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 مقدمغ عامغ:

 

ٚيبغ من          ٙد املاليغ من أ مصادٙ  أقٖمتعتبڇ الض تقڤم بڢ  ال٘ڬالعام  اإلنفاځل يجل تمڤ الحصڤڋ علګ املڤا
ٚفـ ڣتطٙڤ مفهڤمها بالتطٙڤ املصاحظ ملفهڤم الٖڣلغ، الٖڣڋ، ٚيبغ ع ٚڥ ڣمن جهغ  فالض ٚيبغ  أخ فاڗ الض

ٙ اتسمـ بالحياد ڣلږ تكن لها  للحصڤڋ علګ  كانـ مصٖٙ  نهابل  القتصادڬ للٖڣڋ،تٖخليغ في النشا٭ ا ثا
ٙد املاليغ من أ ٙياػ املڤا ٚڣ ٚادجل تڤفيڇ مختلڀ الحاجياػ ڣالض ٛماػنڢ مع ظهٙڤ بع٬ أ ال  املجتمع، ألف  األ

ٚع  ٚضياػ النظ نڢالقائلغ  الكالسيكيغڣعٖم مصٖاقيغ ف ٚجع االقتصاد  ب ٛنڢ املعهڤد لګهنالڊ يٖ خفيغ ت  تڤا
ٚيبغ تتسږ بالحياد بل  ستجٖاػاملڣفي ظل ه٘ه  اقتصاديغ ڣاجتماعيغ  أهٖافلها  أصبِلږ تصبِ الض

ٚيبغ املتمثل في تڤفيڇ الحصيلغ املاليغ للٖڣلغ. لګ ضافغڣسياسيغ   الهٖف التقليٖڬ للض
ٚ ال تعٖڣ       ٜائ ٙبـ  أڗڣاڗ الج ٛمنيغ قا تكڤڗ سڤڥ ڣاحٖع من ه٘ه الٖڣڋ الت تبنـ النظام االشًڇاكي لحقبغ 

ٚيتيڗ، ٜاػ اختالليغ كانـ  التنميغ املنشڤدع، لګلږ تستطع الڤصڤڋ  أنهاغيڇ  العش ٚف اقتصادها عٖع ه ليع
ٛمغ أشٖها ٚف  م،1986النفط  أ ٚاجع االقتصاد الڤطن ليع ٛمغحين ت خانقغ ڣالت دفعـ بڤتيڇع املٖيڤنيغ  أ

ٙتفاع، لګ ه من ه٘ه الڤضعيغ االقتصاديغ ڣاملخٚ ٚكغ د االقتصادڬ الت تعيق مناّ الحالفسا لياػڣتطٙڤ  اال
جل تحقيق التنميغ االقتصاديغ الشاملغ مڤ في جميع املجاالػ أڬ العمل من أسبغ ننكبڇ يكمن في تحقيق أ

صالحاػتطلبـ القيام  ع  ب عاجلغ ڣشاملغ لضماڗ انٖماه االقتصاد الڤطن في االقتصاد الٖڣلي بصٙڤ
 يها الهيئاػ الٖڣليغ علګ الٖڣڋ الناميغ.الت تمل لإلصالحاػايجابيغ مستجيبغ ب٘لڊ 

ٙ ڣفي ه٘ا      ٚ علګ  اإلطا ٜائ  الجبايغ العاديغ محل الجبايغ حالڋائيغ من خالڋ بسياستها الج صاٍلعملـ الج
ه٘ه  أضافـڣقٖ  ملضاعفتها ڣتفعيلها في تمڤيل امليڈانيغ العامغ للٖڣلغ، ڣالسعي البًڇڣليغ ڣتڤسيع قاعٖتها،

ٚسڤم من حين الكږ ڣالنڤع تغيڇاػ اإلصالحاػ ٚائظ ڣال  .كبيڇع علګ مختلڀ الض
اػمنِ ڣب ٜ جبائيغ هامغ ڣقٖ  عفا غايغ يڤمنا ه٘ا بهٖف  لګم 1992من سنغ  اإلصالحاػه٘ه  بٖأػڣحڤاف

ٚنغ النظام الجبائي ڣمحاڣلغ  ه٘ه السلبياػ جعلـ  العيڤب ڣالنقائ٨ الت كاڗ يتميڈ بها، ٛالغتبسيط ڣعص
ٙع البٖ منها.الض اإلصاٍلمن  ٚڣ  ٚيب ض
ٚڥ ڣمن الناحيغ       ٙ شكل  األخ ٜاڋكبيڇع  أهميغفاڗ االستثما  أڗڣطاملا  ك٘لڊ في اقتصادياػ الٖڣڋ، ڣما ي

ٚأسماليالٖڣڋ في النظام  مكانهالږ يعٖ  ال ٚ في النشا٭ االقتصادڬ، ب ٚيقغ  أنها ال التٖخل املباش تتٖخل بط
ٚع من خالڋ  ثيڇ ڣمن بيڗ الڤسائل املستخٖمغ  .أمامهاملتاحغ الڤسائل ا استخٖامغيڇ مباش ٙ  للت علګ االستثما

ٚيبيغ الت تالتجاه املاڣتڤجيهڢ في  ٚيب  الٖڣڋ من خالڋستخٖمها ٚغڤب نجٖ السياسغ الض تقنيغ التحفيڈ الض
لڊ من أ ٝڣ ٗڣ ٝڣ  األمڤاڋجل تڤطيڗ ٙ ٚ أ أڗ ال للتڤطن فيها، األجنبيغ األمڤاڋاملحليغ ڣك٘ا استقطاب ٙ  م

ٙ ال يكفي بل  ٚغڤبغ  لګتڤجيهڢ  ڗاستقطاب االستثما ٙيغ من أ أصبِالقطاعاػ ڣاملناطق امل ٚڣ جل حتميغ ض
ٛنها بيڗ جهاػ الڤطن املختلفغ.  تحقيق التنميغ ڣتڤا

صبحـ      ٚيعغ  ف ٚيغ بحاجغ ملحغ لعمليغ التنميغ الس ٜائ ٙ الٖڣلغ الج صٖا القيام ڣ قڤانيڗ االستثماٙ  ب
ٚ ال صالحاػباإل  ٚامٌ التنميغ ڣالت يبيغ ض بعن التنميغ في  لګتهٖف الت تحتڤڬ علګ العٖيٖ من التحفيڈاػ ڣب

ٜڣلغ ڣبالتالي دفع عجلغ التنميغ   . األمام لګاملناطق املع
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اڋ التالي: شكاليغ لګڣمن ه٘ا املنطلق تمكنا من الڤصڤڋ  تها في الس  ه٘ا البحن ڣالت يمكن بلٙڤ
 

 الضريبيغ في تحفيز االستثماراػ املحليغ في الجزائر؟ ػاإلصالحاما مدڥ مساهمغ 
 

ينابكل جڤانظ املڤضڤع  اإلحاطغڣحت نتمكن من  ٙت ٍٚ  ا ٚعيغ التاليغ: األسئلغط   الف
 
؟ ڣ  ما -1 ٚيب ٚيغالت دفع األسبابماهي املقصڤد بالنظام الض ٜائ  لقيام باإلصالحاػلګ ا ـ بالٖڣلغ الج

ٚيبيغ؟  الض
ٙڬ؟كيفيغ مساهمغ الٖ -2 ٚيغ في تهيئغ املناّ االستثما ٜائ  ڣماهي الڤسائل املستعملغ في ٗلڊ ؟ ڣلغ الج
ٚ عامغ ڣفي ڣاليغ مستغانږ علګ  -3 ٜائ ٙڬ في الج ٚيبيغ في تنميغ القطاع االستثما هل تساهږ اإلصالحاػ الض

 ؟األخ٨
 

 فرضياػ البحث:
 

ٚئيسيغ ڣك٘ا مختلڀ  اإلشكاليغعلګ  لإلجابغ ٚعيغ املط األسئلغال ٚضياػ التاليغ ڣالت الف ع الف ٚڣحغ قمنا ببلٙڤ
 تعٖ نقطغ انطالځ له٘ا البحن:

ٚيبيغ ڣهڤ  -1 ٚيب هڤ الڤاجهغ العمليغ للسياسغ الض ٙ النظام الض ٚائظال٘ڬ ينظږ مجمڤعغ  اإلطا  الض
ٚد  أيضااملتكاملغ ڣاملتناسقغ ڣهڤ  ٚيقغ عملڢمالمحڢ ڣ بالهيكل املتف املجتمع ڣال٘ڬ تعمل  أهٖافلتحقيق  بط

ٙها ڣتطبيقها تحقيق  ٚاد باختيا ٚائظ الت ي ٚيبيغ ڣاڗ ا أهٖافبٖاخلڢ مجمڤعغ من الض  أهږلسياسغ الض
ٚيبيغ هڤ  اإلصالحاػ لګالت دفعـ  األسباب ٙ النظام الالض ٚا ٙجغ كبيڇع.عٖم استق ٚيب القٖيږ ڣتعقٖه بٖ  ض

ٚيغ في تهيئغ املناّ  -2 ٜائ ٙڬ تساهږ الٖڣلغ الج هياكل قاعٖيغ ڣالڤكاالػ الڤطنيغ  نشامن خالڋ  االستثما
ٙاػ املحليغ  ؛الخاصغ بٖعږ االستثما

ٙ  األدڣاػڣتستخٖم العٖيٖ من    ٚا اػعلګ غ ٚيبيغ الت تشكل في مج اإلعفا مڤعها سياسغ ڣالتخفيضاػ الض
ٚيب من أ ٙ ڣتڤجيهڢ.جل التحفيڈ الض ثيڇ علګ االستثما  الت

ٚي اإلصالحاػ ڗ  -3 ٚ لږ تتمكالض ٜائ سڤا علګ املستڤڥ الڤطن أڣ  االستثماٙ ن من تنميغ قطاع بيغ في الج
ٚڥ قٖ تكڤڗ أكٌڇ أهميغ من عامل  ٚيباملستڤڥ الڤالئي ڣه٘ا لتٖخل عڤامل أخ   .اإلصاٍل الض

 
 املڤضڤع: أهداف

 
ٚ بكل املفاهيږ  اإلحاطغ * ٚيبيغ.امل ٚيبغ ڣالسياسغ الض  تبطغ بالض
ٚڣ٭ ج٘بڢ من خالڋ  أهميغتبياڗ  * ٙ ڣش ٚځ االستثما ٙ ڣمكڤنالتط  اتڢ.لګ مناّ االستثما
ٚځ  * ٚيغ في  لګالتط ٜائ ٚيبيغ الج ٙ السياسغ الض  اإلصاٍل الجٖيٖ.معالږ  طا
ٚځ  * ٚيبيغ الت  لګالتط  تتضمنها قڤانيڗ االستثماٙ.مختلڀ التحفيڈاػ الض
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*  ٚ ٚڣ٭ تفعيلها. اإلصالحاػتبياڗ اث ٙاػ املحليغ ڣش ٚيبيغ علګ االستثما  الض

 
 ضڤع:املڤ  أهميغ

 
ٚيبغ من خالڋ استخٖامها  األهميغ ظهاٙ * داعالت تڤليها الٖڣڋ للض ٙ في  ك ٚيبيغ من أاطا جل لسياسغ الض

 .اقتصاديغ ڣاجتماعيغ أهٖافتحقيق عٖع 
ٚڣحغ حڤڋ دٙڣ  جابغ يجاد * الػ املط ٚيبيغ في تشجيع اإلصالحاػعن التسا ٙاػ املحليغ في  الض االستثما

ٜائٚ.  الج
ٚيغ  باباألستحٖيٖ  * ٜائ   اإلصالحاػ.تبن مثل ه٘ه  لګالت دفعـ بالٖڣلغ الج
*  ٙ ٙڬ.جهڤد ال ظها  ٖڣلغ في تهيئغ املناّ االستثما
*  ٛ ٚا ٙ املحلي  لإلصالحاػالسياساػ التحفيڈيغ  ب ٚيبيغ علګ مستڤڥ االستثما فاقهاالض  .ڣ
 

 منهجيغ البحث:
 

ٛنا له٘ا البحن اعتمٖنا علګ املنهج الڤصمن أ ٙاسغ مثل جل انجا في التحليلي ڣهڤ املنهج ال٘ڬ يعٖ مالئما لٖ
لڊ من خالڋ  األڣڋ ففي الفصل  ه٘ه املڤاضيع، الڤصڀ  عطااعتمٖنا بشكل مطلق علګ املنهج الڤصفي ٗڣ

ٚيبغ ڣالڣالتشخي٨  ٚيبيغ، ملفهڤم الض ٚيب ڣالسياسغ الض ٚ ڣنف٠ نظام الض فيما يتعلق بالفصل الثاني  األم
 ٙ ٙاسغ ڣصفيغ ملفهڤم االستثما ٙ  ڣأهميتڢ ڣأنڤاعڢحين قٖمنا د ٙڬ الجيٖ ڣك٘ا ڣاإلطا ا لعام للمناّ االستثما

ٚ من خالڋ  فاځ ٜائ ٙڬ في الج ٚ غ ڣ املتتالي اإلصالحاػاملناّ االستثما ٜائ ٚه في الج ٙ ڣتطڤي ڣكاالػ دعږ االستثما
ٜائڢ ٚع فقٖ تناڣلنا في بع٬من ه٘ه امل٘ك الثالنالفصل  أما ٙاسغ حالغ  األڣڋ خاصغ املبحن  أج ڣالثالن كٖ

ٜع  ٙاػ املنج ٚ ڣڣاليغ مستغانږ اعتمٖنا من خاللهما علګ تحليل للمعطياػ ڣالبياناػ املتعلقغ باالستثما ٜائ للج
 .2016لګ ماٝٙ  2002خالڋ الفًڇع 

 
 اختيار املڤضڤع: أسباب

 
ٚغبغ الشخصيغ في مڤضڤع البحن *  .ال
ٙف حڤڋ  * ٙتباطڢ بتعٖيالػ جٖ اإلصاٍلمحاڣلغ تعميق املعا ٚيب خاصغ ڣا  .ٖعيالض
ٛ محاڣلغ  * ٚا ٙاػ املحليغ ب ٚيبغ في تحقيق التنميغ االقتصاديغ من خالڋ دعږ االستثما  .دٙڣ الض
ٙفع عجلغ التنميغ  أهميغ * ٙجغ كبيڇع في  ٙاػ املحليغ ڣالت تساهږ بٖ  جٖيٖع. فاځ لګاالستثما

ٜائٚ عامغ ڣڣاليغ مستغانږ بصفغ * محاڣ  ٚيب علګ ڣاقع االستثماٙ املحلي في الج ٚفغ أثٚ اإلصاٍل الض لغ مع
 خاصغ.
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 الدراساػ السابقغ:

 
ٚڥ جا  إلكماڋجا ه٘ا البحن  ٙع أخ ٚڥ، أڣ بعبا ٙاساػ أخ ٙاساػ السابقغ ڣسٖ بع٬ النق٨ في د مسيڇع الٖ

ٚيبغ من م ٙاساػ سابقغ ٗاػ صلغ ق ٙاساػ نجٖ:كحلقغ ڣصل بيڗ د ٙاستنا من بيڗ ه٘ه الٖ  ڤضڤع د
ٙاسغ " ٙسالغ مقٖمغ سميڇع بڤعكاٛ**د اهلنيل شهادع "،  ٙيغ تخص٨  الثالنالطٙڤ  الٖكتٙڤ في العلڤم التجا

ٚع  "التهرب الضريبي في الحد منمساهمغ فعاليغ التدقيق الجبائي :"محاسبغ تحـ عنڤاڗ  ػ ه٘ه امل٘ك جا
ٜائٚ لكن ضمن الجبائيغ في ا اإلصالحاػملعالجغ  ٚيب ڣلي٠ لًڇقيغ فعاليغ  طاٙ لج ٚب الض الحٖ من الته

ٙاسغ  ٜائٚ، تهٖف ه٘ه الٖ ٙ املحلي في الج ٚيب ڣڣاقعها في ظل النظام  لګاالستثما ٚب الض ٚع الته تشخي٨ ظاه
ٚڬ  ٜائ ٚيب الج ٛ الض ٚا ب ٚيحاػ الجبائيغ  ڣ كٖ من مٖڥ دقغ ڣصٖځ التص أهميغ التٖقيق الجبائي من خالڋ الت

ٙتڢ علګ  ٚفغ أهږ مكڤناػ التٖقيق الجبائي ڣقٖ ٚف املتعامليڗ االقتصادييڗ ڣمع ڣاملحاسبيغ املكتتبغ من ط
. ٚيب ٚب الض  املساهمغ في الحٖ من الته

ٙاسغ " ٚع لنيل متطلباػ شهادع املاجستيڇ تحـ عنڤاڗحناڗ شلغڤم**د الضريبي في  اإلصالح أثر :""، م٘ك
ٙسـ "قتاايةغالجزائر ڣانعكاساتڢ على املؤسسغ اال ٙاسغ أيضا د ٚيب بكل جڤانبڢ  اإلصاٍل، ه٘ه الٖ الض

ٙبطـ متغيڇ  ٙاسغ  اإلصاٍلڣلكنها  سساػ االقتصاديغ، تهٖف ه٘ه الٖ ٚدڣد امل ٚفغ مٖڥ  لګبم تيڇمع  ث
ٚيبيغ  اإلصالحاػ ٚيغ ڣمٖڥ قٖٙ الض ٜائ سسغ االقتصاديغ الج جبايغ ع املصالح الجبائيغ في التحكږ في علګ امل

سسغ ٚيبيغ  امل ٚاٛ مٖڥ مڤاكبغ اإلصالحاػ الض ب ٚيب ڣأيضا  ٚب الض االقتصاديغ ڣالتخفيڀ من الته
ٜائٚ.  لإلصالحاػ االقتصاديغ الت اعتمٖتها الج

ٙاسغ " ٚا**د ٜه يڣر "، البحن مقٖم لنيل شهادع املاجستيڇ في علڤم التسييڇ تحـ عنڤاڗ "مقي١ٖ فاطمغ ال
ٙاسغ علګ قتااي الڤنيي يراسغ حالغ الجزائراالستثمار األجنبي املباشر في تنشيط اال ٜػ الٖ ٙك "، حين 

بهٖف  2012-2000تقييږ أثٚ اإلصالحاػ االقتصاديغ علګ حصيلغ االستثماٙ األجنب املباشٚ خالڋ الفًڇع 
ٚ بشكل  ٜائ ٚفغ اإلصالحاػ االقتصاديغ الت قامـ بها الج الخا٥ بالنقٖ  10/90. ڣقانڤڗ عامالتمكن من مع

ٙ األجنب املباشٚ ڣالق٩ٚ ال٘ڬ  .كاڗ الٖافع لج٘ب االستثما
      

 خطغ ڣهيكل البحث:
 

ٙاسغ  أهٖافلتحقيق  ع علميغ تږ تقسيږ ه٘ه الٖ ٙاسغ ڣمعالجتها بصٙڤ  فصڤڋ معنڤنغ كالتالي: ثالف لګالٖ
ٙ  :األڣڋ الفصل  **   ٜائٚ لإلصاٍلالعام  اإلطا ٚيب في الج  .الض
ٚي  :الفصل الثاني **   ٜائٚڣ   بيغاإلصالحاػ الض ٙ املحلي في الج  .ڣاقع االستثما
ٚيبيغ :الثالنالفصل  **   ٚقيغ علګ أثٚ اإلصالحاػ الض ٚ  ت ٜائ ٙاسغ حالغ ڣاليغ            االستثماٙ املحلي في الج )د

 مستغانږ(.   
 

ٚځ فيڢ  األڣڋ الفصل  ٚيبغ في املبحن  ثالف لګنتط حين نتناڣڋ فيڢ  األڣڋ مباحن مفاهيږ عامغ حڤڋ الض
ٚيبغ ڣمبادئها ،مف ٚيبيغ ثږ  أنڤاعهڤم الض ٚيب ڣالسياسغ الض ٚځ تحصيلها ڣك٘ا النظام الض ٚائظ ڣط الض
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ٙ  لګننتقل  ٚيب في املبحن الثاني  لإلصاٍلاملفاهيم  اإلطا ٛ من خالڋ الض ٚا ٚيب  اإلصاٍلمفهڤم  ب الض
ٚيب  اإلصاٍل أهميغ ،ڣأسبابڢ ٚيب ڣنختتږ ه٘ا  صاٍللإل السياځ الٖڣلي ڣالڤطن  ڣأيضا ڣأهٖافڢالض الض

ٚ  اإلصالحاػالفصل بڤاقع  ٜائ ٚيبيغ في الج ٚ . اإلصالحاػفعاليغ  ڣأخيڇاالض ٜائ ٚيبيغ في الج  الض
ٚقنا من خاللڢ  أما ٚيبيغ" لګفيما يخ٨ الفصل الثاني فتط ڣاقع االستثماٙ املحلي في ڣ  اإلصالحاػ الض

ٜائٚ ٚځ فيها الج لڊ من خالڋ ثالف مباحن نتط ٙ بما فيها مفهڤم االستثماٙ،عمڤ  لګ" ٗڣ  مياػ حڤڋ االستثما
ٙ ڣك٘ا  ، أنڤاعڣأهٖاف ،أهميتڢخصائصڢ ڣمحٖداتڢ ثږ  ٙ الجيٖ  اإلطاٙ ڣمباد االستثما العام ملناّ االستثما

ٚ ضږ هڤ  فاځعن  للتحٖفنا املبحن الثاني صبينما خص ٜائ ٙڬ في الج ٙ  اآلخٚاملناّ االستثما القانڤني  اإلطا
ٙ في ال ٚ كمطلظ لالستثما ٜائ ٚ  ڣأيضا أڣڋ ج ٜائ ٙڬ في الج كمطلظ ثاني  املجهڤداػ املب٘ڣلغ لتهيئغ املناّ االستثما

ٚڬ لسنغ ا بعنڤاڗ ج الثالناملطلظ  أما ٜائ ٙ الج ٙ قانڤڗ االستثما طا ٛاػ املمنڤحغ في   .2016االمتيا
ٙ السياسغ الجبائيغ عن املبحن الثالن ال٘ڬ ڣضع تحـ عنڤاڗ  التحٖفڣعنٖ            ثيڇها علګ االستثما ڣت

ٚائظ ڣانعكاساػ السياسغ الجبائيغ علګ  ٚيق الض ثاٙ تشجيع االستثماٙ عن ط فقٖ تحٖثنا في فحڤاه علګ 
ٜائٚ أما املطلظ الثالن فقٖ خصصناه للتحٖف أكٌڇ عن معڤقاػ االستثماٙ في ظل  االستثماٙ املحلي في الج

ٜائٚ. ٚيبيغ في الج  اإلصالحاػ الض
ٚ املعنڤڗ ب"   الثالنل جا الفص ڣأخيڇا ٜائ ٙ املحلي في الج ٚقيغ االستثما ٚيبيغ علګ ت ٚ اإلصالحاػ الض ٙاسغ  أث )د

ٚ ثالف مباحن هڤ  لګب٘لڊ قسمناه "  حالغ مستغانږ( ٚ  األڣڋ ضږ املبحن  اآلخ ٜائ ٙاسغ عن حالغ الج تقٖيږ د
ٙيغ ڣأيضا عن تط ٙيع االستثما يع حصيلغ املشا حصائياػ عن تٛڤ ٚحغ من خالڋ مجمڤعغ  ٙيع املص ٙڤ املشا

ٜائٚ ڣفي املبحن الثاني حاڣلنا  ٚائظ لڤاليغ مستغانږ ڣمهامڢ املحليغ ڣاألجنبيغ في الج ٚكٜ الض تقٖيږ عام مل
ٚاداػ ٚف ڣاإلي ٙاع الجبائيغ املحصلغ من ط ٚيبيغا االد  . لض

ٙاسغ حالغ مستغانږ فلخصنا من خاللاملبحن الثالن ڣال٘ڬ جا بعنڤاڗ  ڣأخيڇا ڤاليغ ڣحللنا مقڤماػ ال ڢد
ٙيغ في الڤاليغ ٙيع االستثما املقٖمغ حصائياػ اإل  اعتمادا علګ مجمڤعغ من البياناػ ڣالت تمثلـ في تطٙڤ املشا

ٚف  ٙع لڤاليغ مستغانږ من ط ٚيغ التجا ٚا٩ مٖي بياناػ حڤڋ حمايغ املستهلڊ ڣقمع الغ٤ ڣ قمنا أيضا باستع
ٙ في الڤاليغ. داع لًڇقيغ االستثما   ك
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 تمهيد الفصل األڣل: 
 

ٚيبغ يكإ يكڤڗ اعتمإا كليا ڣال يستثن من ٗلڊ بع٬ الٖڣڋ ٗاػ الكثافغ        ڗ اعتمإ الٖڣلغ علګ الض
ٚائظ.طبيعيغ تغن بٌڇڣاػلت تتميڈ االسكانيغ البسيطغ ڣ   يها عن ف٩ٚ الض

ٚيبغ هي فن معقٖ،      ٕڣاتڢلڢ تقنياتڢ  ڣالض هميغ في  ،ڣ ٚيب  هٖاف السياسغ ڣللنظام الض تحقيڄ 
ٚيبيغ للٖڣلغ، هٖاف السياسغ االقتصإيغ له٘ه الٖڣلغ مل الض لڢ من ٕٙڣ  اڣبالتالي انعكاٝ ٗلڊ علګ تحقيڄ 

ٚاحل تطٙڤ مفهڤم الٖڣلغ، ٚحلغ من م ٚيعاػ الت تقڤم  فعاڋ في كل م شمل ه٘ا الٖٙڣ تڤضيِ القڤانيڗ ڣالتش
ٚيبغ الت تعتبڇ متغيڇا اقتصإ ساسها الض يا في يٖ الٖڣلغ ه٘ا املتغيڇ ال٘ڬ يتع٩ٚ للعٖيٖ من اإلصالحاػ علګ 

ٚائظ جٖيٖع يمكن من خاللها تجاٛڣ عقباػ اقتصإ  ٕماه عٖع ض لسڤځ ڣالتكيڀ مع االت تږ من خاللها 
 االقتصإ العالم الجٖيٖ ڣمتغيڇاتڢ.

لګ "      ٚځ من خالڋ ه٘ا الفصل  ٚيب في الجڣسنتط ٙ العام لإلصاٍل الض " من خالڋ ثالف مباحن ٜائٚاإلطا
 كالتالي:

ٚيبغ. :املبحن األڣڋ *  مفاهيږ عامغ حڤڋ الض
ٚيب :املبحن الثاني* ٙ املفاهيم لإلصاٍل الض  اإلطا
ٜائٚ. : املبحن الثالن* ٚيبيغ في الج  ڣاقع اإلصالحاػ الض
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ٚيبغ األڣل:املبحن   مفاهيږ عامغ حڤل الض
      

ٚائظ من تعتبڇ ال          ٙ  هږض ٚإاػمصإ ٚ  اإلي كما تعتبڇ من  ملعظږ الٖڣڋ، الحٖينالعامغ للٖڣلغ في العص
ٙ املاليغ الت تستخٖمها الٖڣلغ في  السياسغ ٕڣاػ هږ ٚيبيغ  طا ثيڇ سياستها الض علګ النشا٭ االقتصإڬ  للت

ٙاساػ خ٘ػڣله٘ا  ،سياسيغڣاجتماعيغ ڣحت  اقتصإيغ هٖافبهٖف تحقيڄ  ٚيبغ مكانغ ا الٖ ملتعلقغ بالض
ٙاساػ ع  ږ املاليغ العامغ.لمهمغ في ٕ

 
ٚيبغ ڣقڤاعدهااألڣل املطلظ   :مفهڤم الض

  
ٚيبغ كا ڗ     ٙيڀ الض اػ العتعٖٕ تعا ٜمن سڤا من ناحيغ مفهڤمها ٖڗ نتيجغ التطٙڤ ٚػ بها عبڇ ال يٖع الت م

ٚيغ  الٖڣلغاه تقاضنها الثمن ال٘ڬ تفهنالڊ من يعتبڇها  ،خصائصها ڣ ڣطبيعتها  نظيڇ تڤفيڇ الحمايغ ڣالح
 ٚ ٚإمن  سهام نهاڣهنالڊ من يعتبڇها  ،يغٕالف جل االستعماڋ العام ٕڣڗ تحقيڄ منفعغ من املجتمع  ف

ٙڣٍ الجماعغ نحڤ تحمل العظ العام. ٚيبغ ڣالت كانـ نتيجغ لنمڤ  ٚع لٖافع الض  مباش
 
ٚيبغ -1  تطٙڤ مفهڤم الض
 

ٙيخيا     ٚاتط ،تا ػ الض ها هٖافئظ بتطٙڤ ٙڤ ٙڣ في املجتمع ڣب٘لڊ فاڗ هناڅ صلغ بيڗ الهيكل  الٖڣلغ، ٕڣ
ٚائظ. ٚيب للٖڣلغ ڣنظامها االقتصإڬ ڣاالجتماعي ڣالسياس  السائٖ ڣاملطبڄ في فًڇع ف٩ٚ الض  الض

ٕٚه، ڗال يمكن  فاإلنساڗ     يعي٤ في ڣسط جماعغ ڣل٘لڊ فالقبيلغ  ڗ لګ ڢبل هڤ مٖفڤٵ بطبع يعي٤ بمف
ٚيبغ لعٖم ڣجٕڤ مبڇٙاػ لها سڤڥ  لګه٘ا النڤٵ من التنظيماػ حين لږ تكن الحاجغ  ڣڋ ٖ تكڤڗ من ق الض

خ٨ قإٙ، االشًڇاڅ في الٖفاٵ عن القبيلغ، ٚئي ڣاڗ كل  ٙا ل ا ما هالقبيلغ ڣ قائٖ ٠يقٖم طڤاعيغ ڣاختيا
ٚئي٠  منقٖيغ  كانـسڤا  ،يقٖمڢ من خٖماػ ڗ يستطيع يڤجڢ ه٘ه املٖاخيل ملصلحغ  القائٖ ڣ عينيغ فال

ٕٙ االعتٖا عنهاالقبيلغ الت قٖ  ٚع في  ٚامتها. ،تكڤڗ منحص  ڣاملحافظغ علګ ك
ٙ العصٙڤ      ٚڣ ٛماڗڣبم ٚ في حفٴ  ڣاأل ٚٛػ الٖڣلغ علګ مستڤڥ الڤجٕڤ ڣكاڗ هٖفها في البٖايغ ينحص  ،األمنب

ٚڅ اڣحمايتها من  ٖاخلي،الڣالنظام  ٙجيغ مع ت اػ الخا ڣنڢ من نشاطاػ في ظل  ٚإاألفالعتٖا ٙسڤڗ مايشا يما
ٚيغ االقتصإيغ.  الح

مكانهاالٖڣلغ لي٠  ڗ    ٕٙڣالنظام ڣالحمايغ من االعتٖا بٖڣڗ  باألمنالقيام  ب  ٕا ه٘ه ماليغ تمكنها من مڤا
،لڊ فقٖ . ل٘طغ بهااملهماػ الجٖيٖع املنڤ  ٝڣ ٚائظ علګ الٚ ػ للض ڋ ڗ يٖفع كل مڤاطن مبلغا من املاب لج

ٚائظ ڣبالتالي ،اسيغ للٖڣلغبسبظ تبعيتڢ السي ٚ يتضح حيإ الض ثيڇاتها لګ، بحين لږ ينظ  الجانبيغ. ت
    ٙ ٙكي ( ثږ تطٙڤ ٕڣ ٙسغ الٖ ها املهام التقليٖيغ )الٖڣلغ الحا ڣليغ عن  لګ الٖڣلغ بحين تعٖڥ ٕٙڣ املس

ٚخا العام بشكلڢ  ٚڥ مما ف٩ٚ علګ الٖڣلغ مهام  ،األڣسعتحقيڄ ال  1.(اقتصإيغ، اجتماعيغ ڣسياسيغ) خ

                                                 
1
يٖع، -  سساػ"حميٖ بٛڤ ٚيغ ڣتطبيقيغ"-جبايغ امل ٙاسغ نظ ٚسږ علګ القيمغ املضافغ:د ٚيبغ،ال ٚيغ العامغ للض ٙاسغ تحليليغ في النظ ، ٕيڤاڗ د

ٜائٚ،   .٥،5 2007املطبڤعاػ الجامعيغ، الطبعغ الثانيغ، الج
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صبحـ   ٚائظ  ڣبه٘ا  ثيڇ الض علګ الحياع االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ  ٕاع في يٖ الٖڣلغ تستخٖمها للت
 ڣالسياسيغ.

ٚاحلتقٖم يمكن تصٙڤ  ڣعلګ ضڤ ما    ٚائظ  امل ٚ بها ف٩ٚ الض  1:كاألتيالت م
ٚحلغ التقليٖيغ البٖائيغ*  :امل
ٚحلغ ما   ٚڣفغ،بل نشڤ اق هي م ڣكاڗ االعتمإ  العشيڇع، ڣ ڣالت كانـ ممثلغ في القبيلغ  لٖڣلغ بتنظيماتها املع

ٚإيعطيڢ  علګ ما ٙا نقٖا، ف ه٘ا  ڣضاٵعينا ما يساعٖ علګ تحسيڗ  ڣ  ه٘ا املجتمع لقائٖهږ طڤاعيغ ڣاختيا
 التنظيږ.

ع:* ٚحلغ التقليٖيغ املتطٙڤ  امل
ع  طلڄ   ا من سابقتها كنظام سياس  كٌڇ تشمل علګ تنظيماػ  ألنهاعليها بالتقليٖيغ املتطٙڤ  حين تطٙڤ

 العشيڇع. ڣ القبيلغ  املجاڋ، ڣليسـفي ه٘ا  األساٝالٖڣلغ هي 
ٚائظ علګ  ٚع مثل الض ٚائظ الحيإيغ املباش ٚضـ الض ٚحلغ ف ٙاٿ في ه٘ه امل ٝڣ األ  ڣاإلنتاه ڣاملڤا٧  ڣالٚ

ٜٙاعي في البلٖ...الخ، ٚحلغ،ڣعليڢ فاڗ الهٖف من ف٩ٚ  ال ٚائظ في ه٘ه امل ٕٙ ماليغ هڤ الحصڤڋ  الض علګ مڤا
ٚائظ.  بمعن حيإيغ الض

ٚحلغ التاليغ لظهٙڤ الٖڣلغ:*  امل
ػٖڣڋ لمع قيام العالقاػ االقتصإيغ بيڗ ا   ٚائظ ه٘ه الٖڣڋ للتخفيڀ من العظ علګ مڤا لج طنيها من الض

ٚضها في م ٚع الت ثږ ف ٚائظ غيڇ  لګ ٚحلغ سابقغ،املباش ٚضـ ف٩ٚ ض ٙجيغ فف ٙتها الخا ٚع لها عالقغ بتجا مباش
ٕٙاتها. ٙاتها ڣڣا ٚائظ علګ صإ  ض

ٚفاهيغ:* ٚحلغ تٖخل الٖڣلغ لتحقيڄ ال  م
ٜمن، ڗ    ٚيا لفًڇع طڤيلغ من ال ٚيب ڣاڗ كاڗ قٖ سإ نظ مكن يڢ من الناحيغ العمليغ ال ن ال  الحيإ الض

ٚيبغ  تحقيقڢ، ٙهافلكل ض ٕٚ مالٖڣلغ ٗلڊ  ٙإػالسياسيغ االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ ڣ  ثا  لږ ت
ٚيبغ     ٙهافللض ٝڣ  ثا يع الٖخل ڣالٌڇڣاػ ڣعلګ سلڤڅ املستهلكيڗ ڣاملنتجيڗ ڣعلګ تشجيع ٙ  األمڤاڋعلګ تٛڤ

ٙ ) جامها ڣ ،األجنبيغ (االستثما  .األجنب
ٕٙ املاليغ فقط  صبحـڣل٘لڊ    ٕ من املڤا ٚائظ ال لكڤنها مٙڤ نماتستخٖم الض  ليڢتحقيڄ ما تصبڤ ل يضا ڣ

ٚڣعاػ الكبيڇع الت  ،هٖافمن  ٚحلغ بعٖ ظهٙڤ املش ٚػ ه٘ه امل اػ اقتصإيغ  لګ ٕػڣقٖ ظه ظهٙڤ تطٙڤ
ٚع بشكل  لګاللجڤ  لګ ٕڥمما  ڣاجتماعيغ ڣسياسيغ، ٚائظ املباش من االعتمإ  مكنڣالتقليل ما  ڣسعالض

ٚع. ٚائظ غيڇ املباش  علګ الض

 

 

 

 

 

 
                                                 

ٚجع، ٥، ٥:  - .7 - 6نف٠ امل 1
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ٚيب -2 ٚيڀ الض  غتع

 
ٚيبغ،    ٙيڀ للض ڗ: هنالڊ عٖع تعا ٙيڀ شيڤعا هي  كٌڇ ه٘ه التعا  ڣلكن 
لګ الٖڣڋ لتحقيڄ نفع عام، فه تحڤيل جٜ من "•  ٕائها  ٜاميغ يلًڈم املمّڤڋ ب ل ٚيضغ ماليغ  ٚيبغ هي ف الض

ٚ عّما يعٕڤ علګ املمّڤڋ من النفع لګ االستخٖام العام، بصٚف النظ  1."املاڋ من االستخٖام الخا٥ 
ٚيعي يمكن  • ٚيبغ علګ  ڗفي غياب تش ٚف الض ٙاتهږ  نهاتع :"مساهمغ نقٖيغ تف٩ٚ علګ املكلفيڗ بها حسظ قٖ

ٚيڄ السلطغ بتحڤيل  ڣڗ مقابل محٖٕ نحڤ  األمڤاڋالتساهميغ ڣالت تقڤم عن ط املحصلغ ڣبشكل نهائي ٕڣ
ٚف السلطغ العمڤميغ." األهٖافتحقيڄ   2املحٖٕع من ط

ٚيبغ هي مبلغ •  خا٥ يٖفعڢمالي "الض ٚيقغ جبڇيغ  األ السلطاػ العمڤميغ بغ٩ٚ تمڤيل النفقاػ  لګبط
ڣڗ  ٚيبغ مقابل ٕفعها نفع خا٥ معيڗ." ڗالعامغ، ٕڣ  3يعٕڤ علګ ٕافع الض

ڣ املحليغ •  حٖڥ هيئاتها القڤميغ  ڣ  لګ الٖڣلغ  ٕٚ جبڇا  ٚيضغ نقٖيغ يٖفعها الف نها:"ف يضا علګ  ٚف  كما تع
ڣ منفعغ خاصغ."بصفغ نهائيغ مساه  4مغ منڢ في تحمل األعبا ڣالتكاليڀ العامغ ٕڣڗ الحصڤڋ علګ مقابل 

ٚف •  ٚضڢ السلطاػ العامغ علګ  نهاعلګ  يضاڣتع خا٥:"اقتطاٵ نقٖڬ تف ٙييڗ ڣفقا  األ الطبيعييڗ ڣاالعتبا
ٚيقغ نهائيغ بال مقابل بقصٖ تغطيغ  ٙاتهږ التكلفيغ بط  5العامغ." األعبالقٖ

ٚيبغ•  ٚاڅ املڤاطنيڗ في تحمل األعبا  "الض ش ڣ منفعغ تحصل عليڢ القڤع العمڤميغ بغيغ  هي كل اقتطاٵ 
ٚڥ بغيغ تحقيڄ سياستها االجتماعيغ ڣاالقتصإيغ ڣالتنمڤيغ." خ  6العامغ من جهغ، ڣمن جهغ 

ليها بصف•  ٕٚ علګ ٕفعڢ  ڣ الهيئاػ العامغ املحليغ الف ٚيبغ مبلغ من النقٕڤ تجبڇ الٖڣلغ   غ نهائيغ لي٠ في "الض

نما لتمكينها من تحقيڄ منافع عامغ."  7املقابل االنتفاعي بخٖمغ معينغ ڣ
ٙيڀ اتفقـ علګ:       ڗ ه٘ه التعا  نالحٴ 

ٚيبغ ڣتحصيلها -1  .ڗ الٖڣلغ هي املكلفغ بف٩ٚ الض
ٚيبغ تجمعها الٖڣلغ جبڇا ڣال ٕ -2 ٚإ في تقٖيمها.الض ٙاػ األف  خل الختيا
ٚيبغ ب -3  يحڄ املطالبغ بها من قبل ٕافعيها.شكل نهائي ڣال تٖفع الض
ٚيبغ. -4  تحقيڄ منافع عامغ ڣمنافع ٗاتيغ ملتحملي الض

ٚيبغ:     ٚيفا ملخصا ڣمجمال للض ڗ نعطي تع ٙيڀ يمكن   ڣمن خالڋ ه٘ه التعا
حٖڥ هيئاتها العامغ مساهمغ منڢ في" ڣ  لګ الٖڣلغ  ٚيضغ نقٖيغ يٖفعها املكلڀ بها جبڇا  ٚيبغ ف تحمل  الض

ٚ يعٕڤ عليڢ ڗ يكڤڗ هنالڊ نفع مباش  ."األعبا العامغ ٕڣڗ 

 

                                                 
ٕٙڗ، 2009، 105٥. ٙ الكتاب الحٖين، عماڗ، األ ٚيبيغ"، ٕا 1- عٖلي البابلي، "املاليغ العامغ ڣالنظږ الض

  

ٜائٚ، 2008، 13٥. ٚابعغ، الج يع، الطبعغ ال ٚ ڣالتٛڤ ٙ هڤمغ للطباعغ ڣالنش ٚائظ"، ٕا ٚٛڬ، "اقتصادياػ الجبايغ ڣالض 2- محمٖ عباٝ مح
  

ٚبيغ، بيڇڣػ، لبناڗ، 1983، 57٥. ٙ النهضغ الع ٙي٠، مٖحـ محمٖ العقإ، "مقدمغ في علږ االقتصاد"، ٕا 3- صبحي تإ
  

ٕٙڗ، 2008، 126٥. يع، الطبعغ األڣلګ، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٙ الثقافغ للنش ٚيبي"، ٕا ٚيع الض ، "املاليغ العامغ ڣالتش 4- حمڤٕ القي٦ 
  

ٙ ڣائل، عماڗ، 2005، 146٥. حاتغ الخطيظ، "أسس املاليغ العامغ"، ٕا 5- خالٖ 
  

ٚفغ اللبنانيغ، لبناڗ، 1992، 261٥. ٙ املع حمٖ حمٖڬ العناني، "اقتصادياػ املاليغ العامغ ڣنظږ السڤځ "، ٕا  -6
  

.118٥ ،2008 ٚ ٙيغ، مصٚ، يناي ٙ الجٖيٖع، جامعغ اإلسكنٖ ٛينظ حسيڗ عڤ٩ هللا،"مبادئ املاليغ العامغ"، الٖا  -7
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ٚيبغ -3  خصائ٨ الض

 
ٙيڀ    ٙجڢ في يمكن تقٖيږ من خالڋ ه٘ه التعا ٚيبغ ال٘ڬ نستٖ  1مايلي: خصائ٨ الض

ٚيبغ اقتطاع نقدڬ:  ع نقٖيغ خالفا ملا كاڗ سائٖا في األنظمغ ** الض ساسا في صٙڤ ٚيبغ الًڈام يف٩ٚ  الض
ٕيغ بع٬ الخٖماػ لفًڇع  حين كانـ تجبيغ البٖائيغ االقتصإ ڣ ت عينا سڤا بتقٖيږ نصيظ من السلع 
ٚػ ما يكشڀ لنا من صعڤباػ ڣعيڤب في  ال محٖٕع  ظه ڗ التقٖم االقتصإڬ ڣسيإع االقتصإ النقٖڬ 

ڗ  ٚاهالجبايغ العينيغ كما  ٕيغ  اإلك صبِ مناف للتنظيږ علګ ت ٚاطيالخٖماػ قٖ  ٙ السائٖع ڣ  الٖيمق  لګاألفكا
ڗ الٖڣلغ تقڤم باإلنفاځ ٙغږ ٗلڊ كانـ  جانظ  ساسا في شكل نقٖڬ مما يتطلظ حصڤلها علګ األمڤاڋ نقٖا، 

ٜٙاعي في االتحإ  ٚائظ علګ القطاٵ ال اػ علګ مبٖئها مثل ف٩ٚ جانظ من الض في الثمانيناػ بع٬ االستثنا
لڊ لتحقيڄ مساهمغ القطا ٚاقبغ النشا٭.السڤفييت في شكل عين ٗڣ ٜٙاعي في التنميغ ڣم  ٵ ال

ٚيبغ هي اقتطاع نهائي ٚ اسًڇجاٵ ه٘ا املبلغ املالي في مٖع معينغ بل يٖخل  ڗ: ** الض ٚيبغ ال ينتظ الٖافع للض
 الٖڣلغ بصفغ نهائيغ. لګ

ٚيبغ فتٖفع  لګفالق٩ٚ مثال يعٕڤ  ما الض ع  لګصاحبڢ  ٚائظ بٖڣڗ عٕڤ في  ال صاحبها  لګمصلحغ الض
 تڤقڀ النشا٭...(. -حاالػ االستثنائيغ ) الڤفاعال

ٚيبغ ليست مقابل خدمغ محددع ڬ مقابل خا٥ بتعڤي٬ ملا ٕفعڢ ڣال ** الض ڣ املكلڀ  : ال يستلږ املمڤڋ 
يغ خٖمغ مقابل ٗلڊ  نمايتلقى  ٚيبغ يتمثل في االنتفاٵ بالنفقاػ العامغ الت تستفيٖ منها  ڣ الٖفع املقابل للض

كيٖ مبٖ ٖ منها املكلڀ ما ٕام عضڤا في املجتمعالجماعغ ڣيستفي ، ڣله٘ا عملـ الٖساتيڇ ڣالقڤانيڗ علګ ت
 "عٖم استخٖام األمڤاڋ العامغ إلشباٵ حاجاػ خاصغ".

ٙيغ: ٚيبغ اإلجبا ٚيبغ تجب ** الض لګ  كانـ الض ٚڣماني( مستنٖع  ٙيغ في العهٕڤ القٖيمغ )العهٖ ال جبا بصفغ 
ٚض ٙع الحاكږ ال٘ڬ كاڗ يف ٙ في ٕا ٙاٿ  املكلفيڗ لتغطيغ األعبا العامغ، ڣيبٖڣ مفهڤم اإلجبا ٙ األ ها ٕڣڗ اعتبا

ڗ  ٚځ تحصيلها ٕڣڗ  ٙبط ڣط ٚيب بتحٖيٖ ڣعائها ڣكيفيغ  ح النظام القانڤني الض ٚإ السلطاػ العامغ يڤ انف
ٚيبغ ال تف٩ٚ ڣال تعٖڋ ڣال تل ال يكڤڗ ٗلڊ محل اتفاځ خاصغ بينها ڣبيڗ كل ممڤڋ علګ حٖڥ فالض غګ 

ڣ سلطغ   ٕٚ ٙع مڤافقغ ممثلي الشعظ علګ ٗلڊ التحڤڋ ٕڣڗ تحكږ ف ٚڣ بالقانڤڗ، تن٨ كافغ الٖساتيڇ علګ ض
ٚځ التنفي٘ الجبڇيغ في استنإ حقها ٕڣڗ  ٚع الًڈام استخٖام الٖڣلغ لط ٚائظ ڣتتطلظ فك ڣاحٖع بف٩ٚ الض

 اإلخالڋ بحقڤځ املمڤڋ.
 
ٚيبغ -4  قڤاعٖ الض
 

ٚيغ ه      ٚيبغ العص ا مهما في السياسغ االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ للٖڣلغ ڣفي الض ٚيبغ تٖخليغ تلعظ ٕٙڣ ي ض
ٜانغ الٖڣلغ. ڣملا كاڗ  ٕ تعتمٖ عليڢ السلطاػ في تغ٘يغ خ ٙاػ اإلنتاجيغ ڣهي قبل كل ٧  مٙڤ تڤجيڢ االستثما

                                                 
يع، الجٜ األڣڋ،  ٚ ڣالتٛڤ ٙ هڤمغ للطباعغ ڣالنش ٚڬ الحدين، جبايغ األشخاص الطبيعييڗ ڣاملعنڤييڗ"، ٕا ٜائ ٙضا خالص  ، "النظام الجبائي الج  -1

.13، ٥ 12، ٥ 2012الطبعغ الثالثغ   ٜائٚ،   الج
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ڗ ي ٚيب  ٚٵ الض ٚيبغ كل ه٘ه األهميغ، فقٖ ڣضع لها، ڣمن فًڇع طڤيلغ، قڤاعٖ علګ املش خ٘ها بعيڗ للض
ٚيب ٙ عنٖ ڣضعڢ للنظام الض  .1االعتبا

ساسا في:ڣقٖ ڣضع إم سم جمالها  ٚڣع األمږ مجمڤعغ من القڤاعٖ يمكن   2ين في كتابڢ ث
ٙع:  أڣ ** قاعدع العدالغ  ٚيبغ املساڣاع في املقد ٙع املاليغ التكليفيغ لٖافع الض تنطلڄ ه٘ه القاعٖع من القٖ

عضا الجماعغ في األعبا العامغ متناسبغ مع )املكلڀ( في املساهمغ في األعبا  العامغ. بحين تكڤڗ مساهمغ 
يساهږ في  ڗٕخڤلهږ فمن يحصل علګ ٕخل ڣفيڇ يحصل باملقابل علګ حمايغ الٖڣلغ لڢ ڣلٖخڤلڢ فعليڢ 

كبڇ  علګ ٕخل قليل، ڣمن ال ٕخل لڢ  ال ڣفٚ، مما يساهږ بڢ املكلڀ ال٘ڬ ال يحصل ڣ نفقاػ الٖڣلغ بقسط 
ٙعايا كل ٕڣلغ في نفقاػ يع ڗ يسهږ  ٚيبغ، ڣكتظ إم سمين في ه٘ا الصٖٕ قائال: "يجظ  فى من ٕفع الض

 ٙ ٙتهږ النسبيغ بقٖ ڬ نسبغ الٖخل ال٘ڬ يتمتعڤڗ بڢ في ظل حمايغ الٖڣلغ".اإلمكاڗالحكڤمغ بحسظ مقٖ  ، 
ٚيبيغ ا ٚيعاػ الض غلظ التش خ٘ػ  ٚع قاعٖع العٖالغ ڣمبٖ ڣلقٖ  ٚع بفك ٚيبغ التصاعٖيغ، تطبيملعاص ڄ الض

ٚاٙ ق اػ ڣ ٚيبغ  اإلعفا ا ملبٖ العٖالغ. ال العائليغ ڣالحٖ األٕنى من الٖخل املعفى من الض  صٙڤ
حغ معلڤمغ حڄ العلږ من حين  ** قاعدع الڤضڤح ڣاليقيڗ: ڗ تكڤڗ ڣا ٚڣضغ  ٚيبغ مف يغ ض علګ 

ٙها، ڣمڤعٖ ٕفعها  ٚيڣكيفيغ ه٘ا الٖفعمقٖا ڣب٘لڊ ال عن التعسڀ ڣعن التجاٛڣ بغ بعيٖع ، حت تكڤڗ الض
ٚيبغ  ڣيالػ السلطغ  ڗيجٛڤ للض ٙيغتكڤڗ مبهمغ قابلغ لت  ڣتحكمها. اإلٕا

ٕڬ  ٚيبغ تعسفيغ ڣت ٚفغ تامغ، تعتبڇ ض ماڗ جبايتها ڣمكاڗ ٕفعها، مع ٙها ٛڣ ٚف املكلڀ مقٖا ٚيبغ ال يع فكل ض
ٙهاځلسڤ االستعماڋ ڣاالختالٝ   املكلفيڗ، ڣيجظ عٖم ٕفعها. ڣ

ٚيبيغ ڣلق ٚع بقاعٖع الڤضٍڤ ڣاليقيڗ، ڣنالحٴ من خالڋ النظږ الض ٚيبيغ املعاص ٚيعاػ الض ٖ اهتمـ التش
ڗ تكڤڗ محٖٕ ڗاملطبقغ في كثيڇ من البلٖاڗ،  ٚيبغ يجظ  ساليظ  عڬ ض ٙئ ڣ ٚضها ڣتا ٙحها ڣمڤعٖ ف في مطا

 جبايتها.
كٌڇ األڣقاػ مالئمغ  ** قاعدع املالءمغ: ڗ تجب في  ٚيبغ  تيسيڇا لڢ ڣيعتبڇ  األكٌڇ للمكلڀ، ڣبالكيفيغ علګ الض

كٌڇ األڣقاػ  مغالڤقـ ال٘ڬ يحصل فيڢ املكلڀ علګ ٕخلڢ  ٚڣاتظ  مال ٚيبغ ال ڗ تجب ض ٚيبغ، ك لٖفع الض
ڣقاػ استالم  هږڣاألجٙڤ من املكلفيڗ في  ع جٙڤ ٙيغ في نهايغ الٖٙڣ ٙباٍ الصناعيغ ڣالتجا ٚيبغ األ ، ڣتجب ض

ٙاػ من املكلفيڗ بعٖ ٕفع بٖالػ املاليغ، ڣعنٖ تحقيڄ ال ٙيع العقا ٚيبغ   .اإليجاٙٚبِ، ڣتجب ض
ٚڣضغ علګ ف ٚيبغ مف كانـ الض ٚع سڤا  ٚيبيغ املعاص كٌڇ القڤاعٖ احًڇاما في األنظمغ الض قاعٖع املالئمغ من 

ٚڣضغ علګ االستهالڅ. م مف  الٖخڤڋ 
ڬ االقتصإ بنفقاػ ** قاعدع االقتصاد: ٚځ بيڗ ما  املقصٕڤ باالقتصإ هنا،  الجبايغ بحين يكڤڗ الف

ٚائظ ڣما يٖخل منها  ٚ يتطلظ ف٩ٚ  لګيٖفعڢ املكلفڤڗ من ض قل مبلغ ممكن، ڣه٘ا األم ٜانغ العامغ في  الخ
ٚائظ الت تكٌڇ  ٚإاتهاالض  ڣتقل نفقاتها ڣتحصيلها. ي

ٚائظ يستٖعګ جمعها عٖٕا كبي ڇا من العامليڗ ڗ قاعٖع االقتصإ لي٠ من السهل ٕڣما تطبيقها فهناڅ ض
ٚتفعغ. عبا ڣنفقاػ ماليغ م  عليها ڣه٘ا يتطلظ 

 
                                                 

ٕٙڗ، 2016، ٥ 158. يع، الطبعغ السإسغ، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٙ ڣائل للنش ٛهيڇ شاميغ، "أسس املاليغ العامغ"، ٕا حمٖ  حاتغ الخطيظ،  1- خالٖ 
  

ٚجع، - .160، ٥158:  -٥ نف٠ امل 2
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ٚځ تحصيلهاا ٚائظ ڣط  ملطلظ الثاني: أنڤاع الض
 
ٚائظ -1  نڤاٵ الض
 

      ٚ ٚيبيغ ال تقتص ٜماڗ، فالنظږ الض ها الفنيغ باختالف املكاڗ ڣال ٚائظ ڣاختلفـ صٙڤ نڤاٵ الض تعٖٕػ 
هٖاف علګ نڤٵ ڣاحٖ من ه٘ه األنڤاٵ، بل تحاڣڋ امل لګ نظام متالئږ مع تحقيڄ  ٜه فيما بينها للتڤصل 

نڤاٵ تكڤڗ فضا متنڤٵ للجبايغ ڣالنظام الجبائي ٚائظ عٖع   .1املجتمع. للض
لګ: ٚائظ   ڣيمكن تقسيږ الض

ٚيبغ:   ٚيبغ، ڣقٖ يكڤڗ مڤضڤٵ  ڣال التصنيڀ من حين املإع الخاضعغ للض ڣ محل الض ساٝ  ڣنعن بها 
ڣ  ٚفا  ٚيبغ تص ٙ الض ٚيبغ حسظ ه٘ا املعيا خصا، ڣتنقسږ الض ڣ   مايلي: لګنشاطا 

ٚيبغ  ٚيبغ  :الڤاحدع**الض خ٘ ض ٚع  ٚحڤڗ فك ٚع يط يٖڬ ه٘ه الفك ٚيبغ بالبساطغ فم حإيغ الض ٚيغ  ٛ نظ تمتا
 ، ٙها بعنايغ، فبساطغ ه٘ا النڤٵ تبڇٛ من خالڋ نق٨ القيٕڤ ساسا علګ قاعٖع تږ اختيا ڣحيٖع مبنيغ 

ٚاقباػ ڣسه ڬ حاڋ من األحڤاڋ ڣامل ما فيما يخ٨ سلبياتها فه خياليغ ال يمكن في  ڤلغ التطبيڄ ڣالتحصيل، 
ٙاػ التساهميغ للمكلڀ، ڣبالتالي ال  ال جٜ من القٖ ڗ تم٠  ڗ تحقڄ العٖالغ االجتماعيغ، حين ال يمكن 

يغ الجبائيغ، كما لها معٖالػ كبيڇع ڣالت تجعلها صع ٕٕٚڣ ڗ تحافٴ علګ امل ٚف يمكنها  بغ التحمل من ط
ليڢ   ٙ شا ٚع  Voltaireاملساهميڗ ڣهڤ ما  ڗ 18في كتابڢ في الق ٚيبغ ظاملغ، ڣيقصٖ ب٘لڊ  ٚيبغ ڣحيٖع، ض م ض

عفا ڣاحٖ. ٙ الٖخڤڋ مجتمعغ بعٖ منِ صاحبها  ٚيبغ علګ مصإ  2تف٩ٚ الض
** ٚ ٚائظ املتعٖٕع  املتعددع: ائظالض ٚائظ فحسظ املمڤليڗ ألنڤاٵ مختلفغ  خضاٵيعن نظام الض من الض

ٚائظ الت يخضع لها املكلفڤڗ ڣمن ثږ تتعٖٕ ڣتختلڀ  نڤاٵ متعٖٕع من الض ه٘ا النظام، تعتمٖ الٖڣلغ علګ 
ٚيبيغ.  ٙ الٌڇڣع ڣتكاليڀ تحقيڄ الٖخل، علګ عك٠ األڣعيغ الض لګ ه٘ا النظام، اختالف مصإ ڣيبڇٙ اللجڤ 

ڬ نظام جبائي، ه٘ه  ٚائظ املتعٖٕع في  خ٘ ٗلڊ تڤجٖ الض ٚيبغ ت التعٖٕيغ تسمِ بتعڤي٬ نقائ٨ كل ض
خ٘  خ٨ ڣبالتالي ت ٙع التساهميغ لكل  لڊ حسظ القٖ لڤحٖها. كما ينتٌ عنها تعٖٕ في املإع الخاضعغ ٗڣ

 3الحالغ الشخصيغ للمساهميڗ.
ٚيبغ علګ األمڤال:** ٚائظ تصيظ ما الض ٛ بعٖالتها، ألنها تف٩ٚ  ه٘ا النڤٵ من الض خا٥، ڣتمتا يملكڢ األ

ٚيبغ مّما  مڤاڋ الشخ٨ الحتساب الض  ٚ جږ األمڤاڋ الت يملكها املكلڀ، ڣيعاب عليها صعڤبغ حص علګ 
ٚب منها.  يسهل الته

ٚيبغ علګ األشخاص:** ٚائظ الت تصيظ الشخ٨ بعينڢ ڣفي حٖ ٗاتڢ كاڗ ه٘ا النڤٵ من  الض هي تلڊ الض
٩ٙ الٖڣلغ ڣتمتا هږ علګ  خا٥ مقابل ڣجٕڤ ٚائظ يف٩ٚ علګ األ ٚتها ڣسهڤلغ جبايتها ڣتحٖيٖ الض ٛ بڤف

نها ليسـ عإلغ ألنها تصيظ جميع املڤاطنيڗ، ٕڣڗ  ٚها، غيڇ  نها ال استثناسع م، كما  مقتضياػ الڤقـ  تال
ٚاهن.  ال

                                                 
ٜائٚ، 2014، ٥ 124. يع، الج ٚ ڣالتٛڤ ٙ هڤمغ للطباعغ ڣالنش ٚيغ الجبائيغ"، ٕا ٙاػ النظ ، "ش٘ ٙضا خالص   -1

  

ٚجع السابڄ، ٥، ٥:   - .125  -124نف٠ امل 2
  

ٚجع، ٥، ٥:   - .128  -127نف٠ امل 3
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  : ٚيب ٚائظ هي: ثانيا: التصنيڀ من حين تحمل العظ الض ٙ نميڈ بيڗ نڤعيڗ من الض  ڣحسظ ه٘ا املعيا
ٚع** ٚائظ املباش ٚيب: الض ٚ علګ املكلڀ ڣال يستطيع نقل عبئها، ڣيتږ تحققها بشكل اسم الض ٚع تستق غ املباش

ٚيبغ علګ  ڣ ٙٝ املاڋ ڣمنها: الض بمڤجظ جٖاڣڋ تحقڄ باملكلفيڗ ڣتف٩ٚ حيڗ حصڤڋ املكلڀ علګ الٖخل 
ٝڣ األمڤاڋ املتٖاڣلغ. ٙيع ٙ ٚيبغ  ٙيغ، ض ٚيبغ علګ املبيعاػ العقا ٙباٍ، الض  1ٕخل األ

