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لةظاا  لجبااي  لةت���ي  روره  �  ييا  لةدالةة اجتماعية 

بقلم : و. عاا لجبليل باري   

 

يم ل لةظاا  لجبااي   ي بلا نام مة � كد ا لةكيبياة اجتماعية رايتصاوية رم�لز�ن لةق�ى لةسائا 

ب�م مختل  لةرةلئ  اجتماعية  بالا مد�م ر�  مةحلة تاه�خية مديظة، بما كد ا حةبية رطايدة 

لةتظمية روره مختل  ططةل  �  عملية انتاج رنصي��م من ت�زيع لة�ير� رمساهم��م �  لمل�لهو 

لجباائية رماى لنتفاعهم من لةظفقات لةدم�مية. رمما نم نل هات  طرضاع متغ�ي�، متط�ه� رغ�ي 

جاما� فإم لةظاا  لجبااي  ي��م باره  محل تط�ه مستمة محافاا بذةك ع�� صفت  بمة � عابسة 

ةركةبية اجتماعية رايتصاوية رلةسياسية ةلالا.  

بما نم لةظاا  لجبااي  ه� ناا  إجااهي ال لختياهي رال تط��  تحاو مدامل  رمضم�ن  رتةبيبت  ر�سق 

تط�ه  لةارةة ع�ي لعتماو كرةيدات تضا  م��نات هذل لةظاا  رماةتا�  مساهمات نل ططةل  

اجتماعية رايتصاوية. ر�ق�و هذل لة�ضع إ�� تمةب  �ساة من لةفائ  اجتما�  ني من لة�ير� 

رانتاج ةاى لةارةة لة�  تق�  باستدماة  رت�ظيف  �  ن�رطة عايا� ع�ي لةظفقات لةدم�مية. رة�  

يلدب لةظاا  لجبااي  ورهل مهما �  إيامة لةدالةة اجتماعية يجب نم يظاهج هذل لةظاا  صلب سياسة 

��ا  إ�� إعاو� ت�زيع لملالخيل رلة�ير�. رهذ  لةسياسة يجب نم ت��م حة�صة ع�� ضا  لملساهمات 

لجباائية بصفة عاوةة بن لةفاعل�م ايتصاوية ني بصفة كد ا نصي��م من لة�ير� من جهة رنم تق�  

بت�جي  لةظفقات لةدم�مية �  يطاعات رمراهيع من أ���ا نم تحسن من لةت�زيع طر�� ةل�ير� من جهة 

نخةى . ربما سنيى من خالل هذل لةاحث فإم م�يع رمحت�ى رنهمية سياسة إعاو� ت�زيع لملالخيل 

يختل  من فكي� زمظية إ�� نخةى ع�� حسب نهمية وره لةارةة رطايدة نم  لةتظمية لملدتما.  

ر�  ت��ا رإ�� حارو لة الثيظات من لةقةم لملا�ي  نانت لمل�لهو لجباائية مت��نة با ساس من لةضةلئب 

لةفالحية رلةدقاه�ة (لةفالحة نانت تم ل  نذلك نهم يطاع إنتاج) خاصة من "لملجاة" ر"لةداأ�ه " 

ر"لةقان�م ".  

رنام جمع هات  لةضةلئب يقع ع�ي حمالت عس ة�ة م�سمية ذلت صاغة يمدية كراهك ف��ا لةقاائل 

لجكليفة ةلسلطة لملةب �ة لة�  نام ع�� هنسها لةااي. رغاةاا ما ت��م هات  لةقاائل لجكليفة مدفا� من 

وفع لةضةلئب.  

رمع لجكماية لةفة�سية لة�  نبقت أ�ليا ع�� سلطة لةااي خالفا ملا فدلت  باجب لئة فقا بانت عملية 

انتقال من مجتمع تقلياي مةت   ع�� لةفالحة رلةصظاعات لةتقلياية با ساس إ�� مجتمع تط�� علي  

عاليات إنتاج هنس ماةية. ريا رلبب هذل انتقال بةرز ن�رطة جايا� (زهلعات ب�يى يائمة ع�� 

لمل ظظة رعاليات ت�ج�ي، لستغالل مظاجم لةفسفاط رلجكايا، لجخ ... ظه�ه �د  لةصظاعات لملدملية 
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خاصة لةصظاعات لةغذلئية، لهتفاع حبم ن�رطة لجخامات (لةظقل رلةتجاه� لةاظا  رطأغال لةدامة 

باجخص� ، ت�سع ط�رطة اوله�ة ...) مع ظه�ه فاات لجتماعية بجبم نرسع م ل لةدمال اجةل  �  

لةقطاع لجخا ، لمل�ظف�م �  لةقطاع لةدا ، لملهن لجكة� من نطاا ، محام�م، حةفي�م �  ن�رطة 

جايا� ناملي�انيك رلة هةما  رلةصيانة عم�ما �  مختل  لملياوين ...  

رهات  لةرةلئ  اجتماعية لةصاعا� نصا  وخلها يم ل �ساة هامة رمتط�ه� �  لةاخل لة�ط�  مما 

 رلةضة�اة ع�� 1932نوى إ�� ظه�ه ن�ع جايا من لةضةلئب م ل لملساهمة لة�خصية ةلارةة سظة 

. ريا نصاحت هات  لةضةلئب لجبايا� كساهم بقس  متصاعا �  حبم لمل�لهو 1937طج�ه ةسظة 

من لمل�لهو لجباائية �دظ�لم لملساهمة لة�خصية  % 32,2 ساهم طجةل  بـ 1949لجباائية. ذةك نم سظة 

 من لةضةلئب لملااأة� مقابل 1949 باملائة سظة 20ةلارةة بما نم لةضة�اة  ع�� طج�ه نصاحت تم ل 

.  1933 فق  سظة % 3

رعدا استقالل لةسيا�ي  رهثت لةارةة لملستقلة رضدية ماةية عم�ما رجاائية باجخص�  ورم لةةغاة 

رلةطم�  �  بظا  ليتصاو عصةي متط�ه يائم ع�� لةتصسيع رت�سيع رتظ�يع لةسسي  ايتصاوي، ذةك 

نن  �  فكي� لجكماية استدماه�ة ريع ت بيت ايتصاو لةت���ي  �  إطاه تقسيم ور�  ةلدمل يائم ع�� 

لستغالل امتيازلت لةتفاضلية لةقاه� �  ميالم انتاج لةفال�  لملظج�  لمل�ج  با ساس نح� لةتصاية 

مقابل ت�ه�ا لملظت�جات لةصظاعية لملتم لة �  لملدالت رالالت رلةتجه�الت رلمل�لو اس��البية لملختلفة 

(غذل ، ةااس ...).  

ر�  هذل اطاه فقا نت  تةلبم بالي  مر�  تم ل �  "تحة�ة" رفك لهتااط ي�ى لةدمل با �رطة 

 من خالل لفت�اك طهل�ي  لة هلعية لجخصاة رتةلجع ايتصاو لةدائ�  رمةرز ظاهة� لمل ظظة لةتقلياية

�  لةقطاع لةفال�  رلأتالو لملظافسة غ�ي مت�افاة ب�م لنتاج لةصظاعات لةتقلياية رلةسلع لملصظدة 

لملست�هو� مع لهتفاع ظاهة� لةنار  رلةاطاةة رلة��ميش رلةتفق�ي. ر�  مقابل بةرز ي�ى  عمل حة� من 

نل لهتااط مع مظا�مة انتاج لةتقلياي ةم يقع تمةب  لةةنس مال لةظقاي ولخليا ناةل نم �ساة هامة 

من لةفائ  ايتصاوي نام يقع تح��ل  نح� فة�سا لملةب  استدماهي نين ت�جا مقةلت لةرةنات 

لملستغلة ةل�يرلت لةت��سية.  

ريا رهثت ورةة استقالل هذل لةكيلبم لةاالي  لملات�ه لةذي يتم�ا ب�ج�و ي�� عمل حة� من نل لةقي�و 

رعاطلة عن لةدمل بارم رج�و هنس مال نقاي متمةب  �سم  بت�سيع هيدة لةكيلبم لةةنسما� .  

ر�  هذل اطاه ستحاف  ورةة استقالل ع�� لةظاا  لجبااي  لمل�هرث من عها لجكماية مع ت�سيع 

لةقاعا� لجباائية رلةةفع من �ساة لةضةلئب يصا تحقيق تمةب  �ساة هامة من لةفائ  اجتما�  

) ر�  غياب يطاع خا  رط�  متط�ه ببظا  1970-1960ب�م نياي لةارةة لة�  ستتدها �  فكي� نر�� (

مرةرع تظم�ي يائم ع�� لةتصسيع �  إطاه إيامة �د  ط�رطة لةصظاعية محل لة�لهولت عن طة�ق 

بظا  يطاع عا  ها  �سبيا.  
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علما نم لةظاا  لجبااي  لمل�هرث يا ريع تةب�ا  بت��ا �  فكي� ما ب�م لجكةم�م لةدامليت�م (لةدياوي، 

 1917) ع�� نفا طسا لة�  يامت عل��ا اصالحات لجباائية لة�  ريدت بفة�سا سظة 1996 ر1989

. مظذ  ذةك لة�يت رح�ى مظتص  لة مانيظات ةم يقع إوخال إصالحات هي�لية هامة ع�� لةظاا  1948ر

0Fلجبااي  لةت���ي  هغم كداو اجةل لت لةهاوفة إ�� لةةفع من ايتطاعات اجااه�ة عامة

 رمن لمل�لهو 1

لجباائية باجخص� ، يصا تم �م لةارةة من نب�ي م�لهو عم�مية مم ظة ملجا��ة نفقات لةتظمية 

 نانت لةارةة تق�  1960 – 1985رلةتصسيع لملتصاعا� بحانب لةظفقات اجتماعية. ذةك نن  �  لةفكي� 

باره ليتصاوي ها  �  ميالم سن لةسياسات لةقطاعية نرال ر�  ميالم إعاو� ت�زيع لملالخيل رلة�ير� 

ثانيا.  

رمع لةصد�مات لة�  سيدةفها ايتصاو لةت���ي  �  لملظتص  طرل من لة مانيات رلة�  ستق�و إ�� 

 سيرها لةظاا  لجبااي  لةت���ي  إصال  هي �  ها  �  1986لعتماو بةنام  إصال  هي �  سظة 

 حاةيا نعمال ح ي ة 2013. ركرها سظة 1989 رلة انية �  و�سم�ي 1985مظاسبت�م: طر�� �  و�سم�ي 

��ا  إ�� إوخال إصالحات جايا� ع�� لةظاا  لجبااي  يصا تال�  اختالالت رلةظقائص لة�  يتسم ��ا 

لةظاا  لجكا�  رلة�  سستدةض إة��ا الحقا.  

رنخ�يل يجب اأاه� إ�� عالية لةظاا  لجبااي  باةظاا  لةسيا�ي  رت�ث�ي هذل طخ�ي ع�� نجا  اصالحات 

رع�� لملةورو لجبااي . ذةك نن  �  غياب لةايمقةلطية رلمل�لطظة رما ��ا  إةي  من إيامة مداوةة 

رل�كة ب�م لجكق�ق رلة�لجاات فإم عالية لمل�لطن باجبااية رماإلوله� لجباائية تاقى مت�تة� رمتسمة 

�دا  لحكيل  لة�لجب لجبااي  من طة  م�لطن مسل�ب لجكق�ق ر�كية لةقمع راستاالو. حيث نم 

لمل�لطن لةةعية �  طنامة لةقمدية يجا نفس  مق�يى من سن لةتراهيع لجباائية بح م غياب 

لنتخابات حة� رويمقةلطية ةل�يملانات لة�  تق�  �سن لةترةيدات رماةتا�  عا  لملراهبة �  ت�ظي  

لمل�لهو لجباائية. رماةتا�  تصا  لجبااية تم ل عملية سط� من طة  سلطة حابمة كستغل نف�ذها 

خامة ملصاجح عائلية رفا��ة. ر�  م ل هات  طنامة ال يم ن لجكايث عن رلجب جااي  رعن مصاجكة 

لمل�لطن مع  لملصاجح لجباائية.  

إذل يت�ح نم لملظا�مة لجباائية ت مل إأ�اةية مدقا� ةها ن�داو عايا� تتجارز لةادا لملا�  لةضيق.  

 سستدةض �  لجب   ارل 1986�  هات  لةاهلسة لة�  سكيب  ع�� فكي� انتقال إ�� ليتصاو لةس�ق مظذ 

إ�� تقايم سةيع  هم م��نات لةظاا  لجبااي  لةت���ي  مع هصا نقائص لةترةيع لجكا� . نما �  لجب   

لة ا�  سستدةض إ�� تط�ه مختل  نن�لع لةضةلئب رإ�� اأ�اةيات لة�  ت�لج  لةظاا  لجبااي . نما 

لجب   لة اةث فسيداج  نهم لةظ�ليص راختالالت لة�  تم�ا لةظاا  لجبااي  لجكا�  رستاحث عن ماى 

ياهت  ع�� تحقيق لةدالةة لجباائية من جهة رماى مساهمت  �  تحقيق نب�ي عالةة لجتماعية من جهة 

نخةى يصا تقليص لةف�لهق ب�م لةفاات اجتماعية من جهة نخةى . رسظختم هات  لةاهلسة بجملة من 

                                                           
    مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والضرائب المحلية والمساهمات االجتماعية. 1
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لةت�صيات لة�  يجب لةظضال من نجل تحقيقها ح�ى ي��م لةظاا  لجبااي  �  خامة لةدالةة 

اجتماعية.  



5 

 

لجبء  سول : وروا لونوناأل سياية  تةظاا  لجبااي  لتتو��ي  �  رحلة  انتقال نحو 

لقتصاد لتسوق 

 

مظذ فكي� ما يال لجكماية نام لةظاا  لجبااي  لةت���ي  متط�هل �سبيا مقاهنة بالالم أمال إفة�قيا 

(Ayadi 1996) ،ذةك نم لةضةلئب نانت متظ�عة، مدقا� رأاملة جبميع لملجاالت (لةاخل، لملدامالت .

نقل لملل ية، لجخ...).  

ر�  فكي� لجكماية ةم كدمل سلطة لجكماية �  مةحلة نر�� ع�� إةغا  مظا�مة لجبااية لمل�ج�و�  نذلك بل 

حةصت فق  ع�� تط��ةها حسب لملظا�مة لةفة�سية مع طخذ �د�م اعتااه خص�صيات لة�ليع 

لملح� .  

رعدا لجكةب لةداملية طر�� بان لةسلطة لةفة�سية �  تطايق سياسة ��ا  إ�� تحايث لةظاا  لجبااي  

�  لتجا  ت�سيع لةقاعا� لجباائية ع�� لملالخيل رعا  ايتصاه ع�� لملالخيل لةدقاه�ة رلةت�سع �  

لتجا  لملالخيل لةتجاه�ة رلةصظاعية رلملهن لجكة� رلملالخيل لملت�تية من طجةل .  

رماةسساة ةلضة�اة غ�ي لملااأة� نام لةتط�ه نب�ي بطاا رةم يقع لعتماو ضة�اة عامة ع�� لةظفقات إال 

�دا لجكةب لةداملية : نول  ع�� لملدامالت ريع كد��ض  �  ما �دا ب الثة نن�لع من طول لت ع�� هيم 

.  1988لملدامالت ريع لةدمل ب  إ�� سظة 

رعظا استقالل ريع لجكفاظ ع�� نفا لملظا�مة لجباائية تقة�اا مع لجكة  ع�� ت�سيع لةقاعا� 

لجباائية رلةةفع من �سب لةضةلئب رضا  ناا  لمتيازلت جاائية يصا ك�بيع است ماهلت لملحلية 

 رلة�  1985 ر1982رطجظبية، لجخ ... رإذل لستثظيظا لملحارالت غ�ي لمل�فقة إلصال  لةظاا  لجبااي  سظة 

ليتصةت ع�� لجبانب لةف�  فإم اصال  لةها  لةذي ريع لنطالق لةتف �ي في  مع فكي� انتقال إ�� 

. 1986ليتصاو لةس�ق مع بالية تطايق بةنام  اصال  لةهي �  سظة 

ريا م ل إصال  لةضة�اة ع�� لةاخل يم ل نهم إصال  هي �  نوخل ع�� لملظا�مة لجباائية �  إطاه 

. ريا نت  عن هذل اصال  كد��  عايا لةضةلئب 1989 و�سم�ي 30 بتاه�خ 89-114لةقان�م عاو 

لملسلطة ع�� مختل  لملهن من جهة رلملساهمة لة�خصية ةلارةة لملاف�عة من طة  لجبميع من جهة 

نخةى بضة�اة م�حا� ع�� ط�خا  لةطايدي�م. رمفضل هذل اصال  ريع لةقطع مع ناا  جااي  

م ورج يخضع لملطاةا�م با ول  مةت�م ةافع لةضة�اة ع�� لةاخل : مة� ع�� نساس انتما  لمل�  رمة� 

ثانية ع�� نساس لملساهمة لة�خصية.  



6 

ريا لنطلق هذل اصال  من ك�خيص نقاي ةلمظا�مة لجباائية لة�  نانت تتم�ا باةتدقا رلزورلجية 

لةضةلئب رعا  لة�ض�  لة�ا�  ةلقاعا� لجباائية ركداو لةضةلئب رلهتفاع �س��ا ركداو طنامة 

استثظائية. بما حة  اصال  ع�� م�لباة انتقال نح� ليتصاو لةس�ق رت�ف�ي لةاةر  لجباائية 

لملظاساة ةلمؤسسة يصا إعان��ا ع�� م�لجهة تحايات لملظافسة.  

