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ملخص:
تهــدذ هــرا الدلا ــة مــم ثىطــيال مــدي مســاهمة انــتهات الظــري ية ال ـ ا ح
ال سائــر ممــر متلــا الخســعيمات مــه اللــرأ املانــه اــي ث،س ـ أ دا

هــا

ام ــا الظــري  ،بعــد أ

ن ـ ال ه ــرا ألا ـ ال يس ــحجيط ملحتل ــات الحممي ــة اكحص ــادية ان ــة بع ــد ث ،ــىل اكحص ــاد
الىطن مه اكحصاد املىجه مم اكحصاد السىق.
وكــد لصــد الدلا ــة مــم جملــة مــه المحــائ هم ــا :أ انــتل الظــري

ــاهم اــي

الرف ــا م ــه فعالي ــة ومردودي ــة ال اي ــة العادي ــة ،هي ــر ا حلل ــد نسـ ـ ها م ــه جم ــامي اي ــرادات
الظري ية مه  %46.36مة  2010مم  %64.46مة .2020
الكلمات املتفحاهية :الظشٍبت ،الىـام الظشٍبي ،الاصالخاث الظشٍبُت.
ثصنيتفات .H2 ،D53 : JEL
Abstract:
This study aims to clarify the extent to which the tax reforms pursued by
Algeria since the early nineties of the last century contributed to improving the
performance of its tax system after the latter did not respond to the requirements
of economic development, especially after the transformation of the national
economy from a directed economy to a market economy.
The study concluded that the tax reform contributed to increasing the
efficiency and profitability of regular collection, as its percentage of total tax
revenues moved from 46.36% in 2010 to 64.48% in 2020.

عنوان المقال :دور االصالحات الضريبية في تحسين األداء الضريبي في الجزائر
Keywords: tax reforms, tax system.
Jel Codes: D53, H2.
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املؤلف املر ل :حمُلت بغذاوي ،لايميلd.beghdaoui@univ-chlef.dz :

