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 مقدمـــة
لقد تزايد االهتمام بدراسة السياسة اجلبائية والتأثريات  اليت قد تترتب على إستخدامها   

حيث تطور   م،1929زمة الكساد أوكأداة لتمويل التنمية خاصة بعد  قتصادكأسلوب لتوجيه  اإل
ي دف خلق قتصادلة متدخلة يف النشاط اإلدور الدولة من دولة حارسة ذات مهام حمددة إىل دو

ستقرار، وقد كان دور الدولة بدءا من هذه املرحلة ترمجة آلراء بعض التوازن وحتقيق اإل
يني  الذين نادوا بضرورة توسع وظائفها مؤكدين على أا الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون قتصاداإل

  .يةقتصادخراب املؤسسات اإل
هم رموز السيادة ومظهر العتناء بالسياسة اجلبائية إلعتبارها إحدى أ هذا االطار مت اويف  

تباينة نسبيا ، ية املعاصرة بأشكال ومضامني خمتلفة ومقتصادتتواجد يف كل النظم اإلفهي السلطة ، 
 يف كوا أداة متويلية هامة وحيوية ومصدرا رئيسا إليردات الدولة خاصة منها الدول لكنها تشترك

  .طريق النموالسائرة يف 
 قد -الدول السائرة يف طريق النمو -ية اليت مرت ا هذه الدول قتصادإن املرحلة اإل  

بحث عن السبل والوسائل لتوجيه من ذي قبل، والمام مسؤولية التعجيل يف التنمية وضعتها أ
وازنات كثر يف املوارد املالية من أجل حتقيق التارته، فأصبح من الضروري التوسع أ وإدقتصاداإل

  .على املستويني الداخلي واخلارجي
تكون سوى واحدة من هذه الدول اليت تبنت النظام االشتراكي حلقبة إن اجلزائر التعدو أن   

ها عدة إقتصادية املنشودة، ليعرف الوصول إىل التنمتني، غري أا مل تستطع زمنية قاربت العشري
 الوطين ليعرف أزمة قتصاديث تراجع اإل م، ح1986هزات إختاللية كانت أشدها أزمة النفط 

خانقة ، واملخرج من هذه الوضعية يكمن  يف حتقيق أكرب نسبة منو يف مجيع ااالت، أي العمل 
وء إىل االستثمار الذي يضمن زيادة تتحقق إال باللج ية شاملة، واليت الإقتصادمن أجل حتقيق تنمية 

شكل يبقى يف نقص عنصر التمويل هذا ما أدى إخل، لكن امل...نتاج ، التشغيل، الدخليف اإل
إضطرارا إىل بالدولة إىل إستعمال كل الطرق من أجل توفري مصادر متويلية تفي بالغرض، مما دفعها 

 تم بالتوازنات الكربى لتوسيع التنمية أكثر، وتبنت بذلك عدة إصالحات وضع برنامج للتصحيح



 مقدمـــة
ي حر مبساعدة من اهليآت املالية الدولية إقتصادنظام مدعمة دف إىل إرساء قواعد السوق يف ظل 

ي يشرف على إعداده ورقابته وكذا إقتصادوعلى رأسها صندوق النقد الدويل شريطة تتبع برنامج 
متويله، وقصد التكيف مع الواقع اجلديد شهد النظام اجلبائي عدة تعديالت من خالل إصالح 

ة العادية حمل اجلباية البترولية وتوسيع قاعدا،  م،  الذي كان يهدف إىل إحالل اجلباي1991
ية العامة للدولة، فقد أضفت هذه االصالحات تغيريات عفتها وتفعيلها يف متويل امليزانوالسعي ملضا

الكم والنوع، من شأا  منح حتفيزات لإلستثمار كبرية على خمتلف الضرائب والرسوم من حيث 
ية، وبالتايل قتصادتثمار احمللي، وحال لبعض املشاكل املالية واإلجنيب بإعتباره وسيلة مكملة لإلساأل

فاجلزائر كانت تعمل جاهدة من أجل حتقيق أكرب نسبة منو ممكنة ، وبذلك عمدت إىل إستغالل 
  :ياستها اجلبائية وفقا لغرضنيس

 ا تعترب العامل األزيادة املوارد املالية وختصيصها بطرمو ساسي لتحقيق النيقة مثلى، أل
 .ي، وبالتايل زيادة إيرادات اخلزينة العموميةقتصاداإل

 توازن امليزانية(ختالالت وإستعادة التوازنات على املستويني الداخلي تصحيح اإل (
 ).توازن ميزان املدفوعات(والتوازن اخلارجي 

 :إشكالية الدراسة

ازنية اليت جتلت يف  النفط وحدوث االختالالت التوية جراء ازمةقتصادإن تدهور االوضاع اإل  
مما ) إخل..الناتج االمجايل احمللي،الشغل،تراجع إيرات الصادرات(ي قتصادتراجع معدالت االداء اإل

أثر بشكل كبري على ميزان املدفوعات، وكذا تأزم مشكلة التمويل  اليت إنعكست على إختالل 
) التمويل املصريف(ويل فقات مت، نتيجة التزايد املضطرد لن)عجز امليزانية(التوازن الداخلي 

 اجلزائري  إصالحات قتصادسباب كانت دافعا ليشهد اإلاإلستثمارات املخططة، كل هذه األ
مست عددا من اجلوانب من بينها النظام اجلبائي، غاية منها يف زيادة الفعالية اجلبائية كأداة لتمويل 

توازنات الداخلية، عليه يتمثل  اللتمويل وتنشيط وتوجيه االستثمار وحتقيق العدالة ومن مث حتقيق
  :شكال موضوع البحث يف السؤال احملوري التايلاإل



 مقدمـــة

  ي؟قتصادتحقيق التوازن اإل اجلزائر ليف ة اجلبائيةسما مدى مسامهة السيا  
حاطة جبوانب املوضوع فقد إرتأينا إشتقاق التساؤل الرئيس إىل أسئلة فرعية مكن من اإلوحىت نت

  :ميكن صياغتها كالتايل
 ما مفهوم السياسة اجلبائية وماهي مبادئها؟ 

 هداف العامة اسة اجلبائية؟ وما مكانتها من األهداف املتوخاة من السيما هي األ
 ية، وما معوقات ذلك؟قتصادللسياسة اإل

  السياسة اجلبائية يف تفعيله؟ مسامهة  اجلزائري؟ وما حدودقتصادما هو واقع اإل -

  :فرضيات البحث
  :فرضيات التاليةلالبحث إعتمدنا على املعاجلة إشكالية 

 يتها، وبالتايل سببا من أسباب لعدم فاعلسة اجلبائية لإلطار النظري سببا يعد إفتقاد السيا
 .يقتصادختالل اإلاإل

 والتفاعل مع ) الكلية واجلزئية(ية قتصادميكن للسياسة اجلبائية التأثري على املتغريات اإل
 .هداف العامة للدولةلتايل حتقيق األية الراهنة، وباقتصادالظروف اإل

 بادرة 1991 اجلزائري ، إذ يعترب إصالح قتصاد على اإلاإن للسياسة اجلبائية إنعكاس 
  . الوطينقتصادللتصحيح التدرجيي إلختالالت اإل

  :مهية البحثأ
  :تتجلى أمهية البحث من خالل االعتبارات التالية

 لية التمويل، خاصة وأن اجلزائر عرفت ظرفا أمهية السياسة اجلبائية ودورها يف حل إشكا
،والذي إستدعى تعبئة مصادر يا وماليا مأساويا يف ظل تقلبات أسعار النفطإقتصاد

 .التمويل احمللي لتمويل التنمية ودراسة كيفية تسيري مرحلة ما بعد البترول

 ري، ومن اجلزائ قتصادصالح اجلبائي ضرورة ملواكبة التحوالت اليت عرفها اإليعترب اإل
 .كأداة ضبط وتوجيه ملسايرة التحوالت العاملمية واحملليةمث أمهية اجلباية 



 مقدمـــة
 ا مع الظروف الراهنة اليت مير ية متاشيقتصادختالالت اإلأمهية اجلباية يف معاجلة اإل

للتالؤم مع حتقيق   اجلزائري، من خالل إجراءات وقرارات جبائية مؤسسةقتصاداإل
 . الوطينقتصادتوازن اإل

  :هداف البحثأ
  :تتجلى أهداف البحث فيما يلي

  حماولة فهم فعالية وكيفية إنتقال السياسة اجلبائية من جمرد أداة للتمويل، إىل أداة ضبط
 .يةقتصادالة للسياسة اإلي وإجتماعي،وبالتايل فهي أداة فعإقتصاد

  ى التوازن ية وعلقتصادكيفية تأثري السياسة اجلبائية على املتغريات اإلحماولة إظهار
 ).اجلزئي والكلي(ي بشقيه قتصاداإل

  ،حماولة فهم آلية عمل السياسة اجلبائية يف اجلزائر منذ إبرامها للعقود مع اهليآت الدولية
 .يقتصادومدى مواكبة االصالح اجلبائي لإلصالح اإل

 اجلزائري، واملساهة يف التخفيف من حدة قتصادتقييم مسامهة اجلباية يف تفعيل اإل 
  .يةقتصادتالالت اإلاالخ

  :حتديد إطار الدراسة
فاجلانب املوضوعي يتمثل يف حبث العالقة :تتحدد دراستنا للموضوع من خالل ثالثة جوانب  

أما اجلانب املكاين فيفضي إىل إسقاط دراسة حالة على  ي،قتصادبني السياسة اجلبائية والتوازن اإل
مرحلة إنتهاج كنقطة بداية حث يأخذ بعني االعتبار  اجلزائري، أما من اجلانب الزماين فالبقتصاداإل

ن كان هناك من رجوع إىل فترة سابقة قتصادية، وإصالحات اإل وبداية اإل السوقإقتصادنظام 
  .فإمنا هو لوضع بعض القضايا يف سياقها التارخيي، وذلك من أجل فهم أفضل هلا

 مربرات ودوافع إختيار املوضوع

 شخصية دفعتنا للبحث يف هذا املوضوع وميكن إمجاهلا يف ىهناك مربرات موضوعية وأخر  
  :التايل



 مقدمـــة
  والذي يعترب "تسيري املالية العمومية"كونه من املواضيع اليت تنبثق من صميم ختصص ،

 .مراجعة وتتمة لرصيد السنة النظرية

 ال ية واالجتماعية، ملا هلا من أثر على أحوقتصادأمهية السياسة اجلبائية ضمن املنظومة اإل
 .الشعوب،وذلك أن االقتطاعات تربط الفرد بالدولة وببقية أفراد اتمع

  إبراز وتأكيد دور السياسة اجلبائية اليت تعترب أداة فعالة يف متناول متخذي
القرارات،ذلك إن أستحسن إستعماهلا فإن آثارها ستكون إجيابية على املستوى 

 .ي واالجتماعيقتصاداإل

 ية ، والذي ثار حوله اجلدل قتصادن بني املشكالت اإليدقتصامكانة االختالل اإل
جراءات، وعانت فت حوله النظريات وتعددت ملعاجته السياسات واإلوالنقاش وإختل

 .منه الدول على إختالف أنظمتها

  ملتبعااملنهج 
اجلبائية  السياسة التطرق لكل من يف الوصفي املنهج على البحث هلذا إعدادنا يف اعتمدنا  
 املنهج اعتمدنا حني يف واملنهج التارخيي بتتبع مسار وواقع اجلباية يف اجلزائر، ،زن اإلقتصاديوالتوا

بتحليل املعطيات اإلحصائية اجلبائية  )دراسة حالة( يف اجلانب العملي واالستنباطي التحليلي
اجلبائية  ةالسياس أثر بدراسة يتعلق فيما خاصة ، اإلقتصاديةوتوضيح دورها يف إستعادة التوازنات 

 التحليل أدوات فهي املستخدمة األدوات خيص فيما أما ،حمددات األداء اإلقتصادي أهم على

   .جلزئيالكلي وا االقتصادي
  : وهيكل البحثخطة

  يتضمن هذا البحث مقدمة وثالثة فصول تليهم خامتة، خوليان للجزء ص الفصالن األص
جلزائري، حيث تطرقنا يف  اقتصادحالة تتعلق باإلالنظري ملوضوع الدراسة، والفصل الثالث دراسة 

سس النظرية للسياسة اجلبائية من حيث التعرض ملاهيتها الفصل األول إىل االملام باجلوانب واأل
، واملعوقات )ية والسياسيةقتصاداإل(ذات الصلة ومبادئها وأهدافها وأسسها، وعالقتها باألنظمة 



 مقدمـــة
 ألثر اجلباية ، أما الفصل الثاين فشمل حتليال)دواج، التهرب الضغط، االز(اليت حتول دون فعاليتها 

على التحليل التوازين اجلزئي من خالل إبرار نتائج االقتطاع على مستوى االستهالك واالنتاج 
وحدود توزيع االقتطاع بينهما وأثر ذلك على مستوى رفاهية الفرد واتمع، وكذا عرض ألهم 

، )االستثمار ،العمل، االنتاج االستهالك،(ية الكلية قتصادات اإلية على املتغريقتصاداآلثار اإل
، أما الفصل الثالث واألخري فتمثل يف إسقاط IS-LM وإختبار فعالية اجلباية ضمن منوذج 

 اجلزائري واهم املراحل اليت مر قتصادالدراسة النظرية على حالة اجلزائر، من خالل عرض واقع اإل
قتصادية يف فترة التسعينيات، وإظهار منذ بداية االصالحات اإلسياسة اجلبائية ا، مث إبراز فعالية ال

  ).التوازن امليزاين والتوازن اخلارجي(ية قتصادالتوازنات اإلمسامهتها يف 
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  :هيدمت

إن ظاهرة الدولة كتنظيم اجتماعي تنتمي إىل جمموعة الظواهر السياسية ذات سلطة منظمة 
الجتماعية،  و قد مر تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية مبراحل خمتلفة،  تؤدي دورا يف احلياة ا

حيث كان يزداد من فترة إىل أخرى،  و مع مرور الوقت أصبح هذا التدخل ضرورة حتمية من 
أجل محاية النشاط االقتصادي جبملة سياسات اقتصادية تعمل كل منها على كمية أو أكثر من 

  .الكميات االقتصادية اهلامة

و حتتل السياسة اجلبائية مكانة هامة من هذه السياسات،  كوا تستطيع حتقيق األهداف 
املتعددة لالقتصاد الوطين،  حيث حتتل دورا أساسيا مؤثرا على النشاط االقتصادي،  فهي وسيلة 

تمعللتسيري و التنظيم االقتصادي،  و أداة لتمويله و إعادة توزيع الدخل و الثروة بني أفراد ا.  

أصبحت السياسة املالية مبا فيها السياسة اجلبائية أداة م  1929و عقب األزمة االقتصادية 
رئيسة من أدوات السياسة االقتصادية تعمل توجيه املسار االقتصادي،  و معاجلة األزمات و 

ئية اهلزات االقتصادية،  معتمدة يف ذلك على التوفيق بني معدالت االقتطاع و املردودية اجلبا
حسب طبيعة النظام االقتصادي و مستوى تطوره،  فهي تبحث يف خمتلف الظواهر اجلبائية املتفاعلة 
فيما بينها غاية يف الوصول إىل حتديد و تكثيف حجم اإليرادات اليت تسمح بتمويل النشاطات 

  .  االقتصادية و دعم التطور االقتصادي

  :ها كالتايلدرو نعرج يف هذا الفصل على  مجلة من املباحث نو

  .ماهية السياسة اجلبائية

  االسس العامة للسياسة اجلبائية

 .معوقات تطبيق السياسة اجلبائية
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 ماهية السياسة اجلبائية:املبحث االول

إن تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي يعد من االمور الضرورية يف أي جمتمع، وذلك  
عية اليت ال ختتلف يف طبيعتها العامة بني الدول لتحقيق العديد من االهداف االقتصادية واالجتما

مهما إختلفت الفلسفة االقتصادية اليت تؤمن ا او اختلفت درجة التقدم االقتصادي، لكن من 
املؤكد ان ختتلف وسائل حتقيقها من فترة زمنية إىل أخرى، وفقا الختالف الظروف االقتصادية 

  .معواالجتماعية والسياسية اليت مير ا ات

وتعد السياسة اجلبائية من أهم هذه االدوات والفنون للتدخل غري املباشر للدولة يف توجيه 
االقتصاد، واليت تعد جزءا متكامال من السياسة املالية، وهذه االخرية بدورها جزء من السياسة 

  .االقتصادية العامة للدولة

علية واحملتملة والربامج املتكاملة ميتد نطاق السياسة اجلبائية ليشمل االيردات اجلبائية الف
وختفيضات ) دائمة ومؤقتة(املرتبطة ا،  وميتد أيضا إىل اإلنفاق اجلبائي كاحلوافز من إعفاءات 

 .بإعتبارها إيرادات جبائية مضحى ا يف الفترة القصرية احملتمل تعويضها يف الفترة الطويلة

 تطور اجلباية:املطلب األول

قدم العصور التارخيية،  حيث وجدت الضرائب وتطورت مع أبائية على ترجع االقتطاعات اجل
 السياسة االقتصادية، فلقد -  السلطة-وجود السلطة العامة يف اتمع، وتطورت مع تطور أهدافها 

إعترب الرومان الضريبة من أهم عناصر السيادة يف إمرباطوريتهم للتمكن من تغطية األعباء املترتبة 
  .اك، دون االهتمام باألسس املتبعة لفرض وحتصيل هذه الضرائبعلى السلطة آنذ

فلقد عرفت االمرباطورية الرومانية ضرائب عدة منها ضريبة الرؤوس،  وهي تلك اليت تفرض 
على كل شخص مقيم على أرض الدولة،  وكان امللزم ا هو رب األسرة إذ يدفع هذه الضريبة 
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والقادرين على العمل، بغض النظر عن املقدرة ) سنة60- سنة18:(عن كل األفراد الذين يعوهلم
يف ) مبثابة هبة(يف الوقت اليت كانت فيه الضريبة حيصل عليها امللك يف شكل إستثنائي .التكليفية
 م ذات شكل عام ومستمر ، وأقر يف إجنلترا عام 14 م ، وقد اصبحت  يف القرن 13القرن 

  . م حق فرض ضريبة ملكية دائمة1429
حظ أن التطور التارخيي أحدث تغيريا أساسيا يف العناصر اخلاضعة للضريبة،  فقد طالب املالو

 بضريبة واحدة رئيسية بدال من الضرائب املتعددة،  يف حني نادى الطبيعيون )vauban(فوبان 
  .باعتبارها املصدر األساسي للثروةبإقتصار الضريبة على األرض 

 :قبل مرحلة تشكل الدولة: الفرع االول

تعترب اجلباية املرآة الصادقة اليت تعكس نظام الدول من كل النواحي، ملا يشكله النظام 
الضرييب من تركيبة متناسقة من الضرائب متممة لبعضها بعض، إذ أا املصدر األساسي الذي 

   إىل وجود السلطة وتطورت بعد- اجلباية –تستند إليه الدولة يف تسديد نفقاا،  وتعود نشأا 
  :ذلك بالعديد من املراحل

كان األفراد يف هذه املرحلة يعيشون يف مجاعات مههم االكتفاء : مرحلة عدم االستقرار -1
الذايت لإلقتصاد،  والذي كان هو السائد آنذاك،  فلم تكن هناك مرافق مشتركة توجب 
فرض الضرائب،  فكان جمتمعا فرديا ال خيضع لنظام مجاعي منظم،  ومع تطور احلجم 

إخل،  وحاجة اإلنسان إىل ... لسكاين كان لزاما توفر خلق حاجات مشتركة كاألمن العام ا
  .1التنقل ظهرت هنا ما يسمى بالضريبة

بعد استقرار أفراد اتمع يف منطقة معينة وزادت حاجتهم إىل األمن :مرحلة االستقرار -2
ربعات اليت يقدمها والدفاع وفك النـزاعات،  إحتاج رئيس القبيلة على بعض املال والت

األغنياء،  ونظرا لقلة هذه األخرية وعدم كفايتها مت اللجوء إىل فرض تكاليف إلزامية على 
                                                             

 .77، ص 2008،  1دار الثقافة، ط ضريبة القيمة املضافة، : قاسم نايف علوان، جنية ميالد الزياين1
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األشخاص أوال،  ومتثلت يف العمل التطوعي لألفراد، مث على األموال،  ومع زيادة احلاجات 
ض تكاليف وتعدد مصاحل املمالك مت فرض تكاليف عامة على األسواق واملتاجر، وبعد مت فر

 .مباشرة وأصبحت واجبا يلزم كل فرد

بعدما كان األفراد يعيشون يف مجاعات متفرقة يعتمدون :مرحلة احلضارة وظهور الدولة -3
باعتبار أن اإلنسان ال ) جتمعهم(على أنفسهم يف تلبية حاجام للعيش،  وبعد إجتماعهم 

ات، وهذه اتمعات ميكن أن يليب كامل حاجاته بشكل فردي ،  مشكلني بذلك جمتمع
حباجة إىل تقدمي خدمات عامة هلم ،  يتم ذلك من خالل احلاكم أو من ميثل الدولة،  إضافة 
إىل إيرادات عامة تغطي مجلة النفقات العامة، هذا ما دفع م إىل فرض الضريبة على أفراد 

 .1اتمع لتحقيق أغراض اإلنفاق على احلاكم أو على احلروب

 :جلباية يف ظل تطور دور الدولةا:الفرع الثاين

لقد مر دور الدولة يف اتمع بعدة مراحل إمتدت من العصور القدمية إىل العصر احلديث 
  :تطورت خالله اجلباية، ويتلخص ذلك من خالل املراحل التالية

أخذ موضوع دور الدولة يف االقتصاد نقطة جدل بني اإلقتصادين،  :مرحلة الدولة احلارسة -1
لدولة احلارسة إقتضى دورها على محاية السلطة احلاكمة ويف مقدمتها رجال ففي ظل ا

، إذ يظهر أن الدولة ال تتدخل يف النشاطات 2الدين ومرافق األمن والقضاء والدفاع 
االقتصادية بإعتبار أن السوق تتوازن بشكل تلقائي؛ فتكتفي باحلماية وتوفري االمن ، 

 ة هو تغطية اإلنفاق على األمن والقضاء والدفاعوبالتايل كان اهلدف من فرض الضريب

مع تطور االأضاع االقتصادية واالجتماعية إستلزم ضرورة التخلي :مرحلة الدولة املتدخلة -2
 م فجاء 1929عن مفهوم الدولة احلارسة،  وانتشر مفهوم الدولة املتدخلة بعد كساد 

                                                             
 .3 ص دت،،  دار زهران للنشر والتوزيع، الضريبة على الدخل : خالد اخلطيب1
،  ص 1998،  نقابة احملامني،  وطرق الطعن فيه إداريا وقضائيادير ضريبة الدخل قرار تق:  احلاج موسى ،  حسن فالح2
7. 
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ضرورة تدخل الدولة " بـ االقتصادي االجنليزي كينـز والذي إهتم بدور الدولة ونادى
، 1"يف النشاط االقتصادي لتشغيل املوارد اليت تعجز املشروعات اخلاصة على تشغيلها

فجاءت أفكاره منافية متاما ألفكار الكالسيك،  واليت خططت سياسات حكومية واجبة 
 .2االتباع  للخروج من األزمة

ة بتحقيق طلبات مجاعية املبنية فحسب كينز جيب على الدولة أن تتدخل يف احلياة االقتصادي
 وتفعيل دور السياسة املالية مبا فيها السياسة اجلبائية، حيث  3على التفضيالت الفردية للمستهلكني

ال يستطيع األفراد متويل املشروعات الضخمة، ومن هنا أصبح فرض الضرائب وسيلة لتحقيق 
  .أهداف السياسة االقتصادية

مبلغ من " احلرب العاملية الثانية أصبحت الضريبة حتت مفهوم بعد :مرحلة الدولة التضامنية -3
املال يدفعه املكلفون خلزانة الدولة باغتبارهم أعضاء يف منظمة سياسية تسهدف اخلدمات 

،  وعليه تعدى مفهوم الضريبة  من االهداف املالية واالقتصادية إىل اهداف 4"العامة 
 .اجتماعية حتقق من خالل السياسة اجلبائية

وبعد عرض تطور الضريبة من خالل التطور الوظيفي لدور الدولة ميكن التطرق إىل ماهية االقتطاعات 
  :اجلبائية وشكلها وهي كالتايل

  :اإلقتطاع اجلبائي:الفرع الثالث

ويشمل كافة االقتطاعات اليت جتىب لصاحل الدولة أو إحدى هيآا العمومية كالضرائب والرسوم 
: ،  وميكن تقسيم هذه االقتطاعات إىل نوعني5 اإلشتراكات والثمن العامواإلتاوات واحلقوق و

إقتطاعات إجبارية مباشرة واألخرى إجبارية غري مباشرة، سواء كانت هذه االقتطاعات جبائية 
                                                             

 .7، ص مرجع سابق: خالد اخلطيب1
 .85، ص 1994، هرام للتوزيعنظرية االقتصاد الكلي، وكالة اال: سامي خليل2

3 Jacques Percebois : Fiscalité Et Croissance , economica, impremerie jouve,paris,1977,p 9. 
 .40،  ص 1963، مطبعة اجلامعة السورية، 2،  ج علم املالية العامة:  رشيد الدقر4

5 Africa Statistical Yearbook, General Notes, 2009, p23.  
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كالضرائب والرسوم أو شبه جبائية كتلك احملصلة هليآت عمومية دون الدولة كاإلشتراكات 
  .تأمني على سبيل املثالاإلجتماعية وخمتلف أشكال ال

 le ** أو مديناLe Contribuable *ومما هو جدير بالذكر أنه سواء كان املقتطَع منه مسامها

Redevable  ،سنستعمل مصطلح العنصر اجلبائي للداللة على األشخاص حمل االقتطاع أو الدفع 
  :ويلي تفصيل نوعي االقتطاع كالتايل

ي تلك اليت تقتطع من دخل او رأمسال العنصر اجلبائي وه:اإلقتطاعات اإلجبارية املباشرة -1
بأا "  جيز - الضرائب-وتفرض مباشرة على الثروة واملعرب عنها بالضرائب، فقد عرفها

عبارة عن أداء نقدي تقتطعه السلطة العمومية من األفراد بدون مقابل وبشكل جربي 
فريضة مالية "فت أيضا على أا ، كما عر1"وائي، وذلك بتخصيصه لتغطية األعباء العامة 

جربا إىل الدولة أو إىل إحدى اهليآت العامة بصورة ائية مسامهة ) املساهم(يدفعها الفرد 
 .2"منه يف تغطية التكاليف واألعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة

على األشخاص الطبيعيني تفرض " وقد عرفها ميل بتعريف أوضح وأمشل من سابقيه على أا
واملعنويني وفقا ملقدرة املكلفني بدفع الضريبة لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 

  :، ويندرج حتت هذا التعريف مجلة من اخلصائص نذكر منها" والسياسية

 :أي ليست عينا كما يف العصور السابقة نظرا  للعيوب التالية :الضريبة إلتزام نقدي  .أ 

ة التحصيل العيين من بعض املداخيل مثل الدخل الناجم عن امللكية الفكرية او عدم إمكاني -
 الشهرة؛

 إخل ؛...إرتفاع تكاليف السداد العيين سواًء حتصيال، أو نقال،  أوختزينا -

                                                             

 . خيص الضريبةأي ندما يكون اإلقتطاع دون مقابل ع* 
 .عندما يكون اإلقتطاع مبقابل اي  خيص الرسوم واألتاوى **  

 .11، ص 1998 ، 1، إفريقيا الشرق، ط وإستراتيجية التنميةالضريبيةالسياسة :  أديب عبد السالم1
 .12، ص 2000 دار اجلامعة للنشر،  الوجيز يف املالية العامة،:سوزي عديل ناشد 2
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 عدم اإلتفاق ومبدأ العدالة اجلبائية؛ -

  وال يتم ويعين أا تفرض جربا من قبل السلطة العامة بقانون،:الضريبة فريضة إجبارية  .ب 
إلغاؤها أو اإلعفاء منها إال مبوجب قانون ايضا؛ اي تفرض إنطالقا من السلطة السيادية

للدولة من خالل وضع أحكامها القانونية وحتديد سعرها وأوعيتها وإجراءات   
ومواعيد حتصيلها،  إضافة إىل معاقبة املتهربني من دفعها وحتصيلها منهم بالقوة مبا متلكه 

 .جلربية القانونيةمن الوسائل ا

حيث تقوم السلطة بأمر جبايتها دون أي خدمة معينة تقدم :الضريبة فريضة بدون مقابل  .ج 
للمكلف بدفعها، إلعتباره جزًءا من اتمع يستفيد من اخلدمات العامة اليت تقدم هلذا 

ة إخل،  و سواًء كانت املنفعة العامة املقدم...اتمع، كبناء املدارس وتعبيد الطرقات
معادلة لقيمة الضريبة أم ال، فالضريبة ليست شرا ال بد منه للحصول على إيرادات 

 .1الدولة ولكنها أداة لتأدية وظيفة معينة

فالضريبة يدفعها املكلف على أساس مسامهته يف :الضريبة أداة لتغطية التكاليف العامة  .د 
األمن واإلستقرار، بناء اتمع، وقصد تغطية أعباء الدولة اليت تفرض من جراء فرض 

 .إخل.....وتوفري خدمات أساسية كالتعليم ، الصحة، 

 من  فهي تلك األموال اليت تقتطع بطرق غري مباشرة:اإلقتطاعات اإلجبارية غري املباشرة -2
دخل ورأمسال املكلف وتفرض على إستعماالت الثروة وجتىب لصاحل هيآت عمومية تابعة 

مبلغ " على أنه *ويعرف الرسم كالرسوم اجلمركية مثالللدولة خِولت هلا صالحية التحصيل 
القانون العام جربا مقابل إنتفاعه  رد إىل الدولة أو غريها من أشخاصمن النقود يدفعه الف

                                                             
 .70، مرجع سابق، ص النظام الضرييب:حممد أسامة الفويل  1
 امهية بالغة تفوق أمهية الضرائب، وسبب ذلك إىل الفكرة السائدة وقتئذ عن وظيفة –يف العصور الوسطى – كانت للرسوم *

، منشورات جامعة حلب، ية العامةمبادئ املال:حممد سعيد فرهود: الدولة اليت إقتصرت على تقدمي خدمات معينة لألفراد أنظر
 .139،  ص 1978/1979، 1ج 
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، وخنلص من هذا 1"خبدمة معينة تؤديها له، ويترتب عليها نفع خاص له إىل جانب نفع عام
عناصر املكونة للضريبة من حيث اإللزامية التعريف أن العناصر املكونة للرسم تتشابه وال

 .والنقدية والنهائية،  إال أنه خيتلف من حيث املقابل

 لقد أورد علماء املالية ثالثة مبادئ :معايري التفرقة بني اإلقتطاعات املباشرة وغري املباشرة -3
 :للتفرقة بني اإلقتطاعات املباشرة وغري املباشرة وهي كالتايل) معايري(

ويعين اسلوب جباية وحتصيل اإلقتطاع بناء على جداول تصدر بأمساء :إلدارياملعيار ا  .أ 
املكلفني واملبالغ املستحقة فتكون العالقة مباشرة بني االدارة والعنصر اجلبائي  من خالل 

،  أما 2كشف إمسي يتضمن إسم املمول واملبلغ املستحق،  فنكون أمام إقتطاع مباشر 
اليت حتدد بعد حصول الواقعة اليت مت االقتطاع عليها،  االقتطاعات غري املباشرة هي 

، وجتدر وبالتايل فإن االدارة اجلبائية ال ميكنها حصر املكلفني باإلقتطاعات  غري املباشرة
اإلشارة إىل أن جل الرسوم شبه اجلبائية خترج من نطاق اإلقتطاعات اإلجبارية عند تقييم 

 .3ااسبة الوطنية

فحسب هذا املعيار يعد االقتطاع مباشرا إذا كان العنصر اجلبائي هو :املعيار االقتصادي  .ب 
املتحمل النهائي لعبء االقتطاع،  وال ميكن له حتميله أو استرداده من جهات أخرى 
كإقتطاعات الدخل مثال، على خالف االقتطاعات غري املباشرة اليت متكن املكلف من 

 .نقل عبئها للغري كاإلقتطاعات على االستهالك

وا يعد االقتطاع مباشرا إذا إتسمت األوعية اجلبائية :معيار استقرار املادة اخلاضعة  .ج 
بالثبات واالستمرارية،  أما يف حالة عدم استقرار الوعاء نكون أمام إقتطاعات عرضية 

 .غري ثابتة

                                                             
 .140،  ص سابقمرجع :حممد سعيد فرهود  1
 .74،  ص 2007،  الدار اجلامعية،   إقتصاديات الضرائب: سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي 2

3 Xavirer Badin, Les Monographies De Contribuable Associes, Pression Fiscale :Le Ratio 
Insee Contestable, N0 1, paris, sept 2004, p4 
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ب إال أن علماء املالية احلديثة يعيبون على هذا التقسيم ويلجأون إىل تقسيم االقتطاعات حس
الدخل والثروة واالنفاق، إذ ميكن اإلعتبار أن االقتطاعات على الدخل والثروة هي 
إقتطاعات مباشرة،  وأن اإلقتطاعات على  اإلنفاق والتداول هي من قبيل اإلقتطاعات غري 
املباشرة وميكن إبراز أهم مزايا عيوب االقتطاعات املباشرة وغري املباشرة من خالل اجلدول 

  :التايل

  مقارنة بني االقتطاعات املباشرة وغري املباشرة): 1-1(ول رقم اجلد

  االقتطاعات غري املباشرة  االقتطاعات املباشرة
  العيوب  املزايا  العيوب  املزايا

تتطلب إدارة جبائية   احلصيلة اجلبائية ثابتة
ذات كفاءة 

  وضخامة

وفرة وغزارة احلصيلة 
حيث أا تصيب أكرب 

  عدد من املواطنني 

اعي القدرات ال تر
  التكليفية للمكلفني

تتسم بالعدالة ألا 
  تاخد باملقدرة التكليفية

ال تتمتع حصيلتها 
  باملرونة

مرونة حصيلتها حيث 
اا تعكس االنتعاش 

  االقتصادي

عدم مرونة حصيلتها 
  يف اوقات االنكماش

تأخذ مببدأ االقتصاد يف 
  نفقات اجلباية

تقل حصيلتها بسبب 
االعفاءات 

رات إجتماعية  إلعتبا
أو إقتصادي أو 

  سياسية

قلة نفقات اجلباية وعدم 
حاجتها جلهاز ضرييب 

  ضخم

تستلزم عدة إجراءات 
لتفادي الغش وهو ما 
يؤدي إىل عرقلة 

  االنتاج وتداول الثروة

تتفق بشكل أكرب مع 
  قاعدة املالءمة

ثقيلة العبء على 
  املكلف

سهولة دفع املكلف هلا 
مع عدم شعوره بثقل 

ا مع مساواا بني عبئه
  املكلفني

  

  إعداد الطالب      :  املصدر
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  :القواعد العامة لفرض الضريبة:الفرع الرابع

يتعني على الدولة أثناء شروعها بفرض ضرائب ان تتبىن نسقا من القواعد قصد التوفيق بني 
 :مصلحة الدولة واملكلفني حمل اإلقتطاع وتتمثل هذه القواعد فيما يلي

وتتجلى فحوى القاعدة من خالل قيام الدولة مبراعاة املقدرة التكليفية :الةقاعدة العد -1
للمكلفني،  وذلك بتحقيق العدالة يف توزيع االعباء العامة على أفراد اتمع حىت تتمكن من 
القيام بواجباا على أكمل وجه،  حيث أن املفهوم احلديث للعدالة اجلبائية مشتق من  مبدأ 

لضرائب اليت تفرض عموميتها، ومعاملة الفرد حسب مقدرته التكليفية، املساواة أمام ا
ومجيع االموال دون ) التابعني للدولة(فعمومية الضريبة تعين خضوع مجيع األشخاص 

 .إستثناء

إن إحترام مبدأ العمومة ال يكفي وحده لتحقيق املساواة أمام الضريبة، فال ينبغي أن تفرض     
ملقدار وإمنا ينبغي أن يدفع كل وما يتناسب مع حجم الدخل احملصل على مجيع األفراد بنفس ا

، ونظرا ملا تتسم به العدالة من النسبية وعدم الوضوح ، وتعرضا للتغري بتغري الزمان 1عليه
  :واملكان ذهب علماء املالية العامة على حتديد نوعني من العدالة

أن يسهم كل أعضاء اجلماعة "عدالة تبعا هلذه القاعدة رأى آدم مسيث ال:العدالة األفقية  . أ
 ؛أي أن حتقيق العدالة يكون من خالل 2"يف حتمل أعباء الدولة تبعا ملقدرم النسبية

فرض ضرائب نسبية تتناسب ودخل املكلف بالضريبة، وذلك مبعاملة األفراد ذوي 
ا نفس املستويات من الدخول مبعدالت ضريبية متساوية، فهذه القاعدة تراعي يف مبدئه
 .أن كافة االشخاص متساوون أمام الضريبة،كما أن كافة األموال ختضع للضريبة أيضا

                                                             
 .24،  ص 2004،  دار هومة،  اجلزائر،  إقتصاديات اجلباية والضرائب: حممد عباس حمرزي 1
 .227،  ص )بدون سنة نشر(،  ، القاهرة،  دار الفكر العريبملالية العامةا:السيد عبد املوىل 2
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وتتسم أن كل املكلفني بدفع الضريبة غري متساوين يف القدرات،  :العدالة العمودية  . ب
لذلك وجب أال يعاملوا معاملة ضريبية متساوية املعدالت،  بل جيب مراعاة قدرة كل 

 .دية الضريبةمنهم وهذا ما إجنر عنه تصاع

وتتجلى من خالل وضوح مبلغ الضريبة،  وأسلوب وموعد سدادها،  :قاعدة اليقني -2
وشفافية األحكام واإلجراءات اخلاصة ا، وذلك حىت يتسىن لدافيعيها معرفة القوانني 
السائدة ملمارسة حقوقهم وواجبام اجلبائية، كما يشترط يف موظفي اإلدارة اجلبائية على 

 . الكفاءة املهنية والدراية العلميةوجه الضرورة

وتتلخص يف مناسبة أحكام الضريبة وأسلوب جبايتها مع أحوال املكلف :قاعدة املالءمة -3
 يتم دفع مبلغ الضريبة بعد حصول املكلف على الدخل الذي يعترب بالضريبة، حيث

ة الرواتب، خاصة يف ضريب) املصدر(من املنبع ) اإلقتطاع(، و تعترب طريقة التحصيل1وعاؤها
إذ يتم خصم مبلغ الضريبة قبل دفع الدخول ملستحقيها،  وهو ما يعرف يف بريطانيا 

  *. (P.A.Y.E)والواليات املتحدة االمريكية بنظام 

وتقتضي أال تكون تكاليف اجلباية أكرب من مقدار الضريبة، :قاعدة اإلقتصاد يف اجلباية -4
 .2زارة يف احلصيلة اجلبائيةيتها وهدفها املايل وحتقق الغحىت ال تفقد خاص

حيث حيسم مبلغ اإلقتطاع سنويا لتجنب التراكم الضرييب الذي حيصل بعد :قاعدة السنوية -5
سنوات إن خولف هذا املبدأ ،و يعتد غالبا بالسنة املالية املدنية إلغالق احلسابات وإعدادها 

 .يتهاإلحتساب األرباح،  كما تعتمد الدولة سنة مالية قادمة إلعداد ميزان

  
  

                                                             
 .144ص ، 1997 دار زهران للنشر والتوزيع،عمان،،املالية العامة: د اخلطيبمحد زهري، خالشامية ا 1
*Pay as you  earn :  اي إدفع عندما تكسب  
 .129،  ص 1997،  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  املالية العامة والتشريع الضرييب: القيسي اعاد محود 2
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 :مفهوم ومبادئ السياسة اجلبائية: الثايناملطلب

أن املبادئ العامة للسياسة اجلبائية متدنا بأساس نظري لتصميم نظام جبائي مالئم،  ذلك 
أنه على الرغم من أن هذه املبادئ اإلجيابية قد تساعد على حتديد اآلثار املتوقع أن تنجم عن 

أا ال متدنا بأداة أو وسيلة لتحديد ما إذا كانت هذه اآلثار اإلقتطاعات اجلبائية بأنواعها، إال 
  .مرغوبا فيها أم ال

إن بعض املبادئ اإلجيابية للضرائب هلا دالالت وآثار واضحة ومباشرة على السياسة 
اإلقصادية عموما واجلبائية خصوصا، فتدنية العبء اجلبائي الزائد مثال،  الميكن ان يكون مبدءا 

األوىل متعلقة : ألزمنة واألمكنة،  ولذلك قسمت املبادئ اجلبائية إىل قسمنيصحيحا يف كل ا
  :بالكفاة،  واالخرى متعلقة بالعدالة ويلي تفصيلها كاآليت

  : السياسة اجلبائيةمفهوم:الفرع االول

تعترب السياسة اجلبائية جزءا من السياسة املالية اليت هي إحدى أدوات وفنون السياسة 
هي تبحث يف خمتلف الظواهر اجلبائية وحتلل أوجه النشاط املايل،  لتعني الدولة على اإلقتصادية،  ف

املسامهة يف حتقيق أهداف اتمع،  فهي برنامج ختططه وتنفذه الدولة مستخدمة كافة أسالب 
وفنون الضرائب إلحداث آثار تسعى إىل حتقيقها على كافة متغريات النشاط اإلقتصادي 

 .سيواإلجتماعي والسيا

جمموعة الربامج اليت تضعها الدولة مستخدمة كافة " وتعرف السياسة اجلبائية على أا
مصادرها اجلبائية الفعلية واحملتملة، إلحداث آثار إقتصادية وإجتماعية وسياسية مرغوبة، وجتنب أية 

   ، فهي 1آثار غري مرغوب فيها من أجل حتقيق أهداف اتمع اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية
   م مع ومنسجواستخدامها بشكل ممنهج وهادفبيئة اجلبائية من أدوات ووسائل،تسخري كل ما حييط بال

 جمموعة:"األهداف الكلية للسياسة اإلقتصادية العامة للدولة، فعرفها تورنيه على أا
                                                             

 .7،  ص1998،  اإلسكندرية،  الدار اجلامعية،  )نظرية والتطبيقبني ال (الضريبيةالنظم : مرسي احلجازي السيد 1
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قا ألهداف القرارات واإلجراءات والتدابري املتخذة دف تأسيس وتنظيم االقتطاعات اجلبائية طب
 .1"السلطات العمومية

  :ومن هذين التعريفني يتضح أن للسياسة اجلبائية عدة مسات تتلخص فيما يلي
 تعد السياسة اجلبائية تشكيلة متكاملة من الربامج بغية حتقيق أهداف معينة؛ -

ترتكز على أدوات ضريبية فعلية وحمتملة تتناسق والربامج املوضوعة،  ومنها اإلعفاءات  -
 يضات؛والتخف

تعد جزءا من السياسة املالية للدولة واليت بدورها تعترب جزءا من السياسة اإلقتصادية حيث  -
  تسعى إىل حتقيق أهدافها؛

 عجلة التنمية االقتصادية،  وذلك عدف السياسة اجلبائية إىل جذب وحتفيز االستثمار ودف -
تدابري واإلجراءات  املعينة  وسائلها املختلفة، ويتمثل هذا التحفيز يف اللمن خالل استعما

اليت تتخذها السلطة اجلبائية املختصة وفق سياسة جبائية معينة،  بقصد منح مزايا 
 وإعتمادات ضريبية لتحقيق أهداف معينة، 

 حسب منظمة فوتشكل الوسائل املستعملة لتحقيق السياسة اجلبائية إنفاقا جبائيا يصن
  : 2موعاتالتعاون والتنمية االقتصادية إىل مخس جم

   التخفيضات اجلبائية القرض الضرييب؛ -
   اخلاصة باملعدالت؛ت التخفيضا -
   تأجيل مواعيد الدفع؛ -
 اإلعفاءات اجلبائية -

تتجه النفقات اجلبائية بالدول املتقدمة حنو االخنفاض،  حبيث أا متنح يف حالة األزمات من أجل 
  . والتوازن االقتصاديمعاجلة اإلختالالت،  وختفض تدرجييا عند عودة االستقرار

                                                             
1 G . Tournier ,La Politique Fiscale Dans La 5 Eme Republique, privat, 1985, p14. 

  .175-172: ص.  ص،2،2003ديوان املطبوعات اجلامعية،ط،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكليةعبد ايد قدي، -  2
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تعترب دراسة السياسة اجلبائية الي دولة مهمة جلهات عديدة ف البيئة اإلقتصادية وتربز امهية 
  :1الدراسة لدى اجلهات املعنية التالية

تعترب السياسة اجلبائية للدولة من انشغاالت القطاع العائلي ملا تتأثر ا :القطاع العائلي  .أ 
 ام؛مستويام املعيشية ومدخر

يهتم كال القطاعني بالسياسة اجلبائية املنتهجة داخل ):احمللي واألجنيب(قطاع االعمال   .ب 
الدولة ملا تشكله من تأثري مباشر على أرباحهم،  خاصة أن دراستها تعد عنصرا إلختاذ 
قرار االستثمار من عدمه، من خالل أنظمة احلوافز والتخفيضات واإلعفاءات اليت حتويها 

 . أن يستفيد منها املستثمر أو العكسواليت ميكن

تعمد الدولة لدراسة السياسة اجلبائية هلا وحتليلها، قصد تطويرها :القطاع احلكومي  .ج 
ملواكبة التحوالت والتطورات االقتصادية الطارئة، وذلك مبفاعلتها لتجنب األزمات 

اجهة اإلنفاق والتخفيف من حدا أو القضاء عليها كالبطالة والتضخم، كما يعتد ا ملو
 .العام

تعترب السياسة اجلباية من أبرز إهتمامات الباحثني يف قطاع البحث :قطاع البحث العلمي  .د 
العلمي،  ملا هلا من تأثري مباشر على سريورة األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية وحىت 

  .السياسية منها
  :مبادئ السياسة اجلبائية:الفرع الثاين

لسياسة اجلبائية إىل قسمني يتعلق اوهلما بالكفاءة واآلخر بالعدالة، قسم علماء املالية مبادئ ا
إذ يعتد ما عند حماولة تصميم نظام جبائي جديد،  وعند تعارض اهداف الكفاءة واهداف العدالة 

 .اعتبارية على االولويات اجلبائية الواجب اتباعها يف مثل هذه احلالة/جيب إصدار أحكام معيارية

                                                             
 .5مرجع سابق،  ص:مرسي احلجازي السيد 1
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إن مفهوم العدالة اجلبائية نسيب خيتلف من دولة إىل أخرى،  ومن طبقة :مبادئ العدالة -1
إجتماعية إىل أخرى، فاألغنياء يروا أن فرض ضرائب موحدة النسب على مجيع األشخاص 
واألموال يف الدولة دون أي اعتبار آخر هو عدالة ضريبية، بينما هو العكس من منظور 

ن أنه من باب التضامن اإلجتماعي بني فئات ذوي الدخل الضعيف واحملدود، إذ يعتقدو
اتمع حتميل الطبقة الغنية القسط األكرب من األعباء العامة حسب حالتهم ومقدرم 

 .التكليفية

كما أنه خيتلف مفهوم العدالة حسب طبيعة السياسة اإلقتصادية املنتهجة من قبل الدولة، 
 املكلف بشكل فردي،  وعليه ذهب وكذلك صعوبة قياس أثر الضريبة وحتديد عبئها على

بعض فقهاء املالية إىل حتديد مفهوم العدالة اجلبائية  بناء على مبدأي  االنتفاع والقدرة على 
  .1الدفع

ويقتضي هذا املبدأ أنه على األفراد املنتفعني من اإلنفاق احلكومي :مبدأ اإلنتفاع  . أ
ضرائب املباشرة مسؤولون عن دفع تكاليف هذا اإلنفاق، من خالل حتملهم لل

املفروضة عليهم،  يف حن أم غر جمربين على حتمل تكاليف اخلدمات اليت ال 
، فتقتضي العدالة هنا مقابلة العبء اجلبائي ملا يتلقاه من منفعة 2يستفيدون منها مباشرة

  :شخصية،  وما يعاب على هذا املبدأ
ع الضريبة من باب التضامن إنه خيالف مفهوم الضريبة وطبيعتها القانونية، فاملكلف يدف -

 اإلجتماعي؛

 3صعوبة حتديد املنفعة اليت حيصل عليها الفرد نتيجة قيا الدولة مبهامها؛ -

                                                             
 .123، ص 2006، دار النهضة العربية، دور الضرائب يف حتقيق التنمية :الصعدي عبد اهللا 1
 .257مرجع سابق،  ص:  شكري رجب العشماويسعيد عبد العزيز عتمان،  2
 .91 ، ص 1993-1992،  6ط  ،القاهرة ،  منشورات جامعة دمشق،ة العامة والتشريع الضرييبياملال: بشور عصام 3
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 ويقتضي عدم حتميل األفراد ضرائب تفوق قدرم على :مبدا القدرة على الدفع  . ب
ر ومبعىن آخ ،.*،  أي املشاركة يف األعباء العامة على أساس املساواة يف التضحية 1الدفع

أو أسعارها ) عددها(ان يتصف النظام بعدم املغاالة واإلفراط يف فرض الضرائب 
فرياعى املقدرة املالية للممولني وحالتهم اإلقتصادية يف حتمل العبء اجلبائي،  ) معدالا(

فيجب أال تكون الضريبة ثقيلة ومبالغ فيها ألن ذلك يدفع باملمول إىل التهرب من 
ائرة النشاط اإلقتصادي إذا ما أدى دفعها إىل إستنفاذ رأس ماله دفعها،  أو خترجه من د

تدرجييا وبالتايل تصفية نشاطه،  وبذلك يكون النظام اجلبائي عائقا أمام النمو 
واإلستقرار اإلقتصادي ال داعما له، فشرط عدم املبالغة واملغاالة شرط ضروري لتحقيق 

 .2النمو واالستقرار اإلقتصادي

بأن هذه اخلاصية مهمة يف تصميم السياسة أو النظام اجلبائي،  فكل ومما الشك فيه 
خمالفة لقاعدة العدالة تشكل إستهانة بشعور املمولني وتكون مصدر إضراب يف الكيان 

  .اإلجتماعي

وهي اليت تكون يف الغالب أكثر وضوحا ومباشرة،  ألا تتعامل مع احلقائق :مبدأ الكفاءة -2
 الضرائب، فالضريبة اليت تتسم بالكفاءة العالية هي اليت تعمل على املوضوعية املتعلقة بآثار

تقليل و تدنية العبء اإلضايف الزائد للضريبة،  وتتسم بسهولة إدارا وممارسة الرقابة 
 .3عليها

                                                             
 ..262مرجع سابق، ص :سعيد عبد العزيز عتمان،  شكري رجب العشماوي 1
  .ميتد مصطلح املساواة يف التضحية أن تفرض الضريبة حسب احوال املكلف املالية واإلجتماعية*
 .47- 46، ص ص 1966،  دار النهضة العربية،  بريوت،  املالية العامة :رفعت احملجوب 2
 .257، 256مرجع سابق، ص ص : العزيز عتمان،  شكري رجب العشماويسعيد عبد 3
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إذن فمعيار الكفاءة يقتضي قيام السلطات العامة بإختيار أقل الضرائب سلبية يف تأثريها على 
لك ألن الضريبة تستهدف أغراضا متنوعة،  فهي تفرض أحيانا لتحقيق اإلقتصاد القومي ذ

  .أغراض إجتماعية وإقتصادية وسياسية

 :أهداف وغايات السياسة اجلبائية:املطلب الثالث

إن األحداث اليت شهدها العامل وباألخص يف الثالثينيات من القرن العشرين،  إذ مر بأكرب 
عل الفكر يهتم بالدور الذي تؤديه الضرائب، إذ حتتل يف أزمة كساد يف تارخيه احلديث، مما ج

الوقت احلايل مكانة الصدارة بني خمتلف اإليرادات العامة، حيث تعترب املصدر الرئيس من بني 
مصادرها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية،  كما تكمن أمهتها أيضا يف كوا أدة فعالة يف 

خالف مصادر التمويل األخرى اليت ال تتمتع ذه اخلاصية من التأثري على النشاط اإلقتصادي على 
  .املنظور االقتصادي

  :االهداف االقتصادية:الفرع االول
تسعى الدول جاهدة  من خالل سياساا اجلبائية إىل حتقيق جمموعة من األهداف 

يع االستثمار االقتصادية حسب أمهيتها وأولوياا،  نظرا ملا تلعبه الضرائب من دور كبري يف تشج
يف حمال معني والتقليل منه يف جمال آخر،  معتمدة يف ذلك على النسب اجلبائية ونظام اإلعفاءات 
والتخفيضات اجلبائية،  مما ينعكس يف األخري باالجياب على القاطاعات وااالت اليت تراها الدولة 

شجيع االدخار ليوجه يف األخري مناسبة،  فتعمد إىل رفع املعدالت اجلبائية للحد من االستهالك وت
إذ جند أن االعفاءات اجلبائية تلجأ إليها معظم الدول .إىل االستثمار يف ااالت اليت ختدم االقتصاد

لتشجيع بعض القطاعات اإلقتصادية والتجارية وحتفيز األنشطة اإلقتصادية يف مناطق جغرافية معينة 
  .ختدم األهداف االقتصادية للمجتمع

ترغب اتمعات يف حتقيق مجلة من األهداف ميكن : االقتصادية للمجتمع األهداف -1
 :إبرازها كاآليت
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حتقيق العدالة التوزيعية للدخل والثروة بني أفراد اتمع الواحد،  من خالل توزيع الدخل  -
 واإلنتاج بطريقة عادلة؛

التزايد يف احلجم حتقيق منو اقتصادي من خالل زيادة اإلنتاج وذلك بتطوير وسائله مقارنة ب -
السكاين،  ألنه يف حالة تفوق الزيادة السكانية عن حجم االنتاج يضعف مستوى املعيشة 

