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 : الملخص
 اليت املواضيع منباعتباره الورقة البحثية موضوع مصادر متويل اإلنفاق العام و سبل تنميته يف اجلزائر،  هذه تعاجل
 وحصول ،ةللدول العامة راداتاإلي يف احلاد االخنفاض بسبب وذلك األخية، السنوات يف اكبي  اهتماما القت
من  %60الذي ميثل  النفط بسبب التأثر الشديد لالقتصاد اجلزائري بتقلبات أسعار  العامة، موازناهتا يف العجز

لدعم  العام اجلزائر لسياسة توسعية يف اإلنفاقو خاصة بعد إتباع  ،من إمجايل الصادرات %97إيرادات امليزانية و 
 .حتقيقها من مفر ال مالية كضرورة البد من توسيع تشكيلة اإليرادات العامة لذلكبرامج النمو االقتصادي، 
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Résumé: 

          Cette article traite les sources de financement des dépenses publiques et de son 

développement en Algérie, comme l'un des thèmes qui ont suscité une grande attention ces 

dernières années , en raison de la forte baisse des recettes publiques de l'État et le déficit de 

ses budgets publics, En raison de l'impact fort de l'économie algérienne sur les fluctuations 

des prix du pétrole, qui représentent 60% des recettes budgétaires et 97% des exportations 

totales, D'autant plus que l'Algérie poursuit une politique expansive de dépenses publiques 

pour soutenir les programmes de croissance économique. Par conséquent, la composition des 

recettes publiques doit être élargie en tant que nécessité financière inévitable. 
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 دراسة تحليلية لمصادر تمويل اإلنفاق العام في الجزائر وسبل تنميتها في ظل تراجع الجباية البترولية

 المقدمة

تلعب النفقات العامة دورا هاما وبارزا يف النشاط االقتصادي للدولة، حيث تقوم بإشباع احلاجات العامة عن 
طريق اإلنفاق العام، و مع وفرة املداخيل الناجتة عن التحسن املستمر نسبيا يف أسعار النفط انتهجت اجلزائر 

العام عرب برامج االستثمارات العمومية املنفذة أو سياسة مالية توسعية من حيث أمهية املوارد املخصصة لإلنفاق 
اجلاري تنفيذها بغية اخلروج من دائرة الفقر و جعل خطط و برامج التنمية االقتصادية و االجتماعية موضع 

مادامت املوارد مرتبطة بارتفاع  ر االقتصاد الوطينالتطبيق العملي. لكن هده السياسة املتبعة مل تعمل على تطوي
لنفط بعيدة عن العملية اإلنتاجية، هلدا تستوجب حتمية البحث يف سبل أخري لتنمية مصادر متويل أسعار ا



ة أو إجياد اإلنفاق العام أي توسيع تشكيلة اإليرادات العامة، سواء من خالل تنمية مصادر إيراداهتا التقليدي
تبين حزمة من سياسات اإلصالح يف إىل  منها اجلزائر ا األساس سارعت غالبية الدولذمصادر جديدة، و على ه

، يةالبحث ه الورقةسبق، تتجلى معامل اإلشكالية هلذ تبعا ملا نظامها املايل و الضرييب من اجل تعزيز قدرات التمويل.
 واليت ميكن صياغتها على النحو التايل:

 الجباية عن بعيدا العام اإلنفاق تمويل مصادر لتنمية أخري سبل لقيخ أن يالجزائر  االقتصاد استطاع هل
 ؟. البترولية

  التالية: الفرعية األسئلة تربز التساؤل هذا من و

   ؟ أهدافها حققت اجلزائر يف العام لألنفاق الضخمة التوسعية السياسة هل

 ختلق سبل أخرى لإليرادات؟ االخنفاض احلاد لعائدات النفط استطاعت الدولة أن أمام هل و

كحتمية أملتها طبيعة   المنهج الوصفي التحليليمبختلف جوانب إشكالية البحت مت االعتماد على  حاطةو لإل
املوضوع ألنه بصدد مجع وتلخيص بيانات وحقائق مرتبطة بالظاهرة املدروسة، ومعاجلتها بطريقة حتليلية باالعتماد 

عرب اجلداول  على إحصائيات متحصل عليها من مصادر رمسية وتقارير دولية، اعتمدت كأدوات للتحليل
       طة التالية:حيث متت املعاجلة وفق اخلواألشكال املختلفة.

 المحور األول: اإلطار العام لإلنفاق العام ومصادر تمويله في الجزائر 

 مدخل للموازنة العامة  -1
 مصادر متويل اإلنفاق العام يف اجلزائر  -2
 (2016-2000حتليل و تقييم واقع اإلنفاق العام يف اجلزائر)  -3

 المحور الثاني: سبل تنمية مصادر اإلنفاق العام 

 اإلنفاق العام ترشيد -1
 الدولية لإلصالح  املعايي و احلدود -2
 العودة إيل خيار اجلباية و إصالحها يف اجلزائر -3

 في الجزائر المحور األول: اإلطار العام لإلنفاق العام ومصادر تمويله 

 للموازنة العامة مدخل -1



 وتسمى هناك حاجات نسعى لتحقيقها  تتعلق بالفرد )حاجات شخصية( وأخري باجملتمع ككل         
 ، العامة باملوازنة يسمى ما خالل من الدولة، وظائف من إّشباعها عملية تعد األخية وهذه العامة، باحلاجات
 عامة. ونفقات عامة إيرادات من جانبيها ذلك يف مستخدمة

 على حتتوي اليت احملافظة عن تعرب واليت األجنلوسكسوين، األصل ذات (Budget)لكلمة  ريفتع املوازنة هي 
 ألي العامة املالية لدراسة األساسية الوثيقة (، كما متثل أيضا1ما) دولة أو مبؤسسة اخلاصة باملوازنة املتعلقة الوثائق

 تقدمها اليت اخلدمات خمتلف على الدولة موارد توزيع وكيفية العام، اإلنفاق بنود تشمل أهنا إذ الدول، من دولة
 هذا هبا متول العامة اليت خمتلف اإليرادات على الدولة حصول كيفية لنا تبني أهنا إىل باإلضافة ملواطنيها،
 (.2اإلنفاق)
 واملايل و ادياالقتص النشاط حملور الرئيسية الثالثة العناصر العامة واملوازنة العامة واإليرادات العامة النفقات فكانت

 التضخم حماربة أي االقتصادي االستقرار حتقيق للدولة هبدف املالية السياسة وتنفيذ لرسم الرئيسية األدوات
 :التايل النحو على استخدامها يتم األدوات وهذه واالنكماش،