ر�  هذل اطاه حة  اصال  ع�� تبسي  مظا�مة لجبااية ع�� لةاخل رتقليص �ساة لجبااية رلةةفع 

 إ�� كغي�ي جذهي ةربااية لملااأة� 1989من نجاعة رمةورو لملظا�مة لجباائية. ريا ياو يان�م ويمس�ي 

لة�  نصاحت مت��نة من عظصة�ن :  

 ضة�اة ع�� ط�خا  لةطايدي�م  -

 ضة�اة ع�� لةرةنات  -

 رلةاخ�ل �  مةحلة انتقال نح� ليتصاو لةس�ق 1986 رعم�ما مع لعتماو بةنام  إصال  هي �  سظة 

سيرها لةظاا  لجبااي  لةت���ي  عايا اصالحات تجسمت بصاره :  

  1988مجلة طول  ع�� لةقيمة لملضافة سظة  -

  1990مجلة لةضة�اة ع�� وخل ط�خا  لةطايدي�م رلةضة�اة ع�� لةرةنات سظة  -

  1993مجلة مداةيم لةت�بيل رلةطا�ع لجبااي  سظة  -

  1993مجلة ك�بيع است ماهلت سظة  -

  1997مجلة لجبااية لملحلية سظة  -

  2000مجلة لجكق�ق راجةل لت لجباائية سظة  -

، �  إطاه تخفي  �سب طول  رتخفي  لةضغ  لجبااي  ع�� لملؤسسات:  2007ريا تم سظة 

  % 30 إ�� % 35لةتخفي  �  �ساة لةضة�اة ع�� لةرةنات من  -

  % 29حذ  لةسساة لملةتفدة ةألول  ع�� لةقمية لملضافة رلة�  نانت تالغ  -

ريا نت  عن جملة اصالحات ناا  جااي  �رمل:  

 لةضة�اة ع�� وخل ط�خا  لةطايدي�م  -

 لةضة�اة ع�� لةرةنات  -

 طول  ع�� لةقيمة لملضافة  -

 لملدل�  ع�� اس��الك  -

 مداةيم لةت�بيل رلةطا�ع لجبااي   -

 لملداةيم لةةلجدة ةربماعات لملحلية  -

 مداةيم لةةلجدة ةربماعات لملحلية  -

 مداةيم نخةى ت�ظ  ع�� هيم لملدامالت رلةظقل رلةت�م�م ..  -
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- لتضحلئب لوااشحة  1

تت��م لةضةلئب لملااأة� من لةضة�اة ع�� وخل ط�خا  لةطايدي�م رمن لةضة�اة ع�� لةرةنات.  

 لتضحبا  ��  دل  س�خاص لتراةعة�ن  1.1

�  هذل لملجال يقع لةتمي�ا ب�م صظف�م : ط�خا  لةطايدي�م لملقيم�م باةاالو لةت��سية رط�خا  

لةطايدي�م غ�ي لملقيم�م. باةسساة ةلصظ  طرل كست�جب لةضة�اة ع�� وخلهم لجبم�  رماةسساة 

ةلصظ  لة ا�  ال كست�جب لةضة�اة إال ع�� لملالخيل لةظاأاة باةاالو لةت��سية.  

بما نن  �  مجال بيفية ضا  لةاخل يجب لةتمي�ا ب�م نهما  لملؤسسات من جهة رنصظا  لملالخيل 

طخةى . باةسساة إ�� نهما  لملؤسسات يحاو لةةم  لةصا�  ع�� نساس محاساة مطابقة ةلترةيع 

لملحاس�  ةلمؤسسات رعدا إعاو� مداجبت  حسب لةق�لعا لجباائية لملظص�  عل��ا باةترةيع لجبااي  

لجباهي ب  لةدمل. نما باةسساة إ�� نصظا  لملالخيل طخةى فيحاو لةاخل لةصا�  ع�� نساس ياعا� 

 باةسساة إ�� ن�كاب لملهن لجكة� رلملالخيل لةدقاه�ة.  % 70 باةسساة ةألجةل  ر% 90تقاية�ة تحاو بـ 

علما نن  هظاك إعفا لت تخص �د  لملالخيل بتلك لةظاأاة باجخاهج رلة�  خضدت ةلضة�اة باجخاهج 

رحصص طسهم رطهما  لملت�تية من لةتصاية نر لملظتفدة بامتيازلت لةتظمية لجبه��ة رلةتظمية 

لةفالحية.  

بما نم لةضة�اة  ع�� وخل ط�خا  لةطادي�م تخضع إ�� ناا  تصاعاي حسب أةلئ  لةسلم 

:  1 بما يايظ  لجبارل عاو 1990لملدتما مظذ اصال  لجبااي  ةسظة 

 : �عحبف لتضحبا  ��  لتدل  1جدول �دد 

 %لةسسب أةلئ  لةاخل لجخاضع ةلضة�اة (باةايظاه لةت���ي )  

0 – 1500  0 

1500 – 5000  15 

10000 – 20000  20 

20000 – 50000  25 

 35 50000ما ف�ق 
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 نم يقع إعفا  ط�خا  لةذين يحقق�م 2014رمن لملت�يع حسب مرةرع يان�م لملاةية ةسظة 

مالخيال �  صظ  طج�ه رلملةتاات رلجبةليات ورم س�لها رلةذين ال يتجارز وخلهم لةسظ�ي لةصا�  

 ويظاه من لةضة�اة ع�� لةاخل. علما نم 5000�دا طة  لةتخفيضات �دظ�لم لجكاةة رطعاا  لةدائلية 

لةتخفيضات لملركيبة لملمظ�حة  �كاب لةاخل ب�جةل  م ل لةتخفي  ع�� هئيا لةدائلة نر 

 إ�� هذل لةي�  �  1983لةتخفي  ع�� ططفال رع�� لة�لةاين �  لة فاةة ةم تتغ�ي مظذ إيةلهها سظة 

ح�م نم هذ  لملؤأةلت تح�م بصفة وره�ة �  لةالالم طعضا  بمظامة لةتدارم رلةتظمية ايتصاوية. 

 لبتال  من وخل % 35رحسب لملرةرع ستصا  لةرة�حة طخ�ي� خاضدة ةسساة  إضافة إ�� ذةك

 ويظاه فما ف�ق .  50000 ويظاه فما ف�ق ع�ض 40000سظ�ي يالغ 

رماةسساة إ�� ط�خا  لةذين يحقق�م مالخيل من صظ  طهما  لةتجاه�ة نر نهما  لملهن غ�ي 

 من هيم لملدامالت لجخا  نر من لملالخيل لجخا  ورم % 0,1لةتجاه�ة، يجب نم ال تقل لةضة�اة عن 

 ويظاه.  200لعتااه لةتصاية مع حا نو�ى �ساري 

رلجباية باملالحاة نم جانب ها  من لةضة�اة ع�� وخل ط�خا  لةطايدي�م يخضع إ�� لةظاا  

لةتقايةي لةذي يطاق ع�� لملؤسسات لةفةوية لة�  تحقق مالخيل �  صظ  طهما  لةصظاعية 

 رلةتجاه�ة حسب أةرط مديظة رلة�  ال تتجارز هيم مدامال��ا لةسظ�ي :

 ويظاه باةسساة إ�� ن�رطة لةرةل  ةغةض لةايع رن�رطة لةتح��ل راس��الك ع�� ع�م 100000 -

 لمل�ام 

  ويظاه باةسساة إ�� ن�رطة لجخامات 50000 -

رتحتسب لةضة�اة لةتقاية�ة ع�� لةاخل ع�� نساس �ساة من هيم لملدامالت لةسظ�ي حسب طايدة 

لةسراط :  

  باةسساة إ�� ن�رطة لةرةل  ةغةض لةايع رن�رطة لةتح��ل % 2 -

  باةسساة إ�� ط�رطة طخةى % 2,5 -

 100 ويظاه باةسساة إ�� لملؤسسات لملظتصاة خاهج لملظاطق لةالاية ر50علما نم هظاك حال نو�ى �ساري 

ويظاه باةسساة إ�� لملؤسسات لملظتصاة باملظاطق طخةى .  

 لتضحبا  ��  لتشح�األ  1.2

كست�جب لةضة�اة ع�� لةرةنات ع�� أةنات هورس طم�لل رما أا��ها لملستقة� باةاالو لةت��سية 

 % 35 إ�� 10رلملؤسسات طجظبية لملستقة� باةاالو لةت��سية. رتكيلر  �سب لةضة�اة ع�� لةرةنات من 

). رمظذ اصال  % 44 إ�� 06(علما نم �ساة لةضة�اة ع�� لةرةنات نانت تكيلر  يال اصال  من 

نصاحت لةسساة ناآلك :  
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  %30�ساة عامة كساري  -

 تطاق ع�� مؤسسات لةصظاعات لةتقلياية رمؤسسات لةفالحة % 10�ساة مظخفضة بـ  -

 رلةصيا لةاحةي . 

 كد�  �د  لملؤسسات �  لةقطاع لملا� ، اتصاالت، لةت�م�م يطاع % 35�ساة خاصة تالغ  -

 لملحةريات �  مست�ى انتاج رلةت ة�ة رلةظقل رلةت�زيع باجبملة... 

 من هيم لملدامالت ورم % 0,1بما نم هظاك حا نو�ى باةسساة ةلضة�اة لةسظ��ة ع�� لةرةنات محاو بـ 

لعتااه لةتصاية رورم نم يقل هذل لجكا عن :  

  % 10 ويظاه باةسساة إ�� ط�خا  لملدظ���م لجخاضد�م ةلضة�اة ع�� لةرةنات بسساة 200 -

 نر % 35 ويظاه باةسساة إ�� ط�خا  لملدظ���م لجخاضد�م ةلضة�اة ع�� لةرةنات بسساة 350 -

30 % . 

 2014ر�  هذل لملجال بذةك ر�  إطاه وعم تظافسية لملؤسسات يقكي  مرةرع يان�م لملاةية ةسظة 

. بما يقكي  إخضاع طهما  % 25 إ�� % 30لةتخفي  �  �ساة لةضة�اة ع�� لةرةنات لملحاو� بـ 

 إذل تم ت�زيع طهما  % 5 إذل تم ت�زيع طهما  لملحققة من لةس�ق لملحلية ر % 10لمل�زعة ةلضة�اة 

لملحققة من لةتصاية. ر�  نفا لةسياق سيقع إعفا  لملؤسسات لةصغةى رلملت�سطة لةظاأطة �  

 من لةضة�اة 2014 ويظاه رلملحاثة خالل سظة 600000لةقطاع لةصظا�  رلة�  ال يتجارز هيم مدامال��ا 

ع�� طهما  ملا� ثالث سظ�لت لبتال  من تاه�خ وخ�ةها ح�ا لةسراط.  

 رحق دع  لتضحبا  ��  دل  س�خاص لتراةعة�ن ولتضحبا  ��  لتشح�األ  3.1

تافع لةضة�اة ع�� وخل ط�خا  لةطادي�م رلةضة�اة ع�� لةرةنات بطةق عايا� حسب ن�ع 

لةاخل.  

خصم من لمل�هو �دظ�لم طكداب، لةدم�الت، مديظات لة ةل ، مالخيل هورس طم�لل لملظق�ةة،  -

 . % 20 ر%15طتارلت، طج�ه، م�افآت لجكض�ه بسسب تكيلر  ب�م 

 من لةضة�اة لملست�جاة �دظ�لم لةسظة لةسابقة % 30ثالثة نيساط لحتياطية �ساري نل م��ا  -

 (لةرةنات رلةتجاه رلةصظاعي�م رن�كاب طهما  غ�ي لةتجاه�ة). 

  عظا لةت�ه�ا باةسساة إ�� يائمة من لملظت�جات اس��البية % 10كساقة بـ  -

  من نهما  أةنات ط�خا  رما أا��ها  % 25كساقة بـ  -

 رعن طة�ق كس��ة سظ��ة  -

نل هات  لةطةق ت�يز حة  لةارةة ع�� ضمام مالخلها لجباائية لما باعتماو لجخصم من لمل�هو ر�  

نضمن رسيلة نر بفةض كساقة نر لةافع ب�يساط ر�  طةق تم ل نيل ضمام �سبيا رنخ�يل عن طة�ق 

لةتس��ة لةسظ��ة.  
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. لتضحلئب غ�� لوااشحة  2

تت��م هات  لةضةلئب با ساس من طول  ع�� لةقيمة لملضافة رمن لملدل�  ع�� اس��الك بجانب 

ضةلئب نخةى مختلفة.  

 سدل  ��  لتقةم  لوضاع   1.2

 رجا  ةتد��  عايا طول لت ع�� هيم 1988طول  ع�� لةقيمة لملضافة ريع إيةله  �  ج��لية 

لملدامالت (نول  ع�� انتاج، نول  ع�� اس��الك، نول  ع�� لجخامات). رطول  ع�� لةقيمة لملضافة ريع 

لةدمل ب  بصفة تاه�جية حيث ريع تطايق  �  طرل ع�� لة�لهولت، رانتاج لةصظا�  رلجخامات ثم 

. علما نم هذل 1996 رنخ�يل ع�� تجاه� لةتفصيل �  ج��لية 1989طاق ع�� تجاه� لجبملة �  نبت�مة 

طول  عة  متغ�يلت �  مست�ى �سا  �  لتجا  تبسي  طول  رتقليص لةسسب من ثمانية إ�� ثالثة ر�  

لتجا  إوخال ناا  لجخصم من لمل�هو �  �د  لجكاالت لملحاو� من طة  لملرةع.  

ريرمل طول  ع�� لةقيمة لملضافة عايا لةدمليات رط�رطة لجخاضدة ةهذل طول :  

 عمليات لةت�ه�ا -

 عمليات انتاج لةصظا�  رلجكة�  رلجخامات  -

 لةدمليات لملظج � من يال ن�كاب لملهن لجكة�  -

 تجاه� باجبملة باستثظا  لمل�لو لةغذلئية  -

تجاه� لةتفصيل باةسساة إ�� لةتجاه لةذين يحقق�م هيم مدامالت جم�� سظ�ي �ساري نر يف�ق  -

 ويظاه ر�طاق طول  ع�� لةقيمة لملضافة �  لةظاا  لةالخ�  ع�� نساس سدة لةاضايع 100000

 �  % 25رطأغال رلجخامات رلةقيمة لةاي�لنية عظا لةت�ه�ا. ر�م ن لم تةفع ياعا� طول  بـ 

�د  لجكاالت  تضاطها نرلمة. علما نم هظاك حاةيا ثالثة نن�لع من �سب طول . 

 . %18لةسساة لةدامة كساري  -

 : ططاا  رن�كاب مخابة لةتحاةيل رلملمةض�م رن�كاب لملهن أا  لةطاية رعمليات نقل % 6 -

ط�خا  رنقل مظتجات لةصظاعات لةتقلياية لملحلية رلملظتجات لةفالحية نر مظتجات لةصيا 

لةاحةي من يال لةغ�ي ...   

 �  ما يخص خامات لةنال رلملطاعم رلةدمليات لملظج � �  إطاه �راطهم من يال لملحام�م % 12�ساة 

رلةدارل لملظفذين رلملحاسا�م رلجخ�يل  لملحاسا�م رعمليات نقل لةاضايع من غ�ي لملظت�جات لةفالحية 

رمظت�جات لةصيا لةاحةي .  

بما تستفع بطة  طول  ع�� لةقيمة لملضافة �د  لةدمليات مع استثظا  من حق لةطة  م ال �  حاةة 

أةل  لةسياهلت لةسياحية لملستدملة ةظقل ط�خا  من غ�ي لة�  �  م�ض�ع استغالل.  
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بما نن  مع مةلعا� استثظا  من حق لةطة  يم ن ةرخاضد�م ةألول  ع�� لةقيمة لملضافة انتفاع بظاا  

ت�جيل ت�ظي  طول  ع�� لةقيمة لملضافة باةسساة م ال ةلذين يتداط�م �راطا يقتصة نر �دتما 

نساسا ع�� لةتصاية.  

 لوعةو  ��  اي��الك  2.2

ي�ظ  لملدل�  ع�� اس��الك �دظ�لم يائمة من لملظت�جات م��ا خاصة:  

 لةسياهلت لةسياحية  -

 لملحةريات  -

 لةتاغ  -

 لجخم�ه رلجبدة رلملرةرمات لة ح�ةية  -

ر�طاق لملدل�  ع�� اس��الك حسب ن�ع�م من لةسسب  

  % 683 ر% 10�ساة مائ��ة تكيلر  ب�م  -

 كدة�فات خص�صية (لة�ي�و، لة ح�ل رلجبدة رلجخم�ه )  -

  رعاتةم ألحى روظف  ��  اقم لوعارالأل 3.2

هات  لملداةيم ت�ظ  ع�� ن�رطة مختلفة يقع لستدمال محاصيلها ةتحقيق �د  طهال  

اسكيلتيجية �  لملجال ايتصاوي رلةايئ  رلةتصة  �  لمل�لهو لةطايدية:  

مدل�  ةفائا� صظارق تظمية لةقاه� لةتظافسية �  يطاعات لةصظاعة رلجخامات رلةصظاعات  -

  ع�� هيم لملدامالت رلةقيمة لةاي�لنية عظا لةت�ه�ا. % 1لةتقلياية ي�ظ  بسساة 

 مداةيم ةفائا� صظارق تظمية لةقاه� لةتظافسية �  يطاع لةفالحة رلةصيا لةاحةي  -

o  2لملدل�  ع�� لجخضة رلةغالل ي�ظ  عظا لةت�ه�ا رع�� انتاج لملح�  بسساة % . 

o  2لملدل�  ع�� مظتجات لةصيا لةاحةي ي�ظ  عظا لةت�ه�ا رع�� انتاج لملح�  بسساة 

% . 