 ويقل نصيب الفرد من الدخل الوطين؛

ضمان استقرار اقتصادي يتحقق من خالل الثبات يف املستوى العام لألسعار،  مؤداه  -
 ؛1دودةضمان احلد األدىن من املعيشة لذوي الدخول الضعيفة واحمل

وتعين االستغالل األمثل ملوارد االنتاج،  حيث ميكن التمييز بني نوعني من الكفاءة،  :الكفاءة -
فهناك الكفاءة الفنية واليت تعين إنتاج أكرب كمية ممكنة من السلع واخلدمات باستخدام 

أو كافة العناصر اإلنتاجية املتوفرة لدى اتمع،  وهناك مايسمى بالكفاءة االقتصادية 
 التوزيعية واليت تعين إنتاج السلع واخلدمات بالكمية ايل يريدها اتمع؛

إذ تعترب من االهداف العامة للمجتمعات،  وتستخدم العدد من :ختفيض معدالت البطالة -
 األدوات يف سبيل حتقيق هذا اهلدف ومنها السياسة اجلبائية؛

ائية إىل توجيه السياسة االقتصادية تعمد الدول من وراء السياسة اجلب:الغايات اإلقتصادية -2
وحل األزمات واملشاكل االقتصادية،  وذلك ملعاجلة الالتوازنات على املدى القصري 
والطويل،  من خالل تشجيع فروع اإلنتاج ومعاجلة الكساد وحماربة التكتل والتمركز يف 

 :بعض القطاعات على حساب بعض وفق السياق التايل

 لتشجيع النشاطات االنتاجية وباألخص احلساسة وحديثة العهد توجيه السياسة اجلبائية -
بالنمو وإرسائها يف السوق الوطنية وحىت الدولية بإبعاد مجيع أشكال املضايقات التنافسية،  
وأيضا من خالل اإلعفاءات اإلستثنائية أو التخفيضات اليت تساهم بشكل فعال وإجيايب يف 

                                                             
 .39مرجع سابق، ص : السيد مرسي اجلجازي 1
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لب العام،  أو بشكل دائم لتلك القطاعات اليت تتمركز زيادة الطاقة االنتاجية وزيادة الط
 .يف مناطق معزولة تستهدفها خمططات السياسة العامة للدولة

معاجلة الركود االقتصادي باستخدام معدالت ضريبية منخفضة تزيد من قدرة الفرد على  -
اإلدخار ورفع القدرة الشرائية للمستهلك وخاصة تلك املتعلقة باالقتطاعات على 

 .الستهالكات الضروريةا

متويل العمليات التنموية، إذ تعترب احلصيلة اجلبائية مصدرا ال بديل عنه لتغطية االنفاقات  -
 .*التنموية

العمل على زيادة وتنمية الصادرات،  إذ تؤدي عملية التصدير إىل توسيع االسواق وبالتايل  -
 زيادة النمو اإلقتصادي والعمالة؛

روات ومنع تكتلها عند فئة قليلة، من خالل إجياد آليات لفرض إعادة توزيع الدخول والث -
الضرائب على تلك الثروات،  وذلك باعتماد الضرائب التصاعدية او زيادة معدالا على 

 .السلع اإلستهالكية الكمالية اليت تلقى إقباال واسعا من قبل الطبقات الثرية

ية على االسترياد حلماية اإلنتاج الوطين إذ تعمد إىل الرسوم اجلمرك: محاية املنتوج الوطين -
وقدرته على املنافسة حمليا شريطة أن تكون الرسوم على اإلنتاج املفروضة حمليا أقل من 

، وهذا األمر ينطبق على املنتجات 1الرسوم اجلمركية املفروضة على السلع املستوردة
ولية مثل منظمة التجارة الزراعية والصناعية إال أنه يلقى معارضة قوية من املؤسسات الد

الدولية واملركز العاملي للتجارة واليت تطلب برفع مجيع احلواجز اجلمركية أمام التبادالت 
 .التجارية الدولية

حيث أن متويل نفقات الدولة هو من بني األسباب الرئيسة لفرض :تغطية النفقات العامة -
إىل العديد من املشاريع الضرائب،  فكلما ازداد حجم السكان كلما ازدادت احلاجة 

                                                             

 .احلصيلة اجلبائية العادية مصدر أساسي لتمويل العمليات التنموية على غرار الدول اليت تتمتع بالريوع البترولية* 
 .142 ص ،1985اإلسكندرية،،،منشأة املعارفالية العاة والسياسة املاليةامل: فوزي عبد املنعم 1
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الالزمة واليت تلقى على عاتق الدولة،  وهي ما تسمى بالسلع العامة كالصحة،  
 .إخل...التعليم

حماربة الضغوط التضخمية واحملافظة على ثبات قيمة العملة الوطنية،  فإذا زادت حدة  -
إنه نتيجة الضغوط التضخمية بسبب زيادة املعروض من النقد الوطين عن حجم اإلنتاج، ف

لذلك ترتفع أسعار السلع،  وتنخفض قيمة النقد الوطين إضافة إىل أن الصادرات تقل،  
األمر الذي يؤدي إىل حدوث إيار يف ميزان املدفوعات وبالتايل ال يكون للعملة الوطنية 
أي قيمة يف أسواق الصرف العاملية،  وعليه تلجأ الدولة إىل زيادة العبء اإلمجايل 

على األفراد واملؤسسات بغية سحب الكتلة النقدية الفائضة يف السوق، وحتد من للضرائب 
 .1خالهلا التوسع يف االستهالك الذي يعين إخنفاض الطلب الكلي

ال تسعى السياسة اجلبائية إىل رفد املوازنة العامة فحسب بل : األهداف االجتماعية:الفرع الثاين
 كتصحيح أوضاع إجتماعية قائمة،  أو *االجتماعية دف أيضا إىل حتقيق مجلة من األهداف 

 :جتسيد أخرى حمتملة ضمن خمطط السياسة العامة للدولة ومن هذه األهداف نذكر

القضاء على السلوكيات االجتماعية غري املرغوب فيها، كالتقليل من معدالت إستهالك  -
برنامج التأمني املنتجات الضارة كالسجائر واخلمور لإلسهام يف متويل عملية إصالح 

،  بإعتبار أن رفع املعدالت اجلبائية على هذه املنتجات من شانه حتقيق فائدة على 2الصحي
 .الصعيدين احلكومي واإلجتماعي

 .املسامهة يف اإلقالل من حدة األزمات السكنية،  إذ تسخر يف هذا اال إمتيازات جبائية -
  على األراضي لتشجيع األفراد علىائيةملستثمري القطاع السكين ، وتدنية املعدالت اجلب

                                                             
  .231، ص مرجع سابق،املالية العامة: السيد عبد املوىل 1
،  وأشار أيضا املفكر كارل ماركس إىل ضرورة وامهية "العقد اإلجتماعي" حيث نادى بذلك جان جاك روسو يف مؤلفه * 

 .الضريبة يف حتقيق العدالة اإلجتماعية
 .275 ص مرجع سابق،:  رجب العشماويمان، شكريسعيد عبد العزيز عت 2
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 .بناء وحدات سكنية

،  باستخدام سياسة *إعادة توزيع الدخول والثروات بني أفراد اتمع لتحقيق العدالة  -
الضرائب التصاعدية بالشرائح متس مداخيل مجيع الطبقات،  وكذلك خفض معدالت 

 .1 إستهالك السلع الكمالية

أو تشجيعه،  إذ تعمد الدول اليت تعاين تزايدا حادا يف النمو توجيه سياسة النسل بتثبيطه  -
السكاين اىل فرض ضرائب مرتفعة تتناسب مع عدد أفراد األسرة،  إذ تفرض على املولود 
الثاين مبعدل أعلى منه على املولود األول،  أما الدول اليت تعاين تراجعا يف النمو 

 .2وس قصد تشجيعهم على اإلجنابالدميوغرايف فتبادر إىل اإلعفاءات على الرؤ

تشجيع املؤسسات واجلمعيات ذات النفع العام بتقدمي تسهيالت جبائية من شأا  -
 .تطوير نشاطها لتعم املنفعة اجلميع

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             

إن أغلب الفلسفات االجتماعية ترى أن العدالة يف توزيع الدخول ليست املساواة املطلقة بني أفراد اتمع،  وإمنا يأخذ كل * 
 .فرد من الدخل القومي بقدر مسامهته يف هذا الدخل

1Alex Cobham : Taxation Policy And Development, The Oxford Cincil On Good 
Governance, N02 ,p5  

،  السعودية، معهد اإلدارة العامة، إدارة البحوث،  نظام الزكاة وضريبة الدخل: حممد سعيد فرهود، كمال حسني إبراهيم 2
 .284،  ص 1986
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  أسس السياسة اجلبائية: املبحث الثاين
تعد وسيلة  اليت ةإن األمهية اليت حتتلها السياسة اجلبائية يف تنفيذ أهداف السياسات املالي

لعقلنة و تنظيم االقتصاد و مواجهة أزمات التضخم و اإلنكماش و تفشي البطالة،  و التحكم 
بوترية التفعيل االقتصادي، من خالل تبين نظام جبائي مالئم يتأقلم مع النظم االقتصادية و 

  .السياسية السائدة
م مدى مالئمة السياسة إن حتديد مستوى املردودية اجلبائية املثلى يعادل من حيث املفهو

  .اجلبائية للنظام السياسي و االجتماعي و االقتصادي السائد،  و درجة النمو االقتصادي

  األسس االقتصادية و االجتماعية: املطلب األول
إن العوامل االقتصادية و االجتماعية و النظم السياسية السائدة يف دولة ما تلعب دورا كبريا 

 اجلبائية اليت سيتم تطبيقها،  فإن أي دولة تطبق املذهب السياسي يف التأثري على السياسات
االشتراكي متيل إىل تطبيق الضرائب التصاعدية،  ألن الفلسفة االشتراكية ترى استخدام الضرائب 
كأداة فعالة إلعادة توزيع الدخل و الثروة على طبقات اتمع املختلفة،  و باملقابل جند أن الدول 

  1.رأمسايل تسعى إىل حتقيق الكفاءة دون غريهاذات التوجه ال
إن وضع سياسة جبائية عادلة و ذات كفاءة عالية هو أبعد ما يكون عن البساطة،  إذ 
تقتضي مفاعلة احمليط االقتصادي و االجتماعي و السياسي،  فمستوى النمو االقتصادي ألي بلد 

  2.ما رهن مبدى مردود و هيكلة نظامه اجلبائي
ة حتتل مكانة هامة يف الفكر االقتصادي،  و تعد مرآة عاكسة لعالقة الدولة ظلت اجلباي

باألفراد،  ملا هلا من أمهية يف حتقيق أهداف السياسة املالية للدولة،  لذا سنحاول إبراز أهم األسس 
  .االقتصادية و االجتماعية هلا

                                                             
  .277مرجع سابق،  ص :  سعيد عبد العزيز عثمان،  شكري رجب العشماوي- 1

2 - Pierre Beltrame : La Fiscalite En France, Hachette, 8ème éditions, 2001, pp 161-162. 
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  األسس االقتصادية للسياسة اجلبائية: الفرع األول
ياسة اجلبائية األخذ جبميع التطورات االقتصادية الراهنة و مسايرا قصد تقتضي جناعة الس

حتقيق األهداف العامة املسطرة ملخططات الدولة،  ففعالية النظام مرتبطة إىل حد كبري مبحيط عمله 
  .و بالعالقات االقتصادية الدولية

  :التطور االقتصادي و املردودية اجلبائية .1
ل على أنه نقل للثروة،  هو قبل كل شيء،  فعل اقتصادي، و إن الفعل اجلبائي الذي حيل

 1.يرتبط مستوى التطور االقتصادي لبلد ما مبدى مردودية و هيكلة نظامه اجلبائي

تتأثر هياكل اإلنتاج مباشرة عن طريق تدخل الدولة برفع اإلنفاق العام مما يؤثر يف الدخل 
يآت العمومية و اهلياكل القاعدية،  و تؤثر النفقات القومي،  و بالتايل يقود إىل مضاعفة نفقات اهل

بدورها مباشرة على االقتطاعات اإلجبارية قصد توفري االستثمارات و زيادة كفاءة األداء 
االقتصادي بالسيطرة على املوارد احملصلة من القطاعات اإلستراتيجية و ال يستفيد املمولون من 

هذه التضحية املقدمة بنفس الدرجة،  و تتزايد هذه هذه النفقات و هم الذين يتحملون أعباء 
األخرية بتطور الوضع االقتصادي،  لذلك جند نوع من املرونة اجلبائية يف البلدان الغنية،  حبيث أن 

  .التطور االقتصادي ال حيدد معدل املردودية لنظام جبائي يف املستقبل القريب
 خالل زيادة القدرة على اإلنتاجية و حتول ينتج التطور االقتصادي من: املردودية اجلبائية  . أ

بنيات و هياكل اإلنتاج،  و يؤدي هذا التطور إىل البحث عن إيرادات جبائية،  ميكن 
مالحظة مدى أمهيتها عند املقارنة بني الدول املصنعة و الدول النامية،  و حسب موريس 

إنتاجيتها االقتصادية و قدرة املسامهة اجلبائية ألمة تعرب بشكل مباشر عن '': لوري فإن
    2.''ميكن أن تثبت ذلك دون صعوبة

                                                             
1 - Pierre Beltrame, op-cit, p 163. 
2 - Maurice Lauré, Traite De La Politique Fiscale, P.U.F, Paris, 1956, p 14. 
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 وفق نسبة االقتطاعات اإلجبارية إىل الناتج الداخلي اخلام،  و يتم قياس املردودية اجلبائية
،  و )TGPO(املعامل اجلبائي أو املعدل اإلمجايل لالقتطاعات اإلجبارية ''يطلق على هذه النسبة 

ستوى اجلباية يف بلد ما،  و لكن ال يقدم لنا رؤية واضحة عن الضغط الذي يسمح لنا مبعاينة م
   1.الذي يشعر به اخلاضعون الضريبة و ال عن التضحية املقدمة من طرف أفراد األمة

 مبصداقية )TGPO(ترتبط درجة الثقة و سالمة املعدل اإلمجايل لالقتطاعات اإلجبارية 
ج الداخلي اخلام أو االقتطاعات، صحيح أن تطور املعدل التقييم اإلحصائي سواء تعلق األمر بالنات

اإلمجايل لالقتطاعات اإلجبارية مرتبط بسرعة النمو االقتصادي،  ففي الدول اليت تعرف مستوى 
  2.%40دخل فردي مرتفع يكون معدل االقتطاع اإلجباري هاما إذ يقارب 

ل الغنية،  حيث أن معرفة و يف الوقت الذي يوجد فيه نوع من املرونة اجلبائية يف الدو
مثال الواليات املتحدة (مستوى التطور االقتصادي ال حيدد آنيا معدل مردود النظام اجلبائي 

،  جند أنه بالنسبة للدول النامية فإن املردود اجلبائي يعرف و حيدد من طرف اهليآت )األمريكية
التصنيع الذي يؤدي إىل مضاعفة االقتصادية احمللية، و من هنا نالحظ أن اهلياكل اإلنتاجية و 

التبادالت و تركيز املؤسسات و تعميم األجور يشجع التطور،  مما يؤكد أن اتمعات الصناعية 
متنح إمكانية جبائية أعلى بكثري من تلك املمنوحة من طرف اتمعات الفالحية،  و على العكس 

يرتفع إيرادها بوترية أقل أو أكثر فحسب اخنفاض أو ارتفاع درجة املرونة اجلبائية ينخفض أو 
  .سرعة

  
  

                                                             
 املردودية اجلبائية يعرب عنها بالضغط اجلبائي .  
  .139،  ص ،مرجع سابق إىل السياسات اإلقتصادية الكليةاملدخل:  عبد ايد قدي- 1

2 - Pierre Beltrame, op-cit, p 165. 
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  1:اهلياكل االقتصادية و اجلبائية .2
يشكل هيكل االقتطاع اجلبائي مكانة االقتطاعات اجلبائية ضمن النظام اجلبائي،  إذ أنه 

 أن حتدد – اهلياكل االقتصادية –مرتبط ارتباطا وثيقا باهلياكل االقتصادية،  إذ ميكن هلذه األخرية 
  .قتطاع اجلبائيمفعول اال

فنجد يف اتمعات املتطورة و املصنعة كدول أوربا على سبيل املثال هيكال اقتصاديا 
يساهم يف سريورة النظام اجلبائي للقيام باالقتطاعات على أحسن وجه، و تتميز البىن االقتصادية 

  :2بالدول املتقدمة باخلصائص التالية
مجايل مرتفع باالقتصاديات املتقدمة مقارنة مع ارتفاع الدخل حيث أن الناتج احمللي اإل -

 مليار دوالر أمريكي 31.618 حوايل 2004االقتصاديات النامية،  فبلغ خالل سنة 
 مليار دوالر أمريكي،  يف حني بلغ بالدول 24.276 حيث بلغ 2001مقارنة بسنة 
 بلغ  اليت2001 مليار دوالر أمريكي مقارنة بسنة 8.407 حوايل 2004النامية سنة 

 مليار دوالر أمريكي،  فبمقارنة بسيطة يتبني أن نسبة تزايد حجم الناتج 6.578فيها 
 . أضعاف نسبة الزيادة منها يف الدول املتخلفة03احمللي اإلمجايل يف الدول املتطورة تفوق 

ء و الزيادة النسبية لليد العاملة املاهرة من جمموع اليد العاملة الكلية،  إذ بلغت نسبة العلما -
الفنيني بالبلدان الصناعية،  و كرب حجم املشروعات اإلنتاجية نتيجة التقدم التكنولوجي 
اهلائل بفعل االهتمام بالبحث و التطوير من جهة،  و منو املنافسة الداخلية من جهة 

 .أخرى

 .كرب حجم املشروعات اإلنتاجية -

 .قاتساع السو -
                                                             

1 - Pierre Beltrame, op-cit, p 166. 
 أطروحة دكتوراه،  كلية ،)2004-1992( النظام الضرييب و حتديات اإلصالح االقتصادي يف الفترة : بوزيدة محيد- 2

  .15-14،  ص 2005/2006زائر،  العلوم االقتصادية،  جامعة اجل
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  : باآليتكما تتميز اهلياكل اجلبائية يف الدول املتقدمة
 .ارتفاع معدل االقتطاع اجلبائي -

 .ارتفاع حصيلة الضرائب املباشرة من جمموع اإليرادات اجلبائية -

 .مرونة اهليكل اجلبائي -

إن وجود نظام جبائي متكامل تقنيا مكيف االقتطاعات حسب كل قطاع و كل طبقة اجتماعية 
ني و زيادة احلصيلة اجلبائية اليت  من شأنه إحباط عمليت الغش  و التهرب اجلبائي– فئات الدخل –

  .تدفع عجلة النمو و التقدم االقتصادي
أما يف الدول النامية و السائرة يف طريق النمو فتواجه حتديات هائلة إلقامة نظم ضريبية 
ذات كفاءة بالدرجة اليت هي عليها الدول املتطورة أو املصنعة،  و ذلك نظرا التسام اقتصادياا 

رمسي و نقص املوارد املالية،  فنجد أن معظم العمالة تشغل جمال الزراعة و املشاريع بالطابع غري ال
الصغرية غري الرمسية،  و كذا اتسام دخوهلم بالتقلب و عدم الرتابة و كثري هم من يتقاضى أجره 

و بالتايل يستعصي من خالله على اإلدارات اجلبائية إنتاج ) خارج السجالت احملاسبية(نقدا أي 
  :2،  و لعل أهم ما مييز اهلياكل اجلبائية يف الدول النامية ما يلي1صائيات يعتد اإح

   اخنفاض معدل االقتطاع الضرييب؛-
   ارتفاع حصيلة الضرائب غري املباشرة؛-
   عدم مرونة النظام الضرييب؛-
  
  
  

                                                             
  .284 سعيد عبد العزيز عثمان،  شكري رجب العشماوي،  مرجع سابق،  ص - 1
،  مرجع سابق،  ص )2004-1992(النظام الضرييب اجلزائري و حتديات اإلصالح االقتصادي يف الفترة :  محيدة بوزيد- 2

26.  
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  األسس االجتماعية: الفرع الثاين
 احلياة االقتصادية واالجتماعية تشكل الضريبة أهم أوجه تدخل السلطات العمومية يف

ويعترب قبول الضريبة قبوال باملبدأ،  إذ يشكل النظام اجلبائي يف اتمعات الدميقراطية مؤشرا للقبول 
  .السياسي و اإليديولوجي

إن إحاطة السياسة اجلبائية باملعطيات السيكولوجية ال يقل أمهية عن : القبول اجلبائي .1
 أن رضا العنصر اجلبائي قبل و بعد االقتطاع يشكل الشرعية املعطيات االقتصادية،  إذ

االجتماعية هلذا االقتطاع،  فهي متثل قبوال باملبدأ،  فقد حيصل أن تنايف سلوكات العناصر 
اجلبائية ملتطلبات الظرف فتقل املردودية اجلبائية بزيادة نسب االقتطاع مما يشكل توسعا 

 .دان رد فعل ذو طبيعة سيكولوجيةللغش و التهرب اجلبائيني اللذان يع

إن القبول اجلبائي يشكل حمور حماوالت التشريعات النظرية لتأسيس االقتطاعات 
بأشكاهلا و أجهزا، حيث حتظى بشرعية اجتماعية تلقى قبوال نظريا و شكليا من طرف 

ظام اهليآت الدستورية بغية إرسائها،  و يفترض يف اتمعات الدميقراطية أن يشكل الن
  .اجلبائي مؤشرا للقبول السياسي و اإليديولوجي

يعترب القبول الفردي لالقتطاعات واجبا جبائيا مؤسسا على : القبول الفردي لالقتطاع  . أ
: بـ'' فون شتان''ضرورة اجتماعية مرتبطة باالنتماء إىل جمموع أو كيان ما حدده 

  1".متثل الضريبة التعبري االقتصادي لوحدة الفرد و األمة"

و تشكل املعطيات الدينية و األخالقية و الثقافية و مكتسبات احمليط االجتماعي 
مرجع للرضا و القبول الفردي،  و أن أي اقتطاعات تنايف الشرعية االجتماعية تكون 
حافزا للفرد باعتباره عنصرا اقتصاديا،  يسعى من خالله إىل البحث عن التوازن 

القتطاع،  فيسعى جاهدا إىل مضاعفة اجلهد و االقتصادي الفردي الذي فقده بعد ا

                                                             
1 - Pierre Beltrame, op-cit, p 171. 
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زيادة العمل حماوال بذلك زيادة الدخل لتغطية و استرجاع كمية اإلشباع املفقودة و 
  . اليت مت إعدادها يف رزمنة التوازن املسبق قبل االقتطاع

ارتبط قبول االقتطاع يف اتمعات بضرورة خضوعها : القبول اجلماعي لالقتطاع  . ب
وامر احلاكم،  فقد كان مبدأ القبول الشعيب للضريبة يف فرنسا سنة لقرارات و أ

م،  و لكل مواطن احلق يف املعاينة اجلبائية و قبوهلا بشكل حر و متابعتها 1789
 .بأنفسهم أو ممثليهم

م، تطور دور السياسة اجلبائية و ساهم يف إرساء قواعد 20و يف منتصف القرن 
 على اتمعات الدميقراطية يف اختيارها لنماذج و جديدة للتدخل اجلبائي،  مما أثر

معايري جبائية تلقى القبول السياسي و اإليديولوجي،  و بالتايل اعتربت اجلباية واجبا 
  .مرتبطا بأشكال تنظيم احلياة االجتماعية

ترتبط املذاهب اجلبائية ارتباطا وثيقا باملذاهب االقتصادية و االجتماعية : املذاهب اجلبائية .2
السائدة و املعربة عن اإليديولوجيات ملختلف التشكيالت االقتصادية و االجتماعية القابلة أو 
الرافضة لالقتطاعات اجلبائية اإلجبارية، و يرجع بروز الضريبة إىل ظهور الدولة،  و تطورت 

الضريبة مساومة،  الضريبة : بتطورها،  و هناك ثالثة مفاهيم لتربير فرض الضريبة و هي
  .ل،  الضريبة تضامنتباد

لوك،  (ظهرت هذه النظرية يف القرن الثامن عشر،  و من أهم روادها : الضريبة مساومة  .أ 
،  و من منظور أصحاب هذه النظرية أن  الدولة اليت نشأت بسبب رغبة )هوبز و ساي

األفراد يف تكوين كيانات أكرب من القبيلة ليتمكنوا من محاية أنفسهم و مصاحلهم بصورة 
،  و لتحقيق ذلك اتفق هؤالء األفراد على التنازل من جزء من حريام و أمواهلم أفضل
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لصاحل الدولة،  و عليه فإن الضريبة ما هي إال سعر مقابل محاية الدولة حلرية و حقوق 
   1.األفراد

ظهرت هذه النظرية عند النيوكالسيك،  و مفادها  أن الدولة ما هي إال : الضريبة مبادلة  .ب 
جمموع األفراد الذين يقرون بالنشاط اجلماعي،  فهي وسيلة تسمح موع عبارة عن 

األفراد باملطالبة بتحقيق حاجام األساسية و بوسائل أخرى غري السوق،  إذن الفائدة 
 .الفردية تؤخذ كفائدة مجاعية مشتركة بني عدة أفراد

للدخل يكون أما من املنظور االجتماعي فإن عدم رضى اتمع بالتوزيع القائم 
مربرا لقيام الدولة حملاولة إعادة توزيعه بطريقة أكثر قبوال، و الواقع أنه من الصعب 
حتقيق عدة متطلبات كالعدالة يف التوزيع، و الرفاهية اجلماعية،  و املردودية االقتصادية،  

 أن و يتم حتقيق هاته املتطلبات يف اتمع بناء على الناتج احلدي لعنصر اإلنتاج،  إال
    2.هذا يتحقق فقط يف حالة املنافسة الكاملة وهي حالة ال تتوفر يف الواقع

إن احلذر و عدم الثقة يف األنظمة املستبدة يشكل هاجسا يف إعادة نشر حرية 
املبادرة الفردية يف آليات السوق و صعوبات متويل اخلزينة العمومية يف آن واحد،  و 

مبدأ ''كتشاف الضريبة مبادلة أو ما يطلق عليه هو ما أدى باملفكرين إىل إعادة ا
  .،  و الذي يعترب أن املسامهات هي مبالغ مدفوعة مقابل خدمات الدولة''التكافؤ

إن تطبيق هذا املبدأ يعين مراجعة مفهوم تقدمي الدولة خلدماا بشكل جماين لصاحل 
  ذلك أن هناك الفرد لتصبح للخدمات املقدمة مثن،  و ال ميكن تعميم هذا املبدأ،

الكثري من اخلدمات العمومية حىت تلك اليت يكون نفعها لألشخاص فإا تعود بالفائدة 
  و لو بشكل غري مباشر على اتمع،  كما ميكن أن يكون مفيدا ألسباب اجتماعية 

                                                             
1 - Pierre Beltrame, op-cit, p 170. 
2 - ibid, p 173. 
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و اقتصادية تشجع أنواع من االستهالك مثل التسلية الثقافية أو النقل العمومي 
  .ن عن التطبيق الضيق ملفهوم التكافؤاجلماعي،  مبتعدي

إن مفهوم التضامن هو التضحية و إعادة توزيع املادخيل و التخلي عن :  الضريبة تضامن  .ج 
 تضحية يطالب ا املواطنون مقابل انتمائهم – التضامن –جزء من الثروة،  فهو 

 من طرف للمجموعة الوطنية،  إن أمهية هذه التضحية ال تقابل بقية اخلدمات املقدمة
الدولة،  و لكن تقابل باحتياجات اتمع و القدرات التكليفية لكل فرد منهم،  و جتد 
هذه الرؤية مكاا من إعفاء املنتوجات الضرورية،  و يف تصاعدية الضريبة على الدخل 
اليت ظهرت يف األنظمة اجلبائية يف أواخر القرن التاسع عشر نتيجة تطور اتمعات و 

 1.رات القدميةظهور احلضا

و تدل هذه النظرية على إسهام أفراد اتمع من أجل االستعمال العام دون حتقيق 
منفعة مباشرة لدافع الضريبة،  و اليت كانت نتاجا لنمو روح اجلماعة اجتاه حتمل العبء 

  .العام
تفترض هذه النظرية وجود مصاحل مشتركة بني أفراد اتمع تقوم الدولة على 

 محايتها،  و تقتضي لزوما حصوهلا على اقتطاعات جتبيها منهم،  متحملني رعايتها و
بذلك العبء مجاعيا كل حسب مقدرته و ليس حسب ما يعود عليه من منافع،  

  .فأصبحت الضريبة مثنا تفرضه اجلماعة على الفرد مقابل التضامن الوطين
اسة اجلبائية لدى خمتلف إن املذاهب اجلبائية خمتلفة حىت ضمن الفكر الواحد،  فالسي    

التيارات ليست واحدة،  و الذي يؤكد هذا التباين يف وضع السياسة اجلبائية من طرف احلكومات 
 ر الذي يفترض أن تؤديه الدولة يفهو غياب التوفيق بني النظريات االقتصادية املختلفة و الدو

                                                             
  .06،  ص 1989،  ، بريوت،  الدار اجلامعية للنشرالضريبية النظم :عبد ايد دراز و آخرونحامد  - 1
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  :   1ية حسب املذاهب اجلبائيةاالقتصاد،  و ميكننا استخدام عدة معايري لتصنيف األنظمة اجلبائ
  هل الطرف املهيمن على ملكية وسائل اإلنتاج هم اخلواص أم الدولة؟ -   
   هل الطرف املؤثر يف حتديد حجم االدخار و االستثمار هم اخلواص أم الدولة؟-    
   هل الطرف الذي خيضع له توزيع القوى العاملة على فروع اإلنتاج هو السوق أم الدولة؟-    
   هل الطرف الذي يؤول إليه توزيع املوارد على إنتاج السلع املختلفة هو السوق أم الدولة؟-    

  : عالقة السياسة اجلبائية باألنظمة األخرى: املطلب الثاين
  .و نستعرض بطرح عالقة السياسة اجلبائية لكال من النظامني االقتصادي و املايل

  : اجلبائيالسياسة اجلبائية و النظام : الفرع األول
تنعكس النظم االقتصادية انعكاسا مباشرا على النظام اجلبائي و السياسة اجلبائية ككل 

  .فيكون تأثريها فعاال يف االقتصاديات الرأمسالية على خالف اقتصاديات الدول االشتراكية
 يقصد بالنظام كيان حيوي ضمن إطاره جمموعة من العناصر املتداخلة،  : النظام اجلبائي .1

ها عالقات تبادلية تتفاعل مع بعضها بعض من أجل أداء وظائف و أنشطة تفضي إىل بين
 2.حتقيق أهداف النظام

أما النظام اجلبائي فيمكن حتديده من املنظور الضيق على أنه جمموعة القواعد 
القانونية والفنية اليت متكن من االستقطاع اجلبائي يف مراحله،  من مرحلة التشريع إىل غاية 

حصيل،  أما من املنظور الواسع،  فهو عبارة عن كل العناصر املوجودة يف البيئة سواء الت
كانت إيديولوجية أو اقتصادية أو فنية،  و اليت يؤدي تراكبها و تفاعلها مع بعضها بعض 

  3.إىل تكوين كيان ضرييب معني

                                                             
  .154-153،  مرجع سابق،  ص مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية:  عبد ابد قدي- 1
  .21،  ص 1996،  الدار اجلامعية،  اإلسكندرية،   البناء الضرييب: عبد العزيز علي السوداين- 2
  .06مرجع سابق،  ص :   السيد مرسي احلجازي- 3
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مسطرة وفق  يهدف النظام اجلبائي إىل حتقيق مجلة من األهداف :أهداف النظام اجلبائي  .أ 
 :خطط اقتصادية اجتماعية و سياسية،  و من أبرز هذه األهداف نذكر

 .و تقتضي حتقيق إيراد مايل يغطي التكاليف العامة للدولة: أهداف مالية -

من خالل تصحيح االختالالت و الالتوازنات،  مثل تلك اليت حتدث : أهداف تصحيحية  -
كن معاجلتها عن طريق اعتماد الضريبة نتيجة عدم العدالة يف توزيع الدخل ؛ واليت مي

 .بالشرائح

و تقتضي العملية تشجيع االدخار و االستثمار لتحقيق أهداف التنمية :  أهداف تنموية -
 1.االقتصادية و القضاء على مظاهر التخلف االقتصادي

هناك الكثري من الدراسات املتعلقة بتحديد مالمح النظام : تصميم نظام ضرييب فعالتحمددا   .ب 
إذ حيدد فيتو تانزي مؤشرات أساسية ميكن اعتمادها لتصميم نظام ضرييب : 2لضرييب اجليدا

  :فعال وهي كالتايل
 على املؤشر بأن يأيت جزء كبري من إمجايل اإليراد الضرييب من عدد ييقض: مؤشرات التركز -

 ذلك من شأنه أن يساهم يف ختفيض نضئيل نسبيا من الضرائب واملعدالت الضريبية، أل
فتجنب وجود عدد كبري من الضرائب وجداول املعدالت اليت تغل . تكاليف اإلدارة والتنفيذ

إيرادات حمدودة، ميكن أن يؤدي إىل تسهيل تقييم آثار تغريات السياسة وتفادي خلق 
 .االنطباع بأن الضرائب مفرطة

وإذا كانت  هناك ضرائب مزعجة قليلة اإليراد، ت ويتعلق األمر مبا إذا كان:مؤشر التشتت -
هذا النوع من الضرائب جيب التخلص منه سعيا لتبسيط النظام . موجودة هل عددها قليل

 .الضرييب دون أن يكون حلذفه على مرودية النظام

                                                             

  . 152،  الدار اجلامعية،  اإلسكندرية،  ص نظرية الضريبة و النظام الضرييب:  دويدار حممد- 1
  .167-165:  ص،  مرجع سابق، صاملدخل إىل السياسات االقتصادية عبد ايد قدي، - 2
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 ويتعلق األمر مبا إذا كانت األوعية الضريبية الفعلية قريبة من األوعية املمكنة، :مؤشر التآكل -
يادة اإليرادات رغم اعتماد معدالت منخفضة  اتساع الوعاء الضرييب ميكن من زنأل

وإذا ابتعدت األوعية الضريبية الفعلية عن املمكنة بفعل اإلفراط يف منح اإلعفاءات .نسبيا
وهذا ما يدفع إىل رفع . لألنشطة والقطاعات، فإن ذلك يؤدي إىل تآكل وعاء الضرييب

) رفع املعدالت(ا املسعى املعدالت طمعا يف تعويض النقص احلاصل يف اإليرادات ومثل هذ
 .من شأنه أن حيفز على التهرب الضرييب

 ويتعلق األمر بوضع اآلليات الدافعة إىل جعل املكلفني يدفعون :مؤشر تأخرات التحصيل -
ألن التأخر يؤدي إىل اخنفاض القيمة احلقيقية للمتحصالت . املستحقات الضريبية يف آجاهلا

ن يتضمن النظام الضرييب عقوبات صارمة حتد من امليل الضريبية بفعل التضخم، وهلذا البد أ
 .    إىل التأخر يف دفع املستحقات

ويتعلق األمر مبدى اعتماد النظام الضرييب على عدد قليل من الضرائب ذات : مؤشر التحديد -
وهذا ال ينفي يف الواقع إمكانية إحالل بعض الضرائب بضرائب . املعدالت احملددة

الل الضريبة على أرباح الشركات والضريبية على الدخل بضريبة فمثال ميكن إح.أخرى
 .واحدة على كامل الثروة ذات معدل منخفض

 ويتعلق األمر بضرورة جباية الضرائب من أوعية يتم قياسها مبوضوعية، مبا :ةمؤشر املوضوعي -
طون يضمن للمكلفني التقدير بشكل واضح اللتزامام الضريبية على ضوء أنشطتهم اليت خيط

 .هلا

 مبدى اوهذا يتعلق أيض.  وبفعاليةل ويتعلق مبدى تنفيذ النظام الضرييب بالكام:مؤشر التنفيذ -
سالمة التقديرات والتنبؤات، ومستوى تأهيل اإلدارة الضريبية ألا القائم األساسي على 

عي التنفيذ، فضال عن مدى معقولية التشريعات وقابليتها للتنفيذ على ضوء الواقع االجتما
 .واالقتصادي
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وهو مؤشر مشتق من مبدأ االقتصاد يف اجلباية والنفقة، وهذا جيعل  :مؤشر تكلفة التحصيل -
تكلفة حتصيل الضرائب أقل ما ميكن، حىت ال ينعكس ذلك سلبا على مستوى احلصيلة 

  .1الضريبية
ظام اجلبائي،  إن األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها الن: عالقة السياسة اجلبائية بالنظام اجلبائي  .ج 

  :ما هي إال أهداف السياسة اجلبائية ذاا
 . تستخدم السياسة اجلبائية كأداة حلل املشاكل اليت تعترض النظام اجلبائي  .د 

يعترب النظام اجلبائي ترمجة تقنية للسياسة اجلبائية اليت ذاا جزء من السياسة االقتصادية العامة   .ه 
 .اليت ختططها الدولة

  .ئية بني الدول،  ال يعين اختالف السياسة اجلبائية لتلك الدولاختالف النظم اجلبا  .و 
  :السياسة اجلبائية والنظام االقتصادي للدولة: الفرع الثاين

إن تطبيق السياسة اجلبائية ال يكون مبعزل عن النظام االقتصادي املنتهج من قبل الدول وتتجلى 
ميكن إبراز هذا الطرح بالتطرق إىل النقاط و. العالقة من خالل النظام اجلبائي بالنظام االقتصادي

  :التالية
ذلك النظام الذي يعكس فلسفة الدولة '': ميكن تعريفه على أنه: النظام االقتصادي .1

،  و طبيعة النظام اجلبائي تكون تبعا إىل منط النظام 2''االقتصادية و االجتماعية و السياسية
  . اجلبائياالقتصادي املنتهج الذي يؤثر مباشرة يف اهليكل

إن أهم ما يتسم به النظام الرأمسايل هو : اهليكل اجلبائي و النظام االقتصادي الرأمسايل .2
امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج،  و أن التوازن يتحقق تلقائيا دون تدخل الدولة،  و هذا 

                                                             

 .180،181،ص ص  ، مرجع سابقالنظام الضرييب وحتديات اإلصالح اإلقتصادي : بوزيدة محيد 1
  .345  مرجع سابق، ص : السيد عبد املوىل- 2
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مدعاة إىل تشجيع اخلواص على االستثمار مما يؤدي إىل حتقيق الرفاهية االقتصادية يف 
   .1تمع و زيادة الدخل القوميا

و ملا كانت احلكومة يف ظل النظام الرأمسايل ال متلك الكثري من املوارد االقتصادية،  
و أن اتمعات تعارض حصول الدولة على املوارد جربا عن طريق االستيالء و املصادرة،  

  .ظهرت احلاجة لفرض الضرائب لتمكينها من إيرادات متول ا نفقاا
و لتحقق الدولة ما تسعى إليه اتمعات الرأمسالية،  كان لزاما عليها استخدام 
أحدث الفنون اجلبائية لدفع قطاعات النشاط االقتصادي،  و أن حيتوي النظام اجلبائي على 
حوافز تشجيع االستثمار اخلاص لتحقيق اآلثار املرغوب فيها،  فالضريبة أصبحت أداة 

لعامة يف اال االقتصادي لدرجة أن السياسة اجلبائية يف أحوال جوهرية لتدخل السلطة ا
  2.معينة ميكن أن تتكامل و تندمج مع السياسة االقتصادية

تلعب يف النظم الرأمسالية دورا أكرب من ذلك الذي تؤديه يف ''و عليه فإن الضرائب
ستقرار والنمو ،  حيث ميكنها تشجيع االستثمار اخلاص و حتقيق اال3''النظم االشتراكية

  .االقتصادي يف اتمع
إن أبرز ما مييز النظام االشتراكي امللكية : اهليكل اجلبائي و النظام االقتصادي االشتراكي .3

العامة لوسائل اإلنتاج،  و أن الدولة مسؤولة عن حتقيق األهداف العامة للمجتمع،  هذا 
ية حجم النفقات املتزايدة،  ما يربز حاجة الدولة إىل نظام جبائي ذو حصيلة أوسع لتغط

،  ألنه ال توجد ملكية 4حيث تعمد لفرض اجلزء األكرب من ضرائبها على القطاع العام

                                                             
  .37،  ص 1989،  ، بريوت،  الدار اجلامعية للنشرالضريبية النظم :عبد ايد دراز و آخرون حامد  عبد ايد دراز و آخرون- 1
  رجع سابق، ص  م: مجال ذنيبات حممد - 2
  .28،  ص ق بارجع سم:  عبد ايد دراز و آخرون- 3
  .28 املرجع نفسه،  ص - 4
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مة مالية خاصة،  و بالتايل ال لزوم لفرض ضريبة على الدخول،  ألا موزعة ذخاصة و ال
  1.أصال من الدولة و هي اليت حتددها مباشرة عند املستويات اليت ترى أا عادلة

تتجلى امللكية يف النظام اإلسالمي : اهليكل اجلبائي و النظام االقتصادي اإلسالمي .4
باالزدواجية،  فشرعت امللكية الفردية منها و اجلماعية دون أي تعارض بينهما حمددا لكل 
منهما جماله،  وقد فرضت الزكاة منذ بداية عهد الدولة اإلسالمية بأحكام تشريعية، و 

 املسلمني دون غريهم،  أما غري املسلمني ففرضت عليهم اجلزية اليت يف شروط حمددة على
 2.حقيقتها عبارة عن ضريبة على الرؤوس لقاء احلماية تراعى فيها املقدرة التكليفية لدافعها

لقد شكلت الضريبة اإلسالمية دورا مهما يف احلياة االقتصادية من خالل التدخل 
 الدخول و الثروات دف حتقيق التنمية االقتصادية يف جماالت االستهالك و اإلنتاج و

املرغوبة،  و اعتربت الزكاة بشىت أنواعها حمفزا لالستثمار من خالل زيادة الطلب 
االستهالكي لسبب إنفاقها يف مصارفها الشرعية الثمانية،  مما يؤدي إىل زيادة السيولة يف 

 3.أيدي املنتفعني منها

  :ئية و النظام السياسي للدولةالسياسة اجلبا:الفرع الثالث
يشكل البنيان السياسي دورا هاما يف التأثري على معامل السياسة اجلبائية،  و كان أول من 

حجم ''نوه إىل هذا التأثري مونتيسكو يف الكتاب الثامن من مؤلفه روح القوانني،  حتت عنوان 
ا تأثري على النظام الضرييب،  إذ ،  فهو يرى بأن احلكومة هل"الضرائب يتوقف على طبيعة احلكومة

يف ظل نظام احلكم الدميقراطي بإمكان فرض ضرائب مرتفعة على األفراد و اتمع ذلك مقابل 
  .احلرية اليت ا هؤالء على غرار احلكم االستبدادي

                                                             
  .51سابق،  صرجع م:  ذنيبات حممد مجال- 1
،  ص 1982،  الس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب،  الكويت،  اإلسالم و االقتصاد:  عبد اهلادي علي النجار- 2

133.  
  .149،  ص 1حياء العلوم،  بريوت،  ط،  دراسة مقارنة،  دار إالزكاة الضريبية: اية غازي عن- 3
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 أن النظام السياسي يؤثر على الضرائب و أنواعها،  إذ تعتمد – مونتيسكو –و قد الحظ 
ستبدادية على فرض الضرائب الشخصية،  يف حني تفرض الدول الدميقراطية احلكومات اال

  .الضرائب على األموال
و تقسم العوامل السياسية اليت تؤثر على النظام اجلبائي إىل عوامل سياسية داخلية و أخرى 

حلاكمة خارجية،  فاألوىل تتعلق مبدى متتع طبقة اتمع بالسلطة السياسية،  فمثال لو كانت الفئة ا
يف الدول أستقراطية،  فإن السلطة التشريعية يغلب عليها متثيل مالك األرض و أصحاب املهن 
احلرة،  من حماباة و ختصيص اإلعفاءات لطوائف معينة،  أما العوامل السياسية اخلارجية فتتمحور 

 الدولة –،  فتعمل يف مدى استقاللية الدولة فالسيطرة األجنبية هلا تأثري مباشر على اهليكل اجلبائي
 جاهدة على ختفيف العبء اجلبائي بإزالة كل الصعوبات و العقبات اليت تواجه رأمساهلا –األجنبية 

كلما ) التبعية(املستثمر يف تلك الدول،  و عليه كلما حتررت الدول و استقلت من االستعمار 
  .ختلص هيكلها اجلبائي من القيود و العيوب

  اجلبائية و املكلفاإلدارة : املطلب الثالث
إن حتقيق مردود جبائي أمثل لدى أي دولة رهن مبدى كفاءة إدارا اجلبائية،  و تكمن 
كفاءا يف التطبيق الصحيح للقواعد و النصوص بشكل صحيح،  باستبعاد مجلة من مسببات دفع 

  .إخل... املكلف للتهرب،  كالظلم و اإلجحاف
  اإلدارة اجلبائية: الفرع األول
 اإلدارة اجلبائية إحدى طريف العالقة اجلبائية،  و تقع على عاتقها كسب ثقة املكلف،   تعترب

بأن تعامله باحترام لتحسني العالقة اليت تربط بينهما،  إذ ميكن هلا اقتراح التعديالت و التشريعات 
  .اليت تراها مناسبة حبكم تواصلها املباشر مع املكلف

يف أا تعتمد عليها الدولة يف تطبيق أهم إحدى سياساا و تكمن أمهية اإلدارة اجلبائية 
  .،  ذلك أن اإليرادات اجلبائية هي أهم عناصر املوازنة العامة)السياسة اجلبائية(املالية 
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و عليه تعترب اإلدارة اجلبائية جزء ال يتجزأ من اإلدارة العامة،  إذ تشكل مزجيا من العناصر 
ة،  و تكمن أمثلية النظام يف إسناده على أسس و دعائم من القواعد اإلدارية و املالية و القانوني

، وتعترب اإلدارة اجلبائية الكفأة من أهم آليات حتقيق العدالة،  لذا كان لزاما 1املالية و القانونية
التطلع إلجياد إدارة جبائية ذات كفاءة عالية ملنع حدوث أي اختالل ما بني وظائف اإلدارة و 

 فمستوى كفاءة اإلدارة اجلبائية كثريا ما يكون هو الفيصل يف إمكانية حتقيق أهداف إمكانياا، 
السياسة اجلبائية من عدمها،  لذلك فإنه جيب أن يراعى عند تصميم النظام اجلبائي اختيار تلك 

،  و عليه فإن عدم كفاءة 2األنواع من الضرائب اليت  ميكن للجهاز الضرييب إدارا بكفاءة عالية
إلدارة يؤدي إىل ضياع الكثري من احلقوق و إفالت الكثري من املكلفني و رم من أداء التزامام ا

 .اجتاه اإلدارة

تناط اإلدارة اجلبائية مبهام كبرية ملقاه على عاتقها كوا ختتص : أمهية اإلدارة اجلبائية .1
ملكلفني من جهة بتجسيد القوانني اجلبائية حلماية حلقوق اإلدارة من جهة،  وحقوق ا

أخرى،  فتقترح التشريعات و التعديالت اليت تراها مناسبة غاية منها يف اإلسهام لتحقيق 
األهداف االقتصادية و االجتماعية و السياسية املنوطة بالسياسة العامة للدولة، و تتمحض 

صيلها مهامها يف مجلة وظائف إدارية رئيسية من ختطيط و تنظيم و توجيه ورقابة،  ويرد تف
  :كاآليت

 و ينطلق يف حتليل معطيات األوضاع السائدة و اختاذها سندا مبا ستكون :التخطيط  .أ 
عليه األوضاع مستقبال،  ويتجلى من ذلك رسم األهداف اليت ينبغي العمل على 

 .حتقيقها غاية يف حتسني األداء و رفع الكفاءة

                                                             
،  1ر و التوزيع،  ط،  دار املناهج للنش إدارة املنازعات اجلبائية يف ربط و حتصيل الضرائب: شريف مصباح أبو كرش- 1

  ،  ص 2004
  .87 ص املالية العامة،  مرجع سابق، مبادئ :  حامد عبد ايد دراز- 2
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د و اختيار املوظفني ذوي  و تربز معامله بتشكيل اهليكل التنظيمي،  و حتدي:التنظيم  .ب 
الكفاءة و القدرة،  و تقسيم املهام و حتديد الصالحيات للقيام بالوظائف املوكلة هلم و 

 .أدائها على أكمل وجه

 و يتضمن إعداد النماذج املتعلقة بالعمليات اجلبائية و إصدار القرارات و : التوجيه  .ج 
إلشراف على تنفيذها حرصا على التعليمات املتعلقة ا، و إرساهلا ملوظفي اإلدارة ل

 .حتقيق األهداف املرجوة

 و تقتضي فحص ما حققته اإلدارة من اإلجنازات،  و حتديد املشاكل و :الرقابة  .د 
  .الصعوبات اليت واجهتها و حالت دون التنفيذ الكامل للخطط املسطرة مسبقا

باشرة مهامها و القيام  حىت تستطيع اإلدارة اجلبائية م:الصالحيات املخولة لإلدارة اجلبائية .2
ا على الوجه املطلوب،  منحها القانون سلطات واسعة و متنوعة من جهة،  و حمدودة 
النطاق من جهة أخرى،  لتضمن هلا سري التحصيل اجلبائي،  فخول هلا سلطات و حقوق 

  :،  و نوجزها كاآليت1تتمتع ا إزاء هذه املهمة
اإلدارة اجلبائية يف اقتطاعاا على مجلة املعلومات  تستند :الرقابة و التمحيص املعلومايت  .أ 

و اإلقرارات املقدمة يف املكلفني خبصوص األوعية حمل االقتطاع،  هدفا منها حتقيق 
 .العدالة،  و من هنا كان تربيرا هلا لفرض الرقابة و التدقيق على هذه األوعية

 كل ما تريده من بيانات  خول املشرع لإلدارة اجلبائية يف االطالع على: حق االطالع  .ب 
و دفاتر حماسبة،  كما ميكنها طلب الشروحات و التفسريات ألي معلومة واردة ترى 

 2.اإليضاح منها أمر ضروري

                                                             
،  مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية،  د ط،  د ت،  ةضريبيقة بني املمول و اإلدارة ال اإلطار القانوين للعال: سعد حمي حممد- 1

  .216ص 
  .  من قانون اإلجراءات اجلبائية85 املادة - 2
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و يضمن لإلدارة مقارنة البيانات الواردة إليها مع احلالة اجلبائية الشخصية : حق التدقيق  .ج 
 ). املقدرة التكلفية(للمكلف 

د قيام اإلدارة من التأكد من صحة و سالمة املعلومات  بع: سلطة ضمان التحصيل  .د 
اليت قدمت إليها من املكلفني،  تقوم بتحصيل املبالغ املقررة يف اآلجال احملددة قانونيا،  
يف حالة عدم استجابة املكلف إلجراءات التحصيل تفرض غرامات مالية عقوبة 

سلطة احلجز على أموال للتأخري،  فإن تعسر التحصيل تلجأ بعد الستخدام سلطات ك
املدين، و حق اإلدارة يف متابعة أموال املدين حتت أي يد كانت للوفاء بالدين اجلبائي،  

 .إضافة إىل امتياز دين الضريبة على غريه من الديون

رغم كل الصالحيات املخولة لإلدارة اجلبائية ال : واجبات و التزامات اإلدارة اجلبائية .3
لة من القواعد من شأا ضمان العالقة بينها و بني املكلف،  و من مينعها من االلتزام جبم

  :أهم هذه االلتزامات ما يلي
 و يتوجب على اإلدارة اجلبائية لتفسري القوانني و :التطبيق الصحيح للقوانني اجلبائية  .أ 

تطبيقها على الوجه السليم،  وسهرها على أن تكون التعليمات و األنظمة الصادرة عنها 
 .للقواننيمواقفة 

 إذ توجب على اإلدارة تبليغ املكلفني و إخطارهم بأي قرار : إشعار املكلفني و إخطارهم  .ب 
إخل  قبل أي إجراء،  ليتمكن املكلف ... خيص املكلف،  من مقدار االقتطاع،  موعده

 .بالرد و الدفاع عن نفسه عند عدم الرضا والقبول بالقرار

 ينبغي على اإلدارة إحاطة : باحلقوق و الواجباتإعالم املكلفني اخلاضعني و احملتملني  .ج 
املكلفني بكافة التعليمات و التفسريات بتقدمي نشرات دورية و االت لتوعية املكلفني 

 1.بواجبهم و حقوقهم،  من حق الطعن و التقاضي
                                                             

  .228-227مرجع سابق،  ص :  سعد حمي حممد- 1
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أي ينبغي على اإلدارة استخدام :  عدم استخدام السلطات املخولة يف الوجه الصحيح  .د 
سلطات املمنوحة هلا من طرف القانون بدون تعسف،  و أي استخدام للسلطة احلقوق و ال

 .يف غري موضعه يعرض على القضاء إلعادة األمور ملوازينها و رفع التعسف

 إذا قامت اإلدارة اجلبائية بتحصيل مبالغ :االلتزام برد املبالغ اليت حصلتها بدون وجه حق  .ه 
رد تلك الزائدة عن االقتطاع املقرر،  ألن تفوق تلك املقررة، كان لزاما عليها أن ت

  .إصرارها و امتناعها عن الرد فيه إخالل للعدالة
  :املكلف:الفرع الثاين

مكلف تنبع من التكليف و االلتزام '' ميثل املكلف أحد طريف العالقة اجلبائية،  و كلمة 
يعيا أو شخصا الذي يفرضه القانون اجلبائي،  و الذي يقع على املكلف سواء كان شخصا طب

معنويا، فالشخص الطبيعي هو كل فرد بعينه،  أما الشخص املعنوي فيشمل األدوات و اجلمعيات 
و شركات ) SARL(و الشركات ذات املسؤولية احملدودة ) SPA(و الشركات املسامهة 

