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  الشكر والتقدير

بشكرك وال يطيب النهار اال بطاعتك ... وال تطيب  إال إهلي ال يطيب الليل

  اللحظات اال بذكرك ...

  وال تطيب اآلخرة إال بعفوك ... وال تطيب اجلنة اال برؤيتك ...

  إىل نيب الرمحة ونور العاملنيالرسالة وأدى األمان ونصح األمة ...اىل من بلغ 

  .اهللا عليه وسلمسيدنا حممد صلى 

  .وعرفاناً منا باجلميل اجتاه من ساهم من قريب أو بعيد يف إجناز مذكرتنا هاته

  نتقدم بالشكر اجلزيل إىل:

مالحظاته القيمة وتوجيهاته السديدة، وتوصياته الدقيقة، على  األستاذ املشرف

  ...بوعيطة عبد الرزاق: دكتور،الاونصائحه الطيبة، وصربه علين

  الذين رافقونا طيلة مشوارنا الدراسي... كل األساتذة

  عمال مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري...

واىل كل من مل يبخل علينا بنصائحه وارشاداته وتوجيهاته من أجل امتام هذا 

 العمل.



  االهداء
والحمد هللا الذي حمده أفضل ما جرت به  ... بحمده الكالم الحمد هللا الذي نفتح

... سبحانه ال نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه وهو ولي كل أنعام... األقـالم

ورفع المؤمنين الذين أتواالعلم  ... بحكمته بين المخلوقـات  فـآوتوالحمد هللا الذي  

  .محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  اللهم صل على...    درجات

  أما بعد:

إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء ... إلى القـلب  

  معنى الحنانالناصع بالبياض إلى مالكي في الحياة ... إلى معنى الحب وإلى  

ها  والتفـاني ... إلى بسمة الحياة وسر الوجود ... إلى من كان دائها سر نجاحي وحنان

  ."جهيدة"  بلسم جراحي...إلى أمي الغالية

إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقـار ... إلى من علمني العطاء دون انتظار ...  

  ."عبد القـادر"   ... ابي العزيزإلى من أحمل اسمه بافتخار ...

إلى من يضيئون لي الطريق ويساندوني ... إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس  

  تي.اتي واخو و اخرياحين حياتي ...  البريئة إلى  

 ... إلى كل العائلة ...

  "... أخروف رياض... إلى زوجي الغالي "

  ".....زياد" "اياد" "فينازص"لى ابنائي وفـلذات كبدي  إ.....

  ..."شافية"  بالدعاء حفضها اهللا أم زوجي  علي...إلى لم تبخل  

  .....من شاركتني عملي الصديقة رزيقةلى  إ...

  كل الزمالء والزميالت ...... إلى  

  ... منصفأخي    ي..إلى من كان له الفضل الكبير عل.

  ...إلى كل من نسيته أناملي وتذكره قـلبي ...

 .... إلى كل طالب علم ..

                                                               

  منال   



 

 

 
مام يعلم، احمد ه الذي وفقي بعونه هذ الدرجة امتواضعة من العلم،              اإنساناحمد ه الذي علم بالقلم، علم 

 .أمعنوالصاة والسام على رسوله الكرم وعلى اله وصحبه 
ذا  دي عملي  ان، إا ا مضامر قلي وارتسمت بسمتها أعماق فؤادي،  تأشرقمن  إنبض اح ور اعز  إب

ا وفضلتي على نفسها إ من و الغالية الي ترتاح نفسي بقرها،  إما املك ي الوجود،  كلمة   أحلىإلىبتي عمر
اس على قلي   ".الغالية  أمي"على لساي واقرب ال

 ".العزيز  أي"من زرع ي قلي وعقلي حب العلم وروح امسؤولية  إمه بكل افتخار، امل من أ إ
ا  إ  ".إمان"العزيزة  أخيمن تقامت معي حلو احياة ومر

ة خا "رفيقة وأمل أياميمن قامتي  إ  ".ذكرياي، اب
انه غزارة  إ  ".عزوز  "أخي، اأمطارمن فاق ح

رة  أخيروح  إ  .رمه اه "رضا  "الطا
يه التفاؤل والسعادة ي ضحكته،  أرىمن  إ  ".نور الدين  "أخي إي عي

اعة ".  إ أخي العزيزة " نع
 إ كل أخواي وإخوي .

 "يونس  "البيت  أحاءعصفورا وشحرورا يغرد ي  وأصبحالكتكوت الصغر الذي مأ البيت هجة وسرورا  إ
 .حفظه اه 

ف "حفظها اه. إ  الكتكوتة الصغرة  " ر
ة  إ  " مارية "حفظها اه. أخياب

 ".توفيق "ي عمر  وأطالزوجي الغا حفظه اه  إ
ار يأخ وباأخص"عبد الرؤوف يأخرشيد،  أيفتيحة،  أمي"عائلي الثانية عائلة زوجي  إ  ت متقامةكان  الي م

ا   .معي حلو احياة ومر
 ".سرين "صاحبة القلب الطيب والوجه البشوش إ

ال"من تقامت معها العمل، والشمعة الي ساعدتي رفيقي  إ  ".م
لكل   إ  واحبة.ومن جمعي هم امودة  واأقارب اأ

 .أناملي وتذكر قلي يتهإ كل من نس
 .إ كل طالب علم

 رزيقة                         
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 :مقدمة

 ؛1945التنمة االقتصادة مسألة اجتماعة وساسة تحتل م�انا �ارزا في األمور العالمة منذ عام  تعتبر

لذلك أص�حت دراسة التنمة االقتصادة ومشاكلها تحتل الیوم مر�ز الصدارة في الفروع التي ی�حثها الف�ر 

 .�عد أن �انت تحضي �اهتمام ضئیل من علماء االقتصاد قبل الحرب العالمة الثانة ،االقتصاد1 العالمي

ومن اجل ذلك أص�حت الساسة االقتصادة تهدف إلى  ،أص�ح مفهوم التنمة شامال له جوانب عدیدة وقد

ل�شرGة، وأن  تستخدم ولبلوغ هذه الغاة البد أن تتوفر �ل اإلم�انات المادة وا ،تحقی@ التنمة والرقي االقتصاد1

وتسیر �طرGقة عقالنة وسلمة من خالل استغالل �ل الطاقات الكامنة والفرص المتاحة، �ما یتعین على 

السلطات العمومة إزالة �ل العراقیل التي تعترض هذه التنمة �صعو�ة الحصول على المصادر المالة الالزمة  

لموجودة، فهي مطال�ة �استغالل �ل المنافذ لجلب رؤوس األموال لتموGل النفقات العامة وسوء توظیف للموارد ا

االئتمانة، و النقدة، و لتدعم الساسة االقتصادة التي تشتمل على مجموعة من الساسات، �الساسة المالة، 

ساسة الصرف والساسات التجارGة، ومن بین أهم هذه الساسات تحتل الساسة المالة م�انة هامة ألنها و 

تستطع أن تقوم �الدور األعظم في تحقی@ األهداف المتعددة التي ینشدها االقتصاد الوطني، وذلك �فضل 

أدواتها المتعددة التي تعد من أهم أدوات اإلدارة  االقتصادة في تحقی@ التنمة االقتصادة والقضاء على 

الذ1 یتمثل في استخدام الضرائب �ساسة قتصاد1 من بینها التحفیز الضرGبي المشاكل التي تعی@ االستقرار اال

تمنح الجزائر ، حیث لتحفیز األشخاص على إت�اع سلوك معین أو نشاQ محدد ساعد على تحقی@ أهداف الدولة

 .مجموعة من التحفیزات الضرGبة موجهة لبرامج دعم الش�اب وتطوGر االستثمار

طرح نفي هذا اإلطار من التأثیر والتأثر بین الحوافز الضرGبة �وسیلة لتحقی@ التنمة االقتصادة 

  :التالةاإلش�الة

 ؟ لتنم�ة االقتصاد�ةستثمار لتحقی  افي دعم وتطو	ر برامج االما مد� مساهمة التحفیزات الضر	ب�ة 

  :التساؤالت التالة اإلش�الةإلىوتتفرع هذه 

  ؟ التنمة االقتصادة أساسات أهمهي  ما −

�من دوره في تحقی@ التنمة االقتصادة؟ وأینماالمقصود �التحفیز الضرGبي  −  

یف یتم متا�عة المستفید من الو�الة الوطنة على مستوW مصلحة الضرائب و� االمتاز�یف یتم منح  −

  ج�ائا؟لدعم وتطوGر االستثمار 

 منوحة في تطوGر االستثمارات؟ما مدW مساهمة االمتازات الضرGبة الم −
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  :فرض�ات ال'حث

  .هي طرق تموGلها االقتصادة التنمة أساسات أهم −

تنمة االستثمار  في األساسي�من دوره ،  ع�ارة عن ساسة تحرGضة للمستثمرGن Gبي هوالتحفیز الضر  −

 .االقتصادةالستمرار عملة التنمة الالزمة  الرأسمالةودعم الواردات من السلع 

، وGتم متا�عة المستفید ج�ائا من خالل عدة منح االمتاز على مستوW مصلحة الضرائب على مرحلتین −

 .وشروQ عله العمل وفقها وٕاجراءاتقوانین 

الو�الة الوطنة لدعم وتطوGر االستثمار دورا هاما في تطوGر  إطارتلعب االمتازات الممنوحة في  −

  .االستثمارات

  :الدراسة أهداف

خالل  من المقدمة الضرGبة التحفیزات مساهمة مدW توضح إلى الموضوع لهذا دراستنا خالل من نسعى     

 فعالیتها مدW ودراسة الضرGبي الجزائر1  القانون  مست التي �التعدالت الخاصة التفاصیل مختلف إلى التطرق 

  .الوطني �االقتصاد النهوض تم ومن ،راالستثما وجلب وتشجعر تطوG في

  :أهم�ة الدراسة
وفي بداة  ،�الغة في التنمة االقتصادة أهمةهذا ال�حث في لما لدعم االستثمارات المحلة من  أهمةتكمن     

المشروع االستثمار1 الذ1 یتصف �الضعف في بداة انجازه في مواجهة المحZ الخارجي، �ذلك التخفیف من 

ومن ثم تحقی@ االستقرار  المساهمة في تخفیف معدالت ال�طالة إلى إضافةالدعم المقدم من طرف الدولة، 

 .االقتصاد1 واالجتماعي

 :الموضوع اخت�ار دوافعو  أس'اب

 .الموضوع هذا مثل في ال�حث في الشخصة الرغ�ة -

 .الخاص واالستثمار الضرائب مجال تخص �مراجع الم�ت�ة إثراء -

آثار  من لها لما نظرا الح�ومات �ال تشغل التي الموضوعات من الضر�Gة أن حیث الموضوع، وأهمة قمة -

 تمر بها الجزائر، التي االقتصادة التغیرات ظل في خاصة الشعوب، أحوال على واجتماعة اقتصادة ساسة

 تلع�ه الذ1 الدور خالل  من العام االقتصاد1 اله�ل في الضرGبي النظام موقع إبراز محاولتنا إلى �اإلضافة

  .االستثمارات طرG@ عن االقتصادة التنمة في الضرائب

  :منهج ال'حث



 مقدمة

 

 د 

 

المطروحة فان المنهج المت�ع في هذه الدراسة هو المنهج  اإلش�الةوقصد معالجة الموضوع  إلىأهمة�النظر 

�ما اعتمدنا �ذلك على المنهج التحلیلي لتحلیل  ؛الوصفي لوصف �ل من التنمة االقتصادة والحوافز الضرGبة

  .لوالة برج بوعرGرGج مفتشة الضرائبالتي تحصلنا علیها من  بانات والمعطاتال

  :حدود ال'حث

  .دراسة التحفیزات الضرGبة ودورها في التنمة االقتصادة: المجال الموضوعي

  .الضرائب برج بوعرGرGج مفتشة:المجال الم�اني

  .2018 - 2012: المجال الزماني

  :ه�0ل الدراسة

  :فصلین إلىمن الدراسة قمنا بتقسم الدراسة المرجوة  األهدافلتحقی@ 

 األوإللى، حیث تم التطرق في الم�حث " والحوافز الضرGبة ة االقتصادةماهة التنم" تحت عنوان األولالفصل 

 اإلطار المفاهمي للنظام الضرGبي" الم�حث الثاني تحت عنوان  أماللتنمة االقتصادة،  األساسةالمفاهم 

  ".الجزائر1 والحوافز الضرGبة 

الو�الة الوطنة لتطوGر  إطارفي  �فة منح االمتازات للمستثمرGنالفصل الثاني فهو ع�ارة عن دراسة حول  أما

االستثمار الش�اك الالمر�ز1 الوحید لوالة برج بوعرGرGج في مصلحة الضرائب، وGندرج تحت هذا الفصل 

تقیم الحوافز الضرGبة في لو�الة الوطنة لتطوGر االستثمار، والثاني �عنوان ل�عنوان �طاقة تقنة  األولم�حثین، 

  .الو�الة الوطنة لتطوGر االستثمار إطار
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 تمهید 

من  ،یتطلب اثر الس�اسة الضر ب�ة على توج�ه االستثمار إلقاء الضوء على الهدف الذ� تنشده الدولة 
 .ال وهي التنم�ة االقتصاد�ةس�اق دورها التوجیهي لالقتصاد، أ استخدامها لهذه الس�اسة في

والبد  ،التخط�6 لهااإلعداد و إلى فالتنم�ة هي الهدف المنشود الذ� تسعى إل�ه الدول وان 2انت الحاجة 
 .من تدار2ه من خالل مجمل الس�اسات التي تنتهجها الدول وال س�ما في إطار تحد�ات عدیدة تواجهها

 :م;حثینإلى وعل�ه سیتم تقس�م هذا الفصل 

 فیتناولني أما الم;حث الثامطلبین، إلى التنم�ة االقتصاد�ة وهو مقسم  أساس�ات لو األیتضمن الم;حث 
 .مطالب أرBعةإلى النظام الضر بي الجزائر� واهم الحوافز الضر ب�ة وهو مقسم  مفهوم
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 االقتصاد�ة التنم�ة �ات أساس:لواأل  الم	حث

واضح منذ الحرب العالم�ة الثان�ة وعلى 2افة المستو�ات الدول�ة واالقتصاد�ة ظهرت مش2لة التخلف ;ش2ل 
عالج  وأص;ح2بیرة على الصعیدین الس�اسي واالقتصاد�،  أهم�ةوالس�اس�ة لهذا نال موضوع التنم�ة االقتصاد�ة 
 . الحدیث سانلإلن األساس�ةس2ان العالم من المش2الت  أرBاعالوضع المؤلم الذ� �ع�ش ف�ه ما �قارب ثالث 

  االقتصاد�ة التنم�ةماه�ة:لوالمطلب األ 
  تعر ف التنم�ة وأهمیتها واهم أهدافها  المطلب ف تعرض في هذاسو     
  تعر"ف التنم�ة االقتصاد�ة: لواأل  الفرع

  .النماء ف�ه إحداثمن النماء وهو الز ادة والكثرة وتنم�ة الشيء تعني : لغةها و�قصد ب     

االقتصادیون 2ثیرا حول هذا المفهوم وال ن2اد، نحصل على تعر ف متفM عل�ه بین  اختلف: اصطالحا أما
2ل ;احث �عرفها انطالقا من  إنإلى العسل  إبراه�مذلك 2ما �قول الد2تور  يال;احثین و�عود السبب ف

واالشتراكیون ازد�ادا في الناتج  مالیون رأسالالحاكمة لف2ره واختصاصه، فبینما یراها االقتصادیون  دیولوج�ةیاأل
وسیلة  إنهاإلى  یذهب االجتماعیون  - ذلكإلى مع اختالفهم في السبل الموصلة –القومي وز ادة في دخل الفرد 

من تحقیM ذاته وتحقیM قدر اكبر من الرفاه وتامین مستوR ارفع لنم6 ح�اته و;التحدید  اإلنسانلتم2ین 
  1.الخدماتيو االجتماعي منه والصحي والتعل�مي 

التنم�ة ظلت لمدة طو لة تنحصر في مفهوم ضیM هو النمو االقتصاد�، ومن التعر فات  أنومن هنا نجد     
  2:التعر ف التالي الشأنفي هذا 

هي الجهد المبذول لالرتفاع ;الدخل الفرد� الحق�قي ارتفاعا تراكم�ا عن طر M استخدام الموارد  التنم�ة    
د یاأكفأ واشمل ;غرض رفع الدخل القومي ;معدل اكبر من معدل تز  مااالطب�ع�ة وال;شر ة المتاحة استخد

  .فهذا في الحق�قة هو مفهوم النمو االقتصاد� ول�س التنم�ة االقتصاد�ة.الس2ان
الكاتب من تطور في مفهوم التنم�ة هو ما یلحX في التعار ف المتتا;عة التي اعتمدها البرنامج  إل�ه أشاروما     

وجود نمو اقتصاد� وذلك في تقر ر التنم�ة  ;ضرورة بدا�ةالحیث رBطه في  ؛المتحدة لهذا المفهوم لألمم اإلنمائي
اد�ة مع وضع على تحسین الح�اة الم التأكیدالحقة على مرحلة ، ثم ر2ز في 1991ال;شر ة الصادر سنة 

في المشار2ة والحر ة الس�اس�ة والعدالة  اإلنسانیرافM ذلك مراعاة حقوق  أنمؤشرات 2م�ة لق�اسها، مع ضرورة 
مستمرة تضمن الترقي من نقلة نوع�ة  سیرورةالالحقة، في  واألج�الفي توز ع ثمار التنم�ة بین الجیل الحاضر 

                                                           

م، رسالة ماستر، 2ل�ة الحقوق والعلوم الس�اس�ة، 1999عظ�م أسماء، التنم�ة االقتصاد�ة في الجزائر دراسة مقارنة قبل و;عد  1
  ,13، ص2017- 2016جامعة الد2تور موال� الطاهر، سعیدة، 

، االنطالق االقتصاد� ;الدول النام�ة في ظل التجرBة الصین�ة، أطروحة د2توراه، 2ل�ة العلوم االقتصاد�ة عبد الرحمان بن سان�ة  2
  .7- 6، ص ص 2013-2012وعلوم التسییر والعلوم التجار ة، جامعة أبي ;2ر ;الق�اد، تلمسان، 
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حد 2بیر 2ما هو الحال إلى تصاعد� مترا;6 حتى تص;ح عمل�ة التنم�ة تلقائ�ة  إطارفي  أخرR قلة نوع�ة نإلى 
  .في الدول المتقدمة

ورفع مستو�ات  أفضلجدیدة  �ةإنتاج أسالیبتقدم المجتمع عن طر M استن;اb  ;أنها2ما �م2ن تعر فها     
المال  رأس، هذا فضال عن ز ادة أفضلالمهارات والطاقات ال;شر ة وخلM تنظ�مات  إنماءمن خالل  اإلنتاج

وعل�ه فان الدول المتقدمة اقتصاد�ا هي تلك التي حققت الكثیر في هذا  .المتراكم في المجتمع على مر الزمن
 M في هذا الطر cعلیها الدول االتجاه، بینما تلك التي حققت تقدما غیر ملحو Mطل�  1.المتخلفة اقتصاد�اهي ما 

حالة التقدم، هذا االنتقال إلى العمل�ة التي یتم ;مقتضاها االنتقال من حالة التخلف  ;أنها2ذلك �م2ن تعر فها     
 ;أنها آخرون العدید من التغیرات الجذر ة والجوهر ة في البن�ان واله�2ل االقتصاد� و�عرفها  إحداث�قتضي 

االنطالق نحو النمو الذاتي، وعلى العموم فان التنم�ة االقتصاد القومي مرحلة  العمل�ة التي یتم ;مقتضاها دخول
تتحقM ز ادة في متوس6 نصیب الفرد من الدخل الحق�قي على مدار  اللهااالقتصاد�ة هي العمل�ة التي من خ

إلى  إضافةالمنتجة ونوع�ة السلع والخدمات  اإلنتاجالزمن والتي تحدث من خالل تغییرات في 2ل من ه�2ل 
  2.تغییر في ه�2ل توز ع الدخل لصالح الفقراء إحداث

�م2ن استنتاج أن التنم�ة االقتصاد�ة هي عمل�ة تحسین جودة الح�اة خاصة في الدول الفقیرة وذلك     Mمما سب
    .من خالل ز ادة مستوR الدخل المحلي وتحسین مهارة و2فاءة وقدرة العمال

  التنم�ة االقتصاد�ة أهداف:الثاني الفرع

 3:ي، وهي 2ما یلاألهدافتحقیM العدید من إلى تسعى التنم�ة االقتصاد�ة     

قتصاد�ة، حیث الخاصة ;التنم�ة اال األهدافمن  لو األهذا هو الهدف الرئ�سي و  :ز"ادة الدخل القومي:الأو 
والصناعة، مما �ساعد على عالج  ، وتعز ز التر2ی;ة اله�2ل�ة للتجارةاألفرادR مع�شة تساهم في تطو ر مستو 

 .المش2الت الناتجة عن الضعف االقتصاد المحلي

تعز ز وجود االستثمارات المحل�ة والدول�ة للموارد الطب�ع�ة إلى �سعى هذا الهدف  :استثمار الموارد الطب�ع�ة:ثان�ا
الدعم  المناس;ة التي تقدم البن�ة التحت�ة العامة، وتوفیر الوسائلالدول؛ عن طر M دعم  أراضيالموجودة على 

 .، والخدمات العامةنتاجلإل

                                                           

  ,20، ص2003مع�ة ;اإلس2ندر ة، اإلس2ندر ة، دمحم عبد العز ز عجم�ة و دمحم علي اللیثي، التنم�ة االقتصاد�ة، الدار الجا   1
عدة أسماء، اثر اإلنفاق العمومي على النمو االقتصاد� في الجزائر، رسالة ماجستیر،2ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار ة وعلوم   2

  .70، ص2016- 2015التسییر، جامعة وهران 
  ,25م، مرجع سبM ذ2ره، ص1999و;عد  عظ�م أسماء، التنم�ة االقتصاد�ة في الجزائر دراسة مقارنة قبل3
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العامة، والتي تعاني ضعفا  األموالیهتم هذا الهدف بتوفیر الدعم الكافي لرؤوس  :األموالدعم رؤوس :ثالثا
وعجزا؛ ;سبب قلة االدخار المرت;6 ;االحت�اطات المال�ة في البنك المر2ز�، والبنوك التجار ة المشتملة على المال 

 .السندات:المال�ة المتنوعة، مثل راقو األأو  ;صفته العاد�ة،

هذا الهدف خاص بتنم�ة التجارة، و هتم ;متا;عة الصادرات، والواردات التجار ة  :التجار3 االهتمام 	الت	ادل :را	عا
 أسعار;؛ وخصوصا تلك التي تشتر� الصادرات خرR األالمعتمدة على تعز ز التجارة بین الدول النام�ة، والدول 

 .للس2ان �ةساساألمقبولة، تساعد على توفیر الدعم للحاجات 

الذ�  اإلدار� وذلك ;االهتمام بوضع قوانین وتشر عات، تحد من انتشار الفساد  :اإلدار3 معالجة الفساد :خامسا
یؤثر على استقرار القطاع االقتصاد�، و�ستغل موارده، وتساهم هذه المعالجة في تطو ر االقتصاد المحلي، 

 .وتعز ز نموه وازدهاره في المجاالت 2افة

یرت;6 هذا الهدف ;ضرورة متا;عة الم;الغ المال�ة المدینة على ح2ومات الدول  :الخارج�ةالدیون  إدارة:سادسا
وسائل وطرق مناس;ة لسداد هذه الدیون، مما �ساهم في تعز ز النمو االقتصاد�،  جادأیالنام�ة، والحرص على 
 .اإلنتاج;وز ادة النفقات الخاصة 

  االقتصاد�ةالتنم�ة  أهم�ة:الثالث الفرع

ی;حثها الف2ر االقتصاد� العالمي، التنم�ة االقتصاد�ة تحتل مر2ز الصدارة في الفروع التي  أص;حتلقد      
  1:والتي تتمثل ف�ما یلي التنم�ة االقتصاد�ة أهم�ةل التعرف على و اسوف نحولهذا 

التنم�ة االقتصاد�ة  إن: وسیلة لتقل�ص الفجوة االقتصاد�ة والتقن�ة بین الدول المتخلفة والدول المتقدمة: أوال
تضمن التقدم الماد� الكبیر والتحسن في مستو�ات المع�شة بوجه عام، وحدوث تقدم تكنولوجي �صاح;ه 

الجم�ع لالخت�ار  مأماالفرصة  إتاحةتخصص وتقس�م العمل وما �صاح;ه من إلى  ;اإلضافةاستحداث المعدات 
  :اقتصاد�ة وغیر اقتصاد�ة ساعدت على حدة هذه الفجوة، وهناك عوامل اإلم2ان�ات وفقا لما یتفM مع الموه;ة و

  :وتتمثل ف�ما یلي :مجموعة العوامل االقتصاد�ة_أ

  .الت;ع�ة االقتصاد�ة للخارج -1
  .الواحد اإلنتاجس�ادة نم6  -2
  .ضعف البن�ان الصناعي والزراعي -3
  .األموالنقص رؤوس  -4

                                                           

بوزقزة 2ر مة وBر2ان 2ر مة، اثر تطبیM برامج اإلنعاش االقتصاد� على التنم�ة المستدامة في الجزائر، رسالة ماستر في العلوم 1
  . 8-7 ، ص ص2015-2014التجار ة، 2ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار ة وعلوم التسییر، جامعة اكلي محند اولحاج، البو رة، 
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  .خاصة المقنعة منها ;أنواعهاانتشار ال;طالة  -5
  .متوس6 دخل الفرد ومستوR المع�شة انخفاض -6

  :وتتمثل في :مجموعة العوامل غیر االقتصاد�ة_ب

  .الهائلةالز ادة الس2ان�ة  -1
  .انخفاض المستوR الصحي وسوء التغذ�ة -2
3-  Rم وارتفاع مستو�  .األم�ةانخفاض مستوR التعل

�عني القضاء  حصول البلدان المتخلفة على االستقالل الس�اسي ال إن1:لالستقالل المالي أداةالتنم�ة : ثان�ا
االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة السائدة فیها،  ضاعو األمن  التخلص;اشرت في  إذاعلى الت;ع�ة، غاصة 

مستو�ات من المع�شة تقارب تلك التي تسود في ال;الد المتقدمة من العالم، والتي تحتاج فیها إلى بهدف الوصول 
الذ� �عمM روا;6 ت;ع�ة الدول المتخلفة، ومن اجل  األمرالتعامل التكنولوجي والمالي مع هذه الدول، إلى 

تعتمد على تنم�ة حق�ق�ة  ثبإحداالتخلص من هذه الت;ع�ة، ال بد من تغییر اله�2ل االقتصاد� للدولة، وهذا 
       الذات ;استغالل الموارد المتاحة في الدولة استغالال صح�حا و2امال

 مصادر تمو"ل التنم�ة االقتصاد�ة: الثاني المطلب

 أناال  ،هر التنم�ة االقتصاد�ة و مفتاحها في البلدان النام�ة للخروج من دائرة التخلف�عتبر االستثمار جو      
تمو ل التنم�ة  أنو  في التنم�ة االقتصاد�ة، الزاو�ةتمو ل و لذلك �عتبر التمو ل حجر إلى ذلك �حتاج 

من اجل استكمال  ةاألجنب�و �ستعان ;المدخرات تM المدخرات الوطن�ة ;صفة س�اس�ة، االقتصاد�ة �قع على عا
و  ;مصادر االدخار الوطني، اإلحاطةتمو ل التنم�ة تقتضي  دراسةفي المدخرات الوطن�ة ومن هنا فان النقص 

 خارج�ة لتمو ل التنم�ة عل السواء،و المصادر ال ،األجنبيو مصادر االدخار  �ة لتمو ل التنم�ة،المصادر الداخل
التنمو�ة التي  األهدافالوسائل تختلف ف�ما بین البلدان بخصوص مسالة الر6B بین  أنإلى  اإلشارةوالبد من 

  ؛تمو ل المطلوبتتبناها البلدان و بین حجم ال

 ثم تقدیر ،الأو السلع و الخدمات  إنتاجتحدید المقدار المطلوب من  أساسل �قوم على و فالسبیل األ     
لتحدید العالقات بین معدل االستثمار الصافي  المحاوالتالمال وهناك تجر�  رأسالالزمة من االحت�اجات 

  الجدید وBین معدل نمو الناتج، ومن ثم یتم تقدیر االحت�اجات الكل�ة لالستثمارات؛

                                                           

  .15- 14، ص ص 2002دمحم عبد العز ز عجم�ة ودمحم علي اللیثي، التنم�ة االقتصاد�ة، الدار الجامع�ة للنشر والتوز ع، مصر، 1
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تقدیرات تفصیل�ة الحت�اجات 2ل قطاع من قطاعات  إجراء�عتمد على  أنوالسبیل الثاني الذ� �م2ن      
التمو ل المحلي، والفرق بینهما �حدد حجم التمو ل  إم2ان�اتیر االقتصاد القومي لالستثمار، ثم یتم ;عدها تقد

  .المراد تدبیره

اال ترتكز في تمو ل تنمیتها على الموارد الخارج�ة الن تدفM هذه الموارد ال  بدا�ةالدولة في  ةأ�و جب على     
الثقیلة  األع;اءإلى  ;اإلضافة�2ون ثابتا وال مؤ2دا 2ما انه یخضع للكثیر من االعت;ارات �صعب التح2م فیها 

  .التي یخلفها لالقتصاد القومي

مصادر التمو ل ٕالى و  ،األولالفرع نعرض ;شيء من التفصیل مصادر التمو ل الداخل�ة في  �أتي وف�ما     
  .الفرع الثانيالخارج�ة و2�ف�ة تعبئتها في 

  الداخل�ة مصادر التمو"ل:لواأل  الفرع

�أتيما  أهمها أنواعالتمو ل الداخل�ة من عدة  مصادروتتكون :  

  :االدخارات: الأو 

التنم�ة،  ألغراضتنطلM الس�اسة الرشیدة لالدخار من مفهوم الفائض االقتصاد� وضرورة توج�ه هذا الفائض    
2ما انه من الضرور� توز ع الفائض بین االستهالك واالستثمار، ذلك الن عرض السلع والخدمات �عتمد على 
مقدار الموارد المخصصة لالستثمار وهذا یتطلب تقلیل االستهالك الحالي لكي تزداد االستثمارات التي تساعد 

  .اإلنتاجعلى تعجیل معدالت النمو في 

شرح لكل  �أتيوفي ما  ، واالدخار الح2ومي،األعمالاالدخار العائلي، وادخار قطاع  :مصادر االدخار هي
  :منها

 واإلنفاقالمم2ن التصرف فیها  األفرادوتتمثل هذه المدخرات في الفرق بین جملة دخول  االدخار العائلي_أ
  :ةاآلت�الخاص على االستهالك، والتي �م2ن التعبیر عنها ;المعادلة التعر ف�ة 

  االستهالك الخاص – الدخل المتاح=مدخرات القطاع العائلي

االدخار العائلي یتحدد بنس;ة ما یخصص من الدخل المتاح لالستهالك الخاص، حیث تخضع هذه  أن أ�
انخفاض أو  مجموعة من عوامل من بینها حجم الدخل وطر قة توز عه، والتوقعات الخاصة ;ارتفاعإلى النسب 

