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 ".2017- 1991"ب ثر ادلحاًة ؿىل اٍمنو الاكذعادي يف ادلزائر خالل اًفرتت 

The impact of taxes on economic growth in Algeria during the period 1991 - 2017.
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: املَخط

ىل اًوكوف ؿىل     ي ميىن هيدف ُذا اًـمي ا   الاؾامتددور وجحم مسامهة ادلحاًة اًـادًة يف اًخب زري ؿىل مـدالث اٍمنو الاكذعادي يف ادلزائر ُو

م دواًَة الاكذعاد اًوظين ؾيد ب ي احامتل ًرتاحؽ ب سـر اًيفط ثضلك مَحوظ خاظة وب هنا تَلت مس خوايث كِاس َة مل ٌضِدُا  ؿَهيا يف حتًر

 ٍلـة من 2017-1991ًمت الاس خـاهة يف ادلاهة اًخعحَلي واًلِايس ٌدلراسة ؿىل ؾَية من املـعَاث خالل اًفرتت  حِر اترخي اًيفط من كدي

حعائَاث و وزارت املاًَة مذـَلة جلك من اٍمنو الاكذعادي خارح كعاع احملروكاث و اذلعَةل ادلحائَة اًـادًة ابخذالف  ادلًوان اًوظين ًال 

وحود ب ثر موحة ومـيوي ملخلرياث اذلعَةل ادلحائَة ؿىل اٍمنو الاكذعادي خالل فرتت ادلراسة الس امي فامي ًخـَق  هخاجئ اًححر ؿىل ثدل،ب ظيافِا

 .ابًرضائة املحارشت ، اًرسوم ازلرهَة، اًرسوم ؿىل رمق ال ؾٌلل يف حني ًحلى ثب زري رمس اًدسجَي واًعاتؽ ضـَفا خدا و ٍاكد ًيـدم

. ادلحاًة اًـادًة– اٍمنو الاكذعادي :     اًلكٌلث املفذاحِة

 

Abstract: 
This work aims to determine the role and size of the contribution of ordinary taxes in influencing 
the economic growth rates in Algeria and whether it can be relied upon in shifting the national 
economy upwards in case of any significant drop in oil prices, especially since it is reaching 
record levels not seen in the history of oil before. 
In the practical and econometric aspects of the study, a sample of data was collected during the 
period 1991-2017 compiled by the National Bureau of Statistics related to non-hydrocarbons 
sector economic growth and different types of regular tax revenues.  
The results indicate the presence of a positive and statistically significant effect of fiscal variables 
on economic growth during the study period, mainly with respect to direct taxes, customs duties, 
business taxes, while the effect of registration fee and stamp taxes stay weak. 
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  :ملدمة

اًـالكة تني ادلحاًة  ونذا ًخربز (Washington Consensus)ثب يت ُذٍ ادلراسة ًخَلي اًضوء ؿىل مدى ثعحَق تيود واص يعن 

صاكًَةمن ُذا امليعَق ثحَورث . اًـادًة واٍمنو الاكذعادي ؿداد حبثيا يف هَفِة ا  ٍراداث ا   هؼام حدايئ فـال تلرض خَق معدر مس خلر وسخِا ًال 

مدى  ًؼِر  تياء منوذح اكذعادي كِايساؾامتدا ؿىلكِق ب كي جعز ممىن حتاًـامة من هجة و من هجة ب خرى ٌَحفاظ ؿىل الاهضحاط يف املزياهَة و

 .مسامهة ادلحاًة اًـادًة يف اًخب زري ؿىل مـدالث اٍمنو الاكذعادي

ىل حتلِق ال قراض املاًَة، والاكذعادًة، والاحامتؾَة، واًس َايس حدى ب دواث اًس َاسة املاًَة، اًيت هتدف ا   جتمؽ .تمتثي ادلحاًة اًـادًة ا 

ىل ٌَوظولادلحاًة خمخَف اًرسوم واًرضائة املحارشت وكري املحارشت اًيت ثلذعـِا ادلوةل ؿىل اًـمي، رب س املال ب و الاس هتالك  ؿداةل  ب نرث جممتؽ ا 

َة  ، وؿَََواًرثوت ادلخي يف ثوزًؽ  .ولك ادلخي ثوزًؽ منط يف واًـداةل الاحامتؾَة اًـداةل من املًزد جياداًيت ثـمتدُا ادلوةل ال  متثي ادلحاًة الًآ

ؾفاء فرتت حنمبمـني  اكذعادي وضاط ًدضجَؽ جس خخدم كد نٌل َة ملواردل ا   اًخمنَة حيلق حِوي وضاط ابؾخحاٍر اًًضاط ًِذا اًالزمة ال ًو

 .الاكذعادًة

هخاح يف اًخوسؽ معََة ُو فالاكذعادي اٍمنوب ما  .واملخوسط اًلعري ال خَني خالل اال 
1

امللِاس  (PIB)ادلاخًل ارلام  اًياجت ًـخرب  

حٌلال. 2ٌَمنو ال فضي ىل فرتت من اذللِلي اال حٌليل احملًل اًياجت زايدت يف حمتثي ًةمك ؾن ػاُرت ؾحارت ُو الاكذعادي اٍمنو تب ن ميىن اًلول ا   ا 

 .مٌَ اًفرد هعُة زايدت و س ية حىون ما ؿادت ب خرى
   

 :ادلراساث اًساتلة

و  ارود ودومار  (Solo)خاءث ٍلي ادلراساث اًيت اظَـيا ؿَهيا ثعحَلا ًامنذح اٍمنو ًسًو  ومن تني ُذٍ ادلراساث  (Harrod-Domard) ُو

 : هذهر

 دراسة Gareth D Myles ث ؾيوانحت ال وىل  Economic Growth and The role of taxation( 2007 )

دوةل من دول مٌؼمة اًخـاون و اًخمنَة  14 ظحلت ادلراس خان ؿىل Taxation and Economic Growth(2000) واًثاهَة حتت ؾيوان 

