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 فعالية الجباية في تمويل الميزانية العامة للدولة
 األستاذة : ساجي فاطيمة

 الملخص:
ادليزانية العامة للدولة ىي برنامج يوضع من طرف السلطة العمومية ، لفًتة زمنية مستقبلية عادة ما تكون 

كونة للميزانية العامة ، سنة ، و ىي سبر دبراحل أساسية متتابعة و متجددة تشرح طبيعة األنشطة و العمليات ادل
 بإصالحالعامة، و نتيجة للتطورات العادلية احلاصلة قامت اجلزائر  باإليراداتحيث يتم فيها مقابلة النفقات العامة 

 النظام ادليزاين و ذلك من أجل عصرنتو و مواكبتو مع نظام الدول ادلتطورة.
اجلزائر علا: اجلباية العادية و اجلباية البًتولية ، إذ  العامة للميزانية تتكون من مصدرين رئيسيُت يف فاإليرادات

تعترب اجلباية مشتقا اقتصاديا ىاما يعكس اذليكل االقتصادي و االجتماعي لتطور الدولة ، لكوهنا أداة تدخلية ذلا 
 آثارىا ادلتعددة على ادلستوى الكلي و اجلزئي.

 .رائبة ، اجلباية البًتولية، الضادليزانية العامة، اجلباية العادي الكلمات المفتاحية:
 

Résumé 
at correspond à l’ensemble des ressources et des Le budget de l’Ét     

dépenses. L’essentiel des ressources provient des impôts et des taxes payées par 

argent que l’État les citoyens et les entreprises. Les dépenses correspondent à l’

un aussi budget de l'Etat est  Mais .utilise pour financer l’action publique

programme placé par l'autorité publique, pour un temps, généralement une 

année, ce budget fait objet d’étapes fondamentales séquentielle et renouvelable 

expliquant la nature des activités et des processus généraux constitutifs du 

budget. 

    En Algérie, les revenus du budget sont constitués de deux sources principales: 

la collecte régulière et le prélèvement de pétrole. Cette collecte est très 

importante car elle reflète la structure économique et le développement social de 

l'Etat. 

Les mots clés : le budget général , la fiscalité régulière ,le  prélèvement 

de pétrole , les impôts  
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 المقدمة:
ك العلم يف حياة اجملتمع ، من ادلعروف أن أي علم من العلوم يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا دبدى تأثَت ذل

ػلتاج إىل إشباع حاجات عديدة و متنوعة قد تكون ىذه احلاجات عامة أو خاصة ، األمر الذي  فاإلنسان
 يستدعي تدخل الدولة لتلبية ىذه احلاجات ، و ىنا يكمن دور ادلالية العامة.

دلختلف نشاطاهتا ، و ركيزة من ركائز  فادلالية العامة ذات أعلية بالغة يف حياة الدولة ألهنا احملرك األساسي
 بعث االستقرار االقتصادي و االجتماعي ، شلا يتطلب احلذر و الرشد و الفعالية يف االيراد و االنفاق.

و لقد تطور علم ادلالية العامة يف سنوات األخَتة و تغَت مفهوم الدولة و دورىا يف احلياة االقتصادية و 
م بكيفية قيام احلكومة بوظائفها العامة كالدفاع و األمن و إشباع احلاجات اجلديرة االجتماعية ، فبعدما كان يهت

، و كيفية سبويل ىذه الربامج ، ربول االىتمام ضلو اغلاد التكامل بُت ربليل كل برامج النفقات العامة و  باإلشباع
مج االنفاق العام و ربصيل االقتصادية و ذلك من أجل رفع الكفاءة االقتصادية يف براالضرائب و النظرية 

الضرائب، و كيفية ترمجة ىذه الربامج ادلختلفة ماليا من خالل ميزانية عامة و شاملة تتضمن ما تعتزم الدولة تنفيذه 
خالل السنوات ادلقبلة، حيث تسعى من خالذلا إىل البحث عن موارد مالية لتمويل النفقات العامة و العجز 

العامة ، و العمل على ربقيق التنمية االقتصادية و الرفاىية و االزدىار للمجتمع ، حيث احملتمل ظهوره يف ادليزانية 
 العامة للدولة. باإليراداتيطلق على ىذه ادلوارد 

حصة األسد يف سبويل ميزانية الدولة فحسب إن إيرادات الدولة مل تعد تقتصر على اجلباية البًتولية اليت سبثل 
ليضاف اليها الضرائب و الرسوم و الغرامات و غَتىا من االقتطاعات و ىذا ما بل امتدت و تنوعت مصادرىا 

 يعرف باجلباية العادية.
يف أسعار البًتول ، كلها أسباب جديرة  ادلتتاليةفالتغَتات االقتصادية العادلية خاصة التدىور و االطلفاضات 

حات تتضمن تفعيل اجلباية العادية يف سبويل األنظار ضلو اجلباية العادية من خالل عدة إجراءات و اصال الذباه
 ادليزانية العامة.

 شلا سبق يندرج موضوع حبثنا ضمن االشكالية التالية:
 ما ىو دور اجلباية يف سبويل ادليزانية العامة يف اجلزائر خاصة بعد االصالحات ادلطبقة على النظام الضرييب؟

 التالية: اورنتناول ىذا البحث من خالل احملو س
 االطار النظري للميزانية العامة؛احملور األول: 
 مفاىيم حول اجلبايةو االصالحات اجلبائية يف اجلزائراحملور الثاين: 

 مساعلة اجلباية العادية و البًتولية يف سبويل ادليزانية العامة.احملور الثالث: 
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 أوال: االطار النظري للميزانية العامة
العاكسة دلختلف السياسات ادلالية و االقتصادية للدولة ادلتبعة لتحقيق أىداف  تعترب ادليزانية العامة ادلرآة

اجملتمع االقتصادية و االجتماعية و السياسية. و لقد تطورت ادليزانية العامة للدولة و اتسعت عناصرىا مع تطور 
 دور الدولة و األىداف اليت تصبو إىل ربقيقها.

