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  أوال و قبل كل شيئ أشكر اهللا الذي أنار يل طريق النجاح و وفقين يف إمتام هذا العمل

  حممد صلى اهللا عليه و سلم و قدوتنا و الشكر لنيب الرمحة و مبلغ الرسالة و مؤدي األمانة نبينا

ه على إشراف على هذا العمل " قطاف نبيل"أتقدم بالشكر لألستاذ املشرف  القيمة و النصائح اليت و على توجيها
  .قدمها يل، الشكر و التقدير 

  .املذكرة  لقبول مناقشةاملناقشة لتكرمهم  جلنة ألعضاء املسبق  بالشكر أتقدمكما 

ا و مساعديت إلمتام هذا العمل   .و أتقدم جبزيل الشكر ألسريت احلبيبة على مساند

   .و أمد يل يد العون بعيدأو  قريبو يف األخري أتقدم بالشكر إىل كل من ساعدين من 
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إىل من ال تنفتح الزهور إال برؤياهم، و ال متلؤ احلياة فرحا إال بوجودهم، إىل من أبعدوا الشوك عن ناظري و أحاطوين 
م إىل من تأملوا لوجعي و فرحوا لفرحي، إىل من ال أويف دينهم و عطائهم الال متناهي إىل خري ما  يف هذه بدفئهم و حنا

  ".أطال اهللا يف عمرمها"دنيا يل والدي الكرميني 

إىل من تكمن الفرحة بوجودهم إىل من ينفتح قليب سرورا عند رؤياهم إىل من رأيت فيهم قلبا مساحما وافرا باحملبة و 
  اإلحسان مبادرا للعطاء و العمل إىل من ساعدوين و وقفوا جبانيب طيلة مشوار

  "حممد و صالح"ي الدراسي و كانوا سندي أخوَ 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زوليخة: الطالبة
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  :ملخص

هدفت الدراسة إىل إظهار دور اإلمتيازات اجلبائية يف تشجيع اإلستثمار و إلبراز ذلك مت إختيار الوكالة الوطنية لدعم و 
 فعالو قد خلصت الدراسة إىل أن هناك دور  ،كإحدى اهليئات الفاعلة يف هذا اجلانب  فرع بسكرة  تشغيل الشباب

اجلبائية دور يف تطوير حصيلة املستفدين من خدمات الوكالة، من فلإلمتيازات   ،لإلمتيازات اجلبائية يف تشجيع اإلستثمار
حيث القطاع اإلقتصادي الذي حتضى به منطقة تواجد الفرع و نوعية النشاطات اليت يركز عليها، كما رأينا أن للدولة 

منحها خمتلف التسهيالت اجلبائية من أجل النهوض باإلقتصاد وتفعيل  من خالل وراء تفعيل دور املؤسساتأهداف 
 رينمأدى إىل زيادة عدد املستث %100دورها يف الواقع اإلقتصادي ، كما أن ختفيض نسبة الفائدة على القروض البنكية 

توفري كل إىل ا دولة من خالهلال، كما مت منح الشباب املستثمر إعانات مالية أخرى، هدفت وتفعيل دور املؤسسات
ة للبقاء يف السوق اإلقتصادي و خلق قيمة أجل قيام مؤسسات مصغرة متتلك كل مؤهالت الكفاءعوامل اإلنتاج من 

  .يبلي الوطين واألجناحملمضافة للناتج 
  .اجلبائية، النظام الضرييب، املناخ اإلستثماري، اإلستثمار، اإلمتيازات سياسة جبائية :المفتاحيةالكلمات 

Résumé : 
L'étude a visée à montrer le rôle des concessions fiscales pour encourager les 
investissements, et pour en mettre en evidence, l'agence nationale pour le soutien et 
l'emploie des jeunes section de Biskra a été selectionnée comme l'une des figure 
efficace de ce coté, l'étudé a été conclusé qu'il y a un rôle important des concessions 
fiscales dans le soutie,des investissements, car les concessions fiscales ont une 
fonction dans l'evolution des bénéficiaires des service de l'agence, de coté du 
domaine de l'économie la ou il y a cette section et le genre des activités dont il vise, 
comme on a capté que l'état a des objectifs derrière l'activation de rôle des institutions 
par la donné plein d'aménagements fiscales pour l'évolution de l'économie et activer 
son sa fonction dans la réalité economique, et aussi la réduction du pourcentage des 
intêrets au crédit bancaires 100% a engendré l'augmentation des Investisseurs et 
l'éctivation du rôle des institutions, comme il a été accordé la jeunesse investisseuses 
des autres subventions, l'état avait visé par ça à mettre en disposition tout les 
circonstances du prodution pour que des autres intitutions  minature bien qualifiées 
peuvent rester dans le marché économique et créer une valeure ajoutée au produtions 
locale et étrangère. 

Mots-clés: politique budgétaire, investissement, privilèges fiscaux, régime fiscal, 
L'environnement d’investissement. 
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اية األلفية الثانية مرحلة تطورات جذرية أدت إىل  اإلقتصادية للدول، و مع تزايد دور يف البنية  تغيري إحداثعرفت 
وجب عليها توفري كل عوامل املساعدة أهتمام الدول باملورد البشري كعنصر فعال يف حتقيق النمو االقتصادي، العوملة و إ

ا يف حتقيق ذلك ، و ذلكيف زيادة املردودية االقتصادية   .باستخدام خمتلف سياسا
اليت سامهت بشكل فعال يف حتقيق أهداف الدولة ال  السياساتحد تلك لدولة أالسياسة اجلبائية املتبعة من قبل ا تعد و 

  .قتصادية هلااإلسيما األهداف 
قتصادية توجهات اإلالوافق مع تتلل منظومتها اجلبائية إصالحعلى  ةتلك الدول اليت عملت جاهد إحدىو تعترب اجلزائر 

ا يف تلك الفرتةبعد اإل البالد إليها آلتاليت  ستثمار من خالل سن اإل أمام األبواب، و ذلك بفتح يارات اليت شهد
  .تشريعات كان اهلدف من ورائها تشجيع االستثمار داخل و خارج الوطن

للفئة  متيازات اجلبائيةالسياسة اجلبائية عمدت الدولة على منح خمتلف اإل ستثمارية معاالجتاهات اإل و لكي تتوافق
  .لعموميةكرب للخزينة او جلب إيراد أ رة سعيا منها يف توسيع النشاط اإلقتصادياملستثم

  :اإلشكالية
  :ميكن إختصار اإلشكالية كما يلي

  "؟في الجزائر ماهو دور االمتيازات الجبائية في جذب االستثمار"
  :األسئلة الفرعية

 الوضع اإلقتصادي؟نيهو دورها يف حتس و ما ؟ماهو مفهوم السياسة اجلبائية   
 ؟يف إختاذ قرار اإلستثمار هو دورها ما هو مفهوم اإلمتيازات اجلبائية؟ و ما  
 يف تشجيع  الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ما هو أثر قوانني الدولة على السياسة املنتهجة من قبل

  ار؟ماإلستث
  :الفرضيات
 تؤدي السياسة اجلبائية إىل تفعيل الدور اإلقتصادي للدولة.  
 تعترب اإلمتيازات اجلبائية احملرك األساسي يف إختاذ قرار اإلستثمار.  
  لقروض املمنوحة من قبل الوكالة الوطنية دعم و تشغيل الشباباتؤثر القوانني املطبقة على حجم.  

   :أهمية البحث
يف دور كل من اجلباية و اإلستثمار يف حتقيق التنمية االقتصادية للدول، حيث يؤدي اإلستثمار إىل  تكمن امهية البحث

عاملي، حيث أن توجهات الدولة حنو السياسات اإلستثمارية  أوزيادة معدل الدخل الوطين سواء على مستوى حملي 
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املفروضة عليه، و ذلك من خالل منح اإلمتيازات اجلبائية  املشجعة للقطاع اخلاص من خالل  ختفيض قيمة الضرائب
ا   .للفئة املستثمرة عرب خمتلف القوانني و التشريعات املعمول 

   :البحثأهداف 
  :دف الدراسة اىل

 ما؛   اإلحاطة باجلانب األكادميي حول اإلمتيازات اجلبائية و اإلستثمار من خالل خمتلف املفاهيم اخلاصة 
 أثر السياسة اجلبائية على قرار اإلستثماري؛ على التعرف  
 إحاطة بأهم اإلستحداثات اخلاصة باإلمتيازات اجلبائية ممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.  

  :ختيار الموضوعأسباب إ
 انب التخصص املدروس؛موضوع الدراسة يتعلق جب  
  قتصاد الدول؛إلدعائم األساسية الاإلستثمار و اجلباية من يعترب  
 ة دائمة التغري، و يف حماولة منا إىل إبراز أهم ما يتعلق جبديد اإلمتيازات اجلبائية ستثماريالتشريعات اجلبائية و اإل

  ستثمار؛حنو اإل
 تزايد دور الوكاالت املختصة يف تشجيع اإلستثمار من خالل العمل على حتسني املنظومة اجلبائية.  

  :محددات البحث
  يف اجلزائر التعرف على دور اإلمتيازات اجلبائية يف جذب اإلستثمار  :املوضوعيةاحملددات.  
 فرع بسكرةوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب  دراسة حالة :احملددات املكانية.  
 2015- 2010(فرتة  مت تغطية :احملددات الزمنية (. 

  :الدراسات السابقة
  :هامهمن أمتيازات اجلبائية و اإلستثمار اإلىل موضوع توجد العديد من الدراسات تطرقت إ

ا سعاد مالح و هي عبارة عن مداخلة املعنونة بـ .1 المقومات الجبائية لجذب اإلستثمار :"ــالدراسة اليت قامت 
نوفمرب  17و 16ملتقى الوطين حول اإلطار القانوين لإلستثمار األجنيب يف اجلزائر يومي  ضمن" األجنبي
اسة إىل تسليط الضوء على سبل السياسة يف ختفيف العبء اجلبائي على عاتق و قد هدفت الدر  2015

املستثمر األجنيب يف سبيل جذب اإلستثمارات األجنبية، و توصلت الدراسة إىل أن عملية تشجيع اإلستثمار 
شاريع األجنيب ال تتوقف على كثرة اإلمتيازات اجلبائية و تنوعها، و إمنا على مدى فعاليتها و دورها فامل

اإلستثمارية، و لكي تكون لإلمتيازات اجلبائية فعالية على الدولة إستهداف مشاريع اإلستثمار األجنيب اليت 
 .حتقق اكرب عائد ممكن مما ينعكس باإلجياب على البيئة اإلقتصادية
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ا .2 الضريبية و  الحوافز سياسة اإلمتيازات و"حبث  حتت عنوان  ةورق ممثلة يف  حيدر جنيب:الدراسة اليت قام 
جملة كلية القانون، عدد السادس،  ،"تطبيقاتها في الجانب اإلقتصادي و التشريعات العراقية

تأثري اإلمتيازات اجلبائية على اجلانب اإلقتصادي  :النحو اآليت ، حيث كانت اإلشكالية على2011/2012
ريبة املرتتبة على سياسة اإلعفاء من الضدراسة وجود بعض اآلثار للمن بني إستنتاجه التشريعية  و يف العراق،

، وجود معوقات هلذه السياسة و اليت ميكن جتاوزها حسب رأي الباحث من خالل سواء إجيابية كانت أم سلبية
  .املناخ اإلستثمار املالئم صياغة التشريع و تفعيل الرقابة على اجلهاز اإلداري و توفري 

ا الباحثة  .3 دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغيرة و "حتت عنوان  حاق خدجية إس: الدراسة اليت قامت 
رسالة ماجستري، ختصص تسيري مالية العامة، كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم  " )الجزائر ةحال(المتوسطة 

حيث كانت اإلشكالية على حنو  ،2011/2012أيب بكر بلقا يد، تلمسان،  التجارية، وعلوم التسيري، جامعة
كيف ميكن للسياسة الضريبية أن تساهم يف خلق بيئة مالئمة لدعم و تطور املؤسسات الصغرية و : اآليت

و لقد توصلت الدراسة أن سياسة اإلمتيازات اجلبائية سامهت بشكل كبري يف توسيع النشاط  املتوسطة؟،
  .ئية من أجل حتقيق توازن جهوياإلستثماري للوطن و فك العزلة عن املناطق النا

ا حممود منر توفيق حتت عنوان  .4 أثر الحوافز التشجيعية في قانون ضريبة الدخل " الدراسة اليت قام 
، رسالة ماجستري، قسم حماسبة و التمويل، اجلامعة "الفلسطيني على إرادات الضريبة في قطاع غزة 

ما هو أثر احلوافز التشجيعية يف قانون ضريبة : و كانت اإلشكالية على حنو اآليت ،2010اإلسالمية، غزة، 
وجود أثر إجيايب لتطبيق : وصلت الدراسة إىل النتائج اآلتيةو قد ت الدخل الفلسطيين على اإليرادات الضريبية؟،

يف بداية حياة  للمستثمرليت متنح ، اإلعفاءات الضريبية ات الضريبيةاية الضريبية على زيادة اإليرادعيجاحلوافز التش
الذي ينعكس إجيابيا على زيادة حصيلة  وكلفني على زيادة اإلستثمار يف داخل البلد املشروع تشجع امل
 .اإليرادات الضريبية

ا الب .5 النظام الجبائي الجزائري و دوره في تشجيع " :حتت عنواناحث قرين رشيد املتمثلة يف الدراسة اليت قام 
رسالة ماجستري، ختصص،   ،"و مساهمة وكالة دعم و ترقية اإلستثمار و متابعة في والية بويرة اإلستثمار

: ، حيث كانت إشكالية على حنو اآليت 2001/2002اجلزائر، سنة  كلية العلوم اإلقتصادية و التسيري، جامعة
ائية الواردة يف النظام هي أهم السياسات املعتمدة لتشجيع اإلستثمار؟ وما مدى جناعة اإلجراءات اجلب ما

ميكن لسياسة التحفيز اجلبائي وحدها أن حتقق ال أنه   نتج عن الدراسةو اجلبائي اجلزائري لتحقيق هذا الدور؟ 
النتائج املرجوة و هلذا فإن السلطات إقتنعت يف النهاية أن آثار هذه السياسة تبقى حمدودة و لذلك قامت 

  .بتغريات يف قانون اإلستثمار 
  
  



 د 
 

  
  :المنهج المتبع

حيث مت اعتماد املنهج  املنهج الوصفي و منهج تقنية دراسة احلالة لإلجابة على اإلشكالية املطروحة  مت اعتماد على 
، أما باإلمتيازات اجلبائية و اإلستثمارو ذلك بسرد خمتلف اجلوانب النظرية املتعلقة  ضمن اإلطار النظري للدراسة الوصفي

  .ليل إحصائيات العينة حمل البحثعتماده يف حتإمت  أينفقد مت استخدامه يف الفصل التطبيقي  ةمنهج تقنية دراسة حال
  :هيكل البحث

  .ثالثة فصول إىل الدراسةم تقسيم سيت ،املنبثقة عنها األسئلةو  على اإلشكالية املطروحة لإلجابة
من حيث املفهوم و املقومات و العراقيل  اجلبائيةالسياسية مباهية  يف الفصل األول إىل حتديد كل ما يتعلق سنتطرق  حيث

أيضا مت التطرق إىل  ،اليت حتد من فاعليتها، كذلك مت التطرق إىل حتديد أهم املوارد اجلبائية يف النظام اجلبائي اجلزائري
  .اجلبائية و العوامل املؤثرة فيها اإلمتيازاتحتديد مفهوم 

باإلستمار من حيث مفهوم و أهم التصنيفات اليت  ةحتديد اجلوانب املتعلق إىل أما فيما خيص الفصل الثاين فقد مت التطرق
بني االمتيازات و إبراز العالقة بينه يقوم عليها إضافة إىل أمهية البيئة االستثمارية يف اختاذ القرار االستثماري إضافة إىل 

  .اجلبائية
النظرية اخلاصة بالوكالة من حيث تأسيس و املهام اليت تقوم اجلوانب  :أما فيما خيص الفصل التطبيقي فقد مت التطرق إىل

، كما مت حتليل اإلحصائيات املقدمة من قبل الوكالة الفرع و ذلك تمويل املمنوحة من طرفهاالكذلك خمتلف صيغ   ،عليها
  .جابة على اإلشكالية املطروحةدف اإل
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  :تمهيد
 اإلقتصادية و األهدافقتصادي ملختلف الدول و ذلك راجع للدور الذي تلعبه يف حتقيق تعد الضريبة العصب اإل

  .جتماعية و السياسية هلااإل
اجلبائي املطبق و  النظامتغري يف طبيعة  األخريةفالضرائب مصنفة يف قمة املوارد اليت تعتمد عليها الدولة مما جعل من هذه 

  .ذلك من خالل سن خمتلف القوانني اهلدف منها حتسني نوعية الضريبة بشكل ال يثقل عبؤها على املكلف بدفعها
ات اجلبائية تضع قوانني حول خمتلف التشريع أصبحت، أكثر إنتاجية و سعيا يف تطوير النظم الضريبية و جلب طاقات

  .األنشطةقتصادية يف خمتلف امليادين و تيازات جبائية للمواطن و ذلك من أجل حتقيق تنمية إممنح إ
  :اآلتيةاملباحث  إىلق يف هذا الفصل ر و منه سوف نتط

  لسياسة اجلبائيةا ماهية: األولاملبحث.  
 النظام اجلبائي اجلزائري عموميات حول: املبحث الثاين.  
 يةئت اجلبامتيازانظري حول اإل إطار: املبحث الثالث.  
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  .لسياسة الجبائيةا ماهية :األولالمبحث 
االت، و كذلك  الدولة أهدافحتقيق  إىل، اليت تسعى حد مكونات السياسة املاليةرب السياسة اجلبائية أتتع يف شىت ا

ا من خالل توفري   حول اإلجراءاتنسب الطرق و توفري أ   .لذلك الالزمة اإليراداتكيفية تغطية نفقا
  : إىليف هذا املبحث  قو سنتطر 

 و مقومات السياسة اجلبائية تعريف.  
 و مبادئ السياسة اجلبائية أهداف.  
 حمددات السياسة اجلبائية.  

  .و مقوماتها جبائيةالسياسة ال تعريف :األول المطلب
  .السياسة اجلبائية و أهم املقومات اليت تقوم عليها من أجل حتقيق األهداف املسطرةب تعريفسنحاول يف هذا املطلب 

  .السياسة الجبائية تعريف: األولالفرع 
اعلى  بائيةتعرف السياسة اجل .1 يم التحصيل الضرييب قصد ظجمموع التدابري ذات الطابع الضرييب املتعلق بتن" :أ

 .1 "جتماعي من جهة ثانيةعلى الوضع اإلقتصادي و اإل التأثريتغطية النفقات العمومية من جهة و 
اعلى  أيضاكما تعرف  .2 بتطبيق اجلبائية اليت تسمح  جراءاتاإلحتديد  اليت يتم من خالهلا  عمليةال تلك: "أ

 أفرادغبات ر بناءا على  الدولة أهدافالنشاط املايل لتحقيق  أشكالتسهيل عملية دراسة و ، اجلبائي النظام
تمع، وهلا عالقة مباشرة مع باقي السياسات  الضريبية و حتليل  ، وهي تسمح بالبحث عن الظواهراألخرىا

 2. "النشاط املايل أوجه
اعلى  أيضاو تعرف  .3 الربامج الضريبية املتكاملة اليت ختططها وتنفذها الدولة، مستخدمة كافة  جمموعة" :أ

غري  أثارجتماعية و سياسية مرغوبة، و جتنب إقتصادية و إ أثار إلحداثمصادرها الضريبية الفعلية احملتملة 
تمع أهدافمرغوبة للمسامهة يف حتقيق   .3"ا

 
 
 

                                                           
يد قدي،  1   . 139، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )تحليلية تقييميةاسة ر د(قتصادية الكلية السياسات اإل إلىمدخل عبد ا
  .487ص ،2014، دار اهلومة للنشر والتوزيع، اجلزائر،شذرات النظرية الجبائيةخالصي، رضا  2
  .9ص ، 2008، مصر، اجلامعية للنشر دارال، المجتمع أهدافالنظام الضريبي و سعيد عبد العزيز عثمان،  3
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 ة بائيالعامة للسياسة اجل السمات: 
 اهلا على  رية ينظبائالسياسة اجل أن جمموعة متكاملة و مرتابطة من الربامج و ليست جمموعة متناثرة  أ

  .1اإلجراءاتمن 
  ألنشطةالدولة ية اليت متنحها بائاجل متيازاتالضريبية الفعلية و احملتملة كاإل األدواتتعتمد على 
دف تشجيعها إ   .قتصادية معينة 
  2 أهدافهاق قيحت إىلقتصادية للمجتمع، و تسعى السياسة اإل أجزاءجزء مهم من . 

