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Abstract 
          Investment is the backbone of economic development and the first responsible for wealth 
and job creation. The Algerian State has paid special attention to investment since independence 
in order to encourage projects in investment when necessary, to develop a legal system for 
investment, improve the tax system as a tool, encourage, stimulate local and foreign investors, 
and to bring technology money in foreign currency. 
Algeria has attempted through a range of programs and strategy of the Tribunal by providing tax 
incentives for investors to invest their money at home and the areas to develop in accordance 
with the conditions and standards respected by the beneficiaries of those reindeer. These latter 
can take several forms including tax exemption of taxes, fees or tax low…..etc. All this put a 
challenge to tax engineering in determining the appropriate form of exemptions and incentives 
that fit different projects and identify areas and activities where an exemption product and 
effectively and achieve a real advantage, and at the same time represents the exaggerated cost for 
the State Treasury. 
 

  :مقدمـة
عليها أن تعمل على تعزيز  نظرا للتحوالت االقتصادية الكبرية اليت شهد�ا اجلزائر املتمثلة يف تذبذب أسعار النفط ، أصبح لزاماً 

كتفاء ذايت يقطع التبعية إستثمارا�ا من أجل اخلروج من أزمتها االقتصادية ، وحتقيق إقدرات االقتصاد الوطين وتكثيف حجم 
ستثمار احمللي و إلقتصادية وسياسية وقانونية  تساهم يف خلق بيئة حمفزة لإوتدابري  إجراءاتختاذ إوذلك من خالل قتصادية ، إلا

عملت اجلزائر منذ تسعينيات القرن  اإلطارضمن هذا  .ملزايا املتاحة ا، كما تسمح هذه اإلجراءات بإبراز الفرص االستثمارية و  األجنيب
جل أ اجلديدة و من األلفيةادها متاشيا مع التحوالت اليت طرأت على الساحة الدولية ، ومع مطلع قتصإهيكلة  إعادةاملاضي على 

ومن بني ،ختاذ سياسات معينة لبلوغ هدفهاإوجلب املستثمرين عملت اجلزائر على  األموالتشجيع وتوجيه االستثمارات وزيادة رؤوس 
قتصاديني بقطاع اإل األعوانغرائية لدفع إلا واألساليبمل للتعبري عن الوسائل اليت تستع، هذه السياسات جند سياسة التحفيز اجلبائي 

  معني حيث عملت اجلزائر على وضع قوانني خاصة باالستثمار تتضمن هذه القوانني جمموعة من االمتيازات و التحفيزات اجلبائية 
  :واإلشكال املطروح 

  ؟ ظام الضريبي الجزائري في تعزيز فرص االستثمارالمطبقة في الن هل ساهمت التحفيزات الجبائية      
 :الفرعية التالية  التساؤالتو هذا التساؤل يقودنا إىل طرح 

  ما مدى استجابة التحفيزات اجلبائية لتطلعات االستثمار يف اجلزائر ؟ -
  تصادية ؟االق اإلصالحاتهل سامهت سياسة التحفيزات اجلبائية يف زيادة حجم االستثمار يف اجلزائر يف ظل  -
 قتصاد اجلزائر   ؟إنعكاسات الناجتة عن منح  حتفيزات جبائية  على اإلماهي  -
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  : أهمية الدراسة 
وهو ما  2014تكمن أمهية البحث بارتباطه بواقع اإلقتصاد الوطين واإلصالحات اجلارية فيه خاصة مع اخنفاض البرتول يف سنة 

إلستثماري خاصة وأ�ا تعاين من فراغ استثماري منتج،وذلك باإلعتماد على منح حتم على الدولة اجلزائرية التوجه حنو القطاع ا
حتفيزات جبائية لتحريض املستثمرين على االستثمار واملسامهة يف توفري مناصب الشغل ورفع الصادرات الوطنية وما لكل هذا من نتائج 

  على اإلقتصادي الوطين 
  :هدف الدراسة 

تلف التحفيزات اجلبائية املمنوحة من طرف املشرع اجلزائري وتقييم فعاليتها يف تعزيز فرص يهدف هذا البحث إىل معرفة خم
اخلالقة ملناصب الشغل ،وكذا توضيح أهم االسرتاجتيات املستقبلية  ومدى توجيه املشاريع اإلستثمارية حنو األنشطة املنتجة   االستثمار

  لعقلنة وترشيد التحفيزات اجلبائية 
  :منهج الدراسة 

من أجل اإلحاطة مبختلف جوانب املوضع مت اإلعتماد على املنهج الوصفي يف إعطاء مفاهيم حول التحفيزات اجلبائية ودورها يف 
 .إعتمدنا على املنهج التحليلي يف معاجلة أثر التحفيزات اجلبائية على تطور االستثمار يف اجلزائر  حتفيز االستثمار ، كما

  : خطة الدراسة 
  :سنتناول احملاور التالية  التساؤوالت السابقة لإلجابة على

  كعامل محفز لالستثمار  ة الجبائي اتالتحفيز : المحور األول
  سياسة التحفيزات الجبائية المطبقة في الجزائر: المحور الثاني
  تكاليف منح التحفيزات الجبائية الممنوحة في الجزائر: المحور الثالث

  كعامل محفز لالستثمار   ة الجبائي اتالتحفيز : المحور األول
   : ةالجبائي اتمفهوم التحفيز . 1

  :يندرج مفهوم التحفيزات اجلبائية ضمن التعاريف التالية 
  : ةالجبائي اتتعريف التحفيز . 1.1

أو  على أ�ا مزايا ضريبية من قبل املشرع الضرييب لصاحل املستثمرين سواء كانوا وطنيني ةاجلبائي اتميكن تعريف سياسة التحفيز 
، فهي عبارة عن ختفيض يف  )1(أصحاب رؤوس األموال على استثمار أمواهلم داخل الوطن ويف مناطقه املختلفة  إغراء أجانب من أجل

  .)2(لتزامات اجلبائية واليت متنح للمستفيد بشرط تقييده بعدة مقاييسإلمعدل الضرائب القاعدة الضريبية أو ا
االقتصاديني املستهدفني على سلوك معني يوجه  األعوانل من و تصادية تستهدف احلصقإجباري لسياسة إجراء خاص غري إوهو 

متياز أو عدة إستثمارا�م فيها من قبل ، مقابل االستفادة من إقامة إاالستثمار يف ميادين أو مناطق مل يفكروا يف  إىلهتمامهم إ
  . )3(متيازاتإ

كتوظيف عدد معني   ةاجلبائي اتالتحفيز  إجراءاتكن من االستفادة من كما يتطلب توفر مجلة من الشروط يف املؤسسة حىت تتم
هذه املؤسسات يف مناطق مصنفة نائية من  إقامةمن العمال ،أو ممارسة نشاط بقطاع معني يدخل ضمن أهداف الدولة لرتقيته أو 

  .وسياسية   جتماعيةإطرف الدولة بغية تنميتها وحتقيق أهداف اقتصادية و 
  : ةالجبائي اتحفيز خصائص الت. 2.1

 :كاأليت    ةاجلبائي اتميكن استخالص خصائص التحفيز 
 . ةاجلبائي اتي أن للمستثمرين حرية االختيار بني االستجابة أو الرفض ملا حتتويه التحفيز أ: ختياري إجراء إ -
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اعات مهمة يف قط أومناطق معزولة  وإنعاشهو  تطوير  جبائيةا اتالتحفيز منح هدف أي دولة من  إن: هادف  إجراء -
 .خمطط التنمية 

حرتام بعض املقاييس اليت حيددها إفئة معينة من املكلفني بالضريبة واليت عليها  إىلباعتبار التحفيز موجه : له مقاييس  إجراء -
ويعترب شرط ضروري لالستفادة من  ،القانوين والتنظيمي للمستفيد اإلطار،  إقامتهاملشرع كتحديد نوعية النشاط ، مكان 

 .)4( ملزاياا
املنتجة ذات  األنشطةالقطاعات و  إىلاالقتصاديني  األعوانلتشجيع وتوجيه  الدولةالوسيلة اليت تستخدمها  أي: وسيلة  -

