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 ملخص ; 
العقػس  هتدؼ هذه الدراسة بالدرجة األوذل إذل البحث عن سبل ضبائية ، تؤدي إذل التقليل من حدة أثر األزمات البرتوليػة وذلػم مػن  ػسؿ اسػت سؿ        

عػػيم مرمر ػػة أل ػػراد ا تمعػػات ، وذلػػم عػػن فر ػػ  إد ػػاؿ مالػػـر ا ر مػػة علػػط الس ػػاـ للمػػرارد ااتاحػػة دبػػا  تمااػػط مػػ  ااتهلبػػات الراهسػػة ولتحقيػػ  م ػػتر ات 
العامة دما  ؤدي اجلبائي حيث من  سؿ تهبيقلا سيتم تقليص ن بة التلرب أو ال م الضر يب هنم عن  ائدهتا يف عملية الر ابة علط إعداد تقد رات الساقات 

 إذل راادهتا . 
 الكلمات المفتاحية ; 

 مة ، ترايد الساقات ، ا كم الرااد ، اجلبا ة .ا ر 
  jel:G3, E63رموز 

 
Résumé  : 

 
      Cette étude vise principalement à chercher des moyens protectionnistes, ce qui conduit à minimiser 

l'impact de la crise du pétrole et en exploitant le rationnel des ressources disponibles en fonction des 

besoins actuels et d'atteindre prestigieux niveaux membres de la communauté en direct, grâce à 

l'introduction de la notion de gouvernance d'entreprise sur le système fiscal, où par le biais Il sera appliqué 

pour réduire le taux d'évasion ou de fraude fiscale, ainsi que pour son intérêt dans le contrôle de la 

préparation du processus général des estimations des dépenses conduisant à la rationalisation   .  

Mots clés: 

Gouvernance, rationalisation des dépenses, la bonne gouvernance, la collecte  
(JEL) Classification:  E63, G3 
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 الحوكمة الجبائية و دورها في ترشيد النفقات الجبائية في الجزائر   -بمعورة هجيرة 

 

 
 مقدمة ; 

مرازنتلا اليت  يف ن را اا  عانيه اال تصاد اجلزائري اليـر من ضعف ظلر جليا بعد ازمااض اسعار البرتوؿ وذلم من  سؿ ظلرر عجزا     
 را قلا وما األ رية، العشر ة يف اجلزائر ة ا كرمة تبستلا اليت  تصادياال اإلنعاش  التسمية برامج إدارهتا ب بب وسرء ناقاهتا يف ز ادة تشلد

 أصدرت الا اد حيث وحماربة الرااد ا كم دببادئ التزاملا بعد  اصة ناقاهتا ترايد ضرورة استدعط الذي هدر وا تسسات، األمر من
 واليت هلا، ت عط اليت لألهداؼ ا ربقي  و عالية  ااءة له بك ررواست س العاـ اااؿ علط ا ااظ هبدؼ انتشاره من وربد الا اد ذبـر  رانني

 أ ضػا تبسيلػا ظػل يف وباخلصػرص الاقػر حػدة مػن ولتقليػل ا والتعلػيم، ا تمػ  والصػحة أل ػراد ااعيشػي اا ػتر  رب ػني رأسػلا علػط  ػكي
 .اجلد دة األلاية ألهداؼ
 اؿ الذي  هرح نا ه هسا هر : و من  سؿ ما سب  و لتحقي  هذه األهداؼ   ال ؤ         

 رشادته ؟  بما يحقق صحيحة بصورة العام اإلنفاق وتوجيه إدارة في الراشد الحكم بمبادئ االلتزام يساهم مدى أي إلى
 أهمية الدراسة ; 

 أح ن علط ااختلاة الدولة مرارد إدارة يف ا ر مة تلعبه الذي احملرري الدور من الدراسة أشمية تسب     
 مػن وربػد واإلسػراؼ التبػذ ر ربػارب  اال تصػادي ، السمػر ربقيػ  علػط تعمػل الػيت واالجتماعيػة اال تصػاد ة ا ػاالت إذل وترجيللػا صػررة،
  راجللا اليت ااشكست أهم من العامة ااصلحة زبدـ ال ألغراض ااتاحة واست سهلا اارارد استخداـ سرء مشكلة ألف أنراعه، بكل الا اد

 الػيت التحػد ات بيسمػا مضػط، و ػ  أي مػن حمدود ػة أ رػر ا ػارل الر ػ  يف ااتاحػة ااػرارد وأف اجلزائػر  اصػة ذلػم يف دبػا ر،ااعاصػ عااسػا
 .وغريها والاقر البهالة تعقيدا  مشكلة تزداد بدورها تراجلسا

 : أهداف الدراسة 
 هتدؼ هذه الدراسة إذل العساصر التالية :

 اجلزائر.إبراز أسباب ز ادة اإلنااؽ يف  -
 إبراز الدور الذي تلعبه مبادئ ا ر مة يف التقليل من اإلسراؼ. -
 إبراز أهم السقائص اليت ربرؿ دوف تهبي  مبادئ ا ر مة . -

 منهج الدراسة ;
 معاجلة يف خمتلاة مساهج إذل اللجرء من الراجب  اف  تساوهلا اليت ااعلرمات وفبيعة اارضرع هذا دراسة أملتلا اليت للمتهلبات تبعا       

اإلاػػكالية، و تك يػػد أو ناػػي الارضػػيات القائمػػة حيػػث اعتمػػدنا علػػط ااػػسلج الرصػػاي لعػػرض اخللايػػة الس ر ػػة للمرضػػرع ااػػدروس ، وااػػسلج 
 التحليلي اعاجلة ااعهيات و البيانات الر مية الراردة  يه  .

