة يف الفكر التقليدي على توفري األموال الضرورية لتغطية النفقات العامة، ولتحق

 2املايل نادى الفكر الكالسيكي بضرورة حتقق شرطني أساسني يف فرض الضريبة مها: 

حياد الضريبة: يعترب حياد الضريبة امتدادا للفكر الكالسيكي الذي ال يؤمن بفكرة تدخل الدولة يف احلياة  -1

وحتويل جزء من موارد اجملتمع عن االقتصادية، وأن أي تدخل للدولة سوف يؤدي إىل اختالل التوازن الطبيعي 
حداث أي أثر لفرض الضريبة على اص، ونقصد باحلياد الضرييب عدم إاملثلى اليت ال حيققها إال القطاع اخل استخداماهتا

وجد نظريا  النشاط االقتصادي وعلى القرارات االقتصادية اليت يتخذها األفراد والقطاع اخلاص، لكن احلياد الضرييب وإنْ 

لكل ضريبة آثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية سواء هدفت أو مل أن إال أنه ال ميكن حتقيقه يف الواقع، حيث 

رها املختلفة على توزيع الدخول والثروات وعلى سلوك املستهلكني واملنتجني وعلى أطوار اهتدف الدولة إليها، فللضريبة أث

فرضت اليت افة املتغريات االقتصادية، وحىت يف عهد مذهب حياد الضريبة جند أن الضرائب التقلبات االقتصادية وعلى ك

قد استخدمت لتحقيق أهداف غري مالية، ففرضت الضرائب اجلمركية حلماية املنتجات الوطنية من املنافسة األجنبية، 
يف معدالت الضريبة لتقليل التفاوت موال يف إعادة توزيع الدخول، وأدخل التصاعد واستخدمت الضرائب على رؤوس األ

، لذا فإن الضريبة كانت دائما غري حمايدة حىت عند أولئك ماالجتماعي، وأعفي بعض األفراد وبعض النشاطات لتشجيعه

 الذين نادوا بعدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية.

ات االنفاق العام، ولتحقيق ذلك جيب توفر وفرة احلصيلة: وتعين أن تكون حصيلة الضريبة غزيرة حبيث تغطي احتياج -2

عدة شورط تتمثل يف: االنتاجية والثبات واملرونة، فالضريبة املنتجة هي اليت جتلب أكرب حصيلة ممكنة، وذلك بتقليص 

، كالضرائب على السلع الواسعة االستهالك، وتفضيل هانفقات اجلباية واستخدام األوعية الضريبية اليت تتميز باتساع

ا الضريبة الثابتة فهي تلك اليت ال تتأثر حصيلتها بالتغريات اليت حتدث على ائب املتعددة على الضريبة الوحيدة، أمّ الضر 

 77عادل فلیح العلي، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 40 - 39: ص ، ص2003مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، دار ھومھ، الجزائر، ناصر   2
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ا الضريبة املرنة فهي تلك اليت ال يؤدي زيادة معدهلا إىل مستوى النشاط االقتصادي، لذا استخدمت الضريبة العقارية، أمّ 

 زيادة معدهلا مثل الضرائب على االستهالك.فتزيد حصيلتها نتيجة لانكماش وعائها 

كربى مع زيادة حاجات   احلديث ال ينكر هدف الضريبة املايل الذي أصبح يكتسي أمهيةً املايل شار إىل أن الفكر يُ      
االقتصادية منها املتغريات الدولة واتساع نشاطها، إال أنه يرفض فكرة حياد الضريبة ملا هلا من أثر على خمتلف 

 واالجتماعية، لذا أضاف الفكر احلديث أهداف اقتصادية واجتماعية للضريبة.

وهلذا ميكن أن يتعارض اهلدف املايل للضريبة مع أهدافها االقتصادية أو االجتماعية، ويف هذه احلالة جيب أن حيظى      

هدف املايل حىت تتمكن الدولة من تكون األولوية للأنه ال جيب أن املفكرين يرون بعض ، لكن باألولوية، كمبدأ وأساس

ات، فإن الدولة تستطيع جتسيد سياستها االقتصادية واالجتماعية، وهنا جيب اإلشارة إىل أنه بالرغم من أمهية هذه السياس

ا ذمن دون الرجوع إىل الضرائب. لكن الدولة ال ميكن أن جتد بديال عن الضرائب كمصدر أساسي إليراداهتا، وهلحتقيقها 
ة االختالف والتعارض بني األهداف املختلفة للضريبة جيب أن تكون األولوية للهدف املايل على حساب يف حال

 1األهداف األخرى.

 العمومية، االيرادات لتوفري األدواتمن أهم تبقى وأخريا ميكننا القول أنه رغم التطور احلاصل يف دور الضريبة إال أ�ا      

 فضال قدي، صدارإ و قروض من التمويل من األخرى باألشكال املرتبطة واملشكالت جهة، من حصيلتها وفرة نتيجة

 .عن طريق الضريبة للتمويل التضخمي غري للطابع

 االقتصاديتحقيق النمو المطلب الثاني: 
 املدى يفنتاجية التعريف األكثر شيوعا هو زيادة القدرة اإل ولكنه، قياس وسبل االقتصادي للنمو خمتلفة مفاهيمهناك     

 . اإلمجايل احمللي الناتج يف احلقيقي النمو بواسطة عادة اليت تقاس الطويل،

 أوال: النموذج الكينزي

تتخذ احلكومات عدة إجراءات لذا يعترب النمو االقتصادي من األهداف اهلامة اليت تسعى الدول إىل حتقيقها،     

ختفيض الضرائب وحسب التحليل الكينزي فإن  املكلفني بالضريبة،ختفيف العبء الضرييب املفروض على مثل ، هإلنعاش

 2وفق العالقة التالية:  ) ∆  Y(الدخل بنسبة  زيادة يف ) حيدث ∆T بنسبة (
 

 

 
 

 35محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 41ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص:   2
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  ∆𝑌 = −  
𝑐

1 − c
  ∆ 𝑇                  

 حيث أن: 
T  ∆؛: تغري الضرائب 

Y  ∆؛: تغري الدخل 

c  امليل احلدي لالستهالك : 

𝐶يؤدي إىل مضاعفة الدخل مبقدار ( ) ∆  Tالقانون السابق أن التخفيض يف الضرائب مبقدار  (ويوضح      
1−C

   ،(

ويعرب عن هذه القيمة باملضاعف الضرييب، وقيمته تتوقف على امليل احلدي لالستهالك، حبيث كلما كان امليل احلدي 

من خالل أثر ختفيض الضريبة على الدخل  يحميكن توضكما  .ا، كلما كانت قيمة املضاعف كبريةلالستهالك كبري 
 الشكل التايل: 

 ): منحنى أثر التغير في معدل ضريبة الدخل على الناتج 3 - 2الشكل رقم ( 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 ،2005المصدر: تومي صالح، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 213ص: 

أدى إىل انتقال )  ∆  T(  مبقدارنالحظ من خالل الشكل أعاله أن التخفيض يف معدل الضرائب على الدخل      

 ).  2) إىل ( ل 1( ل)، ومن مث زيادة الدخل التوازين من   2) إىل ( ط ك  1الطلب الكلي من ( ط ك

 ب

 أ

1ل 2ل   

45º  

الدخل القومي 

 باألسعار الثابتة

ي قوماالنفاق ال

  2ط ك  باألسعار الثابتة

  1ط ك 
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وهكذا تتخذ الدولة الضريبة كأداة للمسامهة يف حتقيق النمو االقتصادي، وذلك من خالل عدة آليات يف اجملال الضرييب 

 .أمهها االعفاء والتخفيض الضريبيني، مما يؤدي إىل زيادة الدخل املتاح لدى األفراد واملستثمرين

 ثانيا: نموذج سكالي 

حول تدخل الدولة يف احلياة بدراسة  ) Gerald W. Scully جريالد ويليام سكايل ( األمريكيالقتصادي اقام     

وقد تطرقت هذه الدراسة القياسية لالقتصاد األمريكي العالقة بني العبء الضرييب و النمو االقتصادي،  االقتصادية، وكذا

ص فيها إىل أن فرض الضرائب عند حد مقبول يساهم بشكل فعال يف حتقيق النمو وقد خلُ  ،2004و  1950بني 
االقتصادي، فكل دوالر ممول من الضرائب تنفقه الدولة على بعض األنشطة االقتصادية يعطي أكثر من دوالر يف الناتج 

  1:احمللي االمجايل، وميكن توضيح أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة كما يلي

، بنحو ثالثة أضعاف رغم زيادة العبء الضرييب 2004و  1950الناتج احمللي االمجايل بني تضاعف حجم  •
 ؛باملئة 3.5عاما بنحو  54فقد قدرت الزيادة السنوية طوال 

لتمويل مجيع  تريليون دوالر، وهو كافٍ  61.9عت باملئة، فإن احلكومة تكون قد مج 23مبعدل ضرييب يقدر بـ  •
 ؛دون اللجوء للدين العامبرامج االنفاق العمومي 

باملئة من الناتج  23الوصول إىل أقصى معدل من النمو االقتصادي يتطلب حتصيل مبلغ من الضرائب يقدر بـ  •

 ؛احمللي اخلام
 وميكن توضيح آلية أثر معدل الضريبة على النمو االقتصادي حسب منوذج سكايل من خالل املنحىن التايل: 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gerald W. Scully, Taxes and Economic Growth, National Center for Policy Analysis, Report No. 292, 
Texas, 2006, p. 02, is available on the site : www.nesgeorgia.org/files/st292.pdf, on 02/07/2013 
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 النمو االقتصاديمعدل الضريبة و معدل منحنى يوضح العالقة بين ):  4 - 2الشكل رقم ( 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source : Gerald W. Scully, Taxes and Economic Growth, National Center for Policy 

Analysis, Report No. 292, Texas, 2006, p. 03, is available on the site 

: www.nesgeorgia.org/files/st292.pdf, On 02/07/2013 

   1وميكن من خالل الشكل أعاله استخالص النتائج التالية:

يكون معدل النمو عند املستوى عندما ينعدم التواجد احلكومي كلية، حبيث يكون معدل الضريبة مساويا للصفر  •
)ga ؛) املعتمد كلية على القطاع اخلاص 

  ؛مع ارتفاع معدل الضريبة يتزايد النمو مبعدل متناقص ( قانون تناقص الغلة ) •

) ويسمى هذا املعدل معدل الضريبة املعظم  *gصاه عند ( ) يبلغ النمو أق *tيصل معدل الضريبة إىل ( عندما   •
 ؛للنمو

) إىل اخنفاض النمو مبعدل متزايد، وذلك ألن زيادة الضريبة على القطاع  *t( يؤدي ارتفاع معدل الضريبة عن  •
 اخلاص تساعد على استمرار حتويل املوارد من القطاع اخلاص إىل القطاع العام.

وميكن القول إمجاال أن العالقة بني معدل الضريبة ومعدل النمو عالقة طردية قبل جتاوز املعدل األمثل لتعظيم النمو       

 )t*  .لكنها تتحول إىل عالقة عكسية إذا مت جتاوز هذا احلد ،( 

 

 32ولھي بوعالم، مرجع سبق ذكره، ص:   1

  الضريبةمعدل 

.   معدل النمو

t* 

C g* 

ga 
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 تحقيق االستقرار االقتصاديالمطلب الثالث: 
 املستوى يف الكبرية التغريات وتفادي املتاحة، االقتصادية للموارد الكامل التشغيل حتقيقإن االستقرار االقتصادي هو      

 يتضمن االقتصادي االستقرار مفهوم أن أي القومي، الناتج يف مناسب حقيقي منو مبعدل االحتفاظ مع لألسعار العام

 1:لتحقيقهما السياسات من غريها معة يضريبال السياسة تسعى أساسني هدفني
 ؛لألسعار العام املستوى يف االستقرار من مناسبة درجة حتقيق -1

 املتاحة. االقتصادية للموارد الكامل التشغيل مستوى على احلفاظ -2

 التضخمية الفجوة إزالة: أوال

فإن الفجوة التضخمية تظهر يف اقتصاد ما عندما يتحقق املستوى التوازين للدخل  على التحليل الكينزياعتمادا      

نتاج التوظيف الكامل هو أقصى إ، وحيث أن لتشغيل الكامل للموارد االقتصاديةالقومي عند مستوى أكرب من مستوى ا

رتفاع املستوى العام لألسعار، حد ميكن الوصول إليه فإن زيادة الدخل التوازين عن مستوى دخل التوظيف الكامل مرده ا

 والشكل التايل يوضح ذلك: 

 ): منحنى يوضح دور السياسة الضريبية في إزالة الفجوة التضخمية 5 - 2الشكل رقم ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 144، ص: 2004 االسكندرية، الجامعية، الدار ،) مقارن تحليل مدخل(  الضريبية النظم عثمان، العزيز عبد سعيدالمصدر: 

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، ) 2004-1990حالة الجزائر: ( دراوسي مسعود، السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التوازن االقتصادي   1
 77، ص: 2005كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

 ب

 ج

45º  

الدخل القومي 

 باألسعار الثابتة

ي قوماالنفاق ال

 باألسعار الثابتة

2ل  

  1ط ك 

1ل  

  2ط ك 
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يستلزم ختفيض الطلب وبيانيا تقاس حجم الفجوة التضخمية باملسافة (ب ج )، ولعالج هذه الفجوة فإن األمر     

)، وتعترب السياسة الضريبية أحد األدوات اهلامة اليت ميكن االعتماد عليها للتأثري  2) إىل ( ط ك 1الكلي من ( ط ك

 على مكونات الطلب الكلي يف االجتاهات املرغوبة، ومن أهم االجراءات الواجب اختاذها يف حالة وجود فجوة تضخمية 
 1ما يلي: 

ضريبة الدخل وفرض ضرائب جديدة، باإلضافة إىل زيادة درجة التصاعد يف معدالت الضرائب القائمة، زيادة معدل  -1

 ؛ن االقتصادي واالجتماعياز مبا يسمح بتحقيق التو 

ختفيض معدل الضريبة على السلع املستوردة، وخاصة السلع الضرورة واألساسية، فتخفيض سعر الضريبة من شأنه أن  -2

تاح من السلع املستوردة يف األسواق الداخلية ويقلل من الطلب على السلع واخلدمات احمللية، وهذا من يؤدي إىل زيادة امل

 ؛شأنه أن يقلل من حدة االرتفاعات السعرية
فرض ضرائب غري مباشرة على السلع املصدرة، خاصة تلك اليت ترتفع أسعارها يف األسواق احمللية، مما يؤدي إىل  -3

 منها يف األسواق احمللية، وبالتايل التقليل من حدة الضغوط التضخمية. زيادة كمية املتاح

  2وقد تصطدم السياسة الضريبية يف معاجلتها هلذه االختالالت االقتصادية ببعض املعوقات نذكر منها:

 ؛إمكانية التوافق والربط بني جانب االنفاق العام وجانب الضرائب •

 ؛الستجابة ملختلف التغرياتمدى حساسية وقابلية النظام الضرييب ل •

 مدى انتشار الوعي الضرييب لدى فئات واسعة من األفراد. •

 االنكماشيةإزالة الفجوة : ثانيا

 ميكن توضيح أثر السياسة الضريبية على الفجوة االنكماشية من خالل املنحىن التايل: 

 

 

 

 
 

 

 

 145ص: مرجع سبق ذكره، ،عثمان العزیز عبد سعید  1
 34ولھي بوعالم، مرجع سبق ذكره، ص:  2
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 ): منحنى يوضح دور السياسة الضريبية في إزالة الفجوة االنكماشية 6 - 2الشكل رقم ( 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة ،) الجزائر حالة(  للدولة الجديد الدور ظل في الفعال الضريبي النظام بوعالم، ولهي المصدر:

 33: ص، 2011/2012 عباس، فرحات جامعة التسيير، علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم

 حبيث: 

 ؛نقطة التوازن احملتملة بني كل من الدخل القومي واالنفاق القومي º 45ميثل خط  •

 ؛عند مستوى الوظيف الكامل للموارد االقتصادية ) الدخل القومي 2متثل النقطة ( ل •

 ؛) منحىن الطلب الكلي الذي يعرب عن االنفاق القومي 1ميثل املنحىن ( ط ك •

) والذي ميثل  1وحيقق دخال قوميا قدره ( ل º 45) مع خط  1متثل النقطة أ موضع تقاطع املنحىن (  ط ك •

 الدخل التوازين.
ا يكون املستوى التوازين للدخل القومي أقل من مستوى دخل التوظيف الكامل، تظهر الفجوة االنكماشية عندم     

)، بينما مستوى دخل التوظيف الكامل يتحقق عند  1حيث يتحدد املستوى التوازين للدخل القومي عند النقطة ( ل

جوة يتعني أن يتحقق )، ويظهر حجم الفجوة بيانيا من خالل املسافة الرأسية ( ب ج )، ولعالج هذه الف 2النقطة ( ل

ودالة الطلب الكلي عند النقطة ( ب )، ومبعىن أخر فإن عالج هذه الفجوة يستلزم زيادة الطلب º 45التقاطع  بني خط 

الكلي باملقدار ( ب ج )، ومتارس السياسة الضريبية دورها يف معاجلة الفجوة االنكماشية من خالل التأثري على مكونات 

 أ

1ل  
 ب

 ج

45º  

الدخل القومي 

 باألسعار الثابتة

ي قوماالنفاق ال

 باألسعار الثابتة

1ل  

  2ط ك 

2ل  

  1ط ك 
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)، وميكن حتقيق التغيريات املواتية يف الطلب  2) إىل ( ط ك 1نتقل هذا األخري من ( ط كالطلب الكلي الفعال، لي

 1الكلي ملعاجلة الفجوة االنكماشية من خالل: 

عفاء من ضريبة الدخل جلميع أفراد اجملتمع بصفة عامة وأصحاب الدخول املنخفضة بصفة خاصة، زيادة حدود اإل -1
خول أفراد اجملتمع، فمثل هذه التغيريات سوف حتفز على زيادة االستهالك اخلاص، وكذلك ختفيض معدل الضريبة على د

 ؛ومن مث املسامهة اجيابيا يف زيادة الطلب الكلي

ختفيض سعر الضريبة على أرباح املستثمرين، وتقدمي احلوافز الضريبية، مما يؤثر اجيابيا على االستثمار اخلاص وبالتايل  -2

 ؛زيادة الطلب الكلي

زيادة معدل الضريبة اجلمركية على السلع واخلدمات املستوردة أو توسيع نطاق الضريبة على سلع وخدمات جديدة،  -3

جراء العديد من اآلثار االجيابية على مكونات الطلب الكلي الفعال ومن أهم هذه ومن املتوقع أن يصاحب هذا اإل
 اآلثار: 

 ؛وحتويله لصاحل املنتجات احمللية البديلةاخنفاض الطلب احمللي على املنتجات املستوردة  •

خلق فرص استثمارية جديدة داخل االقتصاد القومي تتعلق بإنتاج بدائل للواردات وزيادة رحبية  •
 ؛الفرص االستثمارية القائمة

نتاجية تاجية القائمة وتشغيل الطاقات اإلنتثمرين على التوسع يف الطاقات اإلزيادة احلافز لدى املس •
مجيع اآلثار السابقة سوف يتولد عنها آثار توسعية داخل االقتصاد القومي وسوف تزداد العاطلة، و 

 نتاج الوطين والعكس صحيح.ثار قوة كلما زادت مرونة جهاز اإلهذه اآل

  التأثير على حجم االستهالك واالدخار: رابعالمطلب ال
من املعروف أن الدخل هو مصدر كل من االستهالك واالدخار، وحيث أن الضرائب ال تتعدى كو�ا اقتطاعا نقديا      

من دخول األفراد، فإ�ا تؤدي إىل نقص مكونات الدخل من استهالك وادخار، وخيتلف مدى التأثري باختالف الفئة اليت 
وفيما يلي أثر السياسة ، 2مرونة عرض السلعة والطلب عليها قع عليها العبء الضرييب وعلى نوع الضريبة، وكذا درجةي

 الضريبية على كل من االستهالك واالدخار:

 أوال: األثر على االستهالك 

، أي أنه ذلك 3نتاج أو تلبية احلاجات الفردية " أنه "عمليات اتالف املنتجات هبدف اإل يعرف االستهالك على     

 القتناء السلع واخلدمات من أجل تلبية أو اشباع حاجات معينة.اجلزء من الدخل الذي يستعمل 

 142 - 141سعید عبد العزیز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
 144عادل فلیح العلي، مرجع سبق ذكره، ص:  2
 60، ص: 2007، عبد اللطیف بن أشنھو، مدخل إلى االقتصاد السیاسي، الطبعة السادسة،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  3
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تقتضي دراسة أثر الضرائب على االستهالك معرفة املتغريات اليت حتدد حجم االستهالك، ويف هذا اجملال يتوقف و      

 الدخل وامليل احلدي لالستهالك. االستهالك على حجم 

، حيث تؤدي الضرائب إىل ختفيض دخول املكلفني سلبا على حجم االستهالكوتؤثر الضرائب املفروضة على دخول     
املكلفني، مما يدفعهم إىل التضحية جبزء من السلع واخلدمات، فينخفض الطلب عليها، إال أن ذلك االخنفاض ال يتم 

املرن كالسلع بدرجة واحدة، بل يتفاوت من سلعة إىل أخرى تبعا لدرجة مرونة الطلب عليها، فالسلع ذات الطلب 

الكمالية يتأثر استهالكها نتيجة فرض الضرائب أكثر من السلع ذات الطلب غري املرن اليت ال يستطيع األفراد االستغناء 

عنها كالسلع الضرورية، وعلى هذا األساس تؤدي الضرائب إىل خفض السلع الكمالية نظرا الرتفاع أسعارها وعدم احلاجة 

من ناحية أخرى على حجم الدخل، فالضرائب اليت تفرض على االستهالك ثري الضرائب على امللحة إليها، كما يتوقف تأ

ا تلك الضرائب اليت تفرض على أصحاب الدخول املرتفعة ال تقلل من استهالكهم أل�م يدفعو�ا من مدخراهتم، أمّ 
 .لالستهالك أصحاب الدخول املنخفضة فإ�ا تقلل من استهالكهم أل�م يدفعو�ا من الدخل املخصص

يف الطلب  اتصرف الدولة حبصيلة الضرائب، فإذا استخدمته علىمن جهة أخرى يتوقف أثر الضريبة على االستهالك     

استهالك األفراد الناتج عن فرض الضرائب قد يعوضه زيادة االستهالك الذي العام على بعض السلع واخلدمات فإن نقص 

ميد الدولة حلصيلة الضرائب فإن االستهالك الكلي يتجه حنو االخنفاض، وميكن حتقيق ا يف حالة جتحيدثه انفاق الدولة، أمّ 

احلدي  امليل أصحابتتميز خبفض العبء الضرييب على األفراد  ةتوسع عام يف االستهالك عن طريق سياسة ضريبي

يف سرعة  قيق معدل عالٍ كبري، وكذا بإخضاع األموال املكتنزة أو العاطلة لضريبة خاصة تعمل على حتال يالستهالكا

 1دوران النقود يف اجملتمع.
نستنتج مما سبق أن تأثري الضرائب على االستهالك يتوقف على عدة عوامل، وأنه يتناسب عكسيا مع حجم الدخول     

 االمجالية اليت حيوزها املكلفون بالضريبة.

 ثانيا: األثر على االدخار 

الذي مل يستخدم يف االستهالك اجلاري خالل فرتة ما، وإمنا مت توجيهه لبناء  الدخليقصد باالدخار ذلك اجلزء من     

على زيادة هذا الدخل أو احملافظة على مستواه احملقق فعال، كما يعرف على أنه ناتج النشاط طاقات انتاجية تعمل 

 2احلاجات.االقتصادي الذي ال يستهلك بل يوجه بطريقة جتعل له يف املستقبل قدرة أكرب على اشباع 

يتكون االدخار الوطين من االدخار اخلاص الذي يقوم به األفراد واالدخار العام الذي تقوم به الدولة. فحىت تتمكن و     

على  الضريبة لتمويل هذه االستثمارات. وميكن القول أن أثر الضريبة الدولة من القيام باستثمارات فإ�ا عادة تلجأ إىل

 االدخار العام يكون اجيابيا، إال أن األثر على االدخار اخلاص ال يكون كذلك يف أغلب احلاالت.

 61ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 62بوعون یحیاوي نصیرة، مرجع سبق ذكره، ص:   2
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بأن الضريبة ختفض من مدخرات األفراد، وبالتايل من الرتاكم املايل ومن مث تثبيط النمو اليت تقول  الفكرة وتعترب    

نا أن فرض الضريبة يؤثر يف دخول األفراد بالنقصان، وبالتايل النظرية الضريبية، فكما رأي ماالقتصادي، فكرة قدمية قد

التأثري سلبا على مدخراهتم، إال أن التأثري يف حجم املدخرات ال يكون واحدا بالنسبة للدخول املختلفة. فالضريبة تؤدي 
ك إعادة توزيع االنفاق على كل منهما، وكذليل  باألفراد إىل إعادة توزيع دخوهلم املتاحة بني االستهالك واالدخار وفقا مل

وخيتلف أثر الضريبة على االدخار باختالف . 1االستهالك ملصلحة النفقات الضرورية على حساب النفقات غري الضرورية

  2أنواع الضرائب:

هلذه الضريبة أثر كبري على حجم االدخار بتأثريها على الدخل عند كل املستويات، إذ أن الفرد الضرائب املباشرة:  -1

 مهما كان دخله فهو يسعى لتوزيعه بني االستهالك واالدخار: 

الضرائب على الدخل: إن اخنفاض الدخول النقدية بسبب الضرائب املفروضة عليها، يؤدي إىل  •
 ؛ستهالكاخنفاض االدخار بنسبة أكرب من اال

الضرائب على رأس املال: ونقصد هبا الضرائب على الرتكات فهي تؤدي إىل تشجيع االستهالك،  •
وتؤثر على حجم املدخرات، حيث أن ارتفاع أسعارها التصاعدية تدفع باملمول إىل رفع استهالكه، 

هرب من وهذا ال يشجع االدخار ألنه كلما كانت الضريبة تصاعدية كلما نقص االدخار بسبب الت

 الضريبة عن طريق االستهالك املفرط.

تفرض هذه الضرائب على السلع واخلدمات وبالتايل فهي ستؤدي إىل ارتفاع أمثا�ا، ومن مث الضرائب غري املباشرة:  -2
جباري لصاحل الدول، كما أ�ا وهي تؤدي إىل إخفض االستهالك بنسبة أكرب من خفض االدخار، وتكوين ادخار 

، ويف هذا اجملال ميكن للدولة تشجيع 3ض مدخرات أرباب العملخفخفض حجم املبيعات ستؤدي بال شك إىل 

 عفاءات على األرباح املعاد استثمارها.عن طريق اقرار ختفيضات ضريبية وإ مدخرات أرباب العمل
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 نتاج واالستثمارالمطلب الخامس: التأثير على اال
تلعب الضرائب بوصفها اقتطاعا من دخول األفراد وثرواهتم دورا مهما يف اقتصاديات الدول، فتستخدم كأداة من     

 أدوات السياسة املالية يف التأثري على عمليت االنتاج واالستثمار وتوجهيهما.

 أوال: األثر على االنتاج

، وسنقوم بتحديد أثر 1اهلادفة للحصول على الوسائل املادية حلياة جمتمع ما "إن االنتاج هو " جمموع العمليات     

نتاج من جهة و أثرها على عوامل االنتاج من رأس مال نتاج، من خالل أثرها على حجم اإلالسياسة الضريبية على اإل

 2وعمل من جهة أخرى: 
حجم االنتاج الكلي بطريقة مباشرة وأخرى غري أثر الضرائب على حجم االنتاج: متارس الضرائب تأثريها على  -1

 مباشرة:

متارس الضرائب تأثريها املباشر على حجم االنتاج من خالل التأثري يف معدل الربح املتحقق من  •
املفروض نتاجية، فإذا استطاع املنتجون أصحاب رؤوس األموال نقل العبء الضرييب العمليات اإل

ئب على حجم زيادات يف أمثان منتجاهتم، فإن آثار الضرا على انتاجهم إىل املستهلكني يف شكل

جيابية، حيث سيزيد االنتاج ويتضاعف فاملنتجون سيزيدون من استثماراهتم االنتاج الكلي ستكون إ

إذا مل يستطع املنتجون حتويل عبء أي وتوظيف رؤوس أمواهلم يف االنتاج. ويف احلالة املقابلة 

 هلكني، فإن آثار الضرائب ستكون سلبية.نتاجهم إىل املستإالضريبة على 

نتاج من خالل التأثري يف حجم االستهالك متارس الضرائب تأثريها غري املباشر على حجم اإل •
بدفعه حنو النقصان سيؤدي إىل خفض حجم فالتأثري السليب للضرائب على حجم االستهالك 

 نتاج.اإل

 :   وعرضه املال رأس على الطلب خالل من املال: رأس أثر الضرائب على -2

 للمنتجني، املتاحة الربح فرص على األثر هذه يتوقف: املال رأس على الطلب على الضرائب أثر •

 املال رأس على الطلب فإن احملققة، الربح معدالت يف نقص الضرائب فرض على ترتب فإذا

 معدالت وتنخفض سلبا الكلي االنتاج حجم على يؤثر مما يقل، سوف وتوظيف رؤوس األموال
 .النمو

 59عبد اللطیف بن أشنھو، مرجع سبق ذكره، ص:   1
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 على ترتب فإذا االدخار، تكون فرص على األثر هذا يتوقف: املال رأس عرض على الضرائب أثر  •

 لالستثمار املعدة األموال رؤوس عرض فإن املتحققة، االدخار جتمعات يف نقص الضرائب فرض

 .االقتصادي النمو معدل اخنفاض مث ومن االنتاج، محج من بالتايل يقل مما ويتضاءل، سيقل

الكبرية  الدخول أصحاب على تأثريها خالل العمل من عنصر على تأثريها الضرائب متارس: العمل عنصر على األثر -3

 : وعلى املقدرة والرغبة يف العمل من جهة أخرى ،الصغرية من جهة الدخول أصحاب وكذا

 على للضرائب السليب األثر على االقتصاديني من الكثري يتفق: الكبرية الدخول أصحاب على األثر •

 .أعماهلم كميات تقليل على حتفزهم لكو�ا نظرا الكبرية، الدخول أصحاب

 للضرائب االجيايب األثر على االقتصاديني من العديد يتفق: الصغرية الدخول أصحاب على األثر •
 ملا ضايتعو  أعماهلم كميات مضاعفة على حتفزهم أل�ا نظرا الصغرية، الدخول أصحاب على

 الضرائب أثر، يتمثل أوهلما يف اثنني أمرين بني يفرقون االقتصاديني هؤالء أن إال الضرائب، اقتطعته

 على الصغرية الدخول أصحاب على للضريبة االجيايب األثر يتوقف ، حيثالعمل على املقدرة على
 العمل على املقدرة على للضريبة السليب فالتأثري العمل، على مقدرهتم على الضريبة نفس أثر

 كانت اليت دخوهلم من جلزء الضريبة انقاص نتيجة أمراض، أو جسماين، جهد أو ا�اك كحصول

 إىل مث ومن العمل، على املقدرة ضعف إىل سيؤدي والصحة التعليم أو والدواء املعاجلة، يف تصرف

 الضرائب أثربفيتعلق الثاين أّما األمر  .املتحقق االنتاج حجم وضعف احملققة، العمل كميات ضعف

 ،النفسي العامل ، يتمثل األول يفاثنني عاملنيهذا األثر بدوره على  ويتوقف ،العمل يف الرغبة على

 واالستمتاع للكسل، ميال أكثر األفراد جيعل مما الصايف، العائد مقدار ختفض الضريبة أن حيث

 الضريبة فتخفيض الدخل يف الثاين العامل ويتمثل العمل، كميات ختفيض مث ومن الفراغ، بأوقات
 يتوقف و. معيشتهم مستويات على للمحافظة العمل، ساعات مضاعفة إىل األفراد يدفع للدخل

 الثاين، العامل من أقوى األول العامل كان فإذا العنصرين، هاذين تفاعل حمصلة على الضريبة أثر

 .صحيح والعكس سلبيا يكون الضريبة أثر فإن

 األثر على االستثمار ثانيا: 

يعرف االستثمار بأنه " ذلك اجلزء من الناتج الوطين لدولة ما، والذي ال يستخدم يف االستهالك اجلاري يف سنة     

سلع النتاج مسالية لزيادة قدرة اجملتمع على إمعينة، وإمنا يتم استخدامه يف اإلضافة إىل رصيد اجملتمع من األصول الرأ

، ويظهر تأثري الضرائب على االستثمار من خالل تأثريها على معدل الربح، 1االشباع يف املستقبل "دمات وزيادة اخلو 
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فيزيد امليل احلدي لالستثمار كلما زادت فرص احلصول على األرباح، فالتأثري السليب للضرائب على األرباح بتخفيض 

حيث حتول الضريبة دون بة لالستثمارات احلديثة، ويظهر هذا األثر جليا بالنسمعدالهتا يؤدي إىل خفض االستثمارات، 

 استخدام أكثر األساليب حداثة يف االستثمار.
بتقليل الطلب على املنتجات الرتفاع أسعارها يؤدي إىل خفض وكذلك فإن التأثري السليب للضرائب على االستهالك     

 السلع املوجهة لالستهالك.االستثمارات، إال إذا قدمت احلكومة معونات متنع ارتفاع أسعار 

نتاجهم تعويضا إنتاج قد يدفع أصحاب املشروعات الكربى إىل مضاعفة ن التأثري السليب للضرائب على اإلوكذلك فإ    

 1.مللمقتطع من الضريبة، وباستخدام أحدث األساليب الفنية يف االنتاج، وهذا يتوقف على مرونة الطلب على منتجاهت

عفاءات على األرباح املعاد تخفيض الضرائب على األرباح ومنح إجيايب للضرائب يتحقق ب اإلوباملقابل فإن التأثري

 استثمارها، مما يؤدي إىل زيادة األرباح املتحققة ومن مث زيادة االستثمارات.
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 المبحث الثالث: السياسة الضريبية والبعد االجتماعي للتنمية المستدامة
التوزيع يف تساهم السياسة الضريبية بشكل كبري يف حتقيق البعد االجتماعي للتنمية املستدامة، فكما أن هلا دورا كبريا      

بعض الظواهر والقضاء على حتقيق التوازن اجلهوي و العادل للمداخيل، فإ�ا تعترب من األدوات الفعالة يف مكافحة الفقر 

 أ�ا تساهم بشكل واضح يف تشجيع بعض النشاطات الثقافية.االجتماعية غري املرغوبة، إضافة إىل 

 لدخلالعادل لتوزيع الإعادة األثر على المطلب األول: 
توزيع الدخل الوطين بني أفراد اجملتمع اهتمام العديد من الكتاب واملفكرين، حيث قاموا يف عدالة النال موضوع حتقيق     

، ومن بطريقة مثلى، ومبا حيقق العدالة يف هذا اإلطارل و من الدراسات لتوضيح األمناط الفعلية السائدة لتوزيع الدخ لكثريبا

  لقياس مدى حتقق العدالة يف توزيع الدخول نذكر:بني أهم ما توصل إليه الباحثون 

 )  The Lorenz Curve(أوال: منحنى لورنز 

حيث ميثل ، ( يوضح الفرق بني التوزيع األمثل والتوزيع الفعلي) التوزيع النسيب للدخلهو منحىن بياين يستخدم لتمثيل     

، يف حني ميثل اخلط عند درجة نسبة الدخل الرتاكمية، يف حني ميثل اخلط العمودي السكان الرتاكميةنسب اخلط األفقي 

45º  .1التوزيع األمثل للدخل 

ا النسب ت املختلفة للسكان حبسب دخلها ونسبتها من إمجايل السكان، أمّ الرتاكمية للسكان عن الفئا وتعرب النسب    

الرتاكمية للدخل فهي تعرب عن ما حيصل عليه أفراد كل فئة من دخول ونسبة هذه الدخول إىل الدخل الوطين، ومبقتضى 

ما حيصلون عليه من  هذا املنحىن فإن العدالة يف توزيع الدخل تتحقق عندما تتساوى نسب السكان الرتاكمية مع نسب
ملئة من با 50باملئة من السكان على  50و ،باملئة من الدخل 10باملئة من السكان على  10دخول، فيحصل مثال 

اليت تفصل بينهما فهي تعرب عن )  M( ا املساحة ، أمّ 45ºمع اخلط عند الزاوية لورنز منحىن الدخل، أي عندما يتطابق 

 التفاوت يف توزيع الدخول.

 

 

 

 
 

 
 

1 Edward N.Wolf, Poverty And Income Distribution, Second Edition, Wiley-Blackwell Publication, 
United kingdom, 2009, p. 63 
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 ): منحنى لورنز7 - 2الشكل رقم ( 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Source: Edward N.Wolf, Poverty And Income Distribution, Second Edition, Wiley-

Blackwell Publication, United kingdom, 2009, p. 66 

 )  The Gini Coefficient( ثانيا: معامل جيني 

 يف)  Corrado Gini( جيين كورادوااليطايل   قبل من ابتكر ولقد ،لورنز منحىن من هو مقياس شائع مستمد    

بني اخلط )  M(  ساحةعن املهو يعرب و ، 1936أول ترمجة هلذا العمل باللغة االجنليزية سنة  ، وقد نشرت1912 عام

  AOB (. 1(  على مساحة املثلث لورنز ومنحىنº 45عند الزاوية 

 توزيع يف تامة عدالة وجود عند يأ املتساوي التوزيع حالة يف(  الصفر بني ما تنحصر جيين معامل قيمة نفإ وهبذا    

 ارتفعت وكلما ،) فقط واحدة وحدة ىلإ الدخول كافة تذهب عندما يأ التام التوزيع سوء حالة يف(  والواحد)  الدخول

وميكن حساب معامل جيين عن طريق ، الدخول توزيع يف شدأ تفاوت وجود على ذلك دل كلما جيين معامل قيمة
 2العالقة التالية: 

   المساحة G (   :𝑀( معامل جيين
𝑀+𝑁 المساحة 

 

 أو عن طريق املعادلة: 

1 Ibid, pp : 64 - 65 
، 25دون تاریخ، ص: عمان، خالد زھدي خواجھ، أسالیب تحلیل بیانات دخل ونفقات األسرة، المعھد العربي للتدریب والبحوث االحصائیة،   2

 09/07/2013، تاریخ االطالع: www.aitrs.org/متاح على الموقع االلكتروني: 

O 

B 

A 

 نسب السكان التراكمية

نسبة الدخل 

 التراكمية
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𝐺 = (�𝑥𝑖𝑦𝑖 + 1) − (�𝑥𝑖+1𝑦𝑖)
𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 حيث: 

 )xi  :(الفئة يف لسكانل الرتاكمية النسبة i 

 )yi  النسبة الرتاكمية للدخل يف الفئة :(i 

 )n عدد الفئات :( 

 )i  الفئة :( 
 وفيما يلي جدول يوضح معامل جيين لبعض الدول: 

 ): معامل جيني لبعض الدول 2 - 2جدول رقم ( ال

 جينيمعامل  السنة  الدول
 0.409 2007 تركيا

 0.248 2007 الدمنارك
 0.272 2007 اجملر

 0.329 2006 اليابان
 0.494 2009 الشيلي 

Source : OECD, An Overview of Growing Income Inequalities in OECD Countries: 

Main Findings, Paris, 2011, p. 45,  is available on the 

, on 10/07/2013www.oecd.org/els/social/inequality:  site 

)، وهو يدل على تقارب الدخول يف  0.248( الدمنارك ل يف اجلدول أعاله أن أقل معدل ُسجّ خالل الحظ من ن    

وهو يدل على تفاوت الدخول بشكل ملحوظ يف  ،) 0.494(  ل أعلى معدل يف الشيليجّ ني سُ حولة، يف هذه الد

 هذه الدولة.

 تحقيق عدالة توزيع الدخلعلى  السياسة الضريبيةأثر ثالثا: 

ال  الضرائب النسبيةخيتلف أثر الضرائب على حتقق العدالة يف توزيع الدخل باختالف طبيعة الضريبة ومصدرها، ف     

تراعي ظروف وأعباء املكلف هبا، فيزداد عبؤها على أصحاب الدخل املنخفض، بينما ينخفض عبؤها على أصحاب 

توزيع الدخل بني خمتلف الفئات املختلفة، كما جند نفس وبالتايل فهي تؤدي إىل زيادة حدة التفاوت يف دخول املرتفعة، ال
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اليت تتصف عادة بتصاعد ضرائب الدخل التصاعدية ا .  أمّ 1لع واخلدماتالتأثري للضرائب غري املباشرة املفروضة على الس

 .لو احلد من التفاوت يف توزيع الدختفوقا يف  تمعدالهتا ووجود حد أدىن معفى، فقد أثبت

ياسات مثاال حيتذى به يف الس عادة توزيع دخلها القومي أثناء فرتة احلرب العاملية الثانيةإأصبح جناح بريطانيا يف قد و      
ه االقتصادية بل أصبح التصاعد الضرييب وبعد أن فقد كل مربرات ،يف ذلك على الضرائب التصاعدية بعد اعتمادها، املالية

 ال على فلسفة اجتماعية تطالب بتقريب التفاوت بني دخول طبقات اجملتمع.ال يعتمد يف جوهره إ

كما ميكن التأثري على توزيع الدخل، بالتمييز بني دخل العمل ودخل امللكية، ويف هذا اجملال تلجأ الدولة إىل ختفيف      

وزيادة العبء الضرييب بالنسبة للدخول النامجة عن امللكية، كما تؤثر السياسة الضريبية  عبء الضريبة على دخول العمل،

ما هتدف إليه  اإلنفاق العامسياسة نفاق حصيلة الضريبة، فقد تعرقل م هبا إالكيفية اليت يتيف توزيع الدخل من خالل 

نفاقها العام حبيث يستفيد منه ذوي الدخول إالضريبة، بل وقد تلغي أثرها يف إعادة توزيع الدخل، إذا ما وجهت احلكومة 
ية تؤدي إىل زيادة اخلدمات واملنافع نفاقا إذا قررت احلكومة سياسة ااملرتفعة بقدر أكرب من ذوي الدخول املنخفضة. أمّ 

املوجهة ألصحاب الدخول املنخفضة فإن ذلك سيساهم بشكل كبري يف زيادة الدخول احلقيقية هلذه الفئة، ومن مث احلد 

 2.يف تفاوت املداخيل بني خمتلف فئات اجملتمع

سوء توزيع  يفيتضح مما سبق أمهية السياسة الضريبية يف حتسني توزيع الدخل من خالل تكييف أدواهتا للتأثري بفعالية      

غفال باقي إكيز على ضريبة و الدخل، وجيب عند حتديد أثر ضريبة على توزيع الدخل أخذ اهليكل الضرييب ككل دون الرت 

غي آثار هذه الضرائب الدور الذي ميكن أن تؤديه ضريبة حمددة على توزيع الضرائب اليت يتضمنها اهليكل الضرييب، فقد تل

 الدخل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 65ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص:   1
                                                                                                                                                                                                                      224الدراز وأخرون، مرجع سبق ذكره، ص : حامد عبد المجید   2
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 وبعض األهداف االجتماعية األخرى المطلب الثاني: مكافحة الفقر
املشكالت الرئيسية اليت تعاين منها الدول  باره أحديف مكافحة الفقر باعتتستعمل السياسة الضريبية كأداة فعالة      

 .كما أ�ا تستخدم يف حتقيق العديد من األهداف االجتماعية األخرى،  النامية

  أوال: مكافحة الفقر

 جمتمع، يأ منها خيلو ال يكاد ظاهرة وهي متعددة، اجتماعية وامتدادات بعادأ ذات عاملية اقتصادية مشكلة الفقرإن      

 تصنيفهم ميكن العاملسكان  مخس حوايل نأ ىلإ التقديرات شارتوأ هذا عليها، املرتتبة ثارواآل حجمها يف التفاوت مع

 1.الكرمي العيش فرص من الدنيا احلدود تنقصهم فقراء �مأ على
 موارد على توفري األسر أو األفرادعدم قدرة هناك العديد من التعريفات للفقر، حيث يعرفه البنك الدويل على أنه " و 

يرى البعض أن هناك مكونني رئيسيني ال بد من بروزمها يف أي تعريف للفقر، كما  ،2ية "اليوم احتياجاهتم لتلبية كافية

 عنه التعبري ميكن املعيشة ومستوى ،املوارد من أدىن حد على احلصول يف واحلق املعيشة، مستوى" :مها املكونان وهذان

 بتصنيف تسمح ، وهيلإلنسان األساسية احلاجات متثل اليت السكن،و  واملالبس الغذاء مثل حمددة، لسلع باالستهالك

 بقدر االستهالك على يركز ال فهو املوارد، من األدىن احلد على احلصول يف احلق اأمّ . الفقر دائرة ضمن حيققها ال فرد أي

 3."عليها احلصول على القدرة أو احلاجات هذه على احلصول يف احلق أي  الدخل، على تركيزه

افية بطريقة ال جتعل الفقر أسوأ     كو�ا أداة لتوفري مداخيل إضوتستخدم السياسة الضريبية يف جمال مكافحة الفقر       
من خالل اعتماد الضرائب التصاعدية و النمو االقتصادي أبطأ، حبيث تساهم يف تقليل حدة التفاوت يف توزيع املداخيل أ

عن طريق متويل اخلدمات العمومية ومنح إعانات البطالة اليت يستفيد منها أصحاب الدخول على الدخول، ليتم توزيعها 

 . منهم املنخفضة، ال سيما الفقراء

كما ميكن استخدام السياسة الضريبية لتحقيق أهداف اقتصادية حمددة للوصول إىل مستوى العمالة الكاملة، وهو ما     

عمالة، حىت إن كان ذلك يولد اخنفاضا يف مستوى األسعار مما ينتج عنه اخنفاض يؤدي إىل زيادات يف مستوى الناتج وال

 4يف األجور احلقيقة، فإنه يعمل على زيادة مستوى االستخدام.

                      عقود ثالثة خالل ماليزيا استطاعت فقدالتجارب الرائدة، وتعترب التجربة املاليزية يف هذا اجملال من     
 تناقص الفقرية األسر عدد أن يعين ما وهو باملئة، 5.5 إىل باملئة 52.4 من الفقر معدل ختفيض)  2000 – 1970 (

 السياسة تضمنت . وقدالسبعينيات عقد يف احلال عليه كان عما أضعاف ثالثة من أكثرب التسعينيات عقد بنهاية

، متاح على الموقع 470، ص:2007نوفمبر  13-12مد عبدهللا الرفاعي، معوقات بیانات قیاس الفقر، المؤتمر االحصائي األول، عمان، مح  1
 11/07/2013، تاریخ االطالع:  www.aitrs.org/االلكتروني: 

2 The World Bank, Measuring Poverty, Is available on the 
site http://web.worldbank.org/wbsite/external/topic/extpoverty on 11/07/2013 

 22:، ص2001دة العربیة، بیروت، مركز دراسات الوحالطبعة األولى عبد الرزاق الفارس، الفقر وتوزیع الدخل في الوطن العربي،   3
 116عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص:   4

 
90 

 

                                                           

http://www.aitrs.org/
http://web.worldbank.org/wbsite/external/topic/extpoverty


  وانعكاسات السياسة الضريبية على التنمية المستدامةالفصل الثاني: آثار  

  
 احلد يبلغ حيث الدخل، ضريبة يف التصاعدية مبدأ بتأكيد وذلك ،الفقراء منه يستفيد اجتماعياً  بعداً  ماليزيا يف الضريبية

 التأمني أقساط خصم بعد الضريبة وتؤخذ الشهر، يف أمريكي دوالر 658 حوايل للضريبة اخلاضع الدخل من األدىن

 التأمني صندوق ومسامهة الوالدين، من يعول ومن األطفال من املعوقني تعليم ونفقات األطفال، عدد ونسبة الصحي،
 مجع صندوق لصاحل الزكاة دفع على)  وشركات أفرادا ( املسلمني املواطنني شجعت املاليزية الدولة أن كما ،اإلجباري

 1.الدخل ضريبة من يؤخذ ما نسبة ختفيض مقابل يف اإلسالمية الشؤون إدارة بواسطة داريُ  الذي القومي الزكاة

  تحقيق بعض األهداف االجتماعية األخرى: ثانيا

ل ومكافحة الفقر، تستعمل السياسة الضريبية يف حتقيق و التوزيع العادل للدخ تساهم يفإضافة إىل كو�ا أداة فعالة      

 العديد من األهداف االجتماعية األخرى، نذكر منها: 

النائية يف إزالة الفوارق بني خمتلف جهات الوطن وترقية املناطق حول  التوازن اجلهوي يتمحورحتقيق التوازن اجلهوي:  -1

  كلّ  من و املناطق لكلّ  بالنسبة النّمو مستوى نفس على احلفاظ كما يفرض التوزان اجلهوي "،  سبيل تنمية وطنية متوازنة

 توزيع يف الوطين الّدخل من معقوال نصيبا املناطق هذه منح إىل إضافة ،) اخل...  خدمات قاعدية، هياكل ( اجلوانب

لتوجيه عن طريق التمييز يف املعاملة الضريبية تستعمل السياسة الضريبية يف هذا الصدد  و 2الوطنية." االستثمارية امليزانية

على ، ومن أجل ذلك تستعني الدولة بسياسة التحريض الضرييب يف شكل إعفاءات جهات حمددةنتاج حنو عناصر اإل
يف  دورا هاما احملّلية تلعب اجلباية كما. بباقي املناطقاالستثمارات يف املناطق املراد تنميتها، أو بفرض ضرائب أقل مقارنة 

 بذلك و العام الّنفع ذات املشاريع بعض حتقيق لضمان احملّلية التنمية متطلبات حسب تعبئتها تكون حبيث هذا الصدد،

 ؛الوطنية تنميةال جهود يف املسامهة

السكان ارتفاعا أو اخنفاضا، الضريبة بداللة رغبتها يف توجيه سياسة السكان: تستخدم الدول اليت تعاين من مشكلة  -2

زيادة االجناب أو التقليص منه. فالدول الراغبة يف زيادة االجناب تعمل على ختفيض الضرائب على الدخل كلما زاد عدد 

 ؛األبناء
الضرائب على معاجلة مشكلة السكن: وهذا بإعفاء رأس املال املستثمر يف قطاع السكن من الضرائب، وختفيض  -3

  3 ؛األراضي املبنية ألغراض سكنية مبا يدفع املالكني هلا حنو بنائها لالستفادة من هذا التخفيض

 التدخني وشربحيث ميكن للسلطات حماربة بعض اآلفات االجتماعية مثل التقليل من املظاهر االجتماعية السيئة:  -4

 تها وبيعها واألرباح النامجة عنها. عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على صناعالكحوليات، وذلك 

 

 0720بتاریخ جانفي ، http://www.siironline.org/alabwabمحمد شریف بشیر، كیف تھزم الفقر؟ متاح على الموقع االلكتروني  1 
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 السياسي والثقافي للسياسة الضريبية لدوراالمطلب الثالث: 
لبعض  تحقيقالضريبية يف حتقيق العديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية، فإ�ا تستعمل لكما تساهم      

 األهداف السياسية والثقافية.

 السياسي للسياسة الضريبية الدور أوال:

استخدام الضرائب لتحقيق أهداف سياسية معينة سواء داخل الدولة من خالل التمييز يف املعاملة الضريبية بني ميكن      

د منها، احلتعزيز مركز السلطة احلاكمة، أو بني الدول من خالل تسهيل التجارة اخلارجية مع بعض الدول أو و الطبقات، 

ا يف ة تعمل الدولة على خفض أو إعفاء سلعها من الضرائب اجلمركية، أمّ ففي حالة وجود عالقات طيبة مع دولة معين
 1حالة العكس فتعمل على زيادة تلك الضرائب.

سببا يف  –أحيانا  –كما أن للسياسة الضريبية آثارا هامة يف التاريخ السياسي للمجتمعات والشعوب، إذ كانت      

  نشوب بعض الثورات أو قيام بعض االنتفاضات أو تغيري أنظمة حكم قائمة.

واستخدمت الضريبة من قبل الطبقة احلاكمة ملواجهة الطبقات األخرى، وقد تستعمل للحد من دخول منتجات دول     

 بعينها العتبارات سياسية أو العكس لتشجيع دخول منتجات دول أخرى.

الضريبة من قبل بعض الشعوب كوسيلة للمقاومة ضد احملتل، وذلك بامتناع أفراد اجملتمع عن دفع  استعملتكما     

 2الضرائب، كما فعل الفلسطينيون أثناء االنتفاضة األوىل.

 دور الثقافي للسياسة الضريبيةثانيا: ال

تستعمل الضريبة كأداة للمحافظة على الرتاث الثقايف للمجتمعات وتثمينه، سواء بتمويلها للصناديق والربامج      

تساهم يف حتقيقه، مثل اقرار ختفيضات ضريبية على العوائد اليت املوضوعة هلذا الغرض أو بتقدمي مزايا ضريبية لألنشطة اليت 
ية واجلمعيات الناشطة يف هذا اجملال، وميكن تلخيص أهم هذه االجراءات يعود جزء منها لتمويل خمتلف األنشطة الثقاف

 3:يف النقاط التالية

إعفاء الدخول النامجة عن أتعاب األعمال الفنية، مثل عوائد التأليف والعروض الفنية واملسرحية من  •
 ؛الضرائب على الدخل

لثقافية من الضريبة على القيمة املضافة إعفاء املنجزات واألشغال الفنية واملواد الداخلة يف الصناعة ا •

 ؛بغرض زيادة املقروئية واالهتمام بالفن

 59ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبیة بین النظریة والتطبیق، مرجع سبق ذكره، ص:    1
 118عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 117، ص: المرجع السابق  3

 
92 

 

                                                           



  وانعكاسات السياسة الضريبية على التنمية المستدامةالفصل الثاني: آثار  

  
ريبة على القيمة املضافة على الصادرات من مواد الرتاث والصناعات التقليدية محاية هلا ضفرض ال •

 ؛من اهلروب إىل اخلارج
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 للتنمية المستدامةالسياسة الضريبية والبعد البيئي المبحث الرابع: 
إن من بني أهم األدوات اليت تستعملها احلكومات للحد من التلوث البيئي الناجم عن النشاط االقتصادي هي      

، رتفعة نسبيا على األنشطة امللوثةسواء عن طريق فرض معدالت ضريبية مالضرائب اخلضراء أو ما يعرف باجلباية البيئية، 

لتشجيع  اجلبائية واإلعفاءات احلوافزطريق رسوم على بعض اخلدمات البيئية اليت تقدمها السلطات العمومية أو عن أو 
 استعمال التكنولوجيات الصديقة للبيئة.

 تحديد طبيعة الضرائب البيئية: المطلب األول
إال أن اجلباية البيئية تبقى أحد أهم هذه  ،دوات االقتصادية حلماية البيئة واحلد من التلوثوجود العديد من األرغم     

 األدوات.

 أوال: تعريف الجباية البيئية
 اجلبائية واألحكام والرسوم الضرائبعلى أ�ا اجلباية البيئية )   OCDEاالقتصادية ( ف منظمة التعاون والتنميةعرّ تُ      

�ا أ علىفقد عرفها  لإلحصاء األورويب الديوان، أما وامللموسة اآلمنة البيئة على السلبية اآلثار كافة ضد املتخذة األخرى

 الطبيعية املوارد استغالل عمليات على أو البيئة على اخماطر  تشكل اليت واخلدمات املواد على هؤ وعا يرتكز نقدي قتطاعا

 �اأ على للبيئة الفرنسي املعهد ويعرفها تواز�ا. على يؤثر بيئي تلوث هو خواصها أحد يصيب قد تغيري أي أن باعتبار
 كافة فهي البيئة، على السلبية التأثريات كافة على أوعيتها تنصب اليت باشرةامل غريو  املباشرة املالية االقتطاعات كل

كانوا  سواء هاو متحمل يسببها اليت األضرار إصالح عمليات متويل ألجل الضرائب إدارة تستخدمها اليت والرسوم الضرائب

 1 .مستهلكني أو منتجني

،  للبيئة امللوثني األشخاصكافة  علىالسلطات العمومية  تفرضها اليت والرسوم الضرائب خمتلف تشمل البيئية فاجلباية     

هتم تقنيات صديقة للبيئة، ويف نشاطا يف يستخدموناملمنوحة للذين  اجلبائية والتحفيزات اإلعفاءات خمتلفكما تشمل 

 2هذا اجملال نفرق بني: 

 االقتصادية نشاطاهتم خالل من بيئية أضرارا حيدثون الذين امللوثني على املفروضة الضرائب تلك الضرائب البيئية: هي -1
 هذه نسبة حتديد نتاجية مضرة بالبيئة، ويتمإواستخدامهم لتقنيات  ، امللِوثة أو منتجاهم امللَوثَة عن املختلفة النامجة

    االقتصادي باسم الضريبة، وقد مسيت هذه للبيئة املدمرة االنبعاثات خطورة ودرجة كمية تقدير أساس على الضرائب

 317طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 ورقلة، ،مرباح قاصديجامعة ، 7 العددمن خالل الجبایة البیئیة، مجلة الباحث، فارس مسدور، أھمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة   2

 349، ص: 2009/2010
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 Les Taxes(الضرائب البيغوفية وتدعى 1 *) Arthur Cecil Pigou( وغبي سيسيل آرثر

Pigouviennes.( 

 تفرض فهي البيئية والسالمة التطهري تقنيات فيها تستخدم خاصة خدمات من الدولة توفره ملا نظرا: البيئية الرسوم -2

 رسم: هذه اخلدمات مثل من املباشرة االستفادة عند إال تظهر ال خاصة رسوما اخلدمات هذه من على املستفيدين

 إخل. ...للشرب الصاحلة املياه من رسم االستفادة النظافة، أو التطهري

 واإلعفاءات احلوافز فيه يوجد وإمنا ورسوم، ضرائب كله ليس اجلبائي النظام أن اجلبائية: الواقع واإلعفاءات احلوافز -3

 والرسوم الضرائب فرض ألن للبيئة، صديقة اقتصادية ونشاطات اعتماد صناعات يف األثر أكرب هلا يكون قد اليت اجلبائية
 وتقنيات تكنولوجيات واعتماد التلقائية االستجابة قابلهت واإلعفاء قد التحفيز بينما ،نياجلبائي والغش بالتهرب واجهيُ  قد

 :التالية األشكال يأخذ قد والتحفيز اإلعفاء أن علما للبيئة، صديقة

 وهذا املختلفة االقتصادية النشاطات على تفرض اليت والرسوم الضرائب من وهذا: الدائم اإلعفاء •
 ؛هلا الصديقة وتلك للبيئة االقتصادية امللوثة النشاطات بني للتمييز

 سنوات اخلمس يف املعنية املؤسسة إعفاء يتم كأن حمدودة، ملدة يكون والذي: املؤقت اإلعفاء •
 صديقة مكلفة تكنولوجيات اكتساب عن وتعويضها لتحفيزها وهذا نشاطها، بداية من األوىل

 اليت بالسلع مقارنة أكثر تنافسية سلع إنتاج يف مباشر غري بشكل مساعدهتا إىل للبيئة، باإلضافة

 ؛للبيئة ملوثة تكنولوجيات تستخدم

 الضرائب دفع من للبيئة الصديقة املستوردة واملعدات التجهيزات إعفاء يتم كأن: اجلبائية احلوافز •
 استرياد على املؤسسة حتفيز بغية وذلك األخرى، والرسوم الضرائب وخمتلف اجلمركية، والرسوم

 تضر ال اليت االقتصادية دائرة النشاطات توسيع يف يساعد قد ما للبيئة، الصديقة التكنولوجيات

 .بالبيئة

 البيئيةجباية ال شكالثانيا: أ

جلباية البيئية، هتدف يف جمملها إىل احلد من التلوث واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية، اأشكال توجد العديد من      

 هذه األشكال:  بعضوسنستعرض فيما يلي 

من الضرائب البيئية هو عبارة عن اقتطاع نقدي يتناسب مع حجم الضرائب على االنبعاثات امللوثة: هذا النوع  -1

االنبعاثات الفعلية أو املقدرة اليت يتم صرفها سواء يف املاء أو اهلواء أو األرض، وينصح باالعتماد على هذا النوع من 

  ؛ على الصعيد اإلداريالضرائب يف حالة إذا ما كانت مصادر االنبعاثات ثابتة، وهذا لتسهيل عمليات املراقبة والتسيري

اشتھر بأعمالھ في اقتصادیات الرفاه، ولھ الفضل في ظھور ما یعرف بالضرائب  بریطاني اقتصادي)  1959 -1877 ( بیجو، سیسیل آرثر*  
 البیئیة.
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: متثل األتوات أو حقوق االستعمال املقابل النقدي لالستفادة من خدمات بيئية قدمةاألتوات على اخلدمات امل -2

، وكذا رف الصحي، ومجع النفايات والتخلص منهااملياه الصاحلة للشرب وشبكات الصمعينة، مثل التوصيل بشبكة 

 1 ؛معاجلة مياه الصرف الصناعي
 البيئة تلويث يف تتسبب اليت اإلنتاجية الوحدات على تفرض نوعية أو قيمية ضريبة وهي :املنتجات على الضريبة -3

 مقبولة دنيا مستويات إىل امللوثات مستوى خفض هو الضريبة هذه من اهلدف أن علما اجتماعية، أضرار عنها وينتج

 2.أخرى جهة من باإلنسان تضر وال جهة من أضرارا بيئية حتدث ال أي اجتماعيا،

 الجباية البيئية أداة اقتصادية: لثاثا

تعترب اجلباية البيئية أداة اقتصادية حلماية البيئة، وتعترب األداة االقتصادية إجراًء يستخدم نظام األسعار وقوى السوق      

تتيح خمتلف تقدير التكاليف و يكون هلا أثر على عندما لتحقيق هدف معني، وميكن وصف أداة ما بأ�ا اقتصادية 

األعوان االقتصاديني. وهذا يعين أن استخدام أداة اقتصادية حلماية البيئة ال بد أن يعمل على رفع  ممكانات التصرف أماإ

تكاليف األنشطة ذات التأثري السليب أو على تقليص تكاليف األنشطة املفيدة للبيئة، وهبذا فإن األداة االقتصادية تتميز 

 3: ليمبا ي

 ؛أن السعر هو قناة إبالغ أثرها •

 عملهم. لترتك لألفراد واملؤسسات اختيار وسائ •
 4: إضافة إىل اجلباية البيئية توجد عدة أدوات اقتصادية أخرى حلماية البيئة نذكر منها

هو نظام قائم على فكرة فرض رسوم أو ضرائب على املتسببني يف التلوث نظام الدفع أو الرد:  •
خسائر التلوث احملتملة، على أن يتم رد هذه الرسوم يف حالة قيامهم بإعادة تدوير املواد ملقابلة 

 ؛امللوثة أو إجراء عمليات من شأ�ا عالج التلوث

لتلوث وحتديد مقدار لتصاريح التلوث القابلة للتداول: تقوم على أساس حتديد املستوى املعياري  •
               إنشاء سوق خاص بشهادات حقوق التلوث اليت حيدثها امللوثون، ومن مث االنبعاثات

 )Environmental Usage Certificates  وفكرة هذا السوق قائمة على عدم ،(

ختطي امللوثني املستوى املعياري الذي حتدده السلطات، ويتم ذلك يف إطار تصاريح التلوث القابلة 

 للتداول.

امیة صدیقي مسعود، مسعودي محمد، الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، ملتقى التنمیة المستدامة والكفاءة االستخد  1
 541 - 540، ص ص:2008، سطیف عباس، فرحات جامعةللموارد المتاحة، 

 350فارس مسدور، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 173ي علم الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص: عبد المجید قدي، دراسات ف  3
 441 - 440سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، مرجع سبق ذكره، ص ص:   4
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 باية البيئيةلجفرض االمطلب الثاني: األسس االقتصادية ل
بل  نظري، إسنادأي  دون يأيت مل البيئية واخلدمات األضرار تكاليف إلدماج اقتصادية كوسيلة الضريبة استعمال إن     

 هناك أسس ونظريات مهدت لفرض هذا النوع من الضرائب.