تمارسه العوامل  على ما عالوةالمدینة، والعوامل الس�اس�ة واالجتماع�ة، وهذا أو  الر فإلى ، االنتماء سعاراأل
لحظة زمن�ة على التفاعل المشترك  أ�في هذا المجال، وتتوقف مدخرات القطاع العائلي في  تأثیرالس�اس�ة من 
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ضا أ� وٕانماع في االدخار، ز ادة وتقلیل رغ;ة المجتمإلى مما قد یؤد� ل�س فق6  2ل هذه العواملأو  ل;عض
  1.في القدرة عل�ه تأثیرال

اع�ة والتجار ة والخدم�ة ;ادخاره، وتعتبر تقوم المنشات والشر2ات الزراع�ة والصن ما أ� األعمالادخار قطاع _ب
 رBاحاألعلى  األعمالمصادر االدخار في الدول المتقدمة، و توقف ادخار قطاع  أهممدخرات هذا القطاع 

2بیرة زادت المدخرات، و2ذلك 2لما 2انت س�اسة توز ع  رBاحاأل، ف2لما 2انت األرBاحالمحققة وس�اسة توز ع تلك 
إلى غیر مستقرة ومنتظمة، فانه یترتب على ذلك ز ادة ادخار المنشات في فترات الرخاء، بینما �میل  رBاحاأل

الخاص یتوقف على طب�عته  األعمالار قطاع االنخفاض واالختفاء في فترات الكساد والر2ود 2ذلك فان ادخ
الكل�ة التي �حصل  اإلیراداتفي الفرق بین  األعمالوBرامجه وخططه المستقبل�ة، و تمثل الدخل الصافي لقطاع 

 اإلنتاجالسلع�ة والخدم�ة، وBین مجموع نفقاته التي تتمثل في ق�مة مستلزمات علیها المشروع وحصیلة المب�عات 
ومرت;ات وحوافز وم2افآت  أجورمن  اإلنتاجعناصر  صحابومجموع المدفوعات التعاقد�ة أل" ل�ة أو مواد "

bالسلطات المر2ز ة إلى وم;ان و2ذلك صافي الضرائب المدفوعة  أراضالمختلفة من  األصولالك تاه وأقسا
  2.المال رأس أصحابالموزعة على  رBاحاألالمحل�ة و 

العامة للدولة اكبر من  اإلیراداتالمتحققة عندما �2ون حجم  اإلیراداتوهي تمثل فائض االدخار الحBومي _ج
 محاولةالعامة مع  اإلیراداترفع مستوR االدخار الح2ومي یتطلب ز ادة حجم  أنحجم نفقاتها، وهذا �عني 

و;صورة ت الح�اة االقتصاد�ة واالجتماع�ة، حدث خلل مجر ا�قات العامة لنفس الوقت وذلك ;ما ال تخف�ض النف
وز ادة  اإلیراداتة �اعامة �م2ن القول ;ان المدخرات الح2وم�ة تتسم ;االنخفاض في البلدان المتخلفة نظرا لعدم 2ف

  3.الح2ومي غیر الرشید اإلنفاق معدل النمو الس2اني و

  مینات االجتماع�ةالضرائب والتأ:ثان�ا

حصیلة  أعلىإلى ل تجد صعو;ة في الوصو  والتي 2ثیرا ماالدولة في حصیلة الضرائب،  إیرادات أهمتتمثل 
غیر م;اشرة، وتنقسم الضرائب  أخرR ضرائب م;اشرة و إلى النشاb االقتصاد�، وتنقسم مم2نة مع عدم عرقلة 

الضرائب  أنقسمین هي 2ل من الضرائب على الصادرات والضرائب على الواردات، نجد إلى الم;اشرة بدورها 
 أمااغلبها،  األجانبمن الرسوم یتحمل المستوردون  تتألففي ال;الد النام�ة وهي  هم�ةعلى الصادرات قلیلة األ

                                                           

�ة، بیروت، ، ص;حي تادر س قر صة ومحمود یونس  1B462، ص 1984مقدمة في االقتصاد، دار النهضة العر,  
  . 279-278، ص ص، 1998دار الجامع�ة، اإلس2ندر ة، مصر، عبد العز ز دمحم سمیر، التمو ل العام، ال  2
، ص 2011، األردن، 1الط;عةاحمد عارف العساف ومحمود حسین الواد�، التخط�6 والتنم�ة االقتصاد�ة، دار المسیرة،   3

196.  
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ل للموارد المال�ة للدول النام�ة 2ما تستعمل في و فتمثل المصدر األ أهم�ة األكثرالضرائب على الواردات وهي 
�أتيما  أهمها، أخرR  أغراض:1  

 لحما�ة ةاألجنب�المنتجین المحلیین من المنافسة  وحما�ةتحدید المستورد من السلع موضع الضر ;ة، _أ
  .الصناعات الناشئة

المحدود نحو  األجنبيتحدید المستورد من السلع االستهالك�ة، وذلك حتى یتسنى لها توج�ه النقد  _ب
  .اإلنتاج،والتجهیزات ومستلزمات اآلالتاالقتصاد الوطني مثل  أهم�ة أكثراستیراد سلع 

  .ضرائب مرتفعة جدا على الواردات ;غرض عدم استیرادها قد تفرض الدولة _ج

ات للضرائب تتالءم وطب�عة اقتصاد� أخرR الصادرات توجد صور أو  ى الوارداتالضرائب علإلى  إضافة    
ن توجه أیتمنحه من امت�ازات وعقود استغالل لمواردها الطب�ع�ة  مقابل ما إتاواتالدول النام�ة، فقد تحصل على 

  ).مناجم المعدنأو  مثل عقود استغالل حقول النف6(خز نة الدولةإلى حصیلتها 

 أمورمجموعة إلى وتهدف الس�اسة الضر ب�ة الناجحة التي تساعد على دفع عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة      
  2:أهمها

 .التنم�ة أغراضإلى تستهدف تعبئة الفائض االقتصاد� وتوجیهه  أن یجب -1
 .تستهدف الحد من االستهالك، وخاصة غیر الضرور�  أن یجب -2
�2ون اله�2ل الضر بي مرنا، ;حیث �ستجیب للتغیرات االقتصاد�ة الجار ة أنیجب  -3. 
مستو�ات الدخول ومستو�ات  تفاوتیجب أن تستهدف تغیر نم6 االستثمار، و2ذلك الحد  -4

 .االستهالك المختلفة

قدمها االجتماع�ة، فهي تتمیز 2وسیلة لتعبئة المدخرات ;الخدمات العدیدة التي ت التأمیناتنظم  أما     
ضا أ�على التقاعد، بل تشمل  اإلحالةطر M ضمان معاش مستقر عند بلوغ سن للمشتر2ین فیها ل�س فق6 عن 
مصادر  أهماالجتماع�ة احد  التأمینات، وتعتبر للمعوز ن العجز وال;طالین إعانةفي العدید من الدول تقد�م 

وقف ز ادة قدرتها على تعبئة المدخرات على حجم الفئات التي �شملها نظام المدخرات ;عض الدول النام�ة، وتت
  .االجتماع�ة التأمینات

                                                           

  .297-296ص ص ، 2012اسماعیل دمحم بن قانة، اقتصاد التنم�ة، دار أسامة للنشر والتوز ع، األردن، 1
  .193، ص 2007، األردن، 1الط;عةمدحت القر شي،  التنم�ة االقتصاد�ة، دار وائل للنشر، 2
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 أرBاحا م;اشرا على ما یتحقM لهذا القطاع من تأثیر  األعمالالتي تقرر لمنتجات قطاع  سعاراأل2ما تمارس     
نافع العامة خدمات المالسلع والخدمات ;ما في ذلك  أسعاردخرات التي تتولد ف�ه، و نطبM هذا على ومنه الم

  .التي تقدمها الح2ومة

  التمو"ل 	العجز: ثالثا

تمو ل التنم�ة عن طر M االقتراض من البنك المر2ز� نتیجة لضعف سوق إلى تلجأ ح2ومات البلدان النام�ة     
 األحوالالعامة والنفقات العامة، وفي غالب  اإلیراداتالمال بها، وذلك من اجل سد الفجوة التي حدثت بین  رأس

نقود ورق�ة جدیدة، مما یترتب على ذلك ز ادة في 2م�ة النقود المعروضة وفي حالة  بإصدار�قوم البنك المر2ز� 
، وذلك إج;ار� ادخار عیني  إحداث، و;التالي سعاراألاالرتفاع في إلى ;قاء حجم الموارد على ما هو عل�ه یؤد� 

على السلع والخدمات لصالح قوتهم الشرائ�ة �فقدون جزءا من س�طرتهم  تتزایدالذین لم  األفرادالن المشروعات و 
ستط�ع شراء نفس الحجم من � ال ألنهجبر على عدم االدخار ی الذین زادت قدرتهم الشرائ�ة، فالقطاع العائلي مثال

  .سعاراألالسلع والخدمات التي 2ان �شتر ها قبل ارتفاع 

2فء لتنفیذه 2ما هو الحال في الضرائب،  إدار� جهاز إلى و�عتبر التضخم وسیلة سهلة للتمو ل ال �حتاج     
دخار االخت�ار� ;اال األضرار;التنم�ة االقتصاد�ة عن طر M رفع تكال�فها، وعن طر M  أضراراومع ذلك �سبب 

عجز في میزان  إحداثالدول التي تعاني من التضخم، وعن طر M إلى  ةاألجنب� األموالوعرقلة انتقال رؤوس 
العدید من االقتصادیین یرون عدم فعال�ة التمو ل التضخمي في تحفیز االدخار العیني  أنالمدفوعات، 2ما 

هذه الوسیلة فال إلى 2ان من الضرور� اللجوء  ٕاذاالقومي، و ها إنتاجفي الدول النام�ة نظرا النخفاض  اإلج;ار� 
�ة، هيأساس�2ون ;شروb  أنبد :1  

;حیث یتحقM لها قدر ، االقتصاد�ةتكون الدول النام�ة قد قطعت مرحلة جد�ة في سبیل التنم�ة  أن  -أ 
 .ياإلنتاجمن مرونة الجهاز 

سلع االستهالك،  إنتاجالتوسع في إلى استثمارات تؤد�  إلقامةالجدید  اإلصداریخصص  أن یجب  -ب 
 .اإلنتاجعلى اال یتطلب وقتا طو�ال للبدء في هذا 

 .ومت;اعدةالجدید بجرعات صغیرة  اإلصدار�ستخدم  أن  - ج 
العواقب لتمو ل التنم�ة االقتصاد�ة، ولذلك  مأمونةوعلى العموم، فان التمو ل التضخمي وسیلة غیر   -د 

  .شدید;حذر  أخذهاین;غي 

 

                                                           

  .200، ص 2008، مصر، الدار الجامع�ةعبد الهاد� عبد القادر سو�في، أساس�ات التنم�ة و التخط�6 االقتصاد�،1
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  القطاع الزراعي Bوسیلة للتمو"ل استخدام: را	عا

الیوم دوال صناع�ة،  أص;حتاستخدم القطاع الزراعي 2وسیلة لتمو ل الصناعة في العدید من البلدان التي     
مرحلة  بدا�ةخاصة وان الزراعة في العدید من الحاالت تمثل القطاع الرئ�سي لتولید الدخل واالستخدام في 

من تكلفة التصن�ع 2ما هو الحال في االتحاد السوفیتي  األكبرالزراعي النصیب  التنم�ة، لذلك تم تحمیل القطاع
یتصف هذا القطاع بوجود ;طالة مقنعة، والذ� �عني وجود ادخار ال�ا;ان، وفي البلدان النام�ة أو  فرنساأو  سا;قا

لزراعة وتشغیله في 2اتم سحب فائض العمل من ا إذا�ساهم في معدل االستثمار والناتج الكلي  أن2امن �م2ن 
;مراق;ة العمال مراق;ة  اإلنتاجخاصة في الصناعة، 2ما �م2ن تسطیر خطة جیدة لتوس�ع  أخرR مشروعات 

إلى ذلك فان الزراعة تعرضت إلى  ٕاضافةالزراع�ة بوفرة، و  األراضيصارمة خاصة في حالة الدول التي تمتلك 
السلع الزراع�ة منخفضة لتحو ل نسب  أسعار إ;قاءفرض الضرائب المرتفعة لغرض تمو ل التصن�ع وتعمد 

 أخرR  أدوات األسالیب، وقد مثلت هذه األخیرةالت;ادل التجار� الداخلي ف�ما بین الزراعة والصناعة لصالح 
الماضي قد ال یبرر ;حد ذاته تطب�قها في  أسالیبالصناعة، لكن نجاح إلى لتحو ل المدخرات من الزراعة 

ة بدور معین في تمو ل التنم�ة من خالل االستثمارات مت;قى مع ذلك قادرة على المساه هاأنظروف مختلفة، اال 
  1.الصغیرة وانتقال فائض العمل

  مساهمة النظام المصرفي: خامسا

حول ثالثة  ال;حوث االقتصاد�ة التي عالجت دور النظام المصرفي في عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة أف2ار تدور
  2:اآلتيمتعارضة، نوجزها في  محاور

 2د ضرورته في التنم�ة االقتصاد�ة؛یجزم ال;عض في دور النظام المصرفي و ؤ   -أ 
نظرة غیر متفائلة في  النظام المصرفيإلى ذلك و نظر  أهم�ةالتقلیل من  األخریرR ال;عض   -ب 

 التنم�ة داخل االقتصاد؛ إحداث
ق�ام التنم�ة  إم2ان�ةالتنم�ة، و ؤ2د  إحداثیوجد اتجاه ثالث یؤ2د دور النظام المصرفي في   - ج 

 .عن مشار2ة النظام المصرفي في ذلكوتحققها ;معزل 

شوم "  دراسةالنظام المصرفي دورا ق�اد�ا في عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة هي  أعطتات التي سراالد أهمومن     
الدور الذ� یؤد�ه النظام  أهم�ة" شوم بیتر" أكدفي 2تا;ه نظر ة التطور االقتصاد�، وقد  1911سنة " بیتر

 ؛المال من خالل خلM االئتمان رأسالمصرفي في عمل�ة التطور والنمو االقتصاد� ومساهمته في عمل�ة تكو ن 

                                                           

  .197مدحت القر شي، التنم�ة االقتصاد�ة، مرجع سبM ذ2ره، ص 1
حات النظام المصرفي الجزائر� وأثارها على تعبئة المدخرات وتمو ل التنم�ة، أطروحة د2توراه غیر منشورة، ;طاهر علي، إصال 2

  .237، ص 22006ل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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حق�ق�ة جدیدة وضرور ة لعمل�ة  إنتاجالمال في نظر ته ع;ارة عن قوة شرائ�ة جدیدة توفر وسائل  رأسحیث اعتبر 
التمو ل والتطور المال هو شرb مسبM للنمو االقتصاد�، و2ان لهذه  أنالتطور والنمو االقتصاد�، ;معنى 

للنظام المصرفي الدور  أعطتجدیدة  أف2ارحیث برزت  ؛رBاأو على ;عض رجال االقتصاد في  تأثیر األف2ار
سنة " رو ن سون "الر اد� في عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة، ووجهة النظر الثان�ة للعالقة بین المتغیر ن یدعو 

سنة " وسمیث غر ن وود"الثالث  أ�التطور المالي، والر إلى النمو االقتصاد� الحق�قي یؤد�  إنإلى ، 1952
1997 Rة اال أن، یر�في هذا المجال ;عد  الدراساتتجاه بین هذین المتغیر ن؛ثم تعاقبت هناك عالقة سبب�ة ثنائ

الس�اسة النقد�ة  أهدافاعتبر هدف التنم�ة االقتصاد�ة هو رفع معدل النمو ورفع معدل النمو فیها من ضمن  أن
    1.واالئتمان�ة في االقتصاد�ات المتطورة

  مصادر التمو"ل الخارج�ة: الثاني الفرع 

      Mعتبر تحقی�إلى �ة التي تسعى الدول النام�ة ساساأل األهدافمعدالت عال�ة من النمو االقتصاد� من 
، وهذا الن الز ادة في معدالت النمو هي وحدها التي تم2ن هذه البلدان من تحقیM تنمیتها إلیهاالوصول 

;سد الفجوة القائمة بین االقتصاد�ة واالجتماع�ة، فالحاجة لالقتراض الخارجي تجد مبررها الموضوعي 
  .االحت�اجات االستثمار ة المستهدفة والمدخرات القوم�ة المتاحة

مصادر التمو ل الرسم�ة، ومصادر التمو ل الخاصة، : قسمین هماإلى مصادر التمو"ل الخارج�ة تنقسم :أوال
�أتي2ل منها ;الشرح 2ما  وسنتناول:  

  مصادر التمو"ل الرسم�ة: أ

دفقات متعددة التمو لي الرسمي نوعین من التدفقات هما 2ل من التدفقات الثنائ�ة الح2وم�ة والت�شمل المصدر 
�2ون عنصر المنحة فیها ال  أنتعتبر التدفقات الرسم�ة ضمن مفهوم المساعدات، یجب  أنجل ؛ ومن ااألطراف
  :عرض لم2ونات التدفقات الرسم�ة �أتيوف�ما  2؛;المائة 25%�قل عن

لهذا تتضمن عنصر المنحة؛ و  أنها أ�تفضیل�ة؛  أسسمعظم التدفقات یتم منحها على  :الثنائ�ةالتدفقات  -1
  : والقروض) اله;ات(رسم�ة، وتتكون التدفقات الثنائ�ة من منح  إنمائ�ةتسمى مساعدات 

 أ�الدولة المستفیدة؛  ألتحملفن�ة، وهي أو  عین�ةأو  هذه الصورة قد تكون نقد�ة:المنحأو  المساعدات - 
مصادر التمو ل للدول النام�ة ذات الدخل المنخفض، وقد  أهمااللتزام ;التسدید مستق;ال، وتعتبر من 

�ة 2التعل�م والصحة والمواصالت ساسساعدت في توفیر قدر من حاجاتها من الغذاء والخدمات األ
                                                           

احمد، الدور التنمو� للبنوك اإلسالم�ة دراسة نظر ة تطب�ق�ة، أطروحة د2توراه غیر منشورة، 2ل�ة العلوم االقتصاد�ة  جمیل1
  .41-33، ص 2006والتجار ة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

  .208مدحت القر شي، التنم�ة االقتصاد�ة، مرجع سبM ذ2ره، ص   2
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االقتصاد� لهذه الدول نظرا لصغر حجم المعونات،  األداءلم تحسن من  أنها؛ اال والكهرBاء وغیرها
تلتزم الدول المتلق�ة لها بتوجیهها لمشروع معین وشراء السلع  نأیفضال عن انتشار ش2ل المعونة المقیدة 

في توازن میزان المدفوعات للدولة المانحة، والذ�  أهم�ةوالمستلزمات من الدول المانحة لما لها من 
؛ وقد ش2لت المعونات المقیدة )سعاراألغالء (وع الدول المتلق�ة في االحتكار وقإلى یؤد�  غال;ا ما

 %20إلى  15القرن الماضي و2انت الدول المتلق�ة لها تخسر من  نها�ةمن المعونات الثنائ�ة  66%
عونات تؤد� الم وعل�ه ال 1،تسی�س المعوناتإلى  ;اإلضافةمن ق�مة المعونة نتیجة لهذه القیود 

التنم�ة؛ وفي الوقت الحاضر قل االهتمام بها واالعتماد علیها في  إحداثوالمساعدات دورا مهما في 
الخبراء  أجورمعظم الدول النام�ة عدا الدول شدیدة الفقر، و�م2ن القول أن المعونة الفن�ة تتمثل في دفع 

  .ي صورة مواد غذائ�ةعین�ة تتمثل فوالفنیین الذین �عملون في مشروع معین، والمعونة ال
وهي القروض التي یتم التعاقد ف�ما بین ح2ومات الدول المانحة للقروض وح2ومات الدول :القروض - 

الخاصة المتلق�ة للقروض، وتسمى القروض العامة ولها العدید من أو  أحد أشخاصها العامةأو  النام�ة،
  :األش2ال نذ2ر منها

الجهة المقرضة بوضعه تحت تصرف الدولة القرض ش2ل مبلغ من العملة القابلة للتحو ل تقوم  �أخذ −
المقترضة لتستخدمه في شراء مستلزمات التنم�ة من اآلالت و المعدات و السلع اإلنتاج�ة و غیرها، و 

 .ذلك من أ� جهة ترغب في التعامل معها
ض الممنوح في الحصول على مستلزمات اإلنتاج من قد تشترb الدولة المقرضة ضرورة إنفاق مبلغ القر  −

 Rسمح للدولة المقترضة ;شرائها من أسواق الدول األخر�  .أسواقها، في حالة عدم وجود السلع المطلو;ة 

و�قصد بها التدفقات ذات الصفة الدول�ة التي �2ون مصدرها  :األطرافتدفقات المساعدات المتعددة  _2
�أتياهم هذه المنظمات ما ، و اإلقل�م�ةالتنظ�مات الدول�ة و المؤسسات و البنوك :2  

ل و2الة دول�ة تقدم المعونات االقتصاد�ة من اجل التنم�ة، وقد طبM أو وهو  :والتعمیر لإلنشاءالبنك الدولي _ أ
  :أهمهاالبنك عدة قواعد لمنح القروض، من 

  ؛األجنبيالصرف إلى �ة ولتمو ل الجزء الذ� �حتاج اإلنتاج لألغراضتمنح القروض _ 

  الدول مصارفها المر2ز ة؛إلى أو  ;ضمان ح2وماتهاتمنح القروض _ 

  المقترض على سداد القرض ودفع الفوائد المستحقة عل�ه؛ إم2ان�ةمن  التأكد_ 

                                                           

 ملتقى دولي لتعجیل ;التغییر تعز ز االستثمار األجنبي الم;اشر هو المفتاح للتنم�ة االقتصاد�ة،هم�ة أمال وسال�م�ة ظر فة، اا بر   1
  .8- 7بجامعة ;س2رة، الجزائر، ص ص 2006نوفمبر  22و21: یومي

  .202احمد عارف العساف ومحمود حسین الواد�، التخط�6 والتنم�ة االقتصاد�ة، مرجع سبM ذ2ره، ص   2
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  جه المتفM علیها؛و حسب األ األموالمن استخدام یتحقM البنك _ 

  .الخاصة;شروb معقولة من المصادر  األموالالبنك من عدم قدرة المستفید من الحصول على  یتأكد_ 

مساهمات فعالة خصوصا في  أحدثتالبنك للبلدان المتخلفة والتي  أتاحهاوعلى الرغم من الموارد المال�ة التي 
أو  الر�؛ اال انه ال �عد حال مناس;ا لمش2لة تمو ل التنم�ة سواء من ناح�ة الحجم وأنظمةقطاعات النقل و الطاقة 

  .نوع�ة القرض الذ� �غطیها القرض

;قصد تشج�ع المشروعات  أنشأتالمنظمات التا;عة للبنك الدولي،  إحدRوهي  :مؤسسة التمو"ل الدول�ة_ ب
  .الضمان الح2ومي الذ� تقتض�ه شروb البنك الدوليإلى دون الحاجة  �ة الخاصة ;طر M م;اشراإلنتاج

ت عام أنشأوهي منظمة تا;عة للبنك الدولي غرضها تقد�م القروض الم�سرة،  :هیئة التنم�ة الدول�ة_ ج
 ألكثر ;اإلقراضسمح � وال ،ومع ذلك فان نطاق عملها محدود) ملیون دوالر 1000(مال مصرح ;ه رأسب1960

  .ملیون دوالر سنو�ا 200من 

المتحدة عددا من الو2االت الدول�ة المتخصصة لمعالجة  األمم أنشأت: البرامج الموسوعة للمعونة الفن�ة_ د
  :أهمهامظاهر مختلفة من النشاb االقتصاد� واالجتماعي، من 

  .الدول�ةمنظمة العمل _

  .والزراعة األغذ�ةمنظمة _

�ة والعلوم _ Bةمنظمة التر�  .الثقاف

  .منظمة الصحة العالم�ة_

  .منظمة الطیران المدني_

  .الجو�ة األرصاد منظمة_ 

  .الو2الة الدول�ة الطاقة الذر ة_

  مصادر التمو"ل الخاصة   -  ب

�أتياالكتتاب في الص2وك، وف�ما أو  البنوك،أو  ،األفرادوتشمل االستثمارات الم;اشرة والقروض الخاصة من  
  :عرض لهذه المصادر
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الدول النام�ة وذلك لسد  إلیهاهي احد مصادر التمو ل التي تلجأ  ةاألجنب�االستثمارات  األجنبياالستثمار  - 1
 ألغلب�ةعلى تنم�ة حر2ة التصنع  األجنبيالمال  رأسالتي تعاني منها، وتار خ�ا ساعد فجوة الموارد المحل�ة 

تخفیف حدة مش2لة القروض  زاو�ةمن  ةاألجنب�الدول الصناع�ة، وقد استضافت الدول النام�ة تلك االستثمارات 
  1:الخارج�ة، لما تتمتع ;ه هذه االستثمارات من جانبین مهمین هما

دول (المتقدمة مال�ةرأسالحیث تعد هذه االستثمارات ;مثا;ة تدفقات مال�ة تنتقل من الدول  :الجانب المالي-
لتنفیذ برامج التنم�ة  األزمة؛ �م2ن استخدامها لتمو ل الواردات )دول العجز(الدول النام�ةإلى ) الفائض

  .االقتصاد�ة

و  2اآلالتالنام�ة  األقطارإلى  والتكنولوج�ا�ة الماد�ة اإلنتاجهي وسیلة النتقال الموارد  أ�:الجانب التنمو3 -
الخارج�ة، وهي جم�عا تعد متغیرات حاسمة في عمل�ة  األسواق قدرة الوصول إلى  إضافةالمعدات والتكنولوج�ا، 

  .التنم�ة االقتصاد�ة

  :، هما 2ل منرئ�سیینقسمین إلى  ةاألجنب�وتنقسم االستثمارات 

  :الم	اشر األجنبي ستثماراال_

الم;اشر على انه نوع من  األجنبياالقتصاد� و التنم�ة االستثمار  التعاون �عرف صندوق النقد الدولي و منظمة 
على مصلحة دائمة ) المستثمر الم;اشر(االستثمار الدولي الذ� �ع2س هدف حصول 2�ان مق�م في اقتصاد ما 

، وتنطو� هذه المصلحة على وجود عالقة طو لة )مؤسسة االستثمار الم;اشر(أخرفي مؤسسة مق�مة في اقتصاد 
 إدارةتمتع المستثمر الم;اشر بدرجة 2بیرة من النفوذ في إلى  افة;اإلضبین المستثمر الم;اشر و المؤسسة،  األجل

  2.المؤسسة

؛ حیث أكثرأو  10%بنس;ة  رأسماال لشر2ةالم;اشر على انه المشار2ة في ملك�ة  األجنبي2ما �عرف االستثمار 
فهولندا مثال تحدد نس;ة الملك�ة  خرR ؛ وتختلف عینة الملك�ة من دولة ألإدارتهافي  تأثیرترت;6 هذه الملك�ة ;ال

مثل استرال�ا %25نس;ة الملك�ة  خرR ؛ وتجعل الدول األ%50؛بینما النمسا و2ندا تحددها بنس;ة  %100بنس;ة 
المتحدة  والوال�ات ركامالدن؛ %20فنلندا وفرنسا واس;ان�ا تحدد نس;ة الملك�ة  أما؛ وألمان�اوال�ا;ان وBر طان�ا 

  3:ةاآلت� نواعاألإلى ؛ وهذا النوع من االستثمارات �م2ن تقس�مه  %10فنجدها  األمر 2�ة

                                                           

مو ل الخارجي في ظل اإلصالحات الخارج�ة، مذ2رة ماجستیر غیر منشورة، 2ل�ة العلوم االقتصاد�ة، جامعة توفیM بن شیخ، الت  1
  .23، ص 2006قامة، الجزائر، 

2OECD ,thirdedition of the detailed benchmark of foreign direct investment, Paris ,1999, p 07.    
 .199رجع سبM ذ2ره، ص مدحت القر شي، التنم�ة االقتصاد�ة، م3
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للمشروعات  األجنبيالمال  رأس أصحاب �قصد بهذا النوع تملكو : الم	اشرة الخاصة ةاألجنب�االستثمارات -
  .المقامة ملك�ة تامة

�أتي، 2ما أش2الالش2ل الثنائي في النشاb ولها عدة  تأخذوهي : الم	اشرة الثنائ�ة ةاألجنب� االستثمارات -:  

  المال الوطني العام الح2ومي؛  ورأس األجنبيالمال  رأسشر2ات تتوزع فیها الملك�ة بین _

  المال الوطني الخاص؛ ورأس األجنبيالمال  رأسشر2ات تتوزع فیها الملك�ة بین _

  المال الوطني الخاص؛ رأسلح2ومي و المال ا رأس و األجنبيالمال  رأسشر2ات تتوزع فیها الملك�ة بین _

شر2ات �متد نشاطها  ;أنهاالمتحدة  األممو�عرفها المجلس االقتصاد� واالجتماعي  :الشرBات متعددة الجنس�ة-
  .أكثرأو  تدیر مصنع في دولتینأو  االقتصاد� ل�غطي 2افة المشروعات التي تشرف

�أتيالم;اشر ط;قا لتوص�ات صندوق النقد الدولي مما  األجنبيوتتكون ب�انات االستثمار :1  

مصانع وشر2ات وغیرها من المشروعات التي یدخل  إنشاءاالستثمارات في حقوق الملك�ة التي تمو ل _ 
حقوق الملك�ة سواء في ش2ل  إجمالي;المائة من  10عن  فیها 2شر ك ;حصة م;اشرة ألقل األجنبيالمستثمر 

  في ش2ل عیني؛أو  نقد�

أو  أسهمتمثل ق�مة  أنوسندات تطرح من خالل البوصلة، و�شترb  أسهماالستثمارات المال�ة في ش2ل _ 
استثمار  أنهامال المنشاة، حتى تسجل الب�انات على  رأس إجماليمن  أكثرأو  ;المائة 10السندات المشترات

  م;اشر؛  أجنبي

  مال المنشآت؛ رأسز ادة إلى  تؤد�المعاد استثمارها والتي  رBاحاأل_ 

الم;اشر، حیث یندرج االستثمار  مؤسسات االستثمارأو  األجانبوم;اني بواسطة المستثمر ن  األراضي شراء_ 
  العقار� ضمن االستثمار الم;اشر؛ 

  ؛وخامات الطب�ع�ةاستخراج المواد أو  نشاb استكشاف_ 

یتطلب تنفیذها مدة تز د  التيالمشروعات الكبرR  إنشاء2ون ذلك في حالة �ما نشاb التشیید و البناء وغال;ا _ 
  .عن عام

                                                           

�ة )حالة مصر(طارق نو ر، تقی�م جودة إحصائ�ات االستثمار األجنبي الم;اشر   1Bحث مقدم التمو ل واالستثمار، المنظمة العر; ،
�ة، مصر، Bة اإلدار ة، جامعة الدول العر�  ,3، ص 2006للتنم
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والسندات  األسهمغیر الم;اشر في شراء  األجنبيو تمثل االستثمار  غیر الم	اشرة ةاألجنب�االستثمارات  _
من الدول النام�ة المض�فة من قبل  أجنب�ةة دولة أ�الح2وم�ة والمشار2ة في مختلف المشار ع القائمة في 

  1؛أجانب

وسندات الشر2ات خارج الحدود الوطن�ة،  أسهماالستثمار المحفظي والذ� یتم من خالل االستثمار في  أ�
 و;التالي تتراءR لنا محدود�ة هذا النوع في المساهمة في تنم�ة الدول النام�ة اإلدارةفالمستثمر هنا ال یتح2م في 