ٚائظ غي ** ٚع: الض ڗ املكلڀ يستطيع نقل عبئها املباش ڬ  ٚع  ٚيبغ املباش ، خٚخ٨  لګڣهي عك٠ الض
ٚسږ علګ  ٚسږ علګ االستهالڅ ال ٚكيغ ال ٚائظ الجم ٚسږ علګ القيمغ املضافغ، الض مثلغ ٗلڊ ن٘كٚ ال ڣمن 

 2املڤإ البًڇڣليغ.
نڢ مبلغ ال : التصنيڀ من حين املعٖڋ:ثالثا   ٚيبغ علګ  ڋ الض ّٖ ّٚف مع ٚيبغ، يع ٚيبغ في عالقتڢ بڤعا الض ض

 ٙ عبائها ڣتبعا له٘ا املعيا ٚف السلطاػ العامغ بنا علګ احتياجاتها في تغطيغ  ٚيبغ من ط ڋ الض ّٖ ڣيتحٖٕ مع
ٚيبغ   :لګيمكن تقسيږ الض

ٚيبغ النسبيغ:** ٙغږ  الض لها ثابـ  ّٖ ٚائظ الت يبقى مع مثلغ هي تلڊ الض ٚيبغ ڣمن  تغيڇ املإع الخاضعغ للض
ٙ معٖلها في سنغ  ٗلڊ ٚ يقٖ ٜائ ٚكاػ الت تف٩ٚ بنسظ ثابتغ )في الج ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  ب  2015نجٖ الض
ليڗ هما 23 ّٖ   ٪(.25٪ ڣ19٪ بعٖما كانـ تف٩ٚ بمع
ٚيبغ التصاعديغ:** ٙ مختلفغ تبعا الختالف قيمغ املإع الخاضعغ  الض سعا ٚائظ الت تف٩ٚ ب ڣهي تلڊ الض

ٚائظ  ٚيبغ ڣتعتبڇ ه٘ه الض ٚإ ڣتحقيڄ املساڣاع بيڗ للض ع التفاڣػ بيڗ ٕخڤڋ األف ّٖ ڣسيلغ فعالغ للتقليل من ح
ٚ في  ٜائ مام األعبا العامغ في مجمڤعها، ڣنجٖ ه٘ا التجسيٖ العملي في الج ٙ املكلفيڗ  ٚيبغ علګ الٖخل  طا الض

ٚتباػ  اإلجمالي ٙيغ الخاضعغ للنظام الحقيقي ڣك٘ا صنڀ امل ٙباٍ الصناعيغ ڣالتجا ٙ صنڀ األ  .ڣاألجڤ
 

ٙقږ ٚيبغ علګ الدخل اإلجمالي.( I- 1) الجدڣل   : جدڣل الض
ٚيبغ )بالديناٙ( ٚيبغ قسط الدخل الخاضع للض  نسبغ الض

 %0 ٕه 60.000ال يتعٖڥ 
 %10 ٕه 180.000لګ  60.001من 
 %20 ٕه 360.000لګ  180.001من 
 %30 ٕه 1080.000لګ  360.001من 
 %35 هٕ 3.240.000لګ  1080.001من 

 %40 ٕه 3.240.000تفڤځ 
ٜائٚ، املصدٙ ٙ هڤمغ للطباعغ ڣالنشٚ، الج ٚائظ"، ٕا ٚٛڬ، "اقتصإياػ الجبايغ ڣالض  .٥211 ، 2004: محمٖ عباٝ مح

  
 
 
  

                                                 
ٚجع، ٥  - .132نف٠ امل 1

  

ٜائٚ، 2007، 22٥. سساػ"، ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ، الج 2- عبيٖ حمڤٕ، "جبايغ امل
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ٚيبغ:  ٚائظ  ٙابعا: التصنيڀ من حين الڤاقعغ املنشئغ للض ٙ تصنڀ الض نڤاٵ هي: لګبحسظ ه٘ا املعيا  ثالثغ 
ٚيبغ علګ الدخل:** ڬ الٖخل   الض ٙييڗ  ڣ االعتبا خا٥ سڤا الطبيعييڗ  ٚائظ تف٩ٚ علګ ٕخل األ هي ض

ٙييڗ تف٩ٚ علګ  خا٥ االعتبا ما األ خا٥ الطبيعيڤڗ تف٩ٚ علګ ٕخڤلهږ،  املتڤلٖ من ٙٝ املاڋ فاأل
ٚكاػ. عغ للش ٙباٍ املٛڤ  1األ

ٚيبغ تتڤلٖ عن ڣاقعغ تحقڄ الٖخل ڣيفهږ من  ٚإالشخ٨ من يحصل عليڢ  كل ما الٖخله٘ه الض مقابل  ي
ڣ الخٖمغ الت يقٖمها ڣب٘لڊ  ٙ الٖخلالسلع الت ينتجها،  ٝ املاڋ  مصإ هي: العمل، ٙٝ املاڋ، العمل ٙڣ

ٚ  للعمل عائٖمعا، ڣ  ، بينما  األج ٚيبغ علګ األجٙڤ ڣالت  الفڤائٖهڤ  عائٖ ٙٝ املاڋال٘ڬ تف٩ٚ عليڢ الض
 ٙ ٚيبغ علګ الٖخل، ڣيٖ ٝ املاڋ العمل تف٩ٚ عليها الض ٙباٍ. ٙبحامعا ٙڣ ٚيبغ علګ األ  ڣتف٩ٚ عليڢ الض

ٚيڀ هك٠: ٛمنيغ معينغ بحين يمثل  تع ٕٚ خالڋ فًڇع  ڗ يستهلكڢ الف قپ  ما يمكن  ڗ الٖخل هڤ  ٚڥ  ي
شباٵ حاجاتڢ املإيغ ڣاملعنڤيغ. ٙع علګ   2القٖ

ٚيبغ علګ االستهالڅ:** ٕٚ ڗ االلًڈ  مفإهاناتجغ عن ڣاقعغ االستهالڅ الت  الض ٚيبغ ينش بمج ام بٖفع الض
ٚائظ الت تف٩ٚ علګ الٖخل عنٖ استعمالڢ في  ٚائظ علګ االستهالڅ تلڊ الض ٚا السلعغ، ڣيقصٖ بالض ش

ع نڤعيغ علګ االستهالڅ،  ڬ في صٙڤ ع نڤاٵ معينغ من السلع  نڤاٵ السلع في صٙڤ ڣقٖ تف٩ٚ علګ جميع 
ٚيبغ عامغ علګ االستهالڅ.  ض

ٙأٝ املا** ٚيبغ علګ  ٚيبغ الت تنش عن ڣاقعغ ٙٝ املاڋ ڣيقصٖ بڤاقعغ تملڊ ٙٝ املاڋ من  ل:الض هي الض
ٙيغ)املبنيغ ڣغيڇ املبنيغ( الت يملكها  ٚيبيغ مجمڤٵ األمڤاڋ املنقڤلغ )األسهږ ڣالسنٖاػ( ڣالعقا الناحيغ الض

مثلت م ال، ڣمن  ٙ ٕخال  ٚ بالنقٕڤ سڤا كانـ تٖ جيل الشخ٨ في لحظغ معينغ ڣالقابلغ للتقٖي ها حقڤځ الت
ڣ غيڇ مبن ڣبمقابل. ٙ مبن    3املٖفڤعغ بمناسبغ تملڊ عقا

 
ٚيبغ -2  هٖاف الض
 
ٚائظ    نهاعنٖما تف٩ٚ الٖڣلغ الض هٖاف تضع  ف هږ  هٖاف محٖٕع، ڣبشكل عام فاڗ  نصظ عينها 

ٚائظ مايلي:  4الض
ٚيبغ،  ** الهدف املالي: ٜينتها، ڣبالتالي تسٖيٖ مختلڀ تستعملها الٖڣلغ ل ٗانڢ الهٖف التقليٖڬ للض تمڤيل خ

ٚتبغ  تي في امل ٚ ت ٜائ ٜينغ العمڤميغ في الج ٚائظ في تمڤيل الخ هميغ الض ڗ  النفقاػ الت تقع علګ عاتقها، حين 
ٚيبغ. ٚغږ من اهتمام الٖڣلغ بالض ٙع بال  الثانيغ بعٖ الجبايغ البًڇڣليغ الت تحتل الصٖا

ٕاع يعال بها  الٖڣلغ تعتمٖ ڗ ** الهدف االقتصادڬ: ٙ االقتصإڬ، فه  ٚا ٚيبغ في تحقيڄ االستق علګ الض
ٚيبغ  لګالتضخږ ڣاالنكما١، ڣبالتالي الڤصڤڋ  ٚفع معٖڋ الض ٙ االقتصإڬ، ففي حالغ التضخږ ي ٚا االستق

ٜائٖع ڣفي حالغ االنكما١ يخف٬  ٚضها بغ٩ٚ امتصا٥ الكتلغ النقٖيغ ال ٚيبغ ڣيڤسع مجاڋ ف معٖڋ الض

                                                 
ٚه، ٥ 149. ٚجع سبڄ ٗك ٚيغ الجبائيغ"، م ٙاػ النظ ، "ش٘ ٙضا خالص   -1

  

, CER, Tunis Carthage, 1989, p 123. Droit fiscalHabib Ayadi,  -
2 

يا، 2000، 253٥. اػ جامعغ ٕحلظ، سٙڤ ٚهڤٕ محمٖ سعيٖ،"مبادئ املاليغ العامغ"، منشٙڤ 3- ف
  

ٚه، ٥، ٥:  21- 22. ٚجع سبڄ ٗك ٚڬ الحدين، جبايغ األشخاص الطبيعييڗ ڣاملعنڤييڗ"، م ٜائ ٙضا خالص  ، "النظام الجبائي الج  -4
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ٜيٖ من  اػاإلعڣي ڗ تستعمل التحكږ  فا ٚيبغ  ٙ ڣبالتالي تڤسيع االستثماٙ، كما يمكن للض ٛيإع االٕخا بغ٩ٚ 
 ، استهالڅ، استيڇإ، تصٖيٚ...الخ.نتاهفي مجمعاػ االقتصإ الكلي من استثماٙ، 

ٜيٖ من  ٚيبغ ڣت ڗ تڤفٚ ف٥ٚ التشغيل للحٖ من البطالغ تخف٬ من الض ٙإػ الٖڣلغ  اػفاڗ   اإلعفا
ح امل ٙ ڣبالتالي تڤسع سڤځ ع٩ٚ ف٥ٚ العمل.فتف  جاڋ لالستثما

ٙځ ** الهدف االجتماعي ٚيبيغ في التقليل من الفڤا : يكمن الهٖف االجتماعي لف٩ٚ مختلڀ االقتطاعاػ الض
ع بيڗ مختلڀ طبقاػ املجتمع، ڣله٘ا عمٖػ األنظمغ الجبائيغ  ٚځ ف٩ٚ  لګاالجتماعيغ املڤجٕڤ تحسيڗ ط

ٚائظ الت تحمل في طي ٚاعي مصالح الٖخڤڋ الض ٚائِ ت اتها العٖالغ االجتماعيغ فمثال: التصاعٖيغ بالش
ٚتفعغ ڣه٘ا ما  ٚاعي مصالح الٖخڤڋ امل ٚيقغ النسبيغ ت ما الط املنخفضغ ڣه٘ا ما يحقڄ العٖالغ االجتماعيغ، 

ڗ األنظمغ الجبائيغ  ٚڣقاػ االجتماعيغ، فنجٖ  ٚائِ الحٖيثغيعمڄ من الف لګ التصاعٖيغ بالش ٗا  تلج  خاصغ 
كٌڇ عٖالغ. مغ ڣ كٌڇ مال ٚ بالٖخڤڋ لتكڤڗ   تعلڄ األم

ٙځ بيڗ الٖخڤڋ، ك٘لڊ يحٖٕ الحٖ  ** الهدف السياس ي: ٚيقغ تصاعٖيغ يقلل من الفڤا ٚائظ بط ڗ ف٩ٚ الض
ٚيبغ لحمايغ  لګ الٖڣلغ، كما تستعمل الض ٚإ  يٖڬ األف ٚاػ من  األقپ  للٖخڤڋ ڣب٘لڊ يحڤڋ املٖخ

ڗ االقتصإ الڤطن م ٕع، كما  ٚكيغ علګ السلع املستٙڤ سڤم جم ٚائظ ٙڣ لڊ بف٩ٚ ض ن املنافسغ األجنبيغ ٗڣ
ٚكيغ متنڤعغ  ٙسڤم جم ٗ تعمل علګ ف٩ٚ  ٚڥ،  ڗ تعبڇ عن مڤقفها السياس  اتجاه الٖڣڋ األخ الٖڣلغ تستطيع 

 يا.ڣعاليغ علګ سلع الٖڣڋ املخالفغ لها سياسيا ڣتقڤم بالعك٠ مع سلع الٖڣڋ املڤافقغ لها سياس
 
ٚيبغ -3 ٚځ تحصيل الض  ط
 

ٚيبي ٚيڀ الڤعاء الض ڬ املإع الت تف٩ٚ تع ٚيبغ،  ٚيبغ املڤضڤٵ ال٘ڬ تف٩ٚ عليڢ الض : يقصٖ بڤعا الض
ٚيبغ.  عليها الض

ٚيبغ:  تحصيل الض
ٚيبغ مجمڤعغ  اػيعن تحصيل الض ٚا ٚيبغ من املكلڀ بها  اإلج ٜانغ  لګڣالقڤاعٖ املتبعغ لنقل الض الخ

ٚها ڣحساب مبلغها نصل العمڤميغ علګ  ٙ املإع الخاضعغ، تقٖي ٚ  لګساٝ الڤاقعغ املنشئغ لها. بعٖ اختيا  خ
ٚيبغ، ڣبالتالي تعبڇ عن مجمڤٵ العملياػ  ٚيبغ من ٗمغ عمليغ ڣهي تحصيل الض الت تستهٖف تحڤيل قيمغ الض

ٜينغ العمڤميغ. لګ الخ لګ الٖڣلغ. املكلڀ  ٚ املالي من الٖافع   1ڬ انتقاڋ العنص
ٚيبغ، ڣ   ٚاحل التنظيږ الفن للض ٚحلغ األخيڇع من م ٚيب هي امل ٚحلغ يٖخل العائٖ الض ٜانغ  لګفي ه٘ه امل خ

مٚ اتخاٗ التٖابيڇ  الٖڣلغ ٚٙع قانڤنا، حين يًڇڅ للٖڣائٚ املاليغ  اػڣفقا لألصڤڋ ڣالقڤاعٖ املق ٚا  ڣاإلج
ٚإاػالقانڤنيغ لجمع  ٕ عإع ي ّٖ ٚيب يح ٚيع الض ٚائظ، فالتش لها،  لګ باإلضافغ الض ّٖ ٚيبغ ڣمع ٚڣٍ الض مط

مينا لجبايغ األمڤاڋ  ٛاػ الت تتمتع بها الٖڣلغ ت يٖاػ ڣاالمتيا ٚيبغ، ڣامل ڗ تٖفع خاللها الض املٖع الت يجظ 
ٚائظ منها: كٌڇ من شكل لجبايغ الض  2العامغ ڣهنالڊ 

                                                 
ٚه، ٥ 198. ٚجع سبڄ ٗك ٚيغ الجبائيغ"، م ٙاػ النظ ، "ش٘ ٙضا خالص   -1

  

ٚه، ٥ - ٚجع سبڄ ٗك حاتغ الخطيظ، م .193خالٖ  2
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ع من قبل  ڣالتحصيل املنظږ: ** ٙعبڢ يتږ العمل بمڤجظ جٖاڣڋ مهي عٖإاملاليغ، الت تقڤم  اإلٕا جٖاڣڋ  ب
ٚيبغ ڣمبلغها ڣنڤعها ڣاملستنٖاػ  سما املكلفيڗ، ڣمكاڗ الض ٙع عن قائمغ تبيڗ  تٖعګ جٖاڣڋ تحقڄ، ڣهي عبا

ٚيبغ. ٚٙ بمڤجبڢ الض  الت تق
ٚيقغ ٕڣڗ الحاجغ  التحصيل الطڤعي:** ٚيب ڣفڄ ه٘ه الط صٖٙڣ جٖاڣڋ تحقڄ،  لګيتږ التحصيل الض

ٚ املاليغ.فاملكلڀ يقڤم ب ٚائظ املستحقغ عليڢ للٖڣائ يٖ الض  نفسڢ بتٙڤ
ٚيبغ  ڣاملنبع:  لګالتحصيل بالعڤدع ** ٙع لګبها يقڤم الغيڇ بٖفع الض كٌڇ  اإلٕا املاليغ نيابغ عن املكلڀ ڣ

ٜا من  ج ٚائظ  ڣ الض خصا عاما  ، حين يقڤم صاحظ العمل سڤا كاڗ  ٚڣاتظ ڣاألجٙڤ ٚيبغ ال املنبع هي ض
يٖ  ٚيبغ خاصا بتٙڤ ٚ املاليغ ڣفڄ القڤانيڗ ڣالقڤاعٖ املنظمغ ل٘لڊ. لګالض  الٖڣائ

ٚيقغ لصڄ الطابع: ** قغ مٖفڤعغ القيمغ من فئاػ الجبايغ بط ٚيڄ استعماڋ ٙڣ ٚيبغ عن ط حين تستڤفګ الض
ڣ   طڤابع خاصغ منفصلغ. لصاځمختلفغ 
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ٚيبي ڣالسياسغ الضالثالناملطلظ    ٚيبيغ: النظام الض
 
ٚيڀ -1 ٚيب تع  النظام الض
   
  • ٚ ٚاكبها  ڣاالقتصإيغ اإليٖيڤلڤجيغهڤ مجمڤعغ العناص ٕڬ ت ٚيب معيڗ ٗلڊ  لګڣالفنيغ ڣالت ي كياڗ ض

ٙع في مجتمع متقٖم اقتصإيا عن   ٚڣ الكياڗ يمثل الڤاجهغ الحسيغ للنظام ڣال٘ڬ تختلڀ مالمحڢ بالض
تڢ في مجتمع متخلڀ.  1صٙڤ

يضا م•  ٚاحلڢ املتتاليغ من ڣهڤ  ٚيب في م جمڤعغ القڤاعٖ القانڤنيغ ڣالفنيغ الت تمكن من االستقطاٵ الض
ٚيع  ٚبط ڣالتحصيل. لګالتش  2ال

ڗ النظام الض•  ٚڥ البع٬  ٕع ڣمالئمغ  ٚيب يتمثلكما ي ّٖ ٚيقغ عمل مح ٚيب ٗڬ مالمِ ڣط في:"هيكل ض
هٖاف املجتمع الت تصڤغها مثل ه في تحقيڄ  ها للنهڤ٩ بٖٙڣ ٚڣفڢ املختلفغ ڣالت تمثل بٖٙڣ العام  اإلطاٙ ڢ ڣظ

ٚائظ".  3ال٘ڬ تعمل فيڢ الض
ٚائظ املطبقغ في لحظغ معينغ، في بلٖ معيڗ،     ٚيب هڤ مجمڤعغ الض  لګ باإلضافغڣبالتالي فاڗ النظام الض

ڣڋ  ٛ املس ٛم لتمڤيل تٖخل السلطغ العامغ.الجها ٚيب الال  عن ضماڗ االقتطاٵ الض
 
ٚيڀ  -2 ٚيبيغتع ٕڣاتها السياسغ الض  ڣ
 
ٚيبيغ املتكاملغ الت تخططها ڣتنف٘ها الٖڣلغ، •  نها "مجمڤٵ البڇامٌ الض ٚيبيغ ب ٚيڀ السياسغ الض يمكن تع

ٚغڤبغ،  ٙ اقتصإيغ ڣاجتماعيغ ڣسياسيغ م ثا ٚيبيغ الفعليغ ڣاملحتملغ الح٘اف  ٙها الض مستخٖمغ كافغ مصإ
ٚغڤبغ للمساهمغ في تح ٙ غيڇ م ثا هٖاف املجتمع".ڣتجنظ   4قيڄ 

نها:"مجمڤعغ البڇامٌ الت تخططها الحكڤمغ ڣتنف٘ها عن عمٖ مستخٖمغ فيها كافغ •  يضا علګ  ٚف  كما تع
ٚيبيغ الفعليغ ڣاملحتملغ الح٘اف  هٖاف املجتمع  ثاٙ تجنظ ثاٙ معينغ األٕڣاػ الض م مع  ٚڥ تتال خ

 5االقتصإيغ ڣالسياسيغ ڣاالجتماعيغ".
ٚيب الت تنتهجها الحكڤماػ الڤطنيغ السياسغ الض•  اػ ٗاػ الطابع الض ٚا ٚيبيغ هي مجمڤٵ التٖابيڇ ڣاإلج

هٖاف املجتمع  لګ تحقيڄ  ٚغڤبغ، سعيا  ثاٙ غيڇ م ٚغڤبغ ڣتجنظ  ثاٙ م ڣ تحـ الڤطنيغ قصٖ اح٘اف  ڣ/
6االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ ڣالسياسيغ.

 

 

 

                                                 
ٚه، ٥  - ٚجع سبڄ ٗك ٚيڄ، م حمٖ البط .19يڤن٠  1

  

ٚع، 2000، 518٥. ٚبيغ، القاه ٙ النهضغ الع 2- السّيٖ عطيغ عبٖ الڤاحٖ،"مبادئ ڣاقتصادياػ املاليغ العامغ"، ٕا
  

ٙيغ، 2011، 193٥.  ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ ٚيبي ڣأهداف املجتمع، مدخل تحليلي معاصٚ"، الٖا ٜ عثماڗ، "النظام الض ٜي  2- سعيٖ عبٖ الع

ٚجع، ٥  - .10نف٠ امل 4
  

ٙيغ، مصٚ، 2004، 23٥. ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ ٚيبيغ"، الٖا ٛڬ،"النظږ الض ٚس  السّيٖ الحجا ٚيڄ، امل حمٖ البط 5- يڤن٠ 
  

ٕٙڗ، الطبعغ األڣلګ، 2011، ٥ 109. يع، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٚ للنش ٚي ٙ ج ٚائظ"، ٕا ٙاساػ في علږ الض 6- عبٖ املجيٖ قٖڬ، "د
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ٚيبيغ:  أدڣاػ السياسغ الض
ٚيب صبِ يعبڇ عنها في تعتمٖ السياسغ الض ٚيبيغ  األٕبياػيغ علګ مجمڤعغ من األٕڣاػ الت   باإلنفاځالض

ٙع عن تخفيضاػ تم٠ املعاييڇ الجبائيغ النمطيغ تقٖم  ٚيب ڣهي عبا جل  لګالض ٚيبغ من  بع٬ املكلفيڗ بالض
ٙ عن صنٖڣځ تحقيڄ بع٬ األهٖاف املستقبليغ،  ٚفها ٕليل شفافيغ املاليغ العامغ الصإ النقٖ الٖڣلي  الت يع

ٚيب ڣالبٖالػ املخصڤمغ من الٖخل اإلجمالي ڣالقيٕڤ  2001سنغ  اػ من الڤعا الض نها :"تشمل اإلعفا علګ 
ٚائظ" جيل ٕفع الض ٚيبيغ ڣتخفيضاػ املعٖالػ ڣت ٚيبيغ املخصڤمغ من االلًڈاماػ الض ڣالت تشمل ، 1الض

ڣ تحقيڄ بع٬ األ  ٚيب ڣتڤسيعڢ مستقبال  ٚڥ غيڇ الهٖف املالي منها:ٛيإع الڤعا الض  هٖاف األخ
ٚيبيغ: اإلعفاءاػ** ٚيب  اإلعفا ڣالتخفيضاػ الض ٙع عن الض حڄ الٖڣلغ عن بع٬ املكلفيڗ في  سقا٭عبا

ٚڣف معينغ ڣتكڤڗ ه٘ه  ٙسغ نشا٭ معيڗ في ظ ٚائظ الڤاجظ السٖإ مقابل الًڈامهږ بمما اػمبلغ الض  اإلعفا
قتغ،  ڣ م قائما، ڣيتږ  اإلعفاحڄ الٖڣلغ في ماڋ املكلڀ طاملا بقي سبظ  سقا٭ هڤالدائږ  اإلعفاءفٕائمغ 

ثيڇهتبعا ألهميغ النشا٭ ڣمٖڥ  اإلعفامنِ ه٘ا  ما  ت قت اإلعفاءعلګ الحياع االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ،   امل
كڤڗ في ي ٕع ماالحڄ الٖڣلغ في ماڋ املكلڀ ملٖع معينغ من حياع النشا٭ املستهٖف بالتشجيع )ڣع سقا٭فهڤ 

 بٖايغ النشا٭(.
ٚع  ٚيبيغ استخٖاما في البالٕ الناميغ لكڤنها  بسيط كٌڇ النفقاػ الض قتغ من  ٚيبيغ امل اػ الض تعتبڇ اإلعفا

ٚٛها: ب ڗ لها مجمڤعغ من العيڤب من  ال  ٙع،  2اإلٕا

 

ٙباٍ كب - ٚين ال٘ين يتڤقعڤڗ تحقيڄ  ٙها، يجعل املستثم ٚ عن مقٖا ٙباٍ بغ٬ النظ عفا األ ڇڥ هږ ڗ 
 املستفيٖڣڗ من ٗلڊ؛

اػتڤلٖ  - ٚائظ  اإلعفا سساػ الخاضعغ للض ، حين تستطيع امل ٚيب ٚب الض ٜا قڤيا علګ الته قتغ حاف امل
سساػ املعفاع  ٙباحها من خالڋ التسعيڇ القائږ علګ التحڤيالػ الٖخڤڋ في عالقاػ اقتصإيغ مع امل

ٚ مبالغ فيڢ مقابل السلع امل ع املتبإلغ، مثل ٕفع سع إه في صٙڤ ٚڥ، ثږ اسًٕڇ ٚكغ األخ شًڇاع من الش
 مٖفڤعاػ مستٌڇع؛

لڊ من خالڋ  - قـ، ڣتمٖيٖها. ٗڣ ٚيب امل ٚين بااللتفاف علګ فًڇع اإلعفا الض ٚصغ لتحايل املستثم هنالڊ ف
عإع تشغيلڢ باسږ مختلڀ لنف٠  ٚڣٵ ڣ غالځ املش ٚڣٵ جٖيٖ، ك لګ مش ٙڬ القائږ  ٚڣٵ االستثما تحڤيل املش

 يڗ؛املالك
ٚڣعاػ قصيڇع األجل، الت هي في العإع  - قتغ، ٗاػ املٖع املحٖٕع، استقطاب املش اػ امل يغلظ علګ اإلعفا

ٚڣعاػ طڤيلغ األجل؛ ٙنغ باملش  غيڇ ٗاػ نفع كبيڇ لالقتصإ مقا
ٗا لږ تكن - ٚإاػ امليڈانيغ، خاصغ  ي قتغ، ڣتحٖيٖ تكلفتها علګ  اػ امل  من الصعڤبغ ضماڗ شفافيغ اإلعفا

ٚيبيغ. ٚيحاػ ض ٚڣعاػ مطالبغ بتقٖيږ تص  املش
ڗ يكڤڗ ه٘ا  عفاالحڄ طڤاڋ املٖع املعّينغ  سقا٭بمعن  كليا اإلعفاءڣيمكن  سساػ العامغ في  ك امل

ٚسږ علګ  ٚكاػ ال ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  ٙاٙ، تنٖڣف، تمنڇاسـ، اليڈڬ( من الض ٕ ٚ )ڣالياػ  ٜائ الجنڤب الكبيڇ بالج
ٚسږ  ، ال ٙڬ ملٖع النشا٭ املنه  سنڤاػ. 10العقا

                                                 
ٚجع، ٥  - .118نف٠ امل 1

  

ٚجع، ٥  - .120، ٥ 119نف٠ امل 2
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ٜئي عفاءڣقٖ يكڤڗ  عفاجٜ من حڄ الٖڣلغ ملٖع معينغ  سقا٭ڣهڤ  ج سساػ العامغ في الطڤځ  ك امل
قلغ، الڤإڬ، ٚ  الثاني من الجنڤب )ڣالياػ بشاٙ، ٙڣ ٕٚايغ، األغڤا٭ ڣالجلفغ(البي٬، النعامغ، بسك من  ع، غ

ٚيبغ علګ الٖخل 25 ٚيبغ ع اإلجمالي٪ من الض ٚكاػ تبعا لشكلها القانڤني.ڣ الض ٙباٍ الش  لګ 
ٚيبيغ  ما ٚيڄ التخفيضاػ الض ٜا الٖخل عن ط ج ٚيبيغ تسمِ بتخفي٬ بع٬  اػ ض ٚا ج ٙع عن  هي عبا

ڗ تستنٖ ه٘ه الخصڤماػ  ٚيبغ. يمكن  ها علګ املإع الخاضعغ للض ٚا ج ڣ  لګخصڤماػ يتږ  نفقاػ حقيقيغ 
ٚيع.  ٜافيغ، حسظ مبلغ يحٖٕه التش ٚيب ناجږ عن تغييڇ ڣه٘ا ج ٚ ض ٚيبغ بتحقيڄ ڣف ما يسمِ للمكلڀ بالض

ٚيبغ عنٖما يكڤڗ  جږ املإع الخاضعغ للض املعٖڋ الحٖڬ لإلخضاٵ نحڤ االنخفا٩ من جهغ، ڣتقلي٨ 
ڣ نسبيا.  1املعٖڋ تصاعٖيا 

مكانيغنظام االهتالڅ ** ٚ  ڣ ٚحيل الخسائ ٚف  السنڤاػ الالحقغ: لګت نڢ النق٨  االهتالڅيع الحاصل علګ 
ڣ األصڤڋ  ٙاػ  ڣ  الثابتغفي قيمغ االستثما ٜمن  ٚڣٙ ال ڣ م التكنڤلڤجي، ڣيعبڇ عن  اإلبٖاٵنتيجغ االستخٖام 

ٚيبغ  ٍٚ ه٘ا القسط من الٖخل الخاضع للض القسط السنڤڬ من القيمغ الكليغ لألصل بقسط االهتالڅ ڣبط
ٚيب ڣبالتالي يصبِ العظ  ٙنغ بحجږ الٖخل الخاضع للالض ٚيبغ قبل االهتالڅ .قل مقا  ض

ٚ فتشكل ه٘ه التقنيغ ڣسيلغ المتصا٥  ٚحيل الخسائ ٚ خالڋ  اآلثاٙ ما عن تقنيغ ت الناجمغ عن تحقيڄ خسائ
ٕڬ ٗلڊ  حت السنغ معينغ ڣه٘ا بتحميلها علګ السنڤاػ الالحقغ  كل لګي سسغ. ت  ٙٝ ماڋ امل

ٚڥ املمنڤحغ لالستثماٙ: ** اػ األخ ٚ التحفي ٚ هنالڊ تحفيڈاػ ض سي٠ ڣ يبيغ م ٚڣٵ  نشاتبطغ بفًڇع ت املش
ٙڬ،  ڣه٘ه التحفيڈاػ تتمحٙڤ حڤڋ: االستثما

اػمنِ    سي٠ للمستثمٚ، فه٘ا األخيڇ عإع ما يقٖم طلباػ  عفا جيل ڣالت ٙسڤم الت ڣ تخفيضاػ في 
ٚڣٵ ڣيتږ في كثيڇ من األحياڗ تڤثيڄ ه٘ه الطلباػ ڣا سي٠ للمش اځ الت ٙڣ لڤثائڄ للجهاػ املختصغ ڣك٘ا 

ٚاماػ الجبائيغ، ڣفي  ٚسڤم ڣالغ ٚ من سٖإ  عفاه٘ا النڤٵ من التحفيڈ يتږ  طاٙ ڣسٖإ العٖيٖ من ال املستثم
ٚائظ املتعلقغ  ٚسڤم ڣالض ٚڣٵ ڣك٘ا مختلڀ  بتڤثيڄال جيل املش اػڣت ٚا ٛمغ اإلج ٙ  الال ٚا من  اإلعفاعلګ غ

سي٠ ٚڣٵ ا 2ٙسږ الشهٚ ڣعقٕڤ الت سي٠ املش اػ ڣبعٖ القيام بت ّٖ ٚحلغ التجهيڈ باملع تي م ٙڬ ت الستثما
ٚڣٵ، ڣفي ه٘ه الحالغ يتږ  ٛمغ لبٖ عمليغ استغالڋ املش األصڤڋ الٚسماليغ  عفاڣاألٕڣاػ ڣالڤسائل الال

ٙڬ، ڣبٖ عمليغ  ٚڣٵ االستثما ٛمغ لتجهيڈ املش ڣاملعٖاػ ڣاألٕڣاػ ڣالًڇكيباػ ڣڣسائل النقل ڣاملڤإ األڣليغ الال
ٕ ڗ تمتٖ التشغيل املستٙڤ ٚكيغ، كما يجظ  ٚائظ الجم اػع من الض ٚكيغ  اإلعفا ٕه  لګالجم كافغ ما يستٙڤ

ٚڣٵ  ٜماػ  ثنااملش الػڣمڤإ  نتاهحياتڢ من مستل ٚڣٵ  ڣ ٙ ڣڣسائل نقل تتناسظ مع طبيعغ املش ڣقطع غيا
ٙڬ.  االستثما

ٚ ه٘ا النڤٵ من التحفيڈ    ٜائ ٙيغ في الج لڊ من خالڋ منِ  ڣلقٖ تضمنـ مختلڀ القڤانيڗ االستثما ٚيب ٗڣ الض
ٚيبيغ املتعلقغ  ٚڬ للعٖيٖ من التحفيڈاػ الض ٜائ ٚٵ الج نشااملش ٙڬ ناهيڊ عن  ب ٚڣٵ االستثما سي٠ املش ڣت

ٚتبطغ بعمليغ التصٖيٚ ٚيبيغ امل ٚځ  التحفيڈاػ الض ٚع. ليڢكل ه٘ا سڤف نتط        في الفصل الثاني من ه٘ه امل٘ك
 
 

                                                 
ٚجع، ٥  - .120نف٠ امل 1

  

ٙيغ، مصٚ،  2004، ٥ 258. ٚع"، اليك٠ لتكنڤلڤجيا املعلڤماػ، اإلسكنٖ ٚيبيغ املعاص ٛڬ،"النظږ ڣالقضايا الض ٚس  السّيٖ الحجا 2- م
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ٙ املفاهي املبحن الثاني: ٚيبياإلطا  مي لإلصالح الض
 

ٕػ العڤملغ ڣاالنٖماه املًڈايٖ لالقتصإياػ املحليغ مع االقتصإ العالم         ٙاڅ لګلقٖ  نڢ  ٕ الحكڤماػ 
ٙاػ ال يمكن النظٚ  ٚكغ االستثما ٜلغ، فالنمڤ الضخږ لألسڤاځ املاليغ ڣح ع منع ٚيبيغ بصٙڤ نظمتها الض لګ 

ٚع الهائلغ في العالږ، ڣاالنفت ٚكغ املباش عطـ جميعها قڤع ٕافعغ لح ٙع ڣاملٖفڤعاػ،  اٍ املًڈايٖ في التجا
ٚامٌ اإلصاٍل االقتصإڬ ڣالتكيڀ الهيكلي. ٚا مهما في ب ، فقٖ باػ اإلصاٍل عنص  اإلصاٍل

 
ٚيبي  املطلظ األڣل:مفهڤم اإلصالح الض

 
ٚيب  -1 ٚيڀ اإلصاٍل الض  تع
 
نڢ "عمليغ •  ع عامغ علګ  ٚيب بصٙڤ ٚف اإلصاٍل الض ٚيب القائږ من خالڋ يع تشمل تبسيط للنظام الض

ٚا ڣالتخفيڀ من  ٚيبيغ مع استبعإ للفق كٌڇ ڣاقعيغ ڣتڤسيع األڣعيغ الض ٚيبغ ڣجعلها  ٙ الض سعا تقليل عٖٕ 
كٌڇ اتساقا ڣتناغما مع  ٚيب ڣيجعلڢ  ٚيبيغ ڣيفعل من النظام الض ٚڣفاػ الض كاهلهږ بشكل يقلل من املص

ٙعغ."األٕا الٖاخلي املطلڤب ڣ  ٙجيغ املتسا اػ الخا  1التطٙڤ
اػ االقتصإيغ ڣ •  ٚيب في الٖڣلغ ملڤاكبغ التطٙڤ نڢ التغيڇاػ الت تطٚ علګ النظام الض يضا علګ  ٚف  ڣيع

ٚيب  ڗ يكڤڗ اإلصاٍل الض ٚاحل النمڤ، ڣيمكن  ٚحلغ معينغ من م ڣ لتحقيڄ خطط التنميغ في م االجتماعيغ 
ڗ ي ڣ  ٚيب  ٚيبغ شامال لكل الهيكل الض حكام الض ڣ لبع٬  ٚائظ  ٜئيا لنڤٵ معيڗ من الض كڤڗ ه٘ا اإلصاٍل ج

ٚيب السائٖ. ٙاسغ متكاملغ للنظام الض  بعينها ڣهي عمليغ تتطلظ ٕ
ٚحلتيڗ هما التخطيط ڣالتنفي٘ ڗ يتږ علګ م ٚيب لكي ينجح ال بٖ من  ٚيب 2ڗ اإلصاٍل الض ، فالتخطيط الض

ٙع ٚحلغ التنفي٘  هڤ من الڤسائل الت تستعملها اإلٕا ما م ٜايا القانڤنيغ،  ٚيبيغ الناجحغ لالستفإع من امل الض
ٙع  ڗ تږ ڣضعها من قبل الجهاػ املختصغ ڣتتكفل اإلٕا فيتږ فيها تنفي٘ كل الخطط ڣالبڇامٌ الت سبڄ ڣ

. ٚ علګ السيڇ الجيٖ لإلصاٍل ٚيبيغ بتنفي٘ها ڣالسه  الض
نڢ " التغييڇ املقصٕڤ•  يضا علګ  ٚيفڢ  ڣ  ڣيمكن تع ٚيب القائږ بهٖف التكفل بالحاجاػ الجٖيٖع  للنظام الض

 3املعٖلغ ڣاالستجابغ لقيٕڤ املحيط الجٖيٖع."
يضا "يقصٖ •  ٚف  ٚيب  باإلصاٍلڣيع جږ مع مجمل  صاٍلالض ٚيب في الٖڣلغ بشكل يجعلڢ ين النظام الض

لڊ من خالڋ  ٚائظ  ٕخاڋالسياسغ العامغ فيها، ڣمع حاجغ االقتصإ، ٗڣ ا ڣالبحن عن ض  لياػكٌڇ تطٙڤ

                                                 
ٚب"، مٖاخلغ مقٖمغ ضمن  ٜائٚ، تڤنس ڣاملغ ٙاسغ حالغ الج ٚبي، د ٚب الع ٚيبي في دڣل املغ ٙب اإلصالح الض 1- بهلڤلي فيصل، بڤضياف ساميغ،"تجا

ٙيغ ڣعلڤم ٜائٚ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا التسييڇ جامعغ  شغاڋ امللتقى العلم الٖڣلي الثاني حڤڋ اإلصاٍل الجبائي ڣالتنميغ االقتصإيغ في الج
يام  . 3، 2014٥ماڬ  13، 12البليٖع،   

ٚجع، ٥  - .03نف٠ امل 2
  

ٚه، ٥ 249. ٚجع سبڄ ٗك ٚائظ"، م ٙاساػ في علږ الض 3- عبٖ املجيٖ قٖڬ، " د
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ٚيبيغ تضمن العٖالغ االجتماعيغ،  عإعض يع الٖخل ڣالٌڇڣع،  ڣ لغاتٛڤ ٚائظ الت تشڤه  ڣ نڤاٵ الض
 1االقتصإ".

ڗ  ٙيڀ السابقغ يمكن القڤڋ ب ٚيب ما هڤ  اإلصاٍلڣمن خالڋ التعا من التغيڇاػ الت تتعلڄ  مجمڤعغ الالض
ٚيب بهٖف تحسينها ڣ  مغ ڣهڤ الباملجاڋ الض ٚڣنغ ڣمال كٌڇ م نمايعتبڇ عمليغ سهلغ  جعلها  ٙ  لګتحتاه  ڣ مسا

اػمعقٖ من العملياػ  ٚا ٛمنيغ طڤيلغ نڤعا ما. ڣاإلج ٙاستها عبڇ مٖع   2يتږ ٕ
 
ٚيب -2   سباب اإلصاٍل الض
 

ٚه ٚيبيغ في ظل املتغيڇاػ العامليغ مثل العڤملغ ڣمظاه صاٍل النظږ الض ٚاٵ ب ٜايٖػ الحاجغ لإلس ا االقتصإيغ ت
ٛماػ االقتصإيغ العامليغ، فضال عن ٗلڊ تعاني الٖڣڋ الناميغ العٖيٖ من  نظمتها املڣاأل ٙع  ٕا شكالػ في 

ٚيبيغ ٚيب  هږ ڗڣ  ،3الض جمالها في:ٕڣاعي اإلصاٍل الض  4يمكن 
ٛ املالي: ٚيبيغ ڣاختالل الجها  ** ضعڀ الطاقغ الض

ح في  ٙ من تعاني معظږ الٖڣڋ الناميغ من ضعڀ ڣا قپ  قٖ نها " ٚف ب ٚيبيغ، الت تع ٚإاػالطاقغ الض  اإلي
ٙاػ االجتماعيغ  ٚكيبتڢ، ٕڣڗ املساٝ باالعتبا ٚائظ في حٖٕڣ الٖخل القڤمي ڣت يمكن تحصيلڢ بڤاسطغ الض

ٚائظ".  لٖافعي الض
يعڢ، ڣطبيعغ الهيكل  ٚيقغ تٛڤ ٚيبيغ بعڤامل عٖيٖع مثل: مستڤڥ الٖخل القڤمي، ڣط ثٚ الطاقغ الض ڣتت

ٕا ا ٚيب في  ٙجع البع٬ قصٙڤ النظام الض القتصإڬ القائږ، ڣمٖڥ التفاڣػ بيڗ طبقاػ املجتمع، ڣقٖ 
ٚسميغ. ٙ األنشطغ غيڇ ال ٚاػ، ڣانتشا خ ٚاكږ املت ٛعاػ، ڣت ٚ ٗلڊ في كٌڇع املنا ٙتڢ، ڣيظه ٕا لګ سڤ  ه املالي   ٕٙڣ

ٚيبيغ انخفا٩ معٖ تيڇ تلڊ العڤامل في الطاقغ الض كٖ ث ٚيب في تلڊ الٖڣڋ ڣلعل ما ي ڋ االستقطاٵ الض
ٚائظ الٖخل الشخپ  في الٖڣڋ الناميغ  ڗ ض ٙاساػ  كيٖا ل٘لڊ بينـ بع٬ الٖ ٙنغ بالٖڣڋ املتقٖمغ، ڣت باملقا

 ال تمثل سڤڥ نسبغ ضئيلغ من الناتٌ القڤمي اإلجمالي.
ٚع: ٚائظ غي املباش ٛيادع االعتماد علګ الض  ** 

ٚائظ  ٕ األساس  تعتمٖ الٖڣڋ الناميغ علګ الض ساسيغ، حين تمثل املٙڤ ٚع بصفغ  ٚإاػغيڇ املباش العامغ  لإلي
سباب منها: ٚجع ٗلڊ لعٖع   فيها، ڣي

ٚيب الناتٌ عن  - ٕٚ  انخفا٩انخفا٩ معٖڋ االستقطاٵ الض             منڢ  الناتٌ القڤمي ڣانخفا٩ نصيظ الف

ٚإانخفا٩ ٕخڤڋ  )  ٚائظ ع مكانيغ(، مما يصعظ من  األف ڣ غيڇه.ف٩ٚ ض  لګ الٖخل من العمل 
ٙتفاٵ امليل الحٖڬ لالستهالڅ،  - نفاځا ٚإ الجٜ األكبڇ من ٕخڤلهږ علګ السلع االستهالكيغ. ڣ  األف

                                                 
ٚيعغ اإلسالميغ"، مكتبغ  ٙنغ بأحكام الش ٙاسغ مقا ه في مكافحغ االقتصاد غي املنظږ، د ٚيبي ڣدٙڣ ٙ السيٖ عبٖ الباسط نصٚ، "اإلصالح الض 4- عما

ٙيغ، مصٚ، الطبعغ األڣلګ،  .27، ٥ 2013الڤفا القانڤنيغ اإلسكنٖ   

ٚجع السابڄ - ٚف(.249، ٥عبٖ املجيٖ قٖڬ، نف٠ امل ، )بتص 2
  

ٙنغ"، مكتبغ الڤفا القانڤنيغ،  ٙاسغ تحليليغ مقا ٚيبيغ، د ٙع الض ٚيبي، مع التطبيڄ علګ اإلدا 4- محمٖ عمإ عبٖ الڤهاب السنباطي، "اإلصالح الض
ٙيغ مصٚ، الطبعغ األڣلګ،  .26، ٥ 2014اإلسكنٖ   

ٚجع، ٥، ٥:  - .32  -27نف٠ امل 4
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ڣعيغ  - ٚف علګ الٖخڤڋ، فضال عن صعڤبغ تحٖيٖ  ٚيبيغ الفنيغ، كمشكالػ التع انتشاٙ املشكالػ الض
ٚائظ لعٖم االلًڈام  مساڅالض جالػ امل ب ٚائظ علګ الٖفاتٚ ڣال  اإلنفاځحاسبيغ، مما يجعل ف٩ٚ الض

ٚائظ علګ الٖخل. كٌڇ سهڤلغ من ف٩ٚ ض  ڣاالستهالڅ 
ٚيبي:  ** عدم عدالغ الهيكل الض

ٚيب في معظږ الٖڣڋ الناميغ بعٖم العٖالغ، حين يتحمل  الٖخڤڋ الصغيڇع  صحابيتسږ الهيكل الض
ٚيبيا ال يتناسظ مع ٕخڤلهږ، ڣكثيڇا ما ع عبئا ض ٚائظ الٖخل علګ  ڣاملحٖٕڣ الٖخڤڋ  صحابتف٩ٚ ض

ٚتباػ ڣاألجٙڤ ٕڣڗ فڤائٖ  لګ باإلضافغغياب العٖالغ الٚسيغ (، ) الصغيڇع  ٚيبغ الٖخل علګ امل  ٙٝف٩ٚ ض
ٚع ) غياب العٖالغ   (. األفقيغاملاڋ ڣالٖخل من األعماڋ الح

ٙع** ضعڀ كفاءع  ٚيبيغ: اإلدا  الض
ٙعتعٖ املشكالػ املتعلقغ  ٚي باإلٕا ٚيبيغ في الٖڣڋ الناميغ, الض هږ املشكالػ الت تڤاجڢ السياسغ الض بيغ من 

ٙعاملشكالػ الت تتعلڄ  ڗبل  ٚيبغ،  باإلٕا هميتها املشكالػ الخاصغ بالتنظيږ الفن للض ٚيبيغ ال تقل في  الض
ٕڬ ٙڬ السيئ ي ڗ التنظيږ اإلٕا اػ، كما  حين  ٚا ٛ لګ تعقيٖ ڣطڤڋ اإلج لګ كٌڇع املنا ٕڬ  عاػ نڢ ي

ع  لګ ٗلڊ ضعڀ كفا ، يضاف  ٚيب ٚب ڣالتجنظ الض ٚيبيغ السلبيغ كالته ٚيبيغ، ڣانتشاٙ الظڤاهٚ الض الض
ا، فه ال تتمكن من تطبيڄ  قل تطٙڤ ٚيبيغ  لګ تطبيڄ نظږ ض ٕڥ بالٖڣڋ الناميغ  ٚيبيغ قٖ  ٙع الض اإلٕا

اػ ا ٚع التطٙڤ ٚيبغ، ڣال تستطيع مساي ٙبط ڣتحصيل الض  لعامليغ في ٗلڊ.األساليظ الحٖيثغ في 
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ٚيبيغ لسنغ (I- 02)  الجدڣل  ٚيبي ما قبل اإلصالحاػ الض  .1992: هيكل النظام الض
ٚيبغ  املعدل الض

ٚع-1 ٚائظ املباش  الض
ٙيغ  ٙباٍ الصناعيغ ڣالتجا ٚيبغ علګ األ  الض

ٚيبغ علګ  ٙباٍالض ٙيغ األ  غيڇ التجا
ٚيبغ التكميليغ علګ الٖخل  الض

ٚيبغ علګ  ٚإاػالض ائع ڣالكفاالػ اإلي  ڣالٖيڤڗ ڣالٕڤ
 املساهمغ الڤحيٖع الفالحيغ

 ٙ ٚڣاتظ ڣاألجڤ ٚيبغ علګ ال  الض
ٚيبغ علګ فائ٬ القيمغ   الض

 
 

ٜافي  الٖفع الج
ٙڬ  ٚسږ علګ النشا٭ الصناعي ڣالتجا  ال

ٙڬ  ٚسږ علګ النشا٭ غيڇ التجا  ال
ٚسڤم املماثلغ الخاصغ-2  ال

ٙڬ علګ األمالڅ املبنيغ ٚسږ العقا  ال
ٙاػ السياحيغٙس  ږ علګ السيا

 ٙسږ خا٥ علګ تنظيږ الحفالػ
ٙب السياحيغ  ٙسږ علګ ملكيغ القڤا

 
 

 ٙسږ خا٥ علګ االقاماػ الثانڤيغ
ٚع-3 ٚائظ غيڇ املباش  الض
ٙقږ األعماڋ- ٚسږ علګ   ال

ٚسږ الڤحيٖ اإلجمالي علګ اإلنتاه  ال
ٕيغ الخٖماػ ٚسږ الڤحيٖ اإلجمالي علګ ت  ال

ٚع علګ االستهالڅ-ب ٚائظ غيڇ مباش  الض
 الكحڤڋ، التبغ، الكبڇيـ، البنڈين، ال٘هظ

 الفضغ، البالتيڗ

 
ٚكاػ األمڤاڋ 55٪  لش
25٪ 

 جٖڣڋ تصاعٖڬ
18٪ 
4٪ 

 جٖڣڋ تصاعٖڬ
 سنڤاػ 9ڣ 6للمٖع بيڗ  30٪
 سنڤاػ 6ڣ 3للمٖع بيڗ  40٪
 سنڤاػ 3قل من  50٪
6٪ 

2.55٪ 
6.05٪ 

 
40٪ 

ٚ السي ٙعجٖڣڋ حسظ قڤع ڣعم  ا
10٪ 

ٙب الت طاقتها 500 ٚميل 492ٕه للقڤا  ب
ٙب الت طاقتها تفڤځ  10000  20ٕه للقڤا
ٚميل  ب

 جٖڣڋ تصاعٖڬ
 
 

لګ  7معٖالػ تًڇاٍڣ بيڗ 10  ٪80٪ 
لګ 2معٖالػ تًڇاٍڣ بيڗ  8  ٪30٪ 
 

ضافي ٙسږ   حسظ جٖڣڋ يحٖٕ فيڢ 

ٚ  :املصدٙ ٚإ،ناص ٜائٚ"، م ٚيبيغ في الج يا، لعٖٕ مجل " تقييږ اإلصالحاػ الض ، 2غ جامعغ ٕمشڄ للعلڤم االقتصإيغ، كليغ العلڤم االقتصإيغ، سٙڤ
2009 ،٥، ٥ :22- 23. 
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لغا  لګ  ٚيبيغ باإلضافغ  ٚيب تجسٖ في تطٙڤ املعٖالػ الض ڗ النظام الض ڣبالتالي ڣمن خالڋ الجٖڣڋ نالحٴ 
ٚڥ جٖيٖع. خ نشا  ٚائظ ڣ  بع٬ الض

 
ٚاحل -3 ٚيب م  اإلصاٍل الض

    
ڬ بلٖ من البلٖاڗ باحًڇام مجمڤعغ من الخطڤاػ  اإلصاٍلتږ تطبيڄ ي    ٚيب في  اػالض ٚا املمكن  ڣاإلج

ٚاحل علګ النحڤ التالي:  1تضمينها في مجمڤعغ من امل
ٚيبي ٚحلغ األڣلګ: القيام بتشخيص ض  : ڣه٘ا ب:امل

 ؛اإلصالحاػتحليل الڤضعيغ القائمغ قبل  -
ٚيبي اإلمكاناػتحليل  - ٙاػ الض  غ؛ ڣه٘ا ب:ڣالقٖ

ٜع بالنسبغ لكل قطاٵ ڣه٘ا          ٚبِ الحقيقيغ املنج ٚ هڤام٤ ال مختلڀ األعڤاڗ املكڤنغ  بالتمييڈ بيڗ* تقٖي
 لكل قطاٵ؛

ٚيب الحالي؛          * تحٖيٖ الضغط الض
خ٘ا بعيڗ االعتباٙ األهم        ٚجڤ  ٚيب امل ٚيب الحالي ڣالضغط الض مغ بيڗ الضغط الض يغ * تقٖيٚ املال

 النسبيغ للهڤام٤، تنافسيغ القطاٵ ڣمساهمتڢ في الناتٌ املحلي الخام؛ 
ٚيب املستهٖف.        ٙع الٖڣلغ علګ ضماڗ التحصيل الض  * تقييږ مٖڥ قٖ

اح  ٚحلغ الثانيغ: اقت ٚيبي: اإلصالحامل  ڣيكڤڗ ٗلڊ ب: الض
حغ  - ڗ تكڤڗ ه٘ه التٖابيڇ ڣا  ڣقابلغ للتنفي٘؛تحٖيٖ التٖابيڇ القابلغ للتنفي٘، ڣالبٖ 
ٚيبيغ بحين تكڤڗ ڣضع  - ڣ  اإلصالحاػقيٖ التنفي٘ ڣحٖع للسياسغ الض ٚيبيغ متڤافقغ مع البڇنامٌ  الض

جام األهٖاف االقتصإيغ ڣالڤطنيغ. ڣله٘ا البٖ من تكڤين مجمڤعغ  املخطط التنمڤڬ للبالٕ. ڣه٘ا لضماڗ ان
خا٥ مكلفيڗ  ٚيڄ(  عٖإ)ف ٚيبيغ للبالٕ؛ ب  سياسغ ض

ٙعٚاجعغ م - ٚيبيغ للڤقڤف علګ مكامن الخلل فيها؛ اإلٕا  الض
ٙيغ عمليغ  ٗ ،الحكڤمغ قحام - ٚا ٚځ  اإلصاٍللضماڗ استم ڗ تكڤڗ املقًڇحاػ املعٖع من ف ٙڬ  ٚڣ من الض

 العمل مقبڤلغ من سلطاػ البالٕ.
ٚحلغ  ٚيبي: اإلصالح: تطبيڄ الثالثغامل  ڣه٘ا ب: الض

-  ٙ ٚا  ؛ڣاعتمإ التٖابيڇ املقًڇحغ ق
-  ٚ عالڗنش  ؛اإلصاٍل ثاٙ ڣ
ٚيغ املعنيغ بالتطبيڄ. - ٕٙ البش  تكڤين املڤا
 

 
 
 

                                                 
ٚجع ا - .254، 253٥لسابڄ، ٥ عبٖ املجيٖ قٖڬ، نف٠ امل 1
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ٚيبي ڣأهږ مجاالتڢ  املطلظ الثاني: أهداف اإلصالح الض
 
ٚيب -1  هٖاف اإلصاٍل الض

ٚائظ سهلغ         ٙسا نظام جبائي فعاڋ، ڣ مبن علګ ض ال لش  ڣاحٖ هڤ  ٚيبيغ ال تهٖف  ڗ اإلصالحاػ الض
ٚيبيغ. النسظ، ٙا كافيا من املٖاخيل ڣتكٝٚ مبٖ العٖالغ الض ڗ تجلظ قٖ  1ڣمقبڤلغ اجتماعيا ڣالت يمكن 

هٖاف  ٚتبط  ٚيب بالٖڣافع الت قإػ  اإلصاٍلت هٖاف  ال ، ليڢالض ، عمڤما هي: اإلصاٍلڗ  ٚيب  2الض
ٚإاػٛيإع  لګ السعي -  .بالقيمغ املطلقغ ڣبالنسبغ للناتٌ املحلي الخام اإلي
ٚيقغ هيكليغ لګالسعي  - ٙجي بط  .تقلي٨ الٖعږ الخا
ٙاػ العمڤميغ -  .ٛيإع االستثما
ٙاػ العمڤميغ - ٙع الٖڣلغ علګ املساهمغ في االستثما  .ٛيإع قٖ
ع ڣشفافيغ  - ٙعٛيإع كفا ٙعالعمڤميغ، خاصغ  اإلٕا ٚيبيغ اإلٕا  .الض
ٚيبيغ لٖڥ املجتمع املٖني -  .تنميغ الثقافغ االقتصإيغ ڣالض
 ٛيإع مساهمغ املجتمع املٖني في النقا١ حڤڋ املاليغ العمڤميغ. -

هٖاف ڣكمثاڋ علګ     ٙتبا٭  ٚيب بالٖڣافع الت قإػ  اإلصاٍلا هٖاف ليڢالض ٚيب  اإلصاٍل، نستع٩ٚ  الض
ٚين: ٚڗ العش ڣبيغ في التسعيناػ من الق  في الٖڣڋ األٙڣ

ٚيبيغ الڤطني لګالسعي  - ٚاػ االقتصإيغ الت يمكن ٛيإع حيإيغ النظږ الض تجعل  ڗغ، بمعن تقلي٨ التڤت
ٚجمغ ه٘ا الهٖف ڣالتعبيڇ عنڢ بتقلي٨ االشًڇاكاػ االجتماعيغ،  ٕٙ غيڇ فعاڋ. ڣيمكن ت  صاٍلتخصي٨ املڤا

ٚكاػ؛ خا٥ الطبيعييڗ ڣالش ٚائظ علګ ٕخڤڋ األ  نظام الض
ڣ  - ٚيبيغ الڤطنيغ عإعتحسيڗ العٖالغ  يع في النظږ الض ڣبي ڣالت  التٛڤ جاما مع املبإ في االتحإ األٙڣ ان

ٚائظ علګ ٙٝ املاڋ؛ ال يتږ تخفي٬ كبيڇ ڣحإ في الض ٚتفعغ ڣ ٚائظ م ال يخضع العمل لض  يجظ حسبها 
ٙاػ  - ٙفع قٖ ٜ العمل ڣاالستثماٙ؛ اإلنتاهالعمل علګ  ٛيإع حڤاف ٚيڄ   عن ط
ٚائظ علګ L’attraitتحسيڗ الجاٗبيغ الٖڣليغ لالقتصإياػ الڤطنيغ  - ، ڣيتږ ٗلڊ بتخفي٬ معٖالػ الض

ٚكاػ.  الش
 

ٚيب -2  مجاالػ اإلصاٍل الض
 

هږ ه٘ه القضايا حسظ  ٚاجعغ، ڣ ، الت تتطلظ امل ٚيب هنالڊ العٖيٖ من القضايا املتعلقغ باإلصاٍل الض
3صنٖڣځ النقٖ الٖڣلي تتمثل في:

 

                                                 
, CNESFA, Algérie, 1989, p24.Rapport fiscal de la commission national de l’évaluation du système fiscale algérienne - 

1
 

ٚه، ٥  - ٚجع سبڄ ٗك .253، 252عبٖ املجيٖ قٖڬ، م 2
  

يٖع حميٖ، " -1 ٚڬ ڣتحدياػ اإلصالح االقتصادڬ بٛڤ ٜائ ٚيبي الج ع النظام الض اع ٕڣلغ في العلڤم 2004 -1992في الفت ٚڣحغ ٕكتٙڤ ط  ،"
 ٚ ٜائ ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، جامعغ الج  ، متاحغ علګ املڤقع:63، ٥ 2006 -2005االقتصإيغ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا

  content/uploads/2011/07/-http://iefpedia.com/arab/wp 



ٜائٚ الفصل األڣل: ٚيبي في الج ٙ العام لإلصالح الض  اإلطا

 27 

ٚائظ، ڣك٘ا حيِ التشڤهاػ الهيكليغ في نظام الض ٜ  * العمل علګ ت ٚإاػ بهٖف تخفي٬ عج ٛيإع اإلي
ٙقږ األعماڋ. ٚائظ علګ  ٙ الض سعا لڊ باالعتمإ علګ تخفي٬ عٖٕ   امليڈانيغ، ٗڣ

ٚيبغ تصاعٖيغ علګ الٖخل  ٚڣعاػ ڣض ٙباٍ املش ٚيبغ علګ  ٙ ض ٚا ق ٚيبغ علګ القيمغ املضافغ، ڣ ٕخاڋ الض  *
 .الشخپ  ٗاػ ڣعا ڣاسع

ٚيب فكما تكم هږ مجاالػ اإلصاٍل الض  1يما يلي:ن 
ٚيبي: ٕڣاػ جٖيٖع  أ/ تڤسيع الڤعاء الض ٚيقتيڗ، األڣلګ هي خلڄ  ٚيب من خالڋ ط يتږ تڤسيع الڤعا الض

ٚائظ البيئيغ الت يكڤڗ الغ٩ٚ  ڣ الض ڣ السلع االستهالكيغ  ٚائظ علګ الٖخڤڋ  نڤاٵ جٖيٖع من الض لتشمل 
ٚائظ علګ نشاطاػ القطاٵ  ڣ ف٩ٚ ض ٚاػ خاصغ األساس  منها حمايغ البيئغ  ش غيڇ املنظږ من خالڋ م

ع النظام بما يسمِ للڤصڤڋ  ٛيإع كفا ٚيقغ الثانيغ فه  ما الط ٙجتڢ.  ٚائِ  لګتعك٠ نڤٵ النشا٭ فيڢ ٕڣ ش
 لږ تكن تغطى في السابڄ.