و ٌَمنو و كد خَعت ادلراس خان  (Cobb-Douglas) و كد تيُت اًامنذح اًلِاس َة اؾامتدا ؿىل داةل هوة دوكالس OECD الاكذعادًة   ومنوذح سًو

ؽ ؽ وكراراث ب حصاة املضاًر ىل ب ن رضًحة ادلخي اًضخيص ثؤثر ؿىل خِار ادلخول يف ثيؼمي املضاًر ىل خفغ اٍمنو ؾن . ا  وثؤدي اًزايدت يف رضًحة ادلخي اًضخيص ا 

ق ثثخِط روخ املحادرت  .ظًر

  دراسةJonatan Skinner  حتت ؾيوان  Economic Growth and The role of taxation ( 2008 )

لة اًخاكمي املضرتك و ادلًيامِىِة ىل ب ن مجَؽ اًخلَرياث اًرضًخِة ًن ٍىون ًِا هفس اًخب زري ؿىل اٍمنوظحلت ادلراسة ؿىل روماهَا ابس خـٌلل ظًر .  وجضري اًيخاجئ ا 

ىهنا كد ختَق ب ًضا ملاًضاث تني اال هعاف واًىفاءت ي، ًو آاثر ؿىل جحم الاكذعاد ؿىل املدى اًعًو  .فاال ظالحاث اًيت حتسن اذلوافز وثلَي من اال ؿاانث س خىون ًِا ب

 

 :ب سَوة ادلراسة

 

ة ابس خخدام جرانمج  حعائَة س يًو  واؾامتد ظًرلة املرتـاث Eviewsًفِم ب ثر ادلحاًة اًـادًة ؿىل اٍمنو الاكذعادي اسدٌدان ؿىل حزمة ا 

حعايئ دلراسة اًـالكة تني املخلري اًخاتؽ ممثال يف اًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث تدال من مـدل اٍمنو ًخجية  اًعلرى يف حاًيت تياء منوذح ا 

ؿدم جتاوس املـعَاث واذلعَةل اال حٌلًَة ٌَجحاًة اًـادًة ب ما اٍمنوذح اًثاين ًـىس اًـالكة تني مذلري اًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث و 

 .خمخَف ب ظياف ادلحاًة اًـادًة

اكن  اًيت مل حتلق اًـائد املرحو مهنا، ذلا ما كدي اال ظالحاث مثلال ابًـدًد من ب ظياف اًرضائة رتفخ   اكن اًيؼام اًرضًيب ادلزائري خالل 

ظالخ ًزاما ثخين معََة ة ًَِ ال دراك ادلوةل ًرضورت ا  . الاهدماح الاكذعادي خذًر

 

                                                           
1

Eric Bousserelle, Dynamique économique -Croissance, crises, cycles- Gualino éditeur , paris, 2004, P 30. 
2
 Shapiro Edward, macroeconomic analysis, Thomson learnining, 1995, P 429.. 
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ا من ادلول  ادلزائر رشؾت  اًس َاسة ثحـَة من واًخخفِف الاكذعاد جس َري منط ثلَري ب خي من اال ظالحاث من ٍلوؿة ثعحَق يفنلرُي

ٍراداث املاًَة وان منوال حـَت اًيت وضفت ؾن ُضاص خَ و اًيفعَة ًال  َة اًيفط ب سـار تخلَحاث مُر  اًرضًيب اال ظالخ كاهون ثخين مت، ذلا ادلًو

ظالخ رضًيب " ثعحَلا ًحيود واص يعن 1991 س ية  . وختفِغ مـدل اًرضًحة ثوس َؽ اًوؿاءةا 

 

 مََار دح س ية 82,7 من احبَر اهخلَت حعََخَمن حِر اذلعَةل و َُلك املضلك ًِا  اًـادًة ثعورا مَحوػاؾرفت ادلحاًة 

ىل 1991  من ٍلوع %22,1 وكد مثَت  حوايل %23,66  كدٍر، ب ي مبـدل زايدت 2000 س ية مََار دح 349.50، ا 

ٍراداث املزياهَة ٍراداث .اذلعَةل الاحٌلًَة ال   يف حني ثفحط َُلكِا ًحني ب ن اًرضائة ؿىل رمس ال ؾٌلل كد ب خذث ب ؿىل اًًسة من ٍلوع اال 

ذ اهخلَت من 1991اًلكَة س ية  ىل %36,58 ا  ، ًخحَف ذروهتا حبعَةل ثلدر تػ 2000 من ُذا اجملموع س ية %46,76 ا 

 مََار دح س ية 22,5نٌل كد ؾرفت ُذٍ اًفرتت ثعورا مَحوػا يف حعَةل اًرضائة املحارشت حِر تَلت . مََار دح163.45

ثفؽ ًري،  يف حعََخَ زايدت1998دلفؽ ادلزايف فلد صِد فرتت ما كدي  ب ما ما ثـَق اب2000 مََار دح س ية 82,02 ًخًذلي 1991

ىل 1991 مََار دح س ية 6,72من  حلِلِة، ومردُا اًخضخم اذلي صِدثَ ُذٍ اًفرتت مل حىن  ب ن ُذٍ اًزايدت كري مََار دح 19,12 ا 

 .SNMGواذلي حرثة ؾيَ اًزايدت يف ال حر ال دىن املضمون صِراي 

 

 
 مـعَاث وزارت املاًَة: املعدر

 

هناء ُذٍ اًفرتت من 2013 و 2001 تني سًيت - حسة املـعَاث اًرمسَة-متىٌت ادلزائر يف " حتسني مؤرشاث  اكذعادُا اًلكي وا 

ٍراداث اًـمومِة متزيث ُذٍ .   مََار دوالر و وس حة مدًوهَة خارحِة ضئَةل خدا194 رصف تَف ابحذَاط" موكف خاريج مرحي ؿىل ظـَد اال 

