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Abstract: 

The fluctuations in the prices of fuels have negatively impacted the profitability of petroleum collection, 
Which contributed to the decline in public revenues of the state, This prompted the state to resort to a several 
reforms on the tax system, Most notably the 1992 reform, by entering amendments and new strategies to make 
reforms more effective and effective, As well as to increase the profitability of regular collection in order not to 
focus on petroleum collection as the first source of revenue. 

Where the state must take into account the role of regular collection by reviewing its tax policy, Thus 
achieving the process of replacing the petroleum collection by the regular collection.  
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 :مقدمة
لية العامة بتزايد الدور الذي أصبحت تلعبه الدولة يف الوقت احلاضر يف إدارة احلياة االقتصادية يف مجيع لقد ازدادت أمهية املا

النظم الرأمسالية واالشرتاكية واالنتقالية، فالتطور الذي حدث يف طبيعة الدولة انعكس على وظيفتها املالية وعلى أهدافها باعتبارها 
  .أحد أدوات السياسة االقتصادية

ا أن للدولة عدة وظائف ومهام يتحتم عليها القيام �ا، فهي حتتاج إىل موارد وإيرادات متكنها من تغطية النفقات الالزمة ومب
للقيام بتلك املهام والوظائف على الوجه املطلوب، هذه اإليرادات تتمثل يف الدومني بنوعيه، والقروض العامة بأشكاهلا، 

  .افة إىل الضرائب والرسومواملساعدات مهما كانت طبيعتها، إض
تعترب الضريبة مصدرا رئيسيا يعتمد عليه يف حتقيق أهداف ا�تمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية، هلذا عرف النظام 

، والذي عمل على توسيع القاعدة الضريبية من خالل إدخال 1992الضرييب اجلزائري عدة إصالحات كان آخرها إصالح 
انب التعديالت اليت عرفتها الضرائب السائدة من قبل سواء ما تعلق باملعدالت أو باإلعفاءات ضرائب جديدة، إىل ج

  .والتخفيضات
جاء ملعاجلة االخنفاض احلاد يف إيرادات امليزانية العامة للدولة الناتج عن  1992إن إصالح النظام الضرييب اجلزائري لسنة 

أين وصلت أسعار النفط إىل أدىن املستويات مما أدى  1986خاصة خالل سنة تذبذب وعدم استقرار مردود اجلباية البرتولية 
بآثار سلبية مباشرة متثلت أساسا يف عجز امليزانية العامة للدولة وتراجع االستثمار العمومي وتراكم الديون اخلارجية وأخرى غري 

  . الةمباشرة كرتاجع معدالت الناتج الداخلي اخلام وارتفاع معدالت التضخم والبط
إلى أي مدى يمكن أن تساهم الجباية العادية في تمويل الميزانية : من هنا تربز إشكالية هذا البحث واليت هي كاآليت

  العامة للدولة بالجزائر؟
  :التالية االعتبارات من انطالقا أمهيته البحث يستمد: أهمية الدراسة

 املايل؛ التوازن وضمان االقتصادية طاتوالنشا ا�تمع سلوكيات لتوجيه أداة العادية اجلباية تعد -
 املورد الطبيعي؛ هذه تزول بزوال أن ميكن اليت البرتولية باجلباية مقارنة العامة اإليرادات متويل يف العادية للجباية البارز الدور -
برتولية، وما تشهده هذه يف متويل ميزانيتها العامة على اجلباية ال الكلي اعتمادها شبه يف اجلزائر تعيشه الذي املوقف خطورة -

  .األخرية من تراجع إليرادا�ا نتيجة االخنفاض املستمر ألسعار النفط يف األسواق العاملية
  :التالية األهداف حتقيق إىل البحث هذا يسعى: أهداف الدراسة

 اإليرادات العامة؛ هيكل يف مردودها إىل بالنظر العادية اجلباية أمهية حتديد -
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 إيرادات اجلباية البرتولية يف متويل امليزانية العامة للدولة؛إظهار عدم استقرار  -
 .بدورها اهلام يف متويل امليزانية العامة للدولة لتقوم مردوديتها حتسني من العادية اجلباية متكن اليت واآلليات الوسائل إظهار -

 ضمن أجزاء والتحليلي الوصفي ملنهجا استعمال مت بصفة شاملة، باملوضوع ولإلملام :منهج الدراسة واألدوات المستعملة
  .اإلحصائية واملعطيات املتخصصة املراجع على واالعتماد البحث،

  :تنقسم الدراسة إىل ثالثة أجزاء رئيسية كاآليت :خطة البحث
  النظرية العامة للضريبة؛: المحور األول -
  الدور التمويلي للضرائب؛: المحور الثاني -
 .2015-1992 زانية العامة للدولة يف اجلزائر خالل الفرتةدراسة متويل املي: المحور الثالث -

  النظرية العامة للضريبة: المحور األول
 يف مقدورها إشباع يكون لن إذ نفاقية،اإل براجمها لتمويل الدولة تستخدمها اليت التمويل مصادر أهم الضرائب متثل
  .بدون وجود الضرائب )والصحة كالتعليم(ة املستحق واحلاجات العدالة األمن، كالدفاع، االجتماعية احلاجات

  : تعريف الضريبة -أوال
 واحد معني التعاريف تنصب يف هذه أن غري للضريبة االقتصاديون واملفكرون املالية علماء أعطاها اليت التعاريف تعددت

 نقدي اقتطاع على أ�ا لضريبةامللموس وبالتايل ميكن أن نعرف ا واملقابل اإلجبار عنصرا ومها للضريبة أساسني شرطني وحتدد
 للدولة حنو العامة األعباء متويل ضمان �دف وحمدد وذلك دون مقابل مباشر ومن �ائية بصفة العمومية السلطات لصاحل إجباري
  1.العمومية طرف السلطة احملددة من األهداف حتقيق

  :يتبني مما سبق أن الضريبة حتتوي على اخلصائص التالية
 أن دون بالضريبة قانوين خاص نظام وضع يف الدولة وتستقل اإللزام وجه على األفراد من تقتطع :إلزامية فريضة الضريبة .1