   .يةجبائالسياسة ال مقومات :الفرع الثاني
  :يف مقومات السياسة اجلبائية تتمثل

ا مدى : املقدرة التكلفية  .1 ن زيادة في حالة إخنفاض دخلهم فإف ،ييبر على حتمل العبء الض األفراد إمكانيةيقصد 
ن زيادة فإ إنفاقهمحد كبري يفوق  إىلتفاع دخلهم ر يف حالة إ ماأ ،ستهالكو اإل اإلنفاقالضغط اجلبائي سيؤثر على 

الذي  اإلشكالن املقدرة املالية للدخل الوطين فإ عناصر إحدىاملقدرة التكلفية  رعتباوبإ ،ضرراالضغط ال يشكل 
املقدرة التكلفية الوطنية هي مقدرة  أنقتطاعات اجلبائية حبيث الوطين لإلمعرفة حدود حتمل الدخل يطرح يتمثل يف 

  .3يبائقتطاع اجلمتويل التدفق اجلبائي عن طريق اإلالدخل على حتمل و 
قتطاعات اليت حيتوي على جمموعة من اإل أنالنظام اجلبائي املتكامل على املستوى التقين جيب  نإ: اهليكل اجلبائي  .2

ا حيتوي النظام اجلبائي على  أن، كذلك جيب و الغش اجلبائيني عمليتني صعبتنيجتعل عملييت التهرب  أن من شا
قتصادي و بذلك تطورات الوضع اإلب تتأثرعامل الثبات جيعلها ال  أنقتطاعات مرنة حبيث إقتطاعات ثابتة و إ

رونة فيجعل اإلقتطاعات تتبع تقلبات عامل امل أماقتصادي، اجع النشاط اإلر يف حالة ت إيراداتضمان احلصول على 
  . 4قتصاديتوسيعه حسب طبيعة الظرف اإل أوقتصادية و بذلك يتم تغيري يف قواعد الوعاء حبيث ميكن تضييقه إ

 األول، أساسيني مببدأين األخذقتطاع اجلبائي جيب يف اإل إسرتاتيجية إتباعيف سياق : قتطاع اجلبائياإل إسرتاتيجية  .3
ستمرارية للنظام الثاين فريتبط بضمان إ املبدأ أما ،قتطاعات اجلبائيةو التوفيق بني خمتلف اإلتوليف ال بإشكاليةيتعلق 
ستغالل العقالين و التقنية اجلبائية حبيث يتم اإل األدواتو حتكما يف  ملامإي على مدى طويل، مما يتطلب اجلبائ

  .اجلبائية األداءالفعال لقدرة 
                                                           

  .43ص  ،2013 مصر، ، دار اجلامعية للنشر،السياسة الضريبية في ظل العولمةعبد الباسط علي جاسم الزبيدي،  1
  .8ص  ،2001، لبنان، ردار اجلامعية للنشال، بين النظرية و التطبيق الضريبيةالنظم  مرسي السيد احلجازي، 2
  .510، ص نفس المرجع السابقرضا خالصي،   3
  .517-516ص -، صالسابقنفس المرجع  4
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السياسة  رار ستقلنظام اجلبائي و هو ما يعكس مدى إو تؤثر يف ا تتأثرالبيئة  أون احمليط ال شك بأ: حميط املؤسسايت .4
يساهم  أيضامالئمة للمحيط و العكس  أكثرفكلما كان النظام اجلبائي متجانسا مع احمليط كلما كان  اجلبائية،

  . 1احمليط اجليد يف رسم سياسة جبائية جيدة
  .السياسة الجبائيةو مبادئ  أهداف: المطلب الثاني

   املبادئ اليت تستند عليها  السياسة اجلبائية هداف وأ إىل أهم يف هذا املطلب  سيتم التطرق
  .السياسة الجبائية أهداف: األولالفرع 
  :أهداف السياسة اجلبائية فيما يلي تتمثل
 :املالية األهداف  .1
الدولة يف املوازنة العامة و ذلك ملواجهة النفقات التقليدية، حيث تساهم  إيراداتتعترب الضريبة بند من بنود  

ذه  أن على الدولةبدوره  يلزم الذيا، أولة مسامهة ال ميكن التقليل من شالضريبية يف موازنة الد اإليرادات تم 
تمع و بالتايل تعتربقتصادية خلدمة السياسة  اإل األمثلالضريبية و حماولة توظيفها التوظيف  اإليرادات احلصيلة  يف ا

تتعرض هلا  أنكن مامل من قتصادية اليتاملالية و اإل األزماتيبية، مورد مايل ال غىن عنه و ذلك ملواجهة خمتلف ر الض
ا اإليرادات الدولة، حيث تعترب  عماهلاأعلى ممارسة  قادرة املالية عصب احلياة الذي جيعل الدولة بكافة مؤسسا
تمع فرادألاملختلفة و املقدمة      . 2ا

  :قتصاديةإلا األهداف  .2
  :ما يلي يف األهداف اإلقتصادية تتمثل

 قتصادية للقطاعات اإل بإعفاءاتو ذلك بالقيام : اإلنتاجيةة لتشجيع بعض النشاطات بائيستخدام السياسة اجلإ
 .3الصناعة أومثل قطاع السياحة و الزراعة 

 والرخاء و هي من مسات النظام  قتصادية بالركودتتميز الدورات اإل :قتصاديكود اإلر ملعاجلة الستخدام الضريبة إ
نكماش من الضرائب هنا يف حالة الركود واإل ، و تستخدمقتصاد الوطينها تؤثر على اإلر و هي بدو  رقتصادي املعاصاإل

                                                           
قتصاديات اخلوصصة و دور اجلديد إملتقي دويل حول  دور السياسة الجبائية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة،  وهلي بوعالم، عجالن العياشي،  1

  .4، ص2004، اكتوبر07-03جامعة سطيف، اجلزائر،  ،للدولة
جامعة  اسات العليا،ر كلية الدغري منشورة،   ،ريقتصادية في فلسطين، رسالة ماجستاألهداف اإلدور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق مؤيد جودت،  2

  .39-38ص  -، ص2005، النجاح، فلسطني
  .505 ، صسابقالمرجع نفس ال  رضا خالصي، 3
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ائب الغري مباشرة و خصوصا ر معدالت الضضريبة الدخل، و ختفيض لستخدام الضرائب كتخفيض إخالل قيام احلكومة ب
 .للمواطنني األساسيةتلك املتعلقة باحلاجات 

 احلكومي و رفع الضرائب  اإلنفاقو ذلك بتقليل قتصادية إستخدام الضريبة كوسيلة إ زدهار ميكنيف فرتة اإل أما
 .اخلاص اإلنفاقكبح  و فراداأليض القوة الشرائية عند دخول و على السلع لتخفللى اع
 مع بعضها مما جيعلها  ندماجتسعى معظم الشركات لإل :قتصاديةلتمركز يف املشاريع اإلستخدام الضريبة ملنع اإ

، و ذلك هذه الظاهرةالضريبة كوسيلة حملاربة  ستخدامإ، و ميكن التمركز إىلقوية و حمتكرة يف السوق، و هذا ما يؤدي 
حلة ر على كل م ضرائبتفرض هذه اليت تتجه حنو التمركز، و الشركات هذه  ندماجإيبة خاصة على ر عن طريق فرض ض

 .قتصادياملتجهة حنو التكتل يف النشاط اإليف الشركات  اإلنتاجمن مراحل 
 ة يالضريب اتالتخفيض أو الضريبية اإلعفاءاتستخدام إوذلك ب: رستثمااإل و دخارلتشجيع اإل ستخدام الضريبةإ

  .قتصاد الوطين ستثمار مايل يدعم اإلإ أي أودخار مثال على الودائع يف صناديق اإل
 مة يف موازنة االع اإليراداتتعترب الضريبة بند من بنود : لتنمويةية يف متويل العمليات ابائستخدام السياسة اجلإ

  . 1تنموية أغراضعلى  لإلنفاقالدولة و اليت ختصص حصيلتها 
 الصناعة الوطنية و ذلك من خالل  الدولة لتشجيعتسعى  :ية لتشجيع الصناعة الوطنيةبائستخدام السياسة اجلإ
نافسة م يبية عن طريق فرض رسوم مجركية مرتفعة على السلع املستوردة من اخلارج و اليت تعتربر ستخدام السياسة الضإ

دف تشجيعهم  أوالشركات الوطنية املنتجة من الضرائب بشكل جزئي  إعفاءعلى  أيضاللسلع الوطنية والعمل  دائم 
  . 2ملنافسةاو البقاء يف السوق يف ظل وجود  اإلنتاجعلى 

 :السياسية األهداف  .3
  :ما يلييف  األهداف السياسية تتمثل 
 دف تطبيق  الضرائبعدم دفع ل األفرادوسيلة يستخدمها  يةبائاجلالسياسة  عتربت  إلغاء أوللضغط على احلكومة 

  .فيهانظام حكم  تغيريحماولة  أوقرار معني 
 مجركية على منتجات  ضرائبكفرض   أخرىية لتحقيق هدف سياسي معني مع دولة بائالسياسة اجلستخدام إ

ا ستريادإمتناع من اإل أوهذه الدولة    .3منتجا

                                                           
  .507-506ص -، صسابقالمرجع س النف خالصي،رضا 1 

  .35ص  ،سابقالمرجع نفس ال، مؤيد جودت 2
  .508، صسابقالمرجع نفس ال، رضا خالصي 3
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 :جتماعيةاإل األهداف .4
   :ما يلي يف األهداف اإلجتماعية تتمثل 
 توزيع  إلعادةية الشرائح الضريبية يف ضريبة الدخل بائحيث تستخدم السياسة اجل :األفرادتوزيع الدخل بني  إعادة

  .1الرتفيهيةفرض ضرائب عالية على السلع الكمالية و  أيضاو  األفرادالدخل بني 
 لبناء املساكن  األراضيشراء  أو اإلجياراملمنوحة ملداخيل  اإلعفاءاتو ذلك من خالل  :سكنمعاجلة مشكلة ال
  . 2جتماعيةاإل
 و ميكن للدولة من خالل  الكحول،من بني العادات السيئة التدخني وشرب  :السيئةجتماعية جتنب املظاهر اإل

كذلك فرض ضرائب بيعها   أونتشارها من خالل فرض ضرائب على صنعها إتعمل على احلد من  أنية بائالسياسة اجل
  .3 سرتادهاإمجركية مرتفعة على 

 .يةجبائمبادئ السياسة ال :نيالثا الفرع
  :ىلية إبائتقسيم مبادئ السياسة اجلن ميك

  :العدالة مبدأ .1
نه خيتلف مفهوم أ، كما أخرى إىلجتماعية إ، ومن طبقة أخرى إىلئية نسيب خيتلف من دولة امفهوم العدالة اجلب إن 

الضريبة و حتديد عبئها  رثأقبل الدولة، و كذلك صعوبة قياس  قتصادية املنتهجة منحسب طبيعة السياسة اإلالعدالة 
نتفاع اإل مبدأيحتديد مفهوم العدالة اجلبائية بناءا على  إىلعلى املكلف بشكل فردي، و عليه ذهب بعض الفقهاء املالية 

  . 4، ويف ما يلي شرح لكال املبدئنيو القدرة على الدفع
 احلكومي و اخلدمات احلكومية  اإلنتاجاحلكومي و  باإلنفاقاملنتفعني  األفراد أنعلى  املبدأينص  :نتفاعاإل مبدأ

نه جيب عليهم متويل هذه أو هذه اخلدمات، مبعىن  اإلنتاجو  اإلنفاقولني عن دفع تكاليف هذا يكونوا هم املسؤ  أنجيب 
يدفعوا مباشرة  أنجيب  األفراد أنلعله يبدو منطقيا  و ،ضة عليهمائب املباشرة املفرو ر النفقات احلكومية من خالل الض

ا، يف حني تكاليف اخل على حتمل تكاليف خدمات اليت ال يستفيدون منها   إجبارهمنه ال جيب أدمات اليت ينتفعون 
ا، و معىن هذا  أو التمتع  نتفاع ينظر للضريبة بوصفها السعر الذي جيب دفعه نظرياإل مبدأ أناليت ال ينتفعون مباشرة 

                                                           
  .36 ، صسابقالمرجع نفس المؤيد جودت، 1
يد قدي،2   .172 ، صسابقالمرجع نفس ال عبد ا
  .37 ، صسابقالمرجع ال نفس  3
  .495 ص ،سابقالمرجع ال نفس خالصي، رضا4
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السلع و  أمثانمع القطاع اخلاص و دفع ، متاما مثلما حيدث عند التعامل يت توفرها احلكومةدمات العامة البالسلع و اخل
  :املبدأ، و ما يعاب على هذا اخلدمات اليت حنصل عليها منه

  النفقات احلكومية أو األنشطةصعوبة حتديد املنتفعني الفعليني من.  
  دف  األنشطةهناك بعض  أن أخرىو من جهة مساعدة بعض الفئات الفقرية  إىلو النفقات احلكومية اليت 

  .1 املبدأستحيل تطبيق هذا يه الفئات غري القادرة و بالتايل دون احلصول على مقابل مادي من هذ
 يبة وفق القدرة على الدفع، فالطاقة الضريبية ر يتم فرض الض أنعلى  املبدأينص هذا   :القدرة على الدفع مبدأ

جل ألدى املمول، من  الضريبة على دفع القدرة  يف احلسبان عند حتديد وقياس أخذههي عامل ضروري جيب مراعاته و 
تمع  نيناسباملييب ر حتديد الوعاء واملعدل الض   .2لكل شرائح ا

ساعدة ملالعامل  يف م احلكوماتظستيعاب رغبة معإقادر على  مبدأالدفع هو  على القدرة مبدأ أنكما ميكن القول 
 بدوره يضمن والذيعد يف توسيع القاعدة الضريبية مما يسا األغنياءاء من خالل املوارد املالية الفائضة لدى ر مواطنيها الفق

  .3للدولة ككللمجتمع و لكرب على حتقيق الصاحل العام أقد تساعد احلكومة بدرجة  املساعدات اليتاملزيد من 
  :الكفاءة مبدأ .2

ا، ةضحوا و أكثرمباشرة و هي اليت تكون يف الغالب   الضرائب،  بآثارتتعامل مع احلقائق املوضوعية املتعلقة  أل
تتسم بسهولة ، و الزائد للضريبة اإلضايففالضريبة اليت تتسم بالكفاءة العالية هي اليت تعمل على تقليل و ختفيض العبء 

ا   .و ممارسة الرقابة عليها إدار
قتصاد الوطين ذلك على اإل هاتأثري قل الضرائب سلبية يف أختيار إاءة يقتضي قيام السلطات العامة بمعيار الكفإن ف إذن
  .4قتصادية و سياسية إجتماعية و إ أغراضلتحقيق  أحيانامتنوعة، فهي تفرض  غراضاأن الضريبة تستهدف أل

   .محددات السياسة الجبائية :المطلب الثالث
 أهدافها،سياسة منتهجة من قبل الدولة من املشاكل و العراقيل اليت حتد من فعالية السياسة اجلبائية يف حتقيق  أيال ختلو 

 :ما يليو من بني حمددات السياسة اجلبائية 

                                                           
 ص ،2007دار اجلامعية للنشر، مصر،  ،)المعاصرةالقضايا -سياسات التطور(إقتصاديات الضرائب  سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، 1

259.  
كلية   ، قسم احلقوق،قانون األعمال ختصص غري منشورة، ، رسالة ماجستري،السياسة الضريبية و أثرها على اإلستثمار في الجزائرمشري حم احلبيب،  2

  .92 ص، 2009/2010، بسكرة، جامعة حممد خيضر ،و العلوم السياسية احلقوق
  .263 ص ،سابقال مرجعالنفس  3
  .497 ، صسابقالمرجع نفس الرضا خالصي،   4
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  .زدواج الضريبياإل: األولالفرع 
جتاه املكلفني بالضريبة مما يدفعهم إىل التهرب لسياسة اجلبائية إمن فعالية ا حد الظواهر اليت حتديعترب اإلزدواج الضرييب أ

  .الضرييب خوفا من حتمل عبء أكرب
  :تعريف االزدواج الضرييب .1

. 1من مرة لضريبة من نفس النوع و نفس الشخص يف نفس املدة ألكثرخضوع املال نفسه  بأنهزدواج الضرييب يعرف اإل
  :جمتمعة اآلتيةوط ر ييب بتوافر الشر التعدد الض أوزدواج وهكذا يتحقق اإل

 وحدة الشخص املكلف بدفع الضريبة ( وحدة املمول.(  
  املادة اخلاضعة للضريبة أووحدة الوعاء.  
  ،من نفس النوع أيوحدة الضرائب املفروضة.  
 2وحدة املدة اليت يدفع عنها املمول الضريبة .  
  :تتمثل يف :الضرييبزدواج اإل أنواع  .2
 ضرييب داخلي و اخلارجي زدواجإ:  
 ينشأ اإلزدواج الضرييب الداخلي عندما تتوافر أركانه اليت سبقت اإلشارة إليها داخل : لياإلزدواج الضرييب الداخ

داخل حدود الدولة ) أو الضريبية(للدولة و تعود أسباب هذا اإلزدواج نتيجة لتعدد السلطات املالية  احلدود اإلقليمية
  .3الواحدة

 يرجع هذا النوع من اإلزدواج إىل أن كل الدولة هلا السيادة يف أن ختضع نظامها املايل : ارجياخلزدواج الضرييب اإل
ا و نظمها دون مراعات للتشريعات اجلبائية عند غريها من الدول  .4وفقا حلاجا

 
 
 

                                                           
كلية العلوم اإلقتصادية و غري منشورة،  ، رسالة ماجستري، )دراسة حالة الجزائر(السياسة الجبائية و دورها في تحقيق التوازن االقتصادي  شريف حممد،  1 

  .50ص، 2009/2010و العلوم التجارية، جامعة اىب بكر بلقايد، تلمسان،  علوم التسيري
  .2007، ، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية جباية المؤسسات،محيد بوزيدة،  2
، 21و اإلقتصادية ، جملد، جملة جامعة دمشق للعلوم القانونية اإلزدواج الضريبي في ضرائب الدخل وطرائق تجنبه دراسة  تطبيقية مقارنةسامل الشوابكة،   3

  .61، ص2005، 2العدد 
  .51، صسابقالمرجع نفس الشريف حممد،  4
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  غري املقصودو دواج ضرييب مقصود إز:  
 اإلزدواج الذي يتعمده املشرع، أي اإلزدواج الذي تتجه نية املشرع إلحداثه لتحقيق  :املقصودالضرييب  زدواجاإل

أغراض خمتلفة لعل من أمهها زيادة احلصيلة الضريبية ملواجهة الزيادة املستمرة يف اإلنفاق العام مثل فرض الضرائب 
  ).عالوة على الضرائب األصلية(اإلضافية 

