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  اإلمتيازات اجلبائية كمدخل لتحقيق التنويع االنتاجي باجلزائر
   –ام البواقى  –زهية ملوشى جامعة العرىب بن مهيدي . د

Lemm_zahia@yahoo.fr 

  : ملخص 

لقد أولت اجلزائر ىف اآلونة األخرية إهتماما كبريا باستراتيجية تنويع القاعدة االنتاجية لإلقتصاد الوطين خارج 

من خالهلا على تدعيم   قات ، و ذلك من خالل تبىن خمططات تنمية إقتصادية شاملة تعملقطاع احملرو

وتشجيع خمتلف القطاعات االنتاجية و االستثمارية و كما أا ركزت على سياسة ترقية الصادرات خارج  

من  % 95قطاع احملروقات وذلك  للتخلص من التبعية النفطية لألسواق العاملية  خاصة وأن ما يفوق 

وقد مشلت هذه االستراتيجيات بعض التسهيالت واإلمتيازات اجلبائية الىت متنح . صادراا يعتمد على البترول

للمؤسسات من أجل التوسع و التطور ىف نشاطها من جهة و لتشجيع املستثمرين احملليني و األجانب للبدء 

رى، خاصة ىف ظل الظروف احلالية والىت باستثمارات منتجة وذات أمهية إقتصادية وإجتماعية من جهة أخ

تتسم فيها البيئة اإلقتصادية احمللية والدولية  بالتغريات املتسارعة واملستمرة والىت قد تؤثر سلبا على مصادر 

دخلنا        وإيراداتنا املالية الوطنية، وهذا ما يوجب ضرورة وجود تشريع جبائي يؤثر على سري عمل هذه 

ااالت االنتاجية، و ميكنها من االستفادة من االمتيازات اجلبائية الىت تساعدها على  املؤسسات ىف خمتلف

ختفيف العبء الضرييب و متكنها من إستحداث طاقات إنتاجية معتربة و ترفع من مستوى آدائها و كفاءاا 

بالدول النامية هي للوصول إىل حتقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة للوطن، و ذلك ألن أغلب املشكالت 

مشكالت بنيوية ىف األساس متعلقة بتخلف القطاعات االنتاجية الرئيسية ،رغم إمكانياا و مواردها الضخمة 

  .والىت جيب حتفيزها مبختلف األساليب 

ترقية  اإلمتيازات اجلبائية، التنويع االنتاجى، القاعدة االنتاجية، النظام اجلبائي، اإلستثمار، :الكلمات املفتاحية 

  الصادرات، القطاعات املنتجة
Abstract   :  
Algeria has recently paid great attention to the strategy of diversifying the 
productive base of the national economy outside the hydrocarbons sector through 
the adoption of comprehensive economic development plans through which it 
supports and promotes various productive and investment sectors. It also focuses 
on export promotion policy outside the hydrocarbons sector And to eliminate the 
dependence of oil to the global markets, especially that more than 95% of their 
exports depends on oil, and these strategies included some of the facilities and tax 
advantages granted to enterprises to expand and develop their activity on the one 
hand and to encourage the investor And especially the current circumstances in 
which the local and international economic environment is characterized by rapid 
and continuous changes that may negatively affect our sources of income and our 
national financial revenues. Which necessitates the existence of penal legislation 
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that affects the functioning of these institutions in various productive fields, and 
enables them to benefit from tax concessions that help them to reduce the tax 
burden and enable them to develop significant productive capacities and raise the 
level of their efficiency and efficiency to achieve development A comprehensive 
and sustainable Tsadah for the homeland, and because most of the problems in 
developing countries are structural problems essentially related to the failure of 
the main productive sectors, despite its potential and vast resources, which must 
be motivated by various methods. 
Keywords: tax advantages, productive diversification, production base, taxation 
system, investment, export promotion, productive sectors 

  : مقدمة 

شكلت السياسة اجلبائية خالل فترة طويلة من الزمن العنصر األساسي ىف األعمال والدراسات العلمية املالية ، 

حيث ترتبط باإلقتصاد وبالتنظيم االجتماعي وكذلك بطبيعة اخلدمات املنتظرة من جانب الدولة، وتساهم هذه 

يق بعض األهداف من خالل تبىن مجلة من االمتيازات الىت األخرية ىف تفعيل اإلطارات والقوانني الضريبية لتحق

باإلضافة إىل أا تساعد على خلق التوازن وحتقيق . تؤدى إىل توجيه االقتصاد و حتقيق تنمية إقتصادية فعلية