 .1ملدمة:
للذ وان الىـام الجبائي كبل كام ً 1992للب دوسا جللُذًا وهى جمىٍل الخضٍىت اللامت
للذولت باإلًشاداث الجبائُت دون أن ًللب دوسا جدفيزًا ،هما واهذ حل هزه ؤلاًشاداث جأحي مً
الجباًت البترولُت ولزلً فلذ حاء الاصالح الجبائي للام  ،1992بغُت ئخالٌ الجباًت اللادًت
مدل الجباًت البترولُت ،ورلً مً خالٌ اللمل كلى ظذ الفشاغاث والثغشاث اللاهىهُت التي
جخللذ الىـام الجبائي العابم ،أي ئدخاٌ حغيراث هدى ألاخعً بغشض الشفم مً مشدود الىـام
الجبائي ،وجأظِعا كلى ما ظبم ًمىىىا صُاغت ئؼيالُت بدثىا في العإاٌ الشئِس ي الخالي:
ما مدي مساهمة لانتهات الظري ية اي ث،س أ دا الم ام الظري ال سائري؟
ً
ألا ئلة التفرعية :بىاءا كلى العإاٌ الشئِس ي ًمىً ػشح حملت مً الدعاؤالث الفشكُت هىسدها
فُما ًلي:
 ماهي ػبُلت الاصالخاث الظشٍبُت التي أدخلتها الجضائش كلى هـامها الجبائي؟
 هُف ًمىً جلُُم دوس الاصالخاث الظشٍبُت في جدعين أداء الىـام الظشٍبي الجضائشي ؟
 هل ظاهمذ فلال الاصالخاث الظشٍبُت اإلاخبلت في جدعين أداء الىـام الظشٍبي الجضائشي ؟
ً
التفرطيات :اهؼالكا مً ؤلاؼيالُت اإلاؼشوخت ،وكصذ ؤلاحابت كلى ألاظئلت الفشكُت ،اسجأًىا ػشح
ً
الفشطُاث الخالُت والتي جيىن مىؼللا لذساظدىا:
 سهضث الجضائش في ئصالخاتها الظشٍبُت كلى الجاهب الاداسي مً خالٌ اظخدذار هُاول
حبائُت ئداسٍت حذًذة وهزا كلى الجاهب الدؽشَعي مً خالٌ اكخماد حؽشَلاث حبائُت حلمل
كلى جبعُؽ الىـام الظشٍبي .
 ظاهمذ الاصالخاث الظشٍبُت الجذًذة اإلاعخدذزت في جدعين أداء الىـام الظشٍبي
الجضائشي مً خالٌ صٍادة الخصُلت الظشٍبُت وهزا جدعين معخىي الظغؽ الظشٍبي؛
 مً أحل جدعين أداء الىـام الظشٍبي البذ أن جشهض كملُت الاصالح الظشٍبي كلى هُيل
الىـام الظشٍبي بلىاصشه الثالر اإلاخمثلت في الدؽشَم الظشٍبي زم الاداسة الجبائُت اإلاعإولت
كً جىفُز الدؽشَم الظشٍبي وهزا اإلايلف بالظشٍبت اإلالني بخؼبُم الدؽشَم الظشٍبي.
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هداذ الدلا ة :وععى مً خالٌ هزا البدث لخدلُم ألاهذاف الخالُت:
 جبُان ػبُلت الاصالخاث الظشٍبُت التي ؼشكذ الجضائش في جىفُزها كلى هـامها الظشٍبي مىز
1992؛
 مداولت جلُُم دوس الاصالخاث الظشٍبُت اإلاخبلت في جدعين أداء الىـام الظشٍبي الجضائشي ؛
 اكتراح جىصُاث مً ؼأنها اللمل كلى جدعين أداء الىـام الظشٍبي الجضائشي معخلبال.
املم ج املح ا :بهذف ملالجت ودساظت وجدلُل مداوس البدث ولإلحابت كلى ؤلاؼيالُت
اإلاؼشوخت اكخمذها كلى اإلاىهج الاظخيباػي ملخمذًً في رلً كلى أداة الىصف للىكىف كلى
مخخلف الجىاهب الىـشٍت التي كذ جشد طمً مداوس هزه الذساظت ،والتي جلخط ي جبُين بلع
اإلافاهُم اإلاخلللت بالىـام الظشٍبي وهزا كشض وجلذًم الترهُبت البيُىٍت للىـام الظشٍبي
الجضائشي ئطاف ت ئلى وصف مخخلف الجىاهب التي معتها ؤلاصالخاث الظشٍبُت ،هما اظخخذمىا
أداة الخدلُل في جدلُل ؤلاخصائُاث اإلادصل كليها في هزا اإلاجاٌ واإلاخلللت بدعاب أهم
مإؼشاث أداء الىـام الظشٍبي الجضائشي.
بغشض ؤلاحابت كلى ئؼيالُت الذساظت والىصىٌ ئلى ألاهذاف اإلاشحىة جم جلعُم الذساظت ئلى
مدىسًٍ كلى الىدى الخالي:
 .2لانتهات ال ائية اي ال سائر
 1.2جعريف انتل الظري :
كشف ؤلاصالح الظشٍبي كلى أهه الخغيراث التي جؼشأ كلى الىـام الظشٍبي في الذولت إلاىاهبت
الخؼىساث الاكخصادًت والاحخماكُت  ،أو جدلُم خؼؽ الخىمُت في مشخلت ملُىت مً مشاخل
الىمى .و ًمىً أن ًيىن ؤلاصالح الظشٍبي ؼامال ليل الهُيل الظشٍبي للذولت ،أو ًيىن ؤلاصالح
حضئُا لىىق ملين مً الظشائب أو لبلع أخيام الظشٍبت بلُنها وهي كملُت جخؼلب دساظت
مخياملت للىـام الظشٍبي العائذ (ؼلغىم ،2002-2001 ،صفدت .)139
ٌلشف أًظا كلى أهه كملُت ئدخاٌ حغُيراث هدى ألاخعً ،أي هى اللمل كلى ظذ
الفشاغاث والثغشاث اللاهىهُت اإلاىحىدة بالىـام الجبائي العابم مً أحل الشفم مً مشدوده،
ومداولت صٍادة فلالُخه بما ًخذم الاكخصاد الىػني اللام والخاص ،خُث حؽمل هزه اللملُت
جبعُؽ للىـام الظشٍبي اللائم مً خالٌ جللُل كذد أظلاس الظشٍبت وحللها أهثر واكلُت
وجىظُم ألاوكُت الظشٍبُت مم اظدبلاد الفلشاء والخخفُف كً أهلهم بؽيل ًللل مً الخيالُف
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الظشٍبُت وٍفلل مً الىـام الظشٍبي ،وٍجلله أهثر احعاكا وجىاغما مم ألاداء الذاخلي اإلاؼلىب
والخؼىساث الخاسحُت اإلادعاسكت (خالص ي ،2014 ،صفدت . )568
وَلشف ؤلاصالح الظشٍبي أًظا بأهه مجمىكت مً آلالُاث التي ًمىً مً خاللها خل
اإلاؽىالث واللُىب وملالجت أوحه اللصىس ،وظذ الثغشاث اإلاىحىدة في الىـم الظشٍبُت ،لخإدي
دوسها في جدلُم ألاهذاف التي وطلذ مً أحلها ،والنهىض بالعُاظت اإلاالُت والاكخصادًت
للذوٌ( .العيباػي ،2014 ،صفدت )21
وئحماال واهؼالكا مما جلذمً ،مىً اللىٌ أن ئصالح الىـام الجبائي ألي دولت ًيىن كً
ػشٍم ئخذار حغُيراث في الىـام الجبائي بؽيل ًجلله ًيسجم مم العُاظت اللامت للذولت ومم
خاحت الاكخصاد ،ورلً بادخاٌ طشائب أهثر جؼىسا والبدث كً آلُاث طشٍبُت جظمً اللذالت
الاحخماكُت ،وئكادة جىصَم الذخل والثروة ،وئلغاء الظشائب التي حؽىه صىسة الاكخصاد ،واخخُاس
أشخاص مإهلين كلمُا وفىُا وأخالكُا ٌؽيلىن الجهاص الظشٍبي ،وهى ما ًمىً الذولت مً
اللظاء كلى التهشب الظشٍبي ،بدُث جصبذ ؤلاًشاداث الظشٍبُت وافُت لخغؼُت الىفلاث بما
ًظمً لها اللذسة كلى النهىض بمؽاسَلها الخىمىٍت (ظلىط 12/13 ،ماي  ،2014الصفداث 4-3
بخصشف).
 2.2.دوافا لانتل ال ائي اي ال سائر:
هـشا للىطلُت الاكخصادًت ،الاحخماكُت والعُاظُت التي واهذ حلِؽها الجضائش،
والخدىالث التي وان ٌلِؽها الاكخصاد الجضائشي والاهخلاٌ الكخصاد العىق ،وكلذ الؽشاهت مم
الاجداد ألاوسوبي ،والععي لالهظمام إلاىـمت الخجاسة اللاإلاُت ،هزا ما حلل طشوسة ئصالح الىـام