 المحور األول ;  حوكمة النفقات الجبائية إطار مفاهيمي  ; 
  ; مفاهيم أساسية حول الحوكمة النفقات الجبائية ; أوال
 ; الحوكمة من منظور جبائي ; 10
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 حماسبية وافر سليمة  انرنية اس رمة ا تم  باالستساد اس رمة وااتراصل الشامل، الكلي لإلصسح اهلاد ة و الااعلة القيم جممرعة هي     
 الر ابػة ظػل يف اجلبػائي واإلنصػاؼ اجلبائيػة العدالػة وجرهرهػا االجتماعيػة، العدالػة كػ الػيت تع الرقا ػة ضمقػ  ونز ػه  ػفء وإعػسـ واضػحة،

 1ا تمعية. األهداؼ أ ضل ضمق  دبا اا تدامة، الشاملة التسمية ال يادة لدولة
  ; الجباية ;10

 ا اؿ يف سراء  عالة سياد ة أداة تشكل   الر  نا  يف وهي جمتمعه، أ راد وببقية الارد حبكرمته  ربط الذي ااادي الرباط ذلم هي       
  2. " يه ت رد الذي االجتماعية للعصر للال اة زبض  اجلبائية األن مة صبي  وأف  اصة البيئي أو االجتماعي أو أو اإل تصادي ااارل
 :  )الضريبي اإلنفاق( الجبائية ; النفقات10

 اخلاصػة التخايضػات الضػر يب، القػرض الضػر بية، التخايضػات السمهيػة، مرػل اجلبائيػة ااعػا ري سبػ  زبايضػات عػن عبػارة" وهػي      
 و العمل، ضمانات لرب االجتماعية باا اشمات ااتعلقة اجلبائية ابه االمتيازات و الضر بية اإلعااءات مراعيد الد  ، تكجيل بااعدالت،
 3."اخل....اجلبائية ااسازعات ت ليست

 : ; العدالة الجبائية10
 بكرهنا للجبا ة، األوؿ اهلدؼ ب افة بكل االجتماعي، ألنه اإلنصاؼ لتحقي  األساسية اجلرهر ة األداة  شكل اجلبائي اإلنصاؼ إف     
 4." ا تم    يف سياد ة أداة
 :  ; ترشيد اإلنفاق العام 10

 العمػل ذبسبلػا،  صػعب بعرامل اإلنااؽ العاـ تزا د تباطوار  للمجتم ، ااتاحة للمرارد الس بية السدرة ظل يف  عين العاـ اإلنااؽ  رتايد     
  هاعػات دا ػل ااػرارد زبصػيص باعاليػة والقهػاع اخلػاص وااللتػزاـ الدولػة بػني اسػتخداملا و اػاءة ااػرارد زبصػيص يف الاعاليػة ربقيػ  علػط

 5.و دمات  سل  من  اضلرنه ا تم  من  سؿ إاباع ما ر اهية تع يم  ضمن دبا الدولة،
  :الجبائي النظام ترشيد يا ; مبادئثان

 ااػد  والتحضػر الرقا ة مسهل  من به وااللتزاـ للقانرف ،مسلا االستساد أساسية مبادئ صبلة يف الرااد وا كم اجلبائي الس اـ  تكامل      
 دما ضمق  ااا ية، بكل واا اءلة اسبةاحمل علط اارتكزة العامة بضمانات اارا بة ا تم  اكرنات تكا ؤ الارص مسح إفار ،ويف  عاؿ بشكل

 التارل:  الشكل و   6االجتماعية  العدالة ربقي   ؤار علط الذي اجلبائي اإلنصاؼ
 ; مبادئ ترشيد النظام الجبائي ; 10الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

مبادئ ترشيد 
 النظام الجبائي

 الجبائي اإلنصاف
 ساءلة و الشفافيةالمحاسبة و الم

 

 

 الرقابة العمومية الفاعمة

 حكم القانون تكافؤ الفرص

 الثقافة الجبائية

 الوعي المدني و التحضر الجبائي

 الفعالية وحسن االستجابة
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 الحوكمة الجبائية و دورها في ترشيد النفقات الجبائية في الجزائر   -بمعورة هجيرة 

 
 
 

 . 172عجسف العيااي ، اارج  ال اب  ، ص المصدر ; 
 

 لعام في الجزائر و أسبابه ;تزايد حجم اإلنفاق االمحور الثاني  ; 
 و ان  التجليز، الت يري أو ناقات يف سراء م تمرا، تزا دا اجلد دة األلاية من األوذل العشر ة  سؿ اجلزائر يف ا كرمي اإلنااؽ عرؼ    

 وما للمرافن، ااعيشي اا تر  ورب ني ر   السمر إذل األساس يف هتدؼ ضخمة، تسمر ة برامج إفسؽ الارتة هذه  سؿ عر    د اجلزائر
-2000 ػسؿ الاػرتة  حم رسػا ارتااعػا األ ػر  هػي اػلدت البػرتوؿ الػيت أسػعار ارتاػاع جػراء مػن إ راداهتػا تزا ػد هػر ذلػم علػط سػاعدها
2010.7 
 ;  0101-0111الجزائر خالل الفترة  في العام اإلنفاق حجم تطورأوال  ; 
 8معدالته وهذا ما ترضحه البيانات التالية : وارتااع العاـ اإلنااؽ هذه الارتة بسمر ؿ س اجلزائر يف اإلناا ية ال ياسة سبيزت       

 : تتجلط لسا من  سؿ اجلدوؿ اارارل :   0101-0111; وضعية الموازنة العامة للدولة خالل فترة  10
 0101-0111تطور بنود الموازنة خالل الفترة  10الجدول رقم 

 الوحدة ; مليار دينار                                                                                    

معددددل الزيدددادة فدددي اإليدددرادات  اإليرادات السنوات
% 

 رصيد الموازنة معدل الزيادة في النفقات % النفقات

0111 00001: 09100 008910 0010 (0010) 
0110 009:18 00100 000011 00100 7918 
0110 008718 00100 000117 08109 0710 
0110 000010 (0100) 07:110 00100 (07018) 
0110 071710 0101 09:019 001:0 (09010) 
0110 0800 717: 010011 19107 (00911) 
0117 090019 8100 000011 0:100 (70010) 
0118 0:0: 0190 001910 07180 (000:10) 
0119 0:1010 091:0 00:011 00109 (009918) 
011: 008010 00190 000710 10100 (:8011) 
0101 017010 (7100) 000019 17108 (000010) 

 0110: ب وقدرت :::0 إيرادات أساس على حسابه تم 0111 لسنة والنفقات باإليرادات الخاص الزيادة مالحظة ; معدل
  .دينار مليار 70179: ب قدرت والتي :::0سنة ونفقات دينار مليار
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 .للجزائر ااالية الرضعية عن اجلزائر لبسم تقار ر جممرعة المصدر ;
 باسترساء  2010- 2000الارتة   سؿ  يملا يف م تمرة ز ادات عر    د العامة اإل رادات أف نسحظ أعسه اجلدوؿ  سؿ من       

 2009 ب سة مقارنة ازمااضا األ ر  هي عر   اليت 2010 وسسة ، 2002 ب سة مقارنة االزمااض من نرعا الدت اليت 2003 سسة
 إ رادات حصيلة ارتااع إذل أساسا ذلم يف ال بب و عرد " 2010-2000الارتة "  %  سؿ12.05الز ادة  معدؿ مترسط بلغ و د ،

