
 

 الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمھوریة

 العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة

 -1- سطیف عباس فرحات جامعة

 التسییر وعلوم االقتصادیة والتجاریة العلوم كلیة

  

 :أطروحة

 االقتصادیة العلوم في علوم هادكتور شھادة لنیل مقدمة

  

  :الموضوع

 الدكتور األستاذ  :إشراف                                                              :ة الطالب إعداد

  حسین رحیم                                      مبروكة حجار                                    

  2016 - 12 – 15: تاریخ المناقشة

  لجنة المناقشة

  رئیسا  -1-جامعة سطیف   أستاذ التعلیم العالي  كمال بوعظم .  د.أ

  مشرفا  جامعة برج بوعریرج أستاذ التعلیم العالي حسین رحیم. د.أ

  مناقشا  - 2 - جامعة قسنطینة أستاذ التعلیم العالي بن ناصر عیسى . د.أ

 مناقشا  - 1 -جامعة باتنة  أستاذ التعلیم العالي عایشي كمال . د.أ

 مناقشا  -1-جامعة سطیف   - أ  –أستاذ محاضر  سكاك مراد . د

 مناقشا  جامعة المسیلة  - أ  –أستاذ محاضر  ولھي بوعالم . د

  2016 - 2015 : الجامعیة السنة

تقويم دور السیاسة الجبائیة في دعم القطاع الخاص 

 2014-1999في الجزائر خالل الفترة 



 



 

  

  
  

  

  تشكرات

  
  

 

  :طروحةعنوان األ

تقویم دور السیاسة الجبائیة في دعم 

  القطاع الخاص في الجزائر

دراسة حالة مؤسسة بن حمادي 

لصناعة أكیاس التغلیف  

)POLYBEN(  

  2014-1999خالل الفترة 

 

  

  :طروحةعنوان األ

  

تقویم دور السیاسة الجبائیة في 

دعم القطاع الخاص في 

  2014-1999الجزائرخالل الفترة 

 



 

 

  :تقدیر و شكر

 
العمل فھو نعم  ھذا إتمام أعانني على فقني و و وجل الذي عز � الشكر و الحمد

  .المولى ونعم النصیر

 

حسین رحیم   /الدكتور األستاذ الفاضل أستاذي إلى كل الشكر بالشكر أتقدم كما

 ھذا إلنجازا لي  سند كانت التي والنصائح كل التوجیھاتاإلشراف و على  العون و على

 .العمل
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سكاك بتشریفھم لي مراد عایشي، األستاذ الدكتور ولھي بوعالم واألستاذ الدكتور 

  .وعلى كل المالحظات والتصحیحات المقدمة  مناقشة عمليوقبولھم 

  
ولھي بوعالم  واألستاذ  .فرحات عباس، د .كما أتوجھ بالشكر الخاص لألساتذة د

المالحظات البناءة على عونھم لي في الحصول على بعض المراجع وكذا عریوة رشید 

 الزمالء لكل األساتذةالشكر الجزیل ومن خاللھم ، التي ساعدتني في إنجاز ھذا العمل

  . بجامعة سطیف وكذا جامعة المسیلة
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  62  الشكل القانوني وحجم مؤسسات القطاع الخاص: المطلب الثاني

  70  متطلبات ظھور القطاع الخاص وأھدافھ : .المطلب الثالث
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  72  العوامل المحددة لنمو القطاع الخاص :المطلب الرابع

  77  مراحل تطور اإلطار التشریعي للقطاع الخاص في الجزائر: المبحث الثاني

  77  )1982-1963(مرحلة التھمیش : المطلب األول

  85  )1988-1982(مرحلة رد اإلعتبار: المطلب الثاني 
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  94  دور القطاع الخاص في عملیة التنمیة االقتصادیة في الجزائر: المبحث الثالث 

  95  مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي                 :المطلب األول         

  96  مساھمة القطاع الخاص في التشغیل: المطلب الثاني         

  100  مساھمة القطاع الخاص في القیمة المضافة: المطلب الثالث         

  102  الضرائب المرتبطة باإلنتاج مساھمة القطاع الخاص في : رابعالمطلب ال

  105  خالصة الفصل الثاني 

السیاسة الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة  ومحددات أثر  :الفصل الثالث
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  107  االمتیازات الجبائیة في ظل قوانین االستثمار في فترة الثمانینات: المطلب األول
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  119  امتیازات جبائیة أخرى للقطاع الخاص :المطلب الرابع

  122  قوانین الضریبیةالفي ظل  الممنوحة للقطاع الخاصالمتیازات الجبائیة ا:  المبحث الثاني

  122  الدخل االمتیازات المرتبطة بالضرائب على : المطلب األول

  125  االمتیازات المرتبطة بالرسم على القیمة المضافة : المطلب الثاني
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  134  القطاع الخاص في الجزائر تطور علىانعكاسات السیاسة الجبائیة :  المبحث الثالث

  134   الجزائرتكلفة اإلعفاءات الجبائیة في تطور  :المطلب األول       
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)2 -8(  
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100  
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  2014- 1999لفترة من خارج المحروقات ل
102  
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)3 -2(  
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130  
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  167  2014-1999ل ترتیب الجزائر من حیث درجات شدة الفساد  )16- 3(

)3 -17( 
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  179 2007قضایا التھرب الضریبي حسب طبیعة النشاط سنة توزیع  )18- 3(

  181  أھم العقوبات الموجودة في القانون الضریبي الجزائري لمكافحة التھرب الضریبي )19- 3(
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  ح

  

  فھرس األشكال
  

 الصفحة شكلعنوان ال الرقم

 39 1992اإلدارة الجبائیة الجزائریة منذ  )1- 1(

 56 الھیكل التنظیمي العام إلدارة الضرائب بعد اإلصالح )2- 1(

 63 مزایا وعیوب المؤسسات الفردیة )1- 2(

 66 القانونیة لمؤسسات القطاع الخاصاألشكال  )2- 2(

 94  نتائج االستثمار في القطاع الخاص )3- 2(

  98  )2014-1999(تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة   )4- 2(

  101  2014-1999للفترة خارج المحروقات تطور القیمة المضافة للقطاع الخاص   )5- 2(

حسب أھم القطاعات خارج المحروقات تطور القیمة المضافة للقطاع الخاص   )6- 2(
  )2014-2009( للفترة 

102  

  135  .2012- 1999تطور تكلفة اإلعفاءات الضریبیة خالل الفترة   )1- 3(

)3 -2(  
تطور المؤسسات الخاصة مع مجموع االعفاءات الضریبیة في الجزائر خالل 

  .2012-1999الفترة 
138  

  139  .2013- 1999توزیع المؤسسات الخاصة حسب طبیعة النشاط لسنة   )3- 3(

  143  .2013-2012التوزیع الجغرافي للمؤسسات الخاصة في سنتي   )4- 3(

  146  تطور مناصب الشغل المصرح بھا في القطاع الخاص  )5- 3(

  147  .الكلیةالتمثیل بواسطة األعمدة البیانیة للصادرات خارج المحروقات والصادرات   )6- 3(

  152  یوضح مجموعة من األنشطة غیر الرسمیة  )7- 3(

  168  أھمیة انخفاض الفساد  )8- 3(

)3 -9(  
تطور مبالغ  التھرب  الضریبي المترتبة عن مختلف أشكال الرقابة الجبائیة في 

        2014 -  2010الجزائر خالل الفترة 
177  

  185  الخاصملخص العالقة ما بین القطاعین العام و   )10- 3(

  189  خصائص الشراكات الناجحة  )11- 3(
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 المصطلحات الضريبیة

 

 خ

 

 قائمة المصطلحات

IBIC 
 

Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. 
 الضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة. 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée الرسم على القیمة المضافة 
IBS Impôt sur les bénéfices des sociétés الضریبة على أرباح الشركات 
IRG Impôt sur le revenu global الضریبة على الدخل اإلجمالي 
TAP Taxe sur l’activité professionnelle الرسم على النشاط المھني 

D.G.E Direction de grandes entreprises مدیریة المؤسسات الكبرى 
C.D.I Centres des impôts مركز الضرائب 
VF Le versement forfaitaire الدفع الجزافي 
TF Taxe foncière  الرسم العقاري 
DE Droits d’enregistrement حقوق التسجیل 
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مقدمةال  

 
  ذ

  : تمھید

مھمة صعبة ودقیقة في  االقتصاديتعتبر عملیة تحقیق التنمیة والمحافظة على االستقرار 

تواجھ رھانات صعبة تتعلق بمحاولة اندماجھا في  منھا كثیر من البلدان النامیة، والجزائر كواحدة 

  .العالمي، خاصة في ظل االتجاه المتنامي نحو العولمةاالقتصاد 

وما ترتب عنھا من إعادة جدولة  ،1986فبعد األزمة االقتصادیة واألزمة البترولیة لسنة 

قتصاد، بدءا اال للدیون وتطبیق برنامج التصحیح الھیكلي، ثم السعي التدریجي نحو تحریر

 االقتصادبرز توجھ جدید للدولة یتمثل في التحول من  ،1988المؤسسات العمومیة عام  باستقاللیة

 یرتكز علىالذي  إلى اقتصاد السوقالقائم على التسییر المركزي وسیطرة القطاع العام المخطط 

، ومن بین األھداف الرئیسیة لھذا التحول فسح المجال أمام تحریر وتشجیع المبادرة الخاصة

الخاص، وإعادة توزیع األدوار بین القطاع العام  اراالستثمالمبادرات الخاصة عن طریق تشجیع 

 .التنمویة التي سطرتھا الدولة اتخططموالخاص، خاصة في ظل فشل القطاع العام في تحقیق ال

 االجتماعیةالرغم من البیئة  فعلى ولقد حدث ھذا التوجھ في ظل التنوع في أدوات السیاسیة الجبائیة 

ساھم القطاع الخاص مساھمة أساسیة في  الجزائري، االقتصادالصعبة التي مر بھا  والسیاسیة

وتعتبر الصناعات الصغیرة والمتوسطة النوع فرص العمل، ،خلق الحفاظ على المستوى المعیشي

المفضل لدى القطاع الخاص نظرا لمرونتھا في التأقلم مع مختلف األوضاع ، باإلضافة إلى الدور 

   .واالجتماعیة قتصادیةاالاألساسي الذي تلعبھ في التنمیة 

عالة في تكوین القیمة المضافة، تستدعي لقطاع الخاص، ومساھمتھ الفل الدور التنمويإن 

في أیة محاولة لإلصالحات باعتباره الركیزة البالغة األھمیة لتحقیق استدامة  بھ االھتماممزیدا من 

خلق فرص العمل الجدیدة، مع ضرورة تخصیص جزء من مداخیل المحروقات  وإستراتیجیةالنمو 

تزال الحاجة إلى وجوده  یعني إھمال القطاع العام في برامج اإلصالحات، حیث ال لدعمھ، ھذا ال

ھذا ما یدعو إلى ضرورة إیجاد صیغ تجعل العالقة بین  في نمط قوي ضروري لتحقیق التنمیة،

  .قة تكاملیةالقطاعین العام والخاص عال

اقتصادیة مست على وجھ  وإصالحاتعلى قوانین  االقتصادیةلقد اعتمدت الجزائر في سیاساتھا 

ما، ، نظرا للعالقة الممیزة التي تربط بینھواالستثمارات  نظام الضرائبالخصوص كل من 
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 االستثمارحیث احتوت قوانین فالضرائب تشكل عنصرا ھاما ورئیسیا من عناصر مناخ االستثمار، 

  خارج المحروقاتدرات والضرائب على عدة تحفیزات وبرامج تنمویة تھدف إلى ترقیة الصا

وامتصاص البطالة، باإلضافة إلى بعث التنمیة في المناطق المعزولة، عن طریق تھیئة المناخ 

اسا في أھم محدداتھ، المتمثلة أس التأثیر علىالمالئم للمستثمرین لمباشرة استثماراتھم من خالل 

المرسوم التشریعي رقم   كل من ، حیث استھدفمردود یتھتخفیض تكالیف االستثمار والرفع من 

 20المؤرخ في  03- 01رقم  األمروالمتعلق بترقیة اإلستثمار  1993- 10- 5المؤرخ في  93/12

  :علىالمتعلق بتطویر االستثمار 2001أوت 

العام والخاص من جھة والمستثمر المقیم وغیر المقیم من  االستثمارإنھاء التفرقة بین  -

 ؛جھة أخرى

 ؛تقدیم وتسھیل الضمانات المشجعة على االستثمار على المستوى الجبائي و الجمركي  - 

 ؛جعل القوانین الضریبیة أكثر جاذبیة  - 

 .ر بالنسبة للمشاریع ذات المنفعةثأك و تحفیزات المرونة في إعطاء تشجیعات  - 

مجموعة من التحفیزات التي جاءت في العدید من بفي الجزائر القطاع الخاص  حظيا، فقد وھكذ

لرفع تحدیات التنافسیة والتنمیة وغزو األسواق الخارجیة، وتحقیق زیادة دعمھ من أجل   النصوص

أو ،  ھا الحوافز واالمتیازات الجبائیة سواء في إطار القانون العام أھم متنامیة في حجم االستثمار،

  .في إطار قوانین االستثمار الخاص

  

 :إشكالیة البحث:  اوال 

لقد سعت الجزائر من بدایة التسعینات إلى تجنید كافة الطاقات من أجل النھوض بالقطاع 

المنظومة  صالحنمیة في العدید من الدول، أھمھا إالخاص الذي أثبت مساھمتھ الفعالة في تحقیق الت

  متطلباتمسایرة التحوالت االقتصادیة ودعم الضریبیة التي تولدت عنھا سیاسة جبائیة ھدفھا 

  .القطاع الخاص  یساھم في تحقیقھاالتنمیة التي 

   :تكمن في  لرئیسیةا ومن ثم فإن إشكالیة البحث

  ".لقطاع الخاص في الجزائر؟ا دعم السیاسة الجبائیة في  ساھمت حدإلى أي " 



مقدمةال  

 
  ز

  :یقودنا ھذا التساؤل المحوري إلى طرح التساؤالت الفرعیة التالیة

 .التنمیة في الجزائر؟ تحقیق القطاع الخاص في ھو دور  ما  - 

 .ما ھي معالم السیاسة الجبائیة في الجزائر خالل السنوات األخیرة ؟  - 

 .الجزائر؟كیف یمكن قیاس آثار السیاسة الجبائیة على االستثمارات الخاصة في   - 

في  الداعمة للقطاع الخاص  ما ھي أھم التحدیات التي تواجھ تطبیق السیاسة الجبائیة  - 

 .الجزائر؟

  :فرضیات البحث:  ثانیا 

 .في الجزائر  التنمیة من شأنھ أن یساھم في تحقیقالقطاع الخاص دعم  -

 .في دعم القطاع الخاص المنتظر منھالم تحقق السیاسة الجبائیة في الجزائر الدور  -

 .أھم تحد یواجھ تطبیق السیاسة الجبائیة في الجزائر االقتصادي یعتبر الفساد -

  :أھمیة البحث:  ثالثا

السیادیة  من خالل أھمیة السیاسة الجبائیة، باعتبارھا من أھم األدوات تبرز أھمیة البحث 

اھمیتھ تظھر كما . المستخدمة لمواجھة األزمات االقتصادیة واالجتماعیةفي ید الدولة 

الدور المتعاظم للقطاع الخاص في تحقیق متطلبات التنمیة في معظم الدول،  من خالل

 العالقة الوطیدة بین السیاسة الجبائیة والقطاع الخاص  لذا وجب تسلیط الضوء على

 .للدولة  المخططات التنمویة توجھات  ضمن مكانة ھامة  یحتل اضحيالذي 

  :أھداف البحث: رابعا    

  :یھدف ھذا البحث إلى -

 .محاولة إبراز أھمیة القطاع الخاص في تحقیق التنمیة االقتصادیة في الجزائر -

التحفیزات الجبائیة التي منحت للقطاع الخاص المحلي  أھم دراسة وتحلیل -

 .واألجنبي في الجزائر

 ومدى مساھمتھا في دعم نمو وتطور القطاع الخاص فيتقییم السیاسة الجبائیة،  -

  .الجزائر 
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 إبراز أھم التحدیات التي تواجھ السیاسة الجبائیة في الجزائر -

 :ھناك جملة من االسباب الذاتیة والموضوعیة اھمھا  :أسباب اختیار البحث:   خامسا  

تحقیق أھداف میول الباحثة لمثل ھذه المواضیع، المتعلقة بالضرائب وأھمیتھا في  -

 .التنمیة

اھتمام الدولة المتزاید بالقطاع الخاص، والتركیز على السیاسة الجبائیة لخلق بیئة  -

 .أعمال مناسبة لنمو وتطور القطاع الخاص في الجزائر

الشروع في خوصصة مؤسسات القطاع العام، والسعي إلى تدعیم الشراكة بین  -

 .القطاع العام والقطاع الخاص

قدمت من طرف مجموعة البنك الدولي إلى الجزائر خالل الفترة  المساعدات التي -

خاصة المتعلقة بإزالة القیود المعیقة للنمو الذي یتصدره القطاع  2006 - 2004

 .الخاص

صدور نصوص تشریعیة خاصة باالستثمار الخاص المحلي واألجنبي، منحت  -

 .امتیازات كبیرة للقطاع الخاص في الجزائر

دعم ونمو تطور القطاع معرفة مدى فعالیة السیاسة الجبائیة في الجزائر في  -

  .الخاص

  :تحدید إطار البحث:  سادسا 

  الجزائرالجانب المكاني على  في  ھذه الدراسة تتحدد      :اإلطار المكاني  -  أ

 االقتصاديفترة اإلنعاش  على الزمانيالجانب  في  ھذه الدراسة تتحدد   : اإلطار الزماني  - ب

 ).2014 - 1999( خالل االقتصاديودعم النمو 

  : البحثمنھج وأدوات   :سابعا 

في عرض مراحل تطور  اإلحصائيعلى المنھج الوصفي و االعتمادلمعالجة الموضوع، تم 

القطاع الخاص في الجزائر، مع إبراز مدى أھمیتھ في عملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، كما 

تم االعتماد على المنھج التحلیلي في توضیح أھمیة السیاسة الجبائیة في عملیة دعم النمو 
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طاع الخاص الوطني االقتصادي والتعرف على مفھوم وأھم التحفیزات الجبائیة الممنوحة للق

فھي عبارة عن القوانین والتشریعات  في البحث وفیما یخص األدوات المستخدمةواألجنبي، 

ذات الصلة  الصادرة عن الھیئات المتعلقة بالضرائب و االستثمار، باإلضافة إلى التقاریر الرسمیة

ین تكلفة االعفاءات ، باإلضافة إلى استخدام معامل ارتباط بیرسون لتحدید قوة العالقة ببالبحث

   ..الضریبیة وبین تطور المؤسسات الخاصة

   :خطة البحث:  ثامنا 

لإلجابة على إشكالیة البحث، ومن ثم اختبار الفرضیات المطروحة، تم تقسیم البحث إلى 

یتناول الفصل األول اإلطار النظري للسیاسة الجبائیة في ظل اإلصالحات المطبقة : فصول ثالثة

  1992تم التعرف من خاللھ إلى ماھیة السیاسة الجبائیة، اإلصالح الجبائي لسنة  في الجزائر،

 1992أسبابھ وأھدافھ كما تم التطرق في ھذا الفصل إلى تطور مسار اإلصالح الجبائي بعد سنة 

القطاع الخاص في الجزائر ودوره في تحقیق  في حین تضمن الفصل الثاني .2014إلى غایة 

فصل على ثالثة مباحث خصص المبحث األول للتعریف بالقطاع الخاص أشكالھ احتوى الالتنمیة، 

بینما احتوى المبحث الثاني على مراحل تطور اإلطار ومتطلباتھ والعوامل المحددة لنموه، 

التشریعي للقطاع الخاص في الجزائر، وفي المبحث الثالث تم إبراز دور القطاع الخاص في عملیة 

أثر السیاسة الجبائیة في دعم القطاع لدراسة الفصل الثالث  خصص. الجزائر التنمیة االقتصادیة في

مباحث، تطرقنا في المبحث األول إلى أھم االمتیازات  أربعةمن خالل  الخاص في الجزائر،

الجبائیة الموجودة في ظل قوانین االستثمار، وفي المبحث الثاني إلى أھم التحفیزات الجبائیة 

الضریبیة، وخصص المبحث الثالث لتوضیح مدى فعالیة السیاسة الجبائیة في  الواردة في القوانین

، بینما تطرقنا في المبحث الرابع إلى 2014- 1999دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة 

   .محددات تأثیرات السیاسة الجبائیة على القطاع الخاص في الجزائر

   

   :الدراسات السابقة  :تاسعا 

في الموضوع تبین أن ھناك دراسات تناولت موضوع القطاع الخاص و السیاسة  بحثنامن خالل 

  :الجبائیة في الجزائر لعل أھمھا مایلي
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمھا وتنمیتھا، دراسة حالة واقع  -1

وھي عبارة عن أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر، ، الجزائر

ھل یمكن للمؤسسات : وتمحورت إشكالیة البحث فيلخلف عثمان، : للباحث ، 2004سنة 

الصغیرة والمتوسطة أن تقوم بالدور االقتصادي الحقیقي لھا وتبرز مكانتھا في ظل 

الخاصة بالمعاملة التفضیلیة و الحوافز والتسھیالت المتغیرات العالمیة، خاصة مع السیاسة 

وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لم  واألفضلیات الممنوحة؟

ترقى إلى المستوى المطلوب رغم الجھود المبذولة من قبل السلطات لدعم وتطویر مثل ھذا 

ت البیروقراطیة من قبل النوع من المؤسسات في الجزائر و یعود ذلك إلى الممارسا

  .الجھات والمصالح المعنیة بدعم مثل ھذه المؤسسات

، 2004-1992النظام الضریبي الجزائري وتحدیات اإلصالح االقتصادي في الفترة  -2

في كلیة العلوم  ھذا البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة مقدمة

وقد  حمید بوزیدة،: للباحث ،2006االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، سنة 

ما ھي التحدیات التي تواجھ النظام الضریبي :تمحورت إشكالیة ھذه األطروحة في 

  :وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أھمھاالجزائري في ظل اإلصالح االقتصادي؟

یبي یرتبط ببطء التحوالت في االقتصاد الجزائري، حیث بطء اإلصالح الضر -

 .یحتل قطاع المحروقات و الخدمات نسبا تزداد أھمیة

والضریبة على أرباح الشركات في  اإلجماليتعتبر مساھمة الضریبة على الدخل  -

، وأرباح الشركات، األفرادالجبایة العادیة منخفضة، بفعل انخفاض مداخیل  إجمالي

وارتفاع البطالة، وحدة تھدید االقتصاد غیر الرسمي  خفاض األجورانوھذا نتیجة 

 .لالقتصاد الوطني، وظاھرة التھرب الضریبي

تصطدم فعالیة النظام الضریبي الجزائري بثقل التھرب الضریبي، واالقتصاد  -

الموازي، على الرغم من التدابیر التشریعیة والتنظیمیة الھادفة للحد من ھاتین 

 .الظاھرتین

، في تفعیل القطاع الخاص الجزائري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا -3

 في جامعة الحاج لخضر باتنة،البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه العلوم في علم االجتماع 
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كیف یمكن : ، للباحثة زرفة بولقواس، وقد عالجت اإلشكالیة التالیة2012- 2011سنة  

لظاھرة العمل قیمتھا، انطالقا من األخطاء التي  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تعید

شھدتھا مؤسسات القطاع العام، وتؤسس لدینامیكیة عمل فاعلة خاصة بالقطاع الخاص؟ 

  :وقد توصلت الباحثة من خالل ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة

بین أبعاد االستقطاب في المؤسسات الصغیرة  إحصائیةتوجد عالقة ذات داللة   -

 .والمتوسطة وحیویة القطاع الخاص الجزائري

بین أبعاد عالقات العمل في المؤسسات الصغیرة  إحصائیةتوجد عالقة ذات داللة   -

 .والمتوسطة وتلمیع صورة القطاع الخاص الجزائري

یة في المؤسسات الصغیرة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد قیم العمل اإلیجاب  -

 .والمتوسطة وفاعلیة القطاع الخاص الجزائري

أطروحة دكتوراه في ، االقتصادیة في الجزائر آفاق السیاسة الجبائیة في دعم التنمیة -4

، 2012- 2011، خالل السنة الجامعیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر بجامعة الجزائر

نجاعة السیاسة الجبائیة  مدى فعالیة و: ة التالیةللباحث حداد فرید، وقد عالج اإلشكالی

 ، في دعم وتفعیل2000من عام  وابتداء 1992في مرحلتین من اإلصالح لعام الجزائریة 

سیاسة التنمیة الشاملة في ظل العولمة االقتصادیة واتفاقیات الشراكة وتنامي األزمة 

  :الدراسة ما یلياالقتصادیة بتوسع االقتصاد الموازي؟ ومن أھم نتائج 

إلى رفع حصة الجبایة العادیة   ، كانت تھدف1992السیاسة الجبائیة الجزائریة منذ  -

لتذبذب الجبایة البترولیة ذات الوعاء الوحید المتمثل في إیرادات المحروقات،لكن النتائج 

  .٪65تبین بقاء الجبایة البترولیة تحتل أكبر نسبة من الجبایة اإلجمالیة، تصل إلى حد 

من النتائج الھامة التي تخللھا البحث، أن ھدف التبسیط والشفافیة في النظام الجدید لم یتم  -

  .الوصول إلیھ، بدلیل زیادة كبیرة للتھرب الجبائي

بالرغم من سیاسة اإلعفاءات واالمتیازات الضریبیة لفائدة االستثمار، إال أن الجزائر لم  -

تیعاب التي تمتلكھا ومقارنة بالدول القریبة تصل إلى حجم استثمارات مقارنة بطاقة االس

  .منھا
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أطروحة  -حالة الجزائر – النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة -5

، مقدمة في كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة االقتصادیةدكتوراه علوم في العلوم 

للباحث ولھي  ،2012-2011، خالل السنة الجامعیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف

ما ھو النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید : وتمثلت إشكالیة البحث في بوعالم، 

حاول الباحث إبراز تحدیات النظام الضریبي الحالي والعوامل التي  للدولة في الجزائر؟

 تحد من فعالیتھ، والمساھمة في صیاغة األطر العامة لنظام ضریبي فعال، یستجیب

لعل  لتوصیاتالباحث مجموعة من ا قد قدملمتطلبات الفعالیة في ظل الدور الجدید للدولة، و

  :أھمھا مایلي

ضرورة البحث عن المرتكزات األساسیة لتفعیل السیاسة المالیة للدولة في ظل  -

تنامي التحدیات المطروحة، وفي ظل تغیر المعالم الفكریة لمفھوم الدولة األم التي 

، وكرست بعد األزمة المالیة العالمیة 2001بعد أحداث سبتمبر  ظھرت بوادرھا

 .2008لسنة 

إعادة بناء النظام الضریبي الجزائري في إطار إستراتیجیة شاملة تأخذ بعین  -

كل المتغیرات الداخلیة والخارجیة والتي یستھدف تحقیق التنمیة الشاملة  االعتبار

 .والمستدامة

ضرائب وتحصیلھا وفقا ألحدث التطورات العلمیة إعادة بناء نظم ربط الزكاة وال -

 .والمستجدات التكنولوجیة

التفكیر في إنشاء مجلس وطني للجبایة یتكون أعضاؤه من ممثلي الوزارات ذات  -

الصلة، ومن ممثلي المتعاملین االقتصادیین والخبراء المختصین بالجبایة في 

تكون مھمتھ األساسیة تقدیم االستشارة وتقییم   ،الجامعات والمعاھد المتخصصة

 .السیاسة الضریبیة

6- La fiscalité instrument de développement économique, Thèse de Doctorat d’Etat de 

M. Ch. AINOUCHE, Université d’Alger, 1991. 

 االقتصادي بعدھا في بایةالج فكرة ومناقشة الجزائري، الجبائي النظام بنیة تحلیلھدفت األطروحة إلى 

 :مایلي البحثإلیھ  خلصوأھم ما  .واالجتماعي

 .النامیة الدول لمعظم الجبائیة البنیةعدم  مرونة وفعالیة   -



مقدمةال  

 
  ظ

 الجبائیة، األوعیة توسیع عن البحث النامیة بالدول الجبائي اإلصالح على یتوجب   -

 .االقتطاع تخفیض معدالت وبالمقابل

الجبائیة  األدوات بتشجیع وذلك للدولة، الجبائیة الطاقات كل استغالل ضرورة -

  .اإلنتاجیة النشاطات على والحث الجدیدة،

النظام الضریبي وآفاق السیاسة الجبائیة في الدراسات السالفة الذكر تطرق أصحابھا إلى         

في فترات  وسبل دعمھا وتنمیتھافي الجزائر واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والجزائري 

االحصائیات واألرقام  جانب التقویم من خالل بصورة مفصلة إلى، لكنھا لم تتعرض إلى ماضیة

ھذه  دراستناأما . مدى مساھمتھا في دعم القطاع الخاص حدیدبالسیاسة الجبائیة وتالرسمیة المتعلقة 

م مدى مساھمة السیاسة الجبائیة في دعم نمو وتطور القطاع ویإلى تق، ھدفت باإلضافة إلى حداثتھاف

التقاریر من خالل  2014 -1999فترة االنعاش و دعم النمو االقتصادي الخاص في الجزائر خالل 

  .اإلحصائیات واألرقام الرسمیةو

  :صعوبات البحث:  عاشرا

  :واجھتنا بعض الصعوبات في مرحلة إنجازنا للبحث تمثلت أھمھا في

 .مسار السیاسة الجبائیة في الجزائر خالل السنوات األخیرة لتالمراجع التي تتناوقلة  - 1

صعوبة تقییم السیاسة الجبائیة، بسبب التعدیالت الضریبیة التي تحدث بشكل مستمر من  - 2

 .خالل قوانین المالیة والقوانین التكمیلیة

 المتعلقة بالجانب المالي  صعوبة الحصول على اإلحصائیات - 3



 

  

 الفصل األول
في ظل  اإلطار النظري للسیاسة الجبائیة

  اإلصالحات المطبقة في الجزائر

  

 تمھید 

 ماھیة السیاسة الجبائیة:المبحث األول  

  1992اإلصالح الجبائي لسنة :نيالثاالمبحث: 

 ھدافھأأسبابھ و

 تطور مسار اإلصالح الجبائي بعد :ثالثالمبحث ال 

  2014إلى غایة  1992سنة

 الفصل خالصة  

  

  

  

  :طروحةعنوان األ

تقویم دور السیاسة الجبائیة في دعم 

  القطاع الخاص في الجزائر

دراسة حالة مؤسسة بن حمادي 

لصناعة أكیاس التغلیف  

)POLYBEN(  

  2014-1999خالل الفترة 

 

  

  :طروحةعنوان األ

  

في  تقویم دور السیاسة الجبائیة

دعم القطاع الخاص في 

  2014-1999الجزائرخالل الفترة 
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 اإلطار النظري للسیاسة الجبائیة في ظل اإلصالحات:  األولالفصل 

  المطبقة في الجزائر 

 :تمھید

ك�ان واتس�اع نط�اق المع�امالت التجاری�ة والمالی�ة العالم،  شھدھافي ظل التغیرات االقتصادیة التي  

لزام��ا عل��ى مختل��ف دول الع��الم، إیج��اد وس��ائل وم��وارد جدی��دة لتموی��ل نفقاتھ��ا العام��ة ومش��اریعھا 

الموارد نجد الموارد الجبائیة التي لھا أث�ر مھ�م عل�ى النش�اط االقتص�ادي  تلكاالستثماریة، ومن بین 

  .من خالل تغطیة النفقات العامة للدولة وتوجیھ االقتصاد

جاھ�دة وعل��ى مختل��ف األص��عدة إل��ى تحقی��ق أھ��داف  عمل��توالجزائ�ر واح��دة م��ن ھ��ذه ال��دول الت��ي  

اإلص��الحات الھام��ة الت��ي م�ن أبرزھ��ا  ،التنمی�ة م��ن خ��الل تبن��ي جمل�ة م��ن اإلص��الحات االقتص��ادیة

فعال��ة تتماش��ى م��ع السیاس��ة  جبائی��ة، وذل��ك بغی��ة الخ��روج بسیاس��ة جب��ائيأدخلتھ��ا عل��ى نظامھ��ا ال

س�بق  وبن�اءا عل�ى م�ا ،على تشجیع المؤسسات على االستثمار والتوسع للعملالمنتھجة،  االقتصادیة

  :كالتالي مباحث ثالثةتقسیم  الفصل إلى  سیتم

  .ماھیة السیاسة الجبائیة  :المبحث األول

  .وأھدافھ، أسبابھ 1992اإلصالح الجبائي لسنة  : نيالثاالمبحث 

  .2014إلى غایة  1992الجبائي بعد سنة تطور مسار اإلصالح   :ثالثالالمبحث 
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  ةجبائیالسیاسة ال ماھیة :األول المبحث

  :مفھوم السیاسة الجبائیة واھم أدواتھا إلىسوف یتم من خالل ھذا المبحث التطرق 

  ماھیة الجبایة :المطلب األول

المفروضة م�ن ط�رف الدول�ة والت�ي تض�م  اإلجباریة االقتطاعاتمجموعة "تعرف الجبایة على أنھا

  .1"واإلتاوة والمساھمات االجتماعیة م، الرسوالضرائب

اقتطاع�ات نقدی�ة تق��وم بھ�ا الدول�ة عل�ى األف��راد، لتغطی�ة نفق�ات الدول��ة "كم�ا تع�رف أیض�ا عل��ى أنھ�ا

  .2"وتكون على شكل ضریبة أو رسم

فالجبای�ة  ش�مل م�ن مفھ�وم الض�ریبة،من خ�الل التع�ریفین الس�ابقین نج�د أن مفھ�وم الجبای�ة أوس�ع وأ

  .تشمل الضریبة والرسم باإلضافة إلى اإلتاوة

  مفھومھا وأنواعھا الضریبة، :أوال

لقد أدى اختالف وجھات نظر الباحثین إلى تعدد تعاریف الضریبة بحی�ث  :تعریف الضریبة -أ      

تعریف األستاذ جاستون زاویة خاصة، لكن أكثر ھذه التعاریف شیوعا ھو  منیرى كل فقیھ نظرتھ 

أداء نق�دي تفرض�ھ الس�لطة عل�ى األف�راد بطریق�ة : " حیث عرفھا بأنھ�ا  Djeston Djebezsجیز

  .3"نھائیة وبال مقابل بقصد تغطیة األعباء العامة

مساھمة نقدیة تفرض على المكلف�ین بھ�ا حس�ب ق�دراتھم التس�اھمیة " تعرف الضریبة على أنھا كما 

الس�لطة بتحوی�ل األم�وال المحص�لة وبش�كل نھ�ائي ودون مقاب�ل مح�دد، نح�و والتي تقوم عن طریق 

  .4" تحقیق األھداف المحددة من طرف السلطة العمومیة

فریضة مالیة یدفعھا الفرد جبرا " أما عن أكثر التعاریف شیوعا في المفھوم الحدیث ھو اعتبارھا   

 واألعباء التكالیف   منھ في ائیة، مساھمة نھ  بصورة  أو إحدى الھیئات العامة المحلیة ،إلى الدولة

  .5"العامة، دون أن یعود علیھ نفع خاص مقابل دفع الضریبة 

                                     
 .217 ص ، 2008 الجزائر، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار ھومة، محمد عباس محرزي، - 1

 .2012 جامعة الجزائر، النظام الجبائي الجزائري وتحدیات األلفیة الثالثة،:محاضرة بعنوان عبد المجید قدي، - 2

دار دراسة في اتجاھات اإلصالح المالي واالقتصادي،   :اقتصادیات المالیة العامة ونظام السوق،  العناني أحمد حمدي - 3

  .261، ص 1996اللبنانیة، مصر،  المعرفة
4  - Pierre BELTRAME , La Fiscalité en France, HACHETTE LIVRE, 6èmeédition, Paris,1998, p. 12. 

  .11، ص 2000 اإلسكندریة، سوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، الدار الجامعیة للنشر، - 5
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فالضریبة إذن فریضة نقدیة، یدفعھا المكلف وجوبا، وبصفة نھائی�ة دون مقاب�ل للدول�ة مس�اھمة      

 .منھ في تحقیق أھدافھا

 : انطالقا من التعاریف السابقة نستخلص الخصائص التالیة: خصائص الضریبة -ب

أي أنھا ت�دفع ف�ي  ،من بین أھم خصائص الضریبة أنھا فریضة نقدیة :الضریبة ذات شكل نقدي -1

فیج��ب أن تك��ون  ،ألن��ھ م��ا دام��ت النفق��ات العام��ة ت��تم ف��ي ص��ورة نقدی��ة ،ش��كل نق��دي ول��یس عین��ي

  .بما فیھا الضرائب في صورة نقدیة ،اإلیرادات العامة

وأن  ،1إن الض�ریبة ش�كل م��ن أش�كال إب�راز وإظھ�ار س�یادة الدول��ة: الط�ابع اإلجب�اري للض�ریبة -2

ولة ؤبل ھو مجبر على دفعھا للدولة، فھذه األخیرة ھي المس ،الفرد ال یملك الحریة في دفع الضریبة

 .وتحصیلھا ةفرضا لضریبعن 

فالدول�ة  ،أي أن األفراد یدفعون الضریبة إلى الدول�ة بص�فة نھائی�ة :نھائیةالضریبة تدفع بصفة  -3

، فنجد أن الفرد ینتفع بالخدمات التي تصفھا الدولة لص�الح فئ�ات بھا غیر ملزمة برد قیمتھا للمكلفین

 .الشعب عن طریق مرافقھا العامة المختلفة

دور ال�ذي تلعب�ھ الض�ریبة ف�ي تموی�ل باإلض�افة إل�ى ال� :تدفع الض�ریبة لتغطی�ة األعب�اء العام�ة  -4

  .في إعادة توزیع الدخلوجد مھم في تشجیع االستثمار  االخزینة العمومیة، فھي تلعب دور

  أنواع الضرائب -ج

ولك�ل ن�وع م�ن ھ�ذه  ،تتعدد أنواع الضرائب وتختلف صورھا الفنیة باختالف المك�ان والزم�ان      

الض�ریبیة الحدیث�ة عل�ى ن�وع م�ن ھ�ذه األن�واع دون  األنواع مزای�ا وعی�وب، ل�ذلك ال تقتص�ر ال�نظم

ف�ي أكث�ر  تص�یغھ وأن ،ب�ل تح�اول ك�ل دول�ة أن تتخی�ر مزیج�ا متك�امال م�ن أن�واع الض�رائب ،سواه

 .لتحقیق أھداف المجتمع مالئمةصور التنظیم الفني 

  :وفیما یلي أھم التقسیمات التي استخدمت في مؤلفات المالیة

  

  

                                     
1- Paul – Marie GAUDMET,  Finances Publiques, Tome1, édition Montchrestien, Paris, 1981, p. 23. 
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  والضرائب المتعددةالضریبة الوحیدة  -1

ال�ذي تتع�دد (خص نظام الضریبة الوحیدة ف�ي أن یخض�ع ال�دخل الكل�ي للف�ردلی: الضریبة الوحیدة -

الت�ي یتق�رر أن تص�یبھا (فال تخضع كل أنواع ال�دخل  ،لضریبة واحدة) مصادره بتعدد أوجھ نشاطھ

اح�دة فق�ط تس�عى م�ن أي أن الدولة تكتف�ي بف�رض ض�ریبة و ،1إال لھذه الضریبة الواحدة) الضریبة 

  .خاللھا لتحقیق أھداف السیاسة الضریبیة

وفی�ھ تحص�ل الدول�ة عل�ى إیراداتھ�ا م�ن مص�ادر مختلف�ة، أي تخض�ع الدول�ة : الضرائب المتع�ددة -

  .المكلفین ألنواع مختلفة من الضرائب

 ،وھذا ما یسمح ویسھل للمكلف معرفة ما س�یدفعھ ،الوحیدة بسھولة تحدیدھا یبةتمتاز الضر

ن اعتماد الدولة على ھذا النوع من الضرائب ف�ي تغطی�ة نفقاتھ�ا العام�ة أدى إل�ى تض�خیم الع�بء لك

  .الضریبي على المكلف بھا، وھذا ما أدى إلى لجوءه إلى التھرب الضریبي

  الضرائب النسبیة والضرائب التصاعدیة -2

س�عرھا ثابت�ا رغ�م تغی�ر الت�ي یبق�ى بأنھ�ا الض�ریبة تع�رف الض�ریبة النس�بیة  : الضریبة النس�بیة  -

بعب��ارة أخ��رى فھ��ي الض��ریبة الت��ي یك��ون س��عرھا نس��بة ثابت��ة م��ن وع��اء ، و2الم��ادة الخاض��عة لھ��ا

  .أي أن ھذا السعر ثابت ووحید بالنسبة لجمیع المداخیل  ،الضریبة مھما كانت قیمة ھذا الوعاء

زداد بازدی�اد الم�ادة تك�ون الض�ریبة تص�اعدیة إذا ك�ان س�عرھا الحقیق�ي ی� :الضریبة التصاعدیة   -

فی�زداد  ،أي أن الضریبة التصاعدیة یتغیر سعرھا بتغیر قیم�ة وع�اء الض�ریبة، 3الخاضعة للضریبة

  .كلما ازدادت المادة الخاضعة لھا

  مباشرة  الالضرائب المباشرة والضرائب غیر  -3

  فأغلبیة الكتاب االقتصادیین یتفقون على ،اإلطالق یعد ھذا التقسیم من أھم تقسیمات الضرائب على 

أن الضرائب المباشرة ھي ضرائب على الدخل والثروة، بینما الضرائب غیر المباشرة ھي  

  .ضرائب على التداول واإلنفاق

                                     
، دار النھضة العربیة المالي لالقتصاد العامأساسیات المالیة العامة، مدخل لدراسة أصول الفن  ،عادل أحمد حشیش - 1

  .178، ص 1992للطباعة والنشر، القاھرة، 

  .115، ص 1972المالیة العامة والسیاسات المالیة، دار النھضة العربیة، بیروت، فوزي عبد المنعم،   - 2

  .172ادل أحمد حشیش، مرجع سابق، ص ع - 3
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تع��رف عل��ى أنھ��ا عل��ى اقتط��اع ق��ائم مباش��رة عل��ى األش��خاص أو عل��ى : الض��رائب المباش��رة   -

طة قوائم اسمیة، والتي تنتقل مباشرة من المكلف بالضریبة إل�ى الممتلكات، والذي یتم تحصیلھ بواس

وأن المكل�ف بھ�ا ھ�و ال�ذي یتحملھ�ا  ،فھي التي ال یمكن انتقال عبئھ�ا بص�فة كلی�ة ،الخزینة العمومیة

  : نھائیا ویمكن تصنیفھا إلى

نظرا لتعدد مصادر الدخل فقد أصبحت الضریبة علیھ ذات أھمی�ة  :الضریبة على الدخل -أ

 .كبیرة في النظم الضریبیة الحدیثة، فقد یكون المصدر م�ن العم�ل أو م�ن رأس الم�ال أو منھم�ا مع�ا

یكون العمل تجاریا أو صناعیا أو مھنة حرة، وكل مصدر من ھذه المصادر یدر دخال  كما یمكن أن

ومجم�وع ال�دخول الت�ي یحص�ل علیھ�ا الف�رد م�ن المص�ادر  ،1الفرع�ي یطلق علیھ الدخل النوعي أو

  .المختلفة تعرف بالدخل الكلي

من مزایا ھذه الضریبة البساطة والسھولة في تحدید السعر الضریبي، باإلضافة إلى قلة نفقاتھا       

  .بالنسبة إلدارة الضرائب وذلك لسھولة الحصول على المعلومات عن المكلف بالضریبة

یقصد برأس المال من وجھة نظر الضریبة مجموع األموال  :الضریبة على رأس المال -ب

العقاریة والمنقولة، المادیة والمعنویة، والقابلة للتقویم نقدا، والتي یمتلكھا الشخص في لحظة معینة، 

  .2سواء كانت مدرة لدخل نقدي أو عیني

وجھة نظر الض�ریبة بك�ل األش�یاء المادی�ة من خالل ھذا التعریف نجد أن رأس المال حدد من       

والتي یمكن تقدیرھا بالنقود سواء كانت دخال أو  ،أو المعنویة التي یمتلكھا الشخص في لحظة معینة

  .قابلة لتدر دخال

تعتبر المنقوالت والعقارات مثل المباني األراضي الزراعی�ة رأس م�ال م�ادي أم�ا رأس الم�ال       

  .ملكیة لألسھم والسنداتالمعنوي فیتمثل في حق ال

مؤقتا ویستطیع نقل عبئھا ) الممول(ھي الضریبة التي یدفعھا المكلف : الضرائب غیر المباشرة   -

لشخص آخر، فھي تقع في معظم األحیان على عناصر االستھالك أو الخدمات المؤداة، وبالتالي یتم 

تس��دیدھا بطریق��ة غی��ر مباش��رة م��ن ط��رف الش��خص ال��ذي ی��ود اس��تھالك ھ��ذه األش��یاء أو اس��تعمال 

                                     
  .244، ص مرجع سابقأحمد حمدي العناني، اقتصادیات المالیة العامة ونظام السوق،  - 1

  .140، ص 1998، اإلسكندریةالجامعیة،  ر، الداأحمد یونس البطریق، النظم الضریبیة - 2
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س���تطیع تقس���یم ھ���ذه الض���رائب إل���ى ض���رائب عل���ى االس���تھالك ون ،الخ���دمات الخاض���عة للض���ریبة

  .وضرائب التداول

ویطل��ق علی��ھ بالنفق��ات الجاری��ة وھ��و ب��دیل ال��دخل كقاع��دة : الض��رائب عل��ى االس��تھالك -أ

  .وتفرض ھذه الضریبة على الفرد بمناسبة حدوث واقعة االستھالك أو اإلنفاق، 1للضریبة

  :وتقسم ضرائب االستھالك إلى نوعین ھما      

ف��ي ھ��ذه الحال��ة تف��رض ض��ریبة االس��تھالك عل��ى مجموع��ة معین��ة م��ن الس��لع :  ض��ریبة خاص��ة* 

  ...البنزین، السجائر، العطور، السینما، المنسوجات، : والخدمات مثل 

ھا أو تداولھا، تفرض ھذه الضریبة على جمیع السلع في حالة بیع:  ضرائب عامة على المبیعات*  

، وم��ن أھ��م ف��رض عن��د ك��ل مرحل��ة م��ن ت��داول الس��لعوھ��ي تعتب��ر ض��ریبة تراكمی��ة نظ��را لكونھ��ا ت

  .ممیزات ھذه الضریبة وفرة حصیلتھا نظرا لتغطیتھا جمیع أنواع السلع 

وھي الضریبة التي تفرض على انتق�ال الث�روة والعق�ارات م�ن  :الضرائب على التداول -ب

  :شخص آلخر ومن أمثلتھا

  .تفرض ھذه الضریبة عند إثبات واقعة انتقال الملكیة من شخص آلخر: الضریبة على التسجیل* 

وھ��ي الض��ریبة الت��ي تف��رض عل��ى عملی��ة ت��داول األم��وال وانتقالھ��ا م��ن ش��خص : ض��ریبة الط��ابع* 

 . آلخر

  .مباشرةالن مزایا ومساوئ الضریبة المباشرة والضریبة غیر ییب يوالجدول التال

  

  

  

  

                                     
  .160، ص 1997، دار وائل للنشر، عمان، المالیة العامةعبد الرزاق غازي النقاش،    - 1
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  .مباشرةالمزایا ومساوئ الضریبة المباشرة والضریبة غیر : ) 1-1(جدول 

  المساوئ  المزایا  

الض��������������رائب 

  المباشرة

  .سھلة التحصیل* 

  .ثابتة المردودیة نسبیا* 

مرئی��ة ومعروف��ة القیم��ة م��ن ط��رف المكل��ف * 

  .بالضریبة

  .سھلة المراقبة نسبیا*

  .طول مدة التحصیل * 

  .مرونة اقتصادیة ضعیفة* 

مقبول��ة بش��كل س��يء م��ن ط��رف * 

  .المكلف بالضریبة 

الضرائب غی�ر 

  مباشرةال

مدفوع���ة بش���كل س���ھل م���ن ط���رف المكل���ف * 

  .بالضریبة

  .جد منتجة * 

  .مرونة اقتصادیة قویة، سریعة التحصیل* 

  .المراقبة صعبة* 

  .غیر مستقرة المر دودیة* 

  ) .غش ضریبي(تحصیل ناقص * 

  .71 ص ،2،2008ط،  الجزائر، ،رھومة للنش دار اقتصادیات الجبایة والضرائب، ،يعباس محرزمحمد  :المصدر

  وأنواعھ ھ، مفھومالرسم :ثانیا

ساھم مع غیره م�ن یالخزینة العامة للدولة و ھو  دخلالرسم ھو أحد اإلیرادات المالیة التي ت

ع الع�ام یحق�ق النف�اإلی�رادات س�واء كان�ت ض�ریبیة أو غی�ر ض�ریبیة ف�ي تغطی�ة النفق�ات العام�ة بم�ا 

  .للمجتمع أفرادا و مؤسسات

إذ لم تعد مصدرا ھاما إلیرادات الدولة بقدر ، أما في الوقت الحاضر فقد تناقصت أھمیة الرسوم

و بالرغم من  ،كونھا وسیلة تنظیمیة لسیر المرافق العامة خاصة وأن فرضھا یتم استنادا إلى القانون

  :لعدة أسباب أھمھا تضائل أھمیتھا مقارنة مع الضرائب 

 یمقراطیةدة و المساواة وعدم التمییز و المبادئ العدال انتشار.  
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لخزینة العامة من جھة و یساھم في تمویل الخدمات العامة التي تق�دم لفقد ظلت الرسوم موردا قائما 

  .من طرف الدولة لمواطنیھا من جھة أخرى

  :تعریف الرسم  -  أ

 ،أو إح�دى مؤسس�اتھا العمومی�ة الدول�ة،ھ الف�رد جب�را إل�ى مبلغ نقدي یدفع�"یمكن تعریف الرسم أنھ 

  . 1"مقابل منفعة خاصة یحصل علیھا الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على المجتمع ككل

مبلغ من النقود یدفعھ الفرد إلى الدول�ة أو غیرھ�ا م�ن أش�خاص الق�انون "كما عرفھ البعض على أنھ 

  .2"نفع خاص لھ إلى جانب نفع عام یترتب علیھا  ،بخدمة معینة تؤدیھا لھ انتفاعھالعام جبرا مقابل 

  :من خالل التعریفین السابقین یمكن حصر خصائص الرسوم فیما یلي 

یعني أن الرسم مبلغ من النقود أي في وقتنا الحالي ال یمكن أن یكون عینی�ا  :للرسمالصفة النقدیة  -

  .أو عمال بل مبلغ من النقود خاصة في ظل تطور النظام المالي

حیث أن الرسم یدفع  :إجباریا في الجوانب األخرى و، في بعض جوانبھ اختیاریاالرسم قد یكون  -

  .جبرا من طرف الشخص الذي یتقدم بطلب الخدمة

  .العامة المنفعة إلى جانب خاصةتحقیق منفعة  -

  :  أنواع الرسوم -ب

یالح�ظ ة فیھا خاصة التشریعات المالیة وتتحدد أنواع الرسوم في كل دولة حسب التشریعات المطبق

 :3أن أھم أنواع الرسوم في أي دولة ما یلي

خدم�ة م�ن مرف�ق  ھي الرسوم التي یدفعھا األفراد عن�د طل�ب: الرسوم القضائیة والتوثیقیة -1

 .القضاء أو من كاتب العدل أو من دائرة التنفیذ

وھي الرسوم التي یدفعھا األف�راد عن�د االنتف�اع بخ�دمات معین�ة تم�نحھم  :الرسوم االمتیازیة -2

 .میزة عن غیرھم كرسوم رخصة السالح أو قیادة السیارة

                                     
 .132 ، ص2010، محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعةمحمد عباس  - 1
 .140 ص ،1990 محمد سعید فرھود، مبادئ المالیة العامة، الجزء األول، حلب، - 2
 معة دمشق،طبعة جا199، صليالمالیة العامة والتشریع الما عصام بشور، :لإلطالع أكثر على أنواع الرسوم طالع - 3

 .1999 ، ص200وحسین عمر، مبادئ المالیة العامة، مكتبة الفالح للنشر و التوزیع، الكویت،  .192- 191ص  ،1995
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ی�ة تق�دمھا الدول�ة أو وھي الرسوم التي یدفعھا األف�راد مقاب�ل خ�دمات إدار :الرسوم اإلداریة -3

 .ةالھیئات أو المرافق العامة كرسوم البلدیة والصحة والبرید والرسوم القنصلی

 .مثل رسوم التعلیم الرسوم ألغراض ثقافیة -4

 .مثل رسوم ترخیص نادي اجتماعي الرسوم ألغراض اجتماعیة -5

 .مثل رسوم دفع المعادن الثمینة الرسوم ألغراض اقتصادیة -6

  مفھومھا وخصائصھا، اإلتاوة: ثالثا

  :اإلتاوةتعریف   -أ

مبلغ نقدي تحدده الدولة ویدفعھ بعض فئات أو أفراد المجتم�ع ") مقابل التحسین(یقصد باإلتاوة       

المتمثلین بمالك العقارات نظی�ر عم�ل ع�ام قص�د ب�ھ مص�لحة عام�ة، كف�تح طری�ق أو بن�اء جس�ر أو 

بمنفع�ة خاص�ة تمثل�ت بارتف�اع قیم�ة عق�اراتھم أو إنشاء حدیقة م�ثال، فع�اد عل�ى أص�حاب العق�ارات 

  .1"ممتلكاتھم

عب�ارة ع�ن مبل�غ م�ن الم�ال یدفع�ھ م�الك العق�ارات  اإلت�اوةمن خالل التعریف السابق نس�تخلص أن 

نظی�ر عم�ل یقص�د ب�ھ المص�لحة العام�ة فع�اد عل�یھم  ،الدول أو إحدى مؤسساتھا العمومی�ة إلىجبرا 

  .في ارتفاع قیمة عقاراتھم عالوة على ذلك بمنفعة خاصة تتمثل

  اإلتاوةخصائص   -  ب

 .أي یكون المبلغ المقتطع نقدا أي في شكل أموال نقدیة ولیست عینة: الصفة النقدیة -

 .ولیس للفرد الخیار في دفعھا وھو مجبر على دفعھا اإلتاوة إلزامیة:جبرا -

 .تمس فقط العقارات وال تمس المنقوالت وتدفع مرة واحدة اإلتاوة :خاص بالعقارات -

ھ�و النف�ع الع�ام والمس�اھمة ف�ي تحقی�ق  اإلت�اوةأي الھدف من دف�ع  :تمویل میزانیة الدولة -

 .أھداف المجتمع االقتصادیة واالجتماعیة

أن كالھم�ا مبل�غ نق�دي، یؤدی�ان  واإلت�اوةمن خالل ما س�بق نالح�ظ أن التش�ابھ الموج�ود ب�ین الرس�م 

ت�دفع ف�ي الحال�ة الت�ي  اإلت�اوةمقابل الحصول على منفع�ة خاص�ة ف�ي ح�ین االخ�تالف یكم�ن ف�ي أن 

                                     
 ، سلسلة تقاریر قانونیة، العدد)الدستوریة والسیاسات التشریعیة للمبادئتحلیل ( معین البرغوثي، المفھوم القانوني للرسم - 1

 .15 ، ص2005، 39
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تحدث فیھا تحسینات عقاریة ولمرة واح�دة، بینم�ا ق�د یتك�رر دف�ع الرس�م كلم�ا تك�رر الحص�ول عل�ى 

  .ذات المنفعة

  ادئھاالسیاسة الجبائیة ومب مفھوم :المطلب الثاني      

 :تعریف السیاسة الجبائیة واھم المبادئ التي تقوم علیھا كما یلي إلىسیتم التطرق في ھذا المطلب   

  لجبائیةمفھوم السیاسة ا: أوال   

وتختلف ال�دول ف�ي  تعتبر السیاسة الجبائیة أداة ھامة في تنفیذ أھداف الدولة وسیاساتھا االقتصادیة ،

مدى استغاللھا لھ�ذه السیاس�ة ف�ي تموی�ل نفقاتھ�ا وتوجی�ھ اقتص�ادیاتھا اختالف�ا واض�حا، ف�دورھا ف�ي 

الدخل و عالج مشاكل ال�دورة اقتصادیات الدول المتقدمة ذات وظیفة عالجیة تختص بإعادة توزیع 

ی��ة الت�ي تلع��ب فیھ��ا عل��ى غ��رار اقتص�ادیات ال��دول النام االقتص�ادیة وبع��ض المش�اكل االجتماعی��ة،

  .السیاسة الجبائیة وظیفة تنمویة تھدف لتمویل برامج التنمیة االقتصادیة

، فنجد تعار یفھاأدى إلى تعدد  ،أو داخل الدولة ذاتھا ،بین الدول ةالسیاسة الجبائیإن اختالف أھداف 

والتدابیر المتخذة بھ�دف تأس�یس  واإلجراءاتمجموعة القرارات " ھي الجبائیةالسیاسة  من یرى أن

  .1"االقتطاعات الجبائیة طبقا ألھداف السلطات العمومیةوتنظیم 

عن مجموع التدابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق تعبر"جبائیة السیاسة المن الباحثین من یرى أن و

االقتص�ادي بتنظیم التحصیل الضریبي قصد تغطیة النفقات العمومیة من جھة والتأثیر على الوض�ع 

  2"واالجتماعي حسب التوجیھات العامة لالقتصاد من جھة ثانیة

مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططھا وتنفذھا الدولة مستخدمة كافة " أیضا على أنھا  كما تعرف

  مصادرھا الضریبیة الفعلیة والمحتملة إلحداث آثار اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة مرغوبة وتجنب

  .3"وبة للمساھمة في تحقیق أھداف المجتمعمرغغیر آثار 

  في مجال التنمیة  السیاسة الضریبیة من أھم أدوات السیاسة المالیة لما تحققھ"  ن وھناك من یعتبر أ

                                     
1- G. Tournier, La politique fiscale dans la 5ièmeRepublique, privat, 1985, p14 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )تقییمیھدراسة تحلیلیة ( الكلیة االقتصادیةقدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات  - 2

 .139 ، ص2003، الجزائر
 .13، ص 2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، )تحلیلي مقارن مدخل (سعید عبد العزیز عثمان، النظم الضریبیة  - 3
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االقتصادیة ألنھا تعد عنصرا من العناص�ر الت�ي ت�ؤثر عل�ى النش�اط االقتص�ادي باإلض�افة إل�ى ك�ل  

لع�ام للھیك�ل الض�ریبي م�ن حی�ث أث�ر ك�ل ض�ریبة بمجم�ل األدوار الفعالة لكل ض�ریبة ف�ي اإلط�ار ا

  1.الدخل الوطني

، أھ��م أدوات السیاس��ة المالی��ةم��ن أداة  جبائی��ةالسیاس��ة ال یمك��ن اعتب��ار ،م��ن خ��الل التع��اریف الس��ابقة

وتعم�یم وتط�ویر  ،وتنفی�ذ المش�اریع التنموی�ة ة،االقتص�ادیھ�ا تستخدمھا الدولة وتكیفھا لتحقی�ق برامج

  . الخدمات العامة

تتس�م  ، ول�ذلك فھ�يإل�ى تحقی�ق الت�وازن االقتص�ادي والعدال�ة االجتماعی�ة جبائیةتسعى السیاسة الكما

  :  2بأنھا

  .عة ومتكاملة ومترابطة من البرامجمجموعة متس -1

الدولة كالحوافز الضریبیة التي تمنحھا  ،تعتمد على األدوات الضریبیة الفعلیة والمحتملة -2

  .اقتصادیة معینة بھدف تشجیعھا ةألنشط

جزء مھم من أجزاء السیاسة االقتصادیة للمجتمع وتس�عى إل�ى تحقی�ق أھ�دافھا، م�ن ھن�ا  -3

 .یمكن القول أن السیاسة الضریبیة تعتبر مرآة عاكسة لدور الدولة

  السیاسة الجبائیة مبادئ :ثانیا     

من األمور الجوھریة التي تقف أمام أیة حكوم�ة عامل�ة عل�ى تط�ویر سیاس�تھا الجبائی�ة ھ�ي معالج�ة 

مسائل البساطة والكفاءة والعدالة عند قیامھا بتطویر تلك السیاسة، بناءا على ذلك قسم علماء المالی�ة 

  :قسمین أساسیین ھما إلىمبادئ السیاسة الجبائیة 

 .نظام جبائيأي یعتبران األساس المعتمد علیھ عند تصمیم  إذمبدأ العدالة ومبدأ الكفاءة 

    مبدأ العدالة -1

 تص�ادفھأن�ھ  إالتحقیق العدالة الجبائیة عن�د ص�یاغة أي نظ�ام جب�ائي  إلىیسعى  جبائيالمشرع ال إن

ع�دة ص��عوبات ف��ي تحقیقھ��ا وذل��ك راج��ع لص��عوبة قی��اس أث��ر الض��ریبة بالنس��بة لك��ل مكل��ف وأیض��ا 

                                     
، 1993 ، القاھرة،العربیة ، دار النھضة...عطیة عبد الواحد، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة السید - 1

  .418ص 
  .8، ص 2001المرسي السید حجازي،  النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة للنشر، بیروت،  - 2



  .اإلطار النظري للسياسة الجبائية في ظل اإلصالحات المطبقة في الجزائر: الفصل األول

 
21 

النظام الضریبي ع�ادل بش�كل ت�ام  أنالنفسي للضریبة من شخص آلخر، لذا فال یمكن القول  العبء

ال��دول  تت��دخلویبق�ى مفھ��وم العدال��ة مفھ�وم نس��بي و، للعدال��ة ھبم��دى تحقیق��الحك��م علی��ة یك�ون  وإنم�ا

 وبذلك،ل والثروات لتحقیق العدالة االجتماعیة والمعاصرة بواسطة الضریبة للتعدیل في توزیع الدخ

  .1الجبائیة أحد أھداف  النظام الجبائي إلى جانب أنھا أحد مبادئھ الرئیسیة  عدالةأصبحت ال

األفقی�ة  العدال�ة مب�دأ:  أساسیین ھم�ا بط مفھوم العدالة الجبائیة بمبدأین ففي الفكر المالي الحدیث یرت

  .)سیةأالر(العمودیةومبدأ العدالة 

 Horizontal equity  :العدالة األفقیة   -  أ

كل دولة في النفقات الحكومیة بحسب  ایجب أن یسھم رعای"یشیر أدم سمیث في ھذا الصدد إلى أنھ 

المقصود و 2"أي بنسبة الدخل الذي یتمتعون بھ في ظل حمایة الدولة ،مقدرتھم النسبیة بقدر اإلمكان

معاملة ضریبیة متساویة  واالقتصادیةھنا معاملة المكلفین المتساویین في الدخل والحالة االجتماعیة 

إال أن�ھ وجھ�ت انتق�ادات كثی�رة للض�ریبة النس�بیة ألنھ�ا ال  ،یعتبر تطبیق العدالة األفقیة أمرا س�ھال ،

وتطب��ق إل��ى جانبھ��ا الض��ریبة ،تحق��ق العدال��ة الض��ریبیة وبالت��الي فھ��ي غی��ر مطبق��ة بش��كل واس��ع

  .التصاعدیة 

  Vertical equity :العدالة العمودیة   -  ب

ون مراك�ز مالی�ة اخ�تالف المعامل�ة الض�ریبیة للمكلف�ین ال�ذین یحتل�) الرأسیة(العدالة العمودیة تعني 

بفك��رة تطبی��ق ك��ل م��ن الض��ریبة  ذإل��ى األخ��ونتیج��ة ل��ذلك اتج��ھ علم��اء المالی��ة  واجتماعی��ة مختلف��ة،

  :كالتالي من العدالة والمساواة بین المكلفین بھا القدر الكافيالتصاعدیة والضریبة الشخصیة لتحقیق 

تفرض  االجبائیة ألنھتعمل الضریبة التصاعدیة على تحقیق العدالة : تطبیق الضریبة التصاعدیة  -

المنفع�ة الحدی�ة للث�روة تتن�اقض م�ع  أي أن ،على المادة الخاضعة فتزداد كلم�ا ازدادت ھ�ذه األخی�رة

تتن�اقض م�ع ازدی�اد  إلنفاقلالتضحیة الحدیة  أنازدیاد قیمة الثروة التي یحوزھا الفرد وھو ما یعني 

  .3ھذه الثروة 

                                     
 .38 ، ص1978، اإلسكندریةعلي عباس عیاد، النظم الضریبیة المقارنة، مؤسسة شباب الجامعة،  - 1
 .403 ص ،1973حسن عواضة، المالیة العامة ، دار النھضة العربیة، بیروت ،  - 2
 .282، ص 1977السید عبد المولى، المالیة العامة، دار الفكر العربي، القاھرة،  - 3
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تراعي ھذه الض�ریبة التف�اوت ف�ي الظ�روف الشخص�یة واالجتماعی�ة  :الشخصیةتطبیق الضریبة  -

یدفع ضریبة تفوق الضریبة التي ی�دفعھا  أعزبفمثال الشخص الذي یكون  المجتمع، ألفرادوالمالیة 

  .األعزبمن نفقات  أكثروذلك مراعاة لنفقات المتزوج التي تكون المتزوج، الشخص 

  من زاویتین  إلیھیمكن النظر  :الكفاءة مبدأ -2

تتعل�ق بكف�اءة تحص�یل الض�ریبة المفروض�ة أي ض�رورة تخف�یض نفق�ات :  الزاویة األول�ى  -  أ

خزینة  إلىتحصیل الضرائب بحیث یتحقق الفرق بین ما یدفعھ المكلف بالضریبة وما یصل 

خزین�ة   مدا خی�لالدولة یكون اقل ما یمكن الن أي زیادة في أعباء الضریبة سوف یقلل من 

  .1الضریبة غزیرا  إیرادبعبارة أخرى كلما قلت نفقات الجبایة كلما كان  أوالدولة 

من  ،تتعلق بكفاءة الضریبة ومدى ارتباطھا بكفاءة النشاط االقتصادي ككل:  الزاویة الثانیة  - ب

عل��ى  تأثیرھ�اھ�ذا المنط�ق یقتض��ي عل�ى الس�لطات العام��ة اختی�ار اق��ل الض�رائب س�لبیة ف��ي 

 أناالقتصاد القومي فكفاءة الضریبة تستوجب كفاءة النشاط االقتصادي عند فرضھا  بحیث 

ف��ي ق��رارات الوح��دات االقتص��ادیة ع��ن  لإل��ى اإلخ��الال ی��ؤدي أن ف��رض الض��رائب یج��ب 

  .ألسعار النسبیة بین السلع المختلفةعلى مستویات ا حفاظھاطریق 

  أدوات السیاسة الجبائیة :المطلب الثالث    

المالی��ة واالقتص��ادیة واالجتماعی��ة عل��ى جمل��ة م��ن ة لتحقی��ق األھ��داف جبائی��تعتم��د السیاس��ة ال      

  :یلي  األدوات وھو ما یعبر عنھا بالنفقات الجبائیة من أھمھا نجد ما

نعني باإلعفاء الضریبي عدم فرض الضریبة على دخل مع�ین، إم�ا بش�كل  :اإلعفاء الضریبي :أوال

مؤقت أو بشكل دائم وذلك ضمن القانون، وتلجأ الدولة إلى ھذا األمر العتبارات تقدرھا بنفسھا وبما 

  .2یتالءم مع ظروفھا االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

ن في مبلغ الضرائب الواجب السداد مقابل عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفی"وھو       

  .دائما أو مؤقتا إما ویكون اإلعفاء ،3"التزامھم بممارسة نشاط معین في ظروف معینةّ 

                                     
 .92 ص ،2003 ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، دار ھومة للطبع، الجزائر،  -1
  .75، ص 1999 الجزائر، صادق الحاج، المالیة العامة، دار صفاء للنشر والتوزیع،  -2
 .97 ص ،االقتصادیة الكلیة، مرجع سابقالمدخل إلى السیاسات  عبد المجید قدي،  -3
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وإح�داث  ،التي ت�ؤدي إل�ى إنع�اش االقتص�اد ،ھي تلك التسھیالت الدائمة: اإلعفاء الدائم -1

أي أن الدولة تم�نح ھ�ذا اإلعف�اء  ،تغیرات في المجتمع من حیث رفع مستوى المعیشي وحتى الثقافي

  .للمشروعات تبعا ألھمیة نشاطھا ومدى تأثیره على الحیاة االقتصادیة و االجتماعیة الدائم

ویس��تمر ھ��ذا  ، Tax Holidayویس��مى أیض��ا بالعطل��ة الض��ریبیة  :اإلعف��اء المؤق��ت -2

س�نوات، كم�ا أن م�دة اإلعفاء مدة معینة من حیاة المشروع، وھي تتراوح عادة بین ثالثة إل�ى عش�ر 

  .اإلعفاء ترتبط بأھمیة االستثمار

وتم��نح ع��ادة للمش��روعات حدیث��ة النش��أة كونھ��ا تحت��اج ف��ي بدای��ة نش��اطھا إل��ى س��یولة كبی��رة لتغطی��ة 

تكالیف االستغالل الضخمة ومواجھة األخطار المالیة الت�ي ق�د تواجھھ�ا، كم�ا ق�د تم�نح لمش�روعات 

ف التصدیر أو تواجھ ظروف مالیة صعبة، بھدف مس�اعدتھا قائمة ترغب في التوسع أو االنتاج بھد

  1على تجاوز أزمتھا ودعم قدرتھا التنافسیة

  :2ومن بین اآلثار اإلیجابیة لإلعفاء الضریبي ما یلي

  یحصل علیھ المستثمر أنزیادة العائد الصافي المتوقع.  