الجبائي العابم الزي ال ٌعاًش وال ًىاهب اإلاعخجذاث الخذًثت ،فلذ وان ًللب دوسا جللُذًا وهى
الخمىٍل باإلًشاداث الجبائُت ،دون أن ًللب دوسا جدفيزًا ،هما أن ميزاهُت الذولت ال صالذ لُىمىا
هزا حلخمذ كلى الجباًت البترولُت ،هما واهذ هىان اصدواحُت الخلامل مم اإلاإظعاث التي جيؽؽ
داخل الاكخصاد الىػني (كذي ،1995 ،صفدت  ،)149وٍشحم ئصالح الىـام الجبائي الجضائشي
لذوافم مدلُت وأخشي دولُت هما ًلي:
 .علم املسحىي امل،ليً :شحم ئصالح الىـام الجبائي الجضائشي للذة دوافم هزهش منها ما ًلي:
 طعف ال از لادالي :ئن الىلص في اإلاللىماث والبُاهاث اإلاالُت حلىغ بالذسحت ألاولى
طلف الجهاص ؤلاداسي اللائم كلى جىـُم الظشائب وجدصُلها ،مما ًإدي ئلى صٍادة التهشب
الظشٍبي كالوة كلى الفعاد ؤلاداسي (بً ػاػت كائؽت ،2009 ،صفدت .)31
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 جعلد وعدم ا حلرال الم ام الظري  :للذ واحهذ اإلاإظعت هـاما طشٍبُا مللذا ،ورلً
هدُجت لخىىق الظشائب وحلذد ملذالتها باإلطافت ئلى اخخالف مىاكُذ جدصُلها ،ئن هزه
اللىامل حللذ الىـام الظشٍبي صلب الخؼبُم والخدىم فُه ،مما صلب مهمت ئداسة
الظشائب واإلاإظعت ملا.
 ام طري غ متئم ملعتيات املرهلة الراهمة والثتفاع الظغط الظري  :للذ
أصبذ الىـام الظشٍبي اللذًم غير مالئم وال ًخىُف مم اإلاإظعت ،خاصت بلذ
ؤلاصالخاث الاكخصادًت التي ؼهذها الىػً وأمام اإلالؼُاث الجذًذة للعىق ،باإلطافت
ئلى كذم مشوهت الىـام الجبائي اللذًم خُث الضٍادة في الخصُلت أكل مً الضٍادة في
الىاجج اإلادلي( .مدمذ ؼشٍف ،2010 ،صفدت )158
 رلل العط الظري  :ئن اإلاإظعاث الجضائشٍت واهذ حلاوي مً اسجفاق وػأة الظشائب
كلى أسباح الؽشواث ،وَلخبر اللبء الظشٍبي حذ زلُل كلى اإلاإظعت بعبب حلذد
الظشائب واسجفاق ملذالتها خُث ٌؽيل طغؼا كلى خضٍىت اإلاإظعت ،هما أهه ًمثل أخذ
اللىامل الشئِعُت التي ظاهمذ في كذم الخىاصن اإلاالي للمإظعت.
 عدم فعالية الحىافس الظري ية اي ثىجيه ا خثمال الخاص :بالشغم مً صذوس
اللذًذ مً كىاهين الاظدثماس الخاص خالٌ الفترة التي ظبلذ ئصالخاث 1992م ،والتي
واهذ مىحهت أظاظا لدصجُم الاظدثماس في اللؼاق الخاص مً خالٌ ظُاظت الخدفيز
الجبائي ئال أنها فؽلذ في جدلُم ألاهذاف اإلاشحىة منها ،وَلىد هزا الفؽل ئلى أظباب
كذة أهمها ؤلاحشاءاث الخعجيزًت لللؼاق الخاص التي حاءث بها اللىاهين اإلاخخالُت في
الفترة اإلامخذة  1991-1963ئطافت ئلى الـشوف العُاظت والاكخصادًت غير اإلاالئمت
آهزان (كذوسي هىس الذًً ،2008 ،صفدت .)93
 طعف العدالة الظري يةً :خميز الىـام الظشٍبي الجضائشي بابخلاده كً اللذالت
الظشٍبُت وٍخضح رلً فُما ًلي:
 ئن ػشٍلت الاكخؼاق مً اإلاصذس ملخصشة فلؽ كلى بلع اإلاذاخُل دون ألاخشي ،و ًترجب كلىرلً اخخالف ئمياهُت التهشب الظشٍبي بدُث اإلاذاخُل الخاطلت لؼشٍلت الاكخؼاق مً اإلاصذس
جىلذم فيها فشص التهشب الظشٍبي بلىغ اإلاذاخُل ألاخشي التي جبلى لها ئمياهُت التهشب الظشٍبي
كائمت؛
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 ئن اخخالف مىاكُذ جدصُل الظشٍبت للميلفين كذ حؽيل ئجخافا في خم بلع اإلايلفين؛ ئن الظشائب اإلاباؼشة ٌغلب كليها ػابم اإلالذٌ اليعبي ولِغ الخصاكذي ،كلما ان اإلالذٌاليعبي ال ًشاعي حجم الذخل فهى ًفشض بىفغ اليعبت كلى حمُم معخىٍاث الذخل وٍترجب كلى
رلً ئجخافا في خم الذخىٌ الظلُفت.
 اخخالف اإلالاملت الظشٍبُت بدُث هجذ اإلاإظعاث اللمىمُت حعخفُذ مً مضاًا هامت كلى كىغاإلاإظعاث الخاصت.
ب .علم املسحىي الدومي :أما دولُا ،فذوافم ؤلاصالح الجبائي مشجبؼت بلذة جدىالث هامت
حلشطذ لها الخُاة الاكخصادًت الذولُت ،وحؽمل ما ًلي (هماٌ سصٍم ،ظمير كمىس،2011 ،
صفدت :)325
 ظُؼشة الثىسة الللمُت الخىىىلىحُت إلكادة هُيلت الاكخصاد اللالمي؛
 الاججاه اإلاتزاًذ هدى الخىخل الاكخصادي بين الذوٌ اإلاخلذمت؛
 أدث أصمت اإلاذًىهُت التي ّ
معذ دوٌ اللالم الثالث الظخمشاس أصمتها الخىمىٍت.
وئطافت إلاا ظبم ،فمً العماث العلبُت التي واهذ ظببا في اللجىء لإلصالخاث الظشٍبُت
في الجضائش هي الاكخماد كلى الجباًت البترولُت واصدًاد حجم الجباًت الخاسحُت .فالجباًت البترولُت
جخدىم فيها كىامل خاسحُت مما ٌلىغ ظلبا كلى مشدودًت الىـام الجبائي ئرا ما واهذ هىان
مإزشاث ظلبُت.
 .3.2ط يعة لانتهات الظري ية
 .ث سيط الم ام الظري  :خاولذ ؤلاصالخاث الظشٍبُت في الجضائش الخللُل مً الظشائب
والاكخماد كلى طشائب بعُؼت ،مفهىمت ،مىخذة مً أحل جبعُؽ الىـام الظشٍبي
الجضائشي ورلً كلى الىدى الخالي:
 ثأ يس الظري ة علم الد ل لاجمامي (:)IRG
أوؽئذ مً خالٌ كاهىن اإلاالُت ظىت 1992م ،حاءث لدؽمل مجمىكت هبيرة مً اإلاذاخُل واهذ
كبل رلً حؽيل طشائب معخللت هزه اإلاذاخُل هي:
 اإلاشجباث وألاحىس ()TS؛ ألاسباح اإلاهىُت )(BP؛ مذاخُل اللُم اإلاىلىلت ()RVM؛ اإلاذاخُل ؤلاًجاسٍت ()RL؛117
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 اإلاذاخُل الفالخُت (.)RAجخميز الظشٍبت كلى الذخل ؤلاحمالي بالخصائص الخالُت:
 طشٍبت ظىىٍت وخُذة جؼبم كلى دخل ألاشخاص الؼبُلُين حعمى طشٍبت الذخل. جخميز بالؽفافُت والبعاػت ورلً مً خالٌ الىـشة ؤلاحمالُت إلاجمىق مذاخُل اإلايلفوهزلً وحىد طشٍبت وخُذة كلى الذخل سغم حلذد ػبُلت مذاخُلها.
 جخظم بلع اإلاذاخُل فيها ئلى ملذالث زابخت مثلما هى كلُه الخاٌ في اإلاذاخُلالللاسٍت ( )%15ؤلاًجاس اإلانهي والخجاسي (% 7ؤلاًجاس العىني) ،في خين جخظم مذاخُل أخشي ئلى
ظلم جصاكذي مثلما كلُه الخاٌ في اإلاشجباث وألاحىس والزي ٌلؼى هما ًلي:
ال دول  " :01لم الظري ة علم الد ل لاجمامي "
ملذٌ الظشٍبت ()%
كعؽ الذخل الخاطم للظشٍبت ب ـ (دج)
%0
 0دج ئلى  120.000دج
%20
 120.000دج ئلى  360.000دج
%30
 360.000دج ئلى  1440.000دج
 1440.000دج ئلى فما فىق
%35
املصدل :كاهىن الظشائب اإلاباؼشة والشظىم اإلامازلت مدين لغاًت 2020