 % 1  مدل�  ةفائا�  صظارق تم��ل لةةلحة لةاي�ة�جية �  يطاع لةصيا لةاحةي ي�ظ  بسساة  -

  من لةقيمة لةاي�لنية عظا لةتصاية. % 2ع�� هيم لملدامالت ر 

 ع�� هيم % 1مدل�  ةفائا� صظارق تظمية لةقاه� لةتظافسية �  يطاع لةسياحة ي�ظ  بسساة  -

 ويظاه عن نل مقدا 2لملدامالت لملحقق من يال مستغ�  لملؤسسات لةسياحية رممالغ 

مدةرض باةسساة إ�� رسائل لةظقل لةسيا�  لملستغلة من يال رناالت طسفاه لملتحصلة ع�� 

 هخصة من صظ  "ن". 
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 من هيم لملدامالت رلةقيمة لةاي�لنية % 5مدل�  ةفائا� صظارق مقارمة لةتل�ث ي�ظ  بسساة  -

 عظا لةت�ه�ا. 

 رعاتةم لتت�بة   4.2

يكيتب عن لةقيا  بإجةل  لةت�بيل �  نغلب طحيام لستخال  مداةيم ياه� نر تصاعاية نر �سبية، 

رمن نهم لةدق�و لجخاضدة إلجةل  لةت�بيل نخص باةذبة :  

 من ييمة لةدقاه علما نم �د  % 5بيع لةدقاهلت لةذي يكيتب عظ  لستخال  مداةيم تالغ  -

 ايتظا لت تستفع بظاا  تفاض�  

  ويظاه عن نل عقا. 150عق�و لةرةنات خاضدة ملداةيم كساري  -

  من ييمة لةصفقة % 0,5لةصفقات :  -

 أدل لأل ورعاتةم ألحى  5.2

هات  طو لت رلملداةيم كرمل مياوين مختلفة رم�ظفة من نجل نهال  متظ�عة :  

طول لت ع�� طج�ه لة�  يتحملها لملؤجة  .1

 من لملالغ لجخا  ةألج�ه باةسساة ةلصظاعات لملدملية ر�ساة %1طول  ع�� لةت���ن لمل�  بسساة  -

  باةسساة إ�� لةقطاعات طخةى . 2%

 من لملالغ لجخا  ةألج�ه % 1لملساهمة �  صظارق لة���ض باملس ن ةفائا� طجةل  بسساة  -

يتحملها نل مؤجة عم�م  نر خا  مااأة باةاالو لةت��سية باستثظا  لملستغل�م لةفالح�م 

 لجخ�ل . 

 ع�� عق�و لةت�م�م ع�� نخطاه لملالحة لةاحة�ة رلجب��ة  % 5لملدل�  ع�� عق�و لةت�م�م بسساة  .2

  ع�� عق�و لةت�م�م ع�� طخطاه طخةى . % 10رمسساة 

 مداةيم ةفائا� لجبماعات لملحلية م��ا  .3

 0,2لملدل�  ع�� لملؤسسات ذلت لةصاغة لةصظاعية نر لةتجاه�ة نر لملهظية بسساة عامة كساري  -

 باةسساة إ�� لملؤسسات لة�  تةرج مظتجات خاضدة % 0,1 من هيم لملدامالت لملح�  لجخا  ر %

ةظاا  لملصاوية اوله�ة ةألسداه مع حا نو�ى سظ�ي �ساري لملدل�  ع�� لةدقاهلت لملاسية 

 لملدا� ةتداط  لةسراط. 

  من هيم لملدامالت لجبم�  لجخا . % 2لملدل�  ع�� لةنال بسساة  -

 من لة من لةةج�  ةلمكي % 2لملدل�  ع�� لةدقاهلت لملاسية يحتسب ع�� نساس ياعا� كساري  -

لملةعع لملا�  ة�ل صظ  من نصظا  لةدقاهلت لملاسية ضاهب مساحة لةدقاه لملاسية بسسب تكيلر  

 . %14 ر % 8ب�م 
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لملدل�  ع�� طهل�ي  غ�ي لملاسية يحتسب ع�� نساس لةقيمة لةتجاه�ة لجكقيقية ةألهل�ي  بسساة  -

 ر�  غياب هذ  لةقيمة ي�ظ  مدل�  ع�� لملكي لملةعع تصاعايا حسب ب افة لملظاطق % 0,3

 لةدمةلنية لملحاو� بم ال لة��ياة لةدمةلنية. 

 مداةيم مختلفة نخةى ت�ظ  مقابل إسال  خامات.  -

. أهم لصائص لتتشحي  لجحا�  �  لوةدلن لجبااي   3

يتفق نل لةالهس�م ةلظاا  لجبااي  لةت���ي  ع�� عايا لةظقائص لة�  تم�ا لةترةيع لجكا�  رمن نهمها :  

كردب ركداو لةظص�  لجباائية  ركرت��ا ب�م نص�  ماهجة مجاالت جاائية ري�لن�م خاصة  -

رنرلمة تطايقية رنرلمة ظةفية ريةلهلت مما من أ�ن  لةت�بيع ع�� لة��ةب لجبااي  رماةتا�  

 إهسا  ماان عا  لملسارل� ب�م لملطاةا�م با ول . 

كداو لملداةيم رلةسسب لمل�ظفة ع�� هيم لملدامالت ع�� غةله طول  ع�� لةقيمة لملضافة  -

 رلملداةيم طخةى 

 كداو ركدقيا لة�لجاات لملحم�ةة ع�� لملطاةب با ول   -

 رلةتخفيضات لملركيبة لملدم�ل ��ا 1990عا  لةتحي�م لةارهي ةرةلئ  لةسلم لملدم�ل ��ا مظذ  -

 . 1983مظذ 

خص لملؤسسات لمل�جهة مدامال��ا ةألس�لق لجخاهجية بظاا  جااي  تفاض�  ع�� حساب  -

لملؤسسات لةظاأطة باةس�ق لملحلية مما نثة سلاا ع�� لةقاه� لةتظافسية ةهذ  طخ�ي� رنحاث 

 تاايظا ب�م لملؤسسات. 

تااين ب�م لةظاا  لةتقايةي رلةظاا  لجكقيق  ساعا ع�� لة��ةب لجبااي . ذةك نم لةظاا   -

لةتقايةي لملخصص ةصغاه لملستغل�م ورم س�لهم م ن لةدايا من لملطاةا�م باةضة�اة من 

 استفاو� مظ  بارم م�جب. 

كداو اعفا لت ع�� مست�ى مالخيل رنهما  هنس لملال نوى إ�� تااين �  لةتدامل ب�م مالخيل  -

 هنس لملال رمالخيل اجةل . 

كردب بيفية تحايا ياعا� طول  ع�� لةقيمة لملضافة ربيفية لستخالص  مع محاروية  -

ميالم تطايق طول  ع�� لةقيمة لملضافة من جةل  كداو اعفا لت لملضمظة بظص�  خاصة 

 رلستثظا  �د  لةقطاعات ايتصاوية. 

ضد  اهتما  باجبااية لملحلية من جةل  ضد  ياه� لجبماعات لملحلية ع�� لةتاخل رضا   -

 �س��ا ربيفية لستخالصها. 
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لجبء  لتثا� : وروا لوولاد لتعمورة  ور�ان  لوساهماأل لجباائة   

 

ةفهم لةتط�هلت رلملتغ�يلت لة�  طةنت ع�� حبم رهي�لة لمل�لهو لجباائية رتط�ه لةضغ  لجبااي  

حسب لةفاات اجتماعية يجب رضع هات  لملتغ�يلت �  إطاه لملس�ي� لةتظم��ة رما عةفت  من تط�هلت 

رمظدةجات ع�� لملاى لملت�س  رلةط��ل. رمن نهم هات  لملظدةجات ع�� لملاى لةط��ل ه� لملظدةج 

لجكاصل �  نرلس  لة مانيات مع لنخةلط ت��ا �  مظطق رفاق رلأظطن لةذي وفع با غلاية لةساحقة 

ةلالالم لةظامية نح� تا�  اختياهلت لةظا�ةي�يلةية ع�ي تطايق بةلم  اصال  لةهي �  تحت هعاية 

صظارق لةظقا لةار�  رلةاظك لةداة� .  

رهذل لملظدةج م ل بالية انتقال من ليتصاو هي� ، مح�  �سبيا من لملظافسة لجخاهجية م�ج  با ساس 

إ�� لةس�ق رلةطلب لةالخ�  ريائم بسساة هامة ع�� لةقطاع لةدا  رع�� وره متم�ا ةلارةة نح� ليتصاو 

مظفت  رمظام  �  لةس�ق لةداملية يائم بسساة هامة ع�� لةقطاع لجخا  رع��  ةيات لةس�ق �  كدايل 

لةاره� ايتصاوية رخاضع ملظطق لملظافسة. رهذل لملظدةج نوى بما ذبةنا سابقا إ�� لعتماو إصال  ها  

ةلمظا�مة لجباائية بما نت  عظ  تةلجع وره لةارةة �  عايا لملياوين خاصة �  ما يخص سياسة إعاو� 

ت�زيع لملالخيل ر�  م�انة لجبااية لة�  نصاحت خاضدة با ساس إ�� لملظطق لملا�  لجكة�ص ع�� ت�ف�ي 

لمل�لهو لةدم�مية رتقليص �ب  لمل�النية.  

. وروا رنوناأل لوولاد لتعمورة   1

مظذ بالية انتقال نح� ليتصاو لةس�ق �  نرلس  لة مانيات رلجهت لةسلطة لةسياسية لجبايا� 

 مر�لت�م نساسيت�م :  1987لملظب قة عن لنقالب  

لملر�ل طرل متم ل �  تةلجع لملالخيل لةظفطية رضةره� كد��ض  بمالخيل نخةى رلملر�ل لة ا�  

يخص لةاحث عن أةعية تم ن من تةب�ا سلطة سياسية فتية غ�ي مظب قة عن لنتخابات ويمقةلطية. 

رهذل لة�ضع ياو لةسلطة لجبايا� إ�� تفاوي لةةفع من لةضغ  لجبااي  �  مةحلة نر�� مع لةرب�  

با ساس إ�� ايكيلض لجخاه�  رلةالخ�  ةت�ف�ي م�لهو عم�مية إضافية كسم  بت�هيل ليتصاو مظام  

عامليا مل�لجهة تحاي لملظافسة. رهات  لمل�لجهة تتطلب تط��ة لةاسية لةتحتية رلمل�لهو لةبرة�ة رت�هيل 

لملؤسسات لةصظاعية لة�  ست�لج  لملظافسة يال لةقطاع لةفال�  رلجخاماك .  

ع�� لملاى لةط��ل �بلت �ساة لمل�لهو لةدم�مية لجبملية (م�لهو ذلك  رم�لهو ليكيلض عم�م ) من 

 1996 سظة % 39,7لةظات  لملح�  لجخا  لهتفاعا مستمةل إ�� حارو نرلس  لةتسديظات حيث بلغت 

 رلصلت هات  لةسساة �  2. ربما يت�ح من لجبارل 1972 سظة % 22,5 ر 1987 سظة % 33,6مقابل 

. رهذل اهتفاع 1986 هغم بالية تطايق بةنام  اصال  لةهي �  لبتال ل من 1996 ر 1987اهتفاع ب�م 
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ريع تحقيق  با ساس بفضل م�لهو هيدية نفطية هامة �سبيا (إ�� حارو نرلخة لة مانيظات تقة�اا) 

بجانب م�لهو جاائية جمةريية هامة إ�� حارو نرلس  لةتسديظات.  
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 : وروا �سا  لوولاد ولتظفقاأل لتعمورة  رن لتظاوج لوح�  لجخا   2جدول �دد 

 19972 1987 1996 2001 2010 2011 2012 2013 *2014 ** 

 34,8 35,5 32,6  31,9 37,8 39,7 33,6 22,5) لمل�لهو لةدم�مية لجبملية  1

 24,5 24,7 25,9  24,7 24,6 25,2 27,9 19,2ن- لمل�لهو لةذلتية  

 21,6 20,7 20,8 21,1 20,2 21,7 19,9 20,6 16,2- لمل�لهو لجباائية 

 2,9 5 5,1 4,5 4,5 3 5,3 9,1- - لمل�لهو غ�ي لجباائية 

 10,3 10,7 6,7 5,7 7,2 13,2 14,5 5,7 3,3ب- ايكيلض لةدم�م  

 34,8 35,5 32,6  31,9 37,2 39,2 34,5 22,9لةظفقات لةدم�مية لجبملية  

 22,2 22,9 20,5  19,7 19,4 21,1 21,2 15,5نفقات لةتصة   

 1,8 1,8 1,8  2,2 3,1 4 2,9 1,3كسايا لةفائا� ع�� لةاين  

 6,6 6,5 6,7  12,9 17,1 18,1 13,3 7,4نفقات لةتظمية كسايا نصل لةاين  

 3,9 3,8 4  4,2 9,1 9,9 5,1 2كسايا نصل لةاين  

 5,7 5,7 5,8  6,4 12,2 13,9 8 3,3جملة خامات لةاين لةدم�م   
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* : مت�يع   **: مرةرع يان�م لملاةية                  لملصاه : رزله� لملاةية 
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 رنحا : وروا هة�ة  اقترا�األ اجاااب   2جدول �دد 

 1977 1987 1990 1997 2007 2010 

 29,8 30,3 19,6 14,4 16 19,3ضةلئب مااأة�  

 45,5 47,6 55 64 66,1 65ضةلئب غ�ي مااأة�  

 1,7 1,9 2 1,9 2,1 2,3ضةلئب محلية  

 22,8 20,2 23,3 19,8 15,8 13,4مساهمات لجتماعية  

لملصاه : رزله� لملاةية  

 

 نانت لمل�لهو 1987 رانقالب لةدس ةي سظة 1986رعظا بالية تطايق بةنام  اصال  لةهي �  سظة 

 من % 27 من لمل�لهو لجباائية لملااأة� رغ�ي لملااأة� رمن % 73 مت��نة من 1987لةذلتية ةلارةة سظة 

م�لهو غ�ي جاائية مت�تية با ساس من لملالخيل لةظفطية.  

 من جملة لمل�لهو 36,5 من  لجبااية غ�ي لملااأة� ر% 49علما نم لةضةلئب لجبمةريية نانت تم ل 

لجباائية.  

 من %58,8 من لمل�لهو لةذلتية مت��نة بسساة %27من جه��ا نانت لمل�لهو غ�ي لجباائية لة�  تم ل 

لملالخيل لةظفطية. رإذل نضفظا ةها لةدائالت لملت�تية من ننا�ب لةغاز لةذي يمة ع�ي ت��ا ةكار�ا 

 من لمل�لهو غ�ي لجباائية رتم ل %65,6اتحاو طهرع  باةغاز لجب لئةي فإم لملالخيل لةظفطية تالغ 

 من جملة لمل�لهو لةذلتية ةلارةة.  17,5%

 م�لهو جاائية. %20,6 م��ا 1987 من لةظات  لملح�  لجخا  ةسظة %28رإجماال م لت لمل�لهو لةذلتية يةلبة 

 من لةظات  لملح� . رمع لنتصاب سلطة سياسية %5,7بجانب ذةك نام ايكيلض لةدم�م  ال يم ل إال 

جايا� رمالية تةلجع لملالخيل لةظفطية نالح  نم لستمةله �ساة لمل�لهو لةدم�مية لجبملية من لةظات  

 سظة %14,5لملح�  �  اهتفاع نام بفضل لهتفاع �ساة ايكيلض لةدم�م  من لةظات  لملح�  لة�  بلغت 

. رهذل اهتفاع ريع باةت�لزي مع تةلجع �ساة لمل�لهو لةذلتية من لةظات  1987 سظة %5,7 مقابل 1996

 من جهة رأا  لستقةله �ساة لمل�لهو 2010 سظة %24,7 إ�� 1986 سظة %27,9لملح�  لة�  مةت من 

 ع�� لمتالو نامل % 21 ر20لجباائية من لةظات  لملح�  (ني لةضغ  لجبااي ) لة�  بقيت تكيلر  ب�م 

.  2013 – 1987لةفكي� 

 سظة 9,1 مقابل 2001 سظة %3بما نم لمل�لهو غ�ي لجباائية لة�  تةلجدت �سا��ا من لةظات  لملح�  ةتالغ 

 ستدة  بارهها متغ�يلت نثةت �  لتجاهات مدابسة :  1981
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 من لةظات  لملل�  سظة %5- نرل لتجا  يتم ل �  انخفاض لةها  ةلمقابي  لةاكيرةية لة�  لنتقلت من 

 �  بالية لةقةم لجكا� .  %0,1 إ�� 1987

- ثا�  لتجا  يتم ل �  لهتفاع مالخيل لجخ�صصة رهس�  لةغاز (حق عا�ه يظ�لت لةغاز ع�� لةكيلب 

لةت���ي ). من ذةك نم عملية لجخ�صصة عةفت �سق مةتفع مظذ نرلس  لةتسديظات أملت عايا 

  .و نثظا  775لملؤسسات لةدم�مية. رمن نهم هات  لةدمليات لةتفة�  �  نهعع مصا�ع لسمظت رفةت 

) بقيمة يياسية 2006 من هنسمال أةبة لتصاالت ت��ا (سظة %35 رلةتفة�  �  2000-1997لةفكي� 

  .و سظة 70 تةلجدت لمل�لهو لةظاتجة عن لجخ�صصة رةم تتجارز 2007  .و رمظذ سظة 3000تجارزت 

. �  لملقابل بةزت م�لهو جايا� لستثظائية ناتجة عن لملمتل�ات لملصاوه� (ممتل�ات لةظاا  2013

.  2013  .و حسب يان�م لملاةية لةت مي�  ةسظة 868لةسابق) رلة�  ستالغ 

 لة�  أهات لهتفاع �ساة لةرب�  إ�� ايكيلض لةدم�م  لملح�  1996 – 1987�دا لةفكي� طر�� 

رلجخاه�  مل�لجهة تةلجع لملالخيل لةظفطية بارم لةرب�  إ�� لةةفع من لةضغ  لجبااي  س�  ي�لج  

ايتصاو لةت���ي  مظدةجا جايال �  نرلس  لةتسديظات عظاما لنخةطت ت��ا �  لملظامة لةداملية 

 ��ا  با ساس إ�� إيامة 1995 نمضت لتفاق أةلبة مع اتحاو طهرع  سظة 1994ةلتجاه� سظة 

مظطقة تااول حة ب�م لةطةف�م. رممقتىيى هذل اتفاق لةكامت ت��ا بتف يك حماي��ا لجبمةريية مع 

. رهذل اتفاق سيست  عظ  بالية تةلجع م�هو جااي  ها  2008اتحاو طرهرع  تاه�جيا إ�� م��� سظة 

يخص طول لت لجبمةريية. بما نم هذل لةكيلجع يا ت لمن مع تةلجع �ساة ايكيلض لةدم�م  لةذي 

نوى إ�� تقلص �ساة لمل�لهو لةدم�مية لجبملية من لةظات  لملح�  �  إطاه تةلجع وره لةارةة.  