 اإلزدواج الذي حيصل من غري قصد من املشرع أي هو اإلزدواج الذي ال  ذلك :املقصود زدواج الضرييب غرياإل
تتبعه نية املشرع إلحداثه، و قد يكون سببه إما إختالف األسس اليت تقوم عليها التشريعات الضريبية يف الدول املختلفة، 

  .1و إما نتيجة ممارسات هيئات خمتلفة لسلطتها يف فرض الضرائب على اإلقليم نفسه
  .الضغط الجبائي :الثاني الفرع

يؤدي اىل إحداث احلد املرغوب  يتحمل املكلف بالضريبة مستوى معني من اإلقتطاع اجلبائي، و إذا تعدى ذلك املستوى 
  . أثر رجعي على اإليراد اجلبائي

 مفهوم الضغط اجلبائي:  
 تمع يف حتمل جنسبة املسامهة املالية للم أوالدخل  إىلقتطاعات الضريبية يقصد بالضغط اجلبائي نسبة اإل

 .فردية أواجلبائي و تكون هذه النسبة كلية، قطاعية  العبء
 اإلنتاج أودخار اإل أو، رستثمايف الغالب سواء يف اإل األفرادحيبط عزمية  ملرتفعمستوى الضغط الضرييب ا إن 

ن معدل الضغط ييب لذلك فإر الض بر رتفاع مستوى التهو إقتصادي إخنفاض يف النشاط اإل إىلمما يؤدي 
جله يف املالية من أ نشأأحىت حيقق اهلدف الذي قتصادها بيد الدولة لتوجيه إ أداةيكون  أنالضرييب جيب 

 .العامة
  هو ذلك املعدل الذي جيعل الناتج احمللي اخلام يف  األمثلمعدل الضغط اجلبائي  أنالدراسات  أثبتتو لقد

هو ذلك املعدل الذي  األمثلن املعدل من ناحية املالية فإ ماأقتصادية، حية اإلمستوياته، هذا من النا أعلى
ا أعلىيبية يف ر جيعل احلصيلة الض  arther  الفر آرثر األمريكيقتصادي و لقد حاول املفكر اإل مستويا

laffer كثرة الضريبة تقتل   أنو الذي مفاده  "منحىن الفر"مسه ذلك من خالل املنحىن املنسوب إل إبراز
  .2خيفض املوارد املالية أنتعدي الضغط الضرييب لعتبة معينة ميكن  أيالضريبة 

  

                                                           
  .28-27ص-، صسابقالمرجع نفس السامل الشوابكة،    1
  .79ص  ،سابقال مرجعنفس المحيد بوزيدة،  2 
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  .الضرييب و سعر الضريبة اإليرادمنحىن الفر العالقة بني ) 1.1(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .79، ص2007اجلزائر،  ،معية، ديوان املطبوعات اجلامؤسساتجباية ال ،محيد بوزيدة: املصدر

  ستمرار يف رفع حد قمة املنحىن، و اإل إىلالضريبية  اإليراداتزيادة  إىلرفع معدل الضريبة يؤدي  أنيبني املنحىن
الضريبية و حيدث  اإليراداتخنفاض إ إىلمعدل الضريبة ينزع حافز العمل و الكسب لدى املمولني مما يؤدي 

  .1قة السلبية للمنحىنطذلك يف املن
  .التهرب الضريبي :الفرع الثالث 

ائي املوجه ثر سليب يف ختفيض اإليراد اجلبعاين منها دول العامل ملا له من أيعد التهرب الضرييب من الظواهر األساسية اليت ت
  .السياسة و املالية للدول جتماعية وحنو حتقيق األهداف اإلقتصادية و اإل

  :مفهوم التهرب الضرييب  .1
رب املكلف عن تبة عليه سواء من خالل عدم تقدمي يبة املرت ر دفع الضبواجبه املتمثل يف  قراراإل يتمثل التهرب الضرييب يف 

الضريبية بطرق  اإليراداتاملالية و بتخفيض  ركاملة للدوائ  تقدمي بيانات مظللة و غري أوطبقا للقوانني  الالزمةالبيانات 
  .2خمتلفة

  

                                                           
  .80، ص سابقالمرجع نفس المحيد بوزيدة،  1 

و  األوروبيدراسة مقارنة بين االتحاد ( على التنمية المستدامة  أثارهاربط السياسة البيئية بالسياسة الجبائية و  إستراتيجيةاوصاحل عبد احلليم،  2
 قتصادية و التسيري و العلوم التجارية،، كلية العلوم اإلعلوم التسيري ، قسماإلقتصاد الدويل و التنمية املستدامة ختصص غري منشورة، رسالة ماجستري، ،)الجزائر

  .117، ص2012/2013، 1جامعة فرحات عباس، سطيف

 المنطقة السلبیة

 سعر الضریبة

 االیراد الضریبي

 المنطقة االیجابیة
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  :التهرب الضرييب أشكال .2
 :يفأشكال التهرب تتمثل  

  :التهرب الضرييب املشروع و غري املشروع .1
  من غري خمالفة للتشريعات الضريبية، وحيدث ذلك يف يبة ر الض نب دفعيقصد به جتو  :املشروعالتهرب الضرييب

  .1رييباملوجودة يف التشريع الض القانونية الثغراتمن بعض  بالضريبة حالة استفادة املكلف
 و هو التهرب املقصود من طرف املكلف نتيجة  "الضرييبالغش " :و هو ما يسمى :التهرب الضرييب غري املشروع

خالل تقدمي  من ائب املستحقة عليه، وذلكر القانون الضرييب قصدا منه عدم دفع الض ألحكامحية عمدا ر خمالفته الص
 .2قيود و تسجيالت مزيفة إعداد أوكاذب   أوتصريح ناقص 

  :لداخلي و اخلارجيالتهرب الضرييب ا .2
 القانون الضرييب  أحكامو حيدث هذا النوع من خالل قيام املكلف مبخالفة قواعد و  :الداخليييب ر التهرب الض

  .3داخل حدود الدولة بالوسائل غري املشروعة و املخالفة للقانون لغرض التهرب من دفع الضريبة املرتتبة عليه
 مبدأستفادة املكلف من خارج حدود الدولة الواحدة نتيجة إهو التهرب احلاصل : ارجيالتهرب الضرييب اخل 

بعضها،  أو إحداهاسواء حلمله جنسية ( رتباطه بعالقة تبعية تربطه بعدة دوليادة الضريبية للدولة، و قيامه بإستغالل إالس
 .4لتزاماته الضريبيةتخلص من إالو ذلك باهلدف ) قتصادي فيهاممارسة نشاط إ أو أراضيهاعلى  إقامته أو

 إىلو يؤثر التهرب الضرييب على فعالية السياسة اجلبائية من خالل ختفيضه حلصيلة الضرائب و اليت تؤدي  .3
املساواة بني  مببدأ اإلخالل إىلاملساس بالعدالة الضريبية و  إىل أيضاب ر الته باخلزينة العامة و يؤدي اإلضرار
  .5املكلفني

  
  

                                                           
  .149، ص 2011، األردن ، دار دجلة للنشر،اقتصاديات المالية العامةسعيد علي حممد العبيدي،  1
  .40-39ص-ص ،سابقالجع ر منفس ال محيد بوزيدة،2
، رسالة المتبعة في دائرة ضريبة الدخل و المبيعات على الحد من التهرب الضريبي اإلجراءاتر السياسات المحاسبية و أثخالد علي حممد قبالن، 3

  .26، ص 2014، ، جامعة عمان العربيةأعمالكلية   قسم احملاسبة، غري منشورة، ،ريماجست
- 2007(لوالية مسيلة خالل الفترة ائب ر دراسة حالة مديرية الض(يبية في مكافحة التهرب الضريبي ر فعالية الرقابة الضبلواضح جيالين سعيدي حيي، 4

  .29 ، ص2014، 12عدد جامعة مسيلة، اجلزائر، قتصادية و التسيري و العلوم التجارية،، جملة العلوم اإل)2012
  .117، ص سابقالمرجع نفس الاوصاحل عبد احلليم،  5
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  .الجزائري يالنظام الجبائ عموميات حول :المبحث الثاني
على النظام اجلبائي اجلزائري و ذلك  طرأتتغريات اجلذرية اليت  أهممن  1992الضريبية املطبقة سنة  اإلصالحاتتعترب 

  .البالد يف تلك الفرتة إليه لتآقتصادي الذي تكييفها مع الوضع اإل إىلحماولة منه 
  :إىلسوف نتطرق يف هذا املبحث  األساسو على هذا 

 مكوناتهالنظام اجلبائي و  تعريف.  
 ايلمجاإلالشركات و الضريبة على الدخل  رباحأبالضريبة على تعريف ال.  
  سم على النشاط املهينر الرسم على القيمة املضافة و البكذلك سوف يتم تعريف. 
  .و خصائصه جبائيالنظام ال تعريف :األولمطلب ال

ا النظام اجلبائي اجلزائريأو  سنحاول يف هذا املطلب حتديد مفهوم النظام اجلبائي   .هم اخلصائص اليت يتميز 
  .جبائييف النظام الر تع :األولالفرع  

  :ميكن تعريف النظام اجلبائي على أنه  .1
ذي ميثل الواجهة ال،كيان ضرييب معني  إىلاكبها ر قتصادية والفنية واليت يؤدي تيدولوجية و اإلجمموعة العناصر اإل .4

 .امظاحلسية لذلك الن
ية اليت بائالسياسة اجل أهدافزمن حمدد حتقيق  يارها و تطبيقها يف جمتمع معني وختإجمموعة الضرائب اليت يراد ب .5

تمعإ   .1رتضاها ذلك ا
  :يبائمكونات النظام اجل .2

 مة ااهليئات الع بني البعض، و ببعضهاهو جمموعة القواعد اليت تنظم العالقة بني اهليئات العامة : التشريع اجلبائي
و ممويل ) ميةو عم إداريةجهة (القانون اجلبائي ينظم العالقة بني مصلحة الضرائب من جهة  أن إذ، األفرادو 
 .2أخرىائب من جهة ر الض

 

                                                           
  .323- 322ص -ص، سابقالمرجع نفس السعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي،  1
غري منشورة، ختصص  ، رسالة ماجستري،)دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري(فعالية النظام الضريبي في ظل إفرازات العولمة االقتصادية، قاشي يوسف2

، 2008/2009بوقرة، بومرداس، حممد أقسم العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية، جامعة  إقتصاديات مالية و بنوك،
  .36 ص
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 بأنواعوعادة تكون ممثلة  ،األهدافية لتحقيق بائاملالية اليت تعتمدها السياسة اجل األدواتهو : يكل اجلبائياهل 
 .1الضرائب املفروضة أنواعالسياسة و بني  األهدافالضرائب املفروضة يف القانون مع ضرورة وجود مالئمة بني 

  تمع الضرييب و   :الضريبية اإلدارةا
  تمع كيانات   أوطبيعيني  أشخاص ايبة للدولة، سواء كانو ر الض بأداءهو جمموع املمولني املكلفني  :الضرييبا

  .2املشرع الشخصية املعنويةية منحها ر اعتبا
 ا جمموعة  :الضريبية اإلدارة اليت تسعى على تنفيذ قواعد التشريع الضرييب عن طريق  ،اإلدارية األجهزةو نعين 

  .3متابعة الضريبة على املكلفني
  .ي الجزائريجبائخصائص النظام ال :الفرع الثاني

ا املكلف و االقرتاحات اليت  و ذلك من خالل: بائيةجلا واإلدارةالتحاور بني املكلف  .1 التصرحيات اليت يقوم 
الضريبية يتم من  اإلدارةبني املكلف و  رتقدمي الطعون، لذا جند التحاو  إىل باإلضافة ،اجلبائية اإلدارةتفرضها 

  .خالله حساب مبلغ الضريبة اليت يستوجب دفعها
مبجرد  ،بنفسه أعمالهقم ر لف حق التصريح باملشرع اجلزائري املك أعطى :بنفسه أعمالهقم ر يح املكلف بر تص  .2

 .الضريبية اإلدارةف ر يح من طر احلصول على مناذج التصا
 ،ات املقدمة من قبل املكلفنيحير متابعة مجيع التص مبراقبة و الضريبية اإلدارةتقوم : يبية يف الرقابةر الض اإلدارةحق   .3

  .4الغش و التهرب أنواعجل جتنب أمن 
  .األرباحعلى الدخل و على الضرائب  :الثانيالمطلب 

و الضريبة على أرباح الشركات و  مجايلفهوم كل من الضريبة على الدخل اإلىل حتديد مسيتم التطرق يف هذا املطلب إ
  .رئة عليهمااهم التعديالت اجلبائية الطأ

  
  

                                                           
 العراق،، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، التكيف و التغير في النظام الضريبي العراقي إعادةستثمار بين عالقة االزدواج الضريبي باإلهيثم علي حممد،  1

  .291، ص 2013، 35عدد 
  .39 ، صسابقالمرجع نفس ال قاشي يوسف، 2
  .291 ، صسابقالمرجع نفس ال 3
، )و المراجعات بسكرة األبحاثمصلحة  بلضرائادراسة حالة بمديرية ( مساهمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي مسرية بوعكاز، 4

، 2014/2015حممد خيضر، بسكرة، قتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة ، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم اإلختصص حماسبة ،هدكتورا أطروحة
  .4ص
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  .اإلجماليالضريبة على الدخل  :األولالفرع 
من قانون الضرائب  األوىلتنص املادة  و، 1991مبوجب قانون املالية لسنة اإلمجايلالضريبة على الدخل  تأسست

الطبيعيني تسمى ضريبة  األشخاصتؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل ": يلي اماملباشرة والرسوم املماثلة على 
 .1 "للمكلف بالضريبة اإلمجايلالصايف  الدخلالدخل، و تفرض هذه الضريبة على 

  :اإلمجايلخصائص الضريبة على الدخل  .1
  الطبيعيني األشخاصتطبق الضريبة على دخل.  
  راليت يتوف أوو املداخيل اليت حيققها املكلفون بالضريبة  األرباحتعد ضريبة سنوية فهي مستحقة كل سنة على 

  .عليها خالل سنة مدنية
  الصايف  اإلمجايلتقع على الدخل  إمجاليةتعد ضريبة.  
 ايبة وحيدة مبعىن ر ض   .املداخيل أصنافتضم كل  أ
  اتعد ضريبة متزايدة ذلك   .تطبق على معدالت متزايدة و بصورة متصاعدة أ
  2طيتهاو تغ تأسيهابعد  اتعد ضريبة تصريح حيث جيب تصريح.  

 :تطبق هذه الضريبة على كل املداخيل و األشخاص كمايلي 
  : اإلمجايلالدخل  أصناف  .2

  : اآلتية لألصنافمن جمموع املداخيل الصافية  اإلمجايليتكون الدخل الصايف 
 املهنية األرباح.  
 عائدات املستثمرات الفالحية.  
 امللكيات املبنية و غري املبنية إجياراحملققة من  اإليرادات.  
  املنقولة األموالعائدات رؤوس.  
  3و الريوع العمرية و املعاشات األجوراملرتبات و. 
 

                                                           
 ،1قانون الضرائب املباشرة، املادة ،المباشرة و الرسوم المماثلة الضرائبقانون  مهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،اجل 1 

  .15 ، ص2016
  .55ص  ،2010اجلزائر،  اهلومة للنشر،دار  ،اإلجماليضرائب على الدخل بن عمارة منصور،  2
 ،2قانون الضرائب املباشرة، املادة  ،المباشرة و الرسوم المماثلة الضرائبقانون  مهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،اجل3

  .15 ، ص2016
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  :جمال تطبيق الضريبة  .3
 أما، اجلزائرو مصادر دخله من  اجلزائرعتيادي يف إالشخص الطبيعي الذي له موطن  اإلمجايلخيضع للضريبة على الدخل 

ال جند  اإلعفاءات دج 120000الصايف السنوي عن   اإلمجايلالذين ال يتعدى دخلهم  األشخاصاملمنوحة يف هذا ا
م نفسعندما متنح  األجانبو الدبلوماسيني  كذلك السفراء و  . متيازات للسفراء و الدبلوماسيني اجلزائرينياإل بلدا
  :اإلمجايلحساب الضريبة على الدخل   .4
السنوي الذي حيققه املكلف الطبيعي بعد طرح خمتلف  اإلمجايلالدخل اخلاضع للضريبة يتمثل يف صايف الدخل  إن

ا،    .للخصمالقابلة  األعباءتطرح  أيالتكاليف و التخفيضات املسموح 
  حسب شرائح الدخل  ام حسابه وفقا للسلم التصاعدي مقسمتو بعد حتديد الوعاء اخلاضع للضريبة ي

  :اإلمجايلسلم الضريبة على الدخل ) 1.1(جدول رقم 
احلقوق   )%(نسبة الضريبة  بالدينار اجلزائريقسط الدخل اخلاضع للضريبة 

  )دج(املرتاكمة
  0  0  120.000ال يتجاوز

  48.000  20  360.000ىل إ 120.001من 
  324.000  30  1.440.000ىلإ360.001من

  /  35  1.440.000أكثر من
  .42ص ،4املادة ،2008 و الرسوم المماثلة، المباشرة الضرائبقانون اجلمهورية اجلزائرية الدموقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،  :املصدر

موع مداخيل املكلف،   اإلمجايلن الضريبة على الدخل أب القولو عليه ميكننا  تتميز بالشفافية من جراء النظرة الشاملة 
اكما  ا  قاعدة العدالةحتقق  أ فية للمكلف، و مع ذلك فهي تتمتع يف احلسبان املقدرة التكل تأخذالضريبية لكو

االضرائب  ةر إلدابالنسبة  أوكتتاب تصرحيي واحد سنويا، إيكتفي ب ألنهبالبساطة سواء للمكلف  تكتفي بفحص  فإ
   .1و القانوين التنظيمي ستقرارباإلتصريح واحد وشامل ليسمح 

  
  
  

                                                           
غري منشورة،  ،ريرسالة ماجست ،)البواقي أمدراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية (مساهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية لياس قالب ذبيح،   1

  .9ص ،2010/2011 قتصادية والتجارية والتسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة،قسم علوم التسيري، كلية العلوم اإل ختصص حماسبة،
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  .الشركات أرباحالضريبة على : الفرع الثاني
) 135(حيث تنص املادة  1991من قانون املالية لسنة ) 38(كات مبوجب املادة رقم ر الش أرباحالضريبة على  تأسست

  :و الرسوم املماثلة على مايلي  املباشرةمن قانون الضرائب 
  .1"املعنويني  األشخاصاملداخيل اليت حتققها الشركات وغريها من  أو األرباحعلى جممل تؤسس ضريبة سنوية "

  :كاتر الش أرباحخصائص الضريبة على   .1
  :يلي فيما إجيازهاتتميز هذه الضريبة مبجموعة من اخلصائص ميكن 

 املعنويني باألشخاصتفرض و تتعلق  :ضريبة وحيدة.  
 دون متييز لطبيعتها األرباحض على جممل ر تف: ضريبة عامة.  
 ربح الضرييب خيضع ملعدل واحد و ليس جلدول تصاعديلن األ: ضريبة نسبية.  

  :الشركات أرباحعلى اخلاضعني للضريبة  األشخاص  .2
  .جتماعي ثابت يف اجلزائراملعنويني الذين لديهم مقر إ األشخاص

  :جل دفع التسبيقاتأو  أقساط  .3
الضرائب املختلفة  ةحمددة قانونيا لقباض جالآو يف  إنذارحتسب التسبيقات من قبل املكلف الذي يدفعها دون سابق 

  .إقليمياالتابعة له 
  :التالية اآلجالتدفع التسبيقات يف 

  مارس  20 إىلفيفري  20من يدفع  ،30 %ربح اجلبائي للسنة ن  :األولالتسبيق.  
  جوان  20 إىلماي  20من  ، يدفع 30 %ربح اجلبائي للسنة ن  :الثاينالتسبيق.  
 نوفمرب  20 إىل أكتوبر 20من ، يدفع 30 %الربح اجلبائي للسنة ن  :التسبيق الثالث.  
 2واليةأفريل من السنة امل 30 قبل و يدفع  األقساطجمموع  – 1+الربح اجلبائي لسنة ن: د التصفيةرصي .  
  
