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إىل صديقيت العزيزة اليت كانت سندا يل يف كل احملن وكشفت الغشاء عن ضحكيت وسعاديت وزرعت البسمة يف 
 وجهي.

، زمالئي وأصدقائي األعزاء.إخويترفقاء دريب الذين كانوا مبثابة  إىل  

.اهدي هذا العمل ءإىل كل هؤالء وأبمسى معاين احلب والوفا  

 أيوب
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  القلو  الطاهرة الرقيقة والنفوس الربيةة إىل رحاح ن حيايت إخويتإىل
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 إىل الذين الذين حيبوين ومل اذكرهم، والذين أحبهم ومل أذكرهم

وعطاء لكي أصل اىل هذه اللحظة أساتذيت الكرامإىل اللذين بذلوا كل جهد   

هدي هذا العملأإليكم مجيعا   

    حممد

 

 

 



III 
 

 العرفان
 الشكر أوال هلل عز وجل الذي يسر لنا طريق العلم ووفقنا يف إجناز هذا العمل املتواضع
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اليت قدمها لنا طيلة اجناز هذا البحث   

 كما نتقدم ابلشكر إىل كل األساتذة الكرام الذين صاحبوان ابلعلم والتوجيه واإلرشاد

ة اجلامعيةالدراس طيلة مشوار   

حماسبة وجباية معمقة ومجيع طلبة وعمال الكلية 2020وال يفوتنا يف األخريتشكراتنا لكامل دفعة    

ونتمىن هلم حياة موفقة ابذن هللا   
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 متهيد

التطورات واللحاق بركب احلرارة يف ظل التطورات اليت حتصل يف العامل تسعى اجلزائر كغريها من الدول النامية إىل مواكبة هذه             
عن طريق جعل اقتصادها مالئما لألوضاع احلالية ، وحماولة حتسينه بشكل جيعلها يف مأمن لتفادي الوقوع يف أزمات حادة يصعب اخلروج 

من حيث  ،تكنولوجيمنها لذلك وحىت تكون قدوة البد عليها أن تتنبأ مما ميكن أن يؤول إليه اقتصادها إذ مل تساير التقدم العلمي وال
حيث كانت ، اختيار االستثمار وإتباع سياسات رشيدة خاصة يف اجملال اجلبائي لتحقيق توازن ب ن النظام االقتصادي والسياسات اجلبائية

رتول مت اللجوء اىل لكن عدم استقرار أسعار الب د كأكرب موارد الدولة االقتصادية،اجلزائر يف فرتات سابقة تعتمد على اجلباية البرتولية اليت تع
 .1991بعض اإلصالحات الرريبية سنة اجلباية كمورد إضايف من خالل 

الذي شهد تطبيقا تدرجييا له مشروع تبنته اجلزائر وعملت على تطبيقه املؤسسات االقتصادية  1992لذلك وبعد اإلصالح الررييب سنة 
من أمهها الرريبة على أرابح الشركات اليت سامهت يف  حيث مست هذه اإلصالحات العديد من الررائب وظهرت ضرائب جديدة

 .مع الديناميكية اجلبائيةاجلديدة التكيف
ته اتعترب الرريبة على أرابح الشركات من أهم الررائب اليت ركز عليها النظام الررييب اجلزائري، من خالل سن قوان ن ونصوص ختص ه 

والتخفيرات واالمتيازات للشركات اليت تستثمر يف املوارد البشرية وتعكس صورة النظام اجلبائي الفعال  اإلعفاءاتالرريبة ومنح العديد 
 ،للمؤسسات االقتصادية

 طرح اإلشكاليةأوال: 
 ميكن تلخيص اإلشكالية املطروحة يف السؤال الرئيسي التايل

 ويف والية برج بوعريريج على وجه اخلصوص؟ ؟ة يف اجلزائر عمومايف املؤسسات االقتصادي أثر ضريبة أرابح الشركات على االستثمار وماه
 كما ميكن أن تفرع اإلشكالية الرئيسية التساؤالت الفرعية التالية:

 ماهي أهم التحفيزات واإلعفاءات اجلبائية مبا خيص الرريبة على أرابح الشركات، اليت أتى هبا النظام اجلبائي اجلزائري؟ .1
 ؟االستثمار يجياتماهي أهم أدوات واسرتات .2
 ؟هل تساهم الرريبة على أرابح الشركات يف النظام الررييب اجلزائري على حتفيز االستثمار وتطويره .3

 ولإلجابة على التساؤالت يتم صياغة الفرضيات التالية:
 فرضيات البحثاثنيا: 

  تشجيع االستثمار؛تعد السياسة الرريبية أهم أدوات السياسات املالية نظرا للدور الذي تلعبه يف 
 من أهم دوافع اإلصالح الررييب هو حتقيق التنمية االقتصادية عن طريق تشجيع االستثمار؛ 
 ميكننا القول أن للرريبة على أرابح الشركات اثر توجيهي لالستثمار. 

 دوافع اختيار املوضوع اثلثا:
 من أهم دوافع اختيار املوضوع ما يلي:

 ؛ميوالت املرتبص الشخصية 
  ؛بهاهتمتحداثة املوضوع وقلة األحباث اليت 
  حماولة تسلي  الروء على ضريبةIBS، وعالقتهباالستثمار؛ 
 حماولة تسلي  الروء على أهم اإلعفاءات اجلبائية اليت عرفتها الشركات؛ 
 حماولة إضافة مرجع جديد إىل مكتبة اجلامعة. 
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 أمهية البحثرابعا: 
 تكمن أمهية البحث فيما يلي:

ترقيته  و بواقع االقتصاد الوطين، واإلصالحات اجلارية اليت تستوجب سياسات مالية بوضع اكرب حتفيزات ضريبية لتشجيع االستثمار ارتباطه
من خالل منحها إعفاءات وامتيازات جبائية   وإعادة النظر يف أنواع الررائب والرسوم اخلاصة ابلنظام الررييب املتعلق ابلشركات املتعددة،

 نسبة الررائب اخلاصة أبرابح الشركات.كتخفيض 
 أهداف البحثخامسا: 

 يهدف هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها:
 إبراز مدى أتثري ضريبة أرابح الشركاتIBSعلى االستثمار؛ ، 
 الرريبة على أرابح الشركاتIBSودورها يف اختاذ قرارت االستثمار على مستوى املؤسسات؛ ، 
 االستفادة من اإلعفاءات واحلوافز اجلبائية ودورها يف تنشي  االستثمار ومنو املؤسسات. التعرف على كيفية 

 حدود الدراسةسادسا: 
مت حتديد الدراسة من جانب ن أساسي ن، جانب نظري وجانب تطبيقي تطرق الباحث فيه على كل مايعين أبمور الرريبة على أرابح 

 وخمتلف اإلحصاءات املتعلقة هبا بوالية برج بوعريريج. Xسسة الشركات واالستثمار، وجانب تطبيقي خاص مبؤ 
 منهجية الدراسةسابعا: 

، اليت متيز النظام اجلبائي IBSإذ قمنا بتحليل بعض املفاهيم حول الرريبة على أرابح الشركاتاعتمدان املنهج الوصفي التحليلي   
وكذلك استخدم منهج دراسة حالة يف اجلانب  على استثمارات الشركة السنويةاجلزائري واليت متس األرابح السنوية للشركة، ومدى أتثريها 

 ابإلستعانة مبكتب حماسبة وحمافظ حساابت جللب املعلومات الالزمة. وذالك لوالية برج بوعريريج xالتطبيقي ملؤسسة 
 صعوابت البحثاثمنا: 
 والنصوص القانونية؛ استخراج املادة العلمية من املواد .1
 احلصول على بعض املعلومة، السيما منها املالية، من املكتب حمل دراسة العتبار تلك املعلومات من قبيل السر املهين؛صعوبة  .2
 صعوبة إجراء الدراسة امليدانية يف مؤسسات االقتصاديةأو يف مؤسسات أخرى بسبب تفشي وابء كوروان؛ .3
 تقسيم البحثاتسعا: 

 إىل فصل ن حيت: من أجل دراسة كل ما سبق مت تقسيم البحث
مت التطرق فيه إىل خمتلف اجلوانب النظرية للموضوع حمل الدراسة من تعريف للرريبة على أرابح الشركات، والتطرق  الفصل األول:

 ملختلف التحفيزات والتصرحيات اجلبائية، ابإلضافة إىل تقدمي خمتلف املفاهيم اخلاصة ابإلستثمار وأمهيته وأهم العوامل املؤثرة فيه،
الدراسة امليدانية للموضوع حيث مت التطرق اىل تعريف مكتب حمافظ احلساابت ألنه حمل دراستنا حبيث مت تقدمي كافة  الفصل الثاين:

 .2019_2015من أجل تقدمي خمتلف اإلحصائيات املتعلقة هبا خالل الفرتة  Xاملعلومات على املؤسسة 
 الدراسات السابقة عاشرا: 

التعرض للدراسات السابقة هو الوقوف على أهم الدراسات النظرية والتطبيقية ذات العالقة مبوضوع البحث إن الغرض األساسي من 
ابقة ومعرفة أهم النتائج اليت توصلت إليها، واليت ميكن االستفادة منها ملعاجلة موضوع الدراسة من جوانبه املختلفة، ومن ب ن الدراسات الس

 نذكر منها ما يلي:
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 األجنيب املباشر وااثره على االقتصاد اجلزائرياالستثمار  -1
هذه الدراسة عبارة عن رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري من اعداد الطالب عبد الكرمي بعداش، جامعة اجلزائر، 

 ".؟البلدان املضيفة"كيف تفسر حركة االستثمار األجنيب املباشر وأاثره على اقتصادايت ومتحورت اإلشكالية يف  ،2008سنة
هدفت هذه الدراسة اىل إثراء املعرفة الشخصية يف هذا اجلانب من جوانب املعرفة االقتصادية من خالل االطالع على البحوث النظرية 

زائري بصفة عامة، والدراسات السابقة املتاحة، ومعرفة االاثر امليدانية لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر على االقتصاد اجل
 .حتديدا 2005-1996وعلى ميزان املدفوعات والنمو االقتصادي والتشغيل بصفة خاصة، خالل الفرتة 

 أثر السياسة الضريبية على اسرتاتيجية االستثمار يف املؤسسة-2
، ومتحورت   2006ة، سنة هذه الدراسة عبارة مذكرة ماجستري يف العلوم التجارية من إعداد الطالبة حجار مربوكة، جامعة ملسيل

 "ماهو أثر السياسة الضريبية يف اجلزائر على اسرتاتيجية االستثمار يف املؤسسة؟"اإلشكالية يف 
هدفت هذه الدراسة اىل شرح العالقة اليت ترب  ب ن الرريبة واالستثمار، والتعرف على دوافع وأهداف اإلصالحات الرريبية عموما يف 

ليل اإلصالحات الرريبية على اهم العوامل املرتبطة ابالستثمار يف املؤسسة عموما، واملؤسسة اجلزائرية بوجه اجلزائر كما تطرقت اىل حت
 خاص.

 أثر ضريبة أرابح الشركات على اهليكل املايل للمؤسسة-3
،متت 2017معة املسيلة، سنة هذه الدراسة عبارة عن مذكرة ماسرت يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري من إعداد الطالبة زاوش خولة، جا

"ما مدى أتثري الضريبة على أرابح (، ومتحورت اإلشكالية يف 2015-2011دراسة احلالة يف مؤسسة احلرنة للحليب يف الفرتة )
 الشركات على اهليكل املايل للمؤسسة؟"

خيدم مصلحة املؤسسة، وحماولة إبراز التأثري الذي حتدثه تسعى هذه الدراسة اىل إظهار كيفية االستفادة من القوان ن والتشريعات اجلبائية مبا 
الرريبة على أرابح الشركات يف تشكيل اهليكل املايل للمؤسسة، مع حماولة التعرف ما إذا كانت مؤسسة احلرنة للحليب تستع ن ابلعامل 

 اجلبائي يف اختيار مصادر متويلها أم ال.
 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 اإلطار النظري لضريبة أرباح الشركات واإلستثمار
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



كات واإلستثمار  يبة أرباح الشر  الفصل األول:.............................اإلطار النظري لضر

 
1 
 

 الفصل: مقدمة
 أهداف مع يتماشى ان شأنه من والذي املالئم الررييب النظام إنشاء هو اجلزائر يف اجلبائي اإلصالح وراء الرئيسي السبب إن   

 على الرريبة استحداث هي اجلبائي اإلصالح عليها ركز اليت احملاور أهم ب ن ومن االقتصادية، األهداف منها وخاصة للدولة الرئيسية

 النظام أن اذ للدولة، التشجيعية السياسة مع تتماشى اليت استثماراهتم اختيار على املستثمرين تشجيع جلأ من الشركات أرابح

 خمتلف يف املطبقة للررائب املختلفة النسب بواسطة وذلك الستثماراهتم املستثمرين أو املؤسسة سياسة يغري أن يستطيع الررييب

 االستثمارات.
 اىل ابإلضافة والتحفيزات، اإلعفاءات وجممل وأهدافها وخصائصها الشركات أرابح على الرريبة وممفه تناول سيتم الفصل هذا ويف  

    أدواته. جماالته أهم وإىل أمهيته، و ابالستثمار املتعلقة املفاهيم خمتلف
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 الشركات أرابح على الضريبة ماهية األول: املبحث
 يفBIC) )السابقة، والتجارية الصناعية األرابح على الرريبة ونقائص وتراجع لتعوض الشركات ارابح على الرريبة استحداث مت 

 الررائب قانون من 135 املادة نصت ،حيث تطبيقها وجماالت والتقنية الفنية جوانبها وحدد عرفها الذي 1991 لسنة املالية قانون

 1 : مايلي على املماثلة والرسوم املباشرة
ومت  135إليهم يف املادة  تؤسس ضريبة سنوية تفرض على جممل األرابح واملداخيل اليت حتققها الشركات واألشخاص املعنوي ن املشار" 

     ".فرض هذه الرريبة بصيغة الرريبة على أرابح الشركات 
يندرج أتسيس الرريبة على أرابح الشركات يف إطار وضع نظام ضرييب خاص ابلشركات خيتلف عن النظام املطبق على األشخاص      

 . 1992ظام الررييب اجلزائري ابتدءا من عام الطبيعي ن ،كماتعترب هذه الرريبة من الررائب اجلديدة املكونة للن
  أرابحالشركات على الضريبة وخصائص وأهداف مفهوم :األول املطلب

 عدةتعاريف وردت وخصائصها وأهدافها الشركات أرابح على الرريبة حول خمتلفة مفاهيم سنتناول املطلب هذا يف
 :للرريبة على أرابح الشركات نذكر أمهها

 مفهوم الضريبة على أرابح الشركاتالفرع األول: 

 سنوي معدل وفق األموال شركات قبل من احملققة األرابح على تفرض سنوية ضريبة أهنا على الشركات أرابح على الرريبة تعرف

 . الرريبية اإلدارة لدى ابألرابح التصريح يتم أن بعد اثبت،
 للنظام إجبارحا خترع األخرية هذه املعنوي ن، األشخاص طرف من حتقق اليت األرابح على تفرض سنوية مباشرة ضريبة أهنا أيرا تعرف

 2احلقيقي(. للنظام خترع جزائري دينار مليون30من أكثر األعمال )رقم احلقيقي
ومن أن الرريبة على أرابح الشركات هي ضريبة نسبية مباشرة تتقطع سنوحا من طرف ولصاحل الدولةبصفة إجبارية وهنائية  وابلتايل نستنتج
 األشخاص املعنوي ن الذين خيرعون إجبارحا للنظام احلقيقي، وهذا وفق القواعد قانونية حمددة، وهذا االقتطاع يفرض على دون أي مقابل،

، بغرض استخدامه عي ن وهذا حسب مقدرهتم التكليفيةاألخذ بع ن االعتبار حلجم رقم األعمال احملقق وبعض األشخاص الطبي دون
 العامة.لتحقيق املنفعة 

 الفرع الثاين: أهداف الضريبة على أرابح الشركات
 3يسعى اإلصالح الررييب املتعلق بفرض الرريبة على أرابح الشركات إىل حتقيق عدة أهداف نذكر منها

 ضرائب األشخاص الطبيعي ن عن ضرائب األشخاص املعنوي ن. لعادة التنظيم الررييب من خالل فصإ 
   كانت تعاين منه الشركات ومتكينها من حتقيق النموختفيف العبء الررييب الذي. 
 إلغاء كل تفرقة يف اإلخراع ب ن الشركات. 
 إجياد اإلجراءات التحريرية لدفع الشركات إىل االستثمار. 
 الشركة األم وفروعها( تشجيع إقامة الشركات يف شكل جمموعات.) 
  املدفوعة على األرابح املوزعةزحادة املزاحا لصاحل املسامه ن من خالل إلغاء الررائب. 
 ترحيل الرريبة املدفوعة من خالل السماح برتحيل اخلسائر السابقة إىل غاية السنة الرابعة. 