 .الضرائب إنقاص أو زيادة -
 .العام اإلنفاق إنقاص أو زيادة -

 .للدولة العامة املوازنة يف عجز أو فائض استحداث -   
 النفقات العامة: -1-1

ة لقد ازدادت أمهية دراسة النفقات العامة لزيادة أمهية دور  الدولة يف احلياة االقتصادية  باعتبارها أداة رئيسي
 حيزا مهما يف التحليل االقتصادي الكلي. تأخذلتحقيق أهداف الدولة وهلذا  

 :العامة النفقة مفهوم -أ
 وعناصرها النفقة خصائص على يركز مجيعها لكن وطبيعتها، العامة النفقة جوهر حتديد حول التعاريف اختلف    

 هي: اختصارا التعاريف هذه أهم و األساسية،
 أهنا مبلغ أو (،3احمللية) اجلماعات أو احلكومات يف ممثلة العمومية السلطة بصرفها تقوم اليت املالية املبالغ تلك

 األساسية األركان تربز التعريف هذا خالل من (،4عامة) منفعة حتقيق هبدف عام شخص بإنفاقه يقوم نقدي
 :العامة للنفقة
  .عامة منفعة حتقيق منه هو الغرض، عام شخص بإنفاقه يقوم، نقدي مبلغ

 العامة النفقات تقسيمات -ب
 :التالية للمعايي وفقا العامة النفقات تقسم

 التحويلية(. والنفقات احلقيقية )النفقات الشرائية القوة أي الوطين الدخل يف التأثي معيار حسب -
 عادية(. غي ونفقات عادية والدورية ) نفقات التكرار معيار حسب -



 الدولة(. وظائف )حسب الوظيفي التصنيف -
 التسيي نفقات أو اجلارية بالنفقات تعرف لذلك مالية سنة كل يف منتظمة بصفة تكّرر اليت هي العادية فالنفقات

 الكوارث خملفات ملواجهة توجه لكوهنا إما منتظمة و متكررة بصفة حتدث ال اليت فهي العادية غي النفقات أما
 لذلك هبا، القيام عن غالبا اخلواص لعجز الدولة هبا تتكفل هامة استثمارية مشاريع لتمويل بالعكس أو الطبيعية

 ( 5القومية) الثروة بزيادة تتعلق اليت و االستثمارية النفقات أو املال برأس بالنفقات تعرف أصبحت
 مصادر تمويل اإلنفاق العام  -ج

 هذه ومتثل التمويلية أي الوسائل لذلك، الالزمة املوارد هلا تتوفر أن فالبد العام، باإلنفاق الدولة تقوم لكي
 بعض تستخدم أن جيب بوظائفها، القيام يتسىن هلا و حىت .العامة اإليرادات عليها يطلق للدولة دخوال األخية
 يستخدمه ال حبيث املوارد من جزء حترر أي اجلماعات، تصرف حتت املوجودة وغي البشرية البشرية املوارد

 شرائية قوة الدولة ختلق األفراد، وقد تصرف حتت املوجودة الشرائية القوة من جزء الدولة تستقطع كما األفراد،
 العام اإليراد على حتصل الدولة أن يتضح سبق، مما .هلا أصيال اختصاصا تعد النقود إصدار سلطة أن إذ إضافية

كان  وإذا الدويل، الصعيد على أو الوطين االقتصاد داخل مت سواء وخلقها، الشرائية القوة نقل عملييت خالل من
 من العامة خمتلف اإليرادات بني التمييز ميكن فإنه شكله، حيث ومن املصدر حيث من خيتلف العام اإليراد
 إما تكون أن على خترج ال العامة فإن اإليرادات أمر من يكن ومهما عليها، احلصول يف اإلجبار عنصر حيث

 (. 6العامة() )القروض ائتمانية أو والرسوم( أوسيادية )الضرائب الدومني( اقتصادية)أمالك
 مصادر تمويل اإلنفاق العام في الجزائر -2

على حتقيق املوارد اليت تستخدمها لتغطية نفقاهتا وحتاول التحكم يف هذه النفقات واإليرادات مبا تعمل الدولة 
يسمح هلا باحملافظة على استقرار اقتصادها، لذا تقوم بتقدير مفصل ملدة سنة مقبلة وهذا ما يعرف بامليزانية العامة 

 وهي تعترب جزء من قانون املالية.

 امة للدولة في التشريع الجزائريتعريف الميزانية الع  -2-1

واليت تنص على:" أن اإليرادات والنفقات النهائية للدولة 84/17من القانون رقم  06حسب املادة 
 .حتدد سنويا مبوجب قانون املالية كما توزع وفق األحكام التشريعية وهي تشكل امليزانية العامة للدولة"

واده الستة األوىل جاءت لتعطي مفهوما واسعا وشامال مبختلف م 84/17وبالتايل نالحظ أن القانون 
لقانون املالية يف اجلزائر، وهو ما يبني أن قانون املالية ما هو إال الوجه الثاين للميزانية العامة للدولة، ومنه ال ميكن 

 ( .7نني املالية )اعتماد وتنفيذ امليزانية العامة و املصادقة عليها من قبل السلطات التشريعية ، إال من خالل قوا

 تبويب النفقات العامة في الجزائر  -2-2



تبوب النفقات العامة يف ميزانية اجلزائر إىل قسمني : نفقات التسيي ونفقات التجهيز، وهذا حسب املادة الثالثة 
جمموع  اليت تنص على أن : "امليزانية هي الوثيقة اليت تقدر للسنة املالية90/21من قانون احملاسبة العمومية 

 اإليرادات والنفقات اخلاصة بالتسيي واالستثمار )ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأمسال( وترخيصها"

(8 ). 

 تعريف نفقات التسيير -أ

 تعرف نفقات التسيي على أهنا: "تلك النفقات اليت ختصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة، واليت تسمح 

كما تعرف بأهنا "النفقات اليت تدفع من أجل (.9)التطبيق الالئق للمسامهات اجلارية"بتسيي نشاطات الدولة، و 
املصاحل العمومية واإلدارية، أي أن مهمتها تضمن استمرارية سي مصاحل الدولة من الناحية اإلدارية، حيث أن 

 (10(نفقات التسيي تشمل على نفقات املستخدمني ونفقات املعدات

 يرتبويب نفقات التسي  -ب

 (:11تدون نفقات التسيي يف جدول يرمز له بـ "ب" و تنقسم نفقات التسيي إىل أربعة أبواب وهي )

 الباب األول: أعباء الدين اخلارجي )العمومي(؛
 الباب الثاين : ختصيصات السلطة العمومية؛

 الباب الثالث: النفقات اخلاصة بوسائل املصاحل؛
 الباب الرابع : التدخالت العمومية.