دة تعاريف للميزانية العامة للدولة ، تناولتها عدة دراسات يف ادلالية العامة ، ىناك ع مفهوم الميزانية العامة: – 1
 و من أىم ىذه التعاريف مايلي:

، يقدر االيردات و النفقات النهائية للدولة ادليزانية العامة ىي تقدير مفصل و معتمد من السلطة التشريعية 
 .1ػلقق أداة السياسة االقتصادية و االجتماعية ، احملددة لفًتة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة ، دبا

ادليزانية العامة ىي عبارة عن وثيقة تصب يف قالب مايل قوامو األىداف و األرقام ، أما األىداف فتعرب عما 
 .2تعتزم الدولة القيام بو من برامج و مشروعات عن فًتة زمنية زلددة

 .3و االيرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة ادليزانية العامة ىي توقع و إجازة للنفقات العامة
ادليزاينة العامة ىي التعبَت ادلايل لربنامج العمل ادلعتمد الذي تعتزم احلكومة تنفيذه يف السنة القادمة ضلقيقا 

 :4ألىداف اجملتمع ، و من ىذا التعريف يتضح لنا ما يلي
فادليزانية ما ىي إال انعكاس لدور الدولة يف النشاط االقتصادي ، أنها التعبير المالي لبرنامج العمل الحكومي : 

 و ىنا تصبح ادليزانية ىي التعبَت ادلايل للخطة السنوية اليت سبثل خطة العمل الفعلية للسنة القادمة.
 يف السنة ادلقبلة؛ برنامج العمل الذي تعتزم الحكومة تنفيذه:أنها 

ال بد من ربديد واضح لألىداف اليت يعد الربنامج من أجلها و اليت :  أنها برنامج لتحقيق أىداف المجتمع
 يسعى لتحقيقها؛

 فميزانية الدولة ال تكتسب ىذا االسم إال بعد اعتمادىا من قبل السلطة التشريعية؛ أنها برنامج العمل المعتمد:
بيعية إلعدادىا ، و ذلك يف أهنا برنامج عمل للسنة القادمة: تعد ادليزانية غالبا دلدة سنة و ىي الفًتة الط

 الظروف العادية.
 
 

                                                           
، 2007، الطبعة األوىل ، الدار اخللدونية للنشر و التوزيع ، اجلزائر ،  ، " تمويل عجز الموازنة العامة في االقتصاد االسالمي "كردودي صربينة  -  1

 .75ص 
، الطبعة األوىل ، دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر و التوزيع ،  التحليل المالي االقتصادي " –" اإلدارة المالية و الدولية زلمد أمحد الكايد ،  -  2

 .28، ص 2010عمان ، 
 .86، ص  2003، اجلزائر ، ، دار العلوم للنشر و التوزيع المالية العامة " زلمد صغَت بعلي و يسري ابو العال ،  -  3
 .65 – 57، ص ص  2004، الدار اجلامعية االسكندرية ، " مبادئ المالية العامة "  حامد عبد اجمليد دراز و ادلرسي السيد حجازي ، -  4
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 ىناك أربعة أنواع أساسية للميزانية تعكس لنا تطور ادليزانية ميكن توضيحها فيمايلي: :أنواع الميزانية العامة -2
و سبثل أقدم صور ادليزانية و سبتاز بالسهولة و البساطة يف إعدادىا و  ميزانية االعتماد و البنود:   1 – 2
إىل ذلك يسهل فهمها من غَت ادلتخصصُت، و ترتكز ادليزانية التقليدية على  باإلضافةيذىا و الرقابة عليها، تنف

مع الظروف الظروف  يتالءمو قد كان اذلدف  اإليراداتربقيق الرقابة ادلالية و القانونية على عناصر ادلصروفات و 
 الوظائفماعي للدولة، و اقتصار الدولة على أداء كتواضع اذليكل االقتصادي و االجت  19السائدة يف القرن 

األخرى اليت ػلجم  األفراد أو ادلشروعات اخلاصة عن القيام  الوظائفالسيادية ) الدفاع ، األمن ، القضاء (، و 
 من بعده. التقليديونهبا دبا يتفق مع فلسفة االقتصاد احلر اليت نادى هبا آدم مسيث و االقتصاديون 

تمام االكرب للحكومات يف ذلك الوقت يًتكز على إحداث التوازن احلسايب بُت االيرادات و و قد كان االى
 . 5ادلصروفات لتفادي األثار االقتصادية الضارة اليت ميكن أن تًتتب على العجز يف ادليزانية

تم  تقسيم يقصد دبيزانية االعتمادات اجلمع يف تقسيمات ادليزانية بُت التقسيم االداري و النوعي، حيث ي
 النفقات العامة و كذا االيرادات العامة:

  و  باإلنفاقإداريا حسب اجلهات احلكومية " اذليكل االداري أو التنظيمي للدولة " ، اليت تقوم
 ربصيل االيرادات " أي ربديد مراكز ادلسؤولية "؛

  اع االيرادات و نوعيا حسب السلع و اخلدمات اليت يتم إقتناءىا " جانب النفقات "، و حسب أنو
 .6اليت يتم ربصيلها

 ميزانية األداء:  2 – 2
رلموعة و ميكن تعريفها على اهنا  ظهرت ىذه ادليزانية لتفادي أوجو القصور يف ميزانية االعتمادات و البنود.