                                                           
 . 71، ص2007محيد بوزيدة، التقنيات اجلبائية، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية الساحة املركزية، سبتمرب1
 .71محيد بوزيدة، املرجع نفسه، ص 2
  .  08، ص22/05/2017، أثر الرريبة على أرابح الشركات على اهليكل املايل، شهادة املاسرت، جامعة حممد بوضياف املسيلة، لةزاوش خو 3
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 1خصائص الضريبة على أرابح الشركات الفرع الثالث:
 تتميز الرريبة على أرابح الشركات بعدة خصائص منها ما هو عام ومنها ما هو نوعي

 :اخلصائص العامة -1
 وتتمثل يف اخلصائص اليت تشرتك فيها مع األنواع األخرى من الررائب

 عدم دفعها، وال يف اختيار مقدارها وال يف   أي أنه ليس لألشخاص اخلاضع ن هلذه الرريبة احلرية فيدفعها أو :ضريبة إلزامية
 جلبائي.كيفية الدفع وموعده، بل هم جمربون على دفعها للدولة يف إطار ما ينص عليه التشريع ا

 تفرض الرريبة على أرابح الشركات على كل شخص قادر على الدفع تبعا ملقدرته املالية، : ضريبة تفرض وفقا ملقدرة املكلفني
حيث أن الرريبة هي طريقة لتقسيم األعباء العامة ب ن األفراد وفق مقدرهتم، وعليه فاملؤسسات اليت ال حتقق رحبا خالل دورة 

 حبجة عدم مقدرهتا على دفعها. ،الرريبة ملزمة بدفعمعينة ليست 

 يرجى احلصول عليه من قبل ركات أبهنا تدفع من دون أي مقابلكما تتميز الرريبة على أرابح الش   :ضريبة تفرض بال مقابل ،
راء املكلف، أي أهنا تفرض على األشخاص املعنوي ن وبعض األشخاص الطبيعي ن بغض النظر عن املنافع اليت تعود عليهم من ج

 .قيام الدولة بدورها يف النشاط االقتصادي وغريها من النشاطات
 :اخلصائص النوعية-2

 :وتتمثل يف اخلصائص اليت متيز الرريبة على أرابح الشركات عن األنواع األخرى من الررائب، ميكن إجيازها فيما يلي
 بتوريدها للخزينة العمومية، وعليه فهي اقتطاع مباشر من حيث أهنا ضريبة يتحمل عبةها يف النهاية من يقوم  :ضريبة مباشرة

 .أرابح الشركات
 أي أهنا تفرض على الفرق املوجب ب ن كل اإليرادات  حيث أهنا تفرض على جممل األرابح دون التمييز لطبيعتها،  :ضريبة عامة

فيما خيص اإليرادات الواجب دجمها يف الوعاء وكل األعباء مهما كانت طبيعتهما، وهذا يف إطار ما ينص عليه التشريع اجلبائي 
 .الررييب واألعباء الواجب خصمها منه

 أي أهنا ال تفرض على ربح كل عملية قامت هبا املؤسسة على حدى، وإمنا تسري على النتيجة النهائية لكل  :ضريبة سنوية
 تفرض الرريبة على أرابح الشركات مرة واحدةالعمليات اليت قامت هبا املؤسسة خالل فرتة زمنية تقدر بسنة، وبعبارة أخرى 

 .، حيث أن وعاءها يترمن ربح سنة واحدة مقفلةعلى األرابح احملققة خالل السنة
 كمية املنتجات  )مثل ،وليس على أساس احلجم أو الكمية ،يلها على أساس قيمة الربح احملققحيث يتم حتص :ضريبة قيمية

 .(املباعة
 عبارة عن ضريبة ذات معدالت اثبتة، مبعىن أهنا تفرض على صايف أرابح املؤسسة بنسبة اثبتة واحدةأي أهنا  :ضريبة نسبية، 

 .وبصفة أدق فإن الربح خيرع ملعدل اثبت وليس جلدول تصاعدي ،حبيث ال يتغري هذا املعدل مهما تغري مقدار الربح احملقق
 سنوي جلميع أرابحه من خالل إرسال ميزانيته اجلبائية إىل  حبيث يتع ن على املكلف تقدمي تصريح إجباري :ضريبة تصرحيية

 .مفتشية الررائب التابعة للمقر االجتماعي للمؤسسة الرئيسية، وذلك قبل الفاتح ماي من السنة اليت تلي سنة االستغالل

                                                           
 .09ص مرجع سبق ذكره، زاوش خولة،1
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 الربح احملقق من طرف وهو ، الرريبة على أرابح الشركات ضريبة نوعية ألهنا تقع عل نوع مع ن من األرابح :ضريبة نوعية
وبعض  ،احملقق األشخاص املعنوي ن الذين خيرعون إجبارحا للنظام احلقيقي دون األخذ بع ن االعتبار حلجم رقم األعمال

 .األشخاص الطبيعي ن املنصوص عليهم يف قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة
 كن استنتاج بعض املزاحا اليت تترمنها،مي، من خالل اخلصائص السابقة للرريبة على أرابح الشركات

 :واليت ميكن إجياز أمهها فيما يلي
 سواء ابلنسبة للمكلف أوابلنسبة إلدارة الررائب، حبيث هؤالء املكلف ن مطالبون ابلتصريح وبرريبة واحدة على  :البساطة

 .األرابح، وابلتايل تسهيل عملية مسك امللفات الرريبية ومراقبتها
 من خالل إلغاء التمييز ب ن الشركات العمومية والشركات اخلاصة وكذلك ب ن الشركات الوطنية والشركات  :لعدالةاالقرتاب من ا

 األجنبية.
 جمال تطبيق الضريبة على أرابح الشركات :املطلب الثاين

 :وميكن تلخيص هذا كما يلي يرتب  فرض الرريبة على أرابح الشركات ابألشخاص اخلاضع ن هلا من جهة وإبقليميها من جهة أخرى،
 الفرع األول: جمال التطبيق اخلاص ابلشركات

من قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة ميكن أن منيز ب ن الشركات اخلاضعةإجبارحا للرريبة على أرابح 136 حسب نص املادة
 .الشركات واخلاضعة اختيارحا

 الشركات:الشركات اليت ختضع إجباراي للضريبة على أرابح  -1
 ختصع للصريبة على أرابح الشركات بصفة اجباريةكل من :

 الشركات اخلاصعة مبوجب القانون االساسي: 1-1
من قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة  136الشركات اليت خترع إجبارحا إىل الرريبة على أرابح الشركات طبقا لنص املادة  

 1الشركات التالية:
 وترم ما يلي :األموال شركات 
 شركات األسهم وشركات التوصية ابألسهم - 
 الشركات ذات املسؤولية احملدودة. - 
 املؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات املسؤولية احملدودة.  - 
  .املؤسسات واهليةات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
  .التعاونيات الفالحية واالحتادات التابعة هلا، ابستثناء تلك املعفاة بنص صريح 
بعض األنشطة وبسبب طابعها تقتري خروع الشخص الذي ينجزها إىل  س:األشخاص اخلاضعون مبقتضى النشاط املمار 1-2

من قانون الررائب املباشرة  والرسوم  136 ، حسب نص املادة النظر عن الشكل القانوين للشركة الرريبة على أرابح الشركات، بغض
 2:من نفس  القانون أعاله 12ملادة  املماثلة خيرع للرريبة على أرابح الشركات األشخاص الطبيعيون املذكورون يف ا

 ابلتنازل الذين يستفيدون من وعد ابلبيع من جانب واحد يتعلق بعقار، ويقومون بسعي منهم أثناء بيع العقار ابلتجزئة أو ابلتقسيم ،
 عن االستفادة من الوعد ابلبيع إىل شاري كل جزء أو قسم. 

                                                           
 .30اجلزائر، ص، 2020، قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة، املديرية العامة للررائب، وزارة املالية، طبعة 136املادة 1
  .11، اجلزائر، ص2020، قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة، املديرية العامة للررائب، وزارة املالية، طبعة 136املادة 2
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  الذين يؤجرون مؤسسة جتارية أو صناعية مبا فيها من أاثث أو عتاد الزم استغالهلا سواء أكان اإلجيار يشتمل على كل العناصر غري
 العادية للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم ال.

  الراسي عليه املناقصة وصاحب االمتياز ومستأجر احلقوق البلدية.الذين ميارسون نشاط 
 .الذين حيققون أرابحا من أنشطة تربية الدواجن واألرانب عندما تكتسي هذه النشطة طابعا صناعيا 
 .الذين حيققون إيرادات من استغالل املالحات أو البحريات املاحلة أو املماحل 
 مبناسبة عملية تنازل لقاء عوض عن القيم املنقولة واحلقوق االجتماعية. الذين حيققون مكاسب صافية ابلرأمسال 
                       .املداخيل احملققة من قبل التجار الصيادين، الراببنة الصيادين، جمهزي السفن ومستغلي قوار  الصيد 
 الشركات اخلاضعة اختياراي:-2

لرريبة على الدخل اإلمجايل، إال أن املـشرع سـمح هلا االختيار يف اخلروع إىل الرريبة توجد بعض الشركات اليت تعترب أصال خاضعة ل     
 151على أرابح الشركات ويف هذه احلالة يرتتب على تلك الشركات تقدمي طلب االختيار مرفق ابلتصريح املنصوص عليه يف املادة رقـم 

ويكون هذا االختيار هنائي، أي ال رجعة فيه مدى حياة الشركة، هذه الشركات  مـن قـانون الررائب املباشرة لدى مفتشية الررائب املعنية
 1تتمثل فيما يلي:

 مبفهوم القانون التجاري وتكون يف شكل الشركات التالية: شركات األشخاص: -2-1
  شركات الترامن 
  شركات التوصيات البسيطة 
 شركات احملاصة 
 مبفهوم القانون التجاري شركات املسامهة: -2-2
 املدنية اليت مل تتكون على شكل شركة األسهم.الشركات  -2-3

 جيب أن يرفق طلب ااِلختيار بتصريح الرريبةعلى أرابح الشركات، وال ميكن الرتاجع عن هذا ااِلختيار مدى حياة الشركة تنويه:
 الفرع الثاين: نطاق التطبيق اإلقليمي

ي أو حيدد مبدأ إقليمية الرريبة الشروط اليت مبوجبها خيرع الربح للرريبة على أرابح الشركات، وهذا بناءا على طبيعة الربح احملقق، اعتياد 
 2:استثنائي، أو على أساس مصدره، حمقق داخل الوطن أو خارجه، وابلتايل تستند إقليمية الرريبة على املبدأين التالي ن

 يس العاملي:الربح الوطين ول 
من قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة تستحق الرريبة على األرابح احملققة ابجلزائر، وابلتايل الربح احملقق  137حسب نص املادة 

 وتعترب أرابحا حمققة ابجلزائر على اخلصوص:خارج اجلزائر مقصى من جمال تطبيق هذه الرريبة. 
 األرابح احملققة يف شكل شركات، والعائدة من املمارسة العادية لنشاط ذي طابع صناعي أو جتاري أو فالحي عند عدم وجود إقامة اثبتة. 

 أرابح املؤسسات اليت تستع ن يف اجلزائر مبمثل ن ليستلهم شخصية مهنية متميزة عن هذه املؤسسات. 
ممثل ن معين ن، إال أهنا متارس بصفة مباشرة أو غري مباشرة، نشاطا يتمثل يف إجناز حلقة   أرابح املؤسسات، وان كانت ال متلك إقامة أو

 كاملة من العمليات التجارية. 

                                                           

 .36، نفس املرجع السابق، ص 511املادة 1

 .30اجلزائر، ص ،2020املالية، طبعة  ، قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة، املديرية العامة للررائب، وزارة137املادة 2
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 غري أنه إذا كانت مؤسسة ما متارس يف آن واحد نشاطها ابجلزائر وخارج الرتا  الوطين، فإن الربح الذي حتققه من عمليات اإلنتاج أو عند
 ت البيع املنجزة ابجلزائر يعد حمققا فيها، ماعدا يف حالة إثبات العكس من خالل مسك حماسبت ن متباينت ن.االقتراء من عمليا

 :الربح الناتج من العمليات العادية وليشت االستثنائية 
نشاط اخلاضع، ومنه فان أي انه خترع للرريبة على أرابح الشركات فق  تلك األرابح احملققة خالل الدورة والناجتة عن املمارسة العادية لل

 األرابح احملققة مبناسبة املعارض الدولية(.)مثل:  األرابح الناجتة من عمليات عرضية تعد مستبعدة من الرريبة على أرابح الشركات
 املطلب الثالث: اإلعفاءات والتخفيضات املرتبطة ابلضريبة على أرابح الشركات

يف املناطق اليت يتم ترقيتها والقراء أو ختفيض معدالت البطالة حيث سن املشرع الررييب  ركزت الدولة اجلزائرية على تشجيع االستثمار
 1من قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة. 136جمموعة من اإلعفاءات سواء كانت دائمة أم مؤقتة،وهذا ما نصت عليه املادة 

 كاتالفرع األول: االعفاءات املرتبطة ابلضريبة على أرابح الشر 
 يعترب هذا النوع من اإلعفاءات ممنوحا بصفة دائمة وهنائية، ويستفيد منه كل من:اإلعفاءات الدائمة: -1

 .التعاونيات االستهالكية التابعة للمؤسسات واهليةات العمومية 
  .املؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص املعوق ن املعتمدة وكذا اهلياكل اليت تتبعها 
 من قبل الفرق واألجهزة املمارسة للنشاط املسرحي. مبلغ اإليرادات احملققة 
  . صناديق التعاون الفالحي لفائدة العمليات البنكية والتأم ن واحملققة مع شركائها فق 
  التعاونيات الفالحية للتموين والشراء، وكذا االحتادات املستفيدة من اعتماد تسلمه املصاحل املؤهلة  التابعة لوزارة الفالحة

 طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية اليت تنظمها، ابستثناء  العمليات احملققة مع املستعمل ن غري الشركاء. واملسرية
  الشركات التعاونية إلنتاج، حتويل، حفظ وبيع املنتوجات الفالحية وكذا احتاداهتا املعتمدة حسب نفس الشروط املنصوص عليها

 لتنظيمية اليت تسريها. أعاله واملسرية طبقا لألحكام القانونية وا
  العمليات املدرة للعملة الصعبة والسيما عمليات البيع املوجهة للتصدير وأتدية اخلدمات املوجهة للتصدير، وتستثىن عمليات

ومينح اإلعفاء ابلنسبة هلذه األخرية حسب نسبة رقم األعمال ، النقل الربي والبحري واجلوي وعمليات إعادة التأم ن والبنوك
ق ابلعملة الصعبة، وتتوقف االستفادة من أحكام هذه الفقرة على تقدمي املعين إىل املصاحل اجلبائية املختصة وثيقة تثبت احملق

 .دفع هذه اإليرادات لدى بنك متوطن ابجلزائر
 2مينح هذا الصنف من اإلعفاءات بصفة حمددة زمنيا، ونذكر منها اإلعفاءات املؤقتة:- 2

  ميارسها الشبا  ذو املشاريع املؤهلون لالستفادة من إعانة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشبا  أو تستفيد النشاطات اليت
الصندوق الوطين لدعم القرض املصغر أو الصندوق الوطين للتأم ن على البطالة من إعفاء كلي من الرريبة على أرابح الشركات 

سنوات، إذا كانت النشاطات  06تغالل، حتدد مدة اإلعفاءبست  ( ثالثة سنوات ابتداء من اتريخ الشروع يف االس03ملدة )
(  بسنت ن عندما 02، ومتدد فرتة اإلعفاء هذه )ء  من اتريخ الشروع يف االستغاللممارسة يف املناطق الواجب ترقيتها، وذلك ابتدا

 يتعهد املستثمرون بتوظيف ثالثة عمال على األقل ملدة غري حمددة.
 ابستثناء   أجانب، ( عشر سنوات، املؤسسات السياحية احملدثة من قبل مستثمرين وطني ن أو10) تستفيد من إعفاء ملدة

 يف القطاع السياحي. وكذا شركات االقتصاد املختل  الناشطة  الوكاالت السياحية واألسفار،

                                                           
 .31ص ،30، نفس املرجع، ص136املادة 1
 .73، ص2007محيد بوزيدة، التقنيات اجلبائية، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية الساحة املركزية، سبتمرب2
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 لسياحة واألسفار، وكذا ( ثالثة سنوات ابتداء  من اتريخ بداية ممارسة النشاط، وكاالت ا03اإلعفاء ملدة ) تستفيد من
 املؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعماهلا احملقق ابلعملة الصعبة.

 ( مخس سنوات ابتداء من انطالق 05تستفيد شركات رأمسال املخاطرة من اإلعفاء من الرريبة على أرابح الشركات ملدة )
 نشاطها. 

 الررائب املباشرة والرسوم املماثلة اليت تنص على أنه:  من قانون 142فيما خيص إعادة استثمار النتائج وحسب نص املادة 
يتع ن على املكلف ن ابلرريبة الذين يستفيدون من إعفاءات وختفيرات يف الرريبة على أرابح الشركات، والرسم على النشاط املهين 

% من حصة االمتيازات املوافقة هلذه 30ئة املمنوح خالل مرحلة االستغالل يف إطار أجهزة دعم االستثمار، إعادة استثمار ثالث ن ابملا
 1سنوات، ابتداء من اتريخ اختتام السنة املالية اليت خترع نتائجها للنظام التفريلي. 4اإلعفاءات أو التخفيرات يف أجل 

 الفرع الثاين: التخفيضات املرتبطة ابلضريبة على أرابح الشركات
على أنه: "تستفيد املداخيل  2015املترمن لقانون املالية لسنة  2014ديسمرب  30املؤرخ يف  10-14( من قانون 06تنص املادة )

 موطن جبائي لديهم متنراست و تندوف، أدار، العائدة من النشاطات اليت ميارسها األشخاص الطبيعيون أو الشركات يف الوالحات إليزي،
الرريبة على أرابح الشركات وذلك بصفة انتقالية ملدة  من مبلغ 33يف هذه الوالحات ويقيمون هبا بصفة دائمة من ختفيض قدره %

 2015سنوات ابتداء من أول يناير  05مخس
ال تطبق األحكام السابقة على مداخيل األشخاص والشركات العاملة يف قطاع احملروقات ابستثناء نشاطات توزيع املنتجات البرتولية 

 والغازية وتسويقها.
 لى أرابح الشركات وكيفية حساهبا وحتصيالهتا املطلب الرابع: أتسيس الضريبة ع

تعتمد جباية املؤسسة على احملاسبة، غري أن نتيجة هذه األخرية ليست هي الوعاء الررييب النهائي، فالنتيجة احملاسبية هي األساس اليت 
سوف  نتناوله  يف  هذا  املطلب،  ابإلضافة    تطبق عليه القواعد اجلبائية للوصول إىل النتيجة اجلبائية اليت متثل الوعاء الررييب وهذا  ما

 2إىل  معدالت  الرريبة  املطبقة  يف اجلزائر. 
 الفرع االول:حتديد الوعاء الضرييب 

إبعادة إدماج  تعرف النتيجة اجلبائية أبهنا" النتيجة اخلاضعة للرريبة، واليت ال تتطابق مع النتيجة احملاسبية جراء بعض التعديالت اخلاصة 
 غري خاضعة للرريبة.خصم بعض النواتج  وض  األعباء  غري قابلة للخصم بع
ا أما التشريع اجلبائي اجلزائري فيعترب الربح اخلاضع للرريبة هو الـربح الـصايف احملـدد حسب نتيجة ، خمتلف العمليات أحا كانت طبيعته 

 احملققة من طرف كل مؤسسة، مبا يف ذلك على اخلصوص التنازالت عن أي عنصر من األصول، أثناء االستغالل أو يف هنايته. 
 جلبائية أبهنا: "النتيجة احملاسبية اإلمجالية للدورة بعد إدراج  التعديالت الالزمة، طبقا ملا تنص عليه القواعد اجلبائية". كما تعرف النتيجة ا

النشاط. وتعرف النتيجة اجلبائية أيرا أبهنا الربح الصايف الناتج عن الفرق ب ن النتائج احملققة من طرف املؤسسة واألعباء الناجتة عن ممارسة 
ا أن الرريبة تطبق على النتيجة اجلبائية اليت متثل النتيجة املالية  املصرح هبا  من طرف الشركة، مرافا إليها األعباء املرفوضة جبائيغري 

من قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة، وخمصوما منها كل من التخفيرات والعجز احملقق يف  169 املادةيف املنصوص عليها 
 3ابقة إن وجد.السنوات الس

                                                           
 .34ص اجلزائر، ،2020املالية، طبعة قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة، املديرية العامة للررائب، وزارة  ،142املادة 1
 .32، نفس املرجع، ص140املادة 2
 .40، ص39، نفس املرجع السابق، ص169املادة 3
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 1وميكن حسا  النتيجة اجلبائية عن طريق العالقة التالية:  
 العجز( –التخفيرات  -النتيجة املالية + األعباء املرفوضة جبائيا  النتيجة اجلبائية=)

 ويطلق على األعباء املرفوضة جبائيا ابإلدماجات.  
 جمموع التكاليف( –)جمموع أرقام األعمال  النتيجة املالية =

عبارة عن التكاليف اليت أدرجت يف حسا  الربح احملاسيب إال أن مصلحة الررائب قد ترفرها ألهنا تعتربها   األعباء املرفوضة جبائيا :
 .ا بصفة مؤقتة إىل أن يتم تسديدهاكمصاريف استغاللية أو أهنا تتجاوز احلد األقصى احملدد من قبل إدارة الررائب ، كما قد ترفره

عبارة عن تلك التكاليف اليت تندرج يف حسا  الربح احملاسيب، وتعتربها إدارة الررائب كتكاليف تطرح من إيرادات التخفيضات: 
 املؤسسة، هذه التكاليف تتمثل يف خسائر السنوات السابقة إىل غاية السنة اخلامسة.

من قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة ، العجز هو عبئ خيصم من النتيجة اجلبائية احملققة من السنة  147حسب املادة  :العجز
إيل غاية السنة الرابعة املوالية لسنة (n+2)، وإذا كانت هذه النتيجة غري كافية ختصص يف النتيجة اجلبائية للسنة املالية (n+1)املوالية 
 2العجز.

 معدالت الضريبة على أرابح الشركات  رع الثاين:الف
من قانون الررائب والرسوم املماثلة فان الرريبة على أرابح الشركات تعترب ضريبة نسبية تفرض على أساس نسبة أو 150حسب املادة    

 3معدل مع ن يتم تصنيفها كالتايل:
 املعدالت العامة: -1

 كالتايل :حتدد معدالت الرريبة على أرابح الشركات  
 .عدل على أنشطة إنتاج وبيع السلعيطبق هذا امل : 19%

، ال اري بغرض إعادة بيعهاوهي تلك األنشطة املتمثلة يف استخراج أو صنع أو حتويل املواد ابستثناء أنشطة التوظيب أو العرض التج
 .دة، األنشطة املنجمية واحملروقاتتشمل كذلك يف هذه املا

 ، ابستثناء وكاالت اإلسفار. وكذا األنشطة السياحية واحلمامات، البناء واإلشغال العمومية والري يطبق هذا املعدل على أنشطة :23%
األنشطة املسجلة بتلك الصفة يف السجل التجاري واليت يرتتب  % 23يقصد أبنشطة البناء واإلشغال العمومية والري اليت خترع لنسبة  

 .اكات االجتماعية اخلاصة ابلقطاععليها دفع االشرت 
 .يطبق على ابقي األنشطة :% 26
األشخاص املعنوي ن اخلاضع ن للرريبة على إرابح الشركات الذين ميارسون أنشطة خمتلفة، أن يقدموا حماسبة مفصلة هلذه  على جيب

 الشركات الواجب تطبيقه.األنشطة، تسمح بتحديد حصة األرابح عن كل نشاط مناسب ملعدل الرريبة على أرابح 
 . %26يؤدي عدم احرتام مسك حماسبة منفصلة إىل تطبيق منهجي ملعدل  

 معدالت االقتطاع من املصدر: -2
 :يلي حتدد هذه النسب ابلنسبة ابلنسبة للرريبة على أرابح الشركات كما

 :هذه النسبة على األنشطة التالية تطبق% 10

                                                           
 .75،ص2007محيد بوزيدة، التقنيات اجلبائية، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية الساحة املركزية، سبتمرب1
 .35ص اجلزائر، ،2020املماثلة، املديرية العامة للررائب، وزارة املالية، طبعة ، قانون الررائب املباشرة والرسوم 147املادة  2
 .36، نفس املرجع السابق، ص150املادة 3



كات واإلستثمار  يبة أرباح الشر  الفصل األول:.............................اإلطار النظري لضر

 
9 
 

 وميثل االقتطاع املتعلق هبذه العوائد اعتمادا ضريبيا خيصم من فرض الرريبة النهائي.، لنسبة لعوائد والودائع والكفاالتاب
 ابلنسبة للمداخيل الناجتة عن الصناديق غري االمسية أو حلاملها ويكتسي هذا االقتطاع طابعا حمررا   40%
للمبالغ احملصلة من قبل املؤسسات يف إطار عقد تسيري الذي خيرع إىل اقتطاع من املصدر ويكتسي هذا االقتطاع طابعا  ابلنسبة 20%
 حمررا.
للحواصل املدفوعة للمخرتع ن اليت تقبرها املؤسسات األجنبية اليت ليست هلا منشآت مهنية دائمة يف اجلزائر  للمبالغ ابلنسبة % 30

أو منح  أو صيغته، إما مبوجب امتياز رخصة االستغالل براءاهتم ، وإما مبوجب التنازل عن عالمة الصنع أو أسلوبه، املقيم ن يف اخلارج،
 امتياز ذلك .

ابلنسبة للمبالغ اليت تقبرها شركات النقل البحري األجنبية إذا كانت بلداهنا األصلية تفرض الرريبة على مؤسسات نقل حبري  10%
 1رد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليها قاعدة املعاملة ابملثل.غري أنه مبج، جزائرية

 الفرع الثالث: حتصيل الضريبة على أرابح الشركات 
 سنقوم يف هذا املبدأ بتبيان طرق و كيفيات دفع الرريبة على أرابح الشركات وما يرتتب على املكلف ن من التزامات .

 )األقساط الوقتية(:نظام الدفع التلقائي  -1
متثل هذه الطريقة األداة األساسية لدفع الرريبة على أرابح الشركات، حسب هذا النظام، جيب أن حتسب الرريبة على أرابح الشركات 

 من طرف املكلف نفسه، وتسدد تلقائيا إىل صندوق قابض الررائب دون إصدار مسبق للجدول من طرف مصاحل الررائب 
على دفع ثالثة أقساط وقتية متساوية واليت جيب تسديدها خالل نفس السنة املالية متبوعة بقس  التسوية والذي يعرب يعتمد هذا النظام 

من الرريبةاملتعلقة ابلربح املرجعي اخلاص %30حيث أن مبلغ القس  الواجب الدفع ميثل  عن الرصيد الباقي من الرريبة الواجبة الدفع،
من رأس مال الشركة %5فيما خيص املؤسسات املنشأة حديثا يتم اعتماد  للرريبة عند اتريخ استحقاقها،آبخر دورة مغلقة وخاضعة 

 2:تستحق هذه التسبيقات كما هو موضح يف اجلدول التايل، وحلسا  القس 
 : ميثل تواريخ دفع التسبيقات01جدول رقم 

 اتريخ التسديد مبلغ التسبيقات التسبيقات
مارس من السنة  20فيفري إىل غاية  20من  (1-من ضريبة على أرابح الشركات للسنة )ن %30 التسبيق االول 

 (1+)ن
جوان من السنة  20ماي إىل غاية  20من  (1-من ضريبة على أرابح الشركات للسنة )ن %30 التسبيق الثاين

 (1+)ن
نوفمرب من السنة  20إىل غاية  أكتوبر 20من  (1-من ضريبة على أرابح الشركات للسنة )ن %30 التسبيق الثالث

 (1+)ن
جمموع  –( 1ضريبة على أرابح الشركات للسنة )ن+ رصيد التسوية 

 التسبيقات 
 (2ن+أفريل من السنة ) 30قبل 

 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة ،املديرية 356/2املصدر : مت إعداده ابالعتماد على كتاب التقنيات اجلبائية واملادة 
 . 76،اجلزائر،ص  2020العامة للضرائب ، وزارة املالية، طبعة

                                                           
 36، نفس املرجع السابق، ص150املادة 1
 . 85، ص84، ص2007محيد بوزيدة، التقنيات اجلبائية، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية الساحة املركزية، سبتمرب2



كات واإلستثمار  يبة أرباح الشر  الفصل األول:.............................اإلطار النظري لضر

 
10 

 

 نظام االقتطاع من املصدر : -2
، مثل مداخيل من املصدر واليت مت ذكرها سابقا يعترب نظاما استثنائيا، حيث نص املشرع على خروع بعض املداخيل لتقنية االقتطاع

 رؤوس األموال املنقولة للرريبة على أرابح الشركات.
  التزامات اخلاضعني للضريبة على أرابح الشركات 

 1 :تنقسم إىل قسم ن من االلتزامات تتمثل يف التزامات حماسبية و التزامات جبائية نلخصها كما يلي
 :التزامات حماسبية 

 تتمثل االلتزامات احملاسبية يف ما يلي :
على مايلي }جيب على املؤسسات احرتام  22/07/2009املؤرخ يف  09/01من أمر رقم  6تنص املادة مسك احملاسبة : -

 التعاريف املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املايل ، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد اجلبائية املطبقة لوعاء الرريبة {
 معتمد عند كل طلب من املفتش.يف حالة مسك هذه احملاسبة بلغة أجنبية مقبولة، فانه يتع ن تقدمي ترمجة مصادق عليها من طرف مرتجم 

يقوم املكلف بتقدمي مجيع الواثئق احملاسبية واجلرد ونسخ من اإلرساليات واألوراق اإليرادات والنفقات تقدمي الواثئق احملاسبية : -
 إىل اإلدارة اجلبائية، اليت من شأهنا أن تربر دقة النتائج املشار إليها يف التصريح .

ب على املكلف ابلرريبة حفظ سجالت وواثئق حماسبية وكذا الواثئق التربيرية، اليت بناءا عليها جيحفظ الواثئق احملاسبية : -
 ( سنوات .10يتم ممارسة حق املراقبة وإجراء حتقيق خالل أجل )

ن التاريخ الذي يبدأ هذا األجل يف السرحان، فيما خيص السجالت، اعتبار من اتريخ آخر تقييد، وغيما خيص الواثئق التربيرية، اعتبارا م
 حررت فيه.

 : االلتزامات جبائية 

من قانون الررائب املباشرة والرسوم املماثلة، تتمثل االلتزامات اجلبائية يف التصرحيات وتنقسم إىل : التصريح ابلوجود،  151حسب املادة
 التصريح الشهري والتصريح ابلنتائج .

يوم من  30لى أرابح الشركات أن يقدم تصريح ابلوجود خالل جيب على املكلف اخلاضع الرريبة ع التصريح ابلوجود : -
 بداية النشاط إىل مفتشية الررائب التابع هلا .

يف حالة ما كان املكلف ميلك إىل جانب مقره الرئيسي، وحدة أو عدة وحدات ، جيب تقدمي تصريح شامل ابلوجود عن املؤسسة اىل 
 الرئيسي.مفتشية الررائب املباشرة املتواجدة يف املقر 

تصريح وحيد يقوم مقام جدول إشعار ابلدفع. جيب إيداع التصريح  (G50يعترب التصريح سلسلة) التصريح الشهري :  -
يوما األوىل من الشهر الذي يلي الشهر  الذي  20لدى  قابض الررائب املتواجد ابملقر الرئيسي للشركة  خالل أجل 

 قتطاع من املصدر وتسديد يف آن واحد املبالغ املستحقة . استحقت فيه احلقوق أو الذي مت فيه أجراء اال
تكون األقساط الثالثة مدرجة على التوايل يف تصرحيات أشهر أفريل و جويلية وأكتوبر، حيث جيب إيداعها خالل عشرين  يوما األوىل من 

 الشهر املوايل.
 يكون متبقي التصفية مدرجا يف تصريح شهر مارس من السنة املوالية حيث جيب إيداعها خالل عشرين يوما األوىل من شهر أفريل. 

                                                           
 .27، ص26ص ،22/05/2017جامعة حممد بوضياف املسيلة،  زاوش خولة، أثر الرريبة على أرابح الشركات على اهليكل املايل، شهادة املاسرت،1
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:جيب  على  املكلف  ابلرريبة  أن  يقدم  تصرحيا  ابلنتائج  احملققة سنوحا لدى  مفتشية  التصريح السنوي للنتائج -
أفريل من كل سنة كل سنة، إذا سجلت الشركة عجزا وهذا  املختصة  30الررائب أو اإلقامة الرئيسية، خالل أجل أقصاه 

 الكائنة مبقر الشركة  يقدم التصريح مببلغ العجز ضمن نفس الشروط.
من قانون الررائب املباشرة  والرسوم املماثلة  أنه  195تنص املادة   ريح يف حالة التنازل أو إلغاء املؤسسة أو الوفاة:التص -

يف حالة التنازل أو التوقف عن جزء أو كل النشاط اخلاضع للنظام الررييب املفروض على الربح احلقيقي، تؤسس مباشرة 
زالت مل تفرض عليها الرريبة. هلذا جيب على املكلف ن ابلرريبة أن يشعروا مفتش  الرريبة املستحقة على األرابح اليت ما

أحام كما هو حمدد، أو حييطوه علما ابلتاريخ الذي أصبح أو  10الررائب ابلتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة 
 ولقبه وعنوانه.سيصبح فيه هذا التنازل أو التوقف فعليا، وكذا عند االقتراء اسم املتنازل له 

 
 ملبحث الثاين: مدخل عام لالستثمارا

تبين إلى ل خاصة النامية منها الدوتسارعت العديد من لذا ، التنميةبعجلة في النمو االقتصادي والنهوض يعترب االستثمار الركيزة األساسية 
 االستثمار.والتحفيزات لتشجيع العديد من السياسات 

 وأمهيتهاملطلب األول: مفهوم االستثمار 
 سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل أهم التعاريف واملفاهيم لالستثمار وإىل أهم األهداف 

 الفرع األول: مفهوم االستثمار
ل كتشييد مباين سكنية رأس المامن المجتمع رصيد إلى ضافة إلهناك العديد من التعاريف لالستثمار نذكر منها االستثمار نعين به "ا

نصف املصنعة. الصنع أو التامة المواد األولية والسلع من إلى المخزون أنه إضافة فرال على جديدة، آالت  جديدة، مصانع جديدة،
 1ل".فات إلى المخزون فرال على رأس الماضاهواإلستثمار فاال

 2كما يعرف االستثمار على أنه" اإلضافة إىل الطاقة اإلنتاجية أو اإلضافة إىل رأس املال"
 ملايل أبنه:كما جاء تعرفه يف الفكر ا

 3"الترحية بقيم حالية مؤكدة احلدوث مقابل احلصول على قيم حمتملة_غريمؤكدة احلدوث يف املستقبل".
 ز.  أما املفهوم العام والشامل لالستثمار هو: إرجاء أو أتجيل االستهالك لفرتة قادمة، مث توجيه هذه األموال إىل االستثمار وليس االكتنا

املستخدم يف إنتاج وتوفري اخلدمات أو السلع، وقد يكون استثمارا اثبتا كاألسهم املمتازة والسندات، أو  أو هو عبارة عن رأس مال
 استثمارا متغريا مثل ملكية املمتلكات.

                                                           
 .259ص ، 1987، بريوت، الدار اجلامعية، مبادئ االقتصاد، بكري كامل1
 .13، ص 2008وزيع،عمان، األردن،طالل كداوي، تقييم القرارات االستثمارية،دار اليازوري العلمية للنشر والت2
 .3،ص2004عادل حممد رزق،االستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية،دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية،القاهرة،مصر،3
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ار: أبعاد االستثم01الشكل 

 

 .22،ص2008املصدر:د،طالل كداوي، تقييم القرارات االستثمارية ،عمان، دار اليازوري للنشو والتوزيع،

 الفرع الثاين: أمهية االستثمار
مبدى حيوية اجلانب الحديثة االقتصادحات وة ـقحبيث تقاس ة ـالتنميبعجلة المحرك الحقيقي لالقتصاد الوطني للنهوض يعترب االستثمار 
 االستثمار فيما يلي :أهمية تتجلى و، لهااالستثماري 

من المؤسسة خرية متكن هذه األ، السلعجديدة من ع نواأتوفري أو  إضافةعلى يعمل االستثمار زايدة اإلرادات وتنمية األرابح:  .1
خلق أسواق جديدة عدة المنشأة على مساأي ، ة البيعـعمليحتقيق استثمارات جديدة " تسهيل وابلتايل توسيع وإراداهتا، رفع 

 ابلتايل زحادة األرابح؛سلع المنتجة وـى الـعلزحادة الطلب إلى ، مما يؤدي لمنتجاتها
الطلب لذلك يتزايد تبعا دد السكان ـعتزايد البطالة فمع مشكل في القراء على مهما دورا يلعب االستثمار البطالة: ء على القضا .2

 ل؛الشغاالستثمارات وابلتايل خلق مناصب فعالة لجذب ل سياسات الدوتنتهج لذا ل، على الشغ
على طريق الررائب والرسوم املفروضة ن ـك عـوذلاخلزينة العمومية متويل في حد كبري إلى يساعد االستثمار متويل اخلزينة العمومية:  .3

 خمتلف املشاريع االستثمارية؛
توسيع أو الناجح يعمل على تشغيل الطاقات الكامنة وابلتايل خلق استثماراجتديدة ول الفعااالستثمار إن المساهمة في التنمية:  .4

 ؛تالقطاعامنو مجيع في ما يساهم و هذا استثمارات قدمية 

 اإلستثمار

 استثمار قصير

 إحالل واستبدال

 استثمار متوسط

 توسيع في استثمار

 استثمار طويل

 استثمار جديد
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طريقتوسيعشبكات وذلكعنجنبيةةاألـالتبعيمنتخلصـالابلتايلوايتالذتسمح االستثمارات بتحقيق اإلكتفاءحتقيق االكتفاء الذايت: .5
 االستثمارات؛على التوسع في ل األعماتشجيع رجال واإلنتاج 

ابلتايل االخرتاع ونتاج اإلجمال ي ـفحديثة فنية جديد أو تصميم طريقة فني اكتشاف أسلو  هو االخرتاع االخرتاع: و االستثمار  .6
 ،وذلك عن طريق:رادـرغبات األفإشباع في يساهم بشكل كبري 

 1جديدة و االخرتاع يظم ثالثة أنواع :آليات اكتشاف 
  ؛في السوقإنتاج سلعة جديدة مل تكن موجودة 
  اإلنتاج؛لعملية الالزمة للمادة األولية كشف مصادر جديدة 
   سلعة؛ إنتاجفي جديد فني إدخال أسلو 

 املطلب الثاين: جماالت االستثمار وأدواته
 الفرع األول:جماالت االستثمار

 :جماالت االستثمار -1
وهبذا ، يقصد مبجال االستثمار نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي الذي يوظف فيه املستثمر أمواله بقصد احلصول على عائد 

 .أداة االستثماراملفهوم فإن معىن جمال االستثمار أكثر مشوال من معىن 
بينما يوظف مستثمر آخر أمواله يف االستثمارات األجنبية، فإّن تفكريان ، فإذا ما قلنا أبن مستثمر ما يوظف أمواله يف االستثمارات احمللية

 .هنا يتجه حنو جمال االستثمار
ه يف سوق األوراق املالية، فإّن تفكريان يف هذه احلالة أما لو قلنا أبّن املستثمر األول يوظف أمواله يف سوق العقار بينما يوظف الثاين أموال