 تحقیق سیولة ذاتیة للمستثمر.  

 التمویل الذاتي یمكن أن یتغیر الھیكل التمویلي في صالح. 

  :إلى األنواع التالیة ةالتخفیضات الضریبییمكن تقسیم : التخفیضات الضریبیة :ثانیا

  : التخفیضات المتعلقة بالمعدل - 1

إل�ى مع�دالت خاص�ة ب�دل مع�دالت النظ�ام ) أو المم�ول(تتمثل في أن یتم إخضاع المكل�ف بالض�ریبة

االلتزام ببعض الشروط القانونیة، كما ھو مطبق على األرباح الخاضعة للضریبة على   العام مقابل

عل�ى أرب�اح الش�ركات ف�ي  3٪ 19أرباح الشركات في الجزائر حیث یتم تطبیق مع�دال خاص�ا ق�دره 

  .نتاجالجزائر التي تنشط في اإل

  

                                     
، المؤسسة الجامعیة للدراسات )دراسة مقارنة(شمس الدین عبد األمیر، الضرائب أسسھا العلمیة وتطبیقاتھا العملیة  -  1

 .218 ص ،1987، 1والنشر، بیروت، ط
 .97 ، صسابق ع، مرجالضریبیة مالنظ ،سعید عبد العزیز عثمان - 2
 .2010المدیریة العامة للضرائب، النظام الجبائي الجزائري، منشورات الساحل  - 3
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  )الوعاء( التخفیضات المتعلقة بأساس الضریبة - 2

 ل، مث�قب�ل ف�رض الض�ریبة) الوع�اء(تم�س األس�اس الخاض�ع للض�ریبةوھي تل�ك التخفیض�ات الت�ي 

لغرض توحید فرض الضریبة على الدخل اإلجم�الي  التخفیضات الممنوحة عند تقدیم طلب مشترك

  .ما بین الزوج والزوجة المحققین لمداخیل خاضعة في الجزائر

  التخفیضات المطبقة على مبلغ الضریبة  - 3

ى المبلغ النھائي للضریبة المستحقة مثل التخفیضات المطبقة على وھي تلك التخفیضات المطبقة عل

الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل اإلجمالي للمكلفین القاطنین والناشطین تجاریا 

  .في والیات الجنوب الكبیر في الجزائر

باش�ر عل�ى النتیج�ة م�ن یعتبر االھ�تالك مس�ألة ض�ریبیة ب�النظر إل�ى ت�أثیره الم :نظام االھتالك :ثالثا

ثاب�ت، متزای�د، (س�تخدامھ التي یتوق�ف حجمھ�ا عل�ى النظ�ام الم�رخص ا السنویةخالل المخصصات 

، حیث تعامل التشریعات الضریبیة أقساط االھتالك كأعباء قابلة للخصم عند تحدید ال�دخل )متناقص

الخاضع للضریبة، وبالتالي تساھم ھذه اآللیة ف�ي تخفی�ف الع�بء الض�ریبي عل�ى المش�روع، إض�افة 

تكوین األم�وال المس�تثمرة ف�ي المش�روع م�ن خ�الل تجدی�دھا بع�د نھای�ة حیاتھ�ا اإلنتاجی�ة، إلى إعادة 

 1.ذا ما یجعل االھتالك من أھم عناصر التمویل الذاتي وتدعیم المركز المالي للمشروعوھ

 ،تعتب�ر ھ�ذه التقنی�ة ح�افزا بالنس�بة للمؤسس�ة :إمكانیة ترحیل الخسائر إلى الس�نوات الالحق�ة :رابعا

المؤسس�ات الت�ي تحق�ق خس�ائر ف�ي الس�نوات األول�ى م�ن نش�اطھا تحملھ�ا عل�ى الس�نوات  نجدبحیث 

 ةوھذه الوسیلة تعمل على خصم الخسائر ،سنوات أربعةقة بشرط أال تتجاوز مدة نقل الخسائر الالح

، وإذا لم یغط الربح تلك الخسارة الحالیةة مثال في السنة الماضیة من الربح المحقق في السنة قالمحق

 .بعةرایتم خصم الخسارة المتبقیة من الربح المحقق في السنة الموالیة وھكذا حتى السنة ال

بحی�ث  ،الض�ریبیة) األس�عار(ونعن�ي ب�ذلك تص�میم ج�دول المع�دالت  :المع�دالت التمییزی�ة  :خامسا

ھ�ذه المع�دالت ، و2یرتبط كل منھا بنتائج محددة لعملیات المشروع  ،یحتوي على عدد من المعدالت

                                     
زواق الحواس، دور التحفیز الجبائي في تھیئة و إصالح بیئة أعمال المشروعات الصغیرة والمتوسطة، المؤتمر العلمي  - 1

 .5 ، ص2014والمالیة، جامعة فیالدلفیا، الدولي الثامن، كلیة العلوم االداریة 

  .246ص ، 2002/2003دراز حامد عبد المجید، السیاسات المالیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  - 2
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كلم��ا ت��نخفض ت��دریجیا كلم��ا اقترب��ت نت��ائج المش��روع م��ن الخط��ة المس��طرة وترتف��ع ھ��ذه المع��دالت 

ومنھ یمكن القول على أن ھذه المعدالت ترتبط عكسیا مع حجم المشروع  ،انخفضت نتائج المشروع

ولع��ل أھ��م المج��االت الت��ي ثب��ت فیھ��ا نج��اح . أو م��دى مس��اھمة ھ��ذا األخی��ر ف��ي التنمی��ة االقتص��ادیة

ما تك�ون استخدام المعدالت الضریبیة التمییزیة ھو مجال إنشاء المناطق الحرة الصناعیة، حیث عند

 ،السلع الصناعیة، ترغ�ب ف�ي إنش�اء منطق�ة ص�ناعیة ح�رة ألحدى إحدى الدول النامیة سوق مناسبة

فإنھ��ا تس��تطیع أن تج��ذب الص��ناعات إل��ى المنطق��ة الح��رة باس��تخدام المع��دالت التمییزی��ة للض��رائب 

  .الجمركیة على سبیل المثال

  الجبائي واالقتصادي أھداف السیاسة الجبائیة وعالقتھا بالنظام: رابعال طلبالم

السیاس�ة الجبائی�ة وعالقتھ�ا بالنظ�ام الجب��ائي  أھ�داف إل��ى طل�بس�یتم التط�رق م�ن خ�الل ھ�ذا الم     

  :كما یليواالقتصادي 

 أھداف السیاسة الجبائیة :أوال

 ،فباإلضافة إلى اعتبارھا أداة تمویلیة ،ةجبائیلقد أدى توسع تدخل الدولة إلى توسع وظیفة السیاسة ال

ق وھ�ذا م�ن أج�ل تحقی� ،أصبحت تؤدي دورا ھاما في التأثیر على الوض�ع االقتص�ادي واالجتم�اعي

  :العدید من األھداف المتمثلة في

  األھداف المالیة - 1

إن تمویل التدخالت العمومی�ة یعتب�ر الھ�دف الرئیس�ي للسیاس�ة الجبائی�ة، باعتب�ار الض�ریبة مص�درا 

ولة الحارس�ة ك�ان الھ�دف م�ن الض�ریبة ھ�دفا مالی�ا بحت�ا، ھاما لإلیرادات العامة، ففي ظل ھیمنة الد

 بمعنى تحقیق إیرادات للدولة تستطیع أن تواجھ بھا نفقاتھا المحدودة من أجل تسییر المرافق العامة،

ففرض الضریبة في ظل الدولة الحارسة ال ینجر عنھ أي أثر في الجوانب االقتصادیة واالجتماعی�ة 

الدولة، وزیادة أنشطتھا وتدخلھا في الحیاة االقتصادیة بصورة فعال�ة، ولكن مع تطور دور  .لألفراد

تطورت أھداف الضریبة، فباإلضافة إلى الھدف المالي للضریبة وأھمیتھ المتزایدة مع حاجة الدولة 

  .إلى المال ھناك أھداف اقتصادیة واجتماعیة للضریبة

  االقتصادیةاألھداف   - 2

قصد تحقی�ق  االقتصاديللتأثیر على الواقع  االقتصاديتعتبر الضریبة أداة لتدخل الدولة في المجال 

  :للضریبة فیما یلي االقتصادیة، ویمكن تلخیص أھم األھداف االقتصادیةأھداف السیاسة 
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ذل�ك و االقتصاديتتخذ الدولة الضریبة كأداة للمساھمة في تحقیق النمو  :تحقیق النمو االقتصادي -

من خالل عدة آلیات في المجال الضریبي أھمھا اإلعفاء الضریبي والتخفیض الضریبي الذي یؤدي 

  .1إلى زیادة الدخل المتاح لدى األفراد والمستثمرین

ال نقصد باالستقرار تحقیق الثبات، وإنم�ا تحقی�ق ع�دم االض�طراب  :االستقرار االقتصاديتحقیق  -

فھ�دف السیاس�ة اإلس�تقراریة ف�ي مجتم�ع ( أو الالتوازن في الوضع االقتصادي و االجتماعي للدولة 

  .2)ینمو ھو تحقیق االستقرار في معدل النمو ولیس العمل على ثبات حجم الدخل القومي

باس�تقرار ك�ل م�ن مس�توى األس�عار ومع�دل النم�و االقتص�ادي،  ویتحقق االستقرار االقتص�ادي      

وأیضا االستقرار في التوظیف، وتتوقف فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق االس�تقرار االقتص�ادي 

  : 3على ما یلي

توفر عناصر نوعیة ضمن النظام الضریبي تمكن الدولة الزیادة في مع�دالت الض�ریبیة و توس�یع * 

  .ما ال یتجاوز الطاقة الضریبیة للمجتمعالوعاء الضریبي ب

مدى حساسیة ومرونة النظام الضریبي، حیث یقصد بحساس�یة الض�ریبة م�دى اس�تجابة حص�یلتھا * 

للتغیرات االقتصادیة، أما مرونة الضریبة فتعني مدى استجابة الحصیلة الضریبیة للتغیر ف�ي مع�دل 

  .الضریبة أو في التنظیم الفني للضریبة

وللسیاس��ة  ،یعتب��ر تك��وین رأس الم��ال م��ن أھ��م مح��ددات النم��و االقتص��ادي: تك��وین رأس الم��ال –

الض��ریبیة دور فع��ال ف��ي زی��ادة معدل��ھ، و ذل��ك م��ن خ��الل الت��أثیر عل��ى ك��ل م��ن الم��دخرات و حج��م 

التي ت�ؤدي إل�ى زی�ادة ال�دخل ل�دى  ،منح إعفاءات أو تخفیضات ضریبیةوذلك من خالل االستثمار، 

تعم�ل  اإلنفاقكما أن زیادة في ضرائب  .األفراد و المستثمرین، وبالتالي إمكانیة زیادة االستثمارات

ت�ؤدي إل�ى تقلی�ل تك�وین على زیادة معدل المدخرات،على عكس فرض الض�رائب التص�اعدیة الت�ي 

 .و ذلك بسبب انخفاض المدخرات ،رأس المال

إن التط��ور ف��ي العالق��ات االقتص��ادیة الدولی��ة وظھ��ور التن���افس  :ماج االقتص��اديلالن��د تحقی��ق -

ھ�ذا األخی�ر یعب�ر ع�ن م�دى  ،الضریبي بینھا من ناحیة أخرى أدى إل�ى االھتم�ام بالتنس�یق الض�ریبي

مختلف الضرائب التي یحتویھا النظام الضریبي، فتنسیق األنظم�ة الض�ریبیة  بینالترابط واالنسجام 

                                     
 .41 ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي، مرجع سابق، ص - 1
 .52علي عباس عیاد، النظم الضریبیة المقارنة، مرجع سابق،  ص  -2
 .47، 45، 44، مرجع سابق، ص النظام الضریبي ة، فعالیناصر مراد -3



  .اإلطار النظري للسياسة الجبائية في ظل اإلصالحات المطبقة في الجزائر: الفصل األول

 
27 

 ،تالك المعتم�دةھ�والتخفیضات الممنوحة، أنماط االات ستدعي تنسیق المعدالت، اإلعفاءبین الدول ی

التحاد األورب�ي تعم�ل عل�ى كاباإلضافة إلى تبادل المعلومات بخصوص ظاھرة التھرب، فنجد دوال 

توحی��د أنظمتھ��ا الض��ریبیة بش��كل كام��ل ألن��ھ م��ن غی��ر ھ��ذا التوحی��د ال یمك��ن الح��دیث ع��ن تكام��ل 

  .1اقتصادي

ت�أثیر عل�ى عوام�ل التؤثر الضرائب على تنافسیة المؤسسات من خالل  :زیادة تنافسیة المؤسسة -

حیث نالح��ظ أن ارتف��اع الض��رائب ،أي عل��ى رأس الم��ال والی��د العامل��ة والم��واد المس��تعملة ،اإلنت��اج

وھ�ذا م�ا ی�ؤدي إل�ى تخف�یض حج�م اإلنت�اج والعك�س  ،المباشرة تؤدي إلى تقل�یص أرب�اح المؤسس�ات

كما أن ارتفاع الضرائب على أجور العمال وعلى س�لع االس�تھالك الض�روریة تعم�ل عل�ى  صحیح،

  .ویتضح ذلك جلیا في قلة الساعات اإلضافیة ،تخفیض المیل للعمل

ج��د ال��دول س��عیا لزی��ادة تنافس��یة منتجاتھ��ا عل��ى مس��توى األس��واق الخارجی��ة، تق��وم بإعف��اء نولھ��ذا 

الجمركیة ومن الكثیر من الضرائب المحلیة كالرس�م عل�ى المنتجات المصدرة من الرسوم والحقوق 

  .الخ... ،النشاط المھني، الدفع الجزافي

فیما یتعل�ق بالكمی�ات الت�ي یرغب�ون ف�ي إنتاجھ�ا، ذل�ك أن الض�رائب  :توجیھ قرارات أرباب العمل -

 یمك�ن اس��تخدامھا للت��أثیر عل�ى حج��م س��اعات ونوعی�ة العم��ل، حج��م الم�دخرات ، ویمك��ن اس��تخدامھا

لتغیی��ر الھیك��ل ال��وظیفي ف��ي المجتم��ع بإع��ادة توزی��ع الم��وارد البش��ریة ب��ین األنش��طة االقتص��ادیة 

وذل�ك بف�رض  ،كما تستعمل الدولة الضریبة كوسیلة لتحقیق التوازن القط�اعي لالس�تثمار ،2المختلفة

مم��ا یجع��ل المس��تثمرین یتجھ��ون لالس��تثمار ف��ي  ،ض��ریبة أق��ل بالمقارن��ة م��ع القطاع��ات األخ��رى

  .مجاالت الغیر مرغوب فیھاال

  وتستخدم الضریبة أیضا في تحقیق التوازن الجھوي لالستثمار وذلك من خالل توجیھ عناصر

اإلنتاج نحو المناطق غیر المرغوب فیھا وذلك عن طریق منح إعف�اءات وتخفیض�ات ف�ي ض�رائب  

المؤسسات التي تعمل في المناطق النائیة مما یسمح بتنق�ل عوام�ل اإلنت�اج إل�ى األنش�طة االقتص�ادیة 

ي أكث�ر حیث دائما تسعى موارد اإلنتاج التنقل أین یمكن استغاللھا ف ،التي یقل العبء الضریبي فیھا

                                     
 .171المجید قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة،  مرجع سابق، ص  عبد - 1
  .169، ص المرجع نفسھ - 2
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في توجیھ وتشجیع االستثمار،  فعاال ادور جبائیةسیاسة الومن ھنا یمكننا القول أن لل .1الوجوه ربحیة

 .ولھذا السبب لجأت الكثیر من الحكومات إلى تعدیل أنظمتھا الضریبیة

  : من بین أھم األھداف االجتماعیة نجد: األھداف االجتماعیة -3

الض����ریبة دورا ھام����ا ف����ي معالج����ة بع����ض المش����اكل  تلع����ب:توجی����ھ المعطی����ات االجتماعی����ة -

الرأس�مال المس�تثمر ف�ي ھ�ذا  لمعالجة أزم�ة الس�كن ع�ن طری�ق إعف�اء یمكن استخدامھاف،االجتماعیة

من الضرائب، كم�ا تس�اھم ف�ي معالج�ة بع�ض الظ�واھر االجتماعی�ة الت�ي تس�يء إل�ى ص�حة القطاع 

  . صنعھا أو بیعھا إلى غیر ذلك األفراد، كالتبغ والكحول وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على

أن عدالة توزیع الدخل والثروة ھي ھدف اجتماعي یج�ب عل�ى یرى كثیرون  :توزیع الدخل إعادة -

الع�ام الت�ي تتبعھ�ا م�ن  اإلنف�اقالحكومة السعي لتحقیقھ بواسطة سیاستھا الجبائیة م�ن ناحی�ة وسیاس�ة 

ناحیة أخرى، أو بوجھ عام إن مجرد فك�رة وج�ود فج�وة واس�عة ف�ي الت�دخل ب�ین األثری�اء الم�رفھین 

  .2والفقراء المعدمین ھي فكرة مرفوضة على أساس كونھا غیر عادلة

لض�ریبة خل�ق ن�وع م�ن التف�اوت ب�ین فئ�ات المجتم�ع، حی�ث یع�اد توزی�ع اعل�ى ف�رض  قد ین�تج حیث

الدخل والثروة بشكل غیر ع�ادل لفائ�دة الطبق�ات الغنی�ة عل�ى حس�اب الطبق�ات الفقی�رة، ویح�دث ھ�ذا 

بالنسبة للضرائب غیر المباشرة، باعتبارھا أش�د عبئ�ا عل�ى الفئ�ات الفقی�رة، أم�ا الض�رائب المباش�رة 

تعم�ل ك�ل م�ن ال�دول المتقدم�ة و المتخلف�ة إل�ى الغنیة و مستوى االدخار، و فھي تؤثر على الطبقات 

تحقیق العدالة في توزیع الدخول بین أفراد المجتمع نظرا ألھمیتھ في تحقی�ق االس�تقرار االقتص�ادي 

واالجتم�اعي لھ�ا، مس��تخدمة ف�ي ذل�ك سیاس��تھا الض�ریبیة الت��ي تلع�ب دورا ھام�ا ف��ي تحس�ین توزی��ع 

الل تكییف أدواتھ�ا للت�أثیر بفعالی�ة ف�ي أس�باب س�وء توزیع�ھ، و لض�مان نجاحھ�ا الدخل، وذاك من خ

یجب أن تتص�ف ك�ل م�ن الض�رائب المباش�رة والغی�ر مباش�رة بالتص�اعدیة، حی�ث تف�رض ض�رائب 

  .مرتفعة على أصحاب الدخول المرتفعة و تخفیضھا على أصحاب الدخول المنخفضة

ى توزیع الدخل یج�ب أن یؤخ�ذ الھیك�ل الض�ریبي بكامل�ھ ونشیر أنھ عند تحدید أثر الضریبة عل      

  .دون التركیز على ضریبة معینة وإغفال الضرائب األخرى التي یضمھا ھذا الھیكل

                                     
  .243عبد المنعم فوزي،  المالیة العامة والسیاسات المالیة، مرجع سابق، ص  - 1
، الدار )سیاسات، نظم، قضایا معاصرة( شكري رجب العشماوي، اقتصادیات الضرائبسعید عبد العزیز عثمان،  - 2

 .564 ، ص2007الجامعیة، اإلسكندریة، 
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بحیث تعمل السیاسة الجبائیة على جذب األف�راد والمؤسس�ات  :على السلوكیات االقتصادیة حثال -

األفراد نحو السلوكیات االقتصادیة المطلوبة مثل نحو النشاطات االقتصادیة المرغوبة وكذلك جذب 

  .ةاالدخار واالستھالك وذلك حسب متطلبات التنمی

تحدد على مستویین داخلي وخارجي، فعلى المستوى الداخلي تمثل  أنیمكن : السیاسیة األھداف -4

وھي بذلك ، األخرى في یدي القوى المسیطرة سیاسیا في مواجھة الطبقات االجتماعیة أداةالضریبة 

  1.تحقق مصلحة القوى المسیطرة على حساب فئات الشعب

تحقی���ق التط���ور والتق���دم  إل���ىالض���ریبة العص���ریة تھ���دف  أص���بحت: التكنولوجی���ة األھ���داف  -5

التكنول��وجي، م��ن خ��الل م��نح امتی��ازات ض��ریبیة للمؤسس��ات الت��ي تق��وم ب��البحوث العلمی��ة والتقنی��ة 

الخاصة بالصناعات الت�ي تنش�ط فیھ�ا، حی�ث یمكنھ�ا االس�تفادة م�ن تخف�یض المص�اریف المرص�ودة 

القص��وى لھ��ذه  القیم��ة أنتط��ویر المؤسس��ة، و كمث��ال عل��ى ذل��ك نج��د  إط��ارللبح��ث التكنول��وجي ف��ي 

ف���ي النظ���ام الض���ریبي الجزائ���ري تق���در بمبل���غ  األرب���احتخفیض���ھا م���ن المص���اریف  المس���موح 

  2.دج سنویا 100.000.000

 بإخض�اعوذل�ك  حمایة البیئة من الص�ناعات المض�رة بھ�ا، إلىتھدف الضریبة : البیئیة األھداف -6

وتطبق الضرائب البیئیة لتعزیز مبدأ الملوث یدفع،  ودم�ج  ضرائب عالیة و متعددة، إلىالصناعات 

في سعر المنتوج، وخل�ق الح�افز لك�ل م�ن المنتج�ین و المس�تھلكین بتغیی�ر  األضرار إصالحتكالیف 

النشاطات المؤثرة سلبا على البیئة، وتحقیق سیطرة اكبر على التلوث، وزی�ادة العائ�دات الت�ي یمك�ن 

تطبق الضرائب البیئیة في عدد كبیر من دول منظمة التعاون و التنمیة تحسین البیئة، و إلىتوجیھھا 

 أمثلةضرائب االنبعاثات، ضرائب المستخدمین، و ضرائب المنتجات، ومن : إلىاالقتصادیة وتقسم 

 اإلش�ارةالضرائب البیئیة ضرائب الطاقة، ض�رائب الم�وارد الطبیعی�ة، و ض�رائب التل�وث، وتج�در 

ودول منظم�ة التع�اون و التنمی�ة  األوروبيائب الخضراء في دول االتحاد تجربة استخدام الضر إلى

  3.االیجابیة آثارھااالقتصادي و 

                                     
 .124ص  ،2003منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  سوزي عدلي ناشد، المالیة المالیة، -1

-2001حالة الجزائر خالل الفترة  المكافحة، وإستراتیجیةبلواضح الجیالني، التھرب الضریبي بین فعالیة آلیات الرقابة  -2

دكتوراه علوم، غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،جامعة محمد بوضیاف  أطروحة 2011

 .18، ص 2015-2014المسیلة ب
 .30، ص 2009، األردنیع، یاسر صالح الفریجات، المحاسبة في علم الضرائب، دار المناھج للنشر و التوز -3
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عدی��دة ومتنوع��ة كالمس��اھمة ف��ي ترقی��ة  أخ��رى أھ��دافتس��عى الض��ریبة لتحقی��ق  :أخ��رى أھ��داف -7

المشرع  أنوتدعیم النشاطات الریاضیة المختلفة في العدید من الدول، ومن بینھا الجزائر حیث نجد 

 باألنش��طةالخاص��ة مب��الغ االشھار أرب��احھمالض��ریبي س��مح للمكلف��ین ب��دفع الض��رائب بخص��م م��ن 

، واألقص�ى ملیون دج ف�ي الس�نة 30ال یتجاوز المبلغ  أنالریاضیة وترقیة مبادرات الشباب، بشرط 

  .من رقم األعمال 10٪

 الجبائي بالنظامالسیاسة الجبائیة  عالقة: ثانیا

 المحل�ي أھمیة بالغ�ة م�ن ط�رف مس�ئولي الدول�ة وقط�اع األعم�البتحظى دراسة النظم الجبائیة      

  .واألجنبي ودارسي الضرائب والعائالت

 مفھوم النظام الجبائي وأسسھ - 1

یعتب��ر النظ��ام الجب��ائي ص��یاغة فنی��ة للسیاس��ة الجبائی��ة، ل��ذا فھ��و یرتك��ز عل��ى أس��س رئیس��یة 

  .الدولة لتحقیق األھداف المسطرة من طرف

" حی��ث ع��رف بأن��ھ  ،جب��ائيق��دمت العدی��د م��ن التع��اریف للنظ��ام ال: جب��ائيمفھ��وم النظ��ام ال  -  أ

مجموع��ة مح��دودة ومخت��ارة م��ن الص��ور الفنی��ة للض��رائب ت��تالءم م��ع الواق��ع االقتص��ادي 

واالجتماعي والسیاسي للمجتمع وتشكل في مجموعھا ھیكال ضریبیا متكامال یعم�ل بطریق�ة 

یعات والقوانین الضریبیة والل�وائح التنفیذی�ة م�ن أج�ل تحقی�ق أھ�داف محددة من خالل التشر

  .1"جبائیةالسیاسة ال

اإلطار الذي ینظم مجموعة الضرائب المتكامل�ة والمتناس�قة، وی�تم " یعتبر النظام الضریبي      

تحدی��دھا اس��تنادا إل��ى أس��س اقتص��ادیة ومالی��ة وفنی��ة ف��ي ض��وء اعتب��ارات سیاس��یة اقتص��ادیة 

  . 2"وإداریة اجتماعیة 

، جبائی�ةالسیاس�ة ال: تعتمد بنیة النظام الض�ریبي عل�ى ثالث�ة أس�س ھ�ي :أسس النظام الضریبي  -ب

  .التشریع الضریبي، اإلدارة الضریبیة

تعب��ر ع��ن مجم��وع الت��دابیر ذات الط��ابع الض��ریبي المتعل��ق بتنظ��یم  :السیاس��ة الض��ریبیة   -      

  االقتصادي  الوضع  على التأثیر  و جھة   من العمومیة النفقات  تغطیة  قصد   التحصیل الضریبي

  

                                     
  .7، ص 1998المرسى السید حجازي، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  -1
 .46، ص 2000صالح زین الدین، اإلصالح الضریبي، دار النھضة العربیة، الطبعة األولى، القاھرة،  - 2
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  .1واالجتماعي حسب التوجیھات العامة لالقتصاد من جھة ثانیة

ھو عبارة عن صیاغة لمبادئ وقواعد السیاسة الضریبیة في شكل قوانین  :التشریع الضریبي -     

بشكل جید لسد منافذ التھرب  وھذا من أجل تحقیق أھدافھا، ویجب أن تتم صیاغة التشریع الضریبي

  .أمام المكلف كما یجب أن تكون القوانین الضریبیة مرنة حتى تتكیف والظروف االقتصادیة للدولة

فھي ذلك الجھاز الفني  ،2تعتبر اإلدارة الضریبیة أداة تنفیذ النظام الضریبي :الضریبیة اإلدارة -     

  .عن تنفیذ التشریع الضریبي وذلك من خالل فرض الضرائب وجبایتھا المسئولواإلداري 

  إذن النظام الجبائي ھو الترجمة العملیة للسیاسة الجبائیة، فأھدافھ ھي نفسھا أھداف السیاسة الجبائیة

  :النظام الجبائي بالسیاسة الجبائیةعالقة  -2

للمجتم�ع، فھ�و یص�مم م�ن أج�ل تحقی�ق أھ�دافھا، یعتبر النظام الجبائي صیاغة فنیة للسیاسة الجبائی�ة 

حیث نجد أن النظام الجبائي الذي یصلح لتحقیق أھداف نفس سیاسة جبائیة معینة في مجتمع مع�ین، 

    3.السیاسة الجبائیة في مجتمع آخر  قد ال یصلح لتحقیق أھداف

ام الضریبي  من أجل تحقیق األھداف االقتصادیة واالجتماعیة والمالیة، یجب أن یرتكز النظ

  :4ألیة دولة على مجموعة من القواعد أھمھا

  تحدید األھداف ذات األولیة للنظام الضریبي للدولة، و خالل فترة زمنیة مح�ددة و دون

  تجاھل الواقع السیاسي، االقتصادي، واالجتماعي داخلیا وخارجیا؛

 التنسیق بین السیاسة الضریبیة وباقي السیاسات االقتصادیة األخرى؛ 

    التقلی��ل م��ن التناقض��ات الناجم��ة ع��ن ق��رارات السیاس��ة الض��ریبیة ف��ي س��عیھا لتحقی��ق

أھ��دافھا م��ن ذل��ك التوس��ع ف��ي م��نح االمتی��ازات الض��ریبیة لتحقی��ق أھ��داف اقتص��ادیة أو 

 اجتماعیة قد یكون على حساب الھدف المالي للضریبة؛ 

 لھیكل الضریبيالتولیف والمزج المناسب بین أدوات السیاسة الضریبیة عند تحدید ا. 

 

                                     
  . 139، مرجع سابق، ص )دراسة تحلیلیة تقییمیھ(عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة  - 1
  .159ص ، مرجع سابق، اصر مراد، فعالیة النظام الضریبين - 2
 .23،ص1994حامد عبد المجید دراز،النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، بیروت،  - 3
، 1981اوي، السیاسة الضریبیة و العدالة االجتماعیة في مصر، القاھرة، معھد التخطیط القومي،أحمد عبد العزیز الشرق - 4

 .10ص 
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  االقتصاديلنظام باالسیاسة الجبائیة  عالقة: ثالثا

إن اختالف النظم الجبائی�ة ب�ین ال�دول یرج�ع أساس�ا إل�ى اخ�تالف طبیع�ة ال�نظم االقتص�ادیة ف�ي تل�ك 

ج��زء م��ن النظ��ام  راألخی��ر یعتب��، حی��ث یعتب��ر النظ��ام الجب��ائي ج��زء م��ن النظ��ام الم��الي وھ��ذا ال��دول

  .للمجتمع، وبالتالي فھناك عالقة متعدیة تربط بین النظام الجبائي والنظام االقتصادي االقتصادي

  :1كما یعتبر النظام الجبائي دالة لمتغیرین أساسیین ھما

ن���وع النظ���ام االقتص���ادي واالجتم���اعي الس���ائد م���ن حی���ث كون���ھ رأس���مالیا أم اش���تراكیا و  -

  .السوق أم التخطیط الشاملتشغیلھ من حیث كونھا قائمة على آلیات  ةمیكانیكی

  .يالنمو االقتصاددرجة التنمیة معبرا عنھا بمعدل وطبیعة  -

مباش�رة ف�ي  راألخی�ر ی�ؤثإذن فتصمیم النظام الجبائي یكون تبع�ا للنظ�ام االقتص�ادي المتب�ع ألن ھ�ذا 

  .الھیكل الجبائي

نظ�ام الجب�ائي ف�ي ال�دول ال�دول الرأس�مالیة وب�ین الوفیما یل�ي یمك�ن التمیی�ز ب�ین النظ�ام الجب�ائي ف�ي 

  .النامیة

  في الدول الرأسمالیة السیاسة الجبائیةأھداف  -1

ومنتجات العمل ویتركز الج�زء األكب�ر م�ن  اإلنتاجیتمیز النظام الرأسمالي بالملكیة الخاصة لوسائل 

حیث تمث��ل الض�رائب المص��در الرئیس��ي الث�روة والقطاع��ات االقتص�ادیة األساس��یة بی��د الرأس�مالیین،

، فف�ي ظ�ل االقتص�اديو تعتب�ر أداة فعال�ة ف�ي الت�أثیر عل�ى النش�اط  لإلیرادات العامة في ھذه الدول،

حیث أن معظم قنوات اإلیراد النق�دي ت�تم تغ�ذیتھا م�ن ،أسمالي تحتل الضرائب مكانا بارزاالنظام الر

المجتمع��ات الض��رائب وخصوص��ا المباش��رة منھ��ا، فبع��دما ك��ان الھ��دف م��ن النظ��ام الض��ریبي ف��ي 

 واالجتماعی�ة االقتص�ادیة، امت�د لتحقی�ق العدی�د م�ن األھ�داف الرأس�مالیة ھ�و إش�باع الحاج�ات العام�ة

 اإلیراداتولتحقیقھا ظھرت حاجة الدولة لفرض الضرائب للحصول على ما یلزمھا من  والسیاسیة،

  .لتمویل نفقاتھا العامة

  :2تالیةالسعى لتحقیق األھداف تالرأسمالیة في المجتمعات  السیاسة الجبائیةما یمكن قولھ ھو أن 

  مع   و بما یتفق  الرأسمالیة الثروات بین أفراد المجتمعات  و توزیع الدخول  إعادة  - 

                                     
 .07 ص ،1981مرجع سابق، أحمد عبد العزیز الشرقاوي، السیاسة الضریبیة والعدالة االجتماعیة في مصر،  -1
 32-28 ص صمرجع سابق، ضریبیة مدخل تحلیلي مقارن، سعید عبد العزیز عثمان، النظم ال - 2
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توزیعا ع�ادال یرتض�یھ  إلى توزیع األعباء الجبائیة بین األفراد المجتمع، باإلضافة إیدیولوجیات

و تتدخل الدولة في المجتمعات الرأس�مالیة م�ن خ�الل نظامھ�ا الض�ریبي ...غالبیة أفراد المجتمع

كم�ا أص��بحت  ،االجتماعی�ةف�ي تع�دیل توزی�ع الس�وق لل�دخول و الث�روات بقص�د تحقی�ق العدال�ة 

  .النظام الضریبي بل ھدفا یسعى النظام لتحقیقھ مبادئالعدالة الجبائیة لیست فقط أحد 

یم�ارس النظ�ام الض�ریبي ف�ي ال�دول الرأس�مالیة دورا ھام�ا ف�ي تحقی�ق النم�و االقتص�ادي م�ن  -

خالل ما یتضمنھ ھذا النظ�ام م�ن ح�وافز ض�ریبیة مختلف�ة وأس�عار تمیزی�ة تس�مح بزی�ادة مع�دل 

ج��اه األنش��طة االقتص��ادیة الت��ي تس��اھم ف��ي ات االقتص��ادیةوتوجی��ھ الم��وارد  الت��راكم الرأس��مالي،

  .بفعالیة في تحقیق النمو االقتصادي

 ياالستقرار االقتص�ادیلعب النظام الضریبي في المجتمعات الرأسمالیة دورا ھاما في تحقیق  -

حی�ث یتذب�ذب النش�اط  االقتص�ادیةتعاني بطبیعتھ�ا م�ن ظ�اھرة التقلب�ات  ي، والتلھذه المجتمعات

  .وانكماشاالقتصادي بین رواج 

زیادة الدور التوجیھي للضرائب في المجتمعات الرأسمالیة بالمقارنة بدورھا ف�ي المجتمع�ات  -

، س�واء ب��ین األنش�طة المختلف��ة أو ب�ین المن�اطق المختلف��ة، وبالت�الي یق��ع عل�ى ع��اتق االش�تراكیة

ھاما في توجیھ الموارد بما یسمح بتحقیق أقصى معدل نم�و اقتص�ادي ب�ین  االجبائي دورالنظام 

    .المناطق

إذن ما یمكن قولھ ھو أن الھدف األساسي للسیاسة الجبائیة في الدول الرأس�مالیة ھ�و تحقی�ق ك�ل م�ن 

النمو المتوازن والحفاظ عل�ى حال�ة االس�تقرار االقتص�ادي باإلض�افة إل�ى تحقی�ق العدال�ة ف�ي توزی�ع 

  .خل الد

 :الدول النامیةفي  السیاسة الجبائیة أھدافخصائص و - 2

ض�عیف و  ةاتسمت األنظمة الجبائیة للدول النامیة بسوء التركیب الھیكلي وكذا مع�دل م�رد ودی�

  .لھذه البلدان السائرة في طریق النمو ءغیر متوازن، نتیجة الوضع االقتصادي الردي

  :خصائص النظم الجبائیة في الدول النامیة  -  أ

  :1یمكن إیجاز أھم خصائص النظم الجبائیة في الدول النامیة فیما یلي

                                     
حالة الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه  –ولھي بوعالم، النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة  - 1

 .43 ص ، 2012، -1- علوم في العلوم االقتصادیة، جامعة سطیف
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اتس�ام األنظم�ة الجبائی�ة فی�ھ ب�الجمود والص�البة، مم�ا یجع�ل م�ن اس�تخدام الض�ریبة ك��أداة  -

 .السیاسة االقتصادیة أمرا صعبا

في ٪20انخفاض نسبة االقتطاع الضریبي إلى الناتج المحلي اإلجمالي، حیث ال تزید عن  -

 .سطالمتو

انخفاض نسبة مساھمة الضرائب المباشرة في اإلیرادات العامة الرتباطھا بالدخل الفردي  -

  .المترتب عن انخفاض الدخل الوطني

 .ارتفاع المیل الحدي لالستھالكارتفاع نسبة مساھمة الضرائب غیر المباشرة نتیجة  -

الض��رائب  ع��دم فعالی��ة األجھ��زة اإلداری��ة المكلف��ة بتأس��یس وتص��فیة، وتحص��یل مختل��ف -

 .والرسوم نتیجة تدني مستوى التأطیر، وغیاب الحوافز المادیة

 .عدم استقرار التشریع الجبائي -

  :الجبائیة في الدول النامیة سیاسةأھداف ال   -  ب

  :1أھمھالتحقیق جملة من األھداف السیاسة الجبائیة في الدول النامیة  تسعى 

 .ضبط االستھالك وترشیده -

 .تعبئة الموارد المحلیة -

 .توجیھ المدخرات نحو االستثمار المرغوب فیھ -

 .الحد من االستیراد وتشجیع التصدیر -

 .تحقیق العدالة الضریبیة في توزیع الدخل -

كصعوبة ف�رض الض�رائب عل�ى بع�ض إال أن تحقیق األھداف السابقة یصطدم بجملة من التحدیات 

خدام النظ�ام الجب�ائي م�ن قب�ل القطاعات وانخفاض الروح المعنویة للمكلفین باإلضافة إلى س�وء اس�ت

ك�ل ھ�ذه العوام�ل تجع�ل م�ن بعض المؤسسات، انتشار كل من الفس�اد اإلداري والتھ�رب الض�ریبي 

تحقی�ق األھ�داف الس�ابقة أم�را مس�تحیال، ولمعالج�ة ھ��ذه االخ�تالالت تبن�ت معظ�م ال�دول وم�ن بینھ��ا 

جبائی�ة قص�د النھ�وض  الجزائر برن�امج اإلص�الحات االقتص�ادیة  وال�ذي ك�ان م�دعوما بإص�الحات

  .بالتنمیة االقتصادیة

                                     
التنمیة في ظل المتغیرات العالمیة المعاصرة، رسالة أمل عصام زكي، مدى مالءمة السیاسة الجبائیة لمواجھة متطلبات  - 1

 .16، ص2004دكتوراه، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، مصر، 
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 وأھدافھ، أسبابھ 1992اإلصالح الجبائي لسنة  :نيالثاالمبحث 

  تعریف اإلصالح الجبائي : ألولاالمطلب 

  :على أنھ یعرف اإلصالح الجبائي

 االس�تجابةالتغی�ر المقص�ود للنظ�ام الض�ریبي الق�ائم بھ�دف التكف�ل بالحاج�ات الجدی�دة أو المعدل�ة و "

التغیرات التي تطرأ على النظ�ام الض�ریبي ف�ي " وھناك من یرى على أنھ، 1"لقیود المحیط الجدیدة 

واالجتماعی�ة أو لتحقی�ق خط�ط التنمی�ة ف�ي مرحل�ة معین�ة م�ن  االقتص�ادیةالدولة لمواكبة التطورات 

ن یكون مراحل النمو،و یمكن أن یكون اإلصالح الضریبي شامال لكل الھیكل الضریبي للدولة، أو أ

ھذا اإلصالح جزئیا لنوع معین من الضرائب أو لبعض أحكام الضریبة بعینھا،وھي عملی�ة تتطل�ب 

  2"دراسة متكاملة للنظام الضریبي السائد

أن اإلص��الح الجب�ائي عب��ارة ع�ن التغی��رات الت�ي تم��س النظ��ام م�ن خ��الل التع�اریف الس��ابقة یتض�ح 

وی�تم اإلص�الح الجب�ائي م�ن خ�الل م��رحلتین  ف زی�ادة فعالیت�ھ والرف�ع م�ن م�ردوده،الض�ریبي بھ�د

  3:أساسیتین ھما 

الناجح�ة لالس�تفادة م�ن المزای�ا  اإلدارةوھو من الوسائل الت�ي تس�تعملھا  :التخطیط الضریبي -1

سیاس��ة اس��تثماریة معین��ة س��واء ك��ان ذل��ك ب��الموجودات  إتب��اعالقانونی��ة، حی��ث تس��اعدھا ف��ي 

الضریبي أو حت�ى تجن�ب الض�ریبة  اإللزامحتى تقلیل مبلغ  الثابتة أو االستثمارات المالیة أو

بأكملھا، ومن المفاھیم كذلك مفھوم الفجوة الضریبیة والمقصود بھا االختالف بین الضرائب 

التي یقوم بھا المكلفون بسدادھا فعال من واقع إقراراتھم والضرائب التي یج�ب أن یس�ددوھا 

  .على أرباحھم الحقیقیة

ث ی��تم تنفی��ذ ك�ل الخط��ط والب��رامج الت�ي س��بق وأن ت��م وض�عھا م��ن قب��ل حی� :مرحل�ة التنفی��ذ -2

  .الضریبیة بتنفیذھا والسھر على السیر الجید لإلصالح اإلدارةالجھات المختصة، وتتكفل 

                                     
 .249 ، ص2011عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جریر للنشر، عمان، األردن،  - 1

  535 ص ،مرجع سابق ،سعید عبد العزیز عثمان وشكري رجب العشماوي 2-
 ،2008 األردن، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، المحاسبة الضریبیة،، عادل محمد القطاونة وحسین عفانة -3

  .07ص
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  أسباب و دوافع اإلصالحات الجبائیة في الجزائر :ثانيالمطلب ال

ویرجع ذلك إلى النقائص  ،وعمیقةبدأ النظام الضریبي یشھد عدة إصالحات حقیقیة  1987منذ سنة 

الموج��ودة ف��ي النظ��ام الض��ریبي الق��دیم، ال��ذي ك��ان ال یتماش��ى أوال یس��ایر المتطلب��ات االقتص��ادیة 

خاص��ة بع��د تح��ول االقتص��اد ال��وطني م��ن اقتص��اد موج��ھ إل��ى اقتص��اد الس��وق الح��ر،  ،واالجتماعی��ة

  :النظام القدیم في العناصر اآلتیة صونقائوتتجلى عیوب 

 كثرة و الضرائب   القدیم بتعدد  یتمیز النظام الضریبي :وعدم استقرار النظام الضریبيتعقد  -1

المعدالت وترتب على ذلك تعقد النظام الض�ریبي ال�ذي أث�ر س�لبا عل�ى المؤسس�ة كم�ا أن�ھ ش�كل  

صعوبة في تسییر جبایة المؤسسة، وكذا صعوبة مھم�ة م�وظفي إدارة الض�رائب، مم�ا أدى إل�ى 

 TAICومث��ال ذل��ك وج��ود ك��ل م��ن الرس��م  .1ب��ین المؤسس��ة وإدارة الض��رائب كث��رة المنازع��ات

تمی��ز النظ��ام ی، كم��ا ) یفرض��ان عل��ى رق��م األعم��ال(رغ��م أنھ��ا م��ن نف��س الن��وع  TANCوالرس��م 

 فمثال نجد أن الضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة متذبذبة في ،الضریبي بكثرة التغیرات

% 55ثم انتق�ل إل�ى  1986نة س% 50أصبح % 60،  1985سنة ، فبعدما كان معدلھا معدالتھا

النظ�ام الض�ریبي یتمی�ز بع�دم  تك�ل ھ�ذه التغی�رات جعل� ،1991سنة % 50، وعاد إلى 88سنة 

االستقرار وبالتالي فاحتواء النظ�ام الض�ریبي عل�ى رس�وم وض�رائب عدی�دة وبمع�دالت عدی�دة ، 

ادیة والج�دول الت�الي یوض�ح ھیك�ل النظ�ام جعل من الھیكل الضریبي عائق�ا أم�ام التنمی�ة االقتص�

 .1992یبي قبل اإلصالحات إلى غایة الضر

  1992ھیكل النظام الضریبي ما قبل اإلصالحات الضریبیة لسنة ) : 2-1(جدول

  المعدل  الضریبة

I- الضرائب المباشرة:  

  .الضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة

  .الضریبة على األرباح غیر التجاریة

  

  .لشركات األموال% 55

  .جدول لألشخاص الطبیعیین

                                     
1  - Ministère Des Finances، D.G.I Janvier (1989)، Rapport Final de La Commission Nationale 

de La Réforme Fiscale (CNRF), p25. 
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  .الضریبة التكمیلیة على الدخل

  .والودائع والكفاالت الدیونالضریبة على إیرادات 

  .المساھمة الوحیدة الفالحیة 

  .الضریبة على الرواتب واألجور

  .الضریبة على فائض القیمة

  

  

  .الدفع الجزافي 

  .الرسم على النشاط الصناعي والتجار

  .الرسم على النشاط غیر التجاري

II-  الخاصةالرسوم المماثلة.  

  .الرسم العقاري على األمالك المبنیة

  .رسم على السیارات السیاحیة

  .رسم خاص على تنظیم الحفالت

  .رسم خاص على ملكیة القوارب السیاحیة 

 

  

  .رسم خاص على اإلقامات الثانویة

III-  الضرائب غیر المباشرة:  

  .الرسم على رقم األعمال  -أ

  .جمالي على اإلنتاج الرسم الوحید اإل -

  .الرسم الوحید اإلجمالي على تأدیة الخدمات  -

  :المباشرةالضرائب غیر  -ب

 ،ت، الكبری����التب����غ الكح����ول،(عل����ى االس����تھالك 

  )البالتین ، الفضة ،الذھب ،البنزین

25 .%  

  .%18جدول تصاعدي 

4%.  

  .حسب جدول تصاعدي

  .سنوات 9و  6للمدة بین % 30

  .سنوات 6و  3للمدة بین % 40

  .سنوات 3أقل من %  50

6%.  

2.55 %.  

6.05 %.  

  

40 %.  

  .جدول حسب قوة وعمر السیارة

  10 %.  

  .برمیل 492دج للقوارب التي طاقتھا  500

 20دج للق���وارب الت���ي تف���وق طاقتھ���ا  100

  .برمیل

  .حسب جدول تصاعدي

  

  

  .% 80إلى % 7معدالت تتراوح بین  10

  .% 30إلى % 2معدالت تتراوح بین  8

  

  .قیميحسب جدول یحدد فیھ رسم 

  .2010منشورات الساحل  ، النظام الجبائي الجزائري،المدیریة العامة للضرائب :المصدر
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إن تعدد الض�رائب وارتف�اع مع�دالتھا جع�ل الع�بء الض�ریبي ثق�یال عل�ى  :قل العبء الضریبيث -2

فھو أحد العوامل التي ساھمت بشكل كبیر في عدم التوازن الم�الي للمؤسس�ة، خاص�ة  ،المؤسسة

  .وأن ھذه األخیرة تعتبر البنیة األساسیة لالقتصاد الوطني

 بع�د اإلص�الحات االقتص�ادیة الت�ي ش�ھدتھا :ر مالئم لمعطیات المرحلة الراھنةنظام ضریبي غی -3

القتصاد السوق، جعلت النظام الض�ریبي الق�دیم ال یتكی�ف م�ع ھ�ذه  ةلجزائر وأمام المعطیات الجدیدا

  :التطورات الحاصلة في المیدان االقتصادي ویرجع ذلك أساسا إلى

عدم مالئمة االھتالك الخطي، حیث أن ھذا النظام ال یستجیب لمتطلبات المؤسسات الت�ي تحت�اج  -

ال یس�مح باس�ترجاع قیم�ة االس�تثمارات  خاصة ف�ي بدای�ة نش�اطھا، ھ�ذا ألن النظ�ام،إلى موارد مالیة

وھم�ا االھ�تالك  ،نظ�امین لالھ�تالك 1989بسرعة، ولھ�ذا الس�بب أض�اف المش�رع الجزائ�ري س�نة 

ف��ي  تحدی��د غی��ر عقالن��ي لألعب��اء القابل��ة للخص��مباإلض��افة إل��ى  ،التن��ازلي االھ��تالكالتص��اعدي 

  .المؤسسة

 ،الجزائ�ري ع�ن منط�ق العدال�ة الض�ریبیة لق�د ابتع�د النظ�ام الض�ریبي :ضعف العدالة الضریبیة -4

  .صرا على بعض المداخیل دون األخرىحیث كان االقتطاع الضریبي مقت

ذل�ك م�ا  ،ال�ذي ال یراع�ي حج�م ال�دخل ،كما أن الضرائب المباشرة كان یغل�ب علیھ�ا الط�ابع النس�بي

عامة للمكلف ال الوضعیةباإلضافة إلى عدم مراعاة  ،سبب إجحافا في حق أصحاب الدخول الضعیفة

كما أن ھناك اختالف في المعاملة الضریبیة بحیث نجد المؤسسات  ،نتیجة انتشار الضرائب النوعیة

  .1العمومیة واالشتراكیة تستفید من مزایا ضریبیة ھامة عكس المؤسسات الخاصة

الدولة  تعتبر الضریبة كأداة فعالة تستخدمھا :عدم فعالیة الحوافز الضریبیة في توجیھ االستثمار -5

وباعتبار االستثمار من بین أھ�م العناص�ر الت�ي تس�اھم  ،للتأثیر على الوضع االقتصادي واالجتماعي

وذل�ك م�ن  ،في التنمیة االقتصادیة قامت الدولة بتش�جیع وح�ث المؤسس�ات عل�ى االس�تثمار والتوس�ع

ئی�ة، لك�ن كاإلعف�اءات الجز ،أي منح بع�ض الح�وافز الض�ریبیة ،خالل التضحیة بجزء من الضریبة

ونلمس ذلك من خالل عدم توازن  ،ھذه الحوافز التي كانت موجودة لم تحقق تلك األھداف المسطرة

  .ب الوطنيقطاع االستثمار باإلضافة إلى عدم التوازن الجغرافي للمؤسسات عبر الترا

                                     
1- Athmane KANDIL,  Théorie fiscale et développement, Alger SNED, 1970,  p. 200. 
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إن من بین األس�باب الت�ي أدت إل�ى ع�دم نج�اح النظ�ام الض�ریبي  :ضعف اإلدارة الضریبیة  - 7

في تحقیق األھداف المس�طرة ھ�و الض�عف ال�ذي تع�اني من�ھ اإلدارة الض�ریبیة، ھ�ذا  السابق

وافتق�ار إدارة الض�رائب  ،مس�توى التعلیم�ي لم�وظفي الض�رائبالالضعف یرج�ع إل�ى ت�دني 

كل ھذه العوامل أدت إلى ضعف اإلدارة  ،ووجود نوع من البیروقراطیة ،للتقنیات المتطورة

 .أدیة مھامھا بشكل جیدوعدم مقدرتھا على ت ،الضریبیة

 1992الجزائریة منذ اإلدارة الجبائیة  ):1-1(الشكل رقم 

 

 

 

  

  

  .منشورات المدیریة العامة للضرائب: المصدر                         

تمی�زت بتع�دد المص�الح أن اإلدارة الجبائی�ة ف�ي الجزائ�ر قب�ل اإلص�الحات  )1-1(یتض�ح م�ن خ�الل الش�كل 

ھ��ذا الع��دد الھائ��ل للوح��دات الجبائی��ة س��اھم ف��ي فش��ل  ،وح��دة إداری��ة 1880م��ا یف��وق الجبائی��ة، حی��ث س��جل 

حی��ث یالح��ظ ع��دم وج��ود تنس��یق ب��ین  اإلدارة الجبائی��ة ف��ي تحقی��ق األھ��داف المرج��وة م��ن السیاس��ة الجبائی��ة 

 .مصالح الوعاء ومصالح التحصیل و مصالح الرقابة ومصالح المنازعات

م�ن  ،الغ�ش الض�ریبيھناك عدة عوامل س�اھمت ف�ي انتش�ار  :الرشوة والتھرب الضریبي - 8

بین ھذه العوامل عدم وجود ثقافة اقتصادیة ل�دى طبق�ات المجتم�ع ونق�ص ال�وعي بأھمی�ة الض�ریبیة 

ك�ل ھ�ذه األس�باب أدت إل�ى انتش�ار الرش�وة  ،أضف إلى ذلك وجود عدة ثغرات في التشریع الجب�ائي

 .لضریبيرب اوالتھ

  

  

المدیریة 
  العامة

مصالح  -
 مركزیة

 اتمدیری
  )9(جھویة 

مصالح  -
 جھویة

  مفتشیات الضرائب
)717(  

 -الوعاء  -

 اتمدیری
  )54(والئیة 

مصالح  -
 محلیة

  قباضات الضرائب
)1100/620(  

 -تسییر التحصیل -
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  الجبائي في الجزائرأھداف اإلصالح : ثالثال طلبالم

فأص��بح لزام���ا أن یواك��ب اإلص���الحات  ،تتطل��ب التنمی���ة االقتص��ادیة إص���الحات ش��املة ومتكامل���ة

الجزائ�ري إص�الحات  الجب�ائيحی�ث ش�ھد النظ�ام  ،جب�ائياالقتصادیة التي عرفتھا الجزائر إص�الح 

عمیقة نظرا للنقائص والسلبیات التي كانت تمیزه وال تمكنھ من أداء مھام�ھ بش�كل جی�د، تھ�دف ھ�ذه 

وخاص�ة تط�ور المؤسس�ة  ،الحات إلى تحقیق غایة رئیسیة تكمن في إنعاش االقتص�اد ال�وطنياإلص

  .1خالل التكیف مع الدینامیكیة االقتصادیة من

  :إلى تحقیقھا ما یلي جبائيصالح الومن بین األھداف التي یسعى اإل

  :ومن أھم مرتكزاتھا :ةف التقنیاھداال :أوال

یھدف النظ�ام الض�ریبي م�ن خ�الل اإلص�الحات إل�ى تبس�یط لھیك�ل كان :تبسیط النظام الضریبي -1

باإلض�افة إل�ى وض�وح  ،النظام الض�ریبي، حی�ث ت�م اس�تبدال ع�دة ض�رائب معق�دة بض�رائب بس�یطة

  .وكذا المؤسسة ،وھذا ما انعكس إیجابیا على إدارة الضرائب ،القوانین الضریبیة

تفرق�ة ب�ین م�داخیل تك�ن ھن�اك یبي الق�دیم ل�م في النظام الض�ر:ربط الضریبة بالطبیعة القانونیة  -2

وكانت التفرقة الوحیدة على مس�توى مع�دالت  ،األشخاص الطبیعیین ومداخیل األشخاص المعنویین

م رب��ط الض��ریبة ت��لك��ن م��ع اإلص��الحات الض��ریبیة  ،الض��ریبیة عل��ى األرب��اح التجاری��ة والص��ناعیة

خاص�ة  IRGحی�ث ت�م إنش�اء ض�ریبة  1991ذلك ابتداء من ق�انون المالی�ة لس�نة  ،بالطبیعة القانونیة

  .خاصة باألشخاص المعنویین IBSوالضریبة  ،باألشخاص الطبیعیین

إن ظاھرتي الغش والتھرب الضریبي تؤدیان إلى نقص ف�ي :محاربة الغش والتھرب الضریبي  -3

ضریبیة تضمنت العدید م�ن اإلج�راءات  الحصیلة الضریبیة، لذا قام المشرع الجزائري بإصالحات

نط�اق تطبی�ق تقنی�ة االقتط�اع م�ن  س�یعم�ن ب�ین ھات�ھ اإلج�راءات توو ،لتقلیل من ھ�اتین الظ�اھرتینل

باإلضافة إلى إجبار المكلفین بمسك دفاتر منتظمة یسھل مراقبتھا باإلض�افة إل�ى إجب�ارھم  ،المصدر

  .الخ...بالتعامل بالفاتورة، كما تم إنشاء ضرائب بسیطة وواضحة یسھل متابعتھا 

                                     
1  - Ahmed SADOUDI,  La réforme fiscale , Annales de IEDF , Alger ANEP, 1995 p. 90. 

IEDF: l'institut d'économie douanière et fiscale. 
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م��ن ب��ین أھ��م األھ��داف االجتماعی��ة الت��ي تس��عى اإلص��الحات  :األھ��داف االجتماعی��ة :ثانی��ا

كالس�كن  ،ي تحصیل الموارد المالیة الكافیة لتغطیة االحتیاجات االجتماعیةھ ،الضریبیة إلى تحقیقھا

ال�ذي أص�بح الش�غل  ،باإلضافة إلى محاولة التخفیف م�ن البطال�ة والتكف�ل بالش�غل ،والصحة والتعلیم

وذلك عن طریق التحفیزات الجبائیة المختلفة، باإلضافة  ،خاصة مع تزاید السكان ،الشاغل للمجتمع

وذلك عن طریق التوس�ع ف�ي اس�تعمال الض�ریبة التص�اعدیة ب�دال م�ن  ،لعدالة الضریبیةإلى ضمان ا

كم��ا عمل��ت اإلص��الحات الض��ریبیة بمراع��اة  ،الض��ریبة النس��بیة نتیج��ة لمراعاتھ��ا لمس��تویات ال��دخل

  .حیث تم إعفاء الحد األدنى للمعیشة ،المقدرة التكلیفیة للمكلف

ف المالی���ة لإلص���الحات الض���ریبیة ف���ي رف���ع تمح���ورت األھ���دا :األھ���داف المالی���ة  :ثالث���ا

نظ��را ألھمی��ة الم��داخیل ف��ي تغطی��ة عج��ز المیزانی��ة العام��ة للدول��ة، وم��دى  ،المردودی��ة الض��ریبة

  .مساھمتھا في تمویل القطاعات الھامة في المجتمع

سعت اإلص�الحات الض�ریبیة إل�ى تش�جیع اإلنت�اج واالس�تثمار : األھداف االقتصادیة: رابعا

حی�ث ت�م إدخ�ال الرس�م عل�ى القیم�ة المض�افة الت�ي تس�مح بتخف�یض  ،نص�ران أساس�یانباعتبارھما ع

تكلفة االستثمار وال ت�ؤثر عل�ى مراح�ل اإلنت�اج والتوزی�ع ، باإلض�افة إل�ى اإلعف�اءات والتخفیض�ات 

حیث تقاس قوة الدولة بمدى  ،الممنوحة للمؤسسات بھدف تشجیعھا على اإلنتاج واالستثمار والتوسع

  .تحفیزھا وتشجیعھا لالستثمار

كما تھدف اإلصالحات الجبائیة إلى التحكم ف�ي ت�وازن األس�عار وترقی�ة الص�ادرات والتخف�یض م�ن 

ما یمكن قولھ أن النظام الجبائي كان یھدف إل�ى تخفی�ف الع�بء الض�ریبي وتحقی�ق  ،ظاھرة التضخم

باإلض�افة إل�ى محارب�ة الغ�ش والتھ�رب الض�ریبي،  ،بیة فعال�ةالعدالة الض�ریبیة وإنش�اء إدارة ض�ری

  .وتوجیھ النشاط االقتصادي عموما
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  .2014إلى غایة  1992تطور مسار اإلصالح الجبائي بعد سنة :  المبحث الثالث      

الجب��ائي ج��اء نتیج��ة حتمی��ة للتط��ورات االقتص��ادیة و االجتماعی��ة الت��ي ح��دثت  اإلص��الحإن        

الجب�ائي تبس�یط النظ�ام الجب�ائي وتحقی�ق  اإلصالحواستھدف  ،1986سنة خاصة بعد أزمة البترول 

 . كل من الكفاءة و العدالة

 عل��ى تأس��یس ثالث��ة ض��رائب جدی��دة ھ��ي 1992الجب��ائي لس��نة  اإلص��الحمض��مون  و ارتك��ز        

على القیمة المضافة ،كما تم لرسم ، الضریبة على أرباح الشركات وااإلجماليالضریبة على الدخل 

الجبای��ة البترولی��ة  إح��اللو  الفص��ل ب��ین الض��رائب العائ��دة للدول��ة وتل��ك العائ��دة للجماع��ات المحلی��ة

  .الجبائیةباإلضافة إلى التعدیالت التنظیمیة لإلدارة  لجبایة العادیةبا

  الفصل بین الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلیة :األولالمطلب 

إل�ى تعزی�ز المركزی�ة الحك�م م�ن جھ�ة وتمیی�ز الجماع�ات المحلی�ة بمواردھ�ا  اإلصالحویھدف ھذا 

  .الخاصة التي یمكن توجیھھا نحو جھود التنمیة المحلیة

  :مما یلي العائدة للدولةأھم الضرائب تتكون   :الضرائب العائدة للدولة: أوال

ت��م تأس�یس ض��ریبة وحی��دة عل��ى م��داخیل األش��خاص  ):IRG(الض�ریبة عل��ى ال��دخل اإلجم��الي  -1

الذي ك�ان مفروض�ا س�ابقا وال�ذي ذي المعدالت المرتفعة الطبیعیین عوضا لنظام الضرائب النوعیة 

عل�ى األرب�اح  الضریبة على أرباح الش�ركات التجاری�ة وش�ركات األش�خاص، الض�ریبیة: یتمثل في

 ،غیر التجاریة، الضریبة على مداخیل الدیون الودائع والكفاالت، الضریبة على الروات�ب واألج�ور

وأخی��را  ،الض��ریبیة الخاص��ة عل��ى القیم��ة الزائ��دة ع��ن التن��ازل ع��ن األم��الك المبنی��ة وغی��ر المبنی��ة

  .المساھمة الوحیدة الفالحیة

والعیوب التي كانت موج�ودة ف�ي نظ�ام الض�ریبة المتع�ددة لقد تم إنشاء ھذه الضریبة نتیجة للنقائص 

  .1992تداء من قانون المالیة لسنة ھذه الضریبة اب أدخلتولقد  ،والضریبة التكمیلیة على الدخل

م�ن ق�انون الض�رائب المباش�رة ) 01( طبق�ا ل�نص الم�ادة :مفھوم الضریبة على الدخل اإلجم�الي -أ

 ،وحی�دة عل�ى دخ�ل األش�خاص الطبیعی�ین س�نویةس ض�ریبة تؤس�: " والرسوم المماثلة عل�ى م�ا یل�ي

  ".وتفرض ھذه الضریبة على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بالضریبة ،تسمى ضریبة الدخل
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  : 1من أھم الخصائص نجد اآلتي :خصائص الضریبة على الدخل اإلجمالي -ب

  .الطبیعیینتطبق على دخل األشخاص   -           

تس��تحق الض�ریبة ك��ل س�نة عل�ى أس��اس األرب�اح أو ال��دخول الت�ي حققھ��ا : ض�ریبة س�نویة  -

  .المكلف بالضریبة أو التي تحصل علیھا خالل السنة

تقع عل�ى ال�دخل اإلجم�الي الص�افي، ال�ذي یتحص�ل علی�ھ بع�د ط�رح م�ن : ضریبة إجمالیة -

  .الدخل اإلجمالي الخام التكالیف المنصوص علیھا قانونا

  .أو یشمل كل فئات الدخلأي یضم : ضریبة أحادیة -

، مقس��م إل�ى ش��رائح م��ن حس��اب الض�ریبة بتطبی��ق س��لم تص�اعدي ی�تم: ض�ریبة تص��اعدیة  -

الدخول الذي یسمح بتطبیق معدل تصاعدي كذلك، بشكل یكون فیھ العبء الضریبي الملقى 

  .على عاتق المكلف بالضریبة أكثر أھمیة كلما زاد دخلھ

اس��میة عل��ى  قائم��ة یحص��ل ع��ن طری��ق ج��دول أوم��ادام أن��ھ یوض��ح و: ض��ریبة تص��ریحیة -

  .أساس التصریحات بالدخول المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة

  :2ولھذه الضریبة مجموعة من المزایا تتمثل في

وذل��ك م��ن خ��الل النظ��رة اإلجمالی��ة لمجم��وع م��داخیل المكل��ف وطریق��ة تحدی��د : الش��فافیة -

  .الدخل الخاضع للضریبة

وإلدارة الضرائب معا، بحیث ھؤالء المكلفین مطالبون بضریبة  بالنسبة للمكلف :البساطة -

واح��دة عل��ى ال��دخل رغ��م تع��دد الم��داخیل، وبالت��الي تس��ھل عملی��ة مس��ك الملف��ات الض��ریبیة 

  .اومراقبتھ

مع مراعاة الظروف  ،بحیث أنھا تحسب على أساس جدول متصاعد :االقتراب من العدالة -

الشخصیة للمكلف، كما تمكن معرف�ة المق�درة الحقیقی�ة للمكلف�ین باعتب�ار أن مجم�وع ال�دخل 

  .ائل لقیاس المقدرة المالیة للفردمن أفضل الوس

                                     
  .97مرجع سابق، ص   اقتصادیات المالیة العامة، محمد عباس محرزي، - 1

2  -  A. BOUDERBALA: La reforme fiscale, évaluation et perspectifs, Revue Mutation n°7, 

Edité par la Chambre Nationale De Commerce D'Algérie, 1994 p. 23. 
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ض�ریبة  -اوال�دخل مس�" باإلضافة إلى ما سبق فإن الضریبة عل�ى ال�دخل اإلجم�الي تعتم�د عل�ى مب�دأ

  .1لقواعد الجبائیة الدولیة، كما أنھا تنسجم مع ا"مساویة

م�ن ق�انون الض�رائب  03ت�نص الم�ادة  :األشخاص الخاضعون للضریبة عل�ى ال�دخل اإلجم�الي -ج

  :المباشرة،األشخاص الخاضعون للضریبة على الدخل االجمالي ھم

  .األشخاص الذین یوجد موطن تكلیفھم في الجزائر -

  .لكن عائداتھم من مصدر جزائري الذین یوجد موطن تكلیفھم خارج الجزائراألشخاص  -

األشخاص سواء كانوا من جنسیة جزائریة أو أجنبیة و یتحصلون في الجزائر على أرباح  -

أو مداخیل یحول فرض الضریبة علیھا إلى الجزائ�ر بمقتض�ى اتفاقی�ة جبائی�ة ت�م عق�دھا م�ع 

  .بلدان أخرى

لش�ركات لفوائ�د العائ�دة م�ن اكما یخضع للضریبة على الدخل اإلجمالي بصفة شخصیة على حصة ا

  :2ونإلى فائدة األشخاص التالی

  .في شركات األشخاص ءالشركا -

  .شركاء الشركات المدنیة المھنیة المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمھنة أعضائھا -

أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام ال�ذي تخض�ع ل�ھ الش�ركات باس�م جم�اعي  -

تشكیل ھذه الشركات في شكل شركة أسھم أو شركة محدودة المس�ؤولیة عل�ى بشرط أال یتم 

  .أن تنص قوانینھا على المسؤولیة غیر المحدودة للشركات فیما یخص دیون الشركة

  .أعضاء الجمعیات المساھمة الذین لھم مسؤولیة تضامنیة وغیر محدودة فیھا -

داخیل الخاض�عة للض�ریبة عل�ى ال�دخل تص�نف الم�:طبیق الضریبة على الدخل اإلجم�اليمجال ت -د

  :اإلجمالي إلى أنواع المداخیل الصافیة اآلتیة

  .التجاریة والحرفیةو األرباح الصناعیة -

  .اإلیرادات المحققة من إیجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة -

                                     
1- Bulletin des Services Fiscaux, n° 12 édité par D.G.I., Alger, 1995 p. 4. 