وكلُه فالظشٍبت كلى الذخل ؤلاحمالي ( )IRGججمم بين خاصُت الظشائب اليعبُت (الثابخت)
والظشائب الخصاكذًت (جصاكذًت بالؽشائذ).
حلخمذ هثيرا كلى جلىُت "الاكخؼاق مً اإلاصذس" ،خصىصا (( )IRGالظشائب كلى اإلاشجباث)وهى ما ٌؽيل آلُت فلالت في مداسبت التهشب الظشٍبي ،ئال أن اكخصاسه كلى بلع اإلاذاخُل ًؼشح
ئؼياال خىٌ مذي كذالخه ،ومً زم كذالت الىـام الجبائي هيل ،وهى ما ًخجلى خصىصا في
الخدصُل الجبائي مً الظشائب اإلاخأحي مً ألاحىس واإلاشجباث واإلاخميز باسجفاق ئًشاداجه بدُث
حؽيل ئًشاداث طشائب اإلاشجباث ( )IRGمشجين وهصف ئًشاداث طشائب ألاسباح الخجاسٍت
والصىاكُت .BIC/IRG
 ثأ يس الظري ة علم لبال الشركات (:)IBS
جم جأظِغ طشٍبت خاصت باألشخاص اإلالىىٍين (ألاشخاص اإلالىىٍين هم :ؼشواث
ألامىاٌ اإلاإظعاث والهُئاث اللمىمُت راث الؼابم الخجاسي ،الؽشواث الخلاوهُت ،الؽشواث
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اإلاذهُت )...،ظمُذ بالظشٍبت كلى أسباح الؽشواث ( ،)IBSوٍىذسج جأظِعها في ئػاس وطم هـام
طشٍبي خاص بالؽشواث ًخخلف كً الىـام اإلاؼبم كلى ألاشخاص الؼبُلُين فالؽشٍبت كلى
أسباح الؽشواث جخظم ئحباسٍا للىـام الخلُلي ( ،)régime réelدون ألاخز بلين الاكخباس سكم
ألاكماٌ اإلادلم فهزه الظشٍبت حلمل كلى اللصشهت والخدىم في حباًت الؽشواث ،وبالخالي الخدىم
في حباًت الاكخصاد الىػني مً مىؼلم أن الؽشهت أداة ومشهض لليؽاغ الاكخصادي والاظدثماس
فهي بزلً حلمل كلى طبؽ كؼاق ؤلاهخاج للخفاؾ كلى خضٍىت وػاكت جشاهم اإلاإظعاث
ؤلاهخاحُت (هاصش مشاد ،1997 ،صفدت .)74
مً هزه الشؤٍت وكصذ جمىين الخدىم في مشدودًت الجباًت راث الصلت باللؼاق ؤلاهخاجي
جم جأظِغ الظشٍبت كلى أسباح الؽشواث ( ،)IBSبمىحب اإلاادة  38مً كاهىن اإلاالُت لعىت
1991م جخميز بالخصائص الخالُت:
طري ة عامة :حؽمل مجمىكت ألاسباح التي جدللها اإلاإظعت دون الخمُيز بُنها كلى غشاس

ما هى مىحىد في مذاخُل الظشٍبت كلى الذخل ؤلاحمالي كً ػشٍم اإلالالجت الجبائُت الخاصت
بيل دخل.
طري ة رابحة (نس ية) :جخظم إلالذٌ زابذ ال ًخغير مهما صادث كُمت ألاسباح التي جدللها

الؽشهت.
طري ة ثصري،ية :ئر ًخلين كلى الؽشهت جلذًم جصشٍذ ظىىي ًخم فُه اهخخاب مبلغ

أسباح اإلاإظعت الخاطلت للظشٍبت واإلاخلللت بالعىت اإلاالُت العابلت كبل  30أفشٍل مً ول ظىت
هدذ أكص ى.
طري ة ثخظا وجىبا مم الم ام الحليلي (.)régime réel

طري ة مىية :جفشض مشة واخذة في العىت كلى ألاسباح اإلادللت.