  ستدخالاال أوال: نظريات

 خالل من توصل حيث ،) Arther Pigouثر بيجو ( ر آل التلوث تكاليف حتصيل نظريات كذلك وتسمى    

 استغالل خالل من خارجية سلبية آلثار تؤدي �اأ إىل احلر، السوق نظام ظل يف االقتصادية األنشطة من للعديد دراسته

 على اقرتح هلذا إنتاجهم، تكاليف دوالهذه اآلثار السلبية ال يتم إدراجها يف  اآلخرين، رفاهية على فتؤثر الطبيعية، املوارد
 للتلوث االجتماعية احلدية التكاليف بني للفارق مساوية رسوم فرض طريق عن اخللل هذا إلصالح تتدخل أن السلطات

ية غوفالبي الضرائب أي بامسه تعرف تزال ال الرسوم هذه ،) اخلارجي األثر تكلفة ( التلوث لتخفيض احلدية والتكاليف

)Les Taxes Pigouvienne   (1  :بدورين تقوم واليت 

  به اخلاصة احلدية للتلوث والتكاليف االجتماعية احلدية التكاليف بني الفرق تساوي اليت االنبعاث تكاليف حتصيل -1

 )؛ احلدية التلوث ختفيض تكاليف (

 القيمة من اإلنقاص االنبعاث وبالتايل على وضرائب رسوم لدفع تفاديا تلويثها ختفيض على امللوثة األنشطة حتفيز -2

 .يدفعو�ا اليت النقدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 322طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 

97 
 

                                                           



  وانعكاسات السياسة الضريبية على التنمية المستدامةالفصل الثاني: آثار  

  
 ): الضريبة البيغوفية 8 – 2الشكل رقم ( 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Source: Bernard Salanié, The Economics of Taxation, Translation by the 

Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 

United States of America, 2003, p. 194 

يؤدي استهالكها إىل ختفيض جودة البيئة، وكما هو معلوم ، ) a Dirty Good ( لنعترب أن هنالك سلعة مضرة     

ن عواليت تعطى قيمتها )  PMB(  الفائدة احلدية اخلاصةأوهلما ، السلعة ينتج عنه شيئني أساسينيفإن استهالك هذه 
الفائدة احلدية  ) SMBاملنحىن ( يف حني ميثل اخلسارة احلدية الناجتة عن التلوث. طريق الدالة العكسية للطلب، وثانيهما

                       مثل، وتقع احلالة االجتماعية األللعرض و الطلب)  PMB (واليت تقع حتت منحىن ، االجتماعية

 )Social Optimum ( يف التقاطع بني ) SMB  (و منحىن التكلفة احلدية  )MC ( ، تبني مستوى وهي

ومنحىن الفائدة احلدية )  MC ( التوازن السوقي بالتقاطع بني يعطى خرىأمن جهة  للسلعة املضرة. )  q0(  االنتاج

                     نتاج أكرب مما هو عليه يف السابق ما يعين تلوثا أكثرعند هذه النقطة يصبح اإلو  ) PMB(  اخلاصة

 .)  qE> q0دامت  ما( 

ملضرة و تثبِّت قيمة هذه على استهالك السلعة ا ) Specific Tax( مستوى الضريبة اخلاصة  تلنعترب أن الدولة رفع
، أي عند احلالة االجتماعية األمثل، وعندها ميكن القول إن ) qe=q0االنتاج إىل مستواه األول أي ( فيعود الضريبة، 

  غري املرغوبة. متتص أو تعيد إدخال املخرجاتالبيغوفية الضريبة 

PMB 

qo qe 

SMB 

MC 

tp 
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لكن ميكن معاجلة هذه ، مادامت هذه املخرجات حتدث تشوهات فيه منتج ملخرجات يعترب غري فعاالي اقتصاد أف     

تتمحور حوهلا الضريبة ، وهي الفكرة اليت فضلإىل حالته األوىل األالتشوهات عن طريق الضريبة البيئية اليت تعيد االقتصاد 

 the begovain taxation (.1البيغوفية ( 

 2ثانيا: مبدأ الملوث الدافع

 حيز ودخل، 1972) سنة  OCDE(  االقتصادية والتنمية التعاون جملس طرف من مرة أول عنه اإلعالن مت     

 .والدولية منها الوطنية العامل يف البيئية القوانني بكل ليصبح فيما بعد مقرتنا 1974 سنةيف نوفمرب  التطبيق
 أو البيئية واألضرار التلوث مكافحة وأساليب إجراءات خمتلف عن الناشئة النفقات كافة أن علىهذا املبدأ  ينصو     

 واالقتطاع لتحصيلا حق مينح الذي القانوين املبدأ هذا ،) امللوث ( فيها للمتسبب النهاية يف حتميلها جيب منها الوقاية

  :ينص أيضا على، التلوث من البيئة محاية عمليات متويل ألجل امللوثني من العمومية للسلطات

 ال ال تتحملها حبيث التلوث، ملكافحة البيئية والتدابري اإلجراءات كافة نفقات حتصيل قنوات حتديد •
 ؛مباشرة فيها املتسبب امللوث بل اجملتمع وال السلطات

 إتباع إىل يدفعه مما لنشاطه، السلبية اخلارجية اآلثار أضرار ختفيض نفقات دفع على امللوث إجبار •
 .البيئة محاية يف ومسامها يصبح واعيا عندما اختياريا أو ،تلويثا أقل إنتاجية ووسائل أساليب

 املستوى على املوارد املشرتكة يف احلقيقي امللوث حتديد يتعذر عندما خاصة يصعب تطبيقه أحيانا، قد املبدأ هذا إن     

 من فيه دحتدّ  دولية واتفاقيات بقوانني املبدأ مرافقة هذا من بد ال هلذا لألرض، اجلوي والغالف البحار أعايل كمياه الدويل

  .املادية حلقوقه منهما كل حتصيل الضحية وكيفية هو ومن ،التلوث يف احلقيقي املتسبب هو

 أن كما ونظيفة، سليمة بيئة يف احلق يف للمجتمع العامة واملصاحل للمنتج اخلاصة املصاحل توازن يكرس املبدأ فهذا     

 يف لكن امللوث، للمنتج التلوث حق يعطي كأمنا أي ،وقوعه بعد اخللل ليصحح جاء وإمنا البيئة تلوث مينع ال املبدأ هذا
 نيابة أفسده ما بإصالح تقوم اليت العمومية للسلطات ودفعها، لنشاطه املرافقة السلبية اآلثار نفقات حتملعليه  قابلامل

 .البيئي تراثها محاية يف الدولة سيادةل اخيترس  عنه

 

 

 

 

1 Bernard Salanié, Op-Cit, pp. 193 -195 
 324طالبي محمد، مرجع سبق ذكره، ص:   2

 
99 

 

                                                           



  وانعكاسات السياسة الضريبية على التنمية المستدامةالفصل الثاني: آثار  

  

 الضرائب البيئية وعيوب مزايا المطلب الثالث: 
الضرائب البيئية على جمموعة من املزايا اليت جتعلها من أجنع الوسائل االقتصادية حلماية البيئة، فإن هلا بعض كما حتوز     

 قد حتد من إمكانية تطبيقها خاصة يف الدول النامية.العيوب اليت 

 أوال: مزايا الضرائب البيئية

  1على جمموعة من املزايا، ميكن إمجاهلا فيما يلي: البيئية حتوز الضرائب 

 والفعاليات واخلدمات السلع أسعار ضمن مباشرة البيئية واألضرار البيئية اخلدمات تكاليف تدمج •
 باندماج ويسمح يدفع، الذي هو امللوث مبدأ تطبيق على يساعد ما وهذا إليها، أدت اليت

 والبيئية؛ واملالية االقتصادية السياسات

 بالبيئة؛ الضارة السلوكات عن االبتعاد على واملستهلكني املنتجني حتفز •

، للضرائب خاضعة والنفايات األولية واملواد واملياه الطاقة تكون عندما االبتكار على املنتجني حتفز •
 قصد العام واالستهالك الطاقة واستخدام والنقل نتاجلإل جديدة أساليب تطوير إىل يقودهم ما وهذا

 االقتصادية؛ الكفاءة من املزيد حتقيق على يساعد ما وهذا يدفعو�ا، اليت الضرائب ختفيض

 للقيام لآلخرين احلوافز منح وإىل البيئة، لتحسني استخدامها ميكن اليت يراداتاإل زيادة إىل تؤدي •
 هبدف العمل ضرائب مثل األعلى، التكلفة ذات األخرى األعمال بعض حجم لتقليص أو بذلك

 .االقتصادي والرفاه العمالة زيادة

 ثانيا: عيوب الضرائب البيئية

 2تتلخص أهم عيوب ومشاكل تطبيق الضرائب البيئية يف النقاط التالية: 

حتديد  يتوجبفلتحديد هذا السعر توجد العديد من الصعوبات تتعلق بتحديد سعر الضريبة،  •
نتاجية إىل وحدة أخرى، ويواجه تقدير تلك لملوثات واليت قد ختتلف من وحدة إالتكلفة اخلارجية ل

التكلفة العديد من املشاكل والصعوبات، يتعلق بعضها باختيار مناذج التقدير املالئمة والبعض 

 ؛خر بصعوبة حصر التكاليف اخلارجية وحتديد نطاقها وإجياد أسس موضوعية لقياسهااأل

يف ظل اخنفاض الوعي الضرييب خاصة يف الدول النامية، فإن فرض مثل هذه الضرائب ال سيما إذا   •
كانت بأسعار مرتفعة سوف خيلق حافزا قويا لدى األفراد واملؤسسات على التهرب من الضريبة، 

 ؛ذلك بالتخلص من النفايات بطرق غري قانونية تؤدي إىل أضرار بيئية خطرية ورمبا يتم

 172عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 448سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، مرجع سبق ذكره، ص:   2
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يرتتب على فرض هذه الضرائب بعض اآلثار التوزيعية غري املرغوب فيها، فمن املتوقع ( وهي احلالة  •

نتاجها إاألكثر حدوثا ) أن يصاحب فرض هذه الضرائب ارتقاع أسعار املنتجات اليت يقرتن 

مبلوثات بيئية، وقد يكون ارتفاع السعر كبريا ( حيث أن األمر يتوقف على قدرة الوحدات 

غري مقبول اقتصاديا أو اجتماعيا، وتزداد و االقتصادية على نقل عبء الضريبة وعوامل أخرى ) 

ة مثل املشكلة صعوبة إذا كانت تلك املنتجات أساسية وضرورية من الناحية االقتصادية واالجتماعي
 منتجات االمسنت واحلديد والصلب وبعض املنتجات البرتوكيمياوية ... إخل.

وميكن القول أن وجود مثل هذه الصعوبات ال جيب أن يكون مربرا مانعا الستخدام مثل هذا النوع من الضرائب،     

 ظل مستويات اهلدر فرغم ما يواجهها من صعوبات إال أن وجود هذا النوع من الضرائب أصبح أكثر من ضروري يف

 البيئي والتلوث املخيفني.
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 الصة الفصل: خ
إن تتبع املشاكل اليت يعاين منها االنسان خاصة تلك املرتبطة بالتلوث البيئي وما جنم عنه من ظواهر خطرية، يقودنا     

ف التنمية املستدامة هلذه املعضالت، وتعرّ إىل إدراك مدى أمهية مفهوم التنمية املستدامة والعمل على حتقيقها كمخرج 

 من حد أقصى حتقيق يف تساهم و ،االجتماعي و االقتصادي و البيئي النظام بني التوازن حتقق اليت التنمية تلكعلى أ�ا 
 ثالثة تتضمن فهي الطبيعية، املوارد وقاعدة البيئي النظام على سلبا التأثري دون اإلنسان، احتياجات تلبية يكفل مبا النمو

 .البيئة محاية وكذا االجتماعية، والعدالة االقتصادية الفعالية يف تتمثل رئيسية أبعاد

 وتعتربى يف املقام األول بتطبيق سياسة اقتصادية تتالءم وأبعاد هذه التنمية، والعمل على حتقيق التنمية املستدامة يتأتّ     

فعالية يف حتقيقها، سواء بتوفريها للموارد املالية اليت تضمن متويل السياسة االقتصادية أكثر أدوات من السياسة الضريبية 

االقتصادية مثل التضخم، إضافة إىل مسامهتها يف حتقيق العدالة االجتماعية معاجلتها ملختلف االختالالت التنمية أو  ههذ

 وحماربة التلوث عن طريق اجلباية البيئية.
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 : بنية النظام الضريبي في الجزائر الفصل الثالث 
 

  في الجزائر بنية النظام الضريبي الفصل الثالث:
 تمهيد: 

إن تصميم األنظمة الضريبية يتم عادة لتحقيق أهداف السياسة الضريبية اليت يتم حتديدها على أساس األوضاع     
القائمة، لكن هذه األوضاع تتغري باستمرار بفعل عديد العوامل، مما جيعل األنظمة والسياسية االقتصادية واالجتماعية 

 .ها باستمرارحتقيقها، وهذا ما يستدعي إصالح اعن حتقيق األهداف املنوط هب ةالضريبية عاجز 
ا البالد خالل بداية رفتهعاليت قتصادية االصالحات اإليف سياق صالحات جذرية إ اجلزائريشهد النظام الضرييب وقد     

، 1986صالحات بفعل األوضاع االقتصادية واالجتماعية اليت خلفتها أزمة وقد جاءت هذه اإل ،تسعينات القرن املاضي
صالحات والتعديالت من خالل قوانني املالية السنوية ومنذ تلك الفرتة توالت اإلالتوجه حنو اقتصاد السوق، يف إطار وكذا 

 سعت يف جمملها إىل عصرنة وتفعيل النظام الضرييب، ورفع أداء اجلباية العادية كبديل للجباية البرتولية.اليت  والتكميلية
الضرائب اليت  إضافة إىل ابراز أهما، وأهدافهصالحات الضريبية اإلدوافع وسنحاول يف هذا الفصل استعراض أهم 

 أدرجت ضمن هذا اإلصالح، وذلك من خالل أربعة مباحث كالتايل: 
 ؛المبحث األول: مدخل لإلصالح الضريبي في الجزائر

 ؛األخرى المباشرة والرسوم الدخل على الضرائبالمبحث الثاني: 
 ؛المبحث الثالث: الضرائب على االنفاق

 األخرى. الضريبيةاألنظمة المبحث الرابع: 
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 الجزائر في الضريبي لإلصالح مدخل: األول المبحث

وتلتها عدة ، 1992بدأ العمل هبا أفريل  تلك اليتأمهها ن كا *عدة تعديالت الضرييب يف اجلزائر عرف النظام     

  جمملها إىل تبسيط هذا النظام ورفعتعديالت من خالل قوانني املالية السنوية والتكميلية، سعت هذه التعديالت يف

 وكذا التكيف مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية. ،فعاليته

  مدخل لإلصالح الضريبي المطلب األول: 
جيعالن من اإلصالح الضرييب ضرورة يف سبيل حتقيق  ،السائدةوالسياسية إن تغري األوضاع االقتصادية واالجتماعية     

 األهداف اليت تسعى السلطات العمومية إىل حتقيقها من خالل سياستها الضريبية.

  وخصائصه صالح الضريبيأوال: تعريف اإل

التغيري املقصود للنظام الضرييب القائم هبدف التكفل باحلاجات اجلديدة أو  صالح الضرييب على أنه "ميكن تعريف اإل     

املعّدلة واالستجابة لقيود احمليط اجلديدة، فاإلصالح الضرييب احلقيقي ال بد أن يأخذ بعني االعتبار اخلصوصيات 
 1بكل بلد." االقتصادية واالجتماعية والسياسية اخلاصة

التعبري عن اإلصالح الضرييب بأنه " التغريات اليت تطرأ على النظام الضرييب يف الدولة ملواكبة التطورات ميكن كما     

 2االقتصادية واالجتماعية، أو لتحقيق خطط التنمية يف مرحلة من املراحل." 

 3وميكن من خالل التعريفني السابقني استنتاج اخلصائص التالية: 

يف ظل حترك اقتصاديات العامل حنو التطوير، وذلك بعد التغريات املتالحقة صالح الضرييب ظاهرة عامة وضرورية: اإل -1

اليت شهدها العامل يف السنوات املاضية مثل االجتاه حنو التكتالت االقتصادية جملموعة من الدول أو القوى االقتصادية 

لعمل حنو حتويل القطاع العام إىل القطاع اخلاص أو ما يعرف باخلصخصة. أدى واتفاقيات حترير التجارة الدولية، وكذلك ا

، وإْن عرفت ھذه الفترة بعض التعدیالت مثل 1975استمرت الجزائر بعد االستقالل في العمل بقوانین الضرائب الفرنسیة إلى غایة دیسمبر  * 
، 1963) الخاص بالعملیات بین المنتجین وتعویضھ بنظام المدفوعات باألقساط سنة  TUGPنتاج ( عفاء للرسم االجمالي على اإللغاء نظام اإلإ

عفاء عدة قطاعات مثل القطاعین الفالحي والسیاحي إ، إضافة إلى 1965ماد نظام االقتطاع من المصدر بالنسبة للضرائب على األجور سنة واعت
، وتعویض الضریبة السابقة على القطاع الفالحي بضریبة جدیدة تسمى الرسم 1969) سنة  TUGPنتاج ( من الرسم الوحید اإلجمالي على اإل

فقد عرفت اصالحات مھمة تمثلت في تنظیم النظام الضریبي في شكل خمسة  1976، أّما سنة 1975مداخیل األرض سنة  اإلحصائي على
المتضمن قانون الرسم على رقم األعمال،   76/102قوانین، حیث تمت المصادقة على مجموعة من األوامر المتضمنة  قوانین الجبایة، منھا األمر 

لغاؤھا سنة إلمساھمة الوحیدة االجمالیة لیتم نشاء ضریبة اإتم  1977ون الضرائب غیر المباشرة، وفي سنة المتضمن قان 76/104واألمر 
فتم خاللھا  1986إلى غایة  1982ا الفترة من سنة تم وضع جدول جدید خاص بالضریبة على الرواتب واألجور، أمّ  1979، وفي سنة 1984

اقرار العدید من االعفاءات والتخفیضات الضریبیة لتشجیع الصادرات خارج المحروقات وتحقیق التوزان الجھوي، مثل تخفیض الضریبة على 
)، فقد ُخّفض معدل  ICRیلیة على الدخل ( بالمئة، وتخفیض معدل الضریبة التكم 50بالمئة إلى  60) من  BICاألرباح الصناعیة والتجاریة ( 

           بالمئة، كما تم اقرار العدید من التعدیالت األخرى مثل تعدیل معدل الضریبة على دخل الشركات األجنبیة  60إلى  80الحد األقصى من 
 )IREEC  عفاء المكلفین إ 1988عرفت سنة  اتب واألجور، كمابالمئة، ووضع جدول جدید للضریبة على الرو 06بالمئة إلى  04) من

اقرار العدید من  فقد تم فیھا 1989دینار جزائري من الضریبة على الدخل، أما سنة  14.400الممارسین ألعمال حرة وال یتجاوز ربحھم 
 عفاء األنشطة في القطاع السیاحي لمدة ستة سنوات من الضریبة على الربح.إالتعدیالت مثل 

 249سات في علم الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص: عبد المجید قدي، درا  1
 535سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 536، ص: المرجع السابق  3
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صالح ضرييب عاملي يف سائر النظم اليت تتأثر هبذه إصالح ضرييب عاملي، أي وجوب حدوث ذلك إىل ضرورة إحداث إ

 ث ليشمل الدول املتقدمة والنامية معا.ااألحد

االقتصادي: يقصد باإلصالح االقتصادي نقل االقتصاد القومي ككل من وضع صالح اإلصالح الضرييب جزء من اإل -2

منها، وميكن االعتماد يف هذا اإلطار على الضرائب كأداة فعالة يف اجناح  تشوبه العيوب واالختالالت إىل وضع خالٍ 

صالح داف خطة اإلخطوات اإلصالح االقتصادي، مما يتطلب تطويرا يف النظام الضرييب ذاته حىت يستطيع حتقيق أه

 االقتصادي يف الدولة.

، إذ ميكن تعدد أهدافه وغاية القائمني عليهصالح الضرييب بالضرييب وأهدافه: تتعدد أمناط اإلصالح ط اإلتعدد أمنا -3
أن يكون جزئيا إلصالح خلل تشريعي يف القانون الضرييب أو لسد ثغرة من ثغرات القانون، أو هبدف احلد من التهرب 

 .، كما ميكن أن يكون شامال يسعى إىل حتقيق أهداف عدة من أمهها تبسيط النظام الضرييبالضرييب

 صالح الضريبياإلمراحل ثانيا: 

املمكن جمموعة من اخلطوات واإلجراءات عن طريق اختاذ  صالح الضرييب يف أي بلد من البلدانيتم تطبيق اإل    

 1من املراحل على النحو التايل:  تضمينها يف جمموعةٍ 

 وهذا عن طريق:  ؛املرحلة األوىل: القيام بتشخيص ضرييب -1

 ؛صالحاتحتليل الوضعية القائمة قبل اإل •

، وكذا لربح احلقيقية املنجزة لكل قطاعحتليل اإلمكانات والقدرات الضريبية: وهذا عن طريق تقدير هوامش ا •

حتديد الضغط الضرييب احلايل، إضافة إىل تقدير املالءمة بني الضغط الضرييب احلايل والضغط املرجو وتقييم مدى 
 قدرة الدولة على التحصيل الضرييب املستهدف.  

 ويكون ذلك بـ: ؛املرحلة الثانية: اقرتاح اإلصالح الضرييب -2

 ؛ن هذه التدابري واضحة وقابلة للتنفيذحتديد التدابري القابلة للتنفيذ، والبد أن تكو  •

وضع قيد التنفيذ وحدة للسياسة الضريبية، حبيث تكون اإلصالحات الضريبية متوافقة مع الربنامج أو املخطط  •

جمموعة من األشخاص بد من تكوين  التنموي للبالد. وهذا لضمان انسجام األهداف االقتصادية، وهلذا ال
 ؛لبالدمكلفني بإعداد سياسة ضريبية ل

 ؛مراجعة اإلدارة الضريبية للوقوف على مكامن اخللل فيها •

صالح تستوجب قبول سلطات البالد للمقرتحات املعدة من أن ضمان استمرارية عملية اإل اقحام احلكومة، إذْ  •
 فرق العمل.

 254 - 253عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
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 :عن طريقوهذا  ؛تطبيق اإلصالح الضرييباملرحلة الثالثة:  -3

 ؛إقرار واعتماد التدابري املقرتحة •

 ؛نشر وإعالن آثار اإلصالح •

 تكوين املوارد البشرية املعنية باإلصالح. •

 صالح الضريبي: مجاالت اإلانيالمطلب الث
حسب صندوق النقد  القضايا هذه وأهم املراجعة، تتطلب اليت الضرييب، باإلصالح املتعلقة القضايا من العديد هناك    

 1الدويل تتمثل يف: 

 امليزانية، عجز ختفيض هبدف اإليرادات زيادة كذاو  ،الضرائب نظام يف اهليكلية التشوهات تصحيح على العمل •
 .األعمال رقم على الضرائب أسعار عدد ختفيض على عتمادباال وذلك

 الدخل على تصاعدية ضريبةو  املشروعات أرباح على ضريبة وإقرار املضافة، القيمة على الضريبة إدخال •
 .واسع وعاء ذات الشخصي

 من واملقرتحة)  1993 –1990 ( للفرتة اهليكلي التصحيح برنامج يف الواردة اجلبائية التدابري جمموعة تبيان وميكن    

 :التايل اجلدول خالل من الدويل النقد صندوق طرف

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

)، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة 2004-1992حمید، النظام الضریبي الجزائري وتحدیات اإلصالح االقتصادي في الفترة ( بوزیدة  1
                              63، ص: 2005/2006العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،  جامعة الجزائر، 
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 الدولي النقد صندوق طرف من المقترحة الجبائية اإلصالحية ): التدابير 1 – 3جدول رقم ( ال

 بلغاريا الجزائر الضريبياإلصالح 
تشكوسلوفكيا 

 (سابقا)
 رومانيا بولندا منغوليا هنغاريا

  × ×  ×   تبسيط الضريبة على رقم األعمال

 ×   ×  × × ضريبة القيمة المضافة وضريبة اإلنتاج

  ×  × × × × الضريبة على الدخل الشخصي

 × × × × × × × الضريبة على أرباح المشروعات

أرباح األسهم بالنسبة للمشروعات اشتراكات 

 المملوكة للدولة

   ×  ×  

  × ×  ×  × ضريبة إضافية على الواردات

 دكتوراه أطروحة ،)2004-1992( الفترة في االقتصادي اإلصالح وتحديات الجزائري الضريبي النظام حميد، بوزيدةالمصدر: 

 64 ، ص:2005/2006 الجزائر، جامعة  التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية منشورة، غير

 1:ميكن إمجال أهم جماالت اإلصالح الضرييب فيما يليكما 

األوىل هي خلق أدوات جديدة لتشمل أنواعا  ؛يتم توسيع الوعاء الضرييب من خالل طريقتني: الضرييب الوعاء توسيع  -1

جديدة من الضرائب على الدخول أو السلع االستهالكية أو الضرائب البيئية اليت يكون الغرض األساسي منها محاية البيئة 

 اأو فرض ضرائب على نشاطات القطاع غري املنظم من خالل مؤشرات خاصة تعكس نوع النشاط فيه ودرجته. أمّ 

 انية فهي زيادة كفاءة النظام مبا يسمح للوصول إىل شرائح مل تكن تغطى يف السابق.الطريقة الث

ويف احلقيقة فإن النوع الثاين هو املقصود يف عمليات اإلصالح الضرييب يف الدول النامية، حيث يؤدي ضعف اجلهاز 
 . ضريبيةوجبايتها إىل فقدان جزء كبري من احلصيلة الاإلداري املنظم لعملية فرض الضرائب 

تأيت عملية ترشيد معدل الضريبة بعد توسيع الوعاء الضرييب يف احلدود اليت يسمح هبا اجلهاز : الضريبة معدل ترشيد -2

ت معه قيد الضرييب وزاداإلداري للضرائب، ولكن كما هو معروف فإنه كلما زادت معدالت الضريبة زاد مقدار التع

فإن عملية الرتشيد تعين بالدرجة األوىل تقليل الفوارق بني تلك املعدالت  مشكالت التجنب والتهرب الضريبيني. لذلك

ت التجارب العملية يف الدول النامية أن هناك ضغوطا كبرية للقيام بعملية الرتشيد هذه إذا ما يف اهليكل الضرييب، وقد دلّ 

الدقيقة اليت تسمح بالتفريق بني األوعية  ومن أهم متطلبات القيام بعملية الرتشيد توافر املعلومات زادت تلك املعدالت.

 ، 2003الكویت، المعھد العربي للتخطیط، العدد الثالث عشر،  التنمیة، ناجي التوني، سیاسات االصالح الضریبي، مجلة جسر   1
 30/09/2013تاریخ الولوج:  api.org/develop_1.htm-http://www.arabمتاح على الموقع االلكتروني: ، 16 – 06ص ص: 
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الفرعية أو اجلزئية املختلفة، وتعاين الدول النامية بوجه عام نقصا شديدا يف هذه املعلومات ما ينعكس سلبا على هيكل 

 املعدل الضرييب فيها. 

القيام بعملية اإلصالح، ذلك أن : ضرورة النظر إىل النظام الضرييب بأكمله يف سياق الضريبية األدوات بني االتساق -3

عملية إصالح نوع واحد من الضرائب قد تكون على حساب نوع آخر، وعندما يفتقر اإلصالح إىل التنسيق والتتابعية 

فقد حتدث سلبيات تنعكس على مستوى اإليرادات والكفاءة، ومثال ذلك إجراء إصالح للنظام الضرييب على الواردات 

 على ضريبة االستهالك من السلع واخلدمات.قد تكون له آثار سلبية 

دلت التجارب الدولية يف هذا اجملال على أمهية التناسق بني مستوى اإلصالحات  :اإلداري اجلهاز أداء حتسني -4
از اإلداري وقدرته على التكيف والتحسن السريع يف األداء من جهة أخرى. بل إن هالضريبية من ناحية ومدى فعالية اجل

ار إىل أن مقدرة اجلهاز اإلداري على التصحيح والتكيف السريع تعد العنصر احلاسم يف جناح عملية اإلصالح بعضهم أش

 أو فشلها خصوصا خالل مراحل التنفيذ األوىل.

 وأهدافه الجزائر في الضريبي صالحاإل : دوافعلثطلب الثاالم
اجلزائري وحماولة التأقلم مع العوملة االقتصادية،  توجهت اجلزائر انطالقا من املفهوم املعاصر للضريبة وواقع االقتصاد      

مقدمة  1989، واليت انتهت أشغاهلا سنة 1987صالح الضرييب، حيث قامت بإنشاء جلنة هلذا الغرض منذ حنو اإل

ائر والدوافع ، وميكن إمجال أهم أهداف اإلصالح الضرييب يف اجلز صالح الضرييباحاهتا ضمن تقرير يتضمن معامل اإلاقرت 

 : ما يلي اليت قادت إليه يف

 أوال: دوافع اإلصالح الضريبي في الجزائر

 الضريبة إلغاء مت 1976 سنة يف فمثال بعدم االستقرار، 1992 غاية إىل اجلزائري الضرييب النظام اتسم لقد     

 اقتطاع معدل من الرفع وكذلك ،1984 سنة ؤهاإحياليتم  ،1971 سنة الزراعية الثورة قانون صدور عقب الفالحية،
 النقص تعويضوذلك ل ،1987 سنة باملئة 55 إىل 1986 سنة باملئة 50 من والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة

 13,5 إىل 1985 سنة أمريكي دوالر 26,50 من النفط برميل سعر اخنفاض نتيجة البرتولية اجلبايةإيرادات  يف املسجل

 1  :امجال أهم الدوافع اليت قادت إىل االصالح الضرييب فيما يلي وميكن، 1986 سنة دوالر

تعقد وعدم استقرار النظام الضرييب: فقد واجهت املؤسسات نظاما ضريبيا معقدا نتيجة تنوع الضرائب وتعدد  -1

معدالهتا، باإلضافة إىل اختالف مواعيد حتصيلها، كما ترتب على ذلك صعوبة يف تسيري اجلباية العادية مما عقد مهمة 

 .ؤسسات من جهة واإلدارة الضريبية من جهة أخرىأدى إىل كثرة املنازعات بني املو موظفي إدارة الضرائب، 

 38 - 21، ص ص: 2004، مؤسسة منشورات بغدادي، الجزائر، 2003 -1992ناصر مراد، االصالح الضریبي في الجزائر للفترة   1
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 1988تعدد الضرائب وارتفاع معدالهتا، ففي دراسة أجراها صندوق النقد الدويل سنة لثقل العبء الضرييب: نتيجة  -2

يف حول خمتلف املعدالت الضريبية املفروضة على أرباح الشركات لبعض الدول، تبني أن العبء الضرييب مرتفع جدا 

اليت أدت إىل عدم التوازن املايل  سباباألشكل ضغطا على خزينة املؤسسة، كما ميثل أحد أهم ما ي ، وهوئراجلزا

 .للمؤسسات

نظام ضرييب غري مالئم ملعطيات املرحلة الراهنة: فالنظام الضرييب القدمي غري مالئم وال يتكيف مع املؤسسة، خاصة  -3

زائر، وأمام املعطيات اجلديدة القتصاد السوق، ومن بني أسباب عدم مالءمة صالحات االقتصادية اليت شهدهتا اجلبعد اإل

 .االهتالك اخلطيطريقة النظام الضرييب يف اجلزائر التحديد غري العقالين لألعباء القابلة للخصم، وعدم مالءمة 
عدم فعالية احلوافز الضريبية يف تشجيع االستثمار: تعترب احلوافز الضريبية تقنية يستعملها املشرع للتأثري على سلوك  -4

املكلفني مبا فيهم املؤسسات االقتصادية، فهي تعرف بالتضحية الضريبية، حيث تضحي اخلزينة العمومية بقدر معني من 

الستثمار وتوجهيها حنو االستثمار املنتج وذلك حتقيقا ألهداف السياسة االقتطاع الضرييب مقابل حث املؤسسات على ا

هيكل عدم توازن  من خاللاالقتصادية، لكن احلوافز املوجودة يف النظام الضرييب السابق مل حتقق ذلك ويتجلى ذلك 

 .التوزيع اجلغرايف للمؤسسات عرب الرتاب الوطين واختالل ،اع االستثمارطق

صالحات بعدم عدالته، فطريقة االقتطاع من املصدر ضريبية: متيز النظام الضرييب اجلزائري قبل اإلضعف العدالة ال -5

كما أن الضرائب املباشرة يغلب عليها طابع املعدل النسيب وليس مقتصرة فقط على بعض املداخيل دون األخرى،  
واختالف املعاملة الضريبية بني املؤسسات  التصاعدي، إضافة إىل وجود ضرائب نوعية ال تراعي الوضعية العامة للمكلف

 .العمومية واخلاصة

ضعف اإلدارة الضريبية: إن اإلدارة الضريبية الفعالة تساهم يف اجناح النظام الضرييب، حيث تشكل مهزة وصل بني  -6

اليت أدت إىل فشل النظام  اإلدارة الضريبية يف اجلزائر تعترب من بني األسبابأن املكلفني والنظام الضرييب، يف املقابل جند 

الضرييب السابق، وذلك بسبب الفراغ الذي عرفته هذه اإلدارة بعد رحيل السلطات االستعمارية، وتدين املستوى التعليمي 

 .ملوظفي الضرائب، إضافة إىل افتقارها للتقنيات املتطورة مثل نظام اإلعالم اآليل

لسابقة للنظام الضرييب سامهت يف رفع حدة الغش والتهرب الضريبيني : إن مجيع السلبيات انيالضريبي والتهرب الغش -7
إضافة إىل نقص وعي املكلفني ووجود ثغرات يف التشريع الضرييب، وهو ما يدفع املكلفني إىل استغالل ذلك النقص 

 .للتهرب من الضريبة
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 في الجزائر ثانيا: أهداف اإلصالح الضريبي

صالح الضرييب، ومن بني أهم هذه األهداف العمومية إىل حتقيقها عن طريق اإلتعددت األهداف اليت سعت السلطات 

 1 نذكر:

وجعلها كفيلة بتغطية نفقات التسيري، إضافة إىل ، دية املالية للجباية العاديةالرفع من املردو اهلدف املايل: ويتمثل يف  -1
 ؛متويل ميزانية الدولة ىالبرتولية اليت كانت تسيطر بشكل كبري علحماولة إحالهلا حمل اجلباية 

 األهداف االقتصادية: وتتمثل أساسا يف:  -2

 كأداة الضريبة استعمال على يؤكد أن الضرييب اإلصالح على بد ال كان اجملال هذا يف: االقتصادي النمو حتقيق •
 على الضرييب العبء بتخفيف وذلك املالية، الوظيفة على دورها يقتصر وأال االقتصادية، السياسة أهداف خلدمة

 ؛واالنتاج واالستثمار االدخار لتشجيع نتاج،اإل ومدخالت الدخل

ادي وتشجيع صالحات الضريبية إىل التحكم يف النشاط االقتصتوجيه النشاط االقتصادي: فقد سعت اإل •
عفاء عن طريق منح االمتيازات الضريبية كاختاذ سياسة اإل ، وذلكزيادة االستثماراألعوان االقتصاديني على 

 P8F2.واستعمال بعض التقنيات احملفزة على عمليات االستثمار وتوسيع املشاريع

 األهداف االجتماعية: وتتمثل هذه األهداف يف: -3

يكتسب النظام حتقيق العدالة الضريبية: تشكل العدالة الضريبية مبدأ أساسيا من مبادئ الضريبة، ومن خالهلا  •
الضرييب جناحه ومصداقيته لدى املكلفني بالضريبة، ولقد سعى اإلصالح الضرييب إىل حتقيق ذلك من خالل 

التمييز بني األشخاص الطبيعيني واملعنويني وإخضاع كل منهما ملعاملة خاصة، وكذا التوسع يف استعمال الضريبة 

بية، إضافة إىل مراعاة املقدرة التكليفية، وذلك بتقدير التصاعدية اليت تعترب أكثر عدالة من الضريبة النس

 .اإلعفاءات الالزمة لذلك

صالحات إىل هدفت اإل: ويف هذا اجملال الشرائية القدرة محاية على والعمل عادل بشكل املداخيل توزيع إعادة  •
القدرة الشرائية للمواطن، استخدام الضرائب كوسيلة فعالة لتقليص الفوارق بني خمتلف طبقات اجملتمع ومحاية 

 .وعدم اقتصار دورها على اجملالني االقتصادي واملايل
 هداف التقنية لإلصالح الضرييب يف: األهداف التقنية: تتمثل أهم األ -4

حبيث مت إلغاء خمتلف الضرائب إىل تبسيط النظام الضرييب،  تبسيط النظام الضرييب: هتدف اإلصالحات الضريبية •

املعقدة، إضافة إىل جتميع خمتلف األنواع اليت هلا نفس األهداف ونفس األوعية يف ضريبة واحدة كإدخال 

 جامعة، 5كمال رزیق، سمیر عمور، تقییم عملیة إحالل الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد   1
 327 - 326، ص ص: 2008/2009الشلف، ، يبوعل بن حسیبة

 44، مرجع سبق ذكره، ص: 2003 -1992ناصر مراد، االصالح الضریبي في الجزائر للفترة   2
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الضريبة على أرباح الشركات فيما خيص األشخاص املعنوية، حبيث أصبحت القوانني الضريبية واضحة ال يشوهبا 

يسهل فهمها من طرف املكلفني، وترتب على مما  ،طرف املختصنيالغموض ومدعمة بتحليالت وتفسريات من 

 .ذلك أن النظام الضرييب أصبح أكثر شفافية

جياد إدارة ضريبية تسهر على تطبيق ومتابعة النظام إإدارة ضريبية فعالة: من بني أهداف اإلصالح الضرييب   •
يها وأساليب عملها باجتاه التحديث الضرييب، من خالل إعادة تنظيم اإلدارة الضريبية ورفع كفاءة موظف

P9Fوالعصرنة.
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 المباشرة األخرىوالرسوم على الدخل لمبحث الثاني: الضرائب ا
 مداخيل و الطبيعيني األشخاص مداخيل على املفروضة الضرائب بني التمييز الضرييب اإلصالح خالل من مت     

جمموعة من الضرائب املباشرة تتمثل أمهها يف الضريبة على الدخل الضرائب على املداخيل ضمن توت ،املعنويني األشخاص

 .اإلمجايل، والضريبة عل أرباح الشركات والضرائب والرسوم األخرى املباشرة، سواء ما تعلق منها بالنشاط أو بامللكية

 ) IRG(  المطلب األول: الضريبة على الدخل اإلجمالي
 األشخاص مداخيل على النوعية الضرائب نظام معقطيعة  1992صالح الضرييب الذي تبنته اجلزائر سنة أحدث اإل     

 نظام لتعوض الضريبة هذه جاءت ،اإلمجايل الدخل على الضريبة شكل يف الدخل على وحيدة ضريبة باختيار الطبيعيني،

، حيث اشتمل النظام السابق على املداخيل على السابق يف مفروضا كان الذي املتعددة املعدالت ذي النوعية الضرائب

، التجارية غري األرباح على الضريبة، و األشخاص وشركات والتجارية الصناعية األرباح على الضريبةضرائب متعددة مثل ( 
 ..إخل )..و الضريبة على الرواتب واألجور الديون، مداخيل على الضريبةو 

 أوال: مفهوم وخصائص الضريبة على الدخل اإلجمالي 

من قانون  01وتنص املادة رقم  ،1991قانون املالية لسنة مبوجب ست الضريبة على الدخل اإلمجايل لقد أسّ      

" تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيني تسمى  :يلي الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على ما
 1ضريبة الدخل، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصايف اإلمجايل للمكلف بالضريبة ..."

 2ومن خالل هذا التعريف ميكن استنتاج اخلصائص التالية: 

 ؛ضريبة سنوية: حبيث تفرض مرة واحدة يف السنة •

 ؛خمتلف أصناف الدخل الصايف للمكلف وتفرض عليه ضريبة واحدةضريبة وحيدة: حبيث جتمع  •

، والذي يتم احلصول عليه بعد طرح األعباء احملددة قانونا من الدخل اإلمجايل تفرض على الدخل الصايف •
 ؛اإلمجايل اخلام

 ؛ا تراعي الوضعية الشخصية للمكلفأ�ضريبة شخصية: حيث  •

دمي تصريح سنوي جبميع مداخيله إىل مفتشية الضرائب التابعة حملل ضريبة تصرحيية: حيث يتعني على املكلف تق •
 إقامته.

من خالل فرضها بالشفافية وميكن القول من خالل اخلصائص اليت تتميز هبا الضريبة على الدخل اإلمجايل أ�ا تتسم      

مثل للمكلف كو�ا تأخذ بعني االعتبار الظروف الشخصية  عدالةالبكافة مداخيل املكلف مهما تعددت، وكذا على  

 ، كما أ�ا حتسب على أساس جدول متصاعد.حلد أدىن معفى هاحتديد

 15 ، ص:2013الجزائر، نشرة  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،، المدیریة العامة للضرائب  1
 47، مرجع سبق ذكره، ص: 2003 -1992ناصر مراد، االصالح الضریبي في الجزائر للفترة   2

 
112 

 

                                                           



 : بنية النظام الضريبي في الجزائر الفصل الثالث 
 

 مجال تطبيق الضريبة على الدخل اإلجماليثانيا: 

 1: يف اإلمجايل الدخل على للضريبة اخلاضعون األشخاص يتمثل

 ؛األشخاص الطبيعيون •

 األشخاص؛ شركات يف الشركاء •

 ملهنة أعضائها، املشرتكة املمارسة أجل من املشكلة املهنية املدنية الشركات شركاء •

 هذه تشكلال  ، بشرط أنمجاعي باسم الشركات له ختضع الذي النظام لنفس اخلاضعة املدنية الشركات أعضاء •

 غري املسؤولية على األساسية قوانينها تنص وأن املسؤولية، حمدودة شركة أو أسهم شركة شكل يف الشركات

 ؛الشركة ديون خيص فيما للشركاء احملدودة

 .افيه حمددة وغري تضامنية مسؤولية هلم الذين املسامهة شركات أعضاء •

 فهي:  ،أّما املداخيل اخلاضعة هلذه الضريبة

 ؛والتجارية الصناعية األرباح •

 التجارية؛ غري األرباح •

 الفالحية؛ املداخيل •

 جيارية؛اإل املداخيل •

 املنقولة؛ األموال رؤوس مداخيل •

  .واألجور الرواتب •
 2: من الدخل االمجايل الصايف ليف التاليةامن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة يسمح خبصم التك 85ووفق املادة 

 بنائه؛ أو لشراء مسكن املقرتضة وتلك ،مهنية ألغراض املقرتضة والديون القروض فوائد •

 شخصية؛ بصفة بالضريبة املكلف يدفعها اليت االجتماعي والضمان الشيخوخة منح اشرتاكات  •

 اإلطعام؛ نفقات •

 .املؤجر املالك يربمه الذي التأمني عقد •

 ةثالثا: المعدالت المطبق

 تتعدد املعدالت املطبقة يف الضريبة على الدخل اإلمجايل:

1 Direction Générale Des Impôts, Le system Fiscal Algérien, Alger, Edition 2013, p. 5 
 39المدیریة العامة للضرائب، مرجع سبق ذكره، ص:    2
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الدخل اإلمجايل عدة  التصاعدي للضريبة علىمت تعديل اجلدول : عدي للضريبة على الدخل اإلمجايلاجلدول التصا -1

، وكان أخر تعديل مبوجب 2003، مث يف سنة 1999مث قانون املالية لسنة  1994قانون املالية لسنة مرات، بدءا ب

 جدول التايل: ا لليتم حساب الضريبة على الدخل اإلمجايل وفق، و 2008قانون املالية لسنة من  02املادة 

 ): الجدول التصاعدي السنوي للضريبة على الدخل اإلجمالي 2 - 3جدول رقم ( ال

 املعدل قسط الدخل اخلاضع للضريبة ( بالدينار )
 120.000ال يتجاوز 

 360.000إىل  120.001من 
 1440.000إىل  360.001من 

 1440.000أكثر من 

0 % 
20 % 
30 % 
35 % 

Source : Direction Générale Des Impôts, Le system Fiscal Algérien, Alger, Edition 

2013, p. 06 

دينار سنويا، مقارنة مع تآكل  120.000نالحظ من خالل اجلدول أعاله اخنفاض احلد األدىن املعفى البالغ      
خاصة املعدل الثاين  ،طبقةالقدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع األسعار، إضافة إىل هذا نالحظ ارتفاع املعدالت امل

 باملئة والذي ميس قطاعا كبريا من املكلفني. 20البالغ 

 :معدالت االقتطاع من املصدر -2

 1ختتلف معدالت االقتطاع من املصدر باختالف طبيعة العملية اليت يتولد عنها الدخل كما يلي: 

 األرباح غري التجارية: -أ

 ؛باملئة على املبالغ املدفوعة مقابل خدمات 24يطبق معدل   •

 تأديتها مقابل باجلزائر دائمة منشآت هلا وليس أجنبية ملؤسسات املدفوعة املبالغ على باملئة 24يطبق معدل   •
 ؛خلدمات

 هلم ملستفيدين باجلزائر املقيمني قبل من املدفوعة املداخيل على)  حمررا طابعا تكتسي ( باملئة 24 تطبق نسبة •
 ؛باجلزائر مؤدى نشاط مقابل اجلزائر خارج جبائي مقر

على املبالغ املدفوعة يف شكل أتعاب، أو حقوق الفنانني الذين باملئة ( حمررة من الضريبة )  15 نسبة تطبق •
 لديهم موطن جبائي خارج اجلزائر.

 : املنقولة األموال رؤوس ريوع -ب

1 Direction Générale Des Impôts, Op-Cit, pp. 06 - 07  
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 ؛املداخيل املوزعة كاقتطاع من املصدر حمررة من الضريبةباملئة على  10تطبق نسبة  •

 ؛باملئة 50 نسبة إىل اإلمسية غري الصندوق سندات إيرادات ختضع •

 ؛باملئة على إيرادات الديون والودائع والكفاالت 10تطبق نسبة  •

ي أو تقل عن باملئة ( حمررة من الضريبة على الدخل االمجايل ) على قسط الفوائد اليت تساو  01تطبق نسبة  •
 ؛دج 500.00

 ؛دج 500.00باملئة على قسط الفوائد اليت تتجاوز  10تطبق نسبة  •

 ؛باملئة على األرباح املوزعة بني األشخاص الطبيعيني واملعنويني غري املقيمني يف اجلزائر 15تطبق نسبة  •

باملئة حمررة من  01 ختضع املداخيل الناجتة عن أسهم صندوق دعم االستثمار القتطاع من املصدر بنسبة •
 50.000على املداخيل اليت تتجاوز باملئة  10، ونسبة دج 50.000الضريبة على املداخيل اليت ال تتجاوز 

 ؛دج

يتم تطبيقها على فوائض القيم الناجتة عن التنازل عن األسهم أو احلصص  ) حمررة من الضريبة( باملئة  10 •
  .االجتماعية احملققة من طرف األشخاص غري الطبيعيني غري املقيمني

 الرواتب واألجور:  -جـ 

  ؛اإلمجايل الدخل على بالضريبة اخلاص التصاعدي للجدول واألجور الرواتب ختضع •

غريها، وكذا استدراكات الرواتب اليت متنح لفرتات غري شهرية بصفة  واملكافآت أوختضع عالوات املردودية  •
 ؛باملئة من دون تطبيق ختفيض 10اعتيادية من قبل املستخدمني إىل 

 بصفة مساعدين كأساتذة الرئيسي نشاطهم إىل إضافة ظرفيا نشاطا ميارسون ألشخاص املسددة املبالغ ختضع •
 حالة يف إال، اإلمجايل الدخل على الضريبة من حترري االقتطاع ويكون ختفيض، بدون باملئة 15 نسبة إىل مؤقتة

   ؛دج 2.000.000 سنويا وتتجاوز الفكري الطابع ذات األنشطة

 األجانب واملؤطرين التقنيني املوظفني أجور)  الضريبة من حتريري( باملئة 20 بنسبة املصدر من لالقتطاع ختضع •
 .أجنبية مؤسسات طرف من واملستخدمني باجلزائر

 جيارية:اال املداخيل  -د

باملئة حمررة  07ختضع املداخيل املتأتية من تأجري األمالك العقارية ذات االستعمال السكين، بصفة مدنية لنسبة  •
كما تعفى املداخيل املتأتية من تأجري السكنات ة الطلبة،  عفاء عندما يتم التأجري لفائدمن الضريبة، يتم اإل

 ؛مرت مربع من الضريبة على الدخل اإلمجايل 80اجلماعية اليت ال تتجاوز مساحتها 
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ختضع املداخيل املتأتية من تأجري احملالت ذات االستعمال التجاري أو املهين للضريبة على الدخل اإلمجايل  •

 ؛باملئة دون احلق يف التخفيض 15بنسبة 

 15والسريك وغريها للضريبة على الدخل اإلمجايل مبعدل  ختضع املداخيل املتأتية من تأجري قاعات احلفالت •
 باملئة.

وميكننا من خالل ما سبق مالحظة كثرة املعدالت املطبقة يف حالة االقتطاع على املصدر وتعددها، مما يشكل عائقا 

 عند تطبيقها.ملوظفي الضرائب 

 التخفيضات في مجال الضريبة على الدخل اإلجماليرابعا: 

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على مجلة من التخفيضات فيما يتعلق بالضريبة على  21املادة تنص      

 1الدخل اإلمجايل:

  ؛باملئة 35بنسبة  ختفيض سواه، دون املخبزة نشاط عن الناتج الربح على يطبق •

 يف سابق عضو صفة الذين هلم األشخاص طرف من األوليتني النشاط سنيت خالل احملقق الربح على يطبق •
 يطبق ال باملئة 25 بنسبة ختفيض الشهداء، وأرامل التحرير الوطين جلبهة املدنية املنظمة أو الوطين التحرير جيش

  ؛جزافيا تقديرا رحبهم يقدر الذين املكلفني بالضريبة على التخفيض هذا

دراجه يف فيما خيص حتديد الدخل الواجب إة، باملئ 30يطبق على األرباح املعاد استثمارها ختفيض نسبته  •
من قانون الضرائب املباشرة  42أساس الضريبة على الدخل اإلمجايل وفقا للشروط املنصوص عليها ( املادة 

 ).  والرسوم املماثلة

 اإلجمالي الدخل على الضريبة من اإلعفاءاتخامسا: 

 يف االستثمار تشجيع إطار يف وذلك ،اإلعفاءات الدائمة واملؤقتةمجلة من  اإلمجايل الدخل على الضريبة تتضمن     

 : منها نذكر املناطق، بني التوازن إلحداث أو القطاعات بعض

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة الدخول املعفاة  13و  05رقم  تنيدت املادحدّ ل دائم: كعفاء بشاإل -1

 2: كما يلي  اإلمجايل،بصفة دائمة من الضريبة على الدخل 

 ؛دج 120.000 عن السنوي اإلمجايل الصايف دخلهم يزيد ال الذيناألشخاص  •

 ؛باملثل املعاملة شرط أجنبية جنسية من والقناصل الدبلوماسيون واألعوان السفراء •

 هلا؛ التابعة اهلياكل وكذلك املعتمدة املعوقني األشخاص جلمعيات التابعة املؤسسات •

 املسرحية؛ الفرق قبل من احملققة اإليرادات مبالغ •

  22، ص: ذكره سبق مرجع للضرائب، العامة المدیریة  1
 27 - 16، ص ص: المرجع السابق  2

 
116 

 

                                                           



 : بنية النظام الضريبي في الجزائر الفصل الثالث 
 

 .حالته على لالستهالك املوجه الطبيعي باحلليب املتعلقة النشاطات من احملققة داخيلامل •

 .موروالت اجلافة والبقول احلبوب زراعة عن الناجتة اإليرادات •
 أهم إمجال وميكن واملرتبات، األجور بصنف اخلاصة الدائمة عفاءاتاإل القانون نفس من 68 رقم املادة حددت ماك

 1يلي:  فيما هذه اإلعفاءات

 طريق عن احملددة للشروط اقوف تشغيل الشباب، إىل الرامية الربامج إطار يف املدفوعة األخرى واملكافآت األجور •
 ؛التنظيم

 الوطنية؛ التحرير حرب وقائع جراء من واألصول واألرامل اجملاهدين معاشات •

 ألف عشرين عن معاشاهتم أجورهم أو تقل الذين البكم الصم أو بصريا أو عقليا أو حركيا املعوقون العمال •
 ؛املبلغ هذا عن العام النظام يف معاشاهتم تقل الذين املتقاعدون العمال وكذا شهريا، جزائري دينار

 واملؤسسات احمللية الدولة واجلماعات قبل من كان شكل أي على املدفوعة واملنح والتعويضات البطالة منح •
 ؛والتأمنيباملساعدة  اخلاصة واملراسيم للقوانني اتطبيق العمومية

 ومنحة العائلية واملنح األجر الوحيدمنحة : مثل االجتماعي التشريع عليها ينص اليت العائلي الطابع ذات املنح •

 ؛األمومة

 اتفاق يف عليها منصوص مقابل،بدون  مساعدة إطار يف اجلزائر يف يعملون الذين أجنبية جنسية من األشخاص •

 ؛دويل

 .اجلغرافية املنطقة عن التعويضات واملهمة،  أو التنقل ملصاريف املرصودة التعويضات •
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة اإلعفاءات املؤقتة اخلاصة  13دت املادة رقم حدّ عفاء بشكل مؤقت: اإل -2

 بالضريبة على الدخل اإلمجايل كما يلي: 

 تشغيل لدعم الوطين الصندوق إعانة من لالستفادة املؤهلون املشاريع ذوو الشباب هبا يقوم اليت األنشطة تستفيد •

 الوطين أو الصندوق )، ANGEM املصغر ( لدعم القرض الوطين الصندوق أو ،) ANSEJ( الشباب 

 ابتداءً  سنوات ثالث ملدة اإلمجايل الدخل على الضريبة من كلي إعفاء من ) CNACالبطالة (  على للتأمني
 إذا االستغالل يف الشروع تاريخ من ابتداءً  سنوات بست عفاءاإل مدة حتدد، و ستغاللاال يف الشروع تاريخ من

 بتوظيف املستثمرون يتعهد بسنتني عندما الفرتة هذه دترقيتها، ومتدّ  جيب مناطق يف متارس األنشطة هذهكانت 

 P18F2 ؛حمددة غري ملدة على األقل ثالثة عمال

  ؛فنيا حرفيا نشاطا ميارسون والذين التقليديون سنوات احلرفيون عشر ملدة اإلعفاء من يستفيد •

 35 - 34، ص ص: المرجع السابق  1
 20 - 19، ص ص: السابق المرجع  2
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 األراضي يف املمارسة املواشي وتربية الفالحية األنشطةعن سنوات املداخيل الناجتة  10تستفيد من اإلعفاء ملدة  •

  ؛حديثا املستصلحة

 يف املمارسة املواشي وتربية الفالحية عن األنشطةاملداخيل الناجتة سنوات  10من اإلعفاء ملدة تستفيد   •
  ؛اجلبلية األراضي

 من واململوكة للتداول القابلة والقروض السندات من املتأتية املداخيل ملدة مخس سنواتستفيد من اإلعفاء ت •
 P19F1 ؛العمومية اهليئات طرف

 سادسا: دفع الضريبة على الدخل اإلجمالي

  حسب الشروط املنصوص عليها قانونا:وذلك يتم دفع الضريبة على الدخل اإلمجايل وفق نظامني 

 يتم دفع الضريبة يف شكل تسبيقني يف املواعيد التالية: : وفق هذا النظام النظام احلقيقي -1

 ؛مارس 15فيفري إىل  15التسبيق األول: من  •

   جوان. 15ماي إىل  15التسبيق الثاين: من  •
التبليغ والذي عادة ما ترسله إدارة الضرائب يف �اية السنة  استالميد التصفية خالل شهرين من تاريخ د رصويسدّ      

باملئة من مبلغ الضريبة على الدخل اإلمجايل املفروضة على املكلف  30املوالية لسنة االستغالل، وتساوي قيمة كل تسبيق 

ل وجود التسبيقني. ويشكّ يد فتساوي الفرق بني قيمة الضريبة لسنة االستغالل وجمموع صا قيمة الر يف السنة األخرية، أمّ 

 2باملئة لكل منهما إحدى العوامل اليت ختفف الضغط على خزينة املكلف. 30تسبيقني بقيمة 

جيب أن تكون االقتطاعات املخصصة للمدفوعات خالل شهر حمدد  وفق هذا النظامنظام االقتطاع من املصدر:  -2

 مدفوعة يف العشرين يوما األوىل من الشهر املوايل لصندوق قابض الضرائب، حيث يرفق املدين باستمارة التصريح
)G50.(3  ويف هذا احلالة فإن االقتطاع غري �ائي، أي أنه منشئ لقرض ضرييب وال بد من تسوية يف �اية السنة، ويكون

ية يف و االقتطاع من املصدر حتريري من الضريبة على الدخل اإلمجايل عندما تكون الضريبة املدفوعة �ائية وال توجد تس

 لرواتب واألجور.للضريبة على اكما هو احلال بالنسبة   ،�اية السنة

 نقائص الضريبة على الدخل اإلجماليسابعا: 

على الرغم من إجيابيات الضريبة على الدخل اإلمجايل، خاصة إذا ما قورنت بالنظام السابق، إال أنه ميكن تسجيل     

 بعض النقائص اليت حتد من فعاليتها: 

1 Direction Générale Des Impôts, Op-Cit, pp. 09  - 10 
 60، مرجع سبق ذكره، ص: 2003 -1992ناصر مراد، االصالح الضریبي في الجزائر للفترة   2
 110 خالصي رضا، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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ب الوعي الضرييب لدى املكلفني وضعف  تعتمد الضريبة على الدخل اإلمجايل على تصريح املكلف، ومع غيا •

 ؛كفاءة اإلدارة الضريبية تواجه هذه الضريبة إشكاال حول مدى التحكم يف تطبيقها

أن اقتصاره على بعض املداخيل يطرح ، إال يف حماربة التهرب الضرييب ية نظام االقتطاع من املصدرمهرغم أ •
طريقة حتصيله ال حتقق مبدأ أن حيث  ،املكلف عدالته، كما أنه يشكل ضغطا على سيولةإشكاال حول مدى 

 P22F1؛املالءمة

عدم استقرار التشريع فيما خيص االعفاءات والتخفيضات املمنوحة، مما يؤثر سلبا على الرقابة والتدقيق على  •
 P23F2؛يؤدي إىل زيادة حجم النشاط املوازي والتهرب الضرييب وهو ماهذه الضريبة، 

 ) IBS( الضريبة على أرباح الشركات المطلب الثاني: 
ذا هل اخضاع املؤسسات ملنطق اقتصاد السوق، وتكريسإ 1991يف  االقتصاديأهداف اإلصالح إن من أهم      

، والتجارية الصناعية األرباح علىالسابقة املتمثلة يف الضريبة  الضريبة لتعوض ست الضريبة على أرباح الشركاتاملسعى أسّ 
 .العام واخلاص نيتساوي يف املعاملة بني القطاعمل تكن اليت 

 وخصائصها أوال: مفهوم الضريبة على أرباح الشركات

 املتبعة اإلصالحات إطار يف 1991 لسنة املالية قانون من 135 املادة مبوجب الشركات أرباح على الضريبة أحدثت     
 قانون من 135 رقم املادة تنص حيث واملعنويني، الطبيعيني األشخاص مداخيل بني القانونية التفرقة ملبدأ وتدعيما

 احتققه اليت املداخيل أو األرباح جممل على سنوية ضريبة تؤسس" ما يلي:  على املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب

 أرباح على الضريبة« الضريبة هذه وتسمى 136 املادة يف إليهم املشار املعنويني األشخاص من اهوغري  الشركات

        3".»الشركات

 4هبا الضريبة على أرباح الشركات:  تتميزمن خالل التعريف السابق ميكن استنتاج اخلصائص التالية اليت 

 ؛املعنويني األشخاص على تفرض واحدة بضريبة تتعلق أل�ا: وحيدة ضريبة  •

 ؛لطبيعتها متييز دون األرباح جممل على تفرض لكو�ا: عامة ضريبة  •

 ؛مقفلة واحدة سنة ربح يتضمن وعاءها أن إذْ : سنوية ضريبة  •

( تفرض مبعدل واحد على   تصاعدي جدول إىل وليس واحد ملعدل خيضع الضرييب الربح ألن: نسبية ضريبة  •

 ؛كل األشخاص املعنويني، سواء تعلق األمر مبؤسسة وطنية أو أجنبية، خاصة أو عامة )

 68، مرجع سبق ذكره، ص: 2003 -1992صالح الضریبي في الجزائر ناصر مراد، اإل  1
 58ولھي بوعالم، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 66، ص: ذكره سبق مرجع للضرائب، العامة المدیریة  3
                              74 - 73بوزیدة حمید، مرجع سبق ذكره، ص ص:   4
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 الضرائب مفتشإىل  للمكلف اجلبائية ةيزانيامل إرسال خالل من للمكلف اإلجباري التصريح على تعتمد ضريبة  •

 ( قبل الفاتح من أفريل من كل سنة تلي سنة الربح )

 ثانيا: مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات

أرباح  خضوع الشركات التالية للضريبية علىعلى  املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون من 136تنص املادة      

 1الشركات:

 :باستثناء وغرضها، شكلها كان مهماالشركات  -1

 للضريبة اخلضوع الشركات هذه اختارت إذا إال التجاري، القانون مبفهوم املسامهة وشركات األشخاص شركات  •

 ، 151 املادة يف عليه املنصوص بالتصريح االختيار طلب يرفق أن جيب احلالة، هذه ويف ،الشركات أرباح على

 .الشركة حياة مدى االختيار هذا يف رجعة وال

 على للضريبة اخلضوع اختارت اليت الشركات باستثناء أسهم، شركة شكل على تتكون مل اليت املدنية الشركات •

 وال ، 151 املادة يف عليه املنصوص بالتصريح االختيار طلب يرفق أن جيب احلالة، هذه ويف. الشركات أرباح

 .الشركة حياة مدى االختيار هذا يف رجعة

 يف عليها املنصوص والشروط األشكال حسب واملعتمدة املكونة املنقولة للقيم اجلماعي التوظيف هيئات  •

 .العمل هبما اجلاري والتنظيم التشريع

 ؛والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية واهليئات املؤسسات -2
 ؛هلا، باستثناء الشركات املشار إليها يف التشريعالشركات التعاونية واالحتادات التابعة  -3

 2من قانون الضرائب املباشرة والرسوم واملماثلة، واملتمثلة يف: 12اليت متارس النشاطات املبينة يف املادة الشركات  -4

 نفس بامسهم يشرتون بيعها أو أو جتارية حمالت أو عقارات شراء أجل من الوساطة بعمليات يقومون  •
 ؛ابيعه إلعادة ملمتلكاتا

 أو بالتجزئة العقار هذا بيع منهم أثناء بسعي ويقومون بعقار، يتعلق واحد جانب من بالبيع وعد من يستفيدون •
 ؛قسم أو جزء كل شاري إىل بالبيع الوعد من االستفادة عن بالتنازل التقسيم،

 على يشتمل اإلجيار كان سواء، الستغالهلا الزم عتاد أو أثاث من فيها مبا صناعية أو جتارية مؤسسة رونيؤجّ  •

 ؛ال أم منها جزء الصناعي أو أو التجاري للمحل املادية غري العناصر كل

 ؛احلقوق البلدية ومستأجر االمتياز وصاحب املناقصة عليه الراسي نشاط ميارسون •

 ؛صناعيا طابعا هذه األنشطة تكتسي عندما األرانب و الدواجن تربية أنشطة من أرباحا حيققون •

 67، ص: ذكره سبق مرجع للضرائب، العامة المدیریة  1
 19ص:  ،المرجع السابق  2
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 ؛املماحل أو املاحلة البحريات أو املالحات استغالل من إيرادات حيققون •

 .الصيد قوارب ومستغلي السفن جمهزي الصيادين، الربابنة الصيادين، التجار قبل من املداخيل احملققة •
 للضريبية التاليةاستحقاق األرباح  خضوع على املماثلة والرسوم املباشرة الضرائب قانون من 137 املادة تنصكما      

 1 :الشركات أرباح على

 فالحي أو جتاري أو طابع صناعي ذي لنشاط العادية املمارسة من والعائدة شركات، شكل يف احملققة األرباح •
 ؛ثابتة إقامة وجود عدم عند

 ؛املؤسسات هذه متميزة عن مهنية شخصية هلم ليست مبمثلني اجلزائر يف تستعني اليت املؤسسات أرباح •

 مباشرة، غري أو بصفة مباشرة متارس أ�ا إال معينني، ممثلني أو إقامة متلك ال كانت وإن املؤسسات، أرباح •
 نشاطها واحد آن يف متارس ما مؤسسة كانت إذاو التجارية،  العمليات من كاملة حلقة إجناز يف يتمثل نشاطا

 البيع عمليات من االقتضاء عند أو اإلنتاج عمليات من حتققه الذي فإن الربح الوطين، الرتاب وخارج باجلزائر

 .متباينتني حماسبتني مسك خالل من العكس إثبات حالة يف عدا ما فيها، حمققا باجلزائر يعد املنجزة

 ومعدالتها ثالثا: األساس الخاضع للضريبة

 واألعباء املؤسسة طرف من احملققة النتائج بني الفرق عن الناتج الصايف الربح يف مثلتاألساس اخلاضع للضريبة: ي -1

 طرف من به املصرح احملاسيب الربح ميثل الذي الضرييب الربح على تطبق الضريبة أن غري .النشاط ممارسة عن الناجتة

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  169املنصوص عليها يف املادة  غري القابلة للحسم التكاليف إليه اضافم ،الشركة

وبشرط أن ال تتجاوز احلد الذي يسمح به  إشهاريا تكتسي طابعا تلك اليت باستثناء اهلدايا الغرامات اجلبائية أو( املماثلة 

احلد املسموح  قيمتها تتعدى أن دون اخلريية للمؤسسات عينا أو نقدا قدمت اليت اخلريية والتربعات اإلعانات القانون، أو
املقبولة، أو  احلدود ويف فعال متت اليت املالية مثل ( االهتالكاتالقابلة للحسم تكاليف ال منهوخمصوما  )،به...إخل

الواقعة ...إخل )، وميكن  األحداث بفعل حدوثها يتوقع اليت اخلسائر املالية، أو مؤونة السنة خالل املدفوعة الضرائب

 2حساب الربح اجلبائي عن طريق العالقة التالية: 

 للحسم القابلة التكاليف – للحسم القابلة غري التكاليفالربح اجلبائي = الربح احملاسيب + 

 150كما تبني املادة   معدالت الضريبة على أرباح الشركات: حتسب الضريبة على أرباح الشركات وفق عدة معدالت -2

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة: 

 3املعدل العام: حسب هذا النظام فإن معدل الضريبة على أرباح الشركات يكون كما يلي:  -أ

 63، ص: المرجع السابق  1
 75بوزیدة حمید، مرجع سبق ذكره، ص:   2
 76، ص: ذكره سبق مرجع للضرائب، العامة المدیریة  3
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 هذا ، ويطبقالسياحية األنشطة كذا و العمومية األشغال و البناء و للمواد املنتجة لألنشطة بالنسبة باملئة، 19 •

 السابقة الفقرة يف املذكورة األنشطة أعمال رقم كان إذا ما حالة يف املختلطة األنشطة على كذلك املعدل

 ؛يفوقه أو اإلمجايل األعمال رقم من باملئة 50 يساوي

 ؛واخلدمات التجارية لألنشطة بالنسبةباملئة،  25 •

 50 من أكثر التجارة واخلدمات يف احملقق األعمال رقم يتجاوز عندما املختلطة لألنشطة باملئة، بالنسبة 25 •
 ؛الرسوم خارج اإلمجايل األعمال رقم باملئة من

 :يليكما  الشركات أرباح على للضريبة بالنسبة املصدر من االقتطاعات نسبة معدالت االقتطاع من املصدر: حتدد -ب

 خيصم ضريبيا اعتمادا العوائد هبذه املتعلق االقتطاع وميثل والكفاالت، والودائع الديون لعوائد بالنسبة باملئة، 10 •
 النهائي؛ الضريبة مبلغ من

 طابعا االقتطاع هذا ويكتسي حلاملها أو االمسية غري الصناديق سندات عن الناجتة املداخيل بالنسبة باملئة، 40 •
 حمررا؛

 املصدر من االقتطاع إىل خيضع الذي تسيري عقد إطار يف املؤسسات قبل من احملصلة للمبالغ بالنسبةباملئة،  20 •
 حمررًا؛ طابعا االقتطاع هذا يكتسيو 

 يف يف اجلزائر دائمة مهنية منشآت هلا ليست اليت األجنبية املؤسسات تقبضها اليت بالنسبة للمبالغ باملئة، 24 •
وكذا اجلزائر،  يف تستعمل أو تؤدى نوع كل من خدمات مقابل املدفوعة اخلدمات، واملبالغ تأدية صفقات إطار

 التنازل مبوجب أو براءاهتم، رخصة استغالل امتياز مبوجب اإمّ  اخلارج، يف املقيمني للمخرتعني املدفوعة احلواصل

 ذلك؛ل امتياز أو منح صيغته، أو أسلوبه، أو الصنع عالمة عن

 الضريبة تفرض األصلية بلدا�ا كانت إذا األجنبية البحري النقل شركات تقبضها اليت للمبالغ بالنسبة باملئة، 10 •
 عليها تطبق دنيا، أو عليا نسبة البلدان هذه تطبق ما مبجرد أنه غري .البحري للنقل جزائرية مؤسسات على

 .املعاملة باملثل قاعدة

، غري أنه يف إطار األنشطة اليت هتدف إىل بعث االستثمار 2008املعدل املخفض: مت إلغاؤه مبوجب قانون املالية  -جـ 

تلزم املؤسسات اليت استفادت من اإلعفاء أو التخفيض من  2008مت إدراج تدابري يف قانون املالية التكميلي لسنة 
رباح املوافقة هلذه االعفاءات أو التخفيضات يف أجل أربع سنوات الضريبة على أرباح الشركات بإعادة استثمار حصة األ

 1ابتداًء من تاريخ اختتام السنة املالية اليت ختضع نتائجها للنظام التحفيزي.
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 رابعا: اإلعفاءات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات 

 من جمموعة الضرييب املشرع قدم البطالة معدالت خفض املهمشة، وكذا املناطق يف خاصة، االستثمار تشجيع إطاريف     

 1 :من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 138املادة  ، كما تنص على ذلكوالدائمة املؤقتة اإلعفاءات

 : يف أمهها يتمثلو  ،املؤقتة اإلعفاءات -1

 لدعم الوطين الصندوق إعانة من لالستفادة املؤهلون املشاريع ذوو الشباب ميارسها اليت النشاطات تستفيد •

 إعفاء من البطالة على للتأمني الوطين الصندوق أو املصغر لدعم القرض الوطين الصندوق أو الشباب تشغيل
 مدة االستغالل، ترفع يف الشروع تاريخ من ابتداءً  سنوات ثالث ملدة الشركات أرباح الضريبة على من كلي

 الشروع تاريخ من ابتداءً  وذلك جيب ترقيتها، منطقة يف ممارسة النشاطات كانت سنوات، إذا ست إىل اإلعفاء

 ملدة األقل عمال على ثالثة بتوظيف املستثمرون يتعهد عندما بسنتني هذه اإلعفاء فرتة االستغالل، ومتدد يف

 ؛حمددة غري

 أجانب، أو وطنيني مستثمرين من قبل احملدثة السياحية املؤسسات سنوات، عشر ملدة إعفاء من تستفيد •
 ؛السياحي القطاع يف الناشطة املختلط االقتصاد وكذا شركات واألسفار، السياحية الوكاالت باستثناء

 واألسفار، وكذا السياحة النشاط، وكاالت ممارسة بداية تاريخ من ابتداءً  سنوات ثالث ملدة اإلعفاء من تستفيد •
 ؛الصعبة بالعملة احملقق أعماهلا رقم حصة حسب الفندقية املؤسسات

 يتمثل أمهها يف: و  ،اإلعفاءات الدائمة -2

 ؛اليت تتبعها اهلياكل وكذا املعتمدة املعوقني األشخاص جلمعيات التابعة املؤسسات •

 ؛املسرحي للنشاط املمارسة األجهزة و الفرق قبل من احملققة اإليرادات مبلغ •

 ؛فقط شركائها مع واحملققة والتأمني البنكية العمليات لفائدة الفالحي التعاون صناديق •

 لوزارة التابعة املؤهلة املصاحل اعتماد تسلمه من املستفيدة االحتادات وكذا ،والشراء للتموين الفالحية التعاونيات •
 غري املستعملني مع احملققة العمليات ستثناءبا تنظمها، اليت القانونية والتنظيمية لألحكام طبقا واملسرية الفالحة

 ؛الشركاء

 للتصدير؛ املوجهة البيع عمليات •

 .للتصدير املوجهة اخلدمات تأدية •
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  دفع الضريبة على أرباح الشركات خامسا:

ن طريق نظام الدفع العفوي، والذي يعرف بالتسديد التلقائي، كما توجد باح الشركات عيتم دفع الضريبة على أر     

 1هناك طريقة االقتطاع من املنبع: 

نظام الدفع العفوي: تدفع الضريبة على أرباح الشركات بصفة تلقائية لدى قابضات الضرائب بعد قيام املكلف  -1
 حبساب مبلغ الضربة بنفسه دون إشعار مسبق من طرف مصلحة الضرائب هلذا األخري بالتسديد. 