  .1991لسنة  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) 7(دة الما - 2
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ض�رائبھا  وتحص�یلالمرتبات واألجور والمعاشات والریوع الت�ي تق�وم الش�ركة بتجمیعھ�ا  -

  .عن طریق االقتطاع من المصدر

  .أرباح المھن غیر التجاریة -

  .التنازل عن العقارات المبنیة وغیر المبنیة عنفوائض القیمة المترتبة  -

  .عائدات فالحیة وزراعیة -

  .عائدات رؤوس األموال المنقولة -

  IBSالضریبة على أرباح الشركات  -2

لقد تم تأسیس الضریبة على أرباح الشركات في الجزائر، :مفھوم الضریبة على أرباح الشركات -أ

حی��ث  1991المتض��من ق��انون المالی��ة لس��نة  31/12/1990الم��ؤرخ ف��ي  90/36بموج��ب الق��انون 

تؤس�س ض�ریبة : " من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة عل�ى م�ا یل�ي 135نصت المادة 

م�ل األرب�اح أو الم�داخیل الت�ي تحققھ�ا الش�ركات وغیرھ�ا م�ن األش�خاص المعن�ویین سنویة على مج

وم��ن ب��ین ، 1وتس�مى ھ��ذه الض�ریبة بالض��ریبة عل�ى أرب��اح الش�ركات 136المش�ار إل��یھم ف�ي الم��ادة 

األھ��داف األساس��یة الت��ي ج��اء بھ��ا اإلص��الح الض��ریبي م��ن خ��الل فرض��ھ للض��ریبة عل��ى أرب��اح 

  :2الشركات ما یلي

التنظ��یم الض��ریبي م��ن خ��الل فص��ل ض��رائب األش��خاص الطبیعی��ین ع��ن ض��رائب إع��ادة  -

  .األشخاص المعنویین 

تخفیض العبء الضریبي الذي كانت تعاني منھ الشركات، وتمكینھا بذلك من تحقیق النمو  -

  .االقتصادي

ویة، س�نأرب�اح الش�ركات ھ�ي ض�ریبة مباش�رة  من خالل التعریف السابق یتض�ح أن الض�ریبة عل�ى

، ھذه األخیرة تخضع إجباریا للنظام الحقیقي ونحققھا األشخاص المعنوییعلى األرباح التي  تفرض

  .3دون األخذ بعین االعتبار حجم رقم األعمال المحقق

                                     
  .1991من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  136و  135أنظر المادتین  - 1

2  - Revue Mutation, La Chambre de Commerce d'Algérie, N° 07, 1994 p. 23. 
3- Mohand Cherif Ainouche, L'essentiel de la fiscalité algérienne, Hiwarcom, Alger, 1993, p 

209. 
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  :1وھدفت الضریبة على أرباح الشركات إلى تحقیق مایلي

  )الشركة األم وفروعھا(تشجیع إقامة الشركات بشكل مجموعات-

لصالح المساھمین من خالل تقلیص الضرائب المدفوعة على األرباح الموزعة بعد زیادة المیزات  -

  .إدراج تقنیة الرصید الجبائي

  .رابعةتخفیض الضریبة المدفوعة من خالل السماح بترحیل الخسائر السابقة إلى نھایة السنة ال -

  : خصائص الضریبة على أرباح الشركات -ب

  :الشركات فیما یلي یمكن حصر خصائص الضریبة على أرباح

  .ة واحدة تفرض على األشخاص المعنویینبحیث أنھا تتعلق بضری :ضریبة وحیدة -

  .تفرض على مجمل األرباح دون التمییز لطبیعتھا :ضریبة عامة -

  .یتضمن وعائھا الربح السنوي للمؤسسة: سنویة ضریبة -

  .لجدول تصاعديحیث یخضع الربح الضریبي لمعدل ثابت ولیس : ضریبة نسبیة -

حی��ث یق�وم المكل��ف بتق�دیم تص��ریح س�نوي لجمی��ع أرباح�ھ ل��دى إدارة  :ةض�ریبة تص�ریحی -

  .رس للسنة التي تلي سنة االستغاللالضرائب، وذلك كآخر أجل نھایة شھر ما

  :مجال تطبیق الضریبة على أرباح الشركات  -ج

ش�ركات تخض�ع اختیاری�ا لھ�ذا ھناك شركات تخضع وجوبا للضریبة عل�ى أرب�اح الش�ركات وتوج�د 

  .النوع من الضرائب

تخض��ع للض��ریبة عل��ى أرب��اح :الش��ركات الت��ي تخض��ع وجوب��ا للض��ریبة عل��ى أرب��اح الش��ركات -

  :الشركات بصفة إجباریة الشركات التالیة

  : شركات األموال والتي تضم ما یلي -

  .األسھم شركات *

  .شركات ذات المسؤولیة المحدودة* 

  .باألسھمشركات التوصیة * 

  .المؤسسات والھیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري *

  .الشركات المدنیة المتكونة تحت شكل شركة األسھم *

                                     
 25 لمجلدا مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة،  الضریبیة في الجزائر، اإلصالحاتتقییم  مراد ناصر، - 1

 .184 ص ،2009ا، الثاني، سوری العدد



  .اإلطار النظري للسياسة الجبائية في ظل اإلصالحات المطبقة في الجزائر: الفصل األول

 
47 

  :الشركات الخاضعة اختیاریا للضریبة على أرباح الشركات -

توجد بع�ض الش�ركات الت�ي تعتب�ر أص�ال خاض�عة للض�ریبة عل�ى ال�دخل اإلجم�الي، إال أن المش�رع 

ا االختیار في الخضوع إلى الضریبة على أرباح الشركات وفي ھذه الحالة یترتب على تل�ك سمح لھ

م�ن ق�انون  151الشركات تقدیم طل�ب االختی�ار مرف�ق بالتص�ریح المنص�وص علی�ھ ف�ي الم�ادة رق�م 

أي ال رجعة فیھ مدى  ،ھذا االختیار نھائي یكونو المعنیةالضرائب المباشرة لدى مفتشیة الضرائب 

  :حیاة الشركة، ھذه الشركات تتمثل فیما یلي

  ي تكون في شكل الشركات التالیةوھ: شركات األشخاص * 

  .جمعیات المساھمةو شركات التوصیة البسیطة و شركات التضامن *

یعتبر صورة من ص�ور الض�رائب النوعی�ة عل�ى اإلنف�اق، تطب�ق   :الرسم على القیمة المضافة -3

یسعى المشرع تحقیق عدة أھداف من خالل تأسیس الرسم على ، واإلنتاجفي كل مرحلة من مراحل 

  1:القیمة المضافة وتتمثل فیما یلي

بض��ریبة واح��دة ھ��ي ) TUGPS(و)TUGP(تبس��یط الض��رائب غی��ر المباش��رة، وذل��ك بتع��ویض -

)TVA ( 02إلى 18عدد المعدالت منمع تقلیص.  

  .االقتصادي من خالل تخفیض تكلفة االستثمارات اإلنعاش -

  .تشجیع االستثمارات والمنافسة من خالل حیادیة وشفافیة الضریبة -

حفز منافسة المؤسسات الجزائریة في األسواق الخارجیة عن طریق إلغ�اء الع�بء الض�ریبي  -

  .تصدیرھا إلى الخارجالذي تتحملھ المنتجات الوطنیة عند 

إحداث انسجام بین الضرائب غیر المباشرة على المستوى المغرب�ي علم�ا أن المغ�رب اعتم�د  -

، وبالت�الي دف�ع وتی�رة 1988 ، أم�ا ت�ونس ف�ي س�نة1986 على الرسم على القیمة المضافة س�نة

 .االتحاد المغربي

لالستھالك،  المضافة ضریبة عامةیعتبر الرسم على القیمة  :مفھوم الرسم على القیمة المضافة -أ

، تحص�ل ھ�ذه الض�ریبة بص�فة 2تخص العملیات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي أو الح�ر

 .3منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم

                                     
 .28 ، ص2003، 2الضریبیة في الجزائر، مجلة الباحث، العدد اإلصالحاتناصر مراد،  - 1
  .11، ص 2002، منشورات الساحل، الجزائر، الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة وزارة المالیة،  -2
 .11المرجع نفسھ، ص   -3
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لتع�ویض نظ�ام  تج�اء الت�يو ،1991أسست ھذه الضریبة في الجزائر بموجب قانون المالی�ة لس�نة 

  :في ضریبتین ھما متمثلوال ،الرسم على رقم األعمال، الذي كان سائدا من قبل

 Globale sur la ProductionTUGP : Taxe(اإلنت�اجعلى  اإلجماليالرسم الوحید  -1      

Unique.(  

 على تأدیة الخدمات اإلجماليالرسم الوحید  -2      

 )TUGPS : Taxe Unique Globale sur les Prestations de Services .(  

التي  االقتصادیةوالذي كان ال یتالءم مع اإلصالحات  ،وذلك نتیجة للمشاكل التي تعرض لھا النظام

  .شھدتھا الجزائر

إن اختی�ار الرس�م عل�ى القیم�ة المض�افة ل�م ی�أت بص�فة  :خصائص الرسم على القیمة المضافة -ب

  : الخصائص التي تتمتع بھا و من أھمھا مایلي عشوائیة، بل نتیجة

إعفاء دخول العائالت م�ن تحملھ�ا بص�فة تثق�ل كاھلھ�ا، و ذل�ك م�ن خ�الل تطبیقھ�ا بط�رق  -

وف��ي بع��ض األحی��ان اإلعف��اء م��ن تس��دیدھا عن��دما یتعل��ق األم��ر ب��بعض الم��واد  ،عص��ریة

  .الطبیةالخدمات و ، كالمواد الغذائیة1األساسیة أو ذات االستھالك الواسع

إن توسیع مجال تطبیق الرسم على القیمة المضافة یس�مح للدول�ة ال�تحكم أكث�ر ف�ي النش�اط  -

  .2االقتصادي، باإلضافة إلى الحصول على موارد إضافیة ھامة

كم�ا ك�ان  ،مع�دل 18القیم�ة المض�افة عل�ى مع�دلین فق�ط ع�وض یحتوي نظام الرسم عل�ى  -

وی�تم تطبی�ق المع�دلین عل�ى  2001ن المالیة لسنة سائدا في النظام السابق، و ھذا حسب قانو

  .و ھذا ما یعمل على تخفیف العبء الضریبي HTأساس رقم األعمال غیر متضمن للرسم 

وتق�دیمھا إلدارة الض�رائب، بھ�دف االس�تفادة  ،تحفیز المكلفین بدفعھا على التقی�د ب�الفواتیر -

  .تھرب الضریبيمن الخصم، و ھذا بما یسھل عملیة المراقبة و محاربة ال

وھما خاصیتین تعم�الن عل�ى تدنی�ة  ،بالحیادیة والشفافیةیتمیز الرسم على القیمة المضافة  -

  .وبالتالي إنعاش النمو االقتصادي ،تكلفة االستثمارات

                                     
1-Mohamed ACHOUR, Introduction de la TVA en Algérie, Actes de Séminaire par la Direction 

Générale des Impôts en collaboration avec la FMI de 20-22 octobre 1990, koléa, IEDF, p 02. 
2- Mohand Cherif AINOUCHE,  La fiscalité instrument de développement économique, Thèse de 

Doctorat d’Etat, Université d’Alger, 1991, p 347. 
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في سرعة تحص�یل الم�وارد م�ا دام  TVAمن جانب المیزانیة، یظھر االمتیاز من اعتماد  -

أن جمع الرسم على القیمة المضافة موكلة لعدد محدود من المكلفین مم�ا یس�ھل مھم�ة إدارة 

  .1الضرائب

ھن��اك عملی�ات تخض��ع وجوب�ا للرس��م عل�ى القیم��ة : مج�ال تطبی�ق الرس��م عل�ى القیم��ة المض�افة -ج

  .المضافة وأخرى تخضع اختیاریا لھذا الرسم

الطابع الصناعي  تشمل كل العملیات ذات :الخاضعة وجوبا للرسم على القیمة المضافةالعملیات  -

  :  والتجاري والحرفي، و تتمثل أساسا في

  .المبیعات واالستالمات التي یقوم بھا المنتجون* 

  ..األشغال العقاریة *

وبض��ائع خاض��عة للض��ریبة  متوج��اتالمبیع��ات والتس��لیمات عل��ى حالھ��ا األص��لي، م��ن * 

  .والمستوردة والمنجزة وفقا لشروط البیع بالجملة من قبل التجار المستوردین

  .المبیعات التي یقوم بھا تجار الجملة* 

 باإلض�افةلعملیات التثبیت للقیم المنقولة الت�ي یق�وم بھ�ا الخاض�عون، (  التسلیمات ألنفسھم* 

  .)اجاتھم الخاصة أو استثماراتھم المختلفةإلى األمالك غیر تلك المثبتة لتلبیة احتی

غی��ر  الخ��دمات وأش��غال الخدم��ة والبح��ث وجمی��ع العملی��ات م��ن ءاإلیج��ار وأداعملی��ات * 

  .المبیعات واألشغال العقاریة

  .یوع العقارات والمحالت التجاریة وعملیات الوساطة المتعلقة بھاب* 

و  الطبیعی�ین األش�خاصالعملیات المحققة في إطار ممارسة المھ�ن الح�رة الت�ي یق�وم بھ�ا * 

  الشركات

  .البیطريباستثناء العملیات ذات الطابع الطبي و

  .الحفالت و األلعاب و مختلف أنواع التسلیات* 

  .الخدمات المتعلقة بالھاتف و التلكس التي تؤدیھا مصالح البرید و المواصالت* 

  .یات البیع التي تمارسھا المساحات الكبرىعمل* 

  .مینأالعملیات المنجزة من قبل البنوك و شركات الت* 

                                     
  .128مرجع سابق، ص اقتصادیات المالیة العامة، رزي، محمد عباس مح -1
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یمنح االختیار لألشخاص الطبیعی�ین أو  :العملیات الخاضعة اختیاریا للرسم على القیمة المضافة -

  : 1موجھةاالعتباریین الذین یقع نشاطھم خارج مجال تطبیق الرسم، اعتبارا لقیامھم بتسلیمات 

  . للتصدیر *

  .للشركات البترولیة* 

  .للخاضعین اآلخرین بدفع ھذا الرسم* 

  .للمؤسسات التي تستفید من نظام المشتریات باإلعفاء *

وھ��ي ض��رائب تف��رض عل��ى حرك��ة رؤوس األم��وال الطبیعی��ة أو  :الض��رائب عل��ى رأس الم��ال -4

  .التسجیل والطابعأساسا في الضرائب على الشركات وحقوق العرضیة وتتمثل 

حقوق الجمارك عل�ى أس�اس  أساسا منتتكون ھذه الضرائب : الضرائب على التجارة الخارجیة -5

 .القیمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات

وتتك�ون أھ�م الض�رائب العائ�دة للمجموع�ات  :الض�رائب العائ�دة للمجموع�ات المحلی�ة :ثانیا        

  :المحلیة من

  والمؤسسات التي تشغل الھیئات  وھو عبارة عن ضریبة مباشرة على  :VFالدفع الجزافي  -1

  تم   وقد العمریة،  الریوعو المعاشات  مجموع األجور و المرتبات و أساس  على  مستخدمین  

  .2005عنھ في قانون المالیة التكمیلي لسنة  االستغناء

ي بموج�ب ق�انون المالی�ة الرس�م عل�ى النش�اط المھن�أنش�ىء :  TAPالرسم على النشاط المھن�ي -2

 وھ��ذا لتع��ویض ك��ل م��ن الرس��م عل��ى النش��اط الص��ناعي والتج��اري ،% 2.55بمع��دل  1996لس�نة 

)TAIC (و الرسم على النشاط غیر التجاري )TANC.(  

  : 2لـیستحق الرسم على النشاط المھني نتیجة : مجال تطبیق الرسم على النشاط المھني -أ

اإلیرادات اإلجمالیة المحققة من طرف المكلفین بالضریبة الذین یملكون محال مھنیا دائما  -

والذین یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ للضریبة على الدخل اإلجمالي من فئ�ة  ،في الجزائر

  .األرباح غیر التجاریة

                                     
 .15 صسابق، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، الدلیل التطبیقي للرسم على القیمة المضافة، مرجع  -1
 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 217المادة  -2



  .اإلطار النظري للسياسة الجبائية في ظل اإلصالحات المطبقة في الجزائر: الفصل األول

 
51 

نش�اطا رقم األعمال المحقق في الجزائ�ر م�ن ط�رف المكلف�ین بالض�ریبة ال�ذین یمارس�ون  -

تخض��ع أرباح��ھ للض��ریبة عل��ى ال��دخل اإلجم��الي م��ن فئ��ة األرب��اح الص��ناعیة والتجاری��ة أو 

  .الضریبة على أرباح الشركات

  :من أھم ما یتمیز بھ ھذا الرسم مایلي :خصائص الرسم على النشاط المھني -ب

 ضریبة مباشرة تتحملھا المؤسسة، وتحسب على رقم األعم�ال دون أخ�ذ المبیع�ات اآلجل�ة -

  .بعین االعتبار

  .رغم ضآلة معدلھ إال أنھ یعتبر عبء ثقیل على المؤسسة -

  .تعتبر ضریبة تدخل في سعر تكلفة المنتوج -

  .ال یراعي نتیجة المؤسسة، سواء حققت ربح أو خسارة فھي مطالبة بدفع ھذا الرسم -

  .، أي أنھ ال یمنح حق الخصمیعتبر تكلفة نھائیة تتحملھا المؤسسة -

  .الشھري أو الفصلي لھذا الرسم، یشكل عبئا على خزینة المؤسسة و درجة سیولتھا الدفع -

ھذا ما نص�ت علی�ھ لقد كان تطبیق الرسم العقاري على العقارات المبنیة و :TFالرسم العقاري  -3

 یؤس��س رس��م عق��اري س��نوي عل��ى الملكی��ات المبنی��ة ،م��ن ق��انون الض��رائب المباش��رة 248ة الم��اد

  .التراب الوطني، باستثناء تلك المعفیة من ھذا الرسم صراحةالموجودة فوق 

  لك من خاللذالمبنیة و إدخال العقارات غیر  لكن في إطار التعدیالت التي مست ھذا الرسم تم     

یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات غیر  ،من قانون الضرائب المباشرة 261نص المادة  

  .المبنیة بجمیع أنواعھا، باستثناء تلك المعفیة من الضریبة

  .یتحمل ھذه الضریبة كل مالك للعقار أو مستأجر لھ سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

وھو رس�م س�نوي لص�الح البل�دیات مقاب�ل خ�دمات رف�ع القمام�ة واس�تعمال ش�بكة  :رسم التطھیر -3

 .المیاه غیر الصالحة للشرب تصریف
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  إصالحات اإلدارة الجبائیة :ثانيالمطلب ال

إن نجاح السیاس�ة الجبائی�ة مرھ�ون بش�كل كبی�ر بأس�لوب عم�ل اإلدارة الجبائی�ة، وبالكیفی�ة الت�ي      

حیث عانت اإلدارة الجبائیة قبل اإلص�الح م�ن مش�اكل كثی�رة ومتع�ددة، أعاق�ت تسیر بھا الضریبة، 

، ل�ذا خص�ص الجبائي، كما سببت أیضا في زیادة العجز في تحصیل اإلیرادات المالیة متطور النظا

ھذا المطل�ب لدراس�ة دور اإلدارة الجبائی�ة ف�ي تحقی�ق أھ�داف السیاس�ة الجبائی�ة، باإلض�افة إل�ى أھ�م 

  .اإلصالحات التي مست اإلدارة الجبائیة الجزائریة

  مفھوم اإلدارة الجبائیة :أوال

بائیة الجھ�از المكل�ف بتطبی�ق التش�ریع الجب�ائي والتحق�ق م�ن س�المة ذل�ك التطبی�ق تشكل اإلدارة الج

حمایة لحقوق الدولة من جھة وحقوق المم�ولین م�ن جھ�ة أخ�رى، باإلض�افة إل�ى اقت�راح التع�دیالت 

  .1والتشریعات الجبائیة قصد تحسین كفاءة النظام الجبائي

لذا فإنھ�ا ت�ؤدي نف�س الوظ�ائف اإلداری�ة المالیة، حیث تعتبر اإلدارة الجبائیة فرع من فروع اإلدارة 

  .الرئیسیة من تخطیط وتنظیم وتوجیھ ورقابة

  :دور اإلدارة الجبائیة في تحقیق أھداف السیاسة الجبائیة : ثانیا

  :أھداف السیاسة الجبائیة فھي تساھم فيتؤدي اإلدارة الجبائیة دورا ھاما في تحقیق 

 : تحقیق الوظیفة المالیة -1

ضریبة، الذي تزایدت أھمیتھ م�ع تحقیق الجانب المالي من أصعب الوظائف الخاصة بالیعد 

تتوقف مھمة اإلدارة الجبائیة عند حد تحدید  حاجة الدولة إلى المال باتساع نشاطھا، حیث ال

ضریبي واالتصال بالمكلف، وجم�ع المعلوم�ات الخاص�ة بنش�اطھ، لكنھ�ا تمت�د إل�ى الوعاء ال

ق�د تواجھھ�ا ف�ي كثی�ر م�ن األحی�ان مث�ل ع�دم التص�ریح بالنش��اط، أو  محارب�ة ظ�اھرة معق�دة

اإلدالء بالتص��ریح الخ��اطئ أو الت��أخر ف��ي ال��دفع واالحتج��اج، وف��ي ك��ل ھ��ذه الح��االت تق��وم 

اإلدارة الجبائیة بالفصل في تلك القضایا ومراجعة أعمالھا والتنظیم المحكم والتوجیھ المالئم 

 .2المتوصل إلیھامع متابعة العمل ودراسة النتائج 

                                     
 .114 سابق، ص، مرجع اصر مراد، فعالیة النظام الضریبين - 1
 .59 ، ص2009حمو محمد، أوسریر منور، محاضرات في جبایة المؤسسات، الشركة الجزائریة بوداود، الجزائر،  - 2
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 : تحقیق الوظیفة االقتصادیة -2

تعتبر الضریبة أداة لتدخل الدولة في المجال االقتصادي، وبالتالي فإن لإلدارة الجبائی�ة دور 

ھام في تحقیق الوظیفة االقتصادیة، فھي تتابع النشاط االقتصادي وتقوم بتوجیھھ، ومن ب�ین 

بدرج��ة التط��ور االقتص��ادي ع��ن طری��ق  االھتم��اماألعم��ال الت��ي تق��وم بھ��ا اإلدارة الجبائی��ة 

  .1مؤشرات االستھالك، واإلنتاج، واالدخار واالستثمار
 

  :تحقیق الوظیفة االجتماعیة -3

إن الجھاز اإلداري الضریبي یلعب دورا مھما في تحقیق الوظیفة االجتماعیة للض�ریبة م�ن 

حھا الدولة في سبیل تحقی�ق والعامة التي تمن خالل تفعیل الرقابة على اإلعفاءات الشخصیة 

أھداف اجتماعیة مثل مراقبة اإلعفاء الممنوح لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظی�ر 

، وكذا اإلعفاءات الممنوحة لفئة المجاھدین واألرامل، واألشخاص استحداثھا لمناصب شغل

ل��ذین المع��وقین، وك��ذا التخفیض��ات الممنوح��ة لفائ��دة المؤسس��ات واألش��خاص المقیم��ین وا

   .2ینشطون في والیات الجنوب الكبیر
  

النظام الضریبي األحسن تصورا CHRISTOPHE Reckly "یقول : تحقیق وظیفة الرشادة - 4

الجبائی�ة عل�ى الس�لوك  اإلدارة ابتع�اد، إن 3"تك�ون ل�ھ قیم�ة إال بفض�ل اإلدارة الت�ي تطبق�ھ ال

المتط�ورة،  التقنی�ات،  واس�تعمال یس�يء، ومعاقبة كل م�ن البیروقراطي، ومحارب الرشوة 

باإلضافة العناصر الفنیة ذات الكفاءة العالیة والخبرة الواسعة من ش�أنھ رف�ع مس�توى كف�اءة 

  .اإلدارة الجبائیة مما یضمن تحقیق معظم أھداف السیاسة الجبائیة

  التنظیم اإلداري والھیكلي لإلدارة الجبائیة بعد اإلصالح :لثاثا

وفي إطار تحقیق أھداف السیاسة الجبائیة تم إعادة التنظیم  1992 الجبائیة لسنةفي ظل اإلصالحات 

  :الجزائریة على النحو التالياإلداري و الھیكلي لإلدارة الجبائیة 

                                     
 .60 ، صالمرجع نفسھ - 1
 .38ص مرجع سابق، حالة الجزائر،  –ولھي بوعالم، النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة  - 2

3  - CHRISTOPHE Reckly, Rationalite economique et decisions fiscales, librairie generale de droit et de juris  

prudence, Paris, 1987 p. 170 .                                                                                                                               
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ت��م إنش��اء إدارة جبائی��ة موح��دة وعل��ى رأس��ھا المدیری��ة العام��ة للض��رائب الت��ي أص��بحت لھ��ا  -1

  :، ومن مھامھا1وظفیھااالستقاللیة التامة في تسییر وسائلھا وم

  .والقوانین الجبائیة اإلجراءاتتطبیق  -

  .التنسیق بین المصالح الجبائیة -

  .تحسین العالقات بین المكلفین بالضریبة والمصالح الجبائیة -

أص��بحت لك��ل والی��ة مدیری��ة مس��تقلة تابع��ة لھ��ا م��ع بقائھ��ا تح��ت الوص��ایة التوجیھی��ة والتنس��یقیة  -2

الجھویة وأص�بح لك�ل مدیری�ة والئی�ة ث�الث م�دیریات فرعی�ة فیم�ا ع�دا الوالی�ات والرقابیة للمدیریة 

، الجزائر العاص�مة تحت�وي عل�ى ث�الث م�دیریات والئی�ة، ووھ�ران تحت�وي عل�ى م�دیریتین الكبرى

المدیری��ة الفرعی��ة للعملی��ات  ،المدیری�ة الفرعی��ة للوس��ائل  :2ئیت�ین، ھ��ذه الم��دیریات الفرعی��ة ھ��يوال

 .المدیریة الفرعیة للمنازعات والرقابة الجبائیة، لالجبائیة والتحصی

وتمكین الموظفین لمعرفة جبایة كل مكل�ف بص�فة ش�املة  ،من أجل تسھیل عمل اإلدارة الجبائیة -3

وتسیر ملف�ا واح�دا فق�ط لك�ل مكل�ف  ،تم إنشاء مفتشیة موحدة تسمى بالمفتشیة متعددة االختصاصات

تتخصص كل واحدة فیھ�ا بن�وع  مفتشاتوھذا بعدما كانت كل منطقة تحتوي على أربعة ، بالضریبة

  .3من الضرائب

 ض�اتاوقبللتحص�یل الض�ریبي،  قبضاتإلى  االختصاصالضرائب بھدف  قبضاتإعادة تنظیم  -4

تابع��ة لمدیری��ة العام��ة  2004للتس��ییر الم��الي للبل��دیات والقطاع��ات الص��حیة، الت��ي أص��بحت س��نة 

  .للخزینة

عم���دت اإلدارة الجبائی���ة إل���ى تحس���ین كف���اءة موظفیھ���ا وتك���وین إط���ارات مؤھل���ة ف���ي مختل���ف  -5

ت�م تجھی�ز اإلدارة  والتطبیق�ي لتحس�ین فعالی�ة المص�الح الجبائی�ة، كم�االمستویات من الجانب العلمي 

حی��ث ت��م األخ��ذ  ألمعلوم��اتيالجبائی��ة ب��اإلعالم اآلل��ي یك��ون الھ��دف من��ھ إع��ادة النظ��ر ف��ي نظامھ��ا 

  :ظومتین فرعیتین ھمابمن

                                     
 1990-06-23الصادر بتاریخ  90/190التنفیذي رقم المرسوم  -1
 1991-2-23الصادر بتاریخ  91/60المرسوم التنفیذي رقم  -2
  .المتعلق بترقیة االستثمار 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12 -93رقم   من المرسوم التشریعي 12المادة  -3
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  .وتشمل الھیاكل المركزیة والمدیریات الجھویة :منظومة القیادة أو التوجیھ -

  .ضاتاوالقبوتشمل المدیریات الوالئیة والمفتشیات  :المنظومة الفاعلة -

  الھیكل التنظیمي العام إلدارة الضرائب بعد اإلصالح ):2-1(الشكل 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

Source : FMI, Modernisation de l’administration fiscale, Algérie, 2004 ;p5 . 

DGE : Direction des grandes entreprises                                                          

CDI : Centre des impôts                                                                                  

CPI : Centres de proximité des impôts                                                             

فیم�ا یخ�ص اإلدارة الجبائی��ة  1992أن اإلص�الحات الجبائی�ة لس�نة ) 2-1(یتض�ح م�ن خ�الل الش�كل          

وح�دة، حی�ث ت�م إنش�اء  383وحدة إداریة إلى ح�والي  1880عملت على تقلیص عدد المصالح الجبائیة من 

، مراك�ز الض�رائب ومراك�ز جواری�ة ، باإلض�افة إل�ى مدیری�ة اإلع�الم والوث�ائق برىمدیریة المؤسسات الك

  .وھذا بھدف خلق تنسیق أفضل بین المصالح، وتسییر أفضل للملفات الجبائیة

نظرا لعدم استقرار الجبایة البترولیة، وخضوعھا لمتغی�رات كثی�رة خ�ارج س�یطرة الس�لطة،          

، رك��زت الدول��ة ف��ي إط��ار اإلص��الح الجب��ائي إل��ى إح��الل الجبای��ة 1986وبع��د أزم��ة البت��رول س��نة 

المدیریة 
  العامة

مصالح  -
 مركزیة

 اتمدیری
  )9(جھویة 

مصالح  -
 جھویة

  مركز الضرائب
CDI 

)60 -70(  

 اتمدیری
  )54(والئیة 

مصالح  -
 محلیة

  مركز جواري
CPI 

)250(  

 ةمدیری
المؤسسات 

  )1(الكبرى 
DGE 
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 اإلص��الحالبترولی��ة بالجبای��ة العادی��ة، أي تقل��یص تبعی��ة المیزانی��ة العام��ة للمعطی��ات النفطی��ة، لك��ن 

  :1لم یراجع الجبایة البترولیة نظرا لما یلي 1992ئي لسنة الجبا

واالس�تغالل ف�ي المج�ال  االستكش�افإن مراجعة الجبای�ة البترولی�ة ت�رتبط بتط�ور تقنی�ات  -

  .النفطي

إن الجبای��ة البترولی��ة تخض��ع لقواع��د و أع��راف تتج��اوز الدول��ة وت��رتبط بالقواع��د العام��ة  -

الشأن، و الممارسة في الدول الصناعیة على استھالك  المنتھجة من قبل منظمة األوبك لھذا

  .الطاقة

إن أساس فرض الضرائب البترولیة ھو كونھا مقاب�ل الت�رخیص الممن�وح م�ن قب�ل الدول�ة  -

ب��اطن األرض الت��ي تعتب��ر ملك��ا للجماع��ة الوطنی��ة، ف��ي ح��ین أن أس��اس ف��رض  الس��تغالل

  .لة دون مقابل مباشرالضرائب العادیة ھو المساھمة في األعباء العامة للدو

و م��ن ھن��ا ف��إن إص��الح الجبای��ة البترولی��ة ف��ي الجزائ��ر ارت��بط بإص��الح الق��وانین المتعلق��ة  -

-86باالستكشاف،االس��تغالل والنق��ل ع��ن طری��ق القن��وات والت��ي یع��ود آخرھ��ا إل��ى الق��انون 

  .21-91المعدل والمتمم بالقانون14

  

  

  

  

  

  

  

                                     
ماي  13و12 یومي ، الملتقى العلمي الدولي الثاني،الجبائي في الجزائر اإلصالحسالوتي حنان، واقع .غزازي عمر، أ - 1

 .7، البلیدة، ص2014
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  ألولاخالصة الفصل     

وسیلة متمیزة من بین وسائل السیاسة المالیة للدولة، لما تتمتع بھ من  لجبائیةتعتبر السیاسة ا

قدرة على التأثیر على الواقع االقتصادي واالجتماعي والسیاسي، فھي تصمم من أجل تحقی�ق جمل�ة 

من األھداف أھمھا تحقیق النمو واالستقرار االقتصادي، كما تعمل على توجی�ھ ك�ل م�ن االس�تھالك 

باب العمل، باإلضافة إلى تحسین توزیع ال�دخل ب�ین فئ�ات المجتم�ع والرف�ع م�ن الق�درة وقرارات أر

التنافسیة للمؤسسات ومعالج�ة بع�ض المش�اكل االجتماعی�ة وغیرھ�ا م�ن األھ�داف، معتم�دة ف�ي ذل�ك 

  . على جملة من األدوات أھمھا اإلعفاءات والتخفیضات الضریبیة

اد المالیة الالزم�ة لخزان�ة الدول�ة م�ع ض�مان اإلصالح الضریبي الكفء ھو الذي یوفر المو

تحقی�ق العدال��ة الض��ریبیة وإیج��اد من��اخ جی��د لالس��تثمار ف��ي آن واح��د، وق��د ج��اءت ك��ل م��ن الق��وانین 

وض بالتنمی�ة بمجموع�ة معتب�رة م�ن التحفی�زات بغی�ة النھ� االستثمار في الجزائرالضریبیة وقوانین 

بفعالی�ة أكب�ر وبأق�ل إدارة المش�اریع ف�ي  مكانیات�ھ ، ولم تس�تثني القط�اع الخ�اص نظ�را إلاالقتصادیة

تكلفة ممكنة مقارنة بالقط�اع الع�ام، ل�ذا خص�ص الفص�ل الث�اني لدراس�ة تط�ور القط�اع الخ�اص ف�ي 

  .الجزائر مع إظھار أھمیتھ في التنمیة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 الفصل الثاني
  

القطاع الخاص في الجزائر ودوره في 

  تحقیق التنمیة

  

 تمھید 

 التعریف بالقطاع الخاص أشكالھ : المبحث األول 

  .ومتطلباتھ والعوامل المحددة لنموه

 مراحل تطور اإلطار التشریعي : المبحث الثاني 

  .للقطاع الخاص في الجزائر

 دور القطاع الخاص في عملیة : المبحث الثالث 

  .التنمیة االقتصادیة في الجزائر

 الفصل خالصة.  

  

  

  

  

  :طروحةعنوان األ

  

الجبائیة في تقویم دور السیاسة 

دعم القطاع الخاص في 

  2014-1999الجزائرخالل الفترة 
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  تحقیق التنمیةدوره في القطاع الخاص في الجزائر و :الفصل الثاني

  

 :تمھید

ساھم النظام االقتصادي الذي اختارتھ الجزائر منذ االستقالل والقائم على النظرة المركزیة في 

التخطیط، على سیطرة القطاع العام على السوق الجزائریة لمدة طویلة، حیث أعطي لھ الدور 

، 1986القیادي في تحقیق أھداف التنمیة، لكن مع تراجع أسعار النفط وبعد األزمة النفطیة لسنة 

فشل القطاع العام في تحقیق األھداف المنتظرة منھ، بالرغم من الموارد المالیة والبشریة التي 

أصبح من الضروري إعادة النظر في دور القطاع الخاص في تحریك عجلة منحت من أجلھ، 

مبادئ التنمیة، حیث أثبت نجاحھ في تطویر الحیاة اإلنسانیة في الكثیر من بلدان العالم التي طبقت 

اقتصاد السوق، وبذلك شرعت الجزائر في تنفیذ القوانین والتدابیر واإلجراءات الالزمة التي تسمح 

  .        بتفعیل دور القطاع الخاص في عملیة التنمیة

  :المباحث التالیة إلىیتم التطرق من خالل ھذا الفصل  لذلك سوفو

  .تھ والعوامل المحددة لنموهأشكالھ ومتطلبا الخاصالتعریف بالقطاع : المبحث األول

  لقطاع الخاص في الجزائرل مراحل تطور اإلطار التشریعي: المبحث الثاني

  .دور القطاع الخاص في عملیة التنمیة االقتصادیة في الجزائر: المبحث الثالث
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  بالقطاع الخاص أشكالھ ومتطلباتھ والعوامل المحددة لنموهالتعریف : لمبحث األولا

 ،العالمالجتماعیة في معظم بلدان عملیة التنمیة االقتصادیة و ا یمثل القطاع الخاص أساس      

نظرا لما یتمتع بھ من  ،من المستحیل تحقیق تنمیة بدون المشاركة الفاعلة لھذا القطاع وبات

یتعلق منھا  خاصة ما ،التنمیةإمكانیات ومزایا تؤھلھ لتحقیق جملة من األھداف ذات الصلة بعملیة 

  .بزیادة خلق مناصب شغل جدیدة وتحقیق القیمة المضافة

ل من خالل ھذا المبحث التعرف على مفھوم القطاع الخاص والشكل القانوني سنحاوولذلك 

الخاص والعوامل  الرأسماليسیتم تسلیط الضوء على متطلبات القطاع  ، كما وحجمھا ،لمؤسساتھ

  .المحددة لنموه

  وخصائصھ مفھوم القطاع الخاص: المطلب األول

    وقواعد التفرقة بینھ وبین القطاع العام تعریف القطاع الخاص: أوال

مجملھا تحمل نفس المعنى  الخاص، لكنلقد تعددت المفاھیم التي تحاول تحدید تعریف معین للقطاع 

  :ما یليتقریبا ومن أھم ھذه التعاریف 

 تقوم ،الخاصةفي النشاط االقتصادي یكتسي الملكیة  اومنظم اأساسی اعنصر "یعتبر القطاع الخاص

وتحدد فیھ المبادرة الخاصة وتحمل مخاطر  ،فیھ عملیة اإلنتاج بناءا على نظام السوق و المنافسة

   .1"القرارات واألنشطة المتخذة

 ،األعمالووحدات  األفرادالقطاع الذي یدار بمعرفة : عبده محمد فاضل الربیعي فعرفھ على أنھأما 

وھي تسعى بالتالي  الخاصة،السوق توجیھ دفة األمور بالنسبة لألنشطة االقتصادیة  آلیاتوتتولى 

 2تحقیق أقصى ربح ممكن إلى

تحقیق الربح "  الذي یعرفھ على أنھ  للقطاع الخاصمع تعریف ضیاء مجید الموسوي  ما یتفقوھو 

عیة التي یتحملھا عادة القطاع واعد الربح تتغلب على االعتبارات االجتماقوأن  ،في المشروع

  .3"العام

                                                             
1- OECD: Accelerating Pre-poor Growth Through Support, Privat Sector Developpement, 
2004, p17. 

، ص 2004القاھرة، ، مكتبة مدبولي، 1عبده محمد فاضل الربیعي، الخصخصة وآثارھا على التنمیة بالدول النامیة، ط 2-
14،15. 

 ط ات الجامعیة، الجزائر،دیوان المطبوع -آراء واتجاھات -ضیاء مجید الموسوي، الخصخصة والتصحیحات الھیكلیة - 3

  . 18 ص ،2005 ،3
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المشروعات " 1993ویشمل القطاع الخاص وفقا لنظام الحسابات القومیة لألمم المتحدة لسنة 

والھیئات التي ال تھدف للربح وتخدم العائالت وذلك بغض النظر عن  العائلیة،القطاعات  الخاصة،

  .1"ملكیة المقیمین أو غیر المقیمین للشركات الخاصة

عدم تدخل الدولة في النشاط یشترط القطاع الخاص من خالل التعاریف السابقة نستخلص أن 

 والكمیات المنتجةاالقتصادي ویستند على آلیة السوق الحرة والمنافسة التامة لتحدید أسعار السلع 

على عكس القطاع العام الذي اقترن بالملكیة  ،تحقیق أقصى ربح ممكن إلىیسعى  المستھلكة، كماو

أولى أھدافھ تحقیق الكفاءة  سابقا، ومنالعامة لوسائل اإلنتاج الخاصة في الدول االشتراكیة 

 .العدالة االجتماعیة إلىاالقتصادیة باإلضافة 

  .صادیةیوضح الفرق بین القطاع الخاص والقطاع العام في التعامل مع القضایا االقت والجدول التالي
  

  ي التعامل مع القضایا االقتصادیةالفرق بین القطاع الخاص والقطاع العام ف): 1-2(لجدول ا

 نقطة المقارنة القطاع الخاص القطاع العام

المصلحة الحكومیة أو البیروقراطیة اإلداریة 

للدولة تفقد الحریة الذاتیة في الحركة بالتبعیة 

 المباشرة لجھاز الدولة

ذاتیة وھو بذلك أكثر  قطاع لھ حركیة

قدرة على التعامل مع البیئة 

 االقتصادیة واالجتماعیة حولھ

 مرونة التغییر

 وإنما، ال تھدف لتحقیق الربح بالدرجة األولى

 .ة للمجتمع ككلعتقدیم خدمة ناف

 واستمرار یتھبقاء المشروع تحقیق 

ونموه وازدھاره عن طریق خدمة 

نافعة للمجتمع مع التحصل على 

أرباح مالئمة یتحقق بھا ھدف 

 المشروع

 الھدف

بھا عرفیا ومن  االلتزاماللوائح مفروضة ویجب 

الصیغة تغیرھا سریعا وھذا منافي لطبیعة 

التعامل مع وسائل اإلنتاج والتسویق والتنمیة 

 ة في العملاالقتصادیة التي تحتاج لمرونة كبیر

اللوائح والقیود الداخلیة لیست 

القلیل لذلك  إالمفروضة من الخارج 

یمكن تغیرھا بسرعة حسب 

 مقتضیات مصلحة العمل 

اللوائح التي 

 تحكم العمل

 الطبعة األولى، ،الخصخصة في اإلدارة العامة بین النظریة والتطبیق ،زید منیر عبوي :المصدر

  .19ص، 2007 ،األردن ،للنشر والتوزیع تزالمع

  
                                                             

، "تقییم واستشراف-دور القطاع الخاص في التنمیة"النظریة والواقع، المؤتمر الدولي- أحمد الكواز، بیئة القطاع الخاص - 1

  .2009المعھد العربي للتخطیط، لبنان، 
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  :خصائص القطاع الخاص: ثانیا

  :1یلي یتمیز بھ القطاع الخاص ما أھم ما      

الذي یغیب عن نشاطھ مفھوم  ،ارتكاز نشاطھ االقتصادي على تحقیق الربح مقارنة بالقطاع العام - 

  .الربح في النشاط لطغیان الھدف االجتماعي ذو الخلفیة السیاسیة على الھدف االقتصادي في نشاطھ

الكفاءة في إدارة الموارد نظرا لما یتحملھ من تكالیف في مقابل الحصول علیھا في حین أن  - 

  .تخدام المواردالقطاع العام یتمیز في الغالب بالتبذیر وعدم الرشادة في اس

قدرة القطاع الخاص على خلق وتوفیر الحوافز لعنصر العمل بما یضمن ارتفاع اإلنتاجیة  - 

  والصرامة في األداء

اإلدارة الكفؤة للنشاط االقتصادي بالنسبة للقطاع الخاص انطالقا من استھدافھ للموارد البشریة  - 

  المؤھلة ذات الخبرة والمھارة والكفاءة العالیة 

واالبتكار والتجدید في النشاط االقتصادي للقدرة على  اإلبداعتمیز بروح المبادرة ودینامیكیة ال - 

  .المنافسة والبقاء في السوق بخالف القطاع العام

نظرا لتمتع القطاع الخاص بكل ھذه الخصائص التي تزید من أھمیتھ ودوره في النشاط 

 ،المناخ المناسب للقیام بنشاطھ أمرا ضروریاأصبح االھتمام بتطویره وضرورة توفیر  ،االقتصادي

  .االقتصادیةیستدعي التركیز علیھ عند وضع السیاسة 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

إستراتیجیة القطاع الخاص في النشاط رؤیة نظریة حول : بعنوانورقة بحثیة بودخدخ كریم، بودخدخ مسعود،  - 1

دور القطاع  الخاص في رفع تنافسیة االقتصاد الجزائري والتحضیر لمرحلة ما  ":الملتقى الوطني األول حول االقتصادي،

  . 4جیجل، صجامعة محمد الصدیق بن یحي 2011نوفمبر  21و  20یومي  ،"بعد البترول 
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  الشكل القانوني وحجم مؤسسات القطاع الخاص : المطلب الثاني

  الشكل القانوني لمؤسسات القطاع الخاص: أوال

تصنیف قانوني، تصنیف  تصنیفات،ثالثة  إلىیمكن تصنیف المؤسسات بصورة عامة       

  .لطبیعة الملكیة اقتصادي، تصنیف

كما  الغیر،وسلطاتھا على المؤسسة وعالقتھا مع كیة لالم حیث یسمح لنا الشكل القانوني بدراسة

  یسمح بتوضیح مدى استقاللیة المؤسسة اتجاه الدولة واتجاه المؤسسات األخرى

یتعرفون  للدائنین، حیثومن جھة أخرى فإن القانون األساسي للمؤسسة یعتبر مؤشرا ھاما بالنسبة 

  .من خاللھ على حدود مسؤولیة صاحب أو أصحاب المؤسسات من الناحیة القانونیة

یمكن حصرھا ضمن مجموعتین أساسیتین  القانونیة، والتيویتمیز القطاع الخاص بتنوع أشكالھ 

  : ھما

  .والشركاتالفردیة  المؤسسات

عن تكوین  المسئولوھي المؤسسة التي یمتلكھا ویدیرھا شخص واحد فھو : الفردیة المؤسسات/1

رأس مالھا واتخاذ إجراءات تكوینھا فھو یتحمل مسؤولیة إدارة تشغیلھا وفي المقابل فھو یحصل 

أیضا كافة الخسائر التي تترتب على التشغیل  ویتحمل ،العملیاتعلى كل األرباح المحققة نتیجة 

  1.وممارسة النشاط

یتمیز ھذا النوع من المؤسسات بقوة الباعث الشخصي وبساطة اإلجراءات مما یضمن سرعة 

إصدار القرارات ولكنھ من ناحیة أخرى ال یتمتع بسلطة مالیة كبیرة الن قدرة الفرد على تقدیم 

سسة اإلفادة من مزایا اإلنتاج الكبیر أو األخذ بتقسیم العمل في األموال محدودة مما یفوت على المؤ

ولذلك فانھ  هذلك أن مصیر المشروع الفردي یتوقف على كفاءة ھذا الفرد وحد إلىداخلھ ویضاف 

  .2یكون عرضة للمخاطر أكثر من غیره

  .ضح مزایا وعیوب المؤسسات الفردیةوالشكل التالي یو

  

 

                                                             
   .99 ، ص1993، القاھرة، 1الصغیرة، الدار العربي للنشر، طسمیر عالم، إدارة المشروعات الصناعیة  -1
أحمد حشیش، سوزي عدلي ناشد، أساسیات علم االقتصاد، مدخل لدراسة أصول االقتصاد السیاسي وفقا للمبادئ السائدة  - 2

  .129 ، ص2001للنظم االقتصادیة المقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،اإلسكندریة ، 
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  مزایا وعیوب المؤسسات الفردیة ):1- 2(الشكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

منظمات األعمال المتوسطة  وإستراتیجیةظاھر محسن منصور الغالبي، إدارة  :المصدر

  .140 ، ص2009 عمان، وائل للنشر، دار ،1والصغیرة، ط

حرفیة، تجاریة، یأخذ ھذا النوع من المؤسسات أشكال تتباین من مؤسسات إنتاجیة إلى وحدات 

  .فیھا عدد العمال منخفض وتدخل ضمن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ما یكونوغالبا فنادق، 

  :الشركات/ 2

فیلتزم كل  مشترك،من أجل القیام بمشروع  أو أكثرالشركة ھي عقد بمقتضاه یشترك شخصان  

قتسمون األرباح ویتحملون الخسارة بحسب الحصص یمنھم بتقدیم حصة من المال أو من العمل و

  :نذكر منھا أشكالواألسھم ولھا عدة 

ترتكز شركات األشخاص على االعتبار الشخصي، الذي تتكون على   :األشخاص شركات -2-1

أساسھ الشركة، أي أنھا تعتمد أساسا في تكوینھا على شخصیة شركائھا والثقة المتبادلة بینھم، أي 

یمكن اعتبارھا بأنھا إعادة إنتاج لعدد من المؤسسات الفردیة بغرض تجمیع رؤوس األموال، 

درجة الثقة بأشخاص الشركاء تختلف باختالف نوع الشركة،  والمالحظ في شركات األشخاص أن

 المؤسسات الفردیة

  المزایا

 السریة  

 میزات فریدة في الضرائب  

 األرباح بالكامل تعود للمالك  

 الحریة النسبیة للفعل والرقابة  

  شكل سھل وبسیط لتنظیمھ

  وتوجیھ عملیاتھ وإنھائھ

 

  لمساوئا

 رأس مال محدود  

  صعوبة الحصول ائتمان  

  إدارة غیر مناسبة ومحدودیة

  المھارات و القدرات للعاملین

  محدودة تجاه الغیرالمسؤولیة غیر  

  حی��اة مح��دودة بس��بب ارتب��اط العم���ل

بالمال�����ك فھ�����م واح�����د م�����ن الناحی�����ة 

 القانونیة
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ووضع الشریك فیھا وما قدمھ للشركة باإلضافة إلى استعداده لتحمل المسؤولیة بأموالھ الخاصة، 

  :ولھذا تم  تقسیم شركات األشخاص إلى عدة أنواع وھي

  تضامنشركات 

   التوصیةشركات 

 شركات المحاصة  

على االعتبار الشخصي وتتكون أساسا من عدد قلیل من األشخاص تربطھم  الشركات تقوموھذه 

  .وفي قدرتھ وكفاءتھ اآلخرویثق كل منھم في  أو المعرفةصلة معینة كصلة القرابة أو الصداقة 

اكتسبت شركات األموال أھمیة تفوق ما تتمتع بھ شركات األشخاص   :شركات األموال  - 2-2

نظرا  ،وحدھا بالمشروعات الكبرى وأصبحت تضطلع ،المالي وحده االعتبار بسبب قیامھا على

وشركات األموال  .لضخامة رؤوس أموالھا وسھولة جمع ھذه األموال بسبب حریة تداول األسھم

شركة ذات الو ،وشركة التوصیة باألسھم ،حسب القانون التجاري الجزائري ھي شركة المساھمة

  .المسؤولیة المحدودة

ثمة تكون في ھذا النوع من الشركات تختفي شخصیة المساھمین ومن   :مةالمساھشركات  )أ

االكتتاب بأموالھ  یقدم علىیساھم فیھا قبل أن حیث تبرز أھمیة المبالغ التي  خاصة،شركة أموال 

في رأسمالھا وتجمع الشركات المساھمة رأس المال الالزم لمزاولة نشاطھا بطریقتین األسھم 

فھي تھدف لتجمیع األموال  ،وتعتبر شركة المساھمة النموذج األمثل لشركة األموال .1والسندات

  .قصد القیام بمشروعات صناعیة وتجاریة وھي أداة للتطور في العصر الحدیث

أسھم وتتكون من شركاء ال  إلىالشركة التي ینقسم رأسمالھا "  أنھاعلى وتعرف شركة المساھمة 

  .2"یتحملون الخسارة إال بقدر حصتھم وال یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة 

  :من خصائص ھذه الشركة مایلي

 التسییر في تحدید قیمة السھم بحیث یكون في متناول صغار المدخرین 

  قابلیة األسھم للتداول 

 تحدید مسؤولیة الشریك بقدر ما أسھم بھ 

                                                             
  .131 مرجع سابق، صأحمد حشیش،  -1
، 1993أفریل 25الموافق ل 1413ذي القعدة عام  03المؤرخ في  08- 93عدلت بالمرسوم التشریعي رقم  592المادة  -2

  .المعدل   المتمم للقانون التجاري
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  أسعارھا ارتفعتاحتمال بیع األسھم بربح إذا 

 الفصل بین الملكیة واإلدارة. 

ھذا النوع من الشركات أو المؤسسات تماثل شركات التوصیة  :باألسھمشركات التوصیة  )ب

أسھم ولیس مبالغ  إلىون حصص الشركاء تكون قد قسمت كالبسیطة في أغلب القضایا عدا 

  .مقطوعة

وھكذا یستطیع الشركاء الموصون أن یساھموا بعدد من  ،ھذه األسھم قد تكون صغیرة القیمة إن

  .1الشركاء باقيأخذ الموافقات من  إلىاألسھم ویمكنھم تداولھا أو التنازل عنھا دون الحاجة 

فقد ذھب البعض  ،اختلفت اآلراء في تصنیف ھذه الشركة :الشركات ذات المسؤولیة المحدودة )ج

وھم  اآلخروذھب البعض ،اعتبارھا من شركات األشخاص التي تقوم على االعتبار الشخصي إلى

 إلىوالبعض اآلخر ذھب  ،القائمة على االعتبار المالياعتبارھا من شركات األموال  إلىاألغلبیة 

  .2اعتبارھا شركة مختلطة في مركز وسط بین شركات األشخاص وشركات األموال

یحتوي على مزایا شركات األشخاص من ناحیة قلة عدد الشركاء وعدم ھذا النوع من الشركات 

في  المسؤولیةوعلى مزایا شركات األموال من ناحیة تحدید  ،جواز تبادل الحصص بدون قیود

الشخصیة ھذا ما جعلھا  لالعتباراتحدود المساھمة في رأس المال وكذلك عدم انحاللھا وفقا 

  .قترابھا من شركات األشخاصتقترب من شركات األموال أكثر من ا

فإن ھذه الشركة تتأسس من شخص واحد أو مجموعة من  ،وحسب القانون التجاري الجزائري

وال یسألون إال في حدود ما قدموا من حصص وتتمتع ھذه  ،األشخاص ال یتمتعون بصفة التاجر

  .الشركة بالشخصیة المعنویة

  وھذا  ،میزھا عن غیرھا من الشركاتالمحدودة بخصائص ت المسؤولیةوتنفرد الشركة ذات

تنتشر بكثرة في المیدان االقتصادي مقارنة باألنواع األخرى وأھم ھذه  ما جعلھا

  :الخصائص

 یجب أن ال یزید فیھا عدد الشركاء  ،الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ھي شركة تجاریة

 .3شریكا 20عن 

                                                             
  .110، ص 2001الخصائص والوظائف اإلداریة، عمان، دار وائل للنشر،  -سعاد برنوطي، األعمال -1
  .182-181، ص 2010سامي، الشركات التجاریة، دار الثقافة للتصمیم واإلنتاج، عمان، فوزي محمد  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 590المادة  -3
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 1إصدار أسھم أو سندات قابلة للتداول، كما ال یجوز لھا ال یسأل الشریك في الشركة ذات. 

  یتوقف اختیار الشكل القانوني المالئم لمؤسسات القطاع الخاص على عدة اعتبارات نذكر

 :2منھا

 اعتبارات تتعلق بالتمویل ومدى سھولة دخول وخروج الشركاء. 

 قدرة المشروع على مجابھة األعباء اإلداریة المنوط تطبیقھا لكل شكل قانوني. 

 ت تتعلق باالئتمان ومدى تعرض المشروع لمطالبات الدائنین والمقرضین اعتبارا. 

 التوقعات المستقبلیة المتوقعة. 

  3إال بقدر الحصة المقدمة في رأسمال الشركة ،المسؤولیة المحدودة عن دیونھا. 

  ال یجوز تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو زیادة رأسمالھا أو االقتراض لحسابھا

  طریق االكتتاب العامعن 

  :التاليویمكن تلخیص األشكال القانونیة لمؤسسات القطاع الخاص في الشكل 

  األشكال القانونیة لمؤسسات القطاع الخاص) : 2- 2(الشكل 

 

 

 

 

 

  

 .من إعداد الباحثة بناءا على ما سبق ذكره: المصدر

 

                                                             
  .من القانون التجاري الجزائري 569المادة  -1
  .50 ، ص2006، الجزائر، 1ط نبیل جواد، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائریة للكتاب، -2
  .من القانون التجاري الجزائري 564المادة  -3

المؤسسات 

 الشركات

 الشكل القانوني

 شركات المساھمة

شركات 

 األشخاص

شركات التوصیة 

 باألسھم
 شركات األموال

الشركات ذات 

 المسؤولیة المحدودة

 شركات المحاصة

شركات التوصیة 

 البسیطة

 شركات التضامن
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  حجم مؤسسات القطاع الخاص: ثانیا

العمال، رقم األعمال، القیمة المضافة، عدد :تأخذ عدة عناصر لتحدید حجم المؤسسات منھا      

حجم رأس المال، القدرة على التمویل الذاتي،و یعتبر معیار عدد العمال من أھم المعاییر 

  .استخداما في تمییز حجم المؤسسة، وھذا نتیجة لسھولة البیانات المتعلقة بالعمالة

  :ثالث أنواع إلىوحسب ھذا المعیار یمكن تصنیف المؤسسات 

 المؤسسات الكبیرةو  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، ت الحرفیةالمؤسسا  

أما بالنسبة لتوزیع مؤسسات القطاع الخاص حسب عدد العمال تسیطر علیھ بدرجة كبیرة 

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من حیث العدد

 30من المؤسسات توظف نحو  %90مثال نجد أن حوالي  األمریكیةففي الوالیات المتحدة 

عامال و  50طرف مؤسسات تسییر بنحو وحوالي نصف القوى العاملة فیھا توظف من  ،العام

وحوالي ربع كافة المؤسسات المصدرة یوظف  ،من ھذه المؤسسات تقوم بعملیة التصدیر 37%

ملیون مؤسسة صغیرة  22لى أنھا تتوفر ع إلى اإلحصائیاتكما تشیر  ،عمال 10كل منھا 

  .1ومتوسطة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العمود الفقري للقطاع الخاص في الدول النامیة یمثل قطاع 

٪من مجمل 99.4حوالي  1991بصفة عامة، ولالقتصاد الوطني بصفة خاصة، حیث في سنة 

 10الصناعیة التي توظف أقل من  الوحدات الصناعیة وحسب فئات الحجم، نجد أن المؤسسات

٪ من مجمل الوحدات الصناعیة التي 99.9الخاصعمال ھي كلھا خاصة، ویمثل القطاع 

عامل، كما  199و 10٪ من المؤسسات التي توظف بین 99.4عامل، و 49و 10توظف بین 

٪ من 0.93عامل، في حین الیمثل سوى 200أكثر من ٪ من المؤسسات التي توظف 6.5یمثل 

  أغلب مؤسسات القطاع  وعلیھ یمكن القول أن عامل،  500 أكثر من  توظف   مؤسسات التي

  .2 الخاص ھي مؤسسات صغیرة ومتوسطة

                                                             
حسین رحیم، ترقیة شبكة دعم الصناعات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، نظام المحاضن، الملتقى  - 1

، ص 2002الوطني حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في التنمیة، جامعة عمار الثلیجي، األغواط، أفریل

53،54.  
دمدوم كمال، دور ومكانة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في جھاز صناعي المتمیز بالثنائیة، الملتقى الدولي األول  - 2

  .95 ، ص2005حول تأھیل المؤسسة االقتصادیة، جامعة سطیف، 
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القطاع الخاص  إلىوالمالحظ في الجزائر أن أغلبیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تنتمي 

تطور المؤسسات الخاصة في الجزائر خالل الجدول الموالي یوضح ، و%99وھذا بنسبة 

  .2014 - 1999الفترة 

  2014-1999خالل الفترة المؤسسات الخاصة تطور تعداد : )2-2(الجدول

  معدل التطور  المؤسسات الخاصة  السنوات

1999 159507   ----------  
2000  168458  5,61 
2001  179893  6,79  
2002  189552  5,37  
2003  207949  9,71  
2004  225449  8,42  
2005  245842  9,04  
2006  269806  9,75  
2007  293946  8,95  
2008  392013  33,36  
2009  455398  16,17  
2010  618515  35,82  
2011  658737  6,50  
2012  711275  7,97  
2013  777259  9,27  
2014  851511  9,55  

وزارة الصناعة والمناجم، نشریات المعلومات اإلحصائیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة : المصدر

  .والمتوسطة للسنوات المذكورة

 

القطاع الخاص تطورا واضحا من سنة إلى أخرى، حیث كانت حسب الجدول أعاله، عرف 

مؤسسة سنة  269806مؤسسة خاصة، لترتفع إلى  159507تقدر ب  1999عدد المؤسسات سنة 

فقد بلغت عدد المؤسسات  2009مؤسسة، أما في سنة  110299أي بفارق یقدر ب  2006

 مؤسسة في 851511ن بلغت ستمر عدد المؤسسات الخاصة في الزیادة إلى أیمؤسسة ل 455398
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 وإعادةمؤسسات جدیدة  إنشاء إلىھذا التطور الحاصل في القطاع الخاص راجع   .2014 سنة

  .1ھاوحلأعد توقیفھا مؤقتا ب اتمؤسسالتنشیط  

القطاع الخاص  إلىما یمكن استخالصھ أن أغلبیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تنتمي 

الخصائص التي تتمیز بھا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  إلىویعود ذلك  %99بنسبة 

  :والمتمثلة في 

 سھولة تكوین ھذه المؤسسات. 

  تتمیز ھذه المؤسسات بانخفاض قیمة رأس المال المطلوب لتأسیسھا وتشغیلھا وبالتالي

الالزمة والمخاطر الناجمة علیھ مما یساعد على سھولة تأسیس وتشغیل  محدودیة القرض

مثل ھذه المؤسسات كما تتمیز بسھولة إجراءات تكوینھا وتتمتع بانخفاض تكالیف التأسیس 

والتكالیف اإلداریة نظرا لبساطة وسھولة ھیكلھا اإلداري والتنظیمي وجمعھا في أغلب 

  .2األحیان بین اإلدارة والتشغیل

  سھولة وحریة الدخول والخروج من السوق بسبب قلة نسبة أصولھا الثابتة مقارنة مع

مجموع خصومھا وحقوق  إلىفضال عن زیادة نسبة رأسمالھا ، ممتلكاتھا وأصولھا الكلیة

 .أصحاب المشروع

  استخدام تكنولوجیا أقل تناسب ظروفھا المحلیة ونقصد بذلك أنھا ال تتطلب تكنولوجیا معقدة

 .توردةأو مس

  و األوراق المكتبیة وارتفاع مستوى وفعالیة االتصاالت نقص الروتین وقصر الدورة

 .3وسرعة الحصول على المعلومات الالزمة للعمل

 والمتوسطة على حوافز تشجع على تتوفر المؤسسات الصغیرة : القابلیة للتجدید واالبتكار

 الء العمل واالبتكار والتجدید وذلك من أجل تحقیق رضا العم

  
                                                             

جامعة  ،10منى مسغوني، نحو أداء تنافسي متمیز للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة الباحث، العدد - 1

  .126 ص ، 2012 قاصدي مرباح، ورقلة،

عثمان حسن عثمان، مفھوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في التنمیة، الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل  2-

المشروعات الصغیرة والمتوسطة  وتطویر دورھا في االقتصادیات المغاربیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 

 .20 ، ص2003ماي  28-25معة سطیف، جا
كاسر نصر المنصور، شوقي ناجي جواد، إدارة المشروعات الصغیرة، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، األردن،  -3

  .07 ، ص2000
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  وأھدافھالقطاع الخاص  متطلبات ظھور: لثالمطلب الثا

  متطلبات ظھور القطاع الرأسمالي الخاص : أوال

  : 1یتطلب ظھور القطاع الرأسمالي الخاص بروز عدة عوامل من بینھا 

  ظھور میل نحو االدخار في المجتمع جنبا إلى جنب مع میل توظیف المدخرات في

 .اكتنازھا كرمز للشراء أو كملجأ في أوقات الشدة والضیقاستثمارات مختلفة بدال من 

  البد من استحداث وسائل وآلیات لتلبیة رغبات المدخرین في تحویل مدخراتھم إلى

استثمارات وتأخذ ھذه اآللیات شكل مؤسسات متنوعة ابتداءا من الشركات التضامنیة 

باألسھم إلى جانب ھذا وصوال إلى شركات المساھمة العامة والخاصة وشركات التضامن 

البد من أن تلعب المصارف دورا بارزا في عملیة تجمیع المدخرات وتحویلھا إلى 

 .استثمارات

  ظھور رجل األعمال المنظم والمغامر والساعي إلى الشراء و التوسع والسیطرة، والذي

دفاعیة یمتلك الكثیر من الصفات اإلیجابیة في بعد النظر وحسن اإلدارة إلى جانب صفات ان

من حیث السیطرة والتملك والمنافسة واإلبداع في التنظیم وحسن التوفیق بین عناصر 

اإلنتاج لتحقیق زیادة في اإلنتاجیة وبصورة متزایدة وبالتالي زیادة الربح والثروة، إن زیادة 

ثروة رجال األعمال تؤدي إلى زیادة الدخل الوطني وزیادة نصیب الفرد منھ ویؤدي إلى 

 .2دولة إلى مستوى التقدم االقتصادي وھذا یعني نجاح القطاع الخاصوصول ال

  التي تسھل عملیات تجمیع وتعبئة ) البورصات ( نشوء األسواق المالیة وأسواق السلع

الموارد المختلفة المالیة واألولیة والسلعیة على أوسع نطاق وتطرحھا للمتعاملین في 

یات التنظیمیة وتحدد لھم المراجع المیسورة األسواق بمواصفات قیاسیة تسھم لھم العمل

 .لتأمین حاجاتھم المختلفة

  التعرف على فرص االستثمارات وذلك لمساعدة المقاولین على تحدید المشاریع المجدیة

لھم، ویمكن أن تقوم الدولة بھذا الدور عن طریق مؤسساتھا كإنشاء مؤسسة متخصصة في 

 .التعرف على فرص االستثمارات

                                                             
  .21 ، ص2001، 1 ضیاء مجید الموسوي، الخوصصة والتصحیحات الھیكلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة -1
  .55 ، صمرجع سبق ذكره ،محمد فاضل الربیعيعبده  -2
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  أھداف القطاع الخاص: ثانیا

  :1تسعى الدولة من وراء تشجیع القطاع الخاص تحقیق األھداف التالیة

 :االقتصادیةاألھداف  -1

 تقلیص العجز المتزاید لمیزانیة الدولة على حساب تدعیم القطاعات غیر الناجحة. 