 حجم يف م تمر ارتااع نسحظ حيث العامة للساقات بالس بة نا ه الارتة ، واألمر هذه  سؿ أسعار البرتوؿ ارتااع عن الساتج احملرو ات
دمج  الدت الربنامج اليت الارتة وهي  2004-2001الارتة "   سؿ الز ادة معدؿ مترسط بلغ و د الارتة، نا   سؿ العامة الساقات

 الز ػادة معػدؿ مترسػط " وهػي  ػرتة الربنػامج التكميلػي  قػد بلػغ 2009-2005% ، أمػا الاػرتة "  11.78اإلنعػاش اإل تصػادي حػرارل 
 رصدت  اصة امجبرب  الارتة هذه تدعم  اإلنااؽ حيث يف الترسعية سياستلا يف الدولة استمرار علط دليل وهر % 18,26 حرارل  يلا

 حرارل 2010و  2009 سسة بني ما الز ادة ن بة بل   حيث ز ادة اإلنااؽ واستمرت ، اجلسرب ووال ات العليا اهلضاب وال ات لصاحل
 . د سار مليار 21.214الذي رصد له  2014-2010التسمية اخلماسي  برنامج إذل راج  وهذا % 16,65

 سػسيت باسػترساء 2010-2000الاػرتة   ػسؿ العامػة اإل ػرادات مػن ا ػرب  ػاف العػاـ اػاؽاإلن حجػم أف اجلػدوؿ مػن نسحػظ  مػا     
 العامة . اارازنة يف عجزا ذلم سبب ، دما 2002 و  2001

 .النفط بأسعار الجزائر في العام اإلنفاق ; إرتباط 10
 :التارل شكلال  رضحه ما وهر الساط أسعار م  وثي  بشكل اجلزائر يف العاـ اإلنااؽ  رتبط      

 بالجزائر العام اإلنفاق بحجم النفط أسعار ; عالقة 10الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 أسعار الساط                      
 حجم اإلنااؽ                  

 ، بتصرؼ . 231: اعباف  رج ، اارج  ال اب  ، ص  المصدر
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 الحوكمة الجبائية و دورها في ترشيد النفقات الجبائية في الجزائر   -بمعورة هجيرة 

 الػساط أسػعار التح ػن يف  ػاف حيػث اإلناػاؽ، حجػم و الػساط أسػعار بػني مػا  ػةالهرد العس ػة لسػا ت لػر أعػسه الشػكل  ػسؿ من       
 مػن % 85,18  اػرؽ مػا لرحػدها اجلبا ػة البرتوليػة مرلػ  و ػد اإلناػاؽ، يف بالترسػ  هلػا مسػح مػا الدولة إ رادات ز ادات يف األوؿ ال بب
 الػذي ااػرارد ضػبط صػسدوؽ بإنشػاء البػرتوؿ أسػعار يف " ، و د مسح هذا االرتااع 2010 -2000الارتة "   سؿ الدولة إ رادات حجم
 مت تكسػي  هػذا و ػد سػسر ا، إعػداده  ػتم الػذي اااليػة  ػانرف تقػد رات  اػرؽ البرتوليػة الػذي اجلبا ػة إ ػرادات  ػائ  امتصػاص علػط  عمػل

 رغبػة يف  كمػن ااػرارد ضػبط صػسدوؽ إنشػاء مػربر و ػاف 2000 جػراف 27 يف صػدر الػذي اااليػة التكميلػي  ػانرف  ػسؿ مػن الصػسدوؽ
للدولػة ، دمػا ظمكسلػا مػن  العامػة اارازنػة اسػتقرار علػط ا اػاظ وبالتػارل للدولػة العامػة اإل ػرادات ضبط علط تعمل يف استحداث آلية ا كرمة

 تسايذ خمتلف ال ياسات و الربامج التسمر ة ، باإلضا ة إذل التخايف من حدة الصدمات اليت  تعرض هلا اال تصاد . 
 الجزائر;  في العام اإلنفاق حجم تزايد انيا ; أسبابث

 .التجليز وناقات ناقات الت يري بني ما اإلنااؽ هيكل معر ة من بدا  س اإلنااؽ يف الز ادة وراء  ان  اليت األسباب معر ة أردنا إذا     
 ( ; 0101-0111;هيكل اإلنفاق العام في الجزائر خالل الفترة )  10الجدول رقم 

 :  جممرعة تقار ر لبسم اجلزائر عن الرضعية ااالية للجزائرالمصدر
 مترسػط " حيث  ػدر 2010-2000الارتة "  فيلة اإلنااؽ من األ رب الس بة مرل  اجلار ة الساقات أف أعسه اجلدوؿ من  تضح      

 االجتماعيػة، والتحػر ست األجػرر أشملػا إرتاػاع أعبػاء العرامػل مػن جممرعػة إذل االرتاػاع هػذا % و عػز 60.45 الاػرتة هػذه  سؿ لان بت
 وهػي اإلناػاؽ، إصبػارل مػن % 39.55 ن ػبته مػا الساقػات الرأمساليػة سػجل  ااقابػل ويف العمػرمي، الػد ن سػداد عمليػات إذل باإلضػا ة
 % 41.42 إذل 2000 سػسة اإلصبػارل اإلناػاؽ حجػم مػن %28.8مػن  ارتاعػ  ن ػبتلا إذ أل ػر ، سػسة مػن هامػا سمرا عر   األ ر 
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 2001 سسة مسذ جد دة ا تصاد ة ل ياسة ا كرمة تسايذ عن ناتج تهرر وهر 2009 سسة 45,84%الس بة هذه لتتجاوز 2006 عاـ
 .اال تصادي لسمرا معدؿ ر   أجل من االسترماري ا كرمي اإلنااؽ يف علط الترس  تعتمد
 تقر با وهي 2008غا ة  إذل 2005 سسة من ابتداء الرأمسالية الساقات لصاحل واضح ربرؿ هساؾ انه أعسه اجلدوؿ من نسح ه وما      

 سمػر تمعػدال أف إال الرأمساليػة، تاػرؽ الساقػات اجلار ػة الساقػات بقػاء مػن وبػالرغم أنػه حيػث اال تصػادي، لإلنعػاش التكميلػي الربنػامج  ػرتة
 % يف16 الاػرتة هػذه  ػسؿ اجلار ػة الساقػات سمػر معػدؿ  ػدر مترسػط حيث اجلار ة الساقات سمر معدالت تارؽ  ان  الرأمسالية الساقات

" و  2009-2005السمػر"  لػدعم التكميلي للربنامج اارصرد اابلغ باضل وهذا %32.6الرأمسالية الساقات سمر معدؿ مترسط بلغ حني
 .دوالر مليار 150الذي  در حبرارل 