طري ة ثتفرض علم ألاشخاص املعمىي أ فلط:

 ؼشواث سؤوط ألامىاٌ وحىبا (الؽشواث راث ألاظهم ( ،)SPLالؽشواث راث اإلاعإولُتاإلادذدة ( ،)SARLالؽشواث للخىصُت راث ألاظهم( ،)SCAالؽشواث راث اإلاعإولُت
اإلادذدة راث الصخص الىخُذ (.)EURL
 ؼشواث ألاشخاص باالخخُاس (ؼشواث الخظامً  ،SNLؼشواث الخىصُت البعُؼت ()SCSوهزلً ؼشواث اإلاداصت (.)SP
 اإلاإظعاث والهُاول اللمىمُت راث الؼابم الصىاعي والخجاسي.119
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 الؽشواث اإلاذهُت باالخخُاس. هُاول الخىؿُف الجماعي لللُم اإلاىلىلت.ولخدذًذ الشبذ الخاطم للظشٍبت كلى أسباح الؽشواث  ،جىص اإلاادة سكم ( )140مً كاهىن
الظشائب اإلاباؼشة و الشظىم اإلامازلت كلى ما ًلي " :الشبذ الخاطم للظشٍبت هى الشبذ الصافي
اإلادذد خعب هدُجت مخخلف اللملُاث مً أًت ػبُلت واهذ التي جىجضها ول مإظعت أو وخذة
أو معدثمشة جابلت إلاإظعت واخذة بما في رلً كلى الخصىص الخىاصالث كً أي كىصش مً
كىاصش ألاصىٌ أزىاء الاظخغالٌ أو في نهاًخه " (هاصش مشاد ،1997 ،صفدت )74
فان الظشٍبت كلى أسباح الؽشواث جالئم أهثر ؼشواث ألامىاٌ و هي حلمل كلى كصشهت
حباًت الؽشواث و حللها أداة لالهخلاػ الاكخصادي.
 ثأ يس طري ة الر م علم الليمة املظافة TVA
أظغ الشظم كلى اللُمت اإلاظافت في الجضائش بمىحب كاهىن اإلاالُت لعىت ،1991
باإلالابل ألغي الىـام العابم اإلادؽيل مً الشظم الىخُذ ؤلاحمالي كلى ؤلاهخاج ( ،)TUGPوالشظم
الىخُذ ؤلاحمالي كلى جأدًت الخذماث ( (TUGPSورلً هدُجت اإلاؽاول التي ؼهذها هزا الىـام
مً خُث حللذه وكذم مالءمخه مم ؤلاصالخاث التي ؼهذها الاكخصاد الىػني (هاصش مشاد،
.)1997
ئن هزا الشظم وخعب حعمُخه ًخللم باللُمت اإلاظافت اإلايؽأة خالٌ ول مشخلت مً
مشاخل اللملُاث الاكخصادًت والخجاسٍت ،واللُمت اإلاظافت مً وحهت هـش فلهاء الظشائب هي
كباسة كً طشٍبت جفشض كلى ؤلاهخاج في وافت مشاخله وهي جخمثل في الضٍادة في كُمت ؤلاهخاج في ول
مشخلت مً مشاخل ؤلاهخاج.
جدذد هزه اللُمت اإلاظافت بالفشق بين ؤلاهخاج ؤلاحمالي ،والاظتهالواث الىظُؼت للعلم
والخذماث خُث أنها طشٍبت غير مباؼشة كلى الاظتهالن ججمم مً ػشف اإلاإظعت ئلى فائذة
الخضٍىت اللمىمُت لُخدملها اإلاعتهلً النهائي ،وَلخبر الشظم كلى اللُمت اإلاظافت أداة طشٍبُت
جخميز بالخصائص الخالُت:
 ثى يا مجال الحت يمٌ :لخبر مجاٌ جؼبُم  TVAحذ واظم بدُث أهه ًخظمً اللملُاثالخاطلت TUGPو  TUGPSوكملُاث أخشي مثل الخجاسة بالجملت واإلاهً الخشة.
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 ثى يا مجال الخصمً :مىذ هـام الشظم كلى اللُمت اإلاظافت للخاطلين لهزه الظشٍبتئمياهُت خصم مبلغ الشظم اإلادمل كلى مؽترًاتهم مً مبلغ الشظم اإلاعخدم كلى مبُلاتهم.
 ثلليص عدد املعدالت :خعب كاهىن اإلاالُت لعىت 2001مً ،دخىي هـام الشظم كلىاللُمت اإلاظافت كلى ملذلين فلؽ كىض 18ملذٌ هما وان ظائذ في الىـام العابم و ًؼبم
اإلالذلين كلى أظاط سكم ألاكماٌ غير مخظمً للشظم (( )HTهاصش مشاد ،1997 ،الصفداث - 84
 85بخصشف)
للذ أدث هزه الخصائص ئلى بعاػت وظهىلت جؼبُم الشظم كلى اللُمت اإلاظافت ظىاء
باليعبت إلداسة الظشائب أو اإلاإظعت ،وكذ ظاهم في فلالُت الىـام الظشٍبي.
وَععى اإلاؽشق ئلى جدلُم كذة أهذاف مً خالٌ جأظِغ الشظم كلى اللُمت اإلاظافت والتي
ًمىً جصيُفها ئلى كعمين هما ًلي( :هاصش مشاد ،1997 ،صفدت )189
 علم املسحىي الدا لي :ورلً مً خالٌ جبعُؽ الظشائب اإلاباؼشة ،ورلًبخلىٍعTUGPوTUGPSبظشٍبت واخذة هيTVAمم جللُص كذد اإلالذالث مً 18ئلى  02كصذ
جدلُم ؤلاولاػ الاكخصادي مً خالٌ جخفُع جيلفت الاظدثماساث ،حصجُم الاظدثماساث
واإلاىافعت مً خالٌ خُادًت وؼفافُت الظشٍبت.
 علم املسحىي الخالجي :ورلً مً خالٌ خفض مىافعت اإلاإظعاث الجضائشٍت في ألاظىاقالخاسحُت كً ػشٍم ئلغاء اللبء الظشٍبي الزي جخدمله اإلاىخجاث الىػىُت كىذ جصذًشها ئلى
الخاسج ئخذار اوسجام بين الظشائب غير اإلاباؼشة كلى اإلاعخىي اإلاغشبي .
 ثأ يس الظري ة علم الدفا ال سااي VF.
الذفم الجضافي كباسة كً طشٍبت مباؼشة جفشض كلى ألاشخاص الؼبُلُين واإلالىىٍين
والهُئاث اإلالُمت بالجضائش ،والتي جذفم مشجباث وأحىس إلاعخخذميهاً .فشض الذفم الجضافي كلى
أظاط مجمىق ألاحىس واإلاشجباث والخلىٍظاث واللالواث وهزا اإلالاؼاث والشٍىق اللمشٍت اإلالذمت
لللماٌ باظخثىاء اللىاصش الخالُت:
 امحيازات العينية :اإلاخمثلت في الخغزًت والعىً دون ظىاهما والتي ٌعخفُذ منها ألاحشاءاللاملىن باإلاىاػم الىاحب جشكُتها.
 ألاجىل وغ ها مه املرث ات املممىهة :في ئػاس البرامج اإلاخصصت لدؽغُل الؽباب طمًالؽشوغ التي جدذد كً ػشٍم الخىـُم ،ئطافت ئلى ألاحىس وغيرها مً اإلاشجباث اإلاذفىكت
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للملىكين اإلاعخفُذًً مً ؤلاكفاء مً الظشٍبت كلى الذخل ؤلاحمالي طمً صىف اإلاشجباث
وألاحىس.
 ثأ يس طري ة الر م علم النشاط املنه .
الشظم كلى اليؽاغ اإلانهي هي طشٍبت جفشض ؼهشٍا أو فصلُا كلى سكم ألاكماٌ اإلاؼبم مً
اليؽاػاث الصىاكُت  ،الخجاسٍت و الخذمُت خاسج الشظم كلى اللُمت اإلاظافتً ،خمثل مجاٌ
جؼبُم الشظم كلى اليؽاغ اإلانهي فُما ًلي:
 ؤلاًشاداث ؤلاحمالُت التي ًدللها اإلايلفىن بالظشٍبت الزًً لذيهم في الجضائش مدل منهي دائموٍماسظىن وؽاػاث جخظم أسباخها للظشٍبت كلى الذخل ؤلاحمالي في صىف ألاسباح غير
الخجاسٍت ماكذا مذاخُل ألاشخاص الؼبُلُين الىاججت كً اظخغالٌ ألاشخاص اإلالىىٍىن
أو الؽشواث التي جخظم هزلً للشظم بمىحب هزه اإلاادة؛
 سكم ألاكماٌ ًدلله اإلايلفىن بالظشٍبت الزًً ًماسظىن وؽاػا جخظم أسباخه للظشٍبتكلى الذخل ؤلاحمالي صىف ألاسباح الصىاكُت والخجاسٍت؛
 سكم ألاكماٌ اإلادلم مً ػشف اإلايلفىن بالظشٍبت الخاطلين للظشٍبت كلى أسباح الؽشواث.وٍلصذ بشكم ألاكماٌ ،مبلغ ؤلاًشاداث اإلادللت كلى حمُم كملُاث البُم أو الخذماث أو
غيرها التي جذخل في ئػاس اليؽاغ اإلازوىس أكاله ،غير أهه حعدثنى اللملُاث التي جىجضها وخذاث
مً هفغ اإلاإظعت فُما بُنها مً مجاٌ جؼبُم الشظم اإلازوىس في هزه اإلاادة .باليعبت لىخذاث
مإظعاث ألاؼغاٌ اللمىمُت والبىاء ًخيىن سكم ألاكماٌ مً مبلغ ملبىطاث العىت اإلاالُت.
بدُث ًجب حعىٍت الخلىق اإلاعخدلت كلى مجمىق ألاؼغاٌ كلى ألاهثر كىذ جاسٍخ الاظخالم
اإلاإكذ باظخثىاء الذًىن لذي ؤلاداساث اللمىمُت والجماكاث اإلادلُت (خىان ؼلغىم-2001 ،
 ،2002صفدت .)139
ب .ا ح،داذ هياكل ج ائية جديدة:
جأزشث ؤلاداسة الجبائُت باكخباسها ػشف هام في اللؼاق اإلاـالي باإلصالخاث
الاكخصادًت التي ؼشكذ فيها الج ـضائش مىز بذاًت الدعلُيُاث مً اللشن اإلااض ي ،في هزا
الصذد وحـذث هفعها مؼالبت بىطم اظتراجُجُت للصشهت هُاولها كصذ جدلُم هزه
الغاًت ،خُث جم ئوؽاء هُاول حذًذة كلى معخىي اإلاصالح الخاسحُت جخمثل في مذًشٍت
هبرًاث الؽشواث ،مشاهض الظشائب واإلاشاهض الجىاسٍت للظـشائب هذفها ججمُم اإلافدؽُاث
122