  .التوصية باألسهم،  و الشركات األجنبية
  :كلف يف تربز أهم احلقوق األساسية للم:حقوق املكلف جبائيا .1
 عند إشعار املكلف باملبلغ املراد اقتطاعه، مكنه القانون من منطلق :احلق يف االعتراض  .أ 

العدالة،  حق االعتراض و الطعن يف غضون شروط شكلية وموضوعية حددها القانون،  
كاحترام تقدمي الطعن يف مدة زمنية معينة،  و أعترب احترام هذه الشروط شرطا رئيسيا يف 

الطعن،  و أصبح قرار التقدير من  إال فبسقوطها سقط حق االعتراض ،  وحق االعتراض
 1.حق اإلدارة

حيق للمكلف اللجوء للقضاء عند عدم قبول اعتراضه يف اإلدارة اجلبائية،  :  حق التقاضي  .ب 
 .أو عدم الرد عليه مطلقا،  و ال يكون هذا إال يف غضون مدة زمنية حمددة قانونيا

                                                             
  .159مرجع سابق،  ص :  سعد حمي حممد- 1
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 جيب أن تعلم اإلدارة اجلبائية عن كل تعديل أو تغيري قد تأيت به حيث: اإلشعار بالتقومي  .ج 
التحقيقات،  و ذلك عن طريق اإلشعار بالتقومي مع وصل االستالم،  و يشترط شرحه و 
تفصيله بصفة كافية،  و يسمح للمكلف بإعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و تقدمي 

  .املالحظة أو اإلعالم عن قبوله هلا
 جيب على املكلف احترام االلتزامات سواء كانت ذات طابع :لف جبائياالتزامات املك .2

حماسيب أ و جبائي حىت يتفادى العقوبات اجلبائية، و تتمثل هذه االلتزامات يف القانون 
  :،  و اليت ميكن تلخيصها فيما يلي11،  10،  09التجاري  اجلزائري باملواد 

و معنوي له صفة تاجر ملزم مبسك كل شخص طبيعي أ''إذ أن : مسك دفاتر اليومية  .أ 
دفتر يومية،  يقيد فيه يوم بيوم العمليات املقامة،  شرط أن حيتفظ ذا الدفتر و كل 

 1.''املستندات اليت تسمح بالتحقيق يف العمليات يوما بيوم

ميسك دفتر اجلرد '': حيث ينص القانون على ذلك بعبارة: إلزامية مسك دفاتر اجلرد  .ب 
كما جيب أن ''  ترك بياض أو تغيري من أي نوع كان على اهلامشحسب التاريخ بدون

يكون مؤشرا من طرف احملكمة و خيلو من كل فراغ أو بياض،  و متنع الكتابة يف اهلوامش 
 2.و كذا الشطب

حيث جيب االحتفاظ بالدفاتر احملاسبية و سندات : حفظ دفاتر احملاسبة و سندات املراسلة  .ج 
 3. سنوات10ة للرسائل ملدة املراسلة و الصور املطابق

إذ جيب على املكلفني تقدمي تصريح لإلدارة اجلبائية عن بداية : تقدمي التصرحيات الالزمة  .د 
النشاط،  و كذا تقدمي التصرحيات اخلاصة باملداخيل،  و كذا التصرحيات اخلاصة بالتنازل 

  أو توقف النشاط

                                                             
  . من القانون التجاري اجلزائري10،  09 املواد - 1
  . من القانون التجاري 10،  09 املواد - 2
  . من القانون التجاري 12 املادة - 3
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  معوقات السياسة اجلبائية: املبحث الثالث
السياسة اجلبائية لتحقيق األهداف العامة للدولة ال يسلم من عوائق و عراقيل إن استخدام 

حتول دون فعاليتها و استمرارها بشكل من شأنه احنراف التوقعات و النتائج عن اخلطط املسطرة 
  .مسبقا

تفرض على العنصر اجلبائي حتمية تقليل العبء إىل ) الضغط(إن ثقل االقتطاعات اجلبائية 
 املمكنة،  بغض النظر عن املقدرة التكليفية و مبدأ العدالة يف تأسيس هذا االقتطاع، أدىن حدوده

ولقد بينت جتارب الشعوب أن كل عنصر جبائي سواء بالبلدان املتطورة أو بالبلدان النامية يعمل 
يطالب بزيادة ) العامل األجري(جاهدا للتخلص من العبء اجلبائي بالسبل كافة،  فنجد املوظف 

جر لينقل العبء إىل رب العمل و هذا األخري حيمله إىل تكلفة السلعة املنتجة،  ليحملها التاجر األ
  1.يف األخري إىل مثن البيع

إن ارتفاع العبء اجلبائي يديل بآثار و نتائج سيئة تصير من السياسة اجلبائية أداة للتفكك 
إن التحفيز الوحيد '': Tobatoni حيث يقول املايل و االقتصادي و االجتماعي و السياسي

  2.''املؤكد للجباية املثقلة هو التحفيز على الغش
التجنب اجلبائي الضغط اجلبائي واإلزدواج الضرييب وت اجلبائية يف و تتجلى مظاهر املعوقا

  .بشقيه الغش و التهرب
  الضغط اجلبائي: املطلب األول

يعمد إليها باألخذ يف احلسبان مجلة تشكل االقتطاعات اجلبائية أهم مصادر متويل الدولة،  و
 عرقلة احلركة - املقاييس–مقاييس تساهم يف عدم إضعاف احلصيلة اجلبائية اليت من شأا 

  .''الضغط اجلبائي''االقتصادية،  ومن هذه املقاييس ما يسمى 
                                                             

  .213مرجع سابق، ص :  شامية أمحد زهري،  خالد اخلطيب- 1
  .72،  ص 2005،  أطروحة دكتوراه،  جامعة اجلزائر،  السياسة اجلبائية:  حممد فالح- 2
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  مفهوم الضغط اجلبائي وأنواعه: الفرع األول
ية مقارنة بعملية الثروة املنتجة املعرب عنها إن الضغط اجلبائي هو نسبة االقتطاعات اجلبائ

الطبيعيون ( ،  والذي يسمح لنا بتحديد العبء املايل الذي يتحمله األشخاص 1بالناتج احمللي اخلام 
واالقتصاد الوطين ككل،  حيث أن ارتفاع املوارد العائدة للخزينة العمومية من جهة،  ) واملعنويون

،  والذي حيول دون مواصلة أنشطتهم اإلنتاجية،  )املستثمرين(وضعف املوارد املوجهة لألشخاص 
  .لذلك فإن ارتفاعه يعد عائقا يف طريق التنمية

وتنحصر معايري الضغط اجلبائي يف خمتلف الدول على نسبة االقتطاعات الكلية أو القطاعية 
  :أو الفردية حيث يتم حتدا كالتايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .156: ،  صمرجع سابق،مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية: عبد ايد قدي -نظرأ 1

- xavier badin :op-cit, p4 

 = الضغط اجلبائي الكلي 
 االقتطاعات اجلبائية

 الدخل الوطين اخلام

 = ي فردالضغط اجلبائي ال

 االقتطاعات اجلبائية الفردية

 الدخل الفرد

  = القطاعيالضغط اجلبائي 

 االقتطاعات اجلبائية من القطاع

 الدخل القطاعي
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ديد خمتلف أصناف الدخل وخاصة الدخل الفردي،  إذ من ومما جتدر اإلشارة إليه حت
الصعب حتديد العبء الذي يتحمله الفرد إثر االستقطاعات امللقاة على استهالكاته،  وإلظهار 
حقيقة هذا الضغط حيسب متوسط العبء اجلبائي الفردي من خالل قسمة جمموع االقتطاعات 

كان،  ولذلك يعمد إىل مفهوم الصحة النسبية للضغط اجلبائية املباشرة وغري املباشرة على عدد الس
  .اجلبائي

كذلك هناك الضغط اجلبائي احلقيقي والومهي،  حيث يرتبط األول بالتنظيم الداخلي 
أن تضخم ) الريوع البترولية(للجباية،  والثاين خيص الدول ذات الريوع البترولية،  إذ من شأا 

 ،  ذلك أن الضغط اجلبائي للجباية العادية املنسوب إىل1لعبءالنسبة وال تعطينا صورة حقيقية عن ا
الناتج احمللي اخلام خارج احملروقات يكون أكثر داللة،  وجند الضغط اجلبائي احلقيقي يتكون من 

  :نوعني
  

  

 

  

  )منحىن الفري(حدود الضغط اجلبائي : الفرع الثاين
وى الضغط  مستCOLIN CLAREK (1950(لقد حدد األسترايل كولن كالرك 

،  واعتربها أحسن نسبة تسمح بروح املبادرة،  إال أن هذه النسبة 2 %25اجلبائي النموذجي ب 

                                                             
1hannick l’horty: Pression Fiscal Sur Les Revenue De L’epargne, une estimation dans trois 
pays européens, centre d’etude des politique économiques de l’université d’EVRY,05-18,sept 
2005,p1.  

،  جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة،  جامعة اجلزائر،  العدد تقييم فعالية اإلصالح الضرييب يف اجلزائر:  ناصر مراد-2
  .212: ،  ص09/2003

  = املباشرائي الضغط اجلب
 االقتطاعات اجلبائية املباشرة

 حجم املداخيل احملققة

  = غري املباشرالضغط اجلبائي 
 االقتطاعات اجلبائية غري املباشرة

 حجم النفقات االستهالكية
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ال يؤخذ ا إال يف اقتصاديات الدول املتطورة،  يف حني نادى اقتصاديون  آخرون من 
إىل رفع ) Goode, Kaldor(،  ويف املقابل ارتأى %10الفرييوقراطيني بأال تتجاوز نسبته 

) A. LAFFER(ل الضغط ألغراض النمو، إىل أن جاء االقتصادي األمريكي آرثر الفري معد
آخذا بنظرية العرض مبينا بواسطة منحىن أن هناك مستوى حرج إذا ختطته معدالت االقتطاع 

  1. يعمل على تثبيط النشاط االقتصادي ودون أي مردودية جتىب من ذلك
  قتطاع بداللة املعدالتمردودية اال: منحىن الفري): 1-1(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  .389: ،  ص1994،  3،  طمبادئ االقتصاد الكلياحلبيب فايز إبراهيم،  : املصدر

يتضح من املنحىن أن احلصيلة اجلبائية تتناسب طردا ومعدل االقتطاع إىل غاية عتبة حرجة 
فري أنه مل يعرف تبدأ عندها احلصيلة بالتراجع مهما زادت املعدالت،  وما يعاب على حتليل ال

  2 .معدل الضغط اجلبائي املفترض عدم جتاوزه
  : إن احلصيلة اجلبائية حسب الفري ترتبط مبرحلتني خمتلفتني

                                                             
1- Pierre Beltrame, op.cit, p : 162. 
2- Michel Bouvier : Production Au Droit Fiscale Generale Et La Theorie De L’impot, 
6ème édition, LG.D.J. Paris, 2004, p : 208.  

 احلصيلة اجلبائية

 معدالت االقتطاع

A 
B 

C 

B C A 

  )B(املنطقة   )A(املنطقة 
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 تعرب عن احلدود املقبولة والعادية للضغط اجلبائي،  فتساعد على ارتفاع دخل ):A(املنطقة 
  .ادة احلصيلة اجلبائيةاملكلفني وبالتايل ارتفاع الطلب ومنو االستثمار،  وبالتايل زي

يالحظ أن ارتفاع الضغط اجلبائي خيفض من دخل األعوان االقتصاديني فيعملون : )B(املنطقة 
  .جاهدين إىل رفع معدالت النمو وحجم العمالة

لقد أثبت الواقع غري ذلك،  إذ ال توجد حدود معينة بعينها،  فمعدالت تصلح لدولة ما 
  .فق عندها دول أخرىوتواكب سياستها العامة يف حني خت

إن حتديد مستوى الضغط اجلبائي يثري عدة قضايا،  فييستعصي من حيث حتديد مفهوم 
االقتطاع،  أي يتحدد حسب فلسفة االقتطاعات املعتمدة يف الدولة،  فنجد أن معدل الضغط 

ة  متضمنا حملاصيل الضمان االجتماعي تصبح النسب1988 سنة %44.3اجلبائي يف فرنسا قد بلغ 
17.5%.  

إن ارتفاع معدالت الضغط ال توحي بالضرورة إىل حتسن احلالة االقتصادية واالجتماعية 
للدولة،  وعليه فإن احلدود املثلى للضغط اجلبائي ستستخلف من دولة إىل أخرى حسب طبيعة 

  .الظروف ومستويات التطور االقتصادي واالجتماعي
ص حدود الضغط اجلبائي،  فإن احملكم رغم اختالف آراء االقتصاديني وتفاوا خبصو

الرئيس هو مدى إنتاجية اإلنفاق العام الذي متوله هذه االقتطاعات،  إذن فبقدرها اإلنتاجية تزيد 
  .وتنقص شرعية االقتطاعات

   اجلبائيحمددات الضغط: الفرع الثالث

ة التكليفية و العامل االقتصادي املتمثل يف املقدر: يعتمد الضغط اجلبائي على عاملني اثنني
  .املتمثل يف الضغط اجلبائي النفسي) السيكولوجي(العامل النفسي 

فبخصوص العامل االقتصادي فيتعلق األمر ملدى قدرة اتمع على حتمل العبء اجلبائي من 
خالل ختصيص جزء من دخله الستقطاعات الدولة املخصصة لتغطية األعباء العامة،  و يضبط 
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على أا الدخل القومي مطروحا منه حد ) عامة و فردية(ية من ناحيتني مفهوم املقدرة التكليف
الكفاف،  أو بعبارة أخرى املقدرة اإلنتاجية للمجتمع مطروحا منها مستوى االستهالك 

 مقومني بالنقود و الثانية تدل على إمكانية توزيع العبء العام على األشخاص الطبيعيني 1الضروري
  .هو املعنويني كل حسب قدرت

  :املقدرة التكليفية العامة .1
  2:هي كم نسيب حبملة عوامل نذكر منها

فكلما كانت زيادة احلجم السكاين مبعدل يفوق معدالت تزايد : حجم و هيكل السكان  .أ 
الدخول فإن املقدرة التكليفية للفرد تقل و العكس صحيح كما أن اتمعات الشابة ذات 

 .ة للفرد و اتمع ككلقوة عمل هائلة تزيد من املقدرة التكليفي

 و هو احلد من الدخول الذي جيب أال متسه االقتطاعات اجلبائية،  :احلد األدىن للمعيشة  .ب 
و هو خيتلف من دولة إىل أخرى حسب '' خط الفقر'': و يصطلح على هذا اخلط بـ

 .ظروفها االقتصادية

 تزيد من العبء إن استغالل حجم االقتطاعات ألغراض غري منتجة: سياسة اإلنفاق العام  .ج 
على املكلفني،  فتدفعه حملاولة التفلت  منها مستقبال،  يف حني جند العكس إذا ما انتهجت 

  .الرشادة االنفاقية
فنجد يف اتمعات ذات مستويات الدخل املتقاربة أن املقدرة التكليفية : توزيع املداخيل  .د 

  .ات الدخلختتلف عنها يف اتمعات اليت تعرف تفاوتات حادة يف مستوي
  3:  وتتحد هي األخرى بعوامل أمهها:املقدرة التكليفية الفردية .2

                                                             
  .102سابق،  ص مرجع :  فوزي عبد املنعم- 1
  .105 املرجع نفسه،  ص - 2
  .106: ،  صاملرجع نفسه -3
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حيث تزداد املقدرة التكليفية للعنصر اجلبائي كلما زاد مصدر : مستوى الدخل واستقراره  . أ
الدخل ثباتا واستقرارا،  لذلك ختتلف درجة حتمل العبء بني مداخيل العمل ومداخيل 

 .رأس املال

 يرتبط تاثري االقتطاع إىل حد كبري مبستوى املعيشة ومدى ما :ملايل نفسية الفرد ووعيه ا  . ب
  .تتوخاه الدولة من عدالة يف توزيع العبء اجلبائي

أما احملدد األساسي الثاين فهو العامل النفسي السيكولوجي،  والذي يتجلى يف شعور 
صر اجلبائي للدولة يف املكلف وإحساسه اجتاه الدولة،  فهو يعرب عن درجة الثقة اليت حيملها العن

  .  اختاذ القرارات اإلنفاقية الرشيدة املمولة باالقتطاعات اجلبائية
  االزدواج الضرييب: املطلب الثاين

طرحت فكرة العدالة اجلبائية عدة مسائل منها ظاهرة االزدواج الضرييب اليت حظيت 
ء حتقيق التوزيع العادل للعبء باهتمام كبري على الصعيد احمللي والدويل من أجل تفاديها وسعيا ورا

  .الضرييب لذلك هذه الظاهرة تثار عند إقرار أي نظام جبائي
  مفهوم االزدواج الضرييب: الفرع األول

ملا كان كتاب املالية العامة ال يتفقون على تعريف حمدد لظاهرة االزدواج الضرييب فإن 
ريبة من نفس النوع ونفس خضوع املال نفسه ألكثر من مرة لض'' : معظمهم يعرفونه بأنه

  وهكذا يتحقق االزدواج أو التعدد الضرييب بتوافر الشروط اآلتية 1'' الشخص يف نفس املدة
  :جمتمعة

  أن يكون املمول واحدا؛ -
  أن يكون املال اخلاضع للضريبة واحدا؛ -

                                                             
  .180: ،  ص1998،  الدار اجلامعية،  بريوت،  مبادئ املالية العامة زينب حسن عوض اهللا،  -1
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  أن تكون الضريبتان أو الضرائب من نوع واحد أو متشاة على األقل؛ -
  دفع عنها الضرائب واحدة؛أن تكون املدة اليت ت -

وجيدر بنا أن منيز بني االزدواج الضرييب القانوين واالزدواج الضرييب االقتصادي،  فإذا 
فرضت ضريبة على أرباح شركة مسامهة،  وأخرى على مسامهيها يف تلك األرباح مل يكن هناك 

ني،  أما من الناحية ازدواج ضرييب من الناحية القانونية لتميز شخصية الشركة عن شخصية املسامه
  1.  فإن هناك ازدواجية ألن املسامهني هم الذين يتحملون يف النهاية كلتا الضريبتنيةاالقتصادي

  أنواع االزدواج الضرييب : الفرع الثاين

ومن حيث ) داخلي،  خارجي(خيتلف نوع االزدواج الضرييب من حيث مكان الوقوع 
  :ويلي تفصيلها كاآليت) دمقصود،  غري مقصو(إرادة املشرع من عدمه 

أو خارجيا ) حمليا(ويكون االزدواج يف هذه احلالة إما داخليا : من حيث مكان الوقوع .1
  ).دوليا(

يرجع هذا النوع من االزدواج إىل أن كل دولة هلا السيادة يف : االزدواج الضرييب الدويل  . أ
اجلبائية عند غريها من أن تضع نظامها املايل وفقا حلاجاا ونظمها دون مراعاة للتشريعات 

  2.الدول،  وهلذا ينشأ االزدواج والتعدد طاملا أن هذه التشريعات يف الدول متباينة املبادئ
  إن هذه الظاهرة هلا أمهيتها اخلاصة كوا متثل عقبة   أمام انتقال عناصر اإلنتاج بني خمتلف

  ارد البشرية والطبيعيةالدول،  وهذا ينعكس بشكل سليب على التوزيع األمثل والعادل للمو
   يف إطار االقتصاد الدويل،  والسبب  وراء هذه الظاهرة يكمن يف توسيع الدول يف فرض

    التنسيق بني-الضرائب دف زيادة  إيراداا العامة،  مما يتطلب كحل هلذه الظاهرة        

                                                             
  .229: سابق،  صمرجع :  فوزي عبد املنعم-:  أنظر-1

  .193: ،  صمرجع سابق،: حممد عباس حمرزي-
  .231: سابق،  صرجع م:  فوزي عبد  املنعم-2
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   1. الدول
حدود الدولة املوحدة،  هو ذلك االزدواج الذي يتم داخل : )الداخلي(االزدواج احمللي   . ب

ويتوفر الشروط السالفة الذكر،  نتيجة لتعدد السلطات املالية حبيث قد تفرض احلكومة 
املركزية ضريبة معينة مث تقوم السلطات احمللية بفرض نفس الضريبة،  وجند هذا النوع 

كومة يتحقق يف الدول الفيدرالية مثل الواليات املتحدة األمريكية،  حبيث إذا فرضت احل
املركزية على وعاء ضرييب،  مث قامت والية من الواليات بفرض نفس الضريبة على نفس 
الوعاء،  فهنا يتحقق االزدواج الضرييب الداخلي،  ونفس التفسري يطبق على الدولة البسيطة 

  2. املوحدة
  :وجند يف هذه احلالة نوعني من االزدواج ومها:  من حيث إرادة املشرع .2

يتضح من امسه أن املشرع قام بفرضه بإرادته وعلمه بنتائجه وذلك : صود االزدواج املق  . أ
لتحقيق متطلبات السياسة اجلبائية من أجل حتقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية إضافة 

 .إىل تأمني إيرادات اهليآت احمللية

دفع العجز،  فاألغراض املالية تتمثل يف متويل اخلزينة العامة للدولة باإليرادات الالزمة ل
واألغراض االقتصادية تتمثل يف توجيه املشروعات حنو االستثمار املرغوب فيه ودعمه أما 
األغراض االجتماعية فتتحقق عن طريق فرض ضرائب على رأس املال حبيث تزيد من أعباء 
الطبقات الغنية دون الطبقات الفقرية باإلضافة إىل الضرائب التصاعدية،  كل ذلك يهدف 

  3. زيع الدخول بطريقة عادلةإىل تو

                                                             
،  2001،  أطروحة دكتوراه،  معهد العلوم االقتصادية،  اجلزائر،  فعالية النظام الضرييب وإشكالية التهرب:  ناصر مراد-1

  .164: ص
،  رسالة ماجستري،  كلية العلوم فعالية النظام اجلبائي يف ظل توجيه االقتصاديات احمللية حنو العوملةريشي عبد الكرمي،   ب-2

  .97: االقتصادية،  جامعة تلمسان،  ص
  123: ،  صمرجع سابق:  عبد اهللا الصعيدي-3
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 ويعين بأن الضرائب اليت يتم فرضها ستؤدي إىل االزدواج دون أن :االزدواج غري املقصود  . ب
يدرك املشرع ذلك،  وحيدث ذلك على الغالب بسبب خلل يف التشريع وعدم توزيع 
االختصاص الضرييب بصورة دقيقة بني السلطة املركزية والسلطات احمللية أو عدم وجود 

  1. اتفاقيات دولية ملنع هذا االزدواج
  سبل معاجلة االزدواج الضرييب: الفرع الثالث

نظرا ملا يسببه االزدواج الضرييب من آثار سلبية على املمول وعلى االقتصاد الوطين،  جند 
  .التشريعات دف إىل احلد منه بالقضاء على أسبابه) جل(كل 

يد الداخلي أو الصعيد الدويل تعود أسبابه إىل  سواء على الصع2:أسباب االزدواج الضرييب .1
  : عوامل اقتصادية واجتماعية ومالية ومن هذه األسباب

  .تزايد حجم النفقات العامة مما يدفع الدولة إىل التوسع يف فرع الضرائب  .ز 
رغبة الدول يف حتقيق العبء النفسي على األشخاص من خالل ارتفاع معدالت الضرائب   .ح 

  . على أكثر من ضريبة متشاة- املعدالت–وتقسيمها 
التوسع يف األخذ مببدأ شخصية الضريبة مما يتطلب فرض الضريبة على كافة الدخل دون   .ط 

  .مراعاة مصدره
  .احلركة القوية حلركة رؤوس األموال األجنبية وسهولة انتقال اليد العاملة بني الدول  .ي 
  .اختالف التشريعات اجلبائية وعدم التنسيق بينها  .ك 
  :ة ازدواج الضرييب سبل معاجل .2

يتم معاجلة االزدواج الضرييب على املستوى الداخلي من خالل قيام الدول بعدم فرض 
الضرائب إال على األموال الواقعة على أراضيها وما يتحقق داخل حدودها من أرباح،  أو أنه يف 

                                                             
  .95سابق، ص مرجع : ذنيبات حممد مجال-1
  .99ق،  ص  بريشي عبد الكرمي،  مرجع ساب-2
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ن ضرائب عن حالة امتداد سلطاا اجلبائية إىل اخلارج   أن تقوم خبصم من ضرائبها ما يدفع م
  .نفس األموال واألرباح يف اخلارج

أما فيما يتعلق باالزدواج الضرييب الدويل فيتم عالجه من خالل اتفاقيات الدولية اليت من 
نشأا أن ختفف أو تلغي حدة التعدد الضرييب الدويل،  فقد تكون هذه االتفاقيات ثنائية أو متعددة 

لدولة املوقعة عليها ملعاجلة التعدد الضرييب الدويل بصفته وأطراف بني هيئات دولية،  حبيث تلتزم ا
  1.  يشكل عائقا أمام حرية تنقل رؤوس األموال بني خمتلف الدول

  الغش و التهرب اجلبائيني: املطلب الثالث
إن تصور ظاهرة الغش اجلبائي و ما ينتج عنها من آثار سلبية يستدعي حتديد الظاهرة 

  . أسباا و اليت تعترب كثرية و متعددةبشكل دقيق،  و معاجلتها من
  الغش اجلبائي: الفرع األول

يعترب الغش اجلبائي أحد وجهي التملص من االقتطاعات اإلجبارية مبعارضة و خمالفة صريح 
التشريعات و القوانني و اإلجراءات اجلبائية للتخفيف من حدة العبء اجلبائي جزئيا أو كليا،  و 

  .حتميله إىل جهات أخرى
إنه من الصعب حتديد مفهوم الغش اجلبائي حتديدا دقيقا لتباين التشريعات اجلبائية من دولة 
إىل أخرى،  و اختالف وجهات نظر كتاب و علماء املالية،  إذ أن حتديده يستند إىل إلتحام آراء 

ة دف خمالفة القوانني اجلبائي'':  فعرف على أنه2رجال القانون و االقتصاد و خمتصي اجلباية
  3.''اإلفالت من االقتطاعات أو تقليل حجم الوعاء الضرييب

                                                             
  .270: ،  ص2003،  منشورات احلليب احلقوقية،  بريوت،   املالية العامة: فوزي عطوي- 1

2 - André Margairaz :  La Fraude Fiscale Et Ces Succedanés, ed. Vaudoise lausanne, 1977, 
p.16. 
3 - L-Mehl et Beltrame : Science Et Technique Fiscales , Thémis, Paris, 1984, p.687. 
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االمتناع أو التخفيض بطريقة غري شرعية عن دفع '': بأنه) Andre Barilari(و عرفه 
متنوعة جدا كاألخطاء اإلدارية يف التصرحيات،  ختفيض اإليرادات،   الضرائب املستحقة،  و مناذجه

  1.''تضخيم النفقات
الغش اجلبائي ينجم عن ''): Jean Jaques Neuer(ن جاك نوي و قد كتب جو

  2.''إلخفاء قسم من الضرائب أو تعظيم جزء من التكاليف،  و هو ما يوصف بالسلوك اإلجرامي
ختلص املكلف من العبء '': أما التهرب اجلبائي فهو خالف الغش فقد عرف على أنه

  3.''لى الغريامللقى عليه كليا أو جزئيا دون أن يعكس عبأه ع
و يكمن الفرق بني التهرب و الغش اجلبائيني يف كون األول يستند إليه باستغالل الثغرات 
و الفجوات املوجودة يف التشريع اليت تشكل منافذ له لتدنية األعباء اجلبائية املستحقة عليه و ال 

 فهو التملص بصفة إرادية  أما الغش اجلبائي4مسؤولية له أمام القانون،  أي ال يعاقب عليه القانون
من القانون بانتهاج سبل التزوير و التدليس،  و يكون صاحبه مسؤوال أمام القانون،  و يف حالة 

  .اكتشافه يتحمل غرامات و عقوبات مادية و معنوية
مما سبق ذكره من حتديد مفهوم الغش اجلبائي يتبني أنه يرتكز على ركنني و : أركان الغش .1

  : و الركن املادي و مها كالتايلمها الركن املعنوي
و يعين قصد املكلف و مدى وعيه عند مباشرة إختراق القوانني و إرتكاب : الركن املعنوي  . أ

املخالفات،  فاإلدارة اجلبائية تعمل جاهدة على التثبت من قصد املكلف إن كان حبسن أو 
 و إمهاهلا،بسوء نية؟، و يتجلى إثبات سوء النية من خالل عدم تقدمي التصرحيات أ

                                                             
1 - André  Barilari : Lexique Fiscale, PUF, France, 1984, p.13. 
2 - Jean Jaques Neuer : Fraude Fiscale Internationale. 

،  ص 1995، دار اخللود للصحافة،  املالية العامة و املوازنة و الضرائب حسن عواضة ،  عبد الرؤوف قطيش،  - 3
391.  

،  ص 1998، رسالة ماجستري،  معهد العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  الغش و التهرب اجلبائيني: ي نصرية حيياو- 4
44.  
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 1.و كذلك بعدم الرد على توضيح اإلدارة أو عن طريق أمهية اإلخفاء و تكراره

و يقصد به الفعل حمل اإلخالل و اختراق القوانني اجلبائية،  فال يكون : الركن املادي  . ب
هناك فعل غش ما مل يتجاوز تأسيس االقتطاع مبلغه احلقيقي،  نتاجا لتطبيق األحكام 

  .يجة إتفاق مع اإلدارة اجلبائيةالقانونية،  أو نت
  .أوجه التشابه و االختالف بني الغش و التهرب اجلبائيني): 02(جدول رقم

  أوجه االختالف  أوجه التشابه
  . كالمها يؤدي إىل تدنية العبء اجلبائي-
  . كالمها ناجم عن انعدام احلس املدين-
  . كالمها ناجم عن سوء نية-

  .ريع،  و هو خالف التهرب الغش يتم مبخالفة صريح التش-
 الغش يوقع على املكلف عقوبة على خالف التهرب فهو -

  .مشروع
،  منشورات جامعة حلب،  1،  جمبادئ املالية العامةحممد سعيد فرهود،  : من إعداد الطالب بناء: املصدر

  .288-287،  ص 1979،  1978

ف و تباين األنشطة لقد اختلفت وتنوعت أساليب الغش باختال: طرق و أساليب الغش .2
األول يهتم بتعظيم التكاليف و النفقات،  و : املمارسة،  و تتلخص كل الطرق يف منطني

  :الثاين يتمثل يف تدنية املداخيل و نوجزها كاآليت
فيعمل املكلف إىل جتنب االقتطاعات من خالل جتنبه الواقعة املنشئة : جتنب االقتطاع  .أ 

سة األنشطة املفروض عليها اقتطاعات عالية،  أوكما لالقتطاع،  كأن يتجنب املنتج ممار
يتجنب املستهلك طلب املنتجات املفروض عليها اقتطاعات عالية أيضا،  و قد يستطيع 
املمول جتنب دفع الضريبة من خالل استغالل نقاط الضعف السائدة يف التشريع،  أو 

ض اإلجراءات التنفيذية اليت إستغالل التضارب بني بنود التشريع و الالئحة التنفيذية و بع

                                                             
، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية،  التهرب اجلبائي و تأثريه على دور اجلباية يف التنمية االقتصادية: حممد فالح - 1

  .147-146ص ص ،  1997جامعة اجلزائر،  
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تصدرها وزارة املالية،  و يف سبيل ذلك يلجأ لالستعانة بأهل اخلربة و االختصاص،  و 
 . 1بالتايل ال تصدر عليه أي عقوبة لعدم ارتكابه أي خطأ

 أن تكون هذه الثغرات القانونية طبيعة إرادية من املشرع بغية لو مما هو جدير باالحتما
  .االقتصادية إىل ما تصبو إليه السياسة االقتصادية عامة و اجلبائية خاصةتوجيه القطاعات 

إذ يقوم املمول القانوين بتحميل العبء املفروض : حتميل العبء اجلبائي إىل جهات أخرى  .ب 
عليه أو املستحق أو املسدد يف إجتاه املراحل التالية أو السابقة لإلنتاج أو تداول السلع و 

، و يكون حتميل عبء هذه االقتطاعات بالزيادة يف األسعار 2اخلدمات حمل اإلخضاع
  .املطبقة من طرفهم أثناء فترة التوسع

يعمد اخلاضعون لالقتطاع و خاصة املنتجني إىل ختفيض القيمة الرأمسالية لألصول املالية و   .ج 
ر املادية حمل اإلخضاع مبا يعادل القيمة الرأمسالية احلالية لالقتطاع املستحق خالل العم

 3.اإلنتاجي املتوقع أو يف الرفع من نفقات و تكاليف اخلصم

و هو ما يؤدي غالبا إىل الصراع املسلح لإلطاحة : التمرد الصريح ضد اإلدارة اجلبائية  .د 
  4.بالنظام السياسي و االقتصادي القائم

 أسباب الغش اجلبائي: الفرع الثاين

دوافعه أمر غاية يف األمهية فعلى الرغم إن النظر الدقيق يف الغش اجلبائي و معرفة أسبابه و 
من أن أسبابه كثرية و متعددة ختتلف باختالف التشريعات املالية و األوضاع السائدة يف اتمع إال 

  :أننا نذكر مجلة منها و هي كاآليت

                                                             
1 Nicolas reichen: impot "évasion,soustraction et fraude fiscale et blanchiment des capitaux", 
l’expert comptable, suisse, 8/02, p 706. 

  .154مرجع سابق،  ص : سعيد عبد العزيز عثمان،  شكري رجب العشماوي- 2
3 - Jean Claude Martinez : la fraude fiscale, op-cit, p.71. 

  .97، مرجع سابق،  ص السياسة اجلبائية:  حممد فالح- 4
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تشكل األوضاع االقتصادية دورا يف الغش اجلبائي فتتناسب مقاومة : األسباب االقتصادية .1
ا و احلالة االقتصادية،  فتقل وقت اإلزدهار و الرخاء االقتصادي،  و ترتفع املكلفني عكس

،  إذ أنه من الواضح أن األزمات املالية و االقتصادية للمكلف جتعله 1وقت الكساد و الضعف
يتمادى يف التملص و التهرب جزئيا أو كليا،  يف حني جند أن بعضا من ذوي الدخول 

 .اجلبائية بصورة سليمةالبسيطة يسددون املستحقات 

إن النظام اجلبائي يعكس الطبيعة االقتصادية و السياسية و االجتماعية : األسباب السياسية .2
للمجتمع، و تكمن أمهيته يف حاجة الدولة إىل موارد مالية تواجه ا السياسة اإلنفاقية العامة،  

 رغبات و طموحات فزيادة االقتطاعات لتجسيد سياسة اقتصادية و اجتماعية ما تناىف
اتمع،  جتعل املكلفني حياولون بشكل من األشكال حماولة التملص من هذه االقتطاعات 

 تزداد رغبة منهم يف عدم التجسيد ، العتقادهم بعدم رشاد هذه السياسة،  و بالتايل
 2).الرئيس،  الوزير(مقاومتهم أكثر كلما فقدوا ثقتهم يف سلطة متخذي القرار 

أحد ) الفردية و اجلماعية(تعترب سلوكيات و تصرفات العنصر اجلبائي : خالقيةاألسباب األ .3
أسباب الغش اجلبائي،  فكلما زادت درجة الوعي اجلبائي لألشخاص الطبيعيني و املعنويني 

قل الغش،  و كلما كان الوعي ضعيفا كان الباعث النفسي إىل التهرب قويا و ملموسا،  
كلف بتسديد ما عليه من التزامات اجتاه اإلدارة اجلبائية، لذا ويقصد بالوعي مدى قناعة امل

توجب على اإلدارة اجلبائية أن تعمل على بناء جسور الثقة بينها و بني العنصر اجلبائي ذلك 
 .ملا له من أثر على حتسني العالقة و بالتايل زيادة احلصيلة اجلبائية

ناصر اجلبائية ختلق صعوبات و و من جهة أخرى فإن قلة درجة الوعي و سلوكيات الع
مشاكل تعترض سري اإلدارة يف حتديد الوعاء و تقدير مبلغ االقتطاع،  مما يبعد بالضرورة 

                                                             
  .78،  ص 1997  ،1بريوت،طحلسون للنشر و التوزيع،، املالية العامة و التشريع الضرييب العام:  فوزت فرحات- 1
  .79،  ص املرجع نفسه - 2
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تطبيق العدالة اجلبائية،  و كذلك ضعف سلوكيات موظفي اإلدارة اجلبائية من عدم االلتزام 
ا تعد حلساب التهرب و بأخالقيات املهنة،  تقبلهم للرشاوي،  و غياب الرقابة العامة،  كله

  .املهربني
إن صياغة التشريع اجلبائي و ما ميتاز به من تعقد يف التركيبة القانونية : األسباب القانونية .4

،  و صعوبة تسيري االقتطاعات بأمثلية يعترب باعثا )وجود كم هائل من النصوص القانونية(
...) لدخل،  الرسوم،  إتاواتضرائب على ا(وحمفزا للغش اجلبائي،  فنجد كثرة االقتطاعات 

من شأا املسامهة يف التملص ) قوانني اإلعفاءات و التخفيضات(و وجود ثغرات يف التشريع 
 1.و هذا ما يؤخذ على األنظمة اجلبائية يف الدول النامية،  من الواجبات اجلبائية

 تطرأ عليها من كما أن عدم استقرار األنظمة اجلبائية و كثرة التغيريات و التصحيحات اليت
حني آلخر بإدخال أحكام جديدة و إلغاء أخرى،  ال ميكن العناصر اجلبائية و ال موظفو 

  2.اإلدارة من إستيعاب مضمون النظام اجلبائي
ن الذي م) غش،  تأخري(كما جند أيضا أن نظام العقوبات املفترض تطبيقه على املخالفات 

  .  ظل غائبان االقتطاع،شأنه أن ردع حماوالت إفالت ديو
  تصنيفات التهرب و الغش اجلبائيني: الفرع الثالث

واملكان ) تعقده(ميكن تقسيم الغش اجلبائي إىل عدة أصناف من حيث درجة تركيبه
  :واملشروعية  و هي

و يف هذه احلالة جند نوعني و مها الغش البسيط و الغش ): تعقده(من حيث درجة تركيبه  .1
  .املركب

                                                             
  .84  ص 1998دار صفاء للنشر و التوزيع،  األردن،   ،املالية العامة:  احلاج طارق- 1
  .79،  مرجع سابق،  ص السياسة اجلبائية:  فالح حممد- 2
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ران سوء النية بالفعل حمل الغش،  غاية العنصر اجلبائي يف ذلك و هو إقت: الغش البسيط  . أ
التخلص من االقتطاع املؤسس،  و ذلك مبحاولة خداع اإلدارة اجلبائية من خالل تقدمي 
تصرحيات خاطئة كانت أم ناقصة،  أما حصول الغش دون نية قصد يعد من قبيل الغش 

 .اخلطأ

هذا النوع إىل استعمال طرق تدليسية بنية و يعتمد العنصر اجلبائي يف : الغش املركب  . ب
القصد من خالل تقدمي وثائق و فواتري مزورة،  و االمتناع عن تقدمي تصريح لإلدارة 
اجلبائية و مسح كل األدلة ترقبا ألي مراقبة جبائية،  و خيتلف الغش املركب عن البسيط 

 .العنصر املاديعنصر النية،  عنصر التدليس،  و : بتوافره على العناصر التالية

  :و يشمل نوعني حملي و دويل و مها: من حيث املكان .2
و يكون عند قيام العنصر اجلبائي بالعزوف عن دفع املستحق اجلبائي داخل : الغش احمللي  . أ

 . إقامتهوطن

و يكون حمله خارج احلدود السياسية للوطن األصلي للعنصر اجلبائي،  و هو : لغش الدويل  . ب
 من قبل األشخاص الطبيعيني و املعنويني املتواجدين يف مقرات  ميارس– الغش الدويل –

،  كأن يتم التالعب يف التصريح بأسعار الصفقات 1اجتماعية خارج احلدود الوطنية
 .التجارية

ينقسم الغش اجلبائي من حيث مشروعيته إىل غش جبائي مشروع و : من حيث املشروعية .3
  .آخر غري مشروع

عين ختلص العناصر اجلبائية من املستحقات اجلبائية باالستفادة و ي: الغش اجلبائي املشروع  . أ
من الثغرات و الفجوات املوجودة يف القانون،  إذن فالعنصر اجلبائي يتصرف يف إطار 

                                                             
 و يشمل البلد الذي ينتمي إليه من حيث اجلنسية و اإلقامة .  
  .51سابق،  ص  نصرية حيياوي،  مرجع - 1
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قانوين من خالل سلسلة اإلعفاءات و التخفيضات، و من أمثلة ذلك أن تلجأ بعض 
حل مسامهيها للتخلص من أداء الشركات إىل توزيع أرباحها على شكل أسهم جمانية لصا

الضريبة على إيرادات القيم املنقولة،  و ذلك يف حالة عدم النص القانوين على تناول مثل 
 1).األسهم(هذه األوعية 

و يعين التخلص من دفع االقتطاعات باملخالفة الصرحية :  الغش اجلبائي غري املشروع  . ب
لتزوير و استعمال املزور يف البيانات و لصريح القوانني اجلبائية بالتحايل و التدليس و ا

التصرحيات اجتاه اإلدارة اجلبائية يف مرحليت حتديد الوعاء أو التحصيل،  فيكون عند 
حىت يتعذر على اإلدارة ) كليا أو جزئيا(التحصيل مثال بتعمد العنصر اجلبائي إلخفاء أمواله 

  .اجلبائية أن تستويف مبلغ االقتطاع املستحق
  مناهج قياس الغش اجلبائي: عالفرع الراب

إن ملا تشكله اآلثار السلبية للغش اجلبائي ضرورة يف تقديره،  لكن طريقة تقديره تتميز 
رغم حماوالت الكثري من اخلرباء اإلقتصاديني، فقد أبدى اخلبري  بالصعوبة التسامه بالطابع السري

ائي من خالل حتليل  يف سنوات التسعينات نظرة حول الغش اجلبMax Frankاإلقتصادي 
،  فال 2 مليار فرنك سنويا500: واإلحصاءات اجلبائية قدرت بـمعطيات احلسابات الوطنية 

توجد هناك طرق ضبط و قياس دقيقة حتدده و إمنا هي مناهج تعطي صورة عامة عن حجمه،  و 
  :ميكن إدراج هذه املناهج كاآليت

نهج حتديد حجم التهرب اجلبائي بناء ميكن من خالل هذا امل: منهج تقدير االقتصاد السري .1
،  باعتبار أن كل التعامالت يف ''غري الرمسي''على تقدير و ضبط حجم االقتصاد السري 

 داخيل اليت ال يصرح ا لإلدارةذلك جتري بعيدة عن جاذبية القوانني اجلبائية،و إن كل امل

                                                             
  .181،  ص 1998،  دار اآلفاق عمان،  األردن،  املالية العامة و التشريع الضرييب:  غازي عناية- 1

2 Ahmed Laouej: Etat De La Question, " Renforcer La Lutte Contre La Fraude Fiscale", 
institu Emile vandervelde (IEV), mais 2008.p 2 
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  .اجلبائية ال يعتد ا يف إطار احلسابات القومية
  : اجلبائي عالقة باالقتصاد السري و يتضح ذلك من خالل العالقة التاليةإن للتهرب

  
  

  :و تتجلى أهم الطرق يف قياس االقتصاد السري كما يلي
و يعمد هذا األسلوب إىل حتليل :  طريقة تقدير الفرق بني املداخيل و االستهالكات  .أ 

ت هذه األخرية عن الفروق الظاهرة بني الدخل املعلن و جمموع االستهالكات،  فإن زاد
حجم الدخل املعلن،  فهو أكرب دليل على تواجد مداخيل مولدة من االقتصاد املوازي،  و 
مؤدي هذه الطريقة أا مبنية على أساس أن معامالت االقتصاد املوازي لن تظهر يف صورة 

 .دخل و إمنا تظهر يف صورة إنفاق

ر النمو يف االقتصاد السري بناء على  إذ يتم تقدي):استهالك الكهرباء( طريقة املدخالت   .ب 
استهالك الكهرباء،  على افتراض أن استهالكه هو أفضل مؤشر مادي للنشاط االقتصادي 
ككل،  حيث يتم طرح معدل منو إمجايل الناتج احمللي الرمسي من معدل منو استهالك 

 .الكهرباء الكلي و إرجاع الفرق بينهما إىل منو االقتصاد السري

 تقوم هذه الطريقة على افتراض مفاده أن ):املنهج النقدي(ؤشر النقدي طريقة امل  .ج 
التعامالت يف السوق املوازي تتم باستخدام النقود السائلة حماولة يف إخفاء املعامالت اليت 
قد تكشف إذا متت بوسائل دفع أخرى،  و بالتايل فيزداد الطلب على النقود السائلة رغم 

  .أخرى،  األمر الذي يديل إىل حركة اقتصاد غري رمسيوجود وسائل دفع و تعامالت 
  لقياس حجم االقتصاد السري و لعلو جيد أصحاب هذه الطريقة مناذج نقدية خمتلفة

  :أمهها

اد السريحجم االقتص= حجم التهرب اجلبائي xاملعدل الضرييب املتوسط املفروض  
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يستند هذا املنهج على فرضية وجود معدل نقدي ثابت يف ظل عدم : متغري املعدل و الثابت -
 سنة مرجعية ملقارنة املعدل النقدي وجود االقتصاد السري،  و يتطلب هذا املنهج حتديد

الثابت مبختلف األسعار النقدية للمراحل املدروسة،  فعندما يكون املعدل النقدي للسنة 
املدروسة أكرب من السنة املرجعية فهو دليل على وجود نشاطات االقتصاد السري،  و حيدد 

  :1حجم التهرب من خالل املعادلة التالية
  m

M
PNBMMVFF 







 


2

12  

  :  حيث
M1 :متثل الكلفة النقدية للسنة املرجعية.  
M2 :متثل الكلفة النقدية للسنة املدروسة.  

PNB/M2 :متثل سرعة دوران النقود خالل السنة املدروسة.  
VFF :حجم التهرب اجلبائي.  
Tm :املعدل الضرييب املتوسط املفروض .  

تهرب اجلبائي باستخدام معادلة و يعتمد من خالله لقياس حجم ال: متغري املعادلة النقدية -
طلب العملة اليت تراعي املتغري الضرييب،  فتحسب سرعة دوران العملة القانونية مث حيدد من 
خالهلا حجم االقتصاد السري،  و من مث حجم التهرب،  و ميكن تبيان ذلك وفق املعادلة 

  :2التالية
   m

Mo
PNBMMVFF 


 23  

  :حيث

                                                             
  .21،  ص 2004،  1،  دار قرطبة للنشر و التوزيع،  اجلزائر،  طالتهرب و الغش الضرييب يف اجلزائر:  ناصر مراد- 1
  .22املرجع السابق،  ص التهرب والغش الضرييب، :  ناصر مراد- 2
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)M3-M2 :(الشرعيةمتثل العملة غري .  
M0 :متثل العملة الشرعية.  
Tm :املعدل الضرييب املتوسط املفروض.  

نظرا لصعوبة تقدير حجم االقتصاد السري،  أصبح من : منهج تقدير عدم االلتزام اجلبائي .2
الضروري االعتماد على حجم عدم االلتزام اجلبائي،  و تتجلى أهم الطرق يف قياس التهرب 

  :اجلبائي كما يلي
و نستند على صحة الناتج الوطين الرمسي الذي يعترب : الضريبة القانونية احملتملة طريقة   . أ

كأساس حلساب ضريبة الدخل املفترض حتصيلها،  و مبقارنة هذه األخرية مع حجم 
  :1الضريبة احملصلة فعال نتحصل على حجم التهرب،  و يوضح ذلك باملعادلة التالية

PFRPFLINP  
  : حيث
INP:متثل الضريبة املتهرب منها .  
PFL :متثل الضريبة القانونية احملتملة.  
PFR :متثل الضريبة احملققة.  

 و ترتكز هذه الطريقة على أن حجم التهرب اجلبائي يساوي :طريقة نسبة الضريبة الثابتة  . ب
  :2ذلكإىل الفرق بني الضريبة املقدرة و الضريبة الفعلية لسنة معينة و املعادلة التالية توضح 

PORPOESVFF   
  :حيث

POES :ميثل االقتطاعات اجلبائية املقدرة.  

                                                             
  .25التهرب و الغش الضرييب يف اجلزائر ،مرجع سابق،  ص :  ناصر مراد- 1
  .26 املرجع نفسه،  ص - 2
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POR :جمموع االقتطاعات اجلبائية الفعلية.  
VFF :حجم التهرب اجلبائي.  

و إلجياد الضريبة التقديرية حندد نسبة متثيلية حبيث يكون فيها التهرب اجلبائي عند احلد 
 إمجايل الناتج اخلاص بالسنة التمثيلية على إمجايل الناتج الداخلي األدىن،  مث نطبق نسبة الضريبة إىل

  .للسنة املدروسة
  آثار التهرب اجلبائي و كيفية معاجلتها:  الفرع اخلامس

يؤدي التهرب الضرييب إىل آثار ضارة اجتماعية و اقتصادية و مالية،  فمن الناحية 
ضعاف روح التضامن بني األفراد داخل الدولة االجتماعية يؤدي إىل إضعاف أخالق األفراد و إىل إ

،  كما يؤدي إىل عدم املساواة بني املكلفني يف حتمل العبء،  فتصبح الضريبة عاجزة عن 1الواحدة
حتقيق التكافل بني أفراد اتمع،  باإلضافة إىل ذلك تصبح عامل فساد أخالقي من خالل البحث 

  2. قصد التحايل و اإلفالتعن مجيع الوسائل املشروعة و غري املشروعة
و من الناحية االقتصادية يؤدي التهرب إىل جذب عناصر اإلنتاج إىل األنشطة اليت يكثر 
فيها التهرب حىت و لو كانت هذه األنشطة ذات إنتاجية ضعيفة وبالتايل فإن منوها يؤدي إىل بقاء 

  ر بإنتاجية االقتصاد القوميواستمرار املشروعات األقل كفاءة وبالتايل يؤدي التهرب إىل اإلضرا
  .3وضعف قوته وإتساع دائرة الفقر

ومن الناحية املالية فإن التهرب يؤدي إىل اإلضرار باخلزينة العمومية وباملمولني،  فالضرر 
ومن مثة إخنفاض املالية  على اخلزينة العمومية من حيث أنه يؤدي إىل اخنفاض احلصيلة اجلبائية

 ومن مثة إخنفاض مستوى  إىل عدم قيام الدولة بوظائفها على أكمل وجهوبالتايل يؤديالعمومية، 

                                                             
  .290سابق،  ص رجع م:  حممد سعيد فرهود،- 1
  .164،  ص 2002،  )اجلزائر(،  دار هومة،  البليدة فعالية النظام الضرييب بني النظرية و التطبيق:  ناصر مراد- 2

3Mike Lewis: Evasion fiscale international et pauvroté,"Global tax evasion", social watch 
report, Uruguay, 2006, p4.  
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،  أما الضرر على املمولني فإنه يؤدي 1...)الصحة، احلماية اإلجتماعية، التمدرس ، النقل(احلياة 
إىل املساس بالعدالة اجلبائية نظرا ألن البعض يدفع الضريبة،  بينما يتهرب منها آخرون جزئيا أو 

  2.  يضر باملمولني غري املتهربنيكليا،  مما
أما خبصوص مكافحته فيستدعي العمل على تاليف ومعاجلة أسبابه،  فإذا كان التهرب يتم 

  :ختتلفداخل نطاق الدولة الواحدة أو على نطاق أكثر من دولة فإن وسائل مكافحته 
  : يف اال الداخلي .1

 أو املهملون عن تقدمي تطبيق بعض العقوبات اجلزائية على املمولني املمتنعون  .أ 
 .التصرحيات املطلوبة منهم،  أو تقدمي تصرحيات خاطئة

أي حتصيل الضريبة عند توزيع الدخل على املمول من '' احلجز عند املنبع''إتباع طريقة   .ب 
 .شخص معني

منح اإلدارة اجلبائية حق اإلطالع على األوراق والوثائق اخلاصة باملمول واليت تفيد   .ج 
 .املركز املايل هلذا املمولالكشف عن حقيقة 

حتسني فعالية النظام اجلبائي من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالضبط   .د 
 3.والتحصيل

  .حتسني العالقة بني اإلدارة اجلبائية واملكلف مبا يضمن السري احلسن لإلجراءات اجلبائية  .ه 
ثنائية أو (د اتفاقيات دولية تلجأ الدول إىل مكافحة التهرب عن طريق عق: يف اال الدويل .2

تلتزم مبقتضاها كل دولة موقعة على االتفاقية بأن تنقل إىل الدول ) متعددة األطراف
   4. األخرى ما لديها من معلومات تفيد يف الكشف عن احلالة املالية للممول

                                                             
1Ahmed Laouej :op-cit,p 3.  