ٍراداث ادلحائَة خاظة اًحرتوًَة مهنا ، ففي اًفرتت املمخدت من   من %28 فاكت مـدالث منو اًرضًحة 2013-2001اًفرتت ابرثفاع اال 

ىل 2001 مََار دًيار س ية 444  حِر تَلت 2013واظَت ادلحاًة اًـادًة ثعورُا حىت س ية . 2011 مََار دًيار 1548 ا 

ٍراداث اًـمومِة  ٍراداث اًـمومِة%34,1مسامههتا يف اال  حٌليل اال   . من ا 

 

ؽ ادلحاًة و رفؽ حعَةل اًرضائة اًـادًة ابمللارهة مؽ 2017 و 2014نٌل ؾرفت اًفرتت املمخدت تني   ثلرياث خاظة يف ثوخَ ادلوةل حنو ثيًو

ٍراداث %36 ما ميثي كراتة 2014 مََار دًيار س ية 2126,36ادلحاًة اًحرتوًَة حِر تَلت اذلعَةل ادلحاًة اًـادًة  حٌليل ا   من ا 

 ب ي تًس حة ارثفاع 2017 مََار دح س ية 3305املزياهَة، يف حني ؾرفت اذلعَةل ادلحاًة اًـادًة ارثفاؿا حمسوسا حِر تَلت حوايل 

ىل  . 2014 ابمللارهة مؽ س ية %64ثفوق  مـا مزي ُذٍ ًفرتت ُو جرسًؽ اًخحدًر اال داري من خالل ثدًرة املوارد اًخرشًة والاهخلال ا 

ىل  ىل رفؽ سلف رمق ال ؾٌلل ٌَخرصحي يف اًيؼام اذللِلي ا   مََون دح  فامي 30املـامالث اال ًىرتوهَة تني ادلوةل وال فراد واملؤسساث ابال ضافة ا 

 ُو ارثفاع مـدالث اًرمس 2017 مََون دح يف اًيؼام ادلزايف و ما مزي س ية 30ًرصخ ال ؾوان الاكذعادًون ذوي رمق ال ؾٌلل ب كي من 
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ىل %17 و %7ؿىل اًلمية املضافة من   مؽ ارثفاع رسوم اًدسجَي واًعاتؽ وثلري يف مـدل اًرمس ؿىل اًًضاط املِين %19 و %9 ا 

(TAP) و اذلي ًعيف مضن اًرضائة املحارشت . 

. 

 
 مـعَاث وزارت املاًَة: املعدر

ؿداد مزياهَة ادلوةل تلرض  ٍراداث ادلحائَة و ثوس َؽ هعاكِا ب زياء ا  ىل زايدت حعَةل اال  ظالخ اًيؼام ادلحايئ ا   جسـى ادلوةل من خالل ا 

 . ختفِغ اًـجز احمللق اذلي ٌسخدَ اهنَار ب سـار اًحرتول

ال مر اذلي اس خَزم اؾامتد س َاسة اًخحرر الاكذعادي الاكذعادًة، رلروح من ُذٍ املخاؾة يف هَفِة اخالل ؾلد اًدسـَياث تدب  اًخفىري 

ظالخ اب  الاكذعادًة، واًخلََط من ثدخي ادلوةل يف اذلَات    . ظيدوق اًيلد ادلويل من خالل جرامج اًخـدًي اًَِلكيرشافوثخين مناذح ا 

ال ب ن ادلزائري، ابًرمغ من ب ن الاكذعاد  مازال مل حيلق ما اكن مٌخؼرا مٌَ، حراء ُذا اًخحرر واؾامتد س َاساث الاهفذاخ الاكذعادي، ا 

 .مالمح الاهفراح تدب ث ثؼِر مؽ هناًة اًدسـَياث

( % 2,2)- صِدث مـدالث اٍمنو اخنفاضا هحريا تَلت (1994-1991)هؼرا ٌَؼروف ال مٌَة اًيت مست اًحالد خالل اًفرتت  

، تُامن اخنفغ مـدل اٍمنو اخنفاضا (%3,8) اهخـاصا كدٍر 1995، يف حني ؾرف مـدل اٍمنو س ية (%0,4-) ومبخوسط 1993س ية 

ىل اخنفاض امليخجاث اًفالحِة، تـدُا وخالل 1997س ية  (% 1,1)هحريا ىل ثدُور اًؼروف املياخِة اًيت ب دث ا   و ُذا راحؽ ا 

 و 1999يف حني تَلت مـدالث اٍمنو خالل . ثسخة ارثفاع ب سـار اًحرتول (%6,2) ؿاودث مـدالث اٍمنو ابالرثفاع ًخحَف 1998

ىل ُذٍ اًيخاجئ، حِر ميىن . ؿىل اًخوايل (% 3,8)و  (% 3,2) وس حة 2000 ًخضح ب ن اًـوامي ارلارحِة ًـحت دورا حاسٌل ٌَوظول ا 

: يف اًيلاط اًخاًَة (ب ي اًـوامي)ثَخَعِا 

  ؿادت ادلدوةل، وما متخغ ؾهنا من حتسني يف مـدالث خدمة ادلٍن، وخساء معادر اال كراض ال حٌحَة، تـد اؾامتد ادلزائر ًربانمج ا 

ؿادت خدوةل، و17 مََار دوالر، 22اًخعحَح اًَِلكي، حِر اس خفادث ادلزائر من ب نرث من   مََار 5.5 مََار دوالر مهنا يف صلك ا 

َة دوالر من املؤسساث املاًَة واًيلدًة ادلًو
3

. 