 رفع الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسات. 

  والتقلیص من البطالةجلب رؤوس األموال األجنبیة لخلق مشاریع جدیدة. 

 خلق القدرة التنافسیة لدى المؤسسات الوطنیة. 

 زیادة ربحیة المشروعات وتحدیث االقتصاد الوطني. 

  تجنید القدرات المالیة لدى األفراد والمؤسسات ، وإدخالھا في دائرة االستثمار واإلنتاج

 .بواسطة السوق المالیة والبنوك

  :االجتماعیةاألھداف -2

 زن بین المناطق والجھاتتحقیق التوا. 

 تحقیق مستوى معیشي یخدم المستھلك عن طریق المنافسة بین المنتجین. 

  تدعیم القطاع العام عن طریق مساھمة القطاع الخاص بالتقلیص من الضغوط على القطاع

 .العام مثل الصحة

  أولویة العمال في البقاء على رأس مؤسساتھم، وذلك بالتنازل عنھا أو عن طریق

 .ھمتھممسا

 :األھداف السیاسیة-3

 تجسید لوائح الھیئات المقرضة. 

 تبني أو مواكبة اإلصالحات الدولیة. 

  العالمي االقتصادالدخول في. 

 من الدعم والتعاون الدولي، خاصة من المنظمات المالیة االستفادة. 

  االقتصادیةالتقلیل من توسع السلطة. 

                                                             
دراسة حالة والیة الوادي، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه  -خمیس خلیل، واقع القطاع الخاص في التنمیة المحلیة -  1

   .131- 130، ص 2014في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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  القطاع الخاصالعوامل المحددة لنمو : الرابعالمطلب 

السوق  إلىیقصد بتنمیة القطاع الخاص رفع الحواجز وخلق القدرة لبناء نظام أعمال موجھ  

  .1یعمل بصورة فعالة ویحقق نموا اقتصادیا

الخاص توافر مجموعة من العوامل األساسیة المرتبطة بمناخ االستثمار ومن ویتطلب تنمیة القطاع 

  : 2اع الخاص في الدول النامیة مایليبین أبرز العوامل المحددة لنمو القط

العوامل االقتصادیة التي تؤثر على نمو وتطور القطاع الخاص  من أبرز: قتصادیةاالعوامل ال:أوال

  :مایلي

  :معدل نمو الناتج/ 1

فزیادة االستثمار سواء في تنمیة  ،ھناك عالقة مزدوجة بین االستثمار الخاص ومعدل نمو الناتج

الموارد أو في البحث والتطویر والتعلیم والتدریب ومن خالل تأثیرھا اإلیجابي على اإلنتاجیة 

كما أن زیادة معدل نمو الناتج من شأنھ أن یعطي  ،في زیادة معدل نمو الناتج اإلجماليھم اتس

المستثمرین مؤشرا تفاؤلیا عن مستقبل الطلب الكلي واألداء االقتصادي مما یحفزھم على تنفیذ 

  .جدیدة استثماریةمشاریع 

  : القروض المصرفیة/ 2

تمویل  إلىفي السنوات الالحقة لذا تحتاج المشاریع  إالالمشاریع في تحقیق العائد عادة  أال تبد

وعلى عكس  ،بالعمالت المحلیة واألجنبیة سواء تم تدبیره من مصادر ذاتیة أو خارجیة للمنشأة

استثماراتھا على مواردھا الذاتیة  تمویلحیث تعتمد المنشآت الكبیرة في  الحال في الدول المتقدمة

نجد في الدول النامیة أن المنشآت تعتمد في تمویل ، و دیدةمن األرباح المحتجزة وبیع أسھم ج

الجزء األكبر من االستثمارات في الغالب على القروض المصرفیة لذا فإن وفرة القروض 

  .المصرفیة من شأنھا أن تدعم زیادة االستثمارات الخاص في الدول النامیة

  

  
                                                             

، "تقییم واستشراف: القطاع الخاص في التنمیة" المؤتمر الدولي حولرندة بدیر، دور المرأة في نمو القطاع الخاص،  - 1

  .، بیروت2009المعھد العربي للتخطیط بالكویت، 
موالي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعیب، دور القطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة بالدول النامیة، دراسة حالة   - 2

  .بتصرف 143-139، ص 2010-2009، جامعة ورقلة، 7الجزائر، مجلة الباحث، العدد
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  : سعر الفائدة /3

االستثمار الخاص في الدول النامیة فلیس ھناك اتفاق عام بین فیما یتعلق بأثر سعر الفائدة على 

فھناك من یرى أن تخفیض أسعار  ،الباحثین حول ھذا األثر على المستویین النظري والتجریبي

بتحریر االستثماري وھناك من طالب بإزالة التشوھات في سعر الفائدة ونادى  اإلنفاقالفائدة یشجع 

نقدیة تعمل على رفع أسعار الفائدة الحقیقیة إلى قیم موجبة تھدف إلى  مالي وإتباع سیاسةلا القطاع

أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي من ناحیة إلى تشجیع  باعتبار، وذلك االستثمارزیادة حجم 

توظیف الكفء لھذه المدخرات على أساس المنافسة التي المن ناحیة أخرى إلى و المدخرات 

 .األكثر كفاءة وربحیة االستثمارات نھایة إلى سیادةالستؤدي في 

  : سعر الصرف  /4

سعر الصرف  فتخفیضالوطنیة من تقلبات  العملةسعر صرف  یطرأ علىبما  االستثماریتأثر 

في المتوسط العام  لالرتفاعالحقیقي للعملة الوطنیة یؤثر على جانب الطلب بتقلیص اإلنفاق نتیجة 

وعلیھ فمن المتوقع  ،لألسعار محلیا بسبب زیادة أسعار الواردات بالعملة الوطنیة وزیادة الصادرات

الخاص  االستثمارتراجع في اإلنفاق وبالتالي نقص في السعر العملة الوطنیة إلى   خفضأن یؤدي 

  .للنقص في الطلب الكلي  استجابة

  :ار العاماإلنفاق الحكومي أو االستثم/ 5

یؤثر اإلنفاق الحكومي على االستثمار الخاص من خالل عدة قنوات بنسبة كبیرة من اإلنفاق أو 

الطلب الكلي في الدول النامیة، وأي نقص في اإلنفاق الحكومي نتیجة النخفاض إیرادات الدولة أو 

الموازنة العامة نقص مخطط في اإلنفاق الحكومي بھدف معالجة للتضخم أو العجز المتنامي في 

وبالتالي یؤثر سلبا كذلك على توقعات  من شأنھ أن یؤثر سلبا على الطلب الكلي في االقتصاد،

القطاع الخاص تجاه ربحیة االستثمارات الجدیدة و الزیادة في اإلنفاق الحكومي تؤدي إلى زیادة في 

  :لوذلك من خال الطلب الكلي مما یحفز القطاع الخاص على زیادة االستثمار

  ،قد یكون لإلنفاق الحكومي على البنیة التحتیة أثر تكاملي موجب على االستثمار الخاص

فالكثیر من المشاریع یصبح تنفیذھا غیر مجد ویحجم القطاع الخاص عن االستثمار فیھا إذا 

كان على المستثمرین تحمل تكالیف إضافیة إلنشاء الطرق أو تولید الطاقة الكھربائیة أو 

انات والسدود التي یحتاجھا لتنفیذ مشاریعھم الجدیدة، والعكس یصبح االستثمار بناء الخز

 .في تلك المشاریع مجدیا إذا اھتمت الدولة باإلنفاق على تلك البني التحتیة
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  قد تكون العالقة بین اإلنفاق الحكومي واالستثمار الخاص عكسیة باعتبار أن اإلنفاق

على مصادر التمویل عندما یتم تمویل عجز الحكومي ربما نافس االستثمار الخاص 

الموازنة العامة بقروض من األفراد والھیئات أو الجھاز المصرفي مما یقلل من األموال 

على القروض فتزید من  الفائدةالمتاحة إلقراض القطاع الخاص، كما ترفع من معدالت 

 .ار الخاصتكلفة رأس المال للمشاریع االستثماریة مما یؤثر سلبا على االستثم

  :الدیون الخارجیة/ 6

تعتبر الدیون الخارجی�ة مش�كلة مزدوج�ة الت�أثیر عل�ى اقتص�ادیات ال�دول النامی�ة فھ�ي تع�د المص�در 

  األساسي لتمویل 

استثمارات خطط التنمیة من العمالت األجنبی�ة الالزم�ة الس�تیراد الس�لع الرأس�مالیة ف�ال مش�كلة م�ن 

ما أحسن استغاللھا في مشاریع استثماریة مجدی�ة، لك�ن عن�دما نمو الدیون الخارجیة على الدولة إذا 

یحین موعد سداد أقساط القروض والفوائ�د علیھ�ا ف�ان ذل�ك ی�ؤثر س�لبا عل�ى من�اخ االس�تثمار وب�ذلك 

  .تؤثر سلبا على االستثمار الخاص

  : االستقرار االقتصادي/ 7

تاحة وتفادي التغیرات الكبیرة في تحقیق التشغیل الكامل للموارد االقتصادیة الم" یعرف على أنھ  

  .1المستوى العام لألسعار مع االحتفاظ بمعدل نمو حقیقي مناسب في الناتج القومي

ویعتبر كال من معدل نمو عرض النقود والحساب الجاري لمیزان المدفوعات من أھم مؤشرات 

الستثمار الخاص من االقتصاد الكلي   و یمكن التأثیر السلبي لخفض معدل نمو عرض النقود على ا

  :خالل

  تقیید عرض النقود یؤدي إلى زیادة في سعر الفائدة الحقیقیة مما یخفض المعدل األمثل

 .لالستثمار

  تقیید عرض النقود یتسبب في نقص األرصدة المتاحة للبنوك لتولید القروض الالزمة

 .لتمویل االستثمار

  

 
 

                                                             
  .162، ص1973سلوى سلیمان، السیاسة االقتصادیة، وكالة المطبوعات، الطبعة األولى، الكویت،  -1
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  تشریعیةالعوامل ال :ثانیا

من أھم العوامل التشریعیة تعتبر كل من الضرائب، االستقرار التشریعي و حكم القانون 

 .المؤثرة على المناخ االستثماري الخاص

  :الضرائب /1

تؤثر الضرائب المباشرة سلبا في االستثمار الخاص من خالل تأثیرھا على الدخول المتاحة للقطاع 

من االستثمار، كما أن الضرائب التي تصیب أرباح العائلي، مما یؤدي إلى نقص االدخار والحد 

بعض األنشطة في المشروعات تحد من االستثمار بصورة مباشرة، فالضرائب على أرباح 

المشروعات تؤثر على معدل العائد المتوقع على االستثمار إلى نفقتھ، األمر الذي یؤدي إلى الحد 

إلى تخفیض الطلب على المنتجات مما قد من االستثمار، كما یمكن أن تؤدي ضرائب االستھالك 

  .وفي ھذه الحالة یظھر خفض االستثمار كأثر غیر مباشر للضریبة  یؤدي إلى خفض االستثمار،

  : االستقرار التشریعي/ 2

تعتبر األوضاع التشریعیة أحد أھم العناصر المؤثرة في تكوین المناخ االقتص�ادي ال�ذي یعم�ل فی�ھ  

المستثمر فعدم شفافیة التشریعات ووضوحھا یقلل تحفیز المستثمرین نحو اتخاذ قرارات االستثمار، 

ر التش�ریعي فعدم التأكد من استمرار السیاسات وتوقع العدول عن الق�وانین المطبق�ة وع�دم االس�تقرا

   .یمثل عامال جوھریا في إعاقة التوسع االستثماري

  : حكم القانون/ 3

یعني حكم القانون أن قرارات الحكومة تتم وفقا لمجموعة من القوانین المكتوبة الت�ي م�ن ش�أن ك�ل  

مواطن إتباعھ�ا وتش�كل الق�وانین أساس�ا جوھری�ا لبن�اء قط�اع خ�اص راس�خ فم�ن دون إط�ار ق�انوني 

قضائیة عادلة ونظام إداري منصف تھدم المساعي األخ�رى الت�ي تھ�دف إل�ى تعزی�ز  شفاف وسلطة

  .تنمیة القطاع الخاص

 %0.5حیث یسیر تقریر البنك الدولي إلى أن الفساد یمكن أن یخفض معدل نمو الدول بم�ا یق�ارب 

  .1في السنة %1إلى 

  

  

  
                                                             

  .رندة بدیر، دور المرأة في نمو القطاع االقتصادي، مرجع سابق -1
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  سیاسیةالجتماعیة واالعوامل ال :ثالثا

  : االستقرار السیاسي/ 1

إن الدول التي تسودھا أوضاع سیاسیة غیر دیمقراطیة وغیر مستقرة ال یمكنھا أن توفر المناخ  

وبالتالي تحد من قدرة االقتصاد  واألجنبيالمناسب لالستثمار خاصة االستثمار الخاص الوطني 

  .االستثمارعلى استیعاب وتوظیف 

  :البنیة التحتیة المادیة واالجتماعیة/ 2

الطرق���ات والطاق���ة والم���وانئ والمی���اه م���ن  تی���ة المادی���ة واالجتماعی���ة لدول���ة م���ا تش���مل البنی���ة التح

التعلیم األساس�ي والص�حة ولتك�وین وتعزی�ز ھ�ذه الخ�دمات األساس�یة فائ�دة  إلىواالتصاالت إضافة 

تمكن الشركات من النمو والتوسع ممن جھة كما تضمن م�ن جھ�ة ثانی�ة اس�تفادة ذوي مزدوجة فھي 

  .دمات تعلیمیة عالیة النوعیةالدخل األدنى من خ

 ما یمكن قولھ ھو أن مشاركة القطاع الخاص بفاعلیة وحیویة في عجلة التنمیة االقتصادیة وغیرھا،  

لھ لالس�تثمار والتوس�ع، واقتص�ار دور المناخ المالئم من الحكومات والجھات المعنیة توفیر  تتطلب

  .الدولة في الرقابة وسن القوانین والتشریعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



القطاع الخاص في الجزائر ودوره في تحقيق التنمية: الفصل الثاني  
 

 
77 

  لقطاع الخاص في الجزائرل تطور اإلطار التشریعي مراحل :المبحث الثاني

    :مر القطاع الخاص في الجزائر بثالث مراحل رئیسیة تمثلت فیما یلي

  ) .1982- 1963(و الممتدة من ) الغموض القانوني(مرحلة التھمیش  :المرحلة األولى

بحتمیة االعتراف بأھمیة القطاع الخاص في مرحلة رد االعتبار أو كما تسمى :المرحلة الثانیة

  ).1988- 1982(التنمیة 

المرحلة التي عمدت فیھا السلطات العمومیة عن إرادة جدیدة لتنمیة و تطویر  :المرحلة الثالثة

  .1989القطاع الخاص و تسمى بمرحلة االنفتاح وھذا انطالقا من 

ائق الرسمیة و النصوص القانونیة الوث أھموقد اعتمدنا في تحلیل مختلف ھذه المراحل على 

  .الموجھة للقطاع الخاص

  )1982-1963(مرحلة التھمیش : المطلب األول

خلف  ،سببتھ الحقبة االستعماریة ،وغیر متوازن اھش ااقتصادی اورثت الجزائر غداة االستقالل بنیان

ما یقارب  إلىفي انخفاض في الناتج المحلي  أھمھااقتصادیة واجتماعیة مزریة تمثلت  أوضاعا

السكان  إجمالي٪ من 70من  أكثر إليوارتفاع نسبة البطالة  ،1961الثلث عما كان محققا في 

ذه األوضاع تطلبت من الدولة تكثیف ھ، األمراضانتشار مظاھر الفقر و الجوع و  إلى باإلضافة

  .الجھود من اجل االنطالق في عملیة البناء و التشیید

التنمیة االقتصادیة التي اعتمدتھا الجزائر خالل ھذه المرحلة لم تكن تطبیقا  إستراتجیةلذا فان 

من العوامل  لةجم أملتھواقعیا وبرنامجا استعجالیا  أمرابقدر ما كانت  ملالمعاإلیدیولوجیة واضحة 

  .1وصیة الظرف و مواجھة تحدیاتھصخ الستیعابالموضوعیة 

ھاما في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، بل في ھذه المرحة لم یلعب القطاع الخاص دورا 

إلى منح المؤسسات العمومیة األولویة ) الفترة(دعت السیاسات التنمویة المنتھجة في ھذه المرحلة 

  :2للنھوض بالتنمیة االقتصادیة، باإلضافة إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بسبب

  میة االقتصادیة واالجتماعیة نطاع الخاص على تحقیق التالسوق وعدم قدرة الق آلیةانخفاض

  .المنشودة

                                                             
العلوم االقتصادیة والتسییر  لیلیا بن صویلح، قراءة تحلیلیة في مسار تطور تجربة القطاع الخاص بالجزائر، مجلة.د - 1

  .90 ، ص2012، 08والعلوم التجاریة، جامعة المسیلة، العدد
دراسة في عجز الموازنة وآثارھا االقتصادیة واالجتماعیة في - عبد الرزاق الفارس، الحكومة والفقراء واإلنفاق العام - 2

  .36-33، ص 2001انیة، بیروت، لبنان، الطبعة الث- بلدان عربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة
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  االجتماعیة أووجود ما یسمى بالسلع العامة.  

  المنافسة الكاملة مبدأاالحتكار الذي قد یبرز في النظم القائمة على.  

  الملكیة الخاصة وما قد تتسبب فیھ من مظاھر استغالل و الالمساواة ویعتبر میثاق طرابلس

لنموذج التنمیة  األساسیة األبعادحددت  ،ثیقة رسمیة جاءت عشیة االستقالل الوطنيو أول

التنمیة الحقیقیة على المدى البعید مرتبطة  إن"....واھم ما جاء فیھ  االقتصادیة في الجزائر

 اإلمكانیاتتعطى  اإلطارلتلبیة احتیاجات الزراعة الحدیثة و في ھذا  ،ببناء قاعدة صناعیة

كما تتكفل الحكومة بجمیع  ،للصناعة البترولیة وصناعة الحدید و الصلب األولویةو 

استھدف برنامج طرابلس العمل على تحقیق  1....."صناعة ثقیلة إلقامةالشروط الضروریة 

لكل الموارد الطبیعیة و  التأمیم إجراءاتاالستقالل االقتصادي عن طریق الحث على 

على  التأكیدكما جاء  ،المالیة المؤسساترجیة و البنوك و كل تجارة الجملة و التجارة الخا

التخطیط المركزي و  أداةعن طریق  ،الدور الفاعل للدولة في عملیة التنمیة إعطاءضرورة 

عملیة التحدیث و التطویر في قطاعات االقتصاد القومي وخاصة قطاع الزراعة في المقام 

الصناعات الثقیلة  إقامةالبرنامج على ضرورة  أكدحیث  ،جانب قطاع الصناعة األول إلى

یة بوجھ عام والتي تلبي مستلزمات القطاع الزراعي التي ھي ضروریة للتنمیة االقتصاد

  .2وتساھم في تطویره

و في المجاالت "....كما خص البرنامج القطاع الخاص بنوع من االھتمام من خالل النص التالي 

تعمل الدولة على توجیھ مجھوداتھا في اتجاه تشجیع القطاع الخاص في  ،األخرىاالقتصادیة 

الصناعات  وإقامةالصناعة الحرفیة  إتقانویكون تدخل الدولة في ....العام لبرنامج التصنیع اإلطار

ي الت األنشطة أنحیث  3".....وذلك الستغالل كل الفرص المتاحة) جھویة أومحلیة (  الصغیرة

ما یمكن قولھ ھو إن األولویة في ھذا . خاص ھي نشاطات مكملة للقطاع العامیمارسھا القطاع ال

البرنامج أعطیت للصناعات الثقیلة، إما فیما یخص القطاع الخاص فقد تم حصر نشاطاتھ في فروع 

  .ثانویة

  :وفقا لتسلسلھا الزمني إلیھاعدة قوانین لالستثمار سوف نتطرق  إصداربعد ذلك تم 

                                                             
1 -L’annuaire de l’Afrique du nord, http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx, n1, 1962, p 683. 

، مؤسسة "الجزائر نموذجا" لمسیرة التنمیةعالوة النواري، التكامل االقتصادي العربي واإلسالمي، اللوحة االقتصادیة  - 2

  .74 ، ص2010شباب الجامعة، اإلسكندریة، 
3- L’annuaire de l’Afrique du nord, http://aan.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx, n1, 1962, p 687. 
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  1963قانون االستثمار الخاص : أوال

الستثمار لأول قانون  1963جویلیة  26الصادر بتاریخ  277- 63یعتبر قانون االستثمار الخاص 

جاء ھذا القانون إلضفاء نوع من االستقرار على البیئة العامة بعد  ،عرفتھ الجزائر المستقلة

ویعود سبب ذلك  األجنبیة األمواللرؤوس  أو األجانبوكان موجھا خاصة للمستثمرین  ،االستقالل

الجزائریین وھذا ما جاء في نص المادة الثالثة  األوروبیین أیديفي  األموالرؤوس  أغلبیةلوجود 

وذلك  األجانبالطبیعیین و المعنویین  لألشخاصحریة االستثمار معترف بھا  إن" من ھذا القانون 

كما نص القانون على السماح للمستثمرین الخواص بممارسة  1"النظام العام إجراءاتحسب 

تتدخل الدولة " :الشأنالنظام العام وجاء في ھذا  إلجراءاتنشاطھم مع التقیید بحدود تخضع 

طة بمساھمة شركات مختل أو ،مؤسسات شركات وطنیة إنشاءالعمومیة في  بواسطة االستثمارات

الشروط الضروریة لبناء االقتصاد االشتراكي  الوطني بغرض تحقیق أو األجنبيالمال  رأس

  2"حیویة لالقتصاد الوطني أھمیةخاصة في النشاطات التي تمثل 

تدخل الدولة في تنظیم متابعة و توجیھ القطاع الخاص نحو النشاطات المنتجة التي ترغب فیھا  إن

تكلفة و  األقلة و ربحی األكثراالستثمارات الخاصة التي كانت تفضل النشاطات  أمامشكل عائقا 

  .مخاطرة التجارة

عتبرتھا الدولة ثانویة مقارنة بالصناعات لقد تمركز نشاط القطاع الخاص في الصناعات التي ا

مما یدعو للقول بان الدولة قد تبنت نزعة تھمیشیة  ،فیھا قاعدة التنمیة االقتصادیة رأتالثقیلة التي 

  .3للقطاع الخاص

كبیر على تطویر القطاع الخاص نظرا لعدم وضوح السیاسة اتجاه  لذا لم یكن لھذا القانون اثر

فمن جھة 1963دیسمبر  30اقضات الموجودة في  تصریح السید بومعزة القطاع الخاص و التن

  .الطویل األمدفھو مھدد بالزوال في  أخرىیرغب في القطاع الخاص و من جھة 

  1964میثاق الجزائر  :ثانیا

  :4أنیمكن اعتبار ھذا المیثاق امتدادا ألھداف برنامج طرابلس حیث جاء لیؤكد على 

                                                             
  .من قانون االستثمار الخاص 1963جویلیة  26الصادر بتاریخ  277-63القانون من  03المادة  -1
  .من قانون االستثمار الخاص 1963جویلیة  26الصادر بتاریخ  277-63من القانون  23المادة  -2
  .95لیلیا بن صویلح، مرجع سابق، ص.د -3
  .75عالوة النواري، مرجع سابق، ص -4
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باعتباره المحرك الحقیقي للحیاة السیاسیة و ، التنمیة تقوم على ضرورة تعزیز القطاع العام - 

  .االقتصادیة للبالد

االقتصادیة ترتبط بنوعیة على اعتبار إن التنمیة ، الحث على االستثمار البشري وتكوین الكوادر - 

  .العنصر البشري لضمان تسییر الجھاز اإلنتاجي بكفاءة

 أيعلى الموارد المحلیة  أساسيالحث على تحقیق التنمیة االقتصادیة الحقیقیة والتي تعتمد بشكل  - 

حیث یكون العمل المنجز من كل ، بفائض قابل إلعادة االستثمار من قبل المجموعة الوطنیة

واعتبار إن المساعدات األجنبیة مجرد مجھود إضافي أو  ،ق بشكل كبیر استھالكھجزائري یفو

فقد تمثلت األھداف األساسیة لعملیة  ،إما في مجال القطاعات االقتصادیة .مكمل للمجھود الوطنیة

  :التصنیع فیما یلي

  .توفیر مناصب الشغل لتخفیض معدالت البطالة - 

كمرحلة أولى و السوق  ،السلع االستھالكیة و الصناعیة تغطیة احتیاجات السوق الداخلیة من - 

  .الخارجیة في مرحلة بلوغ مرحلة التصدیر

إقامة صناعة ثقیلة في مرحلة ثانیة بعد التوسع من إنشاء نسیج من الصناعات الخفیفة ویتم ذلك  - 

الھیكلة وإعادة تھدف المیثاق عملیة فقد اس: فیما یخص قطاع الزراعي أما. وفق النھج االشتراكي

و إقامة تعاونیات فالحیھ تشمل المزارعین الصغار الخاضعین ، تنظیم القطاع الزراعي الخاص

  . لنظام التسییر الذاتي

ھناك اختالل كبیر بین القطاع االشتراكي و القطاع "....إنء في محتوى المیثاق اكما ج

 الختالل بین القطاعین بتقلیصالحد من ھذا ا أولىفي مرحلة  إذنفمن الضروري ....الرأسمالي

  1"....القطاع الخاص تأثیردور و 

ویعود ، االشتراكیة إلى الرأسمالیةعلى ضرورة االنتقال من  أكد المیثاقھذا  إنما یمكن قولھ ھو 

خلق الطبقیة وبروز ظاھرة االستغالل كما  إلىتؤدي  لرأسمالیةا إناالعتقاد  إلىالسبب في ذلك 

  .االقتصادیة و البطالة األزماتخلق  إلىتؤدي 

ھناك عدم توازن بین القطاع االشتراكي والقطاع  إنكما جاء في محتوي المیثاق 

  فمن الضروري... الرأسماليھناك اختالل كبیر بین القطاع االشتراكي و القطاع "....الرأسمالي

                                                             
الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمھا، دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة غیر عثمان لخلف، واقع المؤسسات  - 1

  .119 ، ص2004-2003منشورة، الجزائر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 
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  1"...الخاص القطاع وتأثیرالحد من ھذا االختالل بین القطاعیین بتقلیص دور  إذن 

یجب الحد من دور القطاع  الرأسماليلمعالجة عدم التوازن بین القطاعیین االشتراكي و  إذن

لكن بشرط توجیھ ھذه الملكیة  ،یبقى في إطار الملكیة الخاصة المحدودةالخاص و الحدیث عنھ 

ویقتصر تواجد الرأسمال الوطني الخاص في فرعي االقتصاد وھما المؤسسات التجاریة الكبیرة و 

  .األمالك الزراعیة الكبیرة

شركات االقتصاد  إنشاءفقد نص المیثاق على ضرورة التفكیر في األجنبي،  للرأسمالبالنسبة  أما

حیویة بالنسة الم ھذه  الشراكة في القطاعات غیر تت أنبشرط ، و الدولة الرأسمالالمختلط بین 

 اإلمكانیاتوان تكون محصورة في االستثمارات التي تتجاوز متطلباتھا  ،لالقتصاد الوطني

  .الوطنیة

إذا  ،إمكانیاتھا محدودة بما فیھ الكفایةفالمیثاق یرى بان  ،الوطنیة للرأسمالیة األساسي التأثیر أما

تم القضاء على عالقتھا بالقوى األجنبیة المناھضة  ،وإذاوتھا الذاتیة فحسباعتمدت على ق

فالمھم و الضروري ھو القضاء على كل " لالشتراكیة وھذا ما جاء في الفقرة التالیة من المیثاق

على الحیاة السیاسیة الوطنیة و التفكیر بوضوح في العالقة  التأثیرفي  األجنبي الرأسمالمحاوالت 

  .2األساسیة أھدافھمن خالل  المستثمر األجنبي الرأسمالتكون بین الدولة و أنیمكن  التي

 ،الوطني األجنبي أوحمل ھذا المیثاق العدید من الغموض والتناقض فیما یخص القطاع الخاص 

في  ،األجنبي بالرأسمالفمن جھة یعترف بوجود القطاع الخاص الوطني و یشترط قطع عالقاتھ 

  .على القیام بشركات االقتصاد المختلط بین الدولة و الرأسمال األجنبي ن یحثحی

  

     284 -66 االستثمارقانون  :ثالثا

قامت السلطات الجزائریة بإصدار  277- 63نتیجة للغموض والتناقضات الموجودة في القانون 

لیعطي موقفا جدیدا إزاء القطاع الخاص،  1966-09- 15بتاریخ  284 - 66 االستثمار رقمقانون 

  :3على مبدأین أساسیین ھماویقوم االستثمار حسب ھذا القانون 

إن االستثمارات الخاصة التنجز بحریة في الجزائر،ذلك بالتمییز بین القطاعات  :المبدأ األول

  االستثمارت األخرى، وتكون للدولة أولویة المقررة من طرف الدولة والقطاعا االقتصادیةالحیویة 

                                                             
  .119عثمان لخلف، مرجع سابق، ص -1
  .94ص، 17، الجزء الثاني، الفصل األول، الفقرة 1964میثاق الجزائر،  -2
  .المتضمن قانون االستثمارات 1966دیسمبر  15المؤرخ في  284- 66األمر رقم  -3
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  .في القطاعات الحیویة 

أما رأس المال الخاص الوطني أو األجنبي فیمكنھ االستثمار في القطاعات األخرى، بشرط 

  .1الحصول على اعتماد من قبل السلطات اإلداریة

  :، وأھمھا مایليیتعلق بمنح الضمانات و االمتیازات  :المبدأ الثاني

 المساواة أمام القانون خاصة المساواة الجبائیة. 

 تحویل األموال واألرباح الصافیة. 

  ضمانات ضد التأمیم، حیث یقرر التأمیم بموجب نص تشریعي یؤدي إلى تعویض یتم خالل

 .تسعة أشھر،ویكون مساویا للقیمة الصافیة لألموال المحولة

المشاریع الخاصة وفق  باختیاروھیاكل لفائدة القطاع الخاص تتكفل  عدة أجھزةكما تم وضع 

  :2أسس معینة وأھم ھذه األجھزة

 بالنسبة للمشاریع ذات األولویة للجنة الوطنیة جان المرخصة والمانحة للقروض، إنشاء الل

 .واللجنة الوزاریة لالستثمار

  إنشاء ھیاكل مختصة ألجل مساعدة وتوجیھ استشارة المستثمرین، حیث تتعھد الدولة بعدم

الضروریة، وفي المقابل ألزم القانون جملة تأمیم المؤسسات الخاصة إال في بعض الحاالت 

 :من الشروط على االستثمار الخاص منھا

  ،و الحیویة اإلستراتیجیة٭منع االستثمارات في القطاعات 

  .للدولة االقتصادیةاإللزام بعدم منافسة القطاعات ٭

في إطار ھذا القانون، تركزت اإلنجازات الفعلیة للقطاع الخاص في إنتاج السلع 

  .في فروع النشاط الصناعي االستثمارالنھائیة مع التخلي عن  االستھالكیة

ؤوس األموال ھذا القانون بأنھ أكثر مرونة من األول، وجاء بشكل خاص موجھ إلى ر اتسم

الوطنیة، إال أنھ فشل بالنھوض بالقطاع الخاص الوطني ویعود ذلك إلى استمرار سیطرة 

و  التأمیناتالقطاع العام، ولم یستطع جلب رأس المال األجنبي بسبب انتشار سیاسة 

  باالستثماراتالعقبات اإلداریة من جھة أخرى، باإلضافة إلى خضوع المنازعات المتعلقة 

  .كم الجزائریة، مما أدى إلى تخوف المستثمرین األجانب من التحیزإلى المحا 

  
                                                             

  .08، ص1999علیوش قربوع كمال، قانون االستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة .أ -1
ربة الجزائریة، بحوث مجلة علمیة تھتم الھاشمي مقراني، أحمد حویتي، القطاع الصناعي الخاص والنظام العالمي، التج - 2

  .22، ص2007، 07بنشر األعمال الجزئیة لفرق البحث على مستوى جامعة الجزائر، العدد
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  1976المیثاق الوطني  :رابعا

لتدعیم السیاسة التنمویة المنتھجة في الجزائر والتي تركز على بناء  1976جاء المیثاق الوطني 

قاعدة صناعیة ثقیلة، وبإعطاء األولویة للصناعات األساسیة والتحویلیة، مع إضافة شكل موازي 

من " لھذه الصناعات الكبیرة و المتمثل في الصناعات الخفیفة، حیث نص المیثاق على أنھ

توفیر اإلمكانیات التي تتیح إنشاء صناعات خفیفة بالموازاة إلى ما أنجز من صناعات ضروري ال

  .1".....أساسیة

إذن تم في ھذا المیثاق فتح المجال أمام القطاع الخاص بخلقھ لمؤسسات صغیرة ومتوسطة،       

یستلزم  االشتراكياالختیار إن تأمین "وجاء في ھذا الشأن  مع تحدید أوجھ نشاطھ وحصرھا

على السلطة ومن ھنا  لالستیالءالقضاء على أیة إمكانیة تتیح للقطاع الخاص أن یتحول إلى قاعدة 

كان من الالزم تحدید أوجھ نشاطھ وحصرھا بكیفیة تمنعھ من اكتساب القوة االقتصادیة والتأثیر 

اصة  الغیر المستغلة في كما أكد المیثاق على ضرورة إدماج الملكیة الخ .2"على أجھزة الدولة

األكثر قبول لقطاعات الخدمات والتجارة خاصة تجارة التجزئة حیث جاء في  االتجاهالتنمیة و كان 

التجار الصغار الذین یعدون من أصحاب الملكیة غیر المستغلة ما یزالون ".....فقرات المیثاقّ  إحدى

  .3"لمستقبلبھا في ایحتفظون بمكانتھم في تجارة التجزئة و سیحتفظون 

رغم القیود التي حصرت نشاطات القطاع الخاص،إال أنھ استطاع توسیع قاعدتھ االقتصادیة        

باالنشغال في الصناعة الخفیفة، لم تستطع الدولة إحكام سیطرتھا بصورة مطلقة على كل مؤسسات 

  .4الفقیرة القطاع الخاص التي أخذت تنشط في الخفاء مستغلة ضعف بعض أفراد القوى الشعبیة

لم تكن ھناك سیاسة واضحة تجاه القطاع الخاص الذي  1982- 1963خالل ھذه الفترة الممتدة من 

ظل مھمشا ،كما لم یعطى لھ دور ھام في تحقیق أھداف التنمیة، بل ظلت المؤسسات الكبیرة ھي 

عات الرائدة، كما تم تحدید نشاط القطاع الخاص و حصره في الصناعات االستھالكیة كالصنا

  .إلخ.......غذائیة، النسیج، ومواد البناءال

والجدول التالي یشیر إلى األھمیة النسبیة لحجم االستثمارات في القطاع العام و القطاع الخاص في 

  .ھذه المرحلة

                                                             
  .247، ص1976المیثاق الوطني   -1
  ، مصلحة الطباعة للمعھد التربوي الوطني، الجزائر، 1976المیثاق الوطني  -2
  .41، مطبعة جبھة التحریر الوطني، ص1976فریل جبھة التحریر الوطني، المیثاق الوطني، أ -3
  .94لیلیا بن صویلح، مرجع سابق، ص -4
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  تطور األھمیة النسبیة لحجم االستثمارات في القطاعین العام والخاص :)3-2(جدول

  ملیون دج: الوحدة  1978-1967خالل الفترة  

  السنة

 

حجم االستثمار 

  في القطاع العام

حجم االستثمار 

في القطاع 

  الخاص

إجمالي 

  االستثمارات

نسبة استثمارات 

القطاع العام إلى 

  اإلجمالي

نسبة استثمارات 

القطاع الخاص 

  إلى اإلجمالي

1967  1871.9  1537.7  3409.6  54.90٪  45.10٪  

1968  2550.3  2165.0  4715.3  54.09٪  45.91٪  

1969  3188.4  2977.0  6165.4  51.71٪  48.29٪  

1970  5243.0  2917.0  8160.0  64.25٪  35.75٪  

1971  6323.1  2019.3  8342.4  75.80٪  24.20٪  

1972  8349.1  1462.2  9811.3  85.10٪  14.90٪  

1973  10475.7  1941.8  12417.5  84.36٪  15.64٪  

1974  14303.8  3430.9  17734.7  80.65٪  19.35٪  

1975  22298.8  2204.7  24503.5  91.00٪  09.00٪  

1976  24763.2  6005.2  30768.4  80.48٪  19.52٪  

1977  41853.2   --------   -----------   --------   -------  

1978  50732.6  2691.4  53424  94.96٪  05.04٪  

Source: Ahmed Benbitour, l’Algérie au troisième millenaire, édition marinoor, 

،1998  Alger, annex n 2 

 إلىیتضح بان األھمیة النسبیة لحجم االستثمارات للقطاع العام  من خالل الجدول السابق،

 1967٪ سنة 54,90حیث بلغت نسبة . أخرى إلىكانت مرتفعة و تتزاید من سنة  اإلجمالي

٪ ویرجع ذلك إلى 94,96ب 1978لتبلغ أقصى نسبة لھا سنة  1975٪ سنة 91وارتفعت إلى 

و المخطط الرباعي األول ) 1969-1967(تطبیق إستراتیجیة التنمیة من خالل المخطط الثالثي 

اللذین یعتبران القاعدة الفعلیة النجاز )1977- 1974(، المخطط الرباعي الثاني )1973- 1970(

مة الكبیرة الحجم، باإلضافة إلى إن ارتفاع نسبة االستثمار في القطاع العام ترجع المؤسسات العا

الذي یعتبر أھم مصدر لتمویل عملیة التنمیة على خالف ذلك  1973إلى ارتفاع أسعار النفط عام 

یتبین لنا من الجدول السابق، التراجع النسبي لألھمیة النسبیة للقطاع الخاص، حیث بلغ اكبر نسبة 

الذي حرك قلیال القطاع  1966٪ ویرجع ذلك إلى قانون االستثمارات لسنة 48,29ب 1969عام  لھ

  .٪5,04ب 1978الخاص، وبدأت ھذه النسبة في التراجع لتبلغ اقل نسبة لھا سنة 
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  )1988-1982(مرحلة رد االعتبار : المطلب الثاني

على الصناعات الضخمة في على خالف مرحلة السبعینات التي ركزت في مخططاتھا التنمویة 

تبنت الجزائر في مرحلة الثمانینیات سیاسة اقتصادیة جدیدة من خالل المخطط الخماسي  ،الجزائر

اللذان ركزا على تدعیم القطاع  ،)1989- 1985(والمخطط الخماسي الثاني ) 1984- 1980( األول

جانب القطاع العام في مختلف  إلىالخاص ورد االعتبار لھ نسبیا من خالل السماح لھ بالتدخل 

 إن:" األولحیث جاء في المخطط الخماسي  ،النشاطات االقتصادیة خاصة القطاع الصناعي

تنظم بصورة تجعلھ یشارك على نحو مفید في توسیع الموارد  أن یجب ،مساھمة القطاع الخاص

والجانب ....المخططات أھدافتوجھ على العموم نحو تنفیذ  أنتنمیة ھذا القطاع یجب  إن....الوطنیة

من جوانب تطویر نشاطات القطاع الخاص في مستوى مساھمتھ في امتصاص حاالت  األخر

  .1"الصغیرة و المتوسطة اإلنتاجیةالوحدات  على انجاز بإقدامھ ،العجز العامة المسجلة

 ،تظھر على القطاع العام بدأتالقطاع الخاص كان نتیجة لالزمات التي  إلىرد االعتبار  إن

 ،في مجال المحروقات األجنبيالقطاع الخاص خاصة  أثبتھالدور الممیز الذي  باإلضافة إلى

وتأمیمھا لھ بقت  ورغم احتكار الدولة للقطاع إذا ،باعتباره القلب النابض لالقتصاد الجزائري

كانیات إلمومساعدتھا لھا في استغاللھ نظرا لحاجتھا ملحة لمساھمة االستثمارات األجنبیة المباشرة 

  .المالیة والتقنیة التي یتطلبھا

  :ففي ظل ھذه المرحلة ظھرت مجموعة من القوانین أھمھا

  1982أوت  21المؤرخ في  11-82قانون االستثمار الخاص رقم : أوال

من اجل تقویة دور و مكانة القطاع  1982تبنت الجزائر قانون جدید لالستثمارات في أوت 

في مجال التنمیة و مساھمتھ استثماراتھ وذلك من خالل توضیح و تنظیم و توجیھ  ،الخاص

  .الوطنیة

یستھان بھ ففي ھذا الشأن یوضح  حیث أصبح القطاع الخاص یتمتع بوزن اقتصادي وسیاسي ال

یحتل  أصبحیتضح انھ  ،ع الخاصانھ من خالل المناقشات الخاصة بملف القطا"....جیاللي الیابس 

 إشكالیةفصاعدا حول  اآلنوان كل المناقشات ستدور من  ،مكانة معتبرة في االقتصاد الوطني

                                                             
  .13 عثمان لخلف، مرجع سابق، ص -1
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في االعتبار  األخذمن خالل  لألمةقدیمة و لكنھا موضوع الساعة وھي مسالة المصلحة العامة 

  .1"من الخواص اآلالفمصلحة 

  :2نجد المنتظرة من ھذا القانون  األھداف أھمو من بین 

بئة االدخار وتلبیة مناصب العمل وتع وإنشاءالوطنیة  اإلنتاجیةالمساھمة في توسیع القدرات - 

  .حاجیات المواطنین من الموارد والخدمات

تحقیق التكامل مع القطاع االشتراكي من خالل المساھمة في أنشطة التحویل الصناعي و المقاومة - 

  .من الباطن

 ،و المعزول��ةة م��المحرو الجھوی��ة المتوازن��ة ف��ي المن��اطق المش��اركة ف��ي تحقی��ق سیاس��ة التنمی��ة -

  .المحلیة والمواردالید العاملة غالل واست

حیث حدد نسبة  ،كما یبین ھذا القانون كیفیة تشكیل وتشغیل الشركات االقتصادیة المختلطة

كما حدد القانون المیادین  ،الشركة رأسمال٪ من 49ال یتجاوز  أقصىبحد  األجنبیةالمشاركة 

  :3القطاع الخاص الوطني وھي أنشطةوالمجاالت التي یمكن من خاللھا تطویر 

 وكذا صیانة  آالتالخدمات المتمثلة في التصلیح الصناعي و صیانة  تأدیة نشاطات

  .التجھیزات الصغیرة بوجھ عام

  الصناعة الصغیرة والمتوسطة المكملة بالخصوص في مجال تحویل وتصنیع الموارد

  .المنتجات الموجھة لالستھالك أوفالحي  أصلمن  األولیة

  البحار أعاليالصید البحري غیر ذلك الذي یتم في.  

 المقاومة من الباطن.  

  العمومیة اإلشغالالبناء و.  

  یھماالمرتبطة السیاحة والفندقة وكذا الخدمات.  

 النقل البري للمسافرین و البضائع.  

                                                             
1-Dj.  Liabas, capitale privé  et  patrons des industrie en Algérie, 1962-1982, Cread, 1984, p5. 
2-Loi n82-11 du 21 aout 1982, relative a investissement privé national, article8. 
3-Walid Laggoune, le control de l état sur les entreprises privées industrielles: genèse et muta-

tions, les éditions internationales, 1996, p196.  
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خاص بقیت بعض الحواجز للقطاع ال 82بالرغم من االمتیازات و التحفیزات التي منحھا قانون 

  :1 أھمھاالتي تعیق توسع القطاع الخاص 

 مما یشكل بالفعل تراجعا مقارنة بقانون  ،لكل استثمار إجباریة أصبحتاالعتماد  إجراءات

  1966سنة 

  من مبلغ االستثمارات المعتمدة30البنوك حدد بمساھمة ٪.  

  ملیون دج إلنشاء الشركات ذات المسؤولیة  30ال تتعدى قیمة مشاریع االستثمارات

مالیین دینار جزائري من اجل إنشاء المؤسسات الفردیة أو  10أو باألسھم، و  ،المحدودة

  .الجماعیة

 یمنع امتالك عدة مشاریع.  

  المستثمر جزائریة وبالتالي طرد المستثمرین األجانبطلب أن تكون جنسیة.  

قولھ ھو أن ھذا القانون كان قلیل الفعالیة، وكان مجرد قانون تحفیزي لبدایة استفاقة القطاع  ما یمكن

  .الخاص الجزائري

  1986المیثاق الوطني  :ثانیا

لخاصة في جھود للتأكید على ضرورة مشاركة المدخرات ا 1986لقد جاء المیثاق الوطني لسنة 

القطاع العام والخاص، التنمیة،و تشجیع كل المبادرات المفیدة، باإلضافة إلى ضرورة التكامل بین 

إن المؤسسات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة :".....حیث تضمنت إحدى فقرات المیثاق ما یلي

لتھیئة العمرانیة، بتعددھا وتنوعھا ومدى انتشارھا عبر التراب الوطني، تساھم في إنجاز أھداف ا

الشغل، وتعبئة  إضفاء القیمة على الموارد المحلیة، وتكثیف النسیج الصناعي، إحداث مناصب

تظر من ھذه الصناعة أن یكون نالوطني، وتلبیة االحتیاجات االقتصادیة واالجتماعیة، ون االدخار

القطاع الصناع ، بحیث یستوجب إدماجھا في إطار لھا نفس الدور مع باقي الصناعات األخرى

  .2"ككل

اعترف بدور القطاع الخاص ومكانتھ في تحقیق التنمیة، وأكد  1986إن المیثاق الوطني 

  .على ضرورة إعطاءه الضمانات المناسبة وتشجیع التخطیط لھذا القطاع

  

                                                             
1-CNES, rapport pour une politique de développement de PME en Algérie, juin2002, p9. 

  .200، ص1986المیثاق الوطني، المؤسسة الوطنیة للطباعة،  -2
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  1988جویلیة 12المؤرخ في  25-88قانون االستثمار   :ثالثا

الصادر في  25- 88نصوص القانون لقد تواصل دعم القطاع الخاص، من خالل 

  .والذي یتعلق بتوجیھ االستثمارات الخاصة الوطنیة 1988جویلیة12

االقتصادي الوطني الخاص، وذلك من  لالستثمارجاء ھذا القانون من أجل تحدید طرق جدیدة 

باستثناء في أي مجال  لالستثمارخالل جملة من التعدیالت التي منحت حریة أكبر للقطاع الخاص 

و  ،و المحروقات التأمیناتكالقطاع المصرفي و  ،إستراتیجیةفي القطاعات التي تعتبر  االستثمار

كما استھدف ھذا القانون ترقیة نشاطات  ،صناعة الحدید و الصلب و السكك الحدیدیة والنقل الجوي

التعدیالت التي تضمنھا  أھمالوطنیة و  اإلنتاجیةالمقاومة من الباطن من اجل توسیع القدرات 

  :القانون

 1982االعتماد الذي كان مطبقا في قانون  إجراءكل من  إلغاء.  

 لمبلغ االستثمار األقصىالحد  إلغاء.  

 في الجزائر اإلقامةشرط  وإلغاء ،فتح االستثمار للمواطنین المقیمین بالخارج.  

 ٭عمل الدیوان الوطني لمتابعة االستثمارات  إلغاء)oscip (التعدیالت السابقة في ظل، 

والتي تندرج معظمھا  ،1990و 1987مؤسسة خاصة ما بین عامي  8000من  أكثر أنشئت

 :ضمن الحجم الصغیر و الجدول الموالي یبن ذلك

  1990- 1987توزیع مؤسسات القطاع الخاص حسب الحجم ما بین ): 4-2(جدول 

  التغیر  1990  1987  المؤسسةحجم 

    النسبة المئویة  عدد المؤسسات  النسبة المئویة  عدد المؤسسات  عدد العمال

)1 -9(  11629  82,6  20554  93  +8925  

)10 -19(  2452  17,4  905  4,1  1547  

)20 -49(  0  0  485  2,2  485  

)50 -199(  0  0  138  0,6  138  

)200 -499(  0  0  11  0  11  

)500 -5000(  0  0  1  0  1  

  8013  100  22094  100  14081  المجموع

Source: Djemane Abdelmadjd, Reforme Economique et Agriculture en A Algérie, Thèse de Doctorat en Sciences 

Economiques, Université Ferhat Abbas, Sétif,  Algérie, 1997 P105. 
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القطاع الخاص بل استثني استثماره في بعض  أمامفي ظل ھذا القانون لم یفتح المجال كامال 

انھ لقي بعض الصعوبات  إال، األولویةفي االستثمارات ذات  إدراجھوتم  ،یجیةاإلستراتالقطاعات 

وصعوبة  ،من جھة األساسیةالمواد  رادیاستفي التنفیذ نتیجة لصعوبة الحصول على تراخیص 

  .الحصول على العملة الصعبة من جھة ثانیة

حیث حظي القطاع الخاص باھتمام اكبر و ازداد دوره  ،اختلفت ھذه المرحلة عن المرحلة السابقة

الصناعات : نذكر على سبیل المثال ،جدیدة أنشطةالتنمیة وسمح لھ باالستثمار في  أھداففي تحقیق 

  .و الكھربائیة المیكانیكیة

المركز الوطني من اجل توجیھ ومتابعة االستثمار الخاص في الجزائر  إنشاءتم  1983في سنة 

OSCIP ومن بین مھامھ:  

  في  أولویةتوجیھ االستثمارات االقتصادیة الخاصة نحو النشاطات التي تعتبر ھامة وذات

 .الخطة التنمویة

 توجیھ االستثمار نحو المناطق التي یمكن لھا تحقیق تنمیة اقتصادیة. 

 ضمان التكامل بین القطاعین الخاص و العام. 

 ع الخاصالمتابعة الدائمة و المستمرة لتطور القطا. 

 والتشریعات المتعلقة بالنشاط االقتصادي الذي  المستثمرین حول مختلف القوانین إعالم

 .یستثمرون فیھ

  تكامل لالستثمارات الخاصة مع مسار التخطیط أفضلضمان. 
 

  1989مرحلة االنفتاح انطالقا من : المطلب الثالث

أمام عائق  أھم،بقیت مشكلة التموین الخارجي ،رغم التعدیالت التي تضمنتھا المرحلة السابقة

ترتب عنھ انخفاض في حجم الموارد  1986النفط عام  أسعارخفاض فان ،التنمیة االقتصادیة

االختالالت المسجلة في ھذه  إنحیث ،وقلة حجم االحتیاطي منھا األجنبیةالمالیة من العملة 

جدیدة لتنمیة وتطویر القطاع  إدارةعن  اإلعالنالفترة كتفاقم البطالة اجبر السلطات على 

تم من خاللھا االنتقال من النظام  االقتصادیة التي اإلصالحاتالخاص من خالل جملة من 

فمنذ بدایة التسعینات سعت القوانین و التشریعات التنظیمیة . االشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق
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مشاركتھ الفعلیة في التنمیة ل الضروریةترقیة نشاطات القطاع الخاص وتوفیر الشروط  إلى

  :واھم ھذه القوانین والتشریعات مایلي ،االقتصادیة

 1990فریل أ 14الصادر في  90/10قانون النقد و القرض : أوال

في تاریخ القطاع البنكي الجزائري حیث جاء بتغیرات  األساسیةكان بمثابة نقطة التحول 

  .تنشیط الوساطة المالیة إعادةجذریة ھدفت لتنظیم النشاط البنكي و 

في  األجنبیةتنمیة وترقیة االستثمارات الخاصة المحلیة و أدوات أھمشكل ھذا القانون احد 

كما اعتبره الخبراء خطوة عمالقة في تشیید معالم النظام االقتصادي الحر المبني على . الجزائر

  .الفردیة في االستثمارة رالمبادتشجیع 

النقد و القرض في مجال االستثمار األجنبي ھو استبدال معیار إن أول ما جاء بھ قانون 

الجنسیة الذي یفرق بین المستثمرین األجانب و المستثمرین المحلیین بمعیار اإلقامة الذي یفرق 

بین المقیم وغیر المقیم حیث یرخص لغیر المقیمین بتحویل رؤوس األموال إلى الجزائر لتمویل 

صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنھا أو ألي شخص نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة 

معنوي مشار إلیھ صراحة بموجب نص قانوني، وبذلك فانھ یمكن للمستثمرین غیر المقیمین أن 

  .1یؤسسوا شركات یملكونھا بصفة كلیة وبدون مشاركة أو مساھمة من المؤسسات الجزائریة

و الفوائد  المداخلج و والنتائ األموالتحویل رؤوس  إعادة إمكانیةكما نص ھذا القانون على 

  .2المتصلة بالتمویل األموالوسواھا من 

استھدفت  اإلنتاجيالمال مع الخارج في المجالین المالي و  رأسھذه العالقة الجدیدة لحركة  إن

  :3أصعدةدفع مسیرة التنمیة على ثالث  إلى

 .اقتصادیة و اجتماعیة أزمةرفع مستوى االستخدام الذي تعكس فیھ البطالة مظھر   -  أ

المال  رأسمع المختلف ترقیة معرفة استعمال التكنولوجیة عن طریق صنع االحتكاك   - ب

 .األجنبي

الخارجیة السیما في المنتجات الصناعیة المحولة عبر  األسواق إلىالدخول  منفذفتح   - ت

 .أجنبیةمشاركة شركات 

                                                             
  .98لیلیا بن صویلح، قراءة تحلیلیة في مسار تطور تجربة القطاع الخاص بالجزائر، مرجع سابق، ص.-1
  .184، المادة 1990- 4-14المؤرخ في  10-90، قانون النقد والقرض 16الجریدة الرسمیة، العدد -2
  .184، ص1993محمد بلقاسم بھلول، الجزائر بین األزمة السیاسیة واالقتصادیة، مطبعة حلب، الجزائر،  -3
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  .األجنبیةالمتعلقة بنسب الشراكة المحلیة و  األحكامھذا القانون مجموع  ألغىقد ول

و  اإلصدارلتنشیط حركة البنوك وذلك بفصلھ بین عملیتي  األساسیة اآللیاتكما اوجد القانون 

وظھرت . و تنظیم و مراقبة مستقلة إصدارتراض و التي بموجبھا ظھر بنك الجزائر كمؤسسة االق

 المؤسساتتحدد مھمتھا بموجب القانون في تمویل كل من  إقراضالبنوك التجاریة كمؤسسات 

  .القطاع العام و مؤسسات القطاع الخاص دون تمییز

  

 1993 أكتوبر 05 في  93/12قانون االستثمار الخاص رقم : ثانیا

وسیاسة  1992الضریبي لسنة  اإلصالحمع  1993تزامن ظھور قانون االستثمار لسنة 

الواضحة  اإلرادةوھو یبین  ،22-95الخوصصة التي جاءت بمقتضي المرسوم التشریعي رقم 

الذي ھمش  ،للدولة من اجل توفیر البیئة القانونیة و التشریعیة لتشجیع و توسیع االستثمار الخاص

جاء قانون االستثمار  ،منتھا القوانین السابقةو التعقیدات البیروقراطیة التي تض اتإطار اإلجراءقي 

للقطاع  ،الحریة الكاملة االستثمار لمبدأمختلفا عما سبقھ من القوانین وذلك بإقراره  1993لسنة 

  اإلستراتیجیة  النشاطات  بعض  باستثناء  ،استثماري  مشروع  أيالخاص الحریة في الدخول في 

  :1ھذا القانون ارتكز على مایلي إنما یمكن قولھ ھو  ،الخاصة بالدولة 

 التفرقة بین االستثمار العمومي والخاص من جھة و االستثمار المقیم وغیر المقیم من  إنھاء

 .معاملة المستثمرین معاملة مماثلة إي ،أخرىجھة 

 عدم فرض شكلیات ثقیلة و إجراءات معقدة بھدف تسھیل االستثمار. 

 حیث  ،الستثمار على المستوى الجبائى والجمركيدیم وتسھیل الضمانات المشجعة على اتق

المنشاة وفق ھذا المرسوم بمساعدة  APSI2تقوم الوكالة الوطنیة لدعم و ترقیة االستثمار

 .المستثمرین ومنح المزایا المنصوص علیھا في القانون

  

 

                                                             
لعشب محفوظ، سلسلة القانون االقتصادي، قوانین اإلصالحات االقتصادیة النظام المصرفي، دیوان المطبوعات  -1

  .25 ، ص1997الجامعیة، الجزائر، 
أنشأت كھیئة حكومیة تحت إشراف رئیس الحكومة بموجب قانون االستثمار الصادر في وكالة ترقیة ودعم االستثمار،  - 2

مساعدة المستثمرین بإكمال اإلجراءات المتعلقة بإقامة استثمارات وذلك من خالل إنشاء شباك موحد : ، وھي مكلفة بـ1993

  .یضم اإلدارات و المصالح المعنیة باالستثمار
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المؤرخ في 01/03الرئاسي رقم  األمرقانون ترقیة و تطویر االستثمار الصادر بموجب : ثالثا

 2001أوت20

ومن اجل تجاوزھا  ،المشاریع االستثماریة أصحابنظرا لبعض الصعوبات التي تعترض 

الدولة الوكالة الوطنیة  أنشأت األجنبیةة استقطاب و توطین االستثمارات الوطنیة و ومحاول

المتعلق بتنمیة  01/03بموجب المرسوم رقم  2001سنة ) ANDI(لتنمیة االستثمارات 

و تھدف لتقلیص  ،االستثمار وھي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي

  .تي حلت محلھایوم في الوكالة السابقة ال 60بدال من  ،یوم 30 إلى األزمةمنح التراخیص  أجال

  :و الھیئات المكملة لعملھا ھي

 المجلس الوطني لالستثمار. 

 الشباك الموحد. 

 صندوق دعم االستثمار. 

المتعلق بتطویر االستثمار لتقدیم التصحیحات الضروریة لتحریك عجلة  2001لقد جاء قانون 

ا للقانون ر امتدادیعتب 2001لذا فقانون  ،االستثمار بعدما عجز القانون السابق على تحقیق ذلك

  :1ھذا القانون یتحدد السابق و مفھوم االستثمار في إطار

 أو  ،اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات اإلنتاج

  .أو إعادة الھیكلة ،إعادة التأھیل

 المساھمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساھمات نقدیة أو عینیة.  

  إطار خوصصة جزئیة أو كلیةاستعادة النشطات في.  

  2001دیسمبر  12المؤرخ في  18-01القانون  :رابعا

والمتضمن القانون التوجیھي لترقیة  2001دیسمبر  12المؤرخ في  18-01صدر القانون 

و یعتبر ھذا القانون  ،التي یستحوذ على اغلبھا القطاع الخاص ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

 ،مصغرة: قانون اھتم بھذا النوع من المؤسسات حیث حدد فیھ التصنیفات الخاصة بكل مؤسسة أول

و التدابیر  األخیرةصغیرة و متوسطة كما تضمن القانون سیاسة الدولة لدعم و مساعدة ھذه 

  :2واھم ھذه التدابیرالمؤسسات الصغرى و المتوسطة  إعالمالمشركة المتعلقة بتطویر نظام 

                                                             
  .المتعلق بتطویر االستثمار 20/08/2001المؤرخ في  01/03من األمر رقم  02المادة   -1
قدي عبد المجید، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و المناخ االستثماري،  الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة و  - 2

  105 ، ص2002، أفریل انو دورھا في التنمیة، جامعة عمار ثلیج المتوسطة 
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 التأسیسیة اإلجراءاتھذا النوع من المؤسسات بكل  تأسیس إجراءاتلتسھیل  مركز إقامة 

 .و توجیھ إعالممن 

 تحسین الخدمات المقدمة لھا. 

 ى توسیع مجال ن العام و الخاص و ضرورة السھر علتشجیع تطویر الشراكة بین القطاعی

 .منح االمتیازات على الخدمات العمومیة لصالح ھذه المؤسسات

  الدولة لحصة من الصفقات العمومیة لمنافسة بین المؤسسات الصغیرة و تخصیص

 .المتوسطة

 صندوق لضمان القروض البنكیة الممنوحة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة إنشاء. 