 تبويب نفقات التجهيز في ميزانية الجزائر -ج
تعترب نفقات التجهيز كل النفقات اليت يكون اهلدف منها زيادة القدرات اإلنتاجية بالزيادة يف تكوين 
رأس املال، ومتتاز هذه النفقات بطابع استثماري، والذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطين اإلمجايل وبالتايل زيادة ثروة 

نية االستثمار، وتتكون هذه النفقات من االستثمارات البالد، حيث يطلق عليها اسم ميزانية التجهيز أو ميزا
اهليكلية االقتصادية، االجتماعية واإلدارية، واليت تعترب استثمارات منتجة ، كما تضاف هلا إعانات التجهيز املقدمة 
لبعض املؤسسات العمومية. وبصفة عامة ختصص نفقات التجهيز للقطاعات االقتصادية للدولة )القطاع 

  الفالحي...إخل( من أجل جتهيزها مبختلف الوسائل اليت متكنها من حتقيق تنمية شاملة يف الوطنالصناعي، 

(12.) 

 تبويب اإليرادات العامة في الجزائر  -د

يتم تبويب اإليرادات يف امليزانية وفق جدول يرمز له بـ "أ" وذلك حتت عنوان اإليرادات النهائية املطبقة على 
 ن هذا األخي من بابني مها:ميزانية الدولة، ويتكو 



الباب األول: املوارد اإلجبارية و هي تعرب املوارد اإلجبارية عن االقتطاعات اليت تتحصل عليها الدولة بشكل 
إجباري وبدون مقابل وتتمثل هذه اإليرادات يف املداخيل اجلبائية والغرامات واحلصة املستحقة للدولة من أرباح 

 مؤسسات القطاع العمومي.

لباب الثاين: املوارد االختيارية: و هي موارد إرادية تتمثل يف نوع من الضرائب مدفوعة بشكل إيراداي من قبل ا
 األشخاص مقابل تلقيهم منفعة أو خدمة معينة تقدمها الدولة هلم .  

 (2016-2000)تحليل و تقييم واقع اإلنفاق العام في الجزائر -3

سة الدولة، وذلك من حيث متكينها من ختصيص مواردها لتحقيق أهدافها يلعب اإلنفاق العام دورا هاما يف سيا 
السيما على املستوى االقتصادي أو االجتماعي، لذلك تعمل الدول بشكل رئيسي على البحث عن املوارد املالية 

ال إنفاقها املتاحة وختصيصها ختصيصا امثال لتغطية نفقاهتا املتزايدة واملتأثرة بشكل مباشر بسياسة الدولة يف جم
 العام.

ولقد عملت اجلزائر بداية من األلفية الثالثة على الرتكيز على حتقيق إنعاشا اقتصاديا يف ظل التزايد الذي شهدته  
األسعار العاملية للنفط والذي نتج عنه زيادة املداخيل النفطية للدولة. فكانت البداية إتباع إسرتاتيجية لتوسيع 

االستثمارات العمومية املندرجة يف الربامج التنموية اليت تبنتها الدولة. ونظرا لزيادة اإلنفاق إنفاقها العام على خمتلف 
العام يف إطار هذه الربامج مع تراجع أسعار النفط خالل السنوات األخية فقد شهد رصيد امليزانية العامة للدولة 

قق أو العجز املسجل، وهذا ما يوضحه تغيات عديدة خالل هذه الفرتة سواء من حيث مستويات الفائض احمل
 الشكل املوايل:

 (2016-2000(:تطور الوضعية المالية للميزانية العامة في الجزائر خالل الفترة )01الشكل رقم )

 الوحدة: )مليار دينار جزائري(

 
 (.03(  و )02( و )  01من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلداول رقم ) المصدر:

 الميزانية العامة(:رصيد 01جدول)

 الوحدة: )مليار دينار جزائري(
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رصيد الميزانية العامة

اجمالي االيرادات العامة 

اجمالي النفقات العامة



 (03( و )  02املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على اجلدولني رقم)

من خالل املخطط ميكن القول أن االنتعاش الذي عرفته اإليرادات العامة انعكس إجيابا على رصيد امليزانية العامة 
مرحلة جديدة، 2008للدولة، حيث دخلت ميزانية اجلزائر بداية من العقد األول من القرن احلايل وحىت عام 

بـ 2006طالق واملسجل خالل سنة متيزت بتحقيق فوائض يف أرصدهتا ووصوهلا ألعلى فائض على اإل
( مليار دينار جزائري، حيث تزامنت حاالت الفائض مع املستويات العالية لإليرادات اجلباية النفطية، 1240,8)

هي مبثابة نقطة حتول يف رصيد امليزانية العامة، أين خيمت حالة العجز على رصيدها وذلك راجع 2009أما سنة 
بية النامجة عن االخنفاض الظريف احلاد يف أسعار النفط، مما أثر على اإليرادات العامة لتأثي الصدمة اخلارجية الك
وتزامنا مع  2010(مليار دينار جزائري خالل نفس السنة، ومع حلول سنة 3676باالخنفاض أين قدرت بـ)

اية النفطية، وهو ما ( دوالر، ارتفعت إيرادات اجلب77,45االرتفاع احملسوس ألسعار النفط حيث قدر الربميل بـ)
 ( مليار دينار جزائري.63,5بـ)2011أدى إىل اخنفاض العجز ليقدر خالل سنة 

(مليار دينار جزائري 718,8ارتفع العجز بشكل تصاعدي ليبلغ ذروته حيث قدر بـ)2012أما خالل سنة 
(مليار دينار جزائري 7058,1يف ظرف متيز بارتفاع قوي ألسعار النفط، مما عزز من ارتفاع النفقات العامة إىل )

واملرتجم باالخنفاض املعترب يف النفقات العامة مما أدى إىل تقليص هام يف  2013مقابل التعزيز املباشر يف سنة 
تزايد اتساع العجز على التوايل بـ)  2016، 2015، 2014عجز امليزانية العامة يف حني شهدت سنوات

 جزائري . مليار دينار (3236,8(، )4173,5(، )1261,2
 أسعار النفط وانعكاساتها على إيرادات الجباية النفطية للجزائر -3-1

تشكل اجلباية النفطية موردا أساسيا للميزانية العامة يف اجلزائر، وتتوقف على أسعار النفط مبعىن أن ارتفاع حجم 
 يبني تطور اإليرادات العامة خالل الصادرات النفطية يف ظل ارتفاع أسعارها يؤدي إىل زيادة إيراداته واجلدول التايل

 .)2016-2000(الفرتة املمتدة من 
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 (2016-2000(: تطور إجمالي إيرادات الميزانية في الجزائر خالل الفترة )02الجدول رقم )

 الوحدة)مليار دينار جزائري(

 على املوقع: 2004-2008-2012 -2015التقرير السنوي لبنك اجلزائر للسنوات: المصدر: 
http://www.bank-of-algeria.dz/ 

http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres 

اخنفاضا معتربا 2001من خالل معطيات اجلدول السابق ميكن مالحظة أن اإليرادات الكلية سجلت خالل سنة 
 وذلك يعود إىل: 2000(مليار دينار جزائري مقارنة بسنة1505,53)بـ