  
  

                                                           
قانون الضرائب املباشرة، املادة  ،المباشرة و الرسوم المماثلة الضرائبقانون  اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،مهورية اجل 1

  .52، ص2016 ،135
  . 100-99 ص-، ص2008، دار اهلومة للنشر، اجلزائر، أعمال موجهة في تقنيات الجبايةبن عمارة منصور،  2
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  .الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني: المطلب الثالث
  .ىل كل من الرسم على القيمة املضافة و الرسم على النشاط املهينسيتم التطرق يف هذا املطلب إ

  .الرسم على القيمة المضافة :ولالفرع األ
 أوعلى العمليات اليت تكتسي طابعا صناعيا  اإلمجايلستهالك اإل أو اإلمجايل اإلنفاقيبة غري مباشرة تفرض على ر هو ض
  .1حرفيا أوجتاريا 
   :خصائص الرسم .1

  :تتمثل يف
 ستهالك النهائي للسلع واخلدماتالنفقات واإل أييشمل كل مستعمل للدخل  ألنه :ضريبة حقيقية.  
 املدين احلقيقي، و  ف املستهلك النهائي و الذي يعتربر تدفع للخزينة ال بصفة مباشرة من ط :مباشرة ضريبة غري

  .و التوزيع للسلع واخلدمات اإلنتاجاليت تضمن املدين القانوين  لكن عن طريق املؤسسة اليت تعترب
  املدفوعات املقسم آليةضريبة تقدم حسب.  
  أنه يف كل مرحلة من مراحل توزيع الرسم على القيمة املضافة يضرب فقط القيمة املضافة املمنوحة للمنتوج حبيث

 . ة، العبء الضرييب الكامل يصبح الرسم احملسوب على سعر البيع املستهلكر اية الدو عند 
 يبة حسب القيمة السلعة حيث تدفع على املنتوجات و ليست حسب الكمية الطبيعية ر ضريبة نسبية للقيمة ض

 .الكيف وأج من ناحية الكم للمنتو 
  اخلصم آليةضريبة تتوقف على.  
 ذا ال آليةيبة ترتكز على ر ض يقوم مبا  أنقتصادية لى املدين يف كل مراحل الدورة اإلدد جيب عصقابلة للحسم و 

  :يلي
  اخلدمات أوحساب الرسم الواجب على املبيعات.  
 العناصر املكونة لسعر التكلفة أثقلحسم الرسم الذي  أوح ر ط.  
 سم مرحلر القادم و يسمى  رالشه إىلحل ر يأن  أو. 
  

                                                           
، رسالة ماجستري، غري منشورة، )دراسة تطبيقية لميزانية بلدية أدرار(الضرائب المحلية و دورها في تمويل ميزانية الجماعات المحلية ملري عبد القادر،   1

  .112، ص 2013/2014، ختصص إقتصاد و إدارة أعمال، قسم العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية و التسيري و العلوم التجارية، جامعة وهران
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  ف ر يتحمل من ط ألنهضريبة حيادية فالرسم على القيمة املضافة هو حيادي على نتائج املدين القانوين
  .1املستهلك النهائي

   :TVA جمال التطبيق  .2
  وجوباالعمليات اخلاضعة:  

  :ختضع وجوبا للرسم على القيمة املضافة 
ا    .4كما جاء تعريفهم يف املادة   املنتجون،العمليات و التسليمات اليت يقوم 

 العقارية األشغال.  
  البضائع اخلاضعة للضريبة و املستوردة واملنجزة وفقا  أو، من املنتجات األصلياملبيعات والتسليمات على احلال

  .املستوردينلشروط البيع باجلملة من قبل التجار 
  ا جتار اجلملة كما جاء تعريفهم يف   .5املادة املبيعات اليت يقوم 
  ألنفسهمالتسليمات.  
  ا اخلاضعون   .للرسملعمليات تثبيت القيم املنقولة اليت يقوم 
 ا اخلاضعون لل األمالك م اخلاصة ألنفسهمسم ر غري تلك املثبتة اليت يقوم  حاجيات  أو، لتلبية حاجيا

ممستثمر  تكون معفاة  أوعمليات اخلاضعة للرسم على القيمة املضافة الجناز إل األمالكتستعمل هذه  الأ، على ا
  .9طبقا للمادة 

  األشغالاخلدمات و البحث و مجيع العمليات من غري املبيعات و  أشغالاخلدمات و  وأداء اإلجيارعمليات 
  .العقارية

  مسهم، وذلك بصفة إب األمالكالذين يشرتون هذه  األشخاص ميارسهااحملالت التجارية اليت  أوبيوع العقارات
  .بيعها إعادة، قصد ضيةر ع أوعتيادية إ
  ا الوسطاء لشراء   .يف الفقرة السابقة إليهم األمالك املشاربيع  أوالعمليات اليت يقوم 
  ا مالك القطع  األراضيعمليات جتزئة وط املنصوص عليها يف ر وفقا للش األرضيةللبناء و بيعها اليت يقوم 

  .يع املعمول بهر التش
  التجاري و  أوالصناعي  أوالنشاط املهين  إليواءاملخصصة  أوستعمال السكين اإلعمليات بناء العمارات ذات

  .كما هو حمدد يف التشريع املعمول به  العقارية،نشاط التقية  إطاركانت منجزة يف   إذابيعها 
                                                           

  48-47ص-ص ،سابقالمرجع نفس ال ،اإلجماليائب على الدخل ر الضبن عمارة منصور،  1
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  األحجار أوالذهب  أوالبالتني  جزئيا من أو، واملكونة كليا  األدواتاملستعملة من غري  األشياءاملتاجرة يف 
، من التعريفة اجلمركية، و كذا التحف 71 -02 أو 71-01املقيدة حتت الرقمني  األشياء أوالكرمية الطبيعية 

موعات املقيدة حتت الرقمني  األشياءالعتيقة و  واألدوات، األصيلةالفنية   99-07و  99- 06املشمولة يف ا
  .من التعريفة اجلمركية 

  ا   .طبيعيون و الشركات أشخاصالعمليات احملققة يف طار ممارسة املهنة احلرة اليت يقوم 
  و لو تصرف حتت ستار  األشخاصمن  أياليت ينظمها  أنواعهاالتسليات مبختلف  ،واأللعاباحلفالت الفنية

  .1اخلاضعة للتشريع اجلاري به العملاجلمعيات 
  الربيد واملواصالت إدارةاليت تؤديها  التيلكساخلدمات املتعلقة باهلاتف و.  
  ا املساحات ستثناء العمليات إاملتعددة و كذا جتارة التجزئة ب نشاطات التجارةالكربى و عمليات البيع اليت تقوم 

ا املكلفون ب   .الضريبة اخلاضعون للنظام اجلزايفاليت يقوم 
  :اآلتيةعلى الشروط  رالبيع احملققة وفق الشروط البيع بالتجزئة و اليت تتوف إعادةيقصد بالتجارة املتعددة عملية شراء و 

  ا كان عدد املواد ، وهذا مهممن التجارة املتعددة األقلعلى   أصناف بأربعةتتعلق املواد املعروضة للبيع  أنجيب
  .املعروضة للبيع

  يقة تسمح باخلدمة الذاتيةر يكون احملل مهيئا بط أنجيب.  
 نيأماليت تنجزها البنوك وشركات التت العمليا.   
  ختيارياإالعمليات اخلاضعة:   

يح منهم ر خيتاروا بناءا على تص أنسم ر تطبيق ال خارج جمالعتباريني الذين يقع نشاطهم اإل أوالطبيعيني  لألشخاصجيوز 
  :اخلدمات وأيزودوا بالسلع  أنالرسم عل القيمة املضافة كتساب صفة املكلفني بإل 
 للتصدير.  
 للشركات البرتولية.  
  اآلخرين سم،ر بالللمكلفني.  
 42املنصوص عليه يف املادة  باإلعفاءاملشرتيات تتمتع بنظام  اليت للمؤسسات.  

 إىل رختياينهي اإل أنوقت من السنة وجيب  أيختيار يف م الربح احلقيقي، و ميكن طلب اإلخيضع املعنيون وجوبا لنظا
من الشهر  األولعتبارا من اليوم إمكان فرض الضريبة، و يصبح نافذا اليت يتبع هلا  األعمالعلم مفتشية الرسم على رقم 

                                                           
  .391، ص 2016، 3، املادة األعمالقانون الرسم على رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، 1
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جزءا منها ما مل حيمل  أوختيار وجوبا كل العمليات يشمل اإل أنختيار، وميكن الذي يكتتب فيه اإل رالذي يلي الشه
تلي السنة اليت رب من السنة الثالثة اليت ديسم 31ختيار وجوبا فرتة تنتهي يف يوم التوقف عن النشاط يغطي اإل أوالتنازل 

نقضاء كل إقبل  رأشهضمنيا ما مل حيصل نقص صريح يقدم يف ظرف ثالث  رختياختيار، و حيدد اإليان اإلر فيها س أبد
  .1فرتة

  :الرسم على القيمة املضافة تأسيسقواعد   .3
سم والذي ر حتقق احلدث املنشئ لل إذا إال، التصريح به أوسرتجاعه إحق  أوال ميكن حساب الرسم على القيمة املضافة 

الشيئ الذي تصبح مبقتضاه  أواحلدث املنشئ يقصد به حدث تلك الواقعة  ماأخيتلف حسب شروط حددها القانون، 
  .2هلذا الرسم لإلخضاعالعملية مطالبة 

   :معدالت الرسم على القيمة املضافة  .4
  سم بتطبيق معدلنير خارج ال األعمالرقم  أساسيفرض الرسم على القيمة املضافة على 

 نسبة باضعة للرسم على القيمة املضافة خ غريالاخلدمات و  األشغال، على البضائع يطبق 17%عدل العادي امل
7%.  
 نذكر منها على  أنميكن  األعمال ومن قانون الرسم على رقم ) 23(هي حمددة يف املادة  و %7عدل خمفض امل

  : اخلصوص
 ا ال   .كهرباء والغاز املتعلقة بالغاز الطبيعي و الطاقة الكهربائية لؤسسات امعمليات اليت تقوم 
  احلرف التقليدية اليت حتدد قائمتها عن طريق التنظيم  بأنشطةاملنتجات املتعلقة.  
  أنواعها املسلية مبختلفو العروض  األلعابك واملنوعات و ة و احلفالت املوسيقية و السري حيالعروض املسر.  
  نرتنتعلى األ اإلقبالخدمة.  
 3التكوين اليت تقدمها مؤسسات التكوين املعتمدة من الدولة خدمات. 
  
  
  

                                                           
  .392، ص2016، 3املادة قانون الرسم على رقم األعمال، اجلمهورية اجلزائرية الدموقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،  1
  .11ص ،سابقالمرجع نفس ال قالب ذبيح،  لياس 2
  .12، ص مرجع سابقال نفس ،مسرية بوعكاز 3
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  .الرسم على النشاط المهني :الفرع الثاني
، لذلك احملقق خالل السنة املالية عمالاألرقم  أساسمباشرة و يتم حسابه على  يبةر يعترب الرسم على النشاط املهين ض

النشاط املهين ، ومن مث فان الرسم على املؤسسة اليت حتقق خسارة على حد سواء مع املؤسسة اليت حتقق الربح ختضع له
  . 1عتبار للنتائج احملققةإ إعطاءاملبيعات اليت حتققها املؤسسة دون  أساسهو رسم يستحق على 

  :ل تطبيق الرسم على النشاط املهينجما  .1
 دائما و ميارسون نشاطا  يهم يف اجلزائر حمل مهينداليت حيققها املكلفون بالضريبة الذين ل اإلمجالية اإليرادات

الطبيعيني  األشخاصغري التجارية، ما عدا مداخيل   األرباح، يف صنف  اإلمجايلللضريبة على الدخل  أرباحهختضع 
  .املادة هذه الشركات اليت ختضع كذلك للرسم مبوجب أواملعنويني  األشخاصستغالل إالناجتة عن 

  صنف  اإلمجايلللضريبة على الدخل  أرباحهحيققه املكلفون بالضريبة الذين ميارسون نشاطا ختضع  األعمالرقم
  .الشركات أرباحالصناعية و التجارية، الضريبة على  األرباح
  غريها اليت تدخل يف  أواخلدمات  أواحملققة على مجيع عمليات البيع  اإليرادات، مبلغ األعمالو يقصد برقم

من جمال  بينها،فيما  نه تستثىن العمليات اليت تنجزها الوحدات من نفس املؤسسةأ غري. أعالهالنشاط املذكور  إطار
  .تطبيق الرسم املذكور يف هذه املادة

  خالل السنة  املقبوضاتمن مبلغ  األعمالالعمومية و البناء، يتكون رقم  األشغالبالنسبة لوحدات مؤسسات
ستثناء الديون لدى إستالم املؤقت، بعند تاريخ اإل كثراألعلى  األشغالجيب تسوية احلقوق املستحقة على جمموع  ،املالية

  .العمومية و اجلماعات احمللية اإلدارات
  2بعمليات الرتقية العقارية  أيضااليت تقوم  األشغاليف حالة مؤسسات الفقرة السابقة  أحكامال تطبق.  
 :التخفيضات  .2

  :متنح التخفيضات على حنو اآليت
  ميس 30%ختفيض قدره:  

 مبلغ العمليات باجلملة.  

                                                           
، رسالة )دراسة ميدانية على مؤسسة المشروبات الغازي مامي(قتصادية الجزائرية الجبائية في المؤسسة اإلختيارات شيد اإلر تحممد محر العني،  1

  .15ص ،2010/2011قتصادية و التسيري، جامعة حاج خلضر، باتنة، ، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم اإلأعمال إدارةختصص  غري منشورة، ،ريماجست
  .97، ص217، املادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة قراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،اجلمهورية اجلزائرية الدمي  2
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 من احلقوق غري% 50، و املتعلقة مبواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على مايزيد عن مبلغ عمليات بالتجزئة 
  ةر شااملب

 املنتجة حمليا باألدويةف املنتجني و التجار باجلملة املتعلقة ر عمليات البيع احملققة من ط.  
  يستفيد منه 50%ختفيض قده:  

  املباشرة من حقوق غري 50%من  أكثرمبلغ عمليات باجلملة اخلاصة باملواد اليت يتضمن سعر بيعها بالتجزئة.  
  و  10%بح للبيع بالتجزئة يرتاوح بني ر يكون معدل ال أن شرطباألدوية مبلغ عمليات البيع بالتجزئة اخلاصة

  .اإلسرتاتيجيةضمن املواد ون مصنفة كت أنو  %30
  زين املمتاز و العادي و الغازوالنعمليات البيع بالتجزئة للب 75%و تستفيد من ختفيض قدره.  
  :من الرسم على النشاط املهين اإلعفاءات  .3
  املواد ين تتعلق ببيع البضائعباملكلفني بالضريبة الذ راألمتعلق  إذا) دج80000(الذي ال يتجاوز  األعمالرقم ،

الناشطني يف  بالضريبةباملكلفني  األمرتعلق  إذادج 50000املستهلكة يف عني املكان، و  أو املأخوذةواللوازم و السلع 
  .قطاع اخلدمات 

  اليت تستفيد من  أوالواسع املدعمة من قبل ميزانية الدولة ستهالك اإلات البيع، اخلاصة باملواد ذات عمليمبلغ
  .التعويض

  مبا يف ذلك كافة العمليات  املتعلقة باملواد والسلع املوجهة للتصدير السمسرة أو النقل أومبلغ عمليات البيع
  .املواد البرتولية املوجهة مباشرة للتصدير إنتاجاملعاجلة قصد 

  31-96املنصوص عليها يف املرسوم التنفيذي رقم  اتيجيةاإلسرت  بالتجزئة و اخلاصة باملوادمبلغ عمليات البيع 
، عندما ال تفوق اإلسرتاتيجيةبعض املواد و اخلدمات  أسعاراملتضمن كيفيات حتديد  1996جانفي  15املؤرخ يف 

  .% 10حدود الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة نسبة 
 املايل اإلجيارعتماد عقد اإل إطار اجلزء املتعلق بتسديد القرض يف.  
 موعة حددته  األعضاءكات ر العمليات املنجزة بني ش   .من نفس القانون 138ادة املالتابعة لنفس ا
  1 سفاراألاملصنف و  واإلطعاماملبلغ احملقق بالعملة الصعبة يف النشاطات السياحية و الفندقية و احلمامات. 
 

                                                           
،  2016، 220-219، املادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،  1
  .100-99ص-ص
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  :املهينمعدالت الرسم على النشاط   .4
و الرسوم املماثلة حيث ، يف قانون الضرائب املباشرة 222ة حيدد معدل الرسم على النشاط املهين من خالل تطبيق املاد

او هي تبدو يف البداية  2%: ـقدرت بـ ا ، غرينسبة ضعيفة بأ  نشطةاألبرتباطها يف الواقع حتقق عائد هام و ذلك إل أ
  :1يلي و هي موزعة كما ، حرة نشطةاأل، و احلرفية و صناعية، و التجاريةال

  :ل العام الرسم على النشاط املهينمعد  )2.1(اجلدول رقم
  
  
  
  
  

  
، 222املادة ، 2016، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،: املصدر

  .101ص

 بواسطةاحملروقات نقل  عن نشاطالناتج  األعمالفيما خيص رقم  % 3 إىلمعدل الرسم على النشاط املهين يرفع  أنغري 
  .األنابيب

  :الرسم على النشاط املهين كمايليتوزيع ناتج   يتم
  :األنابيبمن نقل الغاز و  األعمالمعدل الرسم على النشاط املهين يف حالة حتقيق رقم  )3.1(جدول رقم

الرسم على 
  النشاط املهين

احلصة العائدة 
  للوالية

احلصة العائدة 
  للبلدية

حصة صندوق املشرتك 
  احملليةللجماعات 

موع   ا

  %3 % 0,16 % 1,96  % 0,88  املعدل العام
، 222املادة ، 2016، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،: املصدر

  .101ص

  
  
  
  

                                                           
  .109ص ،سابقالجع ر منفس ال، ملري عبد القادر 1

الرسم على 
النشاط 

  املهين

احلصة 
العائدة 
  للوالية

احلصة 
العائدة 
  للبلدية

حصة الصندوق املشرتك 
  للجماعات احمللية 

موع   ا

  %2  %0.11  %1.3  %0.59  املعدل العام
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و يتم توزيع هذا الرسم  ،من التخفيضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاج ستفادةبدون اإل  %1خيفض معدل هذا الرسم إىل 
     :على النحو اآليت

  :ق رقم أعمال خاص بنشاطات اإلنتاجيف حالة حتقيTAPتوزيع  )4.1(جدول رقم 
الرسم على النشاط 

  املهين
  احلصة العائدة 

  للوالية
احلصة العائدة 

  للبلدية
الصندوق املشرتك 

  للجماعات احمللية
موع   ا

 % 1 % 0,05 % 0,66 % 0,29  املعدل العام
، 222املادة ، 2016، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،: املصدر

  .101ص

  .1%25مع ختفيض بنسبة   %2:حتدد نسبة الرسم بـفيما خيص نشاطات البناء و األشغال العمومية و الري، 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                           
  .101، ص2016، 222، املادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، 1
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  .إطار نظري حول اإلمتيازات الجبائية :المبحث الثالث
ستثمارية ملختلف توسيع الرقعة اإل إىلتسعى من خالهلا ، للدولة السياسة اجلبائية أدوات أهممتيازات اجلبائية من تعد اإل

   .لمواطننياجلبائية ل التسهيالتو  اإلعفاءاتمن خالل تقدمي خمتلف  و ذلك ،النشاط االقتصادي أوجه
   :و سنحاول يف هذا املبحث حتديد

 متيازات اجلبائيةاإل أهدافو  تعريف.  
 متيازات اجلبائيةاإل أشكال.  
 العوامل املؤثرة فيهاو  متيازات اجلبائيةاإل شروط فاعلية.  