 2.يقبلوا مل أم بذلك قبلوا سواء بدفعها ملزمون فهم األفراد، مع اتفاق حمل يكون
 كان ملا ة خالفاخدم سلعة أو شكل على تكون أن ميكن وال املال من مبلغ عن عبارة هي :نقدي شكل ذات الضريبة  .2

 3.مثال كالقمح من احملاصيل الزراعية معينة كمية عينا تدفع كانت البدائية حيث االقتصادية األنظمة يف سائدا
 أو هلم بردها تلتزم ال الدولة أن مبعىن �ائية بصورة الدولة إىل الضريبة يدفعون األفراد إن :نهائي بشكل تدفع الضريبة .3

 4.إياها تعويضهم
 ا�تمع يف مسامهته على أساس بأدائها يقوم فاملكلف خاصة منفعة أو مقابل دون الضريبة تدفع :مقابل دفع دونالضريبة ت .4

 5.اجلماعة يف عضوا باعتباره
 باستخدام تلتزم لدافعها، فإ�ا خاص نفع مقابل الدولة تفرضها ال الضريبة كانت إذا :العام النفع لتحقيق تفرض الضريبة .5

 6.العامة نفعةامل لتحقيق حصيلتها
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  :المبادئ العامة للضريبة - ثانيا
 أسس وضع عند إتباعها ومراعا�ا املشرع يتعني على اليت واألسس القواعد جمموعة الضريبة حتكم اليت العامة باملبادئ يقصد

  :الدولة، وهي تتلخص أساسا يف يف ضرييب نظام
 مبدأ حتقيق مراعاة �ا على املكلفني الضرائب فرض عند الدولة تزامال القاعدة على هذه مفهوم يرتكز: والمساواة العدالة مبدأ .1

  7.بينهم العامة األعباءتوزيع  يف واملساواة العدالة
 واملصاريف هلا واحلدث املنشئ حسا�ا، وأسس قيمتها يوضح بقانون الضريبة حتدد أن القاعدة هذه وتعين :اليقين مبدأ .2

 معينة الضريبة تكون أن جيب اليقني يتحقق مبدأ ولكي أحكام، من بالضريبة صليت ما وكل الدفع ومعيار خصمها، الواجب
 ومعلومني بصراحة حمددين املفروض ومقدارها وشكلها اجلباية يكون موعد أن جيب وكذلك كيفية، بصورة مفروضة وغري وصرحية،
 8.املكلف عند

 ظروف مع تتالءم واألساليب اليت األوقات واختيار التحصيل إجراءات ضرورة املبدأ هذا يقضي :الدفع في المالئمة مبدأ .3
 9.دفعها حني الضريبة من يتضرر ال حىت املكلف

 يتم ال حىت أدىن حد ممكن، يف الضريبة وحتصيل جباية نفقات تكون بأن القاعدة هذه وتعين: النفقة في االقتصاد مبدأ  .4
 ومراعاة اجلباية، إجراءات تسهيل اجلباية وهذا يتطلب نفقات خصم بعد احملصل اإليراد صايف وتقليص احملصلة، الضريبة تبديد
 10.الضرييب حتديد الوعاء عند ذلك

  تصنيف الضرائب: ثالثا 
 وميكن الضرائب، من خمتلفة أنواعا تطبق الدولة ما وغالبا وعيوبه ومزاياه خصوصيته منها ولكل الضرائب أنواع تعددت لقد
  :وهي معايري عدة إىل باالستناد تصنيفها

 .وفق هذا املعيار تقسم الضرائب إىل ضريبة وحيدة وضريبة متعددة :تعدد الضريبة معيار .1
 خصم بعد بدفع ضريبة واحدة املكلف الفرد أي أن الفيزيوقراطي، املذهب �ا جاء الوحيدة الضريبة تارخييا: الضريبة الوحيدة  .أ 

حيصل عليه الشخص الواحد من الدخول املختلفة على أ�ا  ما جيمع أخرى وبعبارة على الدخل، للحصول الالزمة التكاليف مجيع
 11.وعاء واحد

 األوعية وعليه تتعدد الضرائب، من خمتلفة ألنواع املكلف إخضاع املتعددة، الضرائب بنظام يقصد: الضريبة المتعددة  .ب 
 12.الدخل وتكاليف حتقيق الثروة، مصادر اختالف النظام، هذا إىل اللجوء ويربر الضريبية،

 على الدخل وآخر يفرض وجود يفرض على نوع نوعني، إىل الضريبة تقسم التصنيف هلذا وفقا: الوجود واالستعمال رمعيا .2
 :كما يلي الدخل هذا استعمال

 تفسر قد وحسب معيار التحصيل نفسه، الدخل وجود على تفرض كانت إذا مباشرة الضريبة وتعترب :الضريبة المباشرة  .أ 
 مكلف من الضريبة أعباء وسيطة لنقل حلقات وجود دون من املكلفني مباشر بشكل حتصل أ�ا أساس على املباشرة الضرائب

 13 .آخر إىل
 معيار جهة من ميكن توضيحها كما أو الثروة، الدخل استعمال على الضرائب من النوع هذا ويفرض :الضريبة غير المباشرة  .ب 

 إىل عبئها وينقل املنتج يدفعها ضريبة املبيعات فمثال القانوين، املكلف املكلف الفعلي وليس يدفعها الضريبة أن هذه التحصيل
 14.كضريبة مبيعات دفعه ما لتحصيل منتجاته أسعار زيادة طريق املستهلك عن

  :إىل الضريبة تقسم املعيار هذا أساس وعلى: الضريبة وعاء معيار .3
 النشاط أوجه كو�ا تستوعب احلديثة، الضريبية األنظمة يف كبرية أمهية ذات الدخل على إن الضرائب :الدخل على الضريبة  .أ 

 التكليفية املقدرة حتديد من متكننا كما املال، ورأس العمل تتحقق من اليت الدخول كافة على تفرض حيث املختلفة، االقتصادي
 لإليرادات العامة ودائما ثابتا مصدرا متثل أ�ا إىل باإلضافة الشخصية، ظروفه يناسب ما من دخله االقتطاع وبالتايل للفرد،
 15.االجتماعية العدالة لتحقيق وتستخدمها للدولة،
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 بغزارة له، وهي تتميز حاجة سد سبيل يف دخله رأمساله أو بعض أو كل الفرد ينفق حني تفرض: الضريبة على اإلنفاق  .ب 
 سعر يف تدمج أل�ا العبء، هذا �ائيا يتحمل للمواطن الذي بالنسبة الدخل على الضرائب من حساسية أقل وهي حصيلتها
 16.حمدودة للمكلف واالجتماعية الوضعية الشخصية مراعاة وإمكانية املنتوج،