یترتب علیها  أندون  رBاحاأل أقصىتحقیM إلى نظرا الفتقارها لسوق مالي متطور، وتهدف هذه المشروعات 
الدول التي إلى تجه هذا المصدر من التمو ل یا ، وغال;ا ماألجانباتخاذ قرارات من لدR هؤالء أو  م;اشر إشراف
 األجنبيمتحررة لالستثمار؛ فاالستثمار  وأنظمة الوساطة المال�ة وأدوات وأجهزةمال�ة متطورة نسب�ا  أسواقلدیها 

  2،المال رأسالموزعة وعوائد  رBاحاألراق المال�ة بهدف الحصول على و هو اال شراء األ غیر الم;اشر ما

مساهم عاد� في  أ�هذا النوع من االستثمارات ال �عطي المستثمر من الحقوق اال ما یتمتع ;ه  أنومن الواضح 
في الدول  األموالرؤوس  أسواقاالستثمارات وعدم نضج  منجانب ضآلة حجم هذا النوع إلى شر2ة مساهمة، 

  .بتلك الدول أموالهالذ� �طمئن الستثمار  األجنبيتجد ذلك المستثمر  أنالنام�ة، فانه من العسیر 

 ةاألجنب�الهیئات أو  األفرادالدولة المستفیدة من إلى �قصد بها القروض التي تنساب القروض الخاصة  _2
راق المال�ة في ش2ل اكتتاب في الص2وك الصادرة عن تلك الدولة في و األحتى سوق أو  الخاصة،

 M السندات التي تحمل التي تقام بها، سواء تم االكتتاب عن طر ) �ة، الصناع�ة، الخدم�ةاإلنتاج(المشروعات
تخول  األسهمالحM في الحصول على نس;ة من  لألجانب2ون �أن ال ، على األسهمعن طر M  أمة، فائدة ثابت

;اشرة مهذا النوع من القروض یندمج ضمن االستثمارات غیر ال أنالمشروع؛ و�م2ن القول  إدارةلهم الحM في 
الحرب العالم�ة  بدا�ةتحت دافع الرBح، و2ان هذا النوع من االستثمارات هو الغالب منذ القرن التاسع عشر حتى 

الحدید�ة و;عض المرافM العامة في ال;الد المنتجة  االستثمار ة في الس2ك أنشطتهالثان�ة، وقد تر2زت اغلب 
مقصورا على عدد محدود جدا من الدول النام�ة، وهذا النوع یتكون من عدد من  اآلن أص;حل�ة؛ ولكنه و للمواد األ

3:المصادر هي  

خاصة  ةاألجنب�هي تلك القروض االئتمان�ة التي تقدمها الشر2ات : التسه�الت الموردینأو  قروض الصادرات_ 
، لتور د السلع والخدمات التي تتطلبها الدولة المقترضة، ;شرb األجانبو2;ار المصدر ن وغیرهم من الموردین 

�عقد لفترات  ;أنهتكون هذه القروض مضمونة من جانب الح2ومة؛ ومن خصائص هذا النوع من القروض  أن
                                                           

، 2013مازن حسن ال;اشا، التمو ل الخارجي وأثره على اله�2لة في القطاعات االقتصاد�ة، دار األ�ام للنشر والتوز ع، األردن،   1
  .26ص 

  ,65، ص 2013سامر علي عبد الهاد�، التمو ل الخارجي وأثره على الفجوات االقتصاد�ة، دار األ�ام للنشر والتوز ع، األردن، 2
  , 210القادر سو�في، أساس�ات التنم�ة والتخط�6 االقتصاد�، مرجع سبM ذ2ره، ص  عبد الهاد� عبد  3
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د سعر الفائدة عن ضوء السعر السائد عن خمس سنوات، و تم تحدی األحوالتز د في اغلب  ال األجلمتوسطة 
;المائة؛ وهذا المصدر ما  20سعر الفائدة �حدد ;ما ال �قل عن  أنفي بلد المقرض، غیر  القروضفي سوق 

  .التسهیل االئتمانيأو  �2ون مقیدا ;شراء الواردات من البلد مقدم القرض

هي ع;ارة عن تسه�الت مصرف�ة تحصل علیها الدول النام�ة لسد : الخاصة ةاألجنب�قروض البنوك التجار"ة _ 
جانب ق�ام هذه البنوك إلى لهذه الدول،  األموالالفجوة الناتجة عن عجز المصادر الدول�ة الرسم�ة لتدفM رؤوس 

إلى من دول الفائض  رأسمن خالل ق�امها 2وس�6 مالي لنقل  ةاألجنب�الت من العمر احت�اجات هذه الدول بتوفی
  .البترول في الس;عین�ات من القرن الماضي أسعارهذا المصدر اثر ارتفاع  أهم�ةد یادول العجز، وتز 

  للنظام الضر"بي الجزائر3 والحوافز الضر"ب�ة المفاه�مي اإلطار: الم	حث الثاني

، 2ما تحاول تحقیM اإلنتاج�ةتعز ز القدرة هدف تنم�ة المدخرات لدR األفراد و تصدر الدول تشر عا ضر ب�ا ب    
وذلك بتحو ل جزء منها لدR أصحاب الدخول العال�ة إلى شيء من العدالة االجتماع�ة في توز ع الثروة، 

أصحاب الدخول المتدن�ة، وتحق�قا لهذا الغرض قامت الدولة الجزائر ة بإصالحات اقتصاد�ة عم�قة مست 2ل 
جال الضر بي ظهر ;قوة في تلك اإلصالحات لیواكب تلك اآلل�ات التي تحر االقتصاد الوطني ومن بینها نجد الم

  .المستجدات االقتصاد�ة المحل�ة منها والدول�ة

  لنظام الضر"بي الجزائر3 تقد�م عام ل: لواأل  المطلب

  سوف نقوم في هذا المطلب ;عرض موجز للنظام الضر بي الجزائر� ;عد اإلصالحات

  مفهوم النظام الضر"بي: األول الفرع

ندرك مدR مفهوم النظام في المال الضر بي الذ�  أنقبل التطرق لتقد�م النظام الضر بي الجزائر� یجب     
المفهوم الواسع  أنمفهوم ضیM، حیث  واألخرمفهوم واسع  األولش2لین حسب جل المف2ر ن االقتصادیین،  �أخذ

2�ان ضر بي  إلىالتي یؤد� تراكبها واالقتصاد�ة والفن�ة  اإلیدیولوج�ةللنظام الضر بي هو مجموعة العناصر 
مجتمع  إلى رأسماليمعین، وذلك الك�ان الذ� �مثل الواجهة للنظام والذ� تختلف مالمحه ;الضرورة من مجتمع 
المفهوم الضیM  إمااشتراكي 2ما تختلف صورته من مجتمع متقدم اقتصاد�ا عن مجتمع متخلف اقتصاد�ا، 

تم2ن من االستقطاع الضر بي في مراحله المتتال�ة من لقانون�ة والفن�ة التي للنظام الضر بي هو مجموعة القواعد ا
  1.الر6B والتحصیل إلىالتشر ع 

                                                           

، 2008خالد شحادة الخطیب وناد�ة فر د طلفش، االصول العلم�ة والعمل�ة في المحاس;ة الضر ب�ة، دار الحامد، عمان االردن،   1
 .25ص 
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  :النظام الضر بي هو أنمما سبM من التعار ف �م2ننا القول 

وهي تختلف  آلخرمجموعة من القواعد التي تعمل على ضمان انتقال الضر ;ة عبر مراحل متعددة ومن طرف 
  .آلخرمن نظام اقتصاد� 

  اإلصالحاتالنظام الضر"بي الجزائر3 	عد : الفرع الثاني

ه�2ال ضر ب�ا جدیدا تماما ومتمیزا عن النظام  1992لقد أفرز اإلصالح الضر بي الذ� انتهجته الجزائر سنة    
ءم ومقتض�ات التوجه نحو الضر بي غداة االستقالل، والذ� تسعى من خالله إلى إنشاء نظامـ ضر بي یتال

  .اقتصاد السوق و تماشى والظروف االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة

  .اإلجمالي الدخل علىالضر"	ة  :أوال

 منقانون 01رقمالمادة  وتتضمن، 1991المال�ة لسنة  قانون  خالل من اإلجماليالدخل  علىأسست الضر ;ة 
  :یلي على ما م المماثلةالضرائب الم;اشرة والرسو 

وتفرض  اإلجماليالطب�عیین تسمى الضر ;ة على الدخل  األشخاصتؤسس ضر ;ة سنو�ة وحیدة على دخل " 
  1" للم2لف ;الضر ;ة اإلجماليهذه الضر ;ة على الدخل الصافي 

  2:الخاضعون للضر"	ة األشخاص-أ

 .الطب�عیون  األشخاص −
 .األشخاصأعضاء شر2ات  −
 .مهن�ةالشر2اء في الشر2ات المدن�ة ال −
 .هاوغیر محددة فی تضامن�ة م مسؤول�ةله الذین همةأعضاء شر2ات المسا −
 .شر2ات التضامنلها أعضاء الشر2ات المدن�ة الخاضعة لنفس النظام الذ� تخضع  −

 المداخیل الخاضعة للضــر"	ة- ب

  .المهن�ة رBاحاأل −
 .الفالح�ة المداخیل −
 .اإلیجار ة الناتجة عن تأجیر العقارات المداخیل −
 .رؤوس األموال المنقولة ر وع −

                                                           

  .15، ص 2018مدیر ة العامة للضرائب، الجزائر، ، من قانون الضرائب الم;اشرة والرسوم المماثلة، ال01المادة   1
2 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_ar/Systeme_fiscal_2019_Ar.pdfLe 25/08/2019 
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 .الرواتب واألجور −
 .المبن�ة غیرأو  العقارات المبن�ة فوائض الق�مة الناتجة عن التنازل ;مقابل عن −

  األساس الخاضع للضر"بـة-ج

الصاف�ة  أو المداخیل رBاح�حدد الدخل اإلجمالي الصافي السنو� الم2ون ألساس الضر ;ة على الدخل بجمع األ
  :و األع;اء القابلة للخصم التال�ة ،;استثناء تلك المتعلقة ;الضر ;ة المفروضة ;معدل محررا الفئو�ة 

 .مس2ن بناءأو  قصد اقتناء إبرامهاو 2ذا تلك التي تم  مهن�ةفوائد القروض والدیون المبرمة ألغراض  −
 .االجتماع�ة الم2تت;ة شخص�ا اشتراكات التأمین على الشیخوخة و التأمینات −
 .طعامنفقات اإل −
 .التأمین المبرمة من طرف المالك المؤجر بول�صة −

  التخف�ضات: مالحظة

�طبM على 10%�ستفید الزوجان اللذان یختاران نظام فرض الضر ;ة المشترك من تخف�ض بنس;ة  − ،
 ما اإلجمالي الخاضع للضر ;ة،ھدخل

ا ھلمدة أدنا) جماعيأو  فرد�(  األشخاص طواع�ة عقد تأمین �2تتبون  الذین األشخاص �ستفید −
من مبلغ المنحة % 2 ھ، من تخف�ض نسبتاإلجماليسنوات ;عنوان الضر ;ة على الدخل ) 08(ثماني

 .دج 20.000الصاف�ة المدفوعة سنو�ا في حدود

 :المهن�ة رTاحفئة األ / المداخیل المعفاة -د

 :�ستفید من اإلعفاء الدائم- 1

جدول �ساو� الحد األدنى الضر بي المحدد في أو  �قل دخلهم الصافي اإلجمالي الذین األشخاص −
 ؛الضر ;ة على الدخل اإلجمالي

 ؛ لهاالتا;عة  اله�اكلالمعوقین المعتمدة و2ذلك  األشخاص المؤسسات التا;عة لجمع�ات −
 ؛ رق المسرح�ةم;الغ اإلیرادات المحققة من قبل الف −
 .حالتهعلى  لالستهالك الموجه الطب�عي المداخیل المحققة من النشاطات المتعلقة ;الحلیب −

  :اتسنو ) 10(�ستفید من اإلعفاء لمدة عشر - 2

  .ك أولئك الممارسون لنشاb حرفي فنيالتقلیدیون و2ذل الحرفیون 

  :سنوات) 03(�ستفید من اإلعفاء لمدة ثالث - 3
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 الو2الة الوطن�ة"أو "الو2الة الوطن�ة لدعم تشغیل الش;اب"ا الش;اب المقاول في إطار أنظمة به األنشطة التي �قوم
ابتداء من تار خ الشروع في  وهذا، "الوطني للتأمین على ال;طالة الصندوق "أو"القرض المصغر لتسییر

وتمدد  ترقیتها األنشطة تمارس في مناطM یجب هذه  سنوات إذا 2انت) 6(تحدد مدة اإلعفاء ;ست  .االستغالل
یترتب  .عمال على األقل لمدة غیر محددة) 3(یف ثالث المستثمرون بتوظ یتعهدعندما ) 2(الفترة ;سنتین هذه 

المتصلة ;عدد مناصب العمل المنشأة، سحب االعتماد والمطال;ة ;الحقوق والرسوم  التعهداتعلى عدم احترام 
  .المستحقة التسدید

الصندوق الوطني لدعم  إعانةالتي �قوم بها الش;اب ذو� المشار ع المؤهلون لالستفادة من  األنشطةعندما تكون 
الصندوق الوطني للتامین على ال;طالة، منشاة في أو  الصندوق الوطني لدعم القرض المصغرأو  تشغیل الش;اب

من الضر ;ة على الدخل  اإلعفاءالصندوق الخاص لتطو ر مناطM الجنوب، فان فترة  إعانةمنطقة تستفید من 
  .شروع في االستغاللمن تار خ ال ابتداءسنوات  10ب  تحدد اإلجمالي

  1:حساب الضر"	ة على الدخل اإلجمالي -ه

یتم الحصول على الدخل الخاضع للضر ;ة بجمع مختلف المداخیل السنو�ة التي یتحصل علیها الم2لف ;عد 
  :خصم التكالیف المحددة قانونا، وتحسب ق�مة الضر ;ة وفM الجدول التصاعد� التالي

  :اإلجماليالسلم التصاعد3 للضر"	ة على الدخل ): 1(جدول رقم

  نس;ة الضر ;ة  );الدینار(قس6 الدخل الخاضع للضر ;ة 
  %0  120.000ال یتجاوز 

 20%  360.000إلى  120.001من 
  30%  1.440.000إلى  360.001من 

%35  1.440.000�فوق   
  .35والرسوم المماثلة ص من قانون الضرائب الم	اشرة  104المادة :المصدر

 Mحدد  اإلجماليالنظام المت;ع لضر ;ة الدخل  إنیتضح من الجدول الساب�هو نظام الضر ;ة التصاعد�ة ;حیث 
;المقابل لتغیر الدخل، و �عتبر هذا النظام أكثر عدالة من النظام النسبي، حیث �عفى من نس;ة الضر ;ة 

و الذ�  120.000ال یتجاوز أو  �حصلون على دخل �ساو�  الضر ;ة على الدخل اإلجمالي الم2لفین الذین
�عتبر الحد األدنى الذ� یجب أن �ضمن مستوR المع�شة العاد�ة للم2لف، بینما یبدأ فرض الضر ;ة من الدخل 

  .و تتزاید نسبتها 2لما تزاید الدخل 120.001

                                                           

  .35، قانون الضرائب الم;اشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبM ذ2ره، ص 104المادة 1
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  :أرTاح الشرBاتالضر"	ة على : ثان�ا

في وضع المؤسسات العموم�ة في موضع  1992أهم األهداف التي سعى إلیها اإلصالح الضر بي سنة  تتمحور
الضر ;ة على  تأس�سلمنطM و قواعد السوق، و لتكر س هذا المسعى تم  إخضاعهاالمؤسسات الخاصة نفسه و 

  .أرBاح الشر2ات

، حیث تنص 1991قانون المال�ة لسنة من  38;موجب المادة رقم  أرBاح الشر2اتالضر ;ة على  تأس�س تم
  :من قانون الضرائب الم;اشرة و الرسوم المماثلة على ما یلي 135المادة رقم 

المعنو ین  األشخاصالتي تحققها الشر2ات و غیرها من  المداخیلأو  رBاحسس ضر ;ة سنو�ة على مجمل األتؤ 
  1.أرBاح الشر2اتلى ، و تسمى هذه الضر ;ة، الضر ;ة ع136المشار إلیهم في المادة 

  أرTاح الشرBاتمجال تطبی\ الضر"	ة على : أ

  :الشرBات الخاضعة للضر"	ة- 1

  2:، الشر2ات التال�ةأرBاح الشر2اتیخضع للضر ;ة على  

المعنو ین الذین لدیهم  األشخاصالمحققة من طرف  رBاحتطبM على األ أرBاح الشر2اتالضر ;ة على  −
 .الرئ�سي الخاص ;مقر الشر2ة ثابت في الجزائرالعنوان أو  مقر اجتماعي للشر2ة

في الجزائر یخضعون لهذه  أرBاحالمعنو ین الذین ل�س لهم شر2ات في الجزائر و �حققون  األشخاص −
 .الضر ;ة

  :وجو;ا فتتمثل ف�ما یلي أما أرBاح الشر2اتو تكون هذه الشر2ات خاضعة للضر ;ة على 

، الشر2ات ذات المسؤول�ة المحدودة، المؤسسات و هماألسشر2ات : و ینطو� تحتها األموالشر2ات  −
المتكونة تحت ش2ل شر2ة  المدنيالهیئات العموم�ة ذات الطا;ع الصناعي و التجار�، الشر2ات 

 .األسهم

 أن، اال اإلجماليللضر ;ة على الدخل  األصلیخضع لها اخت�ار ا و هي الشر2ات التي تكون خاضعة في  أو
;شرb تقد�م طلب االخت�ار مرفM بتصر ح  أرBاح الشر2ات;الخضوع للضر ;ة على المشرع الضر بي سمح لها 

                                                           

  .43لمماثلة، مرجع سبM ذ2ره، ص قانون الضرائب الم;اشرة والرسوم ا، 135المادة  1
خدیجة ثابتي، دراسة تحلیل�ة حول الضر ;ة والقطاع الخاص دراسة حالة تلمسان، مذ2رة ماجستیر، تخصص تسییر المال�ة  2

  .11- 9، ص ص، 2012-2011العامة، جامعة تلمسان، 
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 Rه مد�منصوص عل�ه في القانون، لدR مفتش�ة الضرائب المعن�ة و هذا االخت�ار نهائي و ال �م2ن الرجع ف
  :ح�اة الشر2ة،هذه الشر2ات تتمثل في

 :و ینطو� تحتها: األشخاصشر2ات  −
 شر2ات التضامن؛ −
 القوم�ة ال;س�طة؛شر2ات  −
  .جمع�ات المساهمة −

  :"	ةالخاضعة للضر  رTاحاأل - 2

من قانون الضرائب الم;اشرة والرسوم المماثلة الرBح الصافي ;عد خصم 2ل التكالیف و تم  141تحدد المادة 
  1:تحدید الرBح الضر بي ;المعادلة التال�ة

  المؤسسةنشا^ التكالیف المستخدمة والمنفقة على  – اإلجمال�ة اإلیرادات:الرTح الضر"بي

  أرTاح الشرBاتمن الضر"	ة على  اإلعفاءات: ب

  2:دائما ومؤقتا الشر2ات التال�ة أرBاح الشر2اتتعفى من الضر ;ة على 

 إعانةتستفید النشاطات الممارسة من طرف الش;اب المستثمر المؤهل لالستفادة من :138المادة  −
 ابتداءاسنوات 3لمدة  أرBاح الشر2ات2لي من الضر ;ة على  إعفاءالصندوق الوطني لتدع�م التشغیل من 

سنوات إذا 2انت النشاطات ممارسة في  6من تار خ الشروع في االستغالل و ترفع مدة اإلعفاء إلى 
;سنتین عندما یتعهد من تار خ الشروع في االستغالل و تمدد فترة اإلعفاء  ابتداءامنطقة یجب ترقیتها 

 .عمال على األقل لمدة غیر محدودة 3المستثمرون بتوظیف 

 .2ما تعفى التعاون�ات االستهالك�ة التا;عة للمؤسسات و الهیئات العموم�ة من هذه الضر ;ة −

سنوات المؤسسات الس�اح�ة المحدثة من قبل وطنیین و أجانب، ;استثناء 10تستفید من اإلعفاء لمدة  −
 .و2ذا الشر2ات االقتصاد�ة المختلطة الناشطة في القطاع الس�احياألسفار �اح�ة و الو2االت الس

و  األسفارمن تار خ بدا�ة ممارسة النشاb، و2االت الس�احة و  ابتدءاسنوات  3لمدة  اإلعفاءتستفید من  −
 .المحقM ;العملة الصع;ة أعمالها2ذا المؤسسات الفندق�ة حسب حصة رقم 

 تأد�ةعمل�ات الب�ع الموجهة للتصدیر و  الس�مادائم، العمل�ات المدرة للعملة الصع;ة و  إعفاءتستفید من  −
 .الخدمات الموجهة للتصدیر

                                                           

ائر، رسالة د2توراه، تخصص علوم اقتصاد�ة، محمود جمام، النظام الضر بي واثاره على التنم�ة االقتصاد�ة دراسة حالة الجز  1
  .113-112، ص ص، 2010- 2009جامعة قسنطینة، 

  .106-105خدیجة ثابتي، دراسة تحلیل�ة حول الضر ;ة والقطاع الخاص دراسة حالة تلمسان، مرجع سبM ذ2ره، ص ص،  2
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 ابتداءسنوات  5لمدة  أرBاح الشر2اتمن الضر ;ة على  اإلعفاءتستفید شر2ات راس المال المخاطرة من  −
b1.من انطالقها في النشا 

  .المعوقین المعتمدین و 2ذا اله�اكل التا;عة له األشخاصتعفى ;صفة دائمة المؤسسات التا;عة لجمع�ات  −

  :أرTاح الشرBاتحساب الضر"	ة على :ج

 :أرTاح الشرBاتالمعدالت الضر"ب�ة المط	قة على - 1

  2:الشر2اتأرBاح المعدالت الضر ب�ة للضر ;ة على الجدول التالي یوضح 

  .الشرBاتأرTاح على  المط	قةالمعدالت الضر"ب�ة ): 2(جدول رقم 

نس;ة   الرBح الخاضع للضر ;ة 
  الضر ;ة 

  .السلع إنتاج أنشطة- 
الس�اح�ة و الحمامات،  األنشطةالعموم�ة و الر�، و2ذا  األشغالالبناء و  أنشطة- 

  .األسفار;استثناء و2االت 
  األخرR  األنشطة- 
  

%19 
%23 

 
%26  

  .52قانون الضرائب الم	اشرة والرسوم المماثلة، ص ، من 150المادة : المصدر

 األنشطةالذین �مارسون العدید من  أرBاح الشر2اتالمعنو ین الخاضعین للضر ;ة على  األشخاصیجب على 
عن 2ل نشاb مناسب رBاح األتسمح بتحدید حصة  األنشطة�قدموا محاس;ة منفصلة لهذه  أنفي نفس الوقت، 

  .الواجب تطب�قه الشر2اتأرBاح لمعدل الضر ;ة على 

  . تطبیM منهجي إلىعدم احترام مسك محاس;ة منفصلة یؤد� 

 المتمثلةالسلع تلك  إنتاج ;أنشطة، �قصد األعمالمن قانون الرسوم على رقم  4المادة  أح2ام;غض النظر عن 
 إعادةالعرض التجار� ;غرض أو  التوظیب أنشطةتحو ل المواد ;استثناء أو  تش2یلأو  صنعأو  في استخراج

  .ب�عها

  .المنجم�ة و المحروقات األنشطةالمستعملة 2ذلك في هذه المادة، "  اإلنتاج أنشطة"ال تشمل ع;ارة 

                                                           

  ,46، ص 2018ة للضرائب، الجزائر، م2رر،قانون الضرائب الم;اشرة والرسوم المماثلة، المدیر ة العام 138المادة  1
  .52، من قانون الضرائب الم;اشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبM ذ2ره، ص 150المادة  2
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المسجلة بتلك الصفة في  األنشطة 23% العموم�ة و الر� المؤهلة لمعدل األشغالالبناء و  ;أنشطةو �قصد 
 .الشتراكات االجتماع�ة الخاصة ;القطاعالتجار� و التي یترتب علیها دفع االسجل 

 

  

  الرسم على الق�مة المضافة: ثالثا

  المضافةمجال تطبی\ الرسم على الق�مة -أ

  العمل�ات الخاضعة للرسم على الق�مة المضافة - 1

حرف�ا والتي أو  تجار اأو  للرسم على الق�مة المضافة العمل�ات التي تكتسي طا;عا صناع�ایخضع :األولىالمادة 
عرض�ة ;حیث تنقسم العمل�ات الخاضعة للرسم على الق�مة المضاف والى أو  ;صفة اعت�اد�ة األشخاص�قوم بها 

  1:قسمین

على العمل�ات  إلزام�ة�ستحM الرسم على الق�مة المضافة وجو;ا و;صفة  :العمل�ات الخاضعة للضر"	ة وجو	ا-
  2:التال�ة

 .ات والتسل�مات التي �قوم بها المنتجون والمستوردون وتجار الجملةالعمل�ات المتعلقة ;السلع 2المب�ع −
العقار ة وعمل�ات ب�ع المحل التجار�، وعمل�ات بناء العقارات  2األشغالالعمل�ات التي تقع على العقار  −

 .الس2نات االجتماع�ةأو  بناءات الترق�ة العقار ة إطارمن اجل ب�عها في 
 .التسل�مات للذات −
 .، العمل�ات المنجزة من قبل البنوك وشر2ات التامینواألشخاصالخدمات 2عمل�ات النقل لل;ضائع  أداء −
أو  الفظةأو  الذهبأو  جزئ�ا من ال;التینأو  والم2ونة 2ل�ا األدواتالمستعملة غیر  األش�اءالمتاجرة في  −

 .العت�قة واألدوات األصل�ةالكر مة الطب�ع�ة و2ذا التحف الفن�ة  األحجارمن 

  3:عمل�ات الخاضعة للضر"	ة اخت�ار"الا-

وBناءا على  یختاروا أناالعت;ار ین الذ� �قع نشاطهم خارج مجال تطبیM الرسم أو  الطب�عیین لألشخاص یجوز
  خدمات أو  یزودوا ;سلع أنتصحح منهم الكتساب صفة الم2لفین ;الرسم على الق�مة المضافة على 

                                                           

  .163، ص 2018، قانون الرسوم على رقم االعمال، المدیر ة العامة للضرائب، الجزائر، 01المادة  1
  .164- 163، مرجع سبM ذ2ره، ص ص ، قانون الرسوم على رقم االعمال02المادة 2
  .164، قانون الرسوم على رقم االعمال، مرجع سبM ذ2ره، ص 03المادة 3
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  :الخاضعون للرسم على الق�مة المضافة األشخاص- 2

  1:صفاتهم آالت�ة األشخاصیخضع للرسم 

 .المنتخبون  −
أو  الذین �ملكون محال �قومون فیها ;عمل�ات التغلیف والتعلیب االعت;ار ینأو  الطب�عیون  األشخاص −

 .هذه المنتجات وٕایداع إرسال
  .الرسم على الق�مة المضافةتجار التجزئة الذین یخضعون لشروb الب�ع ;التجزئة معفون من  −

  من الرسم على الق�مة المضافة اإلعفاءات- ب

خاصة ل;عض العمل�ات من دفع الرسم على الق�مة المضافة وهذا ;الرغم من وجودها  أح2اموفM  اإلعفاءاتتمنح 
  2:ثقاف�ة 2ما یليأو  اجتماع�ةأو  ضمن مجال تطبیM الرسم، وذلك العت;ارات اقتصاد�ة

مطاعم  األدو�ة، )الخبز، الحلیب، القمح، اللبن(تتعلM ;المنتجات واسعة االستهالك  :االجتماع�ة االعت	ارات- 1
  .والس�ارات للمعطوBینلتقد�م وج;ات ;المجان دون هدف رBحي 

الحر2ات  إطارتتعلM ;التظاهرات الثقاف�ة والفن�ة و;صفة عامة 2ل الحفالت المنظمة في : االعت	ارات الثقاف�ة- 2
  .الدول�ة للتعاون أو  الوطن�ة

  3:معفاة من الرسم على الق�مة المضافة منها أخرR 2ما توجد عمل�ات 

 :;عض العمل�ات المعفاة عند االستیراد منها-أ

 .المنتجات المعفى ب�عها في الداخل من الرسم على الق�مة المضافة −
 .من الحقوق الجمر2�ة اإلعفاءال;ضائع التي تستفید من القبول االستثنائي مع  −
 .الذهب لالستعمال النقد� والنقود الذهب�ة −
 .المقا�ضة إطارال;ضائع المستوردة في  −
 .;عض العمل�ات المعفاة عند التصدیر −

  حساب الرسم على الق�مة المضافة:ج

                                                           

  .165-164، قانون الرسوم على رقم االعمال، مرجع سبM ذ2ره، ص 04المادة  1
دمحم حمر العین، ترشید االخت�ارات الج;ائ�ة في المؤسسة االقتصاد�ة الجزائر ة دراسة میزان�ة على مؤسسة المشرو;ات   2

  .18، مرجع سبM ذ2ره، ص "مامي"الغاز ة
  .117-116خدیجة ثابتي، دراسة تحلیل�ة حول الضر ;ة والقطاع الخاص دراسة حالة تلمسان، مرجع سبM ذ2ره، ص ص   3
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  1:یخضع الرسم على الق�مة المضافة لمعدلین هما 2ما یلي

و�طبM هذا المعدل على المنتجات والمواد  %9�قدر المعدل المخفض للرسم  على الق�مة المضافة ب  -1
، منتجات الحرف التقلید�ة، السلع الفالح�ةوذات االستعمال الواسع، والمنتجات الغذائ�ة الضرور ة 

 .األعماللى رقم من قانون الرسوم ع 23والعمل�ات والخدمات محددة ;موجب المادة  األشغالالتجهیز ة، 
على ;اقي السلع عدR المعفاة و�طبM  19%تقدر نس;ة الرسم على الق�مة المضافة ;معدل عاد� ق�مته  -2

 .منها

  2الرسم على النشا^ المهني: را	عا

�عتبر الرسم على النشاb المهني ضر ;ة من الضرائب الم;اشرة التي تفرض على رقم األعمال المحقM في 
الرسم على النشاb الصناعي "، وذلك بإدماج 2ل من 1996الرسم ;موجب قانون المال�ة لسنة أنشئ هذا .الجزائر

، أح2امه مذ2ورة "الرسم على النشاb المهني"في رسم واحد سمي  "الرسم على النشاb غیر التجار� "و "والتجار� 
   ."الضرائب الم;اشرة والرسوم المماثلة"من قانون  228إلى  217في المواد من 

  مجال تطبی\ الرسم على النشا^ المهني-أ

�ستحM الرسم على النشاb المهني ;صدد −:   
اإلیرادات اإلجمال�ة التي �حققها الم2لفون ;الضر ;ة الذین لدیهم في الجزائر محّال مهنً�ا دائًما و�مارسون  −

نشاًطا تخضع أرBاحه للضر ;ة على الدخل اإلجمالي، في صنف األرBاح غیر التجار ة، ما عدا مداخیل 
  ؛  المسیر ن الحائز ن على األغلب�ة في الشر2ات ذات المسؤول�ة المحدودة

رقم األعمال الذ� �حققه في الجزائر الم2لفون ;الضر ;ة الذین �مارسون نشاًطا تخضع أرBاحه للضر ;ة  −
  ؛على الدخل اإلجمالي، في صنف األرBاح الصناع�ة والتجار ة أو الضر ;ة على أرBاح الشر2ات