  .291: مرجع سابق،  ص:  حممد سعيد فرهود-2
  .30: ،  مرجع سابق،  صالغش والتهرب الضرييب:  ناصر مراد-3
  .292: مرجع سابق،  ص: عيد فرهود  حممد س-4
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  :خالصة الفصل
لنظم األخرى السائدة بعد تعرضنا للمفاهيم العامة حول السياسة اجلبائية وتطورها وعالقتها با

  :، ميكننا إستخالص عدد من النقاط أمهمها)النظم االقتصادية واالجتماعية والسياسية(
إن اجلباية ليست حديثة العصر ،وإمنا يرجع تارخيها إىل العصور القدمية حيث مت تداوهلا من  -

العامة إال يف قبل اتمعات بطريقة غري تنظيمة، ومل تأخذ مكانة هامة بني أوجه االيرادات 
العصر احلديث، حيث مل تقتصر على كوا أداة متويل فقط، بل أصبحت أداة فعالة 

 .تستخدمها الدولة إىل غرض الوصول إىل األهداف املنشودة

يعترب األخذ باألسس العامة للجباية هو املبدأ الرئيس يف تأسيس االقتطاع اجلبائي  ومن مث  -
لدولة من خمتلف اجلوانب واألبعاد، فإذا مت تأسيس هيكل حتقيق االهداف اليت تصبو إليها ا

النظام االقتصادي واالجتماعي (جبائي متناسق ومنظم االبعاد الفنية غري مناف حمليط االقتطاع 
، فإنه ال شك سيجد اهليكل اجلبائي مكانة تزيد من الرفد املايل واالقتصادي )والسياسي 
  .واالجتماعي
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ليل الظواهر االقتصادية سلية فعالة يف تصميم النماذج وحتظرية التوازنات االقتصادية وتشكل ن:متهيد
من جهة، وقدرا على حتديد اال املناسب إلحداث الدفعة القوية ومتابعتها وتوجيهها على أفضل 

قتصاد وجه، لذا أصبح ضرورة على الدولة أن تعمل على توازن ماليتها مبا يتفق ويتالءم مع توازن اال
، فتسليط )السياسة اجلبائية، السياسة االنفاقية( الوطين مبا تراه كفيال لذلك من أوجه السياسة املالية 

االقتطاعات اجلبائية على فئة معينة يعترب حال خاطئا ملشكل الالمساواة يف توزيع الدخول والثروات، 
  .ن مستوى النمووبالتايل فالسياسة من هذا النوع تثبط املبادرة اخلاصة وحتد م

إن إصدار القرارات اجلبائية جيب أن يستند إىل إستنتاجات النظرية االقتصادية سواءا كانت جزئية أو   
كلية، من أجل إجياد مبادئ مثلى إلقتطاعات حتظى بالتوزيع السليم وذات فعالية إقتصادية ومالية من 

وهلذا االستقرار العام لإلقتصاد الوطين ن شأا حتقيق توازنات على املستويات اجلزئية والكلية وضما
  ستتجلى معامل هذا الفصل يف النقاط التالية

طرح نظري يظهر مدى أمهية نظرية التوازن االقتصادي بني املدارس الفكرية االقتصادية وإبراز  -
  .جدوى هذه النظرية كوسيلة ال بديل عنها إلعداد السياسات العامة

من خالل ) قبل وبعد االقتطاع(بائي على مستوى التوازن اجلزئي حتليل مدى تأثري االقتطاع اجل -
  .حتكيم عاملي الرفاهية والفوائض املالية ملارشال، وفقا ألسعار وكميات التوازن

حتليل أثر اجلباية على املستويات املاكروإقتصادية، من خالل إبراز حساسية املكونات االقتصادية  -
 آثارها على التوازن االقتصادي العام وفق منوذج بائية، وإبرازونوعية االقتطاعات اجلالكلية حلجم 

IS-LM  
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  نظرية التوازن اإلقتصادي: املبحث األول
لقد تعدى إطار التوازن من موازنة الدولة اليت كانت تقتصر على إقامة التعادل بني النفقات 

خرى، ليشمل التوازن اإلدارية الالزمة لتسيري مصاحل الدولة من جهة وبني اإليرادات من جهة أ
  .العام على املستوى الكلي الذي متثل يف حتقيق التعادل بني الطلب الكلي والعرض الكلي

ي مناذج عدة للتوازن الداخلي واخلارجي، ومن مث التوازن العام، قتصادفقد عرف الفكر اإل
كفاءة وطبقت هذه النماذج فترة الستينات وأصبحت أداة أساسية لتحليل السياسات خبصوص 

  .ختصيص املوارد والتفاعل بني خمتلف األسواق
ي إلسهاماا الكبرية يف حتقيق قتصادوتكتسي نظرية التوازن أمهية بالغة يف التحليل اإل

التوازنات اجلزئية والكلية على السواء، فهي وسيلة فعالة لتصميم النماذج وحتليل الظواهر 
  .يةقتصاداإل

  :ي وجماالتهالتوازن اإلقتصاد: املطلب األول
الذي مل يكن وي، قتصاد مفاهيم عديدة تتناول حتليل التوازن اإليقتصادلقد عرف األدب اإل  

من حيث  املفكرين التقليديني واحلديثني ، يني، فقد تباينت املفاهيم بنيقتصادحمل إمجاع بني اإل
 جيدر بنا مبدئيا النوع املرغوب فيه، واألدوات املستعملة لتحقيق ذلك، ولتوضيح فكرة التوازن

  .التطرق إىل إبراز أهم املفاهيم العامة للتوازن وإبراز املستويات وااالت لتحقيق ذلك
  يقتصادالتوازن اإلمفهوم : الفرع األول

  عيي عموما على أنه احلالة اليت تكون فيها حمصلة القوى اليت تؤثر قتصادر مصطلح التوازن اإلب
ر، فتتعادل بذلك القوى املضادة وتترك الوضع احلايل على ما هو على ظاهرة معينة مساوية للصف

  .عليه
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دائما طاملا مل حيدث أي تغيري يف فيعرف التوازن على أنه تلك احلالة اليت ميكن أن تبقى   
  .استقرار احلالة موضوع الدراسة ما مل تتغري العوامل احملددة هل ، أي ثبات وإ1الظروف املؤدية إليها

عن قتصادنه احلالة اليت ينعدم فيها الضغط حنو التغيري، وعندما يبتعد اإلضا على أف أيكما عر 
ا يدفع املؤسسات إىل حالة التوازن، يتحقق عدم التساوي بني اإلنتاج والدخل ومستوى اإلنفاق، مم

االختالل بني حجم املوارد املتاحة : ، ويعرفه رمزي زكي بأنه2رفع أو ختفيض مستوى إنتاجها
ختالال توازنيا مبعىن آخر أن هذا اإلقتصاد يعرف إ االحتياجات الفعلية اليت حيتاجها اتمع، وحجم

عندما يستخدم موارد أكثر مما ميلك يف الواقع، أو بعبارة أخرى يتحقق التوازن بني كميات املوارد 
وارد املتاحة يف ية يف استهالكها أو حيازا أو مبادلتها مع كميات املقتصاداليت ترغب الوحدات اإل

    3 ككلقتصاداإل
أما التعريف العام والسائد، فهو التوازن بني العرض والطلب، إذ يتحقق ذلك عندما يتساوى 

نكماش بزيادة الطلب والعرض الكلي من غري دوافع للتوسع أو اإلالطلب الكلي مع العرض 
  :قت املعادلة التالية يف حالة التوازن إذا ما حتق )x (الكليني، وميكن اعتبار سلعة ما

  )x(العرض السلعة  =  )x (طلب السلعةال
السلع (  ي يرمز إىل األسواققتصادوعليه نستنتج من التعاريف السابقة الذكر أن التوازن اإل  

التطرق إىل أنواع سنحاول يف هذه النقطة املوالية  وللتوضيح أكثر  ) ،النقد والعمالةواخلدمات
  .التوازنات

  
  

                                                             
امعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، ترمجة عبد األمري مشس الدين، املؤسسة اجل حتليل األزمات اإلقتصادية: دانيال أرلوند 1

   .141ص ، 1992بريوت، 
  . 125، ص 1994، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، النظرية اإلقتصادية ضياء جميد املوسوي،  2
    .22 ، ص 2000 ، جامعة اإلسكندرية، ص ،أسس علم اإلقتصاد التحليلي اجلمعي: نعمت اهللا جنيب إبراهيم 3
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  يةقتصادأمناط التوازنات اإل:ينالفرع الثا
يني، قتصادية عدة أنواع وأشكال، الختالف وتباين وجهات نظر اإلقتصادتأخذ التوازنات اإل

  : األمناط نذكرهذه ومن 
 . التوازن قصري األجل والتوازن طويل األجل .1

امل ويكون هذا النوع من التوازن يف الفترات اليت تتغري فيها العو: التوازن طويل األجل  . أ
الثابتة لإلنتاج، فتتغري بذلك كفاية اإلنتاج ، فتتغري بذلك كفاية اإلنتاج تغريا كبريا، 
ويأخذ هذا التوازن يف االعتبار إدخال الفنون احلديثة يف اإلنتاج ، والذي يؤدي إىل تغير 

 .يف العالقات بني عوامل اإلنتاج مثل نسبة اليد العاملة ورأس املال

ية ذات الطاقات اإلنتاجية قتصادويقصد به توازن النشاطات اإل:التوازن قصري األجل  . ب
ية إدخال رأس مال جديد، قتصادالثابتة يف املدى القصري، إذ ال ميكن هلذه األنشطة اإل

وميكن تعريفه أيضا بأنه احلالة اليت تكون فيها التدفقات ثابتة من غري املخزون، وليس هلا 
والتوازن من هذا النوع ال يأخذ يف .  املدى القصريميل حنو مزيد من التغري على األقل يف

االعتبار التغريات السلعية يف الفترة القصرية، لصغر حجمها نبيا مقارنة مع احلجم الكلي 
  .1للسلع

 : التوازن الساكن والتوازن الديناميكي .2

 يكون التوازن يف حالة سكون عندما تستقر قيم املتغريات حمل الدراسة: التوازن الساكن  . أ
 اإلستهالكي خاليا من التراكمات، وتظل معدالت اإلنتاج وقتصادفيكون  بذلك النظام اإل

 .2دخارواملخزون وال صايف اإل ثابتة ومتساوية، كما ال تتغري األسعار

                                                             

   .44 مصرية، دت، ص و، مكتبة األ جنلالتوازن اإلقتصادي وإمكانياته بالدول العربية:  حممد مبارك حجري 1 
   36 املرجع نفسه ص  2
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ختلفة ويتميز التحليل الساكن بكون العالقات السببية مستقلة عن الزمن أي أن املتغريات امل  
شاط ؤرخة، فهو عبارة عن صورة جامدة أو ساكنة لنواحي الن ماملتضمنة يف النموذج غري

ن هذه القيم تتغري مبعدالت ألفتراض ثبات وعدم تغري قيم املتغريات حمل الدراسة،اإلقتصادي، أي إ
 وكمثال لذلك ميكن كتابة العالقة الدالية بطيئة ، وبالتايل ال تؤثر على الدراسة يف الفترة احملددة،

  1:يف شكل) Y( والدخل) P(السعرو) Qd( بني الطلب
 )P ) (Qd = (Qd  

 يف شكل) P(والسعر ) Qs( والعالقة الدالية بني العرض 

Qs = Qs (P) 

العتبار أن احلياة تتميز يسلم من التغريات اليت وجهت إليه، ن هذا النوع من التوازن مل إ  
يت تتحرك مبوجبها املتغريات من كما انه ال يوضح الكيفية ال. باحلركية والنمو والتوازن واالختالل

خر وهو التوازن احلركي ك مت استخدام نوع آوضع توازين إىل وضع توازين جديد، لذل
  ) الديناميكي(

 ، فيهتم هذا النوع)لتوازن الساكنا( على خالف النمط السابق :  التوازن الديناميكي  . ب

  باألخذ بعنيكية فيه  املتغريات وتطورها خالل الزمن، فتكمن احلركة والديناميةبدراس
  .2االعتبار عنصر الزمن، أي الزمن الالزم ليتمكن املتغري املستقل من التأثري على املتغري التابع

ي تبعا لتطور قتصادويهدف هذا األسلوب من التحليل إىل معرفة تطور وسري النظام اإل
ه تأثر على الزمن وكيف أن التوازن واالختالل احملقق يف فترة معينة ميكن أن يكون ل

                                                             
 ديوان املطبوعات ،)نظريات ومناذج التوازن والالتوازن( ية اإلقتصادية الكلية حماضرات يف النظر:  حممد الشريف إملان 1

   .14 ص ، 1، ج2003، اجلامعية، اجلزائر، 
   18، منشورات بريت، د ت، ص حماضرات يف التحليل اإلقتصادي:  حممد الشريف إميان 2
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 فحدوث اختالالت جديدة تكون باردة  حلصول 1 يف فترات أخرىقتصادحاالت اإل
توازنات جديدة بتدخل ظروف وعوامل جديدة، وميكن التمييز بني نوعني يف التحليل 

  .احلركي
 يعترب عنصر الزمن كتدفق وهو مقسم إىل فهذا التحليل: التحليل احلركي على فترات -

، يعين أنه )yt(دة حمددة وثابتة، فعند كتابة متغري الدخل بالشكل فترات متتالية ذات م
يف النموذج الديناميكي، فإذا فرضنا أن العرض ) ,n..... ,2t=0,1,(متغري للفترات 

الكلي يف الفترة احلالية يتحد حبجم الطلب للفترة السابقة، فانه ميكن كتابة العالقة كما 
 :يلي

yt = Ct-1 + It-1    أوyt = Dt-1  
- أي كل متغري يصبح تابعا ،  ويأخذ بعامل الزمن دون انقطاع:التحليل احلركي املستمر

للزمن مبعىن أنه مستمر، والدوال املبينة على هذا األساس تقبل عادة اإلشتقاق والتفاضل 
 عبارة عن كمية y(t) ومعناه أن   y(t)يكتب  )t( والتكامل، فاإلنتاج يف اللحظة 

 (yt , dt )مقدار اإلنتاج ، وأن مقدار اإلنتاج لكل فترة زمنية هو لوحدة الزمن، وأن 

  :  هو(T) واإلنتاج الكلي خالل فترة زمنية طوهلا 

  :ومن خالل هذا ميكن كتابة شرط تسوية اإلنتاج للطلب يف الشكل التايل

  
لبعض  يعين يف هذا لتحليل بتحديد أخر وضع أو اجتاهو: التحليل احلركي الراكد -

 مع بقاء ) أي أن الزمن الائي(املتغريات بفرض مرور الزمن دون انقطاع وال تأخري 

  
                                                             

  . 15، ص 2003، القاهرة، عتراك للنشر والتوزي، اياملدخل إىل النظرية اإلقتصادية، املفهوم والتطبيق:  سهري السيد 1
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   .1بعض املتغريات اخلارجية اهلامة ثابتة عرب هذا الزمن
  التوازن الكامل والتوازن الناقص .3

هو ذلك التوازن الذي يكون قبل الوصول إىل التشغيل الكامل، :التوازن الناقص  . أ
قق بالرغم من وجود بعض عوامل اإلنتاج عاطلة، وهذا ما ركز عليه كينز فهذا التوازن يتح

أين قسم التشغيل إىل مستويات، وأعترب أن التشغيل الكامل هو واحد من املستويات، غري أن 
هذا النوع صعب التحقق وخاصة يف ظل سيطرة االحتكارات اليت دف دائما إىل الوصول 

ق بدوره أقصى ربح ممكن بغض النظر عن اآلثار املترتبة  من اإلنتاج، والذي حيقىإىل مستو
   2. الوطينقتصادعن ذلك واليت تنعكس على اإل

هو ذلك التوازن الذي تسعي الدولة إىل حتقيقه بعدما عجزت : التوازن الكامل   . ب
 للتدخل إلعادة توزيع املوارد بني خمتلف - الدولة –آلية السوق عن ذلك، فتسعى 

 إىل مراكز التوازن الذي يسمح باستغالل كل قتصادتضمن دفع اإلاالستخدامات بصورة 
 . املوارد املتاحة

  يقتصادجماالت التوازن اإل: الفرع الثالث
  ي جمالني أساسيني ومها التوازن الداخلي والتوازن اخلارجيقتصادوازن اإلتيأخذ ال  
 الذي ختتفي عنده ويقصد به ذلك املستوى من الدخل الوطين:  الداخلييقتصادالتوازن اإل.1

البطالة والتضخم وعدم إرتفاع املستوى العام لألسعار، ويكون عند حدوث تناسب بني 
 .الطلب الكلي والعرض الكلي على السلع واخلدمات

                                                             
   .19-18، مرجع سابق، صحماضرات يف النظرية اإلقتصادية الكلية: حممد الشريف إميان 1
، ص 2004،أطروحة دكتوراة،جامعة اجلزائر،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن اإلقتصادي دراوسي مسعود،  2

104.   
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ية قتصادي الداخلي مؤشر مهم يف تفسري اإلختالالت اإلقتصادويعترب اختالل التوازن اإل
ي عند مستوى قتصادي إىل إحداث التوازن اإلية اليت تؤدقتصادبغرض توجيه السياسة اإل

  :التوظيف الكامل، ويتحقق هذا التوازن عند حتقق التوازنات التالية
 حىت حيصل هذا التوازن جيب أال يتعدى منو الطلب : واإلنتاجاإلستهالكتوازن   . أ

، منو العرض أو الناتج احلقيقي من السلع لتفادي التضخم )العام واخلاص( ي اإلستهالك
 .ذي يعترب أحد مظاهر هذا االختاللال

 والذي يعترب شرطا أساسيا للتوازن الداخلي، وحيصل االختالل :ستثمار واإلدخارتوازن اإل  . ب
، أي عدم موافقة االسثمار املخطط دخار واإلستثمارعند حدوث عدم التعادل بني اإل

 . املوجود فعالدخارلإل

 تكون هناك تعادل بني اإليرادات والنفقات،  ويتحقق التوازن عندما:توازن املوازنة العامة   . ج
 .وعند غياب هذا التوازن حيدث االختالل مبا يسمى فائضا أو عجزا

 . ويتحقق عند تعادل الكمية املعروضة مع الكمية املطلوبة من النقد:التوازن النقدي  . د

جمرد ي اخلارجي على أنه قتصاداإليون التوازن قتصاديعرف اإل:ي اخلارجيقتصادالتوازن اإل.2
يون عموما على أن حتقيق توازن ميزان املدفوعات قتصادالتوازن يف ميزان املدفوعات،وجيمع اإل

ية بلوغها، ولذلك يعترب هذا التوازن ركيزة قتصادميثل أهم االهداف اليت ترمي السياسات اإل
ون ية ألي بلد، بسبب العالقة القائمة بني تراكم الديقتصادأساسية يف توازن السياسات اإل

 .قتصاداخلارجية والتكيفات الضرورية اليت جيب القيام ا داخل اإل

ولإلشارة منيز بني نوعني من التوازن خبصوص ميزان املدفوعات، النوع االول وهو التوازن 
احلسايب حيث يكون فيه امليزان دائما يف حالة توازن بسبب طريقة التسجيل اليت تعتمد على 

، وهذا التوازن اليعين توازن النوع الثاين واملتمثل يف التوازن القيد املزدوج يف احملاسبة
  .يةقتصادي وهذا األخري هو الذي يهم خمططي السياسة اإلقتصاداإل
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يا عندما يتعادل الطلب على الصرف االجنيب مع العرض إقتصادويعترب ميزان املدفوعات متوازنا 
مع ويستثمره ويستورده يساوي إنتاج منه، أي توازن سوقي، وهذا معناه أن ما يستهلكه ا

 وصادرات  ذل اتمع، كذلك كلما إستند ميزان املدفوعات يف توازنه إىل عوامل إدخارو
ية، كأن يغطي العجز أو الفائض قتصادمستقرة طويلة األجل  أُعترب متوازنا من الناحية اإل

ل غري مستقرة كأن حبركات رؤوس األموال طويلة األجل، يف حني عندما يعتمد على عوام
  .يغطي العجز أو الفائض حبركة ورؤوس األموال قصرية األجل أعترب خمتال

ويعرب االختالل الدائم يف ميزان املدفوعات عن إختالل جوهري يف املتغريات أو املؤشرات 
ية اهلامة مثل مستوى التشغيل أو معدل منو الناتج الوطين أو اإلرتفاع يف املستوى العام قتصاداإل

  .لألسعار أو معدل منو السكان بالنسبة ملعدل منو املوارد املتاحة
كما الحظنا أن هناك نوعني من التوازن يف ميزان املدفوعات يوجد نوعني من العجز يف ميزان 

  :املدفوعات ومها
ية، حيث التوجد إجراءات قتصادالذي يعادل رصيد ميزان املعامالت اإل: عجز كامن  . أ

أو على الصادرات، واليت دف إىل القضاء على العجز يف ميزان تقييدية على الواردات 
 .املدفوعات

ية قتصادوهو العجز الظاهر يف امليزان، والذي يعادل رصيد ميزان املعامالت اإل: عجز فعلي  . ب
  .يف حالة قيام الدولة بفرض إجراءات تقييدية على الواردات أو التأثري على الصادرات

   الفكر اإلقتصاديالتوازن يف: املطلب الثاين
ي بشكل واضح بني املفكرين التقليدين واحلديث فلم يظهر قتصادلقد تطور مفهوم التوازن اإل

يف الوهلة األوىل بالشكل الذي هو عليه اآلن، فالتجاريون كانوا ينظرون إليه من خالل توازن 
  .امليزان التجاري، ألن التجارة مثلت عندهم أداة للحصول على الثروة
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ي وخاصة بظهور الفكر الكالسيكي الذي كان له انعكاسا قتصادتطور الفكر اإللكن ب
ي حيث أصبح قتصادللتطور السياسي واالجتماعي، والذي تطورت معه النظرة إىل التوازن اإل

 وتطور بعد ذلك عند ظهور الفكر الكينزي، وعليه سنحاول ،مفهومه أمشل منه الفكر التجاري
ي، بدءاً من الفكر الكالسيكي، مث الفكر قتصادتوازن يف الفكر اإلإبراز أهم تطورا نظرية ال
  .املاركسي، فالفكر الكينزي

  :التوازن يف فكر التجاريني: الفرع األول
ي عند التجاريني حول فكرة تكوين فائض يف امليزان التجاري، قتصادلقد متحور التوازن اإل

سة، فتزداد سلطتها وتدخلها ومن مثة انتعاش ليزيد بذلك ثراء الدولة ورصيدها من املعادن النفي
   1اإلنتاج، ومث تطبيق فكرة التوازن التجاري على مراحل

 واليت يتم من خالهلا فرض الرقابة املباشرة على العمليات املؤدية إىل :مرحلة السياسة املعدنية .1
  .حتويل املعادن النفيسة إىل الدول األخرى

 عملت خالهلا غلى توطيد العالقات مع كل دولة على  حيث:مرحلة إقامة العالقات الدولية .2
  .حدا، مع احلرص غلى زيادة قيمة الصادرات مقارنة بالواردات

ي للدولة يتوقف إىل حد كبري قتصاد واليت مفادها أن املركز اإل:مرحلة فكرة امليزان التجاري .3
  .على احملصلة النهائية يف تكوين الفائض التجاري

ائيا إذ ال بد من تدخل ي ال ميكن أن يتحقق تلققتصادفان التوازن اإلفحسب فكر التجاريني   
من خالل توجيه مسار التجارة اخلارجية، دف حتقق فائض يف امليزان التجاري، وحيصل الدولة 

  .هذا األخري بالذهب والفضة من الدول املدنية
  ضرائب مجركية تحصيل الفائض بسياسة ضريبية، من خالل فرض وعمل التجاريون لذلك ب  

  
                                                             

   30، ص2001، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تاريخ األفكار اإلقتصادية عرب العصورموجز: خالد أبو القمصان 1
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  1على الواردات وتشجيع سياسة التصدير
اجيايب يف ستمرار فائض لقد تلقى الفكر التجاري إنتقادات عديدة متثلت أساسا يف إستحالة  إ  

 ىعتبار أن الزيادة يف كمية النقود تؤدي إىل زيادة التبادل، فريتفع املستوامليزان التجاري، على إ
رتفاع الواردات مقارنة ارنة باخلارج، مما يستدعي ضرورة إالعام لألسعار يف الداخل مق

  .بالصادرات، مؤديا يف األخري إىل عجز يف امليزان التجاري
  التوازن عند الكالسيك: الفرع الثاين

ث تطورا كبريا يف الدول األوربية من خمتلف د أح18إن ظهور الفكر الكالسيكي يف القرن 
 احلل الوحيد حلل - حسب رأيهم–عتربت  اليت أ2يةقتصادالنواحي، وخالله سادت التجربة اإل

  :ية، ومن العروض اليت قام عليه الفكر نذكرقتصاداملشاكل اإل
  ؛توافر شروط املنافسة التامة يف أسواق السلع واخلدمات -
  ؛استبعاد االكتناز -
  ؛عدم حدوث بطالة -

، )قانون ساي لألسواق( ة السوق ي فإا تتم بواسطة آليقتصادأما خبصوص نظرم للتوازن اإل  
ن أنه مهما كان حجم مؤكدين بأن كل عرض خيلق الطلب اخلاص به، ويترتب على هذا القانو

 الطلب الكايف، وأن حجم اإلنتاج يتحقق عندما تكون القوى العاملة تشتغل إىل اإلنتاج فسيقابله
  .احلد الذي يتساوى فيه األجر اإلنتاجية احلدية للعمل

ن ج، طاملا أن كل عرض خيلق طلبه، وألكالسيكي عدم وجود أزمة يف تصريف اإلنتاواعتقد ا
ل إال باملنتجات، د من يطلبها، وتوصلوا إىل أن املنتجات ال تبادجتكل سلعة تدخل يف السوق 

العتبار أن النقود ال متثل سوى وسيط للمبادلة ذات دور حيادي يف نقل القيم فهي ال تؤثر بأي 
                                                             

   38 ص  سابق،رجعم:خالد أبو القمصان   1
   .389-386  ص، ص1994، دار الفكر العريب، القاهرة، يتطور الفكر اإلقتصاد حسني عمر،  2
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، مبعىن ال ميكنها 1ية احلقيقية، إضافة إىل أا عدمية الفائدةقتصادال على املتغريات اإلشكل من األشك
عين نقص النقود، أن تكون خمزنا للقيمة، وعليه فان ارتفاع عرض سلعة ما يف قطاع معني ليس ي

  .نتاج فرع آخروإمنا يعين نقص إ
 يف احلصول على منتجات وهذا النقص احلاصل يف عرض القطاع الثاين يدل على نقص طلبه 

، وحتقيق ذلك يستوجب توازن طلب وعرض تالقطاع األول حىت تتم عملية املبادلة باملنتجا
 يف حالة وازن قتصاد توازن الطلب الكلي مع العرض الكلي واليت جتعل اإل مثالسلعة، ومن

  .واستقرار عند مستوى التشغيل الكامل

  2: ومها به الكالسيك ويقوم على مبدأين أساسينيم ما جاء الكامل أهليعترب مبدأ التشغي  

 من خالل سعر الفائدة يف ظل ثبات األسعار وعدم وجود ميل إستثمار إىل دخارحتول اإل  -
 النقدي، مع استبعاد خطر تقلبات قيمة النقد، إىل غاية احلد الذي يتوازن فيه زلالكتنا

 .ستثمار مع اإلدخاراإل

قا من أن كل عرض خيلق الطلب املساوي له، شريطة توفر إن التوظيف الكامل يتحقق انطال -
 .3املنافسة احلرة ومرونة األجور واألسعار والفائدة

م باحلرية فقد نادى الكالسيك حبرية التجارة اخلارجية تبعا ملناداأما خبصوص التوازن اخلارجي   
طة حركات خروج كتفوا بضرورة التوازن التلقائي الذي يتحقق بواساإلقتصادية عموما، وإ

  .نكماشتضخم واإلودخول الذهب، وأن اإلختالالت تصحح ذاا بواسطة ال

  
                                                             

   .111 ، مرجع سابق، صالكليةحماضرات يف النظرية اإلقتصادية : إملان : حممد الشريف 1
  .83-82مرجع سابق، ص ص :  حممد مبارك حجري 2
، دار وائل للتشر، عمان الوجيز يف الفكر اإلقتصادي الوضعي واإلسالمي:  عبد اجلبار حممد عبيد السبهاين 3

   .133، ص2001األردن،
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  التوازن عند كارل ماركس: الفرع الثالث

النظام الرأمسايل،  يف املنحدرةية قتصادستند ماركس يف حتليله إىل نظرية الدورات اإللقد إ
ذا بلغ هيل بدال من التوازن، وقد ختالهو اإل) الرأمسايل( قتصاد ن الوضع الطبيعي لإلويرى بأ

األمثل عند ماركس هو إقامة نظام والبديل اإلختالل يف فترات معينة حدا ال ميكن معاجلته، 
ي، ويركز على أن التوازن جيب توافره كي خال من التناقضات يؤدي إىل اإلستقرار اإلقتصادشتراإ

 هذا التوازن إال قية ، وال يتحقتهالكاإلس وقطاع إنتاج السلع ةبني قطاع إنتاج السلع اإلنتاجي
هذه السلع يف القطاعني، ومبا أن بتعادل الطلب على جمموع سلع القطاعني مع عرض جمموع 

 روه حيتاج إىل منو هذين القطاعني بنسب ثابتة من خالل توزيع رأس املال املستثممنإنتظام اإلنتاج و
قصري توزيع هذه النسب جيعل األوضاع  يضمن يف األجل الر كل منهما، فان عدم وجود مؤشيف

 لتحقيق التوازن كس أن الطلب الفعال وحده غري كاف حنو ألزمة وعدم التوازن، ويرى مارهتتج
  :ي لسببنيقتصاداإل

 يف حني يزيد اإلعتماد على اآلالت، ضخنفا هو ميل معدل الربح حنو اإل: السبب األول .1
 سيقل مما ستثمارعمال معدال عاديا، فان اإلخنفاضه عن القدر الذي يعتربه أرباب األفعند إ
ول إىل حتباس جزء من فائض القيمة عن التداول وال حي إىل إ-أصحاب األعمال- هميدفع

ات يف أي نظام ستعرضه لالختالل وعدم ستثمار هذه اإل صافية، وغيابتاإستثمار
 .وازنتال

، حبيث يؤدي اإلستهالكتسببه من نقص يف ما ييتمثل يف فائض القيمة و: السبب الثاين .2
 لدى ل وبني أصحاب األعمال إىل نقص اإلستهالكسوء توزيع الدخل الوطين بني العما

ازن بني طلب العمال والفالحني والفقراء نتيجة ضعف مداخليهم، وبالتايل يظهر عدم التو
 وسلع اإلنتاج، وهنا يرفض ماركس قانون املنافذ لساي، وعرض جمموعيت سلع اإلستهالك
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 احملتجز يعادل النقص املسجل يف ة يتحقق التوازن ينبغي إنفاق جزء من فائض القيموحىت
ية املؤدية قتصاد، ومبا أن ماركس تعددت تفسرياته خبصوص األزمات اإلاإلستهالكقيمة 

إىل عدم التوازن، فقد اثبت أن اجلهاز اإلنتاجي حيتاج إىل جتديدات لتعويض قيمة النقص 
نتاجية، بسبب عمل اآلالت، وهنا أثار مشكلة عمر اآلالت وبني بأنه احلاصل يف الطاقة اإل

عندما يكون هذا العمر خيتلف من  سنوات إىل أخرى، فينج عن ذلك ختصيص نفقات 
 يف بعض السنوات، بينما خنفض هذه النفقات عن اإلستهالكجتديد تزيد عن قيمة 

 .م التوازن يف السنوات األخرى وهنا االختالل وعداإلستهالكخمصصات 

  التوازن عند كينز: الفرع الرابع

يات م وما إجنر عنها من إضطرابات مست إقتصاد1929ية قتصادإن حدوث األزمة اإل
صدى هلا، فقام بعرض أفكاره من ت يم1936ي كينز عام قتصاد الرأمسالية، جعل املفكر اإللالدو

فتراضات والذي يرفض فيه اإل" ودائدة والنقالنظرية العامة يف التوظيف وسعر الف" خالل كتابه 
  . 1األساسية اليت قامت عليها النظرية الكالسيكية 

ن كينز قد أعرض عن فكرة التوازن اجلزئي، ومتسك بفكرة التحليل الواقعي على املستوى إ
ي من حيث الرواج أو قتصادنطلق يف حتليله من فكرة أساسية يتوقف عليها النشاط اإلوإالكلي، 

والذي على أساسه يتحدد مستوى الدخل ومستوى ) الكلي( الطلب الفعلي الكساد، وهي 
 أي أن الطلب هو الذي خيلق العرض، وأن التوازن يتحقق عند قتصادالتشغيل ومستوى توازن اإل

  .2كل مستوى من مستويات التوظيف

                                                             
، مطابع 226، جملة عامل املعرفة عدد رة الرأمسالية املعاصتاإلقتصاد للبطالة، حتليل ألخطر مشكال:   رمزي زكي 1

  .337-318 . 1997الرسالة، الكويت، 
  .133، ص 2006، بريوت لبنان، مبادئ اإلقتصاد السياسي:  زينب حسن عوض اهللا، سوزي عديل ناشد 2
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 - لق مغإقتصاد -يستثماري والطلب اإلاإلستهالكلب الفعلي عند كينز من الطلب طويتكون ال  
عتربه دالة يف وامل موضوعية وأخرى شخصية، ولذا إ بعدي يتحداإلستهالكوأوضح أن الطلب 

ن ميله احلدي يتناقص مع زيادة الدخل، مل على األقل يف الزمن القصري، وأهمال بقية العوامالدخل 
ليف نجني، ومدى تغطيته لتكاي تبعا للعائد املتوقع من قبل املستثماريف حني يتحدد الطلب اإل

 دالة يف الكفاية احلدية لرأس املال وسعر الفائدة السائد يف ستثمارعترب أن قرار اإلاإلستخدام، ولذا إ
  .1السوق
ي واخلارجي، فبخصوص األول ي بشقيه الداخلقتصادوقد قدم كينز منوذجا للتوازن اإل    

ستويات الدخل، عند كل مستوى من م شرطا ضروريا ستثمار واإلإعترب أن املساواة بني اإلدخار
، وأن ياإلستهالكملتبقي من الدخل بعد عملية اإلنفاق ا على أنه ذلك اجلزء دخارعرف اإلف

  .    2 هو ذلك النصيب من الدخل الكلي الذي مل يستهلكستثماراإل
 حسب الكالسيك حتدد تلقائيا، من خالل ثبات الدخل ستثمار واإلدخار املساواة بني اإلإنّ

 أما عند كينز فإضافة إىل ما أقره الكالسيك، فان التوازن يتحقق ملا يتساوى وحتركات الفائدة،
ما يعرب عنه بتساوي طلب  قع يف الفترة الالحقة أوو املتستثمار احملقق يف الفترة احلالية مع اإلدخاراإل
 . يف الفترتنيستثماراإل

  أمهية التوازن اإلقتصادي: املطلب الثالث

عنها يف   ، وال يستغىنيقتصادي وسيلة منهجية يف التحليل اإلقتصادإلوازن اتتعترب نظرية  ال  
ز اإلقتصادي  تساعد على التنبؤ باملركارغم ما وجه إليها من انتقادات، كماألحباث العلمية الكلية 

ضروري لتحقيق ال تعترب أداة  حتليلية مهمة لتحديد اهلدف األمثل للمجتمع والتوازين اجلديد، فهي

                                                             
  .110، ص  مرجع سابق: دراوسي مسعود 1
  .90 ص،مرجع سابق: حسني عمر 2
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ة لرسم صور النظام عتباره أدا وتوازن املستهلك، كما تتضح أمهيته وضرورته بإتجتوازن املن
 ذلك، باإلضافة إىل  أمهيته يف ختالهلا وأسباباإلقتصادي ككل من خالل تعادل جماميعه أو إ

  ية ملعاجلةقتصادية، وكذا تصميم النماذج اإلقتصادختيار ووضع إستراتيجية وسياسات التنمية اإلإ

ي، نظرا ملسامهاا قتصادية، وهلذا ظلّت فكرة التوازن أساس للتحليل اإلقتصادورات اإلمشكلة الد
ظمة األني ذه الصورة مهم لكلّ قتصادية، وبالتايل فالتوازن اإلقتصادحلّ املشاكل اإليف الكبرية 

يقة أداة كلّ ية املتقدمة منها و النامية، حىت و إن اختلفت أسباب احلاجة إليه وطبيعة  وطرقتصاداإل
  .نظام

  ي على املستوى اجلزئيقتصادأمهية التوازن اإل: الفرع األول

 ألنّ أمهية التوازن يف هذا اإلطار ؛ و توازن املستهلك)املشروع (سوف نتطرق إىل توازن املنتج
  .قتصاديعترب من أشهر االستخدامات يف اإل

 :أمهية التوازن اإلقتصادي يف توازن املنتج .1

إلقتصادي هو كلّ تنظيم له كيان مستقلّ بذاته و ترجع ملكيته و إدارته إىل  إنّ املشروع ا
منظم واحد، يؤلّف بني عناصر إنتاجه إلنتاج أو تقدمي سلعة أو خدمة و طرحها يف السوق 
لتحقيق أهداف معينة، ويتوازن هذا املشروع بعض النظر عن السوق اليت يعمل فيها يف حالة 

 التكلفة احلدية، ونوضح التوازن يف ظلّ  املنافسة التوازن يف ظلّ تعادل اإليراد احلدي مع
  :االحتكار من خالل التايل

 األجل القصري واألجل الطويل:  وهنا منيز بني أجلني:يف ظلّ املنافسة التامة  . أ

 مع اإليراد احلدي ويكون التوازن عند تساوي التكلفة احلدية: األجل القصرييف . 1.أ
إليراد الكلّي عن التكلفة املتغرية، أو مبعىن آخر أن يغطي اإليراد املتوسط ، ل اشريطة أالّ يق

  .متوسط التكاليف املتغرية
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وخالله تصبح تكاليف اإلنتاج كلها متغرية، أي تنعدم التكاليف :  األجل الطويليف. 2.أ
اك ربح يف األجل الثابتة، وحتقق حرية دخول وخروج املنتجني من السوق، فإذا كان هن

 منتجني جدد للدخول إىل السوق مما جيعل العرض يرتفع و السعر الطويل فهذا يغري
ينخفض وبالتايل اخنفاض الربح، وعليه يصبح اإليراد احلدي يساوي اإليراد املتوسط إىل 

 يتساوى فيها اإليراد ،املستوى الذي يلمس فيه منحىن التكلفة املتوسطة عند أدىن نقطة له
ملتوسطة، هنا تزول األرباح وينعدم الدافع لدخول املنتجني اجلدد، املتوسط و التكلفة ا

 .وتصبح املشاريع كما يف حالة توازن

 :ميكن إبراز التوازن يف األجلني القصري والطويل كاآليت: يف ظل االحتكار   . ب

 حيدث التوازن يف اإلنتاج عند العمليات اليت تغطي أكرب ربح، :يف األجل القصري. 1.ب
تمر اإلنتاج ما دام  كلّ وحدة منتجة حتقق رحبا صافيا، أي أنه على الرغم من وبالتايل يس

أنّ أية وحدة جديدة ينتجها ستؤدي إىل خفض اإليراد احلدي الذي حيصل عليه، كما 
تؤدي إىل زيادة التكلفة احلدية، إالّ أنه يف املراحل األوىل يكون مستوى اإليراد احلدي 

حلدية، حبيث حتقق رمبا موجبا ، ويتوقف املنتج عن اإلنتاج عند أعلى من مستوى التكلفة ا
النقطة اليت تتساوي فيها التكلفة احلدية املتزايدة مع اإليراد احلدي املتناقص، فكلّ وحدة 
جديدة تنتج بعد هذه النقطة جتعل اإليراد احلدي أقل من التكلفة احلدية، ومنه يتحصل 

  .ن مرحلة األرباح احملققة سابقااملنتج على ربح حدي سالب خيفض م
إنّ هذا املنتج سيحتفظ جبملة األرباح غري العادية اليت حققها يف : الطويليف األجل. 2.ب

و مينع ألجل القصري مع افتراض أنّ املنتج سوف يتمكّن من إغالق السوق على نفسه 
  . األرباح العاليةستفادة منمنتجني آخرين من الدخول لال



  السياسة الجبائية وتحليل التوازن اإلقتصادي    :  الفصل الثانـــي
 

86 
 

نتج يتحمل خسارة يف األجل القصري واستمرت هذه يف األجل الطويل، فإنه ال أما إذا كان امل
 توازن عند ةبد أن يتوقّف عن اإلنتاج ائيا أو يغير من حجم مشروعه، ويكون املنتج يف حال

تساوي اإليراد املتوسط مع التكلفة املتوسطة وبذلك ال يتحمل أي خسارة، وال حيقق أي أرباح 
  غري عادية

 ية التوازن اإلقتصادي يف توازن املستهلكأمه .2

ويتحقّق توازن املستهلك عند الوضع الذي حيقق فيه أقصى إشباع له،  عندما يوزع دخله 
احملدود على أسعار السلع السائدة يف السوق، و هنا مييز بني حالة تواجد سلعة أو أكثر ففي 

املكتسبة مع املنفعة املضحى ا عن كلّ احلالة األوىل يتحقّق التوازن عندما تتساوى املنفعة 
أما احلالة الثانية عند إنفاق دخله على األكثر من سلعة فيتحقق عندما تكون قيم املنافع .وحدة

احلدية ملختلف السلع مقسومة على أسعارها متعادلة مع قيمة املنفعة احلدية للنقود املضحى ا 
  .الشكل اآليت

 

  املنفعة احلدية للنقود:  Um سعر،: P، سلع، B ،Aية،  متثّل املنفعة احلدMU: حيث

لكن هذا شرط غري كاف لتوازن املستهلك إذ البد من توفّر قيد آخر وهو قيد إمكانية و
املستهلك إذ ال ميكن أن يتجاوز إنفاق املستهلك دخله الذي ميثّل ضرب األسعار يف الكميات، 

  Y = PAQA + PBQB + …….. + PNQN   ومتثّل باملعادلة التالية

  

  



  السياسة الجبائية وتحليل التوازن اإلقتصادي    :  الفصل الثانـــي
 

87 
 

  :يةقتصادي لرسم السياسة اإلقتصادأمهية التوازن اإل: الفرع الثاين

لقد اعتقد الكالسيك أنّ السياسة تستعمل هلدف الوصول إىل التوظيف الكامل ، كما 
يف حني قتصادي من خالل ختفيض أسعار الفائدة، تستعمل السياسة النقدية لتحقيق النمو اإل

 الكينزي ىل أن ظهر الفكرستقرار يف ميزان املدفوعات، إارية لتحقيق االتستعمل السياسة التج
م املتزامن لألدوات من أجل إجناز أهداف متعددة يف وقت واحد هي الذي أثبت أنّ االستخدا

طريقة أكثر فعالية وأضمن جناحا، بدال من استخدام أدوات حمددة ألغراض وأهداف حمددة، وهو 
  .1يةقتصادالنماذج اإلما أدى إىل استخدام 

ية والرياضيات قتصادية عبارة عن خليط من معارف عدة ثل النظرية اإلقتصادوالنماذج اإل
ي قتصاد وغريها، وتشكّل هذه النماذج أداة رئيسية للتحليل اإلقياسي القتصادواإلحصاء و اإل

النظرية ي بأنه عبارة عن صيغ وطرق لعرض قتصاداسات، ويعرف النموذج اإليوتقييم الس
وتأخذ هذه الطرق و الصيغ شكل ، 2ية بصورة سهلة و مبسطة ميكن فهمها وحتليلهاقتصاداإل

  .يةقتصادمعادالت ورموز رياضية و إحصائية تساعد على شرح و حتليل العالقات بني املتغريات اإل

كن ية على أساس عالقات سببية، كما ميقتصادي ما بني الظواهر اإلقتصادويربط النموذج اإل
  .3من تقدير وضع ما على أساس وضع آخر، وذلك دائما مع تبسيط الواقع املعقد

فمثال جند أنّ النموذج الكالسيكي يصور لنا بأن الناتج اإلمجايل يتوقّف على حجم قوة العمل 
ومقدار املوارد املتاحة و كمية رأس املال مثّ املستوى التكنولوجي، يف حني أنّ النموذج الكينزي 

 املتوقف على حجم قوة العمل ومقدار املوارد املتاحة وكمية رأس املال مثّ اإلستهالك لنا يصور
                                                             

  .153 ص ، مرجع سابق:دراوسي مسعود  1
  .7، مرجع سابق ص حماضرات يف النظرية اإلقتصادية الكلية: ملان  حممد الشريف إ- أنظر  2

  10 ص 2005، 5، ديوان املطبوعات اجلامعية، طالتحليل اإلقتصادي الكليعمر صخري،  -
   .9 ص مرحع سابق، ،حماضرات يف النظرية اإلقتصادية الكلية :شريف إملان حممد  3
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اإلستهالك املتوقف على مستوى املستوى التكنولوجي، يف حني أنّ النوذج الكينزي يصور لنا 
  : ، وتكتب العالقة السلوكية بني متغريات النموذج كما يليC=f(y)الدخل بالعالقة 

C = C0 +C1Yd 

ية ال تعترب هدفا يف حد ذاته بل وسيلة للقيام بالتنبؤات املستقبلية، قتصادإنّ تصميم النماذج اإل
املشاكل و االختناقات بتقدمي اجبة اإلتباع و جتنيب اإلقتصاد ية الوقتصادوكذا حتديد السياسات اإل

  .أحسن الطرق ملعاجلتها

 ة املعينة جيب التخلّي عنه و بناء منوذجلكن عندما يصبح النموذج غري قادر على تفسري الظاهر

وهلذا يرتكز كل منوذج على مالحظات معينة حول ظاهرة معينة هذا ما يؤدي  إىل إمكانية جديد، 
  1وجود أكثر منوذج لدراسة نفس الظاهرة

 يقتصادي لتصميم التخطيط اإلقتصادلتوزن اإلاأمهية : الفرع الثالث

ختيار  خالهلا حتيد األهداف التنموية وإمية اليت يتم منعلى أنه تلك العل* يعرف التخطيط
، كما يعرف أيضا 2اإلجراءات و السياسات لتحقيقها خالل فترة زمنية يف حدود املوارد املتاحة

 .يةقتصادعامة لألمور ذات األولوية من الناحية اإلار الواعي املقصود من جانب سلطة اإلختي

 يف األوقات الصعبة ذلك انه ز كقاعدة عامةي يربقتصاداإللتخطيط اوالواقع أن احلافز على 
 زادت احلاجة للتخطيط، ففي سنوات الكساد خالل الثالثينات مبهماكلما كان املستقبل 

                                                             
  .10 ، مرجع سابق،ص حماضرات يف النظرية اإلقتصادية الكلية : حممد الشريف إملان 1
) Christan schonheyder (كرسيستان شويندري النمساوي قتصادلفظ التخطيط ألول مرة من قبل اإلاستخدم   *

ة إلدارة ، وقد متّ فيما بعد خالل احلرب العاملية األوىل، تطوير الفكر1910ي يف نشر سنة قتصاديف مقال له عن النشاط اإل
من ظروف السلم إىل ظروف احلرب، أنظر حممد يونس حممد، وآخرون، يف قتصادية و تنظيمها وتوجيهها األوضاع اإل

  .219، ص 1985يات التنمية و التخطيط، دار النهضة العربية، بريوت، إقتصاد
  .89، ص 1998،،1 طدار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،: التخطيط االقتصادي:فريد بشري طاهر  2
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واألربعينات حظي التخطيط وأنصاره باهتمام وتقدير عظيمني، وخالل احلرب العاملية الثانية كان 
  .شتركة يف احلرب ختطيطايات املقتصاد األمريكي أكثر اإلقتصاداإل

ية توجيها واعيا قتصادلتوجيه  التنمية اإل بالبلدان املتخلفة تبدو ضرورة ن احلاجة للتخطيطإ
  1: لألسباب التالية

 دف االستغالل العقالين للموارد اإلقتصادية، -

 لتحقيق أهداف تمع، -

 إلقامة املشروعات اإلستراتيجية،  -

ولكن ألنه حىت املوجودة  املوارد فقط أو ندرة السلع،  بسبب نقصوليست احلاجة للتخطيط
افيا، وضمن هذا الواقع حتتاج هذه الدول النامية إىل بلورة أهدافها منها ال تستغل استغالال ك

وحتديد أولوياا واختيار أكفأ الوسائل لتحقيق هذه األهداف،إضافة إىل حاجتها إىل القضاء على 
، حيث كانت األهداف تتمثل يف حتقيق االكتفاء الذايت يف جمال يااإقتصاداجلمود الذي مييز 
رق وسائل اإلنتاج مبا حيقق فائض يف التوسع يف إقامة الوحدات وحتسني طاإلنتاج الزراعي و

ىل استرياد الكثري من السلع بل التوسع يف تصدير لصناعي وجيعل الدول يف غري حاجة إاإلنتاج ا
 .الفائض منها

يون املوازن الكلية كأدوات وأساليب فنية يف التخطيط ولعل من أمهها قتصادولقد استخدم اإل
  :نذكر

                                                             
ية، جامعة اجلزائر، قتصاد، رسالة ماجستري يف العلوم اإلالتخطيط وتوجهاته اجلديدة باجلزائر:  رابح محدي باشا 1

  . 37-31 ص ص 1991/1992
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ايل املخطط مج االستثمارويلية عن الفرق بني اإلوتعرب الفجوة التم: ويليةميزان الفجوة التم  -  أ
لتوسيع  بإقامة املشروعات اإلستثمارية، عترب ميزان الفجوة ذلك املرتبطواإلدخار اإلمجايل، وي

 .لنمواائم منها بغرض زيادة القدرة اإلنتاجية املؤدية إىل ما هو ق

وموازنة الفجوة التمولية  هي اللحظة اليت تضمن التوازن بني اإلدخار واإلستثمار، فإذا 
كانت الفجوة موجبة فهي حافزا لدفع املخططني لتوسيع األهداف اإلنتاجية أما يف حالة 

ستثمارات بالقروض األجنبية واستخدام فائض يف الفجوة السالبة فتتم املوازنة بتمويل اإل
  .اإليرادات اجلارية على حساب النفقات اجلارية يف امليزانية العامة للدولة

لقوى العاملة املتوفرة خالل فترة اوالذي يعرب عن مقارنة : ميزان القوى العاملة  - ب
ت املناسبة االحتياجات والتعرف على العجز أو الفائض مع األخذ بالتدابري واإلجراءا

  1: ألحداث توازن املطلوب

  يةقتصادي لتصحيح الصدمات اإلقتصادأمهية التوازن اإل: الفرع الرابع

 فتحدث آثارا سلبية على *ام دوريقتصادية وليدة تقلبات إقتصادية ذات نظإن األزمات اإل
بطالة ي وتظهر القتصادحلة االنكماش حيث يتأثر األداء اإلريات الدول، وخاصة يف مإقتصاد

والتضخم والعجز يف خمتلف املوازين الكلية، وغريها من املشاكل األخرى اليت تؤدي إىل 
  .اضطرابات اجتماعية خطرية

                                                             
  .161 ص 1997، منهج نظري وأساليب ختطيطية ، مدخل اىل التخطيط اإلقتصادي عقيل جاسم عبد اهللا،  1
 10 التوسع، االنكماش، التطهري، العودة لالنطالق، وحسبه يبلغ متوسط عمر كل دورة :بعة مراحلقسمها جوقالر إىل أر *

،  بناءا على 42 و 40ية الصغرية والذي يتراوح بني قتصاداستنبط عمر الدورات اإل) كتشن(  سنوات، يف حني أن كوتشن
التوازن اإلقتصادي وامكانياته ارك حجري، حممد مب: ، وملزيد من التفصيل أنظر1920 -1890دراسة أجراها ما بني 

  .247، مرجع سابق، ص بالدول العربية
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ية ضد وازنية اليت تستخدم كتدابري وقائي من خالل املعادالت التقتصادوتظهر أمهية التوازن اإل
موذج لتحليل الدورات  ميكن استخدامها كنI+C=Y  :لفمثال معادلة الدخهذه الدورات، 

 بداللة الدخل أو مبتغريات أخرى، حبيث املعادلة I  وCاإلقتصادية إذا استطعنا حتديد املتغريين 
 واملستهلكني، وميكن تعميم هذه االعتبارات على املعادالت تعكس النمط السلوكي للمستثمرين
ة ومن مثة إجياد يصادقتية لوصف وشرح الدورات اإلإقتصادالتوازنية األخرى لتصبح كنماذج 

  .احللول املناسبة

ي لفك أزمة الدول النامية واليت قتصادولقد اعتمد صندوق النقد الدويل سياسة التثبيت اإل
ي على مستوى قتصادتقوم على أولوية قضايا التوازن العام يف ومواجهة قضايا استحداث النمو اإل

هذه الربامج ادجما تدبر التثبيت التقليدية كل مكن جهاز اإلنتاجي والطلب الكلي الفعال، وتتضمن 
  1ت الداخلية واخلارجيةقصرية األجل وخاصة تصحيح االختالالال

                                                             
  .154ص ق، مرجع ساب: راوسي مسعودد 1
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  :التأثري اجلبائي على التوازن اجلزئي: املبحث الثاين

هم الدراسات اليت االقتصادي اجلزئي من أري  اجلبائي على مستوى التحليل ثتعترب دراسة التأ
هو من إنشغاالت مدرستني، ذهبت اجلبائي ة العمومية، حيث أن تقسيم العبء تم ا نظرية املال

أوالمها إىل االهتمام بأساس العدالة يف التوزيع من خالل مراعاة املقدرة التكليفية للعناصر اجلبائية 
 يف ،أما الثانية فتهتم ألساس املردود االقتصادي من جراء االقتطاع الذي يؤسس على مبدا التكافؤ

  .لتضحية بني هذه العناصر ا

وعليه فإن عملية التوزيع العشوائي للعبء اجلبائي ال ميكن إعتمادها ألا قد تؤدي إيل 
ال ) ضعف املردود املايل لإلقتطاع(و جبائية ) ضعف رفاهية العنصر اجلبائي(خسارة إجتماعية 

 اجلبائي تسمح بإعداد توزيع ميكن حتّملها و دراسة التوازن اإلقتصادي اجلزئي قبل و بعد اإلقتطاع
  للعبء اجلبائي بداللة مرونة أسعار طلب و عرض خمتلف السلع املسعرة جبائيا 

  توزيع العبء اجلبائي و املرونات: املطلب األول

 املعايري واألسس العادلة اليت جيب إتباعها لتحديد العبء اجلبائي األمثل املستحق إنّ حتديد
قيق أهداف السياسة حتجناح  النظام اجلبائي والسياسات اجلبائية يف صر جبائي يعكس مدى نعكل ل

  . يةقتصاداإل

إنّ جتارب  الشعوب بينت أنّ كلّ عنصر جبائي يعمل على التخلّص من العبء اجلبائي امللقى 
عليه بكافة السبل و الطرائق، فالعبء امللقى على عاتق العامل مثال، يدفعه للمطالبة بزيادة األجر 

 ينقل العبء إىل رب العمل، وهذا األخري ينقله إىل تكلفة السلعة املنتجة يف حني أنّ املستورد لكي
  .1بإدماجها يف مثن السلعة املباعة) العبء(يعكس قيمته 

                                                             
  .213، ص مرجع سابق : شامية أمحد زهري، خالد اخلطيب 1
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ي اجلزئي يرتكز بالدرجة قتصادوعليه فإنّ حتليل العبء اجلبائي على مستوى التحليل اإل
 1)االمسية، احلقيقية(لعبء اجلبائي بني  العناصر اجلبائية األوىل على إبراز أهم نظريات نقل ا

  :نظريات نقل العبء اجلبائي: الفرع األول

ية يتمكّن املمول عن طريقها من نقل ما يدفعه إقتصادتعترب عملية نقل العبء اجلبائي عملية 
على املمول ) جزئياكليا أو (، فيستقر العبء اجلبائي يف األخري 2كلية أو جزئيا إىل من يتعامل معه

النهائي، وال تتحقّق عملية النقل هذه إىل يتوفر ممول قانوين الذي يعترب العنصر الرمسي املسجل يف 
يقدمها العنصر القانوين إىل ) إنتاج سلعة أو خدمة(ية إقتصاد عالقة  وجودالدوائر اجلبائية، وكذا

  :نظريات التاليةاحملتمل، ويتضح ذلك خالل ال) الواقعي(العنصر الفعلي 

 نادى أصحاب هذه النظرية بأنّ األرض هي اليت تنفرد  القدر ا على :نظرية الفيزيوقراط .1
مصدر الثروة وأن  -  الفيزيوقراط –دخل صايف، فهي تنتج أكثر مما ينفق عليها، لذا اعتربوها 

م الطبقة الوحيدة اليت تنتج فائضا عن حاجاا، على خالف الطبقة املنتجة هم املزارعون أل
م، وإنه سوى شكل من أشكال على سد حاجياهم يتوقّف طبقة الصناع والتجار فإنّ إنتاج

 3وة موجودةتغيري ثر

وبناء على ذلك فإنّ الدولة تستمد مواردها املالية من ناتج األرض الصايف، إذ أنّ فرض 
تحمل أصحاب األرض يؤدي لرفع أجورهم وبالتايل ي) املزارعني(ضريبة على أجور العمال 
ف اإلنتاجقعبء الضرائب حىت ال يتو.  