ٚيبغ: ٚشيد معدل الض ٚيب في الحٖٕڣ الت  ب/ ت ٚيبغ بعٖ تڤسيع الڤعا الض ٚشيٖ معٖڋ الض تي عمليغ ت ت
ٙڬ هاٛ يسمِ بها الج ٚيبغ  اإلٕا ٛإػ معٖالػ الض ٚڣف فانڢ كلما  ٚائظ، ڣكما هڤ مع ٙ التعقيٖ للض ٛإ مقٖا

ٙجغ األڣلګ  ٚيبييڗ، ل٘لڊ فاڗ عمليغ الًڇشيٖ تعن بالٖ ٚب ڣالتجنظ الض إػ معڢ مشكلت الته ٚيب ٛڣ الض
ٙب العمليغ في ال ، ڣقٖ ٕلـ التجا ٚيب ٙځ بيڗ تلڊ املعٖالػ في الهيكل الض ڗ هناڅ تقليل الفڤا ٖڣڋ الناميغ 

هږ متطلباػ القيام بعمليغ  ٗاضغڤطا كبيڇع للقيام بعمليغ الًڇشيٖ ه٘ه  ٛإػ تلڊ املعٖالػ، ڣمن  ما 
ٜئيغ املختلفغ، ڣتعاني الٖڣڋ  ڣ الج ٚعيغ  ٚيڄ بيڗ األڣعيغ الف ٚ املعلڤماػ الٖقيقغ الت تسمِ بالتف الًڇشيٖ تڤاف

ٚيب فيها.الناميغ بڤجڢ عام نقصا شٖيٖا في ه٘ه امل  علڤماػ مما ينعك٠ سلبا علګ هيكل املعٖڋ الض
ٚيبيغ:  ٙع النظٚ ه/ االتساځ بيڗ األدڣاػ الض ٚڣ كملڢ في سياځ القيام بعمليغ  لګض ٚيب ب النظام الض

صاٍل ڗ القيام بعمليغ  ، ٗلڊ  ٚائظ قٖ تكڤڗ علګ حساب نڤٵ  اإلصاٍل ٚ خٚنڤٵ ڣاحٖ من الض ، ڣعنٖما يفتق
ٚإاػسلبياػ تنعك٠ علګ مستڤڥ  تحٖفنسيڄ ڣالتتابعيغ فقٖ الت لګ اإلصاٍل ع ڣمثاڋ ٗلڊ  اإلي ڣالكفا

ٚا ٕٙاػ قٖ تكڤڗ لڢ  صاٍل ج ٚيب علګ الڤا ٙ للنظام الض ٚيبغ االستهالڅ من السلع  ثا سلبيغ علګ ض
 ڣالخٖماػ.

ٙڬ  ٙب الٖڣليغ في ه٘ا املجاڋ علګ  :د/ تحسيڗ أداء الجهاٛ اإلدا اسڄ بيڗ مستڤڥ التن هميغٕلـ التجا
ٛ  اإلصالحاػ ٚيبيغ من ناحيغ ڣمٖڥ فعاليغ الجها ٙڬ الض ٚيع في األٕا  اإلٕا ٙتڢ علګ التكيڀ ڣالتحسن الس ڣقٖ

ٚڥ. بل  خ ٙ  ڗمن جهغ  شا ٛ  لګبعضهږ  ٙع الجها ٙڬ ڗ مقٖ ٚ  اإلٕا ٚيع تعٖ العنص حيِ ڣالتكيڀ الس علګ الت
ٚاحل التنفي٘  ڣ فشلها خصڤصا خالڋ اإلصاٍلالحاسږ في نجاٍ عمليغ   .األڣلګم

 
 
 

                                                 
ٚع  ع 2001- 2012"، م٘ك ٚ خالل الفت ٜائ ٙاسغ حالغ الج ٚيبيغ في تحقيڄ التنميغ املستدامغ، د 2- عفيڀ عبٖ الحميٖ، "فعاليغ السياسغ الض

قتصإيغ مقٖمغ لنيل متطلباػ شهإع املاجستيڇ في علڤم التسييڇ تخص٨ االقتصإ الٖڣلي ڣالتنميغ املستٖامغ، قسږ علڤم التسييڇ، كليغ العلڤم اال
ٚحاػ عب ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ جامعغ ف ٜائٚ، ڣالتجا ، متاحغ علګ املڤقع: 108 -107، ٥، ٥: 2014 -2013اٝ، سطيڀ، الج  

http://www.univ-setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2014/AFIF%20ABDELHAMID.  
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ٜائٚ ٚيبي في الج  املطلظ الثالن: السياځ الدڣلي ڣالڤطني لإلصالح الض
 
ٚڗ املاٿ  ڣبالضبط سنغ    ٚ في بٖايغ التسعيناػ من الق ٜائ ٚيب ال٘ڬ تږ تبنيڢ في الج  1991ڗ اإلصاٍل الض

ٚ سياځ ٕڣلي  طاٙ جا في  خ . ڣ  ڣطن
 
ٚيب -1 ٙاػ التغيڇاػ في: :السياځ الٖڣلي لإلصاٍل الض هږ النقا٭ األساسيغ ملجا جماڋ   1يمكن 

  ٜعامغ الڤ.م. ڣالت تتحكږ في ٚع النظام الٚسمالي ب ٙعفشل النظام االشًڇاكي ڣسيط االقتصإ  ٕا
سساػ املاليغ الٖڣليغ كصنٖڣځ النقٖ الٖڣلي، ڣه٘ا  العالم ڣالسياسغ الٖڣليغ مستعينغ في ٗلڊ بامل

جبڇ الٖڣ  ٚ ال٘ڬ  اقتصإ السڤځ ڣبالتالي  لياػالتحّڤڋ نحڤ  لګڋ الت كانـ تتبع النظام االشًڇاكي األم
ٚيعاػ. نظمتها صاٍل  السياسيغ ڣاالقتصإيغ ڣمختلڀ التش

 ٚٛتڢ من تحڤالػ جٖيٖع في سياځ  عإع ف ع التكنڤلڤجيغ بما  هيكلغ االقتصإ العالم نتيجغ الثٙڤ
ٚع العڤملغ.  ظاه

  ٛمغ التنميغ  ٙ ٚا ٛمغ املٖيڤنيغ ڣه٘ا ما جعلها تخضع للضغڤ٭  الثالنفي ٕڣڋ العالږ استم نتيجغ 
ٚڣ٭ االقًڇا٩ من األسڤاځ املاليغ الٖڣليغ.  فيما يتعلڄ بش

ٚيب كاڗ قٖ قٖم تڤجيهاتڢ  لګ ضافغ الٖڣڋ الناميغ  لګكل ه٘ا فاڗ صنٖڣځ النقٖ الٖڣلي ڣفي املجاڋ الض
ٙع  ٚڣ ٚيبيغ من خالڋ نظمتها صاٍلبض ها تٖٙڣ  الض ٚفڢ ڣالت كانـ محاٙڣ التقيٖ باملنهجيغ املحٖٕع من ط

 2حڤڋ:

 ٕٚائظ ڣالحٖ من  عٖا ٙ الض سعا ٚشيٖ هيكل  ٚيب ڣت ٚيبيغ تتسږ بتڤسيع نطاځ الڤعا الض هياكل ض
. ٚيب ٙجاػ التصاعٖ الض  املبالغغ في ٕ

  ٙاػ ٚائظ علګ األنشطغ الت تحڤڋ االعتبا ٕنى من الض ٙيغف٩ٚ حٖ  ڣڋ الناميغ ٕڣڗ في الٖ اإلٕا
ٙيغ. ٜٙاعيغ ڣالعقا ٚيبيا مثل األنشطغ ال  احتڤائها ض

  ٚائظ النڤعيغ ٚڣ٭ في التحڤڋ من ف٩ٚ الض : تتمحٙڤ الش ٚائظ علګ الٖخل الشخپ  بخصڤ٥ الض
ٙجغ التصاعٖ  لګعلګ الٖخل  ٜايٖ ٕ ٚيبغ ڣالحٖ من ت ٚيبغ املڤحٖع مع االعتٖاڋ في سعٚ الض الض

اػ الت لغا اإلعفا ٚيب ڣ ٚيبغ  الض ٚائِ الض ٙبط ش لي٠ لها مبڇٙ اقتصإڬ ڣاجتماعي ناهيڊ عن 
ٙ السائٖع في الڤاقع.  بمعٖالػ األسعا

  ٚيبغ ٙ ه٘ه الض سعا ٚكاػ فيقًٍڇ صنٖڣځ النقٖ الٖڣلي تحٖيٖ  ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  ما بخصڤ٥ الض
لغا ٙب معٖلها مع املعٖڋ املطبڄ في الٖڣڋ املتقٖمغ، كما يڤص  الصنٖڣځ ب ٕٛڣاه بحين يتقا  اال

ٙباٍ األسهږ. ٚيب علګ   الض

                                                 
م الخيڇ، " -1 ٜع، البڇڣٕ  ٚابي حم ٜائٚالع ٚيبيغ في الج شغاڋ امللتقى الٖڣلي "، مٖاخلغ مقٖمغ ضمن  IBS-VAT التخفيضاػ الخاصغ باملعدالػ الض

ٜائٚالثاني حڤڋ: " ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، جامعغ اإلصالح الجبائي ڣالتنميغ االقتصاديغ في الج ٚف كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا "، املنظږ من ط
 .03، 2014٥ماڬ  13، 12، يڤمي 02البليٖع 

ٙيغ،  ٙاسغ تحليليغ تصميميغ"، مطبعغ سامي، اإلسكنٖ يڤب، "صندڣځ النقد الدڣلي ڣقضيغ اإلصالح االقتصادڬ ڣاملالي، د ٚاهيږ  ب 2- سميڇع 
.110، ٥109٥ ، 2000مصٚ،    
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  ڗ نسب عطا ٛڣ ٙ حڤڋ  ٚع: تتمحٙڤ السياساػ املقًڇحغ في ه٘ا اإلطا ٚائظ غيڇ املباش في مجاڋ الض
كٖ خبڇا  ٚيب ڣي ٚائظ علګ مختلڀ السلع ڣالخٖماػ بيڗ مكڤناػ الهيكل الض كبڇ له٘ه الض

ڗ ي ٚيبغ علګ القيمغ املضافغ يجظ  ڗ ف٩ٚ الض ٚنامٌ اإلصاٍل ألنها الصنٖڣځ  ٚا مهما في ب مثل عنص
ٚيبيغ كبيڇع. ٚإاػ ض ي ٚتظ تڤفيڇ   ت

 
ٚيب لإلصاٍلالسياځ الڤطن  -2  الض

ٚي اإلصاٍلتبن  ڗ ٕٚه بل الض ٚ لږ يتږ بمف ٜائ االقتصإيغ  لإلصالحاػالعام  اإلطاٙ نڢ جا ضمن ب في الج
ٚ في تلڊ الفًڇع ڣالت عجلـ ٜائ ٛمغ البًڇڣليغ لسنغ  الت كانـ قٖ تبنتها الج ڗ جملغ  1986من ڣتيڇتها األ كما 

ٜيا  اإلصالحاػه٘ه  ٚك ٚحلغ تمهيٖيغ لالنتقاڋ من االقتصإ املخطط املڤجڢ م  اقتصإ لياػتبن  لګكانـ كم
هږ  ٚيب  اإلصاٍلالت جا ضمنها  اإلصالحاػالسڤځ، ڣيمكن تبياڗ   1:فيما يليالض

ڣاخٚ الثماني - ٜٙاعغ حين  اإلصالحاػناػ العٖيٖ من ٕخلـ الحكڤمغ في   ڣلګ اتخ٘ػاملهمغ في قطاٵ ال
ٜٙعغ حكڤميغ  3500بتقسيږ حڤالي  1987التٖابيڇ بقيام الحكڤمغ في عام  ٙٵ صغيڇع  لګم ٜا تعاڣنياػ خاصغ ڣم

تاٍ ه٘ا  ٛ بحقڤځ استغالڋ طڤيلغ األجل ڣ ٚاتمتا  .اإلنتاجيغٛيإاػ هائلغ في  اإلج
ٜائٚ  - قٖمـ الج سساػ العمڤميغ من الناحيغ القانڤ  1988في عام كما  نيغ علګ منِ االستقالليغ للم

ٙ ثږ ٕعمـ ٗلڊ  01-88 ڣالتشغيليغ بمڤجظ القانڤڗ  ٚا ق ٚنامٌ في عام  ب لشطظ كميغ من الٖيڤڗ  1990ب
ٚع  ٚاكمـ علګ مٖڥ سنڤاػ سإػ فيها الضڤابط الحكڤميغ املباش سساػ العامغ الت ت املستحقغ علګ امل

ٙسل البڇنامٌ ك٘لڊ علګ ڣاشتم ٙيغ.عإع   ملغ البنڤڅ التجا

ٙ في نف٠ الڤقـ تږ ڣضع  - قانڤني ڣتنظيم جٖيٖ للقطاٵ املالي ڣاملصٚفي في صلظ قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ  طا
لغګ التمڤيل  1990لعام  ٛ املصٚفي ڣ ٚقابغ علګ الجها ڣليغ السياسغ النقٖيغ ڣال ٚ مس ٜائ عطى لبنڊ الج ال٘ڬ 

ٚ من ا سساػ العمڤميغاملباش ٙاػ امل ٜينغ العمڤميغ الستثما للخڤا٥ ڣاألجانظ  كما منِ ه٘ا القانڤڗ الحڄ لخ
. نشافي  ٙڬ معن سسغ مع بنڊ تجا لغګ تخصي٨ تعامل كل م  البنڤڅ الخاصغ ڣ

ٚ في ٗاػ  - ٜائ ٙ بعٖما  صاٍل لګ اإلطاٙكما تڤجهـ الج سساػ االقتصإيغ  كانـنظام األسعا قٖ منحـ للم
ٙ بمڤجظ القانڤڗ استقال ٚاجعغ نظام األسعا ٙ ڣال٘ڬ ڣضع نڤعيڗ  12-89ليتها فقٖ قامـ بم املتعلڄ باألسعا

ٙ مقننغ تخضع  سعا ٙعمن األسعاٙ:  ٚع ال٘ڬ تږ تعٖيلڢ في سنغ  إلٕا ٙ ح سعا ٚ  1995الٖڣلغ، ڣ -95بمڤجظ األم
ّٙ في  06 ٙ بل تت 1995جانفي  25امل صبحـ الٖڣلغ ال تتٖخل في األسعا حٖٕ ه٘ه األخيڇع بنا علګ حين 
 قڤاعٖ املنافيغ.ال

ٙجيغ من خالڋ القانڤڗ  صاٍلكما تږ تبن  - ٙع الخا ٙ الٖڣلغ  29-88التجا كبڇ في مجاڋ احتكا ٚڣنغ  ال٘ڬ منِ م
ٚكغ الستعمالڢ  ٚها  حسظڣتږ من خاللڢ تخصي٨ مبلغ محٖٕ من النقٖ األجنب ڣاالئتماڗ لكل ش تقٖي

 الخا٥.
 

                                                 
ٚع مقٖمغ ضمن  ٚڬ "، م٘ك ٜائ ٚيبي الج ٙاسغ حالغ النظام الض ٛاػ العڤملغ االقتصاديغ، د ٚا ف ٚيبي في ظل  1- قا٧  يڤسڀ، "فعاليغ النظام الض

ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، متطلباػ نيل شهإع املاجستيڇ في العلڤم االقتصإيغ،  تخص٨ اقتصإياػ املاليغ ڣالبنڤڅ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا
ٕٚاٝ، ال ٜائٚ،   جامعغ بڤم ، متاحغ علګ املڤقع: 130، 129، ٥ 2009 -2008ج  

http://www.univ-bouira.dz/fr/index.php/theses-et-memoires/category/  
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ٜائٚاملبحن الثالن: ڣا ٚيبيغ في الج  قع اإلصالحاػ الض
 
ٚيب عٖع تعٖيال       لـ في القيام بعمليغ تغييڇ تمث 1992ػ من٘ االستقالڋ خاصغ بعٖ لقٖ شهٖ النظام الض

ٚيغ.  ٜائ ٚيبيغ الت كانـ تعتمٖها السلطاػ الج ٙيغ علګ جميع الهياكل القاعٖيغ للنظام ڣالسياسغ الض ج٘
ٚيعاػ  لڊ من خالڋ استبٖاڋ التش ٙع الجبائيغ ٗڣ ٚيعاػ جبائيغ حٖيثغ ڣك٘ا تنظيږ اإلٕا الجبائيغ القٖيمغ بتش

ٚڣٵ اإلصالےي.  لضماڗ تحقيڄ املش
 
ٚائظڣل أل املطلظ ا   ٙع الض  : اإلصالح الهيكلي إلدا
 

صالحاػ     ٚڬ من خالڋ  ٜائ ٚٵ الج ٙع بالنسبغ  1992عمٖ املش ٙڬ ڣهيكلغ اإلٕا عإع التنظيږ اإلٕا لګ 
صبِ لكل الٖاخليغ الحڢ ملص ٚائظ مستقلغ تابعغ لها، ڣ ٚيغ ض ٙجيغ حين استفإػ كل ڣاليغ من مٖي ڣالخا

ٚيغ ڣالئيغ ڣمفتشياػ ڣقباضاػ. ڣالګ غيڇ  ٚياػ جهڤيغ تابعغ لها مٖي ٚ مٖي خ ٚياػ، بمعن  ٚيغ ڣالئيغ مٖي مٖي
عإع الهيكلغ.  ٗلڊ من اإلصالحاػ الت ساهمـ بشكل فعاڋ في تطّڤٙ منحګ 

ٚن       ٚا مهما بل مصيڇڬ من غ ڣتشكل عص ٙع الجبائيغ، الهياكل عنص ٚڥ لإلٕا نجاٍ اإلصالحاػ األخ جل 
ٙيجيا، فمن تنظيږ  ڗ تتطّڤٙ تٖ ٚيغ  ٜائ ٙع الجبائيغ الج صبِ في مقٖٙڣ اإلٕا بالفعل فمن الناحيغ التنظيميغ 

ٜبائن ڣه٘ا قصٖ تجسيٖ مبٖ املحاٙڣ الجبائي ا لګ تنظيږ حسظ نڤٵ ال ٚائظ  لڤحيٖ، فلقٖ تږ حسظ نڤٵ الض
 1قطع خطڤع في تحقيڄ ه٘ا اإلصاٍل مع تنصيظ:

 
سساػ -1 ٚيغ كبڇياػ امل  مٖي
ٚكاػ 2006تمـ في سنغ          سساػ مكلفغ بتسييڇ ملفاػ الش ٚيغ كبڇياػ امل نشا مٖي ٚحلغ ب ڣڋ م  ،

ٛعاػ ڣالتحصيل ڣ  ٚقابغ، املنا سساػ بمهام التسييڇ، ال ٚيغ كبڇياػ امل يضا استقباڋ الكبڇڥ فتتكفل مٖي
ٚيبغ التابعيڗ ملجاڋ اختصاصها.  املكلفيڗ بالض

**تسييڇ ثابـ للملفاػ الجبائيغ: يتجسٖ تسييڇ امللفاػ الجبائيغ بالقيام ببع٬ املهام مثل التكفل بمهام 
ٚسږ علګ القيمغ املضافغ  ٚسڤم ڣمعالجغ ملفاػ اسًڇجاٵ ال ٚائظ ڣالحقڤځ ڣال الڤعا ڣمتابعغ تحصيل الض

ٚام ٚاجعغ ه٘ه امللفاػ.ڣتنفي٘ ب  ٌ م
سساػ  ٚيغ كبڇياػ امل ٚقابغ الجبائيغ علګ مستڤڥ مٖي ٕا ال ٙقابغ جبائيغ محكمغ: يتطلظ التحكږ في  **
ٚقابغ، البحن  جيل في البڇامٌ السنڤيغ لل ٚاجعغ املحاسبغ ڣمتابعتها، ڣاقًڇاٍ الت ٚامٌ م خصڤصا تنفي٘ ب

ٛ التحقيقا ٚياػ.ڣاستغالڋ املعلڤمغ الجبائيغ ڣك٘ا انجا  ػ ڣالتح

                                                 
ٚيغ ا-1 ٙسالغ املٖي ٙاڣيغ، "  ٚحمن  ٙقږ عبٖ ال ٜائٚ، العٖٕ  ٙع املاليغ، الج ا ٚائظ، ٛڣ ٚيغ العامغ للض ٚيغ للمٖي ٚع شه ٚائظ"، نش ، 54/2011لعامغ للض

٥01.  
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سساػ  ٚيغ كبڇياػ امل حسن تكفل بالشكاڣڥ تلًڈم مٖي ٛعاػ: قصٖ تحقيڄ  ٚيعغ ڣفعالغ للمنا ٙاسغ س ٕ**
ٙاسغ ڣمتابعغ كل  ٚيعغ ڣفعالغ في الشكاڣڥ ڣالطعڤڗ الخاضعغ الختصاصها ڣك٘ا ٕ بالفح٨ ڣالبن بصفغ س

مام الهيئاػ القضائيغ املخصصغ.  امللفاػ النڈاعيغ املقٖمغ 
من خالڋ: تجهيڈاػ حٖيثغ تستجيظ للمعاييڇ الٖڣليغ ڣالًڇقيږ ڣمن خالڋ مڤقع الكًڇڣني جٖيٖ  ه٘ا كلڢ

www.jibayatic.dz  سساػ يسمِ لهږ القيام ٚيغ كبڇياػ امل ٚيبغ التابعيڗ ملٖي ٚف املكلفيڗ بالض تحـ تص
فع مستحقاتهږ. ٙيِ الجبائيغ ٕڣ  بالتصا

 
ٚائظ -2 ٜ الض ٚاك  م

ٚكٜ، كل مهام التسييڇ ڣالتحصيل     ٙئي٠ امل ٚاف  ش ٚكٜ تسييڇ مڤحٖ يجمع، تحـ  ٚائظ هڤ م ٚكٜ الض م
ٚائظ الڤالئيغ. ٚياػ الض ٛعاػ الت كانـ تتكفل بها املفتشياػ ڣالقباضاػ ڣمٖي ٚاقبغ ڣاملنا  ڣامل

ٚائظ املحاٙڣ الجبائي الڤحيٖ للمكلفيڗ ب ٚكٜ الض ٚيبغ التابعيڗ ملجاڋ اختصاصڢ به٘ا الصٖٕ، يشكل م الض
 ڣهږ:

سساػ الخاضعغ للنظام الحقيقي ڣالنظام املبسط  .امل
ٚع  .املهن الح

سساػ. ٚيغ كبڇياػ امل سساػ غيڇ الخاضعغ ملجاڋ اختصا٥ مٖي  امل
ليها بصفغ تفصيليغ من خالڋ الفصل الثالن. ٚځ   ڣالت سڤف نتط

 
ٚائظ -3 ٙيغ للض ٜ الجڤا ٚاك  امل

نشا ا    ٙع الجبائيغ ڣعليڢ يتعيڗ يمثل  ٚحلغ النهائيغ لعمليغ تحٖين ڣاسعغ لإلٕا ٚائظ امل ٙيغ للض ٜ الجڤا ٚاك مل
ٚائظ انتهاه مفهڤم جٖيٖ يٖعږ التسيي ٙڬ للض ٜ الجڤا ٚك ٚيبغ عڤ٩علګ امل قيامڢ  ڇ حسظ فئغ املكلفيڗ بالض

ماكن مختلفغ الت تتصڀ بثقلها ڣتعقيٖها ڣيمسڊ اػ الجبائيغ في  ٚا تمام اإلج خا٥ ال٘ين  ب حساباػ األ
ٜافي في مجاڋ:  يخضعڤڗ للنظام الج

ٜافيغ الڤحيٖع ٚيبغ الج  الض
ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي مكاڗ اإلقامغ  الض

 ٙسږ التطهيڇ
ٙڬ  ٚسږ العقا  ال

ٚيبغ علګ األمالڅ.  الض
 
 
 
 
 
 

http://www.jibayatic.dz/
http://www.jibayatic.dz/
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ٚيبي املطلظ ٚيع الض صالح التش  الثاني:
 

ها املس      ٚيبيغ الفعالغ بتطٙڤ ٚ تبعا للتحڤالػ االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ ڣاملاليغتتميڈ األنظمغ الض ل٘لڊ  تم
ٚ بالٖڣڋ  صالحها سڤا تعلڄ األم ٛمنيغ ثږ تصبِ غيڇ مناسبغ مما يقتض  تعٖيلها ڣ فه تطبڄ خالڋ مٖع 
ٚڬ في منطڄ اإلصالحاػ املنتهجغ في بالٕنا ڣالت تقڤم علګ  ٜائ ٚيب الج ٙه النظام الض ٕ ڣ الناميغ.  املتقٖمغ 

ٚيب ساٝ ع خضاعها ملنطڄ السڤځ الحٚ، فقٖ شهٖ النظام الض سسغ ب ٚ امل ٚي قليغ األٕا االقتصإڬ ڣتح
ٚػ معطياػ جٖيٖع علګ املستڤڥ الٖڣلي ڣك٘لڊ 1992عٖع تعٖيالػ من٘ االستقالڋ ڣالسيما سنغ  ، حين ظه

ٜيا نحڤ اقتصعلګ املستڤڥ الڤطن من خالڋ تڤجڢ االقتصإ الڤطن من اقتص ٚك  إ السڤځ إ مخطط م

لګ غايغ اليڤم من خالڋ قڤانيڗ املاليغ ڣالتغييڇاػ املصاحبغ بظهٙڤ كل قانڤڗ ڣه٘ه  ٚػ ه٘ه التعٖيالػ  ڣاستم
ٚكاػ، ڣفي سنغ  ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي، ڣالض التعٖيالػ تم٠ جڤانظ عٖيٖع منها الض

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ ڣه٘ا م 2017 ٚع ال ليڢ من خالڋ ه٘ا املطلظ.خصـ بصفغ مباش ٚځ   ا سڤف نتط
 
ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي: -1  الض
 

ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي من خالڋ قانڤڗ املاليغ لسنغ      ٙقږ  1991سسـ الض من قانڤڗ  01ڣتن٨ املإع 
ٚسڤم املماثلغ علګ مايلي: ٚع ڣال ٚائظ املباش  الض

خا٥ الطبي ٚيبغ سنڤيغ ڣحيٖع علګ ٕخل األ س٠ ض ٚيبغ العييڗ تسم "ت ڣتف٩ٚ اإلجمالي."  الٖخل علګ ض
ٚيبغ علګ الٖخل  ٚيبغ، املحٖٕ ڣفقا ألحكام املڤإ من ه٘ه الض  1".98لګ  85الصافي اإلجمالي للمكلڀ بالض

ٚسڤم املماثلغ  02ڣحسظ ن٨ املإع  ٚع ڣال ٚائظ املباش : يتكڤڗ الٖخل الصافي 2012لسنغ من قانڤڗ الض
 اخيل الصافيغ لألصناف التاليغ:اإلجمالي من مجمڤٵ املٖ

ٚفيغ. - ٙيغ ڣالح ٙباٍ الصناعيغ، ڣالتجا  األ
ٙيغ. -  ٙباٍ املهن غيڇ التجا

ٚاػ الفالحيغ. -  عائٖاػ املستثم

يجاٙ امللكياػ املبنيغ ڣغيڇ املبنيغ كما تن٨ عليڢ املإع  - ٚإاػ املحققغ من  من قانڤڗ  42اإلي
ٚسڤم املماثلغ. ٚع ڣال ٚائظ املباش  الض

ڣ  -  ٝ األمڤاڋ املنقڤلغ.عائٖاػ ٙ

ٚيغ. - ٚيڤٵ العم ٚتباػ ڣاألجٙڤ ڣاملعاشاػ ڣال 2امل

 

ٚسڤم املماثلغ لسنغ  03حسظ ن٨ املإع  ٚع ڣال ٚائظ املباش ٚيبغ علګ الٖخل  2012من قانڤڗ الض يخضع للض
خا٥ ال٘ين يڤجٖ مڤطن تكليفهږ ف ٚ كافغ األ ٜائ ٙه الج خا٥ ال٘ين مڤطن تكليفهږ خا ٜائٚ ڣاأل ي الج

ٙ عائ ٚڬ.ڣمصٖ ٜائ  ٖاتهږ ج

                                                 
ٚسڤم املماثلغ لسنغ  01املإع  - ٚع ڣال ٚائظ املباش .٥15 2012من قانڤڗ الض 1

  

ٚسڤم املماثلغ معٖلغ بمڤجظ املإع  02املإع  - ٚع ڣال ٚائظ املباش .15، 2009٥ڤڗ املاليغ لسنغ من قان 02من قانڤڗ الض 2
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ٚيبغ علګ الٖخل  ڣالٕه  اإلجماليڣتف٩ٚ الض ٚيبغ حسظ ٕخلڢ الخا٥ ڣمٖاخيل  علګ كل مكلڀ بالض
خا٥ ال٘ين معڢ ڣاملعتبڇين تحـ كفالتڢ ڣه٘ا حسظ ن٨ املإع  ما ڣفقا للمإع  06ڣاأل من نف٠ القانڤڗ 

ٚيبغ علګ الٖخل  07 خصيغ علګ حصغ الفڤائٖ ا اإلجماليفيخضع للض ٚكاػ بصفغ  لعائٖع لهږ من الش
 تناسبيا مع حقڤقهږ فيها:

خا٥. - ٚكاػ األ ٚكا في ش  الش
عضائها. - ٙسغ املشًڇكغ ملهنغ  جل املما ٚكاػ املٖنيغ املهنيغ املشكلغ من  ٚكا الش  ش

ال  - ٚيطغ  ٚكاػ باسږ جماعي ش ٚكاػ املٖنيغ الخاضعغ لنف٠ النظام ال٘ڬ تخضع لڢ الش عضا الش
ٚكاػ في شك ڗ تن٨ قڤانينها علګ تشكل ه٘ه الش ڣليغ، ڣ ع املس ٚكغ محٖٕڣ ڣ ش سهږ  ٚكغ  ل ش

ٚكغ. ٚكا فيما يخ٨ ٕيڤڗ الش ع للش ڣليغ غيڇ املحٖٕڣ  املس

ڣليغ تضامنيغ ڣغيڇ محٖٕع فيها. - ٚكاػ املساهمغ ال٘ين لهږ مس  عضا ش
ٚيبغ علګ الٖخل  خا٥ ال٘ي 05حسظ ن٨ املإع  اإلجماليڣيعفى من الض ن يساڣڬ من نف٠ القانڤڗ األ

ڣ يقل عن الحٖ األٕنى  اإلجماليٕخلهږ  ٚيبغ  لإلخضاٵالسنڤڬ الصافي  الجبائي املنصڤ٥ عليڢ في جٖڣڋ الض
 .اإلجماليعلګ الٖخل 

جنبيغ عنٖما تمنِ البلٖاڗ الت  ٚا ڣاألعڤاڗ الٖبلڤماسيڤڗ ڣالقناصل ڣاألعڤاڗ القنصليڤڗ من جنسيغ  السف
ٛاػ لألعڤاڗ ال ٚيڤڗ.يمثلڤنها نف٠ االمتيا ٜائ  ٖبلڤماسيڤڗ ڣالقنصليڤڗ الج

ڣ  ٙاػ املبنيغ  ٛڋ بمقابل عن العقا ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي فڤائ٬ القيمغ الناتجغ عن التنا " ال تخضع للض
ٛتها ألكٌڇ من   1سنڤاػ." 10غيڇ املبنيغ الت ٕامـ حيا

 
ٚيبغ علګ الدخل اإلجمالي:  * حساب الض
ٚيب ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي ض ٚع ڣتصاعٖيغ حسظ الجٖڣڋ التالي:غ مباڣتعٖ الض  2ش

 
ٙقږ  ٚيبغ علګ الدخل اإلجمالي(I- 03)جدڣل  ٚيبي للض  .2017لسنغ  : السلږ الض

ٚيبغ )ده( ٚيبغ )٪( الدخل الخاضع للض  معدل الض
 0 120000ال يتجاٛڣ 

 20 360000لګ  120001من 
 30 14400000لګ  360001من 

 35 1440000كٌڇ من 
ٙقږ  02إع امل املصدٙ: ّٙ في 14 -16من القانڤڗ  ٙقږ ، 2017املتضمن قانڤڗ املاليغ لسنغ  2016ٕيسمبڇ  28، م  .٥4 ، 77العٖٕ 

 

                                                 
ٙقږ  79املإع  -1 ّٙ في 2017، يتضمن قانڤڗ املاليغ لسنغ 14-16من القانڤڗ  ٚيٖع 2016ٕيسمبڇ  29املڤافڄ ڋ 1438ٙبيع األڣڋ  29، م ، الج

ٙقږ  ٚسميغ  .5، 77٥ال   

ٚجع، ٥  - .04نف٠ امل 2
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ڣ الصږ البكږ ڣك٘ا العماڋ  ڣ املكفڤفيڗ  ڣ عقليا  ٚكيا  ڣفضال عن ٗلڊ، تستفيٖ مٖاخيل العماڋ املعڤقيڗ ح
ٚيبغ علګ الٖخل  ضافياملتقاعٖين من تخفي٬  ٚيا، ما 1000، في حٖٕڣ اإلجماليفي مبلغ الض  يعإڋ: ٕه شه

كٌڇ من 80 قل من  20.000% بالنسبغ لٖخل  ڣ يساڣيڢ ڣ  ٕه. 25.000ٕه 
كٌڇ من 60 قل من  25.000% بالنسبغ لٖخل  ڣ يساڣيڢ ڣ  ٕه. 30.000ٕه 
كٌڇ من 30 قل من  30.000% بالنسبغ لٖخل  ڣ يساڣيڢ ڣ  ٕه. 35.000ٕه 
كٌڇ 10 قل من  35.000من  % بالنسبغ لٖخل  ڣ يساڣيڢ ڣ  ٕه. 40.000ٕه 

ٚف  ڣ الحص٨ االجتماعيغ املحققغ من ط ٛڋ عن األسهږ  يًڇتظ عن فڤائ٬ القيږ الناتجغ عن التنا
ٚيب بمعٖڋ  خضاٵ ض خا٥ الطبيعييڗ املقيميڗ،  ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي. غيڇ 15األ ٚٙع من الض % مح

ٚيبغ  ٙ مبالغها.نڢ، تعفى فڤائ٬ القيږ ه٘ه من الض  عنٖما يعإ استثما
ڣ الحص٨  ٛڋ عن األسهږ  عإع االستثماٙ، اكتتاب املبالغ املعإلغ لفڤائ٬ القيږ الناتجغ عن التنا ڣيقصٖ ب
ڣ الحص٨  ٚا األسهږ  ٚيڄ ش سساػ ڣال٘ڬ يتحقڄ عن ط ڣ عٖع م سسغ  االجتماعيغ في ٙسماڋ م

 االجتماعيغ.
 

 مالحظغ:
ٙقږ ا ٗافي حالغ  ٙ ما تجاٛڣ  ٚځ بيڗ (ٕه 30.000.000)ألعماڋ املحقڄ سقڀ ثالثيڗ مليڤڗ ٕينا ، فيخضع الف

ٍٚ بڢ  لڊ املص ما املكلفڤڗ  لګٙقږ األعماڋ املحقڄ ٗڣ ٜافيغ الڤحيٖع ڣفقا للمعٖڋ املڤافڄ لڢ  ٚيبغ الج الض
ٜافيغ الڤحيٖع فيتږ صبهږ في نظام ٚيبغ الج عماڋ يتعٖڥ سقڀ ف٩ٚ الض ٙقږ  ٚيبغ ال٘ين حققڤا  ٚبِ  بالض ال

 1الحقيقي.
 
ٚكاػ: -2 ٙباٍ الش ٚيبغ علګ   الض
 

هږ األهٖاف الت سعګ     ٚيب سنغ تتمحٙڤ  سساػ العمڤميغ في مڤضع ، ف1992ليها اإلصاٍل الض ي ڣضع امل
ٚيبغ علګ  سي٠ الض ٚي٠ ه٘ا املسعګ تږ ت خضاعها ملنطڄ ڣقڤاعٖ السڤځ ڣلتك سساػ الخاصغ نفسڢ ڣ امل

ٚكاػ بمڤجظ امل ٙقږ ٙباٍ الش ٙقږ  1991من قانڤڗ املاليغ لسنغ  38إع  من قانڤڗ  135حين تن٨ املإع 
ٚسڤم املماثلغ علګ مايلي: ٚع ڣال ٚائظ املباش  الض

خا٥ املعنڤييڗ  ٚكاػ ڣغيڇها من األ ڣ املٖاخيل الت تحققها الش ٙباٍ  ٚيبغ سنڤيغ علګ مجمل األ س٠ ض "ت
ليهږ في املإع   ٙ ٚيبغ، 136املشا ٚكاػ". ڣتسم ه٘ه الض ٙباٍ الش ٚيبغ علګ   الض

ٙباٍ الت  ٚع سنڤيغ تف٩ٚ علګ األ ٚيبغ مباش ٚكاػ هي ض ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  ڗ الض ٚيڀ نستنتٌ  من خالڋ التع
ٙقږ األعماڋ  ٙيا للنظام الحقيقي ٕڣڗ األخ٘ بالحسباڗ  جبا خا٥ املعنڤييڗ، ه٘ه األخيڇع تخضع  يحققها األ

ٙ 2املحقڄ ٚيبغ علګ  سي٠ ض ٙه ت ٚكاػ ال٘ڬ يختلڀ ، ڣينٖ ٚيب خا٥ بالش ٙ ڣضع نظام ض طا ٚكاػ في  باٍ الش
خا٥ الطبيعييڗ ڣه٘ا التمييڈ يبڇٙه االختالف القانڤني املڤجٕڤ بيڗ الشخ٨  عن النظام املطبڄ علګ األ

                                                 
ٙقږ  - ٚجع السابڄ، ٥ 13املإع  .07، نف٠ امل 1

  
2
- Ainouche Mohamed chérif, l’essentiel de la fiscalité algérienne, Alger‚ HIWARCO M‚ 1993‚ P209. 
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ٚكاػ األمڤاڋ ڣهي تعمل علګ  كٌڇ ش م  ٚكاػ تال ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  املعنڤڬ ڣالشخ٨ الطبيعي، ل٘ا فاڗ الض
ٚنغ ج ٕاع لإلنعا١ االقتصإڬ.عص ٚكاػ ڣجعلها   1بايغ الش

ٙ ب٪ 2006ڣطبقا لقانڤڗ املاليغ التكميلي لسنغ  - ٚكاػ بمعٖڋ عإڬ يقٖ ٙباٍ الش ٚيبغ علګ   25تف٩ٚ الض
ٙ ب ٪ قسا٭ ڣهي: 12.5ڣمعٖڋ مخف٬ يقٖ ٙها ڣيتږ ٕفعها خالڋ ثالف  ٙباٍ املعإ استثما  فيما يتعلڄ باأل

. 20ل التسبيڄ األڣڋ: يٖفع قب    ماٝٙ
 جڤاڗ. 20التسبيڄ الثاني: يٖفع قبل   
 نڤفمبڇ. 20التسبيڄ الثالن: يٖفع قبل   
ٚكاػ ڣاملطبڄ  2015ڣحسظ قانڤڗ املاليغ لسنغ  - ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  فقٖ تږ تخفي٬ املعٖڋ الخا٥ بالض

ٙ ب ٪ 25سابقا بمعٖڋ ٪ ٚقيتڢ. 23لګ معٖڋ مخف٬ يقٖ ٙ ڣت  ڣه٘ا بهٖف تشجيع االستثما
ٚكاػ كما يلي:ڣي  ٙباٍ الش ٚيبغ علګ   حٖٕ معٖڋ الض

 السلع. نتاه% بالنسبغ ألنشطغ 19
ٚڬ، ڣك٘ا األنشطغ السياحيغ ڣالحماماػ باستثنا 23 % بالنسبغ ألنشطغ البنا ڣاألشغاڋ العمڤميغ ڣال

 الڤكاالػ السياحيغ.
ٚڥ.26  % بالنسبغ لألنشطغ األخ

ٚيب خا٥ املعنڤييڗ الخاضعيڗ للض ٙسڤڗ العٖيٖ من يجظ علګ األ سساػ، ال٘ين يما ٙباٍ امل غ علګ 
ٙباٍ عن كل  ڗ يقٖمڤا محاسبغ منفصلغ له٘ه األنشطغ تسمِ بتحٖيٖ حصغ األ األنشطغ في نف٠ الڤقـ، 

ٚكاػ الڤاجظ تطبيقڢ. ٙباٍ الش ٚيبغ علګ   نشا٭ مناسظ ملعٖڋ الض
لګ تطبيڄ منهۑي ملعٖڋ  ٕڬ   2%.26عٖم احًڇام مسڊ محاسبغ منفصلغ ي

 
ٚسږ علګ القيمغ املضافغ: -3  ال
 

ٜائٚ بمڤجظ قانڤڗ املاليغ لسنغ     ٚسږ علګ القيمغ املضافغ في الج لغي النظام 1991س٠ ال ، باملقابل 
لڊ  ٕيغ الخٖماػ ٗڣ ٚسږ الڤحيٖ اإلجمالي علګ ت ٚسږ الڤحيٖ اإلجمالي علګ اإلنتاه ڣال السابڄ املتشكل من ال

متڢ لإلصالحاػ الت شهٖها االقتصإ نتيجغ املشاكل الت شهٖها ه٘ا النظ ام من حين تعقٖه ڣعٖم مال
.  3الڤطن

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ علګ معٖليڗ فقط عڤ٩  2001فحسظ قانڤڗ املاليغ لسنغ   18يحتڤڬ نظام ال
ٚسږ  ٙقږ األعماڋ متضمن ال ساٝ  معٖڋ كما كاڗ سائٖا في النظام السابڄ فكانـ تطبڄ تلڊ املعٖالػ علګ 

.ڣيًڇتظ ع ٚيب  لګ ٗلڊ تخفيڀ العظ الض

                                                 
1
 - Ministère de finance, DGI, bulletin de services fiscaux, N 12, 1995, p23. 

ٙقږ  02املإع  -  ٚ ّٙ في 2015، يتضمن قانڤڗ املاليغ التكميلي لسنغ 15/01من األم .06، ٥ 2015يڤليڤ سنغ  23، املڤافڄ ڋ 1436شڤاڋ  07، امل 2
  

ٚجع سابڄ، ٥  -2 ٚإ، م ٚ م   . 187ناص
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ٚسږ بتطبيڄ م ٙه ال ٙقږ األعماڋ خا ساٝ  ٚسږ علګ القيمغ املضافغ علګ  ڣمعٖڋ  17عٖڋ عإڬ ٪ڣيف٩ٚ ال
ٙه ٪ ڣبعٖ صٖٙڣ ه٘ا األخيڇ حٖٕ من خاللڢ املعٖڋ  2017ڣه٘ا قبل صٖٙڣ قانڤڗ املاليغ لسنغ  7مخف٬ قٖ

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ ب   1.%19لعإڬ ب % ڣاملعٖڋ ا9املخف٬ لل
ٚسږ علګ القيمغ املضافغ:  العملياػ الخاضعغ لل

ٚسږ. - ٚف الخاضعيڗ لل ٜع من ط ڣ حٚفي املنج ٙڬ  ڣ تجا  العملياػ املتعلقغ بنشا٭ صناعي 
ميڗ. - ٚكاػ الت ٜها البنڤڅ ڣش  العملياػ الت تنج
ٙسغ نشا٭ حٚ. -  العملياػ املحققغ عنٖ مما
ڣ الخمڤ  - ٚڥ مماثلغ لها.املبيعاػ الخاصغ بالكحڤڋ  خ ٚڣباػ   ٙ ڣمش
ٙيغ. -  العملياػ املتعلقغ باألشغاڋ العقا
ٚڣ٭ البيع بالجملغ. -  املبيعاػ حسظ ش
ٜئغ. - ٙع التج ٙع املتعٖٕع ڣك٘ا تجا  عملياػ البيع الت تقڤم بها املساحاػ الكبڇڥ ڣنشاطاػ التجا
ٚيبغ الخاضعڤڗ للض - ٜافيغ الڤحيٖع.باستثنا العملياػ الت يقڤم بها املكلفڤڗ بالض  ٚيبغ الج
ٚا  - ٙع املتعٖٕع، عمليغ ش عإعيقصٖ بالتجا ٚ فيها  ڣ ٜئغ ڣالت تتڤف ٚڣ٭ البيع بالتج البيع املحققغ ڣفڄ ش

ٚڣ٭   :اآلتيغالش
ٙع املتعٖٕع: ڣه٘ا مهما كاڗ عٖٕ     صناف علګ األقل من التجا ٙبعغ  ٚڣضغ للبيع ب ڗ تتعلڄ املڤإ املع يجظ 

ٚڣضغ للب  يع.املڤإ املع
ٚيقغ تسمِ بالخٖمغ ال٘اتيغ.    ڗ يكڤڗ املحل مهيئا بط  يجظ 
شغاڋ الخٖماػ ڣالبحن ڣجميع العملياػ من غيڇ املبيعاػ ڣاألشغاڋ اإليجاٙعملياػ  - ٕا الخٖماػ ڣ ، ڣ

ٙيغ.  العقا
خا٥. - ڬ  نڤاعها الت ينظمها   الحفالػ الفنيغ ڣاأللعاب ڣالتسلياػ بمختلڀ 
 
ٚسږ علګ النشا -4 :ال  ٭ املنه
 

 مجال التطبيڄ:     
عمالهږ السنڤڬ  - ٙقږ  خا٥ املعنڤييڗ ال٘ين يفڤځ   ٕه. 30.000.000األ
ٙسڤ  - خا٥ الطبيعيڤڗ املما ٚيبغ علګ الٖخل  ڗ األ ٙباٍ املهنيغ  اإلجماليلنشا٭ تخضع عائٖاتڢ للض فئغ األ

عمالهږ السنڤڬ  ٙقږ   ٕه. 30.000.000ڣال٘ين يفڤځ 
ٚي  بغ:األساٝ الخاضع للض

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ. ٙقږ األعماڋ بٖڣڗ ال ٚسږ علګ القيمغ املضافغ:   بالنسبغ للخاضعيڗ لل
ٚسږ علګ القيمغ املضافغ. ٙقږ األعماڋ بما في ٗلڊ ال ٚسږ علګ القيمغ املضافغ:   بالنسبغ لغيڇ الخاضعيڗ لل

ٙع ٚيبغ، يجظ األخ٘ في الحسباڗ، التخفيضاػ املقٖ % ، 75% ڣ50%، 30ب  لتحٖيٖ األساٝ الخاضع للض
 املنصڤ٥ عليها في القانڤڗ لصالح بع٬ العملياػ.

                                                 
ٙقږ  26، 24املإع  - ٚه، 14٥ -16من القانڤڗ  ٚجع سبڄ ٗك .12،13، م 1
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ٚيبي: اإلخضاعمعدل   الض
ٚسږ علګ النشا٭ املنه ب  اإلخضاٵيحٖٕ معٖڋ  ٚيب لل  %.2الض

لګ نسبغ  ٚفع ه٘ا املعٖڋ  ٚڣقاػ بڤاسطغ األنابيظ.3ي ٚقږ األعماڋ الناتٌ عن نشا٭ نقل املح  % فيما يتعلڄ ب
لګ يخف٬ معٖڋ ه٘ا ال % بٖڣڗ االستفإع من التخفيضاػ بالنسبغ لنشاطاػ اإلنتاه فيما يخ٨ 1ٚسږ 

ٚسږ ب  ٚڬ، تحٖٕ نسبغ ال  %.25% مع تخفي٬ بنسبغ 2نشاطاػ البنا ڣاألشغاڋ العمڤميغ ڣال
 

ٜائٚ الثالن: املطلظ ٚيبيغ في الج  فعاليغ اإلصالحاػ الض
  

ٚ ڣ  ٜائ ٚغږ من اإلصالحاػ العٖيٖع الت تبنتها الج ٚڣه من قڤقعغ صعبغ بالعمل بال الت سعـ من خاللها الخ
اػ تعاني  ٚغږ من كل ه٘ه املجهٕڤ ٛالـ بال نها ال ال  ٚيعڢ  صاٍل تش ٚيب ڣك٘ا  صاٍل هيكلي للنظام الض علګ 
ٙ جٖيٖع تتڤافڄ مع املعاييڇ الٖڣليغ  فكا من العٖيٖ من االختالالػ فقصٖ تحسيڗ ه٘ه االختالالػ يجظ تبن 

م مع ال ٚڬ ڣتتال ٜائ ٕٚ الج  1من خالڋ: ڤاقع املعيش  للف
ڗ ٗلڊ غيڇ  ال  ٚيبيغ  ٚيب علګ املكلڀ من خالڋ تخفي٬ معظږ املعٖالػ الض كافي  * تخفيڀ العظ الض

ٚيقغ  ڗ تستنٖ ط ٙاساػ ميٖانيغ حت تعك٠ ڣاقع املجتمع بحين يجظ  ٚيبيغ علګ ٕ تحٖيٖ املعٖالػ الض
ٚڬ. ٜائ  الج

 ٚ نشا لجنغ لٖڥ املٖي ٙع  ٚڣ ٚيب قصٖ تحٖيٖ ثږ * ض ٚيع الض ٚاجعغ التش ٚائظ تڤكل لها مهمغ م يغ العامغ للض
ٚڬ. ٜائ ٚيب الج  معالجغ مختلڀ التغيڇاػ الت يتضمنها النظام الض

. ٚيب ٚيبيغ ڣفڄ املعاييڇ الٖڣليغ في األٕا الض ٙع الض صاٍل شامل لإلٕا  * 
 ٚ ٜائ ٚيب الج ٚفها النظام الض ڗٙغږ التعٖيالػ الت ع ال  لګ تعٖيل هن ڬ  الڊ العٖيٖ من الجڤانظ تحتاه 

 متمثلغ في:
ٚيبيغ. ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي بشكل يقًڇب من العٖالغ الض عإع صياغغ السلږ املتصاعٖ الخا٥ بالض  * 

ٚب من خالڋ تڤف ٛيإع فعاليغ مكافحغ الته ٙع  ٚڣ ٚب ڣنشٚ الڤعي ي* ض ٙع سياسيغ قڤيغ ملكافحغ الته ٕا ڇ 
. ٚيب  الض

ٚيبغ.* العمل عل ٚبط ڣتحصيل الض ٙيغ املتعلقغ ب اػ اإلٕا ٚا  ګ تبسيط اإلج
ٚاطيغ  ٚاقيل ڣالبيڇڣق ٙع من الع لګ جانظ تطهيڇ اإلٕا ٚاٙ السياس  ڣاالقتصإڬ  ٙع تڤفيڇ االستق ٚڣ * ض
لګ ٗلڊ يجظ تڤفيڇ بيئغ مالئمغ لالستثماٙ من خالڋ تڤفيڇ جميع الهياكل القاعٖيغ  ڣاملحسڤبيغ، باإلضافغ 

ٙيغ إل ٚڣ  قامغ االستثماٙ.الض
هميتڢ في مكافحغ  ٙغږ  ٚ في تنظيږ نظام االقتطاٵ من املصٖٙ، ڣتڤسيع مجاڋ تطبيقڢ، حين  عإع النظ  *
نڢ يشكل ضغط  شكاال حڤڋ مٖڥ عٖالتڢ، كما   ٍٚ ٙه علګ بع٬ املٖاخيل يط ڗ اقتصا ال  ٚيب  ٚب الض الته

                                                 
ٚع مقٖمغ لنيل متطلباػ شهإع املاجستيڇ في  ٙاسغ حالغ قباضغ ڣاليغ الڤادڬ"، م٘ك ٜائٚ، د ٚيبي في الج 1- ڣاكڤاڅ عبٖ السالم، "فعاليغ النظام الض

ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، جامعغ ٙيغ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا ٙاساػ محاسبيغ ڣجبايغ معمقغ، قسږ العلڤم التجا ٙيغ، تخص٨ ٕ  العلڤم التجا
ٚباٍ، ڣ  ٜائٚ، قاصٖڬ م ، متاحغ علګ املڤقع: 34، ٥ 2012 -2011ٙقلغ، الج  

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/OUAKOUAK-ABDESSLEM.pdf?idmemoire=2369  
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نڢ  ٚاعي الڤضعيغ املاليغ للمال علګ سيڤلغ املكلڀ، حين  ڗ مڤاعيٖ استحقاقڢ متقٖمغ ي . كما  كلڀ املعن
لګ نهايغ السنغ.  ٚ  جٖا ڣال ينتظ

اػ تنفي٘ه، حت يسهل  ٚا ج ٚائظ ڣ ٚائظ ڣتبسيط قانڤڗ الض ٙع الض ٚيغ ڣالتقنيغ إلٕا ٕٙ البش * تحسيڗ املڤا
 علګ املكلڀ فهمڢ ڣمن ثږ احًڇامڢ.

صحاب  ٚبيڗ ڣ ٚيب شامل يسمِ للمته ٙع اإلعالڗ عن عفڤ ض ٚڣ ٚعيغ من االنتظام لٖڥ * ض األنشطغ غيڇ الش
. ٚيب ٚائظ املًڇتبغ عليهږ لصالح النظام الض عإع جٖڣلغ الض ٚائظ ڣ ٙع الض  ٕا
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 خالصغ الفصل األڣل:

 

      ٕ ٕاع من  ٚيبغ هي  ڗ الض ليغمن خالڋ ه٘ا املبحن يتضح لنا   ڣاػ السياسغ االقتصإيغ املهمغ ڣ
هٖاف مساهمغ  ٕٙ املاليغ ڣتحقيڄ  ٛناػ االقتصإيغ الكليغ، من خالڋ التڤجيڢ األمثل للمڤا في تحقيڄ التڤا

ثٚ بعٖع عڤامل سياسيغ ٚڥ ڣيت خ لګ  ٚيب يختلڀ من ٕڣلغ  ڗ النظام الض اقتصإيغ  املجتمع، كما 
 ڣاجتماعيغ.

جل ضماڗ السيڇ الجّيٖ ڣالحسن للنظام الجبائي كاڗ البٖ من حيحيغ  ڣبالتالي من  اػ ت ٚا ج تخإ عٖع 
ٚيعيغ . ڣ تش  هيكليغ كانـ 

ٚجڤع ڣمن  ٛالـ العڤائڄ قائمغ ڣالنقائ٨ تجعل منڢ بعيٖا عن تحقيڄ األهٖاف امل ٚغږ من كل ه٘ا ال ڣلكن بال
ٙاػ املحليغ  شكاليغ ٕعږ االستثما جنبيغ ڣتبقى  ڣ  ٙاػ محليغ كانـ  ٚقيغ االستثما هږ ه٘ه األهٖاف هڤ ت

لګ حٖ  اآلڗ. قائمغ 
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:تمهيٖ الفصل الثاني    

 

ٜاڣيغ في التنميغ االقتصإيغ    ٚ ال ج ٙ هڤ  ٙه الٖ االستثما للنمڤ مڜ خالڋ  األساس فٸ اڣاالجتماعيغ باعتبا
ڣليغ  ٙ الڤطن ضافيغٛيإع الناتٌ الٖاخلي ڣتڤفيڇ مڤإ  ٙ ٕاخل كل  مكملغ لالٕخا ٕٙ القابلغ لالستثما ڣللمڤا

 بلٖ.
ٚ كغيڇها مڜ الب    ٜائ ٚڥ تعمل علګ ڣالج ٜايا  ڴهيئغلٖاڗ األخ ٙها ڣاملتمثل في منِ التسهيالػ ڣامل مناّ استثما

ٙاػ ٕع لٖعږ االستثما ّٖ ٙڬ املالئږ  ڣالضماناػ املتع ٚيبيغ بهٖف خلڄ املناّ االستثما ٜايا الض ڣمنِ العٖيٖ مڜ امل
ٙڅ في عمليغ التنميغ املحليغ بها، ڣللحٖ مڜ  ٚا٩ڣلتشا ٙجي اإلق . الخا  

ٚيبيغ "الصٖٕ نحاڣڋ مڜ خالڋ ه٘ا الفصل تحٖيٖ ڣبه٘ا      ٙ املحلي في ڣ   اإلصالحاػ الض ڣاقٸ االستثما
ٜائٚ مباحن هي كالتالي: ثالفمڜ خالڋ  "الج  

 

 عمڤمياػ حڤڋ االستثماٙ. :املبحن األڣڋ *
ٜائٚ. :املبحن الثاني* ٙڬ في الج  فاځ املناّ االستثما
ثيڇها  املبحن الثالن:* علګ االستثماٙ.السياسغ الجبائيغ ڣت  
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 املبحن األڣڋ: عمڤمياػ حڤڋ االستثماٙ

 
هږ جٜ ڗ            ٙ ٚقيتڢ  االستثما ٚكيڈ الكثيڇ مڜ الباحثيڗ بهٖف ت في اقتصإياػ الٖڣڋ، مما جعلڢ محل ت

ٕٛهاٙ لګڣجعلڢ يحتل مكانغ كبيڇع في البلٖاڗ الت تسعګ   .التقٖم ڣاال
 

 ستثماٙ، خصائصڢ ڣمحٖداتڢم اال املطلظ األڣڋ: مفهڤ 
 

ٚيڀ االستثماٙ -1  تع
 
ٙ هڤ •  ٛمنيغ محٖٕع، للحصڤڋ علګ تٖفقاػ نقٖيغ في املستقبل تعڤيضا عڜ  االستثما "تڤظيڀ األمڤاڋ لفًڇع 

ٚ التضخږ، ڣتقلظ تلڊ التٖفقاػ."   1القيمغ الحاليغ لألمڤاڋ ڣمخاط
جل الحصڤڋ علګ  استهالكي شباٵمڜ االستثماٙ هڤ "التضحيغ بمنفعغ حاليغ يمكڜ تحقيقها •  حالي مڜ 

كبڇ."  2منفعغ مستقبليغ يمكڜ الحصڤڋ عليها مڜ استهالڅ مستقبلي 
ڣ تڤجيڢ  االستثماٙ مفهڤم  ڗ•  مڜ الناحيغ االقتصإيغ هڤ تڤظيڀ ڣاستخٖام ٙٝ املاڋ ليكڤڗ منتجا 

ٚاػ  ٚ عا نتاجيغمجاالػ  لګاملٖخ ٙ تسٖ حاجغ اقتصإيغ مڜ ناحيغ ڣتڤف ٚف االستثما ٚڥ، ڣع خ ئٖ مڜ ناحيغ 
ٚيظ  ٚبِ في األجل الق نڢ:"تكڤيڜ ٙٝ املاڋ ڣاستخٖامڢ بهٖف تحقيڄ ال ڣ البعيٖ بشكل لٖڥ االقتصإييڗ ب

ڣ غيڇ مباشٚ  ٚ ڣ  نتاجيغڣ تڤسيٸ طاقغ  نتاجينشا٭  نشا، بما يشمل مباش ٙيغ  ٛع ملكيغ عقا ڣ حيا قائمغ، 
 ٙ ها مڜ  صٖا ٚا ڣ ش ٚيڜال سهږ   3."خ

ٜيٖ مڜ السلٸ الٚسماليغ، ڣيشمل  اإلنتاجيغالطاقغ  لګ اإلضافغاالستثماٙ هڤ:"•  ٚيڄ امل الحاليغ عڜ ط
اػ ٜڣڗ." اإلنشا  4الجٖيٖع ڣالتكڤيڜ الٚسمالي الثابـ ڣك٘لڊ التغيڇ في املخ

ڣ الٖخل، ڣاملاڋ يكڤڗ عمڤما علګ شكل م • ٚبِ  ٙ هڤ تڤظيڀ املاڋ لهٖف تحقيڄ ال  مثال إڬ ڣملمٝڤ االستثما
 ، ٙاٿ  ڣ علګ شكل غيڇ ملمٝڤ مثل األ سهږ ڣسنٖاػ...الخ. يٖاٵالبناياػ،  ٚا  ، ش  النقٕڤ

ٙ هڤ "تلڊ األمڤاڋ املخصصغ •  ٙ  إلنتاهالبضائٸ الت تستخٖم  إلنتاهاالستثما ڗ االستثما ڬ  ٚڥ  خ بضائٸ 
ٚع مثل البضائٸ الٚسماليغ  اإلنتاهيمثل  ..." الػكالال٘ڬ ال يستهلڊ مباش  5ڣالتجهيڈاػ ڣالبنا

ٚيڜ ڣاالقتصإييڗ ڣغيڇهږ، ل٘لڊ كٌڇػ • ٚف املفك ٙ مڜ املصطلحاػ الشائعغ االستعماڋ مڜ ط "كلمغ استثما
ٚتبٰ  ٙيڀ بخصڤصڢ ڣتعٖٕػ، ڣكلمغ استثماٙ ت مفاهيږ اقتصإيغ تنحصٚ في: التضحيغ،  بثالفالتعا

ٚماڗ، االنتظاٙ."  6الح

                                                 
ٕٙڗ، 2004  ٛ يٸ ڣالطباعغ، الطبعغ األڣلګ عماڗ، األ ٚ ڣالتڤ ٚع للنش ٙ امليس ٙع"، ٕا دا اق املاليغ ،تحليل ڣ ٙ باألٙڣ ٜمي سالم،"االستثما سامغ ع إ التميم ڣ ٙشٖ ف  _1

٥16.   