 سلع المنقولة وماالعمل�ات المستفیدة من نظام فرض الضر ;ة على هامش الرBح التي ینجزها ;ائعوا ال −
  .م2رر من قانون الرسوم على رقم األعمال 83شابهها المذ2ورة في المادة 

  معدل الضر"	ة على الرسم على النشا^ المهني- ب

                                                           

نابتي، النظام الضر بي بین الف2ر المالي المعاصر والف2ر المالي االسالمي، مذ2رة ماجستیر، تخصص ادارة مال�ة،  رحمة  1
  .165، ص 2014- 2013جامعة قسنطینة، 

2 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/brochures_ar/Systeme_fiscal_2019_Ar.pdf 
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من رقم األعمال الخاضع خارج الرسم على الق�مة %  2بـ " الرسم على النشاb المهني"�حدد المعدل العام لـ 
 3یرفع المعدل إلى  بدون االستفادة من التخف�ضات ;النس;ة ألنشطة اإلنتاج، 1%یخفض المعدل إلى المضافة،

  .;النس;ة لنشاb نقل المحروقات عبر القنوات% 

  ا1:یتم توز ع الناتج الرسمي على النشاb المهني 2ما یلي

 66%:حصة البلد�ة

 29%:حصة الوال�ة

  5%:حصة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحل�ة

  واإلعفاءاتالتخف�ضات -ج

 التخف�ضات- 1

  :;عین االعت;ار لما یلي األخذالخاضع للضر ;ة مع  األعمال�حدد رقم 

  :	النس	ة للنشاطات التال�ة% 30تخف�ض -

رقم األعمال المحقM من عمل�ات الب�ع ;الجملة ;شرb إیداع جدول الزBائن، عدم إیداع الجدول یؤد� إلى فقدان  -

  دج؛  50.000دج إلى  1000التخف�ض، أما األخطاء والتصر ح الكاذب ف�عرض الم2لف إلى غرامة من 

من الحقوق % 50ما یز د عن  رقم األعمال المحقM من عمل�ات الب�ع ;التجزئة لمنتجات یتضمن سعر ب�عها -

  غیر الم;اشرة؛

رقم األعمال المحقM من طرف تجار التجزئة الذین لدیهم صفة أعضاء في ج�ش التحر ر الوطني أو في - 

المنظمة المدن�ة لجبهة التحر ر الوطني، وأرامل الشهداء، و ذلك في السنتین األولیتین من النشاb شرb أن �2ون 

  ق�قي؛ الم2لف خاضعا للنظام الح

  .عمل�ات الب�ع المحققة من طرف المنتجین وتجار الجملة المتعلقة ;األدو�ة المنتجة محل�ا-

  :	النس	ة لـ% 50تخف�ض -

                                                           

  .73لرسوم المماثلة، مرجع سبM ذ2ره، ص ، قانون الضرائب الم;اشرة وا122المادة   1
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من % 50رقم األعمال المحقM من عمل�ات الب�ع ;الجملة لمنتجات �شتمل سعر ب�عها ;التجزئة على أز د من -

  الحقوق غیر م;اشرة؛

مذ2ورة في (األعمال المحقM من عمل�ات الب�ع ;التجزئة ل;عض األدو�ة اإلستراتیج�ة المحددة قانونا  رقم- 

   30%و % 10والتي یتراوح هامش الرBح فیها بین ) 15/01/1996المؤرخ في  96/31المرسوم التنفیذ� 

  :	النس	ة لـ% 75تخف�ض  -

  .ن العاد� والممتاز والمازوترقم األعمال المحقM من عمل�ات الب�ع ;التجزئة للبنز 

  اإلعفاءات - 2

  :الرسم على النشاb المهني"�عفى من  

  رقم األعمال المحقM من ب�ع منتجات االستهالك الواسع المدعمة ;میزان�ة الدولة؛  −

  ؛ )ب�ع، نقل، سمسرة(رقم األعمال المحقM من عمل�ات التصدیر  −

یتجاوز هامش  األعمال المحقM من عمل�ات الب�ع ;التجزئة ل;عض المواد اإلستراتیج�ة عندما ال رقم −

  ؛ )26/31مرسوم % ( 10الرBح فیها 

  ؛ ین المؤسسات التا;عة لنفس المجمعرقم األعمال المحقM من العمل�ات التي تتم ب −

  ؛ ...�ة والمطاعمرقم األعمال المحقM ;العملة الصع;ة في النشاطات الس�اح�ة والفندق −

الصندوق "م لألنشطة التي �مارسها الش;اب المستفیدون من إعانة .ن.سنوات من ر 03إعفاء لمدة  −

سنوات إذا 2انت هذه األنشطة في المناطM  06، وترفع هذه المدة إلى "الوطني لدعم تشغیل الش;اب

  الخاصة المحددة قانونا؛

إعفاء من (وص عل�ه في قانون االستثمار الجزائر� المنص" الرسم على النشاb المهني"اإلعفاء من  −

سنوات ;النس;ة للنظام  10سنوات ;النس;ة للنظام العام، ولمدة  03لمدة " الرسم على النشاb المهني"

 .االستثنائي
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  ماه�ة الضر"	ة :الثاني المطلب

ب�ة على الواقع االقتصاد�، حیث تعمل جم�ع الدول على تكییف س�استها الضر  للتأثیرتستعمل الضر ;ة 2وسیلة 
سنتطرق  األهم�ة�ه مشار عهم إضافة إلى دورها في ز ادة االدخار ونظرا لهذه من أجل تشج�ع المستثمر ن وتوج

  .مختلف التعار ف الخاصة بها وخصائصها إلىفي هذا المطلب 

  وخصائصها تعر"ف الضر"	ة:لوالفرع األ 

  ةتعر"ف الضر"	: الأو 

والتي تقوم، عن طر M السلطة،  هم�ةاهي مساهمة نقد�ة تفرض على الم2لفین بها حسب قدراتهم التس"
المحددة من طرف السلطة  األهدافالمحصلة و;ش2ل نهائي ودون مقابل محدد، نحو تحقیM  األموالبتحو ل 
  1."العموم�ة

، تقوم ;ه الدولة عن طر M الجبر دون مقابل األشخاصاقتطاع مالي من ثروة :"أنهاBما تعرف على 
  2."خاص �حققه دافعها، وذلك بهدف تحقیM غرض عام

;ال مقابل تم2ن الدولة من  ;أدائهاتحددها الدولة و لتزم الم2لف  إلزام�ةفر ضة نقد�ة ":	أنهاضا أ� وتعرف
  3."المجتمع أهدافM الق�ام بتحقی

  :عن احدث تعر"ف للضر"	ة مضمونه هو التالي أما

الهیئات العامة المحل�ة، ;صورة نهائ�ة، مساهمة منه  إحدRأو  الدولةإلى فر ضة مال�ة یدفعها الفرد جبرا "
  ."عل�ه نفع خاص مقابل دفع الضر ;ة�عود  أنالعامة، دون  األع;اءفي التكالیف و 

 خصائص الضر"	ة: ثان�ا

  4:;مجموعة من الخصائص، وهي الضر ;ةتتمیز 

                                                           

  ,13، ص 2003، دار هومة، الجزائر، 3الط;عة اقتصاد�ات الج;ا�ة والضرائب، : دمحم ع;اس محرز�   1
عالء حسین مومس العبود�، تحلیل اتجاهات الس�اسة الضر ب�ة في العراق ودورها في تحدید مسار الحصیلة الضر ب�ة للسنوات   2

  ,14، ص 2015ماستر، المعهد العالي للدراسات المحاسب�ة والمال�ة، جامعة ;غداد، العراق،  ، رسالة1990-2010
  .12، ص 2018، دار الهدR للط;اعة والنشر والتوز ع، جامعة المسیلة، الجزائر، 1الجزء ولهي بوعالم، ج;ا�ة المؤسسة،  3
  .154-151، ص 1979-1978دمحم سعید فوهود، م;اد� المال�ة العامة، منشورات جامعة حلب،   4
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في العصر الحدیث تفرض الضر ;ة على ش2ل نقد� خالفا لنظام الضر ;ة السا;قة : الصفة النقد�ة للضر"	ة_ أ
یتعامل ;ه الفرد، و تحصیل الضر ;ة ;ش2ل نقد� �سهل أو  حیث 2انت تحصل في ش2ل عیني من 2ل ما ینتجه

  .على الدولة عمل�ة تحصیلها و االحتفاc بها

من طرف السلطات المختصة فان  إقرارهاالضر ;ة ;مجرد  أن�قصد بها  :إج	ار"ةالضر"	ة ذات طب�عة _ ب
قانوني و ل�س  فاإلج;ارفي الضر ;ة هي ذات ص;غة قانون�ة،  اإلج;ارصفة  إن، ;أدائهاالم2لف بها مجبرا 

  .األفراد إرادةمعنو� یجد مصدره في القانون و ل�س في 

مبلغ الضر ;ة المستحM و المحصل من الم2لف ال یتم  أنو�قصد بذلك  :تحصل 	شBل نهائي الضر"	ة_ج
  .له 2ما هو الحال ;النس;ة للقروض العامة إرجاعه

�حصل على نفع خاص �عود  أنحیث تدفع الضر ;ة من طرف الم2لف دون  :الضر"	ة تدفع من دون مقابل_د
  .للضر ;ة أدائهعل�ه وحده مقابل 

الج;ائ�ة  فاإلدارةتلغى اال ;القانون أو  تعدلأو  تفرض أنال �م2ن  أ�: الضر"	ة تفرض من جهة عامة_ ه
السلطة العامة ال �حM لها ال ج;ا�ة و تحصیل الضرائب المسموح بها من قبل السلطات  إدارةالتي تقوم بتنفیذ 

  .المخصصة

العام و الذ�  اإلنفاقتوجه لتغط�ة تكالیف  أن الضر ;ة یجب أ�أن: هدف الضر"	ة في تحق\ النفع العام_ و
  .المجتمع ألفرادالحاجات المختلفة تلب�ة إلى تهدف الدولة من خالله 

  الضر"	ة  أهداف:الفرع الثاني

في مقدمتها الهدف  �أتيمعینة،  أهدافمعینة تحقیM  إغراضمن اجل تحقیM  األفرادتفرض الضر ;ة على 
المال�ة و الس�اس�ة و االقتصاد�ة  األهدافإلى  ;اإلضافةالعامة  لإلرادات هاماالتمو لي، ;اعت;ارها مصدرا 

  .الدولة بتطور دون  األهداف وقد تطورت هذه. خرR األ

  :ثالثة فرض�اتإلى یجر أو  العامة، یتضمن األع;اءي یتمثل في تغط�ة أساس فالجزم ;ان للضر ;ة هدف

  ؛العامة األع;اء تغط�ة: للضر ;ة هدف مالي_ أ

أو  اقتصاد�ة أغراضاتستهدف  أنغیر الهدف المالي، حیث �م2ن  أخرR  أهدافقد �2ون للضر ;ة _ ب
 ؛ اجتماع�ة

 . لو�ة للهدف الماليو الضر ;ة، تمنح األ أهدافمن بین 2ل _ ج
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  1:هذه النقاb الثالثة 2ما یليإلى وسنتطرق 

  الهدف المالي للضر"	ة  _1

2�ة��2ون أن ، فان تغط�ة النفقات العموم�ة هو الهدف الوحید للضر ;ة والتي یجب حسب النظر ة الكالس
هذا المفهوم، الذ� �حصر دور الضر ;ة في تغذ�ة صنادیM الخز نة العموم�ة  نإ. اقتصاد� تأثیر أ�لها 

 تأثیر �أم2ن تسجیل �ال  ;التالي. و�عطیها وظ�فة مال�ة ;ش2ل مطلM، یرت;6 ;ش2ل وثیM ;ف2رة الدولة الحارسة
  .مهاأماعلى المستوR االقتصاد� واالجتماعي فهي تتصف ;الح�اد 

في الواقع من المستحیل االقتطاع عن طر M  ألنهالیوم فال �م2ننا الدفاع عن الف2رة ح�اد�ة الضر ;ة،  أما
فاالقتطاع .انع2اسات ومضاعفات اقتصاد�ة هامةتكون هناك  أنالجبر الضر بي رBع الناتج الداخلي الخام دون 

في نفس الس�اق، فالضر ;ة تز د من .مما �حدث انع2اسات اقتصاد�ة،لألفرادالضر بي �قلص من القدرة الشرائ�ة 
  .الغالل والسلع و;التالي تؤثر في حجم استهالكها أسعار

 أن�م2ن  أخرR  أهداف;الرغم من هذه التحفظات المعبر عنها اتجاه التدخل الج;ائي، یتضح الیوم وجود 
ي للضر ;ة 2ما هو الحال ;النس;ة ساسلم �عد الهدف األ األخیرجانب الهدف المالي، هذا إلى تمنح للضر ;ة 

فترة  أثناءمال�ة، فتتمثل في تحقیM االستقرار عبر الدورة االقتصاد�ة عن طر M تخف�ض الضرائب رأسللدول ال
اص القوة الشرائ�ة 2ما قد تستخدم لتشج�ع وز ادتها في فترة التضخم من اجل امتص األنفاقاالن2ماش لز ادة 

ل�ة الالزمة لهذا النشاb، ;اعت;اره نشاطا حیو�ا �حقM التنم�ة و المواد األ إعفاءنشاb اقتصاد� معین، لمنحه فترة 
  .االقتصاد�ة

  للضر"	ة  خرg األ األهداف_2

خارج الهدف المالي المتمثل في ملء صنادیM الخز نة  األهدافتستهدف الضر ;ة عدة فئات من  أن �م2ن
  .اجتماع�ة أهداف،  2ما تعمل على تجسید اقتصاد�ة أغراضتستعمل لتحقیM  أنفهي �م2ن : العموم�ة

  :هدف تعدیل االقتصاد3أو  الهدف االقتصاد1:3_2

فف�ما یخص . انتقائ�ا حسب القطاعات االقتصاد�ة أثراأو  مااتحدث اثر اقتصاد�ا ع إن�م2ن للضر ;ة 
ٕالى توجه المتصاص الفائض من القدرة الشرائ�ة و  أنالضر ;ة �م2ن  أنتعتبر  أناالقتصاد� العام، �م2ن  األثر

ن التقت العدید من الضرائب  لها هدف اقتصاد� أی األمثلةففي هذا الجانب لدینا العدید من . محارBة التضخم
  .شامل

                                                           

  .36-30اقتصاد�ات الج;ا�ة والضرائب، مرجع سبM ذ2ره، ص : دمحم ع;اس محرز�   1
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وعرفت . الس�اسة الج;ائ�ة الظرف�ة إطارفي محارBة التضخ�م �سجل في  للج;ا�ةمثل هذا االستخدام  إن
من طرف  الوال�ات المتحدة األمر 2�ةالتي قادتها " المرونة الج;ائ�ة"هذه الس�اسة ظهورا متمیزا من خالل س�اسة 

البر طان�ة، « stop and go » "طلMتوقف ثم ان"، 2ذالك من خالل س�اسة "وجونسون "و " 2ینید�"الرئ�سین 
، من خالل االمت�ازات الج;ائ�ة التي منحتها 1990الضر ب�ة في الجزائر، منذ سنة  اإلصالحاتوعبر 

 6�  .االقتصاد الوطني وٕانعاشللمؤسسات االقتصاد�ة بهدف تنش

د� معین مثل تشج�ع قطاع اقتصاإلى الضر ;ة ;عمل انتقائي، لما تمیل الدولة  ، تقوماألح�انفي ;عض 
ضر ب�ة تخف�ف�ة لصالح هذا القطاع حتى یتم2ن من التغلب على  إجراءاتالقطاع الس2ن، فتقوم عندها ;سن 

من التدابیر لفائدة السوق  أخرR المتضمنة قرضا ضر ب�ا و سلسلة  جراءاتتلك اإلأو  ،للبناء ال;اهظةالتكالیف 
  .1995في الجزائر منذ قانون مال�ة سنة )البورصة (المالي 

ي معین إنتاجبتحفیز الفرع حیث ال یتعلM األمر : تخصصا أكثرتكون انتقائ�ة الضر ;ة  األح�انفي ;عض 
نظام "خالل تتحقM من  أن، التي �م2ن "دفعة ;عد دفعة "بل، 2ما �حدث في ;عض الدول، فهي تعرف بتقن�ة 

االمت�ازات الضر ;ة تمنح للمؤسسة المعتمد، حیث یرت;6 االعتماد ;احترام ;عض الشروb  أنمعناه " االعتماد
  . الس�اسة الح2وم�ة ألهدافالموافقة  االلتزاماتالتقید ب;عض 

نمو الحد من ي معین، لكن ;الع2س إنتاجاالقتصاد�، ل�س لتحفیز فرع  األثر�متد  أن، �م2ن أخیرا
مضرة  أثارها إنتاج�ة، ترR فیها السلطات العموم�ة ز ادة اإلنتاجالسر ع، غیر مرغوب ف�ه، لقطاع من القطاعات 

  . ;صحة االقتصاد الوطني

  :الهدف االجتماعي:2_2

على . توز ع الدخل الوطني لفائدة الفئات الفقیرة محدودة الدخل إلعادةالذ� یتمثل في استخدام الضر ;ة 
 2إعفاء. العائل�ة الكبیرة األع;اءالضر ب�ة على ذو�  األع;اء�قرر المشرع الضر بي تخفیف  أنسبیل المثال 

قد تساهم الضر ;ة في أو  .;عض المؤسسات و الجمع�ات التي تقدم الخدمات االجتماع�ة معینة من الضرائب
اقتناء ;عض السلع ذات االستهالك الواسع ;فرض ضرائب منخفضة المعدل على السلع  إم2ان�ةحافظة على الم

الحفاc على الصحة العموم�ة ;فرض ضرائب مرتفعة المعدل على ;عض السلع أو  االستهالك 2الخبز و الحلیب
عال�ة على الدخول وعلى  ;فرض ضرائب تصاعد�ة أو.صح�ة المشرو;ات الكحول�ة وت;غ أضرارالتي ینتج عنها 

التر2ات في نفس الوقت الذ� خفضت ف�ه الضرائب على السلع الضرور ة الواسعة االنتشار ع2س السلع 
  .الكمال�ة التي فرضت علیها ضرائب مرتفعة

  لو�ة الهدف المالي للضر"	ة أو _3
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االجتماع�ة، وفي هذه الحالة یجب أو  االقتصاد�ة أهدافهایتعارض الهدف المالي للضر ;ة مع  أن �م2ن
هذه الف2رة  اإل�ضاحالتي �م2ن عرضها  األمثلةن وم. ، للهدف الماليأساسو  2مبدألو�ة، و �حظى ;األ أن

الصناعة الوطن�ة تسبب  لحما�ة، فضر ;ة جمر2�ة مرتفعة تحقM فیها هذا التعارض و االختالفن یأیوالحاالت 
التي تنافس المنتجات  ةاألجنب�انخفاض الواردات من السلع إلى تؤد�  ألنهاالضر ب�ة  اإلیراداتتقلصا في 

 أنها، اال بدا�ةو2ذلك الضرائب المرتفعة على الثروة فهي، حتى وان 2انت حصیلتها مرتفعة في ال. الوطن�ة
نقص حجم الثروة التي فرضت علیها هذه إلى تؤد�  ألنها، إرادتهاتقلص إلى تؤد�، 2ذلك، على المدR الطو ل 

  . الضرائب

الدولة لو�ة في مثل هذه الحاالت للهدف المالي حتى تتم2ن و ال تكون األ أنبینما یرR ال;عض، انه یجب 
هذه الس�اسة  أهم�ةانه ;الرغم من إلى نشیر  أنو لكن یجب . من تجسید س�استها االقتصاد�ة و االجتماع�ة

فالدولة تستط�ع مثال اللجوء . الضرائبإلى النهائ�ة دون الرجوع  أهدافهاة تستط�ع تحقیM االقتصاد�ة، فان الدول
  .لتقلیل من مستوR تعاطي المشرو;ات الكحول�ة عوض فرض ضرائب مرتفعة علیهاسلطتها العموم�ة لإلى 

  الضر"	ة أنواع: الفرع الثالث

 مزا�اه نواع;اختالف الم2ان والزمان ولكل نوع من هذه األ الضر ;ة وتختلف صورها الفن�ة أنواعتتعدد 
تتخذ مز جا متكامال  أن2ل دولة  تحاولدون سواه، بل  أنواعمن لذلك ال تقتصر النظم الحدیثة على نوع وعیو;ه، 

  .صور التنظ�م الفني مالئمة لتحقیM أهداف المجتمع أكثرالضرائب وان تص�غه في  أنواعمن 

  1:ليی االضرائب م أنواعومن 

  :الضر"	ة الوحیدة والضرائب المتعددة_ أ

  :نوعین من النظمإلى لقد قسمت النظم الضر ب�ة ه�2لها 

س�استها  أهدافتحقیM 2افة إلى وف�ه تكتفي الدولة ;فرض ضر ;ة واحدة تسعى بها  ،نظام الضر"	ة الوحیدة 1_أ
  .الضر ب�ة

تحقیM إلى ا متعددة من الضرائب تسعى بها أنواعحیث یتضمن اله�2ل الضر بي ، نظام الضرائب المتعددة 2_أ
  .س�استها الضر ب�ة أهداف2افة 

  :االختالف بینهما تلخص 2ما یلي جهأو  أما

  .الضر ;ة الوحیدة ا;عد عن تحقیM العدالة من الضرائب المتعددة_
                                                           

  .16- 13ولهي بوعالم، ج;ا�ة المؤسسة، مرجع سبM ذ2ره، ص   1
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تعو�ض العجز الناتج عن احد  بإم2انهاالضر ;ة الوحیدة عرضة النخفاض حصیلتها بینما الضرائب المتعددة _
  .المصادر

الضرائب المتعددة ;مواعدها وطرق تحصیلها تخفف من حدة العبء الضر بي على الممول ع2س الضر ;ة _
  .الوحیدة

  .العامة للدولة األع;اءب الضر بي مما یز د في التهر إلى الضر ;ة الوحیدة تدفع الممول بذل قصارR جهده _

  :األموالالضرائب على  األشخاصالضرائب على _ب

المطاف  نها�ةتحصیلها ففي  وأسالیبرBطها  ا 2ان وعائها وٕاجراءاتأ�و ها أنواع2انت  الضرائب 2�فما إن
  .شخصا معنو�اأو  سوف یدفعها شخص ما سواء 2ان طب�ع�ا

 أموالههي التي تتخذ من الشخص نفسه وعاء للضر ;ة، ;غض النضر عن  األشخاصولكن الضر ;ة على 
ممتلكاته ولكن هذا النوع من الضرائب قد زال تقر ;ا ولقد اتجهت الدول الحدیثة لفرض ضرائبها على المال أو 

منقول، سلعة أو  ،عائدا من عوائده عقارأو  اإلنتاجسواء 2ان عامال من عوامل  أ� ضاعهأو في 2ل صور 
  .إنفاقأو  ثروةأو  سلطة استهالك�ة متخذا صورة دخل،أو  استثمار ة،

  :الضرائب الم	اشرة و الضرائب غیر الم	اشرة_ ج

  : الضرائب الم	اشرة 1_ج

هو ) الممول (الضر ;ة التي تستقر على الم2لف وال �م2نه نقل عبئها ;صفة 2ل�ة وان الم2لف  ;أنها تعرف
  :أمثلتهاالذ� یتحملها نهائ�ا و من 

وهي الضر ;ة التي تفرض على الق�مة النقد�ة التي تحقM ;صفة دور ة في الث;ات و  :الضرائب على الدخل_
  .التجارةأو  العملأو  الم2اتب أو أرBاح ،العالواتاالستقرار و 

المال ونقصد بها تلك الضرائب التي  رأسوهي الضرائب التي تفرض على الثروة و  :المال رأسالضر"	ة على _
غیر أو  قسمه األموالفي مدة زمن�ة سواء 2انت هذه منقولة أو  عقار ة أموالتفرض على 2ل ما �ملكه الفرد من 

  .و السندات واألسهمو العقارات المنس;ة و النقود،  2األرضقسمه 

  :الضرائب غیر الم	اشرة 2_ج

إلى وهي تنقسم  آخرم2لف إلى ؤقتا، و�ستط�ع نقل عبئها هي الضر ;ة التي یتحملها الم2لف بها م
  .التداولضرائب على االستهالك و ضرائب على 



ماهية التنمية االقتصادية و احلوافز الضريبية                   :                                                            الفصل األول

 

40 

 

  :ضرائب االستهالك وتضم_ 1

  .خروج السلعةأو  عند دخول :الضرائب الجمر�Bة_ 

سلعة و عادة �قوم المنتج  إنتاجها 2الضرائب المطروحة على إنتاجتفرض على السلع ;مناس;ة  :اإلنتاجضرائب _
  .النها�ةبدفع الضر ;ة ثم بدفعها في سعر الوحدة الم;اعة ;مقدار الضر ;ة لتحمل المستهلك في 

ر ;ة على التسجیل و ضر ;ة الض:هاأنواعو  آلخرثروة من شخص وهي تفرض على انتقال ال: التداولضرائب _ 2
  .الدمغة

  ماه�ة التحفیز الضر"بي : لثالمطلب الثا

  مفهوم التحفیز الضر"بي وخصائصه: لوالفرع األ 

  :مفهوم التحفیز الضر"بي: الأو 

في مفهوم االقتصاد �عتبر مصطلح جدید نسب�ا حیث انه �ستعمل عادة للداللة التحر ض أو  التحفیز إن
التي تتخذها الس�اسة االقتصاد�ة من اجل تحقیM التنم�ة ;قطاع  اال غرائيوالطرق ذات الطا;ع  األسالیبعلى 

  .االقتصادیین األعوانمعین ولصالح فئة معینة من 

، إج;ار� خاص للس�اسة االقتصاد�ة، غیر  إجراء: و�م2ن تعر ف التحفیز الضر بي االقتصاد� على انه
لدیهم ف2رة تبن�ه، مقابل االستفادة من  م تكنلو فیها  یرغبوالم  على سلوك محدد األعوانلحصول من إلى یهدف 
  1.عدة امت�ازات معینةأو  امت�از

الج;ائ�ة  االلتزاماتأو  خف�ض في معدل الضرائب، القاعدة الضر ب�ةت:;أنها2ما تعرف الحوافز الضر ب�ة 
bتقیده ;عدة شرو b2.التي تمنح للمستفید ;شر  

;عض المستثمر ن الذین إلى ع;ارة عن مساعدات مال�ة غیر م;اشرة، تمنح  أنها2ما �م2ن تعر فها على 
�حددها قانون االستثمار،  bضات و  وتأخذیلتزمون ;معاییر و شرو�سواء دائمة  إعفاءاتهذه الحوافز ;ش2ل تخف

                                                           

التجار ة نع�مة مسعي، دور والتحفیزات الج;ائ�ة في تشج�ع ودعم االستثمار، رسالة ماستر، 2ل�ة العلوم االقتصاد�ة والعلوم   1
  .31، ص 2012 -2011وعلوم التسییر، جامعة العرBي بن مهید� أم البواقي،

جامعة  2ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار ة وعلوم التسییر، ناصر مراد، فعال�ة النظام الضر بي وٕاش2ال�ة التهرب، أطروحة د2توراه،  2
  .                                      177ص  معهد العلوم االقتصاد�ة، ،2002 -2001الجزائر
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على قرار المستثمر و جعله  تأثیرلل 2أداةتؤهلها لتستعمل  فإنهاا مؤقتة و نظرا للخصائص التي تمیز الضر ;ة 
  1.یتماشى مع س�اسة التنم�ة

تخلت عنها الدولة وهي  إراداتالحوافز الضر ب�ة هي ع;ارة عن  إنمن خالل التعار ف السا;قة نستنتج 
االقتصادیین  األعوان;عض إلى  مساعدات مال�ة غیر م;اشرة تمنحها الدولة ضمن س�استها االقتصاد�ة المنتهجة

 اإلطارو  إقامتهو الذین یلتزمون ;شروb معینة تحددها الدولة، وهي عادة تتمحور في طب�عة نشاb و م2ان 
المستغلة في مجاالت اقل أو  غیر المستغلة األموالقصد استقطاب رؤوس  إش2الالقانوني للمستفید ولها عدة 

  .المرجوة تحق�قها األهدافو ختلف حجم التحفیز الضر بي حسب . إنتاجا

  الضر"بيخصائص التحفیز :ثان�ا

  2:;عدة خصائص من بینها الضر بيیتمیز التحفیز 

�م2ن للمستثمر ن االمتناع عن الق�ام ;االستثمار إذلطا;ع االخت�ار� تتصف ;عدم الجزاء، انه عمل�ة تكتسي ا_ أ 
  .عقو;ات أل�الصفقة دون التعرض  إتمامأو 

تستهدف فئة معینة من الم2لفین الذین �ستفیدون من تشج�عات و تسه�الت تعتبر تضح�ة ;النس;ة للدولة _ ب
  .المستقبل�ة األهدافإلى للوصول 

  :شاملة تتمحور حول بدراساتتدعم س�اسة التحفیز  أنلذلك یجب 

 .تحدید عمر المشروع و مدة التسه�الت .1
 .تتوفر في الم2لفین أنتحدید الشروb التي یجب  .2
تخل  أنتنبؤ�ة حول نجاح المشار ع و2ذا المتغیرات و غیرها من الظروف التي �م2ن  بدراساتالق�ام  .3

 . المستهدفة;النتائج 
نوع�ة :(هي س�اسة تح2مها شروb و مقای�س �حددها المشروع و یلتزم الم2لف المستفید من بینها .4

 ).انوني و التنظ�ميالق اإلطارالنشاb، الم2ان المراد تطو ره، 

                                                           

ناصر مراد، اإلصالح الضر بي في الجزائر وأثره على المؤسسة والتحر ر الضر بي، رسالة مقدمة ضمن متطل;ات الحصول علو 1
  .167ص ، 1997-1996شهادة ماجستیر في العلوم االقتصاد�ة فرع تسییر جامعة الجزائر، معهد العلوم االقتصاد�ة، دفعة 

2 ،Rع االستثمار ;المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، دراسة حالة الو2الة هاللي بدرة ومادون ;شر�دور التحفیزات الج;ائ�ة في تشج
الوطن�ة لتطو ر االستثمار، رسالة ماستر، 2ل�ة العلوم االقتصاد�ة و التجار ة و علوم التسییر، جامعة الد2تور طاهر موال�، 

  .38- 37ص ص ، 2014- 2015سعیدة، 
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و مصالح  أهدافبین  تفاوتیرR ;عض االقتصادیین انه من بین خصائص التحفیز تسجیل وجود _ ج
  1.االقتصادیین األعوانالدولة و 

، ل�س مستح;ا لدR المستثمر ن، إقامته�2ون نوع النشاb و م2ان  أنالتحفیز یجب  بإجراءو للق�ام 
غرائ�ة، و اال لن �2ون لهذه اإلو الطرق  األسالیب;حیث لفت نظرهم و تف2یرهم على 2ل ذلك ;مختلف 

  :خصائص التحفیز الضر بي تتمثل في أنمن 2ل ذلك نستخلص  أهم�ة أ�ةالس�اسة 

 .إلزام�ةغیر  اغت�ال�ةعمل�ة  إنها .1
  .معینة أ� س�اسة هادفة أهداف تحقیMتكون من اجل  .2

  أشBال وأهداف س�اسة التحفیز الضر"بي: را	عالمطلب ال

  .من خالل هذا المطلب أهم األش2ال التي �أخذها التحفیز الضر بي، وأهم أهداف هذه الس�اسة سنتناول

