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  كلمــــــــــــــــــة شكـــــــر و عرفـــــان 

  

  .أول الشكر هللا الواحد ذو الفضل العظيم على جميع نعمه 

على ما " فرج شعبان " خالص الشكر و العرفان ألستاذنا الفاضل الدكتور ونتوجه ب

  .أسداه لنا من نصائح و توجيهات قيمة 

 اعمال مديرية الضرائب لوالية البويرة الذين لم يبخلو  كما نتقدم بالشكر الجزيل الى

مزيان " و نذكر خاصة السيد ،علينا بالمعلومات الخاصة بالجانب التطبيقي من الدراسة

و كذا المفتش "نوري حميد "و السيد مدير مفتشية الضرائب لوالية البويرة " الحاج

  .معلى كل توجيهاته"  لونيسي علي" ئيسي الر 

ونتوجه بالشكر خاصة الى أعضاء اللجنة الموقرة لقبولهم مناقشة المذكرة و تحملهم 

عناء قرائتها و فحصها ، و ال يفوتنا ان نشكر كل أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية و 

على " أبو بكر مصطفى "التسيير و العلوم التجارية بالبويرة، كما نخص بالذكر األستاذ 

  .متواصلة إرشاداته و تشجيعاته ال

و نشكر كل الزمالء و األصدقاء و كل من ساهم في هذا العمل سواء من قريب أو من 

 .بعيد و لو بالكلمة الطيبة
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  اإلهداء
 

اء بحقهم إلى معنى الحب و الحنان و التفاني إلى بسمة إلى من تعجز الكلمات عن الوف

الحياة و سر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي إلى أغلى 

إلى من كلله اهللا بالهيبة و الوقار أبي  افتخاربكل  اسمهالحبايب أمي الحبيبة إلى من أحمل 

إلى من آثروني على نفسهم إلى سندي و قوتي و  العزيز إلى من هم أقرب إلي من روحي

أخي مريم و أخوها منعم عبد اهللا  ابنةمالذي بعد اهللا إخوتي حفظهم اهللا إلى زهرة البيت 

يفتقدوني إلى من إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى من سأفتقدهم و أتمنى أن 

  .إلى كل من أتمنى أن أذكرهم إذا ذكروني جعلهم اهللا إخوتي باهللا صديقاتي العزيزات
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  :مقدمة عامة

االقتصاد اجلزائري،  استقرارالسائدة يف العامل عدة تغريات متسارعة و عميقة متس  االقتصاديةتشهد األوضاع   

خاصة مع حدوث األزمات املالية، و ريعية االقتصاد اجلزائري اليت جعلت منه رهينة لسعر النفط، مما أدى إىل حدوث 

، و تطور آليات الفساد االقتصادي اليت تعيق االرتفاع، و اليت دفعت بوترية املديونية إىل 1986األزمات النفطية سنة 

االقتصاد الوطين يف  اندماج، هذه اخلصائص تطلبت القيام بإصالحات عاجلة و شاملة لضمان مناخ احلركة االقتصادية

  .مستجيبة بذلك لإلصالحات اليت متليها اهليئات الدولية على الدول النامية  االقتصاد الدويل بصورة إجيابية

ة العامة للدولة، و عامال أساسيا يف زادت عناية الدولة بقطاع الضرائب لكوا موردا كبريا لتنفيذ السياسة املالي  

حتقيق خطط التنمية على شىت املستويات االقتصادية منها و االجتماعية، فاعتمدت اجلزائر يف سياستها االقتصادية على 

، حيث دف هذه 1992قوانني و إصالحات مست على وجه اخلصوص السياسة اجلبائية من خالل إصالحات سنة 

إىل تبسيط و عصرنة النظام اجلبائي نظرا لتعقده يف كثرة الضرائب و الرسوم، إضافة إىل بشكل رئيسي  اإلصالحات

  .ضرورة البد منها الضرييب  اإلصالحو النقائص اليت كان يتميز ا، هذه السلبيات جعلت من  العيوب

الضريبية حتسني البيئة االستثمارية، هذه األخرية اليت تساعد  اإلصالحاتكان من األهداف األساسية املسطرة   

أن االستثمار يلعب دورا أساسيا يف احلياة  باعتبارعلى تنشيط عجلة االقتصاد القومي و حتقيق التنمية، و ذلك 

  .االقتصادية و عامال حمددا للنمو، فهناك عالقة مميزة بني الضرائب و االستثمارات 

يف حاجة ملحة لعملية التنمية السريعة من خالل التدخل يف عملية االستثمار عن زائرية فأصبحت الدولة اجل  

مما يتماشى و متطلبات اقتصاد السوق، و  اقتصادهاطريق الضرائب و اإلعانات و التحفيزات الضريبية من أجل تكييف 

آليات و ميكانيزمات جبائية جديدة لفائدة القدمية يف اجلهاز املصريف و املايل ووضع ذلك بالتخلي عن النظم التسيريية 

عن طريق ختصيص الدولة للهياكل اإلدارية  املتعاملني االقتصاديني و كذا التسيري احلسن هلذه التحفيزات اجلبائية

 للمستثمرين احملليني من أجل تطوير االستثمار احمللي و ترقيته، و ليكون مبثابة القوة الدافعة لتقدم االقتصاد الوطين و

  .إنعاشه 

قوانني االستثمار و الضرائب عدة حتفيزات و برامج تنموية دف إىل بعث التنمية يف املناطق  احتوتكما   

، البطالة، فنظرا ألمهية الضرائب و أثرها على االقتصاد الوطين عامة و على االستثمارات احمللية خاصة امتصاصاملعزولة و 

  :ية التال اإلشكاليةو على هذا األساس طرح 

  ؟ الضريبية في تحفيز االستثمارات المحلية بالجزائر اإلصالحاتإلى أي مدى ساهمت 



 ب 

 

  :إىل طرح األسئلة الفرعية التالية  ارتأيناحىت نتمكن باإلحاطة بكل جوانب املوضوع،   

 الضريبية؟؟ و ما األسباب اليت دفعت بالدولة اجلزائرية للقيام باإلصالحات الضرييبما املقصود بالنظام  - 1

 ما هو مناخ االستثمار يف اجلزائر؟ وكيف تساهم الدولة يف يئة املناخ االستثماري يف اجلزائر؟ - 2

 فيما تتمثل أهم اإلصالحات الضريبية؟  - 3

 كيف تساهم هذه اإلصالحات يف حتفيز االستثمار احمللي باجلزائر؟ - 4

  :فرضيات البحث

  :املطروحة  التساؤالتالفرضيات التالية لإلجابة عن  اعتمادمت 

و أهم األسباب اليت دفعت إىل   ،هو اإلطار الذي ينظم جمموعة الضرائب املتكاملة و املتناسقةالنظام الضرييب  - 1

 .الضريبية هي عدم االستقرار و تعقد النظام الضرييب القدمي  اإلصالحات

اجلزائر موقعا جغرافيا مميزا ألعمال و االستثمار أمام األسواق العاملية، كما تساهم الدولة اجلزائرية يف يئة  متثل - 2

 .احملليةاملناخ االستثماري من خالل إنشاء اهلياكل القاعدية و الوكاالت الوطنية اخلاصة بدعم االستثمارات 

 .تشريعية اجلبائية و اإلدارة اخلاصة بالضرائبمتثل أهم اإلصالحات الضريبية يف إصالح القوانني ال - 3

تساهم هذه اإلصالحات الضريبية يف حتفيز االستثمار املمحلي من خالل أحكام الرقابة على املشروعات  - 4

 .االستثارية و إخضاعها لضرائب متتالية و متجددة 

  : الموضوع اختياردوافع 

 .الرغبة الشخصية يف البحث يف مثل هذا املوضوع  -

األمهية اليت تتميز ا الضرائب، و حماولة إبراز دورها يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل دعم االستثمارات  -

 .احمللية

 .املوضوعحماولة تزويد القواعد و الباحثني ببعض املعارف و املبادئ العلمية يف  -

 .اجلزائريإثراء املكتبة مبراجع ختص جمال الضرائب و االستثمار احمللي  -

  :أهمية البحث

 .باجلزائر  االستثمارات احمللية تشجيعالضريبية يف  اإلصالحاتإجياد إجابة عن التساؤالت املطروحة حول دور  - 

 .إصالحات ضريبية شاملة  اعتمادحتديد األسباب احلقيقية اليت دفعت بالدولة اجلزائرية إىل  - 
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 .أفاقه حتليل و بيان طبيعة املناخ االستثماري احمللي باجلزائر و  - 

 .إظهار جهود الدولة يف يئة املناخ االستثماري  - 

 .لإلصالحات الضريبة على مستوى االستثمار احمللي و آفاقها  إبراز السياسة التحفيزية - 

  :حدود الدراسة

  :ىت يتم معاجلة اإلشكالية املطروحة يف هذا املوضوع مت حتديد اإلطار العام و حدود البحث كمايلي ح

النظام الضرييب و حتليل مناخ االستثمار يف اجلزائر، و دراسة مدى  إصالحدراسة يتمثل يف : الموضوعي البعد - 

 .فعالية اإلصالح الضرييب يف دعم و تشجيع االستثمار احمللي باجلزائر

، و )2005- 1992(من خالل دراسة اإلصالحات الضريبية يف اجلانب النظري للفرتة :البعد المكاني - 

الشاريع االستثمارية املستفيدة من التحفيزات و اإلعفاءات الضريبية يف اجلانب التطبيقي حددت دراسة 

 ) .2014-2008(للفرتة

  :الدراسات السابقة

تعترب تكملة للدراسات " اإلصالحات الضريبية و دورها يف دعم و ترقية االستثمار احمللي" دراستنا ملوضوع

  :أو القريبة من موضوع دراستنا، و نذكر من هذه الدراسات ما يلي السابقة ذات الصلة

، البحث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، جامعة قسنطينة، )2012حنان شلغوم (دراسة - 1

أثر اإلصالح الضرييب يف اجلزائر و إنعكاساته على املؤسسة االقتصادية، حيث :"اجلزائر، حتت عنوان

القدرات اجلبائية للمؤسسة االقتصادية و معرفة مدى قدرة املصاحل الضريبية يف  ركزت الدراسة على

لإلصالحات  التحكم يف جباية املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و مدى مواكبة اإلصالحات الضريبية

االقتصادية اليت إعتمدا اجلزائر، و كذا إبراز مساهة التحفيزات الضريبية يف تشجيع االستثمار من 

 .ل دراسة تطبيقية للشركة اجلزائرية للمياه منطقة قسنطينةخال

، البحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية و التسيري، )2006محيد بوزيدة (دراسة - 2

النظام الضرييب اجلزائري و حتديات اإلصالح اإلقتصادي يف :"جامعة اجلزائر، حتت عنوان

تطورها و دورها يف احث يف دراسته هذه إىل الضريبة و ، حيث تطرق الب)"2004- 1992(الفرتة

التنمية اإلقتصادية  و توجيه االستثمار يف اجلزائر، كما تطرق الباحث إىل اإلصالح الضرييب و حمددات 

 .النظام االقتصادي اجلزائري، و إىل حمددات النظام الضرييب اجلزائري و فعاليته و حتدياته
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ث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة ، البح)2009قاشي يوسف(دراسة - 3

دراسة حالة النظام  -فعالية النظام الضرييب يف ظل إفرازات العوملة االقتصادية"بومرداس، حتت عنوان

اجلزائري  ، حيدث الباحث إىل حتديد فعالية النظم الضريبية و حتليل النظام الضرييب - الضرييب اجلزائري

رة التغريات االقتصادية، من خالل الوقوف عند عدة جوانب لإلصالح الضرييب يف اجلزائر كضرورة ملساي

 .تقييم فعالية التحفيزات الضريبية لالستثمار ملا بعد االصالح و فعاليته، و من خالل

، البحث مقدم لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية، جامعة )2009قدوري نور الدين (دراسة - 4

 - اإلصالحات اجلبائية و أمهيتها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر"، اجلزائر، حتت عنوانبومرداس

 ).2008-1992(دراسة حالة اجلزائر خالل

               حيث يهدف الباحث إىل إبراز أسباب و أهم جوانب اإلصالح اجلبائي يف الدول النامية بصفة عامة، و                  

حتديد أهم العوامل املؤثرة على قرار املستثمر األجنيب و تأثري اإلصالح الضرييب يف اجلزائر على تدفقات اإلستثمار األجنيب 

  .املباشر

و  ، البحث مقدم لنيل شهادة ماسرت أكادميي يف العلوم القانونية)2013بن ساسي شهرزاد (دراسة  - 5

، حبيث يهدف حبثها هذا إىل إبراز "يف دعم االستثمار السياسة اجلبائية و دورها"اإلدارية، حتت عنوان

السياسة اجلبائية يف تشجيع االستثمار يف ظل التطورات العاملية املستجدة، و مدى مواكبة االصالح 

الضرييب لإلصالح اإلقتاصدي، و إىل تأكيد فعالية السياسة اجلبائية و مساهة اجلباية يف تفعيل 

 .االقتصاد الوطين

  :تبعالمنهج الم

من أجل االحاطة بكل جوانب موضوع دراستنا، إعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي للبحث، فاملنهج 

الوصفي كان من خالل وصف الضريبية و اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر و كذا وصف مناخ و واقع 

براز أثرها يف دعم الضريبية إل االستثمار احمللي باجلزائر، و املنهج التحليلي كان يف حتليل اإلصالحات

اإلستثمار احمللي، كما إتبعنا املنهج التارخيي و ذلك يف الفصل األول من الدراسة من خالل هيكلة 

، و  2005إىل غاية1992، و بعد اإلصالحات إبتداءا من 1992النظام الضرييب قبل إصالحات 

صالحات الضريبية على كذلك يف الفصل الثالث من خالل الدراسة التطبيقية للسياسة التحفيزية لإل

  ).2014- 2008(االستثمارات بوالية البويرة للفرتة بني
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لتحقيق أهداف الدراسة و معاجلتها بصورة علمية فقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة فصول، 

  :معنونة كالتايل

 .مدخل لإلصالح الضرييب يف اجلزائر: الفصل األول - 

 .مناخ وواقع االستثمار احمللي باجلزائر : الفصل الثاين - 

 -دراسة حالة مديرية الضرائب بوالية البويرة- السياسة الضريبية كموجه لالستثمار احمللي باجلزائر: الفصل الثالث - 

الفصل األول نتطرق فيه إىل ثالثة مباحث تتظمن عموميات حول الضريبة يف املبحث األول، حيث نتناول فيه 

هوم الضريبة و مبادئها، أهدافو أنواع الضرائب و قواعد حتصيلها، ث ننتقل إىل تطور النظام الضرييب و مف

إصالحه يف اجلزائر يف املبحث الثاين من خالل إبراز تأثري كل من الواقع االقتصادي و االجتماعي و السياسي 

هذا الفصل  االصالحات الضريبية، و خنتم على النظام الضرييب، و كذا هيكلة النظام الضرييب قبل و بعد فرتة

بتحديد أسباب و أهداف االصالحات الضريبية يف اجلزائر و أهم هذه االصالحات من خالل املبحث الثالث 

  ".واقع اإلصالحات الضريبية يف اجلزائر"املعنون بـ

لك من خالل ثالثة مباحث أا بالنسبة للفصل الثاين فنتناول فيه مناخ وواقع االستثمار احمللي باجلزائر، و ذ

نتطرق فيها إىل مفاهيم عامة حول االستثمار، مفهوم، أهداف، حمددات، أنواعو جماالت االستثمار و اإلطار 

العام ملناخ االستثمار اجليد يف املبحث األول، و دراسة حتليلية للمناخ االستثماري باجلزائر يف املبحث الثاين و 

ة و اإلطار القانوين لالستثمار يف اجلزائر، حمفزات و معوقات االستثمار يف ذلك بالتطرق إىل السياسة العام

اجلزائر و كذا حتليل مكونات املناخ االستثماري احمللي باجلزائر و آفاقه، و املبحث الثالث فنخصصه إلبراز جهود 

شئة من قبل الدولة اجلزائرية يف يئة املناخ االستثماري، من خالل وقوفنا عند أهم اهلياكل املن الدولة اجلزائرية

  .لدعم و تشجيع االستثمار و تطويره يف اجلزائر

دراسة حالة مديرية الضرائب - السياسة الضريبية كموجه لالستثار احمللي يف اجلزائر"و الفصل الثالث املعنون بـ 

ت على االستثمار احمللي ، سنربز فيه الدور التحفيزي و أثر السياسة اجلبائية يف ضوء اإلصالحا"- لوالية البويرة

للجزائر عامة، و لوالية البويرة خاصة، و ذلك بتقسيمه إىل ثالثة مباحث، يف بداية الفصل سنتطرق إىل آثار 

السياسة اجلبائية على االستثمار احمللي يف املبحث األول، الذي نتناول فيه آثار تشجيع االستثمار عن طريق 

الجيابية و السلبية للسياسة اجلبائية على االستثمار احمللي على وجه ، مث نربز اآلثار االضرائب بشكل عام

بحث الثاين نربز اجلانب اإلجيايب للسياسة اجلبائية على االستثمار احمللي، بإعتبار موضوع اخلصوص، و يف امل

سياسة ال"دراستنا حول دور االصالحات اجلبائية يف دعم و ترقية االستثمار احمللي، فعنون هذا املبحث بـ

، و خنتم هذا الفصل باملبحث الثالث الذي "التحفيزية لإلصالحات اجلبائية على االستثمار احمللي باجلزائر
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خنصصه للجانب التطبيقي من الدراسة حيث نتطرق من خالله إىل تقدمي املديرية الوالئية للضرائب لوالية البويرة 

مارية املستفيدة من التحفيزات الضريبية و االمتيازات و مهامها و مصاحلها، و نقف عند بعض املشاريع االستث

من قبل املديرية، مث خنتم هذا الفصل و املذكرة ككل بآفاق  على ضوء االصالحات بالوالية، و اليت مت معاينتها

  .احلوافز و اإلصالحات الضريبية لإلستثمار احمللي باجلزائر 
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  .تمهيد

عرف االقتصاد الدويل عدة تغريات و حتوالت يف اجتاه امليل حنو اقتصاد ذي اجتاه واحد، هذا االقتصاد مدعم 

 كما،  مجلة من االصالحات اهليكليةطبيق هذا االجتاه أدى بالبلدان النامية و املتخلفة اىل تو ، الدولية باملؤسسات املالية

 ،بإدخال اصالحات جذرية على اخلارطة االقتصادية و حىت السياسية يف بداية التسعينات من القرن املاضياجلزائر قامت 

  .و بصفة خاصة القيام بإصالحات يف مستوى النظام الضرييب

، اين مت االصالح اهليكلي م 1991الية لسنة ان االصالح الذي مت يف النظام اجلبائي اجلزائري من خالل قانون امل

لتعويض الضرائب السابقة، وهذه االصالحات اليت مت فيها ادماج عدة ضرائب جديدة ميكن من  جاء،للجباية اجلزائرية 

  .خالهلا جتاوز عقبات اقتصاد السوق و التكيف مع االقتصاد العاملي اجلديد

مدخل لإلصالح الضرييب يف "املعنون ب  من خالل هذا الفصلاصالح النظام الضرييب اجلزائري  اىل سنتطرقو 

  :و الذي يشمل املباحث الثالثة التالية " اجلزائر

  .مفاهيم عامة حول الضريبة: املبحث االول

  .تطور النظام الضرييب و اصالحه يف اجلزائر:املبحث الثاين

  .رييب يف اجلزائرواقع االصالح الض: املبحث الثالث
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  . مفاهيم عامة حول الضريبة: المبحث األول

متويل ميزانية الدولة،فهي إيراد مايل هام يف اال االقتصادي ،و خصوصا أا تعترب الضريبة وسيلة من وسائل   

موارد و أخذت دور بارز يف توجيه النشاطات االقتصادية يف اتمعات املعاصرة،فهي من أهم مصادر 

و تغريت أهدافها و منافعها حسب ،،حبيث هلا دور أساسي يف جمال تنفيذ أهداف السياسة املالية للدولةالدولة

  .السياسة املالية املرسومة من طرف السلطة،و ذلك توفيقا مع املصلحة االقتصادية للدولة واملنفعة العامة للمجتمع

  .للضريبةالمفهوم و المبادئ األساسية : المطلب األول

لقد مرت الضريبة بعدة تطورات عرب األفكار االقتصادية وتغريت أهدافها ومنافعها حسب حاجة الدولة 

ب ات، فان كُ منها، لكن على الرغم من التباين يف املفاهيم والتعاريف اليت أعطيت للضريبة عرب العصور املختلفة

 .أرائهم خبصوص ماهية الضريبةاملالية العامة يف العصر احلديث يف جمملهم قد تقاربت 

سنتعرض إىل جمموعة من هذه التعاريف و اليت سنقرأ من خالهلا أهم املبادئ و األهداف و لتوضيح ذلك 

  .املميزة للضريبة

  .مفهوم الضريبة:أوال

  :هناك عدة تعاريف للضريبة، و لكن أكثر هذه التعاريف شيوعا هي أن 

املمول بأدائها إىل الدولة لتحقيق نفع عام، فهي حتويل جزء من املال من  الضريبة هي فريضة مالية إلزامية يلتزم .1

 .1االستخدام اخلاص اىل االستخدام العام، بصرف النظر عما يعود على املمول من النفع

الضريبة هي مبلغ مايل يدفعه األشخاص بطريقة جربية اىل السلطات العمومية بغرض متويل النفقات العامة، و  .2

 .2لضريبة مقابل دفعها نفع خاص معنيد على دافع ادون ان يعو 

 

                                                   
  .105، ص  2009، األردن ، دار الكتاب احلديث " املالية العامة و النظم الضريبية ،" عديل البابلي ، 1
  . 57، ص  1983، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان ، " مقدمة يف علم االقتصاد " صبحي تادريس ، مدحت حممد العقاد ،  2
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دفوع مهما كانت الضريبة فريضة ائية ، مبعىن ال يستطيع املكلف دافع الضريبة املطالبة باسرتجاع املبلغ الضرييب امل .3

 .1الظروف و األحوال

الضريبة هي كل اقتطاع او منفعة أي كان شكلها حتصل عليه القوة العمومية بغية اشرتاك املواطنني يف حتمل  .4

  2. األعباء العامو من جهة، ومن جهة اخرى بغية حتقيق سياستها االجتماعية و االقتصادية و التنموية

 :اتفقت على  ان هذه التعاريفنالحظ  

 .دخل الختيارات األفراد يف تقدميها جتمعها الدولة جربا والالضريبة  -

 .سلطة الدولة هي املكلفة بفرض الضريبة و حتصيلهاأن  -

 .تدفع الضريبة بشكل ائي و ال حيق املطالبة ا من قبل دافعيها -

 .عامة و منافع ذاتية ملتحملي الضريبة حتقيق منافع  -

مبلغ تقوم الضريبة بتغطية النفقات العامة،أي الميكن اسرتجاعها من قبل املمول مرة ثانية و الحيصل على  -

 .خاص كمقابل من دفع الضرائب و إمنا يكون ذلك بطريقة غري مباشرة 

  :عطي تعريفا ملخصا و جممال للضريبة نل هذه التعاريف السابقة ميكن أن من خالل ك

تفرضه الدولة على املكلفني ا، و ذلك من ،هي اقتطاع بدون مقابل وإجباري من طرف الدولة و يكون نقديا 

  .أجل تغطية النفقات العامة للدولة و تنفيذ السياسة املالية املربجمة 

دمة كافة مصادرها بأا جمموع الربامج املتكاملة اليت ختططها و تنفذها الدولة مستخ"و ميكن تعريف السياسة الضريبية

ب آثار غري مرغوبة ، و جتنالضريبية الفعلية و احملتملة إلحداث آثار اقتصادية و اجتماعية و سياسية مرغوبة

  .3" اتمع للمسامهة يف حتقيق أهداف 

  

  

                                                   
. 47، ص  2012، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة األوىل ، "املالية العامة "طارق احلاج ،   1 
  . 261، ص  1992، دار املعرفة اللبنانية ، لبنان ، " اقتصاديات املالية العامة و نظم السوق" ، أمحد محدي العناين 2

. 11، ص  2002، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية ، االسكندرية ،  "النظم الضريبية "سعيد عبد العزيز عثمان و رجب العشماوي ، 3
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  .المبادئ األساسية للضريبة :ثانيا

كي نستطيع أن حنقق األهداف املرجوة من الضرائب،البد من وجود بعض األسس و القواعد الثابتة اليت تركز 

بأربع قواعد للضريبة حتضى برضا و تقدير الباحثني إىل اآلن، و هذه القواعد " أدم مسيث"عليها الضرائب،حيث جاء 

  1: هي

كل فرد ،و أال لاملالية مقدرة ليف حتمل األعباء العامة تبعا ل و يقصد ا أن يسهم كل األفراد يف الدولة: العدالة- 1

  . يكلف الفرد فوق طاقته

  2". على مواطين كل دولة ان يسامهوا يف نفقات احلكومة تبعا ملقدرم يف ظل محاية الدولة "

دة العدالة تشكل نظام اجلبائي، فكل خمالفة لقاعلومما ال شك فيه بان هذه اخلاصية مهمة يف تصميم السياسة أو ا

  .استهانة بشعور املمولني و تكون مصدر اخراب يف الكيان االجتماعي

تكون معلومة بصورة ال و و يقصد ا أن تكون  الضريبة معلومة للممول من حيث املقدار ووقت الدفع، :اليقين- 2

  .غموض فيها

ب يف وقت يصعب دفعها فيه، ومبدأ و يقصد ا أن جتىب الضريبة يف وقت مالئم للممول، فال تطل:المالءمة- 3

  3.  املالئمة ميتد يف مضمونه اىل مراعاة الظروف املادية و النفسية لدافعي الضرائب

و يقصد باالقتصاد أن تكون نفقات اجلباية مثل رواتب موظفي الضرائب أقل من : االقتصاد في النفقات - 4

قريبة منها لكان مجع الضرائب عبئا،و ال يدخل إىل اخلزانة جمموع حصيلة الضرائب ألا لو كانت متساوية هلا أو 

العامة ما تريده من فرض الضرائب،و عليه فيجب أال تكون نفقات جباية الضرائب كبرية حبيث تلتهم احلصيلة أو 

  .أكثرها

                                                   
  .411  410عديل البابلي ، مرجع سابق ، ص ص 1
، مذكرة ماجستري، كلية العلوم اإلقتصادية و التسيري،جامعة " 2009 -1992ترشيد النظام اجلبائي اجلزائري يف جمال الوعاء و التحصيل "العياشي عجالن ،  2

  .25، ص  2006اجلزائر ، 
  .36، ص  1988، الدار اجلامعية ، بريوت ،لبنان ، "النظم الضريية  "عبد الكرمي صادق بركات ، 3
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و حتقق الغزارة تقتضي أال تكون تكاليف اجلباية أكرب من مقدار الضريبة، حىت ال تفقد خاصيتها و هدفها املايل  ومنه

و  -العدالة و املالئمة يف التسديد –، و يتوقف هذا املبدأ على مدى و ضوح املبادئ السابقة يف احلصيلة اجلبائية

  .على ترشيد انفاق الضرائب و وضوحها ، فكلما كان هذا املبدأ قائما كان مصدرا من مصادر احلكم الراشد

  1".التجانس و التنسيق" الكفاءة و التنوع-5

الفعالية للنظام اجلبائي  ، و لعل مبدأ الكفاءة أوىل درجاتتساهم الكفاءة  يف توجيه املوارد االقتصادية  التوجيه االمثل

  ..ت السوققاتصحيح اخفايف مواجهة 

ال شك يف ان هذه املبادئ األساسية تساير التطور الفكري االقتصادي اهلادف اىل رفاهية اتمع و السعي اىل و 

  .موارده املالية وحتقيق حكم و تنظيم فين راشدترشيد 

  .أهداف الضريبة:المطلب الثاني 

ما أهداف الضرائب أهمعندما تفرض الدولة الضرائب فإا تضع نصب عينها أهداف حمددة، و بشكل عام فإن 

  :يلي 

 .أهداف مالية:أوال 

ن له مصدر و أي التزام  بنفقة البد أن يكمبعىن احلصول على األموال لتغطية النفقات العامة ،و حنن نعلم أن 

زيادة نسبة اجلباية العادية يف  2، و عليه تتمثل األهداف املالية للضريبة يف  فالضرائب تعد من أهم هذه املصادرمتويل،

تغطي نفقات  متويل امليزانية العامة و بالتايل السعي إلحالل اجلباية العادية حمل ®اجلباية البرتولية و جعل اجلباية العادية

  .التسيري للميزانية العامة

 

  

  

                                                   
  . 531، ص  1989، الدار اجلامعية ، مصر،  " علم اإلقتصاد"امل بكري ، امحد مندور ، ك  1
   31،ص  2009،مذكرة ماجستري، كلية االقتصاد ، جامعة دمشق ، سوريا،"النظام الضرييب يف كل من سوريا و اجلزائر'عتيقة بن طاطة ، 2
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 .أهداف اجتماعية:ثانيا 

  :1االجتماعية منها على سبيل املثالتستطيع الدولة أن تستخدم الضريبة كأداة ملعاجلة الكثري من املشاكل 

ذلك  و هذا إجراء نسيب، إذ تستطيع الدولة أن حتقق السياسة السكانية من خالل الضرائب و: لتحكم في النسلا .1

إعادة توزيع لة من زيادة أو تقليل عدد السكان و من خالل ختفيض أو رفع معدل الضريبة حسب هدف الدو 

الدخل و الثروة و منع تكتل الثروات، أو زيادة معدل الضرائب على السلع الكمالية اليت يقبل عليها نسبة كبرية من 

 .األغنياء

خالل فرض معدل ضرييب عايل على السلع اليت هلا تأثري و ذلك من :الحد من الظواهر االجتماعية السيئة .2

 .اخل...سليب من الناحية االجتماعية كفرض الضرائب على الكحول، الدخان

لالستثمار ع اإلسكان من الضرائب كتشجيع هلمتقوم الدولة بإعفاء املستثمرين يف قطا :حل مشكلة المساكن .3

 .تعفي أيضا أصحاب املساكن من الضرائب لتشجيعهم على البناءيف هذا اال و توفري املساكن للمواطنني، و 

 .أهداف اقتصادية: ثالثا 

تستخدم الدولة الضريبة لتحفيز االدخار و االستثمار من خالل ختفيض الضرائب أو إلغائها على االستثمارات املالية 

السياحة أو الصناعة أو الزراعة املتنوعة ،و قد تستخدم الضرائب لتشجيع بعض القطاعات االقتصادية مثل قطاع 

  .اخل و ذلك بتخفيض الضرائب على مستلزمات اإلنتاج يف هذه القطاعات و على منتجاا ...