�  هذل اطاه لةدا  لةذي تم�ا بمظدةج�م نساسي�م مظذ نرلس  لة مانيظات سترها ت��ا إصال  ها  

ملظا�مة لجبااية بما نأةنا إ�� ذةك سابقا. رهذل اصال  هغم نن  س�  ال يق�و إ�� لهتفاع لةضغ  

لجبااي  لةدا  إال نن  سيحاث كغ�يلت هامة ع�� مست�ى هي�لة لجبااية رت�زيع لةدب  لجبااي  حسب 

طنامة لةضة�بية رلةرةلئ  اجتماعية.   

. وروا رنوناأل لوولاد لجباائة .  2

 نم �ساة لملالخيل لجباائية من لمل�لهو لةدامة مل�النية لةارةة �بلت إجماال ع�� 3�ر�ي لجبارل عاو 

 �دا إمضا  لتفاق أةلبة مع اتحاو طهرع . 1996لملاى لةط��ل �سق تصاعاي خاصة مظذ سظة 

 حيث لسكيجدت هات  2011 إ�� سظة 1996رماةت�لزي عةفت �ساة م�لهو ايكيلض تةلجدا بالية من 

 �ب ت لجك��مات لة�يتية 2011لةسساة �سقها لةتصاعاي �دا حص�ل لة �ه� لةت��سية. ذةك نن  مظذ 

لملتتاةية ع�� تسري  ايتصاو هغم لةسياسات لةت�سدية لملدتما� مما نوى إ�� ك�بيل �سق نم� سل�  

 نت  عظ  تقلص لةقاعا� لجباائية 2013 ر2012 (نرل سظة �دا لة �ه�) رضدي  سظة 2011 سظة 2%-

�سبيا. ريا زلو �  لةط�م بلة لة��ةب لجبااي  لة�  ت�سدت هيدت  بح م تظام  لةقطاع غ�ي لملظام �  فكي� 
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ما �دا لة �ه� بجانب لةصد�مات ايتصاوية لة�  مةت ��ا عايا لملؤسسات. نل هات  لةد�لمل جدلت 

 بما تةلجدت باةت�لزي 2013 سظة % 58,5 إ�� 2011 سظة % 67,1�ساة لملالخيل لجباائية تكيلجع من 

.  1987 سظة % 24,4 مقابل 2013 سظة  % 11,2�ساة لملالخيل غ�ي جاائية ةتالغ 
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 : وروا هة�ة  رولاد ر��لنة  لتدوت   3جدول �دد 

م�لهو ايكيلض  لملالخيل غ�ي لجباائية  لملالخيل لجباائية   

1987 55,1 24,4 20,5 

1996 50 13,5 36,5 

2000 57,1 12 30,8 

2010 63,3 14,2 22,5 

2011 67,1 14,5 18,4 

2012 63,1 15,6 20,4 

2013  * 58,5 11,2 30,2 

2014 * 62,2 8,2 29,6 

لملصاه : رزله� لملاةية  

 

) يت�ح نم �ساة طول لت لملااأة� �  لة�  4رماةةج�ع إ�� تط�ه هي�ل لةةس�  اجااه�ة (جارل عاو 

 سظة % 29,4 إ�� 1987 من مجمل لةةس�  اجااه�ة سظة % 19أهات لهتفاعا مستمةل حيث مةت من 

2010  .

 % 45,5 إ�� %65نما طول لت غ�ي لملااأة� فقا عةفت �سا��ا تةلجدا �  نفا لةفكي� رع�� لةت�ل�  من 

 مقابل 2010 سظة % 25,1بجانب ذةك أهات �ساة لملساهمات اجتماعية لهتفاعا مستمةل ةتاليغ 

.  1987 سظة 15,8

رتجاه اأاه� إ�� نم هات  لةهي�لة نانت �  بالية لة مانيظات تختل  ب �يل عن هي�لة بلالم اتحاو 

طرهرع  لة�  تتم�ا ب�ب�ي ت�لزم ب�م نهم م��نات ايتطاعات اجااه�ة لة�  تخص نل م��ا ب لث 

ايتطاعات تقة�اا بارم لعتااه لةضةلئب لملحلية. ة ن مظذ بالية لةتسديظات رع�� إثة اصال  

لجبااي  نالح  تط�هل �  لتجا  نب�ي ت�لزم ب�م هات  لمل��نات. 

 2000رإجماال �بلت �ساة ايتطاعات اجااه�ة من لةظات  لملح�  لهتفاعا مت�لصال ح�ى سظة 

 مظذ ذةك لة�يت. رهغم لهتفاعها لملستمة تاقى هات  لةسساة ورم مدال %28-27ةتستقة �  مست�ى 
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). بما تاقى تتم�ا بضد  با�ي ةسساة طول لت لملحلية 5لةسساة لمل�بلة �  اتحاو طرهرع  (جارل 

من لةظات  لملح� .  

 : وروا هة�  لتحيو  اجاااب   4جدول �دد 

طول لت لةسظة  

لملااأة�  

طول لت غ�ي 

لملااأة�  

طول لت 

لملحلية  

لملساهمات 

اجتماعية  

لجبملة  

1977 19 65 2,6 13,4 100 

1987 16 66,1 2,1 15,8 100 

1996 15,5 54,3 2,3 27,6 100 

2001 21,1 51,1 0,0 25,2 100 

2010 29,4 45,5 0,0 25,1 100 

)  2010لملصاه : رزله� لملاةية رمظطقة لةتدارم ةلتظمية ايتصاوية (
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 : وروا �سا  اقترا�األ اتءلرة  رن لتظاوج لوح�   5جدول �دد 

طول لت  

لملااأة�  

طول لت 

غ�ي لملااأة�  

طول لت 

لملحلية  

لملساهمات 

اجتماعية  

لملجم�ع 

ت��ا  

اتحاو 

طرهرع   

1976 5 14,8 0,6 31,1 23,5 32 

1987 4,5 16,5  0,5 5,2 26,7 38,4 

2000 6,1 15 0,5 6,7 28,1 41,3 

2010 8 13,1 0,0 6,6 27,7 39,8 

2011 6,7 14,4 0,0 6,5 27,6  -

)  2010 لملصاه : رزله� لملاةية رمظطقة لةتدارم ةلتظمية ايتصاوية (

 

) يت�ح نم �ساة طول لت لملااأة� 6رإذل هب نا لةتاييق �  تط�ه هي�ل لمل�لهو لجباائية لةاحتة (جارل 

. 2013 سظة %44,7 إ�� 1987 سظة %19,6من لمل�لهو لجباائية لهتفدت بصفة هامة حيث مةت من 

رهذل اهتفاع نت  عن لهتفاع �ساة لةضة�اة ع�� لةاخل رمسسق نسةع �ساة لةضة�اة ع�� لةرةنات. 

  سظة %55,3ر�  لملقابل أهات �ساة طول لت غ�ي لملااأة� من لة�لهو لجباائية تةلجع مستمة بلغت 

. رهذل لةكيلجع نت  با ساس عن تةلجع لملداةيم لةاي�لنية ني 1987  سظة %80,4 مقابل 2013

 �دا نم ريع تف يك 2013  سظة %4,4 إ�� 1987  سظة %20,9لجبمةريية لة�  لنخفضت �سا��ا من 

لجكماية لجبمةريية مع اتحاو طرهرع .  
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 : وروا هة�  لوولاد لجباائة  6جدول �دد 

طول لت غ�ي لملااأة� طول لت لملااأة�  

لةضة�اة ع��  

لةاخل  

لةضة�اة ع�� 

لةرةنات  

لملداةيم لجبملة  

لةاي�لنية  

طول  ع�� 

لةقيمة لملضافة  

مالخيل جكساب  نول لت نخةى  مدل�  اس��الك  

لجخ �ظة  

لجبملة  

1987 12,0 7,6 19,6 20,9 32,2 7,7 18,2 1,4 80,4 

1991 10,7 9,8 20,4 23,1 27,5 16,3 11,1 1,6 79,6 

1996 14,7 8,9 23,6 19,6 26,7 17,2 8,4 4,8 76,4 

2001 18,5 10,9 29,3 10,5 31,2 16,4 6,7 6 70,7 

2010 21,7 17,9 39,6 4,4 29,1 13,3 9,4 4,2 60,4 

2011 21,1 22,3 43,4 4,1 28 11 13,5  -56,6 

2012 21,4 19,5 40,9 4,8 29,4 10,7 14  -59,1 

2013 *22,7 22 44,7 4,4 26,5 9,6 14,7  -55,3 

2014 **23,6 19,6 43,2 4,3 26,3 9,5 16,5  -56,8 

* مت�يع   ** مرةرع يان�م لملاةية                 لملصاه : رزله� لملاةية 
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  وروا سدل لأل لوااشحة  1.2

) بكيلجع �ساة لةضة�اة ع�� لةاخل من جملة طول لت 7يتم�ا تط�ه هي�ل طول لت لملااأة� (جارل 

لملااأة�. رهذل لةكيلجع نت  عن تةلجع �ساة لةضة�اة ع�� لةاخل من غ�ي طج�ه حيث ن ةت هات  

.  2013 سظة %8,7 إ�� 1987 ةسظة %20,7لةسساة من 

 : وروا هة�  سدل لأل لوااشحة  7جدول �دد 

لةضة�اة ع�� لةرةنات لةضة�اة ع�� لةاخل  

غ�ي لةاكيرةية  لجبملة  غ�ي طج�ه  طج�ه  لجبملة   

لةاكيرةية  

1987 51,2 40,5 20,7 38,8 16,0 22,8 

1991 52,2 35,7 16,8 47,5 16,2 31,3 

1996 62,3 44,7 17,7 37,7 5,3 32,4 

2011 48,7 39,4 9,3 51,3 17,1 34,2 

2012 52 43 9 48 21,1 26,9 

2013 *50,7 42 8,7 49,3 24,2 25,1 

2014 **54,5 45,4 9,1 45,5 20 25,5 

* مت�يع ** مرةرع يان�م لملاةية     لملصاه: رزله� لملاةية  

 

 

 %45,4 رمن لملكييب نم تالغ %42 إ�� %40,5ر�  لملقابل لهتفدت �ساة لةضة�اة ع�� وخل اجةل  من 

 لةذي نعلن بالية سياسة لةتقر  �دا فرل سياسات 2014هغم تجميا طج�ه حسب مرةرع لملاةية 

ا�داش لة�  نوت إ�� لهتفاع لةت�خم لملا�  رتفايم �ب  لمل�النية لةدم�مية رم�الم لةاف�عات. رلملدل�  

 سظة %83نم �ساة مساهمة لملةتاات رطج�ه �  لةضة�اة ع�� لةاخل نانت ولئما �  لهتفاع رملغت 

 �  نفا لةسظة. رهذل لة�ضع %36,6 هغم نم �ساة وخل طجةل  من لةظات  لملح�  ةم تتجارز 2013

يفسة �د�لمل عايا� م��ا تط�ه �ساة لةضةلئب ع�� لةاخل رخضم لةضة�اة من لمل�هو باةسساة 

ةألجةل  رعا  تحي�م أةلئ  سلم لةضةلئب ع�� لةاخل إضافة إ�� إوهلج �د  لملظ  رلملالخيل بالية 

 �  ياعا� طج�ه لجخاضدة ةلضة�اة مما نوى إ�� ت�سيع لةقاعا� لجباائية ةألجةل .. ريا 1990من سظة 

 %3,98نت  عن هذ  طرضاع لهتفاع �ساة لةضغ  رلةدب  لجبااي  ع�� طجةل  حيث م ل هذل لةدب  

. 1990 سظة % 1,5 ر2005 سظة %3,1 مقابل 2012 سظة % 3,7 ر2013 سظة من لةظات  لملح�  لجخا 

بما نم ولخل أة�حة طجةل  تختل  لة�ضديات ب�م ط�خا . ذةك نم عا  تحي�م أةلئ  سلم 
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لةضةلئب رمااةغ لةتخفيضات لملركيبة ع�� ياعا� لحتساب لةت�خم نحاث نضةله ةلمطاةا�م 

باةضة�اة رخاصة إذل نام طج�ي هئيا عائلة ة  طفالم رزرجت  ال كدمل. ذةك نم لةضغ  لجبااي  

تط�ه باةسساة ةهذل لةصظ  من طجةل  مقاهنة با ج�ي طع ب حيث نم مااةغ لةتخفيضات لملركيبة 

.  1983(هئيا عائلة، بفاةة ططفال...) ةم تح�م مظذ سظة 

 من %38,8بجانب لةضة�اة ع�� لةاخل هظاك لةضة�اة ع�� لةرةنات لة�  �بلت �سا��ا لهتفاعا من 

. ريا ساهم �  هذل اهتفاع بصفة مستمة� 2013 سظة %49,3إ��  1987 طول لت لملااأة� سظة

 حيث عةفت تةلجدا مظذ ذةك 2011لةرةنات لةاكيرةية من جهة رلةرةنات غ�ي بكيرةية إ�� حارو 

).  7لة�يت من جهة نخةى (جارل 

�  ما يخص �سق لجبااية لةاكيرةية فإم هذل لةسسق ياقى خاضدا ةسسق نسداه لةظف  �  طس�لق 

 وراله 97لةداملية لة�  عةفت تلقاات هامة �  لةسظ�لت طخ�ي� حيث مة مدال سدة لةظف  "بةنت" من 

 وراله مظذ ذةك 100 رنب�ي من 2010 وراله ةسظة 79,5 ر2009 وراله سظة 61,5 إ�� 2008ةل�يميل سظة 

لة�يت.  

 لهتفاع انتاج لة�ط�  ةلمحةريات إثة وخ�ل حق�ل 2010بما أهات لةفكي� طخ�ي� رتحايال مظذ 

جايا� ط�ه انتاج (صاه �دل، لملدم�ه� رلة�يبة).  

 باعتااه %46 ر45ر�جاه لملالحاة لةضة�اة لمل�ظفة ع�� لةرةنات لةاكيرةية تت�كى نساسا من 

  ثم أةبة إي� ، لجخ...%20مساهم��ا �  جل لةل مات، يل��ا مؤسسة بةيش غاز بسساة تف�ق 

رلجباية باإلأاه� نن  �  إطاه ك�بيع است ماه تتمتع لةرةنات �دايا لجك�لف  لجباائية رلملاةية لة�  

تتسبب �  نقص لمل�لهو لةدم�مية. بما سستدةض إ�� ذةك الحقا.  

رهغم هات  لةت�بيدات فإم اسها  لجكا�  ةلضة�اة ع�� لةرةنات ياقى  ورم لمل�م�ل باةةج�ع إ�� 

نصيب لةرةنات من لة�ير� مقاهنة بظصيب طجةل . ذةك نم لةضة�اة ع�� وخل اجةل  من طول لت 

). �ساة لةضة�اة ع�� لةرةنات لةاكيرةية رغ�ي لةاكيرةية. بما 7لملااأة� فايت �  لغلب طحيام (جارل 

نم ل�د�اسات هات  لةت�بيدات لةااهضة لةت�لفة ع�� لةترغيل رانتاج رلةتصاية ةم تحاى باهلسات 

رتقييمات عليمة، إال نم �د  لةتقييمات تؤبا ضد  هات  ا�د�اسات بما سنيى ذةك الحقا.  