  ،مسحت تخحسن املردود اًفاليح وابًخايل زايدت مسامهة ُذا اًلعاع يف اًيتاًؼروف املياخِة املالمئة خاظة مؽ تداًة فرتت اًربانمج 

ىل  1995 س ية %15اًياجت احملًل اال حٌليل من  ، ؿىل ؾىس اًلاع اًعياؾي اذلي ؿاىن اًىثري خالل فرتت 1996 س ية % 21ا 

. اًربانمج
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  آاثر اًخـدًي اًَِلكي يف اس خـادت اًخوازن الاكذعادي وسخِا تخعحَق (2013-2001)فامي ًخـَق ابملرحةل ما تني ، ػِرث ب

هـاش الاكذعادي  هخاحِة، اًربانمج اًخمكًَل دلمع اٍمنو الاكذعادي 2004-2001جرانمج اال   املوخَ دلمع املؤسساث و اًًضاظاث اال 

هـاش الاكذعادي ؿىل مـدل اٍمنو . 2014-2010 واخملعط امخلايس 2005-2009 آاثر س َاسة اال  ادلدول الآيت ًوحض ب

 .الاكذعادي

  7,2ك دىن مس خوى و % 1ٍن ما ةًرتاوخ ، حِر (2013-2001)خالل اًفرتت  ثذتذاب واحضا يالاكذعادصِد مـدل اٍمنو 

ىل  لوتدرخة ب ق روكاثاملحضافة ًلعاع ملس خلر ٌَلمية اامل ٍر اٍمنو غىلذا اًخذتذة ا  هًـود سخة .  مس خوىىلك ع%   .حة و اًعياؿةالكعاؾي اًفا 

  ىل اخنفاض رضًحة اًيفط تًس حة ن اًرتاحؽ اذلاد يف ب سـار  اًحرتول ب دى ا  ٪ يف ؿام 32.9 و2014 ٪ يف ؿام 7.9ا 

ٍراداث املزياهَة و جعز املزياهَة حِر تَف مـدل اٍمنو 2015  ، ب ما وكد تَف وس حة اٍمنو الاكذعادي %3.76 مما جسخة يف ثدُور كمية ا 

ىل 2016٪ س ية 3.3  .2017٪ س ية 1.6 تُامن حراحـت اًًس حة ا 

 2017 -1991ثعور مـدل اٍمنو يف ادلزائر ٌَفرتت ما تني  : 3اًضلك 
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حعاءاث: املعدر  مـعَاث ادلًوان اًوظين ًال 

زحاث ثب زري ادلحاًة ؿىل  تـد ؾرض مسريت اذلعَةل ادلحائَة واٍمنو الاكذعادي تـد جترتة اال ظالخ الاكذعادي جلك هخاجئَ واهـاكساثَ تلي ا 

 .اٍمنو و ذكل من خالل ثلدمي دراسة كِاس َة مالمئة

ة  ن تياء منوذح اكذعادي معلر وثس َط ًـعي ثفسريا ٌَـالكة املخحادةل تني مذلرياثَ ًُس تب مر اًِني حبَر ًخعَة اًخوفِق تني اًيؼًر ا 

الاكذعادًة، اًرايضَة و اال حعائَة مؽ ثوفر اًحَاانث املعَوتة مؽ ال خذ تـني الاؾخحار الاضعراابث وال خعاء اًـضوائَة اًيت ثًذج ؾهنا احنرافاث 

ة الاكذعادًة من املضالك اًيت ثواخَ دراسة ثب زري ادلحاًة اًـادًة ؿىل اٍمنو . ؾن اًخرصفاث اذللِلِة ٌَؼواُر الاكذعادًة امللرتحة من ظرف اًيؼًر

الاكذعادي ُو اخذَار اٍمنوذح اًراييض املياسة اذلي ًوافق ظحَـة اًواكؽ الاكذعادي ادلزائري، و من ُيا، س يلوم ابخذحار حصة اًامنذح 

حعائَا ٍهيا اكذعاداي، كِاس َا و ا   .املخوظي ا 

 

ًمت ثلدٍر اًامنذح املدروسة ابالؾامتد ؿىل ظًرلة املرتـاث اًعلرى يف حاًيت تياء منوذح احندار خعي ثس َط مذىون من مذلري اتتؽ و مذلري 

يف دراسدٌا ُذٍ سوف هخعرق ملـرفة مسامهة ادلحاًة . مس خلي وحِدٍن ب و منوذح احندار مذـدد مذىون من مذلري اتتؽ و ؿدت مذلرياث مس خلةل

حٌليل اًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث ابؾخحاٍر ملِاس مفرس ٌَمنو الاكذعادي تـد اس خـراض تَاانث لك من حعَةل ادلحاًة  .اًـادًة يف ا 

حٌليل اًياجت احملًل خارح احملروكاث خالل اًفرتت املمخدت من   هخعرق ملـرفة ب ثر خمخَف ال ظياف املىوهة ٌَجحاًة 2017 - 1991اًـادًة وا 

 .اًـادًة ؿىل اٍمنو الاكذعادي يف ادلزائر

صارت املـٌَلث  ة الاكذعادًة من خالل دراسة ا  ًخحدًد املخلرياث املفرست ًخب زري اًرضائة اًـادًة ؿىل اٍمنو الاكذعادي وس خـني مبحادئ اًيؼًر

ة اال حعائَة ابس خـٌلل ظًرلة املرتـاث اًعلرى اًـادًة ًخلدٍر املـٌَلث وخمخَف الاخذحاراث اال حعائَة  . امللدرت ومدى ثعاتلِا مؽ اًواكؽ، واًيؼًر
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جياد ؿالكة تني اٍمنو و ادلحاًة اًـادًة ابؾامتد دراسة ثعحَلِة مديَة ؿىل ؿالكة داًَة تني  ن حماوةل ا   ذاث املخلري اًخاتؽ واملخلرياث املس خلةلا 

مبا ب ن اٍمنو الاكذعادي ُو اًزايدت اًمكَة  .اًعاتؽ ارلعي، هبذا اًضلك ىىون ب مام اخذَاراث حمددت كاتةل ًخفسري و دراسة اًس حخِة تني املخلرياث