ة األساليب اليت بواسطتها يتمكن مدراء الربامج من الًتكيز على تنفيذ األىداف اليت تقع ضمن مسؤولياهتم بصور 
دقيقة و مقارنة تنفيذ ىذه األىداف حسب الوقت، ساعات العمل و ادلواد، إذ يساعد ىذا النظام يف احلصول 

 .7على نتائج أساسية و ىي قاعدة أفضل إلزباذ القرارات
و تعرف على أهنا أصغر الوحدات التنفيذية اليت تقوم بعدد من األنشطة ميثل كل منها جزءا من الربنامج، 

 ربقيق الكفاءة و ليس الفعالية يف زبصيص ادلوارد. و سبر خطوات تطبيق ميزانية األداء فيما يلي:و تعد هبدف 
 تقسيم عمليات احلكومة إىل برامج و أنشطة؛ 
 ربديد مقاييس األداء؛ 

                                                           
لعربية للتنمية االدارية، جامعة منشورات ادلنظمة ا " االتجاىات الحديثة للموازنة العامة للدولة تجارب عربية مقارنة "،زلمد خالد ادلهايٍت،  -  5

 .36، ص  2012الدول العربية، مصر ، 
 .117، مرجع سبق ذكره، ص " ترشيد االنفاق العام و عالج عجز ميزانية الدولة "زلمد عمر أبو دوح،  -  6
 .346، مرجع سبق ذكره، ص  " أسس المالية العامة "خالد شحادة خطيب، أمحد زىَت شامية ،  -  7
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 8إحداث تقارير األداء. 
ما ستنجزه  و تتلخص فكرة ميزانية األداء يف إعادة تقسيم جانب النفقات العامة للميزانية حبيث تظهر 

الدولة من اعمال و ليس ما ستشًتيو الدولة من سلع و خدمات، و بالتايل فإن االىتمام يف تقسيم ميزانية األداء 
 .9ال يوجو يف ادلقام األول إىل ربديد عناصر االنتاج ادلستخدمة بكل وحدة إدارية بل إىل ادلنتج النهائي نفسو

 ميزانية التخطيط و البرمجة:   3 – 2
للصعوبات اليت واجهت تطبيق فكرة ميزانية األداء على كافة ادلصاحل و االدارات احلكومية، فقد نادى  نظرا

داء و الوقوف مرحليا عند ميزانية الربامج، و من ىنا ظهرت الدعوة البعض باالكتفاء دبرحلة سابقة على وحدة األ
بوضع  1965يف الواليات ادلتحدة االمريكية يف سنة  إىل تطبيق ميزانية التخطيط و الربرلة، و بدأت ادارة ادليزانية

 .10برنامج خاص لتطبيق ميزانية التخطيط و الربرلة
األسلوب الذي يوجو إىتمام ادلخططُت بالوحدات  أهناميكن تعريف ميزانية التخطيط و الربرلة على 

ختيار بُت الربامج البديلة لتحقيق االدارية العليا إىل ازباذ قرارات ربديد األىداف القومية و أولوياهتا، و اال
األىداف، يف ضوء ادلنافع و التكاليف ادلتوقعة لكل بديل، مع األخذ يف احلسبان قيود الندرة النسبية لاليرادات 
العامة و كافة االعتبارات االقتصادية و االجتماعية و السياسية اليت ربكم عملية زبصيص ادلوارد بُت الدولة و 

داخل قطاعات الدولة، على أن يتم ذلك من خالل ادليزانية العامة، و حبيث يكون للربامج ' و القطاع اخلاص، و 
 .     11ليس اذليكل االداري ' األولوية يف ربديد بنية ادليزانية و ىيكلها

لة كما ميكن تعريفها على اهنا أداة للتخطيط و وسيلة إلزباذ القرارات اليت تتعلق بادلفاضلة بُت الربامج البدي
الالزمة لتحقيق أىداف معينة أو لتعديل تلك األىداف، و هتدف إىل زلاولة تبديد قرارات ادلخطط و تنظر إىل 
الربامج و االنشطة احلكومية على أهنا رلرد وسائل هتدف إىل ربويل ادلوارد العامة أو عوامل االنتاج إىل منتجات 

 .12هنائية ىي األىداف ادلطلوب ربقيقها
 ية األساس الصفري:ميزان   4 – 2

تعترب ىذه ادليزاينة أحدث تقسيمات ادليزانية، بدأت فكرة ىذه ادليزانية يف أوائل السبعينات، لكي تستخدم 
، مث بدأ جيمي كارتر peter A.Phyrrيف ادليزانيات التقديرية للشركات اخلاصة، و يرجع الفضل يف شأهنا اىل 

كرة ادليزانية ذات األساس الصفري يف ميزانية والية جورجيا اعتبارا من عندما كان زلافظا لوالية جورجيا استخدام ف
                                                           

 .128 – 127، ص ص :  " ترشيد االنفاق العام و عالج عجز الميزانية الدولة "عمر أبو دوح ،  زلمد-  8
، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر، بدون ذكر سنة " مبادئ المالية العامة ' القسم األول'  " حامد عبد اجمليد دراز ، مسَتة ابراىيم أيوب ،  -  9

 .147النشر، ص 
، الدار اجلامعية ، االسكندرية ، مصر، بدون ذكر " مبادئ المالية العامة ' القسم األول'  " يد دراز ، مسَتة ابراىيم أيوب ، حامد عبد اجمل -  10

