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إن الحمد  نحمده، ونستعينو، ونستغفره،ونعوذ با من شرور أنفسنا، ومن سيئات  
 ا ف ال مضل لو، ومن يضلل ف ال ىادي لو.  هأعمالنا، من ييد

 ا عبده ورسولو.أشيد أن ال إلو إال ا وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمد

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم   يا أييا الذين آمنوا اتقوا ا وقولوا قوال سديدا   ﴿
 .[07-07األحزاب: ]ذنوبكم ومن يطع ا ورسولو فقد ف از فوزا عظيما﴾ 

 : أما بعد

 :أتقدم بالشكر والتقدير إلى

 دقيش مختاراألستاذ المشرف:  ◘

 .للنصائح والتوجييات الالزمة  على إشرافو وتتبعو إلنجاز ىذه المذكرة وتقديمو

 كل موظفي مديرية الضرائب ◘

 .تيم و وإرشاداتيماعلى مساعد

 .كل من قدم يد العون من قريب أو بعيد ◘

 بلق اسم



  
 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك، وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك  
 الحمد إذا رضيت.

 الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيبنا رسول اهلل، أما بعد :

 :أهدي هذا العمل المتواضع  

 خيرا  هلل وجزاهماالوالدين حفظهما اإلى  

 األهل واألق ارب اإلخوة واألخوات وكل    إلى

 .إلى كل األصدق اء والزمالء 
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 ة:ــــــــــــــــــــــالمقدم
   
بشكل فعال يعترب االستثمار األجنيب ادلباشر عامل رئيسي لتحقيق التكامل االقتصادي العادلي، شلا يساعد   

رلال  خار و االستثمار و سد الثغرات يفاألقل تقدما أو البلدان النامية على التغلب على الفجوة بني االد الدول
 التكنولوجيا، طرق التسيري وادلهارات.

يعاين العامل الثالث من مشاكل عديدة وأبرزىا الفقر الذي ىو يف تزايد مستمر يوما بعد يوم وذلك نتيجة  و  
وخاصة سوء  األموال، إضافة إىل ضعف نظام اإلدارة السياسي، وقلة رؤوس االستقرارلعدة عوامل أبرزىا عدم 

 ادلعادن والنفط.إدارة ادلوارد ادلالية الناشئة عن إنتاج و تصدير السلع الزراعية و 
ينبغي على بلدان ىذه  أفضل لقضاء على ىذه ادلشاكل ومن أجل اقتصادول، تعد إفريقيا رمزا واضحا لذلكو  

القارة وخاصة تلك اليت تقع يف مشاذلا تقوية مؤسساهتا وتشجيع ادلزيد من الفعالية وضمان ادلزيد من الشفافية يف 
دلشاكلها الناجتة عن ضعف  يف حبث مستمرر كغريىا من دول ىذه القارة إدارة مواردىا بصورة أكثر كفاءة، واجلزائ

من  أنو لذا رأت ،الكلي اليت أدت إىل مشاكل ميزان ادلدفوعات وادلديونية يف أوائل التسعينات االقتصادسياسات 
سياسات  الكلي وتطوير القدرة على ادلنافسة و ذلك من خالل االقتصادالضروري إعطاء أولوية عالية لتدعيم 

 سليمة فيما يتعلق بالنقد وسعر الصرف والضرائب.
ادلايل على وجو اخلصوص تعني على  االستقرارويف ىذا الصدد ونظرا للدور الذي تلعبو الضريبة يف حتقيق     

حنو حتقيق معدالت أعلى للنمو، ولذلك برزت احلاجة إىل رفع كفاءة الضرائب  بائيةاجلزائر توجيو السياسة اجل
 الخنفاضوكنتيجة  ،توجيو النظام الضرييب ذلك إعادة وحتصيل اإليرادات من خالل تدابري إصالح سلتلفة مبا يف

طلب األمر طرح اجلزائر تابع لقطاع احملروقات ولوقف ىذا اذلبوط ت اقتصاد باعتبارو  6891أسعار البرتول يف 
جديدة يف السوق ويف ىذا اإلطار عملت اجلزائر على إصالح اإلدارة الضريبية مبنح حتفيزات وإعفاءات  استثمارات

 .الستقطاب االستثمار األجنيب ادلباشر ضريبية
     

   
 
 تظهر لنا مالمح إشكالية ىذا البحث واليت ميكن صياغتها فيما يلي:شلا سبق  وانطالقا  

 األجنيب ادلباشر؟ االستثماريف خلق مناخ مالئم لتحفيز  بائيةاجل السياسةما مدى فعالية ودور     
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 : التالية فرعيةالسئلة األوندعم ىذه اإلشكالية ب  
 ىي األىداف اليت تسعى  وما ىي خصائصها وأنواعها؟ وما ىي مبادئها؟ وما مفهوم الضريبة؟ ىو ما

 لتحقيقها؟
 األسباب اليت دعت     ىي  وما ؟ضرييبيف إطار اإلصالح ال رائبالتعديالت اليت أجريت على الضىي  ما

 اجلزائر إىل القيام هبذه اإلصالحات؟
 على سلتلف األنشطة؟ ااهتانعكاس يى وما السياسة اجلبائية يف إطار اإلصالح الضرييب،ىي نتائج  ما 
  ككل؟  وما مدى تأثريىا على االستثمار ؟ادلباشرلالستثمار األجنيب  اليت منحتما نوع احلوافز 
 

  فرضيات البحث:
  وسيلة لتموين ميزانية الدولة. تعدنقدي و  اقتطاعالضريبة 
  األجنيب ادلباشر ستثماريف خلق مناخ داعم وزلفز لال تقوم بادلسامهةاإلصالحات الضريبية. 
 األجنبية االستثماراتعلى  تأثري مباشر السياسة اجلبائية ذلا. 
 

 :أهمية البحث
امهتها يف دتويل ميزانية الدولة ومس االقتصاديةتتجلى أمهية ىذا البحث يف أن للضريبة دورا مهما يف احلياة     

 سعيا ادلباشر جنيباأل اإلصالحات الضريبية على جذب االستثمارالسياسة اجلبائية يف إطار وكذلك مدى تأثري 
 ككل.  لتحقيق النمو االقتصادي

قتصاد السوق وبالتايل عليها مواكبة التقدم االقتصاد ادلخطط إىل امن  مرحلة انتقالية مرت يفائر اجلز كما أن 
إصالحية لبناء  جبائيةسياسة  انتهاجالصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العامل حاليا ولذلك فالبد ذلا من 

 حنو التقدم. والسريىيكلها ادلايل 
 

 دوافع البحث:
  االستثمار األجنيب ادلباشر جذب عن طريق االقتصاديةالضرائب يف التنمية الدور الذي تلعبو. 
 

 صعوبات الدراسة:
  .قلة ادلراجع اجلديدة اليت تتناول ىذا ادلوضوع 
  األجنيب ادلباشر االستثمارعدم وجود إحصائيات جديدة فيما خيص مشاريع. 
 



ج



 منهجية البحث:
 يف دراستنا ذلذا ادلوضوع على : اعتمدنا   
 االستثماراليت ختص  ادلنهج التحليلي من خالل بعض اإلحصائيات. 
  واالستثماراخلاصة بالضرائب  خالل سلتلف التقارير والوقائع االقتصاديةادلنهج الوصفي من. 
 إىل فرتات حسب عدد السنوات. من حيث التقسيم يادلنهج التارخي 
 

 محتوى البحث:
 .، ادلذكرات، اجملالت، اجلرائدالكتب :اعتمدت دراستنا على أدوات عديدة منها    
 و الفرضيات ادلوضوعة، و للوصول إىل حتقيق أىداف البحث ختياراو كالية ادلطروحة اإلش على لإلجابةذلك كل 

 وكان ذلك كما يلي:فصول،  ثالثيف  وارتأينا إىل تناولاألفكـار لكي حنقق مبدأ وحدة ادلوضــوع وتسلسل 
إىل مفهوم الضريبة مث ذكرنا فيو فتطرقنا "، اإلطار النظري للسياسة اجلبائية"حتت عنوان جاء : الفصل األول

  .خصائصها وأنواعها وكيفية تنظيمها وأىدافها
إىل النظام الضرييب قبل وبعد  فيو تطرقنا"النظام الضرييب قبل وبعد اإلصالح"، و حتت عنوان  :الفصل الثاني

و ، باإلضافة إىل دوافع اإلصالح ونتائجو وتأثريه على سلتلف األنشطة اإلصالحات من حيث مفهومو ومكونات
  .االقتصادية

 يف حتفيزاإلصالحات  دورإىل  تعرضنا فيوو حتت عنوان "اإلصالح الضرييب واالستثمار"،  :الفصل الثالث
إىل مجلة من  أشرنامث  االستثمارحول التحفيز الضرييب و  من خالل إعطاء مفاىيم عامة األجنيب ادلباشر االستثمار

 وبعدىا. اإلصالحاتقبل  االستثمارمن خالل قوانني  األجنيب ادلباشرلالستثمار  ادلمنوحة احلوافز الضريبية
 

 ويف األخري تناولنا حوصلة عامة تطرقنا فيها إىل االقرتاحات الواجب العمل هبا مستقبال.    



 
 
 

 اإلطار النظري للسياسة الجبائية

 



 الجبائية للسياسة النظري اإلطار                                                                       الفصل األول 







  :تمهيد
للحصول على  أخرى إنتاجتعتمد الدولة على ثرواهتا القومية ادلتمثلة فيما سبلكو من موارد اقتصادية، وعوامل     

، لذا فهي غَت كافية اإلمكانياتناتج دوري يسمى بالدخل الوطٍت، لكن لتحقيق رفاىية اجملتمع قد تكون ىذه 
البحث عن وسائل مالية لتغطية تعمل دوما على إغلاد الوسائل ادلتاحة إلشباع احلاجات العامة، وىذا لن يأيت إال ب

من القطاع العام ولكنها زلدودة، وكذلك اللجوء إىل إعانات  القادمة، ومن بُت تلك الوسائل صلد النفقات ىذه
مالية وىو احلل األسهل، لكنو يؤدي إىل زيادة نسبة التضخم، ولعل احلل العقالٍل  خارجية أو إصدار أوراق

يف اجملتمعات احلديثة، وىذا  لذي يعترب من أىم مصادر اإليراداتخيل األفراد امداوالطبيعي يتمثل يف االقتطاع من 
 الضرائب.ما يعرف ب

يف إطار  ىي األىداف اليت تسعى إىل ربقيقها ؟ وما ؟ وما ىي األسس اليت تعتمد عليها فما ىي الضرائب    
 ؟  السياسة اجلبائية
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 ماىية الضريبـةالمبحث األول: 
 

 نشأة وتعريف الضريبة المطلب األول: 
 الفرع األول: نشأة الضريبة

ادلباشرة والضرائب ففي فًتة الفراعنة ظهرت كل من الضرائب  ظهرت الضرائب مع وجود التجمعات البشرية،     
فقد سبثلت يف الضرائب  أما الثانية والثروة ادلنقولة، غَت ادلباشرة حيث فرضت األوىل على دخل الثروة العقارية

 اجلمركية على الواردات.
محافظة على كيان اجلماعة احلاكم وفقا دلا يراه ضروريا للزعيم القبيلة أو وكانت الضرائب تفرض قدؽلا بواسطة     

الذي العقد بُت أفراد اجملتمع والدولة، مستندا يف ذلك إىل مبدأ رضا ادلمولُت)ادلكلفُت بالضريبة( وفكرة ية، البشر 
وعند االنتقال إىل احلكم  ،وم الدولة خبدمات األمن والعدالةيقوم دبقتضاه األفراد بتقدَل الضرائب يف مقابل أن تق

ال إىل مبدأ السيادة حيث ػلق للملك أو األمَت فرض الضريبة مت التخلي عن مبدأ رضا ادلمولُت واالنتق ادلطلق،
أمواذلم وفقا لرغباتو وىكذا فإن فرض الضريبة أصبح بالتصرف يف  احلرية على رعاياه أو إعفائهم منها ولو مطلق

 رنسيكما يوضح الفيلسوف الف  يرتكز على مبدأ خاصية السيادة واليت سبثل مبدأ أساسيا يف مبادئ القانون العام،
أىم مسات فكرة السيادة حيث  بع سن القوانُت الضريبية ىيبودان" أن سلطة سن القوانُت ومنها بالطجان "

  1تنطوي على عنصر اإلكراه فيتم جباية الضريبة من ادلمول جربا عند االقتضاء.

 ربقيق أىداف اجملتمع ادلختلفة، ودبرور الوقت تزايد دور الدولة فأصبحت تتبع سياسات ضريبية هتدف إىل    
االجتماعية والسياسية واالقتصادية، حيث أصبحت األموال تشكل العناصر اخلاضعة للضريبة دون األشخاص 

لظروف الشخصية للمكلف سواء وقد تتميز دبراعاة امثل الضرائب على الدخل أو الثروة أو اإلنفاق أو التداول 
  ألعباء العائلية.من ناحية حجم أو طبيعة الدخل أو ا

تطورت الضريبة وتعددت أنواعها بتعدد ، ومع تطور النظم السياسية واالقتصادية السائدة يف اجملتمعات    
 األغراض واألىداف اليت ترمي إىل ربقيقها الدولة.

 ةب: تعريف الضريالفرع الثاني
 دم سميثآالضريبة حسب :أوال

ىم يث تأثر بالطبيعيُت إىل حد كبَت و حلكالسيكية بكتابو " ثروة األمم "، يعترب ادم مسيث رائد ادلدرسة ا     
اعتربوا أن دور الدولة يقتصر على محاية األفراد يف الداخل  من االعتداءات اخلارجية. حيث مل يضف شيئا  الذين

  .هبذا اخلصوص عن الفيزوقراطيُت جديدا
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يف ادلستعمرات الربيطانية لتنظيم احليـاة االقتصادية و إعادة إال انو رغم ذلك كان يرى ضرورة تدخل الدولة     
آلية السعر دلا تتعرض إليو ىناك ادلنافسة من هتديدات ناذبة عن وضعيات احتكارية، كما نادى بضرورة اعتماد 

 ة هتدف إىل امتصاص البطالة.الربيطانيـة لسياسة أشغال عمومي الدولة
سي فرعا من فروع ادلعرفة يهدف إىل إثراء األمة و ضمان سيادهتا، و بالتايل يعترب ادم مسيث االقتصاد السيا    

من البحث عن ضريبة فعالة ال تعرقل  ىذين الطلبُت و من ىنا البد بُت التوافقفان ىدفو األخَت ىو البحث عن 
 النمو االقتصادي.

ألعمال اليت تقدمها الدولة من وأشار إىل أن الضريبة عبارة عن عقد إغلار يدفعها ادلكلف كبديل عن ا    
 1خدمات ومرافق.

 
 ريكاردو دافيد ثانيا: الضريبة حسب

حسب ريكاردو ال يوجد إال عدد قليل من الضرائب والرسوم اليت ال يكون ذلا تأثَتات تقلل من قوة و سرعة     
فإذا مست  أو الدخل، ادلالرأس إما  بالضرورة كل ضريبة سبسأن  تراكم رؤوس األموال. و يتبع ربليلو بقولو 

اليت تعترب دبثابة أىم ركيزة غلب توفرىا للنهوض بصناعة بلد بيا من األموال ادلتوفرة و س ادلال فإهنا تقلل نسالضريبة رأ
 و الدخل فإهنا تضعف الًتاكم.أس ادلال أر  ما، كذلك إذا مست الضريبة

من قبل االقتصاديُت و ىذا ما دفعو إىل إصدار كتابو اعترب ريكاردو أن موضوع الضريبة مل يتلق العناية الكافية     
التوزيع يف الفصول السبعة ، أين تعرض لنظريـة القيمة و 8188" مبادئ االقتصاد السياسي و الضرائب " سنة 

 ن تأثر على التوزيع.الباقية للضرائب  و كيف ؽلكنها أ األوىل و خصص الفصول اإلحدى عشر
أن االقتصاد السياسي يكون من ادلفيد أن  بعدما وضح ادلبادئ األساسية، سالتوو يف ىذا السياق بُت يف ر     

 2.يقود سياسة الدولة يف رلال الضرائب
 

  ثالثا: الضريبة في العصر الحديث
 تعرف الضريبة بأهنا:    
  " مساعلة منو يف فريضة مالية يدفعها الفرد جربا إىل الدولة أو إحدى اذليئات العامة احمللية بصورة هنائية

   3 ." التكاليف و األعباء العامة دون أن يعود عليو نفــع خاص مقابل دفع الضريبة
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  "1 ." الضريبة ىي اقتطاع مايل نقدي تأخذه الدولة جربا من األفراد دون مقابل هبدف ربقيق مصلحة عامة 
  ادلواطنُت لتتمكن من تغطية " الضريبة ىي اقتطاع مايل إجباري بدون تعويض مباشر تفرضو الدولة على

 2. " ادلصاريف العامة يف ادليزانية
 "  الضريبة ىي استقطاع نقدي تفرضو السلطات العامة على األشخاص الطبيعيُت واالعتباريُت وفقا لقدراهتم

  3". التكليفية بطريقة هنائية وبال مقابل قصد تغطية األعباء العامة
 

 الضريبةوقواعد المطلب الثاني: خصائص 
 4 خصائص الضريبة الفرع األول:

 للضريبة خصائص سبيزىا: أن نستخلص ،من خالل التعاريف السابقة    
 

 الضريبة فريضة نقدية أوال:
ككل،  االقتصاديمع مقتضيات النظام  نقود، سباشيافاألصل أن الضريبة يف العصر احلديث تدفع يف صورة     

 اخلاصة.سواء يف القطاعات العامة أو  النقود،الت كلها أصبحت تقوم على استخدام مإىل أن ادلعا بالنظر
و فقد كان األفراد يف النظم االقتصادية البدائية يدفعون الضرائب بشكل عيٍت سواء بتقدَل جزء من زلصوذلم أ    

عيوب متعددة للضرائب اليت ظهرت  ،االقتصاديةنظمو و ، إال أنو بتقدم اجملتمع بتأديتهم خلدمات يف أيام زلددة
يت لذلك فإن دفع الضريبة يكون بشكل نقدي تفاديا للمشاكل ال ،تدفع عينا كمصاريف نقلها ومصاريف حفظها

 .تنجم عن طريق دفعها بشكل عيٍت
 

 المكلفالضريبة تدفع جبرا )عنصر اإلجبار القانوني ( على  ثانيا:
 معنوي،ر ىنا قانوٍل ال جبابل ىو رلرب على دفعها إىل الدولة واإل الضريبة،ىذا يعٍت أن الفرد ليس حرا يف دفع     

 تعبَت عن القوة اإللزامية للقاعدة القانونية اليت تفرض على ادلكلف. ىوالضريبة، و بالنظر إىل قانون 
 


 .68، ص4002، دار العلوم، اجلزائر، ، المالية العامةبعلي زلمد صغَت -1
 .9 سابق، صمرجع  ،االستثمار على أثره و الجزائري الجبائي النظام فضيلة زمَت، -2
 زبصص مالية، ،مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس يف العلوم التجارية ،االستثماراالمتيازات الجبائية في إطار تدعيم فلييت رشيد،  درار فريد، -3

 .   8، ص4009 جامعة مستغاًل،
زبصص مالية، ادلركز  ، ، مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس يف علوم التسيَتفعالية الجباية في تمويل الميزانية العامة للدولة الوجدي نعيمة، -4
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 الضريبة تدفع بصفة نهائية ثالثا:
، فال تلتزم الدولة برد إظلا يدفعها للدولة وبصفة هنائية، ن الفرد الذي يلتزم بدفع الضريبةويقصد هبذا العنصر، أ  

رده إىل ادلكتتبُت يف سنداتو ، قيمتها إليو بعد ذلك، ويف ىذا زبتلف الضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة ب
 دفع فوائد عن ادلبالغ ادلكتتب هبا يف أغلب األحيان.وت
 
 مقابلابعا: الضريبة تدفع بدون ر 

ذلك أن ادلكلف ال يتمتع دبقابل أو دبنفعة خاصة من جانب الدولة حيث دفعو ذلا وإن كان ال ينفي أن ويعٍت     
شلوال  باعتبارهوليس  اجلماعة،فردا يف  باعتباره العامة،فق االفرد ينتفع باخلدمات اليت تقدمها الدولة بواسطة ادلر 

 للضرائب.
، العامةينتفع بو الفرد من خدمات الدولة  س مدى النفع الذيوىذا ال يعٍت أن مقدار الضريبة ػلدد على أسا    

 وإظلا بالنظر إىل مقدرتو التكليفية بالنسبة إىل غَته من األفراد. 
 

 خامسا: الضريبة تمكن الدولة من تحقيق النفع العام
إىل ادلكلف الذي اص ، أو تقدَل خدمة معينة ،أو نفع خلتزم كما ذكرنا برد قيمة الضريبةذلك أن الدولة ال ت    

عامة ، على مرافق عمومية وتقدَل خدمات عامة ليستفيد منها  ونفقات، بل إهنا تقوم دبشاريع يدفع الضريبة
 اجلميع على سبيل اجلماعة ، وليس على سبيل التخصيص.

 
  1ة قواعد الضريب الثاني:الفرع 
ند فرضو للضريبة حىت يصبح النظام الضرييب ع االعتبارىناك رلموعة من القواعد غلب أن يأخذىا ادلشرع يف      

م عليها نظام الضرائب و أىم القواعد اليت ينبغي أن يق "ثروة األمم" مؤلفونظاما سليما ، وقد خلص آدم مسيث يف 
 األمثل ، وتتمثل ىذه القواعد فيما يلي:

 (المساواةأوال: العدالة ) 
أي نسبة إىل و بقدر اإلمكان،  احلكومية حبسب مقدرهتم التكليفيةدبعٌت أن يساىم رعايا الدولة يف النفقات     

آدم مسيث أن يدفع اجلميع الضريبة من خالل ىذا ادلبدأ ، بل   رأى، و الذي يتمتعون بو يف محاية الدولةالدخل 
  .الدخول الضئيلة جدا منهاذوي كان يسلم بإعفاء 
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 اليقينثانيا: 
وادلقدار الذي  الدفع ال ربكيمية ، فوقت الوفاء وطبيعة وطريقة مؤكدةأن تكون الضريبة ادلفروضة على كل فرد     

 آخر.كل ذلك ينبغي أن يكون واضحا للمكلف وألي شخص   يدفع،
 المالءمةثالثا: 

يل مناسب للظروف يتم ربديد ميعاد ربص ، أيةادلالئموبالطريقة  ادلناسب وذلك بأن ذبٌت الضريبة يف الوقت    
مثال، أو أن تدفع بعد احلصول على زارع الضريبة بعد جٍت احملصول كأن يدفع ادل  ،كلفلمادلالية وادلعيشية بالنسبة ل

 الدخل أو األجر.
 االقتصادرابعا: 

إال  أو ادلكلف ال تنتزع من ادلمول الضريبة، حبيثجباية واالقتصاد يف تنظيم التقضي ىذه القاعدة بضرورة  و    
 قليلة.أي أن تكون نفقات جبايتها وربصيلها  الدولة،يدخل يف النهاية خزينة  ادب مقارنة بأقل ما ؽلكن

 
 1المطلب الثالث: األساس القانوني الضريبة

إن األساس القانوٍل للضريبة كان مثار جدل بُت نظريات كثَتة انتشرت يف القرن التاسع عشر فمنهم من قال     
تفرض استنادا إىل العالقة التعاقدية بُت الدولة والفرد ومنهم من اعترب فرض الضريبة واجبا وطنيا )نظرية أن الضريبة 
 التضامن(.

 النظرية التعاقدية للضريبة األول:الفرع 
الضريبة عالقة تعاقدية بُت الدولة والفرد و فسروا ذلك على النحو التايل:" أن اعترب أصحاب ىذه النظرية     

يتم  يدفع الضريبة ألنو ػلصل على شيء بادلقابل فيكون أساس فرض الضريبة عقدا ضمنيا بُت الفرد والدولة،الفرد 
االتفاق على أحكامو بُت الدولة واألفراد بواسطة شلثلي الشعب أو السلطة التشريعية" لكن ليس ىذا ىو التفسَت 

األفراد  منهم من اعترب الضريبة "عقد إغلار" حيث أنو  فبعضهم اعترب الضريبة "عقد بيع" يبتاع من الدولة، الوحيد،
وآخرون اعتربوا الضريبة على أهنا "عقد تأمُت" حيث يدفع  يدفعون الضريبة للدولة مقابل اخلدمات اليت تقدم ذلم،

وىناك من قال إن الضريبة "عقد مقايضة" بُت مال ادلكلف وادلنفعة  ادلكلف بالضريبة للتأمُت على حياتو ومالو،
ليت ػلصل عليها من الدولة وآخرون قالوا إن الضريبة "عقد شراكة" حيث اعتربوا أن الدولة شركة تقدم خدماهتا ا

والواقع أن النظرية التعاقدية ما ىي إال ناتج لنظرية الفردية يف تفسَت  لألفراد وتتقاضى بادلقابل حصتها من األرباح.
داية القرن العشرين جعل من النظرية تقدم تفسَتا يناسب فًتة مع ب الدولة وإن التطورات اليت حدثت يف العامل

الدولة دبا أن  و ،معينة قد انقضت وحاليا تفرض الضريبة بال مقابل فادلكلف يدفع الضريبة لكونو عضو يف اجملتمع 
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بعبء ضرورة اجتماعية تسعى إىل ربقيق أىداف اجملتمع كان ذلا احلق يف أن تطالب رعاياىا والقاطنُت فيها 
 اإلنفاق العام.

 الثاني: نظرية التضامن االجتماعيالفرع 
اعترب أصحاب ىذه النظرية الضريبة عبارة عن تضامن بُت اجلماعة وىم يستمدون فكرهتم من التطور التارؼلي     

كانت عبارة عن تضامن شخصي بُت اجلماعات السياسية كالعشَتة والقبيلة مث أصبحت ىبة  للضريبة، حيث
مث أصبحت الضريبة كمساعدة  دلساعدتو على تنفيذ بعض ادلشروعات كاحلروب، يدفعها األفراد إىل احلاكممالية 

أو مشاركة من أجل تغطية بعض النفقات العامة وأخَتا أصبحت الضريبة فريضة يدفعها األفراد كواجب اجتماعي 
ألن الضريبة ال تقوم على أساس عقد  وىكذا فإن نظرية التضامن االجتماعي ىي األكثر مطابقة للواقع تضامٍت،

 بُت الدولة والفرد بل تقوم على أساس ما للدولة من سلطة مبعثها التضامن االجتماعي والرغبة يف احلياة ادلشًتكة.
وىذه الغايات تتطلب إيرادات  غايات مادية ومعنوية، والدولة يف األساس ضرورة اجتماعية هتدف إىل ربقيق    

مالية لتحقيقها، لذلك كان البد للدولة أن تلجأ إىل األشخاص التابعُت ذلا سياسيا أو أولئك القاطنُت على 
 . ذلمأرضها أو ادلستفيدين من احلماية اليت  تؤمنها 

 العامة. فقات عباء والناألب تكفلبالنتيجة الضريبة ىي إحدى وسائل التضامن االجتماعي ادلنظم لل    
 

 المطلب الرابع: تعريف الرسم وخصائصو
 : تعريف الرسمأوال

ؽلكن تعريفو على أنو "مبلغ نقدي يدفعو الفرد جربا إىل الدولة، أو إىل إحدى مؤسساهتا العمومية مقابل منفعة 
 1خاصة ػلصل عليها الفرد إىل جانب منفعة عامة تعود على اجملتمع ككل"

 ثانيا: خصائص الرسم
: كان الرسم قدؽلا ػلصل يف صورة عينية، وفقا لألوضاع االقتصادية العامة السائدة يف الصفة النقدية للرسم .8

ذلك الوقت، ومع تطور دور الدولة وبعد أن أصبحت النقود ىي وسيلة التبادل الرئيسية صار ضروريا أن يتم 
قدي، وبالتايل يف ربصل على إيراداهتا يف دفع الرسوم يف صورة نقدية فالدولة تؤدي نفقاهتا العامة يف شكل ن

 صورة نقدية.
: يدفع الرسم جربا من طرف الشخص الذي يتقدم بطلب اخلدمة وال يظهر ىذا العنصر صفة اإلجبار للرسم .4

إال عند طلب اخلدمة، ومن مث فإن الشخص يكون لو حق االختيار يف طلب اخلدمة من عدمو، فإذا قام 
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ضلو حتمي بدفع قيمة الرسم ادلقرر عليها، أما إذا امتنع عن طلبها فبطبيعة احلال بطلب اخلدمة فهو ملزم على 
 ال غلرب على دفع أي رسم على اإلطالق.

: يدفع الرسم مقابل احلصول على اخلدمة من الدولة أو ىيئاهتا العامة، وقد تكون ىذه صفة ادلقابل للرسم .2
، كالفصل يف ادلنازعات )الرسوم القضائية(، أو شخاصاخلدمة عمال تتواله أحد ادلرافق العمومية لصاحل األ

توثيق العقود وإعالهنا )رسوم التوثيق واإلعالن(، أو امتيازا خاصا ينمح للشخص كاحلصول على رخصة 
 السياقة وجواز السفر أو براءة االخًتاع، أو استعمال الفرد لبعض ادلرافق العامة.

الرسم أعلية خاصة نظرا لكونو يتميز عن أىم مصادر اإليرادات العامة : يشكل طابع ادلنفعة يف طابع ادلنفعة .2
فالذي يطلب اخلدمة يسعى من وراء ذلك إىل ربقيق منفعة خاصة تتعلق بو وحده دون أن  وىي الضرائب.

يشاركو فيها شخص آخر وإن كان باإلضافة إىل ىذه ادلنفعة ىناك منفعة عامة تعود على اجملتمع واالقتصاد  
 ككل.

 
 : التنظيم الفني للضريبةثانيالمبحث ال
 تحديد سعر و وعاء ومبلغ الضريبة األول:المطلب 

  1تحديد سعر الضريبة  األول:الفرع 
ويقصد بسعر الضريبة نسبة الضريبة إىل وعائها ، أي مبلغ الضريبة يف عالقتو بوعاء الضريبة ، وبعبارة أخرى      

 وعائها ادلايل وتتخذ ىذه النسبة صورتُت اثنتُت :يقصد بو نسبة الضريبة اليت تقتطع من 
السعر القيمي ويتمثل يف صورة نسبة مئوية من قيمة الوعاء بعد تقديره بالنقود ويطبق غالبا على الضرائب  األولى:
 ادلال.الدخل ورأس  على ضريبةالك  ادلباشرة،
 وقد تكون ىذه الوحدة وزنا، الضريبة،ويتمثل يف صورة مبلغ نقدي معُت على كل وحدة كمية من وعاء  الثانية:

 االستهالك.وضرائب  اجلمركية،كالضرائب   ادلباشرة،ويطبق غالبا على الضرائب غَت  مساحة. أو حجما،أو 
  :طريقتانىناك  تحديد سعر الضريبةو ل    

 .وىو سعر يبقى ثابتا مهما تغَت وعاء الضريبة ريبة،الضالتحديد النسيب لسعر  األولى:
أو  باالرتفاعوعاء الضريبة سواء تبعا لتغَت السعر الضرييب الذي يتغَت  ىو وللضريبة، التحديد التصاعدي  الثانية:

  االطلفاض.
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 1 الفرع الثاني :تحديد وعاء الضريبة
الضريبة أي ادلال الذي ستفرض عليو  ادلتمثل يف وعائهاأي بعد اختيار  للضريبة،بعد اختيار الواقعة ادلنشئة     

  :طرقأجل ذلك ىناك مخس  الوعاء، ومن تقدير ىذا ا، تتطلب التسوية الفنية ذلالدخل أو رأس ادلال
 المباشرأسلوب التقدير اإلداري  أوال:
والفحص وادلسح الدقيق ربقيقا للعدالة يف التقدير ويعٍت قيام اإلدارة الضريبية و عن طريق خربائها بادلعاينة     

ها حرية واسعة يف ىذا اجملال حيث تلجأ اإلدارة إىل ىذا األسلوب يف حالة حوىذا دبساعدة القانون الذي من
ومقابل ىذا فقد منح القانون ادلكلف حق الطعن يف  إحصائياتو وأوراقو،و   امتناع ادلكلف عن تقدَل بياناتو 

 ارة.تقديرات اإلد
 أسلوب التقدير اإلداري غير المباشرثانيا: 

تعتمد ىذه الطريقة على ادلظاىر اخلارجية حيث تقوم اإلدارة بالنظر إىل ادلظاىر اخلارجية للوعاء الضرييب كعدد     
التقدير لكن العيب يف ىذه الطريقة ىو عدم دقتها يف  النوافذ وما إىل ذلك، السيارات، ادلباٍل، الغرف، العمال،

  ذلذا قد يلجأ الكثَت من أصحاب األموال إىل التهرب من الضريبة. وتدخلها يف حياة ادلكلف اخلاصة،
 الجزافيأسلوب التقدير اإلداري  ثالثا:
ىنا تقوم اإلدارة الضريبية باالستعانة ببعض القرائن والفرائض والتوقعات ادلستقبلية لوعاء الضريبة كنمو الثمار     

إال أن ذلذه الطريقة عيوب ألهنا  ورؤوس أموالو، دبداخيلووجودهتا وصالحها مث تقوم دبناقشة ادلكلف دبا يتعلق 
 تتدخل يف شؤون ادلكلف ادلالية والعينية.

 سلوب اإلقرار المباشر من المكلفأرابعا: 
 ومداخيلوتقوم اإلدارة الضريبية بإلزام ادلكلف نفسو بالقيام بتقدَل إقراره الضرييب متضمنا أموالو وشلتلكاتو     

حيث يتقرب ىذا األسلوب لقواعد العدالة يف التقدير لشمولو كافة أنواع الدخول كما  ،ونشاطاتو ادلالية والنقدية
ب يتيح ادلعرفة احلقيقية لوعاء الضريبة ويسهل على اإلدارة الرقابة والتأكد من صحة القرارات أن ىذا األسلو 

ادلقدمة إال أنو يعاب على ىذه الطريقة خضوعها يف كثَت من احلاالت إىل الغش وحدوث ادلنازعات بُت موظفي 
 الضرائب وادلكلفُت.