  .الجبائيةمتيازات اإل أهدافو  تعريف: المطلب األول
  .متيازات اجلبائية و اهلدف من وراء وضعهااإل تعريفإىل  طلبسوف يتم التطرق يف هذا امل

  .متيازات الجبائية و مميزاتهااإل تعريف :األولالفرع 
  :متيازات اجلبائيةاإل تعريف  .1
  :اآليتمتيازات اجلبائية على النحو ميكن تعريف اإل 

 ا متيازات اجلبائية علىتعرف اإل املختلفة لتحقيق  لألنشطةخمتلف التيسريات الضريبية اليت مينحها املشرع " :أ
 .1"معينة أهداف

  اعلى  أيضاف ر تعكما قتصادية إقتصادية خيصص لطائفة السياسة اإليدخل ضمن  إجباريغري  إجراء" :أ
ا و دفعها إلختاذ سلوك معني لإلحم فيها من قبل لقاء  وار ستثمار يف املناطق و امليادين مل يستثمددة جلذ
مإ  .2"معينة إمتيازاتمن  ستفاد
 اة عل بائياجل متيازاتاإلتعرف  و دف تشجيع اإلالسيا إطارنظام يصمم يف " :أ  أوخار دسة املالية للدولة 

قتصاد، و زيادة الدخل القومي فية لإلية و زيادة املقدرة التكلالقوم اإلنتاجيةمنو  إىلستثمار على حنو يؤدي اإل
 .3"توسع يف املشروعات القائمة أونتيجة قيام املشروعات اجلديدة 

                                                           
، العراق، 12، العدد 194قتصاد، جملد جملة كلية اإلدارة و اإل، الضريبية و دورها في نمو القطاع الصناعي الخاصالحوافز كرمي حسان العزاوي،    1

    .129 ص، 2014
لد ، جملة كلية القانون،قتصادي و التشريعات العراقيةو تطبيقاتها في الجانب اإل الضريبيةحوافز المتيازات و سياسة اإلحيدر جنيب امحد،   2 ، 2ا

  .223ص  ،2013، العراق، 6العدد
دار  ،)ةر قتصادية المعاصاإل األنظمةو  اإلسالميقتصاد اإل رمن منظو (قتصاديستثمار في تعجيل النمو اإلحوافز اإل ردو يب، ر متويل حسن املغ إبراهيم 3

  .78 ص ،2015 ،رالفكر اجلامعي، مص
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 نشاط حمدد  أوسلوك معني  إتباععلى  األشخاصستخدام الضرائب كسياسة لتحفيز إ :تعين متيازات اجلبائيةفاإل
عن  أو، أسعارهاو مستوى  أوعيتهاحتديد  أوبضريبة معينة  األخذحيث ميكن  الدولة أهدافيساعد على حتقيق 

السماح برتحيل اخلسائر و حتديد الفرتة الزمنية  أوالضريبة،  أسعارختفيض  أومؤقتة  أودائمة  إعفاءاتطريق منح 
 أوستثمار ة هدفها من زيادة اإلبائيحتقق السياسة اجل أنق ر اليت يسمح خالهلا بالرتحيل، ميكن بكافة تلك الط

 .دخارتنمية اإل
 امتيازات اجلبائية فاإل إذن و  األجنيبتشجع املستثمر  أنا أجيابية من شإ آثار إحداث" :يقصد 

 .1 "متيازاتستثمار يف البلد الذي يعطي هذه اإلاره باإلر ق إصدار إىلالوطين و تدفعه 
  :متياز اجلبائيمميزات اإل  .2

اإلتتميز ا    :متيازات اجلبائية بكو
 عدم اخلضوع هلذه الشروط و  أوختيار اخلضوع إقتصاديني حرية اإل لألعوانك حبيث ترت : ختياريةإ إجراءات

  .إجراء أييرتتب عن ذلك  أندون  اإلجراءاتستفادة من هذه احملددة من طرف الدولة مقابل اإل املقاييس
 دف من ورائها أنحبيث : هادفة إجراءات املتبعة، صادية قتاملسطرة وفقا للسياسة اإل األهدافحتقيق  إىل الدولة 

جتماعية والسياسية قتصادية و اإلعميقة حول الظروف اإل تمتيازات البد من تدعيمها بدراساو عند وضع هذه اإل
ا ها يف املستفيد، و ر اسات حول الشروط اليت جيب توفر ، و دمتيازاإل إجراءات، ودراسات حول صالحية احمليطة 

  .اسات التنبؤية للتغريات املستقبليةر د
 اذات مقاييس  إجراءات يف مناطق معينة  األعوانفئة معينة من  إىلخاصة حمكمة و مدققة موجهة  إجراءات أل

  .منها املستفردينيبة ر و ملدة زمنية معينة، وهي مقاييس حيددها املشرع و حيدد الفئات من بني املكلفني بالض
 قتصادية العمليات اإل إىلها تشرتط التوجه ستفادة مناإل أنمقابل، ذلك  –فائدة : تتميز بوجود الثنائية إجراءات

  .السياسة التنموية للدولة إطاراملسطرة يف  األهدافاملتماشية مع 
 تصرف مل يتم التفكري يف القيام به من  أوسلوك  إحداثمتياز يريد اإل أنتتميز بسلوك معني ذلك  اءاتر إج
 .2 سمفنأبه من تلقاء  ا، و حتفيزهم على القيام بفعل مل يقومو األعوانف ر ط
  

                                                           
  .113 ، ص2007اجلامعي، مصر،  ردار الفك، األجنبيةستثمارات قتصادية لإلاإل اآلثارنزيه عبد املقصود مربوك،   1
، كلية احلقوق و العلوم قسم احلقوق غري منشورة، ،ري، رسالة ماجستمكافحتها في التشريع الجزائري آلياتي و بجريمة التملص الضريجنيب زروقي،   2

  .62، ص 2012/2013 جامعة حاج خلضر، باتنة، السياسية،
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  .جبائيةال متيازاتاإل أهداف :الفرع الثاني
أهداف متعددة منها اإلقتصادية و املالية و اإلجتماعية و كلها تصب يف خدمة جممل اإلقتصاد الوطين و  متيازاتلإل

يئة البيئة الصاحلة للعمليات اإلنتاجية و اليت  تمع ككل من خالل ما تقدمه من خدمات للمساعدة يف  من مث ا
، و باإلمجال ميكن حصر أهم أهداف هذه يذي ينعكس بدوره على الدخل الفردهدفها زيادة الناتج القومي ال

  :ا يليفيم متيازاتاإل
 .إضافة حقيقية لإلقتصاد القومي م املشروعات اإلنتاجية اليت متثلاإلستمرار يف النشاط اإلنتاجي من خالل دع .1

اإلستثمار  تشجيع اإلستثمار يف معظم القطاعات اإلقتصادية ال سيما القطاع الصناعي عن طريق جعل عائد .2
 . من عائد اإلدخارأكرب

 .مبا يفضي إىل زيادة الدخل القومي  زيادة كفاءة اإلقتصاد .3

اإلمتيازات اجلبائية معينة حبيث تعمل حتسني رحبية أصحاب املشاريع فمن املعلوم أن رحبية املنتج تزداد من خالل  .4
 .األرباحؤسسة مبا يفضي إىل تعظيم على حتقيق أكرب عائد مايل و إجتماعي للم تلك اإلمتيازات

على تشجيع أصحاب املهن و  إلعفاءات و هي جزء من اإلمتيازات، حيث تعمل ازيادة األنشطة املنتجة .5
مساحة األنشطة اليت يعملون  املشاريع لدفع الضرائب و املستحقات املستحقة عليهم و بالتايل زيادة األنشطة أو

 .فيها

الصمود أمام السلع األجنبية و منافستها و ذلك بإعفاء تنشيط الصادرات من خالل مساعدة املنتج احمللي على  .6
 .صادرات من الضرائب و الرسوم كافةال

املساعدة على حتديث بعض أو كل اخلطوط اإلنتاجية العامة بإدخال تكنولوجيا متقدمة إنتاجا و إنتاجية و  .7
ع املنتجني على حتديث بذلك يتم طرح منتجات راقية املواصفات بكميات إقتصادية و هذا ال يتم إال بتشجي
ت املستورد هلذا الغرض خطوطهم اإلنتاجية و ذلك بإعفائهم أو ختفيض معدل الضريبة على املكائن أو املعدا

 .من اخلارج

توفري فرص عمل حقيقية للسكان القادرين عليه من خالل التوسع يف املشاريع أو إقامة مشاريع جديدة حتتاج  .8
  . 1ات لسد الشواغر و ملئ الفرص اجلديدةإىل أيدي عاملة مبختلف اإلختصاص

  
  

                                                           
  .131 ، صالمرجع السابقنفس كرمي حسان العزاوي،  1
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  .اإلمتيازات الجبائية أشكال :المطلب الثاني
  :ميكن تقسيم أنواع اإلمتيازات اجلبائية إىل

  .الضريبي اإلعفاء: الفرع األول 
نشاط  مبمارسةلتزامهم إه مقابل حق الدولة عن بعض املكلفني يف مبلغ الضرائب الواجب تسديد إسقاطهو عبارة عن  

 اإلعفاءاتصور  أهمو من  ، نطاقه،النشاط، حجمه، موقعه اجلغرايف أمهية، وذلك حسب معينةمعني يف ظروف 
 :1الضريبية
ا دون خضوعها للضريبة، ما  اإلعفاءو يقصد به : الدائم اإلعفاء  .1 الذي تتمتع به املؤسسة خالل فرتة حيا

دف منها تشجيع املشروعات هلبصورة مطلقة، و ا إعفاءهاالذي ينص القانون على دامت تزاول النشاط 
كال   أوذات عائد منخفض،  أوستثمارية تفع تكاليفها اإلر اليت ت األنشطةستثمار يف ية للدولة كتحفيز اإلر و ر الض

  .2معا األمرين
 هو إسقاط للدولة يف مال املكلف ملدة معينة من حياة النشاط املستهدف بالتشجيع و عادة :املؤقت اإلعفاء  .2

ما يكون يف بداية النشاط، و يتوقف طول هذه الفرتة على حجم املشروع و أمهيته لإلقتصاد الوطين و جمال 
اإلستثمار و غريها من اإلعتبارات، و بعد إنقضاء هذه املدة املعينة، يتقرر بعده إنقضاء فرتة اإلعفاء الضرييب 

  . 3ييبر للنشاط املستهدف و يعود خضوعه للتشريع الض
  .التخفيضات الضريبية: لثانيالفرع ا

و  رباحاألستثمار إ كإعادةهم ببعض الشروط  ملتزاإمقابل هو قيام الدولة بتقليص قيمة الضريبية املستحقة على املستثمرين 
خدم وفقا للتوجهات ن هذه التقنية تستإقتصادية، وعموما فاملشروعات اإل املال لتمويل رأسختفيض جزء من  أوالعوائد 

  .4جتماعية اليت تسعى الدولة لتحقيقهاقتصادية و اإلاإل السياسية و
  
  

                                                           
جامعة ،6، العددإفريقياقتصاديات مشال إ، جملة )المباشر في الجزائر األجنبيستثمار الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب اإل أثر( طاليب حممد،  1

  .317 ص، 2009حسيبة بن بوعلي، شلف، 
  .97، ص سابقنفس المرجع ال  متويل حسن املغريب، إبراهيم 2
جنيب يف اجلزائر ، جامعة مقدمة ضمن ملتقى وطين حول اإلطار القانوين لإلستثمار األ ، مداخلة، مقومات الجبائية في جذب اإلستثمار األجنبيسعادماحل  3

  .16 ، ص2015نوفمرب 16/17قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 
لة ستثمار الجزائريوتوجيهه في قانون اإل األجنبيستثمار دور المعاملة الضريبية في تشجيع اإللعزيز،  معيفي 4 كلية احلقوق   القانوين، للبحث األكادميية، ا

  .55ص ،2011، 2 جملة سداسية، العددو العلوم السياسية، جامعة عبد الرمحن مرية، جباية، 
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  .المعدالت التمييزية: الفرع الثالث
يبية، حبيث حيتوي على عدد من املعدالت يرتبط كل منها بنتائج ر الض) األسعار(و نعين بذلك تصميم جدول املعدالت 

ة و ترتفع هذه ر نتائج املشروع من اخلطة املسط قرتبتإ احمددة لعمليات املشروع، و هذه املعدالت تنخفض تدرجييا كلم
 أوهذه املعدالت ترتبط عكسيا مع حجم املشروع  أنخنفضت نتائج املشروع، ومنه ميكن القول على إاملعدالت كلما 

  .قتصاديةيف التنمية اإل األخريمدى مسامهة هذا 
  .هتالكاإلنظام : الفرع الرابع 
املخصصات السنوية، اليت يتوقف على النتيجة، من خالل  راملباش تأثريه إىللة ضريبية بالنظر أمس هتالكاإل يعترب 

خصصات، و تسارع و كلما كرب حجم هذه امل، )ثابت، متزايد، متناقص( ستخدامهإحجمها على النظام املرخص 
قل فضال عن  أن من دفع ضرائب بفضله تتمك إذ، متيازا لصاحل املؤسسةإر، كلما اعترب ذلك استثميف بداية حياة اإل

  .1من عناصر التمويل الذايت للمؤسسة أساسياكونه عنصرا 
  .السنوات الالحقة إلىترحيل الخسائر  إمكانية: الفرع الخامس

من نشاطها  األوىلهذه التقنية حافزا بالنسبة للمؤسسة، حبيث جند املؤسسات اليت حتقق خسائر يف السنوات  تعترب 
تتجاوز مدة نقل اخلسائر مخسة سنوات، وهذه الوسيلة تعمل على خصم  أالحتملها على السنوات الالحقة بشرط 

الربح تلك اخلسارة يتم خصم  يمل يغط إذااخلسائر احملققة مثال يف السنة املاضية من الربح احملقق يف السنة احلالية، و 
  .والية و هكذا حىت السنة اخلامسةالسنة املاخلسارة املتبقية من الربح احملقق يف 

على  أو، ستثمار يف البدايةار اإلر ختاذ قسواء على إ ريشجع املستثم أننه من شأ هذا اإلمتياز أنو ال شك 
 .فعال باإلنتاجرغم الصعوبات اليت تواجهه و اخلسائر اليت تلحق به بعد قيامه  اإلنتاجيف  رستمرااإل

  .رالتصدي: الفرع السادس
املدرة  لألنشطةالصادرات، و خفض الضريبة على الدخل بالنسبة  إليراداتتطبيق معاملة تفضيلية من خالل   

، و الصادرات أداءضريبية على املبيعات الداخلية يف مقابل  إعفاءاتو منح  الصادرات من املواد املصنعة، أوللعملة 
  . 2مالية للصناعات التصديرية  رأسمنح عالوات 

  

                                                           
يد قدي، 1   .174، صسابقال مرجعال نفس عبد ا
قسم  غري منشورة، رسالة ماجستري، ،الضريبية في قطاع غزة إيراداتر الحوافز التشجيعية في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني على أثتوفيق،  رحممود من  2

  .25ص ،2010احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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  .ادر ستيالمتعلقة باإل اتز متيااإل: الفرع السابع
واملواد اخلام والوسيطة، حبيث تندرج  الرأمساليةذلك بنسب كبرية على السلع  اجلمركية ولرسوم من خالل خفض ا 

الثابتة املستوردة من الرسوم و الضرائب اجلمركية بنسب خمتلفة تبعا للتوجهات  لألصولتام  إعفاءتلك احلوافز من 
  . ستثماريةاإل
  .المتعلقة بالتشغيل اإلمتيازات الجبائية: الفرع الثامن 
  :ما يلي يف إجيازهاميكن  

كل منصب شغل حيث يكون منصب الشغل احملقق هو املعيار يف هذا التحفيز،   أساسالتخفيض على   .1
 .جل دعم سوق الشغل و القضاء على البطالةأة من ر املسط لألهدافحتقيقا 

متعلقا بالكثافة العمالية فمىت   رالصناعات ذات الكثافة العمالية حيث يكون املعيا أساسالتخفيض على  .2
  .1كانت تلك الصناعات تستجلب اليد العاملة بكثافة، يتم حتفيزها و تشجيع القطاعات املنتجة فيها

  .هاة فير مؤثلالعوامل ا متيازات الجبائية وشروط فعالية اإل :المطلب الثالث
كما سيتم عرض مجلة من  اليت متكن اإلمتيازات اجلبائية من حتقيق فعاليتها ىل إبراز أهم الشروطاملطلب إسنتطرق يف هذا 

  .العوامل اليت تؤثر يف فعاليتها
  .متيازات الجبائيةشروط فعالية اإل: ولالفرع األ

  :متيازات اجلبائية مرهونة جبملة من الشروط نذكر منهاإن جناح سياسة اإل
و األساسية للمجتمع و لتقدمه  متياز اجلبائي على أوجه النشاط املفيدة املهمةسياسة اإلجيب أن تقتصر  .1
  .قتصادياإل
  .ينبغي أن تتناسب أمهية اإلعفاءات و التخفيضات مع درجة أمهية كل نشاط .2
  .جيب أن يكون  النظام اجلبائي على قدر من األمهية يشعر معه املمول بأي تغيري يف عبء الضرائب .3
  .ستثمارر يف املستثمرين و يشجعهم على اإليكون حجم االمتياز اجلبائي هاما حبيث يؤثجيب أن  .4
متياز اجلبائي مع إدارة املؤسسة يف توظيف املوارد املالية الناجتة عن تلك املزايا اجلبائية جيب أن تتوافق سياسة اإل .5

  .ستقبلفائض يف امل يف توسيع نشاطها و حتقيق
ستثماري العام، تتداخل عناصره و تتشابك إىل حد كبري، حيث أن توفري هذه ناخ اإلعتبار الضريبة جزء من املإ .6

  .العناصر يعمل على حتقيق األهداف املرجوة من هذه السياسة
                                                           

  .68، صسابقالمرجع نفس الجنيب زروقي،   1
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متيازات و مدى أمهيتها ئية، و إعالم املؤسسات بأشكال اإلمتيازات اجلباتبسيط إجراءات احلصول على اإل .7
  .بالنسبة ألنشطتهم

ؤهلة  تقوم بواجبها على ة و نزيهة كما جيب أن متتلك عناصر قادرة ماءة حبيث جيب أن تكون كفتأهيل اإلدار  .8
  .، وجتنبها التكاليف الزائدة و ضياع الوقتخري أداء

سة من خالل معرفة حجم متيازات اجلبائية و ذلك ملعرفة مدى جناح تلك السيااإلتقييم مردودية سياسة  .9
  .1العاملة املستخدمة، حجم رأس املال املستثمرستثمارات اجلديدة، حجم يد اإل

  :متيازات الجبائيةالعوامل المؤثرة في اإل: الثاني  الفرع
  :تتمثل يف

 :العوامل ذات طابع ضرييب  .1
  :فيما يليتتلخص  
 مؤسسة، و على  تأثريهاغري مباشرة خيتلف  أوالضرائب سواء كانت مباشرة  أن إذ: طبيعة الضريبة حمل التحفيز