  أشBال التحفیز الضر"بي: لوالفرع األ 

تتفنن الدول في وضع أنماb الحوافز الضر ب�ة وتقدمها للمستثمر، وعادة ما �2ون تقد�م هذه الحوافز على 
فترات مختلفة من ح�اة المشروع، فقد تكون هذه الحوافز عند فترة التأس�س واإلنشاء، 2ما قد �2ون منح هذه 

ام ;عمل�ة التصدیر، وف�ما �أتي تفصیل ممنوحة عند الق�الحوافز في فترة تشغیل المشروع، وتأخذ ش2ل حوافز 
  2.لهذه األش2ال

  : الحوافز الضر"ب�ة الممنوحة عند تأس�س وٕانشاء المشروع االستثمار3 : الأو 

استفادة المشروع االستثمار� من الحوافز الضر ب�ة، وقد تأخذ هذه  بدا�ةلى لو تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة األ
   :الحوافز األش2ال التال�ة

خاصة في رسوم التسجیل والتأس�س، فعادة ما نجد  :تخف�ضاتأو  حوافز ضر"ب�ة في شBل إعفاءات_أ
راق التأس�س للمشروع، و تم في 2ثیر من األح�ان توثیM أو �قدم طل;ات للجهات المختصة، و  األجنبيالمستثمر 

لة تقوم الدولة بإعفاء المستثمر هذه الطل;ات والوثائM، وسداد العدید من الرسوم والدامغات عل�ه، ففي هذه المرح

                                                           

علي صحراو�، مظاهر الج;ا�ة في الدول النام�ة وأثرها على االستثمار الخاص من  خالل إجراءات التحر ض الج;ائي، رسالة   1
  .92، معهد العلوم االقتصاد�ة، جامعة الجزائر،ص1992ماجستیر،

2   Rع االستثمار ;الم: هاللي بدرة و مادون ;شر�ؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مرجع سبM ذ2ره، دور والتحفیزات الج;ائ�ة في تشج
  .41- 39ص 
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الالزمة، و2ذا اإلعفاء من رسوم الشهر  جراءاتمن سداد الرسوم والضرائب المتعلقة بتوثیM وتسجیل الطل;ات واإل
  .وعقود التأس�س والقرض

وهناك  :مرحلة تجهیز المشار"ع االستثمار"ة 	المعدات واألدوات والوسائل الالزمة لبدء عمل�ة التشغیل :ثان�ا
  :تأخذ الحوافز الضر ب�ة األش2ال التال�ة

ف2لما قل  األجنبيبهدف التقلیل من التكالیف المحملة للمستثمر : المال االجتماعي رأستوفیر قدر معقول من _أ
وانعدم وجود المساكن الالئقة والمساحات المطلو;ة لبناء المصانع والم2اتب، وساءت وسائل النقل والمواصالت، 

�ة وارتفع سعرها 2الكهرBاء، الماء، والصرف ساسوالخطوb السلك�ة والالسلك�ة وتدهور مستوR الخدمات األ
ع2س على إم2ان�ة تحقیM خسائر في المستقبل، فعلى الصحي، 2لما زادت تكالیف المشروع االستثمار�، مما ین

ها، و�عتبر هذا النوع ع;ارة عن حوافز قبل�ة للمشار ع أسعار الدولة أن تقوم بتوفیر 2ل هذه المتطل;ات وتخف�ض 
  .االستثمار ة

ل�ة الالزمة لتجهیز و المعدات، األدوات، التر2ی;ات، وسائل النقل، والمواد األ :مال�ةرأسإعفاءات األصول ال_ب
المشروع االستثمار�، وBدء عمل�ة التشغیل المستوردة من الضرائب الجمر2�ة، 2ما یجب أن تمتد اإلعفاءات 

، اآلالت، قطع الغ�ار، ووسائل نقل اإلنتاج2افة ما �ستورده المشروع أثناء ح�اته من مستلزمات إلى الجمر2�ة 
اإلعفاء من الضرائب الجمر2�ة �شجع المستثمر ن األجانب على  تتناسب مع طب�عة المشروع االستثمار�، فمنح

   .رة الجدید منهایااستیراد أحدث اآلالت، ومت;عة التطورات التكنولوج�ة ومس

والمتمثل في ق�ام الدولة ;فرض ضرائب جمر2�ة على الواردات من السلع والخدمات  :تحفیز غیر م	اشر_ج
، المقام في هذه الدولة، مما یجعل المنتجات التي ینتجها األجنبيالمماثلة لما ینتجه المشروع االستثمار� 

   .ة المطلو;ةوتدو ره ;الك�ف� اإلنتاجأقل تكلفة من تلك المستوردة، و;التالي تصر ف  األجنبيالمستثمر 

تشغیل المشروع االستثمار� فإن الدول المض�فة تقدم عدة  بدا�ةعند  :الحوافز الممنوحة عند فترة التشغیل:ثالثا
;الغة في  أهم�ة�ة التي تكتسي اإلنتاجحوافز ضر ب�ة بهدف تشج�ع المستثمر ن على االستثمار في القطاعات 

تنظ�م وص�اغة هذه الحوافز في قوانین محددة الشروb، إلى تحقیM التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة، وتلجأ عادة 
الواجب توفرها من أجل االستفادة منها، وعادة ما �أخذ التحفیز الضر بي في هذه الفترة األش2ال  والمقای�س

  :التال�ة

إعفاء المشروع االستثمار� من دفع الضرائب المستحقة عل�ه لمدة غیر محددة  أ�:اإلعفاءات الضر"ب�ة_أ
أن المستثمر یتمتع بإجازة من التعامل مع مصلحة الضرائب، ولذلك �سمیها  أ�لمدة محددة، أو  إعفاءات دائمة"

   .ال;عض ;اإلجازة الضر ب�ة
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فاإلعفاءات الضر ب�ة الدائمة هي إسقاb لحM الدولة في تحصیل الضرائب من الم2لف بها ما دام سبب 
اإلعفاءات المؤقتة فهي إسقاb حM الدولة من التزام الم2لف بها لفترة محددة من ح�اة المشروع  أمااإلعفاء قائما، 

   .ترقیتهإلى االستثمار� الذ� تم ق�امه في مجال نشاb تهدف الدولة 

اع اقتصاد� طآخر، بل ومن قإلى هذا وتختلف مدة وشروb اإلعفاءات الضر ب�ة من تشر ع ضر بي 
آلخر، داخل نفس الدولة الواحدة وفقا الختالف الظروف االقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة لكل دولة، ف;عض 

�شترb طاقة  األخروال;عض  الدول تمنح اإلعفاء الضر بي لمشروعات معینة تعتبرها مفیدة لالقتصاد الوطني
المستثمرة 2حد أدنى لمنح اإلعفاء الضر بي واإلعفاءات المؤقتة هي  األموالحد معین لرؤوس أو  �ة معینة،إنتاج

نشاطا استثمار ا  24الش2ل الغالب منها على اإلعفاءات الدائمة، ففي مصر فإن اإلعفاءات المؤقتة تمنح ل 
داد مدة منها الذ� یتم في بناء المناطM الصناع�ة الجدیدة والفنادق الس�اح�ة وٕانشاء المناطM التكنولوج�ة، وتز 

في المغرب فإن اإلعفاءات في قطاع الس�احة من  أماتمت النشاطات في المناطM النائ�ة،  إذااإلعفاءات 
من الدخل من الضرائب %  50سنوات و;عد هذه المدة �عفى  5ضرائب الدخل وضرائب الشر2ات تكون لمدة 

  :على النقاb التال�ة إیجا;اثیرة، و نع2س 2 مزا�احیث أن استفادة المستثمر من اإلعفاءات الضر ب�ة قد �حقM له 

 ؛األجنبيز ادة العائد الصافي المتوقع أن �حصل عل�ه المستثمر  −
 ؛تعادل مقدار الوفر الضر بي الذ� لم یدفعه األجنبي تحقیM سیولة ذات�ة للمستثمر −
  ؛الضر ب�ة اإلعفاءاتتغییر اله�2ل التمو لي واالعتماد على التمو ل الذاتي الذ� توفره  −

قد أو  و�قصد ;ه ذلك االنتقاص في المعدالت الضر ب�ة المط;قة في الحاالت العاد�ة، :التخف�ضات الضر"ب�ة- ب
�عني التخف�ض في الوعاء الضر بي، والمشرع الضر بي �ضع بذلك تخف�ضات على المعدالت الضر ب�ة 

M علیها تسم�ة المعدالت ما �طلة واجتماع�ة ;النس;ة للمجتمع وهي اقتصاد� أهم�ةللمشار ع المستهدفة والتي لها 
على عدد من المعادالت المرت;طة بنتائج المعادالت الضر ب�ة التي تحتو�  جداولوتعني بذلك تصم�م التمییز ة 

 2لما زاد حجم أ�محددة ;عمل�ات المشروع، ف�م2ن أن ترت;6 هذه المعادالت ;عالقة ع2س�ة مع حجم المشروع 
2لما 2ان المشروع  أ�مع الحجم المستخدم من العمالة، أو  المشروع 2لما قلت المعادالت الضر ب�ة المفروضة،

أو  االستثمار� �شغل أكبر عدد مم2ن من الید العاملة 2لما 2ان هناك تخف�ض أكبر من المعادالت الضر ب�ة،
  القتصاد�ةحققة من أهداف التنم�ة انس;ة م معأو  مع أحجام التصدیر وق�مته

ذلك من المجاالت التي یثبت فیها نجاح استخدام المعادالت التمییز ة هو المناطM إلى  ;اإلضافة
الصناع�ة الحرة، فعندما تكون الدولة سوقا مناس;ا لسلعة من السلع الصناع�ة وترغب في إنشاء منطقة صناع�ة 

طر M استخدام المعادالت التمییز ة في  عنالمنطقة الحرة إلى أن تجتنب هذه الصناعات إنها تستط�ع حرة، ف
منتج جدید، 2ما  إنتاجوقد یرت;6 التخف�ض الضر بي ;ق�ام المشروع االستثمار� ب .جانب الضرائب الجمر2�ة
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في  متداولةراقها أو �م2ن منحها في إطار شر2ات المساهمة والمنفتحة على السوق والتي �شترb أن تكون 
  .لك ;غرض تغییر الش2ل القانوني للشر2ات وجعلها شر2ات أكثر انفتاحاراق المال�ة، و2ل ذو بورصة األ

على أنه اإلث;ات المحاسبي للنقص الحاصل في المعدات  اإلهالك�م2ن تعر ف  :المالي اإلهالك نظام_ج
المستخدم على قرارات االستثمار، و;التالي  اإلهالك;عامل الزمن، و ؤثر نم6 أو  واألدوات من جراء االستعمال

المستخدم �م2ن أن  اإلهالكمالي، حیث �ستخدم 2حافز �حد من اآلثار السلب�ة للضر ;ة، فق6 رأسمعدل التر2�م ال
�عني استعمال (المعجل اإلهالكیؤثر على مقدار الضر ;ة الذ� یتحمله المستثمر وتوقیت دفع الضر ;ة، و�عتبر 

مال�ة خالل فترة زمن�ة أقل من فترة رأساهتالك ق�مة التكلفة التار خ�ة لألصول الإلى تؤد�  2افة الطرق التي
  .التي �حبذها المستثمرون عند التطبیM نواع�ة المقررة قانونا أحد األاإلنتاجح�اتها 

   :إن نتیجة المشروع االستثمار� ال تخرج عن حالتین:المعاملة الضر"ب�ة للخسائر_د

  .أن �حقM المشروع االستثمار� أرBاحا :لىو الحالة األ 

  .أن �حقM المشروع االستثمار� خسائر :الحالة الثان�ة

فعند تحقیM المشروع االستثمار� لخسارة �م2ن أن تقوم الدولة بتقد�م حافز ضر بي مهم، وهو منح 
لمط;قة على الترحیل السنوات الالحقة، وتختلف الفترة اإلى المشروع االستثمار� فرصة ترحیل الخسائر المحققة 

حسب التوجهات المرغوب فیها، فمقدار هذه الفترة �عتبر أمرا مهما لز ادة فعال�ة هذا الحافز في  خرR من دولة أل
تشج�ع االستثمار، ف2لما طالت الفترة زاد الحافز لدR المستثمر لز ادة حجم االستثمارات طو لة األجل والتي تزداد 

جاح هذه اآلل�ة یتوقف على الظروف االقتصاد�ة، الس�اس�ة، واإلدار ة السائدة فیها درجة المخاطرة، 2ما أن ن
  .والمتوقعة

تخفیف العبء إلى إن منح هذا النوع من الحوافز من شأنه أن یؤد�  :الحوافز الضر"ب�ة الخاصة 	التصدیر:را	عا
من شأنه أن �منح م2انة  الضر بي على مالك المشار ع االستثمار ة والذین �قومون ;التصدیر، هذا اإلجراء

للمستثمر ن في السوق الدول�ة نظرا لقدرة تنافس�ة السلع المصدرة، وهذه المیزة تكون نتیجة تخفیف العبء 
الضر بي مع األخذ ;عین االعت;ار توفر شروb المنافسة المتعلقة ;السلعة في حد ذاتها، 2ما قد تمنح إعفاءات 

ل�ة، الوسائل، والتجهیزات التي تدخل م;اشرة في و لواردات من المواد األضر ب�ة متعلقة ;الحقوق الجمر2�ة على ا
التصدیر، وهذا ما حذا ;ه المشرع الجزائر� في تحفیزه لالستثمار، 2ما قد إلى السلع والمنتجات الموجهة  إنتاج

هذا النوع من  ، والرسم على الق�مة المضافة، وتعتمد الدول علىاألعمالتتعلM هذه الحوافز ;الضرائب على رقم 
التحفیز ;غ�ة ز ادة قوة المشروعات االستثمار ة المقامة فیها على االنتشار في األسواق الخارج�ة االنتشار في 

  .حجم المب�عات وتمتین القدرة على المنافسة
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  أهداف التحفیز الضر"بي: الفرع الثاني

 األهدافتحقیM جملة من إلى من خالل ما تقدمه من مزا�ا ضر ب�ة  الضر بي التحفیزتسعى س�اسة 
  .والمتنوعة من حیث طب�عتها أهمیتهامن حیث  المتفاوتة

ت المؤقتة، التخف�ضات في معدل االقتطاعاأو  الدائمة اإلعفاءات( الضر ب�ةفاقتصاد�ا �ستهدف وضع الحوافز 
  1:، وف�ما �أتي شرح مفصل لألهداف)و في الوعاء الضر بي

بتخف�ضها للعبء الضر بي ومن ثم حجم  األموالتراكم رؤوس  الضر ب�ةحیث تشجع الحوافز : تنم�ة االستثمار-أ
  .مهمة إرBاحاال تحقM  لىو األالمشار ع االستثمار ة في سنواتها  أنالتكالیف خاصة 

بل الستمرارها، حیث �ة مال�ة الالزمة ل�س فق6 للق�ام ;عمل�ة التنم�ة االقتصادرأسدعم الواردات من السلع ال-ب
لعمل�ة التنم�ة  لىو األفي المراحل  األقلیتعین على النظام الضر بي تشج�ع استیراد مثل هذه السلع على 

 رأسالسلع ال إعفاءیتحقM ذلك من خالل  إنهذه المنتجات محل�ا،و�م2ن  إنتاجاالقتصاد�ة حیث تنعدم فرص 
  .الضر ;ة علیهاتخف�ض معدالت أو  مال�ة من الرسوم الجمر2�ة

تشج�ع الصادرات لتحقیM میزان تجار� موجب من جهة، و لرفع احت�اb الدولة من العملة الصع;ة من جهة _ ج
 Rأخر.  

تنوع النشاb االقتصاد� و إلى الخز نة العامة مستق;ال، فتنم�ة االستثمار ستؤد� ;الضرورة  اإلراداتز ادة _ د
ساع ذلك تعدد العناصر االقتصاد�ة الخاضعة للضر ;ة، و ;التالي اتمنه نمو الفروع االقتصاد�ة، و سینتج عن 

الوعاء الضر بي و ;الت;ع�ة ارتفاع عدد م2لفین ;الضر ;ة، و الذ� التزامهم سیرفع حتما من حجم الحصیلة 
  :الضر ب�ة، و الش2ل التالي یلخص ذلك

  مة مستق	ال آل�ة عمل الس�اسة التحفیز"ة في ز"ادة موارد الخز"نة العا )1(الشBل 

  

  

  

                                                           

عثمان�ة فه�مة و یوز د وسام، التحفیز الج;ائي و عالقته بتشج�ع و ترق�ة االستثمار، مذ2رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، 2ل�ة    1
  .30-29، ص ص2013- 2012الحقوق والعلوم االقتصاد�ة والتجار ة وعلوم التسییر، جامعة قاصد� مرBاح، ورقلة، 

سیاسة حث ضریبیة فعالة 

                        

 اتساع الوعاء زیادة الفروع اإلنتاجیة

زیادة عدد المكلفین 

  

 ارتفاع إرادات الخزینة العامة ارتفاع الحصیلة الضریبیة
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 اله�Bلي لصندوق النقد الدولي، حالة الجزائرالمین، الس�اسة الضر"ب�ة ضمن برامج التصح�ح  بلیلة:المصدر

  .55، ص1999، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر 1998_1989للفترة 

 تدهورنظرا لدورها الكبیر في  س�اسة التحفیز الضر بي، أهداف أهماجتماع�ا ف�عد امتصاص ال;طالة  أما
تشج�ع  الضر ب�ةالسلطات العموم�ة من خالل االمت�ازات  تحاول، مع�ش�ا و اجتماع�ا، حیث أخالق�االمجتمع 

  .التشغیل عن طر M خلM مناصب شغل جدیدة

 بإنشاءاستثمارها �سمح  إعادة، تم2ن من توفیر موارد مال�ة، فاالمت�ازات الممنوحة للمستثمر ن الخواص
  .فرع�ة، تشغیلها وتسیرها یتطلب ید عاملة جدیدةأو  مؤسسات صغیرة

تحقیM نوع من العدالة االجتماع�ة، ف�ما یخص نوع�ة  أ�ضااجتماع�ا  الضر بياسة الحث دف س�و تسته
المجتمع، و التي ال تتجسد اال في ظل توازن جهو�، خاصة من حیث توزع  إلفرادو مستوR الظروف المع�ش�ة 

  .المنشات االقتصاد�ة

و هو  األكبرتحقیM الهدف  الضر بيس�اسة التحفیز  تحاولالجزئ�ة،  األهدافو انطالقا من 2ل هذه 
�  . ة ومن ورائها التنم�ة االجتماع�ةتقد�م الدعم الفعلي و القو� للتنم�ة االقتصاد
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  :الصة الفصلخ

2ونها توفر فرص عمل  ;الغة في المجتمع واالقتصاد أهم�ةللتنم�ة االقتصاد�ة سبM نستنتج أن  مما
 Mالتحفیز  من خالالقومي للدولة وغیرها، ولها عدة مصادر تمولها أهمها الضرائب  األمنللمواطنین، وتحقی

منها ما هو متعلM ;الحوافز الضر ب�ة الممنوحة عند تأس�س وٕانشاء المشروع  أش2الیتخذ عدة الضر بي الذ� 
الضر ب�ة الخاصة الحوافز الممنوحة عند فترة التشغیل، و2ذلك الحوافز هو متعلM ; االستثمار�، ومنها ما

  .;التصدیر



  

 

 

 

 الفصل الثاني

  درا�� ���ا���
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 تمهيد:

تي عملتعتبر سياسة ا سياسات ا هوض  اعليه تتحفيز من أهم ا دول من أجل تشجيع وتوجيه وا ا
مستثمرين،باقتصادها وزياد ها وجلب ا تحفيز  تعتبرو  ة رؤوس أموا  ااقتصاد في اسبي مصطلحا جديداسياسة ا

ها محدد وغير وسائل عن لتعبير تستعمل و يب ا سا تي اإغرائية وا دول ا  ااقتصاديين عوانا دفع تستعملها ا
مية طاق في معين بقطاع ت ة ااقتصادية، ا دو جزائرية وا تهجت ا سياسة، ا ين وضع ىعل عملت حيث هذ ا  قوا
ين هذ تتضمن بااستثمار خاصة قوا ان جبائية وتحفيزات امتيازات ا ون أول و ة استثمار قا  بعد 1963 س

 .ااستقال
فصل سيتم  مؤسسات ااستثمارية  إسقاطفي هذا ا واقع من خال تطبيقه على احد ا ظري على ا ب ا جا ا
باس(، وفقا  بواية برج بوعريريج )ش ذ م م يميدادراسة لمو تا ا ية على مبحثين  مب ية ا   :ا

تطوير ااستثمار.  ية  وط ة ا ا و ية حول ا مبحث اأول: بطاقة تق  ا

ي:  ثا مبحث ا ضريبية ا حوافز ا تطوير ااستثمار.تقييم ا ية  وط ة ا ا و  في إطار ا
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تطوير ااستثمار ية  وط ة ا ا و ية  مبحث اأول: بطاقة تق  :ا
تطوير   ية  وط ة ا ا و شأت ا رئاسي رقم أ مرسوم ا صادر في  282-01ااستثمار بموجب ا ا

ية24/09/2001 ية ما وي واستقا ة طابع إداري ومدعمة بشخص مع ا لو  .. 
تطوير ااستثمار ) ية  وط ة ا ا و واية برج بوعريريج.  ANDIوتقع ا صر  ية ا  برج بوعريريج( بحي تعاو
ة  ا لو ظيمي  ت مطلب اأول: اإطار ا استثمارا ية  وط   ا

تطوير ااستثمار  ية  وط ة ا ا و ظيم ا وصي  (ANDI)قد تم تحديد ت وزير ا بموجب قرار مشترك بين ا
ل مديرية  دراسات  لفين با اتب، م ى أربعة م تبين إ عمومية في حدود م وظيفة ا لفة با م سلطة ا ية وا ما ووزير ا
ة،  ا لو عام  مدير ا اء على إقتراح من ا داخلي مجلس اإدارة ب ظام ا فرعية أو رئيس دراسات ويصادق على ا

د فيذي رقم  وهذا ما أ ت مرسوم ا ظيمها  356-06ا تطوير ااستثمار وت ية  وط ة ا ا و متضمن صاحيات ا ا
 وسيرها.

فرع اأول:  ي اإطارا و قا ة ا ا  : لو

صوص تمثل ية ا و قا متعلقة ا جزائر في بااستثمار ا ف ومراسيم أوامر عن عبارة وهي ا وقرارات  يذيت
تي ل أساسها على ا ي اإطار ذا يتش و قا ة ا ا  وهي: لو

مر رقم  - مؤرخ في  03-01ا ة  20ا مر رقم  . يتعلق بتطوير ااستثمار 2001أوت س  08-06ا
مؤرخ في  ة يليجو  15ا أمر رقم  2006ة س متمم  معدل و ا مؤرخ  03-01ا  2001أوت  20 فيا

متعلق بتطوير ااستثمار  وا
فيذي رقم  - ت مرسوم ا مؤرخ في  355-06ا ي  09/ 10/ 2006ا وط مجلس ا يتعلق بصاحيات ا

يليهاستثمار و  ظيمه وسير تش  و ت
فيذي رقم  - ت مرسوم ا مؤرخ في  356-06ا ية  09/ 10/ 2006ا وط ة ا ا و متضمن صاحيات ا و ا

ظيمها و سيرها.  تطوير ااستثمار و ت

فيذي رقم - ت مرسوم ا مؤرخ في  357-06 ا مختصة في  09/ 10/ 2006ا طعن ا ة ا ج يلة  يتضمن تش
ظيمها و سيرها.   مجال ااستثمار و ت

فيذي رقم  - ت مرسوم ا مؤرخ في  07/  08ا ة  11ا اير س ش 2007ي سلع و ، يحدد قائمة ا اطات و ا
خدمات  ات ا مستث مر رقم ا محددة في ا مزايا ا مؤرخ في  03-01من ا متعلق  2001أوت  20ا و ا

 بتطوير ااستثمار.

فيذي رقم  - فيذي  22/  10/ 2008مؤرخ في  329-08مرسوم ت ت مرسوم ا معدة بموجب ا قائمة ا يتمم ا
مؤرخ في  07-08رقم  ة  11ا اير س خدمات 2007ي سلع وا شاطات وا ذي يخلد قائمة ا ا ا مستث  تا

مر رقم  محددة في ا مزايا ا مؤرخ  01 - 03من ا متعلق بتطوير ااستثمار. 2001أوت  20ا  و ا
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ة  25قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - يو س دخول في ااستغال  2008يو ة ا  استثماراتيتعلق معاي
مر رقم  مصرح بها بموجب ا مؤرخ في  03-01ا متعلق بتطوير ااستثمار .  2001أوت  20ا  و ا

ية وشروط  2006ة سبتمبر س 24مؤرخ في  02-06ظام رقم  - ك ومؤسسة ما يحدد شروط تأسيس ب
بية. ية أج ك ومؤسسة ما  إقامة فرع ب

 
فرع ي ا ثا تطوير ااستثمارا ية  وط ة ا ا لو لي  هي ظيم ا ت  : ا

ز  مر ل ا هي ل من ا استثمار على  ية  وط ة ا ا لو لي  هي ظيم ا ت ون ا ليت هي ذا ا زي  ي، و امر ا
ا  ة.لو
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مصدر:  تطوير ااستثمار.ا ية  وط ة ا ا لو لي  هي ظيم ا ت بتين بااعتماد على ا طا  من إعداد ا

 
 

ةا ا تطوير و ية  وط  ااستثمار ا

تطوير ااستثمار ية  وط ة ا ا لو زي  مر ل ا هي  ا

 

تطوير ااستثمار ية  وط ة ا ا لو زي  امر ل ا هي  ا

ي تداو جهاز ا  ا

فيذي ت جهاز ا  ا

مديريات  ا

تسهيل لفة با م دراسات ا  مديرية ا

لفة بترقية م دراسات ا ااستمارات  مديرية ا  

ية ما  مديرية اإدارة وا

ظمة اإعامية وااتصال لفة باأ م دراسات ا  مديرية ا

متابعة مساعدة وا لفة با م دراسات ا  مديرية ا

بية  مباشرة اأج لفة بااستثمارات ا م دراسات ا مديرية ا
برى مشاريع ا  وا

مراقبة مديرية تدقيق وا   ا

ازعات م ية وا و قا دراسات ا  مديرية ا

ة ا و  ممثل ا

تجاري  لتسجيل ا ي  وط ز ا مر ممثل ا
(CNRC) 

ضرائب  ممثل ا

ة دو  ممثل أماك ا

جمارك  ممثل ا

تعمير  ممثل ا

تهيئة   اإقليميةممثل ا
بيئة  وا

تشغيل  ممثل ا

مجلس ممثل  مأمور ا
بلدي شعبي ا  ا
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تطوير ااستثمار أوا:   ية  وط ة ا ا لو زي  مر ل ا هي  ا
شخصية  ة با ا و شأ على مستواها يترتب عن تمتع ا ى أن ت احية اإدارية بمع ها من ا وية واستقا مع ا

جهزة وطرق  لمؤسسة تحديد تلك ا ساسي  ون ا قا مؤسسة وتسييرها بحرية، ويتضمن ا أجهزة تتمتع بسلطة إدارة ا
عضوية واختصاصاتها. يلتها ا ها وتش  تعيي

متمثل فيما ة وا ا لو زي  مر ل ا هي ستعرض ا  يلي: وعليه 
ي: .أ تداو جهاز ا  ا

ها ويتوى  عمومية وتصريف أموا مؤسسة ا ة على شؤون ا هيم عليا في ا سلطة ا ي ا تداو جهاز ا يعتبر ا
ى مجلس اإدارة. اقتراح تي تسير عليها حيث يتو عامة ا سياسة ا  ا
فيذي: .ب ت جهاز ا  ا

سير  ذي يضمن ا فيذي ا ت جهاز ا جد ا ة  ا و عليا في ا سلطة ا ذي يعتبر ا ي ا تداو جهاز ا ب ا ى جا إ
فيذ  متمثلة في ت ون ا قا ه ا ها  ة من خال ممارسة عدة صاحيات يخو ا لو عادي  دارة مجلس اإ مداواتا

ية.  ميزا ما يأمر بصرف ا  وقراراته 
مديريات: .ج  ا

جها ب ا ى جا ية مديرياتإ ر ثما تمل بذ ة ي ا لو زي  مر ل ا هي ورين فإن ا مذ ذ زين ا ر وا ي تم ذ
مشترك وزاري ا قرار ا مؤرخ في  1في ا  وهي: 09/02/2008ا

تسهيل -1 لفة با م دراسات ا ية رؤساء دراسات. أربع: يساعد مديرية ا  مديرين وثما
لفة بترقية ااستمارات -2 م دراسات ا  يساعد ثاثة مديرين وستة رؤساء دراسات.: مديرية ا
ظمة اإعامية وااتصال -3 لفة باأ م دراسات ا ية رؤساء دراسات. أربع: يساعد مديرية ا  مديرين وثما
متابعة -4 مساعدة وا لفة با م دراسات ا ية رؤساء دراسات. أربع: يساعد مديرية ا  مديرين وثما
لفة بااستثمارات  -5 م دراسات ا برىمديرية ا مشاريع ا بية وا مباشرة اأج ين وستة : يساعد ثاثة مدير ا

 رؤساء دراسات.
مراقبة: -6 تدقيق وا فرعية  مديرية ا مديرية ا تدقيق، ا فرعية  مديرية ا ظم في مديريتين فرعيتين هما، ا ت

تبين. ل مديرية فرعية في م ظم   لمراقبة، وت

                                                           

مادة 1 ظيم ،يحدد2ا داخلي ت ة ا ا تطوير لو ية  وط جزائرية،عدد  ا رسمية ا جريدة ا  .16/03/2008،صادرفي15ااستثمار،ا
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ازعات -7 م ية وا و قا دراسات ا قا: مديرية ا لدراسات ا فرعية  مديرية ا ظم في مديريتين فرعيتين هما، ا ية ت و
تبين ل مديرية فرعية في م ظم  ازعات، وت لم فرعية  مديرية ا  ۔وا

ية -8 ما ظمديرية اإدارة وا وي ثاثم في : ت ت لمستخدمين وا فرعية  مديرية ا متمثلة في ا ن، مدربات فرعية وا
ية لميزا فرعية  مديرية ا تبين ا ل مديرية فرعية في م عامة، وتتم  لوسائل ا فرعية  مديرية ا محاسبة، ا  .وا

يا تطوير ااستثمار :: ثا ية  وط ة ا ا لو زي  امر ل ا هي  ا
زي ) امر وحيد ا شباك ا ذي يمثل في ا ة ا ا لو زي  امر ل ا هي ل GUDا ون على مستوى  ذي ي ( ا

جزائري.  قطر ا  واية في ا
زي: .أ امر وحيد ا شباك ا  تعريف ا

ي تشمل  وط مستوى ا زية على ا امر وحيد ا شبابيك ا شاء ا م اإداراتتم إ عمومية ا هيئات ا ية، وا ع
وحيد شباك ا مقصود با بيروقراطية وتسهيل اإجراءات اإدارية  وهذا وا متاعب ا تخلص من ا  مامأمن أجل ا

ب جا محليين وا مستثمرين ا جز  1ا مستثمر قبل أن ي تي يجب على ا خدمات اإدارية و ا "تجميع مختلف ا
هيئات في  ل ا ك بااتصال ب تي ستوجهه و ذ عراقيل اإدارية ا لتقليل من حدة ا ك  يها و ذ مشروعه ان يتقدم إ