 المكلفينأسلوب اإلقرار المباشر من اآلخرين غير خامسا: 
تقوم اإلدارة بتكليف أشخاص آخرين بتقدَل إقرارات وبيانات وإحصائيات تتعلق بأموال ودخول ادلكلفُت     

مثل إلزام مدير شركة أو صاحب عمل بتقدَل بيانات عن رواتب وأجور العمال حيث تستعُت  اخلاضعُت للضرائب
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بالوضوح والقرب من العدالة الفًتاض أن القرارات قد مت وتتسم ىذه الطريقة  هبا اإلدارة يف تقدير الضرائب عليهم،
 تقدؽلها من جهات ال مصلحة ذلا يف الغش أو التزوير.

 1الفرع الثالث : تحديد مبلغ الضريبة 
والذي غلب عليو دفعها إىل أجهزة التحصيل الضرييب، ويتم  كلفيتناول ادلبالغ ادلالية النقدية ادلفروضة على ادل    

وذلك  بعد  أو رأس ادلال ادلفروضة عليو الضرائبالدخل ىذا يف العادة بعد ربديد وعاء الضريبة،أي بعد تقدير 
 والسعر، وخصم اإلعفاءات ادلالية ادلعيشية والعائلية وغَتىا. التحديد للوعاء إجراءات إسبام

 تقديرىا وحساهبا،من  االنتهاءدبجرد  ادلكلفوأن يرتب يف ذمة  الضريبة،أن يتحدد ويقيم مبلغ  وجرت العادة    
 بو. االلتزامو  هحيث يعترب ىذا دبثابة قرار دون احلاجة إىل صدور 

  
 2 الضريبةالمطلب الثاني: تحصيل 

 يتضمن موضوع ربصيل الضريبة ثالثة أمور:    
 .أجهزة التحصيل الضرييب 
  التحصيل الضرييب.طرق 
 .ضمانات التحصيل الضرييب 

 الفرع األول: أجهزة التحصيل الضريبي
ويصدر بإنشائها قرار إداري من قبل وزير ادلالية أو مدير القسم ادلايل يف الوزارة ويعهد إليها بالقيام بعمليات     

 وكيفية تعاملهم مع ادلكلفُت،وتشمل قرارات إنشائها ربديد موظفيها ورلاالت أعماذلم ونشاطاهتم  التحصيل،
 إدارهتا ومناطقها اجلغرافية. طريقة وعلى

 الضريبي: طرق التحصيل الثانيالفرع 
 وتتمثل يف ثالثة أساليب :    

 
 المباشرأسلوب التحصيل اإلداري  أوال:
أو  أو الشركات، ادلكلفُتحيث تتوىل اإلدارة شلثلة يف أجهزهتا الضريبة بالتحصيل ادلباشر ذلا من األفراد     

 ادلؤسسات ادلكلفة بدفع الضرائب.
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 أسلوب الدفع المباشر من قبل المكلفين أنفسهم  ثانيا:
إىل من ؽلثلها من الضرييب، أو والذين يبادرون إىل دفع الضرائب بالذىاب بأنفسهم إىل أجهزة التحصيل     

 البنوك. اإلدارات أو
  المسبق االقتطاعثالثا: أسلوب 

ومن مث يتسلم ادلكلف  يكلف ادلسؤول عن جبايتها باقتطاعها من وعائها قبل تسليمو إىل صاحبو،حيث     
 و وتصبح ذمتو بريئة من دين الضريبة.عليدخلو صافيا سلصوما منو الضرائب ادلستحقة 

 
 ضمانات التحصيل الضريبي :الثالثالفرع 

 يلي: الضمانات اإلجرائية اإلدارية يف ربصيل الضرائب ما بُتمن     
 . امتياز دين الضريبة على غَته من الديون 
  كلفُتادل وحسابات ملفات، دفاتر أوراق،حق اإلدارة يف اإلطالع على. 
  كلفُتعند ادلنبع للضريبة من أموال ادل االقتطاعاحلجز اإلداري و . 
  األخرى كلفُتوبُت ديون ادل الضريبةعدم جواز ادلقاصة بُت دين. 
 التجارية .ادلالية و تقدَل اإلقرارات ادلالية عن نشاطاتو ب دلكلفتكليف ا 
 عن الدفع ادلمتنعُت كلفُتالعقوبات على ادل فرض . 
 ىا عمال بالقاعدة: ادفع وخاصة عند الزيادة عن مقدار  باسًتدادىا،وقبل ادلطالبة  مسبقا،للضريبة  كلفدفع ادل

 . مث اسًتد
  مكافآت للملتزمُت بدفعها . أوإعطاء حوافز يف شكل خصومات 
  منها.عدم وقف دفع الضريبة يف أحوال رفع دعاوى بالتظلم 
 
 

 أنواع الضرائب الثالث:المبحث 
 1المطلب األول: الضرائب الموحدة والضرائب المتعددة

يف سياستها لفرض الضرائب على أحد النظامُت علا: نظام الضرائب ادلوحدة ونظام الضرائب  تعتمد الدولة    
نظام الضرائب ادلوحدة تلجأ الدولة إىل فرض نوع رئيسي من الضرائب مثل اعتماد الدولة على  فحسب ادلتعددة،

فرض ضريبة على الدخل حيث تأيت متحصالهتا يف ادلرتبة األوىل وجبانب ذلك ىناك أنواع أخرى مثل ضريبة 
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دة باطلفاض تكاليف ويتميز نظام الضرائب ادلوح، ضئيلة جدا حصيلتهاالًتكات وضريبة العقارات حيث تكون 
أما الضرائب ادلتعددة  تطبيقو والقدرة على التمييز بُت ادلكلفُت ومراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية ذلم،

فبموجبو تعتمد الدولة على عدة أنواع من الضرائب من أجل احلصول على اإليرادات الالزمة مثل: الضريبة على 
ام األكثر استعماال لدى معظم الدول يف الوقت احلاضر نظرا دلا تتميز بو من ويعترب ىذا النظواردات، ادلبيعات وال

 االجتماعية. االقتصادية و مرونة يف تطبيق سياسات الدولة 
 

 1 المطلب الثاني: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة
ئب منها بشكل ، فتقتطع الضراذلا كالدخل، ورأس ادلال وعاءال  تتخذ التشريعات الضريبية احلديثة من األمو     

 .مباشر أو غَت مباشر
 أوال: الضرائب المباشرة

وىي اليت تقتطع مباشرة من دخل أو رأس مال ادلكلف، وتنصب مباشرة على ذات الثروة و من أشهر أنواعها:     
 الضرائب على الدخل والضرائب على رأس ادلال.

 الضرائب الغير مباشرة ثانيا:
الثروة، ومن وتنصب على استعماالت  ادلكلف،من دخل أو رأس مال  ةغَت مباشر  ةع بطريقوىي اليت تقتط    

  اجلمركية.التداول والضرائب  ضرائباإلنفاق، ضرائب ضرائب اإلنتاج،  أنواعها: أشهر
أم مل  يتصرف، استعملوبو صاحبو أم مل  الدخل، تصرف ئب ادلباشرة تنصب على وجود ادلال أوفالضرا    

 يستعملو.
تصرف  ، فإذا استعملو صاحبو ووإظلا على استعماالتو ،جود ادلالأما الضرائب غَت ادلباشرة فال تنصب على و     

، كالضريبة على استعماذلابو وجبت عليو الضريبة غَت ادلباشرة، فهذه الضريبة تتبع الثروة يف تنقالهتا ومراحل 
والتصدير   االستَتادوالضريبة على  الضريبة على التسجيل التداول، علىالضريبة االستهالك، الضريبة على ، اإلنتاج

 أي الضريبة اجلمركية .
 

 2المطلب الثالث: الضرائب الشخصية والضرائب على األموال
تعرف الضرائب الشخصية بأهنا الضرائب اليت يراعى عند فرضها حالة ادلكلف االجتماعية وادلالية، مثل كونو     

 ، مستوىمستأجرا أو مالكا للبيت الذي يسكن فيو ، كونويتوىل رعايتهم ناألفراد الذي عدد، بمتزوج أو أعز 


  .801، 808 مرجع سابق، ص المالية العامة والتشريع الضريبي، غازي عناية، -1
 .88 ص مرجع سابق،،  محاسبة الضرائب بين النظرية والتطبيق زلمد أبو نصار، زلفوظ ادلشاعلة،  -2



 الجبائية للسياسة النظري اإلطار                                                                       الفصل األول 







ومن أمثلة ما سبق ضريبة الدخل حيث يف معظم الدول ىناك إعفاءات عائلية ، دخلو وغَتىا شلا شابو ذلك
 وشخصية تتناسب مع حجم عائلة ادلكلف وحجم نفقات التعليم والصحة اليت يتكبدىا.

أما الضرائب على األموال فإهنا تتخذ من الدخل أو ادلادة اخلاضعة للضريبة أساسا الحتساهبا دون مراعاة أو     
سبييز لظروف ادلكلف االقتصادية واالجتماعية اليت سيتحملها ومن أمثلة ذلك الضرائب اجلمركية والضرائب على 

مواطٍت الدولة وبغض النظر عن مستوى ادلبيعات حيث تفرض نفس الضريبة على ىذين النوعُت على مجيع 
 دخوذلم أو حالتهم االجتماعية.

وبادلقارنة بُت الضرائب الشخصية والضرائب على األموال نالحظ أن األوىل ىي أكثر ربقيقا للعدالة ألهنا     
ق بعض تراعي الظروف الشخصية للمكلف وبادلقابل فإن الضرائب على األموال سبتاز بأهنا أكثر مرونة يف ربقي

واالجتماعية اليت تسعى إىل ربقيقها الدولة مثل محاية الصناعات احمللية بفرض ضرائب مجركية  األىداف االقتصادية
على الواردات للحد من بعض العادات غَت ادلرغوب فيها يف اجملتمع كفرض ضريبة على السجائر وادلشروبات 

 الكحولية.
 

 1التصاعدية المطلب الرابع: الضرائب النسبية والضرائب
 أوال: الضرائب النسبية

تعرف الضريبة النسبية بأهنا "الضريبة اليت تكون نسبتها ثابتة رغم تغَت ادلادة اخلاضعة ذلا" وبعبارة أخرى "ىي     
اليت يكون سعرىا بنسبة ثابتة من وعاء الضريبة ،ومهما كانت قيمة ىذا الوعاء" مثال ذلك: أن تفرض ضريبة على 

تا وواحد بالنسبة جلميع الدخول الصغَتة أو الكبَتة، الثابتة ثاب عدلادل% فيكون ىذا 80الدخل أو الثروة وبسعر 
 أو ادلتغَتة.

 
 ثانيا: الضرائب التصاعدية

ادلادة  زيادةب معدذلا يزداد أي الضريبة،بتغَت قيمة وعاء  معدذلاتعرف الضريبة التصاعدية "بأهنا اليت يتغَت     
 اخلاضعة ذلا " وتزيد حصيلة الضريبة عادة بنسبة أكرب من تزايد قيمة وعاء الضريبة.

  األغنياء. داخيلدلنظرا ألهنا تتناول الشرائح العليا  كما أهنا غالبا ما تؤدي إىل خفض حجم االدخار    
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 المبحث الرابع: أىداف الضرائب
الوحيد للضريبة ىو اذلدف ادلايل حيث استخدمت السلطات العامة يف بداية القرن العشرين كان اذلدف     

الضريبة للحصول على اإليرادات ادلالية لتغطية النفقات العامة ومع مرور الوقت اعتربت للضريبة أىداف اجتماعية 
 واقتصادية وسياسية سلتلفة باإلضافة إىل أىدافها ادلالية.

 
 1لمطلب األول: األىداف المالية للضريبةا

من مصادر داخلية خلزانة  اذلدف ادلايل ىو من أحد األىداف الرئيسية واذلامة ألي ضريبة فتأمُت إيرادات دائمة    
أحد غايات السلطات احلكومية، ومن ىنا نشأت قاعدة وفرة حصيلة الضرائب أي اتساع مسرح الدولة يعد 

الضريبة حبيث يكون شامال جلميع األشخاص الطبيعيُت واالعتباريُت مع االقتصاد قدر اإلمكان يف نفقات اجلباية 
تفع نسبة اإليرادات الضريبية إىل حيث يكون اإليراد الضرييب مرتفعا وىذا ما نالحظو يف البلدان ادلتطورة، حيث تر 

 .االقتصاديالناتج القومي اإلمجايل،فاألمر مرتبط يف الواقع دبستوى التطور 
  

 2المطلب الثاني: األىداف االجتماعية للضريبة
ـــةعـــددت األىـــداف االجتماعيـــة للضـــريبة ت     وبـــروز االذباىـــات ، خصوصـــا بعـــد ظهـــور مفهـــوم العدالـــة االجتماعي

ة باإلضـافة إىل ظهـور مفـاىيم توزيـع العـبء الضـرييب لـعامل الدخل واحلد من استغالل الطبقات العام احلديثة لتوزيع
 .دخليف اجملتمع حسب مستوى ال

ادلفكر عليو والدور االجتماعي نادى بو كل من جان جاك روسو يف كتابو " العقد االجتماعي " وأحل     
 ،استعمال الضرائب إلعادة توزيع الدخل القومي بشكل عاديحيث أشار إىل أعلية  االشًتاكي كارل ماركس،

 ومن بُت األىداف اليت حاولت الدول ادلعاصرة ربقيقها ما يلي:
 ويتم ذلك بطرق متعددة منها فرض ضريبة على  :أيدي عدد قليل من أفراد اجملتمع منع تكتل الثروات يف

 الضرائب. التصاعد يف معدالتلكمالية وعن طريق الثروات وفرض ضرائب عالية على السلع ا
 فالبلدان األوربية مثال تستخدم الضرائب يف اإلكثار من عدد السكان عن  :توجيو سياسة النسل يف الدول

وبادلقابل الدول الراغبة بتحديد  طريق تقسيم الضريبة على الدخول إىل أجزاء متساوية بقدر عدد أفراد األسرة،
و ال تعفي قوانُت الدخول وادلعدل يزداد بازدياد عدد أفراد األسرة أالنسل تقوم برفع معدل الضرائب على 

 الضرائب احلد األدٌل للمعيشة من الضريبة كما ىو احلال يف كل من اذلند والصُت.
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 الضريبة كوسيلة حلل مشكل السكن وذلك بإعفاء رأس ادلال  : حيث ؽلكن استخداممعاجلة أزمة السكن
رائب لفًتة زلددة مثال ، وؽلكن أخذ على سبيل ادلثال أدلانيا حيث بعد احلرب ادلستثمر يف ىذا القطاع من الض

العادلية الثانية فرضت ضريبة إضافية على العقارات القدؽلة وخصصت ثالثة أرباع إيراداهتا إلنشاء مساكن 
 جديدة رخيصة األجر.

 كحول، حيث ؽلكن للسلطات : من بُت ىذه الظواىر التدخُت والمعاجلة بعض الظواىر االجتماعية السيئة
 إنتاجهاو  استَتادىاالعامة زلاربة ىذه اآلفات ادلضرة عن طريق الضرائب و ذلك بفرض ضرائب مرتفعة على 

 وبيعها. 
 

 1المطلب الثالث: األىداف االقتصادية للضريبة
تعترب أىم أىداف الضريبة يف عصرنا احلاضر، فالضريبة ال تقتطع دون أن تثَت انعكاسات على االستهالك     

بتوجيو سياساهتا االقتصادية وحل األزمات اليت تتعرض ذلا  و االستثمار، لذلك تقوم احلكومات واإلنتاج واالدخار
وزلاربة التكتل والتمركز يف بعض القطاعات  عن طريق تشجيع فروع اإلنتاج الضرورية ومعاجلة الكساد والركود

 اإلنتاجية وذلك على النحو التايل:
 أوال: استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات اإلنتاجية

كثَتة ىي الدول اليت استخدمت الضريبة كوسيلة لتشجيع قطاعات اقتصادية مثل قطاع السياحة أو الصناعة     
أو الزراعة فقامت بإعفاء تلك النشاطات من أي ضرائب إما بشكل دائم أو جزئي. ولقد جلأت ذلذا األسلوب 

بعض البلدان ادلتطورة ي يف بالدىا، أو الكثَت من حكومات البلدان النامية لتشجيع االستثمار الصناعي أو السياح
عندما ترغب يف جذب رأس مال أجنيب لديها فتعفي االستثمار ادلايل األجنيب لديها من الضرائب. مثل سنغافورة 

 وسويسرا.
 لضريبة لمعالجة الركود االقتصاديثانيا: استخدام ا

حيث يقل الشراء واالستهالك وتتكدس تلجأ بعض الدول إىل الضريبة دلعاجلة فًتات الركود واالنكماش     
ادلنتجات، فتقوم الدولة بزيادة القوة الشرائية لدى أفراد الشعب من ذوي الدخول ادلتدنية وذلك بتخفيض معدل 
ضريبة الدخل يف أجزائها األوىل ورفع اإلعفاء الضرييب خصوصا على الضرائب ادلتعلقة باحلاجات األساسية كاخلبز 

 واحلليب.


 .864 ص مرجع سابق،، أسس المالية العامة أمحد زىَت الشامية، خالد شحادة اخلطيب، -1



 الجبائية للسياسة النظري اإلطار                                                                       الفصل األول 







يف فًتة االزدىار ؽلكن استخدام الضريبة كوسيلة اقتصادية بتقليل اإلنفاق احلكومي ورفع الضرائب على وحىت     
وزبفيض الضرائب على رأس ادلال  وعلى السلع لتخفيض القوة الشرائية عند األفراد وكبح اإلنفاق اخلاص، داخيلادل

 ن تكون ضمن سياسة اقتصادية متكاملة.واالدخار لتعطي دفعا للمشاريع اإلنتاجية وىذه اإلجراءات غلب أ
 التمركز في المشاريع االقتصادية ثالثا: استخدام الضريبة لمنع

إن ظهور الشركات متعددة اجلنسيات يعد من مظاىر التمركز االقتصادي، وؽلكن استخدام الضريبة كوسيلة     
اج الشركات اليت تتجو ضلو التمركز حملاربة مثل ىذا التمركز، وذلك يتم عن طريق فرض ضرائب خاصة على اندم

وػلد بالتايل من حيث تفرض ىذه الضرائب على كل مرحلة من مراحل اإلنتاج شلا يزيد من تكلفة السلعة ادلنتجة 
 ظاىرة التمركز والتكتل يف النشاط االقتصادي.

 ضريبة لتشجيع االستثمار واالدخاررابعا: استخدام ال
عائدات سندات التنمية اليت تصدرىا من أي ضرائب لتشجيع شراء مثل ىذه ويتم ذلك عندما تعفي الدولة     

 السندات، أو زبفيض الضريبة على الودائع يف صناديق االدخار أو أي استثمار مايل يدعم االقتصاد الوطٍت.
 

 .1المطلب الرابع: األىداف السياسية للضريبة
 تتمثل األىداف السياسية يف جانبُت:

 
 الداخليأوال: الجانب 

حيث تعترب الضريبة كأداة يف يد السلطة احلاكمة أو بعض القوى االجتماعية ادلسيطرة على احلكم دلمارسة     
 اجملتمع. نفوذىا على باقي

 
 ثانيا: الجانب الخارجي

حيـــث تعتـــرب الضـــريبة كـــأداة تســـتعمل مـــن أجـــل تســـهيل ادلعـــامالت التجاريـــة مـــع بعـــض الـــدول عـــن طريـــق مـــنح     
كمـا ؽلكـن أن تسـتعملها الدولـة للحـد أو دلقاطعـة عض االمتيـازات الضـريبية،  مجركية كاإلعفاءات وتقدَل بتسهيالت 

 منتجات أو سلع دول أخرى كرفع الرسوم اجلمركية من أجل ربقيق أغراض سياسية.
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 المبحث الثاني: ماىية السياسة الجبائية
، وىذه الطرق واألساليب ال هبإغلادىا ألمثل الطرق لتسيَت تعترب الدولة ادلسَت األساسي لالقتصاد العام، وذلك 

يشًتط أن تكون مباشرة فقط وإظلا كذلك من خالل جعل اجلانب التنظيمي والتشريعي يرقى إىل مستوى عايل من 
تعتمد يف احلكم على مدى صلاحها أو فشلها على مؤشر النظام الضرييب،  بائيةالتحكم، حيث أن السياسة  اجل

  الًتمجة العملية ذلا.فهو يعترب
 

 المطلب األول : مفهوم السياسة الجبائية
تعرف السياسة اجلبائية باعتبارىا برنامج زبططو وتنفذه الدولة عن عمد مستخدمة فيو أنواع وأساليب  -

وفنون الضرائب إلحداث أثار مرغوبة وذبنب أثار غَت مرغوبة على كافة متغَتات النشاط االقتصادي ،االجتماعي 
 .1والسياسي مساعلة يف ربقيق أىداف اجملتمع

تعد السياسة اجلبائية جزء من السياسة االقتصادية وىي رلموعة الربامج اليت زبططها احلكومة وتنفذىا  -
ت النفقات العمومية االسياسية واالجتماعية، أو على أهنا رلموعة التدابَت ذ،لتحقيق أىداف اجملتمع االقتصادية 

 .2على الوضع االقتصادي واالجتماعي حسب التوجهات العامة لالقتصاد من جهة ثانية من جهة والتأثَت
رلموعة التدابَت ذات الطابع الضرييب ادلتعلق بتنظيم التحصيل الضرييب قصد  بائيةكما تعترب السياسة اجل -

 ة.تغطية النفقات العمومية من جهة والتأثَت على الوضع االقتصادي واالجتماعي من جهة ثاني
 على عدة زلاور: بائيةوتعتمد السياسة اجل

 .ربديد األولويات اليت يسعى إىل ربقيقها النظام الضرييب يف ادلدى الطويل والقصَت 
  ادلزج بُت سلتلف األدوات ادلمكن استخدامها عند بناء اذليكل الضرييب باختيار الضرائب ادلناسبة

 لألوضاع االقتصادية واالجتماعية.
 اليت ؽلكن أن ربقق يف ذات الوقت ادلردودية مع باقي األىداف االقتصادية  ربديد ادلعدالت

 .3واالجتماعية
 

: فهي رلموع اإلجراءات والتدابَت ادلتخذة وادلخططة من طرف احلكومة لتغطية بائيةوكتعريف شامل للسياسة اجل   
 النفقات العمومية وربقيق جل األىداف االجتماعية من الناحية ادلالية.
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 المطلب الثاني: أدوات السياسة الجبائية
تعتمد السياسة اجلبائية على رلموعة من األدوات اليت أصبح يعرب عنها يف األدبيات الضريبية بـ"اإلنفاق الضرييب" 

 وىي عبارة عن زبفيفات سبس ادلعايَت اجلبائية النمطية.
 الضريبية( إىل مخس رلموعات:تصنف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية النفقات اجلبائية )  -
 التخفيضات الضريبية. •
 القرض الضرييب. •
 التخفيضات اخلاصة بادلعدالت. •
 تأجيل مواعيد الدفع. •
 اإلعفاءات الضريبية. •

وتشكل النفقات الضريبية اليوم موضوع نقاش حاد، إذ ينظر إليها على أهنا مصدر من مصادر تعقيد األنظمة 
ادلناخ ادلالئم للبحث عن مزايا قصد التهرب الضرييب، ويصعب إخضاع ادلزايا ادلمنوحة دلنطلق الضريبية، هتيأ 

الرشادة، وعادة ما يتم استخدام النفقات الضريبية يف إطار دعم االستثمار، االدخار وخلق أو التكييف اذليكلي 
 .1للمؤسسات

 حقيق أىدافها:نشَت إىل أىم األدوات ادلستخدمة من قبل السياسة اجلبائية لت
 
 اإلعفاء الضريبي: - أ

ىو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض ادلكلفُت يف مبلغ الضرائب الواجبة السداد مقابل التزامهم دبمارسة 
نشاط معُت يف ظروف معينة، وتكون ىذه اإلعفاءات دائمة أو مؤقتة، فاإلعفاء الدائم ىو إسقاط حق لدولة يف 

اإلعفاء قائما، ويتم منح اإلعفاء ادلؤقت وىو إسقاط حلق الدولة يف مال ادلكلف  مال ادلكلف طادلا بقي سبب
دلدة معينة من حياة النشاط ادلستهدف بالتشجيع ) وعادة ما يكون يف بداية النشاط، وؽلكن أن يكون ىذا 

كبَت يف اجلزائر) واليات اإلعفاء كليا، دبعٌت إسقاط احلق طوال ادلدة ادلعينة كإعفاء ادلؤسسات العاملة يف اجلنوب ال
إدرار، تندوف، سبنراست، اليزي( من الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على النشاط ادلهٍت، الرسم العقاري دلدة 
عشر سنوات ، وقد يكون إعفاء جزئيا، وىو إسقاط جزء من احلق دلدة معينة كإعفاء ادلؤسسات العاملة يف الطوق 

 ℅46ار، ورقلة، الوادي، البيض، النعامة، بسكرة، غرداية، االغواط واجللفة( من الثاٍل من اجلنوب ) واليات بش
 من الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرباح الشركات تبعا لشكلها القانوٍل.
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 التخفيضات الضريبية: - ب
ريبة مقابل االلتزام ببعض وتعٍت إخضاع ادلمول دلعدالت ضريبية أقل من ادلعدالت السائدة أو تقليص وعاء الض 

الشروط، كادلعدل ادلفروض على األرباح ادلعاد استثمارىا، أو التخفيضات ادلمنوحة لتجار اجلملة على الرسم على 
النشاط ادلهٍت نظَت التزامهم تقدَل قائمة بالزبائن ادلتعامل معهم والعمليات اليت مت اصلازىا معهم لصاحل مصلحة 

 الضرائب.
 تالك:ىاإلنظام  - ج
و األصول الثابتة نتيجة استخدام أو مرور الزمن أنو النقص احلاصل يف قيمة االستثمارات أىتالك على اإليعرف  

، ويطرح ىذا القسط اإلىتالكأو اإليداع التكنولوجي، ويعرب عن القسط السنوي من القيمة الكلية لألصل بقسط 
قل مقارنة حبجم الدخل اخلاضع للضريبة قبل أيب الضري العبءمن الدخل اخلاضع للضريبة وبالتايل يصبح 

مسألة ضريبية بالنظر إىل تأثَته ادلباشر على النتيجة من خالل ادلخصصات السنوية،  اإلىتالك، ويعترب اإلىتالك
اليت يتوقف حجمها على النظام ادلرخص استخدامو ) ثابت، متزايد، متناقص(، وكلما كرب حجم ىذه 

، إذ ادلخصصات يف بداية حياة االستثمار، خاصة يف فًتات التضخم كلما اعترب ذلك امتيازا لصاحل ادلؤسسة
كون اإلىتالك عنصرا أساسيا من عناصر   بفضلو تتمكن من ذبديد استثماراهتا ودفع ضرائب اقل، فضال عن

مت السماح باعتماد ثالثة أظلاط لإلىتالك حسب شروط  8919التمويل الذايت للمؤسسة، ففي اجلزائر منذ 
النظام األكثر مالئمة لظروفها  وظروف ػلددىا القانون، وؽلكن تعدد أنظمة اإلىتالك ادلؤسسات من اختيار

 ويدفعها إىل ادلبادرة اليت ىي يف الواقع روح التسيَت احلديث وأساس تطور ادلؤسسات وظلوىا.
 إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات الالحقة: -د
لى وتشكل ىذه التقنية وسيلة المتصاص اآلثار النامجة عن ربقيق خسائر خالل سنة معينة، وىذا بتحميلها ع 

 السنوات الالحقة حىت ال يؤدي ذلك إىل تآكل رأمسال ادلؤسسة.
 التحفيزات األخرى الممنوحة لالستثمار: -ه

باإلضافة إىل ما مت ذكره أعاله من ربفيزات ضريبية سلتلفة واليت تتعلق أساسا بفًتة اإلصلاز للمشروع اإلستثماري، 
ارية حىت قبل الشروع يف اإلصلاز أو حىت بعد عملية اإلصلاز، إال أن الدول سبنح ربفيزات ضريبية للمشاريع اإلستثم

فقد تكون ىناك ربفيزات ضريبية مرتبطة بفًتة تأسيس وإنشاء ادلشروع اإلستثماري، وىذه التحفيزات تتمحور 
 حول:

منح إعفاءات أو زبفيضات يف رسوم التسجيل والتأسيس للمستثمر، فهذا األخَت عادة ما يقدم طلبات  -
ادلختصة وكذا أوراق التأسيس للمشروع ويتم يف كثَت من األحيان توثيق ىذه الطلبات والوثائق وسداد  للجهات

العديد من الرسوم والغرامات اجلبائية. ويف إطار ىذا النوع من التحفيز يتم إعفاء ادلستثمر من سداد الرسوم 
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لالزمة على غرار اإلعفاء من رسوم اإلشهار والضرائب ادلتعلقة بتوثيق وتسجيل ادلشروع وكذا سلتلف اإلجراءات ا
 .1وعقود التأسيس

بعد القيام بتأسيس ادلشروع اإلستثماري تأيت مرحلة التجهيز بادلعدات واألدوات والوسائل الالزمة لبدأ عملية 
نقل وادلواد استغالل ادلشروع، ويف ىذه احلالة يتم إعفاء األصول الرأمسالية وادلعدات واألدوات والًتكيبات ووسائل ال

بدأ عملية التشغيل ادلستوردة من الضرائب اجلمركية، كما غلب أن  و األولية الالزمة لتجهيز ادلشروع اإلستثماري 
سبتد اإلعفاءات اجلمركية إىل كافة ما يستورده ادلشروع أثناء حياتو من مستلزمات إنتاج  ومواد وآالت وقطع غيار 

اإلستثماري، فمنح اإلعفاء من الضرائب اجلمركية يشجع ادلستثمرين  ووسائل نقل تتناسب مع طبيعة ادلشروع
 .2األجانب على استَتاد أحدث اآلالت، ومتابعة التطورات التكنولوجية ومسايرة اجلديد منها

أما عند القيام باإلنتاج دلختلف أنواع السلع والبضائع فإن الدول وبغرض تشجيع التصدير فإنو يتم منح العديد من 
التحفيزات الضريبية، فمثال ؽلكن للمشاريع اليت تقوم بعمليات التصدير أن تستفيد من إعفاء ضرييب على الدخل 

ادلتأيت من عملية التصدير مع األخذ بعُت اإلعتبار مجلة من الشروط اليت غلب توفرىا يف السلعة أو اخلدمة اليت 
ة. ىذا وما نود اإلشارة إليو أن ىذا النوع من التحفيز تصدير، مثال كأن ال تكون عبارة عن مواد أولي تكون زلل

الضرييب ال يكون ذا فعالية إذا تعلق األمر بادلستثمر األجنيب إال يف حالة كون اإلعفاء الضرييب ادلمنوح لو غَت ملغى 
 .3يف بلده األصلي

مركية على الواردات من ادلواد كما قد سبنح امتيازات جبائية يف ىذا الصدد وتكون متعلقة باإلعفاء من احلقوق اجل
األولية والوسائل والتجهيزات اليت تدخل مباشرة يف إنتاج السلع وادلنتجات ادلوجهة إىل التصدير، كما قد تتعلق 

ىذه التحفيزات بالضرائب على رقم األعمال والرسم على القيمة ادلضافة، وتعتمد الدول على ىذا النوع من 
روعات اإلستثمارية ادلقامة فيها على اإلنتشار يف األسواق اخلارجية " اإلنتشار يف حجم قوة ادلش التحفيز بغية زيادة

 .ادلبيعات" وسبتُت القدرة على ادلنافسة
 

 يبقى أن صلاح ىذه األدوات يتوقف على عاملُت:
ار تتشابك إىل حد كبَت، منها االستقر  و اعتبار الضريبة جزءا من مناخ استثماري عام تتداخل عناصره  -

السوق وحجمو وطبيعة النظام ادلصريف وادلايل  السياسي، استقرار العملة، إمكانية التحويل التجاري للعملة، نطاق
 القائم، درجة تطور اذلياكل القاعدية ووسائل االتصال.
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ؽلر الزمن الذي مت فيو استخدام ىذه األدوات، وذبارب ادلؤسسات مع ادلزايا الضريبية يرتبط بادلرحلة اليت  -
هبا االقتصاد، ودرجة ادلخاطر اليت ؽلكن للمؤسسة ربملها على ضوء الفوائد ادلنتظرة، ففي أوقات اخلروج من األزمة 

 .1يكون ىناك ميل أكرب لالستفادة من ادلزايا وحوافز االستثمار
 

 المطلب الثالث: أىداف السياسة الجبائية
 فيما يلي: بائيةتتجلى أىداف السياسة اجل

 
 توجيو االستهالك:  - أ

تستعمل الضريبة كأداة للتأثَت على السلوك االستهالكي من خالل تأثَتىا على األسعار النسبية للسلع واخلدمات، 
فمثال: فرض ضريبة مرتفعة على بعض السلع الضارة بالصحة من اجل تنشيط استهالكها أو من اجل إحالل 

على بعض السلع بغية تشجيع استهالكها، كالسلع ادلنتجة سلعة مكان سلعة أخرى، أو العكس زبفيض الضرائب 
 زلليا.