هَ من املمىن الاؾامتد ؿَََ ( PIB) ملؤرش اًياجت ادلاخًل ارلام ب خذث مـعَاث ، حِر يف معََة تياء منوذح ًربز ب ثر اًرضًحةمكخلري اتتؽ فا 

. (مذضمية ارثفاع ب و ثضخم ال سـار)اًياجت ادلاخًل ارلام ابًلمية الامسَة تدال من اذللِلِة ل ن مـعَاث اذلعَةل ادلحائَة ممثةل ابًلمية الامسَة 

ىل حد هحري  يا الاؾامتد ؿىل اًلمية اذللِلِة ًلك من املخلري اًخاتؽ و ٍلي املخلرياث املس خلةل كري ب ن هخاجئ اًخلدٍر مل حىن موفلة ا   من سواءحاًو

يا اًخلدٍر ابس خخدام مـدل اٍمنو مكخلري اتتؽاال حعائَةاًياحِة  .  ب و من اًياحِة الاكذعادًة و هفس اًيدِجة تـدما حاًو

حعائَا ملدوةل مكخلري اتتؽ حعَيا ؿىل مناذح (PIB)تـد اًلِام تخلدٍر اٍمنوذح والاؾامتد ؿىل   وكِاس َا كري ب ن مـامل اًامنذح املخحعي ؿَهيا ا 

ة الاكذعادًة، يا وحوة الاؾامتد ؿىل  مل ثخوافق مؽ اًيؼًر ذلعول ؿىل ال ماكهَة ا ثفاداي PIBHHاًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاثذلا ارثبً 

جرازهخاجئ ثخـارض مؽ املفاُمي الاكذعادًة حول اًـالكاث الاكذعادًة تني املخلري اًخاتؽ واملخلرياث املس خلةل ونذكل هبدف   ب مهَة ادلحاًة اًـادًة يف ا 

.  اكذعاد تـَد ؾن كعاع احملروكاث 

 

حعَةل ادلحاًة اًـادًةهبذا اًضلك ىىون كد حددان املخلري اًخاتؽ تُامن املخلرياث املس خلةل فذمتثي يف  TX حِر ختخَف ُذٍ ال خريت ؾن

ٍراداثمساٌُلث ماًَة ُدفِا حتلِق امليفـة اًـامةجىوهنا  فٌجدُا حمتزي -من حِر ارلعائط-اًحرتوًَة ادلحاًة  ما خربا ب و ، فِيي ا   ثلذعـِا ادلوةل ا 

 وس خـرض من خالل اًضلك ب دانٍ .ادلحاًة اًحرتوًَة ؾحارت ؾن موارد ماًَة مذاحة ثـمتد ادلوةل ؿَهيا يف ثلعَة هفلاهتا املربجمةيف حني حىون . مبلاتي

 .ثعور حعَةل ادلحاًة اًـادًة ترتافق مؽ اًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث خالل اًفرتت كِد ادلراسة

 
 و حعَةل ادلحاًة اًـادًة ثعور اًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث: 04صلك ال
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 مـعَاث وزارت املاًَة: املعدر

ٌل مرهحة اجتاٍ ٍن مٌخؼمناًضالكحِر خاء  هفس اًسَوك ان اًزمٌَتاناًسَسَت ثب خذ  ثخىون حعَةل اًرضائة اًـادًة منحبَر . ؿام جسرُي

 DD ،حعَةل اذللوق ازلرهَة TXD ،حعَةل اًرمس املحارشت ENGT ،حعَةل رمس اًدسجَي و اًعاتؽ TCA حعَةل اًرمس ؿىل 

رمق ال ؾٌلل،  DIFTXم ؿادًة ب خرىو حعَةل رس .

 

  ازلرهَةاًرسومحعَةل  (ب    DD : ٍرحىز وضاط اًلعاع ازلريك ب ساسا ؿىل ثعحَق كاهون اًخـًرفة ازلرهَة، مؽ حتعَي اًرضائة

ٍراداث ادلحائَة حوايل ،ففي ادلزائر. واًرسوم ازلرهَة، اًيت ختضؽ ًِا اًحضائؽ ؾيد الاس خرياد ب و اًخعدٍر من املداخِي ادلحائَة % 25 متثي اال 

اًرضًحة ازلرهَة،   ميىن ذهر تـغ ُذٍ اًرضائة واًرسوم اًيت ثخىفي معاحل ازلارك تخحعََِا ؾيد ثعحَق اًخـًرفة ازلرهَة ويه.ملزياهَة ادلوةل

 .اًرمس اال ضايف املؤكت الاكذعاؿاث ادلزافِة ؿىل اًسَؽ املوهجة ال ؿادت اًحَؽ، اًرمس ادلاخًل ؿىل الاس هتالك، اًرمس ؿىل اًلمية املضافة،

 

 اًرمس املحارشت حعَةل (ة  TXD :اًرضًحة ؿىل ادلخي اال حٌليل ًضم IRG اًرضًحة ؿىل ب رابخ اًرشاكث،   IBS رضائة ،  

ا ب ظياف املداخِي اًيت جضلك يف " كاهون اًرضائة املحارشت واًرسوم املٌلزةل" من 02حددث املادت  .ب خرى مثي رضًحة اًرمس املِين وكرُي
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ة  ٍلوؾِا ادلخي اال حٌليل ارلاضؽ ٌَرضًحة ويه ة واذلرفِة؛ ب رابخ املِن كري اًخجاًر املداخِي اًفالحِة؛  ؛(املِن اذلرت)ال رابخ اًعياؾَة، اًخجاًر

جيار ال مالك املحًِة وكري املحًِة   .؛ مداخِي رؤوس ال موال امليلوةل؛ اًرواثة، ال حور، املـاصاث(اًـلاراث)املداخِي احملللة من ا 

 

حعَةل اًرمس ؿىل رمق ال ؾٌلل  (ح  TCA :اًرمس ،  اًرمس ؿىل اًلمية املضافة ادلاخًل،دمن اًرمس ؿىل اًلمية املضافة ًالس خريا :ثضم الك

 ادلـة، اًخحف، اًىرًبت، اًسجائرمٌخجاثادلاخي ؿىل الاس هتالك  TIC. 