 – 1987بجانب ذةك رماةةغم من اهتفاع لةسس�  لمل�بل �دظ�لم لةضة�اة ع�� لةرةنات ب�م لةفكي� 

1F فإم إنتاجية2011

 هذل لةصظ  من طول  بقيت متانية مقاهنة باةارل لة�  كدتما لةضة�اة نفسها 2

.  (FMI 2003) 0,092 رفة�سا 0,099 رإيطاةيا 0,087 �  ح�م نانت �  لملغةب 0,071حيث م لت

رعم�ما فإم لهتفاع �ساة طول لت لملااأة� من مجم�ع لمل�لهو لجباائية يا تحقق بفضل نهمية 

لجخصم من لمل�هو لةذي ياقى نهم رسيلة ةتدااة لمل�لهو. ريا بلغت حصة لجخصم من لمل�هو سظة 

                                                           
  الناتج المحلي الخام   إنتاجية الضريبة على الشركات : الضريبة على الشركات / نسبة الضريبة على الشركات 2
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 باةسساة ةلضة�اة ع�� % 92,5 من مجم�ع طول لت لملااأة�. رهات  لةسساة تم ل % 63 ح�ل�  2010

لةاخل.   

 سدل لأل غ�� لوااشحة  2.2

) بانخفاض با�ي ةسساة لملداةيم لجبمةبية لة�  تةلجدت 8تم�ات هي�لة لةضةلئب غ�ي لملااأة� (جارل 

 علما نم �سق لةكيلجع لهتفع بالية تطايق لتفاق لةرةلبة مع 2013 سظة 7,9 إ�� 1991 سظة 29,1من 

اتحاو طهرع . بما ت�ثةت هات  لةهي�لة بانخفاض لملقابي  لةاكيرةية. رمل�لجهة هذل لةكيلجع لهتفدت 

 من مجمل طول لت غ�ي لملااأة� سظة % 50�ساة طول  ع�� لةقيمة لملضافة لة�  نصاحت يةلبة 

 من استخال  %50. ر�ت�كى مةورو هذل طول  بسساة عاةية تف�ق 1991 سظة %34,6 مقابل 2012

لمل�ظفة ع�� لةت�ه�ا (لةظاا  لةاي�ل� ) رلةاقية من استخالصات باةس�ق لةالخلية رطول  لملت�ك  من 

لةظاا  لةالخ�  يت��م با ساس من طول  ع�� لةصفقات رأةنات ت�زيع لةاكيرل رلة هةما  رلةغاز 

ريطاع اتصاالت، لجخ... رإجماال نصا  طول  ع�� لةقيمة لملضافة يم ل �ساة هامة من مجمل 

 رم لت نع�� �ساة مقاهنة مع مختل  م��نات لمل�لهو 2012 سظة %29,4لملالخيل لجباائية بلغت 

).  6لجباائية لجبملية (جارل 

 : وروا هة�  سدل لأل غ�� لوااشحة  8جدول �دد 

لملداةيم لةسظة  

لةاي�لنية  

طول  ع�� 

لةقيمة 

لملضافة  

مدل�  

اس��الك  

نول لت 

نخةى  

مالخيل 

جاائية 

م�ظفة 

جكساب 

لجخ �ظة  

لجبملة  

1987 26 39,7 9,6 22,6 2,1 100 

1991 29,1 34,6 20,4 13,8 2 100 

1996 25,7 34,9 22,2 10,9 6,4 100 

2001 14,9 43,9 23,2 9,5 8,5 100 

2010 7,4 48,2 22 15,6 6,9 100 

2012 8,1 49,8 18,2 23,8  -100 

2013 * 7,9 47,9 17,4 26,6  -100 
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2014 **7,6 46,5 16,8 29  -100 

* مت�يع  ** مرةرع يان�م لملاةية          لملصاه : رزله� لملاةية  

نما �  ما يخص لملدل�  ع�� اس��الك فإم �سبت  عةفت تةلجدا مظذ نرلئل لةقةم لجكا�  �دا نم أهات 

 علما نن  غاةاا ما يقع لةرب�  إ�� طول  ع�� اس��الك ةت�ف�ي 2011-1987لهتفاعا مستمةل �  لةفكي� 

 لة�  سترب� إ�� ز�او� لملداةيم لملت�تية من 2014م�لهو جاائية ةلارةة بما ه� لجكال باةسساة مل�النية 

 رلملرةرمات لة ح�ةية %15 رلملظتجات لةظفطية بسساة %16 رلةسياهلت بسساة %42لةتاغ بسساة 

.  %12 رلملظتجات طخةى بسساة %15بسساة 

بجانب طول  ع�� لةقيمة لملضافة رلملدل�  ع�� اس��الك هظاك نول لت نخةى غ�ي مااأة� ما فتئت 

. رمن لملت�يع لم تالغ هات  2001 ر1987 �دا نم عةفت تةلجدا �  لةفكي� ما ب�م 1996�سا��ا تةتفع مظذ 

.  2013 سظة %26,6لةسساة 

رمن لملدل�  نم طول لت غ�ي لملااأة� تم ل نول لت غ�ي عاوةة  ن  تخلق �سبيا مضة� نب�ي ب��كاب 

لملالخيل لةضديفة.  

 ريع لةت�بيا ع�� نم طول  ع�� لةقيمة (Derbel 2013)ر�   خة وهلسة يا  ��ا لةصظارق لةظقا لةار�  

  ةية ناجدة ةتحقيق لةدالةة لجباائية.  لملضافة ال يم ل

 : رحدود سدل  ��  لتقةم  لوضاع  لسب رستوى اي��الك تةفحد  9جدول �دد 

لس��الك لةفةو  

 و 4000نب�ي من  ويظاه 1000نيل من  

 %6 %35لةداو لةسس�   

مساهمة طول  ع�� لةقيمة 

  % 18لملضافة بـ 

11,5% 27% 

 %17 %17,4اعفا لت  

 %8,9 %6,5لةسساة لجكقيقية  

 2012صظارق لةظقا لةار�  
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 من اعفا لت. رعم�ما نع�� %40 من لةس�ام طب�ي ثةل  يتمتد�م بـ %20بما نبات نفا لةاهلسة لم 

�سب لةتمتع باإلعفا لت ةاى طثة�ا  تخص اس��الك �  خامات لة�كة رلةتدليم رهات  لةسسب نيل 

باةسساة ةلسلع لةغذلئية. 

رعم�ما يم ن لةت�بيا ع�� نهم لةتط�هلت لةتاةية:  

لهتفاع مستمة ةسسب لملالخيل لجباائية من م�لهو م�النية لةارةة خاصة بالية من إصال   -

 بفضل لة �او� �  �ساة �د  لةضةلئب رت�سيع ياعا� طول  ر ةية لجحب  من لمل�هو 1990

 UGTT)رلةتساقات رتحس�م استخال  ريا نت  هذل لةتط�ه عن عا� تةتياات كرةيدية 

. رهغم نهمية هات  لةكيتياات لة�  غاةاا ما تحاث كغي�يلت هامة ع�� ي�لعا تحايا (2006

نساس طول  إال ن��ا ةم تقا إ�� تح�ل ج�هةي مظذ وخ�ل مجلة طول  ع�� لةاخل رطول  ع�� 

لةرةنات.  

لهتفاع مستمة ةسساة طول لت لملااأة� من جملة لمل�لهو لجباائية مع تةلجع �ساة طول لت غ�ي  -

 لملااأة�. 

ع�� مست�ى طول لت لملااأة� ريع تةلجع ةسساة لةضة�اة ع�� لةاخل مقابل لهتفاع �ساة  -

 %42لةضة�اة ع�� لةرةنات. إال نم �ساة لةضة�اة ع�� طج�ه �بلت لهتفاعا مستمةل ةتالغ 

 . 1991 سظة %35,7 مقابل 2013سظة 

ع�� مست�ى طول لت غ�ي مااأة� لحتلت طول لت ع�� لةقيمة لملضافة مةتاة متم�ا� بلغت  -

  مد�ضة بذةك تةلجع �ساة لملداةيم لةاي�لنية. 2012 سظة %50�سا��ا يةلبة 

إجماال ريع كد��  تةلجع لمل�لهو لةظفطية رلملداةيم لةاي�لنية ب �او� مستمة� ةألول لت  -

 لملااأة� ع�� لةاخل رلةرةنات من جهة رم �اولت هامة ع�� لةقيمة لملضافة من جهة نخةى . 
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لجبء  لتثاتث: أهم التالالأل لتهة�ةة  تةمظاور  لجباائة  وأهم لوق��لاأل تتجاوزها 

 

إم تحقيق لةدالةة لجباائية يم ل إحاى لملااو  لة�  ريع لةت�بيا عل��ا �  اعالم لةداة�  جكق�ق 

 "ةصيانة لةسلطة لةدم�مية رلةظفقات اوله�ة، لملساهمة 13 �  فصل  1789ا�سام رلةرد�ب ةسظة 

لملركيبة �  ضةره�ة ر�جب نم ت��م م�زعة باةتساري ب�م لمل�لطظ�م حسب ياهل��م".  

بما نم لةدالةة لجباائية �  ت��ا نانت ولئما تم ل ماان نسا�ي  يقع لةتذب�ي ب  بصفة مستمة� :  

�  إعالم عها طمام سظ  ... ريع لةتظصيص ع�� نم "لةضة�اة يقع وفدها من طة  لجبميع،  -

 غ�  رفق�ي بسساة تتما�يى مع نرضاعهم". 

 إ�� "نم وفع لةضةلئب 16 �  فصل  1959بذةك كدةض نرل وست�ه ةربمه�ه�ة لةت��سية سظة  -

 رلملساهمة �  لةت�اةي  لةدم�مية ع�� ياعا� لةدالةة يم ل رلجب ة�ل فةو". 

ر�  مس�و� لملرةرع لجكا�  ةلاست�ه لة ا�  ةربمه�ه�ة لةت��سية ريا لةتذب�ي �  لةفصل ب�م  -

وفع لةضةلئب رلملساهمة �  لةظفقات لةدم�مية تم الم رلجاات ع�� ياعا� ناا  عاول 

 رمظص ". 

إال نم لملدطيات كر�ي إ�� رجارو يطيدة ب�م لملااو  لملدلظة بصفة مستمة� رلة�ليع لملداش من طة  

لمل�لطظ�م لملطاةا�م بافع لةضةلئب. رهات  لةقطيدة مةوها رج�و عايا اختالالت لة�  سستدةض إة��ا 

�  ما ي� .  
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إم �ساة لمل�لهو لجباائية من لةظات  لةالخ�  لجخا  �دا نم عةفت لهتفاعا مظذ استقالل أهات لبتال  

. رهات  لةسساة كدت�ي ورم %22 ر20 ن�ع من استقةله حيث تةلرحت هات  لةسساة ب�م 1987من 

   نر بلالم نخةى بكيبيا رلة�يكغال لجخ ...%24لةسسب لمل�بلة �  بلالم مظافسة ناملغةب حيث تالغ 

إال نم ت�زيع لةدب  لجبااي  يختل  حسب طصظا  لملهظية (نجةل  رغ�ي نجةل ) رحسب لةظاا  

لجبااي  (ناا  حقيق  نر ناا  تقايةي ) رحسب ن�ع ط�رطة ايتصاوية (ن�رطة م�جهة ةلتصاية 

رن�رطة م�جهة ةلس�ق لةالخلية ...) رحسب نأ�ال لجخال  (لجحب  من لمل�لهو نر عا  لجحب  من 

لمل�هو).  

بصفة عامة احصائيات لةسظ��ة لملسر�ه� ال تقا  مدل�مات ضافية تم ن من تحليل وييق جبملة 

لةف�لهق رلةتاايظات لمل�ج�و� خاصة �  غياب تةتيب ولف�  لةضةلئب حسب لملهظة رلملالخيل 

رلةقطاعات رلةصظ  اجتما�  رلجبهات. رماةتا�  سظحارل لنطاليا من لملدطيات لملتاحة إبةلز نهم 

لةف�لهق لة�  تم�ا لملظا�مة لجباائية ر�  مقام��ا لةف�لهق ب�م طجةل  رغ�ي طجةل  عم�ما.  

. ااوفاع لوتولص  تةضغط لجبااي   1

 مقابل 2012 ةسظة %71,2ما لنف ت �ساة طجةل  من لةظاأط�م ت ولو من سظة إ�� نخةى حيث بلغت 

. إال نم �ساة طج�ه من لةظات  1961 سظة %51 رح�ل�  1971 سظة %57,7 ر1986 سظة 68,2%

. ثم لهتفدت �دا إعاو� 1991 سظة %34,6 إ�� 1961 سظة %42,2لةالخ�  لجخا  عةفت تةلجدا من 

 ني ورم لملست�ى لمل�بل �  نرل 2013 ةسظة %36,6 ةتالغ 1990إحيا  لةسياسة لةتداياية مظذ سظة 

لةفكي�.  

رهذل لةكيلجع �  �ساة طج�ه ريع هغم لهتفاع عاو طجةل  ربذةك هغم لةتط�ه لجكاصل ع�� مست�ى 

هي�لة لةرغاة�م لة�  تتم�ا بكيلجع �ساة لةرغاة�م لةفاياين ةلمهاهلت رملست��ات كدليمية مةتفدة 

مقابل لهتفاع �سب لةرغاة�م لملتحصل�م ع�� لملست�ى لة ان�ي رلةدا� . ريا ساهم هذل لةتط�ه �  

تحس�م إنتاجية لةدمل رج�و� انتاج رتظافسية ايتصاو. إال نم لةتط�هلت لة مية رلةظ�عية ةألجةل  

ةم تمظع من تةلجع نصي��م من لة �ه� من جهة بما نم هذل لةكيلجع رلبا  لهتفاع ةلضغ  لجبااي  رأا  

 نالح  نم �ساة لةضة�اة لملااأة� ع�� 10لجبااي  لملسل  عل��م من جهة نخةى . رماةةج�ع إ�� لجبارل 

 %5,6 مقابل 2012 سظة %10وخل طجةل  من حبم طج�ه تضاعفت تقة�اا حيث نصاحت تم ل 

 1146. ربظتيجة ةذةك نصا  طج�ي �ساهم سظ��ا �  مجال طول لت لملااأة� بمالغ ييمت  1987سظة 

 ني نم هات  لملساهمة تضاعفت نب�ي من ثمانية مةلت �  1987 سظة 136 مقابل 2012ويظاه سظة 

 ويظاه ع�� 1402 وفع لمل�لطن لةت���ي  مدال 2012 سظة. بما نم نفا لجبارل �ر�ي إ�� سظة 25ظة  
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 4200 وراله بمصة ر625 وراله �  لملغةب ر763 وراله مقابل 875نامل لمل�لهو لجباائية ني ما يقاهب 

نرهر بفة�سا.  

 : �عض لوؤشحلأل لول وروا لتضغط لجبااي  10جدول �دد 

 1986 1996 2007 2010 2012 

 1402 1112 930 416- مدال لمل�لهو لجباائية ةلفةو (ويظاه)  

مدال لةضة�اة لملااأة� ع�� وخل 

طجةل  (ويظاه)  

136 340 690 902 1146 

�ساة لةضة�اة لملااأة� ع�� وخل 

 ). %طجةل  من حبم طج�ه (

5,6%  7,3%  8,2%  8,7%  10% 

�ساة مساهم طجةل  �  لةضة�اة ع�� 

لةاخل 

 -73,5% 75,6% 77,2% 82,8% 

مدال لةضة�اة ع�� لملةلبي  لةصظاعية 

رلةتجاه�ة (ناا  تقايةي – ويظاه)  

 - - - -59 

 

 : وروا هة�ة  �ةف  لتت�ل�� و�سا  اقترا�األ اجاااب   11جدول �دد 

 1983 1990 1995 2000 2005 2010 

 71,2 71,5 73,5 75,9 78,9 82,2بتلة طجة لةصا�   

جملة لملساهمات رطعاا  

اجتماعية  

12,9 17 18,7 18,8 20,1 20,1 

طول لت لملااأة� لملاف�عة من 

طة  طجةل   

4,8  4,1 5,5 7,7 8,5 8,7 

  

رةلاالةة ع�� حبم لجكي  لجبااي  لةذي يتدةض ة  طجةل  يم ن اأاه� إ�� نم لةضةلئب ع�� لةاخل 

 ناآلك :  (Achraf Ayadi 2013) يقع خالصها 2010 من طول لت لملااأة� سظة % 52لة�  تم ل 

  ماف�عة من طة  طجةل   % 81 -
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   مستخلصة �دظ�لم لملةلبي  غ�ي لةتجاه�ة 03% -

  مستخلصة �دظ�لم لملالخيل لةدقاه�ة % 01 -

  مستخلصة �دظار�ن مختلفة 15% -

 مقابل 2010 ويظاه سظة 1112علما نم مدال لةضة�اة ع�� لةاخل لملاف�عة من طة  طجةل  بلغت 

 ويظاه. بما نم مدال لةضة�اة ع�� 500مدال لةضة�اة ع�� لملةلبي  غ�ي لةتجاه�ة لة�  ةم تتجارز 

 ويظاه ةلفةو سظ��ا.  50لملةلبي  لةصظاعية رلةتجاه�ة �  لةظاا  لةتقايةي ال تتجارز 

رتجاه اأاه� نم �ساة لةضةلئب ع�� لةاخل �  ت��ا كدت�ي مةتفدة مقاهنة مع بلالم عةمية نخةى بما 

كر�ي إةي  لملدطيات لمل�لةية:  
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 دوالا يظوبا 6000رعدل لتضحلئب ��  دل  �ساوي 

 %16ت��ا 

 %4,7لملغةب 

 %7طهوم 

 %2ةاظام 

 %10,9مصة 

    

 % 17 مقابل 2010 من طجة لجخا  سظة %30رمع ت ليا �ساة ايتطاعات اجااه�ة لة�  بلغت يةلبة 

 مقابل 2010 من طجة لجخا  سظة %71,2 فإم �ساة طجة لةصا�  نصاحت ال تم ل إال 1983سظة 

 ويظاه نجة خا  يتحمل  لملؤجة بت�لفة ةليا 100). �د�  هذل نم ع�� نل 11 (جارل 1983 سظة 82,2%

 ونان�ي يقع خصمها رتح��لها �دظ�لم لةضة�اة لملااأة� لملسلطة ع�� 8,7 هظاك 2010لةداملة سظة 

 ويظاه يقع وفدها ةصظاويق لةضمام اجتما� . نما لةدامل طج�ي فإن  ال يتحصل إال ع�� 20,1طجة ر

 علما نم 1983 ويظاه سظة 82,2 ر1990 ويظاه سظة 78,9 مقابل 2010 ويظاه ب�جة صا�  سظة 71,2

 ويظاه �  نرلس  لةستيظات. باةتا�  هغم ز�اولت طج�ه نل ثالثة سظ�لت 92طجة لةصا�  نام يالغ يةلبة 

 �  إطاه لةسياسة لةتداياية إال نم لهتفاع �ساة ايتطاعات اجااه�ة ياو �   خة لملطا  1990مظذ 

إ�� تآنل مستمة ةألجة لةصا� .  