 . األولوية
  : ةالجبائي اتالتحفيز  أهداف. 3.1

  :الدولة �دف من ورائها  تستخدمهاسياسة التحفيزات اجلبائية اليت  إن
ستخدم كأداة للتدخل بقصد ت ةاجلبائي اتاملالية العامة فالتحفيز  لألدواترات بالنسبة البحث عن توسيع جمال االختيا -

 .)5( التكيف مع تطورات االقتصاد املعاصر واالنفتاح االقتصادي
مع النتائج احملققة والتقييم الدقيق  األهدافحتديد املشاريع املستهدفة يف قطاع النشاط املراد ترقيتها يسمح مبقارنة  إن -

اليت  األعباءبتنمية املنافسة بني املؤسسات عن طريق ختفيض  تسمح، كما  منح حتفيزات جبائيةكاليف الناجتة عن للت
  .تتحملها 

تشجيع املشاريع االستثمارية وتوجيهها حنو املناطق املراد تنميتها من جهة وحتقيق التنمية القطاعية لألنشطة اهلامة اليت ختدم  -
تماعية مثل القطاع الفالحي ، التكنولوجيات اجلديدة وهو ما يضمن محاية الصناعات الضرورية االقتصادية واالج األهداف

 .من خالل منح املؤسسات الناشئة احلماية الالزمة حىت تصبح قادرة على املنافسة 
لية سني املنافسة للمؤسسات احملحتللمؤسسات املصدرة �دف خلق و حتفيزات جبائية تشجيع الصادرات من خالل منح  -

 .تشجيع االستثمار يف جمال البحث و التطوير  إىل باإلضافةوخاصة لد الدول النامية ، 
من خالل ختفيض الضريبة على رأس املال وتثبيط املدخرات احمللية على اخلروج من البلد ، وبالتايل  األجنيباملال  رأسجذب  -

 .)6(ستثمارإأفضل  لمالئمة الستقبا مواجهة املنافسة الضريبية وذلك من خالل تقدمي إعفاءات ضريبية
 خلق مناصب الشغل وختفيض حجم البطالة من خالل  منح حتفيزات جبائية للمؤسسات اخلالقة ملناصب الشغل  -
بائية تسعى ملساعدة بعض فئات جغلب الدول املاحنة لتحفيزات أ أنحتقيق التنمية االجتماعية ، وختفيض الفقر حيث  -

  . عبء الضرييب ا�تمع عن طريق ختفيض ال
مما ينتج  اإلنتاجيةتنوع النشاط االقتصادي ومنه الفروع إىل اخلزينة مستقبال ، فتنمية االستثمار تؤدي بالضرورة  إيراداتزيادة  -

زيادة احلصيلة اجلبائية والشكل  إىلاتساع الوعاء الضرييب وهذا ما يؤدي  إىلعنه تعدد العمليات اخلاضعة للضريبة مما يؤدي 
  :  يوضح ذلكاملوايل
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  عمل السياسة التحفيزية في زيادة موارد الخزينة العامة آلية:  )01(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  

 2008/2009عبد احلق بوقفة ،دور التحفيز اجلبائي يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،رسالة ماجستري،جامعة فارس حيي فارس املدية، :المصدر
  . 21: ص
  :ائعة للتحفيزات الجبائية للمشروعات االستثمارية الش األشكال. 2

  : التحفيزات اجلبائية جند  أشكال أهممن 
  : االعفاء الجبائي . 1.2

لتزامهم مبمارسة نشاط معني يف ظروف حمددة إحق الدولة عن بعض املمولني يف مبلغ اجلباية الواجبة التسديد مقابل  إسقاطوهو 
 : )7( ن يكون دائما أو مؤقتاأوميكن 

الدائمة  اإلعفاءاتيتقيد املستثمر مبجموعة من الشروط املوضوعة من طرف الدولة بغية االستفادة من :  الدائم اإلعفاء -
 )8( اإلعفاءيؤدي باملستثمر إىل فقدان  اإلعفاءقائما ،فسقوط سبب  اإلعفاءمادام سبب 

عفاء كل إعفاء جلزء من مكاسب الشركة ، أو إالضرييب الزمين ويتمثل يف  باإلعفاءويعرف كذلك  : المؤقت اإلعفاء -
زمين  إعفاءفهو  وفقا ملا تقرره كل دولة ،  اإلعفاءاملكاسب من نوع معني من الضرائب ، وختتلف بداية حساب 

  ) 9(اجلبائي للمؤسسة اإلعفاءنقضاء فرتة إموقوت مبدة معينة ، يتقرر بعده 
   :الجبائية  التخفيضات. 2.2

قتطاع أقل من املعدالت السائدة أو بتقليص الوعاء اخلاضع للضريبة مقابل التزامهم إملعدالت  بالضريبة املكلفني إخضاعوهو 
 )10(  ببعض الشروط واملقاييس احملددة ضمن قانون االستثمار أو من خالل النظام اجلبائي املتضمن يف قوانني املالية السنوية

  :  هتالكإلنظام ا. 3.2
هتالك ويتوقف هذا لإل السنويتأثريه املباشر على النتيجة ، من خالل حساب القسط  إىلريبية بالنظر هتالك مسألة ضاإليعترب 

 .)11(قلأب املفروضة على املؤسسة ئهتالك كبري كلما كانت الضراإلوكلما كان قسط ا ،هتالك املطبقاإلحسب نظام  األخري
  : المعاملة الضريبية للخسائر المرحلة . 4.2

ن بعض املؤسسات قد ت يف أرباحه ألمثلما سامه كلف بالضريبةسائر الخى فكرة مسامهة الدولة يف لع سلوباألويقوم هذا 
صم هذه اخلسائر من أرباح السنوات التالية ، ويرى تتعرض يف بداية حيا�ا للخسائر عندئذ جيب أن تسمح السياسة الضريبية خب

  .)12( سارة يف حدودها زاد احلافز لدى املستثمرينالبعض أنه كلما زادت السنوات اليت يسمح برتحيل اخل
  : ةالجبائي اتالمشاكل المترتبة عن منح التحفيز . 3

  :)13( يشو�ا العديد من املشاكل والعيوب منها ةاجلبائي اتسياسة التحفيز  إن  
شروع أم من تاريخ بدأ امل بإنشاءفهي حتتسب من تاريخ احلصول على املوافقة  اجلبائيا اإلعفاءمشكلة حتديد تاريخ بدء  -

 . اإلنتاج

سياسة التحفيز الجبائي 
 الفعالة

 ةارتفاع ايرادات الخزينة العام

 اتساع الوعاء الضريبي  زيادة الفروع االنتاجية

 زيادة عدد المكلفين  ارتفاع حصيلة الضريبة
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ستخدامها إاليت مت  اآلالتتعامل  مدة اإلعفاءبعد إنتهاء فهتالك اإلحيث تثار مشكلة حساب أقساط :  األقساطمشكلة  -
صيلة الضريبة مما يدفع احلجديدة ويف هذه احلالة يتم التضحية جبزء كبري نسبيا من  آالتعلى أ�ا  اإلعفاءبعد فرتة 

 .اإلنتاجيةخنفاض الكفاءة إ إىلعدم جتديد االستثمارات وهذا ما يؤدي ؤسسات بلمل
من بدء النشاط فهذه اخلسائر ال يتحقق  األوىلستثماري أو خسائر يف السنوات إلضئيلة من املشروع ا أرباحعند حتقيق  -

 . األصلعليها ضرائب يف 
مبا ر ستهالكية ، و إة إذا كان املشروع جتاريا أو صناعات خاص جلبائيا اإلعفاءاملشروع بعد �اية  ةتصفي إىلجلوء املستثمر  -

 .جديد بإعفاءنتقال لدولة أخرى ليتمتع إلمن جديد يف نفس الدولة أو ا اإلعفاءجديد للتمتع من  أخرمشروع  إنشاء
 عالقات ث تستطيع املؤسسات اخلاضعة للضرائب الدخول يفحياملؤقتة حافزا قويا على التهرب الضرييب ،  اإلعفاءاتتولد  -