      9; النفقات الجارية و أسباب زيادتها ; 10
 العػاملني وتعر ضػات اجلار ػة، التحػر ست مػن لكػل اا ػتمر واهلائػل االرتاػاع إذل األسػاس يف تعرد اجلار ة الساقات ارتااع أسباب إف      

 . ).. ااسح اارظاني، أجرر(
 عيسػا أو نقػدا إذل األسػر التحػر ست  االجتماعيػة اإلعانػات يف الز ػادة ب ػبب هامػة اتز ػاد عر ػ  اجلار ػة حيػث أف التحػر ست      

 والبقاء والشيخر ة والعجز ، اارض وا رادث(حصرا  احملددة االحتياجات أو معيسة اجتماعية دبخافر ااتعلقة ااالية األعباء من للتخايف
 علػط اخلػدمات الساقػات ارتاػاع إذل باإلضػا ة ،)االجتمػاعي والاقػر واالسػتبعاد افواإلسػك والبهالػة، واألسػرة، واألمرمػة ا يػاة،  يػد علػط

  تساسب دبا و عصرنتلا علط ربد رلا ا كرمة عمل إفار يف جردة، وبك ضل العامة اارافسني للخدمات وصرؿ  رص رب ني هبدؼ اإلدار ة
لتصػل   2005 % سػسة 48 إذل 2000 %سػسة35.8 مػن ناػاؽاإل إصبارل من اجلار ة التحر ست ن بة ارتاع  العصر، و د ومتهلبات

 اجلزائػر الدهتا الهبيعية اليت الكرارث من ااتضرر ن بتعر   ا كرمة تكال إذل ذلم يف ال بب و عز  ، 2010 % سسة 52.83 إذل
 الرعا ػة ورب ػني اهلػم، ل ػكنا والقضػاء علػط هلػم السئػ  ال ػكن لتػر ري للمػرافسني اارجلػة اإلعانػات إذل باإلضػا ة الاػرتة، هػذه  ػسؿ

 التعر   من و ذا للتضامن اجلزا ية ااسحة من اا تايد ن ارتا  عدد حيث ااعرزة للائات اارجلة ااسح و ذا األمرية علط والقضاء الصحية
 العامة . ااساعة ذات األنشهة علط
 ز ادة تعرؼ دل ألهنا ب يهة، الساقات اجلار ة ر   يف م اشمتلا ن بة  ان  واللراـز ااراد علط والساقات ا اهد ن، مسح باإلضا ة إذل      
 ساشم  األسباب اليت بني منحم رسا، وذمد أ ضا  الدت ازمااض  قد العمرمي الد ن  دمات أما الدراسة،  رتة  سؿ  يملا يف  برية
 األ ػر  هػي عر ػ  والػيت ا كػرمي القهػاع يف حدثةاا ػت مساصػب الشػ ل يف االرتاػاع هػي األجرر علط ا كرمية الساقات ز ادة يف أ ضا

 األجػرر علػط الساقػات جعػل الػذي األمػر اإلدماج ، وعقرد التش يل  بل ما  عقرد اجلد دة للتش يل الصيغ إفار يف  اصة ملمة ز ادات
 % 15.6 إذل 2006 سػسة احملرو ػات  هػاع  ػارج اإلصبارل احمللي الساتج إصبارل من %11.6 من ارتاع  متزا دة حيث دبعدالت تسمر

 رجعي ( . بكثر ااد رعات ) باسترساء 2010عاـ  يف
 

 الرأسمالية ;  النفقات زيادة ; أسباب 10
 اإلناػاؽ حجػم يف علػط الترسػ  اعتمػدت جد دة ا تصاد ة ل ياسة ا كرمة إتباع إذل التجليز ناقات ارتااع يف الرئي ي ال بب  عرد    

 العامة...(  دمات رب ني والاسحة، الري عمل جد دة،  رص  ل  ال كن، تر ري التحتية، البسية ( رلسسترما  صرصا اارجه ا كرمي
 %36.13 بس بة ز ادة االسترماري ا كرمي اإلنااؽ حجم  يلا سجل اليت 2001 سسة من ابتداء ال ياسة هذه معادل اتضح   د و
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 الحوكمة الجبائية و دورها في ترشيد النفقات الجبائية في الجزائر   -بمعورة هجيرة 

ال  أ ر  هساؾ أسباب  انه العاـ لإلنااؽ اا تمر االرتااع إذل أدت اليت الذ ر ال ابقة األسباب إذل باإلضا ة  ، 2000 سسة م  بااقارنة
 10بيسلا : ومن ذباهللا ظمكن

 أف إذل ونشػري علػط اخلػدمات، ا كػرمي اإلناػاؽ حجػم يف  ز ػد ااػدف دمػا يف مػسلم األ ػرب الس بة وسبر ز اجلزائر، يف ال كاف عدد ز ادة -
 .اادف يف مسلم % 60 أ رر من  قيم سسرات 10 ظرؼ يف ن مة مس ني 6 رلحبرا ارتا  اجلزائر يف ال كاف عدد
 وبالتارل االستلس ية، ال ل  و اخلدمات علط الهلب يف ز ادة عسه نتج ما اإلصبارل، احمللي الساتج من اجلزائري الارد د ل مترسط رب ن -

 األ ػر  هػي عر ػ  حيػث االسػترياد،  ػاتررة يف اا تمر االرتااعلسا   رضحه ما وهر ا اجات، تلم إاباع ألجل ا كرمي اإلنااؽ ز ادة
 ما وهر ،)ومعدات أجلزة( استرمار ة ألغراض أو االستلس ية لل ل  االسترياد هذا  اف األ رية سراء سسرات العشر  سؿ معتربة ز ادات

 .العاـ  يمة اإلنااؽ ر   علط عمل
 جانػب إذل بع  اا ؤولني وأصػحاب الساػرذ، فرؼ من اخصية ألغراض واست سله س،واال تس التبذ ر، فر   عن العاـ اااؿ هدار إ-

 .اارافن علط تعرد بالسا  ال اليت االنتخابية وا مست الكبرية، واالرجانات ا است إ امة يف صر ه
 اؤاػر  ر قػا ،)اػادة اإلناػاؽر  عػدـ( ا كػرمي لإلناػاؽ وهػدرا إسػرا ا األ رػر الػدوؿ ضػمن تصػسف اجلزائػر جعلػ  وأ ػر  األسػباب هػذه