، يد الباقي من الضريبة الواجب دفعهاويتم تسديد الضريبة وفق ثالثة أقساط متبوعة بقسط التسوية الذي يعرب عن الرص

من قانون املالية لسنة  17جتدر اإلشارة إىل أنه مت تقليص عدد األقساط من أربعة إىل ثالثة أقساط مبوجب املادة 

2000. 

 تدفع هذه األقساط يف الدورة املعنية كما يلي: 

 ؛مارس 15فيفري إىل  15القسط األول: من  •

 ؛جوان 15 ماي إىل 15القسط الثاين: من  •

 نوفمري. 15أكتوبر إىل  15القسط الثالث:  •
باملئة من الضريبة املستحقة على  30تدفع هذه األقساط من كل سنة مالية، حيث مبلغ القسط الواجب الدفع ميثل      

أس مال باملئة من ر  05على  يتم االعتماد( الشركات اجلديدة ) أرباح الدورة األخرية املرصد، وعند غياب دورة أخرية 

 الشركة حلساب القسط.

بعض املداخيل لتقنية االقتطاع من  املشرع على خضوع حيث نصّ يعترب نظاما استثنائيا، نظام االقتطاع من املنبع:  -2

املنقولة  األموال رؤوسطريق املؤسسات األجنبية، وكذا مداخيل مثل املداخيل احملققة عن واليت سبق ذكرها سابقا، املصدر 

 . على أرباح الشركاتلضريبة ل

 نقائص الضريبة على أرباح الشركاتسادسا: 

بغية خفض العبء الضرييب على  من مساعي السلطات العمومية ترشيد الضريبة على أرباح الشركاتالرغم لى ع     

ذلك، إضافة كما سبق اإلشارة إىل  عفاءات الدائمة واملؤقتةاملؤسسات االقتصادية، وذلك من خالل اقرار العديد من اإل

وختفيض املعدل اخلاص  1999باملئة سنة  30، مث إىل 1994باملئة سنة  38باملئة إىل  42إىل ختفيض معدهلا من 
باملئة  25بتخفيض معدل الضريبة إىل  باملئة يف نفس السنة، انتهاءً  15باملئة إىل  33باألرباح املعاد استثمارها من 

 البناء اتباملئة بالنسبة للمؤسسات العاملة يف قطاع 19ر معدل خمفض واقرا ،2006مبوجب قانون املالية لسنة 
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إلشكاالت والنقائص اليت حتد اإال أن هناك مجلة من  ،2009مبوجب قانون املالية لسنة  والسياحة العمومية ألشغالاو 

 من فعالية هذه الضريبة، نذكر منها: 

 P34F1؛تعدد املعدالت املطبقة على أساس املفاضلة بني القطاعات، وعدم متاسك األنظمة املتعلقة باالهتالك •

على الرغم من ختفيض املعدل املفروض على بعض القطاعات بغية تشجيعها، إال أن هذه اإلجراء مل حيقق  •

 ؛النتائج املرجوة منه

مكافحة التهرب الضرييب، إال أن حتكم منطق اقتصاد ال يف اإن حتديد سقف بعض األعباء يعد أسلوبا فع •
  2؛السوق يف األسعار وا�يار قيمة العملة الوطنية سيجعل هذا األسلوب عائقا أما توسيع املؤسسات

يطرح سعلى بعض املداخيل  هااالقتطاع من املصدر يف حماربة التهرب الضرييب، إال أن اقتصار عملية رغم أمهية  •
 P36F3 ؛مبدأ العدالة اماحرت  ىإشكاال حول مد

 النشاط على والرسوم الضرائب المطلب الثالث:

 العائدة والرسوم الضرائب حتديد مت الدولة، عن مبواردها احمللية اجلماعات لتمييز اهلادف الضرييب اإلصالح سياق يف     

واملتمثلة أساسا يف الرسم  ،لنشاطه، ومن بينها الضرائب على النشاط، وهي تلك اليت تقع على املكلف أثناء مزاولته إليها
 على النشاط املهين، والضريبة اجلزافية الوحيدة.

 ) TAP( الرسم على النشاط المهني أوال: 

ض هذا الرسم ، وقد عوّ 1996من قانون املالية لسنة  21لقد استحدث الرسم على النشاط املهين مبوجب املادة      

والرسم على النشاط غري ، ) TAIC(  الرسم على النشاط الصناعي والتجاريالنظام السابق الذي كان حيتوي على 
من قانون  06باملئة مبوجب املادة رقم  02باملئة إىل  02.55وقد مت ختفيض معدل الرسم من ، ) TANC(  التجاري

 4ويستحق الرسم بصدد: ، 2001املالية التكميلي لسنة 

 نشاطا ميارسون و مهين دائم حمل اجلزائر يف لديهم الذين بالضريبة املكلفون حيققها اليت اإلمجالية اإليرادات  •
 األشخاص مداخيل عدا ما التجارية، األرباح غري صنف يف اإلمجايل، الدخل على للضريبة أرباحه ختضع

  املادة؛ هذه مبوجب للرسم كذلك ختضع اليت الشركات أو املعنويني األشخاص استغالل عن الناجتة الطبيعيني

 الدخل على أرباحه للضريبة ختضع نشاطا ميارسون الذين بالضريبة املكلفون اجلزائر يف حيققه أعمال رقم •
 .الشركات أرباح على الضريبة أو والتجارية الصناعية األرباح صنف يف اإلمجايل،

1 Vito Tanzi, Howell Zee, Une Politique Fiscale Pour Les Pays En Développement, Fonds Monétaire 
International, Washington, 2001, p.10, disponible sur le site:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/issue\, Consulté le15/10/2013 
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 املهنية للمداخيل اإلمجايل املبلغ على الرسم يؤسسمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة،  219وحسب املادة      

 .السنة خالل احملقق الرسم هلذا باخلاضعني األمر يتعلق عندما املضافة القيمة على الرسم بدون األعمال رقم أو اإلمجالية،

 باملئة:  30 قدره ختفيض منوحسب نفس املادة فإنه يستفيد     

  باجلملة؛ البيع عمليات مبلغ •

 احلقوق من باملئة 50 يزيد عن ما على بالتجزئة بيعها سعر يشتمل مبواد واملتعلقة بالتجزئة، البيع عمليات مبلغ •

 املباشرة؛ غري

 حمليا.املنتجة  باألدوية املتعلقة باجلملة والتجار املنتجني طرف من احملققة البيع عمليات •

 باملئة:  50ويستفيد من ختفيض قدره 

 غري احلقوق من باملئة 50من  أكثر بالتجزئة بيعها سعر يتضمن اليت باملواد اخلاصة باجلملة البيع عمليات مبلغ •
 املباشرة؛

 نصت كما االسرتاتيجية املواد ضمن مصنفة أن تكون بشرط باألدوية، اخلاصة بالتجزئة البيع عمليات مبلغ •
 باملئة. 30 و باملئة 10 بني يرتاوح بالتجزئة للبيع الربح معدل يكون التشريعات، وأن عليها

 باملئة:  75ويستفيد من ختفيض قدره 

 ؛الغازوال و العادي و املمتاز للبنزين بالتجزئة البيع عمليات مبلغ  •
 أرامل و الوطين التحرير جلبهة املدنية املنظمة أو الوطين التحرير جيش عضو صفة هلم الذين التجزئة جتار ومينح     

  .للضريبة اخلاضع األعمال رقم منباملئة  30 بنسبة ختفيضا الشهداء،

من  220وقد وضع املشرع عدة إعفاءات من الرسم على النشاط املهين، وذلك العتبارات عديدة، وحسب املادة      
 1: يف أهم هذه اإلعفاءات تتمثلقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 

 تتعلق الذين بالضريبة باملكلفني تعلق األمر إذا جزائري دينار ألف نينامث يتجاوز ال الذي األعمال رقم •

 تعلق إذاألفا  ومخسون املكان، عني يف أو املستهلكة والسلع املأخوذة واللوازم املواد البضائع، ببيع نشاطاهتم
 ؛اخلدمات قطاع يف الناشطني بالضريبة باملكلفني األمر

 من تستفيد اليت أو ميزانية الدولة قبل من املدعمة الواسع االستهالك ذات باملواد اخلاصة البيع، عمليات مبلغ •
 ؛التعويض

 عمليات كافة ذلك مبا يف ،للتصدير املوجهة والسلع باملواد املتعلقة السمسرة أو النقل أو البيع عمليات مبلغ •

 ؛رللتصدي مباشرة املوجهة البرتولية املواد إنتاج قصد املعاجلة
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باملئة،  02د معدل الرسم على النشاط املهين بـ دّ املباشرة والرسوم املماثلة حُ  من قانون الضرائب 222وحسب املادة      

 تتوزع حصيلته كما يلي: و 

 ): توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني 3 - 3 جدول رقم (ال

الرسم على النشاط 
 المهني

الصندوق المشترك  الحصة العائدة للبلديــــة الحصة العائدة للــواليـــة
 للجماعات المحلية

 المجموع

 % 02 % 0.11 % 1.30 % 0.59 المعدل العام

 111، ص: 2013 نشرة الجزائر، المماثلة، الرسوم و المباشرة الضرائب قانون للضرائب، العامة المديريةالمصدر: 

النسبة  اأمّ نالحظ من اجلدول أعاله أن النسبة األكرب من عائدات الرسم على النشاط املهين تستفيد منها البلدية،       

 الصندوق املشرتك للجماعات احمللية. األقل فتعود إىل

 رقم خيص فيما باملئة، 3 إىل املهين النشاط على الرسم معدل مت رفع  2008مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة و      

 نقل بنشاط املتعلق املهين النشاط على الرسم ناتج توزيع يتم. األنابيب بواسطة احملروقات لنقل نشاط عن الناتج األعمال
 : يأيت كما األنابيب بواسطة احملروقات

 األنابيب ) بواسطة المحروقات المتعلق بنشاط نقل): توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني ( 4 – 3جدول رقم ( ال

الرسم على النشاط 

 المهني

الصندوق المشترك  الحصة العائدة للبلديــــة الحصة العائدة للــواليـــة

 للجماعات المحلية

 المجموع

 % 03 % 0.16 % 1.96 % 0.33 المعدل العام

 111، ص: 2013 نشرة الجزائر، المماثلة، الرسوم و المباشرة الضرائب قانون للضرائب، العامة المديريةالمصدر: 

، يعود األنابيب بواسطة احملروقات نقل بنشاط املتعلق املهين النشاط علىنالحظ أن النسبة املعتربة من عائدات الرسم      
 إىل مصاحل البلدية متاما مثل الرسم على باقي األنشطة.

، ويرجع أنه يعترب عبئا على خزينة املؤسسة ، إالاخنفاض معدل الرسم على النشاط املهينوختاما ميكننا القول أنه رغم     

أو  اذلك إىل أن املادة اخلاضعة للضريبة تتمثل يف رقم األعمال احملقق دون مراعاة لنتيجة املؤسسة، سواء كانت رحب

 .خسارة
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 )  IFU(  ثانيا: الضريبة الجزافية الوحيدة

من قانون الضرائب  282وتنص املادة ، 2007الضريبة اجلزافية الوحيدة مبوجب قانون املالية لسنة  مت تأسيس     

 تعوض و الدخل على للضريبة اجلزايف النظام حمل حتل وحيدة جزافية ضريبة تؤسساملباشرة والرسوم املماثلة على ما يلي: " 

 1" .املهين النشاط على الرسم وكذا ،املضافة القيمة على والرسم اإلمجايل الدخل على الضريبة
 طبيق الضريبة اجلزافية الوحيدة: خيضع لنظام الضريبة اجلزافية الوحيدة:تجمال  -1

 أعماهلم رقم يتجاوز ال واألشياء، عندما البضائع بيع يف الرئيسية جتارهتم تتمثل ذينال الطبيعيون األشخاص •
 ؛ )دج 10.000.000(  دينار ماليني عشرة السنوي

 الصناعية األرباح لفئة  التابعة اخلدمات تأدية(  األخرى األنشطة ميارسون اللذين الطبيعيون األشخاص •

 ؛) دج 10.000.000(  دينار ماليني عشرة السنوي أعماهلم رقم يتجاوز ال عندما)  والتجارية

 اجلزافية للضريبة السابقتنيللفئتني  تنتمي أنشطة واحد آن يف ميارسون الذين الطبيعيون األشخاص خيضع •

 ).دج 10.000.000( دينار ماليني عشرة سقف السنوي أعماهلم رقم جتاوز يتم مل إذا الوحيدة

 2 :يأيت كما الوحيدة، اجلزافية الضريبة معدل حيددمعدالت الضريبة اجلزافية الوحيدة وتوزيع حصيلتها:  -2

 واألشياء، البضائع بيع يف الرئيسية جتارهتم تتمثل اللذين الطبيعيني لألشخاص بالنسبة باملئة، 5معدل  •

 نشاط ، وكذا)دج 10.000.000(  دينار ماليني عشرة السنوي أعماهلم رقم يتجاوز ال عندما

 اخلبز؛ صناعة

 اخلدمات تأدية(  األخرى األنشطة ميارسون اللذين الطبيعيني لألشخاص بالنسبة باملئة، 12معدل  •

دينار  ماليني عشرة السنوي أعماهلم رقم يتجاوز ال عندما)  لتجاريةوا الصناعية األرباح لفئة التابعة
 .) دج 10.000.000(

  :يلي كما اجلزافية الوحيدة الضريبة ناتج ويوزع

 

 

 

 

 

 136، ص: ذكره سبق مرجع للضرائب، العامة المدیریة  1
 138، ص: المرجع السابق  2

 
128 

 

                                                           



 : بنية النظام الضريبي في الجزائر الفصل الثالث 
 

 ): توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة 5 - 3 جدول رقم (ال

الضريبة 
الجزافية 
 الوحيدة

الدولة ميزانية  
 

 غرف
 التجارة

 الصناعة و

 الوطنية الغرفة
 للصناعة
 التقليدية
 والحرف

 غرف
 الصناعة
 التقليدية
 والمهن

 الصندوق الوالية البلديات
 المشترك

 للجماعات
 المحلية

 المجموع

 % 100 % 05 % 05 % 40 % 0.48 % 0.02 % 01 % 48,50 المعدل

 138، ص: 2013 نشرة الجزائر، المماثلة، الرسوم و المباشرة الضرائب قانون للضرائب، العامة المديريةالمصدر: 

 عفاءات اإل -3

 1:الوحيدة اجلزافية الضريبة من تعفى

 ؛هبا امللحقة املصاحل كذا و املعتمدة املعوقني ألشخاصا جلمعيات التابعة املؤسسات •

 ؛مبالغ اإليرادات احملققة من قبل الفرق املسرحية •

فنيا، واملقيدين يف دفرت الشروط الذي حتدد بنوده عن طريق  احلرفيون التقليديون الذين ميارسون نشاطا حرفيا •
 .التنظيم

 الضرائب قانون من مكرر 365 املادة يف عليه املنصوص الضريبة من األدىن احلد بدفع مكلفني يبقونغري أن هؤالء       

 دج ). 5000، واملقدر خبمسة أالف دينار جزائري ( املماثلة والرسوم املباشرة

 ) VF(  الدفع الجزافيثالثا: 

 أجورا تدفع واليت باجلزائر املقيمة واهليئات واملعنويني الطبيعيني األشخاص على تفرض مباشرة ضريبة عن عبارة هو     

 اجلزايف الدفع معدل عرف جديدة عمل مناصب إجياد تشجيع وقصد العمل تكاليف ختفيف إطار ويف ملستخدميها،

مت إلغاء   2006باملئة، وحسب قانون املالية لسنة  01معدل  2005ليبلغ سنة  ،2003 سنةابتداًء من  سنويا ختفيضا

 هذه الضريبة.
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 : بنية النظام الضريبي في الجزائر الفصل الثالث 
 

 ملكيةال على والرسوم الضرائب المطلب الرابع:
على امللكيات املبنية وغري  العقاري الرسمكل من  يف احلايل الضرييب النظام إطار يف امللكية على الضرائب تتمثل     

 إال ،مباشرة ضرائب املماثلة الرسوم تعترب ( املماثلة الرسوم من باعتباره التطهري رسم إىل إضافة الثروة، على والضريبة املبنية،

 ). البلديات مليزانية تعود أ�ا

 ) TF(  العقاريالرسم  أوال:

واملتضمن لقانون  1967جوان  02املؤرخ يف  86-67س الرسم العقاري بصورته احلالية مبوجب األمر رقم أسّ      

واملتضمن لقانون  1991ديسمرب  18املؤرخ يف  25-91من قانون  43، ومت تعديله مبوجب املادة 1967املالية لسنة 

، ويعرف الرسم العقاري بأنه ضريبة مباشرة متس األمالك ( العقارات ) املبنية وغري املبنية املوجودة يف 1992املالية لسنة 

 1 الرتاب الوطين.

 2: يف العقاري للرسم اخلاضعة امللكيات تتمثل: التطبيق جمال -1

 األمالك املبنية: وتتمثل هذه األمالك فيما يلي:  -أ

 ؛امللكيات ذات االستعمال السكين •

 ؛املنتوجات لتخزين املخصصة املنشآت •

 ؛احلديدية السكك وحمطات واملوانئ املطارات حميط يف املوجودة التجارية املنشآت •

 ؛البنايات جبميع أنواعهاأرضيات  •

 .صناعية أو جتارية ألغراض واملستخدمة املزروعة غري األراضي •
 : يلي فيما األمالك هذه وتتمثلاألمالك غري املبنية:   -ب

 ؛امللكيات غري املبنية •

 ؛األراضي الفالحية •

 ؛األراضي الواقعة يف قطاعات عمرانية، أو القابلة للتعمري •

 ؛مناجم امللح والسبخات  •

 احملاجر، ومواقع استخراج الرمل، واملناجم يف اهلواء الطلق. •
 املادة اخلاضعة واملعدالت املطبقة: -2

 القيمة ( املبنية للملكية مربع مرت لكل اجلبائية جياريةاال القيمة ناتج من الضريبة فرض أساس ينتج املادة اخلاضعة: -أ

 تطبيق بعد الضريبة فرض أساس ددّ حيُ ، للضريبة اخلاضعة املساحة يف ) الفرعية واملناطق املنطقة باختالف ختتلف جياريةاال

 145، ص: 2007بوزیدة حمید، التقنیات الجبائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1
2 Direction Générale Des Impôts, Op-Cit, p. 19 
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 أقصى حدا التخفيض هذا يتجاوز أن ميكن ال أنه غري ،املبنية امللكية لقدم مراعاة سنويا، باملئة 2 يساوي ختفيض معدل

ا بالنسبة للعقارات غري أمّ  .واحد منط على وهذا ،باملئة  50 ـب التخفيض معدل للمصانع بالنسبة حيددباملئة،  40 قدره

 اهلكتار أو املربع باملرت عنها املعرب املبنية غري للملكيات اجلبائية اإلجيارية القيمة حاصل من الضرييب ينتج األساساملبنية فإن 

 تبعا للتنظيم. احلالة، حسب الواحد،

 1: حتدد املعدالت املطبقة كما يلي: املطبقة املعدالت -ب

 غري العقارات هذه كانت إذا باملئة، 10 إىل وترتفع البنايات على باملئة 3 نسبةاملبنية، تطبق  للعقارات بالنسبة •
 تساوي أو أقل مساحتها تكون باملئة، عندما 05نسبة  فتطبق للبنايات، احملاذية لألراضي بالنسبة. أّما مستغلة

 1000 تساوي أو وأقل مربع مرت 500 من أكرب مساحتها تكون عندما ،باملئة 07نسبة ، و مرت مربع 500

 ؛مرت مربع 1000 عن مساحتها تزيد عندما ،باملئة 10نسبة ، و مرت مربع

 03، ونسبة العمرانية غري املناطق يف املوجودة األراضي باملئة على 05 تطبق نسبة ،بالنسبة للعقارات غري املبنية •
 باملئة، 05 نسبة عليها فتطبق العمرانية املناطق يف املوجودة لألراضي بالنسبة. أّما الفالحية األراضي باملئة على

 من أكرب مساحتها تكون عندما باملئة، 07 نسبة، و مربع مرت 500 تساوي أو أقل مساحتها تكون عندما

 مرت 1000 عن مساحتها تزيد عندما باملئة، 10، ونسبة مربع مرت 1000 تساوي أو وأقل مربع مرت 500
 ع.بمر 

 : مؤقتة أو دائمة بصفة العقاري الرسم من املعفاة امللكيات من جمموعة اجلزائري املشرع دحدّ اإلعفاءات:  -3

 : املبنية للعقارات بالنسبة اإلعفاءات -أ

اإلعفاءات الدائمة املتعلقة بالرسم  من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 251و 250املادتني  حددت     

 2العقارات على امللكيات املبنية كما يلي:

 للدولة والواليات التابعة والعقارات دخال، تدر ال وأن عامة منفعة ذي أو عام ملرفق البنايات املخصصة •
 التعليم ميدان يف نشاطا اليت متارس اإلداري الطابع ذات العمومية للمؤسسات التابعة تلك وكذلك والبلديات

 ؛والرياضة الثقافة ميدان ويف واالجتماعية الصحية واحلماية العلمي والبحث

 دينية؛ بشعائر للقيام املخصصة البنايات  •

 مبنية؛ ملكيات من واملتكونة للوقف التابعة العمومية األمالك •

1 Ibid, pp.19 - 20 
 117 - 116: ص ، مرجع سبق ذكره، صللضرائب العامة المدیریة  2
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 لدى املعتمدة والقنصلية الديبلوماسيةلبعثاهتم  الرمسية لإلقامة واملخصصة األجنبية للدول التابعة العقارات •

 املعاملة قاعدة مراعاة مع وذلك ،باجلزائر املعتمدة الدولية للممثليات التابعة العقارات وكذلك اجلزائرية، احلكومة

 باملثل؛

 .واملطامر واملرابط احلظائر مثل السيما الفالحية املستثمرات جتهيزات •

    املباشرة والرسوم املماثلة فقد حددت اإلعفاءات املؤقتة على العقارات املبنيةمن قانون الضرائب  252أما املادة      

 1:كما يلي

 ؛ختصيصها أبطل واليت وشك اال�يار على هي اليت أو صحية غري بأ�ا املصرح العقارات أجزاء أو العقارات •

 السنوي املبلغ يتجاوز أال شريطة ملالكيها، الرئيسي السكن أو الوحيدة امللكية تشكل اليت املبنية امللكيات •
الوطين  األدىن األجر مرتني املعنيني، للضريبة للخاضعني الشهري الدخل يتجاوز دج، وأال 800 للضريبة

 ؛دج 100 قدرها سنوية مسامهة يدفعون املعفيني األشخاص أن املضمون، غري

 اليت السنة من أول جانفي من ابتداءً  سنواتملدة سبع  البنايات وإضافات اتيالبنا وإعادة اجلديدة، البنايات •
 يف منجزة اتيالبنا تعترب الشغل، أو اإلجناز مدة إثبات من املالك يتمكن مل إشغاهلا، إذا أو إجنازها سنة تلي

 األوىل؛ البناء رخصة منح تاريخ من ابتداءً  سنوات أقصاه ثالث أجل

 من لالستفادة املشاريع املؤهلون ذوو الشباب ميارسها اليت النشاطات يف املستعملة البنايات وإضافة البنايات •
 املصغر القرض لدعم الصندوق الوطين أو ) ANSEJالشباب (  تشغيل لدعم الوطين الصندوق إعانة

)ANJEM (  البطالة على للتأمني الوطين الصندوق ) أوCNAC ،( من ابتداءً  سنوات، ملدة ثالث 

 مناطق البنايات يف وإضافة البنايات هذه أقيمت ما إذا سنوات، ست اإلعفاء مدة إجنازها، و تكون تاريخ
 ترقيتها؛ جيب

 .للكراء املخصص العام للقطاع التابع االجتماعي السكن •

 ختصص عندما االمتياز، هذا من االستفادة من املعفية، للسكن املخصصة العقارات أجزاء أو العقارات تتوقف     
 .ختصيصها تغيري سنة مباشرة تلي اليت السنة من ابتداءً  السكين، االستعمال غري آخر الستعمال أو إلجيار مستقبال

         من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 261حددهتا املادة  :غري املبنية ملكياتلل بالنسبة اإلعفاءات -ب

 2كما يلي:

 118 - 117، ص ص: المرجع السابق  1
 121ص:  ،المرجع السابق  2

 
132 

 

                                                           



 : بنية النظام الضريبي في الجزائر الفصل الثالث 
 

 عندما سعافيةاإل أو التعليمية العلمية أو أو العمومية واملؤسسات والبلديات والواليات للدولة التابعة امللكيات •

 هليئات التابعة امللكيات على اإلعفاء هذا ألرباح، ال يطبق وغري مدرة عامة، منفعة ذي لنشاط خمصصة تكون

  ؛جتاريا أو صناعيا طابعا اليت تكتسي والبلديات والواليات الدولة

  ؛احلديدية السكك تشغلها اليت األراضي •

  ؛مبنية غري ملكيات من واملتكونة العمومية لألوقاف التابعة األمالك •

  .املبنية امللكيات على العقاري للرسم اخلاضعة األرضية والقطع األراضي •

 ) TA(  على التطهيرثانيا: الرسم 

لقانون املالية لسنة واملتضمن  1980ديسمرب  31الصادر بتاريخ  12-80س رسم التطهري مبوجب القانون أسّ      
، وذلك ليعوض الرسوم الفرعية القدمية ( الرسم اخلاص بالصب يف اجملاري املائية، ورفع القمامات املنزلية )، 1981

ويعرف على أنه رسم سنوي يطبق على كل امللكيات املبنية الواقعة يف بلديات تعمل فيها مصلحة مجع القمامات املنزلية، 

أو املنتفعني منه، وعلى عاتق املستأجر الذي يكون متضامنا مع املالك يف دفع قيمة ذلك الرسم  حيث ينشأ باسم املالك،

 1وحيّصل هذا الرسم لفائدة البلديات.

 تضامنية، بصفة املالك مع يدفعه أن ميكن كما الرسم هذا املستأجر يتحملجمال تطبيق الرسم على التطهري:  -1

 2خدمة رفع القامة املنزلية. امللكيات اليت تستفيد من على وتفرض

 اجمللس مداولةعلى  بناءً  البلدي، الشعيب اجمللس رئيس من بقرار بلدية كل يف املطبقة الرسوم دحتدّ : املطبقة املعدالت -2
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم  263، وهي حسب املادة الوصية السلطة رأي استطالع وبعد البلدي الشعيب

  3يلي:املماثلة، كما 

 سكين؛  استعمال ذي حمل كل على ،دج 1000 و دج 500 ما بني •

 ما شاهبه؛ أو حريف أو جتاري أو مهين استعمال ذي حمل كل على ،دج 10.000 و دج 1000 بني ما •

 واملقطورات؛  للتخييم مهيأة أرض كل على ،دج 20.000 و دج 5000 بني ما •

 ما أو حريف أو أو جتاري صناعي، استعمال ذي حمل كل على دج، 100.000 و دج 10.000 بني ما •
 .امللوثة النشاطات من احلد قصد وذلك عليها املنصوص فوق النفايات من كمية ينتج شاهبه،

 املنزلية القمامات رفع على الرسم من تعفىمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  265: وفق املادة اإلعفاءات -3

 .املنزلية القمامات رفع خدمات من تستفيد ال اليت املبنية امللكيات

 174بوزیدة حمید، التقنیات الجبائیة، مرجع سبق ذكره، ص:   1
2 Direction Générale Des Impôts, Op-Cit, p. 21 
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 ) IP(  األمالك على الضريبة ثالثا:

، احمللية واجلماعات الدولة ميزانية لفائدة لصّ حتُ  بالشرائح تصاعدية، تصرحيية، مباشرة ضريبة هيالضريبة على األمالك     

 1خيضع هلا: 

 ؛هاخارج أو باجلزائر ألمالكهم املوجودة بالنسبة باجلزائر، اجلبائي مقرهم يوجد الذين الطبيعيون األشخاص •

 .باجلزائر ألمالكهم املوجودة بالنسبة باجلزائر، جبائي مقر هلم ليس الذين الطبيعيون األشخاص  •
 األمالك جملموع سنة، كل من جانفي أول يف الصافية، القيمة من األمالك على الضريبة وعاء يتشكلوعاء الضريبة:  -1

 منفردة بصفة للضريبة املتزوجة املرأة ختضعكما . اخلاضعون هلا األشخاص اميتلكه اليت للضريبة اخلاضعة والقيم واحلقوق

من قانون الضرائب املباشرة  276وقد حددت املادة  .أمالكها منها تتشكل اليت والقيم واحلقوق األمالك جمموع على

 2والرسوم املماثلة األمالك اليت ختضع هلذه الضريبة كما يلي: 
 األمالك العقارية: وتتمثل يف:  -أ

 ؛امللكيات املبنية •

 ؛امللكيات غري املبنية •

 .العقارية العينية احلقوق  •
، و خيول النزهة طائراتو النزهة،  وسفن النارية، واليخوتاخلاصة، والدراجات  السياراتاألمالك املنقولة: وهي  -ب

 دج. 500.000السباق والتحف واللوحات الفنية اليت تفوق قيمتها 

، كما بالشرائح تصاعدية معدالت وفق مالكاأل على الضريبة طبقمعدل الضريبة على األمالك وتوزيع حصيلتها: ت -2

 هو موضح يف اجلدول التايل:
 

 

 

 

 

 

 

1 Direction Générale Des Impôts, Op-Cit, p.22 
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 األمالك على الضريبة اقتطاع ): معدالت 6 - 3جدول رقم ( ال

 ) %النسبة (  للضريبة ( دج ) الخاضعة األمالك من الصافية القيمة قسط
 دج 50.000.000 يساوي أو من أقل -

 دج 100.000.000إىل   50.000.001من  -
 دج 200.000.000إىل  100.000.001من  -
 دج 300.000.000إىل  200.000.001من  -
 دج 400.000.000إىل  300.000.001من  -

 دج 400.000.000أكرب من  -

00 % 
0.25 % 
0.50 % 
0.75 % 
1.00 % 
1.50 % 

Source : Direction Générale Des Impôts, Le system Fiscal Algérien, Alger, Edition 

2013, p. 22 

 1كاآليت:ا حصيلة الضريبة على األمالك فتُـّوزع  أمّ 

 الدولة؛ ميزانية إىل ،باملئة 60 -
  البلديات؛ ميزانية إىل ،باملئة 20 -

 ". الوطين للسكن الصندوق" بعنوان  ، 302-050 اخلاص رقم التخصيص حساب إىل باملئة، بعنوان 20 -

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة األمالك  281إىل  278دت املواد من : حدّ الضريبة من املعفاة األمالك -3

 2املعفاة من الضريبة على األمالك كما يلي: 

 عالوات دفع مقابل تأسيسية لدى هيئات مهين نشاط إطار يف تكونت اليت العمرية، الريوع رمسلة قيمة إن •
 نشاطلل إ�اء هبا االنتفاع بدء يف يشرتط واليت األقل على سنة عشر مخسة ملدة منتظمة بصفة واملقسطة دورية،

 ؛الضريبة أساس تكوين يف تدخل ال العالوات، دفع بسببه مت الذي املهين

 ؛املستفيدين األشخاص ضمن أمالك ال تدخل املادية لألضرار تعويضا احملصلة التعويضات أو الريوع إن •

 أو أو جتاري صناعي نشاط لتأدية الضرورية الضريبة، وهي األمالك أساس تكوين يف املهنية األمالك تدخل ال •
 وأسهم حصص مهنية كأمالك تعترب الو ، الشركات وأسهم حصص، وكذا نشاط حر أو فالحي أو حريف

 .هبا اخلاصة العقارية أو املنقولة األمالك تسيري نشاطها األساسي يكون اليت الشركات
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 االنفاق على : الضرائبلثالمبحث الثا
 على الداخلي الرسمو  املضافة، القيمة على الرسم أمهها املباشرة، غري الرسوم من جمموعة الضرائب هذه تتضمن     

 التسجيل حقوق يف أساسا واملتمثلة املال رأس على الضرائب إىل إضافة ،البرتولية املنتوجات على الرسمو  االستهالك،

 .الطابع وحقوق

 ) TVA(  على القيمة المضافةالمطلب األول: الرسم 
استحداث الرسم على القرن املاضي صالح الضرييب الذي عرفته اجلزائر يف مطلع تسعينات إن من أهم نتائج اإل     

 وميس اخلدمات، تأدية على اإلمجايل الوحيد والرسم اإلنتاج على اإلمجايل الوحيد الرسمالقيمة املضافة الذي حل حمل 

 مبا ميكنه من حتقيق إيرادات كبرية للخزينة العمومية. ،واسعة جماالت املضافة القيمة على الرسم

 أوال: تعريف الرسم على القيمة المضافة وخصائصه

روما الرسم على القيمة املضافة  دوةن تهحول الرسم على القيمة املضافة الذي عقداجلبائي الدويل ف ملتقى احلوار عرّ      

أي أن  ( واسعة من الصفقات، وأن الرسم املدفوع يف املشرتيات يتم اسرتجاعه يف املبيعاتضريبة متس جمالت " بأنه 

تم تطبيقه ليوقد ظهر الرسم على القيمة املضافة يف فرنسا يف مخسينات القرن املاضي  )، املستهلك النهائي هو من يتحمله

 1"املتوسط ربع احلصيلة اإلمجالية للضرائب. دولة، كما يشكل يف 136، وتطبقه اآلن أكثر من 1968ابتداًء من جانفي
 واجلدول املوايل يوضخ تواريخ تطبيق بعض الدول للرسم على القيمة املضافة واملعدالت اليت تعتمدها:

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 Conférence De Rome, La Taxe Sur La Valeur Ajoutée : Expériences et Enjeux, Conférence sur la 
TVA du Dialogue Fiscal International,  Rome, Mars 2005, p. 07, disponible sur le site:   
www.itdweb.org/, Consulté le 24/10/2013 
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 العالم ): الرسم على القيمة المضافة في بعض دول 7 – 3جدول رقم ( 

 معدالت أخرى المعدل العادي تاريخ تطبيق الرسم على القيمة المضافة الدولة
 / % 10 2000جويلية  استراليا
 % 17 ؛ % 08 % 22 1994جوان  فلندا
 % 10 % 18 1992جانفي  روسيا
 % 12 ؛ % 06 % 25 1969جانفي  السويد

 / % 14 1991سبتمرب  جنوب افريقيا
 %30 ؛ % 20 ؛ %05 % 10 1991جويلية  مصر

 % 14 ؛ % 10 ؛ % 07 %20 1986أفريل  المغرب
 % 29 ؛ % 10 ؛ % 06 %  18 1988جويلية  تونس

Source : Conférence De Rome, La Taxe Sur La Valeur Ajoutée : Expériences et 

Enjeux, Conférence sur la TVA du Dialogue Fiscal International,  Rome, Mars 2005, 

 , Consulté le 24/10/2013www.itdweb.org/05, disponible sur le site:    -pp. 04  

مبوجب القانون على القيمة املضافة يف اجلزائر، إضافة إىل الرسم على العمليات البنكية والتأمينات  الرسمنشئ وقد ا     
املؤرخ يف  25-91، ومبوجب القانون 1991بقانون املالية لسنة واملتعلق  31/12/1990املؤرخ يف  90-39

حيز التنفيذ، ومل يدم الرسم املطبق على هذه الرسوم دخلت  1992واملتعلق بقانون املالية لسنة  18/12/1992

لتصبح العمليات املذكورة  1995العمليات البنكية والتأمينات طويال، حيث مت حذفه مبقتضى نص قانون املالية لسنة 
 1خاضعة بدورها مبقتضى هذا القانون للرسم على القيمة املضافة.

 2وميكن من خالل ما سبق استنتاج اخلصائص التالية املتعلقة بالرسم على القيمة املضافة: 

 ؛ضريبة حقيقية: ختص استعمال املداخيل أو االستهالك النهائي للسلع واخلدمات •

ضريبة غري مباشرة: تدفع للخزينة بطريقة غري مباشرة من طرف املستهلك النهائي والذي يعترب املدين احلقيقي،  •

 ؛أي عن طريق املؤسسة اليت تعترب املدين القانوين

 ؛ضريبة نسبية للقيمة: حتصل بنسبة قيمة املنتجات وليس باالستناد لنوعية املنتجات •

ضريبة مؤسسة حسب آلية عمل الدفعات اجملزئة: الرسم على القيمة املضافة يف كل مرحلة من مراحل املنتوج  •
 ؛للمستهلك يطابق الرسم احملسوب بواسطة سعر البيع

 123خالصي رضا، مرجع سبق ذكره، ص:   1
2 Direction Générale Des Impôts, Guide Pratique De La TVA, Alger, 2013, pp. 09 - 10 
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الواجب  ضريبة تتوقف على آلية احلسم: حيث يتم حساب الرسم الواجب على املبيعات أو اخلدمات املقدمة ( •

 ؛الدفع ) ويطرح منه مبلغ الرسم الذي حتملته املؤسسة ضمن التكاليف ( الواجب احلسم )

قانونيا، ألن املستهلك النهائي به ضريبة حيادية: فالرسم على القيمة الضافة هو رسم حيادي بالنسبة للمدينني  •
 .هو من يتحمله

 ثانيا: مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة

 1 العمليات التالية:  ةاملضاف القيمة على للرسم ختضع

 أو صناعيا طابعا تكتسي اليت اخلاصة، للرسوم اخلاضعة تلك غري من واخلدمات العقارية واألعمال البيع عمليات - 1

  ؛عرضية أو اعتيادية بصفة اجلزائر يف اجنازها ويتم حرفيا، أو جتاريا

 وضعيتهم أو للضريبة اخلاضعة األعمال جنازإ يف يتدخلون الذين لألشخاص القانوين الوضعمهما كان  الرسـم، هذا ويطـبق 
 .األشخـاص هؤالء تدخل طبيعة أو شكـل، أو األخرى الضرائب مجيع إزاء

األعمال العمليات اخلاضعة وجوبا للرسم على رقم من قانون الرسوم على  02حتدد املادة رقم و : االسترياد عمليات -  2

 2القيمة املضافة كما يلي: 

  ؛املنتجون هبا يقوم اليت والتسليمات املبيعات •

   ؛العقارية األشغال  •

 وفقا واملنجزة واملستوردة للضريبة اخلاضعة البضائع أو املنتوجات من األصلي، احلال على والتسليمات ملبيعاتا •
 ؛املستوردين التجار قبل من باجلملة البيع لشروط

 ؛اجلملة جتار هبا يقوم اليت املبيعات •

 غري األمالك للرسم، و اخلاضعون هبا يقوم اليت املنقولة القيم تثبيت ألنفسهم، واملتمثلة يف عمليات التسليمات •
 مستثمراهتم حاجيات أو اخلاصة حاجياهتم لتلبية ألنفسهم، للرسم، اخلاضعون هبا يقوم اليت املثبتة تلك

 معفاة تكون أو املضافة القيمة على للرسم خاضعة عمليات إلجناز األمالك هذه تستعمل أال على املختلفة،

 ؛09رقم  للمادة طبقا

 واألشغال املبيعات غري من العمليات ومجيع والبحث اخلدمات وأشغال اخلدمات، وأداء اإلجيار، عمليات •
  ؛العقارية

 بصفة وذلك بامسهم، األمالك هذه يشرتون الذين األشخاص ميارسها اليت التجارية احملالت أو العقارات بيوع •
 جتزئة عملياتو  ،األمالك بيع أو لشراء الوسطاء هبا يقوم اليت العمليات، و بيعها إعادة قصد عرضية، أو اعتيادية

  390، ص: 2013قانون الرسوم على رقم األعمال، الجزائر، نشرة  ،للضرائب العامة المدیریة  1
 391 - 390، ص ص: المرجع السابق  2
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، التشريع يف عليها املنصوص للشروط وفقا األرضية، القطع مالك هبا يقوم اليت وبيعها البناء ألجل األراضي

 أو الصناعي أو املهين النشاط إليواء املخصصة أو السكين االستعمال ذات العمارات بناء عملياتوكذا 

  ؛به املعمول التشريع يف حمدد هو كما العقارية، الرتقية نشاط إطار يف منجزة كانت إذا وبيعها التجاري

 من أو الفضة أو الذهب أو البالتني من جزئيا أو كليا واملكونة األدوات، غري من املستعملة األشياء يف املتاجرة •
 وكذا اجلمركية، التعريفة من ،  71 -  02 و  71 -  01 الرقمني حتت املقيدة األشياء أو طبيعية كرمية أحجار

 99-  06 الرقمني حتت املقيدة اجملموعات يف املشمولة واألشياء العتيقة واألدوات األصلية، الفنية التحف

  ؛اجلمركية التعريفة من   99- 07و

 العمليات باستثناء والشركات، الطبيعيون األشخاص هبا يقوم اليت احلرة املهنة ممارسة إطار يف احملققة العمليات •
   ؛والبيطري الطيب وشبه الطيب، الطابع ذات

 ستار حتت تصرف ولو ،األشخاص من أي ينظمها اليت أنواعها مبختلف والتسليات واأللعاب الفنية احلفالت •
  ؛العمل به اجلاري للتشريع اخلاضعة اجلمعيات

  ؛واملواصالت الربيد إدارة تؤديها اليت والتيلكس باهلاتف املتعلقة اخلدمات  •

 باستثناء التجزئة جتارة وكذا ،املتعددة التجارة ونشاطات الكربى املساحات هبا تقوم اليت البيع عمليات •

 ؛اجلزايف للنظام اخلاضعون بالضريبة املكلفون هبا يقوم اليت العمليات

 .التأمني وشركات البنوك تنجزها اليت العمليات •

 1األعمال كما يلي: رقم من قانون الرسوم على  03ا العمليات اخلاضعة اختياريا، فتحددها املادة رقم أمّ 

 على بناءً  خيتاروا، أن الرسم، تطبيق جمال خارج نشاطهم يقع الذين االعتباريني أو الطبيعيني لألشخاص جيوز •
  خدمات: أو بسلع يزودوا أن على املضافة، القيمة على بالرسم املكلفني صفة الكتساب منهم، تصريح

  للتصدير؛ -

  البرتولية؛ للشركات -
  .اآلخرين بالرسم، للمكلفني -

من قانون الرسوم على رقم  42املادة ا يف عليه املنصوص باإلعفاء املشرتيات بنظام تتمتع للمؤسسات -

 .األعمال، وخيضع املعنيون وجوبا لنظام الربح احلقيقي
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 على القيمة المضافة الرسم تأسيس قواعدثالثا: 

  1:من املضافة القيمة على للرسم املنشئ احلدث يتكون: على القيمة املضافة احلدث املنشئ للرسم -1

 للشرب، الصاحل املاء توزع اليت املؤسسات أن غري، للبضاعة املادي أو القانوين التسليم من للمبيعات، بالنسبة •
 ؛جزئيا أو كليا الثمن حتصيل يتمثل يف بصدده، املضافة القيمة على الرسم ئينش الذي احلدث فإن

 وبالنسبة األجنبية باملؤسسات يتعلق فيما أنه غري، جزئيا أو كليا الثمن قبض من العقارية، لألشغال بالنسبة •
 احلدث يتكون حتصيل، كل عند املدفوع الرسم بعد األشغال، انتهاء عند مستحقا يبقى الذي الرسم ملبلغ

  ؛املنجزة للمنشأة النهائي االستالم من املنشئ

 ؛التسليم من املنشئ احلدث يتكون العقارية، األشغال ومن املصنوعة املنقوالت من للذات للتسليمات بالنسبة •

 ؛اجلمارك لدى املصرح هو الرسم هبذا واملدين اجلمارك، عند البضاعة إدخال من للواردات، بالنسبة •

 لدى املصرح هو الرسم هبذا واملدين للجمارك، تقدميها من للضريبة، اخلاضعة املنتوجات من للصادرات بالنسبة •
  ؛اجلمارك

 مبختلف التسليات واأللعاب باحلفالت يتعلق وفيما. كليا أو جزئيا الثمن بقبض عموما، للخدمات لنسبةاب •

 .التذكرة تسليم من القبض، تعذر إن للرسم، املنشئ احلدث يتكون أن ميكن ، أنواعها
ق املشرع يف هذا اجملال بني العمليات اليت تتم يف الداخل، وتلك اليت تتم عند فرّ وعاء الرسم على القيمة املضافة:  -2

 2األعمال كما يلي: رقم من قانون الرسوم على  20إىل  15حسب نص املواد من االسترياد أو التصدير، 

 واحلقوق املصاريف كل فيه مبا اخلدمات أو األشغال أو البضائع مثن للرسم اخلاضع األعمال رقم يشمليف الداخل:  -أ

 ، ويتكون:ذاته املضافة القيمة على الرسم باستثناء والرسوم،

يف  اخلاضع األساس يف إدخاهلا الواجب العناصر وتتمثل، للمبيعات اإلمجايل املبلغ من البيع، لعمليات بالنسبة •
مسرتجع،  غري بغالف مباعة السلع كانت إذا التغليف البائع، ومصاريف عبء على كانت إذا النقل مصاريف

 اجلمارك، إضافة إىل كل من ختليصها عند أو استهالكها عند السلع أو املواد على املطبقة والرسوم وكذا احلقوق

 فتتمثل يف التخفيضات اخلاضع األساس من حتذف اليت العناصر اأمّ  .البائع طرف من املسددة املصاريف

البضائع،  لتسليم نفسه املدين به قام الذي النقل على املرتتبة اجلبائية، وكذا املدفوعات الطوابع املمنوحة وحقوق

 .املبلغ هذا تسديد مقابل البائع إىل إعادهتا جيب اليت التغليفات على باألمانة املودع إضافة إىل املبلغ

 تلك مقابل املسلمة البضائع أو املواد قيمة من للرسم، اخلاضعة املواد أو البضائع تبادل لعمليات بالنسبة •

 ؛التبادل يف طرف كل يدي بني وذلك االقتضاء، عند الفرق معدل بزيادة املستلمة،
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 :للذات للتسليمات بالنسبة •

 عاديال ربحال إليه يضاف التكلفة، مثن من أو املماثلة، لمنتوجاتل باجلملة البيع مثن من املنقولة، األموال  -

 املصّنع؛ للمنتوج
 ؛االجناز تكلفة مثن من العقارية، ألموالا  -

 :األجنبية الشركات مع املربمة العقارية األشغال لصفقات بالنسبة •

 ؛الوطنية بالعملة املدفوعة املبالغ -
 على التوقيع تاريخ عند السارية الصرف بقيمة اجلزائري الدينار إىل واحملولة األجنبية، بالعملة املسددة املبالغ -

 .املبالغ هذه مبوجبه تستحق الذي امللحق أو العقد

 باستثناء والرسوم، احلقوق فيها مبا اجلمارك، لدى احملددة القيمة من للضريبة اخلاضع األساس يتكون :االسترياد عنــد -ب

  .املضافة القيمة على الرسم

  التصدير، عند البضائع قيمة من للرسم، اخلاضعة املنتوجات بالنسبة للضريبة، اخلاضع األساس يتكون: التصدير عند -جـ 

 .املضافة القيمة على الرسم باستثناء والرسوم، احلقوق فيها مبا

 رابعا: عمليات الخصم المرتبطة بالرسم على القيمة المضافة

جيب التمييز بني الرسم املستحق والرسم القابل لالسرتجاع، فالرسم املستحق هو الرسم املفروض مبيعات املؤسسة،      

لالسرتجاع هو ذلك الرسم املتضمن يف مشرتيات املؤسسة، ويتميز الرسم على القيمة املضافة يف حني أن الرسم القابل 

من   29، ويف هذا اجملال تنص املادة رقم 1بإمكانية خصم الرسم القابل لالسرتجاع من الرسم املستحق على املبيعات
  2يلي:  األعمال على مارقم قانون الرسوم على 

 لسعر املكونة للعناصر واملثقل االسترياد، وثائق أو البيانات أو الفواتري، يف املذكور املضافة، مةالقي على الرسم يكون     

 .العملية هذه على تطبيقه الواجب الرسم من للحسم قابال للضريبة، خاضعة عملية

 رقم على الرسوم قانون من يليها وما 79 املادة يف عليه املنصوص األعمال رقم كشف يدعم احلسم، خيص فيما 

 :اآلتية املعلومات مورد لكل بالنسبة تتضمن بوثيقة األعمال،

  اجلبائي؛ التعريف رقم  •

  الشركة؛ عنوان أو واالسم اللقب •

 العنوان؛  •

  التجاري؛ السجل يف القيد رقم •
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  الفاتورة؛ وبيان تاريخ •

 ؛الضريبة يف احلق ختول اليت العمليات أو التجارة أو الصناعة طبيعة •

 منها؛ املستفاد اخلدمات أو املدفوعة املشرتيات مبلغ •

 املسدد. املضافة القيمة على الرسم مبلغ •

 وتوزيع حصيلته معدالت الرسم على القيمة المضافةخامسا: 

، حيث 1995مت تعديل معدالته عدة مرات، أوهلا كان سنة  1992منذ بدء العمل بالرسم على القيمة املضافة يف سنة 

، وأخريا تقليص 1997باملئة سنة  14إىل  13باملئة )، كما تعديل املعدل املخفض من  40املضاعف ( مت إلغاء املعدل 

باملئة ) إىل معدلني فقط مبوجب  21باملئة،  14باملئة،  07معدالت الرسم على القيمة املضافة من ثالث معدالت ( 
 .2001من قانون املالية لسنة  23و  21املادتني 

من قانون الرسوم على رقم األعمال معدالت  23و  21دت املادتني حدّ لى القيمة املضافة: معدالت الرسم ع -1

 1الرسم على القيمة املضافة كما يلي:

  ؛باملئة 17املعدل العادي، ونسبته  •

 واخلدمات والعمليات واألشغال واملواد توجاتنامل على املعدل هذا باملئة، ويطبق 07املعدل املخفض، ونسبته  •
 من قانون الرسوم على رقم األعمال. 23يف املادة  املبينة

كما هو منصوص على ذلك يف   املضافة القيمة ىعل الرسم حصيلة توزعت توزيع حصيلة الرسم على القيمة املضافة: -2

 :من قانون الرسوم على رقم األعمال 161املادة 

 : الداخل يف احملققة للعمليات بالنسبة -أ

  الدولة؛ ميزانية لفائدة باملئة 80 •

   مباشرة؛ البلديات لفائدة باملئة 10 •

  .احمللية للجماعات املشرتك الصندوق لفائدةباملئة  10 •

 لبلدياتل ائدةعال احلصة تدفع الكربى، املؤسسات مديرية الختصاص التابعة املؤسسات قبل من املنجزة للعمليات بالنسبة 

  .احمللية للجماعات املشرتك الصندوق إىل
 :االسترياد عند احملققة للعمليات بالنسبة -ب 

  الدولة؛ ميزانية لفائدة باملئة  85  •

 .احمللية للجماعات املشرتك الصندوق لفائدة باملئة  15 •
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 سادسا: اإلعفاءات من الرسم على القيمة المضافة

الرسم على القيمة املضافة بني العمليات اليت تتم يف الداخل، وتلك اخلاصة بق املشرع اجلزائري يف منح اإلعفاءات فرّ      

  1ومن بني العمليات املعفاة: وكذا عمليات الشراء باإلعفاء، ، التصديرو االسترياد باملتعلقة 

 : العمليات اليت تتم يف الداخل -1

 يساويه، أو دج 100.000 مبلغ عن اإلمجايل أعماهلم رقم يقل الذين األشخاص هبا يقوم اليت العمليات •

 ؛للضريبة اخلاضعني لباقي بالنسبة دج، 130.000 مبلغ وعن اخلدمات ملؤدي بالنسبة

 ؛لألدوية الوطنية املدونة يف الواردة الصيدالنية باملنتوجات اخلاصة البيع عمليات •

 ؛فردية مساكن بناء أو اقتناء أجل من للعائالت املمنوحة البنكية القروض عمليات •

 .اإلجياري القــرض عمليات إطار يف املالية واملؤسسات البنوك طرف من املنجزة االقتناء عمليات •
 : االسترياد عند تتم اليت العمليات -2

 ؛اجلوية املالحة ملؤسسات املخصصة الطائرات •

 اليت التحويالت أو إصالح و وجتهيز وإعداد صناعة يف الستخدامها املعدة املصنعة أو اخلام واملنتوجات املواد •

 ؛املعتمدة التدريب ومراكز الطريان ومدارس السفن ىعل أدخلت

 .اخلارج يف  عليها  أدخلت  اليت والتحويالت وإصالحها اجلزائرية والطائرات السفن ترميمات •

 :التصدير عند تتم اليت العمليات -3

 ؛يف التشريع، بشرط حتقق الشروط احملددة املصدرة بالبضائع تتعلق اليت والصنع البيع عمليات •

 الرقابة حتت املوضوعة التجارية احملالت إىل واملسلمة وطين مصدر من بالبضائع تتعلق اليت والصنع البيع عمليات •
 ؛قانونا املؤسسة اجلمركية

 عمليات الشراء باإلعفاء:  -4

 صناعة يف تستعمل اليت اخلصوصية والغالفات الصنع يف تدخل اليت العناصر أو األولية املواد من املشرتيات •
 معفى قطاع إىل واملوجهة املضافة القيمة على الرسم من صراحة املعفاة املنتوجات تسويق أو تغليف أو وتوضيب

 ؛القانون هلذا خمالفة أحكام ذلك على نصت إذا إال ،الرسم هذا من

 عندما التوسيع، أو باإلنشاء اخلاص االستثمار حتقيق يف مباشرة تدخل اليت واخلدمات التجهيز مواد مقتنيات •
 تشغيل لدعم الوطين الصندوق من املستفيدون املشاريع وو ذ الشباب أجنزها نشاطات متارس مؤسسات هبا تقوم

 ؛النشاط يف الرئيسية األداة تشكل كانت إذا إال احلكم هذا من السياحية السيارات تستفيد ال، و الشباب
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 حاهلا على تصديرها إلعادة أو للتصدير اإمّ  واملخصصة مصدر قبل من واحملققة املستوردة البضائع أو املشرتيات •

 مباشرة املتعلقة اخلدمات وكذلك وتغليفها هايبوتوض وتكوينها للتصدير املعدة السلع صنع يف إلدخاهلا أو

 .التصدير بعملية
الرسم املتضمن يف املشرتيات، وهو ما  مصإن األشخاص املعفيني من الرسم على القيمة املضافة ليس هلم احلق يف خ     

، إال أن تقنية الشراء باإلعفاء تسمح هلم باقتناء مشرتيات معفية من الرسم على على مستوى السيولة خيلق هلم صعوبات

 القيمة املضافة. 

 سابعا: دفع الرسم على القيمة المضافة

 1يلي: أنظمة لدفع الرسم على القيمة املضافة كما ثالثلقد حدد املشرع 

 قبل يرسل أن أو يسلم أن املضافة، القيمة على للرسم خاضعة بعمليات يقوم شخص كل علىالنظام العام:  -1

 كشفا اختصاصه، دائرة يف الرئيسية إقامته أو   مقره يوجد الذي الضرائب قابض إىل شهر كل من يوما)   20 ( العشرين

 وتـفاصيل جهة، من السابق، الشهر خالل مؤسساته جممل طرف من احملققة العمليات مبلغ فيه يبني)  G50( منوذج 

 .ىأخر  جهة من الكشف، هذا حسب الوقت نفس يف املستحقة الضريبة وتسديد للضريبة، اخلاضعة عملياتال

 حيملها اليت العموالت على املستحق املضافة القيمة على الرسم يقتطعحسب هذا النظام : املصدر من االقتطاعنظام  -2
 الذي الضرائب قابض مكتب لدى اهليئة، هذه قبل من اخلزينة إىل دفعه ويعاد اجلزائـري، الرياضـي الرهان شبكــات بائعو

 من يوما العشرين أجل ويف، األعمال رقم على الرسوم من قانون 84 املادة يف احملددة الشروط ضمن وذلك مقرها، له يتبع

 . املوايل الثالثي أو الشهر

 منذ نشاطاهتم ميارسون والذين دائمة إقامة ميلكون الذين بالضريبة للمدنني الرتخيص ميكن :الوقتية األقساط نظام -3

، الضريبة على مسبقة أقساط دفع لنظام طبقا منهم، طلب على بناءً  الضريبة يسددوا بأن األقل على أشهر ) 06 ( ستة

 املؤسسة عن التنازل حاليت باستثناء بأكملها، املالية للسنة صاحلا األخري هذا ويعترب فرباير، أول قبل الطلب تقدمي وجيب 

) من رقم األعمال  1/12 ويتم تسديد الرسم شهريا على أساس ( .ضمنيا االختيار هذا وجيدد. النشاط عن التوقف أو
 املصرح به يف السنة املاضية، على أن تتم التسوية قبل أول أفريل من السنة املوالية.

 نقائص الرسم على القيمة المضافة: ثامنا

 املضافة، إال أن هناك عدة مالحظات ميكن تسجيلها:رغم فعالية الرسم على القيمة 

رغم حيادية الرسم على القيمة املضافة على نتيجة املؤسسة، إال أن خزينة املؤسسة قد تتأثر سلبا، وذلك من  •

الرسم على املشرتيات  عاملشرتيات، ضف إىل ذلك فإن دفخالل التأخري الشهري السرتجاع الرسم احململ على 
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يتم مباشرة عند اقتناء البضاعة، بينما قد يتم البيع على احلساب، ويف ظل هذا الوضع ُتطرح مشكلة السيولة 

 ؛النقدية على مستوى خزينة املؤسسة

لى القيمة املضافة، حبيث يشكل ضعف الوسائل املادية والبشرية إلدارة الضرائب عائقا أمام فعالية الرسم ع •
يسمح لبعض املكلفني بالتهرب من الضريبة من خالل تضخيم الرسم القابل لالسرتجاع باستعمال فواتري ومهية، 

 P68F1 ؛أو بتخفيض مبالغ املبيعات عن قيمتها احلقيقية

سياسية نظرا رغم جاذبية االعتماد على معدلني أو أكثر من معدالت الرسم على القيمة املضافة من الزاوية ال •
إلسهامها ظاهريا يف حتقيق العدالة االجتماعية، فإن البلدان النامية عموما قد تدفع مثنا إداريا أعلى من البلدان 

الصناعية إذا عمدت لعالج قضايا العدالة االجتماعية من خالل معدالت الرسم على القيمة املضافة، هلذا 

  2.بعنايةجيب دراسة تكلفة أي نظام للمعدالت املتعددة 

 اإلنفاق على األخرى المطلب الثاني: الضرائب
من  البرتولية املنتوجات على الرسمو  االستهالك، على الداخلي إضافة إىل الرسم على القيمة املضافة يعترب الرسم على     

 أهم الضرائب على االنفاق.

 ) TIC(   أوال: الرسم الداخلي على االستهالك

إىل وهو يهدف  االستهالك، على داخليال رسمتأسيس العلى  قانون الرسوم على رقم األعمالمن  25تنص املادة      

 .والكربيت التبغ ومواد اجلعة مثل ضعيفة طلب مرونة ذات منتجات على يفرض حيث ،إضافية مالية موارد حتصيل

 املادة اخلاضعة للرسم الداخلي على االستهالك:  -1

 التبغية، للمنتوجات بالنسبة)  كغ ( وبالوزن جعةلل بالنسبة)  هكتولرت ( باحلجم الرسم هلذا اخلاضعة املادة عن يعرب
ا ، أمّ عودا)  40 ( واحدة كل حتتوي علبة ) 100 ( مئة أساس على اخلاضعة املادة حساب فيتم للكربيت وبالنسبة

 للضريبة يف قيمتها.املواد األخرى اخلاضعة للرسم الداخلي على االستهالك فتتمثل املادة اخلاضعة 

 معدالت الرسم الداخلي على االستهالك:  -2

 املواد اخلاضعة للرسم الداخلي على االستهالك كما هو مبني يف اجلدولني التاليني: علىأو نسب  تعريفات تطبق

 

 

 

 102 - 101، مرجع سبق ذكره، ص ص: 2003 -1992ناصر مراد، االصالحات الضریبیة في الجزائر   1
2 Vito Tanzi, Howell Zee, op-cit, pp.11 - 12 
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 ): المنتجات والسلع الخاضعة للرسم الداخلي على االستهالك 8 - 3جدول رقم ( ال

 التعريفـــــات المنتــــوجات بيــــان 
 .............اجلعة – أوال
 والكربيت التبغ مواد - ثانيا

 السجائر   -1
 ........................... األسود التبغ)  أ
 .......................... األشقر التبغ) ب 
 ................................ السيجار  -2
 ............................ للتدخني تبغ  -3

 .................. واملضغ للنشق تبغ  -4
 ................................الكربيت  -5

 هلتــر/  دج  000 , 3.610
 
 

 كغ/  دج 1.040.00
 كغ/ دج 1.260.00
 كغ/ دج 1.470.00

 كغ/   دج  620.00
 كغ/   دج 710.00

 على عودا 40  على حتتوي علبة 100  لكل/  دج  26.00
 علبة  كل يف األقل

 408ص:  ،2013 نشرة الجزائر، األعمال، رقم على الرسوم قانون للضرائب، العامة المديريةالمصدر: 

 :أدناه املبنية والسلع املنتوجات  االستهالك،  على الداخلي  الرسم إىل أيضا  ختضعكما 
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 أخرى خاضعة للرسم الداخلي على االستهالك ): منتجات وسلع 9 - 3جدول رقم ( ال

 % النسبة المنتوجات بيان الجمركية التعريفة رقم
3  الفصل مستخلص  

08.03.00.10 
08.04.30.00 
08.10.50.00 
09.01.11.00 
09.01.12.00 
09.01.21.00 
09.01.22.00 
09.01.90.00 
16.04.30.00 
63.09.00.00 
87.03.23.80 
87.03.23.90 

 
 

87.03.24.20 
 

87.03.24.90 
87.03.33.20 

 
87.03.33.90 

 سلــمون
 طازج مـوز

 أنـانـاس
 كيــوي

 الكافيني منه منزوع غري
 الكافيني منه منزوع

 الكافيني منه منزوع غري
 الكافيني منــه منزوع

 غريها
 وبدائلـه كفيار
 الــرثة املــواد

 امليادين لكل عربـات
  على أسطوانتها سعة تزيد اليت غريها
 3000 تتجاوز ال اليت و  3سم 2000

 3 سم
 تتجاوز أسطوانة ذات امليادين لكل عربات

 3سم 3000
 غريهــا

 تتجــاوز أسطوانــة ذات امليادين لكل عربات
 3سم 2500

 غريهــا

30 % 
20 % 
30 % 
30 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 
50 % 
20  % 
20 % 
30 % 

 
 
20 % 

 
30 % 
20 % 

 
30 % 

 409ص: ، 2013 نشرة الجزائر، األعمال، رقم على الرسوم قانون للضرائب، العامة المديريةالمصدر: 

من  26، فإن املادة اتعيل واملناز حصوالت التصفيةوفيما خيص قواعد الرسم الداخلي على االستهالك األخرى مثل      
 القيمة املضافة تسري على الرسم الداخلي لالستهالك.قانون الرسوم على رقم األعمال تنص على أن قواعد الرسم على 

 ) TPP(  البترولية المنتوجات على ثانيا: الرسم

 املنتوجات على رسم الدولة ميزانية لصاحل يؤسسمن قانون الرسوم على رقم األعمال على ما يلي: " 28تنص املادة      
 1 ."، السيما يف مصنع حتت املراقبة اجلمركيةاجلزائر يف عليها احملصل أو املستوردة هلا، واملماثلة البرتولية

 يطبق الرسم على املنتجات التالية: جمال تطبيق الرسم على املنتوجات البرتولية:  -1

 410، ص: ذكره سبق مرجع األعمال، رقم على الرسوم قانون للضرائب، العامة المدیریة  1
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 ؛املمتــاز البنزين •

 ؛العــادي البنزين •

 ؛الرصاص من اخلايل البنزين •

 ؛أويل غاز  •

 .املميع البرتول غـاز •

 املادة اخلاضعة:  -2

 .لالستهالك واملوجهة للرسم اخلاضعة املنتوجات قيمةيف  اخلاضعة املادة ثلتمت
 : املطبقة املعدالت -3

 :اآليت اجلدول يف موضحة تعريفات وفق البرتولية املنتوجات على الرسم يطبق

 البترولية المنتوجات على الرسم ): معدالت10 -3جدول رقم ( ال

 التعريفات ( دج ) البيان
 ....................املمتــاز البنزين
 ...................العــادي البنزين
 .........الرصاص من اخلايل البنزين
 ...............أويل........ غاز
 ............... املميع البرتول غـاز

 دج 00. 1
 دج 1.00
 دج 1.00
 دج 1.00
 دج 1.00

Source: Direction Générale Des Impôts, Le system Fiscal Algérien, Alger, Edition 

2013, p. 31 

 والتصفية الوعاء تأسيس  قواعد متددعلى ما يلي:"  قانون الرسوم على رقم األعمالمن  28 املادةكما تنص      

 1".البرتولية املنتوجات على الرسم إىل املضافة القيمة على الرسم على املطبقة املنازعات وقواعد والتحصيل

  التسجيل والطابع حقوقالمطلب الثالث: 
ا من الضرائب على حركة رؤوس األموال مالتشريع الضرييب يف اجلزائر حقوق التسجيل والطابع على اعتبار أ� خصّ      

 بقانونني مستقلني.