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

إجمالي إيرادات الميزانية 
 والهبات

 منها:

 إيرادات المحروقات:  -

إيرادات خارج  -
 المحروقات:

 إيرادات جبائية     

 إيرادات غير جبائية     

1578,1 

 

 

1213,2 

364,9 

349,5 

15,4 

1505,5 

 

 

1001,4 

488,5 

398,2 

90,3 

1603,2 

 

 

1007,9 

595,1 

482,9 

112,2 

1966,6 

 

 

1350,0 

616,4 

519,9 

122,2 

2229,7 

 

 

1570,7 

652,5 

580,4 

72,1 

3082,6 

 

 

2352,7 

724,2 

640,4 

83,8 

3639,8 

 

 

2799,0 

840,5 

720,8 

119,7 

3687,8 

 

 

2796,8 

883,1 

766,7 

116,4 

5190,5 

 

 

4088,6 

1101,8 

965,2 

136,6 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

إجمالي إيرادات الميزانية 
 والهبات

 منها:

 المحروقات: إيرادات  -

إيرادات خارج  -
 المحروقات:

 إيرادات جبائية     

 إيرادات غير جبائية     

3676,0 

 

 

2412,7 

1263,3 

1146,6 

116,7 

3492,9 

 

 

2905,0 

1487,8 

1298,0 

189,8 

5790,1 

 

 

3979,7 

1810,4 

1527,1 

283,3 

6933,3 

 

 

4184,3 

2155,0 

1908,6 

246,4 

5957,5 

 

 

3678,1 

2279,4 

2031,0 

248,4 

5738,4 

 

 

3388,4 

2349,9 

2091,4 

258,5 

5103,1 

 

 

2373,5 

2729,6 

2354,7 

374,9 

 

http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres
http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres


( مليار دينار أي 650,3بـ ) االخنفاض النسيب ألسعار النفط حيث قدرت اإليرادات اجلباية من احملروقات -
 ( من اإليرادات الكلية .%12,63بنسبة )

 ة خترج االقتصاد من حالة الركود.شروع الدولة يف تطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي وسياسة اقتصادية جديد -
( أخذت اإليرادات الكلية منحىن تصاعدي حيث ارتفعت هذه األخية 2008-2003أما الفرتة املمتدة من)

ويعود ذلك إىل ارتفاع أسعار النفط إىل مستويات قياسية وانتعاش السوق  2004بصفة مضطرة خاصة يف سنة 
إىل  2008ملحوظ أين وصلت اإليرادات النفطية سنة  النفطية، حيث تطورت العوائد النفطية بشكل

سرعان ما عرفت 2009( من اإليرادات الكلية. ويف سنة 78,77%( مليار دينار أي بنسبة )4088,6)
(مليار دينار ويرجع هذا االخنفاض إىل اآلثار النامجة عن األزمة 3676اإليرادات الكلية اخنفاضا حيث قدرت بـ)

شهدت 2011و 2010( واليت كان هلا أثرا واضحا على سوق النفط، أما سنيت 2008)املالية العاملية سنة 
( مليار دينار حيث قدرت مسامهة إيرادات اجلباية 5790,1( )4379,6ارتفاعا طفيفا سجلت على التوايل بـ)

اليت سجلت خالل سنة ( من جمموع اإليرادات الكلية، %68,73()66,33النفطية على التوايل بنسبة )%
(مليار 394,4، أي باخنفاض قدره)2012(مليار دينار سنة 6339,3(مليار دينار مقابل)5940,9)بـ2013

 2012(مليار دينار يف 215,6دينار، يف املقابل مل يكن االرتفاع يف اإليرادات خارج احملروقات اليت انتقلت من)
إيرادات اجلباية من احملروقات يف  مبثابة تعويض االخنفاض الذي شهدته 2013( مليار دينار يف 2262,7إىل )

يف حني 2012( مليار دينار سنة 4054,4(مليار دينار مقابل)3678,1حيث بلغت هذه األخية)2013
حتسنا ملحوظا بالنسبة لإليرادات خارج احملروقات حيث سجلت على 2014،2015،2016شهدت سنوات 

( من إمجايل اإليرادات وذلك %66-41%( أي بنسبة ترتاوح ما بني )2722.6()3050()2330,7التوايل)
التحسن املالحظ يف حتصيل الضرائب والرسوم واحلقوق، مقارنة برتاجع قوي خالل السنوات الثالث  راجع إىل

 (.60%-%36األخية لإليرادات من اجلباية النفطية حيث تراوحت حصتها من إمجايل اإليرادات )

 (2016-2000الجزائر مقارنة بإجمالي اإليرادات خالل الفترة )(:تطورات الجباية النفطية في 02الشكل رقم )
 الوحدة: )مليار دينار جزائري(                                                                                          

 
 (02من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول ) المصدر:
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االيرادات االجمالية

ايرادات الجباية من المحروقات

إيرادات خارج المحروقات



يتضح جليا من خالل املنحىن البياين أنه هناك تقارب بني إيرادات اجلباية النفطية ومنحىن اإليرادات 
الكلية، يف مقابل ذلك نرى التباعد الذي شكله منحىن اإليرادات خارج احملروقات، كما ميكن مالحظة العالقة 

كلما ارتفع نصيب اإليرادات من اجلباية النفطية املوجودة بني كل من إيرادات اجلباية النفطية واإليرادات الكلية، ف
نالحظ أن هناك ارتفاع مباشر لإليرادات الكلية والعكس صحيح، وهذا ما يدل على االهتمام الكبي الذي توليه 

 اجلزائر لنظام اجلباية من احملروقات واعتماد امليزانية بشكل كبي على هذا القطاع.

-2000على نفقات الميزانية العامة للجزائر خالل الفترة )تحليل انعكاسات أسعار النفط  -3-2
2016) 

متيزت السياسة اإلنفاقية يف اجلزائر خالل الفرتة األخية بتصاعد معدل منو اإلنفاق العام وميكن توضيح ذلك من 
 خالل اجلدول املوايل :

 (2016-2000(: تطور النفقات العامة اإلجمالية في الجزائر خالل الفترة )03الجدول رقم )

 الوحدة)مليار دينار جزائري(
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

إجمالي 
النفقات 

 العامة

1178,1 1321,0 1580,6 1690,2 1891,8 2052 2453 3092,7 4175,7 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

إجمالي 
النفقات 

 العامة

4246,3 4466,9 5853,6 7058,1 6024,1 6980,2 8858,1 7984,2 

 على املوقع: 2004-2008-2012التقرير السنوي لبنك اجلزائر لسنوات  المصدر :
http://www.bank-of-algeria.dz/ 

http://www.mf.gov.dz/article/48/Zoom-sur-les-Chiffres- 

 (2016-2000في الجزائر خالل الفترة ) (: تطور حجم النفقات العامة اإلجمالية03الشكل رقم )