 رجػاؿ ن ػر وجلػة مػن الدولػة، يف اإلناػاؽ ا كػرمي راػادة مػد   قػيم والػذي العاايػة التسا  ػية تقر ػر  صػدره الػذي اإلناػاؽ يف اإلسػراؼ
 ال ػل  تػر ري يف عاليػة  اػاءة( نقػاط7و  ،)إسػرا ا األ رػر( نقهة واحػدة بني ااؤار  يمة ترتاوح حيث العادل، دوؿ من العد د يف األعماؿ
 :التارل اجلدوؿ يف الستائج اارضحة علط اجلزائر ربصل   )و اخلدمات الضرور ة

 "0119/0101تطور مؤشر اإلسراف في اإلنفاق بالجزائر خالل الفترة "  10الجدول رقم
 0100/0100 0101/0100 0101/:011 :0119/011 السنة
 0 010 010 018 القيمة
 000/:8 :70/00 91/000 09/000 الرتبة

Source: Group of the Global Competitiveness Reports for the years 2008-2011 
 للمػاؿ األمرػل واالسػت سؿ اإلناػاؽ ا كػرمي، تراػيد ألجػل والضػرور ة السزمػة اإلجػراءات ا كرمػة ازبػاذ  تهلػب أصبح الذي األمر      
 اا تر  ور    يلا، ارع  اليت التسمية برامج استكماؿ اجل من العاـ

 .اإلسمائية األلاية أهداؼ وربقي  للمرافن، ااعيشي
  المحور الثالث ; دور الحوكمة الجبائية في ترشيد سياسة اإلنفاق في الجزائر ;

 الػذي مػروهػر األ العػاـ ااػاؿ وإهػدار اإلناػاؽ، يف اإلسػراؼ وراء األسػباب الرئي ػية احػد العػاـ ااػاؿ صػرؼ علػط الر ابػة نقػص  عػد      
 و د عليه، ا ااظ يف ملما دورا األ ر  تلعب هي العاـ اااؿ إدارة يف الشاا ية تعز ز أف  ما ذلم، دوف ضمرؿ بشكل إحكاملا  تهلب
 يف وغياهبػا الشػاا ية نقػص إذل إ ر قيػا ومشػاؿ األوسػط يف الشػرؽ الا ػاد تاشػي اسػتمرار يف األوؿ ال ػبب العااية الشاا ية مس مة أرجع 

  .الدوؿ تلم يف التسمر ة األهداؼ ربقي  علط سلبا أثرت اليت العامة اارارد اال تسسات وإهدار من ااز د عسه نتج ما الدوؿ، بع 
 اإلنفاق ; وترشيد الهدر من الحد بهدف العام المال على الرقابة إحكامأوال ; 
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 األوؿ ااقػاـ جػاءت يف الرباانػات نشػكة أف بػل ا د رػة، ا تمعػات لكا ػة ااميػزة األساسػية األدوار أحػد العػاـ ااػاؿ علػط الر ابػة تعػد    
 باااؿ العبث دوف ا يلرلة علط  ادرة بصررة ذبعللا ااالية الر ابة وتعز ز تدعيم علط العمل الضروري من  اف هسا من العملية، هذه لتحقي 

 .وإهداره العاـ
 دا ليػة ر ابػة مػا بػني ومتعػددة متسرعػة ذمػدها  إنسػا اجلزائػر يف العامػة الساقػات علػط لر ابػةا وآليػات ووسػائل أجلػزة إذل ن رنػا مػا إذا     

 اسػتمرار يف ت ػبب مػا وهػر سبيزهػا، والعيػرب الػيت السقػائص مػن العد ػد هسػاؾ أنػه إال التسرع هذا ورغم وبعد ة، وانية  بلية ور ابية و ارجية،
 .عليه ا ااظ يف  عس ت لم  ي الر ابة هذه لتعز ز تدابري استعجاليه ازباذ  تهلب الذي األمر وا تسسه، العاـ اااؿ وهدر الا اد

 إناػاؽ علػط مػردود الرت يز دوف ا  ابات، علط ر ابة تكرف تكاد أهنا اجلزائر يف العاـ اااؿ علط الر ابة أوجه أغلب ظميز حيث أنه ما     
 يف صػر    ػد اارصػردة اابػالغ التحقػ  أف مػن  قػط سبكػن بل ااساقة، األمراؿ عاليةو   ااءة ضماف  سهلا من ظمكن ال وبالتارل األمراؿ،

 ال . هلا أو ااختصر ا اؿ
 بتحقي    مح ما وجلته الصحيحة و وترجيله العاـ اااؿ علط ا ااظ يف تؤد ه الذي للدور ن را  برية أشمية الر ابية العملية تكت ي     

 .تدعم الر ابة أف اامكن من اليت التصررات ب  إعهاء ظمكن وهلذا اإلنااؽ، يف الراادة
 .هلا التابعني واألعراف ااختلاة الر ابية اهليئات استقسلية ضرورة-
 للمحاسػبة اااليػة دوليػة للر ابػة معػا ري وتػر ري العامػة األمػراؿ علػط التػد ي  إجػراءات يف  مرجعيػة اااليػة للر ابػة الدوليػة ااعػا ري اعتمػاد-

 ا كرميػة والرحػدات الػدوائر يف اااليػة الر ابػة  بػل وحػدات مػن هبػا التقيػد الراجػب األداء ومعػا ري الػرظياي، ال ػلرؾ  معػا ري  ػاءلةواا
 علػط احملا  ػة مػن ظمكػن بشػكل ا قيقيػة الر ابػة إذل اااليػة للمعػامست الشػكلية مػن الر ابػة واالنتقػاؿ الرحػدات هػذه يف العػاملني وااػد قني

 واارارد اارجردات من القصر  واالستاادة األمرل االستخداـ وربقي  اال تسس أو والتزو ر من التسعب العامة ؿاألمرا
 .ااتاحة العامة

 بلرغ أجل من القرار، صس  م تر ات صبي  وعلط األصعدة خمتلف وعلط اجلمي  جلرد تضا ر ضرورة-
 .الدولة مؤس ات بني والتس ي  التعاوف رهن  ل  والذي اإلنااؽ وترايد العاـ اااؿ علط ا ااظ هدؼ

 .اايزانية ضب  انرف غرار علط هبا اآلليات وااللتزاـ ب  تاعيل ضرورة و ذا ورؽ، علط حربا بقي  إنشائلا مسذ اليت اهليئات ب  تاعيل وجر-
 إذل الرصػرؿ مػن اإلعػسـ وسبكيسلػا لرسػائل  ر ػةا إعهػاء  سب ػي اإلفػار هػذا ويف العػاـ، ااػاؿ علػط الر ابػة يف ااػد  ا تمػ  إاػراؾ ضػرورة-