سلع فيه للقتصادية مع املؤسسات املعفاة أرباحها من خالل التسعري القائم على التحويالت املتبادلة ، مثل دفع سعر مبالغ إ
  . )14( ، مث اسرتداده يف صورة مدفوعات مسترتة األخرىاملشرتاة من الشركة 

 : ستثمار إللتشجيع وترقية ا ةالمالئم ةالجبائي اتالتحفيز . 4
 الواجب والسياسات الشروط من موعة� الدولة وضع تتزامن مع أن املستثمر، جلذب ةاجلبائي اتسياسة التحفيز  جناح يتطلب

 منها املوضوعة األهداف حتقق اليت الفوائد على منه احلصول الدولة تبتغي الذي التحفيز على حيصل حىت املستثمر طرف من إتباعها

 ةاجلبائي اتللتحفيز  املاحنة الدولة وعلى االقتصادية، السياسة أهداف حتقيق ومنه اجلبائية، السياسة أهداف وحتقيق الضرييب الوعاء توسيع
  :التالية رواليت تكون مدعمة بدراسات وافية حول العناص إتباعها الواجب والسياسات الشروط من مبجموعة تتقيد أن

 ؛التحفيزية  إلجراءاتاجتماعية والسياسية احمليطة بتطبيق إلقتصادية ، اإلالظروف ا -
 ؛دراسة تنبؤية للتغريات املستقبلية  -
 ؛ طبيعة ومدة هذه التحفيزات -
 ؛تتوف على املستفيدين من التحفيزات اجلبائية  أنحتديد الشروط اليت جيب  -

وارد يف على مدى توظيف تلك امل تهابتوفري موارد مالية على مستوى املؤسسة ، وتتوقف فعالي ةاجلبائي اتسمح التحفيز كما ت
ستثمارية ضمن خمططات التنمية ، ويف هذا ا�ال يتعني على الدولة توجيه املؤسسات حنو األنشطة ذات املنفعة اإلقتصادية إلاملشاريع ا

  )15(: إلجتماعية من خالل املعايري التالية او 

 ة الدولة اإلقتصاديةالنشاط ذات األمهية الرئيسية تبعا لسياس إىلاجلبائية  التحفيزات ينصرف تطبيق أنجيب 
 .نشاط ال يستفاد منه إىلأن تتناسب أمهية التخفيضات واإلعفاءات مع أمهية النشاط إذ ال معىن لتحريض ضرييب موجه  -
ختاذ القرارات حتت ضغوط سياسية أو تعقيد اإلجراءات وتضييع الوقت حىت ال تضعف عزمية املستثمرين وال حتد من إجتنب  -

 .رغبتهم يف االستثمار 
 . فز املستثمر على االستثمارحتحبيث  معترب ةاجلبائي اتكون حجم التحفيز يأن  -
، وذلك ملعرفة مدى جناح تلك السياسة ، ويف هذا  فيزات اجلبائيةاملمنوحة يف إطار سياسة التح إلعفاءاتتقييم مردودية ا -

 تحفيزاتل القوانني املنظمة هلذه الا�ال جيب توفر إحصاءات عديدة حول حجم اإلستثمارات اجلديدة اليت أنشئت يف ظ
 .املوزعة  األجورت بني الصناعات املختلفة ، حجم رأس املال املستثمر ، حجم العمال املستخدم ، و اوتوزيع هذه االستثمار 

اد أو ، وذلك عند إعد األجنبيةت اهتمام باختيار الشكل املناسب للحافز املتعلق باالستثمار إلويتطلب على السياسة الضريبية ا
  .قق األهداف املرغوبة حتسلبية و  أثاريكون هلا  صياغة أو تعديل القوانني الضريبية حىت ال

  سياسة التحفيزات الجبائية المطبقة في الجزائر : المحور الثاني
 :ستثمارإلالتحفيزات الجبائية في ظل قوانين ا. 1
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حنو اقتصاد السوق ، مت تعديل العديد من القوانني اليت يف هذا قتصادية والتوجه اإل اإلصالحاتباشرت الدولة اجلزائرية  أنمنذ 
ستثمارات الوطنية إلأحد أهم هذه القوانني ، والذي جاء لتشجيع ا  1993ستثمار الصادر يف �اية إلجتاه ، ويعترب قانون ترقية اإلا

تفاق مع صندوق النقد الدويل من أجل إعادة إلعلى حد سواء ، وقد جاء هذا القانون يف فرتة خاصة، بعد إبرام اجلزائر  واألجنبية
هيكلة اإلقتصاد الوطين وحتقيق التفتح على السوق العاملي وحترير التجارة اخلارجية ، ولكن بالرغم من املبادئ املشجعة اليت تضمنها 

مليون دوالر من  50بلغ إال أنه فشل يف استقطاب رؤوس األموال األجنبية حيث مل يتم إستثمار سوى م 12-93 قانون اإلستثمار
  03-01لذا صدر األمر الرئاسي رقم  2000و  1993مليار دوالر املصرح �ا لدى الوكالة يف الفرتة املمتدة ما بني  40بني 

،حيث أصبح مبوجبه  12-93لذي قام بتعزيز املبادئ اليت كرسها قانون استثمار اإلواملتعلق بتطوير  20/08/2001املؤرخ يف 
من   ANDIستثمار إلمتيازات اليت طلبها املستثمر وذلك عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير ااإلال يتم إال �دف تقدمي  تدخل الدولة

 إىلخالل الشباك الوحيد الذي أنشأته هلذا الغرض ، كما أكد هذا القانون على ضمان حتويل رأس املال واألرباح وإمكانية اللجوء 
  .املتعاقدة  األطرافالف بني التحكيم الدويل يف حالة نشوب خ

  ) :اخلاص(النظام العام و النظام االستثنائي : ضمن النظامني  أدرجهامنح املشرع اجلزائري صنفني من املزايا ،  اإلطارويف هذا 
زايا امل روتقتص اإلقليميقوم هذا النظام على منح التحفيزات على أساس السياسة الوطنية لالستثمار و�يئة :  النظام العام -

  .)16(جناز املشروع و بداية تشغيله األوىل إلاملمنوحة للمستثمرين يف هذا النظام على املراحل 
املراد تنميتها ، واحملددة يف  األولويةذات  املناطقستثمارات اليت تتم يف إلخيص هذا النظام على ا:  النظام الخاص -

حملققة اباستخدام أحدث التكنولوجيات غري امللوثة واملدخرة للطاقة و  املنتجة كاألنشطةستثمار  إلالوطنية لتطوير ا اإلسرتاتيجية
  .ستثمار وبداية تشغيله إلجناز اإ،كما مت منح التحفيزات اجلبائية عند )17( للتنمية املستدامة

 أحكامبعض  تعديل وتتميم إىلستثمار يهدف إلاملتعلق بتطوير ا 08-06 األمرإصدار  مت ، 2006 جويلية يف أنه اإلشارة جتدرو 
أحكام األمر التعديالت اليت جاء �ا هذا  أهموتتعلق ، )18(  لغاء بعض املوادإاملتعلق بتطوير االستثمار وكذا  03-01رقم  األمر

وا�لس الوطين لالستثمار (GU) ، الشباك الوحيد االمركزي   (ANDI)ستثمار خاصة الوكالة الوطنية لالستثمار إلا بأجهزةمتعلقة 
(C.N.I) ،  قتصاد الوطين وتتنوع حسب متركز وطبيعة االستثمار لإلتقدمي الفائدة  إىلجبائية �دف  حتفيزاتوكذا التوسع يف منح.  
النظر يف  إعادةلزاما على الدولة  أصبح 2014 سنةسعار البرتول أخنفاض إقتصادية اليت تعيشها اجلزائر الناجتة عن إلا األزمةومع 

وذلك عن  ستثماراتإلضبط ا إطارستثمار من خالل تكييف إلمراجعة املنظومة القانونية اليت حتكم ا ائية وطريقة منح التحفيزات اجلب
حسب قطاع النشاط ، التحفيزات ستثمار وينص على ترتيب إليتعلق برتقية ا 2016أوت  3مؤرخ يف  09-16قانون رقم طريق 