 االقتصادي و االزدهار االقتصادي إىل جانب ما ذكر ميكن للضريبة أن ختفف من األزمات االقتصادية خاصة الركود

 تنخفض فيها القوة الشرائية فعلى الدولة هنا زيادة الدخل املعد لإلنفاق للركود االقتصادي فهو احلالة اليت ، فبالنسبة

  2. و ذلك بتخفيض الضرائب على السلع األساسية و زيادة اإلعفاءات الضريبية اليت ينص عليها القانون الضرييب

بسبب ارتفاع الدخول،يف أما بالنسبة لالزدهار االقتصادي فهو احلالة اليت يزيد فيها الطلب على السلع و اخلدمات 

هذه احلالة تتدخل الدولة و ذلك من خالل زيادة الضرائب على الدخل،و ختفيض أو إلغاء الدعم احلكومي مما يقلل 

  .من الدخل املعد لإلنفاق و بالتايل املقدرة على الشراء

                                                   
  . 48طارق احلاج ، مرجع سابق ، ص   1
  . 51  49ابق ، ص ص طارق احلاج ، مرجع س 2
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فساد اىل زيادة العجز يف ة التستخدم الضرائب حملاربة الفساد االقتصادي،حيث يؤدي التهرب الضرييب بفعل ممارسف

  .العام اإلنفاقازنة العامة للدولة و ضعف مستوى و امل

  .الضرائب و قواعد تحصيلها أنواع: المطلب الثالث 

 أنواع، و من خالل هذا املطلب سنقف عند تتعدد أنواع الضرائب و ختتلف صورها الفنية باختالف املكان و الزمان

  .الضرائب و قواعد حتصيلها

  .أنواع الضرائب :أوال

و تصنيفات أنواع  أهمو تتمثل حتاول كل دولة باختيار مزيج متكامل من أنواع الضرائب لتحقيق أهداف اتمع،  

  1: فيما يليالضرائب 

  .الضرائب الواحدة و الضرائب المتعددة  - 1

قيق كافة أهداف حتعرفت الضرائب الواحدة منذ القدم،إذ كانت الدولة تفرض ضريبة واحدة فقط،تسعى ا إىل 

نظام الضرائب املتعددة حيث يتضمن اهليكل الضرييب أنواع متعددة من الضرائب،أي أن املكلف سياستها الضريبية و 

  .على مجيع األنشطة اليت يزاوهلايدفع عدد من الضرائب 

، كما اا متتاز املكلف املاليةتاز الضريبة الوحيدة بسهولة حتصيلها و قلة نفقات جبايتها و تأخذ باالعتبار كل موارد مت

ال حتتاج إىل وقت و جهد للوصول إليها مما يقلل من مصاريف حتصيلها،و يعرف املكلف مسبقا املبلغ ف ، بالوضوح

،و من عيوا أن حصيلتها قليلة أمام أهداف الدولة املتزايدة ا يشجعه على الدفع و عدم التهربالضرييب املرتتب عليه مم

 . احدة فقطألا ضريبة و 

 

 

  

                                                   
  . 54  53طارق احلاج ، مرجع سابق ، ص ص  1.
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  .الضرائب على األشخاص و الضرائب على األموال -2

هو نفسه املادة  اإلنسانالضرائب على األشخاص هي الضرائب اليت تتخذ من الشخص نفسه وعاءا للضريبة، أو 

حيث  ، ة أو ضريبة الرؤوسيو لذلك مسيت بضريبة الفرد ،ما يف حوزته من أموالاخلاضعة للضريبة بغض النظر ع

استخدمت هذه الضريبة يف كثري من العصور و لكنها فقدت تلك األمهية يف العصور احلديثة،ألن تطور األسس 

العلمية للضريبة أوضحت فشل مثل هذا النوع من الضرائب يف حتقيق العدالة الضريبية و أهداف اتمع االقتصادية و 

  .االجتماعية و السياسية

  .1و الضريبة على األموال هي تلك الضريبة اليت تفرض على املال يف حد ذاته دون النظر اىل من حيوزه  

لكل ذلك فقد اجتهت كافة الدول احلديثة إىل فرض ضرائبها على املال يف كل صوره و أوضاعه أي سواء كان عامال و 

تثمارية أو سلعة استهالكية،متخذا صورة دخل أو من عوامل اإلنتاج أو عائدا من عوائده،عقارا أو منقوال،سلعة اس

  . ثروة أو إنفاق

  .الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة -3

 :الدول جتمع ما بني هذين الصنفني يعترب هذا التصنيف هو الشائع يف وقتنا احلايل و كثري من

التواء، و مطروح الضريبة هي اليت تفرض مباشرة على رأس مال الفرد أو دخله دون : الضرائب المباشرة   -  أ

يكون يف هذه احلالة مثال رأس مال املكلف كضريبة للشركات،دخل املكلف من رأس املال، من كسب العمل  

كالرواتب و األجور، من رأس املال معا كأرباح املهن احلرة و األرباح النامجة عن االستثمار الصناعي و 

بنفسه و بدون وسيط و هو يعلم قيمتها و طبيعتها و ميكن  ، و هي اليت يدفع فيها املمول الضرائب2التجاري

 .له الطعن فيها بنفسه

الضرائب على الدخل و : و تنقسم الضرائب املباشرة حبسب طبيعة املادة اخلاضعة هلا اىل نوعني أساسيني مها 

 .الضرائب على رأس املال 

 

                                                   
  . 164، ص  2005،دار وائل للنشر ، عمان ، األردن ، " املالية العامة  أسس"خالد اخلطيب ، امحد شامية ،  1
  .28، ص  2010،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، اجلزائر ، "اإلمجايلالضرائب على الدخل "بن اعمارة منصور،  2
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 .مفهوم الضرائب على الدخل -

حيث ، الدخل، ألن التشريعات الضريبية للدولة ال تتظمن نفس التعريف  تعريف شامل و عام ملعىن إعطاءيصعب 

كل مال نقدي أو قابل للتقدير بالنقود حيصل عليه الفرد بصفة دورية منتظمة من " يعرف على انه مبفهومه الضيق 

االجيابية لذمة املكلف ختضع كل زيادة يف القيمة الواسع مبوجب املفهوم أما  ".مصدر مستمر أو قابل لالستمرار 

بالضريبة سواء كلن شخصا طبيعيا ام معنويا لفرتة زمنية بذلك فإن ما حيصل عليه الشخص من منافع و خدمات و 

 .أموال و كل ما يطرأ على املقدرة املالية للمكلف دخال 

، فالضريبة الدخلوهناك نوعان من الضرائب على الدخل  مها الضرائب العامة على الدخل و الضرائب على فروع 

العامة على الدخل تأخذ مببدأ شخصية الضريبة و ينظر يف فرضها اىل املكلف املمول اخلاضع للضريبة  و ليس اىل 

الضرائب على فروع الدخل فتفرض على فروع الدخل على شكل ضريبة منفردة على كل  أما. تنوع مصادر الدخل

ادر ، فكل ضريبة تنظم على أساس تعدد و تنوع مصادر فرع من فروع الدخل و ذلك بعد تقسيمه حبسب املص

 .1الدخل

 .مفهوم الضرائب على رأس المال -

هي تلك الضرائب اليت تتخذ من رأس املال وعاءا هلا و يقصد برأس املال جمموع األموال العقارية و املنقولة، اليت ميكن 

منتجة لدخل نقدي أو عيين أو خلدمات، و  تقديرها بالنقود، و اليت ميلكها الشخص يف حلظة معينة سواء كانت

  :تنقسم الضرائب على رأس املال اىل نوعني مها

تفرض الضريبة السنوية بسعر منخفض على القيمة السنوية : الضريبة السنوية العادية على رأس المال •

ضريبة وحيدة أوهلما يف فرض : موع رأس املال الفردي و ثروته ، يتمثل فرض الضريبة السنوية يف صورتني

 .على رأس املال و ثانيهما الضرائب على الدخل

هي الضرائب اليت تفرض على رأس املال العرضي، الذي يكون وعاءا  : الضريبة العرضية على رأس المال •

هلا، و تفرض بسعر مرتفع نتيجة ظرف او واقعة معينة استثنائية حبيث يكون املال وعاءها مصدر دفعها 

  .املاليةلتحقيق االعتبارات 

                                                   
  ).بالتصرف (  30  29بن اعمارة منصور، مرجع سابق ، ص ص 1
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املفروضة على بعض الوقائع املنقطعة و التصرفات مثل الضرائب على  ضرائبالهي : الضرائب غير المباشرة  - ب

و رسوم تفرض ،ملرتبطة حبركة الثروة و استخداماا األعماالأو االستهالك ، فهي تفرض على مجيع  اإلنتاج

اد و السلع و اخلدمات و هي اليت ال يدفع فيها نتيجة االستهالك اليومي للمو  األفرادبصورة غري مباشرة على 

  : املمول الضرائب بنفسه و لكن عن طريق الوسيط و ال حيق له الطعن فيها و تنقسم اىل قسمني

 .الضرائب على االستهالك  -

بالضرائب اخلاصة على استهالك "تفرض هذه الضريبة أوال على االستهالك لنوع معني من البضائع احملددة و تسمى 

اليت يقوم ا الفرد ، وهو بصدد  أنواعاإلنفاقاتبالضرائب العامة على كل "،أما النوع الثاين يسمى " بعض البضائع

  .استخدام دخله دف االستهالك

 .الضرائب على التداول -

تفرض على واقعة انتقال حقوق الثروات و تداوهلا و غريها من التصرفات ®القانونية اليت تكون األموال حمال هلا، ومن 

  1.رسوم التسجيل العقاري، الرسوم القضائية: أمثلة ذلك 

 2.الضرائب النسبية و الضرائب التصاعدية -4

مقدار املادة اخلاضعة للضريبة،مثل ضريبة األرباح التجارية و الضريبة النسبية هي اليت تفرض بنسبة ثابتة ال تتغري بتغري 

على أي ربح من هذه األنشطة إذا بلغ مقدار معني فمن كان يربح ) %10(الصناعية حيث تفرض مثال بنسبة

  .و هكذا) دج200(و من يربح ضعفها يدفع ) دج100(ختذ منه ) دج1000(

    3. يتغري معدهلا املفروض مهما تغري حجم املادة اخلاضعة للضريبةيقصد بالضريبة النسبية تلك الضريبة اليت ال  و

تتميز هذه الضريبة ببساطتها،و أا ال حتتاج إىل تكاليف عالية يف اجلباية و ال تتطلب إجراءات كثرية،أما الضريبة 

ة اخلاضعة التصاعدية هي اليت تفرض على املادة اخلاضعة للضريبة بسعر متفاوت تبعا الختالف مقدار املاد

  .للضريبة،أي يتزايد سعرها بتزايد املادة اخلاضعة هلا

                                                   
  . 35 34بن اعمارة منصور، مرجع سابق ، ص ص   1
  . 420  419عديل البابلي ، مرجع سابق ، ص ص  2
  .25، ص  2007،   2، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، الطبعة " جباية املؤسسات" محيد بوزيدة ، 3
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  :نوعان مهاو التصاعد 

حيث تقسم املادة اخلاضعة للضريبة إىل طبقات أو فئات و خيصص سعر : التصاعد بالطبقات أو اإلجمالي  -  أ

فئة معينة  لكل طبقة،و يرتفع هذا السعر للطبقات العليا عنه يف الطبقات الدنيا،و الدخل الذي يقع يف

 .خيضع كله لنسبة واحدة من الضريبة 

حيث تقسم املادة اخلاضعة للضريبة إىل عدة شرائح و يطبق على كل شرحية سعر : التصاعد بالشرائح  -  ب

 . خاص ا،و يرتفع السعر للشرائح العليا عنه للشرائح السفلى

  .الضريبة العينية و الضريبة الشخصية -5

االقتصادية أو االجتماعية أو مول دون مراعاة لظروفه الشخصية اليت تفرض على امليقصد بالضريبة العينية هي تلك 

العائلية فال ينظر إال إىل املادة اخلاضعة للضريبة و مثاهلا الضرائب اجلمركية،أما الضريبة الشخصية فهي تلك اليت 

و العائلية خاصة متطلبات احلد تفرض على األموال مع مراعاة ظروف املكلف الشخصية و االقتصادية و االجتماعية 

األدىن الالزمة للمعيشة،و ديون املكلف و تكاليف حصوله على دخله أو األموال اخلاضعة للضريبة،و كلتا الضريبتني 

  1. تقع على األموال لكن العينية ال تراعي ظروف املمول و الشخصية تراعي ظروفه

  .قواعد تحصيل الضريبة:ثانيا 

  .أحكام املنظمة اليت دف إىل محاية املكلف و صيانة حقوقه و كذلك محاية حقوق الدولةحدد املشرع قواعد و 

فالقواعد و الضمانات من أجل محاية املكلف تتمثل يف احرتام إدارة الضرائب،مواعيد حتصيل الضرائب،و عدم 

الضريبة إذا كانت غري واقعية،و من حتصيل الضريبة ال يتوفر فيها الواقعية املنشئة هلا،و ميكن للمكلف الطعن يف قيمة 

  :ناحية أخرى فالقواعد و الضمانات من أجل محاية حقوق الدولة هي

 .الضريبة هي دين من ضمن الديون املميزة للدولة يف حصول الدين قبل أي دين آخر- 1

عن طريق  إعطاء قانون إلدارة الضرائب و ضمانات و رتب هلا حقوق للوصول إىل املادة اخلاضعة للضريبة - 2

 .اإلطالع على الوثائق و املستندات و كذلك التقدير هلا

                                                   
  422البابلي ، مرجع سابق، ص  عديل1
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عدم املقاصة يف دين الضريبة أي أن إدارة الضرائب مكلفة بتحصيل الضرائب كاملة و للمكلف أن يقوم  - 3

إن مربرات هذه القاعدة هي أن حق الدولة مستحق األداء بعكس حق املكلف قد يكون . مبطالبة الدولة حبقه

 .لنزاعموضع ا

 1.املتابعة قد يتم عن طريق القضاء متابعة املمتنع عن الضريبة حيث ينص القانون على إجراءات - 4

  .في الجزائر إصالحهتطور النظام الضريبي و : المبحث الثاني

و ذلك ملا للضريبة من االقتصادية يف اجلزائر، اإلصالحاتضمن  أدرجتأهم العناصر اليت يعتربالنظام الضرييب من 

االقتصادية للدولة  ، حيث يعترب النظام الضرييب جزء من النظام  األهدافاألثر على املشروعات اليت ترمي اىل حتقيق 

لذا  سنتطرق يف هذا املبحث اىل مفهوم و خصائص النظام  املايل و هذا األخري يعترب جزء من النظام االقتصادي،

الضريبية  اإلصالحاتالضريبية و كذا خالل فرتة  اإلصالحاتة النظام الضرييب قبل ، و هيكلأهدافهالضرييب  و 

1991 -2005 .  

  .تأثير الواقع االقتصادي ، االجتماعي و السياسي على النظام الضريبي:المطلب األول

من خالل تطرقنا اىل تأثري كل من الواقع االقتصادي  أخرىسنتناول يف هذا املطلب تغري النظام الضرييب من دولة اىل 

  .و االجتماعي عليه السياسيو 

  .مفهوم النظام الضريبي :أوال 

النظام الضرييب هو اإلطار الذي ينظم جمموعة الضرائب املتكاملة و املتناسقة، و يتم حتديدها استنادا اىل أس اقتصادية 

  . 2قتصادية اجتماعية و إداريةو مالية و فنية يف ضوء اعتبارات سياسية ا

اىل أن السياسة  اإلشارةو النظام الضرييب ما هو إال الواجهة و التطبيق العملي للسياسة الضريبية ، إال أنه ميكن  

الضريبية الواحدة من املمكن ان ترتجم بعدة نظم ضريبية ، ولذلك فاختالف النظم الضريبية بني الدول ال يعين 

                                                   
  . 45، ص  1997مذكرة ماجستري ، اجلزائر،  "  الضرييب يف اجلزائر و أثره على املؤسسة و حتريض االستثمار اإلصالحناصر مراد ،  1
  .46، ص  2000، دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، القاهرة ، مصر ، "الضرييب  اإلصالح"صالح زين الدين ،  2
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اختالف السياسات الضريبية ، حيث ان النظام الضرييب الذي يصلح يف جمتمع ما قد ال يصلح يف جمتمع آخر رغم 

  1. عدم وجود اختالف يف السياسة الضريبية

يكون انعكاسا للنظام االقتصادي و االجتماعي و السياسي السائد يف  أنو عليه جند ان النظام الضرييب جيب 

  .اتمع

  .ر الواقع االقتصادي على النظام الضريبيتأثي:ثانيا 

فالدول . النسبية ملختلف مكوناته األمهيةان الواقع االقتصادي السائد يف اتمع يؤثر يف شكل نظامه الضرييب و يف 

و  أوروبامبستويات عالية من الدخول الفردية كما هو احلال يف دول غرب  أفرادهااملتقدمة اقتصاديا يتمتع فيها 

كما ان اهليكل االقتصادي للمجتمع يؤثر بدوره على شكل النظام الضرييب ، فالدول ..ات املتحدة و اليابان الوالي

حيث تنخفض مساحات احليازات الزراعية و تتفشى  الزراعية املتخلفة و اليت تستخدم أساليب بدائية يف الزراعة،

االستغالل الزراعي، و هنا تعتمد الدول على أشكال بني املزارعني، يف هذا احلال ال ميكن فرض ضريبة على  األمية

من الضرائب كالضرائب على ملكية األرض الزراعية، و من ناحية أخرى اذا كانت الزراعة متطورة تأخذ شكل  أخرى

الصناعة و تنخفض ا عمليات االستهالك الذايت و املبادالت العينية، فانه ميكن ان تفرض الضريبة على ارباح 

حيث تعامل خمتلف مصادر الدخول . ل الزراعي و حيقق هذا بدوره ما يسمى بالعدالة األفقية للنظام الضرييباالستغال

  .معاملة ضريبية متماثلة

كما يؤثر مستوى التقدم االقتصادي على االستقطاع الضرييب حيث تزداد نسبة االستقطاع بصفة عامة يف الدول 

على الدفع، و هذه ترتبط  أفرادهالطاقة الضريبية يف اتمع تعتمد على مقدرةاملتقدمة عن الدول املتخلفة، و ذلك الن 

  .2دي و حجم املدخرات اليت ميكن للفرد ان حيققهابدورها مبستوى الدخل الفر 

  

  

                                                   
، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية ، -دراسة حالة النظام الضرييب اجلزائري –"فعالية النظام الضرييب يف ظل افرازات العوملة االقتصادية "اشي يوسف ، ق 1

  . 36  35،ص ص  2009-2008جامعة بومرداس ، اجلزائر، 
، مذكرة ماسرت ، كلية العلوم التجارية ،جامعة ورقلة ، اجلزائر، "ة حالة قباضة والية الواديفعالية النظام الضرييب يف اجلزائر دراس"واكواك عبد السالم ،  2

  ).بالتصرف( 7  6،ص ص  2011-2012
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  .على النظام الضريبي السياسي و االجتماعيتأثير الواقع  :ثالثا

عن العبء  األحزابعلى النظم الضريبية حيث خيتلف العبء الضرييب يف دولة دميقراطية متعددة  يؤثر الواقع السياسي

فيها بالتداول على السلطة، فيصعب  حالضرييب يف دولة ال يوجد فيها سوى حزب واحد هو احلزب احلاكم او ال يسم

ة احلزب يف الوصول اىل السلطة ، فرصفرض عبء كبري على أفرادها و ذلك خوفا من تناقص  األوىليف حال الدولة 

الدكتاتورية أو الدول اليت توجد ا جمالس تشريعية شكلية مل تنتخب  يسهل فرض عبء ضرييب كبري يف الدولبينما 

ادة انتخابا حرا بواسطة أفراد اتمع، حيث تستطيع احلكومة يف تلك اتمعات تقدمي مشروعات بقوانني  لزي

فرض ضرائب جديدة اىل االس التشريعية لتحصل خالل فرتة وجيزة على موافقة شبه  املعدالت الضريبية أو

لزيادة العبء الضرييب على أفراد  اجتماعية دون دراسة كافية او واعية  لآلثار االقتصادية و االجتماعية بعيدة املدى

ويلة من خالل عرقلة النشاط ة الضريبية للمجتمع يف الفرتة الطنقص الطاق إحداهااتمع و اليت قد تكون 

  .االقتصادي

 نشأةاالجتماعية السائدة يف اتمع ،حيث ميكن تفسري  األحوالتتأثر النظم الضريبية بكل الفلسفات و كما 

انتشار  أساسالتصاعد الضرييب يف ضرائب الدخل و حماولة زيادة معدالت الضرائب على السلع الرتفيهية على 

معدالت التفاوت بني الدخول و الثروات يف اتمع و اليت تعترب التقارب بني مستويات  ةاليت تعارض زياد األفكار

أفراد اتمع الواحد مسألة يف غاية األمهية بالنسبة لألمن القومي ، كما يستخدم النظام الضرييب للحد من استهالك 

ملنع استرياد اخلمور ، و  اإلسالميةعض الدول اتمع حيث تفرض الضرائب املانعة يف ب أخالقياتالسلع اليت تتناىف و 

 .1الضريبية العالية يف منع دخوهلا أسعارهاعلى ذلك ال حتقق هذه السلع حصيلة ضريبية اذا جنحت 

  

  

  

  

  

                                                   
  ).بالتصرف( 8 7واكواك عبد السالم ، مرجع سابق ، ص ص  1



���� 	���ح ا	�
��� �� ا	�ا�
:                                                         ا	��� ا�ول  

 

16 
 

  .1991إصالحاتالنظام الضريبي الجزائري قبل هيكلة  :المطلب الثاني 

اتبعت الدولة اجلزائرية متديد فعالية  إمناالتشريع اجلبائي يف بداية مرحلة االستقالل حتوال كبريا أو كليا و  مل يعرف

القوانني اجلبائية الفرنسية  يف كامل جوانبها ما عدا البنود اليت متس بسيادة الدولة ، هذا القرار ضروريا يف وقته و ذلك 

ل القوانني الضريبية للتشريع الفرنسي القدمي ، ولكن خزينة الدولة كانت تعاين وضع قوانني حتل مباشرة حم إمكانيةبعدم 

و هلذه األسباب عملت الدولة على حتسني وسائل و أساليب التحصيل من جهة و . من عجز يف السيولة النقدية

ل تطبيق بعض القطاعات و األشخاص الذين مل يكونوا خاضعني للضريبة من جهة أخرى ، و توسيع جما إدماج

تصاعديا مع مرور السنوات و ميكن ان نلخص أهم التعديالت من سنة  اإلصالحاتالضريبة و هكذا كان سلم 

 : 1كما يلي1989اىل سنة  1962

  .1963في سنة  :أوال

و استبداله بنظام الدفع أو التسديد ازأ،  اإلنتاجعلى  اإلمجايليد مت التخلي عن النظام املوقف فيما خيص الرسم الوح

مارس  31غاية  إىلحيث يتم دفع الرسم عند كل مرحلة يتم فيها حتويل للملكية و يبقى هذا النظام ساري املفعول 

1992.  

  . 1965في سنة  :ثانيا

الضرائب على  1965مبدأ االقتطاع من املصدر، بالنسبة للضرائب على األجور مع العلم أنه قبل سنة  إدخالمت 

  .األجور و الضرائب على الدخل بصفة عامة خاضعة للنظام التصرحيات يف آخر سنة

  .1970في سنة  :ثالثا

الطريقة الوحيدة لإلهتالك  1989اىل سنة  1970مت التخلي  عن طريقة االهتالك التنازيل مع العلم انه من سنة 

  .املعمول ا هي طريقة القسط الثابت

  

  

                                                   
  .40بن اعمارة منصور ، مرجع سابق ، ص  1
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  .1976في سنة :رابعا

  :نذكر منهامتت املصادقة على األوامر التالية املتضمنة قوانني اجلباية و 

 .و املتظمن قانون الرسم على رقم األعمال 1976-12-09 املؤرخ يف 76/102االمر  - 1

 .و املتظمن قانون الطبع 1976-12-19 املؤرخ يف 76/103األمر  - 2

 .و املتظمن قانون الضرائب غري املباشرة 1976-12-09املؤرخ يف  76/104األمر   - 3

ما  إحداثو املتظمن قانون التسجيل و يف نفس السنة  1976-12-09املؤرخ يف  76/105 األمر - 4

 .يسمى بال مركزية الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية

  .1979في سنة  :خامسا 

 .املتظمن قانون اجلمارك 1979-07-21املؤرخ يف  79/07املصادقة على القانون 

  .1989في سنة  :سادسا

 اإلصالحاتاحدث تغريات و تعديالت هامة يف ميدان اجلباية و يعد كمؤشر لبداية  1989ان قانون املالية لسنة 

الفرق بني القطاع العام و القطاع اخلاص، أي ان الصيغة القانونية للشركة مل يعد هلا أي وزن بل  إلغاءاجلبائية أين مت 

  .طبيعة النشاط املمارس هو الذي حيدث  الفرق 

الالمركزية، و كذلك إعطاء إمكانية  إلغاءالضريبة على األرباح الصناعية و التجارية أي  إنشاءو يف نفس السنة مت 

  1.العجز على مدة مخسة سنوات عوضا عن ثالثة سنوات يف السابق ) تصفية(اسرتجاع 
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  .)2005-1991( اإلصالحاتالنظام الضريبي الجزائري خالل فترة  هيكلة:المطلب الثالث 

تغريات جذرية  إحداثاجلبائية قد أدت اىل  اإلصالحاتالتحوالت الوطنية و الدولية على  أفرزاان التأثريات اليت 

بة على الدخل و الذي أسس لإلصالح اجلبائي بإدخال الضري 1991من قانون املالية  ابتداءعلى بنية النظام اجلبائي 

، حيث قدم املفهوم )TVA(و الرسم على القيمة املضافة . )IBS(و الضريبة على أرباح الشركات)IRG(اإلمجايل 

ن املالية لسنة كان من خالل قانو   إلصالحاالتقين و الفين لكل نوع منهم ، لكن التجسيد الفعلي هلذا  اإلطارو 

من  اإلصالحات، حيث أرسى ميدانيا هذه 19/12/1991بتاريخ  65و املنشور يف اجلريدة الرمسية رقم  1992

معدالت و أوعية و مواقيت حتصيل و كان ترمجة و تطبيق للتقرير النهائي الذي خالل تطبيق التدابري اجلبائية اجلديدة 

هذا  تأو  1987خالل مارس  إنشاءهاو اليت مت  ،)CNRF(اجلبائي  لإلصالحمن قبل اللجنة الوطنية  إعدادهمت 

قد شهدت العديد من التدابري اجلبائية لتصحيح ) 1991-1989(و رغم أن املدة الفاصلة من  1989التقرير لسنة 

و  1992من مطلع سنة  ابتداءاجلبائي الفعلي و امليداين كان  اإلصالحاختالالت النظام اجلبائي للفرتة السابقة لكن 

، و نسجل 2005املتواصلة اىل غاية  اإلصالحاتائري، من خالل تغري من هذا التاريخ هيكل النظام اجلبائي اجلز 

مل تكتف باألهداف اليت مت ذكرها، و امنا ركزت على أهداف   اإلصالحاتبداية ان ااالت املستهدفة من هذه 

و تنشيط  فغصرنة النظام اجلبائي مبا يتناسب و التغريات الدولية املتسارعة و حماوالت تفعيل آلياته أوليةخاصة وذات 

تنسيق و جتانس بنيته مبا يستلزم من  التشريعية و التنظيمية و يف إطار اجلوانبمبختلف  األداءأطره احملتلفة يف جتويد 

مل تكن  اإلصالحاتمرونة الستيعاب التغريات الداخلية و يتأقلم مع التحديات الدولية و تأثري العوملة، ذلك أن 

لتايل انعدام او ب ، اجلبائي و إرهاق فئات أخرى اإلصالحاجتاها داخليا فحسب ، بل ان هناك اجتاها عامليا حنو 

العدالة الضريبية ، و ذا فتوسيع الوعاء مع بساطة الضريبة تعترب من آليات الشفافية اليت تقضي على التعقيدات اليت 

  .1ف من الضغط الضرييباتسم ا النظام الضرييب السبق و ختف

،فقد مت تأسيس ضريبتني جديدتني على الدخل و مها  1991اليت عرفها النظام الضرييب سنة  اإلصالحاتفمن خالل 

باإلضافة إىل ذلك فقد مت تأسيس ) IBS(و الضريبة على أرباح الشركات  )IRG(الضريبة على الدخل اإلمجايل 

  ).TVA(الرسم على القيمة املضافة ضريبة جديدة على اإلنفاق العام تتمثل يف

                                                   
  . 9واكواك عبد السالم ، مرجع سابق ، ص 1



���� 	���ح ا	�
��� �� ا	�ا�
:                                                         ا	��� ا�ول  

 

19 
 

  :1النحو التايلسنتطرق إىل كل نوع على حدى بالتفصيل على  و

 . IRGالضريبة على الدخل اإلجمالي  -1

تؤسس ضريبة وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيون تسمى ضريبة الدخل، و تفرض هذه الضريبة على الدخل " 

  .2" للمكلف بالضريبة  اإلمجايللصايف ا

م على دخل األشخاص 1991لقد أسست الضريبة على الدخل اإلمجايل من خالل قانون املالية لسنة       

، حيث " الطبيعيني، و تسمى ضريبة الدخل ،و تفرض هذه الضريبة على الدخل الصايف اإلمجايل للمكلف بالضريبة

  :3هيبعدة خصائص أن الضريبة على الدخل اإلمجايل تتميز 

 .السنة يف تلكأي أا تفرض مرة واحدة يف السنة على املداخيل احملققة : ضريبة سنوية  •

تفرض مرة واحدة على جمموع املداخيل الصافية ألصناف الدخل احملددة يف املادة الثانية من : ضريبة وحيدة   •

 .قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة

 .فقط، أما األشخاص املعنويني فيخضعون للضريبة على أرباح الشركات تفرض على األشخاص الطبيعيني    

 .تفرض على الدخل الصايف، و الذي يتم احلصول عليه بعد طرح األعباء احملددة قانونا من الدخل اإلمجايل اخلام   

 .حيث أا تراعي الوضعية الشخصية للمكلف :ضريبة شخصية •

 .متصاعد بشرائح الدخل حيث حتسب على أساس جدول:ضريبة تصاعدية •

 .حبيث يتعني على املكلف تقدمي تصريح سنوي جلميع مداخليه: ضريبة تصريحيه •

من قانون الضرائب ) 03(وفيما خيص األشخاص اخلاضعون للضريبة على الدخل اإلمجايل، فقد حددت املادة رقم

  :املباشرة األشخاص اخلاضعة للضريبة على الدخل اإلمجايل كما يلي

 "الذين يتوفرون على إقامة جبائية يف اجلزائر و هم عبارة على ما يلي األشخاص"

                                                   
  . 48 47،ص ص  2003، منشورات بغدادي ، اجلزائر ، "الضرييب يف اجلزائر اإلصالح"ناصر مراد ،  1
  . 1، املادة رقم  2011, قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  2
، اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية و التسيري، )" 2004-1992(اإلقتصادي يف الفرتة  اإلصالحالنظام الضرييب اجلزائري و حتديات " محيد بوزيدة ،3

  ).بالتصرف( ، 73،ص  2005اجلزائر ، 
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 .األشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكني له،أو منتفعني به أو مستأجرين له -

 .األشخاص الذين هلم يف اجلزائر مكان إقامتهم الرئيسية  -

  .ال األشخاص الذين ميارسون نشاطا مهنيا سواء كانوا أجراء أم -

أعوان الدولة الذين ميارسون وظائفهم أو يكلفون مبهام يف بلد أجنيب و الذين ال خيضعون يف هذا البلد لضريبة  -

  .شخصية على جمموع دخلهم

واجلدول التايل . األشخاص الذين ال يتوفرون على إقامة جبائية يف اجلزائر و هلم عائدات من مصدر جزائري  -

  . على الدخل اإلمجايل وفق السلم التدرجيي يوضح معدالت فرض الضريبة 

  .المعدالت التصاعدية لحساب الضريبة على الدخل اإلجمالي):01(الجدول رقم

  )%(معدل الضريبة  )دج(قسط الدخل اخلاضع للضريبة ب 

 %0  120.000 ال يتجاوز

 %20  360.000 إىل 120.000من 

 %30  1.440.000 إىل 360.000من 

 %35  1.440.000 أكثرمن

  .50،ص 2011يف القسم الرابع من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة  104املادة  :المصدر

  :1حسب املادة اخلامسة من قانون الضرائب املباشرة  اإلمجايلكما يعفى من الضريبة على الدخل 

 .دج  120.000السنوي ن  اإلمجايلالذين ال يزيد دخلهم الصايف  األشخاص -

الدبلوماسيني و القناصلة من جنسية أجنبية متنح البلدان الذين ميثلوا نفس االمتيازات  األعوانالسفراء و  -

 .ألعوان، و دبلوماسيني و قناصل جزائريني

  

  
                                                   

  . 57،ص 2010بن عمارة منصور، مرجع سابق،  1
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  .IBSالضريبة على أرباح الشركات   - 2

تؤسس ضريبة سنويةعلى جممل األرباح أو املداخيل اليت حتققها الشركات و غريها من األشخاص املعنويون املشار " 

  .1"، وتسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح الشركات136يف املادة  إليهم

يث تنص املادة رقم م،ح1991من قانون املالية لسنة  )38(مت تأسيس الضريبة على أرباح الشركات مبوجب املادة رقم 

تؤسس ضريبة سنوية على جممل األرباح أو :"من قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة على مايلي )135(

و تسمى هذه الضريبة، ،)136(املداخيل اليت حتققها الشركات و غريها من األشخاص املعنويني املشار إليهم يف املادة 

  ".الضريبة على أرباح الشركات"

من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة مباشرة سنوية، تفرض على األرباح     

اليت حتققها األشخاص املعنوية، و يندرج تأسيس الضريبة على أرباح الشركات يف إطار وضع نظام ضرييب خاص 

،حيث أن الضريبة على أرباح الشركات تتميز  بالشركات الذي خيتلف عن النظام املطبق على األشخاص الطبيعية

  :2نجملها فيمايليخصائصبعدة 

 .حيث أا تتعلق بضريبة واحدة تفرض على األشخاص املعنويني: ضريبة وحيدة -

 .كوا تفرض على جممل األرباح دون التمييز لطبيعتها: ضريبة عامة -

 .احملققة خالل السنةحبيث تفرض مرة واحدة يف السنة على األرباح : ضريبة سنوية -

 .حيث خيضع الربح الضرييب ملعدل ثابت و ليس جلدول تصاعدي: ضريبة نسبية -

 .حبيث يتعني على املكلف تقدمي تصريح سنوي جلميع أرباحه : ضريبة تصريحية -

و  من قانون الضرائب املباشرة )140(تنص املادة رقم  ، و لتحديد الربح اخلاضع للضريبة على أرباح الشركات    

الربح اخلاضع للضريبة هو الربح الصايف احملدد حسب نتيجة خمتلف العمليات من أية : " الرسوم املماثلة على مايلي

                                                   
  .69، ص 135، املادة 2011قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة ،  1
، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية ، كلية العلوم االقتصادية، ،سوريا ، العدد الثاين ، " حات الضريبية يف اجلزائرتقييم االصال" ناصر مراد ،2

  . 185، ص  2009
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طبيعة كانت اليت تنجزها كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة ملؤسسة واحدة مبا يف ذلك على اخلصوص التنازالت 

  .1"يف ايته عن أي عنصر من عناصر األصول أثناء االستغالل أو 

شركات األموال و هي تعمل على عصرنة جباية الشركات و جعلها أداة  أكثرالشركات تالئم  أرباحفان الضريبة على 

  . لالنتعاش االقتصادي 

  .TVAالرسم على القيمة المضافة   -3

،باملقابل ألغي النظام السابق 1991أسس الرسم على القيمة املضافة يف اجلزائر مبوجب قانون املالية لسنة   

،و الرسم الوحيد اإلمجايل على تأدية  )TUGP(املتشكل من الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج 

و عدم مالءمته مع  و ذلك نتيجة املشاكل اليت شهدها هذا النظام من حيث تعقده) TUGPS(اخلدمات

  .2اإلصالحات اليت شهدها االقتصاد الوطين 

إن هذا الرسم و حسب تسميته يتعلق بالقيمة املضافة املنشأة خالل كل مرحلة من مراحل العمليات االقتصادية   

مراحله  يف كافة اإلنتاجعبارة عن ضريبة تفرض على 3و التجارية، و القيمة املضافة من وجهة نظر فقهاء الضرائب هي

  .اإلنتاجيف كل مرحلة من مراحل  اإلنتاجو تتمثل يف الزيادة يف قيمة 

حتدد هذه القيمة املضافة بالفرق بني اإلنتاج اإلمجايل ،و اإلستهالكات الوسيطة للسلع و اخلدمات، حيث أا  

  .ضريبة غري مباشرة على االستهالك جتمع من طرف املؤسسة إىل فائدة اخلزينة العمومية ليتحملها املستهلك النهائي 

  :باخلصائص التالية يعترب الرسم على القيمة املضافة أداة ضريبية تتميز

جد واسع حبيث أنه يتضمن العمليات اخلاضعة  TVAيعترب جمال تطبيق : توسيع مجال التطبيق  - أ

)TUGP(و)TUGPS ( و عمليات أخرى مثل التجارة باجلملة و املهن احلرة. 