 

 

 

 410، مرجع سبق ذكره، ص: األعمال رقم على الرسوم قانون للضرائب، العامة المدیریة  1
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 أوال: حقوق التسجيل

حقوق التسجيل هي الضرائب املدفوعة للدولة لقاء عملية تسجيل العقود املختلفة، وخصوصا العقود الرمسية القضائية      

وعقود نقل امللكية وحق االنتفاع باملنقوالت أو العقارات والتنازل عن حقوق املتضمنة للقرارات النهائية للعقود اإلدارية، 

 حقوق التسجيل لفائدة امليزانية العامة للدولة.حتصل أموال و   ،اإلجيار وحقوق التأسيس
 وتتلخص معدالت اخلضوع حلقوق التسجيل يف اجلدول التايل: 

 التسجيل ومعدالتها تطبيق حقوق ): مجال 11 - 3جدول رقم ( ال

 المطبقة معدالتال األساس الخاضع مجال التطبيق
التجارية  الثمن الوارد يف العقد أو القيمة التحويالت لكامل امللكية

 احلقيقية
5 % 

الثمن املعرب عنه مع إضافة مجيع األعباء أو  التنازل عن أجزاء من امللكية
 على أساس القيمة التجارية

يف  مع تطبيق اجلدول املنصوص عليه % 5
 قانون التسجيل

 ملدة حمدودةإجيارات  % 2 مثن اإلجيار مضاف إليه األعباء حتويل االنتفاع لألمالك العقارية واجيارات
 إجيارات ملدة غري حمدودة  % 5 مرة قيمة األعباء 20 رأس املال املشكل من 

 احلصص الصافية العائدة لكل نقل امللكية عن طريق الوفاة
 حق ذي

 لكل حصة  5%

 بالنسبة لألصول والفروع واألزواج % 3 قيمة املال املوهوب اهلبات
بالنسبة لألصول الثابتة عندما يتعهد  % 3

 الورثة مبواصلة االستغالل
 % 1.5 واألعباء الديون– اإلمجالية األصول القسمة

 % 2.5 قيمة أحد األمالك املتبادلة مبادلة األمالك العقارية
 :الشركة عقود

 العادية احلصص -
 بعوض احلصص -

 أو األسهم عن تنازل املتضمنة العقود -
 الشركات حصص

 

 
 للحصص الصافية القيمة -

 األعباء إضافة مع عنه املعرب الثمن -
 الشركات حصص قيمة -

 
0.5 % 

 املال طبيعة حسب حيدد
2.5 % 

Source: Direction Générale Des Impôts, Le system Fiscal Algérien, Alger, Edition 

2013, p. 33 

عن طريق املوثق إيداع جزء من مثن العقد خيتلف باختالف طبيعة العقد وأطرافه، وهذا  ملنيأوجب املشرع على املتعا     

 .بغرض مكافحة التهرب الضرييب
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 ثانيا: حقوق الطابع

 األوراق مجيع على املفروضة الضريبة هو الطابع رسم إنما يلي: " على املادة األوىل من قانون الطابع تنص      

وحتدد هذه الرسوم كما هو مبني  1".كدليل للقضاء تقدم أن ميكن اليت وللمحررات والقضائية املدنية للعقود املخصصة

 : يف اجلدول التايل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  07، ص: 2013نشرة  ،الجزائر قانون الطابع، ، للضرائب العامة المدیریة 1
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 ): تعريفات حقوق الطابع 12 - 3جدول رقم ( ال

 التعريفات (دج) أنواع حقوق الطابع

 الطـــابع احلجـــمي:

 ورق عادي -

 ورق سجل -

 نصف ورقة عادية -

 

 دج 40

 دج 60

 دج 20

 :اتطـــابع املخــالص

 السندات مبختلف أنواعها -
 

 

 الوثائق اليت هي مبثابة إيصال -

 مت لدي مؤسسة أو شخص طبيعي إيصاالت تثبت إيداع نقدي -

 

 القسط من جزء أو دج 100 من قسط دينار عن كل
 دج 5 من املستحق املبلغ يقل أن دون دج، 100 من

 .دج 2.500 يفوق أو
 دج 20

 دج 20

 استخراج الوثائق:

 جواز السفر -

 جواز السفر اجلماعي -

 رخصة الصيد -

 بطاقة التعريف -

 بطاقة التعريف املهنية -

 ملدة عشر سنواتلألجانب  اإلقامةبطاقة  -

 سنتني ملدة لألجانب اإلقامة بطاقة -
 نسخة مماثلة لبطاقة األجانب ملدة عشر سنوات -

 األجانب ملدة سنتنينسخة مماثلة لبطاقة  -
بطاقة خاصلة مسلمة لألجانب ملمارسة مهنة جتارية أو  -

 صناعية أو حرفية

 

 دج 2000

 دج 3000

 دج 500

 دج 100

 دج 500

 دج 15000

 دج 500

 دج 3000

 دج 1000

 دج 10000

 دج100دج أو جزء من  100دج عن كل  0.5 طابع األرواق التجارية

 دج 4000 طابع السجل التجاري

 حتدد حسب نوع السيارة السيارات قسيمة

Source: Direction Générale Des Impôts, Le system Fiscal Algérien, Alger, Edition 

2013, p. 36 
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  األنظمة الضريبية األخرىالمبحث الرابع: 
الضرائب على األخرى يف اجلباية غري العادية واملتمثلة أساسا يف اجلباية البرتولية، إضافة إىل  الضريبيةتتمثل األنظمة      

 ، وكذا اجلباية البيئية.التجارة اخلارجية

 الجباية البتروليةالمطلب األول: 
الكبرية يف اإليرادات العامة تعترب اجلباية البرتولية واحدة من أهم أنظمة اجلباية غري العادية، بالنظر إىل مسامهتها      

 ، وتتميز هذه األنظمة غالبا بتعدد الضرائب املطبقة فيها.للدولة

  للجباية البتروليةنظري أوال: اإلطار ال

 على الدولة قبل من املفروض االقتطاعات نظام فهي البرتويل، النشاط يف الدولة لتدخلتعد اجلباية البرتولية وسيلة      

قتطاع أو ضريبة تفرض على املؤسسات أو الشركات كما يُنظر إليها على أ�ا ا اجملال، هذا يف تعمل اليت املؤسسات

 1.لبرتولاسعر بيع أساس تطبق على و نسبة معينة بالبرتولية 

 2وتتميز اجلباية البرتولية مبا يلي:

 منظمة قبل من املنتهجة العامة بالقواعد وترتبط الدولة تتجاوز وأعراف لقواعد ختضع البرتولية اجلباية إن •
 .الطاقة استهالك على الصناعية الدول يف الضريبية واملمارسة ،األوبك

 األرض باطن الستغالل الدولة قبل من املمنوح الرتخيص مقابل كو�ا هو البرتولية الضرائب فرض أساس إن •
 العامة األعباء يف املسامهة هو العادية الضرائب فرض أساس أن حني يف الوطنية، للجماعة ملكا تعترب اليت

 .مباشر مقابل دون للدولة

 .النفطي اجملال يف واالستغالل االستكشاف تقنيات بتطور ترتبط البرتولية اجلباية مراجعة إن •
ملطبقة على األنشطة البرتولية من جهة، وضرائب النظام العام من جهة أخرى، من الضرائب االبرتولية تتكون اجلباية و      

  وتتمثل يف: 

ملعدل واملتمم ا  01/12/1991 يف الصادر  21-91حددها قانون : املطبقة على األنشطة البرتوليةالضرائب  -1

 كما يلي:  14-86لقانون 
 احلقول، يف املعاجلة عمليات بعد واملستخرجة املنتجة احملروقات كمية أساس على حيسب اقتطاع يف تتمثل اإلتاوة: -أ

 نتاجإ وختص االشرتاك، يف طرف كل حصة حسب وتستحق احملروقات، واستغالل والبحث التنقيب جماالت يف وتطبق

مذكرة ماجستیر غیر ، -في ظل الشراكة األجنبیة في قطاع المحروقات –كریم، الجبایة البترولیة وأھمیتھا في االقتصاد الجزائري  ھندي  1
 12، ص: 2008/2009منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

ة، جامعة عبد المجید قدي، النظام الجبائي الجزائري وتحدیات األلفیة الثالثة، الملتقى الوطني األول حول االقتصاد الجزائري في األلفیة الثالث  2
 30/10/2013، تاریخ الولوج: www.elbassair.net، متاح على الموقع اإللكتروني: 05، ص: 2003سعد دحلب، البلیدة، 
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 احملروقات هذه كمية أن إال معاجلتها، بعد املستخلصة احملروقات أساس على حساهبا وميكن والغازية، السائلة احملروقات

 1 :التالية احلاالت االعتبار بعني وتأخذ مرجعي، سعر أساس على تكون

األسعار احملددة بشكل نظامي فيما خيص احملروقات السائلة املوجهة للتصدير مع عدم إمكانية أن تكون هذه  •
  ؛األسعار أقل من سعر التصدير

 ؛كما هي على حالتهاأسعار البيع احملققة فيما خيص احملروقات الغازية املصدرة   •

 .األسعار احملددة بالنسبة للمحروقات املوجهة للتكرير واالستهالك •
العتبار منطقيت االكتشاف هذه النسبة مع األخذ بعني اقق حتنتاج، وميكن أن باملئة من نسبة اإل 20د اإلتاوة بنسبة حتدو  

 لي:كما ي 1987جويلية  21الصادر يف  157-87والبحث احملددة يف املرسوم 

 ؛باملئة 16.5: املنطقة ( أ ) •

 باملئة. 12.5املنطقة ( ب ):  •
باملئة، وذلك تشجيعا للبحث أو االستغالل أو  10كما ميكن االستفادة من ختفيض يف معدل االتاوة يصل إىل      

 ، حسب الشروط املنصوص عليها يف التشريع.االستثمار يف املناطق واملساحات اليت تنطوي على صعوبات

هي مبلغ يدفع من طرف املؤسسات اليت حتقق أرباحا صافية من عمليات التنقيب والبحث  :النتائج على الضرائب -ب

واالستغالل، وكذا النقل والتمييع، حتسب على أساس رقم األعمال احملقق سواء من عملية البيع يف السوق الوطنية أو 
 2التصدير إىل السوق الدولية.

باملئة خارج املناطق ( أ، ب )  85وختضع النتيجة اإلمجالية للسنة املالية إىل الضريبة البرتولية املباشرة اليت تبلغ نسبتها      

فيما يتعلق بنشاطات التنقيب والبحث واالستغالل املرتبطة حبقول احملروقات، حيث يتم استعمال الشروط االقتصادية 

 : ، ويتم ختفيض النسبة املذكورة إىل14 – 86ة يف القانون املتعلقة بالبحث واالستغالل احملدد

 ؛باملئة بالنسبة للمنطقة ( أ ) 75 •

  باملئة بالنسبة للمنطقة ( ب ). 56 •
 بعض يف الستغاللاباملئة، وذلك هبدف تشجيع  42بإمكانية حتفيض هذه النسبة إىل  21-91وقد مسح القانون      

 وذلك حسب الشروط املنصوص عليها يف القانون. تنطوي على صعوبات، اليت املناطق

 وميكن حساب الضريبة البرتولية املباشرة كما يلي: 

 

 

 53ھندي كریم، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 54، ص: المرجع السابق  2
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IDP= α  [PF-R-CP] 
 : حيث

α  نسبة الضريبة البرتولية املباشرة :

PF السعر اجلبائي :   

R اإلتاوات :   
CP   تكاليف االنتاج : 

 1ويتمثل السعر اجلبائي يف: 

 ؛السعر املرجعي بالنسبة للخام املصدر على حاله بالنسبة جملموع احملروقات السائلة املوجهة للتصدير •

 ؛سعر التنازل بالنسبة للمحروقات السائلة املوجهة للسوق احمللي •

 سعر التنازل بالنسبة للمحروقات الغازية. •
عن طريق العالقة  على النتائج، فيمكن التعبري عنه كون أساس من اإلتاوات والضرائبأما جمموع اجلباية البرتولية املت    

 التالية: 

F= 0.85 [CA-Cs-R]+R+IDP 
 :حيث

0.85 :   النتائج على يبةلضر ا معدل 

 F : البرتولية اجلباية   

CA :  األعمال رقم   

R :  اإلتاوة   

Cs : لالستغالل اهليكلية األعباء    

IDP : املباشرة البرتولية الضريبة   
 2ضراب النظام العام: تتكون ضرائب النظام العام مما يلي:  -2

 ؛الرسم على النشاط املهين: وهو مطبق فقط على نشاطات نقل ومتييع الغاز -أ

الضريبة على الدخل اإلمجايل: وهي مطبقة على فئة األجور واملرتبات اخلاصة بالعمال واملوظفني، وحتسب وفق سلم  -ب

 شهري خاص هبا.

 

  96ولھي بوعالم، مرجع سبق ذكره، ص:  1
 97، ص: المرجع السابق  2
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 ثانيا: النظام الجبائي المعمول به حاليا 

يف جمموعة الضرائب والرسوم املنصوص  يتمثل النظام اجلبائي احلايل املطبق على أنشطة البحث أو استغالل احملروقات     

 : ، كما يلي01 - 13 قانونالو  10 - 06 املعدل واألمر 07 - 05 عليها يف القانون

 األمريكية املتحدة الواليات بدوالر أو اجلزائري بالدينار املتعامل دهيسدّ  العمومية للخزينة سنويا يدفعالرسم املساحي:  -1
 العقد دخول مبجرد التسديد، يوم اجلزائر بنك دهحيدّ  الذي األمريكية املتحدة الواليات لدوالر الشراء عند الصرف بسعر

 لكل اجلزائري بالدينار مبلغه حيدد و دفع كل استحقاق لتاريخ التعاقدية املساحة أساس على حسابه يتم و ،التنفيذ حيز

 :07 - 05من القانون  84، كما تنص املادة  2كلم

 ي: الرسم المساحي بالدينار الجزائر  ) 13 - 3جدول رقم ( ال

 السنوات

 

 المناطق

 ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرحل
+  42االستبقاء المحدد في المادة  مرحلة

 37المرحلة اإلنشائية المحددة في المادة 

 مرحلة

 3إىل   1 االستغالل

 مدرج
 7 و  6 5 و  4

 16000 400000 8000 6000 4000 المنطقة أ

 24000 560000 12000 8000 4800 المنطقة ب

 28000 720000 14000 10000 6000 المنطقة ج

 32000 800000 16000 12000 8000 المنطقة د

 24، ص: ، يتعلق بالمحروقات2005أبريل سنة  28مؤرخ في  07-05أمر رقم المصدر: 

ختضع كل كميات احملروقات املستخرجة من كل مساحة استغالل إلتاوة، ويكون مبلغ اإلتاوة لشهر اإلتاوة الشهرية:  -2

نتاج املذكور. معني مساويا جملموع قيم كل جزء من اإلنتاج لنفس الشهر مضروبة يف نسبة اإلتاوة املطبقة على جزء اإل

ويف حالة ما إذا كانت كميات  ،احملروقات املستخرجة من مساحة االستغاللوحتدد اإلتاوة شهريا على مجيع كميات 

 ،ب.م.ب / يوميا 100.000احملروقات املستخرجة من مساحة االستغالل واملعرب عنها بالربميل أقل أو مساوية لـ 
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يف ستويات املذكورة واحملددة على أساس معدل شهري فإن نسب اإلتاوة احملددة يف كل عقد ال ميكن أن تكون أقل من امل

 واملوضحة يف اجلدول التايل:  07-05من قانون  85املادة 
  ): نسب اإلتاوة المطبقة حسب المنطقة وأجزاء االنتاج 14 - 3جدول رقم ( ال

 د ج ب أ المنطقة
 ب.م.ب / يوميا  20.000إىل  00

 ب.م.ب / يوميا  50.000إىل  20.001
 ب.م.ب / يوميا 100.000إىل  50.001

5.5 % 
10.5 % 
15.5 % 

08 % 
13 % 
18 % 

11 % 
16 % 
20 % 

12.5 % 
20 % 
23 % 

 25: ص ،بالمحروقات يتعلق ،2005 سنة أبريل 28 في مؤرخ 07-05 رقم أمر: المصدر

/ يوميا فإن نسبة اإلتاوة ال ميكن أن تكون أقل مما هو  ب.م.ب 100.000وفيما خيص كميات احملروقات اليت تفوق 

 مبني يف اجلدول التايل:

 ب.م.ب / يوميا 100.000): نسب اإلتاوة المطبقة في حالة تجاوز االنتاج 15 -3جدول رقم ( ال

 د ج ب أ المنطقة
 % 20 % 17 % 14.5 % 12 النسبة

 25: ص ،بالمحروقات يتعلق ،2005 سنة أبريل 28 في مؤرخ 07-05 رقم أمر: المصدر

نتاج د املتعامل شهريا رمسا على الدخل البرتويل، يساوي هذا الدخل البرتويل قيمة اإلالرسم على الدخل البرتويل: يسدّ  -3

، 07 -05من القانون  86السنوي للمحروقات لكل مساحة استغالل ناقص املبالغ احملسومة املرخص هبا وفق املادة 

 واملتمثلة يف:

 ؛تاوةاإل •

 ؛احلصص السنوية لالستثمارات من أجل التطوير •

 ؛احلصص السنوية الستثمارات البحث •

 ؛مؤونة ملواجهة تكاليف التخلي أو اإلصالح •

 ؛مصاريف تكوين املوارد البشرية الوطنية •

 تكلفة شراء الغاز من أجل االسرتجاع املدعم. •
من القانون  87كما تنص على ذلك املادة حلساب الرسم على الدخل البرتويل يتم استعمال النسب احملددة يف اجلدول  

05-07 : 
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 ): نسب الرسم على الدخل البترولي16 - 3جدول رقم ( ال

 دج 910 القيمة المتراكمة لإلنتاج المثمن المعبر عنها بـ
 70 1األول ح احلد

 385 2الثاين ح احلد

 نسبة الرسم على الدخل البترولي
 %30 األول املستوى

 %70 املستوى الثاين

 25: ص ،بالمحروقات يتعلق ،2005 سنة أبريل 28 في مؤرخ 07-05 رقم أمر: المصدر

الضريبة التكميلية على الناتج: خيضع كل شخص يكون طرفا يف العقد لضريبة تكميلية على الناتج حمسوبة حسب  -4
من القانون  88كما تنص على ذلك املادة   ،على أرباح الشركات طبقا لتواريخ دفع ونسب اهتالك خاصة نسبة الضريبة

، حيث مت رفع معدل باملئة 25 ـتقدر ب تكان   بعدما باملئة، 30 ـسبة الضريبة التكميلية على النتائج بوحتدد ن .05-07
، كما ميكن تطبيق املعدل املتعلق باحملروقات 07-05قانون الالذي عدل  10-06هذه الضريبة بصدور أمر رقم 

 .10 – 06مكرر من األمر  88باملئة، كما تنص على ذلك أحكام املادة  15املخفض املقدر بـ 
عدل واملتمم امل 10 - 06 رقم مراألمن مكرر  101نصت املادة : االستثنائية األرباح على للحسم  قابل  رسم غري -5

 على األجانب، الشركاء حيققها اليت االستثنائية األرباح على  للحسم  قابل  غريرسم  تأسيس"  على 07-05لقانون 

 دوالرا ثالثني يتجاوز" الربانت" اخلام البرتول ألسعار الشهري العددي الوسط يكون عندما هبم اخلاصة اإلنتاج حصة

 14 – 86 قانون إطار يف أكثر وأ أجنيب وشريك سوناطراك بني املربمة الشراكة عقود خيص فيما ذلك و. الواحد للربميل

 تبلغ و الفرز، آلية إىل الشركاء هؤالء إىل يعود الذي و العقود، هذه عن املرتتب اإلنتاج من جزء أو كل خيضع ال عندما
     أدىن كحدباملئة   5 األجانب الشركاء إىل يعود الذي اإلنتاج على)  2006 أوت أول من ( املطبق الرسم هذا نسبة

 1" .أقصى كحد باملئة 50 و

 

 

 

 

 المؤرخ  في 07  - 05یعدل ویتمم القانون  رقم  ،2006یولیو سنة  29الموافق لـ   1427رجب عام  3مؤّرخ  في  -10 - 06أمر رقم   1
 10، ص: 2005أبریل  سنة  28الموافق لـ  1426ربیع األول عام  19 
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 المطلب الثاني: الضرائب على التجارة الخارجية
ولتأثريه يف  ،شكل معترب يف اإليرادات العامة من جهةلضرائب أمهية بالغة لكونه يساهم بيكتسي هذا النوع من ا     

 تدفق السلع واخلدمات من وإىل اخلارج من جهة أخرى.

 التجارة الخارجيةمفهوم الضرائب على أوال: 

 مبناسبة السلع على تفرض ضرائبأ�ا " على اجلمركية  رسومف الضرائب على التجارة اخلارجية أو ما يُعرف بالتعرّ      
 تفرض وقد الواردات على رسوما ىوتسم ،) تصديرها املعاد والسلع العابرة، السلع عدا ما(  للبالد الدولية احلدود عبورها

كما تعرف بأ�ا ضرائب أو رسوم تفرض على السلعة اليت ،   1" الصادرات على رسوما وتسمى البالد من خروجها مبناسبة

 2يتم االجتار هبا عند اخرتاقها احلدود الوطنية لبلد ما، وتأخذ عدة أشكال: 

 ؛وحدة العينية الواحدة بغض النظر عن سعرهاالرسوم النوعية: وهي رسم يتخذ قيمة نقدية ثابتة على ال •

 ؛الرسوم القيمية: جتىب الرسوم القيمية بفرض نسب مئوية ثابتة من القيمة النقدية لوحدة واحدة من قيمة السلعة •

 الرسوم املركبة: وهي توليفة من الرسوم القيمية والرسوم النوعية. •

 ثانيا: بنية الضرائب على التجارة الخارجية في الجزائر

 تتمثل أهم الضرائب والرسوم املكونة للجباية اجلمركية يف اجلزائر يف الضرائب والرسوم التالية:  

تتضمن عرضا بالسلع والرسوم اجلمركية املفروضة عليها، والغرض من وهي عبارة عن "جداول التعريفة اجلمركية:  -1

ارك يف معرفة مقادير الرسوم اليت تفرض على لة يسرتشد هبا عمال اجلموسيجداول التعريفة ينحصر يف استخدامها ك

 3الواردة والصادرة." البضائع 
صالحات االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر منذ بداية تسعينات القرن املاضي وسعيها حنو حترير التجارة ومتاشيا مع اإل     

 معدالت عدد خفض مت"  1995إىل  1991ففي الفرتة من صالحات عديدة إاخلارجية عرفت التعريفات اجلمركية 

 60 ،باملئة 40 ،باملئة 25 ،باملئة 15 ،باملئة 7 ،باملئة 03 ( :يلي كما تعريفات  06 إىل 18 من اجلمركية التعريفة

 التكامل وتدعيم االنفتاح ولزيادة باملئة، 60إىل  باملئة 120 من التعريفة من األقصى احلد ختفيض مت كما ،) باملئة

باملئة  50 إىل باملئة 60 من 1996 سنة فاخنفضت الواردات، على اجلمركية للتعريفـة العليـا احلدود ختفيض مت اإلقليمي،

 4" .1997 جانفي أول يفباملئة  45 إىل مث

 اه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،عبد الرشید بن دیب، تنظیم وتطور التجارة الخارجیة حالة الجزائر، أطروحة دكتور  1
 128، ص: 2002/2003جامعة الجزائر، 

            ،  2010 عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ،الطبعة الثانیةعلي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدولي: نظریات وسیاسات،   2
 263 -262ص ص: 

 265ص:  ،المرجع السابق  3
  440 - 439عبد الرشید بن دیب، مرجع سبق ذكره، ص ص:   4
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 جهة، من احلر للتبادل منطقة إنشاء يف واملتمثلة األورويب االحتاد مع للجزائر اجلديدة اإلقليمية االلتزامات أمامو      

 يف اإلصالحات من املزيدب اجلزائر بادرت أخرى، جهة من للتجارة العاملية املنظمة إىل لالنضمام املتسارعة والتحضريات

 باإلضافة معدالت، ثالثة إىل اجلمركية التعريفة معدالت عدد تقليص  2001فقد مت سنة ، اجلمركية التعريفة جمال

 15 ،باملئة 05ختفيض للمعدالت، لتصبح  2002سنة ، مث تبعها باملئة 40و باملئة 25و ،باملئة 05 وهي، لإلعفاء

 1.إضافة لإلعفاء باملئة،30باملئة، و 

 :اجلمركية اإلجراءات وإتاوة اجلمركية اإلتاوة يف اجلمركية تاواتاال تتمثل :اجلمركية تاواتاال -2

 حمل تكون اليت العمليات كل على )، وتطبق 1000/4( ونسبتها اجلمركية القيمة وعاؤها:اجلمركية  اإلتاوة •
 ؛ دج 10.000 قيمتها تتعدى ال اليت العمليات اإلعفاءات، مثل بعض وجود مع اجلمارك لدى تصريح

 ؛املستوردة للبضائع اجلمارك لدى القيمة أساس على باملئة، وحتسب 2 نسبتها: اجلمركية اإلجراءات إتاوة •
 املنظمة مع املفاوضات إطار يف وذلك، 2004 سنة إلغاؤمها مت قد اإلتاوتني هاتني أن الصدد هذا يف ونسجل     

 تقرر اليت اجلات اتفاقية من 8 املادة عليه تنص ما وهذا القيمة، قاعدة على قائم غري بنظام تعويضها ليتم للتجارة العاملية

 ادتنيامل ( 2004 لسنة املالية قانون إىل وبالرجوع، املقدمة للخدمة التقديرية التكلفة على بناءً  حتديدها جيب اإلتاوات أن

 :يلي كما اإلتاوات هذه حتدد)  36و  35
  ؛اجلمركي النظام طبيعة كانت مهما مجركي تصريح كل مقابل  دج 200 -

 ؛التصدير عند تصريح كل مقابل  دج 100 -

 ؛العمولة لبيانات التصرحيات مقابل  دج  500 -

 ؛اجلمارك إلدارة اآليل اإلعالم نظام يف السنوي االشرتاك خدمة مقابل  دج 20000 -

 2.اآليل اإلعالم نظام أشغال مقابل  دقيقة/  دج 05 -

 إعادة إطار يف)  1994 سنة املالية قانون ( 1994  سنة اإلضايف النوعي الرسم تأسيس مت: اإلضايف النوعي الرسم -3
ويطبق على  ،التعويضي الرسم بذلك معوضا الضرائب فرض لنظام كأساس الضريبة إىل بالعودة اجلمركية اجلباية هيكلة

 2001، وقد مت إلغاؤه سنة حينما تكون حمل حتقيق من قبل اجلمارك ،البضائع املستوردة أو املصدرة حسب عددها ووز�ا

 ؛وتعويضه بالرسم الداخلي على االستهالك

جتاري عندما يتعلق االسترياد ببضائع على شكل ارساليات  الرسم اجلزايف: ويطبق على العمليات اجملردة من كل طابع -4

 ؛دينار جزائري 50.000صغرية بني األفراد أو مدجمة داخل أمتعة املسافرين، حينما ال جتتاز فيه قيمة هذه السلع 

في ظـل النظام التجاري متعدد األطراف والتكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة ( دراسة حالة الجزائر   مداني لخضـر، تطور سیاسة التعریفة الجمركیة  1
ئر، في إطار منطقة التبادل الحر مع االتحاد األوروبي )، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزا

 165 - 164، ص ص: 2005/2006
 160، ص: سابقالمرجع ال  2
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خلي على الرسوم الداخلية: وهي الرسوم اليت حتصلها إدارة اجلمارك أثناء عمليات التخليص اجلمركي مثل احلق الدا -5

 ؛االستهالك املطبق على املنتجات البرتولية أو ما شاهبها على وجه اخلصوص يف املصنع اخلاضع للمراقبة اجلمركية

ف إدارة اجلمارك بتحصيل الرسم على القيمة املضافة املستحق على الصادرات أو كلّ الرسم على القيمة املضافة: تُ  -6

 ؛الواردات وفقا للتشريع اجلبائي واجلمركي

دج على كل العمليات  500حقوق املالحة: تشمل رسوم املرور واحلقوق املينائية، وكذلك اإلتاوة الثابتة واحملددة بـ  -7

 ؛اليت تتم يف إطار تغيري اإلقامة وتكون حمل تصريح باإلعفاء

وختضع هلذا االقتطاع االقتطاع املسبق للضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح الشركات عند االسترياد  -8
 ؛باملئة كتسبيق حلقوق الضرائب املشار إليها أعاله 04املشرتيات بغرض البيع عند االسترياد، حيث يطبق عليها معدل 

    من القانون 16باملئة طبقا للمادة  60د نسبته بـ احلق اإلضايف املؤقت: يؤسس حق إضايف عند االسترياد حتدّ  -9

 2002.1جانفي  01املعدل واملتمم واملتضمن قانون اجلمارك وختفض هذه النسبة سنويا ابتداًء من  79-07

 المطلب الثالث: الجباية البيئية في الجزائر
وتشكل الضرائب البيئية أحد أهم اآلليات اليت  لحد من التلوث،أصدرت اجلزائر العديد من التشريعات والقوانني ل     

و اخلطرية ، حيث مت استحداث أول رسم بيئي واملتمثل يف الرسم على األنشطة امللوثة أع اجلزائري حلماية البيئةأقرها املشر 

 .) 2006، 2004، 2003، 2002سنوات (  أخرىكما مت تأسيس رسوم بيئية ،1992على البيئة سنة 

 البيئة على الخطيرة أو الملوثة األنشطة على أوال: الرسم

 قانون من 54 املادةوجب مب تعديله مت و 1992 لسنة املالية قانون من 117 املادة مبوجب الرسم هذا تأسيس مت    

دت حدّ وقد ، للبيئة الوطين الصندوق لفائدةُحيّصل  ،2002 لسنة املالية لقانون 202 املادة وكذلك 2000 لسنة ةاملالي

 2كما يأيت:   2000من قانون املالية لسنة  54حسب املادة  املعدالت السنوية هلذا الرسم 
 :املؤسسات اليت تشغل أكثر من شخصنياملعدالت اخلاصة ب -1

دج، بالنسبة للمنشآت اليت خيضع نشاط واحد منها على األقل لرتخيص من الوزير املكلف  120000 •

 ؛بالبيئة

أنشطتها على األقل لرخصة من الوايل املختص ضع أحد دج، بالنسبة للمؤسسات املصنفة اليت خت 90000 •

 ؛إقليميا

على األقل لرتخيص من رئيس اجمللس ت املصنفة اليت ختضع أحد أنشطتها بالنسبة للمنشآ دج، 20000 •
 ؛الشعيب البلدي

 122ولھي بوعالم، مرجع سبق ذكره، ص:   1
 23، ص: 2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر سنة  23الموافق لـ  1420رمضان  15مؤرخ في  11-99قانون رقم   2

 
160 

 

                                                           



 : بنية النظام الضريبي في الجزائر الفصل الثالث 
 

لتصريح وفقا للمرسوم التنفيذي  األقل على أنشطتها أحد ختضع اليت املصنفة للمنشآت دج، بالنسبة 9000 •

 .1998املؤرخ يف نوفمرب سنة  339 – 98رقم 

 املؤسسات اليت ال تشغل أكثر من شخصني: ب املعدالت اخلاصة -2

 ؛لرخصة من الوزير املكلف بالبيئةدج، بالنسبة للمنشآت املصنفة اخلاضعة  24000 •

 ؛الوايل من رخصةل اخلاضعة املصنفة للمنشآت دج، بالنسبة 18000 •

 ؛الشعيب اجمللس رئيس من لرخصة اخلاضعة املصنفة للمنشآت دج، بالنسبة 3000 •

 ؛لتصريحاخلاضعة  املصنفة للمنشآت ج، بالنسبةد  2000 •

 ثانيا: الرسوم البيئية األخرى

 إضافة إىل الرسم على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة، فقد مت تأسيس رسوم بيئية أخرى نذكر منها: 

 الرسوم املرتبطة بالنفايات الصلبة:  -1
وقد مت  :ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف املستشفيات و العيادات الطبيةرسم حتفيزي للتشجيع على عدم  -أ

: يؤسس رسم للتشجيع نصت هذه األخرية على ما يليحيث ، 2002من قانون املالية  204تأسيسه مبوجب املادة 

دج للطن.  24000بسعر مرجعي شفيات و العيادات الطبية ختزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف املستعدم على 

ويضبط الوزن املعين وفقا لقدرات العالج وأمناطه يف كل مؤسسة معنية أو عن طريق القياس املباشر وخيصص حاصل هذا 

 1الرسم كما يلي: 

 ؛باملئة لفائدة البلديات 10 •

 ؛باملئة لفائدة اخلزينة العمومية 15 •

 الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث.باملئة لفائدة  75 •

، حيث 2004ة لسن املالية قانون مبوجب تأسيسه الرسم على األكياس البالستيكية املستوردة أو املصنوعة حمليا: مت -ب
الواحد، يطبق على األكياس البالستيكية  دج للكيلوغرام 10.50منه على ما يلي: " يؤسس رسم قدره  53نصت املادة 

الذي عنوانه الصندوق  302-065املستورة أو املصنوعة حمليا، يدفع حاصل الرسم حلساب التخصيص اخلاص رقم 
 2الوطين للبيئة وإزالة التلوث." 

 املالية قانون  مبوجب تأسيسه مت: اخلطرية أو اخلاصة الصناعية النفايات التخزين عدم على للتشجيع حتفيزي رسم -جـ
 دج 10500 مببلغ حيدد التخزين عدم لتشجيع رسم يؤسس: يلي ما على منه  203 املادة نصت حيث ،2002 لسنة
 3 :يأيت كما الرسم عائدات وختصص اخلطرية، أو اخلاصة الصناعية النفايات من خمزون طن كل عن

 56، ص: 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر سنة  22الموافق لـ  1422شوال عام  7مؤرخ في  21-01قانون رقم   1
 24، ص: 2004، یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر سنة  28الموافق لـ  1424ذي القعدة عام  4مؤرخ في  22-03قانون رقم   2
 56ره، ص: ، مرجع سبق ذك21-01قانون رقم   3
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 البلديات؛ لفائدة باملئة 10 •
 العمومية؛ اخلزينة لفائدة باملئة 15 •
 .التلوث وإزالة للبيئة الوطين الصندوق لفائدة باملئة 75 •

 الرسوم املرتبطة باالنبعاثات اجلوية امللوثة:  -2
من قانون املالية لسنة  205الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي: وقد تأسس مبوجب املادة  -أ

، يتحدد وعاء هذا الرسم بتطبيق املعامل املضاعف للكميات 07/299ل مبوجب املرسوم التنفيذي دّ مث عُ  2002
 1من ذات املرسوم:  03، كما تنص على ذلك املادة 5إىل  1املنبعثة وفقا لسلم تدرجيي للمعامالت من 

 ؛1من القيم القصوى: املعامل %  20إىل  %  10املنبعثة اليت تتجاوز  الكميات •
 ؛2 عاململا: القصوى القيم من % 40إىل%   21 تتجاوز اليت املنبعثة الكميات •
 ؛3من القيم القصوى: املعامل  % 60إىل  % 41 تتجاوز اليت املنبعثة الكميات •
 ؛4من القيم القصوى: املعامل  % 80إىل  % 61 تتجاوز اليت املنبعثة الكميات •
 .5 من القيم القصوى: املعامل % 100إىل  % 81تتجاوز  اليت املنبعثة الكميات •

 الوطين رصدملا هبا  يقوم  اليت  الصناعي  صدرملا  ذات  اجلوية  االنبعاثات حتاليل أساس كميات التلوث فتحدد علىأما  
باملئة لفائدة اخلزينة العمومية،  15باملئة لفائدة الصندوق الوطين للبيئة، و 75وحيصل بنسبة ، ستدامةملا والتنمية للبيئة

  باملئة لفائدة البلدية. 10و
من هذا  38، حيث نصت املادة 2002 لسنة املالية قانون مبوجب الرسم هذا تأسيس مت: الرسم على الوقود -ب

نار واحد لكل لرت من البنزين املمتاز والعادي بالرصاص يالقانون على ما يلي: " يؤسس رسم على الوقود حتدد تعريفته بد
باملئة لفائدة الصندوق  50بنسبة ناتج الرسم  يوزع و  ،البرتوليةيقتطع وحيصل كما هو احلال بالنسبة للرسم على املتوجات 

ليتم تعديله مبوجب قانون  2."باملئة لفائدة الصندوق الوطين للطرق والطرق السريعة 50الوطين للبيئة وإزالة التلوث، و
 3كما يأيت:  رسم على الوقودال حتدد تعريفةمنه على ما يلي:  55نصت املادة ، حيث 2007املالية لسنة 

 ؛دج / للرت 0.10بنزين بالرصاص ( عادي وممتاز ):  •
 للرت./ دج  0.30غاز أويل:  •

  الرسوم املرتبطة بالتدفقات السائلة امللوثة: -3
فقد ، 2003الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي: مت استحداثه مبوجب قانون املالية لسنة  -أ

هذا القانون على ما يلي: ينشأ رسم تكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر الصناعي املؤسسة من  94نصت املادة 
مبوجب التنظيم الساري  التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم احملددة ءوفقا حلجم املياه املنتجة وعب

من القانون            54ي حددته أحكام املادة وحيدد هذا الرسم بالرجوع إىل املعدل األساسي السنوي الذاملفعول، 

 التكمیلي تطبیق الرسم كیفیات یحّدد ،2007 سنة سبتمبر 27  الموافق 1428 عام نرمضا  15 في  مؤّرخ  07- 299  رقم تنفیذي ممرسو  1
 13الصناعي، ص:  صدرلما ذي الجوي التلوث على

 17، مرجع سبق ذكره، ص: 21-01قانون رقم   2
 19، ص: 2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر سنة  26الموافق لـ  1427ذي الحجة عام  6مؤرخ في  24-06قانون رقم   3
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، واملتضمن قانون املالية لسنة 1999ديسمرب سنة  23املوافق لـ  1420رمضان عام  15املؤرخ يف  11-99رقم 
   1 ص حاصل هذا الرسم كما يأيت:تبعا ملعدل جتاوز حدود القيم، وخيصّ  5و  1، ومعامل مضاعف مشمول بني 2000
 ؛الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوثدة باملئة لفائ 50 •
 ؛باملئة لفائدة ميزانية الدولة 20 •
 باملئة لفائدة البلديات. 30 •

رمسا على الزيوت والشحوم وحتضري  2006الرسم على الزيوت والشحوم وحتضري الشحوم: أنشأ قانون املالية لسنة  -ب
منه على ما يلي: يؤسس رسم على الزيوت والشحوم وحتضري الشحوم حيدد بـ  61حيث نصت املادة الشحوم، 
، وختصص زيوت مستعملة انجم عن استعماهلت يتطن مستورد أو مصنوع داخل الرتاب الوطين، والدج عن  12500

  2مداخيل هذا الرسم كما يأيت: 
 ؛باملئة لفائدة اخلزينة العمومية 15 •
 ؛الح البلدياتباملئة لص 35 •
 باملئة لصاحل الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث. 50 •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35، ص: 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر سنة  24الموافق لـ  1423شوال عام  20مؤرخ في  11-02قانون رقم   1
 23، ص: 2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر سنة  31الموافق لـ  1426ذي القعدة عام  29مؤرخ في  16-05قانون رقم   2
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  :الفصل خالصة
صالح الضرييب الذي شرعت فيه خنلص إىل أن اإلودوافع إصالحه بنية النظام الضرييب يف اجلزائر  دراسة خالل من     

صالحات االقتصادية اليت عرفتها البالد خالل بداية يف سياق اإل، جاء 1992من سنة  السلطات العمومية ابتداءً 

، وكذا يف إطار التوجه 1986األوضاع االقتصادية واالجتماعية اليت خلفتها أزمة  اليت فرضتهاو تسعينات القرن املاضي، 

 صاألشخا مداخيل على املفروضة الضرائب بنييف التفريق صالح اإلمتثلت أهم نتائج هذا ، وقد حنو اقتصاد السوق

 وكذا من خالل الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح الشركات،  املعنويني، األشخاص ومداخيل الطبيعيني

 على اإلمجايل الوحيد والرسم اإلنتاج على اإلمجايل الوحيد استحداث الرسم على القيمة املضافة الذي حل حمل الرسم

جنم عن هذا   كما ميكنه من حتقيق إيرادات كبرية للخزينة العمومية. مبا واسعة، جماالت ميسالذي و  اخلدمات، تأدية
إليها، ومن بينها الضرائب  العائدة والرسوم الضرائب عن طريق حتديد الدولة، عن مبواردها احمللية اجلماعات متييزصالح اإل

استحداث أول ، إضافة إىل هذا مت الوحيدةعلى النشاط، واملتمثلة أساسا يف الرسم على النشاط املهين، والضريبة اجلزافية 

تأسيس العديد من الضرائب البيئية ب ، والذي أتبعواملتمثل يف الرسم على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة ،رسم بيئي

 ). 2006، 2004، 2003، 2002( األخرى من خالل قوانني املالية لسنوات 

اجلزائر، إال أنه ال زال يعاين العديد من النقائص اليت تتجلى يف عدم يف ورغم التطور الذي عرفه النظام الضرييب      

التعديالت السنوية الصادرة يف خمتلف قوانني املالية، وكذا ارتفاع بعض املعدالت رغم حماولة ختفيف كثرة االستقرار بسبب  

ما يؤثر سلبا على مسعى السلطات  املباشرة غري الضرائب استعمال يف توسعال العبء الضرييب على املكلفني، إضافة إىل
 حنو جعل هذا النظام أكثر عدالة.
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

  في تحقيق التنمية المستدامة ة السياسة الضريبيةفعاليالفصل الرابع: مدى 
 ) 2012 – 2001 ( في الجزائر

 تمهيد: 
حتسني أداء  تتمثل يفإىل اليوم  1992اجلزائر بدءا من سنة  الذي عرفته ضرييبلا صالحلإل األساسية األهدافإن      

جتماعية السياسة الضريبية من حيث تبسيط النظام الضرييب ورفع مردودتيه املالية، إضافة إىل األهداف االقتصادية واال

 ورفع معدالت النمووتعبئة االدخار، و احمللي، وترشيد االستهالك تثمار سواء األجنيب أاملتمثلة أساسا يف تشجيع االس

 واملسامهة يف حل بعض املشاكل االجتماعية، القدرة الشرائية للمواطن، رفع وكذاوترقية الصادرات، خارج قطاع احملروقات 

ئة عن طريق يإمجاهلا يف احلد من التلوث وحتقيق إيرادات لتمويل األنشطة الصديقة للب اليت ميكنالبيئية  إضافة إىل األهداف

 ئية.الضرائب البي
جناح نتساءل عن مدى ذرية اجلصالحات اإلة من لسلسوبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على البدء يف      

لتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية لبعاد األمتاشيه مع مدى السلطات العمومية يف حتسني أداء النظام الضرييب و 

 املستدامة وحتقيقه ألهدافها. 

ل الوقوف على مدى فعالية السياسة الضريبية يف حتقيق األهداف املرسومة هلا سنحاول اإلجابة عليه من خالوهذا ما      

املتعلقني  08-06و  03-01األمرين إضافة إىل صدور اليت شهدت  2012و 2001املمتدة بني خالل الفرتة 

من خالل قوانني املالية السنوية ، التعديالت الضريبيةضريبية، اقرار العديد من حتفيزات ه من اوما تضمنبتطوير االستثمار 

وفق ما يعرف بربنامج عصرنة اإلدارة  اإلدارة الضريبيةيف إصالح  2002ابتداًء من سنة إضافة إىل الشروع ، أو التكميلية
 .فقط أهتمت باجلانب التشريعي 1992صالحات إ، حيث أن ) 2012 – 2002 الضريبية (

كما سنتعرض من خالل هذا الفصل إىل خمتلف املعوقات اليت حتول دون حتقيق السياسة الضريبية ألهدافها، وقد مت       

 مباحث كالتايل: مخسةهذا الفصل إىل تقسيم 

 ؛فعالية السياسة الضريبية في تمويل الميزانية العامة للدولةالمبحث األول: 
 ؛االقتصاد الوطني في تطويرالسياسة الضريبية  فعاليةالمبحث الثاني: 
 ؛أثر السياسة الضريبية على تحسين الواقع االجتماعيالمبحث الثالث: 

 ؛فعالية السياسة الضريبية في الحفاظ على البيئة :المبحث الرابع
  المبحث الخامس: معوقات السياسة الضريبية في الجزائر.
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 الضريبية في تمويل الميزانية العامة للدولةفعالية السياسة المبحث األول: 
 بأهداف ارتبطت أساسية جوانب عدة خالل منصالح السياسة الضريبية ومدى جناح عملية اإل فعالية تقييم ميكن     

 من ضفاء نوعوكذا إواحالل اجلباية العادية مكان اجلباية البرتولية،  املالية املردودية رفعاملتمثلة أساسا يف و  اإلصالح،
 .االجتماعية و االقتصادية األهداف خيدم الضرييب للضغط معدلحتقيق و  الرسوم و الضرائب خمتلف بنيالتوزان 

 الجباية العاديةتقييم مردودية المطلب األول: 
ف أساسي يتمثل يف حتسني املردودية املالية للجباية العادية على حساب صالح الضرييب إىل حتقيق هديسعى اإل     

 .الرسوم و الضرائب خمتلف بني التوزان وحتقيق اجلباية البرتولية اليت هتيمن بشكل كبري على متويل امليزانية العامة للدولة
  أوال: الحصيلة الفعلية للجباية العادية

تتكون اجلباية العادية من الضرائب العائدة للميزانية العامة للدولة وهي الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على      
الرسم على القيمة املضافة  اليت ميثلو  ،بعض الضرائب والرسوم العائدة بصفة جزئية للميزانية العامة وكذاأرباح الشركات، 

وسنستعرض من خالل اجلدول التايل تطور حصيلة طابع وعوائد الرسوم اجلمركية، اصل التسجيل والو إضافة إىل حأمهها، 
 هذه الضرائب: 

الوحدة ( مليار  - ) 2012 - 2001لجباية العادية خالل الفترة ( الفعلية لحصيلة ال): تطور  1 - 4 جدول رقم (ال
 )دج

 معدل التطور السنوي الحصيلة الفعلية للجباية العادية السنوات
2001 398,2 / 
2002 482,9 21.27 % 
2003 524,9 08.69 % 
2004 580,4 10.57 % 
2005 640,5 10.35 % 
2006 720,9 12.55 % 
2007 766,8 06.36 % 
2008 965,3 25.88 % 
2009 1 146,6 18.78 % 
2010 1 297,9 13.19 % 
2011 1 527,1 17.65 % 
2012 1 908,6 24.98 % 

Source : Ministère des finances, direction générale de la prévision 
et des politiques, Opération du Trésor, disponible sur le site:  www.dgpp-mf.gov.dz, 

Consulté le 10/11/2013 
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)  2012 - 2001(تطور احلصيلة الفعلية للجباية العادية خالل الفرتة اجلدول أعاله بيانات نالحظ من خالل      
باملئة كأقصى  25.01 ، و2007و 2006الذي سجل بني سنيت و باملئة كأقل حد  06.36مبعدالت تراوحت بني 
 2001أضعاف بني  بأكثر من أربعةاجلباية العادية حصيلة تضاعف بذلك تل، 2008و  2007حد والذي سجل بني 

واليت جاءت يف شكل ختفيضات  ،، ويأيت هذا التطور رغم اإلجراءات اجلبائية العديدة اليت عرفتها هذه الفرتة2012و
 سنة باملئة 25 إىل باملئة 30من  الشركات أرباح على الضريبة معدل ختفيض مثلقوانني املالية  إعفاءات مشلتها خمتلفو 

العادية إىل  حصيلة اجلبايةويُعزى هذا التطور يف  .اإلمجايل الدخل على للضريبة بالنسبة املعفى األدىن احلد ورفع ،2006
أوعية  1يف خلق اليت سامهت *) 2014 - 2001ستثمارات العمومية ( بفعل برامج االمنو عدد املكلفني بالضرائب 

 سنة من بدءا خريةاأل هذه مست اليت االصالحات بفعل الضريبية اإلدارة مردودية حتسنإضافة إىل ، ضريبية جديدة
ملفا  988من  **ة من قبل مديرية كربيات املؤسسات، فعلى سبيل املثال تطور عدد امللفات ( املكلفني ) املسريّ 2002

، واجلدول التايل يوضح تطور عدد املكلفني 2.15مبعدل تطور وصل إىل  2012ملفا يف  2125إىل  2006سنة 
 على مستوى مديرية كربيات املؤسسات:

 ) 2012 - 2006 على مستوى مديرية كبريات المؤسسات ( كلفين): تطور عدد الم 2 - 4 رقم (جدول ال

 عدد الملفات السنوات
2006 988 
2007 1212 
2008 1406 
2009 1529 
2010 1688 
2011 1835 
2012 2125 

Source : Direction Générale des Impôts, Bulletin d’information, n° 65, Alger, 2013, 
p.04  

 الجباية العادية بنيةثانيا: 
هذه احلصيلة، ملعرفة أكثر الضرائب  بنيةللوقوف أكثر على تطور احلصيلة الفعلية للجباية العادية وجب علينا حتليل      

 .حتقيقا لإليرادات

)  2004 – 2001)، حیث ُخّص برنامج دعم النمو (  2014 – 2001أقرت السلطات العمومیة ثالثة برامج استثمار عمومي خالل الفترة ( * 
 150) فقد بلغت االعتمادات المخصصة لھ  2009 – 2005ملیار دوالر، أّما البرنامج التكمیلي لدعم النمو (  7باعتمادات وصلت إلى حوالي 

 ملیار دوالر. 286) إلى  2014 – 2010ملیار دوالر، في حین وصلت االعتمادات المخصصة لبرنامج االستثمارات العمومیة ( 
 للقانون التابعة بالمؤسسات المتعلقة الجبائیة الملفات تقوم بتسییر 2006، بدأت العمل سنة 2002مدیریة تم إنشاؤھا بموجب قانون المالیة لسنة ** 

 الشركات وكذا البترولیة الشركاتو جزائري، دینار ملیون 100 أعمالھا رقم یفوق والتي الشركات أرباح على للضریبة الخاضعة الجزائري
 .الجزائر في  مھنیة إقامة لھا لیس التي األجنبیة
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املتمثلة أساسا يف الضريبة تكتسي حواصل الضرائب على الدخل واألرباح : واألرباح الدخل على الضرائب حواصل -1
يرادات اجلباية العادية، وهو ما سنوضحه من أمهية متزايدة يف تكوين إعلى الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح الشركات، 

 خالل اجلدول التايل: 

 الوحدة: (مليار دج ) -)  2012-2001(  الضرائب على الدخل واألرباح صيلةحتطور ):  3 - 4 جدول رقم (ال
 

 حصيلة الضرائب السنوات
 على الدخل واألرباح

نسبة حصيلة الضرائب على الدخل  الحصيلة الفعلية للجباية العادية
 واألرباح إلى مجموع الجباية العادية

2001 98.5 398,2 24.73 % 
2002 112.2 482,9 23.23 % 
2003 127.9 524,9 24.36 % 
2004 148.0 580,4 25.49 % 
2005 168.1 640,5 26.24 % 
2006 241.2 720,9 33.45 % 
2007 258.1 766,8 33.65 % 
2008 331.5 965,3 34.34 % 
2009 462.1 1 146,6 40.30 % 
2010 561.7 1 297,9 43.27 % 
2011 684.7 1 527,1 44.83 % 
2012 885.9 1 908,6 46.41 % 

Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,    
(  Rapport 2005, p.182 - Rapport 2006, p.166 – Rapport 2009, p.209 – Rapport 2012, 

p.180 ), disponibles sur le site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 12/11/2013 

تسعة حيث ارتفعت حبوايل  ،سنوياواألرباح اجلدول ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل خالل بيانات نالحظ من      
باملئة  24.73، لرتتفع بذلك نسبة مسامهتها يف إمجايل ايرادات اجلباية العادية من 2011و  2001أضعاف بني سنيت 

يرادات الضرائب على الدخل واألرباح املتكونة إ، ويرجع هذا االرتفاع يف 2012ئة سنة بامل 46.41إىل  2001سنة 
    ة حصيلة الضريبة على الدخل اإلمجايلزيادإىل رباح الشركات أساسا من الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أ

)  واملرتبات ايل ( فئة األجورواجلدول التايل يوضح تطور حصيلة الضريبة على الدخل اإلمج)، واملرتبات ( فئة األجور 
 ):  2012 – 2001ومدى مسامهتها يف احلصيلة اإلمجالية للضرائب على الدخل واألرباح خالل الفرتة ( 
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 والمرتبات )): تطور حصيلة الضريبة على الدخل اإلجمالي ( فئة األجور  4 - 4 الجدول رقم (
 دج )الوحدة ( مليار  - ) 2012 – 2001خالل الفترة ( 

حصيلة الضريبة على الدخل  السنوات
 )والمرتباتاإلجمالي ( فئة األجور 

حصيلة الضرائب على 
 الدخل واألرباح

نسبة حصيلة الضريبة على الدخل اإلجمالي 
 إلى حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح

2001 45.5 98.5 46.19 % 
2002 52.7 112.2 46.96 % 
2003 63.3 127.9 49.49 % 
2004 77.4 148.0 52.29 % 
2005 85.6 168.1 50.92 % 
2006 96.1 241.2 39.84 % 
2007 124.9 258.1 48.39 % 
2008 155.5 331.5 46.90 % 
2009 183.6 462.1 39.37 % 
2010 244.8 561.7 43.58 % 
2011 382.6 684.7 55.88 % 
2012 572.1 885.9 64.57 % 

Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,    
(  Rapport 2005, p.182 - Rapport 2006, p.166 – Rapport 2009, p.209 – Rapport 2012, 

p.180 ), disponibles sur le site: www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 12/11/2013 

 نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله ارتفاع احلصيلة السنوية للضريبة على الدخل اإلمجايل ( فئة األجور      
) وذلك بسبب الزيادات املعتربة يف األجور، وكذا ارتفاع عدد املكلفني هبا واستحالة التهرب منها على اعتبار  واملرتبات

أ�ا حتصل عن طريق تقنية االقتطاع من املصدر، ورغم أ�ا ال تزال األكثر حصيلة بالنسبة للضرائب على الدخل واألرباح، 
امجايل حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح، فبعد أن شهدت ارتفاعا بني إال أننا نالحظ تذبذبا يف نسبة مسامهتها يف 

وهذا ال يعود  ،باملئة 39.84إىل  2006باملئة، اخنفضت نسبة مسامهتها يف  50.92لتصل إىل  2005إىل  2001
ت هذه السنة بل إىل ارتفاع حصة الضرائب األخرى على الدخل واألرباح، فعلى سبيل املثال عرف ،إىل اخنفاض حصيلتها

ارتفاعا  2012عرفت سنة  بدء عمل مديرية كربيات املؤسسات لرتتفع معه حصيلة الضريبة على أرباح الشركات، وقد
باملئة من إمجايل حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح، وهذا راجع  64.57قياسيا لنسبة مسامهتها حيث وصلت إىل 

لسنة، وقد بلغ متوسط مسامهة حصيلة الضريبة على الدخل اإلمجايل ( فئة جور خالل هذه اإىل الزيادات الكبرية يف األ
 باملئة. 49.85إمجايل حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح معدال قدره  إىلاألجور ) 

خاصة بعد  ،يادة حصيلة الضريبة على أرباح الشركاتكما يعزى ارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح إىل ز      
مليار دينار جزائري سنة  265من طرفها من صلة الضريبية احمل ارتفعت اإليراداتاليت  مديرية كربيات املؤسساتنشاء إ
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، ( حسب احصائيات وزارة املالية ) 2.32ىل حوايل مبعدل وصل إ 2012مليار سنة  614,30إىل حوايل  2006
 نشاء مؤسسات جديدة. إبفعل الربامج االستثمارات العمومية وما رافقها من  إضافة إىل زيادة عدد املكلفني هبا

حيث مل يتجاوز متوسط نسبة  ،ورغم الزيادة يف حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح، إال أ�ا ال تزال غري كافية     
باملئة وهو معدل ضئيل نسبيا على اعتبار أن  33.35مسامهتها يف حصيلة اجلباية العادية خالل فرتة الدراسة معدل 

أهم املوارد من هذا النوع من الضرائب يفرتض أنه يشكل واحدا حصيلة اجلباية العادية منخفضة أصال، إضافة إىل كون 
 الثابتة للميزانية العامة للدولة.

يرادات اجلباية العادية، ويأيت إبري يف الرسوم بشكل كالنوعية من : تساهم هذه واخلدمات السلع على الرسوم صيلةح -2
 ما سنوضحه من خالل اجلدول التايل: على رأس هذه الرسوم الرسم على القيمة املضافة، وهو 

 الوحدة: (مليار دج ) -)  2012-2001والخدمات (  السلع على الرسوم حصيلةتطور  ): 5 - 4 جدول رقم (ال

 السلع على الرسوم حصيلة السنوات
 والخدمات

 السلع على نسبة حصيلة الرسوم العادية للجباية الفعلية الحصيلة
 والخدمات إلى مجموع الجباية العادية

2001 179.2 398,2 45.00 % 
2002 223.5 482,9 46.28 % 
2003 233.9 524,9 44.56 % 
2004 274.0 580,4 47.20 % 
2005 312.1 640,5 48.72 % 
2006 341.3 720,9 47.34 % 
2007 347.5 766,8 45.31 % 
2008 435.2 965,3 45.08 % 
2009 478.5 1 146,6 41.73 % 
2010 514.7 1 297,9 39.65 % 
2011 572.6 1 527,1 37.49 % 
2012 684.8 1 908,6 35.87 % 

Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,    
(  Rapport 2005, p.182 - Rapport 2006, p.166 – Rapport 2009, p.209 – Rapport 2012, 

p.180 ), disponibles sur le site: www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 13/11/2013 

ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع واخلدمات حبوايل أربعة أضعاف خالل  أعاله اجلدولبيانات  خالل من نالحظ     
 واخلدمات السلع على الرسوم طريق عن تتحقق العادية اجلباية إيرادات من نسبة معتربة أن كما يتبني لنافرتة الدراسة،  

اخنفضت ، حيث 2006سنة وقد شهدت هذه النسبة اخنفاضا ابتداًء من  ،ويأيت يف مقدمتها الرسم على القيمة املضافة
هذا االخنفاض يف نسبة مسامهتها بسبب ارتفاع  ويأيت، 2012باملئة سنة  35.87إىل  2006باملئة سنة  47.34من 
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ا االرتفاع املسجل يف حصيلة الرسوم على السلع واخلدمات فمرده نسبة مسامهة الضرائب على الدخل واألرباح، أمّ 
ما  ،النفاق سواء العمومي أو اخلاصبفعل ارتفاع ا االستهالك خالل السنوات املاضيةاالرتفاع الكبري املسجل يف حجم 

، وارتفاع واردات اجلزائر ومن مث ارتفاع حصيلة زيادة حصيلة الرسم على القيمة املضافة على العمليات الداخليةمن شأنه 
ة الرسم على القيمة املضافة ومدى مسامهته يف تطور حصيلالرسم على القيمة املضافة على الواردات، واجلدول التايل يبني 

 ): 2012 – 2001احلصيلة االمجالية للضرائب على السلع واخلدمات خالل الفرتة ( 

  ) 2012 – 2001): تطور حصيلة الرسم على القيمة المضافة خالل الفترة (  6 – 4الجدول رقم (
 ) ار دجملي الوحدة (

حصيلة ر.ق.م  السنوات
 على الواردات

حصيلة ر.ق.م 
على العمليات 

 الداخلية

حصيلة ال
لرسم اإلجمالية ل

على القيمة 
 المضافة 

حصيلة الضرائب 
على السلع 
 والخدمات

نسبة حصيلة الرسم على 
 القيمة المضافة إلى اجمالي

حصيلة الضرائب على السلع 
 توالخدما

2001 60.8 80.1 140.9 179.2 78.62 % 
2002 79.2 101.1 180.3 223.5 80.67 % 
2003 92.9 102.5 195.4 233.9 83.35 % 
2004 118.8 115.1 233.9 274.0 85.36 % 
2005 135.7 129.1 264.8 312.1 84.84 % 
2006 140.9 145.7 286.6 341.3 83.97 % 
2007 171.9 168.8 340.7 347.5 98.04 % 
2008 223.2 196.8 420.0 435.2 96.50 % 
2009 234.5 233.6 468.1 478.5 97.82 % 
2010 252.6 232.9 485.5 514.7 94.32 % 
2011 291.7 251.1 542.8 572.6 94.79 % 
2012 392.8 273.4 666.2 684.8 97.28 % 

Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,    
(  Rapport 2005, p.182 - Rapport 2006, p.166 – Rapport 2009, p.209 – Rapport 2012, 

p.180 ), disponibles sur le site: www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 14/11/2013 

تكوين احلصيلة االمجالية نالحظ من خالل بيانات اجلدول أعاله أمهية حصيلة الرسم على القيمة املضافة يف      
باملئة، وهذا راجع  89.63للضرائب على السلع واخلدمات، حيث وصل متوسط نسبة مسامهته خالل فرتة الدراسة إىل 

إضافة إىل مميزات الرسم على القيمة املضافة   ،الوارداتقيمة رتفاع يف حجم االنفاق و اال ثلإىل العوامل السابقة الذكر م
مباشرة تتسم مبرونة كبرية، لكن املالحظ أيضا أنه خالل السنوات األخرية أصبحت احلصة األكرب ضريبة غري كونه 

، وهو ما يطرح إشكاال كبريا ى عن طريق الرسم على القيمة املضافة على الوارداتتتأتّ لرسم على القيمة املضافة صيلة احل
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تأيت ضمن مساعي انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة يف املستقبل يف ظل تفكيك الرسوم والضرائب على الواردات اليت 
 مع االحتاد األورويب. اتفاق الشراكةالعاملية و 

ساهم سنويا بنسبة تحيث حصيلة الرسوم اجلمركية: تعترب الرسوم اجلمركية موردا هاما من موارد اخلزينة العمومية،  -3
  التايل : يرادات اجلباية العادية كما هو مبني يف اجلدولإمعتربة من 

 الوحدة ( مليار دج ) –)  2012 - 2001): حصيلة الرسوم الجمركية (  7 – 4دول رقم ( جال

 الرسوم حصيلة السنوات
 الجمركية

الحصيلة الفعلية للجباية 
 العادية

 الجمركية إلى الرسوم حصيلة نسبة
 العادية الجباية مجموع

2001 103.7 398,2 26.04 % 
2002 128.4 482,9 26.58 % 
2003 143.8 524,9 27.39 % 
2004 138.8 580,4 23.91 % 
2005 143.8 640,5 22.45 % 
2006 114.8 720,9 15.92 % 
2007 133.1 766,8 17.35 % 
2008 164.9 965,3 17.08 % 
2009 170.2 1 146,6 14.84 % 
2010 181.9 1 297,9 14.01 % 
2011 222.4 1 527,1 14.56 % 
2012 355.2 1 908,6 18.61 % 

Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,    
(  Rapport 2005, p.182 - Rapport 2006, p.166 – Rapport 2009, p.209 – Rapport 2012, 

p.180 ), disponibles sur le site: www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 15/11/2013 

حيث  ،اخنفاض نسبة مسامهة الرسوم اجلمركية يف حصيلة اجلباية العاديةاجلدول أعاله خالل بيانات نالحظ من      
وهذا راجع إىل االرتفاع الكبري يف حصيلة  2012يف  18.61إىل  2001باملئة سنة  26.04اخنفضت النسبة من 

 حصيلة الرسوم اجلمركية. يفاية العادية مقارنة مع االرتفاع اجلب
ب وذلك بسب ،2006و 2004 يت سوم اجلمركية سنة بعد األخرى باستثناء سنحصيلة الر كما نالحظ ارتفاع      

إلغاء ، مثل للتجارة العاملية للمنظمة االنضمام ومفاوضات األورويب االحتاد مع االتفاق إطار يفعملية التفكيك اجلمركي 
سنة  ، إضافة إىل االجراءات اليت سبقت هذه العملية من تقليص لعدد املعدالت اجلمركية2004سنة االتاوة اجلمركية 

إال أن حصيلة الرسوم اجلمركية يف تطور مستمر،  ، ورغم عملية التفكيك اجلمركي،2002، مث ختفيضها سنة 2001
 9.48حيث تطورت هذه األخرية من  ،واخلدمات وهذا يرجع أساسا إىل التطور الكبري يف واردات اجلزائر من السلع
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أضعاف، ويُعزى هذا التطور الكبري  مخسةأي بأكثر من  2012مليار دوالر سنة  51.57إىل  2001مليار دوالر سنة 
ب عن برامج االستثمارات الذي ترتّ  الطلب يف االرتفاع تلبية عن اجلزائر يف اإلنتاجي اهليكل عجز يف الواردات إىل

 : ئر من السلعرادات اجلزاواجلدول التايل يوضح تطور وا، العمومية

 ) 2012 - 2001خالل الفترة (  في الجزائر): تطور الواردات من السلع  8 - 4جدول رقم ( ال
 ) والرالوحدة: ( مليار د

 الواردات من السلع والخدمات السنوات
2001 09.48 
2002 12.01 
2003 13.32 
2004 17.95 
2005 19.86 
2006 20.68 
2007 26.35 
2008 37.99 
2009 37.40 
2010 38.88 
2011 46.92 
2012 * 51.57 

 : معطيات تقديرية2012* سنة 

Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,     
( Rapport 2005, p.189 - Rapport 2006, p.173 - Rapport 2009, p.217 - Rapport 2012, 

p.187  ), disponibles sur le site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 15/11/2013 

وتشكل الرسوم اجلمركية موردا هاما من موارد اخلزينة العمومية بشكل عام واجلباية العادية بشكل خاص، حيث أن     
، لكنها 2005و 2001باملئة بني  22.45باملئة و 26.04نسبتها من إمجايل ايرادات اجلباية العادية تراوحت بني 

وهو ما يطرح تساؤالت كثرية حول كيفية تعويض هذه االيرادات اهلامة يف ظل عمليات يف السنوات الالحقة، اخنفضت 
 التفكيك اجلارية، واجلدول التايل يوضح تقديرات حلصيلة الرسوم اجلمركية خالل السنوات املقبلة: 
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 الوحدة: ( مليار دج ) –)  2017 - 2013: تقديرات حاصل الرسوم الجمركية خالل الفترة ( ) 9 - 4 ( جدول رقمال

 البيان
 

 السنوات

حصيلة الرسوم الجمركية 
 المتوقعة

حصيلة الجباية العادية 
 المتوقعة

الجمركية  الرسوم نسبة حصيلة
 إلى إجمالي الجباية العادية

2013 294 1972 14.90 % 
2014 316 2156 14.65 % 
2015 343 2350 14.59 % 
2016 371 2567 14.45 % 
2017 397 2803 14.16 % 

Source : International Monetary Fund, IMF Country Report No. 13/47, Washington, 
February 2013, p.33, is available on the site  www.imf.org/, on 15/11/2013 

باملئة من إمجايل ايرادات اجلباية العادية حسب  15 نسبة رغم التطور يف حصيلة الرسوم اجلمركية، إال أ�ا مل تتجاوز      
استمرار تقديرات صندوق النقد الدويل، ويرجع التطور يف ايرادات الرسوم اجلمركية كما سبق وأشرنا إىل إليه ما تشري 

 الواردات من السلع واخلدمات.ارتفاع 
التسجيل والطابع: تبقى حواصل التسجيل والطابع ضئيلة، رغم أ�ا متس جوانب عديدة من خمتلف  حواصل -4

 :2012إىل  2001الفرتة من  خاللالتسجيل والطابع  ايراداتواجلدول التايل يبني تطور ، املعامالت
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 الوحدة: مليار دج -)   2012 – 2001التسجيل والطابع خالل الفترة (  ايراداتتطور ):  10 - 4 دول رقم (جال

حواصل التسجيل  السنوات
 والطابع

نسبة حواصل التسجيل والطابع إلى  حصيلة الجباية العادية الفعلية
 حصيلة الجباية العادية

2001 16.8 398,2 04.21 % 
2002 18.9 482,9 03.91 % 
2003 19.3 524,9 03.67 % 
2004 19.6 580,4 03.37 % 
2005 19.6 640,5 03.06 % 
2006 23.5 720,9 03.25 % 
2007 28.1 766,8 03.66 % 
2008 33.6 965,3 03.48 % 
2009 35.8 1 146,6 03.12 % 
2010 39.7 1 297,9 03.05 % 
2011 47.4 1 527,1 03.10 % 
2012 58.4 1 908,6 03.05 % 

Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,    
(  Rapport 2005, p.182 - Rapport 2006, p.166 – Rapport 2009, p.209 – Rapport 2012, 

p.180 ), disponibles sur le site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 16/11/2013 

ال  االتسجيل والطابع من سنة ألخرى، إال أ� ايراداتاجلدول أنه رغم التطور امللموس يف بيانات نالحظ من خالل       
يزال ال  ايراداهتاس العديد من املعامالت إال أن تطور مت اساهم بشكل كبري يف إمجايل حصيلة اجلباية العادية، فرغم أ�ت

 ، ويرجع هذا أساسا إىل اتساع حجم السوق املوازي.ضئيال
 نفقات التسييرمساهمة الجباية العادية في تغطية : ثالثا

مدى تغطية اجلباية العادية لنفقات التسيري، وهو ما  معرفةفعالية النظام الضرييب وجب علينا للوقوف على مدى       
 حاول توضيحه من خالل اجلدول التايل: سن
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 ) 2012 – 2001خالل الفترة (  ): مساهمة الجباية العادية في تغطية نفقات التسيير 11 - 4جدول رقم ( ال
 الوحدة ( مليار دج )

الجباية العادية  السنوات
 الفعلية

نسبة الجباية العادية الفعلية إلى نفقات  نفقات التسيير
 التسيير

2001 398,2 963,6 41.32 % 
2002 482,9 1097.7 43.99 % 
2003 524,9 1122.5 46.76 % 
2004 580,4 1251.1 46.39 % 
2005 640,5 1245.1 51.44 % 
2006 720,9 1437.9 50.13 % 
2007 766,8 1673.9 45.80 % 
2008 965,3 2217.8 43.52 % 
2009 1 146,6 2300.0 49.85 % 
2010 1 297,9 2659.1 48.80 % 
2011 1 527,1 3879.2 39.36 % 
2012 1 908,6 4782.6 39.90 % 

Source : Ministère des finances, direction générale de la prévisionet des politiques, 
Opération du Trésor, disponible sur le site:   

 www.dgpp-mf.gov.dz, Consulté le 17/11/2013 

إال أ�ا ال تزال عاجزة عن تغطية نفقات التسيري اليت شهدت زيادة   ،على الرغم من ارتفاع حصيلة اجلباية الفعلية     
باملئة، إال أن  50معدل  2006و  2005كبرية خاصة يف السنوات األخرية، ففي حني جتاوزت نسبة التغطية سنوات 

أدى إىل اخنفاض الذي يرجع أساسا إىل الزيادة الكبرية يف األجور ، و 2007ي يف نفقات التسيري منذ سنة االرتفاع القياس
باملئة، وميكننا القول أن عجز اجلباية  44.53متوسطا قدره )  2012 - 2007 ( الفرتة لتبلغ خالل ،نسبة التغطية

اسة الضريبية يف متويل تغطية النفقات املرتبطة بتسيري الشأن العام يعترب مؤشرا واضحا عن عدم فعالية السي نالعادية ع
  أعباء امليزانية العامة للدولة.