قتصادية إلالسياسة ااجلبائية  تحفيزاتال توافق فيهابناؤه بطريقة تأُعيد ر ستثماإلويشري هذا القانون إىل أن النظام الوطين لتشجيع ا
  .املنتهجة وهذا بتبسيطه مع تسريع اإلجراءات

ستفادة املستثمر من التشجيع األكثر إكما ينص على وضع آليات ملختلف أجهزة التشجيع املوجودة مع إقرار قاعدة تتمثل يف 
كرب أخاصة من خالل ختفيض  تحفيزاتويتضمن أيضا دعم قطاع الصناعة ب،  نفس النوع متيازات منإيف حال وجود   متيازاإ

اهلضاب العليا ،   أويتمركز يف اجلنوب  أوقتصادية إال يتم تطبيقها إال إذا كان النشاط ذا فائدة  تحفيزاتللحقوق اجلمركية لكن هذه ال
اعة ستدمج مع تلك اليت خصصت لقطاعي السياحة والفالحة حيث اليت أقرت يف قطاع الصنالتحفيزات هذه  أنكما يوضح القانون 

جتماعية وذات األمهية اليت تتمركز يف إلقتصادية واإلمتيازات إضافية إىل جانب تلك املوجهة للنشاطات ذات الصيغة اإستكون هناك 
 حفيزات اجلبائية  يف ثالثة مستوياتهيكلة جديدة للت إنشاءجعلها مناطق انتشار، ويف هذا السياق مت  إىلمناطق تسعى احلكومة 

  :وهي كاأليت 
  :ستثمارات القابلة لالستفادة إلالمشتركة لكل ا باألحكامويتعلق :  األولالمستوى . 1.1

  :) 19( ستثمارات املعنية باملزايا التاليةإلزيادة على التحفيزات اجلبائية وشبه اجلمركية املنصوص عليها يف القانون العام تستفيد ا
  : نجاز إلمرحلة ا. 1.1.1
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 اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار،  -
اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة، فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة املستوردة أو املقتناة حمليا واليت تدخل  -

  ز االستثمار،مباشرة يف إجنا
  اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية والرسم على اإلشهار عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار االستثمار املعين، -
ك ألمالاعلى ز متياإلاحق ك الوطنية املتضمنة ألمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاوالرسم على التسجيل ق امن حقوء إلعفاا -

  ، وتطبق هذه املزايا على املدة الدنيا حلق اإلمتياز،يةرستثمااإلجناز املشاريع جهة إلمنوحة املواملبنية املغير املبنية وية ارلعقا
الـسنويـة احملددة من قبل مـصاحل أمالك الدولة خالل فرتة إجناز  مبلغ اإلتاوة اإلجيارية من %  90 يض بنسبةتـــــخــــفـ -

  ستثمار،إلا
عــلى املــلــكـيــات الــعـقــاريــة الــيت تـدخـل يف إطـار االستثمار، ابتداء من  عقاريسنوات من الرسم ال) 10(اإلعفاء ملدة عشر  -

  تاريخ االقتناء،
  .اإلعـفاء من حقوق الـتسجـيل فيما يـخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال -

  : مرحلة اإلستغالل. 2.1.1
ملــدة  يستفيدمــرحـلــة االسـتــغالل بــنـاء عــلى مـحــضـر تــعـده املــصــاحل اجلــبـــائــيــة بــطــلب مـن املــســتــثــمــر،يف  مشروعبـــعـــد مـــعـــايـــنـــة الـ

 :سنوات من املزايا اآلتية) 3(ثالث 
  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، -
  اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين، -
  .مـن قــــبل مــــصــــاحل أمالك الدولةمبلغ اإلتاوة اإلجيارية السنوية احملددة  من % 50ختفيض بنسبة   -
ـهضـاب ـناطق اجلـنوب والســــتـــثـــمـــارات املـــنـــجـــزة يف املــنــاطق احملــددة قــائــمــتــهـا عـن طـريـق الـتــنــظــيم، الــتــابــعـة ملإلكما تـــســـتـــفـــيـــد ا   

  :)20( العـليـا، وكذا كل مـنطـقة أخرى تــتــطــلـب تــنــمـــيــتــهـا مــسـاهـمــة خـاصـة من قـبل الـدولـة، مما يأيت
    :مـــرحـــلـــة اإلنجــاز. 3.1.1
 ستثمار،اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة يف إجناز اال -
اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة، فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة املستوردة أو املقتناة حمليا واليت تدخل  -

  مباشرة يف إجناز االستثمار،
  ،اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية والرسم على اإلشهار عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار االستثمار املعين -
ك ألمالاعلى ز متياإلاحق ك الوطنية املتضمنة ألمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاوالرسم على التسجيل ق امن حقوء إلعفاا -

  ، وتطبق هذه املزايا على املدة الدنيا حلق اإلمتياز،يةرستثمااإلجناز املشاريع جهة إلاملبنية املمنوحة املوغير املبنية وية ارلعقا
عــلى املــلــكـيــات الــعـقــاريــة الــيت تـدخـل يف إطـار االستثمار، ابتداء من  ن الرسم العقاريسنوات م) 10(اإلعفاء ملدة عشر  -

  تاريخ االقتناء،
  اإلعـفاء من حقوق الـتسجـيل فيما يـخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال -
املــــتــــعــــلـــقــــة بــــاملــــنــــشــــآت األســــاســــيــــة الــــضــــروريــــة إلجنـــاز االستثمار،  تـتـكـفل الـدولـة كـلـيا أو جـزئـيـا، بـنـفـقـات األشـغال -

  ؛ وذلك بعد تقييمها من قبل الوكالة
ـعــــنـــوان مــــنح األراضـي عن طــــريق التخفيض من مبلغ اإلتاوة اإلجيارية السنوية احملــــددة مـن قـــبـل مـــصــــاحل أمـالك الــــدولـــة، بـــ -

  . االمــــتــــيــــاز من أجـل إجنـــاز مــــشــــاريع استثمارية
     :مـــــرحــــــلــــــة االســـــتــــــغالل. 4.1.1
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بـــــتـــــداء من إســـــنـــــوات، ) 10(ــر ملـــــدة عـــــشــ اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين 
 ،املــصــاحل اجلــبــائـيــة، بــنــاء عـلـى طـلب املستثمر تـــــاريخ الـــشــــروع يف مــــرحــــلــــة االســـتــــغالل واحملــــددة يف مــــحــــضـــر املــعـايــنــة الــذي تـعــده

زات املشرتكة فإنه يكون بصفة آلية دون املرور على ا�لس الوطين لالستثمار، ويف حال عدم إمكانية أما عن كيفيات منح االمتيا
اذ القرار من جملس االستثمار ملنح هذه االمتيازات للمشاريع اليت إختإلزامية وجوب الدراسة و  قانونالنص تطبيق قاعدة اآللية حيدد 

   )21( قامليار دج ساب 2مليار دج مقابل  5تتجاوز حد 
  :المنشأة لمناصب الشغلمتياز و اإلفيتعلق باألحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي لفائدة النشاطات ذات . 2.1

، كما كورة يف املستوى األوللنشاطات الصناعية والفالحية من نفس التحفيزات اجلبائية املذ احيث تستفيد النشاطات السياحية و 
) 5(مخس  إىلسنوات ) 3( ستثمارات املنجزة خارج املناطفق الواجب ترقيتها من ثالثإلائدة امزايا االستغالل املمنوحة لف تُرفع

غاية �اية السنة  إىلستثمار إلمنصب شغل دائم خالل الفرتة املمتدة من تاريخ  تسجيل ا) 100(من مائة  أكثرسنوات عندما تنشئ 
  .األكثر من مرحلة االستغالل على  األوىل
  :الخاصة لالقتصاد الوطني  األهميةستثمارات ذات اإلستثنائية لفائدة اإلالمزايا . 3.1