مينح نظام الرسم على القيمة املضافة للخاضعني هلذه الضريبة إمكانية خصم مبلغ  :توسيع مجال الخصم   - ب

 .الرسم احململ على مشرتيام من مبلغ الرسم املستحق على مبيعام
                                                   

  .74 73، مرجع سابق ، ص ص  " االصالح الضرييب يف اجلزائر "ناصر مراد ،  1

) .بالتصرف( ،  188  187، مرجع سابق ، ص ص " ئر الضريبية يف اجلزا اإلصالحاتتقييم "ناصر مراد ،   2 
، ايرتايك للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة االوىل ، مصر، " الضريبة على القيمة املضافة دراسة مقارنة للنظم الضريبية العاملية " خالد عبد العليم السيد عون ، 3

  .13بدون سنة ، ص 
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م، حيتوي نظام الرسم على القيمة املضافة على 2001حسب قانون املالية لسنة : تقليص عدد المعدالت   - ت

كان سائد يف النظام السابق و يطبق املعدلني على أساس رقم األعمال غري معدل كما   18معدلني فقط عوض 

 .HT(1(متضمن للرسم 

لقد أدت هذه اخلصائص إىل بساطة و سهولة تطبيق الرسم على القيمة املضافة سواء بالنسبة إلدارة الضرائب أو     

  .املؤسسة،و قد ساهم يف فعالية النظام الضرييب

و يسعى املشرع إىل حتقيق عدة أهداف من خالل تأسيس الرسم على القيمة املضافة و اليت ميكن تصنيفها إىل 

  :2كمايليقسمني  

و ذلك من خالل تبسيط الضرائب املباشرة، و ذلك بتعويض : على المستوى الداخلي -

)TUGP(و)TUGPS(  بضريبة واحدة هي)TVA( مع تقليص عدد املعدالت من)اإلنعاش  ،)02( إىل) 18

االقتصادي من خالل ختفيض تكلفة االستثمارات، تشجيع االستثمارات و املنافسة من خالل حيادية و شفافية 

 .الضريبة

و ذلك من خالل حفز منافسة املؤسسات اجلزائرية يف األسواق اخلارجية عن : على المستوى الخارجي -

ية عند تصديرها إىل اخلارج،إحداث انسجام بني طريق إلغاء العبء الضرييب الذي تتحمله املنتجات الوطن

 .الضرائب غري املباشرة على املستوى املغريب 

  .VFالدفع الجزافي   -4

الدفع اجلزايف عبارة على ضريبة مباشرة تفرض على األشخاص الطبيعيني و املعنويني و اهليآت املقيمة باجلزائر و     

  .اليت تدفع مرتبات و أجور ملستخدميها

يفرض الدفع اجلزايف على أساس جمموع األجور و املرتبات و التعويضات و العالوات و كذا املعاشات و الريوع 

  : العمرية املقدمة للعمال باستثناء العناصر التالية

                                                   
  . 85  84، مرجع سابق ، ص ص "زائر الضرييب يف اجل اإلصالح" ناصر مراد ، 1
  .  189 188مرجع سابق، ، ص ص " الضريبية يف اجلزائر  اإلصالحاتتقييم "ناصر مراد ،  2
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االمتيازات العينية املتمثلة يف التغذية و السكن دون سوامها و اليت يستفيد منها األجراء العاملون باملناطق   -  أ

  .جب ترقيتها الوا

األجور و غريها من املرتبات املمنوحة يف إطار الربامج املخصصة لتشغيل الشباب ضمن الشروط اليت حتدد    -  ب

عن طريق التنظيم األجور و غريها من املرتبات املدفوعة للمعوقني املستفيدين من اإلعفاء من الضريبة على 

  .الدخل اإلمجايل ضمن صنف املرتبات و األجور 

 .الرسم على النشاط المهني   -5

تفرض شهريا أو فصليا  على رقم األعمال املطبق من النشاطات الصناعية ، و  الرسم على النشاط املهين هي ضريبة

  .التجارية و اخلدمية خارج الرسم على القيمة املضافة

  :و يتمثل جمال تطبيق الرسم على النشاط املهين فيما يلي 

اليت حيققها املكلفون بالضريبة الذين لديهم يف اجلزائر حمل مهين دائم و ميارسون نشاطا  اإلمجاليةاإليرادات   -  أ

، يف صنف األرباح غري التجارية ،  ماعدا مداخيل األشخاص  اإلمجايلختضع أرباحه للضريبة على الدخل 

 .مبوجب هذه املادةالطبيعيني الناجتة عن استغالل األشخاص املعنويون أو الشركات اليت ختضع كذلك للرسم 

 اإلمجايلرقم األعمال حيققه املكلفون بالضريبة الذين ميارسون نشاطا ختضع أرباحه للضريبة على الدخل   -  ب

 .صنف األرباح الصناعية و التجارية ، الضريبة على أرباح الشركات

ل يف إطار ريها اليت تدخاحملققة على مجيع عمليات البيع أو اخلدمات أو غ اإليراداتو يقصد برقم األعمال ، مبلغ 

غري انه تستثىن العمليات اليت  تنجزها وحدات من نفس املؤسسة فيما بينها ، من جمال تطبيق النشاط املذكور أعاله، 

بالنسبة لوحدات مؤسساتاألشغال العمومية و البناء يتكون رقم األعمال من مبلغ .الرسم املذكور يف هذه املادة

ب تسوية احلقوق املستحقة على جمموع األشغال ، على األكثر عند تاريخ االستالم جي. مقبوضات السنة املالية

  1. املؤقت باستثناء الديون لدى اإلدارات العمومية و اجلماعات احمللية

  

                                                   
، معهد مذكرة ماجستري" -دراسة حالة الشركة اجلزائرية للمياه قسنطينة- أثر االصالح الضرييب يف اجلزائر و انعكاساته على املؤسسة االقتصادية" حنان شلغوم ،  1

  .139، ص  2002-2001العلوم االقتصادية و التسيري، جامعة قسنطينة ، اجلزائر، 
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  .الضريبية في الجزائر اإلصالحاتواقع : الثالثالمبحث 

االقتصادية اليت قامت لإلصالحات، تعترب امتدادا م 1992الضريبية اليت جاء ا قانون املالية لسنة  اإلصالحاتان 

نمية تطلبات التمل اجلزائري اليستجيب النظام الضرييب أصبحاالقتصادية الشاملة، حيث ا احلكومة لتحقيق هدف التنمية 

اىل  االقتصادية بسبب عدم مالئمته للمعطيات االقتصادية اجلديدة خاصة بعد توجه االقتصاد الوطين من اقتصاد موجه

  1.السوق احلر

  .ي في الجزائرسباب و اهداف االصالح الضريبأ: المطلب األول

يف اجلزائر و أهداف هذه صالحات الضريبية من خالل هذا املطلب سنتعرف على األسباب اليت دفعت للقيام باإل

  .االصالحات، و قبل ذلك سنتطرق اىل مفهوم اإلصالح الضرييب بشكل عام

  .مفهوم االصالح الضريبي :أوال

الضرييب على انه التغريات اليت تطرأ على النظام الضرييب يف الدولة ملواكبة التطورات االقتصادية و  اإلصالحيعرف 

الضرييب شامال لكل  اإلصالحو مبكن ان يكون . االجتماعية ،أو حتقيق خطط التنمية يف مرحلة معينة من مراحل النمو

جزئيا لنوع معني من الضرائب او لبعض أحكام الضريبة بعينها و هي عملية  اإلصالحة، أو يكون اهليكل الضرييب للدول

  2. تتطلب دراسة متكاملة للنظام الضرييب السائد

للدولة االقتصادية  األهدافخمتلف االقتصادي كونه يعمل على التنسيق بني  اإلصالحالضرييب جزء من  اإلصالحيعترب ف

 .و حتقيق التنمية

 

 

 

  

                                                   
  .24عتيقة بن طاطة ،مرجع سابق ، ص  1
  .13حنان شلغوم ، مرجع سابق ، ص  2
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  .الضريبي في الجزائر اإلصالحأسباب : ثانيا

تتمثل العيوب اليت الضرييب تكمن يف نقائص و عيوب النظام اجلبائي القدمي،و  اإلصالحان اسباب و دوافع 

  :ييف مايلالضريبية  باإلصالحاتشكلت سببا للقيام 

ان النقص يف املعلومات و البيانات املالية تعكس بالدرجة األوىل ضعف اجلهاز : اإلداريضعف الجهاز   -1

القائم على تنظيم الضرائب و حتصيلها، مما يؤدي اىل زيادة التهرب الضرييب عالوة على الفساد  اإلداري

  1.اإلداري

لقد واجهت املؤسسة نظاما ضريبيا معقدا، وذلك نتيجة لتنوع الضرائب :قد و عدم استقرار النظام الضريبيتع  -2

التطبيق و اىل اختالف مواعيد حتصيلها، ان هذه العوامل جعلت النظام الضرييب صعب  باإلضافةو تعدد معدالا 

  .الضرائب و املؤسسة معا إدارةالتحكم فيه، مما صعب مهمة 

  .م1992الضريبية لسنة  اإلصالحات ما قبل واجلدول التايل يوضح هيكل النظام الضرييب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .31عتيقة بن طاطة ، مرجع سابق ، ص 1
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  .م1992الضريبية لسنة  اإلصالحاتهيكل النظام الضريبي ما قبل : )2(الجدول رقم

  المعدل  الضريبة

  :الضرائب المباشرة -1  

 الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية •

 

 الضريبة على األرباح غري التجارية •

 الدخل الضريبة التكميلية على •

 الديون و الودائع و الكفاالت اإليراداتالضريبة على  •

 املسامهة الوحيدة الفالحية •

 الضريبة على الرواتب و األجور  •

 الضريبة على فائض القيمة •

 

  

 الدفع اجلزايف •

 الرسم على النشاط الصناعي و التجاري •

 الرسم على النشاط غريالتجاري •

•   

  : الرسوم المماثلة الخاصة -2

 العقاري على األمالك املبنيةالرسم  •

 رسم على السيارات السياحية •

 رسم خاص على تنظيم احلفالت •

  

  

لشركات األموال، جدول %55

  .الطبيعيني لألشخاص

%25  

  جدول تصاعدي

%18 

%4 

  حسب جدول تصاعدي

  سنوات 9و  6للمدة بني %30

  سنوات 6و  3للمدة بني %40

  سنوات 3أقل من  %50

%6 

%2.55 

%6.05 

  

 

%40 

  

  جدول حسب قوة و عمر السيارة

%10 
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  .23 22ص ص  مرجع سابق ،ناصر مراد، :المصدر

اىل الغاء بعض الضرائب و انشاء ضرائب اخرى  باإلضافةان تغري النظام الضرييب جتسد يف تطور املعدالت الضريبية  -

 .جديدة

لقد اصبح النظام الضرييب القدمي :ر مالئم لمعطيات المرحلة الراهنة وارتفاع الضغط الضريبينظام ضريبي غي  -3

االقتصادية اليت شهدها الوطن و أمام املعطياتاجلديدة  اإلصالحاتغري مالئم و ال يتكيف مع املؤسسة، خاصة بعد 

 .1للسوق

 

                                                   
، اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم 1995-1988حالة النظام اجلزائري للفرتة دراسة  -فعالية التمويل بالضريبة يف ظل التغريات الدولية" عبد ايد قدي، 1

  .4، ص 1995االقتصادية ، جامعة اجلزائر ،  

 

 .رسم على ملكية القوارب السياحية •

  

  

  

 .رسم خاص على االقامات الثانوية •

  :الضرائب غير المباشرة -3 

 :الرسم على رقم األعمال  - أ

 اإلنتاجغلى  اإلمجايلالرسم الوحيد  •

 الرسم الوحيد اجلمايل على تأدية اخلدمات •

  

 

 االستهالكالضرائب غير المباشرة على   - ب

  ).الكحول، التبغ، الكربيت، البنزين، الذهب، الفضة والبالتني

  

 492دج للقوارب اليت طاقتها 500

  برميل

دج للقوارب اليت طاقتها تفوق 10000

  برميل 20

  حسب جدول تصاعدي 

  

  

اىل  7%معدالت ترتاوح بني  10

%80   

 30%اىل 2%معدالت ترتاوح بني  8

 

  حسب جدول حيدد فيه رسم اضايف 
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  .1قل من الزيادة يف الناتج احملليحيث الزيادة يف احلصيلة ااىل عدم مرونة النظام اجلبائي القدمي ،  باإلضافة

 .2الشركات أرباحاملؤسسات اجلزائرية كانت تعاين من ارتفاع وطأة الضرائب على  إن:ثقل العبء الضريبي  -4

و يعترب العبء الضرييب جد ثقيل على املؤسسة بسبب تعدد الضرائب و ارتفاع معدالا، حيث يشكل ضغطا على 

  .دم التوازن املايل للمؤسسةخزينة املؤسسة، كما انه ميثل أحد العوامل الرئيسية اليت سامهت يف ع

بالرغم من صدور العديد من القوانني االستثمار :الخاص  عدم فعالية الحوافز الضريبية في توجيه االستثمار  - 5

، و اليت كانت موجهة أساسا لتشجيع االستثمار يف القطاع اخلاص م1992اخلاص خالل الفرتة اليت سبقت إصالحات 

من خالل سياسة التحفيز اجلبائي إال اا فشلت يف حتقيق األهداف املرجوة منها، و يعود هذا الفشل اىل أسباب عدة 

إضافة اىل  1991-1963املتتالية يف الفرتة املمتدة القوانني  جاءت االتعجيزية للقطاع اخلاص اليت  اإلجراءاتأمهها 

  .3و االقتصادية الغري مالئمة آنذاكالظروف السياسة 

  :فيمايلييتميز النظام الضرييب اجلزائري بابتعاده عن العدالة الضريبية و يتضح ذلك :ضعف العدالة الضريبية  -6

 إمكانيةان طريقة االقتطاع من املصدر مقتصرة فقط على بعض املداخيل دون األخرى، و يرتتب على ذلك اختالف  -

تنعدم فيها فرص التهرب الضرييب بعكس املداخيل  التهرب الضرييب حبيث املداخيل اخلاضعة لطريقة االقتطاع من املصدر

 .التهرب الضرييب قائمة إمكانيةاألخرى اليت تبقى هلا 

 يف حق بعض املكلفني  إجحافاان اختالف مواعيد حتصيل الضريبة للمكلفني قد تشكل  -

ان الضرائب املباشرة يغلب عليها طابع املعدل النسيب و ليس التصاعدي، علما ان املعدل النسيب ال يراعي حجم  -

 .الدخول الضعيفةيف حق  إجحافاب على ذلك تبة على مجيع مستويات الدخل و يرت الدخل فهو يفرض بنفس النس

اختالف املعاملة الضريبية حبيث جند املؤسسات العمومية و االشرتاكية تستفيد من مزايا هامة على عكس املؤسسات  -

 .4اخلاصة

                                                   
  مذكرة ماجستري،معهد العلوم االقتصادية ، ،جامعة تلمسان،اجلزائر،"السياسة اجلبائية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي"شريف حممد، 1

.158، ص 2010   
  .144قاشي يوسف، مرجع سابق ، ص  2
، مذكرة ماجستري،  )" 2008-1992(دراسة حالة اجلزائر للفرتة  –اجلبائية و أمهيتها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر  اإلصالحات" قدوري نور الدين ،  3

  . 93، ص  2008كلية العلوم االقتصادية ،  اجلزائر ، 

, p 200 , alger, SNED, 1970et dévloppement théorie fiscal,  Athman kandilK 4 
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االعتماد على  الضريبية يف اجلزائرهي لإلصالحاتملا سبق، فمن السمات السلبية اليت كانت سببا يف اللجوء  وإضافة

فاجلباية البرتولية تتحكم فيها عوامل خارجية  مما يعكس سلبا على . وازدياد حجم اجلباية اخلارجيةاجلباية البرتولية 

  .مردودية النظام اجلبائي اذا ما كانت هناك مؤثرات سلبية

  .الضريبي في الجزائر أهدافاإلصالح:ثالثا

 إاللشيءالضريبية الدف  اإلصالحاتان : اجلبائي يف تقريرها النهائي  لإلصالحمن خالل ما سجلته اللجنة الوطنية 

نظام جبائي فعال و مبين على ضرائب سهلة النسب، و مقبولة اجتماعيا و اليت ميكن ان جتلب قدرا   إرساءواحد هو 

  . الضرائب وكذا توسيع الوعاء الضرييب و ختفيض أسعار.1كافيا من املداخيل و تكرس مبدأ العدالة الضريبية

  :2فيما يليعلى مستوى النظام الضرييب واليت نعرضها  األهدافمن اجل ذلك سطرت بعض  

تحقيق نظام جبائي مستقر يف تشريعاته يهدف اىل نزع التعقيد و حيث ان:جبائي بسيط و مستقرنظام ارساء   -1

الغموض الذي ميزه من خالل الفرتة السابقة واعادة املبادئ األساسية هليكل النظام اجلبائي مبا يرتتب  عليه من شفافية و 

  .3اجلبائية حبد ذاا اإلدارةوضوح تنعكس اجيابا على املكلفني بالضريبة و على 

ان ختفيف العبء الضرييب حيفز املؤسسة مبزاولة و توسيع نشاطها، كما انه يشجع :العبء الضريبيتخفيف   -2

  .ونة العبء الضرييب لصاحل املؤسسةتسمح بتخفيف و مر  إجراءاتتكوين مؤسسات جديدة، من اجل ذلك اختذت أول 

ضريبية فعالة تسهر على تطبيقه و متابعته،  إدارةان من شروط جناح أي نظام ضرييب وجود : ادارة ضريبة فعالة -3

فعالة من خالل رفع عدد املوظفني باجلهاز الضرييب و  إدارةالضرييب حتقيق  لإلصالحلذلك فمن األهداف اهلامة 

البريوقراطية و كل العراقيل املوجودة داخل  إزالةو  اإلعالماآليلمدرسة وطنية للضرائب، تعميم استعمال استعمال إنشاء

الضرائب مما يؤدي اىل كسب ثقة املكلف يادارة الضرائب باإلضافة اىل تنظيم أبواب مفتوحة على الضرائب كل سنة  ةإدار 

  .للتقرب من املواطن

                                                   
»,1989,  CNESFA « l’evaluation du systém fiscal algerienrapport final de la commission national de  1

p24. 
  ) .بالتصرف (  41 40، مرجع سابق ، ص ص "الضرييب يف اجلزائر اإلصالح" ناصر مراد ، 2
  . 96، ص  العياشي عجالن ،مرجع سابق 3
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يسعى النظام الضرييب اجلديد اىل حتقيق العدالة الضريبية بني املكلفني من خالل التوزيع :  تحقيق العدالة الضريبية -4

  :خالل ما يلي ذلك من العادل للعبء الضرييب و

 .كل طرف منها ملعاملة ضريبية خاصة  إخضاعالتمييز بني األشخاص الطبيعية و األشخاص املعنوية و   - أ

عوامل ون عامل من ة القوة الشرائية بدفع الضريبة لتكبشكل عادل و العمل على محاي املداخلتوزيع  إعادة  - ب

التصاعدية على حساب الضريبة النسبية، علما أن الضريبة التوسع باستعمال الضريبة ، و 1م التحكم يف التضخ

 .التصاعدية أكثر عدالة من الضريبة النسبية، حيث أا تراعي مستويات الدخل

احلد األدىن  إعفاءمراعاة املقدرة التكليفية للمكلف عن طريق األخذ بعني االعتبار لظروفه الشخصية و كذا   - ت

  .للمعيشة

التحكم يف النشاط االقتصادي و تشجيع األعوان االقتصادية مبا  وذلك من خالل:  توجيه النشاط االقتصادي -5

و استعمال بعض  اإلعفاءفيهم املؤسسات على زيادة االستثمار عن طريق منح االمتيازات الضريبية كاختاذ سياسة 

  :التاليةاإلجراءاتو ذلك من خالل ،التقنيات احملفزة على عملية االستثمار و توسيع املشاريع 

 .الوطين عن طريق الرسوم اجلمركية اإلنتاجمحاية  -

 .توجيه االستثمار حنو النشاطات املراد ترقيتها و ذلك وفق السياسة االقتصادية املنتهجة -

االقتصادية مبا فيهم املؤسسات على مبادرة االستثمار و ذلك بفضل التسهيالت و التحفيزات  األعوانتشجيع  -

 .اجلبائية

، مع ختفيف الضغط اجلبائي املفروض اإلنتاجيقتصادي عن طريق ترقية االدخار و توجيهه حنو االستثمار حتقيق منو ا -

 .2على املؤسسات الناجم عن تعدد الضرائب و ارتفاع معدالا

 .التسيريو جعلها تغطي نفقات , زيادة نسبة اجلباية العادية يف متويل امليزانية العامة -

الضريبية لتحقيقها تندرج ضمن عصرنة النظام الضرييب و فعاليته حبيث  اإلصالحاتاليت تسعى  األهدافان خمتلف 

 إلفرازاتبإخضاعهايصبح موضوعي و متكيف أكثر مع معطيات اقتصاد السوق، و ذلك من خالل حترير املؤسسة 

                                                   
  .151قاشي يوسف، مرجع سابق ، ص  1
  .3، ص 2002،امللتقى الوطين األول حول االقتصاد اجلزائري،جامعة  البليدة، اجلزائر، " النظام اجلبائي اجلزائري و حتديات األلفية الثالثة"عبد ايد قدي،  2
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ل الوسائل الضرورية إلجناح ولكي حتقق تلك األهداف جيب يئة األرضية املالئمة لذلك، من خالل توفري ك1.السوق

النقود، االئتمان و  النظر يف مجيع املتغريات اليت تتصل بالنشاط االقتصادي كسياسة إعادةو  اإلصالحاتتلك 

  ...األسعار

  .الضريبية في الجزائر اإلصالحاتأهم : المطلب الثاني

متثلت يف القيام بعملية تغيري جذرية ،م 1992لقد شهد النظام الضرييب عدة تعديالت منذ االستقالل خاصة بعد      

على مجيع اهلياكل القاعدية للنظام و السياسة الضربية  اليت كانت تعتمدها السلطات اجلزائرية ، و ذلك من خالل 

اجلبائية لضمان حتقيق املشروع  اإلدارةاستبدال التشريعات اجلبائية القدمية بتشريعات جبائية حديثة ، و كذا تنظيم 

  .الضريبية،  التشريع الضرييب و اجلباية البرتولية إصالحاإلدارةفي اإلصالحاتأساساشملت هذه ، فاإلصالحي

  .الضريبية إصالحاإلدارة:أوال

الضريبية ،  فكم من دولة من  إدارتهالسياسة الضريبية املثلى ألي جمتمع تكمن يف مستوى كفاءة  إنمما ال شك فيه ،  

املناقشات لتعديل النظام الضرييب ، مث اكتشفت  أدارتاللوم على نظامها الضرييب فعقدت املؤمترات و  ألقتالدول النامية 

  .النظام الضرييب إدارةبعد ذلك ان العيب األساسي ال يكمن يف النظام الضرييب  بقدر ما يكمن يف 

  :2ي ه اإلدارةمن اجل تطوير اليت قامت ا اجلزائر  أمهاإلصالحاتان 

  : يةاإلدارة الضريب تنظيم- 1

بالنسبة ملصاحله الداخليةو  اإلدارةالتنظيم اإلداري و هيكلة  إعادةم اىل 1992إصالحاتاجلزائري من خالل  عمد املشرع

اخلارجية، حيث استفادت كل والية من مديرية ضرائب مستقلة تابعة هلا، و أصبح لكل مديرية والئية مديريات فرعية 

كما و قد مت تزويد املراكز الضريبية باألجهزة االلكرتونية احلديثة الالزمة لتمكينها من رفع .تسهر على خدمة املواطنني

  .مستوى خدماا

حبيث ختتص بتسيري ملفات املكلفني ، 2001سبتمرب  19كمشروع جديد  بتاريخ   أعلنتفقد  :مراكز الضرائب  - أ

  ).دج 3000.000(عن  أعماهلماخلاضعني للضريبة حسب النظام احلقيقي، الذين ال يقل رقم 

                                                   
  .41ناصر مراد، مرجع سابق ، ص  1

.) بالتصرف( ،  22 21حنان شلغوم ، مرجع سابق ، ص ص  
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õدف مراكز الضرائب ال توحيد و جتميع التعامل الضرييب لنفس املكلف من خالل املسري الواحد ، تنسيق حيث

  . استقبال املكلفني إعالممصلحة  بإنشاءو حتديث العمليات، و العمل على حتسني استقبال املكلفني  اإلجراءات

كانت املفتشيات على املستوى الوطين مقسمة حسب اختصاصها اىل  1994قبل سنة : مفتشية الضرائب  - ب

مفتشية الضرائب املباشرة و مفتشية الضرائب غري املباشرة، غري ان هذا التقسيم خلق عدة مشاكل  أثرت 

اىل قرار اختذته وزارة املالية ،  أدتعلى املكلف ألنه مظطر اىل تقدمي تصرحياته، هذه الصعوبات و أخرى 

 .م1994ب  املختلطة سنة ئملفتشيات فنشأت مفتشية الضرابتوحيد ا

موحدة ،  اإلقليميالضريبية من حيث تنظيمها   اإلدارةتعترب : المديرية العامة و المديريات التابعة لها   - ت

مديريات جهوية  و تتبع كل مديرية  )6(حبيث توجد املديرية العامة حتت غطاء وزارة املالية تتبعها ستة 

 .جهوية مديرية والئية

، و اليت يزيد  األجنبيةمتثل هذه املديرية الشباك الوحيد للمؤسسات البرتولية و :مديرية المؤسسات الكبرى  - ث

و تشكل املكان الذي يتم فيه التصريح و دفع الضرائب . مليون دينار جزائري  100رقم أعماهلا عن 

 . الرقابةو ، الوعاء ،التحصيل، اإلعالمسيري امللفات الضريبية من حيث الرئيسية ، و ت

القانونية الضريبية و  اإلجراءاتضبط تفعيل اجلباية البرتولية  و جباية احملروقات، تبسيط   إىلحيث دف هذه املديرية 

ختصيص عمليات التحصيل و تبسيط و ، .التخصص يف التسيري  و الرقابة على امللفات للشركات البرتولية و شبه البرتولية

  .اإلجراءاتتسهيل 

  . التشريع الضريبي الحصإ:ثانيا 

اليت عرفها النظام الضرييب منذ االستقالل ، حيث ان  اإلصالحاتاألكثر مشوال من  م1991إصالحاتتعترب 

  :1التالية و تضمنت العناصر . ارتكزت على اجلباية البرتولية م 1991إصالحات

 .يف شكل ضريبة على القيمة املضافة   اإلنفاقتعميم الضريبة الوحيدة على  -

باختيار ضريبة واحدة على الدخل و هي الضريبة  األشخاصالقطيعة مع نظام الضرائب النوعية  على مداخيل  -

 .على الدخل اإلمجايل

                                                   
.  28ص .���ن ��وم ، 	ر�� ���ق  
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  .ح الشركات و الضريبة على األشخاص الطبيعيني الفصل بني الضريبة على أربا  -

الضريبة على  إحداثو منه . 1992إصالحدفعة واحدة و إمنا سجلنا تعديالت كثرية بعد  يأترييب مل الض إلصالحفا

  .TVA، و الرسم على القيمة املضافة IRGو الضريبة على األشخاص الطبيعيونIBSأرباح الشركات 

النوعية ذي املعدالت جاءت هذه الضريبة لتعوض نظام الضرائب :)IRG(اإلجماليالضريبة على الدخل  -1

  :املتعددة اليت كان مفروضا يف السابق على املداخيل، حيث اشتمل نظام الضرائب النوعية على