 الوحدة)مليار دينار جزائري(



 
 (03من إعداد الباحثة  باالعتماد على اجلدول رقم )المصدر:              

من خالل اجلدول  السابق يظهر جليا التزايد املستمر حلجم اإلنفاق العام يف اجلزائر، غي أن هذه الزيادة 
ختتلف من سنة ألخرى فأحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، وذلك حسب الظروف االقتصادية اليت شهدهتا البالد أو 

( منو النفقات العامة بوتية متسارعة 2013-2000السياسات اليت تنتهجها، حيث شهدت الفرتة املمتدة من )
تزامنا مع البحبوحة املالية اليت عرفتها اجلزائر خالل تلك السنوات، والنامجة أساسا عن ارتفاع أسعار النفط يف 
األسواق العاملية، األمر الذي مسح هلا بإتباع سياسة إنفاقيه توسعية سعيا منها لتحسني الظروف االقتصادية 

خالل تطبيقها ملخططات مخاسية خصصت هلا مبالغ ضخمة وهذا كان نتيجة لسياسة إنعاش  واالجتماعية، من
 2001النشاط االقتصادي وحتقيق األهداف املرجوة، وهي "خمطط دعم االنعاش االقتصادي" املطبق بني سنيت 

دعم النمو إضافة إىل "برنامج   2009و 2005، "الربنامج التكميلي لدعم النمو املتعدد بني سنيت 2004و
قدرت النفقات الكلية  2014أما خالل سنة 2014و2010االقتصادي" املطبق خالل الفرتة املمتدة من 

فقد أدت إىل تفاقم العجز العمومي حيث سجلت بقيمة 2015( مليار دينار، وخالل سنة 6980,2بـ)
ند مستوى فقد سجلت هي األخرى اخنفاض طفيف ع 2016( مليار دينار، وفيما خيص سنة 8858,1)
 ( مليار دينار.7984,2)

 تطور نفقات التجهيز والتسيير في الجزائر  -أ

ميكن التطرق لتطور حجم نفقات التسيي ونفقات التجهيز إضافة إىل حتليل تطور نسبتيهما من إمجايل 
 (يف اجلدول املوايل.2016-2000النفقات العامة وذلك خالل الفرتة املمتدة من )

 (2016-2000نفقات التسيير والتجهيز في الجزائر خالل الفترة ) ( : تطور04الجدول رقم)

 الوحدة: )مليار دينار جزائري(
 

 السنوات

نسبة نفقات التسيير بالنسبة  إجمالي النفقات العامة
 إلجمالي النفقات العامة

نسبة نفقات التجهيز 
بالنسبة إلجمالي النفقات 

مجموع النفقات  العامة
 العامة

نفقات 
 التسيير

 نفقات التجهيز

2000 1178,1 856,2 321,9 72,67% 27,92% 

اجمالي النفقات العامة

0

10000

ي
ئر
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نا
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2001 1321,0 963,6 357,4 72,94% 27,05% 

2002 1580,6 1097,6 452,9 69,44% 28,65% 

2003 1690,2 1122,8 567,4 66,43% 33,56% 

2004 1891,8 1251,1 640,7 66,13% 33,86% 

2005 2052 1245,1 806,7 60,67% 39,32% 

2006 2453 1437,9 1015,1 58,61% 41,38% 

2007 3092,7 1672,6 1020,1 54,08% 45,91% 

2008 4175,7 2227,3 1948,4 53,33% 46,67% 

2009 4246,3 2300 1946,3 54,16% 45,84% 

2010 4466,9 2659 1807,9 59,52% 40,48% 

2011 5853,6 3879,2 1974,4 66,27% 33,73% 

2012 7058,1 4782,6 2275,5 67,76% 32,24% 

2013 6024,1 4131,5 1892,6 68,58% 31,42% 

2014 6980,2 4486,3 2493,9 64,27% 35,73% 

2015 8858,1 4972,3 3885,8 56,13% 43,87% 

2016 7984,2 4707,3 3176,8 58,95% 41,05% 

 : من إعداد الباحثة باالعتماد على:المصدر

 .2016-2014-2013-2008-2004اجلزائر: التقرير السنوي لبنك  -
 املواقع اإللكرتونية  التالية : -

- http://www.dgpp-mf.gov.dz:( 2017/04/26)تاريخ االطالع 
- http://www.ons.dz   :(2017/04/26)تاريخ االطالع 

بالنسبة لنفقات التسيي ميكن املالحظة من خالل اجلدول السابق أهنا يف تزايد مستمر خالل الفرتة املمتدة 
(وهذا كان تزامنا مع االرتفاعات اليت شهدهتا أسعار النفط وميكن القول أن نفقات التسيي 2008-2000من)

(سنة 1245,1ه الفرتة حيث قدرت بـ)بقيت دائما تلعب الدور الرئيسي يف زيادة النفقات العامة خالل هذ
-2009( لتستمر يف سلك منحى تصاعدي طول الفرتة املمتدة من)%60,67أي بنسبة) 2005
و يرجع ذلك  2016(مليار سنة 4807,4(مليار دينار لتصبح)2300بـ)2009(حيث قدرت سنة 2016

 إىل:

http://www.ons.dz/


 زيادة أجور موظفي اإلدارات. اتساع وتزايد مهام الدولة خاصة املتعلقة بالتعليم، الصحة، الدفاع، -
 التزام الدولة اجلزائرية بتنفيذ جمموعة من االتفاقيات بينها وبني اهليئات الدولية )كالبنك العاملي(. -

( مليار 321,9أما بالنسبة لنفقات التجهيز فقد شهدت ارتفاعا طفيفا من سنة إىل أخرى، حيث قدرت بـ )
( مليار دينار سنة  640,7ايل النفقات العامة، لتصبح )( من إمج%27,32أي بنسبة) 2000دينار سنة 

( من إمجايل النفقات العامة ويرجع ذلك إىل قيام الدولة بتنفيذ مشاريع املنشآت %33,86أي بنسبة) 2004
و املخطط الوطين للتنمية الريفية، أما الفرتة 2001القاعدية إضافة إىل خمططات اإلنعاش االقتصادي سنة 

حيث  2016لت معدل منو أسرع من نفقات التسيي، لتعرف بعدها اخنفاضا سنة (سج2005-2014)
 (.3176,8قدرت بـ )

 سبل تنمية مصادر اإلنفاق العام  المحور الثاني:

 ترشيد اإلنفاق العام-1

 المفهوم -1-1

 متعددة ألسبابالوطين  الدخل وتزايد العامة النفقات تزايد ظاهرة لقد اثبت االقتصاد اجلزائري العالقة الطردية بني
 و االقتصادية أهدافها حتقيق ضمان أجل من النفقات هذه لرتشيد املتزايدة الضرورة هو الثابت أنّ  إالّ  ،