                                                             
عناصر احلقيقية  استهدفهم املشرع اجلبائي بتحمل العبء اجلبائي، أما ال العناصر اإلمسية هم املكلّفون قانونا و الذين 1
هم الذين يلقى على عاتقهم حتمل العبء جزئيا أو كليا حني يستقر العبء عندهم ويعجزون عن نقله إىل أشخاص ) الواقعيني(

  .آخرين
  .142 ، ص مرجع سابق،املدخل إىل السياسات اإلقتصادية الكلية:  عبد ايد قدي 2
  .260، ص مرجع سابق:  حامد عبد ايد دراز 3
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م يف حني 1766نسفيلد  إىل أفكار وكتابات اللورد ماتعود هذه النظرية: نظرية االنتشار .2
  أنّ األعباء اجلبائية تتوزع على - النظرية –يذكر بعضهم الكاتب الفرنسي كانار، ومفادها 

ية، ففي بادئ األمر حيمل العبء اجلبائي على فئة مجيع املكلفني ا تبعا للمقدرة التكلف
املكلفني القانونيني، الذين بدورهم يعملون على نقل هذا العبء إىل أشخاص آخرين، وهكذا 

 .تتم عملية االنتشار للعبء اجلبائي على مجيع أفراد اتمع

جسم لقد شبه كانار عملية فرض الضرائب بعملية لسحب الدم من أحد الشرايني يف 
اإلنسان، فيؤدي بالضرورة إىل نقص كمية الدم يف مجيع أجزاء اجلسم، وذلك كنتيجة 

الدم يف ذلك الشريان، فكذلك هو احلال بالنسبة للضرائب إذ ينتشر عبؤها ) نقص(خلسارة 
  1على مجيع أجزاء النظام اإلقتصادي و االجتماعي يف  الدولة

 أوائل القرن العشرين أن الضرائب يف جمملها يف" جون هوبسون" لقد نادى :نظرية هوبسون .3
وأنّ األرض ليست  هي العامل الوحيد الذي ) امتدادا للنظرية الفيزيوقراطية(تقع على الفائض 

يدر فائضا ، و أنّ العناصر الريعية ميكن أن  توجد يف األرباح و الفوائد و األجور، كما أنّ 
 جزء من ذلك الدخل الذي يعترب نفقة إقتطاعة  من ذوي الدخول املنخفضة هو مبثابقتطاعاإل

 2معينة ضرورية

نّ فريد مارشال أعتربت النظرية احلديثة اليت تزعمها ألإ: )النيوكالسيكية(النظرية احلديثة  .4
ظاهرة نقل العبء اجلبائي هي مشكلة متعلقة بتحديد القيمة و الثمن للسلع واخلدمات  

ت بأنّ األسعار و الثمن املتداول إنما هو نتيجة حيث قامت بتحليل هذه املشكلة و افترض
 .تفاعل قوى العرض و الطلب و مرونتهما

                                                             
  .261،صمرجع سابق: امد عبد ايد درازح   1
  .197ص مرجع سابق، :  فوزي عبد املنعم 2
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وأورد ألفريد مارشال أنّ حتليل العبء اجلبائي متعلّق باملدى الطويل على اعتبار أنّ آثاره يف 
املدى القصري هي مؤقتة، إذ ال يتسىن للمنتجني تكييف ظروف إنتاجهم و ما يتوافق مع 

  1ع اإلقتصادية من جراء فرض الضرائباألوضا

  )تقسيم العبء(العبء اجلبائي و املرونات : الفرع الثاين

يات جبائية على العناصر اجلبائية و حتديد الكيفية اليت تستقر ا هذه إقتصادإن فرض 
ما مسني ال تستند إىل التمويل املايل للضريبة فحسب وإنقتطاعات على املمولني الفعليني و اإلاإل

إنّ : "DALTON (1954(ني تجيب مراعاة التوازن االجتماعي، ويف هذا الصدد يقول دل
 على املنتج معين قتطاعتوزيع العبء اجلبائي يستند إىل املرونة السعرية للعرض و الطّلب، فسعر اإل

  .2"جيب أن يوزع على العارضني و الطالبني وفقا للمرونات  السعرية

ات ثابتة عن لّ وحدة منتجة إقتطاع إنّ فرض : العرض والطلب على منحىقتطاعأثر اإل  .1
أي من شأنه أن يؤثّر على )  مستهلك–منتج (له األثر على العالقة اإلقتصادية ) مباعة(

، فيؤدي 3التفاعل احلر العاملي العرض و الطلب يف السوق و حيول دون التوازن التلقائي
 ضمن سعر البيع، قتطاعالسلعة إدماج عبء اإللرفع تكاليف اإلنتاج مما يتمم على منج 

 Qs = qs(Ps) املمثّل بالدالة قتطاعفينتقل منحىن العرض من الوضع التوازين األول قبل اإل
، وعند إقتناء Qs+t = qs (Ps) + Tممثل بالعالقة ) قتطاعبعد اإل(إىل  وضع توازين آخر 4

 طاعتع التوازين قبل اإلقاملستهلك هلذه السلعة، وينتقل منحىن الطلب من الوض

                                                             
  .198مرجع سابق، ص  فوزي عبد املنعم،  1

2  Gervasio Semedo : Economie Des Fiances Publique, Mame Tour, 2001, P 99    . 
  53، ص 1989وان املطبوعات اجلامعية اجلزائر،دي،)يالتحليل اإلقتصادي اجلزئ(النظرية اإلقتصادية : ضياء جميد املوسوي 3
  .11ى رجب العشماوي، مرجع سابق، ص   سعيد عبد العزيز عثمان، شكر 4
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 QD = qd (Pd)1 املمثل بالعالقة ) قتطاعبعد اإل(، أي وضع توازن آخرQD-T = qd 

(Pd) – Tضح ذلك من خالل الشكل التايلويت :  

   على منحى العرض و الطلبقتطاعأثر اإل): 1- 2(رقم الشكل 

 

  

  

  

  

  

   .13بق، صسعيد عبد العزيز عتمان، شكري رجب العشماوي، مرجع سا:املصدر

  .دالة عرض املنتج قبل اإلقتطاع: Sxحيث 

Dx :دالة طلب املستهلك قبل اإلقتطاع.  

Sx+T :دالّة عرض املنتج بعد اإلقتطاع.  

Dx-T :دالة طلب املستهلك بعد اإلقتطاع.  

Q* :كمية التوازن قبل اإلقتطاع.  

Q’:قتطاع كمية التوازن بعد اإل.  

                                                             
  .13 ص ،مرجع سابق،ى رجب العشماويسعيد عبد العزيز عثمان، شكر  1

Px 

Pd 

P* 

Ps 

Q’ Q* Qx 

Dx-T 

Dx 
T 

Sx 

Sx+T 

T 
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P* : سعر التوازن قبل اإلقتطاع.  

Pd :سعر توازن املنتج بعد اإلقتطاع.  

Ps :قتطاع بعد اإلسعر توازن املستهلك  

 املمثّل يف Sxإنّ انتقال منحىن العرض من الوضع التوازين : حىن العرضفمن ناحية حتليل من
 بعد اإلقتطاع  املمثّل Sx+Tإىل الوضع التوازين اجلديد ) *p*,q(الشكل السابق باإلحداثيات 

ة على حتمل املستهلكني جزءا من العبء الذي قد متّ حتميله أصال على دالل): ’pd, Q(بـ 
  .Pd = P* + Tحيث  Pdاملنتجني من خالل السعر التوازين 

 املمثّل Dxفإنّ انتقال منحىن الطلب من الوضع التوازين : أما من ناحية حتليل منحىن الطلب
يعين اخنفاض ) ’Ps, Q(ثّل بـ  بعد اإلقتطاع املم Dx-Tإىل الوضع اجلديد ) *P* , Q(بـ 

جزءا من العبء امللقى ) البائعني(، داللة على حتمل املنتجني Ps إىل *Pسعر السوق التوازين من 
  PS  = P* - Tعلى عاتق املستهلكني أصال حيث 

 أدى بتحرك منحىن العرض  على األعلى يسارا لنفس قتطاعومن السابق يتضح أن فرض اإل
 املفروض هو نفسه، و قتطاع هلا منحىن الطلب يسارا إىل األسفل، العتبار أنّ اإلالقيمة اليت حترك

 على املنتج أو املستهلك قتطاعاء كان اإلسو) Pd(سه عر الذي يدفعه املستهلك هو نفإنّ الس
لكن القسط من العبء الذي يتحمله كلّ من املنتج و ) وهذا ال يكون إالّ يف األسواق التنافسية(

  .يعتمد على املرونات  السعرية للعرض و الطلباملستهلك 
ل من وضع ويعدهوم املرونة السعرية  ملفصيغة ألفريد مارشال أو)E ( ر  النسيبفعرفها بالتغي

 1: يف الكمية إىل التغري النسيب يف السعر، ويعبر عنها رياضيا بـ 

                                                             
1   Herve Defalvard : Fondemends De La Microeconomie, Les Choix Individuels, Vol 1, 
Boeck unversité, 1 ed, 2003, P 120. 
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قبل   األسعار بعد فرض العرض بداللةقة بني املرونة السعرية للطلب ووميكن إجياد العال
 :انطالقا من التحليل الرياضي التايل للتوازن قبل وبعد اإلقتطاع) v(ات النسبية قتطاعاإل

  :قبل اإلقتطاع

Qs = qs (Ps) 

QD=  qd (Pd) 

Qs =QD 

Ps = Pd 

  :سعر الطلب حيقق العالقة التالية: قتطاعبعد اإل

Pd = (1 + V) Ps         Pd = Ps + PsV 

   املعادالت التفاضلية للدوال السابقة و إجراء اختزاالت يصبحوبعد حساب

‘qs = ‘qD  ل علىويتحص : 

  ؛السعر التوازين اجلديد للمنتج: Pd  :حيث

    Ps :؛السعر التوازي اجلديد للمستهلك  

    Ed :؛مرونة الطلب السعرية  

    Es :؛مرونة العرض السعرية  
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 مرونيت العرض و على اجلبائي بني املستهلك و املنتج تستند مما سبق  فإنّ نسبة توزيع العبء
بء اجلبائي أكثر مرونة كلّما أمكن نقل الع) بالعرض أو الطل(كان منحىن  كلّما الطلب أي أنه

ف اآلخر، فعندما يكون الطلب أكثر مرونة كلّما أمكن نقل جزء اكرب من العبء اجلبائي رإىل الط
  .عكس  صحيحمن املستهلك إىل املنتج، وال

 بني إمكانية نقل العبء اجلبائي ودرجة مرونة الطلب عالقة عكسية، فكلما ةإذن فالعالق
زادت درجة مرونة الطلب السعرية كلّما قلّة إمكانية نقل العبء اجلبائي، ألنّ أي زيادة يف الشعر 

ضرورية اليت تتسم جند السلع ال تؤدي إىل اخنفاض أكرب يف الطلب، و هلذا) قتطاعنتيجة تضمني اإل(
 وميكن توضيح كلّ من القسط الذي يتحمله 1بضعف مرونتها هي األكثر مالءمة لنقل العبء

  :املنتج و املستهلك من خالل الشكل التايل

  القسط الذي يتحمله املنتج و املستهلك): 2- 2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  
source : Rachid Bendib : Microeconomie : Traitement Mathematique, OPU (Algérie) P 86. 

                                                             
  .145مرجع سابق، ص : املدخل إىل السياسات اإلقتصادية الكلية:   عبد ايد قدي 1
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من املنتج ) بعد عملية توزيع العبء اجلبائي(قتطعه الدولة فعليا ا الذي  قتطاعإنّ حجم اإل
 1:واملستهلك هو التايل

               والذي يساوي إىل PdBDP0 حمله املستهلك املمثل يف املساحةالعبء الذي يت
Q* (Pd- ) املرونات العالقة التالية يعرب عنه من خالل  

  

   *  

ه يتزايد مقدار ما يتحمضح من خالل هذه العالقة أنكلّما قتطاعله املستهلك من عبء اإلويت 
زادت مرونة العرض السعرية ، حيث توجد عالقة طردية بني مقدار ما يتحمله من  عبء ومرونة 

 من عبء يف التزايد مع زيادة مرونة العرض السعرية العرض السعرية، ويستمر ما يتحمله املستهلك
 قتطاعوهنا يتحمل املستهلك عبء اإل) ما ال اية(حىت تصل مرونة العرض السعرية إىل اختصاص 

بالكامل ومن مثّ ال يتحمل املنتج أي عبء، والعكس صحيح، فعندما تصل مرونة العرض السعرية 
  . من عبء إىل الصفرإىل الصفر سوف يصل ما يتحمله املستهلك

 Q*(P°-Ps)  واليت تساوي  P°DCPsة أما العبء الذي يتحمله املنتج املمثل باملساح
  :يعرب عنه من خالل املرونات بالعالقة التالية

  
 من مرونة العرض فإنّ اجلزء األكرب  يف 2وعليه فإنه كلما كانت مرونة الطلب اكرب  

 أنّ القسط الذي يتحمله املنتج يكون أكرب مما يتحمله  يكون على عاتق املنتج، أيقتطاعاإل
                                                             

1 Rachid Bendib : Microeconomie, Traitement Mathematique, OPU. (Algérie). P.P 86-87. 
*   PCC قسط العبء الذي يتحمله املستهلك .  

2 **  PCP بء الذي يتحمله املنتجقسط الع.  

** 
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املستهلك ويتزايد مقدار ما يتحمله املنتج من عبء كلّما زادت مرونة الطلب السعرية، حيث 
ما تصل هذه األخرية إىل توجد عالقة طردية بني ما يتحمله املنتج ومرونة الطلب السعرية، وعند

  . عبء يصل إىل أقصاهنّ ما يتحمله املنتج منإأقصاها ف

  أثر اإلقتطاع على مستوى الرفاهية: املطلب الثاين

قوة شرائية من أيدي املستهلكني  إىل ات بصفة عامة حتويل لقتطاعفرض اإل يترتب على 
ختالل يف اختيارات املستهلكني قع أن يترتب على هذه اإلقتطاعات إ، ونتيجة لذلك من املتودولةال

ات املختلفة من  يف  إختيار املنتجني بني التوليفختالل أيضااإلستهالكية، وإبني السلع و اخلدمات 
 بـ قتطاعجراء اإل) من جانب املنتج واملستهلك(العوامل اإلنتاجية، ويصطلح على هذا السلوك 

ات لن يؤدي إىل حتميل املستهلكني ففرض إقتطاع ،1"ات اجلبائية على الرفاهيةإقتطاعتكلفة "
سيميلون  ألنه ،يري سلوكهم وقرارام الشرائية فحسب، ولكنه يدفعهم إىل تغ ديدةتكلفة مالية ج

ات جديدة عليها، األمر الذي يكون له إقتطاعإىل خفض معدالت استهالكهم للسلع اليت متّ فرض 
تأثري مباشر على درجة رفاهية املستهلكني العتبار أنّ كمية السلع و اخلدمات اليت ميكن للفرد 

  .كها أو يستهلكها هي أفضل مقياس  ملدى التعبري عن الرفاهية االجتماعية هلذا الفرداستهال

   اجلبائي ورفاهية املستهلكقتطاعاإل: الفرع األول

رتفاع السعر الذي يدفعه املشتري، فتنخفض اإلستهالك إىل إ اجلبائي على قتطاعيؤدي اإل
ك من خالل الشكل البياين ميكن ترمجة ذلبذلك الكمية اليت ميكنه استهالكها يف حدود دخله، و

  :التايل

  

                                                             
  .23ص : مرجع سابق: شكري رجب العشماين  سعيد عبد العزيز عثمان، 1
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  على رفاهية املستهلكقتطاعتأثري اإل ): 3- 2( الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

  .13ص : مرجع سابق: ينعبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماسعيد :املرجع

جيعل منحىن الطلب ينخفض إىل ) T(ل الشكل البياين السابق أن اإلقتطاع يتبين من خال
املفروض، وبأخذ من منحىن الطلب اجلديد يف ) T(ملقدار اإلقتطاع ) Dx-T(سفل يسارا األ

 ’Q وكمية التوازن اجلديدة Psاالعتبار فإنّ سعر التوازن اجلديد سيكون 

على منحىن ) ’Q(، لكن بالنظر إىل إسقاط )Ps(إىل ) *P(وعليه فإنّ السعر قد اخنفض من 
وجند ) اجلديدة أو الزيادة) (T(حىن الطلب قد حترك ملقدار فإنه سيكون من) Dx(الطلب األويل 

  :الذي ميثّل) Pd(أنّ املستهلك سيدفع السعر 

 ؛Q’ (Pd-P*): قيمة إسهام املستهلكني يف حتمل عبء اإلقتطاع وهو -

 ؛Q’ (P* - Ps)قيمة إسهام املنتجبني يف حتمل العبء احليايت  -

الرفاهية تنتج عن االخنفاض يف معدل استهالك ومن هنا جند أن تكلفة اإلقتطاع على مستوى 
، ومعناه أنّ املستهلك سيكون يف وضع أسوء نسبيا مما )’Q(إىل ) *Q(السلع كل اإلقتطاع من 
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 ال ميكن أن تتحقّق من قتطاع، ألنّ إمجايل املنافع اليت كان حيصل عليها قبل اإل1كان عليه قبل ذلك
  . قلت يف ظلّ عدم زيادة الدخل قد العتبار أنّ القدرة الشرائيةجديد

   اجلبائي ورفاهية املنتج قتطاعاإل: الفرع الثاين

نتاج جتعل من التكاليف العامة لإلنتاج ترتفع، فيعتمد ات جبائية على اإلإقتطاعإنّ فرض 
السعر التوازين بعد (Pdيف سعر البيع ) التكلفة اإلضافية(املنتجون على إدراج مبلغ اإلقتطاع 

، فريتفع بذلك سعر السوق، مرفوقا باخنفاض يف )قبل اإلقتطاع (*P، بعد ما كان )اإلقتطاع
  :، أنظر الشكل البياين التايل)’Q(إىل ) *Q(الكميات املتداولة يف السوق من 

  أثر االقتطاع اجلبائي على رفاهية املنتج):4-2(الشكل رقم              

  

  

  

  

  

  

   .10جب العشماوي، مرجع سابق ص سعيد عبد العزيز عثمان شكري ر: املرجع

 خفضت من الكمية املتداولة يف السوق ب قتطاعيتبين من خالل الشكل أعاله أنّ نسبة اإل
)Q* - Q’( فارتفع سعر السوق إىل ،)Pd :( ل عليهوهو السعر الذي يدفعه املستهلكون ويتحص

                                                             
  .26 سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، مرجع سابق ص  1
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 يقبضون  سوى سعر صايف مبثابة سع خام، لكن يف حقيقة األمر انّ املنتجني ال املنتجون، وهو
)Ps ( بعد اإلقتطاع)T :( والذي يساوي إىل الفرق)Pd-Ps(  

فعال    ساهم يف ختفيض كمية التوازن  السوقية و السعر املقبوضقتطاعوعليه فإنّ هذا اإل
 إىل P*EFض يف الفائض الذي حيصل عليه املنتوج من لدى املنتجني، مما صاحبه اخنفا) الضايف(

PsCFّر ب هنا، أي أناملساحة ك خسارة يف  فائض املنتج تقدPsHEC.  

  العبء اجلبائي اإلضايف و االختيار الشخصي: الفرع الثالث

ميكن توضيح أثر العبء اجلبائي اإلضايف من خالل استخدام منحنيات السواء، مع إبراز كيف 
 من خالل إختيار زائد أن يقلّل من رفاهية األفراد وجيعلهم يف موقف أسوءميكن هلذا العبء ال

  . بعد اإلقتطاع )x,y(املزيج السلعي 

  :وبفرض النموذج التايل املمثّل بيانيا ميكن توضيح ذلك

  .متثيل دالة منفعة الفرد -
  . اخلاص بامليزانية القصوى بدون إقتطاعy1x1الفرد يواجه القيد  -
  ).T(اخلاص بامليزانية بعد إقطاع مباشر : y2X1الفرد يواجه القيد  -
 .Yاع مباشر على السلعة فرض إقط -
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 العالقة بني العبء اإلضايف واالختيار الشخصي : )5- 2( رقم الشكل

 

  

  

  

  ا

  

  . 35سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي ، مرجع سابق ص :املرجع 

  :ميكن حتليل الشكل البياين السابق وفق التايل

  :قتطاعقبل عملية اإل

 اخلاص بامليزانية القصوى وهو بذلك خيتار أن Y1x1قيد امليزاين إنّ العنصر اجلبائي يواجه ال
موضع التماس بني منحىن السواء ) (A( املمثلة بالنقطة  x و  Yيستهلك املزيج من السلعتني 

)U1 (والذي حيقّق له أقصى إشباع بكمية)وخط امليزانية ،Y*  من السلعة Y  تقابلها كمية X* 
  .Xمن السلعة 

  :تطاعبعد عملية اإلق

) x1(حول نقطة االرتكاز ) Y1X1( يدور خط امليزانية Yبعد فرض اإلقتطاع على السلعة
، وعند هذا اخلط سنجد أنّ الشخص سوف )Y2X1(الداخل ليعطي اخلطّ اجلديد للقيد امليزاين 
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، ولكن الكمية اليت )نفس الكمية  املختارة قبل اإلقتطاع) (X( من السلعة (*X)ية كمخيتار ال
  .)'Y( سوف تنخفض إىل Yكن لذلك الفرد أن يستهلكها بالكامل من السلعكان مي

 امليزانية هو الذي حيدد  إذن مع هذا اإلقتطاع  جند أنّ ميل خط امليزانية قد تغير ، وملا أن خط
 قد ارتفع بالنسبة yفإنه يوضح أنّ سعر السلعة ) سعر كلّ سلعة بالنسبة لألخرى(األسعار النسبية 

  .Xلسلعة لسعر ا

، )B(و املمثّلة بالنقطة ) y’,x(بعد هذا اإلقتطاع فإنّ الفرد قد تغير استهالكه إىل الكميتني 
  .y2x1الواقع على متاس مع خط القيد امليزاين ) U2(واليت عندها جند منحىن السواء 

 ذي قبل بعبر عن حالة أسوء مما كان عليه U2إنّ هذا االنتقال إىل منحىن السواء األدىن يف 

 (U1)   (U2)1.   

أثر اإلقتطاعات اجلبائية املباشرة و غري املباشرة ، وتدنية العبء : املطلب الثالث
  اجلبائي

) باعتبارها إقتطاع مباشر( م أنّ عبء الضريبة على الدخل 1939لقد أوضح هيكس عام 
إلقتطاعات املباشرة لن على رفاهية أفراد اتمع سوف يكون أقلّ من اإلقتطاعات غري املباشرة، فا

يكون هلا أثر اختاليل مباشر على اختيارات املستهلكني اجتاه السلع و اخلدمات وتوصل على ذلك 
  .يلباإلفتراض التا

 ؛ بأسعار معروفة و حمددةx،yمنوذج مكون من سلعتني  -

 الدخل النقدي للمستهلكني ثابت؛ -

 سيادة ظروف املنافسة التامة؛ -

                                                             
  .112 ص،مرجع سابق،)التحليل اإلقتصادي اجلزئي(النظرية اإلقتصادية : اء جميد املوسوي ضي 1
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 ؛x،y  تصاحب إنتاج و استهالك السلعتنيةال توجد آثار خارجي -

 ؛املستهلكون قبل فرض اإلقتطاع يف وضع أمثل -

  .تشابه املستهلكني من حيث الدخل و األذواق -

 اجلبائية يف كلّ حاليت ةوملقارنة األثر الناتج يف كلّ حالة فإننا سوف نفترض تساوي احلصيل
  :ألثر من خالل الشكل التايلوميكن توضيح ذلك ا:  املباشر و غري املباشرقتطاعاإل

  غري املباشرثر اإلقتطاع املباشر وأ: )6- 2(رقم الشكل 

  

  

  

 

  

  

  

  .26ي، مرجع سابق ، صكري رجب العشماوسعيد عبد العزيز عثمان،ش: املرجع

، حيث c1من خالل الشكل السابق يتضح أنه قبل اإلقتطاع قد حتقق وضع التوان عند النقطة
 على التوايل، إذا كان بإمكان األفراد yو xمن السلعتني  ) y11,x11( يستهلك األفراد الكميتني

 ألا حتقق أقصى y11,x11(C(، لكنهم فضلوا اموعة A1 B1اختيار مزيج سلمي أسفل اخلطّ 
  ؟x , yإشباع ، لكن ما هو أثر اإلقتطاع  املباشر و غري املباشر على اختيار املزيج السلعي  
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   غري املباشرقتطاعإلأثر ا: الفرع األول

، فإنّ سعرها من املتوقّع أن يرتفع ، ومع ثبات xتطاع غري مباشر على السلعة إقبعد فرض 
  ، وعليه فإنّ خطّ امليزانية y و xالعوامل األخرى على حاهلا سوف تتغير األسعار النسبية لكلّ 

A1 B1 َسوف يستدير إىل الوضع A1B3 ختيار اجلديداال(، والذي يعكس التوازن اجلديد (
  .C2   (y22,x22)للمزيج السلعي 

تغري مع ثبات احلد األقصى من  xحيث أنّ احلد األقصى الذي ميكن اختياره من السلعة 
 ، (U2)إىل منحىن السواء ) U1( ، فهذا معناه انتقال أفراد اتمع من منحىن السواء yالسلعة 

  . مبلغ اإلقتطاع غري املباشرC2Zفة وبالتايل اخنفاض رفاهية اتمع، ومتثّل املسا

   املباشرقتطاعأثر اإل: الفرع الثاين

سوف ) حالة اإلقتطاع غري املباشر(بق  مباشر تعادل حصيلة املقدار الساإقتطاعإنّ فرض 
 لسوف y و x :ـية، ومع ثبات األسعار لاإلستهالكنفاق على السلع إلخيفض الدخل املتاح ل

 ممثال الوضع C2Z = T قتطاعإىل األسفل ملسافة أفقية تعادل مبلغ اإل  A1B1ينتقل خط امليزانية 
A2B2.  

 قتطاع الذي يعبر عن إمكانيات املستهلكني بعد فرض اإلA2B2 وعليه فإنه على خط امليزانية
 تعظم إشباعهم، وبالطبع ستكون النقطة ة جديدف يبحث املستهلكون عن نقطة توازناملباشر سو

C2األفراد من منحىن السواء  وبالتايل انتقال (U1)) إىل املنحىن ) قتطاعقبل اإل(U3) ّاألقل 
  .إشباعا
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 ، والوضعني التوازنيني اجلديدين قتطاع قبل اإلC1وبإجراء مقارنة بني الوضع التوازين األصلي 
  1ميكن استخالص ما يلي

ض إقتطاعات ان أكثر سلبا على رفاهية اتمع منه يف فرات غري مباشرة كإقتطاعإنّ فرض  -
 .شرةمبا

 ،C2 أكثر إشباعا ورفاهية من C3نقطة التوازن  -

إنّ تساوي احلصيلة اجلبائية لإلقتطاعات ال ينفي حتمية التفضيل بني اإلقتطاعني، لذا من  -
 .وجهة نظر املستهلك فإنّ اإلقتطاعات املباشرة أقلّ عبئا من اإلقتطاعات  غري املباشرة

  )قانون رامزي (بائيتدنية العبء اجل: الفرع الثالث

كيات األفراد من خالل دفعهم إىل مما ال شك فيه أنّ تعاظم العبء اجلبائي يؤثّر على سلو
فض معدالت استهالكهم لسلع ما مقارنة بسلع أخرى، أو عن طريق التأثري على اختيارات خ

  .األفراد فيما يتعلّق بوظائفهم و اختيارات املؤسسات لقراراا اإلنتاجية

بطرح نظري يشرح من خالله تدنية العبء اجلبائي اإلضايف، ) Ramsey(زي مجاء رالذا 
ات على السلع و اخلدمات على حنو حيقّق التناسب إقتطاعومفاده أنه جيب على احلكومة فرض 

  2العكسي مع درجة مرونة الطّلب على تلك السلع املعنية

 و (x) على  السلعتني قتطاعاإلنسب معدالت ذلك التناسب الذي حيقّق أفضل وأويترجم 

(y)وهذا قانون رامزي يشري إىل أنّ   =: لتدنيه العبء اإلضايف املشترك كما يلي 

  .الطلب األقل مرونةب أن يتم فرضه على  السلع ذات  األكرب جيقتطاعاإل

                                                             
  .188 شكري رجب العشماوي، مرجع سابق ص  سعيد عبد العزيز عثمان، 1
  .41، ص املرجع نفسه 2
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  أثر اجلباية على التحليل التوازين الكلي :املبحث الثالث
السياسة االقتصادية إحدى فروع السياسة العامة، إذ تتوجه نشاطاا إىل االقتصاد  تشكل

العام وحنو حركة الفعاليات االقتصادية من أجل التأثري عليها بإجتاه األهداف اليت تريد الدولة 
الوصول إليها، وتؤثر السياسة االقتصادية يف خمتلف األنشطة اإلقتصادية بواسطة أدوات عديدة لعل 

  .من أمهها السياسة اجلبائية
إن إستخام السياسة اجلبائية لتحقيق النمو االقتصادي هو شرط ضروري وليس كاف، إذ   

البد من مفاعلتها مع مجلة السياسات األخرى لتحقيق النتائج اليت تصبو إليها الدولة، لكنه من 
صادية هلا بسبب الصعوبات اليت تواجه هذا العمل، كوا ليست الصعب اإلملام بدراسة اآلثار اإلقت

الوحيدة املؤثرة على حجم النشاط االقتصادي، بل هناك عدة عوامل تتداخل آثارها واآلثار النامجة 
عن اجلباية، وعلى أية حال فإن السياسة اجلبائية تقوم بدور فعال تربز آثارها على املستويات 

وثر على املستوى العام لألسعار،معدالت االستهالك والعمالة وحجم التجارة املاكروإقتصادية،  إذ ت
  .اخلارجية دف حتقيق التوازن املنشود للسياسة العامة للدولة

  أثر اإلقتطاعات على املتغريات اإلقتصادية الكلية: املطلب األول
إذ أن الضرائب  صعوبات حتليلية مجة، إن حتديد أثر الضرائب من الوجهة اإلقتصادية تكشف

ية، بل هي أحد عوامل عدة متباينة، وبينما قتصادليست العامل الوحيد املؤثر على جمرى احلياة اإل
تتضاءل أمهية الضرائب أحيانا لغريها من العوامل وتزداد أمهيتها النسبية أحيانا أخرى، كذلك 

.  اهليكل الضرييب بأسره أم إىلذا كنا ننظر إىل كل ضريبة على حدىختتلف هذه اآلثار تبعا ملا إ
تمع رأمسايل ختتلف اختالفا بينا وبالتايل فاآلثار ختتلف باختالف الشركات التجارية والصناعية يف جم

  .1عنها يف اتمع االشتراكي، أو يف جمموعة الدول النامية
                                                             

، ص 1975كندرية،   اإلسمؤسسة شباب اجلامعة،،علم املالية العامة: عبد الكرمي صادق بركات، حامد عبد ايد دراز  1
376. .  
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ومما يزيد من فعالية السياسة اجلبائية يف حتقيق األهداف املرجوة منها هو أن تكون هذه 
السياسة ذاا متسمة بطابع املرونة التلقائية أي أن يتهيأ للهيكل اجلبائي من مقومات املرونة مما 

ي الكلي السائد يف قتصادجيعله قادرا على التكيف وفق الظروف املتغرية وتبعا ملستوى النشاط اإل
ية جديدة اتمع دون ما حاجة إلجراء تعديل يف التشريعات اجلبائية، فرسم أي سياسة جبائ

  .1يقتصاد ذي بدء دراسة آثارها املتوقعة على متغريات النشاط اإل بادئ يستلزم
  :األثر على املستوى العام لالستهالك: الفرع األول

 من أهم مكونات اإلنفاق الكلي، فهو االستخدام النهائي للسلع واخلدمات اإلستهالكيعترب 
اوت نسبته من جمتمع إىل آخر فيمكن أن يشكل لتحقيق اإلشباع حلاجات األفراد املختلفة، وتتف

 من 90يف الدول املتقدمة، بينما قد يصل يف الدول املتخلفة إىل ) 75 إىل 65(نسبة 
  .إمجايل اإلنفاق

ية على نسبة اإلستهالكاعات ب الكلي واإلشاإلستهالكيتوقف مدى تأثري اجلباية يف حجم 
ختلفة، إذ أن من املعلوم أن نسبة ما ينفقه الفرد على ات من دخول األفراد يف الشرائح املقتطاعاإل

 ، لذا أعطاه كنز أولوية يف حتديد 2هذاترتبط ارتباطا وثيقا حبجم الدخل اعات مب واإلشاإلستهالك
مستوى النشاط، كما اعتربه السبب الرئيسي ملا ميكن أن ينتاب النظام الرأمسايل من أزمات ، ويف 

  .نفس الوقت أداة لعالجها
 اإلستهالكات اليت تقع على األفراد يف شرائح الدخل الدنيا إمنا تعمل على خفض قتطاعن اإلإ

شباعات الفردية ومن مث الكلية، يبا، وبالتايل تعمل على إنقاص اإل تقرقتطاعاخلاص بنفس مبلغ اإل
 كاإلستهالأما الضرائب اليت تقع على األفراد يف شرائح الدخل العليا فهي قد تعمل على خفض 

شباعات الفردية الكلية ة إىل النقص الذي قد يطرأ على اإل،إضافقتطاعولكن بأقل كثريا من مبلغ اإل

                                                             
  .283، ص  مرجع سابق: سعيد عبد العزيز عثمان 1
  .200، ص مرجع سابق:  عبد املنعم فوزي 2
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ويرجع السبب وراء هذا االختالف إىل حجم املدخرات الذي متتلكه  يف هذه احلالة يكون طفيفا،
  .كل فئة

لقوة الشرائية هي ومن الثابت أن السياسة اجلبائية اليت تعمل على االحتفاظ مبستوى عال من ا
 اخلاص، يقتضي هذا الربنامج اجلبائي اإلقالل ما أمكن من ضرائب ستثمارشرط أساسي لتحفيز اإل

ورسوم اإلنتاج وغريها من الضرائب املباشرة اليت تعمل على خفض القدرة الشرائية للمجتمع، 
ع إخضاع املداخيل م(ن الضرائب التصاعدية على الدخول وكذا االعتماد على املوارد املستمدة م

املستمدة من امللكية لضرائب أشد تصاعدية منها يف املداخيل املتأتية من اجلهد اإلنتاجي، وعدم 
  ).يستثماراملغاالة يف الضرائب على الدخل اإل

 معا خبفض العبء احليايت على األفراد ستثمار واإلاإلستهالكوهلذا ميكن حتقيق توسع عام يف 
  .1تهالك أكربالذين ميلهم احلدي لالس

 وزيادة حصيلة اإلستهالكيف حني جند أن الضرائب غري املباشرة تعمل على التخفيض من 
إيرادات الدولة باإلضافة إىل ما توفره من عمالت صعبة واليت كانت تصرف يف استرياد هذه السلع 

  .2يةاإلستهالك

  :األثر على اإلنتاج والعمالة: الفرع الثاين

اإلنتاج يكون لطريقة مباشرة أو غري مباشرة،  وذلك بالتأثري على حجم إن تأثري اجلباية على 
اإلنتاج وعوامله إذ ميكن هلا أن تؤثر مباشرة على اإلنتاج من خالل التأثري على معدل الربح احملقق 

                                                             
  .200ابق، ص مرجع س:  عبد املنعم فوزي 1
، ص  مرجع سابق،)2004- 1992(النظام الضرييب اجلزائري وحتديات اإلصالح اإلقتصادي يف الفترة :  بوزيدة محيد2

37.  
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، حيث اإلستهالكوتؤثر بطريقة غري مباشرة من خالل التأثري على حجم  ،1من العمليات اإلنتاجية
ات ستثمارستهلكني عن سلعة أو خدمة ما، يؤدي باملنتجني إىل العزوف عن اإلأن إعراض امل

  .2وتوظيف األموال يف العمليات اإلنتاجية فيتراجع بذلك حجم اإلنتاج الكلي

 على اإلنتاج من خالل تأثريها يف املقدرة والرغبة يف العمل ونفقات قتطاعويتجلى تأثري اإل 
  :كن إلظهار ذلك كاآليت وميستثماراإلنتاج ويف امليل لإل

إذا ما أدت فرص اإلقتطاعات إىل :أثر اإلقتطاعات على املقدرة على العمل واإلدخار.1
التقليل من مقدرة األفراد على العمل فإا تؤدي إىل إنقاص كفايتهم اإلنتاجية، كما  لو 

طاع، عجزوا من استهالك نفس القدر من الضروريات اليت كانوا حيصلون عليها قبل اإلق
وبالتايل فهي تضعف من مقدرم على املسامهة يف اإلنتاج، لذلك وجب احلد من الضرائب 

  .3املباشرة على املدخول الصغرية، الضرائب غري املباشرة على السلع الشائعة اإلستهالك

 تقلّل من قدرة أصحاا  فإنّ الضرائب على املداخيل العالية على اإلدخارأما خبصوص املقدرة 
 تؤثّر على مقدرة هؤالء على ، باملقابل فإنّ الضرائب على ذوي الدخول املتدنية الى اإلدخارعل

  .، ألنهم ال يدخرون أصالًاإلدخار

ومما هو جدير بالذكر أنّ الضرائب على املداخيل العالية ال تقلّل بالضرورة من جمموع 
  .ت الدولةامدخر

لقد اختلف كتاب املالية العامة :إلدخارايف العمل وأثر اإلقتطاعات على الرغبة  .2
 تقلّل من رغبة –واإلقتصاد، فمنهم من رأى أنّ الضريبة وهي تؤدي إىل تقليل عائد العمل 

                                                             
  .72، ص 1998 األردن، ، دار البيارق،املالية العامة والتشريع الضرييب:  غازي عناية1
  .203، ص 1998 ، دار النهضة العربية، لبنان، ة العامةأساسيات املالي:   عادل أمحد حشيبش2

  .201 ص مرجع سابق،:  عبد املنعم فوزي 3
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املمول يف العمل ألنه سوف يسعى إىل مزيد من الفراغ، بينما ذهب آخرون إىل أنّ الضريبة 
راء زيادة مداخيلهم وللمحافظة على حتفّز املمولني على زيادة جمهودام اإلنتاجية سعيا و

 ويتوقف أثر الضريبة يف رغبة األفراد يف 1مستوى معيشتهم الذي كانوا عليه قبل اإلقتطاع
  :العمل واإلدخار على أمرين

 إذا كان طلب األفراد على الدخل غري مرن أي إذا :مدى مرونة الطلب على الدخل.أ
 كان اجلهد الذي يبذل للحصول عليه، كانوا يرغبون يف احلصول على نفس الدخل مهما

فإن اإلقتطاع الذي يؤدي إىل إنقاص دخلهم سيدفعهم إىل مضاعفة جهدهم حىت يصل 
الدخل من جديد إىل مستواه القدمي، أما إذا كان الطلب على الدخل مرن فإن الضريبة ال 

 .تزيد من رغبتهم يف العمل واإلدخار

طاعات حتفز على مضاعفة  النشاط اإلنتاجي،  هناك أنواع من اإلقت:طبيعة الضريبة.ب
وأخرى ال تؤثر بتاتا على الرغبة يف العمل واإلدخار، مثل الضرائب على األرباح 

  .االستثنائية وبعض ضرائب االحتكار

 أكثر من دخارعترب املذهب املايل  بصفة شاملة أن الضرائب املباشرة  تعرقل عملية اإلي
 ومنه تراكم رأس املال، إذن فالعمل ضريبة املباشرة تنقص من اإلدخارألن الالضرائب غري املباشرة، 

 وتعجيل تكوينه يف البلدان ليسمح بتحفيز اإلدخاريكل ضرييب يرتكز على الضرائب غري املباشرة 
  .2يقتصاد أحد خمانق التطور اإليكون تكوين رأس املالالنامية أين 

م أن املوارد اإلقتصادية تسعى دائما إىل التنقل  من املعلو:األثر على تنقل عوامل اإلنتاج.3
حيث ميكن استغالهلا يف أكثر الوجوه رحبية، فإذا فرضت الضريبة على نوع معني من 

                                                             
  .301مرجع سابق، ص : د فرهود حممد سعي 1
  ، ص2002- 2001اجستري، جامعة تلمسان، ، رسالة محتليل السياسة الضريبية يف اجلزائر:  ميينة  ثاين عاشور 2
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يف التحول ) املوارد اجلديدة املعدة لإلستثمار(االستغالل فإنه سرعان ما تأخذ عوامل اإلنتاج 
 .*قتطاعإىل نوع آخر من النشاط اإلقتصادي تقل فيه وطأة اإل

والواقع أن الضرائب اليت ال تسبب حتوال يف موارد اإلنتاج هي تلك اليت تفرض بالتساوي على 
   . 1مجيع أنواع استعماالت هذه املوارد

حتقيق التنمية  ويقتصادتسعى الدول النامية من خالل سياساا إىل زيادة معدالت النمو اإل
ي، وتعبئة خلدمة التنمية وتلجأ  عن الفائض اإلقتصاد اجلبائية يف البحثوتتضح أمهية السياسة

في مثاال  إىل ضمان منح مزايا للجزء من الدخل الذي يدخر، فتعدخارالدولة يف سبيل تشجيع اإل
  .2هإستثمار إذا أعيد املداخيل املولدة من اإلدخار

اتمع ارتباطا  يرتبط حجم العمالة يف الكلية يف :األثر يف حتقيق مستويات عالية التوظيف.4
وثيقا حلجم اإلنفاق الكلّي على اإلستثمار واإلستهالك، وهو ما ينتج ينجر عنه أنّ أية ضريبة 

  . تقلّل من اإلنفاق الكلّي على اإلستثمار واإلستهالك تعمل على حفض العمالة

 وتعد مشكلة التشغيل يف الوقت الراهن من أهم املعضالت اليت تواجه كافة بلدان العامل
ي ضخما قتصادوخاصة البلدان النامية منها، فإذا كانت الطاقة اإلنتاجية كبرية وحجم النشاط اإل

 .فإنّ ذلك يولد ال حمالة كما هائال من مناصب الشغل

وواضح أنّ فرض ضرائب بأسعار مرتفعة على نواتج صناعية معينة تنقص بال سك  من حجم 
  .لفة العمل قد تشجع  على اإلكثارضرائب اليت تزيد من تكالعمالة يف تلك الصناعة، كذلك فإنّ ال

                                                             
  .ين اليت شيدت والعمال الذين ختصصوا يف عمل معنب  تنقل املباعلىأنه يتعذر حیث  *

  .204 مرجع سابق ، ص : عبد املنعم فوزي 1
 ص ،، مرجع سابق)2992/2004(النظام الضرييب اجلزائري وحتديات اإلصالح اإلقتصادي يف الفترة  :وزيدة محيد ب 2
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  .1من استخدام اآلالت وإحالهلا حملّ العمال

 مع ديرها الدولة واخلاضعة للمناقشةتيت متلكها و العبء الضرييب على القطاعات الفإنّ حتفي
 .خلاصالقطاع اخلاص، تعمل على توسيع قاعدة العمال يف القطاع العام على حساب القطاع ا

  .ات و توزيع املداخيلستثمارأثر السياسة اجلبائية على اإل: الفرع الثالث

متثّل السياسة اجلبائية أحد مكونات السياسة اإلقتصادية، وتعمل دائما :األثر على اإلستثمار.1
على حجم ) سياسة اجلبائية(لغرض تفعيلها وحتقيق أهدافها، فتؤثّر ملختلف أنواعها 

 تسهل عملية تراكم رأس املال وبالتايل تسمح بتطوير أكثر لعملية التنمية يف اإلستثمارات حبيث
 .بلد ما

ويف احلقيقة تستطيع الدولة بواسطة الضريبة أن تشجع  أو حتد ما متليه مقتضيات األهداف 
 السياسية واإلقتصادية واالجتماعية املراد حتقيقها، وقد تتخذ التدابري الضريبة للتأثّر على بعض

القطاعات دون األخرى، كما قد تتخذ تدابري تؤثّر على النظام اإلقتصادي  مبكوناته املختلفة 
  ).حجم املؤسسات، هيكل اإلدخار، التوسع اجلغرايف لألنشطة اإلقتصادية وغريها(

تعترب االمتيازات اجلبائية املمنوحة من طرف الدولة على العموم تضحية وحرمانا من املوارد يف 
  ،ستثمار القصري، على أن تعوضها الحقا من جراء  توسع األوعية الضريبية نتيجة توسع اإلاألجل

يني قتصادوهلذا فإنّ االستفادة من إجراءات التحفيز تكون باملوازاة مع احترام املتعاملني اإل
  2)إخل... نوع النشاط،  إقامة النشاط(لتوجيهات الدولة و شروطها 

                                                             
1  Arnaud Parienty, Fiscalité L’impossible Réforme ?, le monde édition 1997، p 140.                                                      

، مذكرة ماجيستري، علوم )1996 – 1988(الضريبة وانعكاساا على اإلقتصاد اجلزائري خالل فترة  محيد بوزيدة،  2
  .75م، ص1997ية باجلزائر، قتصادية، معهد العلوم اإلإقتصاد
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اعات على األرباح التجارية و الصناعية على  املؤسسات هلدف طتقإنّ ختفيض معدل اال
خفضة، أرباحها امل ات اليت  ترغب يف إعادة إستثمارل دافعا للمؤسسختفيض العبء، إنما يشكّ

وهو ما يسمح لتلك املؤسسات  بالتوسع وخلق فرصة جديدة تترتب عليها مزايا متعددة ، كما 
 لى القيمة املضافة دف التأثري على تكوين األسعار دعما مع ميثّل إعفاء الصادرات من الرسم ع

  .دعما مهما ميكن املنتجات من القدرة على املنافسة يف األسواق الدوليةتكوين 

  :األثر على توزيع املداخيل.2

 خل القومي فحسب بل على الطريقة اليت يتمإنّ الرفاهية االجتماعية ال تتوقّف على حجم الد
شتكي  سوء توزيع الدخل  والثروة، إذ تالدخل، فالعديدة من أفراد اتمع يعانون منا توزيع 
ل متوسط دخل الفرد عن احلد الذي وضعه البنك قات من كافة أشكال الفقر، حيث يقهذه الطب

الدويل كحد أدىن يفصل بني الفقر والعيش الكرمي، كما أنّ درجة االستفادة من اخلدمات العامة 
  .1ودة جدا بني أفراد هذه الطبقاتحمد

تسعى الدولة من خالل السياسة الضريبة إىل إعادة توزيع الدخل الرأسية، واليت تعتمد الدولة 
وع هذه ملوجبها على تكييف العبء الضرييب على أحجام الدخول املختلفة بصرف النظر عن ن

أنه ملصدر، والواقع اسب النوع و تكون إعادة التوزيع أفقية أي حاملداخيل أو مصدرها، كذلك
عه أمهية بالغة حيث أنّ  اجلانب األكرب من دخل األفراد مستمد من إلعادة توزيع الدخل تبعا لنو

األجور عادة، ومن خالل الضرائب التصاعدية ميكن أن يتم التخفيف من العبء على دخول 
، فاحلاجة )إخل...الريع، األرباح (لكية الدخول النامجة عن املالعمل املكتسب ، وزيادته نسبيا على 

  . 2ملزيد من إعادة التوزيع اليت يتعني اإلضطالع ا تتحقق من  خالل نظام جبائي فعال

                                                             
  .64مرجع سابق، ص : ينةمي  ثاين عاشور  1

2 Alex Cobham, op-cit, p 20. 
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ف عبء أمخل حسب مصدره فإنه يتسىن للسياسة اجلبائية عن تكيا  بالنسبة لتوزيع الد
 ما سيكون له بالغ ختلفة، وهو النشاط اإلقتصادي املات النسبية على الصناعات وأوجهقتطاعاإل

  .1األثر على حجم العمالة والدخل

مقاييس وجتدر اإلشارة أنّ هناك إحصائية خمتلفة لقياس عدم املساواة يف التوزيع فنجد 
 – L’écart(حنراف املعياري واال )La Variance( إحصائية عادية للتشتت مثل التغاير

type( لكن معامل جيين )Gini(ة األكثر انتشارا ، وذلك ألنّ حسابه سهل عند  ميثّل األدا
 .Lorenzرسم منحىن 

  Lorenz نز، منحىن لور ) 7-2(  الشكل رقم 
  

  

  

 

   

 

 

 

 : ، نقال عن،حتليل السياسة الضريبية، مرجع سابقثاين عاشور ميينة: املصدر

luc weber:l’etat acteur economique, economica, 3eme edition, paris, 1997,p92. 