 توجيو قرارات أرباب العمل:  - ب
فيما يتعلق بالكميات اليت يرغبون يف إنتاجها، ذلك أن الضرائب ؽلكن استخدامها للتأثَت على ىيكل 

العمل، أو لقدرهتا على االستثمارات بتوجيهها ضلو قطاعات معينة ترغب يف تشجيعها لقدرهتا على خلق مناصب 
إحالل الواردات، أو لكوهنا غَت ملوثة للبيئة، كما أهنا تعمل على توظيف االستثمارات يف مناطق سلتلفة بغية خلق 
نوع من التوازن اجلهوي أو تنمية مناطق معينة العتبارات خاصة، وفقا لظروف معينة، هبذا تكون الضريبة متغَتات 

، وهبذا تعمل ادلباشر ستثماري الذي تكون مالئمة عنصرا بارزا لالستثمار األجنيبىامة من متغَتات ادلناخ اال
 .2احلكومات على اعتدال أنظمتها الضريبية

 زيادة تنافسية المؤسسات: - ج
تؤثر الضريبة على تنافسية ادلؤسسات من خالل تأثَتىا على عوامل اإلنتاج  فاطلفاض الضرائب يساعد من جهة  

على زيادة اإلنتاج ومن جهة أخرى على أسعار عوامل اإلنتاج شلا يعمل يف النهاية على خفض التكاليف الكلية 
مستوى األسواق اخلارجية، تقوم بإعفاء ادلنتجات لإلنتاج، وذلذا صلد الدول تسعى لزيادة تنافسية منتجاهتا على 

 ادلصدرة من الرسوم واحلقوق اجلمركية ومن الكثَت من الضرائب احمللية كالرسم على النشاط ادلهٍت.
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 تصحيح إخفاقات السوق:  - د
تكاليف ىناك ميل ضلو اطلفاض التكاليف اخلاصة يف حُت أن التكاليف االجتماعية ما فتئت تزداد وادلتمثلة يف 

التلوث الصناعي، انكماش طبقة األوزون وما إىل ذلك، ونظرا لوجود روابط بُت األنشطة االقتصادية والبيئة مت 
األخذ بعُت االعتبار ىذا البعد يف رسم السياسات االقتصادية، ويف ىذا اإلطار تستخدم السياسة اجلبائية 

ة، بعد فرض الضريبة باعتبار دلستوى التكاليف لتصحيح ىذه اآلثار اخلارجية وىذا برفع التكاليف اخلاص
 االجتماعية.

 السياسة الجبائية كأداة لالندماج االقتصادي:  - ه
ىذا من خالل تنسيق األنظمة الضريبية من خالل اعتماد نفس ادلدونة من الضرائب، تنسيق ادلعدالت، 

دلعلومات خبصوص ظاىرة  التهريب، لذا صلد اإلعفاءات والتخفيضات ادلمنوحة، أظلاط اإلىتالك ادلعتمدة، تبادل ا
دول كدول االرباد األورويب تعمل على توحيد أنظمتها الضريبية بشكل كامل ألنو من غَت ىذا التوحيد ال ؽلكن 

 . 1احلديث عن تكامل اقتصادي
 إعادة توزيع الدخل: - و
على احلصص النسبية للدخل القومي ادلوجو  دلختلف الشرائح والفئات، وىذا يف اذباه  بائيةتؤثر السياسة اجل 

زبفيض الفوارق بُت ادلداخيل أين تقوم الضريبة بدور ادلصحح حلالة التوزيع األويل، إال أن ربقيق ىذا اذلدف غلعل 
 ضريبية.أصحاب القرار أمام موقعُت، إما كفاءة زبصيص ادلوارد وإما اختيار العدالة ال

 : تمويل التدخالت العمومية - ز
وىذا اذلدف الثابت واألصلي للضريبة ورغم وجود عدة إمكانات لتمويل اإلنفاق العام، فان اللجوء إىل الضريبة 
يتميز بكونو إجراء غَت تضخمي، خاصة إذا اعتمد على أظلاط معينة من الضرائب، كالضريبة على الدخل اليت 

داخيل ادلتاحة لإلنفاق اخلاص، وحىت الضريبة على االستهالك فإهنا تعمل على كبح تعمل على تقليص حجم ادل
 الطلب.

 توجيو المعطيات االجتماعية: - ط
من خالل التحفيز على الزواج، تشجيع أو تنشيط اإلصلاب، الوقوف بو عند مستوى معُت، وىذا ما يعرف  

عية، كما تلعب الضريبة دورا أساسيا يف التخفيف من بشخصية الضريبة اليت تراعي األوضاع وادلواقف االجتما
حدة بعض األزمات كأزمات السكن والبطالة من خالل اإلعفاءات ادلمنوحة دلداخيل اإلغلار أو شراء األراضي 

 .   2لبناء السكن أو تلك التخفيضات الضريبية ادلمنوحة للمؤسسات يف إطار خلق مناصب عمل
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 :خالصة
 فهيهنا أىم مصادر اإليرادات ادلالية، خاصة يف الدراسات ادلالية احلديثة حبكم كو و لضريبة مكانة مهمة إن ل    
بأدائها  يقومون الذينو  األشخاص سواء كانوا طبيعيُت أو معنويُت مداخيلفريضة نقدية تفرض على  تعترب

 للسلطات العامة بصفة هنائية وبدون مقابل.
أىداف أوسع يف الوصول إىل وسائل تقنية تسهل استعماذلا لتحسُت ادلردود ادلايل و  والضريبة ربتم البحث عن    

أدى إىل ضرورة إحداث إصالحات على النظام  و ذلك، زلققة غايات السياسة اجلبائية رلال تطبيقها وفرضها
 اجلزائري بعد التسعينات. ضرييبال
 
 



 
 
 

اإلصالح وبعد قبل الضريبي النظام  
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 :تمهيد
وتراجع  1986خاصة تراجع أسعار البًتوؿ سنة  ،اختالالتعراقيل و عرؼ االقتصاد الوطٍت عدة لقد     

 شاملشلا دفع بادلسَتين إىل التفكَت يف إدخاؿ إصالح  والتزايد يف حجم ادلديونية اخلارجية، معدالت النمو،
 مراجعة عالقة الدولة باالقتصاد.كذلك و  ،على االقتصاد الوطٍت إلنعاشو وعميق

استجابة لضغط اذليئات ادلالية الدولية  وذلكالتوجو ضلو اقتصاد السوؽ  1989ويف ىذا السياؽ كرس دستور     
ربرير االقتصاد وتطبيق نظاـ اقتصاد  تشًتطااليت  -صندوؽ النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتنمية -

مردودية  فعالية وإىل ظلو االقتصاد وربسُت  والذي كاف يهدؼفعلي  ضرييبلذلك مت إدخاؿ إصالح  ،السوؽ
 .وخلق مناخ مالئم ذلا العمليات االستثماريةالضريبة وكذلك تشجيع 
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 المبحث األول : النظام الضريبي قبل اإلصالحات في الجزائر
 

 مفهوم النظام الضريبيالمطلب األول: 
بأدائها رلموعة من الضرائب والفرائض اليت يلتـز رعايا دولة معينة يف زمن زلدد " :يعرؼ النظاـ الضرييب بأنو   

 1 ." زللية  للسلطة العامة على اختالؼ مستوياهتا من مركزية أو
سبكن  يتمثل يف رلموعة القواعد القانونية والفنية اليت ىو ضيق: األوؿ مفهومُت للنظاـ الضرييب، ىناؾكما أف     

للضريبة مث حساب قيمة انطالقا من ربديد ادلادة اخلاضعة وذلك من االستقطاع الضرييب يف مراحلو ادلختلفة 
 2بالتنظيم الفٍت ذلا. يتم الضريبة وأخَتا عملية ربصيلها، وىذا

اليت يؤدي تراكمها  يتمثل يف رلموعة العناصر اإليديولوجية واالقتصادية والفنية :وىو أوسع ،أما ادلفهـو الثاٍل    
احلالة يصبح النظاـ الضرييب الًتمجة ويف ىذه  معا وتفاعلها مع بعضها البعض إىل ذبسيد كياف ضرييب معُت،

  .بائيةالعملية للسياسة اجل
و كذلك يعترب النظاـ الضرييب رلموعة زلدودة وسلتارة من الصور الفنية للضرائب تتالءـ مع الواقع االقتصادي     

ؿ واالجتماعي والسياسي للمجتمع وتشكل يف رلموعها ىيكال ضريبيا متكامال يعمل بطريقة زلددة من خال
  3.بائيةالتشريعات والقوانُت الضريبية واللوائح التنفيذية من أجل ربقيق أىداؼ السياسة اجل

رلموعة الربامج ادلتكاملة اليت زبططها " ىي و للمجتمع جزء من سياستو االقتصادية  بائيةتعترب السياسة اجل و    
واحملتملة إلحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وتنفذىا الدولة مستخدمة كافة مصادرىا الضريبية الفعلية 

 4."للمساعلة يف ربقيق أىداؼ اجملتمع مرغوبة وذبنب آثار غَت مرغوبة،
 رئيسية:ثالث أركاف  يقـو علىشلا سبق يتضح لنا أف النظاـ الضرييب     
 .أىداؼ زلددة مشتقة من أىداؼ السياسة الضريبية السائدة 
 ادلتكاملة للضريبة سبثل يف رلموعها وسائل ربقيق األىداؼ. رلموعة من الصور الفنية 
  رلموعة من التشريعات والقوانُت الضريبية باإلضافة إىل بعض اللوائح التنفيذية وادلذكرات التفسَتية سبثل يف

 رلموعها طريقة زلددة يعمل من خالذلا النظاـ الضرييب وأجهزتو ادلختلفة.
بنفوذ الدولة اليت سيطرت  سلتلف الدوؿقد تأثر النظاـ الضرييب اجلزائري كغَته من األنظمة الضريبية يف لو     

تعديالت ويف ىذا اجملاؿ صلد النظاـ الضرييب اجلزائري قد تأثر بالنظاـ الضرييب الفرنسي، رغم كل ال عليها،
           .واإلصالحات اليت اعتمدىا
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قصورا  ىناؾ ىذا النوع من الضرائب يف اجلزائر ورغم إدخاؿ ضريبة الدخل اإلمجايل إال أفومن أىم ما سبيز بو     
تشهده ىذه الضريبة يف أوعيتها ادلختلفة حبيث زبرج عن نطاؽ تطبيقها عدة أوعية ضريبية شلا ػلد من ظلو 

 حصيلتها.
ىذا اخلروج عن نطاؽ اإلخضاع تارة إىل الصعوبات التقنية اليت يصطدـ هبا عند تطبيقها أو بالضغط  يرجع    

نح دبعن طريق السياسة التحريضية  يقـوالذي  ،الذي سبارسو طبقات مستفيدة أو عمدا من طرؼ النظاـ الضرييب
 .زلددةأىداؼ  ربقيق من أجلإعفاءات متنوعة 

 
 ي والواقع االقتصادي واالجتماعيالضريب: النظام ثانيالمطلب ال

الضرائب والرسـو لصاحل الدولة  تحصيللأداة  االجتماعي و تعترب اجلباية وسيلة للتنظيم االقتصادي و    
اجلزائري ألنو ورث عدد كبَت من الضرائب سواء منها  ضرييبواجلماعات احمللية وىذا مل يتحقق لدى النظاـ ال

ليت كانت تساعد على الضغط االستعماري، وقد ورثت اجلزائر ىذا النظاـ اذلش عن مباشرة أو غَت مباشرة وا
باإلضافة إىل أف مجيع التعديالت والتغيَتات اليت طرأت  1962فرنسا ومل يتعرض ألي تطوير أو تغيَت منذ عاـ 

ىذه األخَتة إىل ليست بادلعمقة بل على العكس أدت  1962على قوانُت ادلالية قبل اإلصالح الضرييب منذ سنة 
 االقتصادية واالجتماعية للدولة. وضاعمع األ وافقتعقد النصوص اجلبائية وميكانيكية تطبيقها اليت مل تت

مل تقم السلطات التشريعية بتعديالت عميقة على مستوى اجلباية العادية نتيجة اعتماد ادلصاحل ادلالية على     
نتيجة  ستمرالبًتولية دبثابة مورد رئيسي إليرادات الدولة لكن ىذا األمر مل يلذا اعتربت اجلباية  اجلباية البًتولية،

خبطورة ىذا الوضع  1986ومل يتنبأ سلطط التنمية وال برامج االستَتاد لسنة  ،األسواؽأسعار البًتوؿ يف  الطلفاض
ة لالستَتاد وارتفاع يف نقص الوسائل ادلالي إىل احلدث، وقد أدى ىذا ل يف تدٍل واطلفاض أسعار البًتوؿادلتمث

 أسعار ادلواد الغذائية واليت تعترب من األمور األوىل اليت تقـو باستَتادىا اجلزائر.
وقد أدى ىذا االختالؿ بُت قلة الوسائل ادلالية لالستَتاد وارتفاع يف أسعار ادلواد الغذائية إىل عدـ التوازف يف     

تقهقرا وضعف النشاط االقتصادي )اطلفاض اإلنتاجية وزيادة  وذلذا عرؼ االقتصاد الوطٍت االقتصاد الوطٍت
البطالة( بسبب عدـ تشجيع القطاع الصناعي والزراعي نتيجة االعتماد على الريع البًتويل الذي طغى على 

         ادلصادر األخرى للموارد ادلالية، ومل يأخذ بعُت االعتبار احتياطات التعاقدات ادلالية. 
سبويل على ادلدى الطويل ألف ىذه السياسة اعتبار ادلداخيل البًتولية كمصدر  القوؿ أنو ال ؽلكنولذا ؽلكن     

% يف 15واطلفاض قدرة الشراء بنسبة % 20 ػاالقتصادية للدولة أدت إىل ظهور البطالة والتضخم الذي قدر ب
 1.5ػ حيث قدر ب ن العملعاطلُت عونتيجة ذلذا االضطراب يف االقتصاد وازدياد عدد ال 1988و 1987سنيت 

وكذلك الضغوطات الصعبة لظاىرة التضخم اليت ارتفعت دبرور السنوات شلا أدى إىل  1990مليوف شخص سنة 
عدـ توازف االقتصاد الكلي وىذا أدى بدوره إىل عدـ التوازف يف ادليزانية العامة للدولة بارتفاع سريع يف النفقات 

 مالية.العامة شلا أدى إىل أزمة اقتصادية 



 النظام الضريبي قبل وبعد اإلصالح                                                                  الثانيالفصل 







ادلوروث مل يالءـ احلقيقة االقتصادية واالجتماعية  ضرييبنستخلص من كل ما ذكرنا سالفا أف النظاـ ال     
 للدولة.

 
 : سلبيات النظام الضريبيثالثالمطلب ال

وذلك ناتج عن  1992إىل غاية  1962مل تعرؼ اجلباية اجلزائرية ادلوروثة عن االستعمار تطورا منذ سنة     
 اعتماد الدولة على اجلباية البًتولية اليت اعتربت ادلصدر األساسي إليرادات الدولة.

مست إيرادات الدوؿ النامية ادلعتمدة على  ولكن أزمة الثمانينات اليت عرفت فيها أسعار البًتوؿ اطلفاضا كبَتا     
اإلجراءات إلصالح وقد قامت ببعض  أكثر باجلباية العادية،باجلزائر إىل التوجو واالىتماـ  دفعت اجلباية البًتولية،
بعض  ضريبيةلكن ىذه اإلصالحات مل تكن معمقة، فقد واجهت ىذه التحوالت واإلصالحات ال النظاـ الضرييب

حيث أف ىذه األخَتة فاقت حقيقة االقتصاد االجتماعي للدولة وذلك  العراقيل اليت وردت يف بعض النصوص،
الصعوبات يف ميداف التطبيق واإلدارة فقد كشفت ىذه الصعوبات والعراقيل سلبيات النظاـ الضرييب لوجود بعض 

 :فيما يلي القائم وسنتطرؽ ألىم السلبيات اليت ميزت النظاـ الضرييب اجلزائري
 تعدد الضرائب أوال:

الضريبة على  على األرباح الصناعية والتجارية، كالضريبة الضرييب اجلزائري بتعدد الضرائب،عرؼ النظاـ    
 وغَتىا. الرسم على النشاط الصناعي والتجاري االستغالليات الزراعية،
 ثانيا: تكرارية الرسوم

يف اجلزائر حيث ينجم عن عدـ التفاىم ما بُت ادلنظم واإلدارة اجلبائية،  بشكل مالحظىذا ادلشكل موجود     
ضريبة على ادلداخيل من مرتُت إىل ثالث مرات شلا ينجم عن ذلك الغش تفرض  وقد كانت يف أغلب األحياف

 1الضرييب أو التنازؿ عن رلموعة األنشطة اليت كانت مقامة.
 ثالثا: تعدد النصوص الجبائية

وذلك الختالؼ  بالضرائب الواجب دفعها ادلكلف بدفع الضريبةأدى تعدد النصوص اجلبائية إىل عدـ معرفة     
ادلعايَت اليت تظهر نتيجة لقوانُت ادلالية واليت تبطل بعض الضرائب وتفرض ضرائب جديدة مل تكن موجودة من قبل 
أو تزيد من نسبة بعض الضرائب وتنقص من البعض اآلخر لذا فإف ادلواطن ادلكلف بدفع الضريبة غلد نفسو أماـ 

 .ضرييبصعوبات دلتابعة تطور النظاـ ال
 
 


، مذكرة زبرج لنيل شهادة الليسانس يف علـو التسيَت، ، اإلصالح الضريبي ودوره في تشجيع االستثمارصفار بايت غالـ اهلل، صخري أمُت -1

 .33، ص 2004زبصص مالية، اجلزائر، 
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 اإلصالح الضريبي الثاني:مبحث ال
 

لذلك فهي  ،لتحوالت االقتصادية واالجتماعية وادلاليةل تبعاالفعالة بتطورىا ادلستمر  ضريبيةتتميز األنظمة ال    
تطبق خالؿ فًتة زمنية مث تصبح غَت مناسبة شلا يقتضي تعديلها وإصالحها سواء تعلق األمر بالدوؿ ادلتقدمة أو 

وؿ بو ادلعم ضرييبأصبح النظاـ المن اقتصاد سلطط مركزيا إىل اقتصاد السوؽ  االقتصاد الوطٍت وتوج، ومع النامية
و اجلديد وذلك دلا يف النظاـ السابق من عيوب ونقائص تؤثر سلبا على ذبسيد اإلصالحات ال يتالءـ مع التوج

 .االقتصادية اليت انتهجتها اجلزائر
 

 لب األول: مفهوم اإلصالح الضريبيالمط
التغيَت، أي تغيَت وضعية من شكل ومستوى معُت إىل شكل ومستوى أحسن،  اصطالحاتعٍت كلمة اإلصالح     

فاإلصالح  ،النظاـ القائم أو بعض أركانو فقطَت كلي أو جزئي، أي أنو ؽلس كل أركاف يسواء كاف ىذا التغ
 1.معا ضرييب سبس اإلدارة والنظاـ الَتالضرييب ىو عملية تغي

ايل من أجل الوصوؿ إىل وضع ؽلكن تعريفو على أنو تلك اإلجراءات اليت هتدؼ إىل تغيَت الوضع احلأيضا     
بغية الوصوؿ إىل ضغط ضرييب كما ؽلكن تعريفو على أنو إصالح اذليكل التنظيمي للجهاز الضرييب  ،أحسن

اؿ نظاـ ضرييب ذو نقائص أو ىو إبد ،آليات للتقليل من التهرب الضرييبوتشجيعا لالستثمارات ووضع  ،منخفض
  2.بنظاـ ضرييب يتماشى مع الظروؼ الراىنة ويعاجل تلك النقائص

 
 اإلصالح الضريبي وأىداف دوافع المطلب الثاني:

انتقالو عرفها بإف الوضعية اليت عاشها االقتصاد اجلزائري يف هناية الثمانينات وبداية التسعينات والتحوالت اليت     
القدَل ال يواكب وال يتماشى مع ادلستجدات  الضرييب جعلت النظاـ ،احلر إىل االقتصاد من االقتصاد ادلخطط

 لقدَل.شلا أدى إىل ضرورة إصالح النظاـ الضرييب ا ،وال يستجيب دلتطلبات التنمية االقتصادية احلديثة
 
 
 
 


، مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس يف العلـو التجارية، ، اإلصالح الضريبي ودوره في إنعاش االقتصاد الوطنيعويف حكيمة، عويف جهيدة -1

 .51، ص 2005زبصص مالية، اجلزائر، 
، مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس يف العلـو التجارية زبصص ، أثر النسب الضريبية في التحصيل الضريبياحلاج جبار، العريب عبد الصمد مهدي -2

 .، ص 2002مالية، جامعة اجلزائر، 



 النظام الضريبي قبل وبعد اإلصالح                                                                  الثانيالفصل 







 الفرع األول: دوافع اإلصالح الضريبي
 

 يعقد وعدم استقرار النظام الضريبأوال: ت
 لقد عرؼ النظاـ الضرييب بتعقده نتيجة لتنوع الضرائب وتعدد معدالهتا إضافة إىل اختالؼ مواعيد ربصيلها    

صعب التطبيق والتحكم فيو شلا صعب مهمة إدارة الضرائب وادلكلفُت معا،  ضرييبىذه العوامل جعلت النظاـ الو 
الضرائب ومعدالهتا جعلت اإلدارة ال تعرؼ نوع الضرائب اخلاضع ذلا كل مكلف وأحيانا زبضع  تعددحيث أف 

نفس الوعاء للضريبة عدة مرات، كذلك بالنسبة للمكلف فإنو ال يعرؼ نوع الضرائب اليت ؼلضع ذلا وال كيفية 
 التملص من دفعها.إىل  وما يدفع ب حساب قيمة الضريبة وىذا

  
 خفضتمث  %55% مث 50% إىل 60ى األرباح الصناعية والتجارية تغَتت أربع مرات من فمثال الضريبة عل 

 1991.1إىل  1985وذلك خالؿ ادلدة من  %50إىل 
 
 

 :1992بل اإلصالحات الضريبية لسنة واجلدوؿ التايل يوضح ىيكل النظاـ الضرييب ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


، مذكرة زبرج لنيل شهادة ليسانس يف العلـو التجارية زبصص مالية، جامعة اإلصالحات الجديدة في النظام الجبائي الجزائريحاج زياف سارة،  -1

 .27، ص 2009مستغاًل، 
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 1991لسنة  (: النسب المئوية للضرائب قبل اإلصالحات1جدول رقم )

 .21 ، ص2003اجلزائر،  ،بغدادي منشورات ، اإلصالحات الضريبية في الجزائرناصر مراد،  المصدر:
إف تغَت النظاـ الضرييب ذبسد يف تطور ادلعدالت الضريبية باإلضافة إىل إلغاء بعض الضرائب وإنشاء ضرائب     

 : 1991-1962أخرى جديدة، واجلدوؿ التايل يوضح أىم التعديالت الضريبية خالؿ الفًتة 
 

 المعدل الضريبة
І. :الضرائب المباشرة 
 الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية -
 الضريبة على األرباح غَت التجارية -
 الضريبة التكميلية على الدخل -
 الضريبة على إيرادات الديوف والودائع والكفاالت -
 ادلساعلة الوحيدة الفالحية -
 واألجورالضريبة على الرواتب  -
 الضريبة على فائض القيمة -
 الدفع اجلزايف -
 الرسم على النشاط الصناعي والتجاري -
 الرسم على النشاط غَت التجاري -

ІІ:الرسوم المماثلة الخاصة . 
 الرسم العقاري على األمالؾ ادلبنية -
 الرسم على السيارات السياحية -
 رسم خاص على ملكية القوارب السياحية -

ІІІمباشرة:الغير رائب . الض 
 الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج -
 الرسم الوحيد اإلمجايل على تأدية اخلدمات -
الضرائب الغَت مباشرة على االستهالؾ  -

 )الكحوؿ،التبغ،الكربيت،البنزين،الذىب،الفضة،البالتُت(
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25% 

 حسب جدوؿ تصاعدي
18% 
04% 
 سنوات 9و 6% ادلدة ما بُت 30
 سنوات 6و 3ادلدة ما بُت % 40
06% 

2.55% 
6.05% 

  
40% 

 حسب جدوؿ وفق عمر السيارة
 حسب جدوؿ تصاعدي

 
 %08% و07معدالت تًتاوح بُت  10
 % 30% و02معدالت تًتاوح بُت  08

 حسب جدوؿ تفصيلي
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 1991 – 1961: أىم التعديالت الضريبية خالل الفترة (1)جدول رقم 
 التيالتعد السنة

1963 
إلغاء نظاـ اإلعفاء للرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج اخلاص بالعمليات القائمة بُت ادلنتجُت  -

 وتعويضو بنظاـ ادلدفوعات باألقساط.
 لضرائب على األجور.لإدخاؿ نظاـ االقتطاع من ادلصدر  - 1965

1969 

وادلتمثلة فيما يلي: القطاع إعفاء عدة قطاعات من الرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج  -
 ، القطاع السياحي، القطاع السينمائي، قطاع الري. الفالحي

دمج الضريبة على األرباح الفالحية والرسم على النشاط الفالحي يف ضريبة واحدة ىي  -
 الضريبة اجلزافية الفالحية.

 تشكيل جلنة طعوف خاصة بالضرائب ادلباشرة. -

 اإلىتالؾ ادلتناقص.إلغاء نظاـ  - 1970
 سنوات. 5سنوات بعدما كانت  3أصبحت ال تتجاوز  اخلسائر اليتتغيَت يف مدة نقل  -

1971 
إحداث تقنية جديدة للرقابة الضريبية على األرباح غَت التجارية إال أف ىذه التقنية ألغيت سنة  -

 .لعدـ فعاليتها 1972

1974 
بضريبة جديدة تدعى الرسم اإلحصائي على  تعويض الضريبة السابقة للقطاع الفالحي -

 مداخيل األرض.

1975 

إنشاء ضريبة على إيرادات الديوف والودائع والكفاالت واليت عوضت الضريبة السابقة وىي  -
 الضريبة على إيرادات رؤوس األمواؿ ادلنقولة.

 األـ. إخضاع وحدات ادلؤسسة للضريبة على األرباح الصناعية والتجارية عوض ادلؤسسة -
 إعفاء القطاع الفالحي من الضريبة حيث ألغي الرسم اإلحصائي على مداخيل األرض. -

1977 
 
 .1981إنشاء ضريبة ادلساعلة الوحيدة اإلمجالية واليت ألغيت سنة  -

1979 
 
 وضع جدوؿ جديد خاص بالضريبة على الرواتب واألجور. -
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1982 
 إىل

1986 

 تشجيع الصادرات خارج احملروقات وربقيق التوازف اجلهوي. تقرير عدة إعفاءات ضريبية هبدؼ -
%، وقد مت وضع 50% إىل 60زبفيض معدؿ الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية من  -

 % على األرباح ادلعاد استثمارىا.20 ػمعدؿ سلفض قدر ب
 %.60% إىل 80احلد األقصى من زبفيض معدؿ الضريبة التكميلية على الدخل  -
 وضع عدة رسـو خاصة. -
إنشاء الضريبة الوحيدة الفالحية بعدما كاف القطاع الفالحي معفى من أي ضريبة منذ سنة  -

1975. 
% 06تعديل معدؿ الضريبة على دخل الشركات األجنبية، حبيث حدد ذلك ادلعدؿ ب  -

 % .04بعدما كاف 
 جدوؿ جديد للضريبة على الرواتب واألجور. وضع -
على العقار وىي ضريبة على دخل ترقية العقار اليت تعوض الضرائب  جديدة إنشاء ضريبة -

 %.15% أما ادلعدؿ ادلخفض فيقدر بػ 25السابقة وقد حدد ادلعدؿ العادي ذلذه الضريبة بػ 

1988 

 %.55% إىل 50رفع معدؿ الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية من  -
سنوات من تاريخ الشروع يف العمل لوحدات الصيانة  3 إعفاء من الضرائب على األرباح دلدة -

 والًتميم الصناعي.
دج من الضريبة على  14.400ال يتجاوز رحبهم  إعفاء ادلكلفُت ادلمارسُت ألعماؿ حرة و -

 الدخل.

1989 

 %.50% إىل 55من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية زبفيض  -
 على مستوى ادلؤسسة ككل. الصناعية والتجاريةتقرير فرض الضريبة على األرباح  -
 سبكُت ادلؤسسة من اعتماد أشكاؿ جديدة لإلىتالؾ ىي: اإلىتالؾ التنازيل و اإلىتالؾ -

 التصاعدي.
 عدـ إخضاع التنازالت الداخلية للرسم على النشاط الصناعي والتجاري. -
إنشاء ادلؤسسة من الضريبة على سنوات من تاريخ  6إعفاء األنشطة يف القطاع السياحي دلدة  -

 سنوات بالنسبة للضرائب األخرى. 10األرباح ودلدة 
سنوات األوىل لتشغيل العامل وزبفيض الضماف االجتماعي من  3إعفاء من الدفع اجلزايف دلدة  -

 %.7% إىل 27
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1990 

سلم االقتطاع بالنسبة للضريبة على الدخل التكميلي حبيث أصبح الدخل ادلعفى من  تعديل -
%ادلوافق للدخل الذي يزيد عن 50دج بينما أعلى معدؿ يساوي 18.000الضريبة ال يتجاوز 

 دج. 400.000
تأسيس ضريبة جديدة على األجراء الذين يتقاضوف مداخيل أخرى ناذبة عن نشاطات أخرى،  -

 بالضريبة على الدخل اإلضايف. واليت تسمى
تأسيس ضريبة سنوية للتضامن على الثروات ادلنقولة ادلبنية وغَت ادلبنية ادلملوكة لألشخاص  -

 الطبيعيُت اخلاضعُت للقانوف اخلاص.
التجاري، تتحدد أوعيتها على  تأسيس ضريبة سنوية على ادللكية العقارية ذات االستخداـ -

 أساس القيمة احلقيقية.
 إعفاء النشاطات ادلعلق عن أولويتها يف إطار ادلخططات الوطنية من الدفع اجلزايف. -
تأسيس ضريبة سنوية على امتالؾ اآلليات ادلستعملة يف قطاع البناء واألشغاؿ العمومية وذلك  -

 %.10دبعدؿ 
تأسيس رسم على السيارات الصناعية، وربدد قيمتو وفق عمر السيارة حسب جدوؿ زلدد يف  -
 ات القانوف.ذ
% 04م جديد على اإلشهار يف الصحافة ادلكتوبة أو ادلسموعة أو ادلرئية دبعدؿ تأسيس رس -

 على أساس السعر ادلقيد يف فاتورة اإلشهار.

1991 

إعفاء ادلؤسسات اليت تقدـ خدمات ثقافية وإعالمية من الضريبة على األرباح الصناعية  -
 .ابتداء من سنة دخوذلا حيز االستغالؿ سنوات 3والتجارية دلدة 

سنوات  10ات اليت سبارس نشاط تربية األمساؾ من الضريبة على األرباح دلدة ادلؤسس إعفاء -
 ابتداء من سنة دخوذلا حيز االستغالؿ.

تعديل جدوؿ االقتطاع بالنسبة للضريبة على الدخل اإلضايف، حبيث الدخل ادلعفى  -
% ادلوافق للدخل الذي يزيد عن 55أعلى معدؿ يساوي دج بينما  21.600يساوي

 دج. 500.000
 .27-24 ص مرجع سابق، ص، اإلصالحات الضريبية في الجزائر ناصر مراد، المصدر:

 
 ثقل العبء الضريبي ثانيا:
أعترب العبء الضرييب من دوافع اإلصالح بسبب تعدد الضرائب وارتفاع معدالهتا، فنجد مثال أف معدؿ     

ورغم ذلك بقي  1989% مع بداية سنة 50% إىل 55من    اطلفض  األرباح الصناعية والتجاريةالضريبة على 
حوؿ سلتلف ادلعدالت  أجرى صندوؽ النقد الدويل دراسة 1988ففي سنة  مرتفعا مقارنة مع باقي الدوؿ،
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وتبُت أف العبء الضرييب مرتفع جدا على الشركات اجلزائرية  الضريبية ادلفروضة على أرباح الشركات لبعض الدوؿ،
 ويتضح ذلك من خالؿ اجلدوؿ التايل:

 1988ح الشركات في بعض الدول سنة (: معدل الضريبة على أربا 3جدول رقم )

 ادلديرية العامة للضرائب.، وزارة ادلالية المصدر:
 

 المرحلة الراىنةعطيات و مستجدات ثالثا: نظام ضريبي غير مالئم لم
، أصبح النظاـ الضرييب القدَل غَت مالئم وال يتكيف مع الواقع االقتصادي وادلعطيات اجلديدة القتصاد السوؽ    

كل و قوانُت النظاـ الضرييب االشًتاكي ادلطبق قبل اإلصالحات  يتبعاففالتشريعات الضريبية وىيكل اإلدارة كانا 
 ضرييب جذري ويتضح ذلك فيما يلي:ىذه ادلعطيات أوجبت إجراء إصالح 

 اسًتجاع  عدـ مالئمة اإلىتالؾ اخلطي مع ادلرحلة اجلديدة باعتبار أف اإلىتالؾ وسيلة من وسائل
 .االستثمارات، غَت أف طريقة اإلىتالؾ اخلطي ال تسمح للمؤسسة باسًتجاع قيمة استثماراهتا بسرعة

  ،فادلؤسسة تواجو أثناء نشاطها عدة أعباء تطرح ىذه األخَتة من ربديد غَت عقالٍل لألعباء القابلة للخصم
وبإجراء بعض التعديالت على ىذه األخَتة  اإليرادات احملققة يف نفس السنة لتتحصل على النتيجة احملاسبية

 (IBIC) الضريبية واليت على أساسها ربسب الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية نتحصل على النتيجة
ال يسمح  حيثعلى أساس كل وحدة وليس على أساس ادلؤسسة ككل  1975اليت طبقت ابتداء من 

وبالتايل فإف ىذه التقنية تشكل عائقا على  بادلقايضة بُت سلتلف وحدات ادلؤسسة من حيث النتائج احملصلة
 بةحيث تقرر فرض ضري 1989وقد مت التخلي عن ىذا اإلجراء سنة  الوضعية ادلالية للمؤسسة.