 .ومرتكبيلا الا اد  ضا ا عن تكشف اليت وعمل التحقيقات ااعلرمات نشر يف بدورهم للقياـ للصحايني ا صانة ومسح ااعلرمات
 اارازنػة سػقرؼ علػط للمرازنة وااصػاد ة اـالع واإلفار الكلي اال تصادي باإلفار ااتعلقة القرارات ازباذ يف واايزانية ااالية جلسة دور تعز ز-
 .اارازنة إعداد عملية بدا ة يف
 ااػد  للمجتمػ   ت ػى والرجلػة حػى القيمػة حيػث مػن العاـ اااؿ بصرؼ  تعل  ما  ل نشر فر   عن ااالية، بالشاا ية االلتزاـ ضرورة-

 .للدولة ااالية اارارد صرؼ علط ر ابتلم ب  من ومرافسني م تقلة هيئات من
 واال تصاص والسزاهة الكااءة عن فر   بالر ابة ااكلاني من وغريهم واااتشني العمرميني واحملاسبني اااليني اارا بني ا تيار  تم أف ضرورة-
 .والرالء واحملاباة احمل ربية فر   عن ولي  اايداف، يف
 تت م وأف تعابريها، يف ل تلا ود يقة يف مبلمة وغري واضحة بالر ابة ةالصل ذات القرانني ومقتضيات الدسترر ة األحكاـ تكرف أف ضرورة-

 . التسايذ ة ال لهة  بل من سليم غري بشكل ظمارس ما غالبا والتكو ل الذي للتا ري ااعقرؿ غري للجرء درءا والتد ي ، واإلحافة بالشمرلية
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 الحوكمة الجبائية و دورها في ترشيد النفقات الجبائية في الجزائر   -بمعورة هجيرة 

 الارتات ا ل  اليت الرباانات تلفخم يف غائبا عامس تعد اليت الدظمقرافية سياسة ثقا ة تر ر ضرورة-
 وإسما الدراسي واا تر  بالكااءة  كرف ال الربااف  بة رب  دبقعد الارز الف ن را اجلزائر يف التشر عية

 .الضيقة وااصاحل واحملاباة واحمل ربية واااؿ، ا زبية، باالنتماءات
 .للدولة التابعة اجللات  ا ة يف الدا ليني اجعنيواار  واحملاسبني اااليني للم ئرلني تدر بية برامج إعداد-
 من لسفسع وإتاحته هبا، اخلاصة واإلجراءات ااعهيات صبي   شمل للصاقات معلرمات ن اـ وض -

 اإلنااؽ علط الر ابة وتاعيل والكااءة الشاا ية من ااز د لضماف وغريها اإلعسـ ووسائل اارافسني فرؼ
 .الشراء ةبكن م االلتزاـ من والتك د

 .اا اءلة إجراءات تعز ز إذل باإلضا ة الر ايب دورها دمارسة و التقار ر بر   للقياـ احمللية ا ال  دور تاعيل-
 .عمليات التكاري إجراءات عدد وتقليل الشاا ية م تر  وز ادة وتب يهلا احملاسبية اإلجراءات  ا ة مراجعة-

 للدولة ; العامة األموال تسييرو  إدارة في والنزاهة الشفافية ثانيا; دعم
 اارازنة من إنهس ا العملية هذه وتبدأ والسزاهة، بالشاا ية للدولة العامة األمراؿ إدارة تت م أف ضرورة ا كرمي اإلنااؽ ترايد  تهلب     

 اااليػة ااػرارد اسػتخداـ حجػم يف مبااػرة تػؤثر  مػا العامػة األمػراؿ ت ػيري اػاا ية ضػماف يف وحامسػة حير ػة أداة تشػكل الػيت للدولػة العامػة
 والتبػذ ر اهلػدر مػن و ا تلػا الدولػة مػرارد علػط ا ااظ ألجل والسزاهة بالشاا ية ال ياسة هذه تتحلط أف ضرورة  تهلب الذي األمر للدولة،

 . ااءة بك رر واستخداملا
 ااساسػب، الر ػ  سػليم ويف بكسػلرب مسلجػي باارازنػة اتعلقػةا اااليػة ااعلرمػات  ا ػة عن اإل صاح تعي اارازنة إعداد يف الشاا ية إف     
 يف الشاا ية وتعد تاصيله، ومد  السشر  يه تر ي  وربدد ا كرمة علط  انرنيا التزاما باارازنة ااعلرمات اخلاصة نشر  كرف أف صمب حبيث

 مقدار أصبح وهلذا وحماسبتلا، ا كرمة مرا بة من عاـ برجه واارافسني سبكن جمل  الشعب اليت الرئي ية العرامل من اايزانية مراحل خمتلف
 اإلناػاؽ و اػاءة إدارة وح ػن عمرمػا العامػة اااليػة إدارة ح ػن علػط للحكم األساسية ااعا ري إحد  اايزانية العامة هبا تت م اليت الشاا ية

 . اخلصرص  وجه العاـ علط
 اجلزائػر، يف للمالية العامػة الرئي ي اارج  ااالية بقرانني ااتعل  و11 ،  7/7/1984يف  ااؤرخ 17-84ر م القانرف  عترب اجلزائر ويف     

  انرنيػة صػب ة أضػاط أنػه  مػا إعػدادها وتسايػذها، مراحػل مكرناهتػا، مالرملػا حيػث مػن للدولػة العامػة اارازنة ماهية القانرف هذا حدد إذ
 .التشر عية اهليئة فرؼ من سسر ا ااصاد ة عليه  تم مالية  انرف اكل يف تقدظملا  سؿ من العامة اارازنة علط
 و ػذا أعبائلػا، و مػرارد الدولػة جممػل مدنيػة سػسة لكػل بالس ػبة و ػر ص  قػر ااالية  انرف  إف   84/17 القانرف من 03 للمادة وو قا    

 ال سري  اإلسمائي ااخهط وتسايذ العمرمية اارا   لت يري ااخصصة األ ر  ااالية الرسائل
 العامة الترازنات يف إفار وزبصيصلا ومبل لا للدولة ااالية واألعباء اارارد فبيعة ربد د يف  تمرل ااالية  انرف إعداد من اهلدؼ أف  ما      