ان واحد"   م
مرسوم يرغم وجود تعر ب ام ا ه يختلف مقصودة بين أح وحيدة إا أ لشباك ا تشريعيف واحد   12-93 ا

مادة  ام ا ح ك وفقا ا ة بحد ذاتها وذ ا و وحيد هو ا شباك ا ذي يعتبر ا ص على "تؤسس  2فقرة  8ا تي ت ا
ل شباك وحيد يظم  ة في ش ا و مر  اإداراتا ام ا ية بااستثمار"، وبين أح مع هيئات ا متعلق  03-01و ا ا

شب ذي يعتبر ا متمم ا معدل و ا مر بااستثمار ا ة أي أن ا ا لو وحيد جهاز تابع  متمم  03-01اك ا معدل و ا ا
تحقيق ااستثمارات موضوع  ضرورية  خدمات اإدارية ا ة غرضه توفير ا ا و شباك داخل ا  .إعانااحدث هذا ا

زي: .ب امر وحيد ا شباك ا يلة ا  تش

مادة  يلة بموجب ا تش فيذي رقم  22قد وردت هذ ا ت مرسوم ا ل  356-06من ا ش تي وردت على ا وا
ي: تا  ا

 
 
 

                                                           

صور1 جزائر،مجلة في ااستثمار سياسة وأفاق واقع ،يزين م  .135،ص   27،عددإفريقيا شمال اقتصاديات ا
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ة: -1 ا و  ممثل ا
حال شهادات اإيداع  مزايا ويسلم في ا ح ا تصريحات بمشاريع ااستثمار وطلبات م ة ا ا و يسجل ممثل ا

لمستثمرين. ضرورية  معلومات ا ل ا لف أيضا بتقديم  مصرح بها، وي  جميع ااستثمارات ا
لتسجيل  -2 ي  وط ز ا مر تجاري )ممثل ا  (:CNRCا

تجاري لتسجيل ا ي  وط ز ا مر تسمي أن يتعين على ممثل ا فسه شهادة عدم سبق ا يوم  ة، يسلم في ا
جاز ااستثمار. ضرورية إ ترتيبات ا قيام با مستثمر من ا ن ا ذي يم مؤقت ا وصل ا حال ا  ويسلم في ا

ضرائب: -3  ممثل ا
مستثمرين من تحضير  ين ا فيلة بتم جبائية ا معلومات ا ضرائب زيادة على تقديمه ا لف ممثل ا ي

جبائية  مستثمر في عاقته مع اإدارة ا اءمشاريعهم وبمساعدة ا جاز مشروعه أث  إ
ة: -4 دو  ممثل أماك ا

و قا عمومي وبموقعه ووضعيته ا عقاري ا عرض ا مستثمر بتوفر ا لف بإعام ا ذا مي  ستوى سعر.ية و
جمارك: -5  ممثل ا

مستثمر ومساعدته في  لف بإعام ا تي  إتمامي ترتيبات ا اسبة إ تشرطهاا ية بم جمر جاز مشروعه اإدارة ا
مزايا. فيذ ا  أو ت

تعمير: -6  ممثل ا

مستثمر في  تعمير بمساعدة ا لف ممثل ا خ إتمامي رخص ا اء وا ب حصول على رخصة ا مرتبطة با ترتيبات ا رى ا
اء. ب متعلقة بحق ا  ا

تهيئة  -7 بيئة: اإقليميةممثل ا  وا
تهيئة  جهوية  مستثمر عن خريطة ا لف بإعام ا ثرودراسة  اإقليمحيث ي مخاطر ا  وأيضا عن ا

بيئة مطلوبة فيما يخص حماية ا ترخيص ا لحصول على ا مستثمر  ما يساعد ا برى  خطار ا  وا
تشغيل: -8  ممثل ا

لفة بتسليم  يقوم م هيئة ا عمل ويتوى ااتصال مع ا خاصين با ظيم ا ت تشريع وا مستثمرين با بإعام ا
معمول به بهدف  ظيم ا ت ل وثيقة مطلوبة وفق ا عمل و  قرار في أقرب اآجال. إصداررخصة ا

بلدي: -9 شعبي ا مجلس ا  ممثل مأمور ا
لف وثائق في  ي تصديق على ا وين ملف ااستثمار ويتم ا ت ضرورية  وثائق ا تصديق على جل ا خير با هذا ا

حال.   ا
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وحيد .ج شباك ا زية ا  :ا مر
مر  ذي جاء به ا جديد ا تشريعي  03-01ا مرسوم ا متمم مقارة مع ا معدل وا متعلق  93 - 12ا ا

وحيد، 34بااستثمار  شباك ا زية ا مشرع  هو امر ل واية، هذا ما يفهم من رغبة ا شأ على رأس  ذي أصبح ي ا
ها  بية م ج ن من ااستثمارات خاصة ا مم قدر ا مستثمر، وجلب ا جزائري في تسهيل وتبسيط اإجراءات على ا ا

جزائرية ى ا  .إ
فرع ث ا ثا ة: :ا ا و  مهام ا

تطوير ااستثمار في: ية  وط ة ا ا و  تتمثل مهام ا

 تسجيل ااستثمارات؛ -  
خارج؛ -   جــزائـر وفي ا  ترقية ااسـتـثــمـارات في ا
ات اإقليمية؛ -   ا فرص واإم  ترقية ا
مشاريع؛ -   جاز ا ات وا  شر عمال ومتابعة تأسيس ا  تسهيل ممارسة ا
مستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم؛ -    دعم ا
عمال -   قاءات ا تحسيس في   ؛اإعام وا
تي تمثل  -   مشاريع ا عـداد اتـفـاقـيـة ااسـتـثـم أهميةتأهيل ا ي، وتـقـيـيـمـهـا وا  وط اقتصاد ا سبة  ـار خاصة با

لموافقة عليها. استثمار  ي  وط مجلس ا تـي تـعرض عـلى ا  ا

مؤسسات ي: تدابير دعم ا ثا مطلب ا  :ا
فرع اأول خاصة باأجور :ا  تخفيف اأعباء ااجتماعية واأعباء ا

يأوا: ها. علما بان ااشتراك  إعفاء من ااشتراك اإجما وين أو رفع مستوى عما فائدة ك تشرع في عمليات ت
ى ثاثة  ة خال فترة قد تصل إ بطا لتأمين على ا ي  وط دوق ا ص فل به ا ضمان ااجتماعي يت ي في ا اإجما

 ؛شهرأ( 3)
يا: مستفيدين من تخفيض ثا شغل ا بي ا عمل طا ضمان  %20يوظف صاحب ا هم في ا من حصة اشترا

مدة تساوي أو أقل من إثباتا عشرة ) ب عمل يوظف  ل طا  ( شهرا ؛12ااجتماعي 

ثا: ذين يوظفون أشخاصا في إطار ترتيب ثا حرفيين ا معلمين ا مستخدمة و ا هيئات ا فائدة ا مساعدة على اتدابير 
سبة  تي حددت ب ضمان ااجتماعي ا عمل في ا ة بحصة أرباب ا دو فل ا ي، حيث تت مه راتب  ٪7اإدماج ا من ا

خام؛    ا



 دراسة ميدانية                                                                                          الفصل الثاني

 

58 

 

مدة ثاث )رابعا: لتشغيل  ية شهرية  ة ما ح إعا وات بقيمة3م تي  دج،1000 ( س توظيف ا عمليات ا سبة  با
دما يبرم ل هيئة مستخدمة، ع مدة غير محددة؛ تقوم بها  عمل   عقد ا

ية : خامسا ما ة ا ذا اإعا تخفيضات و  اتج عن ا ة بفارق ااشتراك ا بطا لتأمين على ا ي  وط دوق ا ص فل ا ت
 لتشغيل؛

ة في: سادسا دو دى  جورا مساهمة ا عقود اإدماج،  توظيف شباب يخضعون  في إطار عقد عمل مدعم 
خاصة عمومية و ا مؤسسات ا مساهمة خال ثاث )ا ح ا شهادات، 3، و تم عقود إدماج حاملي ا سبة  وات با ( س

تين ) ي و)2و س مه عقود اإدماج ا سبة  وين من أجل اإدماج؛1( با ت عقود ا سبة  ة واحدة با  ( س

ضمان ااجتماعيسابعا: عمل في ا شغل، ب تخفيض حصة اشتراك أرباب ا بي ا ل عملية توظيف طا سبة اعلى 
ضمان ااجتماع هم في ا ى يوم اشترا مدة )لموظفين إ ذين يوظفون  ي( 12ي، ا مسجلين بصفة  اث عشرة شهرا، ا

اطق م توظيف، هذ اإعفاءات تقدم حسب ا اات ا دى و تظمة  هضاب  م ية، ا شما وب مل اا ج عليا و ا ذين ا
طقة  م ذين يشتغلون في ا عمل ا بي ا لباد.يوظفون طا ية  شما  ا

ا: مستخدمثام عمل قائمة، في حدود ثاث ) يستفد ا تخفيض ما دامت عاقة ا حد أقصى3من هذا ا وات   .( س
ي: ثا فرع ا محفزة على ااستثمار: ا جبائية واإجراءات ا  تخفيف اأعباء ا

سبةأوا: ات ب شر ضريبة على أرباح ا مؤسسات و  ٪ 15 تخفيض ا متوسطة فائدة ا صغيرة و ا اعات ا ص ا
عليا؛ هضاب ا دوق ا استفادة من مساعدة ص قابلة  وايات ا متواجدة في ا  ا

يا سبة: ثا ات ب شر ضريبة على أرباح ا متوسطة  ٪20 تخفيض ا صغيرة و ا اعات ا ص مؤسسات و ا فائدة ا
وب ج دوق ا استفادة من مساعدة ص قابلة  وايات ا متواجدة في ا  ؛ا

ثا: فس مجموعة ثا تابعة  عضاء ا ات ا شر جزة بين ا م عمليات ا فائدة ا ي  مه شاط ا رسم على ا اإعفاء من ا
عباء؛ حسم ا مرخص به  تحديد ا غاء شرط ا ات، و إ شر  ا

مدة خمس:رابعا ات  شر ضريبة على أرباح ا مؤقت من ا ف5) اإعفاء ا شاط  وات، اعتبارا من بداية ا ائدة ( س
مؤسسات؛ ية على مستوى ا ما دوات ا ك من أجل تطوير هذ ا خطر و ذ ات رأسمال ا  شر

سبةخامسا: ات ب شر ضريبة على أرباح ا ي و ا دخل اإجما ضريبة على ا على ااستثمارات  ٪50 تقليص ا
مدة خمس ) راست  دوف و تم يزي، ت متواجدة في وايات أدرار، إ وات؛5ا  ( س

ات؛تعديسادسا: شر لضريبة على أرباح ا خاضعة  رباح ا تحديد ا مرخص بها   ل ااقتطاعات ا
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ي سابعا: مه شاط ا رسم على ا ي وا دخل اإجما ضريبة على ا ات أو ا شر ضريبة على أرباح ا إعفاء مؤقت من ا
ح5مدة خمس ) وات، وم فائدة  % 3تخفيض قدر  ( س سبة ا يةمن  ب قروض ا استثمارات  مطبقة على ا

اعية؛ ص فروع ا متعلقة ببعض ا  ا
سابقة هي: ام ا ح حق في ااستفادة من ا ها ا تي  اعية ا ص قطاعات ا  ومن بين ا

تعدين؛ .أ حديد وا اعة ا  ص
ية؛ .ب ي هيدرو لدائن ا  ا
هرو  .ج هربائية وا زية؛ا  م
ية(؛ .د صيدا يمياء)ا اعية ا ص  ا
سيارات؛ .ه يك وقطاع ا ا مي  ا
اعة  .و طائرات؛ص  ا
صاحها؛ .ز سفن وا  اء ا  ب
متقدمة؛ .ح وجيا ا و ت  ا
غذية؛ .ط اعة ا  ص

مشتقة؛ .ي مواد ا جلود وا بسة وا سيج وا  ا

مشتقة؛ .ك مواد ا جلود وا  ا

ثاث. .ل اعة ا خشب وص  ا
تطوير من ما  بحث وا اعي في مجال ا ص قطاع ا جزها مؤسسات ا تي ت إعفاء اتستفيد ااستثمارات ا
حق بحث من جمع ا متعلقة با لتجهيزات ا سبة  ل إخضاع ضريبي با ه ومن  ية أو من أي رسم يعاد جمر وق ا

شاء مصلحة م د إ مستوردة ع محلية أو ا سوق ا اؤها من ا تي تم اقت تطوير ا بحوا ة تخص ا شر ث ن طرف ا
تطوير.  وا

ث: ثا فرع ا مصد ا استثمارات ا تحفيزية  جبائية وا  رة:تخفيف اأعباء ا
لتحويل أوا: موجهة  خدمات ا سلع وا ية فيما يخص ا جمر حقوق ا مضافة وا قيمة ا رسم على ا اإعفاء من ا

تصدير؛  وا

يا تي يقوم بها : ثا واردات ا لمشتريات أو ا سبة  مضافة با قيمة ا رسم على ا شراء بدون ا ظام ا يستفيد من 
موجهة  مصدرين، وا ى  ءااسو ا ة، سو لتصدير أو إ لدو تاإعادة تصديرها  ا درج ءا  يع، ا ت تص يب، في ا تر
تغليف  تعبئة أو ا تجاتا تصدير؛ لم متصلة مباشرة بعملية ا لخدمات ا ك  ذ لتصدير،  موجهة   ا
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ثا: معارض ثا ة في ا مشار خارجية، على ا سواق ا مرتبطة بدراسات ا فقات ا صادرات با دوق ترقية ا فل ص ت
و  صا بحث عن وا سواقات، ا ها(  ا لتصدير )جزء م قل  يف ا ا خارجية، ت تجاتا لت لم قابلة   لف؛ا

سبرابعا:  ات، با شر ضريبة على أرباح ا دائم من ا صعبة، اإعفاء ا لعملة ا بة  جا عمليات ا مليات ع هيو ة 
موجهة بيع ا  لتصدير؛  ا

شراء بخامسا: ية وا جمر حقوق ا قيمة دوناإعفاء من ا رسم على ا واردات م ا لمشتريات أو ا سبة  مضافة با ن ا
يع مراد إدراجها في تص سلع ا موجهة. ا تجات ا م يب وتغليف أو تعبئة ا  وتر

سبة رقم سادسا: ح هذا اإعفاء على أساس  عماليتم م لتقديم، وثيقة تثبت دفع  ا عملة وتخضع  محقق با ا
جبائية. ح ا لمصا جزائر  ك متواجد في ا  اإيرادات من ب

رابع: فرع ا تمويل: تحفيزات في ا  مجال ا
ح قروض بدون فوائدأوا: مشروع، بحيث ا تتجاوز م جاز ا لفة استثمار إ  : تتباين وفق 

استثمار إذا ٪25 .أ ية  لفة اإجما ي ) من ا خيرة أقل أو تساوي مليو ت هذ ا ار؛ 2ا  ( دي

ي ) ٪20 .ب خيرة تتجاوز مليو ت هذ ا ا استثمار إذا  ية  لفة اإجما ار وتقل أو 2من ا ( دي
ار. 5تساوي   مايين دي

يا: سبة ثا ى  ح قروض بدون فوائد تصل إ خاصة ٪22م اطق ا م جزة في ا م استثمارات ا سبة  أو في  با
عليا؛وا هضاب ا وب وا ج  يات ا

ثا: ي ا يتجاوز ثا ح قرض ب استثمار؛ ٪70م ي  مبلغ اإجما  من ا
اآتيرابعا: ذي حدد  لقروض ااستثمارية، ا سبة  استفادة من تخفيض فوائدها با ية  ب قروض ا  :قابلية ا

جزة في  من ٪75 .أ م وان ااستثمارات ا ية بع ما مؤسسات ا وك وا ب مطبقة من قبل ا ة ا مدي سبة ا ا
بحري؛ صيد ا ري وا فاحة، ا  قطاعات ا

جزة في  ٪50 .ب م وان ااستثمارات ا ية بع ما مؤسسات ا وك وا ب مطبقة من قبل ا ة ا مدي سبة ا من ا
عمل أو  عاطل عن ا شخص ا جزها ا تي ي ت ااستثمارات ا ا خرى، إذا  شاط ا ل قطاعات ا

ى  عليا، مع اإشارة إ هضاب ا وب وا ج خاصة أو في وايات ا اطق ا م مقاول تقع في ا سب  أنا
ى  ي إ توا ، تم رفعها على ا ورة أعا مذ قروض ا مطبقة  ٪75و ٪90تخفيض ا ة ا مدي سبة ا من ا

ية؛ ما مؤسسات ا وك وا ب  من قبل ا

فائدة؛ .ج سبة ا مسير من  فارق غير ا قرض سيحملون سوى ا مستفيدون من ا  ا

لمؤسسات ا .د وك  ب وحة من قبل ا مم لقروض ا فائدة  سبة ا متوسطة؛تخفيض   صغيرة وا



 دراسة ميدانية                                                                                          الفصل الثاني

 

61 

 

عمومية بقيمة .ه ة ا خزي طويل من طرف ا مدى ا تمويل على ا ية ا ا ار 100 إم لتجديد  مليار دي قابلة 
ى فترة ضجها إ تي يحتاج  مشاريع ا ها من تمويل ا ي تم عمومية  وك ا ب  ويلة؛ط تحت تصرف ا

ضمان  .و دوق ا وح من قبل ص مم ي ا ما لضمان ا قصى  مستوى ا صغيرة رفع ا لمؤسسات ا
متوسطة من  ى  50وا ار؛ 250إ  مليون دي

صغيرة  .ز مؤسسات ا مساهمة في رأسمال ا لفة با وايات م اديق ااستثمار على مستوى ا شاء ص إ
متوسطة؛  وا

لمؤسسات  .ح موجه  تقليدي، من خال تطوير صيغة ااستئجار ا ي ا ب تمويل ا ظام ا تعزيز 
متوس صغيرة وا اعات ا ص تمويل.وا تي توفر إطار مائما مع مزايا جبائية هامة   طة، و ا

تجهيز؛ .ط خاصة بسلع ا  ااستثمارات ا

ى أن هذ  .ي ديون، مع اإشارة إ صول وتحصيل ا تسيير ا ة  ات مصرفية مشتر شاء شر ياتاإ  آ
لمستثمرين؛ ح  تي تم قروض ا ديون، وتفعيل ا ازعات حول ا م حد من ا ى ا  ترمى إ

فاحة في وايات دعم  .ك شاطات ااقتصادية خارج قطاع ا هرباء بخصوص ا فاتورة ا ة  خزي ا
في  ى غاية أول جا وب، بأثر رجعى إ ج  ؛2008ا

ى تصل قيمتها إ وك  ب وحة من قبل ا مم قروض ا فائدة على ا سب ا  :زيادة 
شاطات،%60 .أ جزة في مختلف قطاعات ا م استثمارات ا سبة   با

عليا با % 80 .ب هضاب ا وب وا ج اطق خاصة أو في وايات ا جزة في م م استثمارات ا سبة 
شاطات(؛ جزة في مختلف قطاعات ا م استثمارات ا ( 

عليا  % 95 .ج هضاب ا وب وا ج اطق خاصة أو في وايات ا جزة في م م استثمارات ا سبة  با
صيد  ري وا فاحة، ا جزة في قطاعات ا م استثمارات ا بحري(؛)  ا

ك رأس مال يتجاوز  .د ات ذات أسهم بما في ذ لشر ح  ي يم وط دوق ا لص تساهمي  تمويل ا ا
ى  100 خاصة ٪34مليون دج. بمساهمة تصل إ اديق ا ص  .من ا
تي ءاتاتستفيد اقت تجهيزات ا جزه ا قارضونا ي بيع  عقد إطار في يجاريوناإ ا ي  ارييجاإا ما ا

مبرم مقاول مع ا مستفيد ا صوص عليها اامتيازات من ا م استثمار. ا تحفيزية  ظومة ا  في م
مزايا وحة ا مم ظومات إطار في ا ن ا ااستثمار دعم م مستثمر يحصل ،جمعها يم تحفي على ا  زا

ثر  تشجيع. ا

شاطات ل ت ااقتصادية ا م خدمات، لسلع جةا غير وا ا ا ية ااستثمارات إطار في تمستث وط بية. وأ ا ج  ا
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سبة خامسا: شطة با تصدير أ  ا

لمصدرين هي وحة  مم رئيسية ا جبائية ا مزايا ا  : ا

مماثلةأوا: رسوم ا مباشرة و ا ضرائب ا  .اإعفاء من ا
يا: يثا مه شاط ا رسم على ا  .اإعفاء من ا
ثا: ضريبة على أرباح ثا اتاإعفاء من ا شر  .ا
بيع رابعا: عمليات ا دخل  رباح أو ا ات وحذف شرط إعادة ااستثمار في ا شر ضريبة على أرباح ا اإعفاء من ا

محقق  عمال ا تداول في رقم ا اسب مع حجم ا ح هذ اإعفاءات بما يت لتصدير. يتم م موجهة  خدمات ا وا
ل مستفيد من هذ اإجراءات خاضع  صعبة.  عمات ا موال با مؤسسة، وثيقة تثبت إيداع ا تقديم ، من طرف ا

جزائر ك متواجد با ب صعبة  عملة ا  .با
مصدرةخامسا: سلع ا مضافة على ا قيمة ا رسم على ا  .اإعفاء من ا
محققة من سادسا: مستوردة و ا بضائع ا لمشتريات أو ا مضافة  قيمة ا رسم على ا ية وا جمر حقوق ا اإعفاء من ا
لتصدير طرف ا معدة  سلع ا ع ا ها في ص ها أو إدخا لتصدير او إعادة تصديرها على حا مخصصة إما  مصدر ا

تصدير متعلقة مباشرة بعملية ا خدمات ا ك ا ذ ها و توضيبها و تغليفها و  وي  .و ت

تي يحوز فيها  جزائري ا ون ا لقا خاضعة  مؤسسات ا تجات من مصدر جزائري، وا م ح ا ك م ذ و
سبةا غلبية في رأسمال، هامشا تفصيليا ب سبة ا مقيمون  يون ا وط  .٪ 25 متعاملون ا

مزايا بوعريريج برج واية بلدياتويتمتع عدد من  خاصة با ظام ا ائي ل ها ااستث ط ضمن و هضاب قةم  ا
عليا عيا وهي :ا ر اشير، بليمور، برج بوعريريج، ا قصور، ا حمادية، ا اصر، ا ع  بطةاش، ا
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ي: ثا مبحث ا ضريبية  ا حوافز ا تطوير تقييم ا ية  وط ة ا ا و  .ااستثمارفي إطار ا
مطلب اأول: ي برج بوعريريج ا مقرا ضرائب برج ا ية بمفتشية ا  دراسة ميدا

واية برج ضرائب  ا بدراسة على مستوى إحدى مفتشيات ا ا بااستفسار ع قم ن بوعريريج، حيث قم
وحة في  مم جبائية ا تطوير ااستثمار  إطاراامتيازات ا ية  وط ة ا ا و برج    ANDIا زي  امر وحيد ا شباك ا ا

 بوعريريج
فرع اأول مفتشية:: ا وجود على مستوى ا تصريح با  يفية ا

مفتشية ى ا لف أن يتقدم إ م طاق اإقليمي  يجب على ا يها حسب ا تابع إ وجا ود تطبيقا لتصريح با
مادة  مماثلة من 183ص ا رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا ون ا ص على: قا تي ت  ا

خاضعين" ضريبة وا لفين با م ي أو  يجب على ا دخل اإجما ضريبة على ا ات أو ا شر ضريبة على ا
وحيدة أن يقدموا في  جزافية ا ضريبة ا ثاثين يوما ا ىا و مباش ا ضرائب ا ى مفتشية ا شاط إ رة من بداية ا

ها تصريحا مط تابعين  ذي تقدمه اإدارةا موذج ا ل عابقا  سخة مطابقة  مدعم ب تصريح ا قد يجب أن يحتوي هذا ا
شغال..." دراسات أو ا  1أو عقود ا

وثيإذ  وجود عن طريقة ا تصريح با لف أن يتقدم با لم ملحق رقمابد  متمثلة في ا  مرفوقا بما يلي:07 قة ا
ة شخصأوا:   : طبيعي في حا
وجود .أ تصريح با  ؛سختين من ا
 ؛سختين من عقد اازدياد .ب
 ؛اإقامة شهادةسختين من  .ج
حرفي .د تجاري أو بطاقة ا سجل ا  ؛سختين من ا
 ؛سختين من عقد اإيجار .ه
تي تتطلب .و شاطات ا ة ا ك سختين من ااعتماد في حا  ؛ذ
يا: وي:ثا ة شخص مع  فيحا
وجود .أ تصريح با  ؛سختين من ا
ت .ب ا ل مسير إذا  ية محدودية ) سختين من شهادة اإقامة  ة ذات مسؤو  ؛(SARLشر
ت  .ج ا ل مسير إذا  مياد  ية محدودية ) سختين من شهادة ا ة ذات مسؤو  ؛(SARLشر

                                                           

ة 2018، ص 63.  جزائر، س لضرائب، ا عامة  مديرية ا مماثلة، ا رسوم ا مباشرة وا قرائب ا ون ا مادة 183 من قا  1 ا
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تجاري .د سجل ا  ؛سختين من ا
 ؛سختين من عقد اإيجار .ه
ساسي .و ون ا قا  ؛سختين من ا
تسمية .ز  .سختين من ا

حصائي عطائه رقم مادة خاص به ورقم تعريف جبائي وا  لف وا  لم  .حيث يتم فتح ملف 
ي ثا فرع ا جبائي : ا ملف ا عادي وا جبائي ا ملف ا تمييز بين ا يةفي إطار يفية ا وط ة ا ا و تطوير  ا

 ااستثمار
ر أن يفيد  سابق ذ لف ا م ى ا تطوير ااستثمار وباإضافة إ ية  وط ة ا ا و مستفيد من ا لف ا م على ا
ورة فيه يستفيد من اامتياز  مذ لمواد ا ذي بمقتضا ووفقا  جاز ا ح مزايا اإ ضرائب بمقرر م مفتشية أو مصلحة ا ا

ملحق  جبائي ا عربيةسختين واحدة  03 رقما لغة ا اؤو  با مراد اقت عتاد ا ى قائمة ا فرسية، باإضافة إ خرى با  ا
مؤسسة  شاء ا لمشروعفي مرحلة إ  .وبطاقة تقديرية 

فيذي رقم  ت مرسوم ا مؤرخ في  98-08عما با تصريح بااستثمار ومقرر  2008مارس 24ا ل ا متعلق بش ا
ك. يفيات ذ مزايا و ح ا  م

ح اامتيازات أوا:  جاز:محتوى قرار م ح مزايا اإ  أو مقرر م
مقرر وتاريخ صدور. -  رقم ا
ة - ا و خاصة با فيذية ا ت رسوم ا ين وا قوا  .ا
تاريخ - مزايا وا تصريح بااستثمار وطلب ا  .رقم ا
رئاسي  - أمر ا قرار تطبيقا  ى من ا و مادة ا ص عليه ا ذي ت موضوع وا مؤرخ في 03-01ا  ا

 .2001أغسطس 20
ذي  - تعيين وا مادة ا ص عليه ا جبائي.يخص ا 02ت لف ا م وان ا لف، ع م  سم ا
مسير - ى اسم ا شاط باإضافة إ بلدية ، ممثل ا وي مع رقم وتار  ا ان شخص مع سجل  يخإذا  ا

جبائي. رقم ا تجاري، ا  ا
مادة وع ااستث - شاط حسب ا  .03مار وتسمية ا
شاء أو توسعة - ان إ  .وع ااستثمار إذا 
ش -  .اط ورمزموضوع ا
شاط ااستثمار -  .مضمون ا
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مادة - واية حسب ا بلدية، ا بلدية ورمز ا بلدية، ا وان، ا ع مشروع: أي ا  .5موقع ا
يا:  لمشروعثا  بطاقة تقديرية 

مشروع نضمتوهي عبارة عن دراسة ت محتمل  توقعات ا عمل ا اصب ا لفة من م ت يتوفيرها، وا  :لمشروع ةاإجما
مشروع:محة عامة على  .أ  ا

تصريح  -1  تاريخه؛و رقم ا
مقرر وتاريخه؛ -2  رقم ا
مستفيد؛ -3  اسم ا
ان  -4 شاءوع ااستثمار: إن   توسعة؛ أو إ
جبائي؛ -5 موطن ا وان ا  ع
شطة  -6 مزمعا تاجها ا  ؛إ
مشروع؛ -7  تسمية ا
محتملة. -8 عمل ا اصب ا  م

تمويل: .ب ل ا  هي
لفة  -1 ت يةا سلع  اإجما قابلةتضم ا استفادة؛ ا قابلة  غير ا سلع ا مزايا وا  استفادة من ا
ار؛ -2 دي لفة با ت  ا

صعبة؛ -3 عملة ا لفة با ت  ا

ية -4 ب قروض ا ك ا خاصة بما في ذ أموال ا حصص  ات مبلغ ا محتمة؛ واإعا  ا
وحة: مم جبائية ا ي:اامتيازات ا ثا مطلب ا  ا

جبائية اك مرحلتينه زي إطارفي  امتيازات ا امر وحيد ا شباك ا استثمار ا ية  وط ة ا ا و  :ا
جاز؛  - ح مزايا اإ  مقرر م

ح مزايا ااستغال. -  مقرر م

فرع اأول جازا ح مزايا اإ  :: مقرر م

مادة ت ية  اإعفاءعلى مجموعة من اامتيازات مثل من مقرر  7ص ا مل قل ا  واإعفاءعن دفع حق 
ية باإضافة  جمر حقوق ا ىمن ا مضا اإعفاء إ قيمة ا رسم على ا خدمات فة من ا سلع وا ير غفيما يخص ا

ا مستث تي تدخل مباشرة ت ا مزايا وا مادة رقممن ا ص ا جاز ااستثمار تطبيقا  تي تدخل مباشرة في ا فقرة  41وا ا
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ية  ثا ون ا رسم على رقم من قا عمالا ص على ا ذي ي مضافة  "ا قيمة ا حقل في خصم على ا ى من ا يستث
خاضعة على  مؤسسة ا استغال ا رئيسية  داة ا ل ا تي ا تش شخاص ا قل ا سياحية وعربات ا سيارات ا ا

مضافة قيمة ا  1" لرسم على ا
حصول على أوا:  جبائي اإعفاءطريقة ا  :ا

لف على  م معروفة  اإعفاءيتحصل ا شراء باإعفاء ا مضافة عن طريق وثيقة ا قيمة ا رسم على ا على ا
مادة f20باسم  ص ا رسم على رقم  42عما وتطبيقا  ون ا عمالمن قا رابعة ا فقرة ا  .ا

ملحق رقم صل سخ  أربع ( تضم06اذ تعتبر وثيقة إدارية رسمية )ا سخة زرقاء طبق ا سخة بيضاء و
لف  لم سخة زرقاءتسلمان  سخة صفراء تبقي في  و لف و لم جبائي  ملف ا خاص  دفترايحتفظ بها في ا ا

مفتشية شهادة ما با  2 :يلي جد في مضمون ا
شهادة؛ .أ  رقم ا
ة؛ .ب س  ا
مفتشية .ج شهادة؛ اسم ا ح ا تي تم  ا
ملحق .د موجودة في ا شهادة وا ص على هذ ا تي ت ين ا قوا مراسيم وا  ؛ا
لف  .ه م ة ومع تسمية أواسم ا شر جبائي باإضافة  ا وان ا ع شاط وا ىا جبائي إ تعريف ا  رقم ا
 يضم:جدول  .و