مؤسسات القطاع العام تم تفعیل عملیة الخوصصة  إصالحتوسیع القطاع الخاص و  إطاروفي 

  .1998- 1995القطاع الخاص في الفترة من  إلىالعام  التي تسمح بتحویل الملكیة من القطاع

بھدف  الفالحيفي كل من الجانب الصناعي و الجانب  اإلجراءاتكما تم اتخاذ مجموعة من 

الوزارة المنتدبة للصناعات الصغیرة و  إنشاءتمثلت في  ،تنمیة فعالیة القطاع الخاص

أما في الجانب  ،یرة و المتوسطةالصغ وكذا الوكالة الوطنیة لترقیة الصناعات. المتوسطة

و كذلك إنشاء صندوق  ،فقد تمت إعادة بعض األراضي المؤممة إلى مالكیھا ،الفالحي

و إلغاء ھوامش الربح المؤقتة لجمیع  ،تحریر األسعار الفالحیة الوسیطة ،المشاركة الفالحیة

  .1األدویةاللوازم المدرسیة و  ،زیتال ،الحبوب ،األسعار ما عدا خمس مواد السكر

 أساسیاعامال مھما و  أصبحالذي  ،في ھذه المرحلة تغیرت النظرة اتجاه القطاع الخاص

كما  ،فقد تم تحریره من معظم العوائق القانونیة. التنمیة االقتصادیة و االجتماعیةلتحریك عجلة 

  .منحت لھ الحریة التامة االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادیة

  

  

  

  

  

                                                             
،  2008، الجزائر،  دار الخلدونیة،  1لتجارة العالمیة،  معوقات االنضمام و آفاقھ،  طسلیم سعداوي، الجزائر ومنظمة ا -1

  .69ص 
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  دور القطاع الخاص في عملیة التنمیة االقتصادیة في الجزائر: لثالمبحث الثا

وعلى وجھ التحدید على الصعید  ،تزایدت أھمیة القطاع الخاص في التنمیة بكافة وجوھھا

بل أكثر من ذلك  ،حیث باتت ھذه األھمیة جوھر عملیة التنمیة في كافة أنحاء العالم ،االقتصادي

وحتى باعتراف الحكومات التي كانت  ،أن ال تنمیة بدون المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص بھا

ذ تؤكد العدید من الدراسات في ھذا الصدد على أن إ. 1ھي أساس عملیة التنمیة وحاملة لوائھا

ل وھذا ما تمر على المدى الطویتطویر القطاع الخاص یساھم في خلق نمو اقتصاد سریع و یس

العدید من الدول نحو خوصصة المؤسسات العمومیة و توسیع  إتجاهانعكس بالخصوص في 

  :2مكانة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي

  نتائج االستثمار في القطاع الخاص): 3-2(الشكل

  

  

  

  

لیلیا بن صویلح، قراءة تحلیلیة في مسار تطور تجربة القطاع الخاص في . د: المصدر

و التسییر والعلوم التجاریة، مجلة سداسیة، جامعة  االقتصادیةالجزائر، مجلة العلوم 

  .88، ص2012، 08المسیلة، العدد

 إمكانیاتیمثل القطاع الخاص الیوم محور عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة نظرا لما یتمیز بھ 

حیث یعتبر أھم  ،وخصائص تؤھلھ للقیام بدور ریادي في شتى المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة

لمناصب الشغل باإلضافة إلى مساھمة في الناتج المحلي اإلجمالي وفي تكوین القیمة  منشأطاع ق

 .المضافة
                                                             

: ، تاریخ االطالعcom. alqt.www سعید خلیل العبسي، القطاع الخاص ودوره في عجلة التنمیة، الموقع - 1

26/01/2014.  
الخاص في النشاط االقتصادي، الملتقى الوطني بودخدخ كریم، بودخدخ مسعود، رؤیة نظریة حول إستراتیجیة القطاع  - 2

  .04 ، ص2011نوفمبر  21- 20األول، جیجل، 

  

نتائج االستثمار في    

  القطاع الخاص

 

  .زیادة فرص التشغیل -

  .زیادة اإلنتاجیة -

  .الدخلارتفاع مستوى  -

  .تقلیص معدالت الفقر -

 .تحقیق رفاھیة اجتماعیة -

  

  نمو اقتصاد مستدام
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  مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي: المطلب األول

القیمة اإلجمالیة للسلع و الخدمات النھائیة "من المعلوم أن الناتج المحلي اإلجمالي عبارة عن 

وھناك عالقة مزدوجة بین االستثمار الخاص   1"بلد ما خالل فترة محددة في السنةالتي ینتجھا 

فزیادة االستثمار سواء في تنمیة الوارد أو في البحث و  ،اإلجماليو معدل نمو الناتج المحلي 

ومن خالل تأثیرھا اإلجمالي على اإلنتاجیة تسھم في زیادة معدل  ،و التعلیم و التدریب التطویر

كما أن زیادة معدل نمو الناتج من شأنھ أن یعطي المستثمرین  .نمو الناتج المحلي اإلجمالي

مؤشرا تفاؤلیا عن المستقبل الطلب الكلي و األداء االقتصادي مما یحفزھم على تنفذ مشاریع 

لموالي یبین مساھمة القطاع الخاص و القطاع العام في الناتج و الجدول ا .2استثماریة جدیدة

  .2014- 1999ي الجزائر خالل الفترة المحلي اإلجمالي ف

  تطور نسبة مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي : )5-2(جدول

  ملیار دینار جزائري :الوحدة                         2014-1999خالل الفترة 

القانونيالقطاع   القطاع الخاص القطاع العام 
الناتج المحلي (المجموع 

)اإلجمالي  

 ٪ المبلغ ٪ المبلغ ٪ المبلغ السنة

1999 420 25 1288 75 1708 100 

2000 458 25 1356 75 1814 100 

2001 481.5 23.6 1560.2 76.4 2041.7 100 

2002 505 23 1679 77 2184 100 

2003 550.6 22.9 1884.2 77.1 2434.8 100 

2004 598 22 2147 78 2745 100 

2005 651 21.59 2364.5 78.41 3015.5 100 

2006 704.05 20.44 2740.06 79.56 3444.11 100 

2007 749.86 19.2 3153.77 80.8 3903.63 100 

2008 686.59 16.2 3551.33 83.8 4237.92 100 

2009 816.8 16.41 4162.02 83.59 4978.82 100 

2010 827.53 15.02 4681.68 84.98 5509.21 100 

2011 923.34 15.23 5137.46 84.77 6060.8 100 

                                                             
  .62، ص2007بریش السعید، االقتصاد الكلي، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، .د -1
اسة حالة موالي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعیب، دور القطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة بالدول النامیة، در - 2

  .143-139، ص ص، 2010-2009، 07الجزائر، مجلة الباحثین، العدد
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2012 1568.83 14.7 9103.47 85.3 10672.3 100 

2013 1587.43 13.6 10084.87 86.4 11672.3 100 

2014 1831.91 14.6 10715.39 85.4 12547.3 100 

  ، ONSعن الدیوان الوطني اإلحصائیات  2011إلى  1999من  -: من إعداد الباحثة: المصدر

 .2016- 01- 10عن وزارة المالیة، مدیریة السیاسات و التقدبر، التحمیل یوم  2014إلى  2012من  -

  

عرفت نسبة مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي تحسنا مستمرا من سنة        

٪، لتصل 75ملیار دینار أي بنسبة  1288ب  1999أخرى حیث كانت مساھمتھ في سنة  إلى 

ملیار دینار، لتعرف  4162.02٪ أي ما یعادل 83.59إلى   2009- 2005في نھایة الخماسي 

ملیار  10715.39٪ أي ما یعادل 85.4إلى  2014النسبة ارتفاعا بعد ذلك حیث وصلت سنة 

قطاع الخاص في الجزائر، أما بالنسبة لمساھمة القطاع العام في دینار، و ھذا یدل على نمو ال

لتعرف النسبة انخفاضا  2000 - 1999٪ سنتي 25الناتج المحلي اإلجمالي فسجلت نسبة 

٪ أي ما یعادل 14.6نسبة تقدر ب  2014مستمرا من سنة ألخرى حیث سجلت سنة 

طاع العام في بعض األنشطة التي ملیار دینار وھذا دلیل على انخفاض دینامیكیة الق 1831.91

  .سیطر علیھا القطاع الخاص

  مساھمة القطاع الخاص في التشغیل: المطلب الثاني

، تعاني منھا معظم دول اقتصادیةو مشكلة  اجتماعیةتعتبر البطالة في عصرنا الحالي آفة 

واقتصادیة  ةاجتماعیالبلد لما تخلفھ من آثار  استقرارالعالم خاصة النامیة منھا، فھي تھدد 

، ممارسة العنف والجریمة، تدني مستویات خطیرة، كانعدام األمن، تعاطي الخمور والمخدرات

  .األجور، مما یسبب في توقف بعض القطاعات عن العمل بسبب اإلضرابات

، أھمھا ارتفاع معدالت وأسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى آخر وحتى داخل المجتمع الواحد

بنسبة أكبر من معدل نمو الناتج المحلي، انخفاض المستوى التعلیمي، العمالة النمو السكاني 

الوطني، الھجرة من الریف إلى المدینة، كما  االقتصادفي ھیكلیة عدم التوازن  ة،دالمستور

  :1ھناك أسباب أخرى تزید من حدة ھذه الظاھرة أھمھا

                                                             

.88موالي لخضر عبد الرزاق، دور القطاع الخاص في التنمیة، مرجع سابق، ص  - 1 
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إلنتاجیة المكثفة لرأس االفنون تعاظم تأثیرات التكنولوجیا على العمالة، حیث حلت   -  أ

 انخفاضأدى إلى  مما القومي، االقتصادالمال بدال العمل اإلنساني في معظم قطاعات 

 .الطلب على عنصر العمل البشري

غزو عدد من الصناعات الموجودة في البلدان المتقدمة إلى الدول النامیة، من خالل   - ب

في البلدان النامیة، ما أثر على  من العمالة الرخیصة لالستفادةالشركات الدولیة النشطة 

 .أوضاع العمالة المحلیة

، ھذا ما أدى إلى تقلیص انكماشیةعدد من الدول النامیة إلى إتباع سیاسات  اعتماد  - ت

في مختلف المجاالت، وكان من نتیجة ھذه السیاسات  االستثمارياإلنفاق العام الجاري 

  .انخفاض الطلب على العمالة

التي تؤدي إلى تخلف البلدان، خاصة النامیة منھا، استخدمت بعض  ونظرا لألسباب السابقة

الدول مجموعة من السیاسات والبرامج للحد من ظاھرة البطالة، كان أبرزھا تلك السیاسات 

یستھان بھ في استیعاب أعداد ال  التي تھدف إلى دعم و تطویر القطاع الخاص الذي لھ دور ال

  .لى تكنولوجیا متطورة أو رؤوس أموال كبیرةبأس بھا من العمالة دون الحاجة إ

 االقتصادیةو الجزائر واحدة من البلدان النامیة التي تفاقمت حدة البطالة فیھا، بسبب األزمة 

٪سنة 1.78غرافي المرتفع من جھة أخرى، حیث بلغ نسبة والنمو الدیمو العالمیة من جھة

  .2013-1999ي الجزائر ، والجدول الموالي یوضح تطور معدالت البطالة ف 2006

  )2014-1999(البطالة في الجزائر عدالتتطور م ):6-2(الجدول 

  ٪: الوحدة                                                                                                            

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات

  12.3  15.3  17.7  23.7  25.9  27.3  29.77 29.8  معدل البطالة

  2014 2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  10.6 9.8  11  10  10  10.20  11.8  13.8  معدل البطالة

  :من إعداد الباحثة: المصدر
  ، ONSعن معلومات الدیوان الوطني اإلحصائیات  2010إلى  1999من  -

  .2014التقریر السنوي لبنك الجزائر لسنة عن  2014إلى  2011من  -
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  )2014- 1999(تطور معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة ): 4-2(الشكل رقم

  

 

٪ 29.8حیث بلغت نسبة  1999یتبین من الجدول السابق أن نسبة البطالة كانت مرتفعة في سنة 

٪ سنة  10.6و نسبة  2013٪سنتي 9.8ثم أخذت ھذه المعدالت في االنخفاض حتى وصلت نسبة 

في تقلیص مستویات البطالة  2014- 2001وھذا یدل على مدى أھمیة البرامج التنمویة  2014

خاصة ما یتعلق منھا بتنمیة القطاع الخاص نظرا لفعالیتھ في تحسین معدالت البطالة، من خالل ما 

 2001ئر سنة عامال في الجزا 503541یوفره من مناصب عمل حیث ساھم في تشغیل حوالي 

وفي سنة . منصب شغل جدید 1073489أي خلق  2010عامال سنة  1577030لیرتفع العدد إلى 

عامال، والجدول الموالي یوضح  2110665بلغ عدد مناصب الشغل في القطاع الخاص  2014

  .2014 - 1999عدد مناصب الشغل في القطاع الخاص خالل الفترة 

  2014 - 1999في التشغیل في الجزائر خالل الفترة  مساھمة القطاع الخاص ):7-2(الجدول 

  السنوات
  المجموع  القطاع العام  القطاع الخاص

  ٪  عدد العمال  ٪  عدد العمال  ٪  عدد العمال

1999  381586  87,80  53015  12,20  434601  100  

2000  411225  89,01  50756  10,99  461981  100  

2001  503541  88,78  63615  11,22  567156  100  
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2002  538055  88,56  69515  11,44  607570  100  

2003  550386  88,04  74766  11,96  625152  100  

2004  592758  89,19  71825  10,81  664583  100  

2005  888829  92,09  76286  07,91  965115  100  

2006  977942  94,06  61665  05,94  1039607  100  

2007  1064983  94,90  57146  05,10  1122129  100  

2008  1233073  95,89  52786  04,11  1285859  100  

2009  1494949  96,66  51635  03,34  1546584  100  

2010  1577030  97,00  48656  03,00  1625686  100  

2011  1676111  97,22  48086  02,78  1724197  100  

2012  1800742  97,21  47375  02,79  1848117  100  

2013  1953636  97,59  48256  02,41  2001892  100  

2014  2110665  97,84  48256  02,16 2157232  100  

 26-24-23-21-16-15-14من إعداد الباحثة  بناءا على نشریة المعلومات اإلحصائیة رقم :  المصدر

  . عن وزارة الصناعة والمناجم

من الجدول نالحظ أن القطاع الخاص المتكون أساسا من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

، 2014 -1999أكبر عدد من مناصب الشغل حیث شكلت ارتفاعا مستمرا في الفترة من یوفر 

، وھذا راجع إلى مجھودات الدولة في 2005٪ سنة 49.95حیث سجلت نسبة زیادة تقدر ب 

تقلیص معدالت البطالة من خالل رفع نسبة اإلعفاء التي یستفید منھا أرباب العمل في مجال التأمین 

افة إلى إدماج أصحاب المؤسسات للمھن الحرة، على خالف ذلك المؤسسات االجتماعي، باإلض

العمومیة التي سجلت انخفاضات متتالیة في نسب التشغیل، لكن ذلك لم یؤثر على العدد اإلجمالي 

٪ سنة 25.99حیث سجلت نسبة زیادة تقدر ب  2014- 1999لعدد مناصب الشغل في الفترة 

  .2010٪ سنة 15.23ونسبة زیادة تقدر ب   2005
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  حسب أھم القطاعات  مساھمة القطاع الخاص في القیمة المضافة: المطلب الثالث

  2014 - 2000خالل الفترة 

إن القیمة المضافة على مستوى االقتصاد الوطني ھي إجمالي اإلنتاج المحلي الخام 

معینة، أي لحساب مطروحا منھ االستھالك الوسیطي المستخدم في ھذا اإلنتاج خالل فترة زمنیة 

وتعتبر القیمة المضافة من  .القیمة المضافة یتم استبعاد مستلزمات اإلنتاج من قیمة اإلنتاج اإلجمالیة

بین المؤشرات المھمة التي تستخدم في الحكم على مدى مساھمة قطاع ما في التنمیة االقتصادیة، 

  .القطاع في تولید الدخل القومي فكلما كانت القیمة المضافة كبیرة كلما دل ذلك على أھمیة ذلك

لذا سنحاول تحلیل تطور القیمة المضافة للقطاع الخاص ومدى مساھمة مختلف القطاعات 

  .في تكوینھا

  تطور القیمة المضافة للقطاع الخاص حسب أھم القطاعات خارج المحروقات):  8- 2(جدول 

  ملیون دج: الوحدة                                                        2014 -2000للفترة 

 قطاع 

  النشاط

  السنوات

  فالحةال

البناء 

واألشغال 

  العمومیة

النقل 

  والمواصالت

خدمات 

  المؤسسات

الفندقة 

  واإلطعام

 اتالصناع

  الغذائیة

صناعة 

  الجلد
  المجموع  التجارة

2000  344619,8 198333,2 197156,3 21423,7 39947,8 64598,3 1473,1 409143,1 1276695,3 

2001  410490,9 258145,4 230528,6 27609,7 47351,3 74567,1 1727,8 447075,4 1497496,2 

2002 415914,8 278300,5 263633 31197,1 47934,8 80542,8 2144,7 475807,6 1595475,3 

2003 514036,6 304104,1 278042,2 34785,6 51529 90024,3 2029 514563,2 1789114 

2004 577945,6 355469,6 370018,4 38900,9 54500,2 100945 2330 567190,3 2067300 

2005 578789,5 403372,7 465258,7 46404,2 60885,8 113691,6 2306,4 629178,6 2299887,5 

2006 638630,5 489373,2 566505,3 51489 66202,2 121298,8 2218,7 685447,1 2621164,8 

2007 704906,1 593091,8 646233,3 56600,6 71395,7 132423,4 2054,7 806108,7 3012814,3 

2008 723830,2 754017,5 666895 62233,6 80741,8 139920 2196,9 935830,6 3365665,6 

2009 929971,6 871083,3 698318,5 77658,1 97757 162752,2 2252,1 1086283,3 3926076,1 

2010 1007221 1030128 757323,4 97239,5 101559,4 186581,9 2294,1 1207776,5 4390124 

2011 1175411 1091040 882679,4 111943,8 110087,5 199787,7 2344,3 1358916,2 4932210,7 

2012 1411762 1232673 979930,5 123072,3 126206,2 232206,7 2382,6 1553833,8 5662067,1 

2013 1626295 1381182 1228304,4 140256,8 142234,5 249173,2 2373,7 1759597,9 6529417,2 

2014 1758182 1438511 1299571,6 142076,2 155493,1 288981,7 2555,2 1956310,3 7041681,5 

  

Source : Office National des Statistiques (ONS), Publication  Nº709, Les comptes 

économiques de 2000 à 2014.
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  :من خالل الجدول السابق نالحظ

إلى 2000من سنة أن نسبة مساھمة القطاع الخاص في القیمة المضافة في تحسن مستمر

لتصبح قیمتھا  جزائريدینار ملیون1276695,3ب  2000حیث قدرت سنة  ، 2014غایة 

اص سجلت مساھمة القطاع الخ 2014، وفي سنة 2006سنة  جزائري دینار ملیون 2621164,8

 .ملیون دینار جزائري7041681,5في القیمة المضافة قیمة 

أن أكبر قطاع اقتصادي خاص مساھم في القیمة المضافة ھو قطاع التجارة بقیمة 

ملیون دینار سنة  806108,7لتتضاعف القیمة إلى  ،2000جزائري سنة دینار ملیون 409143,1

فمعظم نشاطات یون دینار جزائري، مل 1956310,3ب  2014، لتسجل أكبر قیمة لھا سنة 2007

، یأتي بعد ذلك قطاع القطاع الخاص تتركز في قطاع التجارة نظرا لمرونتھ وقلة المخاطرة فیھ

الفالحة الذي كانت مساھمتھ في القیمة المضافة في ارتفاع مستمر حیث سجل أعلى قیمة لھ سنة 

، صناعة الجلودة في قطاع بینما سجل أقل قیم.ملیون دینار جزائري   1758182,1ب  2014

، ویعود السبب في ذلك لسیطرة القطاع العام 2014دینار سنة  ونملی 2555,2حیث لم تتجاوز 

  .على القطاع الصناعي

  2014 - 2000للفترة  تطور القیمة المضافة للقطاع الخاص خارج المحروقات ):5- 2(الشكل 

  

.)8-2( وللجدامن إعداد الباحثة بناءا على : المصدر  
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 للفترة    حسب أھم القطاعات خارج المحروقاتوفیما یلي مدى مساھمتھ في القیمة المضافة 

2009 -2014.  

حسب أھم القطاعات خارج المحروقات تطور القیمة المضافة للقطاع الخاص ): 6- 2(الشكل 
)2014-2009( للفترة 

 

.)8-2( وللجدامن إعداد الباحثة بناءا على : المصدر  
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  حسب أھم القطاعات  الضرائب المرتبطة باإلنتاجمساھمة القطاع الخاص في : رابعالمطلب ال

  2014 - 2000خالل الفترة 

تفرض ضرائب اإلنتاج على بعض السلع وھي في مرحلة إنتاجھا، ومن المستحسن أن          

تفرض في نھایة المرحلة اإلنتاجیة، بھدف تخفیف عبئھا على المستھلك، والجدول الموالي یوضح 

مساھمة القطاع الخاص في الضرائب المرتبطة باإلنتاج حسب أھم القطاعات في الفترة من 

2000 - 2014.  

  مساھمة القطاع الخاص في الضرائب المرتبطة باإلنتاج حسب أھم القطاعات): 9-2(الجدول 

       2014 - 2000خالل الفترة 

  ملیون دج: الوحدة                                                                                             

قطاع 

  النشاط

  السنوات

  الفالحة

البناء 

واألشغال 

  العمومیة

النقل 

  والمواصالت

خدمات 

  المؤسسات

الفندقة 

  واإلطعام

الصناعات 

  الغذائیة

صناعة 

  الجلد
  المجموع  التجارة

2000  291,8 14629,1 9038,2 1078,3 4327,5 1926,5 81,1 38575,1 69947,6 

2001  3766,3 18021,1 10267,1 1352,7 4655,1 2196,1 98,3 40557 80913,7 

2002 3400,1 21411,2 10970,3 1481,2 4470,7 2857,7 126,7 44067,2 88785,1 

2003 7568,5 24250,2 10565,1 1528,3 4806 3204,4 120,9 47656,6 99700,0 

2004 3756,6 28239 12849,5 1876,5 4913,5 3953 133,2 52530,7 108252,0 

2005 5300 28793,1 14734,5 2291 5513,2 4081,6 130 44889,1 105732,5 

2006 5540,2 32328,8 16166 2366,3 6080,1 4454,6 121,6 34258,5 101316,1 

2007 5731,1 36748,1 18024 2254,3 6680,3 4966,1 109,6 32353,7 106867,2 

2008 5740,6 47416,3 17159 2354,7 7720,7 5098 111,9 30188 115789,2 

2009 6122 53667 18117,6 2865,7 8949,8 6204,8 114,8 31971,4 128013,1 

2010 6911,9 59830,6 11192,2 3577,1 9224,4 6585,3 120,3 31005,8 128447,6 

2011 6964,2 59599 39934,5 4124 10982,1 7359,3 121,5 44186,8 173271,4 
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2012 6600,7 63177,5 24826,1 4710,3 12575,7 7870,1 127 46163,2 166050,6 

2013 6814,7 74762,3 31592,2 5198,9 13863,7 9209,8 122,7 57215,5 198779,8 

2014 7157,8 82817,8 33064,9 5299,4 15231,3 10849,7 133 58120,5 212674,4 

Source : Office National des Statistiques (ONS), Publication  Nº709, Les comptes 

économiques de 2000 à 2014. 

یتضح من الجدول السابق أن مساھمة القطاع الخاص في  الضرائب المرتبطة باإلنتاج تتطور  -

ملیون دینار سنة  69947,6، حیث انتقلت من2014-2000بشكل معتبر خالل الفترة 

 2519,5ب  2005، لتعرف انخفاضا طفیفا سنة 2004ملیون دینار سنة  108252إلى 2000

، ثم استمرت مساھمة القطاع الخاص في الضرائب المتعلقة 2004مقارنة بسنة ملیون دینار 

ملیون دینار، نتیجة لدعم  212674,4ب  2014باإلنتاج بارتفاع لتسجل أعلى قیمة لھا سنة 

  .الدولة المستمر للقطاع الخاص

سجلت أكبر قطاع مساھم في ضرائب االنتاج حیث  ویعتبر قطاع البناء واألشغال العمومیة، -  -

، یلیھ 2014ملیون دینار سنة  82817,8، لتصل إلى 2000ملیون دینار سنة 14629,1قیمة 

بعد ذلك قطاع التجارة الذي سجل تذبذبا في القیم بین االرتفاع واالنخفاض ، قدرت مساھمتھ 

ب  2014ملیون دینار وأعلى قیمة سنة  30188ب  2008في ضرائب االنتاج أقل قیمة سنة 

ن دینار، واحتل قطاع النقل والمواصالت المرتبة الثالثة، ویعتبر قطاع صناعة ملیو 58120,5

 .ملیون دینار 133الجلد أقل قطاع خاص مساھم في ضرائب االنتاج الذي لم یتجاوز قیمة 
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  خالصة الفصل الثاني

إن القطاع الخاص في الجزائر لیس ولید الساعة، بل موجود منذ القدم في بعض القطاعات غیر 

بھ وإعطائھ المكان البارز ضمن الخطط التنمویة كان مع بدایة  االھتماماإلستراتیجیة، لكن 

 االقتصادياإلصالحات، والتوجھ نحو آلیات السوق التي تفرض تقلیص دور الدولة في النشاط 

زمام المبادرة للقطاع الخاص، الذي أثبت جدارتھ في تقلیص كل من معدل البطالة والعجز وإعطاء 

، كما لعب دورا ھاما في تحسین المستوى 1986لة خاصة بعد األزمة النفطیة المتزاید لمیزانیة الدو

  .المعیشي وتحقیق التوازن بین المناطق

شاریع جدیدة، أو توسیع مشاریعھم ومن أجل تشجیع وتحفیز المستثمرین الخواص على إنشاء م

الموجودة عملت الجزائر جاھدة على توفیر المناخ المناسب لھذا القطاع من تشریعات و قوانین 

محفزة، لتوجیھھ نحو تحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة التي أصبحت محل اھتمام الكثیر من 

  .الخبراء والباحثین

ل من قوانین االستثمار و الضرائب أھم الحوافز الموجھة كوتعتبر التحفیزات الجبائیة الموجودة في 

  .سیتم التطرق إلیھ في الفصل الثالث والداعمة للقطاع الخاص وھذا ما



 

  

  

 الفصل الثالث

الجبائیة في دعم السیاسة ومحددات أثر 

القطاع الخاص في الجزائرخالل الفترة 

1999-2014  

  

 تمھید 

 الممنوحة للقطاع االمتیازاتالجبائیة: مبحث األولال 

 .في ظل قوانین االستثمار الخاص

 الممنوحة المتیازات الجبائیةا:المبحث الثاني 

  .قوانین الضریبیةالفي ظل  للقطاع الخاص

 علىالسیاسة الجبائیة انعكاسات: المبحث الثالث 

  .القطاع الخاص في الجزائر 

 السیاسة الجبائیة محددات تأثیرات: المبحث الرابع 

  .على القطاع الخاص

 الفصل خالصة.  

  

  

  

  

  :طروحةعنوان األ

  

تقویم دور السیاسة الجبائیة في 

دعم القطاع الخاص في 

  2014-1999الجزائرخالل الفترة 
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السیاسة الجبائیة في دعم القطاع الخاص في ومحددات أثر  :الفصل الثالث

   2014-1999خالل الفترة  الجزائر

       :تمھید

على قوانین وإصالحات  االقتصادیةالجزائر في مسیرتھا من أجل تحقیق التنمیة  اعتمدت

اقتصادیة مست على وجھ الخصوص كل من الضرائب واالستثمارات، نظرا للعالقة الممیزة التي 

  . تربط بینھما

فاحتوت قوانین االستثمار والضرائب على عدة تحفیزات وبرامج تنمویة تھدف إلى ترقیة 

المعزولة، عن طریق تھیئة  الصادرات وامتصاص البطالة، باإلضافة إلى بعث التنمیة في المناطق

لمباشرة استثماراتھم من خالل التأثیر على أھم محدداتھ والمتمثلة أساسا   المناخ المالئم للمستثمرین

 جبائیة ، والتي تعتبر من أھم أھداف السیاسة المردود یتھفي تخفیض تكالیف االستثمار والرفع من 

ك عجلة التنمیة، تم التركیز على أھم التحفیزات لخاص في تحریا ونظرا لما یلعبھ القطاع .ألي دولة

الجبائیة الممنوحة لھذا القطاع في ظل قوانین االستثمار و قوانین الضرائب، وإبراز دور ھذه 

، وفي األخیرسیتم 2014-1999 التحفیزات في دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة 

  . الجبائیة في الجزائر ةالتي تواجھ تطبیق السیاس محدداتأھم  إلىالتطرق 

  : مباحث جاءت على النحو التالي أربعةوعلى ھذا األساس قمنا بتقسیم ھذا الفصل إلى 

  . في ظل قوانین االستثمار الممنوحة للقطاع الخاصة جبائیال االمتیازات: المبحث األول

قوانین الفي ظل  الممنوحة للقطاع الخاص جبائیةال المتیازاتا :المبحث الثاني

  .الضریبیة

  .الخاص في الجزائر القطاعتطور علىانعكاسات السیاسة الجبائیة  :المبحث الثالث

  .على القطاع الخاصالسیاسة الجبائیة  محددات تأثیرات :المبحث الرابع
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 في ظل قوانین االستثمار الممنوحة للقطاع الخاصاالمتیازات الجبائیة  :المبحث األول

إن الھدف الرئیسي من قانون االستثمار ھو جمع مختلف الضمانات والحوافز الموجودة في         

مختلف القوانین األخرى في قانون واحد، وذلك من أجل تسھیل تعامالت المستثمرین والتقلیل من 

  .العوائق والقیود التي تصادفھم

في ظل اإلصالحات االقتصادیة، انتھجت الجزائر سیاسات متعددة تھدف معظمھا إلى تحقیق       

تنمیة اقتصادیة متكاملة، وبما أن لالستثمار دور فعال في تحریك عجلة التنمیة فقد حظي باھتمام 

 الممنوحة تالحوافز والضماناكبیر منذ االستقالل، حیث صدرت عدة قوانین تضمنت العدید من 

ھذا المبحث على قوانین االستثمار الصادرة إبتداءا من فترة  يللمستثمرین، وسیتم التركیز ف

  .صالثمانینات، نظرا ألھمیتھا في تشجیع االستثمار الخا

  قوانین االستثمار في فترة الثمانیناتاالمتیازات الجبائیة في ظل : المطلب األول

اص المحلي واألجنبي، بسبب المشاكل التي كانت في ھذه الفترة تم رد االعتبار لالستثمار الخ

  .الحر االقتصادإلى  االنتقالتعاني منھا معظم المؤسسات العمومیة ، وبدأ 

المتضمن  1982أوت  21الصادر في  11-82القانون رقم االمتیازات الجبائیة في ظل : أوال

  قانون االستثمار االقتصادي الخاص الوطني

إن الھدف األساسي من إصدار ھذا القانون توسیع القدرات اإلنتاجیة الوطنیة من خالل القطاع 

الجبائیة الممنوحة وفق القانون  االمتیازاتتتمثل ، االدخارالخاص، وخلق مناصب شغل وتعبئة 

  :1فیما یلي 11- 82رقم 

  :الممنوحة في المناطق المحرومة االمتیازات - 1

  :في المناطق المحرومة في 11- 82الجبائیة الممنوحة وفق القانون رقم تتمثل أھم االمتیازات 

سنوات اعتبار من ) 10(اإلعفاء التام من الضریبة العقاریة خالل مدة ال یمكن أن تتجاوز عشر  -

 أول ینایر من السنة الموالیة لنھایة أشغال البناء والبناءات اإلضافیة المعدة

  .للنشاط المعتمد 

                                                
 . المتضمن قانون االستثمار االقتصادي الخاص الوطني 1982أوت  21، الصادر في 11-82رقم من القانون  21المادة  - 1
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ن الضریبة على األرباح الصناعیة و التجاریة خالل مدة ال یمكن أن تتجاوز اإلعفاء التام م -

  .سنوات اعتبارا من سنة الشروع في االستغالل) 5(خمس 

التخلص من الرسم الوحید اإلجمالي عند اإلنتاج فیما یخص شراء التجھیزات المعدة للنشاط  -

  .المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم

  .حول فیما یخص المقتنیات العقاریة المعدة للنشاط المعتمداإلعفاء من حق الت -

اإلعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي و التجاري واإلعفاء من الدفع الجزافي خالل مدة  -

  .سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغالل النشاط المعتمد" 5"ال یمكن أن تتجاوز 

  منتجة للموادال االمتیازات الممنوحة لالستثمارات -2

فیما یخص االستثمارات المنتجة  11-82تتمثل االمتیازات الجبائیة الممنوحة وفق القانون رقم 

  :للمواد فیما یلي

" 5"اإلعفاء التام من الضریبة على األرباح الصناعیة خالل مدة ال یمكن أن تتجاوز خمس  -

  .سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغالل النشاط المعتمد

لیص من الرسم الوحید اإلجمالي عند اإلنتاج فیما یخص شراء التجھیزات المعتمدة للنشاط التخ -

  . المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم

اإلعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي و التجاري واإلعفاء من الدفع الجزافي خالل مدة  -

  .لشروع في استغالل النشاط المعتمدسنوات اعتبارا من سنة ا" 3"ال یمكن أن تتجاوز ثالث 

  األخرى لالستثمارات االمتیازات الممنوحة -3

فیما یخص االستثمارات األخرى فیما  11- 82تتمثل االمتیازات الجبائیة الممنوحة وفق القانون رقم 

  :یلي

  اإلعفاء الجزئي أو المتناقص من الضریبة على األرباح الصناعیة و التجاریة خالل مدة ال

سنوات اعتبارا من سنة الشروع في االستغالل و لمبلغ سنوي " 5"أن تتجوز خمس  یمكن

٪ من رأس المال الخاص المستثمر في النشاط 20من األرباح ال یمكن أن یتجاوز 

  .المرخص بھ



 .2014-1999الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة  سةالسیا و محددات أثر   : الفصل الثالث

 

 

109 

  اإلعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري و اإلعفاء من الدفع الجزافي خالل

سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغالل النشاط " 3"وز ثالث مدة ال یمكن أن تتجا

  .المعتمد

  سنوات اعتبارا من " 10"اإلعفاء الجزئي من الرسم العقاري خالل مدة ال تتجاوز عشر

  .أول ینایر من السنة الموالیة لنھایة أشغال البناء و البناءات اإلضافیة المعدة للنشاط المعتمد

  

الستثمارات االقتصادیة االمتعلق بتوجیھ  25-88القانون رقم  جبائیة في ظلاالمتیازات ال :ثانیا

  الخاصة الوطنیة

المتعلق بتوجیھ االستثمارات  1988جویلیة  12الصادر بتاریخ  25- 88جاء القانون رقم 

بأولویتھا لیحدد كیفیات توجیھھا، بحیث ال یحق انجاز  فاالقتصادیة الخاصة الوطنیة، و المعتر

، كما صدر ھذا القانون لیزیل ھذه االستثمارات في النشاطات االقتصادیة المعتبرة إستراتیجیة

  :بعض العراقیل التي كانت تواجھ القطاع الخاص والمتمثلة في

 ملیون دینار جزائري 30یقدر ب  يإلغاء القید المتعلق بالحد األدنى لمبلغ االستثمار والذ. 

 إلغاء إجراء االعتماد الذي یعتبر إجراءا بیروقراطیا، یعرقل مبادرة االستثمار. 

 إلغاء شرط اإلقامة بالجزائر بحیث سمح للمستثمر المقیم بالخارج االستثمار في الجزائر. 

جویلیة  12المؤرخ في  25- 88أما فیما یتعلق باالمتیازات الجبائیة  الممنوحة وفق القانون 

 :فنوجزھا فیما یلي 1988

  تستفید المؤسسات التي تمارس نشاطات ذات أولویة من إعفاء تام من الضریبة على

، الرسم على النشاط الصناعي )VF(، الدفع الجزافي )IBIC(األرباح الصناعیة والتجاریة 

لمدة ثالث سنوات، وترفع المدة إلى خمسة سنوات إذا كانت ھذه ) TAIC(والتجاري

 .ألنشطة تمارس في مناطق معدة للترقیة وذلك إبتداءا من انطالق النشاطا

  النشاطات السیاحیة تستفید من إعفاء كلي لمدة ست سنوات من الضریبة على األرباح

الصناعیة والتجاریة، ولمدة عشر سنوات من الدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي 

ا تستفید من إعفاء كلي مدتھ عشر سنوات من الرسم والتجاري إبتداءا من تاریخ النشاط، كم

 .العقاري إبتداءا من تاریخ نھایة األشغال والبناء
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  تستفید المؤسسات السیاحیة من اإلعفاء من الرسم الوحید اإلجمالي عند اإلنتاج إذا كانت

 .تمارس نشاطھا في مناطق معدة للترقیة أو تمارس نشاطات ذات أولویة

 لخاصة التي تنشئ مناصب شغل دائمة من إعفاء مدتھ ثالث سنوات من تستفید المؤسسات ا

 .الدفع الجزافي، وذلك إبتداءا من بدایة النشاط

  تستفید عملیات تصدیر السلع والخدمات من إعفاء تام ودائم من الضریبة على األرباح

 .الصناعیة والتجاریة بنسبة رقم األعمال للتصدیر على رقم األعمال الكلي

مش��روع،  5019ذا الق��انون ف��ي تط��ور اس��تثمارات القط��اع الخ��اص، حی��ث ت��م اعتم��اد  س��اھم ھ��

تاریخ تطبیق القانون  1983منصب شغل في الفترة الممتدة من ماي   80000وخلق ما یقارب 

   .19871إلى غایة 

 1993الجبائیة في ظل قانون االستثمار لسنة  االمتیازات: المطلب الثاني

، وھو یبین 1992مع اإلصالح الضریبي لسنة  1993االستثمار لسنة حیث تزامن ظھور قانون 

اإلرادة الواضحة للدولة من أجل تشجیع وتوسیع االستثمار، وقد أحدث ھذا القانون عدة تغییرات 

  :2وارتكز على ما یلي

  إنھاء التفرقة بین االستثمار العمومي والخاص من جھة والمستثمر المقیم وغیر المقیم من

  .مماثلة ، أي یتم معاملة المستثمرین معاملةجھة أخرى

 عدم فرض شكلیات ثقیلة إجراءات معقدة بھدف تسھیل االستثمار . 

  تقدیم و تسھیل الضمانات المشجعة على االستثمار على المستوى الجبائي والجمركي، حیث

ساعدة المنشأة وفق ھذا المرسوم بم APSI((تقوم الوكالة الوطنیة لدعم وترقیة االستثمار 

 .المستثمرین ومنح المزایا المنصوص علیھا في القانون

                                                
سیاسة االستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة، أطروحة مقدمة  ،عبد القادر بابا -  1

 .191 ، جامعة الجزائر، ص2004-2003لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة، 
ن المطبوعات سلسلة القانون االقتصادي، قوانین اإلصالحات االقتصادیة النظام المصرفي، دیوا ،لعشب محفوظ -2

  .25ص  ، 1997الجامعیة، الجزائر،
 APSI : وكالة ترقیة و دعم االستثمار، أنشأت كھیئة حكومیة تحت إشراف رئیس الحكومة بموجب قانون االستثمار

مساعدة المستثمرین بإكمال اإلجراءات المتعلقة بإقامة استثمارات و ذلك من خالل إنشاء : ، وھي مكلفة بـ1993الصادر في 

  . باك موحد یضم اإلدارات و المصالح المعنیة باالستثمارش
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، و التي یمنحھا 1993وفیما یلي أھم االمتیازات الضریبیة التي أتى بھا قانون االستثمار لسنة        

للمؤسسات وفقا للنظام العام والنظام الخاص، إضافة إلى بعض التحفیزات لالستثمارات المنجزة 

  .في مناطق أخرى

وفق القانون  93/12یستفید من التحفیزات الضریبیة في إطار قانون االستثمار  :النظام العام: أوال

العام، كل األشخاص الطبیعیون والمعنویین العمومیین أو الخواص، المقیمون والمحققون 

و في إطار االتفاقیة، . الستثمارات في الجزائر، وفي مناطق غیر المناطق الخاصة والمناطق الحرة

یملكون استثمارا في طور  أو 1993أكتوبر 05ي طریق اإلنجاز إلى غایة أو لھم استثمار ف

، و تتمثل أنواع االستثمار حسب ھذا النظام في االستثمار الجدید، 1982أكتوبر 05االستغالل منذ 

توسیع القدرات اإلنتاجیة، و إعادة الھیكلة والتأھیل، ویتضمن كل األنشطة الخاصة بإنتاج السلع أو 

  .الخ...ناعیة، الزراعیة، السیاحیة، النقل، التجارة،الخدمات الص

  :و تتمثل الشروط العامة لالستفادة من ھذا النظام في    

)  60( عند التصریح باالستثمار، و الحصول على رد إیجابي لطلب منح المزایا خالل  كتتاباال 

  .یوما من إیداعھ

التي تدخل في إطار القانون العام لتحفیز  التحفیزاتو یستفید المستثمر من اإلعفاءات المختلفة  

االستثمار على مرحلتین، األولى تتعلق بمرحلة إنجاز المشروع التي ال یمكن أن تتجاوز ثالث 

  .، أما المرحلة الثانیة فتتعلق بمرحلة الدخول في االستغالل1سنوات

  :الممنوحة خالل مرحلة إنجاز المشروع االمتیازات الجبائیة. 1

الستثمارات المعنیة من امتیازات ضریبیة خالل ثالث سنوات إبتداءا من تبلیغ الوكالة تستفید ا  

  :2العقاریة، تتمثل ھذه االمتیازات في

 اإلعفاء من حقوق نقل الملكیة للحصول على العقارات.  

  فیما یخص عقود تأسیس   %0.5تطبیق رسم ثابت في مجال التسجیل بمعدل منخفض قدره

 .الشركات والزیادات في رأس المال

 اإلعفاء من الرسم العقاري. 

                                                
  .  یتم تغییر ھذه المدة إذا صدر قرار عن الوكالة تحدد أجل أطول لإلنجاز  -  1
   .المتعلق بترقیة االستثمار 1993أكتوبر 05المؤرخ في  93/12من المرسوم التشریعي رقم  17أنظر المادة  -  2
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  اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات التي توظف مباشرة في

إنجاز االستثمار، سواء المستوردة أو المحلیة والتي تدخل ضمن مجال تطبیق الرسم على 

 .القیمة المضافة

 في مجال الحقوق الجمركیة على السلع المستوردة و   %03یق نسبة مخفضة تقدر بـ تطب

 .التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار

 

  :الممنوحة خالل مرحلة االستغالل االمتیازات الجبائیة. 2

من بعد انتھاء فترة إنجاز االستثمار یستفید ذلك االستثمار إبتداءا من تاریخ الشروع في استغاللھ   

  :1امتیازات أخرى سواء بصفة مؤقتة أو دائمة، و تتمثل ھذه االمتیازات فیما یلي

  من الضریبة على أرباح الشركات والدفع   2سنوات 05إلى  02اإلعفاء لمدة تتراوح ما بین

  .الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري

  اد استثمارھا بعد انقضاء فترة على األرباح المع  %33تطبیق النسبة المخفضة والمقدرة بـ

 .سنوات و بصفة دائمة 05إلى  02اإلعفاء المحددة من 

  إعفاء كلي من الضـریبة على األرباح الشركات والدفع الجـزافي والرسم على النشاط

 .الصـناعي والتجاري إذا كانت السلع موجھة للتصدیر، وذلك حسب رقم األعمال المحقق

 المحلیة للسلع المودعة لدى الجمارك والموجھة لتموین  تستفید المشتریات من السوق

المنتجات المعدة للتصدیر، إعفاء من الحقوق والرسوم، كما تستفید من ذلك أیضا عملیات 

 .الخدمات المرتبطة بھذه المشتریات

 

 حسب ھذا النظام، یتم تطبیق التحفیزات الجبائیة: وفقا للنظام الخاص االمتیازات الجبائیة: ثانیا 

على االستثمارات التي تقام في المناطق المعدة للترقیة، وكذلك االستثمارات المقامة في المناطق 

تحفیزات : 4ومن خالل ھذا نفرق بین نوعین من أنظمة االمتیازات وفقا للنظام الخاص. 3الحرة

  .جبائیة تخص المناطق الخاصة وتحفیزات جبائیة تخص المناطق الحرة

  

                                                
  .المتعلق بترقیة االستثمار 05/10/1993المؤرخ في  93/12من المرسوم رقم   19 و  18المادتین  - 1
  .  تحدید المدة بالتدقیق و ذلك حسب بعض المعاییر الخاصة باالستثمار APSIتتولى وكالة   -2
 و المتعلق بتحدید شروط تعیین 17/10/1994المؤرخ في  94/319من المرسوم التنفیذي رقم  3-4-5أنظر المواد   -3

  .المناطق الخاصة و ضبط حدودھا

  .1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12من المرسوم التشریعي رقم  29إلى  20المواد من   -4 
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 :للمناطق الخاصة الجبائیةاالمتیازات  -1

تستفید من المزایا الضریبیة المؤسسات التي تنجز استثماراتھا المصنفة حسب المناطق    

الواجب تطویرھا ودعمھا اعتبارا من التوازن الجھوي والتوسع االقتصادي، وتكون االستفادة من 

  .مرحلة إنجاز االستثمار ومرحلة االستغالل: االمتیازات عبر مرحلتین ھما

  : ة الممنوحة خالل مرحلة إنجاز االستثمارالجبائی االمتیازات 1 -1

تستفید خالل ھذه المرحلة المؤسسة من نفس التحفیزات التي تمنح للنظام العام خالل ھذه   

تتمثل في تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالنفقات المترتبة عن  ،1المرحلة، وھناك تحفیزات إضافیة

كما تستفید أیضا من حق . ار بعد أن تقومھا الوكالةأشغال الھیاكل القاعدیة الالزمة إلنجاز االستثم

  .التنازل عن أراضي الدولة بسعر منخفض یمكن أن یصل إلى الدینار الرمزي

  :الجبائیة الممنوحة خالل مرحلة االستغالل االمتیازات  1-2

ة، عند الشروع في االستغالل تستفید المؤسسة المعنیة بعدة امتیازات سواء بصفة مؤقتة أو دائم 

  :2وتتمثل فیما یلي

  اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي

 .سنوات 10إلى  05والتجاري لفترة تتراوح من 

     إعفاء من الرسم العقاري بالنسبة للملكیات التي تدخل في إطار االستثمار ابتداءا من تاریخ

 ).سنوات 10إلى  05ینمدة اإلعفاء ب(الحصول علیھا 

  في حالة إعادة استثمار األرباح بعد انتھاء مدة اإلعفاء یخفض معدل الضریبة على أرباح

 %.16.5أي تطبیق نسبة % 50الشركات بنسبة 

  اإلعفاء الدائم من الضریبة على أرباح الشركات والدفع الـجزافي والرسم على النشاط

قق من الصادرات، و ھذا بعد انقضاء فترة الصـناعي والتجاري حسب رقم األعمال المح

 .سنوات10و 05اإلعفاء المؤقت المحدد سابقا بین 

وتحتوي المناطق الخاصة على بعـض الوالیات التي لھا معاملة خاصـة ذلك بسبب موقعـھا  

  :الجنـوبي، و تصنف على النحو التالي

                                                
  .1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12من المرسوم التشریعي رقم  21المادة   -  1
  . 1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12من المرسوم التشریعي رقم  22المادة   -  2
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  :الجنوب الكبیر االمتیازات الممنوحة في -أ 

یمثل الجنوب الكبیر المساحة اإلقلیمیة المشـكلة من المناطق اإلداریة لوالیـات أدرار، إلیزي،      

تمنراست، تندوف، و تستفید المؤسسات الممارسة ألنشطة أو المنجزة الستثمارات في ھذه المناطق 

  :من االمتیازات التالیة

  :ھذه المرحلة منتستفید المشاریع االستثماریة في     :مرحلة اإلنجاز  1- أ

 اإلعفاء من حقوق نقل الملكیة بمقابل على العقارات التي تدخل في إنجاز المشروع.  

  على عقود تأسیس الشركات و الزیادات في رأس % 0.5تطبیق معدل مخفض یقدر بـ

  .مالھا

  اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز

االستثمار سواء أكانت مستوردة أم محلیة عندما تدخل ھذه السلع والخدمات في عملیات 

  .خاضعة للرسم

  في مجال الحقوق الجمركیة على المواد % 03تطبیق النسبة المخفضة و التي تقدر بـ

  .المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار

  : 1الیةعالوة على ذلك فھي تستفید من االمتیازات الت 

 اكتساب األراضي الصحراوي في المحیطات المستصلحة للمشاریع االستثماریة.  

  من نسبة الفوائد عن دیون االستثمارات% 50خفض. 

   :مرحلة االستغالل 2- أ

  سنوات من الضریبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط 10اإلعفاء لمدة  - 

  .العقاريالصناعي والتجاري والرسم    

بدال من % 16.50تخفیض المعدل المخفض على األرباح المعاد استثـمارھا بصـفة دائمة إلى  - 

  .سنوات من االستغالل 10و ھذا بعد انقضاء فترة % 33

اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات والرسم على القیمة المضافة والدفع الجزافي والرسم  - 

  .في حالة التصدیر وبصفة دائمة حسب رقم أعمال الصادراتعلى النشاط الصناعي والتجاري 

  :نظام الطوق الثاني للجنوباالمتیازات الممنوحة ضمن  - ب

  :الطوق الثاني للجنوب ھو المساحة اإلقلیمیة المشكلة من الحدود اإلداریة للوالیات التالیة

                                                
  . 1995، جوان 05منشورات وكالة ترقیة االستثمارات و دعمھا و متابعتھا، دلیل رقم   -  1
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، یستفید الطوق )الجلفةبشار، ورقلة، الوادي، البیض، النعامة، بسكرة، غردایة، األغواط، (

  : 1الثاني للجنوب من تحفیزات جبائیة إضافیة تتمثل فما یلي

تستفید من نفس امتیازات النظام العام باإلضافة إلى االمتیازات : مرحلة إنجاز االستثمار 1- ب

  :التالیة

  .من مبلغ النفقات المترتبة عن أشغال الھیاكل القاعدیة% 50 تكفل الدولة بـ -  

  .األراضي الفالحیة بالدینار الرمزي عن طریق استصالح األراضيتملك  - 

  .من سعر حق االمتیاز على أراضي الدولة% 50تخفیض نسبة  - 

  .من نسب الفوائد على دیون االستثمار% 25تخفیض نسبة  - 

  : مرحلة االستغالل 2- ب

مؤقتة أو دائمة و في ھذه المرحلة تستفید المؤسـسات من عدة تحفیزات جبائیة سواء بصفة     

  :تتمثل فیما یلي

  سنوات على األقل، تستفید المؤسسات المعنیة من االمتیازات التالیة 07لمدة:  

 تكفل الدولة الكلي باشتراكات أرباب العمل في نظام الضمان االجتماعي.  

 اإلعفاء من الضریبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط المھني. 

أي نسبة % 50نھایة فترة اإلعفاء السابقة، تستفید المؤسسات من تخفیضات ضریبیة بنسبة و عند  

و في حالة التصدیر، اإلعفاء من الضریبة على أرباح . لألرباح التي أعید استثمارھا% 16.5

الشركات، الرسم على القیمة المضافة، الدفع الجزافي، والرسم على النشاط المھني تناسبیا مع رقم 

  .ال التصدیرأعم

امتیازا إضافیا إلى فائدة االستثمارات المقامة في الطوق  1996كما أعطى قانون المالیة لسنة       

 31/12/1998إلى غایة  01/01/1996من  إبتداءاسنوات ) 03(الثاني للجنوب، یدوم ھذا االمتیاز 

من مبلغ الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أرباح % 25وھو یتمثل في تخفیض بنسبة 

 .            الشركات

 :لمناطق الحرةلجبائیة ال االمتیازات  -2

یتم  المناطق الحرة ھي مساحات مضبوطة حدودھا تمارس فیھا أنشطة صناعیة وخدمات تجاریة   

  إحداثھا بمرسوم تنفیذي یحدد موقفھا الجغرافي وحدودھا وقوامھا ومساحتھا وعند االقتضاء یتم 

                                                
  .1995، أكتوبر 06منشورات وكالة ترقیة االستثمارات و دعمھا و متابعتھا، دلیل رقم   -1
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  .1تحدید األنشطة التي یسمح بممارستھا فیھا

تتم في المناطق الحرة عملیات االستیراد والتصدیر، التخزین، التحویل أو إعادة التصدیر وفق   

  .إجراءات جمركیة مبسطة

  : إن المؤسسات التي تنجز استثماراتھا في المناطق الحرة تستفید من التحفیزات الجبائیة التالیة 

  إعفاء من جمیع الضـرائب والرسوم ومن كل االقتـطاعات الضریبیة والجمركیة ما عدا الحـقوق و

  .الرسوم المتعلقة بالسیارات السیاحیة وغیرھا التي ال تدخل في نشاط المؤسسة

 من الضرائب لعائدات رؤوس األموال الموزعة واآلتیة من نشاطات داخل المنطقة الحرة اإلعفاء. 

  أجور العمال والموظفین األجانب یخضعون إلى ضریبیة على الدخل اإلجمالي كمعدل نسبي

الضریبة على (، باقي العمال والموظفین الجزائریین یخضعون إلى مبادئ القانون العام 20%

 ).الدخل اإلجمالي

  :2كما یستفید المستثمر من التسھیالت التالیة  

 راد المواد والخدمات الالزمة إلنجاز واستغالل االستثماریحریة است.  

 حریة التخزین واإلعفاء من الضمانات. 

 توظیف الید العاملة الجزائریة واألجنبیة حسب الشروط المتفق علیھا بحریة بین الطرفین. 

  المنتجة في المنطقة الحرة في اإلقلیم الجمركي  من البضائع% 20السماح ببیع حتى

 .الجزائري

  یمكن تجاوز الحد السـابق بالنسـبة للمنتوجات التي تزید قیمـتھا المضافة ذات أصل جزائري

 %.50عن 
  

  :الجبائیة للحاالت الخاصة االمتیازات: ثالثا

ت معاملة خاصة لبعض المتعلق بترقیة و دعم االستثمارا 93/12یضع المرسوم التشریعي رقم    

  :االستثمارات المستفیدة من التحفیزات الضریبیة، و تتمثل ھذه الحاالت في

تستفید االستثمارات التي تمثل أھمیة : االستثمارات ذات األھمیة بالنسبة لالقتصاد الوطني -1

بترقیة المتعلق   93/12من المرسوم التشریعي رقم  15بالنسبة لالقتصاد الوطني حسب المادة رقم 

  :االستثمار من تحفیزات إضافیة، شرط أن یكون لھذه االستثمارات الخصائص التالیة

 أن یكون المشروع ذات أھمیة من حیث الحجم ومناصب الشغل المحدثة.  

                                                
  .41 ق، صمرجع ساب سلسلة القانون االقتصادي، قوانین اإلصالحات االقتصادیة النظام المصرفي، ،لعشب محفوظ  -  1
   .م1995، جوان )4( منشورات وكالة ترقیة االستثمارات و دعمھا و متابعتھا، دلیل رقم -  2
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 ارتفاع األرباح بالعملة الصعبة. 

 ممیزات التكنولوجیة المستعملة. 

 مردودیة االستثمارات على المدى الطویل. 

 

  :االستثمارات ذات األولویة -2

تستفید االستثمارات ذات األولویة من تحفیزات ضریبیة وذلك حسب المرسوم التشریعي رقم  

فمثال إذا  ،1، ونشیر أن االستفادة من االمتیازات األخیرة تكون بالنسبة للمدة المتبقیة فقط93/12

وفي إطار النشاطات ذات  1990أولویة و بدأت في االستغالل سنة  وكانت مؤسسة تتمتع بنشاط ذ

  .1993سنوات أي إلى غایة سنة  03إعفاء لمدة  من األولویة استفادت المؤسسة 

المتعلق بترقیة و  93/12و في إطار المرسوم التشریعي رقم  1994باإلضافة إلى ذلك ففي سنة   

سنوات، لكن تطبیقیا المؤسسة  05الضریبة لمدة دعم االستثمار، استفادت المؤسسة من إعفاء 

  .1995، 1994تستفید من إعفاء من الضریبة لمدة سنتین فقط ھما 

  

  :العمومیة االقتصادیة اتاستثمارات المؤسس -3

إن المؤسسات العمومیة غیر معنیة بالتنظیمات المتعلقة بترقیة االستثمار، لكن بإمكانھا االستفادة 

قانونیة تعین فیھا  یات، عن طریق نشر93/12تضمنھا المرسوم التشریعي رقم من االمتیازات التي 

  .المؤسسات المعنیة وكذلك االمتیازات الممنوحة لھم

  

  :ارات المتنازل عنھا أو المحولةثماالست -4

في حالة التنازل أو تحویل ملكیة ) 12/  93(من المرسوم التشریعي  44حسب نص المادة  

ة فترة التحفیزات یمكن لمستأنف االستثمار االستفادة من تلك االمتیازات للمدة االستثمار وقبل نھای

بالوفاء بجمیع االلتزامات التي تعھد بھا المستثمر ) APSI(المتبقیة شرط أن یلتزم لدى الوكالة 

 .األصلي والتي سمحت بمنح االمتیازات أما في حالة العكس تلغى تلك االمتیازات

  

  

  
                                                

1- Bulletin des services fiscaux, DGJ, N° :10, 1995, P 18. 
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  2001الجبائیة في ظل قانون تنمیة االستثمار لسنة  االمتیازات: المطلب الثالث

حیث استفادت االستثمارات  ،بامتیازات أخرى 1المتعلق بتطویر االستثمار 2001لقد جاء قانون    

التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة واالستثمارات ذات األھمیة 

الوطني من مزایا خاصة وما یمكن قولھ أن ھذا القانون ھو امتداد للقانون  الخاصة بالنسبة لالقتصاد

  :السابق ویمنح االمتیازات التالیة

  

  اإلنجازمرحلة  االمتیازات في: أوال

  :تستفید المؤسسة من :النظام العام -1

اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز  - 

  .االستثمار

العقاریة التي تمت في إطار االستثمار  االقتناءاتاإلعفاء من حقوق نقل الملكیة بمقابل لكل  - 

  .المعني

  .رراالستثماتطبیق معدل مخفض لجمركة التجھیزات المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز  - 

  لب تنمیتھا مساھمة خاصةتستفید االستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتط: النظام الخاص -2 

االستثمارات ذات األھمیة الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني من مزایا خاصة تتمثل و من الدولة 

  :2في

فیما یخص %)  0.2(تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة مخفضة قدرھا اثنان باأللف  - 

  .العقود التأسیسیة والزیادات في رأس المال

على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز اإلعفاء من الرسم  - 

  .االستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة

    .تطبیق معدل مخفض لجمركة المنتجات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار - 

  .العقاریة التي تمت في إطار االستثمار اءاتاالقتناإلعفاء من حقوق نقل الملكیة بمقابل لكل  - 

تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بالمصاریف بعد تقییمھا من الوكالة، فیما یخص األشغال المتعلقة ت - 

  .بالمنشآت األساسیة الضروریة إلنجاز االستثمار
  

  : التالیة االمتیازاتیتم االستفادة أیضا من :  االمتیازات في مرحلة االستغالل: ثانیا

                                                
 .المتعلق بتطویر االستثمار 20/08/2001المؤرخ في  01/03األمر رقم   -1
 .المتعلق بتطویر االستثمار 20/08/2001المؤرخ في  01/03األمر رقم  من 12-11-10أنظر المواد  -2
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من الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل ) سنوات 10(اإلعفاء لمدة عشر سنوات  - 

  . اإلجمالي على األرباح الموزعة، والدفع الجزافي والرسم على النشاط المھني

 اإلعفاء لمدة عشر سنوات إبتداءا من تاریخ االقتناء من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة - 

  .التي تدخل في إطار االستثمار

منح مزایا إضافیة مثل تأجیل العجز وآجال االستھالك والتي من شأنھا تحسین أو تسھیل  - 

  .االستثمار

بین المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي،  2001أوت  20المؤرخ في  01/03لم یفرق األمر 

بیعي والشخص المعنوي، حیث وبین المستثمر العمومي والمستثمر الخاص، وبین الشخص الط

  .1حظي كلیھما بمعاملة عادلة و منصفة

  

  جبائیة أخرى للقطاع الخاص امتیازات :المطلب الرابع

  :منح المشرع الجزائري جملة من االمتیازات الجبائیة  للقطاع الخاص ھي كاآلتي

  :االستثمار المتعلق بتطویر 08-06األمر رقم االمتیازات الجبائیة  وفق : أوال

على أنھ تستفید المؤسسات زیادة عن  ،2006جویلیة  15المؤرخ في  08- 06ینص األمر رقم 

من المزایا الجبائیة  03- 01الحوافز الجبائیة وشبھ الجبائیة و الجمركیة المنصوص علیھا بأمر رقم 

  :2الموالیة بعنوان انجاز االستثمارات

المستثناة و المستوردة والتي تدخل مباشرة اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر  - 

  .في انجاز االستثمار

اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة المتعلق بالسلع و الخدمات غیر المستثناة المستوردة و  - 

  .التي تدخل مباشرة في انجاز االستثمار

في إطار االستثمار  اإلعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض عن كل المقتنیات العقاریة التي تمت - 

  .المعني

سنوات بعد معاینة البدایة في النشاط " 3"كما تستفید المؤسسات كذلك بعنوان االستغالل لمدة ثالث 

  .من إعفاء من الضریبة على األرباح الشركات و الرسم على النشاط المھني

                                                
 ، 2005، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، العدد الثاني، ماي واقع و آفاق سیاسة االستثمار في الجزائر: منصوري زین - 1

 .138جامعة  الشلف، الجزائر، ص 
 .المتعلق بتطویر االستثمار 2006 جویلیة 15المؤرخ في  08-06من األمر رقم  7المادة  - 2
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ترقیتھا من قبل الدولة، تم تعدیل الحوافز الجبائیة الممنوحة لالستثمارات المنجزة بالمناطق المراد 

  :1حیث قامت بإضافة بعنوان انجاز االستثمار ما یلي

فیما یخص العقود التأسیسیة ‰ 2تطبیق حق التسجیل بنسبة مخفضة قدرھا اثنان باأللف  - 

  .للشركات و الزیادات في رأس المال

    ناة من المزایاخدمات غیر المستثاإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة المتعلق بالسلع و ال - 

  .التي تدخل مباشرة في انجاز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة في السوق المحلیةو

اإلعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة و غیر المستثناة من المزایا و التي  - 

  .تدخل مباشرة في انجاز المشروع

حوافز جبائیة إضافة بالنسبة لالستثمارات المنجزة في المناطق  أما بعد البدایة في النشاط، فانھ تمنح

 سنوات ابتداء من البدایة الفعلیة للنشاط من الضریبة على " 10"المراد ترقیتھا تتمثل في إعفاء لمدة 

  .أرباح الشركات و من الرسم على النشاط المھني

الوطني، السیما عندما تستعمل أما بخصوص االستثمارات ذات األھمیة الخاصة بالنسبة لالقتصاد 

تكنولوجیات خاصة من شأنھا الحفاظ على البیئة و تحمي المواد الطبیعیة، وتدخرا لطاقة وتحقق 

والمتمثلة  03- 01التنمیة المستدامة، فإنھا تستفید بعنوان االستثمار من الحوافز الجبائیة المتممة رقم 

  :2في

غیرھا من القطاعات األخرى ذات الطابع الجبائي  اإلعفاء من الحقوق و الرسوم و الضرائب و - 

المطبقة على االقتناءات سواء عن طریق االستیراد أو من السوق المحلیة، للسلع و الخدمات 

  .الضروریة النجاز االستثمار

اإلعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة بقل الملكیات العقاریة المخصصة إلنتاج و كذا اإلشھار  - 

  .جب أن یطبق علیھاالقانوني الذي ی

  .اإلعفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة المخصصة لإلنتاج - 

أما بعد البدایة في النشاط، فانھ تمنح حوافز جبائیة بالنسبة االستثمارات ذات األھمیة الخاصة 

لفعلیة للنشاط سنوات ابتداء من البدایة ا" 10"بالنسبة لالقتصاد الوطني تتمثل في إعفاء لمدة عشر 

                                                
أوت  20المؤرخ في  03- 01المعدل والمتمم لألمر رقم  2006جویلیة  15المؤرخ في  08-06من األمر رقم  8المادة -  1

 .المتعلق بتطویر االستثمار 2001

 .08-06من األمر رقم  11المادة  - 2
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كما یمكن للمجلس الوطني . من الضریبة على أرباح الشركات و من الرسم على النشاط المھني

  .لالستثمار أن یقرر مزایا إضافیة

  2008المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  02-08رقم  األمراالمتیازات الجبائیة وفق :ثانیا    

  لیمنح تحفیزات جبائیة  2008لمالیة التكمیلي لسنة و المتضمن قانون ا 02- 08جاء األمر رقم 

  :1للقطاع الفالحي تتمثل في

اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة لمجموعة من األسمدة و المبیدات، و المواد التي تدخل في  - 

  .2009دیسمبر  31إلي غایة  2008جویلیة  27صناعة تغذیة المواشي من 

إعفاء مبالغ اإلیجارات المسددة في إطار عقود القرض االیجاري المتعلقة بالمعدات الفالحیة  - 

 31إلي غایة  2008جویلیة  27المنتجة في الجزائر من الرسم على القیمة المضافة ابتداء من 

  . 2018دیسمبر

ي األدویة ذات تعفى من الحقوق و الرسوم المواد الكیماویة و العضویة المستوردة من قبل صانع - 

  .االستعمال البیطري

  و المتضمن قانون المالیة التكمیلي 01- 09رقم   األمر االمتیازات الجبائیة وفق :ثالثا

  2009لسنة  

بتعدیل بعض التحفیزات الممنوحة للمؤسسات الناشطة في القطاع الفالحي، و  01- 09قام األمر 

  .2التي یمكن سردھا كما یلي

 2018دیسمبر  31القیمة المضافة ابتداء من تاریخ صدور ھذا األمر إلي غایة تعفي من الرسم على  -

مبالغ االنجازات المسددة في إطار عقود القرض االیجاري و المتعلقة بالمعدات الفالحیة المنتجة في 

الجزائر و المعدات والتجھیزات المنتجة في الجزائر والضروریة النجاز غرف التبرید و الصوامع 

  .المخصصة للمحافظة على المنتوجات الفالحیةالحبوب 

المعدات والتجھیزات المنتجة في الجزائر، و الضروریة للسقي توفیرا للمیاه والمستعملة بصورة  -

  .حصریة في المجال الفالحي

و المستعملة في انجاز الملبنات الصغیرة و الموجھة إلى تحویل الحلیب  التجھیزات المنتجة في الجزائر، -

  .زجالطا

                                                
، الجریدة الرسمیة 2008قانون المالیة التكمیلي لسنة و المتضمن  02-08من األمر رقم  31و  30، 29المواد  -1

 .43، العدد 2008جویلیة  27للجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادرة في 
، الجریدة 2009جویلیة  22، المؤرخ في 2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  01- 09من األمر رقم  24المادة  -  2

 . 2009جویلیة  26، المؤرخة في 44الرسمیة، العدد
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  .المعدات و التجھیزات المنتجة في الجزائر و الضروریة لزراعة الزیتون و إنتاج و تخزین الزیتون -

المعدات و التجھیزات المنتجة في الجزائر و الضروریة لتجدید أدوات اإلنتاج و االستثمار في الصناعة  -

  .التحولیة

  في ظل الخاصالممنوحة للقطاع المتیازات الجبائیة ا: المبحث الثاني

  قوانین الضریبیةال

  

لقد وردت عدة امتیازات جبائیة في قوانین المالیة وضعھا المشرع من اجل تطبیق        

  :جملة من االعفاءات الجبائیة، یمكن توضیحھا فیما یلي

  

  االمتیازات المرتبطة بالضرائب على الدخل: المطلب األول

فاءات فیما یخص الضریبة على الدخل اإلجمالي لقد وضع المشرع الجزائري جملة من اإلع    

قد تكون ھذه اإلعفاءات ، ووالتي تخص االستثمارات الخاصة ،والضریبة على أرباح الشركات

  .دائمة أو مؤقتة

  الضریبة على أرباح الشركاتاالمتیازات المتعلقة ب:أوال

  :1كما یلي 2015لسنة یحدد معدل الضریبة على أرباح الشركات حسب قانون المالیة التكمیلي 

 19٪ 2٭بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع. 

 23 ٪  ،بالنسبة ألنشطة البناء واألشغال العمومیة والري، وكذا األنشطة السیاحیة والحمامات

 .باستثناء وكاالت األسفار

 26٪ بالنسبة لألنشطة األخرى. 