تفاقية متفاوض عليها بني إ أساسمهية خاصة لالقتصاد الوطين، واملعدة على أتستفيد من املزايا االستثنائية االستثمارات اليت متثل 
قية االستثمار هذه االتفاقية بعد موافقة ا�لس الوطين تربم الوكالة الوطنية لرت حيث  ،املستثمر والوكالة اليت تتصرف باسم الدولة

 :يتأتضمن املزايا االستثنائية  ما يتلالستثمار و 
  .سنوات) 10(عشرة  إىلتصل  أنلفرتة ميكن  األولعلى املستوى  متدد مدة مزايا االستغالل املذكورة -
ذات  األخرىلرسوم و غريها من االقتطاعات ابائية و جلاختفيض طبقا للتشريع املعمول به، للحقوق اجلمركية و  أو إعفاءمنح  -

الدعم املايل، وكذا كل التسهيالت اليت قد متنح، بعنوان مرحلة االجناز، للمدة  أواملساعدات  أو اإلعاناتالطابع اجلبائي و 
مبا يف ذلك الرسوم  الرسوم أوالضرائب  أوختفيضات للحقوق  أو إعفاءاتستثمار ملنح إلؤهل ا�لس الوطين لوياملتفق عليها 

الصناعية الناشئة، حسب الكيفيات  األنشطة إطارالسلع املنتجة اليت تدخل يف  أسعارعلى  ةعلى القيمة املضافة املطبق
  .سنوات) 5(احملددة عن طريق التنظيم، وملدة ال تتجاوز مخس 

  :المسيرة للتحفيزات الجبائية في الجزائر  اآللياتأهم . 2
�يئة املناخ املناسب لتطوير  إىلجمموعة من النصوص القانونية تسعى كلها  اإلصالحاتصوص يف فرتة أصدرت اجلزائر باخل

دعم وكاالت وطنية ل إىلستثمارات ومن أهم ما جاءت به هذه القوانني إنشاء وكاالت لرتقية االستثمارات ، تقسم إلا
  .وأخرى للتوظيف الذايت ،ستثمارإلا

  :ستثمارإلا دعم آليات. 1.2
    : APSIستثمارات إلوكالة ترقية ومتابعة ا. 1.1.2

أوت  20يف  03-01الرئاسي رقم  األمراليت حتولت مبوجب  1993كتوبر أاملؤرخ يف  05-93مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
تتمتع بالشخصية املعنوية  إداريوهي مؤسسة عمومية ذات طابع   ANDI وكالة وطنية لتطوير االستثمارات إىل 2001

 : )22(ة و تتوىل املهام التالي األجانبستقالل املايل وهي  يف خدمة املستثمرين الوطنيني و إلاو 
 ؛ستثمارات وتطويرها ومتابعتها إلترقية ا -
القبول أو الرفض  واملعلومات املتعلقة باالستثمار سواء للمقيمني أو غري املقيمني وتبلغهم بقرار اإلداريةقدم كل اخلدمات ت -

 ؛يوما من تاريخ ايداع الطلب  30رغوب واملزايا واحلوافز املطلوبة وهذا يف مدة أقصاها ستثمار امللإل
ألن منح  األمهيةيف غاية  األمرتتوىل املؤسسة مهمة منح املساحات العقارية لالستثمار الصناعي ، السياحي واخلدمايت  هذا  -

 ؛العقارات كان يتم بصفة غري منسقة و يف غاية التعقيد 



  فرص االستثمار يف اجلزائر تعزيزيف  ةاجلبائي اتدور التحفيز 

               زينات أمساء. د.ط

 128 - 111 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا                ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
119 

الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ميول االمتيازات امللكية اخلاصة أو  بإداراتهندوق لدعم االستثمارات تتكفل ص إنشاء -
 ؛االستثنائية 

 ة للمؤسسات وجتسيد املشاريع بواسطة خدمات الشبابيك الوحيدة االمركزية يالتأسيس باإلجراءاتتسهيل القيام  -
 ؛تسيري املزايا املرتبطة باالستثمار  -
  اإلعفاء ؛لتزامات اليت تعهد �ا املستثمرون خالل مدة اإلحرتام إالتأكد من  -
 ؛ املشاركة يف تطوير وترقية جماالت وأشكال جديدة لالستثمار  -
  :  ) CNI(المجلس الوطني لالستثمار . 2.1.2

مة ، ويكلف ا�لس ستثمار يشرف عليه رئيس احلكو اإلسرتاتيجي لدعم تطوير إجهاز   03-01رقم  األمرتأسس مبوجب 
 .) 23(ستثماراتإلسياسة دعم ابستثمارات و إلا بإسرتاتيجيةباملسائل املتصلة 

   :دعم التوظيف الذاتي  آليات. 2.2
  :ستثمار تتمثل يف إلثالث وكاالت خيول هلا منح حتفيزات جبائية  للراغبني يف ا بإنشاءقامت اجلزائر 

  :  ) (ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 1.2.2
مكلفة بتشجيع ودعم واملرافقة على , )24(1996جويلية  24املؤرخ يف  14-96 األمرأنشئت مبوجب ، عمومية  هي هيئة

واحلامل ألفكار مشاريع ) سنة 35- 19(إنشاء املؤسسات ، هذا اجلهاز موجه للشباب العاطل عن العمل والبالغ من العمر من 
هاز عملية املرافقة ومتويل املؤسسة وتوسيعها ، حيث يعىن اجلهاز باملشاريع اليت ال تفوق يضمن اجل،  متكنهم من خلق مؤسسات

املشاريع من حتفيزات جبائية من القيمة املضافة وختفيض التعريفات  أصحابكما  يستفيد . ماليني دينار10تكلفتها اإلمجالية 
 .  املؤسسةإنشاء  للمؤسسات أثناء مرحلة تركيب املشروع وبعدل االستغالاجلمركية قيد اإلنشاء واإلعفاء الضرييب أثناء مرحلة 

  :  (CNAG) الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. 2.2.2
مناصب عملهم بصفة ال إرادية ،إذ يتكفل الصندوق الوطين  اقتصادي الذين فقدو إللفائدة أجراء القطاع ا 1994تأسس سنة 

سنة،  50- 30ء وتوسيع النشاطات املخصصة للشباب العاطل عن العمل و البالغ من العمر جبهاز الدعم إلنشا للتأمني عن البطالة
ال  أنللمشروع شرط  اإلمجاليةمن التكلفة  29 إىل 28قتصادية باالستفادة من مساعدات مالية من إوالذين فقدوا وظائفهم ألسباب 

والتخفيض يف التعريفات اجلمركية قيد اإلجناز  يبة القيمة املضافةإلعفاء من ضر اماليني دج ، وحتفيزات جبائية تتمثل يف  10تتجاوز 
  .  )25( واإلعفاء الضرييب أثناء مرحلة اإلستغالل

   ): (ANGEM الوكالة الوطنية لترقية القرض المصغر. 3.2.2
ري القروض الصغرية لتسي �دف الوكالة الوطنية 2004جانفي  22املؤرخ يف  14-04مت إنشاؤها مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

اخلاصة  وذلك مبنحهم سلفة بدون فوائد لشراء جتهيز صغري  طا�منشا  خلق يفلألشخاص الراغبني  تنمية القدرات الفردية إىل راميةال
املشاريع  أصحابسنة دون دخل ، كما يستفيد  18الذين يتجاوز سنهم  لألشخاصومواد أولية لبدء نشاط أو حرفة  وهو موجه 

  :)26(رية من حتفيزات جبائية تتمثل يفاالستثما
 سنوات؛) 3(إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أرباح الشركات ملدة ثالث  -
  سنوات؛) 3(إعفاء من رسم العقاري على البنايات املستعملة يف األنشطة اليت متارس ملدة ثالث  -
  اليت يقوم �ا املقاولون قصد إنشاء أنشطة صناعية؛ءات العقارية ناقتإلتعفى من رسم نقل امللكية، ا -
  إعفاء من مجيع حقوق التسجيل، العقود املتضمنة تأسيس الشركات اليت مت إنشاؤها من قبل املقاولون؛ -
على القيمة املضافة، مقتنيات مواد التجهيز واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجناز  الضرييب ستفادة من اإلعفاءإلميكن ا -