عنوان المقال :دور االصالحات الضريبية في تحسين األداء الضريبي في الجزائر

واللباطاث خعب ػبُلت اإلايلفين بالظشٍبت ،جخىفل هزه الهُاول بمهـام حذًذة جخمـثل في
الدعُير والشكابت والبدث في اإلاىاصكاث اإلاخلللت بالفئاث الجبائُت التي جخظم لها( .وصاسة اإلاالُت
اإلاذًشٍت اللامت للظشائب)
 مديــرية كب يات املــؤ سات:
ًىذسج معاس مذًشٍت هبرًاث اإلاإظعاث اإلايؽأة بمىحب اإلاادة  32مً كاهىن اإلاالُت
لعىت  2002في ئػاس البرهامج الؽامل لخدذًث ؤلاداسة الجبائُت ظىاء مً الىاخُت الخىـُمُت أو
اللملُت ،ومً اإلاىخـش أن حعاهم كملُت ئكادة هُيلت اإلاصالح الجبائُت في اظخىماٌ ئصالح
ُ
اللاهىن الجبائي ،الزي ؼشق فُه في بذاًت كام  ،1992وهي العىت التي ميزتها بالخصىص
جأظِغ طشائب راث ػابم دولي (الظشٍبت كلى أسباح الؽشواث ،الظشٍبت كلى الذخل ؤلاحمالي
والشظم كلى اللُمت اإلاظافت)  ،جىخُذ اإلاصالح و اإلالفاث الجبائُت و هزا جبعُؽ و جىخُذ
ؤلاحشاءاث اإلاخلللت بالخصشٍذ و دفم الظشائب والشظىم (ئوؽاء الخصشٍذ الجبائي .G50
جلىم مذًشٍت هبرًاث اإلاإظعاث ،التي جم فخدها للجمهىس بخاسٍخ  02حاهفي ،2006
ً
أظاظا اإلالفاث الجبائُت اإلاخلللت باإلاإظعاث الخابلت لللاهىن الجضائشي /الخاطلت
بدعُير
للظشٍبت كلى أسباح الؽشواث والتي ًفىق سكم أكمالها  100ملُىن دًىاس حضائشي ،الؽشواث
البترولُت وهزا الؽشواث ألاحىبُت التي لِغ لها ئكامت مهىُت في الجضائش ،وجخىفل هزه اإلاذًشٍت
ب:
جلىٍت الظماهاث للميلفين بالظشٍبت اإلالترف بها؛جىظُم ػشق الؼلً؛جدذًث و جبعُؽ ؤلاحشاءاث ووطم حهاص مخيامل للدعُير اإلاللىماحي للظشٍبت؛جدعين هىكُت الخذماث اإلالذمت للمإظعاث بىاظؼت اإلادادر الجبائي الىخُذ. مـ ــراكس الظرائط ٌ :لخبر مـشهض الظشائب مصلخت كملُت حذًذة جابلت للمذًشٍت اللامت
للظشائب جخخص خصشٍا بدعُير اإلالفاث الجبائُت وجدصُل الظشائب اإلاعخدلت مً
ػشف اإلايلفين بالظشٍبت مخىظؼي الدجمً ،ؼمذ مشهض الظشائب اإلايؽأ بهذف جلذًم
خذمت هىكُت ،ئلى جؼىٍش ؼشاهت حذًذة ججمله باإلايلفين بالظشٍبت جلىم أظاظا كلى
الخىاحذ ،الاظخماق ،الاظخجابت ،وملالجت ظشَلت ليل الؼلباث التي ًلذمها اإلايلف
بالظشٍبتً ،مثل مشهض الظشائب باليعبت للميلف بالظشٍبت اإلاجاوس الجبائي الىخُذ
اإلايلف بالدعُير اللشض ي إلالفه.
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 املـركس ال ـىالي للظـرائط :يهذف ئوؽاء اإلاشهض الجىاسي للظشائب الزي ًدل مدل
الهُاول اإلاخىاحذة خالُا ( اإلافدؽُاث واللباطاث) ئلى طمان جلذًم أخعً خذمت
هىكُت للميلفين بالظشٍبت ورلً مً خالٌ جبعُؽ وجيعُم وكصشهت ؤلاحشاءاث .ئر
ًظم جدذ جصشفهم هُيل وخُذ مخخصً ،خىلى حمُم اإلاهام الجبائُت اإلاماسظت مً
كبل اإلاخفؽُاث واللباطاث لخمىُنهم مً أداء حمُم واحباتهم الجبائُت.
ج .لكممة لادالة الظري ية :ئن وطم خيز الخؼبُم ئداسة الىتروهُت مإظعت كلى اظخخذام
جلىُاث ؤلاكالم آلالي والاجصاٌ حعمذ بخىُُف حمُم أظالُب اللمل مم اإلاماسظاث اللاإلاُت
الاظتراجُجُت للمإظعاث إلاىاحهت اللىإلات( .جذخالث العُذة بالعيي والعُذ اسجىهى ،2014 ،
صفدت .)02
وفي هزا الاػاس باؼشث ؤلاداسة الظشٍبُت ئصالخاث حىهشٍت جشمي ئلى الخدىٌ مً
أظلىب الدعُير الخللُذي ئلى أظلىب الدعُير الالىترووي وجمثلذ ؤلاحشاءاث اإلاخبلت للىصىٌ ئلى
ئداسة ئلىتروهُت كلى وحه الخصىص فُما ًلي:
 حلمُم جلىُت الشبؽ كً بلذ باألهترهذ والاهترهذ بين مصالح ؤلاداسة الجبائُت لخلضٍض الخلاونوالخيعُم بين هزه إلاصالح ؛
 ئوؽاء مىكم الىترووي للمذًشٍت اللامت للظشائب للخفاكل مم معخخذمي الاهترهذ وهللاوؽغاالتهم؛
 اكخماد جلىُت حذًذة للخصىٌ كلى الخلشٍف الجبائي كً ػشٍم ئسظاٌ ػلب التركُم مً ػشفاإلايلف بالظشٍبت كبر البرًذ الالىترووي لإلداسة الظشٍبُت؛ ()http://nif.mfdji.gov.dz؛
 وطم هـام الخصشٍذ كً بلذ في ظُاق ؤلاداسة الشكمُت لخذمت اإلايلفين بالظشٍبت هخؼىةججشٍبُت باليعبت للمإظعاث والؽشواث الخابلت إلاذًشٍت هبرًاث اإلاإظعاث خُث ظمدذ
للميلفين بالظشٍبت ئمياهُت اهخخاب جصشٍداتهم الجبائُت كً ػشٍم الاهترهذ كبر مىكم حباًخً؛
()http://www.jibyatic.dz
ئطفاء الصفت غير اإلاادًت كلى اإلالف الجبائي للميلف بالظشٍبت لللظاء كلى الىـام الخللُذياللائم كلى اإلاعدىذاث الىسكُت لدعهُل حعُير اإلالف الجبائي للميلف في حمُم مشاخل ؤلاخظاق؛
الخدىٌ الخذسٍجي هدى ججعُذ كىاكذ الفدص الظشٍبي ؤلالىترووي في ئػاس الاظتراجُجُتالجذًذة للفدص التي حععى ئلى جؼىٍش آلُاث الفدص وجىُُفه مم الشهاهاث الجذًذة اإلاخمثلت في
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الخجاسة الالىتروهُت واكخماد اللذًذ مً الؽشواث واإلاإظعاث لىـام اإلاداظبت والفىجشة
ؤلالىتروهُت.
 .3ثلييم دول لانتهات ال ائية اي ث،س أ مردودية الم ام الظري ال سائري
ظىف هداوٌ مً خالٌ هزا اإلادىس جىطُذ مذي ّ
جدعً مشدودًت الىـام الجبائي الجضائشي
بلذ جؼبُم ؤلاصالخاث الظشٍبُت باالكخماد كلى بلع اإلاإؼشاث :مإؼش جؼىس الخصُلت
الظشٍبُت وئخالٌ الجباًت اإلادلُت مدل الجباًت البترولُت ،مإؼش ملذٌ جىفُز الجباًت اللادًت
باإلطافت ئلى مإؼش الظغؽ الظشٍبي كلى الىدى الخالي:
 .1.3مؤشر ثتىل الحصيلة الظري ية:
يهذف ؤلاصالح الظشٍبي ئلى جدعين معخىي اإلاشدودًت اإلاالُت للجباًت اللادًت كلى خعاب
الجباًت البترولُت التي تهُمً بؽيل هبير في جمىٍل ميزاهُت الذولت .وإلالشفت مذي جدلُم رلً
الهذف ،وعخلشض جؼىس خصُلت الجباًت اللادًت والجباًت البترولُت مم خعاب وعبتهما ئلى
ئحمالي ؤلاًشاداث الظشٍبُت خعب الجذوٌ الخالي:
ال دول  " :02ثتىل ال اية العادية وال ت ولية بالنس ة لإليرادات ال ائية "
الىخذة( :ملُاس دج)
مجمىق الاًشاداث
الجباًت البترولُت
الجباًت اللادًت
العىت
الجبائُت
اليعبت  %اإلابلغ
اليعبت  %اإلابلغ
اإلابلغ
2799.6
53.64
1501.7
46.36 1297.9
2010
3056.5
50.04
1529.4
49.96 1527.1
2011
3427.6
44.32
1519
55.68 1908.6
2012
3646.9
44.31
1615.9
55.69
2031
2013
3669.1
43
1577.7
57 2091.4
2014
4077.5
42.25
1722.9
57.75 2354.6
2015
4164.7
40.4
1682.5
59.6 2482.2
2016
4756.9
44.71
2126.9
55.29
2630
2017
5061.3
46.42
2349.6
53.58 2711.7
2018
5354.9
47.03
2518.5
52.97 2836.4
2019
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2020

2531.96

64.48

1394.71

35.52

3926.67

املصدل :مً ئكذاد الباخثين باالكخماد كلى بُاهاث وصاسة اإلاالُت ،اإلاذًشٍت اللامت للخلذًش والعُاظاث
كلى مىكم الىاب

www.dgpp-mf.gov.dz:

 ،جاسٍخ ؤلاػالق 2021/03/02 :

مً خالٌ الجذوٌ أكاله هالخف أن هىان جزبزب في مجمىق ؤلاًشاداث الجبائُت للذولت
خالٌ الفترة ( )2020-2010خُث اسجفلذ كُمتها مً 2799.6ملُاس دج ظىت  ،2010ئلى 5354.9
ملُاس دج ظىت  2019وهزا ساحم ئلى اإلاعاهمت ؤلاًجابُت للجباًت اللادًت خُث هالخف جدعىا
ملخىؿا في وعبت معاهمتها مً ئحمالي الاًشاداث الجبائُت ،وهزا ساحم ئلى ؤلاصالخاث اإلاخخالُت
التي كشفها الىـام الجبائي مً خالٌ كىاهين اإلاالُت العىىٍت بهذف جىظُم الىكاء الظشٍبي
ومداولت ئخاللها مدل الجباًت البترولُت ،ئال أهىا سجلىا اهخفاطا ملخىؿا في مجمىق ؤلاًشاداث
الجبائُت في ظىت  2020والتي جشاحلذ ئلى  3926.67ملُاس دج ،ورلً ساحم ئلى جذهىس ظلش
البتروٌ في جلً العىت بعبب جذاكُاث حائدت وىسوها ،وهزا ما ًذٌ كلى كذم جدىم الذولت في
هزا اإلاصذس الخمىٍلي الهام وهى الظشٍبت والزي ًبلى مشهىها بخللباث ألاظلاس في ألاظىاق
الذولُت.
 .2.3مؤشر ملال ة لا جازات التفعلية بالحلديرات:
هما أن ملاسهت الخدصُل الظشٍبي الفللي باإلًشاداث الظشٍبُت الخلذًشٍتٌ ،ؽيل مإؼشا
هاما للُاط مشدودًت الىـام الظشٍبي ،لزلً وعخلشض جؼىس جلً اليعبت خالٌ الفترة -2010
 2020هما ًلي:
ال دول  " :03ثتىل معدل ثمتفير ال اية العادية اي التفت ة ( " )2020-2010
الىخذة (ملُاس دج)
ملذٌ الخىفُز
الجباًت اللادًت الفللُت الجباًت اللادًت اإلالذسة
العىت
(%)2/1
()2
()1
104.29
1244.5
1297.9
2010
103.67
1473.05
1527.1
2011
115.55
1651.7
1908.6
2012
110.89
1831.4
2031
2013
92.23
2267.4
2091.4
2014
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2015
2016
2017
2018
2019
2020