 .االجتماعية
 العام هو: اإلنفاق و نعين برتشيد

 التزاماته ومواجهة متويل على القومي االقتصاد قدرة زيادة معه ميكن الذي بالقدر اإلنفاق فعالية زيادة على العمل 
 نفع كرب حتقيق ا به كذلك و يقصد  .ممكن حد أدىن إىل التبديد مصدر القضاء على مع واخلارجية الّداخلية

 وحماولة والتبذير، اإلسراف أوجه على القضاء و ممكنة درجة أعلى إىل اإلنفاق هذا كفاءة رفع طريق عن للمجتمع
 (.13) للدولة العادية املوارد من تدبيه ما ميكن أقصى و العامة النفقات بني التوازن حتقيق

 لإلنسان الفائدة تعظم اليت اإلنفاقية البدائل أفضل حنو للنفقات، األنسب والتوجيه األمثل كذلك هو االستخدام
 اخلاصة، املنظمات العادي، الفرد( اإلنسان أمام البديلة بالفرصة والتضحية وتقلل اخلسارة باإلنفاق، يقوم الذي

 الرشد ألساليب احلكومية األجهزة إتباع مبدى ترتبط مسائل هي وترشيده العام اإلنفاق وأن ،)...احلكومات
 وإشباعا وفعالية مردودا وأكثرها االستخدامات أفضل حيقق حنو على اإلنفاقية، براجمها توزيع يف والعقالنية
 (.14العامة) للحاجات

 .العاّمة الّنفقات ترشيد نجاح عوامل -1-2
 :يلي تلخيصها فيما وميمكن العاّمة، الّنفقات ترشيد عملّية جناحعلى العوامل اليت تعمل  من العديد هناك

 بدقّة األهداف تحديد -أ



 دقيقة أهداف وحتديد تقرير مشكلة هي اإلدارة ملتطّلبات وفقا امليزانّية إعداد تمواجه اليّت  املشاكل أهم من إنّ 
 ال حىّت  اإلداري اجلهاز وحدات الختصاصات شاملة مراجعة يستدعي الّذي األمر احلكومّية، للربامج وواضحة

 خالل من األجل ومتوّسطة طويلة األهداف وحتديد تقرير ويتم  .واضحة وغي غامضة احملّددة األهداف تكون
ّدد األهداف طبيعة أنّ  كما األموال، تمطلب أجلها من اليّت  الرّئيسّية االختصاصات حصر  الوظيفة وحجم طبيعة حتم

حتقيق األهداف احملددة سلفا يف خطط التنمية الطويلة و متوسطة  أجل من تنفيذها يتم   اليّت  املتعّددة الوظائف أو
 (15األجل)

 .األولويات تحديد -ب
 حلفظ ضرورة املبدأ هذا احرتام وإنّ  الّتخطيط، منظومة يف الفرعّية العملّيات أهم من األولويات حتديد عملّية تمعترب
األساسّية  املبادئ من جمموعة على األولويات حتديد عملّية تقوم .استخدامه منفعة وتعظيم الّضياع من العام املال

 :نذكر منها
 واملشاريع، الربامج بني األولويات حتديد يف كبيا دورا يلعب معّينة مشكلة حلل املطلوب فالّزمن :الّزمن عامل -

 الربنامج. هذا الختيار ممقنعا ممربّرا ذلك كان أقصر، ممعنّي  برنامج إلجناز املطلوب الوقت كان  فكمّلما
 دافعا ذلك كان كمّلما الّنجاح، ومضمونة جمرّبة معّينة مشكلة حلل املطروحة احللول كانت فكمّلما :اخلربة عامل -

 (16).اإلجناز يف األولويّة ملنحها
 العام  اإلنفاق لبرامج الدوري القياس  -ج

 .إليها املوكلة واملشاريع الربامج بتنفيذ قيامها عند احلكومية الوحدات واألجهزة أداء وفعالية كفاءة مدى تقييم مبعىن
 مت اليت للخطط وفقا منها املرجوة النتائج بلوغ من التأكد أجل من العامة النفقات على الرقابة دور و ذلك بتفعيل

 .وضعها
 العام اإلنفاق ترشيد خطوات -1-3

 لذلك نذكر منها:  خطوات حتديد من البد العام، اإلنفاق يف الرشد لتحقيق
األهداف  هذه ترتيب مع ة مستمر وبصفة دقيقة بصورة حتقيقها إىل اجملتمع يسعى اليت األهداف حتديد -

 هبا مير اليت والسياسية االجتماعية االقتصادية، املتغيات االعتبار يف األخذ مع النسبية ألمهيتها وفقا
 .اجملتمع

 اليت الربامج حتديد من ذلك يتضمنه مبا األهداف هذه حتقيق من متكن اليت البديلة الربامج وحتديد حصر -
 العام اإلنفاق برامج نطاق يف التمييز مع اخلاص القطاع هبا يضطلع اليت وتلك الدولة هبا تضطلع أن جيب
 .املباشر غي اإلشباع وبرامج املباشر برامج اإلشباع بني

 .اجملتمع أهداف حتقيق على ة قدر الربامج أفضل الختيار املمكنة التحليل أساليب استخدام -
 األهداف. حتقيق برامج هليكال وفقا املوارد ختصيص -
 األهداف. أولويات على تغيات من يطرأ ملا وفقا فرتات على اإلنفاق برامج تقييم إعادة -



 للتنفيذ ميكن زمين مدى حتديد مع ة، املختار الربامج تنفيذ كفاءة يضمن ودقيق ملزم تنفيذي إطار وضع -
 أن باعتبار إطار الالمركزية يف ذلك يتم أن على األعمال، إجناز يف التقادم مدى على الوقوف من

 .حمددة اإلجناز األهداف ومعايي
 عملية الرقابة تتضمن أن على ختطيطه، سبق ما مع التنفيذ توافق يضمن فعال رقايب نظام توافر ضرورة -

 .التقييمية  الرقابة إىل املستندية الرقابة مفهوم تطوير مع اإلجناز لطرقمراجعة مستمرة 
 الوظيفة التخطيطية مبتطلبات الوفاء على التقسيمات قادرة هذه جيعل مب الدولة ميزانية تقسيمات تطوير -

 داخل املوارد واجلزئي )ختصيص ) و القطاع اخلاص الدولة بني املوارد ختصيص( الكلي املستويني على
 أنه بإتباع هذه اخلطوات ميكن من حتقيق متطلبات القول ميكن (، وبالتايل17الدولة(. ) قطاعات
  الرتشيد املرجوة. ودواعي