(IBIC)مستوى ادلؤسسة. على 
 مركزية الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية. ال 

 

 بالمعدل المطبق في الجزائرمقارنة  معدل الضريبة البلدان
 اجلزائر
 ادلغرب
 تونس
 مصر

 الواليات ادلتحدة األمريكية
 بريطانيا

 تركيا

55% 
49.5% 

38% 
40% 
34% 
35% 
46% 

 
-5.5% 
-17% 
-15% 
-21% 
-20% 
-09% 
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  افز الضريبية في توجيو االستثماررابعا: عدم فعالية الحو 
تعترب احلوافز الضريبية تقنية يستعملها ادلشرع للتأثَت على سلوؾ ادلكلفُت دبا فيهم ادلؤسسات، وتعرؼ     

تضحي خزينة الدولة بقدر معُت من االقتطاع الضرييب من أجل حث ادلؤسسات على  بالتضحية الضريبية حبيث
االستثمار وتوجيهها ضلو االستثمار ادلنتج وذلك لتحقيق األىداؼ العامة السياسية و االقتصادية وبادلقابل صلد أف 

 1احلوافز ادلوجودة يف النظاـ الضرييب السابق مل ربقق تلك األىداؼ وذلك كما يلي:
 
لقد جلأت ادلؤسسة إىل االستثمار يف القطاعات اليت ال تتطلب مهارات  قطاع االستثمار: .عدم توازن ىيكل1

ربقيق أكرب مردودية للمشروع وأكرب ربح شلكن وترتب عن ذلك ىيكل استثماري  هبدؼ باىظةعالية وتكاليف 
 غَت متوازف واجلدوؿ التايل يوضح ذلك:

 
 1974 - 1967للفترة معتمدة حسب األنشطة ال (: نسبة االستثمار4جدول رقم )

 نسبة االستثمار من مجموع حجم االستثمار ةـــــاألنشط
  صناعة النسيج -
 صناعة كهربائية -
 صناعة البالستيك -
 صناعة غذائية -
 صناعة الورؽ -
 األحذية واجللود -
 اخلشب -
 مواد البناء -
 صناعة كيميائية -
 صناعة متنوعة -
 سياحة -

35.2% 
30.5% 
06.7% 
06.9% 
02.6% 
01.7% 

0.9% 
01% 

02.3% 
06.1% 
06.1% 

 %111 المجموع
 .وزارة ادلالية المصدر:

 
 


 .52، مرجع سابق، صصالحات الضريبية في الجزائراإلناصر مراد،  -1



 النظام الضريبي قبل وبعد اإلصالح                                                                  الثانيالفصل 







فاحلوافز مل تدفع باالستثمار ضلو األنشطة عدم توازن التوزع الجغرافي للمؤسسات عبر التراب الوطني: .1
تطورا لتخفيف التباين اجلهوي يف ادليداف ادلنتجة لتشكيل ىيكل صناعي متوازف، وكذا ضلو ادلناطق األقل 

االقتصادي وذلك لعدـ فعالية ىذه احلوافز وعدـ تالؤمها مع التوجو االقتصادي الرأمسايل وكذلك لعزلة ىذه 
 خرى الداخلة يف قرار االستثمار.ادلناطق حبيث مل هتيئ ذلا العوامل األ

 
 خامسا: ضعف العدالة الضريبية

 1يتميز بابتعاده عن العدالة الضريبية ويتضح ذلك دبا يلي: النظاـ الضرييب اجلزائري
 ،حبيث  إف طريقة االقتطاع من ادلصدر مقتصرة على بعض ادلداخيل، يًتتب عن ذلك إمكانية التهرب الضرييب

ادلداخيل اليت زبضع لطريقة االقتطاع من ادلصدر تنعدـ فيها فرص التهرب الضرييب بعكس ادلداخيل األخرى 
 إمكانية التهرب الضرييب قائمة. فيها اليت تبقى

  إف اختالؼ مواعيد ربصيل الضريبة قد يشكل إجحافا يف حق بعض ادلكلفُت فنجد ربصيل الضريبة على
األجور يكوف هناية كل شهر يف حُت أف ربصيل الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية يكوف عند هناية 

 السنة.
 طابع ادلعدؿ النسيب وليس التصاعدي، علما أف ادلعدؿ النسيب ال يراعي  إف الضرائب ادلباشرة يغلب عليها

حجم الدخل فهو يفرض بنفس النسبة على مجيع مستويات ادلداخيل ويعد ذلك إجحافا يف حق أصحاب 
 الضعيفة. داخيلادل
  للمكلفُت حيث إف النظاـ الضرييب السابق ػلتوي على ضرائب نوعية وىذه األخَتة ال تراعي الوضعية العامة

أف ىذا األسلوب ال يعَت اىتماما للمقدرة التكليفية احلقيقية للمكلف ومن مث فهي تبتعد عن ادلقاييس العادلة 
 لفرض الضريبة.

 حيث صلد ادلؤسسات العمومية واالشًتاكية كانت تستفيد من مزايا ضريبية ىامة ، اختالؼ ادلعاملة الضريبية
إىل ذلك فإف ادلؤسسات األجنبية زبضع دلعاملة ضريبية خاصة، حيث عكس ادلؤسسات اخلاصة، باإلضافة 

% بينما مؤسسات 50للضريبة على األرباح الصناعية والتجارية دبعدؿ  صلد ادلؤسسات اجلزائرية زبضع
% أما ادلؤسسات األجنبية لتأدية اخلدمات زبضع 08األشغاؿ العمومية العقارية األجنبية زبضع دلعدؿ 

 %.25صدر للضريبة على األرباح غَت التجارية بنسبة القتطاع من ادل
إلغاء االزدواجية قصد إحالؿ جب ستو ادلعاملة بُت ادلؤسسات اجلزائرية والشركات األجنبية ي اختالؼوبالتايل 

 2آليات ادلنافسة.
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 سادسا: ضعف اإلدارة الضريبية
حيث تشكل علزة وصل بُت ادلكلفُت بالضريبة إف اإلدارة الضريبية الفعالة تساىم يف إصلاح النظاـ الضرييب     

الضعف الذي تعاٍل ت إىل فشل النظاـ الضرييب السابق، بادلقابل فإف من بُت األسباب اليت أد ،والنظاـ الضرييب
 منو اإلدارة الضريبية وذلك لوجود عدة أسباب تتمثل فيما يلي:

 تعمارية أدى إىل صعوبة التحكم يف تسيَت تلك الفراغ الذي عرفتو اإلدارة الضريبية بعد رحيل السلطات االس
 اإلدارة شلا أثر سلبا على مردوديتها.

 وذلك العتماد اإلدارة  عدـ توفر العناصر الفنية واإلدارية القادرة على ربمل مسؤوليات تطبيق قوانُت الضرائب
 على موظفُت غَت مؤىلُت وال ؽللكوف الكفاءة ادلهنية وبالتايل ال يؤدوف مهامهم على أكمل وجو.

 .انتشار الرشوة ووجود البَتوقراطية يف جهاز إدارة الضرائب أدى إىل ضعفها 
 دة اخلاضعة ذلا.كثرة القوانُت وتعدد ادلعدالت جعل من ادلوظف ال يتحكم يف الضرائب وال يعرؼ ادلا 
 .افتقار إدارة الضرائب إىل التقنيات ادلتطورة مثل نظاـ اإلعالـ اآليل،أدى إىل صعوبة ادلهمة ادلوكلة ذلا 

 عا: انتشار الغش والتهرب الضريبيساب
إىل  باإلضافةحدة الغش والتهرب الضرييب من رفع ال إف مجيع السلبيات السابقة للنظاـ الضرييب ساعلت يف    

 أخرى منها: عوامل
 ف، فادلكلفو يف فعالية األنظمة الضريبية نقص الوعي الضرييب لدى ادلكلفُت والذي يعترب من األسباب الرئيسية 

يعتقدوف أف الضريبة سبس أمواذلم اخلاصة دوف مقابل وىذا ما يدفعهم إىل استعماؿ كل الطرؽ والوسائل 
 ادلمكنة الجتناب الضريبة.

 ىذا الوضع يدفع ادلكلفُت الستغالؿ ذلك شلا يؤدي إىل حدة انتشار  الضرييب، وجود عدة ثغرات يف التشريع
 1ظاىرة الغش والتهرب الضرييب.

 الضغط الضرييب على نفس الوعاء شلا أدى إىل إثقاؿ كاىل ادلكلفُت بالضرائب. 
 

 ع الثاني: أىداف اإلصالح الضريبيالفر 
نظرا الحتوائو على عدة نقائص  1987بدأ النظاـ الضرييب يشهد عدة إصالحات حقيقية انطالقا من سنة     

وسلبيات ال سبكنو من أداء الوظائف ادلوكلة لو بشكل فعاؿ وهتدؼ ىذه اإلصالحات إىل ربقيق غاية رئيسية 
ومن ، ديناميكية االقتصادية تكمن يف إنعاش االقتصاد الوطٍت وخاصة تطور ادلؤسسة من خالؿ التكيف مع ال

 أجل ذلك سطرت بعض األىداؼ على مستوى النظاـ الضرييب تتمثل يف العناصر التالية:
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 أوال: تبسيط النظام الضريبي
حبيث مت استبداؿ عدة ضرائب و، هتدؼ اإلصالحات الضريبية إىل تبسيط النظاـ الضرييب سواء يف ىيكل    

التشريع الضرييب حبيث أصبحت فيما يتعلق ب أو ،دة ضرائب غَت ضروريةمعقدة بضرائب بسيطة وكذا إلغاء ع
النظاـ  اكتساء ذلك نالقوانُت الضريبية واضحة ومدعمة بتحليالت وتفسَتات من طرؼ ادلختصُت وترتب ع

 .ادلكلفُتوانعكس ذلك اغلابيا على إدارة الضرائب وكذا  أكرب الضرييب شفافية ووضوح
 الضريبيثانيا: تخفيف العبء 

فقد   وادلتمثل يف رلموع االقتطاعات الضريبية، من أىم مساوئ النظاـ الضرييب السابق ثقل عبئو على ادلؤسسة    
كاف رلحفا يف حقها وعادة ما تسبب يف اختالؿ توازهنا ادلايل لذلك تواجو ادلؤسسة عدة صعوبات مالية ربد من 

وإلغاء  العبء الضرييب عن طريق زبفيض ادلعدالت الضريبية أصبح من الضروري زبفيف لذلك برارلها التوسعية.
 كما أنو يشجع تكوين مؤسسات جديدة.  ، ألف ذلك ػلفز ادلؤسسة دبزاولة وتوسيع نشاطها،بعض الضرائب

 1ثالثا: إدارة ضريبية فعالة
والنظاـ الضرييب وزبلق ثقة من أىداؼ اإلصالح الضرييب إغلاد إدارة ضريبية فعالة تعترب علزة وصل بُت ادلكلفُت     

 معهم عن طريق إزالة أية عراقيل إدارية.
 
 عا: محاربة الغش والتهرب الضريبيراب
يف ىذا اإلطار قاـ ادلشرع بعدة إجراءات من شأهنا التخفيف من ظاىرة الغش الضرييب وتتمثل ىذه اإلجراءات    
  يف:
 .إنشاء ضرائب بسيطة و واضحة يسهل متابعتها 
  من الوصوؿ إىل حقيقة األوعية الضريبية شلا يزيد من فعالية  اإلدارةإجبار ادلكلفُت دبسك دفاتر منتظمة سبكن

 النظاـ.
 ربط بعض اإلدارات األخرى بإدارة الضرائب من أجل التنسيق وتبادؿ إعادة تنظيم اذلياكل الضريبية، حيث ت

 ية.وتسهيل عملية متابعة تسيَت ادللفات الضريب ادلعلومات
 .توسيع تقنية االقتطاع من ادلصدر للحد من الغش والتهرب الضرييب 
 .التمييز بُت األشخاص ادلعنويُت والطبيعيُت وإخضاع كل طرؼ دلعاملة خاصة 
  وضع بطاقة ترقيم بواسطة اإلعالـ اآليل جلميع ادلكلفُت حبيث صلد لكل واحد منهم رقم جبائي واحد رغم

 كل ما يرتبط باإلقرار الضرييب.تعدد أنشطتو، شلا يسهل معرفة  
 النسبية. أكثر عدالة من الضريبة اليت تعتربالضريبة التصاعدية و  استعماؿيف وسع الت 
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 .توسيع نطاؽ سلتلف االقتطاعات دبراعاة قدرة ادلكلف وذلك بتقدير اإلعفاءات الالزمة لذلك 
  بدورىا للمراقبة.اليت زبضع إجبار ادلكلفُت على التعامل بالفاتورة 

  خامسا: تحقيق العدالة الضريبية
تشكل العدالة الضريبية أبرز اىتمامات ادلشرع فمن خالذلا يكتسب النظاـ الضرييب صلاحو ومصداقيتو لدى     

ادلكلفُت بالضريبة، ويسعى النظاـ الضرييب اجلديد إىل ربقيق العدالة بُت ادلكلفُت من خالؿ التوزيع العادؿ للعبء 
 من خالؿ:الضرييب ويتضح ذلك 

 بُت األشخاص الطبيعيُت واألشخاص ادلعنويُت وإخضاع كل طرؼ منهما دلعاملة خاصة حيث أف ىذا  التفريق
 يشكل خطوة ضلو العدالة الضريبية. اإلجراء

  الضريبة النسبية علما أف الضريبة التصاعدية أكثر  يف استعماؿ الضريبة التصاعدية على حسابالقياـ بالتوسع
 بة النسبية حيث أهنا تراعي مستويات الدخل.عدالة من الضري

  مراعاة قدرة ادلكلف وذلك عن طريق األخذ بعُت االعتبار الظروؼ الشخصية وكذا إعفاء احلد األدٌل
 للمعيشة.

 سادسا: توجيو النشاط االقتصادي
على زيادة  األعواف االقتصاديُت يهدؼ النظاـ الضرييب اجلديد إىل التحكم يف النشاط االقتصادي وتشجيع    

واستعماؿ بعض التقنيات احملفزة لعملية  اتاالستثمار عن طريق منح االمتيازات الضريبية كازباذ سياسة اإلعفاء
 ويف ىذا اجملاؿ يسعى ادلشرع الضرييب لتحقيق األغراض التالية: ،االستثمار وتوسيع ادلشاريع

 الرسـو حىت ربقق جلمركية ويف ىذا اإلطار غلب مراجعة معدالت تلك محاية اإلنتاج الوطٍت عن طريق الرسـو ا
 احلماية الالزمة.

 .توجيو االستثمار ضلو النشاطات ادلراد ترقيتها وذلك وفق السياسة االقتصادية ادلنتهجة 
 التسهيالت و  نحدبخلق مناخ مالئم لذلك  و االستثمار تشجيع األعواف االقتصاديُت دبا فيهم ادلؤسسات على

 التحفيزات الضريبية.
الرفع من إف سلتلف األىداؼ اليت تسعى اإلصالحات الضريبية لتحقيقها تندرج ضمن عصرنة النظاـ الضرييب و 

 كيف أكثر مع معطيات اقتصاد السوؽ.فعاليتو حبيث يصبح موضوعي ومت
 

 الثالث: مكونات اإلصالح الضريبي المطلب
تقريرًا مفصاًل  1989ر بإنشاء جلنة وطنية لإلصالح الضرييب اليت قدمت سنة قامت اجلزائ 1987يف سنة     

 إصالحات ضريبية جذرية، وجاء بعدة 1992حوؿ اإلصالح الضرييب يف اجلزائر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 
 هتدؼ إىل عصرنة ىيكل النظاـ الضرييب.
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ضريبتُت على  تتمثل يف ضرائب جديدةعلى تأسيس ثالث  1992يرتكز مضموف اإلصالح الضرييب لسنة 
ىاتُت  ( ومن خالؿIBS( والضريبة على أرباح الشركات )IRGالدخل وعلا الضريبة على الدخل اإلمجايل )

، إضافة التمييز منعدما يف النظاـ السابقالضريبتُت مت التمييز بُت األشخاص الطبيعيُت وادلعنويُت بعدما كاف ذلك 
  1(.TVAاإلنفاؽ العاـ تتمثل يف الرسم على القيمة ادلضافة ) علىبة جديدة ىل ذلك فقد مت تأسيس ضريإ

 
 IRGالفرع األول: الضريبة على الدخل اإلجمالي 

 أوال: تعريفها
يف التشريعات  IRGتعرؼ  ، و1991أسست الضريبة على الدخل اإلمجايل من خالؿ قانوف ادلالية لسنة    

اجلديدة بأهنا ضريبة عامة على الدخل أو ضريبة وحيدة أو أحادية على دخل األشخاص الطبيعيُت، وقد وضح 
 الضريبة ادلوحدة: يف مادتو األوىل بشاف إحداث ادلباشرة والرسـو ادلماثلة قانوف الضرائب

الدخل وتفرض ىذه الضريبة على " تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيُت تسمى ضريبة  
 . 2الدخل الصايف اإلمجايل للمكلف بالضريبة"

 ثانيا: خصائصها
 :ما يليتتمتع الضريبة على الدخل اإلمجايل بعدة خصائص تتمثل في    
 ضريبة سنوية: 

 حبيث تفرض مرة واحدة يف السنة، على ادلداخيل احملققة خالؿ السنة.
 ضريبة وحيدة: 

واليت كانت تتميز  ،ة سابقاجاءت لتحل زلل سلتلف أنواع الضرائب النوعية اليت كانت مفروضإف ىذه الضريبة 
 ذلذا مت تعويضها وإحالذلا بضريبة واحدة على رلمل أنواع ،شخصية الضريبة بالتعقيد وعدـ االنسجاـ مع مبدأ
 الدخل، وتشمل الضرائب النوعية:

 (.ITSالضرائب على األجور والرواتب ) -
 .(IBICالضريبة على األرباح التجارية والصناعية ) -
 (.IBNCالضريبة على األرباح غَت التجارية ) -
 (.IRCDCالضريبة على إيرادات الديوف والودائع والكفاالت ) -
 (.TFالرسم العقاري على ادللكيات ادلبنية ) -
 (.ICRالضريبة التكميلية على الدخل ) -


، ص 2009، العدد الثاٍل، 25، رللة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، اجمللد تقييم اإلصالحات الضريبية في الجزائرناصر مراد،  -1
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 ضريبة تصاعدية: 
 شرائح الدخل.حيث يرتفع معدؿ الضريبة بارتفاع  ،جدوؿ متصاعد لشرائح الدخلربسب على أساس 

 ضريبة شخصية: 
 حيث أهنا تراعي الوضعية الشخصية للمكلف.

 ضريبة تصرػلية: 
 ميع مداخيلو لدى مفتشية الضرائب.ُت على ادلكلف تقدَل تصريح سنوي جبحبيث يتع

 
 التايل:و تفرض الضريبة على الدخل اإلمجايل حسب اجلدوؿ 

 الضريبة على الدخل اإلجمالي سلم(: 5الجدول رقم )
 نسبة الضريبة قسط الدخل الخاضع للضريبة )د.ج(

 % 0 120.000ال يتجاوز 
 % 20 360.000إىل  120.001من 
 % 30 1.440.000إىل   360.001من 

 % 35 1.440.000أكثر من 
 .2008 لسنة قانوف ادلالية المصدر:

 
 IRG: األشخاص الخاضعون لـ ثالثا
 .األشخاص الذين موطن تكليفهم باجلزائر 
  األشخاص ذو جنسية جزائرية أو أجنبية وموطن تكليفهم باجلزائر أو خارجها،حيث يتحصلوف يف اجلزائر على

 أرباح أو مداخيل ػلوؿ فرض الضريبة عليها إىل اجلزائر دبقتضى اتفاقية جبائية مت عقدىا مع بلداف أخرى.
 .األشخاص الذين موطن تكليفهم خارج اجلزائر و يتحصلوف على دخل مورده اجلزائر 

األشخاص  ادلتمثلُت يف لشركاءلحصة الفوائد العائدة  كما ؼلضع لضريبة الدخل اإلمجايل وبصفة شخصية      
 ادلوالُت:

 .شركاء يف شركة األشخاص 
  ادلشًتكة دلهنة أعضائها. جل ادلمارسةكات ادلدنية ادلهنية ادلشكلة من أشركاء الشر 
  بشرط أف ال تتشكل  ،الذي زبضع لو الشركات باسم مجاعيأعضاء الشركات ادلدنية اخلاضعة لنفس النظاـ

 ىذه الشركات يف شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولية زلدودة. 
 .أعضاء اجلمعيات ادلساعلة الذين ذلم مسؤولية تضامنية وغَت زلدودة فيها 
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 IRG الخاضعة لـالمداخيل : ارابع
  واحلرفيةاألرباح الصناعية والتجارية. 
 أرباح ادلهن غَت التجارية. 
 عائدات ادلستثمرات الفالحية. 
 .اإليرادات احملققة من إغلار ادللكيات ادلبنية وغَت ادلبنية 
 رؤوس األمواؿ ادلنقولة. عائدات 
 دبقابل قيم عن العقارات ادلبنية والغَت مبنية فوائض القيمة الناذبة عن التنازؿ. 
 والريوع العمرية و ادلنح وادلعاشات و األجور رتباتادل. 

 : األعباء القابلة للخصماخامس
 .اخلسائر ادلسجلة للسنوات السابقة 
  أو بناء مسكن. شراء لغرض مهٍت أو لغرض اليت تستوجب على ادلكلففوائد القروض والديوف 
  الشيخوخة والضماف االجتماعي بصفة شخصيةاشًتاكات منح. 
 .نفقات اإلطعاـ 
 .وثيقة تأمُت بصفة فردية مربمة من طرؼ ادلالك ادلؤجر 
 

 1: اإلعفاءاتاسادس
  دج. 120.000األشخاص الذين ال يتجاوز دخلهم الصايف اإلمجايل السنوي 
  أجنبية عندما سبنح البلداف اليت ؽلثلوهنا السفراء و واألعواف الدبلوماسيوف وكل األعواف القنصليوف من جنسية

 2نفس االمتيازات ألمثاذلم اجلزائريُت.
  تستفيد األنشطة اليت يقـو هبا الشباب ذوو ادلشاريع ادلؤىلوف لالستفادة من إعانة "الصندوؽ الوطٍت لدعم

ى البطالة" من الصندوؽ الوطٍت للتأمُت علتشغيل الشباب" أو "الصندوؽ الوطٍت لدعم القرض ادلصغر" أو "
 ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالؿ.سنوات  3 إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل دلدة

  يستفيد من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل دلدة عشر سنوات احلرفيوف التقليديوف وكذلك
 أولئك ادلمارسوف لنشاط حريف فٍت.

  بالنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل ادلؤسسات التابعة جلمعيات األشخاص ادلعوقُت تستفيد من إعفاء دائم
 ادلعتمدة وكذلك اذلياكل التابعة ذلا.
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 .مبالغ اإليرادات احملققة من قبل الفرؽ ادلسرحية 
  حالتو.لالستهالؾ على ادلداخيل احملققة من النشاطات ادلتعلقة باحلليب الطبيعي ادلوجو 
  إعفاء كلي ودائم ادلداخيل الناذبة عن زراعة احلبوب اجلافة و التمور.تستفيد من 
  تستفيد من إعفاء كلي حواصل و فوائض القيم الناذبة عن عمليات التنازؿ عن األسهم واألوراؽ ادلماثلة ذلا

 ادلسعرة يف البورصة والسندات واألوراؽ ادلماثلة ذلا وذلك طواؿ مدة صالحية السند.
 ية أجنبية الذين يعملوف يف اجلزائر يف إطار مساعدة تطوعية منصوص عليها يف اتفاؽ األشخاص من جنس

 دويل يستفيدوف من إعفاء دائم.
 .التعويضات عن ادلنطقة اجلغرافية 
  دج. 120.000العماؿ ادلعوقُت الذين تقل أجورىم عن 
 .معاشات اجملاىدين واألرامل من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية   

 1التخفيضات: اسابع
  30يطبق على األرباح ادلعاد استثمارىا زبفيض نسبتو.% 
  25يطبق على الربح الناتج عن نشاط ادلخبزة زبفيض بنسبة.% 
  يطبق على الربح احملقق خالؿ سنيت النشاط األوليتُت من طرؼ األشخاص الذين ذلم صفة عضو سابق يف

وال يطبق التخفيض إال على األشخاص ادلكلفُت .%25جيش التحرير الوطٍت وأرامل الشهداء زبفيض بنسبة 
 بالضريبة الذين يقدر رحبهم تقديرا جزافيا.

  دلا يكوف مشًتؾ بُت الزوجُت.10يطبق على الدخل اإلمجايل اخلاضع للضريبة زبفيض بنسبة % 
  زبفيض يف حالة التنازؿ عن رخصة استغالؿ شهادة اخًتاع أو صيغة صنع من قبل ادلخًتع نفسو فإنو يطبق

 % من ادلداخيل احملققة.30نسبتو 
  أدرار، تندوؼ، من قبل األشخاص الطبيعيُت يف والية ايليزي، ن األنشطة ادلمارسةعتستفيد ادلداخيل الناذبة 

% 50سبنراست والذين يوجد مقرىم اجلبائي يف ىذه الواليات ويستقروف فيها بصفة دائمة من زبفيض بنسبة 
 سنوات.  5دلدة 

  اخلاصة بالدخل الناتج عن التنازؿ دبقابل قيم عن العقارات ادلبنية والغَت مبنية:التخفيضات 
 سنوات ابتداء من تاريخ شرائو أو إنشائو. 4و 2% عند وقوع التنازؿ يف أجل يًتاوح ما بُت 30 -
 سنوات. 6و 4% عند وقوعو ما بُت 40 -
 سنوات. 10و 6% عند وقوعو ما بُت 60 -
 سنة. 15و 10بُت  % عند وقوعو ما80 -
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 سنة.15 أجل يزيد عن عو يف% عند وقو 100 -
 

 IBSالفرع الثاني: الضريبة على أرباح الشركات 
  1 أوال: تعريفها

حيػػػػػػػث  ،1991 مػػػػػػػن قػػػػػػػانوف ادلاليػػػػػػػة لسػػػػػػػنة 38دبوجػػػػػػػب ادلػػػػػػػادة مت إحػػػػػػػداثها  ضػػػػػػػريبة تسػػػػػػػتحق سػػػػػػػنويا،ىػػػػػػػي     
 ما يلي: على ادلماثلةمن قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو  135تنص ادلادة 

 ...،"تؤسس ضريبة سنوية على رلمل األرباح وادلداخيل اليت ربققها الشركات وغَتىا من األشخاص ادلعنويُت
 .2" ضريبة على أرباح الشركاتال ،وتسمى ىذه الضريبة

 و تعمل ىذه الضريبة على عصرنة جباية الشركات وجعلها أداة لإلنعاش االقتصادي.
الذي يسمح و  على أرباح الشركات يهدؼ إىل تنظيم شكلي ضريبةفرض ب ادلتعلق ضرييبالإف اإلصالح     

بإحداث ضريبة خاصة على األشخاص ادلعنوية كشركات األمواؿ ،ىذا من جهة ومن جهة أخرى يهدؼ إىل 
 .العبء الضرييب على الشركات لتمكينها من النمو االقتصادي منتنظيم اقتصادي بفضل التخفيض 

 خصائصهاثانيا: 
 تفرض على رلمل األرباح دوف التمييز لطبيعتها.ضريبة عامة : 
 حيث أهنا تتعلق بضريبة واحدة تفرض على األشخاص ادلعنويُت.ضريبة وحيدة : 
 تفرض مرة واحدة يف السنة على وعاء واحد يتضمن الربح السنوي ومدة استحقاقها سنة ضريبة سنوية :

 واحدة.
  IBS: مجال تطبيق الثثا

 زبضع ذلذه الضريبة الشركات التالية:    
 :شركات األمواؿ اليت تضم األصناؼ التالية 

 .SPA شركات األسهم -
 . SARLشركات ذات مسؤولية زلدودة -
 . SCAشركات التوصية باألسهم -
 .EPEادلؤسسات العمومية االقتصادية  -

 .ادلؤسسات واذليئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 
  أسهم.الشركات ادلدنية ادلتكونة ربت شكل شركة 
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 شركات األشخاص واليت تكوف على الشكل التايل:اختيارا  ذلاكما زبضع 
 .شركات التضامن 
 .شركات التوصية البسيطة 
 .مجعيات ادلساعلة 

 األعباء القابلة للخصم: رابعا
 .تكاليف مالية عامة 
 إىتالكات ومؤونات. 
 ضرائب ورسـو مهنية. 

 IBSكيفية حساب : خامسا
 كما يأيت: IBS ػلدد معدؿ 2015قانوف ادلالية التكميلي لسنة من  02للمادة  طبقا

 ، بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع؛ %19 -
 %، بالنسبة ألنشطة البناء واألشغاؿ العمومية والري، وكذا األنشطة السياحية  23 -

 واحلمامات، باستثناء وكاالت األسفار؛
 لألنشطة األخرى.، بالنسبة  %26 -

 سادسا: اإلعفاءات
  ذوو ادلشاريع ادلؤىلوف لالستفادة من إعانة "الصندوؽ الوطٍت لدعم تشغيل األنشطة ادلمارسة من قبل الشباب

 3الشباب" أو "الصندوؽ الوطٍت لدعم القرض ادلصغر" أو "الصندوؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة" دلدة 
  نت النشاطات ادلمارسة يف منطقة غلب ترقيتها.سنوات إذا كا 6وسبدد إىل  سنوات،

  التعاونيات االستهالكية التابعة للمؤسسات و اذليئات العمومية.تستفيد من إعفاء دائم 
 .أرباح األسهم اليت تقتضيها الشركات من مساعلتها يف رأس ادلاؿ لشركات أخرى 
 ات االجتماعية والًتقوية. أرباح الشركات اخلاضعة للضريبة ادلتأتية من أنشطة إصلاز السكن 
 الفئات ادلنظمة اليت سبارس نشاطا مسرحيا. تستفيد من إعفاء دائم 
 األشخاص ادلعوقُت ادلعتمدة و اذلياكل التابعة ذلا تستفيد من إعفاء دائم ادلؤسسات التابعة جلمعيات. 
  ادلؤسسات الفندقية لكر و كذوكاالت السياحة و السفسنوات  3تستفيد من إعفاء دلدة. 
 سنوات 10يستفيدوف من إعفاء دلدة  احلرفيوف التقليديوف وأيضا الذين ؽللكوف نشاط حريف. 
  ادلؤسسات السياحية احملدثة من قبل مستثمرين وطنيُت أو أجانب.سنوات  10تستفيد من إعفاء دلدة 
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 سابعا: التخفيضات
  من قبل الشركات يف والية، ايليزي، تندوؼ، أدرار، سبنراست تستفيد ادلداخيل ادلتأتية من األنشطة ادلمارسة

 5% يف مبلغ الضريبة دلدة 50واليت يتواجد هبا مقرىا اجلبائي وتستقر فيها بصفة دائمة من زبفيض بنسبة 
 سنوات حبيث ال ؽلس ىذا التخفيض مداخيل الشركات العاملة يف قطاع احملروقات.

 ادلتواجدة وادلنتجة يف واليات اجلنوب وادلستفيدة من الصندوؽ اخلاص  تستفيد ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة
سنوات وتستثٌت من االستفادة من ىذه ادلزايا  5% دلدة 20لتنمية واليات اجلنوب الكبَت، من زبفيض بنسبة 

 ادلؤسسات العاملة يف رلاؿ احملروقات.
 
 TVA  1   لفرع الثالث: الرسم على القيمة المضافةا

 الرسم على القيمة المضافة تعريفأوال: 
وال سبس إال مبلغ القيمة ادلضافة خالؿ كل طور من  ،شرة تؤدى لصاحل اخلزينة العموميةىي ضريبة غَت مبا    

وتتحدد ىذه القيمة ادلضافة بالفرؽ بُت اإلنتاج اإلمجايل و االستهالكات ، التجارية و أطوار العمليات االقتصادية
 .واخلدماتالوسيطة للسلع 

 على اإلنتاج بعد إلغاء النظاـ السابق ادلتشكل من الرسم الوحيد اإلمجايل إف إحداث ىذا الرسم    
(TUGP) ،( والرسم الوحيد اإلمجايل على تأدية اخلدماتTUGPS)، االقتصاد الوطٍت  يعد أداة لعصرنة

قانوف ادلالية لسنة لادلتضمن  90/36من القانوف رقم  65دبوجب ادلادة  سسأحبيث  ،ضريبيةوتطوير اإليرادات ال
 وجعلها سبس كل الطبقات اجلبائية. ، ويهدؼ ادلشرع يف إدخالو ذلذه الضريبة إىل توسيع القاعدة الضريبية1991
 مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافةثانيا: 

  اخلاضعة للرسـو اخلاصة كالرسم اخلاص بعمليات  غَت تلكعمليات البيع والعمليات العقارية واخلدمات من
 البنوؾ والتأمينات.

 .عمليات االستَتاد 
 .ادلبيعات والتسليمات اليت يقـو هبا ادلنتجوف 
 وادلنجزة وفقا ادلستوردة اخلاضعة للضريبة ادلبيعات والتسليمات على احلاؿ األصلي من ادلنتجات أو البضائع ،

 قبل التجار ادلستوردين.لشروط البيع باجلملة من 
  ادلبيعات اليت يقـو هبا ذبار اجلملة، وىم التجار الذين يعيدوف البيع لتجار آخرين أو لتجار التجزئة الذين

  .يعيدوف البيع لتجار آخرين
 ،وبصفة عامة العمليات من غَت ادلبيعات واألشغاؿ العقارية. عمليات اإلغلار وأداء اخلدمات كاذلاتف 
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  األشياء ادلستعملة من غَت األدوات ادلكونة كليا أو جزئيا من البالتُت والذىب والفضة واألحجار ادلتاجرة يف
 الكرؽلة.

 .أشغاؿ الدراسات والبحوث اليت تنجزىا الشركات 
 .احلفالت الفنية 
 يع اليت سبارسها ادلساحات الكربى )زلالت ذبارية ذات مساحة كبَتة تبيع بالتجزئة(.عمليات الب 
 

 لخاصة بالرسم على القيمة المضافةالمعدالت اثالثا: 
حدد ىذا الرسم بأربع  واعتمادىا لنظاـ الرسم على القيمة ادلضافة، ضريبيةاإلصالحات العند ظهور     

 معدالت:
  :7ادلعدؿ ادلنخفض اخلاص% 
  :13ادلعدؿ ادلنخفض.% 
  :21ادلعدؿ العادي.% 
  :40ادلعدؿ ادلضاعف.% 

 اخلاضعة لكل معدؿ وتعديلها دبوجب قانوف ادلالية.وربدد قائمة ادلنتجات 
    

% وذلك ابتداء من سرياف مفعوؿ قانوف ادلالية 40كما غلب اإلشارة إىل إلغاء ادلعدؿ ادلضاعف الذي نسبتو  
% من 14% واستبدؿ بػ 13، ويف نفس السياؽ ألغي العمل بنسبة ادلعدؿ ادلنخفض والذي ىو 1995لسنة 

 من 27، 26ادلواد  حسب %19% و 9أما اآلف فاجلزائر تعمل بنسبتُت علا  1997خالؿ قانوف ادلالية لسنة 
   .2017قانوف ادلالية لسنة 

 
 

 : نتائج اإلصالح الثالثالمبحث 
ىو إحالؿ اجلباية العادية زلل اجلباية البًتولية، وبالتايل  1991اذلدؼ االسًتاتيجي لإلصالح الضرييب لعاـ     

العادية لدعم اإلنعاش االقتصادي، ولتوضيح ىذا نتناوؿ ربليل  باية)نفقات التسيَت( باجل تغطية النفقات العادية
 :ادلراحل ؿالنتائج احملققة خال

(1991- 1994، ) (1995 – 2002( ، )2004 – 2007.) 
 