2465.7
2722.6
2845.3
3033
3041.4
3046.86

2354.6
2482.2
2630
2711.7
2836.4
2531.96

95.49
91.17
92.43
89.41
93.26
83.10

املصدل :مً ئكذاد الباخثين باالكخماد كلى بُاهاث وصاسة اإلاالُت ،اإلاذًشٍت اللامت للخلذًش والعُاظاث
كلى مىكم الىاب ، www.dgpp-mf.gov.dz :جاسٍخ الاػالق 2021/03/02 :

هالخف مً الجذوٌ أكاله جزبزب في ملذٌ جىفُز الجباًت اللادًت خالٌ فترة الذساظت
( ،)2020-2010خُث اهخفع مً  %104.29ظىت  2010ئلى  %103.67ظىت  ،2011لُلشف
جدعىا ملخىؿا ظىت  2012خُث سجل وعبت  ،%115.55زم كاد لُتراحم مً حذًذ خالٌ
الفترة اإلاخبلُت مً الذساظت ،خُث أصبذ دون معخىي  %100ابخذاءا مً ظىت  2014لِسجل
أدوى معخىي له في ظىت  2020بيعبت  ،% 83.10وٍمىً سد رلً ئلى عجض ؤلاداسة الظشٍبُت
وكذم كذستها كلى معاًشة الخغيراث التي جدذر مً خين آلخش في الخىـُم الفني للظشائب مً
خالٌ كىاهين اإلاالُت العىىٍت أو الخىمُلُت لهزه الفترة ،والتي جؼلبذ مً ؤلاداسة الظشٍبُت وكخا
ّ
للخلىد كليها والخأكلم ملها وهزا الخدىم فيها.
 .3.3مؤشر معدل الظغط الظري :
ٌلخبر الظغؽ الظشٍبي مً أهم اإلاإؼشاث الىمُت اإلاعخخذمت لخلُُم اإلاشدودًت للىـام
الظشٍبي خُث أهه ًبدث كً ؤلامياهُاث اإلاخاخت لالكخؼاكاث الظشٍبُت لخدلُم أهبر خصُلت
ممىىت دون ئخذار طشس باالكخصاد الىػني.
وَلبر الظغؽ الظشٍبي كلى اللالكت اإلاىحىدة بين ؤلاًشاداث الظشٍبُت والثروة اإلاىخجت
اإلالبر كنها بالىاجج اإلادلي الخام ،وكذ خذد الاكخصادي ألاظترالي" وىلً هالسن " معخىي الظغؽ
الظشٍبي الىمىرجي ب ـ  .%25والظغؽ الظشٍبي ًدعب كلى مجمىق ؤلاًشاداث الظشٍبُت اإلادصلت
بىاءا كلى اللالكت الخالُت:
الظغط الظري = ( لايرادات الظري ية امل،صلة  /الماث امل،لي الخام ) × 100
الج امل،روكات اي ال سائر تل التفت ة (
ال دول  " :04ثتىل معدل الظغط الظري
" )2020-2010
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العىىاث
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

الجباًت اللادًت
1297.9
1527.1
1908.6
2031
2091.4
2354.6
2482.2
2630
2711.7
2836.4
2531.96

الىاجج اإلادلي الخام الظغؽ الظشٍبي
خاسج اإلادشوكاث%
خاسج اإلادشوكاث
10.82
11991.6
10.47
14588.5
11.77
16208.7
12.20
16643.8
12.15
17205.1
14.09
16712.7
14.17
17514.6
14.16
18575.8
13.38
20259
13.88
20428.3
12.51
20244.44

Source : Ministère des finances (PIB) ; (2000-2018), rapport de direction général de la prévision
et des politiques, 2019