 .155سنة النشر، ص 
 .133مرجع سبق ذكره، ص  " ترشيد االنفاق العام و عالج عجز الميزانية الدولة "،زلمد عمر أبو دوح ،  -  11
 .355، مرجع سبق ذكره، ص  " أسس المالية العامة "ب ، أمحد زىَت شامية ، خالد شحادة خطي -  12
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و عندما أصبح جيمي كارتر بعد ذلك رئيسا  األخرى، مث اقتبست الفكرة العديد من الواليات 1973سنة 
لنقل فكرة ادليزانية ذات األساس الصفري إىل  02/1977/ 14 أوامره يفللواليات ادلتحدة األمريكية أصدر 

 .197913يزانية العامة للواليات ادلتحدة األمريكية اعتبارا من سنة ادل
تعرف ميزانية األساس الصفري على أهنا نظام يفًتض عدم وجود أية خدمات أو نفقات يف البداية، و و 

 يعمل من اجل احلصول على رلموعة من النتائج أو ادلخرجات مع األخذ يف االعتبار احلد األدىن للتكلفة و تقييم
 .14مدى فعالية االنفاق وفقا ذلذا االعتبار

كما تعرف على أهنا أسلوب يتم دبقتضاه إعداد ادليزانية التخطيطية حيث ينظر إىل الربامج و ادلشروعات  
كافة اجلديد منها و القدًن على أهنا جديدة حيث يفًتض أهنا تبدأ من نقطة الصفر حىت تقاس فاعلية كل لَتة 

 . 15يتم انفاقها
تعريفها أيضا على أهنا أسلوب متطور لعمل نظام ادليزانية يتمثل منطقو يف رفض افًتاض مجود  و ميكن

زلددات ازباذ قرارات زبصيص ادلوارد، و من مث فهو يعمد إىل استمرار تقييم كل من الربامج اجلديدة، و بعض 
أن تصل إىل الصفر، وفقا دلا  الربامج القائمة على فًتات و عند مستويات معينة من االنفاق ليس من الضروري

يطرأ على زلددات ازباذ قرارات زبصيص ادلوارد و خطط التشغيل و معايَت األداء من تغَتات دبا يضمن استمرار 
 .  16الفاعلية يف زبصيص ادلوارد و ليس الكفاءة يف استخدامها

 خطوات تطبيق ميزانية األساس الصفري: 
 :  17سبر بادلراحل التالية

ادلشروع إىل وحدات تنظيمية صغَتة يطلق عليها مراكز ادلسؤولية، لذلك من الضروري وجود تقسيم  –أ 
 ىيكل تنظيمي سليم توضح فيو خطوط السلطة و ادلسئولية.

ربديد اجملموعات القرارية أو احلزم القرارية: و ترتبط بتحديد األنشطة أو الوضائف أو العمليات و  –ب 
 ويات االدارية ادلختلفة.تصنيفها و توزيعها طبقا للمست

 باستخدامالًتتيب التفاضلي للمجموعات القرارية بعد ربليلها و تقييمها: يتم ذلك طبقا ألعليتها  –ج 
 لديها. ادلتاحةربليالت التكلفة و العائد حىت تتمكن االدارة من ربقيق أفضل توزيع شلكن للموارد 

قرارات و يف ظل ربديد حد القطع، أو احلد األقصى إعداد ادليزانية و تنفيذىا: بعد ترتيب حزم ال –د 
العام موزعا على برامج و أنشطة ربقيق األىداف كذلك فإن رلموع  لإلنفاقلإلنفاق ميكن ربديد احلجم االمجايل 

                                                           
 .161 – 160، مرجع سبق ذكره، ص ص : " مبادئ المالية العامة ' القسم األول'  " حامد عبد اجمليد دراز ، مسَتة ابراىيم أيوب ،  - 13

 .362، مرجع سبق ذكره، ص  " أسس المالية العامة "خالد شحادة خطيب ، أمحد زىَت شامية ،  -  14
 .54، مرجع سبق ذكره، ص   " االتجاىات الحديثة للموازنة العامة للدولة تجارب عربية مقارنة " زلمد خالد ادلهايٍت ، - 15

 .146مرجع سبق ذكره، ص  " ترشيد االنفاق العام و عالج عجز الميزانية الدولة "،زلمد عمر أبو دوح ،  -  16
 .56 – 55، مرجع سبق ذكره، ص  ص :  " االتجاىات الحديثة للموازنة العامة للدولة تجارب عربية مقارنة " يٍت ،زلمد خالد ادلها -  17
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موزعا  لإلنفاقتكاليف حزم القرارات من االستخدامات ادلختلفة ميكن من إعداد ادليزانية يف صورة التقسيم النوعي 
نوعي لألنفاق و لكن   –وحدات القرارات، و ذلذا فإن ميزانية األساس الصفري تتضمن تقسيم إداري على 

 .18كتقسيم ثانوي و كمرحلة هنائية يف مرحلة إعداد ىذه ادليزانية
 دورة الميزانية العامة:  - 3

ة ادليزانية، مرحلة مراحل: مرحلة التحضَت واإلعداد أي صياغ 4سبر عمليات ادليزانية يف دورة مستمرة فيها 
 اعتماد ادليزانية أي إصدار قانون ادليزانية، تنفيذ ادليزانية،  ادلراجعة والتقييم.