 
 



 النظام الضريبي قبل وبعد اإلصالح                                                                  الثانيالفصل 







 (1994 -1991المطلب األول: نتائج )
 أوال: الضرائب المباشرة

 رلموع الضرائب ادلباشرة يف الدخل اإلمجايل،تتحمل العبء الكبَت من  تبقى الضريبة على األجور وادلرتبات    
% ويف سنة 69,86نسبة  1993% ويف سنة 72,54 نسبة 1992%، وسنة 63نسبة  1991فبلغت سنة 

 د من التهرب الضرييب.ا نتيجة االقتطاع من ادلنبع والذي ػل%، وىذ63,9نسبة  1994
االستثمارية...( مل يكن لو األثر االغلايب من حيث  الزراعية، سع يف الدخل اإلمجايل )ادلداخيل العقارية،أما التو     

 ادلردودية وىذا لألسباب التالية:
  إف الضريبة على الدخل اإلمجايل ىي ضريبة تصرػلية شلا غلعل التصرػلات ادلقدمة من طرؼ ادلكلفُت ال تعرب يف

 أغلب األحياف عن حقيقة األوعية الضريبية وبالتايل ضعف مردوديتها. 
  إف إخضاع ادلداخيل الزراعية للضريبة على الدخل اإلمجايل مل يكن لو أثر إغلايب يف ربسُت ادلردودية ذلذه

الضريبة، كوف أف ىذا النشاط لو خصوصيات نشاط اقتصادي، ويصعب على اإلدارة الوصوؿ إىل حقيقة 
 ادلداخيل الواجبة اإلخضاع.

 ،ن ذلا األثر اإلغلايب من حيث ادلردودية ادلالية وىذا لغياب سوؽ مل يك فيما ؼلص ادلداخيل الرأمسالية ادلنقولة
 مايل.

  أما فيما ؼلص الضريبة على أرباح الشركات، فإف مردوديتها ضعيفة وعليو فقد كانت ادلؤسسات العمومية تقريبا
 .زد على ذلك ضعف القطاع اخلاص تعاٍل من وضعية مالية عسَتة،

 ثانيا: الضرائب غير المباشرة
% يف 13,20 حبوايل يراداتاإلال سبثل إال نسبة ضعيفة من إمجايل الرسـو على رقم األعماؿ كانت إيرادات     
 .1994% سنة 12مث  ،1993% سنة 15,75مث  ،1992% سنة 15مث  ،1991سنة 

مليوف دج سنة  3630فانتقلت من  أما فيما ؼلص حقوؽ التسجيل والطابع فاإليرادات مل تشهد تطورا كبَتا، 
 .1994مليوف دج سنة  4667إىل  1993

 
 (1111-1995المطلب الثاني: نتائج )
 أوال: الضرائب المباشرة

مليوف دج بعدما كانت  99500إىل  2002تطور حجم الضريبة على الدخل اإلمجايل لتصل يف سنة     
% من رلموع 80، وسبثل الضريبة على الدخل اإلمجايل صنف األجور وادلرتبات 1994مليوف دج سنة  39896

 ليت عرفتها األجور يف ىذه الفًتة.،ىذا نتيجة للزيادة ا إيرادات الضريبة على الدخل اإلمجايل
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عرفتو بعض  % نظرا دلا105عرفت بدورىا ظلوا دبقدار فقد أما فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات     
مؤسسات القطاع العاـ من ظلو أو على األقل استقرار مايل يسمح ذلا بأف تدفع جبايتها، كم أف القطاع اخلاص 

 .ضريبيةبدأ يتهيكل وأصبح يؤدي التزاماتو ال
%  08بػ  1995و 1994يف حُت أف حقوؽ الطابع والتسجيل عرفت يف ىذه الفًتة اطلفاضا بُت سنيت     

شهد  1996و  1995 ىو اطلفاض ادلعامالت الرأمسالية كانتقاؿ ادللكية مثال، بينما  بُت سنيت ومرد ىذا النقص
ىذه الدمغة وإيرادات جوازات السفر، لطوابع الدمغة على  تعود%، 44حاصل جباية الطابع زيادة قدرت بػ 

 .2002و  1996شهدت ارتفاعا بُت سنيت 
 ثانيا: الضرائب غير المباشرة

-1994% للفًتة 21القيمة ادلضافة على ادلستوى الداخلي شهد ظلوا يف إيراداتو حيث تقدر بػ  الرسم على    
حيث بلغ  2002واستمر مبلغ ربصيل الرسم يف التزايد إىل غاية  1996 -1995% للفًتة 35و 1995
 ، ىذه الزيادة راجعة إىل: 31,7%

 .توسيع رلاؿ اإلخضاع 
 ات ىذه الضريبة.بدأت تتحكم يف تقني بائيةاإلدارة اجل 

زيادة  1995-1994أما بالنسبة للرسم على القيمة ادلضافة احملصلة من ادلوارد ادلستوردة فقد عرفت يف الفًتة     
% وىذا الستعداد اجلزائر للدخوؿ 11اطلفضت نسبة النمو إىل  1996 -1995الفًتة %، أما يف 50تقدر بػ 

 .2002-1998 الفًتةيف يف ادلنظمة العادلية للتجارة، واستمر االطلفاض 
% 22 ػغَت ادلباشرة األخرى فقد عرفت اطلفاضا زلسوسا يف نسبة النمو حبيث قدرت ب أما أنواع الضرائب    

% حلق الضماف وىذا نتيجة الرتفاع األسعار واطلفاض 40مواد الكحولية و % لل68للحق الداخلي للجعة و 
مستوى االستهالؾ اخلاص بالسلع اخلاصة ذلذه الضريبة، كما شهدت إلغاء بعض الضرائب مثل الرسم اإلضايف 

بًتولية فمازالت وفيما يتعلق باجلباية ال اخلاص استعدادا التفاؽ الشراكة األورو جزائرية وادلنظمة العادلية للتجارة،
 .2003% سنة 60تشكل نسبة ىائلة من موارد الدولة اجلبائية أي ما قارب 

 
 (1117 -1114المطلب الثالث: نتائج )

اجلباية البًتولية على سبويل ميزانية الدولة بسبب اطلفاض ادلردودية ادلالية للجباية  ىيمنترغم كل اإلصالحات 
بالنسبة إلمجايل اإليرادات الضريبية  نسبة كل منهماستعرض تطور حصيلتهما مع حساب العادية، ولتوضيح ذلك ن

 يف اجلدوؿ التايل:
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 1117 – 1114تطور الجباية العادية والجباية البترولية خالل الفترة (: 6جدول رقم )
 )الوحدة مليار دج(

 1117 1116 1115 1114 البيان
 786,77 745,56 664,80 603,77 اجلباية العادية
 2711 2714 2267,83 1485,76 اجلباية البًتولية
 3497,77 3459,56 2932,63 2089,53 رلموع اجلباية

 % 22,49 %21,55 % 22,67 % 28,89 نسبة اجلباية العادية
 % 77,51 % 78,45 % 77,33 % 71,11 نسبة اجلباية البًتولية

 للضرائب.وزارة ادلالية، ادلديرية العامة المصدر: 
 
 

 المبحث الرابع : آثار اإلصالح الضريبي
اذلدؼ من ىذا ادلبحث ىو دراسة اآلثار االقتصادية للضريبة اليت ؽلكن ربديدىا وفقا آلراء بعض االقتصاديُت،     

حيث تنشأ ىذه اآلثار بعد استقرار عبء الضريبة على ادلكلف، وبالرغم من أف عبء الضريبة قد يكوف ثقيال 
كلف هبا، فإف ىذا قد يدفع إىل زيادة اإلنتاج بكافة الطرؽ ادلمكنة لتعويض اجلزء ادلقتطع من دخوذلم  على ادل

كضريبة، أما البعض اآلخر فَتى أف مقدار الضريبة ادلقتطع من دخل ادلكلف ىو الذي ػلدد آثار الضريبة يف 
 نشاط األفراد وإنتاجهم من حيث احلجم والنوعية.

 
 اإلصالح على اإلنتاجالمطلب األول: أثر 

 تؤثر الضريبة على أصحاب الدخوؿ احملدودة وادلتوسطة، وىذا بدوره يؤثر يف اإلنتاج بالنقصاف كذلك يتأثر    
 تأثَت الضرائب يف عرض وطلب رؤوس األمواؿ اإلنتاجية.اإلنتاج نتيجة 

لم فإف الضرائب تؤدي إىل نقص فعرض رؤوس األمواؿ اإلنتاجية يتوقف على االدخار مث االستثمار، وكما نع    
االدخار وقلة رؤوس األمواؿ اإلنتاجية، فإنو يتأثر دبقدار الربح احملقق، فإذا كاف فرض الضريبة يؤدي إىل تقليل 

كذلك فإف فرض الضريبة يؤدي  الربح، فبطبيعة احلاؿ يقل الطلب عليها، أما إذا زاد الربح فإف الطلب يزيد عليها.
    .االقتصاديعلى النشاط  يؤثرإىل انتقاؿ عناصر اإلنتاج إىل فروع اإلنتاج األخرى قليلة العبء الضرييب شلا 
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 1المطلب الثاني: أثر اإلصالح على التوزيع
توزيع الدخل والثروة بشكل غَت عادؿ لصاحل الطبقات الغنية على حساب الفئات  إعادةالضريبة  نقد ينتج ع    

أما الضرائب ادلباشرة ا أشد عبئا على الفئات الفقَتة، الفقَتة، وػلدث ىذا بالنسبة للضرائب غَت ادلباشرة، باعتبارى
 فهي تؤثر على الطبقات الغنية ومستوى االدخار.

فإذا أنفقت  يقة اليت تستخدمها الدولة لتحصيل الضريبة تؤثر على ظلط التوزيع،وشلا ىو جدير بالذكر أف الطر     
من طبقات اجتماعية معينة إىل داخيل الدولة ىذه احلصيلة يف شكل نفقات ربويلية أو ناقلة دبعٌت ربويل ادل

ل التفاوت بُت طبقات أخرى دوف أية زيادة يف الدخل، حبيث تستفيد منها الفئات الفقَتة ويؤدي ذلك إىل تقلي
 الدخوؿ.

 اإلصالح على االستثمارأثر المطلب الثالث: 
يلعب االستثمار دورا بارزا وحقيقيا يف أي نظاـ اقتصادي واألسلوب األكثر عقالنية يف عملية اإلنعاش     

االقتصادي يتجلى بوضوح يف االستثمارات الضخمة ادلنجزة فضال عن تلك االستثمارات الصغَتة ويرجع ىذا 
لتفضيل إىل احلاجة ادللحة لعملية التنمية السريعة وىنا يربز تدخل الدولة يف عملية االستثمار عن طريق سياسة ا

الضرائب واإلعانات و التحفيزات، فاالستثمارات ذات حساسية عالية لشرائح الضرائب وأساليب التنسيق الضرييب 
   2ادلطبقة بُت دولتُت أو أكثر.

وتعترب الضرائب ادلباشرة وغَت ادلباشرة أحد وسائل جذب أو طرد أو ربجيم نشاط االستثمار وىذا ما جعل     
اإلصالح الضرييب من القضايا اإلسًتاتيجية يف ميداف االستثمار وكلما زاد عدد الشركات واالستثمارات الوافدة 

 : ما يليفيئب وأساليب إدارهتا وخاصة ادلباشرة وغَت ادلباشرة كلما زادت األعلية النسبية لدور الضرا
 .ظلوذج اإلعفاء الكامل والدائم للمناطق احلرة 
 .النموذج ادلؤقت لإلعفاء 
 .ظلوذج ذبنب االزدواج الضرييب وتوحيد التشريعات 
 احملفزة الرسـو والضرائبمعدالت وذج ظل.  

 3وتشمل  حوافز االستثمار عددا من ادلزايا منها:
 .اإلعفاءات ادلؤقتة 
 .خصم سلصصات اإلىتالؾ من الضرائب لتشجيع سرعة التجديد واإلحالؿ 
 .زبفيضات ضريبية 


 .174-172، ص ص 2003، دار ىومة، بوزريعة، اجلزائر، اقتصاديات الجباية والضرائبزلمد عباس زلرزي،  -1
 .23، ص 2000معة اإلسكندرية، مصر، ، منشورات مؤسسة الشباب واجلااالستثمار الدولي والتنسيق الضريبيفريد صلار،  -2
، اجلمعية ادلصرية لنشر ادلعرفة والثقافة العادلية، مصر، ، النهج األمثل لتحرير االقتصادرونالد ماكينيوف، ترمجة صليب بطرس وسعاد الطنبويل -3

 .94،95، ص ص 1996
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 :فيما يليصد تشجيع االستثمار سنذكر بعض احلوافز اليت تقدمها اجلزائر ق
  اإلعفاء ابتداء من أوؿ جانفي للسنة ادلوالية لتاريخ اخلضوع للرسم على ادللكية اخلاص باألمالؾ ادلرتبطة

 سنوات.  3باالستثمار دلدة 
  إعفاء السلع واخلدمات منTVA  اليت تدخل مباشرة يف ربقيق االستثمار الذي يكوف مستورد أو منجز يف

 .TVAدمات موجهة لتحقيق عمليات خاضعة لػ السوؽ احمللية، عندما تكوف ىذه السلع واخل
 سنوات على األكثر من  10سنوات على األقل و  5دلدة  إعفاءIBS  ،و إعفاء جزئي بالنسبة للرسم العقاري

 اإلعفاء ػلسب من تاريخ احلصوؿ على العقار يف ادلناطق اليت غلب ترقيتها.
  إعفاء يف حالة التصدير منIBS  وحىت  ،احملقق من التصدير بعد فًتة اإلعفاءوالرسم على رقم األعماؿ

يستفيد ادلستثمر من ىذه احلوافز اجلبائية عليو أف يكوف يف شكل شركة لذا فاألشخاص ادلعنوية وحدىا معنية 
 هبذه احلوافز.

 قائمتها عن طريق التنظيم وسبارس  عندما سبارس مؤسسة نشاطا معلن عن أولويتو يف منطقة غلب ترقيتها ربدد
يف نفس الوقت خارجها فإف الربح ادلعفى من الضريبة ينتج عن النسبة بُت رقم األعماؿ احملقق يف ادلنطقة اليت 

 .ب ترقيتها ورقم األعماؿ اإلمجايلغل
 معدؿ ويف إطار تشجيع االستثمار مت خفضIBS    25إىل.% 
 سبة للعقود التأسيسية أو زيادة النشاط ودمج ادلؤسسات % بالن0.5% إىل 1حقوؽ التسجيل من  خفض

 .2002اليت ال ربتوي على نقل االستثمارات الثابتة وادلنقولة بُت ادلؤسسات أو األشخاص سنة 
وقد أكد مدير الضرائب بوزارة ادلالية أف اإلجراءات التحفيزية لالستثمار يف اجلزائر تعترب جد مشجعة، أما ضعف 
االستثمار ادلسجل، فحسب مدير الضرائب فهذا راجع لإلجراءات البَتوقراطية وليس للتحفيزات اجلبائية ادلتعلقة 

منح ادلستثمرين األجانب نفس االمتيازات ادلمنوحة  باالستثمار ويستوجب على اجلزائر وفقا التفاقية مراكش
للجزائر قدرة  والتوفَتللمستثمر احمللي وفتح الباب للشراكة معو، فهذا بإمكانو دفع عجلة التنمية إىل األماـ 

   1تفاوضية كبَتة للحفاظ على أكرب قدر شلكن من ادلكاسب يف صاحلها.
 
 
 
 
 


، رسالة ماجستَت، جامعة اجلزائر، عالمية للتجارة حالة الجزائرتحرير التجارة الخارجية وآفاق االنضمام إلى المنظمة الالصادؽ بوشنافة،  -1

 . 175، ص 2001
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 :خالصة
اجلزائري من ربقيق االستقرار شلا أدى إىل عدـ وضوح الرؤية لدى السلطات، مل يتمكن النظاـ الضرييب     

فقانوف ادلالية لسنة  باإلضافة إىل تعقد النظاـ الضرييب، يف ىذا اجملاؿ نالحظ سنويا صدور تعديالت ضريبية،
إجراء  32 فتضمن 2002قانوف ادلالية لسنة أما ييب ما بُت تعديل وإلغاء وإسباـ، إجراء ضر  33تضمن  2001
إجراء  72تضمن  2007وقانوف ادلالية لسنة  إجراء ضرييب 68تضمن  2003ة لسنة وقانوف ادلاليضرييب 
 .ضريبياً 

 وادلتمثلة يف: ضرييبإال أف ىذه التعديالت تضمنت بعض االذباىات االغلابية للنظاـ ال
 .زبفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات 
  للضريبة على الدخل اإلمجايل.زبفيض نسبة االقتطاع العليا 
 .زبفيض معدؿ الرسم على القيمة ادلضافة من أربع معدالت عند التأسيس إىل معدلُت فقط 
 .إلغاء الدفع اجلزايف 
  2إىل  الرسم على النشاط ادلهٍتزبفيض%. 
  أرباح الشركات.إلغاء االزدواج الضرييب بالنسبة للمداخيل الناذبة عن توزيع األرباح اليت أخضعت للضريبة على 
  تبسيط النظاـ اجلزايف للضريبة على الدخل من خالؿ تعويض الضريبة على الدخل اإلمجايل، الرسم على القيمة

 ادلضافة والرسم على النشاط ادلهٍت بضريبة جزافية وحيدة.
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

واالستثمار الضريبي اإلصالح  
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 :تمهيد
رثت اعبزائر عن فرنسا نظاـ ىشا وـبربا نتيجة خروج رؤوس األمواؿ خارج البالد، وىذا أدى إذل عجز و     

 اؼبؤسسات اعبزائرية عن تلبية حاجات القطاع الزراعي والصناعي والتجاري.
إذل سياسة إعادة بناء وتنمية االقتصاد اعبزائري ككل، من خالؿ وضع ـبططات استثمارية مركزية،   ؽبذا عبأت    

مهتمة بالقطاع العاـ وأنبلت كل من القطاع اػباص واألجنيب لكن بعد الثمانينات ونتيجة للنقص يف  كما كانت
تلبية متطلبات السوؽ، رأت اعبزائر ضرورة التعجيل باإلصالحات اؽبيكلية  التنافسية وعجز القطاع العاـ عن القدرة

للمستثمرين اػبواص و  ضريبيةإلزالة العقبات أماـ االستثمار، فأصدرت عدة قوانُت ومراسيم سبنح امتيازات 
 األجانب من أجل إقامة مشاريع تنموية جديدة ورفع مستوى االقتصاد الكلي.

قبل فًتة  ستثمار األجنيب اؼببارراؼبمنوحة لإل ضريبيةال صل التطرؽ إذل التحفيزاتوسنحاوؿ يف ىذا الف    
 اإلصالحات وبعدىا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اإلصالح الضريبي واالستثمار                                                                        الثالثالفصل 







 المبحث األول: إطار سياسة التحفيز الضريبي
 المطلب األول: مفهوم التحفيز الضريبي

للداللة على األساليب والطرؽ " التحفيز كمفهـو اقتصادي، مصطلح حديث نسبيا، يستعمل بصفة عامة     
 1ذات الطابع اإلغرائي اليت تتخذىا السياسة االقتصادية يف نطاؽ التنمية للنهوض بقطاع معُت."

للتحفيز أنواع ـبتلفة، يعترب التحفيز الضرييب من أنبها، وىو " صبلة من اإلجراءات واالمتيازات ذات صبغة     
من األعواف االقتصاديُت لتوجيو نشاطهم بغرض ترقية قطاع أو منطقة  ضريبية تتخذىا الدولة لفائدة فئة معينة

 2".جغرافية أو أي غرض آخر سبليو طبيعة السياسة االقتصادية واالجتماعية اؼبنتهجة
ومنو فالتحفيز الضرييب ما ىو إال ؾبموعة تسهيالت تقرىا السياسة الضريبية، يف إطار االختيارات اإليديولوجية     

 لتعبئة الطاقات اؼبادية والبشرية، يف اذباه ربقيق أىداؼ اقتصادية واجتماعية. والتنموية
وؽبذا تشمل إجراءات التحفيز الضرييب كل عوف اقتصادي تتوفر فيو الشروط اليت تستدعي منح امتيازات     

 تنميتها. ضريبية كممارسة األنشطة اؼبستهدؼ ترقيتها، أو إقامة اؼبشاريع يف اؼبناطق احملرومة اؼبراد
وألف إجراءات التحفيز الضرييب رباوؿ ذبسيد أىداؼ السياسة االقتصادية واالجتماعية فإف وضعها يتطلب     

   3إعداد دراسات معمقة ووافية تشمل:
 .الظروؼ االجتماعية، االقتصادية والسياسية احمليطة بتطبيق ىذه اإلجراءات 
 .طبيعة ومدة ىذه االمتيازات 
 غَتات اؼبستقبلية.دراسة تنبؤية للت 
 .ربديد الشروط الواجب توفرىا يف اؼبستفيدين من االمتيازات الضريبية 
 

 المطلب الثاني: أىداف التحفيز الضريبي
الضرييب من خالؿ ما تقدمو من مزايا ضريبية إذل ربقيق صبلة من األىداؼ اؼبتفاوتة من  تحفيزتسعى سياسة ال    

 حيث طبيعتها. حيث أنبيتها واؼبتنوعة من
 
 


، رسالة ماجستَت، جامعة في الدول النامية وأثرىا على االستثمار الخاص من خالل إجراءات التحفيز الجبائيمظاىر الجباية صحراوي علي،  -1

 .91، ص 1992اعبزائر، 
، رسالة ماجستَت، 1998-1989، السياسة الضريبية ضمن برامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي حالة الجزائر للفترة بليلة ؼبُت -2

 . 46، ص 1999، جامعة اعبزائر
، 1997، رسالة ماجستَت، جامعة اعبزائر، تأثير النظام الضريبي على نشاط المؤسسة في ظل اإلصالحات الضريبية حالة الجزائرناصر مراد،  -3

 .178ص 
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 : األىداف االقتصاديةالفرع األول
التخفيضات يف معدؿ االقتطاع أو يف الوعاء  يستهدؼ وضع اغبوافز الضريبية )اإلعفاءات الدائمة أو اؼبؤقتة،     

 ما يلي: الضرييب(
  ومن مث حجم تنمية االستثمار، حيث تشجع اغبوافز الضريبية تراكم رؤوس األمواؿ، بتخفيفها للعبء الضرييب

 خاصة أف اؼبشاريع االستثمارية ال ربقق أرباحا مهمة يف سنواهتا األوذل. التكاليف،
 .دعم الواردات من السلع الرأظبالية الالزمة للقياـ بعملية التنمية االقتصادية وضماف استمرارىا 
 لصعبة.تشجيع الصادرات لتحقيق ميزاف ذباري موجب وكذلك لرفع احتياطي الدولة من العملة ا 
  زيادة إيرادات اػبزينة العامة مستقبال، فتنمية االستثمار ستؤدي بالضرورة إذل تنوع النشاط االقتصادي ومنو مبو

 وتعدد الفروع اإلنتاجية اػباضعة للضريبة وبالتارل اتساع الوعاء الضرييب.
 االجتماعيةالفرع الثاني: األىداف 

 لدورىا الكبَت يف التدشل األخالقي حفيز الضرييب، نظرا يعد امتصاص البطالة من أىم أىداؼ سياسة الت
واالجتماعي واؼبعيشي ألي ؾبتمع. وؽبذا رباوؿ السلطات العمومية من خالؿ االمتيازات الضريبية تشجيع 
التشغيل عن طريق خلق مناصب عمل جديدة " فاالمتيازات اؼبمنوحة للمستثمرين اػبواص، سبكن من توفَت 

استثمارىا يسمح بإنشاء مؤسسات صغَتة أو فرعية، تشغيلها وتسيَتىا يتطلب بالضرورة يد  موارد مالية، إعادة
 1". عاملة جديدة

  ربقيق العدالة االجتماعية فيما ىبص نوعية ومستوى الظروؼ اؼبعيشية ألفراد اجملتمع، واليت ال يبكن أف تتجسد
 يف ظل توازف جهوي، خاصة من حيث توزع اؼبنشآت االقتصادية. إال

 
 المطلب الثالث: الشروط المتحكمة والعوامل المؤثرة في سياسة التحفيز الضريبي

 ضريبيالفرع األول: الشروط المتحكمة في سياسة التحفيز ال
 2تتحقق فعالية اغبوافز الضريبية بتوفر ؾبموعة من الشروط أنبها:    
  زيادة يف معػدالت الضػريبة ، اؼبرغوبةبة على أرباح األنشطة االقتصادية يصاحب التخفيض يف معدالت الضريأف

 على أرباح األنشطة االقتصادية غَت اؼبرغوبة.
  يكوف العبء الضرييب قبل زبفيض معدؿ الضريبة على األنشطة االقتصادية اؼبرغوبة كبَت نسبيا، فبا هبعل أف

 ية فعالة.تخفيض ميزة ضريبالمن 
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  االقتصادية اؼبرغوبة واألنشطة االقتصادية غَت اؼبرغوبة  ققة يف األنشطةالعالقة بُت األرباح النسبية احملأف تصبح
 بعد الضريبة يف صاحل اجملموعة األوذل من األنشطة ويف غَت صاحل اجملموعة الثانية.

  ربقق نتائج موجبة،  األنشطة االقتصادية اؼبرغوبةأف تكوف اؼبشروعات أو الفرص االستثمارية اؼبتاحة يف ؾباؿ
   أما إذا كانت سالبة فستنعدـ فعالية اغبوافز الضريبية يف توجيو االستثمارات باذباه تلك األنشطة.

 
 الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في التحفيز الضريبي

الضرييب، تنقسم من حيث طبيعتها إذل ضريبية إضافة للشروط السابقة ىناؾ عوامل مؤثرة على سياسة التحفيز     
 وأخرى غَت ضريبية.

 أوال: العوامل الضريبية
 وىي العوامل اليت ترتبط مباررة بالتقنيات اؼبستعملة يف إطار سياسة التحفيز الضرييب وتتمثل يف:    
 :طبيعة الضريبة.1

اؼبناسب للضريبة ؿبل التحفيز يأيت من خالؿ تتحدد الضريبة بنوع الوعاء اػباضع ؽبا وؽبذا فإف االختيار     
الدراسة اعبدية للوعاء الضرييب من حيث قدرتو على ربقيق األىداؼ اؼبرغوبة يف حالة ما أخضع ؼبعدالت ضريبية 

 .امة وعلى سلوؾ األعواف االقتصاديُتمعينة، باإلضافة إذل وجوب دراسة انعكاسات ىذه الضريبة على اػبزينة الع
 :زركل التحفي.2

التحفيز ركل إعفاءات وزبفيضات، الغرض منها ربقيق صبلة من األىداؼ اؼبختلفة، فبا يتطلب التوفيق يأخذ     
فيما بينها، فتخفيف تكلفة االستثمار مثال هبب أف ال يكوف على حساب قدرة اػبزينة العامة يف ربمل األعباء 

لشكل التحفيز وتضمن توازنو وعدـ إضراره بأي نوع العمومية، لذلك توضع قيود زمنية، مكانية، وكمية ضابطة 
 من اؼبصاحل العمومية.

 :زمن التحفيز.3
عنصر الزمن عامل مهم يف سياسة التحفيز الضرييب حيث من الضروري قبل تطبيق اإلجراءات التحفيزية،     

 اؼ اؼبراد بلوغها من خالؽبا.ؽبا، والفًتة الزمنية الالزمة لسرياهنا والكفيلة بتحقيق األىد ربديد الوقت اؼبناسب
"وتتعدد اآلراء فيما يتعلق بزمن التحفيز حيث يرى البعض أف  الوقت اؼبالئم ؼبنح االمتيازات ىي الفًتة اليت تلي 
هناية األزمات وتسبق مباررة النهضة االقتصادية أو االنتعاش االقتصادي، يف حُت يرى البعض اآلخر أف الوقت 

ات ىو مرحلة انطالؽ نشاط اؼبؤسسة مع ضرورة سباري ىذه التحفيزات مع برنامج اؼبؤسسة اؼبالئم لتطبيق التحفيز 
  1يف النمو". واسًتاتيجيتها
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 :ؾباؿ تطبيق التحفيز.4
للحوافز الضريبية إطار عملي البد من ربديده بعناية حىت ال تكوف لو انعكاسات سلبية على السياسة     

اإلطار العملي بشكل عاـ يف االستثمارات اؼبنتجة اليت ؽبا قدرة قوية يف ربقيق االقتصادية للدولة، ويتمثل ىذا 
 نتائج إهبابية تساىم يف ربقيق وضعية اقتصادية واجتماعية أفضل.

 
 1ثانيا: العوامل غير الضريبية

يط اؼبالئم ىناؾ عوامل خارجية ؽبا أنبية ودور يف التأثَت على سياسة التحفيز الضرييب، من حيث توفَت احمل    
 :العناصر التالية وتتمثل يف الذي يسمح ؽبا بالقياـ باألدوار اليت وضعت من أجلها،

 :العنصر السياسي .1
يراعي كل مستثمر سواء كاف ؿبلي أو أجنيب يف ازباذه لقرار االستثمار، اغبالة السياسية ؼبكاف االستثمار، ؽبذا    

اؽبامة لنجاح أي مشروع استثماري، حيث أف غيابو يزيد من فإف االستقرار السياسي يعترب أحد اؼبتطلبات 
نسبة اؼبخاطرة، ومن مث فإف سياسة التحفيز الضرييب لن يكوف ؽبا دور فعاؿ يف ازباذ قرار االستثمار يف ظل 

 وضع سياسي متدشل ومضطرب، خاؿ من االستقرار.
أما  والتغَتات السلبية اليت ربدث داخل الدولة،وتتمثل اؼبخاطر السياسية بالنسبة للمستثمر احمللي يف األحداث    

إضافة رة للبلد الذي يتم فيو االستثمار بالنسبة للمستثمر األجنيب فتكمن يف األوضاع الداخلية غَت اؼبستق
لتغَتات يف العالقات الدبلوماسية اليت تربط الدولة اليت ينتمي إليها اؼبستثمر األجنيب بالدولة اؼبضيفة ل

 الستثماره.
 :لعنصر اإلداريا .2
يؤثر مستوى ونوعية اؼبعامالت اإلدارية يف قباح سياسة التحفيز الضرييب، فكلما كانت ىناؾ معوقات إدارية     

كالبَتوقراطية، الرروة وغَتىا من السلوكيات اإلدارية السلبية كلما أثر ذلك سلبا على فعالية اإلجراءات 
 التحفيزية.

 :لعنصر التقٍتا .3
ومن مث إقباح سياسة التحفيز يف توفَت بيئة مالئمة لالستثمار  بقسط كبَتالتحتية تساىم البنية االقتصادية  

يكوف ؽبا اغبظ األوفر يف استقطاب اؼبستثمرين متطورة  قاعدية الضرييب، فالدوؿ اليت تتوفر على ىياكل تقنية
 اػبواص.
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 :العنصر االقتصادي .4
تستدعي فعالية سياسة التحفيز الضرييب وجود وضعية اقتصادية مشجعة من حيث وفرة األسواؽ، اليد العاملة    

اؼبؤىلة ومصادر التموين باؼبواد األولية وكذا جودة ربكة االتصاالت والتسهيالت اؼبتعلقة بالتعامالت 
 ومنح القروض.ياسة األسعار االقتصادية واؼبالية اػبارجية باإلضافة إذل استقرار العملة ومرونة س

 
 

 : ماىية االستثمارالثانيالمبحث 
يعد مصطلح االستثمار من اؼبصطلحات االقتصادية اليت تزيد من سرعة عجلة التنمية وؿبركا أساسيا لعناصر     

 يبكن التطرؽ إذل:دى باالقتصاديُت إذل االىتماـ بو، و اإلنتاج، فبا أ
 االستثمار. تعريف 
 االستثمارات. تصنيف 
 ؿبددات االستثمار. 
 .أىداؼ االستثمار 
 .معوقات االستثمار 
 

 المطلب األول: تعريف االستثمار
 :حيث لديناجاء هبا االقتصاديوف  ىناؾ عدة تعريفات لالستثمار    

 
 1الفرع األول: التعريف المالي لالستثمار

أمواؿ يبتلكها الفرد يف غبظة زمنية معينة ولفًتة من الزمن يعرؼ االستثمار من الناحية اؼبالية بأنو التخلي عن     
بقصد اغبصوؿ على تدفقات مالية مستقبلية تعوضو عن القيمة اغبالية لألمواؿ اؼبستثمرة وكذلك عن النقص 
اؼبتوقع يف قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم وذلك مع توفَت عائد معقوؿ مقابل ربمل عنصر اؼبخاطرة اؼبتمثل 

 تماؿ عدـ ربقيق التدفقات.باح
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 1ني: التعريف االقتصادي لالستثمارالفرع الثا
حسب ىذا التعريف فاالستثمار عبارة عن تلك األمواؿ اليت تدفعها اؼبؤسسة حاليا هبدؼ اغبصوؿ على     

 إيرادات سبكنها من ربقيق األرباح مستقبال ومن ىنا قبد عدة معاشل منها:
  ماؿ سلعي.االستثمار ىو تكوين رأس 
 .االستثمار ىو استخداـ اؼبوارد السلعية لتكوين رأس ماؿ حقيقي 
 أو احملافظة عليها أو  االستثمار ىو تكوين رأس ماؿ ثابت، أي زيادة يف األمواؿ بغية توسيع الطاقات اإلنتاجية

 ديدىا.ذب
 

 2الفرع الثالث: التعريف المحاسبي لالستثمار
الدائمة، مادية أو معنوية، مكتسبة أو منشأة من طرؼ اؼبؤسسة، وليس اؽبدؼ يبثل ؾبموع اؼبمتلكات والقيم     

 ولكن استعماؽبا كوسائل دائمة لالستغالؿ. من إنشائها بيعها أو ربويلها،
من اؼبنظور احملاسيب االستثمار ىو اكتساب يسجل يف جانب األصوؿ يتضمن الوسائل الدائمة اليت تظهر يف     

 مثل يف:سجل االستثمارات، وتت
 .عتاد،...اخل ،  االستثمارات اؼبادية: أراضي، مباشل، ذبهيزات، لواـز
 اؼبصاريف اإلعدادية،...اخل ، براءات،االستثمارات اؼبعنوية: ؿبالت ذبارية. 
 خل.ندات اؼبسانبة، قروض، كفاالت،...ااالستثمارات اؼبالية: س 

  .(2العناصر اؼبذكورة سابقا تسجل يف حسابات القسم )
الستثمار اليت تتجاوز مدة النشاط، ويبكن استخالص تعريف عاـ نشَت إذل أف ىذا اؼبفهـو يركز على مدة اكما 

 لالستثمار:
" االستثمار يعٍت اؼبوافقة على دفع مبالغ حاليا بأمل ربصيلها يف عدة عمليات الحقة بقيمة أكثر أنبية تسمح 

 برفع قيمة اؼبؤسسة وبالتارل الذمة اؼبالية للمالؾ".
 