وهذا ما يوفر ، ختتلف أيرا أدوات االستثمار املتوفرة يف كّل جمال، وكما ختتلف جماالت االستثمار، يتجه حنو أداة االستثمار وعموما
ولكن من أهم ، ب جماالت االستثمار من زواحا خمتلفةوميكن تبوي.للمستثمر بدائل استثمارية متعددة تتيح له الفرصة الختيار ما يناسبه منها

 2:هذه التبويبات املتعارف عليها نوعان مها
 املعيار اجلغرايف جملاالت االستثمار؛ - أ
 املعيار النوعي جملاالت االستثمار.  -  
 :املعيار اجلغرايف جملاالت االستثمار -1-1

 .أجنبية واستثمارات خارجية أوارات حملية تبو  االستثمارات من زاوية جغرافية إىل استثم 
 :االستثمارات احمللية-أ

تشمل جماالت االستثمار احمللية مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي، بغض النظر عن أداة االستثمار املستخدمة  
 .العقارات، األوراق املالية والذهب، واملشروعات التجارية: مثل
 :جنبيةاالستثمارات اخلارجية أو األ-ب

. مهما كانت أدوات االستثمار املستخدمة تشمل جماالت االستثمار مجيع الفرص املتاحة يف االستثمار يف األسواق األجنبية، 
 وتتم االستثمارات اخلارجية من قبل األفراد واملؤسسات املالية إّما بشكل مباشر أو غري مباشر

                                                           
تري يف العلوم االقتصادية، ختصص حجار كرمية، أثر السياسة الرريبية على إسرتاجتية االستثمار يف املؤسسة ،دراسة حالة مؤسسة بن محادي، مذكرة ماجس1

 37،ص2006_2005إسرتاجتية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة املسيلة،
 .61، ص 2015، 7حممد مطر، إدارة االستثمارات، دار وائل للنشر والتوزيع،الطبعة2
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بقصد املتاجرة،أو قامت احلكومة اجلزائرية بشراء حصة يف شركة عاملية مثل شركة فلو قام مستثمر جزائري مثال بشراء عقار يف لندن 
أما لو قام ذلك الشخص بشراء حصة يف حمفظة مالية لشركة استثمار جزائرية تستثمر أمواهلا يف . فإنه استثمار خارجي مباشر مرسيدس،

 .ومباشر ابلنسبة لشركة االستثمار،لنسبة للفرد املستثمريف هذه احلالة فإنّه استثمار خارجيا غري مباشر اب بورصة نيويورك،
 1:مزااي االستثمارات اخلارجية وعيوهبا 
 :مزاايها -1
 توفر للمستثمر مرونة كبرية يف اختيار أدوات االستثمار؛ -
 هتيئ له مبدأ توزيع املخاطر بشكل أفرل؛ -
 تتميز بوجود أسواق متنوعة ومتطورة؛   -
 األسواق قنوات إيصال فّعالة ونشيطة؛تتوفر يف هذه  -
 تتوفر اخلربات املتخصصة من احمللل ن والوسطاء املالي ن؛ -
 عيوهبا: -2
 ارتفاع درجة املخاطرة واملتعلقة ابلظروف السياسية؛ -
 الوطن؛قد يكون هلا أتثري على االنتماء الوطين للمستثمر ألنه يسعى وراء مصاحله يف اخلارج بدال من استثمارها يف  -
 احتمال ازدواجية الررائب؛ -
 خماطر تغري القوة الشرائية لوحدة النقد واليت تنشأ عن تقلب أسعار الصرف العملة األجنبية؛ -
 :املعيار النوعي جملال االستثمار -1-2
 .تبو  جماالت االستثمار من زاوية نوع األصل حمل االستثمار إىل استثمارات حقيقية أخرى مالية   

 2:تثمارات احلقيقية أو االقتصاديةاالس-أ
 .اخل...يعترب االستثمار حقيقيا أو اقتصادحا عندما يكون للمستثمر احلق يف حيازة أصل حقيقي كالعقاّر، السلع، الذهب 

شكل سلعة واألصل احلقيقي يقصد به كل أصل له قيمة اقتصادية يف حّد ذاته، ويرتتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر على 
فهو أصل مايل، وال ميكن اعتباره أصل حقيقي ألنه ال يرتتب حلامله حق احليازة يف أصل  أّما السهم، أو على شكل خدمة مثل العقار

 .حقيقي، وإمنا ملالكه حق املطالبة ابحلصول على عائد
حقيقية، لذا يطلق عليها البعض مصطلح االستثمار يف وعموما فإّن مجيع االستثمارات املتعارف عليها عدا األوراق املالية، هي استثمارات 

وإذا كان عامل األمان من أهم مزاحا االستثمار يف  غري الوراق املالية كما يطلق عليها آخرون مصطلح استثمارات األعمال واملشروعات
 :األصول احلقيقية، فإن املستثمر فيها يواجه عدة مشاكل أمهها

 اربينأصلوآخر،ألهنذهاألصولغريمتجانس؛اختالف درجة املخاطرة لالستثم -
 سبب عدم توافر سوق اثنوي فّعال لتداول هذه األصول؛ -
 ؛...(التخزين،تكاليف النقل)يرتتب على املستثمر فيها نفقات غري مباشرة مرتفعة نسبيا  -
 يرتتب االستثمار فيها خربة متخصصة وذات دراية بطبيعة األصل حمل االستثمار؛ -

 من أهم اخلصائص نذكر ما يلي احلقيقية:خصائص األصول 

                                                           
 .61، ص2015، 7والتوزيع،الطبعة حممد مطر، ادارة االستثمارات، دار وائل للنشر 1
 .75حممد مطر، إدارة االستثمارات، مرجع سبق ذكره، ص2



كات واإلستثمار  يبة أرباح الشر  الفصل األول:.............................اإلطار النظري لضر

 
15 

 

 هلا قيمة ذاتية، وهلا كيان مادي ملموس. ،غري متجانسة وهي بذلك حتتاج إىل اخلربة واملهارة والتخصص للتعامل هبا
 تتمتع بدرجة عالية من األمان؛ 
 حتصل املنفعة فيها من خالل استخدامها؛ 
  الدخل الوطين، ويساهم يف تكوين رأس مال البلد؛االستثمار هبا استثمار حقيقي يؤدي إىل زحادة 
 قابليتها للتسويق منخفرة، ولذلك فسيولتها منخفرة؛ 
 يرتتب عليها نفقات النقل والتخزين يف حالة السلع، والصيانة يف حالة العقار؛ 

 1االستثمار املايل: -ب
فيها حيازة املستثمر ألصل مايل غري حقيقي يتخذ شكل  وتشمل االستثمار يف سوق األوراق املالية حيث يرتتب على عملية االستثمار

 سهم، أو سند، أو شهادة إيداع...اخل.
 واألصل املايل: ميثل حقا ماليا ملالكه أو حلامله، املطالبة أبصل حقيقي، ويكون عادة مرفقا مبستند قانوين، كما يرتتب حلامله احلق يف

املصدرة للورقة املالية. وما حيدث يف السوق الثانوية من عمليات بيع أو شراء لألسهم  احلصول على جزء من عائد األصول احلقيقية للشركة
أو السندات فيعترب نقل ملكية األصل املايل، حيث يتخلى البائع عن ملكية لذلك األصل )سهم، السند...( مقابل حصوله على املقابل 

 للناتج الوطين                                     فخالل عملية التبادل هذه ال تنشأ أّي منفعة اقتصادية مرافة
لكن هنا حاالت استثنائية يرتتب فيها على االستثمار يف األصول املالية قيمة مرافة، وذلك يف حاالت التمويل للمشاريع اجلديدة، أو 

 التوسع يف النشاط..
 :خصائصه 

 التجانس الكبري يف وحداهتا؛ 
  هبا؛وجود أسواق متطورة للتعامل 
  تعطي مالكها حق املطالبة ابلفائدة أو الربح، عند موعد االستحقاق يف حالة السندات وعند التصفية؛ 
 .ترتب االستثمار فيها خربة متخصصة وذات دراية بطبيعة األصل حمل االستثمار 

 2:مزااي االستثمارات املالية وعيوهبا 
 :مزاايها-1

  ابألصول املالية؛وجود أسواق منظمة غاية التنظيم للتعامل 
 اخنفاض تكاليف املتاجرة ابألوراق املالية مقارنة ابألوراق االستثمارية األخرى؛ 
 اخنفاض تكاليف املتاجرة ابألوراق املالية مقارنة أبدوات االستثمار األخرى؛ 
 التجانس ب ن وحدات األصول املالية؛ 
 ي ن مما جيعل للمستثمرين قادرين على احلصول على وجود وسطاء مالي ن متخصص ن يقدمون خدماهتم للمستثمرين العاد

 خدمات استثمارية جيدة، دون أن يكونوا خرباء يف املوضوع؛
  ألموال املستثمرين ا ونظرا للتفوق الواضح للمزاحا مقارنة ابلعيو ، جعل األسواق املالية أكثر جماالت االستثمار استقطا

 أفرادا  أو مؤسسات.

                                                           
 .76حممد مطر، إدارة االستثمارات، مرجع سبق ذكره، ص1
  .44، ص1999زحاد رمران، مبادئ االستثمار املايل واحلقيقي، دار وائل للنش والتوزيع، 2
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 االستثمارأدوات  املطلب الثالث:
تعرف أداة االستثمار أبهنا األصل احلقيقي آو املايل الذي حيصل عليه املستثمر لقاء املبلغ الذي يستثمره، ويطلق البعض على  

أدوات االستثمار مصطلح وسائ  االستثمار، وأدوات االستثمار املتاحة للمستثمر عديدة ومتنوعة، ولسوف نتناول أدوات االستثمار املايل 
 1:يقي ابلتفصيلواحلق

 :أدوات االستثمار احلقيقي -1-1
 .(العقار والسلع واملشروعات االقتصادية )من أصناف االستثمار احلقيقي اليت سيتم حبثها

  :العقار-أ
عندما يقوم املستثمر حتتل املتاجرة ابلعقار املركز الثاين يف عامل االستثمار بعد الوراق املايل، ويتم االستثمار فيها بشكل ن أّما بشكل مباشر 

 . بشراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري مثال
 أو ابملشاركة يف حمفظة مالية إلحدى صناديق االستثمار العقارية، ويالقي االستثمار يف العقار اهتمام كبري من قبل املستثمرين سواء يف

 2.السوق احمللي أو يف السوق األجنيب
 خواص االستثمار يف العقار: 

 ية من األمان تفوق ما يف األوراق املالية؛درجة عال 
 بعض املزاحا الرريبية يف بعض البلدان مثل إعفاء فوائد السندات العقارية؛ 
 التكاليف املرتفعة، ألن التمويل طويل األجل، وتكاليفه مرتفعة ويف املقابل عوائده مرتفعة كذلك؛ 
 عدم توفر سوق اثنوية منظمة؛ 
 ة من السيولة؛كما أهنا ليست على درجة عالي 
 .عدم التجانس مما يالقي املستثمر مصاعب شىت تتعلق بتقوميها أو حسا  معدالت العائد عليها 

 :السلع-ب
،على غرار بورصات األوراق (بورصات)تتمتع بعض السلع مبزاحا خاصة، جتعلها صاحلة لالستثمار لدرجة أن تنشأ هلا أسواق متخصصة 

بوجود بورصة القطن يف نيويورك، أخرى للذهب يف لندن، واثلثة للنب يف الربازيل، ورابعة للشاي يف املالية، ولذا فقد أصبحنا نسمع 
 .اخل...سرييالنكا

، وهي عقد ب ن طرف ن مها منتج السلعة وكيل أو مسسار، "التعهدات املستقبلية"يتم التعامل يف أسواق السلع عن طريق قيود خاصة تسمى 
 .    تسليم كمية معينة، وبتاريخ مع ن يف املستقبل مقابل حصوله أتم ن أو تغطية حتدد بنسبة معينة من قيمة العقديتعهد فيه املنتج للسمسار ب

 :املشروعات االقتصادية-ج
تعترب املشروعات االقتصادية من أكثر أدوات االستثمار احلقيقي انتشارا، وتتنوع أنشطتها ما ب ن جتاري، وصناعي وزراعي، كما أن منها 

 .يتخصص بتجارة السلع أو صناعتها أو تقدمي اخلدمات من
 خصائص االستثمار يف املشروعات االقتصادية: 

 حيقق للمستثمر يف املشروعات االقتصادية عائدا مقبوال مستمرا؛ 
 توفر للمستثمر ميزة املالءمة، إذ خيتار من املشروعات ما يتناسب مع ميوله؛ 

                                                           
 .40، ص2006 وأساسيات االستثمار، االسكندرية،مصر،حممد احلناوي، هنال فريد مصطفى، مبادئ 1
 .79ص  مرجع سبق ذكره، حممد مطر؛ إدارة االستثمارات، 2
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 ولذا فإن درجة املخاطرة املتعلقة  ، ابعتباره حيوز على أصول حقيقية هلا قيمة ذاتية،توفر قدر كبري من األمان لدى املستثمر
 ابملخاطر الرأمسالية منخفرة إىل حد كبري؛

 ،أو بتفويض غريه؛ يتمتع املستثمر حبق إدارة أصوله إما بنفسه 
 ،حقيقيا لألفراد أواجملتمع،كما تعمل على فهذه املشروعات تنتج سلعا وخدمات حتقق إشباعا  هلا دور اجتماعي أكثر من غريه

 توظيف جزء من العمالة الوطنية،وابلتايل تعترب مصدر دخوهلم.
اخنفاض درجة سيولة رأس املال ملستثمر، فاألصول الثابتة تشكل اجلانب الرئيسي من رأس املال املستثمر، وهي أصول غري قابلة  :عيوبه -

 .للتسويق السريع
 :املعادن النفيسة-د

من جماالت االستثمار احلقيقي،وقد شهدت أسعار املعادن ... يعترب االستثمار يف املعادن النفيسة مثل الذهب والفرةوالبالت ن 
النفيسة تقلبات حادة يف اآلونة األخري، يف ح ن وصل الذهب ذروته يف بداية الثمانينات، مث عاد واخنفض حبدة،خصوصا عندما تصاعد 

 وتتواجد للمعادن النفيسة أسواق منظمة  .للمستثمرين، وذلك بعد أن كان الذهب يقوم هبذا الدور دور الدوالر كميالد آمن
 .(الشراء و البيع املباشر ):سوق لندن،و سوق زيوريخ،وسوق هونغ كونغ ويتخذ االستثمار يف املعادن صور متعددة أمهها: و أمهها    

 1.منخفظة نسبياودائع الذهب اليت تودع يف البنوك ولكن بفوائد 
 .املقايرة أو املبادلة ابلذهب على من  ما حيدث يف سوق العمالت األجنبية يف سوق العمالت األجنبية

 :أدوات االستثمار املايل -1-2
ميكن تصنيف أدوات االستثمار املايل إىل أصناف متنوعة،حسب معايري خمتلفة ومن أهم هذه املعايري معيار األجل،ومن خالهلا  
 2: تقسيم األدوات االستثمارية إىل أجل ن رئيسي نميكن 
 أدوات االستثمار املايل قصري األجل: 

 القروض حتت الطلب: 
هي قروض متنحها البنوك لبعض املتعامل ن ابألوراق املالية يف أسواق رأس املال،ومن شروطها أن حيقق للبنك استدعاء القرض يف اللحظة 

ابلسداد خالل ساعات من طلب البنك، ولذلك فهي حتمل أسعار متدنية جدا  ومدهتا قصرية األجل قد اليت يشاء،وعلى املقرتض أن يقوم 
 .ال تتجاوز يوما أو يوم ن

 أذوانت اخلزينة: 
هي عبارة عم دين قصري األجل، أي أهنا أوراق تقوم احلكومة ببيعها إىل املستثمرين الراغب ن فبها مثل البنوك وشركات التأم ن خبصم عن 

متها اإلمسية هبدف االقرتاض لألجل القصري لسّد حاجات مالية قصرية األجل، وتستحق هذه األوراق يف مدة تقل عن سنة حتمل عائدا قي
 .متدنيا ألهنا تكاد ختلو من املخاطر

 األوراق التجارية: 
ن إصدار الشركات الرخمة، بدال هي شبيهة أبذوانت اخلزينة من مجيع الوجوه، ولكنها ختتلف عنها أبن األوراق التجارية هي م 

من احلكومة، أي أهنا أدوات اقرتاض للقطاع اخلاص وبذلك فهي تتصف مبخاطر أكثر بقليل من خماطر أبذوانت اخلزينة، وبناء عليه فإن 
 . عائدها أكرب بقليل من األخرى

                                                           
 . 77حممد مطر؛ إدارة االستثمارات، مرجع سبق ذكره،،ص1
 .47-46،ص 1999زحاد رمران؛ مبادئ االستثمار املايل و احلقيقي،دار وائل للنش والتوزيع،2
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 القبوالت: 
اخلارجية، والسحب الزمين هو مطالبة ابلدفع يرسلها مصدر البراعة إىل ينشأ القبول عن السحب الزمين املستعمل يف التجارة            

 .مستوردها يطالبه بدفع املبلغ املطلو  مثنا للبراعة
و يرع توقيعهواتريخ التوقيع فيصبح السحب عندها  Acceptéوعندما يقبل املستورد هذه املطالبة يكتب على السحب كلمة مقبول 

قيمته اإلمسية مثله مثل الكمبيالة، وتقوم مؤسسات مالية عديدة ابالستثمار هبذه القبوالت عن طريق شرائها وميكن بيعه أبقل من  ،قبوال
 .     خبصم، و االحتفاظ هبا إىل موعد استحقاقها حيث تقوم بتحصيل كامل قيمتها اإلمسية فرتبح الفرق

 1:شهادات اإليداع 
والشهادة قد تكون امسية .بلغ اثبت، ولفرتة حمددة، ومبعدل عائد فائدة حمددةشهادة اإليداع وثيقة تثبت وجود وديعة يف بنك مب 

 .أو حلاملها،وعادة ما تكون مببالغ كبرية نسبيا، أما عوائدها فمعفاة من الررائب
موارد  تشجع البنوك إلصدار هذه الشهادات لتتمكن من احلصول على أموال تشكل موردا اثبتا هلا، يؤدي إىل االستقرار النسيب يف

 .   البنك،يشجع على االستثمار طويل األجل وعلى منح االئتمان لألجل الطويل الذي حتتاجه املشاريع الكبرية
  2(:التعامل الفوري)العمالت األجنبية 

أحناء حتوز أسواق العمالت األجنبية على اهتمام قسم كبري من املستثمرين يف عصران احلاضر، حيث تنتشر هذه األسواق يف شىت  
 .وغريها... العامل مثلك لندن،ابريس،فرانكفورت،طوكيو

 :وتتميز سوق العمالت األجنبية عن غريها من األسواق املالية بعنصرين
 : احلساسية املفرطة للظروف االقتصاديةواالجتماعية والسياسية، مما يزيد من درجة املخاطرة االستثمار فيه من بينها-1

 .طر السيولة وخماطر االئتمانخماطر أسعار الفائدة، وخما
 .هو سوق يفتقر إىل اإلطار املادي الذي يتوفر لسوق األوراق املالية، بل يتم التعامل بواسطة أدوات االتصال احلديثة-2

 :   وتتأثر أسعار العمالت األجنبية مبجموعة من العوامل ميكن تصنيفها بشكل عام إىل جمموعت ن مها
 3:سيةالعوامل االقتصادية والسيا - أ

 الظروف االقتصادية الدولية؛ 
 الدورات االقتصادية؛ 
 سوق االسترياد والتصدير؛ 
 حرية التحول إىل اخلارج؛ 
 القروض الدولية وملساعدات اخلارجية؛ 
 األحداث السياسية؛ 
 السياسات الرريبية وأسعار الفائدة؛ 
 ظروف الترخم واالنكماش االقتصادي؛ 
  العامة للدولة.وضعية ميزان املدفوعات واملوازنة 

                                                           
 . 49_ 47املايل واحلقيقي، مرجع سبق ذكره، ص زحاد رمران، االستثمار 1
 .50زحاد رمران، مبادئ االستثمار املايل واحلقيقي، مرجع سبق ذكره، ص2
 .48زحاد رمران،مبادائالستثماراملاليواحلقيقي،مرجع سبق ذكره، ص3
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 :عوامل فنية - ب
 ظروف السوق النقدي وظروف املتعاملون فيه؛ 
 العرض والطلب للعمالت األجنبية؛ 
 التغريات يف أسواق املال األخرى ويف سوق النقد. 