 مرحلة التحضير واإلعداد:  1 – 3
تتم الصياغة األولية للميزانية بصفة خاصة من قبل السلطة التنفيذية على ضلو مالئم للظروف االقتصادية   

 .  19اليت سبر هبا كل دولة
 مرحلة اعتماد الميزانية " اإلقرار ":  2 – 3

وتأيت ادلرحلة الثانية من دورة ادليزانية عندما تتم مناقشة ادليزانية اليت قامت السلطة التنفيذية بإعدادىا من 
 .    20قبل السلطة التشريعية، مث إصدار قانون يتبناىا

 تنفيذ الميزانية:  3 – 3
للدولة أىم مرحلة وأكثرىا خطورة حيث تباشر اجلهات ادلعنية بعقد النفقة تعترب مرحلة تنفيذ ادليزانية العامة 

وصرفها ودفعها إىل مستحقيها يف احلدود القانونية وفقا لالعتماد ادلخصص يف ادليزانية العامة، وكذلك تبدأ عملية 
يزانية نفسو أو قوانُت ربصيل اإليرادات، وتتم ىذه اإلجراءات وفق معايَت وقواعد قانونية سواء حددىا قانون ادل
 . 21ادلالية األخرى، وتتوىل وزارة ادلالية باعتبارىا عضوا من أعضاء السلطة التنفيذية مهمة التنفيذ

 الرقابة على تنفيذ الميزانية: 4 – 3
تعترب الرقابة إحدى الوظائف األساسية اليت تقوم هبا أجهزة متعددة بغية التأكد من ربقيق النشاط ادلايل 

غاياتو، حسبما ربدد يف ادليزانية العامة دون إسراف أو إخالل حفاظا على حسن سَت اإلدارة احلكومية للدولة 
 .22ماليا، وحفاظا على األموال العامة

 
 

                                                           
 .159مرجع سبق ذكره، ص  " ترشيد االنفاق العام و عالج عجز الميزانية الدولة "،زلمد عمر أبو دوح ،  -  18
، دراسة مقارنة إلعداد و إقرار و تنفيذ ادلوازنة يف الدول العربية، دون سنة النشر، " ية" الموازنات العامة في الدول العربعدنان زلسن ظاىر،  - 19
 .46ص 
 .26، ص 2001ديسمرب  ،" المشروع الدولي للموازنة "الدليل اإلرشادي ألعمال ادلوازنة للمنظمات غَت احلكومية،  - 20
 .129نفس ادلرجع، ص  - 21
 .319مرجع سبق ذكره، ص  " أسس المالية العامة "، َت شامية،د. خالد شحاذة اخلطيب، د. أمحد زى - 22
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 ثانيا: الجباية و االصالح الجبائي في الجزائر

انت يف بداية تعترب اجلباية من أىم مواضيع علم ادلالية العامة ، حيث مرت اجلباية بعدة مراحل حيث ك
األمر اختيارية مث ربولت إىل رسوم مقابل خدمات مث تطور مفهومها و ىدفها و أصبحت أداة لتحقيق أىداف 

 اجملتمع.
تعرف اجلباية على اهنا رلموع االقتطاعات االجبارية ادلفروضة من طرف الدولة و اليت تضم  مفهوم الجباية: – 1

 .23الضرائب و الرسوم
 ل من الضرائب و الرسوم كما يلي:و ميكننا ان نعرف ك

الضرائب : تعرف الضرائب على اهنا اقتطاع مبلغ نقدي بشكل اجباري يدفعو ادلمول للدولة و بدون 
 .24حصولو على مقابل خاص مباشر لتحقيق نفع عام يتماشى مع أىداف الدولة و يسهم يف ربقيقها

ل انتفاعو خبدمة معينة يًتتب عليها نفع خاص إىل الرسوم : ىي فريضة مالية يؤديها الفرد جربا للدولة مقاب
 .25جانب النفع العام الناشئ عن أداء ىذه اخلدمة

 :26تتمثل أىداف اجلباية فيما يلي أىداف الجباية: – 2
: و تعترب من أىم األىداف األساسية و الرئيسية للدولة و يتضمن دائما حاجة الدولة  األىداف المالية 1 – 2

 حصيلة من الضرائب لتغطية النفقات العامة و تطوير القطاعات ادلختلفة.إىل توفَت أكرب 
 : تعترب الضريبة وسيلة ىامة يف ربقيق رلموعة من الغايات االجتماعية و منها:األىداف االجتماعية  2 – 2
 إعادة توزيع الدخل بُت أفراد اجملتمع: أي عدم سبركز الثروات يف أيدي عدد قليل من أفراد اجملتمع؛ 
  تنظيم النسل: و ىذا يتمركز يف اجملتمعات اليت تعاين األزمة السكانية حبيث يتم فرض ضريبة لكل طفل يولد

 بعد عدد معُت من األطفال على مستوى ادلكلف الواحد؛
  ربقيق لقاعدة العدالة و ادلساواة يف فرض الضريبة: و ذلك من خالل مساعلة كل فرد يف األعباء و التكاليف

على الطبقات الغنية و زبصيص مواردىا لزيادة لك حسب مقدرتو ادلالية ، و من خالل فرض الضريبة العامة و ذ
 دخول الطبقات الفقَتة؛

                                                           
، ص 2008، الطبعة الرابعة ، دار ىومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ،  " اقتصاديات الجباية و الضرائب "زلمد عباس زلرزي ،  -  23

217. 
 .171 – 170، ص ص 2008اب احلديث للنشر و التوزيع، عمان ، ، الطبعة األوىل ، عامل الكت " المالية العامة "فليح حسن خلف ،  -  24
 .137، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، بدون سنة نشر ، ص  " مبادئ المالية العامة "إبراىيم على عبد اهلل و أنور العجارمة ،  -  25
 – 18، ص ص 2009ر ادلناىج للنشر و التوزيع ، عمان ، ، الطبعة األوىل ، دا ، " المحاسبة في علم الضرائب "ياسر صاحل الفرغلات  -  26
19. 
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  إغلاد احللول ادلمكنة لكثَت من الظواىر االجتماعية و العادات السيئة: أي ىناك الكثَت من الظواىر
رض عليها ضرائب مرتفعة بقصد التخلص اجلزئي أو االجتماعية السيئة السائدة يف اجملتمع و اليت غلب أن تف