فاتورة .1 ي وتاريخه أووتاريخها  رقم ا جمر تصريح ا  ؛رقم ا
اء .2 مراد اقت عتاد ا  ؛قائمة ا
رسم؛ .3 عتاد خارج ا  قيمة ا
مضافة؛ .4 قيمة ا رسم على ا  قيمة ا

شهادة وتاريخ تسليمها تاريخ تحرير .ز  ؛ا
مفتشية  .ح مضاءختم ا مفتشية وا   ؛رئيس ا
مضاءختم  .ط لف وا  م  .ا

                                                           

مادة  1 رسوم على رقم  41ا ون ا عمالمن قا ة ا جزائر، س لضرائب، ا عامة  مديرية ا  . 184، ص 2018، ا
مادة  2 رسوم على رقم  42ا ون ا عمالمن قا جزائر، ا لضرائب، ا عامة  مديرية ا ة ، ا  . 184، ص 2018س
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لية  ش فاتورة ا لف بتقديم طلب مرفق با م اء محلي  إذاإذ يقوم ا مراد اقت عتاد ا تان ا ي يجب أن ا
خاصة به باإضافة  معلومات ا ه وجميع ا وا مورد ع رسم ا رقم وا تاريخ وا شروط من حيث ا وضوح  ىإتستوفي ا ا

مضافة ف قيمة ا رسم على ا رسم ومبلغ ا عتاد وقيمته خارج ا وع ا جم أويما يخص  تصريح ا ي سخة من ا ر
D10عتاد مستورد مع  إذا زاميةان ا مصادق عليه من إ عتاد ا ور في قائمة ا لمذ اء  مرد اقت عتاد ا  مطابقة ا

تطوير  ية  وط ة ا ا و مستورد ااستثمارطرف ا عتاد ا خاصة با  .وا
يا:  شهادة:ثا  خصائص ا
عتاد  .أ ل ا ا من مورد  إذاتسلم شهادة عن   واحد.اقت
حصول عليه .ب عتاد وتاريخ ا ن أن يستفيد من عدة شهادات بحسب ا  يم
سخة  .ج عتاد يجب إعادة ا ة تغيير سعر ا زرقاءفي حا ه شهادة أخ ا ح  ي تلغي وتم لمصلحة  بيضاء  رى وا

هائيا غائها  ها أو إ  .عوضا ع
حصول على  ا إذ لف ا لم ثريحق  عتاد سخمن  أ فس ا موجودة في إة  سعار ا سبب تغير ا ا 
فاتورة ة من تاريخ تحريرها دون أو ا قضاء س ها أ ا مورد بشرطتغير  واستعما سختين  ا أن  صليتيناإعادة ا

فاتورة.  يقدم ا
جدول رقم  ة  اإعفاءحول شهادة  إحصائيات(: 3)ا ضرائب س وحة على مستوى مفتشية ا مم ى 2012ا غاية  إ

2018 
وحدة ار جزائريا يلو دي  : 

وات س  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ا
وحة F20عدد  مم  02 12 10 25 48 21 32 ا
ملغات F20عدد   / / / 07 06 01 08 ا
TVA 36.810 188.090 645.230 73.830 5.628 12.998 1.239 

مصدر:  مفتشية.ا خاصة با بتين اعتمادا على إحصائيات ا طا  من إعداد ا
F20 .مضافة قيمة ا رسم على ا شراء باإعفاء من ا  هي شهادة ا
TVA .مضافة قيمة ا رسم على ا لمة ا  اختصار 

ة  معدل من س ى 2012ا ة إ  .%17هو 2016س
ة معدل س ة %19هو 2018و2017ا س ية  ما ون ا قا مادة 2017وفقا  رسم على رقم  19ا ون ا من قا

 .عمالا
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ات من جدول رقم  بيا ة احظ  (3)ا ضرائب قدمت في س من  شهادة اعفاء 32 :2012أن مفتشية ا
مضافة قيمة ا رسم على ا ها  ا عتاد م اء ا مضافة اقت قيمة ا رسم على ا عتاد من ا وية  شخاصشهادة  20ا مع

ات حت  (،)شر لرسم  12في حين م ية   لفين طبيعيين بقيمة إجما م مضافة تقدر ب شهادة  قيمة ا على ا
غاءفي حين تم  يلو دج 36.810 سعار  08 إ موردين أو تغير ا ها بأخرى بسبب تغير ا شهادات واستبدا

عتاد. خاصة با  ا
ة  مفتشية  2013وفي س عتاد  فاءباإعشهادة شراء  21قدمت ا اء ا مضافة اقت قيمة ا رسم على ا من ا

يبمبلغ  غاء شهادة واحدة. 18.809يقدر ب  إجما  يلو دج وا 
ة احظ  2014أما في س ا  اء شهادة  اإقبال أنفإ مصلحة  إذزاد،  f20على اقت شهادة مما  48قدمت ا

ي  لفين في  أنيع م ة ا شاءحر شاط زادت  اإ ن إ أحسنأو عرف  مم ه من ا لف مدة عامي أنذ أ م ن يستغرق ا
روتين  عدة أسباب مثل ا عتاد  اء ا خ  ،اإداريإتمام عملية اقت عتاد...ا  عدم توفر ا

ة إ س مضافة في هذ ا قيمة ا رسم على ا غاءدج في حين تم يلو  64.523ذ قدر مبلغ ا  شهادات 6 إ
ة شهادات ب 2015 س مضافة ب  25: قدر عدد ا قيمة ا رغم يلو  73.830شهادة بمبلغ رسم على ا دج، وبا

ة  شهادات اقل من س برمبلغ ق م  نأإا  2014من أن عدد ا ىوهذا يعود  أ لقطاع  إ ى  مقت عتاد ا قيمة ا
صحي  طباء  إذا ىاتجه اغلب ا شاء إ ية  إطارفي مسابح و وعيادات مستشفيات  إ وط ة ا ا و  .ر ااستثمارتطويا

ة  ا  2018و 2017و 2016أما في س يس احظ أفإ خرى  وات ا س خفض مقارة با شهادات ي عدد ا
ون  ظرا  ن  ة و ا و حو ا توجه  عتاد باإ أغلبيةقص ا ل ا اء  لفين دخلوا مرحلة ااستغال أي تم اقت م ضافة ا

ى ملفات  أغلبيةتحويل  إ ىا ضرائب  إ ز ا برج مر جوء بعضواية ا لفين  و م ىا توقف عن م إ شاط ا مارسة ا
سباب  تجاري   شخصية.وشطب سجلهم ا

جدول  ملفات وتق: (4)ا قطاعات:جدول يبين عدد ا  سيمها على ا
قطاع تاج خدمات ا  اإ

مؤسسة  وي  وع ا وي  شخص طبيعي شخص مع  شخص طبيعي شخص مع
مستثمرينعدد   / 5 10 20 ا

مصدر:   مفتشية. ا خاصة با بتين اعتمادا على إحصائيات ا طا  من إعداد ا
ات من جدول رقم  بيا مستثمرين في احظ  (4)ا خدمات  إطارأن أغلبية ا حو قطاع ا ة يتجهون  ا و ا

مفتشية  جد  مستثمر 30اذ قدر عددهم في ا ة  5في حين  علم أن هذ مجرد عي تاج مع ا مستثمرين في قطاع اإ
احظ  أصلمن  بوعريريجمفتشية واحدة في واية برج  واية، حيث   اغلبيه نأعدة مفتشيات على مستوى ا
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مستثمرين في  خدماتا دقة،  قطاع ا ف صحة وا حو ا شغاليتوجهون  أشخاص ا سبة  مسابح با عمومية وا  ا
ذين قدروا ب  ويين وا مع طبيعيين فقد اختاروا ااستثمار في مجال  20ا شخاص ا قل.مستثمر أما ا  ا

اك  جد أن ه خ 5في حين  مقارة مع قطاع ا تاج وهو عدد ضئيل با عبارة  دمات وهممستثمرين فقط في قطاع اإ
ويين،  أشخاصعن  قطاع، و  إذمع شخص طبيعي في هذا ا مستثمرينا يوجد أي ملف  تخوف ا  هذا راجع ربما 

تاج ية أو من قطاع اإ و مواد ا اء ا  .صعوبة اقت
ثا:  مثا تزامات ا ضرائب لف اتجاا  مصلحة ا

متابع من طرف ات لف ا م تطوير ااستثمار مجموعة من  إطارصلحة في مترتب على ا ية  وط ة ا ا و ا
تزامات:  اا

شهرية  - تصريحات ا ك G50ا مادة وذ ص ا رسم على 76تطبيقا  ون ا عمال رقم من قا  1؛ا
ختامية- ية ا ميزا وية ا س تصريحات ا مادة  ا ص ا مباشرة 224تطبيقا  ضرائب ا ون ا مماثلة من قا رسوم ا  وا

عمالعلى رقم   2؛ا
وية- س مشروع ا  ؛بطاقة سير ا
لعتاد- هائية  فواتير ا مصلحة با  ؛إفادة ا
لعتادقيام - ة  معاي مصلحة بمحاضر ا  .ا

غاءرابعا:  جاز إ إ مزايا  ح ا  مقرر م
مفتشية رئيس ا ضرائب، يحق  مزايا باقتراح من مديرية ا ح ا لمس يلغى مقرر م غاء  تثمرين اقتراح اإ

لمراسلة رقم  تطوير ااستثمار وتطبيقا  ية  وط ة ا ا و ى ا تمين إ م وردة من  3/07/2016مؤرخة في  1202ا ا
ية: تا حاات ا ك في ا لضرائب وذ عامة   مديرية ا

حاصلة على اامتياز  .أ معدات ا ىقل ا  شاط أخر؛ إ
جبائية  .ب تصريحات ا تزام با متمثلة في عدم اا ية وا و قا مدة ا قضاء ا وية( بعد ا س شهرية وا يوم  30)ا

مصلحة؛ ذي ترسله ا  أخطار ا
تزام بإي .ج متمثلة في عدم اا ية وا و قا مدة ا قضاء ا وية بعد ا س مشروع ا يوم  60داع بطاقة سير ا

مصلحة؛ ذي ترسله ا  إخطار ا

                                                           

مادة  1 ة  76ا جزائر، س لضرائب، ا عامة  مديرية ا عمال، ا رسوم على رقم ا ون ا  . 191، ص 2018من قا
ة 2018، ص 73.  جزائر، س لضرائب، ا عامة  مديرية ا مماثلة، ا رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا ون ا مادة 224 من قا  2 ا
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واقع؛وجود ثبوت عدم  .د  ااستثمار في ا
ب عدم  .ه غا مقدرة في ا وحة وا مم فيذ ا ت تهاء فترة ا معتمد بعد ا مشروع ا تمال ا فاذ  36ا شهر واست

هائية؛ مواعيد ا ية تمديد ا ا  إم
مشروع؛ .و هائي عن ممارسة ا توقف ا  ا
ية. .ز ميدا ة ا معاي اء ا ح من أجلها اامتياز أث تي م معدات ا  عدم وجود ا
غاء: اإجراءات:خامسا ة اإ حاصل على اامتياز في حا لف ا م متخذة ضد ا  ا

رغم من  ح اامتياز اا  أنبا تي تم جهة ا ضرائب هي ا هامصلحة ا ها استرجاعه  أ تلقت  اإذ إاا يم
غاءقرار   اامتياز تقوم: إ
شراء باإع .أ لمستثمر عن طريق شهادات ا وح  مم مضافة ا قيمة ا رسم على ا ر باسترجاع ا سم على فاء من ا

مضافة  قيمة ا شاء. F20ا عتاد في مرحلة اإ ي بها ا تي اقت  ا
تهرب  .ب خصوص إذا وجدت بطاقات معلومات تبين ا لف وتسويتها با لم جبائية  وضعية ا ظر في ا إعادة ا

مادة  ص ا ك تطبيقا  لف باإجراء وذ م عام ا لف وا  لم جبائي  ضرائب ا191ا ون ا رر من قا مباشرة م
مماثلة. رسوم ا  1 وا

غير  .ج جبائي يصبح  ملف ا شاط، فإن ا توقف عن ا تجاري وا مستثمر بشطب سجله ا ة عدم قيام ا في حا
جزافي بدون أي امتياز  ظام ا ملفات ويتابع في إطار ا عمالان رقم  إذامن ا مصرح به أقل من  ا

حقيقي  إطاردج وفي  30.000.000 ظام ا بر من  إذاا عمال أ  دج. 30.000.000حقق رقم ا
ي: ثا فرع ا ح مزايا ااستغالا  مقرر م

اء جميع  لف من اقت م تهاء ا ة بعد ا ه يبدأ في مزاو ح اامتيازات فإ ه بحسب مقرر م وح  مم عتاد ا ا
حصول على  ضرائب بهدف ا ز ا ضرائب أو مر ك ابد من إعام مفتشية ا ن قبل ذ شاط و  استغال،ازايا ما

ة  إذ مصلحة بإجراء معاي ملحق  لعتاديجب أن يقوم أعوان ا لدخول في ااستغال ا ة  معاي بهدف تحرير محضر ا
 .(4رقم )

 
 

                                                           

مادة  1 م 191ا ضرائب ا ون ا ة من قا جزائر، س لضرائب، ا عامة  مديرية ا مماثلة، ا رسوم ا  . 66، ص 2018باشرة وا
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لدخول في أوا:  ة  معاي  ااستغال:محضر ا

ضرائب، وهو محضر يضم معلومات عن  ين من أعوان ا هو عبارة عن تقرير يحرر ويمضي عليه عو
رفض، ثم يمضي  ه بااستغال أو ا سماح  لف وا م مصلحة في مدى قدرة ا استغال ورأي ا مشروع وقابليته  ا

ة  ا سخة يودعها على مستوى و ه  محضر، وتقدم  لف على ا م مفتشية وا ح    ANDIرئيس ا تحرير مقرر م
 .مزايا ااستغال

يا:  دخول في ااستغال ثا تحرير محضر ا ازمة  وثائق ا  ا
يموقع ايتم استخراجه من طلب خطي  .أ ترو لضرائب اا عامة   ؛لمديرية ا
وم ملتزم جبائيا(؛ G50سخ من  .ب  )يجب أن ي
ملف(؛  F20سخ من  .ج  )موجودة في ا
تجاري؛ .د سجل ا  سخة من ا
تأمين رقم .ه ة ا شر خاص   ؛ا
ة .و مصلحة محضر معاي ين من ا  ؛يتم تحرير من قبل عو
جاز؛سخ من  .ز ح مزايا اا  مقرر م

جدول  وات من  :(5)ا لدخول في ااستغال س ة  معاي ى  2013عدد محاضر ا  2018ا

ة س  2018 2017 2016 2015 2014 2013 ا
عدد 

محاضر  ا
02 08 05 03 01 00 

مصدر: بيتين  إعدادمن  ا طا ضرائب.ا  اعتمادا على وثائق مقدمة من مفتشية ا
ات من جدول  بيا ة احظ ا مفتشية قامت بإجراء محضرين فقط في س ون  2012أن ا  أغلبيةظرا 

ت في مرحلة  ا خرى  شاءااستثمارات ا عدد اإ ى، في حين ارتفع ا ي دخول  8 إ مستثمرين  8محاضر، مما يع
 .آخرين مرحلة ااستغال

ة  عدد  5حررت  2015أما س يصبح ا ىمحاضر  ة  إ س هى مرحلة  15غاية هذ ا شاءمستثمر أ  اإ
اك  ة  2016محاضر في  3ودخل مرحلة ااستغال، في حين ه ة 2017ومحضر واحد س عدم في س ، وي

ملفات  ،2018 وحيث تم تحويل جميع ا ضرائب  ز ا ى مر حقيقي وهذا أصبح من إ ظام ا ها خاضعة 
ز مر  .اختصاص ا
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جدول  ة  :(6)ا ا ى و تمين إ م لمستثمرين ا لدخول في ااستغال  ة  معاي  ANDIجدول يضم عدد محاضر ا
ة  ا مفتشية من و ى ا واردة إ ح مزايا ااستغال ا مفتشية ومقررات م ة  ANDIفي ا ى  2012من س  .2017إ

ة  س  2017 2016 2015 2014 2013 2012 ا
دخول في  ة  محاضر معاي

 ااستغال 
04 / 01 07 03 04 

 03 02 07 01 / 04 ج مزايا ااستغال ممقررات 
مصدر: سجل إعدادجدول من  ا بتين اعتمادا على ا طا لمفتشية ا محاضر  خاص با  .ا

جدول  مصلحة سواء ( 6)رقم ا تي حررها أعوان ا لدخول في ااستغال ا ة  معاي يمثل عدد محاضر ا
مستثمرين  موافقة في دخول ا ه  وااستفادة من مقرر مزايا ااستغالبا احظ أ رفض، إذ   2012ة في سأو با

ظرا استفاء ا 4تم تحرير  موافقة  ذين حصلوا على ا مستثمرين وا د طلب ا زوا ع استثمار مشروع أو امحاضر 
مطلوبة  ر.لشروط ا ذ سابقة ا تزامات ا ى اا  باإضافة إ
ة  وا في مرحلة  2013أما س مستثمرين مازا ون ا دخول في ااستغال،  فلم يتقدم أي مستثمر بطلب ا

شاء جهلهم بهذا اإجراء.اإ  ، أو 
ة  مفتشية حررت محضرا واحدا فقط، تقدم به مستثمر في 2014س تاج، وقد تحصلقطاع  ا لى ع اإ

موافقة أيضا است ة.يا ا و مقابل تحصل من ا تزام، وبا ى اا مطلوبة باإضافة إ شروط ا  فائه ا
ة  س سبة  شيء با موافقة عليها،  7، حيث تم تحرير 2015فس ا صحة، و  4محاضر وا ها في قطاع ا  3م

قل.  من قطاع ا
تي    ه في س احظ أ موفقة عليهما، محاضر  3تم تحرير  2017و  2016في حين  ها تمت ا ان م اث

لف قام بتغيير  م ون ا توافق،  عدم ا ظرا  ث  ح ااستغال، في حين تم رفض محضر ثا وحصلت على قرار م
معتمدة من  عتاد ا ه حسب قائمة ا وح  مم عتاد ا ان ا افى مم ة، وهذا يت ا و ون.ا قا  ع ا

ة  موافقة على  04تم تحرير  2017وفي س د  3محاضر، تم ا عتاد ع ون ا ظرا  ها و رفض واحد،  م
ح اامتيازات. م يحصل على قرار م خير  ي فإن هذا ا تا ة جيدة )عتاد غير جديد( وبا ن في حا م ي ة  معاي  ا

ثا: ح مزايا ااستغال:ثا  شرح مقرر م
لتطوير ااستثمار  ية  وط ة ا ا لو ه  سخ م موافقة وتبليغ  دخول بااستغال با حصول على محضر ا بعد ا

ذي يتضمن  ح مزايا ااستغال ا خيرة بتحرير مقرر م تي تحيث تقوم هذ ا مراسم وا ين وا قوا ح ممجموعة من ا
جبائية  ها اامتيازات ا يةلمستثمر مجموعة من اامتيازات، م تا مقرر ا ورة في ا مذ ملحق رقم  ا  :4ا
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ي اإعفاء- مه شاط ا رسم على ا وات 10مدة  TAPمن ا زاميةمع  س مادة  إ تصريح حسب ا ون  224ا من قا
مماثلة رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا  .ا

ات - شر رسم على أرباح ا وات 10مدة  IBSاإعفاء من ا زاميةمع  س مادة  إ تصريح حسب ا ون  151ا من قا
مماثلة. رسوم ا مباشرة وا ضرائب ا  ا

حاصلين على مقررات (7)جدول رقم  مستثمرين ا مصرح به من طرف ا عمال ا رقم ا وية  س تصريحات ا : يبين ا
ة  س خاص  شخاص 2016و 2015مزايا ااستغال ا سبة  ويين.واإعفاءات)قيمة( با  مع

وحدة  دج يلو :ا
ة س  2016 2015 ا

مصرح اأعمالرقم   875 47.500 ا
مصرح بها ات ا شر  9.000 6.799 أرباح ا

يمن  اإعفاءقيمة  مه شاط ا رسم على ا  ا
2% 

950 1.750 

اتمن  اإعفاءة مقي شر  2.340 1.563 أرباح ا
مصدر: بتين اعتمادا على  إعدادمن  ا طا تجة من  اإحصائياتا مست مفتشية.ا  ا

ات من جدول بيا احظ7رقم ) ا شاط وبداية  (  ذين دخلوا مرحلة ااستغال أي مباشرة ا مستثمرين ا أن ا
تاج  فعلي، أو عملية اإ فعلية، ا خدمة ا وتسديد  G50قة وثيتصريح برقم أعمال بصفة دورية عن طريق و اتقديم ا

مضافة مع  قيمة ا رسم على ا ة ا ه في س ات، إذ أ شر رسم على أرباح ا ي وا مه شاط ا رسم على ا اإعفاء من ا
ات رقم ووفقا  2015 شر خاص بمجموعة من ا ا وا ذي جمع عمال ا محدودةا ية ا مسؤو تي تعمل ف ذات ا ي وا

تصريح  قل، تم ا رياضة وا صحة وا ي يقدر بمجال ا مبلغ من  دج 47500 ـبرقم أعمال إجما )تم حساب هذا ا
ك تجدر اإشارة  ذ لمصلحة  سداسية  ن مبلغ اإحصائيات ا ي  بر( مما يع مبلغ أ ون هدا ا ية أن ي ا ى إم إ

ي اإعفاء  مه شاط ا رسم على ا عفاء 6799تقدرب وأرباح دج.يلو 950يقدر ب من ا ضريبة على أرباح  وا  من ا
ات بمعدل  شر ون ا  23%ا قا ية وفقا  ة ما ذي قدر ب  2015س  .يلودج1563ا

ة  عمالقدر مجموع رقم  2016وفي س مصرح به  ا رسم  إعفاءيلودج بمجموع 87500ب 00ا من ا
ي يقدر ب مه شاط ا ات تقدر ب وأرباحيلو دج  1750علي ا ل  %26بمعدةيلودجواعفاء 9000ـ شر ون 

شطة قطاع خدماتي  كا ية  وذ ما ون ا قا  .2016وفقا 
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ىيجب اإشارة  إذ ون  اإحصائياتهذ  أن إ ة صغيرة جدا تت اتوفي 7عي ا  مفتشية واحدةشر و قم ماذا 
ح على مستوى اإعفاءمبلغ  بإحصاء ذي يم ي  ا واية برج بوعريريج مما يع ضرائب  ح ا ة  نأجميع مصا دو ا

مية  ت مساهمة في ا استثمار وا فعلية  ية ا ون ا ذين يمل لمستثمرين ا جزائرية قدمت امتيازات جد مغرية ومحفزة  ا
 ااقتصادية.
حاصلين على مقررات :(8)جدول رقم  مستثمرين ا مصرح به من طرف ا عمال ا رقم ا وية  س تصريحات ا يبين ا

ة  س خاص  شخاص 2016و 2015مزايا ااستغال ا سبة  طبيعيين واإعفاءات)قيمة( با  .ا
ة س  2016 2015 ا
عمالرقم  مصرح ا  370.000  ا شيء ا
 TAP 2% / 7.400من  اإعفاءقيمة 

مصدر: بتينا طا مفتشية. اإحصائياتاعتمادا على  من إعداد ا تجة من ا مست  ا
جدول رقم  ون (8)من خال ا رغم من  ه با احظ أ ح مزايا ،  مستثمرين حاصلين على مقررات م ا

ة  هم في س مستثمرين  2015ااستغال إا أ عدم معرفة وفهم بعض ا ك راجع  صرحوا برقم أعمال ا شيء، وذ
تصريح ي عدم ا ذي ا يع ى اامتياز ا ذي يمارسه بعض  ،مع جبائي ا تهرب ا وع من ا ومن جهة أخرى هو 

ر  عدم تسديد ا مستثمرين  ا ا ما احظ مرحلة،  تزاما ا يوجد فيه إعفاء في هذ ا ذي ُيعد ا مضافة ا قيمة ا سم على ا
مسافات. قل على جميع ا مستثمرين يعمل في مجال ا  أن أغلبية هؤاء ا

ة  مصرح به هو  2016أما س جد أن مجموع رقم أعمال ا رسم دج بقيمة إعفاء م370.000.00ف ن ا
ي قدرت بـ  مه شاط ا مصلحةدج  7.400على ا ه وحسب أعوان ا مستثمرين قدموا تصريحات مع أ ، فإن بعض ا

فعلي. عمال ا  غير صحيحة وبعيدة من رقم ا
جدو احظ ينومن ا سابقين  ح مزايا ااستغال ا  ا مستفيدين من مقررات م مستثمرين ا أن بعض ا

مقرر تصريح  يطلعون على مضمون ا تفون با مقمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وي ه ا هم أ ا م صود با شيء ظ
جبائي، هذا من  تهرب ا مستثمرين يتعمد ا بعض اآخر من ا تصريح، وا ججهة )باامتياز هو عدم ا سلبي(ا ب ا  .ا

درايتهم ك  تصريحات وذ تزام في ا سير واا اك مستثمرين يتسمون بحسن ا تامة بمواد ا ومن جهة أخرى ه
مستقبل وتوسيع مشاريعهم. توسع في ا هم با هم ورغبة م وحة  مم امتيازات ا مقرر، ودراسة مسبقة   ا
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مطلب  ثا ثا تطوير وااستثمارا ية  وط ة ا ا و مؤسسة ضمن ا ة   :: دراسة حا
معلومات ب ختبر ا درس و ا أن  ضرائب ارتأي ا بها في مفتشية ا تي قم دراسة ا تي تعد ا ا عليها ا حصل

ة  ا و متعاملين مع ا ية من خال أحد ا وط مستثمر  ANDIا ظر في مدى استفادة ا جبائية ل من اامتيازات ا
تي صادفها. معوقات ا ه، وما هي ا وحة  مم  ا

فرع اأول مؤسسة.ا ية حول ا  : بطاقة تق
ة:أوا: شر تعريف با  ا

ية محدودة  ة ذات مسؤو ياس–شر باستيك، تقع بواية برج بوعريريج،-مو  أسمال قدرذات ر  تحويل ا
ان ) 160000 ائها اث ية( شريك مسير وشريك 2دج وعدد شر وط ة ا ا و  مارتطوير ااستث وهي تعمل في إطار ا

وحيد زي ا امر شباك ا ز  ،ANDIواية برج بوعريريج ا ة متابع من طرف مر شر خاص با جبائي ا ملف ا وا
ة  ذ س واية برج بوعريريج م ضرائب  تصريح ث ي،بح2015ا تجاري وا سجل ا وجود على مستوىتم استخراج ا  با

ة س فس ا ضرائب في  ز ا  .مر
ة .أ شر  :معلومات حول ا

محل- ون منا مشروع عبارة عن مستودع مساحته تت  وهو ستأجر. ²م200 : محل ا
تب:- مدير )م مسير(.ا  ا
مخزن:- ية( ا و مادة ا تجات وا م  .)ا
ع- مص  ا
 .حمام-

لمؤسسة: .ب جبائي  ملف ا يل ا  بداية تش

وجود مصحوبا لتصريح با ة  شر وثائق ا تقدم مسير ا  زمة:ابا
ل  -1 خاص ب مياد ا  شريك؛سختين من عقد ا
ل  اإقامةين من بطاقة سخت -2 خاص ب  شريك؛ا
 ؛ اإيجارسختين من عقد  -3
تجاري؛ -4 سجل ا  سختين من ا
ة؛ -5 شر خاصة بتسمية ا وثيقة ا ة وا شر خاص با ساسي ا ون ا قا  سختين من ا
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خاص به سختين من -6 مادة ا سخة تضم رقم ا وجود؛ احتفظ ب تصريح با سخة من تص حيث ا ريح قدم 
وجودب ة  ا ا لو تجاري  سجل ا سخة من ا لتطوير ااستثمارو ية  وط  ، ا

ىباإضافة  مقدر بـ  إ  دج. 10.000تسديد مبلغ ا
فرسية وقائمأسبوع تقدم إوبعد  لغة ا عربية وا سختيها ا لمشروع ب تقديرية  بطاقة ا ة إفادتهم با ا و ة ى ا
مراد  عتاد ا ائها ان مستورد أو محلي بشرط  اقت ا. أنسواء  و مسموح بها قا عتاد ا ون ضمن قائمة ا  ي

لمشروع: .ج ية  تق بطاقة ا  ا
تصريح: تصريح:                                 34/2015/رقم ا  08/04/2015تاريخ ا

مقرر:      / مقرر:                              00/34/2015رقم ا  09/04/2015تاريخ ا
مستفيد : مسير(   ا شريك ا سيد :)اسم ا  ا

شاء  وع ااستثمار: إ
جبائي: برج بوعريريج موطن  ا وان ا  ع

شطة مزمع ا تعبئة . ا مواد ا اعة ا جازها: ص  إ
باستيك. اعة أدوات من ا  ص

تسمية: ش ذ م م باسا  و
محتمل  عمل ا اصب ا  6: أحداثهام

تمويل:  ل ا  هي
لف  ت يةا ك : 31.889: اإجما  يلو دج بما في ذ

مزايا  .5 استفادة من ا قابلة  سلع ا  يلو دج 31.889ا

يلو دج .6 مزايا:   /   استفادة من ا قابلة  سلع غير ا  ا
صعبة:  عملة ا لفة با ت   2.059ا

خاصة حصص باأموال ا  مبلغ ا
ار  - دي ار 31.889با  يلو دي
ية: ا توجد  - ب قروض ا  ا
ات -  محتملة ا توجد إعا

مصرح بهماحظة: مشروع ااستثمار ا تقديرية  اصر ا ع بطاقة ا ل هذ ا  تش
باس ش ذ م م 2015/34/00ZB/0مقرر رقم   مو
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عتاد (:9جدول رقم ) استفادة من اامتيازات قائمة ا قابل  مستثمر ا خاصة با  :ا
رقم عتاداسم   ا مية  ا  ا
1 MACHINE INJECTION PLASTIQUE 2 
2 MACHINE SOUFFLEUSE 1 

3 SECHOIRS 2 

4 DESIHUMIDIFICATEUR 2 

5 GROUPE DE FROID 2 

6 GOUPE ELCTROGNE  02 

7 CHARIOT ELEVATEUR 1 

8 MOULES DIVERS  1 

9 BROYEURS 10 

10 TRANSPALETTES 2 

مصدر: خا عتاد ا مصادق عليها من قائمة ا ة وا شر تطوير ااستثمار.اصة با ية  وط ة ا ا و  ا
ي ثا فرع ا لمشروع.ا جاز  شروع في عملية اإ  : ا

جاز.أوا  : مقرر مزايا اإ
ممضي عليها  عتاد ا ه مع قائمة ا سخة م جاز وتبليغ  ح مزايا اإ ة على قرار م شر بعد حصول ا

مدير  يابة عن ا برج بوعريريج با زي  وحيد غير مر شباك ا ة مديرة ا ا و مصادق عليها من طرف ا عام ا وا
ه   وبتفويض م

ة شر شراء باإعفإ تقدمة ا ضرائب بطلب شهادات ا ز ا مضافة ى مر قيمة ا رسم على ا رفقا ماء من ا
ي  جمر تصريح ا خارج.ظD10بوثائق ا عتاد مستورد من ا ون ا  را 
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جدول رقم  مضافة. :(10)ا قيمة ا رسم على ا شراء باإعفاء من ا حاصل على شهادات ا عتاد ا  ا
عتاد مية  اسم ا مصدر  ا