 :ويتم التعامل يف سوق األوراق النقدية مبوجب سعرين مها
 (:الفوري)سعر الصرف اآلين -1

وهو أن يتم تسليم العملة املشرتاة فورا أو خالل يوم عمل على أبعد تقدير، وقد يكون بسعر البيع أو  السعر اآلين هو سعر التسليم الفوري،
 .بسعر الشراء

فسعر الشراء هو السعر الذي على أساسه تشرتي املؤسسة املعلنة العملة املسماة، بينما سعر البيع هو السعر الذي على أساسه تبيع نفس 
أما . وتتم التسمية يف سوق العمالت األجنبية إبعطاء السعرين معا ويرتك اخليار للسائل يف أن يشرتي أو يبيعاملؤسسة العملة املسماة، 

 .اهلامش أو ربح الصرف هو الفرق ب ن سعر الشراء وسعر البيع
 1:سعر الصرف اآلجل -2

وسعر الصرف اآلجل يتوقف . يخ إبرام العقدويستخدم عند إبرام صفقات شراء أو بيع عمالت أجنبية، سيتم تنفيذها يف اتريخ الحق لتار 
 :     مداه على عدة عوامل مثل

 التوقعات املستقبلية الجتاه األسعار؛ 
 أسعار الفائدة وتوقعاهتا؛ 
 .طول الفرتة الزمنية ب ن فرتة إبرام العقد واتريخ وضعه موضع التنفيذ 

كوسيلة من " عقود اخليارات"يف أسواق العمالت األجنبية إىل استخدام ونظرا للمخاطر احمليطة أبسعار الصرف يلجأ الكثري من املتعامل ن 
ويلعب تقلب أسعار الصرف العمالت األجنبية سواء مقابل العملة احمللية أو مقابل العمالت . وسائل احليطة واحلماية من هذه املخاطر

، سواء ابلنسبة للمتعامل ن يف سوق الصرف األجنيب، أو األجنبية دور كبري يف حتديد مكاسب أو خماسر االستثمار يف العمالت األجنبية
 .ابلنسبة ألصحا  احملافظ الدولية

وحتدد هذه السلة عادة من قبل البنك " سلة العمالت"وحيدد سعر الصرف العمالت احمللية يف كثري من الدول خاصة النامية على أساس 
 .يتم تغيريها من وقت آلخراملركزي من جمموعة من العمالت األجنبية، وأبوزان خمتلفة 

 :وميكن قياس سعر صرف الدينار مقابل العمالت األخرى ابملعادلة التالية
 ([الدوالر/ اإلسرتليين ( / )الدوالر/ الدينار= ])اإلسرتليين / مثال سعر الدينار 

 2:أدوات االستثمار املايل الطويل األجل 
 :األسهم العادية -أ

األسهم العادية متثل أموال ملكية،يتمتع حاملها حبقوق،وحددهتا األعراف وقانون الشركات،وأحسن وصف هلا أييت من خالل  :تعريفها
 .التعرف على حقوق محلتها
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 :احلقوق اليت يتمتع هبا حامل األسهم العادية ضمنها له قانون الشركات هي: حقوق محلة األسهم العادية
  األرابح عند توزيعه؛حق احلصول على نصيبه من 
 احلق يف احلصول على نصيبه من قيمة موجودات الشركة عند تصفيتها؛ 
 احلق يف احلرور يف اجتماعات اهليةة العاملة للمسامه ن؛ 
 احلق يف التصويت يف القراحا املطروحة على اهليةة العامة للمسامه ن؛ 
 حق نقل امللكية عن طريق البيع وإهدائها أو إراثها؛ 
 وية يف االكتتا  عند طرح الشركة ألسهم جديدة؛حق األول 
 حق الرتشيح لعروية جملس اإلدارة،إذا كان ميلك احلد األدىن املطلو  يف األسهم؛ 
 حق انتخا  جملس اإلدارة ومساءلتهم؛ 
 احلق يف األرابح احملجوزة. 

 :مالحظة
هناك عدة فةات لألسهم العادية، ففي الوالحات املتحدة األمريكية تقوم الشركات إبصدار فةت ن من األسهم العادية من حيث  

وأول ما ظهرت يف البلدان األوروبية ".  »هلا حقوق التصويت أكرب من حقوق الفةة " أ"، فالفةة " »وفةة " أ"حق التصويت، فةة 
 .صوت واحد للسهم" "وات للسهم، بينما للفةة أص 10عشر " أ"حيث أعطت للفةة 

 :التصويت ابألغلبية والتصويت التجميعي 
يفوز املرتشح ابألغلبية يف حالة حصوله على أكثر األصوات، أّما يف حالة التصويت التجميعي، يف حالة حصول على عدد من  

 :   األصوات املطلوبة لنجاح املرتشح أو أكثر حسب العالقة التالية
 عدد األسهم× عدد األعضاء املرغوب يف إجناحهم 

 1+ عدد أعضاء اجمللس اإلدارة 

 : األسهم املمتازة - ب
هي أسهم تصدرها الشركات إىل جانب األسهم العادية، وقد مسيت أسهم ممتازة ألهنا ختتلف عن األسهم العادية يف أّن هلا حق  

 1.األولوية على األسهم العادية يف احلصول على حقوقها
 الفرق بني األسهم العادية واألسهم املمتازة: 
  محلة األسهم املمتازة هلم األولوية على محلة األسهم العادية فيما يتعلق ابحلصول على األرابح املوزعة واألموال الناجتة عن

 . تصفية أعمال الشركة يف حالة التصفية
  أن حيصل عليه،وحيدد بنسبة مةوية معينة من القيمة اإلمسيةهناك حّد أقصى ملقدار العائد الذي ميكن حلامل السهم املمتاز. 
 غالبا ال يكون حق التصويت الدائم حلملة األسهم املمتازة. 
 ال نصيب للسهم املمتاز يف األرابح احملجوزة للشركة. 
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 األسباب اليت تدعو إىل إصدار السهم املمتازة: 
 عالية نسبيا مقارنة مع األسهم العادية، مثل شركات التامينواملتعاقدين  وجود نوع من املستثمرين الذين ال يريدون درجة خماطرة

 .واألرامل
 والنقطة اهلامة، .احلصول على عائد إثر استثمار بيع األسهم املمتازة، حبيث حتقق أرابحا تفوق األرابح اليت ستوزع على حاملها

 .هو استعمال أموال الغري دون إشراكهم يف اإلدارة
 1:ملمتازةأنواع األسهم ا

 األسهم املمتازة املشاركة: 
هذا يعين أّن هذه األسهم أيخذ نصيبها من األرابح أوال مث أيخذ نصيبا اثنيا بعد توزيع األرابح على األسهم الغري عادية، أّما إذا  

 مل تكن مشاركة فهي أتخذ نصيبا أوال فق .    
 األسهم املمتازة اجملمعة لألرابح: 

 .حتصل على أرابح إال إذا يف حالة ما إذا حققت الشركة أرابحا، وأعلنت الشركة عن توزيع األرابح بعد حتقيقها هلااألسهم املمتازة ال 
ففي حالة ما إذا حققت الشركة أرابحا ومل تعلن عن توزيعها يف السنة، ويف حالة ما إذا هذه األسهم املمتازة جممعة لألرابح ويف السنة 

توزيع األرابح فحملت هذه األسهم ال تفقد احلق يف املشاركة يف األرابح املتعلقة ابلنسبة السابقة. أما يف حالة ما إذا  املوالية أعلنت الشركة 
ع كانت هذه األسهم غري جممعة لألرابح فهي تفقد احلق يف املشاركة يف أرابح السنوات املاضية، بل أتخذ إال يف السنة اليت قرر فيها توزي

 .األرابح
 ملمتازة القابلة للتحويلاألسهم ا: 

يعين هذا أهنا قابلة للتحويل إىل أسهم عادية، وهذا طبعا إذا كلن يقاضي عليه قانون الشركة، ففي حالة الشركات املزدهرة، فإن  
ن ينص عليه األسهم العادية تكون أحسن من األسهم املمتازة، فيمكن حلملة هذه األسهم املمتازة أّن حيولوهنا على أسهم عادية، إذا كا

 .قانون الشركة
 األسهم املمتازة املضمونة األرابح: 

يف هذه احلالة، األسهم املمتازة أتخذ حصتها من األرابح أو العائد، حبيث يكون حمدد مسبقا وحىت يف حالة ما إذا كانت الشركة  
 مل حتقق أرابحا، فيتم التوزيع عليها أرابحا حتدد بنسبة مةوية من القيمة اإلمسية

 سنداتال: 
السند عبارة عن حصة يف قرض أتخذه الشركة املصدرة من األشخاص واملؤسسات اليت تشرتي منها هذه السندات. فإصدار  

السندات يعترب شكل من أشكال االقرتاض عندما تقوم احلكومة أو الشركات الرخمة االقرتاض من اجلمهور،فتبيع األوراق املالية بقيمة 
 ة مع ن، وتستحق يف فرتة زمنية معينة وحمددة.إمسية حمددة ومبعدل فائد

ة فأسعار الفائدة تكون إما سنوية أو نصف سنوية، أي فائدهتا تكون دورية، أما بعد انتهاء الفرتة الزمنية احملددة، تقوم الشركات املصدر 
 .هلذه السندات ابسرتجاعها وبدفع قيمتها اإلمسية حلاملها

 ت هي:ومنه نستنتج من التعريف أن السندا
 تعرتف مبوجبها اجلهة املصدرة هلا مبديونيتها للشخص الذي ميلكها مببلغ يساوي القسمة اإلمسية السند املكتو  عليه؛ 
 تتعهد اجلهة املصدرة بدفع فوائد سنوية أو نصف سنوية حلامل السند؛ 
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 .تتعهد اجلهة املصدرة إبطفاء السندات عند اتريخ االستحقاق بقيمتها اإلمسية 

 1 :السنداتأشكال 
 من حيث الضمان: 

 سندات مكفولة برهن موجودات معينة. 
 سندات غري مكفولة برهن موجودات معينة من الدرجة األوىل. 
 سندات غري مكفولة برهن موجودات معينة من الدرجة الثانية. 

 .الدرجة األوىلوهذه السندات تسدد بعدد تسديد مجيع السندات املكفولة برهن املوجودات أو غري املكفولة من 
 سندات الدخل، وهي تلزم املصدر هلا بدفع الفوائد فق  عندما حتقق أرابحا. 

 من حيث سعر الفائدة: 
 سندات ذات سعر فائدة اثبتا. 
 سندات ذات سعر فائدة عائم 
 سندات ذات سعر فائدة مغرية تباع خبصم. 

 من حيث حاملها: 
 حلاملها 
 حتمل اسم حاملها. 

 من حيث القابلية للتحويل: 
 سندات قابلة للتحويل إىل أسهم عادية بعد فرتة زمنية معينة. 
 سندات غري قابلة للتحويل. 

 من حيث قابليتها لالستدعاء: 
هذا يعين أن الشركة املصدرة للسندات تقوم ابستدعاء حاملي سنداهتا )إذا كان قانون أو عقد شركة ينص على ذلك طبعا(، لشرائها أو 

 .استدعاء فكلما أتجل موعد االستدعاء كلما تنقص العالوةاسرتجاعها مقابل عالوة 
 2إسرتاتيجية االستثمار يف السندات:

 .تتغري اإلسرتاتيجيات بتغري أهداف املستثمرين ب ن حتقيق أقصى حد ممكن، وب ن املراربة واملتاجرة على األجل القصري
اإلسرتاتيجيات إىل اسرتاتيجيات متحفظة وغري متحفظة،اإلسرتاتيجيات املتحفظة وب ن املراربة واملتاجرة على األجل القصري، ميكن تقسيم 

 .تنقسم بدورها إىل اسرتاتيجية الشراء وحلفظ، واسرتاتيجية االستحقاق املنتظمة
طريق شراء وهتدف اسرتاتيجية الشراء واحلفظ إىل شراء سندات واالحتفاظ هبا، وحماولة االستفادة من الفرص اليت تظهر يف السوق عن 

 .بعض السندات وبيع البعض اآلخر، وذلك ابستعمال معلومات من السوق، وتعترب هذه من أبس  اإلسرتاتيجيات
أّما إسرتاتيجية االستحقاق املنتظمة فأساسها هو خالل توزيع فرتات االستحقاق هذه السندات بصورة متساوية، وعند استحقاق جمموعة 

جمموعة أخرى من السندات، وهذا حىت االحتفاظ بتحقق مستمر و منتظم للسيولة حتت مستوحات  من السندات يقوم املستثمر بشراء
  .خمتلفة للسيولة
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وفيما خيص اإلسرتاتيجيات الغري متحفظة، فتنقسم بدورها إىل اسرتاتيجية التوقيت الدوري، وفيها يتم الرتكيز على األصول قصرية األجل 
واالنتقال إىل األصول طويلة األجل عندما ترتفع أسعار الفائدة، مث العودة إىل األصول قصرية األجل  عندما تكون أسعار الفائدة منخفرة،

 .عند اخنفاض أسعار الفائدة، وعلى إثر ذلك ميكن للمستثمر أن حيصل على عوائد معتربة إذا كانت له دراية ابلسوق
امش، وفيها يقوم املستثمر ابستخدام األموال املقرتضة من أجل اقتناء أو شراء أما اإلسرتاتيجية الثانية، فتتمثل يف اسرتاتيجية الشراء ابهل

 .سندات، والعائد يتمثل يف اهلامش املكون من الفارق ب ن سعر الفائدة للقرض وسعر الفائدة للسندات
وعية البسيطة، حبيث معدل العائد يف والنوع الثالث من اإلسرتاتيجيات الغري متحفظة، تتمثل يف اسرتاتيجية االستثمار ابلسندات ذات الن

السند ذات النوعية املتوسطة تكون عالية مقارنة مع السندات ذات النوعية العالية، فاالستثمار يف النوع األول يكون ذو عائد معترب يف 
 حالة أو يف فرتات انكماش اقتصادي نظرا ألن معدالت الفائدة تكون متفاوتة.

 :1أدوات استثمارية أخرى 
صندوق االستثمار هو أشبه ما يكون بوعاء مايل ذو عمر حمدد، تكونه مؤسسة مالية متخصصة، وذات دراية  صناديق االستثمار: -أ

وخربة يف جمال إدارة االستثمارات)بنك أو شركة استثمار مثال(. وذلك بقصد جتميع مدخرات األفراد و من مث توجيهها لالستثمار يف 
 ن أو املشارك ن فيها عائدا جمزحا، وضمن مستوحات معقولة من املخاطر.كما يعترب أيرا أداة مالية، وميارس جماالت خمتلفة، حتقق للمسامه

 .عادة املتاجرة ابألوراق املالية بيعا وشراء ا، كما ميكن ابملثل تكوين صناديق استثمار عقارية متارس املتاجرة ابلعقار
 :ومن أهم مزاحا صناديق االستثمار هي أهّنا

 ن هتيئ الفرصة ملن لديهم مدخرات و ال ميتلكون اخلربة الكافية لتشغيلها، أبن يقوموا بتسليم مّدخراهتم تلك جملموعة من اخلرباء احملرتف -
 .الذين يتولون إدارهتا مقابل عمولة معينة

  :اهليكل التنظيمي لصندوق االستثمار-1-أ
 :مدير الصندوق .1

استثمارية متخصصة، وميكن للمدير أن تستند إدارته إىل شركة استثمارية متخصصة يف إدارة صناديق يتوىل إدارة الصندوق يف العادة شركة 
االستثمار. ويتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته للصندوق عمولة أو أتعا  حيددها عادة النظام الداخلي للصندوق يف صورة نسبة مةوية 

 .الصندوق معينة من القيمة البيعية أو العادلة لصايف أصول
 :أمني االستثمار .2

هو مؤسسة مالية يتم اختيارها من ب ن املؤسسات املالية ذات السمعة اجليدة، و املركز املايل املت ن، ويتوىل أم ن االستثمار مهام  
ر هو اآلخر عمولة اإلشراف على الصندوق و مراقبة أعمال املدير, لذا يعترب الوكيل عن محلة شهادات االستثمار. ويتقاضى أم ن االستثما

 .حتدد يف صورة نسبة مةوية من القيمة البيعية أو العادلة لصايف أصول الصندوق
 :اهليئة االستثمارية .3

 وترم جمموعة من اخلرباء املتخصص ن يف االستثمار والتحليل املايل، يعينهم مدير الصندوق بقصد تقدمي النصح  
 .استثماراته إىل اجملاالت املناسبةواملشورة يف إدارة الصندوق أو توجيه 

 :وكيل البيع .4
هو وسي  أو جمموعة وسطاء، يتولون توزيع شهادات االستثمار اليت يصدرها الصندوق، وميكن هلذا الوكيل أن يكون بنكا أو  

 .شركة استثمار من تلك اخلاضعة لرقابة البنك املركزي
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 1:أنواع صناديق االستثمار-2-أ
 :ستثمار تصنيفات خمتلفة مبوجب أسس خمتلفة أمههاميكن تصنيف صناديق اال

 حسب أغراض املستثمرين: 
 صناديق النمو: 

هي صناديق تكون بقصد حتقيق مكاسب رأمسالية تؤدي إىل منو رأس املال الصندوق، أي بعبارة أخرى، ال يكون اهلدف من  
تفادة من التقلبات احلادثة يف أسعار األدوات االستثمارية، واليت إنشائها احلصول على عائد منتظم بقدر ما هو املراربة اهلادفة إىل االس

 .غالبا تكون أسهم ذات خماطر مرتفعة
هي صناديق تكون بقصد حتقيق مكاسب رأمسالية تؤدي إىل منو رأس املال الصندوق، أي بعبارة أخرى، ال يكون اهلدف من إنشائها 

اهلادفة إىل االستفادة من التقلبات احلادثة يف أسعار األدوات االستثمارية، واليت غالبا تكون احلصول على عائد منتظم بقدر ما هو املراربة 
 .أسهم ذات خماطر مرتفعة

 صناديق الدخل: 
تتجه أهداف هذا النوع من الصناديق حنو احلصول على عائد مستمر لألدوات االستثمارية يف الصندوق، لذا تتجه إدارة  

 .ار يف إصدارات الشركات املستقرة ذات اجلدوى االقتصادية، خصوصا األسهم املمتازةوالسنداتالصندوق هنا حنو االستثم
  رأس املال: –صناديق الدخل 

 .هي صناديق جتمع ب ن أهداف النوع ن السابق ن، لذا تسمى الصناديق املتوازنة، فتوجه استثماراهتا حنو النوع ن إبتباع مبدأ التنويع
 صناديق متخصصة: 
من الصناديق تتخصص يف املتاجرة ابألوراق املالية الصادرة عن شركات صناعية معينة، مثل صناعة النف ، أو صناعة  هي نوع 

 .الكمبيوتر أو شركات اخلدمات
 حسب حركة رؤوس األموال: 

 الصناديق املغلقة أو املقفولة: 
انتهاء فرتة االكتتا  فيه، مبعىن أنه ومبجرد يكتسب هذا النوع من الصناديق تسمية من خاصية ثبات رأمساله، وذلك مبجرد  

انتهاء فرتة االكتتا  األويل يف الصندوق ال جيوز إلدارة الصندوق أن تطرح حصصا أو أسهما إضافية بقصد زحادة رأس املال. كما ال جيوز 
مه ن ابإلنسحا  منه، إال عند هلا ابملقابل، ختفيض رأس املال عن طريق استهالك بعض األسهم أو احلصص وذلك بعدم السماح للمسا

 .تصفية الصندوق، لكن خاصية ثبات رأس املال الصندوق ال متنع تداول أسهم أو حصص الصندوق يف السوق املايل
 الصناديق املفتوحة: 
اله من نشأ هذا النوع من الصناديق بعد النوع األول، ولقد اكتسبت تسميته من كونه مفتوح يف اجتاه ن، أي يف اجتاه زحادة رأمس 

 .جهة، واجتاه ختفيض رأمساله من جهة أخرى. لذا يكون رأس مال هذا النوع من الصناديق متغريا وليس اثبتا
وبناء ا عليه، يكون ملدير الصندوق احلق يف أن يطرح أسهما أو حصصا جديدة يف أّي وقت يراه بعد اتريخ انتهاء فرتة اإلكتتا  األويل.  