 % 10 ةيقاهب 2010 ةسظة %8,7 ر1983 ةسظة %4,8رلهتفاع لةضغ  لجبااي  لملااأة لةذي مة من 

 يةجع با ساس إ�� عا  تحي�م أةلئ  لةسلم مظذ وخ�ل اصال  لجبااي  ح�ا لةتظفيذ سظة 2012سظة 

 بما نم لةتخفيضات لملركيبة لملمظ�حة  �كاب لةاخل نا جةل  م ل لةتخفي  ع�� هئيا 1990

 �  ح�م 1983لةدائلة نر لةتخفي  ع�� ططفال رع�� لة�لةاين �  لة فاةة ةم تتغ�ي مظذ إيةلهها سظة 

نم هذ  اجةل لت تحي�م بصفة وره�ة �  لةالالم طعضا  بمظامة لةتدارم رلةتظمية ايتصاوية. ر�  

غياب تحي�م �رةلئ  لةسلم فإم لة �اولت �  طج�ه نوت إ�� لنتقال طجةل  من سلم إ�� سلم  خة مةتفع 

مع خض�ع طجة إ�� �ساة ضة�اة نع�� مما يظجة عظ  لهتفاع لةضغ  لجبااي  رخساه� هامة ةألج�ي 

كساهم �  تآنل طجة لةصا� .   

- 1990 تحي�م ةلرةلئ  باعتااه لةت�خم لملا�  لجكاصل نثظا  لةفكي� 12ريا ننج نا �  لجبارل عاو 

 رلنطاليا من هذل لةتحي�م رإذل نخذنا 13 بما يمظا بتحي�م لةتخفيضات لملركيبة �  لجبارل 2012
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 �دظ�لم 654 (2012م ال طج�ي لملكارج رة  طفل�م فإم هذل طج�ي سيتمتع بتخفيضات كساري سظة 

و) باال عن 1373و �دظ�لم لةطفل لة ا�  ني �  لملجمل 327و �دظ�لم لةطفل طرل ر392هئيا عائلة ر

و) �  غياب لةتحي�م.  315=150+90+75(

 ويظاه سظ��ا �دا لةتخفيضات 7000رإذل لعتمانا �  نفا لمل ال رلعت�ينا طج�ي ة  وخل سظ�ي صا�  بـ 

لملركيبة لملظص�  عل��ا نعال  فإم هذل طج�ي حسب لةسلم لجكا�  غ�ي لملح�م سيافع ضة�اة ع�� 

و. �  ح�م 925 ني �  لملجمل 7000-5000 ع�� أة�حة %20و ر5000-1500 ع�� أة�حة %15نساس 

 %15و بسساة 10900-3815 فإم هذل طج�ي سيخضع إ�� لةرة�حة 11إذل طاقظا لجبارل لملح�م عاو 

و فق .  477.7 رسيافع ضة�اة ييم��ا 7000-3815ع�� يس  لةاخل ب�م 

رماةتا�  يصا  لةةم  لجبااي  ةهذل طج�ي من جةل  ضم لةتخفيضات لملركيبة رتطايق سلم لةرةلئ  

لملحيظة ناآلك  :  

) = لةةم  لةظات  عن تحي�م لةتخفيضات لملركيبة مع لةةم  لةظات  925-477,7) + (1373-315 = (1505

عن تحي�م أةلئ  لةسلم.  

ن هذل طج�ي من ز�او� سظ��ة 
ن
ريستست  من ذةك نم هذل لةتحي�م رمارم كدقيا لةدملية لجكسابية سيم 

 ويظاه أهة�ا.  125 ويظاه ني ب �او� أهة�ة تقاه بح�ل�  1505�  نجة  كساري 

: ا�ط شحلئح لتسةم باتت�خم  12جدول �دد 

لةرةلئ  لةضة�بية لةساه�ة 

  1990لملفد�ل مظذ 

لةرةلئ  لةضة�بية باعتااه 

 2012لةت�خم إ�� حارو سظة 

�ساة لةضة�اة  

0-1500 0-3815 0% 

1500-5000 3815-10900 15% 

5000 -10000 10900 – 23980  20% 

10000 – 20000 23980 – 49050  25% 

20000 – 50000 49050 – 109000  30% 

 %35 فما ف�ق  109000 فما ف�ق  50000

: وحة�ن اقترا�األ �ن لتدل    13 جدول �دد 

لملااةغ باعتااه لةت�خم إ��   1983لملااةغ لملدم�ل ��ا مظذ  
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  2012حارو 

 654  150هلتب رلحا  

 392 90لةطفل طرل  

 327 75لةطفل لة ا�   

 262 60لةطفل لة اةث  

 196 45لةطفل لةةل�ع  

تحي�م ريع إنجاز  باعتماو مؤأة طسداه عظا اس��الك  

. لاوفاع لوساهماأل لجباائة  ووحلج  لجخدراأل اجتما�ة   2

يجاه اأاه� إ�� نم لهتفاع لملساهمات لجباائية ةألجةل  رلةضغ  لجبااي  لةظات  عن ذةك يا ت لمن مع 

تةلجع وره لةارةة �  مجال إعاو� ت�زيع لملالخيل مما نوى إ�� سلدظة عايا لجخامات اجتماعية بصفة 

ناملة نر ج ئية. رهات  لةسلدظة حاصلة �  مجال لةتااول لةسل�  ع�ي تةلجع �ساة وعم نسداه عايا 

لةسلع لةغذلئية رغ�ي لةغذلئية من جهة ر�  مجال لةفضا  غ�ي لةسل�  لةذي نصاحت نهم م��نات  

(لةتدليم، لةت���ن، لة�كة، لة قافة ...) غ�ي مجانية ع�ي تحميل طسة �ساة متصاعا� من ت�لفة هات  

لجخامات.  

يال انتقال إ�� ليتصاو لةس�ق نام �سق لةظم� مةتاطا با ساس باةطلب لةالخ� . ر�  هذل اطاه نام 

لةترغيل رطج�ه رسياسات إعاو� ت�زيع لملالخيل كدت�ي إحاى م��نات ر ةيات تاعيم لةطلب لةالخ�  

يصا لةةفع من �سق لةظم�. إال نم نثظا  لملةحلة انتقاةية نح� ليتصاو لةس�ق نصاحت لةصاوهلت 

رلةطلب لجخاه�  تم ل لملحةك طسا�ي  ةلظم� رماةتا�  نصا  لةترغيل رطج�ه �دتمالم �  إطاه لملةرنة 

بمتغ�يلت كدايلية ةلاره� ايتصاوية (لةتقليص من عاو لةدمال عظا لة ساو رتةلجع لةسراط 

ايتصاوي رلةترغيل عظا لنطالق لةاره� ايتصاوية) من جهة بما فقات لجبااية ورهها �  إعاو� 

ت�زيع لملالخيل رنصا  لملظطق لملا�  رتقليص �ب  لمل�النية ه� لةهاجا طسا�ي  ةلسياسات لملاةية من 

جهة نخةى . ر�  هذل اطاه تةلجدت �ساة لمل�لهو رلةظفقات لةدم�مية من لةظات  لةالخ�  لجخا  مظذ 

 بما كغ�ي ت�زيع طعاا  لجباائية (إعطا  طرة��ة ةلصاوهلت م ال) رت�زيع لةظفقات لةدم�مية.  1996

 رنصا  ال 1984 من اس��الك لجخا  سظة %6,6ر�  هذل لةسياق ريع تقليص لةاعم لةذي نام يم ل 

 مع بالية لهتفاع هات  لةسساة من جةل  لهتفاع طسداه لةداملية ةدايا لمل�لهو 2006 سظة %1يم ل إال 

 تفيا نم ةاى لةفقةل  يم ل لةاعم (INS 2010)علما نم  خة لةاهلسات . (Bedoui 2013)لةغذلئية 

 ةاى طاقة طثة�ا . %5,1 ةاى لةطاقة لة�سطى ر%11,8 من نفقات اس��الك لةغذلي  مقابل 20,6%
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رتقليص لةاعم �د�  لةت�ج  نح� لةسلدظة لة�املة ةلفضا  لةسل�  بحيث نم طسداه تصا  تحاو عن 

طة�ق مظطق لةدةض رلةطلب ورم لعتااه ط�داو اجتماعية.  

إ�� جانب تقليص �ساة نفقات لةاعم من نفقات اس��الك لجخا  نالح  بذةك تةلجع وره لةارةة 

ع�� ت�ف�ي خامات لجتماعية ضةره�ة ناة�كة رلةتدليم بصفة مجانية نر أا  مجانية. رع�� سبيل 

 1985 سظة %34لمل ال نالح  نم �ساة تحمل لةدائالت ملصاه�  لة�كة ما فتئت تةتفع باستمةله من 

 سظة %51 رماةت�لزي يا لنخفضت �ساة لةظفقات لةدم�مية من (MAS 2010) 2006 سظة %55إ�� 

 علما نم �ساة تاخل صظاويق لجكماية اجتماعية أهات لهتفاعا 2006 فق  سظة %18,5 إ�� 1985

�دا تةلجع وره لةارةة. مع لةتذب�ي ب�م تاخل لةصظاويق لملذن�ه� يقع بفضل لملساهمات اجتماعية 

لملخص�مة مع طجة لجخا . نفا لةتط�ه حاصل بذةك �  ميالم لةتدليم رلةت���ن حيث نصاحت 

لةدائالت تتحمل �ساة متصاعا� من لةظفقات (لهتفاع نفقات لةت�بيل، نفقات لةاهرس لجخص�صية، 

نفقات ايامة باةسساة ةلطلاة خاهج لملايتات لجبامدية، لجخ...).  

. لتتسهةالأل وارتةازلأل ولتوضعةاأل لجخاص  باتقراع لجخاص  3

�  نفا لة�يت لةذي نان�ل في  طجةل  �كية لهتفاع مستمة ةلضغ  لجبااي  رة��ةئة مالخلهم 

لةصافية رةتاه�ه رضديا��م لملديرية من جةل  لةسلدظة لة لحفة ع�� نل مياوين لجكيا� فإم لةقطاع 

لجخا  نام يتمتع �دايا امتيازلت رلة�ضديات رالةيات لة�  م ظت  من تخفي  لةدب  لجبااي  ع�� 

لةدايا من م��نات  رمن لة��ةب من نول  لة�لجب لجبااي  باةسساة ةلم��نات طخةى .   

 لتتففةف رن لتعب  لجبااي  بفض  ناا  ارتةازلأل لجباائة   1.3

يحاى لةقطاع �دايا امتيازلت لة�لهو� بمجلة لةت�بيع ع�� است ماهلت رعد  لةظص�  لجباائية 

طجةى . رهات  امتيازلت نتجت عن إجةل لت إعفائية متداو� رمظترة� لتخذت أ�ل لمتيازلت جاائية 

ناةتخفيضات لجباائية راعفا لت لملؤيتة رلمتيازلت ماةية ناملظ  راعانات رتظفيل لةف�لئا ع�� 

لةقةرض لةاظ ية رتحمل لةارةة لملساهمات اجتماعية، لجخ...  

رناةل ةتداو هذ  اجةل لت رتظ�عها فقا تح�ةت بمةره لة�يت إ�� ناا  مت�امل بال نم ت��م 

إجةل لت لستثظائية مح�ةة ناا  لجكق لةدا  لجبااي  إ�� ناا  لستثظاي .  

ركدت�ي هذ  اجةل لت "نفقات جاائية" يست  ع��ا عظا تطايقها  تخ�  لةارةة عن م�لهو جاائية يصا 

تحقيق �د  طهال  ايتصاوية تتم ل �  لةةفع من است ماه لجخا  رمن خلق م�لطن أغل رمن 

ك�بيع لةصاوهلت، لجخ... رماعتااه هات  اجةل لت رجب لةتساول ح�ل ت�اةيفها رجارلها رمةوروها.  

 بضا  ت�اةي  2005 يامت رزله� لملاةية سظة 1993مظذ صاره مجلة ك�بيع است ماهلت سظة 

 IEQ)اجةل لت لة�لهو� �  هات  لملجلة ر�  نص�  نخةى مختلفة. علما نن  �  وهلسة لسكيلتيجية 
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 لة�  ع�ضت ررحات عايا لملجاالت 1993 ريع لةت�بيا ع�� نم مجلة است ماهلت ةسظة (1996

.  14لةقطاعية  لةسابقة يا نوت إ�� لةكيفيع من �ساة لةت�بيع ع�� است ماهلت بما �ر�ي إةي  لجبارل 

 ولوجالأل لتسابق   1993. �سا  �جبة  ايتثماا لسب لتقراع : رقاان  ب�ن رجة  14جدول 

مجلة است ماهلت  

 1993لمل�حا� ةسظة 

لملجالت لةسابقة  

 16  %19,7لةصظاعات لةتح��لية  

  25,4  %14,8يطاع لةسياحة  

 18,2  %20يطاع لجخامات  

 34,1 %35,3لةفالحة  

  %21,2 %22,1لملدال لجبم�   

 IEQ (1996)لملصاه : 

 ةم تت�ي  �ساة لةت�بيع ع�� است ماهلت (ني لةت�لفة) عن اهتفاع ةتالغ 1993رمظذ صاره مجلة 

 من حبم است ماهلت لملستفيا� مظ . رحسب رزله� لملاةية فإم هات  لةسساة بلغت �  لجكقيقة 24,2%

 ني خمسة 1988 ةسظة %26,3 مقابل 1999 من است ماهلت سظة %30مست�ى نهفع ةيصل إ�� 

 لة�  ننج ��ا رزله� لملاةية نم لةت�لفة 2005. ريا نأاهت وهلسة 1993سظ�لت يال صاره مجلة 

 5803,7 مالغا هاما رصل إ�� 2004-1994لملكيلبمة ةالمتيازلت لجباائية رلملاةية يا بلغت نثظا  لةفكي� 

 ك�بيدات ماةية %21 من هذل لملالغ مقابل %79ملي�م ويظاه ت���ي . ريا م لت اعفا لت لجباائية 

 �  بالية تطايق لملجلة. %13علما نم لةت�بيدات لملاةية نانت ال تم ل إال 

رمن نهم لةت�بيدات لجباائية تتصاه اعفا لت رلةتخفيضات لةاي�لنية (لجبمةريية) رتلك لة�  

) يل��ا اعفا لت رلةتخفيضات لة�  كرمل 15تخص طول  ع�� لةقيمة لملضافة لملةتاة طر�� (جارل 

لملةلبي  رمالخيل لةرةنات. من جه��ا كرمل لةت�بيدات لملاةية مظحة است ماه لة�  ع�ضت لهتفاع 

�ساة لةفائا� لجكاصلة خاصة نثظا  لةسظ�لت لةتسد�م.  
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: وروا و�ةف  لتتجبةعاأل لتعمورة  تاليتثماا لجخاص 15جدول �دد 

 2004-1994نثظا  لةفكي� 

لجبملة   2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 

 4570,7 197,6 521,3 573,2 543,8 438,7 510,2 392,3 327,5 367,2 357,7 340,9ت�لفة لةت�بيدات لجباائية  

 1233,1 140,6 157,2 164,5 155 144,7 128,5 102 73,6 60,1 55 51,7لجبملة  

لملصاه : رزله� لملاةية، تقة�ة ولخ�   
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بجانب هات  امتيازلت لة�لهو� �  مجلة است ماهلت ر�  نص�  رإجةل لت نخةى يجب اأاه� إ�� نم 

لةقطاع لجخا  يحاى �دايا اجةل لت طخةى من نهمها بةنام  ت�هيل لملؤسسات �  لةقطاع لةصظا�  

 ر�  لةقطاع لجخاماك  (سياحة، ن ل، بظ�ك، مؤسسات ماةية رإوله�ة ...) مظذ 1996لبتال  من سظة 

 بجانب بةنام  خا  باةتط��ة لةصظا�  مم�ل من طة  اتحاو طرهرع  رمةنام  خا  ياعم 2001

 رمةلم  عايا� نخةى تخص تاعيم لةترغيل ع�ي (FAMEX)لةتصاية مم�ل من طة  لةاظك لةداة�  

تقايم لمتيازلت مختلفة ةلمؤسسات.  