  مار اخلاص باإلنشاء؛االستث
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أو الضريبة على أرباح الشركات، وكذا من الرسم على النشاط املهين املستحق عند  اإلمجايلختفيض من الضريبة على الدخل  -
 .الضرييب اإلخضاع�اية فرتة اإلعفاءات، وذلك خالل الثالث سنوات األوىل من 

  :في الجزائر أثر التحفيزات الجبائية الممنوحة على تطور االستثمار . 3
إن اهلدف األساسي من قوانني االستثمار ومن خالل التحفيزات اجلبائية املمنوحة للنظام العام واخلاص هو خلق عدد هام من 
املشاريع االستثمارية وتوظيف رأس املال احمللي واألجنيب يسمح بزيادة اإلنتاج وخلق مناصب الشغل ، وسيظهر ذلك من خالل دراسة 

  .على املستوى الوطين ات حجم االستثمار 
  :)ANSEJ-CNAG-ANGEM(دراسة حجم االستثمارات المسيرة من طرف أليات التوظيف الذاتي . 1.3

من قبل أليات التوظيف الذايت املتمثلة يف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب املسرية ستثمارات إلحجم ايبني اجلدول التايل 
)ANSEJ ( على البطالة ،الصندوق الوطين للتأمني)CNAG ( والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر)ANGM. ( 

  )2015-2005(في الفترة ) ANSEJ-CNAC-ANGEM( حجم االستثمارات المحلية المستقطبة من طرف:  )01(الجدول رقم 
  السنوات
 2015 2014 2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  الوكالة

ANSEJ 10 549  8 645  8 102  10 634  20 848  22 641  42 832  65 812  270 288 121 
602 88 350 

CNAC  1 901  2 235  2 574  2 429  4 221  7 265  18 490  34 801  432 35 18 235 16 853 

ANGEM  3 329  25 550  42 781  84 880  145614  197570  305181  451608  251 602 7087 8508 

  ANGEMو املوقع االلكرتوين ل CNACو   ANSEJمن متحصل عليها  معطيات ىمن اعداد الباحث اعتماد عل:المصدر 
  

عرف حجم اإلستثمارات املستقطبة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني على البطالة و الوكالة 
اريع اإلستثمارية املصرحة لدى الوكالة ، حيث بلغت املش 2013-2005الوطنية لتسيري القرض املصغر ارتفاع مسنمرت يف الفرتة 

مشروع ، كما سجل الصندوق الوطين للتأمني على البطالة أقصى ارتفاع  270288ب  2013الوطنية لتشغيل الشباب ذرو�ا سنة 
شاريع مشروع ، اما الوكالة الوطنية لتسيري القرض املضعر فقد بلغت ذروة امل 35432ب  2013حلجم املشاريع املصرح �ا يف سنة 

انتهجتها اجلزائر يف تلك  ، نتيجة سياسة اإلنعاش اإلقتصادي اليت 2012مشروع وذلك سنة  451608اإلستثمارية املصرح �ا ب 
  .الفرتة
فقد عرف حجم املشاريع املصرحة لدى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق  2015و 2014ما السنتني األخريتني أ

الة و الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر اخنفاض حمسوس ، نتيجة ألثر اخنفاض اسعار البرتول يف االونة الوطين للتأمني على البط
  :االخرية ما حتم على الدولة اتباع سياسة تقليل وترشيد سياسة منح التحفيزات اجلبائية ، كما يوضحه الشكل التايل 
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  )2015-2005(ليات التوظيف الذاتي خالل الفترةحجم االستثمارات المستقطبة من طرف ا:  )02(شكل رقم 

  
  )(ANSEJ-CNAC-ANGEMمن اعداد الباحث استنادا اىل احصائيات متحصل عليها من طرف :  المصدر

  :)(ANDIدراسة حجم االستثمارات المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار . 2.3
-2002(املشاريع االستثمارية حسب السنوات خالل الفرتة  عدد ىصحت: حجم االستثمارات حسب السنوات. 1.2.3
2014(:   

يف اإلرتفاع املسجل يف حجم املشاريع اإلستثمارية املصرحة  03- 01تظهر النتائج احملققة من خالل تطبيق املرسوم التشريعي 
حيث قدرت امجايل  2014-2002 وهذا من سنة إىل أخرى بالنسبة للفرتة مابني ANDIلدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

  :املواليني) 03(و الشكل رقم) 2( اجلدول رقم مشروع وهي يف تزايد مستمر كما هو موضح  58888ب  2014املشاريع يف �اية 
  2014- 2002حجم االستثمارات المستقطبة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :  )02(جدول رقم 

 % مناصب الشغل % قيمة المالية بالمليون دينارال % عدد المشاريع السنوات
2002 495 0.84 98 566 0.95 29 586 3.07 
2003 1628 2.76 396 209 3.82 34 618 3.6 
2004 876 1.49 241 768 2.33 24 892 2.59 
2005 836 1.42 198 839 1.92 32 019 3.33 
2006 2102 3.57 486 035 4.69 47 265 4.91 
2007 4257 7.23 664 782 6.41 86 733 9.01 
2008 6538 11.10 1 327 946 12.80 89 594 9.31 
2009 6932 11.77 439 577 4.24 63 488 6.60 
2010 5564 9.45 379 834 3.66 59 134 6.15 
2011 5688 9.66 1 331 711 12.84 124 004 12.89 
2012 6077 10.32 754 025 7.27 76 443 7.94 
2013 7991 13.57 1 861 048 17.94 143446 14.91 
2014  9904 16.82  2 192 530 21.14  150 959  15.69  
  100  181 962  100 871 372 10  100 888 58  المجموع

   12:00على الساعة  2015-05-28تاريخ اإلطالع  WWW.ANDI.DZ  :للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار املوقع االلكرتوين: المصدر 
  

http://www.ANDI.DZ


  فرص االستثمار يف اجلزائر تعزيزيف  ةاجلبائي اتدور التحفيز 

               زينات أمساء. د.ط

 128 - 111 ص، 2017السداسي الثاين ، 17 لعددا                ISSN  6132-1112                                    جملة اقتصاديات مشال إفريقيا    
122 

  2014-2002تطور المشاريع االستثمارية لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار خالل الفترة : )03( شكل رقم

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  مناصب الشغل

  عدد المشاریع

  
   12:00على الساعة  2015-05-28تاريخ اإلطالع  ZWWW.ANDI.D  :للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار املوقع االلكرتوين:  المصدر

الوكالة لتطوير االستثمار وهو مؤشر  إنشاءمنذ  9904من أفضل السنوات يف جمال اإلستثمار املصرح به  2014نالحظ ان سنة 
لها يف سياق وطين يتسم هذه النتائج اإلجيابية اليت تبشر بأفاق واعدة ،واليت مت تسجي. يدل على التطور مقارنة بالسنوات السابقة

بتحديات جديدة تتعلق الخنفاض أسعار النفط واليت ينبغي أن تشجع وحتفز ومضاعفة جهود الدولة لضمان بروز اقتصاد حديث 
 ومتنوع ، بعيد عن شبح وهاجس اإلعتماد على النفط والغاز واليت تساهم باجلزء األكرب من دخل اجلزائر

  : اع ستثمارات حسب القطإلحجم ا. 2.2.3
  )2015-2002(للفترة  حجم المشاريع االستثمارية لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حسب القطاع: )03( جدول رقم
الفرع 
  %  مناصب الشغل  %  القيمة بمليون دينار جزائري %  عدد المشاريع  الصناعي

  5.06  366 52  1.52  019 176  2.02 218 1  الزراعة
  23.78  911 245  11.44  698 323 1  18.74  290 11  البناء

  37.54  219 388  56.20  533 503 6  15.32  231 9  الصناعة
  1.85  105 19  1.10  684 127  1.34  809  الصحة
  15.28  016 158  8.88  480 027 1  50.91  669 30  النقل

  5.31  862 54  8.49  934 982  1.31  789  السياحة
  10.36  089 107  8.33  388 964  10.34  226 6  الخدمات
  0.4  100 4  0.32  514 37  0.00  2  التجارة