 .الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية و شركات األشخاص -

 .الضريبة على األرباح غري التجارية -

 .الضريبة على مداخيل الديون، الودائع و الكفاالت -

 .الرواتب و األجورالضريبة على  -

 .الضريبة على القيمة الزائدة عن التنازل مبقابل عن األمالك املبنية و غري املبنية -

 .الضريبة التكميلية على الدخل -

  املسامهة الوحيدة الفالحية -

  . اإلجماليجدول الضريبة على الدخل : )3(الجدول رقم

  نسبة الضريبة  )بالدينار(  قسط الدخل اخلاضع للضريبة

  .دج 60.000يتعدىال 

  .دج 180.000اىل  60.001من 

  .دج360.000اىل  180.001من 

  .دج 1.080.000اىل  360.001من 

  .دج 3.240.000اىل  1.080.001من 

  .دج 3.240.000تفوق 

  

%0 

%10 

%20 

%30 

%35 

%40 

  .211، ص 2004 اجلزائر،حممد عباس حمرزي ، اقتصاديات اجلباية و الضرائب ،دار هومة للطباعة و النشر، :المصدر
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جاءت هذه الضريبة لتعوض و تراجع نقائص الضريبة على األرباح :)IBS(الضريبة على أرباح الشركات   -2

  :الصناعية و التجارية السابقة و ذلك من خالل أا 

تفرض على تطبق دون استثناء على األشخاص املعنويون، على عكس الضريبة على األرباح الصناعية و التجارية اليت  -

 األشخاص املعنويون يف شكل معدل نسيب، و على األشخاص الطبيعيون يف شكل معدل تصاعدي

 .تطبق دون متييز بني املؤسسات األجنبية و اجلزائرية -

تطبق وجوبا على األشخاص اخلاضعني لنظام فرض الضريبة حسب الربح احلقيقي مهما كان رقم األعمال احملقق، و  -

لى أساس حماسبة متسك طبقا للقوانني، و األنظمة املعمول ا كالقانون التجاري و املخطط أن هذا الربح حيدد ع

  .الوطين للمحاسبة

و الرسم  اإلنتاجعلى  اإلمجايلحلت هذه الضريبة حمل الرسم الوحيد :TVAالرسم على القيمة المضافة  -3

 .1م   1991على تأدية اخلدمات، و ذلك مبوجب  قانون املالية  اإلمجايلالوحيد 

يف كافة  مراحله وتتمثل يف الزيادة يف  اإلنتاجهي عبارة عن ضريبة تفرض على  فالقيمة املضافة من وجهة فقهاء الضرائب

  2.اإلنتاجيةى قيمة مسامهة الشروع يف العملية اإلنتاج، و هي ضريبة تفرض عليف كل مرحلة من مراحل  اإلنتاجقيمة 

  : إىلهذا الرسم  إدخالو يهدف املشرع من 

 .توسيع القاعدة الضريبية و جعلها متس كل طبقات الضريبة  -

 .اجلباية العادية إيراداتزيادة  -

 .توسيع جمال تطبيق الرسم و حتديد قاعدة ضريبية جديدة -

  .ختفيض معدالت الضريبة  -

  . يةالجباية البترول إصالح:ثالثا 

 اإليراداتتلعب عائدات احملروقات دورا هاما يف االقتصاد الوطين حيث حتتل اجلباية البرتولية مكانة هامة يف هيكل 

،  46%نسبة  1994-1986يف اإليرادات الضريبية خالل الفرتة  ، حيث بلغ متوسط مسامهة اجلباية البرتوليةالعامة

                                                   
. 151قاشي يوسف ، مرجع سابق ، ص   1 
  .13خالد عبد العليم السيد عون ، مرجع سابق، ص 2
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رفت و االرتفاع يف أسعار البرتول ، حيث عالضرييب يراجع نظام اجلباية البرتولية لكوا ترتبط باالخنفاض  فاإلصالح

  :  1مايليو يتمثالن في م1986و الثاين يف سنة  م1983األول يف سنة ،اجلباية البرتولية اصالحني

  .احملرقات السائلة و الغازية و تقيم على أساس سعر مرجعي إنتاجعلى  اإلتاواتتطبق هذه  :االتاوات- 1

  .و ميكن ان منيز حالتني :الضرائب على النتائج - 2

  .IBSالضريبة على نتائج نشاطات النقل و التمييع الذي حتسب مبعدل الضريبة على أرباح الشركات  -  أ

  .اإلتاوةخصم أعباء اهلياكل و  بعد85%و احملسوبية مبعدل اإلنتاجالضريبة املباشرة البرتولية على نتائج نشاط   -  ب

  :) 2010- 2005( و اجلدول ادناه يبني تطور اجلباية البرتولية للفرتة املمتدة بني

  دج 109الوحدة  2010-2005تطور حصيلة الجباية البترولية من :  4الجدول رقم

  اإلرادات العامة  حصيلة الجباية البترولية  نةــالس

2005  2.352,70  3.082,60  

2006  2.799,00  3.582,30  

2007  973.000  1.207,53  

2008  970,200  754,800  

2009  1.628.500  921.000  

2010  1.835.800  1.068.500  

 .34حنان شلغوم ، مرجع سابق ، ص : استنادا على , بتنيالطال إعدادمن  :المصدر 

الضريبية  مما يدل على حتسن طرق و وسائل نالحظ من خالل اجلدول ان هناك حتسنا ملحوظا يف حصيلة اإليرادات 

 .النظام الضرييب لتخفيف التكاليف الضريبية و حتقيق الوفر املايل ، و توجيهه خلدمة التنمية االقتصادية

 

 

                                                   
.34حنان شلغوم ، مرجع سابق ، ص   1
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  .الضريبية في الجزائر اإلصالحاتترقية فعالية : المطلب الثالث

  .1التاليةالضريبية نضع االقرتاحات  اإلصالحاتقصد حتسني فعالية 

ذلك غري كايف  أنرغم ختفيف العبء الضرييب على املكلف من خالل ختفيض معظم املعدالت الضريبية إال  - 1

حىت تعكس واقع اتمع  حبيث جيب ان تستند طريقة حتديد املعدالت الضريبة على دراسات ميدانية

 اجلزائري

جلنة لدى املديرية العامة للضرائب توكل هلا مهمة مراجعة التشربيع الضرييب قصد حتديد مث  إنشاءضرورة  - 2

 .معاجلة خمتلف الثغرات اليت يتضمنها النظام الضرييب اجلزائري

 .إصالح شامل لإلدارة الضريبية وفق املعايري الدولية يف األداء الضرييب - 3

نعتقد وجود بعض اجلوانب اليت حتتاج اىل تعديل و اليت تتمثل  أنناائري إال رغم التعديالت اليت عرفها النظام الضرييب اجلز 

 :فيما يلي

 .بشكل يقرتب من العدالة الضريبية  اإلمجايلإعادة صياغة السلم املتصاعد اخلاص بالضريبة على الدخل  -

 .و اخلدمات إلغاء التأخري الشهري السرتجاع الرسم على القيمة املضافة احململ على مشرتيات البضائع -

من املصدر و توسيع جمال تطبيقه، حيث رغم أمهيته يف حماربة التهرب  االقتطاعإعادة النظر يف تنظيم نظام  -

الضرييب إال أن اقتصاره على بعض املداخيل يطرح إشكاال حول مدى عدالته، كما انه يشكل ضغطا على 

سيولة املكلف، حيث أنه يراعي الوضعية املالية للمكلف املعين، كما ان مواعيد استحقاقه متقدمة جدا و ال 

  .ر اىل اية السنةينتظ

ضرورة زيادة فعالية مكافحة التهرب الضرييب من خالل توفر إدارة سياسية قوية ملكافحة التهرب و نشر الوعي  -

  .الضرييب

ضرورة توفري االستقرار السياسي و االقتصادي اىل جانب تطهري اإلدارة من العراقيل و البريوقراطية و احملسوبية،  -

من خالل توفري مجيع اهلياكل القاعدية الضرورية إلقامة  لالستثمارباإلضافة اىل ذلك جيب توفري بيئة مالئمة 

 .و توفر اليد العاملة املؤهلة وليةاألاالستثمار ، مع ضرورة وجود مصادر للتموين باملواد 

 .العمل على تبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بربط و حتصيل الضريبة -
                                                   

  . 34واكواك عبد السالم ، مرجع سابق ، ص  1.
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لدى إدارة  االنتظامعن عفو ضرييب شامل يسمح املتهربني و أصحاب األنشطة غري الشرعية من  اإلعالنضرورة  -

 الضرييب،الضرائب و اعادة جدولة الضرائب املرتتبة عليهم لصاحل النظام 

حتسيناملوارد البشرية و التقنية إلدارة الضرائب، و تبسيط قانون الضرائب و إجراءات تنفيذه حىت يسهل على  -

 .املكلف فهمه و من مث احرتامه

رفع مستوى موظفي جهاز الضرائب، من خالل تكوين متخصص يف الضرائب و الذي يعمل على رفع مستوى  -

ضع برنامج تكوين دوري قصري املدى لتلك العناصر كلما كان جديد يف ، مع و  تأهيل و تدريب تلك العناصر

  .امليدان الضرييب
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  .الفصل ا األول خالصة

، و آلية مسامهة املهمة من أدوات السياسة االقتصادية  أداةالضريبة هي  أنمن خالل دراستنا هلذا الفصل يتضح لنا     

، كما ان النظام من خالل التوجيه األمثل للموارد املالية و حتقيق أهداف اتمع قيق التوازنات االقتصادية الكلية يف حت

  .يتأثر بعدة عوامل اقتصادية ، سياسية و اجتماعية و  أخرىالضرييب خيتلف من دولة اىل 

الشاملة كانت عائقا  أمام  فعالية السياسة  تاإلصالحاالسلبيات  اليت متيز ا النظام الضرييب اجلزائري قبل   و    

بعدم االستقرار و ضعف العدالة الضرييب السابق اجلبائية يف حتقيق األهداف االقتصادية الكلية ، حبيث متيز النظام 

الضريبية لتتجاوز هذه  اإلصالحاتعدم مالئمة اإلدارة الضريبية ، فجاءت بالضريبية و ارتفاع الضغط الضرييب و 

، كون ان هذا األخري يعكس النظام االقتصادي ، السياسي السائد يف بيات وتعيد االستقرار  اىل النظام الضرييبالسل

، هذه األخرية متثلت باألساس  استحداث أنواع جديدة من الضرائب من خالل اإلصالحاتاتمع ،لذلك متت هذه 

  .TVAرسم على القيمة املضافة و الIBSو الضريبة على أرباح الشركات IRGاإلمجايلالدخل  يف

 إعادةكانت موجهة بشكل أساسي للجباية العادية من خالل فصلها عن اجلباية البرتولية ، و   اإلصالحاتكما ان هذه 

  .العدالة الضريبية إطارو تفعيل دور السياسة الضريبية يف  الضريبية اإلدارةهيكلة 

 املتتالية على مستوى النظام الضرييب اجلزائري إال انه ما يزال به العديد من النقائص اليت جتعله اإلصالحاتلكن رغم 

بعيدا عن حتقيق األهداف املرجوة ، األمر الذي يستوجب إعادة النظر يف القواعد التشريعية و العمل على تبسيطها ، و 

على تنمية املوارد البشرية من خالل وضع برامج تكوينية  السهر على توفري االستقرار السياسي و االقتصادي ، و العمل

  .عامة مبوظفي جهاز الضرائب

  

 

 

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  :الفصــل الـثــــانـــي 

 االستثمــــار في الجزائـــــرمنـــاخ و واقــــع 
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  :تمهيد

تنموية من شأا ان خترجها من مأزق التخلف، و تعترب  إسرتاتيجيةالدول النامية يف حاجة لرسم  ان  همما ال شك في     

االستثمار يوما بعد يوم،  أمهيةالسياسة االستثمارية وجه من أوجه حتقيق التنمية االقتصادية يف العصر احلايل، و تتزايد 

و عامل حمدد  طينو فهو يلعب دورا أساسيا يف احلياة االقتصادية باعتباره يؤلف عنصرا ديناميكيا و فعاال يف الدخل ال

  .اإلنتاجيةللنمو االقتصادي و تطوير 

االستثمارات  لدعمتعمل اجلزائر على يئة مناخ استثمارها و املتمثل يف منح التسهيالت و املزايا و الضمانات املتعددة  

  . ا، و للحد من االقرتاض من اخلارج احمللية لتشارك يف عملية التنمية و

واقع االستثمار يعد من بني االنشغاالت الرئيسية لبلد مثل اجلزائر خاصة مع التحوالت و التغريات لقيام بتحليل مناخ و او 

حتليل مناخ االستثمار يف  إىل، و عليه سنتطرق من خالل هذا الفصل  األخريةالكبرية اليت مت القيام ا خالل السنوات 

  :اجلزائر و واقعه من خالل

  .ول االستثمار مفاهيم أساسية ح : املبحث األول

  .واقع االستثمار يف اجلزائر  مناخ :  املبحث الثاين

  .جهود الدولة اجلزائرية يف يئة مناخ االستثمار: املبحث الثالث 

  

  

  

  

  

  

  



������ر �� ا���ا
	:                                                             ا	��� ا	��%�خ ووا#" ا! �  

 

42 
 

  .مفاهيم عامة حول االستثمار: المبحث األول

يعترب االستثمار العامل األساسي و احملرك الرئيسي و الديناميكي لعجلة االقتصاد و التنمية يف أي جمتمع ، لذا فان كل 

السياسية و االقتصادية ، و تباين درجة تقدمها االقتصادي و ثرائها تويل االستثمار  أنظمتهادول العامل على اختالف 

 الية و مستمرة من االستثمار، وعليه سنتطرق من خالل هذا املبحث اىلعناية فائقة و حترص على حتقيق معدالت ع

الدوافع االقتصادية لالستثمار و االيطار العام ملناخ  كذاوجماالت االستثمارو  أنواعو أهدافهتعريف االستثمار و عرض 

  .االستثمار اجليد 

  .أهدافهو  الستثمارا أدوات،تعريف : األولالمطلب 

  :كما يلي  أدواته و أهدافهميكن تعريف االستثمار و بيان 

  .تعريف االستثمار :أوال 

هو استخدام املال أو تشغيله بقصد حتقيق مثرة هذا االستخدام فيكثر املال ، و ينمو : تعريف االستثمار لغة  -1

 .1على مدى الزمن

السياق الذي يراد فيه ليأخذ معناه االستثمار اصطالحا يراد به معىن يوضحه :تعريف االستثمار اصطالحا  -2

 .2ناعي ، الزراعي ، التجاري و غريهاخلاص فيه ، كاالستثمار الص

مفهوم االستثمار من الناحية االقتصادية هو توظيف و استخدام رأس املال  أن: التعريف االقتصادي لالستثمار -3

صادية من ناحية و توفر عائد من ناحية تسد حاجة اقت إنتاجيةليكون منتجا أو هو توجيه املدخرات اىل جماالت 

تكوين رأس املال و استخدامه دف حتقيق الربح يف األجل القريب : " أخرى،و عرف االستثمار لدى االقتصاديني بأنه

قائمة، أو حيازة ملكية  إنتاجية، أو توسيع طاقة  إنتاجياو البعيد بشكل مباشر أو غري مباشر، مبا يشمل إنشاء نشاط 

 .3أسهم أو شراءها من اآلخرين إصدارأو عقارية 

 

  

                                                   
  .22، ص 2011، دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،  "يف تعجيل النمو االقتصادي دور حوافز االستثمار" ابراهيم متويل حسن املغريب ،1
  .124، ص 2003، مذكرة ماسرت أكادميي يف العلوم القانونية و اإلدارية ، لبنان ،"السياسة اجلبائية و دورها يف دعم االستثمار "بن ساسي شهرزاد،  2

. 12، ص 1974،األردن ،  1،الطبعة " ت اخلارجية يف األردن إسرتاتيجية تشجيع االستثمارا"عبد اهللا املالكي، 

3 
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كل النفقات اليت تولد مداخيل " يعرف االستثمار من املنظور املايل على أنه : التعريف المالي لالستثمار -4

جديدة على املدى الطويل، و املمول يعرفه كعمل طويل يتطلب متويل طويل املدى، أو ما يسمى باألصول 

 .1) "الديون املتوسطة و طويلة األجل+ األصول الثابة ( الدائمة 

  .أدوات االستثمار:ثانيا

  : 2ما يليمستقبلية و نوجز منها  أرباحأدوات االستثمار هي جمموع الوسائل املستعملة من اجل حتقيق 

 :األوراق المالية -1

املالية فيما بينها من عدة  األوراقمزايا للمستثمر و ختتلف هي من أبرز أدوات االستثمار يف عصرنا و ذلك ملا توفره من 

  :زوايا نذكر منها 

 أدواتفهناك ما هو أدوات ملكية كاألسهم و التعهدات و منها ما هو : من حيث الحقوق التي توفرها لحاملها  -  أ

  .دين كالسندات و شهادات اإليداع

، الربح من سنة ألخرىهناك أوراق مالية متغرية الدخل كالسهم الذي يتغري نصيبه من : من حيث الدخل المتوقع-ب

  .هو ثابت الدخل كالسند الذي تتحدد فائدته ثابتة من قيمته االمسية و منها ما

من  أمانامن السهم العادي و لكن اقل  أكثرفهناك مثال السهم املمتاز يوفر حلاملها أمانا  :من حيث درجة األمان-ج

  .يوفر حلاملها احلق يف حيازة األصل احلقيقي الذي يضمن السند ألنهالسند املضمون بعقار 

 .العقار -2

و هو ان يقوم املستثمر بشراء عقار حقيقي، و إما بشكل غري مباشر، و يتم االستثمار فيه بشكلني إما بشكل مباشر 

  :التاليةعندما يقوم بشراء سند حقيقي صادر عن بنك عقاري و يتميز االستثمار يف العقار باخلواص 

 .املالية األوراقيوفر للمستثمر درجة مرتفعة نسبيا من األمان تفوق تلك احملققة من  -

                                                   
،رسالة دكتوراه ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة "عبد القادر بابا ، سياسة االستثمارات يف اجلزائر و حتديات التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة 1

  . 35، ص  2004اجلزائر،

. 65، ص  1999، مؤسسة الورق للنشر و التوزيع  ، مصر ، " ادارة املؤسسات " حممد مطر ، 2
 



������ر �� ا���ا
	:                                                             ا	��� ا	��%�خ ووا#" ا! �  

 

44 
 

 .األخرىيتمتع املستثمر يف هذا اال مبزايا ضريبية ال يتمتع ا املستثمرون يف احلاالت  -

 .السلع -3

ا أسواقا متخصصة كبورصة القطن و السلع مبزايا اقتصادية خاصة جتعلها أداة صاحلة لالستثمار لدرجة ان هل تتمتع بعض

  .و يتم التعامل يف سوق السلع عن طريق مكاتب مسسرة متخصصة تتوىل تنظيم املتاجرة اخل،.......بورصة الذهب

 . االقتصاديةالمشروعات  -4

قيمة   إنتاج، و تشغيل هذه األصول معا يؤدي اىل  األفرادتقوم على أصول حقيقية كاملباين و املعدات و اآلالت و 

  .كاملباين و املعدات و اآلالت و ما ينعكس عليه من زيادة يف الناتج القومي ، و منها ما يتخصص بالتجارة أو الصناعة 

  .االستثمار أهداف:ثالثا 

  :1، فإن املستثمر يسعى دوما لتحقيق األهداف التاليةاالستثمار و املخاطر احمليطة به مهما كان نوع

 تحقيق العائد المالئم -1

حتقيق عائد مالئم و رحبية مناسبة يعمالن على استمرار املشروع، الن تعثر االستثمار  أموالهفهدف املستثمر من توظيف 

  .ماليا سيدفع باملستثمر للتوقف عن التمويل ورمبا تصفية املشروع حبثا عن جمال أكثر فائدة

 .المحافظة على رأس المال األصلي للمشروع -2

 إذالة بني املشاريع و الرتكيز على أقلها خماطرة ألن أي شخص يتوقع اخلسارة و الربح و لكن و ذلك من خالل املفاض   

  .و جينبه اخلسارة األصليمل حيقق املشروع رحبا فسيسعى املستثمر اىل احملافظة على رأس ماله 

 .استمرارية الدخل و زيادته -3

و الرتاجع يف ظل املخاطرة حفاظا على  االضطرابيهدف املستثمر اىل حتقيق دخل مستقر بوترية معينة بعيدا عن     

  .استمرارية النشاط االقتصادي

 
                                                   

. 21 20، ص ص  2003، 2، دار املناهج للنشر و التوزيع ، األردن ، الطبعة " مبادئ  االستثمار"امحد زكريا صيام ،   1 
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 .ضمان السيولة الالزمة -4

ال شك أن النشاط االستثماري حباجة اىل متويل و وسيلة جاهزة و شبه جاهزة ملواجهة التزامات العمل، السيما 

  .لمصروفات اليومية جتنبا للعسر املايل الذي يعرضه للمشروعل

  .و مجاالت االستثمار أنواع: المطلب الثاني

  :فيمايليتعددت أنواع و جماالت االستثمار و سنذكرها 

  .أنواع االستثمار :أوال

  :من خالل دراسة االستثمار نستطيع التمييز بني نوعني أساسيني من االستثمار مها

 .) real or econimic investment(  االستثمار الحقيقي  -1

يشمل االستثمارات اليت من شأا ان تؤدي اىل زيادة التكوين الرأمسايل يف اتمع ، أي زيادة " ان االستثمار احلقيقي 

  .1"،كشراء آالت و معدات و مصانع جديدةاإلنتاجيةطاقته 

رأمسالية و هذه السلع يشار على أا متثل ختصيص الدخل لالستهالك وعليه فان االستثمار احلقيقي يكون يف سلع 

املستقبلي بدال من االستهالك اجلاري، هذه السلع الرأمسالية باإلشرتاك مع العنصر البشري تصبح أدوات لتوليد وخلق 

  .الدخل املستقبلي

 .) ( financial investmentاالستثمار المالي  -2

اخل ،  و هو ما يسمى باالستثمار يف .........ثل األسهم ، السندات ، ل املالية مهو توظيف يف أصل من األصو    

األصول املالية ، و قد يكون االستثمار املايل قصري األجل أو يكون طويل األجل ، و غالبا ما يقال ان االستثمار قصري 

                                                   
  1981،األوىل ، دار احلداثة للطباعة و النشر و التوزيع ، بريوت،لبنان ، الطبعة )"مدخل الدراسات االقتصادية(التحليل االقتصادي السياسي"عمر صخري ، 1

  . 170ص 



������ر �� ا���ا
	:                                                             ا	��� ا	��%�خ ووا#" ا! �  

 

46 
 

الن ( طويل األجل فهو استثمار رأمسايل  ، أما االستثمار)الن مكوناته تدخل يف عرض النقود( األجل أنه استثمار نقدي

  .1)كوناته تدخل يف تكوين الرأمسايلم

وعليه ميكن التمييز بني االستثمار احلقيقي و االستثمار املايل ، فاالستثمار احلقيقي هو التوظيف الذي يتحقق من     

اليت تعمل على زيادة السلع و اخلدمات بشكل فائض مما يزيد من الناتج  األصوالإلنتاجيةشراء او بيع أو استخدام 

 وإمناالسلع و اخلدمات  إنتاجاالستثمار الظاهري او االيرادي الذي ال ينتج عنه زيادة حقيقية يف  أما. اإلمجايلالقومي 

 .2ات و وفرات ماليةحتقيق إيرادو األموال املستثمرة من مستثمر آلخر مما يؤدي اىل  اإلنتاجيتم من خالل نقل وسائل 

  .مجـاالت االستثمـار :ثــانيا

  :هناك معيارين لتبويب جماالت االستثمار نذكرمها فيما يلي 

 .المعيار الجغرافي - 1

  .ميكن تبويب االستثمارات حسب هذا املعيار اىل استثمارات حملية و االستثمارات خارجية

مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف السوق احمللية بغض النظر عن أداة االستثمار هي : االستثمارات المحلية   - أ

 .اخل....... املستعملة مثل العقارات و الذهب و املشروعات التجارية

هي مجيع الفرص املتاحة لالستثمار يف السوق األجنبية مهما كانت أدوات االستثمار : االستثمارات الخارجية    - ب

 .ذه االستثمارات إما بشكل مباشر أو غري مباشراملستعملة ، وتتم ه

فلو قام مستثمر جزائري بشراء عقار يف لندن بقصد املتاجرة أو قامت حكومة اجلزائر بشراء حصة يف شركة عاملية فان     

  .االستثمار هو استثمار خارجي مباشر

ية تستثمر أمواهلا يف بورصة نيويورك مثال ، أما لو قام ذلك الشخص بشراء حصة يف حمفظة مالية لشركة استثمار جزائر    

  .3لة يكون استثمار خارجي غري مباشرفإن االستثمار يف هذه احلا

                                                   
.  15 14، ص ص  1997، دار املستقبل للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن ،  " أساسيات االستثمار" طاهر حردان ، 1 

. 19ام ، مرجع سابق ، ص امحد زكريا صي  2 
  ).بالتصرف( 22  21، ص ص  2009، دار وائل للنشر و التوزيع ، الطبعة الثالثة ، " مبادئ االستثمار املايل و احلقيقي " زياد رمضان ، 3
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  .المعيار النوعي – 2

  .1، حقيقي أم مايل  و يقصد به  نوع األصل حمل االستثمار

  . طار العـام لالستثمار الجيـداإل: المطلب الثالث 

لقد حدد اخلرباء على مستوى منظمة التعاون االقتصادي و التنميةالقواعد األساسية اليت جيب ان تعمل البلدان النامية 

على حتقيقها من أجل حتسني مناخ االستثمار و رفع القدرة التنافسية للشركات احمللية و تتمثل هذه القواعد يف حتقيق 

السياسي و االستقرار االجتماعي و احرتام دولة القانون ، ولكن تعترب هذه  االستقرار االقتصادي و القدرة على التنبؤ

 OCDEالعناصر غري كافية بل البد من توفر عناصر أخرى مت استخالصها من املمارسات اجليدة للبلدان األعضاء يف 

  :2مبادئ أساسية غري أعضاء حيث تقوم هذه العناصر على ثالث  أخرىومن بلدان 

 .السياسات الخاصة بترقية االستثمارضرورة انسجام  -1

فنظرا للتداخل بني خمتلف ااالت املتعلقة مبناخ االستثمار مثل معايري حترير و محاية االستثمار، الن هلا جماال واسعا  

  .يشمل املستثمرين احملليني و املستثمرين األجانب ، و املستثمرين يف الشركات الكربى و يف املؤسسات الصغرية 

 .أهمية ضمان الشفافية في وضع و تنفيذ السياسات و القوانين  - 2

ان حتقيق الشفافية من شأنه تقليص حالة عدم اليقني و اخلطر الذي حييط بالقرار االستثماري ، كما أا تساهم يف      

اخلاص، فالشفافية تقليص تكلفة املعامالت املرتبطة باالستثمار و تشجيع االتصال بني اإلدارات العمومية و القطاع 

  .تسمح خبلق مناخ تسوده الثقة بني املستثمرين و السلطات العمومية

  .ضرورة التقييم الدوري و المستمر آلثار السياسات المتخذة على تطور المناخ االستثماري -3

نصفة لكل أي ان اهلدف هو حتديد على أي مدى تتطابق السياسات العمومية مع معايري املمارسة اجليدة باملعاملة امل

 . املستثمرين مهما كان حجمهم ، و خلق الظروف احلسنة لالستثمار، أخذا بعني االعتبار املصاحل العامة للمجتمع

  

                                                   
. 23زياد رمضان ، مرجع سابق ، ص   1 
  .78.، ص  2009، اجلزائر،  31لوم اإلنسانية حبوث اقتصادية ، العدد  ، جملة الع"حتليل و تقييم مناخ االستثمار يف اجلزائر " ناجي بن حسني ،.  2



������ر �� ا���ا
	:                                                             ا	��� ا	��%�خ ووا#" ا! �  

 

48 
 

  .دراسة المناخ االستثماري المحلي في الجزائر: المبحث الثاني 

كلية احمللية و االقتصادية ان مفهوم مناخ االستثمار يشتمل على جمموعة من القوانني و السياسات و اخلصائص اهلي     

العوامل االقتصادية  تؤدي دورا حموريا يف تكوين  نأو السياسية و االجتماعية اليت تؤثر يف ثقة املستثمر، ومما ال شك فيه 

من خالل التطرق  ذا سنقوم يف هذا املبحث بدراسة حتليلية للمناخ االستثماري احمللي باجلزائر و ذلكل.ناخ االستثماريامل

املطلب (، حوافز و معوقات االستثمار باجلزائر )املطلب األول(القانوين لالستثمار يف اجلزائر  اإلطارو  ياسة العامةللس

  ).املطلب الثالث( حتليل مكونات املناخ االقتصادي لالستثمار احمللي باجلزائر إىلو ) الثاين

  .الجزائر طار القانوني لالستثمار فيالسياسة العامة و اإل: لب األول المط

تعمل اجلزائر على خلق مناخ االستثمار املالئم ، و منح التسهيالت و االمتيازات والضمانات املختلفة للمستثمرين      

، و ذا الشأن تبذل اجلزائر جهودا مستمرة من خالل سياسات خاصة ، و قوانني متتالية لتهيئة املناخ االستثماري 

  .املناسب

  .الستثمار في الجزائرالسياسة العامة ل :أوال

حتقيق تنمية  إىلاالقتصادية سياسات متعددة اجلوانب دف يف جمملها  اإلصالحاتلقد انتهجت اجلزائر يف ظل 

األجنيب منذ االنفتاح  اقتصادية متكاملة ، ففي جمال االستثمار عملي الدولة على تشجيع االستثمار احمللي و

االقتصادية قد اكتسبت خربة ال يستهان ا يف ميدان تشريع و  اإلصالحات، كما ان اجلزائر بعد سياسة االقتصادي

تنظيم االستثمارات ، فبعدما كان التشريع اخلاص باالستثمارات يأخذ أساسا بعني االعتبار قيمة رؤوس األموال املستثمرة 

دمة يف بداية األمر، لكن عند منحه التسهيالت للمستثمرين ، حيث كان الغرض هو تشجيع املبادرات اليت كانت منع

  :1حماور أساسية شيئا فشيئا فرضت تدابري جديدة لتوجيه االستثمارات وفقا لثالث 

مث حنو ) الصناعات املتوسطة و الصغرية(توجيه االستثمارات حنو املشاريع اخلالقة ملواطن الشغل بتكاليف معتدلة  -1

 . ختلق عادة أقل من عشر مواطن شغلأنشطة الصناعات التقليدية و احلرفية و املهن الصغرى اليت

احلاد اختذت ترتيبات شجاعة للبحث على الالمركزية  اإلقليميمن ناحية أخرى و تفاديا لتكريس حالة الالتوازن   -2

 .بإقرار حتفيزات هامة للمناطق املراد ترقيتها

                                                   
. 128، ص  2، العدد  126، جملة اقتصاديات مشال أفريقيا ، "واقع و آفاق االستثمار  يف اجلزائر" منصوري زين ،  1
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در األساسي للعملة الصعبة التصديرية و هي املص األنشطةنظرا لالحتياجات املتعلقة باملوارد اخلارجية ، فان  -3

 . اخلارجية القت تشجيعا كبريا يف كل قوانني املالية السنوية و يف قوانني االستثمار املتعاقبة

  . طار القانوني لالستثمار في الجزائرإلا :ثانيا 

  .عرف قانون االستثمارات يف اجلزائر ثالث مراحل ، مرحلة الستينات ، مرحلة الثمانينات و مرحلة التسعينات   

 .1قانون االستثمارات الصادر في مرحلة الستينات - 1

  .1966،  و القانون الصادريف 1963يف هذه تبنت اجلزائر قوانني لالستثمار القانون الصادر يف سنة  

األجنبية ، و قد منهم  اإلنتاجيةيتعلق هذا القانون برؤوس األموال :1963انون االستثمارات الصادر في ق  -  أ

و ضمانات خاصة متعلقة باملؤسسات املنشأة عن طريق . ضمانات عامة يستفيد منها كل املستثمرون األجانب

 .اتفاقية

اجلزائرية  اإلدارة، و بينت ، اذ انه مل يتبع بنصوص تطبيقيةلكن يف هذه الفرتة مل يطبق هذا القانون يف الوقع العملي     