عوامل متعلقة بالنظام الضرييب يف حد ذاته  إىل ذلك يعودو  ،متوازنة غري وبنية متواضعة حصيلة ذات العادية اجلبايةف     
 كافية غريال تزال  أ�ا إال ،يف حصيلة اجلباية العادية سنويا املسجل النمو ، فرغموأخرى مرتبطة بالوضع االقتصادي ككل

تضاعفت  حني يف، 2012 إىل 2001 من أكثر من أربع مراتصيلة احلت تضاعف حيث املنتظرة، األهداف عن وبعيدة
عفاءات والتخفيضات اليت أقرهتا السلطات لكثرة اإل أيضا ذلك رد وميكن ،حوايل مخسة أضعافبـ التسيري نفقات

 .االجتماعيةو العمومية لتحقيق جمموعة من األهداف االقتصادية 
 

 
176 

 



 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 لمطلب الثاني: تقييم مردودية الجباية البتروليةا
ى جمموعة صالحات خالل العقدين املاضني، فإن اجلباية البرتولية عرفت هي األخر عدة إالعادية كما عرفت اجلباية      
 .01-13 قانونالو  10-06 و 07-05 مريناألالتعديالت الصادرة يف يف  تسداإلصالحات اهلامة، جتمن 
 : تطور حصيلة الجباية البتروليةرابعا
صالحات الضريبية واليت كان أهم أهدافها إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية مرور أكثر من عقدين على اإلرغم      

البرتولية، إال أن هذه األخرية ال تزال مهيمنة على هيكل اإليرادات الضريبية للميزانية العامة للدولة، كما يبني اجلدول 
 التايل: 

 ) 2012 - 2001خالل الفترة (  ): تطور الحصيلة الفعلية للجباية البترولية 12 - 4جدول رقم ( ال
 ) دجالوحدة  ( مليار 

الحصيلة اإلجمالية  السنوات
 للجباية البترولية

حصيلة الجباية 
البترولية العائدة 

 للميزانية

حصيلة الجباية البترولية 
العائدة لصندوق ضبط 

 االيرادات

معدل التطور السنوي 
 للحصيلة االجمالية

2001 964.46 840.60 123.86 / 
2002 942.90 916.40 26.50 - 02.28 % 
2003 1 284. 97 836.06 448.91 36.27 % 
2004 1 485. 69 862.20 623.49 15.62 % 
2005 2 267.83 899.00 1368.83 52.64 % 
2006 2 714.00 916.00 1798.00 19.67 % 
2007 2 711.84 973.00 1738.84 - 1.00 % 
2008 4 003.55 1715.40 2288.15 47.63 % 
2009 2 327.67 1927.00 400.67 - 71.99 % 
2010 2 820.01 1501.70 1318.69 21.15 % 
2011 3 829.72 1529.40 2300.32 35.80 % 
2012 4 054.34 1519.04 2535.30 05.86 % 

Source : Ministère des finances, direction générale de la prévision et des politiques, 
Fonds de Régulation des Recettes, disponible sur le site: 

 www.dgpp-mf.gov.dz/, Consulté le 17/11/2013 

مع ارتفاع حصيلة اجلباية البرتولية، فإن معظم هذه احلصيلة تعود إىل  هأناجلدول أعاله خالل بيانات الحظ من ن      

لصندوق ضبط حصيلة اجلباية البرتولية املوجهة  جتاوزت 2012إىل  2005صندوق ضبط االيرادات، فمن سنة 

اليت عرفت اخنفاضا يف حصيلة اجلباية البرتولية من جهة، ورفع السعر  2009باملئة، باستثناء سنة  50االيرادات معدل 
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دوالرا  37ىل ، حيث ارتفع السعر املرجعي مبوجب هذا القانون إاملرجعي للبرتول يف قانون املالية التكميلي من جهة أخرى

 دوالرا للربميل. 19للربميل بعد أن ظل سنوات عديدة عند مستوى 

السمة الغالبة هي تطور حصيلة اجلباية البرتولية من سنة ألخرى مع بعض االستثناءات، ففي حني كما نالحظ أن       

سنة  35.80و  2008باملئة سنة  47.63باملئة، و 52.64نسبة  2005و  2004بلغ معدل التطور بني سنيت 

 .اخنفاضا، ويرجع هذا التذبذب إىل عوامل خارجية وداخلية 2009و  2007، فإنه شهد سنيت 2011

 إىل 2001 منأما العوامل اخلارجية فتتمثل يف تقلب أسعار البرتول، واجلدول التايل يوضح تطور أسعار البرتول       

2012: 

 )  Saharan Blend – بالند صحاري(  الجزائري الخام البترول أسعار تطور):  13 - 4 ( رقم جدولال

 الوحدة: دوالر أمريكي –)  2012 - 2001خالل الفترة ( 

 السعر السنوات
2001 24.74 
2002 24.91 
2003 28.73 
2004 38.35 
2005 54.64 
2006 66.05 
2007 74.66 
2008 98.96 
2009 62.35 
2010 80.35 
2011 112.92 
2012 111.49 

Source : Organization of the Petroleum Exporting Countries, Annual Statistical 
Bulletin, Vienna, 2013, p.82, Is available on the site : www.opec.org, on 19/11/2013 

مرده االرتفاع الكبري يف أسعار  2011و  2005اجلباية البرتولية سنيت نالحظ أن سبب االرتفاع الكبري يف حصيلة      
فقد  2008ا يف سنة ، أمّ 2005سنة دوالر  54.64إىل  2004دوالر سنة  38.35البرتول، حيث ارتفع السعر من 

دوالرا  32، يف حني ارتفع سعر اخلام اجلزائري بأكثر من 2007دوالر سنة  74.66دوالر مقارنة بـ  98.76وصل إىل 
يف خنفاض ، كذلك احلال بالنسبة إىل اال2010دوالر سنة  80.35دوالر مقارنة بـ  112.92، ليبلغ 2011يف 
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بسبب األزمة العاملية ليصل إىل  2009فمرده االخنفاض يف السعر، حيث اخنفض السعر سنة حصيلة اجلباية البرتولية، 
 . 2008دوالر سنة  98.96دوالر مقارنة بـ  62.35

صالحات اليت عرفها قانون احملروقات يف اإلا العوامل الداخلية اليت تؤثر على حصيلة اجلباية البرتولية فتتمثل أساسا أمّ      
وهو ما أثر إضافة إىل إنشاء مديرية كربيات املؤسسات ، 01-13قانونالو  10-06 و 07-05 مرينألبعد صدور ا

يف اخنفاض حجم عامل آخر له بالغ األثر على حصيلة اجلباية البرتولية واملتمثل  .اجيابا على حصيلة اجلباية البرتولية
حيث نتاج، خاصة خالل السنوات األخرية وذلك بفعل عمليات الصيانة اليت تعرفها العديد من املنشآت النفطية، اإل

لريتفع ، 2011و  2007بني  ألف برميل يوميا خالل الفرتة 200نتاج الوطين من البرتول اخلام بأكثر من اخنفض اإل
واجلدول التايل يوضح تطور حجم وهو ما كان له األثر السليب على حصيلة اجلباية البرتولية،  2012بشكل طفيف يف 

 : 2012و  2007نتاج الوطين من البرتول اخلام يف الفرتة بني اإل

 ) 2012 - 2007): تطور انتاج النفط الخام في الجزائر خالل الفترة (  14 - 4جدول رقم ( ال
 الوحدة ( ألف برميل / يوم )

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات
 1199.8 1161.6 1189.8 1216.0 1356.0 1371.9 االنتاج اليومي

Source : Organization of the Petroleum Exporting Countries, Annual Statistical 
Bulletin, Vienna, 2013, p.30, Is available on the site : www.opec.org, 15Ton 19/11/2013 

من الغاز الطبيعي عرف هو األخر اخنفاضا معتربا خالل  فاإلنتاجإن اخنفاض حجم االنتاج مل يقتصر على البرتول،      
مليون  182,599إىل  2008مليون مرت مكعب يف  201,186السنوات األخرية، حيث اخنفض االنتاج اخلام من 

 .1 2012مرت مكعب سنة 
البرتولية، فاخنفاض سعر إضافة إىل العوامل السابقة فإن سعر صرف الدينار اجلزائري له أثر معترب على حصيلة اجلباية      

خالل السنوات األخرية أدى إىل تضخيم عائدات اجلباية البرتولية بشكل كبري، فقد اخنفض الدوالر بل صرف الدينار مقا
، واجلدول التايل يوضح تطور 2012دينارا سنة  78.01إىل  2008دينارا مقابل الدوالر الواحد سنة  64,58من 

 . 2012إىل  2008ل الفرتة من سعر الدينار مقابل الدوالر خال
 
 
 
 

 

1 Organization of the Petroleum Exporting Countries, Annual Statistical Bulletin, Vienna, 2013, p.31, Is 
available on the site : www.opec.org, on 19/11/2013 
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 ): تطور سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي  15 - 4( الجدول رقم 
 ) 2012 – 2008خالل الفترة ( 

 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات 
 78.012 76.056 73.943 72.730 64.581 دينار / دوالر

Source: Banque d'Algérie, Bulletin statistique trimestriel, juin 2013, Alger, p.23, 
disponible sur le site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 20/11/2013 

 ثانيا: مساهمة الجباية البترولية في تمويل ايرادات الميزانية
اجلباية العادية تؤكد فشل مساعي السلطات العمومية يف احالل حصيلة املقارنة بني حصيلة اجلباية البرتولية و إن      

 يرادات امليزانية العامة للدولة:اجلباية العادية حمل البرتولية، واجلدول التايل يوضح نسبة مسامهة كل منهما يف ا

 ترولية والجباية العادية في تكوين االيرادات العامة للميزانية): مساهمة كل من الجباية الب 16 – 4 جدول رقم (ال
 ( مليار دج ) :الوحدة –)  2012 – 2001خالل الفترة ( 

مجموع ايرادات  السنوات
 الميزانية

حصيلة الجباية 
 العادية

حصيلة الجباية 
الموجهة  البترولية

 للميزانية العامة

نسبة مساهمة 
الجباية العادية في 

 االيرادات

نسبة مساهمة 
الجباية البترولية 

 في االيرادات
2001 1389.7 398,2 840.60 28.65 % 60.48 % 
2002 1576.7 482,9 916.40 30.62 % 58.12 % 
2003 1525.5 524,9 836.06 34.40 % 54.80 % 
2004 1606.4 580,4 862.20 36.14 % 53.67 % 
2005 1714.0 640,5 899.00 37.36 % 52.45 % 
2006 1 841,9 720,9 916.00 39.13 % 49.73 % 
2007 1 949,1 766,8 973.00 39.34 % 49.92 % 
2008 2 902,4 965,3 1715.40 33.25 % 59.10 % 
2009 3 275,3 1 146,6 1927.00 35.00 % 58.83 % 
2010 3 074,6 1 297,9 1501.70 42.21 % 48.84 % 
2011 3 489,8 1 527,1 1529.40 43.75 % 43.82 % 
2012 3 804,0 1 908,6 1519.04 50.17 % 39.93 % 

Source : Ministère des finances, direction générale de la prévision 
et des politiques, Opération du Trésor, disponible sur le site:    

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective, Consulté le 20/11/2013 
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

) 2012 - 2001العامة للميزانية خالل الفترة (   ): تكوين االيرادات 1-4الشكل رقم ( 

 
 ) 16 – 4المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات الجدول رقم ( 

مجايل ايرادات إ إىلأعاله ارتفاع حمسوس يف نسبة مسامهة اجلباية العادية والشكل اجلدول خالل بيانات نالحظ من      
متوسط  أنباملئة، يف حني  50.17 والذي بلغ إىل أعلى معدل 2012وصلت يف سنة  ، حيثامليزانية العامة للدولة

باملئة،  37.50 حوايلوصل إىل  2012إىل  2001مسامهة اجلباية العادية يف جمموع ايرادات امليزانية خالل الفرتة من 
إضافة إىل أن العجز يف امليزانية يتم متويله عن طريق باملئة،  52.47خالل نفس الفرتة فُقدر بـ ا متوسط اجلباية البرتولية أمّ 

ي أن نسبة مهمة من النفقات أصندوق ضبط االيرادات اليت تتشكل عوائده أساسا من فوائض قيمة اجلباية البرتولية، 
 : 2012و  2001واجلدول التايل يبني رصيد امليزانية يف الفرتة املمتدة بني  ،تغطيتها عن طريق اجلباية البرتوليةالعامة يتم 

 الوحدة: ( مليار دج ) –)  2012 – 2001(  فترة): رصيد الميزانية خالل ال 17 - 4الجدول رقم ( 

 رصيد الميزانية مجموع النفقات مجموع االيرادات السنوات
2001 1389.7 1 321,0 68,7 
2002 1576.7 1 550,6 26,0 
2003 1525.5 1 690,2 -164,7 
2004 1606.4 1 891,8 -285,4 
2005 1714.0 2 052,0 -338,0 
2006 1 841,9 2 453,0 -611,1 
2007 1 949,1 3 108,6 -1 159,5 
2008 2 902,4 4 191,1 -1 288,7 
2009 3 275,3 4 246,3 -971,0 
2010 3 074,6 4 466,9 1392.4- 
2011 3 489,8 5 853,6 2363.8- 
2012 3 804,0 7 058,2 3254.2- 

Source : Ministère des finances, direction générale de la prévision 
et des politiques, Opération du Trésor, disponible sur le site: 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/retrospective, Consulté le 21/11/2013 
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

عرف تفإن امليزانية العامة للدولة  2002و  2001نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أنه باستثناء سنيت      
باملئة من جمموع النفقات  46.11أي ما نسبته  دينار،مليار  3254.8إىل  2012سنويا عجزا كبريا، وصل سنة 

ر على أمهية صندوق ضبط االيرادات يف متويل النفقات العامة، فجزء كبري من هذه النفقات يتم العامة، وهو ما يؤشّ 
ل خال اتغطيتها عن طريق هذا الصندوق اليت تشكل اجلباية البرتولية أهم موارده، وقد شهدت النفقات العامة ارتفاعا كبري 

إىل ارتفاع نفقات التسيري  وهذا راجع، 2012و  2001حيث تطورت بأكثر من مخسة أضعاف بني  ،السنوات األخرية
باملئة من إمجايل النفقات  32.23ما نسبته   2012بسبب ارتفاع األجور، وكذا ارتفاع نفقات التجهيز اليت شكلت يف 

               ربامج االستثمارات العمومية الضخمة املخصصة ل االعتمادات( حسب بيانات وزارة املالية ) وذلك بسبب 
 )2001 – 2014 (. 

إن ارتفاع نسبة مسامهة اجلباية البرتولية يف تغطية األعباء العامة للدولة سواء تلك املتعلقة بالتسيري أو التجهيز يدل      
حمل اجلباية  حالل اجلباية العاديةالضرييب واملتمثل يف إ لإلصالحأحد أهم األهداف املعلنة يف حتقيق فشل العلى بوضوح 
 .حتقيق اهلدف املايل هلاعدم فعالية السياسة الضريبية يف أمكننا القول ب، ومن مث البرتولية

 المطلب الثالث: تقييم مردودية الجباية المحلية
متويل اجلماعات احمللية، ومن مث مسامهتها يف دفع عجلة  مردودية اجلباية احمللية عن مدى فعالية النظام الضرييب يف تعّرب      

 التنمية احمللية.

 أوال: تطور حصيلة الجباية المحلية

لجماعات احمللية، واليت تتمثل أساسا يف اليت تعود بصفة كلية لوالضرائب لة اجلباية احمللية من الرسوم يتتكون حص     
ا امللكيات املبنية وغري املبنية ورسم التطهري والرسم على الذبح، أمّ  الرسم على النشاط املهين، والرسم العقاري على

   للجماعات احمللية فتتمثل يف الرسم على القيمة املضافة، والضريبة اجلزافية الوحيدة  الضرائب اليت يعود جزء من عائداهتا

الرسم التكميلي على املياه  و  الشحومعلى الزيوت والشحوم وحتضري الرسموالرسم على األمالك وبعض الرسوم البيئية مثل 

وهو ما يبينه اجلدول  ،. وقد عرفت هذه احلصيلة تطورا ملحوظا خالل السنوات األخريةاملستعملة ذات املصدر الصناعي

 التايل: 
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 الوحدة ( مليار دج ) –)  2011 – 2001): تطور حصيلة الجباية المحلية خالل الفترة (  18 - 4الجدول رقم ( 

 نسبة التطور السنوية نسبة الجباية المحلية إلى إجمالي الجباية العادية حصيلة الجباية المحلية السنوات
2001 * 91.190 22.90 % / 
2002 ** 114.102 23.63 % 25.12 %  
2003 ** 121.352 23.12 % 06.35 % 
2004 ** 144.023 24.81 % 18.68 % 
2005 ** 154.304 24.09 % 07.14 % 
2006 ** 184.133 25.54 % 19.33 % 
2008 *** 209.509 21.70 % 13.78 % 
2009 *** 241.277 21.04 % 15.16 % 
2010 *** 251.686 19.39 % 04.31 % 
2011 *** 276.143 18.08 % 09.71 % 

 المصدر:

 هادور  و الجبائية الالمركزية نشيدة، دور الجباية المحلية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر، ملتقى خروبي وهيبة، معزوزي)  *( 

 16: ص ، 2013 البليدة، دحلب، سعد جامعة -واقع واستشراف – المحلية الجماعات تمويل في

( ** )  Ministère de l’Intérieur  et des Collectivités, La Reforme des Finances et des la 

Fiscalité Locales, Rapport Final, Alger, 2008, p.09 

 كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة ،) الجزائر حالة(  للدولة الجديد الدور ظل في الفعال الضريبي النظام بوعالم، ولهي) *** ( 

 165: ص ،2011/2012 عباس، فرحات جامعة التسيير، علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم

اجلباية احمللية من سنة ألخرى، لكن نسبة هذا التطور، نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله حتسنا يف حصيلة      

، فقد اخنفضت نسبة 2008من سنة  اخنفاضا نسبيا ابتداءً شهدتا إىل إمجايل اجلباية العادية وكذا نسبة اجلباية احمللية 

، 2010باملئة يف  04.31مث إىل  2008باملئة سنة  13.78إىل  2006باملئة يف  19.33التطور السنوية من 

، وهذا بسبب 2008يف  21.70إىل  2006باملئة يف  25.54واخنفضت نسبة اجلباية احمللية إىل اجلباية العادية من 

باملئة، يف حني  13.28قدره  خالل فرتة الدراسة معدال ليةوقد بلغ متوسط تطور حصيلة اجلباية احمل فع اجلزايف.الغاء الد

 باملئة. 22.43بلغ متوسط نسبة اجلباية احمللية إىل اجلباية العادية معدال قدره 

 

 

 

 
183 

 



 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 ثانيا: بنية الجباية المحلية

الحظ أن معظم العودة إىل بنية هذه االيرادات يُ ب هاجلباية احمللية، إال أن بالرغم من التطور السنوي احملقق يف ايرادات     

مبا يدل على عدم فعالية الضرائب  ،احلصيلة تتحقق عن طريق الرسم على النشاط املهين و الرسم على القيمة املضافة

 ):  2011 – 2008احمللية األخرى، وفيما يلي جدول يبني بنية اجلباية احمللية خالل الفرتة ( 
 دج ) ونالوحدة ( ملي  -)  2011 – 2008): بنية الجباية المحلية خالل الفترة (  19 - 4 الجدول رقم (

 السنوات
 البيان

2008 2009 2010 2011 

 104258 94479 91374 80154 حصيلة الرسم على القيمة المضافة
 150101 136276 131508 113893 حصيلة الرسم على النشاط المهني

 254359 230755 222882 194047 ) 1المجموع ( 
 276143 251686 241277 209509 ) 2حصيلة الجباية المحلية ( 

 % 92.11 % 91.68 % 92.37 % 92.62 ) 2) / (  1النسبة ( 

 كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة ،) الجزائر حالة(  للدولة الجديد الدور ظل في الفعال الضريبي النظام بوعالم، ولهيالمصدر: 

 168: ص ،2011/2012 عباس، فرحات جامعة التسيير، علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم

حصيلة اجلباية احمللية تتحقق عن طريق الرسم على  باملئة من 91أن أكثر من نالحظ من خالل اجلدول أعاله      

باملئة إىل الصندوق املشرتك للجماعات  10باملئة إىل البلديات مباشرة و  10القيمة املضافة الذي تعود عوائده بنسبة 

دية، الصندوق احمللية، وكذا الرسم على النشاط املهين الذي تعود حواصله بصفة كلية إىل اهليئات احمللية ( الوالية، البل

عدم فعالية باقي الضرائب احمللية يف حتقيق ايرادات مستقرة تساهم يف املشرتك للجماعات احمللية )، وهذا ما يدل على 

 تغطية نفقات اجلماعات احمللية بعيدا عن امليزانية العامة للدولة، وتدفع عجلة التنمية احمللية.

 تطور الضغط الضريبي: رابعالمطلب ال
 الضغط الضرييب من أهم املؤشرات الكمية لتقييم مردودية السياسة الضريبية، حيث أنه يبحث عن اإلمكانيات يعترب     

 املتاحة لالقتطاعات الضريبية لتحقيق أكرب حصيلة ممكنة دون إحداث ضرر باالقتصاد الوطين. 

 الضغط الضريبي اإلجماليتطور أوال: 

بالنسبة إىل جمموع االقتطاعات الضريبية سنعتمد على  ، فإننااإلمجايل الضرييبملعرفة مدى تطور معدالت الضغط     

الناتج احمللي اخلام مبا فيه قطاع احملروقات، واجلدول التايل يبني لنا تطور مستويات الضغط الضرييب يف اجلزائر خالل الفرتة 
 :2012إىل  2001من 

 
 

184 
 



 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 ) 2012 - 2001اإلجمالي في الجزائر خالل الفترة ( ): تطور الضغط الضريبي  20 - 4الجدول رقم ( 

 الوحدة: ( مليار دج )

 الضغط الضريبي اإلجمالي  الناتج المحلي الخام  إجمالي االيرادات الضريبية السنوات
2001 1238.8 4227.1 29.30 % 
2002 1399.3 4522.8 30.93 % 
2003 1360.9 5252.3 25.91 % 
2004 1442.6 6149.1 23.46 % 
2005 1539.5 7562.0 20.35 % 
2006 1636.9 8501.6 19.25 % 
2007 1739.8 9352.9 18.60 % 
2008 2680.7 11043.7 24.27 % 
2009 3073.6 9968.0 30.83 % 
2010 2799.6 11991.6 23.34 % 
2011 3056.5 14519.8 21.05 % 
2012 3427.6 15843.0 21.63 % 

 ،gov.dzmf.-www.dgppبيانات وزارة المالية، متوفرة على الموقع: : الطالب اعتمادا علىمن إعداد المصدر: 

 20/11/2013تاريخ الولوج: 

، 2007إىل  2002أن معدل الضغط الضرييب عرف اخنفاضا خالل الفرتة من نالحظ من خالل بيانات اجلدول      

االرتفاع يف أن ، وهذا راجع إىل 2007باملئة سنة  18.60إىل  2002باملئة سنة  30.93حيث انتقل املعدل من 

فقد شهد املعدل حتسنا ا يف السنوات األخرية حصيلة االيرادات الضريبية، أمّ أكرب من االرتفاع يف حجم الناتج احمللي اخلام 

بية مقارنة بالناتج احمللي يرادات الضريباملئة وذلك بسبب ارتفاع حصيلة اإل 21.63إىل  2012معتربا حيث وصل سنة 
وهو معدل يقرتب من باملئة،  24.07فقدر بـ  2012إىل  2001ا متوسط الضغط الضرييب خالل الفرتة من ، أمّ اخلام

Colin Clark (1(  أشار إليه االقتصادي كولن كالرك الذيو باملئة،  25املعدل األمثل املقدر بـ 

لكن هذه  ،*

بالنظر إلدراج اجلباية البرتولية ضمن اإليرادات تعترب غري دقيقة معدل الضغط الضرييب اإلمجايل يف اجلزائر  املعطيات عن

 الضريبية.

واجلدول التايل يبني تطور  ،احملروقات نقوم باحتساب الضغط الضرييب خارج قطاعدقة أكثر وللحصول على نتائج      
 معدل الضغط الضرييب خارج قطاع احملروقات: 

) اقتصادي واحصائي بریطاني لھ عدة مؤلفات في االقتصاد الكلي واالحصاء، عمل أستاذ بجامعة كمبریدج ثم  1989  – 1905(  كالرك كولن  *
 مدیرا لمعھد االقتصاد الزراعي بجامعة أوكسفورد.

 
185 

 

                                                           

http://www.dgpp-mf.gov.dz/


 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 ): تطور معدل الضغط الضريبي خارج قطاع المحروقات في الجزائر 21 - 4الجدول رقم ( 

 الوحدة: ( مليار دج ) –)  2012 - 2001خالل الفترة ( 

الناتج المحلي الخام خارج قطاع  الجباية العادية السنوات
 المحروقات

الضغط الضريبي خارج قطاع 
 المحروقات

2001 398,2 2 507,2 15.88 % 

2002 482,9 2 783,2 17.35 % 

2003 524,9 3 045,7 17.23 % 

2004 580,4 3 383,4 17.15 % 

2005 640,5 3 829,3 16.72 % 

2006 720,9 4 209,1 17.89 % 

2007 766,8 4 619,4 16.59 % 

2008 965,3 5 263,6 18.33 % 

2009 1 146,6 6 046,1 18.96 % 

2010 1 297,9 6 858,9 18.92 % 

2011 1 527,1 7 811,2 19.55 % 

2012 1 908,6 10 634,6 17.94 % 

 ،mf.gov.dz-www.dgpp، متوفرة على الموقع: وزارة المالية المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على بيانات

 20/11/2013تاريخ الولوج: 

باملئة سنة  15.88التطور السنوي ملعدل الضغط الضرييب فقد ارتفع من ات اجلدول أعاله نالحظ من خالل بيان     

، ويرجع هذا االرتفاع أساسا إىل تطور حصيلة اجلباية العادية خالل هذه الفرتة، 2011باملئة يف  19.55إىل  2001

ج قطاع احملروقات خار وهذا بسبب االرتفاع الكبري يف الناتج الداخلي اخلام  2012ليعود املعدل إىل االخنفاض سنة 
 2001بني  خارج قطاع احملروقاتالضغط الضرييب  متوسطوقد بلغ مقارنة باالرتفاع املسجل يف حصيلة اجلباية العادية، 

دقة، وهو ، لكنه أكثر )احتساب قطاع احملروقات وهو أقل من املعدل اإلمجايل ( بباملئة،  17.70 معدال قدره 2012و 

دون التأثري سلبا عليه، ويعترب معدل الضغط جديدة ضريبية على حتمل اقتطاعات االقتصاد الوطين يعرب عن مدى قدرة 

، أو إذا ما قورن باملعدل يف باملئة 25األمثل واملقدر بـ منخفضا مقارنة باملستوى خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر الضرييب 

، حيث بلغ هذا املعدل يف دول منظمة التعاون والتنمية املغاربيةدول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أو بعض الدول 
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

، يف حني بلغ متوسط 1باملئة 34.12متوسطا قدره  2011و  2007) خالل الفرتة بني  OCDE(  واالقتصادية

 2. باملئة 20.66حوايل  2012و  2010 خالل الفرتة بني تونسمعدل الضغط الضرييب يف 

 3 :فيما يليوميكن إمجال أسباب اخنفاض الضغط الضرييب يف اجلزائر 

 ؛اخنفاض املقدرة التكليفية للدخل الوطين، ومن مث اخنفاض الدخل الفردي •

 ؛انتشار البطالة، حبيث تعمل على احلد من قدرة الدولة على فرض ضرائب على فئة كبرية من أفراد اجملتمع •

احملروقات يف الناتج الداخلي اخلام، مما انعكس سلبا على مردودية اجلباية تواضع مسامهات القطاعات خارج  •

 ؛العادية
 P6F4؛انتشار ظاهرة التهرب الضرييب •

 تنامي الدخول غري املصرح هبا، يف ظل تنامي السوق املوازي. •

إال أن  ،الضرييبن املعدل اإلمجايل للضغط يعترب أكثر دقة ماحملروقات رغم أن معدل الضغط الضرييب خارج قطاع      

هناك مشكلة أخرى يف حساب هذا املعدل تتمثل يف عدم ظهور االيرادات املوجهة حنو اجلماعات احمللية أو ما يعرف 

 عن مستواه احلقيقي. بدقة يرادات قد ال يعرب حساب الضغط الضرييب خارج هذه اإل حبصيلة اجلباية احمللية، وبالتايل فإن

 يثانيا: الضغط الضريبي الفرد

لغ يعترب الضغط الضرييب الفردي مقياسا ملا يتحمله الفرد من الضرائب، ال من حيث املبلغ فحسب، وإمنا ألمهية هذا املب

شباع الفرد حلاجاته املختلفة، ألن متوسط دخل الفرد هو الذي يظهر مستوى الوضعية املقتطع من دخله، وما يليه من إ

ويعتمد هذا املعدل على توفر املعلومات عن ما يتحمله الفرد من ضرائب مباشرة كانت  ،5املعيشية واملستوى العام لإلنفاق

) والذي  الناتج الداخلي اخلام أو غري مباشرة متضمنة يف أسعار السلع اليت يستهلكها، باإلضافة إىل نصيبه يف الدخل (
  : نلجأ إىلسويف حماولة لقياسه ن مقدرته التكليفية، يعرب ع

فرد من الناتج الداخلي اخلام وذلك بقسمة هذا األخري على جمموع عدد السكان باعتبار أن حساب نصيب ال •

  ؛الناتج سيوزع بالتساوي بني أفراد اجملتمع

( على اعتبار حساب ما يتحمله الفرد من ضرائب وذلك بقسمة اإليرادات الضريبية على جمموع عدد السكان  •

 ؛أن كل املواطنني يدفعون الضرائب )

1 Oecd, Les recettes fiscales continuent de croître dans la zone de l’OCDE, disponible sur le site : 
http://www.oecd.org/fr/, Consulté le 21/11/2013 

، تاریخ http://www.finances.gov.tnوزارة االقتصاد والمالیة، مؤشرات حول المالیة العمومیة، متاح على الموقع االلكتروني:  2 
 21/11/2013االطالع: 

 ،2006، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 04بوزیدة حمید، الضغط الضریبي في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، العدد رقم   3
 291ص:  

 112)، مرجع سبق ذكره، ص:  2003 -1992ناصر مراد، االصالح الضریبي في الجزائر للفترة (   4
 291حمید، الضغط الضریبي في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص:  بوزیدة  5
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

ج تامن ضرائب على نصيب الفرد من الن ما يتحمله الفردحساب الضغط الضرييب الفردي وذلك بقسمة  •

 الداخلي اخلام.

 ):  2012 – 2001واجلدول التايل يوضح تطور معدل الضغط الضرييب الفردي يف اجلزائر خالل الفرتة ( 

 ) 2012 – 2001): تطور معدل الضغط الضريبي الفردي في الجزائر خالل الفترة (  22 - 4الجدول رقم ( 

إجمالي  السنوات

االيرادات 

 الضريبية

  ( مليار دج )

الناتج المحلي 

 الخام

 ( مليار دج )

 عدد السكان
 (مليون نسمة)

 

نصيب الفرد 
من الضرائب 

 (دج)

نصيب الفرد 
من الناتج 
المحلي 

 (دج)

معدل الضغط 
 الضريبي الفردي

2001 1238.8 4227.1 32.150 38.351 131.48 29.16 % 

2002 1399.3 4522.8 32.572 42.960 138.85 30.93% 

2003 1360.9 5252.3 33.003 41.235 159.14 25.91% 

2004 1442.6 6149.1 33.461 43.202 183.76 23.51% 

2005 1539.5 7562.0 33.960 45.332 222.67 20.35% 

2006 1636.9 8501.6 34.507 47.436 246.37 19.25% 

2007 1739.8 9352.9 35.097 49.571 266.48 18.60% 

2008 2680.7 11043.7 35.725 70.037 309.13 22.65% 

2009 3073.6 9968.0 36.383 84.479 273.97 30.83% 

2010 2799.6 11991.6 37.062 75.538 323.55 23.34% 

2011 3056.5 14519.8 37.762 80.941 384.50 21.05% 

2012 3427.6 15843.0 38.481 89.072 411.70 21.63% 

 المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على:

www.dgpp-بيانات وزارة المالية متوفرة على الموقع: الناتج المحلي الخام ):   -( إجمالي اإليرادات الضريبية 

mf.gov.dz :22/11/2013، تاريخ االطالع 

العالمية الخاصة بالجزائر، متوفرة على الموقع:  التنمية مؤشراتقاعدة البيانات، مجموعة البنك الدولي، ( عدد السكان ): 

 http://data.albankaldawli.org/indicator22/11/2013 :، تاريخ االطالع 

و  2001نالحظ من خالل بيانات اجلدول أعاله تذبذبا يف معدل الضغط الضرييب الفردي خالل الفرتة بني      

 2009و  2008اخنفاضا، عاود االرتفاع سنيت  2007و  2002، ففي الوقت الذي عرفت فيه الفرتة بني 2012
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

، باملئة 21.63ث وصل معدل إىل اخنفاضا معتربا حي 2012إىل  2010شهد الفرتة من لت، باملئة 30.83ليصل إىل 

 باملئة. 23.93معدال قدره  2012إىل  2001وقد بلغ متوسط معدل الضغط الضرييب الفردي خالل الفرتة من 

االخنفاض يف هذا  يف حني أناالرتفاع يف معدل الضغط الضرييب الفردي يشري إىل اخنفاض مستوى املعيشة،  إن     

املعدل يشري إىل العكس من ذلك، لكن هذه املعطيات تبقى غري دقيقة يف ظل احتساب اجلباية البرتولية اليت ميكن حبال 

البطالني ضمن جمموع السكان يف حني أن هذه الفئة ال ختضع احتساب  وكذامن األحوال أن يتحملها األفراد، 

لدخل بصفة عادلة فاملتوسط ال يعرب عن التوزيع احلقيقي للدخول، كما االخنفاض للضرائب، إضافة إىل هذا عدم توزيع ا

وتآكل يف معدالت الضغط الضرييب قد ال تدل على حتسن يف الوضع املعيشي، خاصة يف ظل ارتفاع معدالت التضخم 
باملئة ( حسب  8,89إىل  2012السنوات األخرية، حيث وصل معدل التضخم سنة القدرة الشرائية للدينار خالل 

 ). يانات الديوان الوطين لإلحصائياتب

 تقييم مردودية السياسة الضريبية من خالل مؤشرات أخرىالمطلب الخامس: 
، ديد الضغط الضرييب يبقى غري كافٍ إن تقييم الدور املايل للسياسة الضريبية من خالل حتليل بنية الضرائب وحت     

 مؤشرات أخرى. علىلذلك وجب حتكيم مردودية النظام الضرييب 

 المرونة الضريبيةأوال: قياس 

ج احمللي اخلام خالل ت املرونة الضريبية عن العالقة بني التغري النسيب يف االيرادات الضريبية والتغري النسيب يف الناتعّرب      

حيث يسمح لنا مبعرفة إمكانية زيادة املداخيل الضريبية،  ،يعترب أمرا هامافقياس مرونة النظام الضرييب فرتة زمنية معينة، 

فكلما كان النظام الضرييب مرنا كلما زادت مردوديته. وسنستعرض من خالل اجلدول التايل املرونة الشاملة للنظام الضرييب 

 : 2012 -2001اجلزائري خالل الفرتة 
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 ) 2012 - 2001رونة الضريبية الشاملة خالل الفترة ( ): تطور الم 23 - 4الجدول رقم ( 

إجمالي االيرادات  السنوات
 الضريبية

 ( مليار دج )

التغير النسبي في 
 االيرادات الضريبية

الناتج المحلي 
 الخام

 ( مليار دج )

التغير النسبي في 
ج المحلي اتالن

 الخام

 الضريبيةالمرونة 
 الشاملة

 
2001 1238.8 / 4227.1 / / 

2002 1399.3 08.99 % 4522.8 06.99 % 01.28 

2003 1360.9 - 02.82 % 5252.3 16.12 % - 00.17 

2004 1442.6 06.00 % 6149.1 17.03 % 00.35 

2005 1539.5 06.71 % 7562.0 22.97 % 00.29 

2006 1636.9 06.32 % 8501.6 12.42 % 00.50 

2007 1739.8 06.28 % 9352.9 10.01 % 00.62 

2008 2680.7 54.08 % 11043.7 18.07 % 02.99 

2009 3073.6 14.65 % 9968.0 - 10.79 % - 01.35 

2010 2799.6 - 09.78 % 11991.6 20.30 % - 00.48 

2011 3056.5 09.17 % 14519.8 21.08 % 00.43 

2012 3427.6 12.14 % 15843.0 09.11 % 01.33 

، تاريخ mf.gov.dz-www.dgpp: على بيانات وزارة المالية متوفرة على الموقعإعداد الطالب اعتمادا من المصدر: 

 23/11/2013االطالع: 

، 2012و  2002تذبذبا يف معدل املرونة الضريبية خالل الفرتة بني نالحظ من خالل بيانات اجلدول أعاله       
 09.17االيرادات الضريبية مبعدل قدره  ففي هذه السنة ارتفعت ،2011سنة  كأقل حد   0.43تراوحت بني حيث 

حيث  2008ا النسبة العليا فقد سجلت سنة باملئة، أمّ  20.30باملئة، يف حني سجل الناتج احمللي اخلام منوا قدره 

ارتفعت بنسبة  ، حيثااليرادات الضريبية، وذلك بسبب االرتفاع يف 02.99وصلت املرونة الشاملة للنظام الضرييب إىل 

وقد سجلت املرونة الضريبية معدالت سالبة سنوات باملئة،  18.07الناتج احمللي اخلام بنسبة ارتفاع باملئة مقابل  54.08

حصل  2003يرادات الضريبية يف ي ارتفع الناتج اخلام واخنفضت اإل، ففي الوقت الذ2010و  2009و  2003

حيث وصل متوسط املرونة الضريبية إىل  ،ضعيفةالشاملة وتبقى املرونة الضريبية ، 2010و  2009العكس يف سنيت 

دينار. وللمزيد  0.89يرادات الضريبية بـ بدينار واحد تقابلها زيادة يف اإل، أي أن كل زيادة يف الناتج احمللي اخلام  0.89
 ة كما يلي: من التحليل نستعرض املرونة الضريبية لبعض األنواع الضريبي
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 ) 2012 - 2001العادية خالل الفترة (  مرونة الجباية): تطور  24 – 4 الجدول رقم (

حصيلة الجباية  السنوات

 العادية

 ( مليار دج )

التغير النسبي في 

حصيلة الجباية 

 العادية

الناتج المحلي 

 الخام

خارج المحروقات   

 ( مليار دج )

التغير النسبي في 

ج المحلي تانال

خارج الخام 

 المحروقات

لجباية ارونة م

 العادية

 

2001 398,2 / 2 507,2 / / 

2002 482,9 21.27 % 2 783,2 11.00 % 01.93 

2003 524,9 08.69 % 3 045,7 09.43 % 00.92 

2004 580,4 10.57 % 3 383,4 11.08 % 00.95 

2005 640,5 10.35 % 3 829,3 13.17 % 00.78 

2006 720,9 12.55 % 4 209,1 09.91 % 01.26 

2007 766,8 06.36 % 4 619,4 09.74 % 00.65 

2008 965,3 25.88 % 5 263,6 13.94 % 01.85 

2009 1 146,6 18.78 % 6 046,1 14.86 % 01.26 

2010 1 297,9 13.19 % 6 858,9 13.44 % 00.98 

2011 1 527,1 17.65 % 7 811,2 13.88 % 01.27 

2012 1 908,6 24.98 % 10 634,6 36.14 % 00.69 

، تاريخ mf.gov.dz-www.dgpp: إعداد الطالب اعتمادا على بيانات وزارة المالية متوفرة على الموقعمن المصدر: 

 23/11/2013االطالع: 

املرونة الضريبية للجباية العادية قد سجلت تذبذبا خالل فرتة الدراسة، نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن      
بسبب االرتفاع الكبري  ، وذلك2007عادت لالخنفاض سنة  2006إىل  2003ففي الوقت اليت سجلت ارتفاعا من 

تفاع لتصل سنة عادت لالر ج احمللي اخلام خارج قطاع احملروقات مقارنة باالرتفاع يف حصيلة اجلباية العادية، لكنها تيف النا

، أي أن كل زيادة بدينار 1.14فقد وصل إىل  2012و  2002ا املتوسط خالل الفرتة بني مّ ، أ 01.27إىل  2011

دينار يف حصيلة اجلباية العادية،  1.14خالل هذه الفرتة يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات قابلتها زيادة بـ 

بإمكانية البحث عن مصادر ضريبية جديدة للتقليل من هيمنة اجلباية البرتولية على هيكل وهو مؤشر إجيايب يوحي 

 يرادات العامة للدولة.اإل

 ، فسنستعرضها من خالل اجلدول التايل: 2012إىل  2001وفيما يتعلق مبرونة اجلباية البرتولية خالل الفرتة من      
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 ) 2012 - 2001(  البترولية خالل الفترة): مرونة الجباية  25 - 4الجدول رقم ( 

حصيلة الجباية  السنوات

 البترولية

 ( مليار دج )

التغير النسبي في 

حصيلة الجباية 

 البترولية

الصادرات من 

 المحروقات

 ) ج( مليار د 

التغير النسبي في 

الصادرات من 

 المحروقات

مرونة الجباية 

 البترولية

 

2001 964.46 / 1431.70 / / 

2002 942.90 - 02.28 % 1443.09 01.00 % - 02.28 

2003 1 284. 97 36.27 % 1856.52 28.64 % 01.26 

2004 1 485. 69 15.62 % 2273.69 22.47 % 00.69 

2005 2 267.83 52.64 % 3344.45 47.09 % 01.11 

2006 2 714.00 19.67 % 3893.60 16.41 % 01.19 

2007 2 711.84 - 1.00 % 4123.19 05.89 % -00.16 

2008 4 003.55 47.63 % 4951.46 20.09 % 02.37 

2009 2 327.67 - 71.99 % 3225.81 - 53.49 % 01.34 

2010 2 820.01 21.15 % 4175.22 29.43 % 00.72 

2011 3 829.72 35.80 % 5218.97 24.99 % 01.43 

2012 * 4 054.34 05.86 % 5458.90 04.59 % 01.27 

 : معطيات تقديرية2012الصادرات من المحروقات لسنة * حجم 

 :إعداد الطالب اعتمادا علىمن المصدر: 

 .42/11/2013، تاريخ االطالع: mf.gov.dz-www.dgppبيانات وزارة المالية متوفرة على الموقع: الجباية البترولية: 

  الصادرات من المحروقات:
Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,             
( Rapport 2006, p.174 - Rapport 2010, p.175 - Rapport 2012, p.188 ),  disponibles 
sur le site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 24/11/2013 

مرونة اجلباية البرتولية، وذلك راجع إىل عدم استقرار العوامل املؤثرة يف يف  انالحظ من خالل اجلدول أعاله تذبذب      
حجم كل من اجلباية البرتولية وصادرات اجلزائر من احملروقات، واملتمثلة أساسا يف أسعار البرتول و أسعار الدوالر الذي 

مثال كان معدل املرونة سالبا، فرغم زيادة  قيمة الصادرات من  2002ففي سنة أداة تسوية يف هذا اجملال، يستعمل ك

وقد بلغ متوسط مرونة اجلباية البرتولية خالل فرتة ، 2001احملروقات إال أن حصيلة اجلباية البرتولية اخنفضت مقارنة بسنة 
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باملئة، أي أن كل زيادة يف صادرات اجلزائر من احملروقات بدينار تقابلها زيادة يف اجلباية  0.81الدراسة معدال قدره 

 دينار. 0.81البرتولية بـ 

 ثانيا: مقارنة االنجازات بالتقديرات

الضريبية التقديرية، تشكل مؤشرا هاما لقياس مردودية السياسة  باإليراداتإن مقارنة احلصيلة الفعلية للضرائب      

 : 2012 - 2001الفرتة خالل التنفيذ ، وسنستعرض من خالل اجلدول التايل تطور نسبة ةالضريبي

 ) 2012 – 2001): تطور نسبة تنفيذ الجباية العادية خالل الفترة (  26 - 4الجدول رقم ( 

 الوحدة: ( مليار  دج )

 نسبة التنفيذ الجباية العادية المقدرة الجباية العادية الفعلية السنوات
2001 398,2 411.4 96.79 % 
2002 482,9 438.8 110.05 % 
2003 524,9 475.9 110.29 % 
2004 580,4 532.3 109.03 % 
2005 640,5 596.9 107.30 % 
2006 720,9 610.8 118.02 % 
2007 766,8 676.1 113.41 % 
2008 965,3 754.8 127.88 % 
2009 1 146,6 921.0 124.49 % 
2010 1 297,9 1068.5 121.46 % 
2011 1 527,1 1324.5 115.29 % 
2012 1 908,6 1595.7 119.60 % 

 المصدر:

، تاريخ االطالع: mf.gov.dz-www.dgppالجباية العادية الفعلية: بيانات وزارة المالية متوفرة على الموقع: 

25/11/2013 

 2012إلى  2001الجباية العادية المقدرة: قوانين المالية من 

باملئة خالل كل سنوات فرتة  100نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن نسبة التنفيذ قد جتاوزت نسبة       

إال أ�ا اقرتبت من لغ فيها اجلباية العادية الفعلية التقديرات اخلاصة هبا، اليت حىت وإن مل تب 2001الدراسة باستثناء سنة 

         العمومية االستثمارات برامجة عن مجراجع إىل األوضاع االقتصادية اليت عرفتها البالد والناوهذا باملئة،  100نسبة 

 
193 

 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/


 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

النظام مع نوعا ما تكيف اإلدارة الضريبية إضافة إىل ، جديدة ضريبية أوعية  خلق يف سامهت اليت)  2014 - 2001( 

 ).2012-2002( إلصالحات اليت عرفتها وفق ما يُعرف بربنامج عصرنة اإلدارة الضريبيةخاصة بعد ا، الضرييب اجلديد
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 السياسة الضريبية في تطوير االقتصاد الوطني فعاليةالمبحث الثاني: 
حالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولية، الل السنوات املاضية، إضافة إىل إالضريبية خ السياسةأهداف إن من أهم      

احملروقات، خاصة قطاعات الفالحة دعم القطاعات االقتصادية خارج أو األجنيب و منه تشجيع االستثمار سواء احمللي 

بئة االدخار احمللي وترقية الصادرات، واحلكم على فعالية ، وكذا ترشيد عملية االستهالك وتعوالطاقات املتجددة والسياحة

 هذه األهداف االقتصادية.مسامهة السياسة الضريبية يف حتقيق السياسة الضريبية مير عرب معرفة مدى 

 المطلب األول: السياسة الضريبية وتشجيع االستثمار
    ألمرينصدار اإعلى تشجيع االستثمار، وذلك من خالل املاضية عملت السلطات العمومية خالل السنوات      

جراءات لتحسني املناخ االستثماري، إضافة إىل إ من تضمناه وما االستثمار بتطوير املتعلقني 08-06 و 01-03

 ). 2010 - 2009 – 2008لسنوات ( املالية وانني ا قهتيزات اليت أقر التحف

 االستثماراالجراءات الضريبية لتطوير أوال: 

وفقا ملوضع و تأثري املشاريع على التنمية  ضرييبو ختفيض أمن إعفاء يف اجلزائر  ريةشاريع االستثمااملتستفيد      

  نظامني كالتايل: ، وذلك حسب االقتصادية و االجتماعية

، وتتمثل أهم املزايا اليت مينحها يُطبق على االستثمارات احلالية املنجزة خارج املناطق الواجب تطويرهاالنظام العام:  -1
 1فيما يلي:  

 من:  سنوات 03ملدة ترتاوح من سنة إىل تستفيد  :مرحلة اإلجنــاز -أ

 ؛اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع و اخلدمات غري املستثناة •

  ؛املستثناةفيما خيص التجهيزات املستوردة غري  اإلعفاء من احلقوق اجلمركية  •

  ؛اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية على املقتنيات العقارية •

حق االمتياز على  املتضمنةشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية التسجيل ومصاريف اإلق حقو  اإلعفاء من •
على املدة الدنيا حلق وحة إلجناز املشاريع االستثمارية، تطبق هذه املزايا األمالك العقارية املبنية وغري املبنية املمن

 االمتياز.

 من:النشاط  انطالقمنصب شغل عند  ئةم اليت تنشئ االستثمارات ثالث سنوات ملدة : تستفيدمرحلة االستغالل  -ب

  ؛إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات •

 ؛إعفاء من الرسم على النشاط املهين •

، تاریخ http://www.andi.dzمتاح على الموقع االلكتروني: نظام الحث على االستثمار، )،  ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار (  1
 29/11/2013الولوج: 
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 .منصب شغل أو أكثر مئة وواحد اليت تنشئ بالنسبة لالستثمارات سنوات مخس إىل املدة هذه ميكن رفعو 

نظام استثنائي: يٌطبق على االستثمارات احلالية املنجزة يف املناطق الواجب تطويرها و تلك اليت متثل فائدة خاصة  -2

 1: للدولة

تستفيد هذه املشاريع يف مرحلة االجناز من جمموعة من املناطق اليت تستدعي تنميتها مسامهة خاصة من الدولة:  -أ

اإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية فيما خيص كل االمتيازات الضريبية ملدة ثالث سنوات، وتتمثل هذه االمتيازات يف 

) فيما  ‰ 2 تطبيق حق التسجيل بنسبة خمفضة قدرها اثنان يف األلف (، و االستثماراملقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار 

اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع ، وكذا خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال
من السوق  مقتناهواخلدمات غري املستثناة من املزايا واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو 

من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة وغري املستثناة من املزايا واليت تدخل مباشرة يف اإلعفاء ، إضافة إىل احمللية

الرسم و  عفاء من الضريبة على أرباح الشركاتاإل تستفيد ملدة عشر سنوات منف مرحلة االستغالل. أّما يف إجناز االستثمار

، من الرسم العقاري على امللكيات العقارية االقتناءمن تاريخ  بتداءً ا اإلعفاء ملدة عشر سنوات، وكذا على النشاط املهين

 .االستثماراليت تدخل يف إطار 

: تستفيد املشاريع ذات األمهية بالنسبة لالقتصاد الوطين يف مرحلة املشاريع ذات األمهية بالنسبة لالقتصاد الوطين  -ب

رائب وغريها من االقتطاعات األخرى ذات الطابع احلقوق والرسوم والض منعفاء االجناز وملدة مخس سنوات من اإل
سواء عن طريق االسترياد أو من السوق احمللية، للسلع واخلدمات الضرورية إلجناز  قتنياتاجلبائي املطبقة على امل

لذي عفاء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج واإلشهار القانوين ااإل، وكذا االستثمار

عفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس إضافة إىل اإل، جيب أن يطبق عليها

ملدة تستفيد ف االستغالل. أّما يف مرحلة عفاء من الرسم العقاري فيما خيص امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاجواإل املال

ر من من تاريخ معاينة الشروع يف االستغالل اليت تعّدها املصاحل اجلبائية بطلب من املستثم ابتداءً  سنواتأقصاها عشر 

 ). TAP الرسم على النشاط املهين (و  ) IBS الضريبة على أرباح الشركات (اإلعفاء من 

 تطور المشاريع االستثمارية في الجزائر   ثانيا:

الربامج والتشريعات اليت عملت على بالنظر إىل خمتلف تشري املعطيات إىل أن تطور عدد املشاريع يف اجلزائر ضعيف       

املصرح هبا على مستوى الوكالة الوطنية  مثال بلغ عدد املشاريع االستثمارية 2012، ففي �اية سنة النهوض باالستثمار

مليون  51447مليون دينار جزائري، دينار منها  815545ة مشروعا بقيم ANDI ( 7715لتطوير االستثمار ( 

تاریخ  ، http://www.andi.dzمتاح على الموقع االلكتروني:   ،االستثمار على الحث نظام ،) ANDI(  االستثمار لتطویر الوطنیة الوكالة 1 
 29/11/2013الولوج: 
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مليون  773997عبارة عن استثمارات أجنبية بني شراكة واستثمار أجنيب مباشر، يف حني بلغ االستثمار احمللي قيمة 

 .1دينار

السنوات، لكن تطور حجم االستثمار األجنيب املباشر بشكل ملحوظ خالل تطور حجم االستثمار األجنيب املباشر:  -1

 ذلك: يوضح واجلدول التايل  ، خاصة أن اجلزائر حتوز على إمكانيات كبرية يف هذا اجملال،هذا التطور يبقى دون املأمول

 ) 2012 - 2001): االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر خالل الفترة (  27 - 4الجدول رقم ( 

 الوحدة ( مليون دوالر أمريكي )

 االستثمارات األجنبية الواردة إلى الجزائر السنوات
2001 1196 
2002 1065 
2003 634 
2004 882 
2005 1081 
2006 1795 
2007 1662 
2008 2594 
2009 2746 
2010 2264 
2011 2571 
2012 2900 

    ،2005 ( تقرير الكويت، ،في الدول العربية المؤسسة العربية لضمان االستثمار وتأمين الصادرات، مناخ االستثمارالمصدر: 

على الموقع: احة مت)،  75، ص: 2013تقرير  – 97، ص: 2011 تقرير – 247، ص: 2009 تقرير – 121ص: 

http://www.iaigc.net،  30/11/2013: االطالعتاريخ 

االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر خالل فرتة حجم  ا يفنالحظ من خالل بيانات اجلدول أعاله تذبذب     

 تقدر مليون دوالر، يف حني كانت 634لتصل إىل  2003و  2002الدراسة، فبعد أن سجلت اخنفاضا كبريا سنيت 
ويرجع هذا  2009و  2004، سجلت ارتفاعا نسبيا خالل الفرتة بني 2001سنة مليون دوالر  1196حبوايل 

، كما أن واخلدمات مما أدى إىل فتح قطاعات جديدة لالستثمار مثل البىن التحتية ،االرتفاع إىل تزايد العائدات النفطية

رقم قياسي إىل  2007سنة شهد منوا كبريا خالل هذه الفرتة ليصل على املستوى العاملي حجم االستثمار األجنيب املباشر 

1   Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de l’Investissement, 
bulletin d’information n° 22, Avril 2013, Alger, p.31 
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ا السنوات الالحقة فقد شهدت اخنفاضا يف حجم االستثمار األجنيب املباشر، ومن أهم أمّ . 1رتريليون دوال 2 بلغ حوايل 

حيث سجل لدويل بسبب آثار األزمة العاملية، أسباب االخنفاض تراجع حجم االستثمار األجنيب املباشر على الصعيد ا

يف اجلزائر ارتفاعا يف حجم االستثمار األجنيب املباشر  2012سنة يف حني شهدت  ،2010و  2009سنيت  اخنفاضا

وهذا راجع إىل حجم االستثمارات العمومية الضخمة املقررة ضمن مليون دوالر،  2900أعلى قيمة له حبوايل  ليصل إىل

امل، )، إضافة إىل حتول خريطة االستثمار األجنيب املباشر يف الع 2014 – 2010برنامج االستثمارات العمومية ( 

ويعد حجم االستثمار األجنيب حيث استحوذت الدول النامية على احلصة األكرب من االستثمار على املستوى العاملي. 

اليت حتوز عليها يف هذا اجملال واملساعي اليت بذلتها السلطات العمومية  اإلمكانياتالنظر إىل باملباشر منخفضا يف اجلزائر 
متخصصة مثل الوكالة الوطنية لدعم االستثمار، وكذا حزمة التحفيزات الضريبية وغري وكاالت ليف هذا اإلطار من إنشاء 

 ومن بني أسباب ضعف االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر قلة، عرب خمتلف القوانني والتشريعات تقرّ الضريبة اليت أُ 

 2011حىت ماي  ستثمار وتأمني الصادراتاملؤسسة العربية لضمان االفإحصائيات االتفاقيات املوقعة يف هذا اجملال، 

اليت تعترب غاية يف و  الضرييب االزدواج تجنباتفاقية ل 31ثنائية، وكذا  استثمار ةاتفاقي 46تشري إىل أن اجلزائر وقعت على 

مزدوجة،  بصفة للضريبة إخضاعها مت إذا كبري بشكل تتضرر هذه األخريةف، للحدود العابرة الستثماراتاألمهية بالنسبة ل

بني اجلزائر وبعض الدول العربية،  كما تشري املقارناتوهو عدد ضئيل نسبيا  اتفاقيات استثمار دولية،  06إضافة إىل 

 واجلدول التايل يوضح ذلك: 
 2011ماي  نهاية حتى في بعض الدول العربية الدولية االستثمار اتفاقات عدد):  28 - 4 الجدول رقم (

 االستثمار اتفاقيات الدول
 الثنائية الدولية

 تجنب اتفاقيات
 الضريبي االزدواج

 االستثمار اتفاقات
 أخرى الدولية

 المجموع

 83 06 31 46 الجزائر
 164 15 49 100 مصر
 117 07 49 61 تونس

 110 09 47 54 المغرب

 الموقع االلكتروني:، متوفرة على المؤسسة العربية لضمان االستثمار وتأمين الصادراتالمصدر: احصائيات 

http://www.iaigc.net/ 30/11/2013: االطالع، تاريخ 

 83دولة يف جمال توقيع االتفاقيات املتعلقة باالستثمار مبجموع بلغ  أضعفنالحظ من معطيات اجلدول أن اجلزائر      

 اتفاقية على التوايل. 110و  117تليها كل من املغرب وتونس بـ  164اتفاقية، يف حني تأيت مصر يف املرتبة األوىل بـ 

، متاح على الموقع 67، ص: 2010 الكویت، ،العربیة الدول في االستثمار مناخالمؤسسة العربیة لضمان االستثمار وتأمین الصادرات،   1
 30/11/2013: االطالع تاریخ ،http://www.iaigc.netااللكتروني: 
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توجهت خالل السنوات املاضية إىل دعم  للدولة االقتصادية السياسة أن رغم املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  تطور -2

وكذا  ،من خالل عدة برامج مثل برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطةنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إ

مليار دوالر وتيسري القروض  02) واملقدرة بـ  2014 – 2010االعتمادات املالية يف برنامج االستثمارات العمومية ( 

إال أن عدد هذه األخرية ال يزال دون خمتلف احلوافز الضريبية، إىل ، إضافة 1مليار دوالر 04ذا اجملال لتبلغ البنكية يف ه

 : 2012إىل  2001املأمول حتقيقه، واجلدول التايل يبني تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة من 

 ) 2012 – 2001والمتوسطة خالل الفترة ( ): تطور عدد المؤسسات الصغيرة  29 - 4الجدول رقم ( 

 نسبة التطور مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القطاع العام القطاع الخاص السنوات
2001 * 244570 778 245348 / 
2002  * 261075 778 261853 06.72 % 
2003 * 287799 778 288577 10.20 % 
2004 * 312181 778 312959 08.44 % 
2005 * 341914 847 342788 09.53 % 
2006 * 376028 739 376767 09.91 % 
2007 * 410293 666 410959 09.07 % 
2008 * 518900 626 519526 26.41 % 
2009 * 570240 598 570838 09.87 % 
2010 * 606737 560 607297 06.38 % 
2011 ** 658737 572 659309 08.56 % 
2012 ** 711275 557 711832 07.96 % 

 المصدر: 

المتوسطة في ظل  و الصغيرة تنافسية المؤسسات تطوير على العامة االستثمارية البرامج ساسية، آثار سليمة، عناني طبايبية( * ) 

تقييم آثار برامج االستثمارات العمومية على التشغيل واالستثمار والنمو  ملتقى)،  2014 – 2001االنفتاح االقتصادي ( 

، متاح على الموقع االلكتروني: 09-08 :، ص2013، 1سطيف ، جامعة2014-2001االقتصادي خالل الفترة 

ecosetif.com-www.univ :30/11/2013، تاريخ االطالع 

( ** ) Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 

l’Investissement, bulletin d’information n° 22, Avril 2013, Alger, p.10 

  ،http://www.andi.dz)، برنامج االستثمارات العمومیة، متاح على الموقع االلكتروني:  ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار (  1 
 30/11/2013تاریخ الولوج: 
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غ    لمؤسسات الصغرية واملتوسطة سنويا مبتوسط بللطور العدد اإلمجايل ظ من خالل معطيات اجلدول أعاله تنالح     

، وهذا 2012مؤسسة يف  711832إىل  2001مؤسسة سنة  245348باملئة، حيث تطور عددها من  10.27

حبوايل ثالثة عدد مؤسسات القطاع اخلاص  ارتفعبسبب منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع اخلاص، حيث 

اهليئات الداعمة هلذا النوع من املشاريع مثل الوكالة ويعزى هذا النمو إىل إنشاء العديد من خالل فرتة الدراسة،  أضعاف

وتسهيل احلصول على القروض البنكية مع ختفيض  الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني على البطالة

خالل  ا عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع العام فقد عرف عددها تراجعاأمّ  .الفوائد على هذا القروض

، وهذا راجع 2012سنة  557إىل  2003مؤسسة يف  778، حيث اخنفض عددها من 2012و  2003الفرتة بني 
رغم التطور امللحوظ يف عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إال أنه يبقى و  .القطاع إىل عمليات اخلوصصة اليت يعرفها هذا

 من التحول عمليات يف فعاليته تأثب ليت حظي هبا هذا القطاع الذيغري كاٍف بالنظر إىل التدابري والتحفيزات والربامج ا

، واملقارنة بني اجلزائر والدول اليت تعرف مراحل انتقالية يؤيد العامل دول من العديد يف متطوراقتصاد  إىل متخلف اقتصاد

 هذا الطرح، وفيما يلي جدول يبني ذلك: 

 2012): مقارنة بين عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وبعض الدول خالل سنة  30 - 4 الجدول رقم (

عدد المؤسسات الصغيرة  البلدان
 والمتوسطة

 عدد م.ص.م لكل ألف ساكن عدد السكان ( ألف ساكن)

 18.49 38481 711832 الجزائر
 89.39 10505 939049 التشيك
 69.96 5404 378049 سلوفاكيا
 38.35 38534 1477671 بولندا
 55.49 9931 551076 المجر

Source : European commission, Databases ( Eurostat ), Is available in the 

on 01/12/2013 ,www. epp.eurostat.ec.europa.eu/http:// site: 

ليت شهدت اقتصادياهتا فرتات جمموعة الدول انالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن اجلزائر هي األضعف بني      

مؤسسة لكل ألف  38.35حتول، ففي الوقت الذي مل يقل فيه عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذه الدول عن 

، كما نالحظ من خالل اجلدول أن بعض ساكنمؤسسة لكل ألف  18.49، مل يتجاوز هذا العدد يف اجلزائر ساكن
 .وسلوفاكياعية يف هذا اجملال مثل مجهورية التشيك الدول قد حققت قفزة نو 

لكننا سنركز على تقييم  ،تثمارتتعلق مبناخ االسيرتبط بعدة أسباب  األجنيب منه أو احملليسواء إن ضعف االستثمار      

 دور السياسة الضريبية يف هذا اجملال.
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 االستثمار طويرفي ت ثالثا: فعالية السياسة الضريبية

تقريرا سنويا عن بيئة  2003منذ سنة  الدويلالبنك البنك الدويل لإلنشاء والتعمري التابعة جملموعة تصدر مؤسسة      

 1يرتب البلدان من الذي ؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال مبلدا، وهذا التقرير يتضمن "  189ممارسة األعمال يف 

أن البيئة أي )  درجة رقمية منخفضة يعين احلصول على مرتبة عالية (ما ، حبيث املرتبة األوىل متثل أفضل بلد. 189إىل 
                   مة وأكثر تشجيعًا ملمارسة النشاط التجاري. ويرتب املؤشر متوسط املراتب املئينيةئاإلجرائية تُعترب مال

)percentile rankings  تقرير ممارسة « يت يغطيها ) اليت حيصل عليها بلد معني يف كل من املوضوعات العشرة ال

والرتتيب الذي حيتله البلد يف كل من تلك املوضوعات هو عبارة عن املتوسط البسيط للرتتيب املئيين يف  » أنشطة األعمال

ر منذ صدِ ومن بني املوضوعات اليت يغطيها هذا املؤشر موضوع الضرائب، حيث يُ  .1" امكوناهتحسب ؤشرات املكل 

مدى مرونة أو مجود أنظمة حتصيل الضرائب يقيم مؤشرا خاصا هبذا املوضوع ( دفع الضرائب )، وهو مؤشر  2006

املفروضة والسياسة الضريبية املعمول هبا يف الدول اليت يشملها املؤشر من خالل تقييم املعدالت املفروضة وآليات السداد 
 2رات فرعية هي: اإلدارية واإلجرائية، ويتكون من ثالث مؤش

 الدفع، وطريقة واالشرتاكات، الضرائب دفع مرات عدد إمجايل يشمل :مؤشر عدد مدفوعات الضرائب سنويا •

 عةطَ وتتضمن الضرائب املقتَ خالل السنة الثانية من بدء النشاط،  الضريبية، اإلقرارات تقدمي ووترية الدفع، ووترية
ل الشركة وضرائب العمل اليت يتحملها العامل. وجرت العادة أن حتصّ ضريبة املبيعات، وضريبة القيمة املضافة، 

هذه الضرائب من املستهلك أو العامل حلساب مصلحة الضرائب. وبالرغم من أ�ا ال تؤثر على بيانات الدخل 

 اخلاصة بالشركة، فإ�ا تزيد من العبء اإلداري لالمتثال للنظام الضرييب، وعلى ذلك يتم إدراجها يف مقياس

 ؛مدفوعات الضرائب

 يف املستغرق الوقت املؤشر هذا ويقيس ،سنوياً  الساعات عدد أساس على لوقتا : يدونمؤشر الوقت املستغرق •
 الشركات، أرباح على الضريبة: هي واالشرتاكات، الضرائب من رئيسية أنواع ثالثة وتسديد اإلقرارات إعداد

 ؛بالعمالة اخلاصة والضرائب املبيعات، ضريبة أو املضافة القيمة وضريبة

 السنة يف األعمال منشأة تتحملها اليت اإللزامية واالشرتاكات الضرائب مبلغ سيقي :مؤشر نسبة إمجايل الضرائب •
  ".التجاري الربح" من مئوية كنسبة عنها التعبري يتم واليت للتشغيل، الثانية

حسب هذا املؤشر، وفيما يلي جدول يوضح ترتيب اجلزائر  العاملي على الصعيدجدا حتتل اجلزائر مراتب متأخرة و       

 : 2012 -2005حسب هذا املؤشر خالل الفرتة 

، تاریخ  /http://data.albankaldawli.orgمؤشر سھولة ممارسة أنشطة األعمال، متاح على الموقع االلكتروني: مجموعة البنك الدولي،  1 
 02/12/2013الولوج: 

، تاریخ الولوج: http://arabic.doingbusiness.orgمتاح على الموقع االلكتروني:  مجموعة البنك الدولي، مؤشر دفع الضرائب،  2 
02/12/2013 
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 ) 2012 – 2006): ترتيب الجزائر حسب مؤشر دفع الضرائب خالل الفترة (  31 - 4الجدول رقم ( 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيان
حسب مؤشر  العالميالترتيب 

 سهولة دفع الضرائب
169 157 166 168 168 164 170 

عدد مدفوعات الضرائب 
 سنويا

61 33 34 34 34 29 29 

الترتيب حسب عدد 
 المدفوعات

/ 93 111 114 116 96 / 

وقت التعامل مع السلطات 
 الضريبية

 ( ساعات)

504 451 451 451 451 451 451 

الترتيب حسب الوقت 
 اإلجمالي

/ 152 156 161 161 162 / 

إجمالي الضرائب كنسبة من 
 األرباح التجارية

76.4% 72.6% 74.2% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 

الترتيب حسب إجمالي 
 الضرائب

/ 160 167 168 169 172 / 

Source : The World Bank, International Finance Corporation, Paying Taxes The 

Global Picture, Washington,  ( Report 2007, pp. 35 – 43, Report 2008, pp. 47 – 56, 