 يا يا  من جهت  بتحايا ت�اةي  امتيازلت (FMI 2005)رلجباية باةذبة نم صظارق لةظقا لةار�  

 ملي�م ويظاه بمدال سظ�ي خالل 683لجباائية لملمظ�حة من نجل ك�بيع است ماه رياهها بح�ل�  

 من لملقابي  %7,2 من لةظات  لةالخ�  لجخا  رمدال %2,3  ره� ما يم ل 2003 – 2000لةفكي� 

لجباائية.  

ريا يامت وهلسة صظارق لةظقا لةار�  بتحليل مقاهم ب�م ت�لفة لةت�بيدات لجباائية رلةضة�اة 

لملست�جاة من يال لملؤسسات لملستفيا� نوت إ�� لةت�بيا ب�م ت�لفة لةت�بيدات تجارزت ب  �ي 

 ملي�م ويظاه 134لةضة�اة لملست�جاة من يال لملؤسسات لملستفيا�. فادا نم نانت هذ  لةت�لفة تالغ 

  .و) فقا لهتفدت رتجارز��ا مظذ تلك لةتاه�خ ةتصا  151 نيل من لةضة�اة لملست�جاة (2000سظة 

  .و ت�لفة لةت�بيدات). رعم�ما إأاهلت لةاهلسة إ�� 296  .و ضة�اة مقابل 145 (2003ضدفها سظة 

نم مساهمات لملؤسسات لملتمتدة باالمتيازلت راعفا لت لجباائية �  لملقابي  لجباائية بقيت 

 �  ما ب�م %63 رلهتفاع نهماحها بـ %150  .و هغم لهتفاع هيم مدامال��ا بـ 150مستقة� �  حارو ح�ل�  

 من طهما  %40 من هيم لملدامالت لجبم�  ر%50. رماةةغم نم هذ  لملؤسسات حققت 2003 – 2000

. ريا ياوت هات  لةاهلسة %25 فإم مساهم��ا �  لةضةلئب ال تم ل إال 2003لملحاساتية خالل سظة 

صظارق لةظقا لةار�  إ�� لعتااه نم مصاليية لةظاا  لجبااي  يا لهكات بتداو امتيازلت راعفا لت 

م نجاعة هذ  اجةل لت رليكي  لم ي�ضع حال رعسةعة ة�ل اعفا لت من  إضافة نم لةظتائ  ةم تا�ن

لةضة�اة ع�� لةرةنات رع�� لةاخل رم�لصلة لةدمل باالمتيازلت لجباه�ة إ�� حا ��اي��ا لملحاو� 

باةقان�م ورم تجايا لةدمل ��ا. رهذل لمل�ي  لةذي ياهة ظاهة�ا مظطقيا رمدق�ل ه� ما�  �  حقيقة 

طمة ع�� لعتااهلت إياي�ة�جية ةي�يلةية ��ا  إ�� لةتقليص من وره لةارةة رلعتماو مظطق لةس�ق �  

ت�جي  لةاره� ايتصاوية رتحقيق نسداه كد ا يان�م لةدةض رلةطلب بارم وعم من طة  لةارةة.  

ر�  إطاه بايل تظم�ي يجب لةدمل ع�� إعاو� اعتااه ةاره لةارةة ع�� صدياين : لةةج�ع إ�� لةدمل 

باةسياسات لةقطاعية �  لمليالم لةصظا�  رلةفال�  با ساس بجانب لةةج�ع إ�� لةدمل �سياسات 

إعاو� ت�زيع لملالخيل. ر�  هذل اطاه يجب نم ال ت��م اعفا لت رامتيازلت لجباائية رلملاةية يائمة 

ع�� مظطق بسب لة�ال لت لةسياسية رلمل�ليع لةةيدية رتتسم باالستمةله�ة خاهية بذةك لةق�لن�م لة�  

تحاو ما� انتفاع باالمتيازلت.  رخةق لةقان�م غاةاا ما يمة ع�ي كغ�يلت أ�لية تخص إبالل لسم 
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لةرةبة نر مقةها نر بةمجة إفالسها إلعاو� لةتمتع بظفا امتيازلت ملا� زمظية جايا� ره ذل ورلةيك 

بارم ��اية.  

رح�ى ت��م امتيازلت راعفا لت تخا  نهال  تظم��ة لسكيلتيجية يجب نم تخضع ةآلك :  

نم كدط  امتيازلت لجباائية مقابل لةكالمات محاو� يم ن نم تخص اةكال  من طة   -

لملستفيا بتحقيق �سب كرغيل رت�ط�ي رتصاية، لجخ... �  إطاه عاليات كداياية خاضدة إ�� 

 لملةلياة رلةتقييم رلملحاساة. 

نم كدط  امتيازلت ملا� مديظة يقع ضاطها رلحكيلمها رمةليا��ا رمداياة نل مخاة .   -

نم كدط  امتيازلت بصفة تفاضيلة رةيا بصفة جملية ني نم امتيازلت رلةت�بيدات يجب  -

نم تخص �د  ط�رطة لملةغ�ب �  تاعيمها ورم س�لها يصا تظ�يع لةسسي  لةصظا�  

رت  ي  محت�ل  لةتق�  رياهت  ع�� لستيداب لة فا لت لةداةية.  

يجب لجكة  ع�� تحقيق نب�ي مةورو ةظاا  امتيازلت لجباائية. ذةك نم لملةورو لملا�  ةهذل  -

لةظاا  نام سلايا بما نأةنا إ�� ذةك سابقا. ة ن مةورو هذل لةظاا  نام بذةك ضديفا �  

ميالم است ماه رانتاج رلةتصاية مقاهنة مع لةتجاهب طخةى . فف  ميالم است ماه 

 مقابل نب�ي من %15لجخا  فإم �سبت  من انتاج لةالخ�  لجخا  بقيت ضديفة رنيل من 

 �  بلالم جظ�ب أةق  سيا رورم لملست��ات لمل�بلة �  لملغةب رتةبيا رمصة، لجخ.. بما 20%

نم �  مجال انتاج نالح  نفا لةضد  حيث نم انتاج ةم يتظ�ع ر�تط�ه بل ليتصة 

با ساس ع�� ط�رطة لملستغلة ةالمتيازلت لةتفاضلية لةقاه� من لستغالل لة�يرل� لةطايدية 

لةااطظية (لةفسفاط رلةظف ...) رغ�ي لةااطظية (�  مجال لةسياحة) بجانب لستغالل رفة� يا 

عاملة ضديفة لة فا � ركدمل ب�ج�ه متانية (يطاع لةسسي  رلجبل�و رلجخياطة، يطاع 

لة هةما ، يطاع لةصظاعات لةغذلئية)، ريا تست  عن م ل هذل لةسسي  ايتصاوي �ساة 

 %7,1 مقابل 2010 سظة %6,1ضديفة ةلصاوهلت ذلت محت�ى تق�  عا�  لة�  ةم تتجارز 

 .(BAD 2011) بمصة %1باملغةب ر

نما �  ما يخص مةورو اعفا لت لجباائية رل�د�اسها ع�� حبم لةصاوهلت فاةاهلسات لملقاهنة كر�ي نم 

 وراله �  حبم 20 �  ك�بيع لةصاوهلت ال يست  عظ  إال ز�او� (Famex) وراله من طة  1لست ماه 

 وراله �  137 وراله �  بلالم لةرةق طرس  رأمال إفة�قيا ر96لةصاوهلت مقابل مدال ز�او� بـ 

.  (BAD 2011) وراله �   سيا 227إفة�قيا ما رهل  لة�كةل  ر

بجانب ضد  مةورو ناا  امتيازلت لجباائية فإم هذل لةظاا  ساهم �  خلق لختالل عميق ب�م 

لملؤسسات  ن  خص لملؤسسات لمل�جهة مدامال��ا ةألس�لق لجخاهجية بظاا  جااي  تفاض�  ع�� 

 من طول لت % 48حساب لملؤسسات لةظاأطة باةس�ق لملحلية. ريا م لت لةضةلئب ع�� لةرةنات 

 م��ا :  2010لملااأة� سظة 
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 5. رهات  لةرةنات ال تم ل إال % 35 ماف�عة من طة  أةنات خاضدة ةسساة ضة�اة تالغ 80 -

  من مجم�ع لةرةنات. %

 من لةرةنات.    % 95 ماف�عة من طة  20% -

رماةتا�  من لةضةرهي إعاو� لةظاة �  هذل لةظاا  لنطاليا من سن خطة تظم��ة جايا� رمت�املة.  

  ناا  وقديحي دلئم لتتوي  وقةة  لوساهم  �  لوولاد لجباائة     2.3

بجانب اعفا لت لجباائية "لملؤيتة" لة�  نوت إ�� أ�ل جايا من لة��ةب لجبااي  رلملتم ل �  �دث 

مؤسسات يت�ي  �راطها بمجةو لن��ا  فكي� اعفا  هظاك ناا  تقايةي مخصص ةصغاه لملرغل�م 

ورم س�لهم م ن لةدايا من لملطاةا�م باةضة�اة من استفاو� مظ  بارم م�جب. ريا بلغ عاو 

 %62 خاضد�م ةلظاا  لةتقايةي ني ما يقاهب 394976 م��م 2012 ةسظة 644248لملطاةا�م با ول  

من مجمل لملطاةا�م با ول .  

  2012 : ووزي  لوراتا�ن باألدل  تسظ  16جدول 

لةسساة لة�ضدية  

 %83,04) ن�خا  طايدي�م  1

 %61,31ناا  تقايةي   -

 %15,16ناا  حقيق    -

 %6,57مهن غ�ي تجاه�ة   -

 %16,96) ن�خا  مدظي�م  2

  2013لملصاه : رزله� لملاةية 

 

 �  تجاه� لةتفصيل %43رلملظض��ن تحت لةظاا  لةتقايةي م�ج�ورم با ساس �  يطاع لجخامات : 

 من %40 �  ن�رطة خامات مختلفة (م��م %52 �  م�لو نخةى ) ر%45 �  لمل�لو لةغذلئية ر%55(م��م 

 حالية، لجخ...).  %10 ننلة خفيفة، %20 مي�انيك عا ، %10ميالم نقل ط�خا  رلةاضايع 

 من مجم�ع %0,21 ني بسساة 2012  .و فق  سظة 23,4رهغم نهمي��م لةداوية فإم مساهم��م بلغت 

 %4,78 ةأل�خا  مدظ���م ر%26,8 ةألجةل  ر%24,01لملالخيل لجباائية �  لةظاا  لةالخ�  مقابل 

 �دظ�لم طول لت غ�ي لملااأة�.  %44,19ناا  حقيق  ر
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  .و 12,8 وفد�ل 310000 ح�ل�  2004رلملدل�  نم لجخاضد�م ةلظاا  لةتقايةي نان�ل يم ل�م سظة 

 من مجم�ع لةضة�اة ع�� طهما  لةصظاعية رلةتجاه�ة رع�� لةضة�اة ع�� لةرةنات. ريا %1,7فق  ني 

 مقابل مدال 2012 ويظاه سظة 59 ويظاه ر42,3 مدال 2004وفع نل خاضع ةلظاا  لةتقايةي ةسظة 

.  (FMI 2005) ويظاه باةسساة ة�ل خاضع ةلظاا  لجكقيق  984,5

 لت��حب لجبااي   3.3

بجانب ناا  امتيازلت لجباائية رلةظاا  لةتقايةي يجب اأاه� إ�� تظام  ظاهة� لة��ةب لجبااي  

لةظاتجة عن عايا طسااب م��ا ما يخص لةترةيع لجبااي  رم��ا ما يخص لةهيانل ايتصاوية رم��ا 

لةظات  عن ضد  اوله� لجباائية رم��ا ما يخص ضد  لجكا لملا�  �  غياب ورةة لةقان�م 

رلملؤسسات.  

ذةك نم لةترةيع لجبااي  يتسم باةتردب نرال ناةل نن  مت��م من ي�لن�م رنرلمة ريةلهلت ربةلس 

أةرط رمةلسالت إوله�ة، لجخ... رلةتضاهب ب�م طهال  مما يفت  لملجال ةلت�ر�الت راج��اولت 

 إ�� 10رلملدامالت لةذلتية رلةةأ�� رلةفساو. ثانيا لةترةيع لجبااي  متداو: �سب ضةلئب تكيلر  من 

 ع�� مالخيل ط�خا  %35 إ�� 0 من مةلبي  لةرةنات. أةلئ  سلم مع �سب ضة�اة تكيلر  من 35%

. (Karboul 2004)لةطايدي�م بجانب ناا  مدل�  ياه حسب هيم لملدامالت باةسساة ةلظاا  لةتقايةي 

ريا نوى م ل هذل لةترةيع إ�� ك�بيع لةرةنات ع�� تفضيل رلختياه ناا  ن�خا  طايدي�م 

ةالستفاو� من �سب ضةلئب يست  ع��ا نيل عب  جااي . ذةك نم لة�بل لة�ط�  ةتدالو لةرةنات يفيا 

 فق  إ�� صظ  أةنات %12 من لةرةنات يستم�م إ�� صظ  ط�خا  لةطايدي�م مقابل %88نم 

خفية اسم رأةنات ذلت لملسؤرةية لملحارو�. بجانب ذةك ياو هذل لةترةيع إ�� تفضيل لةظاا  

 270000 إ�� 1989 ةسظة 149000لجبااي  لةتقايةي ذةك نم عاو لملظخةط�م �  هذل لةظاا  لهتفع من 

. رهات  طعالو كساري ح�ل�  خمسة نضدا  لملظخةط�م 2012 سظة 400000 ةيالغ يةلبة 1999ةسظة 

�  لةظاا  لجكقيق .  

 يق�  لملرةع سظ��ا بإعاو� تحايا أةرط 2000رتصاعا هذل لةداو ريع ك�بيل  هغم نن  مظذ سظة 

انخةلط �  لةظاا  لةتقايةي . بجانب كردب ركداو م��نات لةترةيع لجبااي  رهراأة لةسسي  

ايتصاوي يجب بذةك اأاه� إ�� لةضد  لةذي علي  اوله� لجباائية هغم لةدايا لملجه�ولت لة�  

) ع�� مست�ى لمل�لهو لةبرة�ة من إطاهلت 2013بذةت رلة�  تاقى غ�ي نافية إ�� حا الم (رزله� لملاةية 

رنع�لم لملةلياة رإطاهلت رنع�لم استخال . إضافة إ�� ذةك هظاك ضد  لمل�لهو لملاوية لةذي نوى 

) رإ�� 2012 ع�م سظة 16باره  إ�� ضد  لةدمل لمليال�  نتيجة ةقلة رسائل لةظقل (سياه� ة�ل 

). بجانب ضد  لمل�لهو لملاوية فإم 2012 نع�لم سظة 3محاروية لةتجه�الت اعالمية (حاس�ب ة�ل 

 مقابل %70 ح�ل�  2012هي�لة هات  طخ�ي� تتم�ا بسساة عاةية العتماولت لةت�ج�ي لة�  بلغت سظة 
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ضد  لعتماولت لةتظمية رلةتسي�ي علما نن  �  لةالالم طرهرمية تم ل �ساة نفقات لةت�ج�ي ح�ل�  

 من مجم�ع اعتماولت.  50%

بما نم ضد  لجكا لملا�  ساهم بصفة هامة �  لة��ةب لجبااي . حيث نم غياب ورةة لةقان�م 

رلملؤسسات رهيمظة لةارةة ع�� لملجتمع رتظام  لة�لجاات �  غياب لجكق�ق رمظا  عالية يائمة ع�� 

تقايم امتيازلت ايتصاوية مقابل لة�ال لت لةسياسية ياو لمل�لطن إ�� لة��ةب من لةقيا  ب�لجا  

لجبااي   م لةضة�اة نصاحت كدت�ي بم ابة عملية سط� ر��ب لمل�لطن ةفائا� ورةة ظاملة رفاسا�.  

نل هات  لةد�لمل مجتمدة نوت إ�� تفايم ظاهة� لة��ةب لجبااي  لةذي بلغت ت�لفت  مااةغ هامة حسب 

�د  لةتصة�حات رلةتقايةلت لملت�فة�.  

تقايةلت صظارق لةظقا لةار�  �  نرلس  لة مظيات لةذي ياه لة��ةب لجبااي  ب�ب�ي من نص   -

 لملقابي  لملظتاة�. 

تصة�حات لملاية لةدا  ةلمةلياة لجباائية �  ��اية لةتسديظات لة�  تقاه لة��ةب لجبااي  بذةك  -

 . (BM 2006) من لملقابي  % 50بـ 

 من % 50)  نذلك ب�م 2008تقة�ة لةاظك لةداة�  رت�بيالت رز�ة لملاةية (جة�ا� لةصاا   -

لملؤسسات لةت��سية ت��ةب من لجبااية. ريا نبا لةتقة�ة لملذن�ه ع�� "نن  ع�� لملؤسسات 

لةتح�ل من رضدية لةت تم ع�� رضديا��ا لملاةية رلةتالعب باةظتائ  يصا لة��ةب لجبااي  إ�� 

 رضدية لةرفافية لةتامة ةتكيك طهيا  رحاها كد ا لجكقيقة". 