 

 2017-1991ثعور ب ظياف ادلحاًة اًـادًة من : 05صلك رمق ال
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 مـعَاث وزارت املاًَة: املعدر

 فِيي ثخجَ ،زايدت مس مترت ؿدا ظيف اًرضائة اخملخَفة ال خرىؿرب  ثعورا س يواي مَحوػاحتعَي خمخَف ال ظياف ادلحائَة ًـىس 

ىل اال ظالخ ثعحَق س َاسة ب و الاهـدام تفـيحنو اًيلعان  جراز اًيت هتدف ا   ظيف اًوؿاء اًرضًيب ابًخحدًد دون مغوض، يف حني ًؼِر هوع ا 

 مزياهُهتا ؿىل حعَةل اًرضائة وضؽ هحري يف ثضلكنٌل ًربز اًضالكن ب ن ادلوةل ثـمتد . من الاس خلرار يف حتعَي رضًحة اًدسجَي و اًعاتؽ

. م ازلرهَة، اًرضائة ؿىل رمق ال ؾٌللواملحارشت، اًرس

ن اًِدف من الاؾامتد ؿىل ال صاكل اًحَاهَة ب سفهل ُو اجراز اًـالكة ارلعَة اًيت حرتط تني املخلرياث املس خلةل و يه ب ظياف ادلحاًة   ا 

آن  اًـادًة و املخلري اًخاتؽ و ُو اًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث و ُذا ما ٌساؿد يف ثلدٍر منوذح ملدول ذو دالةل احعائَة و اكذعادًة يف ب
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ظار اًضلك ادلايل  نٌل ًخخني فامي .واحد ن وضوخ اًـالكة ادلاًَة يف ُذٍ ال صاكل ٌسِم يف حرنزي اًححر ؾن مضلك الارثحاط اذلايت خارح ا   ا 

 .تـد

 متثَي حساتة اًيلاط تني املخلرياث املس خلةل و املخلري اًخاتؽ:07ال صاكل اًحَاهَة رمق 
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حعاءاث و وزارت املاًَة: املعدر  مـعَاث ادلًوان اًوظين ًال 

حعائَة حبَر ثب خذان ال صاك  لكعد اًححر يف ثفسري احملدداث ادلحائَة املذهورت ٌَمنو الاكذعادي خارح احملروكاث، مت ظَاكة مناذح ا 

 :ارلعَة اًخاًَة

: ثلدٍر ادلاةل ارلعَة ال وىل  TXfPIBHH  

: تـد اًلِام تخلدٍر الاحندار اًخس َط حتعَيا ؿىل اًيخاجئ اًخاًَة

   

27521.0978.1216979.0R

  0.1398   189.1142                 

       8793.4879.767

2 



nDWF

TXPIBHH t

 

و هفس ما تٌَُ صلك الاهدضار ارلاص هبٌل  وحد مذلريد اًثاتتحبخاءث اًـالكة تني املخلرٍين واحضة ارلعَة  ني، ُو ن . مـيًو وحود ا 

ة الاكذعادًة  حٌليل اًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث ُو هدِجة مذوافلة مؽ اًيؼًر ذا ًـىس فىرت ؿالكة ظردًة تني حعَةل ادلحاًة اًـادًة وا  ُو

ة  ب دات فـاةل يف جمال اًس َاسة املاًَةب هناجمال جس َري و حركِة الاكذعاد، نٌل  يف  ٌَجحاًة اًـادًة دور ال ٌس هتان تَب ن و ما ثـىسَ مـيًو ، ُو

مضلك الارثحاط اذلايت مؽ تلاء  0.9) 7 ( اًـاًَة و امللدرت ة ²Rرمغ ذكل، ًحلى اٍمنوذح همٌل من حِر ملِاس حودت اًخوفِق . مـٌَلهتا

ًل خعاء حسة
4

DW( 0.521) هَ ال ميىن الاؾامتد ؿىل ُذا ل   اذلي جية اًححر ؾن مسخداثَ ال ساس َة ابكرتاخ منوذح خدًد ٌَخلدٍر

ن كري املـلول حدوج ثلري معَق ورصحي ٌَياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث اؾامتدا مف ،اٍمنوذح اكذعاداي ًخفسري اٍمنو خارح جمال احملروكاث

ة واال حعائَةؿىل ادلحاًة اًـادًة فلط  ؿادت ثلِمي ًامنذح ب خرى من حِر اًعَاكة اًيؼًر   .مما ًلذيض ا 

ذا اكن مضلك  كدي ارلوض يف ثفًرـاث حممتةل ارلاظة ابًوكوف ؿىل ب مه منوذح ًفرس اًؼاُرت املدروسة، ب ردان املحادرت يف دراسة فامي ا 

ة املس خخدمة كد جس خوؾة وحود ثب زري دًيامِيك من ادلرخة . الارثحاط اذلايت مذـَق تلَاة ادلًيامىِة يف اٍمنوذح ن ظحَـة املـعَاث اًس يًو ا 

                                                           
4
  Durbin Watson (DW) autocorrelation test. 



The journal of Economics and Finance (JEF) جمةل الاكذعاد واملاًَة 2018  – 02:  ؿدد–  04:اجملدل 

 

273 
 

ضافة مذلري حعَةل ادلحاًة اًـادًة مؤخر تفرتت زمٌَة واحدت وحىت اًثاهَة . ال وىل ال ب ن ا  ا  21,,  tt TXTXTXfPIBHH مل ٌسامه 