Report 2009, pp.73 – 82, Report 2010, pp. 77 – 86,  Report 2011, pp.89 – 98, Report 

2012, pp.112 – 124, Report 2013, pp.146 – 154 ), Are availables in the site 

: 15TUwww.pwc.com/payingtaxes, U15T on 03/12/2013 

نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن اجلزائر حتتل مراتب متدنية جدا على املستوى العاملي، ضمن هذا املؤشر 
ها املؤشر، لتشهد دولة مشل 175ضمن  169املرتبة  احتلت 2006الذي يقيس مدى سهولة دفع الضرائب، ففي سنة 

حيث  ،ذلك بعد أن عرفت حتسنا يف ثالث مؤشرات فرعية، و دولة 178بني  157 حمتلة املرتبة 2007حتسنا سنة 

ساعة  504من وقت التعامل مع السلطات الضريبية  ، كما اخنفض33مرة إىل  61من اخنفض عدد املدفوعات سنويا 

( مبا فيها اقتطاعات الضمان  إمجايل الضرائب كنسبة من األرباح التجاريةإضافة إىل اخنفاض ، ساعة 451إىل 

مت إلغاء كل من الدفع اجلزايف وختفيض معدل الضريبة  ماباملئة، وذلك بعد  72.6باملئة إىل  76.4االجتماعي ) من 

، وهو ما أدى إىل اخنفاض نسبة 2006مبوجب قانون املالية لسنة  باملئة 25باملئة إىل  30على أرباح الشركات من 
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يعزى ذلك إىل اإلجراءات اليت فاخنفاض وقت التعامل مع السلطة الضريبية وعدد املدفوعات السنوية  اأمّ ، إمجايل الضرائب

، إضافة إىل تأسيس الضريبة بائيةتعديال لقانون اإلجراءات اجل 15حيث تضمن  ،2007تضمنها قانون املالية لسنة 

فة والضريبة على الدخل اإلمجايل بالنسبة ألصحاب اجلزافية لتحل حمل الرسم على رقم األعمال والرسم على القيمة املضا

 . 2007ماليني دينار) وذلك مبوجب قانون املالية لسنة  10األعمال الصغرية ( الذين ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي 

 بعد، وذلك دولة مشلها املؤشر 181بني  166فقد عرفت تراجعا لرتتيب اجلزائر لتحتل املرتبة  2008ا سنة أمّ      

، كما ارتفعت نسبة إمجايل الضرائب إىل األرباح 34الرتاجع يف املؤشرات الفرعية، حيث ارتفع عدد املدفوعات سنويا إىل 

لغاء إهذا االرتفاع يف نسبة الضرائب إىل  عود، ويباملئة 72.6بـ  2008باملئة بعد أن كانت تقدر يف  74.2التجارية إىل 
واستمر تراجع ترتيب اجلزائر يف سنة ، 2008شركات مبوجب قانون املالية لسنة املعدل املخفض للضريبة على أرباح ال

املؤشر الفرعي " إمجايل الضرائب كنسبة من األرباح التجارية"، حيث رغم حتسن ) 168إىل  166(من  2009

باملئة  19ئة إىل بامل 25ختفيض معدل الضريبة على أرباح من باملئة بعد أن مت  72باملئة إىل  74.2اخنفضت النسبة من 

 ، يف حني أن2009مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة  فيما يتعلق ببعض القطاعات مثل البناء واألشغال العمومية

ويأيت هذا الرتاجع ا، ماملؤشرين الفرعيني املتعلقني بعدد املدفوعات ووقت التعامل مع السلطة الضريبية بقيا على حاهل

بعد  2010مقارنة باجلزائر، وبقي ترتيب اجلزائر على حاله سنة ليت حتتل مراتب متأخرة ابسبب حتسن مؤشرات الدول 

حتسنا  2011ثبات كل املؤشرات الفرعية وعدم تسجيل حتسن يف الدول اليت تلي اجلزائر يف الرتتيب، يف حني عرفت سنة 
، ويأيت هذا التحسن بفعل 168بعد أن كانت حتتل املرتبة  164املرتبة  حيث احتلت ،يف الرتتيب العاملي للجزائر

عزى عامليا حسب هذا املؤشر الفرعي، وميكن أن يُ  96املرتبة مسجلة ، 29إىل  34اخنفاض عدد املدفوعات السنوية من 

، حيث 2011الية لسنة تضمنها قانون امل اليت التعديالتبفعل  هبا هذا التطور إىل حتسن االجراءات اجلبائية املعمول

تراجعا لرتتيب اجلزائر رغم بقاء مجيع  تفقد عرف 2012ا سنة تعديال لقانون االجراءات اجلبائية. أمّ  22نص على 

  على حاهلا، وهذا راجع إىل حتسن مراتب الدول اليت كانت متأخرة على اجلزائر.  الفرعية املؤشرات

املعطيات تدل بوضوح على عدم فعالية السياسة الضريبية يف تشجيع االستثمار، فاجلزائر حتتل مراتب متدنية  هإن هذ     

 08-06 و 03-01ة سواء يف األمرين التحفيزات الضريبية املقرّ حزمة حسب مؤشر الدفع الضرييب، وهو ما يؤكد فشل 
تعترب من أكرب إن السياسة الضريبية حسب هذه املعطيات  ، أو خمتلف قوانني املالية، بلاالستثمار بتطوير املتعلقني

وباقي املؤشرات الفرعية معوقات تطور االستثمار يف اجلزائر، على اعتبار أن ترتيب اجلزائر يف مؤشر سهولة األعمال ككل 

 أفضل من ترتيبها يف املؤشر الفرعي لسداد الضرائب، واجلدول التايل يبني ذلك: األخرى 
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 ) 2012 – 2006عمال خالل الفترة ( ): ترتيب الجزائر حسب مؤشر سهولة أداء األ 32 - 4الجدول رقم ( 

 السنوات
 المؤشرات

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 152 148 136 136 132 125 116  سهولة ممارسة أنشطة األعمال مؤشر
 152 153 150 148 141 131 120 بدء النشاط التجاري
 82 79 74 73 70 64 60 حماية المستثمرين

 129 150 138 135 131 115 117 الحصول على االئتمان
 129 127 124 122 118 114 109 التجارة عبر الحدود

 * توظيف العمالة
 الحصول على الكهرباء

39 118 118 122 /  
164 

 
165 

 170 164 168 168 166 157 169 دفع الضرائب
 138 118 113 110 112 108 117 البناءاستخراج تراخيص 

 172 167 165 160 162 156 152 تسجيل الملكية العقارية
 126 122 127 123 126 117 61 انفاذ العقود

 62 59 51 51 49 45 41 تسوية حاالت اإلعسار

 2011، ليحل محله مؤشر الحصول على الكهرباء سنة 2010تم التخلي عن هذا المؤشر الفرعي سنة  *
Source : The International Bank for Reconstruction and Development, Doing 

Business, Washington, ( Report 2007, p.104 - Report 2008, p.103 - Report 2009, p.86 - 

Report 2010, p.103 - Report 2011, p.145 - Report 2012, p.78 - Report 2013, p.146 ), 

Are availables in the site : 15TUhttp://www.doingbusiness.orgU15T, on 04/12/2013 

فرتة الدراسة كان ترتيب اجلزائر يف مؤشر سهولة أداء نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أنه خالل كل       
احتلت فيها اجلزائر مراتب  سداد الضرائب، فكل املؤشرات الفرعية ال طاملااألعمال أفضل من ترتيبها يف املؤشر الفرعي ل

ي املتعلق رع، حيث سجلت اجلزائر أضعف ترتيب هلا يف املؤشر الف2012متقدمة مقارنة هبذا املؤشر، باستثناء سنة 

، وهو ما يدل على أن السياسة الضريبية يف اجلزائر من أكرب عوائق ع الضرائبفبتسجيل امللكيات العقارية بدل مؤشر د

أن ، حيث أشار إىل 2011سنة األول إلحصاء االقتصادي اليت خلص إليها االنتائج الطرح  ويعزز هذااالستثمار، 
يف اجلزائر تعترب أن الضرائب تشكل عائقا ألعماهلم، واختلفت النسبة من اخلاصة باملئة من املؤسسات االقتصادية  66.6

 1قطاع ألخر كما يلي: 

1 Office National des Statistiques, Premier Recensement Economique , Résultats Définitifs De La 
Première Phase, Alger, Collections Statistiques N° 172, Alger, juillet 2012, p. 31, disponible sur le 
site:  www.ons.dz/IMG/pdf/Resultats_definitifs_phase_IRE2011.pdf, Consulté le 04/12/2013 
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 ؛باملئة بالنسبة لقطاع التجارة 68.9 •

 ؛بالنسبة لقطاع الصناعة باملئة 65.1 •

 ؛بالنسبة لقطاع اخلدمات 63.7 •

 ؛باملئة بالنسبة لقطاع املؤسسات الصغرية 64.3 •

 باملئة بالنسبة للقطاع الريفي. 70.5 •

بل إن مناخ االستثمار بشكل عام ال حيفز على أداء ، وال تقتصر معوقات االستثمار يف اجلزائر على الضرائب    

 152إىل  2006سنة  116حيث اخنفض ترتيبها من  ،بيئة أداء األعمال يف اجلزائر يف تدهور مستمر األعمال، فمؤشر
 .دولة مشلها املؤشر 185بني  2012يف 

قرهتا السلطات مل تكن فقط غري ذات جدوى يف تشجيع االستثمار، لكنها أاليت إن جمموعة التحفيزات الضريبية      

ذات أثر سليب على اخلزينة املؤقتة أثرت سلبا على ايرادات اخلزينة العمومية، حيث أن سياسة التوسع يف منح اإلعفاءات 

، ومن بني أهم ما  الدول الناميةيرادات العامة يفيف تقريره حول تعبئة اإلصندوق النقد العامة، وهو ما أشار إليه الدويل 

 1ما يلي: املؤقتة عفاءات والتخفيضات حول التوسع يف منح اإلجاء يف التقرير 

 جتذب ما أكثر جتذب فإ�ا مصداقيتها، يف يشككونس املستثمرينفإن  جدا طويلة لفرتات اإلعفاءات متنح مل ما •
 مثل(  االقتصادي النظام على فائدة بأقل تعود رمبا واليت احلركة حرية من األكرب بالقدر تتمتع اليت الشركات

 ؛) اخلفيفة التحويلية يف الصناعات املستخدمة السلع وجتميع املنسوجات يف العاملة الشركات

 املسائل يف بالثقة جديرة ليست أ�ا على ما حد إىل لتدلّ  فإ�ا مؤقتة، ضريبية إعفاءات احلكومة متنح عندما •
 فرتة انتهاء بعد نشاطها تنوي مواصلة اليت الشركات فإن اإلعفاء، وراء السبب هو ذلك يكن مل وإنالضريبية. 

 ) اجتذابه إىل الضريبية السياسة الذي هتدف الشركات نوع هو هذا أن واملفرتض(  املؤقت الضرييب اإلعفاء

 احلالية القيمة ألن وثابت منخفض معدل ضرييب بفرض تعهدت احلكومة أن لو األفضل من جتد سوف

 ؛مؤقت ضرييب إعفاء حالة منح يف عنها أقل ستكون احلالة هذه يف الضريبية للمدفوعات

 نظم فساد مع التعامل إىل تضطر لن أل�ا املؤقتة الضريبية اإلعفاءات هذه إىل تنجذب عديدة شركات أن يبدو •

 فساد اإلدارة إىل ذاته حد يف يشري قد اإلعفاءات هذه منح فإن وبالتايل. كفاءهتا عدم أو الضريبية اإلدارة
  ؛األساسية املشكالت هذه معاجلة ضرورة عن االنتباه ويصرف كفاءهتا عدم أو الضريبية

، متوفر على  95  - 94:ص ، ص2011مارس واشنطن، ، 21/11دان النامیة، تقریر رقم صندوق النقد الدولي، تعبئة االیرادات في البل  1
 05/12/2013، تاریخ الولوج: http://www.imf.orgالموقع: 
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 مزايا مجيع تزول اخلارج، من الدخل على ضريبية خصوما متنح بلدان يف املقيمني األجانب للمستثمرين بالنسبة  •
 اتفاقية تكن هناك مل ما(   احلالة هذه يف اإلعفاء حيققه ما فجل اإلقامة. بلد إىل األرباح عندما حتوَّل اإلعفاء
 خبفض اإلعفاء تأثري ال تلغي اإلقامة بلد أن أي  مزدوج ضرييب على خصم تنص اإلقامة بلد مع ثنائية ضريبية
طبق الضرييب اخلصم

ُ
 أن غري ، اإلقامة بلد إىل الضريبية حتويل اإليرادات هو ) احلايل الوقت يف نادر أمر وهو  امل

 هذه إلقصاء يكفي ما األرباح حتويل تأجيل إعادة وسائل من لديها تكون قد اجلنسيات متعددة الشركات
 ؛العملي الواقع يف األساسي اهتمامها دائرة من املسألة

قويا  حافزا تعطي أل�ا نظرا الضريبية اإليرادات اخنفاض إىل بالتايل وتؤدي استغالهلا إساءة ميكن اإلعفاءات هذه •
 تتمتع اليت املشروعات إىل للضريبة اخلاضعة األرباح يف حتويل مالية ترتيبات الستخدام املشروعات ألصحاب
 أن إىل التجارب السابقة تشري املخاطر، هذه ملواجهة املعدة القوانني ذكاء بلغ ومهما مؤقتة، ضريبية بإعفاءات
 جتد تطورا ضريبيةال اإلدارة نظم أكثر فحىت حوهلا. تفافلالل وسائل إجياد يف مهارهتا تثبت سوف الشركات

 .اإلعفاءات هذه استغالل تسيء اليت الشركات مع التعامل يف بالغة صعوبة
بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة وتشري املعطيات املتوفرة أن تكلفة اإلعفاءات الضريبية      

مليار دينار جزائري، واجلدول التايل  246أكثر من  2009 و  2005بني قد بلغت املضافة والرسم على النشاط املهين 

 : 2009و 2005اإلعفاءات الضريبية يف اجلزائر خالل الفرتة بني بعض يبني تكلفة 
 ) 2009 – 2005اإلعفاءات الضريبية في الجزائر خالل الفترة ( أهم ): تكلفة  33 - 4الجدول رقم ( 

 الوحدة: ( مليون دج ) 

 المجموع الرسم على القيمة المضافة الضريبة على أرباح الشركات الرسم على النشاط المهني السنوات
2005 4662 12052 27497 44211 
2006 2786 5005 31501 39292 
2007 4002 1427 25490 30919 
2008 3561 6387 66326 76274 
2009 791 678 53867 55336 
 246032 204681 25549 15802 المجموع

 كلية منشورة، غير دكتوراه رسالة ،) الجزائر حالة(  للدولة الجديد الدور ظل في الفعال الضريبي النظام بوعالم، ولهيالمصدر: 

 184: ص ،2011/2012 عباس، فرحات جامعة ر،ييالتس علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم

، حيث 2008نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله ارتفاع تكلفة االعفاءات الضريبية خاصة خالل سنة      

 204اوز اإلعفاءات الضريبية تتعلق بالرسم على القيمة املضافة مببلغ جت مليار دينار، كما أن جلّ  76 أكثر منبلغت 

 مليار دينار خالل فرتة الدراسة.
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 القطاعات االقتصاديةبعض السياسة الضريبية ودعم : ثانيالمطلب ال
سعت السلطات العمومية خالل السنوات املاضية من خالل السياسة االقتصادية عموما والسياسة الضريبية بشكل      

والطاقات  السياحةو خاص إىل دعم النمو خارج احملروقات عن طريق دعم بعض القطاعات االقتصادية، خاصة الفالحة 

 .املتجددة

 وقطاع الفالحةأوال: السياسة الضريبية 

، ومن هذا املنطلق عملت السلطات العمومية على االسرتاتيجية االقتصادية القطاعات من الفالحة قطاع يعترب      

يف تطبيق املخطط الوطين للتنمية  2000خمتلف السياسات، حيث شرعت منذ سنة النهوض هبذا القطاع من خالل 

 الضريبية املوجهة هلذا القطاع احليوي.قرارها جمموعة من االمتيازات إالفالحية والريفية، إضافة إىل 

ميكن إمجال جمموعة احلوافز واالمتيازات اليت خصت هبا السلطات االمتيازات الضريبية املوجهة لقطاع الفالحة:  -1

 1العمومية قطاع الفالحة فيما يلي: 

 عفاءات الدائمة: اإل -أ
 ؛الناجتة عن زراعة احلبوب والبقول اجلافة والتمورااليرادات تعفى  :الضريبة على الدخل اإلمجايلخيص  فيما •

صناديق التعاون الفالحي لفائدة العمليات البنكية يرادات إتعفى  :فيما خيص الضريبة على أرباح الشركات •

املستفيدة  االحتاداتالتعاونيات الفالحية للتموين والشراء وكذا يرادات إوالتأمني واحملققة خصيصا مع شركائها، و 

الشركات التعاونية لإلنتاج، والتحويل، وحفظ وبيع يرادات إماد تسلمه املصاحل املؤهلة لوزارة الفالحة، و من اعت

املنتوجات الفالحية وكذا احتاداهتا املنصوص عليها قانونا، إضافة إىل املبيعات احملققة يف حمالت التجزئة املنفصلة 

اليت ختص املنتوجات أو شبه املنتوجات باستثناء تلك عمليات التحويل يرادات إعن مؤسساهتا الرئيسية، و 

يرادات إ، إضافة إىل ةاملوجهة لتغذية اإلنسان أو احليوان أو ميكن استعماهلا كمواد أولية يف الفالحة أو الصناع
  ؛العمليات احملققة مع املستعملني غري الشركاء اليت رخصت هبا التعاونيات أو اضطرت لقبوهلا

 العقاري: تعفى املستثمرات الفالحية مثل احلظائر واملرابط واملطامر.فيما خيص الرسم  •

 عفاءات املؤقتة: اإل -ب

يرادات الناجتة عن ن هذه الضريبة ملدة عشر سنوات اإلفيما خيص الضريبة على الدخل اإلمجايل: تعفى م •

يف املناطق اجلبلية، كما تعفى وانات املمارسة يف أراضي مستصلحة حديثا أو نشطة الفالحية وأنشطة تربية احلياأل

دعيم ملدة ثالث سنوات األنشطة املمارسة من طرف الشباب املستثمر املستفيد من إعانة الصندوق الوطين لت

 ؛عفاء إىل ست سنوات يف املناطق الواجب ترقيتهاتشغيل الشباب ومتدد فرتة اإل

1 Direction Générale des Impôts, Bulletin d’information, n° 35, Alger, Octobre 2008, pp. 2 - 3 
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جياري لفالحية املقتناة حسب صيغة القرض اإلفيما خيص الرسم على القيمة املضافة: تعفى املواد والتجهيزات ا •

بوتاسية واألمسدة املركبة، وكذا املواد األساسية اليت تدخل  -واملتمثلة يف األمسدة اآلزوتية، و الفوسفاتية والفوسفو 

جياري املتعلقة بالتجهيزات جيارات املدفوعة يف إطار القرض اإلية احليوانات، إضافة إىل اإلذيف صناعة أغ

 الفالحية املصنوعة يف اجلزائر.

تطور قطاع الفالحة: ميكن معرفة التطور احلاصل يف قطاع الفالحة من خالل تطور القيم املضافة هلذا القطاع  -2

 وذلك من خالل اجلدول التايل:  ،ومسامهته يف الناتج احمللي اخلام

  ) 2012 – 2001ل الفترة ( ): تطور القيمة المضافة في قطاع الفالحة خال 34 - 4الجدول رقم ( 

 ) مليار دج ( الوحدة 

القيمة المضافة في قطاع  السنوات
 الفالحة

مساهمة قطاع الفالحة في  الناتج المحلي الخام
 الناتج المحلي الخام

2001 412.1 4227.1 09.74 % 
2002 417.2 4522.8 09.22 % 
2003 510.0 5252.3 09.71 % 
2004 580.5 6149.1 09.44 % 
2005 581.6 7562.0 07.69 % 
2006 641.3 8501.6 07.54 % 
2007 704.2 9352.9 07.52 % 
2008 727.4 11043.7 06.58 % 
2009 931.3 9968.0 09.34 % 
2010 1015.3 11991.6 08.46 % 
2011 1183.2 14519.8 08.14 % 
2012 1421.7 15843.0 08.97 % 

 المصدر: 
، تاريخ االطالع: mf.gov.dz-www.dgppالناتج المحلي الخام: بيانات وزارة المالية متوفرة على الموقع:  •

07/12/2013 
 القيمة المضافة في قطاع الفالحة:  •

Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,                    
( Rapport 2005, p.175 - Rapport 2008, p.189 - Rapport 2012, p.173 ), disponibles sur le 
site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 08/12/2013 
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نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله تطورا نسبيا يف القيمة املضافة احملققة يف قطاع الفالحة، حيث ارتفعت من      
هذا التطور إال أن مسامهة هذا  بالرغم من، لكن 2012مليار دينار يف  1412.7إىل  2001مليار دينار يف  412.1

باملئة،  09.74دا، حيث مل تتجاوز يف أحسن األحوال معدل القطاع يف إمجايل الناتج احمللي اخلام ال تزال ضعيفة ج
هذا القطاع، إال أن السياسات والربامج اليت أتبعتها السلطات العمومية  نتاجيةإورغم أن هناك عوامل طبيعية متحكمة يف 

ذلك حجم ، ضف إىل ها مبا يف ذلك السياسة الضريبيةيف سبيل النهوض هبذا القطاع مل حتقق النتائج املرجوة من
              برنامج االستثمارات العمومية  عتمادات املخصصة هلذا القطاع من خالل الربامج اخلماسية، حيث خصّ اال
 1مليار دوالر. 13قطاع الفالحة بـ على سبيل املثال )  2010-2014( 

 قطاع السياحةثانيا: 
عملت اجلزائر خالل السنوات  ،بإمكا�ا استيعاب اليد العاملةوأحد القطاعات اليت لعملة الصعبة، مصدرا لباعتبارها      

من خالل حزمة من السياسات ضمن املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  بقطاع السياحةاألخرية على النهوض 
2025. 

لسلطات ميكن إمجال جمموعة احلوافز واالمتيازات اليت خصت هبا ااالمتيازات الضريبية املوجهة لقطاع السياحة:  -1

 2فيما يلي:سياحة العمومية قطاع ال

 ؛باملئة 19ختضع األنشطة السياحية للمعدل املخفض للضريبة على أرباح الشركات املقدر بـ  •

لفائدة املؤسسات السياحية املنشأة من طرف الضريبة على الدخل اإلمجايل عفاء مؤقت ملدة عشر سنوات من إ •

باستثناء الوكاالت السياحية، وكذا الشركات االقتصادية املختلطة اليت متارس املستثمرين الوطنيني أو األجانب 

 ؛نشاطها يف القطاع السياحي
على عمليات البيع  2001عفاء مؤقت من الضريبة على الدخل اإلمجايل ملدة مخس سنوات ابتداًء من سنة إ •

 ؛دة التأمني والبنوكواخلدمات املوجهة للتصدير باستثناء النقل الربي والبحري واجلوي وإعا

باملئة  17ختفيض معدل الرسم على القيمة املضافة املطبق على خمتلف اخلدمات املرتبطة باألنشطة السياحية من  •

 باملئة. 07إىل 

يرادات إجراءات التحفيزية للنهوض بقطاع السياحة، إال أن يرادات قطاع السياحة: رغم الربامج املسطرة و اإلتطور إ -2

                   يرادات السياحة الدولية يف اجلزائر خالل الفرتةإ، واجلدول التايل يوضح تطور جدا ال تزال ضئيلةهذا القطاع 

 )2001-2011   :(  
 

 

، تاریخ http://www.andi.dz)، برنامج االستثمارات العمومیة، متاح على الموقع االلكتروني:  ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار (  1 
 08/12/2013الولوج: 

2 Direction Générale des Impôts, Bulletin d’information N° 43,  Alger, pp.04 - 05 
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 ) 2011 - 2001( ): تطور ايرادات السياحة الدولية في الجزائر خالل الفترة  35 - 4لجدول رقم ( ا

 الوحدة ( مليون دوالر )

 نسبة ايرادات السياحة الدولية إلى إجمالي الصادرات ايرادات السياحة الدولية السنوات
2001 100.00 00.54 % 
2002 111.00 00.61 % 
2003 112.00 00.46 % 
2004 178.00 00.56 % 
2005 477.00 01.04 % 
2006 393.00 00.73 % 
2007 332.00 0.520 % 
2008 474.00 0.570 % 
2009 381.00 0.790 % 
2010 323.00 0.530 % 
2011 302.00 0.390 % 

خاصة بالجزائر، متوفرة على الموقع: ال العالمية التنمية مؤشرات البيانات، قاعدة الدولي، البنك مجموعة: المصدر

data.albankaldawli.org/indicatorww.w 90/12/2013االطالع: ، تاريخ 

 اففي الوقت الذي شهدت فيه ارتفاع ،يرادات السياحة الدوليةإنالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله تذبذبا يف      

بعد أن ارتفع عدد السياح الوافدين من  مليون دوالر أمريكي 477لتصل إىل  2005و  2001يف الفرتة بني 

 302إىل  2011لتصل سنة خنفاض ، عاودت اال2005وافد سنة  1443000إىل  2001سنة  اوافد 901000

و  2006وهذا يعزى إىل شدة تأثر هذا القطاع باألزمات االقتصادية، وهي السمة الغالبة على الفرتة بني  مليون دوالر،
كما السياح يف اخنفاض مستمر،   فرغم أن عدد الوافدين يف ارتفاع مستمر، إال املداخيل املتأتية من هؤالء، 2011

إىل أكرب معدل  2005حيث وصلت سنة  ،إىل إمجايل الصادراتيرادات السياحة الدولية ضعيفة جدا إنالحظ أن نسبة 

، وتدل هذه األرقام على أن السياحة يف اجلزائر ال تزال قطاعا 2011باملئة سنة  0.39باملئة لتصل إىل  1.04واملقدر بـ 

بشكل معترب يف جلب العملة الصعبة على عكس دول املنطقة مثل تونس واملغرب، وميكننا القول أن  ا ال يساهمهامشي

، فإن السياسة املطبقة يف اجلزائر باإلضافة إىل العوامل الداخلية إىل أخرى خارجية عازدهار السياحة حىت وإن كان خيض

 يبية.مل حتقق أهدافها مبا يف ذلك السياسة الضر للنهوض هبذا القطاع 
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  ثالثا: قطاع الطاقات المتجددة

ظي هذا القطاع ز عليها اجلزائر يف هذا اجملال، حنظرا ألمهية قطاع الطاقات املتجددة واإلمكانات الضخمة اليت حتو      

لطاقات حمل ااملتجددة حالل الطاقات النظيفة مية يف السنوات األخرية يف سبيل إمن طرف السطات العمو  هتماماب

 1: األحفورية
ميكن إمجال جمموعة احلوافز واالمتيازات اليت خصت هبا الطاقات املتجددة: االمتيازات الضريبية املوجهة لقطاع  -1

  فيما يلي:الطاقات املتجددة السلطات العمومية قطاع 

 املتعلق 03-01 األمر مبوجب املمنوحة املزايا من االستفادة املتجددة الطاقة جمال يف املشاريع ألصحاب ميكن •
 ؛واملذكورة سابقا االستثمار بتطوير

 وترقية الطاقوية الفعالية حتسني يف تساهم اليت املشاريع و لألنشطة مجركية و جبائية و مالية امتيازات منح ميكن •
 ؛املتجددة الطاقات

 لصاحل التنظيم و التشريع إطار يف عليها املنصوص االمتيازات من املشاريع و األنشطة هذه تستفيد ذلك، على زيادة

 .األولوية ذات األعمال

نتاج الطاقات البديلة يف اجلزائر: رغم أن اجلزائر حتوز على إمكانات ضخمة يف جمال الطاقات البديلة، حيث تطور إ -2

هذه  تصلو سنة، يف الساعة  2000تزيد عن مدة إشعاع الشمس ، فمدة بني أكرب الودائع الشمسية يف العامل تعترب من 

 السرعةحيث تصل األخرى  طاقةال موارد ، إضافة إىلسنة يف اهلضاب العليا والصحراءيف الساعة  3900 إىل املدة

املناطق اجلنوبية، إال أن األرقام املتوفرة عن كمية الطاقة املنتجة من املصادر  يف ثانيةيف ال مرت 6 إىلللرياح  املتوسطة
 حضريةحيث أن املتجددة ونسبتها إىل إمجايل الطاقة املنتجة من خمتلف املصادر تشري إىل ضعف كبري يف هذا اجملال، 

من  باملئة 0.028تساهم هذه األخرية مبا نسبته  ،فقط صفيحة مشسية 108حتتوي على  طاقة الشمسية العاملةلا

وهو ما يدل على عدم فعالية خمتلف السياسات املسطرة للنهوض هبذا القطاع اهلام مبا يف يف اجلزائر،  احلصيلة الطاقوية

  ذلك السياسة الضريبية.

 

 

 

 

، تاریخ الولوج: http://www.andi.dz)، تدابیر دعم االستثمار، متاح على الموقع االلكتروني:  ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار (  1 
10/12/2013 
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 االستهالكترشيد االدخار و تحفيز المطلب الثالث: أثر السياسة الضريبية على 
حاولت السلطات العمومية على مدى السنوات املاضية من خالل السياسة الضريبية ترشيد عملية االستهالك وتعبئة      

 املدخرات، وذلك سبيل حتقيق وفرات مالية من شأ�ا تكوين رؤوس األموال الالزمة لعملية االستثمار.

 االجراءات الضريبية لترشيد االستهالك وتشجيع االدخارأوال: 

إن بني أهم أهداف التوسع يف استعمال الضرائب غري املباشرة املتمثلة أساسا يف الرسم على القيمة املضافة والرسم      
الداخلي على االستهالك ترشيد عملية االستهالك، خاصة مع ارتفاع حجم الواردات بشكل غري مسبوق، كما سعت 

 1ار وذلك من خالل العديد من اإلجراءات نذكر منها: السلطات العمومية يف املقابل إىل حتفيز عملية االدخ

يف البورصة من الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على إعفاء حواصل األسهم واألوراق املماثلة هلا املسعرة  •
 ؛2003أرباح الشركات ملدة مخس سنوات ابتداًء من جانفي 

التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة اليت تتكفل بتسيري عفاء من الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة هليئات اإل •
 ؛أسهم املكتتبني

يرادات أسهمه اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لصندوق دعم االستثمار والشغل، كما تستفيد ا •

 .2005عفاء من الضريبة على الدخل اإلمجايل ملدة مخس سنوات ابتداًء من أول جانفي من اإل

 ور حجم االستهالك واالدخار تط: ثانيا

عرف حجم االستهالك واالدخار تطورا كبريا خالل السنوات املاضية، وهذا بسبب ارتفاع الدخل الوطين املتاح،      

 :) 2012 – 2001يف اجلزائر خالل الفرتة ( واالدخار  االستهالكحجم وفيما يلي جدول يوضح تطور 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Direction Générale des Impôts, Bulletin d’information, n° 36, Alger, Novembre 2008, p.05 
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 ) 2012 – 2001): تطور حجم االستهالك واالدخار في الجزائر خالل الفترة (  36 - 4الجدول رقم ( 

 ) مليار دج الوحدة: (

الدخل الوطني  السنوات
 )1المتاح (

االستهالك النهائي 
 )2للعائالت (

االستهالك 
النهائي لإلدارة 

 )3العمومية (

صافي 
 )4االدخار (

 4/1النسبة  3/1النسبة  2/1النسبة 

2001 3925.43 1847.73 624.55 1453.14 47.07 % 15.91 % 37.02 % 
2002 4184.66 1989.32 700.44 1494.89 47.54 % 16.74 % 35.72 % 
2003 4906.80 2126.30 777.52 2002.98 43.33 % 15.85 % 40.82 % 
2004 5730.15 2371.04 846.89 2512.23 41.38 % 14.78 % 43.84 % 
2005 6987.34 2553.03 865.87 3568.43 36.54 % 12.39 % 51.07 % 
2006 7848.90 2695.57 954.86 4198.45 34.34 % 12.16 % 53.50 % 
2007 8851.32 2963.81 1089.00 4798.50 33.48 % 12.30 % 54.22 % 
2008 10542.12 3333.28 1458.51 5750.32 31.62 % 13.83 % 54.55 % 
2009 9396.97 3743.91 1609.36 4043.68 39.84 % 17.13 % 43.03 % 
2010 11483.49 4115.56 2065.75 5302.17 35.84 % 17.99 % 46.17 % 
2011 13823.12 4548.23 3015.17 6259.72 32.90 % 21.82 % 45.28 % 
2012 15104.89 5211.50 3184.00 6709.37 34.50 % 21.08 % 44.42 % 

Source : ONS, Les Comptes Economiques de 2000 à 2012, Bulletin d’information n° 

640, Alger,  Juillet 2013, p.22, disponible sur le site: www.ons.dz, Consulté le 

12/12/2013 

ما تعلق منه بالعائالت أو اإلدارات العمومية، سواء يتبني لنا ارتفاع حجم االستهالك من خالل معطيات اجلدول      

بأكثر من خالل فرتة الدراسة يف حني تضاعف استهالك اإلدارات العمومية  حبوايل ثالثة أضعافحيث تضاعف األول 

، لكن نسبة االستهالك مرات ثأكثر من ثال تضاعف، وهذا عائد إىل ارتفاع الدخل الوطين املتاح الذي مخسة أضعاف

، وقد بلغ متوسط االستهالك 2009عائالت من إمجايل الدخل الوطين املتاح يف اخنفاض مستمر باستثناء سنة بال اخلاص
ا نسبة االستهالك اخلاص باملئة، أمّ  38.19العائلي إىل إمجايل الدخل الوطين املتاح خالل فرتة الدراسة معدال قدره 

لتعاود االرتفاع منذ  2007إىل  2001األخرى اخنفاضا بني باإلدارات من إمجايل الدخل الوطين املتاح فقد عرفت هي 

وهذا بسبب برامج  ،باملئة من إمجايل الدخل الوطين املتاح 22أقصى حد هلا حبوايل  2011لتبلغ سنة  2008سنة 

وقد بلغ ، العمومية اتهبدف حتسني اخلدم اإلدارات العمومية وما رافقها من انفاق استهالكي من قبلاالستثمار العمومي 

 ا االدخار فقد عرف هو أيضاراسة. أمّ باملئة خالل فرتة الد 15.99دارات العمومية معدال قدره متوسط استهالك اإل
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، كما ارتفعت نسبته من 2012و  2001كبريا خالل فرتة الدراسة، حيث ارتفع بأكثر من أربعة أضعاف بني   ا ارتفاع

وذلك بسبب اخنفاض الدخل الوطين املتاح، مما أدى إىل التضحية  2009إمجايل الدخل الوطين املتاح باستثناء سنة 

باملئة، وميكن القول  45.82يف مقابل االستهالك، وقد بلغ متوسط االدخار خالل فرتة الدراسة معدال قدره  الدخاربا

رفة العالقة بني أن هذه األرقام اجيابية إىل حد كبري على اعتبار ارتفاع خمصصات االدخار مقابل االستهالك، وملع

نستعرض اجلدول التايل الذي يبني امليل احلدي  ،من جهة أخرىوالدخل الوطين املتاح  من جهة االستهالك واالدخار

 لكل من االستهالك واالدخار، حيث: 

 امليل احلدي لالستهالك = التغري يف االستهالك الكلي/ التغري يف الدخل الوطين املتاح
 لتغري يف االدخار / التغري يف الدخل الوطين املتاحامليل احلدي لالدخار = ا

 ) 2012 – 2001الفترة (  خالل االدخار و لالستهالك الحدي الميل ):تطور 37 - 4 الجدول رقم (

 الوحدة: ( مليار دج )

التغير في الدخل  السنوات
 الوطني المتاح

التغير في 
 االستهالك الكلي

التغير في صافي 
 االدخار

الميل الحدي 
 لالستهالك

الميل الحدي 
 لالدخار

2001 / / / / / 
2002 259.23 217.48 41.75 0.84 0.16 
2003 722.14 214.06 508.08 0.30 0.70 
2004 823.35 314.10 509.25 0.38 0.62 
2005 1257.18 200.97 1056.21 0.16 0.84 
2006 861.55 231.53 630.02 0.27 0.73 
2007 1002.42 402.37 600.05 0.40 0.60 
2008 1690.80 738.98 951.82 0.43 0.57 
2009 - 1145.15 561.48 - 1706.64 - 0.49 1.49 
2010 2086.52 828.04 1258.49 0.40 0.60 
2011 2339.63 1382.09 957.54 0.59 0.41 
2012 1281.77 832.11 449.65 0.65 0.35 

 ) 36 – 4 بيانات الجدول رقم (المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على 

نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله تذبذبا يف امليل احلدي لكل من االستهالك واالدخار خالل فرتة       

، مث عاد لالرتفاع بعدها، ففي 2008و  2002الدراسة، فامليل احلدي لالستهالك عرف اخنفاضا خالل املرحلة بني 

يف  نقصأي أن كل  0.49دخل الوطين املتاح فإن امليل احلدي لالستهالك ارتفع إىل مثال ورغم اخنفاض ال 2009سنة 
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فكل  0.65معدال قدره  2012الدخل الوطين املتاح بوحدة واحدة تقابله زيادة يف االستهالك بنصف وحدة ليبلغ سنة 

االرتفاع خالل السنوات األخرية وحدة، ويرجع هذا  0.69تقابلها زيادة يف االستهالك بـ بوحدة واحدة  زيادة يف الدخل

، أما امليل احلدي 0.35إىل ارتفاع استهالك اإلدارات العمومية، وقد بلغ املتوسط خالل فرتة الدراسة معدال قدره 

أي أن كل نقصان  1.49إىل  2009يف ، حيث وصل 2009و  2001لالدخار فقد عرف ارتفاعا خالل الفرتة بني 

وحدة ألن التضحية تكون باالدخار مقابل  1.49يف الدخل الوطين املتاح بوحدة واحدة يقابلها نقصان يف املدخرات بـ 

رف اخنفاضا مقارنة بباقي فرتة الدراسة، لكن متوسط امليل احلدي فقد ع 2012و  2010بني سنيت ا االستهالك، أمّ 

على اعتبار أن االدخار  0.65حيث وصل إىل  ، من امليل احلدي لالستهالكربلالدخار خالل فرتة الدراسة كان أك
وميكن القول أن املعطيات اليت تضمنها اجلدولني أعاله اجيابية إىل شديد التأثر بالتغري يف الدخل أكثر من االستهالك، 

ار احتساب خمصصات القطاع ، لكنها يف املقابل قد تكون مظللة على اعتبعلى اعتبار ارتفاع حجم االدخار ،احد م

، ومن أجل حتليل أكثر دقة سنحاول من خالل اجلدول اليت يرجع ارتفاعها بشكل أساسي إىل ارتفاع أسعار البرتول العام

 املوايل معرفة ميل األفراد لالستهالك واالدخار وأثر الضريبة على ذلك: 
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  ) 2011 – 2001): تطور تخصيص الدخل المتاح للعائالت خالل الفترة (  38 - 4 الجدول رقم (

 )الوحدة (مليار دج 

الدخل المتاح  السنوات
 للعائالت

نسبة االستهالك  االدخار االستهالك
 إلى الدخل المتاح

نسبة االدخار إلى 
 الدخل المتاح

2001 2141.5 1847.7 293.8 86.26 % 13.73 % 
2002 2301.9 1989.3 312.6 86.42 % 13.58 % 
2003 2608.0 2126.3 481.7 81.53 % 18.47 % 
2004 2968.0 2371.0 597.0 79.88 % 20.12 % 
2005 3299.4 2553.0 746.4 77.38 % 22.62 % 
2006 3587.1 2695.5 891.6 75.13 % 24.86 % 
2007 4539.5 2963.8 1575.7 65.30 % 34.70 % 
2008 4908.4 3333.2 1575.2 67.91 % 32.09 % 
2009 5397.1 3743.9 1653.2 69.37 % 30.63 % 
2010 6242.6 4115.5 2127.1 65.92 % 34.08 % 
2011 7304.0 4548.2 2755.8 62.27 % 37.73 % 

 المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على:

 الدخل المتاح للعائالت: 
Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,                    

( Rapport 2005, p.179 - Rapport 2007, p.193 - Rapport 2009, p.206 - Rapport 2012, 

p.177 ), disponibles sur le site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 14/12/2013 

 لعائالت: االستهالك النهائي ل
ONS, Les Comptes Economiques de 2000 à 2012, Bulletin d’information n° 640, 

Alger,  Juillet 2013, p.22 

من الدخل املتاح للعائالت يتم ختصيصها لالستهالك،  ةنسبة معترب نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن      
بلغ لي 2011باملئة سنة  62.27إىل  2002باملئة يف  86.42من  ، حيث اخنفضترغم اخنفاضها من سنة ألخرى

وقد ارتفع حجم االستهالك خالل فرتة الدراسة مبعدل وصل إىل باملئة،  74.30متوسط هذه النسبة خالل فرتة الدراسة 

 37.73إىل  2001باملئة يف  13.73حيث تطورت نسبته من  ،ا االدخار فقد عرف حتسنا ملحوظاأمّ . 02.46

 25.70، ليصل بذلك متوسط نسبة االدخار إىل الدخل املتاح للعائالت خالل فرتة الدراسة إىل 2011ملئة سنة با

باملئة، ويرجع هذا االرتفاع يف حجم املدخرات إىل االرتفاع يف الدخل املتاح للعائالت الذي ارتفع مبعدل وصل إىل 

باملقارنة مع املعطيات السابقة املتعلقة بالدخل الوطين املتاح وختصيصاته نالحظ أن جزء كبريا أما إذا ما قمنا  .03.41
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 .مستوى االدخار لدى قطاع العائالت أقل من املستوى الكلي لالدخارمن االدخار يتعلق باملدخرات العمومية، وأن 

واالدخار نستعرض اجلدول التايل الذي االستهالك كل من توجهات قطاع العائالت على مستوى  وللوقوف أكثر على 

، ملعرفة أثر املؤشر العام ألسعار االستهالككذا و لدى قطاع العائالت،  يبني امليل احلدي لكل من االستهالك واالدخار

 :التغري يف األسعار
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 ) 2011 – 2001(  في الجزائر ): الميل الحدي لالستهالك واالدخار لدى قطاع العائالت 39 – 4لجدول رقم ( ا

التغير في الدخل  السنوات
 المتاح للعائالت

 ( مليار دج ) 

التغير في 
 االستهالك

 ( مليار دج )

التغير في 
 االدخار

 ( مليار دج )

الميل 
الحدي 

لالستهالك 
 الفردي

الميل 
الحدي 
لالدخار 
 الفردي

المؤشر العام 
 ألسعار االستهالك

التغير 
السنوي 
 للمؤشر

2001 / / / / / 100 4.2% 
2002 160.4 141.6 18.8 0.88 0.12 101.43 1.4% 
2003 306.1 137 169.1 0.45 0.55 105.75 4.3% 
2004 360.0 244.7 115.3 0.68 0.32 109.95 4.0% 
2005 331.4 182 149.4 0.55 0.45 111.47 1.4% 
2006 287.7 142.5 145.2 0.49 0.51 114.05 2.3% 
2007 952.4 268.3 684.1 0.28 0.72 118.24 3.7% 
2008 368.9 369.4 -0.5 1.001 -0.001 123.98 4.9% 
2009 488.1 410.7 77.4 0.84 0.16 131.10 5.7% 
2010 845.5 371.6 473.9 0.44 0.56 136.23 3.9% 
2011 1061.4 432.7 628.7 0.40 0.60 142.39 4.5% 

 اعتمادا على:المصدر: من إعداد الطالب 

 الدخل المتاح للعائالت: 
Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,                    

( Rapport 2005, p.179 - Rapport 2007, p.193 - Rapport 2009, p.206 - Rapport 2012, 

p.177 ), disponibles sur le site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 15/12/2013 

 المؤشر العام ألسعار االستهالك:
Ministère des finances, direction générale de la prévision et des politiques, Variation 
Moyenne de L'indice des Prix à la Consommation, disponible sur le site:  www.dgpp-
mf.gov.dz, Consulté le 15/12/2013 

 االستهالك النهائي للعائالت:
ONS, Les Comptes Economiques de 2000 à 2012, Bulletin d’information n° 640, 

Alger,  Juillet 2013, p.22 

دخار، فبعد أن عرف امليل تذبذبا يف امليل احلدي لكل من االستهالك واال نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله    
بفعل ارتفاع  0.28إىل  0.88اخنفض من ، حيث 2007إىل  2001ضا يف الفرتة بني اخنفالألسر الستهالك احلدي 

حيث  ،الكاللتني عرفتا ارتفاعا ملحوظا للمؤشر العام ألسعار االسته 2009و 2008 يتعاد لالرتفاع سنالدخول، 
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لينخفض جمددا يف الفرتة املوالية ليبلغ ، باملئة على التوايل ما أدى إىل ارتفاع حجم االستهالك 5.7باملئة و  4.9ارتفع بـ 

حيث قدرت الزيادة يف الدخل  ،ارتفاعا كبريا يف الدخل املتاحهذه الفرتة عرفت ، وقد 0.40معدال قدره  2011سنة 

، إضافة التحكم النسيب يف 2011مليار دج يف  1061.4و  2010مليار دينار يف  845.5املتاح للعائالت بـ 

أي أن كل زيادة يف الدخل بوحدة واحدة تقابلها زيادة  ،0.60، وقد بلغ امليل احلدي لفرتة الدراسة معدالت التضخم

لينخفض سنة  2007إىل  2001ا امليل احلدي لالدخار فقد عرف ارتفاعا بني وحدة. أمّ  0.60يف االستهالك بـ 

، أي أن الزيادة يف الدخل بوحدة 0.40االرتفاع جمددا، وقد بلغ امليل احلدي لفرتة الدراسة معدال قدره  مث عاود 2008

 يف املدخرات.وحدة  0.40واحدة يقابلها زيادة بـ 
دخار خالل املعترب لال لتحسنرغم ا ،مقارنة باالستهالك دخارعف ميل األفراد لالاملبينة تدل على ضإن األرقام      

فة إىل ارتفاع خمصصات االدخار إضابالسكن،  ةاخلاص إلجياريةعزى إىل التوجه حنو القروض اي السنوات املاضية والذي

ال يعرب  فهو االرتفاع يف االستهالك أّما جبارية املتمثلة أساسا يف مقتطعات الضمان االجتماعي بفعل زيادة الدخول.اإل

ؤشر أسعار االستهالك من بالنظر إىل اخنفاض الدخول احلقيقية لألفراد وارتفاع معن حتسن يف الوضعية املعيشية لألفراد 

، كما أن املعطيات 2011يف  142.39إىل  2001سنة  100سنة ألخرى، حيث ارتفع مؤشر أسعار االستهالك من 

لديوان الوطين لإلحصاء حول االنفاق االستهالك واملستوى املعيشي لألسر خالل الفرتة بني ا أجراهالذي سح الواردة يف امل

خمصص لالحتياجات خالل هذه الفرتة باملئة من االنفاق االستهالكي لألسر  42 "إىل أن تشري  2011و  2000
باملئة بالصحة  4.8و  نقل واالتصاالتالبباملئة  12باملئة منه تتعلق بالنفقات املرتبطة بالسكن و 20,4و الغذائية 

 أن جممل النفقات االستهالكية تتعلق باحلاجات األساسية للسكان. دل على، وهو ما ي1" والعالج

إال أنه ميكننا القول  سنوات األخرية،حتسنا خالل ال اعرفتعلى الرغم من أن عمليت ترشيد االستهالك وتعبئة االدخار      

مل تكن فعالة بالشكل املطلوب يف إن خمتلف االجراءات اليت اختذهتا السلطات العمومية مبا فيها االجراءات الضريبية 

مازال مرتفعا خالل فرتة الدراسة امليل احلدي لالستهالك متوسط ترشيد عملية االستهالك وتعبئة املدخرات على اعتبار أن 

 .مقارنة بامليل احلدي لالدخار 

 

 

 

 

1 Office National des Statistiques, Premiers résultats de l’Enquête Nationale sur les Dépenses de 
Consommation et le Niveau de Vie des Ménages,  Alger, 2011, p.02, disponible sur le site: 
www.ons.dz, consulte le : 16/12/2013 
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 : فعالية السياسة الضريبية في ترقية الصادراترابعالمطلب ال
 ترقية علىعلى وجه خاص الضريبية عموما والسياسة االقتصادية  السياسةعملت السلطات العمومية من خالل      

 .املصدرة املنتجات تنويع و التجاري امليزان يف جيايبإ توازنخارج احملروقات مبا يكفل حتقيق  الصادرات

 أوال: االمتيازات الضريبية لتشجيع عمليات التصدير

وميكن تلخيص أمهها  ،نح السلطات العمومية جمموعة من االمتيازات الضريبية عندما يتعلق األمر بعمليات التصديرمت    
 فيما يلي: 

 ؛فاء من الرسم على القيمة املضافةعاإل •

 ؛احلقوق اجلمركيةعفاء من اإل •

 ؛من الضريبة على أرباح الشركات للتصدير املوجهة البيع عملياتعفاء إ •

  من الضريبة على أرباح الشركات؛ للتصدير املوجهة اخلدمات تأديةعفاء عمليات إ •

 والسلع باملواد املتعلقة أو السمسرة النقل أو البيع عفاء من الرسم على النشاط املهين بالنسبة لعملياتاإل •

 للتصدير. املوجهة

 ثانيا: تطور الصادرات خارج المحروقات

رغم كل االجراءات املتخذة سواء منها الضريبية أو غري الضريبية، إال أن الصادرات خارج قطاع احملروقات ال تزال      

 ):  2012 – 2001ضئيلة جدا، واجلدول التايل يبني تطور صادرات اجلزائر خالل الفرتة ( 
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  ) 2012 – 2001): تطور الصادرات الجزائرية خالل الفترة (  40 - 4الجدول رقم ( 

 )الوحدة (مليار دوالر أمريكي

الصادرات من  مجموع الصادرات السنوات
 المحروقات

نسبة الصادرات من  صادرات أخرى
المحروقات إلى 
 إجمالي الصادرات

نسبة الصادرات األخرى 
 إجمالي الصادراتإلى 

2001 19.09 18.53 00.56 97.07 % 02.93 % 
2002 18.71 18.11 00.61 96.79 % 03.21 % 
2003 24.47 23.99 00.47 98.04 % 01.96 % 
2004 32.22 31.55 00.67 97.92 % 02.08 % 
2005 46.33 45.59 00.74 98.40 % 01.60 % 
2006 54.74 53.61 01.13 97.93 % 02.07 % 
2007 60.59 59.61 00.98 98.38 % 01.62 % 
2008 78.59 77.19 01.40 98.22 % 01.78 % 
2009 45.18 44.41 00.77 98.30 % 01.70 % 
2010 57.09 56.12 00.97 98.30 % 01.70 % 
2011 72.88 71.66 01.22 98.33 % 01.67 % 
2012 * 71.73 70.58 01.15 98.40 % 01.60 % 

 معطيات تقديرية: 2012سنة * 
Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,    

( Rapport 2005, p.189 - Rapport 2009, p.217 - Rapport 2012, p.187 ), disponibles sur le 

site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 18/12/2013 

هيكل نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن الصادرات من احملروقات ال تزال هتيمن بشكل واضح على      
 مليار دوالر 1.4باملئة، وأن الصادرات خارج احملروقات مل تتجاوز يف أحسن األحوال مبلغ  98الصادرات مبتوسط بلغ 

إمجايل الصادرات خالل فرتة الدراسة معدال قدره  ، ليبلغ متوسط نسبة الصادرات خارج احملروقات من2008وذلك سنة 

يف ظل تكون فعالة ال ميكن أن فإن السياسة الضريبية ومن مث وهذا راجع باألساس إىل ضعف االنتاج الوطين،  ،باملئة 02
 . هذا الوضع
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 االجتماعي الواقع تحسين على الضريبية السياسة أثر: ثالثالمبحث ال
ا إىل اجلانب ، بل يتعداهةواالقتصادي ةاملالي وانبفعالية السياسة الضريبية ال يتوقف على اجلإن احلكم على      

، والتوزيع العادل للمداخيل ورفع الضريبيةاالجتماعي، خاصة إذا كانت األهداف املعلنة هلذه السياسة هي حتقيق العدالة 

عض املشاكل واملسامهة يف حل ب ،اية الطبقات األقل دخالومحاملستوى املعيشي للمواطنني عن طريق رفع القدرة الشرائية 

 االجتماعية املستفحلة.

 لدخولالعادل لتوزيع في ال مدى فعاليتهاو السياسة الضريبية المطلب األول: عدالة 
على حتقيق العدالة الضريبية من  اليت مست النظام الضرييبصالحات ية من خالل خمتلف اإلعملت السلطات العموم     

 ل.ت إىل حتقيق العدالة يف توزيع الدخو صالحا، إضافة إىل سعيها من خالل هذه اإليبحيث حتمل العبء الضري

 أوال: العدالة الضريبية

صالحات صالحات يف سبيل ترسيخ قاعدة العدالة الضريبية، ومن أهم هذه اإلالتشريع الضرييب يف اجلزائر عدة إعرف 

 نذكر: 

 ؛املعنويني األشخاص مداخيل و الطبيعيني األشخاص مداخيل على املفروضة الضرائب بني التمييز •

 ؛الضرائب النسبية اليت تعترب غري عادلة  منفرض ضريبة تصاعدية على الدخول بدال •

قانون املالية  أقرّ ، ويف هذا اإلطار قرار حد أدىن معفى من الضريبةإمراعاة املقدرة التكليفية للمكلفني عن طريق  •
 120000دينار إىل  60000زيادة احلد األدىن املعفى من الضريبة على الدخل اإلمجايل من  2008لسنة 

باملئة، إضافة إىل ختفيض عدد  35باملئة إىل  40مت ختفيض املعدل اهلامشي األعلى من  دينار جزائري، كما

 فقط.األقساط من مخسة أقساط إىل ثالثة 

خمتلف املعطيات املتوفرة إىل عدم  وصول إىل نظام ضرييب أكثر عدالة تشريلكن مع إجيابية هذه االجراءات يف سبيل ال

من الضرائب على الدخل ) تشكل نسبة معتربة  واملرتبات الضريبة على الدخل اإلمجايل ( فئة األجورحتقيق هذا اهلدف، ف

حمدودة  جل املكلفني هبذه الضريبة هم من الفئاتعام، يف حني أن  بشكلبصفة خاصة، واجلباية العادية واألرباح 

مقارنة  متواضعةيل لغري األجراء ال تزال كما أن مسامهة الضريبة على األرباح الشركات والضريبة على الدخل اإلمجاالدخل،  
املتاح يستفيد منها الوطين رغم أن نسبة كبرية من الدخل  ،ملرتبات )مبسامهة الضريبة على الدخل اإلمجايل ( فئة األجور وا

املدفوعة إىل إمجايل الدخل املتاح ونسبة واملرتبات وفيما يلي جدول يوضح نسبة األجور أصحاب الشركات واملهن احلرة، 

 إىل إمجايل الضرائب على الدخل واألرباح:  ) ور واملرتبات( فئة األج  اإلمجايلالضريبة على الدخل 
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 الضرائب حصيلة الدخل الوطني المتاح ومساهمتهم في  منمقارنة بين نصيب األجراء ):  41 - 4الجدول رقم ( 

 الوحدة ( مليار دج )  – ) 2011 – 2001على الدخل واألرباح خالل الفترة ( 

 األجور  السنوات
 )1 ( 

الدخل الوطني 
 المتاح

 )2 ( 

نسبة األجور إلى 
الدخل الوطني 

 المتاح
 )1  ) / (2 ( 

حصيلة الضريبة على 
 الدخل اإلجمالي 

 –فئة األجور  -
 )3 ( 

حصيلة 
الضرائب على 
 الدخل واألرباح

 )4 ( 

نسبة الضريبة على الدخل 
اإلجمالي إلى إجمالي 
الضرائب على الدخل 

 واألرباح
 )3  ) / (4 ( 

2001 956.9 3925.43 24.37 % 45.5 98.5 46.19 % 
2002 1030.2 4184.66 24.62 % 52.7 112.2 46.96 % 
2003 1129.3 4906.80 23.01 % 63.3 127.9 49.49 % 
2004 1229.0 5730.15 21.45 % 77.4 148.0 52.29 % 
2005 1327.4 6987.34 18.99 % 85.6 168.1 50.92 % 
2006 1411.7 7848.90 17.98 % 96.1 241.2 39.84 % 
2007 1698.6 8851.32 19.19 % 124.9 258.1 48.39 % 
2008 2138.4 10542.12 20.00 % 155.5 331.5 46.90 % 
2009 2360.5 9396.97 25.20 % 183.6 462.1 39.37 % 
2010 2917.6 11483.49 25.40 % 244.8 561.7 43.58 % 
2011 3817.8 13823.12 27.62 % 382.6 684.7 55.88 % 

 : المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على
  األجور: 

Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger, ( Rapport 

2005, p.179 - Rapport 2009, p.206 - Rapport 2012, p. 177 ), disponibles sur le 

site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 20/12/2013 

 الدخل الوطني المتاح: 

ONS, Les Comptes Economiques de 2000 à 2012, Bulletin d’information n° 640, 

Alger,  Juillet 2013, p.22 

 :حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح - األجور ) فئة ( اإلجمالي الدخل على الضريبة حصيلة

Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,                    
(  Rapport 2005, p.182 - Rapport 2006, p.166 – Rapport 2009, p.209 – Rapport 2012, 
p.180 ), disponibles sur le site:  www.bank-of-algeria.dz, Consulté le 20/12/2013 
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ومسامهتهم يف  نالحظ من خالل اجلدول أعاله االختالل الواضح بني نصيب األجراء من الدخل الوطين املتاح     

، حيث وصل متوسط نسبة الكتلة األجرية إىل الدخل الوطين املتاح خالل فرتة حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح

باملئة من إمجايل الضرائب على الدخل واألرباح خالل  47باملئة، يف حني أ�م يسامهون بأكثر من  22.53إىل الدراسة 

أن  يقوم على مبدأ ئب التصاعدية ففرض الضرا ،عن عدم عدالة النظام الضرييب يف اجلزائربوضوح  نفس الفرتة، وهذا يعّرب 

الواقع العملي يدل على أن حمدودي الدخل من أن يف حني  أكرب، ضرائبمن يتحصل على مداخيل أكرب يدفع 

ومن األسباب اليت أدت إىل هذا أصحاب األجور واملرتبات يسامهون بالقسط األكرب من الضرائب على الدخل واألرباح، 

اليت عرفها هذا األخري من خالل صالحات رغم اإل سلم الضريبة على الدخل اإلمجايلالنقائص اليت تشوب  االختالل
لف دينار سنويا، وهو مبلغ ال حيقق حد أ 120000، فاحلد املعفى من الضريبة يقدر بـ 2008قانون املالية لسنة 

إضافة إىل ارتفاع املعدل املفروض على الشرحية بالنظر إىل ارتفاع األسعار واخنفاض القدرة الشرائية للمواطن، الكفاية 

إعفاءات باجلملة فيما يتعلق الضريبة على أرباح  قرارمت إيف حني الثانية الذي ميس شرحية كبرية من حمدودي الدخل، 

 إضافة إىل عدم العدالة يفالشركات بدعوى تشجيع االستثمار رغم أن هذه اإلعفاءات مل حتقق األهداف املرجوة منها، 

 اخلضوع لإلجراءات الضريبية، ففي الوقت الذي خيضع فيه املكلفون بالضريبة على الدخل اإلمجايل ( فئة األجور

) إىل تقنية االقتطاع من املصدر، فإن باقي املكلفني بالضرائب على الدخل واألرباح يتم احتساب الضرائب واملرتبات

 التهرب الضرييب. ميفتح اجملال أماما وهو  ،نويااملفروضة عليهم على أساس التصاريح اليت يقدمو�ا س
وجه السلطات العمومية من تإن املعطيات السابقة تدل على عدم عدالة النظام الضرييب اجلزائري، ُيضاف إليها      

صالحات الضريبية إىل التوسع يف استعمال الضرائب غري املباشرة، حيث أصبحت متس خمتلف نواحي احلياة، خالل اإل

 .ال تراعي املقدرة التكليفية للمكلفغري عادلة، حيث أ�ا وهي ضرائب نسبية 

  ثانيا: العدالة في توزيع الدخول

عن املعربة الرتاكمية للسكان  ى استخدام النسبعل يف توزيع الدخولدرجت مجيع الدراسات املهتمة بقياس العدالة 

تعرب عن ما  الرتاكمية للدخل اليت النسب وكذاحبسب دخلها ونسبتها من إمجايل السكان، السكانية الفئات خمتلف 

، ومن مث التوصل إىل حساب معامل جيين حيصل عليه أفراد كل فئة من دخول ونسبة هذه الدخول إىل الدخل الوطين

ويف ظل عدم توفر هذه املعطيات اإلحصائية، سنحاول الوقوف على واقع توزيع الذي يعرب عن الفوارق يف توزيع الدخل، 

ي جدول يوضح وفيما يل تعرب عن هذا الواقع ولو بدرجة أقل دقة،الدخل يف اجلزائر عن طريق بعض املعطيات اليت 

*حسب العشريات 2011سنة يف اجلزائر  للفرد السنوي االنفاق متوسط
1 : 

 10 نسبة مع یتوافق األول فالعشیر الواحد، للفرد السنوي اإلنفاق متوسط حسب تصاعدیا المرتبة السكان من بالمئة 10 نسبة على العشیرات تعبر *
 السكان من بالمئة 10 نسبة مع یتوافق فھو الثاني العشیر أّما األدنى، ھو النسبة ھذه في للفرد السنوي اإلنفاق متوسط یعتبر الذین السكان من بالمئة
 .العاشرة العشریة المجموعة حتى دوالیك وھكذا األول، العشیر فوق مباشرة منھم للفرد السنوي اإلنفاق  متوسط یأتي الذین
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 دج )( الوحدة:   – 2011): متوسط االنفاق السنوي للفرد سنة  42 - 4الجدول رقم ( 

 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 عشيرال
الحد 
 األدنى

 أقل من
 

 أكرب من 155747 128902 111527 97521 85979 75309 64802 51988
 
 

الحد 
 األقصى

51988 64802 75309 85979 97521 111527 128902 155747 203838 203838 

Source: ONS, Premiers résultats de l’Enquête Nationale sur les Dépenses de 

Consommation et le Niveau de Vie des Ménages,  Alger, 2011, p.04 

نفاق دينار جزائري سنويا، يف حني فاق متوسط اإل 51988 بأقل من األولعشري ر متوسط االنفاق الفردي للدّ قُ      

حجم االنفاق السنوي تطور دينار جزائري. وفيما يلي جدول يوضح  203838السنوي للفرد يف العشري األخري مبلغ 

 ): 2011-2000الفرتة ( لكل عشري ونسبته إىل إمجايل االنفاق السنوي لألفراد خالل 
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 ) 2011 – 2000 ( عشير ونسبته إلى االنفاق الكلي خالل الفترة ): حجم انفاق كل 43 - 4الجدول رقم ( 

 الوحدة: ( مليار دج )

نسبة انفاق كل عشير إلى 
 2011إجمالي االنفاق  سنة 

االنفاق السنوي 
2011 

نسبة انفاق كل عشير إلى 
 2000إجمالي االنفاق  سنة 

 السنوي االنفاق
2000 

 السكان عشير

3.5 % 157.1 3,2 % 48,5 01 
4.9 % 220.2 4,6 % 70,0 02 
5.9 % 263.7 5,3 % 81,5 03 
6.7 % 301.7 6,4 % 98,3 04 
7.7 % 345.7 7,5 % 114,3 05 
8.8 % 394.6 8,3 % 127,9 06 
10.0 % 449.2 10,0 % 153,5 07 
11.8 % 529.2 11,6 % 177,1 08 
14.7 % 661.0 14,5 % 222,9 09 
26.0 % 1167.2 % 28,6 437,4 10 
 اجملموع 531,4 1 % 100 4489.5 % 100

Source : ONS, Premiers résultats de l’Enquête Nationale sur les Dépenses de 

Consommation et le Niveau de Vie des Ménages, Alger, 2011, p.05 

يف توزيع النفقات حسب العشريات بني  رغم التحسن الطفيفأنه اجلدول أعاله نالحظ من خالل معطيات      
األكثر حرمانا ) الذي قدر حبوايل فراد نفاق العشري األول ( األبني إ اشاسعالتفاوت ال يزال  أنإال  ،2011و  2000

 26بـ اليت قدرت )  رفاهااألكثر فراد نفقات العشري األخري ( األو ، 2011لسنة الفردي باملئة من إمجايل االنفاق  3.5

فقات باملئة من سكان اجلزائر بلغت نفقاهتم  أكثر من ربع الن 10نسبة أن مبعىن ، من إمجايل النفقات االستهالكية باملئة

، وهي معطيات تشري إىل وجود عدم عدالة يف توزيع االنفاق االستهالكي يف اجملتمع 2011اإلمجالية لألفراد سنة 

وت يف توزيع االنفاق االستهالكي يرتفع بني سكان املدن والذين يشكلون أغلبية السكان، اجلزائري، كما أن هذا التفا

أسرة، تبلغ نفقات العشري األخري حوايل  12150فحسب املسح الذي أجراه الديوان الوطين لإلحصائيات والذي مشل 

      قه نصف سكان املدن جمتمعنيباملئة من إمجايل النفقات االستهالكية لسكان املدن وهي نسبة تفوق ما ينف 28.7
 باملئة بالنسبة لسكان املدن ). 24.5( نسبة انفاق العشريات اخلمس األوىل قدرت بـ 

إىل عدم  فهي تشري كذلك ،بالرغم من أن األرقام املوضحة يف اجلدول تعرب عن عدم مساوة يف االنفاق االستهالكي     

وجود توزيع عادل للدخول، وهو ما أكده تقرير التنمية يف العامل الصادر عن جمموعة البنك الدويل " فالفروق الكبرية جدا 
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، وهو يدل بوضوح على عدم فعالية السياسة 1يف االستهالك تؤثر على فرص احلياة وتوضح عدم املساواة يف الدخل " 

 توزيع الدخل، خاصة أن هذه السياسة ال تستويف مبدأ العدالة الضريبية. الضريبية اليت تعترب من أهم أدوات

 تحسين مستوى المعيشةأثر السياسة الضريبية على المطلب الثاني: 
اخيل الطبقات مدرفع مستوى املعيشة من خالل دعم عرفت السياسة الضريبية خالل السنوات األخرية توجها حنو      

اليت قامت هبا  لإلصالحات، ويأيت هذا التوجه بعد اآلثار السلبية ورفع القدرة الشرائية للمواطن االجتماعية الضعيفة

السلطات العمومية بداية التسعينيات على النواحي االجتماعية، وكذا بسبب حتسن الوضع املايل للبالد بعد ارتفاع أسعار 

 البرتول.