  0.42  348 4  3.71  963 428  0.01  5  اإلتصاالت
  % 100  016 034 1  % 100  213 572 11  %  100  239 60  المجموع

  16:00على الساعة  2017-3-30ع تاريخ اإلطال WWW.ANDI.DZ  :للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار املوقع االلكرتوين:  المصدر
 

http://www.ANDI.D
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  ) 2015- 2002(للفترة  مبلغ المشاريع المصرحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حسب القطاع:  )04(شكل رقم 

  
  16:00على الساعة 2017-3-30إلطالع تاريخ ا WWW.ANDI.DZ  :للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار املوقع االلكرتوين:  المصدر

  ) 2015-2002(للفترة  مناصب العمل للمشاريع المصرحة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار حسب القطاع: )05( شكل رقم

  
   12:00على الساعة  2015-05-28يخ اإلطالع تار  WWW.ANDI.DZ  :للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار املوقع االلكرتوين:  لمصدرا

٪ 50.91مشروعا أي بنسبة  30669ستفادته من حجم املشاريع االستثمارية ب إمن حيث  األوىلقطاع النقل حيتل املرتبة  إن
  .لالستثمار  اإلمجالية٪ من جمموع التكاليف  8.88دج بنسبة  6)10(× 1027480وبتكلفة قدرها 

٪ وبتكلفة قدرها  18.74مشروع بنسبة 11290 املرتبة الثانية من حيث عدد املشاريع ب يصنف قطاع البناء يفكما 
 أيمشروع  9231٪ من جمموع االستثمارات ويأيت قطاع الصناعة يف املرتبة الثالثة ب  11.44دج بنسبة   6)10(× 1323698

دج ومن حيث خلق مناصب  6)10(× 6503533حتل الصدارة من حيث تكلفة االستثمار بإ٪ يف حني  15.32بنسبة 
 .منصب شغل  388219الشغل ب

، للقطاع اخلاص  واإلسكانوهو ما يبني توجه الدولة ملنحها املشاريع املتعلقة بنشاطات النقل،الصناعة والبناء واالشغال العمومية  
وهي نسبة ضئيلة جدا  ٪ من جمموع عدد املشاريع 2.02مشروع بنسبة  1218القطاع الفالحي مل يتحصل سوى على  أنغري 

املمنوحة من طرف الدولة للفالحني  واإلعاناتتشجيع قطاع الزراعة من خالل التدعيم  إىلمع البناء والنقل رغم توجه الدولة  باملقارنة
  .األخريةيف السنوات 

http://www.ANDI.DZ
http://www.ANDI.DZ
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 : حجم االستثمارات  حسب القطاع القانوني . 3.2.3
  ) 2015-2002(للفترة  لوطنية لتطويرحجم االستثمارات لدى الوكالة ا:  )04(جدول رقم 

  
  16:00على الساعة  2017مارس 30تاريخ اإلطالع  WWW.ANDI.DZ  :للوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار  املوقع االلكرتوين:  المصدر

، والقطاع املختلط بني  %1.8قطاع العمومي مقارنة مع ال %98معظم املشاريع االستثمارية سجلت يف القطاع اخلاص بنسبة 
 اإلنعاشسرتاتيجية الدولة يف تشجيع االستثمار اخلاص عن طريق برنامج إ يبني، وهذا ما%0.2القطاع العمومي واخلاص بنسبة 

  .االقتصادي 
  تكاليف منح التحفيزات الجبائية الممنوحة في الجزائر : المحور الثالث

لغرض زيادة حجم االستثمارات املستقطبة كلف ميزانية الدولة  أجانب أوتثمرين سواء كانوا حمليني منح حتفيزات جبائية للمس إن
املشروع االستثماري وكذلك يف  إنشاءحجم التكاليف املتكبدة يف مرحلة  تظهرالتالية  اإلحصائياتمبالغ مالية ضخمة ومن خالل 

  . مرحلة االستغالل
 :اإلنشاء مرحلة في الشراء عند المضافة القيمة ىعل الرسم من اإلعفاء منح تكاليف. 1

 االستثمار إجناز يف مباشرة تدخل اليت اخلدماتو   السلع خيص فيما املضافة القيمة على الرسم من باإلعفاء تتعلق إحصائيات نعرض
 إلجناز موجهة ماتخلدا وذلك عندما تكون هذه السلع  ) TVA/Franchise(احمللية السوق من مقتناة أو مستوردة كانت سواء

 واجلدول الشباب، تشغيل لدعم الوطنية والوكالة االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة من لكل املضافة القيمة على للضريبة ختضع عمليات
  .اإلستثمار لتشجيع اجلبائية التحفيزات بإجراء للقيام الدولة تكبد�ا اليت التكاليف عن يعرب التايل

  الداخلة لمعداتوا اآلالت  شراء عند المضافة القيمة على الرسم من عفاءاإل تطور : 05رقم جدول
  )2012-2001( الفترة خالل اإلنشاء عملية في

  دج مليون :الوحدة                                                                                                      
TVA/Franchise السنة  

ANSEJ  ANDI  
2 231  27 052 2001  
2 207  19 797  2002  
7 880  31 726  2003  
2 539  32 229  2004  
5 026  27 497  2005  
4 559  31 501  2006  
7 764  25 491  2007  
6 666  66 326  2008  
11 451  53 868  2009  
20 006  58 936  2010  
30 505  49 144  2011  

  املديرية العامة للضرائبطرف احصائيات متحصل عليها من  : المصدر      

http://www.ANDI.DZ
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 عند املضافة القيمة على الرسم من اإلعفاء شهادات الدولة منحت االستثمار لتشجيع اجلبائية التحفيزات سياسة تطبيق أجل من
 ةالوطني فالوكالة دج، مليون  524 401 مبلغ 2011 غاية إىل 2001 سنة منذ كلفتها اإلجناز مرحلة يف تدخل عداتوم آالت اقتناء

  .مليون دج  100  834الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قدر ب  أمامليون دج  567423 مبلغ قدمت االستثمار لتطوير
 :اإلستغالل بمرحلة الخاصة الجبائية التحفيزات منح تكاليف. 2

 من اإلعفاء يف وتتمثل التجاري، اطالنش بداية و املعدات و اآلالت اقتناء بعد اخلاصة اجلبائية باإلعفاءات يتعلق التايل اجلدول إن
  .) TAP(  والرسم على النشاط املهين ) IBS(الشركات  أرباحعلى  الضريبة

  )2012- 2001(تطور تكاليف االعفاءات الجبائية خالل الفترة :  06جدول رقم 
  مليون دج: الوحدة                                                                                                

TAP  IBS السنة  
ANSEJ  ANDI  ANSEJ  ANDI  

251  5 998  71  7 166 2001  
197  6 768  137  3 953  2002  

4 635  17 285  124  5 799  2003  
247  4 507  120  3 304  2004  
164  4 662  105  12 053  2005  
160  2 786  111  5 006  2006  
419  4 002  453  1 427  2007  
416  3 562  318  6 387  2008  
367  791  164  678  2009  
258  1 087  222  13 459  2010  
351  3 805  309  3 313  2011  

  المجموع  545 62  134 2  253 55  465 7
  املديرية العامة للضرائباحصائيات متحصل عليها من طرف :  لمصدرا    

 االستثمار تشجيع لغرض اجلبائية التحفيزات سياسة تطبيق لأج من هذاو  ، املدفوعة العائدات خيص فيما خسائر تتكبد الدولة نإ

 متو  الدولة خزينة إىل تدخل أن املفروض من مليون دج كانت 397127 ب  2011 سنة إىل غاية 2001 سنة منذ تكاليفها قدرتو 
 الوطنية الوكالة هي اإلعفاءات هذه قدمت وكالة أكثر أن  كما بالضريبة، املكلفني قبل من به املصرح األعمال رقم خالل من تقديرها

  .بالضريبة املكلفني تصرحيات تناقص عن يفسر ما هذا و باإلخنفاض بدأت لكنها االستثمار، لتطوير
 ترشيد التحفيزات الجبائية لجذب المزيد من االستثمارات . 3