ٕٙڗ، 2010    يٸ، الطبعغ األڣلګ، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ اځ للنش ٙ في صناعغ السياحغ"، الٙڤ ٙ الحميڇڬ،"أساسياػ التمڤيل ڣاالستثما 2_ مڤ فڄ عٖناڗ، عبٖ الجبا

٥115.  

ٕٙڗ، ٥.12 ٙ نشٚ، الطبعغ األڣلګ، 1974عماڗ، األ ٙدڗ"، بٖڣڗ ٕا ٙجيغ في األ ٙاػ الخا اتيجيغ تشجيع االستثما ست  3_عبٖ الّلڢ املالكي،"

ٕٙڗ، 2000 ٥.63 يٸ، الطبعغ األڣلګ، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٚ للطباعغ ڣالنش ٙ الفك ٛيـ،"أسس ڣمبادئ االقتصاد الكلي"، ٕا بڤ  ، ڣحسڜ  ٜعب  4_ هيثږ ال

ٜائٚ، 168٥. ٚڬ، "التحليل االقتصادڬ الكلي"، ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ، الج  5- عمإ صخ

اځ املاليغ - ٚيغ لألٙڣ ٚكاػ، " ( EMCA) الجمعيغ املص ٚ لتمڤيل الش 23.6، ٥ 2003"، مصٚ، دليل املستثم
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ٙ هڤ تڤظيڀ املاڋ ب•" ٙ علګ شكل االستثما ڣ املاڋ عمڤما، ڣقٖ يكڤڗ االستثما ٚبِ  ڣ ال هٖف تحقيڄ العائٖ 
ڣ غيڇ مإڬ."  1مإڬ ملمٝڤ 

ٚف •  ٜ فهمي األستاٗيع ٜي ٙباٍ في املستقبل." عبٖ الع ٚع لتڤليٖ  ٙ علګ انڢ "استخٖام األمڤاڋ الحاض  2االستثما
ٜايٖ م Guitton األستاٗما •  ٙ هڤ ت ساٝ:" االستثما ٚفڢ علګ  ڬ هڤ تقبل تضحيغ فع كڤناػ الطاقغ املتاحغ 

ٚ لتحسيڗ املستقبل..."  3الحاض
ٚفڢ Lambertما •  ٚحلغ  نتاه لګڴهٖف عمليغ  :"االستثماٙفع سلٸ ٙسماليغ الت هي ليسـ مستهلكغ في امل

ٚحلغ القإمغ." إلنتاهالحاليغ ڣتستعمل   سلٸ في امل
ٚاػ في تكڤيڜ الطا•" ٛمغ لعملياػ  اإلنتاجيغقاػ االستثماٙ هڤ استخٖام املٖخ السلٸ  نتاهالجٖيٖع الال

ڣ تجٖيٖها." اإلنتاجيغڣالخٖماػ، ڣاملحافظغ علګ الطاقاػ   4القائمغ 
ٚف •" سهږ ڣڣٕائٸ ڣهنالڊ مڜ يع اځ ڣاألٕڣاػ املاليغ املختلفغ مڜ  االستثماٙ هڤ التڤظيڀ املالي في األٙڣ

نڢ التعامل باألمڤاڋ للحصڤڋ علګ ٙ علګ  ٛمنيغ معينغ ڣلفًڇع  االستثما لڊ بالتخلي عنها في لحظغ  ٙباٍ، ٗڣ األ
ٚع  الحاليٛمنيغ محٖٕع بقصٖ الحصڤڋ علګ تٖفقاػ ماليغ مستقبليغ تعڤ٩ عڜ القيمغ  لألمڤاڋ املستثم

ٚع املڤافڄ للمستقبل."  5ڣتعڤ٩ عڜ عامل املخاط
ٙيٸ اقتصإيغ ڣاجتماعيغ ڣثقافيغ •" ٙ يعن تڤظيڀ األمڤاڋ في مشا ٚاكږ ٙسماڋ جٖيٖ االستثما بهٖف تحقيڄ ت

ٙع  فٸ القٖ مال  اإلنتاجيغٙڣ ڣ هي التضحيغ باالستهالڅ في الڤقـ الحالي  ڣ تجٖيٖ ڣتعڤي٬ الٚسماڋ القٖيږ، 
ڗ العڤائٖ الت سيحصل  ٚ بش ٛإ عٖم اطمئناڗ املستثم كبڇ في املستقبل ڣل٘لڊ كلما  في الحصڤڋ علګ عڤائٖ 

ٛإػ قيمغ  ػاعليها في املستقبل  ٙاتڢ." ملكاف  6الت يطالظ بها مقابل استثما
صڤڋ متنڤعغ  ٙع عڜ تڤظيڀ األمڤاڋ املتاحغ في  نڢ "عبا ٙ علګ  ٚيڀ عام لالستثما ڣمڜ هنا يمكڜ استخال٥ تع
ٚ بٖال  ٙع عڜ تعڤيضاػ يحصل عليها املستثم كٌڇ في املستقبل ه٘ه التٖفقاػ عبا للحصڤڋ علګ تٖفقاػ ماليغ 

ٚيڜ طيلغ الفًڇع التمڜ استخٖام ه٘ه األمڤا خ ٚيڜ  ٚ عڜ ٙسمالڢ  ڋ مڜ قبل مستثم خ٘يڜ يتخلګ بها املستثم
كٖ في الحصڤڋ  ٚ الناجمغ عڜ عٖم الت ٙ تحقيڄ عڤائٖ تغطي قيمغ التعڤيضاػ املطلڤبغ ڣعالڣع املخاط باالعتبا

 ٙ  : 7فيعلګ التٖفقاػ املتڤقعغ في املستقبل ڣتتجاٛڣ معٖڋ التضخږ ڣمنڢ تتمثل خصائ٨ االستثما
ٙيڀ  ڣال: تكاليڀ االستثماٙ: نفاقها للحصڤڋ علګ االستثماٙ، ڣتشمل كافغ املصا ڣهي كل املبالغ الت يتږ 

لګ نڤعيڗ: ٙڬ حين تنقسږ  ٚڣٵ االستثما ٛمغ إلنشا املش  الال
ٙيغ ڗ يحقڄ ه٘ا األخيڇ تٖفقاػ نقٖي*التكاليڀ االستثما لګ  ٚڣٵ  ٛمغ إلنشا املش ٙيڀ الال غ، : ڣهي تلڊ املصا

ٙاٿ  معٖاػ، مباني،  ٚا األصڤڋ الثابتغ مڜ  ڬ كل النفقاػ املتعلقغ بش ڣتتمثل في تكاليڀ األصڤڋ الثابتغ، 

                                                 
ٕٙڗ، 1997، 30٥. يٸ، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٕٚاڗ، "مبادئ االستثماٙ"، املستقبل للنش ٙ ح ٚ حيٖ 1- طاه

  

ٙ الجامعيغ، بيڇڣػ، لبناڗ، 1985، ٥ 225. ٙاػ"، الٖا ٜ فهم هيكل، "أساليظ تقييږ االستثما ٜي 2- عبٖ الع
  

1998, p 3. ,Algérie, » Investissement et strategies de developpements « ,Miloud Boubaker-  3 
ٚه، ٥  - ٚجٸ سبڄ ٗك ٙاڗ، م ٙ حيٖ ٙځ حيٖ .37طا 4

  

ٕٙڗ، 1996، ٥ 13. ٙيغ، عماڗ، األ ٚيغ ڣالتطبيڄ"، كليغ االقتصإ ڣالعلڤم اإلٕا ٙ ڣالتمڤيل بيڗ النظ ٙشيٖ، "االستثما ٚيڤ١، عبٖ املعطي ٙضا  5- حسن علي خ
  

ٕٙڗ، عماڗ، 2011، 12٥. يٸ، الطبعغ األڣلګ، األ ٚ ڣالتٛڤ سامغ للنش  ٙ ٙع االستثماٙ"، ٕا دا حمٖ عطا هللا، " 6- ماجٖ 
  

ٚٵ نقٕڤ ڣماليغ كليغ  ٚڣحغ لنيل ٕكتڤٙاع ٕڣلغ في العلڤم االقتصإيغ، ف ط ٙ كأداع لتمڤيل التنميغ االقتصاديغ"،  ٚقيغ االستثما لياػ تشجيع ڣت ٜيڜ،" ڬ ال 1- منصٙڤ
ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ،  ٜائٚ، العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا ، متاحغ علګ املڤقٸ:24-23، 2006٥جامعغ الج  

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/04/%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%  
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ڬ كل  ٙاساػ التمهيٖيغ،  لګ تكاليڀ متعلقغ بالٖ ٚڣٵ باإلضافغ  الػ...ڣالت تمثل الجٜ األكبڇ مڜ تكلفغ املش
ٙيڀ ال ٚڣٵ مثل مصا لګ جانظ  تصميماػالنفقاػ الت تتٖفڄ قبل انطالځ املش ٚسڤم الهنٖسيغ، ڣه٘ا  ال

ٙيبيغ. ياػ التٖ ٚا الٖٙڣ ج ٙب، ڣتكاليڀ   مجمڤعغ مڜ التكاليڀ مثل تكاليڀ التجا
لڊ بعٖ  *تكاليڀ التشغيل: ٚحلغ التشغيل ٗڣ ٚحلغ الثانيغ لالستثماٙ، ڣهي م تنٖمٌ تكاليڀ التشغيل في امل

ٚع العمل، فتظهٚ م ٛمغ الستغالڋ قامتڢ ڣڣضعڢ في حالغ صالحغ ملباش جمڤعغ جٖيٖع مڜ التكاليڀ الال
ٚڣٵ املتاحغ في العمليغ اإلنتاجيغ ڣمڜ جملغ ه٘ه التكاليڀ ن٘كٚ: النقل ٙيڀ    طاقاػ املش ميڗ، مصا الت

ٛمغ للعمليغ اإلنتاجيغ... ٙيڀ املڤإ الال  املستخٖميڗ، ڣاألجٙڤ ڣمصا
ٚ  ثانيا: التٖفقاػ النقٖيغ: ال بعٖ ڣهي كل املبالغ املاليغ املنتظ تحقيقها في املستقبل ڣال تحسظ ه٘ه التٖفقاػ 

ٚڥ. ٚسڤم ڣاملستحقاػ األخ ٚائظ ڣال ٙ مثل الض  خصږ كل املستحقاػ علګ االستثما
ٚڣٵ: ٙ في حالغ عطا جّيٖ ٗڬ تٖفڄ نقٖڬ مڤجظ ڣيمكڜ  ثالثا: مٖع حياع املش ٙع لبقا االستثما ڣهي املٖع املقٖ

ع حياع االستثنا في تحٖيٖ مٖع حياع االستثم ڣ الًڇكيڈ علګ ٕٙڣ ٙ علګ مٖڥ الحياع املإيغ بمختلڀ الڤسائل  ا
ٚڣٵ.  املنتڤه، ڣبالتالي علګ مٖڥ الحياع االقتصإيغ للمش

ٚ القيمغ املتبقيغ لڢ بحين يمثل  ٙابعا: القيمغ املتبقيغ: عنٖ نهايغ مٖع الحياع املتڤقعغ لالستثماٙ، نقڤم بتقٖي
سسغ  الجٜ ال٘ڬ لږ يستهلڊ مڜ التكلفغ ضافيا بالنسبغ للم ٚإا  ي األڣليغ، ڣتعتبڇ ه٘ه القيمغ املتبقيغ، 

لګ تٖفقاػ الٖخل للنسبغ األخيڇع لالستغالڋ.  ڣبالتالي يضاف 
  

 *محٖٕاػ االستثماٙ
هميغ في التحليل االقتصإڬ       ٚ متقلظ في االقتصإ القڤمي ڣتفسيڇ ه٘ه التقلباػ لڢ  ٙ عنص ڗ االستثما

ٚفغ م لڊ بمع ٛها فيما يليٗڣ يجا ٙ الت يمكڜ   :1حٖٕاػ االستثما
ما عنٖ :  سعٚ الفائٖع* ٙتفاٵ تكلفغ االقًڇا٩  ڣاملقصٕڤ بسعٚ الفائٖع تكلفغ ٙسماڋ املستثمٚ، نتيجغ ا

ٙ نتيجغ النخفا٩ تكلفغ  ٙتفاٵ االستثما جږ االقًڇا٩ ڣبالتالي ا ٙتفاٵ  لګ ا ٕڬ  ٚ الفائٖع ف٘لڊ ي نقصاڗ سع
، فمڜ االقًڇا٩. ففي حال ٚكٕڤ ما في حالغ ال ٚ الفائٖع،  ٙفٸ سع ڗ تعمل علګ  غ التضخږ مڜ األفضل للٖڣلغ 

ٚ الفائٖع.  األفضل العمل علګ تخفي٬ سع
ٚأٝ املاڋ: * ڣ الكفايغ الحٖيغ ل ڣاملقصٕڤ بالكفايغ الحٖيغ لٚٝ املاڋ، هڤ اإلنتاجيغ الحٖيغ لٚٝ املاڋ 

جږ   ٙ معيڗ مڜ األمڤاڋ، فالعالقغ بيڗ اإلنتاجيغ الحٖيغ لٚٝ املاڋ العائٖ املتڤقٸ الحصڤڋ عليڢ مڜ استثما
ٙتفاٵ املٖاخيل ڣبالتالي التشجيٸ  ٙتفاٵ اإلنتاجيغ الحٖيغ يعن ا ٕٚيغ ألنڢ عنٖ ا ٚع هي عالقغ ط ڣاألمڤاڋ املستثم

ٚع. ٛيإع األمڤاڋ املستثم ٙ ڣمنڢ   علګ االستثما
ٙ ڣمنڢ انخفا٩ ما عنٖ انخفا٩ اإلنتاجيغ الحٖيغ ف٘لڊ يعن انخفا٩  املٖاخيل املتڤقعغ مڜ ٗلڊ االستثما

ٚع.  األمڤاڋ املستثم
ع  التقٖم العلمي ڣالتكنڤلڤجي:* نڤاٵ جٖيٖع مڜ الالػ املتطٙڤ لګ ظهٙڤ  ٕڬ  فالتقٖم العلم ڣالتكنڤلڤجي ي

ڣ املستثمٚ  حالڋ اإل  لګٗاػ الطاقغ اإلنتاجيغ العاليغ، ڣالت تعمل علګ ٕفٸ املنتٌ  مكاناػ العمل علګ 
لګ التقٖم في الالػ، نجٖ  لڊ في ظل املنافسغ السائٖع في السڤځ. باإلضافغ  ٚڥ جٖيٖع، ٗڣ خ القٖيمغ ب

                                                 
ٕٙڗ،  2002، ٥،٥: 34- 35 . يٸ، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٙ املناه للنش ٚڣعاػ"، ٕا ٙاساػ الجٖڣڥ االقتصاديغ ڣتقييږ املش 1- كاظږ جاسږ العيساڣڬ، "د
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ٙ الطاقغ  ڣ مصإ ٙ  الطاقغ  ڣ مصإ لګ ظهٙڤ مڤإ الطاقغ  ٕڬ  التقٖم في مجاڋ البحن ڣالتطڤيٚ، ال٘ڬ ي
 الجٖيٖع محل القٖيمغ.

ٚع: * ٙجغ املخاط ٚ د ٚع ڗ العالقغ بيڗ املخاط ٙجغ املخاط ٛإػ ٕ نڢ كلما  ٙ هي عالقغ عكسيغ، بحين  ع ڣاالستثما
ٚتفٸ معها كميغ االستثماٙ. ٚع ت ٙجغ املخاط ما عنٖما تقل ٕ  انخفضـ معها كميغ االستثماٙ، 

ٕٚيغ ڣعليغ فالبٖ مڜ تڤفيڇ الحٖ  ٚع ڣالعائٖ هي عالقغ ط ٙجغ املخاط ڗ العالقغ بيڗ ٕ ڣلكڜ مڜ جهغ ثانيغ نجٖ 
ٙ األٕنى مڜ ا طا  خاصغ في الٖڣڋ الناميغ. القڤانيڗ املشجعغ لالستثماٙلضماناػ في 

ٙ السياس   ٚا ٚ االستق ٙ السياس  ڣاالقتصإڬ في الٖڣلغ، فتڤف ٚا ٚ االستق ٚتبٰ بمٖڥ تڤاف ٚع قٖ ت ڣه٘ه املخاط
ٚع ڣال٘ڬ يعمل علګ تشجيٸ االستثماٙ ٙجغ املخاط لګ انخفا٩ ٕ ٕڬ  لګ العڤام  ڣاالقتصإڬ ي ل باإلضافغ 

ٚڥ تتمثل في: خ  السابقغ نجٖ عڤامل 
ٚ السڤق املاليغ الفعالغ النشيطغ.*  مٖڥ تڤف
ٚاد املجتمع* ٙڬ لٖڥ أف ٙڬ ڣاالستثما ٚ الڤعي االدخا  1.مٖڥ تڤف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ٚجٸ، - .٥35 نف٠ امل 1
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ٙ ڣمبادئڢ. املطلظ  الثاني: أهميغ، أهٖاف، أنڤاع االستثما
 

هميغ االستثماٙ * 
ٙ فيما يلي هميغ االستثما  1:تتمثل 

ٕٚ منڢ ڣبالت - ٙتفاٵ متڤسٰ نصيظ الف ٛيإع الٖخل القڤمي ڣا لګ  ٕڬ  الي ٛيإع اإلنتاه ڣاإلنتاجيغ مما ي
 تحسيڗ مستڤڥ معيشغ املڤاطنيڗ.

ٚيڜ.تڤفي -  ڇ الخٖماػ للمڤاطنيڗ ڣاملستثم
 ٥ٚ عمل ڣالتقليل مڜ نسبغ البطالغ.تڤفيڇ ف -
 ٖڣلغ.ٛيإع معٖالػ التكڤيڜ الٚسمالي لل -
ٚع.يڇ التخصصاػ املختلفغ مڜ الفنتڤف - ٙييڗ ڣالعمالغ املاه  ييڗ ڣاإلٕا
ٙه مما يڤفٚ العمالػ  - نتاه السلٸ ڣالخٖماػ الت تشبٸ حاجاػ املڤاطنيڗ ڣتصٖيٚ الفائ٬ منها للخا

يإع التكڤيڜ الٚسمالي. ٚا الالػ ڣاملعٖاػ ٛڣ ٛمغ لش  األجنبيغ الال
 

هٖاف االستثماٙ * 
 

هٖاف االستث ٚيڜ ڣمستڤڥ ڣطبيعغ طمڤحاتڢ االقتصإيغ تتبايڜ  ٙ حسظ اإلمكاناػ املاليغ املتاحغ للمستثم ما
ٙ املختلفغ ٙ التسهيالػ االئتمانيغ ڣف٥ٚ االستثما ڗ مصإ ٚ لٖيڢ مڜ معلڤماػ بش  . 2ڣما يتڤف

ٙ فيما يلي: هٖاف االستثما  ٚ ڗ نحص  3ڣمڜ هنا يمكڜ 
ميڗ املستقبل: عإع ما يقڤم بمثل ه٘ا النڤٵ•  خا٥ ال٘يڜ بلغڤ سنا معينا ڣهږ علګ  ت ٙاػ األ مڜ االستثما

مڤاڋ. ٙ ما لٖيهږ مڜ  ميڗ مستقبلهږ لږ يحملهږ علګ استثما  بڤاب التقاعٖ حين ميلهږ لت
ٙڬ مقبڤڋ مٸ نسبغ •  ٚ تحقيڄ عائٖ جا ٚع في الٌڇڣع مٸ عائٖ مقبڤڋ: يكڤڗ هٖف املستثم تحقيڄ تنميغ مستم

ڗ املكاسظ الٚسماليغ الت يمكڜ الحصڤڋ عليها تعتبڇ هٖف ٛيإع مقبڤلغ في ٙٝ املاڋ عل ګ الٖڣام، حين 
ليڢ العائٖ املحصل.  املستثمٚ، مضافا 

كبڇ عائٖ حالي ممكڜ.•  ٙاػ الت تحقڄ  ٚ علګ االستثما ٜ املستثم ٚك ٙڬ: ي كبڇ ٕخل جا  تحقيڄ 
ٚائيغ نتيجغ التضخږ.•   حمايغ األمڤاڋ مڜ انخفا٩ قڤڴها الش
كبڇ •   نمڤ ممكڜ للٌڇڣع. تحقيڄ 
ٙه ه٘ا مڜ •  ٚ في ه٘ه الحالغ االستفإع مڜ خالڋ استثما ٚائظ: يكڤڗ هٖف املستثم حمايغ الٖخڤڋ مڜ الض

ٗا قام بتڤظيفها في غيڇ ه٘ا النڤٵ  نڢ  ٚيعاػ ڣالتنظيماػ املعمڤڋ بها، حين  ٚيبيغ الت تمنحها التش ٜايا الض امل
ٚيبيغ عاليغ. ٚائِ ض لګ ش خضاعڢ   سيتږ 

 

                                                 
ٚه، ٥  - ٚجٸ سبڄ ٗك حمٖ عطا هللا، م .14، ٥ 13ماجٖ  1

  

ٕٙڗ،  2009، ٥ 20. يٸ، الطبعغ األڣلګ ، عماڗ، األ ٚ ڣالتٛڤ ٙ الصفا للنش ٙاػ ڣاألسڤاق املاليغ"، ٕا ٚڣف،"االستثما ٙ مع 2- هڤشيا
  

ٚه، ٥  - ٚجٸ سبڄ ٗك حمٖ عطا هللا، م .13، ٥ 12ماجٖ  3
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ن  ڤاٵ االستثماٙ*
ٙاػ(II- 01)ٙقږ جٖڣڋ   : أنڤاع االستثما

 التقسيم المعيار
ار قصي األجل - معيار الزمن  استث

سط األجل - ار مت  استث
يل األجل - ار ط  استث

راعي - معيار النشاط االقتصادي ار   استث
ار صناعي -  استث
مي - ار خ  استث

عا صغي - معيار حجم االستثمار ار في م  استث
ار - سط الحجم استث عا مت  في م
ي الحجم - عا ك ار في م  استث

ار ف - معيار الشكل القانوني  استث
كا - ار ش  استث
مي - ار ح  استث
لي - ار   استث

اتي - مصادر التمويل ار   استث
ار خارجي -  استث

طني - معيار جنسية االستثمار ي  ار مح  استث
ي - ار أجن  استث
ط - ت ار م  استث

ار خا - ةمعيار الملكي  استث
ار عا -  استث
ت - ار م  استث

يق أقص ربح - معيار الهدف ف إل تح ار ي  استث
اف أخ - يق أه ف إل تح ار ي  استث

ار عيني - معيار شكل االستثمار  استث
ار ن -  استث

ائي - معيار حافز االستثمار ار ت  استث
ار محفز -  استث

اش  - معيار تكوين االستثمار ار م  استث
اشاس - ار غي م  تث

ا ثابت - التحليل االقتصادي ين رأس ار في ت  استث
عي - ز الس ين ال ار في ت  استث
ي - ار من أجل التص  استث

 
ٙيغ، مبادئ ڣسياساػ االستثماٙعبٖ املطلظ عبٖ الحميٖ، " املصٖٙ: ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ  .2010"، الٖا

:٥ 47- 48. 
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 ٙ ڗ تقسيږ االستثما لګ األنڤاٵ التاليغ:ڣبالتالي يمكڜ   1اػ 
ٜمن ٙ ال ٙ بمعيا  أڣال : االستثما

ٚڣعاػ تسعګ  ال استثماٙ قصيڇ األجل: -1 كٌڇ مڜ سنغ ڣيصظ في مجاالػ ڣمش ٚځ  ٚبِ  لګيستغ العائٖ ڣال
ٚيٸ.  الس

ٙ متڤسٰ األجل:  -2 كٌڇ مڜ سنغ ڣحت استثما ٙ ال٘ڬ يكڤڗ  حيانا سبعغ سنڤاػ  5ڣهڤ االستثما سنڤاػ ڣ
ٚه  لګيسعګ  فهڤ الڣبالتالي  ٚاٙ بعٖ ٗلڊ ڣمخاط ٙع علګ االستم ٚيٸ ڣلٖيڢ خاصيغ التجٖٕ ڣالقٖ العائٖ الس

 ليسـ كبيڇع.
ٙ طڤيل األجل: -3 ٜيٖ عڜ  استثما ٙاػ الت ت تحقيڄ عائٖ علګ  لګسنڤاػ فهڤ يسعګ  5ڣيعبڇ عڜ ٗلڊ االستثما

ٚبِ ڣقابل ٚ ڣال يتعجل ال نڢ يتحمل املخاط ٜمڜ. املٖڥ الطڤيل ڣيتميڈ ب ٙ عبڇ ال ٚا  لالستم
ٙ النشاط االقتصادڬ ٙ بمعيا  ثانيا: االستثما

ٜٙاعي:  -1 ٙ ال ٩ االستثما ٚا اأٙل ٙ ال٘ڬ يشمل ش قامغاستصالحها  لګ باإلضافغڣهڤ االستثما مجتمعاػ عليها  ڣ
ڗ يكڤڗ عائٖه كبيڇ ڣخاصغ العائٖ املباشٚ، خاصغ  ٚطا  ٚ علګ املٖڥ الطڤ  ڗڣلي٠ ش يل العائٖ الكبيڇ يظه

تي بعائٖ  ٙاٿ  ال ت ڗ استصاٍل األ ٚڣف  نڢ مڜ املع  عاما. 15 لګ 10 لګ 5بعٖ فًڇع طڤيلغ تًڇاٍڣ مڜ  ال حين 
ٜٙاعي في كثيڇ مڜ املجاالػ  االستثماٙ الصناعي: -2 كبڇ مڜ االستثماٙ ال يتميڈ ه٘ا االستثماٙ بقيمغ مضافغ 

علګ ڣيتږ في شكل صناعاػ تحڤيليغ في   ٙ  معظږ األحڤاڋ.ڣبعائٖ استثما
ٙ الخٖمي:  -3 ٙجغ األڣلګ االستثما ٚبِ بالٖ ٙ ال٘ڬ ال يكڤڗ هٖفڢ تحقيڄ ال ٙع عڜ االستثما نماڣهڤ عبا تقٖيږ  ڣ

 خٖماػ.
ٙ حجږ االستثماٙثالثا ٙ بمعيا  : االستثما

نشطتها ڣهي ال ٚڣعاػ الصغيڇع لها مجاالڴها ڣ ڗ املش مڤاڋ كبيڇع ڣهي تڤظڀ عٖٕ لګتحتاه  ڣيالحٴ  ٝڣ  ٙ 
ٚڣعاػ الصغيڇع محٖٕڣ  كٌڇ مڜ املش مڤاڋ  ٝڣ  ٚ في ٙ نها تستثم ٚڣعاػ املتڤسطغ تتميڈ ب ما املش مڜ العمالغ 
منسبيا  ٙ في  ڣتال ما االستثما ٚڣعاػ الصغيڇع،  كبڇ قليال مڜ املش بع٬ األنشطغ االقتصإيغ ڣيڤظڀ عٖٕ 

خمغ ڣيڤظڀ عٖٕ عمالغ كب مڤاڋ  ٝڣ  ٚ بٚ ٚڣعاػ الكبيڇع يستثم  يڇ.املش
ٙ الشكل القانڤني ٙ بمعيا  ٙابعا: االستثما

ٕٚڬ: -1 ٙ  استثماٙ ف نڤاٵ االستثما قل  صبِ ه٘ا النڤٵ  ٕٚ ڣاحٖ ڣقٖ  ٚڣٵ هڤ ف حين يكڤڗ صاحظ املش
 هميغ.

ٚكاػ: -2 ٙ ش مڤاڋ. استثما ٚكاػ  ڣ ش ٚكاػ التضامڜ  ٙ في شكل ش  حين يتشكل االستثما
ٙ الحكڤمي: -3  ڬ القطاٵ هي املستثمٚ.ڣهنا تصبِ الحكڤمغ  االستثما
ٚيڜ  االستثماٙ الٖڣلي: -4 ٚڥ غيڇ املستثم خ ٚاف  ط ٙڅ فيڢ  ڣ يشا هڤ االستثماٙ ال٘ڬ يتعٖڥ حٖٕڣ الٖڣلغ 

ٙ قطاٵ عام في  ڣ استثما ٙ قطاٵ خا٥ مٸ ٕڣلغ  ڣ استثما ٙ ٕڣلغ مٸ ٕڣلغ  ڗ نجٖ استثما املحلييڗ ڣهنا يمكڜ 
ٚڥ. خ  ٕڣلغ مٸ قطاٵ عام في ٕڣلغ 

ٙ التمڤيلخامسا: اال  ٙ مصاد ٙ بمعيا  ستثما

                                                 
ٙيغ، مبادئ ڣسياساػ االستثماٙعبٖ املطلظ عبٖ الحميٖ، " -1 ٙ الجامعيغ، اإلسكنٖ ٚف(.50، 47، ٥ ٥ 2010"، الٖا  ، ) بتص
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ٙ ٗاتي: -1 ٕٙ ال٘اتيغ في  استثما  .االستثماٙ قامغحين يتږ االعتمإ علګ املڤا
ٙجي:  -2 ٙ خا ٚڥ...الخ.استثما خ ڣ ٕڣلغ  سسغ ٕڣليغ  ڣ م ٙ ال٘ڬ يعتمٖ علګ الغيڇ سڤا كاڗ بنڊ   ڣهڤ االستثما

ٙ جنسيغ االستثماٙ ٙ بمعيا  سادسا: االستثما
ٙ ڣ  -1 ٙكغ األجانظ في ٗلڊطناستثما ٝڣ األمڤاڋ املحليغ الڤطنيغ ٕڣڗ مشا  : مڜ خالڋ ٙ
2-  : ٙ األجنب ٙ لي٠ لڢ االستثما ٚڥ ڣهڤ استثما خ ٙ ال٘ڬ يتعٖڥ حٖٕڣ الٖڣلغ ڣيتږ في ٕڣلغ  هڤ ٗلڊ االستثما

ٙ الٖڣلي  .ڣطڜ ڣيطلڄ عليڢ االستثما
ٙ املختلٰ:  -3 ٝڣ ااالستثما ٙ ال٘ڬ يجمٸ بيڗ ٙ ڣٝ األمڤاڋ األجنبيغ.ڣهڤ االستثما  ألمڤاڋ املحليغ ٙڣ

ٙ امللكيغ ٙ بمعيا  سابعا: االستثما
ٙ خا٥: -1 ٙ ال٘ڬ يقڤم بڢ القطاٵ الخا٥ في املجاالػ املختلفغ ال٘ڬ تكڤڗ ملكيتڢ  استثما هڤ ٗلڊ االستثما

 للقطاٵ الخا٥.
ٙ العام:  -2 عاالستثما ڣ قطاٵ  ٙ حكڤمي  ٙ ال٘ڬ يكڤڗ في شكل استثما ڣڋ ملكيتڢ ٕائما هڤ االستثما  لګماڋ ڣت

 امللكيغ العامغ.
ٙ املشًڇڅ: -3 ال٘ڬ يجمٸ بيڗ امللكيغ الخاصغ ڣامللكيغ العامغ بنسظ متفاڣتغ ڣقٖ  االستثماٙ هڤ ٗلڊ  االستثما

ٚڣعاػ  يغلظ عليڢ امللكيغ الخاصغ علګ امللكيغ العامغ ڣقٖ تمثل امللكيغ العامغ النسبغ األكبڇ في بع٬ املش
 ګ امللكيغ الخاصغ.االقتصإيغ عل

 ٙ ٙ بمعيا  هٖف االستثماٙثامنا: االستثما
ٙ ال٘ڬ يهٖف  -1 ٙبِ. لګاالستثما قپ    تحقيڄ 
ٚڥ  -2 خ هٖاف  ٚبِ مثل األهٖاف  لګ: فهڤ يسعګ االستثماٙ ال٘ڬ يحقڄ  ٚڥ غيڇ ال خ هٖاف  تحقيڄ 

ڣ  ڣ السياسيغ  ٚبِ اإليٖيڤلڤجيغاالجتماعيغ  في الڤقـ الحالي ڣلكڜ لي٠  ڣلكنڢ ال يمنٸ مڜ ڣجٕڤ هٖف ال
ٚبِ هڤ الهٖف املسيطٚ.  هٖف ال

ٙ شكل االستثماٙ ٙ بمعيا  تاسعا: االستثما
1-  : ٙ العين الػشكل عين غيڇ نقٖڬ ڣيتبلٙڤ في شكل معٖاػ ڣمباني  ڣهڤ ال٘ڬ يتږ فياالستثما ٙاٿ   ڣ ڣ

 .اإلنتاهڣغيڇها مڜ ڣسائل 
ٙ النقٖڬ: -2 خ٘ڣهڤ ال٘ڬ  االستثما ع نقٖيغ. شكل نقٕڤ ي  ڬ في الغالظ يتبلٙڤ في صٙڤ

ٙ التحليل االقتصادڬ ٙ بمعيا ٚا: االستثما  عاش
ٙ في تكڤيڜ ٙٝ املاڋ  -1 ٗا: الثابـاالستثما نڢ بمثابغ ٙٝ املاڋ  خٖنا ڣ ٙ علګ  ننا الثابـاالستثما نقصٖ  ف

ٕيغ  لګ ضافغبه٘ا املعن كل  يإع الطاقاػ  لګاألصڤڋ امل ڣ  اإلنتاجيغتڤسيٸ ٛڣ ڣ املحافظغ عليها  في املجتمٸ 
 تجٖيٖها.

ٜڣڗ السلعي -2 ٜڣڗ سلعي في كل املنشاػ االستثماٙ في تكڤيڜ املخ  الصناعيغ: الغ٩ٚ منڢ هڤ تكڤيڜ مخ
ٙيغ،  ٜڣڗ يعمل علګ تسهيل العملياػ  ٗڣالتجا ٙها ٕڣڗ تعطل  اإلنتاجيغڗ تكڤيڜ ه٘ا املخ ٚا بحين ڣاستم

ٜماػ  ها.معٖع لل اإلنتاهتكڤڗ مستل ٕڣ ٙا لٙڤ  تشغيل ٕڣڗ تڤقڀ انتظا

 

 



ٚيبالفصل الثاني:                                         ٜائٚڣ  يغاإلصالحاػ الض ٙ املحلي في الج  ڣاقع االستثما
 

 50 

جل التصٖيٚ -3 ٙ مڜ   .االستثما
 

 : *مبإ االستثماٙ
 

ٚاعاع مجمڤعغ مڜ املبإ          ٙيغ املتاحغ البٖ مڜ م ٙ بيڗ البٖائل االستثما لګ االختيا  ٚ حت يتڤصل املستثم
ٙاػ الت يقڤم به ٙ العامغ ڣالت تعتبڇ كمبإ عامغ محٖٕع ڣضابطغ لالختيا جل اختيا ٚڣڗ مڜ  ا املستثم

ٛه مڜ بيڗ جملغ البٖائل املتاحغ، ڣعلګ العمڤم تتمثل جملغ ه٘ه املبإ في: ٚإ انجا ٚڣٵ امل  1املش
ٚشيٖ ٕائما : مبٖأ االختياٙأڣال:  * ٚ ال ٚها، فاڗ املستثم ٙجغ مخاط ٙيغ ڣاختالف ٕ ٙيٸ االستثما ٚا لتعٖٕ املشا نظ

ٙيغ بنا علګ  ڣ البٖائل يبحن عڜ الف٥ٚ االستثما ٙ ه٘ه الف٥ٚ  ٚاػ، بحين يقڤم باختيا ما لٖيڢ مڜ مٖخ
ٚاعيا في ٗلڊ ما يلي:  املتاحغ م

ٚ البٖائل املتاحغ ڣيحٖٕها. -  يحص
ٙڬ. - ڬ يقڤم بالتحليل االستثما  يحلل البٖائل املتاحغ 
ٛڗ بيڗ البٖائل في ضڤ نتائٌ التحليل. -  يڤا
ٙ البٖيل املالئږ حسظ املعاييڇ ڣالعڤا - ٚ ال٘ڬ يختا ٙغباتڢ، كما يف٩ٚ ه٘ا املبٖ علګ املستثم مل الت تعبڇ عڜ 

ڬ يستعيڗ بالڤسطا املالييڗ.  لٖيڢ خبڇع ناقصغ، 
ٙنغثانيا: *  ٙيغ املتاحغ لالستخٖام املناسظ، مبٖأ املقا ٚ باملفاضلغ بيڗ البٖائل االستثما : ڣهنا يقڤم املستثم

ٙنغ باالستعانغ بالتحليل األساس  ٙنغ نتائٌ ه٘ا التحليل ڣتتږ ه٘ه املقا ٚڬ لكل بٖيل متاٍ ڣمقا ڣ الجڤه  
مغ،  ٚ ڣك٘ا مبٖ املال ٚ حسظ ڣجهغ املستثم ٙ البٖيل األفضل ڣاملناسظ للمستثم  ٗاببعضها البع٬ الختيا

ٙيغ عڜ  ٙيٸ االستثما ٚ بل يتږ مڜ خالڋ التحليل العملي للمشا ڗ يكڤڗ علګ هڤڥ املستثم ٙنغ ال يمكڜ  مبٖ املقا
ٚيڄ ال مام املستثمٚ. ڣفي ه٘ا ط ٚع  ٙاساػ النقٖيغ ڣاملاليغ املتڤف ٚڣٵ بنا علګ األهٖاف  اإلطاٙ ٖ ٙ املش يتږ اختيا

ٚ ڣما يتما٧   ٚف املستثم سًڇاتيجيتڢاملخططغ مڜ ط ٗااملڤضڤعغ،  ڣ ٚڣٵ في  ف ٚيٖ اسًڇجاٵ ٙسماڋ املش كاڗ ي
إ ٙٝ املاڋ كما قٖ تتقصٚ فًڇع ممكنغ  شٚ اسًٕڇ شٚ العائٖ فيعتمٖ علګ م ساٝ م ٙنغ علګ  ږ املقا

 الٖاخلي...الخ.
مغثالثا: *  ٚ ڣك٘ا : مبٖأ املال ٙغباػ ڣميڤڋ املستثم م  ٕڣاڴها، ڣما يال ٙيغ ڣ ٙ بيڗ املجاالػ االستثما بعٖ االختيا

ٚ نمٰ تفضيل  ٚغباػ ڣامليڤڋ، حين لكل مستثم ٕخلڢ ڣحاالتڢ االجتماعيغ، يطبڄ ه٘ا املبٖ بنا علګ ه٘ه ال
ٚڬ ڣاألساس  ڣهي:يحٖٕ  ٙه، ڣالت يكشفها التحليل الجڤه ٚا ٚ األساسيغ لق ٙجغ اهتمامڢ بالعناص ٕ 

 معٖڋ العائٖ علګ االستثماٙ. -
ٚ الت يتصڀ بها االستثماٙ. - ٙجغ املخاط ٕ 
ٕڣاػ االستثماٙ. - ٚ ڣ  مستڤڥ السيڤلغ الت يتمتٸ بها كل مڜ املستثم
ٚ  مبٖأ التنڤيع:ٙابعا: *  ٚ  لګيڜ ڣهنا يلج املستثم ٙجغ املخاط ٙاڴهږ، ڣه٘ا للحٖ ڣالتقليل مڜ ٕ تنڤيٸ استثما

ٚا  ڗ ه٘ا املبٖ لي٠ مطلقا، نظ ٚضڤڗ لها، غيڇ  ٙيغ الت يتع للعقباػ ڣالقيٕڤ الت يتع٩ٚ لها االستثما
ٚاعاتڢ بالنسبغ  ٩ٙ الڤاقٸ، ه٘ا املبٖ يتږ م ٚڣڗ، مما يصعظ عليهږ انتهاه ڣتطبيڄ ه٘ا املبٖ علګ  املستثم

                                                 
ٚف(. ٚه، 22٥، 23٥،)بتص ٚجٸ سبڄ ٗك ٙ كأداع لتمڤيل التنميغ االقتصاديغ"، م ٚقيغ االستثما لياػ تشجيع ڣت ٜيڜ،" ڬ ال   1- منصٙڤ
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ٙيعهږ ل ڗ يتږ تنڤيٸ مشا ٙيغ، ففي ه٘ه الحالغ يفضل  ٙيٸ االستثما ٚيڜ ال٘يڜ لٖيهږ العٖيٖ مڜ املشا لمستثم
ٚع في حاڋ اعتمإهږ علګ نڤٵ ڣاحٖ مڜ االستثماٙ. ٙيغ مما يحفٴ لهږ تجنظ املخاط  االستثما

ٙ ڣالت هي مجمڤٵ الڤسائل املستع      ٕڣاػ االستثما ڗ  جل تحقڄ في ه٘ا الصٖٕ يمكڜ القڤڋ ب ملغ مڜ 
ٜ منها مايلي:  1ٙباٍ مستقبليغ ڣنڤج

اق املاليغأڣال: *   األٙڣ
  ٚ ب اځ املاليغ فيما بينها في  ٛ هي  ٚ ڣتختلڀ األٙڣ ٜايا للمستثم ٚه مڜ م لڊ ملا تڤف ٚنا ٗڣ ٙ في عص ٕڣاػ االستثما

ٚ منها: ٛڣايا ن٘ك  عٖع 
ٚها لحاملها:  / مڜ حين الحقڤځ الت تڤف

ٕڣاػ  ٕڣاػ ٕيڜ كالسنٖاػ ڣشهإاػ فهنالڊ ما هڤ   .اإليٖاٵملكيغ كاألسهږ ڣالتعهٖاػ ڣمنها ما هڤ 
 ب/ مڜ حين الٖخل املتڤقٸ:

ٚڥ ڣمنها ما هڤ  ٚبِ مڜ سنغ ألخ اځ ماليغ متغيڇع الٖخل كالسهږ ال٘ڬ يتغيڇ نصيبڢ مڜ ال ٙڣ  ثابـهنالڊ 
 الٖخل كالسنٖ ال٘ڬ تتحٖٕ فائٖتڢ مڜ قيمتڢ االسميغ.

ٙجغ ا  ألماڗ:ه/ مڜ حين ٕ
مانا مڜ السنٖ املضمڤڗ  قل  كٌڇ مڜ السهږ العإڬ، ڣلكڜ  مانا  ٚ لحاملڢ  ٛ يڤف فهنالڊ مثال السهږ املمتا

ٛع األصل الحقيقي ال٘ڬ يضمڜ السنٖ. ٚ لحاملڢ الحڄ في حيا ٙ ألنڢ يڤف  بعقا
ٙ ثانيا:*    العقا

ٚا ماڣيتږ االستثماٙ فيڢ بشكليڗ  ڗ يقڤم املستثمٚ بش ما عقاٙ حقيقي، بشكل مباشٚ ڣهڤ  بشكل غيڇ  ڣ
ٙ بالخڤا٥ التاليغ: ٙ في العقا ٙڬ ڣيتميڈ االستثما ٙ عڜ بنڊ عقا ٚا سنٖ حقيقي صإ  مباشٚ، عنٖما يقڤم بش

اځ املاليغ. - ٚتفعغ نسبيا مڜ األماڗ تفڤځ تلڊ املحققغ مڜ األٙڣ ٙجغ م ٕ ٚ ٚ للمستثم  يڤف
ٚيبيغ ال يتم - ٜايا ض ٚ في ه٘ا املجاڋ بم ٚڥ يتمتٸ املستثم ٚڣڗ في الحاالػ األخ  تٸ بها املستثم
 السلع  :ثالثا* 

سڤاځ مخصصغ  ڗ لها  ٙجغ  ٙ لٖ ٕاع صالحغ لالستثما ٜايا اقتصإيغ خاصغ تجعلها  تتمتٸ بع٬ السلٸ بم
ٚع متخصصغ  ٚيڄ مكاتظ سمس صغ ال٘هظ...الخ. ڣيتږ التعامل في سڤځ السلٸ عڜ ط صغ القطڜ، بٙڤ كبٙڤ

ٚع.  تتڤلګ تنظيږ املتاج
ٚڣعاػ االقتصاديغعا:ٙاب*    املش

صڤڋ حقيقيغ كاملباني ڣاملعٖاػ  ٕڬ  ڣالالػتقڤم علګ  ٚإ ڣتشغيل ه٘ه األصڤڋ معا ي قيمغ  نتاه لګڣاألف
ڣ  ٙع  ٛيإع في الناتٌ القڤمي، ڣمنها ما يتخص٨ بالتجا كاملباني ڣاملعٖاػ ڣالالػ ڣما ينعك٠ عليڢ مڜ 

 الصناعغ.

 

 

 
 

                                                 
.65 ٥ ،1999 ٚ ٚ ڣالتڤٛيٸ، مص ځ للنش سسغ الٙڤ سساػ"، م ٙع امل دا 1- محمٖ مطٚ، "
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ٙ العا املطلظ ٙ الجّيٖ.الثالن: اإلطا  م ملناّ االستثما
    
ساس  في الحياع االقتصإيغ ڣحت االجتماعيغ        هميغ االستثماٙ يڤما بعٖ يڤم، فهڤ يلعظ ٕٙڣ  تًڈايٖ 

ٚا ٕيناميكيا فعاال في الٖخل  لڀ عنص ه، ڣي حٖ العڤامل املهمغ لنمڤ االقتصإ ڣتطٙڤ ٙه  ڣالسياسيغ باعتبا
يعڢ ي جږ تٛڤ ٜڣڗ ڣالعمالغ القڤمي، ڣله٘ا فاڗ  بيڗ اتجاه النمڤ، ڣعالقغ ٗلڊ بالًڇاكږ الٚسمالي ڣاملخ

ڣ املناّ املالئږ  ٚڣ٭ تڤفيڇ البيئغ  ٚكاػ األساسيغ للتنميغ ڣش حٖ املح ٙهڣالٖخل، ڣيعٖ االستثماٙ  طا  ب
جږ املعڤقاػ الت تقڀ في  ٚيعي ڣخصائصڢ االقتصإيغ ڣالسياسيغ ڣاالجتماعيغ، مما يعن تقلي٨  التش

 االستثماٙ. ڣجڢ
 ڗجظ ڣمڜ هنا حٖٕ الخبڇا علګ مستڤڥ منظمغ التعاڣڗ االقتصإڬ ڣالتنميغ القڤاعٖ األساسيغ الت ي

فٸ ٙ ٙڣ جل تحسيڗ مناّ االستثما ٚكاػ املحلي تعمل البلٖاڗ الناميغ علګ تحقيقها مڜ  ٙع التنافسيغ للش غ القٖ
ٚاٙ االقتصإڬ ڣالقٖ ڣتثمتل ٚاٙ االجتماعي ه٘ه القڤاعٖ في تحقيڄ االستق ٙع علګ التنب السياس  ڣاالستق

 ڣاحًڇام ٕڣلغ القانڤڗ.
 
ٚيڀ مناّ االستثماٙ -1  تع
 

ٙاػ،  *"هڤ مناّ عام ڣمستمٚ يضمڜ نشا٭ املنشاػ االقتصإيغ علګ نحڤ ٕيناميكي ٕائږ يج٘ب االستثما
ٙا ڣ استثنائيغ لج٘ب االستثما ٚيعاػ خاصغ  ػ، بل تكڤڗ مجمل فاملناّ الجيٖ لالستثماٙ ال يحتاه لتش

عٖإ  ٚكغ ڣمحيطها ال٘ڬ تنشٰ فيڢ من٘  ٙ ڣهڤ يشمل جميٸ جڤانظ نشا٭ الش ٚيعاػ مشجعغ لالستثما التش
ٜماػ التشغيل ڣتسڤيڄ  ميڗ التمڤيل ڣمستل ميڗ املڤافقاػ ڣالًڇاخي٨ ڣت ٙاسغ الجٖڣڥ االقتصإيغ، ڣت ٕ

ٚيب ٙه ڣالتعامل النقٖڬ ڣاملالي ڣالض بل ڣحت مجمل الجڤانظ االقتصإيغ  اإلنتاه في الٖاخل ڣالخا
ثڣاال  ٚكغ فيها ڣت يجابا."جتماعيغ الت تنشٰ الش ڣ   1ٚ عليها سلبا 

ٚيڀ  ٚبيغ لضماڗ االستثماٙ*تع سسغ الع ٚڣف املكڤنغ للمحيٰ ڣال٘ڬ تتږ فيڢ امل :"مجمل األڣضاٵ ڣالظ
ڣ  ٚڣف ڣاألڣضاٵ سلبا  ثيڇ تلڊ الظ ٙيغ ڣت ٙيغ،  علګ ف٥ٚ يجاباالعمليغ االستثما ٚڣعاػ االستثما نجاٍ املش

ٚڣف السياسيغ ڣاالقتصإيغ ڣاالجتماعيغ ڣاألمنيغ كما تشمل األڣضاٵ القانڤنيغ  ڣهي تشمل األڣضاٵ ڣالظ
ٙيغڣالتنظيماػ   2."اإلٕا

ٙ حسظ * ٚف مناّ االستثما ٚ التنميغ العامليغ لسنغ يع ٚي نڢ مجمڤعغ  عن البنڊ الٖڣلي الصادٙ  2005تق
ٙيغ العمل العڤامل الخاصغ بمڤ  ٚكاػ االستثما ٜ الت تتيِ للش قٸ ڣمحٖٕاػ الت تحٖٕ شكل الف٥ٚ ڣالحڤاف

ڗ السياساػ ڣسلڤڅ  ٚيٚ  ٚيحغ ڣيشيڇ التق ٚيقغ م ٙعبط الحكڤميغ ڣبخاصغ قضيغ الفسإ ڣاملصٖاقيغ  اإلٕا
ثيڇاتماٝٙ  تيڇ قڤيا علګ مناّ االستثماٙ مڜ خالڋ  ت مام هاث املنافسغ  علګ التكاليڀ ڣاملخاطٚ ڣالعڤائڄ 

                                                 
يا، 2000، 108٥. ٚڗ 21، الطبعغ األڣلګ، سٙڤ ٚ الق ٙ نش ٙع في سڤٙيا"، ٕا 1- سميڇ سعفاڗ،"مقاالػ في االقتصاد ڣاإلدا

  

ٚٵ اقتصإ التنميغ، قسږ  ٚڣحغ لنيل ٕكتڤٙاع ٕڣلغ في العلڤم االقتصإيغ، ف ط ٚٛاځ، "متطلباػ تنميغ القطاع الخا٥ بالٖڣڋ الناميغ"،  ٚ عبٖ ال 1- مڤالڬ لخض
ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، العلڤم االقتصإيغ،  ٚ بلقايٖ، تلمساڗ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا بي بك ٜائٚجامعغ  ، متاحغ علګ املڤقٸ:٥129 ، 2010، الج  

http://rcweb.luedld.net/rc7/10-30A2907944.pdf  
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 ٙ ٚا كبڇ تڤفيڇ األمڜ ڣاالستق ٙجغ  ٙجغ التقيٖ باللڤائِ التنظيميغ ڣالقڤانيڗ ڣبٖ مڜ حقڤځ امللكيغ ٕڣ ڣبخاصغ 
ٙ بالغغ األهميغ علګ التكاليڀ ڣاملخاطٚ. ثا ٚائظ الت تًڇڅ   1ڣنظام الض

 ٙ ٜ الت تمكڜ مجمڤعغ مڜ العڤامل الخاصغ بمڤقٸ محٖٕ ڣالت تحٖٕ الف٥ٚ  لګ*يشيڇ مناّ االستثما ڣالحڤاف
 ٚ  .عمالهاعلګ نحڤ منتٌ ڣخلڄ ف٥ٚ العمل ڣتڤسيٸ نطاځ  املستثم

ٚكبغ ألنڢ يتعلڄ بجڤانظ م ػڣيعتبڇ مناّ االستثماٙ مڜ املفاهيږ امل  تعٖٕع بعضها متعلڄ بمٖڥ تڤفٚ منش
ٚ البنيغ األساسيغ، ڣالبع٬  ڣ األڣضاٵ السياسيغ  الخ ٚابٸ بامل ڣالثالنمتعلڄ بالنظږ القانڤنيغ  سساػ ڣال

ٚكظ هڤ مفهڤم ٕيناميكي ٕائږ  ٙ بالسياساػ، فه٘ا املفهڤم امل ملالحقغ التغيڇاػ السياسيغ ڣالتكنڤلڤجيغ  التطڤ
ٙاهڣالتنظيميغ، ڣبشكل عام  حٖهما متعلڄ بمٖڥ  ٕ ٙڬ املناسظ تحـ عنڤانيڗ كبيڇيڜ  مفهڤم املناّ االستثما

ٙ  تخإ مكانيغ ٚا ٚتبٰ بكل ماالق ٚ  االقتصإڬ ڣي ث ڗ ي ٚع عٖم اليقيڗ ڣالثاني يتعلڄ بكل ما يمكڜ  يتعلڄ بفك
ٚع املخاطٚ. ٚتبٰ بفك  2علګ التكلفغ ڣالعائٖ ڣي

نڢ مجمڤعغ العڤامل  ٙ علګ  ٚيڀ عام ڣشامل ملناّ االستثما ٙيڀ يمكڜ استخال٥ تع ڣمڜ خالڋ ه٘ه التعا
ٚكاػ ٜ الت تمكڜ الش ٙ علګ النحڤ املنتٌ  الخاصغ بمڤقٸ محٖٕ ڣالت تحٖٕ شكل الف٥ٚ ڣالحڤاف مڜ االستثما

ٚكبغ منها ما عمالها ڣبالتالي هڤ مجمڤٵ املفاهيږ امل هڤ متعلڄ بالبنيغ  ڣخلڄ ف٥ٚ العمل، ڣتڤسيٸ نطاځ 
ڣ  ٚع في اتجاه تٖفڄ  األڣضاٵاألساسيغ ڣالنظږ القانڤنيغ  ث ٚڣف امل السياسيغ ڣمنڢ فهڤ مجمل األڣضاٵ ڣالظ

ٝڣ األمڤاڋ ڣتڤظيفڢ ڣتشمل ه٘ه  ع ڣفعاليغ التنظيماػ ٙ ٚڣف األبعإ السياسيغ ڣاالقتصإيغ ڣكفا الظ
ٙيغ جنبيغ. اإلٕا ڣ  ٙاػ محليغ كانـ  ڗ تكڤڗ مالئمغ ڣمناسبغ لج٘ب ڣتشجيٸ االستثما  الت يجظ 

ٙ االقتصإڬ ڣاحًڇام ٕڣلغ ڣ  ٚا ، ڣاالستق ٙع علګ التنب السياس  ٙ الجيٖ هڤ القٖ هږ مبإ مناّ االستثما مڜ 
ٚ القانڤڗ،  ٚاٙ االقتصإڬ، ڣلكڜ تعتبڇ ه٘ه العناصٚ غيڇ كافيغ بل البٖ مڜ تڤف ٙع علګ تحقيڄ االستق القٖ

ٙساػ الجّيٖع للبلٖاڗ األعضا في  ٚڥ تږ استخالصها مڜ املما خ  ٚ منظمغ التعاڣڗ االقتصإڬ ڣالتنميغ عناص
OCDE ساسيغ ٚ علګ ثالف مبإ  عضا حين تقڤم ه٘ه العناص ٚڥ غيڇ  خ  3 :ڣمڜ بلٖاڗ 

جام ا ٙع ان ٚڣ ٙ * ض ٚا للتٖاخل بيڗ مختلڀ املجاالػ بمناّ االستثما لسياساػ الخاصغ بًڇقيغ االستثماٙ: فنظ
ٚيڜ األجانظ،  ٚيڜ املحلييڗ ڣاملستثم ٚ ڣحمايغ االستثماٙ، ألڗ لها مجاال ڣاسعا يشمل املستثم ٚي مثل معاييڇ تح

سساػ الصغيڇع. ٚكاػ الكبڇڥ ڣفي امل ٚيڜ في الش  ڣاملستثم
نڢ تقلي٨ حالغ هميغ ضماڗ الشفافيغ ف * ڗ تحقيڄ الشفافيغ مڜ ش ي ڣضٸ ڣتنفي٘ السياساػ ڣالقڤانيڗ: 

ٚتبطغ  نها تساهږ في تقلي٨ تكلفغ املعامالػ امل ٙڬ، كما  ٚاٙ االستثما ٚ ال٘ڬ يحيٰ بالق عٖم اليقيڗ ڣالخط
ٙاػ العمڤميغ ڣالقطاٵ الخا٥ فالشف ٙ ڣتشجيٸ االتصاڋ بيڗ اإلٕا ه باالستثما افيغ تسمِ بخلڄ مناّ تسٕڤ

ٚيڜ ڣالسلطاػ العمڤميغ.  الثقغ بيڗ املستثم

                                                 
ٜائٚ"، مجلغ الباحن، العٖٕ 10، جامعغ قاصٖڬ  ٙاسغ حالغ الج ٚق تقييمها، د ٚع ڣط ٙاػ األجنبيغ املباش ٜع لج٘ب االستثما ٚباٍ، "العڤامل املحف ٚيظ بڤل 2- غ

قلغ، ٚباٍ، ٙڣ ٜائٚم .٥106  ،2012،الج   

ٚع مقٖمغ لنيل شهإع املاجستيڇ في العلڤم  ٜائٚ"، م٘ك ٙاسغ حالغ الج ٚ في تنشيط االقتصاد الڤطني، د ٙ األجنبي املباش ، "دٙڣ االستثما ٚا ٜه 3- مقي١ٖ فاطمغ ال
ٜائٚ،  ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، جامعغ مستغانږ، الج . 64، ٥ 2014-2013االقتصإيغ ڣالتجا  

ٜائٚ، 2009، 78٥. ٜائٚ"، مجلغ العلڤم اإلنسانيغ بحڤف اقتصإيغ، العٖٕ 31، الج ٙ في الج 3- ناجي بڜ حسيڗ، "تحليل ڣتقييږ مناّ االستثما
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 ٚ ٚ ألث* ض ڬ ڣاملستم ٙع التقييږ الٖٙڣ ڗ الهٖف هڤ ٚ السياساػ املڣ ڬ  ٙڬ:  تخ٘ع علګ تطٙڤ املناّ االستثما
ٙسغ الجّيٖع باملعاملغ املنصفغ لكل  ڬ مٖڥ تتطابڄ السياساػ العمڤميغ مٸ معاييڇ املما تحٖيٖ علګ 

ٙ املصال  العامغ للمجتمٸ.امل خٖا بعيڗ االعتبا  ٙ ٚڣف الحسنغ لالستثما جمهږ، ڣخلڄ الظ ٚيڜ مهما كاڗ   ستثم
 
 خصائ٨ مناّ االستثماٙ -2
 

ٚ منها ٙ بمجمڤعغ مڜ الخصائ٨ ڣاملميڈاػ ن٘ك  1:يتصڀ مناّ االستثما
سساػ ال: ڣحٖع مناّ االستثماٙ * ٙ علګ امل تيڇ مناّ االستثما ٚ مڜ خالڋ ث سسغ يظه ڗ لكل م ت تعمل فيڢ 

ٙ خا٥ ڣ صناعغ معينغ،  مناّ استثما سساػ الت تعمل في قطاٵ  ٙ ڣاحٖ يخ٨ كل امل لكڜ مناّ استثما
نما ڣ مڜ املعلڤماػ الت تتحصل عليها حڤلڢ. ڣ ٚ انطالقا مڜ الجڤانظ الت ڴهمها  ت    كل ڣاحٖع منهږ تث

اتڢ*  ابط بيڗ متغي ٙ ليسـ ڣحٖاػ منفصلغ عڜ بعضها البع٬ ڣلكڜ املتغيڇاػ املكڤنغ  ڗ: الت ملناّ االستثما
بعإ سياسيغ ڣفي  ٙها ٗاػ  ٙساػ الحمائيغ مڜ جهغ يمكڜ اعتبا ٚابٰ ڣتفاعل فيما بينها، فمثال املما يڤجٖ ت

ٚ علګ املتغيڇاػ االقتصإيغ، ك٘لڊ اخًڇاٵ ثتٗاػ الڤقـ نفسڢ  ث ٙ السياس  مثال ي ٚا يڇاػ اقتصإيغ، ڣالق
ٕڬ  تكنڤلڤجي ٕڬ بالحكڤمغ  لګجٖيٖ قٖ ي سڜ  لګٛيإع البطالغ ڣبالتالي تڤليٖ ضغڤ٭ اجتماعيغ ما ي

ڣ احًڇام العماڋ. ٚكغ العمل   قڤانيڗ جٖيٖع تتعلڄ بح
ع العٖٕ ڣال  ڗ التعقيٖ:*  لڊ ألڗ املتغيڇاػ الت تٖخل في تكڤينڢ غيڇ محٖٕڣ ٙ معقٖ جٖا ٗڣ مناّ االستثما

ٚها، ڣفي  ٙ يمكڜ حص ٚاها تفا طا ٚ يهتږ باملتغيڇاػ الت ي ڣضاعا جٖيٖع فاملستثم علها مٸ بعضها البع٬ تڤلٖ 
ٙيغ  ٚڣ ٚ ض ث ٙاتڢ، ڣه٘ا باالعتمإ  ڣت ٚا هٖافڢ.علګ ق جږ املنافسغ ڣ  علګ القطاٵ ال٘ڬ يعمل فيڢ ڣ