فيه، ويف أي وفت يراه مناسبا أن يسحب من الصندوق، حيث يتم إطفاء ما لديه من أسهم حينةذ عن  كما ميكن ابملقابل ألي مساهم
 طريق االسرتشاد مبؤشر القيمة السوقية لصايف األصول واحملدد يف اتريخ اإلطفاء
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 حسب عنصر األمان: 
 صناديق االستثمار ذات رأس املال املضمون: 
 من مستثمرين وهم عادة احملافظون اجتاه عنصر املخاطرة. إذ يوفر للمساهم فيه ميزة ال يطرح هذا النوع من الصناديق لنم  مع ن 

توفر هلا األنواع األخرى من صناديق االستثمار، أال وهي ميزة احملافظة على رأس املال. أي أّن مدير الصندوق يرمن للمساهم عدم 
اطر اخلسائر اليت قد تصيب رأس مال الصندوق، وذلك مقابل حصوله املساس برأس ماله املدفوع يف الصندوق، متحمال بذلك وحدة خم

 .على عمولة نسبة معينة إذا ما جتاوزت نسبة العائد احملقق من الصندوق رقما معينا يطلق عليه عادة مصطلح نقطة القطع
 صناديق االستثمار غري املضمونة: 
كبري، ويكون االحتمال قائم ألن يفقد كل رأمساله أو جزء منه.   يقصد هبا ذلك النوع من الصناديق الذي يكون مستوى املخاطرة 

  .ويساهم هذا النوع من الصناديق املستثمرون املراربون الذين حيسبون للمخاطرة حسااب سعيا وراء حتقيق عوائد غري عادية على استثماراهتم
 1:حملافظ االستثماريةا -ب

 تعريفها:
احملفظة االستثمارية هي مبثابة أداة مركبة من أدوات االستثمار، وتتكون من أصل ن أو أكثر وخترع إلدارة شخص مسةول عنها يسمى  

نه مدير احملفظة. وهذا األخري قد يكون مالكا هلاكما قد يكون مأجور ا، وحينةذ ستتفاوت صالحياته يف إدارهتا وفقا لشروط العقد املربم بي
أو مالكي احملفظة. وختتلف احملافظ االستثمارية يف تنوع أصوهلا، كما ميكن أن تكون مجيع أصوهلا حقيقية مثل الذهب، العقار،  وب ن مالك
  .السلع...اخل

وميكن أن تكون مجيع أصوهلا مالية كاألسهم أو السندات، واألذوانت اخلزينة واخليارات...اخل. لكن يف أغلب األحوال تكون أصول 
   .من النوع املختل ، أي أهنا جتمع احلصول احلقيقية واألصول املالية مع ااحملفظة 

لة ولعل من أهم القرارات االسرتاتيجية ملدير احملفظة، وهو ما يعرف بقرار املزج الرئيسي، والذي يتم من خالله حتديد الرتكيبة أو التشكي
ن النسيب لكل أصل من أصول احملفظة منسواب لرأمساهلا الكلي، وتربز يف هذا األساسية ألصول احملفظة، أو مبعىن آخر حيدد هذا القرار الوز 

ق هدفه القرار مهارة املدير يف الوصول إىل ما يعرف بتكوين احملفظة املثلى، واليت حيقق من خالهلا احلد األقصى من مزاحا التنويع وبدرجة حتق
 رها املرجحة إىل حدها األدىنالرئيسي يف تعظيم العائد املتوقع للمحفظة، مع ختفيض خماط

هي تلك احملفظة اليت تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من األصول أواألدوات االستثمارية، وبكيفية جتعلها األكثر مالءمة  واحملفظة املثلى
  ك احملفظة أو من يتوىل إدارهتا.لتحقيق أهداف املستثمر، مال

 خطوات إدارة احملفظة
 احملفظة يتم ذالك عن طريق اخلطوات اليت يوضحها الشكل التوضيحي التايل:لكي يتم إدارة 
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 (: خطوات إدارة احملفظة02الشكل )

 

االستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية، نصر القاهرة، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية،  عادل حممد رزق،:املصدر
2004. 

 العالقة بني الضريبة واالستثمار: املطلب الرابع
تلعب الرريبة دورا أساسيا على مستوى النشاط االقتصادي، فهي متثل عامال أساسيا يف حتديد قدرة الدولة على إدارة النشاط االقتصادي 

ميكن احلكومة من القيام وحتقيق خط  التنمية، على شىت املستوحات االقتصادية منها واالجتماعية مبا تكفله من تيار متواصل لإليرادات، 
وللحفاظ على هذا املورد األساسي وتنميته على املدى املتوس  والبعيد ولتحقيق النمو االقتصادي توىل الدولة أمهية  . ابلدور املنوط هبا

قتصادية املشجعة على كربى لالستثمار وجلب املستثمرين نظرا للدور الفعال الذي يلعبه يف تسريع عجلة التنمية، من خالل هتيةة البيةة اال
 :االستثمار، وللررائب دورا هاما يف هتيةتها، من خالل التأثري على كل من

إن للررائب أتثري هاما على معدالت األرابح، فيزيد امليل لالستثمار كلما زادت فرص احلصول على األرابح، وميكن : معدل األرابح
ا، مما يؤدي اىل خفض االستثمارات، ويظهر هذا األثر جليا ابلنسبة لالستثمارات التاثري السليب للررائب على األرابح بتخفيض معدالهت

 .احلديثة، حيث حتول الرريبة دون استخدام أكثر األساليب الفنية حداثة
والقصور إن من ب ن أهم املشاكل اليت تواجه االستثمار يف الدول النامية هو ضعف وعدم كمال أسواق رأس املال هبا : معدل رأس املال

 يف الوسائ  املالية اليت حتول األموال من املدخرين إىل املستثمرين ولذا فإن فرض الدخل على املشروعات يؤثر سلبا على معدل تكوين راس
لى املال هبا، فزحادة الررائب مثال يؤدي اىل زحادة معدل املدخرات وابلتايل زحادة معدل تكوين راس املال ومن مث مراعفة االستثمار وع

 .العكس ففرض الررائب التصاعدية على التملك مثال يؤدي اىل ختفيض معدل املدخرات وابلتايل يقلل من معدل تكوين راس املال
تؤثر الررائب على السلع النهائية بدورها يف الرغبة يف االستثمار يف تلك السلع مقارنة بغريها، حيث حياول رجال : على السلع النهائية

 .د عن السلع ذات العبء الررييب األكرب اىل السلع األخرى األقل عبةااالعمال االبتعا

 تحديد االهداف                       

 التعرف على القيود                  

 تكوين محفظة                      

 اختيار قرارات االستثمار          

 متابعة المحفظة وقياس األداء      



كات واإلستثمار  يبة أرباح الشر  الفصل األول:.............................اإلطار النظري لضر

 
27 

 

تؤدي إىل كبح االستثمارات، وختفيرها ( خاصة املباشرة منها)ما ميكن استخالصه هو أن الررائب تشكل عبةا على املستثمرين، فزحادهتا 
 .أو االعفاء منها يقلل من تكلفة االستثمارات، وابلتايل زحادة انتشارها

ذا فيمكن اعتبار االعفاء او التخفيض من الررائب والرسوم أحد أهم مغرحات االستثمار سواء الداخلية منها أو اخلارجية، ويبقى للرريبة ل
دور مزدوج، حيث ميكن ان تكون كإيراد لالستثمار من خالل املغالة يف األعباء الرريبية أو االزدواج الررييب، كما ميكن ان تكون حمفز 

ك عن طريق أتثريها كل من معدل األرابح والتكاليف وعلى املدخرات وابلتايل على تكوين راس املال الرروري لالستثمار وهبذا له، وذل
 .تساهم الرريبة يف حتقيق النمو االقتصادي والتوازن القطاعي أو اجلهوي والتخفيف من حدة البطالة إىل غري ذلك من األهداف
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 :خالصة الفصل

 حاولنا من خالل هذا الفصل التطرق إىل أهم املفاهيم املتعلقة ابلرريبة واالستثمار،وإىل العالقة بينهما،وقد مكننا ذلك من استخالص ما
 :يلي

تلعب السياسات التحفيزية الرريبية دورا هاما يف استقطا  االستثمارات سواء احمللية منها أو األجنبية، واليت تساهم بشكل رئيسي _ 1
 .يف حتقيق التنمية للدولة

الرريبة على أرابح الشركات هي نوع من أنواع الررائب على الدخل تفرض على صايف األرابح الكلية اليت حتققها الشركات، وغريها _ 2
 .من األشخاص املعنوي ن

طار نظام ضرييب فعال، وتتوقف هذه لكي تتمكن الرريبة من حتقيق أهدافها املالية واالجتماعيةواالقتصادية البد من تواجدها يف إ _3
 .الفعالية على جمموعة من املبادئ ابإلضافة إىل وجود تنظيم فين جيد

 . من اهم دوافع اإلصالح الررييب هو حتقيق التنمية االقتصادية عن طريق تشجيع االستثمار_4

 .مصادر متويلهاسامهت التحفيزات الرريبية على ختفيض تكاليف االستثمار داخل املؤسسة وزحادة _ 5

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

 الدراسة امليدانية ألثر ضريبة أرابح الشركات على اإلستثمار
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 مقدمة الفصل     
يجية بعد استعراض أهم املفاهيم النظرية املتعلقة ابلرريبة واالستثمار وكذا اهم االاثر اليت ميكن ان حتدثها السياسة الرريبية على اسرتات

على الواقع العملي  االستثمار يف املؤسسة، كتنويع مصادر متويلها تدنية تكاليفها، ايل غري ذلك، سنحاول من خالل هذا الفصل اإلطالع
من خالل إبراز أهم البصمات اليت ميكن ان حتدثها ضريبة على أرابح الشركات على أهم تلك العناصر املرتبطة ابالستثمار يف 

حيث قمنا بتقسيم هذا الفصل اىل ثالث X،وذلك ابالستعانة مبكتب حمافظ حساابت جللب املعلومات اخلاصة ابملؤسسة Xاملؤسسة
 : مباحث كما يلي
 حمل الدراسة.Xمعلومات تتعلق ابملكتب واملؤسسة املبحث األول:
 دراسة وحتليل أثر ضريبة أرابح الشركات على االستثمار.املبحث الثاين:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كات عىل اإلستثمار الفصل ال يبة أرباح الشر : ................الدراسة الميدانية ألثر ضر ي
 ثانر

 
31 

 

 املبحث األول: معلومات تتعلق ابملكتب حمل الدراسة
البد من التعرف على كل ما يتعلق مبكتب حمافظ احلساابت Xقبل البدء يف حتليل أثر ضريبة أرابح الشركات على االستثمار يف مؤسسة 

 حمل الدراسة مقره،خدماته، أهدافه، هيكله التنظيمي ابعتباره إطار للتفاعل وإعدا
 ى النحو التايل:د التصرحيات والقيام مبساعدة الزبون لدى خمتلف اإلدارات وذلك عل

 املطلب األول: تعريف ابملكتب حمل الرتبص
داخلية وخارجية حلساابت  وحمافظ احلساابت يقوم مبراجعة مكتب احملاسبة واخلربة احملاسبية "إمساعيل بوبرتة" هو عبارة عن حماسب معتمد

أهنا وذلك قصد إبداء الرأي التقين احملايد عن تلك احلساابت وتوفري الرماانت فيما يتعلق ابملعلومات املالية اليت من ش ،املؤسسات
مسكن برج بوعريريج، مت افتتاحه  500يقع يف عمارة طابق أرضي حي ،صنع القرارات اإلدارية واملاليةمساعدة املدراء واملستثمرين على 

 .2008سنة 
 املطلب الثاين: مهام مكتب حمل الدراسة وهيكله التنظيمي 

 الفرع األول: مهامه
 من التعريف السابق للمكتب نستنتج أن حملافظ احلساابت جمموعة من املهام اليت ميكن ترتيبها يف صنف ن أساسي ن:

 ابت؛املهمة األساسية تتمثل يف مراجعة دائمة تؤدي إىل املصادقة على شفافية وسالمة احلسا
 مهام قانونية خاصة تتعلق ببعض العمليات

 ومن مث ميكن ترتيب مهام حمافظ احلساابت إىل مهام عامة وأخرى خاصة ميكن شرحها إبجياز فيما يلي:
ذه إن املهمة األساسية والعامة هي مراجعة حماسبة الشركات التجارية عن طريق فحص دفاترها وقيمها وممتلكاهتا، أي ان ه املهام العامة:

 املراقبة مراجعة خارجية قانونية إجبارية
 املهام اخلاصة:

املشرع اجلزائري كلف حمافظو احلساابت مبهام متعددة خاصة حىت جيعل منه احلارس األم ن على تطبيق القوان ن داخل املؤسسة،وتتمثل 
 هذه األخرية يف

 إخطار اجلمعية العامة للمؤسسة  بكل املخالفات  اليت اكتشفها؛ 
 ل يف حالة تغيري راس املال االجتماعي )ابلزحادة او ابلتخفيض(؛التدخ 
 إخطار وكيل اجلمهورية ابلوقائع اإلجرامية اليت علم هبا؛ 
 املصادقة على امليزانية اليت تسمح بتقدمي تسبيقات على األرابح؛ 
 .فحص متطلبات التنازل والدمج واالنفصال وتصفية الشركات 
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 التنظيمي ملكتب الدراسة اهليكل الفرع الثاين:

 يركز اهليكل التنظيمي للمكتب على جمموعة من الوظائف، ابعتباره إطارا للتفاعل وحتديد املهام واملسؤوليات وغريها على النحو التايل:
 

 : ميثل اهليكل التنظيمي للمكتب حمل الدراسة03الشكل 

 
 

 احلساابت.املصدر:من إعداد الطلبة ابالعتماد على واثئق حمافظ 
 املطلب الثالث: معلومات تتعلق ابملؤسسة حمل الدراسة

ابالعتماد على معلومات من مكتب حمل الدراسة سوف نتطرق إلعطاء بعض املعلومات على املؤسسة، كما أن السبب الرئيسي لعدم ذكر 
 اسم املؤسسة من طرف حمافظ احلساابت ألن هذه املعلومات من قبيل السر املهين. 

 األول: نشأة املؤسسةالفرع 
ومبوجب قيام األشخاص الصناعي ن إبنشاء مؤسسات صناعية،  0056/28/2013حتت رقم  07/02/2013مبوجب القرار املؤرخ يف 

 ومبقترى التصريح ابالستثمار وطلب املزاحا اجلبائية.
. 2015لسنة  جزائري دينار7800000ـ:استثمار خاص، حيث تصنف ضمن املؤسسات املتوسطة برأس مال يقدر ب Xتعترب مؤسسة 

وحدد عمرها  هكتار 3.7على مساحة إمجالية تقدر بـ ولديها مقر اجتماعي بوالية برج بوعريريج،نشاطها الرئيسي بيع ابجلملة ملواد البناء، 
احلقيقي وهي ملزمة الشركة تتبع النظام ، موقعها اجلغرايف املنطقة الصناعية،07/02/2013سنة، وكانت بداية نشاطها بتاريخ  99  

 إبيداع التصرحيات السنوية والتصرحيات الفصلية.
 : اهليكل التنظيمي ملؤسسة الفرع الثاين

( يوضح لنا 04، والشكل رقم)على جمموعة من الوظائف تتفاعل فيما بينها ألجل حتقيق أهداف املؤسسةXيركز اهليكل التنظيمي ملؤسسة
 هذا اهليكل.
 مؤسسةيرم ما يلي:للاهليكل التنظيمي  أننالحظ 
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 املديرية العامة -أ
 تتكون من املدير العام واألمانة العامة وانئب املدير املكلف بتسيري األعمال.

 :متثل مهام اإلدارة يف: اإلدارة 

 .حتقيق برامج اإلنتاج املسطرة من طرف املؤسسة 
  .حتقيق تسويق اإلنتاج يف إطار سياسات وإجراءات مسطرة من طرف املؤسسة 
  .ضمان السري احلسن للمؤسسة 
   .حتقيق السري العام لألمالك واألشخاص واألعمال طبقا لألنظمة والقوان ن 
  .تطبيق حق املسؤول على العمال يف املؤسسة 
 مصلحة احلاسبة: 

خالل السنة، ودراسة تتمثل مهمتها يف متابعة العمليات احملاسبية، وتسجيلها يوما بعد يوم، كما تقوم بتحليل النتائج احملصل عليها 
 الفروقات، وحتديد أسبا  وقوع االحنرافات، وحترير الفواتري.