 رفع مستوى المعيشة أوال: االجراءات الضريبية ل

بإعفاء بعض السلع من الرسم على القيمة املضافة رفع القدرة الشرائية للمواطن قامت السلطات العمومية بغية      

باملئة، وكذا رفع احلد األدىن املعفى من  07وإخضاع السلع األخرى ذات االستهالك الواسع إىل معدل خمفض يقدر بـ 

داخيل الفئات االجتماعية الضعيفة، وكذا تلك املدفوعة يف إطار رفع مأما فيما خيص الضريبة على الدخل اإلمجايل، 
P25Fعفاءات التالية: على اإلقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة من  68املادة  تنصفقد احلماية االجتماعية 

2 

ر، وكذا العمال املعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو مسعيا الذين يقل أجرهم أو معاشهم عن عشرين ألف دينا •

 ؛العمال املتقاعدون الذين تقل منح معاشاهتم عن هذا املبلغ

 ؛املنح العائلية املنصوص عليها يف التشريع مثل منحة األجر الوحيد واملنحة العائلية ومنحة األمومة •

 ؛التعويضات املؤقتة واملنح والريوع العمرية املدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم •

والتعويضات واملنح املدفوعة حتت أي شكل من األشكال من طرف الدولة أو اجلماعات احمللية أو منح البطالة   •
 ؛املؤسسات العمومية

الريوع املدفوعة تعويضا عن األضرار مبقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماين نتج عنه بالنسبة  •
 ؛لعادية للحياةللضحية عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إىل الغري للقيام باألفعال ا

 ؛املعاشات املدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي، وكذا تعويضات التسريح •

 

 

 

ادس والستون، المعھد العربي علي عبد القادر علي، مؤشرات عدم العدالة في توزیع االنفاق االستھالكي، مجلة جسر التنمیة، العدد الس  1
 24/12/2013، تاریخ االطالع:  api.org-www.arab، متوفر على الموقع: 03، ص: 2007للتخطیط، الكویت، أكتوبر 

2 Direction Générale des Impôts, Bulletin d’information, N° 42,  Alger, p.05 
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 ثانيا: واقع الطبقات األقل دخال في الجزائر

إن من بني املؤشرات اليت تعرب عن املستوى املعيشي هيكل نفقات األسر حسب املنتجات واخلدمات، فتخصيص      

البلدان  معظم عن ضعف املستوى املعيشي لألفراد، وهو األمر الدارج يف اد الغذائية يعّرب جزء كبري من النفقات للمو 

 : 2011النامية، وفيما يلي جدول يبني هيكل نفقات األسر سنة 

 ) %الوحدة (  - 2011األسر الجزائرية خالل سنة  ): هيكل نفقات 44 – 4 الجدول رقم (

 المنتجات
 
 

 النقل الصحة األثاث السكن اللباس الغذاء
 واالتصاالت

التعليم والثقافة 
 والترفيه

منتجات 
 مختلفة

 المجموع

2000 44,6 8,6 13,5 3,4 6,2 9,4 3,9 10,4 100 
2011 41.8 8.1 20.4 2.7 4.8 12.0 3.2 7.0 100 

Source : ONS, Premiers résultats de l’Enquête Nationale sur les Dépenses de 

Consommation et le Niveau de Vie des Ménages, Alger, 2011, p.02 

بالرغم من اخنفاض نسبة خمصصات الغذاء وارتفاع خمصصات النقل واالتصاالت مبا يوحي بتحسن الوضعية املعيشية      

ختصص للغذاء، ما زالت أن النسبة األكرب من هيكل نفقات األسر اجلزائرية  ، إال2011و  2000للمواطن بني سنيت 

حنو تلبية احلاجات  ةاألسر اجلزائرية موجه أي أن معظم نفقاتمث األعباء املرتبطة بالسكن تليها أعباء النقل واللباس، 

، وكذا لألثاث باملئة من إمجايل النفقات 3.2ص للتعليم والثقافة والرتفيه تقدر بـ يف حني أن نسبة ضئيلة ختصّ األساسية، 

املستوى املعيشي للجزائريني، علما أن هذه النسب تزداد ضعف ، وهو ما يعرب عن باملئة 2.7تقدر بـ  والتجهيزات املنزلية

نفاق على التعليم والثقافة باملئة، وينخفض اإل 45.9ليصل إىل يرتفع االنفاق على الغذاء بني سكان األرياف، حيث 

معطيات جمموعة البنك الدويل تشري أن وجه حنو الغذاء إال ورغم أن اجلزء األكرب من النفقات ت .باملئة 2.2والرتفيه ليصل 
يبني حرمانا ، وللوقوف أكثر على واقع الطبقات األكثر 1باملئة من اجلزائريني يعانون من سوء التغذية 05 حوايلإىل أن 

 : 2011 سنةاجلدول هيكل نفقات األسر اجلزائرية حسب العشريات خالل 

 

 

 

 

مجموعة البنك الدولي، قاعدة البیانات، مؤشرات التنمیة العالمیة الخاصة بالجزائر، متوفرة على الموقع:   1
www.data.albankaldawli.org/indicator :26/12/2013، تاریخ االطالع 
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 ) %الوحدة (  – 2011هيكل نفقات األسر الجزائرية حسب العشيرات خالل سنة : ) 45 – 4(  الجدول رقم

 المجموع 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 المنتجات
 41.8 28.1 39.6 44.2 45.5 46.7 49.1 50.7 52,4 53,3 54,1 الغذاء
 8.1 6.8 8.6 8.3 9.0 8.8 8.9 8.6 8.5 7.8 7.5 اللباس
 20.4 18.0 22.1 21.7 21.7 22.0 20.5 20.0 18.7 19.2 20.3 السكن
 2.7 3.1 3.4 2.9 2.9 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.8 األثاث
 4.8 4.3 5.1 5.1 5.2 5.1 4.7 5.0 4.8 4.3 3.7 الصحة
النقل 

 واالتصاالت
6.3 6.5 6.5 6.6 6.5 7.3 7.5 8.3 10.5 24 12.0 

التعليم والثقافة 
 والترفيه

2.3 2.4 2.5 2.5 2.7 2.8 2.9 3.2 3.7 3.8 3.2 

 7.0 11.3 7.0 6.2 5.4 5.0 5.3 4.5 4.6 4.7 4.0 منتجات أخرى
 المجموع
 (بالتقريب)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : ONS, Premiers résultats de l’Enquête Nationale sur les Dépenses de 

Consommation et le Niveau de Vie des Ménages, Alger, 2011, p.07 

بالنسبة للعشريات  مرتفعةنالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن نسبة االنفاق على الغذاء من إمجايل النفقات      

منخفضة ، يف حني أن نفقاهتم على التعليم والثقافة والرتفيه حيث جتاوزت النصف)  األوىل ( السكان األكثر حرمانا

السكان، وكذلك احلال بالنسبة للنفقات على األثاث والتجهيزات املنزلية، فعلى سبيل املثال ختصص بباقي مقارنة  للغاية

يف حني أن انفاقها  ،باملئة من نفقاهتا للغذاء والسكن واللباس 81باملئة من السكان األكثر حرمانا أكثر من  20نسبة 
باملئة  1.75 بـ ردّ ا انفاقها على األثاث والتجهيزات املنزلية فقد قُ ة، أمّ باملئ 2.35حبوايل  ى التعليم والثقافة والرتفيه قدرعل

بالرغم من  من إمجايل النفقات، وهو ما يشري بوضوح إىل عدم حتسن األوضاع املعيشية للفئات األقل دخال يف اجلزائر

 .بالفشل االجراءاتهذه على يقودنا إىل احلكم مما  ،اإلجراءات املتخذة لتحسني أوضاعهم املعيشية
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 ومعالجة بعض المشاكل االجتماعيةالسياسة الضريبية المطلب الثالث: 
إن توجه السلطات العمومية حنو حتسني األوضاع االجتماعية من خالل السياسة الضريبية مل يقتصر على رفع القدرة      

املشاكل االجتماعية املستفحلة يف اجملتمع اجلزائري مثل الشرائية ومحاية الطبقات األقل دخال، بل تعداه إىل حل بعض 

 مشكليت السكن واخلدمات الصحية.

 أوال: االجراءات الضريبية لدعم قطاعي السكن والصحة

 1: نذكر منها ،قرار العديد من االجراءات الضريبية لصاحل قطاعي السكن والصحةمت إ

 اإلجراءات الضريبية لفائدة قطاع السكن:  -1 

 تستعمل حمالت بيع عمليات على املضافة القيمة على الرسم من باملئة 7 بـ املقدرة املخفضة النسبة تطبيق •
 للسكن؛

 تتنازل اليت و للسكن، أساسا تستعمل اليت املباين بيع عمليات لفائدة باملئة 5 بنسبة التحويل رسم من اإلعفاء  •
 والسكن االجتماعي، والسكن اإلجيار، طريق عن البيع صيغة وفق للسكن، العمومية اهليئات و الدولة، عنها

 الريفي؛ السكن و التسامهي االجتماعي

 املادتني ألحكام طبقا إعدادها يتم اليت الوثائق و العقود كل على التسجيل ورسوم حقوق مجيع من اإلعفاء  •
 حمالت عن بالتنازل املتعلقتني ،2002 لسنة املالية قانون من 209 و 2001 لسنة املالية قانون من 41

 ؛العقاري التسيري و الرتقية دواوين و احمللية، عاتاماجل و الدولة، متلكها للسكن تستعمل

 و السكنات بناء لنشاطات بالنسبة باملئة 19 إىل باملئة 25 من الشركات أرباح على الضريبة نسبة تقليص  •
 بيعها؛

 الدخل على الضريبة من مربعا، مرتا 80 مساحتها تتجاوز ال مجاعية سكنات تأجري من املتأتية املداخيل إعفاء •
 .اإلمجايل

 االجراءات الضريبية لفائدة قطاع الصحة:  -2

  املضافة؛ القيمة على الرسم لألدوية من الوطنية املدونة يف املدرجة الصيدالنية املنتجات إعفاء   •

  الطبية؛ األعمال على  باملئة 7 ـب  املقدرة املضافة القيمة على للرسم املخفضة النسبة تطبيق   •

 لألشخاص املخصصة املماثلة املركبات و املتحركة، للكراسي بالنسبة املضافة القيمة على الرسم من اإلعفاء   •
 مبحرك املزودة جاتاالدر  و النارية والدراجات ،للدفع أخرى آليات أو مبحرك املزودة تلك ذلك يف مبا العاجزين،

  العاجزين؛ لألشخاص خّصيًصا أةاملهيّ  و ملحق

، تاریخ الولوج: http://www.andi.dz )، تدابیر دعم االستثمار، متاح على الموقع االلكتروني: ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار (  1 
07/01/2014 
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 أو األدوية إلنتاج ستعملت اليت اخلاصة التعبئة ومواد املکونات و األولية املواد شراء عمليات ،الرسوم من تٌعفى •

  األخرية؛ ههلذ يالتجار  العرض وأ توضيبها

  القروح؛ من الواقية األفرشة على املضافة القيمة على للرسم املخفضة ةنسبال تطبيق •

 العالج ونشاطات تالستعجاالا لصندوق التبغ منتوجات على اإلضايف الرسم حصيلة من حصة ختصيص •
  ؛الطيب

 هبا يقوم اليت حمليا، املصنعة األدوية بيع عمليات لفائدة باملئة 30 نسبةب املهين النشاط على الرسم ختفيض •
 .باجلملة البائعون و املنتجون

 السكن والصحة في الجزائر يقطاعثانيا: أثر السياسة الضريبية على 

عار سحتسن األمدى يف احلكم على واقع قطاعي السكن والصحة، االسرتشاد هبا ميكن من بني املؤشرات اليت      

السكن واخلدمات الصحية، خاصة وأن االجراءات الضريبية وغريها من االجراءات اليت خصصت لدعم هاذين املرتبطة ب

، أو على األقل التحكم يف ارتفاعها، لكن املعطيات املتوفرة يف هذا اجملال تشري سعارهذه األالقطاعني من شأ�ا خفض 

أسعار املستهلكني يف جمال السكنات والصحة خالل الفرتة  التطور النسيب ملؤشرإىل غري ذلك، وفيما يلي جدول يوضح 

 : 2012إىل  2001
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 لسكنلألعباء المرتبطة باأسعار المستهلكين بالنسبة النسبي لمؤشر تطور ال):  46 – 4 الجدول رقم (

 ) 2012 – 2001خالل الفترة (  والخدمات الصحية 

التطور النسبي مؤشر أسعار المستهلكين بالنسبة  السنوات
 ألعباء السكن

التطور النسبي مؤشر أسعار المستهلكين بالنسبة 
 للخدمات الصحية

2001 2.4 % 6.8 % 
2002 0.0 % 2.6 % 
2003 1.7 % 1.0 % 
2004 1.7 % 0.0 % 
2005 13.4 % 1.1 % 
2006 3.2 % 1.0 % 
2007 1.0 % 3.0 % 
2008 1.1 % 1.8 % 
2009 2.7 % 3.4 % 
2010 1.9 % 2.8 % 
2011 1.4 % 4.4 % 
2012 4.5 % 4.3 % 

Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, Alger,     

( Rapport 2005, p.178 - Rapport 2007, p.192 - Rapport 2012, p.176 ), disponibles sur le 

site:  www.bank-of-algeria.dz, U15TConsulté le 09/01/2014 

وهو ما نتج اجلدول أعاله ارتفاعا معتربا يف األسعار املرتبطة بالسكن من سنة ألخرى، نالحظ من خالل معطيات      
 20.4إىل حوايل  2000باملئة يف  13.5ارتفاع حجم النفقات املرتبطة بالسكن من إىل ذلك عنه كما سبق اإلشارة 

االجراءات املتخذة تفسريها يف ظل وهي يف احلقيقة أرقام يصعب ، 2011باملئة من جمموع النفقات االستهالكية يف سنة 

واليت من ، توزيعهااألرقام الرمسية عن السكنات اليت مت يف هذا اجملال سواء الضريبية منها أو غري الضريبية، وكذا يف ظل 
مبختلف السكنات املوزعة الوحدات أن  ، حيث تشري أرقام وزارة السكننتج عنها طفرة يف أسعار السكناتياملفروض أن 

أكرب  2005، وقد شهدت سنة 1مسكن 570632بـ   رتدّ قُ وحدها،  2009 و 2008 و 2007 سنوات الصيغ

 باملئة. 3.18ا متوسط الفرتة فقد بلغ حوايل باملئة، أمّ  13.4تبطة بالسكن لتصل إىل األسعار املر تطور معدل فيما خيص 

1 Office National des Statistiques, Répartition des livraisons de logements par wilaya  (Hors auto 
construction), disponible sur le site: www.ons.dz, Consulté le 10/01/2014 
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ارتفاع أسعار ، حيث قدر متوسط معتربا خرى ارتفاعا سنوياا أسعار اخلدمات الصحية فقد شهدت هي األأمّ      

قاعدة بيانات مؤشرات أرقام إضافة إىل هذا املؤشر السليب فإن باملئة،  2.93فرتة الدراسة حبوايل اخلدمات الصحية طوال 

ة ؤشرات املتعلقة باخلدمات الصحية، حيث اخنفض عدد أسرّ إىل تدهور يف بعض املتشري  موعة البنك الدويلالتنمية جمل

بالرغم من أن هذه الفرتة شهدت  ،1 2004سنة  1.7إىل  1998يف  2.09شخص من  1000املستشفيات لكل 

عزى هذا االخنفاض إىل أن عدد املنشآت املنجزة مل يواكب التطور يف عدد العديد من املنشآت الصحية، ويُ تشييد 

يف  1.94إىل  2002 سنة 2.23شخص من  1000السكان، كما اخنفض عدد املمرضات والقابالت لكل 

، وهو ما يشري إىل عدم ميكننا القول مما سبق أن قطاعي الصحة والسكن مل يتحسنا بالشكل املأمول حتقيقهو . 2011
 السياسة الضريبية.تلك اليت تضمنتها جراءات املتخذة يف هذا اجملال مبا يف ذلك فعالية اإل
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 الضريبية في حماية البيئةالمبحث الرابع: فعالية السياسة 

إن من بني األهداف اليت سعت السياسة الضريبية إىل جتسيدها على أرض الواقع خالل السنوات املاضية تفعيل      

أول  ر، وقد جتلى ذلك من خالل استحداثمبا حيد من أضرار التلوث ويوفر موارد مالية ملعاجلة هذه األضرا ،اجلباية البيئية

،كما مت تأسيس رسوم بيئية أخرى 1992ثل يف الرسم على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة سنة رسم بيئي واملتم
 .) 2006 – 2004 – 2003 – 2002لسنوات (  من خالل قوانني املالية

 المطلب األول: واقع البيئة في الجزائر

ما تعلق منها بالنشاط االقتصادي أو صحة السكان  للمشاكل البيئية تأثريات سلبية مباشرة على كافة األصعدة سواءً      
ونوعية معيشتهم أو يف الثروات الطبيعية ودميومتها، وعلى هذا األساس جاءت خمتلف احملاوالت للحد من هذه 

املشكالت، ورغم شح املعطيات يف هذا اجملال سنحاول الوقوف على واقع البيئة يف اجلزائر عن طريق بعض املؤشرات اليت 

 ها قاعدة بيانات جمموعة البنك الدويل.توفر 

 أوال: تلوث الهواء

 باسم عرفالضار، أو ما تُ  والدخان السامة الغازات عن طريق حجم انبعاث اهلواء ميكن التعبري عن درجة تلوث    

 :) 2010 -2001خالل الفرتة (  ، واجلدول التايل يوضح تطور انبعاث بعض هذه الغازات)احلراري االحتباس غازات(

 ) 2010 – 2001): تطور انبعاث بعض الغازات الدفيئة في الجزائر خالل الفترة (  47 - 4الجدول رقم ( 

 أكسيد ثاني غاز انبعاثات السنوات

 )طن كيلو( الكربون

   الميثان غاز انبعاثات

 )طن كيلو(

 النيتروز أكسيد انبعاثات

 )طن ألف(

 أخرى دفيئة غازات انبعاثات

 )طن ألف(

2001 84293.33 / / / 

2002 90853.60 / / / 

2003 92533.08 / / / 

2004 89493.13 / / / 

2005 107127.73 45612 4917 487.4 

2006 103963.11 / / / 

2007 112338.54 / / / 

2008 114619.41 46328.8 5687.2 613.9 

2009 124586.32 / / / 

2010 123475.22 47661.8 6256.9 701 

خاصة بالجزائر، متوفرة على الموقع: ال العالمية التنمية مؤشرات البيانات، قاعدة الدولي، البنك مجموعةالمصدر: 

data.albankaldawli.org/indicatorww.w :11/01/2014، تاريخ االطالع 
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اجلدول ارتفاع نسب تدهور الغالف اجلوي يف اجلزائر من سنة ألخرى، فانبعاثات غاز نالحظ من خالل معطيات      

امليثان ارتفعت من  غاز ، يف حني أن انبعاثات2010و  2001بني سنيت  1.46الكربون تضافت مبعدل  أكسيد ثاين

 أكسيد ثاين مكافئ طن كيلو( 47662إىل حوايل   2005سنة  )الكربون أكسيد ثاين مكافئ طن كيلو( 45612

 أكسيد ثاين مكافئ من مرتي طن ألف( 4917من  النيرتوز أكسيد ، كما ارتفعت  انبعاثات2010سنة  )الكربون

حيث ارتفعت  ،، وهو نفس األمر بالنسبة لبعض الغازات الدفيئة األخرى2010يف  6256.9إىل  2005يف  )الكربون

يف  )الكربون أكسيد ثاين مكافئ طن كيلو( 701إىل  2005يف  )الكربون أكسيد ثاين مكافئ طن كيلو( 487من 

2010. 

 ثانيا: تدهور األراضي

إىل إمجايل الغابات  ميكن التعبري عن هذا املؤشر عن طريق مساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة الكلية، و نسبة     

 :) 2011 – 2001، وفيما يلي جدول يوضح تطور هذه املؤشرات يف اجلزائر خالل الفرتة ( ملساحةا

 ) 2011 – 2001): بعض مؤشرات تدهور األراضي في الجزائر خالل الفترة (  48 - 4الجدول رقم ( 

نسبة األراضي المزروعة إلى المساحة  السنوات

 الكلية لألراضي

الكلية نسبة الغابات مقارنة إلى المساحة 

 لألراضي

2001 3.183 0.659 

2002 3.168 0.655 

2003 3.150 0.652 

2004 3.146 0.648 

2005 3.153 0.644 

2006 3.136 0.641 

2007 3.135 0.637 

2008 3.144 0.633 

2009 3.146 0.630 

2010 3.149 0.626 

2011 3.153 0.622 

خاصة بالجزائر، متوفرة على الموقع: ال العالمية التنمية مؤشرات البيانات، قاعدة الدولي، البنك مجموعةالمصدر: 

data.albankaldawli.org/indicatorww.w :12/01/2014، تاريخ االطالع 
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 من للزراعة خالل فرتة الدراسة، حيث اخنفضتنالحظ من خالل اجلدول أعاله احنسار مساحة األراضي القابلة      

باملئة، وهذا رغم التحسن يف السنوات األخرية بفعل عمليات استصالح  3.15باملئة من املساحة اإلمجالية إىل  3.18

باملئة  0.65، فقد اخنفضت من 2011حىت  2001احنسار مستمر منذ سنة  فهي يفا املساحات الغابية ، أمّ ياألراض

ألف هكتار سنويا، يف حني  36، وهذا بفعل التصحر واحلرائق اليت تطال حوايل 2011سنة  0.62ىل إ 2001سنة 

 ألف هكتار. 26أن متوسط التشجري السنوي يصل إىل 

 العذبة ثالثا: المياه

حية ميكن الوقوف على مدى استنزاف هذا املورد احليوي عن طريق قياس الكمية اليت يتم استهالكها سواء كانت سط     

 السنوية املسحوبات الكمية الكلية، ويف هذا اجملال تشري معطيات جمموعة البنك الدويل إىل أن امجايلبأو جوفية مقارنة 

باملئة، مقابل  54.76حوايل  2010قد بلغت سنة ( اجلوفية والسطحية ) العذبة كنسبة من املوارد الداخلية  املياه من

ألغراض باملئة، و ا 22.51على األغراض املنزلية بنسبة  2010، وتوزعت هذه الكمية سنة 1997باملئة سنة  40
باملئة من إمجايل املياه  13.54باملئة، أما األغراض الصناعية فقد استهلكت ما مقداره  63.95الزراعية بنسبة 

 1املستهلكة.

 الحيوي رابعا: التنوع

ميكن التعبري عن هذا املؤشر من خالل نسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية، وكذا نسب الكائنات      
 17من األمساك، إضافة إىل  انوع 36دة، ويف هذا الصدد تشري قاعدة بيانات جمموعة البنك الدويل إىل وجود احلية املهدّ 

 الربية احملمية مهددة باالنقراض، وفيما يلي جدول يوضح نسبة املناطقها مجيعمن الثديات  انوع 14من النباتات و  انوع

 ): 2012 – 2001قليمية خالل الفرتة ( والبحرية إىل امجايل املساحة اإل

 

 

 
 

 

 

 

 

: الموقع على متوفرة بالجزائر، الخاصة العالمیة التنمیة مؤشرات البیانات، قاعدة الدولي، البنك مجموعة  1
www.data.albankaldawli.org/indicator، 31/01/2014: االطالع تاریخ 
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 ) 2012 – 2001(  والبحرية إلى اجمالي المساحة االقليمية البرية المحمية ):نسبة المناطق 49 - 4 الجدول رقم (

إلى  المحمية نسبة المناطق السنوات

 اجمالي المساحة السطحية

نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 

 إجمالي مساحة المياه االقليمية

والبحرية  البرية المحمية نسبة المناطق

 إلى اجمالي المساحة االقليمية

2001 06.31 00.19 06.23 

2002 06.31 00.19 06.23 

2003 06.31 00.28 06.24 

2004 06.31 00.28 06.24 

2005 06.31 00.28 06.24 

2006 06.31 00.28 06.24 

2007 06.31 00.28 06.24 

2008 06.31 00.28 06.24 

2009 06.31 00.28 06.24 

2010 07.46 17.13 07.37 

2011 / / / 

2012 07.46 17.13 07.38 

خاصة بالجزائر، متوفرة على الموقع: ال العالمية التنمية مؤشرات البيانات، قاعدة الدولي، البنك مجموعة: المصدر

data.albankaldawli.org/indicatorww.w :13/01/2014، تاريخ االطالع 

للجزائر يف جمال احملميات، حيث ارتفعت نسبة املناطق احملمية إىل  اطفيف انالحظ من خالل اجلدول أعاله حتسن     

بالنسبة للمناطق املائية احملمية،  وكذلك احلالباملئة،  07.46إىل  2001باملئة يف  06.31املناطق السطحية من إمجايل 
رتفاع نسبة احملميات ، وهو ما أدى إىل ا2012باملئة يف  7.13إىل  2001باملئة سنة  0.19حيث ارتفعت النسبة من 

نسبة  ، لكن مع هذا التحسن تبقى2012سنة  07.38إىل  2001باملئة يف  06.23قليم من إىل إمجايل مساحة اإل

  .احملميات يف اجلزائر ضعيفة

إن املؤشرات السالفة الذكر تشري إىل استمرار تدهور البيئة يف اجلزائر من سنة إىل أخرى بالرغم من التشريعات      

والربامج املختلفة اليت حضي هبذا هذا القطاع، إضافة إىل املخصصات املالية املعتربة، خاصة من خالل برامج االستثمارات 
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مليار  07) حبوايل  2014 – 2010برنامج االستثمارات العمومية (  لمن خالالعمومية، فقد ُخّص هذا القطاع املهم 

 .1دوالر 

 المطلب الثاني: فعالية السياسة الضريبية في تمويل األنشطة البيئية

، رافقه 1992إن استحداث أول رسم بيئي واملتمثل يف الرسم على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة سنة      
إىل الصندوق الوطين للبيئة وإزالة  2001ه مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة لبيئة، الذي مت حتويليس الصندوق لتأس

 التلوث الذي يهدف إىل متويل خمتلف برامج البيئة على املستوى الوطين.

 أوال: الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث

ن هيئة متويلية ملختلف برامج محاية البيئة، وتتمثل ايراداته يف إن الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث هو عبارة ع     

 2العناصر التالية: 

 ؛و اخلطرية على البيئةأناتج الرسوم املطبقة على األنشطة امللوثة  •

 ؛ناتج الغرامات املفروضة على املخالفات التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالبيئة •

 ؛املساعدات الوطنية والدولية •

النامجة عن حوادث التلوث العارضة والناجتة عن تفريغ مواد كيميائية خطرية يف البحر أو ضمن  التعويضات •
 ؛األمالك املائية أو يف اجلو

 ؛التخصيصات اخلاصة مليزانية الدولة •

 القروض املمنوحة للصندوق واملوجهة لتمويل عمليات مكافحة التلوث. •

 أّما أهم نفقاته فتتمثل يف: 

 ؛ت القائمة حنو التكنولوجيات النظيفة متاشيا مع مبدأ االحتياط والوقايةنشآمساعدة حتويل امل •

االنفاق على عمليات مراقبة التلوث يف املصدر، ومتويل عمليات مراقبة حالة البيئة والدراسات واألحباث العلمية  •
 ؛املنجزة من طرف مؤسسات التعليم العايل أو مكاتب الدراسات الوطنية واألجنبية

العمليات املتعلقة بالتدخل االستعجايل يف حالة التلوث الناجم عن احلوادث، وكذا العمليات املرتبطة  متويل •
 ؛بتشجيع االستثمار املدجمة للتكنولوجيات النظيفة

عالم والتحسيس املرتبطة باملسائل البيئية أو اجلمعيات ذات املنفعة العامة الناشطة يف جمال متويل نفقات اإل •
 البيئة.

، تاریخ http://www.andi.dz)، برنامج االستثمارات العمومیة، متاح على الموقع االلكتروني:  ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار (  1 
 15/01/2014الولوج: 

 324، ص: 2003 الجزائر،  وزارة البیئة وتھیئة اإلقلیم، حالة ومستقبل البیئة في الجزائر،  2
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 ا: تطور ايرادات الجباية البيئيةثاني

تشري املعطيات املتوفرة إىل تطور معترب يف ايرادات اجلباية البيئية اليت يستفيد منها الصندوق الوطين للبيئة وإزالة      

 ): 2009 – 2001يرادات خالل الفرتة ( التلوث، واجلدول التايل يوضح تطور هذه اإل
 ) 2009 – 2001): تطور ايرادات الجباية البيئية خالل الفترة (  50 – 4الجدول رقم ( 

 ) الوحدة ( مليون دينار جزائري

 نسبة التطور السنوية حاصل الجباية البيئية السنوات

2001 198.067 / 

2002 1139.073 575.08 

2003 1469.619 29.02 

2004 1366.822 - 07.52 

2005 1311.539 - 02.42 

2006 1909.326 43.07 

2007 2360.700 76.01 

2008 2570.366 -30.57 

2009 3645.689 41.83 

وآثارها على التنمية المستدامة ( دراسة مقارنة  استراتيجية ربط السياسة البيئية بالسياسة الجبائيةعبد الحليم أوصالح،  المصدر: 

بين االتحاد األوروبي والجزائر )، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة 

 216، ص: 2012/2013، 1سطيف 

ضعفا خالل  18البيئية، حيث ارتفعت بأكثر من التطور املعترب إليرادات اجلباية أعاله نالحظ من خالل اجلدول      
عرف  2002وحدها ارتفعت حبوايل ستة أضعاف، وهذا راجع إىل أن قانون املالية لسنة  2002ففي سنة  فرتة الدراسة،

ء ن من زيادة مردودية هذا الرسم، إضافة إىل إنشاتعديل قانون الرسم على األنشطة امللوثة أو اخلطرية على البيئة مبا مكّ 

 2005و  2004الرسم على الوقود والرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعي، يف حني عرفت سنيت 

حيث ارتفعت  ،2007سنة يف خاصة  ،اخنفاضا ملموسا لعائدات اجلباية البيئية لتعود إىل االرتفاع يف الفرتة الالحقة

 قانون املالية لسنة و 2006املالية لسنة  يت تضمنها قانونبفعل االجراءات الباملئة، وهذا  76.01بنسبة قدرت بـ 

    ) وتعديل نسب الرسم على الوقود 2006، حيث مت استحداث الرسم على الزيوت والشحوم ( قانون املالية 2007
 تساهم بشكل وال ورغم التطور املعترب إليرادات اجلباية البيئية إال أن أ�ا ال تزال ضعيفة جدا، ).2007( قانون املالية 

هلذا الصندوق، ومبقارنة ايرادات اجلباية  يالتلوث رغم أ�ا تعترب املورد الرئيس وإزالة ال يف متويل الصندوق الوطين للبيئةفعّ 
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نالحظ مدى تواضع هذه  ،البيئية يف اجلزائر كنسبة من الناتج احمللي اخلام مع جمموعة من الدول املتقدمة والنامية

يرادات اجلباية البيئية كنسبة من الناتج احمللي اخلام يف اجلزائر وبعض الدول سنيت إيلي جدول يوضح يرادات، وفيما اإل

 :2008و  2002

 ): مقارنة بين نسبة الجباية البيئية إلى إجمالي النتاج المحلي في الجزائر وبعض الدول 51 – 4الجدول رقم ( 

 2008و  2002سنتي 

 2008 2002 الدول

 % 0.0232 % 0.0251 الجزائر

 % 02.400 % 02.982 النرويج

 % 04.485 % 03.491 هولندا

 % 02.588 % 02.833 السويد

 % 02.682 % 02.729 جمهورية التشيك

 % 03.335 % 03.501 تركيا

 % 02.651 % 03.215 سلوفينيا

Source : OCDE, La fiscalité, l’innovation et l’environnement, Éditions OCDE, Paris, 

2010, p.37, disponible sur le site:  www.oecd-ilibrary.org/, Consulté le 18/01/2014 

لدول املتقدمة والنامية على حد السواء مل تقل نسبة حصيلة اجلباية البيئية نالحظ من معطيات اجلدول أعاله أنه يف ا     

 03باملئة، ويف تركيا معدل  04باملئة، بل إ�ا جتاوزت يف هولندا مثال معدل  02إىل إمجايل الناتج الداخلي اخلام عن 

، وهو ما يدل على مدى 2008 باملئة يف 0.023و   2002باملئة يف  0.025باملئة، إال أ�ا يف اجلزائر قدرت بـ 

يف متويل األنشطة الصديقة للبيئة، خاصة إذا ما قورنت عدم مسامهتها بشكل فعال يرادات اجلباية البيئية و إضعف 

، و ميكن تفسري 1باملئة من إمجايل الناتج احمللي اخلام 3.6بالتكاليف الباهظة للتلوث يف اجلزائر اليت تقدر سنويا حبوايل 

يرادات اجلباية البيئية بكو�ا ال تطبق على مجيع امللوثني، إضافة إىل أن حواصلها ال تعود بنسبة كلية إهذا النقص يف 
 للصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث.

 

 

1 Banque Mondiale, Document d’Information Sur  Le Projet  (PID), Rapport No: PID A939, Washington,  
2013, p.02, disponible sur le site : www.worldbank.org/infoshop, consulté le : 19/01/2014 
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 المطلب الثالث: فعالية السياسة الضريبية في الحد من التلوث

املسامهة يف يتعداها إىل إن اهلدف من فرض رسوم وضرائب بيئية ال يتوقف على متويل األنشطة الصديقة للبيئية، بل      

 الضارة السلوكات نع البتعادا لىع واملستهلكني املنتجني احلد من التلوث، ففرض هذا النوع من الضرائب من شأنه حتفيز

اجملاالت بعض ه الضرائب يف احلد من التلوث من خالل املعطيات اخلاصة ببالبيئة، وسنحاول تقييم الدور الذي تلعبه هذ
 واألنشطة اليت يفرض عليها هذا النوع من الضرائب.

 أوال: الحد من االنبعاثات الملوثة

الرسم التكميلي على التلوث اجلوي ذي املتمثل يف و رغم فرض رسم نوعي للحد من االنبعاثات امللوثة للهواء،      
، فإن املعطيات املتوفرة تشري إىل زيادة االنبعاثات 2002الذي استحدث مبوجب قانون املالية لسنة  الصناعي املصدر

الغازية امللوثة ذات املصدر الصناعي، وفيما يلي جدول يوضح تطور انبعاثات بعض الغازات الضارة من مصادر صناعية، 

 . 2010و  2002خالل الفرتة املمتدة بني 

 ) 2010 – 2002): انبعاثات بعض الغازات السامة الناتجة عن المصادر الصناعية (  52 - 4 الجدول رقم (

 عن الناتجة الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثات السنوات

 )متري طن مليون(والتشييد  التحويلية الصناعات

 ألف(الصناعية  األنشطة من النيتروز أكسيد انبعاثات

 )الكربون أكسيد ثاني مكافئ من متري طن

2002 8.97 / 

2003 9.34 / 

2004 9.94 / 

2005 10.49 739.6 

2006 10.85 / 

2007 11.87 / 

2008 12.07 1226.2 

2009 12.3 / 

2010 13.1 1550.6 

2011 13.51 / 

خاصة بالجزائر، متوفرة على الموقع: ال العالمية التنمية مؤشرات البيانات، قاعدة الدولي، البنك مجموعةالمصدر: 

data.albankaldawli.org/indicatorww.w :20/01/2014، تاريخ االطالع 
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األنشطة  عن الناجتة الكربون أكسيد ثايننالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله ارتفاع حجم انبعاثات غاز      

، كما 2011مليون طن مرتي سنة  13.51إىل  2002مليون طن مرتي يف  8.97الصناعية، حيث ارتفعت من 

، وتدل هذا األرقام 2011و  2005سجلت هذه الفرتة ارتفاع حجم االنبعاثات من غاز النيرتوز حبوايل الضعف بني 

ية الضارة، ويف هذا اجملال تشري احصائيات املديرية العامة على عدم فعالية السياسة الضريبية يف احلد من االنبعاثات اجلو 

 13.90حبوايل  2009درت سنة قُ  التكميلي على التلوث اجلوي ذي املصدر الصناعيللضرائب إىل أن حصيلة الرسم 

املصدر  ياجلوي ذمليون دينار جزائري، وهو رقم ضئيل يدل على أن هذا الرسم ال يطبق على مجيع مصادر التلوث 

 الصناعي يف اجلزائر.  

 الحد من النفايات السامةثانيا: 

تحفيزي للتشجيع على عدم الرسم على تأسيس كل من ال 2002 لسنة املالية قانون من 204و 203 تنينصت املاد   

بأنشطة العالج ختزين النفايات املرتبطة تحفيزي للتشجيع على عدم الرسم ، والختزين النفايات الصناعية اخلاصة أو اخلطرية
حصائيات املتوفرة يف هذا ن اإللك ، وهتدف هذه الرسوم إىل احلد من النفايات السامة،يف املستشفيات والعيادات الطبية

اجملال تشري إىل عدم فعالية هذه اإلجراءات بالنظر إىل ارتفاع حجم النفايات الصناعية أو تلك املرتبطة بأنشطة العالج، 

تشري األرقام كما . 1" سنويا طن 22000 إىل العالج بأنشطة املرتبطة النفاياتتجة من " وصلت الكميات املنحيث 

 إنتاج" أنه يتم إىل  2007لسنة  »اجلزائر البيئة وتسيري النفايات يفمحاية « لوكالة الوطنية للنفاياتالصادرة يف تقرير ا

نفايات خطرية، يف  طن 325.000، منها اخلطريةأو الصناعية اخلاصة  النفاياتمن سنويا  مليون طن 02.60حوايل 

  .2مليون طن نفايات خطرية " 02مليون طن منها  4.5حني بلغت الكميات املخزنة من هذه النفايات الصناعية حوايل 

مليون طن إال أن إحصائيات املديرية العامة  2.5وبالرغم من أن حجم النفايات الصناعية املنتجة سنويا يقدر حبوايل 
درت يف قُ  تحفيزي للتشجيع على عدم التخزين النفايات الصناعية اخلاصة أو اخلطريةالرسم الللضرائب تفيد بأن حصيلة 

دج لكل طن  10500مليون دينار جزائري علما أن قيمة هذا الرسم هي  350.55على سبيل املثال حبوايل  2009

باملئة من إمجايل النفايات اليت حيددها  0.13ال متثل سوى  2009من النفايات مبعىن أن النفايات اليت مشلها الرسم سنة 

ا املكلفني الذين حيددهم القانون، أمّ  إال على نسبة ضئيلة جدا من بقما يدل على أن هذا الرسم ال يطالتشريع، وهو 

 تحفيزي للتشجيع على عدم التخزين النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف املستشفيات و العيادات الطبيةحصيلة الرسم ال

نتاج السنوي اإل محجوهي حصيلة ضئيلة جدا بالنظر إىل ، مليون دينار جزائري 5.71حبوايل  2009فقد قدرت يف 

1 Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Programme des 
Nations Unis pour le Développement (PNUD), Guide des Techniciens Communaux Pour La Gestion 
Des Déchets Ménagers et Assimiles , Alger, 2010, p.46 
2 Agence National Des Déchets , Protection de L’environnement et Gestion des Déchets , rapport no 
59, Alger, 2007, p.20 
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النفايات، فهذه املعطيات تشري إىل أن هذه دينار جزائري لكل طن من  24000للنفايات الطبية وقيمة الرسم البالغة 

تحفيزي للتشجيع على عدم التخزين النفايات الرسم الُحّصل يف مقابلها النفايات الطبية جمموع باملئة فقط من  1.08

اخلسائر السنوية املرتبطة "وتقدر وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم حجم  .ستشفيات والعيادات الطبيةاملرتبطة بأنشطة العالج يف امل

باملئة من الناتج احمللي اخلام، يف حني تقدر حجم املوارد الضائعة من املواد اليت مل يتم  0.19بتسيري النفايات حبوايل 

 . 1باملئة من الناتج احمللي اخلام"  0.13تدويرها حبوايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Op.Cit, p.46 
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 المبحث الخامس: معوقات السياسة الضريبية في الجزائر

تُعزى عدم فعالية السياسة الضريبية يف اجلزائر إىل جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية، أّما الداخلية منها فرتتبط      

بكل من اإلدارة والتشريع الضريبيني ووعي املكلفني، يف حني يعترب اتساع حجم االقتصاد املوازي وتفشي ظاهرة الفساد 

 ة.الضرييب من أهم العوامل اخلارجي

 المطلب األول: المعوقات الداخلية 

تتمثل أهم املعوقات الداخلية اليت حتول دون حتقيق السياسة الضريبية ألهدافها يف حمدودية الكفاءة لدى اإلدارة      

 بدفعها.الكثري منهم  عدم التزامالضريبية وعدم استقرار التشريع الضرييب، إضافة إىل ضعف وعي املكلفني بأمهية الضريبة و 

 أوال: كفاءة اإلدارة الضريبية

تتعلق باملوارد البشرية من جهة، اليت ميكن احلكم على مدى كفاءة اإلدارة الضريبية من خالل جمموعة من املؤشرات      

س وباملنازعات الضريبية اليت تعرب عن مدى احرتام وحتكم اإلدارة الضريبية يف خمتلف القواعد والقوانني املتعلقة بتأسي
 الضريبة وتصفيتها وحتصيلها من جهة أخرى. 

املؤشرات املتعلقة باملوارد البشرية: هناك العديد من املؤشرات اليت ميكن أن تعطي صورة عن املوارد البشرية يف اإلدارة  -1

 الضريبية مثل تطور عدد املوظفني ومستوى التأطري، إضافة إىل سلوكيات املوظفني ومدى التزامهم بالقوانني.

تطور عدد موظفي اإلدارة الضريبية ومستوى التأطري: عرف عدد موظفي اإلدارة الضريبية خالل السنوات املاضية  -أ

 : 2011إىل  2003تناقصا ملحوظا واجلدول التايل يبني تطور عدد املوظفني خالل الفرتة من 

 ) 2011 – 2003فترة ( ): تطور عدد موظفي المديرية العامة للضرائب خالل ال 53 - 4الجدول رقم ( 

 2011 2003 السنوات

 20015 23008 عدد الموظفين

Source : Direction Générale des Impôts,  Bulletin d’information, n° 61, Alger, 2012,   

p.06 

، حيث اخنفض العدد 2011و 2003نالحظ من خالل معطيات اجلدول تناقصا لعدد املوظفني خالل الفرتة بني      
موظفا، ويعزى هذا التناقص إىل مجلة من األسباب يتمثل أمهها يف تقاعد عدد من املوظفني  20015إىل  23008من 

ىل حاالت الفصل أو الطرد املؤقت، ويف هذا اجملال تشري أو تركهم ملناصبهم، أو حتويل بعضهم ملصاحل اخلزينة، إضافة إ

موظفني،  09أن عدد املوظفني الذين مت فصلهم بشكل �ائي ُقّدر بـ  2011أرقام املديرية العامة للضرائب اخلاصة بسنة 

 حالة. 16أما حاالت الطرد بصفة مؤقتة فوصلت إىل 
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 طفيففتشري االحصائيات يف هذا اجملال إىل حتسن ة الضريبية، لدى موظفي اإلدار أّما فيما خيص مستوى التأطري      

 : 2011خالل السنوات األخرية، وفيما يلي جدول يبني مستوى التأطري لدى موظفي اإلدارة الضريبية خالل سنة 

 ): مستوى التأطير لدى موظفي اإلدارة الضريبية 54 – 4الجدول رقم ( 

 فئة أعوان التنفيذ االتقان فئة موظفي فئة اإلطارات مستوى التأطير

 6054 7481 7707 العدد

Source : Direction Générale des Impôts,  Bulletin d’information, n° 61, Alger, 2012, 

p.07   

باملئة فقط من موظفي إدارة الضرائب هم من اإلطارات، أّما النسبة  36.28نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة      

 األكرب من املوظفني فهم من غري اإلطارات، وهو ما يعرب على ضعف تأهيل موظفي هذه اإلدارة.

إلطار أن عددا معتربا من موظفي هذه سلوكيات املوظفني ومدى التزامهم بالقوانني: تبني االحصائيات يف هذا ا -ب

اإلدارة يتورطون سنويا يف قضايا غري أخالقية من رشوة واستغالل للمنصب، واجلدول التايل يوضح أشكال املخالفات 
 وطبيعة العقوبات: 

 ): أشكال المخلفات وطبيعة العقوبات المفروضة على أعوان اإلدارة الضريبية 55 – 4الجدول رقم ( 

 العقوبات الجزائية العقوبات اإلدارية تحويل األموال استغالل المنصب الرشوة السنوات

2003 07 10 13 119 28 

2004 08 06 12 12 20 

 39 16 16 17 06 2005جوان 

 87 239 41 33 21 المجموع

االقتصادية وعلوم التسيير،  المصدر: ولهي بوعالم، مالمح النظام الضريبي الجزائري في ظل التحديات االقتصادية، مجلة العلوم

 143، ص: 2012، جامعة فرحات عباس، سطيف، 12العدد رقم 

قضايا املرتبطة بالفساد اإلداري على مستوى النالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن هناك عددا معتربا من      

بني رشوة واستغالل للمنصب  2003قضية سنة  30ففي الوقت الذي قدرت فيه عدد القضايا بـ  ،اإلدارة الضريبية

، يف الوقت الذي  2005األول من سنة   قضية خالل السداسي 39وحتويل أموال، ارتفعت هذه القضايا لتصل إىل 

 كانت فيه أغلب العقوبات املسلطة على املخالفني ذات طابع إداري.
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تسجيل العديد من القضايا املرتبطة بالفساد اإلداري على مستوى اإلدارة الضريبية، كما  2011ت كما تبني احصائيا

 اجلدول التايل:   يوضح
 2011): أهم العقوبات المسلطة على أعوان اإلدارة الضريبية في سنة  56 – 4الجدول رقم ( 

 عدد الموظفين العقوبة

 125 االنذارات

 26 التوبيخات

 09 الفصل

 03 السجن

 08 التحويل

 16 الطرد لمدة محدودة

 03 التنزيل في الرتبة

 16 اإلحالة على العدالة

 23 الخصم من الراتب

 229 المجموع

Source : Direction Générale des Impôts, Bulletin d’information, n° 16 et 17, Alger, 

2012. 

نالحظ من خالل معطيات اجلدول أعاله أن عددا كبريا من العقوبات اإلدارية و اجلزائية مت تسليطها على أعوان      

تشري احصائيات املديرية العامة للضرائب أن  كماعقوبة،   229بلغت أكثر من وقد ، 2011اإلدارة الضريبية خالل سنة 
 22مفتشا مركزيا و  26مفتشا رئيسيا و  39موظفا، بينهم  209عدد املوظفني الذين مستهم هذه العقوبات بلغ 

باملئة من املخالفات ارتبكت من طرف إطارات هذه  43مفتشني فرعيني، أي أن أكثر من  03مفتشا، إضافة إىل 

 اإلدارة.

ما يف كثافة املنازعات الضريبية: ميكن دراسة املنازعات الضريبية يف اجلزائر من خالل عنصرين أساسني، يتمثل أوهل -2

 1املنازعات الضريبية، أّما الثاين فيتعلق باختالف هذه املنازعات حسب أنواع الضرائب والرسوم، وذلك كما يلي: 

 جامعة ،12 رقم العدد التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم مجلة االقتصادیة، التحدیات ظل في الجزائري الضریبي النظام مالمح بوعالم، ولھي  1
  144ص: ، 2012 سطیف، عباس، فرحات
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 وهي ،بالواليات الضرائب مديريات أمام املقدمة الطعون من اجلبائية املنازعاتكثافة املنازعات الضريبية: تتشكل  -أ

على سبيل املثال مت تسجيل  2007والرسوم، ففي سنة  الضرائب وحتصيل وتصفية تأسيس إجراءات مبختلف تتعلق

 .2006باملئة مقارنة بسنة  6.6طعن بنسبة زيادة تقدر بـ  109411

اليت  املعوقات يعطي صورة عن بعض أن شأنه من اجلبائية املنازعات أصناف أصناف املنازعات اجلبائية: إن حتليل -ب

 سنة يف أنه إىل للضرائب العامة املديرية طرف مصاحل من املقدمة الضرييب، وتشري املعلومات حتول دون فعالية النظام

 الضرائب والرسوم التالية:  على املنازعات تركزت  2007

 ؛باملئة 21.45الضريبة على الدخل اإلمجايل:  •

 ؛باملئة 08.62الرسم العقاري:  •

 ؛باملئة 08.45الرسم على النشاط املهين:  •

 ؛باملئة 06.55على أرباح الشركات: الضريبة  •

 ؛باملئة 04.90الرسم على القيمة املضافة:  •

 ؛باملئة 03.10حقوق التسجيل:  •

 باملئة. 15.16ضرائب خمتلفة:  •
 القواعد خمتلف يف جيد بشكل الضريبية اإلدارة حتكم وتنوعها يدل على عدم اجلبائية إن تطور عدد املنازعات     

 . اهلامة املوارد من العديد اهدار إىل يؤدي مما وحتصيلها، وتصفيتها خمتلف الضرائب بتأسيس املتعلقة والقوانني

 ثانيا: استقرار التشريع الجبائي 

إن عدم استقرار التشريع اجلبائي يعد من أهم العوامل اليت أثرت سلبا على فعالية النظام الضرييب، حيث تـُّقر قوانني     

لية العديد من االجراءات اجلديدة اليت متس قانون الضرائب، وسنستعرض من خالل اجلدول التايل املالية السنوية أو التكمي

أهم هذه االجراءات الصادرة يف خمتلف قوانني املالية املتعلقة بقانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة وكذا قانون الرسوم 

ائب غري املباشرة واألحكام املتعلقة باجلباية البرتولية، وذلك خالل على رقم األعمال وقانوين التسجيل والطابع وقانون الضر 

 ): 2012 - 2001الفرتة ( 

 

 
 

 

 

 
247 

 



 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 ) 2012 – 2001أهم االجراءات الصادرة في قوانين المالية خالل الفترة ( ):  57 - 4الجدول رقم ( 

 جراءاتأهم اال السنوات
وقانون المالية التكميلي لنفس  2001اجراًء بين تعديل والغاء واتمام بموجب قانون المالية لسنة  54تم اقرار  2001

تضمنها قانون المالية التكميلي )، تتعلق بقانون الضرائب المباشرة  15اجراًء تضمنها قانون المالية و 39السنة  ( 
قانوني الرسوم على رقم األعمال والضرائب غير المباشرة، والرسوم المماثلة وقانوني التسجيل والطابع، وكذا 

إضافة إلى أحكام الجباية البترولية، وتتمثل أهم هذه االجراءات في تقليص عدد معدالت الرسم على القيمة 
 06بالمئة )، وتخفيض معدل الدفع الجزافي من  17بالمئة و  07معدالت إلى معدلين فقط (  03المضافة من 

 بالمئة.  02بالمئة إلى  02.55ئة، وكذا تخفيض معدل الرسم على النشاط المهني من بالم 05إلى 
وقانون المالية التكميلي  2002بموجب قانون المالية لسنة وتأسيس اجراًء بين تعديل والغاء واتمام  34تم اقرار  2002

تتعلق بقانون لمالية التكميلي )، تضمنه قانون ا جراء واحدإاجراًء تضمنها قانون المالية و  33( لنفس السنة 
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و قانوني التسجيل والطابع، و قانون الرسوم على رقم األعمال، وتتمثل أهم 

تحفيزي الرسم ، والالتلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على هذه االجراءات في تأسيس كل من الرسم التكميلي
تحفيزي للتشجيع على عدم التخزين الرسم الو ، النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرةللتشجيع على عدم التخزين 

 .النفايات المرتبطة بأنشطة العالج في المستشفيات و العيادات الطبية
بقانون الضرائب المباشرة والرسوم منها  33، تتعلق 2003بموجب قانون المالية لسنة  اجراءً  56تم اقرار  2003

اجراءات بالنسبة لقانون  10الطابع، واجراءات تتعلق بقانون  03التسجيل و راء واحد بالنسبة لقانوناجالمماثلة و 
، ومن بين أهم هذه اإلجراءات الضرائب غير المباشرةاجراءات بالنسبة لقانون  09الرسوم على أرقام األعمال و

 .التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي تأسيس الرسم
منها تتعلق بقانون الضرائب المباشرة والرسوم  08، 2004اجراًء بموجب قانون المالية لسنة  38تم اقرار  2004

اجراءات فيما يخص قانون التسجيل، واجراًء واحدا بالنسبة لقانون الطابع و تعديلين لقانون  06المماثلة، و 
م األعمال، أما الجباية البترولية فقد خصها اجراءات تتعلق بقانون الرسوم على رق 07الضرائب غير المباشرة و 

على في تأسيس الرسم  2004اجراًء، وتتمثل أهم االجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة  14هذا القانون بـ 
 02بالمئة إلى  03، وتخفيض معدل الدفع الجزافي من األكياس البالستيكية المستوردة أو المصنوعة محليا

 بالمئة.
اجراًء بين تعديل واتمام والغاء،  40وقانون المالية التكميلي لنفس السنة حوالي  2005ن قانون المالية لسنة تضم 2005

اجراءات، أما الرسوم على رقم األعمال فقد  08اجراًء، و قانون التسجيل بـ  15ُخّصت فيها الضرائب المباشرة بـ 
رسم  ات تتعلق بالضرائب غير المباشرة، ويمثل تأسيساجراء 09اجراءات، في حين أقر هذا القانون  09شملتها 

 أهم هذه االجراءات. خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات االستيراد
اجراًء تضمنها  31وقانون المالية التكميلية لنفس السنة (  2006اجراًء بموجب قانون المالية لسنة  41تم اقرار  2006

تضمنها قانون المالية التكميلي )، تتعلق هذه االجراءات بقانون الضرائب المباشرة والرسوم  10قانون المالية و 
على رقم األعمال و الضرائب غير المباشرة، وتمثلت أهم هذه المماثلة وقانوني التسجيل والطابع وقانوني الرسوم 

بالمئة، والغاء الدفع الجزافي  25بالمئة إلى  30االجراءات في تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات من 
 .الشحوم وتحضير والشحوم الزيوت على الرسموتأسيس 
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اجراًء تضمنها  37وقانون المالية التكميلية لنفس السنة (  2007اجراًء بموجب قانون المالية لسنة  42تم اقرار  2007
وتتعلق هذه االجراءات بقانون الضرائب المباشرة وقانون  تضمنها قانون المالية التكميلي )، 05قانون المالية و 

حيدة من ، ويعتبر تأسيس الضريبة الجزافية الو وقانوني الرسوم على رقم األعمال و الضرائب غير المباشرةالتسجيل 
 .2007أهم االجراءات التي أقرها قانون المالية لسنة 

اجراًء تضمنها قانون  19( اجراًء  38وقانون المالية التكميلي لنفس السنة  2008تضمن قانون المالية لسنة  2008
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  ، تتعلق هذه االجراءات بقانونتضمنها قانون المالية التكميلي ) 19المالية و 

 األدنى الحد زيادة ، وتمثلوقانوني التسجيل والطابع وقانوني الرسوم على رقم األعمال و الضرائب غير المباشرة
 المعدل تخفيضو  جزائري، دينار 120000 إلى دينار 60000 من اإلجمالي الدخل على الضريبة من المعفى

، فقط ثالثة إلى أقساط خمسة من األقساط عدد وكذا تخفيض بالمئة، 35 إلى بالمئة 40 من األعلى الهامشي
بالمئة، من  12.5إضافة إلى الغاء المعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات المعاد استثمارها والمقدر بـ 

 أهم االجراءات التي تضمنها هاذين القانونين.
اجراًء تضمنها قانون  22( اجراًء  42وقانون المالية التكميلي لنفس السنة  2009تضمن قانون المالية لسنة  2009

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  ، تتعلق هذه االجراءات بقانونتضمنها قانون المالية التكميلي ) 20المالية و 
، وتتمثل أهم االجراءات في تخفيض رائب غير المباشرةالطابع وقانوني الرسوم على رقم األعمال و الض نوقانو 

 19بالمئة إلى  25معدل الضريبة على أرباح الشركات العاملة في قطاعات البناء واألشغال العمومية والسياحة من 
 بالمئة.

ها قانون اجراًء تضمن 22اجراًء (  33وقانون المالية التكميلي لنفس السنة  2010تضمن قانون المالية لسنة  2010
تضمنها قانون المالية التكميلي )، تتعلق هذه االجراءات بقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  11المالية و 

والرسوم المماثلة، وتمثلت أهم االجراءات الواردة في  الطابع وقانون الضرائب غير المباشرةالتسجيل و  يوقانون
ت بالنسبة للمشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل وكذا تلك هاذين القانونين في تمديد فترة االعفاءا

محققة في المناطق الواجب ترقيتها، إضافة إلى تخفيض مبلغ الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل ال
 بالمئة على الشركات المقيمة بصفة دائمة في المناطق الواجب ترقيتها. 50اإلجمالي بنسبة 

 18اجراًء بين تعديل واتمام والغاء، ُخّصت فيها الضرائب المباشرة بـ  36تضمن  2011قانون المالية لسنة  2011
ا الرسوم على رقم األعمال فقد أمّ اجراءات،  04وقانون الطابع بـ اجراءات،  04اجراًء، و قانون التسجيل بـ 

اجراًء واحدا فيما يخص الضرائب غير المباشرة، وتتمثل أهم هذه اجراءات، في حين أقر هذا القانون  09ها تشمل
للمتعاملين في مجال السياحة وتعديل نظام االخضاع بالنسبة للضريبة الجزافية منح اعفاءات االجراءات في 

 الوحيدة.
 15المماثلة بـ  الضرائب المباشرة والرسوم ت، حيث ُخصَّ 2012اجراًء بموجب قانون المالية لسنة  29تم اقرار  2012

ا قانون الرسوم على رقم األعمال فقد شملته اجراءات و قانون الطابع بإجراءين، أمّ  04اجراًء وقانون التسجيل بـ 
اجراءات، وكذلك قانون الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة بإجراءين، وتمثلت أهم هذه االجراءات في  06

للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم النشاطات أو المشاريع القابلة اعفاء 
 .على النشاط المهني

 2012إلى  2001المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على مختلف قوانين المالية من سنة 
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فقد وصلت االجراءات اليت مست  ،إن املعطيات الواردة يف اجلدول أعاله تدل على عدم استقرار التشريع الضرييب    

بدون احتساب عشرات االجراءات املتعلقة بقانون االجراءات  483خمتلف قوانني الضرائب خالل فرتة الدراسة إىل 

اجراًء سنويا، وهو ما جيعل مسايرة هذه  40.25اجلبائية وقانون اجلمارك وقانون الرسوم شبه اجلبائية، مبتوسط وصل إىل 

 األعوان املكلفني بتطبيقها أمرا غاية يف الصعوبة ويؤثر سلبا على فعالية السياسة الضريبية يف اجلزائر. االجراءات من قبل

 ثالثا: درجة الوعي الضريبي

إن ارتفاع درجة الوعي الضرييب لدى املكلفني من شأنه تعظيم اإليرادات الضريبية، سواء عن طريق تقليل تكاليف      

تهرب الضرييب، وتشري املعطيات يف هذا اجملال إىل ضعف الوعي اجلبائي لدى املكلفني يف اخنفاض حجم ال وأالتحصيل 

 اجلزائر، كما هو موضح يف اجلدول التايل: 

 ) 2005 – 2003): درجة احترام آجال التصريحات ونسبة الوفاء بااللتزامات خالل الفترة (  58 - 4الجدول رقم ( 

 2005 2004 2003 السنوات

 % 69 % 66 % 58 الوفاء بالتصريحات الشهريةنسبة 

 % 24 % 33 % 32 نسبة التصريح بعبارة ال شيء

 % 33 % 43 % 44 نسبة الوفاء بااللتزامات

 التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم مجلة االقتصادية، التحديات ظل في الجزائري الضريبي النظام مالمح بوعالم، ولهيالمصدر: 

 143ص:  ،2012 سطيف، عباس، فرحات جامعة ،12 رقم العدد

إىل  2003باملئة يف  58نالحظ من خالل معطيات اجلدول أن نسبة الوفاء بالتصرحيات الشهرية قد ارتفعت من      

سنة  24إىل  2003باملئة يف  32، يف حني اخنفضت نسبة املصرحني بعبارة ال شيء من 2005باملئة يف  69

تشري إىل حتسن طفيف يف درجة الوعي الضرييب، لكن بالنظر إىل نسبة الوفاء بااللتزامات  ، وهي معطيات إجيابية2005

، يتبني لنا مدى ضعف الوعي الضرييب لدى 2005باملئة يف  33إىل  2003باملئة يف  44 اليت شهدت اخنفاضا من

 ذا اإلطار.املكلفني، وهو ما يتطلب تكثيف اجملهودات املبذولة من طرف اإلدارة الضريبية يف ه
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 المطلب الثاني: المعوقات الخارجية

إذا كان ضعف كفاءة اإلدارة الضريبية وعدم استقرار التشريع الضرييب، إضافة إىل ضعف وعي املكلفني بأمهية الضريبة      

وعدم التزامهم بدفعها، متثل أهم املعوقات الداخلية اليت حتول دون حتقيق السياسة لضريبية ألهدافها فإن اتساع حجم ما 

الظل وتفشي ظاهرة الفساد الضرييب كأحد أشكال الفساد املايل يعتربان أهم العوائق يعرف باالقتصاد املوازي أو اقتصاد 
 اخلارجية لفعالية السياسة الضريبية.

 ( اقتصاد الظل )أوال: اتساع حجم االقتصاد الموازي 

ليت يتم اخفاؤها وال جمموع السلع واخلدمات املنتجة يف اقتصاد ما، و ايعرف االقتصاد املوازي أو اقتصاد الظل بأنه "      
تظهر يف حساب الناتج احمللي اخلام، وذلك بغرض التهرب من بعض االلتزامات مثل الضرائب واشرتاكات الضمان 

احلد األدىن لألجور، وساعات العمل  سوق العمل، مثلاملنظمة ل االجتماعي، أو االمتثال لبعض املعايري القانونية

 2ومن خالل هذا التعريف تتضح لنا أهم حمددات اقتصاد الظل كما يلي:  1القصوى، ومعايري السالمة..."

الضرائب واشرتاكات الضمان االجتماعي: حيث تعترب الضرائب واشرتاكات الضمان من أهم األعباء اليت  •
 ؛تساهم بشكل كبري يف انتشار ظاهرة اقتصاد الظل

نظام  مثل التجارية إضافة للحواجز ملنظمة للعمل،القوانني ا أو لألجور األدىن اللوائح التنظيمية: مثل احلد •
ما كثرت هذه اللوائح كانت حافزا قويا النتشار كللألجانب، ف العمل سوق على املفروضة والقيود احلصص،

 ؛ظاهرة اقتصاد الظل

قطاع اخلدمات العمومية: إن انتشار ظاهرة اقتصاد الظل ستؤدي يف �اية املطاف إىل اخنفاض حجم ايرادات  •
لدولة، ومن مث اخنفاض نوعية اخلدمات العمومية املقدمة للجمهور، وتلجأ الدولة يف ظل هذه الظروف إىل زيادة ا

معدالت الضرائب أو فرض ضرائب جديدة لتغطية خسائرها، وهو ما يدفع الشركات واألفراد يف القطاع الرمسي 

 ؛قتصاد املوازيإىل ممارسة أنشطة بعيد عن رقابة الدولة، ومن مث اتساع حجم اال

                  2006انسيت وشنايدر سنة كل من مثل دراسة   الدراسات من عدد يف االقتصاد الرمسي: ثبت •
)Enste and Schneider  (  2010شنايدر يف  و ) و فيلدFeld and Schneider أن حالة ( 

 الرمسي االقتصاد ففي الظل، اقتصاد يف من عدمه العمل الناس قرار يف حامسا دورا تلعب الرمسي االقتصاد

جيدة، أّما يف حالة اقتصاد متعثر فإن األفراد سيحاولون  رواتب تتوفر العديد من الفرص لكسب املزدهر،

 تعويض خسائرهم من خالل أنشطة اقتصاد الظل.

1  Friedrich Schneider, and others, New Estimates for the Shadow Economies all over the World, The 
World Bank, Washington, September 2010, p.03, is available 
 in the site : www.elibrary.worldbank.org/doi/pdf, on 02/02/2014 
2 Ibid, pp. 05 - 07 
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هي تزداد اتساعا سنة بعد وتشري األرقام املتوفرة يف هذا اجملال إىل أن هذه الظاهرة أخذت أبعادا خطرية يف اجلزائر، ف

 األخرى، وفيما يلي جدول يوضح حجم هذه الظاهرة يف اجلزائر كنسبة من الناتج احمللي اخلام: 

 في الجزائر): تطور حجم اقتصاد الظل كنسبة من الناتج المحلي الخام  59 - 4الجدول رقم ( 

 )%الوحدة ( –)  2007 - 2001( خالل الفترة   

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

حجم اقتصاد الظل كنسبة من الناتج المحلي 

 الخام

34.4  34.9 35.8 36.6 37.3 37.3 37.1 

Source: Friedrich Schneider, and others, New Estimates for the Shadow Economies 

all over the World, The World Bank, Washington, September 2010, p.20 

يف ارتفاع مستمر منذ سنة كنسبة من الناتج احمللي اخلام أن حجم االقتصاد الظل  أعاله نالحظ من خالل املعطيات      

إىل  2001باملئة يف  34.3من  ، حيث ارتفعت2007بشكل طفيف سنة  خفضتن، ل2006إىل غاية  2001
هذه الظاهرة مثل معدل مسببات  ة بعضدّ حِ إىل اخنفاض  2007، ويرجع التحسن الطفيف يف 2006يف  37.3

 36.2ر متوسط فرتة الدراسة مبعدل وصل إىل دِّ الضرائب واشرتاكات الضمان االجتماعي كنسبة من األرباح التجارية، وقُ 

باملئة، وهي نسبة كبرية، خاصة إذا ما قورنت ببعض الدول األخرى سواء تلك اليت تعرف اقتصادياهتا مرحلة انتقالية أو 

 نها، وفيما يلي جدول يوضح  تطور هذه الظاهرة يف بعض الدول: املتطورة م

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
252 

 



 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 ) %الوحدة (  -): تطور حجم اقتصاد الظل كنسبة من الناتج المحلي الخام في بعض الدول  60 - 4الجدول رقم ( 

 السنوات

           الدول

متوسط  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 الفترة

 36.20 37.1 37.3 37.3 36.6 35.8 34.9 34.4 الجزائر

 26.01 26.4 26.5 26.2 26.1 25.8 25.7 25.4 هنغاريا

 20.07 21.2 20.9 20.4 19.8 19.5 19.4 19.3 جمهورية التشيك

 28.11 29.1 28.7 28.3 27.9 27.7 27.5 27.6 بولندا

 16.12 16.7 16.4 16.0 15.9 15.8 16.0 16.1 ألمانيا

 08.80 9.0 8.9 8.9 8.8 8.7 8.6 8.7 و.م.أ

 11.54 12.1 12 11.7 11.5 11.2 11.1 11.2 اليابان

Source: Friedrich Schneider, and others, New Estimates for the Shadow Economies 

all over the World, The World Bank, Washington, September 2010, pp.20 – 23 

نالحظ أنه يف الدول النامية واملتطورة على السواء مل يتجاوز متوسط نسبة اقتصاد الظل إىل إمجايل الناتج احمللي اخلام      

باملئة، وهو ما  36باملئة، يف حني جتاوز هذا املعدل يف اجلزائر الـ  28.12معدل  2007و  2001خالل الفرتة بني 
األفراد يف اجلزائر وهم بصدد ممارسة خمتلف األنشطة االقتصادية، واليت تدفعهم  يدل على حجم العراقيل اليت يتعرض هلا

 إىل ممارستها بعيدا عن رقابة السلطات العمومية، كما يدل على حجم االيرادات الضريبية املهمة اليت ختسرها الدولة سنويا

  من جهة أخرى. بسبب تفشي هذه الظاهرة

 ثانيا: تفشي ظاهرة الفساد الضريبي

 السلطة أو املنصب أو السلطة العمومية استعمال إساءة"  أنه على الفساد اإلمنائي املتحدة األمم برنامج يعرف     

 إكراميات تقدمي أو الغش، أو احملسوبية أو استغالل النفوذ، أو االبتزاز، أو الرشوة، طريق عن سواء اخلاصة، للمنفعة

 يف القطاع العام، املوظفون يرتكبها جرمية يعترب ما كثريا الفساد رغم أن االختالس. و طريق عن أو باخلدمات للتعجيل

 املوارد ختصيص سوء نع املرتتب الكفاءة . وتتلخص أهم عواقب الفساد يف " عدم1اخلاص " يف القطاع أيضا يتفشى فإنه

 توزيع إعادة مثل اإلنصاف عدم، وكذا الوطنية وخسارة املدخرات اإلنفاق احلكومي، ختصيص يف احلكومية، والتشوهات

الثامن، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، دفاتر السیاسة والقانون، العدد  حالة إلى الفقر مع اإلشارة على أثره و محمد، الفساد وارث  1
 86، ص: 2013
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 وصول وسبل نسبياً، إىل األعلى نسبياً  األفقر األفراد من إعادة التوزيعو  الفاسدين، األفراد إىل القطاع العام من األصول

 1الشرعية السياسية."  تقويضإضافة  املسؤولني احلكوميني،

 الذي املايل الفساد أشكال ويعترب الفساد الضرييب من أهم مظاهر هذه الظاهرة، ويعّرف بدوره على أنه " أحد     

الضريبية  اإليرادات حساب وعلى جهة، من النزهاء دافعي الضرائب حساب على مكاسب شخصية حتقيق إىل يهدف

 2أخرى. " جهة من االنفاق لتمويل املوجهة

 تعتمد ليتوا ،بابافا اجلورجي االقتصادي قبل من املقرتحة تلكومن بني املنهجيات املعتمدة لتقدير الفساد الضرييب "      

الفساد، وتشري  انتفاء ظل يف  )احملتملة( تلك  مع الفساد، ظل يف  )الفعلية( قياس العائدات الضريبية  مقارنة على بدورها
 3 الصياغة املقرتحة إىل ما يلي:

"  N" للفساد، و "   C" لقيمة الفساد، و "  Iالصياغة املقرتحة لتقدير لفساد الضرييب على املستوى القومي ( تشري " 

 للمستوى القومي ): 

𝐼𝐶𝑁 = 1 −  
𝑇1𝐹

𝑇𝑃
 

 حيث: 

𝑇1𝐹 = 𝑇1𝑇 + 𝑇1𝑀    ) 1:  إمجايل العوائد الضريبية اجملمعة يف السنة  ( 
  𝑇1𝐹 = 𝑇1𝑇 + 𝑇1𝑀 1العوائد الضريبية احملتملة اجملمعة يف السنة ( : إمجايل ( 

𝑇𝑃 = 𝑇ℎ + 𝑇𝑒 /    𝑇ℎ = 𝑡0𝑌0′ , 𝑡0 = 𝑇0𝑇/𝑌1′ , 𝑇𝑒 = 𝑚0𝑟0𝑀1 

𝑇0𝑇 ) 0: إمجايل العوائد الضريبية احملصلة للسنة ( 

𝑌0′ ) بعد طرح الواردات (  0: الناتج احمللي اإلمجايل املعدل للسنة (M ( 

𝑚0 0اجلمركية إىل الواردات يف السنة ( : نسبة الرسوم ( 

𝑟0 ) 0: متوسط سعر الصرف يف السنة  ( 

𝑀1 ) 1: إمجايل الواردات يف السنة ( 
 وتشري بعض النتائج ذات الطبيعة األولية لدراسة لظاهرة الفساد الضرييب يف بعض الدول العربية إىل ما يلي: 

 

، 03، ص: 2008علي عبد القادر علي، مؤشرات قیاس الفساد اإلداري، مجلة جسر التنمیة، العدد السبعون، المعھد العربي للتخطیط، الكویت،   1
 08/02/2014االطالع: ، تاریخ  api.org-www.arab متاح على الموقع:

ملتقى تقییم آثار برامج االستثمارات العمومیة على التشغیل في الجزائر،  العامة اإلیرادات تعبئة على الضریبي الفساد ثرولھي بوعالم، أ  2
 09، ص: 2013، 1، جامعة سطیف2014 -2001واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة 

العدد األول،    -میة والفساد: بعض المعالجات واآلثار، مجلة التنمیة والسیاسات االقتصادیة، المجلد الرابع عشر أحمد الكواز، الحسابات القو  3
 02/2014/ 08، تاریخ االطالع:api.org-www.arab، متاح على الموقع: 12، ص: 2012المعھد العربي للتخطیط، الكویت، 
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 العربية  الدول من عدد في الفساد الضريبي التجاهات التقديرية ):  النتائج 61 – 4الجدول رقم ( 

 )2007 – 2008( 

 االتجاه ( أكبر أو أقل من الصفر ) 𝐈𝐂𝐍تقدير  الدول

 0  > 0.9319 الجزائر

 0 > 0.1460 مصر

 0 > 0.9980 العراق

 0 < 0.1256 - تونس

 0 < 0.2662 - عمان

 0 > 0.9869 لبنان

 0 > 0.9790 موريتانيا

 0 < 0.1692 - الكويت

 الرابع المجلد االقتصادية، والسياسات التنمية مجلة واآلثار، المعالجات بعض: والفساد القومية الحسابات الكواز، أحمدالمصدر: 

 27ص:  ،2012 الكويت، للتخطيط، العربي المعهد  األول، العدد  - عشر

أقل من   𝐈𝐂𝐍أكرب من الصفر فإن هناك زيادة يف درجة الفساد الضرييب، أّما إذا كانت قيمة  𝐈𝐂𝐍إذا كانت قيمة     
الصفر فإن هناك اخنفاض إمجايل يف درجة الفساد، ويتبني من خالل معطيات الدول أعاله أن اجلزائر من بني الدول 

 هذه نتائج أن على التأكيد"  من البد هنا، و ) = 𝐈𝐂𝐍 0.9319العربية اليت توجد فيها زيادة يف حجم الفساد الضرييب (

هو تقارير  ،”وجوده حالة يف“الضرييب  الفساد األدق لتعقب درصامل ، وأن) أولية  (اسرتشادية  طبيعة ذات هي اغةصيال

والتهرب الضرييب،  مصلحة الضرائب اليت من املفرتض أن تعكس حجم االستثناءات ( غري املربرة بالقوانني الضريبية )،

ويف هذا اجملال تشري أرقام جملس  1والتالعب يف االقرارات الضريبية وانعكاساهتا على احلصيلة الضريبية بأنواعها املختلفة." 