عتاد   ا
وع 

فاتورة  ا
عتاد خارج  قيمة ا

رسم  ا
رسم على  قيمة ا
مضافة قيمة ا  ا

CHARIOT ELEVATEUR 1 مستورد D10 1.813.876 308.359 
GOUPE ELCTROGNE 1 مستورد D10 2.195.662 495.662 

MOULES DIERS: 
MOULE POUR FLACUN 

MOILE 12 CAUITES  

MOLE INJECTION 

PLASTIQUE 8 

MOLE INJECTION 

PLASTIQUE 8 

من  4
أصل 
10 

 مستورد
 مستورد

D10 

D10 

 
267.872 

1.472.745 
1.333.821 
1.533.340 

 
45.538 
250.366 
226.749 
260.668 

TRANSPALETTES: 

- TRANSPALETTS  

- TRANSPALETTS 

من  2
2 
1 
1 

  D10 مستورد
32.279 
902.888 

 
5.487 

153.491 

MACHINE INJECTION 

PLASTIQUE 
 D10 4.689.217 797.167 مستورد 2من 1

DESIHUMIDIFICATEUR 1 مستورد 2من D10 492.925 83.797 
خاص  وثائق ا ملك ا ذي ا  عتاد ا باقي ا

 بها 

 D10 14.268.163 2.425.587 مستورد 

مجموع   5.052.872 29.722.785 ا
مصدر بتين اعتمادا على شهادة  إعداد: من ا طا ضريبي  اإعفاءا عتاد  D10ووثائق  F20ا خاصة با ا

مع ة.ا شر خاص با   فى ا
 
 

م يحصل على  عتاد  خاصة به. F20وشهادات  D10باقي ا  ا
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جدول رقم ) ا ا رسم يقدر بـ 10من بيا ية خارج ا ت عتاد مستورد بقيمة إجما ة اقت شر احظ أن ا  )
جاز  دج  29.722.785 تاجية في طور اإ ة إ شر سبة  بير با ذي ت اإعفاء لوبفض إذوهو مبلغ  به تمتع ا

ة تم شر مضافة دج 5.052.872من توفير مبلغ يقدر بـ  ها قيمة ا رسم على ا ذ وهو مبلغ ا م تسدد  يا
ة شر ة. ا شر رغبة في ااستمرار وتطوير ا ة بقوة ا شر  يعتبر حافز قوي مدى ا

يا:  وي: ثا س مشروع ا  بطاقة سير ا
م يستطع  ظرا ة  شر مشروع أان مسير ا معرفة معدل سير ا بطاقة  سخة من هذ ا ا ب سبة  وأن يفيد

مطبقة  اإعفاء بتين( ا طا حن )ا ا  مفتشية قم ا عليها في ا تي حصل معلومات ا معدل من خال ا بحساب هذا ا
ي:على  تا حو ا  1ا

لفة  ت ا: ا يةدي  31.889=  اإجما
عتقيمة  يا مع  دجF20 :29.722بشهادة  اد ا
ي اإعفاءسبة  مع عتاد ا لفة F20= قيمة ا ت ية/ ا   اإجما

   =29.722 /31.889 =0.93X  100 

 %93=  اإعفاءسبة 
ة  مشروع في س سبة سير ا ي أن  لي  %93قدرت ب  2015مما يع تاج ا سبة اإ ى  م يصل إ ه  أي أ

عادة  ون في ا ذي ي لي ا ة  ظرا %100أو اإعفاء ا شر تان ا عتاد اقت ت ا مبلغ ا غ أقل من ا ور قديري ابمبا مذ
لمشروع تقديرية   .في بطاقة ا

ية: تا معلومات ا مشروع تم جمع ا مباشرة مع صاحب ا مقابلة ا  وبا
ية: تا معلومات ا مشروع تم جمع ا مباشرة مع صاحب ا مقابلة ا  وبا

عت - يب ا تاج بعد تر فعلي هو بداية اإ شاط ا ته، بحيث قبداية ا ضرائب بمعاي  ام بمااد وقيام مصلحة ا
 يلي:

مقدر عددهم بـ  -1 عمال وا  عمال: 6توظيف ا

تسويق. .أ  عامل متخصص في ا

ات. 3 .ب يين  دسين تق  عمال مه

يب. 2 .ج تر  عاملين يقومان با

                                                           

 دج. 1000يلو دج =  1 1
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لتشغيل  ية  وط ة ا ا ـلو عمال مؤمن عليهم وهم تابعين  ى  ANEMهؤاء ا ين عمال آخر  6باإضافة إ
قطعة )بدون تأمين(.  يعملون با

تاج،  -2 عملية اإ ازمة  ية ا و مواد ا ا باستيرادها. إذشراء ا  قم

ا هي  -3 شاط طاق في  علم أن اا هم مع ا تسويق  تاج وا ذين يقومون باإ متعاملين ا ااتصال با
تجميل. ك من أغطية أدوات ا عطور وغير ذ قوارير ا ية  اعة أغطية باستي  ص

تاج  ا عملية اإ ة بدأ ةحقق إذ 2016س شر ختامية ، بأس به أعمال ا رقم ت ا ية ا ميزا ك حسب ا وذ
تين   .2017-2016لس

وات  لس وية  س ية ا ميزا مؤسسة )ا متحصل عليها من ا وثائق ا طاقا من ا ا 2017و  2016ا ( استخلص
 يلي: ما

وات  : (11)رقم جدول س مؤسسة   : 2016/2017/ 2015يبين تصريحات ا
وات س  )دج( 2017 )دج( 2016 )دج( 2015 ا

مصرح به عمال ا  5.319.702 9.144.000 2.264.000 رقم ا
مصرح بها رباح ا  ربح    266.193 ربح 566.663 خسارة -1150598 ا

مصدر يات  من إعداد: ا ميزا بتين اعتمادا على ا طا خاصة باا ختامية ا  .مؤسسةا
جدول رقم ات ا ش( 11) من بيا ة احظ أن ا ة في س  2.264.000يقدر بـ صرحت برقم أعمال 2015ر

ات وا شر هها حققت خسارة فيما يخض أرباح ا ة في دج، 1.150.598بــ  تي قدر تدج، في حين أ شر ون ا
شاطها  ى بداية  جاز، باإضافة إ ت طور اإ تي ترتبت عليهاا عباء ا  .ا

ة س عمال  ى 2016 في حين ارتفع رقم ا  .دج 9.144.000إ
خفاض قيمة  ذادج وه566.663وحققت ربح يقدر بـ  ى ا مبيعات، باإضافة إ تاج وا زيادة حجم اإ راجع 

عباء مقارة  ا ة با ة  2015بس شاء، أما س ة اإ ها س عمال  2017و خفض رقم ا ى فقد ا مصرح به إ ا
ة ذدج وه266.193مع ربح يقدر ب  5.319.709 مقارة بس تجات با م مبيعات وا خفاض قيمة ا ا راجع ا

2016. 
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تي : (12)جدول رقم  مسددة خال س ات ا شر ضريبة على أرباح ا ي وا مه شاط ا رسم على ا  2016يبين قيمة ا
  2017و 

مصدر: تي  ا س ة  لشر خاصة  ختامية ا يات ا ميزا  .2017-2016ا
جدول ات ا ة  (12رقم ) من بيا ة س شر ي  2016احظ أن ا مه شاط ا رسم على ا قامت بتسديد ا

مقدر بــ %1بمعدل  ة 53.197دج ومبلغ 91.440وا س ات 2017دج  شر ضريبة على أرباح ا ى ا ، باإضافة إ
مقدرة بــــ ة  دج 107.666ا ة 2016س  .دج50.576بـــ   2017،  و في س

ها في استثمار  مترتب ع مبلغ ا ان بمقدورها ااستفادة من هذ اامتيازات واستعمال ا ة  شر علم أن ا مع ا
ة بــ شر م تستغله ا ذي  ة  199.106آخر، إذ قدر مجموع اإعفاء ا س ة  103.773، و 2016دج  س دج 

2017. 
ا  ا طرح دخول في وه عدم إتمامهم إجراءات طلب محضر ا دمهم  مسير حول  شريك ا سؤال على ا ا

خاص بمرحلة  حصول على اامتياز ا ول هو ا هدف ا ون جوابه: أن ا ي مزايا،  لحصول على ا ااستغال 
خاص با مبلغ ا ون ا مضافة  قيمة ا رسم على ا شراء باإعفاء من ا متعلق بشهادات ا جاز ا بيرا رسم اإ ان 

. ة تسديد شر ن بمقدور ا م ي  و
يا:   مقرر ااستغال:ثا
ح مزايا ااستغال - م تحصل على مقرر م ة  شر  .ا
متحصل عليها )امتيازات ااستغال( -  .اإعفاءات ا

 

وات  س  2017 2016 ا
عمال  مصرح بهرقم ا  دج 5.319.702.00 9.144.000.00دج ا

ي  مه شاط ا رسم على ا ا
 1%بمعدل 

 دج 53.197.02 دج 9.1440.00

ات شر  دج 266.193.00 دج 566.663.00 أرباح ا
ات  شر ضريبة على أرباح ا ا

 19%بمعدل

 دج50.576.00 دج 107.666.00
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رسم على ظرا  لحصول على اإعفاء من ا مزايا ااستغال  ح  م تحصل على قرار م ة  شر ون ا
ي بمعدل  مه شاط ا ه قطاع  1%ا تاجيو معدل  إ ات ا شر ضريبة على أرباح ا ة %91وا ك 2016س ، وذ

ي في  ون هذا اإجراء روتي ظرا  دخول في ااستغال  مال ملف طلب محضر ا عدم است ير ظر مسراجع 
جاز. ه في مرحلة اإ وحة  مم تفى باإعفاءات ا ذي ا ة ا شر  ا

 
فرع  ثا ثا با مؤسسة مو ية  ميزا  اس.: عرض ا

مفصلة:أوا ية ا ما ية ا ميزا  : عرض ا
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ة : (13)جدول رقم س مفصلة  ية ا ميزا  2017-2016ا
صافي اأصول مبلغ ا  ا
بيان   2017 2016 ا

   أصول غير جارية 
وية     تثبيتات مع
ية    تثبيتات عي

مرسلة تطوير ا يف ا ا    ت
ية  عي    تثبيتات ا

   أراضي 
راضي     تهيئة ا

ي  مبا    ا
   معدات أدوات 

وية   24709351.13 26107481.48 أخرىتثبيتات مع

ية  حا تثبيتات ا    ا
ية  ما تثبيات ا    ا

سجمة  م تابعة ا ة ا شر    ا
وراق صلة  ا ات ذات ا ديو صلة وا ية ذات ا ما    ا
وراق ثابتة  ا ية ا ما خرىا    ا

ية      أخرىقروض وأصول ما
   حسابات اارتباط 

صل     ضرائب مؤجلة على ا
 24709351.13 26107481.48 جارية امجموع اأصول غير 

جارية  صول ا    ا
ة واستخدامات مماثلة     حسابات دائ

زبائن   4054050.00 6518070.00 ا

ات  مخزو  449520.00 66055.30 ا

ائها مجموعة وشر ات ا ة من شري   301827.93 ذمم مدي
ون  مدي  99010.76  اآخرونا

رسوم ضرائب وا  52131.84  ا

ية  ما صول ا خرىا    ا
موجودات وما شابهها    ا

ية  ااستثمارات حا ية وا ما صول ا    وغيرها من ا
ة  خزي  1133227.13 5854626.83 ا

جارية   15987939.73 15457023.06 مجموع اأصول ا

أصول عام  مجموع ا  40697290.86 41564504.54 ا
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مصدر مستثمر.ا بتين بااعتماد على وثائق مقدمة من قبل ا طا  : من إعداد ا

خصوم صافي ا مبلغ ا  ا
بيان  2017 2016 ا

خاصة  موال ا  160.000.00 160.000.00 رؤوس ا
مال غير مستعان به    رأس ا

   أقساط واحتياطات
تقييم عادة ا    فرق وا 
صافية  تيجة ا  106.927.14 1.629.261.12 ا

 478663.72 (1150597.40) ترحيل من جديد-أموال خاصة أخرى
ة  شر مدمجةحصص ا    ا

خاصة  745.590.86 638.663.72 مجموع رؤوس اأموال ا
   خصوم غير جارية
ية    قروض وديون ما

وحدات ازل ا    ت
   ضرائب مؤجلة

   ديون أخرى غير جارية
تجات ثابتة مسبقا ات وم    مؤو

   مجموع خصوم غير جارية
جارية خصوم ا  -  ا

 109.800.00  موردون و حسابات ملحقة
  925.840.82 ضرائب ورسوم

اء شر مجموعة وا ات ا ديون على شر    ا
 39.841.900.00 40.000.000.00 ديون أخرى
بة ة سا   - خزي

جارية خصوم ا  39.591.700.00 40.925.840.82 مجموع ا
لخصوم عام  مجموع ا  4.069.290.86 41.564.504.54 ا
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مصدر بتين ا طا مستثمر.: من إعداد ا  بااعتماد على وثائق مقدمة من قبل ا
خاص13رقم ) جدولااحظ من خال  ية )أصول وخصوم( ما يليب ( ا ميزا  :ا

ة  - س جارية  صول غير ا ة  2017حين مقارة ا قصان بقيمة  2016مع س احظ 
تي تتمثل1.398.130.35) ية وا ميزا اصر ا صر من ع قص في ع ى  ي ف ( دج  وهذا راجع إ

تثبيتات ويا ا  خرى.ا ةمع
احظ ارتفاع قيمته ) - جارية  أصول ا سبة  ون 530.916.67با مدي ى ارتفاع في ا ( دج وهذا راجع إ

ات. مخزو ذا ا رسوم و ضرائب وا  اآخرون وا

ها  تعرف وعان م صول(وهي  مؤسسة )ا تمويل موارد ا ها عبارة عن مصادر وأدوات ا مؤسسة بأ خصوم ا
جل. ديون قصيرة ا دائمة وا موال ا  ا

فترة ا - احظ تغيرت2017 – 2016دراسة )فمن خال ا ي: (  تا ا ية  ميزا اصر ا  قيمة ع
خاصة ارتفعت بقيمة ) - موال ا موال دج بسبب ا (106.927.14مجموعة رؤوس ا زيادة في ا

خرى  خاصة ا  ترحيل من جديد.ا
قصيرة  - جارية ) ديون ا خصوم ا جلمجموع ا فترة ا خفاض  أناحظ  2017-2016( خال ا اك ا ه

ديون 1.334.140.82بقيمة ) رسوم وا ضرائب وا خفاض في ا ك بسبب ا خرى( دج وذ عد ا ام  وا
بة.  سا ة ا خزي  ا
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يا  : ثا

تائج ) :(14) جدول  (2016/2017حسابات ا

بيان  2017 2016 ا
ملحقة توجات ا م مبيعات وا  5319702.00 9144000.00 ا

مخزون تقص من ا م مخزن أو ا تاج ا    اإ
مثبت تاج ا    اإ

ات ااستغال    إعا
ية-1 ما ة ا س تاج ا  53197002.00 9144000.00 إ

ة مستهل مشتريات ا  3498160.58 5260370.38 ا

ة وتصليح( داخلية )صيا خدمات ا   15260.00 ا

 15146.01 218266.28 خدمات أخرى

ية استهاك-2 ما ة ا س  3513306.59 5493897.26 ا
استغال -3 مضافة  قيمة ا  1806395.41 3650102.74 ا

مستخدمين  51600.00 88000.00 أعباء ا
مماثلة مدفوعات ا رسوم وا ضرائب وا  53558.00 91440.00 ا

ي فائض -4  1701237.41 3470662.74 ااستغالإجما
مصدر مستثمر.ا بتين بااعتماد على وثائق مقدمة من قبل ا طا  : من إعداد ا

ثا مختصرةثا ية ا ما ية ا ميزا  : ا

 اأصول -1

جدول  مختصرة : (15)ا ية ا ما ية ا ميزا صولا  ا

 2017 2016 اأصول
 24709351.13 26107481.48 أصول غير جارية

 15987939.73 15457023.06 أصول جارية

 40697290.86 41564504.54 مجموع اأصول
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خصوم -1  ا

جدول  خصوم(16)ا مختصرة ا ية ا ما ية ا ميزا  :ا

خصوم  2017 2016 ا
خاصة  160000.00 160000.00 رؤوس اأموال ا

 - - خصوم غير جارية
 39591700.00 40925840.82 خصوم جارية

خصوم  39751700.00 41085840.8 مجموع ا
مصدر مستثمر.ا بتين بااعتماد على وثائق مقدمة من قبل ا طا  : من إعداد ا

احظ ما يلي أصول  مختصرة  ية ا ما ية ا ميزا  : من خال ا
ة  احظ جارية في س صول غير ا مقارة  دج (1.398.130.35بقيمة تقدر بـ ) 2017قص في ا

ة  ىوهذا راجع  2016مع س وية  إ مع تثبيتات ا خفاض في قيمة ا خرىا  .ا
ة  جارية في س صول ا ة  2017احظ ارتفاع في ا  (530.916.67بقيمة تقدر بـ ) 2016مقارة بس

ىوهذا راجع  دج ة. ارتفاع إ خزي ذا وا رسوم و ضرائب وا ية اآخرون وا مديو مخزات وا  في ا
احظ ما يلي: لخصوم  مختصرة  ية ا ما ية ا ميزا  من خال ا

تين  س خاصة خال ا موال ا  .2017-2016احظ ثبات في رؤوس ا
ة  جارية في س خصوم ا خفاض في ا مقارة مع دج (1.334.140.82بقيمة تقدر بـ ) 2017احظ ا

ة  بة.  2016س سا ة ا خزي عدام ا رسوم وديون أخرى وا ضرائب وا خفاض وا ك بسبب ا   وذ
احظ: ية  ميدا دراسة ا  من خال ا

شاط  .أ شاط  تاجيا تائج إيجابية:  إ ية إذ يعود  باست تعبئة ا اعة مواد ا  بحث يمثل ص

احية ااقتصادية: -1 قطاعات  من ا مقارة مع ا قص با قطاع يعرف  ون هذا ا تاج  زيادة في اإ ا
خرى مما يؤدي  ىا تقليل من  إ محلي وا تاج ا مستغل راديااستتشجيع اإ عتاد ا رغم من أن ا في  با

له مستورد باإضافة  تاج  ىدورة اإ عمل على إ توسع وا ر في ا ة تف شر علم أن ا ية مع ا و مادة ا  ا
تصدير  خارجية  تجاتهاوجود أسواق في ا  باإضافة. م

احية ااجتماعية: -2 ة  من ا شر شغل بحيث وفرت ا اصب ا مساهمة في توفير م صب شغل  16ا م
ـ  معيشي  ة ورفع مستوى ا بطا تعليل من  16مما ساهم في تقليص مستوى ا و بقدر بسيط وا أسرة و

ة بطا اتجة عن ا  .اآفات ااجتماعية ا
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مرحلة  .ب وحيد  شباك ا تطوير ااستثمار ا ية  وط ة ا ا و ة في إطار ا شر ذي تحصلت عليه ا حافز ا ا
مضافة بمعدل  5.052.872جاز قدر بمبلغ اإ قيمة ا ضريبة على ا قيمة  %17دج وهو إعفاء من ا

شاط  29.722.785عتاد مستوردة تقدر بـ  دخول في  ة  شر ذي شجع ا حافز ا بتطلب  تاجيإوهو ا
ية. جمر خرى مثل اإعفاءات ا حوافز ا ظر عن ا  معدات مستوردة وهذا بغض ا

مستثمر  .ج ي بمعدل م ا مه شاط ا رسم على ا متمثلة في ا من رقم  %1يستفد من امتيازات ااستغال ا
عمال ات بمعدل  ا شر وات  %19وضريبة أرباح ا س مصرح بها  رباح ا بحيث  2016/2017من ا

ضرائب من جه قباضة ا ن محسوب  م ي عمومية من جهة قام بتسديدها مما زاد مدخول  ة ا لخزي ة و
ص، أخرى م تحقق  تصرف  ة بهذا ا شر مادة  إن ا مماثلة  142ا رسوم ا مباشرة وا ضرتئب ا ون ا من قا

ص ذي ي ل يتعينعلى أن  ا م ذين على ا ضريبة ا لى عمن إعفاءات أو تخفيضات  يستفيدونف با
ضريبة  رسم على  أرباح علىا ات وا شر شاط ا وحة خال مرحلة ااستغال في ا مم ي ا مه  طارإا

هذ اإعفاءات في أجل أربع  حصةمن  %30أجهزة دعم ااستثمار إعادة استثمار  موافقة  اامتيازات ا
وات ابتداء من تاريخ ا هاس تي تخضع  ية ا ما ة ا س  .ختتام ا
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فصل:  خاصة ا
تطوير  ية  وط ة ا ا و وحة في إطار ا مم ضريبية ا حوافز ا ى تقييم مدى مساهمة ا دراسة إ تهدف هذ ا

مشروع  ة  وحيد في تشجيع ااستثمار مع دراسة حا زي ا امر شباك ا تاجيااستثمارات ا اعة ا إ مواد ص
ية في واية برج بوعريريج. باستي  ا

امتياز وأثر   حقيقي  ى ا مع ضريبة وفهم ا ح اامتيازات ا يفية م وقوف على  دراسة با وقد تم في هذ ا
مشاريع ااستثمارية.  على سير ا

دراسة   ىوقد خلصت هذ ا رغم من إ حوافز، وبا تي تلعبها هذ ا بيرة ا همية ا ك فإن أغ ا لبية ذ
ك. ذ مستثمرين ا يعطون أهمية   ا
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  خاتمة

 عد التطرق لمختلف جوانب الدراسة النظر	ة والتطب�ق�ة تم�نا من معرفة الجوانب الجوهر	ة للموضوع 

التحفیزات الضر	ب�ة في التنم�ة االقتصاد�ة و-ناء اقتصاد الدولة،  تكنسیهاالتي  األهم�ةوفهمها، حیث الحظنا 

المستقبل�ة المتمثلة في  إلىاألهدافاالقتصادیین للوصول  األعوان اعت ارها تضح�ة من الدولة تمنحها لمختلف 

فان النظام الضر	بي الجزائر=  ومن هذا المنطل>،ع الصادراتتنم�ة االستثمار و�ذلك دعم الواردات وتشج�

قوانین المال�ة، سواء تعل>  إطار�عرف تعد�الت وتغیرات مستمرة لكل سنة في ألنهالیتمیز  ال ساطة، وذلك نظرا 

 .معدالت الضرائب المفروضة اإلخضاعأو مجال  األمر

�عاني العدید من فان النظام الضر	بي الجزائر= مازال الضر	ب�ة التحفیزات ومجمل القول وف�ما تعل> 

اجعة لمختلف تنظ�مه الفني لكن مر  إلى حاجة وهو  األهدافالنقائص والتشوهات جعلته  عیدا عن تحقی> 

المعفى من الضر	 ة على الدخل  األدنىمن خالل رفع الحد  اإلصالحتسجیل  عض ایجاب�ات هذا  بإم�اننا

  .اإلجمالي

  :نتائج الدراسة

  :من خالل دراستنا لهذا الموضوع نتقدم  النتائج التال�ة

  :النتائج النظر�ة: أوال

هذا االنتقال �قتضي  حالة التقدم؛ إلىعمل�ة االنتقال من حالة التخلف   أنهااالقتصاد�ة تعتبر التنم�ة  −

  ؛=إحداث العدید من التغیرات الجذر	ة والجوهر	ة في البن�ان واله��ل االقتصاد

 ؛الموارد المال�ة الناتجة عن الضرائبومن بینها  تمولهاللتنم�ة االقتصاد�ة عدة مصادر  −

  :النتائج المستخلصة من الدراسة المیدان�ة: ثان�ا

 خل> مناصب شغل في الوال�ة؛ أدتإلىالو�الة  إطارممنوحة في أن الحوافز الضر	ب�ة ال −

 القطاع الخدمي؛  األخصعدة قطاعات  أدىإلىإنعاشالو�الة  إطارالحوافز الضر	ب�ة الممنوحة في  −

 ،  الرغم من االمت�ازات الممنوحة لهذا القطاع؛اإلنتاجتخوف المستثمر	ن من قطاع  −

الو�الة ال �طلعون على مقررات منح مزا�ا االنجاز ومزا�ا االستغالل مما  إطارالمستثمر	ن في  أغلب�ة −

 �عود علیهم سل ا

 تنم�ة الوال�ة نظرا الرتفاع نس ة المشار	ع؛الو�الة ساهمت في  إطارالحوافز الضر	ب�ة الممنوحة في  −
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  :على ضوء النتائج اخت�ار الفرض�ات

 ها، تم إث ات صحة هذه الفرض�ةهي طرق تمو	ل أهم أساس�ات التنم�ة االقتصاد�ة: األولىالفرض�ة −

الذ= تعتمد عل�ه التنم�ة  أواألساسهم عنصر في التنم�ة ، فأاعتمادا على ضوء النتیجة الثان�ة

 .الضرائبالموارد المال�ة� مصادر التمو	ل أهماالقتصاد�ة هو التمو	ل ومن بین 

مال�ة تمنحها الدولة إلى  عض المستثمر	ن التحفیز الضر	بي هو ع ارة عن مساعدات  :الفرض�ة الثان�ة −

 طر	قة غیر م اشرة، هدفه تنم�ة االستثمار ودعم الواردات من السلع الرأسمال�ة الالزمة الستمرار عمل�ة 

 أن، حیث والثان�ة والثالثة األولىعلى ضوء النتیجة  صحة هذه الفرض�ة إث اتتم  التنم�ة االقتصاد�ة،

 .�ة االستثمار و التالي تحقی> التنم�ة االقتصاد�ةالتحیز الضر	بي یدخل في تنم

�منح االمت�از على مستوV مصلحة الضرائب على مرحلتین، و	تم متا عة المستفید  :الثالثة الفرض�ة −

صحة هذه الفرض�ة،  ج ائ�ا من خالل عدة قوانین وٕاجراءات وشروW عل�ه العمل وفقها، تم إث ات

من الرسم  اإلعفاءمنح االمت�از عن طر	> مقرر منح مزا�ا االنجاز والمتمثل في فمصلحة الضرائب ت

مقرر منح مزا�ا   اإلضافةإلىللشراء الخاص  العتاد،  اإلعفاءعلى الق�مة المضافة عن طر	> شهادات 

 . الشر�ات أر-احمن  واإلعفاءمن الرسم على النشاW المهني  اإلعفاءاالستغالل والمتمثلة في 

تلعب االمت�ازات الممنوحة في إطار الو�الة الوطن�ة لتطو	ر االستثمار دورا هاما في  :الرا�عةة الفرض� −

، وذلك اعتمادا على على ضوء النتیجة الخامسة صحة هذه الفرض�ة إث اتتطو	ر االستثمارات، تم 

  .لها دورا هاما في تطو	ر االستثمارات أثبتتأنحل الدراسة، التي االمت�ازات الممنوحة للسنوات م

  :االقتراحات

�النس�ة لمصلحة الضرائب −: 

الو�الة بجم�ع واج اته والتزاماته  إطارالضرائب الذین یجب علیهم توع�ة المستثمر في  أعوانتكو	ن  −

 .شرح االمت�ازات الممنوحة له إلى  اإلضافة الج ائ�ة

 .تعامل جیدأسلو-المستثمر	ن ی حثون عن  إذأنأغلب�ةحسن المعاملة  −

 .الرقا ة الدور	ة لهذه المشار	ع −

 أثناءوالمحاسب�ة المطلو ة من المستثمر	ن و الخصوص الوثائ> التي تطلب  اإلدار	ةالتقلیل من الوثائ>  −

 .تحر	ر محضر الدخول في االستغالل

 :الو+الة إطار�النس�ة للمستثمر�ن في  −

 .تثمر	ندورات تكو	ن�ة للمس إقامة −

 .االتسام  الوعي لمعرفة الحقوق وااللتزامات −
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 .اإلنتاجروح المثابرة وحب العمل و  −

 عواقب ماد�ة إلىیؤد=  ألنهاالبتعاد عن التهرب الضر	بي  −

�النس�ة للو+الة −: 

 .الرقا ة الدور	ة للمشار	ع الممنوحة −

 الجمارك أوالمقترحة من مصلحة الضرائب  اإللغاءاقتراحات  عین االعت ار  األخذ −

  االلتزاماللیونة مع المستثمر	ن الذین یرغبون في التوسع في نشاطاتهم والذین �عرفون  −

اخذ الح�طة والحذر من منح مقررات االمت�از لنس ة �بیرة من المستثمر	ن الذین �عملون في نفس الم�ان  −

 .مال�ةوقوع العدید من المستثمر	ن في مشاكل  إلىوذلك لتجنب المنافسة التي قد تؤد= 

 .تخص�ص برامج توعو�ة  الشراكة مع دار المقاوالت�ة في الجامعة −

�النس�ة للدولة −: 

 .فهمها وتطب�قهاالم�لف تنفیذ الضر	 ة حتى �سهل على  وٕاجراءاتت س�Z قوانین  −

ان یتم منح امت�ازات اكثر لقطاع االنتاج الذ= تعتبر نس ة االستثمار ف�ه قلیلة مقارنة  القطاعات  −

 Vاألخر. 
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  الملخص

، كان ال بد من فسح العامة في ظل تزايد التزامات الدولة بصفتها المتدخلة و ما يتبع ذلك من ارتفاع نفقاتها

، وعليه سعت القتصادية إلى جانب القطاع العامأمام القطاع الخاص وٕادماجه كشريك في التنمية االمجال 

الجزائر إلى تفعيل دوره وخلق المناخ المالئم لنموه وذالك بتهيئة المحيط االقتصادي والمالي للمؤسسة الخاصة 

ومنه المحيط الضريبي، وهذا لما للضريبة من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على نشاط القطاع الخاص بإدخال 

متيازات في إطار قوانين االستثمار المتعاقبة بغية تحفيزه أو ومنح مجموعة من اال الضريبيتعديالت على النظام 

  .توجيهه لالستثمار نحو قطاعات معينة أو مناطق جغرافية محددة

الضريبي،  اإلعفاء، التنمية االقتصادية، الضرائب، التحفيز الضريبي، النظام الضريبي الكلمات المفتاحية:

  .االمتياز الضريبي

Résumé : 

Suite à l’accroissement des obligations de l’état en sa qualité d’intervenant et à l’augmentation des 

dépenses publiques, il devient nécessaire de faire place au secteur privé et de l’intégrer entant que 

partenaire dans le développement économique aux cotés du secteur public. L’ Algérie a tenté 

d’actualiser le rôle de ce dernier et de créer une atmosphère appropriée pour sa croissance à travers l 

aménagement du milieu économique et financier de l’entreprise privée et du régime fiscal vu les 

effets directes et indirectes que l’impôt peut avoir sur le secteur privé par la modification du 

système fiscal et l’attribution d’un ensemble de privilèges dans le cadre de la loi sur 

l’investissement visant ainsi à encourager les investisseurs et les orienter vers des secteur s 

spécifiques ou des régions des géographiques particuliers. 

Mots clés ; Développement économique, Les taxes, Stimulation fiscale, Système fiscale, 

Exonération fiscale, Privilège fiscal. 

Abstract:  

In the context of increased state obligations as an actor increased public spending, it becomes 

necessary to make room for the private sector and integrate it as a partner of the public one in 

ecomnomic development . Algeria has attempted to update the latter’s role to create an atmospher 

for growth trough the development of economic and financial environment of the private busness 

and the tax system in view of the direct and indirect effects that tax may have on private sector, that 

is by changing the tax system and awarding of a set of privileges by virtue of investement law and 

aiming to encourage investors and direct them to specific sectors or particular areas. 

Key-words : Economical development, Taxes, Tax stimulus, Tax system, Tax exemption, Tax lien. 