 الثروة نفسها على إما الضريبة وتفرض ثروة، من الفرد ميتلكه ما قيمة املال برأس املقصود ):الثروة(الضريبة على رأس المال   .ج 
 17.فيها التصرف على أو زيادة من عليها يطرأ ما على أو
  الدور التمويلي للضرائب: لمحور الثانيا

 الرئيسي تعترب املورد فهي العامة، النفقات متويل هو للضريبة األساسي اهلدف أن وهي أساسية بديهية يتضمن األمر هذا
 القروض مثل ةالعام لتمويل امليزانية مؤقتة بصفة عليها تعتمد واليت األخرى الدولة املوارد من مورد أي قبل الدولة ميزانية لتمويل
 18.وعوائد القروض وعوائد املسامهات للدولة العامة األمالك مثل دائمة بصفة عليها تعتمد تلك اليت أو العامة

 أ�ا ذلك يعين الدولة، وال نفقات بقصد تغطية العامة للخزينة موارد على للحصول إال �دف ال حمايدة الضريبة بدأت وقد
 غري واالجتماعية الناحية االقتصادية من حتدثها اليت اآلثار ولكن القتصادية واالجتماعية،ا الناحيتني من األثر عدمية كانت

 . مستحيال أمرا يعترب االقتصادية واالجتماعية احلياة يف الضريبة تأثري انعدام مبعىن الضرييب احلياد فإن هنا مقصودة، ومن
 أو أهداف اقتصادية لتحقيق كأداة تستخدم اليت الضريبة بأن تعتقد العامة املالية علم يف التقليدية النظرية كانت كما

 الضريبة وأن صحيح الفكر غري هذا أن علميا ثبت ولكن املالية، وظيفتها أداء من وتقلل حصيلتها تضعف مالية غري أغراض
 قد احلديثة الدول فإن لذا العامة، متويل النفقات يف الرئيسي دورها تفقد أن دون مالية غري أغراض لتحقيق استخدامها ميكن
  19 .االجتماعية واحلماية واإلصالح االقتصادي للتوجيه كأداة الضريبة استخدام حنو العشرين القرن بداية منذ اجتهت
 األشخاص شامال جلميع يكون حبيث الضريبة وعاء اتساع أي الضرائب، حصيلة وفرة ما نالحظه يف البلدان املتطورة هو إن
 نسبة مما يسمح بارتفاع مرتفعا، الضرييب اإليراد يكون اجلباية، حيث نفقات يف اإلمكان قدر االقتصاد مع نيواالعتباري الطبيعيني
  20.االقتصادي التطور الواقع أساسا مبستوى يف مرتبط فاألمر اإلمجايل، الوطين الناتج إىل الضريبية اإليرادات

 معدل ضعف عن النامجة الضريبية اإليرادات فاضالنامية باخن الدول يف الضرييب اهليكل على عكس ذلك، يتصف
 21:يلي ما بالتحديد إىل ذلك ويرجع% 25إىل % 10بني  ما احمللي الناتج إىل ترتاوح نسبته إذ العام، الضرييب االستقطاع

 من الناتج مهما جزءا الزراعة تشكل النامية الدول من كثري ففي االقتصادية، القطاعات أمهية مع الضرائب أمهية تناسب عدم -
 والتشجيع الدعم ويلقى الضرائب، من معفى ألنه إما وذلك جدا، ضعيفة الزراعية الضريبة حصيلة فإن ذلك ومع اإلمجايل، احمللي

 واملخرجات حول املدخالت نظامية دفاتر اعتماد لعدم إخضاعه يف صعوبة هناك أو أن الغذائي، األمن احلكومي �دف حتقيق
  اإلنتاج؛ عملية ضمن الذايت االستهالك عملية ودخول

 املباشرة وغري الضرائب التوازن بني بعدم النامية البلدان يف الضريبية النظم تتسم حيث املطبقة، الضريبية النظم يف التوازن عدم -
 بسبب الدولة، وذلك ضرائب إيرادات جمموع من %70إىل % 60من  يقارب ما املباشرة غري الضرائب متثل حيث املباشرة،
 تنظيمها يف تثري لكو�ا ال إيرادا�ا من األكرب اجلزء على املباشرة للحصول غري الضرائب تفضل حيث املالية، اإلدارة ضعف
 االعتماد جيعل الدخل من ضرائب التهرب احتماالت واتساع الفرد دخل مستوى أن اخنفاض كما معقدة، مشكالت وحتصيلها
 الدول يصبح هذه يف حيث النامية، يف الدول اإليرادات من األكرب اجلزء ىعل للحصول حتمية ضرورة ضرائب االستهالك على

 اجلمركية الضرائب أن فإننا جند مث ومن االستهالكية واملصنعة السلع من الكثري السترياد اخلارجية التجارة على كبريا االعتماد
 الضرييب هلذه الدول؛ النظام هيكل األول يف املركز األحيان بعض ويف الثاين املركز حتتل الواردات على وخاصة

املعمول �ا يف أغلب البلدان النامية ما هي إال تقليد  الضريبية التشريعات أن أخرى، حيث جند تشريعات من مقتبسة ضرائب -
 هو نسيج ضرييب نظام أن حيث عنها، وجمتمعها اقتصادها ظروف تباين رغم املتقدمة الدول يف املطبقة الضريبية للتشريعات

 .ُيكرر أو يُقلد، أو يُنقل أن ينبغي ال وحدةل
 التنمية؛ عملية لدفع متويل حلاجتها ملصادر األجنبية لرؤوس األموال ضريبية إعفاءات منح يف النامية الدول من الكثري تسابق -
 املباشر؛ االستهالك ظاهرة وانتشار الدول هذه يف املعيشي االقتصاد نطاق اتساع -
 .نقص اإلمكانات أي املؤهلة واألجهزة األطر لنقص إما ذلك ويرجع ية،الضريب اإلدارة يف العجز -
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  2015- 1992دراسة تمويل الميزانية العامة للدولة في الجزائر خالل الفترة : المحور الثالث
 اجلبائية فشل السياسة مدى جناح  أو على احلكم يف يعتمد هاما مؤشرا كو�ا اجلبائي النظام فعالية حتظى �ا اليت األمهية إن
 جتعلنا حناول االقتصادية فعالية السياسة أداة تشكل اليت السياسة املالية أهداف حتقيق يف دور من األخرية هلذه وما دولة، ألي