لديها ، الن هذا القانون كان غري  أودعتمل تبادر يف دراسة امللفات اليت  أا، حيث 1963نيتها يف عدم تطبيق قانون 

  .مطابق للواقع

قد باء بالفشل ، تبنت اجلزائر  1963قانون  أنبعد ان تبني  :  1966قانون االستثمارات الصادر في    -  ب

و ذلك . التنمية االقتصادية و الضمانات اخلاصة به  إطارقانونا جديدا لالستثمارات ، حيدد دور رأس املال يف 

 :التالية املتعلق باالستثمارات املبادئ  1966تطبيقا لتعليمات جملس الثورة ،و لقد وضع قانون 

 .اجلزائر االستثمارات اخلاصة ال تنجز حبرية يف -

 .منح االمتيازات و ضمانات لالستثمار -

  

  

                                                   
  .139، ص عبد القادر بابا ، مرجع سابق 1
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 .قانون االستثمارات في مرحلة الثمانينات -2

أوت  21املؤرخ يف  11- 82يف مرحلة الثمانينات تبنت اجلزائر قانونني لالستثمارات اخلاصة ، القانون األول رقم      

أما القانون األول فقد أوضح امليادين اليت . 1988جويلية  12املؤرخ يف  25-88و القانون الثاين هو قانون رقم . 1982

االقتصادية ، اليت أدت  اإلصالحاتاما القانون الثاين جاء متوافقا  مع . ميكن تطوير أنشطة القطاع اخلاص الوطين فيها 

  . اىل ظهور املؤسسات العمومية االقتصادية ، استخالفا للمؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي 

 .االستثمارات في مرحلة التسعينات قانون -3

  . املتعلق بالنقد و القرض 1990افريل  14يف  10-90صدر قانون رقم 

هيكلة  إعادةهدف هذا القانون هو تنظيم قواعد اقتصاد السوق ، و تنظيم سوق الصرف و حركة رؤوس األموال و      

  .1النظام املصريف باجلزائر

يخ الذي صدر فيه هذا القانون مل توقع و مل تصادق و مل تنظم اجلزائر أية اتفاقية كما جتدر املالحضة ، انه يف التار 

لكن هذا القانون مل ينص على االمتيازات املمنوحة للمستثمرين رغم أنه نص على الضمانات  ،  2متعلقة باالستثمارات 

،  الذي ألغى كل القوانني الصادرة يف نفس م1993جاء قانون االستثمار لعام  أن،اىل 3األموالاملتعلقة بتحويل رؤوس 

املتعلق بالنقد و القرض فتمثل هذا  10-90املوضوع و القوانني املخالفة له ، و طرأت بعض التعديالت على قانون 

،الذي  يهدف اىل  جعل القانون مرنا  بعدما كانت  السلطة  م 2001فيفري  27املوافق ل  1-1التعديل يف األمر  رقم 

 . على رأس النظام املصريف و انفرادها باهليمنة الكاملة النقدية

  

  

  

  
                                                   

. 144عبد القادر بابا ، مرجع سابق ، ص   1 

.  13،ص 1999، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، "قانون االستثمارات يف اجلزائر " قربوع كمال ،عليوش   2 

. 145عبد القادر بابا ، مرجع سابق ، ص   3
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  .محفزات و معوقات االستثمار في الجزائر: المـطلب الثـاني 

و التشجيعات اليت تقدمها الدولة الستقطاب املستثمر لالستثمار يف جمال معني، و  اإلغراءاتاحلوافز هي جمموعة    

على الرغم من اجلهود املبذولة لتحسني مناخ االستثمار يف اجلزائر، إال ان التقارير اليت تعدها اهليئات املختلفة حول تقرير 

كل العراقيل و املعوقات   إزالةية التنموية عن طريق مناخ االستثمار يف اجلزائر تبقى بعيدة عن الطموحات و السري بالعمل

  .اليت تعرتض هذا السبيل

  .محفزات االستثمار في الجزائر :أوال

  :1فيما يلياالمتيازات اهلامة تتمثل  احلوافز و منح قانون االستثمار اجلزائري جمموعة من

لالستثمار وفق  اإلجرائيةدعمها و متابعتها ذات شباك وحيد لتسهيل العمليات  وكالة االستثمارات و أنشأت -

 .املهام املنوطة ا 

من املرسوم مبساعدة املستثمرين يف استيفاء الشكليات الالزمة الجناز استثمارام  8كلفت الوكالة مبقتضى املادة  -

 .اآلجال القانونية السيما املتعلقة منها باألنشطة املقننة و بالسهر على احرتام

ميكن ان تستفيد االستثمارات اليت متثل أمهية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين السيما من حيث حجم املشروع  -

بالعملة الصعبة أو  األرباح، وارتفاع الذي جيري تطويره  اإلنتاجع اندماج و مميزات التكنلوجيا املستعملة، و ارتفا 

 . إضافيةعلى املدى الطويل من امتيازات من حيث مردودية هذه االستثمارات 

من املرسوم التشريعي السيما  19 اىل 17 لالمتيازات تشجيعا للمستثمرين يف املواد من حدد نظام عام -

 :ما يليو احلوافز اجلبائية نذكر منها  اإلعفاءات

 .للمشروع االستثماري من كل الضرائب و الرسوم األوىلملدة ثالث سنوات  إعفاء -

 .من ضريبة نقل امللكية مبقابل املستويات املنجزة يف ايطار االستثمار اإلعفاء -

 .من الرسم على القيمة املضافة على السلع و اخلدمات اليت توظف مباشرة يف اجناز االستثمار اإلعفاء -

 ر تطبيق نسبة منخفظة يف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثما -

                                                   
. 136منصوري زين، مرجع سابق ، ص   1 
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اخلاصة باالستثمارات املنجزة يف املناطق اخلاصة و املصنفة كمناطق  األنظمةحتت عنوان  أخرىكما توجد امتيازات 

من  125املادة (للرتقية و التوسع االقتصادي اليت تساهم يف التنمية اجلهوية ، و كذا االستثمارات املنجزة يف املناطق احلرة 

  ).املرسوم التشريعي و ما يليها 

  .معوقات االستثمار في الجزائر: انيا ث

الستثمار بتصنيف العناصر املعوقة لالستثمار طبقا للبحث الذي قامت به على عينة من اقامت املؤسسة العربية لضمان 

املستثمرين يف الدول العربية ، و ميكن تعميم هذه املعوقات على مجيع الدول النامية باعتبار الدول العربية جزء ال يتجزأ 

  .من الدول النامية 

  :1كما يلي فتتمثل أهم العوائق اليت تعرتض اختاذ القرار االستثماري يف اجلزائر  

 .عدم االستقرار السياسي و االقتصادي و غياب املناخ االستثماري املالئم -

 .و صعوبة التسجيل و الرتخيص اإلداريةالبريوقراطية  -

 .لتشجيع االستثمار اإلنتاجيةعدم توافر الكفاءات  -

 .العاملة املدربة و صعوبة التعامل مع األجهزة املعنية باالستثمار األيديقلة -

 .ازدواجية الضرائب و ارتفاع معدالت الضرائب و ارتفاع معدالت التضخم -

 .حمدودية السوق احمللية ، و عدم توافر فرص استثمارية -

 .أنظمة مصرفية متطورة غياب -

 .س املالالقيود املفروضة على رأ -

 .عدم التنسيق بني الدوائر الرمسية املعنية باالستثمار -

 .عدم توافر أنظمة مصرفية متطورة -

 .احتكار القطاع العام ملعظم  األنشطة االقتصادية -

. هناك وجهات نظر متعددة مرتبطة باملناخ االستثماري ، منها وجهة نظر املستثمر  و منها من وجهة نظر الدولة املضيفة

 ترتبط باملناخ االستثماري مثل وجهة نظر  ،1ك وجهات نظر أخرى كما هنال

                                                   
)بالتصرف( ، 73 72عبد القادر بابا ، مرجع سابق ، ص  ص   1 
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  .الدول املرتبطة بصورة من التكامل مع الدول املضيفة أو مع الدول املستثمرة

  .تحليل مكونات المناخ االقتصادي لالستثمار المحلي بالجزائر: المطلب الثالث 

سياسات  إتباعتعمل اجلزائر على زيادة ميزا التنافسية كي تتمكن من خلق بيئة مالئمة لالستثمار ، و ذلك من خالل 

  .االقتصادي  حىت تضمن االنتقال اىل اقتصاد السوق اإلصالح

  .2تماعية لمناخ االستثمار بالجزائرالمعطيات السياسية و االج: أوال 

  :جتماعية ملناخ االستثمار يف اجلزائر كما يلي تتمثل املعطيات السياسية و اال

 .اجلزائر دولة ذات طبيعة مجهورية و تأخذ بالنظام الرئاسي يف حكمها: المعطيات السياسية -1

ميثل جملس األمة مبعية الس الشعيب الوطين السلطة التشريعية يف اجلزائر ،و السلطة التنفيذية ميثلها كل من رئيس  

  .اجلمهورية و الوزير األول ، الوايل و رئيس الدائرة

و املصاحلة عرفت اجلزائر وضعية سياسية و أمنية سيئة يف فرتة التسعينات ، و لكن مع اعتماد سياسيت الوئام املدين 

االستقرار  إشكاليةالوطنية ساهم ذلك يف عودة األمن اىل اجلزائر و تقليص درجة املخاطر، لكن رغم ذلك بقيت 

  ).م2010-1993(عدة تعديالت حكومية يف ظل حكم ثالثة رؤساء دولة خالل فرتة  أجريتاحلكومي قائمة حيث 

دوالر  4435اىل   1993 عام 3570من  اإلمجايللي تطور نصيب الفرد من الناتج احمل :المعطيات االجتماعية  -2

ساكن يف الفرتة  100.000طبيبا لكل   120، كما قدرت التغطية الصحية يف اجلزائر خالل الفرتة ب  2010يف سنة  

تغطية صحية  مقارنة  ادين، و هي 3عامليا حسب املنتدى االقتصادي العاملي  81حمتلة بذلك املركز ) 2000-2010(

 .بباقي الدول املختارة للدراسة رغم حتسنها

                                                                                                                                                                         
  .17، ص  1997، مذكرة ماجستري، كلية التجارة ، مصر، " دور املناخ االستثماري يف تنمية االستثمارات يف مصر"  رجب إمساعيل إمساعيل ،1

دية ،أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصا"أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراسة مقارنة بني الصني ، تركيا ، مصر و اجلزائر"كرمية فرحي ،   2

  ).بالتصرف( 221222، ص ص  2013،  3، جامعة اجلزائر 

3Word economic forum « the global competitiveness report 2011 – 2012 » , op.cit. , p 386 ,      
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 %13و جمانيا ، فجعلت الدولة من التعليم أولوية ، حيث خصصت  له سنويا حوايل  إجباريايعد التعليم يف اجلزائر و 

بعدما  2010عام % 96و ميثل صايف االلتحاق باملدارس االبتدائية معدل  ) 2006- 1993(من ميزانيتها  خالل الفرتة 

  .، و رغم ذلك ال تزال مرتفعةم 2010عام  % 23,4و قد استقرت األمية عند معدل .  1993عام  %89كان 

م، اما عن توزيع  2010شخص يف عام  ألف9735يف قطاع العمل  فوصل عدد العاملني يف اجلزائر اىل حوايل  أما

كما قدرت نسبة البطالة ,  % 65العمالة حسب املناطق احلضرية و الريفية ، فإم يتمركزون يف املناطق احلضرية بنسبة 

  .%10ب 

  .المعطيات االقتصادية:ثانيا

  :تتمثل املعطيات االقتصادية يف النقاط التالية

 .1اإلصالحات االقتصادية  -1

و اجلزائر تلتزم مبجموعة من اإلصالحات يف إطار برامج التصحيح اهليكلي حىت تضمن االنتقال إىل  م 1988منذ    

  :2اقتصاد السوق ، و اليت تتلخص يف

أقدمت السلطات على حترير أسعار السلع و اخلدمات و حترير عمليات التسويق و التوزيع و : تحرير األسعار  -  أ

 .اخلدمات لتصل إىل أسعارها احلقيقيةتقليص الدعم يف العديد من املنتجات و 

من خالل تقليص اإلنفاق العام و ذلك بتخفيض القيمة احلقيقية للرواتب و : التحكم في السياسة المالية   -  ب

،و زيادة اإليرادات العامة بتبين إصالحات م1994 مع اية%12.5األجور بتأجيل الزيادة املرتقبة فيها و املقدرة ب 

 .إىل ختفيض العبء الضرييب ضريبية شاملة دف 

بتحرير معدالت الفائدة و تقدمي اإلئتمان لألنشطة اإلنتاجية و السماح بإنشاء :إصالح السياسة النقدية  -ج

مصارف خاصة حملية و أجنبية للمسامهة يف ترقية النشاط املصرفيو إحداث نوع من املنافسة بني املصارف لتطوير و 

  .انب إنشاء سوق لألوراق املالية حتسني اخلدمات املصرفية إىل ج

                                                   
)بالتصرف( 223،224كرمية فرحي ،مرجع سابق،ص ص    1 
، ص ص    2012، مكتبة حسن العصرية ،لبنان،  " دور املناخ االستثماري يف جذب االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول العربية "عمريوش حمند  شلغوم ،  2

231 232  .  
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دف زيادة درجة االنفتاح على العامل اخلارجي مت حترير الواردات بتخفيض التعريفة : تحرير التجارة الخارجية-د

،و يف إطار تعزيز الصادرات مت إنشاء بعض اهليئات من  1997و  1994بني سنيت  %45إىل   %60اجلمركية من 

  .،كما مت ختفيض قيمة الدينار اجلزائري و ذلك استكماال لدعم نشاط التصدير أجل دعم و ترقية الصادرات

 إعادة تأهيل املؤسسات العامة كمرحلة أوىل مشلت إعادة :إصالح المؤسسات العامة و الخصخصة-ه

من الناحية التشريعية و اإلدارية و ذلك يف إطار التطهري املايل للمؤسسات استعداد خلصخصتها و قد مس أكثر  هيكلتها

  .م و هذا كربنامج أول1996و اليت شرع فيها منذ  1998مؤسسة عمومية بنهاية  800من 

 2004-2001 قتصادي للفرتةو لقد أعقبت برامج التصحيح اهليكلي برامج إصالح ذاتية متثلت يف برنامج اإلنعاش اال

  .يهدف إىل حتسني مستويات املعيشة و تقليص معدالت البطالة

 :مؤشرات األداء االقتصادي -2

  :تظهر مدى فعالية اإلصالحات االقتصادية يف حتسني أداء االقتصاد اجلزائري من خالل اجلدول التايل  

  م 2010- 2002الفترة تطور بعض المؤشرات االقتصادية في الجزائر خالل ):5(جدول رقم

  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

معدل منو الناتج احمللي 

 %اإلمجايل 

6.9  5.2  5.1  2.0  3.0  2.4  2.4  3.3  

  3.9  5.7  4.9  3.7  2.3  1.4  4.0  4.3  %معدل التضخم 

مليار (املديونية اخلارجية

  )دوالر

23.5  22.0  16.9  5.72  5.91  5.93  5.42  5.27  

امليزان رصيد 

  )مليار دوالر(التجاري

11.14  14.27  26.47  34.06  34.24  40.60  7.78  18.21  

  . 225كرمية فرحي، مرجع سابق ، ص : ، استنادا اىلتنيالطالب إعدادمن :المصدر 
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  :يظهر بوضوح من خالل اجلدول التحسن املتواصل ملؤشرات التوازن االقتصادي و املايل للجزائر،حيث مت 

لقد عرف التضخم تراجعا كبريا خالل هذه الفرتة ، حيث اخنفض إىل حوايل  :المؤشر العام لألسعارالتحكم في   -  أ

  .نتيجة لتفعيل دور السياسة النقدية يف االقتصاد 2010يف اية ستة   4%

لقد عرف معدل النمو االقتصادي حتسنا ملحوظا حيث وصل معدل منو الناتج احمللي  :بعث وتيرة النمو  -  ب

و الذي قارب معدل  2003بعدما وصل ذروته يف عام م 2010يف سنة  %6.2ارج احملروقات إىل اإلمجايل خ

 .ألول مرة و يرجع ذلك أساسا إىل برامج اإلنعاش و دعم النمو االقتصادي 7%

 :يرتكز االقتصاد اجلزائري على أهم القطاعات التالية :أهم القطاعات االقتصادية  -3

حيث وظف ما  ، 1م 2010من الناتج احمللي اإلمجايل لسنة  %8.4بنحو  ساهم هذا القطاع: قطاع الفالحة  - أ

،هذا و قد استفاد قطاع الفالحة الذي  م 2000يف سنة   %24مقارنة حبوايل  2010من العاملني عام  %11.7نسبته 

إذ  ،طرةيكتسي بعدا إسرتاتيجيا ضمن االقتصاد الوطين من برامج تنموية طموحة سامهت يف حتقيق معدالت منو مض

ومن شأن هذا التطور أن يستمر و  2009 سنة%21.4و  2003عام  %19.7إىل  2001عام  %13.2ارتفعت من 

،مبا أن حوايل ) 2013-2009و التجديد الزراعي  2013-2007التجديد الريفي (أن يتعزز من خالل الربامج احلالية 

 2010من مساحة اجلزائر عبارة عن الصحراء جعل هذا البلد يشتهر بالتمور حيث قدرت صادرات اجلزائر لعام  87%

 .2مليون دوالر أمريكي  22.62من منتوج التمور حوايل 

تصنف الصناعة يف اجلزائر يف املرتبة األخرية من بني القطاعات ، من حيث مسامهتها يف توفري : قطاع الصناعة  - ب

من إمجايل الناتج احمللي  %8.4و  2010من الناتج احمللي اإلمجايل لسنة  %5وطنية،إذ مل متثل سوى الثروة ال

 .خارج احملروقات  

 2010من الناتج اإلمجايل احمللي لعام %10.4حقق هذا القطاع ما نسبته  :قطاع البناء و األشغال العمومية   - ت

 )2000يف عام  %15إمجايل الناتج احمللي خارج احملروقات لنفس السنة بعدما كان  من%17.5وهو ما ميثل (

و يرجع هذا التوسع أساسا إىل برامج اإلنعاش و الدعم  2000من الناتج احمللي اإلمجايل لعام  %8.2مقارنة حبوايل 

                                                   
1 Banque d’Algérie « Rapport 2011 : Evolution économique et monétaire en Algérie »،juin2012 

،p157 

" . الزراعة " لة الوطنية لتطوير اإلستثمارالوكا   2
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تأهيل و رفع مستوى  من غالفها املايل هلذا القطاع،ألن من أهدافها %40االقتصادي ،اللذين خصصا حوايل 

 .املنشآت التحتية القاعدية و بالتايل تطوير البنية التحتية و حتسني ظروف املعيشة للمواطن 

يعترب هذا القطاع املصدر الثاين للثروة الوطنية بعد احملروقات حيث ساهم حبوايل : قطاع الخدمات التجارية   - ث

من إمجايل  %37خارج احملروقات املصدر األول بنسبة  ، كما ميثل 2010من الناتج احمللي اإلمجايل لسنة  22%

بفضل أنشطة النقل،  2010يف عام  %7.3الناتج احمللي خارج احملروقات و قد بلغ معدل منو هذا القطاع 

من العاملني  %55.2من قيمته املضافة، حيث أن هذا القطاع وظف حوايل  %86االتصاالت و التجارة اليت متثل 

 .1أيضا  2010من الناتج احمللي اإلمجايل لسنة  %35.5و حقق ما يقارب  2010عام 

  .في الجزائر االستثمارآفاق :رابعالمطلب ال

على  ، وبلدان املغرب العريب ، يتوسطموقع جغرايف مميز ، فلديهاتتمتع اجلزائر بكثري من املؤهالت و العناصر التنافسية

  .عاليةكفاءات ثروة من املوارد البشرية و متلك دخل أفريقيا و متلكمقربة من بلدان أوروبا الغربية و متثل م

من أجل  استثماراتكما تتوفر اجلزائر على قاعدة صناعية كربى مت بناؤها خالل عقود سابقة و اليت هي حباجة إىل 

  .الزيادة يف اإلنتاج دف كفاءة السوق احمللي مث التصدير

هام من البرتول و املعادن املتنوعة،فكل هذه املؤهالت تضع اجلزائر  احتياطيكما متلك اجلزائر موارد طبيعية متنوعة أمهها 

احمللي و  االستثماراليت تعمل على تشجيع و ترقية  االستثماريف مقدمة الدول،املتوفرة على أساسيات و متطلبات 

  . األجنيب 

و املالية اخلانقة اليت مر ا  االقتصاديةحرجة نتيجة لألزمة  وضعياتبعدة هزات عنيفة و  اجلزائري االقتصادو بعد مرور 

عافيته و أصبح يتجه شيئا فشيئا حنو بر األمان من خالل سياسة  اسرتجعخالل السنوات األوىل من التسعينات إىل أنه 

،و هي تسعى االقتصادولية متس خمتلف جوانب رشيدة يف تسيري أمور الدولة اجلزائرية بأسس علمية و خبربات حملية و د

  :2ذلك باحمللية و الدولية و  االستثماراتإىل توفري مزيد من املناخ املالئم لرتقية 

 و بكل اجلوانب املتعلقة به  باالستثماراتتوفري بنك معلومات خاص  •

 .عامةتطهري احمليط من البريوقراطية و الرشوة و الفساد بصفة  •

                                                   
) .بالتصرف(  228  227كرمية فرحي ، مرجع سابق ،ص ص     1 

.   11  10منصوري زين ، مرجع سابق ،ص ص   

2
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 .اليت وقعتها اجلزائر مع خمتلف الدول و اهليئات الدولية  االتفاقياتانات و نظام الضم احرتام •

 .باالستثمارإجناز سوق مالية مفتوحة لرأس املال و بعث البنوك و اهليئات املالية اخلاصة  •

 .األميناحمليط التشريعي و السياسي و خاصة  استقرار •

 .ملنظمة التجارة العاملية  باالنضمامحترير التجارة العاملية و اإلسراع  •

 .للتنمية  لالستثماراتاإلسرتاتيجيةإعطاء مزيد من احلوافز و اإلعفاءات الضريبية  •

  .االستثمارجهود الدولة الجزائرية في تهيئة مناخ :المبحث الثالث 

يق تنمية سياسات متعددة اجلوانب،دف يف جمملها إىل حتق االقتصاديةاجلزائر يف ظل اإلصالحات  انتهجتلقد 

،حيث أن االنفتاحاالقتصاديسياسة  انتهاجاحمللي منذ  االستثمارمتكاملة،حيث عملت الدولة على تشجيع  اقتصادية

 .االستثماراتخربة ال يستهان ا يف ميدان تشريح و تنظيم  االقتصاديةاكتسبتسياسة اإلصالحات  انتهاجاجلزائر بعد 

هذه اآلليات يف  أهم، و سنتطرق اىل اهلدف منها تسهيل االستثمار و تنظيمه أجهزةعدة آليات و  إنشاءفلجأت اىل 

  .هذا املبحث من خالل املطالب التالية

ANDIاالستثمارالوكالة الوطنية لتطوير : المطلب األول 
1.  

حمل وكالة ترقية  االستثماروكالة وطنية لتطوير  باالستثمارمن األمر املتعلق  6أنشأ املشرع اجلزائري مبوجب نص املادة 

  .االستثماراملنشأة يف ظل املرسوم التشريعي املتعلق برتقية  APSIاالستثمار

و مت وضع هذه الوكالة حتت سلطة رئيس ،  2تعترب كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل

املتعلق بصالحيات م 24/09/2001املؤرخ يف  01/282م احلكومة،و قد نظمها املشرع مبقتضى املرسوم التنفيذي رق

  .و تنظيمها و سريها االستثمارالوكالة الوطنية لتطوير 

 االستقاللاملشرع بنفس الطبيعة القانونية للوكالة من حيث كوا مؤسسة إدارية تتمتع بالشخصية املعنوية و  احتفظو 

ات و تنسيق اإلصالحات،و يعد هذا االستثناء اجلديد الذي أتى تبعيتها من الناحية العملية لوزير املسامه باستثناءاملايل 

                                                   
. 659 658،ص ص  2006دار اخللدونية للنشر و التوزيع ،اجلزائر ،"  الكامل يف القانون اجلزائري لالستثمار "عجة اجلياليل ،   1 
،  2010، اجلزائر، 3، أطروحة دكتوراه ، كلية علوم التسيري ، جامعة اجلزائر "سياسة التشغيل يف ظل التحوالت االقتصادية باجلزائر "آيت عيسى عيسى ،  2

  . 270ص 
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به املرسوم احلايل كما تتوفر الوكالة على مقر مركزي و هياكل غري مركزية على املستوى احمللي على نقيض التنظيم السابق 

  .الذي جعل إنشاء مكاتب جهوية أو حملية مسألة خاضعة لتقدير السلطة الوصية

قبل جملس إدارة يتشكل من ممثل عن رئيس احلكومة رئيسا،و من ممثلني عن وزارات املسامهة و   الوكالة منتسريو 

الداخلية و اجلماعات احمللية و الشؤون اخلارجية،املالية،الصناعات الصغرية و املتوسطة،و ممثلني اثنني عن منظمات أرباب 

ليم،و حمافظ بنك اجلزائر،و ممثل عن الفرقة اجلزائرية  لتجارة و العمل األكثر متثيال،و ممثال من الوزارة املكلفة بتهيئة اإلق

  .الصناعة 

يعني أعضاء الس من رئيس احلكومة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد و بناءا على اقرتاح السلطات اليت ينتمون 

جيتمع الس أربع مرات يف السنة إليها،و خيتارون من بني املوظفني الذين هلم رتبة مدير يف اإلدارة املركزية على األقل،

  .مثلما كان معموال به يف السابق،و ميكن أن جيتمع يف دورات غري عادية بناءا على استدعاء من رئيسه 

  1: فيما يلي زود املشرع هذه الوكالة بصالحيات جديدة و اليت تتمثل 

  .تكليف الوكالة بمهمة أمانة المجلس الوطني لالستثمار:أوال 

،املتعلق بتشكيلة و م24/09/2001املؤرخ يف  01/281من املرسوم التنفيذي رقم  9مت هذا التكليف مبقتضى نص املادة  

سري الس الوطين لالستثمار و تتمثل مهمة الوكالة يف حتضري أشغال الس و متابعة تنفيذ مقرراته و توصياته و تسهر 

  .ملتعلقة باالستثمارعلى إعداد تقارير دورية لتقييم الوضعية ا

  .تكليف الوكالة بمهمة تطوير االستثمار:ثانيا

 :مايلي  01/03من األمر رقم  21و بصدد هذه املهمة تتوىل الوكالة حسب نص املادة 

ضمان ترقية االستثمارات و تطويرها و متابعتها حبيث يقع عبء الضمان على الوكالة دون غريها من املؤسسات  .1

 .األخرى

                                                   
. 687عجة  اجلياليل ، مرجع سابق ، ص  

1
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املستثمرين املقيمني و غري املقيمني و إعالمهم و مساعدم و هذه املهمة حتل مشكلة االتصال الذي  استقبال .2

عانت منه الوكالة السابقة، حبيث أصبحت الوكالة اجلديدة ملزمة قانونا باستقبال املستثمرين و إعالمهم و 

 .مساعدم يف ااالت املتصلة مبشاريعهم االستثمارية

 .بالشكليات التأسيسية للمؤسسات و جتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد الالمركزية تسهيل القيام  .3

 .منح املزايا املرتبطة باالستثمار يف إطار الرتتيبات املعمول ا  .4

و املكلف بتمويل مسامهات الدولة يف  01/03من األمر  28تسيري صندوق دعم االستثمار املنشأ مبوجب املادة  .5

 .يا االستثمار و ال سيما النفقات بعنوان األشغال األساسية إلجناز االستثمار كلفة مزا

و لقد سامهت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف بعث العديد من املشاريع اليت كان هلا دور يف خلق مناصب شغل 

 :يف متويل املشاريع و التشغيل يف اجلدول أدناه )ANDI(جديدة ، و ميكن توضيح مسامهة الوكالة 

 .ANDIالمشاريع الممولة وحجم التشغيل سنويا في إطار :  6الجدول رقم 

  المبلغ بالمليون دينار  عدد المشغلين  عدد المشاريع  السنوات

2004  3484 74173  386402  

2005  2255  78951  511529  

2006  6975  123583  707730  

2007  11497  157295  932101  

2008  16925  196754  2401890  

  5798993  843040  51456  المجموع

  .271آيت عيسى عيسى، مرجع سابق ، ص :  إىل، استنادا من إعداد الطالبتني :المصدر

  :ا يليأعالمهنالحظ من خالل اجلدول 

نية  أيضاالبرتول، و يتبني  أسعارهناك نزايد سنوي يف حجم املبالغ املالية، و ذلك يعود لزيادة العوائد البرتولية جراء ارتفاع 

كما ان هناك . لتوسيع جمال االستثمار إلنعاش االقتصاد مما يسمح خبلق فرص عمل جديدة اإلنفاقاحلكومة يف زيادة 

  .ارتباط اجيايب بني املبالغ املخصصة لالستثمار و حجم التشغيل
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  .CALPIلجنة مساعدة إلقامة و ترقية االستثمارات :المطلب الثاني 

حاولت السلطات مساعدة و مساندة املؤسسات الصغرية و املتوسطة حيث  12-93من خالل املرسوم التشريعي     

من أجل إعطاء صورة واضحة CALPI 1مت إنشاء يف كل والية جلنة مساعدة من أجل حتديد و ترقية االستثمارات 

  .ا وفرة األراضي املالئمة ملشاريعهم،موقعها و مساحته: للمستثمرين الذين يقدمون طلبات يدور موضوعها حول 

خاصة مبساعدة و  م1994/ماي/15يف  028لقد مت إنشاء هذه اللجنة من خالل التعليمة ما بني الوزارات رقم       

سهولة احلصول على قطعة أرض للمستثمرين يف كل والية،ميكن هلذه اللجنة طلب املساعدة من عدة أطراف ميكنهم 

  .ء كانوا خواص يف حوزم أراضي لالستثمار أو عموميني تقدمي العون هلا من أجل أداء مهمتها على أحسن وجه سوا

أو  APSIو يتم إيداع الطلبات من طرف املستثمرين أنفسهم بعد حيازم على قرار منح االمتيازات من الوكالة     

مع  ميكن للوكالة بتفويض من املستثمر أن تقدم هذا الطلب،بعدها تدرس اللجنة هذه الطلبات و تقوم بإبرام العقود

املستثمرين الذين مت املوافقة على طلبام،هذه العقود تكون حسب املنطقة املراد االستثمار فيها،مث يتم تقدمي للمستثمر 

  .بعد حصوله على األرض رخصة البناء مثل أي شخص عادي ينوي بناء مشروع 

 من عدم الرد يف بعض احلاالت و يف و لقد تلقت هذه اللجان الوالئية عدة طلبات لكن يبقى املستثمر دائما يعاين    

اخلواص أو البعض األخر طول مدة االنتظار مما يؤدي باملستثمر إىل اللجوء إىل أماكن أخرى أو شراء قطع األراضي من 

  :و تتوىل هذه اهليئة على اخلصوص ما يلي حىت يف السوق السوداء ،

تشكيل و مسك الدليل العام للمساحات املوجهة لغرض العقار للمستثمرين مع توفرها على القائمة الكاملة :أوال

 .للمناطق ذات الطبيعة االقتصادية و املصنف باموعات الصناعية للنشاط احلر 

ية املتوفرة يف إقليم ة عن وضع حتت تصرف املستثمرين كل املعلومات املتعلقة باإلمكانيات العقار مسؤولأا  :ثانيا 

الوالية اليت ميكنها استقبال االستثمارات فيما خيص الوضعية العامة لألرض ،الوضعية القانونية لألرض،قواعد و طرق 

 .البناء 

اإلشراف على املستثمرين يف خطوام اإلدارية املرتبطة باكتساب األرض أو الرتخيص بالبناء و إمتام الشكليات :ثالثا 

 .الضرورية 

                                                   
1CALPI :comité d’assistance pour la location et la promotion de l’investisment  
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كما توكل هلا مهمة برجمة التدخالت لتهيئة األرض لالستثمار ،و تكمن مهمتها أيضا يف نشر بطاقات إعالمية :رابعا 