 المطلب الثاني: تصنيف االستثمارات
 :يبكن تصنيف االستثمارات وفقا لعدد من اؼبعايَت     
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 1سب شكل التدفقح تصنيفالالفرع األول: 
 أوال: االستثمارات في األراضي والتحف والمجوىرات والمعادن النفيسة

 متمثلة يف شبن رراء األصل االستثماري،وتكوف التدفقات النقدية اػبارجة يف مثل ىذا النوع من االستثمارات     
 يتمثل يف شبن بيع األصل يف هناية اؼبدة. بينما التدفق النقدي الداخل

 ثانيا: االستثمارات في األوراق المالية )األسهم والسندات(
السنوية يف  يتمثل التدفق النقدي اػبارج يف شبن رراء األوراؽ اؼبالية، أما التدفقات الداخلة عبارة عن الفوائد    

 والتوزيعات بالنسبة لألسهم وقيمة األوراؽ يف هناية مدة االستثمار.، واألرباح حالة السندات
 حق االنتفاع باألرض وبراءة االختراع ار في المصانع والتجهيزات الضخمة،ثالثا: االستثم

اؼبصنع قبل بدء التشغيل، إنشاء وإعداد جة يف السنوات األوذل أي مرحلة ويًتتب عليو تدفقات نقدية خار     
قيمة  اؼبدة بعدىا ربدث التدفقات النقدية الداخلة الناذبة عن العمليات )اؼبكاسب النقدية السنوية( ويف هناية

 النفقات اؼبًتتبة على اؼبصنع. اػبردة عند األخذ باغبسباف
 رابعا: االستثمار في مختلف أنواع األجهزة والمعدات

االستثماري وتركيبو عبارة عن تدفقات نقدية خارجة، أما الفوائد السنوية إضافة إذل يكوف شبن رراء األصل     
 قيمة األصل كخردة يف هناية اؼبدة فهي تدفقات نقدية داخلة.

 
 خامسا: االستثمارات منعدمة العائد الداخلي

تخذىا الدولة ألىداؼ ومعظم االستثمارات اليت تالشركة، تقدصل وجبات سريعة،  كإنشاء مطعم أو كافتَتيا داخل
اجتماعية ويف ىذا النوع تكوف التدفقات النقدية الداخلة عبارة قيمة ىذه األدوات أما التدفقات اػبارجة فهي 

 تكلفة اإلنشاء واإلعداد للمساكن.
  2تصنيف حسب الهدفالالفرع الثاني: 

 أوال: استثمار اإلنشاء
 اؼبعدات. ذبهيزات اإلنتاج، األراضي، عند إنشاء اؼبؤسسة هبب اغبصوؿ على احملالت،   

 : االستثمارات التوسعيةثانيا
الغرض منها توسيع الطاقة اإلنتاجية للشركة، وذلك بإدخاؿ أو إضافة منتجات جديدة أو زيادة اإلنتاج واليت     

 ال تتحقق إال بإضافة أصوؿ رأظبالية جديدة.
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 والتطوير: االستثمارات التي تهدف إلى الترشيد ثالثا
هتدؼ إذل زبفيض التكلفة بتكثيف اآللية، أي بتطوير اعبهاز اإلنتاجي اغبارل وربديثو للتقليل من العمالة     

 اإلضافية أو بتقليل العوائق أثناء التشغيل.
 : االستثمارات اإلستراتيجيةرابعا
من االستثمارات خاصة بالنسبة هتدؼ إذل احملافظة على بقاء واستمرار اؼبشروع، ويصعب تقييم ىذا النوع     

 للبحوث يف ؾباؿ األدوية وعمليات التكامل األفقي والرأسي أو تعديل سياسة الشركة.
 خامسا: استثمارات السمعة

اؽبدؼ الرئيسي من استثمارات السمعة ىو احملافظة على صورة اؼبؤسسة وعالمتها، وتكوف آثار ىذا النوع من     
 ررة كما أهنا غَت قابلة للقياس. االستثمارات بطريقة غَت مبا

 : االستثمارات التي تفرضها الظروف أو بواسطة الدولةسادسا
ىذه االستثمارات ذات غرض اجتماعي يف اؼبقاـ األوؿ، وغَت مرتبطة بشكل مبارر بالنشاط الرئيسي للشركة   

ية كتدبَت أماكن انتظار )مساكن العاملُت( ويدخل ربت ىذه االستثمارات تلك اليت ال تتم بطريقة اختيار 
 التلوث. مراقبةالسيارات وتوفَت أجهزة 

 1الفرع الثالث: التصنيف الجغرافي
 أوال: االستثمارات المحلية

وتعٍت توظيف األمواؿ يف ـبتلف اجملاالت اؼبتاحة لالستثمار يف السوؽ احمللية مهما كانت أداة االستثمار     
 مشاريع إنتاجية أو األوراؽ اؼبالية اؼبتداولة يف السوؽ اؼبارل.اؼبستخدمة مثل مشاريع ذبارية أو 

 ثانيا: االستثمارات األجنبية
تشمل كافة اجملاالت االستثمارية اؼبتاحة يف اػبارج أو السوؽ األجنبية بأي أداة استثمارية مت توظيفها، ومن     

يف اختيار أداة االستثمار اليت يرغب هبا وبالعائد  مزايا االستثمار األجنيب أو اػبارجي إعطاء اؼبستثمر مرونة كبَتة
 الذي يطمح إليو.

 2الفرع الرابع: التصنيف النوعي
 أوال: االستثمار االقتصادي أو الحقيقي

يقصد بو االستثمار الذي يوفر للمستثمر حقا يف حيازة أصل حقيقي كالسلع والذىب والعقار، ونعٍت بو     
 منفعة اقتصادية إضافية تزيد من ثروة اجملتمع تظهر يف ركل سلعة أو خدمة، الذي يًتتب عنو خلق االستثمار

 ويطلق عليو بعض االقتصاديُت دبصطلح استثمارات األعماؿ أو اؼبشروعات.
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 ثانيا: االستثمارات المالية
كبو حيازة يرتكز ىذا النوع من االستثمارات على توظيف األمواؿ يف سوؽ األوراؽ اؼبالية فاالستثمار يتجو     

 سهم والسندات.اؼبستثمر أصوؿ مالية واليت تأخذ ركل األ
 

 1الفرع الخامس: التصنيف حسب مدة االستثمار
 أوال: االستثمارات قصيرة األجل

، واألوراؽ اؼبالية )األسهم خارجية( كال من الودائع الزمنية تشمل االستثمارات قصَتة األجل)ؿبلية أو    
والسندات(، والتسهيالت االئتمانية قصَتة األجل لتمويل رأس اؼباؿ العامل وسبويل التجارة الداخلية واػبارجية 

 .)الصادرات والواردات(
  االستثمارات طويلة األجل ثانيا:
الحتفاظ هبا بقصد ا أو تقتٌت ت االستثمارية اليت تؤسستشمل االستثمارات طويلة األجل األصوؿ واؼبشروعا    

ر ، ويكوف ىدؼ اؼبستثملها إذل نقدية ولو عن طريق البيع، ويكوف من الصعوبػة أحيانا ربويوتشغيلها ؼبدة طويلة
الؽبا اسًتداد رأس اؼباؿ اؼبستثمر روع استثماري ىو اغبصوؿ على تدفقات نقدية يضمن من خمنذ اختيارىا كمش

 .االستثمار اجملاؿ الذي ينتمي إليوالدخل يتناسب وـباطر عدؿ من يف زمن معُت مع ضماف م
 2الفرع السادس: التصنيف حسب مجاالت االستثمار

، كاالستثمارات العقارية والسياحية، تعددةتنوع الفرص االستثمارية اؼبختلفة يف ؾباالت االستثمار اؼبت    
أف حيث  رى.واػبدمات األخ ،، والنقل بأنواعوالتعدينة، وؾباالت الصناعية، واالستثمارات الزراعي واالستثمارات

 .و االستثماريةلتحقيق أغراضل معها اؼبستثمر اصة اليت يتعامطبيعتو وبيئتو اػبلكل ؾباؿ من اجملاالت اؼبذكورة 
 

 3المطلب الثالث: محددات االستثمار
 ؿبددات مباررة وأخرى غَت مباررة.االستثمار وتنقسم إذل  وقرار ىي ؾبموعة العوامل اؼبؤثرة يف حجم    

 المحددات المباشرة :الفرع األول
 وىي العوامل اليت تؤثر مباررة على االستثمار ونذكر منها ما يلي :    
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 : الفائض االقتصادي .1
التنمية، وىذا يعٍت أنو أحد اؼبتطلبات  يبثل جزء من اإلنتاج السنوي للمجتمع الذي يستخدـ يف سبويل عملية   

  .عن طريق االستثمار ساسية لعملية التطور االقتصادياأل
أي ما ىو متاح من  ،وىو الفرؽ بُت الناتج األمثل للمجتمع واغبجم األمثل لالستهالؾ الذي ىبتاره اجملتمع   

 فائض يبكن استخدامو يف عملية التنمية االقتصادية .
 العمل: .2
زء من اعب وىي ذلكة جديدة عمالبُت العمل واالستثمار، ألف كل استثمار جديد يتطلب  وثيق ترابطىناؾ    

 .السكاف الفعاؿ اقتصاديا
 الدخل القومي:   .3
 القومي الدخل ارتفاع مستوى، فتوجد عالقة طردية بينهما ار، إذ لالستثماغبجم الكلي  الدخل القومي وبدد   

ة سيؤدي إذل زيادة اؼببيعات أي الزيادة يف الطلب على السلع، األمر الذي ثابترى األخبافًتاض بقاء العوامل 
وىذا يستدعي زيادة فبا يتطلب زيادة الطاقة اإلنتاجية،  ذلك، ىذه السلع ؼبواجهة إنتاجيقتضي الرفع من 
   حجم االستثمار.

 االستهـالك: .4
 اؼبداخيلتهالؾ ومعدالتو يؤثر على حجم يعترب من العوامل اؼبؤثرة يف حجم االستثمار حيث أف زيادة االس   

 لذا هبب زبطيط االستهالؾ وترريده . ،ويل االستثماراتسبوبالتارل وبوؿ دوف 
 سعر الفائدة:  .5
از اؼبصريف سيؤدي إذل سحب أكرب اعبهمن قبل و ارتفاع أف حيث ،قرارات االستثمار ىعلسعر الفائدة يؤثر    

 . التنمية االقتصاديةيف اجملاالت االستثمارية واليت زبدـ عملية  توظيفورض لغ دخلقدر فبكن من فائض ال
 

  المحددات غير المباشرةالفرع الثاني: 
  مبارر ونذكر منها :غَتر على االستثمار بشكل تؤثل اليت العواموىي     
 المحددات الشخصية: .1
العوامل تؤثر على سلوؾ الفرد يف توزيع ل االجتماعية أو ما يطلق عليها بالعادات والتقاليد وىذه العواموىي    

 دخلو بُت االستهالؾ واالدخار .
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 توقعات مستوى الدخل:  .2
 يف توقف على مستوى الدخل اؼبستقبلي، فتوقع زيادةتمشاريع جديدة  االستثمار يفة باػباص القراراتإف    

ح يصبح  الربألف زيادة الدخل تعٍت أف رصيد اجملتمع من رأس اؼباؿ الذي يعظم  ،احاألربعٍت مزيد من ي لالدخ
 ا فاإلنفاؽ االستثماري يتوقف على مستوى الدخل القومي .كبَت 

 
 1: أىداف االستثماررابعلمطلب الا

 الفرع األول: األىداف االقتصادية
  ربقيق دخوؿ مناسبة لعوامل اإلنتاج فضال عن لية، وبالتارل اعالسلعي واػبدمي اؼبمكن تسويقو بفزيادة اإلنتاج

 زيادة الدخل الوطٍت.
  زيادة قدرة االقتصاد الوطٍت على تشغيل عامل اإلنتاج، وإهباد فرص التوظيف من القوى العاملة ورأس اؼباؿ

 واألرض واإلدارة، بالشكل الذي يقضي على البطالة يف كافة صورىا وأركاؽبا.
 يسعى اؼبشروع لتحقيقو تعظيم الربح ألنو اؽبدؼ الذي. 
 باستخداـ  األكفأ واألعلى لعوامل اإلنتاج خاصة اؼبواد اػباـ والطاقة، زيادة قدرة اؼبشروع على االستخداـ

 الطرؽ التشغيلية والتكنولوجية اؼبتقدمة.
 .رفع القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية اؼبتوفرة بالدولة 
 مزيد من السلع واػبدمات وعرضها بالسوؽ احمللي، إلرباع حاجة حة زيادة قدرة جهاز اإلنتاج الوطٍت على إتا

  اؼبواطنُت، وكذلك للحد من الواردات والعمل على زيادة قدرة الدولة على التصدير ولتحسُت ميزاف اؼبدفوعات.
 ،زيادة العائد  وبالتارللزيادة قيمتها اؼبضافة  تعميق التصنيع احمللي للخدمات احمللية والسلع الوسيطة اؼبنتجة ؿبليا

 واؼبردود االقتصادي.
  تقوية بنياف االقتصاد الوطٍت بالشكل الذي يعمل على تصحيح اإلختالالت اغبقيقية القائمة فيو، ويعيد توزيع

 اؼبسانبات ومشاركة القطاعات اإلنتاجية اؼبختلفة.
 اإلنتاج واؼبعدات واآلالت اػباصة  توفَت ما ربتاجو الصناعات وأوجو النشاط االقتصادي اغبالية من مستلزمات

 هبا.
 التكنولوجيةالفرع الثاني: األىداف 

  على الوفاء باحتياجات الدولة واألفراد. قادرةتطوير التكنولوجيا وأساليب اإلنتاج احمللية لتصبح 
  احمللية.تطوير واستيعاب التكنولوجيا وأساليب اإلنتاج اليت مت استَتادىا من اػبارج لتصبح مناسبة للظروؼ 
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 التقدـ التكنولوجي السائد، بتقدصل النموذج األمثل الذي يتم األخذ واإلقتداء بو من  اؼبساعدة يف إحداث
 جانب اؼبشروعات اؼبماثلة واؼبنافسة.

 .اختيار األمباط واألساليب التكنولوجية اعبديدة اؼبناسبة الحتياجات النمو والتنمية بالدولة 
 ماعيةالفرع الثالث: األىداف االجت

  تطوير ىيكل القيم ونسق العادات والتقاليد بالشكل الذي يتوافق مع احتياجات التنمية االجتماعية
 واالقتصادية والقضاء على السلوكيات الضارة.

 بُت ـبتلف مناطق الدولة عن طريق استخداـ اؼبشروع االستثماري كأداة يق التنمية االجتماعية اؼبتوازنة ربق
 لتطوير.اتنمية و اللإلسراع ب

 ىػػا ز ة الػػيت تفر َت علػػى بػػؤر الفسػػاد االجتمػػاعي واألمػػراض االجتماعيػػة اػبطػػ و القضػػاء علػػى كافػػة أرػػكاؿ البطالػػة
 البطالة.

 .ربقيق العدالة يف توزيع الثروة وناتج تشغيل ىذه الثروة على أصحاب عوامل اإلنتاج 
 من حاالت التوتر والقلق االجتماعي وذلك بتوفَت احتياجات اجملتمع من  ربقيق االستقرار االجتماعي واإلقالؿ

 السلع واػبدمات الضرورية.
  التعاوف والعمل كفريق متكامل بُت العاملُت يف اؼبشروع االستثماري. حإرساء رو 

 الفرع الرابع: األىداف السياسية
 .تعزيز القدرات التفاوضية للدولة مع الدوؿ األخرى واؼبنظمات 
 .إهباد قاعدة اقتصادية تعمل على تعميق وتعزيز االستقالؿ الوطٍت دبضمونو االقتصادي 
  زيادة القدرة األمنية وأداء النظاـ السياسي بشكل قوي من خالؿ توفَت أساس اقتصادي قوي يرفع من مكانة

 الدولة سياسيا يف اجملتمع الدورل.
 ظمات ذبعل منهم قوة فاعلة يف اجملتمع تؤكد أمن الوطن.تغيَت مبط وسلوكيات البشر وانتظامهم يف كيانات ومن 
  السلميتغذية القدرات الدفاعية واغبربية للدولة سواء لالستخداـ العسكري أو. 
 

 االستثمار: معوقات لخامسالمطلب ا
بالرغم من ؾبهودات الدولة لتشجيع استقطاب االستثمار اػباص إال أنو تبقى ىناؾ عراقيل وسلبيات تعيق     

 تنفيذ القوانُت ووجود نقائص يف النصوص واألطر القانونية اػباصة باالستثمار، ويبكن تلخيص ىذه العراقيل يف:
 الفرع األول: عراقيل على مستوى اإلدارة

  غياب دليل وطٍت يعطي نظرة أولية للمستثمرين حوؿ إمكانيات االستثمار يف قطاعات قد ذبلب اىتماماهتم
 تكلف اػبزينة أمواال طائلة.بدؿ تنظيم ملتقيات قد 
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 األطر القانونية واإلدارية اليت ربدد حقوؽ و واجبات اؼبستثمر. انعداـ  
 .عدـ التنسيق اإلداري وكثرت الًتتيبات واإلجراءات القانونية وتعقيدىا على كبو بَتوقراطي 
  االستثمار ألف اؼبستثمر يقـو عدـ استقرار القوانُت اليت تنضم االستثمار مثال القانوف اعببائي وىذا يؤثر على

 بدراسة اؼبردودية على أساس القوانُت اؼبعموؿ هبا وليس القوانُت اؼبتوقعة للمدى البعيد.
 

 الفرع الثاني: العراقيل المالية
  ىناؾ مشاكل وعراقيل على مستوى  اؼبؤسسات البنكية اعبزائرية اليت تفرض نسبة فائدة عالية على قروض

 بالدوؿ األوروبية.االستثمار مقارنة 
 .إف القروض اػبارجية اؼبمنوحة تستفيد منها اؼبؤسسات الكربى والقطاعات التقليدية 
  عدـ وجود ضمانات على الدينار حبيث إذا البفضت قيمة الدينار فمن البديهي أف قيمة القروض تتأثر

  بالزيادة.
 

 المطلب السادس: ماىية االستثمار األجنبي
ظاىرة اقتصادية عرفت رواجا كبَتا يف الفًتة األخَتة، فاالستثمار ىو ركل من أركاؿ تدفقات االستثمار األجنيب 

رؤوس األمواؿ ربمل يف معظمها إمكانيات حدوث زيادة يف معدؿ النمو للدولة اؼبضيفة لو خاصة النامية، حيث 
قتصاد الكلي فبا ينعكس على أصبح حاليا يلقى تدعيم وجلب من قبل ىذه األخَتة وىذا ؼبا وبققو من توازف لال

 اعبانب االجتماعي من رفاىية وازدىار.
 مفهوم االستثمار األجنبي الفرع األول:

أصبع الباحثوف االقتصاديوف على أف االستثمار األجنيب ىو " استثمار الشركات أو األفراد يف أصوؿ حقيقية أو 
لة اؼبضيفة، وتلجأ الشركات واألفراد إذل االستثمار مالية خارج موطنهم، مشروط بشروط تقـو بُت اؼبستثمرين والدو 

 .1يف دوؿ أخرى سعيا منها وراء ربقيق أىداؼ معينة"
يعد االستثمار األجنيب أو االستثمار غَت الوطٍت " عملية مركبة ذبمع بُت عناصر اقتصادية وعناصر أخرى قانونية، 

 اقتصادي واآلخر قانوشل ال يقل أنبية عن جانبو األوؿ".بعبارة أخرى أف ؽبذا االستثمار وجهُت اثنُت: أحدنبا 
يبكن تقدصل التعريف االقتصادي لالستثمار اعبانيب حيث عرفو البعض بأنو" انتقاؿ رؤوس األمواؿ بُت بلدين 
بقصد توظيفها يف عمليات اقتصادية ـبتلفة، كشراء أوراؽ مالية أو أمواؿ منقولة تدر رحبا، أو امتالؾ عقارات 

ريعا، أو بقصد توظيفها يف عمليات ائتمانية مثمرة كاإلقراض أو يف عمليات غَت مثمرة كحفظ النقود يف تعطي 
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مصرؼ أو بيت لإليداع، تفاديا لألخطار اليت قد تتعرض ؽبا يف ظروؼ التوتر السياسي واالقتصادي"، أما من 
 الناحية القانونية فقد عرضت اللجنة اليت ركلها ارباد القانوف الدورل

 (International Law Association تعريفا مقًتحا لالستثمار األجنيب، مقتضاه " ربركات رؤوس )
 .1األمواؿ من البلد اؼبستثمر كبو البلد اؼبستفيد بغَت تنظيم مبارر"

 وكتعريف رامل لالستثمار األجنيب:
 الدولة اؼبضيفة هبدؼ توظيفها يف " االستثمار األجنيب ىو ذلك االنتقاؿ لرؤوس األمواؿ من الدولة األجنبية إذل

عمليات ـبتلفة، حيث تلجا الشركات واألفراد إذل االستثمار خارج دولتهم هبدؼ ربقيق أىداؼ معينة يصعب 
 ربقيقها يف بلدىم".

 الفرع الثاني: أنواعو
والنوع الثاشل ىو  يبكن تقسيم االستثمار األجنيب إذل نوعُت رئيسيُت: النوع األوؿ ىو االستثمار األجنيب اؼببارر

 االستثمار األجنيب غَت اؼببارر.
 2االستثمار األجنبي المباشر: -1
:" ىو وسيلة ربويل اؼبوارد اغبقيقية ورؤوس األمواؿ من دولة إذل أخرى أو خاصة يف اغبالة االبتدائية عند تعريفو

 إنشاء اؼبؤسسة".
اؼببارر ىو حيازة فوائد دائمة يف اؼبؤسسة اليت تقـو (: االستثمار األجنيب FMIتعريف للصندوؽ النقد الدورل ) 

بنشاطاهتا يف اؼبيداف االقتصادي خارج ميداف اؼبستثمر من اجل أف تكوف ؽبم القدرة على ازباذ القرارات الفعلية يف 
 تسيَت اؼبؤسسة.

 وينقسم االستثمار األجنيب اؼببارر إذل أربعة أنواع أساسية: 
 و كولدي "ىو احد مشروعات األعماؿ الذي يبتلكو أو يشرؾ فيو : كما عرفاالستثمار المشترك

طرفاف ) أو رخصاف معنوياف( أو أكثر من دولتُت ـبتلفتُت بصفة دائمة"، واؼبشاركة ىنا ال تقتصر 
 على اغبصة يف رأس اؼباؿ بل سبتد أيضا إذل اإلدارة واػبربة وبراءات االخًتاع أو العالمات التجارية.

 وىذا النوع من االستثمار اؼببارر اجملمد لدى لوكة بالكامل للمستثمر األجنبياالستثمارات المم :
الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ويتمثل يف قياـ الشركة اؼبتعددة اعبنسيات بإنشاء فروع لإلنتاج والتسويق 

أو أي نوع أخر من أنواع النشاط اإلنتاجي أو اػبدمي بالدوؿ اؼبضيفة، ويعترب ىذا الشكل من 
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ستثمار مرفوض من الدوؿ النامية اؼبضيفة، وذلك لتخوفها من التبعية االقتصادية وما يًتتب عليها اال
 من أثار سلبية على الصعيدين احمللي والدورل.

وعلى عكس ما تتوقعو بعض حكومات الدوؿ النامية قبد أف زيادة حدة اؼبنافسة بُت دوؿ العادل 
االستثمارات األجنبية أدى بالكثَت من حكومات دوؿ العادل الثالث والدوؿ اؼبتقدمة الصناعية عبلب 

الثالث إذل السماح للشركات اؼبتعددة اعبنسيات بالتملك اؼبطلق للمشروعات االقتصادية كوسيلة 
 عبذب اؼبستثمرين وتدفق االستثمارات.

 فقد تأخذ ركل اتفاقية بُت الطرؼ األجنيب والطرؼ الوطٍت مشروعات أو عمليات التجميع : (
عاـ أو خاص(، ويقدـ الطرؼ األوؿ والطرؼ الثاشل دبكونات إنتاج معُت لتجميعها لتصبح منتوجا 
هنائيا، ويف بعض األحياف خاصة الدوؿ النامية يقدـ الطرؼ األجنيب اػبربة أو اؼبعرفة العلمية الالزمة 

ل عائد مادي اػباصة للتصميم الداخلي للمصنع وتدفق عمليات وطرؽ التخزين والصيانة يف مقاب
 يتفق عليو.

  :بلد عبأ إذل اؼبناطق  55بتعداد  1990ظهرت اؼبناطق اغبرة يف الستينيات ويف هناية المناطق الحرة
اغبرة الصناعية، وعبأت اعبزائر كغَتىا من البلداف إذل إنشاء اؼبناطق اغبرة ؼبا ؽبا من أنبية يف تنمية 

اقتصادية ىامة يف تنمية االستثمار والنقد األجنيب االستثمار وما ينجم عن ىذا االنتهاء من أثار 
والقيمة اؼبضافة فضال عن التكنولوجيا، وقد عرفت اؼبناطق اغبرة بأهنا" مساحات حدودىا مضبوطة 

 1سبارس فيها األنشطة الصناعية والتجارية واػبدمات وتنتقل فيها السلع بكل حرية".

 االستثمار األجنبي غير المباشر: -2
النوع من االستثمار، اؼبستثمر األجنيب ال يكوف مالكا عبزء أو كل مشروع االستثمار، كما انو ال يف ظل ىذا 

 يتحكم يف إدارتو أو تنظيمو.

 والشكل اؼبوارل يوضح األنواع اؼبختلفة:

 

 

 

 


 ، مذكرة لنيل رهادة الليسانس يف العلـو االقتصادية، زبصص نقود، ماليةاالستثمار األجنبي واإلجراءات التحفيزية في الجزائردياب أضبد،  -1
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 األشكال واألنواع المختلفة لالستثمارات األجنبية غير المباشرة(: 01)الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، بَتوت، الطبعة األوذل، ، الدار اعبامعية للطباعة والنشرإدارة األعمال الدولية: عبد السالـ أبو قحف، المصدر
 .306، ص 2003

 
 
 
 
 

 مار في مجال اإلنتاج ثاالست
 من خالل
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 1989 -1963 قبل اإلصالحات األجنبي المباشر : التحفيزات الممنوحة لالستثمارثالثالمبحث ال
إف االختيارات اليت انتهجتها اعبزائر من أجل ربقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة أعطت للقطاع الوطٍت      

كافة األولويات مقارنة بالقطاعات األخرى، وىذا إذل غاية اإلصالحات االقتصادية األخَتة واليت دبوجبها دخلت 
 طاع العاـ على الساحة االقتصادية.اقتصاد السوؽ وانتهت ىيمنة الق اعبزائر

إف وجود القطاع اػباص يعترب مكمال للقطاع العاـ ويشًتط أف ال يكوف استغالليا وىذا ما جاء يف اؼبيثاؽ     
جتماعي " االرًتاكية تعًتؼ باؼبلكية اػباصة غَت االستغاللية وذبعلها ضمن التنظيم اال: 1976الوطٍت لسنة 

 ."...اعبديد
" اؼبلكية اػباصة غَت االستغاللية كما يعرفها القانوف جزء ال يتجزأ  : بػ 16يف مادتو  1976كما أمر دستور     

 من التنظيم االجتماعي اعبديد، هبب أف تساىم يف تنمية البالد وأف تكوف ذات منفعة اجتماعية...".
د وضعت عدة إجراءات تشريعية لضماف الرقابة الفعلية من فلق فرغم الغموض الذي يكتنف ىذه النصوص    

 1ومن بُت ىذه اإلجراءات: ،أي اكبراؼ أو انزالؽ عن األىداؼ اليت حددت
 : تتعلق بشرط االعتماد اؼبسبق كأحد الشروط األساسية ؼبمارسة أي نشاط استثماري.الرقابة األولية.1
يهدؼ غبماية حقوؽ العماؿ من أي استغالؿ أو ذباوزات قد تصدر من طرؼ أرباب  :تشريعات العمل.2

 العمل.
باحتكار الدولة للتجارة اػبارجية حيث  78/02لقد نص قانوف : احتكار التجارة اػبارجية من طرؼ الدولة.3

 أصبح تدخل الدولة مبارر وكلي سواء عند التصدير أو االستَتاد.
تعترب أداة لتوجيو االستثمارات كما تعترب ذات أولوية بالنسبة للمخطط الوطٍت للتنمية ويف ىذا : الرقابة اعببائية.4

الصدد عرفت اعبزائر عدة قوانُت لالستثمار تنظم إطار تدخل القطاع اػباص واليت يبكن من خالؽبا التمييز بُت 
طة االقتصادية، بينما كاف تدخل القطاع مرحلة متميزة هبيمنة القطاع العاـ واستحواذه على كافة األنش مرحلتُت،

 عاسلاػباص جد ؿبدود، ومرحلة أخرى كانت نتيجة األزمة االقتصادية وتدىور أسعار النفط، والصعوبة اؼبالية اليت 
بينها توسيع مشاركة القطاع  أدى بالسلطات إذل انتهاج إصالحات اقتصادية ىامة، منفبا منها القطاع العاـ 

الذي  93/12و  88/25 اغبياة االقتصادية، وىذا ما ترجم خاصة يف قانوشل االستثمار االقتصادي اػباص يف
 ،واالستثمار األجنيب اؼببارر تنبأ بدخوؿ مرحلة جديدة أزيلت فيها كل العراقيل اليت كاف يتعرض ؽبا القطاع اػباص

 عبزائر منذ االستقالؿ.وبالتارل سنتناوؿ يف ىذا اؼببحث أىم قوانُت االستثمار اػباصة اليت عرفتها ا
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 1 26/07/1963المؤرخ في  63/277المطلب األول: قانون االستثمار رقم 
الضمانات واالمتيازات العامة واػباصة  ىو أوؿ قانوف متعلق باالستثمار يف اعبزائر، يتمثل ىدفو يف ربديد    

اؼبرتبطة باالستثمارات األجنبية واإلنتاجية يف اعبزائر، وكذا بعث وإنعاش اغبياة االقتصادية واحملافظة على رؤوس 
 .واستقطاب االستثمار األجنيب اؼببارر وجلب االستثمارات اػبارجية األمواؿ األجنبية اؼبوجودة يف اعبزائر،

 
 : الوضعية االقتصاديةالفرع األول

األعماؿ التخريبية اليت تعرضت  ورثت اعبزائر من االستعمار الفرنسي خسائر مادية وبشرية ىائلة، إضافة إذل    
 ؽبا اؼبنشآت واؽبياكل االقتصادية واالجتماعية.