  .وكذا دراسة مكانتها يف امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر اجلبائية منها اإليرادات العامة خاصة تطور على التعرف
 نية العامة للدولةتعريف الميزا: أوال

هي "امليزانية العامة للدولة بأ�ا  1990أوت  15املؤرخ يف  21-90من القانون  3عرف املشرع اجلزائري من خالل املادة 
الوثيقة اليت تقدر للسنة املالية جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة بالتسيري واالستثمار منها نفقات التجهيز العمومي والنفقات 

  ".ال وترخص �ابرأس امل
  :مما سبق ميكن حتديد العنصرين الرئيسيني اليت يعتمد عليها مفهوم امليزانية العامة للدولة فيما يلي

 الدولة وإيرادا�ا؛ تقديرات احتمالية ومستقبلية، كنفقات أساس على تقوم العامة أن امليزانية به ويُقصد :التقدير -
 .عامة عامة ونفقات إيرادات من السلطة التنفيذية على توقعات باملوافقة التشريعية السلطة حق به يُقصد :االعتماد -

 تبويب اإليرادات العامة في الجزائر: ثانيا
 1984جويلية  7املؤرخ يف  17-84من القانون  11إن إيرادات امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر قد حصرها املشرع يف املادة 

  :فيما يلي
 الغرامات؛ حاصل وكذا جلبائيا الطابع ذات اإليرادات -
 للدولة؛ التابعة األمالك مداخيل -
 املؤداة واألتاوى؛ اخلدمات لقاء املدفوعة التكاليف -
 للمسامهات واهلدايا واهلبات؛ املخصصة األموال -
 عنها؛ الفوائد املرتتبة وكذا العامة امليزانية من الدولة، طرف من املمنوحة والتسبيقات للقروض برأمسال التسديد -
 حتصيلها؛ على القانون ينص اليت امليزانية حواصل خمتلف  -
 قانونا؛ �ا املرخص للدولة املالية املسامهات مداخيل  -
  .الدولة هلا تسندها اليت األسهم حافظة تسيري بصدد املسامهة، صناديق �ا تقوم اليت املدفوعات -

اإليرادات النهائية املطلقة "لقانون املالية، والذي يرد حتت تسمية  امللحق" أ"كما ترتتب اإليرادات العامة للدولة يف بيانات اجلدول 
  :، وهي تقسم إىل قسمني أساسيني كاآليت"على امليزانية العامة للدولة

  : وتتمثل يف: الموارد العادية .1
  22:وتصنف إىل ما يلي: اإليرادات الجبائية  .أ 

 والضريبة على على الدخل اإلمجايل، دخل، أمهها الضريبةال تستهدف اليت الضرائب إيرادات تضم اليت :المباشرة الضرائب -
 .الشركات أرباح

 عقود االدارية، كالعقود العقود الرمسية املختلفة تسجيل لقاء الدولة حتصلها اليت احلقوق يف وتتمثل :والطابع التسجيل حقوق -
الطابع  حقوق إىل باإلضافة التأسيس، وحقوق جيارباإل التنازل بالبيع أو عقود العقارات، أو أو باملنقوالت اخلاصة امللكية نقل

 .دمغة أو طوابع جبائية يف شكل التداول على املفروضة
 كالرسم �ا، املعنية على املنتجات غري املباشرة الضرائب وباقي املضافة، القيمة على الرسم وتضم :الضرائب غير المباشرة -
 .اخلاص االستهالك على

تعريفة اجلمركية هي جدول الرسوم والضرائب اليت تفرضها الدولة على السلع الصادرات             املراد بال :الحقوق الجمركية -
أو الواردات، واهلدف من فرض مثل هذه التعريفات ليس جبائيا فقط، بل قد تستعمل يف محاية االقتصاد الوطين من املنافسة 

وردة للحد منها، وإن كانت الرسوم على الواردات هي أنواع الرسوم األجنبية، حيث أن الرسم يفرض على املنتجات األجنبية املست
 23.اجلمركية على اإلطالق
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وهي تتكون من مداخيل األمالك الوطنية أيا كانت طبيعتها، عقارية أو منقولة، وأيا كانت ملكية الدولة : اإليرادات العادية  .ب 
 .ذا اإليرادات النظاميةهلا عامة أو خاصة، إضافة إىل احلواصل املختلفة للميزانية، وك

 وقت من الدولة بل تلجأ إليها منتظمة، دورية وغري غري بصورة عليها الدولة حتصل اليت تلك �ا ويقصد: اإليرادات األخرى  .ج 
 .ممتلكا�ا، واهلبات والوصايا من جزء وبيع النقدي، واإلصدار كالقروض آلخر،

 عن بقية متيزه اليت لكن اخلصوصيات اجلبائية، اإليرادات ضمن نظريا يدرج العامة اإليرادات من النوع هذا: الجباية البترولية .2
�ا،  خاص لقانون ختضع وهي به، يف جزء منفصل خاص معاجلتها يفضل اجلزائري املشرع جعلت اليت هي اجلبائية اإليرادات

لة الستغالل باطن األرض اليت هي ملك حيث ميكن إعتبارها على أ�ا الضرائب البرتولية اليت تدفع مقابل الرتخيص من قبل الدو 
 25:وهي تتشكل أساسا من 24الدولة،

 سنوي؛ مساحي رسم -
 احملروقات؛ موارد لتثمني الوطنية للوكالة تدفع شهرية أتاوة -
 للخزينة؛ شهريا يدفع البرتويل الدخل رسم -
 الناتج؛ على تكميلية ضريبة -
 االستثنائية؛ األرباح على الرسم -
 .لالستغالل املخصصة غري موالاأل على العقاري الرسم -