 الدولية لإلصالح  المعايير و الحدود -2
 فق و العام اإلنفاق سياسات توجيه على الدويل، النقد صندوق رأسها على و الدولية، املالية املؤسسات تعمل
 االجتاهات فإن هنا من و العمومية، لألموال أفضل مردودية بضمان وتسمح اهلدر من تقلل هناأ يعتقد معايي
 :حماور ثالثة على تعمل الصندوق قبل من احملبذة
لقد مت   (RCB -  Rationalisation des Choix Budgétaires)اإلنفاق العام أو ترشيده  ختفيض -

 التعرض له يف العنصر السابق. 
 .العام اإلنفاق توجيه إعادة -
 العامة امليزانية ضبط -

 تستغل و اإلنتاجية يف تزيد اليت آلالتبا االهتمام خالل من هذا و:العام اإلنفاق توجيه إعادة -2-2
 :يلي مبا التوجيه هذا يتعلق و استغالل، أحسن اإلنتاجية الطاقات

 إخضاع و عالية، نوعية ذات استثمار مشاريع إقامة خالل من :املنتج احلكومي االستثمار تشجيع  -
 يكمل الذي احلكومي االستثمار على الرتكيز جدا املفيد ومن .االقتصادية  املردودية ملعايي ملشاريعا

 .تنافسها اليت تلك ال اخلاصة األنشطة
 .االستثمارات صيانة و تشغيل بعمليات االهتمام - 

 والرواتب األجور خفض بني املوازنة خالل من هذا و :احلكومة يف اإلنتاجية اخنفاض مصادر بعالج االهتمام  -
 وهو للعمالة كمالذ  العام القطاع جعل بني و اإلنتاجية، خفض و العمل تثبيط شأنه من الذي الكفاءات جمال يف
 .مقابل دون إضافية تكاليف عنه ينجر أن ميكن ما

 األسعار دعم سياسة أن مثال التجربة بينت فلقد املنشود، اهلدف حتقيق يف العام اإلنفاق فعالية من التأكد  -
 موجهة أهداف ذات مشاريع إقامة أو األجور دعم األفضل من يكون فقد الفقراء، حلماية الفعالة الطريقة ليست
 .خصيصا إليهم



 للمشروعات: اجلدوى دراسات إعداد -
 خطة التسويقية، الدراسة االستثمارية، التكاليف:التالية العناصر على مشروع ألي اجلدوى دراسة تتضمن    

 مع واتساقه البيئة على للمشروع احملتملة اآلثار املشروع، رحبية املشروع، تشغيل اقتصاديات املقرتحة، التمويل
 االجتماعية اآلثار كذلك الدخل، توزيع وإعادة االدخار على وآثاره املشروع خيلقها اليت العمالة فرص اجملتمع،

 .للمشروع
  :العامة الميزانية ضبط و تخطيط -2-3

 و تنفيذها و امليزانية وضع و العامة املالية ختطيط جماالت يف إصالحا يتطلب العام اإلنفاق كفاءة حتسني أن ذلك
 :يف التخطيط هذا يتمثل و   .رقابتها
من  املتاح احلجم تقييم و اجلاري اإلنفاق احتياجات تقدير و مراحل إىل مقسم استثمار برنامج صياغة -

 .سنوات مخسة إىل ثالثة بني ما لفرتة االقرتاض واحتياجات اإليرادات
 اخلطة أعوام من عام لفرتة شاملة ميزانية إعداد ميكن االستثمار برنامج صياغة السنوية، بعد امليزانية -

 .املدى متوسطة
 .العامة املالية تقارير رفع توقيت دقة و الشفافية بزيادة هذا و اإلنفاق، و امليزانية ضبط أنظمة تدعيم -

 تكييفها حيث من مرنة و حمكمة سنوية فرعية برامج يف ترتجم اليت املدى متوسطة الربامج على االعتماد أي جيب
 (18الرقابة ) فعالية على احلرص و التنفيذ يف الصرامة ضمان مع االقتصادية و املالية الظروف تغّي  مع
 الجباية و إصالحها في الجزائر العودة إلي خيار -3

 الضريبية السياسة طبيعة -3-1
 الضرييب التحصيل بتنظيم املتعلقة الضرييب الطابع ذات التدابي أهنا جمموعة على الضريبية السياسة تعريف ميكن
 العامة التوجهات حسب واالجتماعي االقتصادي الوضع على والتأثي جهة، من العمومية النفقات تغطية قصد

 ( 19أخرى) جهة لالقتصاد من
 األوضاع أساس على حتديدها يتم اليت الضريبية السياسة أهداف لتحقيق عادة يتم الضريبية األنظمة تصميم إن

 جيعل مما عدة عوامل، بفعل باستمرار تتغي األوضاع هذه لكن القائمة، والسياسية واالجتماعية االقتصادية
 .باستمرار إصالحها يستدعي ما وهذا ، ابه املنوط األهداف حتقيق عن عاجزة الضريبية األنظمة

 خالل البالد عرفتها اليت االقتصادية اإلصالحات سياق يف جذرية إصالحات اجلزائري الضرييب النظام شهد وقد
 خلفتها اليت واالجتماعية االقتصادية األوضاع بفعل اإلصالحات هذه جاءت وقد املاضي، القرن تسعينات بداية،

 خالل من والتعديالت اإلصالحات توالت الفرتة تلك ومنذ السوق، اقتصاد حنو التوجه إطار يف وكذا1986 أزمة
 العادية اجلباية أداء ورفع الضرييب، النظام وتفعيل عصرنة إىل جمملها يف سعت اليت والتكميلية السنوية املالية قوانني



 الدولة قبل من الرتخيص مقابل أهنا أساس على تدفع البرتولية اليت البرتولية اليت يقصد هبا الضرائب للجباية كبديل
 .اإلنتاجية العملية يف للدولة ملك هي اليت األرض باطن إلستغالل

 التطورات ملواكبة الدولة يف الضرييب النظام على تطرأ اليت التغيات " بأنه الضرييب اإلصالح عن التعبي و ميكن
   ( 20).املراحل من مرحلة يف التنمية خطط لتحقيق أو واالجتماعية، االقتصادية

 الضريبي اإلصالح مجاالت -3-2
 صندوق حسب القضايا هذه وأهم املراجعة، تتطلب اليت الضرييب، باإلصالح املتعلقة القضايا من العديد هناك
 (: 21يف) تتمثل الدويل النقد

 عجز ختفيض دفبه اإليرادات زيادة كذا و الضرائب، نظام يف اهليكلية التشوهات تصحيح على العمل -
 .األعمال رقم على الضرائب أسعار عدد ختفيض على باالعتماد وذلك امليزانية،

 الدخل على تصاعدية ضريبة و املشروعات أرباح على ضريبة وإقرار املضافة، القيمة على الضريبة إدخال -
 .واسع وعاء ذات الشخصي