ٙ ڣالتقلظ التغي *  لڊ  لګ: يميل مناّ االستثما ڣ صنا ماالتغيڇ ڣالتقلظ، ٗڣ ڣ علګ مستڤڥ سڤځ معيڗ  عغ 
ٙاسغ الجّيٖع ڣتڤقٸ التغييڇاػ. فعلګ سبيل  تخإمنطقغ معينغ ڣه٘ا ما يصعظ عمليغ  ٙ ڣيستڤجظ الٖ ٚا الق

ٚ ڣك٘لڊ األجٙڤ  ٙ السلٸ تتغيڇ مڜ ڣقـ ألخ سعا ڣاألٗڣاځ ڣالعإاػ ڣالتقاليٖ ڣعٖٕ السكاڗ ڣغيڇها، املثاڋ فاڗ 
ٙجغ التغيڇ ڣالتقلظ تختلڀ مڜ مناّ  ٚ ڣلكڜ ٕ ٚ ڣمناّ ڣعلګ ه٘ا  لخ ٙ مستق فيمكڜ التمييڈ بيڗ مناّ استثما

ٚب يصعظ التنب بالتغيڇاػ الحاصلغ فيڢ ڣمناّ متڤسٰ التغيڇ.  مضط
ٙ القابليغ للتقسيږ*  ٙاسغ ڣالتحليل فيمكڜ  لګ: يمكڜ تقسيږ مناّ االستثما ثنا عمليغ الٖ عٖع مستڤياػ 

ڣ الڤطڜ ڣ الجهڤڬ  ٙاستڢ علګ املستڤڥ املحلي  ثږ فڤځ الڤطن ثږ الٖڣلي، كما يمكڜ التحليل  الًڇكيڈ عنٖ ٕ
ٚتبٰ التقسيږ  ڣ القطاٵ، ڣي بنشا٭ املستثمٚ ڣالسڤځ ال٘ڬ يعمل علګ ك٘لڊ علګ مستڤڥ الصناعغ 

 مستڤاه...
ٚ فيڢ ث ٚ أڗ ي ٚ مڜ خالڋ املتغيڇاػ املختلفغ :* يمكن للمستثم ٙ علګ سلڤڅ املستثم ٚ مناّ االستثما ث ل٘لڊ  ي

ٙاستڢيقڤم  جل بٖ ه في مناّ  مڜ  ٚ هڤ بٖٙڣ ث ڗ ي ٚف علګ الف٥ٚ ڣالتهٖيٖاػ املمكنغ ڣلكڜ مڜ املمكڜ  التع
ٚع. ٚكغ محتك ڣ ش ٚا كبيڇا  ٙ ڣه٘ا في حالغ كڤنڢ مستثم  االستثما

                                                 
ٚٵ اقتصإياػ األعماڋ  ٙسالغ مقٖمغ لنيل متطلباػ شهإع املاجستيڇ، ف ٙ األجنبي املباشٚ"،  2- يحي مصلغ، "دٙڣ تحسيڗ مناّ األعماڋ في تٖفقاػ االستثما

ٙع الٖڣليغ،  ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، االقتصإيغ،  قسږ العلڤمڣالتجا ٚحاػ عباٝ، سطيڀ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا ٜائٚجامعغ ف ، متاٍ علګ ٥67  ،2012، الج
 املڤقٸ:

 http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8 
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 *مكڤناػ مناّ االستثماٙ: 
     

ٙ في الشكل املڤالي:  سنقڤم بتلخي٨ مكڤناػ مناّ االستثما
 

ٙڬ مكڤناػ املناّ االستثم :(II- 01) الشكل  ا
 

ٙڬ    مكڤناػ املناّ االستثما
     
 

ٙڬ  ٙڬ                       املكڤناػ االقتصإيغ للمناّ االستثما   املكڤناػ غيڇ االقتصإيغ للمناّ االستثما
ٙ األمن السياسغ االقتصإيغ ٚا  النظام السياس  ڣاالستق

ٚيعاػ االستثماٙ السياسغ االقتصإيغ  تش
 القيٕڤ القانڤنيغ السياسغ املاليغ 

 مڤقڀ الٚڬ العام السياسغ النقٖيغ
ٙجيغ ٙع الخا  السياسغ التجا

ٙجغ االنفتاٍ االقتصإڬ ٕ 
 التكاليڀ ڣالبنيغ األساسيغ

ٚ االستثماٙ ٙجغ مخاط ٕ 
 قڤع االقتصإ املحلي ڣنمڤه

 جږ السڤځ 
 

عٖاد الطالبغاملصٖٙ ٚيږ بعٖا١، "باالعتماد علګ : من  ٚڬ االستث: عبٖ الك ٜائ ٙه علګ االقتصاد الج ٚ ڣأثا ٙ األجنبي املباش ٚٵ ما اع، ف ٚڣحغ ٕكتٙڤ ط  ،"
ٜائٚ،  ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، جامعغ الج ، متاحغ علګ 67، ٥60:  -، 2008٥النقڤٕ ڣاملاليغ، قسږ العلڤم االقتصإيغ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجا

 BADACHE_ABDELKRIM.pdfalger.dz/jspui/bitstream/-http://biblio.univ/1635/8753/1املڤقٸ: 
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ٜائٚاملبحن الثاني ٙڬ في الج فاق املناّ االستثما  : 

ڣ األجنبيغ              ٙاػ املحليغ منها  ٚقيغ االستثما لګ ج٘ب ڣت ٚڥ ڴهٖف  ٚ  كغيڇها مڜ البلٖاڗ األخ ٜائ ڗ الج
ٕ اػ ك جل تحقيڄ ٗلڊ تقٖم مجمڤعغ مڜ التحفيڈاػ ڣاإلعفا ٙاػ ڣه٘ا مڜ خالڋ ڣمڜ  اع لٖعږ االستثما

ٙاػ.  قڤانيڗ االستثما
 

ٜائٚ املطلظ ٙ في الج ٙ القانڤني لالستثما  األڣڋ: اإلطا
       

ٙ باألساٝ     ع في قڤانيڗ عٖيٖع في  لګيهٖف قانڤڗ االستثما ٙ املڤجٕڤ ٜ االستثما تجميٸ ڣتڤحيٖ ضماناػ ڣحڤاف
ٚيڜ مٸ جهغ ڣ  ٙ مڜ القيٕڤ ڣاملعڤقاػ قانڤڗ ڣاحٖ ڣتڤحيٖ تعامل املستثم ٚ االستثما ٚي لڊ لتح ٙيغاحٖع ٗڣ  اإلٕا

ٚائيغ ٚيڄ مجمڤعغ مڜ القڤانيڗ ڣ  .ڣاإلج ٙاػ من٘ االستقالڋ عڜ ط لغ االستثما ٜائٚ مس لقٖ عالجـ الج
ٜايا للمستثمٚ. ٜ ڣامل ٚيعاػ تضمنـ العٖيٖ مڜ الحڤاف ٙػ عٖع تش صٖ مڜ ه٘ه القڤانيڗ  ڣ املتعاقبغ حين 

ٙ في سنغ نجٖ قانڤڗ االستث ٙاػ الصإ ٙقږ  1963ما ٙئ  63/277) قانڤڗ  ٙ بتا (، ڣقانڤڗ  26/07/1963الصإ
ٙاػ  ٙ فياالستثما ٙقږ  1966 الصإ  ٚ م ّٙ في  66/284)  يڜ تبنـ  15/06/1966امل ٙا مڜ (  ٚ مڤقفا ح٘ ٜائ الج

ٙيغ في القطاعاػ الحي ٙيٸ االستثما ٙع تحقيڄ املشا سنٖػ مبإ ، حين  ٙ األجنب 1ڤيغ للقطاٵ العمڤمي.االستثما

 

هږ ما ميڈ الفًڇع ٙ العمڤمي  1981لګ  1971مڜ  مڜ  جږ االستثما يإع  ٜ نمٰ االقتصإ املخطٰ ٛڣ ٜي هڤ تع
ٚ بالعٖيٖ مڜ  ٜائ ٙجيغ ڣقٖ قامـ الج ٙع الخا ٙ التجا ڣتږ ڴهمي٤ ٕٙڣ ٙٝ املاڋ الخا٥ مٸ قيام الٖڣلغ باحتكا

ٙاػ العمڤميغ خالڋ الفًڇع  ٙاػ العمڤميغ  1978-1967االستثما مڜ الناتٌ الٖاخلي  50ٗ بلغـ االستثما
 . 2الخام

ٙقږ  1982ثږ قانڤڗ  ٙقږ  1988( ثږ قانڤڗ سنغ  82/11) قانڤڗ  ّٙ في   88/25) قانڤڗ   1988جڤيليغ  12امل
ٙقږ  ّٙ في  11-90(، ثږ قانڤڗ النقٖ ڣالق٩ٚ  ٚاقبغ 14/04/1990امل ڣليغ م ٚ مس ٜائ ، ال٘ڬ خڤڋ لبنڊ الج

ٚڣ٩ البنڤ  يٸ الق ٙيغ في تٛڤ ٙاػ األجنبيغ  لګ ضافغڅ التجا ٙبغ التضخږ ڣالًڇخي٨ لالستثما لغامحا  ڣ 
ٚكاػ املختلطغ ڣك٘ا  التمييڈ بيڗ القطاعيڗ العام ڣالخا٥،  لغااألحكام املتعلقغ بنسبغ امللكيغ بالنسبغ للش

 ٚ ٜائ شيڇع بنڊ الج ٝڣ األمڤاڋ بعٖ ت ٚيغ تحڤيل ٙ ٙ ڣح ٚيغ االستثما ٚاڣضماناػ ضٖ  مٸ ح ٙع. ج 3املصإ

 

ٚ من٘ فقٖ  ٜائ ٚػ الج ٚڣقاػ من٘ سنغ  1990باش ٙ املح سعا  ٙ صالحاػ علګ جميٸ الجڤانظ خاصغ بعٖ انهيا
ٙجيغ. 1986 جږ املٖيڤنيغ الخا ٜايٖ   ڣت

لغګ التمييڈ بيڗ القطاٵ العام ڣالخا٥. جا ه٘ا القانڤڗ ليسمِ ٙ في القطاٵ املصٚفي ڣ  4لألجانظ باالستثما
ٙقږ  1993قانڤڗ سنغ  لګڣڣصڤال  ٚسڤم التنفي٘ڬ  ّٙ في  93/12) امل املتعلڄ بتشجيٸ  1993كتڤبٚ  5امل

ٜائٚ ( ال٘ڬ جا في سياځ التڤجڢ نحڤ اقتصإ السڤځ ڣاالستعٖإ لالنٖماه في  ٚقيغ االستثماٙ في الج ڣت

                                                 
ٕٙڗ، 2013، 95٥ يٸ، الطبعغ األڣلګ، عماڗ،  األ ٚ ڣالتٛڤ ٚايغ للنش ٙ ال ٚه علګ التنميغ االقتصاديغ"، ٕا ٙ ڣأث ٜيڜ،" تشجيع االستثما ڬ ال 1- منصٙڤ

  

2-  ، ٚا ٜه ٚه، مقي١ٖ فاطمغ ال ٚجٸ سبڄ ٗك ٚف(.٥209 م ، )بتص   

ٚجٸ سابڄ، ٥  - ٚه علګ التنميغ االقتصإيغ"، م ث ٙ ڣ ٜيڜ، " تشجيٸ االستثما ڬ ال .95منصٙڤ 3
  

ٚجٸ سابڄ، ٥  - ، م ٚا ٜه ٚف(.، )بت212مقي١ٖ فاطمغ ال ص 4
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ٙ  لږ  ٗ ،االقتصإ العالم ڬ تمييڈ بيڗ االستثما ٚ املقيږ يعٖ ڣفڄ ه٘ا القانڤڗ  الخا٥ ڣالعام ڣال بيڗ املستثم
ٙاػ  ٛ ه٘ه االستثما ٚيغ انجا عطيـ ح ٚ غيڇ املقيږ، كما  ٚيِ بها. لګڣاملستثم ٚ ال٘ڬ يتڤلګ التص 1املستثم

 

ٚ بغيغ النهڤ٩ باالقتصإ  ٜائ ٚعـ فيها الج ٙاػ املڤاكبغ لإلصالحاػ االقتصإيغ الت ش يتعلڄ بًڇقيغ االستثما
ٙسا قڤاعٖ اق لڊ بتشجيالڤطن ڣ لګ جانظ القطاٵتصإ السڤځ، ٗڣ لغګ ه٘ا  ٸ القطاٵ الخا٥  العام له٘ا 

 2القانڤڗ كل القڤانيڗ السابقغ.
لغګ القانڤڗ  ڗ 93-12)  ٚ العمل بڢ ٕڣڗ  ٚڣقاػ ال٘ڬ استم ، القڤانيڗ السابقغ بمجملها ماعٖا قانڤڗ املح

ڬ تغييڇاػ خالڋ تلڊ الفًڇع(.  يٖخل عليڢ 
ٚا  ٙاػ املحليغ ڣ  لالنتقإاػڣنظ ٚاف الفاعلغ ڣالت لها عالقغ باالستثما بٖڴها بع٬ األط املالحظاػ الت 

 12-93ڣاألجنبيغ بالخصڤ٥ حڤڋ تٖخل الٖڣلغ في مجاڋ االستثماٙ حسظ ما جا بڢ قانڤڗ االستثماٙ 
ٙقږ  ٚئاس   ٚ ال  2001ڣػ  20املڤافڄ ڋ  03-01ڣلتڤضيِ بع٬ النقا٭ الغامضغ في ه٘ا القانڤڗ، جا األم

صبِ بمڤجبڢ تٖخل الٖڣلغ ال يتږ  ٛاػ الت طلبها  ال املتعلڄ بتطڤيٚ االستثماٙ حين  بهٖف تقٖيږ االمتيا
( ٙ ٚ االستثما ٚيڄ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي لڊ عڜ ط ٚ ٗڣ تڢ ANDIاملستثم نش ( مڜ خالڋ الشباڅ الڤحيٖ ال٘ڬ 

3له٘ا الغ٩ٚ.

 

 ٚ ٙ األم ّٙ في  03- 01باعتبا ٙ هڤ القانڤڗ تڣامل 2001ڣػ  20امل ٚ االستثما ٚسڤم املعٖڋ ڣا علڄ بتطڤي ملتمږ للم
ٚيعي  يضا اإلطاٙ القانڤني ال٘ڬ 1993كتڤبٚ  5صإٙ فيال 12-93التش ٙه  متعلقغ بًڇقيغ االستثماٙ، ڣباعتبا

ٚيٸ الحاكږ ليعك٠ النظام االقتصإڬ السائٖ في ال ٜائٚ فهڤ يعتبڇ التش ٙاػ األجنبيغ، في سياځ ج الستثما
ٙقږ اإلصال  ٚيغ من٘ سنڤاػ عٖيٖع، مٸ األمٚ  ٜائ ٚڴها الٖڣلغ الج ّٙ هڤ  04-01حاػ االقتصإيغ الت باش امل

ٚ في  سساػ العمڤميغ االقتصإيغ ڣتسييڇها ڣخڤصصتها. 2001ڣػ  20الخ  4ڣاملتعلڄ بتنظيږ امل
ٙباٍ  كٖ ه٘ا القانڤڗ علګ ضماڗ تحڤيل ٙٝ املاڋ ڣاأل مكانيغكما  يږ الٖڣلي في حالغ التحك لګاللجڤ  ڣ

ٚاف املتعاقٖع،  ٚ  93/12ڣيعتبڇ القانڤڗ نشڤب خالف بيڗ األط ٚئاس   ڣاألم ٚيغ  03-01ال ٜائ ٚيعاػ الج هږ التش
ٙ ڣه٘ا من٘ االستقالڋ  ٚيعي  ٗيڤمنا ه٘ا،  لګفي مجاڋ االستثما ٚسڤم التش ٚئاس   12-93بمڤجظ امل ٚ ال ڣاألم

ٙ ڣكل ما يتع 03-01ٙقږ  شتمل علګ مايليصبِ مجاڋ االستثما  :5لڄ بڢ ڣا  املعالږ حين 
قيغ االستثماٙ 12-93** محتڤڥ القانڤڗ   املتعلڄ بت

 6حين اشتمل علګ مايلي:
ٚسڤم التنفي٘ڬ أ/ ميٖاڗ التطبيڄ ) املجاڋ (:  تستبعٖ املجاالػ املخصصغ  93/12املإع األڣلګ مڜ امل

ٚاحغ  خ٨ معنڤڬ معيڗ ص ڬ  ڣ  ٚڣعها،  ڣ لف ٚاحغ للٖڣلغ  ٚيعي.ص  بمڤجظ ن٨ تش
ٜ ضمڜ األنشطغ االقتصإيغ  ٙاػ األجنبيغ الت تنج ٙاػ الڤطنيغ الخاصغ ڣاالستثما فه تطبڄ علګ االستثما

نتاهالخاصغ  ڣ الخٖماػ. ب  السلٸ 

                                                 
ٚه، ٥ 95. ٚجٸ سبڄ ٗك ٚه علګ التنميغ االقتصاديغ"، م ٙ ڣأث ٜيڜ، "تشجيع االستثما ڬ ال 1- منصٙڤ

  

ٚه، ٥  - ٚجٸ سبڄ ٗك ، م ٚا ٜه .213مقي١ٖ فاطمغ ال 2
  

ٚه، ٥ 96 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚه علګ التنميغ االقتصاديغ"، م ٙ ڣأث ٜيڜ، " تشجيع االستثما ڬ ال 3- منصٙڤ
  

ٚجٸمقي١ٖ فاط - ، م ٚا ٜه ٚه، نف٠ الصفحغ مغ ال .سبڄ ٗك 4
  

ٚه، ٥ 96. ٚجٸ سبڄ ٗك ٚه علګ التنميغ"، م ٙ ڣأث ٜيڜ، " تشجيع االستثما ڬ ال 5 - منصٙڤ
  

ٚجٸ،   - .97، ٥ ٥96نف٠ امل  6
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ٚيِ:  ٙ ب/ التص ٚ االستثما ٙاػ لٖڥ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي ٚيِ خا٥ باالستثما ٙ مڤضڤٵ تص ڗ يكڤڗ االستثما
 ٚ ڗ يخ٨ التص  يِ علګ الخصڤ٥ مايلي:علګ 

ٚيِ بهڤيغ املستثمٚ -  .التص
ٚيِ بطبيعغ النشا٭ املماٝٙ -  .التص
ٙ ڣتجهيڈاتڢ - ٚيِ بهيكل االستثما  .التص
ٚيِ بٚٝ املاڋ املستثمٚ -  .التص
ٜمٸ اح٘اڵها - ٚيِ بعٖٕ مناصظ الشغل امل  .التص
٩ املطلڤبغ - ٚيِ بخصائ٨ اأٙل  .التص
ٚيِ بالتكنڤلڤجيا  -  .املستحٖثغالتص
ٚيِ بمكاڗ  - ٚڣٵ ...الخ قامغالتص  .املش
ٕٙع في املإع  ڣ ٚڣ٭ الڤا  مڜ القانڤڗ. 04هي الش

ٍٚ بها في الباب الخام٠ مڜ القانڤڗ  ) ڣ ه/ الضماناػ القانڤنيغ  ( ڣتتلخ٨ في: 38املإع  –هي مص
حكام االتفاقيغ ا - خا٥ الطبيعييڗ ڣاملعنڤييڗ األجانظ، مٸ الحفاٱ ب ملبڇمغ بيڗ الٖڣلغ املساڣاع بيڗ األ

ٙعاياها. خا٥ مڜ  ٚيغ ڣالٖڣڋ الت يكڤڗ هنالڊ  ٜائ  الج
ڣ  - ٚاجعاػ  اػال تطبڄ امل ٜع في  اإللغا ٙاػ املنج ٙ الت قٖ تطٚ في املستقبل علګ االستثما ٚسڤم  طا امل

ٚيعي،  ٚاحغ ) املإع  ٗا الالتش ٚ ٗلڊ ص  (. 39طلظ املستثم
ٙاػ امل - ڗ تكڤڗ االستثما ٚيڄ ال يمكڜ  خيڇ عڜ ط ٜع مڤضڤٵ ت ٙعنج ، ماعٖا الحاالػ الت ن٨ عليها اإلٕا

ٚيٸ املعمڤڋ بڢ.  التش
خيڇ تعڤي٬ عإڋ ڣمنصڀ ) املإع          (. 40ڣيًڇتظ علګ الت

ٚيغ،  41كما تن٨ املإع  - ٜائ ٚ األجنب ڣالٖڣلغ الج ٜاٵ بيڗ املستثم ڬ ن نڢ يع٩ٚ  ٚسڤم علګ  بفعل  مامڜ امل
 ٚ مااملستثم ٚاتيجغ ن ڣ ٚيغ ضٖه، علګ املحاكږ املختصغ  إلج ٜائ كانـ هنالڊ اتفاقيغ  ٗا الاتخ٘تڢ الٖڣلغ الج

ڣ اتفاځ خا٥ ين٨ علګ  ڣ التحكيږ  ٚيغ، تتعلڄ بالصل   ٜائ ٚمتها الٖڣلغ الج ب ٚاف  ڣ متعٖٕع األط ثنائيغ 
ٚاف باالتفاځ  ڣ يسمِ لألط ٚ٭ التحكيږ  ٚاعلګ ش  ا٥.تحكيږ خ لګالصل  باللجڤ  ج

ٛاػ تختلڀ تبعا للنظام ال٘ڬ تنتم         ٙاػ ڣفقا له٘ا القانڤڗ بعٖع امتيا ڣقٖ تميڈ  ليڢكما خصـ االستثما
نظمغ:  1التحكيږ بثالثغ 

ٚيڜ النظام العام - ٛاػ املمنڤحغ للمستثم ٚڣٵ : ڣقٖ كانـ االمتيا ٵ بمڤجبڢ علګ كامل فًڇع املش تتٛڤ
ٙڬ ڣك٘ا فًڇع استغاللڢ ڣتخ٨  اػاالستثما ٛاػ املتعلقغ بالضماڗ  عفا ٚكيغ ڣبع٬ االمتيا ٚيبيغ ڣجم ض

 (. 93/12مڜ القانڤڗ  19، 18، 17االجتماعي ) املڤإ 
ڣ النظام الخا٥:  - ٚقيتها  ٙاػ في املناطڄ الڤاجظ ت ٛاػ املمنڤحغ بمڤجبڢ تخ٨ االستثما ڣقٖ كانـ االمتيا

ٛاػ  ٚٵ مجمڤعغ مڜ االمتيا قٚ املش ٚيڜ في ه٘ه املناطڄ  ضافيغاإل بع٬ املناطڄ الخاصغ ڣ كتكفل للمستثم
ٙباب العمل في الضماڗ االجتماعي  ڣ كليا بمساهماػ  ٜئيا  مكانيغالٖڣلغ ج ٩ التابعغ  ڣ ٛلها عڜ اأٙل تنا

ٚ ) املإع   مڜ نف٠ القانڤڗ السابڄ (. 23لألمالڅ العمڤميغ لصال  املستثم
                                                 

ٚه، 97٥، ٥ 98. ٚجٸ سبڄ ٗك ٚه علګ التنميغ"، م ٙ ڣأث ٜيڜ، " تشجيع االستثما ڬ ال 1 - منصٙڤ
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ٚع:  - ٜع في انظام املناطڄ الح ٙاػ املنج ٜمٸ ڣيشمل االستثما ٚع امل هاملناطڄ الح ٙاػ نشا ، ڣتكڤڗ ه٘ه االستثما
ساسا  ع في الًڇاب  لګمڤجهغ  سساػ املڤجٕڤ ٚع ڣامل ٙيغ بيڗ املنطقغ الح ٚ حين تعٖ العملياػ التجا التصٖي

ٙجيغ ) املإع  ٙع الخا ٙاػ مڜ جميٸ  26الڤطن مڜ عملياػ التجا مڜ نف٠ القانڤڗ ( ڣتعفى تلڊ االستثما
ٚسڤم ٚائظ ڣال ٚكي. الض  ڣاالقتطاعاػ ٗاػ الطابٸ الجبائي ڣالشبڢ جبائي ڣالجم

 
ٙقږ   ٚ ٚ االستثماٙ 03-01** األم  املتعلڄ بتطڤي

ٙقږ  ما ڗ  ٚ ٚ االستثماٙ، مناخڢ ڣاليغ عملڢ ڣه٘ا بغ٩ٚ  2001ڣػ  20في  03-01جا بڢ األم املتعلڄ بتطڤي
ٙاػ  استحٖاف لګالڤصڤڋ  سساػ  عإع ڣ اإلنتاجيغنشاطاػ جٖيٖع ڣتڤسيٸ القٖ هيكلغ ٙٝ املاڋ للم

ٙجغ في  ٙاػ املٖ ٜئيغ ڣاالستثما ڣ الج خصغ الكليغ  العمڤميغ ڣاملساهمغ فيڢ، كما شمل املفهڤم الجٖيٖ الخ
ٚخصغ، ڣالجٖيٖ في ه٘ا القانڤڗ مايلي: ڣ ال ٛاػ   1منِ االمتيا

ٚيڜ املحلييڗ ڣاألجانظ. -  املساڣاع بيڗ املستثم
 قطاٵ العام ڣالخا٥.التمييڈ ما بيڗ ال لغا -
سسغ عمڤميغ ٗاػ طابٸ  ANDIالڤكالغ الڤطنيغ لتطڤيٚ االستثماٙ )  نشا - ٙڬ ( ڣهي م في خٖمغ  ٕا

ٚيڜ الڤطنييڗ ڣاألجانظ  نشااملستثم ٙاػشباڅ ڣحيٖ ضمڜ الڤكالغ يضږ  ڣ  ڣالهيئاػ املعنيغ باالستثماٙ. اإلٕا
 
-  ٚ ٚين 03-01الضماناػ املمنڤحغ في األم  للمستثم

       ٚ  2فه تخ٨ مايلي: 03-01الضماناػ املمنڤحغ في األم
خا٥ الطبيعييڗ ڣاملعنڤييڗ  - خا٥ الطبيعييڗ ڣاملعنڤييڗ األجانظ يعاملڤڗ بمثل ما يعامل بڢ األ األ

خا٥ الطبيعييڗ  ٚييڗ في مجاڋ الحقڤځ ڣالڤاجباػ ٗاػ الصلغ باالستثماٙ. ڣيعامل جميٸ األ ٜائ الج
ٚيغ مٸ ٕڣلهږ األصليغ.ڣاملعنڤييڗ األجانظ ن ٜائ ٚمتها الٖڣلغ الج ب حكام االتفاقياػ الت  ٚاعاع   ف٠ املعاملغ مٸ م

ٜع في  - ٙاػ املنج ٚاجعاػ الت قٖ تطٚ في املستقبل علګ االستثما ٙ  طاٙ ال تطبڄ امل طلظ  ٗا القانڤڗ االستثما
ٚاحغ. ٚ ٗلڊ ص  املستثم

ٜع مڤضڤٵ  - ٙاػ املنج ڗ تكڤڗ االستثما ٙع ال يمكڜ  ٙيغمصإ ٚيٸ  ال ، ٕا في الحاالػ املنصڤ٥ عليها في التش
 املعمڤڋ بڢ.

ڣ بسبظ  - ٚيغ يكڤڗ بسبظ املستثمٚ  ٜائ ٚايخضٸ كل خالف بيڗ املستثمٚ األجنب ڣالٖڣلغ الج اتخ٘تڢ  ج
ٚيغ ضٖه، للجهاػ القضائيغ املختصغ،  ٜائ ڣ متعٖٕع ا ال الٖڣلغ الج ٚ في حالغ ڣجٕڤ اتفاقياػ ثنائيغ  اف ألط

ٚيغ، تتعلڄ باملصالحغ  ٜائ ٚمتها الٖڣلغ الج ڣ ڣالتحكيږب ڣ في حالغ ڣجٕڤ اتفاځ خا٥ ين٨ علګ بنٖ تسڤيغ   ،
ٚفيڗ بالتڤصل   اتفاځ بنا علګ تحكيږ خا٥. لګبنٖ يسمِ للط

 
 
 

                                                 
ٚجٸ، ٥  -  .98نف٠ امل 1

  

ٚجٸ، ٥  - .99، ٥ 98نف٠ امل 2
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ٜائٚاملطلظ الثاني ٙڬ في الج  : املجهڤداػ املب٘ڣلغ لتهيئغ املناّ االستثما
 

ٙعهياكل  نشاالقانڤني لالستثماٙ تږ  إلطاٙ امجاڋ تٖعيږ في            ٙيٸ  ٕا ٚمي ملسانٖع ڣتطڤيٚ مشا ت
 االستثماٙ

 
 ANSEJنشا ڣكالغ دعږ ڣتشغيل الشباب  -1

 
نها هيئغ ٗاػ طابٸ خا٥، 1996استح٘ثن الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغيل الشباب سنغ  ٚفـ علګ  ، ڣع
يٚ املكل ٙئي٠ الحكڤمغ، يتڤلګ الٛڤ ڀ بالتشغيل متابعغ نشاطاڴها، تتمتٸ بالشخصيغ ڣضعـ تحـ سلطغ 

ٚڣٵ جهڤيغ ڣمحليغ.  املعنڤيغ ڣاالستقالڋ املالي، ڣلها ف
 

 **تقٖيږ الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغيل الشباب:     
 

ٙقږ   ANSEJالڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغيل الشباب نشئـ  ّٙ في  296/96بمقتض  القانڤڗ  ٙبيٸ  24امل
ٙقږ 1996سبتمبڇ  8ڤافڄ ڋ امله 1417الثاني عام  ٚسڤم التنفي٘ڬ  ڋ بامل ّٖ ّٙ في  213/98م ڣاملع ٙبيٸ  19امل
ٚف 1998يڤنيڤ  13ڣاملڤافڄ ڋ ه 1419األڣڋ عام  ٚسڤم تنش هيئغ ٗاػ طابٸ خا٥ بما يع م، طبقا له٘ا امل

ٚيفها كما يلي: تشغيل الشباب بالڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ  ڣيمكڜ تع
سسغل الشباب هي الڤطنيغ لٖعږ تشغيالڤكالغ •  ٚافقغ الشباب م البطاڋ  عمڤميغ مكلفغ بتشجيٸ ڣتٖعيږ م

نشا ٚڣٵ  ٚع مش سسغ. ال٘يڜ لٖيهږ فك  1م
ٛ الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغيل الشباب في •  ّٚف جها ٙجـ خالڋ مجل٠  األخيڇع الڣنغع ٕ جملغ مڜ التٖابيڇ، 

ٙا املنعقٖ في  ٜيٜ ه٘ه  22الٛڤ ٙ  لګف الت ڴهٖ الليغفبڇايٚ لتع صحاب األفكا عږ الشباب  تشجيٸ ٕڣ
ٚاغظ في  ٙيغ، ال ٙڬ تصل تكلفتها  نشااالستثما ٚڣٵ استثما ڬ ما10.000مش ٚيبا  ٕه   ٕڣاٙل 136.000يعإڋ تق

ٛاػ تشجيعيغ ڣت2  هيالػ عٖيٖع تتمثل في:سمڜ خالڋ منِ امتيا
ٚافقغ، تكڤيڜ(.عالم)استقباڋ، *مساعٖاػ مجانيغ   ، م

ٛاػ جبائيغ ٛ  اإلعفا) *امتيا ٚحلغ االنجا ٚكيغ في م ٚسږ علګ القيمغ املضافغ ڣتخفي٬ الحقڤځ الجم مڜ ال
ٚحلغ االستغالڋ(. ڣاإلعفا ٚائظ في م  مڜ الض

 املاليغ )ق٩ٚ بٖڣڗ فائٖع، تخفي٬ نسظ الفڤائٖ البنكيغ(. اإلعاناػ*
ٙع املكلفغ بالعمل ڣالتشغيل ڣتضطلٸ باالتصاڋ ا سساػمٸ  حين ڣضعـ الڤكالغ تحـ ڣصايغ الٛڤ  امل

 ڣالهيئاػ املعنيغ.
 

                                                 
00h ˸19 ả19/09/2016,  consulter le : //www.ansej.org.dz, http  -

1
 

ٚ العام للڤكالغ الڤطنيغ لتشغيل الشباب ڋ "األبحاث  ٛمالي املٖي ٚاد  ليغ لغٝٚ ثقافغ املقاڣلغ عنٖ الشباب،) م ٛ دعږ تشغيل الشباب  1- لخلڀ حسنغ، "جها
ٜائٚ، 2011، ٥ 40.  االقتصاديغ"(، عٖٕ 11، الج
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 **مهام الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغيل الشباب:  
ٙيٸ في  ٚافڄ الشباب ٗڣڬ املشا ٙع ڣت ٙيعهږ  طاٙ *تٖعږ ڣتقٖم االستشا ٙيغتطبيڄ مشا  .االستثما

ٚيٸ ڣالتنظيږ املعمڤڋ بهما، السيما في منِ  حٖٕڣ في  ڣتخفي٬ نسظ الفڤائٖ اإلعاناػ*تسيڇ الڤكالغ ڣفقا للتش
ٚ املكلڀ بالعمل ڣالتشغيل  ي ٚفها.األغلفغ املاليغ الت يضعها الٛڤ  تحـ تص

ٙيٸ بمختلڀ  ٚڥ الت يحصلڤڗ عليها.مالت يمنحها الصنٖڣځ ڣباال  اإلعاناػ*تبلغ الشباب ٗڣڬ املشا ٛاػ األخ  تيا
ٜها الشباب ٗڣڬ  ٙاػ الت ينج ٙيٸ مٸ الح٥ٚ علګ احًڇام بنڤ ا*تقڤم بمتابعغ االستثما ٚڣ٭ ملشا ٚ الش ٕ ٕفات

ٚبطهږ بالڤكالغ، ڣمساعٖڴهږ عنٖ الحاجغ،  سساػ ڣالهالت ت ٙاػ.لٖڥ امل ٛ االستثما  يئاػ املعنيغ بانجا
سساػ املاليغ في  ٙيٸ ڣتطبيڄ خطغ التمڤيل  طاٙ *تقيږ عالقاػ متڤاصلغ مٸ البنڤڅ ڣامل الًڇكيظ املالي للمشا

ٙيٸ ڣاستغاللها. ٛ املشا  ڣمتابعغ انجا
 

ٙقږ ٙ التمڤيل الثنائي.( II-02) شكل  طا ٚڣع في   : الهيكل التمڤيلي للمش
 

 التمڤيل الثنائي
 
ٛ ستڤڥ األڣڋ امل ٙ ال يتجاڣ ٙ مڜ  املستڤڥ الثاني: : مبلغ االستثما  مبلغ االستثما

 ٕه 10000.000الګ 5000.0001  ٕه5000.000           
 
 

 

 

 
 

 
عٖإ الطالبغاملصٖٙ  باالعتمإ علګ مڤقٸ الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغيل الشباب. :مڜ 

 
 
 
 

 مصٖٙ
 التمڤيل

 املساهمغ
 الشخصيغ

 ق٩ٚ بٖڣڗ 
 فائٖع )الڤكالغ(

ڗ ال  ٛڤ
 النسب
 ملصٖٙ

 التمڤيل

 
71٪ 
 

 
29٪ 

 ٙ مصٖ
 التمڤيل

 املساهمغ 
 الشخصيغ

ق٩ٚ بٖڣڗ 
 (فائٖع )الڤكالغ

ڗ  الٛڤ
النسب 
 ٙ ملصٖ

 التمڤيل

 
     72٪ 

 
28٪ 
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ٙقږ ٙ التمڤيل الثالثي.: الهيكل (II-03) شكل  طا ٚڣع في   التمڤيلي للمش
 

 التمڤيل الثالثي
 

ٛ املستڤڥ األڣڋ  ٙ ال يتجاڣ ٙ مڜ  املستڤڥ الثاني: : مبلغ االستثما  مبلغ االستثما
 ٕه 10000.000الګ 5000.0001  ٕه5000.000           

 
 

 
عٖإ املصٖٙ:   .باالعتمإ علګ معطياػ مڤقٸ الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغيل الشباب الطالبغمڜ 

 
ٚڥ : لګ ضافغ ٛاػ األخ  االمتيا

ٙ ب← شغ  500.000ق٩ٚ بٖڣڗ فائٖع يقٖ ٚبغ ٙڣ ٕه مڤجڢ للشباب حاملي شهإاػ التكڤيڜ املنه القتنا ع
ٙاػ ڣالتٖفئغ ڣالتكيي ٚبا العما ٙسغ نشاطاػ الًڇصي٨ ڣكه ٙاػ ڣميكانيڊ ملما هڜ العما ٜجاجغ ٕڣ ڀ ڣال

ٙاػ...  السيا
ٙ ب← يجاٙ ٕه للتكفل  500.000ق٩ٚ بٖڣڗ فائٖع يقٖ ٚع. املخصصغاملحالػ  ب نشطغ مستق  الح٘اف 
ڗ يبلغ ← ٕه لفائٖع الشباب حاملي شهإاػ التعليږ العالي للتكفل  1000.000ق٩ٚ بٖڣڗ فائٖع يمكڜ 

يجاٙ  ٙسغ النشاطاػ املتعلقغ بمجاالػ طبيغ ڣمساعٖڬ القضا  املحالػ املّڤجهغ الح٘اف مكاتظ ب جماعيغ ملما
ٙاساػ ڣاملتابعغ الخاصغ  ڣالخبڇا املحاسبيڗ ڣمحافظي الحساباػ، ڣاملحاسبيڗ املعتمٖيڜ ڣمكاتظ الٖ

ٚڬ. ، ڣاألشغاڋ العمڤميغ ڣال  بقطاعاػ البنا
  تخفي٬ نسظ الفڤائٖ البنكيغ حسظ الجٖڣڋ التالي:

 
 
 
 

 مصٖٙ
 التمڤيل

 املساهمغ
 الشخصيغ

 الق٩ٚ ق٩ٚ بٖڣڗ 
 البنكي    فائٖع )الڤكالغ(

ڗ   الٛڤ
 النسب
 ملصٖٙ

 التمڤيل

 
1٪ 
 

 
 29٪               

70     ٪ 

 ٙ مصٖ
 التمڤيل

 املساهمغ 
 الشخصيغ

 الق٩ٚ      ق٩ٚ بٖڣڗ 
 البنكي   فائٖع )الڤكالغ( 

ڗ  الٛڤ
النسب 
 ٙ ملصٖ

 التمڤيل

 
    2٪                     

 
         28       ٪           
70  ٪ 
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ٙقږ  .:  نسظ الفڤائٖ البنكيغ(II- 02) جٖڣڋ 
ٚڥ  ڣالياػ الهضاب العليا ڣالياػ الجنڤب القطاعاػ/الڤالياػ  الڤالياػ األخ

 ٪80 ٪95 ٪100 ٗاػ األڣلڤيغالقطاعاػ 
ٚڥ   ٪60 ٪80 ٪100 قطاعاػ أخ

عٖاد  باالعتمإ علګ مڤقٸ الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغيل الشباب. : الطالبغمن 

 
ٙاػ  غإلقاملجنغ مساعٖع  -2 ٚقيغ االستثما  CALPIڣت

       

ٚيعي      ٚسڤم التش سساػ الصغيڇع ڣاملتڤسطغ  ڣمسانٖعحاڣلـ السلطاػ مساعٖع  12-93مڜ خالڋ امل امل
جل  نشاحين تږ  ٙاػ مڜ  ٚقيغ االستثما جل تحٖيٖ ڣت حغ  عطافي كل ڣاليغ لجنغ مساعٖع مڜ  ع ڣا صٙڤ

ٚيڜ ال٘ڬ يقٖمڤڗ طلباػ يٖٙڣ مڤضڤ  ٚع األ للمستثم ٙيعهږ، مڤقعها ڣمساحتها.عها حڤڋ ڣف  ٙاٿ  املالئمغ ملشا
ٙقږ  نشالقٖ تږ  ٙاػ  ا م خاصغ بمساعٖع 1994/ماڬ/15في  028ه٘ه اللجنغ مڜ خالڋ التعليمغ مابيڗ الٛڤ

 ٩ٙ ٚيڜڣسهڤلغ الحصڤڋ علګ قطعغ  في كل ڣاليغ، يمكڜ له٘ه اللجنغ طلظ املساعٖع مڜ عٖع  للمستثم
ٚاف يمكنهږ تقٖي ٙاٿ  ط ڴهږ  حسڜ ڣجڢ سڤا كانڤا خڤا٥ في حٛڤ ٕا مهمتها علګ  جل  ږ العڤڗ لها مڜ 

ڣ عمڤمييڗ.  ٙ  1لالستثما
 **مهامها: 

 2التاليغ:مڜ خالڋ بنڊ املعلڤماػ ال٘ڬ تمتلكڢ اللجنغ، يمكنها القيام باملهام 
ٙ علګ مستڤڥ الڤاليغ. سًڇاتيجيغتحٖيٖ  -  االستثما
ٚي - ٛ عڜ ط ٜإ العلناقًڇاٍ منِ االمتيا . ڄ امل ٙاٿ  ڣ املحٖٕڣ علګ األ  املفتٍڤ 

ٙ في  - ٙ املّڤجڢ لالستثما ٚشيٖ للعقا الت تحٖٕها  اإلسًڇاتيجيغ طاٙاملساهمغ في الضبٰ ڣاالستعماڋ ال
خٖ ا  لتجهيڈاػ العمڤميغ بعيڗ االعتباٙ.الڤاليغ مٸ 

ڣ الخا - ٙيغ العمڤميغ  ٙاػ املتعلقغ بالًڇقيغ العقا ٚافقغ جميٸ املبإ ع  إلنشاصغ م  ڣمڤجهغٙاٿ  مهي
ٙاػ.  تكڤڗ مڤجهغ الستقباڋ االستثما

ٙاٿ  الت سيتږ  - ٚيڜ في تحٖيٖ مڤقٸ األ ٙيغ عليها. قامغمساعٖع املستثم ٙيٸ االستثما  املشا

ٚف املس - ٙ تحـ تص ٙاػ املڤجهغ لالستثما ٚيڜ، بڤاسطغ كل ڣضٸ املعلڤماػ املتعلقغ بتڤفيڇ العقا تثم
 ڣسائل االتصاڋ.

ٚيٸ ڣالتنظيږ املعمڤڋ بهما.مناطڄ نشاطاػ جٖيٖع طبق نشااقًڇاٍ  -  ا للتش

ٙيغ ڣتقييمها. قامغمتابعغ  - ٙيٸ االستثما  املشا

ٙيغ.متابعغ انج - ٙيغ الجا ٙيٸ االستثما ٛ املشا  ا

                                                 
ٜائٚ، 2002           ٚع مقٖمغ لنيل متطلباػ شهإع املاجستيڇ، كليغ العلڤم االقتصإيغ، جامعغ الج ٜائٚ"، م٘ك ٙ الخا٥ في الج ، "االستثما ٜالغ محمٖ نجال 1- بڤغ

، متاحغ علګ املڤقٸ:                    73 ٥    

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Kobi_Rbiha.pdf  

ٚجٸ، ٥  نف٠ - .74امل 2
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ٙيغ. - ٙيٸ االستثما  معاينغ بٖ نشا٭ املشا
ٙ  نشا -3 ٚ االستثما  ANDIالڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

 

سسغ عمڤميغ ٗاػ طابٸ لتتعٖ الڤكالغ الڤطنيغ  ٙ م ٚ االستثما ٙڬ طڤي ٚيڜ املحلييڗ في خٖمغ امل ٕا ستثم
ػ ه٘ه الڤكالغ للتسهيل ڣالتقليل مڜ  اػڣاألجانظ ڣجا ٚا ٙ  اإلج قپ  ٕعږ ڣمساعٖع لالستثما ڣتنظيږ 

ٚيعي  ٚسڤم التش سسـ ڣفڄ امل ٙئ  39/12حين ت ٙ  05/10/1993الصإٙ بتا املتعلڄ بًڇقيغ االستثما
ٙقږ  ڣبمقتض  ٚئاس   ٚ ال ّٙ في  03-01األم ٙ تحّڤلـ  2001ڣػ  20امل ٚ االستثما الڤكالغ  لګاملتعلڄ بتطڤي

 ٙ ٚ االستثما ٙقږ  ANDIالڤطنيغ لتطڤي  ٚ ڋ ڣاملتمږ باألم ّٖ ّٙ في  08-06 املع ڣعلګ ه٘ا  15/07/2008امل
يٸ الڤكالغ علګ املستڤڥ الجهڤڬ ڣالڤالئي  ٚسڤم تږ تٛڤ ٜڬ ڣحيٖ تتمثل اڅ شب 21 لګساٝ ه٘ا امل ٚك ال م

1هږ مهامها في:

 

ٚقيغ - ٚها ڣمتابعتها ت ٙاػ ڣتطڤي  االستثما
ٚيڜ في  عالم - ٚاقبغ املستثم ٙاڴهږ. طاٙ ڣمساعٖع ڣم ٛ استثما  انجا
اػتسهيل استيفا  - ٚا سيس اإلج ٙيٸ.الت ٛ املشا سساػ ڣانجا  يغ عنٖ امل

ٜايا الخاصغ باالستثماٙ. -  منِ امل

 .تسييڇ صنٖڣځ ٕعږ االستثماٙ -

ٙي - ٙكغ في تسييڇ الحافظغ العقا  غ االقتصإيغ ڣاملڤجهغ لالستثماٙ.املشا

ٚ عالقاػ تعاڣڗ مٸ هيئاػ مماثلغ.ن ڣتطڤ  -  ي

 الًڇقيغ ڣالتڤثيڄ: يتږ ٕٙڣ الڤكالغ هنا في: -

ٙاسيغ  -   يام ٕ اػ مهنيغ، منتٖياػ ڣ عالميغتنظيږ ملتقياػ ڣلقا  .ڣ

ٚ ٕالئل، منشٙڤ ڣكتيباػ متعلقغ بف٩ٚ ا -  ٙ حسظ                                       نش  الستثما
 املناطڄ ڣالتخصصاػ.  
ٜ تخت٨ في التڤثيڄ ڣقاعٖع بيانيغ. -  ٚاك  م

ٚيڄ تحقيڄ: -     ٙاساػ، البحن ڣالتطڤيٚ: ڣه٘ا عڜ ط  الٖ
ٚقيغ املڤاقٸ ڣاملنشاػ األساسيغ  -  ٙيٸ. إلقامغت  املشا

 التكنڤلڤجيغ، االقتصإيغ ڣالقانڤنيغ؛ اليقظغ -                               
 بحن ڣاستغالڋ ف٩ٚ التعاڣڗ في املجاالػ التقنيغ ڣاملاليغ. -                               

 
 
 
 
 

                                                 
:30mn. , consulter le 19/09/2016 a 19https://www.andi.dz - 

1 
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ٚڬ لسنغ  املطلظ ٜائ ٙ الج ٙ قانڤڗ االستثما طا ٛاػ املمنڤحغ في   2016الثالن: االمتيا
 

ٙاػ الت يتضمنها قانڤڗ االس نڤاٵ االستثما ٚڬ ڋڣال:  ٜائ ٙ الج  :2016تثما
ٙقږ  ٙقږ  02) حسظ املإع  ڣػ  09-16( مڜ القانڤڗ  ّٙ في  ٙ مايلي: 2016امل  ڣاملتعلڄ بًڇقيغ االستثما

ٙ في ظل القانڤڗ مايلي:     1يقصٖ باالستثما
ٙه في اقتنا  - ٙاػ  استحٖاف طاٙصڤڋ تنٖ عإع اإلنتاهنشاطاػ جٖيٖع ڣتڤسيٸ قٖ هيل. ڣ  الت
ٚكغ.املساهماػ  -  في ٙسماڋ الش

ٚف القانڤڗ: ٛاػ املمنڤحغ مڜ ط  ثانيا: االمتيا
كغ ٜايا املشت  : ** امل

ٚحلغ االنجاٛ  خالڋ م
يضا مڜ: 12حسظ ن٨ املإع  ٚكيغ ڣاالستفإع   2تستفيٖ مڜ تحفيڈاػ جبائيغ ڣشبڢ جبائيغ ڣجم

ٚع اإلعفا -1 ٕع الت تٖخل مباش ٚكيغ فيما يخ٨ السلٸ املستٙڤ ٛ االستثماٙ مڜ الحقڤځ الجم  في انجا
ٚسږ علګ القيمغ املضافغ فيما يخ٨ السلٸ ڣالخٖماػ  اإلعفا -2 ڣ املقتناع محليا الت مڜ ال ٕع  املستٙڤ

ٛ االستثماٙ. ٚع في انجا  تٖخل مباش
ٚسږ علګ  اإلعفا -3 ٙيغ الت تتږ  اإلشهاٙ مڜ ٕفٸ حڄ نقل امللكيغ بعڤ٩ ڣال ٙڬ عڜ كل املقتنياػ العقا العقا

ٙ في  .ا طا ٙ املعن  الستثما
ٚسږ علګ  اإلعفا -4 جيل ڣال ٙڬ ڣمبالغ  اإلشهاٙ مڜ حقڤځ الت ٛ  األمالڅالعقا الڤطنيغ املتضمنغ حڄ االمتيا

ٜايا الٖنيا لحڄ  ٙيغ ڣتطبڄ ه٘ه امل ٙيٸ االستثما ٛ املشا ٙيغ املبنيغ ڣغيڇ املبنيغ املڤجهغ النجا علګ األمالڅ العقا
. ٛ املمنٍڤ  االمتيا

مالڅ الٖڣلغ خالڋ  اإلتاڣع مبلغمڜ %  90بنسبغ  تخفي٬ -5 ٙيغ السنڤيغ املحٖٕع مڜ قبل مصال   االيجا
ٛ االستثماٙ.  فًڇع انجا

ٙيغ الت تٖخل في  10ملٖع  عفا -6 ٙڬ علګ امللكياػ العقا ٚسږ العقا ٙ ابتٖا مڜ  طاٙ سنڤاػ مڜ ال االستثما
. ٙئ االقتنا  تا

جيل فيما يخ٨ العقڤ  اإلعفا -7 ٜيإاػ في ٙٝ املاڋ.مڜ حقڤځ الت ٚكاػ ڣال سيسيغ للش  ٕ الت
ٜع في املناطڄ التابعغ للهضاب العليا  13ڣحسظ ن٨ املإع  ٙاػ املنج مڜ نف٠ القانڤڗ تستفيٖ االستثما

ٚڥ ڣمناطڄ الجنڤب ڣك٘ا كل مناطڄ  ٚ مڜ:  خ ٛيإع علګ ما ٗك تتطلظ تنميتها مساهمغ خاصغ مڜ قبل الٖڣلغ 
3 
ڣ  -8 لڊ  تتكفل الٖڣلغ كليا  ٙ ٗڣ ٛ االستثما ٙيغ النجا ٚڣ ٜئيا بنفقاػ األشغاڋ املتعلقغ باملنشاػ األساسيغ الض ج

 بعٖ تقييمها مڜ قبل الڤكالغ.

                                                 
ٙقږ  ٙقږ  2املإع  ّٙ في املتعلڄ بًڇقيغ االستثماٙ،  09-16مڜ القانڤڗ  ٙقږ 2016ڣػ  3املڤافڄ ڋ  1437شڤاڋ  29امل ٚسميغ  ٚيٖع ال .٥18، 46، الج  -

1
  

ٙقږ  - ٚجٸ،  12املإع  . ٥20، نف٠ امل 2
  

ٙقږ  - ٚجٸ  13املإع  .20، ٥ ، نف٠ امل 3
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ٙاٿ   اإلتاڣعالتخفي٬ مڜ مبلغ  -9 مالڅ الٖڣلغ بعنڤاڗ منِ األ ٙيغ السنڤيغ املحٖٕع مڜ قبل مصال   االيجا
ٙيغ:  ٙيٸ استثما ٛ مشا جل انجا ٛ مڜ  ٚيڄ االمتيا  عڜ ط

ٚبٸ خالڋ فًڇع  - ٜڬ للمًڇ امل ٚم ٙ ال ٚتفٸ بعٖ ه٘ه الفًڇع  10بالٖينا مالڅ  تاڣعمڜ مبلغ  %50 لګسنڤاػ ڣت
ٚڥ الت  ٙيغ املقامغ في املناطڄ التابعغ للهضاب العليا، ڣك٘ا املناطڄ األخ ٙيٸ االستثما الٖڣلغ بالنسبغ للمشا

 تتطلظ تنميتها مساهمغ خاصغ مڜ قبل الٖڣلغ.
ٙ ال - ٚبٸ لفًڇع بالٖينا ٜڬ للمًڇ امل ٚتفٸ بعٖ ه٘ه الفًڇع  15ٚم مالڅ الٖڣلغ  تاڣعمڜ مبلغ  %50 لګسنغ ڣت

ٙيغ املقامغ في ڣالياػ الجنڤب الكبيڇ. ٙيٸ االستثما  بالنسبغ للمشا
ٚحلغ االستغالڋ:  خالڋ م

 ٙ ٚڣ ٚ  االستف 3ڣحسظ ن٨ نف٠ املإع فبعٖ م  :إع مڜسنڤاػ ڣبطلظ مڜ املصال  الجبائيغ يمكڜ للمستثم
ٚكاػ. اإلعفا -1 ٙباٍ الش ٚيبغ علګ   مڜ الض
. اإلعفا -2 ٚسږ علګ النشا٭ املنه  مڜ ال
مالڅ الٖڣلغ. اإلتاڣعمڜ مبلغ  %50تخفي٬ بنسبغ  -3 ٙيغ السنڤيغ املحٖٕع مڜ قبل مصال    االيجا

عاله مڜ  16ڣحسظ ن٨ املإع          ٜايا االستغالڋ املمنڤحغ  ٚفٸ مٖع م سنڤاػ عنٖما  5 لګسنڤاػ  3ت
كٌڇ مڜ  ٙ   100تنش ئ  جيل االستثما ٙئ ت غايغ نهايغ السنغ  لګمنصظ شغل ٕائږ خالڋ الفًڇع املمتٖع مڜ تا

ٚحلغ االستغالڋ علګ األكٌڇ .  1األڣلګ مڜ م
ٚيڄ التنظيږ التابعغ  ٗا 13ڣحسظ ن٨ املإع        ٜع في املناطڄ املحٖٕ قائمتها عڜ ط ٙاػ منج كانـ االستثما

ٚڥ تتطلظ تنميتها مساهمغ خاصغ مڜ قبل الٖڣلغ مل خ ناطڄ الجنڤب ڣالهضاب العليا ڣك٘ا كل منطقغ 
ٚحلغ املعاينغ ال٘ڬ تعٖه  10تستفيٖ ملٖع  ٚحلغ االستغالڋ ڣاملحٖٕع في م ٚڣٵ في م ٙئ الش سنڤاػ ابتٖا مڜ تا

ٚ مڜ  ٚسږ 10ملٖع  عفااملصال  الجبائيغ بنا علګ طلظ املستثم علګ النشا٭ املنه ڣتخفي٬  سنڤاػ مڜ ال
مالڅ الٖڣلغ ملٖع  اإلتاڣعمڜ مبلغ %  50بنسبغ  ٙيغ السنڤيغ املحٖٕع مڜ قبل مصال    2سنڤاػ. 3االيجا

ٜايا االستثنائيغ  :** امل
 :18، 17ڣفقا للمإع 

هميغ خاصغ لالقتصإ الڤطن ڣاملعٖع علګ - ٙاػ الت تمثل  ٜايا االستثنائيغ لالستثما ساٝ  تستفيٖ مڜ امل
ٚف باسږ الٖڣلغ. ٚ ڣالڤكالغ الت تتص  3اتفاقيغ متفاڣ٩ عليها مڜ قبل املستثم

ٚسڤم ڣغيڇها مڜ  - ٚكيغ ڣالجبائيغ ڣال ٚيٸ املعمڤڋ بڢ، للحقڤځ الجم ڣ تخفي٬ ڣفقا للتش عفا   منِ 
ڣ الٖعږ املالي ڣك٘ا كل التس ڣ املساعٖاػ  ٚڥ ٗاػ الطابٸ الجبائي ڣاإلعاناػ   هيالػ االقتطاعاػ األخ

 
ٚحلغ االنجاٛ.  4الت قٖ تمنِ بعنڤاڗ م

ٚسڤم بما في ٗلڊ  - ڣ ال ٚائظ  ڣ الض ڣ تخفيضاػ للحقڤځ  اػ  عفا ٙاػ ملنِ  هل املجل٠ الڤطن لالستثما ي
ٙ األنشطغ الصناعيغ الناشئغ،  طا ٙ السلٸ املنتجغ الت تٖخل في  سعا ٚسږ علګ القيمغ املضافغ املطبڄ علګ  ال

                                                 
ٙقږ  - ٚجٸ16املإع  .21، ٥ ، نف٠ امل 1

  

ٙقږ  - ٚجٸ 13املإع  . 20، ٥، نف٠ امل 2
  

ٙقږ  - ٚجٸ 17املإع  .21، ٥ ، نف٠ امل 3
  

ٙقږ  - ٚع األڣلګ مڜ املإع  ٚجٸ18الفق .21، ٥ ، نف٠ امل 4
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ٚيڄ التنظيږ ملٖع ال تتجاٛڣ حسظ الكيفياػ امل ٚا باإلعفا مڜ ڣ  سنڤاػ 5حٖٕع عڜ ط تستفيٖ مڜ نظام الش
ٚسږ علګ القيمغ املضافغ. نشا السلٸ املستفيٖع مڜ اإلعفا علګ ال ٚسڤم ڣاملڤإ ڣاملكڤناػ الت تٖخل في   1ال

 ثالثا:الضماناػ املمنڤحغ لالستثماٙ:

ٙقږ  ٙ ) املڤإ مڜ املتعلڄ بًڇقيغ اال  09-16ڣفقا لقانڤڗ  خا٥ الطبيعيڤڗ (  25لګ  21ستثما ڗ األ يتض  
ٙاڴهږ. ٚتبطغ باستثما  2ڣاملعنڤيڤڗ األجانظ يتلقڤڗ معاملغ عإلغ ڣمنصفغ فيما يخ٨ الحقڤځ ڣالڤاجباػ امل

ٚا اتخ٘تڢ  ج ڣ يكڤڗ بسبظ  ٚيغ يتسبظ فيڢ املستثمٚ،  ٜائ ٚ األجنب ڣالٖڣلغ الج يخضٸ كل خالف بيڗ املستثم
ال في حالغ ڣجٕڤالٖڣل قليميا،  ٚيغ املختصغ  ٜائ ٚيغ في حقڢ، للجهاػ القضائيغ الج ٜائ   غ الج

ڣ في حالغ ڣجٕڤ  ٚيغ تتعلڄ باملصالحغ ڣالتحكيږ،  ٜائ ٚمتها الٖڣلغ الج ب ٚاف  ڣ متعٖٕع األط اتفاقياػ ثنائيغ 
ٚفيڗ باالتفاځ علګ تحكيږ خا٥. ٚ ين٨ علګ بنٖ تسڤيغ يسمِ للط  3اتفاځ مٸ املستثم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ٙقږ   - ٚع الثانيغ مڜ املإع  ٚجٸ18الفق 21، ٥ ، نف٠ امل 1

  

ٙقږ  - ٚجٸ،  21املإع  .٥21 ، نف٠ امل 2
  

ٙقږ  - ٚجٸ 24املإع  .22، ٥ ، نف٠ امل 3
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ها علګ االستثماٙاملبحن الثالن  : السياسغ الجبائيغ ڣتأثي

 
جل تنشيٰ سياستها      ٚځ ڣالڤسائل الت تستعملها الٖڣلغ مڜ  ٚيبيغ عڜ الط يعٖ مفهڤم السياسغ الض

ٚڥ. خ  االقتصإيغ بهٖف التڤفيڄ بيڗ مصال  الٖڣلغ مڜ جهغ ڣاألعڤاڗ االقتصإييڗ مڜ جهغ 
 

ٚائظظ األڣڋ املطل ٚيڄ الض ٙ عن ط ٙ تشجيع االستثما ثا  : 
 

ٚبِ مڜ عملياػ         ٚ يمكنڢ تڤقٸ ال ڗ املستثم  ٗ ٚبِ،  ٙ عڜ غيڇه مڜ األنشطغ الت ڴهٖف لل يختلڀ االستثما
ٙ ڣتعٖ السياسغ  ٙ  مجاڋ ڣمكاڗ االستثما ٚ في اختيا ث ٚيقغ تحقيقڢ ي ٚبِ ڣط ڗ معٖڋ ال االستثماٙ، فضال عڜ 

ٚيبيغ مڜ ٙاػ سڤا كانـ محليغ  الض جل تنشيٰ ڣتشجيٸ االستثما هږ الڤسائل الت تعتمٖ عليها الٖڣڋ مڜ 
ٙ االستثماٙ. ٚا ا هاما في تحٖيٖ ق جنبيغ، ڣتلعظ ٕٙڣ  1م 

ٙها  ثا ٚاٹ، ل٘ا تختلڀ  ٚٙ في ف ٚائظ ال تق ڗ الض ثٚ، حين  ڣهنا يصعظ اكتشاف العالقاػ بيڗ األثٚ ڣامل
ٚيب ڣمٖڥ 2ڣاالجتماعيغ ڣالسياسيغ الت تحيٰ بها  باختالف البيئغ االقتصإيغ ، ڣاڗ متابعغ النظام الض