انعداـ التجانس والًتابط أما من الناحية االقتصادية فقد بقي االقتصاد اعبزائري تابعا لالقتصاد الفرنسي ويعاشل من 
بُت ـبتلف القطاعات واألنشطة االقتصادية باإلضافة إذل اإلختالالت اؼبختلفة، نتيجة للسياسة االستعمارية اليت 

 هتدؼ إذل امتصاص اؼبوارد ؼبصاغبها.
 2ويظهر ىذا على مستويُت:بعدة اختالالت  قد سبيز االقتصاد اعبزائري يف ىذه الفًتةل 
 

  مستوى القطاع الصناعيأوال: على 
 الذي سبيز بعدـ االندماج والشمولية نظرا لػ :   
 .غياب قاعدة صناعية متينة 
 .الصناعات اؼبوجهة إلنتاج السلع االستهالكية تعترب صغَتة اغبجم نظرا اللبفاض االستهالؾ الداخلي 
 .غياب ربكة صناعية، أي عدـ وجود أي تنسيق بُت الوحدات الصناعية اؼبوجودة 

 ثانيا: على مستوى القطاع الفالحي
 وجود زبلف من حيث الوسائل اغبديثة، كما كاف يعاشل أيضا من تبعية كلية:   
% من إصبارل 60لتمويل االستثمارات حيث بلغت  : سبثل رؤوس األمواؿ الفرنسية اؼبصدر الرئيسيالتبعية اؼبالية.1

 رؤوس األمواؿ.
كل التجهيزات واؼبعدات اليت تصل إذل اعبزائر، مستوردة من فرنسا فبا يستلـز اللجوء إذل السوؽ   :التبعية التقنية.2

 الفرنسية يف حالة اغباجة لقطع الغيار.
% من إصبارل 80: ىي أكثر خطورة اعتبارا أف الصادرات اعبزائرية إذل فرنسا كانت تبلغ التبعية التجارية.3

 .اإليرادات% من إصبارل 90بة الصادرات، أما الواردات فتفوؽ نس


 .1963أوت  02 الصادر يـو ،53اعبريدة الرظبية، العدد  -1
 .51مرجع سابق، ص  الجباية واالستثمار في الجزائر، ؿبمد قرطيب، -2
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 63/277ىداف قانون االستثمار رقم أ الفرع الثاني:
هبدؼ تنشيط اغبياة  63/277اؼبعروؼ بقانوف و  26/07/1963صدر أوؿ قانوف استثمار يف اعبزائر يـو     

 االقتصادية وتضمن صبلة من الضمانات واالمتيازات لرؤوس األمواؿ األجنبية.
 االستفادة من ىذه االمتيازاتأوال: شروط 

 ربدد الشروط كما يلي: 63/277من القانوف  08حسب اؼبادة    
 على اعتماد من قبل اللجنة الوطنية لالستثمار. هبب أف تكوف اؼبؤسسة األجنبية حاصلة 
 .هبب أف تكوف اؼبؤسسة األجنبية حديثة النشأة أو تبارر مشاريع توسعية 
 ة على تكوين وترقية العماؿ واإلطارات اعبزائرية.هبب أف تعمل اؼبؤسسة األجنبي 
 .هبب أف يكوف ىناؾ تناسب بُت مناصب الشغل اؼبستحدثة وحجم اؼببلغ اؼبستثمر 
 على دعم التنمية االقتصادية.أف تعمل اؼبؤسسة األجنبية  هبب على 

 ثانيا: االمتيازات الممنوحة
 االمتيازات اؼبمنوحة كما يلي:واليت تبُت  63/277من القانوف  10حسب اؼبادة    
 .اإلعفاء الكلي أو اعبزئي من حقوؽ نقل اؼبلكية 
 .اإلعفاء من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ؼبدة طبس سنوات 
 .اإلعفاء من الرسـو اعبمركية عند استَتاد التجهيزات واؼبعدات الضرورية النطالؽ اؼبشاريع االستثمارية 
 وحيد اإلصبارل على اإلنتاج ؼبدة طبس سنوات.اإلعفاء من الرسم ال 
 .اإلعفاء الضرييب لألرباح اؼبعاد استثمارىا  
  دج من نظاـ جبائي ثابت ومستقر ؼبدة  500 000تستفيد اؼبشاريع الكربى اليت يتجاوز حجم استثمارىا

 سنة. 15سنوات إذل  10
 

  63/277الفرع الثالث: نتائج تطبيق قانون االستثمار رقم 
خاصة يف ؾباؿ التأثَت على أصحاب رؤوس األمواؿ ىذا القانوف دل وبقق األىداؼ اؼبرجوة منو، إف تطبيق     

تعرض لو القطاع اػباص، ألف ىذا القانوف وضع خصيصا الوطنية من أجل استثمارىا، وىذا كنتيجة لإلنباؿ الذي 
 للقطاع األجنيب.

سياسية واقتصادية أنبها زبوؼ السلطة من تكوين طبقة برجوازية إف إنباؿ القطاع اػباص راجع لعدة اعتبارات     
إضافة إذل نقص اؽبياكل القاعدية واػبربة الالزمة واليت أدت بأصحاب  يكوف ؽبا األثر يف تسيَت االقتصاد وتوجيهو،

 رؤوس األمواؿ إذل التخوؼ من مباررة مشاريع استثمارية.
االستثمارات ربقيق اؽبدؼ الذي جاء من أجلو، وىو جلب  دل يفلح يف 63/277إف قانوف االستثمار     

واحملافظة على تلك اؼبوجودة يف اعبزائر بل العكس من ذلك فلقد مت هتريب وربويل األمواؿ  األجنبية اؼبباررة
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األجنبية اؼبوجودة من قبل، وىذا ما أدى بالسلطات اعبزائرية إذل التفكَت يف سن قانوف جديد يتجاوز سلبيات ىذا 
 الوطٍت اػباص ويتمارى مع اؼبخططات الوطنية اؼبسطرة. لقطاعالقانوف، ويعطي أنبية أكرب ل

 
 1 15/09/1966المؤرخ في  66/284المطلب الثاني: قانون االستثمار رقم 

لتنظيم تدخل رأس اؼباؿ  قانوف االستثمار اؼبؤطريتضمن  15/09/1966اؼبؤرخ يف  66/284إف األمر رقم     
اػباص يف ـبتلف فروع النشاط االقتصادي وىذا بعد تدىور األوضاع االقتصادية وتزايد تسرب رؤوس األمواؿ إذل 

، وكذا من أجل إقحاـ القطاع اػباص يف 1963كما أف ىذا األمر جاء لسد الثغرات اؼبوجودة يف قانوف   اػبارج،
 اغبياة االقتصادية.
 2 1978 -1965وضعية االقتصادية خالل مرحلة الفرع األول: ال

جية تنموية اقتصادية واجتماعية يسبيزت بداية ىذه اؼبرحلة بإعطاء األولوية لبناء دولة قوية وانتهاج سياسة إسًتات    
واليت ركزت على القطاع العاـ، فقد سبيز اؼبيداف االقتصادي باستيالء  1965-1962واضحة مقارنة بالفًتة 

الدولة على كافة وسائل اإلنتاج والقطاعات اإلسًتاتيجية وبإنشاء مؤسسات وطنية عمومية كما مت تدعيم القطاع 
 .1971العاـ بتأميم القطاعات الصناعية، مث تالىا قطاع احملروقات سنة 

ولة للتجارة اػبارجية حيث أسندت مهمة االستَتاد إذل اؼبؤسسات العمومية، كما باإلضافة إذل احتكار الد
 رهدت ىذه اؼبرحلة إتباع التخطيط كأسلوب ووسيلة لتسيَت اؽبياكل االقتصادية.

 1970(، مث تاله ـبطط رباعي أوؿ سنة 1969-1967) 1967فعرفت اعبزائر أوؿ ـبطط ثالثي سنة     
( حيث أعطيت األولوية لقطاع الصناعات الثقيلة 1977-1974ي ثاشل )( مث ـبطط رباع1970-1973)

 .فقد نبش ضمن اؼبخططات  أما القطاع الفالحي ،وقطاع احملروقات خاصة
 66/284ىداف قانون االستثمار رقم رع الثاني: أالف

بعد الفشل الكبَت لقانوف االستثمار السابق اىتدت اعبزائر إذل سن تشريع جديد ـبصص لالستثمار اػباص     
 لقطاع اػباص يف اغبياة االقتصادية بشكل أكرب.يعطي أولوية ليف ركل أمر 

خص من ىذا األمر  02ففي اؼبادة ذا القانوف ىو ضماف حق االستثمار، فمن بُت األحكاـ اليت جاء هبا ى    
اغبيوية فقد القطاعات  اتدخل القطاع اػباص الوطٍت أو األجنيب بالقطاعات اإلسًتاتيجية لالقتصاد الوطٍت أم

هي عدـ ربديد مفهـو فالنقطة اؼببهمة يف ىذا القانوف  اوال ؾباؿ للتدخل من طرؼ اػبواص، أمتركت للدولة 
 ؿبددة.القطاعات اإلسًتاتيجية فبا أدى إذل حدوث تأويالت وتفسَتات 
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 أوال: شروط االستفادة من االمتيازات
ذلك حسب اؼبادة  و الواجبة لالستفادة من امتيازات ىذا القانوف على الشروط 66/284لقد نص قانوف     
 : على النحو التارل 27إذل  20
  اؼبخطط االستثمار غَت خارج عن إطار السياسة اؼبركزية للدولة وأف يكوف مندرج ضمن أولويات أف يكوف

 الوطٍت للتنمية باعتبار أف الدولة تتخذ من التخطيط أداة لتسيَت اؽبياكل االقتصادية.
 االستثمار بإمكانيات تسمح بتحقيق التكامل اإلنتاجي ومنو االقتصادي. أف يتمتع 
 انعكاسات مباررة على األنشطة اؼبرتبطة بو. أف ال يكوف ؽبذا االستثمار 
 األمثل للمواد األولية احمللية. أف يضمن االستثمار االستعماؿ 
 .أف يضمن االستثمار استعماؿ األساليب والتقنيات اؼبتطورة 
 .أف يضمن االستثمار تكوين إطارات مهنية ؿبلية 
 .أف يضمن االستثمار التغطية الكافية لألمواؿ اػباصة 

 ثانيا: االمتيازات الممنوحة
 االمتيازات التالية: 66/284يتضمن األمر    
 لسنة اليت جانفي ل أوؿ سنوات بداية من 10ء من الرسم العقاري على العقارات اؼببنية ؼبدة ال تتجاوز اإلعفا

 أرغاؿ البناء. تلي االنتهاء من
 .إعفاء كلي أو جزئي من حقوؽ التسجيل 
 معدؿ الرسم على رقم األعماؿ. فيضزب 
  استثمارىا.% بالنسبة لألرباح اؼبعاد 10زبفيض اؼبعدؿ الضرييب بنسبة 
 .إعفاء كلي أو جزئي من الضرائب على األرباح الصناعية والتجارية 
 واإلعفاء من الدفع اعبزايف ؼبدة ال تتجاوز طبس  على النشاط الصناعي أو التجاري، إعفاء كلي من الرسم

 سنوات.
 عوضا 8على اؼبؤسسات األجنبية اليت ال يتواجد مركز عملها باعبزائر حيث يصبح  زبفيض الرسم اعبزايف %

 %.10عن 
 الصندوؽ الوطٍت للتنمية فيما يتعلق باغبصوؿ على  تستفيد اؼبؤسسة اليت ترـب عقد مع الدولة من تسهيالت

 اؼبصرفية.اؼبؤسسات طرؼ  التسبيقات اؼبصرفية زيادة على استقرار بعض التمويالت اؼبمنوحة من
 من:دج باإلضافة إذل االمتيازات السابقة  500 000 تستفيد االستثمارات اليت يفوؽ مبلغها 

 إذا كاف اؼبشروع دبنطقة نائية. اإلعفاء من االعتماد اؼبسبق، -
 %.15إذا كانت األرباح الصافية ال تزيد عن رأس اؼباؿ اػباص بنسبة سنوات، 10نظاـ جبائي ثابت ؼبدة  -
 ؼبواجهة اؼبنافسة األجنبية. للمؤسسات احمللية ت تعويضيةإجراءا -
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  66/284نتائج تطبيق قانون االستثمار رقم  الفرع الثالث:
أدت إذل  1980-1967إف اػبطط التنموية اليت انطلقت فيها اغبكومة يف ربديد معادل االسًتاتيجية خالؿ      

رأس اؼباؿ األجنيب. كما أف تصحيح أسعار البًتوؿ يف  حصر ؾباالت مسانبة القطاع اػباص  ، احمللي ناىيك عن
عمل على تزايد سريع يف حجم اإلستثمارات، فبا أدى إذل وجود فرؽ كبَت بُت الكميات اؼبعروضة  1973أكتوبر 

والكميات اؼبطلوبة من الطاقات البشرية واؼبادية الالزمة لالستثمار. وعلى ىذا األساس عرفت ىذه الفًتة توجو 
عقود فبثلة يف عقود اؼبفتاح يف اليد واؼبنتج يف اليد أي  ألركاؿ استَتاد التكنولوجيا اؼبتكاملة، وعن طريق متزايد

 استثمار أجنيب غَت مبارر.
لكن ما يبكن استخالصو من ىذه الفًتة أنو دل تكن ىناؾ إجراءات واضحة لتحفيز اؼبستثمر األجنيب. وؽبذا كاف 

 دية.دوره ثانوي يف التنمية االقتصا
 1الفرع الرابع: أسباب فشل ىذا القانون في تحفيز االستثمار

 من بُت العراقيل اليت واجهت تطور القطاع اػباص ما يلي:   
  ها.في ستثماراالغياب تعريف دقيق ورامل للنشاطات اإلسًتاتيجية واليت يبكن للخواص 
  االستثمارات وتوجيهها.ربديد اؼببلغ األقصى لالستثمارات الذي أثر سلبا على حجم 
  اإلجراءات البَتوقراطية اؼبعقدة اليت يتعرض ؽبا صاحب اؼبشروع خاصة من قبل اللجنة الوطنية لالستثمار فيما

 ىبص االعتماد اؼبسبق.
 .إجراءات التأميم وسيطرة القطاع العاـ على اغبياة االقتصادية 
  عنو تبعية القطاع اػباص للعاـ.احتكار التجارة اػبارجية من طرؼ مؤسسات عمومية فبا نتج 
 

 2 21/08/1982المؤرخ في  82/11المطلب الثالث: قانون االستثمار رقم 
وكاف الغرض من ورائو ربقيق  82/11صدر قانوف استثمار جديد ربت رقم  ،1982أوت  31بتاريخ     

 أىداؼ متنوعة أنبها:
  وذلك  الحتياجات اجملتمع من السلع واػبدمات،تقوية الطاقات والقدرات اإلنتاجية لتحقيق تلبية واسعة

 بتفعيل مسانبة القطاع اػباص يف العملية اإلنتاجية. 
  تعبئة االدخار الذي يعد عملية ضرورية قبل انطالؽ أي مشروع استثماري كونو يضمن استمرارية االستثمار

يف ركل إعفاءات وزبفيضات تتيح للمؤسسة  ضريبيةمستقبال، وتتم عملية التعبئة من خالؿ توفَت حوافز 
 فرصا كبَتة لتعظيم الربح الذي ىو أساس االدخار.
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  الرفع من حجم الدخل الوطٍت، بتطوير وتنمية االقتصاد الوطٍت عن طريق دعم القطاع العاـ وزبفيف العبء
 عنو بإسهاـ القطاع اػباص يف ـبتلف األنشطة االقتصادية.

  أكرب عدد فبكن من مناصب العمل.البطالة خبلق  معدؿزبفيف 
  ربقيق التكامل مع القطاع االرًتاكي من خالؿ اؼبسانبة يف اؼبيادين والقطاعات اليت يبكن أف تنمو فيها أنشطة

 القطاع اػباص الوطٍت.
 ة اؼبشاركة يف ربقيق سياسة التنمية اعبهوية اؼبتوازنة وتثبيت السكاف بالتواجد يف اؼبناطق احملرومة أو اؼبعزول

 واستعماؿ اليد العاملة واؼبوارد احمللية.
 .دمج االستثمارات االقتصادية اػباصة الوطنية يف نظاـ التخطيط وذلك يف إطار اؼبخططات الوطنية التنموية 
 لفرع األول: االمتيازات الممنوحةا

 ربظى االستثمارات باالمتيازات التالية:
 المحرومة فيما يخص االستثمارات المنجزة في المناطقأوال: 

  سنوات اعتبارا  5من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية خالؿ مدة ال يبكن أف تتجاوز  الكلياإلعفاء
 من سنة الشروع يف االستغالؿ.

  سنوات اعتبارا من أوؿ جانفي من السنة  10اإلعفاء الكلي من الضريبة العقارية ؼبدة ال يبكن أف تتجاوز
 اؼبباشل واؼبلحقات العقارية اؼبعدة للنشاط اؼبعتمد.اؼبوالية النتهاء اقباز 

 .إعفاء اؼبواد الداخلة يف إنتاج اؼبنتجات اػباضعة للرسم الوحيد اإلصبارل على اإلنتاج من ىذا الرسم 
  سنوات ابتداء من سنة  5اإلعفاء الكلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والدفع اعبزايف ؼبدة

 انطالؽ النشاط.
 يخص االستثمارات المنتجة للمواد فيمايا: ثان
 اعتبارا من سنة  سنوات 5من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ؼبدة ال يبكن أف تتجاوز كلياإلعفاء ال

 الشروع يف استغالؿ النشاط اؼبعتمد.
 إلصبارل على اإلنتاج من إعفاء السلع والتجهيزات الداخلة يف العملية اإلنتاجية للمواد اػباضعة للرسم الوحيد ا

 ىذا الرسم.
  اعتبارا  سنوات 3اإلعفاء الكلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ومن الدفع اعبزايف ؼبدة ال تتجاوز

   من سنة الشروع يف النشاط.
 ثالثا: فيما يخص االستثمارات األخرى

 من األمواؿ اػباصة اؼبستثمرة ؼبدة 20حد  اإلعفاء اعبزئي من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية إذل %
 سنوات. 5
   نشاط.لسنوات للعقارات اؼبعدة ل 10اإلعفاء اعبزئي من الرسم العقاري ؼبدة ال تتعدى 
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  سنوات. 3اإلعفاء الكلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ومن الدفع اعبزايف ؼبدة 
القانوف إجراءات تشجيعية أكثر تفضيال يف ؾباؿ اعبباية والقروض من ىذا  23إضافة لذلك تتخذ دبقتضى اؼبادة 

يف إطار قوانُت اؼبالية لفائدة اؼبستثمرين اػبواص عندما يتعلق اؼبشروع بنشاطات منتجة ؼبواد معدة للتصدير أو 
 عندما يكوف رأس اؼباؿ اؼبستثمر بالعملة الصعبة.

 
 82/11قانون الفرع الثاني: نتائج 

القانوف بفضل االمتيازات الضريبية اليت أقرىا أف وبقق بعض النتائج النوعية واإلهبابية، لكن مع  استطاع ىذا   
ذلك عجز ىذا القانوف يف ظل إسًتاتيجية التنمية اؼبتبعة وكذا اػبيار السياسي واالقتصادي الذي ازبذ مبدأ سيادة 

 قيق التوازف اعبهوي.الدولة يف اجملاالت االقتصادية ،عن زبفيف حدة البطالة وخاصة رب
األجنيب بصفة خاصة وىذا  حاولت السلطات يف ىذه الفًتة الًتكيز على اإلستثمار اػباص عموما، واإلستثمارو 

 حسب ما تفرضو متطلبات عملية التدويل اإلقتصادي اليت
 كانت هتدؼ إذل جلب اإلستثمار  يف إطار ىذا القانوف ذلك صياغة نصوص تشريعيةبيشهدىا العادل ككل، فتم  

 األجنيب اؼببارر ومن بينها:
  28/08/1982اؼبؤرخ يف  82/13واؼبعدؿ للقانوف  19/03/1986اؼبؤرخ يف  86/13قانوف  أوال:

وخاصة فيما يتعلق باؼبواد الغَت مشجعة، مثال: أف الدولة دل  82/13ررع ىذا القانوف ليغَت ما جاء يف القانوف 
طرؼ ؾبلس  بارر على الشركات ذات اإلقتصاد اؼبختلط، بل تكوف ىذه األخَتة مسَتة منتعد اؼبسؤوؿ اؼب

القانوف التجاري وبرتوكوالت  اإلدارة، والذي يكوف مسؤوال أماـ ؾبلس اؼبسانبُت وىذا حسب ما جاء يف
 االتفاقيات.

  19/08/1986اؼبؤرخ يف  86/14قانوف ثانيا: 
البًتوؿ حيث حدد إطار تدخل الرأس اؼباؿ األجنيب فيما ىبص البحث  وىو قانوف خاص بالبحث والتنقيب عن

عن احملروقات وإستغالؽبا، باإلضافة إذل إستفادة الشركاء األجانب من إمكانية إنشاء رركة ذبارية زبضع للقانوف 
نفطية من عقدا مع رركات  56اعبزائري لكن يف صورة اقتصاد ـبتلط. ولقد نتج عن ىذا القانوف إبراـ أكثر من 

 دولة. 19
 

 1 12/07/1988المؤرخ في  88/25المطلب الرابع: قانون االستثمار رقم 
إذل البفاض صادرات النفط، وتقلص العائدات من العملة الصعبة،  1986أدى البفاض أسعار البًتوؿ سنة     

 ومن مث تقلص إيرادات الدولة والبفاض اعبباية البًتولية.
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 من إهباد البديل، والذي سبثل يف تشجيع االستثمارات وتوجيهها وتطوير االقتصاد. ويف ىذه اغبالة كاف البد
يتعلق بتوجيو  88/25قانوف جديد برقم  1988ويف ىذا الصدد أصدرت السلطات العمومية سنة     

فتها وقد حاوؿ ىذا القانوف قدر اإلمكاف حصر العراقيل اليت خل .واألجنبية االستثمارات االقتصادية الوطنية
 القوانُت السابقة، إذ قاـ بإلغاء كل من:

 .إجراء االعتماد اؼبسبق باعتباره إجراء بَتوقراطيا وبد من مبادرات االستثمارات 
  مليوف دج سنة  35مليوف دج مث ارتفع إذل  30بػ  82/11اغبد األقصى لالستثمار إذ كاف مقدرا وفقا لقانوف

1985. 
 مُت باػبارج فرص االستثمار باعبزائر.مقيررط اإلقامة باعبزائر، فبا يتيح لل 

فلقد حافظ ىذا القانوف على نفس االمتيازات  لالستثمار األجنيب اؼببارر ضريبيةأما من حيث االمتيازات ال
أماـ مراسيم قوانُت اؼبالية لتقدصل التوضيحات الالزمة والكافية  مفتوحا اجملاؿ تاركا 82/11اؼبمنوحة يف إطار قانوف 

 فيما يتعلق هبذه االمتيازات وكيفية تنفيذىا.
 

 88/25أىداف قانون االستثمار رقم الفرع األول: 
 فيما يلي: 07لقد حاوؿ ىذا القانوف ربقيق عدة أىداؼ حددهتا اؼبادة    
 الوطٍت عن طريق إنتاج التجهيزات والسلع واػبدمات باستعماؿ اؼبواد األولية، اؼبواد  ربقيق التكامل االقتصادي

 نصف اؼبصنعة واػبدمات احمللية.
  ترقية نشاطات اؼبقاولة من الباطن والصيانة قصد توسيع القدرات اإلنتاجية الوطنية وإضفاء اؼبزيد من الفعالية

 على أدوات اإلنتاج.
  بتحويل اؼبواد أو تأدية اػبدمات هبدؼ التصدير.تطوير النشاطات اؼبتعلقة 
  ،تكنولوجيا ومهارات متطورة زبدـ االقتصاد الوطٍت. باستعماؿربقيق اقتصاديات معتربة بالعملة الصعبة 
 .تعبئة الكفاءات الوطنية وجعلها أكثر ربكما من الناحية التقنية 
 .االستحداث اؼبعترب ؼبناصب العمل 
 

 88/25نون االستثمار رقم نتائج قاالفرع الثاني: 
يكوف ىذا القانوف قد عجز كغَته من  منو و انيا بعيدة عن مستوى ىذه األىداؼ.ظلت النتائج احملققة ميد    

دل تعد القضية مرتبطة  القوانُت السابقة عن ربقيق نتائج قوية تسمح ببلوغ األىداؼ اليت ربددىا الدولة، وبالتارل
وىو األمر الذي  وإمبا يف كيفية تفعيل ىذه اغبوافز من حيث طبيعة الضرائب وكيفية تطبيقها ضريبيةدبنح امتيازات 

 تطلب إعادة النظر يف اؼبنظومة اعببائية ويف النظاـ الضرييب ككل.
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من  الوارد صايف تدفقات االستثمار األجنيب اؼببارر أثر القوانُت السابقة على كما أف اعبدوؿ التارل يوضح
 :1989حىت  1970

 في الجزائر 1989-1970خالل  الوارد : تدفق االستثمار األجنبي المباشر(07) جدول رقم
 أمريكي الوحدة: مليوف دوالر                                       

 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات
 119 358 51 41 0.6 80 تدفق إ.أ.م

 1981 1980 1979 1978 1977 1976 السنوات
 13 348 25.6 135 178 187 تدفق إ.أ.م

 1987 1986 1985 1984 1983 1982 السنوات
 3.7 5 0.397 0.802 0.417 -53.5 تدفق إ.أ.م

 / / / / 1989 1988 السنوات
 / / / / 12 13 تدفق إ.أ.م
 التقرير السنوي للبنك الدورل. من إعداد الطالب بناء علىالمصدر: 

 
 

 اإلصالحاتفي ظل  المباشر التحفيزات الممنوحة لالستثمار األجنبي: رابعالمبحث ال
كانت التشريعات قبل اإلصالح الضرييب تنطوي على التفرقة بُت اؼبستثمر األجنيب واحمللي وىذا إذل غاية عقد     

ت أصبحت التحفيزات سبنح دوف سبييز بُت اؼبؤسسا 1990التسعينات، ومع صدور قانوف النقد والقرض لعاـ 
 االستثمارية.

 
 1 14/04/1990المؤرخ في  90/10 رقم األول: قانون النقد والقرض المطلب

يسمح ىذا القانوف ألي مقيم أو غَت مقيم باعبزائر أف يستثمر فيها، و كاف يسعى لتحقيق أىداؼ عدة     
 متضمنا لشروط تضبط االستثمار األجنيب.

 90/10رقم  النقد والقرض الفرع األول: أىداف قانون
 .تدعيم اؼبيزاف التجاري من خالؿ ترقية الصادرات والتقليل من االستَتاد 
 .ربسُت طرؽ وأساليب التوزيع 
 .تشجيع أعماؿ الصيانة 
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 :ربديد طبيعة اجملاالت اليت يبكن لألجانب االستثمار فيها وىي كالتارل 
ائر، أو اؼبسانبة يف البنوؾ الوطنية، ررط : يبكن فتح فروع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية يف اعبز اجملاؿ اؼبارل .1

 أف تكوف اؼبعاملة باؼبثل للرعايا اعبزائريُت أو الشركات اعبزائرية يف اػبارج.
: يبكن ربويل رؤوس األمواؿ بُت اعبزائر واػبارج من أجل سبويل مشاريع اقتصادية، كما اجملاؿ االقتصادي .2

 اعبزائر وفق رروط ؿبددة.ر مباررة يف يبكن للمستثمر األجنيب أف يستثم
 من خالل ىذا القانونالفرع الثاني: شروط تدخل االستثمار األجنبي 

يهدؼ إذل إزالة العراقيل اليت كانت تواجو اؼبستثمر األجنيب، إال أنو  90/10رغم أف قانوف النقد والقرض     
 :منها اؼببارر تبٌت رروطا والتزامات تنظم االستثمار األجنيب

 ترخيص أو اعتماد باالستثمار يف اعبزائر. اغبصوؿ على 
 .أف يوفر اؼبشروع مناصب رغل معتربة 
 .أف يؤطر اإلطارات اعبزائرية 
  استعماؿ ذبهيزات حديثة.أف يتم 
 .اؼبسانبة يف ربقيق التوازنات اػبارجية  

 كما يضمن ىذا القانوف ما يلي:   
 .إمكانية ربويل األرباح واؼبداخيل 
  اتفاقيات أبرمتها اعبزائر مع دولة أخرى. وجود اؼبربمة يف حالةربقيق كل الشروط 

 :القانون ىذا تقييم
 عدا ما للمستثمرين اؼبمنوحة االمتيازات على ينص دل والقرض النقد قانوف أف ىو القانوف ؽبذا يوجو انتقاد أىم

 كونو من أكثر اؼبالية واؼبعامالت البنوؾ بتنظيم خاصا قانونا باعتباره وىذا والفوائد، األمواؿ رؤوس ربويل إمكانية
 .باالستثمارات خاصا

ألغى القيود اؼبفروضة على رؤوس األمواؿ األجنبية، حيث  1990ضف إذل ذلك أف قانوف النقد والقرض لسنة 
 .1992أنو منح اؼبستثمرين األجانب إمكانية االستثمار وىو ما أكده قانوف اؼبالية لسنة 

 1االتفاقيات الدولية: الثاني مطلبال
تساعد االتفاقيات الدولية على تشجيع العالقات االقتصادية بُت الدوؿ اؼبستقلة والدوؿ اؼبستوردة لرؤوس     

األمواؿ والتحسُت العاـ للمناخ اعببائي، وذلك من خالؿ ما تقدمو من حلوؿ للمشاكل اعببائية اؼبتعلقة هبذه 
 أبرمت اعبزائر العديد من االتفاقيات يف إطار ترقية وضماف االستثمار. التبادالت واالستثمارات الدولية، لذا


، 2005ل رهادة ليسانس يف العلـو التجارية، زبصص ؿباسبة، اعبزائر، ، مذكرة زبرج لني، السياسة الجبائية كأداة لتحفيز االستثمارالعيد ىامل -1
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 فمن جانب االتفاقيات اعبهوية لًتقية وتشجيع االستثمار:
واليت تقضي أف كل دولة من دوؿ ارباد اؼبغرب العريب  1990جويلية  23توقيع على ىذه االتفاقيات يف المت     

 اإلرباد بتحويل رؤوس أمواؽبم واستثمارىا بكل حرية يف كل اؼبيادين اؼبرخص ؽبا.تسمح يف إطار تشريعاهتا ؼبواطٍت 
للمستثمرين  ةوجهية من اؼبويشًتط يف االتفاقيات أف ال تكوف التسهيالت اؼبوجهة ؼبستثمري اإلرباد أقل أنب    

 الوطنيُت وىي:
 .تسهيالت اكتساب األراضي سواء بالبيع أو اإلهبار 
  يف سياسة اإلنتاج أو التسيَت اؼبارل.عدـ تدخل اإلدارة 
 .حرية التصرؼ يف كل ما ىو مرتبط باالستثمار 
 .تسهيالت صبركية يف استَتاد التجهيزات الضرورية لتنفيذ اؼبشروع 

رية ربويل رؤوس األمواؿ وكل اؼبدفوعات حبوعلى كل طرؼ من األطراؼ اؼبتعاقدة السماح وبدوف أجل ؿبدد     
 ستثمار.األخرى اؼبتعلقة باال

كما أف للمستثمرين ؽبم اغبق بالتعويض على كل اػبسائر اليت تطاؿ استثماراهتم من خالؿ تدخالت اؼبتعاقد أو 
 إحدى اؽبيئات العمومية.

 
 1 05/10/1993المؤرخ في  93/12المطلب الثالث: قانون االستثمار 

مقارنة بقوانُت االستثمار السابقة وذلك  اؼببارر يعترب ىذا القانوف األكثر انفتاحا وتشجيعا لالستثمار األجنيب    
 من حيث الشروط وااللتزامات، فوضع لألسباب التالية:

 تنمية اقتصادية. الرغبة يف ربقيق 
 .ربقيق انتعاش اقتصادي 
 .جلب العملة الصعبة  
 .خلق مناصب العمل 
 .استقطاب التكنولوجيا 

اغبقوؽ أو الواجبات اليت زبص االستثمار وىذا حسب  كما أزيلت كل الفوارؽ يف اؼبعاملة سواء من حيث    
، كما أنشأت ألوؿ مرة مناطق حرة للتعامل التجاري والصناعي دوف أي قيود أو التزامات صبركية أو 38اؼبادة 

 جبائية.
على أف اؼبستثمر األجنيب يستفيد من نفس التسهيالت واالمتيازات اليت  6حسب اؼبادة  93/12ينص قانوف     
 فيد منها اؼبستثمر احمللي اػباص وزيادة على ذلك يستفيد من:يست
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 .إمكانية ربويل األرباح 
 .يبكن للعماؿ األجانب الغَت اؼبقيمُت باعبزائر اختيار نظاـ الضماف االجتماعي غَت النظاـ اعبزائري 
  20بنسبة زافية على الدخل اإلصبارل اعبضريبة التطبق على العماؿ األجانب غَت اؼبقيمُت باعبزائر.% 
 .ضماف ربكيم دورل يف حالة نشوب خالؼ أو نزاع مع الدولة اعبزائرية 
 

 تقييم ىذا القانون :
أي من  منذ صدور قانوف النقد والقرض اؼببارر الوارد تدفق االستثمار األجنيب صايف يوضح اعبدوؿ التارل تطور

 :2001حىت  1990
 في الجزائر 2001-1990المباشر الوارد خالل : تدفق االستثمار األجنبي (08) جدول رقم 

 الوحدة: مليوف دوالر أمريكي                                
 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

 / / / 30 11.638 0.3349 تدفق إ.أ.م
 2001 2000 1999 1998 1997 1996 السنوات

 1113 280 291.6 606.6 260 270 تدفق إ.أ.م
 .التقرير السنوي للبنك الدورل من إعداد الطالب بناء علىالمصدر: 

 
 1  20/08/2001المؤرخ في  01/03قانون االستثمار رقم  المطلب الرابع:

إف ىذا القانوف وبدد النظاـ الذي يطبق على االستثمارات اػباصة سواء األجنبية أو الوطنية اؼبنجزة يف     
 للسلع واػبدمات.جة االقتصادية اؼبنت النشاطات

 كما قاـ دبنح ضمانات للمستثمرين سبثلت يف:
  على اؼبساواة بُت األرخاص الطبيعيُت واؼبعنويُت األجانب واعبزائريُت فيما ىبص اغبقوؽ  09تنص اؼبادة

ُت على أف يعامل صبيع األرخاص الطبيعيُت واؼبعنوي 14والواجبات اليت ؽبا عالقة باالستثمار، كما تنص اؼبادة 
 األصلية. ماؼبعاملة مع األخذ بعُت االعتبار االتفاقيات اؼبربمة بُت اعبزائر ودوؽب األجانب نفس

  ال تطبق اؼبراجعات أو اإللغاءات اليت تطرأ يف اؼبستقبل على االستثمارات اؼبنجزة يف إطار ىذا القانوف إذا
 طلب اؼبستثمر ذلك بصراحة.