 تطور حصيلة اإليرادات العامة في الميزانية العامة بالجزائر: ثالثا
 مردودية االقتطاعات منو معدل بزيادة أي اجلبائية احلصيلة حجم بتصاعد الدراسة فرتة خالل اجلبائية السياسة متيزت
 وقد ،)2015-1992(الفرتة  خالل السياسية اليت شهد�ا اجلزائرو  واالجتماعية االقتصادية التطورات إىل ذلك ويرجع اجلبائية،
 .املوايل اجلدول خالل من ذلك توضيح وميكن للميزانية العامة اإليرادات يف مكانة هامة اجلبائية اإليرادات الدولة أولت

  2015- 1992تطور حصيلة الجباية العادية والجباية البترولية خالل الفترة ): 1(الجدول رقم 
   )مليار دج: الوحدة(                       

إيرادات اجلباية   إيرادات اجلباية العادية  السنوات
نسبة اجلباية العادية   اإليرادات الكلية  البرتولية

  )%(على اجلباية الكلية 
نسبة اجلباية البرتولية 

  )%(على اجلباية الكلية 
1992  121,9 200 328,4 37,12 60,9 
1993  129,5 193,6 335,6 38,59 57,69 
1994  143,2 186,8 410 34,93 45,56 
1995  236,5 301 586,5 40,32 51,32 
1996  295,7 401,1 749,2 39,47 53,54 
1997  334,6 451 829,4 40,34 54,38 
1998  344,5 528 901,5 38,21 58,57 
1999  380,1 480 937,1 40,56 51,22 
2000  425,84 524 1 028,84 41,39 50,93 
2001  411,38 732 1 234,38 33,33 59,3 
2002  438,85 916,4 1 457,75 30,1 62,86 
2003  475,89 836,06 1 451,45 32,79 57,6 
2004  532,3 862,2 1 528 34,84 56,43 
2005  596,93 899 1 635,83 36,49 54,96 
2006  610,77 916 1 667,92 36,6 54,92 
2007  676,12 973 1 802,62 37,51 53,98 
2008  754,8 970,2 1 924 39,23 50,43 
2009  921 1 628,5 2 786,6 33,05 58,44 
2010  1 068,5 1 835,5 3 081,5 34,67 59,57 
2011  1 324,5 1 472,4 2 992,4 44,26 49,2 
2012  1 595,75 1 561,6 3 455,65 46,18 45,19 
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2013  1 831,4 1 615,9 3 820 47,94 42,3 
2014  2 267,45 1 577,73 4 218,18 53,75 37,4 
2015  2 465,71 1 722,94 4 684,65 52,63 36,78 

  على قوانني املالية للسنوات املعنية اعتمادامن إعداد الباحثني  :المصدر    
  :ما يلي نستنتج خالل اجلدول أعاله من

 سنة يف الضرييب الذي شرع نظامها يف جذري بإصالح اجلزائر قيام املرحلة هذه صاحب أين ،1992 سنة من انطالقا
 121,9 بلغت حيث املالية حيث املردودية من العادية اجلباية حصيلة ارتفاع نالحظ حيث ،1992 سنة تطبيقه وبدأ ،1991
 ميزانية متويل يف مسامهتها أن إال ج،.د مليار  2465,71إىل 2015 سنة لتصل التزايد يف واستمرت ،1992 سنة دج مليار
، فإننا )2009-2000(، أما خالل الفرتة )1997-1992(خالل فرتة  %40تتجاوز  مل فهي ما حد إىل ضعيفة بقيت الدولة

نالحظ تذبذبا يف نسبة متويلها إليرادات امليزانية العامة للدولة حبيث ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا أخرى، مما يدل على عدم 
هذه  يف العادية اجلباية إيرادات شهدته الذي حتكم الدولة يف هذا املصدر التمويلي اهلام وهو الضريبة، فعلى الرغم من االرتفاع

 الوعاء اإلصالحات املتتالية الذي عرفها النظام اجلبائي من خالل قوانني املالية السنوية �دف توسيع إىل يرجع الذيالفرتة و 
  .إال أن مسامهتها التمويلية بقيت ضعيفة ومتواضعة نوعا ما وحماولة إحالهلا بدل اجلباية البرتولية

 بلغت أين جيدة كانت مسامهة اجلباية العادية يف متويل ميزانية الدولة أن جند األخرية لفرتة الدراسة الثالثة السنوات يف أما
 .2015سنة  52.63%لتصل إىل  2014سنة  %53.75 نسبتها

بسبب االخنفاض يف أسعار  1998سنة  لتتدهور يف بداية سنوات الدراسة كبرية مسامهتها كانت البرتولية اجلباية أن حني يف 
مما كان له األثر الكبري على اخنفاض حصيلة اجلباية البرتولية إىل  1998سنة  $12.7 إىل 1997سنة  $19.9البرتول من 

بدأت أسعار النفط يف االرتفاع، فأدى ذلك إىل منو اإليرادات البرتولية وبالتايل  2000، ومع حلول سنة 1999سنة  51.22%
خالل السنوات العشر األوىل من القرن  %55.98العامة  اجلباية البرتولية حيث بلغ معدل مسامهتها التمويلية لإليرادات ارتفاع
 من سعر برميل تراجع أين شهر جوان، من بداية أسعارها يف متتاليا اخنفاضا احملروقات عرفت 2014 سنة من ابتداء، و اجلديد
 للربميل $50 ما دون األسعار إىل وصلت حيث ، 2014سنة للربميل $100.71إىل  2013 سنة للربميل $109.55 من النفط

مما اجنر عنه اخنفاض يف إيرادات اجلباية البرتولية وبالتايل نسبة مسامهتها يف إيرادات ميزانية الدولة واليت بلغت  2015 سنة مع بداية
  .2015سنة  36.78%

ن إىل تركيبة هذا املورد بعدما حاولنا دراسة تطور نسبة متويل اجلباية العادية للميزانية العامة للدولة باجلزائر، سنحاول التطرق اآل
  .وهو ما يظهر من خالل اجلدول أدناه 2002-1992خالل الفرتة 

  2015-1992 تطور حصيلة مكونات الجباية العادية خالل الفترة): 2(الجدول رقم 
  )مليار دج: الوحدة(                                            