ٚيب الناج  ال يهږ  ٚها في النظام الض تطبيڄ مبإ العٖالغ ڣاملساڣاع ڣغيڇها مڜ املعاييڇ املفًڇ٩ تڤاف
ٙاػ الضخمغ فقٰ،  ٚكاػ ٕڣليغ النشا٭ صاحبغ االستثما نماالش يضا، فاملس ڣ ٚيڜ  ٙ املستثم ٚ يهږ صغا تثم

مڤالڢ   ٙ ٙ ٕڣلغ ما الستثما ٚٙ اختيا ٙه األڣڋ          حيڗ يق ٚڥ -فيها، فاڗ استفسا خ ٙاػ  يكڤڗ  -بجانظ استفسا
ٚائظ  ڣ الض ٙباحڢ،   ٚ ٚيبيغ الت سڤف يتعامل معها في تقٖي ٙع الض ع اإلٕا ، ڣكفا ٚيب عڜ نجاٍ النظام الض

ٚيڜ  ٙاػ املستثم ٚا ڗ ق ڬ  ڣ ٕخلڢ،  ٚٙع عڜ منتجاتڢ  ٙ املق ٚيبيغ للٖڣلغ املضيفغ لالستثما ٚ بالسياسغ الض ث تت
ٚيبيغ، فالهٖف الڤا  مڜ  ٚ كثيڇا بالسياسغ الض ث ٙ يت جږ االستثما ڗ نمٰ ڣ ٚڥ البع٬  ٚها ڣي ڣبكل عناص
ٚائظ املختلفغ، ڣبالتالي فاڗ ف٩ٚ  شكاڋ الض ٙباٍ ب ثٚ تلڊ األ ٙباٍ، ڣبالطبٸ تت االستثماٙ هڤ تحقيڄ األ

ٚيقغ غي ٚائظ بط ٚغبغ في االستثماٙ. ڣمڜ الض ٙاػ سڤف يقلل بالطبٸ مڜ ال ٙباٍ االستثما ٙڣسغ علګ  ڇ مٖ
ٙ معٖڋ العائٖ املتڤقٸ علګ ٙٝ املاڋ املستثمٚ،  ٚغبغ في االستثما ا هاما في ال ٚئيسيغ الت تلعظ ٕٙڣ العڤامل ال

ٚيبيغ  إ مبلغ ٙٝ املاڋ املستثمٚ، ڣيمكڜ للسياسغ الض ٛم السًٕڇ ڗ يكڤڗ لها ٕٙڣ فعاڋ في ڣك٘لڊ الڤقـ الال
تيڇ علګ ه٘ه العڤامل مڜ خالڋ ڣضٸ ما يسم  ٚيبيغ لالستثماٙالث ٜ الض ٚائظ ڣفقا له٘ه بالحڤاف ، ڣتعمل الض

ٝڣ األمڤاڋ األجنبيغ ليتږ  ٝڣ األمڤاڋ الڤطنيغ ڣتنشيٰ تٖفقاػ ٙ ٕاع ج٘ب في تعبئغ ٙ الحڤافٜ ك
ٚغ ٙها ڣتڤجيهها نحڤ األنشطغ االقتصإيغ امل ٚيبيغ مڜ استثما ڤب فيها ٕاخل الٖڣلغ، ڣتتفاڣػ الحڤافٜ الض

ٕٙ لګٕڣلغ  ٚڣف االقتصإيغ لكل ٕڣلغ، ڣمٖڥ الحاجغ ملثل ه٘ه املڤا ٚڥ حسظ الظ 3.خ

 

ٚيب الشامل علګ االستثماٙ -1 ثيڇ اإلصاٍل الض  ت
ٙ في:    ٚيب علګ االستثما ثيڇاػ اإلصاٍل الض  4تتمثل ت

                                                 
1
ٚه، محمٖ عمإ عبٖ الڤهاب السنباطي -  ٚجٸ سبڄ ٗك   .٥42 ، م

ٜائٚ، 2011، ٥ 62. ٚيغ ڣالتطبيڄ"، ٕيڤاڗ املطبڤعاػ الجامعيغ، الج ٚيبي بيڗ النظ ٚإ، "فعاليغ النظام الض ٚ م 2- ناص
  

ٚه، ٥ محمٖ عبٖ ا - ٚجٸ سبڄ ٗك .44، 43٥لڤهاب السنباطي، م 3
  

ٚجٸ، ٥  - .٥،45 44نف٠ امل 4
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ٕڬ االهتمام بتبسيٰ القڤانيڗ ڣاللڤ •  ٙها ي ٚا ٚيبيغ ڣالعمل علګ استق تشجيٸ االستثماٙ ڣعلګ  لګائِ الض
ٚيب ڣكيفيغ  ٚيڜ للنظام الض ٚيبيغ، ڣكٌڇع تعٖيلها في عٖم فهږ املستثم النقي٬ يتسبظ تعقيٖ القڤانيڗ الض

ٜيٖ في حاالػ الخط ڣاللب٠ ثنا التطبيڄ مما ي ٚيبيغ  ٙع الض ٙتڢ كما يتسبظ التعقيٖ في معاناع اإلٕا ڣقٖ  ٕا
ٙ في الٖڣڋ الناميغ. ٕٚ االستثما سباب ط حٖ   يكڤڗ ٗلڊ 

ٕٙ لالستثماٙ، •  ڣ الطا ثيڇها الجاٗب  ڣ اإلعفا منها، ڣمٖڥ ت ٚيبغ،  ٙ النفٸ االقتصإڬ مڜ ف٩ٚ ض بحن مقٖا
ٛيإع  ڣاملقصٕڤ بالنفٸ االقتصإڬ هنا: الحٖ مڜ البطالغ، ڣتحقيڄ التنميغ االقتصإيغ، ڣغيڇها بهٖف تحقيڄ 

فٸ مستڤڥ املعيشغ.ف  ي الٖخل القڤمي، ٙڣ
ع •  يضا كفا  ٚ ث ٙيغ ال  األٕاعت صحاب األعماڋ التجا ٚكاػ ڣ ٚيبيغ بشكل ڣا  علګ مناّ االستثماٙ، فالش  الض

ٚيعاتڢ املكتڤبغ،  يهتمڤڗ  ٚيب ڣقڤانينڢ ڣتش نمافقٰ بالنظام الض يضا كيفيغ تطبيڄ ه٘ه  ڣ  ٙ خ٘ في االعتبا ي
ٙڅ، القڤانيڗ عمليا مڜ قب ٚائظ ڣالجما ٙعل مصلحت الض مينغ  فاإلٕا ٚيبيغ الت تبٖڣ استبٖإيغ ڣغيڇ  الض

ٙاػ االستثماٙ، ال تث ٚا يضا في ق ٙڅ  ٚائظ ڣالجما ع مصلحت الض ثٚ كفا بٰ االستثماٙ، ڣعلګ نحڤ مباشٚ ت
ٙ األجنب املباشٚ. ٙئيسيا في االستثما ٙا  ٚكاػ ٕڣليغ النشا٭ الت تعٖ مصٖ  سيما في الش

ثب ٙاػ في الٖڣڋ املتقٖمغ تطڤيٚ ڣ جږ االستثما ٜيإع  ٚئيسيغ ل ڗ مڜ األساليظ ال ٙاساػ  ٙعتـ الٖ  إلٕا
ٚيب هلها للقيام الض ٚيغ الت ت لڊ مڜ خالڋ تڤفيڇ اإلمكانياػ املإيغ ڣالبش ٚيڜ، ٗڣ غ الت تتعامل مٸ املستثم

.  به٘ا الٖٙڣ
 
ٚيبيغ في تحفيڈ االستثماٙ. -2 ٙع الض  ٕٙڣ اإلٕا

ٙ فيما يلييتلخ٨ ٕڣ  ٚيبيغ في تحفيڈ ڣتشجيٸ االستثما ٙع الض  1:ٙ اإلٕا
ٙيبيغ للعامليڗ • اػ تٖ عٖإ ٕٙڣ ٙ ب ٚيب املڤضڤعغ لتحفيڈ االستثما ٚيٸ الض ٙاڅ الكامل ألحكام التش الفهږ ڣاإلٕ

ٚيعاػ بشكل يحقڄ الهٖف منها. ٚف علګ اتجاهاػ الٖڣلغ في ٗلڊ، لتطبيڄ تلڊ التش  للتع
• ٙ ٚيب الت تكڤڗ محال للخالف بما يتما٧  مٸ سياسغ تحفيڈ التعليماػ التف صٖا سيڇيغ ملڤإ القانڤڗ الض

 االستثماٙ.
ٚعغ اتخاٗ • اػس ٚا ٛعاػ  ج ٚعغ احتڤا املنا ٚيڜ، ڣس ٚيبغ لعٖم تعطيل مصال  املستثم ٙبٰ ڣتحصيل الض

ٚيبيغ  ٚيڜ. ڗالض ٙاػ املستثم ٕٚ علګ استفسا  ڣجٖػ، مٸ تڤفيڇ خٖمغ الئقغ لل
اػالفعاڋ ڣالعإڋ لسياسغ التطبيڄ • ٚيبيغ  اإلعفا ٙاسغ ڣمتابعغ الحاالػ املستفيٖع مڜ  ڗالض ڣجٖػ، ٕڣ

اػ ٚڣ٭ القانڤنيغ للحصڤڋ علګ تلڊ اإلعفا كٖ مڜ الًڈامها بالش اػ.، للت  اإلعفا
ثيڇ هام علګ االستثم• ٚيب لڢ ت ٕٛڣاه الض ، ڣمنٸ اال ٚيب ٚب الض ٚيبيغ علګ مكافحغ الته ٙع الض ٙع اإلٕا  اٙ.قٖ

 لګ غيڇ ٗلڊ مڜ اللياػ املختلفغ لتحفيڈ ڣتشجيٸ االستثماٙ.    

 
 
 
 

                                                 
ٚه، ٥ 3 ٚجٸ سبڄ ٗك  .46محمٖ عبٖ الڤهاب السنباطي، م
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ٜائٚاملطلظ الثاني:  ٙ املحلي في الج  انعكاساػ السياسغ الجبائيغ علګ االستثما
 

ڬ ٕڣلغ يعتمٖ بشكل كبيڇ علګ عڤامل ج٘ب ه٘ا االستثماٙ مڜ خالڋ         ڗ تطٙڤ معٖڋ االستثماٙ في 
ٜ املقٖمغ لڢ ڣ  ٚف الٖڣڋ املضيفغ لج٘ب الحڤاف هږ األساليظ املستخٖمغ مڜ ط حٖ  ٚيبيغ  ٜ الض تعتبڇ الحڤاف

ٚ كما يلي: ٜائ ٙ املحلي في الج هږ انعكاساػ السياسغ الجبائيغ علګ االستثما ٚيڜ ڣبالتالي تتمثل   املستثم
 االنعكاساػ االيجابيغ للسياسغ الجبائيغ : -1

ٚيبيغ:  ٜ الض  * الحڤاف
ٜ ا هږ الحڤاف ٚيبيغ في:تتمثل   1لض

ٚيبي: اإلعفا -أ ٙع عڜ  الض ٚائظ الڤاجظ السٖإ  سقا٭هڤ عبا حڄ الٖڣلغ عڜ بع٬ املكلفيڗ في مبلغ الض
جمڢ مڤقعڢ  هميغ النشا٭، ڣ لڊ حسظ  ٚڣف معينغ، ٗڣ ٙسغ نشا٭ معيڗ في ظ مقابل الًڈامهږ بمما

ٚافي، نطاقڢ، كما قٖ يكڤڗ ه٘ا  ڣ كامل، ڣتًڇاٍڣ مٖع اإلعفاالجغ ٜئي  خم٠ سنڤاػ  لګبيڗ سنتيڗ  اإلعفا ج
ٚيقغ  15 لګڣقٖ تصل  ڗ ط ٚيب يشڤبها العٖيٖ مڜ املشاكل ڣالعيڤب  اإلعفاسنغ في بع٬ الٖڣڋ غيڇ  الض

 منها:
ٙئ بٖ  - ٚيبمشكلغ تحٖيٖ تا ٙئ الحصڤڋ علګ املڤافقغ  اإلعفا الض نشافهل تحتسظ مڜ تا م  ب ٚڣٵ  املش

ٙئمڜ   .اإلنتاهبٖ  تا
ڣ خسائٚ في السنڤاػ األڣلګ مڜ بٖ النشا٭ فه٘ه عن - ٙڬ  ٚڣٵ االستثما ٙباٍ ضئيلغ عڜ املش ٖ تحقڄ 

ٚائظ في األصل. ٚ ال يتحقڄ عليها ض  الخسائ
-  ٚ ٚڣٵ بعٖ نهايغ  لګلجڤ املستثم ٚيب خاصغ  اإلعفاتصفيغ املش ڣ صناعاػ  ٗاالض ٙيا  ٚڣٵ تجا كاڗ املش

بما  ٚڣٵ  نشااستهالكيغ، ٙڣ ٚ مش ڣ االنتقاڋ  اإلعفاجٖيٖ للتمتٸ مڜ  خ ٕڣلغ  لګمڜ جٖيٖ في نف٠ الٖڣلغ 
ٚڥ  عفاليتمتٸ  خ  جٖيٖ. ب

ٚيبيغ:  -ب ٚڣ٭ التخفيضاػ الض ٚيبيغ املستحقغ، مقابل االلًڈام ببع٬ الش هي تقلي٨ يم٠ قيمغ الض
عإع ٚيبيغ بنا علګ تڤجهاػ  ك ٙباٍ، بمعن يتږ استخٖام التخفيضاػ الض ٙ األ السياسغ االقتصإيغ استثما

 ڣاالجتماعيغ املستهٖفغ.
ٚيقغ     كٌڇ جٖڣڥ مڜ ط ٚيبيغ  ٚنا فاڗ التخفيضاػ الض ٙاػ  اإلعفاڣمڜ ڣجهغ نظ لڊ لالعتبا ٚيب ٗڣ الض

 التاليغ:
ٚيقغ  - ٚيب خاصغ في  اإلعفاهږ مشاكل استخٖام ط ٚب الض ٚ للته نها ڣسيلغ يستخٖمها املستثم ٚيب هڤ  الض

ٚڣٵ ٗڣ  ٚ حالغ املش  قصيڇ األجل. اإلنتاجيالعم
ٚيب ال٘ڬ يخضٸ لڢ بعٖ فًڇع  ڗ - ٚ هڤ املعٖڋ الض قـ ڣه٘ا  اإلعفاما يهږ املستثم ٙ ه٘ا األخيڇ م باعتبا

 ٚ ٚڣٵ ٗڣ العم  طڤيل األجل. اإلنتاجيخاصغ في حالغ املش
يغ: -ه ٚيبيغ يحتڤڬ علګ عٖٕ مڜ امل املعٖالػ التميي ٙ الض ٚتبٰ ڣيقصٖ بها تصميږ جٖڣڋ لألسعا عٖالػ ت

ڣ مٖڥ مساهمتڢ في  ٚڣٵ  جږ املش ٚتبٰ ه٘ه املعٖالػ عكسيا مٸ  ٚڣٵ، حين ت بنتائٌ محٖٕع لعملياػ املش

                                                 
ٚيقيا، العٖٕ السإٝ، جامعغ  ف ٜائٚ"، مجلغ اقتصإياػ شماڋ  ٚ في الج ٙ األجنبي املباش ٚيبيغ ڣسبل تفعيلها في ج٘ب االستثما ٜ الض ٚ الحڤاف 1- طالب محمٖ، "أث

ٜائٚ، ٥، ..318 -317 :٥البليٖع، الج   
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ٙيجيا كلما انخفضـ نتائٌ عملياػ االستثماٙ ڣالعك٠  إ املعٖالػ تٖ تحقيڄ التنميغ االقتصإيغ، فًٕڈ
 صحيِ.

ٚ  نظام االهتالڅ: -د ٚيبيغ بالنظ لغ ض ٚ علګ النتيجغ، مڜ خالڋ حساب  لګيعتبڇ االهتالڅ مس تيڇه املباش ث
القسٰ السنڤڬ لالهتالڅ، ڣيتڤقڀ ه٘ا األخيڇ حسظ نظام االهتالڅ املطبڄ ڣكلما كاڗ قسٰ االهتالڅ كبيڇ 

قل. سسغ  ٚڣضغ علګ امل ٚائظ املف  كلما كانـ الض
ٚ  مكانيغ -ڝ ٚحيل الخسائ الناجمغ عڜ  الثاٙ تصا٥ السنڤاػ الالحقغ: ڣتشكل ه٘ه التقنيغ ڣسيلغ الم لګت

ٚ خالڋ سنغ معينغ، ڣه٘ا بتحميلها علګ السنڤاػ الالحقغ حت ال ٕڬ ٗلڊ  تحقيڄ خسائ كل ٙسماڋ  لګي ت
سسغ.    امل

 االنعكاساػ السلبيغ للسياسغ الجبائيغ: -2
ٚاقيل        تحڤڋ ٕڣڗ  ڗ استخٖام السياسغ الجبائيغ لتحقيڄ األهٖاف العامغ للٖڣلغ ال يسلږ مڜ عڤائڄ ڣع

 ٚ ٚع مسبقا ڣتتجلګ مظاه ٚاف التڤقعاػ ڣالنتائٌ عڜ األهٖاف املسط نڢ انح ٙها بشكل مڜ ش ٚا فعاليتها ڣاستم
ٚب. ٚيب ڣ التجنظ الجبائي بشقيڢ الغ٤ ڣالته ٕٛڣاه الض  1املعڤقاػ الجبائيغ في الضغٰ الجبائي ڣاال

ٙنغ بعمليغ الٌڇڣع املنتجغ معبڇا الضغٰ الجبائي هڤ نسبغ االقتطاعاػ الجبا ڗ: الضغط الجبائي - ئيغ مقا
خا٥ )الطبيعيڤڗ  عنها بالناتٌ املحلي الخام، ڣال٘ڬ يسمِ لنا بتحٖيٖ العظ املالي ال٘ڬ يتحملڢ األ
ٜينغ العمڤميغ مڜ جهغ، ڣضعڀ  ٕٙ العائٖع للخ ٙتفاٵ املڤا ڗ ا ڣاملعنڤيڤڗ( ڣاالقتصإ الڤطن ككل، حين 

خا٥ )املست ٕٙ املڤجهغ لأل نشطتهږ املڤا ٚيڜ(، ڣال٘ڬ يحڤڋ ٕڣڗ مڤاصلغ  ٙتفاعڢ  اإلنتاجيغثم ل٘لڊ فاڗ ا
ٚ معاييڇ الضغٰ الجبائي في مختلڀ الٖڣڋ علګ نسبغ االقتطاعاػ الكليغ  ٚيڄ التنميغ ڣتنحص يعٖ عائقا في ط

ٕٚيغ حين يتږ تحٖيٖها كالتالي ڣ الف  :2ڣ القطاعيغ 
 ل الڤطني الخامالضغط الجبائي الكلي = االقتطاعاػ الجبائيغ/الٖخ

ٚدڬ ٚديغ/الٖخل الف ٚدڬ = االقتطاعاػ الجبائيغ الف  الضغط الجبائي الف
 الضغط الجبائي القطاعي = االقتطاعاػ الجبائيغ من القطاع/الٖخل القطاعي

ٙع  * محٖٕاػ الضغٰ الجبائي: يعتمٖ الضغٰ الجبائي علګ عامليڗ اثنيڗ: العامل االقتصإڬ املتمثل في املقٖ
. فبخصڤ٥ العامل االقتصإڬ التكليفيغ ڣ  )السيكڤلڤجي( املتمثل في الضغٰ الجبائي النف٦  العامل النف٦ 

ٙع املجتمٸ علګ تحمل العظ الجبائي مڜ خالڋ تخصي٨ جٜ مڜ ٕخلڢ الستقطاعاػ  ٚ بمٖڥ قٖ فيتعلڄ األم
ٙع التكليفيغ مڜ ناحيتيڗ )عا ٕٚيغ( علګ الٖڣلغ املخصصغ لتغطيغ األعبا العامغ، ڣيضبٰ مفهڤم املقٖ مغ ڣف

ٙع  ٙڬ مقڤميڗ بالنقٕڤ ڣالثانيغ تٖڋ علګ  اإلنتاجيغنها املقٖ ٚڣ ٚڣحا منها مستڤڥ االستهالڅ الض للمجتمٸ مط
ٙتڢ. مكانيغ خا٥ الطبيعييڗ ڣاملعنڤييڗ كل حسظ قٖ يٸ العظ العام علګ األ  3تٛڤ

ٚيبي: -ب ٛدڣاه الض ٗا ما ف اال ٚع تتحقڄ  نڢ ظاه ٚيب ب ٕٛڣاه الض ٚف اال ٚيبغ يع ڣ ض ٚيبيغ  ٚضـ نف٠ الض
ڣ مڜ سلطتيڗ ماليتيڗ مختلفتيڗ ٚيبيغ ڣاحٖع،  ٚڥ شبيهغ علګ جهغ ض ٚٵ في  خ ٙغبغ املش لګ  سبابڢ  هږ  تعٕڤ 

                                                 
ٚع مقٖمغ لنيل شهإع املاجستيڇ في العلڤم االقتصإيغ، تخص٨ تسييڇ املاليغ  ٛڗ االقتصادڬ"، م٘ك ها في تحقيڄ التڤا ٚيڀ محمٖ، "السياسغ الجبائيغ ڣدٙڣ 1- ش

ٚ بلقايٖ، ت بي بك ٜائٚ، العامغ، جامعغ  لګ املڤقٸ: ، متاحغ ع44، 2010٥ -2009لمساڗ، الج  

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/434/1/CHERIF-Mouhamed.mag.pdf  

ٚجٸ - .45، ٥ نف٠ امل 2
  

ٚجٸ، ٥  - .49نف٠ امل 3
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ضافيغ علګ  ٚائظ  ٗ قٖ تف٩ٚ الٖڣلغ ض ٛماػ  ڣقاػ األ ٕٛيإ نفقاػ الٖڣلغ في  ٚائظ، ا ٛيإع حصيلغ الض
ٚڥ مڜ نف٠ ال خ ٚيبغ  ڣ بهٖف تحقيڄ نف٠ املمڤڋ الخاضٸ لض  ٜ لڊ لتلبيغ العج ڣ نڤٵ مشابڢ لها ٗڣ نڤٵ 

ٚڣعاػ ٙځ بيڗ الطبقاػ ڣالتمييڈ بيڗ املش  1.العٖالغ االجتماعيغ، ڣتقليل الفڤا
 * : ٚيب ٕٛڣاه الض ٚيب حسظ مايلي: تږنڤاٵ اال ٕٛڣاه الض  2تصنيڀ اال

ٕٛڣاه الٖ النطاق:من حين  ٕٛڣاه الٖڣلي، فاال ٕٛڣاه الٖاخلي ڣاال ٕٛڣاه ال٘ڬ نجٖ اال اخلي يقصٖ بڢ ٗلڊ اال
ٚع.  ٗايتحقڄ  كٌڇ مڜ م ٚيبغ مشابهغ لها  ڣ لض ٚيبغ،  ما خضٸ ممڤڋ معيڗ ٕاخل ٕڣلغ معينغ لنف٠ الض

ٕٛڣاه  ٚيبغ علګ نف٠  الٖڣلياال كٌڇ نف٠ الض ڣ  ٕٛڣاه ال٘ڬ يتحقڄ عنٖما تف٩ٚ ٕڣلتاڗ  يقصٖ بڢ ٗلڊ اال
ڬ تحمل املم  ، ٚضڢ قانڤڗ الٖڣلغ الشخ٨ بالنسبغ لنف٠ الڤعا حٖهما بالنسبغ ملا يف ٚتيڗ،  ٚيبغ م ڤڋ الض

ٚع ثانيغ بالنسبغ للٖڣلغ الت ينتم  ٚائظ علګ ما تحقڄ عليها مڜ مٖاخيل، ڣم مڜ  ليهاالت يعمل بها مڜ ض
ٚيبغ علګ نف٠ ه٘ه املٖاخيل.  ض

اف بڢ ٚيب غيڇ املمن حين االعت ٕٛڣاه الض ٚيب املقصٕڤ ڣاال ٕٛڣاه الض  ٗاقصٕڤ فاألڣڋ يتحقڄ : نجٖ اال
ٚڥ مشابهغ علګ ممڤڋ معيڗ بالنسبغ  خ ٚيبغ  ڣ ض ٚيبغ،  ڣ السلطاػ املاليغ ف٩ٚ نف٠ الض تعمٖػ السلطغ، 

ما الثاني يتحقڄ  ٚيبغ الٖخل  ٚٵ،  حٖف ٗالنف٠ الڤعا في نف٠ املٖع ڣهي ض ڣ قصٖ مڜ املش عڜ غيڇ عمٖ، 
ٚيبيغ في الٖڣڋ عٖم التناسڄ ڣاختالف القڤاعٖ امل لګڣال٘ڬ يعٕڤ  ٚيعاػ الض اليغ الت تقڤم عليها التش

 املختلفغ.
يضمن حين النڤع:  ٕٛڣاه االقتصإڬ ينتٌ عنٖما يتږ ف٩ٚ  انجٖ  ٕٛڣاه قانڤني فاال ٕٛڣاه اقتصإڬ ڣا ا

ٚع علګ ٗاػ الشخ٨ بالنسبغ لنف٠ الٖخل. كٌڇ مڜ م ٚڥ مشابهغ لها  خ ٚيبغ  ڣ ض ٚيبغ  مثال خضڤٵ نف٠ الض
ٚكغ ٕٛڣاه القانڤني  ٙباٍ الش ما اال ٚيبغ.  ٚكا ل٘اػ الض عغ علګ الش ٙباٍ املٛڤ ڣليغ ڣخضڤٵ األ ٗاػ املس

ڣ  مڜ  ٚائظ الجٖيٖع متشابهغ،  ٚقغ، ڣقٖ تكڤڗ الض ٚائظ في نف٠ البلٖ متف يح٘ف نتيجغ صٖٙڣ قڤانيڗ الض
ٕٛڣاه مقصٕڤ تعمٖ املش ٕٛڣاه القانڤني هڤ ا ٚائظ القٖيمغ القائمغ.  ڣاال ٚٵ حٖڣثڢ، ڣل٘لڊ ال نف٠ نڤٵ الض

ٚا٩ االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ ڣاملاليغ. ٚيبغ، ڣه٘ا لتحقيڄ بع٬ األغ ٕٛڣاه في الض  يمكڜ تجنظ ه٘ا اال
 *: ٚيب ٕٛڣاه الض لڊ عڜ  مكافحغ اال ٕٛڣاه الٖاخلي لسبظ ڣجٕڤ سلطغ عليا في الٖڣلغ، ٗڣ يمكڜ مكافحغ اال

ٚيڄ تنظيږ ڣتجٖيٖ اختصا٥ كل مڜ السلطاػ القائمغ علګ ڣ تعٖيل  ط لغا  ٚائظ ٕاخل الٖڣلغ ڣ ف٩ٚ الض
ٕٛڣاه،  ٚيعيغ جٖيٖع تمنٸ حٖڣف اال ڣ ڣضٸ نصڤ٥ تش  ، ٚيب ٕٛڣاه الض ڣجٖػ اال ٚيعيغ الت  النصڤ٥ التش

ٚيب ٕڣلي. ٕٛڣاه ض ڬ ا ٚيب علګ نحڤ يكفل منٸ  ٚيعها الض  قيام كل ٕڣلغ علګ مستڤڥ الٖاخلي بتنظيږ تش
ٚيبي:-ه ٚب الض ٚيب تلڊ املخالفاػ القانڤنيغ املتمثلغ في عٖم االمتثاڋ يقصٖ ب الغ٤ ڣالته ٚب الض الته

ٚيٸ  ٚيبللتش ڣ الض ٚاػ،  ٚيب بجميٸ  الثغ ٕا الڤاجظ الض جل التخل٨ مڜ  ع في القانڤڗ مڜ  املڤجٕڤ
ڣ بجٜ مڜ املبلغ  لڊ بكل  ٚكاػ املإيغ، ٗڣ ڣ الح ٚ بالعملياػ املحاسبيغ  الڤسائل ڣاألشكاڋ سڤا تعلڄ األم

هٖافها االقتصإيغ ا ٜينغ العمڤميغ، ڣال٘ڬ تستعملڢ الٖڣلغ في تغطيغ نفقاڴها، ڣتحقيڄ  لڤاجظ الٖفٸ للخ
ٚيب الشكليڗ التالييڗ: ٚب الض  ڣاالجتماعيغ. ڣيتخ٘ الته

                                                 
ٚه، ٥  ٚ جٸ سبڄ ٗك ٚيغ ڣتطبيقيغ "، م ٙاسغ نظ ٚسږ علګ القيمغ املضافغ: د ٚيبغ، ال ٚيغ العامغ للض ٙاسغ تحليليغ في النظ سساػ، د يٖع، جبايغ امل 2- حميٖ بٛڤ

55 ٥ ،58.   

ٚجٸ، ٥ - .63، ٥،61 ٥،60،٥ 58نف٠ امل 2
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ٚڣٵ: ٚب املش ع في  الته ٚاػ املڤجٕڤ ٚيبغ، نتيجغ استفإتڢ مڜ بع٬ الثغ ٕا الض ڣيقصٖ بڢ تخل٨ املكلڀ مڜ 
ٚي ٚيٸ الض ڗ تكڤڗ هناڅ مخالفغ للنصڤ٥ القانڤنيغ، التش ٚيبغ ٕڣڗ  ب ڣالت ينتٌ عنها التخل٨ مڜ ٕفٸ الض

نتاه ٚيبغ الًڇكاػ عڜ  ك ٚب مڜ ض ڣ الته بع٬ السلٸ بمڤاصفاػ مختلفغ عڜ املنصڤ٥ عنها في القانڤڗ، 
ٙجغ األڣل ٚابغ مڜ الٖ ٚبطهږ بصاحظ الًڇكغ ق يٸ ه٘ه األخيڇع في شكل هباػ لل٘يڜ ت ٚيڄ تٛڤ ګ علګ قيٖ الحياع ط

ٚيبغ الًڇكاػ.  حت ال تخضٸ بعٖ ڣفاتڢ تلڊ األمڤاڋ لض
:" ٚيب ٚڣٵ: "الغ٤ الض ٚب غيڇ املش ٚيحغ عمٖا  الته ٚف املكلڀ نتيجغ مخالفتڢ الص ٚب مقصٕڤ مڜ ط هڤ ڴه

لڊ مڜ خالڋ االمتناٵ عڜ تقٖيږ  ٚائظ املستحقغ عليڢ، ٗڣ ٚيب قصٖا منڢ عٖم ٕفٸ الض ألحكام القانڤڗ الض
ڣ بمٖاخليڢٚيِ التص ڣ كاٗب  ٚيِ ناق٨،  ڣ تقٖيږ تص ٜيفغ. عٖإ،  جيالػ م  1قيٕڤ ڣت

: ٚيب ٚب الض جمالها في: سباب الته  2يمكڜ 
اػ  -1 اػ ڣالتخفيضاػ مثل اإلعفا ٚيبيغ مثل اإلعفا ٚيعاػ الض ٚيب ڣمنها تعقٖ التش ٚيٸ الض عيڤب التش

ٚيبغ ڣينطڤڬ تحـ ه٘ ٚ الض ٚائظ.ڣالتخفيضاػ ڣاإلضافاػ في سع يضا املغاالع في تعٖٕ الض  ا العامل 
لګ  -2 ضافغ  ٚيب ڣعٖم املساڣاع في التطبيڄ  ٚ الڤعا الض ٙع املاليغ مڜ حين الصعڤبغ في تقٖي عيڤب اإلٕا

ٚائظ. ٙيغ الخاصغ بتحصيل الض اػ اإلٕا ٚا  تعقٖ اإلج
ٚب ڣبالعك٠  -3 ٛإ الڤعي املالي ضعڀ الباعن علګ الته : فكلما  كلما ضعڀ الڤعي املالي كاڗ العامل النف٦ 

ٚب قڤيا ڣملمڤسا.  الته
 : ٚيب ٚب الض ٚځ مكافحغ الته ٚيب كالتالي: ط ٚب الض ٚځ مكافحغ الته ٚ بع٬ ط  3يمكڜ ٗك

لڊ ضمڜ القانڤڗ،  - ٚائظ االطالٵ علګ الڤثائڄ ڣامللفاػ الت يحٛڤ املكلڀ ٗڣ حڄ االطالٵ: يجٛڤ ملڤظفي الض
 .مما يجعل املكلڀ يقٖم معلڤماػ صحيحغ

ٙ تقٖيږ  - ٚا ٚيعاػ  ق يٖ باليميڗ: تلج بع٬ التش ڗ صحغ املعلڤماػ  لګم الطلظ مڜ املكلڀ حلڀ اليميڗ ش
ٚيقغ تصل  في جميٸ الٖڣڋ ل٘ا فاڗ استخٖامها  ٚنسا، ه٘ه الط ٚيبيغ، كما يحصل في ف ٚ الض الت يقٖمها للٖڣائ

.  محٖٕڣ
ڗ يٖلي التبليغ بڤاسطغ الغيڇ: تجيڈ بع٬ القڤانيڗ في بع٬ األح - خ٨  الٖڣائٚ املاليغ  لګڤاڋ لكل 

. ٚيب ٚب الض ڗ تساعٖ علګ اكتشاف الته نها   بمعلڤماػ مڜ ش
ڗ  - ٚ ڣالعٖٕ القابل للتطبيڄ ڣ ٚائظ بالسع ڗ تف٩ٚ الض ٚائظ: يجظ  معٖم املبالغغ في تعٖٕ الض   تتال

مكانياػمٸ الڤضٸ االقتصإڬ السائٖ  ڗ نكٌڇ  ڣ ٚائظ في الڤقـ ال٘ڬ ال املڤاطنيڗ فلي٠ مڜ املنطڄ  مڜ الض
عبائڢ، ڣمڜ ه٘ا تلج الكثيڇ مڜ الٖڣڋ  ٚيبيغ بما  عإع لګيستطيٸ املڤاطڜ تحمل  صياغغ القڤانيڗ الض

م  مٸ التغيڇاػ االقتصإيغ ڣاالجتماعيغ ڣالسياسيغ ڣاملاليغ. يتال

                                                 
ٚه، ٥  ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ ڣتطبيقيغ "، م ٙاسغ نظ ٚسږ علګ القيمغ املضافغ: د ٚيبغ، ال ٚيغ العامغ للض ٙاسغ تحليليغ في النظ سساػ، د يٖع، "جبايغ امل 1- حميٖ بٛڤ

39٥ ،40.   

يٸ، الطبعغ األڣلګ  ٚ ڣالتٛڤ ٙ ڣائل للنش ٙنغ"، ٕا ٙاسغ مقا ٚيبغ املبيعاػ، د ٚكيغ، ض ٚائظ الجم ٚيبيغ، الض ميڗ عبٖ هللا، حامٖ ٕإڣ الطلحغ، "النظږ الض 1- خالٖ 
2015٥،39٥ ،40.   

ٚه، ٥  ٚجٸ سبڄ ٗك ٚيغ ڣتطبيقيغ"، م ٙاسغ نظ ٚسږ علګ القيمغ املضافغ: د ٚيبغ، ال ٚيغ العامغ للض ٙاسغ تحليليغ في النظ سساػ، د يٖع، "جبايغ امل 1- حميٖ بٛڤ
53 ٥ ،54.   
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ٚائظ مڜ منبعها كي تضمڜ لګالجبايغ مڜ املصٖٙ: تلج بع٬ الٖڣڋ  - يٖها  جبايغ الض ٜانغ ڣتقليل تٙڤ لګ الخ
ٚب.  احتماالػ الته

ٚبيڗ. - ٚيڜ عڜ الٖفٸ ڣاملته خ  تڤقيٸ عقڤباػ علګ املت
 
ٙ فيامل ٜائٚ  طلظ الثالن: معڤقاػ االستثما ٚيبيغ في الج  ظل اإلصالحاػ الض
 

ٙ امل       جل تسهيل عمليغ االستثما ٚ ڣضعها مڜ  ٜائ ٚيبيغ الت تسعګ الج ٚغږ مڜ اإلصالحاػ الض حلي في بال
 ٚ ٜائ ٙ في الج ٚكغ االستثما مام ح ٚڥ الت تبقي ڣتعتبڇ كمعڤقاػ  نڢ هنالڊ العٖيٖ مڜ املشاكل األخ ال   ٚ ٜائ الج

ٚ بعضها كالتي:  1يمكڜ ٗك
 * مشكلغ العقاٙ:

ٙ األجنب بشكل خا٥ هڤ  ٙ بشكل عام ڣاالستثما ٚاقيل الت بقيـ تعيڄ االستثما هږ الع ڗ  ٚڥ املختصڤڗ  ي
مڜ قٖ طڤڬ ملفهما مشكلغ العقا ٙ ڣالال ٚا ڗ مشكلت الالاستق ٙ عامل مساعٖ  لګٙ، خاصغ ڣ حٖ ما، فالعقا

 ٚ ٚيڜ، ڣجڤه ٙ املستثم ٚا ٚ يتمثل في  اإلشكاڋجٖا علګ استق ٜائ ٙئيسيغ هي: 4في الج  نقا٭ 
سسغ " ٚئي٠ العام مل ٚڥ الخبيڇ االقتصإڬ ڣال ٙيغ منظمغ: ي ٚهن عإع/ عٖم ڣجٕڤ سڤځ عقا " التمڤيل ال

ٚ تعٕڤ  ٜائ ٙ في الج ٚئيسيغ للعقا ڗ املشكلغ ال ٙ بلطاٝ"،  ٙيغ منظمغ، ڣالت  لګ"عبٖ القإ عٖم ڣجٕڤ سڤځ عقا
ٚها في:  تتجلګ مظاه

ٚيڜ غيڇ مستفيٖع *  ٙاٿ  املمنڤحغ للمستثم ٙاٿ  املڤجهغ لالستثماٙ، بحين تڤجٖ بع٬ األ نق٨ تجهيڈ األ
 ٛ ٚقاػ ڣاملياه ڣالغا ٛمغ مڜ املنافٸ العامغ كالط ٚ السلطاػ املحليغ علګ امليڈانيغ الال ٚا لعٖم تڤف ، نظ ٚبا ڣالكه

 األشغاڋ الخاصغ به٘ه املنافٸ. إلقامغ
ٚ علګ ٙاٿ  الت تتڤف ٙاٿ  * نق٨ األ ٚڥ تبقى طبيعتها عقٕڤ امللكيغ، باستثنا األ  التابعغ للخڤا٥ فاڗ األخ

ٚيڜ ٕڬ  ڣملكيتها مجهڤلغ ڣالت غالبا ما تمنِ للمقاڣليڗ ڣاملستثم ٜاعاػ  لګبٖڣڗ سنٖاػ، ڣه٘ا ما ي ظهٙڤ ن
ٚف السلطاػ املحليغ  ٙاٿ  مڜ ط عٖم  لګ باإلضافغخاصغ في حاڋ ظهٙڤ املالكيڗ الحقيقييڗ بعٖ منِ األ

سساػ ماليغ تقڤم بتمڤيل التهيئغ.  ڣجٕڤ م
ٙبغ الڤاسعغ ڣاملنظمغ: تماٝٙ مجمڤعاػ مصال  تقڤم علګ استغالڋ  ٙبغ متعٖٕ لياػب/ ظهٙڤ املضا ع املضا

ٙاػ، ڣمڜ بيڗ  ٚځ بيڗ السعٚ الحقيقي للعقاٙ ڣسعٚ الٖڣلغ املٖعږ  اللياػفي العقا املتٖاڣلغ استغالڋ الف
عإعلبع٬ فئاػ املجتمٸ، بحين تقڤم ه٘ه الجماعاػ بعٖ الحصڤڋ  ٚڣعغ ب ٚځ غيڇ مش ٙ بط بيعڢ  علګ العقا

ٙاٿ  األڣلګ فهنال الليغ لګ باإلضافغبسعٚ يفڤځ السعٚ األصلي،  ڊ جماعاػ تقڤم بتحڤيل جٜ مڜ األ
ٚځ احتياليغ ڣغيڇ قانڤنيغ  ٙاه لګاملخصصغ لتشجيٸ االستثماٙ ڣباستخٖام ط ضمڜ قڤائږ املساحاػ  اإلٕ

ٙبغ  ٛيغ للعقاٙ ڣمضا املخصصغ لبنا املساكڜ، ڣه٘ه األشكاڋ مڜ التحڤيل ڣغيڇها سمحـ بخلڄ سڤځ مڤا
ٙ في ا اإلقباڋقلصـ مڜ ف٩ٚ  ٜائٚ.علګ االستثما  لج

                                                 
ٙه ضمڜ متطلباػ نيل  ٚع تنٖ ٚ 1992-2008"، م٘ك ٜائ ٙاسغ حالغ الج ٙ األجنبي املباشٚ، د ڬ نڤٙ الٖيڜ، "اإلصالحاػ الجبائيغ ڣأهميتها في ج٘ب االستثما 2- قٖٙڣ

ٚٵ اقتصإياػ املاليغ ڣالبنڤڅ، قسږ العلڤم االقتصإيغ،  ٙيغ ڣعلڤم التسييڇ، كليغ العلڤم االقتصإيغ ڣالتجشهإع املاجستيڇ، ف ٚعا محمٖ بڤق  جامعغ 
ٕٚاٝ ٜائٚبڤم ، متاحغ علګ املڤقٸ: 166-160 :٥، 2010،٥-2009، ،الج  

https://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/75/browse?type=.  
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 ٚ ڗ جڤه ٚڥ بع٬ الخبڇا  ٙ منِ العقاٙ: ي ٚا ٚقها ق ٜمنيغ الت سيستغ يكمڜ في طڤڋ  اإلشكاڋه/ طڤڋ املٖع ال
حيانا  ٙ استغالڋ العقاٙ، ڣالت قٖ تصل  ٚا ٕٙ هيئاػ منِ ق ٚقها عمليغ  ٜمنيغ الت تستغ سنغ، مما  لګاملٖع ال

ٙيٸ جٖڣاها.  قٖ يفقٖ املشا
ٚ ٕ/ ضعڀ عمليغ التسييڇ العق ٜائ ٙ في الج لغ العقا ٜع حڤڋ مس ٚػ نتائٌ التحقيقاػ املنج ظه ٙڬ:  ڣجٕڤ  لګا

ٙ الصناعي املتاٍ  ڗ مساحغ العقا ٙع الصناعغ  ا ٚاػ ٛڣ ٙاٿ  غيڇ مستغلغ، ڣقٖ بينـ تقٖي عٖٕ كثيڇ مڜ األ
ٙ ب  ٚ االست 180تقٖ عغ لٖڥ "الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي جږ الطلباػ املٕڤ ٚبٸ، بينما بلغ   80ثماٙ" مليڤڗ مًڇ م

ٙڬ. ٙ ماهي مشكلغ التسييڇ ڣالتنظيږ في املجاڋ العقا ٙ بقٖ ٛمغ ليسـ في العقا ڗ األ ٚبٸ ڣه٘ا يبيڗ   مليڤڗ مًڇ م
 * مشكلغ التمڤيل:

ٚ ڣال٘ڬ  ٙيغ، ڣهنا نميڈ بيڗ نڤعيڗ مڜ التمڤيل، األڣڋ املباش ٚڣعاػ االستثما يعتبڇ التمڤيل عصظ حياع املش
سساػ مڜ البنڤڅ  ٚفيغ، ڣالثاني غيڇ مباشٚ ڣال٘ڬ تتحصل عليڢ تتحصل عليڢ امل سساػ املص ڣامل

ٚيغ مڜ عٖع مشاكل تصنڀ حسظ  ٜائ اځ املاليغ، ڣتعاني املنظڤمغ التمڤيليغ الج سساػ مڜ سڤځ األٙڣ امل
 مايلي:

هږ العڤامل الت ساهمـ في ضعڀ عمليغ التمڤيل علګ مستڤڥ  / معڤقاػ املنظڤمغ البنكيغ: ڣتتلخ٨ 
 يغ في:املنظڤمغ البنك

ٚځ  - ع املهنيغ لٖڥ البنكييڗ فيما يتعلڄ بالط ٚڣ٩ ڣتقييږ املخاطٚ. الحٖيثغنق٨ الكفا  لتسييڇ الق
نظمغ املٖفڤعاػ. - ع نظام املعلڤماتيغ البنكيغ ڣبٰ   ٕٙا
ٚڣ٩ قبل املڤافقغ علګ منحها، ڣالت قٖ تكڤڗ  - ٙاسغ ملفاػ الق خ٘ها ٕ عليها  اإلجابغطڤڋ املٖع الت ت

ٚف٬ ف  ي كثيڇ مڜ الحاالػ.بال
ٙا ما تحصل علګ مثل ه٘ا النڤٵ مڜ  - سساػ الخاصغ نإ صعڤبغ الحصڤڋ علګ التمڤيل طڤيل األجل، فامل

 ٚ ٙتفاٵ تكاليفها ڣقص ٚڣ٩ با ڗ تكڤڗ قصيڇع املٖڥ ڣتتميڈ ه٘ه الق ٚڣ٩ املمنڤحغ  التمڤيل، فاألصل في الق
 مٖع اهتالكها.

ٜيغ - ٚك ٵ طلظ التمڤي م ٚڣ٩، فمٕڤ ٚسل طلبڢ منِ الق ٚعيغ الت تقڤم  لګل في الڤكالغ ي ٚيغ الف ٙسالڢاملٖي  ب
ٚڬ مثال. لګ ٜائ ٚعيغ للبن فيڢ كما هڤ الحاڋ لٖڥ الق٩ٚ الشعب الج ٚيغ الف  املٖي

ڣ  - ٙاػ مبنيغ  ٙسم لعقا ٙهڜ  ٚڣ٩، ڣالت عإع ما تكڤڗ في شكل  الضماناػ الت تطلبها البنڤڅ لتغطيغ الق
 غيڇ مبنيغ.

ٜائٚ.ضعڀ ٙسما -  ڋ البنڤڅ العاملغ في الج
صاػ علګ املستڤڥ  سڤ البٙڤ ٚيغ مڜ  ٜائ اځ املاليغ الج اځ املاليغ: تعتبڇ سڤځ األٙڣ ب/ معڤقاػ سڤځ األٙڣ
ٙجغ ضمنها  ٚكاػ املٖ ٚفڢ علګ جميٸ املستڤياػ، فمڜ جهغ تعاني مڜ قلغ الش العالم بسبظ النق٨ ال٘ڬ تع

يغ الڤسائل  ٚڥ تعاني مڜ محٖٕڣ خ سبڤٵ لتتږ  لګ باإلضافغاملتٖاڣلغ فيها، ڣمڜ جهغ  يڤماڗ للتٖاڣڋ فقٰ ڣ
ٚا ڣاملقاصغ تتماڗ في نف٠ اليڤم،  يغ عمليغ الش الهٖف مڜ  ڗعمليغ املقاصغ، يقابلڢ في الكڤيـ ڣالسعٕڤ

ٙجغ  سساػ املٖ مڤالهږ فيها، مما يمكڜ امل ٚيڜ الخڤا٥ علګ تڤظيڀ  اځ املاليغ هڤ تشجيٸ املٖخ سڤځ األٙڣ
ٛمغ لعمليغ للتمڤيل، ضمنها  جمـ عڜ  ال مڜ الحصڤڋ علګ األمڤاڋ الال نڤاعها  سساػ بجميٸ  ڗ امل

ٚ منها: لګالٖخڤڋ  لڊ ألسباب عٖع ن٘ك ٜائٚ، ٗڣ  ه٘ه السڤځ في الج
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ٜينغ ڣامليڈانيغ. - ٜ في الخ ٚكاػ العمڤميغ تعاني مڜ العج  الش
ڣ  - ٕٚيغ  سساػ ف ٙع عڜ م ٚ عبا ٜائ سساػ الخاصغ في الج ٚف٬ مبٖ الشفافيغ التامغ.امل  عائليغ، ڣالت ت
ٛ الت ساهمـ  - ٚع االكتنا سساػ األجنبيغ مڜ الٖخڤڋ  لګسيإع ظاه اځ  لګحٖ ما في تخڤف امل سڤځ األٙڣ

ٚيغ. ٜائ  املاليغ الج
ٚكاػ     ٚيبيغ للش اځ املاليغ، تضمڜ حڤافٜ ض ٜائٚ عڜ خطغ للنهڤ٩ بسڤځ األٙڣ صغ الج علنـ بٙڤ ڣقٖ 

ٚيغ ا ٜائ سهمها في السڤځ املاليغ، الج ٚاغبغ في تٖاڣڋ  تطڤيٚ ڣسائل العمل  لګ باإلضافغلخاصغ ڣالعامغ ال
سساػ املاليغ عمڤما.  صغ ڣالبنڤڅ ڣامل  املعتمٖع مڜ قبل البٙڤ

 مڜ خالڋ: * غياب سياسغ ڣاضحغ لعمليغ الخڤصصغ:
ٚيٸ له٘ه العمليغ من٘ سنغ  نڢ تږ التش ٙغږ  مڜ خالڋ قانڤڗ املاليغ  1994/ بٰ عمليغ الخڤصصغ: 

ٚػ  ال التكميلي،  خ تږ تعييڗ "املجل٠ الڤطن  1998جڤاڗ  07، ففي 1998غايغ  لګڗ الخڤصصغ ت
اػللخڤصصغ" املكلڀ بمتابعغ  ٚا سساػ القابلغ  اإلعالڗعڜ  باإلضافغالخڤصصغ  ج عڜ القائمغ األڣلګ للم

ٙقږ  ٚسڤم التنفي٘ڬ  لڊ بمڤجظ امل ٙئ السابڄ.امل  195-98للخڤصصغ، ٗڣ  ّٙ في التا
ٜائٚ بكٌڇع الهيئاػ املتٖخلغ فيها )  ب/ كٌڇع املتٖخليڗ في عمليغ الخڤصصغ: تتميڈ عمليغ الخڤصصغ في الج

ٚكاػ القابضغ، مجل٠ الخڤصصغ(  التٖاخل القانڤني في  لګ باإلضافغاملجل٠ الڤطن ملساهمغ الٖڣلغ، الش
يڤ  مڜ لڢ الصالحيغ في طلظ التعهٖاػ لعمليغ القانڤني ال٘ڬ ال  اإلطاٙ ، فضال عڜ الصالحياػ

ٚيِ بعقٖ العمليغ، التڤقيٸ علګ العقٕڤ ڣمتابعغ تطبيقها.  الخڤصصغ، تحضيڇ الصفقغ، التص
ٚ بعٖم الڤضٍڤ ڣغياب الشفافيغ ففي كثيڇ  الخڤصصغ: تميڈػ ه/ عٖم الڤضٍڤ ڣغياب الشفافيغ ٜائ في الج

سساػ عامغ للخڤصصغ ثږ يع ٙئ الحڄ عڜ مڜ األحياڗ تع٩ٚ م سساػ  لغالڜ في تا خڤصصغ ه٘ه امل
ٚضها للخڤصصغ ڣالحصڤڋ علګ  لګ باإلضافغ ٙغږ ع ٚڥ ألسباب تبقى مجهڤلغ  خ سساػ  ٚ خڤصصغ م خ ت
ٚڣ٩. إلتمامطلباػ   ه٘ه الع

ٛيغ:  * مشكلتي الفساد املالي ڣالسڤق املڤا
سساػ ٛيغ علګ تنافسيغ امل ٚ كل مڜ الفسإ املالي ڣالسڤځ املڤا ث ٚيڜ املحلييڗ ڣاألجانظ ي ٚ املستثم ، مما ينف

ٙ ٕاخل  ٚه  قليږمڜ االستثما هږ مظاه ٙ ڣتتجلګ  جږ ڣفعاليغ االستثما ٕاع لتقلي٨  الٖڣلغ، فالفسإ املالي 
 في:

ٚاف عڜ االلًڈام بالقڤاعٖ القانڤنيغ. -  االنح
-  ٚ  شڤع، االختالٝ (.استخٖام املنصظ العام لتحقيڄ املصلحغ الخاصغ ) االحتياڋ، االبًڈاٛ، ال
- . ٚيب ٚب الض ٚتي الغ٤ ڣالته  شيڤٵ ظاه

ٚيڜ األجانظ ال٘يڜ يعملڤڗ في الغالظ  هږ املخاڣف خاصغ بالنسبغ للمستثم ٛيغ تعتبڇ مڜ  ما السڤځ املڤا
سساػ غيڇ  عمالها حسظ القانڤڗ علګ عك٠ امل قږ  ٍٚ بعمالها ٙڣ سساػ نظاميغ، ڣهاتڢ األخيڇع تص ضمڜ م

ٚ علګ قڤاعٖ التنافسيغ لصال  الجهاػ غيڇ نظاميغ. نظاميغ الت تنشٰ ث ٛيغ، ڣه٘ا ما ي  في السڤځ املڤا
ٚ خالڋ  ٜائ ا في الج جږ السڤځ السٕڤ ٙع"، فاڗ  ٚيغ للصناعغ ڣالتجا ٜائ ٚفغ الج ٚئي٠ "الغ ٚيِ ل ڣحسظ تص

عماڋ يًڇاٍڣ بيڗ  لګڣصل  2007سنغ  ٙه 10 لګ 9ٙقږ  ٙع قٖ ٙ ٕه، ڣهڤ ما يسبظ للٖڣلغ خسا ٙ  120ا مليا مليا
ٙ ٕه جبايغ عإيغ سنڤيا. 800ٕه سنڤيا مڜ مجمڤٵ   مليا
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ٚ منها: لګ باإلضافغكل ه٘ه          ٚڥ ن٘ك خ  معڤقاػ 
اػ* تعقٖ ڣبٰ  ٚا ٙيغ اإلج حكام النصڤ٥ القانڤنيغ املتعلقغ  لګ باإلضافغ، اإلٕا عٖم ڣضٍڤ بع٬ 

ٙيغ. ٚڣعاػ االستثما  باملش
ٚ علګ بيئغ حڢ، * ثقل النظام الجبائي ڣعٖم ڣضڤ  ث ٚڅ مجاال للتالعباػ ڣالتفسيڇاػ الشخصيغ الت ت مما ت

 االستثماٙ.
ٚ الخٖماػ  ٚيڜ في مڤاقٸ االستثماٙ. األساسيغ* ضعڀ البيئغ التحتيغ ڣعٖم تڤف  للمستثم

ٙيغ ڣجمٕڤ بع٬ املڤاقٸ الشبكيغ  لګ* مشكلغ الڤصڤڋ  اػ حڤڋ الف٥ٚ االستثما ٙع املنشٙڤ املعلڤماػ ڣنٖ
ٙا ا ٙجي. لګ باإلضافغػ، للٛڤ   غياب سياسغ الًڇڣيٌ الخا
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 الثاني خالصغ الفصل  
 

ٙ العٖيٖ مڜ األنڤاٵ ه٘ه األنڤاٵ الكثيڇع ڣاملتعٖٕع ڣالت قٖ مڜ خالڋ تناڣلنا له٘ا الفصل  ڗ لالستثما نجٖ 
ٝڣ األمڤاڋ تحكمها العٖيٖ مڜ ا صحاب ٙ ٚف  ٩ٙ الڤاقٸ مڜ ط ٙاػ الت يجظ تنجٜ في  ملبإ ڣاالعتبا

ٚاعاع ه٘ه ا ٙ البٖ عليڢ مڜ م ٚ في ه٘ا اإلطا ٙيغ، ڣاملستثم ٙيٸ االستثما ٚها إلقامغ ه٘ه املشا خ٘ها تڤف ملبإ ڣ
ٙ مڜ  ٚجڤع.بعيڗ االعتبا لګ األهٖاف امل  جل الڤصڤڋ 

ٜا          ٙ مڜ حين تڤجيهڢ ل٘ا الج ثيڇ علګ االستثما ٚيبيغ ت ٚ تڣلإلصالحاػ الض ٚقيغ ه٘ا الجانظ ئ لګ ت سعګ 
ٚڥ فيها بتقٖيږ ٚ ي ٛاػ الت تجعل املستثم ٙه العٖيٖ مڜ االمتيا   .املناّ املالئږ لًڇقيغ استثما

اػ فقٰ بل لها عالق عفا ٚتبطغ بتقٖيږ تحفيڈاػ ڣ ٚڥ غيڇ م خ ٚاعاع جڤانظ  ٚڥ يجظ م خ غ ڣمڜ جهغ 
ٚ علګ غ بجڤانظ تتيِ ڣتشجٸ املستثم ٚڣعڢ ڣهي تمثل  ٚقل قامغ مش ٚاطيغ الت تع ٙبغ البيڇڣق اػ منها محا ٚا

صغ الت هي مفتاٍ للشفافيغ ڣغيڇها مڜ العڤامل الت تږ  ٚائها ڣك٘ا تنشيٰ البٙڤ ج ٚعغ  ٙيٸ ڣس سيڇ املشا
ٚها   سابقا.ٗك
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: إراهةد الفصل الثال
إ

ٚڬ من نظام اشًڇاكي يكٝٚ ملبٖ          ٜائ ي تڤجڢ االقتصاد الج ٚم نقطغ تحڤڋ  ٚڗ املنص تعتبڇ تسعيناػ الق
خ٘ ه٘ا  لګ اإلنتاهامللكيغ الجماعيغ لڤسائل  ٚدڬ، ڣقٖ  ٚيغ التملڊ الف نظام اقتصادڬ يقڤم علګ مبٖ ح

سيسڢ القانڤني من خالڋ جملغ  ٚػ  حاػاإلصالاالتحڤڋ ت ٜامنـ مٸ ه٘ه الفًڇع، ڣلقٖ تضاف ٙافقـ ڣت الت 
ائڢ  ٙجي كانـ ٙڣ ي االقتصاد العالم منها ما هڤ خا ٙ لالنٖماه  ٚا ي اتخاٗ الق سساػ عڤامل عٖع  الهيئاػ ڣامل

ٜٙڬ ال٘ڬ عاشڢ االقتصاد  ٚامٌ اإلصاٍل االقتصادڬ (، ڣمنها ما هڤ داخلي كاڗ سببڢ الڤضٸ امل الٖڣليغ ) ب
ٚڬا ٜائ لګ الج ي مجملها  ٚمي  ي دفٸ ڣتيڇع اإلصاٍل نحڤ تحقيڄ جملغ من األهٖاف ت ڗ العامليڗ تڤحٖا  ال   ،

ٛناػ االقتصاديغ الكليغ تتجڢ نحڤ االتجاه االيجابي. اجعل مختلڀ املڤا
ٚيب يعتبڇ من الجڤانظ الهامغ الت مسها اإلصاٍل االقتصادڬ بهٖف دعږ  فالنظام الجبائي ڣاإلصاٍل الض

لګ ه٘ا الفصل ال٘ڬ ڣضٸ تحـ عنڤاڗ "االستثم ٚقنا  ٚ تط ٚفغ ه٘ا األث ٚقيتڢ ڣملع ٙ ڣت ٚيبيغ  ا ٚ اإلصالحاػ الض ث
ٚا ٜائ ي الج ٚقيغ االستثماٙ املحلي  ٙاسغ حالغ ڣاليغ مستغانږ( علګ ت لګ ثالف مباحن )د "، ڣقٖ تږ تقسيمڢ 

اكالتالي:
ٜائٚ.ااألڣڋااملبحن *  ٙاسغ حالغ الج  : د

ٚائظ لڤاليغ مستغانږ.تق :االثانياملبحن *  ٜ الض ٚك اٖيږ عام مل
ٙاسغ حالغ ڣاليغ مستغانږ. :االثالناملبحن *  اد
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
 

إ
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 : إد ات  اال  اجزاار احمبل األو
إ

ي ظل        ٚاهن ڣه٘ا كلڢ  ٚيبيغ حت تتما٧  ڣالڤاقٸ االقتصادڬ ال صاٍل منظڤمتها الض لګ   ٚ ٜائ سعـ الج
ي قڤانيڗ االستثماٙ، ڣلقٖ هٖفـ سياسغ القانڤڗ الجبائي العام ڣال ٜ الجبائيغ املتضمنغ  احڤاف

ٙاسغ  ٝڣ األمڤاڋ األجنبيغ له٘ا فاڗ د ٚقيتڢ ڣج٘ب ڣاستقطاب ٙ ٙ املحلي ڣت لګ دعږ االستثما التحفيڈ الجبائي 
ٙتباطڢ األساس   هماڋ االستثماٙ األجنب ال ه٘ا الفصل سًڇكٜ علګ االستثماٙ املحلي بصفغ خاصغ دڣڗ 

ي جانظ اإلحصائياػ علګ الڤكالغ با د بياناػ تٖفقاػ  ANDIملڤضڤٵ. ڣنعتمٖ  ساس  ڣالت تٙڤ كمصٖٙ 
ٜ الجبائيغ ڣاإلحصائياػ املقٖمغ  ٙ منِ الحڤاف ٚا ڣليغ عن ق ٙها هي املس ٙاػ املحليغ ڣاألجنبيغ باعتبا االستثما

ٚڣقاػ ٙه قطاٵ املح ٙ  املحلي ڣاألجنب خا ٚف الڤكالغ تمثل االستثما ٚڣقاػ  من ط ي قطاٵ املح  ٙ ما االستثما
ٚڣقاػ. ٙد املح  تتكفل بڢ الڤكالغ الڤطنيغ لتقييږ مڤا

ا
وف لليها اجزاائ : المكانا  التي ر إ احمطل األو

ٚڣاػ طبيعيغ         ٚڥ ملا تمتلكڢ من ث خ ٙاػ  ٚقيغ استثما ٙاػ ڣت ٜيٖ من االستثما لګ ج٘ب امل  ٚ ٜائ تسعګ الج
ٙيغ تجعلها من  ڣ محلييڗ.ڣف٥ٚ استثما جانظ كانڤا  ٚين  ا1الٖڣڋ الت تحظى باهتمام العٖيٖ من املستثم

ٙيغ جاٗبغ:    ا** ف٥ٚ استثما
ٙداػ سنغ  51.5 ٙ من الڤا ٙ دڣال ا.2015مليا
ٙاػ عمڤميغ للفًڇع ما بيڗ  626 ٙ استثما ٙ دڣال ا.2019 -2015مليا

ٙڣسغ بٖقغ. جغ ڣمٖ ٙيٸ نا اقطاعاػ ڣاعٖع مٸ مشا
ا** مميڈاػ خاصغ:  
ٚڣاػ طبيعيغ هامغ.ا ٚ علګ ث التڤف

 ( ٚ ا( منتٌ للبًڇڣڋ. 18ثامن عش
 ( ٚ ٙ للبًڇڣڋ. 12ثاني عش ا( مصٖ

ٚتبغ  كٖع. 15امل اي مجاڋ االحتياطاػ العامليغ البًڇڣليغ امل
ا( منتٌ للغاٛ. 5خام٠ ) 

ٙ للغاٛ. 3ثالن )  ا( مصٖ
ٚتبغ السابعغ )  كٖع من الغاٛ. 7امل ٙد امل ي مجاڋ املڤا ا( عامليا 

ڣبي للغاٛ. 4ٙابٸ )  ا( ممڤڗ للطاقغ لالتحاد األٙڣ
ٙاػ. 4ٙابٸ )  ٚبيغ لضماڗ االستثما ٚبي حسظ املنظمغ الع ي العالږ الع ا( قڤع اقتصاديغ 
ٚبيغ السعڤديغ. 2ثاني )  ٚف بعٖ الع ٚسميغ للص كبڇ حامل لالحتياطاػ ال ا( 

ٚځ األڣسط ڣش 3ثالن )  ي منطقغ الش كبڇ حامل الحتياطاػ ال٘هظ  ٚبيغ (  ٚيقيا بعٖ اململكغ الع ف ماڋ 
االسعڤديغ ڣلبناڗ.