 ال ػسري اااليػة  ػانرف مػن  ػل اااليػة  ػانرف  ما  شػمل ، وال سر ة ال سرات ااتعددة واالجتماعية اإل تصاد ة التسمية خمههات يف اا هرة
  .اايزانية وضبط وااعدؿ التكميلي ااالية و انرف
العامة  اايزانية هبا اليت تتمت  الشاا ية مقدار لدراسة حماور عدة  انه هساؾ اجلزائر يف العامة اارازنة يف الشاا ية وا   معر ة أردنا ما إذا      

  ػرباء  قػـر هبػا للػرأي السػتهسعات اسػتسادا ا ػاؿ هػذا يف دليػل أوؿ باعتبػاره رازنػةاا حيث أنسا  سؿ هذه الدراسػة اسػتعسا دبؤاػر اػاا ية
  شػرؼ ، 2006 سػسة اجري أوؿ م ػح  العادل، دوؿ يف ومصدا يتلا اارازنة لشاا ية ومقارف م تقل م ح هي اااترحة  اارازنة حمليرف،
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 عمليػة يف ااػد  ا تمػ  مشار ة وتهر ر تعز ز إذل و الذي  لدؼ 1997( الذي تكس  سسة PIBالدورل ) اارازنة ارا ة مشروع عليلا
 .احملدود الد ل وذوي الاقراء الحتياجات تلبية وأ رر ااا ية ومصدا ية، أ رر اارازنة أن مة جعل اجل من اارازنة،

 اليت ااعلرمات حجم إذل ولة استسادااااترحة و طمصص هذا ااؤار جممرع عسمات لكل د اارازنة مؤار سستني  ل اا ح عن  صدر    
 الػيت بالكيايػة ااتعلقػة ااعلرمات إذل الرصرؿ يف ا   اجلملرر له أف ا رتاض من اارازنة م ح و بدأ اارازنة، عملية  سؿ للجملرر تر رها

 م ؤولني  رهنم من أ رر ااد ، تم ا  من م تقلرف  رباء هبا أحباث  قـر اا ح إذل و  تسد العامة، األمراؿ واستخداـ زبصيص هبا  تم
 .الر االت ااارمة  رادر من أو حكرميني

 بػني مػن سػؤاال 91مػن  تتكػرف  رعيػة جممرعة إجابات علط  قـر نقهة، 100 إذل 0 من للدوؿ جممرعا اااترحة اارازنة مؤار  عهي    
 مشروع وثيقة علط رئي ي تر يز م ( الرئي ية اارازنة  وثائ  من ةشباني تر ر مد  علط األسئلة هذه وتر ز ، االستبياف  ضملا سؤاال 123
 ا مرع و شري مرازنتلا، وثائ  يف ااملة معلرمات تقدـ ااعسية الدولة أف 100-81 من ا مرع و شري  تضمسلا، اليت وااعلرمات )اارازنة

 حد  شري إذل تقدمي  40-21تقدمي معلرمات  ليلة، ومن  إذل  يشري 60-41إذل تقدمي معلرمات هامة أما ا مرعة من   80-61 من
 معلرمات احيحة أو عدـ تقدمي معلرمات علط اإلفسؽ . تقدمي إذل  شري 20-0ااعلرمات ومن  من اد 
 العسمػات دولة و  رضح لسػا اجلػدوؿ التػارل 94مشل  2010دولة و  85 ضم  2008دولة أما م ح  59 2006و د مشل م ح     

   .ال سرات هذه  سؿ للجزائر اامسرحة
 .الجزائر في المفتوحة الموازنة ; مؤشر 10جدول رقم

 0117 0119 0101 
 0 0 1 قيمة المؤشر

 0:/:9 90/:8 / الرتبة
Source: the international budget partnership, open budget index , 2006,2008,2010. 

 ال أو اػحيحة(اايزانيػة  حػرؿ ااعلرمػات تػر ر عػدـ أو بقلػة تتميػز الػيت الائػة ضػمن فتصػس اجلزائػر أف نسحػظ اجلػدوؿ  ػسؿ مػن    
أسػباب  وترجػ العػادل  يف ااعػدالت أحػد أدى وهػر والعػراؽ ال ػعرد ة  ػل جانػب إذل األ ػرية ااراتػب يف دائمػا ترتػب أهنػا  مػا ،)معلرمات

  : لي ما إذل اجلزائر يف ااؤار هذا تد 
 حر ة  س م  انرف تر ر عدـ إذل أساسا  عرد والذي اارازنات وض  علط صباهريي إاراؼ وجرد عدـ  -

 األربعػة ااراحػل ااعلرمػات ،  خػسؿ علػط ا صػرؿ يف ااػرافن حبػ  ا ػر اجلزائػري الدسػترر أف مػن الػرغم علػط ااعلرمػات، علػط ا صػرؿ
 مػن ضمرمه الذي األمر وهر التلااز، اااات علط  انرف ااالية  شةاسا العلسية اجلل ات مشاهدة للجملرر به م مرح هر ما  اف للميزانية
 ترقػل مػا عػادة الػيت اإل ػرادات ومصػادر األولر ػات، ح ػب الساقػات ترز ػ  و يايػة مشػروع اايزانيػة، إعػداد  يايػة علػط االفػسع يف حقلػم
 إاػراؼ ضػعياة، مؤس ػات وجرد ظل يف هذا  ل انية، اايز  تسايذ علط الر ابة من أ ضا وحرمانه اااروضة، باعل الضرائب اارافن  اهل
 علػيلم، عرضػه  بػل القػانرف مشػروع الكرري عن  علمرف ال الربااف يف الشعب  ممرلي حمدودة، بصسحيات التشر عية اهليئات تتمت  حيث
الػرفين  الشػعيب ا لػ  م ػتر  علػط ةواايزانيػ اااليػة جلسػة وهػي جلسػة واحػدة وهسػاؾ التسايذ ػة ال لهة صسحيات من اإلعداد ملمة أف ذلم

 لعػدـ ن ػرا التعػد ل يف حمػدودة سػلهة وهلػا وزارة،   ػل وإ ػرادات ناقػات خبصػرص تقػد راهتم اسا شػتلم حػرؿ ا كرمػة أعضػاء مػ  ذبتمػ 
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 التسبػؤ  ػدرة اهلػ الػذي  تػيح اارازنػة ت ػر ة  ػانرف ل يػاب وأ ضػا وزارة،  ػل م ػتر  علػط التقػد رات تلػم إجػراء و يايػات معر تلػا ب ػروؼ
 .والساقات باإل رادات