تتضمن القوانني و اإلجراءات و اخلطوات العملية اجتاه املكاتب احمللية املتعلقة مبنح األرض و كذا التعليمات حول 

  .1الفاكس للهيئات املعنية البناء و كذا نشر العناوين و أرقام اهلاتف و 

 .)ANSEJ(إنشاء الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب : المطلب الثالث

توفري الشروط الالزمة  إن اهتمام الدولة بقضايا التشغيل و تكثيف اجلهود ملواجهة ظاهرة البطالة و الفقر،استلزم    

  .لضمان حتقيق األهداف املرجوة و ذلك يوضع هياكل قوية و متخصصة قادرة على حتمل حجم املهام املوكلة إليها

، و قد وضعت الوكالة  م1996/سبتمرب/8املؤرخ يف  96/29حيث أنشئت هذه الوكالة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم    

ة و يتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع النشاطات اخلاصة و قد وضعت حتت إشراف رئيس احلكوم

مؤسسات صغرية  إنشاء، املعنوية ،كما أن معظم االستثمارات املنجزة عن طريق هذه الوكالة تتمثل من خالل 2بالوكالة 

  . لنتاج السلع و اخلدمات

والية من واليات الوطن ، حيث وضعت يف البداية حتت سلطة هذه الوكالة مقرها اجلزائر العاصمة و هلا فرع يف كل    

  . 3  حتت وصاية وزارة التشغيل و التضامن الوطين إحلاقهامت  2006رئيس احلكومة و يف السداسي الثاين من 

تدعيم و تقدمي :4همة مبو إن كان اهلدف الرئيسي من إنشائها يدخل يف إطار سياسة التشغيل فإا تتكفل 

وضع حتت تصرف الشباب  ،  مراقبة الشباب ذوي املشاريع يف تطبيق مشاريعهم االستشارية ،خاصة املصغرة االستشارة و

ظيمي املتعلقة مبمارسة نشاطام كافة املعلومات ذات الطابع االقتصادي ،التقين ،التشريعي و التقين،التشريعي و التن

 .اب بواسطة قروض بدون فائدة ويل بعض املشاريع عن طريق الصندوق الوطين لتشغيل الشبومت

                                                   
  ، 2002، مذكرة ماجستري ، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة اجلزائر، " االستثمار اخلاص يف اجلزائر " بوغزالة حممد جنالء ، 1

. 74  73ص ص    
احملققة يف ايطار النهوض  تقييم نتائج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب من حيث متويل و االجنازات"د يعقوب الطاهر، مهري امال ،مداخلة حول  2

  . 7، ص  2013مارس  12- 11، اجلزائر،  1باملؤسسات املؤسسات املصغرة ، جامعة سطيف 
، رسالة " دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات املصغرة  -تقييم اداء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و مرافقة املؤسسات الصغرية و املتوسطة"قوجيل حممد ، 3

  . 130،ص  2008 ، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة ، اجلزائر ،ماجستري
 . 7  6د بن يعقوب الطاهر، مهري امال ، مرجع سابق ، ص ص 4
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  1:  توجد صيغتني للتمويل يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

  .التمويل الثنائي:أوال 

 .يتكون رأس املال من املسامهة املالية الشخصية للشباب أصحاب املشاريع،و قرض بدون فائدة متنحه الوكالة  

  :إىل مستويني ينقسم هيكل هذا النوع من التمويل 

 .دج  5000000مبلغ االستثمار ال يتجاوز  :المستوى األول  - 1

  المستوى األول لصيغة التمويل الثنائي في إطار الوكالة : 7جدول رقم

  )الوكالة(القرض بدون فائدة   املسامهة الشخصية

71%  29% 

  .منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب: المصدر 

 دج 10000000دج إىل  5000001مبلغ االستثمار من  :المستوى الثاني  - 2

    المستوى الثاني لصيغة التمويل الثنائي في إطار الوكالة :8جدول رقم 

  القرض بدون فائدة  املسامهة الشخصية

72% 29%  

 .منشورات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب :المصدر

  2. التمويل الثالثي:ثانيا 

و يشمل املسامهة املالية لصاحب املشروع،و القرض بدون فائدة متنحه الوكالة ،و قرض بنكي تتحمل الوكالة تغطية جزء  

من فوائده ،يتوقف مستوى التغطية حسب طبيعة النشاط و موطنه،و يتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة 

 :مويل مبستوينياملشرتكة،لضمان أخطار القروض املمنوحة،يتعلق هذا النوع من الت

                                                   
.الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ، سطيف  1 

9 8بن يعقوب الطاهر ، مهري امال، مرجع سابق، ص ص   2
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 .دج 5000000مبلغ االستثمار ال يتجاوز  :المستوى األول -

  .المستوى األول لصيغة التمويل الثالثي في إطار الوكالة :  9الجدول رقم

  .منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب: المصدر 

 .دج10000000دج إىل 5000001مبلغ االستثمار من  :المستوى الثاني -

  .المستوى الثاني لصيغة التمويل الثالثي في إطار الوكالة: )10(الجدول رقم

  القرض البنكي  القرض بدون فائدة  املسامهة الشخصية

2% 28%  70%  

  .منشورات الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب: المصدر 

  :مرحلتني متنح الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب إعانات مالية و امتيازات جبائية على 

 .مرحلة اإلنجاز  - أ

باإلضافة إىل القرض بدون فائدة املذكور يف اجلدولني أعاله،متنح ثالثة قروض بدون فائدة :  إلعانات الماليةا -

 :أخرى للشباب أصحاب املشاريع 

دج موجه للشباب حاملي شهادات التكوين املهين القتناء ورشات  500000قرض بدون فائدة يقدر ب  -

متنقلة ، ملمارسة نشاطات اخلاصة بالعمارات و التدفئة و التكييف و الزجاجة و دهن العمارات و مكانيك 

 .السيارات 

 .ت املخصصة إلحداث أنشطة مستقرةدج موجه للتكفل بإجيار احملال 500000قرض بدون فاصدة يقدر ب  -

دج لفائدة الشباب حاملي شهادات التعليم العايل للتكفل بإجيار 1000000قرض بدون فائدة ميكن أن يبلغ  -

احملالت املوجهة إلحداث مكاتب مجاعية ملمارسة النشاطات املتعلقة مبجاالت طبية،و مساعدي 

 .اخل ....القضاء،اخلرباء،احملاسبني 

  القرض البنكي  القرض بدون فائدة  املسامهة الشخصية

1%  29%  

  

70%  
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ط للشباب أصحاب املشاريع الذين يلجؤون إىل متويل ثالثي و يف مرحلة هذه القروض الثالثة ال جتمع و ال متنح فقو 

  .إحداث النشاط فقط 

يف إطار التمويل الثالثي تدفع الوكالة جزء من الفوائد على : التخفيض من نسبة الفائدة على القرض البنكي  -

 :ايل يوضح ذلك القروض البنكية و يتغري مستوى التخفيض ،حسب طبيعة و موقع النشاط و اجلدول الت

 .التخفيض من نسب الفائدة على القرض البنكي حسب المناطق و القطاعات: )11(جدول رقم 

  األخرىاملناطق   املناطق اخلاصة  املناطقالقطاعات                                 

الفالحة،الري،الصيد (القطاعات ذات األولوية

الصناعة البحري،البناء و األشغال العمومية و 

  )التحويلية

%95  %80  

   60%  80%  األخرىالقطاعات 

 .منشورات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب:  المصدر

 .االمتيازات الجبائية -

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث 

  السيـاسة الجبائية كموجه لالستثمـار المحـلي بالجزائــر 

  -دراسـة حالـة مديرية الضرائب لواليـــة البويــرة-
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  .تمهيد

من أجل مواكبة التطورات العاملية، نظرا  قامت اجلزائر مبجهودات كبرية لتحسني أوضاعها االقتصادية و السياسية

لألمهية املتزايدة لالستثمار كمصدر متويل للدولة، فحاولت اجلزائر حتسني العوامل التحفيزية لالستثمارات احمللية من خالل 

  .تقدمي احلوافز و الضمانات، و ذلك من أجل خلق مناصب شغل و النهوض باالقتصاد الوطين

جلبائية يف توجيه االستثمارات احمللية من خالل مجلة التحفيزات اجلبائية اليت تساهم يف وسنربز دور السياسة ا   

  :تطوير االستثمار من خالل تطرقنا للمباحث التالية

  آثار السياسة الضريبية يف تشجيع االستثمار: املبحث األول

  احمللي باجلزائرالسياسة التحفيزية لإلصالحات الضريبية على االستثمار : املبحث الثاين

  دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية البويرة:املبحث الثالث
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 .رياسة الضريبية في تشجيع االستثماأثار الس: األول المبحث 

يعرب مفهوم السياسة الضريبية عن الطرق و الوسائل اليت تستعملها الدولة من أجل تنشيط سياستها االقتصادية دف 

و للسياسة الضريبية أثار إجيابية و سلبية على األعوان االقتصاديني من جهة أخرى ، احلالدولة من جهة و التوفيق بني مص

آثار تشجيع االستثمار عن طريق الضرائب بشكل عام ، مث ننتقل اىل إلõو لكن بداية سنتطرق  االستثمارات الوطنية،

  .خاصتأثري السياسة اجلبائية على االستثمار احمللي على بشكل 

  .آثار تشجيع االستثمار عن طريق الضرائب: األولالمطلب 

  :لتشجيع االستثمار عن طريق الضرائب عدة أثار اقتصادية، مالية، اجتماعية، سياسية و هذا ما سنتناوله يف هذا املطلب

 :اآلثار االقتصادية و المالية -1

حيث تؤدي هذه السياسة إىل الزيادة يف إنتاجية املؤسسة من خالل استغالهلا بأعلى كفاءة ممكنة و ذلك حسب 

استخدامها و عدم اإلسراف، حيث بارتفاع اإلنتاج تنخفض حصة الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة، كما تؤدي إىل 

ج كل إستهالكاا بنفسها، و بوسائلها اخلاصة و من حتقيق التكامل العمودي أي أن املؤسسة أصبحت قادرة أن تنت

الوسطية و هذا لقلة التكاليف، تدفع باملؤسسة  االستهالكياتخالل اإلعفاءات الضريبية املمنوحة تسمح هلا بإنتاج 

سياسة تشجيع االستثمار إىل اختيار التكنولوجيا و تطوير الطرق اخلاصة باإلنتاج املتماشية مع السوق و الظروف 

  .االقتصادية و هذا لتفادي أخطار املنافسة 

جند أيضا أا تؤثر على املستوى الكلي حيث حتاول حتقيق التوازن االقتصادي، أي تساوي العرض الكلي مع الطلب 

الكلي على السلع و اخلدمات املنتجة يف اتمع، و كذلك حتقيق تساوي بني االدخار و االستثمار يف حالة كون 

ل من االدخار فتشجيع االستثمار يؤدي إىل الرفع من هذا األخري و التقليص من االدخار و بالتايل يصبح االستثمار أق

الطلب أكرب من العرض الكلي الناتج عن أسعار معينة، ما يشجع زيادة اإلنتاج أي الرفع من الدخل الذي يعاد 

إحداث نوع من التقارب يف التوزيع السكاين استثماره، ما يساعد يف إحداث التوازن االقتصادي و اجلهوي و ذلك ب

  .1بإنشاء االستثمارات يف خمتلف مناطق الدولة
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كما قد ينتج عن تطبيق سياسة تشجيع االستثمارات الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية للمجتمع، ما يسمح يف الزيادة يف 

الذي يستعمل يف متويل و خلق مشاريع الدخل القومي، و حسن استعمال املوارد اإلنتاجية يؤدي إىل حتقيق الرتاكم 

  .استثمارية تؤدي ختفيض البطالة، و كذلك التضخم من خالل طرح كمية من املنتجات كمقابل للكتلة النقدية املتداولة

تلعب البنوك دورا مهما يف متويل االستثمارات و ذلك من خالل منح قروض االستثمار أو كون تلك األموال املستثمرة 

ة من طرف مالكيها لغرض استثمارها، و يف املقابل فإن الفائض الناتج عن االستثمارات سوف يدخر يف ودائع مسحوب

  .البنوك ما يؤدي إىل الرفع من إمكانية االقرتاض أي أن االدخار تكون عملية حتويلية لالستثمارات بصفة غري مباشرة

ع من الصادرات و تقليل الواردات، حيث يستعمل هذا كن للدولة حتقيق فائض يف ميزاا التجاري من خالل الرفمي    

  .الفائض يف متويل عملية التنمية و خاصة أن العمليات مع اخلارج تتم بالعملة الصعبة

 :اآلثار االجتماعية -2

زيادة االستثمار يؤدي إىل حتقيق الرفاهية االقتصادية لألفراد، من خالل الرفع من الدخل القومي، و بالتايل حتسن 

، كما أن هذه السياسة أي سياسة تشجيع االستثمار تؤدي إىل )الرفع من قدرم الشرائية(وى املعيشي لألفراداملست

القضاء على البطالة و ذلك بإنشاء مشاريع ذات كثافة عمالية عالية ما يؤدي إىل تقليل من اآلفات و االحنرافات 

  .االجتماعية

 :اآلثار السياسية -3

تشجيع االستثمار تظهر سلطة الدولة و تتجسد من خالل توجيهها لالستثمار يف القطاعات من خالل السياسة املتبعة ل

إىل  عن طريق الضرائب كما يؤدي تشجيع االستثمار  ، و املناطق اليت ترغب يف تنميتها ضمن خطتها التنموية املسطرة

مح هذه السياسة بفتح اال أمام حتقيق األهداف االجتماعية، ما يضمن وجود استقرار سياسة يف البالد و أيضا تس

االستثمارات األجنبية، و خلق عالقات سياسية و اقتصادية مع الدول املستثمرة من خالل وضع شروط تتالءم و 

  .1معطيات الدول املرغوب يف استقباهلا لالستثمار يف البلد
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  .للسياسة الجبائية على االستثمار المحلي اآلثار االيجابية:الثانيالمطلب 

إن اآلثار االجيابية من شأا أن تشجع تدفق االستثمارات،و يتم ذلك من خالل ختفيف األعباء الضريبية   

املفروضة على هذه االستثمارات، مبا تقدمه من حوافز و مزايا و إعفاءات ضريبية، و يتبني دور سياسة التحفيز اجلبائي و 

  :كما يلي ضريبية و غري الضريبية  احلوافز الأثارها االجيابية يف جذب االستثمارات من 

  . 1الحوافز الضريبية :أوال

  "نظام يصمم يف إطار السياسة املالية للدولة دف تشجيع االدخار و االستثمار :"و تعرف على أا  

هو عدم فرض الضريبة على دخل معني أن كان هذا الدخل خيضع للضريبة يف األصل و : اإلعفاء الضريبي -1

 .دائما أو مؤقتا و إما يكون كلي أو جزئي اإلعفاء إما يكون

هو إسقاط حق الدولة يف مال املكلف طاملا بقي سبب اإلعفاء قائما، و يتم منح هذا : اإلعفاء الدائم  - أ

 .اإلعفاء تبعا ألمهية النشاط و مدى تأثريه على احلياة االقتصادية و االجتماعية

ف ملدة معينة من حياة النشاط املستهدف بالتشجيع فهو إسقاط حق الدولة يف مال املكل: اإلعفاء المؤقت  - ب

و عادة ما يكون يف بداية النشاط، و ميكن أن يكون اإلعفاء كليا مبعىن إسقاط احلق طوال املدة املعنية،  

كإعفاءات املؤسسات العاملة يف اجلنوب الكبري يف اجلزائر من الضرائب على أرباح الشركات و الرسم على 

رسم العقاري ملدة عشر سنوات، و قد يكون اإلعفاء جزئيا،و هو إسقاط جزء من احلق ملدة النشاط املهين و ال

 .معينة 

و تعين إخضاع املمول ملعدالت ضريبية أقل من املعدالت السائدة أو تقليص وعاء : التخفيضات الضريبية -2

استثمارها،أو التخفيضات املمنوحة الضريبة مقابل االلتزام ببعض الشروط، كاملعدل املفروض على األرباح املعاد 

لتجار اجلملة على الرسم على النشاط املهين نظريا التزامام تقدمي قائمة بالزبائن املتعامل معهم و العمليات اليت 

 .مت إجنازها معهم لصاحل مصلحة الضرائب 

ة نتيجة االستخدام يعرف على أنه النقص احلاصل يف قيمة االستثمارات أو األصول الثابت: نظام اإلهتالك  - أ

أو مرور الزمن أو اإلبداع التكنولوجي، و يعرب عن القسط السنوي من القيمة الكلية لألصل بقسط 
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االهتالك،و يطرح هذا القسط من الدخل اخلاضع للضريبة و بالتايل يصبح العبء الضرييب أقل مقرنة حبجم 

 .الدخل اخلاضع للضريبة قبل االهتالك 

تشكل هذه التقنية وسيلة المتصاص اآلثار النامجة عن : ر إلى السنوات الالحقةإمكانية ترحيل الخسائ  - ب

حتقيق خسائر خالل سنة معينة،و هذا بتحميلها على السنوات الالحقة حىت ال يؤدي ذلك إىل تآكل رأس 

  .1املال املؤسسة 

  .الحوافز غير الضريبية :ثانيا

ذات الطابع التحفيزي تتخذه الدولة لصاحل فئة من األعوان و تعرف بأا جمموعة من اإلجراءات و التسهيالت   

االقتصاديني لغرض توجيه نشاطهم حنو القطاعات و املناطق املراد تشجيعها وفق السياسة العامة اليت تنتهجها الدولة ، و 

تلك احلوافز اليت "أو هي  ، كل ما من شأنه حتقيق األمن و االستقرار و تعظيم العائد للمستثمر و رأس املال معا"هي 

  ".تؤدي إىل اخنفاض تكاليف املستثمر سواء يف مرحلة إنشاء أو تأسيس املشروعات أو يف مرحلة مزاولة النشاط

أي أن االستقرار السياسي للبلد يعكس ، كذلك أن هذه احلوافز الغري ضريبية تتأثر بعدة عوامل منها العامل السياسي     

ماعي له ،و لذلك فمن أهم االهتمامات اليت تشغل املستثمر و خاصة األجانب مدى االنتعاش االقتصادي و االجت

منهم هو هذا الوضع الذي يكاد يتحكم و بصورة كبرية يف مدى جناح أو فشل سياسة التحفيز، كذلك العامل اإلداري 

 ى سرعة و فعالية إجناز و تتوقف فعالية سياسة التحفيز على طبيعة املعامالت اإلدارية نظرا ملا متارسه من تأثري عل

اإلجراءاتالضرورية يف املعامالت، و كذا العامل التقين و هو من بني شروط جناح سياسة التحفيز اجلبائي وجود هياكل 

تقنية متطورة ختلق بيئة  مالئمة لالستثمار، و كذا العامل االقتصادي فاملستثمر يبحث دوما عن الوسط االقتصادي 

  .2ثمار و الذي يتوفر على خمتلف الظروف احملفزة كوسائل التموين و كذا اليد العاملة الرخيصةاملالئم و املشجع لالست
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  .اآلثار السلبية للسياسة الجبائية على االستثمار المحلي: الثالثالمطلب 

تها و إن استخدام السياسة الضريبية لتحقيق األهداف العامة للدولة ال يسلم من عوائق و عراقيل حتول دون فعالي

استمرارها بشكل من شأنه احنراف التوقعات و النتائج عن اخلطط املسطرة مسبقا،و لقد عملت البلدان سواء النامية أو 

  .املتطورة جاهدا للتخلص من العبء اجلبائي بالسبل كافة 

ية يف االزدواج الضرييب و و تتجلى اآلثار السلبية للسياسة اجلبائية على االستثمار احمللي من خالل مظاهر املعوقات اجلبائ

  .التجنب الضرييب بشقيه الغش و التهرب

  .االزدواج الضريبي: أوال

يف نطاق التنمية االقتصادية و معوقاا كشف عن عوائق ضريبية تشكل أثار سلبية للسياسة الضريبية منها ظاهرة االزدواج 

أجل تفاديها و سعيا وراء حتقيق التوزيع العامل للعبء  الضرييب اليت حظيت باهتمام كبري على الصعيد احمللي و الدويل من

  .الضرييب لذلك هذه الظاهرة تثار عند إقرار أي نظام جبائي 

مشكلة تعدد فرض الضريبية على املكلف بأدائها خالل نفس الفرتة "و يعرف ب :تعريف االزدواج الضريبي -1

هكذا   ."فس الوعاء أكثر من مرة، ألكثر من إدارة ضريبيةالزمنية، ففي االزدواج الضرييب يدفع املكلف بالضريبة على ن

 :1يتحقق االزدواج أو التعدد الضرييب بتوفر الشروط اآلتية

 .أن يكون املمول واحدا  - 

 .أن يكون املال اخلاضع للضريبة واحدا  - 

 .أن تكون الضريبتان أو الضرائب من نوع واحد أو متشاة على األقل - 

 أن تكون املدة اليت تدفع عنها الضرائب واحدة - 

 .أنواعه -2

 )دويل(خارجي)حملي(داخلي: من حيث مكان الوقوع  - أ

يقصد به حتقق شروطه بالنسبة لدولتني أو أكثر،حبيث تقوم السلطات املالية التابعة لدولتني أو أكثر : الدولي -

بة أمام انتقال عناصر اإلنتاج بني خمتلف بتطبيق تشريعاا الضريبية على نفس املدة،و هذه الظاهرة متثل عق

 .1الدول، و السبب يكمن يف توسيع الدول يف فرض الضرائب دف زيادة إيراداا العامة  
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هو ذلك االزدواج الذي يتم داخل حدود الدولة املوحدة، نتيجة لتعدد السلطات املالية حبيث قد : المحلي -

 .تقوم السلطات احمللية بفرض نفس الضريبةتفرض احلكومة املركزية ضريبة معينة مث 

 .املقصودة و غري املقصودة: من حيث إرادة المشرع  - ب

يتضح من امسه أن املشرع قام بفرضه بإرادته و علمه بنتائجه و ذلك لتحقيق متطلبات السياسة : المقصودة -

 .دات اهليآت احمللية اجلبائية من أجل حتقيق أهداف مالية و اقتصادية و اجتماعية إضافة إىل تأمني إيرا

و يعين بأن الضرائب اليت يتم فرضها ستؤدي إىل االزدواج دون أن يدرك املشرع ذلك، و : غير المقصودة -

حيدث ذلك على الغالب بسبب خلل يف التشريع و عدم توزيع االختصاص الضرييب بصورة دقيقة بني 

 .لية ملنع هذا االزدواج السلطة املركزية و السلطات احمللية أو عدم وجود اتفاقيات دو 

مما ال شك فيه أن االزدواج الضرييب يشكل عائقا أمام االستثمارات، و إن هذا التعدد بال شك يزيد من عبء الضرائب 

بالنسبة للفرد و له بالطبع أثار اقتصادية و سياسية و اجتماعية خمتلفة قد تكون مرغوبة أو غري مرغوبة، و ميكن معاجلة 

الضرييب على املستوى الداخلي من خالل قيام الدول بعدم فرض الضرائب إال على األموال الواقعة على هذا االزدواج 

أراضيها، أو أنه يف حالة إمداد سلطاا اجلبائية إىل اخلارج أن تقوم خبصم من ضرائبها ما يدفع من ضرائب عن نفس 

  .األموال و األرباح يف اخلارج 

رييب الدويل فيتم عالجه من خالل اتفاقيات الدولية اليت من شأا أن ختفف أو تغلي حدة أما فيما يتعلق باالزدواج الض

  .التعدد الضرييب الدويل

  .الغش و التهرب الجبائي :ثانيا

يعترب أحد وجهي التملص من االقتطاعات اإلجبارية مبعارضة و خمالفة صرحية للتشريعات و : الغش الجبائي -1

 .ئية للتخفيف من حدة العبء اجلبائي جزئيا أو كليا، و حتميله إىل جهات أخرى القوانني و اإلجراءات اجلبا

  "خمالفة القوانني اجلبائية دف اإلفالت من االقتطاعات أو تقليل حجم الوعاء الضرييب:"فعرف على أنه 
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املستحقة عليه  هو ذلك السلوك الذي من خالله حياول املكلف القانوين عدم دفع الضريبة : التهرب الجبائي - 2

كليا أو جزئيا دون ان ينقل عبئها اىل شخص آخر، و لتحقيق التهرب الضرييب يتخذ املكلف القانوين عدة طرق 

 .1و أساليب قد تكون مشروعة أو غري مشروعة

دة يف و يكمن الفرق بني التهرب و الغش اجلبائيني يف كون األول يستند إليه باستغالل التغريات و الفجوات املوجو      

التشريع اليت تشكل منافذ له و ال مسؤولية له أما القانون، أما الغش اجلبائي فهو التملص بصفة إرادية من القانون 

بانتهاج سبل التزوير و التدليس، و يكون صاحبه مسؤوال أمام القانون، و يف حالة اكتشافه يتحمل غرامات و عقوبات 

 .مادية و معنوية 

 2: الجبائيين تصنيفات التهرب و الغش - 3

 ).تعقده(من حيث درجة تركيبه  - أ

 .و هو اقرتان سوء النية بالفعل حمل الغش دون نية قصد يعد من قبيل الغش اخلطأ: الغش البسيط -

و يعتمد العنصر اجلبائي يف هذا النوع إىل استعمال طرق تدليسية بنية القصد من خالل تقدمي وثائق : الغش المركب -

عنصر النية، عنصر التدليس،و العنصر : الغش املركب عن البسيط بتوافره على العناصر التاليةو فواتري مزورة، و خيتلف 

 .املادي

 .من حيث المكان  - ب

 .و يشمل نوعني حملي و دويل

 .و يكون عند قيام العنصر اجلبائي بالعزوف عن دفع املستحق اجلبائي داخل وطن إقامته: الغش المحلي -

احلدود السياسية للوطن األصلي للعنصر اجلبائي، كان يتم التالعب يف التصريح و يكون حمله خارج : الغش الدولي -

 .بأسعار الصفقات التجارية 

                                                   
. 6، ص  2004، دار قرطبة للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، " التهرب و الغش الضرييب يف اجلزائر"ناصر مراد ،  1 

  . 31سي شهرزاد، مرجع سابق، ص بن سا2
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  .من حيث المشروعية -ج

  .ينقسم إىل غش جبائي مشروع و أخر غري مشروع

و و يعين ختلص العناصر اجلبائية من املستحقات اجلبائية باالستفادة من الثغرات  :الغش الجبائي المشروع - 

الفجوات املوجودة يف القانون، و من أمثلة ذلك أن تلجأ بعض الشركات إىل توزيع أرباحها على شكل أسهم جمانية 

لصاحل مسامهيها للتخلص من أداء الضريبة على إيراداا القيم املنقولة، و ذلك يف حالة عدم النص القانوين على تناول 

 ).األسهم(مثل هذه األوعية

و يعين التخلص من دفع االقتطاعات باملخالفة الصرحية لصاحل القوانني اجلبائية  :المشروعالغش الجبائي غير  - 

بتعمد العنصر اجلبائي إلخفاء : اجتاه اإلدارة اجلبائية يف مرحليت حتديد الوعاء أو التحصيل، فيكون عند التحصيل مثال

 .بلغ االقتطاع املستحق حىت يتعذر على اإلدارة اجلبائية أن تستويف م) كليا أو جزيا(أمواله

 .وسائل مكافحة الغش و التهرب الجبائيين -4

أما خبصوص مكافحته فيستدعي العمل على معاجلته داخل نطاق الدولة الواحدة أو على نطاق أكثر من دولة فان 

 :وسائل مكافحته ختتلف

 :في المجال الداخلي  - أ

تقدمي التصرحيات املطلوبة منهم، أو تقدمي تصرحيات تطبيق بعض العقوبات على املمولني املمتنعون أو املهملون عن  -

 .خاطئة 

 .أي حتصيل الضريبة عند توزيع الدخل على املمول من شخص معني" احلجز عند املنبع"إتباع طريقة  -

منح اإلدارة اجلبائية حق االطالع على األوراق و الوثائق اخلاصة باملمول و اليت تفيد الكشف عن حقيقة املركز املايل  -

 .ذا املمول هل

 .حتسني فعالية النظام اجلبائي من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالضبط و التحصيل  -

تلجأ الدول إىل مكافحة التهرب عن طريق عقد اتفاقية بأن تنقل إىل الدول األخرى ما : في المجال الدولي  - ب

 .1لديها من معلومات تفيد يف الكشف عن احلالة املالية للممول

                                                   
  . 33-32بن ساسي شهرزاد، مرجع سابق، ص ص 1
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  .السياسة التحفيزية في إطار اإلصالحات الضريبية لالستثمار المحلي بالجزائر:المبحث الثاني 

الضريبية على االستثمارات احمللية من خالل ما تقدمه السياسة اجلبائية من احلوافز و  لإلصالحاتيربز اجلانب اإلجيايب 

و ذلك ت و تظمن االستقرار و العائد املناسب للمستثمر ، املزايا و اإلعفاءات الضريبية ، اليت تشجع و تدعم االستثمارا

و جماالت  أشكالو من خالل هذا املبحث سنربز ضمن جمموعة األجهزة و اآلليات اليت توفرها اجلزائر هلذا الغرض ،

قانون االستثمارات اليت ميكن هلا االستفادة من التحفيزات الضريبية، و كذا حمتوى االمتيازات و التحفيزات يف ظل 

  .االستثمار الوطين، و موقف املشرع اجلزائري اجتاه هذه احلوافز الضريبية

  .سياسة التحفيز الضريبي و شروط فعاليتها أهدافتعريف و : المطلب األول 

لقد تعددت تعار يف سياسة التحفيز الضرييب لالستثمارات ، و بالنظر إىل تعدد أشكاهلا جند أن الدول تتبناها بغية    

  .حتقيق أهداف مسطرة من جوانب عدة و قصد فعالية هذه السياسة البد من توافر جمموعة من الشروط

  .تعريف سياسة التحفيز الضريبي :أوال 

يف استعماهلم ملصطلحات كثرية و اليت تدل كلها على " سيما االقتصاديني منهم ال"لعل اختالف املفكرين  

تسمية مصطلح التحفيز الضرييب باحلث اجلبائي أو الضريبة احلافزة، هو ما أدى إىل تعدد تعريفاته، و على العموم يقصد 

قابلة للتقومي بقيمة نقدية، متنحها جمموعة من اإلجراءات و الرتتيبات ذات قيم اقتصادية :"بالتحفيز الضرييب على أنه

الدولة للمستثمرين سواء كانوا حمليني أو أجانب، لكامل االستثمارات أو لبعضها قصد حتقيق أهداف معينة، كأن دف 

  .1اخل....الدولة مثال إىل توجيه االستثمارات إىل جماالت يعزف االستثمار فيها أو أن يسعى إىل تنمية مناطق معينة 

  .أهداف سياسة التحفيز الضريبي :ثانيا 

بالرغم من كون أن سياسة التحفيز الضرييب تقتضي على الدولة التضحية بإيرادات مالية ضخمة اليت تعترب من قبيل 

  : النفقات اجلبائية اليت تتحملها ميزانيتها، إال أا ترمي من خالل ذلك إىل إحداث آثار إجيابية و أبرزها

  

                                                   
  . 316، ص6، جملة إقتصاديات مشال إفريقيا، العدد "أثر احلوافز الضريبية و سبل تفعيلها يف جذب اإلستثمار األجنيب يف اجلزائر"طاليب حممد، 1
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 األهداف االقتصادية -1

من اجلانب االقتصادي يسعى املشرع من خالل مصادقته على برنامج التحفيز الضرييب إىل بعث احلركية للنشاط     

االقتصادي بصفة عامة و تنمية االستثمار بصفة خاصة، حيث تشجع احلوافز اجلبائية تراكم رؤوس األموال بتخفيض 

يع االستثمارية عادة ما ال حتقق أرباحا كبرية، كما دف العبء الضرييب و من مثة حجم التكاليف، خاصة و أن املشار 