  احلقوق اجلمركية  الضرائب غري املباشرة  األعمالالرسوم على   حقوق التسجيل  الضرائب املباشرة  السنوات
  النسبة  املبلغ  النسبة  املبلغ  النسبة  املبلغ  النسبة  املبلغ  النسبة  املبلغ

1992  23 18,79 4 3,28 38 31,17 8 6,6 49 40,2 

1993  37,2 28,73 9 6,95 44,3 34,21 9 6,95 30 23,17 

1994  41,5 28,98 9 6,28 52,7 36,80 9 6,28 31 21,65 

1995  49,5 20,93 8 3,38 98,8 41,78 17,2 7,27 63 26,64 

1996  58,2 19,68 8,6 2,91 110,6 37,4 25,4 8,59 92,9 31,42 

1997  74,6 22,30 9,5 2,84 153,6 45,9 2,4 0,72 94,5 28,24 

1998  84 24,38 11,5 3,34 163,9 47,58 0,5 0,15 84,6 24,56 

1999  96,4 25,36 13,5 3,55 184,7 48,59 0,5 0,13 85 22,36 

2000  108,75 25,54 15,67 3,68 207,89 48,82 0,56 0,13 92,97 21,83 

2001  93,9 22,83 17,8 4,33 201,41 48,96 0,6 0,15 97,67 23,74 

2002  99,55 22,68 18,5 4,22 210,91 48,06 0,55 0,13 109,34 24,92 
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2003  110,15 23,15 19 3,99 227,7 47,85 0,7 0,15 118,34 24,87 

2004  124,28 23,35 20,5 3,85 241,96 45,46 0,75 0,14 144,81 27,2 

2005  147,46 24,70 21,03 3,52 279,66 46,85 0,8 0,13 147,98 24,79 

2006  168,14 27,5 21,61 3,54 303,09 49,62 0,85 0,14 117,08 19,17 

2007  201,31 29,77 21,48 3,18 331,67 49,05 0,9 0,13 120,73 17,86 

2008  278,8 36,9 26 3,44 327,7 43,4 1 0,13 121,3 16,07 

2009  321,8 34,94 31 3,37 417,6 45,34 1 0,11 149,6 16,24 

2010  367,8 34,42 32,7 3,06 496,2 46,44 1,5 0,14 170,3 15,94 

2011  560,7 42,33 39,7 3 562,2 42,45 1,5 0,1 160,4 12,11 

2012  677,73 42,47 43,77 2,74 639,67 40,09 2 0,13 232,58 14,57 

2013  903 49,31 49 2,7 649,2 35,45 1,5 0,08 228,3 12,47 

2014  886,12 39,08 59,3 2,62 853,33 37,63 3 0,13 465,7 20,54 

2015  947,95 38,45 76,5 3,1 920,26 37,3 4 0,16 517 20,97 

  على قوانني املالية للسنوات املعنية اعتمادامن إعداد الباحثني : المصدر   
كانت متوسطة خالل الفرتة  حصيلة اجلباية العادية إمجايل إىل املباشرة الضرائب مسامهة أن يتضح اجلدول خالل من

 حبيث نسبتها،ما تراجعت  سرعان ولكن ،1992الضرييب لسنة  االهتمام �ا خالل اإلصالح يفسره ما وهو )1992-1998(
 وعدم الشركات، وأرباح اخنفاض مداخيل األفراد إىل هذا يعود وقد %32,27ما يعادل ) 2009-2000(الفرتة  متوسطها يف بلغ
  .الغش والتهرب الضريبيني ظاهريت وكذا تفشي املال، رأس على الضرائب فعالية

بة مسامهتها يف متويل إيرادات امليزانية خالل الفرتة تسارع منو الضرائب املباشرة حيث بلغ متوسط نس 2010من سنة  ابتداء
 اجلبائي، النظام هلا األولوية يف الضرائب أصبح أن هذا النوع من االعتقاد يدفع حنو وهو ما %41ما يقارب ) 2010-2015(

  .األخرية السنوات يف اجلبائي النظام ألداء اجيايب تقييم على وهذا مؤشر
طابع فإننا نالحظ أ�ا مل تشهد تطورا كبريا، حيث بلغت أعلى نسبة لتمويلها إليرادات خبصوص حقوق التسجيل وال أما

وهي تلك املسجلة سنة فقط بعد اإلصالح الضرييب، ويرجع ذلك إىل ختلي األفراد يف أغلب األحيان عن  %95,6اجلباية العادية 
اإلجراءات العرفية أو عدم التصريح باملبالغ احلقيقية هلذه  تسجيل عمليات انتقال امللكية، وتداول رأس املال خاصة العقارات وفق

 .العمليات أمام املوثقني، وكذلك لغياب سوق عقارية منظمة تكون مؤشرا على صحة األسعار املصرح �ا
نالحظ من اجلدول التطور الذي حيصل يف احلصيلة املالية لرسوم األعمال والذي يعد الرسم على القيمة املضافة أحد 

ونا�ا األساسية، وترجع هذه الزيادة إىل توسيع جمال اإلخضاع، حتكم اإلدارة اجلبائية يف تقنيات هذه الضريبة عن طريق املراقبة، مك
  ...إلزامية الفوترة، 

من إمجايل إيرادات اجلباية العادية  %49إن هذا النوع من الرسوم مسامهته تبدو مسامهة هامة واليت قد تفوق أحيانا نسبة 
املضافة منذ  القيمة على نظام الرسم إدخال على ناتج وهذا %94,42ث بلغ متوسط هذه املسامهة خالل فرتة الدراسة نسبة حي

املالية السنوية، هذه اهليمنة يف جمال متويل  خمتلف القوانني عرب عدد اإلعفاءات بتخفيض تطبيقه جماالت مع توسيع ،1992سنة 
أو  املتطورة االقتصاديات يف كون أنه االقتصادي، على التخلف الضرائب غري املباشرة يعترب مؤشرا امليزانية العامة للدولة عن طريق

 من سواء عديدة عيوبا املباشرة أن الضرائب غري املباشرة على متويل إيرادات الدولة بشكل واسع، كما الضرائب تسيطر الناشئة
 الطبقات كاهل على تقع كو�ا االجتماعية ناحية العدالة من أو التضخم، من عوامل عامل متثل االقتصادية، حيث الناحية