                                                             
  .210، 209، 208  ص، مرجع سابق، ص: عبد املنعم فوزي 1
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، أما نسبته فهي حمصورة بني الصفر (b+a) على املساحة aميثّل معامل جيين املساحة 
 فإنّ الدخل يكون موزعا بطريقة عادلة وبالتايل يكون املنحىن a=0واملائة، فعندما يكون  

  فإنّ الدخل متّ توزيعه  بطريقة غري عادلة، وبالتايل يكونa = 1مطابقا للتوتر، وعندما يكون 
  1:وتعتمد آلية توزيع الدخل على ما يليجمموع الدخل قد تسلمه شخص واحد، 

 من خالل رفع نسب الضرائب التصاعدية على الدخل، فمثال يف :نظام الضرائب املباشرة.أ
 . من املكلفني األكثر غىن لوحدهم نضف الضرائب على الدخل%5البلدان الغربية يدفع 

من خالل تقدمي تعويضات لتغطية اخلسارة اليت حتملتها  :شتراكات الضمان االجتماعيإ.ب
 .إخل ...دخول العمال ملواجهة بعض املخاطر كاألمراض 

 فكلما زاد الدخل مقدار هذه االشتراكات و عائد هذه : االشتراكات االجتماعية.ج
  .يهمالتعويضات الذي حيصل عليه املؤمنني يقارب نوعا ما اشتراكام تبعا للتوقع املعيشي لد

 IS-LMفعالية السياسة اجلبائية يف ظلّ منوذج : املطلب الثاين

ي لفعالية السياسة اجلبائية يتطلّب يف بادئ األمر التعرض ملختلف التدابري قتصادإنّ التحليل اإل
واإلجراءات اليت يتم العمل ا لغرض أن حتافظ أو حتقق السياسة هدف التوازن بني الطلب الكلّي 

  . القوميقتصادلّي داخل اإلو العرض الك

فعلى  ، قتصادي أثرا بارزا على مستوى التحليل اإل1936لقد كان لألفكار اليت جاء ا كينز 
خالف ما كان معروفا  للكالسيكني، أوضح كينز يف طرحه اجلديد عالقة جديدة بني بعض 

  . بسعر الفائدةدخارإل، و عالقة استثمار الفائدة يف حتفيز اإل سعردورقتصادية، كاملتغريات اإل

  

                                                             
  .68مرجع سابق، ص :  ثاين عاشور يامينة 1
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    ISاإلستثمار  و دخارالة اإلد: الفرع األول

خلص كينز إىل أنه لكي يتحقّق التوازن البد من توافر جمموعة من الشروط حددها وفقا 
  :لالعتبارات التالية

  )I = I (i)(اإلستثمار تابع لسعر الفائدة 

  )I = S(اإلستثمار يساوي اإلدخار 

  )S = S(y)( بالدخل حجم اإلدخار مرتبط

، وانطالقا من  لعوامل املؤثّرة يف حجم اإلستهالكبافتراض ثبات ابناءا على هذه املقدمات و
  :شروط التوازن العام للنموذج الكينزي يف ظلّ إقتصاد مغلق عن طريق اشتقاق الصيغة

) I(i) ) S(y) ( فإنه ميكننا احلصول على معادلة دالة املنحىن)IS (لنحو وذلك على ا
  :التايل

 C = a+byd   0< b< 1…………… (1) : دالة اإلستهالك

      yd = y – T..………………………(2):معادلة الدخل

     T = T0 + ty     0 <t<1. ………(3)معادلة الضرائب

    I = I0 + αi           α<0.…………(4) :دالة اإلستثمار

 .              G= G0……………(5):دالة اإلنفاق احلكومي

            (6)………….y = C + I + G                                 
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 متثل yd و  امليل احلدي لالستهالكb، )املستقل( متثّل اإلستهالك  الثابت a):1( املعادلة يف
  .الدخل املتاح

  .متثّل الضرائب : Tالدخل الكلي، و: y): 2( يف املعادلة 

  . متثّل امليل احلدي للضرائبtو) الثابتة(ملستقلة متثّل الضرائب ا: To): 3(يف املعادلة 

معدل تغري اإلستثمار بالنسبة : α، و)الثابت(متثّل اإلستثمار املستقل : IO): 4(يف املعادلة 
  .معدل سعر الفائدة: iلسعر الفائدة و

  .متثّل االتفاق احلكومي: G): 5(يف املعادلة 

 y= C+I+G  اليت متثل وضع التوازن): 6(املعادلة 

  :حنصل على) 6(يف )   5(و ) 4(و ) 1(بعد تعويض كلّ من  املعالة 

Y = a + byd + I0 + αi + G0 

  ):2( بقيمتها يف املعادلة ydبالتعويض عن قيمة 

Y = a + b (y - T) + I0 + αi + G0 

 ):3(بقيمتها يف املعادلة  Tونعوض عن قيمة 

Y = a + b (y - T0  - ty) + I0 + αi + G0  

   y = a + by – bT0 – bty + I0 + αi + G0   يهوعل

    y - (by – bTy + αi) = a – bT0 + I0 + G0 وعليه

  : عامل مشترك جندy إىل الطرف الثاين واستخراج iαبتحويل 
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Y (1 – b +bt) = a – bT0 +I0 + G0 + αi 

 
  ديعرب عن املضاعف الكنيزي البسيط قبل إدخال سوق النق    

   كالتايل ISن استنتاج معادلة من خالل ما سبق ميكو

)/a 

 و اليت توضح العالقة العكسية بني الدخل و سعر الفائدة، كما ISهذه املعادلة متثل منحىن 
سعر الفائدة اليت حتقق التوازن يف سوق السلع و يع التكوينات املمكنة من الدخل وتوضح أيضا مج

 : فيمكن رمسه كاآليتISنحىن اخلدمات، أما عن م

  ):IS(، التوازن يف سوق السلع و منحىن) 8- 2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .89، ص2006، ديوان املطبوعات اجلامعية، حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية: بلعزوز بن علي: املرجع
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ر الفائدة، لكن  جاءت نتيجة العالقة العكسية بني الدخل وسعISإن الطبيعة العكسية ملنحىن 
هذه العالقة تبقى يف حدود، فإذا ارتفع سعر الفائدة بشكل كبري فإن ذلك ينعكس على كلفة 
اإلستثمار، و بالتايل ينقص حجم الدخل، كذلك إذا اخنفض سعر الفائدة إىل مستويات منخفضة 

ائدة هو جدا فإن أصحاب األموال سيمتنعون عن توظيف أمواهلم، و عليه فإنه يتضح أن سعر الف
الذي يشجع املدخرين على توظيف أمواهلم و يف نفس الوقت ال يعرقل اإلستثمارات، هذا 
املستوى لسعر الفائدة هو الذي حيصل عنده التوازن بني العرض الكلي والطلب الكلي، ومن خالل 

  :الشكل السابق نالحظ ما يلي

عكسية بني سعر الفائدة كما يبني العالقة ال) i(ميثل الطلب اإلستثماري ): A(اجلزء-1
و ) I1(إىل ) I0(ينخفض اإلستثمار من )i1(إىل ) i0(واإلستثمار، فعند ارتفاع سعر الفائدة من 

  .العكس صحيح

يبني شروط التوازن يف سوق السلع و تتلخص هذه الشروط يف تعادل ):B(اجلزء-2
  I=Sاإلستثمار واإلدخار 

 و هذا معناه أن y(S=f(ر و الدخل حيثيوضح العالقة الطردية بني اإلدخا):C(اجلزء-3
  .اإلدخار يرتفع بارتفاع الدخل و ينخفض باخنفاضه

و هو منحىن متناقص وكل نقطة فيه تتعلق بوضع معني ) IS(يوضح املنحىن ) D(اجلزء-4
  .للتوازن بني اإلدخار  املخطط و اإلستثمار املخطط

وهو املستوى الذي يتحدد ) I0(يتحدد اإلستثمار ) i0(عند السعر ) A( يف اجلزء – 5
  ).a(بالنقطة 
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تشري إىل تساوي الطلب ) b(، و النقطة )B(يف اجلزء ) b( بالنقطة   )a( نوصل النقطة -6
  .)الدخل الكلي(مع العرض الكلي ) اإلنفاق الكلي(الكلي 

توضح إمجايل اإلدخار ) c(،  و النقطة )C(يف اجلزء ) c(إىل النقطة ) b( مندد النقطة -7
  .)oy0(ويتحدد الدخل التوازين باملسافة ) oc0(الذي يتحدد باملسافة 

التوازنية بني ل التوليفة متثّ) d(النقطة و، )D(يف اجلزء ) d(بالنقطة )  c( نصل النقطة -8
  .الدخل وسعر الفائدة

) I1(إىل ) I0( فإن اإلستثمار  ينخفض من  )i1(إىل ) i0( عند ارتفاع سعر الفائدة من – 9
هذا معناه اخنفاض الطلب الكلي الذي يؤدي إىل اخنفاض العرض الكلّي الستعادة التوازن مرة و

أخرى، ومبا أنّ اإلدخار دالة يف الدخل فعند اخنفاض هذا األخري نتيجة اخنفاض اإلستثمار، فالنتيجة 
لّ ، ولكن عند مستوى أق)d1(هي اخنفاض اإلدخار، ويتحدد التوازن من جديد عند النقطة 

  ).s1(وعند مستوى متدين من اإلدخار ) C(يف اجلزء ) y1(وليكن 

وعند ) i1(، وعند سعر الفائدة )y1( املستوى التوازين اجلديد  يتحدذ عند الدخل -10
اليت تشري إىل ثنائية توازنية جديدة من سعر الفائدة و الدخل، وعند توصيل النقطة ) d1(النقطة 

)d (بالنقطة)d1 ( يف اجلزء)D ( نتحصل على املنحىن)IS ( لعر عن التوازن يف سوق السالذي يعب
واخلدمات، حيث يشري هذا املنحىن إىل جمموعة من التجميعات من أسعار الفائدة واملقابلة هلا من  

  مستويات الدخل، عندما يكون سوق السلع و اخلدمات يف حال توازن

  )LM(دالة الطلب وعرض النقود : الفرع الثاين

  :د قسم كينز الطلب على األرصدة النقدية إىل قسمنيلق

 .طلب لغرض املعامالت وهذا الطلب تابع حلجم الدخل -
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 ..طلب لغرض اإلدخار و التوظيف وهو تابع لسعر الفائدة -

أما عرض األرصدة النقدية فاعتربه ثابتا وتتولّى السلطة النقدية حتديده على هذه 
  : حيث Ms=االعتبارات وبالتايل يكون لدينا 

Ms :متثّل عرض النقود  

نشري إىل أن الكمية ثابتة وحمدددة من قبل السلطات النقدية، وبالتايل يكون شكل  : و 
  :دالة عرض النقود كالتايل

  دالة عرض النقود):9-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

، ص 2004، عمان، األردن، راسات املصرفية معهد الدمدخل إىل اإلقتصاد الكلّي،: طالب حممد عوض: املصدر
264.  

ذلك اجلزء من الثروة اليت يرغب األفراد االحتفاظ ا على شكل نقد  أما طلب النقود فهو
و يتوقف على متغريين سعر 1سائل خالل مدة زمنية معينة من أجل احلصول على املنافع واخلدمات

  . على الترتيبL2(i) ،L1(y): الفائدة و الدخل

                                                             
  .264، ص 2004 ، معهد الدراسات املصرفية، عمان ، األردن، مدخل إىل اإلقتصاد الكلي: طالب حممد عوض 1

a 

I% سعر الفائدة   

M

 0كمیة النقد 
 M 

: ددالة عرض النقو: الشكل
Ms 
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 مع الطلب عليها أي Msيتحقّق التوازن يف سوق النقد يف حالة تساوي عرض النقود 
Ms=Mdحيث  :Ms : ،عرض النقودMd :الطلب على النقود  

Md = L1(y) L2 (i) 

Md = L (y :i) 
  Md = Ms = L (y ; i): أي أنّ

القة حمددة بني إنّ هناك عفوتشري هذه املعادلة إىل أنه يف حالة ثبات كمية النقود املعروضة، 
مستوى الدخل احلقيقي وسعر الفائدة تعبر عن شرط التوازن يف سوق النقد، يطلق على هذه 

  .عرض النقود: Mمتثّل الطلب على القيود، : L، حيث LMالعالقة اسم منحىن 
  .بيانيا كما هو الشكل التايل) LM(وميكن اشتقاق منحىن 

 )LM(ود التوازن يف سوق النق): 10- 2(الشكل رقم

 

 

  

 

 

 

  

  

  .95حماضرات يف النظريات النقدية، مرجع سابق ، ص : املصدر عزوز بن علي
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  :ويتضح من خالل الشكل السابق ما يلي

ميثّل املنحىن الطلب على النقود ألغراض املضاربة، كما يوضح العالقة ): A(يف اجلزء / 1
 L = F (i)العكسية بني سعر الفائدة و الطلب على النقود للمضاربة  

يوضح الكمية املعروضة  من النقود اليت تكون ثابتة وحتدد خارج النموذج ):  B(اجلزء / 2
 .Ms = Mdتتساوى مع الطلب اإلمجايل على النقود أي أنّ 

يبين الطلب على النقود ألغراض املعامالت و اإلحتياط فهي دالة طردية ) C( اجلزء  /3
 T = f(y)تفع بارتفاع الدخل و ينخفض باخنفاضه حيث للدخل أي أنّ الطلب على النقود ير

اليت على أساسها ) i(ولسعر الفائدة ) y(يبين العالقة الطردية بني الدخل ) D(اجلزء / 4
 حيث يعرب عن العالقة LMيتحقّق التعادل بني عرض النقود و الطلب عليها و املمثلة يف املنحى 

  ).i(يتغير يف نفس اجتاه تغري سعر الفائدة ) y( أنّ الدخل الطردية بني  الدخل بسعر الفائدة ، أي
 ISاثر السياسة اجلبائية على انتقال منحىن : الفرع الثالث

إنّ  حتليل أثر السياسة اجلبائية يتوقّف على توضيح أثر القرارات واإلجراءات اجلبائية اليت تتغير 
  : بتحليل احلالتني التاليتنيمن حني آلخر، وللوقوف على هذه احلقائق فإننا سنقوم

إنّ اعتماد الدولة لسياسة ختفيض نسب الضرائب يف ظلّ تثبيت : سياسة العجز يف امليزانية.1
تام لنسب اإلنفاق العام أمر ستكون له آثار واضحة على الدخل القومي، فاخنفاض نسبة 

إلستهالكي اإلقتطاع يعين الزيادة يف مستوى الدخل ، الذي  يقسم بني اإلنفاق ا
واإلدخار،وهذه الزيادة يف اإلنفاق على السلع واخلدمات تعين زيادة الطلب الفعال على هذه 

من (من وضع توازين إىل آخر أعلى منه ) IS(السلع، فهذه احلقيقة تفسر  انتقال منحىن 
 ). اليسار إىل اليمني

، T-S = I + G:ومن جهة أخرى نعلم أنّ الوضع التوازين يتم من خالل حتقق الشرط
 T-Sلكن يف ظلّ سياسة ختفيض نسب اإلقتطاعات فهذه  املساواة لن تتحقّق بل ستكون 
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 I + G وللتغلّب على هذا احلال ميكن للدولة فعل ذلك عن طريق اقتراض من القطاع ،
ق و عن طريأ 1اخلاص بعدما حقّقوا  إدخارات زائدة نتيجة التخفيض حلصيلة اإلقتطاعات

  .خلق نقود جديدة من طرف البنك املركزي
 ISأثر اجلباية على إنتقال منحىن ):11-2(الشكل رقم 

    

  

  

  

 

  

  .103 مرجع سابق، ص ،حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية : بن عزوز بن علي: صدرامل
 2 اجلبائيةإذا قررت الدولة متويل نفقاا من خالل زيادة حصيلتها: سياسة توازن امليزانية.2

فإنّ ذلك سيكون له تأثري على مستوى الطلب الكلي، حيث يزداد التأثري الصايف يف حجم 
أنظر (، y1، إىل مستوى دخل جديد y0الدخل القومي يف اإلقتصاد لينتقل من مستوى دخل 

  )الشكل أعاله
دة احلاصلة أن الزيا) ISأثر السياسة املباشر على انتقال منحىن (يتضح خالل الشكل السابق 

، )مع العلم أنّ كمية النقود ثابتة ومستوى األسعار ثابت(يف الدخل تؤدي إىل زيادة الطلب الكلّي 

                                                             
  .144 ص ،1981،عمادة شؤون املكتبات،ت اإلقتصادية بني السياسة املالية السياسية النقديةالتقلبا: مهر خضري عباس  1
  .140، ص املرجع نفسه  2
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، إنّ هذا التأثر هو الذي يفسر انتقال منحىن i1إىل  i0األمر الذي يؤدي بارتفاع سعر الفائدة من 
IS من الوضع IS0  إىل IS1  

 IS-LMمن خالل منوذج أثر السياسة اجلبائية : الفرع الرابع

بافتراض حتقق التوازن عند مستوى أقلّ من الدخل مقابل التشغيل الكامل، أي أنّ  اإلقتصاد 
يواجه يف هذه احلالة فجوة إنكماشية، هنا تقوم الدولة بإتباع سياسة ختفيض نسب اإلقتطاع أو 

،  *ار  مضاعف الضرائب إىل اليمني مبقد ISزيادة اإلنفاق اجلبائي، فينتقل من خالهلا منحىن 
 وهنا تتحقّق زيادة يف الدخل ، يف نقطة حتدد الوضع التوازين اجلديدLMويتقاطع مع منحىن 

وبالتايل امليل  لإلستثمار، فتزداد القوة الشرائية يف اتمع مما يعين حتفيز اإلنتاج وزيادة  فرص 
 االنكماش - ة هذا النوع من الالتوازن  العمل، مما يؤدي يف األخري إىل القضاء على البطالة ومعاجل

  : وهو ما يبينه الشكل التايل–
  IS-LMأثر السياسة اجلبائية وفق منوذج ) 12-2 (رقم الشكل

  

  

 

 

 

  

  .105مرجع سابق، ص:بن عزوز بن علي:املرجع

                                                             
   مضاعف الضرائب الذي يعرب عنه ب  *
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، وعند ختفيض اإلقتطاع )A(ف ينقطة التوازن األصلي ) LM( مع  (IS)يتقاطع املنحىن 
فتحصل زيادة يف الدخل تقدر ب ) ’IS(إىل اليمني ليصبح ) IS(انتقال منحىن يؤدي إىل ا

)y1y’1( يف حني يطل سعر الفائدة ثابتا عند ،)i1 = i’1( ر ملقدارهخل يقدأي أنّ مقدار الد ،

  x (T߂)مضاعف  الضرائب 

 إىل تغيري نقطة سيؤدي) IS(أما إذا كان التوازن حيقّق يف املنطقة الوسطى فإنّ انتقال منحىن 
، لكن هذه الزيادة تكون أقلّ من )y2y’2(وزيادة الدخل مبقدار ) ’B(على ) B(التوازن من 

، الذي )i’1(إىل ) i2(الزيادة يف حجم الدخل يف  املنطقة الكينزية نظرا الرتفاع سعر الفائدة من 
وبالتايل ففعالية السياسة يؤدي  إىل ختفيض اإلستثمار وبالتايل التقليل من الدخل الناتج عنه، 

  1اجلبائية غري كاملة

) ’IS(إىل ) IS(أما إذا كان التوازن يتحقّق يف املنطقة الكالسيكية فإنّ انتقال املنحىن من 
  ، و هذا لن يؤدي إىل تغيري مستوى الدخل )’C(إىل ) C(يؤدي إىل تغيري نقطة التوازن من 

)y3 = y’3(دة من ، بل يعمل على رفع سعر الفائ)i3 ( إىل)i3 ( والذي ينتج عنه اخنفاض يف
  .اإلستثمار

  

  
                                                             

لدار ، امقدمة يف إقتصاديات النقود والصريفة والسياسات النقديةنعمة اهللا جنيب، حممد يونس، عبد املنعم مبارك،  1
  .364، ص 2001اجلامعية، اإلسكندرية، 
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إن العالقة بني السياسة اجلبائية وسياسة التوازن االقتصادي جعلت السياسة اجلبائية :خالصة الفصل
تساهم يف حتقيق الوفر املايل للدولة من خالل درجة التحكم يف االقتطاعات اجلبائية، فتزداد يف فترة 

نتعاش االقتصادي، وتقل وقت الكساد واالنكماش دف تنشيط وزيادة حركة الرخاء واال
املتغريات االقتصادية غاية منها يف وحتقيق أو إعادة حتقيق التوازن االقتصادي، الذي يعرب يف حقيقته 
عن ذلك التعادل بني طلب وعرض تلك املتغريات االقتصادية يف ظل ظروف راهنة حبيث ال يوجد 

ية فرصة لتغيري هذا املوقف، والذي يتحقق عند مستويني جزئي وكلي، فريكز األول أي حافز أو أ
على سلوك الوحدات االقتصادية اجلزئية اليت تتوازن عند كميات من سلع وخدمات حتقق إشباعا 

  .بأسعار تلقى قبوال عاما يف فترة زمنية معينة، أما الثاين فيتحقق عند حتقق توازن الوحدات اجلزئية
ه فإن للسياسة اجلبائية أثر كبري وأمهية بالغة يف التأثري على املتغريات االقتصادية على املستويني وعلي

اجلزئي والكلي،فهي متكن من تعديل اهليكل االقتصادي واالجتماعي فضال عن ترشيد إستخذام 
ات األسعار األموال وحتقيق أقصى إنتاجية منها، والتأثري على حجم العمالة والدخل الوطين ومستوي

 .واإلستثمار، ومن مث التأثري على التوازن االقتصادي العام
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إن نظرية املالية العامة تؤكد أن للسياسة اجلبائية دورا أساسيا يف جمال حتقيق أهداف السياسة :متهيد
قا اإلقتصادية والسياسة املالية بشكل خاص، وذلك من خالل تكييف االقتطاعات واستغالهلا وف

  .لفلسفة النظام اجلبائي يف اتمع
   إن هذا الطرح النظري الذي ميلي جناعة السياسة اجلبائية كأحد األوجه الفعالة  للسياسة املالية ، 
جدير بنا إبراز واقعه العملي واألهداف العامة للدولة على الصعيدين احمللي والدويل يف اإلقتصاد 

ات هذه السياسة وإنعكاساا على مستوى التوازنات اجلزائري، من خالل التعرف على جتلي
م 1986، خاصة وأن اجلزائر عرفت أزمة إقتصادية حادة سنة )الداخلية واخلارجية(االقتصادية 

نتيجة تراجع أسعار البترول، كانت نقطة إنعطاف للتوجه االقتصادي العام من االقتصاد املخطط 
م، حيث كان من أبز 1990هليكلي املعتمد سنة إىل إقتصاد السوق يف ظل برنامج التعديل ا

شروط صندوق النقد الدويل يف هذا اال هوالضغط على اإلنفاق العام بإعادة توجيه السياسة 
املالية العامة، وذلك بإعادة هيكلة النظام اجلبائي من خالل القيام بإصالحات حنو توسيع قاعدة 

  . مستوى اإلدارة اجلبائيةاجلباية العامة وإرساء نوع من الشفافية على
   وهلذا الغرض وبدافع هذه اخللفية ستتمحور حمتويات الفصل حول إبراز الوضع االقتصادي العام 
للجزائر مث حتليل بعض املؤشرات املالية اليت متكن من معرفة مدى فعالية اجلباية يف حتقيق األهداف 

 إنتظام احلصيلة اجلبائية السنوية ودرجة ، ومدى)إخل...الشغل،اإلنتاج، االستثمار،(االقتصادية 
  .مسامهتها يف التمويل املايل للميزانية وحتقيق التوازن مليزان املدفوعات 
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  الوضع االقتصادي اجلزائري: املبحث األول
لقد اعتمدت اجلزائر بعد االستقالل حىت اية الثمانينات االقتصاد املوجه إداريا يف ظل 

ية يف تكييف األهداف االجتماعية مع األهداف االقتصادية، فتمثلت نظام سياسي أحادي، غا
  .إخل... األهداف االجتماعية يف القضاء على الفقر، توفري التعليم، الصحة، و السكن

أما األهداف االقتصادية فتمثلت أساسا يف القضاء على التبعية االقتصادية، و فصل االقتصاد 
 سنة من االندماج و السيطرة، و تشييد قاعدة 132ذي الزمه اجلزائري عن االقتصادي الفرنسي ال

  .صناعية قوية الستيعاب كل املشاكل املطروحة من جراء االحتالل

و لقد عملت اجلزائر على ذلك فعمدت إىل تشييد الصناعات املصنعة اليت أعطت أوىل 
التشغيل الكامل، فقد كان نتائجها يف بداية الثمانينات، و اعتمدت أيضا سياسات التعليم ااين و 

هذا التدخل ناجحا من خالل توجيه دواليب االقتصاد بتطبيق سياسات التأميمات اليت قامت ا، 
و إنشاء مؤسسات عمومية يف كل القطاعات و أجهزة إدارية خاصة بالتخطيط و املراقبة و 

، و رد )ططات خم05(التوجيه و التسيري، كما اعتمدت بعد ذلك أسلوب املخططات التنموية 
شروعها يف تنفيذ املخطط اخلامس ظهرت االختالالت و املشاكل بظهور األزمة النفطية سنة 

 حلل األزمة و فك اخلناق على االقتصاد اجلزائري، 1988، فشرعت إىل اإلصالحات سنة 1986
  :و عليه سنقسم الوضع االقتصادي اجلزائري إىل النقاط التالية

  .1967ل ائري قب واقع االقتصاد اجلز-

  ).1989- 1967( واقع االقتصاد خالل فترة املخططات -

  . اإلصالحات من منظور صندوق النقد و البنك الدوليني-
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  1967واقع االقتصاد اجلزائري قبل فترة : املطلب األول
لقد غلب على االقتصاد اجلزائري يف هذه الفترة الطابع الزراعي و الصناعة اإلستراتيجية 

 تبعيته املطلقة لالقتصاد الفرنسي، فقد كان وضعا مزريا ينعكس عنه وضع اجتمعي مزر إضافة إىل
اتسم بالفقر و اجلهل و املرض، و كسبيل للخروج من األزمة سلكت اجلزائر النهج االشتراكي 

  :كخيار للخروج من التبعية، و منيز خالل هذه املرحلة بني فترتني
  . قبل االستقالل-
  .66-62 الفترة من -

  الوضعية االقتصادية قبل االستقالل: الفرع األول
  : لقد متيز االقتصاد اجلزائري خالل هذه الفترة بعدة مسات نذكر منها

 مليون 03سيطرة النشاط الفالحي و خلق قطاع زراعي ميلكه املستعمر تقارب مساحته  -
 مليون هكتار 5.6 مزرعة، مقابل 21000 معمر و 25000هكتار، موزعة على 

 . من اجلزائريني622000لكها حوايل مي

، و غياب التوازن يف التوزيع %38عجز الصادرات عن تغطية الواردات يف حدود  -
 من الصادرات توجه للسوق الفرنسية، يف مقابل %66اجلغرايف للمبادالت، إذ أن نسبة 

 . من الواردات حملها أيضا السوق الفرنسية75

 :تصاد اجلزائري و هيسيطرة أربع جمموعات أجنبية على االق -

 و كانوا حيتكرون اجلهاز املايل و املصريف:الرأمساليون املاليون . 

 حيث سيطروا على القطاع الصناعي، من خالل تشكيل : الرأمساليون الصناعيون
 من رأمسال شركة %80احتادات صناعية، مثل احتاد املناجم الذي كان ميلك 

:  مريابو املتحكم يف منجم حديد الونزة بـفوسفات قسنطينة، و بنك االحتاد الباريسي
78%. 
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 معمر 25000و ميثلون الكولون و الذين بلغ عددهم : الرأمساليون الزراعيون 
 .يشكلون قوة اقتصادية و سياسية مركزة يف ميادين الفالحة و الصناعة و النقل

 إذ سيطروا على املساحات الزراعية اخلصبة و املباين:الرأمساليون العقاريون . 

و نتجت عن هذه  الوضعية ازدواجية يف االقتصاد، قطاع أجنيب حديث و عصري موجه 
حنو التصدير يستفيد من يد عاملة ماهرة و مؤهلة و آالت حديثة و متويل مصريف مسري و مندمج 
متاما يف االقتصاد الفرنسي، و باملقابل هناك اقتصاد جزائري تقليدي متخلف مل يكن يتمتع بدرجة 

  :، و عليه اتسم االقتصاد اجلزائري باملظاهر التالية1د كافية لتفاعله مع االقتصاد األولاستعدا
اختالل العالقة بني املوارد املادية و املوارد البشرية بسبب قلة الوسائل املادية، و ضعف  -

 .االستثمار، و ارتفاع نسبة الزيادة السكانية

 .كوين الناتج الداخلياختالل اهليكل اإلنتاجي بسبب ضعف الصناعة يف ت -

 .اختالل اهليكل اإلنتاجي بسبب ضعف الصناعة -

 .اختالل هيكل التشغيل نتيجة توجه اليد العاملة إىل القطاع الزراعي -

ارتفاع نسبة الزيادة السكانية و قلة االستثمارات مما أدى إىل اختالل العالقة بني املواد  -
 .املادية و البشرية

  1966تصادية بعد االستقالل إىل غاية الوضعية االق: الفرع الثاين
 سنة احتالل، إذ طبق املستوطنون خالل 132لقد تسلمت اجلزائر اقتصادا مشوها بعد 

السبع سنوات األخرية سياسة األرض احملروقة ملساعدة املنظمة السرية املسلحة، و بعد خروج 
  :املستعمر واجهت اجلزائر ظروف صعبة متيزت مبا يلي

دولة و البنك املركزي من األرصدة الذهبية و العمالت الصعبة، و حتويل إخالل خزينة ال -
 مليون فرنك فرنسي يف جوان 750كل املدخرات و األموال إىل اخلارج، فقد مت حتويل 

                                                             
  .01، ص 1986، ترمجة سعيدي الصديق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  التنمية الصناعية: مجال الدين عويسات- 1
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 عن طريق القطاع البنكي فقط، أما التحويالت خارج القطاع البنكي فلم يتم 1962
 1.حصرها

ية اخلصبة يف حالة شغور حىت يوضع اإلنتاج الوطين ترك مليون هكتار من األراضي الفالح -
 .أمام عجز تام

 50000شل اجلهاز اإلداري بتفريغه من اليد العاملة و الوثائق الضرورية، فقد مت خروج  -
 . عامل مهين100000 إطار متوسط املستوى و 35000إطار رفيع املستوى و 

 .الفرنسيةقطاع مصريف ميثل امتدادا لفروع بنوك أجنبية و خصوصا  -

حالة اجتماعية جد مزرية مثل ارتفاع البطالة و إعادة السكان املتضررين من احلرب و  -
 . تسوية األوضاع املادية لألرامل

 من الصادرات توجه لفرنسا و %85ارتباط املعامالت التجارية اخلارجية مع فرنسا بنسبة  -
 . من الواردات تأيت من فرنسا كذلك80%

قتصادي و االجتماعي تطلب األمر من السلطات أخذ بعض التدابري و أمام هذا الوضع اال
يف اال املايل لضمان التمويل و التموين، و يف اال التقين لضمان سري التنمية، و متثلت هذه 

  :التدابري فيما يلي
 إن اهلجرة اجلماعية للمستعمرين أعطت صفة :التسيري الذايت للوحدات االقتصادية 

ئريني يف املصانع القليلة الشاغرة و يف املزارع املهجورة الستغالهلا بتكوين التضامن للجزا
 :جلان تتوىل هذه املهمة بغرض

 جرد ممتلكات و أدوات و معدات املعمرون املتروكة. 

 متلك الدولة كل ما تركه املعمرون و فرض رقابتها و تصرفها عليه. 

 فيها يف حال وجودهامنع اخلواص من إنشاء الوحدات اإلنتاجية أو التوسع . 

                                                             
1 - Ahmed Henni, Economie De L’algerie Independante, ENAG, Algérie, 1991, p 26. 
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 ج االشتراكية كخيار لضمان العدالة االجتماعية حيث مت التأكيد عليه يف :اعتماد 
 و يف 1962، و يف ميثاق احلكومة املؤقتة يف طرابلس عام 1956مؤمتر الصومام سنة 

، مث ميثاق 1 الذي يتبىن االشتراكية و يرفض تطبيق النظام الرأمسايل1964ميثاق اجلزائر 
 : 2 الذي ينص على حتقيق األهداف التالية1976

 استكمال االقتصاد الوطين و تدعيمه أكثر. 

 حماربة استغالل اإلنسان لإلنسان، و إقامة جمتمع متحرر تسوده العدالة. 

 تنمية و ترقية شخصية اإلنسان اجلزائري. 

 لك اعتمدت  الذي ميثل أداة الدولة االشتراكية لتحقيق أهدافها، و لذ:التخطيط املركزي
 سنوات، مث تلته 03 بتطبيق أول خمطط ميتد على فترة 1967أسلوب التخطيط سنة 

 و قد اشترط يف التخطيط املركزي حتقيق ما 1989سلسلة من املخططات إىل غاية 
 :3يلي

 حصر موارد و حاجيات البلد و مراقبة سري اخلطط:من اجلانب الفين . 

 الفائض االقتصادي بصورة عقالنية مركزية استعمال :من اجلانب االقتصادي. 

 تأكيد االستقالل الفعلي للبلد:من اجلانب السياسي . 

 ا اجلزائر و نذكر منها 4التأميمات و االحتكارات اليت قامت: 

  و أصبحت تسري ذاتيا1963تأميم مجيع أراضي املعمرين عام . 

  دون احملروقات1966تأميم املناجم سنة . 

                                                             
1 - Hamid Temmar, Stratégie De Développement  Indépendant, le cas de l’Algérie, un 
bilan, OPU Alger, 1983, p 23. 

  . 20، ص 1979، مركب الصناعة بالرغاية، اجلزائر، 1976 امليثاق الوطين لعام - 2
3 - Houcine Benissad, Economie De Developpement De L’algerie, OPU, Alger, 1991, p 26. 

، 1، ديوان املطبوعات اجلامعية، جسياسة ختطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها يف اجلزائرلقاسم حسن لول،  حممد ب- 4
  .34،35  ص، ص1999اجلزائر، 
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 و إنشاء البنك 1967 و 1966 النظام البنكي سنيت تأميم البنوك األجنبية و ،
 .13/12/1962املركزي يف 

 احتكار التجارة اخلارجية. 

 تنفيذ بعض االستثمارات كبداية إلطالق عملية التنمية كما هو موضح يف اجلدول التايل:  
  ).1966-1963(حجم االستثمارات خالل الفترة ): 1-3(اجلدول رقم 

  مليون دينار: الوحدة
  سنواتال

  1966  1965  1964  1963  القطاعات

  654.80  98.20  147.90  60.80  الفالحة
  810.30  156.80  131.60  151.00  الصناعة

  6442.80  1562.70  1829.70  1179.20  جمموع القطاعات
 
Source : Houcine Benissad, La Reforme Economique En Algerie, OPU, 2ème ed, 

1991, p 16. 

 يف عمومها بسبب ضعف التمويل 1ول السابق االستثمارات كانت ضعيفةيتضح من اجلد
الداخلي، كما يبني اجلدول كذلك أن الصناعة قد استفادت حبصة كبرية دف بناء قاعدة صناعية 

  .عريضة

  )89-67(واقع االقتصاد اجلزائري خالل الفترة : املطلب الثاين
، أين تبنت اجلزائر نظام التخطيط لتحقيق تعترب هذه املرحلة جديدة يف سري عملية التنمية

التنمية، و استقرار الرأي لدى املسؤولني على أسلوب املخططات كإستراتيجية التطور االقتصادي، 
- 1967(فعرفت اجلزائر خالل هذه الفترة ثالث خمططات تنموية، ابتداء باملخطط الثالثي 

                                                             
، امللتقى تطور االقتصاد اجلزائري و مساته منذ االستقالل إىل إصالحات التحول حنو اقتصاد السوق:  مفتاح صاحل- 1

  . 03، ص 2004ات االقتصادية يف اجلزائر و املمارسة التطبيقية، املركز اجلامعي، بشار الوطين األول حول اإلصالح
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-1978(مث املرحلة التكميلية ) 1977-1970(مث املخططني الرباعي األول و الثاين ) 1969
  .و شرعت يف تطبيقها ألا الوسيلة املناسبة لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية) 1979

  )1969-1967(املخطط الثالثي األول : الفرع األول
يعترب هذا املخطط أول جتربة يف جمال التخطيط اليت عرفتها اجلزائر املستقلة، و يدخل يف 

ق اليت حددا اجلهات املختصة، و يف نفس الوقت حتليل شامل للحالة االقتصادية اليت إطار اآلفا
و لقد انصب . كانت سائدة يف ظل الوجود االستعماري و عرض للنظرية اجلديدة للتنمية

موضوعه على التصنيع، ألن اإلنتاج الصناعي هو حمرك التنمية، و عليه فقد انصبت أهدافه إىل 
  :حتقيق ما يلي

 .مان تكوين الرجال لتطبيق إستراتيجية التنميةض -

 .حتديد مقدار أدىن من االستثمارات تغذيها ميزانية الدولة -

 .إعادة النظر يف اإلطار القانوين و التنظيمي و جعله يتناسب و يتالءم مع املتطلبات اجلديدة -

 .محاية أفضل للمنتوج الوطين باحتكار التجارة اخلارجية -

طط إلعطاء األولوية للهياكل القاعدية الصناعية و النشاطات املرتبطة و لقد ركز هذا املخ
باحملروقات بدال من املناجم و الفالحة، و بناء اقتصاد قابل لالستمرارية و على التنويع يف جلب 

 ،إضافة إىل إعادة تنظيم القطاع االشتراكي املسري ذاتيا، مع يئة األعوان 1األموال لتمويل التنمية
  .اديني للمهام التخطيطية و التنمويةاالقتص

 مليار دينار و هو مبلغ يعكس 9.06و قد بلغت حجم االستثمارات املربجمة هلذا املخطط 
 مليار دينار، 19.58: اإلمكانيات املالية الضعيفة خاصة إذا علمنا أن التكاليف احلقيقية تقدر بـ

                                                             
1 - Tahar Ben Houria: L’economie De L’algerie, Paris, François Maspero, 1980, p 256. 



 لجباية ودورها في تفعيل االقتصاد الجزائريا:                           الفصل الثالث 
 

141 
 

مارات املرخص ا ماليا يدعى و الفرق بني تكاليف الربامج االستثمارية و حجم االستث
  1. مليار دينار10.52: االستثمارات الباقي إجنازها و اليت تقدر بـ

 مليار دينار عند اية املخطط أي أن نسبة 9.16لقد كانت االستثمارات الفعلية احملققة 
  . و اجلدول التايل يبني ذلك%46.8اإلجناز كانت يف حدود 

  )1969-1967(طط الثالثي استثمارات املخ): 2-3(جدول رقم 
مليار دينار: الوحدة  

  ةاالستثمارات الفعلي  االعتماد املايل  القطاعات
  1.39  1.62  جمموع الزراعة و الري

  4.91  5.40  جمموع الصناعة
  0.36  0.46  جمموع القطاع شبه املنتج
  2.01  1.58  االستثمارات األساسية
  9.16  9.06  جمموع االستثمارات

  : اس مناملصدر باإلقتب
  .190، مرجع سابق، ص  سياسة ختطيط التنمية و إعادة تنظيمها يف اجلزائر:           حممد يلقاسم حسن لول

مببلغ ) الصناعة و الزراعة(يتضح من اجلدول أنه قد أعطيت األولوية للقطاع املنتج مباشرة 
 4.91فيها الصناعة  من جمموع االستثمارات، نالت %68.77 مليار دينار، و ميثل نسبة 6.30

مليار دينار نظرا ملا ميثله قطاع الصناعة من أمهية يف خلق الثروة و تعميق التنمية االقتصادية، يف 
التربية و ( مليار دج، و القطاع غري املنتج مثل 1.39: حني جند أن قطاع الزراعة استفاد بـ

 مليار دج 0.36ه املنتج مببلغ  دج، و يف األخري القطاع شب2.01مببلغ ) إخل... التكوين، السكن
  .%3.93أي بنسبة 

  :إن األهداف اليت كان من املفروض حتقيقها مل تكن يف مستوى األهداف املرجوة بسبب

                                                             
  .66، ص 1991، ديوان املطبوعات،  سياسة متويل التنمية و تنظيمها يف اجلزائر: حممد بلقاسم حسن لول- 1
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 طبيعة املرحلة اليت متيزت بعدم توفر اإلمكانيات املالية و التقنية و البشرية مثل نقص -
  .اإلطارات يف خمتلف التخصصات

  .ألجهزة املختلفة بالعمل على املخططات عدم وجود تنسيق بني ا-
  :و على الرغم من هذه الصعوبات فإن هناك إجنازات قد أعلن عن حتقيقها منها

 بإصدار قانون جديد ة و تنظيم التجارة اخلارجي1966 تأميم النظام املصريف سنة -
  .للتعريفة اجلمركية

  . عدا احملروقات1966 تأميم املناجم و املوارد الباطنية -
 1.893 مليار دينار و ارتفاع عدد العمال إىل 49.7 ارتفاع الناتج الداخلي اخلام إىل -

  .مليون
  )73-70(املخطط الرباعي األول : الفرع الثاين

  :و يعترب ثاين خمطط تنموي متوسط املدى لفترة أربع سنوات ركز على األهداف التالية
  و إعطاء األولوية للصناعات الثقيلةجعل التصنيع يف املرتبة األوىل من عوامل التنمية. 

 بناء االشتراكية لتقوية و تعزيز االقتصاد الوطين. 

  دف التوازن بني الريف و املدينة و تقليص حجم التفاوقات االقتصادية و تنمية الريف
 .االجتماعية

  : و قد متيز هذا املخطط بإحداث تغيريات هيكلية جديدة مثل
عتماد أسلوب التسيري االشتراكي للمؤسسات الذي منح  ظهور الثروة الزراعية و ا-

  .صالحيات معتربة يف بلورة إستراتيجية املؤسسة املنتجة
  . و تأسيس الس الوطين للتخطيط1971 تأميم احملروقات سنة -
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 ارتفاع حجم االستثمارات عما هي عليه يف املخطط الثالثي، بسبب قرار الدولة يف -
 عما عليه يف املخطط  %62 احملروقات، كما زادت الزراعة بنسبة إنشاء صناعات جديدة ختص

 .الثالثي

  االول استثمارات املخطط الرباعي): 3-3(جدول رقم 
  مليار دينار: الوحدة

  االستثمارات الفعلية  الترخيص املايل  تكاليف الربامج  القطاعات
  25.79  17.34  46.84  القطاع املنتج

  21.44  12.40  37.35  الصناعة
  4.35  4.94  9.49  لزراعةا

  2.60  1.87  4.43  القطاع شبه املنتج
  2.60  1.87  4.43  التجارة و النقل و املواصالت

  7.92  8.54  17.29  القطاع غري املنتج
  1.21  1.14  2.05  البنية التحتية لالقتصاد

  6.71  7.40  15.24  البنية التحتية االجتماعية
  36.31  27.75  68.56  جمموع االستثمارات

  .198، مرجع سابق، ص سياسة ختطيط التنمية وإعادة تنظيمها يف اجلزائر :  حممد بلقاسم حسن لول:املصدر

 مليار دج أي 12.40: يتضح من اجلدول أن قطاع حظي باحلصة األكرب و اليت تقدر بـ
 من تكاليف %54 من التقدير املايل للفترة، يف حني بلغت تكاليفه ما يعادل نسبة %45نسبة 

 من االعتماد %31:  مليار دينار، مث يليه القطاع غري املنتج بـ68.56: لربامج املقدرة بـا
 مليار دج و لقد حقق هذا الربنامج عدة 4.94: املايل، مث يف املرتبة الثالثة قطاع الزراعة بـ

  :إجنازات مهمة نذكر منها
  . مليون شخص2.182 ارتفاع التشغيل يف حدود -
  . مليار دج93 حلوايل  حتقيق قيمة مضافة-
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 . مليار دج108.4 ارتفاع الناتج الداخلي اخلام إىل -

  )77-74(املخطط الرباعي الثاين : الفرع الثالث
 مليار دج 110يعد هذا املخطط ثالث برنامج تنموي متوسط املدى، خصص له مبلغ 

ي للمخطط الثالثي  مرة احلجم االستثماري التقدير12برامج االستثمار العمومية و هو ما يعادل 
  :، و تتلخص أهم أهدافه فيما يلي1 مرات للمخطط الرباعي األول04و 

حتقيق التوازن بني االستثمار يف قطاع إنتاج وسائل اإلنتاج، و االستثمار يف إنتاج وسائل  -
 .االستهالك

 .إمتام املشاريع املتأخرة اليت شرع يف تنفيذها خالل املخطط الرباعي األول -

 .ات االجتماعيةتدعيم التغري -

 .تطوير و تنمية القوى املادية للمجتمع -

 .متتني روابط التفاوت و التشاور االقتصادي بني بلدان العامل الثالث -

 .وضع نظام األسعار و جدول وطين لألجور -

باإلضافة إىل ما سبق جند أن هذا املخطط يسعى إىل حتقيق سياسة الالمركزية عن طريق 
حتقيق التوازن اجلهوي، أما االستثمارات خالل هذا املخطط عرفت قفزة التخطيط الشامل و من مث 

 مليار دج وزعت حسب األولويات، كما هو مبني يف 110.22هائلة حيث خصصت هلا مبلغ 
 :اجلدول التايل

  
  
  
  

                                                             
  .275، مرجع سابق، ص  سياسة متويل التنمية: حممد بلقاسم حسن لول- 1
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  )1977- 1974(استثمارات املخطط الرباعي الثاين ): 4-3(اجلدول رقم 
مليار دينار: الوحدة  

  االستثمارات الفعلية  د املايلاالعتما  القطاعات
  74.15  48.00  الصناعة

  8.91  16.72  الزراعة و الري
  3.45  2.73  البناء و األشغال
  10.22  10.50  القطاع شبه املنتج
  24.50  32.27  اهلياكل األساسية

  .07 ص ، وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية، ،)1978-1967( احلصيلة العشرية :  املصدر باإلقتباس من 

لقد كان هذا املخطط استمرار للمخطط السابق و حماولة حتقيق أهدافه، و متيزت 
االستثمارات مببالغ كبرية بسبب ارتفاع أسعار النفط، و أثرت هذه األخرية على اإلنتاج و 

:  ألف منصب شغل جديد، و حتقيق ناتج داخلي خام بـ468التشغيل و الدخل حيث مت إنشاء 
دج سنة 2570ند اية املخطط ارتفع من خالله متوسط دخل الفرد إىل  مليار دج ع72.8

  .1974 عما هو حمقق يف سنة %43 أي بزيادة أكثر من 1977
 مليار 190.17: و على الرغم من االستثمارات املنجزة فإن الباقي الذي مل ينجز قدر بـ

ميلية مدا سنة قدرت بدون إجناز و هو ما استدعى ختصيص مرحلة تك1 %61دج أي بنسبة 
 متيزت مبراجعة الكثري من الربامج نتيجة التغريات اليت حدثت على مستوى 1979 إىل 1978من 

 .األسعار، و إدراج برامج استثمارية جديدة

  
  
  

                                                             
  .335، مرجع سابق، ص سياسة متويل التنمية:  حممد بلقاسم حسن لول- 1
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  )1989-1980(وضعية االقتصاد خالل الفترة : الفرع الرابع
از خمططني مها  مبرحلة التنمية الالمركزية أين شهدت إجن1989-1980عرفت املرحلة 

يتم من خالهلما التركيز على إعادة ) 89-85(و اخلماسي الثاين ) 84-80(اخلماسي األول 
  .تقومي االقتصاد

  ):84-80( املخطط اخلماسي األول  .1
  :1متحورت سياسة التنمية يف املخطط اخلماسي األول إىل حتقيق األهداف التالية

 .1990تغطية كافة االحتياجات يف آفاق  -

 .سوق داخلية نشيطة و القضاء على التوترات الناشئة يف املرحلة السابقةبناء  -

 .تعبئة الطاقات و الكفاءات الوطنية -

 .حتقيق التكامل الشامل بني الفروع االقتصادية -

 .إنشاء املخططات الوالئية و البلدية لتأطري النشاطات و حتقيق التوازن اجلهوي -

تبعية للسوق الدولية بتوزيع االستثمارات اليت بدأ لقد عملت السياسة اجلديدة إىل تقليص ال
االجتاه فيها باالهتمام لقطاع الزراعة و املوارد املائية، و قطاع احملروقات و الصناعات التحويلية و 

 مليار دج وزعت بني برامج 560.6باقي القطاعات األخرى، حيث بلغت التكاليف اإلمجالية 
 من %53 مليار دج حبصة 297.61ارات اإلنتاجية قدمية و أخرى جدية، فكانت لالستثم

 مليار دج مث االستثمارات غري 46.2جمموع التكاليف، تليها االستثمارات شبه اإلنتاجية مببلغ 
  . مليار دج216.69املنتجة مببلغ 

لقد كان هلذه السياسة األثر يف حتقيق نتائج بنسب إجناز عالية، حيث حققت إنشاء 
 مليار دج، و 13.8: حتقيق فائض يف امليزان املبادالت اخلارجية بـ منصب شغل، و 710.000

  .دج225.4ارتفاع اإلنتاج الداخلي اخلام إىل 
                                                             

  .104، ص املرجع نفسه- 1
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  ): 89- 85(املخطط اخلماسي الثاين  .2
يعترب هذا املخطط تكملة للمخطط اخلماسي األول، ركز على اجلانب التنظيمي لالقتصاد 

  :1حة و الري، و متثلت أهدافه إىل حتقيق ما يليو إعطاء األولوية لتنمية و تطوير قطاع الفال
 .التحكم يف التوازنات املالية للحفاظ على االستقالل االقتصادي -

 .تلبية االحتياجات األساسية للسكان، و مواصلة النمو لالستثمارات و اإلنتاج -

 .ختفيض تكاليف و آجال إجناز االستثمارات -

 بإتباع سياسة إعادة 1980 تنفيذها منذ مواصلة تنظيم االقتصاد الوطين اليت شرع يف -
 .اهليكلة

تطوير قطاع الفالحة و الري إلشباع حاجات اتمع بتكثيف العمل و تطوير طرق اإلنتاج  -
 .و حتديث أدواته

 828.38لقد اعتمدت الدولة يف هذا الربنامج هيكل استثمارات خمطط خصصت له 
جمموع التكاليف، إال أن هذا املخطط مل  مليار دج من 550مليار دج و اعتماد مايل بقيمة 

يستكمل الفترة احملددة له بسبب تأزم األوضاع االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر من جراء أزمة 
، كل هذه األسباب كانت سبيال للركود يف كافة )1988(و األزمة السياسية ) 1986(البترول 

قق النمو املرجو، و لو تتوقف البطالة عن ااالت، مما سجل اخنفاض املداخيل و بالتايل مل يتح
االرتفاع، و ارتفعت املديونية و خدمتها، و عجزت املؤسسات عن حتقيق اإلنتاج، فبادرت الدولة 

  :إىل سلسلة من اإلصالحات األولية حسب قطاعات و جماالت عديدة منها
 إصالح املؤسسات العمومية االقتصادية. 

 ملصريفإصالح النظام الفالحي و النظام ا. 

 إعادة النظر يف عالقة الدولة باالقتصاد. 
                                                             

  .05، ص )89-85( وزارة التخطيط، تقرير املخطط اخلماسي الثاين - 1
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  )اإلصالحات االقتصادية من منظور صندوق(االنتقال حنو اقتصاد السوق : املطلب الثالث
لقد عملت الدولة النتقال اقتصادها من االقتصاد اإلداري املخطط إىل اقتصاد مسري بقواعد 

الوضع، لكن هذه اإلصالحات فشلت ألن السوق، تبين سلسلة من اإلصالحات الذاتية ملواجهة 
أثر األزمة كان عميقا و هيكليا، إضافة إىل نقص التمويل الكايف لتنفيذ هذه اإلصالحات، و عندها 
جلأت إىل عقد سلسلة من االتفاقيات مع الصندوق و البنك الدوليني، فكان االتفاق األول مع 

ادي، و الذي يف حقيقته مجلة اإلجراءات و صندوق النقد الدويل املسمى بربنامج التثبيت االقتص
الشروط اليت ميليها صندوق النقد الدويل إلعادة جدولة الديون اخلارجية، دف انكماش اإلنفاق 

، أما الثاين 1االستهالكي و االستثمارات لتحقيق وفرة مالية متكنها من دفع أعباء الديون اخلارجية
دويل، الذي يعرب عن التدابري االقتصادية اليت دف إىل فهو برنامج التكيف اهليكلي مع البنك ال

تغيري جذري يف اهليكل االقتصادي و االجتماعي، من خالل حترير الواردات و التحول حنو 
  2.التصدير و القضاء على امللكية العامة

  إصالحات التكييف االقتصادي: الفرع األول
 متثلت يف اتفاق ماي 1989ية يف شرعت اجلزائر يف تطبيق سلسلة اإلصالحات االقتصاد

  .1998-1994 مث اتفاق 1991 و اتفاق جوان 1989
 حيث دخلت اجلزائر يف مفاوضات سرية مع صندوق النقد :1989اتفاق ماي  .1

الدويل للحصول على التمويالت لتلبية احتياجات التمويل اخلارجية، حيث منح هلا 
 .DTS مليون وحدة حقوق سحب خاصة 155.7

                                                             
  .21-20، ص ص 1990، واشنطن، سبتمرب  صندوق النقد الدويل يف التكيفدور جملة التمويل و التنمية، - 1
  .277، ص مرجع سابق،  و عامليةةيف وداع القرن العشرين، تأمالت اقتصادية يف مهوم مصري رمزي زكي، - 2

  اتاااتاتااتت
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 مليون وحدة حقوق 315.2يضا على تسهيل من الصندوق قيمته و حتصلت أ
 سنوات، و 05 إىل 03على أن يكون تاريخ استحقاقه من ) DTS(سحب خاصة 

كنتيجة هلذه التسهيالت بدأت بعض اخلطوات الدالة على مضي اجلزائر حنو اقتصاد 
نيب، حترير الوق مثل حترير التجارة اخلارجية، و إلغاء التخصص املركزي للنقد األج

  .أسعار السلع و استقاللية
يعترب اللجوء الثاين للجزائر إىل صندوق النقد الدويل : 1991اتفاق التثبيت جوان  .2

للحصول على قروض و مساعدات لتحقيق إصالحات عميقة، فتم االتفاق يف جوان 
  : حيث ركزت احلكومة على1992 مارس 31 و الذي ميتد إىل غاية 1991
  للمؤسساتالتطهري املايل. 

  و ختفيض قيمة الدينار%40 حترير األسعار بنسبة . 

 رفع الدعم عن أسعار الطاقة. 

و كل هذه اإلجراءات كانت ترمي إىل حتقيق أهداف من شأا إصالح النظام 
و حترير التجارة اخلارجية و وضع حدود قصوى على القروض املمنوحة اجلبائي

أي ) DTS( مليون 300حلكومة على للمؤسسات االقتصادية إذ حتصلت بعدها ا
   . مليون دوالر مقسمة إىل أربعة أقساط متساوية400

 إن نقص التمويل و قصر مدة االتفاق الثاين :98-94برنامج التعديل اهليكلي  .3
، زاد من حدة أزمة االقتصاد اجلزائري، مما جعب احلكومة تعقد اتفاق ثالث 1991

يني لتحقيق إصالحات أعمق ركزت بالدرجة مع صندوق النقد الدويل و البنك الدول

                                                             
  حيث مت 1992يف مارس ، و الرابع 1991، و الثالث يف ديسمرب 1991، و الثاين يف سبتمرب 1991 مت األول يف جوان 

  :ب مجيع األقساط إال القسط الرابع نتيجة األزمة السياسية، انظراحس
Houcine Benissad, Algérie restructuration et réforme économique (1979-1993)، OPU, 
Alger, 1994, p 141. 
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األوىل على ختفيض العجز املوازنة، و احلساب اجلاري مليزان املدفوعات و القضاء على 
مث سياسة اإلصالح اهليكلي إلعادة ) 95- 94(التضخم من خالل اتفاقية ستاندباي 

فرت ، و قد أس)98- 95(التوازن الداخلي على املستوى اجلزئي و كانت يف الفترة 
  :هذه اإلجراءات لتطبيق سياسات التكييف و اإلصالح االقتصادي عن ما يلي

 تراجع الدين اخلارجي. 

  مليار دوالر سنة 1.2حتقيق فائض يف ميزان املدفوعات بأكثر من 
1996/1997. 