أيضا إىل حتسني اإلنتاجية من خالل زيادة مردودية عوامل اإلنتاج و ختفيض تكلفة اليد العاملة من جانب،و ختفيض 

ن جانب تكلفة االستثمار و من مثة إمكانية منافسة السلع األجنبية و العمل على تشجيع الصادرات خارج احملروقات م

  .1آخر

 األهداف االجتماعية -2

دف سياسة التحفيز الضرييب إىل تشجيع املشاريع اليت تعمل على توفري مناصب الشغل و بالتايل تساهم يف التقليل من 

انتشار ظاهرة البطالة و حتقيقها للتوازن اجلهوي من خالل توجيه االستثمارات حنو املناطق احملرومة و األنشطة ذات 

  .يف املخطط الوطين للتنميةاألولوية 

  .شروط فعالية سياسة التحفيز الضريبي :ثالثا 

  :من أجل فعالية سياسة التحفيز الضرييب لالستثمارات جيب أن تتوفر جمموعة من الشروط اليت نوجزها فيما يلي 

 .شروط تتعلق بنطاق تطبيق التحفيزات الضريبية -1

تطابق بينهما و بني املشاريع االستثمارية اليت تستفيد منها، إضافة إىل ذلك إلجناح سياسة التحفيز الضرييب ينبغي وجود 

فإنه من أجل احلفاظ على التوازن بني القطاعات يستلزم األمر أن يكون حجم اإلعفاء متناسب مع حجم املشروع 

التايل التخفيض من االستثماري فمثال إذا كان هذا األخري يف بدايته فمن األفضل منحه إعفاءات ختص رأمساله و ب

التكلفة، أما إذا كان يف مرحلة اإلنتاج و االستغالل فاملستثمر سوف يكون يف حاجة ماسة إىل منح مشروعه إعفاءا على 

  .الدخل أو األرباح قصد اسرتجاع جزء من نفقاته

                                                   
، شهادة املاجستري، ختصص نقود، مالية و بنوك ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري "السياسة املالية و أثرها على االستثمار يف اجلزائر"قويدري كمال ،  1

  . 99، ص  2006جامعة سعد دحلب ، البليدة، اجلزائر ، 
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 .شروط تتعلق بتحديد مدة التحفيزات الضريبية -2

يلعب دورا مهما يف فعالية سياسة التحفيز الضرييب على املشاريع إن تدخل الدولة يف حتديد مدة التحفيز الضرييب 

االستثمارية، و الوقت املناسب لتدخل الدولة عرب سياستها اجلبائية هي الفرتة اليت تكون فيها الوضعية االقتصادية يف 

  .حاجة إىل إنعاش

 .شرط يتعلق باإلعالم -3

عن طريق إيصال و نقل كل املعلومات الضرورية و الكافية اليت يساهم عامل اإلعالم يف تفعيل سياسة التحفيز الضرييب 

  .1تتضمنها هذه السياسة للمستثمرين و بالتايل يسهل هلم من معرفة و اإلطالع على االمتيازات املمنوحة

  .االستثمارات التي يمكن أن تستفيد من الحوافز الضريبية تحديد المستثمر و:المطلب الثاني

إن الدولة اجلزائرية و من أجل حتقيق أكرب من النمو، تبنت سياسة التحفيز اجلبائي كأداة لتوجيه االستثمار و تطويره و    

دف حتفيز رؤوس األموال دوليا و حمليا منذ زمن اإلصالحات االقتصادية ، إال أنه يف السنوات األخرية حظيت هذه 

خالل إعادة صياغة نظام االمتيازات املمنوحة للمستثمرين يف ظل قانون السياسة باهتمام أكرب ، و يربر ذلك من 

  .االستثمار احلايل 

و كذا أنواع االستثمارات املعدل و املتمم املستثمر، م 2001و لقد حدد املشرع اجلزائري يف قانون االستثمار لسنة    

املعدل و املتمم على  01/03املادة األوىل من األمر  ، وتنص الضريبية و احلوافز ميكن هلا أن تستفيد من االمتيازاتيت ال

، ليكون بذلك كل من املستثمر الوطين ..."حيدد هذا األمر النظام الذي يطبق على االستثمارات الوطنية و األجنبية:" أنه

  .ر الوطين فقطو سنتطرق بصفة خاصة اىل املستثم. و املستثمر األجنيب املخاطبني باالستفادة من االمتيازات الضريبية 

  .تحديد المستثمر الوطني الذي يمكن ان يستفيد من االمتيازات الضريبية  :أوال 

املالحظ أن األحكام اليت تضمنها قانون تطوير االستثمار يشوا نوع من الغموض، باعتبارها أوردت االستثمارات     

الوطنية دون حتديد أي نوع منها، و هذا ما أثار الكثري من اجلدل و التساؤالت حول مدى إمكانية استفادة املستثمر 

املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية و  01/04اء األمر رقم العمومي الوطين من أحكام هذا األمر، إىل أن ج

                                                   
  .  92 91، ص ص  2000يف احلقوق ، فرع قانون األعمال ، كلية احلقوق ، جامعة اجلزائر،  ، مذكرة ماجستري"النظام اجلبائي و اإلستثمار" قرقوس فتيحة ،1
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تسيريها و وخصصتها الذي أكد املشرع من خالله استبعاد املستثمر العمومي الوطين من نطاق تطبيق األمر املتعلق 

 . 1بتطوير االستثمار و بالتايل عدم إمكانية استفادته من احلوافز الضريبية املكرسة فيه

على هذا النحو ، فاملستثمر الوطين اخلاص إذا كان قد لقي ميشا قبل مرحلة اإلصالحات االقتصادية اليت عرفتها و    

الدولة اجلزائرية فإنه قد منحت له مكانة خاصة يف فرتة اإلصالحات و ما بعدها بالنظر إىل االستعانة به من أجل 

  .ة النهوض باالقتصاد الوطين و جتاوز األزمة االقتصادي

  .و عليه فاملستثمر الوطين اخلاص قد يكون شخصا طبيعيا كما ميكن أن يكون شخصا معنويا

  .التي يمكن أن تستفيد من الحوافز الضريبية و مجاالت االستثمار تحديد أشكال: ثانيا 

  .تحديد أشكال االستثمارات التي يمكن ان تستفيد من الحوافز الضريبية  -1

  :اليت تتخذها االستثمارات املعنية باملعاملة الضريبية التفضيلية، و تتمثل هذه الصور يف لقد عدد املشرع أهم األشكال

 .إنشاء نشاطات جديدة المنمية للقدرات و المعدة للتأهيل أو الهيكلة-أ

لقد وسع قانون االستثمار يف صور االستثمار، و للمستثمر احلرية الكاملة يف اختيار الشكل الذي يرغب فيه، من     

بني األشكال، إنشاء نشاطات استثمارية جديدة و يراد ا إنشاء مؤسسة جديدة برأمسال وطين أو أجنيب يتمتع 

درات إنتاج السلع أو اخلدمات و اليت يقصد ا االستثمارات اليت بالشخصية املعنوية، إىل جانب االستثمارات املنمية للق

  .تنجز من أجل الزيادة يف اإلنتاج و حتسني النوعية و التوسيع يف قدرات املؤسسة املوجودة 

إضافة إىل االستثمارات املعدة للتأهيل أو اهليكلة، فأما تأهيل املؤسسة يقصد به اسرتجاع نشاطها بعد ما كانت تعاين     

من صعوبات يف طريقة تسيريها و تنظيمها و املعرضة لإلفالس أو الغلق، أما إعادة اهليكلة يراد ا تفكيك املؤسسات 

عالية يف التسيري و التنظيم و اليت يصعب التحكم فيها إىل مؤسسات عمومية الوطنية الكربى اليت تعاين من عدم الف

  .صغرية احلجم حىت تسهل عملية تفعيلها سواءا من حيث التنظيم و التسيري و كذا التحكم فيها 

  

                                                   
  32، ص 47،2001املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية و تسيريها، العدد  2001اوت  20املؤرخ يف  01/04من االمر  02املادة 1
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 .المساهمة في إطار رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية-ب

املتعلق بتطوير االستثمار، حيث ينقسم رأمسال الشركة املسامهة  01/03ألمرمن ا 02من املادة  02نصت عليها الفقرة 

 lesactions(إىل حصص صغرية القيمة تسمى باألسهم، و قد تكون هذه احلصص يف شكل مسامهات نقدية 

numéraires (تكون اليت متثل حصة مالية يف رأس مال الشركة و االكتتاب العام ال يقع إال عليها، كما ميكن أن  و

و اليت تشمل تقدمي شيء آخر غري النقود يلتزم ، )les actions d apport(هذه احلصص يف شكل مسامهات عينية

  .املساهم بتقدميها للشركة على سبيل التمليك أو االنتفاع سواءا كانت عقار أو منقول مادي أو معنوي 

 .   خوصصةالاستعادة النشاطات االستثمارية في إطار -ج

استعادة النشاط يف إطار عملية خوصصة جزئية أو كلية من أهم األشكال اجلديدة لالستثمار اليت جاء ا قانون يعترب 

تطوير االستثمار، و يقصد بعملية اخلوصصة الزيادة يف تدخل أو إشراك دور القطاع اخلاص و التقليص من دور القطاع 

  1.العام يف عملية التنمية االقتصادية

 12/01/1988املؤرخ يف  88/01 لدولة اجلزائرية اخلوصصة يف بداية األمر من خالل القانون رقملقد شهدت ا    

املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية ، إذ مبوجبه مت السماح للمؤسسات العمومية االقتصادية 

املؤرخ يف  95/22اري، ليصدر بعد ذلك األمر رقم إمكانية التنازل عن أمالكها و التصرف فيها وفقا لقواعد القانون التج

الذي يعد مبثابة قانون خاص باخلوصصة ، و اعترب املؤسسات العمومية االقتصادية نوع من أنواع  26/08/1995

االستثمار،لترتجم الدولة اجلزائرية نيتها الصرحية يف تبنيها و إرسائها ألسس اقتصاد السوق الذي يعرب عن التنافس و 

املشار إليه أعاله باألمر  95/22ية يف امتالك وسائل اإلنتاج عن طريق تعديل بعض األحكام الواردة يف األمر رقم احلر 

هذا األخري عرف اخلوصصة على أا كل صفقة تتجسد يف نقل امللكية إىل أشخاص طبيعيني أو معنويني  ،01/04رقم 

شمل هذه امللكية كل رأمسال املؤسسة أو جزء منه حتوزه الدولة خاضعني للقانون اخلاص من قبل املؤسسات العمومية، و ت

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة أو األشخاص املعنويون اخلاضعون للقانون العام و ذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو 

ؤسسات و األصول اليت تشكل وحدات استغالل مستقلة يف امل، حصص اجتماعية و اكتتاب يف الزيادة يف رأس املال

  .التابعة للدولة 
                                                   

،مذكرة املاجستري، ختصص قانون أعمال ، كلية احلقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، اجلزائر، "زائري مبدأ حرية اإلستثمار يف القانون اجل"أوباية مليكة ،  1

  . 34، ص  2005
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و على هذا األساس فإىل جانب كون أن اخلوصصة تعترب من بني األشكال األساسية لالستثمار، فهي كذلك حمفزة     

للمستثمرين األجانب و الوطنيني بالنظر إىل التحفيزات و التسهيالت الضريبية اليت متنح هلم يف حالة اختيارهم هلذا النوع 

  .من االستثمار 

  .تحديد مجاالت االستثمار التي يمكن أن تستفيد من الحوافز الضريبية  - 2

  .لقد وسع قانون تطوير االستثمار من جماالت االستثمار اليت ميكن هلا احلصول من املزايا اجلبائية 

 .االستثمارات المنتجة للسلع و الخدمات-أ

 اخلدمات تؤدي دورا هاما يف حتقيق النمو االقتصادي إن االستثمارات املنتجة سواء تعلق األمر بإنتاج السلع أو إنتاج

و زيادة القدرة اإلنتاجية و توفري مناصب الشغل و زيادة حجم الصادرات و توفري خمتلف املنتجات من سلع و ،

  1.خدمات 

اليت وكقاعدة عامة كل عملية استثمارية تشمل إنتاج سلع أو خدمات هي معينة من االستفادة للحوافز الضريبية     

تضمنها قانون تطوير االستثمار، ففيما خيص االستثمارات املنتجة للسلع فإن األمر يتعلق بعملية حتويل املواد األولية 

، صناعة املواد صناعة املالبس، إلنتاج أو صناعة منتجات جزائرية ، كصناعة اآلالت االلكرتونية و املعدات و تركيبها

املنتجة للخدمات فتشمل املنتجات غري املادية، أي هي عبارة عن جمموعة من احلقوق أما االستثمارات اخل ،....الغذائية

املتصلة بامللكية و هلا قيمة اقتصادية ، و عادة ما تكون تابعة لعمليات إنتاج السلع كخدمات بعد البيع، االستثمارات 

  .االقتصادية

و ما ينبغي اإلشارة إليه ، هو أن هناك جمموعة من النشاطات و السلع مستثناة من التحفيز الضرييب ، احملددة يف    

  . 2007جانفي  11املؤرخ يف  07/08املرسوم التنفيذي رقم 

 

  

                                                   
  . 89، ص 1999، 02، جملة اإلدارة ، العدد "املتعلق برتقية اإلستثمار 93/12مضمون وأهداف األحكام اجلديدة يف املرسوم التشريعي "يوسفي حممد، 1
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 .االستثمار في إطار منح االمتياز أو الرخصة-ب

االستثمار الذي ينجز يف إطار منح االمتياز أو الرخصة اجلديد الذي كرسه املشرع اجلزائري يف قانون تطوير  يعترب 

االستثمار، إذ يعترب مبثابة استثمار إلنتاج سلعة أو خدمة ، خيضع لرخصة تسلم من قبل اإلدارة املختصة وفق إجراءات 

هذا األسلوب حياول املشرع من خالله االحتفاظ بسلطة الرقابة  ختتلف باختالف طبيعة و جمال النشاط االستثماري ، و

على ممارسة بعض النشاطات االستثمارية نظرا ألمهيتها أو ألسلوب أخرى قد تكون أمنية، احلفاظ على النظام العام، 

  1.اخل ..محاية البيئة و الصحة العمومية أو بغية حتقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية،

لالستثمارات اليت ختضع لنظام الرخصة نذكر على سبيل املثال، االستثمار يف جمال الطريان املدين،  و عن أمثلة    

االستثمار يف قطاع الربيد و املواصالت، االستثمار اخلاص مبمارسة نشاط احلراسة و نقل املواد احلساسة، االستثمار يف 

هذا اال بإمكانه االستفادة من احلوافز الضريبية عن طريق اخل، و عليه فكل شخص يستثمر أمواله يف ...اال البنكي،

  .تقدمي طلب منح االمتيازات يكون مرفوقا بطلب الرتخيص إىل اهليئة املختصة 

  .الوطني  محتوى االمتيازات الضريبية في ظل قانون االستثمار: المطلب الثالث

أن متنح للمشاريع االستثمارية اليت تنجز يف املناطق تشمل امتيازات النظام االستثنائي جممل احلوافز اليت ميكن   

  .اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة ، و كذا االستثمارات اليت تشكل أمهية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين 

  .لةاالمتيازات الممنوحة لالستثمارات التي تنجز في المناطق التي يستدعي تنميتها مساهمة خاصة من الدو  :أوال

املعدل و املتمم على استفادة املشاريع االستثمارية اليت تنجز يف  01/03من األمر  1يف فقرا  10لقد نصت املادة     

املناطق تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من طرف الدولة من مزايا خاصة، ختتلف حبسب ما إذا كان املشروع االستثماري 

  .يف مرحلة االجناز أو مرحلة االستغالل 

  

  

                                                   
، رسالة  دكتوراه دولة يف القانون ، كلية احلقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، " احلماية القانونية لإلستثمارات األجنبية يف اجلزائر "و علي ، عيبوط حمند1

  . 119، ص  2005
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 :امتيازات في مرحلة إنجاز االستثمار -1

تستفيد االستثمارات اليت تنجز يف املناطق ذات األولوية ، املتعلقة بالنشاطات غري املستثناة من املزايا ، يف مرحلة    

  :إجنازها من املزايا التالية

 .من دفع حقوق نقل امللكية بعوض من كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار عملية االستثمار اإلعفاء - 

فيما خيص العقود التأسيسية للشركات و ) %2(تطبيق حق التسجيل بنسبة منخفضة قدرها اثنان يف األلف - 

 .الزيادات يف رأس املال 

نفقات فيما خيص األشغال املتعلقة باملنشآت إن الدولة هي اليت تتكفل جزئيا أو كليا باملصاريف و ال - 

 .األساسية الجناز االستثمار، بعد تقييم أويل تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

املشاريع االستثمارية من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع و اخلدمات غري املستثناة من املزايا  إعفاء - 

 .و اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق احمللية

قوق اجلمركية فيما خيص يتم إعفاء كل مستثمر أجنز مشروعه االستثماري يف املناطق ذات األولوية من احل - 

 .1السلع املستوردة و غري املستثناة من املزايا و اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار

قد منح مزايا أكرب  06/08من خالل ما تقدم ذكره، نستنتج أن املشرع من خالل التعديل الذي جاء به األمر رقم      

نتقال إىل النص على تطبيق اإلعفاء من بعض الضرائب بدال من ، حيث مت اال01/03من تلك اليت أقرها األمر رقم 

تطبيق النسبة املخفضة عليها، شريطة أن تكون هذه املزايا املمنوحة لالستثمارات اليت تنجز يف إطار املناطق اليت تتطلب 

  .املزايا  تنميتها مسامهة خاصة من الدولة، أثناء مرحلة إجنازها، متعلقة أساسا بنشاطات غري مستثناة من

 .امتيازات بعد معاينة انطالق االستغالل -2

من قانون تطوير االستثمار عن طريق حمضر معاينة  10من املادة  2عندما تباشر االستثمارات املذكورة يف الفقرة       

  :تشمل تعده املصاحل اجلبائية و بطلب من املستثمر فإا تستفيد من امتيازات خاصة يف هذه املرحلة و اليت 

سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات و من الرسم على  )10(اإلعفاء ملدة عشر - 

 .النشاط املهين
                                                   

.63ص  ،2011، 02العدد  ، دور املعاملة الضريبية يف تشجيع االستثمار األجنيب و توجيهه يف قانون االستثمار اجلزائري،	���� ��ز�ز ، 1 
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سنوات إبتداءا من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت ) 10(اإلعفاء ملدة عشر - 

 .تدخل يف إطار االستثمار 

إىل املنافع املذكورة، متنح الوكالة أيضا هلذا النوع من االستثمارات مزايا إضافية من شأا أن حتسن أو تسهل  إضافة  

  1.عملية االستثمار كتأجيل العجز أو آجال االستهالك

  .االمتيازات الممنوحة للمشاريع االستثمارية التي تشكل أهمية خاصة لالقتصاد الوطني:ثانيا

املتضمن  09/01و كذا األمر  06/08 سيما األمرليت طرأت على قانون االستثمار الديدة اإن التعديالت اجل  

، قد غريت جذريا من حمتوى االمتيازات اليت ميكن لالستثمارات اليت تشكل أمهية م 2009قانون املالية التكميلي لسنة 

إذا كان املشروع االستثماري يف مرحلة خاصة لالقتصاد الوطين أن تستفيد منها، و هذه االمتيازات ختتلف حبسب ما 

  .االجناز أو مرحلة االستغالل 

 .إمتيازات في مرحلة إنجاز المشروع االستثماري -1

  :تستفيد هذه االستثمارات يف مرحلة اإلجناز و ملدة أقصاها مخس سنوات كال أو جزءا من املزايا التالية

األخرى ذات الطابع اجلبائي املطبقة على االقتناءات سواء إعفاء  الرسوم و الضرائب و غريها من االقتطاعات  - 

 .عن طريق االسترياد أو من السوق احمللية، للسلع و اخلدمات الضرورية إلجناز املشروع االستثماري

إعفاء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج و كذا اإلشهار القانوين الذي  - 

 .ليهاجيب أن يطبق ع

 .ة للشركات و الزيادات يف رأس املال يإعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيس - 

 .إعفاء من الرسم العقاري فيما خيص امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج - 

  

  

 
                                                   

 . 6466ص ص  ، مرجع سابق ، معيفي لعزيز1
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 .امتيازات في مرحلة استغالل المشروع االستثماري -2

الوطين يف مرحلة االستغالل و ملدة عشر سنوات ، بناءا على تستفيد االستثمارات اليت تشكل أمهية خاصة لالقتصاد 

حمضر معاينة ، بداية استغالل املشروع االستثماري ، اليت تعدها املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر، من املزايا اآلتية 

  :ذكرها

 .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  - 

 .فاء من الرسم على النشاط املهناإلع - 

ز دور هذه االعفاءات و التحفيزات اجلبائية يف انشاء و خلق االستثمارات و تطويرها، اجلدول التايل يوضح تطور و البرا

  :م 2014-2002االستثمارات و التصرحيات اخلاصة باالستثمار احمللي باجلزائر للفرتة املمتدة بني
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  . د ج القيمة بمليار  ) 2014- 2002(تطور التصريحات الخاصة باالستثمار في الجزائر من ): 12(جدول رقمال

عدد   السنوات

  المشاريع

مناصب  %  القيمة  النسبة

  الشغل

% 

2002  495  0.48  98566  0.95  79586  3.07  

2003  1628  2.76  396209  3.82  34618  3.60  

2004  876  1.49  241768  2.33  24892  2.59  

2005  836  1.42  198839  1.92  32019  3.33  

2006  2102  3.57  486035  4.69  47265  4.91  

2007  4257  7.23  664782  6.41  86733  9.01  

2008  6538  11.10  1327946  12.80  89594  9.31  

2009  6932  11.77  439577  4.24  63488  6.60  

2010  5564  9.45  379834  3.66  59134  6.15  

2011  5688  9.66  1331711  12.84  124004  12.89  

2012  6077  10.32  754025  7.27  76443  7.94  

2013  7991  13.57  1861048  17.94  143446  14.91  

2014  9904  16.82  2192530  21.14  150959  15.69  

  100  962184  100  1037287  100  58888  المجموع

 .الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :المصدر
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اعاله التطور املستمر لالستثمارات احمللية من خالل زيادة نسبة و قيمة املشاريع االستثمارية مما نالحظ من خالل اجلدول 

، االمر الذي يدل على الدور الذي لعبته السياسة املتبعة يف االصالحات لعديد من مناصب الشغلساهم يف خلق ا

انشاءها  من خاللجتسيدها من قبل الدولة اجلزائرية  مجلة االعفاءات و التحفيزات اجلبائية ، و اليت متمن خالل اجلبائية 

التقليل و خلق املزيد من مناصب الشغل و يف املقابل  احمللية وكاالت تساهم يف دعم و تطوير االستثمارات اجهزة و لعدة

  .مشكل البطالة من

  .تقديم المديرية الوالئية للضرائب لوالية البويرة: المبحث الثالث

، ماليا و اقتصاديا هاما يف اجلزائر، و تتفرع اىل عدة أجهزة منها املديرية الوالئية بائية هيكال اداريا تعترب االدارة اجل

و باعتبار الدور الذي تلعبه مديرية الضرائب و فروعها يف معاينة و توجيه املشاريع االستثمارية للضرائب للبويرة ، 

اىل هذه املديرية من خالل االطالع على نشأا و هذا املبحث  املستفيدة من التحفيزات اجلبائية ، سنتطرق من خالل

تطورهايف ظل  و مدى التابعة لوالية البويرة و نقف على عينة من  املشاريع االستثمارية التنظيمي،  و هيكلها االداري

ريبية على ، و خنتم هذا املبحث و الفصل الثالث ككل ، بآفاق االصالحات و احلوافز  الضالصالحات الضريبيةا

  .االستثمار احمللي باجلزائر

  .الهيكل التنظيمي لإلدارة الجبائية في الجزائر: المطلب األول

ا ، سنتعرض بداية  و التعرف على اهليكل التنظيمي اخلاص ،ملديرية الوالئية للضرائب بالبويرةلتقدمي ايف بداية دراستنا 

  .من خالل كل من املديرية الوالئية و اجلهوية للضرائب اجلزائرب حمتوى اهليكل التنظيمي لإلدارة اجلبائيةاىل 

  .1المديرية العامة للضرائب: أوال 

و اليت تعتمد عليها احلكومة يف تنفيذ براجمها،  تعترب املديرية العامة للضرائب أحد الركائز األساسية يف االقتصاد الوطين

جوانبه من التشريع و التنظيم اىل تنفيذ خطط السياسة اجلبائية  لكوا مكلفة بإدارة النظام الضرييب و التحكم يف كل

دف حتصيل املوارد اليت تعترب املصدر الرئيسي خلزينة الدولة بعد احملروقات، كما تتمثل الغاية الرئيسية للمديرية العامة 

                                                   
، مذكرة ماجستري، معهد علوم "مسامهة التدقيق احملاسيب يف دعم الرقابة اجلبائية دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية ام البواقي"لياس قالب ذبيح ،  1

 .98، ص  2011-2010التسيري،جامعة بسكرة ، اجلزائر، 
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ا ما تعلق منها بتبين القيم للضرائب يف االطالع مبهامها كإدارة فعالة و مصغية لتطلعات املكلفني بالضريبة، السيم

األساسية للمجتمع و كذا تكريس احلقوق الفردية و اجلماعية، و حيث اا مكلفة بتطبيق حق سيادي للدولة و هو 

  .حتصيل الضريبة

الوسيط   كما جند ان مهام االدارة اجلبائية تنحصر يف املزج بني الوسائل االدارية ، القانونية، الفنية و املالية لتكون بدور     

بني متويل اخلزينة العمومية باعتبارها اهلدف الذي انشئت من أجله و بني رضا املكلفني بالضريبة لكوم ميثلون رأمسال 

  .االدارة اجلبائية

املعدل و املتمم املتعلق بتنظيم االدارة املركزية يف وزارة  13/07/1998املؤرخ يف  228-98مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   

مديريات مركزية و بكل واحدة  )6(املالية ، فزيادة على مفتشية املصاحل اجلبائية تتكون املديرية العامة للضرائب على ستة 

 :مديريات فرعية، موضحة كما يلي) 4(أربعة 
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  .ديرية العامة للضرائبالهيكل التنظيمي للم:  )1(الشكل رقم

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  .99لياس قالب ذبيح ، مرجع سابق ، ص :المصدر

  .رية الجهوية للضرائبالمدي: ثانيا

املركزية على املستوى اجلهوي و تعترب مهزة الوصل بني املديريات الوالئية  اإلدارةمتثل املديرية اجلهوية للضرائب     

للضرائب و بني املديرية العامة للضرائب دف ربط القاعدة بالقمة كما تسهر على تنفيذ الربامج و تطبيق التعليمات و 

الدراسات اجلبائية -

  .و الوثائق

  .التشريع اجلبائي-

العالقات العمومية -

  .و االعالم

االتفاقيات اجلبائية -

  .الدولية

  .املراجعات اجلبائية-

االحصائيات و -

  .التالخيص

الضمان و االنظمة -

  .اجلبائية

  .العمليات اجلبائية-

منازعات الضريبة 

  .على الدخل

منازعات الرسم -

  القيمة املضافةعلى 

املنازعات االدارية -

  و القضائية

تسيري ملفات -

  .املوظفني

  .املوازنةعمليات -

الوسائل العامة و -

  .احملفوظات

التكوين و حتسني -

  املستوى

  المديرية العامة للضرائب

DGI 

مديرية 

األبحاث و 

  المراجعات

مديرية 

التنظيم و 

االعالم 

  اآللي

مديرية 

العمليات 

 الجبائية

مديرية 

التشريع 

  الجبائي

مديرية إدارة 

  الوسائل

مديرية 

المنازعات 

  الجبائية

املراجعة و البحث -

عن املعلومات 

  .اجلبائية

  الربجمة -

  .الرقابة اجلبائية-

للمقاييس و 

  .االجراءات

  التنظيم و املناهج-

تطوير انظمة -

  .االعالم اآليل

تطبيق انظمة -

  .االعالم اآليل
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ركزية و املديريات الوالئية للضرائب، و من امل اإلدارةالقرارات الصادرة عن االدارة املركزية، و تظمن العالقة الوظيفية بني 

وجيهها و مع ت اإلقليميمهامها تتوىل املديريات اجلهوية للضرائب تنشيط عمل املديريات الوالئبة التابعة الختصاصها 

  .تنسيقها و حىت مراقبتها

  :و ذه الصفة تتوىل املديرية اجلهوية للضرائب عدة مهام تنحصر امهها فيما يلي

 .على احرتام أدوات تدخل املصاحل اجلبائية اجلهوية يف طرقها و مقاييسها و حىت إجراءااتسهر  - 

 .تعد بصفة دورية كل التحصيالت و امللخصات املتعلقة بأعمال املصاحل اجلبائية احمللية - 

 . أي اقرتاح لتكييف التشريع اجلبائي، كما تدرس طلبات تنقل األعوان فيما بني الوالياتدميتق - 

 .تشارك يف أعمال تكوين األعوان و حتسني مستواهم و جتديد معلومام - 

 .تقدر احتياجات املصاحل اجلبائية من الوسائل البشرية و املادية و التقنية و تعد تقريرا دوريا لذلك - 

 .تنظم أشغال جلنة الطعون لدى اجلهات املصدرة للقرار و املنشأة على املستوى اجلهوي - 

 .املكلفني بالضريبة من نظام الشراء باإلعفاء حسب النصوص التشريعيةتوافق على استفادة  - 

املعدل و املتمم حيدد تنظيم املصاحل اخلارجية لإلدارة  18/09/2006املؤرخ يف  327-06و مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

ريات جهوية مسؤولة عن مدي )9(اجلبائية و صالحيتها، حبيث تضم املديريات اجلهوية للضرائب و البالغ عددها تسعة 

و لكل مديرية  )4(مديرية والئية،كما تتكون كل مديرية جهوية للضرائب على مديريات فرعية ال يتجاوز عددها أربعة 54

  :1الشكل التايلمكاتب، و املوضحة يف  )4(فرعية مكاتب ال يتجاوز عددها أربعة

  

  

  

  

  

                                                   
.   100  99قالب  ذبيح ، مرجع سابق ، ص ص  لياس   1 
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  .للضرائبالهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية ) : 2(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ،100لياس قالب ذبيح ، مرجع سابق ، ص :المصدر

  

  

  

  

  

  المديرية الجهوية للضرائب

DRI  

المديرية الفرعية 

  للعمليات الجبائية

المديرية الفرعية 

  للتكوين

المديرية الفرعية 

  للتنظيم و الوسائل

المديرية الفرعية 

  للرقابة الجبائية

مكتب التكوين  -

  .االساسي و املتواصل

مكتب الدعائم  -

  .البيداغوجية

مكتب التنشيط و  -

التنظيم و العالقات 

  .العامة

مكتب مراقبة األنشطة  -

  .و الرتاخيص

  .مكتب االحصائيات-

  .مكتب املستخدمني -

مكتب التنظيم و  -

  .االعالم اآليل

مكتب مراقبة  -

  .استعمال الوسائل

  

مكتب متابعة برامج  -

االحباث و املراجعات 

  .اجلبائية

مكتب حتليل تقرير  -

  .املراجعات اجلبائية

  .مكتب مراقبة املنازعات-
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  .لضرائب لوالية البــويرة و مهامهاامديرية  تقديم: المطلب الثاني  

تسيري و متابعة الوضعية اجلبائية من خالل املراقبة و التحقيقات  يفا فعاالدور املديرية الوالئية للضرائب و فروعها تلعب 

تقدمي املديرية الوالئية للضرائب،  سنتطرق من خالل هذا املطلب اىلاجلبائية على األشخاص الطبيعيني و املعنويني ،

  :كما يلي اهليكل التنظيمي و مصاحل املديرية ، و عرض مهامها   النشأة ،

  . لضرائب لوالية البويرةالمديرية النشأة و الميكل التنظيمي :أوال 

 .نشأة مديرية الضرائب لوالية البويرة - 1

هي من تم بالسياسة املالية من الناحية كانت مفتشية التنسيق للمصاحل اخلارجية لوزراة االقتصاد و  1991قبل سنة 