  26.العدالة مبدأ وهو الضرائب مبادئ أهم خيل بأحد مما والفقراء، )األجور واملرتبات أصحاب(املتوسطة 
ه حنو حيث بدأت تتج 2005كما جتدر اإلشارة إىل أمهية الرسوم اجلمركية واليت ارتفعت حصيلتها باستمرار إىل غاية سنة 

  .االخنفاض يف بقية سنوات فرتة الدراسة الباقية نتيجة الشروع يف تنفيذ اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب
من بني أهم مؤشرات قياس مردودية النظام اجلبائي هو مقارنة ما مت حتقيقه فعال من إيرادات ضريبية مبا سبق تقديره يف  

  .، وهو ما يظهر يف اجلدول التايل27اب معدل تنفيذ إيرادات اجلباية العاديةقوانني املالية السنوية، لذا سنقوم حبس
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  2015-1992تطور معدل تنفيذ الجباية العادية خالل الفترة ): 3(الجدول رقم 
  )ج.مليار د: حدةالو  (                                                                                                               

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنة
 380,1 344,5 334,6 295,7 236,5 143,2 129,5 121,9  اجلباية العادية املقدرة
 314,77 329,83 341,01 290,6 241,99 176,17 121,47 108,86  اجلباية العادية الفعلية

 82,81 95,74 101,92 98,28 102,32 123,02 93,80 89,30  (%)معدل التنفيذ 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 676,12 610,77 596,93 532,3 475,89 438,85 411,38 425,84  اجلباية العادية املقدرة
 766,75 720,88 640,47 580,41 524,92 482,90 398,24 349,5  اجلباية العادية الفعلية

 113,40 118,03 107,29 109,04 110,30 110,04 96,81 82,07  (%)معدل التنفيذ 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 465,71 2 267,45 2 831,4 1 595,75 1 324,5 1 068,5 1 921 754,8  اجلباية العادية املقدرة
 742,11 2 549,97 2 031,02 2 908,62 1 448,90 1 297,94 1 146,61 1 965,29  اجلباية العادية الفعلية

 111,21 112,46 110,90 119,61 109,39 121,47 124,50 127,89  (%)معدل التنفيذ 

  اجلباية العادية املقدرة من قوانني املالية للسنوات املعنية: المصدر   
  جلباية العادية الفعلية من معطيات الديوان الوطين لإلحصائياتا            

 %93.80و %89.30بلغ  1993و 1992 سنيت فاوت نسب معدل التنفيذ خالل فرتة الدراسة ففينالحظ من اجلدول ت
معها  عليها والتأقلم للتعود وقتا الضريبية اإلدارة اإلصالحات الضريبية اجلديدة آنذاك، فتطلبت بسبب هذا وميكن على التوايل،

 .وكذا التحكم فيها
وميكن  %100حيث فات نسبة  إجناز التقديرات املتوقعة، مستوى تحسنب 1995و 1994متيزت الفرتة املمتدة بني  كما

متطلبات  تتحكم يف تسيري الضرائب اجلديدة، وتنسجم مع أصبحت كون اإلدارة الضريبية األداء يف التحسن لنا تفسري هذا
  .اجلديد النظام الضرييب

واليت ُقدرت            2000أدىن نسبة له سنة ويصل إىل  %100غري أن معدل التنفيذ عاد لينخفض مرة أخرى دون مستوى 
وميكن رد ذلك إىل عجز اإلدارة الضريبية وعدم قدر�ا على مسايرة التغريات اليت حتدث من حني آلخر يف التنظيم  %82.07بـ 

  . الفين للضرائب من خالل القوانني املالية السنوية أو التكميلية هلذه الفرتة
والذي قد يتجاوز  تنفيذ اجلباية العادية يف نسبة ارتفاع هناك أن اية �اية فرتة الدراسة نالحظوإىل غ 2002من سنة  ابتداء

قدمتها  اليت عن االمتيازات اجلبائية ناتج الضرييب، احلقل تطور يف هناك أن مبعىن جديدة أوعية ضريبية وجود وهو ما يربره 100%
النشاطات  خمتلف على جعل املستثمرين يتوافدون مما رية واملتوسطة،الصغ للمؤسسات بالنسبة اإلصالح خالل سنوات الدولة

االقتصادية، باإلضافة إىل اإلجراءات اجلبائية الصارمة املتخذة من قبل الدولة يف سبيل تعزيز مردودية اجلباية العادية خاصة بعد 
  . 2014اخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية إبتداء من السداسي الثاين لسنة 

 اجلبائي من الضغط مكونا�ا، ويعترب كجباية على اختالف تقتطع اليت الوطين الدخل من احلصة اجلبائي على الضغط يعرب
 الدولة أن بإمكان هل معرفة لنا ميكن معدالته حساب خالل من إذ اجلبائية، النظم قياس فعالية إليها يف يستند اليت املؤشرات
 قيمة من ختفيض البد وبالتايل دخوهلم، من كبرية متثل نسبة املقتطعة الضرائب قيمة أن أم األفراد، من أكثر ضرائب تستقطع
  .والتهرب اجلبائيني الغش انتشار زيادة إىل يؤدي سوف اجلبائي الضغط ارتفاع ألن املقتطعة، الضرائب
 حيث احملروقات، قطاع ارجخ حساب معدالته من لنا فالبد اجلبائي، الضغط السليم ملعدالت التفسري إعطاء أجل ومن

 خارج الداخلي اخلام الناتج إمجايل إىل منسوبة البرتولية اجلباية دون من حصيلة اإليرادات اجلبائية النسبة بني خالل من حيسب
 تظهر أن ميكن 2015احملروقات يف اجلزائر من بداية اإلصالح إىل سنة  قطاع خارج اجلبائي الضغط ومعدالت قطاع احملروقات،

  .املوايل اجلدول خالل بيانات من الن
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  2015-1992تطور معدل الضغط الجبائي خارج المحروقات خالل الفترة  ): 4(الجدول رقم 
  )ج.مليار د: الوحدة(                              

 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنة    

 344,5 334,6 295,7 236,5 143,2 129,5 121,9  إيرادات اجلباية العادية

 171,9 2 932,3 1 762 1 454 1 126 1 915 801  الناتج الداخلي اخلام خارج احملروقات

 15,86 17,32 16,78 16,27 12,72 14,15 15,22  (%)الضغط اجلبائي خارج احملروقات 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة    