 الكلي منها مثل : اخلمر ، السجائر و غَتىا.
 : و تتمثل فيما يلي:األىداف االقتصادية 3 – 2
  العمل على محاية الصناعات الوطنية و تشجيعها على التطور و التقدم ، و ذلك من خالل فرض ضرائب

تَتادىا ، ليقابلها ارتفاع ألسعار تلك السلع و ذلك من أجل احلد من مجركية على السلع اليت تقوم الدولة باس
 استهالكها؛

 الوصول إىل حالة االستقرار االقتصادي؛ 
 .التشجيع االستثماري للمشاريع االقتصادية ادلختلفة 
 :27طرق تقدير الوعاء الضرييب فيما يلي اختصارميكن  طرق تقدير الوعاء الضريبي: – 3
حسب ره قدرة التكليفية للممول و أيضا يس: تقوم ىذه الطريقة على تقدير ادلىر الخارجيةطريقة المظا 1 – 3

ادلؤشرات و القرائن الظاىرة و اليت تدل على دخلو احلقيقي أو مقدار ثروتو احلقيقية و على ىذا األساس ميكن 
الضريبية كعالمات شليزة  لإلدارةاعتبار ىذه الطريقة استنتاجية حيث تقوم على مظاىر افًتاضية تكون بالنسبة 

 للداللة على واقع تقرييب.
تتشابو ىذه الطريقة مع طريقة ادلظاىر اخلارجية يف أن كل منهما يقوم على  طريقة التقدير الجزافي: 2 – 3

ات أساس تقرييب، إال أن طريقة التقدير اجلزايف تعتمد يف ربديدىا للوعاء الضرييب على القرائن اليت ترتبط دبؤشر 
حقيقية يف ربديد ادلادة اخلاضعة للضريبة و ىي بذلك ذبمع بُت طريقة ادلظاىر اخلارجية و القرائن اليت تراىا االدارة 
الضريبية و اليت قد تبعد عن الواقع ، و بالرغم من أن ىذه الطريقة أكثر تأكيدا من ادلظاىر اخلارجية ، إال أنو يقل 

  دالة ، و قد يكون ذلا نفس عيوب الطريقة السابقة.إمعانا يف ربقيق العاستخدامها أيضا 
 أنواع الجباية: – 4

 تعتمد الدولة لتمويل ميزايتها العامة على نوعُت من اجلباية علا اجلباية العادية و اجلباية البًتولية.
دولة سنويا ميكن تعريف اجلباية العادية على أهنا تلك االيرادات اليت ربصل عليها الالجباية العادية:  1 – 4

 .28بصورة دورية ، كالضرائب و الرسوم
 ميكن تعريف اجلباية البًتولية على أهنا: الجباية البترولية : 2 – 4

إن الضرائب البًتولية تدفع على أساس أهنا مقابل الًتخيص من قبل الدولة إلستغالل باطن األراضي اليت 
 ىي ملك الدولة؛

                                                           
، مؤسسة شباب اجلامعة ،  " االقتصاد المالي الوضعي و االسالمي بين النظرية و التطبيق "زلمد عبد ادلنعم عفر و أمحد فريد مصطفى ،  -  27

 .125، ص 1989االسكندرية ، 
 .117، ص 1999اجلامعة اجلديدة للنشر ، االسكندرية ، ، دار  " االقتصاد المالي "رلدي زلمد شهاب ،  -  28
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ى أساس أهنا مقابل الًتخيص من قبل الدولة ، إلسغالل باطن أن الضرائب البًتولية ميكن تكييفها عل
 األرض ، و األرض ادلملوكة للدولة.

 و ميكن تقسيم الضرائب البًتولية إىل:
  الضرائب ادلفروضة يف مرحلة البحث: يف ىذه ادلرحلة ال وجود ألثر االنتاج أو الربح ، لكن ىناك العديد من

الشركات، من اجل السماح ذلا من االستفادة من رقعة للتنقيب فيها، و ظليز الدول اليت تقوم بفرض الضرائب على 
 يف ىذه ادلرحلة ضريبتُت: ضريبة حق الدخول ، و ضريبة حق االغلار.

 :الضرائب ادلفروضة يف مرحلة االستغالل: يف ىذه ادلرحلة صلد الضرائب التالية 
  29حق االغلار يف مرحلة االستغالل الدخلالضريبة على  اإلتاوة اإلنتاجضريبة حق الدخول يف.  
 النظام الجبائي و إصالحو: - 5

النظام الضرييب ىو رلموعة القواعد الفنية و القانونية اليت سبكن من االستقطاع الضرييب يف مراحلو ادلتتالية 
 .30من التشريع إىل الربط و التحصيل

لى انو رلموع التغَتات ادلتعلقة بالضرائب ميكن تعريف االصالح الضرييب ع تعريف اإلصالح الضريبي: 1 – 5
احلكومية و احمللية هبدف ربسينها ، و ال يعٍت االصالح بأي حال من األحوال رلرد إدخال تعديالت على النظام 
الضرييب ، فهو خالصة مسار معقد من العمليات و االجراءات يتم التخطيط ذلا و تنفيذىا عرب فًتة زمنية 

 .31طويلة
يتم تطبيق االصالح الضرييب يف أي بلد من البلدان باحًتام رلموعة من االصالح الضريبي: مراحل  2 – 5