  1997تكوين رصيد إجيايب من احتياجات الصرف حيث بلغ حدا أقصى سنة 
 . مليار دوالر08: بـ

  و %3 بنسبة 97 و 96 و 95يف امليزانية العامة يف السنوات تسجيل فوائض 
 . على التوايل من الناتج اإلمجايل%2.9 و 2.4%

  دوالر 1499 مبلغ 1995زيادة طفيفة يف قيمة الدخل الفردي حيث بلغ سنة 
 . دوالر1778، 2000 دوالر، و يف سنة 1500 مبلغ 1997و يف سنة 

  2004-2000ة يف الفترة اإلصالحات االقتصادي: الفرع الثاين
لقد واصلت اجلزائر سلسلة اإلصالحات اليت شرعت فيها يف بداية التسعينات، تكريسا 
لالنتقال النهائي حنو اقتصاد السوق، لدعم النمو و مواكبة التطورات الدولية، فقد عرفت يف ذلك 

  .عدة برامج
 )2004-2001( برنامج اإلنعاش االقتصادي  .1

 البترولية، حيث عرفت قامج نتيجة التطورات احلاصلة يف السولقد جاء هذا الربن   
اجلزائر من خالهلا ظرف مايل مريح، مكنها من اعتماد إصالحات لتحسني األوضاع 
االقتصادية و االجتماعية من خالل التخفيف من حدة البطالة و زيادة مناصب الشغل 
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لذي يدر قيمة مضافة و بعث للتقليص من حجم الفقر، و حتقيق الدعم للنشاط اإلنتاجي ا
التوازن اجلهوي، و تعزيز املنشآت االقتصادية و إعادة تأهيل املنشآت االجتماعية و إنعاش 

  1.الزراعة و الصيد البحري و حتسني الوضع الريفي
و لقد 2باإلضافة إىل حتسني الظروف املعيشية و التنمية احمللية و تنمية املوارد البشرية    

مج مجلة النتائج، عرفت خالهلا اجلزائر تطور يف احتياطي الصرف بلغ سنة حقق هذا الربنا
 ألف 700 مليار دوالر، حتقيق إجناز منشآت قاعدية وصلت إىل 35 مبلغ 2004

  .% 6:مسكن، و حتقيق نسبة منو اقتصادي بـ
  )2004-2000(تطور نسبة النمو االقتصادي ): 5-3( رقم اجلدول

  بطالة  منو  السنة
2000  2.4% 30%  
2001  1.9%  27.3%  
2002  5.2%  25.7  
2003  6.8% 23.7%  
2004  6% 17% 

  .2004، 2003، 2002، 2000،2001تقارير : الس الوطين االقتصادي واالجتماعي:املصدر

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .09، ص اجلزائر اليوم بلد ناجح عبد اللطيف بن أشنهو، - 1
  .2002، جوان 2001الظرف االقتصادي و االجتماعي للسداسي الثاين، سنة  االقتصادي و االجتماعي،  قرار الس- 2
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  )2004-2000(تطور نسبة النمو االقتصادي ):1-3( الشكل رقم
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  )5-3( إعداد الطالب بناء على اجلدول رقم :املصدر 

 اعتماد املخطط الوطين للتنمية الفالحية .2

اعتمد هذا املخطط لتحسني مستوى االقتصاد الفالحي، من خالل االهتمام باستصالح      
نشاء ما  مستثمرة فالحية، و إ25000األراضي و ختصيصها للزراعة، و قد حقق الربنامج 

  1. منصب شغل700.000يقارب 
 : برنامج تشجيع االستثمار اخلاص .3

حي عملت احلكومة اجلزائرية على خلق مناخ استثماري من شأنه تشجيع االستثمارات    
 البادرة األوىل للتفتح على االستثمار 10-90احمللية و الدولية، و لقد كان القانون 

 املتعلق بترقية االستثمار ما فتئ أن 05/10/1993 املؤرخ يف 12- 93اخلاص، مث قانون 
 املتعلق بتطوير االستثمار الذي 20/08/2001 املؤرخ يف 01/03يتم استبداله بالقانون 

أورد مزايا عديدة لصاحل املستثمر ختص بالدرجة األوىل الضمانات و التخصصات 
 .ستثماراجلمركية املغربية، و اإلعفاءات التامة للسلع و اخلدمات املوجهة لال

 :2001اتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب  .4
                                                             

، ص 2003، السداسي الثاين، الظرف االقتصادي و االجتماعيتقرير حول : الس الوطين االقتصادي واالجتماعي- 1
70.  
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 على فتح اقتصادها على املنافسة الدولية من خالل حترير 2001لقد عملت اجلزائر يف    
التجارة اخلارجية، بإلغاء احلوافز اجلمركية على املنتجات الصناعية و الزراعية، كما عملت 

  .سنعلى مواصلة النقاش قصد منح أوربا امتيازات أح
  .2009- 2005الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي : الفرع الثالث

 منعطفا حامسا يف مسار التقومي الوطين، 2004 أفريل 8لقد شكلت االنتخابات الرئاسية 
حيث التزمت الدولة بتكثيف املسار املتمثل يف إعادة بناء االقتصاد الوطين، ومت تأكيد هذا االلتزام 

ئاسية اليت تنص على حتضري برنامج تكميلي لدعم النمو، قصد استكمال اإلطار بالتعليمة الر
التحفيزي لالستثمار  وانتهاج سياسة ترقية الشراكة واخلوصصة، باإلضافة إىل تعزيز مهمة الدولة 

 وقد كانت اإلصالح اليت 1حملاربة الغش واملنافسة غري املشروعة حلماية املؤسسات الوطنية املنتجة 
  :هذا الربنامج كاآليتمسها 
ترقية االستثمار وضبطه من خالل مضاعفة فعالية الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -

)ANDI( وجلان مساعدة مشاريع االستثمارات وحتديد مواقعها)CALPI.(  
تسوية مسألة العقار الصناعي الذي يشار إليه على أنه عائق أمام ترقية االستثمار، وتنمية  -

  .حي من خالل وضع تشريع يؤسس نظام االمتيازاتالنشاط الفال
مكافحة االقتصاد غري الرمسي يعرقل تطوير االستثمارات ويعرض املؤسسات الوطنية اليت  -

  .متارس نشاطها يف ظل القانون إىل اخلطر
حتسني إدارة البنوك واملؤسسات العمومية للتأمني عن طريق الترقية النشيطة للشراكة،  -

 القروض لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وصناديق وإقامة صندوق ضمان
  2. االستثمارات األخرى وإنعاش البورصة وتطويرها

ويف إطار تثمني الثروات الوطنية وتطويرها، وما خصصته الدولة مكن اعتمادات مالية 
  :لالستثمار يف شىت القطاعات مبينة من خالل اجلدول التايل

                                                             
  .42-41: ، ص2003، اجلزائر، ماي  مشروع برنامج احلكومة مصاحل رئيس احلكومة،-1
  .40-39-38:   صص2004العدد السادس،جويلية ،راجلزائ،برنامج احلكومة أمام جملس األمة : الفكر الربملاين-2
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  2009-2005لربنامج التكميلي لدعم النمو توزيع ا ): 6-3( اجلدول رقم 
 املبلغ مليار دج الربامج

:برنامج حتسني الظروف املعيشية للسكان منها: أوال  1.908.5 

:برنامج تطوير املنشآت األساسية منها: ثانيا  1.703.1 

:برنامج دعم التنمية اإلقتصادية منها: ثالثا  337.2 

يثهاتطوير اخلدمات العمومية وحتد: رابعا  203.9 

برنامج التكنولوجيا اجلديدة لالتصال: خامسا  50.0 

 2.202.7 اموع

، جملس 2005 أفريل 2009- 2005الربنامج التكميلي لدعم النمو فترة : إعداد الطالب بناء على: املصدر
  .7-6األمة، ص ص 

 الفترة يتضح من خالل اجلدول أن الربامج متثل تكملة جلهود اليت عملت عليها من خالل
، إذ إختذت إستراتيجيات من شأا حتسني املستوى املعيشي للسكان بتعزيز 2001-2004

  .إنفاقي يقارب نصف االعتمادات االستثمارية للعمل يف املنشآت ذات الطابع  االساسي
لقد حتسن املستوى املعيشي للسكان الذي يعود أساسا إىل النتائج اليت حققتها خمتلف الربامج 

خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي، املخطط التكميلي لدعم  (2001ة املطبقة منذ سنة العمومي
، من خالل حتسني الظروف املعيشية )النمو، الربامج املخصصة ملنطقة اهلضاب العليا واجلنوب

للسكان وتنمية األقاليم تنمية منسجمة ومتوافقة، كما أنه يعود إىل التحويالت االجتماعية للدولة 
 واليت تطرح، مع ذلك، مشكل 1)من الناتج الداخلي اخلام% 13(يف ارتفاع متزايد اليت هي 

                                                             
، ديسمرب 2008ملخص حول الوضع االقتصادي واالجتماعي لالمة لسنة  الس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  1

  . 3، ص 2009
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وتعكس املؤشرات االجتماعية، على وجه العموم تقدما يف . ترشيدها وحتديد الفئات املستحقة هلا
التراجع املستمر للبطالة وإستمرار التضخم يف نسب معقولة وحتسن : جماالت عدة من خالل 

   .ك األسراملداخيل وإستهال
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  )2009-1990(فعالية السياسة اجلبائية يف اجلزائر : املبحث الثاين
إن احلديث عن نظام جبائي فعال، يستوجب اخلوض يف السياسة اجلبائية مبكوناا من 
احمليط اجلبائي مرورا باهليكل اجلبائي و مدى تفاعلها مع بعضها البعض للوصول إىل سياسة جبائية 

حة املعامل االقتصادية متناسقة يف تشريعاا و مواتية يف اختيار اإلستراتيجية املثلى لتفعيل هذه واض
السياسة عن طريق التدخل احلكومي من أجل الدفع بالتنمية يف خمتلف ااالت االقتصادية و 

  .االجتماعية

ما بعد  لعمومية، فترةإن السياسة اجلبائية يف اجلزائر مل تكن متثل أولوية بالنسبة للسلطات ا
 من بينها القطاع الفالحي و بعض من القطاعات إعفاءات واالستقالل، حيث عرفت العديد 

املؤسسات الناشطة يف القطاع العمومي، لكن هذه اإلستراتيجية غريت جمراها إثر أزمة النفط 
ائرية و كان ، مما استوجب وضع أطر قانونية و تشريعية جديدة للمنظومة اجلبائية اجلزم1986

 للتنظيم اإلداري و اجلانب اهليكلي  ، حيث مشلت اإلصالحات اجلانب اهليكليم1991ذلك سنة 
لألمناط الضريبية بإدخال تعديالت و تكييف النظام اجلبائي قصد حتقيق األهداف املسطرة يف  *

 اقتصاد ، و مواكبة عملية التحول من االقتصاد املخطط إىل1امليدان االقتصادي و االجتماعي
  .السوق

  

                                                             
ك اإلجراءات اليت تستهدف حتقيق منو إمقتصادي سريع أو إستعادة ذلك املستوى عن تل"ويعين مصطلح التصحيح اهليكلي  *

طريق زالة التشوهات أو اإلختالالت اإلقتصادية الداخلية واخلارجية، وذا الشكل يصبح لسياسات التصحيح اهليكلي بعدا 
دور مانويل غيتيان، : أنظر. تناوله تلك  السياساتإقتصاديا كليا أو إقتصاديا جزئيا بناء على طبيعة اإلختالل أو التشوه الذي ت
،ملتقى السياسات املالية وأسواق املال العربية، إصالح القطاع املايل يف التصحيح اإلقتصادي الكلي والتصحيح اهليكلي

 .  14، 13، ص ص 2003صندوق النقد العريب، شركة أبو ظيب للطباعة والنشر، 
ائي اجلزائري و حتديات األلفية الثالثة، امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري يف األلفية النظام اجلب:  عبد ايد قدي- 1

  .02، ص 2002 ماي 21-20الثالثة، البليدة، 
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  1992اإلصالح اجلبائي : املطلب األول
بدأت السلطات اجلزائرية التفكري يف إعطاء الضرائب و النظمة اجلبائية مكانتها املطلوبة 

، حيث نصبت جلنة مكونة من الوزراء كلفت بالقيام بإصالح جبائي 1969ابتداء من سنة 
اسة االقتصادية و االجتماعية و ترقية التوسع و بالشكل الذي جيعل من الضريبة وسيلة خلدمة السي

حتقيق العدالة يف توزيع الدخول، إال أن غزارة اجلباية البترولية و قدرا على تغطية النفقات 
العمومية و االستجابة نوعا ما إىل متطلبات التنمية االقتصادية و االجتماعية أضعف من عزمية 

أخر من استرجاع اجلباية العادية لوظائفها املسلوبة بل و السلطات يف املضي حنو هذا االجتاه و 
  .أكثر من ذلك قلل من أمهية وظيفتها األولية، فأصبحت جمرد تقليد حيتذى به

 و تدهور الوضع املايل للميزانية اليت ترتكز بالدرجة 1986و إثر اخنفاض أسعار النفط 
ة وطنية لدراسة احلل األجنع إلصالح هذا األوىل على الربوع البترولية، قامت اجلزائر بإنشاء جلن

، مقدمة اقتراحاا ضمن تقرير معامل اإلصالح اجلبائي 1989النظام و اليت أت أشغاهلا سنة 
، إذن فما هي دوافع و أسباب و مكونات و أهداف 1992اجلديد الذي بدأ حيز التطبيق سنة 

  هذا اإلصالح و ما نتائج ذلك؟
  فع اإلصالح و أهدافهأسباب و دوا: الفرع األول

إن الوضعية االقتصادية اليت كان يعيشها اجلزائر، و التحوالت اليت عرفها االقتصاد الوطين 
و االنتقال إىل اقتصاد السوق، و عقد الشراكة مع االحتاد األوريب، و السعي إىل االنضمام إىل 

جدات اجلديدة و من بني أسباب املنظمة العاملية للتجارة، جعلت النظام القدمي ال يتماشى مع املست
  : 1اإلصالح يف هذا النظام ما يلي

                                                             
، امللتقى الوطين حول السياسة اجلبائية يف اجلزائر يف تقييم إصالح النظام اجلبائي: مسدور فارس كمال رزيق،-:  انظر - 1

  .163، ص 2003 ماي 12-11ثالثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، األلفية ال
        امللتقى األول حول السياسة اجلبائية يف اجلزائر يف ، اإلصالح الضرييب يف اجلزائر: عبد ايد قدي، شريط رابح -

  .303، ص 2003 ماي 12-11األلفية الثالثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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 .تعقد النظام اجلبائي نتيجة التغيريات املستمرة و املختلفة يف قوانني اجلباية -

ثقل العبء اجلبائي بسبب تعدد الضرائب و ارتفاع معدالا حيث بلغت الضريبة على  -
 .%55 نسبة 1988أرباح الشركات يف سنة 

 .1988 النظام اجلبائي لفترة اإلصالحات شهدا سنة عدم مالئمة -

اخنفاض أسعار البترول و الذي نتج عنه اخنفاض اجلباية البترولية حيث بلغت اإليرادات  -
 سنة %66.4 بعد أن كانت 1986 سنة %28.56املتأتية من اجلباية البترولية 

1981.1 

 .ائينيضعف العدالة الضريبية و اتساع فجوة التهرب و الغش اجلب -

 .عدم مرونة النظام اجلبائي القدمي، حيث الزيادة يف احلصيلة أقل من الزيادة يف الناتج احمللي -

كل هذه األسباب كانت دافعا للتغيري الذي حيمل يف طياته أهدافا تطمح سياسة اإلصالح 
  :ا يليحتقيقها حىت يتماشى مع املتغريات االقتصادية الراهنة، و ميكن إجياز هذه التدابري فيم

و يهدف هذا اإلجراء إىل إعطاء أكثر استقاللية و : إعادة اهليكلة و تنظيم اإلدارة اجلبائية -
 و إصالحات سنة 23/02/1991 املؤرخ يف 06-91فعالية لإلدارة اجلبائية، فاملرسوم 

، كلها 2 فيما يتعلق باهليكل اإلداري لإلدارة اجلبائية2003 و إصالحات سنة 2002
 . التوجيه و اإلدارة و استقاللية التسيري للموارد املالية و البشريةدف إىل وحدة

إرساء نظام جبائي بسيط و مستقل يف تشريعاته من خالل طرح قوانني واضحة و مدعمة  -
بتفسريات وحتليالت خمتصني تزيل الغموض،مما جيعله نظاما قادرا على تأدية الدور املنوط 

 .3به

                                                             
  .58، ص 1989، اإلمارات، املوحد) 2(التقرير االقتصادي العريب ،  صندوق النقد العريب- 1
  .164مرجع سابق، ص :  كمال رزيق، مسدور فارس- 2

 .25، ص 2003، 2، جملة الباحث،العدد اإلصالحات الضريبية يف اجلزائرناصر مراد،  3
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أي حماولة الوصول إىل عالقة واضحة يتم من :  تشريعاتهمرونة النظام اجلبائي و عدالة -
االقتصادية و طبيعة الضرائب اجلديدة، و متثلت ( خالهلا إحداث تقارب بني الظروف

 :األهداف اليت يصبو إليها اإلصالح كاآليت

  حتقيق منو اقتصادي عن طريق ترقية االدخار و توجيهه حنو االستثمار اإلنتاجي، مع
بائي املفروض على املؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب و ارتفاع ختفيف الضغط اجل

 1.معدالا

  توفري املناخ املالئم لالستثمار من توفري احلوافز للقطاع اخلاص و خلق املنافسة و عدم
 .عرقلة وسائل اإلنتاج

  إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية البترولية من خالل زيادة نسبة اجلباية العادية يف
 .ويل امليزانية العامة، و جعلها تغطي نفقات التسيريمت

 2.توسيع الوعاء الضرييب و ختفيض أسعار الضرائب 

  خلق الشروط املالئمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات لكون هذه
األخرية مهيمنا عليها باملنتجات البترولية يف ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النقدية 

 .االستقرارتتمتع بعدم 

  إعادة توزيع املداخيل بشكل عادل و العمل على محاية القوة الشرائية للعملة بدفع
الضريبة لكي تكون عامال من عوامل التحكم يف التضخم، بالنظر إىل معدالت 

 .التضخم اليت كان يعرفها االقتصاد الوطين آنذاك

  
  

                                                             
  .03 ، مرجع سابق، صالنظام اجلبائي و حتديات األلفية الثالثة: ي عبد ايد قد- 1

2 - Ahmed Sadoudi : La Réforme Fiscale, annale de l’I.E.D.F, Koléa, Algérie, ANEP 1995, p 
90.  
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  مكونات اإلصالح اجلبائي: الفرع الثاين
  :الح عن بنية جديدة للنظام اجلبائي تعتمد على العناصر التالية  لقد أسفر اإلص

 :الفصل بني الضرائب العائدة للدولة و تلك العائدة للجماعات احمللية .1

و يدخل هذا ضمن االجتاهات العاملية السائدة الرامية إىل تعزيز المركزية احلكم من جهة و متييز   
  كن توجيهها حنو جهود التنمية احمللية و قد متخض عن هذااجلماعات احمللية مبواردها اخلاصة اليت مي

  : التمييز بني الضرائب التالية لصاحل الدولة
جاءت هذه الضريبة لتعوض نظام الضرائب النوعية ذات : الضريبة على الدخل اإلمجايل -

املعدالت املتعددة الذي كان مفروضا يف السابق على املداخيل، و اشتمل نظام الضرائب 
 :1عية السابق علىالنو

  الضريبة على األرباح غري التجاريةعلى األرباح الصناعية و التجارية والضريبة. 

 الضريبة على مداخيل الديون، الودائع، الكفاالت. 

 الضريبة على الرواتب و األجور. 

 الضريبة عن التنازل على القيمة الزائدة عن األمالك املبنية و غري املبينة. 

 الفالحيةاملسامهة الوحيدة . 

 الضريبة التكميلية على الدخل. 

   تفرض هذه الضرائب على الدخل اإلمجايل الصايف للمكلف الطبيعي و هي سنووية، تصرحيية 
باستثناء املداخيل اخلاضعة لالقتطاع من املصدر فإا 2خيضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح

  .ختضع ملعدل نسيب

                                                             
، مرجع سابق، )2004-1992(النظام الضرييب اجلزائري و حتديات اإلصالح االقتصادي يف الفترة :  بوزيدة محيد- 1

  .72ص 
  .1991 املماثلة  من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم01 املادة - 2
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 ي ضريبة سنوية تفرض على األرباح احملققة من قبل و ه: الضربية على أرباح الشركات
شركات األموال وفق معدل سنوي ثابت بعد أن يتم التصريح باألرباح لدى اإلدارة 
اجلبائية، و جاءت لتعوض و تراجع نقائص الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية، 

جنبيني اخلاضعني لنظام اجلزائريني و األ فهي تطبق دون استثناء على األشخاص املعنويني
الربح احلقيقي، و تتميز هذه الضريبة بأا نسبية وحيدة عامة سنوية تعتمد على التصريح 

 1.اإلجباري للمكلف

 و تتضمن هذه الضرائب جمموعة من الرسوم أمهها الرسم على : الضرائب على اإلنفاق
ج و الرسم الوحيد اإلمجايل القيمة املضافة الذي حل حمل الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتا

على تأدية اخلدمات، و ميس الرسم على القيمة املضافة جماالت واسعة مبا ميكنه من رفع 
مردودية اخلزينة العمومية، و يأيت اللجوء إىل الرسم على القيمة املضافة يف سياق االنسجام 

القيمة املضافة ميكن مع املمارسات العاملية يف اال الضرييب من جهة و لكون الرسم على 
 :حتقيق بعض األهداف أمهها

 إنعاش النمو االقتصادي لكونه ال ميس االستثمارات.  
 رفع تنافسية املؤسسات اجلزائرية على املستوى اخلارجي بإعفاء املنتجات املصدرة.  
 زيادة الشفافية العتماد الرسم أساسا على الفوترة و شفافية املعامالت. 

 و هي ضرائب تفرض على حركة رؤوس األموال الطبيعية أو : ال  الضرائب على رأس امل
 .العرضية و تتمثل أساسا يف الضرائب على الشركات و حقوق التسجيل و الطابع

                                                             
 شركات األموال، املؤسسات و اهليئات العمومية ذات الطابع التجاري، الشركات التعاونية، :  األشخاص املعنويني هم

، 1997، رسالة ماجستري اإلصالح الضرييب يف اجلزائر و أثره على التحريض: ناصر مراد: للمزيد ينظر... الشركات املدنية
  . 191ص 

  .1992من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  135 املادة - 1
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 و يكتسب هذا النوع من الضرائب أمهية ك برية بالنظر : الضرائب على التجارة اخلارجية
 تدفق السلع و اخلدمات من و إىل إىل تأثريه املزدوج على اإليرادات العامة من جهة و على

 .اخلارج، فضال عن مسامهته يف محاية االقتصاد الوطين

  : الفصل بني اجلباية البترولية و اجلباية العادية .2
بالنظر إىل عدم االستقرار ،و  و ذلك يف إطار السعي إىل إحالل اجلباية البترولية باجلباية العادية 

 اليت عرفتها السوق ارج سيطرة السلطة، خاصة بعد اهلزةاألوىل و خضوعها ملتغريات كثرية خ
و من أهم أهداف اإلصالح تقليص تبعية امليزانية العامة النفطية، إال أن هذا ، 1986النفطية 

  . مل يراجع اجلباية البترولية ملا تتمتع به من هذه األخرية من خصائص1992اإلصالح 
ارتبط بإصالح القوانني املتعلقة باالستكشاف، االستغالل    إن إصالح اجلباية البترولية يف اجلزائر 

-91 ن املعدل و املتمم بالقانو14-86و النقل عن طريق القنوات اليت يعود آخرها إىل القانون 
  )1997- 1994(اإلصالحات الضريبية ما بني ): 7-3(اجلدول رقم           21.1

  اإلجراءات  السنة
94/96  

  
   عن طريق ختفيض اإلعفاءاتTVAم على القيمة املضافة  توسيع نطاق تطبيق الرس-
  . زيادة الرسوم اجلمركية على الكماليات و األدوات الكهرومنزلية االستهالكية-

1994  
 كخطوة لتوحيد معدل الضريبة %33 إىل 25 زيادة معدل الضريبة على األرباح املعاد استثمارها من -

  .املزدوجة على الشركات
  .ات الضريبية على إيرادات الفوائد من سندات اخلزينة إلغاء اإلعفاء-

1995  
 من زيادة نسبة إيرادات الرسم %40: إلغاء الرسم على القيمة املضافة القصوى اليت كانت تقدر بـ

  . اليت تؤول إىل احلكومةTVAعلى القيمة املضافة 
  .وضع رقم ضرييب لكل ممول  1996
  .ة على املنتجات البتروليةتطبيق الرسم على القيمة املضاف  1997

، 1998كرمي النشاشييب و آخرون، حتقيق االستقرار و التحول إىل اقتصاد السوق، صندوق النقد الدويل، واشنطن، : املصدر
 .123ص 
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  2000-1992وضعية النظام اجلبائي يف الفترة : الفرع الثالث
  :ا من خالل املعطيات التالية   لقد أسفر النظام اجلبائي على جمموعة من النتائج ميكن رصده

  :هيكل اجلباية العائدة للدولة .1
  )99- 93(هيكل احلصيلة اجلبائية يف اجلزائر للفترة ): 8-3(اجلدول رقم 

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنة
  560.12  348.72  570.77  507.836  336.148  222.175  179.218  اجلباية البترولية
  343.77  342.56  317.86  290.629  244.599  170.706  121.45  يةاجلباية غري البترول

  903.89  721.28  387.881  748.465  580.747  392.881  300.668  اموع
نسبة اجلباية النفطية إىل 

  38.03  47.49  35.80  38.83  42.11  43.45  40.4  %جمموع اجلباية 

  .ONS  معطيات من إعداد الطالب بناء على: املصدر

دف اإلصالح اجلبائي كان إحالل اجلباية البترولية باجلباية العادية إال أن مكانة رغم أن ه
  :هذه األخرية جندها فتئت تتعزز و تتدعم و ذلك لعدة أسباب

  ضعف أداء املؤسسات العمومية و حل البعض منها نتيجة التزام الدولة جتاه املؤسسات
بل منها للخوصصة، و هذا ما أدى الدولية بإخضاعها ملنطق اإلفالس و خوصصة ما هو قا

 .إىل حرمان اخلزينة العمومية من حتصيل ضرائب كانت حتصل عليها من ذي قبل

  كثرة اإلعفاءات و التخفيضات الرامية إىل تشجيع االستثمار  و التصدير و الشغل، مما
ل خلف حالة من السعي حنو االستفادة من هذه املزايا، حىت باللجوء إىل الغش و االحتيا

 .أحيانا

  وجود توجيه كبري حنو التهرب اجلبائي الناجم عن احلجم الكبري للقطاع املوازي و عن
 .وجود بعض األسباب التارخيية، السياسية و االجتماعية مع ضعف تأهيل اإلدارة اجلبائية
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  و 1998تطور حصيلة اجلباية البترولية الناجم عن ارتفاع أسعار البترول باستثناء السنة ،
 .اض قيمة الدينار اجلزائري مما يؤثر إجيابيا على احلصيلة بالدينار اجلزائرياخنف

و مثل هذا الوضع يعكس احلاجة إىل تغيري بنية االقتصاد اجلزائري بتوجيه االستثمارات حنو 
القطاعات غري النفطية، و تشجيع تكوين املؤسسات الصغرية و املتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين 

    1. مسامهتها يف الناتج احمللي اخلامبشكل يزيد من
  :مستوى اجلباية احمللية .2

  تشكل اجلباية املصدر األساسي لتمويل اموعات احمللية بالنظر إىل قصور عوائد ممتلكاا، لكوا 
 من %90تنازلت عن معظمها، و حمدودية تدخالا اهلادفة إىل حتقيق الربح، و هي متثل أكثر من 

 البلديات، و رغم ختصيص بعض الضرائب لصاحل اموعات احمللية فإن البلديات موارد ميزانيات
خصوصا تعرف عجزا ماليا ما فتئ يتطور من سنة إىل أخرى، و عدد البلديات العاجزة ما فتئ 

 1159، إىل 1996 بلدية سنة 1090 إىل 1995 بلدية سنة 889يتضاعف إذ انتقل من 
 مليار دينار جزائري، و هذه الوضعية جعلت 22مقدارها ، بديون إمجالية 1998بلدية سنة 

 من الطلب %57الصندوق املشترك للجماعات احمللية غري قادر على تغطية العجز إال يف حدود 
  .املعرب عنه

  ):98-95(تطور املردودية اجلبائية احمللية ): 9-3(اجلدول رقم 
  1999  1998  1997  1996  1995  السنة

املردودية 
  83.19  76.45  69.91  66.50  76.67  حملليةاجلبائية ا

  .209، مرجع سابق، ص  النظام الضرييب اجلزائري:بوزيدة محيد: باإلقتباس من: املصدر  

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل
  

                                                             
  .08، مرجع سابق، ص النظام اجلبائي و حتديات األلفية الثالثة:  عبد ايد قدي- 1
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  )98-95(تطور املردودية اجلبائية احمللية ):2-3(الشكل رقم 

  
  )9- 3(م من إعداد الطالب بناء على اجلدول رق:املصدر

يتضح من الشكل السابق أن اجلباية احمللية عرفت زيادة طفيفة مالحظة، نتيجة اإلصالح 
اجلبائي ، و خاصة الضرائب اليت مسها اإلصالح، و هي أساسا الرسم على القيمة املضافة، حبي 

 مليار دينار جزائري 18.35 إىل 1995 مليار دينار جزائري سنة 13.50انتقلت حصيلة من 
  . إال أن حصيلة اجلباية احمللية تبقى على العموم ضعيفة. %36 مبعدل زيادة 1999سنة 
 :الضغط اجلبائي .3

يعترب الضغط اجلبائي أحد املؤشرات املستخدمة لتقييم األنظمة اجلبائية و املقارنة بينها، 
  .فضال عن أن ارتفاعه فوق مستويات معينة ميكن أن يكبح النشاط االقتصادي
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  )99-93(تطور مستوى الضغط اجلبائي يف الفترة ): 10-3(اجلدول رقم 
  %الضغط اجلبائي   السنوات
1993  28.15  
1994  29.74  
1995  33.48  
1996  34.84  
1997  35.34  
1998  28.44  
1999  30.95  

  .165، مرجع سابق، ص لنظام اجلبائيت اتقييم إصالحا:رزيق كمال،: من إعداد الطالب بناء على: املصدر

  :كن توضيح معطيات اجلدول من خالل الشكل التايلومي
  )99- 93(تطور الضغط اجلبائي يف اجلزائر ): 3-3(الشكل رقم 
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  )10-3( الطالب بناء على اجلدول رقم من إعداد:املصدر

) 1999-1993( كمتوسط للفترة % 31.56لقد بلغ الضغط اجلبائي اإلمجايل نسبة 
:  و سجل أعلى نسبة له قدرت بـ%30.95، 1993 سنة %28.15راوح بني نسبة حيث ت

، إن هذه املعدالت مضخمة لكون جزء كبري من الناتج احمللي اخلام يصل 1997 سنة 35.34%
ع بترويل، و أن اجلباية البترولية كانت مسامهتها دائما بأكرب من  هو عبارة عن ري%35أحيانا إىل 

ائية، و من هنا فإن اعتماد الضغط اجلبائي خارج احملروقات يكون أكثر  من احلصيلة اجلب53%
  :داللة، و هو ما يوضحه اجلدول التايل
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  )99-93(تطور معدل الضغط اجلبائي خارج احملروقات للفترة ): 11-3(اجلدول رقم 
  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات
الضغط 
اجلبائي 
HH%  

16.27  18.95  22.02  20.43  20.51  19.33  18.55  

، مرجع سابق، ص النظام اجلبائي و حتديات األلفية الثالثة: عبد ايد قدي:  من إعداد الطالب بناء على معطيات
09.  

إن هذه املعدالت هي أقرب للداللة العتبارها أقل مما هو سائد يف الكثري من الدول، ففي 
 %27 يف حني ال يقل عن %42.5قتطاع نسبة الدول الصناعية الكربى يبلغ السقف األعلى لال

  .كحد أدىن، و هذا يدل على ضعف اإلدارة اجلبائية يف إجياد أوعية مالئمة ذات مردودية
  )2009-2000(تطور اإليرادات اجلبائية : املطلب الثاين

إن األمهية اليت حتظى ا فعالية النظام اجلبائي كوا مؤشرا هاما يعتمد يف احلكم على مدى 
جناح أو فشل السياسة اجلبائية ألي دولة، و ما هلذه األخرية من دور يف حتقيق أهداف السياسة 
املالية اليت تشكل أداة فعالية السياسة االقتصادية سنحاول التعرف على تطور اإليرادات اجلبائية و 

  .مكاا يف امليزانية العامة للدولة
  )2009-2000(ائية التطور اإلمجايل للحصيلة اجلب: الفرع األول

متيزت السياسة اجلبائية خالل فترة الدراسة بتصاعد حجم احلصيلة اجلبائية أي بزيادة معدل 
منو مردودية االقتطاعات اجلبائية، و يرجع ذلك إىل التطورات االقتصادية و االجتماعية و السياسية 

إليرادات اجلبائية مكانة ، و قد أولت الدولة ا)2009-2000(اليت شهدا اجلزائر خالل الفترة 
  :هامة يف اإليرادات العامة للميزانية و ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول املوايل
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-2000(رادات العامة للدولة يمكانة اإليرادات اجلبائية لإل): 12-3(اجلدول رقم 
  يار  دجمل:                                                          الوحدة           )2009

 
-2007-2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000-99قوانني املالية للسنوات  : املصدر

2008.  

يتضح جليا من خالل الدول السابق أن الدولة أولت اهتماما كبريا باإليرادات اجلبائية و ال 
سيما العادية منها، حيث سجلت جمموع اإليرادات اجلبائية العادية من جمموع اإليرادات العامة 

 إىل 2002( للسنوات من %37.5، %36.6، %36.5، %34، %32، %30نسبة 
 سنة %62، و 2000 سنة %50 يف حني سجلت اجلباية البترولية على التوايل،) 2007
  .2006 سنة %55، و 2002

من املالحظ أن اإليرادات اجلبائية العادية يف حالة تطور طفيفة و هذا من خالل جهود 
 و إحالهلا حمل اجلباية البترولية، إال أن – اجلباية العادية –الدولة الرامية للرفع من حصيلتها 

ت اجلبائية احملققة فعال هي خالف التوقعات، و ذلك راجع إىل التغريات االقتصادية و اإليرادا
  .االجتماعية، و هو ما يبينه اجلدول التايل

  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

اإليرادات 
  2786.6  1924  1802.61  1667.92  1635.83  1528  1451.45  1437.7  1234.38  1028.84  العامة

اجلباية 
  921  754.8  676.116  610.77  596.49  132.3  475.89  438.85  411.38  408.84  العادية

  33  39.23  37.5  36.62  36.49  34.84  32.8  30.5  33.4  40.00  النسبة

اجلباية 
  16.28  970.2  973  916  899  862.2  636.06  916.4  732  524  البترولية

  58.5  50.42  53.98  54.92  54.96  56.43  43.82  63.74  59.3  50.93  النسبة
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  )2007- 2000(نسبة تطور اإليرادات اجلبائية ): 13- 3(اجلدول رقم
.مليار دج: الوحدة  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
اإليرادات 

  3478.6  3434.9  1563.8  1465.97  1398.94  1409.53  1285.09  1093.15  جلبائيةا

نسبة 
التطور 

%  
  1.27  119.65  6.67  4.79  0.75-  9.68  17.55  ـ

  :من إعداد الطالب بناء على: ملصدرا

  )www.MF.dz(وزارة املالية ل خمتلفة تقارير -

- Annuaire statistique de l’Algérie n° 24.  
  

  :وميكن توضيح هذا تلطور من خالل الشكل التايل

  

  .2007-2000تطور احلصيلة اجلبائية من ): 4-3(الشكل رقم 
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  )13-3( بناء على معطيات اجلدول رقم من إعداد الطالب: املصدر

  

دات اجلبائية يف اجلزائر متزايدة لكن ليس من خالل قراءة اجلدول السابق نالحظ أن اإليرا
بالصورة املتوقعة املعلن عنها يف قوانني املالية السالفة الذكر، حيث ختتلف هذه الزيادة من سنة 
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، أي قدر 2002 من حصيلة %0.75 بنسبة 2005ألخرى، فقد سجلت اخنفاضا يف سنة 
 قدرت 2001 إىل 2000ة  مليون دج، يف حني أنسبة الزيادة من سن10.59: االخنفاض بـ

، كما نالحظ 191.94، و ذلك يعين زيادة يف حجم االقتطاعات اجلبائية مببلغ %17.55: بـ
 أي بأكثر من %119.65:  قدرت بـ2006 إىل سنة 2005أيضا نسبة الزيادة من سنة 
  مليون دج، و على العموم فإن الزيادة كانت طفيفة مقارنة1871.1ضعف السنة السابقة حوايل 

مع حجم اإلعفاءات و التخفيضات اجلبائية املمنوحة يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي و برنامج 
  .دعم النمو االقتصادي

  تطور نسبة احلصيلة اجلبائية إىل الناتج احمللي اإلمجايل: الفرع الثاين
ت العامة و يعترب الناتج احمللي اإلمجايل من العوامل االقتصادية اليت تؤثر على حجم اإليرادا

اجلبائية خاصة، حيث يزداد حجم هذه األخرية بزيادة حجم الناتج و تطور معدالت النمو 
االقتصادي، و ميكن توضيح حصة اإليرادات اجلبائية من حجم الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر من 

  .حمللي اإلمجايلحصة احلصيلة اجلبائية إىل الناتج ا): 14- 3(اجلدول رقم     .خالل اجلدول التايل

  :2008تقرير الس الوطين االقتصادي االجتماعي : املصدر
  www.MF.dz   وزارة املاليةتقارير خمتلفة ل -
- ONS : les comptes économique de 2000 à 2008, N° 28.  

  البيان
  السنوات

اإليرادات اجلبائية 
  الناتج احمللي اخلام  اإلمجالية

نسبة اجلباية إىل 
  الناتج احمللي

2000  1093.15  3698.684  29.6  
2001  1285.09  3754.871  34.2  
2002  1409.53  4023.414  35.0  
2003  1398.94  4700.04  29.8  
2004  1465.97  5548.633  26.4  
2005  1563.8  6932.818  22.6  
2006  3434.9  7834.343  43.8  
2007  3478.6  8551.808  40.7  
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 و 22.6حجم اإليرادات اجلبائية يتراوح بني نسبيت بقراءة اجلدول السابق يتنب أن 
  . أي ما يعادل ثلث الناتج احمللي اخلام%32.8 أي مبتوسط نسبة 43.7%

 يف حني بلغت %29.6: 2000فنالحظ أن النسبة من الناتج احمللي اخلام بلغت سنة 
 على التوايل، و حققت أعلى نسبة هلا سنة %35 و %34.2 النسب 2002، 2001سنة 

  .%43.8 بنسبة 2006
نالحظ أن حجم احلصيلة اجلبائية يتناسب طردا مع حجم الزيادة يف الناتج احمللي اخلام، إال 
أن هذه احلصيلة ال تزال قليلة، و ال ترقى لتحقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية املنشودة 

صة لدعم و تشغيل فهناك العديد من القطاعات حتضى بإنفاق جبائي واسع مثل املشاريع املخص
  .الشباب، و تكلفة اإلعفاءات املتعلقة ا متغرية من سنة ألخرى

تطور حصيلة اإلعفاءات اجلبائية يف اجلزائر، و نسبتها إىل الناتج ): 15- 3(اجلدول رقم 
  )خارج قطاع احملروقات و الفالحة(الداخلي اخلام 

  السنوات
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  البيان

إلعفاءات تكلفة ا
  44.1  49.7  43.4  69.2  33.8  45.1  اجلبائية

نسبة التكلفة إىل 
  %1.28 %3.18  %2.6  %4.95 %2.39 %3.5  %اإليرادات اجلبائية 

نسبة التكلفة إىل الناتج 
  0.56  0.72  078  1.47  0.84  1.2  الداخلي اخلام

  :من إعداد الطالب بناء على: املصدر
  . معطيات املديرية العامة للضرائب-
  .2008  تقرير الس الوطين االقتصادي و االجتماعي-

ONS : les comptes économiques de 2000-2008 N°28.  
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لقد بلغت تكلفة اإلعفاءات و التخفيضات اجلبائية لالستثمارات يف إطار قرارات االعتماد 
ANDI ،APSI مليار دج، أي أن اخلزينة العمومية 285.3مبلغ ) 2006-2001( للفترة 

 سنة %4.95 من إيراداا اجلبائية هلذه الفترة، حيث بلغت هذه النسبة %2.7خسرت نسبة 
 مليار دج، كما متثل تكلفة اإلعفاءات اجلبائية نسبة تتراوح ما بني 69.2:  مببلغ يقدر بـ2003
  . من الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات و الفالحة%1.47 و 0.56%

إلعفاءات املقدمة، جاءت يف إطار دعم االستثمار و خاصة مرحلة و لإلشارة فإن هذه ا
  ).اقتناء مواد و جتهيزات خارج الرسم على القيمة املضافة(اإلجناز 

أما مرحلة االستغالل فالتكاليف املقدرة بشأا تفتقد ملعلومات ذات داللة كافية ال تعرب 
ري حمددة زمنيا نتيجة تداخل فترات عن التكلفة احلقيقية، إضافة إىل ذلك فهذه التقديرات غ

االمتياز، و الفارق ما بني تسليم القرار و تاريخ الدخول الفعلي يف مرحلة اإلجناز، و أما باقي 
اإلعفاءات و االمتيازات فهي غري مقدرة، كما أن عملية التقدير تعترب عملية صعبة نتيجة عدم 

  :أسبابمعرفة و حصر الوعاء املعفى بدقة و هذا راجع لعدة 
  غياب معلومات يف املوضوع، الشيء الذي يظهر عدم تطابق النظام اإلحصائي الذي ال

 .يأخذ بعني االعتبار النشاطات و القطاعات املعفاة و كذا املكلفني املعفني

 غياب التنسيق ما بني أنظمة اإلعفاء و التخفيض. 

ة و املصرح ا من طرف إن حتليال أكثر دقة لقرارات منح االمتيازات اجلبائية املعتمد
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مبختلف أنظمتها يظهر أن عدد ضئيل من جممل الوعود 

  .يشهد جتسيدا يف أرض الواقع) 2006- 2002(االستثمارية للفترة 
   تطور مكونات احلصيلة اجلبائية: الفرع الثالث

لية و مسامهتها يف املوارد العامة  سنتطرق لتطور كل من اجلباية العادية و اجلباية البترو
  .للدولة، و مدى تغطية كل منها للنفقات العامة
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 :مسامهة اجلباية يف املوارد العامة للدولة .1

تشكل اجلباية أهم املوارد املالية للدولة، و يعترب النسق العادي منها أحد أهم حماور اإلصالح    
ا حمل اجلباية البترولية، و قد سخرت الحه إح، حيث سعت الدولة إىل حماولة1992اجلبائي 

الدولة لذلك إدارات جبائية جمهزة مبوارد مادية و بشرية تضاهي إدارات الدول املتقدمة، كما 
ويتجلى تطور مكونات عمدت أيضا إىل إحداث تغيريات و تعديالت مست اهليكل اجلبائي، 

  :اهليكل اجلبائي من خالل اجلدول املوايل
  2007، 2000تطور مكونات اجلباية للفترة ): 16 - 3(اجلدول رقم

  السنوات
  2007  2006  2005  2004  2003  البيان

ضرائب مباشرة ورسوم 
  258,1  241,21  168,1  147,9  127,9  مماثلة

  28,1 22,4  19,6 19,6  19,2  حقوق التسجيل والطايع

  347,6 310,9 312 273,3 233,1  رسوم على رقم األعمال

  1  1  9690, 0,735 0,83  ضرائب غري مباشرة

  133,1 107,7 143,9 138,8 143,8  حقوق اجلمارك

  1,2 - 3,8 4,2 -  /  /  يرادات أخرى غري موزعةإ

  . 2008، 38الديوان الوطين لإلحصائيات،  اجلزائر باألرقام، نشرة رقم -:املصدر 
- Office Nationale Des Statistique,Annuaire Statistique De L’algerie, N0 24,ed 2008 

لسابق أن مكونات اجلباية العادية عرفت تطورا ملحوظا حيث يتضح من خالل اجلدول ا
مقارنة بسنة    ،%  103 تطورا بنسبة 2007م املماثلة سنة عرفت الضرائب املباشرة والرسو

،يف  %8.3قدر بـ يتوسط وارد اجلبائية العامة للدولة مبل مكانة هامة يف املحتتفهي  2003
استقرار على مدار الفترة  و حقوق الطابع و التسجيل  لضرائب  غري املباشرةحني عرفت ا

مليار دج 10،كما أن حقوق اجلمارك عرفت تراجعا ملحوظا يقدر  2007 – 2003
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، و على العموم فإن اجلباية العادية عرفت تراجعا إذا ما قورنت 2007- 2003خالل الفترة 
 1993 سنة  %41.4، حيث انتفلت من 1990-  1987بفترة ما بعد األزمة البترولية 

  : إبراز كل من اجلباية العادية و البترولية من خالل اجلدول التايل و ميكن.1 %27.7 اىل 
  تطور اجلباية البترولية و مدى مسامهتها يف اإليرادات العامة للدولة) 17-3(اجلدول رقم 

  دج910الوحدة 
  السنوات

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  966.7  720.9  664.80  603.77  562.88  493.09  44.49  373.15  اجلباية العادية
  34.09  6.83  11.76  7.26  14.15  10.93  19.12  /  %نسبة التطور 

  2711.9  2714.0  899  862.2  836.06  916.44  840.6  720  اجلباية البترولية
  -0.07  201.8  4.26  3.12  -8.77  9.02  16.75  /  %نسبة التطور 

  3687.9  3639.9  1664  1548.74  1459.07  1494.75  1341.16  1175.6  اإليرادات العامة
  26.21  19.80  40.55  38.98  38.57  32.98  14.15  31.74  اإليرادات/ج ع

  73.53  74.56  54.02  55.67  57.30  61.31  26.76  61.24  اإليرادات / ج ب 
  . وزارة املالية إحصائياتمن إعداد الطالب بناء على : املصدر

 يتضح من خالل اجلدول السابق أن نسبة تغطية اجلباية العادية موع اإليرادات عرفت 
 2000حيث سجلت نسبة التغطية سنة ) قبل اإلصالح(تزايدا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة 

 2005، و سنه %32.98 نسبة 2002 من جمموع اإليرادات و سنة %31.74حوايل 
و يرجع السبب يف الزيادة إىل إشباع األوعية اجلبائية من خالل ... %40.55: ة بـكأعلى نسب

، و زيادة 2005 مليون دوالر سنة 1081زيادة حجم االستثمارات األجنبية الذي بلغ حجم 
  . مليار دج234.8 مشروع حبجم 1186عدد املشاريع احمللية اليت بلغت 

                                                             
، 2007-2006، مذكرة ماجستري ،جامعة تلمسان ،ل العز املوازينلسياسة املالية و القدرة على حتا: شييب عبد الرحيم  1

 .234ص
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طي احلصة األكرب من حجم اإليرادات العامة أما خبصوص اجلباية البترولية فال تزال تغ
و هو ما ) 2007- 2000( كمتوسط للسنوات 58.06للدولة، حيث بلغت نسبة التغطية 
  . يعادل ضعف ما تغطيه اجلباية العادية

 :تغطية اجلباية من جمموع النفقات العامة .2

من ) التسيري و التجهيز(للنفقات العامة ) العادية و البترولية(و ميكن إظهار حصة تغطية اجلباية  
  :خالل اجلدول التايل

  ).2008-2000(حصة تغطية اجلباية للنفقات العامة ): 18-3(اجلدول رقم 
   دج910الوحدة 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان
نفقات 

  57.75  50.13  54.19  48.26  50.13  44.92  46.12  43.58  %التسيري

نفقات 
  67.38  71.02  83.62  94.63  69.19  108.87  124.37  115.92  %التجهيز 

تغطية اجلباية 
العادية إىل 

  النفقات
جمموع 
  31.1  29.38  32.88  31.95  29.07  31.8  33.64  31.67  %النفقات 

نفقات 
162.0  188.75  72.20  68.92  74.46  83.48  87.23  84.1  %التسيري

1  
قات نف

189.0  267.36  111.41  135.14  102.77  202.35  235.67  223.67  %التجهيز 
2  

تغطية اجلباية 
البترولية إىل 

النفقات 
جمموع   العامة

  87.23  110.64  43.81  45.64  43.17  59.1  63.63  61.11  %النفقات 

جمموع اجلباية إىل جمموع 
118.3  140.03  76.69  77.61  72.27  90.90  97.28  92.78  %النفقات 

4  
 .إحصائيات وزارة املالية: من إعداد الطالب بناء على: املصدر

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة تغطية اجلباية العادية موع النفقات حمصورة بني 
 فهي ال تكاد أن تغطي نفقات التسيري حيث بلغت نسبة العجز يف %33.64و  29.07%

يف حدود ) 2007- 2000(يف حني أا غطت نفقات التجهيز على املدى ، -50.61ذلك 
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 و أدىن نسبة هلا ،%124.37:  بـ2001، حيث بلغت النسبة األعلى هلا سنة 91.87%
  .2007سنة  %67.38: بـ

-2000(أما خبصوص اجلباية البترولية فإن نسبة تغطيتها معتربة جدا، فخالل الفترة 
 و هي نسبة معقولة كون اجلباية ،%110.64و  %43.17احنصرت نسبتها بني ) 2007

إليرادات الدولة، و ذلك نتيجة أن صادرات احملروقات تشكل معظم الصادرات البترولية أهم مورد 
 1.من جمموع الصادرات %98.36مليار دوالر، أي بنسبة  59.60 قيمة 2006حبيث بلغت 

  :و ميكن إظهار تطور نسبة التغطية اجلبائية للنفقات من خالل الشكل التايل
  نفقاتتطور نسبة تغطية اجلباية لل): 5-3(الشكل رقم 
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  )18-3(رقم  من إعداد الطالب بناء على اجلدول :الصدر

  تقييم املردودية االقتصادية للسياسة اجلبائية يف اجلزائر: املطلب الثالث
توفر االستقرار السياسي و ( تشكل اجلباية عنصرا مهما من عناصر املناخ االستثماري   

و ذلك من خالل املزايا و . إخل... نني املنظمة لالستثمار و استقرارهااالقتصادي وضوح القوا

                                                             
  . 2007 التقرير السنوي لبنك اجلزائر - 1
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التحفيزات اجلبائية املمنوحة من طرف الدولة اليت تعترب خسارة للخزينة يف األجل القصري، يعترب 
املناخ االستثماري و تشجيع جدب رأس املال احمللي و األجنيب للمسامهة يف مشاريع التنمية 

الركائز األساسية ملواصلة االقتصاد اجلزائري مسريته على طريق اإلصالح و االقتصادية إحدى 
ذلك من أجل حتقيق مستويات مرتفعة من اإلنتاجية و الرفاهية االقتصادية و االجتماعية للمواطنني، 
و قد أخذت الدولة منذ االستقالل سياسة جذب رؤوس األموال لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية 

م إصدار القوانني بغرض يئة املناخ االستثماري املالئم و إحداث اهليئات و الوكاالت الشاملة فت
  . اخلاصة بذلك

إن االستفادة من إجراءات التحفيز اجلبائي تكون باملوازاة مع احترام املتعاملني االقتصاديني 
ت اجلهوية، و لتوجهات الدولة و شروطها، قصد حتقيق االستثمارات املرغوبة، و حتقيق التوازنا

عليه فهل السياسة اجلبائية قامت مبا فيه الكفاية الستقطاب االستثمار و ما مردودية ذلك على 
  االقتصاد الوطين؟

  اجلباية وتطور االستثمار: الفرع األول
    إن احلاجة إىل املزيد من اإلستثمارات أمر يف غاية الضرورة لزيادة معدالت النمو وخفض 

، فتشري التقدير إىل أن معدالت النمو يف الناتج احمللي % 15يت تتراوح بني معدالت البطالة ال
إستعاب العاطلني ) 2010. 2001( سنويا خالل الفترة % 7.8اإلمجايل العريب  جيب أن تبلغ 

 .1عن العمل وزيادة مستوى الرفاهية

االقتصادي، و لتوضيح     إن تقييم املردود اجلبائي يتطلب مقارنة اآلثار املترتبة على املستوى 
خمتلف هذه التأثريات و التطورات سندرج جداول و حتليل تطور أهم املؤشرات االقتصادية الكلية 

  .املؤشر يسمح لنا بقياس مدى جناعة استخدام اجلباية كأداة للضبط االقتصادي) االستثمار(

                                                             
الواقع والعوامل ( جذب اإلستثمارات األجنبية املباشرة إلىاإلقتصاديات العربية :لبلبلعلي توفيق الصادق، علي أمحد ا 1

 .182، ص 2005ق والتنمية، مركز دراسات الوحدة العر بية، وس، اإلقتصادات العربية وتناقضات ال)احملفزة
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لت على يئة املناخ    لقد شهد االستثمار يف اجلزائر اهتماما واسعا من قبل الدولة، إذ عم
للمستثمرين من منح حتفيزات جبائية، و تقدمي ضمانات، كفيلة بتشجيعه من أجل تكوين جهاز 
إنتاجي قادر على تلبية احلاجات من خمتلف السلع و اخلدمات يف املعاملة التفصيلية لألنشطة 

  :االقتصادية خالل تطور التعداد العام للمؤسسات كما بينه اجلدول التايل
  ).2009-2001(تطور تعداد املؤسسات من الفترة ): 19-3(جلدول رقم ا

 