 596,93 532,3 475,89 438,85 411,38 425,84 380,1  إيرادات اجلباية العادية

 211,7 4 832,1 3 383,4 3 045,8 3 783,2 2 507,2 2 324,2 2  الناتج الداخلي اخلام خارج احملروقات

 14,17 13,89 14,07 14,41 14,78 16,98 16,35  (%)الضغط اجلبائي خارج احملروقات 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة    

 595,75 1 324,5 1 068,5 1 921 754,8 676,12 610,77  ةإيرادات اجلباية العادي

 672,3 10 346 9 811,2 7 858,9 6 046,1 6 319,0 5 630,0 4  الناتج الداخلي اخلام خارج احملروقات

 14,95 14,17 13,68 13,43 12,48 12,71 13,19  (%)الضغط اجلبائي خارج احملروقات 

 2015 2014 2013 السنة    

 465,71 2 267,45 2 831,4 1  اية العاديةإيرادات اجلب

 521,2 11 813,2 10 682,2 11  الناتج الداخلي اخلام خارج احملروقات

 21,40 20,97 15,68  (%)الضغط اجلبائي خارج احملروقات 

  اجلباية العادية املقدرة من قوانني املالية للسنوات املعنية إيرادات: المصدر    
  خلي اخلام خارج احملروقات من معطيات الديوان الوطين لإلحصائياتالناتج الدا            

 متطلبات تفعيل مردودية الجباية العادية في الجزائر: رابعا
ومن خالل تقييمنا له من حيث املردودية املالية اجلبائية وكذا الضغط اجلبائي، تبني أنه مل  1992إن اإلصالح الضرييب لسنة 
هلذا على  28إليه الدولة، فالطاقة الضريبية الفعلية كانت بعيدة جدا عن الطاقة الضريبية املمكنة، يكن يف املستوى الذي طمحت

 :الدولة التفكري يف إصالحات جبائية عميقة بغرض التقليص من هذه الفجوة، وذلك من خالل النقاط التالية
ل زيادة وتقوية الطاقة الضريبية يف االقتصاد الوطين، رفع كفاءة النظام الضرييب يف تعبئة املوارد املالية الكاملة وذلك من خال -

ومدى مشول هذه الطاقة للمداخيل واإليرادات اليت تفلت من الغرض الضرييب كالنشاطات االقتصادية يف السوق املوازية وكذا 
 29بعض النشاطات اليت ال تلتزم مبسك الدفاتر القانونية؛

ت وقائية تتصل بشمولية ووضوح ودقة التشريعات الضريبية وتعليما�ا التنفيذية، التقليل من التهرب الضرييب من خالل إجراءا -
وعقالنية وواقعية املعدالت والتعريفات، وتقييد الصالحيات التقديرية لإلدارة اجلبائية للحيلولة دون تعسفها أو تواطئها مع املكلفني 

 بالضريبة؛ 
ئية واإلبعاد عن التعقيد يف اإلجراءات اجلبائية حىت وإن استلزم األمر تعديل تبسيط اإلجراءات يف عالقة املكلف باإلدارة اجلبا -

 التشريع املتعلق بذلك؛
تفعيل النص اجلزائي يف مالحقة ومعاقبة مرتكيب التهرب الضرييب، كما هو املعمول يف كافة الدول املتقدمة، شريطة أن ينال  -

 سبني أو موظفني وصوال إىل صغارهم الحقا؛بالدرجة األوىل كبار املتهربني ومن يساعدهم من حما
 إحداث حماكم ضمن النظام القضائي خمتصة بالقضايا الضريبية حلل املنازعات الضريبية بني املكلفني والدولة؛ -
إعادة النظر يف نظام التحفيزات اجلبائية على ضوء ضرور�ا االقتصادية واالجتماعية من جهة، ولتحقيق العدالة واملساواة بني  -
ملكلفني من جهة أخرى، واقتصارها على االستثمارات اليت تساهم يف التنمية االقتصادية وحتقق زيادة يف القيمة املضافة، وِمتن ا

 30املزيد من فرص العمل؛
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ترشيد اإلنفاق العام من خالل القضاء على ظواهر هدر املال العام والرشوة والوساطة واحملسوبية اليت تفشت يف الكثري من  -
 ات واملؤسسات العمومية من خالل تطبيق النصوص التشريعية الصادرة �ذا الشأن؛اهليئ
ضرورة خصخصة املؤسسات العمومية اليت تفتقر إىل الفعالية باعتبارها تكلف مبالغ ضخمة من أجل تطهري ديو�ا وهو ما  -

  .يتناىف مع األهداف الرئيسية لإلصالح الضرييب
  :خاتمة

على االقتصاد الوطين بصفة  وتأثريها العادية اجلباية لدور االعتبار إعادة هو 1992 سنة جلبائيا لإلصالح إن اهلدف األمسى
 وفعالية مردودية من والرفع البرتولية على اجلباية االعتماد ختفيف وهذا ألجل عامة ومتويل امليزانية العامة للدولة بصفة خاصة،

 ويف حمدودة، ومردوديتها فعاليتها مازالت األخرية إال أن هذه اجلباية العادية كانةمل تقييمنا خالل من لنا تبني وقد العادية، اجلباية
 يف وتفعيلها الضرائب هذه تطبيق كيفية يف األمر تعلق إذا خاصة عدة مشاكل اجلزائر يف العادية اجلباية يعاين هيكل السياق نفس

 عدم أن إال االقتصاد، يف الرئيسي الضريبة منطق وهو ا�تمع بقاتط االجتماعية بني حتقيق العدالة وكذا وتوجيه االستثمار تنشيط
اجلباية العادية  مردود جيعل العامة االقتصادية السياسة أهداف لتحقيق املعامل بالنسبة وواضحة املدى بعيدة ورؤية إسرتاتيجية وجود

حمورها األساسي يف احلد من هيمنة اجلباية البرتولية بعيدا عن الطموحات املعلنة يف إطار السياسة الضريبية املنتهجة واليت يكمن 
  .وإحالل اجلباية العادية مكا�ا

  :الهوامش
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