 ييب ر ات املؤسسة لتكون حمل عملية التحفيز الضر كبري على قرا  تأثريختيار الضرائب اليت يكون هلا البد من إعليه 
 يكون شكل  أنعليه فالبد ، و )ذكرة البقسا( أشكالعدة  يأخذ اإلمتياز اجلبائي: متياز اجلبائيشكل اإل

تعترب ذات فعالية  اجلبائيةمتيازات اإل أنجند  اإلطارية، و يف هذا ر ستثمامشاريع إ إلقامةمشجعا متياز اجلبائي اإل
اكرب أ   .ستثماريتساعد يف ختفيض تكلفة املشروع اإل أل
 الزمن سواء من حيث  اعاة عاملر ينبغي م بائيمتياز اجلإجراءات اإلفعند تطبيق : بائيمتياز اجلزمن وضع اإل

ا، فالبد من تطبيق عممدة س أومتيازات توقيت وضع اإل يف الوقت املناسب و باملدة  بائيمتياز اجللية اإلريا
 األجدر، فمن )األوىليف السنة (عند بداية نشاطها  باهظة، فمثال املشروعات الضخمة تتحمل تكاليف الكافية

 .متيازات اجلبائية يف هذه الفرتةتقدمي اإل
 متياز يت ختضع لعملية اإلستثمارية الإختيار املشاريع اإلحيث ينبغي حتديد و : متياز الضرييبجمال تطبيق اإل

 . 2متياز اجلبائيملشروع و اليت تكون حمل عملية اإلا يستلزمها، و كذا املواد و اللوازم و الوسائل اليت الضرييب
 

                                                           
كلية العلوم   ،ختصص تسيري املالية العامة غري منشورة، رسالة ماجستري، ،)حالة الجزائر( و المتوسطةدور الضرائب في المؤسسات الصغيرة سحاق خدجية، إ1

  .46-45 ص-ص ،2011/2012ىب بكر بلقايد، لتسيري و العلوم التجارية، جامعة أاإلقتصادية و ا
  .124 ، صسابقالمرجع نفس ال قاشي يوسف،  2
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  :العوامل ذات الطابع غري الضرييب .2
تتطلب فعالية سياسة اإلمتياز الضرييب حميط و مناخ مالئم لإلستثمار، و يتجسد ذلك يف الرتتيبات املؤسساتية و 
التنظيمية و القانونية املالئمة، باإلضافة إىل اإلستقرار السياسي و الوضع اإلقتصادي املتجاوب مع التطورات احلاصلة 

  .يف ظل اإلقتصاد العاملي 
 وقف فعالية اإلمتيازات اجلبائية بعملية تفسري القوانني اليت تنظمها و كيفية تطبيقها بإتباع تت: العنصر اإلداري

إجراءات إدارية معينة قصد حتديد املشروعات اليت تستفيد من سياسة اإلمتياز ومتابعة تنفيذها، و يرتبط جناح 
مجتمع من السياسة اإلقتصادية احملددة و تلك السياسة بكفاءة اإلدارة اليت ميكنها املوازنة بني النفع العائد لل

ا حلصيلة الضريبة، و على هذا األساس تشكل طبيعة املعامالت اإلدارية  اخلسارة اليت تتحملها الدولة جراء فقدا
من العوامل املؤثرة على فعالية سياسة اإلمتياز، حبيث جند أن تطهري اإلدارة من العراقيل و البريوقراطية و احملسوبية 

  .لرشوة تعمل على التأثري يف إختاذ قرار اإلستثمار، و من مث املسامهة يف إجناح سياسة اإلمتياز اجلبائيو ا
 تعترب البنية اإلقتصادية من متطلبات جناح أي مشروع إستثماري، حبيث تساهم بقسط كبري يف : العنصر التقين

اإلمتياز اجلبائي، فالبلدان اليت تتوفر على هياكل إنشاء بيئة مالئمة لإلستثمار، ومن مث املسامهة يف إجناح سياسة 
وين العام يكون هلا احلظ الكبري يف متقنية متطورة، مبا يف ذلك وجود مناطق صناعية، تسهيالت اإلتصال و الت

أما يف حالة العكس تكون فرص جناح سياسة اإلمتياز ضعيفة، لذا قبل وضع أي  ،جذب املستثمرين اخلواص
  .ب توفري اهلياكل القاعدية الضرورية لإلستثمارإجراء حتفيزي، جي

 يعترب الوضع السياسي للدولة من أهم إنشغاالت املستثمر، إذ يعمل اإلستقرار السياسي على : العنصر السياسي
، أما يف حالة غيابه فإن نسبة املخاطرة ستزيد من بائيتشجيع اإلستثمار و من مث إجناح سياسة اإلمتياز اجل

  .1لمشروع، ومن مثة عدم فعالية سياسة اإلمتياز اجلبائيحيث اخلسارة ل
 ونقصد به الوضعية اإلقتصادية السائدة يف البلد الذي يسعى إىل ترقية اإلستثمار من خالل : العنصر اإلقتصادي

ال يبحث املستثمر على الوضع اإلقتصادي املشجع، و يتجسد ذلك بتوفري  سياسة اإلمتياز اجلبائي، و يف هذا ا
واق كافية، وجود شبكة إتصاالت متطورة، وجود مصادر كافية للتموين باملواد األولية، توفري اليد العاملة املؤهلة أس

                                                           
 ،)دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب( دعم القدرة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية الجزائرية دور اإلمتيازات الضريبية في حيي خلضر،  1

ص -، ص2006/2007رسالة ماجستري، غري منشورة، قسم علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية و التسيري و العلوم التجارية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
36 -37.  
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باإلضافة إىل التسهيالت اخلاصة بالعالقات اإلقتصادية و املالية مع اخلارج و كذا إستقرار العملة، و وجود سياسة 
 .1مرنة لألسعار و اإلئتمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
  .37، صرجع السابقنفس المحيي خلضر،   1
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 :خالصةال
من خالل هذا الفصل مت التطرق إىل مفهوم السياسة اجلبائية بإعتبارها جمموعة من التدابري ختططها و تنفذها الدولة من 
أجل حتقيق أهدافها املسطرة و تفادي كل ما حيد من فاعليتها سواء أكان إزدواج ضرييب أو ضغط ضرييب أو التهرب 

  .الضرييب
  .موارد النظام اجلبائي اجلزائري ضمن اجلباية العادية و تساهم يف تفعيل السياسة اجلبائية املطبقةكما مت التطرق إىل أهم 

دف حتقيق أهداف منها تشجيع كما أن السياسة اجلبائية تستخدم عدة أدوات أمهها اإلمتيازات اجلبائية  و ذلك 
بائية اهلدف املنشود منها عليها اإللتزام ببعض اإلستثمار يف املناطق الواجب ترقيتها، و لكي حتقق اإلمتيازات اجل

  .الشروط و إختيار شكل اإلمتياز األنسب لعملية اإلستثمار
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  :تمهيد
على أساس  ما مت التطرق يف الفصلني السابقني إىل جوانب اإلمتيازات اجلبائية و اإلستثمار و العالقة القائمة بينهما بعد

متيازات اجلبائية من أجل معرفة تأثري اإلو  سنحاول يف هذا الفصل إسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي، نظري،
الوطنية لدعم و تشغيل سنقوم بتحليل إحصائيات املقدمة من قبل الوكالة  ،و زيادة الطاقة اإلنتاجية على اإلستثمار

، ملا متيزت به من عدة تعديالت طرأت )2015-2010(و مت إختيار الفرتة املمتدة من  ،الشباب فرع مدينة بسكرة
  :و على هذا األساس مت تقسيم الفصل إىل ثالث مباحث الوكالة، على سري عمل

 الة الوطنية لدعم و تشغيل الشبابالوك مدخل إىل: املبحث األول. 
 صيغ التمويل و اإلمتيازات اجلبائية املمنوحة: املبحث الثاين. 
 صائيات الوكالة الفرعححتليل إ: املبحث الثالث.  
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  .الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب لىإمدخل  :المبحث األول
يعترب تأسيس الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب مبثابة الدعامة اجلديدة لإلقتصاد الوطين، و خصوصا إذا كانت حتقق 

  .األهداف املنشودة منها
  :وعليه سنتطرق يف هذا املبحث إىل

 التعريف بالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب. 
 القبول و مراحل اإلستفادة من القروض املمنوحة شروط.  

  .لدعم و تشغيل الشباب الوطنيةتعريف بالوكالة ال: المطلب األول
و أهم األهداف اليت تقوم عليها إضافة إىل املهام  لتعريف بالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشبابسيتم يف هذا املطلب ا

  .املسندة إليها و الصناديق التابعة هلا
  .غيل الشبابشتأسيس الوكالة الوطنية لدعم و ت: الفرع األول 

، 1996سبتمرب  8املؤرخ يف  96/226تأسست الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
ة ذات طابع خاص تسري ، حتدث هيئ1996جوان  24املؤرخ يف  14- 96من األمر 16املادة  حيث جاء يف نص

  ."الوكالة"عليها أحكام هذا املرسوم، تسمى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، و تدعى يف صلب النص 
ا هيئة وطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل، وحدد مقر الوكالة مبدينة   و تعرف بأ

خر من الرتاب الوطين مبرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير أي مكان آ، وميكن نقله إىل عاصمةاجلزائر ال
  .1ي فرع جهوي أو حملي بناء على تقرير من جملسها التوجيهي، كما ميكن للوكالة أن حتدث ألف بالتشغيلاملك

  .ANSEJالهدف من إنشاء :الفرع الثاني
  .ضمان الظروف الالزمة إلنشاء املشاريع الصغرية .1
  .النشاط و الثروةخلق  .2
  .خلق فرص عمل مستدامة .3
  .عمال القائمةء عمل جتاري جديد أو متديد نشاط من األنشاضمان استدامة املشاريع اليت مت إ .4

  

                                                           
سبتمرب  11الصادر بتاريخ  52العدد ، 08/09/1996املؤرخ يف 96/226املرسوم التنفيذي رقم  جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،ا ،اجلريدة الرمسية  1

  .                                                                                                                          1مادة ،1996
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  .ANSEJمهام : الفرع الثالث
  : من أهم مهام الوكالة ما يلي

  .االستثماريةطار تطبيق مشاريعهم و ترافق الشباب ذوي املشاريع يف إتدعم و تقدم االستشارة  .1
عم تشغيل الشباب السيما منها تسري وفقا للتشريع و التنظيم املعمول به كمخصصات الصندوق الوطين لد .2

  عانات و ختفيض نسب الفوائد يف حدود الغالفات اليت يضعها الوزير املكلف بالتشغيل حتت تصرفهااإل
وك و املؤسسات املالية مبختلف ض البنتبلغ الشباب ذوي املشاريع الذين ترشح مشايعهم لالستفادة من قرو  .3

  .اليت حيصلون عليها  األخرىم و تشغيل الشباب و باالمتيازات اليت مينحها الصندوق الوطين لدع عاناتاإل
ص على احرتام البنود دفاتر الشروط اليت ر الشباب ذوي املشاريع مع احل ينجزهاتقوم مبتابعة االستثمارات اليت  .4

م عند احلاجة لدى املؤسسات و اهليئات املعنية باجناز االستثماراتتربطهم بالوكالة و مساع   .د
التكوين و  سيما من خالل برامجال ىل ترقية تشغيل الشبابرى الرامية إختشجيع كل أشكال التدابري األ .5

 .1ويلالتشغيل و التوظيف األ
  .ANSEJلوكالة أهم الصناديق التابعة ل :رابعالفرع ال 

، و هو مكلف بتمويل املشاريع 1996ديسمرب  30مت إنشاؤه يف : الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب .1
لرتقية تدعيم الشباب عن طريق منحهم قروض بدون فائدة و ذلك إلمتام رأمساهلم اخلاص مبشاريعهم باإلضافة 

  .هلم من قبل البنوك و املؤسسات املاليةإىل القروض املمنوحة 
 ،1998جوان  09مت إنشاؤه يف : ة املشرتكة لضمان القروض املمنوحة للشباب ذوي املشاريع صندوق الكفال .2

و يتمتع هذا الصندوق بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل حيث يتكفل بتغطية أحطار القروض املقدمة من 
هة للشباب أصحاب املشاريع   .قبل البنوك و املؤسسات املالية، و ا

  .ل اإلستفادة من القروض الممنوحةشروط القبول ومراح:المطلب الثاني
سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل أهم الشروط املتعلقة بقبول الشباب يف إطار الوكالة و مراحل اإلستفادة من القروض 

 املمنوحة
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  .الة الوطنية لدعم و تشغيل الشبابشروط القبول في الوك: الفرع األول 
الشروط  راب و ذلك يف حالة توافم و تشغيل الشبعاالستفادة من مساعدة الوكالة الوطنية لدميكن الشباب املستثمر 

  :تيةاآل
 ،عندما حيدث اإلستثمار ثالثة مناصب عمل دائمة على األقل سنة و) 35(و ) 19(ن يرتاوح السن ما بني أ .1

  .كحد أقصىربعني سنة  أ إىل املقاولةملسري  رفع سن كنمي
امعرفية  مكتسباتذو  أوهيل مهين تأ أن يكون ذو .2   .معرتف 
  .عانة اإلأي وظيفة مأجورة عند تقدمي طلب  غالاشأال يكون  .3
  .ن يكون مسجال لدى مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عملأ  .4
  . 1أموال خاصة شكل يفاملسامهة الشخصية  أن يقدم  .5

  :الوطنية لدعم و تشغيل الشبابالة مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة لدى الوك: الفرع الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ، مداخلةتقييم نتائج وكالة الوطنية من حيث التمويل و اإلنجازات المحققة في إطار النهوض بالمؤسسات المصغرةمهري أمال، بن يعقوب طاهر،   1

ا على التشغيل و ، 2014-2001ار و النمو اإلقتصادي خالل فرتة اإلستثم مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول آثار برامج اإلستثمارات العامة و إنعكاسا
  .11، ص2013مارس 11/12جامعة سطيف، يومي
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  .مراحل إجناز مشروع مصغر لدى الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب) 3.3(الشكل رقم 

، بالمؤسسات المصغرة طار النهوضمن حيث التمويل و اإلنجازات المحققة في إ ANSEJ، تقييم نتائج مهري أمال، بن يعقوب طاهر: املصدر
ا على التشغيلثار برامج اإلستثمارات العامة و إمداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول آ -2001و اإلستثمار و النمو اإلقتصادي خالل فرتة  نعكاسا

  .13، ص2013مارس 11/12جامعة سطيف، يومي ،2014

قائمة +DOARسليم قرار 
 التجهيزات 

التوقيع على دفرت الشروط  - 
 و السندات لألمر

  TVAشهادة اإلعفاء من  - 

من طرف صاحب املؤسسة إىل مصاحل الضرائب و صندوق  DEAEتسليم قرار 
 CNASو  CASNOSالضمان اإلجتماعي لألجراء و غري األجراء 

تسليم قرار 
DEAE 

يف حالة احلصول 
 على املوافقة

  العودة إىل الوكالة وفق األوراق التالية:  
 موافقة جلنة اإلنتقاء الوالئية  - 

 السجل التجاري أو بطاقة فالح  - 

  )شخص طبيعي(القانون األساسي للمؤسسة - 
  البطاقة الضريبية  - 
 وصل اإلخنراط يف صندوق ضمان خماطر القرض - 

إيداع شهادة التأهيل و 
 الدراسة التقنو إقتصادية

دراسة املشروع من طرف 
جلنة اإلنتقاء الوالئية 

)الرفض| القبول (  

تسليم شهادة التأهيل و 
 الدراسة و التقنو إقتصادية

إيداع امللف من طرف 
صاحب  صاحب املشروع

 املشروع لدى الوكالة

حتويل القرض بدون  - 
 فائدة 

تسليم األمر  - 
 بإستالم الصك

إقتناء التجهيزات 
  بواسطة صك بنكي 

معاينة إنطالق نشاط  - 
 املؤسسة 

الرهن احليازي إلقتناء  - 
التجهيزات لفائدة 

  البنك و الوكالة 



 و لدعم الوطنية الوكالة حالة دراسة اإلستثمار في تشجيعاإلمتيازات الجبائية  دور:الثالث الفصل
.فرع بسكرة الشباب تشغيل  

 

73 
 

  :من الشكل ميكن تلخيص مراحل إنشاء املؤسسة املصغرة عرب الوكالة يف اخلطوات التالية
و يقوم بإيداع يتوجه الشاب أو الشباب الراغب يف إنشاء مؤسسة مصغرة إىل فرع الوكالة املوجود يف حمل إقامته 

يقوم الفرع بدراسة امللف  ملف املشروع على مستوى مصلحة اإلستقبال، مكون من ملف إداري و امللف املايل،
على ) الشهادة التقنية و اإلقتصادية(و عند القبول متنح لصاحب املشروع شهادة تأهيل و ملف الدراسة 

  .لب التمويل يف حالة التمويل الثالثيمستوى مصلحة التأهيل ليتم التوجه إىل البنك املختار لط
أما يف حالة التمويل الثنائي فيتوجه الشاب أو الشباب إىل املرحلة املوالية مباشرة مرفوقا بالوثائق التكميلية 
إلجراءات اإلنشاء، يتحصل خالهلا صاحب املشروع على قرار منح اإلمتيازات من طرف الفرع باإلضافة إىل 

توقيع الشروط بينه و بني فرع الوكالة مع اإلمضاء على سندات ألمر بقيمة مبلغ القرض  قائمة التجهيزات، فيتم
املمنوح من طرف الوكالة الفرع، يتوجه بعدها إىل مصلحة احملاسبة و التمويل لتحويل مبلغ القرض حلساب 

لب العتاد، و الذي املؤسسة املصغرة، بعد دفع مسامهته الشخصية و تسلمه األمر بإستالم صك لصاحل املورد جل
يئة مكان إقامة املشروع و الدخول يف مرحلة اإلستغالل،يعود مرة أخرى للفرع ليأيت دور مصلحة  بعد جلبه و 
املتابعة ملعاينة انطالق املشروع و إجراء الرهن احليازي لفائدة الفرع، مع دفع مبلغ اإلشرتاكات يف صندوق 

م قرار منح اإلمتيازات اخلاصة باإلستغالل من طرف الفرع ضمان أخطار القروض، مث تتم إجراءات تسلي
  .1اجلبائية ضرائب إلستفادته من اإلمتيازاتلتقدميها إىل مصلحة ال

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العاملي حول تعزيز تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسنسليمان ناصر، عواطف حمسن،  1

   .7، ص2011أكتوبر  11إىل  9الصغر، من اخلدمات املالية اإلسالمية للمؤسسات املتناهية 
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  .صيغ التمويل و اإلمتيازات الجبائية الممنوحة :انيالمبحث الث
حنو الوكالة لطلب اإلستفادة من تلك  تعترب صيغ التمويل و اإلمتيازات اجلبائية دافعا أساسيا حلث الشباب على التقدم

  .اإلمتيازات و ذلك بتحديد نوع التمويل املناسب لذلك
  :وعليه مت تقسيم هذا املبحث إىل

 التمويل صيغ. 
 اإلمتيازات اجلبائية املمنوحة يف إطار الوكالة.  