 :32اخلطوات و االجراءات ادلمكن تقييمها يف رلموعة من ادلراحل على النحو التايل
 و ىذا بـــــــــ: القيام بالتشخيص الضريبي: -أ 

 ربليل الوضعية القائمة على االصالحات؛ 
 ت و القدرات الضريبية من خالل:ربليل االمكانيا 
  تقدير ىوامش الربح احلقيقية بالنسبة لكل قطاع و ىذا بالتمييز بُت سلتلف األعوان ادلكونة لكل

 قطاع؛
 ربديد الضغط الضرييب احلايل؛ 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت ،  " اشكالية إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية  لتمويل ميزانية الدولة "مسَت بن عمور ،  -  29

 .63 – 60، ص ص 2006زبصص إدارة أعمال ، جامعة سعد دحلب البليدة ، فيفري 
، مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية ، االسكندرية ، بدون سنة نشر ،  " النظم الضريبية "سعيد عبد العزيز عثمان و شكري رجب العشماوي ،  -  30
 .13ص 
 .249، ص 2011، الطبعة األوىل ، دار جرير للنشر و التوزيع ، عمان ،  " دراسات في علم الضرائب "عبد اجمليد قدي ،  -  31
 .254 – 253مرجع سبق ذكره، ص ص  " دراسات في علم الضرائب "،اجمليد قدي ، عبد  -  32
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  تقدير ادلالئمة بُت الضغط الضرييب احلايل و الضغط ادلرجو أخذا بعُت االعتبار األعلية النسبية
 فسية القطاع و مساعلتو يف الناتج احمللي اخلام؛للهوامش ، تنا
 .تقييم مدى قدرة الدولة على ضمان التحصيل الضرييب ادلستهدف 

 و يكون ذلك بـــــــــــــ: اقتراح االصالح الضريبي: -ب 
 ربديد التدابَت القابلة للتنفيذ ، و ال بد ان تكون ىذه التدابَت واضحة و قابلة للتنفيذ؛ 
 يذ وحدة للسياسة الضريبية ، حبيث تكون االصالحات الضريبية متوافقة مع الربامج أو وضع قيد التنف

ادلخطط التنموي للبالد ، و ىذا لضمان انسجام األىداف االقتصادية و الوطنية ، و ذلذا ال بد من تكوين 
 رلموعة " فريق أشخاص " ، مكلفُت بإعداد السياسة الضريبية للبالد؛

  يبية للوقوف على مكامن اخللل فيها.مراجعة اإلدارة الضر 
 و ىذا بــــــــــ:تطبيق اإلصالح الضريبي:  -ج  

 إقرار و اعتماد التدابَت ادلقًتحة؛ 
 نشر و إعالن آثار االصالح؛ 
 .تكوين ادلوارد البشرية ادلعنية بالتطبيق 

 في الجزائر ثالثا: مساىمة الجباية العادية و الجباية البترولية في تمويل الميزانية العامة
سبثل اجلباية عنصرا مهما يف االيرادات العامة يف اجلزائر ، و ادلتمثلة أساسا يف اجلباية العادية و اجلباية 

 البًتولية ، لذا سنحاول يف ىذا احملور معرفة مساعلة كل منهما يف سبويل ادليزانية العامة.
 للدولة:مساىمة الجباية البترولية في تمويل الميزانية العامة  – 1

مصدرا مهما لتمويل ادليزانية العامة و  باعتبارىااألخَتة  اآلونةلقد تزايد إىتمام اجلزائر باجلباية البًتولية يف 
من مث سبويل التنمية االقتصادية. و ميكن توضح مدى مساعلة اجلباية البًتولية يف تكوين االيرادات العامة يف اجلزائر 

 من خالل اجلدول التايل: 2015ىل غاية إ 2005خالل الفًتة ادلمتدة من 
 : مساىمة الجباية البترولية في االيرادات العمومية:1الجدول رقم 

 الوحدة: مليار دج
 نسبة جباية بترولية من اجمالي ايرادات الجباية البترولية مجموع االيرادات  

2005 1635830 899000 54,95 
2006 1667920 916000 54,91 
2007 1802616 973000 53,97 
2008 1924000 971200 50,42 

2009 2786600 1628500 58,44 
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2010 3081500 1835800 59,58 

2011 2992400 1472400 49,2 

2012 3455650 1561600 45,18 
2013 3820000 1615900 42,3 

2014 4218180 1577730 37,4 

2015 4684650 1722940 36,77 
 

،  2010،  2009،  2008، 2007 – 2006 – 2005ة للسنوات " ادلصدر: قوانُت ادلالي
2011  ،2012  ،2013  ،2014  ،2015. 

 الجباية البترولية  تطور: 11الشكل رقم 
 

 
 

من خالل معطيات اجلدول السابق و ادلنحٌت نالحظ أنو اجلباية البًتولية يف تزايد مستمر خالل ىذه الفًتة 
 2008ول لكن ىذه النسبة كانت متذبذبة و السبب يف ذلك ىو حدوث أزمة و ىذا راجع إلرتفاع أسعار البًت 

من  اليت أثرت على أسعار البًتول و إطلفضت شلا أدى إىل إطلفاض نسبة سبويل اجلباية البًتولية للميزانية العامة
رت على نسبة يف األونة  األخَتة اليت أث يف أسعار البًتول  ، و يلي ذلك إطلفاضات%50إىل نسبة  %54نسبة 

 .2015يف سنة  %36اجلباية البًتولية حيث وصلت نسبة سبويل اجلباية البًتولية إىل 
 

 : نسبة الجباية البترولية من إجمالي االيرادات:12الشكل رقم 
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 ادلصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق.