ین یمارسون العدید یجب على األشخاص المعنویین الخاضعین للضریبة على أباح المؤسسات الذ

من األنشطة في نفس الوقت، أن یقدموا محاسبة منفصلة لھذه األنشطة، تسمح بتحدید حصة 

األرباح عن كل نشاط مناسب لمعدل الضریبة على أرباح الشركات الواجب تطبیقھ، وعدم احترام 

 .٪26مسك محاسبة منفصلة یؤدي إلى تطبیق منھجي لمعدل 

  :3فیما یلي ه الضریبةاالعفاءات من ھذتتمثل أھم 

                                                
 .2015من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  02المادة  - 1
یقصد بأنشطة إنتاج السلع تلك المتمثلة في استخراج أو وصنع أو تشكیل أو تحویل المواد باستثناء أنشطة التوضیب أو  -2٭

المستعملة كذلك في ھذه المادة، األنشطة المنجمیة " اإلنتاجأنشطة " العرض التجاري  بغرض إعادة بیعھا، ال تشمل عبارة
  .والمحروقات

 .، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة العالقات العمومیة واالتصال2015النظام الجبائي الجزائري  - 3
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  .المؤسسات المعتمدة التابعة لجمعیات األشخاص المعوقین والھیاكل التابعة لھا - 

  .التعاونیات االستھالكیة التابعة للمؤسسات والھیئات العمومیة - 

  .اإلیرادات المحققة من طرف الفرق والھیئات التي تمارس نشاطا مسرحیا - 

  .العملیات البنكیة والتأمین والمحققة خصیصا مع شركائھاصنادیق التعاون الفالحي لفائدة  - 

  التعاونیات الفالحیة للتموین والشراء، واالتحادات المستفیدة من اعتماد تسلمھ الھیئة المؤھلة - 

التابعة لوزارة الفالحة، والمسیرة طبقا لألحكام القانونیة أو التنظیمیة التي تحكمھا باستثناء  

  .لمستعملین غیر الشركاءالعملیات المحققة مع ا

الشركات التعاونیة إلنتاج، تحویل، حفظ، وبیع المنتجات الفالحیة، وكذا اتحاداتھا المعتمدة حسب  - 

نفس الشروط المنصوص علیھا أعاله والمسیرة طبقا لألحكام القانونیة أو التنظیمیة التي تسیرھا 

  :باستثناء العملیات التالیة

  .محل بیع بالتجزئة یكون مستقال عن المحل الرئیسي عملیات البیع المنجزة في- )أ

عملیات التحویل المتعلقة بالمنتوجات غیر تلك المخصصة لتغذیة اإلنسان والحیوانات أو تلك  -)ب

  .المستعملة كمادة أولیة في الفالحة أو الصناعة

رت عملیات محققة مع المستعملین غیر الشركاء والتي رخصت بھا التعاونیات أو اضط -)ج

یطبق ھذا اإلعفاء على العملیات المنجزة من طرف تعاونیات الحبوب واتحاداتھا مع (لقبولھا، 

الدیوان الجزائري للحبوب والمتعلقة بشراء أو بیع أو تحویل أو نقل الحبوب، كما تستفید أیضا من 

طرف الدیوان ھذا اإلعفاء العملیات المنجزة من قبل تعاونیات الحبوب في إطار البرامج المعدة من 

  ).أو بترخیص منھ

سنوات المؤسسات السیاحیة المحدثة من قبل المقاولین الترقویین  10یستفید من إعفاء لمدة  - 

  .الوطنیین أو األجانب وكذا شركات االقتصاد المختلط الناشطة في القطاع السیاحي

السیاحة واألسفار وكذا سنوات اعتبارا من تاریخ بدایة النشاط وكاالت  3تستفید من اعفاء لمدة  - 

  .1المؤسسات الفندقیة حسب حصة رقم أعمالھا المحقق بالعملة الصعبة

تستفید من إعفاء لمدة ثالث سنوات النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر المستفید من  - 

وھذا إبتداءا  IBSإعانة الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب من الضریبة على أرباح الشركات 

ستة سنوات إذا كانت األنشطة ممارسة  6وتمتد مدة اإلعفاء إلى ، من تاریخ الشروع في االستغالل

                                                
 .2011من قانون المالیة لسنة  10المادة  - 1
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في مناطق یجب ترقیتھا، وھذا ابتداء من تاریخ الشروع في االستغالل، تضاف لمدة اإلعفاء سنتین 

  .دةفي حالة تعھد صاحب المؤسسة بتوظیف ثالثة عمال على األقل لمدة غیر محد

في إطار تشجیع وترقیة الصادرات خارج المحروقات، فإنھ تستفید العملیات المدرة للعملة  - 

الصعبة من إعفاء دائم السیما عملیات البیع وتأدیة الخدمات الموجھة للتصدیر حسب رقم األعمال 

أمین المحقق بالعملة الصعبة، ما عدا نشاطات النقل البري والبحري والجوي وعملیات إعادة الت

  .والبنوك

تعفى من الضریبة على أرباح الشركات، األرباح الخاضعة للضریبة المتأتیة من أنشطة إنجاز  - 

  .السكنات االجتماعیة والترقویة والریفیة ضمن الشروط المحددة في دفتر الشروط أو األعباء

  :ویضاف إلى اإلعفاءات السابقة التخفیضات التالیة

  من األنشطة الممارسة من قبل شركات في والیات إلیزي وتندوف تستفید المداخیل المتأتیة

ویقیمون بصفة دائمة ، من  وأدرار وتمنراست ولدیھم موطن جبائي، في ھذه الوالیات

سنوات إبتداءا من أول  5من مبلغ الضریبة على أرباح الشركات ولمدة  ٪50تخفیض قدره 

لعاملة في قطاع المحروقات ، ال یمس ھذا التخفیض مداخیل الشركات ا2015جانفي 

 .والمناجم، باستثناء نشاطات توزیع وتسویق المنتجات البترولیة والغازیة

  تستفید المشروعات الصغیرة والمتوسطة المتواجدة والمنتجة في والیات الجنوب والمستفیدة

من مبلغ الضریبة على أرباح  ٪20من الصندوق الخاص بتنمیة الجنوب من تخفیض قدره 

 .سنوات، وتستثنى من ھذه االستفادة المؤسسات البترولیة 5ت ولمدة الشركا

  تستفید المشروعات الصغیرة والمتوسطة المتواجدة والمنتجة في والیات الھضاب العلیا

من  ٪15والمستفیدة من الصندوق الخاص بالتنمیة االقتصادیة للھضاب العلیا من تخفیض 

سنوات، وتستثنى المؤسسات العاملة في مجال  5مبلغ الضریبة على أرباح الشركات ولمدة 

 .المحروقات

 

  الضریبة على الدخل اإلجمالياالمتیازات المرتبطة ب: ثانیا

تتمثل أھم اإلعفاءات الدائمة التي یستفید منھا األشخاص الخاضعون للضریبة على الدخل اإلجمالي 

  :فیما یلي

  المعتمدین وكذا الھیاكل التابعة لھاالمؤسسات التابعة لجمعیات األشخاص المعوقین 

 إجمالي الدخول المحققة من قبل الفرق المسرحیة. 
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  األرباح الناتجة عن األنشطة الخاصة بإنجاز السكنات االجتماعیة والترقویة ضمن نفس

 .الشروط المحددة في دفتر األعباء

  : وبالنسبة لإلعفاءات المؤقتة فتتمثل في

 وات الحرفیون التقلیدیون و الممارسون لنشاط الفن الحرفيیستفید من إعفاء لمدة عشر سن. 

  یستفید من إعفاء ولمدة خمس سنوات مقاولو األنشطة أو المشاریع المستفیدة من مساعدة من

 .الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة

   األنشطة الممارسة من طرف الشباب المستثمر و المستفیدة من مساعدة من الصندوق

عم وتشغیل الشباب من إعفاء لمدة ثالثة سنوات ابتداء من تاریخ دخولھا حیز الوطني لد

النشاط، وترتفع مدة اإلعفاء إلى ست سنوات عندما تمارس ھذه األنشطة في المناطق 

الواجب ترقیتھا، كما یمكن أن تستفید األنشطة السابقة من إعفاء لمدة سنتین إضافیین إذا 

 .مال على األقل و ذلك لفترة غیر محددةع 3تعھد صاحب المؤسسة بتوظیف 

  سنوات االستثمارات المنجزة من قبل األشخاص المستفیدین من  3یستفید من إعفاء لمدة

 .  نظام الدعم لألنشطة اإلنتاجیة الصادرة من الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة
  

  :1تتمثل فيأما فیما یخص التخفیضات الممنوحة في الضریبة على الدخل اإلجمالي ف

  فیما یخص تحدید الدخل الواجب 30یطبق على األرباح المعاد استثمارھا، تخفیض بنسبة ،٪

إدراجھ في أسس الضریبة على الدخل اإلجمالي وفقا لمجموعة من الشروط كإلزام المؤسسة 

بإعادة استثمار األرباح في االستثمارات القابلة لإلھتالك، المنقولة منھا أو غیر منقولة 

تتم عملیة . تشكل األداة الرئیسیة للنشاط لعقارات، باستثناء السیارات السیاحیة التي الكا

 .إعادة االستثمار خالل سنة تحقیق الربح أو السنة الموالیة كآخر أجل

  35یطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبرة دون سواه، تخفیض بنسبة٪. 

  بالرسم على القیمة المضافة االمتیازات المرتبطة: المطلب الثاني

یمكن تصنیف اإلعفاءات المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة إلى عملیات تتم بالداخل وأخرى لھا 

  :عالقة بالخارج، أي على التصدیر واالستیراد 

  العملیات التي تتم في الداخل: أوال

  :العملیات اآلتیةتعفى من الرسم على القیمة المضافة في الداخل المؤسسات التي تقوم ب

                                                
 .2012ماثلة لسنة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم 21المادة   - 1
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عملیات البیع الخاصة بالخبز و الدقیق  الخبز المستعمل في صنع ھذا الخبز و الحبوب المستعملة  - 

  .في صنع ھذا الدقیق، و كذا العملیات الخاصة بالسمید

عملیات البیع المتعلقة بالحلیب، قشدة الحلیب المركزین الممزوجین بالسكر أو محلیین بمواد  - 

  .ممزوجینأخرى وغیر ال

  .عملیات البیع الخاصة بالمنتجات الصیدالنیة الواردة في المدونة الوطنیة لألدویة - 

  داالستیراالعملیات التي تتم عند : ثانیا

  :المؤسسات التي تقوم بالعملیات اآلتیة داالستیراتعفى من الرسم على القیمة المضافة عند 

استیرادھا للمنتجات المعفى بیعھا في الداخل من تعفى من الرسم على القیمة المضافة عند  -

  .الرسم المذكور

 11البضائع الموضوعة تحت أحد األنظمة الموقفة للحقوق الجمركیة المذكورة في المادة  -

  .من القانون على رقم األعمال 12و

عملیات البیع و الصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة و ذلك حسب الشروط المبینة في  -

  .من القانون على رقم األعمال 13المادة 

المحالت  إلىعملیات البیع و الصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر و طني و المسلمة  -

 .التجاریة الموضوعة تحت الرقابة الجمركیة المؤسسة قانونیا

  العملیات التي تتم عند التصدیر :ثالثا

  :تیةتعفى من الرسم على القیمة المضافة عند التصدیر العملیات اآل

  .عملیات البیع و الصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة - 

عملیات البیع و الصنع التي تتعلق بالبضائع من مصدر وطني و المسلمة إلى المحالت التجاریة  - 

  . الموضوعة تحت الرقابة الجمركیة المؤسسة قانونا

  

  TAPالرسم على النشاط المھني االمتیازات المرتبطة ب :المطلب الثالث 

فیما  ٪3، ویرفع ھذا المعدل إلى نسبة ٪2یحدد معدل الرسم على النشاط المھني ب          

فیما یخص نشاطات  یتعلق برقم األعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة األنابیب،

  ، ویخفض ٪25مع تخفیض بنسبة  ٪2البناء واألشغال العمومیة والري تحدد نسبة الرسم ب 
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  .1بدون االستفادة من التخفیضات بالنسبة لنشاطات اإلنتاج ٪1إلى  ھذا الرسم

  :2یعفى من الرسم على النشاط المھني 

  دینار جزائري بالنسبة لألنشطة  130000األشخاص الذین ال تتجاوز أرقام أعمالھم

 .دینار جزائري بالنسبة لمقدمي الخدمات 100000التجاریة و 

 واد ذات االستھالك الواسع المدعمة من قبل میزانیة الدولة مبلغ عملیات البیع، الخاصة بالم

 .أو التي تستفید من التعویض

  مبلغ عملیات البیع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجھة للتصدیر بما في

 .ذلك كافة عملیات المعالجة قصد إنتاج المواد البترولیة الموجھة مباشرة للتصدیر

 في المرسوم   علیھا  المنصوص لبیع بالتجزئة و الخاصة بالمواد اإلستراتیجیةمبلغ عملیات ا 

المتضمن كیفیات تحدید أسعار بعض  1996جانفي  15المؤرخ في  31-96التنفیذي رقم 

 ٪10تفوق حدود الربح بالنسبة للبیع بالتجزئة نسبة  المواد والخدمات اإلستراتیجیة، عندما ال

  القرض في إطار عقد االعتماد االیجاري الماليالجزء المتعلق بتسدید. 

  138العملیات المنجزة بین الشركات األعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددتھ المادة 

 .مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السیاحیة والفندقیة والحمامات واإلطعام

 .مصنف واألسفارال

  : 3أما فیما یخص التخفیضات الممنوحة بخصوص الرسم على النشاط المھني فتتمثل في

  من الرسم على النشاط المھني المؤسسات المحققة لمبالغ 30تستفید من تخفیض بمعدل ٪

 مالیة من عملیات البیع بالتجزئة، والمتعلقة بمواد یشتمل سعر بیعھا بالتجزئة على ما یزید

 .٪ من الحقوق غیر المباشرة50عن     

  من الرسم على النشاط المھني المؤسسات المحققة لمبالغ 50تستفید من تخفیض بمعدل ٪

مالیة من عملیات البیع بالجملة الخاصة بالمواد التي یتضمن سعر بیعھا بالتجزئة أكثر من 

 .٪ من الحقوق غیر المباشرة50

                                                
 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 3، المادة 2015قانون المالیة التكمیلي   - 1
 .113 ، ص2012قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة نشرة  - 2
 .2012من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  219المادة  - 3
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  لى النشاط المھني عملیات البیع بالتجزئة ٪ من الرسم ع75تستفید من تخفیض بمعدل

  .للبنزین الممتاز والعادي و الغازوال

  . ةن الضریبییانوأھم االمتیازات الواردة في الق): 1-3(جدول ال

  طبیعة االمتیازات  الضرائب  طبیعة االستثمار

الشباب المستثمر و المدعم 

بالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل 

 ENSEJالشباب 

TAP ,IBS,IRG 

  الرسم العقاري

  

  حقوق نقل الملكیة 

  

TVA  

  

  حقوق الجمارك

  سنوات بدأ من مزاولة النشاط 3

سنوات في مناطق معدة للترقیة  6سنوات و 3

  ابتداء من مزاولة النشاط

إعفاء كلي عند الحصول على عقارات صناعیة و 

  عند إنشاء عقود الشركات

لتي اإلعفاء عند اقتناء التجھیزات و المواد األولیة ا

  تدخل في اإلنتاج

  ٪ على التجھیزات5معدل منخفض 

استثمارات محققة من طرف 

أشخاص بدعم من الصندوق 

الوطني للتأمین على البطالة 

CNAC 

  حقوق الجمارك 

TVA 

  حقوق نقل الملكیة

  ٪ على التجھیزات 5معدل منخفض 

  إعفاء التجھیزات المقتناة

ما إعفاء كلي للعقود المرتبطة باالستثمار في 

  یخص العقارات

  TVA  مجال التصدیر

 

TAP  

IBS 

إعفاء كلي عند التصدیر، إعفاء المشتریات 

  للتصدیر

  إعفاء تام 

  سنوات مع ضرورة إعادة استثمار اإلرباح 5لمدة 

  .2014یبیة لغایة سنة قوانین الضرال: المصدر

  الھیئات والمؤسسات المسیرة للحوافز الجبائیة في الجزائر: المطلب الرابع

وتطویر القطاع الخاص قامت الدولة بإنشاء عدة وكاالت وھیئات مخصصة  مإطار دعفي        

  :لھذا الغرض نذكر أھمھا

 ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار: أوال

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري في خدمة المستثمرین،  االستثمارتعد الوكالة الوطنیة لترقیة 

، والتي عوضت وكالة 2001أوت  20الموافق ل  01/03أنشئت بمقتضى األمر الرئاسي رقم 

  :1وتتمثل أھم مھامھا في APSIاالستثمارترقیة ودعم 

                                                
 .2002الوطنیة لتطویر االستثمارات، أوت منشورات الوكالة  - 1
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  استقبال وإعالم المستثمرین المقیمین وغیر المقیمین في إطار إنجاز مشاریعھم وتزویدھم

 .كل الوثائق اإلداریة الضروریة وقرارات قبول أو رفض منح المزایاب

 تسھیل اإلجراءات التأسیسیة وانجاز المشاریع بواسطة خدمات الشباك الوحید الالمركزي. 

 التأكد من احترام االلتزامات التي تعھد بھا المستثمرون خالل مدة اإلعفاء. 

  االستثمارتسییر صندوق دعم. 

  وتطویرھا ومتابعتھا ثماراتاالستضمان ترقیة. 

  وتقترح على السلطات المعنیة التدابیر لعالجھا االستثمارتحدد عوائق.  

  ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب: ثانیا

، تتمتع 1996سبتمبر  08المؤرخ في  296/96أنشئت الوكالة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

الل المالي، وضعت تحت سلطة رئیس الحكومة، ویتولى الوكالة بالشخصیة المعنویة واالستق

أصبحت تحت  2006الوزیر المكلف بالتشغیل المتابعة العملیة لجمیع نشاطات الوكالة وفي جوان 

  :1، والوكالة مكلفة بعدة مھام أھمھااالجتماعيوصایة وزیر التشغیل والعمل والضمان 

  .االستثماریةودعم ومتابعة الشباب في تطبیق مشاریعھم  االستشارةتقدیم  - 

المنجزة من طرف الشباب المستفید، مع الحرص على احترام بنود دفاتر  االستثماراتمتابعة  - 

  .الشروط التي تربطھم بھا

  .تقدیم المعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقني والتشریعي والتنظیمي - 

  .لمھمة اقتصادیا واجتماعیاإنشاء بنك یھتم بالمشاریع ا - 

  .تنظیم دورات تدریبیة ألصحاب المشاریع لتكوینھم وتجدید معارفھم في مجال التسییر والتنظیم - 

  .تقوم بتسییر الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب في حدود القانون - 

الجبائیة الممنوحة للشباب البطال الذین لدیھم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة ھي  االمتیازاتأھم 

اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة وتخفیض الحقوق الجمركیة في مرحلة اإلنجاز، واإلعفاء 

  :االستغالل ویمكن تلخیص أھم االمتیازات الجبائیة في الجدول المواليمن الضرائب في مرحلة 

  

  

  

  

                                                
 .1996سبتمبر  08المؤرخ في  96-296المرسوم التنفیذي رقم  - 1
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اإلعانات واالمتیازات الجبائیة الممنوحة للمشاریع المعتمدة من طرف الوكالة الوطنیة ): 2-3(الجدول 

  .لتشغیل الشباب

  مرحلة االستغالل  مرحلة االنجاز

  اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة
TVA  إلنشاء أو شراء التجھیزات التي

 .تدخل مباشرة في انجاز المشروع
  بخصوص  ٪5تطبیق المعدل المخفض

الحقوق الجمركیة على التجھیزات 
المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز 

 .المشروع
  اإلعفاء من حقوق التسجیل على عقود

 .تأسیس المؤسسات
  قرض بدون فائدة تمنحھ الوكالة حسب

 .مستوى التمویل 
  تخفیض نسب فوائد القروض البنكیة ب

في المناطق ٪75في المناطق العادیة و50٪
 ٪75ة، وترفع نسبة التخفیض ھذه إلى النائی

على التوالي بالنسبة للمشاریع  ٪80و
المنجزة في قطاعات الفالحة، الري، 

 .والصید البحري
  یمكن للمؤسسة الراغبة في توسیع نشاطھا

ابتداءا من السنة الثالثة االستفادة مرة ثانیة 
من كل االمتیازات المذكورة بعد تسدید 

  .مردودیتھانسبة من دیونھا واثبات 

  اإلعفاء من الرسم العقاري على البنایات
 .سنوات3والبنایات اإلضافیة لمدة 

  االعفاء الكلي من الضریبة على الدخل
االجمالي و الضریبة على أرباح الشركات 

سنوات، ترفع إلى ) 03(حسب الحالة لمدة 
سنوات في المناطق المراد ترقیتھا ) 06(

عند  )02(وتمدد في الحالتین بسنتین 
عمال على األقل )03(االلتزام بتوظیف 
 .لمدة غیر محدودة

  اإلعفاء من الرسم على النشاط المھني لمدة
 .سنوات) 03(
  استفادة المشاریع االستثماریة المستفیدة من

اعانة الصندوق الوطني لدعم تشغیل 
الشباب بعد انتھاء فترة االعفاء المنصوص 

 علیھا في التشریع الضریبي والمذكورة
سابقا من تخفیض من الضریبة على الدخل 
االجمالي والضریبة على أرباح الشركات 
والرسم على النشاط المھني خالل الثالث 
السنوات األولى من اإلخضاع الضریبي 

 :وبالكیفیة التالیة
  .بالنسبة للسنة االولى ٪70٭
  .بالنسبة للسنة الثانیة ٪50٭
  .بالنسبة للسنة الثالثة٪25٭
  االعفاء من الرسم العقاري على تمدید فترة

) 03(البنایات المستعملة في األنشطة من 
سنوات بالنسبة للمناطق ) 06(سنوات إلى 

  .المراد ترقیتھا

  
  www .ansej .org.dzالمراسیم التنفیذیة ومنشورات الوكالة الوطنیة لتشغیل الشباب  -: المصدر

   .2011التكمیلي لسنة من قانون المالیة ) 13(المادة  - )06(المادة  -
  

  CNACالصندوق الوطني للتأمین عن البطالة: ثالثا  

، االجتماعي، كمؤسسة عمومیة للضمان 1994الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة سنة  أنشئ

 االجتماعیة، تعمل على تخفیف اآلثار االجتماعيتحت وصایة وزارة العمل والتشغیل والضمان 
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وفقا لمخطط التعدیل  االقتصاديالمتعاقبة الناجمة عن تسریح العمال األجراء في القطاع 

  :الجبائیة الممنوحة ھي االمتیازاتوأھم .الھیكلي

 االمتیازات الجبائیة الخاصة بمرحلة االنجاز -1

  :تتمثل االمتیازات الجبائیة الخاصة بمرحلة االنجاز فیما یلي

المضافة بالنسبة للتجھیزات والخدمات التي تدخل مباشرة في  اإلعفاء من الرسم على القیمة - 

  .إنجاز المشروع

٪ فیما یخص الحقوق الجمركیة بالنسبة للتجھیزات و الخدمات 5تطبیق المعدل المخفض  - 

  .المتعلقة مباشرة بانجاز االستثمار

  .العقاریة االقتناءاتاإلعفاء من رسوم تحویل الملكیة على  -

  .م التسجیل على عقود تأسیس الشركاتاإلعفاء من رسو -

  االمتیازات الخاصة بمرحلة االستغالل -2

  :في االستغاللالخاصة بمرحلة  االمتیازاتتتمثل 

  .سنوات3اإلعفاء من الرسم على النشاط المھني والرسم العقاري على الملكیات المبنیة لمدة - 

باح الشركات لمدة تتراوح ما بین اإلعفاء من الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أر- 

  .سنوات 8إلى  6

  ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر: رابعا

، وتتمتع بالشخصیة 2004جانفي  22المؤرخ في  14-04أنشئت الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي 

  :المعنویة واالستقالل المالي من مھامھا

 المنزلیة من خالل شراء العتاد البسیط والمواد  إحداث أنشطة اقتصادیة بما في ذلك األنشطة

 .األولیة الالزمة النطالق النشاط

 شراء المواد األولیة. 

ومن أھم اإلعانات المالیة التي تمنحھا الوكالة ھي االستفادة من تخفیض في نسب الفوائد على 

من المعدل المدین المطبق من قبل  ٪80القروض الممنوحة في إطار القرض المصغر بنسبة 

بالنسبة لألنشطة المنجزة على مستوى الناطق  ٪95البنوك والمؤسسات المالیة، وترفع إلى 

  . 1الخاصة والجنوب والھضاب العلیا

  :أما فیما یخص التحفیزات الجبائیة فتتمثل في

                                                
 .6المعدل لشروط االستفادة من إعانة القرض المصغر، مادة  03/2011/ 22المؤرخ في  134- 11المرسوم التنفیذي  - 1
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  تدخل مباشرة في اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة إلنشاء أو شراء التجھیزات التي

 .إنجاز المشروع

  بخصوص الحقوق الجمركیة على التجھیزات المستوردة التي ٪5تطبیق المعدل المخفض

 .تدخل مباشرة في انجاز المشروع

 اإلعفاء من حقوق تحویل الملكیة العقاریة. 

  سنوات) 03(اإلعفاء من الرسم العقاري على البنایات والبنایات اإلضافیة لمدة. 

 لكلي من الضریبة على الدخل اإلجمالي والضریبة على أرباح الشركات حسب اإلعفاء ا

 .سنوات) 03(الحالة لمدة 

  سنوات) 03(اإلعفاء من الرسم على النشاط  المھني لمدة. 

 استفادة المشاریع االستثماریة المستفیدة من إعانة الصندوق الوطني للتأمین على البطالة بعد 

وص علیھا في التشریع ، من تخفیض من الضریبة على الدخل انتھاء فترة اإلعفاء المنص 

اإلجمالي والضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المھني خالل الثالث السنوات 

بالنسبة ٪50بالنسبة للسنة األولى، ٪70:األولى من اإلخضاع الضریبي وبالكیفیة التالیة

دید فترة اإلعفاء من الضریبة على الدخل بالنسبة للسنة الثالثة، تم٪25للسنة الثانیة، 

سنوات إلى ) 03(االجمالي والضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المھني من 

 . 1سنوات في المناطق المراد ترقیتھا) 06(

یظھر الجدول التالي أھم الھیئات واألجھزة األخرى التي وضعتھا الدولة من أجل دعم وترقیة 

  .القطاع الخاص

  بعض الھیئات المكلفة بدعم  القطاع الخاص في الجزائر): 3-3(جدول لا

  الھدف  تاریخ اإلنشاء  الھیئة اسم

 االستثماراتلجان دعم وترقیة 

  CALPIالمحلیة 

على  1994أنشئت سنة 

  مستوى المحلیات

مكلفة بتوفیر اإلعالم اآللي الكافي 

للمستثمرین حول األراضي والمواقع 

  . المخصصة إلقامة المشروعات

 ADS االجتماعیةوكالة التنمیة 

تحت  1994أنشئت سنة 

اإلشراف المباشر لرئیس 

  .الحكومة

تسعى لتقدیم القروض المصغرة 

  .للتخفیف من أشكال الفقر والحرمان

بموجب المرسوم   أنشئصنادیق ضمان قروض 
یھدف إلى تسھیل الحصول على 

القروض المتوسطة األجل التي تدخل 

                                                
 .4،5،6، المواد 2011قانون المالیة التكمیلي  - 1
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  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

FGAR 

 02-373التنفیذي رقم 

  .2002نوفمبر  11الموافق ل

 لالستثماراتفي التركیب المالي 

المجدیة من خالل منح الضمانات 

  .الالزمة للحصول على القرض

  االستشاريالمجلس الوطني 

CNC :PME 
  2003سنة  أنشئ

مھامھا ترقیة الحوار بین المؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة وجمعیاتھم 

المھنیة من جھة والھیئات والسلطات 

  .العمومیة من جھة أخرى

  المشاتل وحاضنات األعمال

أنشئت بموجب المرسوم 

المؤرخ  03-78التنفیذي رقم 

  2003فیفري  25في 

وإنشاء ھدفھا مساعدة ودعم 

  .المؤسسات الجدیدة

  مراكز التسھیل

أنشئت بموجب المرسوم 

المؤرخ  03-79التنفیذي رقم 

  .2003فیفري  25في 

دراسة الملفات واإلشراف على -

أصحاب  اھتماممتابعتھا وتجسید 

  .المشاریع

مرافقة أصحاب المشاریع في میدان  -

التكوین والتسییر ونشر المعلومات 

  .االستثمارالمتعلقة بفرص 

دعم وتطویر القدرات التنافسیة ونشر  -

  .التكنولوجیا الجدیدة

الوكالة الوطنیة لتنمیة المؤسسات 

 الصغیرة المتوسطة

AND ;PME  

   2005-5- 3أنشئت في 

  

  مھمتھا تنفیذ برامج التأھیل

  

  

   -:مایلي من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر

  1993المؤرخ في نوفمبر  12-93رقم  يالتنفیذالمرسوم. 

  14 ، ص13عدد ، الجریدة الرسمیة،25/04/2003المؤرخ في  03-78رقم  يالتنفیذالمرسوم. 

  2003فبرایر،  25المؤرخ في  03-79رقم  يالتنفیذالمرسوم. 

  2004فیفري  22المؤرخ في  14-04المرسوم التنفیذي رقم.  
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  على القطاع الخاص في الجزائر انعكاسات السیاسة الجبائیة : المبحث الثالث

  الجبائیة في الجزائر تكلفة اإلعفاءاتتطور   :المطلب األول

إن التحفیزات الجبائیة التي تمنحھا أغلبیة الدول بھدف تحقیق تنمیة اقتصادیة و اجتماعیة و التي 

  :میة تتخذ األشكال التالیةتكون موجھة بالخصوص إلى القطاع الخاص باعتباره محرك التن

  باالستثمارتحفیزات جبائیة خاصة. 

 تحفیزات جبائیة خاصة بالتشغیل. 

 تحفیزات جبائیة خاصة بالتصدیر. 

  األجنبي باالستثمارتحفیزات جبائیة خاصة . 

وتعتبر ھذه التحفیزات الجبائیة أسالیب إغرائیة تستعملھا الدولة من أجل دفع عجلة التنمیة و التي 

  .في شكل إعفاءات، تخفیضات، تأجیالت أو خصوماتتكون 

على تكلفة اإلعفاءات الجبائیة في الجزائر، بالتركیز على  سنحاول من خالل ھذا المطلب التعرف

اإلعفاءات في مجال كل من الضریبة على أرباح الشركات،  الرسم على القیمة المضافة، والرسم 

  . ل الضریبي للشركاتعلى النشاط المھني نظرا لمكانتھا في الھیك

 2014 -1999 اإلعفاءات الضریبة  الممنوحة في الجزائر خالل الفترة ةتكلف تطور ):4- 3( رقم جدولال
 لدعم تشغیل الشبابالوكالة الوطنیة و  )ANDI(من خالل الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار 

)ANSEJ.(                                
 ملیون دج: وحدةال                                                                                     

  البیان
  

  
  السنوات

الرسم على 
القیمة 
  المضافة
TVA 

الضریبة 
على أرباح 
الشركات 

IBS  

الدفع 
 VFالجزافي

الرسم على 
النشاط 
المھني 
TAP    

الرسم 
 TFالعقاري

حقوق 
التسجیل 

DI  

مجموع 
  اإلعفاءات

1999  19647  5120  1476  4482  19,04  30  30774,04  

2000  22312  3651  1028  5437  18  11  32457  

2001  20283  7237  2365  6249  29  17  36180  

2002  22004  4090  803  6965  11  5  33878  

2003  39606  5923  1786  21920  8  3  69246  

2004  34838  3424  403  4754  11  4  43434  

2005  32523  12158  193  4826  8  8  49716  

2006  36060  5117  43  2946  6  1  44173  

2007  33255  1880  0  4421  8  1  39565  

2008  72992  6706  0  3978  2  12  83690  

2009  65319  839  0  1158  39  1  67356  

2010  76942  13381  0  1344  1  0  91668  
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2011  79649  3622  0  4156  2  0  87429  

2012  131338  1872  0  2865  3  6  136084  

2013  85578  3432  0  3363  3  11  92387  

2014  87636  7524  0  3666  2  0  98828  

  وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب: المصدر
 1999-2001 : وكالة ترقیة ودعم ومتابعة االستثمار)APSSI(، 

 2002-2014 : الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار)ANDI ( الوطنیة لدعم تشغیل و الوكالة
 ).ANSEJ(الشباب 

  

من  2014 -1999تكلفة اإلعفاءات الضریبیة في الجزائر خالل الفترة  تطور): 1- 3(الشكل 
  ANDIو ANSEJخالل وكالتي 

  
  .)4- 3(الجدول  معطیات من إعداد الباحثة بناءا على :المصدر

  

  :من خالل الجدول السابق نالحظ أن

، حیث 2007بالمقارنة مع سنة  2008الجبائیة ارتفعت بشكل كبیر سنة أن تكلفة اإلعفاءات  -

ملیون دینار، وبلغت تكلفة اإلعفاءات الجبائیة أعلى قیمة لھا سنة  44125سجلت زیادة تقدر ب 

ملیون دینار،وھو عبارة عن إنفاق ضریبي ضخم تحملتھ الدولة  136084بمبلغ یقدر ب 2012

 .تخفیف تكالیف االستثمارمن أجل النھوض بالقطاع الخاص و

إن اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة یأخذ الحصة األكبر من إجمالي اإلعفاءات الضریبیة  -

، ویعود السبب في ذلك إلى 2012٪ سنة 96,51، و نسبة 2009٪ سنة 96,97حیث بلغ نسبة

دة  في مرحلة ارتفاع عدد الملفات المستفیدة من اإلعفاءات الضریبیة، فھذا الرسم یمنح عا

 .اإلنشاء لغرض البناء أو شراء المعدات واألجھزة
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وبخصوص اإلعفاءات من الضریبة على أرباح الشركات، والرسم على النشاط المھني فھي   -

تتفاوت بین الزیادة والنقصان من سنة إلى أخرى، ویعود السبب في ذلك إلى التعدیالت الجبائیة 

ح الشركات،حیث بلغت تكلفة اإلعفاء من الضریبة التي مست بالخصوص الضریبة على أربا

ملیون دینار، وبلغت قیمة اإلعفاءات في 13381بقیمة 2010على أرباح الشركات أكبر قیمة سنة

  .  ملیون دینار وھي قیمة ال بأس بھا 5373المتوسط مبلغ 

 -ANSEJالممنوحة من خالل  الضریبة  نسبة كل ضریبة من مجموع االعفاءات): 5-3(جدول ال

ANDI  الوحدة                         . 2012-1999في الجزائر خالل الفترة :٪ 

  البیان        
  
  
  السنوات

نسبة الرسم 
على القیمة 

  المضافة
TVA 

نسبة 
الضریبة 

على أرباح 
  الشركات

IBS 

نسبة الدفع 
  الجزافي

VF 

نسبة الرسم 
على النشاط 

المھني 
TAP 

نسبة الرسم 
  العقاري

TF 

حقوق نسبة 
  التسجیل

DE 
  المجموع

1999  63,84  16,64  4,80  14,56  0,06  0,10  100  
2000  68,74  11,25  3,17  16,75  0,05  0,03  100  
2001  56,06  20,00  6,54  17,27  0,08  0,05  100  
2002  64,95  12,07  2,37  20,56  0,03  0,01  100  
2003  57,20  8,55  2,58  31,65  0,01  0,004  100  
2004  80,21  0,08  0,93  10,94  0,02  0,01  100  
2005  65,42  24,45  0,38  9,70  0,01  0,01  100  
2006  81,63  11,58  0,10  6,67  0,01  0,002  100  
2007  84,05  04,75  0  11,17  0,02  0,002  100  
2008  87,22  08,01  0  4,75  0,002  0,01  100  
2009  96,97  01,24  0  1,72  0,05  0,001  100  
2010  83,93  14,59  0  1,46  0,001  0  100  
2011  91,10  04,14  0  4,75  0,002  0  100  
2012  96,51  01,37  0  2,10  0,002  0,004  100  
2013  0,93 0,04 0  0,03 0 0 100 
2014  0,88 0,08 0  0,04 0 0 100 

  

  )4- 3(من إعداد الباحثة بناءا على الجدول : المصدر
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  تطور القطاع الخاصأثر تكلفة اإلعفاءات الضریبیة على : المطلب الثاني

بعد دراسة أھم التحفیزات الجبائیة الممنوحة للقطاع الخاص وتكلفة اإلعفاءات الخاصة          

بكل من الضریبة على أرباح الشركات، الرسم على القیمة المضافة والرسم على النشاط المھني، 

الجزائر خالل  سوف نتطرق إلى مدى مساھمة ھذه التحفیزات في تطور المؤسسات الخاصة في

  .، من حیث العدد، من حیث قطاع النشاط ومن حیث التوزیع الجغرافي2014- 1999الفترة 

تطور المؤسسات الجدول الموالي یوضح   :2014-1999المؤسسات الخاصة  دتطور تعدا: أوال

  .2014 - 1999الخاصة في الجزائر خالل الفترة 

  2014-1999الجزائر خالل الفترة تطور المؤسسات الخاصة في  :)6-3(جدول ال

  معدل التطور  المؤسسات الخاصة  السنوات
1999 159507   ----------  
2000  168458  5,61 
2001  179893  6,79  
2002  189552  5,37  
2003  207949  9,71  
2004  225449  8,42  
2005  245842  9,04  
2006  269806  9,75  
2007  293946  8,95  
2008  392013  33,36  
2009  455398  16,17  
2010  618515  35,82  
2011  658737  6,50  
2012  711275  7,97  
2013  777259  9,27  
2014  851511  9,55  

وزارة الصناعة والمناجم، نشریات المعلومات اإلحصائیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة : المصدر
 .والمتوسطة للسنوات المذكورة

  

حسب الجدول أعاله، عرف القطاع الخاص تطورا واضحا من سنة إلى أخرى، حیث كانت 

مؤسسة سنة  269806مؤسسة خاصة، لترتفع إلى  159507تقدر ب  1999عدد المؤسسات سنة 

فقد بلغت عدد المؤسسات  2009مؤسسة، أما في سنة  110299أي بفارق یقدر ب  2006

مؤسسة في  851511لخاصة في الزیادة إلى أن بلغت مؤسسة لتستمر عدد المؤسسات ا 455398
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اإلعفاءات الضریبیة في نمو عدد المؤسسات ھنا إلى أي مدى ساھمت ، والسؤال المطروح 2014

على بحساب معامل اإلرتباط الذي سیساعدنا الخاصة في الجزائر؟ لإلجابة على ھذا التساؤل سنقوم 

وبین نمو المؤسسات الخاصة في الجزائر خالل  معرفة درجة االرتباط بین التكالیف الضریبیة

الذي یوضح تطور كل من المؤسسات  بإدراج المنحنى البیاني ، كما سنقوم 2014- 1999الفترة 

  . )2014- 1999(لضریبیة خالل الفترة الخاصة وتكلفة اإلعفاءات ا

ستقل، وھو یبین معامل اإلرتباط قوة العالقة الخطیة بین متغیریین أحدھما تابع واآلخر م 

 . rمستقل عن وحدة القیاس التي تقاس بھا الظاھرة المدروسة ونرمز لھ بالرمز

  :یتم حساب معامل االرتباط انطالقا من العالقة التالیة

�حیث   ∈ و  متغیر تابع، وعدد المؤسسات الخاصة وھیمثل : Yالمتغیر .  [1,1−]

  . متغیر مستقل وتكلفة اإلعفاءات الضریبیة وھل ثیم:  Xالمتغیر

، وھذا یؤكد على وجود ارتباط r= 0.85 معامل االرتباط  بإجراء العملیات الحسابیة نجد أن

أي أنھ كلما زادت تكلفة طردي قوي بین تكلفة االعفاءات الضریبیة وبین عدد المؤسسات الخاصة، 

  .والشكل الموالي یوضح ذلكت عدد المؤسسات الخاصة االعفاءات الضریبیة كلما زاد

تطور المؤسسات الخاصة مع مجموع اإلعفاءات الضریبیة في الجزائر خالل : )2- 3(الشكل 

 .2014-1999الفترة 

  

  .)6-3(و ) 4-3(من إعداد الباحثة بناءا على معطیات الجدولین : المصدر
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بین تكلفة االعفاءات الضریبیة قویة طردیة وجود عالقة یالحظ من خالل الشكل السابق 

وبین تطور عدد المؤسسات الخاصة، بالرغم من تسجیل بعض التذبذبات في تكلفة اإلعفاءات 

ملیون  39565، انخفضت إلى 2003ملیون دینار سنة  69246، فبعدما سجلت قیمة الضریبیة 

، وانخفضت سنة 2008ملیون دینار سنة  83690، ثم عاودت االرتفاع إلى 2007دینار سنة 

ملیون دینار، بالمقابل سجل عدد المؤسسات الخاصة تحسنا مستمرا من سنة  67356إلى  2009

، 2014مؤسسة سنة  851511إلى1999مؤسسة سنة  159507إلى أخرى حیث زاد عددھا من

على أھمیة التحفیزات الجبائیة من جھة، حیث یعتبر العامل األكثر أھمیة في تشجیع وھذا دلیل 

  .، ویمكن تفسیر الزیادة المستمرة لعدد المؤسسات الخاصة ستثماراتاال

رغم بعض التذبذبات الحاصلة في تكالیف االعفاءات الضریبیة إلى وجود عوامل أخرى 

والجدول  إلى جانب اإلنفاق الجبائي مثل القروض البنكیةمساعدة في نمو وتطور ھذه المؤسسات 

  .2013-2009الموالي یوضح توزیع القروض حسب قطاع النشاط في الجزائر خالل الفترة 

 

  2013- 2009ي الجزائر خالل الفترة توزیع القروض حسب قطاع النشاط ف): 7-3(الجدول رقم

  .ملیار دینار: الوحدة                                                                                          

  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات
  ٪  القیمة  ٪  القیمة  ٪  القیمة  ٪  القیمة  ٪  القیمة

القطاع 
  العمومي

1485,1  48,1  1460,6  44,7  1741,6  46,7  2040,2  47,6  2434,0  47,2  

القطاع 
  الخاص

1600,6  51,9  1806,7  55,3  1984,2  53,3  2247,0  52,4  2721,9  52,8  

االدارة 
  المحلیة

0,8  0,0  0,8  0,0  0,7  0,0  0,4  0,0  0,4  0,0  

  100  5156,3  100  4287,6  100  3726,5  100  3268,1  100  3086,5  المجموع
  

  .2013 -2010وات لسن بنك الجزائرتقاریر : المصدر
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إن التطور الملحوظ في عدد المؤسسات : لمؤسسات الخاصة حسب طبیعة النشاطتوزیع ا: ثانیا

الخاصة في الجزائر شمل مختلف الفروع واألنشطة، وخاصة األنشطة السھلة منھا، وھذا ما یبینھ 

  .الجدول التالي الذي یوضح توزیع المؤسسات الخاصة حسب طبیعة النشاط االقتصادي

  )2014-1999(توزیع المؤسسات الخاصة حسب طبیعة النشاط لسنة  ):8-3(الجدول 

  نوع النشاط
1999  2013  2014  

  النسبة٪  العدد  النسبة٪  العدد  النسبة٪  العدد
  0.79  5038  0.79  4616  4.35  2468  الزراعة

  14.58  92867  14.39  84484  30.12  17096  التجارة

  12.26  78108  12.44  73037  25.73  14604  الصناعة

  0.38  2439  0.39  2259  0.77  436  الطاقة والمناجم

  25.09  159775  25.70  150910  14.78  8390  البناء واألشغال العمومیة

  39.51  251629  38.93  228592  14.60  8291  الخدمات

  7.38  46987  7.36  43241  9.65  5480  النقل و المواصالت

  100  636843  100  587139  100  56765  المجموع

وزارة الصناعة والمناجم، نشریة المعلومات اإلحصائیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة : المصدر

  .2015لسنة  26و  2013لسنة  23والمتوسطة رقم 

  .)2014-1999( تيتوزیع المؤسسات الخاصة حسب طبیعة النشاط لسن ):3- 3(الشكل 

  

  ).8- 3(من إعداد الباحثة بناءا على الجدول: المصدر

، حیث 1999من خالل الجدول السابق نالحظ أن قطاع التجارة یحتل المرتبة األولى في سنة       

٪ من مجموع المؤسسات 30.12مؤسسة أي بنسبة  17096بلغت عدد المؤسسات الخاصة فیھ 
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الخاصة، ویعود ھذا االرتفاع للخصائص التي تمیز قطاع التجارة عن باقي القطاعات من حیث قلة 

جود كثافة عالیة في رأس المال، یلي قطاع التجارة قطاع الصناعة بنسبة المخاطر وعدم و

٪ من مجموع المؤسسات الخاصة، والتي تسیطر علیھا الصناعات الغذائیة ،أما بالنسبة إلى 25.73

قطاع البناء و األشغال العمومیة وقطاع الخدمات فكان عدد المؤسسات الخاصة فیھما متقارب، 

وفیما یتعلق بباقي القطاعات األخرى فشكلت نسبة  مؤسسة، 8291و 8390وھي على التوالي 

ضعیفة من مجموع مؤسسات القطاع الخاص، خاصة قطاع الطاقة والمناجم الذي بلغت نسبتھ 

٪ من مجموع المؤسسات الخاصة، ویعود ذلك إلى احتكار القطاع العام لمثل ھذا النشاط 0.77

  .ة وكثافة كبیرة في رأس المالاإلستراتیجي الذي یتطلب تكنولوجیا عالی

، نالحظ ارتفاع عدد 2013مع قطاعات النشاط لسنة  1999و بمقارنة قطاعات النشاط لسنة 

 17096مؤسسة بعدما كان عددھا  84484المؤسسات الخاصة في قطاع التجارة حیث بلغت 

ة لسنة واحتل قطاع الخدمات النسبة الكبیرة من مجموع المؤسسات الخاص. 1999مؤسسة سنة 

٪ من مجموع 25.70یلیھ بعد ذلك قطاع البناء و األشغال العمومیة بنسبة  ٪38.93بنسبة  2013

المؤسسات الخاصة ویرجع ذلك إلى البناءات التحتیة التي تقوم بھا الدولة، حیث بلغت عدد 

مؤسسة تابعة لقطاع البناء و  8390التي سجلت  1999مؤسسة مقارنة بسنة  150910المؤسسات

، حیث بقي قطاع الخدمات یحتل المرتبة 2014شغال العمومیة، نفس الشيء یقال بالنسبة لسنة األ

٪ ، بینما بقي 25,09٪، یلیھ بعد ذلك قطاع البناء واألشغال العمومیة بنسبة 39,51األولى بنسبة 

على . ٪ بالنسبة للسنوات الثالث1قطاع الطاقة والمناجم یحتل المرتبة األخیرة بنسبة لم تتعدى 

العموم وحسب الجدول السابق یالحظ تطور ملحوظ في عدد المؤسسات الخاصة و في مختلف 

القطاعات والمالحظ أیضا میول المستثمرین الخواص إلى االستثمار في القطاعات األكثر ربحیة 

 ، من ھنا نستنتج أن التحفیزات الجبائیةواألقل مخاطرة والتي ال تتطلب كثافة كبیرة في رأس المال

الممنوحة للقطاع الخاص لم تكن مدروسة بشكل جید حیث نجد عزوف القطاع الخاص لإلستثمار 

، فاختیار نوع في بعض القطاعات االستراتیجیة، لذا یجب إعادة النظر في نظام التحفیزات الجبائیة

  ..الحافز الجبائي ھو في نفس الوقت اختیار لنوع االستثمار

  

 الجدول الموالي یوضح توزیع: طبیعتھا القانونیةحسب  لمؤسسات الخاصةاتوزیع : ثالثا

  .حسب نوعیة إنشاءھا 2014-2013المؤسسات الخاصة في الجزائر خالل سنتي 
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  2014 – 2013حركیة المؤسسات الخاصة في الجزائر خالل سنتي  ):9-3(الجدول     
  

  عدد المؤسسات
المؤسسات 

  الخاصة
  2013سنة 

المؤسسات   2014حركیة المؤسسات الخاصة عام 
الخاصة سنة 

2014  
  التطور  إعادة إنشاء  شطب  إنشاء

  496989  37575  7286  9054  39343  459414  أشخاص معنویین

  159960  17791  -  415  18206  142169  أشخاص طبیعیین

  194562  18886  -  116  19002  175676  نشاطات حرفیة  

  851511  74252  7286  9585  76551  777259  المجموع

وزارة الصناعة والمناجم، نشریة المعلومات اإلحصائیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة : المصدر

  .2015لسنة  26المتوسطة رقم 

مؤسسة، أي بنسبة  851511بلغ عدد الوحدات التابعة للقطاع الخاص  2014في نھایة      

یتوزع ب  وحدة تابعة لألشخاص المعنویین، والباقي 496989٪ وھي تتوزع بین 99تفوق 

  .وحدة للنشاطات الحرفیة 194562وحدة تابعة لألشخاص الطبیعیین و  159960

 االستثمارمن خالل الجدول السابق یتضح أیضا سیطرة المشاریع الجدیدة على نوعیة 

مشروع، أما الشطب فقد مس 76551إلى  2014الخاص، حیث وصل عدد المشاریع المنشأة في 

 7286مؤسسة صغیرة ومتوسطة خاصة، أما بالنسبة إلعادة إنشاء المشاریع فبلغت  9585

  . ٪ من إجمالي المشاریع1مشروع، أي بنسبة لم تتجاوز 

سنحاول من خالل ھذا العنصر إبراز : الخاصة حسب عدد العمال المؤسسات تطور: رابعا

أو  ةالمتوسطة، الصغیرالمؤسسات  الكبیرة،المؤسسات (توجھ االستثمارات الخاصة نحو 

االستثمارات الخاصة والجدول  توظفھا، وذلك باالعتماد على معیار عدد العمال التي )المصغرة

  :التالي یوضح ذلك

  2014دیسمبر  31الخاصة حسب عدد العمال إلى غایة  المؤسسات تطور ):10-3(الجدول 

  عدد العمال
  
  

  قطاع النشاط

المؤسسات 
الخاصة 
  المصغرة

المؤسسات 
الخاصة 
  الصغیرة

المؤسسات 
الخاصة 
  المتوسطة

العدد 
  اإلجمالي

1-9  10-49  50-250  

 23037  54  345  22638  الخدمات

٪  98.27  1.50  0.23  100  
  8865  71  589  8205  البناء واألشغال العمومیة

٪  92.55  6.64  0.80  100  
  5098  16  117  4965  الصناعة

٪  97.39  2.30  0.31  100  
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  422  2  7  413  الزراعة والمالحة
٪  97.87  1.66  0.47  100  

الخدمات المرتبطة 
  بالمؤسسات

144  7  2  153  

٪  94.12  4.58  1.31  100  
  37575  145  1065  36365  اإلجمالي

٪  96.78  2.83  0.39  100  

وزارة الصناعة والمناجم، نشریة المعلومات اإلحصائیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة : المصدر

  .2015لسنة  26والمتوسطة رقم 

وحدة جدیدة تابعة لألشخاص المعنویین، منھا  37575، تم إنشاء 2014في سنة      

، أما فیما یخص المؤسسات المتوسطة 9٪ مؤسسات مصغرة التي یتجاوز عدد عمالھا 96,78

منھا في قطاع  71مؤسسة  145عامال فتبقى ضعیفة حیث تم إنشاء  50والتي یتجاوز عدد عمالھا 

من خالل ما سبق یتضح تمركز . مؤسسة صغیرة 1065میة، وتم إنشاء البناء واألشغال العمو

مؤسسات القطاع الخاص في المؤسسات المصغرة، ویعود السبب الرئیسي في ذلك إلى اإلمكانیات 

، من ھنا المحدودة للمستثمرین الخواص، باإلضافة إلى سھولة إنشاء مثل ھذا النوع من المؤسسات

یر كافیة لوحدھا لتوفیر الموارد المالیة للقطاع الخاص، لذا نقترح ھنا أن التحفیزات الجبائیة غنرى 

ضرورة تفعیل استراتیجیة الشراكة بین القطاعین العام والخاص، حیث یوفر األول الموارد المالیة 

  .ویھتم بالمراقبة والتنظیم بینما یتفرغ القطاع الخاص لتنفیذ المشاریع

من بین األھداف األساسیة لسیاسة اإلنفاق : التوزیع الجغرافي للمؤسسات الخاصة: خامسا

الجبائي في الجزائر تحقیق التوازن التنموي بین مختلف جھات الوطن، خاصة ما یتعلق منھا 

بتوزیع المؤسسات الخاصة، لذا خصصنا ھذا العنصر لمعرفة التوزیع الجغرافي للمؤسسات 

 .دول الموالي یوضح ذلكالخاصة في الجزائر، والج

  .2014-2012التوزیع الجغرافي للمؤسسات الخاصة خالل الفترة  ):11-3(الجدول 

  الجھات
المؤسسات 

  الخاصة
  2012سنة  

  النسبة
المؤسسات الخاصة 

  2013سنة 
  النسبة

المؤسسات الخاصة  
  2014سنة 

  النسبة

  69.30 344405  68.86  316364  59.26  248985  الشمال

  21.91  108912  22.32  102533  30.55  128316  العلیاالھضاب 

  08.79  43672  08.82  40517  10.19  42816  الجنوب 

  100  496989  100  459414  100  420117  المجموع

  
وزارة الصناعة والمناجم، نشریة المعلومات اإلحصائیة الخاصة بالمؤسسات الصغیرة : المصدر

  .2015لسنة  26و 2013لسنة  23والمتوسطة رقم 
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من خالل الجدول السابق نالحظ تمركز أغلب المؤسسات الخاصة في مناطق الشمال بنسبة 

٪ من مجموع المؤسسات الخاصة، وھي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بتوزیع المؤسسات 65تفوق 

مؤسسة خاصة سنة  128316حیث یبلغ عدد المؤسسات في الھضاب العلیا  في المناطق األخرى،

٪ 22,32٪ من مجموع المؤسسات الخاصة، ثم انخفضت النسبة إلى 30تتعدى  أي بنسبة 2012

، في حین تصل نسبة المؤسسات الخاصة في الجنوب إلى نسبة 2014٪ سنة 21,91و 2013سنة 

  .٪ وھي نسب ضعیفة جدا10ال تتعدى 

نظرا إن تمركز المؤسسات الخاصة في منطقة الشمال یعود إلى سھولة االستثمار في ھذه المنطقة 

  .لتوفر كل من البني التحتیة والھیاكل القاعدیة، باإلضافة إلى وجود الكثافة السكانیة

لم تستطع سیاسة اإلنفاق الجبائي تحقیق التوازن بین الوالیات فیما یخص االستثمارات بشقیھا العام 

قارنة كبیرة كما أنھ في والیات الشمال نفسھا فإننا نجد م والخاص حیث تتواجد أغلبھا في الشمال،

في التوزیع، وھو ما یعني عدم تكافؤ الفرص، أو باألحرى عدم تثمین الموارد المتاحة بنفس 

الكیفیة، وھو ما یتناقض مع ما یعرف لدى االقتصادیین واالجتماعیین بالتوازن الجھوي، فإذا أخذنا 

ق شاسعا، بینما تتواجد والیتین على سبیل المثال وھما والیة الجزائر و والیة سطیف فإننا نجد الفر

، نجد في والیة سطیف حوالي 2008- 2007مؤسسة سنة  32827في والیة الجزائر أكثر من 

مؤسسة، أي أقل من عدد المؤسسات المتواجدة في العاصمة بأكثر من الضعف، مع العلم  11088

بلغت  2013 ، وفي سنة 1أن والیة سطیف تحتل المرتبة الثانیة  بعد العاصمة من حیث عدد السكان

 19859مؤسسة في حین بلغ عددھا في نفس السنة  50887عدد المؤسسات في والیة الجزائر 

ھذا األمر یستدعي إعادة النظر في اإلستراتیجیة المتبعة، عن طریق . مؤسسة في والیة سطیف

دي تھیئة المناخ المالئم لالستثمار خاصة في مناطق الجنوب و الجنوب الكبیر، وھذا من أجل تفا

  .عدم التوازن بین الوالیات

  

  

  

  

                                                
واقع : بن خیرة، بادیس بوخلوة، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في دعم التشغیل في الجزائر، الملتقى الوطني حولسامي  -1

 .15، جامعة الوادي، ص 2013وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، ماي 



 .2014-1999الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة  سةالسیا و محددات أثر   : الفصل الثالث

 

 

145 

  .2013-2012التوزیع الجغرافي للمؤسسات الخاصة في سنة  ):4-3(الشكل

  

  ).11 - 3(من إعداد الباحثة بناءا على الجدول : المصدر

  فعالیة السیاسة الجبائیة في مجال التشغیل وفي ترقیة صادرات القطاع الخاص: المطلب الثالث

  في مجال التشغیل: أوال 

تعتبر البطالة من أخطر المشاكل التي یعاني منھا العالم، نظرا لما تجلبھ من آفات اجتماعیة 

وللقطاع الخاص  واقتصادیة وسیاسیة، وامتصاص البطالة ھو الشغل الشاغل لمعظم ھذه الدول، 

غیرة دور ھام في ھذا الصدد، وھذا ما أثبتتھ التجارب الدولیة ففي تركیا مثال تساھم المؤسسات الص

  .٪ من إجمالي الید العاملة76والمتوسطة في تشغیل ما یفوق 

لذا سنحاول من خالل ھذا المطلب معرفة مدى فعالیة السیاسة الجبائیة في تحریض القطاع الخاص 

  .2014- 1999على توظیف الید العاملة خالل الفترة 

  الفترة لالجزائر خالمساھمة القطاع الخاص في التشغیل في  ):12-3(الجدول رقم

 )1999-2014(  

  السنوات
  المجموع  القطاع العام  القطاع الخاص

  ٪  عدد العمال  ٪  عدد العمال  ٪  عدد العمال

1999  381586  87,80  53015  12,20  434601  100  

2000  411225  89,01  50756  10,99  461981  100  

2001  503541  88,78  63615  11,22  567156  100  

2002  538055  88,56  69515  11,44  607570  100  
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2003  550386  88,04  74766  11,96  625152  100  

2004  592758  89,19  71825  10,81  664583  100  

2005  888829  92,09  76286  07,91  965115  100  

2006  977942  94,06  61665  05,94  1039607  100  

2007  1064983  94,90  57146  05,10  1122129  100  

2008  1233073  95,89  52786  04,11  1285859  100  

2009  1494949  96,66  51635  03,34  1546584  100  

2010  1577030  97,00  48656  03,00  1625686  100  

2011  1676111  97,22  48086  02,78  1724197  100  

2012  1800742  97,21  47375  02,79  1848117  100  

2013  1953636  97,59  48256  02,41  2001892  100  

2014  2110665  84,97 48256  02,16 2157232  100  

  

 26-24-23-21-16-15-14من إعداد الباحثة  بناءا على نشریة المعلومات اإلحصائیة رقم :  المصدر

  . وزارة الصناعة والمناجمعن 

  

من الجدول نالحظ أن القطاع الخاص المتكون أساسا من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

، حیث 2014 -1999ارتفاعا مستمرا في الفترة من  سجلت فقد ،یوفر أكبر عدد من مناصب الشغل

، وھذا راجع إلى مجھودات الدولة في تقلیص 2005٪ سنة 49.95سجلت نسبة زیادة تقدر ب 

معدالت البطالة من خالل رفع نسبة اإلعفاء التي یستفید منھا أرباب العمل في مجال التأمین 

ت للمھن الحرة، على خالف ذلك المؤسسات االجتماعي، باإلضافة إلى إدماج أصحاب المؤسسا

العمومیة التي سجلت انخفاضات متتالیة في نسب التشغیل، لكن ذلك لم یؤثر على العدد اإلجمالي 

٪ سنة 25.99حیث سجلت نسبة زیادة تقدر ب  2014- 1999لعدد مناصب الشغل في الفترة 

ات الدولة في تقلیص معدل ، بالرغم من مجھود2010٪ سنة 15.23ونسبة زیادة تقدر ب   2005

مثل البطالة، یبقى مستوى التشغیل ضعیفا في القطاع الخاص في الجزائر إذا ماقورن بدول أخرى،

ویعود  من اجمالي الید العاملة،  ٪76تركیا التي یساھم القطاع الخاص فیھا في تشغیل ما یفوق 

  .عمال10ف أقل من ظالسبب في ذلك إلى انتشار المؤسسات الخاصة ذات الحجم المصغر التي تو
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  تطور مناصب الشغل المصرح بھا في القطاع الخاص): 5-3(الشكل رقم

  

  

  .)12-3(و  ) 6-3(ول ابناءا على الجد من إعداد الباحثة: المصدر

أھمیة التصدیر في قدرتھ على خلق فرص عمل تتضح : ترقیة صادرات القطاع الخاص: ثانیا

جدیدة، معالجة الخلل في المیزان التجاري وبالتالي میزان المدفوعات مما یؤثر بصورة مباشرة 

على استقرار النقدي للعملة المحلیة، وأسعار الصرف، كما تلعب دورا ھاما في جذب االستثمار 

  .و االقتصاديالخاص المحلي و األجنبي، ومن ثم رفع معدالت النم

ویعمل القطاع الخاص المنتج وخاصة الموجھ للتصدیر على خلق فرص عمل جدیدة، حیث      

  .أثبتت التجارب الدولیة على زیادة فرص العمل في القطاعات التي شھدت زیادة في صادراتھا
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لسیاسات نظرا للنتائج التي یمكن تحقیقھا من عملیة التصدیر، تتبع معظم الدول مجموعة من ا     

من أجل النھوض بھذا القطاع الھام أھمھا السیاسة الجبائیة، بدلیل إعفاء النشاطات الموجھة نحو 

التصدیر من الرسم على القیمة المضافة، الحقوق الجمركیة، باإلضافة إلى اإلعفاء من الضرائب 

ھل : ھناالسؤال المطروح .على الدخل والممتلكات بنسبة رقم األعمال المحقق عند التصدیر

  . في الجزائر زیادة صادرات القطاع الخاص؟ التحفیزات الجبائیة استطاعت 

خالل الفترة  مساھمة المؤسسات الخاصة في الصادرات خارج المحروقاتالجدول الموالي یوضح 

1999 -2014.  

  الصادرات خارج المحروقات تطور مبالغ :أوال
  ).2014 -1999(الصادرات خارج المحروقات  المؤسسات الخاصة فيمساھمة  ):13-3(الجدول

  ملیون دوالر أمریكي :الوحدة  

  البیان
  

  السنوات

  الصادرات خارج المحروقات
  

 الصادرات الكلیة
  المساھمة في الصادرات الكلیة  القیمة

1999  414  3,36 12320 

2000  590  2,72 21650 

2001  684  3.57 19159 

2002  734  3.89  18868 

2003  763  3.1  24612 

2004  788  2.84  27746 

2005  1099  2.44  45036 

2006  1158  2.12  54613 

2007  1332  2.21  60163 

2008  1937  2.44  79298 

2009  1066  2.36  45194 

2010  1526  2.67  57053 

2011  2062  2.80  73489 

2012  2062  2.87  71866 

2013  2165  3.28  65917 

2014  2810 2.93 95662  
  

  2016-02- 13: ، تاریخ التحمیل)CNIS(المركز الوطني للمعلومات اإلحصائیة الجمركیة : المصدر
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یبین الجدول السابق الصادرات خارج المحروقات ونسبتھا من الصادرات الكلیة خالل الفترة 

شبھ كلي على  اعتماد٪ وھي نسبة ضعیفة تدل على 3.89، التي لم تتعدى نسبة 2014- 2001

  .٪ من القیمة اإلجمالیة للصادرات96صادرات المحروقات، التي تمثل نسبة تفوق 

بالرغم من التحفیزات الممنوحة للقطاع الخاص في مجال التصدیر، إال أن صادراتھ بقیت محدودة، 

مما یستوجب من السلطات الجزائریة بذل المزید من الجھود للنھوض بھذا القطاع لمستوى قادر 

  .على منافسة المؤسسات األجنبیة في األسواق العالمیة

  التمثیل بواسطة األعمدة البیانیة للصادرات خارج المحروقات والصادرات الكلیة):6- 3(الشكل 

  

  ).13-3(من إعداد الباحثة بناءا على الجدول : المصدر
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أھم المنتوجات الجدول الموالي یوضح : خارج قطاع المحروقاتأھم المنتوجات المصدرة  :ثانیا

    .)2014- 2000(المصدرة خارج قطاع المحروقات خالل الفترة 

  )2014 - 2000(أھم المنتوجات المصدرة خارج قطاع المحروقات خالل الفترة ):14-3(الجدول 

  ملیون دوالر أمریكي :الوحدة
                                                                                          

السلع 
 االستھالكیة

مواد التجھیز 
 الصناعیة 

مواد التجھیز 
 الزراعیة 

منتجات 
 نصف مصنعة

 السنوات  مواد غذائیة مواد خام

13 47 11 465 44 32 2000 

12 45 22 504 37 28 2001 

27 50 20 551 51 35 2002 

35 30 1 509 50 48 2003 

16 52 1 552 102 65 2004 

14 36 - 656 134 67 2005 

43 44 1 828 195 73 2006 

35 46 1 993 169 88 2007 

32 67 1 1384 334 119 2008 

49 42 - 692 170 113 2009 

30 30 1 1056 94 315 2010 

15 35 - 1496 161 355 2011 

19 32 1 1527 168 315 2012 

17 27 0.2 1604 109 402 2013 

10 15 1 2350 110 400 2014 
  

أثر االنفتاح  ،بن زكورة العونیةمسعودي وھیبة و : نقال عن ارة الخارجیة للجمارك الجزائریة،إحصائیات التج :المصدر
الوطني حول  ملتقىال ،2000/2014قیاسیة دراسة  –جزائر التجاري خارج قطاع المحروقات على النمو االقتصادي في ال

  .2015نوفمبر  19و 18جامعة ورقلة،  االطار القانوني لالستثمار األجنبي في الجزائر،
  

صادرات القطاع الخاص بین منتجات نصف مصنعة والتي تحتل المرتبة األولى في تتنوع 

التي سجلت صادراتھا تحسنا ملحوظا من سنة إلى أخرى صادراتھ تلیھا بعد ذلك السلع الغذائیة، 

سلع التجھیزات الصناعیة تلیھا  ،المواد الخام ثم  2013ملیون دوالر سنة  402حیث قدرت ب 

  .والسلع االستھالكیة غیر الغذائیة
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والیات    على القطاع الخاصالسیاسة الجبائیة  محددات تأثیرات :رابعال المبحث

  تفعیلھا

رغم الجھود المبذولة من طرف الدولة الجزائریة لتشجیع القطاع الخاص على االستثمار      

والتوسع، وارتكازھا في ذلك على سیاسة اإلنفاق الجبائي، إال أنھا لم تصل بالقطاع الخاص إلى 

حیث بقیت مساھمتھ في التشغیل  األھداف المرجوة مقارنة مع ما وصلت إلیھ بقیة الدول األخرى،

مقارنة ببعض الدول التي تتعدى نسبة التشغیل في القطاع الخاص والمتمثل أساسا في ضعیفة 

٪، باإلضافة إلى بقاء الصادرات النفطیة تحتل الصدارة 69المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نسبة 

من إجمالي الصادرات وذلك رغم إلغاء الضریبة على نشاط التصدیر،  إن عدم وصول سیاسة 

 التي تؤثر على فعالیتھا،التحدیات  جبائي إلى المساعي المرجوة منھا، یعود إلى جملة مناإلنفاق ال

انتشار الفساد اإلداري واالقتصادي باإلضافة إلى التھرب و المرتبطة باالقتصاد الموازي منھا

    .الضریبي

  

  التحدیات المرتبطة باالقتصاد الموازي : المطلب األول    

الموازي من أھم الظواھر التي تزاید انتشارھا في مختلف اقتصادیات بلدان تعتبر ظاھرة اإلقتصاد 

العالم، ولقد اختلفت تسمیاتھا بین االقتصاد غیر رسمي، االقتصاد الباطني، اإلقتصاد الموازي، 

إلخ، حیث یعتبر ھذا ........اقتصاد الظل، السوق السوداء، اإلقتصاد الخفي، اإلقتصاد غیر المنتج 

من بین أبرز العراقیل التي تواجھ تطبیق السیاسة الجبائیة، ویحول دون وصولھا لتحقیق اإلقتصاد 

لدراسة ماھیة االقتصاد الموازي، أثر االقتصاد  طلبلذا خصصنا ھذا الم.النتائج المرجوة منھا

معالم االقتصاد الموازي في الجزائر والتعرف على أھم  الموازي على تطبیق السیاسة الجبائیة،

  . راءات المتخذة للحد من االقتصاد الموازياالج

  ماھیة االقتصاد الموازي: أوال

  مفھوم االقتصاد الموازي -1

إن اختالف وجھات نظر الباحثین االقتصادیین و المنظمات االقتصادیة الدولیة لإلقتصاد الموازي 

  :أدت إلى تعدد التعاریف المقدمة لھ والتي نذكر أھمھا فیما یلي

مجموعة من األنشطة التي تحقق دخال الیتم تسجیلھ رسمیا ضمن حسابات " وازي ھو االقتصاد الم

  إما لتعمد إخفائھ تھربا من االلتزامات القانونیة المرتبطة بالكشف عن ھذه األنشطة،  ،الناتج القومي
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 .1"البالدوإما بسبب أن ھذه األنشطة المولدة للدخل بحكم طبیعتھا، تعد مخالفة للقوانین السائدة في 

مجموع الدخول المكتسبة غیر المبلغ عنھا للسلطات الضریبیة، أو : فعرفھ على أنھ  Vito tanziأما

 2مجموع الدخول غیر الواردة في الحسابات القومیة

إنتاج السلع والخدمات القائم على أساس السوق سواء كان " على أنھ   Smith philipو یعرفھ  

، و الذي یتجنب الكشف عنھ في التقدیرات الرسمیة للناتج الداخلي إنتاجا مشروعا أو غیر مشروع

  .3"الخام

یعتمد على السریة في ھو اقتصاد من خالل التعاریف السابقة یمكن القول على أن االقتصاد الموازي 

 ،عملھ، بعیدا عن أعین الحكومة وبالتالي ال یتم تسجیل الدخول المترتبة عنھ في حسابات الناتج القومي

  .والشكل الموالي یوضح مجموعة من األنشطة غیر الرسمیة

  یوضح مجموعة من األنشطة غیر الرسمیة: )7-3( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

  

إبراھیم توھامي، إسماعیل قیرة، عبد الحمید تلیمي، العولمة و االقتصاد غیر الرسمي، دار : المصدر

  .101، ص 2004الجزائر، الھدى، 
                                                

راسة في آلیات االقتصاد الخفي وطرق عالجھ، دار النھضة العربیة، صفوت عبد السالم عوض هللا، االقتصاد السري، د -1
 .9، ص2002القاھرة، 

2 - Vito tanzi, the underground economy in the united states, estimations and implications, 
Banca national, review N0 135, 1980, p 428.  