 السنوات 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

408115 392013 239446 269806 245842 225449 207949 198522 179893 
 مؤسسة
 خاصة

 التطور نسبة / 10,36 4,75 8,42 9,05 9,75 11,25  - 63,72 4,11

 عامة مؤسسة 778 778 778 778 874 739 666 626 598

-            

 4,47 
-6,01 - 9,88 -15,45 12,34 - - -  

 التطور نسبة

162058 126887 116347 106222 96072 86732 79850 71523 64677 
الصناعة 
 التقلیدیة

 نسبة التطور  10,58 11,64 8,62 10,77 10,56 9,53 9,06 27,72

 المجموع 245348 270823 288577 312959 342788 376767 356459 519526 570771

9,86 45,75 -5,39 9,91 9,53 8,45 6,56 10,38  
 نسبة التطور

 % 

 املنظومات مديريةوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية،: على بناء الطالب إعداد :املصدر
  ).2009-2000 (سنة من اإلحصائية علوماتامل نشريات ،واإلحصائيات اإلعالمية

يتضح من اجلدول السابق أن االهتمامات اليت أولتها الدولة لالستثمار أتت بنتائج حسنة، 
 سنوات، 09 مشروع استثماري يف ظرف 325423: حيث ازداد حجم االستثمار العام بـ

 598 إىل 2001 مشروع سنة 778حيث عرف القطاع العام تراجعا يف عدد املشروعات من 
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، و هذا راجع إىل خوصصة املؤسسات العمومية و تصفية بعضها نتيجة 2009مشروع سنة 
  .اإلفالس و جنع بعضها اآلخر للقطاع اخلاص، يف إطار التوجه حنو اقتصاد السوق

فعرفت تطورا ملحوظا، نظرا للدعم ) احمللي و األجنيب(أما املؤسسات ذات الطابع اخلاص 
الذي لقيته من السلطة، و كذا توفري مناخ استثماري ليساعد على زيادة اإلنتاج، املادي و املعنوي 

، إذ وصل عددها إىل 2009 مرة عدد مشاريع القطاع العام سنة 380حيث عرفت زيادة تقابل 
   2001.1 مؤسسة سنة 179893 بعدما كان 2009 مؤسسة خاصة سنة 408115

 مشروع بعدما كان يقدر 162058 إىل 2009أما الصناعات التقليدية و احلرفية سنة 
 و ميكن إظهار هذا التطور لكل من %150: أي بزيادة تقدر بـ: 2001 سنة 64677: بـ

  :املشاريع العامة و اخلاصة و الصناعات التقليدية و احلرفية من خالل املنحىن البياين التايل
  )2009 إىل 2001(تطور املشروعات االستثمارية يف اجلزائر ): 6-3( رقم الشكل

   

  )19-3 (رقم اجلدول على بناء الطالب إعداد املصدر  

و ) احمللية و األجنبية(و من الشكل البياين السابق يتجلى أن حجم االستثمارات اخلاصة 
الصناعات التقليدية يف تطور متسمر مقارنة حبجم االستثمارات يف القطاع العام، حيث سامهت يف 

                                                             
  .2009 ،املعلومات اإلحصائيةوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة،نشرية - 1
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م و زيادة القيمة املضافة بشكل أكرب مما هي عليه مسامهات القطاع تطور املنتوج الداخلي اخلا
 :العام، و ميكن أن توضح ذلك من خالل اجلدول التايل

  )2007-2000(تطور املنتوج الداخلي و القيمة املضافة لالستثمار ): 20-3(اجلدول رقم 
   دج910الوحدة 

  السنة
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

القيمة املضافة 
  749.86  704.05  651  598.63  550.6  505  481.5  457.8  للقطاع العام

القيمة املضافة 
  3153.77  2740.06  2364.5  2146.75  1884.2  1679.1  1560.2  1356.8  للقطاع اخلاص

∑VA 1814.6  2041.7  2184.1  2434.8  2745.38  3015.5  3444.11  3903.63  
مديرية املنظومات اإلعالمية و اإلحصائية، نشريات املعلومات اإلحصائية من : اء علىمن إعداد الطالب بن: املصدر

  )2009-2000(سنة 

نالحظ من اجلدول السابق أن القيمة املضافة للقطاع العام يف تزايد طفيف رغم التراجع 
 مليون دج، و 457.8 قيمة 2000النسيب يف عدد القطاعات، حي بلغت القيمة املضافة سنة 

-2000(مليون دج للفترة  587.3مليون دج، أي مبتوسط  749.86 قيمة 2007 سنة
 3153.7 بقيمة2007، أما خبصوص القطاع اخلاص فقد حقق أعلى قيمة مضافة سنة )2007

-2004- 2005-2006 من جمموع القيم املضافة تليها يف الدرجة السنوات %81أي بنسبة 
 - %77 -%77 -%78 -%78 -%80: ، بالنسب2001-2000- 2003-2002

  . على الترتيب من جمموع القيم املضافة75% -76%
 :و ميكن إبراز تطور القيمة املضافة من خالل الشكل التايل
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  )2007-2000 (للفترة لالستثمار املضافة القيمة تطور) :7- 3 (رقم الشكل

  
  )20-3 (رقم اجلدول:على بناء الطالب إعداد: املصدر       

  ر الشغلتطو: الفرع الثاين
ذلك حسب كينز فإن إرتفاع نسبة البطالة يؤدي إىل زيادة قيمة اإلستهالك التلقائي فتتأخر إتباعا ل

عتبة اإلدخار، مما يؤدي إىل صعوبة متويل اإلقتصاد  فتكون اآلثار سلبية على التوازنات الكلية، 
إىل تأخر  مرتفعا يؤديخاصة وأن الفئات الفقرية والعاطلة عن العمل تتميز مبيل حدي لإلستهالك 

إن حجم العمالة الكلية يف اتمع مرتبط ارتباطا وثيقا حبجم اإلنفاق  ف، وعليه1عتبة اإلدخار أكثر
الكلي على االستثمار و االستهالك، مما يترتب عليه أن أي اقتطاع يقلل من اإلنفاق االستثماري و 

  2.االستهالكي الكلي يعمل على خفض العمالة
ولة اجلزائرية جهودا من أجل أن تأخذ اهلياكل االقتصادية و االجتماعية لقد بذلت الد

برنامج اإلنعاش، و برنامج دعم النمو (شكال جديدا، من خالل خمطط مكثف لالستثمارات 

                                                             
، حبوث وأوراق عمل، ندوة عربية، جامعة سعد دحلب مع إحتاد جملس البطالة واآلثار السلبيةعالش أمحد، عزازي عمر،  1

 .78، 77، ص ص 2006 أفريل 28-26، 1البحث العلمي العربية، ج
  .205 مرجع سابق، ص : عبد املنعم فوزي- 2
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 لدعم الشغل و احلماية االجتماعية و دعم ة، و أيضا من خالل مجلة من األجهز)االقتصادي
  .األسعار

 خارج قطاع احملروقات %6.1( وترية النمو االقتصادي ، استقرت2008و يف سنة 
، و يعود هذا املستوى من النمو على وجه اخلصوص إىل ارتفاع و )2007 سنة %6.3مقابل 

استمرار قطاعي البناء و األشغال العمومية و اخلدمات و مها القطاعات املستحدثان ملناصب الشغل 
ع الفالحة فال يزال هو اآلخر خيضع لتقلبات املناخ، اللذان مسحا بدعم اخنفاض البطالة، أما قطا

  1.حيث سجل اخنفاضا كبريا يعكس طبيعة التحديات اليت يتعني أن يرفعها هذا القطاع
و جتدر اإلشارة إىل مستوى النمو الذي بلغه القطاع الصناعي بعد التراجع الذي شهده 

طار التشريعي و التنظيمي الذي خالل سنوات عدة، فقد مسحت التعديالت اليت طرأت على  اإل
  .ينظم جو األعمال بإدراك التحسنات املعتربة ملناخ األعمال يف البالد

 مليون شخص مبعدل ارتفاع سنوي قدر 9.146: لقد قدر عدد السكان املشتغلون بـ
  :، و ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل2004 منذ سنة %4: بـ

  ) 2008-2001(لسكان املشتغلني خالل الفترة تطور عدد ا): 21-3(اجلدول رقم 
  610الوحدة 

  2008  2007  2006  2005  2004  السنوات
  9.146  8.594  8.869  8.182  7.798  السكان املشتغلون

  .68، ص 2009تقرير الس الوطين االجتماعي و االقتصادي، ديسمرب : املصدر

نسبة األجراء الدائمني ، حيث ارتفعت 2008يتضح من اجلدول أنه حدث انعطافا سنة 
 %50:  إذ أن التشغيل يف قطاع الصناعة ارتفع بـ%5:  و األجراء غري الدائمني بـ%9: بـ

  .2008 سنة %4.3و هو ما يعترب أداء تعزز مبعدل منو قطاع الصناعة الذي بلغ 

                                                             
  .2009قتصادي و االجتماعي، ديسمرب  تقرير الس اال- 1
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 %2 عرفت مناصب الشغل ارتفاعا بنسبة 2007و جيدر التذكري أنه خالل سنة 
 للمناصب غري الدائمة، حيث تركز السكان املشتغلون أساس يف %10 مقابل للمناصب الدائمة

 فيما مل يشهد %17.2: يليه قطاع البناء و األشغال العمومية بـ %56.6: قطاع اخلدمات بـ
  . على التوايل%12.5 و %13.7قطاع الفالحة و الصناعة 

  :و ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل
  ) 2008-2004(زيع السكان املشتغلني حسب قطاع النشاط تو): 8-3(الشكل رقم 

  
  .2009، ديسمرب واالقتصادي االجتماعي الوطين الس تقرير:املصدر  

كما يشري الشكل البياين السابق فإن معدل البطالة ال يزال مستمرا يف االخنفاض، إذ انتقل 
، غري أن هيكلة 2008 سنة %11.3 ليبلغ 2007نة  س%11.8 إىل 2006 سنة %12.8من 

البطالة إضافة إىل عدم الشفافية يف احلصول على منصب شغل دائم ال تزال تثري يف بعض املناطق 
  .احتجاجات أمام املصاحل العمومية للتشغيل و السلطات احمللية
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التفضيلية اليت ، فإن اإلجراءات اجلبائية )دائمة، مؤقتة(و بغض النظر عن نوعية املناصب 
حيصل مبوجبها املستثمرون على إعفاءات وفق نظام امتيازي حبسب عدد مناصب الشغل املنشأة، 
قد حققت حتسن ملحوظ يف مستوى دخول األفراد، فحسب تقرير الس االقتصادي و 

 فإن الناتج الداخلي اخلام لكل فرد مقدر بالدوالر األمريكي تنامى سنة 2009االجتماعي سنة 
  :، و يتجلى ذلك من خالل الشكل التايل1999 عن سنة %20 بنسبة تفوق 2008

  تطور منو الناتج الداخلي اخلام لكل فرد بالدوالر األمريكي): 9- 3(الشكل رقم 

 

  
  2009 واالجتماعي االقتصادي الس تقرير على بناء الطالب إعداد: املصدر
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  توازن االقتصاد اجلزائري: املبحث الثالث
 حدوث اختالالت يف التوازنات االقتصادية أظهرت عمقا يف 1986 متخض عن أزمة لقد

أزمة االقتصاد الوطين، اتسمت باستمرار الضغوط التضخمية و تزايد عبء املديونية اخلارجية و 
خدماا، و ركود اقتصادي يف خمتلف النشاطات االقتصادية و غريها من االختالالت األخرى ، 

 االقتصادية اهليكلية وليدة رغبة صادقة يف عالج هذه األزمة، و إيقاف تدهور فجاءت اإلصالحات
  .الوضعية االقتصادية و االجتماعية، و الرجوع باالقتصاد إىل مسار النمو احلقيقي

و يهدف الوقوف على وضع التوازن االقتصادي العام يف اجلزائر، و موقعه من اإلصالحات 
  .التوازن اخلارجي، التوازن الداخلي: راره سنتطرق إىل النقط التاليةيف سبيل استعادة توازنه و استق

  )ميزان املدفوعات(التوازن اخلارجي : املطلب األول
متتلك السلطات السياسية و االقتصادية ترسانة من األدوات اليت تستعني ا عند رسم 

دوات كما يعترب من أهم سياساا االقتصادية، و يعترب ميزان املدفوعات واحدا من أهم هذه األ
  .املعايري اليت تقاس ا الكثري من املؤشرات االقتصادية

  مكونات ميزان املدفوعات: الفرع األول
يعرف ميزان املدفوعات بأنه السجل احملاسيب الذي تدون فيه كافة املعامالت االقتصادية 

 فترة زمنية معينة غالبا ما تكون اليت تتم بني املقيمني يف الدولة و املقيمني يف الدول األخرى خالل
، حيث ينصب اهتمامه على املعامالت االقتصادية اخلارجية فقط، أما املعامالت االقتصادية 1سنة

الداخلية فال تدخل يف حساباته، فهو يسجل القيمة النقدية ملشتريات الدولة و مبيعاا من السلع 
و ) إخل... لبحري، الربي، التأمني و السياحةالنقل اجلوي، ا(و اخلدمات ) الصادرات و الواردات(

                                                             
  . 102، ص 1993، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، العالقات االقتصادية الدولية:  عادل أمحد حشيش- 1
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أيضا اهلبات اليت تستلمها الدولة أو متنحها لبقية دول العامل، إضافة إىل القروض و االستثمارات، و 
  :1يتكون من ثالث حسابات رئيسية و هي

و يعترب من أهم احلسابات يف ميزان املدفوعات، و هو بدوره يتكون من : احلساب اجلاري .1
  . التجاري و حساب التحويالت من جانب واحداحلساب

و يتكون من التجارة يف السلع و اخلدمات، إذ يشمل الصادرات و : احلساب التجاري  . أ
الواردات من السلع، حيث تعترب الصادرات السلعية مبثابة استالمات، بينما تعترب الواردات 

واردات من اخلدامت مثل مبثابة مدفوعات، أما التجارة يف اخلدمات فتشمل الصادرات و ال
العائد للدولة من استخدام الدول األخرى خلدماا كاستخدام بواخرها يف شحن البضائع 

 .  إخل...و استخدام مؤسسات التأمني

و يشمل هذا احلساب مبادالت تتم دون مقابل و : حساب التحويالت من جانب واحد  . ب
ذويهم باخلارج إضافة هيئات قد تكون خاصة مثل حتويالت العاملني و املغتربني إىل 

، و بالتايل فالعمليات اليت تندرج يف احلكومات و اهليئات الوطنية و الدولية و منح اإلعانة
 .احلساب هي عمليات غري تبادلية

و حيتوي على كل املعامالت الدولية اليت تنشأ عنها حقوق : حساب العمليات الرأمسالية .2
م هذا احلساب إىل قسمني أحدمها حيتوي على و ينقس) ديون أو ملكية(أو التزامات 

 .معامالت رأس املال طويلة األجل و الثاين على قصرية األجل

حيث يقبس هذا احلساب صايف العمليات املالية و النقدية اليت : حساب االحتياطي الرمسي .3
 تتم عرب احلسابات السابقة بني دولة معينة و العامل اخلارجي، كما يعطي صورة عن التغري
يف األصول االحتياطية الرمسية للدولة خالل سنة معينة، و تشري األصول االحتياطية الرمسية 

                                                             
1 African Statistical Yearbook, op-cit, p24. 

  تكون هذه املنح عينية أو نقدية مثل منح اإلعانة عند التعرض للكوارث الطبيعية، مثلما حتصلت عليه اجلزائر يف أعقاب 
  .2003 ماي 21الزلزال الذي ضرب مدينة بومرداس يف 
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 و صايف مركز الدولة لدى صندوق 1للدولة إىل ما متلكه من ذهب بوصفه نقدا ال سلعة
  .النقد الدويل و العمالت األجنبية القابلة للتحويل، و حقوق السحب اخلاصة

  ن املدفوعات اجلزائريتطور ميزا: الفرع الثاين
يشكل امليزان التجاري نقطة حساسة يف توازن ميزان املدفوعات من عدمه، إذ أن حدوث 
فوائض يف امليزان التجاري حيدث فائض يف احلساب اجلاري و منه يتحسن ميزان املدفوعات، و 

ميزان عند حدوث عجز يف امليزان التجاري حيدث عجز يف احلساب اجلاري مؤديا إىل عجز يف 
  . املدفوعات

 84فقد حقق ميزان املدفوعات فائض يف السنوات األوىل من التسعينات حيث تزايد من 
، ليتراجع إىل عجز بعد 1993 مليون دوالر يف سنة 304 ليصل إىل 1990مليون دوالر عام 

، و السبب وراء ذلك هو العجز 1998 مليون دوالر سنة 1700، حيث وصل إىل 1994سنة 
 عما كانت عليه سنة %33ه امليزان التجاري بسبب تراجع أسعار احملروقات بنسبة الذي حقق

) 2007-2000(، يف حني سجل يف الفترة 2 مليار دوالر3.75 أي تراجع بقيمة 1990
 مليار دوالر مبعدل منو بلغ يف 29.86حتسنا ملحوظا وحقق فوائضا على مدار الفترة مبتوسط 

  :زان املدفوعات من خالل الشكل التايل  وندرج تطورات مي% 61املتوسط 
  
  
  
  
  

                                                             
  .98مرجع سابق، ص :  عادل امحد حشيش- 1
  .401مرجع سابق، ص :  دراوسي مسعود- 2
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  )2007-2000(تطور رصيد ميزان املدفوعات خالل الفترة ): 10-3(الشكل رقم 
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  .33.34.35.36.37.38، اجلزائر باألرقام، النشرات رقم ons:إعداد الطالب بناء على :املصدر

 امليزان التجاري .1

 دوالر 28.59 بارتفاع أسعار احملروقات إذ بلغت يف املتوسط 2000نة لقد متيزت س     
، و على إثرها حقق امليزان التجاري فائضا 1999 دوالر عن سنة 10.59للربميل بزيادة قدرها 

 9.35 مليار دوالر مقابل 21.65 مليار دوالر ناتج عن صادرات كلية قدرت بـ 12.3قدره 
 هذا الوضع إجيابا على رصيد احلساب اجلاري الذي حقق مليار دوالر واردات، و قد انعكس

 حقق امليزان التجاري فائضا يزيد عن ثالثة 2008 مليار دوالر، و خالل سنة 8.93فائضا قدره 
 مليار دوالر أي ما يعادل ارتفاعا يقارب 40.6، أي بقيمة 2000أضعاف ما حققه سنة 

توى الصادرات من احملروقات اليت ، و ذلك نتيجة ارتفاع مس2007 مقارنة بسنة 18.5%
، و ميكن إظهار تطور الصادرات و الواردات 2008 مليار دوالر يف اية 77.19بلغت قيمة 

  :من خالل اجلدول التايل
  
  
  

UNI   109  $ 
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  .)2008- 2000(تطور الصادرات و الواردات ): 22-3(اجلدول رقم 
910 دوالر   الوحدة  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
  78.23  60.16  54.61  44.4  32.08  24.61  18.83  19.13  22.03  الصادرات
  39.15  27.63  21.45  20.04  18.3  13.53  12.01  99.4  91.73  الواردات
  39.07  32.53  33.53  24.35  13.76  11.08  68.16  91.92  12.86  الرصيد

  .2009ديسمرب : تقرير الس االقتصادي و االجتماعي: املصدر

يتضح من اجلدول السابق أن رصيد امليزان التجاري عرف فائضا على مدار السنوات 
 مليار 39.34، حيث شهد تطور ملحوظ يف حجم الصادرات إذ بلغت قيمة )2008- 2000(

 مليار دوالر خالل السداسي الثاين من سنة 1.44: دوالر كمتوسط، فسجلت قفزة تقدر بـ
 السداسي األول، يف حني تضاعفت نسبة االرتفاع بني  مليار دوالر يف13 بعدما كانت 2007

 مليار دوالر، و تتجلى صورة التطور للصادرات و 3.35:  قدرت بـ2008السداسيني لسنة 
  .الواردات و امليزان التجاري من خالل الشكل التايل

  )2008- 2000(تطور الواردات و الصادرات ): 11-3(الشكل رقم 
   
  
  
  
  
  
  

  ).20-3( الطالب بناء على اجلدول رقم من إعداد: املصدر

  :من خالل استقراء اجلدول السابق و املنحىن البياين ميكن أن نستنتج ما يلي
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 حيث استمر االجتاه حنو 2008  تطورت الواردات بشكل كبري خالل سنة :الواردات   . أ
 .االرتفاع مما يؤكد التبعية الكبرية لالقتصاد الوطين

 معتربا نسبيا على الرغم من التأثر بانعكاسات األزمة 2008 بعد النمو املسجل خالل سنة
املالية وراء إضعافه، و يف سياق التوسع الكبري للواردات يف مواد التجهيز و املواد املخصصة 

 مليار دوالر سنة 8.68جلهاز اإلنتاج، انتقلت الواردات املوجهة للتجهيزات و اليت متثل من 
 حيث احتلت احلصة األكرب، تليها املواد 2008نة  مليار دوالر س13.19 إىل 2007

 2007 من جمموع الواردات سنة %31.68املخصصة للجهاز اإلنتاجي حيث بلغت نسبة 
 من جمموع الواردات، و ميكن إظهار %30.22 مليار دينار ما يعادل نسبة 8.75بقيمة 

  : كالتايل2008، 2007هيكل الواردات حسب املواد لسنيت 
  )2008-2007(هيكل الواردات حسب املواد للفترة ): 12-3(الشكل رقم 

  
  .15، ص 2009تقرير الس االقتصادي االجتماعي، ديسمرب : املصدر
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ليس فقط إىل الزيادة يف احلجم و إمنا ) كما يظهر الشكل(يرجع السبب يف تزايد الواردات 
الغذائية، الناجم عن االرتفاع يف األسعار الذي عرفته األسواق الدولية و خاصة املواد 

  .االرتفاع يف أسعار البترول
 حتتل الصادرات النفطية عنصرا هاما يف هيكلة الصادرات اجلزائرية للخارج، :الصادرات  . ب

 من %97.18: ، و ذلك بنسبة تقدر بـ2009خالل فترة السداسي األول من عام 
ارنة مع نفس  مق% 46جمموع الصادرات، حيث مت تسجيل نقصا يف الصادرات بأكثر من 

  2008.1الفترة من عام 

 %2.82: أما بالنسبة للصادرات خارج قطاع احملروقات فتبقى نسبتها ضئيلة تقدر بـ
 مليون دوالر أمريكي، كما عرفت هذه 585من القيمة اإلمجالية للصادرات بقيمة 

، و عموما 2008 مقارنة مع السداسي األول من عام %46: الصادرات نقصا بـ
 مليار 22.03 قيمة 2000ت اجلزائرية تعرف تطورا ملحوظا حيث سجلت سنة فالصادرا

 قيمة 2007 مليار دوالر أمريكي، يف حني سجلت سنة 44.4 قيمة 2005دوالر، و سنة 
 إىل 2000( مليار دوالر أمريكي، إال أن السبب يف تراجع الصادرات من سنة 78.23
ب أسعار النفط حيث تراجعت من  مليار دوالر هو تراجع و تذبذ3.2بقيمة ) 2002

  2001.2 دوالر سنة 23.01 إىل 2000 دوالر للربميل سنة 28.07
و '' نصف مصنعة''إن أهم املنتوجات خارج قطاع احملروقات املصدرة تتكون من جمموعة 

:  تتبع بـ%0.46 من قيمة الصادرات، تليها املنتوجات اخلام بنسبة %1.8اليت متثل نسبة 
 على التوايل، و %0.12 و %0.33بالنسب '' وسائل التجهيزات''و '' ائيةالوسائل الغذ''

  .%0.11يف اخلري وسائل االستهالك غري الغذائية بنسبة 

                                                             
  .50، ص 2008، معطيات 14نشرية املعلومات اإلحصائية رقم غرية واملتوسطة سات الصسوزارة املؤ - 1
  .45، ص 2009 تقرير الس الوطين االقتصادي و االجتماعي، ديسمرب - 2
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رغم اإلجراءات اجلبائية الرامية إىل إعفاء و ختفيض بعض الضرائب و الرسوم على 
صدير، باإلضافة إىل املنتجات املوجهة للتصدير حسب نسبة رقم األعمال احملقق من عمليات الت

تبسيط إجراءات الرسوم على القيمة املضافة لدى إدارة الضرائب بإدخال حتسينات تقنية من أجل 
االستجابة لطلبات املصدرين، إال أنه تبقى مسامهة الصادرات اجلزائرية يف التجارة الدولية ضعيفة، 

  .مقارنة حلجم االمتيازات اجلبائية املمنوحة
لقد سجل حساب اخلدمات رصيدا سلبيا : لدخل و التحويالت اجلاريةميزان اخلدمات و ا .2

و هذا يدل على أن حجم ) 2007-2000(يف ميزان املدفوعات على طول الفترة 
املتحصالت، و يرجع السبب يف ذلك إىل تزايد  أكرب من) املدفوعات(التدفقات اخلارجية 

 1.أمينهاتكاليف النقل اجلوي و البحري و خصوصا نقل البضائع و ت

و باملقابل سجل نفس االختالل على مستوى الدخل، العتبار أن األموال املوظفة يف    
اخلارج ضئيلة احلجم مقارنة بالتوظيفات األجنبية يف الدخل، مما نتج عنه ارتفاع يف حجم 
املدفوعات خاصة املرتبطة حبجم االستثمارات األجنبية يف قطاع النفط، باإلضافة إىل ضآلة 

د االحتياطات النامجة عن الزيادات اليت حدثت يف حجم االحتياطي الرمسي للجزائر عوائ
  2.مقارنة حبجم األرباح احملولة للخارج من قبل الشركات االستثمارية

-2000(أما صايف التحويالت من جانب واحد، فإا حققت فائضا طوال الفترة     
تحويالت العاملني و ميكن إظهار أهم ، نتيجة ارتفاع حجم املتحصالت اإلمجالية ل)2007

  :التطورات مليزان اخلدمات و الدخل و التحويالت اجلارية من خالل الشكل التايل
  
  

                                                             
  .115، ص 09/2004 صندوق النقد العريب، التقرير العريب املوحد، - 1
  .149، ص 09/2005 صندوق النقد العريب، التقرير العريب املوحد، - 2
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  ).2007-2000(تطور ميزان اخلدمات و الدخل و التحويالت للفترة ): 13-3(الشكل رقم 

  
  33.34.35.36.37.38ات رقماجلزائر باألرقام، النشري: ons:إعداد الطالب بناء على معطيات : املصدر

  .2004 بنك اجلزائر، التطور االقتصادي و النقدي للجزائر، تقرير -

 مليار 4.04 بقيمة 2007يتضح من البيان أن حساب اخلدمات حقق أكرب عجز له سنة 
 مليار دوالر كتحصيالت، و 2.89 مليار دوالر مقابل 6.93دوالر حيث بلغت املدفوعات 

رؤوس األموال، يف حني جند أن حساب الدخل هو اآلخر حقق عجزا السبب يرجع إىل خروج 
 مليار دوالر 1.82، مث اخنفض إىل 2005 مليار دوالر سنة 5.08حيث بلغت قيمته القصوى 

جنبية يف حني جند أن ، و يرجع السبب يف العجز إىل زيادة حجم االستثمارات األ2007سنة 
 مليار دوالر، بعدما 2.46 بقيمة 2004صايف التحويالت سجلت فائضا كأقصى حد سنة 

  .2007 سنة 2.22، و يستمر الفائض إىل 2000 مليار دوالر سنة 0.79كانت 
  املديونية اخلارجية: الفرع الثالث

، حيث 2008 إىل غاية 2000عرفت الديون اخلارجية حتسنا ملحوظا ابتداء من سنة 
 اخلارجي للبالد خالل سنة  الوضع2005عزز حتسن مؤشرات الديون اخلارجية منذ سنة 
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 من %2.5 (2008، و جاء االخنفاض الكبري للديون اخلارجية غري املسددة خالل سنة 2008
 من %31(كتكملة لتسديد مبلغ معترب من الديون العمومية اخلارجية ) الناتج الداخلي اخلام

و اخنفاض ) 2008الديون اخلارجية غري املسددة على املدينني املتوسط و الطويل خالل سنة 
  ). من الصادرات من السلع و اخلدمات%1(نسبة خدمة الديون اخلارجية 

  ).2008- 2000(، تطور الديون اخلارجية على املديني املتوسط و الطويل )14-3(الشكل رقم 
   

  
   
  
  
  

  .16،ص 2009تقرير الس الوطين االقتصادي و االجتماعي : املصدر

  

ات املديونية اخنفضت بشكل ملحوظ حيث سجل يتضح من الشكل السابق أن مؤشر
 مليون فوائد و 214( مليار دوالر أمريكي منها1.431 قيمة 2007جمموع الدين لسنة 

 مليار دوالر أمريكي 5.658:  يقدر بـ2004بعدما كان سنة )  مليار أصل الدين1.217
، فبلغت نسبة )كي مليار دوالر أمري0.97 مليار دوالر أمريكي، و فوائد بقيمة 4.69بأصل (

و الدين ) 2007-2004( للفترة %17.14الديون اجلارية من الناتج الداخلي اخلام متوسط 
، يف حني سجلت خدمات %0.42اخلارجي إىل إيرادات الصادرات من السلع و اخلدمات 

  .14.18الديون إىل إمجايل الصادرات متوسط 
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  )2007-2003 ( خالل الفترةمؤشرات املديونية): 15-3(الشكل رقم 
   %الوحدة 

  
  .2008، 38نشرة رقم ) 2007-2005(،اجلزائر باألرقام نتائج ons:من إعداد الطالب بناء على : املصدر

نالحظ من الشكل أن الديون اجلارية حققت تراجعا ملحوظا فبعدما سجلت نسبة 
ديون ، باإلضافة إىل تراجع خدمات ال2007 سنة %4.2، تراجعت إىل 2003 سنة 34.4%

-2003 للسنوات %2.26 %12، %16.55، %16.79على اإليرادات بالنسبة 
 على التوايل، كما أن حجم خدمات الديون على إمجايل إيرادات 2007- 2004-2005

 مليون دوالر، 214:  بـ2007الصادرات قد تراجع هو اآلخر حيث وصل أدىن قيمة له سنة 
، و يرجع السبب إىل تراجع 2005ر سنة  مليون دوال898 و 2004 مليون سنة 966مقابل 

 %77.16حجم املديونية اخلارجية إىل تطور حجم القروض املتوسطة و طويلة األجل بنسبة 
  ).2007- 2004(للفترة 

 مليار سنة 16.49 مليار دوالر مقابل 21.41 قيمة 2004حيث سجلت يف اية 
 4.2، قيمة 2008ة  و يف سن2007 مليار يف 4.8، و 2006 مليار يف 5.06 و 2005

  .مليار دوالر
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  التوازن الداخلي: املطلب الثاين
يشكل التوازن الداخلي أحد أهم مؤشرات التوازن العام و متثل امليزانية أداة رئيسية يف 

إذ يستخدم فائض امليزانية لتخفيض حجم القوة الشرائية ملكافحة متويل االقتصاد و إنعاشه، 
 اإلقتطاع، الشيء الذي قد يقلل من الدافعية حنو زيادة التضخم، ويقتضي هذا رفع معدالت

اإلنتاج لدى املؤسسة اإلقتصادية مما حيد ن نشاطها ويقلل من إستثمارها ويضيق من طاقتها 
  .1البشرية، وبالعكس تلجأ الدولة إىل التمويل بالعجز يف حالة الكساد

دات العامة للدولة بنسبة لكن ما هو عليه احلال يف اجلزائر خالف ذلك إذ ترتكز اإليرا
عالية على اجلباية البترولية؛ أما املواد العادية فهي ضعيفة تتناسب مع وترية النشاط االقتصادي 

  .الذي يستند إىل متغريات خارجية خاصة سعر الصرف و سعر النفط
، من اختالل ميزاين صاحبه تراكم للدين 1986إن ما تكبدته اجلزائر جراء أزمة النفط 

جي، ألزم الدولة بضرورة القيام بإصالحات مالية يف إطار تطبيق برناجمني للتثبيت االقتصادي اخلار
  .1992، و إصالحات جبائية 1991 و 1989مع صندوق النقد الدويل عامي 

  .1999الوضع امليزاين بعد اإلصالحات إىل غاية : الفرع األول
بوترية سريعة مقارنة بالتدفقات إن تأزم األوضاع االقتصادية جراء التوسع يف اإلنفاق 

و (، اليت تعترب طفرة اقتصادية يف تاريخ االقتصاد اجلزائري 1986اجلبائية، و حدوث أزمة النفط 
حيث تأثر رصيد امليزانية العامة للدولة الذي يعتمد بدرجة كبرية ) الدول ذات الريوع البترولية

 مليار دج سنة 21.4 إىل 1985نة  مليار دج س46.8على إيرادات اجلباية البترولية من 
 سنة مقارنة ب%9، هذا مقابل تزايد النفقات العامة بنسبة %54.27، أي بنسبة 1986

                                                             
، جملة العلوم اإلقتصادية  آثار السياسة النقدية املالية على تأهيل املؤسسة اإلقتصادية:عبد اللطيف بلغرسة، رضا جا وحدو 1

 .173، ص 2002، 1وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، عدد 
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:  مليار دج، و متخض عنه عجز يف رصيد امليزانية يقدر بـ107.8، حيث وصلت إىل 1985
  .1988 مليار دج سنة 27.8 و 1987 مليار دج سنة 12.2 مليار دج، مث 15.5

 17.7 عرف الرصيد املوازين حتسنا حيث حقق فائضا قدره 1990ء من سنة و ابتدا
، و هذا بسبب تضاعف اإليرادات 1991 مليار دج سنة 32.8، و 1990مليار دج سنة 
، و بعدها تراجع الفائض، حيث عرفت سنيت 1990 مقارنة بسنة %112اجلبائية بنسبة 

 مليار دج على التوايل، و هذا 47.3 مليار دج و 70.4:  عجزا قدر بـ1994، و 1993
 سنويا، و أيضا %20بسبب التوسع يف اإلنفاق العام من خالل الزيادة اليت عرفتها األجور بنسبة 

 دوالر 17.5 إىل 1990 دوالر للربميل سنة 24.3إىل التراجع الذي عرفته أسعار النفط من 
  .%82.2، و تفاقم حجم خدمة الدين اخلارجي حيث بلغ نسبة 1993سنة 

 بإشراف اجلزائر محلة من اإلصالحات تدخل ضمن إطار برنامج 1994و خالل السنة 
 بالنسبة للناتج %8.7 تقليص عجز امليزانية من – الدولة –التعديل اهليكلي حيث سطرت 

، مع التركيز على حتقيق فوائض يف امليزانية 1994 سنة %0.3 إىل 1993الداخلي اخلام سنة 
 و اختاذ إجراء رفع اإليرادات اجلبائية و خاصة العادية منها، و ذلك ،1997 و 1996للسنوات 

توسيع نطاق الرسم على  الرسم على (بائية بتقليص حجم اإلنفاق و توسيع دائرة االقتطاعات اجل
 و إصالح هيكل الرسوم اجلمركية، و عليه فقد كان للسياسة اجلبائية دور يف ،)القيمة املضافة

، 1995(اين، و حتقق ذلك حبدوث فوائض يف الرصيد امليزاين خالل السنوات إعادة التوازن امليز
 حيث عرفت امليزانية عودة إىل االختالل بقيمة 1999، 1998باستثناء سنيت ) 1997، 1996

 مليار دج أي بنسبة 11.7 من الناتج الداخلي اخلام و %3.57 مليار دج أي بنسبة 101.4
على التوايل، و يرجع السبب يف ذلك إىل تراجع أسعار النفط  من الناتج الداخلي اخلام 0.35%

ليتقلص ) 1999( مث حتسنت بعد ذلك 1998 دوالر للربميل سنة %12.85حيث بلغت 
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 مليار دج، و ميكن إبراز أهم التطورات اليت عرفها رصيد امليزانية خالل الفترة 89.7: العجز بـ
  .من خالل الشكل التايل) 1999- 1990(

  ).1999-1990(تطور رصيد امليزانية خالل الفترة ): 16-3(م الشكل رق

  
 .إعداد الطالب بناء على اجلداول السابقة: املرجع    

  )2008-2000(الوضع امليزاين للفترة : الفرع الثاين
 مليار دج، و هذا بسبب 400:  رصيدا ميزانيا موجبا قدر بـ2000لقد حققت سنة 

، حيث بلغ متوسط سعر 1999 ابتداء من الثالثي األول سنة التحسن امللحوظ يف أسعار النفط
، و بذلك ازدادت حصيلة اإليرادات 2000 دوالر سنة 28.59 دوالر، لريتفع إىل 18الربميل 

اجلبائية و خاصة البترولية منها، و خالل هذه السنة أنشئ صندوق ضبط اإليرادات الذي يهتم 
و اليت يتم ا امتصاص و تغطية العجز للسنوات ) نتعاشفترة اال(بتراكم وفرات السنوات املالية 

  .اليت تعرف تدهورا يف تدفق اإليرادات اجلبائية لسبب تراجع أسعار النفط
 52.6 مليار دج و 184.5 فوائض بقيمة 2002، 2001كما سجلت السنوات املالية 

، إىل ارتفاع 2001نة مليار دج على التوايل و يرجع السبب يف ارتفاع حصيلة الرصيد امليزاين س
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 إىل تفاقم 2002 دوالر للربميل، يف حني يفسر تراجع الفائض سنة 24.9أسعار البترول إىل 
  .حجم النفقات اليت وجهت ملشروع دعم اإلنعاش االقتصادي

فقد عرفت املالية العامة حتسنا متواصال، حيث بلع ) 2006-2003(أما خالل الفترة 
 مليار دج مث 1030.6 قيمة 2005مليار دج و يف سنة  337.9 قيمة 2004الرصيد سنة 

 مليار دج، و يفسر االستمرار يف التزايد إىل 1153 ما قيمته 2006تزايد بعد ذلك ليبلغ سنة 
 و %60.0ارتفاع حصيلة اإليرادات العامة و خاصة البترولية منها حيث بلغت قيمتها نسبة 

 دوالر، 54.64ند سعر الربميل  ع2006، 2005 من جمموع اإليرادات للسنوات 59%
 دوالر على الترتيب، و من جهة أخرى التطور الطفيف يف حجم النفقات حيث عرف 65.85

  . على التوايل2006، 2005 للسنني 18.34، %8.46 النسب – التطور –
 مليار دج، بسبب 579.3 فقد سجل الرصيد تراجعا حيث بلغ 2007أما عن سنة 

 مقابل %28 مقارنة بالواردات، حيث عرفت نسبة التطور ارتفاع وترية حجم النفقات
  . للواردات2.93%

:  تقدر بـ2006االستقرار النسيب يف التزايد العام للنفقات حيث عرفت درجة منو سنة 
  1. مليار دج579.3أي بقيمة . %50:  بـ2007، بينما تراجع حجمها سنة 11.9%

عام مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث  فقد متيزت بتزايد اإلنفاق ال2008أما عن سنة 
، إذ سجلت 2007 بالنسبة لسنة %34.32: عرفت تطورا ملحوظا بنسبة زيادة تقدر بـ

 مليار 214أي بزيادة قدرها ( مليار دج 2519 أي مبقدار %9.3نفقات التجهيز ارتفاعا بنسبة 
 التسيري هي األخرى ، يف حني أن نفقات)دج مقارنة بتلك اليت أوردها قانون املالية األساسي

، أي بزيادة قدرها 2008 مليار دج حسب قانون املالية التكميلي 2363.2ارتفعت إىل 
 و كل هذه الزيادة يف النفقات جاءت يف إطار إاء الربنامج العمومي للتنمية، إال أن 17.1%

                                                             
1  - ONS, Algérie en quelque chiffre , rapport n° 38, octobre, 2008. 
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 التسيري العقالين  التزايد يف النفقات ال ينفي عنها استمرار التوازن املايل، و هذا من خالل–هذا 
 2008لوفرات السنوات السابقة على مستوى صندوق ضبط اإليرادات، حيث بلغ حجمه سنة 

 مليار دج حتتل 5110.7 مليار دج، أما من جانب اإليرادات فقد بلغ حجمها 4280مقدار 
ة  فائضا يف امليزاني2008، و بذلك سجلت سنة %79.9اإليرادات اجلبائية البترولية منها نسبة 

، و ميكن إظهار 1 مليار دج935 مليار دج من الناتج الداخلي اخلام أي بقيمة 7.6: يقدر بـ
  .تطور رصيد امليزانية من خالل الشكل التايل

  ).2008-2000(تطور رصيد امليزانية للفترة ): 17-3(الشكل رقم 

  
  2009يسمرب تقرير الس االقتصادي واالجتماعي ، د: إعداد الطالب بناء على :املصدر 

- ONS , Algerie en quelque chiffre N0 :37 .38 

  

املتولد عن دعم ) 2008-2000(رغم التزايد املضطرد يف حجم اإلنفاق العام للفترة 
مشروع اإلنعاش االقتصادي و خمطط دعم النمو االقتصادي، إال أا حققت رصيد ميزاين إجيايب 

الرصيد امليزاين خارج احملروقات فال يزال ، أما خبصوص )2008-2000(على مدار السنوات 

                                                             
  .2009، ديسمرب  تقرير حول الوضع االقتصادي و االجتماعي الس الوطين االقتصادي و االجتماعي،- 1
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يعرف عجوزات و خاصة احملروقات تفوق عتبات القدرة على البقاء اليت حددها صندووق النقد 
، و ميكن )2013 سنة %34.2، و 2009 سنة %40(الدويل يف تقريره األخري حول اجلزائر 

  .توضيح تطور نسبة العجز الفعلي خارج نطاق احملروقات
-2004(تطور نسبة العجز الفعلي إىل الناتج الداخلي خارج احملروقات ): 18-3(قم الشكل ر

2008.(  

  
  

Source : CNES. Rapport de situation économique et sociales de l’algerie: décembre 

2009, p 13. 

يتضح يف الشكل السابق أن العجز خارج احملروقات يعرف تزايدا ملحوظا حيث تطور 
، مما يوحي بالضرورة إىل دعم النمو خارج %79.62: األربع سنوات األخرية بـخالل 

احملروقات و تنويع االقتصاد من أجل حتسني الشغل، و بالتايل وجب على الدولة مراعاة ثالث 
  1:نقاط ختص املوازنة

                                                             
 –حالة اقتصاد صغري مفتوح  السياسات النقدية و اجلبائية ملواجهة اخنفاض كبري يف الصادرات عبد اهللا منصوري، - 1

  .47-46، ص 2005/2006أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، 
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إذ جيب أن حيتل رصيد امليزانية خارج احملروقات مركز الدارة عند إعداد السياسة اجلبائية،  .1
أن جتزئة الرصيد الشامل إىل رصيد يضم احملروقات و اآلخر خارج احملروقات يعترب مسألة 
حيوية لفهم تطورات السياسة اجلبائية، و تقييم مدى استدامتها و حتديد آثارها االقتصادية 

 .الكلية

جيب أن يكون تراكم أصول مالية هامة، من بني األهداف العامة للدولة خالل فترة إنتاج  .2
احملروقات، أي أن عملية استخراج احملروقات جيب أن ينظر إليها ملعاملة حمفظة، حتول ثروة 
احملروقات بفضلها إىل ثروة مالية، مما يترتب عنه من الناحية املفهومية أن دخل احملروقات 
ميثل عملية متويلية أكثر مما هو عملية أساسية أو دخل، و جيب أن يكون تراكم األصول 

ات إنتاج احملروقات كبريا ملا فيه الكفاية كي يسمح باستدامة و تدعيم السياسة خالل سنو
 .اجلبائية يف مرحلة ما بعد نفاذ احملروقات

الرصيد خارج احملروقات، و خاصة النفقات جيب أن يعدل تدرجييا، فالتأرجحات الكبرية  .3
ات يف الطلب  ختلق االضطراب– مقاسة بالرصيد خارج احملروقات –للسياسة اجلبائية 

 .الكلي و تزيد من عدم اليقني و حتث التقلبات االقتصادية الكلية
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تغريات جذرية يف النظام ) التعديل اهليكلي (لقد أفرزت اإلصالحات اإلقتصادية :الفصل خالصة
اجلبائي اجلزائري حيث أصبحت متيزه ثالث إقتطاعات جديدة متثلت يف الضرائب على الدخل 

ضريبة على أرباح على الشركات والرسم على القيمة املضافة، مما أضفى عليه نوعا من اإلمجايل، ال
البساطة وأصبح أكثر تالءم من سابقه مع املستجدات االقتصادية غري أن فعالية السياسة اجلبائية 
تظل حمدودة إن مل نقل منعدمة، حيث تبني جبالء فشل حماولة إحالل اجلباية العادية حمل اجلباية 

لبترولية، حيث مل يكن هلا الدور الفعال يف تطوير حصيلة اجلباية العادية إذ التزال تقتصر على ا
  .الضرائب غي املباشرة اليت تسيطر على اهليكل اجلبائي اجلزائري

ومل يقتصر إنعدام فعالية السياسة اجلبائية على اجلانب املايل، بل مشل جوانب أخرى، ففي اجلانب 
درجة فعاليتها ضعيفة يف عالج االختالالت االقتصادية ورفع مستوى التشغيل ، االقتصادي التزال 

  .وعلى املستوى االجتماعي ال تزال الدخول توزع بطريقة غري عادلة
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تدور إشكالية املوضوع املعاجل حول السياسة اجلبائية ودورها يف حتقيق التوازن اإلقتصادي   
، ألن مستويات رفع األداء اجلبائي أصبحت إهتمام احلكومات بإسقاط دراسة حالة على اجلزائر

واملنظمات الدولية، وهو ما قادنا إىل معاجلة هذه االشكالية من خالل ثالثة فصول بإستخدام 
  :املنهج املشار إليه يف املقدمة وتتوزع اخلامتة إىل مايلي

  :لقد تضمن هذا البحث اجلوانب التالية: ملخص

 ول التطرق إىل النطاق النظري العام للسياسة اجلبائية، والحظنا فكرة حاولنا يف الفصل األ
اجلباية تعود يف جذورها إىل العصور القدمية، حيث وجدت مع وجود بوادر السلطة 
وإزدادت بتطور دور الدولة من احليادية إىل املتدخلة، حيث أصبحت تشكل أداة ضبط 

اإلقتصادية (ن حتقيق األهداف العامة للدولة وحتكّم  للسياسة االقتصادية ملا تصبو إليه م
إذا ما أسست على قواعد تلقى القبول العام، ومالئمة للواقع اإلقتصادي ) واإلجتماعية

واإلجتماعي والسياسي، هذه الشروط تعكس يف حقيقتها مدى جناح اإلجراءات 
 تلقى -ئية السياسة اجلبا–اجلبائية من عدمها، غري أن الواقع والدراسات تثبت أا 

عقبات حتول دون حتقيق اخلطة اجلبائية املرسومة من خالل نزوح فئة من النشطني 
 .اإلقتصاديني عن دائرة اإلقتصاد الرمسي

  أما يف الفصل الثاين وحتت عنوان اجلباية وحتليل التوازن اإلقتصادي حاولنا إبراز تأثري
، وخلصنا أن التحليل )ة والكليةاجلزئي( اجلبائية على املتغريات االقتصادية تاإلقتطاعا

اجلزئي للتأثري اجلبائي يهتم بإستبعاد فرض اإلقتطاعات العشوائية ويرتكز على مبدأ 
 نوعية - التقسيم–تقسم العبء اجلبائي املستحق لكل عنصر جبائي، والذي تتحكم فيه 

نة ومدى مرو) مباشر وغري مباشر (ونوعية اإلقتطاع ) املنافسة واإلحتكار(سواق األ
العرض السعريتني للسلع حمل اإلقتطاع، وأي صرف لإلعتبارات السالفة الذكر والطلب 
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حيول دون حتقيق األهداف املنشودة، ويؤدي إىل خسارة إجتماعية أو خسارة مالية 
لطريف العملية اجلبائية وبالتايل فقدان التوازن لدى العناصر اجلبائية، أما بالنسبة للتحليل 

ي فحاولنا اإلملام بدراسة اآلثار اإلقتصادية من خالل األثر على على املستوى الكل
اإلستهالك واإلنتاج والعمالة واإلدخار واإلستثمارات وتوزيع املداخيل والثروة ومن مثة 

  .IS-LMإختبار فعالية السياسة اجلبائية وفق منوذج 

 سة تطرقنا يف جزء زائري للدراأما يف الفصل الثالث وإنطالقا من إختيارنا لإلقتصاد اجل
جوانب هذا الفصل إىل أهم املعامل الرئيسية لإلقتصاد اجلزائري بدءا من مرحلة ما من 

إقتصاد  وصوال إىل مرحلة اإلنتقال إىل بعد اإلستقالل، فإنتهاجه للنظام اإلشتراكي
السوق، مع إبراز أهم االختالت اليت كان يعاين منها، وفحوى اإلصالحات الذاتية 

 .نن طرف اهليآت املالية والدوليةاملدعمة م

م، 1986أزمة البترول  عرفت تدهورا إقتصاديا خاصة بعد فرأينا من خالله أن اجلزائر
إتفاقيات اإلستعداد اإلئتماين (وعليه إضطرت السلطات إىل إعتماد قرارات اإلصالح 

 ، وباألخص اإلصالح اجلبائي الذي كان)وسياسات اإلصالح اإلقتصادية واهليكلية
ما أثبته يف العشرية األخرية،من خالل بادرة لتقليص فجوة اإلختالالت امليزانية وخاصة 

التطور اإلجيايب لإليرادات اجلبائية ومكانتها يف امليزانية العامة وإنعكاساا على مؤشرات 
 يف إحداث التوازنات على املستويني -اجلباية- األداء اإلقتصادي، ومدى مسامهتها 

ارجي، إذ يالحظ أن ميزان املدفوعات حقق فوائضا على مدار السنوات الداخلي واخل
األخرية، والسبب يعود إىل فوائض امليزان التجاري اليت حققها يف خضم إرتفاع أسعار 

فهو اآلخر عرف رصيدا موجبا رغم التزايد ) الداخلي(البترول، أما التوازن امليزاين 
، )مشروع االنعاش ودعم النمو(ستثمارية املضطرد لإلنفاق العام على املشروعات اال
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غري أنه وبإستبعاد اجلباية البترولية يظهر العجز جليا مما يثبت عدم كفاية اجلباية العادية 
  .يف تغطية النفقات ومن مثة عدم إستيفاء النتائج املروغبة لإلصالح

  :النتائج العامة للدراسة

  :قية خلصنا إىل النتائج التاليةإنطالقا من الدراسة التحليلية النظرية والتطبي

  تشكل السياسة اجلبائية إحدى أدوات السياسة اإلقتصادية، ويرتكز حتديدها على كيفية
ونوعية اإلقتطاعات ضمن حميط جبائي يساير الوضع اإلقتصادي والسياسي للدولة، تعمل 

ما من خالله على إحداث توازن يتأرجح بني إخنفاض وإرتفاع العبء اجلبائي، دون 
حاجة إىل حتقيق مردودية مالية على حساب الرفاه اإلجتماعي للمجتمع والفعالية 

 .اإلقتصادية

  الضغط اجلبائي، (تعترب سريورة فعالية السياسة اجلبائية رهن مبدى حماربة املعوقات
اليت تؤدي إىل إحنرافها على املسار وحتول دون بلوغ األهداف، ) التهرب،اإلزدواج
جية لإلقتطاع من شأنه إستعادة النشاطات املوازية إىل دائرة اإلقتصاد وإنتهاج إستراتي

 .يضمن تقليل الضرر املايل للخزينة العمومية ) حملي ودويل(الرمسي، وحتقيق تنسيق جبائي 

  إن وضع اإلقتطاعات اجلبائية الخيضع ملنطق العشوائية وإمنا ينبغي أن تبىن على أس تتالءم
األول يتعلق بالتكافؤ يف : لية، الذي خيضع تأثريمها إىل مبدأينمع عاملي العدالة والفعا

توزيع العبء اجلبائي، والثاين يرتكز على املقدرة التكليفية اليت تقوم على أساس التوزيع 
 .العادل للعبء اجلبائي ضمن منطق العدالة اإلجتماعية

  :نتائج إختبار الفرضيات

لطرح النظري وإسقاط دراسة حالة على إنطالقا من الفرضيات موضوع البحث، وبعد ا
  :اإلقتصاد اجلزائري توصلنا إىل مايلي
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  الفكري والعلمي(فيما يتعلق بالفرضية األوىل كان من الضروري البدأ باإلطار النظري (
الذي يسمح باإلحاطة بكل اجلوانب اإلقتصادية واإلجتماعية، فتم التطرق إىل املنحى 

 والقواعد اليت تسمح هلا بالتأثري الفعال، وهذا حىت التارخيي للجباية ومعرفة األسس
 .نتمكن من تشخيص دراسة احلالة وحتليلها

  أما الفرضية الثانية واليت مفادها إمكانية تأثري السياسة اجلبائية على املتغريات اإلقتصادية
 :ـوفق الظروف اإلقتصادية الراهنة، فقد أثبتت الدراسات التطبيقية ل) الكلية واجلزئية(

DALTON  و RAMSEY  أن لإلقتطاعات اجلبائية املؤسسة على قرارات علمية
هلا أثر إجيايب على سلوكيات األعوان االقتصاديني وفق احمليط اجلبائي ) تلقى قبوال(وعملية 

 أيضا على الكميات ا، كما هلا تأثري...)النظام اإلقتتصادي، اإلجتماعي، درجة الوعي(
من خالل حتديد هيكل جبائي ... ) خار،اإلستثمار،العمل، اإلنتاجاإلد(اإلقتصادية الكلية 

ييتسم باملرونة وتبين مجلة من اإلجراءات والقوانني اجلبائية تليق بدفع عملية النمو وحتقيق 
 .االستقرار اإلقتصادي

  أما الفرضية الثالثة خبصوص فعالية السياسة اجلبائية يف اجلزائر فقد ظهر أثر مسامهتها جليا
 خالل النتائج اليت أثبتها االصالح، إذ عملت  على تصحيح الوضع اإلقتصادي من من

) التسهيالت، التخيضات، اإلعفاءات املؤقتت والدائمة(خالل التحفيز اإلستثماري 
وتوسيع قاعدة اإلنتاجية، وبالتايل تقليص حجم البطالة ورفع مستوي النمو وإستعادة 

 .التوازنات تدرجييا
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