  .صيغ التمويل: ولالمطلب األ
  :هي تق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب صيغتني للتمويليوجد )3(و امللحق رقم ) 2(عتماد على امللحق رقم اإلب 

  .التمويل الثنائي صيغة :ولالفرع األ
  .ون فائدة متنحه الوكالةاب أصحاب املشاريع، و قرض بدو الشبيتكون رأس املال من مسامهة شخصية للشباب أ

  :املستويني إىل ذا النوعهينقسم هيكل 
  دج5.000.000ال يتجاوز ستثمار مبلغ اإل: ولاملستوى األ .1

  .طار الوكالةاملستوى األول لصيغة التمويل الثنائي يف إ) 6.3(جدول رقم
  القرض بدون فائدة  املسامهة الشخصية

71% 29%  
  ).1(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر

  دج10.000.000إىل دج5.000.001 ار منمبلغ االستثم: الثاين املستوى .2
  .ةلثنائي يف إطار الوكالا الصيغة التمويل الثاين املستوى) 7.3(مجدول رق

  )الوكالة(القرض بدون فائدة   املسامهة الشخصية
72%  28%  

  ).1(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر
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  .التمويل الثالثي صيغة :الفرع الثاني
 لة تغطيتهوكاحه الوكالة، و قرض بنكي تتحمل الفائدة متنو يشمل املسامهة املالية لصاحب املشروع، و القرض بدون 

و منوحة القرض امل رخطاشرتكة لضمان أملة االكفالصندوق طرف من  ضمانه حسب طبيعة النشاط و موطنه و يتم
  .مستوينيينقسم إىل 

  .دج5.000.000ال يتجاوز   اإلستثمارمبلغ  :األولاملستوى  .1
  الوكالة إطارلصيغة متويل الثالثي يف  األولاملستوى  )8.3(جدول  رقم 

  يالقرض البنك  )الوكالة(القرض  بدون فائدة  املسامهة الشخصية
1%  29%  70%  

  ).2(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر

  دج10.000.000 دج إىل 5.000.001مبلغ االستثمار من : املستوى الثاين .2
  طار  الوكالةيف إي  ثالثيل الو متلا  غةاملستوى الثاين  لصي )9.3(ول رقمجد

  القرض البنكي  )الوكالة( قروض بدون فائدة  املسامهة الشخصية
2%  28%  70%  

 ).2(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر

 اإلعانات املالية:  
  :و ذلك ضمن صيغة التمويل الثالثي كمايلي متنح للشباب أصحاب املشاريع ثالث قروض إضافية

  دج لفائدة حاملي شهادات التكوين  املهين500.000قرض بدون فائدة إلقتناء عربة الورشة بقيمة  
  دج500.000قرض بدون فائدة للكراء يصل إىل.  
  دج إلعانة من أجل الكراء بالنسبة للطلبة 1.000.000قرض بدون فائدة إلنشاء مكاتب مجاعية يصل إىل

  .ء مكاتب مجاعية، إلنشا....)أطباء،حمامون، (اجلامعيني 
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 .متيازات الجبائيةاإل: المطلب الثاني
  :االمتيازات اجلبائية التالية منتستفيد املؤسسة املصغرة  )2(بناءا على ملحق رقم 

 :جناز املشروعإيف مرحلة  .1
 من احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة اليت تدخل مباشرة يف إجناز  %5تطبيق معدل خمفض نسبته

  .اإلستثمار
 اإلعفاء من دفع رسوم امللكية على اإلكتسابات العقارية.  
  على عقود تأسيس املؤسسات املصغرةاإلعفاء من عقود التسجيل.  
  .املشروعستغالل يف مرحلة إ .2

  ستة سنوات للمناطق  أو ملدة ثالث سنوات(اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات و إضافات البنايات
  ).اخلاصة و اهلضاب العليا، أو عشر سنوات ملناطق اجلنوب

  اإلعفاء من الكفالة املتعلقة حبسن تنفيذ بالنسبة للنشاطات احلرفية و املؤسسات املصغرة عندما يتعلق األمر
  .برتميم املمتلكات الثقافية

 اإلعفاء الكلي من الضريبة اجلزافية الوحيدة )IFU (من تاريخ اإلستغاللبتداءا إ ) ملدة ثالث سنوات
  ).إبتداءا من تاريخ بداية النشاط، أو ستة سنوات للمنطق اخلاصة، أو عشر سنوات ملنطق اجلنوب

  متديد فرتة اإلعفاء من الضريبة اجلزافية الوحيدة)IFU(  ملدة عامني عندما يتعهد املستثمر بتوظيف ثالثة
  ملدة غري حمددة عمال على األقل

  اإلعفاء، تستفيد املؤسسة املصغرة من ختفيض جبائي بـ اية فرتةعند:  
 70% خالل السنة األوىل من اإلخضاع الضرييب.  
 %50 خالل السنة الثانية من اإلخضاع الضرييب.  
 25% خالل السنة الثالثة من اإلخضاع الضرييب. 
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  .تحليل إحصائيات الوكالة الفرع :المبحث الثالث
اجلوانب التمهيدية بالوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، سيتم يف هذا املبحث األخري عرض بعد ما مت عرض 

اإلحصائيات املتعلقة بفرع الوكالة حمل الدراسة، و معرفة مدى تأثري إسرتاتيجية الوكالة يف التأثري على الشباب حنو التقدم 
  .لطلب اإلستفادة من تلك اإلمتيازات

  :املبحث إىلوعليه سنتطرق يف هذا 
 تعريف بالوكالة فرع بسكرة. 
  ت وكالة إحصائياحتليلANSEJ فرع بسكرة. 
 ةعرض النتائج املتوصل إليها من دراسة احلال.  

  .تعريف بالوكالة فرع بسكرة: المطلب األول
عامة  ، و هو هيئة أو مؤسسة1998مت تأسيس الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع بسكرة يف الفاتح من مارس 

و يتكون اهليكل التنظيمي للوكالة الفرع من قسمني يرتأسهما مدير الفرع،  ،تتمتع بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل
ول كل من خلية اإلعالم و االتصال، األمانة، األرشيف، خلية التكوين، اليت هلا عالقة مباشرة د يف القسم األحيث جن
  .الفرع مع املدير

أما يف القسم الثاين جند مصلحة املتابعة، التحصيل و املنازعات، مصلحة اإلدارة و الوسائل، مصلحة اإلحصاء و  
  .اآليل، مصلحة املالية و احملاسبةاإلعالم 

، ملحقة بسكرة(تشغيل الشباب، و هي و تتكون والية بسكرة من امللحقات اآلتية التابعة للوكالة الوطنية لدعم و 
دف تقدمي خدمات أكثر للشباب الراغب يف ) ملحقة أوالد جالل، ملحقة زريبة الواديقة، ملحقة طول و ذلك 

   .اإلستثمار يف إطار الوكالة الوطنية للدعم و تشغيل الشباب
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  اهليكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب فرع بسكرة) 4.3(شكل رقم 

 .)7(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر

  
  
  

  مصلحة املرافقة

مصلحة املالية و 
  احملاسبة

مصلحة اإلحصاء و 
  اإلعالم اآليل

مصلحة املتابعة 
،التحصيل و 

مصلحة اإلدارة و 
  الوسائل

مصلحة املالية و 
  احملاسبة

مصلحة اإلحصاء و 
  اإلعالم اآليل

مصلحة املتابعة ،التحصيل 
  و املنازعات 

مصلحة اإلدارة و 
  الوسائل

 مدير الفرع

خلية اإلعالم و 
  اإلجتماعياإلصغاء 

  خلية التكوين  األرشيف  األمـانة
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  .فرع بسكرة ANSEJت وكالة ئياتحليل اإلحصا :المطلب الثاني
  .فرع بسكرة، و ذلك وفق عدة تقسيمات  ANSEJسيتم هنا حتليل اإلحصائيات املقدمة من قبل الوكالة 

 .حسب السنواتسيم المشاريع و عدد مناصب الشغل تق: الفرع األول
  .عدد املشاريع و عدد مناصب الشغل املوفرة حسب السنوات )10.3(اجلدول رقم 

  .)3(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر

  .منحنيات بيانية لكل من عدد املشاريع و عدد مناصب الشغل املوفرة حسب السنوات )5.3(الشكل رقم 

  .)3(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر

 السنوات عدد املشاريع  عدد مناصب الشغل
835 271 2010 

1324 480 2011 
2583 1200 2012 
3919 1619 2013 
4766 2043 2014 

921 500 2015 
موع 6113 14348  ا

0

1000

2000
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6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

عدد مناصب الشغل

عدد المشاریع 
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ذان ميثالن عدد املشاريع و عدد مناصب الشغل املوفرة لو ال )6.3(و الشكل رقم ) 10.3(من خالل اجلدول رقم 
، يتبني وجود إختالف يف عدد القروض املمنوحة من طرف الوكالة )2015- 2010(حسب السنوات و ذلك للفرتة 

شهدت تطورا ملحوظا يف عدد القروض املمنوحة )  2015و  2010(ميكن املالحظ أن الفرتة املمتدة بني الفرع، كما 
،  1200،  480،  271، إذ كانت يف تزايد ملحوظ و كانت قيمها على التوايل  2014لـ  2010و ذلك من سنة 

أي أن  ،قرض 1543بـإخنفض حجم القروض املمنوحة بشكل ملحوظ  2015، إال أنه يف سنة  2043، 1619
حول إلغاء إعفاء الرسم على  2015، و هذا األمر راجع لقانون املالية الذي طبق سنة قرض 500إىل  عددها قد وصل

  .نح له كإمتياز جبائي، مما جعل املستثمر يتحمل عبء آخر كان يف سنوات أخرى مياخلاص باخلدمات القيمة املضافة
  .و عدد مناصب الشغل حسب القطاعات تقسيم المشاريع: الفرع الثاني

  .عدد املشاريع املمولة و عدد مناصب الشغل اليت مت توفريها حسب القطاعات  )11.3(جدول رقم 
 البيان عدد املشاريع املمولة عدد مناصب الشغل

 اخلدمات قطاع  999 1727
 املواصالت قطاع  287 318
 احلرف قطاع  405 754

 الفالحةقطاع  3777 10114
 املهن احلرةقطاع  230 262
 الصناعةقطاع  172 444
 األشغال العمومية قطاع  228 687

 ائيالقطاع امل 15 42
موع 6113 14348  ا

  ).3(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر
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  .اليت مت توفريها حسب القطاعاتأعمدة بيانية متثل عدد املشاريع املمولة و عدد مناصب الشغل  )6.3(الشكل رقم 

  .)3(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر

اللذان ميثالن عدد املشاريع املمولة و عدد مناصب الشغل اليت مت ) 6.3(و الشكل رقم ) 11.3(من خالل اجلدول رقم 
ل أكرب نسبة من حيث حجم حيتل الصدارة و يشك الفالحيتوفريها حسب القطاعات، نستطيع القول أن القطاع 

 999قرض، و يليه مباشرة قطاع اخلدمات بـ  3777القروض املمنوحة من طرف الوكالة الفرع إذ وصل عددها إىل 
 من حيث القروض املمنوحة من طرف الوكالةقرض ممنوح، حيث ميثل هذان القطاعان توجهات أغلب الشباب املستثمر 

  .الفرع
قطاع األشغال العمومية و كذا قطاع املهن احلرة و قطاع املواصالت التوجه الثاين كما يشكل كل من قطاع احلرف و 

  .287، 230، 288، 405التوايل  للشباب املستثمر حيث بلغ عدد القروض املمنوحة هلم على
املنطقة، أما فيما يتعلق بالقطاعني الصناعي و اهليدروليكي، فهما ميثالن آخر التوجهات بالنسبة للشباب املستثمر يف 

  .قرضا 15، 172على التوايل  القطاعني حيث بلغ حجم القروض املمنوحة لكال
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الخدمات  المواصالت  الحرف  الفالحة المھن الحرة الصناعة مائي

عدد مناصب الشغل

عدد المشاریع الممولة



 و لدعم الوطنية الوكالة حالة دراسة

 

 

  .وفقا لطريقة التمويل حسب السنوات
  ).2015- 2010(تقسيم القروض املمنوحة وفقا لطريقيت التمويل الثنائي و الثالثي للفرتة 

 ).5(و رقم 

  ).2010/2015(دائرة نسبية متثل تقسيم القروض املمنوحة حسب صيغة التمويل للفرتة 

 
 ).5(و رقم 

  % النسب المجموع
271 4% 
480 8% 

1200 20% 
1619 27% 
2043 34% 

500 8% 
6113 100% 
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وفقا لطريقة التمويل حسب السنواتتقسيم القروض الممنوحة 
تقسيم القروض املمنوحة وفقا لطريقيت التمويل الثنائي و الثالثي للفرتة  )12.3

و رقم ) 4(امللحقني رقم من إعداد الطالبة بناءا على :املصدر

دائرة نسبية متثل تقسيم القروض املمنوحة حسب صيغة التمويل للفرتة  )7.3

و رقم ) 4(من إعداد الطالبة بناءا على امللحقني رقم :املصدر

%98; التمویل الثالثي

%2; التمویل الثنائي

%98 الثالثي التمويل   %2 التمويل الثنائي النسب
232  31% 
453 21% 

1169 25% 
1600 15% 
2035 6% 
498 2% 

5987 100%  

اإلمتيازات الجبائية  دور:الثالث الفصل
فرع بسكرة الشباب تشغيل  

 
تقسيم القروض الممنوحة  :الفرع الثالث

12.3(اجلدول رقم 

7.3(الشكل رقم 

  
  

التمويل الثنائي  السنة
39 2010 
27 2011 
31 2012 
19 2013 

8 2014  
2 2015 

 المجموع 126
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تقسيم القروض املمنوحة حسب طريقة التمويل نالحظ أن صيغة 
حتضى بإقبال أكرب من حيث توجهات الشباب الذي يهدف لإلستثمار 

ا صيغة التمويل الثنائي، وذلك راجع للدور الكبري للتمويل الثالثي يف ختفيض قيمة املسامهات الش و  خصيةإليه من نظري

  .دائرة نسبية متثل تقسيم القروض املمنوحة بطريقة التمويل الثنائي حسب السنوات

 ).5(و رقم 

الثنائي كانت يف قيمتها العظمى و ذلك يف 
 27حيث بلغ  2011قرض و بدأ عددها يرتاجع نسبيا يف سنة 

و سنة  2013قرض ممنوح، ويالحظ أن حجم القروض ما بني سنة 

دراسة اإلستثمار في تشجيعاإلمتيازات الجبائية 
.فرع بسكرة
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تقسيم القروض املمنوحة حسب طريقة التمويل نالحظ أن صيغة ) 7.3(و الشكل رقم  )12.3
حتضى بإقبال أكرب من حيث توجهات الشباب الذي يهدف لإلستثمار )  2015 - 2010(

ا صيغة التمويل الثنائي، وذلك راجع للدور الكبري للتمويل الثالثي يف ختفيض قيمة املسامهات الش إليه من نظري
  . القروض  على
دائرة نسبية متثل تقسيم القروض املمنوحة بطريقة التمويل الثنائي حسب السنوات )8.3(الشكل رقم 

و رقم ) 4(من إعداد الطالبة بناءا على امللحقني رقم :املصدر

الثنائي كانت يف قيمتها العظمى و ذلك يف نالحظ أن القروض املمنوحة حسب صيغة التمويل ) 
قرض و بدأ عددها يرتاجع نسبيا يف سنة  39حيث بلغ عدد القروض املمنوحة 

قرض ممنوح، ويالحظ أن حجم القروض ما بني سنة  31ليصل إىل 2012قرض مث إرتفع يف سنة 
  .2015 فقط يف سنة تراجع بشكل مستمر ليصل إىل قرضني

التمویل الثنائي

اإلمتيازات الجبائية  دور:الثالث الفصل
فرع بسكرة الشباب تشغيل  

12.3(اجلدولمن خالل 
(التمويل الثالثي خالل 

ا صيغة التمويل الثنائي، وذلك راجع للدور الكبري للتمويل الثالثي يف ختفيض قيمة املسامهات الش إليه من نظري
على ختفيض قيمة الفوائد

الشكل رقم 

) 8.3(من الشكل رقم 
حيث بلغ عدد القروض املمنوحة  2010سنة 

قرض مث إرتفع يف سنة 
تراجع بشكل مستمر ليصل إىل قرضني 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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  .دائرة نسبية متثل تقسيم القروض املمنوحة بطريقة التمويل الثالثي حسب السنوات

 ).5(و رقم ) 

كان اإلقبال على اإلقرتاض بصيغة التمويل   2014
قرضا ممنوحا مما يوحي بأن الفكرة القت رواجا يف أوساط املستثمرين من الشباب، مث 

   .قرض ممنوح فقط
لقيام الدولة بتخفيض  و إقباهلم على اإلقرتاض بصيغة التمويل الثالثي،

لغ أكرب دون دفع أي ااإلستفادة من مب ، مما يعين أنه أصبح باإلمكان
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دائرة نسبية متثل تقسيم القروض املمنوحة بطريقة التمويل الثالثي حسب السنوات )9.3(

) 4(من إعداد الطالبة بناءا على امللحقني رقم  :املصدر

2014لغاية سنة  2010سنة  يفنالحظ أنه ) 9.3(
قرضا ممنوحا مما يوحي بأن الفكرة القت رواجا يف أوساط املستثمرين من الشباب، مث  2035الثالثي يف تزايد ليصل إىل 

قرض ممنوح فقط 498حيث بلغ عددها  2015عادت لترتاجع بشكل ملحوظ يف سنة 
و إقباهلم على اإلقرتاض بصيغة التمويل الثالثي، شباب عن صيغة التمويل الثنائي

، مما يعين أنه أصبح باإلمكان%100نسبة الفائدة على القروض البنكية بنسبة 

التمویل الثالثي

اإلمتيازات الجبائية  دور:الثالث الفصل
فرع بسكرة الشباب تشغيل  

(الشكل رقم 

(من خالل الشكل رقم 
الثالثي يف تزايد ليصل إىل 

عادت لترتاجع بشكل ملحوظ يف سنة 
شباب عن صيغة التمويل الثنائيو يرجع عزوف ال

نسبة الفائدة على القروض البنكية بنسبة 
  . فوائد

  
 
 
  
  

2010
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الوحدة مليون دينار ( بصيغة التمويل الثالثي،

 القرض البنكي مجموع اإلستثمارات

8,15 

15,31 

32,14 

42,25 

53,97 

14,42 

166,24 
6(  

  .مع جتزيئها) 2015- 2010

  
6(.  