من قيمته،  %45يف اجلزائر أمام معضلة االخنفاض احلاد لعائدات البالد نتيجة فقدان برميل النفط  اما
 .اضطرت احلكومة لتحميل املواطن جزءا من األعباء والعودة إىل فرض ضرائب جديدة أو رفع أخرى

فاع أسعار بعض سلسلة من التدابي اجلبائية اليت ستساهم يف ارت 2016حيث أقر مشروع قانون املالية  
املنتجات، منها السيارات والوقود وأجهزة اإلعالم اآليل. وهذه الزيادات ستمس أيضا قطاعات متصلة، مثل 
النقل العمومي بالنسبة لرفع سعر املازوت، واخلدمات بالنسبة ألسعار أجهزة اإلعالم اآليل، فضال عن 

 .تسقيف استهالك الطاقة الكهربائية لألسر

رتحات وتصورات إلصالحات جبائية، السيما فيما يتعلق بالرسم على النشاط املهين، كم مت تقدمي مق -
 (.  22أيضا زيادة يف الرسوم والضرائب وحقوق الطابع للتعويض)لتفادي استمرار حالة التهرب الضرييب، 

 الجزائر في الضريبي اإلصالح أهداف -3-3
 هذه أهم بني ومن الضرييب، اإلصالح طريق عن حتقيقها إىل العمومية السلطات سعت اليت األهداف تعددت

 ( :23نذكر ) األهداف
 التسيي، نفقات بتغطية كفيلة وجعلها العادية، للجباية املالية ودية املرد من الرفع يف ويتمثل :املايل اهلدف -

 الدولة؛ ميزانية متويل على كبي بشكل تسيطر كانت اليت البرتولية اجلباية حمل إحالهلا حماولة إىل إضافة
 :يف أساسا وتتمثل :االقتصادية األهداف -
 استعمال على يؤكد أن الضرييب اإلصالح على بد ال كان اللمجا هذا يف :االقتصادي النمو حتقيق 

 وذلك املالية، الوظيفة على دورها يقتصر وأال االقتصادية، السياسة أهداف خلدمة كأداة الضريبة
 .واإلنتاج واالستثمار االدخار لتشجيع اإلنتاج، ومدخالت الدخل على الضرييب العبء بتخفيف



 االقتصادي النشاط يف التحكم إىل الضريبية اإلصالحات سعت فقد :االقتصادي النشاط توجيه 
 كاختاذ الضريبية االمتيازات منح طريق عن وذلك االستثمار، زيادة على االقتصاديني األعوان وتشجيع

 .املشاريع وتوسيع االستثمار عمليات على احملفزة التقنيات بعض واستعمال اإلعفاء سياسة
 :يف األهداف هذه وتتمثل :االجتماعية األهداف -

 يكتسب خالهلا ومن الضريبة، مبادئ من أساسيا مبدأ الضريبية العدالة تشكل :الضريبية العدالة حتقيق 
 ذلك حتقيق إىل الضرييب اإلصالح سعى ولقد بالضريبة، املكلفني لدى ومصداقيته جناحه الضرييب النظام

 التوسع وكذا خاصة، ملعاملة منهما كل وإخضاع واملعنويني الطبيعيني األشخاص بني التمييز خالل من
 املقدرة مراعاة إىل إضافة النسبية، الضريبة من عدالة أكثر تعترب اليت التصاعدية الضريبة استعمال يف

 .لذلك الالزمة بتقدير اإلعفاءات وذلك التكليفية،
 هدفت اللمجا هذا ويف :الشرائية القدرة محاية على والعمل عادل بشكل املداخيل توزيع إعادة 

 ومحاية متعلمجا طبقات خمتلف بني الفوارق لتقليص فعالة كوسيلة الضرائب استخدام إىل اإلصالحات
 .واملايل االقتصادي النيلمجا على دورها اقتصار وعدم للمواطن، الشرائية القدرة

 :يف الضرييب لإلصالح التقنية األهداف أهم تتمثل :التقنية األهداف -
 خمتلف إلغاء مت حبيث الضرييب، النظام تبسيط إىل الضريبية اإلصالحات دفته :الضرييب النظام تبسيط 

 ضريبة يف األوعية ونفس األهداف نفس هلا اليت األنواع خمتلف  جتميع إىل  إضافة ، املعقدة الضرائب
 القوانني أصبحت حبيث املعنوية، األشخاص خيص فيما الشركات أرباح على كإدخال الضريبة واحدة

 يسهل مما املختصني، طرف من وتفسيات بتحليالت ومدعمة الغموض ابهيشو ال واضحة الضريبية
 .شفافية أكثر أصبح الضرييب النظام أن ذلك على وترتب املكلفني، طرف من فهمها

 النظام ومتابعة تطبيق على تسهر ضريبية إدارة إجياد الضرييب اإلصالح أهداف بني من :فعالة ضريبية إدارة 
 باجتاه عملها وأساليب موظفيها ة كفاء ورفع الضريبية اإلدارة تنظيم  إعادة ل خال من ، الضرييب

 والعصرنة. التحديث
 الخـــــــــــــــاتمة

 :  مايليالوقوف على  ، أمكنهذه الورقة البحثيةملا مت عرضه يف خمتلف أضواء  كختام وخالصة

لعب اإلنفاق العام دورا هاما يف االقتصاد اجلزائري يف متويله للنشاط االقتصادي وهذا ما اتضح من السياسة  -
 التوسعية الضخمة له و هذا ما يوضح الدور املتزايد للدولة .

 ذلك و ، املوظفة املوارد املالية حبجم مقارنة ضعيف اجلزائر يف االقتصادي النمو على العام اإلنفاق أثر يبقى -
الطلب و هذا مايتضح جليا من العجوزات  و بني العرض االختالل معاجلة يف الوطين االقتصاد عجز بسبب

 التوسعي. اإلنفاقالضخمة الواضحة يف ميزانية الدولة يف مرحلة تطبيق برامج النمو مرحلة 



 البرتولية اجلباية لالقتصاد باعتبار موجه قطاع أكثر أضحى الذي و احملروقات لقطاع اجلزائري االقتصاد ةتبعي -
 الذي األمر العام، اإلنفاق حجم من %60من بأكثر تساهم اليت و العام اإلنفاق لتمويل األول املصدر
 . العام بعيدة عن اجلباية البرتولية  اإلنفاقمصادر متويل  خلق يف الوطين االقتصاد ضعف يعكس

الضرييب يف اجلزائر مل يتعدى حتميل احلكومة املواطن جزءا من األعباء والعودة إىل فرض ضرائب  اإلصالح -
 إصالحالضريبية من خالل  اإليراداتتفعيل  الضرييب اجلدري يكون ب اإلصالحو .جديدة أو رفع أخرى

ضريبية جديدة فاعلة و  أوعيةفرض  إمكانيةالنظام الضرييب من مشكالته و تطوير طرق حتصيلها و دراسة 
 عادلة .
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