ٚيقيا. 20األقل مٖيڤنيغ من بيڗ  ف ٚځ األڣسط ڣشماڋ  ي منطقغ الش ابلٖ 
                                                 

1
-  http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique-regionale, consulter le 01/02/2017, ả13h : 25mn. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique-regionale
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لګ  شعغ الشم٠ تصل  اساعغ سنڤڬ. 3000الطاقغ الشمسيغ املحتملغ: مٖع 
انيڤم، التغسًڗ، الكاڣل ٜنڊ، الحٖيٖ، ال٘هظ، اليٙڤ ٚڥ: الفڤسفاػ، ال خ ٚڣاػ منجميڢ  ايڗ ڣالسيلكڤڗ... الخ.ث

ٙ اقتصادڬ:   ٚا ا** استق
ٚ سنغ النار الداخى  اجخام:  - ٜائ ڬ )  17731من  2014بلغ الناتٌ الٖاخلي الخام للج ٚڬ  ٜائ ٙ ج ٙ دينا مليا

ٚيكي ( مقابل  221 م  ٙ ٙ دڣال ڬ )  16570مليا ٚڬ  ٜائ ٙ ج ٙ دينا ي عام  196مليا ٚيكي (  م  ٙ ٙ دڣال ا.2013مليا
: النار الداخى - ي عام 5460.1بلغ   اجخام للسكا  ٙ ٙ دڣال ي عام  5474.9مقابل  2014مليا  ٙ ا.2013دڣال
ي عام 2.8% مقابل 4 معد الناو: - ا.%2013 
ويا :  - ٙ ب معد الناو خا  احمل ي عام 5.5قٖ ا.2013%  عام 7.1مقابل  %2014 
ي عام  3.666 الديو اجخا جة : - ٚيكي  م  ٙ ٙ دڣال ي عام  30بل مقا 2014مليا ٚيكي  م  ٙ ٙ دڣال ا.2001مليا
ف:  - ةاطي الص ي عام  185.273اا ٚيكي  م  ٙ ٙ دڣال ي  194مقابل  2014مليا ٚيكي  م  ٙ ٙ دڣال ا.2013مليا
حغ ڣاسًڇاتيجياػ قطاعيغ طمڤحغ:   ا** سياساػ تنمڤيغ ڣا
عطا األڣلڤيغ ڋ  - صناعغ الحٖيٖ ڣالتعٖين، قطاٵ اسًڇاتيجي ڣهي  12سياسغ جٖيٖع لإلنعا١ الصناعي مٸ 

ٙاػ،  ٚڣمنڈليغ، الكيميا الصناعيغ، امليكانيڊ ڣقطاٵ السيا ٚبائيغ ڣالكه ٙڣليكيغ، الكه اللٖائن الهيٖ
صالحها، التكنڤلڤجيا املتقٖمغ، صناعغ األغ٘يغ، النسيٌ  ٚاػ، بنا السفن ڣ الصيٖالنيغ، صناعغ الطائ

ااألثاف.ڣاأللبسغ، الجلڤد ڣاملڤاد املشتقغ، الخشظ ڣصناعغ 
ااملخطط التڤجيه للتهيئغ السياحيغ. -
ٚيفي. - ٜٙاعي ڣال ٚنامٌ التجٖيٖ ال اب
ٚياٍ ( ال٘ڬ يهٖف إلنتاه  - ٙيغ ڣطاقغ ال ٚا ٚنامٌ الطاقاػ املتجٖدع ) الطاقغ الشمسيغ، الح ميغا ڣا٭  22000ب

ا.2030بحلڤڋ عام 
ٚبيغ األحيا املائيغ ألا - نشطغ الصيٖ ڣت  ٚ ا.2025فاځ املخطط التڤجيه لتطڤي

ٚين     لګ االتفاقياػ الٖڣليغ لحمايغ املستثم لګ بن تحتيغ قابلغ لالستعماڋ، ڣاالنضمام  كل ه٘ا باإلضافغ 
ٙاػ  48املتعلقغ بالضماناػ ڣالتحكيږ الٖڣلي، ڣالتڤقيٸ علګ  اتفاقيغ ثنائيغ للًڇقيغ ڣالحمايغ املتبادلغ لالستثما

اػ تشجيٸ ڣتحفي ٚا ج لګ  ٙاػ.كل ه٘ا باإلضافغ  اڈ االستثما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

إ
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: ثاا ب  ي  اجزاار يع اصةل  احمشا يع اسات إاحمطل الثاني: رو
 

داع لتڤجيڢ     كبڇ نسبغ من النمڤ، تبنـ سياسغ التحفيڈ الجبائي ك جل تحقيڄ  ٚيغ ڣمن  ٜائ ڗ الٖڣلغ الج
ٛمن اإلصالحا ٝڣ األمڤاڋ دڣليا ڣمحليا من٘  ٚه ڣبهٖف تحفيڈ  ٙ ي االستثماٙ ڣتطڤي نڢ  ال  ػ االقتصاديغ 

ٛاػ  عادع صياغغ نظام االمتيا كبڇ، ڣيبڇٛ ٗلڊ من خالڋ  السنڤاػ األخيڇع حظيـ ه٘ه السياسغ باهتمام 
ٙ الحالي. ي ظل قانڤڗ االستثما ٚين  ااملمنڤحغ للمستثم

ٙ لسنغ  ي قانڤڗ االستثما ٚڬ  ٜائ ٚٵ الج نڤاٵ 2001ڣلقٖ حٖد املش ٙاػ  املعٖڋ ڣاملتمږ املستثمٚ، ڣك٘ا  االستثما
ٚيبيغ، ڣتن٨ املادع األڣلګ من األمٚ  ٛاػ ڣالحڤافٜ الض ڗ تستفيٖ من االمتيا املعٖڋ  01/03الت يمكن لها 

ٙاػ الڤطنيغ ڣاألجنبيغ...". ليكڤڗ ب٘لڊ كل  ٚ النظام ال٘ڬ يطبڄ علګ االستثما نڢ: " يحٖد ه٘ا األم ڣاملتمږ علګ 
ٚ األجنب املخ ٚ الڤطن ڣاملستثم ٚيبيغ. من املستثم ٛاػ الض ااطبيڗ باالستفادع من االمتيا

ٚحغ خالڋ الفًڇع من     ٙيغ املص ٙيٸ االستثما دناه ملخ٨ املشا ڣفقا  2015لګ  2002تبيڗ بياناػ الجٖڣڋ 
ٚا ألڗ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤيٚ االستثماٙ تږ  2002، ڣلقٖ تږ االعتماد علګ سنغ 2016لتحٖين ماٝٙ  نظ

ها سنغ  ٙيغ تتحٖد بٖايغ من سنغ ، ڣبالتال2001نشا ٙيٸ االستثما ا.2002ي فحصيلغ املشا
 

ا  خحا الفتر (III- 01) جدو  ي ثاا ب  احمص إ:2016إل  ما س  2002: ملخص احمشا يع اسات
ا

ثاا ب  لدد إاحمشا يع اسات
إاحمشا يع

القةا  بالةو دينا  إ%
يإ إجاار

إ%إمنالص الشغلإ%
إ

ٙ املحلي ا%87ا904762ا%79ا9100521ا%99ا59563ااالستثما
ٙ األجنب ا%13ا129254ا%21ا2471691ا%1ا676ااالستثما

ا%100ا1034016ا%100ا11572213ا%100ا60239إاحمجاوع
ٙ  احمصد : ٚ االستثما ٚف الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي ع من ط ا.ANDIحصائياػ منشٙڤ

ا
نڢ خالڋ الفًڇع من         عاله نالحٴ  ٙيغ  بلغ 2016لګ  2002من خالڋ الجٖڣڋ  ٙيٸ االستثما عٖد املشا

جنب ڣ  676منها  60239  ٙ ٚڣٵ استثما خ٘ حصغ  59563مش ٙ املحلي  ڗ االستثما ٙ محلي. ڣهنا نالحٴ  استثما
ي الشكل املڤالي:99كبيڇع نسبغ  ٙيغ ڣيمكن تلخيصها  ٙيٸ االستثما جمالي املشا ا% من 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا  خحا الف(III- 01) شكل  ي إ.2016إل  ما س  2002تر : مبلغ احمشا يع احمص

االستثمار األجنبي ي االستثمار المح

59563

676

عٖاد الطالبغ احمصد : ٚ  من   االستثماٙ.اعتمادا علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

ا
ٙع ب  ٜع خالڋ الفًڇع ڣاملقٖ ٙيغ املنج ٙيٸ االستثما ٚػ املشا ما بالنسبغ ملناصظ العمل املستحٖثغ فقٖ ڣف

ٙڬ ما ي 60239 ٚڣٵ استثما ٙب مش ٙيغ 1034016قا ٙيٸ االستثما املحليغ  منصظ عمل تحتل من خاللها املشا
ڬ نسبغ  87نسبغ  ٙ األجنب )  ي لالستثما ي 13% من مناصظ الشغل ڣالبا ساسا  % (، ڣيمكن تڤضيحها 

 الشكل املڤالي:

ا
ا  خحا الفتر (III- 02) شكل  ي                  ا.2016ل  ما س إ 2002: منالص العال للاشا يع احمص

االستثمار األجنبي ي االستثمار المح

904762

129254

إ
عٖاد الطالبغ احمصد : ٚ االستثماٙ من  ا.بنا علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

ا
حصائياػ خاصغ  نڢ تږ نشٚ  لګ اإلحصائياػ السابقغ للڤكالغ الڤطنيغ لتطڤيٚ االستثماٙ نجٖ  ڣبالعڤدع 

ٙا ٙ االستثما طا ي  ٜع خالڋ الفًڇع بمناصظ الشغل املستحٖثغ   كما يبينها الجٖڣڋ املڤالي: 2012 -2002ػ املنج
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ثاا  من اة احمشا يع والقةا  ومنالص العال خحا الفتر (: III- 02) جدو  ي  رطو  اصةل  اسات
إ.2012 -2002

إ
إالسنوا 

لدد 
إاحمشا يع

النسب  إل  
العدد 
إالجاال 

القةا  
إملةو د

النسب  من 
القةا  
إالجاالة 

الص من
إالشغل

النسب  
من 

إجاال  
إالعدد

ري  ر
السنوا  
اس 

منالص 
إالشغل احموف

ا06ا%8.05ا24092ا%2.66ا67839ا%1.39ا443إ2002
ا08ا%6.86ا20533ا%9.26ا235944ا%4.27ا1369إ2003
ا10ا%5.49ا16446ا%7.88ا200706ا%2.39ا767إ2004
ا09ا%5.87ا17581ا%4.54ا115639ا%2.42ا777إ2005
ا03ا%10.18ا30463ا%12.54ا319513ا%6.21ا1990إ2006
ا02ا%17.16ا51345ا%13.78ا351165ا%12.78ا4092إ2007
ا01ا%17.32ا51812ا%26.32ا670528ا%19.91ا6375إ2008
ا04ا%10.17ا30425ا%9ا229017ا%21.91ا7013إ2009
ا07ا%7.84ا23462ا%4.81ا122521ا%11.46ا3670إ2010
ا05ا%8.29ا24806ا%6.15ا156729ا%11.33ا3628إ2011
ا11ا%2.72ا8150ا%3.03ا77240ا%5.87ا1880إ2012

إ____إ%100إ299115إ%100إ2546840إ%100إ32004إاحمجاوع
عٖاد الطالبغ  احمصد : ٙ باالعتماد من  ٚ االستثما حصائياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي ا.ANDIعلګ 

ا
ي مناصظ الشغل       ي الجٖڣڋ تختلڀ  ي كل سنغ من السنڤاػ املبينغ  جلغ  ٙيٸ امل ڗ املشا كما نالحٴ 

ڗ ٚع فيمكن مالحظغ  ي سنغ  املڤف ٜع  ٙيغ املنج ٙيٸ االستثما ٙڬ  1880ڣالبالغ عٖدها  2012املشا ٚڣٵ استثما مش
ال   ٚ جمالي مناصظ الشغل املستحٖثغ، ڣعلګ ه٘ا 2.72منصظ شغل ڣهڤ ما يمثل نسبغ  8150لږ تڤف % من 

ٚتيظ سنغ  ٜع 2012جا ت ٙيٸ املنج ٚتبغ األخيڇع من حين مناصظ العمل املستحٖثغ  ڣتعٖ املشا سنت  ي امل
ي هتيڗ السنتيڗ علګ  2008ڣ  2007 هي األعلګ استحٖاثا ملناصظ الشغل، فقٖ بلغـ املناصظ املستحٖثغ 

هل سنغ  51812، 51345التڤالي  ٚتبغ األڣلګ من حين عٖد مناصظ الشغل  2008ڣه٘ا ما ي ي امل لتكڤڗ 
ٚتبغ الثانيغ بنسب 2007%  لتليها سنغ 17.32املستحٖثغ بنسبغ بلغـ  ا% .17.16غ بلغـ ي امل

نڢ خالڋ الفًڇع من  تږ استحٖاف ما قيمتڢ  2016لګ ماٝٙ  2012ڣمن خالڋ ما تبيڗ يمكن القڤڋ 
ما فيما يخ٨ قيمغ التٖفقاػ النقٖيغ من 734901  . جنب منصظ عمل مختلط ما بيڗ استثماٙ محلي ڣ

ٙاػ ڣالبالغغ  ي 11572213هي  60239جمالي االستثما ٚڬ  ٜائ ٙ ج حيڗ بلغـ خالڋ الفًڇع املمتٖع  مليڤڗ دينا
ٙځ بلغ  2546840ب  2012لګ  2002من  ٚڬ بفا ٜائ ٚڬ ڣيمكن  9025373مليڤڗ ديناٙ ج ٜائ مليڤڗ ديناٙ ج

اي الشكل التالي: 2016لګ ماٝٙ  2012جماڋ التٖفقاػ النقٖيغ خالڋ فًڇع 



: ثاا  احملى  ي  اجزاارأث الإ الفصل الثال ية  اسات بية  لى  ر (.لصحااا  الر غان إ) د ات  اال  وساي  مس

 - 86 - 

إ        
دفقا  النقدي  خحا يتر (III-03)شكل  ي  .2016إل  ما س  2012: ال

االستثمار األجنبي ي االستثمار المح

9100521

2471691

عٖاد الطالبغ احمصد :  ٚ االستثماٙ من   .اعتمادا علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

ا
عغ حسظ القطاٵ القانڤني ) الخا٥ ٙيغ مٛڤ ٙيٸ االستثما املختلط ( يمكن  -العمڤمي -ما فيما يخ٨ املشا

ي الجٖڣڋ املڤالي: اجمالها 
ا

ا  اس القطاع القانوني:(III- 03) جدو  ي إ: لدد احمشا يع احمص
االقيمغ ) مليڤڗ ده (

لدد إاجحال  القانونة 
إاحمشا يع

القةا  بالةو إ%
يإ إدينا  جاار

إ%إمنالص الشغلإ%

ا%88ا868986ا%55ا6415186ا%98ا59047إاجخا
ا%12ا120055ا%34ا3983653ا%1.8ا1095إالعاومي
لط ا%4ا44975ا%10ا1173374ا%0.2ا97إاحمخ
إ%100إ1034016إ%100إ11572213إ%100إ60239إاحمجاوع

ٙ  احمصد : ٚ االستثما ٚف الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي ع من ط ا.ANDIحصائياػ منشٙڤ

إ
ٙيٸ ڣال٘ڬ بلغ  جمالي عٖد املشا ڗ  ٵ ڣفقا  60239ڣمن خالڋ الجٖڣڋ نالحٴ  ٚنا سابقا تٛڤ ٚڣٵ كما ٗك مش

اللشكل التالي:
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ا .لدد احم :(III- 04) شكل  ي إشا يع القطالة  احمص

الخاص

العمومي

ط المخت

عٖاد الطالبغ احمصد : ٚ االستثماٙ من  ا.باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

ا
خ٘ النسبغ األكبڇ ب       ڗ القطاٵ الخا٥ ي ٚتبغ الثانيغ  59047ڣبالتالي نالحٴ  تي امل ٙڬ ثږ ت ٚڣٵ استثما مش

ٚڣٵ يليڢ املختلط بنسبغ  1095للقطاٵ العمڤمي ب  % ڣه٘ا ما يڤلٖ تٖفقاػ نقٖيغ بقيمغ 0.2مش
ٵ ڣفقا للشكل املڤالي: 11572213 ٚڬ تٛڤ ٜائ ٙ ج امليڤڗ دينا

إ
ٚحغ:: (III- 05) شكل  ي ٙيٸ القطاعيغ املص إمبلغ التٖفقاػ النقٖيغ للمشا

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

الخاص

العمومي

ط المخت

عٖاد الطالبغ احمصد : ٚ االستثماٙ باالعتماد علګ من  ا.معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

ا
علګ نسبغ )         ٙيٸ القطاٵ الخا٥ تحظى ب ڗ مشا ٚغږ من  نها تحقڄ تٖفقاػ نقٖيغ قليلغ 98بال ال   ) %

ڗ القطاٵ العمڤمي يحقڄ نسبغ مقبڤلغ )  ي حيڗ  ٙيٸ  ٙنغ بقيمغ املشا ٙيٸ. 34نسبيا مقا ٙنغ بعٖد املشا % ( مقا
ٚغږ من ك ٙنغ 84ل ه٘ا فاڗ القطاٵ الخا٥ يحقڄ نسبغ ڣلكن بال % من مناصظ الشغل املتاحغ مقا

كٌڇ الشكل التالي: حڢ  ابالقطاعيڗ العمڤمي ڣاملختلط ڣه٘ا ما يڤ
إ
إ
إ
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اا  اس نوع القطاع. :(III- 06) الشكل  ي امنالص العال احم

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

الخاص

العمومي

ط المخت

عٖاد الطالبغاحمصد :  ٚ االستثماٙعلګ االعتماد ب من  ا.معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي
إ

ڣ        ٙيغ سڤا محليغ كانـ  ٙيٸ االستثما ٚيبيغ للمشا ٛاػ الض ٚڬ لږ يتڤاڗ عن تقٖيږ االمتيا ٜائ ٚٵ الج ڗ املش
لګ القڤانيڗ املنظمغ  ٚجڤٵ  ٙ املحلي ڣتڤطيڗ األجنب ڣاستقطابڢ، حين بال لڊ بغ٩ٚ دعږ االستثما جنبيغ ٗڣ

ي ا  ٙ ٚيب لالستثما لګ يڤمنا ه٘ا نجٖها تحڤڬ العٖيٖ من التحفيڈاػ ٗاػ الطابٸ الض ٚ من٘ اإلصاٍل  ٜائ لج
نڤاعها  ٙيغ ڣتختلڀ  ٙيٸ االستثما ٚڥ الت تتضمنها ه٘ه القڤانيڗ ڣتتعٖد املشا ناهيڊ عن التحفيڈاػ املاليغ األخ

ٙيٸ االستث جماڋ املشا ي املجاڋ املستهٖف حين تږ   ٚ ٍٚ بها خالڋ فًڇع باختالف خبڇاػ املستثم ٙيغ املص ما
ڣالت هي  ANDIمن قاعٖع بياناػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤيٚ االستثماٙ  2016بتحٖين ماٝٙ  2015 -2002

ٙيٸ امللغاع ڣا ي ضڤ املشا ححغ  ٙاػ كالتالي:منقحغ ڣم  الخاصغ بنڤٵ االستثما

إ
ثاا (III- 04) اجزدو  ي ثاا ب  اس نوع اسات يع احمشا يع اسات إ :: رو

االقيمغ ) مليڤڗ ده (
ثاا  لدد إنوع اسات

إاحمشا يع
القةا  ملةو إ%

يإ إدينا  جاار
إ%إمنالص الشغلإ%

ا%54.02ا558619ا%51.82ا5996367ا%57.69ا34754إإنشا
ا%43.59ا450721ا%40.88ا4731214ا%40.51ا24404إروتةع

ا%0.01ا92ا%0.00ا479ا%0.00ا3إإلاد هةكل 
ا%1.20ا12386ا%2.65ا306247ا%1.54ا927إإلاد رأهةل
 -إلاد رأهةل

إروتةع
ا%1.18ا12198ا%4.65ا537905ا%0.25ا151

إ%100إ1034016إ%100إ11572213إ%100إ60239إاحمجاوع
ٙ  احمصد : ٚ االستثما ٚف الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي ع من ط إ.ANDIحصائياػ منشٙڤ

ا
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ٙاػ اإلنشا           ڗ استثما عاله نالحٴ  ي  34754بلغـ خالڋ الفًڇع ڣمن خالڋ الجٖڣڋ  تي  ٚڣٵ ت مش
ٙيٸ التڤسيٸ الت تحظى بنسبغ  ٚتبغ الثانيغ مشا ٙيغ.40.51امل ٙيٸ االستثما جمالي املشا ا% من 

إ
ثاا .: (III- 07) شكل  ي ا  اس نوع اسات الدد احمشا يع احمص

انشاء

توسيع

اعادة هيك

اعادة تأهيل

اعادة تأهيل- توسيع

عٖاد الطالبغ احمصد : ٚ االستثماٙباالعتماد علګ معطي من  ا.اػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي
ا     
عادع الهيكلغ ... فبطبيعغ الحاڋ     ٙيٸ تڤلٖ تٖفقاػ نقٖيغ متباينغ ما بيڗ اإلنشا ڣالتڤسيٸ ڣ ه٘ه املشا

ي فاإلنشا يخلڄ تٖفقاػ  ٙنغ بالبا خ٘ حصغ األسٖ مقا ٙيٸ اإلنشا ڣالتڤسيٸ ڣالت ت ٙبغ بيڗ مشا النسظ متقا
ٚڥ تڤلٖ ما قيمتڢ  5996367نقٖيغ بقيمغ  ٚڬ ڣاألخ ٜائ ٚڬ من  4731214مليڤڗ ديناٙ ج ٜائ مليڤڗ ديناٙ ج

ٚڬ ڣتخلڄ مناصظ عمل بنسبغ  11572213جمالي  ٜائ ٙ ج % علګ التڤالي ڣمنڢ 43.59% ڣ 54.02مليڤڗ دينا
ٚحغ خالڋ الف ٙيٸ املص جمالي املشا ٙع من  ٜ الصٖا ٚك ٚڥ م خ ٙيٸ جٖيٖع ڣتڤسيٸ  نشا مشا خ٘ كل من  ًڇع ي

ي الشكليڗ املڤالييڗ: 2016لګ ماٝٙ  2002 كٌڇ  حغ  اڣهي مڤ
ا

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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ثاا .(III- 08) الشكل  ي ا  اس نوع اسات دفقا  النقدي  للاشا يع احمص إ: مبلغ ال

انشاء
توسيع

اعادة هيك
اعادة تأهيل
اعادة تأهيل - توسيع

إ
عٖاد الطالبغ  احمصد : ٚ االستثم اعتمادامن  ااٙ.علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

 

ا
ا . :(III- 09) الشكل  ي ف احمشا يع احمص امنالص العال احموف من ط

انشاء
توسيع

اعادة هيك
اعادة تأهيل
اعادة تأهيل - توسيع

إ
عٖاد الطالبغ  احمصد : ٚ االستثماٙ. اعتمادامن  اعلګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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ا  احمللة  واألجنية  ي  اجزاار  : رطو  احمشا يع احمص إاحمطل الثال
ا

ٚسخ      ي االقتصاد العالم ال٘ڬ ي ٚ من خالڋ اإلصالحاػ الجبائيغ هڤ االنٖماه  ٜائ ڗ الهٖف األساس  للج
ٚيا عن  ٙه الٖڣلغ، ڣبمڤجظ ه٘ه اإلصالحاػ تخلـ ه٘ه األخيڇع نظ ٝڣ األمڤاڋ من ڣالګ خا ٚكغ ٙ ٚيغ ح ملبٖ ح

ڣعيغ بهٖف بلڤٹ الهٖف املن ٙدها املستقطعغ من عٖع  اشڤد.الكثيڇ من مڤا
ٜائٚ ڣقعـ عٖع      ڗ الج ٙيٸ املحليغ نجٖ  ٙيٸ األجنبيغ كحلقغ للتحٖف عن املشا ڣعنٖ التحٖف عن املشا

ي الجٖڣڋ التالي: جمالها  ٚبيغ يمكن  جنبيغ ڣدڣڋ ع ٙيٸ مٸ بلٖاڗ  ا  مشا
إ

ب  التي تش أجان(III- 05) جدو  ي إ.: إجاال  احمشا يع اجزاار
االقيمغ ) مليڤڗ ده (

القةا  بالةو دينا  إلدد احمشا يعإاحمناط
يإ إجاار

إمنالص الشغل

ا76709ا898192ا377إأو وبا
ا39939ا563346ا274إفةاا بةنها اسارلاد األو وبي

ا8607ا119506ا68إتةا
بكا ا3346ا65636ا16إأم

بة  ا37842ا1267592ا200إالدو الع
بقةا ا400ا27799ا1إإف
ا264ا2974ا1إاتترالةا

عدد اجزنسة ا2086ا89992ا13إا م
إ129254إ2471691إ676إاحمجاوع

ٙ  احمصد : ٚ االستثما ٚف الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي ع من ط ا.ANDIحصائياػ منشٙڤ
ا

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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.(III- 01) شكل  ي إ: احمشا يع التي تش أجان

0 100 200 300 400

متعدد الجنسيا

أستراليا

افريقيا

ل العربي الد

أمريكا

اسيا

ا االتحاد فيما بين
بي ر األ
با ر أ

إ
عٖاد الطالبغ  حمصد :ا ٚ االستثماٙ. علګ معطياػ الڤكالغباالعتماد من  االڤطنيغ لتطڤي

ا                  
ٚ تحقڄ تٖفقاػ بقيمغ         ٜائ ي الج ٙيٸ األجنبيغ  ڗ املشا عاله   2471691ڣبالتالي يتبيڗ من خالڋ الجٖڣڋ 

جمالي  ٚڬ من  ٜائ ٙ ج ڣبا  11572213مليڤڗ دينا ٙڣ خ٘  ٚڬ ت ٜائ ٙ ج ٚڣٵ بتٖفڄ نقٖڬ بلغ  377مليڤڗ دينا مش
ڣبي عٖد مليڤڗ دي 898192 ٚڬ. ڣاالتحاد األٙڣ ٜائ ٚڣٵ بتٖفڄ  274ناٙ ج ٚڬ  563346مش ٜائ مليڤڗ ديناٙ ج

ي  ڗ  200تشًڇڅ  ٚاكاػ نجٖ  ما بالنسبغ ملناصظ الشغل املحققغ من ه٘ه الش ٙنغ بالبقيغ  ٚڣٵ فقط مقا مش
علګ مناصظ عمل ب  ڣبييڗ تحقڄ  ٙڣ ٚڅ  ٙيٸ الت تش ڣب 76709املشا ي ڣالٖڣڋ منصظ عمل يليها االتحاد األٙڣ

ٚبيغ. االع
ٚحغ حسظ قطاٵ النشا٭ نستع٩ٚ الجٖڣليڗ التالييڗ: ٙيغ املحليغ املص ٙيٸ االستثما ٚفغ املشا  ڣبهٖف مع

إ
ا  اس يطاع النشاط(III- 06) جدو  ي ثاا ب  احمص إ.: احمشا يع اسات

االقيمغ ) مليڤڗ ده (
ع  الف

إالصناع 
القةا  بالةو إ%إلدد احمشا يع

يإ إدينا  جاار
إ%إالص الشغلمنإ%

ا%5.06ا52366ا%1.52ا176019ا%2.02ا1218إالا ال 
ا%23.78ا245911ا%11.44ا1323698ا%18.74ا11290إالبنا

ا%37.54ا388219ا%56.20ا6503533ا%15.32ا9231إالصنال 
ا%1.85ا19105ا%1.10ا127684ا%1.34ا809إالصح 
ا%15.28ا158016ا%8.88ا1027480ا%50.91ا30669إالنقل

ا%5.31ا54862ا%8.49ا982934ا%1.31ا789إالسةاا 
ا%10.36ا107089ا%8.33ا964388ا%10.34ا6226إاجخدما 
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جا  ا%0.40ا4100ا%0.32ا37514ا%0.00ا2إال
ا%0.42ا4348ا%3.71ا428963ا%0.01ا5إاسارصاسا 
إ%100إ1034016إ%100إ11572213إ%100إ60239إاحمجاوع

ٚف الڤكالغ الڤا احمصد : ع من ط ٙ حصائياػ منشٙڤ ٚ االستثما ا.ANDIطنيغ لتطڤي
ا

ٜائٚ خالڋ املٖع من             ي الج ٚحغ  ٙيغ األجنبيغ ڣاملحليغ املص ٙيٸ االستثما يمثل الجٖڣڋ السابڄ املشا
خ٘ نسبغ  2016لګ ماٝٙ  2002 ڗ النقل ي ٙيٸ ثږ البنا 50.91من خاللڢ يتضح لنا  جمالي عٖد املشا % من 

ٙع ڣاالتصاالػ فتحتل نسظ ضئيلغ.15.32% ڣالصناعغ بنسبغ 18.74بنسبغ  ما قطاٵ التجا ا% 
ا

ا  اس يطاع النشاط :(III- 11) شكل  ي  لدد احمشا يع احمص

الزراع
البناء
الصناع
الصح

النقل
السياح
الخدما

التجارة
االتصاال

عٖاد الطالبغ باحمصد  ٚ االستثماٙ االعتماد: من  إ علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي
ا

ٙنغ بيڗ التٖفق          علګ ڣلكن عنٖ املقا اػ النقٖيغ املحققغ من خالڋ القطاعاػ األساسيغ ڣالت تحقڄ 
ٙيٸ ) النقل ٙيٸ  -البنا -عٖد مشا نها تشغل نسبغ قليلغ من املشا ٚغږ من  ڗ الصناعغ بال الصناعغ (، نجٖ 

نها تحقڄ نسبغ  ال  ٙنغ مٸ النقل  ي حيڗ يحقڄ النقل نسبغ 56.20باملقا ح 8.88% من التٖفقاػ  %  ڣنڤ
اكٌڇ من خالڋ الشكليڗ التالييڗ: ٗلڊ 

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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ا  اس يطاع النشاط.(III-21) شكل  ي دفقا  النقدي  للاشا يع احمص إ: ال
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ا  اس يطاع النشاط. :(III- 13) شكل  ي   امنالص العال احمص
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االتصاال

عٖاد الطالبغ  احمصد : ٚ االستثماٙ.تماد باالعمن  اعلګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي
 

ا      
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ٜائٚ. ي الج ٙيٸ األجنبيغ  ٚا٩ الجٖڣڋ املڤالي الخا٥ باملشا ٙيٸ املحليغ سنقڤم باستع ٚفغ املشا اڣبهٖف مع
إ

ا  أجنية  اس يطاع النشاط(III-07) جدو  ي ثاا ب  احمص ا.: رقسة احمشا يع اسات
ا( القيمغ ) مليڤڗ ده

القةا  بالةو إ%إلدد احمشا يعا
يإ إدينا  جاار

إ%إمنالص الشغلإ%

ا%0.41ا528ا%0.13ا3117ا%1.48ا10إالا ال 
ا%16.66ا21533ا%4.01ا98996ا%17.90ا121إالبنا

ا%55.65ا71936ا%68.03ا1681400ا%57.10ا386إالصنال 
ا%1.70ا2196ا%0.55ا13573ا%0.89ا6إالصح 
ا%1.33ا1723ا%0.53ا13172ا%3.11ا21إالنقل

ا%10.16ا13128ا%17.02ا420657ا%1.63ا11إالسةاا 
ا%12.93ا16710ا%6.12ا151335ا%17.75ا120إاجخدما 
ا%1.16ا1500ا%3.62ا89441ا%0.15ا1إاسارصاسا 
إ%100إ129254إ%100إ2471691إ%100إ676إاحمجاوع

ٙ  احمصد : ٚ االستثما ا.ANDIالڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

ا
ٚ علګ الصناعغ حين  من خالڋ ه٘ا       ٚكٜ بشكل مباش ٜائٚ ت ي الج ٙيٸ األجنبيغ  ڗ املشا الجٖڣڋ نالحٴ 

خ٘ ه٘ه األخيڇع الحيڈ األكبڇ  ب  ٚتبغ الثانيغ البنا ڣ الخٖماػ ب  386ت ي امل تي  ٚڣٵ ت ٚڣٵ  121ڣ 120مش مش
ٙيٸ ه٘ه الق حغ، النقل، السياحغ ڣاالتصاالػ فعٖد مشا ٜٙاعغ ڣال ما ال طاعاػ ضئيل جٖا علګ التڤالي 

ٜٙاعغ مثال. ٚين من عٖم تحقيڄ تٖفقاػ نقٖيغ قصيڇع األجل كال ٙاجٸ لتخڤف املستثم ڗ يكڤڗ ه٘ا  اڣيمكن 
إ

ا . :(III- 14) شكل  ي إلدد احمشا يع األجنية  احمص
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عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي اٚ االستثماٙ.املصٖٙ: من 
ا  
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جمالي 1681400ما الصناعغ تحقڄ مبلغ     ٚڬ من  ٜائ ٙ ج تي  2471691مليڤڗ دينا ٚڬ ثږ ت ٜائ ٙ ج مليڤڗ دينا
نها تحقڄ مبلغ  ال  ٙيٸ  ٚغږ من قلغ املشا ڗ البنا  420657السياحغ بال ٚڬ ڣلكن املالحٴ  ٜائ ٙ ج مليڤڗ دينا

ٝ بها  ٙيٸ الب ٚ علګ عٖد مشا نڢ يتڤف ٚغږ من  ڗ نسبغ تٖفقڢ النقٖڬ ) بال ٙنغ مٸ الخٖماػ 4.01ال  % ( مقا
ٙيٸ ) 6.12)  ٚغږ من قلغ عٖد املشا ڗ السياحغ بال ي حيڗ  ڗ تٖفقها النقٖڬ  %11 (،  ال  ٚڣٵ (،  مش

حسن استغالڋ 17.02 همالڢ ڣاستغاللڢ  مڤاڋ جيٖع البٖ من عٖم  ڗ ه٘ا املجاڋ ي٘ٙ  كٖ  % مما ي
كٌڇ نقًٍڇ الشكل ااملڤالي: ڣللتڤضيِ 

ا .: (III-15) شكل  ي امبلغ احمشا يع األجنية  احمص
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ٚ االستثماٙاحمصد  عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي ا.: من 
ا 

ٙيٸ نجٖ التفاڣػ التالي    ا:ما بخصڤ٥ مناصظ العمل املستحٖثغ من خالڋ ه٘ه املشا
ا

ا .  :(III- 16) شكل  ي امنالص لال احمشا يع األجنية  احمص
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البناء

الصناع

الصح

النقل

السياح

الخدما

االتصاال

ٚ االستثماٙ. عٖادمن  احمصد :  الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي
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ٚ ڣه٘ا ڣفقا لقطاٵ النشا         ٜائ ي الج ٙيٸ املحليغ  ٭ من خالڋ الجٖڣليڗ السابقيڗ يمكن استخال٥ املشا
ي الجٖڣڋ املڤالي: اڣنجملها 

ا
ثاا ب  احمللة  اس يطاع النشاط. :(III- 08) جدو  ي ارقسة احمشا يع اسات

االقيمغ ) مليڤڗ ده (
يإإلدد احمشا يعإ إمنالص الشغلإالقةا  بالةو دينا  جاار

ا51838ا172902ا1208إالا ال 
ا224378ا1224702ا11169إالبنا

ا316283ا4822133ا8845إالصنال 
ا16909ا114111ا803إالصح 
ا156293ا1014308ا30648إالنقل

ا71734ا562277ا778إالسةاا 
ا90379ا813053ا6106إاجخدما 

جا  ا4100ا37514ا2إال
ا2848ا339522ا4إاسارصاسا 
إ904762إ9100521إ59563إاحمجاوع

ٚف الڤكالغ الڤا احمصد : عٖاد الطالبغ بنا علګ املعطياػ املقٖمغ من ط ٙ من  ٚ االستثما ا.ANDIطنيغ لتطڤي

ا      
ٙيٸ  2016لګ ماٝٙ  2002ڣبالتالي نالحٴ من خالڋ الجٖڣڋ تطٙڤ االستثماٙ خالڋ الفًڇع     ڗ املشا نجٖ 

ٙيٸ كبيڇ خالڋ ه٘ه الفًڇع ڣنف٠ الڤضٸ بالنسبغ للبنا  ي مجاڋ النقل تحظى بعٖد مشا ٙيغ  االستثما
ٙيٸ خالڋ الفًڇع ڣالصناعغ ڣالنقل ڣبالتالي فاملجاالػ ا ڣليغ من حين املشا ع تعتبڇ قطاعاػ   -2002مل٘كٙڤ

ي الشكل املڤالي:  2016 ح  اڣه٘ا مڤ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
 

إ
إ
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ثاا ب  احمللة  اس يطاع النشاط. (:III-17) شكل  ي إرقسة احمشا يع اسات
ا
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عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤا احمصد : ٚ االستثماٙ.من  إكالغ الڤطنيغ لتطڤي
ا

كٌڇ من مناصظ العمل الت             ٙ املحلي فنجٖها  ما فيما يخ٨ مناصظ الشغل الت يڤلٖها االستثما
ٚفٸ من القيمغ املضافغ للبلٖ  ي ال ٙ املحلي  ٙ األجنب ڣه٘ا ما يبيڗ األهميغ الكبڇڥ لالستثما يقٖمها االستثما

يضا فيما يخ٨ األمڤاڋ ا ضعاف ما يحققڢ األجنب ڣه٘ا تبعا ڣ ملتٖفقغ عن االستثماٙ املحلي فيبلغ 
ي الشكليڗ التالييڗ: ٙ من هنا يمكن تڤضيِ ٗلڊ  ٚ االستثما اللمعطياػ الت تقٖمها الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

ا
ثاا  احملى .(III- 18) شكل  ي ولد لن اسات إ: منالص العال احم
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إ
عٖاد الطالبغ احمصد : ٚ االستثماٙ. باالعتماد من  اعلګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

إ
إ
إ
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ثاا  احملى .: (III-19) شكل  ي دفق  لن اسات  احمبالغ احم
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االتصاال

عٖاد الطالبغ احمصد : ٚ االستثماٙ. باالعتماد من  إعلګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
 

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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: احمبل الثاني: غان ار لوساي  مس كا الر إرقدي لام حم
 

ڗ يكڤڗ نظامها جاٗبا ڣمتطابقا         ٜائٚ علګ  ٚاٙ كل بلٖ مهتږ بتحٖين نظامڢ الجبائي، تعمل الج علګ غ
يٸ العادڋ ل ٚ علګ التٛڤ لڊ بالسه لعظ الجبائي بشكل دائږ مٸ املتطلباػ االجتماعيغ ڣاالقتصاديغ للبلٖ، ٗڣ

ا  ٚائظ تطٙڤ ٜ الض ٚك ٙع الجبائيغ فيشكل فتِ م ما فيما يتعلڄ باإلدا ٚيبغ،  ٚڣ٩ علګ كافغ املكلفيڗ بالض املف
 ٜ ٚاك اػ التسييڇ املڤاكبغ الح٘اف م ٚا ج ٚنغ  ي تكلفغ التسييڇ كما تساهږ عص مميڈا ألسباب عٖع منها تخفي٬ 

ٚاداػ الجبائيغ ڣا ٛيادع مستڤڥ تحصيل اإلي ٚائظ  ٚائظ الض ٜ الض ٚاك ٙع الجبائيغ من خالڋ م يضا تسعګ اإلدا
إلګ تڤسيٸ الڤعا الجبائي.       

إ
. غان ار لوساي  مس كا الر صالصا  م : مهام واخ إاحمطل األو

ا        
ٚكٜ، كل مهام التسييڇ ڣالتحصيل           ٙئي٠ امل ٚاف  ش ٜ تسييڇ مڤحٖ يجمٸ، تحـ  ٚك ٚائظ هڤ م ٜ الض ٚك م

ٚاقبغ ڣا ٚائظ الڤالئيغ.ڣامل ٚياػ الض ٛعاػ الت كانـ تتكفل بها املفتشياػ ڣالقباضاػ ڣمٖي ااملنا
ٚيبغ التابعيڗ ملجاڋ اختصاصڢ  ٚائظ املحاٙڣ الجبائي الڤحيٖ للمكلفيڗ بالض ٚكٜ الض به٘ا الصٖد يشكل م

1ڣهږ:

 

سساػ الخاضعغ للنظام الحقيقي. - اامل
ٚع. - ااملهن الح
سساػ غيڇ الخاضعغ ملجاڋ ا - سساػ.امل ٚيغ كبڇياػ امل اختصا٥ مٖي

امهامڢ:
ي املجاالػ التاليغ: ٚائظ  ٜ الض ٚك اينشط م

: إي  مجا الولا
ٚيبغ  - خا٥ املعنييڗ بعنڤاڗ املٖاخيل الخاضعغ للض ٚكاػ ڣغيڇها من األ يمسڊ ڣيسيڇ امللفاػ الجبائيغ للش

ٚكاػ. ٙباٍ الش اعلګ 
ٚيبغ  - ٚيب بعنڤاڗ يمسڊ ڣيسيڇ امللفاػ الجبائيغ للمكلفيڗ بالض الخاضعيڗ للنظام الحقيقي لإلخضاٵ الض

ٙيغ. ٙباٍ غيڇ التجا ٙيغ ڣاأل ٙباٍ الصناعيغ ڣالتجا ااأل
لصةل: إي  مجا ال

ٚسڤم ڣاألتاڣڥ. - ٚائظ ڣال ٚاداػ ڣتحصيل الض االتكفل بالجٖاڣڋ ڣسنٖاػ اإلي
ٚ األمڤاڋ النقٖيغ. - االتكفل بالعملياػ املاديغ للٖفٸ ڣالتحصيل ڣتقٖي
ٜع تسليږ القيږ.ضبط ال - ٚك اكتاباػ ڣالحساباػ ڣم

ياب : إي  مجا ال
ٚيحاػ. - ٚاقبغ التص االبحن عن املعلڤماػ الجبائيغ ڣجمعها ڣاستغاللها ڣم
ٚيبغ ڣتقييږ نتائجها. - ٚاقبغ لٖڥ الخاضعيڗ للض ٚامٌ التٖخالػ ڣامل ٛ ب اعٖاد ڣانجا

                                                 
-

ٚه، العٖد  1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٙاڣيغ، م ٚحمن   .14، 02٥عبٖ ال
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لا : إي  مجا احمنا
ٙاسغ ڣمعالجغ الشكاڣڥ. - اد
ٙيغ ڣالقضائيغ.متابعغ املنا - اٛعاػ اإلدا
ٚسږ علګ القيمغ املضافغ. - ٚڣ٩ ال اتسٖيٖ ق

اي مجاڋ االستقباڋ ڣاإلعالم:
ٚيبغ. - عالم املكلفيڗ بالض اضماڗ مهمغ استقباڋ ڣ
سساػ ڣتعٖيل قڤانينها  - ٙيغ الخاصغ بالڤعا ال سيما تلڊ املتعلقغ بإنشا امل اػ اإلدا ٚا التكفل باإلج

ااألساسيغ.
اييڇ املڤاعيٖ.تنظيږ ڣتس -
ٚائظ. - ٜ الض ٚك ٚيبغ التابعيڗ الختصا٥ م ٚ املعلڤماػ ڣاملطبڤعاػ لصالح املكلفيڗ بالض انش

ٚائظ: ٜ الض ٚك خا٥ التابعيڗ مل ااأل
ٚائظ: ٜ الض ٚاك ايتبٸ ملجاڋ اختصا٥ م

ٙسيڗ للعملياػ التاليغ: -1 ٚيب الحقيقي ڣاملما ٚديغ الخاضعغ للنظام الض سساػ الف اامل
ابالجملغ.عملياػ البيٸ  -
االعملياػ الت يقڤم بها الڤكال املعتمٖڣڗ. -
عڤ محطاػ الڤقڤد. - امٛڤ
ٚيبغ ال٘ين يقڤمڤڗ بعملياػ التصٖيٚ. - ااملكلفڤڗ بالض
ي التنظيږ  - سساػ مستفيٖع من اإلعفا املنصڤ٥ عليڢ  خا٥ ال٘ين يقڤمڤڗ بعملياػ البيٸ مل األ

سساػ الت تستفيٖ من ٚڣقاػ ڣامل ٚسږ. املتعلڄ باملح ٚا باإلعفا من ال انظام الش
نڤاعها. - ٚڣ٩ ڣاأللعاب ڣالتسلياػ بمختلڀ  ٙ األمالڅ ڣما شابههږ ڣك٘ا منظمڤا الع ٛڣڗ ڣتجا ٚا االف
سساػ. -2 ٚيغ كبڇياػ امل ٚكاػ غيڇ التابعغ ملٖي االش
ٚع. -3 اعضا املهن الح

ٚائظ: ٜ الض ٚك ٚف م ٚسڤم املسيڇع من ط ٚائظ ڣال االض
ٚسڤم التاليغ: ٚائظ ڣال ٚاقبغ الض ٚيب ڣتحصيل ڣم ي تسييڇ الڤعا الض ٚائظ  ٜ الض ٚاك اتتمثل مهام م

ٚديغ  - سساػ الف ٙيغ/ املستحقغ علګ امل ٙباٍ الصناعيغ ڣالتجا ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي/ فئغ األ الض
ٚيب الحقيقي. االخاضعغ للنظام الض

ٙباٍ غ - ٚيبغ علګ الٖخل اإلجمالي/ فئغ األ ٚع.الض عضا املهن الح ٙيغ/ املستحقغ علګ  ايڇ التجا
خا٥،  - ٚكاػ األ ڣ ش ٚكاػ األمڤاڋ الخاضعغ للقانڤڗ العام  ٚكاػ املستحقغ علګ ش ٙباٍ الش ٚيبغ علګ  الض

ٚيبغ  ٙػ الخضڤٵ للض ٚكاػ املٖنيغ الت اختا ٙڬ ڣالش ي القانڤڗ التجا ٚكاػ املساهمغ باملعن ال٘ڬ جا  ڣ ش
ٚكاػ. ٙباٍ الش اعلګ 

ٚسږ علګ القيمغ املضافغ. - اال
ٚسږ الٖاخلي علګ االستهالڅ. - اال
ٙ علګ الكحڤڋ. - ٚڣ اٙسږ امل
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- . ٚسږ علګ النشا٭ املنه اال
ػ. - ٚتباػ ڣاملكاف ٙ املستحقغ علګ األجٙڤ ڣامل ااالقتطاعاػ من املصٖ
- . ٚكا ٙباٍ األسهږ علګ الش يٸ  ٙ املستحقغ علګ تٛڤ ااالقتطاعاػ من املصٖ
اٸ.حقڤځ الطاب -
ا

ار كا الر نظةاي حم : احمطل الثاني: الهةكل ال غان إلوساي  مس
ا   
ٚاقبغ      ي مجمڤعغ من املصالح منها مصلحغ امل ٚائظ لڤاليغ مستغانږ  ٜ الض ٚك يثمتل الهيكل التنظيم مل

ي الشكل املڤالي: ٜ ڣتتلخ٨  ٚك ٙئي٠ امل ڣ   ٚ اڣمصلحغ الصنٖڣځ ڣقباضغ يًڇسها مٖي
إ

غان : (III- 20) شكل  ي ار لوساي  مس كا الر نظةاي حم إ.الهةكل ال

إ
ٚائظاحمصد  ٚيغ العامغ للض ا. DGI: مڤقٸ املٖي

ا
ا

 
كز  رئيس ال

 
اإلعال ا  ح االستق  مص

 
سائل ال ح اإلعال اآللي   مص

ئيسي  ح ال ص ال
تسيي  ل

ئيسي  ح ال ص ال
عا نا  ل

ح  ص ال
ئيسي  ال

حث ال اق   ل

اض ــــــــــالق  
 

 

ح  مص
كشف  طاقيا  ال

ما ع  ال

ح لجا الطعن  مص
عا القضائي نا ال  

ا ح الش  مص

ح  مص
تابعا  ال

ح  مص
حاس  ال

ح  مص
ق  الصند

اي  ح ج مص
 القطاع الصناعي

اي قطاع  ح ج مص
األشغا  ناء  ال

مي  الع
حث  ح ال مص

ا  عن ال
اضع  ال

ي ض  ل

ح التد خالمص  

اق ح ال  مص

اي قطاع  ح ج مص
ن الح  ال

اي قطاع  ح ج مص
دما  ال

اي  ح ج مص
يغا  القطاع التجاري ح الت مص

ف األم بالص  
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ٚائظ من ثالف )  ٜ الض ٚك ٙئيسيغ ڣقباضغ ڣمصلحتيڗ: 03يتكڤڗ م ا( مصالح 
سةير:  -1 ريسة  لل اڣتتكفل ب:احمصلح  ال
ٚاقبغ الجبائيغ التكفل بامللفاػ الجبائيغ لل - ، ڣامل ي مجاڋ الڤعا ٚائظ  ٜ الض ٚك ٚيبغ التابعيڗ مل مكلفيڗ بالض

ٙاسغ األڣليغ لالحتجاجاػ؛ ٛاػ الجبائيغ ڣالٖ اڣمتابعغ االمتيا
ٚائظ للمڤافقغ عليها، بصفتڢ ڣكيال مفڤضا  - ٜ الض ٚك ٚاداػ ڣتقٖيمها مل املصادقغ علګ الجٖاڣڋ ڣسنٖاػ اإلي

ٚائظ؛ ٚ الڤالئي للض اللمٖي
ٚاجعغ املحاسبغ؛اق - ڣ مل ساٝ املستنٖاػ ڣ/ ٚاقبغ علګ  ٚيبغ للم جيل املكلفيڗ بالض اًڇاٍ ت
ٚڥ مٸ  - عٖاد مخططاػ العمل ڣتنظيږ األشغاڋ مٸ املصالح األخ اػ ڣ يغ ڣتجميٸ اإلحصا ٚ دٙڣ ٙي عٖاد تقا

جامها. االح٥ٚ علګ ان
اتعمل علګ تسييڇ:

ااملصلحغ املكلفغ بجبايغ القطاٵ الصناعي. (ا
 املكلفغ بجبايغ قطاٵ البنا ڣاألشغاڋ العمڤميغ. املصلحغ (اب

ٙڬ. (اػ  املصلحغ املكلفغ بجبايغ القطاٵ التجا

 املصلحغ املكلفغ بجبايغ قطاٵ الخٖماػ. (اف

ٚع. (اه  املصلحغ املكلفغ بجبايغ املهن الح

2-  : ايب  والبل ريسة  للا اڣتتكفل ب:احمصلح  ال
اػ البحن عن املعلڤمغ الجبائيغ ڣمعالجت - ٚا ج  ٛ جل استغاللها؛انجا يعها من  ٜينها ڣتٛڤ اها ڣتخ
ساٝ املستنٖاػ  - ٚاقبغ علګ  ي عيڗ املكاڗ ڣامل ٚاجعاػ  ٛها، بعنڤاڗ امل ٚاقبغ ڣانجا اقًڇاٍ عملياػ م

يغ. حصائيغ ڣحڤاصل تقييميغ دٙڣ عٖاد جٖاڣڋ  ٚائظ، مٸ  ٜ الض ٚاك ٚيبغ التابعيڗ مل ٚيحاػ املكلفيڗ بالض التص
اتعمل علګ تسييڇ:

ٙناػ: ڣتكلڀ ب:( م        اصلحغ البطاقياػ ڣاملقا
ٚاقبتها ڣتحصيلها؛ - ٚيبغ ڣك٘ا م ٙ املحليغ لإلعالم ڣاالستعالم الخاصغ بڤعا الض اتشكيل ڣتسييڇ فهٝٚ املصاد
جل استغاللها؛ - ٜينها ڣاسًڇدادها من  ٜع املعطياػ الت تجمعها املصالح املعنيغ، ڣتخ ٚك ام
ٚا - ٚيڀ املكلفيڗ بالض ايبغ.التكفل بطلباػ تع

ٚځ ڣتكلڀ ب:        ي شكل ف ٚيبيغ: الت تعمل  اب( مصلحغ البحن عن املادع الض
ڬ للبحن عن املعلڤماػ الجبائيغ بعنڤاڗ تنفي٘ حڄ االطالٵ؛ - ٚنامٌ دٙڣ اعٖاد ب
ي عيڗ املكاڗ انطالقا من املعلڤماػ  - ساٝ املستنٖاػ ڣ ٚاقبغ علګ  ٚيبغ للم جيل مكلفيڗ بالض اقًڇاٍ ت

اػ املجمعغ.ڣاالستعالما
ٚځ، ڣتكلڀ ب:        ي شكل ف ٚاقبغ: الت تعمل  اد( مصلحغ امل

ي عيڗ املكاڗ؛ - ساٝ املستنٖاػ ڣ ٚاقبغ علګ  ٚامٌ امل ٛ ب اانجا
ٚدڣدها. - ٚاقبغ مٸ تقييږ م ٚامٌ امل ٛ ب يغ تتعلڄ بڤضعيغ انجا حصائيغ دٙڣ اعٖاد ڣضعياػ 
لا  -3 ريسة  للانا ا: ڣتكلڀ ب:احمصلح  ال
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ٙاسغ ك - ڣ د ٚاماػ  ڣ غ ٛياداػ  ڣ  ٚائظ  ٚائظ ڣناتٌ عن ف٩ٚ ض ٚكٜ الض عفائي يڤجڢ مل ڣ  ٜاعي  ل طعن ن
ٚسږ علګ القيمغ املضافغ؛ ٚكٜ، ڣك٘ا طلباػ اسًڇجاٵ اقتطاعاػ ال ٚٙها امل اعقڤباػ ق

لګ الهيئاػ القضائيغ.  - امتابعغ القضايا النڈاعيغ املقٖمغ 
اتعمل علګ تسييڇ:

اػ: ڣتكلڀ ب:( مصلحغ االحتجاجا       
ٜياداػ ڣالعقڤباػ املحتٌ عليها  - ڣ ال ٚائظ  ڣ تخفي٬ ف٩ٚ ض لغا  لګ  ٙاسغ الطعڤڗ املسبقغ الت تهٖف  د

ڣ مقتطعغ  ڣ مٖفڤعاػ تلقائيغ  ٚيحاػ مكتتبغ  ٚ تص ٚسڤم ڣالحقڤځ املٖفڤعغ اث ٚائظ ڣال ڣ اسًڇجاٵ الض ڣ/
ااملصٖٙ؛

ٚسږ علګ - ٙجاٵ اقتطاعاػ ال ٙاسغ طلباػ تتعلڄ بإ االقيمغ املضافغ؛ د
ڣ املطالبغ  - اػ املتعلقغ بها  ٚا ڣ اإلج عماڋ املتابعغ  لګ االحتجاه علګ  ٙاسغ الطعڤڗ املسبقغ الت تهٖف  د

ع؛ اباألشيا املحجٛڤ
ٛعاػ التحصيل. - امعالجغ منا

ٛعاػ القضائيغ: ڣتكلڀ ب:        اب( مصلحغ لجاڗ الطعن ڣاملنا
ٙاسغ الطعڤڗ التابعغ الختصا٥ لجا - ٚسږ علګ القيمغ املضافغ ڣالختصا٥ د ٚع ڣال ٚائظ املباش ڗ طعن الض

الجاڗ الطعن االعفائي؛
ٚائظ للطعڤڗ ڣالشكاڣڥ املقٖمغ للهيئاػ  - ٚيغ الڤالئيغ للض ي املٖي املتابعغ، باالتصاڋ مٸ املصلحغ املعنيغ 

االقضائيغ.
ٚ بالٖفٸ: ڣتكلڀ ب:        اه( مصلحغ التبليغ ڣاألم

ٙاػ ا - ٚا ٚيبغ ڣالګ املصالح املعنيغ؛تبليغ الق لګ املكلفيڗ بالض املتخ٘ع بعنڤاڗ مختلڀ الطعڤڗ 
عٖاد الشهاداػ املتعلقغ بها؛ - ٚٙع مٸ  اػ ڣالتخفيضاػ املق ٚف اإللغا ٚ بص ااألم
ٛعاػ ڣتبليغها للمصالح املعنيغ. - يغ املتعلقغ بمعالجغ املنا اعٖاد املنتجاػ اإلحصائيغ الٖٙڣ
ا: ڣتكلڀ ب:القباض  -4
ڣ الجٖاڣڋ  - ٚيبغ بعنڤاڗ التسٖيٖاػ التلقائيغ الت تتږ  التكفل بالتسٖيٖاػ الت يقڤم بها املكلفڤڗ بالض

ي مجاڋ التحصيل؛ ي حقهږ ڣك٘ا متابعغ ڣضعيتهږ   ٙ ٚديغ الت تصٖ ڣ الف االعامغ 
ٙييڗ املفعڤڋ ڣاملتعلقغ بالتحصيل - ٚيٸ ڣالتنظيږ السا ي التش ٚيبغ؛ تنفي٘ التٖابيڇ املنصڤ٥ عليها  االجبڇڬ للض
امسڊ محاسبغ املطابقغ لقڤاعٖ املحاسبغ العامغ ڣتقٖيږ حساباػ التسييڇ املعٖع الګ مجل٠ املحاسبغ. -

اتعمل علګ تسييڇ:
امصلحغ الصنٖڣځ. (ا

 مصلحغ املحاسبغ. (اب

ٚځ. (اػ ي شكل ف امصلحغ املتابعاػ:  تنظږ مصلحغ املتابعاػ 
قبا واللحام -5 ٚكمصلح  اسات ٙئي٠ امل اٜ ڣتكلڀ ب:: تحـ سلطغ 
عالمهږ؛ - ٚيبغ ڣ اتنظيږ استقباڋ املكلفيڗ بالض
ٚائظ. - ٜ الض ٚك ٚيبغ التابعيڗ الختصا٥ م ٚ املعلڤماػ حڤڋ حقڤقهږ ڣڣاجباتهږ الخاصغ باملكلفيڗ بالض انش
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ا: ڣتكلڀ ب:مصلح  اللحام اآلل  والوتارل -6
خ - هيالػ ٙڣ مينها ڣك٘ا تسييڇ الت ا٨ الٖخڤڋ املڤافقغ لها؛استغالڋ التطبيقاػ املعلڤماتيغ ڣت
ٚڥ ڣك٘ا التكفل بصيانغ التجهيڈاػ؛ - خ ٛم  احصا حاجياػ املصالح من عتاد ڣلڤا
ٚاػ. - من املق ٚاف علګ املهام املتصلغ بالنظافغ ڣ ااإلش
إ

ادا   : الي بية :احمطل الثال ف الدا  الر إاحملصل  من ط
ا      

ٚا      ج ٚقابغ الجبائيغ الت  ٚائظ خالڋ السٖاس  األڣڋ للعام شملـ عملياػ ال ٚيغ العامغ للض تها املٖي
ٚم  ٚاماػ ڣحقڤځ بقيمغ 17.685قضايا ڣمعامالػ ماليغ بلغ عٖدها  2016املنص ٙ غ صٖا ٚها  ث  21.5، تږ علګ 
ٙ ده. ٚائظ  مليا ٚيغ العامغ للض ي مڤقٸ املٖي ٚه  ٙتفاٵ عٖدفحسظ ما تږ نش ٚ ا القضايا املعالجغ ب  تږ تقٖي

ٚاماػ ڣالحقڤځ  17.568ڣالت عڤل خاللها  2015ٙنغ مٸ نف٠ الفًڇع من % باملقا0.7 قضيغ، لكن قيمغ الغ
ٚقابغ انخفضـ ب  ٚڣضغ بعٖ عملياػ ال ٙنغ ب 25املف ي السٖاس  األڣڋ من  28.55% مقا ٙ ده  . 2015مليا

ٚيها  ٚيغ. ڣتشمل العملياػ الت تج ٚياػ علګ مستڤڥ املٖي ٚيغ حسظ تڤضيحاػ مٖيٚ األبحاف ڣالتح املٖي
ٙب  ٚقابغ  900بڤاسطغ ما يقا ٚقابغ علګ الڤثائڄ، ال صناف من التٖقيقاػ ال مٖقڄ عبڇ الًڇاب الڤطن ثالف 

ٚيغ عن مٖيٚ األبحاف  ٜائ ٚقابغ علګ التقييماػ ڣحسظ ما نقلتڢ ڣكالغ األنبا الج ٙجيغ ڣال الجبائيغ الخا
ٚقابغ علګ الڤثائڄ مختلڀ عملياػ ٚياػ بالنيابغ ثمتل ال التٖقيڄ الجبائي العام املنجٜ علګ مستڤڥ  ڣالتح

ٚاقبغ الخاضٸ  ٚقابغ تتږ م ي ه٘ا الصنڀ من ال ٚائظ، ڣ ٚيغ العامغ للض مكاتظ مختلڀ الهياكل التابعغ للمٖي
، الڤثائڄ املحاسبيغ ڣغيڇها... ٚا ٚيبغ انطالقا من الڤثائڄ كالفڤاتيڇ الخاصغ بالبيٸ ڣالش ا1للض

ٚقابغ العام ي حاالػ ڣبالتالي فانڢ بعٖ ال ٙع الجبائيغ  ، تلج اإلدا ٚائظ بٖڣڗ استثنا غ الت تم٠ دافعي الض
ٚڥ، تم٠ عمڤما  خ ي ڣثائڄ  لګ التٖقيڄ  ٙع  ٚڣ ٚائظ كل سنغ.25الض ا% من دافعي الض

ٚياػ خالڋ  21.5ڣمن ضمن  ٚيغ األبحاف ڣالتح ٚف املصالح العملياتيغ ملٖي جيلها من ط ملياٙ ده تږ ت
ي  2.56اڗ ف 2017السٖاس  األڣڋ ڋ  ٙ ده منها سجلـ بفضل التٖقيڄ علګ الڤثائڄ املتضمنغ  املڀ. 19مليا

ي الڤثائڄ فإنهږ  ڣ التٖقيڄ  ٚقابغ العامغ  ٚا عملياػ ال ج بٖڥ املٖققڤڗ شكڤكا قڤيغ بعٖ  ٗا  ي حالغ ما  ڣ
ٚا سسغ املعنيغ إلج لګ امل خصيا  ٙجي حين يقڤمڤڗ بالتنقل  لګ التٖقيڄ الجبائي الخا ٚڣڗ  ا التحقيقاػ يم

مغ. ااملال
ٚڬ ه٘ا الصنڀ من التٖقيقاػ علګ  ج ٚڬ جانفي ڣجڤاڗ  1696ڣ ٚ عن 2016قضيغ بيڗ شه سف ، ڣهڤ ما 

ٚاماػ بقيمغ  ٙ ده. 15.62غ امليا
خا٥ فإنهږ سيكڤنڤڗ معنييڗ بالتٖقيڄ املعمڄ للڤضعيغ الجبائيغ اإلجماليغ ڣتستهٖف ه٘ه العمليغ  ما األ

ٚيبغ ال ٚڣتهږ بع٬ الخاضعيڗ للض جږ ث ٍٚ بها من  ٚڬ حڤڋ مٖاخيل غيڇ مص ٚاقبتهږ للتح ٚيغ م ٚٙ املٖي ٘ڬ تق
 ڣ نمط حياتهږ.