وصل إىل  ،2011 حىت �اية سنة احملصلة غري الضرائب )، إىل أن " جمموع العمومية موالهيئة رقابة على األاحملاسبة (
مل يتم كما ،  ينارمليار د 684مبلغ القيمة املضافة الرسم على ما مل يتم حتصيله من بلغ جمموع  وقدار، دين مليار 7973

، أّما على النشاط املهينالرسم من  ينارمليار د 254 وعلى الدخل االمجايل،  الضريبةمن  ينارمليار د 531.6حتصيل 

 31املباشرة فقد وصلت األموال غري احملصلة يف  غري والرسومفيما خيص الضريبة على أرباح الشركات وباقي الضرائب 

 2مليار دينار على التوايل."  309مليار دينار و 114إىل  2011ديسمرب 

 13، ص: مرجع السابقال  1
2 Radio Algérienne, Fraude fiscale à Vaste Echelle : Près De 8.000 Milliards de DA de Fiscalité Non 
Recouvrés à Fin 2011, disponible sur le site : http://www.radioalgerie.dz/fr/la-une/64/36806, on 
12/12/2013 
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 ) 2012 - 2001 الجزائر ( في في تحقيق التنمية المستدامة الضريبية السياسة فعالية مدى :الفصل الرابع 
 

 خالصة الفصل:
إن مجيع املؤشرات اليت حاولنا من خالهلا الوقوف على مدى فعالية السياسة الضريبية يف حتقيق خمتلف أبعاد التنمية      

، ال تزال هذه األخرية عاجزة عن متويل النفقات العامة للدولة، املايلتشري إىل عدم فعاليتها، ففي اجلانب املستدامة 

اخنفاض الضغط الضرييب عن املعدل األمثل، مما كما أ�ا تتسم بفمعظم إيرادات امليزانية تتحقق عن طريق اجلباية البرتولية،  

، إضافة إىل ضعف مرونتها فالزيادة يف حجم احلصيلة مل يكن مبستوى احمللي اخلامضعف املقدرة التكليفية للناتج يشري إىل 

 الزيادة يف الناتج احمللي اخلام.

عفاءات الضريبية املقرّة، واليت كلفت اخلزينة العامة مواردا معتربة إال االقتصادي فعلى الرغم من مجلة اإلأّما يف اجلانب      

يف أ�ا مل تساهم بالشكل املأمول تشجيع االستثمار، والنهوض ببعض القطاعات احليوية، إضافة إىل  أ�ا مل تكن فعالة يف
 ترشيد االستهالك وتعبئة االدخار وترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات.

افة إىل عدم ويف اجلانب االجتماعي ال تزال السياسة الضريبية يف اجلزائر ال تستجيب ملبدأ العدالة الضريبية، إض    

رفع القدرة الشرائية ومحاية الطبقات حمدودة الدخل ودعم فعاليتها يف توزيع العادل للدخول وتقليل الفوارق االجتماعية و 

 .بعض القطاعات مثل السكن والصحة

بالنظر إىل األنشطة الصديقة للبيئة، املسامهة بفعالية يف متويل عن ا على املستوى البيئي، فهي ال زالت بعيدة أمّ      

ضعف مداخيل الرسوم والضرائب البيئية، خاصة يف ظل ارتفاع حجم تكاليف التلوث، إضافة إىل أن هذه الرسوم 

  ترتفع سنة بعد األخرى.ما فتئت التلوث والتدهور البيئي اليت معدالت والضرائب مل حتد من 
تُعزى عدم فعالية السياسة الضريبية إىل جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية، أّما الداخلية منها فرتتبط بكل من و     

حجم يف حني يعترب اتساع  ، إضافة إىل نقص وعي املكلفني،التشريع الضرييبالضريبية وعدم استقرار اإلدارة ضعف كفاءة 

 د الضرييب من أهم العوامل اخلارجية.تفشي ظاهرة الفسا، وكذا االقتصاد املوازي
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 الخاتمة:
لقد تطرقنا من خالل هذه الدراسة إىل إشكالية هامة تتمثل يف فعالية السياسة الضريبية يف حتقيق 

 .) 2012 – 2001يف اجلزائر خالل الفرتة (  التنمية املستدامة

د أهم أدوات السياسة ل الفصل األول مدخال نظريا للسياسة الضريبية، باعتبارها أحوقد شكّ      

اليت ختططها وتنفذها الدولة إلحداث آثار اقتصادية واجتماعية مرغوبة، وجتنب آثار غري  االقتصادية

 را على متويل امليزانيةمرغوبة للمسامهة يف حتقيق أهداف اجملتمع، فالسياسة الضريبية مل يعد دورها مقتص

ف املرجوة من السياسة إىل العديد من األدوار يف خمتلف اجملاالت، وكلما حتققت األهدا بل تعداه العامة،

 الضريبية، كانت هذه األخرية أكثر فعالية. 

 بديالا الفصل الثاين من الدراسة فقد وقفنا من خالله على مفهوم التنمية املستدامة، اليت تعترب أمّ      

 الكرة عرفته الذي اخلطري البيئي إىل التدهور ى األخذ هباملفاهيم سابقة أثبتت قصورها وأد اموسع

رئيسية تتمثل يف البعد  فالتنمية املستدامة متثل مفهوما تنمويا شامال وبديال يضم ثالثة أبعادٍ  األرضية.

الجتماعي والبعد البيئي، إضافة إىل دور السياسة الضريبية يف حتقيق هذه التنمية االقتصادي والبعد ا

يف معاجلة خمتلف االختالالت  استخدامهابمرورا  ،يف متويل اخلزينة العامة للدولةالتقليدي ابتداًء بدورها 

للدخول وحل بعض املشاكل االجتماعية انتهاًء بدورها يف العادل ع ياالقتصادية، وكذا املسامهة يف التوز 

 احلد من التلوث ومتويل األنشطة الصديقة للبيئة.

خمتلف ظاهرة عامة وضرورية يف ظل باعتباره صالح الضرييب اإلدوافع ويف الفصل الثالث تطرقنا إىل 

الذي  صالح االقتصاديجزء من اإل، إضافة إىل كونه التغريات والتطورات اليت تعرفها اقتصاديات العامل

 بني التفريق يف اإلصالح هذا نتائج أهم متثلت وقد، القرن املاضي فيه اجلزائر مطلع تسعيناتشرعت 

 الضريبة خالل من املعنويني، األشخاص ومداخيل الطبيعيني األشخاص مداخيل على املفروضة الضرائب

 الذي املضافة القيمة على الرسم استحداث وكذا الشركات، أرباح على والضريبة اإلمجايل الدخل على

 ميس والذي اخلدمات، تأدية على اإلمجايل الوحيد والرسم اإلنتاج على اإلمجايل الوحيد الرسم حمل حلّ 

 بيئي، رسم أول تأسيس إىل إضافة ،العمومية للخزينة كبرية إيرادات حتقيق من ميكنه مبا واسعة، جماالت

 البيئة. على اخلطرية أو امللوثة األنشطة على الرسم يف واملتمثل

وقفنا من خالهلا على مدى فعالية السياسة الضريبية يف  كدراسة تطبيقيةالفصل الرابع   وجاء

، سواء منها املالية املرتبطة بالتنمية املستدامة اجلزائر، وذلك بتحكيم هذه السياسة على خمتلف املؤشرات
 

257 
 



 الخـــــاتمة 
 

تصادية أو االجتماعية أو البيئية، وقد خلصنا يف �اية هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج، ومجلة أو االق

 قرتاحات.من اال

 أوال: نتائج الدراسة
  : يلينت من اختبار صحة الفرضيات فيما صت إليها هذه الدراسة، واليت مكّ لُ تتمثل أهم النتائج اليت خَ  

تساهم السياسة الضريبية بشكل فّعال يف حتقيق خمتلف أبعاد التنمية املستدامة، فكما أ�ا تعترب  •

للدولة، فإ�ا تلعب دورا هاما يف حتقيق النمو االقتصادي املصدر الرئيسي لتمويل األعباء العامة 

ومعاجلة خمتلف االختالالت االقتصادية مثل التضخم والكساد، إضافة إىل مسامهتها يف التوزيع 

وكذا محاية البيئة واحلد الطبقات األقل دخال،  االحنياز إىلرفع القدرة الشرائية و العادل للدخول و 

 .من التلوث

الضرييب كنتيجة حتمية للتغريات االقتصادية واالجتماعية اليت عرفتها اجلزائر صالح جاء اإل •

مطلع التسعينات، وقد متثلت أهم أهدافه يف تبسيط النظام الضرييب وجعله أكثر عدالة 

يمة الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح الشركات والرسم على الق تعتربوشفافية، و 

 صالح.نتائج هذا اإلاملضافة من أهم 

يرادات اجلباية العادية بأكثر من إرغم النجاح النسيب لإلصالح الضرييب، والذي مّكن من رفع  •

صالحات مل حتقق أحد أهم ، إال أن هذه اإل2012و  2001 أضعاف بني سنيتأربعة 

األخرية  ل هذه، حيث ال تزاالبرتولية أهدافها واملتمثل يف احالل اجلباية العادية حمل اجلباية

 سوى نسبةيرادات اجلباية العادية مل تغطي بل إن إ ،يرادات العامة للدولةهتيمن على بنية اإل

ومن مث ، 2012إىل  2001خالل الفرتة من  نفقات ميزانية التسيريباملئة من  42.09 قدرها

ما يثبت صحة  أمكننا القول بعدم فعالية السياسة الضريبية يف متويل امليزانية العامة للدولة، وهو

 .للدراسة ولىالفرضية األ

الرسوم خاصة الرسم على القيمة املضافة، إضافة إىل  ،الضرائب غري املباشرةحصيلة ل تشكّ  •

يرادات اجلباية العادية، على الرغم من تطور حصيلة الضرائب إاجلمركية نسبة مهمة من جمموع 

أساسا إىل ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل االمجايل بفعل ارتفاع األجور  الذي يعوداملباشرة 

من شأنه التأثري سلبا  الضرائب غري املباشرةوالتوسع يف االعتماد على خالل السنوات املاضية، 

جيعل ميزانية ، كما أنه االستثمار واإلنتاجعلى امليل احلدي لالستهالك ومن مث على عمليت 
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بضرائب بعينها، يف حني تبقى حصيلة باقي الضرائب ضعيفة للغاية، كما هو مرتبطة الدولة 

، ما يوحي بعدم اهتمام السلطات العمومية هبذا النوع من لتسجيل والطابعبالنسبة لال احل

 الضرائب.

أ�ا ال ترقى لدفع عجلة يرادات اجلباية احمللية، إال إالرغم من التطور السنوي احملقق يف على  •

أن معظم احلصيلة تتحقق عن  أن املتأمل يف بنية هذه اإليرادات يالحظالتنمية احمللية، كما 

باملئة بني  92.19بنسبة جتاوزت طريق الرسم على النشاط املهين و الرسم على القيمة املضافة 

 ى.مبا يدل على عدم فعالية الضرائب احمللية األخر ، 2011و  2008سنيت 

ار، ودفع رغم مجلة االجراءات الضريبية اليت اختذهتا السلطات العمومية بغية تشجيع االستثم •

بعض القطاعات ذات األولوية مثل الفالحة والسياحة والطاقات املتجددة، إضافة إىل تعبئة 

املتمثلة أساسا يف منح االدخار وترقية الصادرات خارج احملروقات، إال أن هذه االجراءات 

مل تكن ذات جدوى يف النهوض باالقتصاد الوطين، وهو ما يدل عفاءات وختفيضات مؤقتة إ

على عدم فعالية السياسة الضريبية يف حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة، مبا يثبت صحة 

 للدراسة.انية الفرضية الث

وى يف تشجيع مل يكن فقط غري ذي جد ،إن التوسع يف منح االعفاءات الضريبية املؤقتة •

، كما أن مثل هذا هامةيرادات إاالستثمار األجنيب منه واحمللي، بل إنه حرم اخلزينة العمومية من 

 يف بالثقة جديرة أن السلطات العمومية ليست يعطي انطباعا لدى قطاع األعمال جراءاإل

 الضريبية. املسائل

يرتبط فقط بطبيعة هذه إن عدم جدوى السياسة الضريبية يف جمال تشجيع االستثمار ال  •

مار جيب ، فأي سياسة ضريبية لتشجيع االستثيف اجلزائر السياسة، بل باملناخ العام لالستثمار

 جراءات يف شىت اجملاالت اليت تتعلق باملناخ االستثماري. أن ترافقها جمموعة من اإل

دة يسامهون بالقسط إن السياسة الضريبية يف اجلزائر تتسم بالالعدالة، فأصحاب املداخيل احملدو  •

باملئة من حصيلة الضرائب على الدخل واألرباح  47األوفر من احلصيلة الضريبية، فأكثر من 

دفعها األجراء واملوظفون، يف الوقت الذي مل يتجاوز نصيبهم  2011و  2001يف الفرتة بني 

لة النظام باملئة خالل نفس الفرتة، وال تتوقف العدا 22.55من الدخل الوطين املتاح معدل 

 ،يف حتمل أعباء امليزانية العامة، بل يف املعاملة الضريبيةهذه الفئة  ةالضرييب على نسبة مسامه
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احتساب الضرائب حيث خيضعون لتقنية االقتطاع من املصدر، يف حني أن باقي املكلفني يتم 

من الضرائب ، إضافة إىل أن احلد املعفى املفروضة عليهم على أساس التصاريح اليت يقدمو�ا

عفاءات بالنسبة اخلاضعني للضريبة على الدخل اإلمجايل ال حيقق حبال حد الكفاف، أّما اإل

 أرباح الشركات فهي عديدة ومتنوعة بدعوى تشجيع االستثمار.على املتعلقة بالضريبة 
إن فشل السياسة الضريبية مل يتوقف على عدم عدالتها، بل تعداه إىل مجيع األهداف املعلنة  •

يف توزيع املداخيل بني  التفاوت الكبريذه السياسة على املستوى االجتماعي، بدليل استمرار هل

وعجزها عن املسامهة يف حل ، طنللموا القدرة الشرائيةخمتلف فئات اجملتمع، إضافة إىل تدهور 

، مبا يثبت عدم فعالية السياسة الضريبية يف حتقيق البعد االجتماعي الصحة والسكن مشكليت

 .للدراسة ةلثالثالفرضية اوللتنمية املستدامة، وهو ما يتماشى 

رغم استحداث العديد من الرسوم والضرائب البيئية من خالل خمتلف قوانني املالية، إال أن هذه  •

مل تتجاوز يف أحسن إمجايل الناتج احمللي اخلام  إىلالرسوم ليست ذات مردودية، فنسبتها 

من  باملئة 3.6حبوايل للتلوث السنوية تكلفة الباملئة، يف الوقت الذي تقدر فيه  0.03األحوال 

إمجايل الناتج احمللي اخلام، كما أ�ا غري فعالة يف احلد من التلوث، فكل املؤشرات توحي 

الية السياسة الضريبية يف احلد من التلوث وتوفري موارد باستمرار تدهور البيئة، مبا يؤكد عدم فع

 للدراسة. رابعةالفرضية ال، وهو ما يثبت صحة آثاره املدمرةمالية ملواجهة 

لألهداف املسطرة  هناك العديد من املعوقات املرتبطة بالنظام الضرييب نفسه حتول دون حتقيقه •

بدليل أن نسبة كبرية من موظفي هذه  الضريبية، ومن أهم هذه املعوقات ضعف كفاءة اإلدارة له

عدد املنازعات يف لكبري التطور ا إضافة إىلاإلدارة من غري احلاصلني على شهادات جامعية، 

 بتأسيس املتعلقة والقوانني القواعد خمتلف يف هذه اإلدارة حتكمعدم  عن الضريبية الذي يعّرب 

 موظفيها. ظاهرة الفساد بني انتشارإضافة إىل  ،وحتصيلها وتصفيتها الضرائب

إن املعوقات الداخلية لفعالية السياسة الضريبية ال تقتصر على ضعف كفاءة اإلدارة الضريبية،   •

حيث تقر قوانني املالية  ،أهم هذه املعوقات أحديعترب  عدم استقرار التشريع الضرييببل إن 

العمومية ال أن السلطات ، مبا يوحي على خمتلف قوانني الضرائب التعديالت عشرات السنوية

متلك سياسة واضحة املعامل يف هذا اجملال، بل تتعامل مع خمتلف التطورات االقتصادية 

حيث تشري االحصائيات إىل أن نقص وعي املكلفني إضافة إىل  الفعل. واالجتماعية مبنطق ردّ 
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)  2005 - 2003نسبة الوفاء بااللتزامات بني املكلفني بالضريبة مل تتجاوز خالل الفرتة ( 

 باملئة.  43معدل 

إن اتساع حجم اقتصاد الظل يعترب من أهم املعوقات اخلارجية لفعالية السياسة الضريبية يف   •

 36.20معدال قدره   ) 2007 – 2001خالل الفرتة ( الظاهرة حجم بلغ اجلزائر، حيث 

أي أن نسبة كبرية من األنشطة االقتصادية متارس خارج باملئة من إمجايل الناتج احمللي اخلام، 

شأنه حرمان ما من نطاق رقابة السلطات العمومية وال خيضع أصحاهبا ملختلف الضرائب، 

يرادات هامة، كما تعترب ظاهرة الفساد الضرييب أحد املعوقات اخلارجية اليت اخلزينة العمومية من إ

اليت حتول دون حتقيق السياسة الضريبية ألهدافها، بدليل األرقام املخيفة حلجم التهرب الضرييب 

 .دينار مليار 7973إىل  2011وصلت حىت �اية 

 االقتراحات  ثانيا:
فإننا نقدم بعض االقرتاحات اليت من شأ�ا تفعيل السياسة إليها، اليت توصلنا النتائج  خمتلفعلى ضوء 

 :ستدامةاملتنمية الالضريبية، مبا خيدم ويساهم يف حتقيق 

 تقنية االقتطاع من املصدر، مبا يساهم يف احلد من ظاهرة التهرب الضرييبب العملوسيع ت •

 .من حيث املعاملةالضريبية مبدأ العدالة  احلصيلة الضريبية، إضافة إىل حتقيقيعظم و 

عفاءات الضريبية املؤقتة اليت جتذب أكثر ما جتذب تأكد فشل سياسة التوسع يف منح اإلمع  •

املؤسسات اليت تتمتع بقدر كبري من احلرية يف احلركة واليت تعود بفائدة أقل على االقتصاد، فإن 

مار، سواء على تشجيع االستثالتوجه حنو ختفيض املعدالت بصفة دائمة سيكون له أثر اجيايب 

 األجنيب منه أو احمللي، ومن مث خلق أوعية ضريبية جديدة.

ذلك و خصوصا فيما يتعلق باالزدواج الضرييب، ، الدولية اجلبائية االتفاقيات سياسة دعم •

 عرقلة االستثمار األجنيب. لتفادي كل من شأنه

، ومن مث وجب يف هذا اجملال السياسة الضريبيةفعالية ب االستثمار ال يتوقف على إن جذ •

خاصة ما تعلق بتطهري اإلدارة من كل مظاهر الرشوة العمل على حتسني مناخ االستثمار، 

عقار الصناعي، وإعادة النظر يف القوانني املنظمة للنشاط واحملسوبية، وحل مشكلة ال

  االستثماري.
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ا حيقق مداخيل أكرب إعادة النظر يف معدالت الضرائب على استهالك السلع الكمالية مب •

مبا يرفع مردودية هذه  ،االهتمام بالضرائب على الثروة واملمتلكاتعامة، إضافة إىل الللخزينة 

 .الضرائب

توسيع قاعدة االخضاع الضرييب، خاصة مع اخنفاض الضغط الضرييب خارج قطاع احملروقات،  •

باملئة، وهو دون املعدل األمثل،  17.70خالل فرتة الدراسة إىل حيث وصل متوسط هذا املعدل 

ى على حتمل اقتطاعات الضريبية جديدة دون التأثري سلبا علقدرة االقتصاد الوطين على ما يدل 

 . ضخم وجب إخضاع أنشطته ملختلف الضرائب، إضافة إىل وجود قطاع غري رمسي أدائه

مراجعة سلم الضريبة على الدخل اإلمجايل، خاصة احلد األدىن املعفى من الضريبة مبا يضمن  •

قرار حد الكفاف، إضافة إىل انتهاج سياسة مالية يتساوى من خالهلا اجلميع، سواء من إ

عدم االستفادة خاصة أن ، مومينفاق العأو االستفادة من اإلالعامة حيث حتمل األعباء 

لدى املكلفني بشرعية التهرب  نزعة تكوين إىلأدى نفاق العمومي بشكل عادل من اال

   الضرييب.

تعميم فرض الضرائب والرسوم البيئية على كل من يشملهم القانون، ما من شأنه رفع حصيلة  •

 على استعمال تكنولوجيات صديقة للبيئة.هبا حتفيز كل املكلفني هذا النوع من الضرائب، و 

 كل ما يتعلق بربط واشراك السلطات احمللية املنتخبة يف، باجلباية احملليةء اهتمام أكرب يالإ •

، لتحقيق موارد مالية تسمح بتغطية أعباء البلديات خارج احمللية وتصفية وحتصيل الضرائب

 يف بعث مشاريع تنموية على املستوى احمللي. املسامهةعانات السلطات املركزية، و إ

للعنصر البشري عن مهية بالغة أوفق املعايري الدولية، وإيالء  يةصالح اإلدارة الضريبستكمال إا •

اإلدارة وحتسني  هوالتدريب، إضافة إىل تعزيز اجلانب اخللقي للعاملني هبذطريق التكوين 

 غراءات.رفع أدائهم وجينبهم خمتلف اإلميكن من مبا ظروفهم املعيشية، 

كن من اكتشاف خمتلف املخالفات، مت وضع نظم رقابية فعالة على مستوى اإلدارة الضريبية، •

 قرار عقوبات صارمة كل من يثبت عليهم غش أو هترب ضريبيني.وإ

بعيدا  سن التشريعات الضريبية انطالقا من دراسات ميدانية تّوصف الواقع وتستشرف املستقبل •

عن استرياد قوانني وتشريعات الدول األخرى اليت خيتلف واقعها عن الواقع اجلزائري، وتفادي  
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بعينها، إضافة إىل العمل على جعل هذه واجتماعية كثرة التعديالت املرتبطة بأحداث سياسية 

 التشريعات أبسط ما يكون مبا يّسهل فهمها من طرف املكلفني ومن مث احرتامها.

، مبا يسهل عمل أعوان اإلدارة املتعلقة جبباية خمتلف الضرائبدارية جراءات اإلتبسيط اإل •

 الضريبية من جهة، وجينب املكلفني خمتلف العراقيل اإلدارية من جهة أخرى.

       هوية عن معلوماتحتوز على  اليت العمومية اهليئات و الضرائب إدارة بني اتصال خلق قنوات •

 واملؤسسات املالية. البنوك خاصة، بالضريبة املكلفني نشاط حجم و

تشمل كل قوانني الضرائب، يستفيد موسوعة تشريعية صدار جمالت متخصصة و إالعمل على  •

منها كل املهتمني بالشأن الضرييب، سواء تعلق األمر بأعوان اإلدارة الضريبية أو الباحثني أو 

 رجال األعمال. 

التكوين  إدراج اجملتمع، وذلك من خالل لدى وترسيخه الضرييب الوعي العمل على نشر •

منها  السمعيةعالمية، اال الوسائل بكافة واالستعانة الرتبوية، الربامج ضمن الضريبية والثقافة

 .الضرييب لإلرشاد مكاتب إقامةإضافة إىل  ،والبصرية

 ثالثا: آفاق الدراسة
بالرجوع إىل  يف حتقيق التنمية املستدامةلقد تناولت هذه املذكرة موضوع فعالية السياسة الضريبية      

)، وذلك على املستوى الكلي دون التطرق بشكل  2012 – 2001حالة اجلزائر خالل الفرتة ( 

وكذا تنافسية النظام الضرييب مفصل إىل دور السياسة الضريبية يف تطوير خمتلف القطاعات االقتصادية، 

إضافة إىل عدم تناول دور اجلزائري كمتغري جللب االستثمار األجنيب على املستويني االقليمي والدويل، 

 وكل هذه اجلوانب ميكن أن تشكل منطلقا ملوضوعات جديدة.اجلباية احمللية يف حتقيق التنمية احمللية، 

 فأجر أن نكون ممن اجتهد فأصاب أجرين، وإّال  القدير عليالويف �اية هذا البحث نسأل املوىل      

 العاملني. احلمد هللا رب ، وآخر دعوانا أنواحد
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Direction du Recueil des Informations 

 
OPERATIONS DU TRESOR 

 
 

 
 
 
 

Recettes budgétaires (en Mds de DA) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 124,9 1 389,7 1 576,7 1 525,5 1 606,4 1 714,0 1 841,9 1 949,1 2 902,4 3 275,3 3 074,6 3 489,8 3 804,0 
Ressources ordinaires 404,9 549,1 660,3 689,5 744,2 815,0 925,9 976,1 1 187,0 1 348,3 1 572,9 1 960,4 2 284,9 

Recettes fiscales 349,5 398,2 482,9 524,9 580,4 640,5 720,9 766,8 965,3 1 146,6 1 297,9 1 527,1 1 908,6 
Recettes ordinaires 15,4 43,7 74,6 57,3 42,1 35,1 44,4 75,4 113,8 67,6 64,4 78,9 77,9 
Recettes exceptionnelles 40,0 107,2 102,7 107,3 121,7 139,4 160,6 133,9 107,9 134,1 210,5 354,4 298,5 

Fiscalité pétrolière 720,0 840,6 916,4 836,1 862,2 899,0 916,0 973,0 1 715,4 1 927,0 1 501,7 1 529,4 1 519,0 

Dépenses budgétaires (en Mds de DA) 1 178,1 1 321,0 1 550,6 1 690,2 1 891,8 2 052,0 2 453,0 3 108,6 4 191,1 4 246,3 4 466,9 5 853,6 7 058,2 
Fonctionnement 856,2 963,6 1 097,7 1 122,8 1 251,1 1 245,1 1 437,9 1 673,9 2 217,8 2 300,0 2 659,1 3 879,2 4 782,6 
Équipement 321,9 357,4 452,9 567,4 640,7 806,9 1 015,1 1 434,6 1 973,3 1 946,3 1 807,9 1 974,4 2 275,5 

Solde budgétaire -53,2 68,7 26,0 -164,7 -285,4 -338,0 -611,1 -1 159,5 -1 288,7 -971,0 -1 392,4 -2 363,8 -3 254,2 
Solde des Comptes d'Affectation -0,7 -20,0 -11,2 186,9 109,9 -129,0 -4,1 18,9 31,2 -4,3 34,7 24,1 74,6 
Intervention du Trésor -0,5 6,5 -30,9 -32,6 -11,8 -5,2 -32,1 -141,3 -123,8 -138,5 -138,9 -129,2 -66,7 
Solde global du Trésor -54,4 55,2 -16,1 -10,4 -187,3 -472,2 -647,3 -1 282,0 -1 381,2 -1 113,7 -1 496,6 -2 468,9 -3 246,2 
Financement 54,4 -55,2 16,1 10,3 187,3 472,2 647,3 1 282,0 1 381,2 1 113,7 1 496,6 2 468,8 3 246,2 
Financement bancaire -175,3 -137,0 58,1 31,2 -287,5 118,7 -76,2 -275,4 -346,4 93,5 30,1 -19,8 51,5 
Financement non bancaire 105,7 85,3 32,8 -86,0 57,7 221,3 172,6 213,7 508,1 655,3 674,3 728,0 913,8 
Emprunts extérieurs nets -97,1 -110,6 -74,9 -90,9 -53,2 -115,7 -158,7 -110,7 -4,2 0,7 0,1 -0,8 -2,4 
Prélèvements du fonds de régulation 221,1 107,0 0,0 156,0 470,3 247,8 709,6 1 454,4 1 223,6 364,3 791,9 1 761,5 2 283,3 
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FONDS DE REGULATION DES RECETTES 
 

FONDS DE REGULATION DES RECETTES 
 
 

Situation du Fonds de Régulation des Recettes en Millions de DA 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

Reliquat année précédente 
 

0 
 
232 137 

 
171 534 

 
27 978 

 
320 892 

 
721 688 

 
1 842 686 

 
2 931 045 

 
3 215 531 

 
4 280 072 

 
4 316 465  4 842 837 

 
5 381 703 

Fiscalité pétrolière LF 720 000 840 600 916 400 836 060 862 200 899 000 916 000 973 000 1 715 400 1 927 000 1 501 700  1 529 400 1 519 040 
Fscalité pétrolière recouvrée 1 173 237 964 464 942 904  1 284 974 1 485 699 2 267 836 2 714 000 2 711 848 4 003 559 2 327 675 2 820 010  3 829 720 4 054 349 
Plus value sur fiscalité pétrolière 453 237 123 864 26 504 448 914 623 499 1 368 836 1 798 000 1 738 848 2 288 159 400 675 1 318 310  2 300 320 2 535 309 
avance banque d'Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
disponibilités avant prélèvements 453 237 356 001 198 038 476 892 944 391 2 090 524 3 640 686 4 669 893 5 503 690 4 680 747 5 634 775    7 143 157 7 917 012 
Principal dette publique prélèvé 221 100 184 467 170 060 156 000 222 703 247 838 618 111 314 455 465 437 0 0 0 0 
Rembourssement avances Banque             d'Algérie 0 0 0 0 0 0 0 607 956 0 0 0 0 0 

Principal dette publique à prélever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Financement du déficit du Trésor** 0 0 0 0 0 0 91 530 531 952 758 180 364 282 791 938  1 761 455 2 283 260 
Total des prélèvements 221 100 184 467 170 060 156 000 222 703 247 838 709 641 1 454 363 1 223 617 364 282 791 938    1 761 455 2 283 260 
Reliquat après prélèvements 232 137 171 534 27 978 320 892 721 688 1 842 686 2 931 045 3 215 530 4 280 073 4 316 465 4 842 837    5 381 703 5 633 752 
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Source: Ministère des finances, direction générale de la prévision 
et des politique, Fonds de Régulation des  Recettes, disponible sur le site:  www.dgpp-mf.gov.dz 
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TABLEAU 9 : RECETTES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
 
 

                                                                            2 001         2 002      2 003       2 004       2 005 
 
                                                                                                                  (En milliards de dinars) 
 

Total : Recettes budgétaires et dons 1 505,5 1 603,3 1 974,4 2 229,7 3 081,7 
Recettes des hydrocarbures 1 001,4 1 007,9 1 350,0 1 570,7 2 352,7 
dont : Fonds de Régulation des Recettes de l'an 123,9 26,5 448,9 623,5 1 368,8 

Recettes hors hydrocarbures 488,5 595,2 624,3 652,5 723,4 
Recettes fiscales 398,2 483,0 524,9 580,4 642,2 

Impôts sur le revenus et les bénéfices 98,5 112,2 127,9 148,0 166,8 
Impôts sur les salaires 45,5 52,7 63,3 77,4 84,9 
Autres 53,0 59,5 64,6 70,6 81,9 

Impôts sur les biens et services 179,2 223,5 233,9 274,0 312,1 
TVA et prélèvements sur importations 60,8 79,2 92,9 118,8 135,7 
TVA et prélèvements sur activité intérieure 80,1 101,1 102,5 115,1 128,5 

TVA-TC-TSA sur  transactions intérieure 55,0 70,9 73,4 86,6 98,3 
Tabacs (TIC) 25,2 30,2 29,1 28,5 30,2 

TVA sur produits pétroliers 10,5 9,9 5,6 5,7 5,8 
Prélèvement sur produits pétroliers 27,3 32,5 30,3 31,4 37,8 
Autres impôts   1,8 2,2 3,3 
Autres contributions indirects 0,5 0,8 0,8 0,8 1,0 

Droits de douane 103,7 128,4 143,8 138,8 143,8 
Enregistrement et timbres 16,8 18,9 19,3 19,6 19,5 

Recettes non-fiscales 90,3 112,2 99,4 72,1 81,2 
Droits d'entrée 43,7 74,6 57,3 42,1 32,5 
Dividendes de la Banque d'Algérie 46,6 37,6 42,1 30,0 48,7 

Dons 15,6 0,2 0,1 6,5 5,6 

                                                                                                 (En pourcentage du total) 
Total : Recettes budgétaires et dons 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Recettes des hydrocarbures 66,5 62,9 68,4 70,4 76,3 
Recettes hors hydrocarbures 32,4 37,1 31,6 29,3 23,5 

Recettes fiscales 26,5 30,1 26,6 26,0 20,8 
Impôts sur les revenus et les bénéfices 6,5 7,0 6,5 6,6 5,4 
Impôts sur les biens et services 11,9 13,9 11,8 12,3 10,1 
Droits de douane 6,9 8,0 7,3 6,2 4,7 
Enregistrement et timbres 1,1 1,2 1,0 0,9 0,6 

Recettes non-fiscales 6,0 7,0 5,0 3,2 2,6 
Dons 1,0 0,0 0,0 0,3 0,2 

 
Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, 2005, p.182 
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TABLEAU 9 : RECETTES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 
 
                                                                                              2002          2003          2004 2005 2006 
 
                                                                                                                  (En milliards de dinars) 

 
 

 
 

Total : Recettes budgétaires et dons 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Recettes des hydrocarbures 62,9 68,4 70,4 76,3 78,1 
Recettes hors hydrocarbures 37,1 31,6 29,3 23,5 21,9 

Recettes fiscales 30,1 26,6 26,0 20,8 18,8 
Impôts sur les revenus et les bénéfices 7,0 6,5 6,6 5,5 6,4 
Impôts sur les biens et services 13,9 11,8 12,3 10,0 8,8 
Droits de douane 8,0 7,3 6,2 4,7 3,0 
Enregistrement et timbres 1,2 1,0 0,9 0,6 0,6 

Recettes non-fiscales 7,0 5,0 3,2 2,7 3,0 
Dons 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 

 

 
Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, 2006, p. 166 

 
 
 
 

 

Total : Recettes budgétaires et dons 1 603,3 1 974,4 2 229,7 3 082,5 3 582,3 
Recettes des hydrocarbures 1 007,9 1 350,0 1 570,7 2 352,7 2 799,0 
dont : Fonds de Régulation des Recettes de l'an 26,5 448,9 623,5 1 368,8 1 798,0 

Recettes hors hydrocarbures 595,2 624,3 652,5 724,1 783,0 
Recettes fiscales 483,0 524,9 580,4 640,3 674,8 

Impôts sur le revenus et les bénéfices 112,2 127,9 148,0 168,1 228,9 
Impôts sur les salaires 52,7 63,3 77,4 85,6 89,1 
Autres 59,5 64,6 70,6 82,5 139,8 

Impôts sur les biens et services 223,5 233,9 274,0 308,7 315,8 
TVA et prélèvements sur importations 79,2 92,9 118,8 135,7 131,3 
TVA et prélèvements sur activité intérieure 101,1 102,5 115,1 129,1 134,5 

TVA-TC-TSA sur  transactions intérieure 70,9 73,4 86,6 98,9 106,0 
Tabacs (TIC) 30,2 29,1 28,5 30,2 28,5 

TVA sur produits pétroliers 9,9 5,6 5,7 5,9 4,4 
Prélèvement sur produits pétroliers 32,5 30,3 31,4 37,9 37,2 
Autres impôts  1,8 2,2 3,3 3,6 
Autres recettes non reparties    -4,2 3,8 
Autres contributions indirects 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 

Droits de douane 128,4 143,8 138,8 143,9 107,7 
Enregistrement et timbres 18,9 19,3 19,6 19,6 22,4 

Recettes non-fiscales 112,2 99,4 72,1 83,8 108,2 
Droits d'entrée 74,6 57,3 42,1 35,1 32,9 
Dividendes de la Banque d'Algérie 37,6 42,1 30,0 48,7 75,3 

Dons 0,2 0,1 6,5 5,7 0,3 
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TABLEAU 9 : RECETTES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, 2009, p. 209 
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TABLEAU 9 : RECETTES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, 2012, p.180 
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 دوالر أمريكي )مليار لوحدة ( ا -)  2012 – 2001ميزان المدفوعات خالل الفترة ( ):  04رقم ( الملحق 
 

TABLEAU 16 : BALANCE DES PAIEMENTS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie , 2005, p.189 
 

 2 001 2 002 2 003 2004 2005 
(En milliards de dollars E.U. ; sauf indication contraire) 

Solde extérieur courant 7,06 4,37 8,84 11,12 21,72 
Balance commerciale 9,61 6,70 11,14 14,27 26,81 
Exportations, ( f.o.b.) 19,09 18,71 24,47 32,22 46,38 

Hydrocarbures 18,53 18,11 23,99 31,55 45,59 
Autres 0,56 0,61 0,47 0,67 0,79 

Importations, (f.o.b.) -9,48 -12,01 -13,32 -17,95 -19,57 
Services, hors revenus des facteurs, net -1,53 -1,18 -1,35 -2,01 -2,16 

Crédits 0,91 1,30 1,57 1,85 2,46 
Débits -2,44 -2,48 -2,92 -3,86 -4,62 

Revenus des facteurs, net -1,69 -2,23 -2,70 -3,60 -4,92 
Crédits 0,85 0,68 0,76 0,99 1,44 
Débits -2,54 -2,91 -3,46 -4,59 -6,36 

Paiements des intérêts -1,52 -1,31 -1,18 -1,29 -1,01 
Autres -1,02 -1,60 -2,28 -3,30 -5,35 
dont: part des associés de compagn. n -1,02 -1,60 -2,20 -3,12 -4,74 

Transferts, net 0,67 1,07 1,75 2,46 1,99 

Solde du compte de capital -0,87 -0,71 -1,37 -1,87 -4,78 

Investissements directs (net) 1,18 0,97 0,62 0,62 1,02 
Capitaux officiels (net) -1,99 -1,32 -1,38 -2,23 -2,97 

Tirages 0,91 1,60 1,65 2,12 1,41 
Amortissements -2,90 -2,92 -3,03 -4,35 -4,38 

Crédits à court terme et Erreurs et 
omissions (net) 

 
-0,06 

 
-0,36 

 
-0,61 

 
-0,26 

 
-2,83 

Solde global 6,19 3,66 7,47 9,25 16,94 
Financement -6,19 -3,66 -7,47 -9,25 -16,94 

Augmentation des réserves brutes (-) -6,05 -3,40 -7,03 -8,88 -16,31 
Rachats au FMI 
Augmentation d'autres engagements de la 
Banque d'Algérie (+) 

-0,14 
 

0,00 

-0,30 
 

0,00 

-0,44 
 

0,00 

-0,37 
 

0,00 

-0,63 
 

0,00 
Financement exceptionnel 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 

Rééchelonnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aide multilatérale à la balance des paiem. 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 
Achats au FMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Pour mémoire : 

     

Réserves brutes (or non compris) 
En mois d'importations des biens et services non 
facteurs 

17,96 
 

18,08 

23,11 
 

19,14 

32,92 
 

24,32 

43,11 
 

23,72 

56,18 
 

27,87 
Valeur unitaire des Exportations du pétrole brut (dollars 
E.U./baril) 

 
24,85 

 
25,24 

 
29,03 

 
38,66 

 
54,64 
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TABLEAU 16/1 : BALANCE DES PAIEMENTS 

 

 
 

Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie , 2009, p.217 
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TABLEAU 16/1 : BALANCE DES PAIEMENTS 

EVALUEE EN U.S. DOLLARS 
 

 
Source: Banque d’Algérie,  Evolution Economique Et Monétaire En Algérie , 2012, p.187 
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 ) دجمليار الوحدة (  –)  2012 – 2002ميزان المدفوعات خالل الفترة ( ):  05الملحق رقم ( 

TABLEAU 16/1 : BALANCE DES PAIEMENTS 
évaluée en dinars 

 

Rééchelonnement 
Aide multilatérale à la balance des paiem. Achats au FMI 

Pour mémoire : 
 

 
Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, 2006, p.174 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 

(En milliards de dinars ; sauf indication contraire) 
Solde extérieur  courant 347,96 683,06 801,41 1 553,78 2 101,61 

Balance commerciale 533,90 860,23 1 029,36 1 942,31 2 473,53 
Exportations, ( f.o.b.) 1 491,10 1 892,10 2 322,97 3 398,46 3 975,85 

Hydrocarbures 1 443,05 1 856,52 2 273,69 3 344,45 3 893,60 
Autres 48,05 35,58 49,28 54,01 82,25 

Importations, (f.o.b.) -957,20 -1 031,87 -1 293,61 -1 456,15 -1 502,32 

Services, hors revenus des facteurs, net -93,89 -103,86 -144,44 -166,80 -159,68 
Crédits 103,37 121,10 133,55 183,95 187,58 
Débits -197,26 -224,96 -277,99 -350,75 -347,26 

Revenus des facteurs, net -177,69 -207,58 -259,86 -373,09 -328,89 
Crédits 54,21 59,15 71,58 104,57 175,38 
Débits -231,90 -266,73 -331,44 -477,66 -504,27 

Paiements des intérêts -104,07 -90,54 -93,43 -75,49 -55,03 
Autres -127,83 -176,19 -238,01 -402,17 -449,24 
dont: part des associés de compagn. n -127,08 -169,90 -224,69 -348,01 -384,17 

Transferts, net 85,64 134,27 176,35 151,36 116,65 

Solde du compte de capital -53,16 -100,08 -134,50 -311,46 -813,28 
Compte de capital    -0,21 -0,32 

Investissements directs (net) 76,85 47,18 44,83 77,76 127,80 

Capitaux officiels (net) -105,22 -109,02 -160,39 -225,24 -865,33 
Tirages 127,76 124,62 152,37 103,57 71,15 
Amortissements -232,98 -233,64 -312,76 -328,81 -936,48 

Erreurs et omissions (net) -24,79 -38,24 -18,94 -163,77 -75,43 

Solde  global 294,80 582,98 666,91 1 242,32 1 288,33 

Financement -294,84 -582,98 -666,91 -1 242,32 -1 288,33 

Augmentation des réserves brutes (-) -270,93 -548,93 -640,25 -1 196,10 -1 288,33 
Rachats au FMI 
Augmentation d'autres engagements 
de la Banque d'Algérie (+) 
Financement exceptionnel 

-23,91 -34,05 -26,66 -46,22 0,00 

Réserves brutes (or non compris) 1 842,22 
En mois d'importations des biens et 
services non facteurs 19,15 

2 392,00 
 

22,84 

3 130,57 
 

23,90 

4 122,37 
 

27,38 

5 534,76 
 

35,91 
Valeur unitaire des Exportations du  pétrole brut  
(dollars E.U./baril) 25,24 

 
29,03 

 
38,66 

 
54,64 

 
65,85 
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TABLEAU 16/2 : BALANCE DES PAIEMENTS EVALUEE 

EN DINARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire  En Algérie, 2010, p.175 
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TABLEAU 16/2 : BALANCE DES PAIEMENTS EVALUEE 

EN DINARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Banque d’Algérie,  Evolution Economique Et Monétaire En Algérie, 2012, p.188 
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PIB 4 123,5   4 227,1   4 522,8   5 252,3   6 149,1   7 562,0   8 501,6   9 352,9 11 043,7 9 968,0 11 991,6 14 519,8 15 843,0 
PIB HH 2 507,2   2 783,2   3 045,7   3 383,4   3 829,3   4 209,1   4 619,4   5 263,6    6 046,1 6 858,9   7 811,2 9 277,7 10 634,6 
PIB HA 3 777,3   3 815,0   4 105,5   4 737,0   5 568,6   6 980,4   7 860,4   8 644,8 10 316,3 9 036,7 10 976,3 13 336,6 14 421,3 
PIB HH HA 2 161,0   2 371,1   2 628,5   2 868,1   3 248,8   3 627,5   3 978,1   4 555,5    5 318,7 5 927,6   6 795,9 8 094,5 9 212,9 

 

10 000  

8 000   
 

 

MINISTERE DES FINANCES /DGPP 
Direction du Recueil des Informations 

 الوحدة ( مليار دج ) – ) 2012 – 2000تطور الناتج المحلي الخام خالل الفترة ( ):  06الملحق رقم (  
  
 
 
 
 

PRODUCTION  ET VALEURS AJOUTEES PAR SECTEUR 

 
LE PRODUIT INTERIEUR BRUT EN VALEUR COURANTE (En Mds DA) 

 
 
 

2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007       2008 2009 2010 2011 2012 

 
Mds DA 

 
18 000 

 
16 000 

 
 
 
 

LE PRODUIT INTERIEUR BRUT EN VALEUR COURANTE (En Mds $ US) 

14 000 

 
12 000 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB 54,8 54,7 56,8 67,9 85,3 103,1 117,0 134,8 171,0 137,2 161,2 199,3 204,3 
PIB HH 33,3 36,0 38,2 43,7 53,1 57,4 63,6 75,9 93,6 94,4 105,0 127,3 137,1 
PIB HA 50,2 49,4 51,5 61,2 77,3 95,1 108,2 124,6 159,7 124,4 147,5 183,1 186,0 
PIB HH HA 28,7 30,7 33,0 37,1 45,1 49,4 54,8 65,7 82,4 81,6 91,3 111,1 118,8 

 
6 000 

 
LE PRODUIT INTERIEUR BRUT EN VOLUME (%) 

 
 
 

4 000 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
 
 

2 000 
PIB 3,8 3,0 5,6 7,2 4,3 5,9 1,7 3,4 2,4 1,6 3,6 2,6 3,3  PIB HH 3,8 6,2 6,5 6,6 5,0 6,0 5,4 7,0 6,7 9,6 6,3 6,1 7,1  PIB HA 4,9 2,1 6,3 6,0 4,2 6,3 1,2 3,4 2,9 0,3 3,5 2,0 3,0 0 
PIB HH HA 5,3 5,1 7,8 4,5 5,0 6,7 5,0 7,7 8,3 8,0 6,5 5,3 7,1  

 
 

PIB HH PIB 
 

 
 

LA VALEUR AJOUTEE PAR SECTEUR EN % 
 
 
 

2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007       2008 2009 2010 2011 2012 

 
11,5 

 
 
 

10,0 
 

Agriculture, syviculture et pêche -4,6 12,8 -1,2 19,5 5,4 2,3 8,1 2,5 -3,8 21,1 4,9 11,6 7,2  
Hydrocarbures 4,0 -1,9 3,9 8,5 3,0 5,7 -3,0 -0,9 -3,2 -8,0 -2,2 -3,3 -3,4 8,5 

Industrie 1,9 5,1 4,7 2,4 2,8 3,4 3,5 3,0 6,2 8,5 3,4 3,9 5,1  BTPH 6,4 5,2 10,3 5,6 9,4 9,8 13,0 8,9 8,7 8,5 8,9 5,2 8,2  Services marchands 7,6 4,8 6,8 5,2 6,4 9,7 6,4 10,1 8,6 7,7 7,3 7,1 6,4 7,0 

 
 

5,5 

 
 

4,0 
 
 

% 
2,5 

 
 

22,7 
 
 

17,5 

 
 

1,0 

 
 

12,3 
 
 

7,1 

 
 
 
 

PIB PIB HH 

 

 
1,9 ² 

 
 

-3,3 
 
 

-8,5 

 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
 
 

Agriculture, syviculture et pêche Industrie BTPH Services marchands Hydrocarbure 
 
 
 

Source: Ministère des finances, direction générale de la prévision 
et des politique, Production et Valeurs Ajoutées par Secteur, disponible sur le site: www.dgpp-mf.gov.dz
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 ) %الوحدة (  - ) 2012 – 2000تطور مؤشر أسعار المستهلكين خالل الفترة ( ):  07الملحق رقم ( 
                                                                                                  MINISTERE DES FINANCES/DGPP                                                                                                     Direction du Recueil des Informations 

 
VARIATION MOYENNE DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 

 
 

VARIATION EN MOYENNE ANNUELLE (%) Base 2001=100 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Alimentation,boissons non alcoolisées -0,77 5,53 0,27 3,60 4,47 -1,07 4,22 6,36 7,50 8,23 4,24 4,22 12,22 3,18 
Habillement -chaussures 1,36 3,61 1,04 1,04 0,31 0,86 0,30 -0,26 -0,24 0,44 2,73 3,66 5,77 7,75 
Logement-charges 1,71 2,41 0,00 3,76 3,29 8,37 4,06 2,08 1,10 2,67 1,85 1,38 4,52 1,59 
Meubles & articles d'ameublement 0,86 2,04 0,36 2,27 2,21 0,24 0,09 0,41 1,06 1,82 3,53 3,51 3,89 2,68 
Santé hygiéne corporelle 3,65 6,79 2,56 1,51 1,62 0,86 0,95 1,81 1,84 3,37 2,83 4,40 4,31 4,14 
Transport et communication 2,27 3,35 2,86 12,58 7,44 5,28 -0,07 2,20 3,98 3,58 2,48 2,99 4,51 5,61 
Education-culture-loisirs -4,37 0,63 1,00 1,25 0,88 1,02 -0,50 2,12 5,23 6,03 -0,14 0,55 2,88 -2,87 
Divers (NDA) 2,60 3,13 5,75 0,50 2,66 -0,29 1,34 2,26 5,20 7,88 10,98 14,94 13,42 0,75 
Taux d'inflation 0,34 4,23 1,42 4,26 3,97 1,38 2,31 3,68 4,86 5,74 3,91 4,52 8,89 3,25 

 

 
 
 
 

15 

14 

12 

11 

9 

8 

6 

5 

3 

2 

0 

-2 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

Alimentation,boissons non alcoolisées Taux d'inflation 
 

VARIATION EN MOYENNE ANNUELLE (%) Base 2001=100 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Taux d'inflation hors Alimentation 
 

1,35 
 

3,05 
 

2,47 
 

4,76 
 

3,60 
 

3,21 
 

0,95 
 

1,71 
 

2,81 
 

3,74 
 

3,64 
 

4,78 
 

6,09 
 

3,34 
Taux d'inflation 0,34 4,23 1,42 4,26 3,97 1,38 2,31 3,68 4,86 5,74 3,91 4,52 8,89 3,25 

 
                                                            10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Taux d'inflation hors Alimentation Taux d'inflation 

 

Source: Ministère des finances, direction générale de la prévision 
et des politique, disponible sur le site:  www.dgpp-mf.gov.dz 
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 الوحدة (مليار دج ) - ) 2012 – 2001تكوين الناتج المحلي الخام خالل الفترة ( ):  08الملحق رقم ( 

TABLEAU 2 : REPARTITION SECTORIELLE DU PIB AUX PRIX 
COURANTS 

 
                                                                                      2 001         2 002         2 003           2 004           2 005 

 
                                                                                                                 (En milliards de dinars)  

 
 
 
 

Hydrocarbures 33,89 32,55 35,58 38,02 45,14 

Autres secteurs 59,00 59,13 56,76 54,72 48,22 
dont : Agriculture 9,67 9,19 9,69 9,45 7,67 

Industries manufacturières 7,34 7,18 6,55 6,02 5,23 
Services des administrations publiques 11,08 11,00 10,51 9,90 8,59 

(Variation annuelle en pourcentage) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Source : Office National des Statistiques 
 

Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie , 2005, p.175 
 
 
 

Hydrocarbures 1 443,9 1 477,1 1 873,2 2 329,3 3 394,0 

Autres secteurs 2 514,0 2 683,1 2 987,9 3 352,3 3 626,0 
Agriculture 412,1 417,2 510,0 578,9 577,0 
Industries manufacturières 312,7 325,9 344,9 368,9 393,0 
Bâtiments et travaux publics 358,9 409,9 446,6 503,9 559,0 
Services hors administrations publiques 958,1 1 031,0 1 133,2 1 293,8 1 451,0 
Services des administrations publiques 472,2 499,1 553,2 606,6 646,0 

Droits et taxes à l'importation 302,9 377,5 403,1 445,1 499,0 

Produit Intérieur Brut 4 260,8 4 537,7 5 264,2 6 126,7 7 519,0 

      
 
 

  

 

 

 

 

     
 

 

Hydrocarbures -10,7 2,3 26,8 24,3 45,7 

Autres secteurs 12,3 6,7 11,4 12,2 8,2 
dont : Agriculture 19,0 1,2 22,2 13,5 -0,3 

Industries manufacturières 7,6 4,2 5,8 7,0 6,5 
Services des administrations publiques 11,2 5,7 10,8 9,7 6,5 

Produit Intérieur Brut 3,3 6,5 16,0 16,4 22,7 
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TABLEAU 2 : RÉPARTITION SECTORIELLE DU PIB AUX PRIX 
COURANTS 
 
 
                                                                                          2004            2005          2006     2007             2008 
 
                                                                                                                 (En milliards de dinars)  

 
 
 

Hydrocarbures 37,7 44,3 45,6 43,9 45,5 

Autres secteurs 55,0 49,1 48,7 50,4 58,0 
dont : Agriculture 9,4 7,7 7,5 7,6 7,8 

Industries manufacturières 6,3 5,6 5,2 5,0 5,2 
Services des administrations publiques 9,8 8,4 8,0 8,4 11,1 

 

                                                                                                  (Variation annuelle en pourcentage) 
 
Hydrocarbures 24,1 44,5 15,8 5,3 22,3 

Autres secteurs 13,6 9,8 11,6 13,0 15,2 
dont : Agriculture 12,7 0,2 10,3 9,8 2,6 

Industries manufacturières 9,9 7,6 5,8 4,3 4,2 
Services des administrations publiques 9,2 4,8 7,3 15,4 32,2 

Produit Intérieur Brut 17,1 23,0 12,7 9,2 18,1 
 

Source : Office National des Statistiques ; Commissariat Général de la Planification et de la Prospective 
 
 
 
 

 
Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie , 2008, p.189 

 
 
 
 
 
 

Hydrocarbures 2 319,8 3 352,9 3 882,2 4 089,3 5 000,1 

Autres secteurs 3 384,4 3 716,7 4 146,3 4 686,1 5 397,2 
Agriculture 580,5 581,6 641,3 704,2 722,8 
Industries manufacturières 390,5 420,1 444,4 463,7 483,0 
Bâtiments et travaux publics 508,0 564,4 674,3 825,1 967,8 
Services hors administrations publiques 1 302,2 1 518,7 1 708,4 1 910,7 2 189,3 
Services des administrations publiques 603,2 631,9 677,9 782,4 1 034,3 

Droits et taxes à l'importation 446,2 494,0 492,1 530,8 596,5 

Produit Intérieur Brut 6 150,4 7 563,6 8 520,6 9 306,2 10 993,8 
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PRIX COURANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie , 2012, p. 173 
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 الوحدة ( مليون دج ) – ) 2012 – 2000تخصيص الدخل الوطني المتاح خالل الفترة ( ):  09الملحق رقم (  

 
Revenu National Disponible (SCN) et son affectation 

En millions de DA 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rémunération des Salariés 884 617,0 970 615,3 1 048 921,9 1 137 905,1 1 278 516,3 1 363 926,7 1 498 425,6 1 722 063,3 2 134 304,7 2 355 596,4 2 907 466,7 3 845 907,7 4 249 897,8 
Impôts Indirects Nets de Subventions 756 981,1 762 899,0 847 769,3 930 224,6 1 079 180,9 1 293 996,0 1 338 239,6 1 451 666,0 1 797 949,6 1 545 525,4 1 748 448,1 2 092 094,6 2 383 351,5 
Excédent Net d'Exploitation 2 214 810,6 2 209 642,4 2 324 625,3 2 841 071,4 3 389 399,7 4 437 917,9 5 168 800,7 5 597 159,9 6 463 126,9 5 339 201,7 6 591 743,6 7 766 047,7 8 351 192,2 
Solde de la Rémunération des Salariés avec le RDM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 285,5 3 823,1 4 347,4 9 589,4 10 608,8 10 547,3 
Solde Revenu de la Ppté et de l'Entreprise -175 240,3 -123 190,1 -174 668,8 -189 977,6 -253 259,9 -336 127,4 -321 273,2 -123 511,0 -83 602,8 -88 193,0 -15 686,7 -137 687,6 -179 477,4 
Revenu National (S.C.N) 3 681 168,5 3 819 966,5 4 046 647,6 4 719 223,6 5 493 837,0 6 759 713,2 7 684 192,8 8 651 663,7 10 315 601,5 9 156 477,9 11 241 561,0 13 576 971,1 14 815 511,5 
Solde des Autres Transferts Courants 74 426,3 105 463,7 138 019,4 187 578,3 236 320,0 227 627,7 164 712,7 199 663,5 226 522,9 240 493,3 241 934,0 246 155,1 289 381,2 
Revenu National Disponible (S.C.N) 3 755 594,7 3 925 430,3 4 184 666,9 4 906 801,9 5 730 157,1 6 987 340,9 7 848 905,4 8 851 327,2 10 542 124,5 9 396 971,3 11 483 495,0 13 823 126,2 15 104 892,6 
Consommation Finale des Ménages 1 714 188,0 1 847 731,2 1 989 324,1 2 126 300,2 2 371 024,5 2 553 030,1 2 695 579,6 2 963 819,6 3 333 285,8 3 743 918,6 4 115 566,7 4 548 233,7 5 211 505,9 
Consommation Finale des A.P 560 135,9 624 559,1 700 447,4 777 521,8 846 896,2 865 879,1 954 867,8 1 089 003,0 1 458 510,4 1 609 366,2 2 065 757,5 3 015 170,3 3 184 008,5 
Solde: Epargne Nette 1 481 270,8 1 453 140,0 1 494 895,4 2 002 980,0 2 512 236,3 3 568 431,6 4 198 458,0 4 798 504,6 5 750 328,3 4 043 686,5 5 302 170,8 6 259 722,2 6 709 378,2 
Revenu National Disponible (S.C.N) 3 755 594,7 3 925 430,3 4 184 666,9 4 906 801,9 5 730 157,1 6 987 340,9 7 848 905,4 8 851 327,2 10 542 124,5 9 396 971,3 11 483 495,0 13 823 126,2 15 104 892,6 

 

Le PIB et le PNB per Capita 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Le PIB (en millions de DA) 4 123 513,9 4 227 113,1 4 522 773,3 5 252 321,1 6 149 116,7 7 561 984,3 8 501 635,8 9 352 886,4 11 043 703,5 9 968 025,3 11 991 563,9 14 519 807,5 15 843 022,8 
Solde de la Rémunération des Salariés avec le RDM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 285,5 3 823,1 4 347,4 9 589,4 10 608,8 10 547,3 
Solde du Revenu de la propriété et de l'entreprise -175 240,3 -123 190,1 -174 668,8 -189 977,6 -253259,9 -336 127,4 -321 273,2 -123 511,0 -83 602,8 -88 193,0 -15 686,7 -137 687,6 -179 477,4 
Le Produit National Brut-PNB (en millions DA) 3 948 273,6 4 103 923,0 4 348 104,5 5 062 343,5 5 895 856,8 7 225 856,9 8 180 362,7 9 233 660,9 10 963 923,9 9 884 179,7 11 985 466,6 14 392 728,7 15 674 092,7 
Population au milieu de l’année (en milliers) 30 416 30 879 31 357 31 848 32 364 32 906 33 481 34 096 34 591 35 268 35 978 36 717 37 495 
PIB par tête d’habitant (PIB per Capita) en DA 135 570,6 136 892,8 144 234,9 164 918,4 189 998,7 229 805,6 253 924,2 274 310,4 319 265,2 282 636,5 333 302,7 395 451,9 422 536,9 
PNB par tête d’habitant (PIB per Capita) en DA 129 809,1 132 903,4 138 664,6 158 953,3 182 173,3 219 590,9 244 328,5 270 813,6 316 958,9 280 259,2 333 133,2 391 990,9 418 031,5 
Taux de change DA/ US $ 75,2569 77,2600 79,6829 77,3947 72,0603 73,3596 72,6466 69,3757 64,5828 72,6349 74,3908 72,8567 77,5359 
PIB per Capita en US $ 1 801,4 1 771,7 1 810,1 2 130,9 2 636,7 3 132,6 3 495,3 3 954,0 4 943,5 3 891,2 4 480,4 5 427,8 5 449,6 
PNB per Capita en US $ 1 724,9 1 720,1 1 740,2 2 053,8 2 528,1 2 993,3 3 363,2 3 903,6 4 907,8 3 858,5 4 478,2 5 380,3 5 391,5 

 
Source : ONS, Les Comptes Economiques de 2000 à 2012, Bulletin d’information n° 640, p.22 
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  ) 2011 – 2001تطور الدخل المتاح للعائالت خالل الفترة ( ):  10الملحق رقم ( 
 دج )مليار الوحدة ( 

 
 

TABLEAU 6 : REVENU DES MENAGES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie , 2005, p.179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 001 2 002 2003 2 004 2 005 
 

(En milliards de dinars) 

Traitements et salaires  1/ 956,9 1 030,2 1 129,3 1 229,0  

Agriculture 42,3 43,2 47,6 51,0  

Administration 464,3 500,3 551,7 595,0  

Autres secteurs 450,3 486,7 530,0 583,0  

 
Revenues des travailleurs indépendants 

 
938,2 

 
1 006,3 

 
1179,3 

 
1 329,0 

 

 
Paiements de transfert 

 
501,4 

 
546,4 

 
622,0 

 
772,0 

 

 
Revenu brut 

 
2 396,5 

 
2 582,9 

 
2 930,6 

 
3 330,0 

 

Revenu disponible 2 141,5 2 301,9 2 608,0 2 968,0  

 
 
Source :   Office National des Statistiques 

* Données provisosires 

1/ Y compris les cotisations sociales du personnel 
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Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie , 2009, p.206 
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Source: Banque d’Algérie, Evolution Economique Et Monétaire En Algérie , 2012, p.177 
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2013. 
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 .2000قانون المالية لسنة ، يتضمن 1999مؤرخ يف ديسمرب سنة  11-99قانون رقم  .14
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 .2010قانون المالية لسنة ، يتضمن 2009ديسمرب سنة  30مؤرخ يف  09-09قانون رقم  .26
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، مع التركيز على حالة التنمية المستدامة إشكالية فعالية السياسة الضريبية في تحقيقبالدراسة تناولت هذه المذكرة      

ة في تحقيق ينجاعة السياسة الضريبمدى )، وهذا من خالل الوقوف على  2012 – 2001الجزائر خالل الفترة ( 

اهمتها في تحقيق ، أو مسفي تمويل الخزينة العامة للدولة فعاليتها، سواء من حيث التنمية المستدامةمختلف أبعاد 

، والتوزيع تشجيع االستثمار وتعبئة االدخار وترشيد االستهالك وترقية الصادرات البعدين االقتصادي واالجتماعي عن طريق

 فعالياتها، إضافة إلى ةللمواطن والمساهمة في حل بعض المشاكل االجتماعي وتحسين األوضاع المعيشيةالعادل للدخول 

. وأخيرا تحديد مختلف المعوقات التي تحول دون في الحد من التلوث وتحقيق إيرادات لتمويل األنشطة الصديقة للبيئة

 تحقيق السياسة الضريبية ألهدافها.

الضريبية، الرسم على الجباية البيئية، العدالة الضغط الضريبي، صالح الضريبي، السياسة الضريبية، اإل الكلمات المفتاحية:

 القيمة المضافة، الضريبة على الدخل اإلجمالي، الضريبة على أرباح الشركات.
 

 

 

This thesis has studied the problem of the effectiveness of taxation policy in achieving 

sustainable development, with focussing on the case of Algeria during the period (2001 - 

2012), by trying to highlight the efficacy of taxation policy in achieving the various 

dimensions of sustainable development, either in terms of its effectiveness in the financing of 

the public treasury, or its contribution to the achievement of economic and social 

dimensions, through encouraging investment, mobilization of savings, rationalization of 

consumption and promotion of exports, the equitable distribution of revenues and improving 

of the living conditions of citizens and  its contribution to solving some of the social 

problems, as well as its effectiveness in reducing pollution and achieving incomes to finance 

the environemental activities.  

And finally, we have tryied to identify the various obstacles that can prevent the 

achievement of the objectives of taxation policy. 

Key words: taxation policy, taxation reform, taxation pressure, environmental taxation, the 

fair taxation, tax on the value added, tax on gross income, the tax on corporate profits. 
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