 باهلسة �  إطاه اصال  لجبااي  رتخفي  لةدب  ع�� 2013نخ�يل يا  لةاظك لةار�  سظة  -

 من هذ  لملؤسسات %43 مؤسسة تا�م من خالةها نم 54731لملؤسسات ايتصاوية أملت 

 م��ا تصة  بستائ  %19 م��ا تصة  بستائ  سلاية بيظما %38تصة  بستائ  إيجابية �  ح�م نم 

 من لملؤسسات تحارل لة��ةب من وفع لةضةلئب ريا نوى %57كساري لةصفة. مما �د�  نم 

، 2009 سظة %75,7هذل لة�ضع إ�� تةلجع �ساة اعالم عن لةتصاه�  لجباائية لة�  مةت من 

 . 2012 ةسظة % 40 ةتصل إ�� 2011 سظة %50,8، 2010 سظة 65,7%

لة��ةب لجبااي  ال �د�  عا  لةتصة�  بل با ساس عا  اوال  بحقيقة لةظتائ  لملاةية. ر�  سظة  -

 صةح�ل بستائ  كساري صفة ريةلبة %62 تصة�  جااي  م��م 888289 ريع اعالم عن 2011

 من %80 ويظاه. رماةسساة ةألول لت ع�� لةقيمة لملضافة فإم 1500 بستائ  نيل من 16%

 و. 100000لجخاضد�م ةهذل طول  يصةح�م بةيم مدامالت نيل من 

ر�جاه اأاه� إ�� نم لة��ةب لجبااي  ي�او ي��م مستحيال باةسساة ةرخاضد�م ةظاا  لجخصم من لمل�هو 

رخاصة طجةل  م��م. ريا لستدملت عااه� "م لث لة��ةب" ةإلأاه� إ�� لةقطاعات لة�  ي �ي ف��ا لة��ةب 

لجبااي   ر�  لةقطاع لةفال�  ريطاع لملهن غ�ي لةتجاه�ة (لملهن لجكة�) ريطاع لةصظاعة رلةتجاه�. رنلها 

ال تخضع ةرخصم من لمل�هو إال �  حاالت يليلة رمسساة ضديفة. رهغم ظاهة� لة��ةب لجبااي  ترب� 
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لةارةة �  عايا من طحيام إ�� سن عف� جااي . ر�م ن نم �رمل هذل لةدف� نصل لةاين ر�م ن بذةك 

نم يقتصة ع�� لةتخ�  عن لةاي�م لةظاتجة عن لةدق�مات رمصاه�  لةتقا�ي  رنهم عف� جااي  ريع �  

 �دا انقالب لجكاصل �  نفا لةسظة رلنتصاب سلطة سياسية جايا� فايا� ةرةعية 1987سظة 

ويمقةلطية.  

رنخ�يل يم ن لةت�بيا ع�� نم ت�زيع لةدب  لجبااي  يقع بصفة غ�ي عاوةة ع�� جميع لملست��ات : ع�� 

 من مجم�عة لةضة�اة ع�� لةرةنات بما نم %80 م��ا فق  كساهم بـ %5مست�ى لةرةنات حيث نم 

 من مجم�ع لةضةلئب ع�� لةاخل مصاه  اجةل  من جهت  لةظاا  لةتقايةي ال تتجارز %80نب�ي من 

 من مجم�ع نول لت لةظاا  لجبااي  لةالخ� .  %0,21مساهمت  

رماةت�لزي مع لةت�زيع غ�ي لةداول ةلدب  لجبااي  لةذي تاقى �كيت  طر�� أة�حة اجةل  عةفت من 

جه��ا هي�لة لةظفقات لةدم�مية كغي�ي ها  �  ت�زيع هات  لةظفقات من لةظاحية لة�ظيفية بما �ر�ي إةي  

.  17لجبارل 
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 : وروا هة�ة  لتظفقاأل لتعمورة  (وصحف ووجه��)  17جدول �دد 

 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

نفقات لملصاجح لملانية 

لةسياوية  

18,8 11,3 10,1 14,2 17 13,1 

 6,1 7,7 9,6 9,8 6,3 6,3نفقات عس ة�ة  

نفقات ليتصاوية (بارم 

خامات لةاين)  

30,2 34,3 39,3 34,5 21,3 30,4 

 10,6 6,5 7,1 9,7 5,5 15,5نفقات لةاسية لةتحتية  

 26,6 30,3 21,7 18,2 27,4 18,9نفقات لةتدليم  

 6,6 9,9 8,2 8,3 7,9 9,7نفقات لة�كة  

 6,7 7,3 4,8 4,6 7,3 0,7نفقات لجتماعية  

 41 27,8 41,5 49 39,8 45,6نفقات ليتصاوية رمسية تحتية  

نفقات كدليم ر�كة 

رلجتماعية  

29,3 42,5 31,1 34,7 47,5 39,9 

 IEGلملصاه : بظك مدل�مات مةب  لةاهلسات لة مية 

 

رماةةج�ع إ�� هذل لجبارل يت�ح تةلجع �ساة لةظفقات لجخاصة باةقطاعات اجتماعية حيث نم 

. بما نم نفقات لة�كة 2011 سظة %26,6 إ�� 2001 سظة %30,1نفقات لةتدليم تةلجدت من 

. بما نم لةظفقات اجتماعية لملختلفة تةلجدت �سا��ا % 6,6 إ�� % 9,9تةلجدت �سا��ا ع�� لةت�ل�  من 

. رإجماال نفقات لةتدليم رلة�كة رلجخامات اجتماعية طخةى %6,7  إ�� % 7,3ع�� لةت�ل�  من 

. �  لملقابل لهتفدت �ساة لةظفقات 2011 سظة %39,9 إ�� 2001 سظة %47,5تةلجدت �سا��ا من 

 بما لهتفدت 2011 سظة 30,4 إ�� 2001 سظة 21,3ايتصاوية (بارم لعتااه خامات لةاين) من 

.  10,6 إ�� %6,5نفقات لةاسية لةتحتية ع�� لةت�ل�  من 



47 

إجماال يت�ح من خالل تط�ه ت�زيع طعاا  لجباائية رت�زيع لةظفقات لةدم�مية نم فكي� انتقال نح� 

ليتصاو لةس�ق عةفت تةلجدا ةسياسات إعاو� ت�زيع لملالخيل ةفائا� لةقطاع لجخا  عم�ما 

رلةرةنات لملصاه� خص�صا بما عةفت لنتراه لملظطق لةسل�  رحة  لةارةة ع�� ت�ف�ي لمل�لهو لملاةية 

لةدم�مية ع�� حساب لةدالةة لجباائية رلجخامات اجتماعية لة�  تاه�هت من لةظاحية لة مية 

رلةظ�عية ع�� لةس�ل . علما نم لةدظصة ايجاع  لةذي ي�او ي��م لة�حيا يتم ل �  لهتفاع �ساة 

طول لت لجباائية لملااأة� رتةلجع �ساة طول لت غ�ي لملااأة� لملدةرفة �دا  عالة��ا.  

 لوق��لاأل  4.3

ع�� ض�  ما رهو  نفا يم ن لةت�بيا ع�� مجم�عة من لملقكيحات لة�  تتطلب إعاو� لةظاة �  لةظم  

لةتظم�ي لجكا� . رهذل يتطلب إعاو� اعتااه ةاره لةارةة �  مجاة�م نساسي�م : مجال لةسياسات 

لةقطاعية يصا ت�سيع رتظ�يع رت  ي  لةسسي  ايتصاوي ر�  مجال سياسة إعاو� ت�زيع لملالخيل �  

لتجا  تحقيق نب�ي عالةة جاائية ع�ي تحقيق ت�زيع لةدب  لجبااي  بصفة كد ا نصيب نل طة  من 

لةظات  لةالخ�  من جهة رلجكة  ع�� ت�زيع لةظفقات لةدم�مية بصفة تضمن ت�ف�ي نب�ي خامات 

لجتماعية مم ظة مع مةلعا� لجب�و� رعا  ايصا .  

�  هذل اطاه يم ن تقايم لملقكيحات لةتاةية  

لةتحي�م لةارهي ةرةلئ  لةسلم رلةتخفيضات لملركيبة حسب �ساة لةت�خم رلة �او� �  عاو  .1

 . %30 ر %0لةرةلئ  باعتماو لةتاهج �  �ساة لةضة�اة ب�م 

إيقا  لةدمل بظاا  امتيازلت لجباائية لجكا�  ناةل ة�لفت  لةداةية رضد  مةرويت  ركد��ض   .2

بظاا  جايا �  إطاه سياسات يطاعية يائمة ع�� عاليات كداياية تضمن تقايم لمتيازلت 

ريتية مقابل اةكال  بتحقيق نهال  يقع اتفاق عل��ا رمتا�د��ا رتقايم لةتد��ضات �  حاةة 

 عا  تحقيقها. 

اةغا  لةتاه��  ةلظاا  لةتقايةي رلةتصاي جبي�ب ايتصاو لمل�لزي رأا�ات تجاه� لمل�لو  .3

لملهةمة باتخاذ إجةل لت هوعية جمةربية رماةية مع مساعا� لةقطاع غ�ي لملظام ع�� لةتظام �  

 إطاه تاعيم ايتصاو اجتما�   لةتضام�  ع�ي ت���ن كدارنيات ركداضايات رجمديات، لجخ... 

إة ل  نل لملؤسسات باعتماو مداي�ي لملحاساة رمةلياة م�لزنا��ا باالعتماو ع�� مداي�ي لملدل�مات  .4

 International financial Reportingلملاةية لةارةية لملدةرفة ةاى نرساط لملحاساة بـ 

Standard (IFRS) 

تبسي  لةظص�  لجباائية رتجميدها صلب مجلة  م�حا� مما من أ�ن  لجكا من تاخل  .5

اوله� ةتفس�ي رت�ر�ل لةظص�  لجباائية رك�بيع لملطاةا�م با ول   ع�� انخةلط �  لملظا�مة 

 لجباائية. 
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لةتقليص من عاو �سب طول  ع�� لةقيمة لملضافة رتبسي  ياعا� لحتساب  ربيفية  .6

 لستخالص . 

لةتقليص من لةتااين ب�م لةظاا  لجبااي  ةلمؤسسات لةداملة باةس�ق لملحلية رلملؤسسات  .7

 لمل�جهة مدامال��ا ةألس�لق لجخاهجية. 

  لةتقليص من لملداةيم لمل�ظفة ع�� هيم لملدامالت. .8

تحس�م مةوروية لجبااية لملحلية بمظ  لجبماعات لملحلية صالحيات جايا� �  مجال ضا   .9

�سب لملداةيم رطةق استخال  حسب خص�صيا��ا، رم ل هذل اجةل  يجب نم يظاهج �  

إطاه إصال  لةارةة �  لتجا  لةتخ�  عن لةهيمظة ع�� لملجتمع رلملةب �ة رلملح�ه�ة رلةدمل 

لجباي ع�� بظا  ويمقةلطية محلية تضمن مراهبة لمل�لطن رانطالق من خص�صيات  

 رحاجيات . 

تاعيم اوله� لجباائية من لةظاحية لةبرة�ة رلملاوية �  إطاه إعاو� ت�زيع لمل�ظف�م ع��  .10

مست�ى لة�ظيفة لةدم�مية رتفاوي لنتالبات جايا�  م لة�ظيفة لةدم�مية كرغل نب�ي من 

 طاي��ا ر م �سب نفقات لةتصة  رلةتسي�ي عاةية مقاهنة باةالالم لةظامية رلةصاعا�. 

لتخاذ إجةل لت ةلةفع من لة��  لجبااي  رلةدمل ع�� لةتحسيا رلةت�عية إلهسا  ثقافة  .11

جاائية. رهذل يتطلب تحقيق ناا  جااي  يضمن لةدالةة لجباائية رتحس�م ظةر  

استقاال رلةت�جي  رتبسي  اجةل لت رتاعيم حق�ق لملطاةب با ول  رت�ف�ي نب�ي 

 حا�ظ ةلمصاجكة مع إحالث  ةيات ةتفاوي لةنالع لجبااي . 

وعم لملةلياة لجباائية بإثةل  بظك لملدطيات رتط��ة نام لملدل�مات ةضمام تفاعل ننجع مع  .12

نافة لملتاخل�م مع ت�هيل نع�لم مصاجح لجبااية رتظمية ياهل��م رمقارمة نل مااهة 

 لةفساو رلةةأ��. 

كد �  لةرفافية ر�رة نل لملدطيات راأهاه باة��ةب لجبااي  رلملتسبب في  رمقارمت  ب�ل  .13

 لة�سائل. 
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 لجخاوم 

 

 ناةل ةلظ�ليص راختالالت لةدايا� لة�  تم�ا �ختاما يت�ح نم عملية اصال  لجبااي  نصاحت مت�با

لةظاا  لجبااي  لجكا� . رهذل اصال  يم ل عملية مدقا� كرمل ج�لنب عايا� سياسية، ثقافية، 

ليتصاوية رلجتماعية رماةتا�  ال يم ن نم يقتصة اصال  ع�� إجةل لت فظية بل يتطلب مةلجدة 

أاملة رلعتماو بايل تظم�ي أامل ةضمام نجاعة رمةورو لملقكيحات لملقامة.  

رلةاحث عن بايل �  ت��ا نصا  رلهو  ن  من لملفةرض نم لجكةلك اجتما�  راطاحة بةنس لجك م 

 يا طة  بحا� �ب  لةظم  لةتظم�ي لجكا�  لةقائم ع�� لختياهلت ني�ةي�يلةية ع�� تلاية 2011سظة 

لملطاةب رلةتجارب مع لةرداهلت لة�  هفدها لجكةلك اجتما�  من حق �  لةرغل ر�  تظمية تضمن 

لةدالةة اجتماعية رتقلص من لةف�لهق لجبه��ة ركدط  نهمية ملقارمة لةفساو رلةةأ�� رلةتملص من 

لةقيا  باة�لجب رع�� هنس  لة�لجب لجبااي . علما نم فكي� انتقال لةايمقةلط  لة�  م ظت من عايا 

لجكة�ات تم ل فكي� سانحة ةطة  يضية لةاايل لةتظم�ي رمداجبة مس�ةة لجبااية �  هذل اطاه بما نم 

لجكةلك لةف ةي �  لملياوين اجتماعية رع�� هنسها لمليالم ايتصاوي نصا  يؤبا ع�� ضةره� تجارز 

لتفاق رلأظطن مما فت  لملجال نرسع ةطة  مس�ةة لةاايل لةتظم�ي .  بما نم لةفكي� لجكاةية سانحة 

ةلقيا  بإصال  ها  رج�هةي ناةل ة�ج�و يظاعة رلتفاق ح�ل ضةره� إصال  لةظاا  لجبااي  من طة  

نهم لملظامات لملهظية. فمظامة طعةل  من جه��ا تةب  ع�� طايدة لةظاا  لجبااي  ركدت�ي  مدقا رغ�ي 

 فصال مما جدل مظ  نااما مت�خما رمترداا تت�اثة 60 ر 30مستقة  م نل يان�م ماةية ي�ك  مد  ب�م 

في  لةفص�ل رتتظاثة لةظص�  لجباائية. بما كر�ي لملظامة إ�� نم لةظاا  لجبااي  لجكا�  غ�ي عاول 

ناةل ة�ج�و مؤسسات مدفية تماما رنخةى تافع لةضةلئب رير�ي طعةل  إ�� عا  لةتصاجح ب�م 

طع�لم لجباائي�م رلملطاةا�م با ول  رإ�� ا��امات لملتااوةة بي��م. بما يؤبارم ع�� ضةره� كدص�ي 

لةقان�م لجبااي  رتط��ة  جبانب مقارمة لةقطاع لمل�لزي رإخضاع  ةلمساهمة لجباائية من جهة رلةةفع 

من مساهمة لةظاا  لةتقايةي من جهة نخةى رإيامة ناا  هيابة رن لع يضمن حق لةطةف�م. رنخ�يل 

ياع� طعةل  إ�� تةأيا لةظفقات لةدم�مية رضةره� إعطا  لمل ل يال مطاةاة لمل�لطن بتقايم نب�ي 

ت�كيات.  

من جه��ا تؤبا مظامة لةدمال ع�� ت ةيا لةدالةة لجباائية ع�ي تحي�م سلم لةرةلئ  رلةتخفيضات 

لملركيبة رهمطها باةت�خم لملا�  بجانب تقليص �ساة لةضةلئب رمقارمة لةقطاع لمل�لزي رإةغا  لةظاا  

لةتقايةي رناا  اعفا لت ركدميم لجخصم من لمل�هو مع مقارمة جاية ةل��ةب لجبااي ، لجخ...  
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بما نم عايا لملصاجح لجباائية �  رزله� لملاةية تؤبا �  تقاه�ةها لةالخلية ع�� نغلب اختالالت 

رلةظ�ليص لة�لهو� �  بيانات روهلسات لملظامات لملهظية رلجبمديات لملانية. نل هذل �ر�ي إ�� رج�و 

إهلو� مركيبة بجانب اةتقا  ح�ل عايا لةظقاط لة�  ��م اصال  لجبااي  لملظتاة.      
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