ٚيغ للسٖاس  األڣڋ من  ٚاقبغ  2016ڣڣفقا لحصيلغ املٖي ٚاماػ ب  172فانڢ تمـ م ٙ غ صٖا  2.26ملڀ مٸ 
ٚقابغ. ٙ ده بفضل ه٘ا النمط من ال امليا

                                                 
 :15mn , consulter le 14/02/2017 a 13/http://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar -

ا1
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ٚقابغ علګ التقييماػ فإنها ستستهٖف امل ٍٚ بڢ ڣقيمتها ما ال ٚ املص ٙنغ بيڗ السع ٙيغ من خالڋ املقا بادالػ العقا
ٚاماػ بقيمغ  ٚقابغ ڣفڄ ه٘ا النمط عن حقڤځ ڣغ ٚػ عملياػ ال سف ٙ ده بعٖ التٖقيڄ  3.33ي السڤځ، ڣ مليا

ا.2016مبادلغ بيڗ جانفي ڣجڤاڗ  15970ي 
ٚقابغ الجبائيغ لعام  ڗ ال نماطها مسـ  2015ي٘كٚ  ٚاماػ ڣحقڤځ بقيمغ قضي 56557بمختلڀ  غ مٸ غ

ٙ ده مقابل  81.73 ي  162مليا ٙ ده  ي  71.32ڣ  2014مليا ٙ ده  ي  61ڣ  2013مليا ٙ ده  ا.2012مليا
ٙػ حاليا ب  ٚسڤم غيڇ املٖفڤعغ"، فقٖ ٚائظ ڣال ٚاكماػ الض ي الڤقـ  2.500ما الٖيڤڗ الجبائيغ "ت ٙ ده  مليا

ٚائ ٚيغ العامغ للض ٙ فيڢ مستحقاػ املٖي ٚاماػ قضائيغ ب ال٘ڬ تقٖ ٙ ده يمكن  7.000ظ املشكلغ من غ مليا
ي الشكل التالي: اجمالها 

ا
. :(III- 21)  يشكل  توم غير احمدفول  ي  اجزاار ار وال اكاا  الر إرطو  ر
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ٚائظ احمصد : ٚيغ العامغ للض عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ املٖي إ.DGI من 
إ
إ
إ
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: د ات  اال  وساي   :احمبل الثال غان إمس
ا

ڗ نسلط          ٚ من خالڋ املبحن السابڄ سڤف نحاڣڋ  ٜائ ي الج ٙيغ  لګ اإلحصائياػ االستثما ٚځ  بعٖ التط
ي الڤاليغ  هږ القطاعاػ النشيطغ  ي ڣاليغ مستغانږ ڣك٘ا  ٙڬ  هږ مميڈاػ املناّ االستثما الضڤ اآلڗ علګ 

ٙاػ خالڋ الفًڇع من ڣتطٙڤ االس ٚ  2016لګ ماٝٙ  2002تثما اعتمادا علګ مڤقٸ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي
ٙع للڤاليغ. ٚيغ التجا ٙ ڣ مڤقٸ ڣاليغ مستغانږ ڣك٘ا مٖي ااالستثما

ا
: غان : مقوما  وساي  مس إاحمطل األو

ا       
ٚا         ٜايا ناهيڊ عن مڤقعها الجغ ٚيڄ فه تتمتٸ تتمتٸ ڣاليغ مستغانږ بالعٖيٖ من امل ٙيخها الع ي املتميڈ ڣتا

يضا العامل السكاني الشبابي ڣال٘ڬ يلعظ  ٚڬ ڣ يضا بتنڤٵ القطاعاػ االقتصاديغ من صناعغ ڣصيٖ بح
ي كل ٗلڊ.  ٚئي٦    الٖٙڣ ال

لڀ كلمغ مستغانږ من كلمتيڗ مختلفتيڗ:    را بخةا:   اتت
ٚس مشت ) محطغ شت ڣ م ٚبي غنږ (  ٚس  الغنيمغ.غان ڤيغ ( ڣغانږ ) م ڬ م اږ 

ٙڣماني  ٚيڀ يتعلڄ باسږ مينا  هږ تع ايا لكن  ي العصٙڤ الڤسطى، كانـ منطقغ  Muristagaمو يس
ٚابطيڗ حين بن يڤسڀ  ٚابطيڗ، ڣكانـ تحـ حكږ امل ٛناتغ حت ڣصڤڋ الهاللييڗ ڣامل مستغانږ مڤطنا لقبائل 

ي  ٚه املحل، القلعغ السابقغ مستغانږ من  1082بن تاشنيڀ  ٛيانييڗ من تلمساڗ، ب لګ  لـ مستغانږ  بعٖه 
ٚينييڗ من فاٝ سنغ  حٖهږ الجامٸ الكبيڇ طبانغ سنغ 1200ثږ امل ام.1342م ال٘ين بن 

ٚاڅ 1511سنغ  ڗ جا األت لګ  ٙفضڤا قبڤلها  نهږ  ال  ٚضـ اسبانيا علګ سكاڗ مستغانږ معاهٖع  م ف
ي  ٚدڣ االسباڗ، ڣبعٖ عٖع سنڤاػ م1516العثمانيڤڗ  لګ خيڇ الٖين م ڣط ن املقاڣمغ ڣجهڤا نٖا استنجاد 

ٚاڗ. ٜغ ٚكغ م ي مع ٜيمغ ساحقغ باالسباڗ  لحاځ ه ٚڣٝ ال٘ڬ ساعٖهږ علګ  ٚب اب
ٚڣٝ بتڤسيعها ڣتقڤيغ تحصيناتها. ٚب ي الٖڣلغ العثمانيغ حين قام خيڇ الٖين ب ابعٖها انطڤػ مستغانږ 

ّٙ  محافظغ مستغانږ مٸ امللحقاػ التاليغ: نشام تږ 1848ي  ٙ امل ٚا لڊ ڣفقا للق ٚڣبغ ٗڣ يعغ ڣخ ٚاڗ، ٙڣ ٜغ م
ام.1948جڤيليغ  27ي 

افةا: ٚ األبي٬ املتڤسط، 104تعلڤ مستغانږ ب      جغ حٖ مڤانئ البح ٚ ڣتعتبڇ ه٘ه املٖينغ  م علګ سطِ البح
ٚ  علګ بعٖ  ٜائ ٚب الج علګ ڣيمتٖ ساحل الڤاليغ .  2كلږ 2269كلږ من العاصمغ ڣتًڇبٸ علګ مساحغ  363تقٸ غ

جمل الشڤاطئ. 124  كلږ ڣتعٖ شڤاطئڢ من 

 

 

 

 

إ
إ
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ٚ ڣ  10تتكڤڗ ه٘ه الڤاليغ من    رقسةاا  الوساي : ٵ كما يلي: 32دڣائ ابلٖيغ تٛڤ
 

. :(III- 09) جدو  ي غان يع بلديا  ودوار وساي  مس  رو

إالدوارإالبلديا 
امستغانږاږمستغان

ٚاڗ، ستيٖيا ٜغ احاس  ماما١احاس  ماما١، م
، سيٖڬ بلعطاٙ، ڣاد الخيڇعيڗ ت اعيڗ تادل٠اادل٠، الصٙڤ

ابڤقيڇا٭ابڤقيڇا٭، الصفصاف، سيڇاػ، سڤافليغ
ٛقايـ اسيٖڬ علياسيٖڬ علي، ڣالد مٸ هللا، تا

ٚيغ، ڣالد بڤغالږ ٚع، نكام اعشعاشغاعشعاشغ، خض
ٚناكغ ، الحسياڗ، ف اعيڗ النڤيص اعيڗ نڤيص 

ٚيغ ع، طڤاه ٚيڀ، منصٙڤ ٚڥ، عيڗ سيٖڬ ش ٚااماس اڥاماس
ٙمضاڗ جاه، بن عبٖ املالڊ  اسيٖڬ لخضٚاسيٖڬ لخضٚ، 

عٖاد الطالبغ ب احمصد : ٚيغ علګ معطياػ مڤقٸ  االعتمادمن  ٙع لڤاليغ مستغانږ.مٖي االتجا

إ
: ي    السكا ناف  415508ٗكٙڤ ڣ  419092نسمغ منهږ  834600عٖد  31/12/2015بلغ عٖد سكاڗ الڤاليغ 

ي الشكل التالي: 2017ي  862516ڣ  2016ي سنغ  848422ڣ  جمالها   يمكن 

إ
غان تن   :(III- 22) شكل  ي ااس اجزنس. 2015رقسة تكا وساي  مس
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حصائياػ مڤقٸ ڣاليغ مستغانږ. احمصد :                        عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ  امن 
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صاد ٚڬ، القطاٵ الفاليي، السياحغ ڣالصناعغ. كما يعتمٖ اقتصاد الڤالا    : اساي يغ خاصغ علګ الصيٖ البح
ٜٙاعيغ  ي ٗلڊ االغٖيغ ال الجلڤد، مڤاد يتميڈ اقتصاد الڤاليغ بالصناعغ الت يهيمن عليها القطاٵ الخا٥ بما 

جائٚ... ځ ڣالقطاٵ العام كإنتاه الكلٙڤ ڣال االبنا ڣتحڤيل الٙڤ
ٙڬ ف ٜئغ ما فيما يخ٨ القطاٵ التجا ٙع بالتج ٜاڣلڤڗ نشا٭ التجا ٙڬ ي جل التجا ي ال جليڗ  غلبيغ امل

ا%.79ڣالخٖماػ بنسبغ 
ٙب صيٖ من الحجږ الكبيڇ ڣ  41ڗ الڤاليغ تعــٖ         ٙب صيٖ من الحجږ الصغيڇ 113قا ي قطاٵ  اقا تنشط 

ٚتبغ الثانيغ علګ املستڤڥ الڤطن من  ي امل ٚه، تصنڀ الڤاليغ  ث حين الٌڇڣع السمكيغ. كما الصيٖ ڣ ال٘ڬ علګ 
ٙيغ كبيڇع حڤالي  ٙڬ تتږ علګ مستڤاه مبادالػ تجا  .سفينغ/عام 520يڤجٖ بالڤاليغ مينا تجا

ٚڥ إلنتاه مڤاد  خ ػ  ٚ الڤاليغ عٖع منش ٚسانغ،ٛيادع علګ ه٘ه النشاطاػ تتڤف خاصغ  الكيماڣيغاملڤاد  الخ
نتاه الصناعغ الغ٘ائيغ ا.تلڊ املتعلقغ بالتنظيڀ ڣ ڣحٖاػ 

صنةف الوطني للوساي : ٚتبغ       ال ٚبي ( امل ي الًڇتيظ الڤطن )  16تحتل ڣاليغ مستغانږ ) منطقغ الشماڋ الغ
ٚتبغ  ٙيٸ ( ڣامل . 02حسظ عٖد املشا ي الًڇتيظ اإلقليم ا) الثانيغ ( 

إ
ثاا ب  احمص بها اس يطاع النشاط حمنطق  الشاا  :(III- 23) شكل  ي يع احمشا يع اسات بي.رو إالغ
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ٚ االستثماٙ. احمصد : عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي امن 
ا
ٚاڗ               ٚبي بعٖ ڣاليغ ڣه ي الشماڋ الغ ٚتبغ الثانيغ  ڗ ڣاليغ مستغانږ تحتل امل فمن خالڋ الشكل يتضح 

ي  2016بتحٖين ماٝٙ   2015لګ  -2002ڣه٘ا خالڋ الفًڇع  ٚحغ  ٙيغ املص ٙيٸ االستثما جمالي املشا فقٖ كاڗ 
ٚاڗ  ٚحغ  2701مٖينغ ڣه ٙيعها املص ٙڬ بينما ڣاليغ مستغانږ بلغـ عٖد مشا ٚڣٵ استثما ي  1306مش ٚڣٵ  مش

ٚتبغ األخيڇع ب  ٚتبغ  597حيڗ احتلـ ڣاليغ تمڤشنـ امل ي امل تي  ما ڣاليغ تلمساڗ فت ٙڬ فقط  ٚڣٵ استثما مش
ٚ ب  1102ثالثغ ب ال ٚڣٵ تليها كل من غليڈاڗ ڣسيٖڬ بلعباٝ ڣمعسك ٙڬ  723، 732، 841مش ٚڣٵ استثما مش

ي حيڗ تحتل  ٚبي  ي منطقغ الشماڋ الغ ڗ مستغانږ تحتل مكانغ مميڈع  علګ التڤالي ڣبالتالي فيمكن القڤڋ 
ٚتبغ   ڣاليغ عبڇ الڤطن. 48من بيڗ  16امل
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غانرطو  احمشا يع اساإ احمطل الثاني:  ثاا ب  ي  وساي  مس  ت

 

ثتها انطلڄ النشا٭       ٚا لعٖد األسڤاځ القليلغ الت ٙڣ ي ڣاليغ مستغانږ بعٖ االستقالڋ من قاعٖع صغيڇع نظــ
ٚػ علګ ثالف ) ٙيغ اقتص ٙيغ فقط، اثناڗ )03عن الفًڇع االستعما سڤاځ تجا ( منها بمٖينغ مستغانږ 02( 

ٚع سيٖڬ علي جٸ  ڗ نقـ٨ .ڣڣاحـٖع بٖائـ ٚيغ  ٜائ ٙڣقغ الج سڤاځ الفاٍل ڣاأل ٙيغ ڣ عٖم نجاٍ  ػ التجا املنش
ٙ األسڤاځ الفڤضڤيغ ٙ به٘ه املنطقغ الساحليغ تږ فتِ العٖيٖ   .علګ انتشا ٚ ڣتشجيٸ االستثما جل تطڤي ڣمن 

ٚئيسيغ للڤكالغ ڣال ٚڣٵ ال حٖ الف ٙيغ منها الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤيٚ االستثماٙ ك ڤكالغ من الڤكاالػ االستثما
ٚٵ ڣاليغ مستغانږ ڣا ٙيغ التاليغ خالڋ الفًڇع الڤطنيغ لتشغيل الشباب ف ٙيٸ االستثما جيل املشا لګ  2002تږ ت

ي الجٖڣڋ التالي: 2014 حغ  ٙ ڣاملڤ ٚ االستثما ٚف الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي اڣاملقٖمغ من ط
 

ثاا ب  احمص بها اس يطاع ا(III- 10) جدو  ي يع احمشا يع اسات  لنشاط: رو

غانل ا.2014-2002 خحا الفتر  وساي  مس
 القيمغ ) مليڤڗ ده (ا

إمنالص الشغلإالقةا إلدد احمشا يعإيطاع النشاط
ا3504ا15265ا615إالنقل

البنا واألشغا 
إالعاومة  والسكن

ا7929ا47007ا337

ا6320ا14737ا164إالصنال 
ا2190ا12706ا116إاجخدما 
ا1071ا8717ا89إالفحاا 

ا868ا5149ا25إا السةا
ا433ا2203ا14إالصح 
إ22135إ243785إ1360إاحمجاوع

ف  احمصد : ثاا إاصارةا  منشو  من ط طوب اسات  .ANDIالوكال  الوطنة  ل

ي ڣاليغ مستغانږ خالڋ الفًڇع من خالڋ الجٖڣڋ السابڄ يتضح  علګ  2014لګ  2002ڗ قطاٵ النقل  يشغل 
ٙيغ بقي ٙيٸ االستثما ٙڬ يليها قطاٵ البنا ڣاألشغاڋ العمڤميغ ڣالسكن ب  615مغ عٖد من املشا ٚڣٵ استثما مش

ٙځ من خالڋ الشكل املڤالي: 377 ح ه٘ا الفا ٙڬ يتڤ ٚڣٵ استثما امش
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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غان من  :(III- 24) شكل  ي ثاا ب  ي  وساي  مس يع احمشا يع اسات ا.2014 -2002رو

النقل
البناء واألشغال العمومي والسكن
الصناع
الخدما
الفالح
السياح
الصح

عٖاد احمصد : ٚ االستثماٙ. من  إالطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي

إ
ڗ قطاٵ البنا ڣاألشغاڋ العمڤميغ يحتل            ٚها القطاعاػ فنجٖ  ما بخصڤ٥ مناصظ الشغل الت تڤف

نڢ يخلڄ ما قيمتڢ  ي كڤڗ  ٙئي٦   ٚغږ من عٖد  7929دٙڣ  ڗ النقل  337منصظ شغل بال ي حيڗ  ٚڣٵ  مش
ٚ م ٙه يڤف ي  3504ا مقٖا ٙڬ ڣنف٠ الش  بالنسبغ لقطاٵ الصناعغ ڣه٘ا  615منصظ عمل  ٚڣٵ استثما مش

سباب  حٖ  ٚع الت تمنحها الڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ تشغيل الشباب ك ٙيغ املصغ ٙيٸ االستثما لګ املشا ٚجٸ  ي
االتڤجڢ لقطاٵ النقل.

ا
يع منالص الشغل اس القطالا  لوساي  (III- 25) شكل  ي غان من : رو إ.2014 -2002مس

النقل

البناء واألشغال العمومي والسكن

الصناع

الخدما

الفالح

السياح

الصح

ٚ االستثماٙ. احمصد : عٖاد الطالبغ بنا علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي امن 
إ
إ
إ
إ
إ
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غان خحا الفتر  :(III- 26) شكل  ي ثاا ب  لوساي  مس ا.2014 -2002يةا  احمشا يع اسات

النقل
البناء واألشغال العمومي
الصناع
الخدما
الفالح
السياح
الصح

ٚ االستثماٙ.م احمصد : عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي ان 
إ

ڗ           عاله نجٖ  ٜ من خالڋ الشكل  ٚك ٚها قطاٵ البنا ڣاألشغاڋ يحتل م قيمغ التٖفقاػ النقٖيغ الت يڤف
ي الڤاليغ يليڢ قطاٵ النقل. ٙع  االصٖا

ٚا٩ جٖڣڋ اإلا          ٙيغ لڤاليغ مستغانږ خالڋ الفًڇع ي ه٘ا الصٖد سڤف نحاڣڋ استع حصائياػ االستثما
ي الجٖڣڋ التالي: 2016لګ ماٝٙ  2002 ٙيٸ ڣمناصظ العمل نلخصها  ٚفغ تطٙڤ عٖد املشا اڣه٘ا بهٖف مع

إ
ثاا ب  احمص بها اس يطاع النشاط: (III- 11) جدو  ي يع احمشا يع اسات  رو

غان  إ.2016ما س  -2002وساي  مس
 ليڤڗ ده (القيمغ ) ما

إمنالص الشغلإالقةا إلدد احمشا يعإيطاع النشاط
ا3342ا14832ا566إالنقل

البنا واألشغا 
إالعاومة  والسكن

ا7784ا46677ا293

ا7300ا153383ا174إالصنال 
ا2243ا12667ا117إاجخدما 
ا1424ا10906ا105إالفحاا 
ا1726ا10393ا35إالسةاا 
ا440ا2486ا16إالصح 
ا24259ا251345ا1306إاحمجاوع

ٚف احمصد : ع من ط ٚ االستثماٙ الڤكالغ الڤطنيغ حصائياػ منشٙڤ ا.ANDIلتطڤي
ا
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ي الشكل املڤالي:  ايمكن تلخي٨ معطياػ الجٖڣڋ السابڄ 
إ

غان خحا الفتر  :(III- 27) شكل  ي ثاا ب  لوساي  مس  .2016ما س  -2002رطو  احمشا يع اسات

0
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عدد املشاريع القيم مناصب
الشغل

النقل

األشغال البناء 
السكن مي  العم
الصناع

الخدما

الفالح

السياح

الصح

 
ٚ االستثماٙ. صد :احم عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي  من 

ا      
ٙيغ املهيمنغ خالڋ ه٘ه الفًڇع هي النقل، البنا ڣاألشغاڋ    ٙيٸ االستثما ڗ املشا عاله يتضح  من خالڋ الشكل 

ٙيٸ تستقٚ علګ ه٘ه  جمالي املشا ڗ  القطاعاػ الثالثغ ڣه٘ا العمڤميغ ڣالسكن، الصناعغ ڣمن هنا نجٖ 
حڢ الشكل املڤالي: ٙجاػ متفاڣتغ ڣه٘ا ما يڤ ابٖ

إ
غان خحا الفتر (III- 28) شكل  ي ثاا ب  احمص بها ي  مس يع احمشا يع اسات  .2016ما س  -2002: رو

النقل
البناء، األشغال العمومي والسكن
الصناع
الخدما
الفالح
السياح
الصح

ٚ االستثماٙالطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ  عٖادمن  احمصد :  .لتطڤي
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ٙع بڣه٘ا ما يحقڄ    ٚڬ فيما يخ٨ قطاٵ النقل ڣما قيمتڢ  14832قيمغ ماليغ مقٖ ٜائ ٙ ج  46677مليڤڗ دينا
علګ تٖفڄ نقٖڬ بقيمغ  ما الصناعغ فحققـ  ي قطاٵ البنا ڣاألشغاڋ العمڤميغ  ٚڬ  ٜائ مليڤڗ ديناٙ ج

يضا تحقڄ تٖفڄ الب 153383 ٚڬ ڣالسياحغ  ٜائ ٙ ج كٌڇ الشكل التالي:مليڤڗ دينا حڢ  اٝ بڢ ڣه٘ا مايڤ
ا

غان خحا الفتر : (III- 29) شكل  ي ثاا ب  ي  مس  .2016ما س  -2002يةا  احمشا يع اسات

النقل

البناء، األشغال
السكن مي  العم
الصناع

الخدما

الفالح

السياح

الصح

 
ٚ االستثماٙ. احمصد : عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي امن 

 

ي من خالڋ الجٖڣليڗ     ٙيغ  ٙيٸ االستثما ڗ عٖد املشا السابقيڗ ڣمجمڤعغ األشكاڋ التڤضيحيغ يتبيڗ لنا 
ٙڬ خالڋ فًڇع  49انخفضـ ب  قطاٵ النقل ٚڣٵ استثما ي حيڗ انخفضـ  2016لګ ماٝٙ  2014مش

يضا انخفاضا ملناصظ الشغل ب  433التٖفقاػ النقٖيغ له٘ا القطاٵ ب  ٚڬ ڣشهٖػ  ٜائ ٙ ج  162مليڤڗ دينا
امنصظ.

ٚڥ ب  ما      دڥ  44فيما يخ٨ البنا ڣاألشغاڋ العمڤميغ ڣالسكن فقٖ انخفضـ هي األخ ٚڣٵ   لګمش
ٙه  ي قطاٵ الشغل بما مقٖا ٙع ب  145نق٨  ٙع ماليغ مقٖ ٚڬ كتٖفڄ  330منصظ ڣخسا ٜائ ٙ ج مليڤڗ دينا

انقٖڬ.
ي         ٙيٸ  ٙتفاٵ عٖد املشا  58قطاٵ الصناعغ ب  ما بالنسبغ للصناعغ فقٖ شهٖػ ڣاليغ مستغانږ ا

ڗ ه٘ا القطاٵ لقي اهتمام  ٙڬ مما يتبيڗ  ٚڣٵ استثما قباڋمش ٚين ڣقٖ حقڄ تٖفڄ  ڣ ٚف املستثم كبيڇ من ط
ٙع ب  138646نقٖڬ ب  ٚ ف٥ٚ عمل مقٖ ٚڬ ڣيڤف ٜائ ٙ ج منصظ عمل خالڋ نف٠ الفًڇع ) من  980مليڤڗ دينا

ٙيٸ ڣنف٠ األمٚ بالنسبغ للسياحغ فقٖ شه(.  2016ماٝٙ  لګ 2014 ٙتفاٵ عٖد املشا ٖ القطاٵ السيايي ا
لګ  دڥ  ٙجغ األڣلګ مما  ٙها منطقغ سياحيغ بالٖ ألهميتڢ الكبيڇع ڣاملقڤماػ الحقيقيغ لڤاليغ مستغانږ باعتبا

ٙه  ٙها  5244تڤليٖ ما مقٖا ٚڬ بمناصظ عمل مقٖا ٜائ حغ  858مليڤڗ ديناٙ ج ما قطاعاػ ال منصظ 
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ٙيعها  ٙتفعـ عٖد مشا يضا ا ٙع ڣالفالحغ  جماليغ للقطاعيڗ مقٖ ٝ بها فقٖ حققـ مناصظ شغل  ٚ الب بمقادي
ڗ  منصظ عمل 360ب  يضا  ي الڤاليغ قٖ انخفضـ ب  جماليڣنالحٴ  ٙيغ  ٙيٸ االستثما ٚڣٵ  54املشا مش

ي الڤاليغ   ٙ ع ڣتهٖيٖ لالستثما كٌڇ الشكل املڤالي: ڣبالتالي يشكل خطٙڤ حڢ   ڣه٘ا ما يڤ

 

غان خحا الفتر  رطو إ :(III- 30)شكل  ي ثاا  ي  وساي  مس إ.2016إل   2002اسات
إ
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ٚ االستثماٙ. احمصد :  عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي إمن 
إ

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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: ثاا   احمطل الثال إ:اااي  احمستهل وياع الغ كأدا لترية  اسات
ا    

ٚاحل التحٖفعنٖ           ٚاقبغ  عن م ٚػ مهامها علګ م ين انحص ٙڬ  ٚاقبغ من٘ العهٖ االستعما تطٙڤ امل
ڣبا ڣالت  ٜٙاعيغ املڤجهغ ألٙڣ  1905تطبڄ عليها القڤانيڗ الخاصغ بالغ٤ ڣالتٖلي٠ لسنغ  كانـاملحاصيل ال

ٙع سنغ املتعلڄ بحمايغ البضائٸ ڣك٘ا القانڤڗ املعاقظ علګ العالماػ الخاطئغ  1919ڣسنغ  ، 1930الصاد
ٚاقبغ الجڤدع ڣقمٸ الغ٤ للمڤاد  ٙع الفالحغ تقڤم بم ا ػ مصلحغ علګ مستڤڥ ٛڣ نش ڣبعٖ االستقالڋ 

ٙع سنغ  للقانڤڗ الجبائي  ڣاملتضمنغ  1966الفالحيغ، النباتيغ ڣالحيڤانيغ ڣه٘ا طبقا لألحكام ڣالقڤانيڗ الصاد
ٙيغ،  ٚيِ بها من قبل  لګ باإلضافغڣالقانڤڗ املتعلڄ بالعالمغ التجا ٙ ڣتكڤينها ڣالتص ٚاقبغ األسعا ٚ املتضمن مل األم

ي ٗلڊ الڤقـ الح٥ٚ بصفغ عامغ علګ حمايغ االقتصاد الڤطن ڣاملستهلڊ مٸ  املنتجيڗ ڣالبائعيڗ، ڣكاڗ 
ٚاعاع  اػ االقتصاديغ ڣاالجتماعيغ ڣالسياسيغ السيما منها التفتِ علګ م حقڤقڢ ڣسالمتڢ ڣك٘ا تماشيا ڣالتطٙڤ

ٙع للخڤا٥ العا كبڇ للمباد ٚيغ  ٚصغ ڣح ٙجيغ إلعطا ف ٙع الخا فٸ االحتكاٙ علګ التجا ٚيٚ السڤځ ٙڣ لږ بتح
ٚ ڣاإلنتاه ڣالتصنيٸ. ا  باالستيڇاد ڣالتصٖي

ا
غان :(III- 12) جدو  ي ا.إاصارةا  اااي  احمستهل وياع الغ ي  وساي  مس

اده (القيمغ الڤحٖع: ) الكميغ بالطن، 
إ

إ2015
إ

لدد 
دخ إحا ال

لدد 
إاحمخالفا 

لدد 
إاحملاض

كاة  
ا  إاحمحزو

يةا  
ا  إاحمحزو

لدد 
رويةف 
إالنشاط

إ ا8ا556542.00ا4.89735ا292ا311ا2917إالثحاثي األو
ا21ا8591683.50ا19.18761ا320ا341ا3160إالثحاثي الثاني

ا20ا488756.00ا1.5743ا426ا299ا2621إالثالالثحاثي 
ابع الثحاثي ا28ا1373205.20ا7.24379ا313ا322ا5381إال

إ77إ11010186.70إ32.90305إ1351إ1273إ14079إاحمجاوع
ٙع لڤاليغ مستغانږ احمصد : ٚيغ التجا ا.مٖي

ا
ٚ  استتبٸ االنفتاٍ االقتصادڬلقٖ        ٚي ٚ ڣما يسڤده من تح ٜائ ي  لګاألسڤاځ ي الج ظهٙڤ منتجاػ متنڤعغ 

استهلڊ.حاجياػ امل شباٵاألسڤاځ الڤطنيغ الغ٩ٚ منها هڤ 
اػ  األخيڇاه٘ا  ڗ ال حتڢ ڣسالمتڢ ناهيڊ عن ڣجڤد مناٙڣ ٚ نتيجغ لڤجڤد سلٸ قٖ تم٠ ب صبِ محل خط

منڤڗ  ٙ ال٘ين ال ي ٚٵ  الاڣتالعباػ من قبل فئغ التجا ٙڣٍ تنافسيغ سعګ املش ٚيٸ، ڣبالتالي لخلڄ  ٚبِ الس بال
ٚڬ  ٜائ ٚيفغ ڣبهٖف تشجيٸ محاڣلغ تحقيڄ الفعاليغ االقتصاديغ ڣالت تعتبڇ  لګالج ڣجڢ املنافسغ الش حٖ 

ي ڣاليغ مستغانږ  ڗ عٖد التٖخالػ  ٚا٩ الجٖڣڋ السابڄ ڣال٘ڬ نالحٴ من خاللڢ  ٙ تږ استع ٚقيغ االستثما ڣت
ٚابٸ لسنغ   24754قيمغ  2014ي حيڗ بلغـ خالڋ سنغ  14097بلغـ  2015خالڋ سنغ  ڣقٖ شهٖ الثالثي ال

ٜ ما قيمتڢ  1273فاػ علګ نسبغ، ڣبلغـ عٖد املخال 2015 ج طن من السلٸ ڣتږ  32.90305مخالفغ ڣتږ 
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ي  77تڤقيڀ  عاله تږ  ٙه  الثالثينشا٭  ٜ ما مقٖا ج ٚابٸ ڣتږ  ٙنغ  11010186.70ال ده كنسبغ منخفضغ مقا
ٜ قيمغ  2014بعام  ج ٚ  6057346.26ال٘ڬ تږ فيڢ  فقٖ انخفضـ ده ڣنف٠ الش  بالنسبغ لعٖد املحاض

كٌڇ: 3511ب  2015 لګ 2014من سنغ  ٚا٩ الشكل املڤالي للتڤضيِ  ٚ ڣنحاڣڋ استع امحض
إ

ب  خحا تن   :(III- 31) شكل  ي . 2015لدد احملاض الشه غان إبوساي  مس
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ٙع لڤاليغ مستغانږ احمصد : ٚيغ التجا عٖاد الطالبغ باالعتماد علګ معطياػ مڤقٸ مٖي إ.من 
إ

عالام             ٚ ن خالڋ الشكل  ڗ عٖد املحاض ي الڤاليغ نجٖ  ه ڣال٘ڬ يمثل عٖد محاضٚ قمٸ الغ٤ 
ي شهٚ جڤيليغ ڣالبالغغ  جلغ  جيال للمحاضٚ  ثږ شهٚ جڤاڗ  238امل كٌڇ شهٙڤ السنغ ت محضٚ تعتبڇ 

ٙڬ  115، 142ڣديسمبڇ ب  ٚ علګ التڤالي. ڣقٖ بلغ عٖد الغلڄ اإلدا ي الثالثي الثا 437محض لن لسنغ خاصغ 
احالغ غلڄ. 129بقيمغ  2015

إ
إ
إ
إ
 

 

 

إ
إ
إ
إ
إ
إ
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إ:الثالخحالص  الفصل 
ا

ٚقنا           ٚڬ علګ الجانظ التطبيقي  إلسقا٭كمحاڣلغ  الثالني الفصل  ليڢمن خالڋ ما تط الجانظ النظ
 ٚ ٜائ ڗ الج ٙيغ لسننجٖ  هږ اإلصالحاػ الج٘ ڣضاعها االقتصاديغ ڣمن  غ قٖ قٖمـ مجهڤداػ كبيڇع لتحسيڗ 

ٚيبيغ من خالڋ  1991 ي السياسغ الض نجٖ قڤانيڗ املاليغ السنڤيغ ڣالت تقڤم من خاللها بمحاڣلغ التحكږ 
داع ملحاڣلغ تحسيڗ العڤامل التحفيڈيغ لٖعږ  ٚيبيغ ڣك٘ا قڤانيڗ االستثماٙ ك ٚفٸ من املعٖالػ الض ال

ٙاػ املحليغ. ااالستثما
ٜائٚ عامغ ػ املقٖمغ من خڣمن خالڋ مجمڤعغ اإلحصائيا       ي الج ڗ االستثماٙ  الڋ ه٘ا الفصل نجٖ 

ٜػ عن استقطاب ٗلڊ الجٜ  ڗ الٖڣلغ عج ڣڣاليغ مستغانږ خاصغ يغلظ عليها الطابٸ املحلي دليل علګ 
ساسا  ٙاستنا ڣال٘ڬ تخص٨  ما بخصڤ٥ مڤضڤٵ د ليڢ،  ٙاػ األجنبيغ الت كانـ تطمِ  األكبڇ من االستثما

ٚغ ٙ املحلي فبال ٙجاػ منخفضغ ڣبالتالي ي االستثما ال انڢ يًڈايٖ سنڤيا ڣلكن بٖ ليڢ  ږ من التحفيڈاػ املمنڤحغ 
ٚفٸ من معٖالتها ڣلكن  ي ال ا  ٙاػ يلعظ دٙڣ داع لتشجيٸ االستثما ٚ ك ٜائ ٚيب ال٘ڬ منحتڢ الج فاإلصاٍل الض

هملتها الٖڣلغ ڣبالتالي يمكن القڤا ٚڥ  خ ٙاجٸ لعڤامل  ٙجاػ نسبيغ فقط، ڣقٖ يكڤڗ ٗلڊ  ڗ النظام بٖ ڋ 
صالحڢ فهڤ بالكاد استطاٵ تحقيڄ  ٚجڤها من خالڋ  ٚيب الحالي تنقصڢ الفعاليغ الت كانـ السلطاػ ت الض

جلڢ. االهٖف املالي ڣلكنڢ لږ يستطٸ تحقيڄ األهٖاف الت ڣضعـ من 
 

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
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:  خاتم عام
     

ٙاستنا ڣتحليلنا ملڤضڤع "                دور اإلصالحا الضريبي في دعم وترقي االستثمار املحلي في بعٖ د
ٙها أداع تمڤيل ملختلڀ الجزائر ي بنا اقتصاد الٖڣلغ باعتبا ٚائظ  " الحظنا األهميغ الت تكتسيها الض

ٜا للسياد م ٚاداػ الٖڣلغ، كما أڗ املناّ الصفقاػ ڣاالحتياجاػ االقتصاديغ ٙڣ ٙئيسيا إلي ٙا  ع ڣالسلطغ ڣمصٖ
ٙ هڤ من أهږ مقڤماػ النمڤ  ٙ أڗ االستثما ٚڅ األساس  لعجلغ التنميغ االقتصاديغ، باعتبا ٙڬ هڤ املح االستثما
 ٚ ٚيبيغ ڣتطڤي ٚيغ بالسياسغ الض ٜائ اد اهتمام الٖڣلغ الج ڣاػ، ٛڣ ٙا لتعظيږ ال االقتصادڬ للٖڣلغ ڣمصٖ

ي الٖفع بعجلغ التنميغ االقتصاديغ االستثما ٚا للعالقغ الڤثيقغ بينهما ڣمساهمتهما  ٙاػ املحليغ نظ
 ٚ ٚيب مستق ي ظل نظام ض ٙ خاصغ  ٚيبغ ڣسيلغ تشجيع ڣدعږ لالستثما ػ الض ڣاالجتماعيغ ڣالسياسيغ، فاعتب

ي ي جميع امليادين ڣخاصغ  صالحاػ  ٚا  ج ٚيغ ب ٜائ ٚيب  نڤعا ما، ل٘لڊ قامت السلطاػ الج نظامها الض
ٙاػ املحليغ من أجل النهڤ٩ باالقتصاد الڤطن ڣتحقيڄ التنميغ  ٚقيغ االستثما لتڤفي مناّ مالئږ لٖعږ ڣت

ي  املنشڤدع ٚيب فانڢ طاٙڣالت حٖدػ معاملها ڣأهږ أهٖافها  ي  اإلصاٍل الض دعږ  ه٘ا الصٖد ڣبهٖفڣ
ٙاػ سڤا املحليغ أڣ األجنبيغ تقٖم العٖيٖ م ٙ االستثما ٚيبيغ الت تضمنتها قڤانيڗ االستثما اػ الض ن التحفي

 .ٖف لږ يتحقڄ بعٖه٘ا اله أڗ اليڤمنا ه٘ا  لګ 1993من٘ سنغ 
ٙاػ         ي تحفي االستثما ٚيبيغ  ٚئيسيغ ملڤضڤعنا حڤڋ مٖڥ مساهمغ اإلصالحاػ الض ڣتتمحٙڤ اإلشكاليغ ال

ڋ  ٜائٚ، ڣبغ٩ٚ اإلجابغ علګ ه٘ا التسا ي الج ٙجغ تحتڢ ڣعلګ ضڤ ما  املحليغ  ٚعيغ املنٖ ڣعن األسئلغ الف
ٚضياػ السابقغ. ثباػ صحغ أڣ خط الف ٙاستنا ه٘ه نقڤم ب ي د ٚقنا لڢ   تط

 
 اختبار فرضيا البحث:

   
ٚيبيغ          ٚائظ املتكاملغ فيشكل السياسغ الض ٚيب هڤ اإلطاٙ ال٘ڬ ينظږ مجمڤعغ الض ڗ النظام الض

ٚائظ، حيث يعت ٚيب جٜ من النظام املالي ف ب النظامملجمڤعغ الض مثل ب٘لڊ انعكاسا للنظام يالض
لګ العيڤب ڣالنقائ٨ الت شكلت  صالحڢ  االقتصادڬ ڣاالجتماعي ڣالسياس  للمجتمع، ڣتعڤد أهږ أسباب 
ٚيب السابڄ  ي تعقٖ النظام الض عائقا أمام تحقيڄ التنميغ االقتصاديغ ڣتتمثل أهږ ه٘ه النقائ٨ أساسا 

ٙيغ ڣه٘ا ما يثبت  ڣعٖم ٙيع االستثما ي تڤجيڢ املشا ٚيبيغ  لګ عٖم فعاليغ الحڤافٜ الض ٙه مما أدڥ  ٚا استق
ٚضيغ األڣلګ.  صحغ الف

ٙڬ املالئږ         ا يساعٖها علګ تڤفي املناّ االستثما اتيجيا ممي ٚافيا ڣاس ٜائٚ تحتل مڤقعا جغ بما أڗ الج
ٛيادع علګ مساهمتها بتهيئغ املناّ نشائها لعٖع ڣكاالػ ڣطنيغ، ڣمنشاػ تهٖف  ڣالجيٖ،  ٙڬ من خالڋ  االستثما

ٙ ڣالڤكالغ الڤطنيغ من  ٚ االستثما ٙاػ املحليغ ڣأهمها الڤكالغ الڤطنيغ لتطڤي لګ دعږ ڣتطڤيٚ االستثما خاللها 
اػ لٖعږ تشغيل الشباب  ٙڬ  منها اإلعفا ڣقٖ تنڤعت األدڣاػ املستعملغ بغ٩ٚ تهيئغ املناّ االستثما

ٚيب ڣجعلڢ مالئما للتطٙڤ الحٖيث ڣمعڤلږ نڤعا ما خفيضاػ ڣالت صاٍل الهيكل الض لګ  ڣه٘ا ما يثبت ضافغ 
ٚضيغ الثانيغ.  صحغ الف
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ٚضيغ أما فيم       ثباػفنقڤم  الثالثغا يخ٨ الف ي أڗ اإلصالحاػ صحتها، حيث  ب ٚيبيغ  ٜائٚ ال الض الج
يتس ٙ ڣتڤجيهڢ  ي تنميغ االستثما ٚغڤب فيڢ االتجا اهږ كليا  ٚ علګ املستڤڥ الڤطن أڣ علګ ه امل سڤا كاڗ األم

ٚغږ من تعٖد أشكاڋ مستڤڥ ڣاليغ مستغانږ  ٚيب لږ يحقڄ بعٖ الفعاليغ فبال ٜاڋ النظام الض اإلصالحاػ ال ي
ٚع ٚغڤبغ لتحقيڄ األهٖاف االقتصاديغ املسط حٖڥ أدڣاػ  امل ال  ٚيب ما هڤ  ڣيمكن القڤڋ أڗ النظام الض

نماتشجيع ڣدعږ  ٚقيتها ڣ ي ت ٙ ڣليس عامل أساس   ع بعڤامل عٖيٖع االستثما ٚتبط ه٘ه األخي  .ت
 

   :  نتائج الدراس
 
لګ أڗ:   ٙ معالجتنا له٘ا املڤضڤع تڤصلنا  طا  ي 

 ي الحياع  ڗ ٚيبغ  ٚيبغ تطٙڤ بتطٙڤ مفهڤم الٖڣلغ ڣبالٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ ه٘ه الض مفهڤم الض
ٚيب  اإلنفاځالڤظيفغ املاليغ ڣالت بمڤجبها تقڤم الٖڣلغ بتمڤيل  ال غ االقتصاديغ، فقٖيما لږ يكن للض

ٚڥ اقتصاديغ  ٚيبغ العٖيٖ من األهٖاف األخ صبِ للض ٚ ف ي الڤقت الحاض العام ال٘ڬ تقڤم بڢ، أما 
 كانت أڣ اجتماعيغ ناهيڊ عن الهٖف املالي.

  ي االقتطاعاػ ٚيبغ بمجمڤعغ من الخصائ٨ تجعلها تختلڀ عن با ٙيغتتمي الض ٚڥ  اإلجبا األخ
لڊ من  ٚاعاع مجمڤعغ من املباد ٗڣ ٚيبغ البٖ لها من م املشابهغ لها، كما أڗ الٖڣڋ عنٖ ف٩ٚ الض

ٚائظ. ٚجڤع من ف٩ٚ ه٘ه الض  أجل تحقيڄ األهٖاف امل
  ٚد ها من مج ٚيبغ هي أداع مهمغ من أدڣاػ السياسغ االقتصاديغ ڣاملاليغ العامغ، ڣتطٙڤ دٙڣ الض

لګ أ .ڣسيلغ تمڤيليغ   داع لتفعيل ڣدفع االقتصاد الڤطن
  ٚيب لٖڣلغ ما، النظام االقتصادڬ ڣاالجتماعي ڣالسياس  لها ڣيتمي النظام يعكس النظام الض

ع التعٖيالػ. ٚڬ بك ٜائ ٚيب الج  الض
  ي تحقيڄ النمڤ االقتصادڬ من خالڋ ٙه عامال أساسيا  ، باعتبا ع االقتصاد الڤطن ٙكي  ٙ يمثل االستثما

ٚ اإلنت ٙد طبيعيغ تمكنها من تڤفي تطڤي ي فعاڋ يحض  بعٖع مڤا اتي ٚ بمڤقع اس ٜائ اجيغ، ڣتتمتع الج
ٙاػ املحليغ. ٚقيغ االستثما ٚ ڣت  البيئغ ڣاملناّ املالئږ لتطڤي

 قامغاملستثمٚ  قناع ڗ ٙيغ علګ تڤفي  ب ٙع البيئغ االستثما ٙڬ مبن علګ مٖڥ قٖ ٚڣع االستثما املش
ي الحصڤڋ علګ  لڊ من أجل تحقيڄ األهٖاف النهائيغ املتمثلغ  ٙاػ ٗڣ عڤامل الج٘ب له٘ه االستثما

ٚع املحتملغ. ٙنغ باملخاط ٚع ڣمقبڤلغ مقا  عڤائٖ مستق

 ڣال٘ڬ يش ٙ ي تڤفي املناّ املناسظ لالستثما ٚكبغ من العڤامل ٗاػ تتفنڗ الٖڣڋ  مل تڤليفغ معقٖع ڣم
ٚيبيغ املمنڤحغ من  ٜ الض ، ڣتشكل الحڤاف ٚيب ٚيعي ڣاملالي ڣالض الطابع السياس  ڣاالقتصادڬ ڣالتش

ٙيغ  ٙيع االستثما ٚف الٖڣڋ للمشا حٖڥه٘ه العڤامل  حٖڥط ٙڬ الجاٗب  ڣ مكڤناػ املناّ االستثما
 لالستثماٙ.

  لګ دفع ٚيبيغ  ٚست اإلصالحاػ الض ٙڬ املالئږ، من خالڋ العمل ك الجهڤد نحڤ تحضي املناّ االستثما
ٙاػ  علګ الحٖ من النقائ٨ ڣالعيڤب ڣت٘ليل املعڤقاػ الجبائيغ الت تحڤڋ دڣڗ دعږ االستثما
 ٚ ٜائ اػ الجبائيغ املمنڤحغ ڣالت جسٖتها الج املحليغ، ڣمن خالڋ استخٖام أسلڤب التحفي ڣاإلعفا
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نشا الڤكالغ الڤ  ٙ ڣالڤكالغ الڤطنيغ لٖعږ ڣتشغيل الشباب ڣأيضا من خالڋ  ٚ االستثما طنيغ لتطڤي
قيغ ڣمتابعغ االستثماٙ  ع  من خالڋ الڤكالغ الڤطنيغ ل ڣالت حملتها قڤانيڗ االستثماٙ املختلفغ تتٛڤ

اػ من خالڋ  قتغ أڣ تطبيڄ بعض  اإلعفاه٘ه التحفي ع سماٍ م ٚائظ أڣ منِ ف من بعض الض
ٚسڤم النسظ املخفضغ علګ ٚائظ ڣال  .بعض الض

  ٌٙي ٚ اتسږ بالتٖ ٜائ ي الج ٚيب  ٚ ڣالبطڗ اإلصاٍل الض ٙا ڣيظه ٚا ٚف استق ، كڤڗ أڗ اإلصالحاػ لږ تع
ٚڬ بعٖ سنغ  ٜائ ٛمت النظام الجبائي الج ي التعٖيالػ السنڤيغ الت ال ٜػ الجهڤد  1991ٗلڊ  ٚك ڣت

حاللها م صاٍل الجبايغ العاديغ ڣ ڣليغ.املب٘ڣلغ بشكل كبي حڤڋ   حل الجبايغ الب

 ع  ڗ عغ عب الف ٙيغ املٛڤ ٙيع االستثما ٚدع سڤا  2016ماٝٙ  لګ 2002املشا ٛيادع مط لږ تكن ٗاػ 
ي الفصل  ٚضڢ  ٙيع املسجلغ، فڤجٖنا من خالڋ ما تږ ع من حيث القيمغ أڣ من حيث عٖد املشا

ٚف من الثالث ٙيع املسجلغ كل سنغ ال تع ٚع أڗ عٖد املشا  مت٘ب٘بغحن تصاعٖڬ بل هي من ه٘ه امل٘ك
ٚڥ. لګمن سنغ   أخ

 ٚف تغي كبي بل تشهٖ  ڗ ٚ عامغ ال تع ٜائ ي الج ي ڣاليغ مستغانږ أڣ  ٙ سڤا   ت٘ب٘بنسبغ االستثما
اػ املقٖمغ  2016ماٝٙ  لګ 2002نسب خالڋ السنڤاػ من  دليل علګ عٖم فعاليغ التحفي

ٚين  هماڋللمستثم ٚڥ ڣالت ڣ ي الڤطن  الٖڣلغ للجڤانظ األخ ٙڬ  ٚقيغ القطاع االستثما تساعٖ علګ ت
ٚغږ من أڗ ڣاليغ مستغانږ هي ڣاليغ  ٙجغ األڣلګ ڣتملڊ العٖيٖ من املقڤماػ الت بال سياحيغ بالٖ

ٙاػ فيها تبقى منخفضغ. ال أڗ نسبغ االستثما  ٚ  تج٘ب املستثم

   ٚغږ من التطٙڤ االيجابي ال٘ڬ حققڢ اإلصاٍل الجبائي، ڣالجهڤد املب٘ڣ ٚف الٖڣلغ بال لغ من ط
حالڋ الجبايغ العاديغ محل الجبايغ  ي  ي املثمتل  اتي ال أنها لږ تبلغ بعٖ الهٖف االس ٚيغ  ٜائ الج

ٚاداػ الٖڣلغ. د األساس  إلي ع الت بقيت هي املٙڤ ڣليغ، ه٘ه األخي  الب

 اػ الت ٜع دعږ تتضمن لإلعفا لياػ ڣأجه نشا  ي   ٚ ٜائ اػ الجبائيغ ڗ السياسغ الت اتبعتها الج حفي
لګ  ٚضغ  ال أنها تبقى ع ٜع،  ٙيع املنج لګ نسبغ املشا  ٚ ٙيغ حققت نجاحا نسبيا بالنظ ٙيع االستثما للمشا

ٙيغ ڣالتنظيميغ. ي الجڤانظ اإلدا  بعض املعڤقاػ ڣاملتمثلغ أساسا 

 ٜايا  ڗ ي منِ امل اػالتڤسع  ٚيبي ڣاإلعفا ٚيبيغ ال يعتب دليال علګ نجاٍ السياسغ الض غ فالسياسغ الض
 ٜ ٚبط بيڗ الحڤاف ٚيبيغ بل هي الت ت ٜ الض ٜيٖا من الحڤاف ٚيبيغ الناجحغ ليست هي الت تمنِ م الض

 ٚ ثالض ٚڥ الت ت ٙ االستثماٙ.يبيغ ڣبيڗ العڤامل األخ ٚا  ٚ علګ ق

  ٚيغ أڗ ٜائ ٙاػ األجنبيغ ڣتڤطيڗ املحليغ البٖ علګ السلطاػ الج ٜيٖ من االستثما انڢ ڣمن أجل ج٘ب امل
 ٚ ي ه٘ا تڤف ٙ املناّ املالئږ ڣالجاٗب لالستثماٙ، ڣال يجظ  اػ الجبائيغ  اإلطا االكتفا بتقٖيږ التحفي

ٙاػ.  فقط بل البٖ من تڤفي كامل العڤامل املشكلغ للمناّ املالئږ لٖعږ االستثما
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:  التوصيا

 
  ه ڣال ي سي ع تحكږ  اػ كثي ٚقيغ االستثماٙ يتعلڄ بعڤامل ڣمتغي تتعلڄ فقط  نجٖ أڗ تطڤيٚ ڣت

ال عامل من العڤامل املتعٖدع. ع ما هي  ٚيبيغ بل ه٘ه األخي  باإلصالحاػ الض

  ٙڬ، ڣال٘ڬ يغلظ عليڢ مشكلتيڗ أساسيتيڗ ٚ الفساد اإلدا ٙڬ، للقضا علګ مظاه ٙع اإلصاٍل اإلدا ٚڣ ض
صاٍل نظا ٙع مڤاصلغ  ٚڣ ٙبغ كل أشكاڋ مقاڣمغ اإلصالحاػ، ض ٚشڤع، ڣمحا ٚاطيغ ڣال ڣق م هما : البي

ٙبغ  ٚشڤع ڣالفساد ڣمحا ٚنتڢ بڤضع اآللياػ التطبيقيغ للقڤانيڗ املتعلقغ بمكافحغ ال العٖالغ ڣعص
ٙاػ  ي القضايا املتعلقغ باالستثما تبييض األمڤاڋ، ك٘لڊ تحسيڗ التكڤين ليكڤڗ أك تخصصا 

ٙاػ العٖالغ  ٚا ي تنفي٘ ق ٚاع  السيما ما املحليغ ڣاألجنبيغ، ڣك٘ا بعث ثقافغ حقيقيغ للتحكيږ ڣاإلس
ٙاػ.  يتعلڄ باالستثما

 .ٜٚائ صغ الج ٚ ڣالقضا علګ مسبباػ جمڤد بٙڤ ٜائ ي الج  تنميغ سڤځ املاڋ 

  اػ البنكيغ بالخصڤص لٖڥ بنڤڅ القطاع العام لتسهيل عمليغ الحصڤڋ علګ ٚا تبسيط اإلج
ٚڣ٩. ٙاسغ ملفاػ طالب الق ي د ٚعغ  ضفا الشفافيغ ڣالس ٚڣ٩ ڣ  الق

  يجادالڤاعٖع من أجل تنميغ القطاعاػ ٙيغ البٖ ڣأڗ  ڣ ٙيع االستثما نڤع من التنڤيع القطاعي للمشا
ي املجاڋ  ٙيغ املقامغ خاصغ  ٙيع االستثما ٚيبيغ للمشا يغ من الناحيغ الض تكڤڗ هنالڊ معاملغ تميي

ڥ له٘ين القطاعيڗ. ٜٙاعي لألهميغ الكب ي ڣال  السيا
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 امللخص:
فر قاعد  أاالستثما عامل أساس ي في تط اقتصاد                  بلد وبهدف انفتاح البلد عل االقتصاد العاملي البد من ت

اني التي تهدف  ا الهدف قامت الجزائر بسن العديد من الق اء ه ، وسعيا و ي ي ق اء  لاستثما ا س ترقي ودع االستثما
اني في مب  املحلي أو ال  ا مب  تخفيما للمستثمرين بهدف   عفاءانجبيي وقد نجاء ممم ه  الق قت وك ضرييي دائم وم

ا ولكن املالح من خالل  اني االستثما ا ما يتضح نجليا من خالل ق ا املحلي وه طي االستثما ب وت املقدم  اإلحصائيانج
ا  ير االستثما ا دليل عل أ الجزائر من طرف وكاال دع وتط ا املحلي في الجزائر مبخفم نجدا وه أ نسب تط االستثما

ر أهمي  امل أخر أك حيد ال يعيق مسا تط االستثما في البلد ولكنها نسيت ع كز عل المرائ واعتبرتها هي العامل ال
ب الفساد والعرقل  يمنها محا ل أ  قا والالعوالرش وأيما عامل  اإلدا ا يمكن الق  اإلصالحيعتبر أه املشاكل في الجزائر ل

ا  ال المريبي ما ه  رقي ه حيد والساس ي ل امل التي تعيق تبمي القطا االستثما في الجزائر وليس ه العامل ال عامل من الع
     .الخير

، نظام ضري  :الكلما املفتاحي ، سياس ضرييي ، ضريب ، استثما محلي.استثما صالح ضريبي، مباخ استثما  بي، 
                                                                                                                                                                                           

Résumé 

            L'investissement est un facteur essentiel dans l'évolution de l'économie des pays en vue de l'ouverture du 

pays à l'économie mondiale, il faut fournir une base d'investissement énergiques, poursuivant cet objectif, l'Algérie 

a promulgué plusieurs lois visant à promouvoir et appuyer les investissements aussi bien intérieurs ou étrangers le 

contenu de ces lois et à accorder des exonérations fiscales permanent et temporaire, ainsi que l'octroi de réductions 

des investissements en vue d'attirer et de réinstallation des investissements locaux, ce qui ressort clairement par 

les lois sur les investissements mais observée par les statistiques fournies par les organismes d'appui et de 

l'investissement, la proportion de l'évolution des investissements locaux en Algérie sont trop bas, ce qui montre 

que l'Algérie a porté essentiellement sur les impôts jugé le seul facteur qui entrave la voie de l'évolution de 

l'investissement dans le pays, mais oublié d'autres facteurs plus d'importance à la lutte contre la corruption 

obstruction de gestion Les actes de corruption et de travail foncier qui considère que les principaux problèmes en 

Algérie, il peut affirmer que la réforme fiscale, qui est un des facteurs qui entravent le développement du secteur de 

l'investissement en Algérie et non comme le seul facteur fondamental pour la promotion de ce dernier. 

Mots-clés : l'investissement, impôt, politique fiscale, régime fiscal, la réforme fiscale, le climat d'investissement, 

l'investissement intérieur. 
The summary : 

         That investment is  a key factor in the development of the economy of any country with the aim of opening 

up the country to the world economy must provide a strong investment, in pursuit of this objective, Algeria 

introduced many laws designed to upgrade and support investment, whether local or foreign the content of these 

laws in granting tax exemptions for permanent and temporary as well as the granting of discounts for investors 

with the aim of attracting the settling of domestic investment and this is what it is clear through investment laws 

but notably through the statistics provided by the party support agencies and investment that the rate of 

development of local investments in Algeria is very low and this is evidence that Algeria focused on taxes and 

considered it is the only factor that hinders the path of development of investment in the country but forgot other 

factors more the importance of the fight against corruption and administrative obstruction Bribery as well as the 

real estate working group, which is considered the most important problems in Algeria so we can say that the 

reform of the tax system is only one of the factors that impede the development of the private sector investment in 

Algeria is not the only factor and regulations to upgrade the latter. 

Keywords: Investment, tax, tax policy, tax system, tax reform, investment climate, domestic investment. 
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