صاكًَة الارثحاط اذلايت : وكد  حتعَيا ؿىل اًيخاجئ اًخاًَة.  املالمئةاال تعاء خاء هبدف حتدًد فرتت  اذلي نٌل ًحٌَُ اًخلدٍر اًخايليف حي ا 

 
 
 

 
 

صارت ال ظراف ادلًيامِىِة  تعاء واحدت وحود ؿالكة- مددئَا ميىن رفغ ُذا اٍمنوذح ثسخة ثضارة ا   ظردًة وؿالكة (t-1) ؾىس َة تفرتت ا 

ة الاكذعادًة - (t-2)تني حعَةل ادلحاًة اًـادًة تفرتيت اًس ية  ىل ذكل ثضارتَ مؽ مدادئ اًيؼًر ضافة ًخـمق مضلك الارثحاط اذلايت، ضف ا  ا 

ة املزياهَة مما س حق ذهٍر ٌس خوحة اًححر ؾن تدائي ب خرى . و ثـارضَ مؽ ثلٌَاث حتعَي اًرضًحة و حساابث ارلًزية اًـمومِة ومذعَحاث س يًو

 .  خارح اًخلدٍر ادلًيامِيك

 ب ظياف اًرضائة اًيت و من خالل اٍمنوذح املوايل ميىن حتدًد t) (خالل اًفرتت اذلاًَة من ُيا، ًخضح اًخب زري املحارش ٌَجحاًة اًـادًة

 .t) (خالل اًفرتت اذلاًَةثؤثر مدارشت ؿىل منو اًياجت  

 

:  هَةثلدٍر ادلاةل ارلعَة اًثا DIFTXENGTDDTCATXDfPIBHH ,,,, 

جراز و  ؾعاءال  اًلِام تخلدٍر الاحندار ارلعي ) ب ردان اؾامتد هفس ال سَوة PIBHH رؤًة حول مسامهة مرهحاث ادلحاًة اًـادًة يف جضىِي ا 

 :ًلِاس اثر لك مهنا ؿىل اًياجت هبدف ثفادي مضلك الارثحاط حتعَيا ؿىل اًيخاجئ اًخاًَة (املخـدد

 

وحود ؿالكة ظردًة 

 مرهحاثتني خمخَف 

حٌليل  ادلحاًة اًـادًة وا 

اًياجت ادلاخًل ارلام خارح 

ة الاكذعادًة،  احملروكاث تُامن ًؼِر اٍمنوذح وحود ؿالكة ؾىس َة تني اًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث و  ُو هدِجة مذوافلة مؽ اًيؼًر

تعاءًؼِر توضوخ ثب زري اًرضائة املحارشت خالل هفس اًفرتت ودون  (DIFTX)ال ظياف ال خرى ٌَجحاًة اًـادًة  حٌليل ا  ىل ب ن ا   ُذا راحؽ ا 

ىل مزياهَة ادلوةل  .%100 تًس حة حعَةل اًرضائة املحارشت ًوخَ ا 

ة  ة ؾيد درخة مـيًو  جضري  و اًرضائة ؿىل رمق ال ؾٌللثلرياث اًرضائة املحارشت ابًًس حة ٌَحد اًثاتت و م(5%)تني اًخلدٍر احنعار مـيًو

ة ؾيد ادلرخة  tc < tTab  ب نرب من اًلمية اجملدوةلt-studentاًيخاجئ ب ن اًلمية احملسوتة ًػ  ، يف (%10)نٌل ب ن اًرسوم ازلرهَة مـيًو

ة   مـامي اًخحدًدتكمي تَلتنٌل وكد . حني ثحلى لك من رسوم اًدسجَي و اًعاتؽ كري مـيًو
2

R (0.99) ة تني وحود ًـين مما  ؿالكة كًو

 ، املخلرياث املس خلةل واملخلري اًخاتؽ

 

:  اثًثةثلدٍر ادلاةل ارلعَة ال DDTCATXDfPIBHH ,, 

 
ؿادت اًيؼر يف ُذٍ اًعَاكة خاظة من حِر  ن ثعفح خدول مسامهة لك حداًة يف ادلحاًة اًـادًة دفؽ حنو ا   حداًة اًدسجَي و اًعاتؽ ثب زريا 

  .مـيوٍهتا يف تـغ اًامنذح امللدرتؿدم زحدت ب  اًرضائة ال خرى كري املعيفة 

 

 

 

           

2712.229.327399.0R

10.424        6.650         1.276      1.100      0.653     127.348                

 41.3 89.2 35.214.9 37.498.862

2 



nDWF

DIFTXENGTDDTCATXDPIBHH t

       

2711.236.600999.0R

  0.756         1.218       0.507       82.652                 

 486.9 290.2 368.4747.562

2 



nDWF

TCADDTXDPIBHH t

2530.0099.43498.0R

 (1.687)    (2.535)   (0.335)   (189.576)              

19.421.659.555.814

2

21



 

nDWF

TXTxTXPIBHH ttt
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ة مرهحاثوحود ؿالكة ظردًة تني خمخَف  حٌليل اًياجت ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث ُو هدِجة مذوافلة مؽ اًيؼًر  ادلحاًة اًـادًة وا 

تعاءرمس ؿىل رمق ال ؾٌلل خالل هفس اًفرتت ودون و حعَةل الم ازلرهَة وظَةل اًرس ،خالاكذعادًة، ًؼِر توضوخ ثب زري اًرضائة املحارشت  .ا 

 مؽ  اًرضائة املحارشت ثَهيام ؿىل رمق ال ؾٌللورسال تـضِا اًحـغ مؽ ثفوق ثب زري ؾن وس هبا ختخَفًالحغ ب ًضا ب ن مروهة لك من ُذٍ املخلرياث 

حعائَة واحضة ًالك املـَمخني  ة دالةل ا  حعائَة ؾيد درخة املروهة (5%)ؾيد درخة مـيًو  تُامن ثحلى مروهة اًرسوم ازلرهَة ب كي مؽ دالةل ا 