  لة اعبزائرية إذل احملاكم اؼبختصة إال يف حالة وجود اتفاقيات ثنائية ىبضع كل خالؼ بُت اؼبستثمر األجنيب والدو
 أو متعددة أو اتفاؽ خاص بالتسوية.
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 كما قاـ ىذا القانوف بتعريف أجهزة االستثمار التالية:
 أوال: المجلس الوطني لالستثمار

 ىو ىيئة اقتصادية تتعلق باالستثمار يرأسها رئيس اغبكومة وتتكفل باؼبهاـ التالية: 19و  18حسب اؼبادة     
 .اقًتاح إسًتاتيجيات تطوير االستثمار وربديد أولوياهتا 
 .اقًتاح تدابَت وإجراءات ربفيزية لالستثمار مسايرة للتطورات اغباصلة 
 رورية لتنفيذ برامج دعم االستثمار وتشجيعو.االقًتاح على اغبكومة كل القرارات الض 
 .الفصل يف االمتيازات اؼبمنوحة لالستثمارات 
 .الفصل على ضوء أىداؼ هتيئة اإلقليم فيما ىبص اؼبناطق اليت يبكن أف تستفيد من النظاـ االستثنائي 
 .الفصل يف االتفاقيات اؼبربمة بُت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار واؼبستثمر 

 
 نيا: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارثا

، ىي مؤسسة عمومية مت استحداثها بدال من وكالة ترقية، دعم ومتابعة االستثمار اليت 21حسب اؼبادة     
 ، وىي تتمتع باالستقالؿ اؼبارل وتتوذل اؼبهاـ التالية:12-93أنشئت دبقتضى قانوف 

 .ضماف ترقية االستثمارات وتطويرىا ومتابعتها 
 تقباؿ اؼبستثمرين اؼبقيمُت وغَت اؼبقيمُت وإعالمهم ومساعدهتم.اس 
  تسهيل القياـ بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وذبسيد اؼبشاريع بواسطة خدمات الشباؾ الوحيد

 الالمركزية.
 .منح االمتيازات اؼبرتبطة باالستثمار يف إطار التنظيم اؼبعموؿ بو 
  من ىذا القانوف على تأسيس ىذا الصندوؽ يف  28اؼبادة تسيَت صندوؽ دعم االستثمار حيث تنص

ركل حساب خاص يوجو لتمويل مسانبة الدولة يف التكفل باالمتيازات اؼبمنوحة لالستثمار السيما 
 منها النفقات اؼبتعلقة بأرغاؿ اؼبنشآت األساسية الضرورية إلقباز االستثمار.

 تثمروف خالؿ مدة اإلعفاء.التأكد من احًتاـ االلتزامات اليت تعهد هبا اؼبس 
 
 

 ثالثا: الشباك الوحيد
من ىذا القانوف على أف يؤسس رباؾ وحيد على مستوى ىيكل الوكالة يؤىل قانونا  25إذل  23تنص اؼبادة     

 لتوفَت اػبدمات اإلدارية الضرورية لتخفيف وتبسيط إجراءات وركليات تأسيس اؼبؤسسات وإقباز اؼبشاريع.
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 01/03أىم تعديالت قانون االستثمار رقم المطلب الخامس: 
 عدة تعديالت ومن أنبها: 01/03عرؼ قانوف االستثمار رقم 
 1 15/07/2006المؤرخ في  06/08الفرع األول: األمر رقم 

 20اؼبؤرخ يف  01/03تنص اؼبادة األوذل على أنو " يهدؼ ىذا األمر إذل تعديل وتتميم بعض أحكاـ األمر     
 لق بتطوير االستثمارات".اؼبتع 2001أوت 

من ىذا القانوف على أف: " زبضع االستثمارات اليت تستفيد من مزايا ىذا األمر قبل إقبازىا إذل  04تنص اؼبادة 
 ".06تصريح باالستثمار لدى الوكالة اؼبذكورة يف اؼبادة 

 على أف " ... وكالة وطنية لتطوير االستثمار". 06حيث تنص اؼبادة 
: " زيادة على اغبوافز اعببائية والشبو اعببائية واعبمركية 09تحفيزات اؼبمنوحة، تنص اؼبادة فيما ىبص ال   

 فبا يلي: 02و  01اؼبنصوص عليها يف القانوف العاـ"، تستفيد االستثمارات احملددة يف اؼبادتُت 
 :بعنواف إقبازىا.1

 ناة واؼبستوردة واليت تدخل مباررة يف اإلعفاء من الرسم على القيمة اؼبضافة فيما ىبص السلع الغَت مستث
 إقباز االستثمار.

  اإلعفاء من اغبقوؽ اعبمركية فيما ىبص السلع الغَت مستثناة واؼبستوردة واليت تدخل مباررة يف إقباز
 االستثمار.

 .اإلعفاء عن دفع حق اؼبلكية عن كل اؼبقتنيات العقارية اليت سبت يف إطار االستثمار اؼبعٍت 
سنوات بعد معاينة الشروع يف النشاط الذي تعده اؼبصاحل اعببائية بطلب من  3: وؼبدة االستغالؿبعنواف .2

 اؼبستثمر.
 .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 
 .اإلعفاء من الرسم على النشاط اؼبهٍت 

 
على أف: " تستفيد االستثمارات اؼبتعلقة بالنشاطات الغَت مستثناة من اؼبزايا واؼبنجزة يف  11كما تنص اؼبادة   

 من اؼبزايا التالية ": 10اؼبناطق اؼبذكورة يف اؼبادة 
 بعنواف إقباز االستثمار:.1

 إطار االستثمار. اإلعفاء من دفع حقوؽ نقل اؼبلكية فيما ىبص كل اؼبقتنيات العقارية اليت تتم يف 
  فيما ىبص العقود التأسيسية والزيادات 0.2تطبيق حق ثابت يف ؾباؿ التسجيل بنسبة ـبفضة قدرىا %

 يف رأس اؼباؿ.
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  تكفل الدولة جزئيا أو كليا باؼبصاريف بعد تقييمها من طرؼ الوكالة فيما ىبص األرغاؿ اؼبتعلقة
 باؼبنشآت األساسية الضرورية إلقباز االستثمار.

 عفاء من الرسم على القيمة اؼبضافة فيما ىبص السلع واػبدمات الغَت مستثناة من اؼبزايا اليت تدخل اإل
 مباررة يف إقباز االستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوؽ احمللية.

 از اإلعفاء من اغبقوؽ اعبمركية فيما ىبص السلع الغَت مستثناة واؼبستوردة واليت تدخل مباررة يف إقب
 االستثمار.

 بعد معاينة انطالؽ اؼبشروع:.2
  سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الرسم على النشاط  10اإلعفاء ؼبدة

 اؼبهٍت.
  سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء، من الرسم العقاري على األمالؾ العقارية واليت تدخل  10اإلعفاء ؼبدة

 يف إطار االستثمار.
إبراـ اتفاقية متفاوض عليها وفقا للشروط  10: "يًتتب على االستثمارات اؼبذكورة يف اؼبادة  12تنص اؼبادة     

 اؼبنصوص عليها".
وترـب االتفاقية مع الوكالة اليت تتصرؼ باسم الدولة بعد موافقة اجمللس الوطٍت لالستثمار وتنشر ىذه االتفاقية يف 

 اعبريدة الرظبية.
كال أو   12مكرر: "يبكن أف زبص اؼبزايا اليت يبكن منحها لالستثمارات اؼبذكورة يف اؼبادة  12اؼبادة و تنص     

 جزء من اؼبزايا اآلتية":
 سنوات: 5: ؼبدة أقصاىا يف مرحلة اإلقباز.1

  إعفاء من اغبقوؽ والضرائب وغَتىا من االقتطاعات األخرى ذات الطابع اعببائي اؼبطبقة على اؼبقتنيات
 ء عن طريق االستَتاد أو السوؽ احمللي للسلع واػبدمات الضرورية إلقباز االستثمارات.سوا

 .إعفاء من حقوؽ التسجيل اؼبتعلقة بنقل اؼبلكيات العقارية اؼبخصصة إلقباز االستثمار 
 .اإلعفاء من حقوؽ التسجيل فيما ىبص العقود التأسيسية والزيادة يف رأس اؼباؿ 
  ي فيما ىبص اؼبلكيات العقارية اؼبخصصة لإلنتاج.اإلعفاء من الرسم العقار 

سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الشروع يف االستغالؿ اليت تعدىا  10: وؼبدة أقصاىا يف مرحلة االستغالؿ.2
 اؼبصاحل اعببائية بطلب من اؼبستثمر:

 .اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات 
 .اإلعفاء من الرسم على النشاط اؼبهٍت 
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 1 11/01/2007المؤرخ في  07/08الفرع الثاني: المرسوم التنفيذي رقم 
من أىم ما ورد فيو ىو ربديده لقائمة النشاطات والسلع و اػبدمات اؼبستثناة من اؼبزايا احملددة يف األمر رقم     
 واؼبتعلق بتطوير االستثمار. 2001أوت  20اؼبؤرخ يف  01/03

 2 25/06/2008مؤرخ في  الفرع الثالث: قرار وزاري مشترك
، يتعلق دبعاينة 2008جواف  25صدر قرار وزاري مشًتؾ عن وزارة الصناعة وترقية االستثمارات وذلك يف     

 وأىم ما ورد فيو: 01/03الدخوؿ يف االستغالؿ لالستثمارات اؼبصرح هبا دبوجب األمر رقم 
 ة حملضر معاينة الدخوؿ يف االستغالؿ قصد نصت اؼبادة األوذل على ربديد كيفية إعداد اؼبصاحل اعببائي

 االستفادة من مزايا االستغالؿ.
  اؼبادة الثالثة من ذات القرار حددت معٌت الدخوؿ يف االستغالؿ، حيث أرارت إذل أنو إنتاج سلع

موجهة للتسويق أو تقدصل خدمات مفوترة يف إطار استثمار مت خاللو االقتناء اعبزئي أو الكلي لوسائل 
 ج اؼبذكورة يف قائمة السلع واػبدمات الضرورية ؼبمارسة النشاط اؼبصرح بو.اإلنتا 

  يتسبب عدـ 2008مارس  24اؼبؤرخ يف  08/98من اؼبرسـو التنفيذي رقم  26طبقا ألحكاـ اؼبادة  ،
 مطالبة اؼبستثمر باإلجراء اؼبتعلق بالدخوؿ يف االستغالؿ بإلغاء اؼبزايا اؼبقررة.

 3 22/10/2008المؤرخ في  08/329الفرع الرابع: المرسوم التنفيذي رقم 
 2007جانفي  11اؼبؤرخ يف  08-07ىذا اؼبرسـو قاـ بعملية إسباـ القائمة اؼبعدة دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم 

 20اؼبؤرخ يف  01/03والذي وبدد قائمة النشاطات والسلع واػبدمات اؼبستثناة من اؼبزايا احملددة يف األمر رقم 
واؼبتعلق بتطوير االستثمار، فحسب جدوؿ النشاطات االقتصادية اػباضعة للتسجيل يف السجل  2001أوت 

 التجاري، مت إضافة ربت تسمية "إنتاج صناعي" مصنع طحُت.
 4 22/07/2009المؤرخ في  09/01الفرع الخامس: األمر رقم 

 وأىم ما ورد فيو ما يلي: 2009يتضمن ىذا األمر قانوف اؼبالية التكميلي لسنة 
  إذل أنو زيادة على اغبوافز اعببائية والشبو جبائية واعبمركية اؼبنصوص عليها يف  35أرار نص اؼبادة

 20اؼبؤرخ يف  01/03من األمر  02و  01القانوف العاـ، تستفيد االستثمارات احملددة يف اؼبادتُت 
معاينة الشروع يف النشاط الذي تعده اؼبصاحل اعببائية  فبا يأيت: "... بعنواف االستغالؿ بعد 2001أوت 

منصب رغل عند انطالؽ النشاط"،  100سنوات إذا قاـ بإنشاء أكثر من  5بطلب من اؼبستثمر، ؼبدة 


 .2007جانفي  14الصادر يـو ، 04ة، العدد اعبريدة الرظبي - 1
 .2008أكتوبر  05 الصادر يـو، 57اعبريدة الرظبية، العدد  - 2
 .2008نوفمرب  02الصادر يـو ، 61اعبريدة الرظبية، العدد  - 3
 .2009جويلية   26 الصادر يـو، 44اعبريدة الرظبية، العدد  - 4



 اإلصالح الضريبي واالستثمار                                                                        الثالثالفصل 







وىذا تأكيدا ؼببدأ منح االمتيازات القصوى للمستثمر وانعكاسات ىذه األخَتة على البلد اؼبستقبل 
 لالستثمار.

  من قانوف الضرائب اؼبباررة والرسـو اؼبماثلة،  142أنو زيادة على أحكاـ اؼبادة  57جاء يف نص اؼبادة
يتعُت على اؼبكلفُت بالضريبة الذين يستفيدوف من إعفاءات ضريبية أو زبفيضات يف ؾباؿ الضرائب 

بإعادة  والرسـو واغبقوؽ اعبمركية والرسـو ربو اعببائية وغَتىا يف إطار أنظمة دعم االستثمار، االلتزاـ
سنوات ابتداء من تاريخ قفل  4استثمار حصة األرباح اؼبوافقة ؽبذه اإلعفاءات أو التخفيضات يف أجل 

 السنة اؼبالية اليت خضعت نتائجها للنظاـ التحفيزي.
  على أنو ال يبكن إقباز االستثمارات األجنبية إال يف إطار رراكة سبثل فيها اؼبسانبة  58نصت اؼبادة

% على األقل من رأس اؼباؿ االجتماعي، ويقصد باؼبسانبة الوطنية صبع عدة 51مة بنسبة الوطنية اؼبقي
 رركاء.

  ىبضع كل مشروع استثمار أجنيب مبارر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس أمواؿ أجنبية إذل الدراسة اؼبسبقة
 من اجمللس الوطٍت لالستثمار.

  اـ لتعهد كتايب من اؼبستفيد بإعطاء األفضلية على أنو ىبضع منح مزايا النظاـ الع 60تنص اؼبادة
 للمنتجات واػبدمات ذات مصدر جزائري.

  مت اإلرارة إذل أنو يبكن أف يقرر اجمللس الوطٍت لالستثمار منح مزايا إضافية طبقا  61يف نص اؼبادة
 للتشريع اؼبعموؿ بو، دوف اؼبساس بقواعد اؼبنافسة. 

 
يف  01/03ذ إصدار قانوف االستثمار من الوارد تدفق االستثمار األجنيب اؼببارر صايف يوضح اعبدوؿ التارل تطور

 :2015إذل غاية  2001
 في الجزائر 2015-2002تدفق االستثمار األجنبي المباشر الوارد خالل  (:09رقم )جدول 

 الوحدة: مليوف دوالر أمريكي                                       
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

 1686 1841 1156 881 637 1065 تدفق إ.أ.م
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 1691 1500 2571 2300 2746 2638 تدفق إ.أ.م
 / / / / 2015 2014 السنوات

 / / / / -403 1503 تدفق إ.أ.م
 الدورل.التقرير السنوي للبنك  من إعداد الطالب بناء علىالمصدر: 
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 1  03/08/2016المؤرخ في  16/09المطلب السادس: قانون االستثمار رقم 
يهدؼ ىذا القانوف حسب اؼبادة األوذل إذل ربديد النظاـ اؼبطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية اؼبنجزة يف 

 النشاطات االقتصادية إلنتاج السلع و اػبدمات.
 :7نصوص عليها يف ىذا القانوف إذل ثالث مستويات حسب اؼبادة وأىم ما ورد فيو ىو تصنيف اؼبزايا اؼب

 اؼبزايا اؼبشًتكة لكل االستثمارات القابلة لالستفادة: أوال :
 ، تستفيد االستثمارات اؼبعنية من اؼبزايا التالية :12حسب اؼبادة 

 :بعنواف مرحلة االقباز -1
 اليت تدخل مباررة يف إقباز االستثمار.اإلعفاء من اغبقوؽ اعبمركية، فيما ىبص السلع اؼبستوردة  -
اإلعفاء من الرسم على القيمة اؼبضافة، فيما ىبص السلع واػبدمات اؼبستوردة أو اؼبقتناة ؿبليا  -

 اليت تدخل مباررة يف إقباز االستثمار.
اإلعفاء من دفع حق نقل اؼبلكية والرسم على اإلرهار العقاري عن كل اؼبقتنيات العقارية اليت  -

 إطار االستثمار اؼبعٍت. تتم يف
 من مبلغ اإلتاوة اإلهبارية السنوية. %90زبفيض بنسبة  -
 سنوات من الرسم العقاري على اؼبلكيات العقارية. 10اإلعفاء ؼبدة  -
 اإلعفاء من حقوؽ التسجيل فيما ىبص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس اؼباؿ. -

 :بعنواف مرحلة االستغالؿ -2
 ضريبة على أرباح الشركات.اإلعفاء من ال -
 اإلعفاء من الرسم على النشاط اؼبهٍت. -
 من مبلغ اإلتاوة اإلهبارية السنوية. % 50زبفيض بنسبة  -

 تستفيد مناطق اعبنوب واؽبضاب العليا من مزايا إضافية. 13و حسب اؼبادة     
 صب الشغل:اؼبزايا االضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و/أو اؼبنشئة ؼبنا ثانيا :

 فإف اؼبستثمر يستفيد من التحفيز األفضل عند تعدد اؼبزايا من نفس الطبيعة. 15حسب اؼبادة  -
منصب  100سنوات عندما تنشئ أكثر من  5سنوات إذل  3ترفع مدة مزايا االستغالؿ من  -

 رغل دائم يف السنة األوذل.
 :18اػباصة لالقتصاد الوطٍت حسب اؼبادة اؼبزايا االستثنائية لفائدة االستثمارات ذات األنبية  ثالثا :

 سنوات. 10سبديد مدة مزايا االستغالؿ لفًتة  -
- .  منح إعفاء أو زبفيض للحقوؽ اعبمركية و اعببائية والرسـو
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 منح إعانات و مساعدات مالية. -
من ىذا القانوف ضمانات فبنوحة لالستثمارات ومنها خضوع كل  25و  21،22،23،24كذلك ورد يف اؼبواد 

ؼ بُت اؼبستثمر األجنيب والدولة اعبزائرية يتسبب فيو اؼبستثمر، أو يكوف بسبب إجراء ازبذتو الدولة اعبزائرية خال
يف حقو، للجهات القضائية اعبزائرية اؼبختصة إقليميا، إال يف حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراؼ 

م، أو يف حالة وجود اتفاؽ مع اؼبستثمر ينص على بند تسوية أبرمتها الدولة اعبزائرية وتتعلق باؼبصاغبة والتحكي
 يسمح للطرفُت باالتفاؽ على ربكيم خاص.

 
 في الجزائر المباشر : معوقات وإجراءات جذب االستثمار األجنبيسابعالمطلب ال

واألمريكية رغم الطلبات الكثَتة لالستثمار األجنيب خاصة من طرؼ الدوؿ األوروبية وبعض الدوؿ اآلسيوية     
 1994والدوؿ العربية بصفة ؿبدودة، تبقى نسبة إقامة ىذه اؼبشاريع االستثمارية قليلة مقارنة حبجم الطلبات منذ 

 ويرجع ذلك إذل عدة عوائق يواجهها اؼبستثمر.
ؼبواجهة ىذه العوائق مت السعي إذل إهباد حلوؿ أو إجراءات هبب ازباذىا للتخفيف من حدة اؼبشاكل اليت     

 يواجهها اؼبستثمر األجنيب.
 :2012سنة  و القطاعات اؼبستثمر فيها مصادر االستثمار األجنيب اؼببارر أىم  ُتالتالي ُتاعبدوليوضح 

 
 في الجزائر 2012أىم مصادر االستثمار األجنبي المباشر سنة : (10قم )جدول ر 

 %النسبة  الدولة
 23 الكويت
 17 إسبانيا
 17 مصر

 13 المتحدة األمريكيةالواليات 
 7 فرنسا

 6 السعودية
 4 الصين

 (.ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )المصدر: 
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 في الجزائر 2012: أىم القطاعات لالستثمار األجنبي المباشر سنة (11)جدول رقم 
 النسبة % القطاع

 68.8 الصناعة
 8.9 البناء واألرغاؿ العمومية

 8 النقل
 5 السياحة
 4.8 اػبدمات

 2.6 االتصاالت
 (.ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار )المصدر: 

 
 الفرع األول: معوقات جذب االستثمار في الجزائر

اعبزائر  2017" يف تقريرىا السنوي ؼبناخ االستثمار و األعماؿ لسنة  Doing Businessصنفت منظمة " 
كانت ربتل   2010، بينما يف 2011يف  143دولة بعدما كانت ربتل اؼبرتبة  183من ؾبموع  156يف اؼبرتبة 

، ويتم التصنيف من حيث االقتصاد وكذلك من ناحية التسهيالت اليت وبظى هبا اؼبستثمروف 136اؼبرتبة 
 1واؼبتعاملوف االقتصاديوف.

مشروع معلن  4323 وطنية لالستثمار مقدر بػتظهر اإلحصائيات أف عدد اؼبشاريع اؼبسجلة يف الوكالة الكما  
مشروع بالشراكة مع األجانب بقيمة  379، ومنها 2001إذل غاية  1993سنة  منذ تاريخ إنشاء الوكالة

ضعف  كما يوضح اعبدوؿ التارل ،وىي نسبة ضئيلة جدا ،2 %07 دوالر، ودل ينجز منها إال مليوف 3344
 :االستثمار األجنيب مقارنة باالستثمار احمللي

 
 
 
 
 
 


1-Doing Business,  Ease of Doing Business (Algeria), 30/03/2017, 
     http:// doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria 

مذكرة زبرج لنيل رهادة ليسانس يف علـو التسيَت، زبصص  ،، اإلصالح الجبائي وأثره على ترقية االستثمار األجنبي في الجزائربلحوت رقية -2
 .45، ص 2004مالية، اعبزائر، 
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 2011 – 2002خالل الفترة  التصريحات باالستثمارتفصيل (: 12جدول رقم )

 ارـع االستثمـمشاري
عدد 

 المشاريع
% 

 المبلغ
 )مليون دج(

% 
عدد 

مناصب 
 العمل

% 

 89,19 921 672 67,10 144 414 4 99,05 833 46 االستثمارات المحلية

 03,46 106 26 12,94 473 851 0,44 209 الشراكـة

االستثمارات األجنبية 
 المباشرة

242 0,51 1 312 905 19,96 55 424 07,35 

مجموع االستثمارات 
 األجنبية

451 0,95 2 164 378 32,90 81 530 10,81 

 %100 451 754 %100 522 578 6 %100 284 47 المجموع العـام

 (.ANDI) الوطنية لتطوير االستثمارالوكالة المصدر: 
 

 نلخصها فيما يلي بصفة عامة: يف البلداف النامية يعود إذل العديد من اؼبعوقاتيما سبق ولعل السبب ف    
 .عدـ امتالؾ عناصر اعبذب التقليدية يف البلداف النامية خاصة اعبزائر 
  أف يتبع النمو ال أف يقوده.ضعف األداء االقتصادي، فاالستثمار األجنيب اؼببارر يبيل إذل 
  عدـ توفر عناصر متقدمة للمدخالت اليت وبتاجها اؼبستثمروف األجانب لكي يتمتعوا بوضع تنافسي واؼبتمثلة

  1يف السلع وخدمات قطاع العماؿ.
 عوائق خاصة باعبزائر تتمثل فيما يلي:أيضا وىناؾ 

  خبصوص االستثمارات عدـ االستقرار السياسي واالقتصادي وغياب رؤية ؿبددة على مستوى صناع القرار
 األجنبية اؼبباررة.

  انعداـ التنسيق بُت الصيغ التنظيمية والتشريعات االقتصادية اإلقليمية واليت ربكم العمليات االستثمارية خاصة
 يف ؾباؿ الضرائب.


العدد  الصادرة عن صندوؽ النقد الدورل، ،ؾبلة التمويل والتنمية اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية، ،جويل بَتغسماف، زايو فانغ رُت  -1

 .06ص  ،1995ديسمرب  ،04



 اإلصالح الضريبي واالستثمار                                                                        الثالثالفصل 







 نية اغبديثة من وسائل االتصاالت وتدفق اؼبعلومات.غياب األدوات والوسائل التق 
 ،وكذا ربديد قطاعات األولوية قد يزيد من احتماالت تردد  اؼبعاملة التفضيلية للمستثمر األجنيب أو احمللي

 عليهم. ةاؼبفروض جانب بالنظر للقيوداؼبستثمرين احملليُت وكذا األ
  يف توجو االستثمارات األجنبية اؼبباررة، بغض النظر عن ضعف البنية األساسية اليت ثبت أف ؽبا دورا ىاما

 ها البلد اؼبضيف.نحاالمتيازات الضريبية والضمانات اليت يب
جعلت اؼبستثمر األجنيب يتأخر يف إقامة مشاريعو االستثمارية يف اعبزائر، وبالتارل وبـر  كل ىذه العوائق وغَتىا    

 اعبزائر من دخوؿ عملة صعبة، تكنولوجيا و تقنيات جديدة وكذلك توفَت مناصب عمل.
 ومنو البد من ازباذ إجراءات للتخفيف من حدة العوائق.    

 
 ني: اإلجراءات الواجب اتخاذىااالفرع الث

  إعادة النظر يف صبيع اغبـز القانونية والضريبية، دبا يؤدي إذل اإلعفاء اؼبرحلي والتدرهبي لألنشطة االقتصادية من
.  الضرائب والرسـو

 اؼبشاريع. اؼبساواة بُت االستثمارات األجنبية واحمللية من حيث اؼبزايا و التحفيزات، وكذا من حيث استقاللية 
  وقواعد معلومات لتكوف أداة للدولة توضح خالؽبا أىدافها من االستثمارات وضع خطط وبرامج استثمارية

 األجنبية اؼبباررة.
 .االىتماـ بالبنية األساسية واعتبارىا من التزامات الدولة وتقديبها بأسعار معقولة 

 وغَتىا من التسهيالت اليت من رأهنا العمل على استقرار االستثمارات األجنبية.
من خالؿ اجمللة اليت والبنك العاؼبي لإلنشاء والتعمَت  أقرىا صندوؽ النقد الدورل أيضا إجراءات كما أنو توجد    

 1أرهر وىذه اإلجراءات تتمثل فيما يلي: 3يصدرىا كل 
 .تقدصل اغبماية لالستثمار األجنيب دبنح ضمانات متساوية مع االستثمارات الوطنية 
  للمستثمرين.توفَت سوؽ ؿبلية تتمتع باغبماية 
 .ضرورة انتهاج نظاـ ضرييب مستقر يشتمل على قوانُت معقولة 
 
 
 
 
 


 .08مرجع سابق، ص  ، اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية بَتغسماف، زايو فانغ رُت،جويل  -1
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 :خالصة
وهتيئة ـبتلف اعبوانب القانونية والقضائية لتسهيل عملياتو  األجنيب اؼببارررغم توفَت اعبو اؼبالئم لالستثمار     

وىذا راجع إذل القيود اؼبفروضة على ، بالشكل اؼبفًتض وضباية مستثمريو، إال أنو دل تتحقق األىداؼ اؼبسطرة
 االستثمار وعدـ االستقرار السياسي واألمٍت ووجود البَتوقراطية يف اإلدارة اعببائية.

والستقطاب مستثمرين أكثر مسانبة يف عملية التنمية هبب وضع إسًتاتيجية اقتصادية تضمن ذلك إذل جانب     
طارا تنظيميا يتمتع دبصداقية وثقة عالية ونظاـ يتميز بالعدالة توفَت اؼبناخ اؼبالئم لالستثمار الذي يتطلب إ

 والكفاءة.



 
 
 
 
 







 الخاتمـــــــــــــة:
  
يف  ايف اجلزائر ودورى من حيث اإلصالح الضرييب السياسة اجلبائيةمت التعرض من خالل ىذه الدراسة إىل      

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية. زلرك أساسيباعتباره  األجنيب ادلباشرحتفيز االستثمار 
وباعتبار اجلزائر دولة نامية تفتقد إىل االستثمار وجب عليها انتهاج الطرق ادلالئمة لتشجيع االستثمارات األجنبية، 

على االستثمار يف ظل ظروف  تساعد الضريبية واجلمركية اليت حفيزاتوىذا من خالل منح سلتلف االمتيازات والت
 مالئمة.

جد زلدود نظرا دلا مشلتو ادلرحلة االنتقالية من  األجنيب ادلباشر االستثمار وبالرغم من كل ىذه االمتيازات يبقى
 تراكم للعوائق.

 
 الفرضيات: اختبار

 :يلي كما ادلعتمدة يف البحث الفرضيات ارباخت نتائج كانت لقد  
 يف شكل سياسة جبائية تعترب الضريبة أداة من أدوات التأثري يف السياسة ادلالية. 
 األجنيب ادلباشر تصادي وخاصة يف حتفيز االستثمارتأثري يف اجملال االق صالحات الضريبيةلإل. 
  ات األجنبيةاثر اجيايب على االستثمار  لسياسة  اجلبائية ويعترب ذول رلسدإن التحفيز الضرييب. 
 

 :لدراسةا نتائج
 نسبيا حسب تصرحيات بعض ادلستثمرين األجانب.زالت تعد مرتفعة  بعض ادلعدالت الضريبية ال 
 .وجود نقائص ضمن النظام الضرييب أدى إىل وجود التهرب والغش الضرييب 
 .عدم استقرار النظام الضرييب بسبب التعديالت السنوية ادلستمرة 
 وىي خطوة ىامة أدت إىل توسيع رلاالت االستثمار.الضرييب اعتماد الدولة لسياسة التحفيز ، 
 دة االستثمار األجنيب ادلباشر من التحفيزات الضريبية بشكل استغاليل.استفا 
  يتميز النظام الضرييب اجلزائري باعتماده على سياسة التحفيز الضرييب ويتضح ىذا يف سلتلف قوانني

 .االستثمارات ادلتخذة منذ االستقالل
 

 :البحث توصيات
 تقدمي االقًتاحات التالية: وفق ما سبق ميكن   
 على  ادلطبقة الضغط الضرييب ادلفروض على ادلؤسسات وخاصة معدالت الضرائب السعي حنو ختفيف

 ادلؤسسات اإلنتاجية.







 وذلك لكونو عامل زلفز للمؤسسات على إعادة  ختفيف معدل الضريبة على األرباح اليت يعاد استثمارىا
 استثمار األرباح احملققة.

 دد مناصب الشغل، وليس حسب الطبيعة ععلى حجم رأس ادلال و  منح اإلعفاءات الضريبية للمؤسسات بناء
 القانونية للمؤسسة.

  العمل على الرفع من الفعالية التقنية لإلدارة الضريبية والقائمني عليها، وذلك لتيسري وتبسيط اإلجراءات
 اإلدارية.

 للمكلفني حىت يسهل بنشر الوعي الضرييب  تنفيذه وتفعيل الثقافة اجلبائية تبسيط قانون الضرائب وإجراءات
 تطبيقو.

 وذلك بالقضاء على العراقيل  األجنيب ادلباشر يساعد على جلب االستثمار خلق مناخ اقتصادي مالئم
 الضرورية. البريوقراطية وتوفري سلتلف اذلياكل القاعدية

  تقدمي ادلزيد من االمتيازات لالستثمارات ادلنجزة يف ادلناطق ادلستهدفة من قبل اخلطط التنموية هبدف حتقيق
 نمو االقتصادي.الالتوازن اجلغرايف يف 

 
 آفاق البحث:

أثر السياسة اجلبائية على  مبوضوع الصلة ذات ادلقًتحات و الدراسة إليها توصلت اليت النتائج عرض بعد   
 البحث ظروف تسمح مل نفسو ادلوضوع حول جديدة تساؤالت برزت، اجلزائر يف ادلباشرة األجنبية االستثمارات

 .مستقبلية حبوث زلل تكون هالع أدناه نوردىا بطرقها، احلايل
 7002-7002الفًتة  خالل اجلزائر يف ادلنجزة ادلباشرة األجنبية لالستثمارات ميداين مسح. 
 األجنيب الستثمارالقطاعية ل للسياسة اجلبائية على التوجهات ادلباشرة غري و ادلباشرة اآلثار يف تفصيلية دراسة 

 ر.ادلباش
  األجانب؟ ادلستثمرين رغبات مع متالئمة اجلزائر طرف من ادلقدمة التسهيالت و احلوافز ىل 
 يف سلبية أثارا تلحق أن دون منحها ميكن اليت و ، األجنيب ادلستثمر عنها يبحث و يرغبها اليت احلوافز ىي ما 

 ادلضيف؟ البلد على البعيد و ادلتوسط ، القصري األمد
 االستثماري ادلشروع من كل على ادلباشرة، األجنبية لالستثمارات ادلمنوحة اجلبائية للحوافز ادلالية، اآلثار قياس 

 .العمومية اخلزينة و
 

  .ه الدراسةىذ إدتامد اهلل تعاىل على توفيقو يل يف محأ ،يف األخري    
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 الملخص:
بشكل فعال يعترب االستثمار األجنيب ادلباشر عامل رئيسي لتحقيق التكامل االقتصادي العادلي، مما يساعد     

رلال  االستثمار و سد الثغرات يفخار و األقل تقدما أو البلدان النامية على التغلب على الفجوة بني االد الدول
 التكنولوجيا، طرق التسيري وادلهارات.

ادلايل على وجه اخلصوص تعني على  االستقرارويف هذا الصدد ونظرا للدور الذي تلعبه الضريبة يف حتقيق     
حنو حتقيق معدالت أعلى للنمو، ولذلك برزت احلاجة إىل رفع كفاءة الضرائب  بائيةاجلزائر توجيه السياسة اجل

 الخنفاضوكنتيجة  ،بائيتوجيه النظام اجل ذلك إعادة وحتصيل اإليرادات من خالل تدابري إصالح خمتلفة مبا يف
وط تطلب األمر طرح هذا اذلبأثر اجلزائر تابع لقطاع احملروقات ولوقف  اقتصاد باعتبارو  6891أسعار البرتول يف 

مبنح حتفيزات وإعفاءات  اجلبائيةجديدة يف السوق ويف هذا اإلطار عملت اجلزائر على إصالح اإلدارة  استثمارات
    .الستقطاب االستثمار األجنيب ادلباشر ضريبية

  
 الكلمات ادلفتاحية:

 االستثمار األجنيب ادلباشر، السياسة اجلبائية، اإلصالح الضرييب.
Summary: 
      Foreign direct investment is a prime factor when considering global 
economic integration, healthily helping less developed or developing 
countries overcome their saving-investment gap and standardising the global 
economy.It fills this void by bringing foreign investment into the country 
and bridging gaps in technology, management, entrepreneurship and skills. 
      In this regard, given the role played by taxes in financial stability in 
particular, Algeria had to direct fiscal policy towards higher rates of growth. 
Thus, the need to raise tax efficiency and raise revenues through various 
reform measures, including the reorientation of the fiscal system. The 
decline of oil prices in 1986 considering Algeria's economy  dependency  to 
the hydrocarbons sector required the introduction of new investments in the 
market and in this context Algeria has reformed the fiscal administration by 
granting incentives and tax exemptions to attract foreign direct investment. 
 
Key words: 
Foreign direct investment, FDI, Fiscal policy,Tax reform. 
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