 املصاحل العامة والوظيفية -ب
  :تعرب عن كل العمال من خالل:مصلحة املوارد البشرية 
o .توظيف العمال حسب طلبات هياكل املؤسسة 
o .معاجلة الشؤون القانونية للعمالوتنسيق أعمال الوسائل العامة 

 التنسيق مع الوحدات التابعة للعمل والشؤون اإلدارية.
 :مصلحة األمن والوقاية 

 هذه املصلحة تعمل من أجل األمن أو التسيري احلسن داخل املؤسسة، وتقوم بـ: 
o .تنشي  وتسيري الربانمج العام لألمن والوقاية من األخطار اليت هتدد املؤسسة 
o ر ما.تسيري الوسائل ملكافحة احلرائق أو أي خط 
o .تنظيم احلراسة والسهر على أمن املمتلكات واألجهزة وعمال الوحدات 
  :تتمثل مهامها يف:املصلحة التقنية والصيانة 
o .احملافظة على احلالة اجليدة لوسائل اإلنتاج 
o .القيام بربانمج الصيانة الوقائية والسهر على تطبيقها 
o .السهر على التوفري الدائم لقطع الغيار 
  :تتمثل يف:املصلحة التجارية 
  :واليت هتتم مبا يليمصلحة البيع: 
o .االستماع إىل الزبون 
o .تطوير عمليات البيع للحفاظ على الزابئن القدماء واحلصول على زابئن جدد 
o .تفقد عمليات البيع وطلبيات الزابئن والتكفل بتوفريها 
o .دراسة السوق وإدارة املخزون 
o ب االتفاق.اإلمداد والتكفل ابلنقل حس 
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 :مصلحة املشرتايت وتسيري املواد األولية 
o وهي املسؤولة عن إمداد املصاحل األخرى ابلتجهيزات املكتبية الالزمة، شاحنات النقل، واملواد األولية...اخل. 
o .التنسيق مع املمول لتنظيم الطلبيات، ومتابعتها يف مركز العبور 
o  املوافقة.معاجلة الطلبيات اجتاه البنك، كاإلمراء على 
o .فرز ملفات الشراء وتنظيمها 
 
  :تعمل هذه املصلحة على:مصلحة التسويق 
o .دراسة وجذ  كل ما يتعلق مبعلومات السوق 
o  .القيام حبمالت اإلشهار والتعريف ابملؤسسة 

 اهليكل التنظيمي للمؤسسة(:04) الشكل رقم

 
 املصدر: من إعداد الطلبة إعتمادا على معلومات من مكتب الدراسة

 xدراسة أثر ضريبة ارابح الشركات على االستثمار يف مؤسسة املبحث الثاين: 
تعترب القوائم املالية املرآة العاكسة لصورة أي مؤسسة اقتصادية ومن خالهلا يتمكن كل من املسامه ن واملقرض ن وابقي األطراف ذات      

للفتــــرة الــممتــــدة Xؤسسة للم العالقة ابملؤسسة االقتصادية من تقييم أدائها ومن خــــالل هـذا الـــمطــــلب حنــــاول عــرض أهــم الـــقـــــوائم املــــالية
 (، واملتمثلة يف امليزانية احملاسبية وجدول حساابت النتائج.2019-2015مــــن)
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 املطلب األول: عرض ميزانيات وجداول حساابت النتائج للمؤسسة
ألصول واخلصوم، وعليه سنقوم امليزانية احملاسبية مكونة من جانب ن أساسي ن مها اعرض ميزانيات وجداول حساابت النتائج للمؤسسة 

 ( ابلتطرق لكل من جانيب األصول واخلصوم على حدا.2019-2015للفرتة املمتدة من) Xبعرض ودراسة امليزانية احملاسبية للمؤسسة 
 الفرع األول: عرض ميزانيات املؤسسة 

 (2019-2015للفرتة )Xللمؤسسة  عرض جانب األصول -1
 سنقوم بتناول جانب األصول من خالل اجلدول املوايل:  

 وحدة القياس: )دج(. ة احملاسبية جانب األصول للسنوات(: امليزاني02جدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

أصول غري 
 جارية

- - - - - 

 16960515.13 16960515.13 16960515.13 6068575.63 8055264 تثبيتات أخرى

تثبيتات قيد 
 االجناز

1830899.5 1830899.5 1830899.5 6361299.5 6361299.5 

جمموع أصول 
 غري جارية

9886164.47 7899475.13 18791414.63 23321814.63 23321814.63 

 - - - - - أصول جارية

خمزوانت 
 5670401.75 5298970.65 2861240.0 7596039.33 7678217 جارية

 13738367.2 2101617.75 3679539.44 4770880.7 9129766.09 زابئن

املدينون 
 1670347.66 4191918.37 1670168.64 8067184.96 11912293.87 اآلخرون

 773954.99 1577658.49 1575612.69 1627187.41 1615659.61 الررائب

 6131797.7 17398271.08 20563965.55 15313601.69 3177209.76 اخلزينة

أصول جمموع 
 27984869.3 30568436.34 30350526.32 37374894.09 37374894.09 جارية

جمموع 
 51306683.93 53890250.97 49141940.95 45274369.22 45274369.22 األصول

 املصدر:من إعداد الطلبة ابعتماد على الواثئق املقدمة من طرف حمافظ احلساابت.
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نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن أصول املؤسسة يف ارتفاع طوال فرتة الدراسة، وعند تفصيلنا يف تركيبة أصول املؤسسة جند أن يف 
 (وهذا راجع إىل:%9ارتفع بنسبة )2018( وسنة %9)ارتفع جمموع أصوهلا بنسبة  2017سنة

( وهذا راجع اىل %8بنسبة ) 2018( قدر االرتفاع سنة 2018-2017خالل سنوات الدراسة ) :ارتفاع يف األصول غري اجلارية
( وهذا يعين أن هناك مكوانت %35بنسبة )2017(، وقدر ارتفاع تثبيتات اخري سنة %28االرتفاع يف التثبيتاتقيد اإلجناز بنسبة )

 أخرى لألصول هلا أكثر أمهية من االستثمارات.
 راجع إىل:االرتفاع ، وهــــذا 2018( سنة %1)وارتفع بنسبة ، 2017( سنة%8بنسبة ) جلارية:اخنفاض يف األصول ا

 .2019( سنة %93.44بنسبة ) زحادة( و %53.99بنسبة ) 2018املخزوانت: نالحظ زحادة يف سنة  -
 (2019-2015للفرتة )Xعرض جانب اخلصوم للمؤسسة  -1

 املوايل:سنقوم بتناول جانب اخلصوم من خالل اجلدول 
 2019اىل  2015من  جانب اخلصوم للسنواتXللمؤسسة (: امليزانية احملاسبية 03جدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

 - - - - - األموالرؤوس 
 7800000 7800000 7800000 7800000 7800000 املال رأس

 578884.85 879997.62 (2838195.62) 1604853.34 (1527349.12) النتيجة
 (1818966.97) (2698964.59) 139231.03 (1465622.31) 61726.81 نتائج مرحلة
غري خصوم 
 - - - - - جارية

اقرتاضات 
 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 وديون مالية

جمموع خ غ 
 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 ج

 - - - - - خصوم جارية

 7330311.79 9965622.6 5861991.24 - - موردون

 562167.76 1091339.44 1332326.3 460287.19 211575.11 ضرائب

 11854286.5 11852255.9 11846588 11874851 11853358 أخرىديون 

 - - - - - حزينة اخلصوم

 19746766.05 22909217.94 19040905.54 12355138.19 12064933.11 جمموع خ ج

 51306683.93 53890250.97 49141940.95 45274369.22 43399310.8 امليزانيةجمموع 
 املصدر: من إعداد الطلبة ابعتمادا على الواثئق املقدمة من طرف حمافظ احلساابت.
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( سنة %9وبنسبة ) 2016( سنة %3( بنسبة )2018-2015مستمر خالل الفرتة املدروسة) ارتفاعيف املؤسسة نالحظ أن خصوم 
 يف: ارتفاع وهذا راجع إىل 2018( سنة%9وبنسبة )، 2017

( وهذا راجع إىل أن النتيجة الصافية  %8بنسبة ) 2017سنة واخنفرت ( %7بنسبة ) 2016سنة  ارتفعتحيث  األموال اخلاصة:
 . وهي تتكون من2018وأصبحت موجبة سنة  2017و 2015كانت سالبة لسنيت 

 دج7800000.00رأس املال اخلاص: مقدر   
 اخلصوم غري اجلارية استقرار جلميع السنوات املدروسة وهذا االستقرار يدل على عدم تسديد القروض -

 ، وهي انجتة عن: 2018( سنة %6وبنسبة ) 2017( سنة %5زادت بنسبة ) اخلصوم اجلارية:
 2018( سنة %5.8وارتفعت بنسبة ) 5861991.24بقيمة 2017زحادة يف املوردين: ظهرت سنة  -
 .2018( سنة %0,6وزادت بنسبة ) 2016( سنة %0,8يون األخرى: زادت بنسبة )الد -

 الفرع الثاين: عرض جدول حساابت النتائج
 ( كما يلي:2019-2018-2017-2016-2015سنقوم بعرض جدول حساابت النتائج لسنوات)

 2019اىل  2015من للسنوات Xللمؤسسة (: جدول حساابت النتائج 04جدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

 114678709.79 101829255 141838691.3 137067729.42 97220188.44 إنتاج السنة

 111264602.57 97716745.57 139345093.81 130315412.18 94507170.68 استهالك السنة

 3432107.22 4112509.43 2493597.49 6752317.24 2713017.76 القيمة املرافة

فائض إمجايل 
 913191.33 1697073.2 236539.88 3714959.7 152516.4 االستغالل

النتيجة 
 913190.25 1698202.52 (2322024.76) 1755270.36 1552258.83 العملياتية

 - 952.0 (516170.86) 3724.1 34909.71 النتيجة املالية

 913190.25 1699154.52 (2838195.62) 1751546.26 1517349.12 النتيجة العادية

 - 17937.0 - - - نتيجة غ ع
النتيجة قبل 
 913190.25 1681217352 (2838195.62) 1751546.26 1517349.12 الررائب

الرريبة على 
 334305.4 801219.9 - 146692.92 10000 األرابح
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 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

 578884.85 879997.62 (2838195.62) 1604853.34 1527349.12 النتيجة الصافية

 املصدر: من إعداد الطلبة اعتمادا على الواثئق املقدمة من طرف حمافظ حساابت
 

 :تطور حجم االستثمار والضريبة على أرابح الشركات ملؤسسة يناملطلب الثا
 الفرع األول: التمثيل البياين لتطور حجم االستثمار وحجم الضريبة على ارابح الشركات 

 
 -05 –الشكل رقم  

 منحىن تطور حجم االستثمار والرريبة على أرابح الشركات للمؤسسة 
من حالل الشكل البياين نالحظ تذبذ  يف حجم الرريبة خالل مجيع السنوات، كما نالحظ أن حجم االستثمار يف حالة تذبذ  حيث 

 .2019إىل  2018مث اخنفض ابستمرار من سنة 2017وسنة2016ارتفع سنة
 لة األوىل:املرح 
 لالستثمار.اخنفاض بطيء لالستثمار : نالحظ 2016إىل  2015
 : املرحلة الثانية 
 : نالحظ ارتفاع متزايد وسريع لالستثمار.2017إىل  2016
 :املرحلة الثالثة 
 .: نالحظ اخنفاض مسمر لالستثمار 2019اىل  2017
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االستثمار نلجأ إىل استعمال طريقة املربعات الصغرى لكل منحىن نظرا لتبيان اجتاه تطور كل من الرريبة على أرابح الشركات وحجم 
 لصعوبة احلكم على املنحىن يتصاعد ويتنازل.

 الفرع الثاين:معادالت االجتاه العام ملنحىن الضريبة على أرابح الشركات وحجم االستثمار 
 معادلة خط اجتاه العام ملنحىن الضريبة على أرابح الشركات: -1

 الدينار اجلزائريالوحدة: 
 عادلة خط اجتاه العام ملنحىن الضريبة على أرابح الشركات( :كيفية الوصول مل 5جدول رقم) 

 اعتمادا على الواثئق املقدمة من طرف حمافظ حساابت املصدر: من اعداد الطلبة
 استخراج مقدار الرريبة على أرابح الشركات من املنحىن البياين واملتعلقة بسنوات االستثمار 

Y=A𝒙+b 
 لدينا:

∑=3= 5( / 5+4+3+2+1احلسايب للسنوات = )املتوسط  - أ
𝒙𝒊

𝒏
𝒙 

 
𝒚                       املتوسط احلسايب ملقدار الضريبة - ب = ∑

𝒚𝒊

𝒏
 

 
𝒚(=10000+146692.92+0+801219.9+334305.4/ )5=258443.644 

 عبارة عن اثبت جذري Aحيث 
𝐀 =

∑ 𝐱𝐢∗𝐲𝐢−𝐧𝒙∗𝒚

∑(𝐱𝐢)𝟐−𝐍(𝒙)
𝟐   

 فان:( 𝒙.𝒚مير على النقطة ذات اإلحداثيات ) Y=A𝒙+bمبا أن املستقيم ذو املعادلة  
𝒚 = 𝑨𝒙 + 𝒃 

 A=𝟓𝟏𝟕𝟗𝟕𝟗𝟐.𝟒𝟒−𝟓∗(𝟑∗𝟐𝟓𝟖𝟒𝟒𝟑.𝟔𝟒)

𝟓𝟓−(𝟓∗𝟗)
 

(Yi * Xi) 2(xi) مقدار الضريبة 
Yi 

 السنوات
Xi 

 السنوات
N 

10000.0 1 10000.0 1 2015 
293385.84 4 146692,92 2 2016 

0000 9 00000 3 2017 

3204879.6 16 801219,9 4 2018 

1671527 25 334305,4 5 2019 
 اجملموع 15 1292218,22 55 5179792.44
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A= 130313.78 
 :𝒃حساب قيمة 

𝒃 = 𝒚 − 𝑨𝒙 
𝒃 = −𝟑𝟔𝟓𝟏𝟒𝟗𝟕. 𝟔𝟗 

 الشركات املفروضة على املؤسسة وهي على الشكل التايل:  أرابحفتصبح لدينا معادلة االجتاه العام للررائب على 
Y=130313.78(𝒙) -3651497.69 

  من خالل صيغة املعادلة نالحظ أن معامل𝑥 موجب وهو عبارة عن ميل خ  االجتاه العام الذي يدل على اجتاه اخل  حنو األعلى
 الرريبة املفروضة من سنة ألخرى.أي زحادة يف 

يعود ذلك لزحادة النتيجة األوىل احملققة من طرف املؤسسة من سنة إىل أخرى بسبب زحادة االستثمارات، وكثرة الطلب على خدمات  -
 ومنتجات املؤسسة.

 مهما كانت النتائج فان طريقة املربعات الصغرى صاحلة للمدى القصري فق  ألهنا ال أتخذ التغريات االقتصادية بع ن االعتبار  -
 معادلة خط االجتاه العام ملنحىن حجم االستثمار: -1

 لدينا اجلدول التايل ميثل 
 االستثمارعادلة خط االجتاه العام ملنحىن حجم (:كيفية الوصول مل06جدول رقم )

 السنوات املناسبة
 Xiالسنوات  

 مقدار االستثمار
Yi 

2 (xi ) (Yi  * Xi ) 

2015 1 4982300 1 4982300 
2016 2 4795375,63 4 9590751.26 
2017 3 11132536,57 9 33397609.7 
2018 4 7359117,18 16 29436468.7 
2019 5 4266322,96 25 21331614.8 
 98738744.5 55 32535652.3 15 اجملموع

 املصدر:من اعداد الطلبة ابالعتماد على املالحق املقدمة من طرف حمافظ احلساابت
 لدينا:

∑=3= 5( / 5+4+3+2+1= )املتوسط احلسايب للسنوات 
𝒙𝒊

𝒏
𝒙 

𝒚 = ∑
𝒚𝒊

𝒏
 املتوسط احلسايب لالستثمار:                             

𝑦 =
32535652.3

5
 

 
𝑦 = 6507130.46 

 عبارة عن اثبت جذري:  Aحيث 

A =
∑ xi ∗ yi − n𝑥 ∗ 𝑦

∑(xi)2 − N(𝑥)
2  
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A =
98738744.5 − 5 ∗ (3 ∗ 6507130.46)

55 − 5 ∗ (9)
 

A  =1131787.6

10
 

A = 113178.76 
 ( فان :𝑥.𝑦) اإلحداثياتمير على النقطة ذات  Y=Ax+bمبا أن املستقيم ذو املعادلة 

𝑦لدينا:   = 𝐴𝑥 + 𝑏 
𝑏 = 𝑦 − 𝐴𝑥                                              :ومنه 

 :                                     𝑏حسا  قيمة
b=6507130.46 − 113178.76 ∗ (3) 

b= 6167594.18 
 تصبح لدينا معادلة اجتاه خ  االستثمار يف املؤسسة على الشكل التايل:

Y=113178.76𝒙 +6167594.18 
 موجبة. bموجب لكن اشارة  𝒙من خالل صيغة معادلة خ  االجتاه العام ملنحىن االستثمار للمؤسسة نالحظ أن معامل  

لكن حلظنا ارتفاعا كبريا  2016الذي ميثل خ  االجتاه العام يتزايد حنو االعلى مع أن االستثمار قد احنفض سنة  𝒙لدينا معامل 
 . األوليت ناىل انه بقى مرتفعا عن السنت ن  2019و2018مث اخنفض تدرجييا سنة  2017سنة

 ستثمار يزداد يف السنوات الوسطى.اال أنالحظنا 
 حتليل تطور حجم االستثمار والضريبة على أرابح الشركات للمؤسسة  الثالث:املطلب 

 الشركات للمؤسسة أرابحتطور االستثمارات والضريبة على الفرع األول: دراسة 
 من خالل اجلدول التايل: ibsسنتناول يف هذه احلالة دراسة وحتليل تطور حجم االستثمار وضريبة 

 الشركات للمؤسسة أرابحتطور االستثمارات والضريبة على  (:07رقم ) جدول
 السنوات املناسبة

N 
 ضريبة
ibs حجم االستثمار 

املركز القياسي 
 لالستثمارالرقم القياسي  للضريبة

2015 10000.0 4982300 - - 
2016 146692,92 4795375,63 146% 96 % 
2017 0 11132536,57 - 232 % 
2018 801219,9 7359117,18 - 66 % 
2019 334305,4 4266322,96 41% 57 % 
 % 451 %187 32535652.3 1292218,22 اجملموع

 املكتب احملاسيباملصدر :من اعداد الطلبة ابالعتماد على املالحق املقدمة يف 
 األرقام القياسية حلجم االستثمار والرريبة على أرابح الشركات حمسوبة هبذه الطريقة:

 القياسية للرريبة وحجم االستثمار بنفس الطريقة . األرقام:حتسب  𝑥وحجم الرريبة أو االستثمار    Iالقياسي    للرقمنرمز 
            I= (x2016/x2015)*100أي حتسب ابلعالقة التالية:
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 حيث لدينا 
I=(2016x/2015x)=(4795375.63/4982300)×100=96% 

 .عن السنة السابقة % 04وتعين هذه النسبة اخنفاض نسبة االستثمار   
  حساب الرقم القياسي املتوسط لتطور االستثمارI m  2015/2019لتطور االستثمار خالل الفرتة املمتدة بني  : 

 حيسب كالتايل:حيث 

∑
𝐼

𝑚 − 1
𝐼𝑚 =

451

4
= 112.75% 𝐼𝑚 

 .2019إىل 2015خالل الفرتة املمتدة ب ن  ألخرىمن سنة  12.75تعين هذه النسبة زحادة االستثمار مبعدل 
، كما اخنفض حجم  % 66بنسبة  2018، مث عرف تدهورا سنة 2017سنة  % 232حيث منيز تطور حجم االستثمار بنسبة 

 . 2019سنة  % 57االستثمار  بنسبة 
 :2016و 2015خالل الفرتة املمتدة بني  IBSحساب الرقم القياسي للضريبة 
 حتسب بنفس طريقة االستثمار:

Im(2016/2015)=(146632.92÷10000)×100=146% 
ويعود ذلك اىل اخنفاض حجم االستثمار  2016خالل سنة  % 46الشركات بنسبة  أرابحوتعين هذه النسبة ارتفاع حجم الرريبة على 

 يف املؤسسة .
 حساب الرقم القياسي املتوسط Im  الشركات  أرابحلتطور الضريبة علىIBS  2019و 2015خالل الفرتة املمتدة بني . 