  :)27(جيب الرتكيز على مايليستعماهلا جلذب املزيد من االستثمارات إستخدام التحفيزات اجلبائية وترشيد إجل حسن أمن 
اجلبائية بالتوافق والتنسيق التام مع باقي املكونات وحمددات مناخ تحفيزات يتم وضع وصياغة منظومة متكاملة من ال أن -

ختالف املوجود بني إلبعني االعتبار ا أخذاجذب املزيد من االستثمار ، وذلك  إىلاملؤدية  األخرىاالستثمار والعوامل 
ستثمارية وحاجتها للمعاملة الضريبية املثلى هلا ، حيث جيب التمييز  بني التسهيالت الضريبية املالئمة باخلصوص إلا املشاريع

جمموعة من  إطار، وهذا يف  األجنيب، و التسهيالت اجلبائية املالئمة لالستثمار اإلعفاءات و كذلكحديثة النشأة  شاريعللم
ستثمارية ثابتة وواضحة ، وقاعدة إستثمارية متجددة وضمانات إة مع توفري فرص السياسات االقتصادية واملالية املتوافق

ن حتسني مناخ ألبيانات على درجة عالية من الكفاءة،ومراكز وأجهزة متطورة تعمل على دعم قرارات االستثمار وذلك 
 .زيادة التحفيزات اجلبائية كمنظومة متكاملة  إىلستثمار يؤدي إلا
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اجلبائية ال يعترب دليال على جناح السياسة اجلبائية ، فالسياسة اجلبائية الناجحة ليست  التحفيزاتملزايا و التوسع يف منح ا إن -
اليت تؤثر على  األخرىاجلبائية والعوامل  التحفيزاتاجلبائية بل هي تلك اليت تربط بني االتحفيزات هي اليت متنح مزيدا من 

 لإلعفاءاتاجلبائية تتسم باملرونة وتتضمن نظاما واضحا  التحفيزاتع سياسة توض أنستثمار ، لذلك فمن الضروري إلقرار ا
لعملية ، امعايري متكاملة من الناحية النظرية و  إىللفرتة زمنية حمددة بأهداف معينة ، وجيب أن تستند تلك السياسة  اجلبائية 

 .قتصاد الوطين تماعية لإلجإلقتصادية وااإل باألهدافستثمارية وترتبط إلا�االت ا حمددةتكون  أنو 
، وخاصة املشروعات التصديرية  اإلنتاجيةنشطة ألتعمل سياسة التحفيزات اجلبائية على توجيه االستثمار حنو ا أنجيب  -

 .االستمرار والنمو  إمكانياتوتلك اليت لديها 
من ناحية أهداف ا�تمع  ولويةاألقتصادية ذات إلوالقطاعات ا األنشطةاجلبائية من خالل التمييز بني  تحفيزاتترشيد ال -

الصناعية و غريها سواء خدمية أو جتارية حبيث تتمتع املؤسسات االقتصادية حبيث ميكن التمييز يف املعاملة الضريبية بني 
 . تزيد عن الثانية  تشجيعا هلا عن االستمرار و التنمية حتفيزات  مبزايا و األوىل

 إىلوهذا وصوال ) التوسع العمودي(التوسع يف العبء الضرييب املرتفع  من بدل) ألفقياالتوسع (التوسع يف القاعدة الضريبية  -
النظم الضريبية  قل وهو املعمول به حاليا يفأ أسعارالعبء املعتدل على املستثمر وذلك بتوسيع القاعدة الضريبية وتطبيق 

 .اجلبائية حتفيزات بدل من التوسع يف منح 

  : الخاتمة 
للعديد من التحفيزات اجلبائية ، يف إطار قوانني اإلستثمار ، و اليت جتسد أكثر من خالل اإلصالحات اجلبائية و رغم منح املشرع 

اليت �دف إىل تشجيع االستثمار وخلق مناصب الشغل و ذلك خبلق املناخ املالئم لالستثمار إال أن إنتهاج سياسة منح  التتحفيزات 
ألهداف املسطرة هلا و إمنا جيب األخذ بعني اإلعتبار  جمموعة من املعايري  لتحقيق فعاليتها وفيما يلي اجلبائية ال تعين بالضرورة حتقيق ا

  :أهم االستنتاجات و التوصيات املتوصل إليها 
  : االستنتاجات . 1

التكاليف  االعتماد على سياسة التحفيزات اجلبائية فقط يف تشجيع االستثمار هو أسلوب غري كايف من حيث مردوديته  إن -
لتشجيع االستثمار على أساس مستمر هي توفري إطار قانوين وتنظيمي مستقر وشفاف  إسرتاتيجيةومن مث فإن أحسن 

  .الدولية  األعرافوتطبيق نظام ضرييب يتوافق مع 
التحفيزات  ، فاملستثمر ميكنه احلصول على ةالتلقائيالتفعيل  آلياتعتماد إعدم ترشيد سياسة منح التحفيزات اجلبائية و  -

شرعية  إىلستفاؤه ملعايري األهلية املوضوعية احملددة واليت تفتقد ملعايري الدقة والوضوح وهو ما يؤدي إيتضح  أناجلبائية مبجرد 
  . االقتصاد املوازي يف اجلزائر إنعاشالغش الضرييب و 

املرجوة فيما خيص تشجيع االستثمار   افاألهدحد كبري من حتقيق  إىلسياسة التحفيزات اجلبائية يف اجلزائر مل تتمكن  إن -
اإلعفاءات  حبيث أصبحت توفر مناخا مالئما للتحايل و التالعب ، فبعض املستثمرون يقدمون طلبات اإلستفادة من

 .نتهاء فرتة اإلعفاء يقومون بتغري نشاطهم أو التوقف عن النشاط كلية ، دون  حماسبتهاوعند  ةاجلبائي
  :التوصيات . 2

مقارنة املنافع  تمالكفاءة ي معيار الكفاءة والفعالية يف تقييم فعالية سياسة التحفيزات اجلبائية ، فمن خاللي عيار استخدام م -
، و من خالل معيار النامجة عن التحفيزات  اجلبائية والتضحيات اليت تتحملها اخلزينة العمومية مقابل منح هذه التحفيزات 

ياسة التحففيزات اجلبائية ألهدافها يف زيادة عدد املشاريع االستثمارية اجلديدة وزيادة الفعالية يتم التأكد من مدى حتقيق س
  .حجمها والقيمة املضافة هلذه املشاريع 
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هيئة على املستوى الوطين توكل هلا مهمة دراسة اجلدوى اإلقتصادية للمشاريع االستثمارية بالتنسيق مع خمتلف  إنشاءضرورة  -
ك حىت يتمكن املستثمر من تقدمي الضمانات الالزمة للمؤسسات املالية من أجل احلصول على املؤسسات املالية ، وذل

  القروض لتمويل مشاريعه  االستثمارية 
من التحفيزات اجلبائية  املستفيداملستثمر لتزام إجيب منح التحفيزات اجلبائية لتشجيع اإلستثمار ملدة حمدودة مع ضرورة  -

  . قل ملدة مماثلة ملدة التحفيزات اجلبائية على األنشاطه باالستمرار يف 
ضرورة تبين معايري أداء رشيدة يف صياغة وإدارة التحفيزات اجلبائية وبأكرب قدر ممكن من الدقة والتحديد حىت يقتصر منح  -

  . ستثمارات اليت تتميز مبعايري املوضوعية و لقابلة للقياس إلالتحفيزات اجلبائية على ا
 هوامشال
  :  

   . 277ص 2004السيد احلجازي ،النظم و القضايا الضريبية املعاصرة ، اليكس لتكنولوجيا املعلومات ، االسكندرية ، مرسي -1
   117، ص 2011ناصر مراد، فعالية النظام الضرييب بني النظرية و التطبيق ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، -2

3-Syzane C ,Nouvelles Perspective de la Politique Economique ,Les Msures Et 
Incitaion,paris ,Edition Hachette ,1980 p18 . 

سعدية مزيان ومسرية مناصرة ، مسامهة التحفيزات الضريبية لألليات التمويلية الداعمة يف تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،جملة   -4
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