 ،2006،االسكندریة، الضریبي واالقتصاد األسود،الدار الجامعیة الجدیدة للنشرالتھرب ، عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي - 3

  . 15ص

  األنشطة غیر الرسمیة

  األنشطة غیر الرسمیة المشروعة

األنشطة غیر الرسمیة غیر 
  )المرفوضة(المشروعة 

 الباعة المتجولون  
  المؤسسات الصغیرة

غیر الخاضغة 
  للضرائب

  األعمال المنزلیة و
  الحرف

 التھریب  
 المخدرات  
  التجارة في السلع

  المسروقة
 القمار  
  المتاجرة (الدعارة

  )بالنساء
 الفساد، الرشوة  
 السرقة  
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 :من خالل الشكل السابق نالحظ أن أنشطة القطاع غیر الرسمي تنقسم إلى نوعین ھما

التخالف قوانین الدولة، لكن ال علم للدولة  ھي أنشطة:األنشطة غیر الرسمیة المشروعة - 1

بھا، حیث أن أصحاب ھذه األنشطة الیصرحون بمداخلھم تجنبا لدفع الضرائب وأھم ھذه 

األنشطة الباعة المتجولون، األعمال المنزلیة والحرف، المؤسسات الصغیرة غیر الخاضعة 

 .للضرائب

 وھي غیر مسجلة إداریانونیة وغیر قاھي أنشطة : األنشطة غیر الرسمیة غیر المشروعة - 2

مثل التھریب، بیع أنشطة غیر محبذة في المجتمع نظرا لما تسببھ من آفات اجتماعیة، 

 .إلخ.....المخذرات، المتاجرة بالنساء، التجارة في  السلع المسروقة

  الموازي االقتصادخصائص  -2

  :1من أھم ما یتمیز بھ القطاع الموازي مایلي

بتسم القطاع غیر الرسمي في غالبیتھ بالتحرر من القیود التنظیمیة :التنظیماالفتقار إلى   -  أ

التي یتسم بھا القطاع الرسمي في أغلب إجراءاتھ من حیث تنظیم العمل، نمط اإلنتاج و 

 ...التوزیع، وعملیة التسویق

 عدم خضوع القطاع غیر الرسمي للقوانین الرسمیة أدى بھ إلى إتباع قواعد أكسبھ:المرونة  -  ب

 .سمات أخرى منھا المرونة في العمل، األجر ونظام السوق 

 یتضح عنصر المرونة من جھة أوقات العمل الیومي واإلجازات  :مرونة العمل

بحسب نوع النشاط ووفقا لحاجة ظروف العمل المختلفة، أما من جھة مرونة 

عالقات العمل في القطاع غیر الرسمي فمن المعروف أنھا مرنة و تتمحور بین 

 .أفراد األسرة و األقارب و األصدقاء 

 تتوقف ھذه األخیرة بحسب طبیعة النشاط االقتصادي الذي یمارس في :مرونة األجر

القطاع غیر رسمي، وبحسب قیمة الحد األدنى لألجر المعمول بھ في النشاط 

 .الرسمي 

 تتسم نظم التسویق في القطاع غیر الرسمي أیضا بالمرونة،  :مرونة نظم السوق

ي غالبا ما تعتمد على العالقات الشخصیة والعائلیة والتعاقدات غیر الرسمیة في فھ

 االنتاج والتبادل لصعوبة إیجاد قنوات لإلتصال والتسویق على نطاق أوسع،

                                                
واقع القطاع غیر المنظم وأنشطة منظمة العمل العربیة بشأن ھذا القطاع، منظمة العمل : أحمد، محاضرة بعنوان حمدي - 1

 .9- 8، ص2004سبتمبر  22-20العربیة، 
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وبطبیعة الحال فإن المرونة في عالقات السوق تؤدي في أغلب األحیان إلى اشتداد 

 .رسمیة معمول بھا حدة المنافسة، حیث ال توجد قواعد أو ضوابط

بصورة  یعتمد العمل في القطاع غیر الرسمي: ضآلة رأس المال والتكنولوجیا المستخدمة  -  ت

على الجھد البشري المبذول وتكثیف العمالة مقابل رأس المال المستخدم، أما عن أساسیة 

ا التكنولوجیا فھي بسیطة تعتمد على الموارد المحلیة، وال تسرف في استخدام الطاقة وربم

 .التحتاج إلى استخدام الطاقة من األساس

یتسم العمل في القطاع غیر الرسمي غالبا بصغر المنشأة إن وجدت، :صغر حجم المنشأة  -  ث

ففي حالة الباعة المتجولین على سبیل المثال ال توجد منشأة على اإلطالق، كما أنھ لیس 

لعمال في منشآت ھناك مكان محدد لممارسة النشاط االقتصادي، أما فیما یخص عدد ا

 .القطاع غیر الرسمي فھي التتجاوز على األقل عشر عمال

األعمال الممارسة في القطاع غیر الرسمي غالبا ما تحتاج :تدني مستوى المھارة للعاملین - ج

إلى مستویات مھاریة متدنیة یستطیع من خاللھا العمال تبادل مواقع العمل، ومن السھل في 

من المھارات المتنوعة المطلوبة إلنجاز العمل بحیث أن  إطارھا اكتساب مجموعة مختلفة

 .المستوى التعلیمي لیس شرطا من شروط الحصول على فرص العمل في ھذا القطاع

   غیر الرسميوالقطاع  الرسميوالجدول التالي یوضح الفرق بین القطاع          

  الفرق بین القطاع الرسمي والقطاع غیر الرسمي): 15- 3(الجدول رقم 

  القطاع غیر الرسمي  القطاع الرسمي

  األھداف الرئیسیة

 تحقیق أقصى حد من األرباح في السوق . 

 تطبیق تشریع النقابات 

 ،وجود نقابات دخول. 

 االستفادة من القروض الوطنیة واألجنبیة 

 دفع الضرائب والرسوم. 

 

  تنظیم السوق

 وجود الحواجز عند الدخول إلى السوق 

 أجور وعقود العمل. 

 منتجات معیاریة، عالمات مسجلة. 

 الحصص،الرخص، (أسواق محمیة

 .)الرسوم

  األھداف الرئیسیة

 تحقیق مداخیل في السوق 

 انعدام تشریع العمل. 

 سھولة الدخول وعدم احترام القواعد. 

 التمویل الذاتي. 

 عدم دفع أي رسوم وضرائب. 

 

  تنظیم السوق

 التوجد حواجز عند الدخول إلى السوق. 

  التشغیل الذاتي، األجرة على الوحدة

 .المنتجة

 منتجات مقلدة. 

 أسواق غیر محمیة.  
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  التكنولوجیا

  

 حدیثة ومستوردة 

 االستعمال المكثف لرأس المال. 

 إنتاج واسع النطاق.  

 التربیة الرسمیة الزمة.  

  التكنولوجیا

 تقلیدیة، مكیفة،منشأة. 

 االستعمال المكثف للعمل. 

 وحدات انتاجیة صغیرة ومتنوعة. 

  غیر رسميتمھین.   

المجلس االقتصادي واالجتماعي، االقتصاد غیر الرسمي أوھام وحقائق، تقریر لجنة عالقات : المصدر

  .2004العمل، الجزائر، جوان 

  أسباب تنامي القطاع الموازي -3

إن تباین حجم اإلقتصاد الموازي من دولة إلى أخرى یعود في األساس إلى اختالف األسباب 

  : والتي یمكن حصر أھمھا فیما یلي في ھذه الدول، المؤدیة إلى بروزه

 :یمكن حصر أھمھا فیما یلي :االقتصادیةاألسباب   -  أ

 تعتبر ندرة السلع من األسباب الرئیسیة التي أدت إلى استفحال االقتصاد الموازي. 

  تلعب الضرائب دورا ھاما في تكوین ونمو االقتصاد الموازي، حیث كلما تعرضت

إلى المزید من الضرائب من وقت إلى آخر، كلما زاد حافز األفراد إلى األنشطة الرسمیة 

 .التحول إلى ممارسة األنشطة الموازیة

  كما تمثل العالقات التبادلیة بین التضخم وارتفاع مستویات الضریبة على الدخل عامال

 .1إضافیا یؤدي إلى ازدھار أنشطة االقتصاد الموازي

 یة و األزمات االقتصادیة من أبرز العوامل المساعدعلى تعتبركل من االصالحات االقتصاد

ظھور االقتصاد الموازي، حیث تساھم في انخفاض مداخیل العمال، مما یسمح بتوجھھم 

 .للنشاطات غیر الرسمیة

  یؤدي تزاید أعداد المشروعات الصغیرة التي تقوم أساسا على استخدام النقود السائلة في

األھمیة النسبیة لإلقتصاد الموازي في العدید من الدول، حیث ابرام المعامالت إلى زیادة 

 .  2یصبح من السھل التھرب من الضریبة عندما یكون حجم المؤسسات صغیرا نسبیا

                                                
د غیر الرسمي بین النظریة والتطبیق، ملتقى دولي حول االقتصاد الموازي في اسماعیل بوخاوة، إشكالیة االقتصا - 1

 .21، ص2000نوفمبر  16، 15، 14الجزائر، تلمسان أیام 

بوغرارة بومدین، بن یوب لطیفة،غربي ناصر صالح الدین، أثر المشروعات الصغیرة على االقتصاد غیر الرسمي،  - 2

 .2007أفریل  20،21في الجزائر، سعیدة،  ملتقى وطني حول االقتصاد غیر الرسمي
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 .تتمثل في كل من القیود الحكومیة،  اإلجراءات اإلداریة، الفساد اإلداري: األسباب اإلداریة   -  ب

 إن االقتصاد الذي تضبط لوائحھ یولد ضغوطا داخلھ و یشجع محاوالت  :1القیود الحكومیة

  .االلتفاف على ھذه اللوائح و بالتالي ینشئ أنشطة مختلفة ال یمكن مراقبتھا

كما تضم اللوائح أیضا قوانین متعلقة بسوق البضائع، و األسعار االلزام بالبیع إلى الحكومة   

الخ، فكل ھاتھ القوانین تدفع بالمنتج و ...موانع التصدیرأو ھیئات التسویق، حصص االستیراد و 

  .المستھلك باالفالت منھا و استخدام األسواق المخفیة و الموازیة

و تتضمن أیضا ھذه اللوائح القوانین التي تضبط أسواق العمالت األجنبیة و التي تكون   

للسوق رسمیة كأن یبالغ مرتبطة بأسعار الصرف مما یساعد على تنامي سوق العمالت الموازیة 

في فواتیر الواردات مما یسمح للمستورد بالحصول على بعض العمالت الصعبة بالسعر الرسمي 

  .فیترك جزء منھا في الخارج أو یبیعھ في السوق السوداء

 من أجل الحصول على السجل دھاقإن تعدد االجراءات اإلداریة وتع: اإلجراءات اإلداریة ،

ى القروض البنكیة، ساھمت بشكل كبیر في استفحال االقتصاد التجاري، باإلضافة إل

  . الموازي داخل المجتمع

 یستخدم بعض الموظفین العمومیین سلطاتھم في الحصول على  :إلداريالفساد ا

  مكاسب خاصة، یطلق على ھذه العملیة باسم الرشوة

زیادة حجم األنشطة إن غیاب اإلستقرار السیاسي في أي بلد من شأنھ   :األسباب السیاسیة  -  ت

الموازیة، وخیر مثال على ذلك انتشار الحروب األھلیة في بعض الدول، والذي كان سببا 

  .رئیسیا في توقیف عجلة التنمیة في تلك الدول

  

 أثر اإلقتصاد الموازي على تطبیق السیاسة الجبائیة: ثانیا

ي كتوفیر مناصب الشغل، توفیر على الرغم من اآلثار اإلیجابیة التي یخلفھا اإلقتصاد غیر الرسم

بعض السلع والخدمات بأسعار أقل، تحسین مستوى الدخل، وبالتالي تقلیص معدالت الفقر، 

باإلضافة إلى سرعة تأقلمھ مع الظروف الحاصلة في السوق، إال أنھ الیخلو من بعض اآلثار 

ر على المستوى الجزئي السلبیة التي تؤثر على تطبیق السیاسة الجبائیة، ویمكن تقسیم ھذه اآلثا

  .والكلي

                                                
قارة مالك، إشكالیة االقتصاد غیر رسمي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في الغلوم اإلقتصادیة،  - 1

 .40، ص2010- 2009قسنطینة، 
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 :على المستوى الجزئي -1

تلعب الضریبة دورا ھاما في توزیع الدخول ، كما تعتبر أداة ھامة في تخصیص الموارد، 

التي انتشار ظاھرة االقتصاد الموازي، یؤدي إلى زیادة نسبة التھرب الضریبي، إال أن 

  :تؤثر على توزیع الدخول وتخصیص الموارد كما یلي

 تعمل الدولة جاھدة من خالل سیاستھا الجبائیة على تحقیق : األثر على توزیع الدخل

مبدأ العدالة في توزیع الدخول بین فئات المجتمع، إال أن زیادة حجم اإلقتصاد 

، الموازي یؤثر على تحقیق ھذه العدالة، حیث أن نمو ھذا القطاع إن صح القول

اع ، نتیجة تھربھم من دفع الضرائب، یؤدي إلى زیادة مداخیل أصحاب ھذا القط

وعدم تحملھم األعباء العامة،  بالمقابل الیحصل أصحاب القطاع الرسمي على 

زیادة مماثلة في الدخول نتیجة تحملھم ألعباء ضریبیة مرتفعة تعویضا للنقص 

الحاصل نتیجة تھرب القطاع غیر رسمي من دفع الضرائب، وھذا ما ینتج عنھ عدم 

 .وزیع الدخل بین فئات المجتمعالعدالة في ت

 یؤدي نمو القطاع غیر الرسمي إلى زیادة نسبة التھرب  :األثر على توزیع الموارد

الضریبي، التي تؤثر سلبا على القطاع الرسمي، الذي یتحمل دفع أعباء ضریبیة 

أكثر،ھذه الزیادة في مستوى الضرائب المفروضة على أنشطة القطاع الرسمي 

مزید من األنشطة إلى التحول نحو اإلقتصاد غیر الرسمي، حیث تؤدي إلى دفع ال

تزداد العوائد من التھرب الضریبي، مما یولد المنافسة غیر العادلة بین االقتصادیین 

 .1بالشكل الذي یمكن اإلقتصاد غیر الرسمي من اجتذاب قدر أكبر من الموارد

 : على المستوى الكلي -2

إن رسم السیاسة الجبائیة بصفة خاصة، والسیاسة االقتصادیة بصفة عامة یكون بناءا على 

معدالت البطالة، معدالت التضخم، اإلنفاق العام، : الھامة مثلاالقتصادیة بعض المؤشرات 

إل غیر الرسمي  لقطاعا ویؤدي ارتفاع، ....توزیع الدخل القومي، معدالت النمو االقتصادي

مصداقیة البیانات واإلحصائیات الرسمیة، ومن ثم تصبح المؤشرات انخفاض درجة 

االقتصادیة غیر مناسبة لصنع السیاسات االقتصادیة المالئمة لتحقیق االستقرار 

                                                
 .82، ص1996محمد ابراھیم طھ السقا، االقتصاد الخفي في مصر، مكتبة النھضة، مصر،  - 1
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االقتصادي، وعندما تكون التوقعات غیر صحیحة والسیاسات غیر مناسبة فإن النتائج تأتي 

  . 1على عكس المتوقع لھا

ن انتشار القطاع غیر الرسمي یؤدي إلى جمع معلومات غیر وبالتالي نستخلص إلى أ

وبالتالي بناء سیاسة جبائیة غیر مناسبة، یترتب عنھا نتائج أقل من ، )خاطئة(صحیحة 

  .المطلوب

  

   معالم االقتصاد الموازي في الجزائر: ثالثا

االقتصادیة،  بدأ ظھور القطاع  غیر الرسمي في الجزائر في منتصف الثمانینات بعد حدوث األزمة

واتسعت رقعتھ لتشمل طبقات متعددة في المجتمع، والتي تولد عنھا دخوال ضخمة ال تدخل غالبا 

حیث تشیر الدراسات التي تناولت . في التقدیرات الرسمیة للدخل الوطني ولم تخضع للضرائب

على  سھولة الحصول) 1:(2القطاع غیر الرسمي في الجزائر إلى أنھ یتمیز بعدة خصائص منھا

) 4(تدني مستوى التعلیم والمھارات، ) 3(اكتساب خبراتھ بعیدا من التعلیم الرسمي، ) 2(دخل، 

فقد  یوفر فرص عمل لشریحة كبیرة من المجتمع،) 5(عدم خضوعھ لضوابط إجرائیة معقدة، 

 ٪17,2شخص، یعني ) ملیون( 1.249.000في الجزائر  2003عادل التشغیل غیر الرسمي سنة 

من التشغیل خارج قطاع الفالحة، ویعرف ھذا األخیر نمو سنوي  ٪21,9التشغیل ومن مجموع 

كشفت دراسة أجریت في الثلث الثالث من  ، كما3مرات التشغیل الرسمي 2، یعني ٪08أزید من 

مالیین شخص من إجمالي  3أن عدد العاملین في القطاع غیر الرسمي في الجزائر بلغ  2007سنة 

إن العاملین في القطاع غیر ، 4٪ من القوة العاملة في الجزائر35بة ملیون شخص، بنس 8,25

ملیون دوالر  585الرسمي ال یدفعون ضرائب ما یساعد إلى خسارة الخزینة العمومیة ما یعادل 

ملیون  300بالنسبة إلى عوائد الضریبة على الدخل، وتقدر خسائر ضریبة القیمة المضافة ب 

التي تفشي ظاھرة تبییض األموال وتھریبھا، تصاد غیر الرسمي ، وینجرعلى انتشار االقدوالر

                                                
 .19، ص1997حمدي عبد العظیم، غسیل األموال في مصر والعالم، القاھرة،  -  1
الخفي، أطروحة دكتوراه في العلوم  لالقتصادمقاربة نقدیة  :رسمي في الجزائرالغیر لالقتصاد علي بودالل، تقییم كلي  -2

 .33، ص2008االقتصادیة، جامعة تلمسان، 
، جوان 07الجزائر واقع وآفاق، مجلة دوریة محكمة، جامعة األغواط، العدد علي بودالل، االقتصاد غیر الرسمي في  - 3

 .95، ص2007
، بحوث 2010- 2000للفترة  تقییمیھدراسة تحلیلیة  :علي بودالل، القطاع غیر الرسمي في سوق العمل الجزائري -4

 16، ص 2014، 65اقتصادیة عربیة، العدد
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، حیث 1تؤدي إلى التأثیر السلبي على الحركة االستثماریة، مما یؤثر على معدل النمو االقتصادي

یرى بعض الباحثین أن الحجم الكلي ألنشطة االقتصاد الخفي في الجزائر یمكن أن تتراوح بین 

الداخلي الخام، وأن إجمالي األموال المتداولة داخل ھذا القطاع تقدر ٪ من الناتج 30٪ إلى 20

  . 2ملیار دوالر من إجمالي الدخل الوطني 08بحوالي 

  

  :إجراءات الحد من القطاع الموازي في الجزائر: رابعا

 انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارةاالقتصاد غیر الرسمي عقبة أمام مسیرة  یشكل

مع االتحاد األوروبي، و على ھذا األساس فقد قامت الحكومة الجزائریة والتحضیر إلى الشراكة 

  :3في أھمھا تمثلت بغیة الحد من ھذا القطاع  بجملة من اإلجراءات

تجسید فكرة حریة االستثمار من خالل مختلف التشریعات القانونیة و اللوائح التنظیمیة التي  -

یذیة و التشریعیة على حد سواء، و ھذا باعتراف المشرع الجزائري بادرت بسنھا السلطة التنف

  .نفسھ بمبدأ حریة التجارة و الصناعة، و ضمان حریة االبتكار الفني و الفكري و العلمي

، 01/03/1993المؤرخ في  93/03: تحریر سوق النشاط العقاري المرسوم التشریعي رقم -

  .ة تجار خاضعین ألحكام القانون التجاريحیث اعتبر المتعاملین في ھذا النشاط بمثاب

المتعلق بترقیة االستثمار،  05/11/1993المؤرخ في  93/12صدور المرسوم التشریعي رقم  -

و الذي كان بمثابة المحفز الرئیسي للمتعاملین في االقتصاد غیر الرسمي على تنظیم أنشطتھم و 

ھ القانون من تسھیالت تھیئتھا للدخول ضمن القطاع الرسمي، و ھذا بفضل ما تضمن

ومساعدات و حوافز جبائیة و اجتماعیة، باإلضافة إلى تغاضي المرسوم التشریعي السابق 

الذكر عن مشروعیة المال المستثمر، و ربما ھذا اإلغفال أمرا مقصودا من السلطة التي 

 تجاھلت مسألة مشروعیة المال المستثمر تحت ضغط الحاجة إلى رؤوس األموال بسبب حالة

الندرة التي تعتریھا، و بالتالي فقد كان ھذا اإلجراء یھدف إلى استیراد األموال المھربة إلى 

  .الخارج من جھة، و األموال المتداولة عبر القنوات غیر الرسمیة من جھة أخرى

                                                
دكتوراه ة زائر مع عرض ومقارنة تجارب المكسیك، تونس والسنغال، رسالمالك قارة، االقتصاد غیر الرسمي في الج -1

 .165، ص 2010في العلوم االقتصادیة، جامعة قسنطینة، 
  .2008، 38، العدد اإلنسانیةحالة الجزائّر، مجلة العلوم "الخفي والبلدان النامیة  االقتصاد علي بودالل، -2
اإلقتصاد الموازي والسیاسات المضادة لھ، ملتقى وطني حول اإلقتصاد غیر الرسمي عزوز علي، بوزیان عبد الباسط،  - 3

 .2007نوفمبر 21، 20في الجزائر، اآلثار وسبل الترویض، سعیدة، 
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تسھیل اإلجراءات اإلداریة المتعلقة بتنظیم و تسییر النشاط االقتصادي من خالل إقامة الشباك  -

الذي یسمح للمتعاملین االقتصادیین المحلیین و األجانب من القیام بمختلف اإلجراءات الوحید، 

و استخراج جمیع الوثائق الضروریة التي تمكنھم من الحصول على رخصة االعتماد أو 

السجل التجاري، و ھذا اإلجراء من شأنھ أن یخفف من نسبة النشاط غیر الرسمي ضمن 

  .اد الوطنيمكونات الھیكل الرسمي لالقتص

حاولت السلطة في مجال الشركاء االجتماعیین التكفل بأعباء الجانب االجتماعي لعملیة تسریح  -

العمال الناتجة عن حل المؤسسات العمومیة و خوصصتھا بواسطة جملة من التدابیر أھمھا، 

یتكفل بمنح تعویضات للعمال ) CNAC(إنشاء صندوق وطني للتأمین على البطالة 

كما تم إنشاء نظام خاص بالتقاعد المسبق یھدف إلى تسویة أوضاع بعض الحاالت المسرحین، 

  .الخاصة للعمال

إصالح أدوات الضبط االقتصادي التي كانت تشكو من غیاب الشفافیة و طغیان للرشوة و  -

الفساد، و ھذا من خالل العمل على إعداد مشروع قانون اإلصالح الجبائي یعمل على تبسیط 

رفع من مردودیتھا دون المساس بمبدأ العدل الجبائي، كما تم دلیل ألخالقیات المھنة الجبایة و ال

بالنسبة لمصالح الضرائب الذي یھدف إلى تحسین صورة و سمعة اإلدارة الجبائیة المشوھة في 

  .ذھن المتعاملین االقتصادیین

مقاییس األمن و تنظیم التجارة الموازنة من خالل العمل على خلق أسواق رسمیة تتوفر على  -

  .الصحة العمومیة

تطبیق الجزائر لسیاسة سعر الصرف المرن حیث تقوم بتقویم سعر العملة إداریا، و ذلك من  -

خالل االحتیاطات المتوفرة لدى البنك المركزي، و قد كان لتحریر سعر الصرف في الجزائر 

  .الصرف آثار إیجابیة فیما یتعلق بتقلیص من نشاطات السوق الموازیة في مجال

المتعلق بقمع مخالفات التشریع و التنظیم  09/07/1996المؤرخ في  22-96صدور األمر رقم  -

الخاصین بالصرف و حركة رؤوس األموال إلى الخارج، و الذي كان یسعى إلى تھذیب سوق 

الصرف حیث أن ھذه األسواق كانت عرضة النتشار جرائم الصرف نتیجة لتوسعھا بفعل 

  .دي من جھة، و ظھور منتجات مصرفیة جدیدة لم تكن مألوفة من جھة أخرىاالنفتاح االقتصا

بشأن مكافحة الرشوة و الفساد كأحد مسببات السوق الموازیة تجلت من خالل تأسیس المرصد  -

الوطني للرقابة و الحمایة من الرشوة، كما تجسدت في تشكیل لجنة رئاسیة لمكافحة ھذه اآلفة، 

  .الس فقد شددت العقوبة بغیة استئصال الظاھرة من جذورھاأما فیما یخص جرائم االخت
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تحسین مستوى األجور بالنسبة لقطاعي الوظیفة العمومیة أو الخواص، و ھو ما تجلى من  -

دج مع  12.000خالل رفع مستوى معدل األجر الوطني األدنى المضمون الذي أصبح یساوي 

  .2011دج ابتداء من سنة  15.000لیصبح  2006مطلع سنة 

قیام الدولة بنشاطات التضامن الوطني التي تھدف إلى تقلیل الفوارق و محاربة الفقر، و قد  -

حة التمدرس المقدرة بمبلغ نقدمت في ھذا الشأن عدة مساعدات ألصحاب المداخیل الضعیفة كم

دج عن كل طفل مقدمة ألبناء المعوزین و المعوقین  4000دج قدیما أما حالیا فقدرت بـ  2000

  .قدیم تسھیالت و مساعدات في عدة مجاالت كالسكن االجتماعيمع ت

أسس  كما عملت الدولة على الحد من ظاھرة البطالة المتزایدة من خالل استراتیجیة التشغیل، إذ -

 ، أسندت لھا مھمة تسییر ملف الشبكة 1996في ھذا الشأن وكالة للتنمیة االجتماعیة سنة 

االجتماعیة المتشكلة من المنحة الجزافیة للتضامن و منحة األنشطة ذات المنفعة العامة و ملف 

تشغیل الشباب الھادف إلى خلق فرص العمل للشباب البطال، و قد تم إنشاء في ھذا المجال 

  .وكالة وطنیة لدعم تشغیل الشباب، حتى ال یضطروا إلى ممارسة أنشطة غیر رسمیة

ھو ثقل األعباء  الموازياب الرئیسیة وراء استفحال ظاھرة االقتصاد من بین األسبو

 :1أدرجت اإلجراءات التالیة في المجال الضریبي، الضریبیة

  توسیع الوعاء الضریبي فیما یخص إحصاء المكلفین والترقیم الجبائي. 

  تدعیم الرقابة الجبائیة بمختلف الوسائل المادیة والمالیة. 

   الجبائي فیما یخص أنظمة فرض الضریبةتبسیط النظام. 

  إحالة المتھربون ضریبیا أمام العدالة. 
  

    

   التحدیات المرتبطة بالفساد اإلداري واالقتصادي: الثانيلمطلب ا

یعتبر الفساد ظاھرة عالمیة خطیرة، تھدد اقتصادیات كل من الدول المتقدمة والنامیة،        

بخطوات سریعة خاصة في السنوات األخیرة، وتؤكد تقاریر وأصبحت ھذه الظاھرة تنتشر وتنمو 

البنك الدولي على أن الفساد یعد المسبب الرئیسي للفقر والعقبة التي تعترض التنمیة االقتصادیة 

 علىالتطرق إلى ماھیة الفساد، باإلضافة إلى أثره  طلبواالجتماعیة، سنحاول من خالل ھذا الم

  .رف على أھم اإلجراءات المحلیة والدولیة لمحاربة الفسادتطبیق السیاسة الجبائیة، والتع

                                                
1

جامعة  ،غیر منشورة بوعالم ولھي ، تحدیات النظام الضریبي الفعال والدور الجدید للدولة في الجزائر، رسالة دكتوراه -

 .219ص ، 2012 سطیف،
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   ماھیة الفساد: أوال

 تعریف الفساد -1

و ابتغ فیما آتاك هللا الدار اآلخرة و ال تنس نصیبك من الدنیا و أحسن كما أحسن هللا " :قال هللا تعالى

  ).71سورة القصاص، اآلیة " (إلیك و ال تبغ الفساد في األرض إن هللا ال یحب المفسدین

وھي مرتبطة بالطبیعة البشریة وبالتالي تعاني منھا جل المجتمعات مھما  فظاھرة الفساد قدیمة ،

من درجة التطور والرقي، واختالف تعاریفھا یعود في األساس إلى اختالف أسباب ظھوره، بلغت 

السلوك الذي یمارسھ المسئولون في القطاع العام أوالحكومي سواء " فالبعض یرى أن الفساد ھو

كانو سیاسیین أو موظفین مدنیین بھدف إثراء أنفسھم أو أقربائھم، بصورة غیر قانونیة ومن خالل 

ظاھرة عالمیة تتضمن استغالل الوظیفة العامة " ، كما عرف بأنھ1"الل السلطة الممنوحة لھماستغ

والمصادر العامة لتحقیق منافع شخصیة أو جماعیة بشكل مناف للشرع واألنظمة الرسمیة سواء 

كان ھذا االستغالل بدافع شخصي من الموظف نفسھ أو نتیجة للضغوط التي یمارسھا علیھ األفراد 

لمؤسسات من داخل أو خارج الجھاز الحكومي، وسواء أكان ھذا السلوك تم بشكل فردي أو أو ا

   2".جماعي

كل سلوك مخالف للمعاییر المتفق علیھا، الھدف منھ خدمة المصلحة الفساد  یمكن اعتباربشكل عام 

  :الشخصیة، ومن أبرز مایتسم بھ الفساد مایلي

 السریة. 

 إشتراك أكثر من طرف. 

  االنتشارسرعة. 

 ارتباط الفساد بمظاھر التخلف اإلداري.  

  أنواع الفساد -2

تختلف تصنیفات الفساد بحسب الزاویة التي ینظر إلیھا، فیصنف من حیث الحجم إلى الفساد 

الصغیر والفساد الكبیر أما من حیث التنظیم فیصنف إلى الفساد المنظم والفساد غیر المنظم، ومن 

المحلي والفساد الدولي، ومن أشھر التصنیفات المقدمة للفساد ھو تصنیفھ حیث النطاق نجد الفساد 

  :فنجدتتنوع حسب طبیعتھا و مجال ارتكابھا  ، والتيمن خالل مظھره

                                                
، 13جاسم محمد الذھبي، الفساد اإلداري في العراق، التكلفة االقتصادیة واالجتماعیة، مجلة اإلصالح اإلقتصادي، العدد  - 1

 .3، ص2005

2 - Daniel domel,face a la corruption, edetion karthala, paris 2003, p43. 
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سلوك یرتبط بالعمل أو الوظیفة یخالف الشرع أو " یعرف على أنھ كل: الفساد اإلداري  -  أ

، أي أن الفساد اإلداري یتعلق 1"النظام أو العرف سواء كانت المخالفة كبیرة أو صغیرة

بصفة عامة بالتصرفات التي تصدر عن العامل أثناء تأدیة عملھ، كعدم احترام أوقات العمل، 

  .إفشاءأسرارالوظیفة، عدم تحمل المسؤولیة

و یتمثل في تلك االنحرافات المالیة، و مخالفة القواعد و األحكام المالیة التي : الفساد المالي   - ب

المالي في الدولة و مؤسساتھا، أو مخالفة التعلیمات الخاصة بأجھزة الرقابة  تنظم سیر العمل

المالیة، نظرا لتزاید حاالت الفساد المالي فإن أشكالھ ومظاھره تنوعت و تزایدت، و لعل أھم 

  :ھذه المظاھر و األشكال ھي

 ون بمناصب في یلجأ الكثیر من المسؤولین الذین یتمتع :استغالل المنصب العام لزیادة الثروة

أجھزة الدولة إلى استغاللھا من أجل تحقیق مكاسب مالیة و بطبیعة الحال فإن ھؤالء یتحولون 

مع مرور الوقت إلى شركاء أو رجال أعمال إلى جانب كونھم مسؤولین و بالتالي یتحول 

یة اھتمامھم في البحث عن طرق أو أسالیب ملتویة تمكنھم من زیادة أموالھم و ثرواتھم الشخص

على حساب االھتمام بتحقیق متطلبات مواطني بلدانھم وربما یتحول المسؤول بعد تركھ 

 .الوظیفة إلى مفسد كبیر من أجل زیادة أموالھ و قیامھ بغسل ھذه األموال بطریقة أو بأخرى

 إن أكثر المشمولین بسلوك التجاوز على المال العام ھم بطبقة  :التجاوز على المال العام

و المسؤولین الحكومیین الذین یستخدمون نفوذھم من أجل تحقیق مصالح الغیر الذین السیاسیین 

تربطھم بھم عالقات أو مصالح مادیة فقد یلجأ الكثیر منھم إلى تسھیل حصول رجال األعمال 

في القطاع الخاص على قروض من البنوك الحكومیة بفوائد منخفضة و بدون ضمانات مقابل 

 .من القروض كرشوة أو عمولةحصول المسؤول على جزء 

 یتعرض الكثیر من المسؤولین الحكومیین و القائمین بوظیفة عامة إلى  :التھرب الضریبي

محاوالت االبتزاز من قبل رجال األعمال في القطاع الخاص، یدفعون الرشا بغیة حصولھم 

لى على تخفیض ضریبي أو إعفاء ضریبي لفترة طویلة من خالل استثناءات أو احتیال ع

القوانین، كما یقوم بعض المسؤولین بالتالعب في مواصفات السلع المستوردة في المعامالت 

من أجل تخفیض الرسوم الواجب دفعھا للخزینة العامة مقابل حصولھم على أموال كرشوة من 

 .المستورد و ھذا بحد ذاتھ نھب للمال العام

                                                
 .27االسالمي، مجلة اإلجتھاد القضائي، العدد الخامس، ص عز الدین كیحل، الفساد مفھومھ ومكافحتھ في التصور - 1



 .2014-1999الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة  سةالسیا و محددات أثر   : الفصل الثالث

 

 

164 

 سات المالیة ھو إدخال أو تحویل المقصود بمصطلح غسیل األموال في المؤس :غسیل األموال

أو التعامل مع أي أموال ناتجة عن عملیات مشبوھة المصدر أو غیر مشروعة في مؤسسة 

مصرفیة أو مالیة بھدف إخفاء أو طمس المصدر الحقیقي لتلك األموال إلكسابھا صفة شرعیة، 

 .و ھي تستخدم كنوع من الفساد الذي یظھر في البلد

بادل االجتماعي السري، یعتمد من شكل للت" الفساد السیاسي بأنھ یعرف :الفساد السیاسي   - ت

خاللھ من یمسكون بزمام السلطة السیاسیة واإلداریة إلى تقدیر سلطات اتخاذ القرار أو 

  1"النفوذ التي یمارسونھا بمقتضى تفویض أو وظیفة ما، تقدیرا مالیا

  .ن الطرف األساسي في الفساد السیاسيأن الدولة وموظفیھا یشكالمن خالل التعریف السابق یتبین 

 

سوء استخدام " من بین أكثر التعاریف المقدمة للفساد االقتصادي ھو: فساد االقتصاديال  - ث

من خالل التعریف السابق یتبین أن  2"الوظیفة أو المنصب عموما لتحقیق منفعة خاصة

سواء في القطاع العام أو الخاص، إال أن ) أي بالعاملین(الفساد االقتصادي مرتبط بالوظیفة 

 .القطاع األول ھو األكثر عرضة للفساد لغیاب الرقابة والمساءلة

  :على تطبیق السیاسة الجبائیة آثار الفساد: ثانیا

ھامة لتنفیذ أھداف الدولة وسیاساتھا االقتصادیة، فھي تلعب دورا ھاما تعتبر السیاسة الجبائیة أداة 

في توزیع الدخل وتخصیص الموارد، مما یسھم في تحقیق اإلستقراراالقتصادي وزیادة النمو 

ة الجبائیة للوصول ألھدافھا نتیجة آثارھا السلبیة والتي االقتصادي، لكن ظاھرة الفساد تعیق السیاس

  :3من أبرزھا مایلي
  

تؤكد العدید من الدراسات الحدیثة إلى وجود عالقة عكسیة بین : آثار الفساد على النمو اإلقتصادي - 1

من البنك العالمي بین فیھا أن  Michael-Johnstonالفساد والنمو االقتصادي، ففي دراسة أعدھا 

طبقاً للنظریة ف انخفاض الفساد یؤدي إلى زیادة النمو االقتصادي بعد نمو البدائل االقتصادیة،

االستئثار بالفائض " االقتصادیة التقلیدیة فإن الفساد یعوق النمو االقتصادي من خالل استخالص الریع 

مما یؤثر سلباً على ھذا النمو سواء بالنسبة لمنظمي المشروعات المحلیة أو األجنبیة وھذا " االقتصادي 

یكون لھ آثاراً ، وعكسیة بین الفساد واالستثمار ما أثبتتھ الدراسة المقطعیة التي تشیر إلى وجود عالقة

     .سلبیة على النمو االقتصادي

                                                
 .16، ص2009بیتر الكوم، الفساد، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة،  - 1
عبد هللا بن حاسن الجابري، الفساد اإلقتصادي وأنواعھ، أسبابھ، آثاره، عالجھ، جامعة أم القرى، المؤتمر العلمي الثالث  - 2

 .2005لمملكة العربیة السعودیة، ماي لإلقتصاد اإلسالمي، ا
 . نفس المرجع - 3
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لیس ھذا فحسب وإنما الفساد یثبت أیضاً االستثمار األجنبي ویخفض الموارد المتاحة للھیاكل األساسیة      

اسیة من خالل للعملیة اإلنتاجیة والخدمات العامة وبرامج محاربة الفقر كما یعیق الفساد للمؤسسات السی

  .إضعاف شرعیتھا وإمكانیة محاسبة الحكومات

 .وباختصار فالفساد ھو المعوق األول للتنمیة المستدامة ومعوق أول لتخفیض األداء الحكومي الجید  

یترتب على الفساد في مجال القطاع الضریبي أثاراً خطیرة، : أثر الفساد على القطاع الضریبي  -2

  :بعضھایمكن أن نشیر إلى 

عندما یكون ھناك فساد في القطاع الضریبي فإن ھذا یدفع البعض إلى تقدیم إقرارات   -  أ

ضریبیة تظھر وعاًء ضریبیاً غیر حقیقي لھؤالء األفراد وبھذه الطریقة یتمكنون وبطریقة 

في حین ال یستطیع الممولون . زائفة من إظھار مقدرة منخفضة مقارنة بمقدرتھم الحقیقیة

خفیض ھذه المقدرة بنفس الطریقة، فإذا عمل االثنان، وھما من یقدم إقرارات األمناء من ت

صحیحة ذات مقدرة حقیقیة على الدفع ومن یقدم إقرارات مزیفة ال تعكس مقدرتھ الحقیقیة 

على الدفع، معاملة ضریبیة واحدة فإن ھذا یعني إخالل الفساد بمبدأ العدالة األفقیة، التي 

  .ضریبیة متماثلة لألفراد ذوي القدرة المتساویة على الدفعتقوم على أساس معاملة 

یترتب على الممارسات الفسادیة في القطاع الضریبي مقدرة زائفة على الدفع لألفراد   -  ب

المنھمكین في الممارسات الفسادیة، مما ینجم عن ھذه الممارسات وانتشارھا على نطاق 

  .لواسع انخفاض زائف في الطاقة الضریبیة للمجتمع كك

فإذا كان صانع السیاسة المالیة سیضع حجم اإلیرادات الحكومیة، ویخطط لحجم اإلنفاق 

الحكومي على أساس الطاقة الضریبیة الزائفة، فإن السیاسة االقتصادیة لن تستطیع تحقیق ما 

  .ینشده المجتمع من أھداف مختلفة

والمنتشر في القطاع الحكومي یترتب على الفساد الممتد   :أثر الفساد على اإلنفاق الحكومي -3

آثارا على تخصیص النفقات العامة، مما یؤدي إلى تحقیق أدنى نفع ممكن من ھذا اإلنفاق ولیس 

أقصى نفع ممكن منھ، وعلیھ یترتب على شیوع الفساد وانتشاره في مجتمع ما سوء تخصیص 

ولویة اإلنفاق العام من موارد ھذا المجتمع، ألنھا سوف تتجھ صوب أوجھ اإلنفاق التي ال تحظى بأ

  .وجھة نظر المجتمع

یقلل الفساد من اإلیرادات العامة وخاصة في حالتي التھرب الضریبي و زیادة نسبة الھدر و     

  .الضیاع في المشروعات العامة
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من البنك العالمي أشار إلى أن ) Michael-Johnston(و في دراسة أعدھا میخائیل جونستون 

المنخفض یؤدي إلى زیادة النمو االقتصادي بعد نمو البدائل االقتصادیة، في الفساد ذو المستوى 

حین وجود حریات مدنیة ذات مغزى تساعد على إنشاء مجتمع مدني قوي یعزز ھو اآلخر من 

  :فرض زیادة النمو االقتصادي، كما ھو موضح في الشكل التالي

  أھمیة انخفاض الفساد: )8-3( الشكل رقم

    

  

  

  

  

  

  

  

  
، رسالة -حالة الجزائر -بوعالم ولھي، النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة  :المصدر

 .220، ص 2012، -1-دكتوراه علوم غیر في العلوم االقتصادیة، جامعة سطیف
  

وأصبحت تھدد كیانھ، وھذا ما أكده  وقد أثرت ھذه الظاھرة كثیرا على االقتصاد الجزائري،      

إن الدولة "...بقولھ  1999ماي  29الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة في خطاب وجھھ لألمة بتاریخ 

مریضة معتلة، إنھا مریضة في إدارتھا، مریضة بممارسة المحاباة، مریضة بالمحسوبیة، 

اإلمتیازات التي الرقیب والتعسف بالنفوذ والسلطة، وعدم جدوى الطعون والتظلمات، مریضة ب

علیھا وال حسیب، مریضة بتبذیر الموارد العامة ونھبھا بال ناه وال داع، كلھا أعراض أضعفت 

الرشوة، السرقة واالختالس،  :ومن أھم مظاھر الفساد في الجزائر  1..."الروح المدنیة لدى األفراد

ین ترتیب الجزائر من حیث درجات والجدول الموالي یب استغالل النفوذ، بیع الوظائف والترقیات،

  .شدة الفساد نقال عن تقاریر منظمة الشفافیة العالمیة الغیر حكومیة حول الفساد والرشوة في العالم 

                                                
، 661، جریدة المساء، العدد 1999ماي  29خطاب رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة، موجھ لألمة بتاریخ  - 1

 .5، ص1999ماي  31الصادرة بتاریخ 

ضمانات اقتصادیة 
 معقولة

البدائل نمو 
 االقتصادیة

مجتمع مدني قوي و 
 معاییر اجتماعیة

زیادة النمو 
 االقتصادي

انخفاض القوة 
 السیاسیة االحتكاریة

 زیادة المحاسبة

 انخفاض الفساد

منافسة سیاسیة 
 منظمة

حریات مدنیة ذات 
 مغزى
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  2014- 2003 ترتیب الجزائر من حیث درجات شدة الفساد: )16-3(الجدول 

  مجموع الدول التي شملھا التقریر  المرتبة  10الدرجة من   السنة

2003  2.6  88  133  

2004  2.7  97  145  

2005  3.0  97  159  

2006  3.1  84  163  

2007  3.0  99  180  

2008  3.2  92  180  

2009  2.8  111  180  

2010  2.9  105  178  

2011  2.9  112  183  

2012  3.4  105  176  

2013  3.6  94  177  

2014  3.6  100  175  
  

  .1منظمة الشفافیة العالمیة : المصدر

ضمن الدول المائة األولى  2008- 2003من خالل الجدول السابق، كانت الجزائر في الفترة      

تراجع تصنیف الجزائر بشأن الفساد إلى المرتبة  2009وفي سنة ، التي تتعامل بالرشاوى والفساد

 ، وقد استمر تراجع ترتیب الجزائر وفق تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة من سنة إلى أخرى111

بسبب استمرار بعض القطاعات في التعامل مع دول تقوم بدفع الرشاوي في التعامالت التجاریة أو 

في مؤشر الدول األكثر فسادا في  94و أدرجت الجزائر في المرتبة . من أجل الفوز بالصفقات

، لكنھا تراجعت 2012مركزا عن سنة  11دولة محققة تقدما بـ  177من أصل  2013العالم لعام 

  .مؤشرا على استمرار الفساد 2014دولة سنة  175من أصل  100مرتبة لل

  

  التدابیر المتخذة لمكافحة الفساد :ثالثا

نظرا لآلثار السلبیة التي یخلفھا الفساد تم اتخاذ مجموعة من التدابیر واالجراءات على المستویین 

  :المحلي والدولي، نذكر أھمھا فیما یلي

  :لمكافحة الفساد على المستوى المحلي یجب: على المستوى المحلي -1

  تحسین مستویات األجور والدخول خاصة للعاملین في القطاع الضریبي، حیث یعتبر

 . انخفاض األجورمن أھم األسباب المؤدیة للفساد

                                                
 2015-10-28تاریخ التحمیل ، http ://www.transparency.orgموقع منظمة الشفافیة العالمیة  - 1
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 وضع عقوبات قاسیة لمرتكبي الفساد بكافة أشكالھ. 

 إعطاء دور ھام لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. 

  تفعیل القیم الدینیة المرتبطة باسقامة األشخاص، ورفع الوعي األخالقي  حول وجود الفساد

 .ومضاره

 ترقیة الموظفین وتعیینھم یكون وفقا للمعاییر العلمیة. 

  كما أصدرت الجزائر جملة من التشریعات الھدف منھا محاربة الفساد أھمھا كان القانون

، وأبرز ما جاء في ھذا القانون ھو إنشاء ھیئة 20061 فیفري  20الصادر في   01-06رقم 

 :2، حیث تسھر ھذه الھیئة علىوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ 

  اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد، تجسد مبادىء دولة القانون وتعكس النزاھة

 .والشفافیة والمسؤولیة في تسییر الشؤون واألموال العامة

 ح بتوعیة وتحسیس المواطنین باآلثار الضارة الناجمة عن الفسادإعداد برامج تسم. 

  جمع واستغالل كل المعلومات التي یمكن أن تساھم في الكشف عن أعمال الفساد والوقایة

 .منھا

  تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة

 .على حفظھاواستغالل المعلومات الواردة إلیھا والسھر 

 االستعانة بالنیابة العامة لجمع األدلة والتحري في وقائع ذات صلة بالفساد. 

  السھر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات والتعاون مع ھیئات مكافحة الفساد على

  .الصعیدین المحلي والدولي

  

  :ظھرت منظمات دولیة لمكافحة الفساد أھمھا : على المستوى الدولي - 2
 

 :الدولیة الشفافیة منظمة  -  أ

و تعمل بشكل أساس�ي عل�ى مكافح�ة ، في برلین 1993ام أسست عت ھي منظمة دولیة غیر حكومیة

، التشریعات وتبسیط اإلج�راءات ضعمن خالل وعلى المستوى المحلي والدولي، الفساد والحد منھ 

ابتداءا  العالم سنویادرجة الفساد في دول وھي تقوم بنشر تقاریر عن  لھا فروع في كل الدول تقریبا

  .1995من 

                                                
 .2006مارس  08، الصادرة بتاریخ 14الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، العدد  - 1
   .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 2006فیفري  20الصادر في  01-06من القانون رقم  20المادة  - 2
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تس�عى منظم�ة الش�فافیة الدولی�ة إل�ى تحقی�ق جمل�ة م�ن : الدولی�ة الش�فافیة منظم�ة أھ�داف

  :األھداف نوجز أھمھا فیما یلي

 الفساد لمكافحة المختلفة وضع البرامج وسن التشریعات. 

  الفساد لمحاربة الخاص وقطاع مدنى ومجتمع حكوماتضرورة مشاركة كل األطراف من 

 .المحلي والدولي

 والشفافیة النزاھة لتحقیق للمنظمة المحلیة الفروع ودعم تنظیم. 

  والشفافیة النزاھة نظم تقویة و تصمیمالمساعدة في. 

   

  : االدارى الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة  -  ب

مجموعة م�ن الق�وانین والت�دابیر الت�ي  على 2003 لسنة الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقیة تحتوى

  .تمكن الدول من خالل تطبیقھا على مكافحة الفساد

 : 1تھدف اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى مایلي: االتفاقیة أھداف

 ٠ عالیة بكفاءة الفساد ومكافحة منع إلي الرامیة التدابیر وتدعیم ترویج 

 ٠ .الفساد ومكافحة منع مجال فى التقنیة والمساعدة الدولى التعاون ودعم وتیسیر ترویج 

 ٠ العمومیة والشؤون للممتلكات السلیمة واإلدارة والمساءلة النزاھة تعزیز  

  : الدولى البنك برنامج   -  ت

وضع البنك الدولي مجموعة من اإلستراتیجیات لغرض مساعدة الدول على مواجھ�ة الفس�اد والح�د 

   :2واالجتماعیة، نجملھا في العناصر التالیة التنمیة اإلقتصادیةمن آثاره السلبیة على عملیة 

 الحرص على تجنب كل أسباب الفساد في كل المشروعات التي یمولھا البنك. 

 دعم جھود الدول التي تطلب عون البنك في الحد من الفساد. 

 لمكافحة الفساد، والتواصل والتفاعل مع المنظم�ات غی�ر الحكومی�ة،  دعم الجھود الدولیة

 .كمنظمة الشفافیة العالمیة، الھادفة للسیطرة والحد من الفساد في كافة صوره وأشكالھ

  حف�ز ال�دول عل��ى النھ�وض بإص��الح المؤسس�ات الحكومی�ة، والن��أي بھ�ا م��ن ك�ل أس��باب

 .ومظاھر الفساد

                                                
یة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، منشورات األمم المتحدة، شعبة شؤون المعاھدات، فینا، الدلیل التشریعي لتنفیذ اتفاق - 1

 .7، ص2008
، 2006حسن ابشر الطیب، أھمیة التخطیط لمواجھة الفساد العالمي، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، السعودیة،  - 2

 .16ص



 .2014-1999الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة  سةالسیا و محددات أثر   : الفصل الثالث

 

 

170 

  الع��المي باآلث��ار الس��لبیة للفس��اد ع��ن طری��ق اس��تخدام الس��عي المتص��ل لزی��ادة ال��وعي

الم��ؤتمرات ومختل��ف أجھ��زة اإلع��الم، والتعری��ف ب��الجھود الفعال��ة الت��ي اتخ��ذتھا بع��ض 

  .الدول لمواجھتھ

 : صندوق النقد الدولي  -  ث

، 1945ھووكالة متخصصة  من منظومة بریتون وودز، أنشىء بموجب معاھدة دولیة في عام 

االقتص�اد الع�المي، ویش�مل الص�ندوق جمی�ع بل�دان الع�الم تقریب�ا الب�الغ للعمل على تعزیزسالمة 

بلدا، وقص�د الح�د م�ن ظ�اھرة الفس�اد یق�وم الص�ندوق  بتق�دیم مس�اعدات مالی�ة ألي  186عددھم 

 .دولة یكون فیھا الفساد ھو عائق في عملیة التنمیة

    

  التحدیات المرتبطة بالتھرب الضریبي: ثالثالمطلب ال

التھرب الضریبي انتشارا واسعا في مختلف دول العالم، وأصبح الحدیث عن عرفت ظاھرة 

أسباب استفحال ھذه الظاھرة من أجل الوصول إلى  الحلول الناجعة لھا حدیث الساعة، لذا 

خصصنا ھذا المطلب للتعرف على ماھیة التھرب الضریبي، أسبابة، طرقھ وآثاره على 

التعرف على أھم االجراءات المتبعة للحد من ھذه تطبیق السیاسة الجبائیة، وفي األخیر 

  .الظاھرة

  التھرب الضریبيماھیة : أوال

لقد تعددت تعاریف التھرب الضریبي من باحث إلى آخر، لكنھا : تعریف التھرب الضریبي - 1

  :تصب مجملھا في نفس المعنى، أبرز ھذه التعاریف ما یلي

یسلكھ المكلف إزاء الضریبة، من أجل التخلص منھا النھج الذي " یقصد بالتھرب الضریبي على أنھ

كلیة أو التخلص من جزء منھا على األقل، وقد یسفر ذلك النھج عن أعمال وتصرفات یقوم بھا 

المكلف من أجل تحقیق غایاتھ، كما قد یسفرعن مواقف سلبیة وامتناعات توصل المكلف إلى نفس 

  .1"الغایة

كل العملیات الجبائیة التي تھدف لتخفیض : "بأنھ ضریبيالتھرب ال" Lucien Mehl"یعرف  و 

االقتطاعات و ذلك بالتحایل على القانون الجبائي بھدف التخلص من فرض الضریبة أو من أجل 

  .2"تخفیض لوعاء الضریبي

                                                
  .42، ص1990والضریبي، الدار الجامعیة، بیروت، سلوم حسین، المالیة العامة القانون المالي  -  1

2 -Thomas Delahmy, le choix de la voie les mous composée, éd maison, Bruxelle, 1977, p164  
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یتضمن مخالفة قوانین الضرائب فتتدرج تحتھ بذلك طرق الغش "و یرى عبد المنعم فوزي على أنھ 

  .1"تنطوي علیھ ھذه الطرق من اللجوء إلى طرق احتیالیة للتخلص من أداء الضریبةالمالي، و ما 

االستعمال اإلداري للوضعیة غیر المنصوص علیھا من طرف " فیعرفھ بأنھ A Margairazأما 

  2"القواعد القانونیة واإلداریة

عن دفع من خالل التعاریف السابقة یمكن القول على أن التھرب الضریبي ھو االمتناع   

  .المستحقات الضریبیة إتجاه الخزینة العامة، بانتھاج تصرفات وسلوكات مختلفة

  :3ومن أھم مظاھر التھرب الضریبي في الجزائر نجد

 ممارسة نشاط غیر مصرح. 

 انجاز عملیات بیع وشراء بدون فاتورة خاصة بالبضائع. 

  حقیقیةتسلیم فواتیر وسندات تسلیم أو أي وثیقة التتعلق بعملیات. 

  تقییدات حسابیة خاطئة أو وھمیة عمدا في الوثائق المحاسبیة التي یكون مسكھا إجباري

 .بمقتضى القانون  التجاري

 كل مناورة تھدف إلى تنظیم إعساره من طرف المكلف بالضریبة متابع لدفع ضرائبھ. 

ن من التھرب بناءا على التعاریف السابقة یتبین أن ھناك نوعا: أنواع التھرب الضریبي - 2

  :الضریبي وھما

 التخلص من دفع الضریبة دون مخالفة التشریعات الجبائیة، ھو  :المشروع الضریبيالتھرب  - أ

غیر مخالفة الضریبة بطریقة  للمكلف بالتخلص من أداءیكون في إطار قانوني یسمح  أي أنھ

للقانون، ویعد كل من النظام الجبائي المعقد وعدم الصیاغة الجیدة لقوانینھ أھم عاملین یمكنان 

 و من أبرز  المكلف من االستفادة من الثغرات الموجودة التي تمكنھ من التخلص من  الضریبة 

  :4صوره

 و بالتالیة تجنب  االمتناع من االستھالك أو إنتاج سلعة ما مفروضة علیھا ضریبة مرتفعة

 .الضریبة غیر المباشرة

 االمتناع عن استیراد سلعة من الخارج لفرض علیھا ضرائب جمركیة و بالتالي تجنبھا. 

                                                
  .18، ص1972عبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة، دار النھضة العربیة، بیروت،  - 1

2 - A Margairaz, la fraude fiscale et ces succédanées, colllection de la nouvelle école de lausanne, 2eme édition, 
1977 

 .2010من قانون اإلجراءات الجبائیة،  36المادة  - 3
بلواضح الجیاللي، میمون نبیلة، مكافحة التھرب الضریبي كھدف لجھود القضاء على البطالة، ملتقى دولي حول  -  4

  .4، ص 2011نوفمبر  16- 15الحكومة في مكافحة البطالة في ظل التنمیة المستدامة، جامعة المسیلة، یومي ستراتیجیة ا
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  ترك النشاط اإلنتاجي الذي یخضع إلى ضریبة مرتفعة من طرف األشخاص و ذلك

ستھالك سلعة ما العتبارات اقتصادیة و اجتماعیة مختلفة، لدفع األفراد مثال إلى التقلیل من ا

 .أو تشجیعھا إلنتاج سلعة بدیلة لھا أو الحد من استھالكھا حفاظا على المصلحة العامة

  التھرب من تصاعدیة ضریبیة الدخل و ذلك بتجزئة شركة األم إلى شركات فرعیة مستقلة

 .قانونیا و بترخیص من القانون التجاري مثال، ھذا النوع یخص األشخاص الطبیعیین

  الجبائي یفرض ضریبة على التركات دون إخضاع الھبات، فیقوم المكلف باآلمر التھرب

بتقسیم أموالھ على ورثتھ على شكل ھبات حتى ال تخضع أموالھ لضریبة التركات في ھذه 

الحالة لم یخرق المكلف النصوص القانونیة و لكنھ استفاد من الثغرات الموجودة في 

 .النصوص موضوع الھبات و ذلك لنقص أحكام ھذه

یتجسد التھرب الضریبي غیر المشروع أو ما یعرف بالغش : التھرب الضریبي غیر المشروع - ب

بمجرد إخفاء جزء من الضریبة المستحقة الدفع أو تضخیم األعباء، "  J.J.Neverالضریبي حسب

  .1"وھو بذلك سلوك أوتصرف إجرامي

جمیع العقود القانونیة، : " وع یشملفیرى بأن التھرب الضریبي غیر المشر Camille Rosierأما 

التدابیر، التنظیمات، كل الحركات المادیة، و العملیات المحاسبیة التي یلجأ إلیھا الممول أو غیره 

  .2"للتقلیص من تطبیق الضرائب و المساھمات

إذن فالتھرب الضریبي غیر المشروع ھو التخلص من عبء الضریبة بإتباع طرق و أسالیب 

  :3و ھناك عدة طرق نذكر منھا ،للقانون الجبائيمخالفة 

  العمل على عدم االلتزام بدفع الضریبة أصال و ذلك بكتم المكلف و إخفائھ لنشاطھ التجاري

 .و االمتناع عن تقدیم أي تصریح بأرباحھ أو رقم أعمالھ

 استیراد السلع دون المرور بالمراكز الحدودیة و ھذا لعدم دفع الرسوم الجمركیة. 

 4.التخطیط لعملیات اإلفالس و اإلعسار المالي للتحایل على دفع الضریبة 

 إخفاء المكلف ألموالھ حتى ال تستطیع المصالح الجبائیة تحصیل المبالغ المستحقة الدفع. 

                                                
1 -J.J.Never, la fraude fiscale internationale et répression, P.U.F, paris, 1983, p13. 
2 -Camille Rosier, limpot, édition moutaigue, paris, p152. 

مقاربة مفاھیمیة، ، الملتقى الوطني األول حول أثر التھرب : مراد علة، یاسین بوعبدلي، التھرب والغش الضریبي -  3

  . 2013جانفي  30-29الضریبي على التنمیة المحلیة في الجزائر، تامنغست یومي 
إنعكاساتھ على التنمیة المحلیة محمد زرقون، عبد الحمید بوخاري، أثر التھرب الضریبي على مصادر التمویل المحلي و -  4

 30-29في الجزائر، الملتقى الوطني األول حول أثر التھرب الضریبي على التنمیة المحلیة في الجزائر، تامنغست یومي 

  .2013جانفي 
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  تقدیم المكلف تصاریح ناقصة أو كاذبة بإعداد سجالت و عقود سجالت و عقود مزیفة أو

قل من اإلیجار أو تضخیم المشتریات و التقلیل من تسجیل عقود إیجار صوریة بقیمة أ

 .المبیعات

من خالل ما سبق ذكره یتوجب علینا عدم الخلط بین التھرب الضریبي والغش الضریبي، حیث 

یعتبر الغش الضریبي حالة خاصة من حاالت التھرب الضریبي، أي یلجوء المكلف بالضریبة 

  .ھرب من دفع الضریبةإلى طرق وأسالیب مخالفة للقانون من أجل الت

إن استفحال ظاھرة التھرب الضریبي لم یكن صدفة بل نتج من  :الضریبي التھرب أسباب -3

  : جراء تظافر عدة عوامل یمكن ذكر أھمھا فیما یلي

  

 :1األسباب المتعلقة بالمكلف  -  أ

اعتبارات غالبا ما تعود أسباب التھرب الضریبي إلى المكلف في حد ذاتھ و التي تندرج في إطار 

  :نفسیة و أخالقیة و مالیة كما یلي

 ضعف المستوى الخلقي یحفز المكلفین على التھرب من أداء  :ضعف المستوى الخلقي

واجبھم الجبائي، لذلك فھو یتناسب عكسیا مع الشعور الوطني في مصلحة المجتمع، و مع 

 .الشعور بالمسؤولیة في تحمل األعباء العامة

 شعور المواطن بواجبھ نحو وطنھ و ما "یقصد بالوعي الجبائي  :ضعف الوعي الجبائي

في ھذا " یقتضیھ ذلك من تضحیات مادیة تعین الدولة على مواجھة ما یلقى علیھا من أعباء

المجال تشكل وسائل اإلعالم أداة ھامة للتأثیر على مستوى الوعي الجبائي، و یعتبر ضعف 

التھرب الجبائي و ذلك یرجع في نظر العدید من  الوعي الجبائي في المجتمع من أبرز أسباب

 :المختصین إلى االعتقادات الخاطئة التالیة

 .اعتقاد أن الضریبة ھي اقتطاع مالي دون مقابل -

اعتقاد المتھرب من الضرائب ھو سارق شریف یقوم بشرقة الدولة و ھي شخص  -

 .معنوي، فھو ال یضر باآلخرین

یشعر المكلفون بتبذیر أموالھم في أوجھ ال تعود سوء تخصیص النفقات العمومیة حیث  -

 .علیھم بالمنفعة العامة

                                                
 .محمد زرقون، عبد الحمید بوخاري، أثر التھرب الضریبي على مصادر التمویل المحلي، مرجع سابق ذكره - 1
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اعتقاد عدم شرعیة الضریبة من الناحیة الدینیة عكس الزكاة التي تعتبر من أركان  -

 .اإلسالم

 الحالة المالیة السیئة للمكلف تجعلھ یمیل نحو التھرب  :الوضعیة المالیة السیئة للمكلف

 .الجبائي لتعویض ما خسره

یعتبركل من تعقد النظام الجبائي، وعدم استقرار  :األسباب المرتبطة بطبیعة النظام الجبائي - ب

  تشریعات الجھاز الجبائي، سببین رئیسیین في انتشار ظاھرة التھرب الضریبي، 

 أنھ كلما كانت " في ھذا الصدد یؤكد الباحث عبد الحمید محمح القاضي :تعقد النظام الجبائي

معقدة، یكون القانون أقل وضوحا، ویترك مجاال واسعا لتدخل اإلدارة الجبائیة في الصیاغة 

تحدید االعفاءات والتخفیضات، ھذا ما یؤدي إلى عدم قناعة المكلف بالضریبة 

قبل القدیم   یتمیز النظام الضریبيحیث  ،1"المفروضةعلیھ وبالتالي یحاول التھرب منھا

كثرة المعدالت وترتب على ذلك تعقد النظام الضریبي  و الضرائب   بتعدد 1992إصالحات 

الذي أثر سلبا على المؤسسة كما أنھ شكل صعوبة في تسییر جبایة المؤسسة، وكذا صعوبة 

  مھمة موظفي إدارة الضرائب

 نتیجة دم االستقرار لقد تمیز القانون الجبائي الجزائري بع :التشریعات الجبائیةعدم استقرار

ھذه المالیة الرئیسیة و القوانین المالیة التكمیلیة، التغیرات المتعددة الحاصلة في قوانین 

 .التغیرات المستمرة سمحت بانتشار التھرب الضریبي

إن بروز القطاع غیر الرسمي في اإلقتصاد الجزائري أدى إلى عدم ضبط : اقتصادیةأسباب    -  ج

ما یسمى بفوضى االستراد، ھذین العاملین ساھما  سوق السلع والخدمات باإلضافة إلى بروز

 .  بشكل واضح في زیادة حجم التھرب الضریبي

تعتبر اإلدارة الجبائیة أداة تنفیذ النظام الجبائي، لذلك  :2األسباب المرتبطة باإلدارة الجبائیة -د

كلما كانت ھذه اإلدارة ضعیفة الكفاءة و النزاھة، كلما سھل التھرب الجبائي، و یرجع عدم كفاءة 

اإلدارة الجبائیة إلى ضعف اإلمكانیات و الوسائل المادیة، باإلضافة إلى نقص األیدي العاملة 

ألجور في الوظیف العمومي، و قلة المعاھدة المتخصصة في تكوین الفنیة، و ذلك نتیجة ضعف ا

اإلطارات الجبائیة، باإلضافة إلى ذلك توجد ظاھرة خطیرة تھدد وجود اإلدارة الجبائیة و التي 

ترتبط بالجانب الخلقي لموظفي اإلدارة الجبائیة، و التي تتمثل في الرشوة بحیث أنھا تعتبر أخطر 

                                                
 .142، ص 1975حمید محمد القاضي، مبادىء المالیة العامة، الدار الجامعیة المصریة، عبد ال - 1
 .محمد زرقون، عبد الحمید بوخاري، أثر التھرب الضریبي على مصادر التمویل المحلي، مرجع سابق ذكره - 2
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ج ضمن الفساد االقتصادي، و الزالت اإلدارة الجبائیة الجزائریة تعاني من ضعف الكفاءة و تندر

  :من قلة األداء الجبائي و بعیدة كل البعد على المعاییر الدولیة، و من أسباب ذلك ما یلي

  ،غیاب المفاھیم الحدیثة في تسییر اإلدارة الجبائیة مثل روح التسویق، العالقات العامة

 .التسییر باألھداف

  الجھود الفعلیة للتعریف بالنظام الجبائي عبر وسائل االتصال المختلفة بغیة نشر غیاب

 .الوعي الجبائي لتفادي عدم التحضر الجبائي للمكلفین

  ضعف التكوین في المجال الجبائي، و االعتماد الكلي على مضامین النظام الجبائي

 .الفرنسي دون سواه

 

               آثار التھرب الضریبيطرق و: ثانیا

  :من أھم الطرق المتبعة للتھرب من دفع الضرائب مایلي:  طرق التھرب الضریبي -1

تعتبر المحاسبة قاعدة رقابیة تعتمد علیھا اإلدارة الجبائیة  :عن طریق المعامالت المحاسبیة - أ

ن بین للتأكد من صحة البیانات المقدمة من طرف المؤسسة، لذا تعتبر طریقة تخفیض االیرادات م

أھم الحیل التي یستعملھا المكلف للتھرب من دفع الضریبة بصفة جزئیة أو كلیة، وذلك من خالل 

 .البیع دون فواتیر، أو االتفاق مع الزبون بتسجیل قیمة العملیات بقیمة أقل من القیم الحقیقیة

للتخلص من دفع الضرائب یحاول المكلف دائما رفع قیمة تكالیفھ،  ):التكالیف(تضخیم األعباء - ب

للفواتیر، و تسجیل مناصب شغل لیس  كثفعن طریق االستخدام المأوعن طریق فواتیر مزورة 

لھا أیة وثائق تبررھا، و تسدید أجور و رواتب تخص عماال أو مسیرین وھمیین و مبالغ فیھا، 

، باإلضافة إلى نظام عباء التي ال عالقة لھا بالمؤسسةإضافة إلى تسجیل بعض التكالیف و األ

  .االھتالكات

تتمثل العملیات المادیة في إخفاء جزء من من  :طریق عملیات مادیة وقانونیةالتھرب عن  -ج

السلع والمخزونات الخاضعة في الواقع للضریبة لیعاد بیعھا في السوق الموازیة، أو إخفاء كلي 

وبالتالي یتم ، ق یصعب على االدارة الجبائیة الوصول إلیھا ومراقبتھاللنشاط الممارس في مناط

بیع االنتاج دون فواتیر،أما فیما یخص التھرب عن طریق عملیات قانونیة، فتتمثل مثال في 

تصنیف المكلف مبیعات خاضعة للضریبة إل�مبیعات معفیة، أو لجوء الشركة إلى أسلوب توزیع 

ل رواتب وأجور بغیة تخفیض معدل الضریبة المفروضة على األرباح على المساھمین في شك

 .المرتبات واألجور، كل ھذه التالعبات تحرم خزینة الدولة موارد مالیة ضخمة
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  آثار التھرب الضریبي  -2

عنصرا فعاال، ومكونا رئیسیا الیمكن التخلي عنھا في تحقیق التنمیة الضریبة  تعتبر

فھي تمثل عامال أساسیا في تحدید قدرة الدولة على إدارة النشاط االقتصادي  االقتصادیة،

وتحقیق خطط التنمیة على شتى المستویات االقتصادیة منھا واالجتماعیة بما تكفلھ من تیار 

، ویشكل التھرب الضریبي بھا طمتواصل لإلیرادات، یمكن الحكومة من القیام بالدور المنو

الشاملة، نظرا لآلثار السلبیة التي یخلفھا خاصة في المجال االقتصادي حاجزا في وجھ التنمیة 

  .والمالي واالجتماعي

بإنتاجیة یخلف التھرب الضریبي آثار إقتصادیة وخیمة ومضرة : اآلثار االقتصادیة  -  أ

فإن األنشطة االقتصادیة في الجزائر تتوجھ  M.Desmyterreفحسب  االقتصاد الوطني،

األكثر حساسیة  للتھرب الضریبي، دون أن تتوجھ للنشاطات التي عامة نحو القطاعات 

تخلق الثروات وتساھم في تكوین القیمة، وبالتالي فالتھرب الضریبي ھو أحد أسباب الركود 

  .1االقتصادي

إن التھرب الضریبي یسبب ضعف االقتصاد الوطني ،كما یقوم بتوسیع دائرة الفقر التي ینجر 

 .یمةعنھا آفات اجتماعیة وخ

التھرب تشكل الضرائب مصدرا ھاما لتمویل الخزینة العمومیة،ویؤدي  :اآلثار المالیة  -  ب

من خالل تسببھ في انخفاض الحصیلة الجبائیة إلى اإلضرار بالخزینة العمومیة  الضریبي

أما  بالتالي عجز الخزینة العمومیة، والتي تعتبر مصدرا ھاما لتحقیق الخطط التنمویة،و

على الممولین فإنھ یؤدي إلى المساس بالعدالة  ھ التھرب الضریبي الذي یلحقالضرر

الجبائیة نظرا ألن البعض یدفع الضریبة، بینما یتھرب منھا آخرون جزئیا أو كلیا، مما 

 .2یضر بالممولین غیر المتھربین

من الناحیة االجتماعیة یعمل التھرب الضریبي على القضاء على أھم  :اآلثار االجتماعیة - ح

عدم المساواة بین المكلفین في تحمل مباديء الضریبة و ھو مبدأ العدالة، مما یؤدي إلى 

باإلضافة إلى تعمیق الفوارق االجتماعیة، وتدھور الحس الجبائي لدى ، الضریبي العبء

 .المكلفین بالضریبة

                                                
1 - M.Desmyterre, les distorsions économiques d’oigine fiscal, edition établissement, emille, bruyant, Bruxelle, 
1958,p57. 