هالخف مً خالٌ الجذوٌ العابم طلف معخىي الظغؽ الظشٍبي ورلً ملاسهت
باإلاعخىي الىمىرجي ( ،)%25بدُث لم ًخلذي  % 14.17ػُلت ظىىاث فترة الذساظت ،هما أهه
ٌلخبر أكل مما هى ظائذ في الىثير مً الذوٌ كلى غشاس بلذان الجىاس ،بدُث هجذه في
جىوغ( )%20وفي اإلاغشب ( )%24أما في الذوٌ الصىاكُت الىبري فلذ ًصل ئلى ( ،)%27وكلُه
وعخيخج كذم مشدودًت الىـام الظشٍبي بلذ ؤلاصالخاث ،بدُث لم ًخمىً مً جدعين اإلالذسة
الخيلُفُت للذخل الىػني ،وٍمىً ئسحاق رلً ؤلاخفاق لللىامل الخالُت:
 طلف ؤلاداسة الظشٍبُت في ئًجاد ألاوكُت الظشٍبُت راث اإلاشدودًت اللالُت؛ جىاطم معاهمت اللؼاكاث خاسج اإلادشوكاث في الىاجج الذاخلي الخام ،مما اولىغظلبا كلى مشدودًت الجباًت اللادًت؛
 طلف الاكخؼاكاث الظشٍبُت هدُجت اهخفاض الذخل الفشدي واهدؽاس ؿاهشة التهشبالظشٍبي؛
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ولخدعين معخىي الظغؽ الظشٍبي ًجب ملالجت جلً اللىامل وحععى العلؼاث
الظشٍبُت ئلى الىصىٌ ئلى وعبت ( )%20لِغ كً ػشٍم صٍادة ملذالث الظشائب ،وئهما بفظل
جىظُم الىكاء الظشٍبي(Sadoudi, 1995).
 .4اثمة:
ّ
جبين ّ
مما ظبم؛ أن ؤلاصالخاث الظشٍبُت التي حاءث في ئػاس كىاهين اإلاالُت اإلاخلاكبت ظىاء
لخبعُؽ وكصشهت الىـام باخذار طشائب كصشٍت وجخفُف ؤلاحشاءاث ،أو ئصالح ؤلاداسة باكادة
جىـُمها وكصشهت هُاولها باخذار مذًشٍاث وهُئاث حذًذة ،وحلمُم مىـىمت ؤلاكالم آلالي
وجىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ ،ول هزه ؤلاحشاءاث تهذف في مجملها للىصىٌ ئلى هـام طشٍبي
فلاٌ ئال أن رلً لم ًىً وافُا مما جخؼلب اإلاضٍذ مً الاصالخاث إلاىاصلت جىُُف ؤلاداسة
الظشٍبُت مم الخدىالث الاكخصادًت ،وكذ خلصذ الذساظت ئلى حملت مً الىخائج والخىصُاث
هىحضها فُما ًلي:
حائ الدلا ة :اهؼالكا مً الفشطُاث العابلت ،وبلذ الؼشح الىـشي والخؼبُلي بدعلُؽ
الظىء كلى الىـام الظشٍبي الجضائشي جىصلىا ئلى ما ًلي:
 ؼملذ الاصالخاث الجبائُت التي ؼشكذ فيها الجضائش مىز ظىت 1992حاهبين أظاظُين هما:الجاهب الدؽشَعي اإلاخمثل في ئكشاس حؽشَلاث حبائُت حذًذة ،والجاهب الخىـُمي اإلاىحه أظاظا
لبىاء ئداسة حبائُت خذًثت ،إلاىاهبت اإلاعخجذاث التي ٌؽهذها الاكخصاد الىػني واللالمي؛
 كذم اظخلشاس الدؽشَم الظشٍبي ،ئر جلش كىاهين اإلاالُت العىىٍت واللىاهين الخىمُلُت الىثير مًالخلذًالث الجبائُت ،مما أزش ظلبا كلى مشدودًت الىـام الجبائي؛
 تهذف ؤلاصالخاث الظشٍبُت اإلاىخهجت في الجضائش ئلى جبعُؽ وكصشهت الىـام الظشٍبي؛ ظاهم الاصالح الظشٍبي في الشفم مً فلالُت ومشدودًت الجباًت اللادًت وعبُا ،خُث اهخللذوعبتها مً ئحمالي الاًشاداث الظشٍبُت مً  %46.36ظىت  2010ئلى  %64.48ظىت 2020؛
 وان ملذٌ جىفُز الجباًت اللادًت مخزبزبا خالٌ فترة الذساظت وٍمىً ئسحاق رلً ئلىّ
للخلىد كليها والخأكلم
ؤلاصالخاث الظشٍبُت الجذًذة ،والتي جؼلبذ مً ؤلاداسة الظشٍبُت وكخا
ملها وهزا الخدىم فيها؛
 وان معخىي الظغؽ الظشٍبي طلُفا ورلً ملاسهت باإلاعخىي الىمىرجي ( ،)%25بدُث لمًخلذي  % 14.17ػُلت ظىىاث فترة الذساظت؛
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 لم حعاهم الاصالخاث الظشٍبُت في جدعين أداء الىـام الظشٍبي بؽيل هبير ،بدُث لمجخمىً مً جدعين اإلالذسة الخيلُفُت للذخل الىػني ،وهزا ما ٌلىعه طلف معخىي الظغؽ
الظشٍبي اإلاسجل.
اكت اهات :كصذ جدعين فلالُت الىـام الظشٍبي الجضائشي هظم الاكتراخاث الخالُت:
 ًجب أن حعدىذ ػشٍلت جدذًذ اإلالذالث الظشٍبت كلى دساظاث مُذاهُت ختى حلىغ واكماإلاجخمم الجضائشي؛
 طشوسة ئوؽاء لجىت لذي اإلاذًشٍت اللامت للظشائب جىول لها مهمت مشاحلت الدؽشَم الظشٍبيكصذ جدذًذ زم ملالجت مخخلف الثغشاث التي ًخظمنها الىـام الظشٍبي الجضائشي؛
 ئصالح ؼامل لإلداسة الظشٍبُت وفم اإلالاًير الذولُت في ألاداء الظشٍبي؛ ئكادة الىـش في جىـُم هـام الاكخؼاق مً اإلاصذس وجىظُم مجاٌ جؼبُله ،خُث سغم أهمُخهفي مداسبت التهشب الظشٍبي ئال أن اكخصاسه كلى بلع اإلاذاخُل فلؽ ًؼشح ئؼياال خىٌ مذي
كذالخه؛
 ئكادة الىـش في صُاغت العلم اإلاخصاكذ الخاص بالظشٍبت كلى الذخل ؤلاحمالي بؽيل ًلتربأهثر مً اللذالت الظشٍبُت.
 .5كائمة املراجا:
 خىان ؼلغىم  " ،أزش الاصالح الظشٍبي في الجضائش واولياظاجه كلى اإلاإظعت الاكخصادًت-دساظت خالت الؽشهت الجضائشٍتللمُاه كعىؼُىت "  -مزهشة ماحعخير ،ملهذ الللىم الاكخصادًت والدعُير ،حاملت كعىؼُىت ،الجضائش.2001-2002 ،
 سطا خالص ي ،ؼزساث الىـشٍت الجبائُت ،داس هىمت لليؽش والخىصَم ،الجضائش.2014 ، مدمذ كماد كبذ الىهاب العيباػي ،ؤلاصالح الظشٍبي مم الخؼبُم كلى ؤلاداسة الظشٍبُت ،دساظت جدلُلُت ملاسهت ،غ1،مىخبت الىفاء اللاهىهُت ؤلاظىىذسٍت.2014 ،
 ظلىط مباسن ،جلُُم ؤلاصالح الظشٍبي في الجضائش ،اإلالخلى الللمي الذولي الثاوي خىٌ ؤلاصالح الجبائي والخىمُتالاكخصادًت في الجضائش ،حاملت البلُذةً ،ىمي  13/12ماي .2014
 كذي كبذ اإلاجُذ-فلالُت الخمىٍل بالظشٍبت في ؿل اإلاخغيراث الذولُت –دساظت خالت الىـام الظشٍبي الجضائشي للفترة( )1995-1988أػشوخت دهخىساه دولت في الللىم الاكخصادًت –حاملت الجضائش .1995
 بً ػاػت كائؽت' ،الىـام الظشٍبي في ول مً ظىسٍا و الجضائش ،مزهشة ماحعخير ،ولُت الاكخصاد ،حاملت دمؽم،ظىسٍا. 2009 ،
 ؼشٍف مدمذ" ،العُاظت الجبائُت ودوسها في جدلُم الخىاصن الاكخصادي" ،مزهشة ماحعخير ،ملهذ الللىمالاكخصادًت ،حاملت جلمعان الجضائش.2010
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عنوان المقال :دور االصالحات الضريبية في تحسين األداء الضريبي في الجزائر
 كذوسي هىس الذًً ،ؤلاصالخاث الجبائُت وأهمُتها في حزب الاظدثماس ألاحىبي اإلاباؼش – دساظت خالت الجضائش للفترة( ،)1992-2008مزهشة ماحعخير ،ولُت الللىم الاكخصادًت ،الجضائش.2008 ،
 هماٌ سصٍم ،ظمير كمىس ،جلُُم كملُت ئخالٌ الجباًت اللادًت مدل الجباًت البترولُت في الجضائش ،مجلت اكخصادًاثؼماٌ ئفشٍلُا ،اللذد  5حاملت الؽلف.2011 ،
 -كاهىن الظشائب اإلاباؼشة والشظىم اإلامازلت مدين لغاًت .2020

 هاصش مشاد ،ؤلاصالح الظشٍبي في الجضائش وأزشه كلى اإلاإظعت وجدشٍع الاظدثماس ،سظالت ماحعخير ،حاملتالجضائش ،الجضائش .1997
 وصاسة اإلاالُت ،اإلاذًشٍت اللامت للظشائب ،كلى اإلاىكم ؤلالىترووي، https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-1:جاسٍخ الاػالق.2021/06/20 :
 جذخالث العُذة بالعيي والعُذ اسجىهى خبير بالؽشهت الاظباهُت  ،indraخالٌ ملخلى خىٌ الىـام اإلاللىماحي هدى ئداسةالىتروهُت – اإلاذًشٍت اللامت للظشائب – وصاسة اإلاالُت – سظالت اإلاذًشٍت اللامت للظشائب اللذد.2014 /73 :
 اإلاىكم الشظمي للخصىٌ كلى سكم الخلشٍف الجبائي كبر الاهترهذ  ،http://nif.mfdji.gov.dzجاسٍخ الاػالق.2021/06/20 : اإلاىكم الشظمي لذافعي الظشائب باليعبت للمإظعاث الىبري http://www.jibyatic.dz :جاسٍخ الاػالق.2021/06/20 :- Ahmed Sadoudi , la réforme fiscale, annales de IEDF, sans Numéro, Alger, ANEP, 1995.
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