∑
𝑰𝒕

𝒎−𝟏
=

187

4
=46.75% 

 .2019-2015سنوات خالل الفرتة املمتدة ب ن  % 46.75هذه النتيجة تعين ارتفاعا بنسبة 
 نتيجة سلبية مما جعلها معفاة من الرريبة على األرابح. 2017املؤسسة حققت خالل سنة  -
مث ارتفعت سنة  2015يعود ذلك الخنفاض النتيجة يف السنة  % 46.75نفسر تطور الرريبة املفروضة على املؤسسة ابرتفاع بنسبة  -

مث عرفت املؤسسة حتقيق نتيجة سالبة مما جعلها معفية من الرريبة على االرابح مث ازدادت الرريبة املفروضة على املؤسسة  2016
 نتيجة حتقيق نتيجة اجيابية مرتفعة. % 41وذلك بنسبة  2019سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كات عىل اإلستثمار الفصل ال يبة أرباح الشر : ................الدراسة الميدانية ألثر ضر ي
 ثانر

 
43 

 

 :xاسة املردودية االقتصادية واملردودية املالية للمؤسسة الفرع الثاين: در 
 يل:للوصول إىل العالقة ب ن الرريبة على أرابح الشركات واالستثمار نقوم بدراسة املردودية املالية و املردودية االقتصادية  وحتسب كالتا

 
  النتيجة الصافية
   جمموع االصول

=   املردودية االقتصادية

 
 

النتيجة الصافية
رأس املال اخلاص

=  املردودية املالية

 

 املردودية االقتصادية: سنقوم إبعداد اجلدول التايل وفقا للمعلومات املتحصل عليها من ميزانيات وحساابت النتائج -1
 08جدول رقم 

 2019 2018 2017 2016 2015 البيان
النتيجة 
 578884.85 879997.62 (2838195.62) 1604853.34 1527349.12 الصافية

جمموع 
 51306683.93 53890250.97 49141940.95 45274369.22 45274369.22 األصول

املردودية 
 0.011 0.016 (0.057) 0.035 0.033 االقتصادية

 املصدر: من إعداد الطلبة بناءا على امليزانيات املالية.
 املردودية املالية : -2

 09جدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 البيان

 578884.85 879997.62 (2838195.62) 1604853.34 1527349.12 النتيجة الصافية
 7800000 7800000 7800000 7800000 7800000 رأس املال

 0.074 0.11 (0.36) 0.20 0.19 املردودية املالية
 املصدر: من إعداد الطلبة بناءا على امليزانيات املالية.

 0.033من خالل نسبة  2016مث  2015االقتصادية للمؤسسة كانت يف حتسن ملحوظ خالل السنت ن األولت ن نالحظ أن املردودية 
مث حتسنت هذه النسبة نوعا ما من خالل نسبة  2017على التوايل مث الحظنا أن املؤسسة مل حتقق مردودية خالل سنة  0.035مث 

 .0.011بنسبة  2019مث اخنفرت سنة  2018خالل سنة  0.016
 .إما ابلنسبة للمردودية املالية للمؤسسة الحظنا نفس التغريات اليت حصلت مع املردودية االقتصادية
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 2017ويكمن التأثري الرريبيي يف هذه احلالة على النتيجة الصافية حيث أن فرض ضرائب كبرية يزيد من قيمة اخلسارة احملققة خالل سنة 
ختفيض النتيجة وتعترب ضريبة أرابح الشركات أهم عنصر خفض من قيمة اخلسارة من خالل ، رغم اإلعفاءات املمنوحة اليت سامهت يف 

 عدم فرضها على النتائج السالبة.
 : xيف املؤسسة املدروسة تبيان أثرضريبة أرابح الشركات على االستثمار :املطلب الرابع

ة على أرابح الشركات على استثمارات املؤسسة املدروسة ، من خالل دراسة وحتليل معطيات الشركة ودراسة مدى ارتباطها واثر الرريب
يف تشجيع االستثمار اخلاص والعام يترح لنا أن االستثمار يف حتسن مستمر، ونلمس ذلك من خالل احتسا   ibsودور الرريبة  

 األرقام القياسية لالستثمار حيث أن النسب كانت جيدة ويف حتسن من سنة ألخرى.
  االمتيازات اجلبائية واإلعفاءات الرريبية املقدمة من طرف الدولة ، بقصد تشجيع االستثمار اخلاص والعام .هذا التحسن يعود إىل

واالستثمار، حيث أن سياسة الدولة يف خفض الررائب أو اإلعفاء منها يرفع حجم  ibsكما تب ن لنا وجود عالقة تكاملية ب ن الرريبة 
 االستثمار، والدليل على ذلك جنده من خالل الدراسة التحليلية واإلحصائية املقدمة.

تدخل الدولة يف حمله،  حيث أن املؤسسة يف السنوات األوىل، استغلوا النتيجة اإلمجالية يف إعادة استثمارها يف السنة املقبلة، وهنا كان
، مبعدل خمفض والغرض األساسي من منح االمتياز هو تشجيع ibsحيث أن املبلغ املعاد استثماره يف السنة املقبلة خيرع لرريبة 

 املؤسسات على إعادة استثمار النتيجة وتوسيع استثماراهتا الداخلية واخلارجية .
املؤسسة على إعفاءات وحتفيزاجتبائية، شجعت املؤسسة على مواصلة اجلهود يف حتقيق ان تطور االستثمار يف املؤسسة يدل على حصول 

 منو اقتصادي انجح، من خالل استغالل هذه التحفيزات بكفاءة عالية لتحقيق التوازن املايل واالقتصادي داخل املؤسسة االقتصادية .
االستثمار وضريبة أرابح الشركات على مستوى املؤسسة، كدراسة حالة كما اان هناك حوافز مل نلمسها خالل البدراسة االحصائية لعالقة 
 يف طريقة دفع الرريبة على شكل دفعات شهرية وفصلية وسنوية.

ويف األخري من املفروض أن تكون املساعدات املقدمة لصاحل كل النشاطات و القطاعات االستثمارية مساعدات ملموسة وجدية، من 
ملسامهة أكثر يف التننمية الشاملة من جهة، ومن أجل تغيري وجهة نظر املستثمرين التقليدية الذين ال يزالون أجل حث هذه األخرية على ا

 مييلون اىل االستثمار يف املشاريع قصرية املدى واملثمرة يف األجل القصري. 
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 خالصة الفصل
نالحظ أنه رغم إجيابيات النظام الررييب اجلديد    Xاالستثمار للمؤسسةمن خالل دراستنا ألثر ضريبة أرابح الشركات على        

ومزاحاه اترح لنا أبنه مل يكن كافيا لبعث االستثمار بشكل كبري، وذلك لعدة عوامل أخرى خارجة عن النطاق اجلبائي، كعدم االستقرار 
علقة ابألزمات املتعددة اليت مير هبا االقتصاد الوطين، إال انه توجد االقتصادي واالجتماعي والوضع األمين يف اجلزائر وغريها من العوامل املت

عالقة ما ترب  ب ن االستثمار وضريبة أرابح الشركات وهي عالقة متبادلة، إذ أن زحادة االستثمارات تؤدي إىل رفع حصيلة الررائب، كما 
 فزاأنه لن حيدث هناك توسعا يف االستثمارات مامل يكن هناك نظاما ضريبيا حم

ورغم ذلك فإن جهود الدولة التزال متواصلة يف إزالة العقبات ومنح الفرص املالئمة لالستثمارات من اجل الوصول اىل وضعية       
 اقتصادية املنشودة.
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 خامتة : 

سعت اجلزائر يف مرحلتها االنتقالية اىل اجلمع ب ن استقرار االقتصاد الكلى واسرتاتيجية التنمية ذات التوجه حنو اخلارج هادفة من         
 وفتحه على مصراعيه، وبشكل عام الرفع يف مستوي التنمية االقتصادية.وراء ذلك اىل حترير االقتصاد الوطين 

للمؤسسات، ذلك من خالل إصالح وتعديل النظام اجلبائي، وجعله  كبرية وتدعيما هلذا املسار، قامت الدولة مبنح حتفيزات         
أعطى للرريبة ميزة جديدة، حيث أصبحت الرريبة يتماشى مع اإلصالحات االقتصادية الذي أدى بدوره اىل رفع موارد الدولة، حيث 

 على أرابح الشركات تلعب دورا هاما لتحفيز وتشجيع النشاط االقتصادي على دعم االستثمارات وترقيتها.
أساسي  يف ظل النظام االقتصادي املوجه جمرد مورد IBSإذ االستثمار هو احملرك األساسي لعجلة التنمية الوطنية، لذا كانت ضريبة        

اهتا خلزينة الدولة، فهي تشكل اليوم عنصرا أساسيا يف السياسة االقتصادية املعاصرة، اذ مل تعد جمرد مورد تعتمد عليه الدولة يف متويل نفق
العامة، بل أصبحت تلعب دورا حتفيزحا للنشاط االقتصادي الذي يعتمد على القطاع اخلاص ابلدرجة األوىل، والذي يقوم على دعم 

تثمارات وترقيتها، وكذا رفع التحدحات للمستثمر اجلزائري للوصول ابالقتصاد الوطين اىل أحسن مستوى ممكن، اذ ان اإلصالحات االس
ان اجلبائية قدمت كل أنواع الررائب املباشرة وغري املباشرة فهي مل يكن هدفها البحث عن املوارد املالية لزحادة رصيد خزينة الدولة بل ك

 ، ألهنا جاءت ابستثناءات وإعفاءات جزئية لتوجيه االقتصاد الوطين وحتفيز على االستثمار .هدفها اقتصادحا
أعطي للرريبة صبغة جديدة مكنتها  IBSهذا ما الحظناه من خالل دراستنا أن النظام الررييب اجلديد الذي ولدت عنه ضريبة       

تماعي معا، حيث أن املؤسسات اخلاصة تستفيد من اإلعفاءات بشكل كبريو من رفع موارد الدولة والتالؤم مع الوضع االقتصادي واالج
دي ذلك بدخوهلا يف إطار الوكالة الوطنية لرتقية االستثمارات، ملا مييزه هذا النظام من شفافية وبساطة ومرونة بغرض حتقيق النمو االقتصا

 والتوازن اجلهوري.
 اختبار الفرضيات

كما هو معلوم لذا تبنت اجلزائر جمموعة من اإلصالحات الرريبية عملت على ختفيف العبء   صحتهانثبت  ابلنسبة للفرضية األوىل       
الررييب على مؤسساهتا، عن طريق الغاء بعض الررائب، كما جاءت كل من القوان ن الرريبية وقوان ن االستثمار وقوان ن املالية جبملة من 

ات احمللية منها واألجنبية مسامهة منها يف حتقيق التنمية االقتصادية لذا جيب التنسيق ب ن التحفيزات الرريبية بغرض تشجيع االستثمار 
 خمتلف السياسات هبدف حتقيق األهداف املسطرة،

، حيث أن هدف اإلصالح الررييب ال يقتصر على توفري اإليرادات الالزمة لتغطية النفقات العامة، بل صحيحةالفرضية الثانية،        
ذلك لتكون وسيلة هامة لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية، ويستوجب ذلك تواجدها يف إطار نظام ضرييب فعال يعمل تتعدى 

على حتقيق أهدافها بشكل متناسق مراعيا يف ذلك كل من مصلحة الدولة، املكلف، واجملتمع ولكي تتمكن الدولة من حتقيق التنمية 
 ى اهم حمرك للتنمية واملتمثل يف االستثماراالقتصادية جيب عليها الرتكيز عل

، ألن االدخار هو حجر الزاوية يف االستثمار واإلنتاج اال انه اليؤدي ابلررورة اليهما، إذ قد يفرل صحيحةالفرضية الثالثة،          
ت اإلنتاجية يتوقف على املقارنة اليت صاحبه إلكتنازه إذا وجد أن الرريبة االستثمار غري موازية أو مطمةنة وان االستثمار يف املشروعا

أس جتريها الرأمسايل ب ن سعر الفائدة والفائدة احلدية لرأمسال حيث يتوقف االستثمار عندما تكون سعر الفائدة أكرب من الفائدة احلدية لر 
غري مأمونة املخاطر وتعد الرريبة  املال عند ذلك يفقد أي مستثمر كل دافع لتعريض رأمساله ملخاطر متزايدة أو يقيده يف مشروعات طويلة

على أرابح الشركات من األسبا  اليت تزيد من طول ارتباط راس املال وابلتايل اىل زحادة خماطره وذلك ألهنا تزيد من أعباء راس املال 
كون الرريبة على أرابح املستثمر وابلتايل حيتاج رأس املال إىل مدة أطول لتعويض هذه األعباء الناشةة عن فرض الرريبة وبذلك قد ت

 الشركات سببا يف احلد من االستثمار.
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 نتائج الدراسة 
 ومن ب ن النتائج املتوصل إليها جند ما يلي:

 ؛تعترب الرريبة اداة من أدوات التأثري على السياسة املالية 
 للرريبة أتثري على اجملال االقتصادي يف تشجيع االستثمارات؛ 
  الررييب، ويترح ذلك من خالل التعديالت الرريبية اليت حتدث كل سنة؛هناك عدم استقرار يف النظام 
  رغم االصالحات اليت تبنتها اجلزائر يف جمال االستثمار، إال أهنا مل تصل اىل املستوى املطلو ، ويعود ذلك اىل عدم تبين اسرتاتيجية

 شاملة هتدف من خالهلا اىل حتقيق توازن اقتصادي؛ 
 ائي هي ترحية من طرف الدولة ولكنها تؤدي اىل زحادة اإليرادات يف املستقبل.إن سياسة التحفيز اجلب 

 اثلثاً: اقرتاحات البحث 
 ميكن أن نذكر بعض االقرتاحات يف هذا املقام ومنها:

  ؛املراد تنميتهاترشيد استخدام التحفيزات الرريبية املمنوحة لالستثمار، وربطها ابألولوحات االقتصادية اخلاصة ابلرتكيز على القطاعات 
  العمل على اصالح املناخ العام لالستثمار يف اجلزائر، وذلك من مجيع النواحي االجتماعية والسياسية واالقتصادية، واالقليمية

 ؛لالستقطا  وحتفيز االستثمارات األجنبية واحمللية على حد السواء
  حىت ال نقع يف التهر  الررييب  الرريبية ألهنا تعترب من املال العام،املراقبة املسؤولة ابلنسبة للمؤسسات اليت تستفيد من التحفيزات

 والفساد املايل.
 رابعاً: أفاق البحث 

 من بني أهم املواضيع والنقاط اليت ميكن أن تشكل اشكاليات ملواضيع البحث يف هذا اجملال ما يلي:
 ؛مصادر التمويل االسالمي كبديل للتوسع االستثمار 
 ؛وأتثريها على االقتصاد الكلي على املدى البعيد ية،التحفيزات الرريب 
 تكلفة التحفيزات الرريبية ابلنسبة مليزانية الدولة. 

ويف األخري نتمىن أن نكون قد وقفنا ولو يف جزء من اجناز هذا املوضوع راج ن من املوىل عزو جل أن يزول هذا الوابء، وأن حيفظ هذا 
والتعاون، والتطور واالزدهار، يف شىت امليادين حىت يتسىن لنا االلتحاق ابلركب، وحنقق ان شاء هللا البلد الطيب املعطاء، ليسود األمن 

 حرارة جزائرية، عربية اسالمية، وهللا يقول احلق ويهدي السبيل وآخر دعوان أن احلمد هلل ر  العامل ن
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 ملخص

  حيث أن، خاصة الصريبة على أرابح الشركات هاملاليت تتح ها الضرائبيتأثر االستثمار يف املؤسسة مبجموعة من العوامل ومن أمه
يف املؤسسات، لتساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية املثلى للدولة من خالل لتشجيع االستثمار سياسات حتفيزية  الدولة تنتهج

 اليت منحها التشريع اجلبائي.االستغالل االمثل هلذه االمتيازات 

العالقة بني الضريبة قمنا ابستنتاج و االستثمار كمدخل، مث وهبدف اثراء هذا احلوار العلمي مت التطرق اىل ضريبة أرابح الشركات 
ة اليت حاولنا من خالهلا تدعيم الدراسة النظرية وذلك اببراز أثر رابح الشركات واالستثمار، مث تطرقنا اىل الدراسة التطبيقيعلى أ

 ضريبة أرابح الشركات على االستثمار يف املؤسسات.

 

Résumé 

L'investissement dans l'entreprise est affecté par un ensemble de facteurs, dont le plus 
important est les impôts qu'il supporte, en particulier les impôts sur les bénéfices des 
entreprises, car l'État poursuit des politiques d'incitation pour encourager 
l'investissement dans les entreprises, afin de contribuer à atteindre le développement 
économique optimal de l'État grâce à l'utilisation optimale de ces privilèges accordés par 
la législation fiscale. 

Dans le but d'enrichir ce dialogue scientifique, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et 
l'investissement ont été abordés en intrant, puis nous avons déduit la relation entre 
l'impôt sur les bénéfices des sociétés et l'investissement, puis nous avons abordé l'étude 
appliquée à travers laquelle nous avons tenté de soutenir l'étude théorique en mettant 
en évidence l'effet de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sur l'investissement en 
institution. 
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