 .90، ص1979محمد سعید فرھود، مبادىء المالیة العامة، منشورات جامعة حلب،  - 2
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لضرائب أن الخزینة العمومیة تخسر ما ل العامة مدیریةالتشیر اإلحصائیات المتوفرة لدى  و      

ملیار دینار سنویا جراء التھرب الضریبي وتجنب خضوع األنشطة االقتصادیة  200یقارب 

والتجاریة الخاصة للمنظومة الضریبیة، في إطار المعامالت التي تتم خارج القنوات الرسمیة على 

، والجدول الموالي یوضح تطورمبالغ التھرب الضریبي في الجزائر خالل الفترة رعیةأسس غیر ش

2010 -2014.  

  

تطور مبالغ  التھرب  الضریبي المترتبة عن الرقابة الجبائیة في الجزائر ): 17-3(الجدول رقم  
  دج: الوحدة                                           2014 - 2010الفترة  خالل

  السنوات 2010 2011 2012 2013  2014

 التحقیق المحاسبي 41.503.322.158 34.153.564.965 31.359.523.794 36.255.037286 126.406.853.547

2.141.260.235 1.507.555.995 99.802.319 1.633.126.160 5.896.155.780 
التحقیق المعمق قي 

 الوضعیة الجبائیة الشاملة

 التحقیق المصوب 1.189.796.240 1.434.994.181 1.201.532.318 1.954.585.861 2.171.117.811

26.196.634.681 26.953.101.474 24.161.201.346 26.224.016.076 32.293.982.830 
الرقابة الجبائیة على 

 الوثائق

 العقاریة التقویمات 3.859.279.350 4.354.199.248 4.186.403.777 4.656.074.370 5.109.362.702

 المجموع 84.742.536.358 67.799.900.630 61.008.463.554 71.326.354.986 162.025.228.976

  

  وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، مدیریة البحث والتحریات، نیابة المدیریة للبرمجة: المصدر 
 

الرقابة الجبائیة في  مختلف أشكال تطور مبالغ  التھرب  الضریبي المترتبة عن): 9-3(رقم  الشكل
        2014 -  2010الفترة  الجزائر خالل
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  .)17-3( رقم من إعداد الباحثة بناءا على الجدول: المصدر
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ما یمكن مالحظتھ ان التحقیق في محاسبة المؤسسات یعد المصدر األكبر لھذه المبالغ  ولقد        

التي أیضا سجلت إرتفاعا ب  2013بالمقارنة مع سنة   %127ارتفاعا بنسبة   2014شھدت سنة 

  .اآلثار المالیة  للتھرب الضریبي وھي من بین أھم  2012مقارنة مع سنة  17%

تعتبر الرقابة الجبائیة بمختلف أشكالھا إحدى الوسائل الھامة للتخفیف من حدة التھرب الضریبي، 

ظام الرقابة الجبائیة في الجزائر مازال یعاني من العدید وبالتالي زیادة االیرادات الجبائیة، إال أن ن

  .من النقائص التي تعیق المحققین ألداء مھامھم

إن انتشار ھذه الظاھرة الخطیرة أدى إلى عرقلة سیاسة التنمیة االقتصادیة للبالد، ویرجع       

بعض المختصین األسباب الرئیسیة التي أدت إلى استفحال الظاھرة بالجزائر إلى ھشاشة القوانین و 

٪ من 70غیاب الرقابة الكافیة على األعمال التجاریة، كثرة األسواق الفوضویة والسوق السوداء، 

التعامالت التجاریة في الجزائر تتم نقدا وبدون صكوك وال فواتیر، استیراد السلع من الخارج 

وقصد  ،٪ من السجالت التجاریة في الجزائر وھمیة10بسجالت وھمیة وتباع بدون فواتیر، 

یام التخفیف من ظاھرة التھرب الضریبي في الجزائر تم إنشاء مصلحة التحریات الجبائیة مھامھا الق

بالتحقیقات قصد تحدید مصادر الغش والتھرب الضریبي، كما یتم إحالة المتھربین ضریبیا إلى 

والجدول الموالي یبین عدد قضایا التھرب الضریبي في الجزائر حسب طبیعة النشاط   ،العدالة

  .الممارس

  2007توزیع قضایا التھرب الضریبي حسب طبیعة النشاط سنة ): 18- 3(الجدول رقم 

  عدد القضایا أمام المحكمة  شاطالن

  142  االستیراد

  277  التجارة بالجملة

  73  التجارة بالتجزئة

  91  أشغال عقاریة عمومیة

  42  اإلنتاج

  205  صانعي الذھب

  138  نشاطات أخرى

  968  المجموع 

  

، رسالة -حالة الجزائر –بوعالم ولھي ، النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة  :المصدر
 .220، ص 2012، -1- في العلوم االقتصادیة، جامعة سطیف منشورةغیردكتوراه علوم 
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قضیة متعلقة بعدم الوفاء  269قضیة متعلقة بالتھرب الضریبي المرتبط بالوعاء، و 504حیث أن   

  .قضیة متعلقة بحق الضمان المطبق على المعدن الثمین 195بالتسدید و 

  :1بعض االقتراحات لتحسین الرقابة الجبائیة في الجزائرفما یلي و

 عون أو المھملون عن تقدیم نتطبیق بعض العقوبات الجزائیة على الممولین الممت

 .التصریحات المطلوبة منھم، أو تقدیم تصریحات خاطئة

  أي تحصیل الضریبة عند توزیع الدخل على الممول من " الحجز عند المنبع"اتباع طریقة

 .معینشخص 

  منح اإلدارة الجبائیة حق اإلطالع على األوراق و الوثائق الخاصة بالممول و التي تفید

 .الكشف عن حقیقة المركز المالي لھذا الممول

  تحسین فعالیة النظام الجبائي من خالل تبسیط اإلجراءات اإلداریة المتعلقة بالضبط و

 .التحصیل

 مكلف بما یضمن السیر الحسن لإلجراءات الجبائیةتحسین العالقة بین اإلدارة الجبائیة و ال. 

  :2كما قامت اإلدارة الجبائیة بإتباع مجموعة من اإلجراءات أھمھا

  في إطار التھرب الضریبي المحلي قامت إدارة الضرائب في إطار قانون المالیة

، بمنح تخفیضات في الرسم على النشاط المھني لمن یتعامل بالشیكات بین 2009لسنة

، وإقصاء البقیة من ھذه اإلمتیازات، ٪50، ٪30، ٪25عاملین بنسب متفاوتة ما بین المت

من نفس القانون الذي ینص على إلغاء الحق في الحسم للرسم على القیمة  24كما في المادة 

المضافة إذا تجاوز المبلغ مائة ألف دینار جزائري، وھذا اإلجراء كان من ورائھ تدعیم 

والقضاء على التعامالت المشبوھة والتي تتم في بعض األحیان بدون التعامل بالشیكات 

 .فواتیر

  في إطار التھرب الضریبي الدولي قامت إدارة الضرائب ببعض اإلجراءات للحد من ھذه

الممارسات من قبل المؤسسات األجنبیة وذلك بإلزامیة المؤسسات بإعادة استثمار جزء من 

منوحة لھا، باإلضافة إلى تقدیم تصریح بتحویل األرباح لدى األرباح المتعلقة باإلعفاءات الم

، وإال 2009 من قانون المالیة لسنة 10المصالح الضریبیة التابعة إلقلیم النشاط طبقا للمادة 

                                                
 .محمد زرقون، عبد الحمید بوخاري، أثر التھرب الضریبي على مصادر التمویل المحلي، مرجع سابق - 1

الضریبي في الجزائر، الملتقى الوطني األول بعنوان أثر التھرب  بوزیدة حمید، أمیر جیاللي، تدابیر مكافحة التھرب - 2

 .2013في جان 30-29الضریبي على التنمیة المحلیة في الجزائر، تامنغست، یومي 
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من نفس 15تقوم إدارة الضرائب بسحب اإلمتیازات الممنوحة لھا كما جاء في المادة 

في قرارات منح اإلمتیازات لم تنفذ، عندئذ تصبح  القانون إذا تبین أن اإلستثمارات الواردة

كل الرسوم واألتاوي التي تم إعفائھا مستحقة الدفع، والجدول الموالي یوضح أھم العقوبات 

  .الموجودة في القانون الضریبي الجزائري لمكافحة التھرب الضریبي

الجزائري لمكافحة أھم العقوبات الموجودة في القانون الضریبي : )19- 3(الجدول رقم 

  .التھرب الضریبي

  العقوبات  طبیعة التھرب  المواد

من قانون  303/1

  الضرائب المباشرة

طرق تدلیسیة إلغفال جزء أو كل 

  الوعاء الخاضع

إلى  50.000غرامة قضائیة من 

دج على مبلغ ضریبة ال یتجاوز 100.000

  دج100.000

سنوات مع غرامة مبین  5السجن من سنة إلى 

دج على مبلغ ضریبة 100.000و  50.000

  دج300.000و 100.000بین 

سنوات مع غرامة  10السجن من سنتین إلى 

دج على مبلغ 300.000و 100.000بین 

  .دج100.000و  300.000ضریبة بین 

إلى عشر سنوات مع غرامة  5السجن لمدة 

دج على مبلغ 1.000.000و  300.000بین 

  دج300.000و  100.000ضریبة بین 

سنة مع غرامة بین  20إلى  10من  السجن

دج على مبلغ 3.000.000دج و 1.000.000

  دج3.000.000ضریبة یفوق 

من قانون  304

الضرائب المباشرة 

من  169المادة 

  2016قانون المالیة 

منع أعوان الضرائب من أداء 

  .مھمة الرقابة و التحقیق

  .غلق المحالت أثناء الرقابة

  إعادة الرقابة مرة أخرى

  دج30.000دج و  10.000مة بین غرا

  دج 50.000غرامة قدرھا 

  مرات 3الغرامة تتضاعف 

من قانون  306

  الضرائب المباشرة

المساھمة في التھرب بتقدیم وثائق 

عن مكلف متھرب غیر صحیحة 

  )خبیر، مؤسسة(

  من مبلغ الضریبة %25غرامة تصل إلى 

من قانون  115

الرسم على رقم 

  األعمال

 Dépôtالتصریحات المتأخرة 

tradif  

من مبلغ  %25عقوبات جبائیة تصل إلى 

  .الضریبة
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من قانون  116

الرسم على رقم 

  األعمال

إغفال جبائي بعد عملیة تحقیق 

  جبائي و محاسبي

عن مبلغ ضریبة أقل أو یساوي  10%

  دج 50.000

دج و  50.000عن مبلغ ضریبة بین  15%

  دج 200.000

 2.000.000ة یفوق عن مبلغ ضریب 25%

  دج
  

   .منشورات المدیریة العامة للضرائب القوانین الضریبیة،: المصدر

، مكافحة التھربأما على المستوى الدولي، قامت الجزائر بعقد اتفاقیات دولیة من أجل          

 بموجب ھذه االتفاقیات تلتزم كل دولة بتقدیم المعلومات الالزمة للكشف عن الحالة المالیة ،

والجدول الموالي یبرز أھم االتفاقیات الجبائیة الثنائیة التي أبرمتھا الجزائر لمكافحة التھرب 

  .الضریبي

  أھم االتفاقیات الجبائیة للجزائر لمكافحة التھرب الضریبي :)20- 3(الجدول رقم 

  محتوى االتفاقیة  المرجع  تاریخ إبرام االتفاقیة  االتفاقیة

حكومة  - الجزائر

المملكة المتحدة 

  وایرلند الشمالیة

  16/156مرسوم رئاسي   2015فیفري  18

  33/2016الجریدة الرسمیة 

 والغش  الوقایة من التھرب

  نالضریبی

  إلغاء االزدواج الضریبي

  08/174مرسوم رئاسي   2007نوفمبر 12  ألمانیا - الجزائر

  33/2008الجریدة الرسمیة 

 والغش  الوقایة من التھرب

  نالضریبی

  إلغاء االزدواج الضریبي

  02/121مرسوم رئاسي   2002أفریل  07  فرنسا -ر ئالجزا

  24/2002الجریدة الرسمیة 

 والغش  الوقایة من التھرب

  نالضریبی

  إلغاء االزدواج الضریبي

  05/1005مرسوم رئاسي   2005مارس  31  البرتغال - الجزائر

  24/05الجریدة الرسمیة 

 والغش  الوقایة من التھرب

  نالضریبی

  إلغاء االزدواج الضریبي

  24/05مرسوم رئاسي   2005جویلیة  23  اسبانیا - الجزائر

  45/05الجریدة الرسمیة 

  الوقایة من التھرب الضریبي

  إلغاءاالزدواج الضریبي
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  2000/364مرسوم رئاسي   1999فیفري  28  كندا -الجزائر 

  68/2000الجریدة الرسمیة 

  الضریبيالوقایة من التھرب 

  إلغاءاالزدواج الضریبي

  05/77مرسوم رئاسي   2005فیفري  26  الیمن - الجزائر

  16/05الجریدة الرسمیة 

  الوقایة من التھرب الضریبي

  إلغاء االزدواج الضریبي

  170/06مرسوم رئاسي   2006ماي  22  لبنان - الجزائر

  35/06الجریدة الرسمیة 

  الوقایة من التھرب الضریبي

  94/305مرسوم رئاسي   1994 أوت 02  تركیا - الجزائر

  65/1994الجریدة الرسمیة 

  الوقایة من التھرب الضریبي

  07/174مرسوم رئاسي   2006نوفمبر  06  صینال - الجزائر

  16/05الجریدة الرسمیة 

  الوقایة من التھرب الضریبي

  إلغاء االزدواج الضریبي

  228/06مرسوم رئاسي   2006جوان  24  كوریا - الجزائر

  44/06الجریدة الرسمیة

 إلغاء االزدواج الضریبي

  

  .الجرائد الرسمیة المذكورة في الجدول أعاله: المصدر

  

  السیاسة الجبائیة لدعم القطاع الخاص في الجزائرآلیات تفعیل : المطلب الرابع

 في الجزائر، حسب رأیي لتفعیل دور السیاسة الجبائیة في دعم نمو وتطور القطاع الخاص

 البد من مراعاة مجموعة من الضوابط عند بعث نظام التحفیزات الجبائیة من جھة، ألن حسن

كما یجب إرفاق ھذه  ،اختیار في نفس الوقت لنوع االستثمار، ھو اختیار نوع الحافز الضریبي

باإلضافة  التحفیزات بنظام رقابة فعال یسمح بإكتشاف األخطاء وتصحیحھا في الوقت المناسب،

  .ورة تفعیل الشراكة بین القطاعین العام والخاص من جھة أخرىإلى ضر

    تفعیل نظام التحفیزات الجبائیة: أوال

  :1ھناك مجموعة من الضوابط یجب مراعاتھا عند بعث نظام اإلعفاءات الجبائیة أھمھا

 :مدى أھمیة المشروع لالقتصاد الوطني و ذلك عن طریق معرفة ما یلي -1

  وتوزیعھا على عناصر اإلنتاجالقیمة المضافة للمشروع. 

 مدى تأثیر المشروع في الحد من البطالة. 

 دام تقنیة حدیثةخمدى مساھمة المشروع في است. 

                                                
  .2003طارق عبد العالیي حماد، مشكالت ضریبیة معاصرة، كلیة التجارة، جامعة عین الشمس، مصر   -1
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  تأثیر على المناخ االستثمار و الصناعات األخرىالمدى مساھمة المشروع في.  

 :دورة حیاة الصناعة حیث تمر الصناعة بعدة مراحل و ھي -2

 التطویر األولي. 

 ة المتصاعدة بسرعةنمو الصناع. 

 النمو الصناعي الناضج. 

 الثبات و نضج السوق. 

 اكتمال النمو و الھبوط. 

وفقا للضوابط السابقة الذكر، فإنھ من الضروري دراسة أھمیة المشروع بالنسبة لإلقتصاد 

الوطني من جھة، باإلضافة إلى معرفة مقدار األرباح التي یمكن أن یحققھا المشروع في 

مراحل دورة حیاتھ، قبل بعث نظام االعفاءات الجبائیة، ھذه الضوابط كل مرحلة من 

  .تضمن الحصول على ضریبة مناسبة 

  تفعیل نظام الرقابة : ثانیا

من بین المؤشرات الدالة على نجاح السیاسة الجبائیة في أي بلد ھي زیادة العوائد 

اإلستثماریة، و لضمان ذلك ترى الباحثة أنھ من الضروري تتبع مسار التحفیزات الجبائیة، 

حیث یعتبر وذلك من خالل تكثیف الرقابة العامة من جھة والرقابة الجبائیة من جھة أخرى، 

أھمیة كبرى للسیر السلیم والمحكم لنظام التحفیزات الجبائیة، فھي تعمل نظام الرقابة ذو 

  .على حمایة أصول المشروع من جھة، ورفع الكفاءة التشغیلیة من جھة أخرى

  :وللوصول إلى األھداف المرجوة من الرقابة یرى الباحث مایلي

 ضرورة إختیار موظفین ذو كفاءة عالیة للقیام بعملیة الرقابة. 

 الطرق العلمیة المتطورة لضمان دقة ومصداقیة المعلومات استعمال. 

  ،ویعتبر اإلعالم اآللي احترام الوقت المخصص للرقابة ولعودة المعلومات المطابقة

  .جد ضروري في ھذه المرحلة 

  تفعیل الشراكة بین القطاعین العام والخاص:  ثالثا  

بعد دراستنا لدور السیاسة الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر وتقییم  مدى فعالیتھا في  

نموه وتطوره، تبین لنا أنھ رغم التحفیزات الممنوحة للقطاع الخاص في الجزائر إال أن معظم 

لعام مؤسساتھ تنحصر في الحجم الصغیر، فرأینا أنھ من الضروري تفعیل الشراكة بین القطاعین ا
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حیث یكمن دور الدولة في اتخاذ القرار و رسم السیاسات بینما ینحصر دور القطاع والخاص، 

  .الخاص في تنفیذ المشاریع والمشاركة في أدائھا

اختلفت تعاریف الشراكة بین القطاع العام لقد : مفھوم الشراكة بین القطاعین العام و الخاص -1

أحد أشكال التعاون بین القطاعین العام " المعنى، فقد عرفت بأنھاص، إال أنھا تشیر إلى نفس والخا

والخاص، یتم من خاللھا وضع ترتیباتیستطیع بمقتضاھا القطاع العام توفیر السلع والخدمات العامة 

واإلجتماعیة، من خالل السماح للقطاع الخاص بتقدیمھا بدال من أن یقدمھا القطاع العام بنفسھ أي 

   .1"بصورة مباشرة

اتفاق عام بین مجموعة من األشخاص للعمل المشترك من أجل مصلحة "یرى بأن ھي  وھناك من 

  2".مشتركة

عملیة إشراك القطاع الخاص "تعرف الشراكة ما بین القطاعین العام و الخاص بأنھا كما 

للدولة، و في بناء و إدارة و تشغیل الخدمات و األنشطة و مشاریع البنیة التحتیة و المرافق العامة 

االستفادة من خبراتھ في إنشاء و إدارة و تشغیل مشاریع مثل الطرق و االتصاالت و المواصالت و 

الجسور و المطارات و الموانئ و سكك الحدید و النقل و القطاع الصحي و التعلیمي و المیاه و 

  3"الكھرباء و تولید الطاقة المتجددة، و مشاریع الصرف الصحي و غیرھا

التعاریف السابقة یمكن القول بأن الشراكة بین القطاع العام والخاص ھي عقد بین  من خالل

مؤسستین اقتصادیتین أو أكثر یتم من خاللھا تنسیق المجھودات، الوسائل والثروات الالزمة، 

إلنشاء أو إدارة مشروع بھدف تقدیم خدمة عامة للمجتمع، فالشراكة بین القطاعین العام والخاص 

ر استراتیجي یمكن القطاع الخاص على زیادة استثماراتھ في كافة مجاالت النشاط یعتبر خیا

  .االقتصادي واالجتماعي، والشكل الموالي ھو ملخص للعالقة بین القطاع الخاص والعام

  

  

  

                                                
والقطاع الخاص ، إدارة الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة، دائرة المالیة، حكومة دبي، أفریل الشراكة بین القطاع العام  - 1

2010. 
خاص، رسالة دكتوراه، - تقییم تجربة الشراكة قطاع عام-سنوسي بن عمر، فعالیة االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر -  2

 .70، ص 2014-2013تلمسان، 
، أفریل 117عین العام والخاص كمطلب تنموي، سلسلة جسر التنمیة، الكویت، العدد بالل حموري، شراكة القطا - 3

2014.  
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  ملخص العالقة ما بین القطاعین العام و الخاص: )10-3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بالل حموري، شراكة القطاعین العام والخاص كمطلب تنموي، سلسلة جسر التنمیة، الكویت، : المصدر

  .2014، أفریل 117العدد 

  

   مبررات الشراكة بین القطاع العام والخاص -2  

  

  :1الشراكة بالنقاط التالیة أسلوب إلىیمكن حصر مبررات اللجوء   

  .عدم قدرة  الحكومات على تحقیق التنمیة المستدامة بمفردھا  .1

  .المشاریعتكلفة الفرصة لتخفیض  أتاحالتغیر التقني واالقتصادي المتسارع  .2

  .المتزایدة وانخفاض معدالت النموضغوط المنافسة  .3
                                                

 .الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص ، إدارة الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة، مرجع سابق - 1

 القطاع العام

حقوق التراخیص و ملكیة المواقع، و 
  غیرھا

االرتباط الوثیق مع مؤسسات الدولة 
  ذات العالقة

 الحفاظ على الحق العام

 القطاع الخاص

  خبرات اإلدارة و االستثمار و التسویق
  سرعة اتخاذ القرارات و التنفیذ

 على معرفة بالسوق و آخر المستجدات

اتجاه القدرة على استقطاب االستثمار من القطاع الخاص ب
  القطاعات االقتصادیة المستھدفة

القدرة على إعادة استثمار العوائد أو اإلیرادات المتحققة لتطویر 
  المشاریع

  القدرة على تنفیذ و متابعة عقود اإلدارة و الخدمات
 القدرة على استقطاب الموارد البشریة المختصة

  :تحقیق األھداف المشتركة
  بطریقة مستدامةتطویر المواقع و استخدامھا 

االرتقاء بمستوى الخدمات و جودة المنتج في انقطاعات 
 المستھدفة

BOT 
BOOT 
BROT 
BLOT 

BTO 
BDO 
BBO 
BOO 

DBFT 
DBFO 
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محدودیة الموارد المالیة والبشریة والتكنولوجیة لدى القطاع العام بس�بب تع�دد المج�االت  .4

والمش��اریع الت��ي یتطل��ب تنفی��ذھا وتعم��ل الش��راكة عل��ى تخفی��ف ح��دة المنافس��ة ب��ین ھ��ذه 

  .المجاالت من خالل تبادل االلتزامات بین الشركاء

مخصص لبرامج التنمیة االجتماعیة ومطالبة الم�واطنین بتحس�ین تقلص موارد التمویل ال .5

  .الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومیة

زی��ادة الفاعلی��ة والكف��اءة م��ن خ��الل االعتم��اد عل��ى المی��زة المقارن��ة وعل��ى تقس��یم العم��ل  .6

  .العقالني

  .تزوید الشركاء المتعددین بحلول متكاملة تتطلبھا طبیعة المشاكل ذات العالقة .7

  .لتوسع في اتخاذ القرار خدمة للصالح العاما .8

  .المستثمرة لألموالتحقیق قیمة اعلى  .9

  :أنواع الشراكة بین القطاع العام و الخاص -3

  :تتعدد أسالیب الشراكة بین القطاع العام والخاص، یمكن إیجاز أھمھا فیما یلي

  عقد االمتیازConcession Contrat: تكمن في قیام  الفكرة األساسیة في عقد االمتیاز

أي  القطاع الخاص بتصمیم مشروع عام في مجاالت اإلتصاالت، الكھرباء، النقل وغیرھا

سنة، و من  35- 25تتراوح ما بین  محدودة  مختلف مجاالت البنیة التحتیة لمدة زمنیةفي 

، خالل  فترة االمتیازتكتفي الدولة بتنظیم ومراقبة بعدھا تعود ملكیة األصول للقطاع العام

 .انجاز المشروع 

  عقود اإلدارة و التأجیرManagement and leasecontracts:  تستخدم الدولة عقود

االدارة لتنشیط شركات خاسرة، وذلك من خالل االستفادة من الخبرات االداریة للقطاع 

الخاص في إدارة ھذه الشركات الخاسرة، مع االحتفاظ بحقوق للملكیة للقطاع العام،تتراوح 

د االدارة مابین ثالثة إلى خمس سنوات،  أما فیما یخص عقود التأجیرفتقوم من مدة عقو

خاللھ الشركة الخاصة بدفع اإلیجار للحكومة مقابل استخدام أصولھا واإلحتفاظ باألرباح 

 . لمدة تتراوح بین ستة وعشر سنوات

إضافة أشكال باإلضافة إلى األشكال السابقة للشراكة بین القطاع العام والخاص یمكن 

   :أخرى في الجدول التالي

  أمثلة على أشكال الشراكة بین القطاعین العام و الخاص: )21- 3( الجدول رقم



 .2014-1999الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة  سةالسیا و محددات أثر   : الفصل الثالث

 

 

188 

  شكل التعاقد باللغة اإلنجلیزیة  شكل التعاقد باللغة العربیة  المصطلح

BBO الشراء و البناء و التشغیل  Baybuildoperate  

BDO  البناء و التطویر و التشغیل  Builddevelopoperate  

BLOT  البناء و التأجیر و التملك و نقل الملكیة  Buildleaseowntransfer  

BOO  البناء و التملك و التشغیل  Buildownoperate  

BOOT  البناء و التملك و التشغیل ونقل الملكیة  Buildownoperatetransfer  

BOT  البناء و التشغیل و نقل الملكیة  Buildoperatetransfer  

BROT  البناء و التأجیر و التملك و نقل الملكیة  Buildrentowntransfer  

BTO البناء و نقل الملكیة و التشغیل  Buildtransferoperate  

DBFO التصمیم و البناء و التمویل و التشغیل  Design build finance operate  

DBFT  التمویلالتصمیم و اإلنشاء و اإلدارة و  Design constract manage finance   

بالل حموري، شراكة القطاعین العام والخاص كمطلب تنموي، سلسلة جسر التنمیة، الكویت، : المصدر

  .2014، أفریل 117العدد 

  متطلبات نجاح الشراكة ما بین القطاع العام و الخاص -4

ساھم إلى حد كبیر في تحقیق  التعاون بین القطاع العام والخاص في إطار ما یعرف بالشراكة ان

أھداف التنمی�ة االقتص�ادیة واالجتماعی�ة،  بش�كل یف�وق بكثی�ر م�ا حقق�ھ ك�ل قط�اع عل�ى ح�دة ل�ذا 

یتوج�ب إرس�اء بع�ض االج�راءات إلنج�اح عملی��ة الش�راكة ب�ین القط�اعین والت�ي یمك�ن حص��رھا 

   :1في

 خط��وط العریض��ة واألھ��داف التنموی��ة المرج��وة م��ن عملی��ة الش��راكة م��ع القط��اع وض��ع ال

العامة، ولك�ن م�ن حی�ث  الخدماتتحسین أداء  أو االقتصاديالخاص لیس فقط على المستوى 

مردود ذلك على التنمیة الحضریة بشكل عام وعالقة تلك الشراكة بتحسین الظروف العمرانیة 

  .المالئمة للسكان

  التنمی��ة بم��ا یض��من كف��اءة التنس��یق  ف��يتح��دد دور ك��ل ش��ریك  الت��يوض��ع األط��ر العام��ة

  .والتكامل بین كافة األطراف

                                                
اإلدارة العامة للبحوث المالیة، محمد متولي دكروري، الشراكة مع القطاع الخاص مع التركیز على التجربة المصریة،  - 1

 .47-46، ص101ملف رقم 
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  خاض�تھا ال�دول األخ�رى عن�د الش�راكة م�ع القط�اع الخ�اص،  التيحصر التجارب الناجحة

  .وتالفى السلبیات الناجمة عنھا إیجابیتھاوتقییمھا واالستفادة من 

 ق المالیة وتھیئتھ�ا لج�ذب الم�دخرات الوطنی�ة واألجنبی�ة، وتوظیفھ�ا تحریر وتطویر األسوا

  .الخدماتمشروعات  فيمجاالت االستثمار  في

  االنتق��ال م��ن القط��اع الع��ام إل��ى القط��اع الخ��اص إال بع��د إع��داد األط��ر التش��ریعیة  ینبغ��يال

ذه القواع�د والمؤسسیة الالزمة إلنجاح ھذه الشراكة، وك�ذلك إنش�اء األجھ�زة الالزم�ة لتنفی�ذ ھ�

  .بقدر عال من الكفاءة والنزاھة األطروااللتزامات الواردة بتلك 

  تھدف لحمایة المستھلك من احتكار تقدیم الخدم�ة المقدم�ة م�ن  التيوضع اللوائح والقوانین

  .القطاع الخاص

  ت��وفیر منظوم��ة رقابی��ة مكون��ة م��ن بع��ض األجھ��زة الحكومی��ة والش��عبیة تض��من االلت��زام

قودة بین الدولة والقطاع الخاص م�ن جھ�ة، وم�ن جھ�ة أخ�رى تض�من وص�ول باالتفاقات المع

  .الخدمة للمواطنین بالمستوى والسعر المطلوبین

  ض��مان تحقی��ق العدال��ة االجتماعی��ة م��ن خ��الل التوزی��ع الع��ادل للخ��دمات م��ن حی��ث الك��م

  .المجتمع فيوالكیف، وذلك بدعم الفئات الغیر قادرة 

  ووض�ع ب�رامج زمنی�ة لھ�ا تتواف�ق  المطلوب الشراكة بھ�ا الخدماتتوفیر قاعدة بیانات عن

  .مع الخطط التنمویة االقتصادیة والحضریة للدولة

  بحی�ث تتواف�ق م�ع تط�ور مع�دالت الطل�ب عل��ى  الش�راكةلعملی�ة  والمك�اني الزمن�يالتنظ�یم

  .المكانيبالزیادة المتوقعة للسكان وبتوزیعھم  یفي الذيالخدمة المقدمة بالمعدل 

 عل�ى نح�و  بالش�راكة م�ع القط�اع الخ�اصمام بتدریب الجھات الحكومیة المعنی�ة یجب االھت

یض��من إع��داد الدراس��ات الالزم��ة بش��كل فع��ال وف��ى أس��رع وق��ت ممك��ن بق��در یض��من نج��اح 

  .المفاوضات بین الدولة والقطاع الخاص

  یجب فھم طبیعة الشراكة وتحلیلھا م�ن خ�الل التحدی�د والتحلی�ل ال�دقیق لمص�الح وتوجھ�ات

 والت�يكافة األطراف المعنیة وطریقة تعبیرھا عن ھذه المصالح وخاص�ة فیم�ا یتعل�ق بالدول�ة 

شكل وطبیعة ونت�ائج  فيغالباً ما تملك دون غیرھا زمام المبادرة ومن ثم تتحكم إلى حد كبیر 

  .تلك الشراكة



 .2014-1999الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة  سةالسیا و محددات أثر   : الفصل الثالث

 

 

190 

  الشراكة من  في وأساسي محوريمن المالئم التركیز على تمكین المجتمع المحلى كطرف

واإلدراك ب�دور القط�اع الخ�اص  ال�وعياجل التنمیة وذلك من خالل التركیز على رفع درجة 

 .التنمیة فيكشریك 

عض�ویة قیادة مشتركة، :: بوجود من خالل ماسبق ذكره یتبین أن الشراكة الناجحة ھي التي تتمیز

  .واسعة،اتصال فعال، وامتالك رؤیة مشتركة بین القطاعین العام والخاص

  
  خصائص الشراكات الناجحة): 11-3(الشكل رقم 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

تقییم تجربة الشراكة قطاع  -سنوسي بن عمر، فعالیة االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر :المصدر
 .72، ص 2014-2013خاص، رسالة دكتوراه، تلمسان،  - عام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خصائص الشراكات 
 الناجحة

 اتصال فعال عضویة واسعة قیادة مشتركة
امتالك رؤیة 

 مشتركة
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  :الثالثالفصل  خالصة

الفترة على الرغم من التحسن الملحوظ في عدد مؤسسات القطاع الخاص في الجزائر خالل          

، إال أنھ لم یرق إلى المستوى المطلوب، حیث انحصرت معظم مؤسساتھ في الحجم 2014- 1999

معظم نشاطات القطاع الخاص كانت في مجال  ، كما أن عمال 10المصغر التي توظف أقل من 

ة البناء و األشغال العمومیة، وقطاع الخدمات والتجارة، أي في القطاعات التي ال تتطلب كثافة عالی

  .في رأس المال وال تكنولوجیا متطورة

أن سیاسة اإلنفاق الجبائي في الجزائر لم تحقق العدید من األھداف المرجوة منھا           

بخصوص نمو وتطور االستثمارات الخاصة، ویعود السبب في ذلك إلى انتشار الفساد اإلداري 

ئل للقطاع الغیر الرسمي، مما یؤكد واالقتصادي و زیادة نسبة التھرب الضریبي واالنتشار الھا

یستوجب  ، ھذا ماعلى عدم بساطة النظام الجبائي وعلى ضعف اإلدارة الجبائیة في تأدیة مھامھا

إعادة النظر في نظام التحفیزات الجبائیة، ألن اختیار نوع الحافز ھو اختیار لنوع االستثمار، 

ص، من خالل توفیر اإلطار قانوني والتنظیمي باإلضافة إلى تفعیل الشراكة بین القطاع العام والخا

   .یسمح بمزید من المرونة وتقدیم األحسن
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  خاتمة

تقویم دور السیاسة الجبائیة في دعم القطاع الخاص في  الرسالةھذه حاولنا من خالل لقد     

، وبھدف اإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة وعلى مختلف األسئلة 2014- 1999خالل الفترة  الجزائر

  .فصول ثالثالفرعیة المرتبطة بھا، قمنا بتحلیل مختلف جوانب الموضوع من خالل 

  :وفیما یلي أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا 

  

  نتائج اختبار الفرضیات: أوال

 :إلى النتائج التالیةأدت الدراسة ومن ثم  اساسیة وضع ثالث فرضیات تم لقد

  بخصوص الفرضیة األولى المتعلقة بأن دعم القطاع الخاص من شأنھ أن یساھم في تحقیق

التنمیة، فقد تبین مساھمتھ الفعالة في خلق مناصب شغل جدیدة باإلضافة إلى زیادة الناتج 

 باإلنتاج،باإلضافة إلى مساھمتھ في الضرائب المرتبطة المحلي وخلق القیمة المضافة، 

یعتبر قطاع البناء واألشغال العمومیة،أكبر قطاع مساھم في ضرائب االنتاج حیث حیث 

لكنھا تبقى غیر كافیة في ظل الجھود  ،2014ملیون دینار سنة  82817,8سجلت قیمة 

  .مقارنة مع اقتصادیات الدول المتقدمة القطاع الخاص المبذولة لتطویر

  ي تشیر إلى أن السیاسة الجبائیة لم تحقق الدور المنتظر الت أما بخصوص الفرضیة الثانیة

، فرغم  ھذه الدراسةمنھا في دعم القطاع الخاص في الجزائر، تم تأكیدھا من خالل 

االمتیازات الجبائیة الممنوحة لدعم القطاع الخاص مازال ھذا القطاع یعاني عدة مشاكل 

ر، فعدم نجاح السیاسة الجبائیة ال تعیق نموه وتطوره، خاصة مشكل التمویل ومشكلة العقا

یرجع إلى النظام الضریبي وحده، وإنما أیضا إلى النظام االقتصادي الذي یلعب دورا ھاما 

  .في نجاحھا

  یشكل أھم تحد یواجھ  القتصاديا الفسادوفیما یتعلق بالفرضیة الثالثة والمتمثلة في أن

بالفصل الثالث الرابع المبحث خالل ، فقد تبین من  تطبیق السیاسة الجبائیة في الجزائر

یؤدي إلى ارتفاع حجم التھرب   القتصاديا صحة ھذه الفرضیة، فممارسات الفساد

وبالتالي تخفیض مستویات  یؤثر على المنافسة الشریفة  بین المؤسساتمما  الضریبي، 

  .النمو االقتصادي، مما یؤثر في فعالیة السیاسة الجبائیة 
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  : الدراسة نتائج : ثانیا

  :أبرزھا مایلي  لعل  لقد أسفرت ھذه الدراسة على مجموعة من النتائج

 ھدف السیاسة الجبائیة ال یقتصر على توفیر اإلیرادات الالزمة لتغطیة النفقات العامة،  إن

بل تتعدى ذلك لتكون وسیلة ھامة لتحقیق األھداف االقتصادیة واالجتماعیة، ویستوجب ذلك 

نظام ضریبي فعال، یعمل على تحقیق أھدافھا بشكل متناسق مراعیا في تواجدھا في إطار 

  .ذلك كل من مصلحة الدولة، المكلف والمجتمع

  على تأسیس ثالثة ضرائب جدیدة، ھي  1992ارتكز مضمون اإلصالح الجبائي لسنة

الضریبة على الدخل اإلجمالي، الضریبة على أرباح الشركات والرسم على القیمة 

ا تم الفصل بین الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلیة المضافة، كم

وإحالل الجبایة البترولیة بالجبایة العادیة، باإلضافة إلى التعدیالت التنظیمیة لإلدارة 

  . الجبائیة

  لعب القطاع الخاص في الجزائر دورا ال یستھان بھ في تقلیص مستویات البطالة من

، وھذا یدل على أھمیة 2014٪سنة 9وفي حدود  2010٪سنة 10إلى  1999 ٪ سنة29,8

منصب  1073489البرامج التنمویة خاصة المتعلقة بتنمیة القطاع الخاص، حیث تم خلق 

  .2010و  2001شغل جدید مابین 

  عرفت مساھمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي تحسنا مستمرا، حیث سجل ما

 ٪85,4، ووصلت نسبتھ إلى ٪84,77أي نسبة  2011ر سنة ملیار دینا 5137,46یعادل 

   .2014سنة 

  تتمركز معظم نشاطات القطاع الخاص في قطاع التجارة على حساب باقي القطاعات

األخرى التي یسیطر علیھا القطاع العام، خاصة النشاطات اإلستراتیجیة مثل الطاقة 

في رأس المال، على العموم یالحظ والمناجم التي تتطلب تكنولوجیا عالیة وكثافة كبیرة 

. میول المستثمرین الخواص إلى االستثمار في القطاعات األكثر ربحیة  واألقل مخاطرة

  .والتي ال تتطلب كثافة كبیرة في رأس المال

  من مجموع 60تمركز أغلب المؤسسات الخاصة في مناطق الشمال، وتشكل نسبة تقارب ٪

٪ من مجموع المؤسسات، في حین 30ضاب العلیا المؤسسات الخاصة، أما بالنسبة للھ
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٪ في كل من الجنوب والجنوب الكبیر، لم تستطع السیاسة 1,91و ٪ 8,17تصل النسبة إلى 

الجبائیة تحقیق التوازن بین الوالیات فیما یخص االستثمارات حیث تتواجد أغلبھا في 

 المناخ  تھیئة  المتبعة، عن طریق النظر في اإلستراتیجیة   یستدعي إعادة ما  الشمال، ھذا 

  .المالئم لالستثمار، خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الكبیر 

  بالرغم من التحفیزات الجبائیة الممنوحة للقطاع الخاص في مجال التصدیر، إال أن

   .صادراتھ بقیت محدودة

  قاطع على عدم زیادة نسبة التھرب الضریبي واالنتشار الھائل للقطاع الغیر الرسمي، لدلیل

بساطة النظام الجبائي وعلى ضعف اإلدارة الجبائیة في تأدیة مھامھا ویعود السبب في ذلك 

  :إلى

 التأخیر على مستوى تطبیق إجراءات اإلصالح.  

 قباضات الضرائب التأخر في إنشاء المراكز المالیة و.  

 التأخر في إدخال اإلعالم اآللي للوسط اإلداري.  

 ئیة إلى مختصین في المجالافتقاد اإلدارة الجبا. 

  تعتبر الشراكة بین القطاع الخاص والعام، أھم السیاسات المنتھجة لمواجھة الركود

االقتصادي وتحریك عجلة التنمیة، لكنھا لم تتسم بالفعالیة في االقتصاد الجزائري نظرا 

 .لغیاب قانون خاص ینظمھا

  في انتشار ظاھرة الفساد في معظم إنھیار المنظومة األخالقیة للفرد ھي السبب الرئیسي

  .المجتمعات

  : الدراسة  قتراحاتا :ثالثا

  على الرغم من الجھود المبذولة من طرف الحكومة الجزائریة الرامیة إلى تحسین مناخ

االستثمار، والتركیز على السیاسة الجبائیة بدرجة أكبر لتھیئة بیئة أعمال مناسبة للقطاع 

تعاني من بیئة غیر مشجعة لالستثمار، فالسیاسة الجبائیة غیر  ال تزال الخاص، إال أنھا

تأھیل العنصر البشري المنتمي  كافیة لوحدھا لتشجیع االستثمار الخاص، بل البد من

للقطاعات ذات الصلة بترقیة االستثمار، مع توفیر البنیة التحتیة، وتبسیط اإلجراءات 

  .اإلداریة والقانونیة
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 مختلف أنواعھا لمسایرة حجم االستثمارات وعدد المؤسسات تفعیل آلیات الرقابة ب

  .السیاسة الجبائیةالمستحدثة، لغرض  محاربة التھرب الضریبي مما یضمن نجاعة 

  إعادة النظر في تخفیف المعدالت الضریبیة المفروضة على المؤسسات، بھدف تدنیة

  .شركات لضریبة على أرباح الا بتخفیض  معدالت تكالیفھا، خاصة ما یتعلق

 قدیم االستشارات الجبائیة ، مھمتھا تاتضرورة خلق مصلحة خاصة بالجبایة داخل المؤسس

  .، بھدف التقلیل من األخطار الجبائیةاتللمؤسس

  إقامة اتصاالت مباشرة ومستمرة ما بین إدارة الضرائب والمؤسسات من أجل إعالم ھذه

 .األخیرة بكل المستجدات في مجال الضرائب

   التنسیق مع المصالح التجاریة والبنكیة للتخفیف من حدة االقتصاد غیر الرسميضرورة .

حتى ال تتحول ھذه اإلعفاءات إلى ضیاع اجتماعي، أي تضحیة بال عائد یعود على 

  .المجتمع

  بما یتالءم مع  السیاسة الجبائیة  الھا دفة إلى ترقیة  النفقات الجبائیةسیاسة یجب ترشید

 .وذلك من خالل عملیة التقییم  وإعادة التوجیھالمنتوج الوطني 

   ضرورة االسترشاد بمؤشرات عقود النجاعة الصادرة عن المدیریة العامة للضرائب

 . المرتبطة باإلنفاق  الجبائي  مع التركیز على القطاع الخاص

  یجب أن تكون ھناك حمالت تدریبیة وتكوینیة لموظفي إدارة الضرائب والقائمین علیھا 

ترقیة استخدام الجبایة االلكترونیة والوسائط التكنولوجیة الحدیثة، بھدف تقلیص الفساد و 

 .والتھرب الضریبي والتحكم في تقنیات الضرائب وتبسیط اإلجراءات على المؤسسات

 إعادة النظر في أجور عمالھا للحد من الفساد اإلداري ضرورة إصالح اإلدارة الجبائیة و

ا یتوجب إعطاء دور ریادي لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة في المجال الجبائي، كم

 .الفساد

  توفیر البنى التحتیة في مناطق الجنوب والجنوب الكبیر، حتى یتسنى جني ثمار السیاسة

 .الجبائیة

  وضع التشریعات من أواللتفعیل الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر البد

 .قبل توفیر المناخ االستثماريالمتابعة والمراقبة والقوانین الالزمة لضمان 
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  للقضاء على آفة الفساد البد من غرس القیم الدینیة والوطنیة واألخالقیة في الفرد، ألنھ

 .المسبب الرئیسي لھا

 

آفاق البحث: رابعا  

ركزت الدراسة على تقویم دور السیاسة الجبائیة في دعم القطاع الخاص في الجزائر خالل الفترة 

، وذلك من خالل إبراز مدى نجاعة ھذه السیاسة في زیادة عدد المؤسسات الخاصة 2014- 1999

 لمشاریعالتطرق أمام الباحثین إلثراء ھذا الموضوع من خالل  مفتوحا، ویبقى المجال في الجزائر 

  :البحوث التالیة

   نظم المعلومات في تحقیق أھداف السیاسة الجبائیةدور. 

 ترقیة القیمة المضافة  القطاع الخاص في مساھمة . 

 آلیات الرقابة ودورھا في نجاعة السیاسة الجبائیة. 
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 المراجع

  العربیة باللغة المراجع :أوال 

  : الكتب

دراسة في اتجاھات اإلصالح المالي :  ،  اقتصادیات المالیة العامة ونظام السوقالعنانيأحمد حمدي  .1

  .1996اللبنانیة، مصر،  المعرفةواالقتصادي، دار 

عبد العزیز الشرقاوي، السیاسة الضریبیة و العدالة االجتماعیة في مصر، القاھرة، معھد أحمد   .2

 .1981التخطیط القومي،

 .1998أحمد یونس البطریق، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  .3

  .1998المرسى السید حجازي، النظم الضریبیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  .4

حجازي،  النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة للنشر، بیروت، المرسي السید    .5

2001.  

  .2009بیتر الكوم، الفساد، الھیئة المصریة للكتاب، القاھرة،  .6

  .2002/2003حامد عبد المجید دراز، السیاسات المالیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  .7

 .1994الدار الجامعیة، بیروت، النظم الضریبیة،  حامد عبد المجید دراز، .8

 .1973حسن عواضة، المالیة العامة، دار النھضة العربیة، بیروت،  .9

  . 1999حسین عمر، مبادئ المالیة العامة، مكتبة الفالح للنشر و التوزیع، الكویت،  .10

  .2001الخصائص والوظائف اإلداریة، عمان، دار وائل للنشر،  -سعاد برنوطي، األعمال .11

  .2007االقتصاد الكلي، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  السعید بریش،  .12

  .2000الجامعیة، اإلسكندریة، مدخل تحلیلي مقارن، الدار : سعید عبد العزیز عثمان، النظم الضریبیة  .13

سیاسات، نظم، قضایا (سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، اقتصادیات الضرائب   .14

 .2007، اإلسكندریة، ، الدار الجامعیة)معاصرة

  .1990سلوم حسین، المالیة العامة القانون المالي والضریبي، الدار الجامعیة، بیروت،   .15

  .1973سلوى سلیمان، السیاسة االقتصادیة، وكالة المطبوعات، الطبعة األولى، الكویت،    .16

، الجزائر،  دار 1سلیم سعداوي، الجزائر ومنظمة التجارة العالمیة،  معوقات االنضمام و آفاقھ،  ط   .17

  . 2008الخلدونیة،  

  .1993، القاھرة، 1سمیر عالم، إدارة المشروعات الصناعیة الصغیرة، الدار العربي للنشر، ط   .18

 .2003لبنان، سوزي عدلي ناشد، المالیة المالیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،    .19
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  .2000 اإلسكندریة، سوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، الدار الجامعیة للنشر،  .20

 .1977السید عبد المولى، المالیة العامة، دار الفكر العربي، القاھرة،    .21

، المؤسسة )دراسة مقارنة(شمس الدین عبد األمیر، الضرائب أسسھا العلمیة وتطبیقاتھا العملیة    .22

  . 1987، 1جامعیة للدراسات والنشر، بیروت، طال

  .1999صادق الحاج، المالیة العامة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الجزائر،  .23

 .2000صالح زین الدین، اإلصالح الضریبي، دار النھضة العربیة، الطبعة األولى، القاھرة،    .24

دیوان المطبوعات  - واتجاھاتآراء - ضیاء مجید الموسوي، الخصخصة والتصحیحات الھیكلیة   .25

  .2005الجامعیة، الجزائر، 

، 1ضیاء مجید الموسوي، الخوصصة والتصحیحات الھیكلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة   .26

2001.  

طارق عبد العالیي حماد، مشكالت ضریبیة معاصرة، كلیة التجارة، جامعة عین الشمس، مصر   .27

2003. 

المالیة العامة، مدخل لدراسة أصول الفن المالي لالقتصاد العام، دار عادل أحمد حشیش، أساسیات   .28

 .1992النھضة العربیة للطباعة والنشر، القاھرة، 

عادل أحمد حشیش، سوزي عدلي ناشد، أساسیات علم االقتصاد، مدخل لدراسة أصول االقتصاد    .29

امعة الجدیدة للنشر،اإلسكندریة ، السیاسي وفقا للمبادئ السائدة للنظم االقتصادیة المقارنة، دار الج

2001.  

عادل محمد القطاونة وحسین عفانة، المحاسبة الضریبیة، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان،  .30

  .2008األردن، 

عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، التھرب الضریبي واالقتصاد األسود،الدار الجامعیة الجدیدة للنشر،  .31

  . 2006 االسكندریة،

 .1975الحمید محمد القاضي، مبادىء المالیة العامة، الدار الجامعیة المصریة، عبد  .32

دراسة في عجز الموازنة وآثارھا : عبد الرزاق الفارس، الحكومة والفقراء واإلنفاق العام .33

بیروت، الطبعة الثانیة،  -االقتصادیة واالجتماعیة في بلدان عربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة

2001.  

  .1997الرزاق غازي النقاش،  المالیة العامة، دار وائل للنشر، عمان، عبد   .34

 .2000عبد الغفار حنفي، اإلدارة المالیة مدخل اتخاذ القرارات، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،    .35
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، دیوان المطبوعات )دراسة تحلیلیة تقییمیھ(عبد المجید قدي ، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة   .36

 .2003معیة، الجزائر، الجا

 .2011عبد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جریر للنشر، عمان، األردن،    .37

النظام الجبائي الجزائري وتحدیات األلفیة الثالثة، جامعة :محاضرة بعنوان عبد المجید قدي،   .38

 .2012الجزائر،

  .1972النھضة العربیة، بیروت، عبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة، دار   .39

، العربیة ، دار النھضة...عطیة ، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة السید عبد الواحد   .40

  .1993القاھرة، 

، مكتبة 1عبده محمد فاضل الربیعي، الخصخصة وآثارھا على التنمیة بالدول النامیة، ط .41

 .2004القاھرة، مدبولي، 

  .1995طبعة جامعة دمشق،199المالیة العامة والتشریع المالي، صعصام بشور،    .42

الجزائر " عالوة النواري، التكامل االقتصادي العربي واإلسالمي، اللوحة االقتصادیة لمسیرة التنمیة  .43

  .2010، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، "نموذجا

 .1978معة، اإلسكندریة، علي عباس عیاد، النظم الضریبیة المقارنة، مؤسسة شباب الجا   .44

  .1972فوزي عبد المنعم، المالیة العامة والسیاسات المالیة، دار النھضة العربیة، بیروت،    .45

  .2010فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، دار الثقافة للتصمیم واإلنتاج، عمان،    .46

ومكتبة الحامد للنشر كاسر نصر المنصور، شوقي ناجي جواد، إدارة المشروعات الصغیرة، دار    .47

  .2000والتوزیع، األردن، 

كمال علیوش قربوع ، قانون االستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،    .48

  .1999الطبعة 

محفوظ لعشب ، سلسلة القانون االقتصادي، قوانین اإلصالحات االقتصادیة النظام المصرفي، دیوان    .49

   .1997زائر، المطبوعات الجامعیة، الج

  .1993محمد بلقاسم بھلول، الجزائر بین األزمة السیاسیة واالقتصادیة، مطبعة حلب، الجزائر،    .50

محمد حمو ، أوسریر منور، محاضرات في جبایة المؤسسات، الشركة الجزائریة بوداود، الجزائر،    .51

2009. 

 .1979محمد سعید فرھود، مبادىء المالیة العامة، منشورات جامعة حلب،   .52

 .1990محمد سعید فرھود، مبادئ المالیة العامة، الجزء األول، حلب،    .53

  . 2008محمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار ھومة، الجزائر،   .54
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 محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة،   .55

  .2010الجزائر، 

 .1988عدون، تقنیات مراقبة التسییر، الجزء األول،  الجزائر، دار المحمدیة العامة، ناصر دادي    .56

 .2003ناصر مراد، فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق، دار ھومة للطبع، الجزائر،   .57

  .2006، الجزائر، 1نبیل جواد، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الجزائریة للكتاب،ط   .58

یاسر صالح الفریجات، المحاسبة في علم الضرائب، دار المناھج للنشر و التوزیع، األردن،  .59

2009. 

   : المجالت والدوریات

بالل حموري، شراكة القطاعین العام والخاص كمطلب تنموي، سلسلة جسر التنمیة، الكویت، العدد   .1

 .2014، أفریل 117

التكلفة االقتصادیة واالجتماعیة، مجلة اإلصالح  جاسم محمد الذھبي، الفساد اإلداري في العراق، .2

  .3، ص2005، 13اإلقتصادي، العدد 

عبد الرزاق موالي لخضر، بونوة شعیب، دور القطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة بالدول النامیة،  .3

  .2009 ورقلة،ب ، جامعة قاصدي مرباح07 دراسة حالة الجزائر، مجلة الباحث، العدد

اإلجتھاد القضائي، العدد  الفساد مفھومھ ومكافحتھ في التصور االسالمي، مجلة عز الدین كیحل، .4

 .الخامس

، 38حالة الجزائّر، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدد "علي بودالل، االقتصاد الخفي والبلدان النامیة  .5

2008.  

- 2000للفترة دراسة تحلیلیة تقییمیھ : علي بودالل، القطاع غیر الرسمي في سوق العمل الجزائري .6

  .2014، 65، بحوث اقتصادیة عربیة، العدد2010

لیلیا بن صویلح، قراءة تحلیلیة في مسار تطور تجربة القطاع الخاص بالجزائر، مجلة العلوم  .7

 .2012، 08االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة المسیلة، العدد

كیز على التجربة المصریة، اإلدارة محمد متولي دكروري، الشراكة مع القطاع الخاص مع التر .8

  .101العامة للبحوث المالیة، ملف رقم 

منصوري زین، واقع و آفاق سیاسة االستثمار في الجزائر ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، العدد  .9

 .2005الثاني،  جامعة  الشلف، 

الجزائر، مجلة الباحث، منى مسغوني، نحو أداء تنافسي متمیز للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  .10

  .2012 ورقلة،ب ، جامعة قاصدي مرباح10 العدد
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 ، جامعة قاصدي مرباح2ناصر مراد، اإلصالحات الضریبیة في الجزائر، مجلة الباحث، العدد .11

 .2003 ورقلة،ب

ناصر مراد، تقییم اإلصالحات الضریبیة في الجزائر، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة  .12

 .2009العدد الثاني، سوریا،  25مجلد والقانونیة،  ال

الھاشمي مقراني، أحمد حویتي، القطاع الصناعي الخاص والنظام العالمي، التجربة الجزائریة،  .13

، 07 بحوث مجلة علمیة تھتم بنشر األعمال الجزئیة لفرق البحث على مستوى جامعة الجزائر، العدد

2007. 

  

  :الدكتوراه و الماجستیر رسائل
زكي، مدى مالءمة السیاسة الجبائیة لمواجھة متطلبات التنمیة في ظل المتغیرات العالمیة أمل عصام  .1

 .2004المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، مصر، 

، رسالة مقدمة -حالة الجزائر –بوعالم ولھي، النظام الضریبي الفعال في ظل الدور الجدید للدولة  .2

 .2012، -1- علوم في العلوم االقتصادیة، جامعة سطیفلنیل شھادة دكتوراه 

حالة الجزائر  المكافحة، وإستراتیجیةالجیالني بلواضح، التھرب الضریبي بین فعالیة آلیات الرقابة  .3

دكتوراه علوم، غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و  أطروحة 2011- 2001خالل الفترة 

 .2015- 2014المسیلة ب  بوضیاف علوم التسییر،جامعة محمد 

دراسة حالة والیة الوادي، أطروحة مقدمة  - خمیس خلیل، واقع القطاع الخاص في التنمیة المحلیة .4

  .2014لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 

-قطاع عام تقییم تجربة الشراكة- سنوسي بن عمر، فعالیة االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر .5

 .2014الة دكتوراه، تلمسان، خاص، رس

عبد القادر بابا، سیاسة االستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة،  .6

  .، جامعة الجزائر2004-2003أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة، 

والمتوسطة وسبل دعمھا، دراسة حالة الجزائر، أطروحة عثمان لخلف، واقع المؤسسات الصغیرة  .7

دكتوراه دولة غیر منشورة، الجزائر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 

2003-2004.  

مقاربة نقدیة لالقتصاد الخفي، أطروحة :علي بودالل، تقییم كلي لالقتصاد غیر الرسمي في الجزائر .8

 .2008قتصادیة، جامعة تلمسان، دكتوراه في العلوم اال

لوم عقارة مالك، إشكالیة االقتصاد غیر رسمي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في ال .9

 .2010قسنطینة،  اإلقتصادیة، 
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  :الملتقیات

دور القطاع الخاص في "النظریة والواقع، المؤتمر الدولي حول  -أحمد الكواز، بیئة القطاع الخاص .1

  .2009، المعھد العربي للتخطیط، لبنان، "تقییم واستشراف -نمیةالت

واقع القطاع غیر المنظم وأنشطة منظمة العمل العربیة بشأن ھذا : أحمد حمدي ، محاضرة بعنوان .2

 .2004سبتمبر  22-20القطاع، منظمة العمل العربیة، 

والتطبیق، ملتقى دولي حول االقتصاد اسماعیل بوخاوة، إشكالیة االقتصاد غیر الرسمي بین النظریة  .3

 .2000نوفمبر  16، 15، 14الموازي في الجزائر، تلمسان أیام 

بومدین بوغرارة، بن یوب لطیفة،غربي ناصر صالح الدین، أثر المشروعات الصغیرة على   .4

أفریل  20،21االقتصاد غیر الرسمي، ملتقى وطني حول االقتصاد غیر الرسمي في الجزائر، سعیدة، 

2007. 

بلواضح الجیاللي، میمون نبیلة، مكافحة التھرب الضریبي كھدف لجھود القضاء على البطالة، ملتقى  .5

- 15المسیلة، یومي دولي حول استراتیجیة الحكومة في مكافحة البطالة في ظل التنمیة المستدامة، جامعة 

  .2011نوفمبر  16

الضریبي في الجزائر، الملتقى الوطني األول بوزیدة حمید، أمیر جیاللي، تدابیر مكافحة التھرب  .6

 .2013جانفي  30-29بعنوان أثر التھرب الضریبي على التنمیة المحلیة في الجزائر، تامنغست، یومي 

حسین رحیم، ترقیة شبكة دعم الصناعات والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، نظام  .7

والمتوسطة ودورھا في التنمیة، جامعة عمار المحاضن، الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة 

  .2002، األغواط، أفریلثلیجان

الحواس زواق، دور التحفیز الجبائي في تھیئة و إصالح بیئة أعمال المشروعات الصغیرة  .8

 .2014والمتوسطة، المؤتمر العلمي الدولي الثامن، كلیة العلوم االداریة والمالیة، جامعة فیالدلفیا، 

: القطاع الخاص في التنمیة" المرأة في نمو القطاع الخاص، المؤتمر الدولي حول  رندة بدیر، دور .9

  .2009، المعھد العربي للتخطیط، لبنان، "تقییم واستشراف

سامي بن خیرة، بوخلوة بادیس، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورھا في دعم التشغیل في  .10
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:ملخص  

، نظرا للدور الكبیر الذي یقوم بھ الحدیثةقتصادیات الالقطاع الخاص القاطرة التي تجر ا یعد

تحقیق القیمة و اإلجمالي، في إدارة النشاط االقتصادي، من خالل مساھمتھ الفعالة في الناتج المحلي 

لخلق داعما عنصرا ھاما ورئیسیا  في الجزائر السیاسة الجبائیة تشكلو فرص العمل،لالمضافة وخلق 

  .بیئة أعمال مشجعة الستثمارات القطاع الخاص

في  التي انتھجتھا الجزائر یم مدى نجاح السیاسة الجبائیةوتھدف ھذه الدراسة إلى تقولذلك 

على أھم الضوء ، من خالل تسلیط 2014-1999خالل الفترة  طاع الخاصدعم نمو وتطور الق

یم مدى مساھمتھا في زیادة والتي منحت للقطاع الخاص المحلي واألجنبي، وتقالتحفیزات الجبائیة 

وترقیة صادراتھ، كما تم التطرق إلى أھم التحدیات التي تواجھھا السیاسة الجبائیة في  ،ھاستثمارات

  .اتإلى مجموعة من النتائج والتوصی في نھایة البحث تم التوصلكما  ،الجزائر

  

، االستثمارالسیاسة الجبائیة، القطاع الخاص: الكلمات المفتاحیة  

Abstract. 

The private sector considered as the locomotive that carried the modern economies, 
since the big role plays in the management of economic activity, through effective 
contribution to the Global Domestic Product (GDP), and to achieve the added value and 
create jobs. The fiscal policy in Algeria constitutes an important and a major support factor 
to create a good environment of work and encouraging investment of the private sector. 
 
           The main goal of this thesis is to study and assess the fiscal policy pursued by 
Algeria in supporting the growth and the development of the private sector, by shining on 
the most important tax incentives granted to local and foreign private sector, and evaluate 
the extent of their contribution to the increase its investments. Also, we discuss the most 
important challenges faced by fiscal policy in Algeria.  We finish by a set of results and 
recommendations. 
 
Key Words : Private sector , Fiscal policy, Investment 
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