  : مديريات فرعية هي) 5(اجلبائية على االقليم الوالئي ، هلا 

 .املديرية الفرعية للوعاء - 

 .املديرية الفرعية ألمالك الدولة - 

 .املديرية الفرعية للتحصيل - 

 .املديرية الفرعية للمنافسة و األسعار - 

  .اىل جانب اخلزينة الوالئية و املراقب املايل للوالية

املتضمن تنظيم و اختصاصات املصاحل اخلارجية  1991 فيفري 23املؤرخ يف  91/60و بصدور املرسوم التنفيذي رقم 

لإلدارة اجلبائية املعدل و املتمم، تأسست املديريات الوالئية للضرائب و من بينها مديرية الضرائب لوالية البويرة، و تضم 

  :مديريات فرعية و هي  )5(

  .ا ملديرية الفرعية للعمليات اجلبائية- 

  .املديرية الفرعية للمراقبة اجلبائية - 

  .املديرية الفرعية للتحصيل - 

  .املديرية الفرعية للوسائل - 
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  .املديرية الفرعية للمنازعات - 

  .1قياضة للتسيري 15قباضات للتحصيل و  08قباضة منها  23مفتشية و  11تابعة هلا 

  .  لضرائب لوالية البويرةالمديرية الهيكل التنظيمي   -2

مديريات فرعية و هذا ما يظهره اهليكل التنظيمي للمديرية  5كما سبق ذكره فمديرية الضرائب لوالية البويرة تضم    

  :الوالئية للضرائب كما يلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
.املديرية الوالئية للضرائب لوالية البويرة   1 
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  .الهيكل التنظيمي للمديرية الوالئية للضرائب لوالية البويرة:  )3(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

²  

  

 .املديرية الوالئية للضرائب لوالية البويرة:المصدر

  

  

  

  

  املديرية الوالئية للضرائب

مراقبة  مكتب

  التحصيل

املديرية الفرعية 

 للوسائل

املديرية الفرعية 

 للمراقبة اجلبائية

املديرية الفرعية 

 للمنازعات اجلبائية

املديرية الفرعية 

  للعمليات اجلبائية

املديرية الفرعية 

  للتحصيل

مكتب 

العمليات 

  املالية

مكتب 

 البطاقات

مكتب 

البحث عن 

  املعلومات

  اإلحصاءمكتب 

مكتب 

  مكتب القيود  التصفية
مكتب 

  املستخدمني

مكتب التشريع و 

التنشيط و العالقات 

  العامة
مكتب مراقبة 

التسيري املايل 

للبلديات و 

  املؤسسات

مكتب 

  البحث
  مكتب املتابعة  مكتب التسجيل و الطابع

مر و مكتب األ

  التبليغ

مكتب املنازعات 

  القضائية و جلان الطعن

  مكتب الوسائل

  مكتب املنازعات اجلبائية
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  .مهام المديرية الوالئية للضرائب بالبويرة :ثانيا 

  :بالبويرة بشكل عام فيما يلي تتمثل مهام املديرية الوالئية للضرائب 

  . و متابعة مهنهمتسيري املوظفني - 

  .توفري الوسائل الضرورية للعمل و السري احلسن  - 

  .تقييم االحتياجات و خاصة أجور املوظفني - 

  .مراقبة نشاط و تسيري املفتشيات - 

  .املركزية اإلدارةالعمل التنظيمي و التنشيط اجليد و توزيع التعليمات و املناشري الواردة من  - 

  .مراقبة التسيري املايل للبلديات و املؤسسات العمومية احمللية  - 

  .املعدة من طرف القباضات باإلحصائياتمراقبة عملية التكفل بالنتائج املتعلقة  - 

عليها اىل  املعلومات احملصل إرسالالتدخالت يف اآلجال احملددة و  إجراءالبحث عن املعلومات اجلبائية و السهر على  - 

  .مكتب التحصيل

  .تسيري البطاقات و مقرنة املعلومات احملصل عليها - 

العمل على التحقيقات اجلبائية للمؤسسة و األشخاص الطبيعيني الذين من احملتمل ان يكونوا حمل مراجعة أو مراقبة  - 

اليت أسست وعاؤها مفتشيات معمقة من طرف املكلفني بالضريبة و الرامية اىل اإلعفاء أو التخفيض يف الضرائب 

  .الضرائب

 .1متابعة الوضعية اجلبائية للمكلفني بالضريبة املهمني منهم - 

  

  

                                                   
.مديرية الضرائب لوالية البويرة  1 
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  .الضريبية على االستثمارات بوالية البويرة لإلصالحاتالسياسة التحفيزية : المطلب الثالث 

خمتلف  إنشاءمن خالهلا اىل دعم االستثمارات احمللية و تطويرها، و تسهيل قامت اجلزائر بوضع عدة آليات دف 

، سواءا يف جمال التمويل أو من خالل اإلعانات اجلبائية و شبه اجلبائية املستمرة ، و ذلك يف املشاريع االستثمارية

االستثماري اىل  املشروع إنشاءلة الوكاالت الوطنية اخلاصة بتنمية االستثمارات احمللية، و متابعتها من مرح إطارإنشاء

هذه الدراسة على  بإسقاطو بعد دراستنا ألثر التحفيزات اجلبائية على االستثمارات باجلزائر، سنقوم  مرحلة االستغالل ،

  .الشاملة اإلصالحاتاملشاريع االستثمارية اخلاصة بوالية البويرة، ومعرفة مدى استجابتها للتحفيزات اجلبائية على ضوء 

  .دراسة حالة مصنع الشكوالطة بالبويرة:أوال

الوكالة الوطنية لتطوير  إطارالضريبية يف  عفاءاتاإلمصنع الشكوالطة هو مشروع استثماري استفاد من االمتيازات و 

  . 1يف منطقة النشاطات ،حمطة البويرة و يقع مقره  ANDIتثمار االس

و  األجهزةم من طرف املستثمر عن طريق متويل ذايت من خالل شراء خمتلف  1998املصنع سنة  إنشاءكانت بداية 

  :و الربح الصتايف خالل بداية املشوع  األعمالو اجلدول التايل يبني رقم . املوارد الالزمة و احملل من ماله اخلاص

  .و الربح الصافي للمشروع خالل مرحلة التمويل الذاتي أعمالتطور رقم  ) :13( الجدول رقم 

  الربح لصايف    األعمالرقم   السنة
1999  2481372000  108215600  
2000  4759842700  218238300  

  .مفتشية الضرائب لوالية البويرة: املصدر 

الذي ساعد يف  األمر، خالل أول سنتني من انطالق املشروع ان املستثمر استطاع حتقيق الربح  أعالهنالحظ من اجلدول 

متيازات و قبول الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مبنحه لقرار منح االمتياز للمشروع من اجل االستفادة من كل اال

املتمثلة يف  واو خالل مرحلة االستغالل    TVAمن إعفاءسواء خالل مرحلة االجناز املتمثلة في اجلبائية ، اإلعفاءات

، فقدمت الوكالة لألرباحجدارة ميزانيته املالية و بعد حتقيقه  بإثباتعد قيام الوكالة و ذلك ب TAP و   IBSمن  إعفاءه

 .قرار منح االمتياز

                                                   
.مفتشية الضرائب ،فرع خزان املاء ، والية البويرة  1 
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  :مرحلة انجاز المشروع -

 املصنع، مت تأجري)االجنازمرحلة (األوىلو خالل السنة ،  م 2009يف سنة )ANDI( مت انطالق املشروع يف إطار الوكالة 

، و ذلك لعدم توفرها يف اجلزائرمن سوق أرويب  او اقتناء كل املعدات و اآلالت الالزمة للمشروع ، حيث مت اسرتاده

  .  TVAاعفاء هذه املعدات من الضريبة على القيم املضافة  استفد صاحب املشروع خالل هذه املرحلة منو 

  :ت و اآلالت و الرسم على القيمة املضافة اخلاص ا كما يلي و اجلدول التايل يبني هذه املعدا

خالل مرحلة TVAمن الضريبة على القيمة المضافة المعفاةو اآلالت المعدات  قيمة:)14(الجدول رقم 

  .االنجاز

  القيمة  

  اآلالت و المعدات

 )دج( TVAالرسم   )دج(القيمة خارج الرسم

  115000  6800000  1آلة رفــــــــــع نوع 

  475000  2700000  2آلة رفـــــــــع نوع 

  665389  3902291  قوالب شكوالطة خاصة

  6280359  36943231  جهاز تزيني

  جهاز تصنيف اتوماتيكي

  .وع ــالمجم

5520054  

55865576  

938409  

8474157  

  .مفتشية الضرائب لوالية البويرة  :المصدر 

ايل قامت مبحضر إلثبات مدى جدارة  األخريةمت قبول املشروع بعد معاينته من قبل مفتشية الضرائب بالبويرة ، هذه 

  . اآلالت و املعدات الالزمة و مدى قابلية املكان و توفر كل الشروط الالزمة من اجل الدخول يف استغالل املشروع 
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  :مرحلة استغالل المشروع -

لضرائب من جدارة التجهيزات و كل املوارد اخلاصة باملشروع مت منح قرار امتياز للمستثمر من اجل بعد تأكد مفتشية ا

من الرسم على  اإلعفاءو  IBSمن الضريبة على الشركات  اإلعفاءمن أخرى سنوات  3ملدة هذا املشروع  ةستفادا

  : م 2013اىل  2008من  خالل السنواتو اجلدول التايل يوضح تطور رقم األعمال و الربح ، TAPاملهين  النشاط

  م 2013-2008و الربح الصافي خالل الفترة  األعمالتطور رقم :  )15(الجدول رقم

  الربــــــح الصافي    األعمالرقم   السنــــة

2009  991615610  33499940  

2010  995166930  35982660  

2011  997637050  3273890  

2012  1085911580  45621010  

2013  1874677000  95870560  

2013  1.897.467.600  9.587.065  

  .لوالية البويرة فرع خزان املاء، مفتشية الضرائب: املصدر 

نالحظ التطور يف مستوى الربح الصايف للمشروع االستثماري و الناتج عن استغالل خمتلف  أعالهمن خالل اجلدول 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  إطاراملالية و اجلبائية  اليت تلقاها صاحب املشروع يف  لإلعاناتاملوارد الالزمة و نتيجة 

و  اجلبائية اليت حتصل عليها املستثمر قبل و بعد مرحلة استغالل املشروع اإلعاناتالذي يربز دور التحفيزات و  األمر

  .TVA، IBS، TAPاملتمثلة يف 

لوالية البويرة للفترة ANSEJوكالة دعم و تشغيل الشباب  إطارفي  تثماراتاالسلتطور  إحصائيةدراسة  :ثانيا 

  ).م  2014- 2000(

الوكالة الوطنية لدعم و  إطاريف  االستثماراتالضريبية باجلزائر ، سعت الدولة اجلزائرية اىل دعم  اإلصالحاتيف ظل 

 اإلحصائياتاجلبائية و شبه اجلبائية، و فيما يلي اهم  اإلعاناتو  اإلعفاءات، من خالل منح االمتيازات تشغيل الشباب
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اليت تبني لنا  مدى مسامهة هذه االمتيازات و التحفيزات يف ترقية املشاريع االستثمارية و تطويرها بوالية البويرة خالل 

  :1و اليت نقسمها كما يلي  م2014 – 2000الفرتة املمتدة بني 

 .م 2004-2000مرحلة  -1

 إطاريف م 2004- 2000اخلاصة باملشاريع االستثمارية لوالية البويرة و تطورها خالل فرتة  اإلحصائياتتتمثل خمتلف 

  .الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب يف اجلدول املوايل

  م 2004-2000لوالية البويرة للفترة  ANSEJإطارتطور القطاعات االستثمارية في  :)16(الجدول رقم

  مبلغ االستثمار  عدد مناصب الشغل  الملفات المدونةعدد   القطاعات

  212.718.648  138  88  الفالحة و الصيد

  64.196.052  75  34  البناء و الري

  218.114.334  212  114  الصناعة

  الخدمات و النقل

  المجموع

398  

538  

605  

1030  

538.278.999  

1.033.308.033  

  ANSEJالبويرة فرعالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  :المصدر

يستثمرون يف قطاع اخلدمات، كما  نالحظ ان النسبة الكبرية من حاملي املشاريع أعالهمن خالل معطيات اجلدول 

مؤسسة حيث يف هذه الفرتة انشات  638نالحظ التهرب من القطاع الفالحي رغم طبيعة املنطقة الفالحية حيث  جند 

  .مؤسسة فقط 88

  .م 2009- 2005مرحلة - 2

  :اتاإلحصائيعرفت هذه املرحلة عدة برامج توسيعية ملختلف املشاريع االستثمارية ، و اجلدول التايل ينب هذه 

  

                                                   
� ا��و�رة ��.ا�و$��� ا�وط��� �د!م و  ��ل ا����ب �و

1
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  .م 2009- 2005تطور القطاعات االستثمارية بوالية البويرة خالل الفترة : 17 الجدول رقم

  مبلغ االستثمار  عدد مناصب الشغل   عدد الملفات الممولة  القطاعات

  753.362.719  237  173  الصيد و الفالحة

  636.905.193  290  177  البناء و الري

  490.096.893  288  182  الصناعة

  1.165.029.937  772  412  النقل و الخدمات

  3.045.394.742  1587  1044  لمجموعا

 -ANSEJ– البويرة فرعالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  :المصدر

التمويل لقطاع يف قطاع اخلدمات بينما هناك باملقابل ارتفاع نسبة  متويل هذه الفرتة نالحظ تراجع إحصائياتمن خالل 

  .يف املنطقة مسح بتحسني نسبة التشغيلالذي  األمرو البناء و الري، . الصيد و الفالحة

  .م 2014- 2010مرحلة - 3

  .، و اجلدول التايل يبني ذلكيف خمتلف املشاريع املمولةمتيزت هذه املرحلة بتحسن شامل 

  .م 2014- 2010تطور القطاعات االستثمارية لوالية البويرة للفترة : )18(الجدول رقم 

  مبلغ االستثمار   عدد مناصب الشغل  عدد الملفات الممولة  القطاعات

  1.396.219.494  506  279  الفالحة والصيد

  2.506.540.298  1453  704  البناء و الري

  2.348.272.761  583  508  الصناعة

  8.131.974.289  3357  2221  الخدمات و النقل

  14.383.006.843  5899  3712  المجموع

 ANSEJالبويرة  فرعالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  :المصدر 
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التطور الكبري يف  خمتلف القطاعات االستثمارية، من خالل تطور متيزتب نالحظ ان هذه املرحلة أعالهمن خالل اجلدول  

مراحل الدراسة ،مثلها مثل باقي عدد امللفات املودعة من قبل املستثمرين و تطور عدد مناصب الشغل و مبالغ االستثمار 

.  

انون املالية لسنة فقد جاء يف ق ،املتبعة  اإلصالحاتفي الدور الكبري نستنتج ، السابقة  إلحصائياتخالال و من 

فيما يتعلق باالمتيازات اجلبائية، فقد مت متديد فرتة اإلعفاء بالنسبة للضريبة  خاصة بتعديالت لصاحل الشبابم 2010

بسنتني عندما TAPو الرسم على النشاطات املهنية  IRGو الضريبة على الدخل اإلمجايلIBSعلى أرباح الشركات

و عليه متتد فرتة اإلعفاء يف هذه  ، ثالثة مناصب شغل على األقل ملدة غري حمدودةيتعهد الشاب صاحب املشروع خبلق 

  .احلالة إىل مخسة سنوات عند ممارسة النشاط يف منطقة عادية و إىل مثاين سنوات يف املنطقة الواجب ترقيتها

  .الضريبية لالستثمار المحلي بالجزائر اإلصالحاتآفاق و حوافز : المطلب الرابع 

عملية االنتقال إىل اقتصاد السوق خطوة مهمة تتطلب عدة شروط لنجاحها ، و يكون ذلك بوضع سياسة ناجحة  تعترب

  .لرتقية االستثمارات ، مبسامهة مجيع القطاعات لتوفري اجلو املالئم ، و توحيد اجلهود

  :فيما يلي بعض هذه العوامل اليت ينتظر منها خدمة االستثمار

لتحسني أداء اإلدارة اجلبائية ، و زيادة إيرادات اخلزينة العمومية ، عمدت :ية جبائية أخرىإنشاء هياكل إدار :أوال 

أسست لتخفيف العبء على املصاحل اإلدارية اجلهوية ،DGEمديرية للمؤسسات الكربىالسلطات العمومية إىل إنشاء 

للضرائب، خاصة بالنسبة للمناطق اليت ترتكز فيها عدة مشاريع تابعة لنفس املصاحل اجلبائية، حيث جتد املفتشية نفسها 

متارس صالحياا على األشخاص املعنيون اليت حتقق رقم  DGEأمام عدة ملفات، ما يؤدي إىل إمهاهلا ، حيث أن 

الضرائب على : مليون دج، تراقب ضرائب املؤسسات اليت متارس عليها صالحيات منها 100أعمال أكرب أو يساوي 

 .أرباح الشركات، الرسم على القيمة املضافة، الضريبة على األجور، الرسم على النشاط املهين 

باشرة إىل مدير مديرية املؤسسات الكربى حيث أنه يف حالة النزاعات املتعلقة بدفع الضرائب و الرسوم املستحقة حتال م

مليون دج ، فاملدير يطلب املنشورة من اإلدارة  30العقوبات أو جتاوزه للفصل فيها و يف حالة بلوغ جمموع الرسوم و 

املركزية للضرائب بناءا على تقرير مفصل، بعد إدالء املدير العام للضرائب برأيه إىل مديرية املؤسسات الكربى ، يفصل 

  .يها و ميكن للمجتمع الطعن لدى اللجنة املركزية للطعن يف الضرائب املباشرة و الرسم على القيمة املضافة ف
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أسس هذا النوع من املراكز لتقسيم العمل بني املفتشيات و هي مزودة بشبكة   :كز الضرائب ا مر  تأسيس:ثانيا 

يتعامل هذا املركز مع اخلاضعني للضرائب على األرباح  لإلعالم اآليل تسمح للمصاحل املختصة باملراقبة يف أي وقت، و

  .الصناعية و التجارية و كذا على األرباح الغري جتارية، و هذا يف إطار النظام احلقيقي، و نظام التصريح املراقب

حتاول اجلزائر تأهيل مؤسساا الصناعية منها الزراعية، و ذلك لالستفادة من  :تأهيل المؤسسات الصناعية :ثالثا 

هو  و 2010مؤسسة مستقبال ألفاق  300الشراكة االقتصادية، و العمل على جتسيدها ميدانيا و ذلك بربجمة تأهيل 

  .تاريخ تنفيذ املعامالت التجارية مع االحتاد األورويب ليشمل قطاعات متنوعة 

عملية تأهيل املؤسسات اجلزائرية أحد مقومات الشراكة االقتصادية، و أهم شروط الشراكة األوروبية،مبحاولة رفع متثل 

املؤسسات إىل املنافسة الدولية عن طريق التوسيع يف اإلنتاج، التحسني يف اجلودة و النوعية، الزيادة يف العرض، إنه رهان 

لجزائر االستفادة من هذه الشراكة إال باالعتناء باجلهاز البنكي حىت خيدم املستقبل لالقتصاد اجلزائري، و ال ميكن ل

    .اجلهاز اإلنتاجي احمليط اإلداري، القطاع الضرييب و اجلمركي أي احمليط االقتصادي للمؤسسة بصفة عامة 
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    .الصة الفصل الثالث خ

  :   بعد دراستنا هلذا الفصل من خالل مباحثه الثالثة ميكن القول

التوازن االقتصادي و الدفع بعجلة التنمية احمللية ،قامت الدولة اجلزائرية بتحقيق التكامل بني من أجل حتقيق  - 

الضريبية اليت تشجع االستثمارات احمللية من  اإلصالحاتالسياسة الضريبية و االستثمارات احمللية ، عن طريق 

اليت دف اىل ختفيف األعباء الضريبية املفروضة على  خالل مجلة احلوافز و املزايا و اإلعفاءات الضريبية

و ختفيض تكلفة االستثمار و  اإلنتاجمن خالل زيادة مردودية عوامل  اإلنتاجيةاالستثمارات احمللية و حتسني 

تكلفة اليد العاملة ،و من مثة زيادة حجم االستثمارات و توفري مناصب شغل جديدة و بالتايل التقليل من 

 .هرة البطالةانتشار ظا

من أجل فعالية سياسة احلوافز املعتمدة لتشجيع االستثمارات احمللية ،سنت شروط تتعلق مبدى تطابق هذه  - 

لتوفري املعلومات الالزمة اخلاصة ذه  اإلعالماحلوافز و حجم املشاريع و كذا مدتتها ،و تفعيلها عن طريق 

التخفيزات اجلبائية للمستثمرين ،وذلك يف ظل نوع املستثمرين و االستثمارات اليت ميكنها االستفادةمن هذه 

 .التحفيزات 

تلعب مديرية الضرائب لوالية البويرة دورا هاما يف تشجيع االستثمارات من خالل توجيه و معاينة املشاربع  - 

ية بالوالية ،حيث سجلت التصرحيات اخلاصة بالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و الوكالة االستثمار 

، و   الوطنية لتطوير االستثمار لفرع البويرة، التطور امللحوظ يف حجم االستثمارات بالوالية يف خمتلف القطاعات

 .اجلبائية و التحفيزات املمنوحة هلا لإلعاناتذلك نتيجة 

الضريبية املفروضة  على  األعباءو املزايا الضريبية  يف ختفيض  اإلعاناتزات اجلبائية و خمتلف سامهت التحفي - 

اىل تشجع الشباب و املستثمرين يف توسيع استثمارام  أدىاالستثمارات ،و ختفيض تكلفة االستثمار ككل مما 

 اإلصالحاتي  يثبت بشدة دور و فتح اآلفاق حنو املناطق املعزولة ، األمر الذ وخلق مناصب شغل جديدة،

الضريبية  يف  حتقيق التنمية احمللية و تطوير االقتصاد الوطين من خالل تشجيعها و دعمها لالستثمار احمللي و 

                        .ترقيته 
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  :خاتمة عامة

دور اإلصالحات الضريبية يف دعم و ترقية االستثمار احمللي دراسة حالة مديرية الضرائب  "بعد دراستنا و حتليلنا ملوضوع 

، الحظنا األمهية اليت تكتسيها الضرائب يف بناء اقتصاد الدولة ، باعتبارها أداة لتمويل خمتلف الصفقات و " بالبويرة

رادات الدولة ، كما أن املناخ االستثماري هو االحتياجات االقتصادية و رمزا للسيادة و السلطة و مصدرا رئيسيا إلي

احملرك األساسي لعجلة التنمية االقتصادية ، باعتبار ان االستثمار هو من أهم مقومات النمو االقتصادي للدولة و مصدرا 

قة الوثيقة بينهما و لتعظيم الثروات ،و زاد اهتمام الدولة اجلزائرية بالسياسة الضريبية و تطوير االستثمارات احمللية نظرا للعال

مسامهتهما يف الدفع بعجلة التنمية االقتصادية و االجتماعية و السياسة ، فاعتربت الضريبة وسيلة تشجيع و دعم 

لالستثمار خاصة يف ظل نظام ضرييب مستقر نوعا ما ،لذلك قامت السلطات اجلزائرية بإجراء اصالحات يف مجيع 

و يف نظامها الضرييب لتوفري املناخ املالئم لدعم و ترقية االستثمارات احمللية من اجل  امليادين و خاصة يف سياستها اجلبائية

  .النهوض باالقتصاد الوطين و حتقيق التنمية املنشودة

و تتمحور اشكالية دراستنا حول مدى مسامهة االصالحات الضريبية يف دعم االستثمارات احمللية باجلزائر ،  و     

التساؤل  وعن  االسئلة الفرعية املندرجة حتته و على ضوء ما تطرقنا له يف دراستنا هذه نقوم   بغرض االجابة عن هذا

  .باختبار صحة أو خطأ الفرضيات السابقة 

  .اختبار الفرضيات - 

بالنسبة للفرضية األوىل نثبت صحتها ، ذلك الن النظام الضرييب هو االطار الذي ينظم جمموعة الضرائب  •

سياسة الضريبية موعة الضرائب ،حيث يعترب النظام الضرييب جزء من النظام املايل فيمثل بذلك املتكاملة فيشكل ال

انعكاسا للنظام االقتصادي و االجتماعي و السياسي للمجتمع ، وتعود اهم اسباب اصالحه اىل العيوب و النقائص 

اساسا يف تعقد النظام الضرييب السابق و عدم اليت شكلت عائقا امام حتقيق التنمية االقتصادية و تتمثل هذه النقائص 

 .استقراره مما ادى اىل عدم فعالية احلوافز الضريبية يف توجيه املشاريع االستثمارية

الفرضية الثانية ، صحيحة ،حيث حتتل اجلزائر موقعا جغرافيا و اسرتاتيجيا مميزا يساعدها على توفري املناخ  •

المتالكها لعدة موارد طبيعية متنوعة متكنها من احتالل الصدارة يف االنتاج و  االستثماري املالئم و اجليد ، و ذلك

كما سامهت الدولة اجلزائرية بتهيئة املناخ املالئم لالستثمار من خالل انشاءها لعدة وكاالت   .حتقيق كفاءة السوق احمللي
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الوكالة الوطنية لتطوير الستثمار امهها وطنية ، و منشآت دف من خالهلا اىل دعم و تطوير االستثمارات احمللية و 

ANDI ووكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ،ANSEJ . 

،نثبت صحتها كذلك ،حيث متثل القوانني التشريعية اجلبائية اهم االصالحات الضريبية و ذلك  الفرضية الثالثة •

، الضريبة على IBSمن خالل احداث ضرائب جديدة متمثلة أساسا يف ثالث انواع هي الضريبة على ارباح الشركات 

الذي مت على مستوى االدارة  هذا باالضافة االصالح.TVAو الضريبة على القيمة املضافة  IRGالدخل االمجايل 

 .  الضريبية و اصالح اجلباية البرتولية

الفرضية الرابعة ،ننفي صحتها ،حيث تساهم االصالحات الضريبية يف حتفيز االستثمارات احمللية من خالل  •

وير ترقية و تطالسياسة التحفيزية للضرائب و خمتلف االمتيازات و االعفاءات الضريبية اليت تشجع و تعمل على 

و رغم كل هذه االصالحات ال يزال النظام الضرييب مل حيقق بعد الفعالية املرغوبة . االستثمارات احمللية بصفة خاصة

 .لتحقيق االهداف االقتصاديةاملسطرة

 .نتائج الدراسة -

  :يف اطار معاجلتنا هلده الدراسة توصلنا النتائج التالية

االقتصادية و املالية العامة ، و تطور دورها من جمرد وسيلة متويلية اىل الضريبة هي اداة مهمة من ادوات السياسة  - 

 .اداة لتفعيل و دفع االقتصاد الوطين

يعكس النظام الضرييب لدولة ما ،النظام االقتصادي االجتماعي و السياسي هلا، و يتميز النظام الضرييب اجلزائري  - 

، ملا له و للضريبة من األثر على االقتصادية يف اجلزائر بكثرة التعديالحتيث ادرج ضمن اهم عناصر االصالحات 

  .املشروعات يف حتقيق االهداف االقتصادية للدولة

جانبني اساسيني مها ، اجلانب التشريعي املتمثل يف إقرار  1992جاءت ا اجلزائر سنة االصالحاتاليت  مشلت -

اء إدارة جبائية حديثة ، و تعترب هذه تشريعات جبائية جديدة ، و اجلانب التنظيمي املوجه أساسا لبن

 .االصالحات خطوة أساسية لالنتقال من االقتصاد املوجه اىل اقتصاد السوق

تطوير  من خاللميثل االستثمار ركيزة االقتصاد الوطين، باعتباره عامال أساسيا يف  حتقيق النمو االقتصادي  - 

حيضى بعدة موارد طبيعية متكنها من توفري البيئة و املناخ املالئم  تتمتع اجلزائر مبوقع اسرتاتيجي فعالاالنتاجية ،و 

 .لتطوير و ترقية االستثمارات احمللية 
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كرست االصالحات الضريبية اىل دفع اجلهود حنو حتضري املناخ االستثماري املالئم ، من خالل العمل على احلد  - 

ل دون دعم  االستثمارات احمللية ، و من خالل من النقائص و العيوب  و تذليل املعوقات اجلبائية اليت حتو 

استخدام اسلوب التحفيز و االعفاءات اجلبائية املمنوحة و اليت جسدا اجلزائر من خالل انشاء الوكالة الوطنية 

 .لتطوير االستثمار و الوكالة الوطين لدعم و تشغيل الشباب ، و الوكالة الوطنية لرتقية و متابعة االستثمار

ح الضرييب يف اجلزائر اتسم بالتدريج و البطء ،كون ان االصالحات مل تعرف استقرارا و يظهر ذلك ان االصال - 

، و تركزت اجلهود املبذولة بشكل  1991يف التعديالت السنوية اليت الزمت النظام اجلبائي اجلزائري بعد سنة  

 .كبري حول اصالح اجلباية العادية و احالهلا حمل اجلباية البرتولية

لرغم من التطور االجيايب الذي حققه االصالح اجلبائي ، و اجلهود املبذولة من طرق الدولة اجلزائرية االاامل با - 

تبلغ بعد اهلدف االسرتاتيجي املتمثل يف احالل اجلباية العادية حمل اجلباية البرتولة ، هذه االخرية اليت بقيت هي 

 .املورد األ ساسي لاليرادات الدولة

اليت اتبعتها اجلزائر يف انشاء آليات و اجهزة دعم تتضمن لالعفاءات و التحفيزات اجلبائية  ان السياسة - 

لللمشاريع االستثمارية  حققت جناحا نسبيا بالنظر اىل نسبة املشاريع املنجزة ، اال اا تبقى عرضة اىل بعض 

 .املعوقات و املتمثلة أساسا يف اجلوانب االدارية و التنظيمية

  .التوصيات-

  :بالنظر اىل النتائج اليت مت التوصل اليها من الدراسة، ارتأينا ان نقرتح التوصيات التالية

ضرورة اتباع سياسة اقتصادية واضحة ، و االبتعاد عن عدم استقرار القونني ، و جيب ان ينبثق االصالح الضرييب  - 

املتكررة ، هذه االخرية اليت تصعب على املستثمرين فهم بقوانني جبائية مسقرة قدر االمكان من خالل تقليل التعديالت 

  .القوانني و بالتايل عدم االلتزام ا و استغالهلا احيانا يف التهرب و التحايل

حتديد اسرتاجتية دقيقة يف تنظيم االمتيازات و التحفيزات اجلبائية املمنوحة للمستثمرين من اجل الوصول اىل سياسة  - 

حة و ذلك من خالل ضبط و تنظيم االدارة الضريبية من خالل القضاء على عوائق البريوقراطية و كل حتفيزبة فعالة و ناج

  .انواع الفساد

  .تعزيز املناخ االستثماري و توجيه االستثمارات اكثر حنو املشروعات و االنشطة االنتاجية و التصديرية - 
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و العمل على الربط بينها و كل مكونات االستثمار و العوامل اعادة النظر يف جمموعة احلوافز و االعفاءات الضريبية ،  - 

  .االخرى اليت تؤثر على قرار االستثمار

  .آفاق الدراسة

، و حماولتنا لالملام بكل  "دور االصالحات الضريبية يف دعم و ترقية االستثمار احمللي دراسة حالة " بعد دراستنا ملوضوع 

البحث كغريه من البحوث ال خيلو من القصور او النقص، و بذلك يكون انطالقة جوانب املوضوع اال اننا ندرك ان هذا 

  :لبحوث جديدة و نذكر منها 

 .دور االصالحات الضريبية يف تنظيم االدارة الضريبية يف اجلزائر - 

 .فعالية التحفيزات اجلبائية يف استقطاب االستثمار االجنيب املباشر - 

 .وفقنا يف معاجلة املوضوع ، و القصور منا و الكمال هللا عز وجلنأمل يف اية هذا البحث ان نكون قد 
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