 .ٍمتزي ُذا اٍمنوذح ؾن ساتلَِ يف اًخخَط من مضلك الارثحاط اذلايت ومٌَ %(10)

 
حٌليل اًياجت ادلاخًل اًثالج مما س حق جند ب ن الاخذحاراث اًساتلة ٌَامنذح  املخـَلة تخحََي اًـالكة تني لك من اٍمنو الاكذعادي مـرب ؾهنا اب 

اذلي ميثي اًـالكة تني املخلرياث املس خلةل اًرسوم ازلرهَة ،اًرسوم اثًر وس خًذج ب ن اٍمنوذح ال. ارلام خارح احملروكاث و حعَةل ادلحاًة اًـادًة

حٌليل اًياجت  ملدول احعائَا واكذعاداي حبَر ؿىل رمق ال ؾٌلل و اًرسوم املحارشت  متثي املـامل امللدرت ًِذٍ املخلرياث وس حة مسامهة  لك رضًحة يف ا 

.  (املخلري اًخاتؽ)ادلاخًل ارلام خارح احملروكاث 

 :     اًيخاجئ

 :ثخَخط هخاجئ ادلراسة فامي ًًل

 حٌليل اًخحعَي ادلحايئ .  ثب ثر اٍمنو اب 

 م ازلرهَة، اًرمس ؿىل رمق ووحود ب ثر موحة ومـيوي ٌَمخلرياث اذلعَةل ادلحائَة ؿىل اٍمنو الس امي فامي ًخـَق ابًرضائة املحارشت، اًرس

 . ثسخة ضـف مداخهلحمدودال ؾٌلل يف حني ًحلى ثب زري رمس اًدسجَي و اًعاتؽ 

  اًرضائة املحارشت ًِا ثب زري ب نرب ؿىل اًياجت من زايدت يف رضًحة اًرسوم ازلرهَة و م ؿىل رمق ال ؾٌللواًرسحعَةل اًزايدت يف. 

  تعاءفرتاث حبعَةل ادلحاًة اًـادًة ًيفس اًس ية دون اٍمنو ًخب ثر ا س يواي كدي حتعََِا تعفة حلِلِة نٌل ُو مـمول تَ خالل  ا  ل هَ ًمت ثلدٍُر

ة .  ظَاكة كواهني املاًَة اًس يًو

 

: امتةاخل

ىلًفذلد الاكذعاد ادلزائري ة  اًرتامكَة و ا  ي يف مجَؽ اًلعاؿاث، حِر مل ٍىن ُياك زمين اٍمنو ؿىل مدى يف الاس متراًر حرنزي ب ي  ظًو

هخاحِة ال ثدٌاسة مؽ املوارد اًيت متَىِا، خعوظًا املورد  خالل فرتت ادلراسة ؿىل كعاع تـَيَ ًَىون كاظرت اٍمنو الاكذعادي ،نٌل ب ن اًلاؿدت اال 

ة مرافلة ٌَجحاًة اًـادًة كري ب هيا الحؼيا . اًخرشي دخال حرامك رب س املال و اًـمي مكخلرياث ثفسرًي يا ا  ذلا وؾيد اؾامتدان ؿىل تياء منوذح كِايس حاًو

جرازؿدم مـيوٍهتا ذلا انخفِيا  .  ثلةل ال خرىس ثب زري ادلحاًة اًـادًة مبخخَف ب ظيافِا تلغ اًيؼر ؾن املخلرياث املاب 

 مما ثفسري اٍمنو الاكذعادي يف ؾامتد ؿىل ادلحاًة اًـادًةؾن فرظة الامن هخاجئ ادلراسة ثحني ًيا ب ن ادلزائر ال حزال تـَدت لك اًحـد 

ىل مس خوايث دون اًس خني دوالرا ٌَربمِي يف اًفرتت اذلاًَة  . ميثي هتدًدا ؿىل اًسريورت الاكذعادًة اًوظيَة يف حاةل حراحؽ ب سـار اًيفط ا 

 
 :الاكرتاحاث

 :  ًخاًَة اًخوظَاث اظرخادلراسة ميىن ًَِا خَعت ا  ًخي اًيخائج اؾَى تياء 

 .دارت اًرضًخِة ثوس َؽ اس خخدام هؼام املـَوماث اًرضًيب و ثعوٍٍرإلاؾَى - 

 .ة و اًلش اًرضًحُنيًخِرػاُرت امن حد ًَدارت ادلحائَة إلنفاءت امن رضورت اًرفؽ - 

ئَة اقَر ؾضوو مسحّلة  ثسادراؾَى جية ب ن ٌسدٌد ًجحائَة اراث اًلر، ب ي تياء افق ميِجَة ؾَمَةومىَّفا جية ب ن ٍىون اًدرشًؽ اًرضًيب - 

 :   ت زالزة ؾوامي و يه ؾاامؽ مر

  اًرضًيب ؾوض اًرفؽ من املـدالث اًرضًخِة ؿىل فئة مـَية دون ال خرى ًخجية حرامك الاكذعاع ؿىل هفس كاؿدت اال خضاعثوس َؽ كاؿدت 

 .   وذكل كعد اذلفاظ ؿىل جتدد وحاكثر املادت ارلاضـة تعفة ثَلائَةاال خضاع

 ؾلَية و مذاتـة مٌح الامذَازاث ادلحائَة  .
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   اًسمل اًرضًيب ًفئة ال حراء و ب حصاة اًرواثة املخوسعة و امليخفضة مؽ ال خذ تـني الاؾخحار اًؼروف الاحامتؾَة ًِذٍ في دت اًيؼر ؾاا

 .اًفئة

 . واًـاملي ؿىل حد اًسواءيئراًجزثعاد اًالكحدزت وسوف حتدج  ابًًس حة  ًخي اًخعوراث امؽ رضورت ثفـَي اًيؼام اًرضًيب  مبا ًامتىش - 

 
 : املراحؽ
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