 العػاـ الػد ن ومقػدار ا مرعػة، حجػم اإل ػرادات ومقدار وفرؽ الساقات تعقب الشعب جمل  أعضاء وحى اجلملرر علط الصعب من  -
 وذلػم احملليػة، اتاجلماعػ م تر  علط أو اار زي، اا تر  علط ااعسية سراء ااصاحل فرؼ من لسفسع ااعلرمات هذه إتاحة لعدـ ن را
 .اايزانية ضب بقانرف ملتزمة غري وا كرمة ااالية، مستصف ال سة تقار ر تسشر ال اجلزائر الف
  رصػة الػرفين الشػعيب أعضػاء ا لػ   عهػي ال الػذي األمػر أسػابي ، سػتة مػن ا ػل  لػر  صػري للرباػاف اااليػة  ػانرف مشػروع تقػدمي و    -

 ن ػرا ا كرمػة تقدمػه الػيت اارازنػة مشػروع مراجعػة علػط احملػدودة لألعضػاء القػدرة جانػب إذل  حػراه، علػط  الد ي واالفسع اراجعته  ا ية
 .بالشؤوف ااالية مسلم الكرري زبصص لعدـ

 علط واايزانية ااالية هيئة هي اجلزائر يف األمر هبذا ااكلاة  اهليئة االستماع جل ات لعقد بالس بة -
 ومسا شتلم الرزارة أعضاء جلمي  لسستماع  ا ية غري تبقط اهليئة وهذه رفينال الشعيب ا ل  م تر 
 .ااالية لل سة تر عاهتم خبصرص جد ة مسا شة

 لرئاسػة تابعػة هيئػة هػر  مجلػ  احملاسػبة دبلاملػا، للقيػاـ الكػايف التمر ػل أو باالسػتقسؿ العليػا والتػد ي  الر ابػة مؤس ػات سبتػ  عػدـ -
 .للدولة األمراؿ العامة  علط الر ابة ت تدعيلا اليت ااهلربة بالكياية ماعل وغري اجلملرر ة،

 ال هػم وبالتػارل و ػ ، أي يف أو ت يػريهم عػزهلم األ ػرية هػذه وبإمكػاف التسايذ ػة ال لهة م ؤولية رب   لم ا  ابات اراجعي بالس بة -
 التامة . االستقسلية وف ظملم

 خاتمة ;
 صبػة مكاسػب ربقػ   رصة مرمػرة من  ر ره اا مسلا، السامية  اصة الدوؿ  كرمات حقيقًيا مهلًبا اليـر مةا ر  مبادئ إرساء  شكل     
 عن فر   جماهبته للا ػاد  للمرارد ااالية و ح ن است سهلا الااعل االستخداـ علط   اعد  رنه اا تقر، اال تصادي السمر م تر  علط
 ا تم  للم اشمة يف الااعلة لألفراؼ الارصة وإتاحته العامة، األمراؿ إدارة يف والر ابة واا اءلة ا يةالشا لقيم وتعز زه وأنراعه، أاكاله بكل

 الدوؿ . هلذه العامة ال ياسات وأولر ات أهداؼ ربقي  علط   اعد دبا العاـ اااؿ تدبري وح ن الراادة ربقي  يف اجلادة
 نتائج الدراسة ;

 لة من الستائج ظمكن حصرها يف السقاط التالية :  من  سؿ الدراسة ترصلسا إذل صب 
 تلبيػة علػط الدولػة تقليػل  ػدرة إذل الا ػاد وحػاالت العػاـ القهػاع يف واا ػاءلة الشػاا ية انعػداـ  بيػل مػن ا كػم يف الضعف أوجه تؤدي -

 األساسػية، واخلػدمات اال تصػاد ة ااػرارد مػن نصػيبلم العػادؿ مػن الاقػراء ضمػـر  الا ػاد مسلم، الاقراء  اصة مرافسيلا وأولر ات حاجيات
  . التسمر ة وبراجملا سياساهتا و عالية من  ااءة  قلل ما مشروعة، غري وجلات إذل الدولة مرارد و رجه

 األ ػراد حاجيػات تسػامي ظػل وذلػم يف الشػاا ية ا ر مػة  اصػة وأسػ  مبػادئ إرسػاء للدولػة اجليػدة اإلدارة اااليػة تتهلػب أصػبح  -
 و ػدعم   ػاعد وبااقابػل ااػاؿ العػاـ، واسػت سؿ الت ػيري، وسػرء الا ػاد من  قلل أف اكنه من اابادئ هذه  إرساء الدولة، مرارد ةوحمدود 
 .ا كرمة اا هرة أالهداؼ ضمق  دبا اإلنااؽ وترايد للمرارد اجليد الت يري

 ظػاهرة تسػامي يف الػيت سػاشم  األسػباب بػني مػن العامة األمراؿ ريت ي يف الشاا ية ونقص العاـ، اإلنااؽ علط الر ابة  اعلية عدـ تعد   -
 جمل  دور إحياء  إعادة ال راهر هذه اكا حة  هرات اصمابية اجلزائر ازبذت و د اال تسسات، واستمرار الساقات، يف واإلسراؼ اهلدر

  ػانرف وإصػدار احملاسيب الس اـ إصسح إذل باإلضا ة الية،للم العامة اااتشية جماؿ ا تصاص وترسي  اايزانية ضبط  انرف وتاعيل احملاسبة،
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  صدر اااترحة الذي اارازنة اؤار و قا العامة اارازنة يف ااا ية األ ل الدوؿ ضمن تصسف اجلزائر بقي  هذا  ل للصاقات ورغم جد د
 الدولية. اارازنات يف الشرا ة مؤس ة عن

 توصيات ; 
وربقيػ  ر ػاهيتلم وتقليػل اهلػدر و  األ ػراد احتياجػات تلبيػة وهػر هبػا ااسػرط دورهػا لتؤدي للدولة العامة يزانيةاا يف الشاا ية إرساء أجل من  

 : لي  يما تتمرل الشروط من صبلة ربقي   سب ي اإلسراؼ يف اإلنااؽ 
 العامة. ااالية يف الشاا ية لتحقي  الدولية بااعا ري اللتزاـ *ا
 اارازنة. مراحل صبي  يف ااد  ا تم  إاراؾ *
 احملرو ات.  هاع يف الشاا ية دعم *

 العاـ. للماؿ اا رية العامة واهليئات اإلدارات يف الشاا ية عم *د
 بالشاا ية.  اص  انرف *وض 

 ، 2009 يف ا ر ػل الػدورل السقػد لصػسدوؽ التػاب  البيانػات لسشػر العػاـ الس ػاـ يف باالاػرتاؾ بػدأت اجلزائػر أف إذل نشػري األ ري ويف        
 .  "والقراعد بااعا ري التقيد تقار ر" نشر يف الدورل البسم وم  الصسدوؽ هذا م  تشرتؾ أهنا  ما
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