-

500 000 000,00   

1 000 000 000,00   

1 500 000 000,00   

2 000 000 000,00   

2 500 000 000,00   

3 000 000 000,00   

3 500 000 000,00   

4 000 000 000,00   

2010
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 .التمويل الثالثي حسب السنواتيغة المبالغ المستثمرة بص
بصيغة التمويل الثالثي، )2015- 2010(للفرتة حتليل املبالغ املستثمرة  )

  .)اجلزائري

القرض البنكي
المساهمات 

 الشخصية
 قرض الوكالة

5,71 0,08 

10,72 0,15 

22,5 0,32 

29,58 0,42 

37,79 0,53 

10,1 0,14 

116,4 1,64 
(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر

2010(املستثمرة للفرتة أعمدة بيانية تبني املبالغ  )10.3(الشكل رقم 

6(من إعداد الطالبة بناءا على امللحق رقم :املصدر

2010 2011 2012 2013 2014 2015

اإلمتيازات الجبائية  دور:الثالث الفصل
فرع بسكرة الشباب تشغيل  

المبالغ المستثمرة بص: الفرع الرابع
)13.3(اجلدول رقم 

قرض الوكالة  السنوات

2,36 2010 
4,44 2011 
9,32 2012 

12,25 2013 
15,65 2014 
4,18 2015 
 المجموع 48,2

الشكل رقم 

القرض البنكي

المساھمات الشخصیة

قرض الوكالة
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-2010(حجم التمويل الثالثي للفرتة املمتدة ما بني  ،)10(الشكل رقم ) 13(جدول رقم  يالحظ من خالل
وهذا ما يربز  ،2014يف سنة ليصل إىل قيمته العظمى  2010أن حجم التمويل يف تزايد ملحوظ من سنة ، )2015

خنفض إومن مث اجلبائية و اإلعانات املالية،  اإلمتيازاتمدى فاعلية التمويل الثالثي نظرا للمزايا اليت يتوفر عليها من حيث 
  .من الوكالة  مما يعين أن الشباب املستثمر مل يعد يقبل بكثرة على اإلقرتاض 2015يف السنة

  .ةلمتوصل إليها من دراسة الحالعرض النتائج ا: المطلب الثالث
  :تاليةالنتائج الفرع توصلنا  إىل الANSEJ وكالة دراسة حالة من خالل 

تركيز الشباب املستثمر حنو بعض القطاعات بشكل أكثر و ذلك راجع لتوفر املناخ اإلستثماري مناسب لقيام بتلك 
  .إلختاذ القرار حنو اإلستثمار يف مشروع مااإلستثمارات من حيث األوضاع اإلقتصادية و األمنية و السياسية 

و من أجل زيادة تفعيل دور الشباب أكثر و ختفيض تكاليف اليت يتكبدها جراء اإلستثمار قامت الدولة بتوفيق نظامها 
اجلبائي مع التوجهات اإلقتصادية، و ذلك من خالل قيام بعدة تعديالت قانونية تؤثر على سياسة املنتهجة داخل الوكالة 

، و 2012- 2010حيث يالحظ من خالل النتائج املتوصل إليها تطور حجم القروض املمنوحة خالل السنوات من 
هذا من خالل عدة قوانني إنتهجتها الدولة، حيث من بني التسهيالت اليت كانت مقدمة من حيث نسبة املسامهة وفق 

عند املستوى الثاين من  %10وى األول و عند املست %5صيغة التمويل الثالثي كانت نسبة املسامهة الشخصية 
تشجيع اإلستثمار وتقليل تكلفة البدء : فقد مت إستحداث نسب جديدة اهلدف منها 2011التمويل، أما يف سنة 

بالنشاط من حيث املسامهة الشخصية، من خالل توفري كل عوامل اإلنتاج املساعدة يف ذلك حيث أصبحت نسبة 
من جهة و من جهة أخرى تقدمي إعانات مالية  وفق صيغة التمويل الثالثي، كذلك  ، هذا%2و%1املسامهة الشخصية 

أضاف تطور  بدورهختفيض نسبة الفائدة على القروض على أساس نوعية القطاع و منطقة املراد اإلستثمار فيها، و هذا 
إىل  2011حة من سنة ملحوظ يف نشاط الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب حيث تطورت حصيلة القروض املمنو 

بنسبة املسامهة  كان يتأثرممنوح من خالل ذلك نالحظ أن توجهات الشباب  قرض  1200إىل  480من  2012 سنة
له حنو إنشاء مؤسسة مصغرة، و من أجل إرساء فكرة تلك  صالشخصية خصوصا إذا كان املستثمر يف أول نشاط خا

از أو يف مرحلة يدها من جل اإللتزامات اجلبائية سواء يف مرحلة اإلجناملؤسسات و تطويرها يف الواقع اإلقتصادي مت جتر 
أيضا بعد إنتهاء مدة اإلعفاء، و من بني اإلمتيازات اجلبائية اليت تقدمها الوكالة اإلعفاء من رسوم  إستغالل املشروع،

ئها من كل الرسوم فمن امللكية على اإلكتسابات العقارية حيث تشكل تلك الرسوم تكلفة للمستثمر فمن خالل إعفا
شأنه أن يوفر للمستثمر مبالغ أخرى يستخدما أثناء عملية النشاط اإلقتصادي، كذلك تعترب الضريبة تكلفة على 
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اإلمتيازات اجلبائية يؤدي إىل ختفيض فرتة إسرتداد  حو من جهة أخرى فإن منمن جهة املستثمر ختفض قيمة أرباحه هذا 
  . املبلغ املستثمر
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  : خالصة
مقابل اإلستفادة من مجلة اإلمتيازات  يفن للوكالة دور فعال يف تشجيع الشباب حنو فتح مشاريع خاصة، وذلك إ

  .اجلبائية
وجدنا أن الشباب املستثمر يركز على قطاع الفالحة بشكل كبري نظرا خلصوصية الفرع حصيلة الوكالة  من خالل دراسةو 

املنطقة، كما أنه من حيث صيغ التمويل فإن الشاب أو الشباب املستثمر يركز على صيغة التمويل الثالثي ملا هلا من 
فائدة على القروض خصوصية حول تقليص حجم املسامهة الشخصية و اإلستفادة من مبلغ أكرب خاصة و أن نسبة ال

  . كليا  من هذه الصيغة خمفضةض
الوطنية لدعم و تشغيل الشباب أدى إىل إضفاء نتيجة إجيابية  صالحات اجلبائية يف إطار الوكالةكما أن التعديالت و اإل

  .يف حصيلة الوكالة و تفعيل دورها يف النشاط اإلقتصادي
على أساس املؤهل العلمي و املكتسب شرط تفادة من القروض من الشباب املتقدم لإلسو تعد عملية إنتقاء مستفدين 

  .وري يف منح القرض من قبل الوكالة، أدى إىل تفعيل دور النشاط اإلقتصاديضر 
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  :الخاتمة
من خالل العمل على حتقيق األهداف املسطرة من قبل  السياسة اجلبائية فاعليتها يف حتسني الوضع اإلقتصادي أثبتت
  .الدولة

، و لكي حتقق السياسة لوطنالتوسع يف جمال اإلستثمار داخل و خارج ا هو لدولة يف الوقت الراهنا فاهدأهم أ منو 
شى و و حتديثها وفق ما يتما إصالحهامل على تسهيالت و التدابري الضريبية و العل على وضع خمتلف اجلبائية ذلك تعم

 .املتطلبات اإلقتصادية للوطن
  :اختبار الفرضيات

  ا، خاصة من حيث تفعيل دور تتسم البيئة اإلقتصادية ألي بلد بالتغري املستمر نظرا للظروف احمليطة 
، فمن خالله تتمكن املؤسسات من يتطلب وجود تشريع جبائي ينظم سري عملهااملؤسسات يف اإلستثمار مما 
تؤدي السياسة اجلبائية إىل تفعيل الدور "ا يثبت صحة الفرضية األوىل و هذا محتديد التكاليف الضريبية 

  ".اإلقتصادي للدولة
 و  األوضاع األمنيةافر جممل حيث أن تو  ،يعد توفر بيئة إستثمارية مالئمة شرط ضروري لقيام بعملية اإلستثمار

سيزيد من رغبة املستثمر يف اختاذ قراره حنو املشروع اإلستثماري، و هذا ما و السياسية، اإلقتصادية و القانونية 
  ".اإلمتيازات اجلبائية احملرك األساسي إلختاذ القرار اإلستثماري" ثانيةيفند الفرضية ال

  يف سري عملها  متتحك الشباب حتت سيطرة الدولة من خمتلف القوانني اليتتشغيل ختضع الوكالة الوطنية لدعم و
اإلجياب حيث الحظنا من خالل منح مزيد من اإلمتيازات املتبعة من قبلها و تؤثر تلك القوانني ب إسرتاتيجيةو 

الة، و هذا اجلبائية واإلعانات املالية كيف تطورت حصيلة الوكالة من حيث حجم القروض املمنوحة من قبل الوك
تؤثر القوانني املطبقة على حجم القروض املمنوحة من قبل الوكالة الوطنية لدعم " ما يثبت صحة الفرضية الثالثة 

 ."و تشغيل الشباب
  :النتائج
 اإلستفادة من املنح اليت تقمها الدولة من أجل ختفيض من تكلفة اإلستثمار، و تعد يهدف كل مستثمر إىل 

  .إحدى تلك العوامل اليت ساعدت يف ذلكاإلمتيازات اجلبائية 
 من خالل اإلمتيازات اجلبائية يتمكن املستثمر من ختفيض فرتة إسرتداد األموال املستثمرة.  
 تؤدي اإلمتيازات اجلبائية إىل إستحداث طاقات إنتاجية يف السوق اإلقتصادي.  
  طنيؤدي تفعيل دور الشباب يف اإلستثمار إىل حتقيق التنمية إقتصادية للو.  
 تعترب اإلمتيازات اجلبائية املمنوحة سبب األول حنو توجه الشباب حنو الوكاالت الفاعلة يف هذا اجلانب.  
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 تستطيع الدولة اإلعتماد على التصرحيات املقدمة من الشباب املستثمر، من خالل اإلمتيازات اجلبائية ،
  .للوطن بدرجة معينة من الثقة، من أجل وضع إحصائيات حول الوضع اإلقتصادي

  :قترحاتاإل 
 فاعليتها من حتدمجيع العوامل اليت  اء وضع سياستها اجلبائية أن تأخذعلى دولة أثن.  
 يف الواقع اإلقتصادى  فاديا للتغري املستمر الذي حيدثالعادية و ذلك ت جيب على الدولة اإلهتمام أكثر باجلباية

  .أثر يؤثر يف السياسة اإلقتصادية الداخلية للوطنجتنبا ألي  ة ، وذلكجراء اإلعتماد على اجلباية البرتولي
 و ذلك ملا تتطلبه كل منطقة من أجل  لدى الوكالة بط حجم القروض املمنوحة حسب القطاعاتضعادة إ

  .ترقيتها
 من مزايا املمنوحة من قبل وكاالت  على الشباب املستثمر إختاذ قرار اإلستثماري املالئم قبل طلب اإلستفادة

 .لإلستثمارالداعمة 
 الوكاالت الفاعلة يف هذا اجلانب،من خالل إعالم الشباب بكل جديد حول الوكالة و ما تقدمه من  تفعيل دور

  .إمتيازات
 عن طريق منح اإلمتيازات اجلبائية و كمثال على ذلك  ضرورة اإلستفادة من التجارب الدولية حنو ترقية اإلستثمار

 . "ماليزيا" جتربة دولة
  :اق الدراسةأف
 مقارنة بني الوكاالت الوطنية الداعمة لإلستثمار دراسة.  
 أثر السياسة اجلبائية على اإلستثمار يف املناطق واجب ترقيتها.  
 دراسة مقارنة بني نظم اإلمتيازات اجلبائية املمنوحة يف الوطن العريب  
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امعة أحممد بوقرة، بومرداس، قتصادية و التجارية و علوم التسيري، جكلية العلوم اإلعلوم التسيري،  

2008/2009. 
دراسة حلة بمديرية (مساهمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي مسرية بوعكاز،  .14

ختصص حماسبة، قسم  غري منشورة، ، أطروحة دكتوراه،)الضرائب مصلحة األبحاث و المراجعات بسكرة
التجارية و علوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة،  قتصادية  والعلوم التجارية، كلية العلوم اإل

2014/2015. 
-1996قتصاد الجزائري خالل فترة ثاره على اإلستثمار األجنبي و آاإلعبد الكرمي بعداش،  .15

قتصادية صادية، كلية العلوم اإلختصص نقود و مالية، قسم العلوم اإلقت غري منشورة، ، أطروحة دكتوراه،2005
 . 2007/2008و التسيري، جامعة اجلزائر، 

غري  رسالة ماجستري،دور اإلستثمار في تنمية إقتصاد المملكة العربية السعودية،فيصل حافظ،  .16
ختصص إدارة أعمال، قسم علوم التسيري، كلية العلوم، اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  منشورة،
2004/2005. 

دراسة حالة النظام ( ية النظام الضريبي في ظل إفرازات العولمة اإلقتصاديةفعالقاشي يوسف،  .17
قسم العلوم اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم  غري منشورة، رسالة ماجستري،، )الضريبي الجزائري

 .2008/2009التسيري و العلوم التجارية، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، 
فيزات الجبائية في تشجيع اإلستثمار بالجزائرفي ظل اإلصالحات دور التحرجراج سليمة،  .18

رسالة ماجستري، غري منشورة، ختصص نقود و مالية  ،)2012- 2001(اإلقتصادية اإلقتصادية خالل فترة 
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، 2وبنوك، قسم العلوم اإلقتصاد، كلية العلوم اإلقتصادية و التسيري و العلوم التجارية، جامعة بليدة
2014/2015. 

دراسة تجربة جمهورية مصر (دور صناديق اإلستثمار في سوق األوراق المالية ط صالح الدين، شري .19
قتصادية، كلية العلوم قسم العلوم اإل غري منشورة، ، أطروحة دكتوراه،)العربية مع إمكانية تطبيقها على الجزائر

 .2011/2012، )3(قتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة اجلزائراإل
رسالة  ،)دراسة حالة الجزائر(قتصاديها في تحقيق التوازن اإلالسياسة الجبائية و دور شريف حممد،  .20

قتصادية و علوم التسيري و العلوم التجارية، جامعة أىب بكر بلقايد، كلية العلوم اإل  غري منشورة، ،ماجستري
 .2009/2010تلمسان، 

اإلجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل في ثر السياسة المحاسبية و أي حممد قبالن، لخالد ع .21
 .2014كلية األعمال، جامعة عمان العربية،   غري منشورة، ، رسالة ماجستري،الحد من التهرب الضريبي

حيي خلضر، دور اإلمتيازات الضريبية يف دعم القدرة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية دراسة حالة  .22
منشورة، قسم علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيري،  ، رسالة ماجستري، غري )2003-2005(

 .2006/2007جامعة حاج خلضر، باتنة، 
23.  

  المجالت: ثالثا
 األردن(إلى الدول العربية في ظل العولمة  اإلستثمارات الخارجية آليات جذبأمحد زكريا صيام،  .1

 .2005معة الشلف، جملة إقتصاديات مشال إفريقيا، عدد الثالث، جا ،)كنموذج
دراسة حالة (يبية في مكافحة التهرب الضريبي ر فعالية الرقابة الضبلواضح جيالين سعيدي حيي،  .2

قتصادية و التسيري و العلوم ، جملة العلوم اإل)2012-2007(ائب لوالية مسيلة خالل الفترة ر مديرية الض
  .2014،  ، جامعة مسيلة، اجلزائر،12التجارية، عدد

اإلزدواج الضريبي باإلستثمار بين إعادة تكيف و التغير في النظام الضريبي  عالقةهيثم علي حممد،  .3
 .2013، العراق، 35جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية، عدد العراقي

سياسة اإلمتيازات و الحوافز الضريبية و تطبيقاتها في الجانب اإلقتصادي و حيدر جنيب أمحد،  .4
لد قيةالتشريعات العرا  . 2013، 6، العدد2، جملة كلية القانون، ا
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أثر الحوافز الضريبية و سبل تفعيلها  في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر في طاليب حممد،  .5
  .2009، جامعة الشلف،6، جملة  إقتصاديات مشال إفريقيا ، عددالجزائر

، جملة كلية اإلدارة و ي الخاصالحوافز الضريبية و دورها في النمو الصناعكرمي حسان العزاوي،  .6
 .2014، 194، جملد 12اإلقتصاد، العدد 

جملة الدراسات  دور اإلعفاء الضريبي في تشجيع اإلستثمار األجنبي في العراق،معني عايش،  .7
 .2011، العراق، 16احملاسبية و املالية، العراق، عدد 

جنبي و توجيهه في قانون اإلستثمار دور المعاملة الضريبية في تشجيع اإلستثمار األمعيفي لعزيز،  .8
لة األكادميية  للبحث القانوين، جملة سداسية، العدد الجزائري  .2011، اجلزائر، 2، ا

، جملة اإلزدواج الضريبي في ضرائب الدخل وطرائق تجنبه دراسة  تطبيقية مقارنةسامل الشوابكة،  .9
  .2005 سوريا، ،2العدد ، 21جامعة دمشق للعلوم القانونية و اإلقتصادية ، جملد

مع  المحددات المكانية إلستقطاب اإلستثمار األجنبي المباشرعبد الوهاب مشام، عمار زودة،  .10
، اجلزائر، جوان 1، جملة البحوث اإلقتصادية و املالية ، العدد اإلشارة إلى واقعها و سبل تفعيلها في الجزائر

2014. 
، جملة جامعة بابل، العدد و الدروس المستفادة منها عربياالتجربة التنموية الماليزية  علي أمحد درج، .11

 .2015الثالث، العراق، 
، جملة اإلجتهاد القضائي، العدد السادس، دور الجماعات المحلي في مجال اإلستثمارفريدة مزياين،  .12

 .2010جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
جملة جامعة   ثرها في إتخاذ القرار،تقييم المشاريع اإلستثمارية و أتانيا عبد احلمن، فاتح سليمان،  .13

  .2007كركوك، العراق، 

  الملتقيات: رابعا
، )قتصاد الجزائريدراسة قياسية على اإل( قتصادي اإلستثمار العام على النمو اإل آثارأمرية إدريس،  .1

ا على ة و إمداخلة مقدمة ضمن املؤمتر الدويل لتقسيم آثار  برامج اإلستثمارات العام التشغيل و نعكاسا
، جامعة 2013مارس  11/12، يومي 2014-2001اإلستثمار و النمو  اإلقتصادي خالل فرتة 

  .1سطيف
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اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر مع اإلشارة إلى تجارب بعض بن زاير مبارك و آخرون،  .2
جانفي  29و 28يومي  ، ملتقى دويل حول االستثمار األجنيب و نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية،الدول

 .، بشار2008
، تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسنسليمان ناصر، عواطف حمسن،  .3

 11- 9مداخلة مقدمة ضمن امللتقى العلمي لتعزيز اخلدمات املالية اإلسالمية للمؤسسات املتناهية الصغر، من 
 .2011أكتوبر 

الدولية الناجحة في مجال التنمية و تطوير المشاريع الصغيرة و بعض التجارب مسري زهري،  .4
 .2010، وزارة اإلقتصاد الفلسطيين، المتوسطة

، مداخلة مقدمة ضمن )حالة الجزائر(الفساد و آثاره على المناخ اإلستثمار األجنبي عمر قريد ،  .5
اري، جامعة حممد خيضر بسكرة، امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل و اإلد

 .2012ماي  7و  6يومي 
مداخلة التجارب الدولية في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ضو نصر، علي العبسي،  .6

مقدمة ضمن امللتقى الوطين حول واقع واقع النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزئر، 
 .عة الوادي، جام2013ماي  6و 5يومي 

تقييم تنائج الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب من حيث التمويل و  ،طاهر مهري أمال، بن يعقوب .7
اإلجنازات احملققة يف إطار النهوض باملؤسسات املصغرة، مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل حول آثار برامج 

ا على التشغيل و اإلستثمار و النمو اإلقتصادي خالل فرتة  ، 2014- 2001اإلستثمارات العامة و إنعكاسا
 .2013مارس،  11/12جامعة سطيف، يومي 

، ملتقى دور السياسة الجبائية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسةوهلي بوعالم عجالن العياشي،   .8
 ، جامعة سطيف2004، أكتوبر 07- 03دويل حول إقتصاديات اخلوصصة  و دور اجلديد للدولة، ، يومي 

   القوانين: خامسا
قانون الضرائب  الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب،اجلمهورية اجلزائرية  .1

  .المباشرة و الرسوم المماثلة
قانون الرسم على رقم  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، .2

  .األعمال
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  الجريدة الرسمية: سادسا 
املؤرخ يف  96/226جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املرسوم التنفيذي رقم اجلريدة الرمسية ، ا .1

  .1، املادة 1996سبتمرب  11، الصادر بتاريخ 52، العدد 08/09/1996
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  صيغة التمويل الثالثي ).2( رقم الملحق
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  )2015-2010(حصيلة اإلجمالية للوكالة الفرع ال ).3( رقم الملحق
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 ).2012-2010(حصيلة الوكالة الفرع  ).4( رقم امللحق
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 )2015-2013(حصيلة الوكالة الفرع  ).5( رقم امللحق
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 ).2015- 2010(من حيث صيغة التمويل الثالثي  الفرع  حصيلة الوكالة ).6(الملحق رقم 
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 .الهيكل التنظيمي للوكالة فرع ).7( رقم الملحق

 