 :مساىمة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة للدولة – 2
نظرا لألزمات ادلالية ادلتتالية و اهنيار أسعار البًتول صلد ان مساعلة اجلباية العادية يف سبويل ادليزانية العامة 

 ترتفع من سنة ألخرى و ىذا ما نلمسو من خالل اجلدول التايل:
 : مساىمة الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة:2الجدول رقم  

 الوحدة مليار دج
 من اجمالي ايرادات العاديةنسبة جباية  عاديةالجباية ال ع االيراداتمجمو   

2005 1635830 736830 45,04 
2006 1667920 751920 45,08 
2007 1802616 829616 46,02 
2008 1924000 953800 49,57 

2009 2786600 1158100 41,55 
2010 3081500 1245700 40,42 

2011 2992400 1520000 50,79 

2012 3455650 1894050 54,81 
2013 3820000 2204100 57,69 

2014 4218180 2640450 62,59 
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2015 4684650 2961710 63,22 
 

،  2010،  2009،  2008، 2007 – 2006 – 2005ادلصدر: قوانُت ادلالية للسنوات " 
2011  ،2012  ،2013  ،2014  ،2015. 

 ة الجباية العادي تطور: 13الشكل رقم 

 
 .02من إعداد الباحثة باإلعتماد على معطيات اجلدول رقم المصدر:             

نالحظ أن نسبة تغطية اجلباية العادية إليرادات ادليزانية  03و الشكل رقم  02من خالل اجلدول رقم 
نة لًتتفع س %45مل تكن سبثل سوى  2005ترتفع من سنة ألخرى بنسب متفاوتة حيث صلد أهنا يف سنة 

يت شهدهتا أسعار البًتول و ىذا راجع إىل االهنيارات و االطلفاضات ادلتتالية ال %64إىل ما يقارب  2015
إىل غاية أزمة إهنيار أسعار البًتول اليت شهدهتا منظمة األوبيك مع  2008إبتداءا من أزمة الرىن العقاري لسنة 

ادر لاليرادات ما عدا اجلباية البًتولية من اجل ، و ىذا ما يوجب على الدولة البحث عن مص2014أواخر سنة 
و ىذا االرتفاع يف اجلباية العادية راجع للسياسة ادلنتهجة من طرف الدولة الرامية  .1986تفادي الوقوع يف أزمة 

 لتشجيع اجلباية العادية باعتبارىا أكثر استقرار و أقل تذبذبا من اجلباية البًتولية.
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 ارنة بين الجباية العادية و الجباية البترولية: مق14الشكل رقم 

 
 

أن مساعلة اجلباية العادية واجلباية البًتولية تتفاوت من سنة ألخرى، إذ صلد دائما  نالحظ      
اجلباية البًتولية ىي اليت سبثل أكرب حصة ذلا من رلمل إيرادات ادليزانية، رغم التذبذبات ادللحوظة، لكنها مل 

اطلفضت خاصة يف السنوات األخَتة، لتحل زللها اجلباية العادية اليت كانت منخفضة  تبقى كذلك فقد
وارتفعت بفعل اطلفاض اجلباية البًتولية، إذ نالحظ عليها تطور زلسوس على ما كانت عليو يف السنوات 

  .ادلاضية
 خالصة:

اداهتا من اجلباية العادية واجلباية إن مراحل دورة ادليزانية العامة للدولة تساعد على تقدير سلتلف إير       
البًتولية، حيث تعترب ىذه األخَتة احملرك الفعال لالقتصاد الوطٍت اجلزائري، ونقطة انطالق لكل برنامج 
حكومي، وىي تساىم بنسبة كبَتة يف سبويل ادليزانية العامة، فقد شهدت تطور ملحوظ يف اآلونة األخَتة 

وذلك نظرا لتطور  9008سنة  %89، حيث وصلت إىل 6891مة بعد التدىور الذي شهدتو خالل أز 
، إال أننا نالحظ يف السنوات األخَتة بعض االطلفاض 9009وارتفاع أسعار البًتول الذي شهدتو سنة 
،   %61إىل 9068، و يف سنة %48أين وصلت إىل  9069عليها التدرغلي وادلستمر خاصة يف سنة 

 ًتولية ربتل الصدارة يف قائمة ادليزانية العامة .ولكن رغم ذلك ما تزال اجلباية الب
كما ال ننسى مساعلة اجلباية العادية يف سبويل ادليزانية بنسبة كبَتة خاصة بعد اإلصالحات ادلطبقة على 

فقد تطورت وارتفعت نسبتها  اليت ساعلت يف زيادة حصيلة اإليرادات اجلبائية من الضرائب، النظام اجلبائي،
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من رلمل اإليرادات يف  %16وفاقت اجلباية البًتولية يف بعض السنوات لتصل إىل  ،ليوعلى ما كانت ع
 .9068سنة 

حيث تسعى احلكومة إىل العمل على إحالل اجلباية العادية زلل اجلباية البًتولية، وذلك نظرا لتذبذب       
دائم وقابل للنفاذ يف أي حلظة، شلا  أسعار البًتول،والتذبذبات اليت تعرفها العملة الوطنية، كما أنو مورد غَت

ينعكس سلبا على ادليزانية العامة خاصة وعلى االقتصاد اجلزائري عامة، إال أن ذلك لن يتم إال عن طريق 
دعم الطاقة الضريبية دبكافحة أوسع للتهرب الضرييب وترشيد اإلنفاق العام عن طريق زلاربة أشكال الفساد 

 تبييض األموال.من ىدر للمال العام، الرشوة و 
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، دار صفاء للنشر و  " مبادئ المالية العامة "إبراىيم على عبد اهلل و أنور العجارمة ،  .11
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