التنويع االقتصادي، وقد أخذ موضوع التنويع اإلقتصادي أمهية كبرية خاصة بالنسبة للدول النامية ذات 

ات األحادية والىت تعتمد بصورة كبرية على مورد واحد ناضب آال وهو النفط، حيث أصبحت هذه االقتصادي

الدول والىت من بينها اجلزائر تركز على عمليات تنويع القاعدة االنتاجية وتسعى دائما إىل حتسني فعالية قطاع 

أو أجنبية وهنا يكمن دور  الصناعة والزراعة والتجارة والعمل على جذب االستثمارات سواءا كانت وطنية

تدخل الدولة بتشجيع هذه االستراتيجيات من خالل التحفيزات واإلعفاءات الضريبية وكذا تنوعها ىف منح 

وىف خضم ذلك تسعى اجلزائر إىل بناء إقتصاد مستدام لألجيال احلالية واملستقبلية بعيدا . االمتيازات األخرى 

اع اخلاص   وخاصة فيما يتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة عن النفط، لذلك عملت  على تشجيع القط

واالستثمارات األجنبية من جهة وحماولة الوصول إىل تنمية إقتصادية متوازنة من جهة أخرى،    وعادة ما 

تستفيد املشاريع االستثمارية و املهيكلة باجلزائر من إمتيازات عدلت وفق قوانني املالية والقانون التكميلى 

، منها فترة الوفرة املالية بني  2018 – 2010لك نظرا للتحوالت الكربى الىت عرفتها خاصة خالل الفترة وذ

والىت كانت متثل فرصة ذهبية للولوج إىل جمال التنويع االنتاجي و االقتصادي ىف  2014 – 2010سنيت 

لك قبل اويها لتصل أدىن خمتلف القطاعات خاصة مع إرتفاع أسعار النفط لتصل إىل أعلى مستوياا وذ

مما تسبب ىف تراجع مستوى الناتج احمللي اإلمجايل و تباطئ ىف معدالت  2014مستوياا ابتداءا من جوان 

النمو االقتصادي وبالتاىل رسم احلدود لنفاقاا املالية  و التحكم أكثر ىف واردا والبحث عن مصادر أخرى 

تمرت ىف حتسني و تعديل قوانني املالية وصوال إىل النظام اجلبائي للدخل الوطين ، و من أجل ذلك فقد إس

والذى تناول تعديالت عن القوانني السابقة و دعم كل ااالت املنتجة للمسامهة ىف  2018و  2017لسنيت 

  .و هذا ما سيتم التطرق إليه ىف هذه الورقة البحثية . تنويع االنتاج الوطين 
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  : ور اإلشكالية الرئيسية للبحث حول تتمح: اإلشكالية الرئيسية 

  ما هو دور االمتيازات اجلبائية ىف إستراتيجية التنويع االنتاجي باجلزائر ؟

و لقد قادتنا اإلشكالية رئيسية للبحث إىل طرح جمموعة من األسئلة الفرعية مت صياغتها على  :األسئلة الفرعية 

  : النحو التاىل 

 ة و ماهي خصائصها و العوامل املؤثرة عليها ؟ما املقصود باالمتيازات اجلبائي -1

 فيما تكمن اشكال اإلمتيازات اجلبائية ؟ و ما هي أهدافها ؟ -2

 ما املقصود باستراتيجية التنويع االنتاجي ؟ كيف ميكن إجناخه ؟ -3

 ما هي االمتيازات اجلبائية املمنوحة ىف اجلزائر؟ و ما هو أثرها على استرتيجة التنويع االنتاجي الوطين -4

 ؟

  :لإلجابة على األسئلة السابقة مت صياغة جمموعة من الفرضيات متثلت أساسا ىف : فرضيات البحث 

اإلمتيازات اجلبائية هي عبارة عن دعم مايل غري مباشر يستخدم الستحداث الطاقات االنتاجية ىف  -1

 املؤسسات االقتصادية 

والفئات واملناطق الىت حتظى بتطبيق  ختتلف أشكال و أنواع االمتيازات اجلبائية باختالف القطاعات -2

هذه االمتيازات، والىت تعترب من بني التدابري الرئيسية الىت تتخذها الدولة لترقية االنتاج الوطين و رفع 

 .مستوى أداءه وتنويعه 

تساعد عملية التنويع االنتاجي على خلق قطاعات جديدة مولدة للدخل حبيث ينخفض االعتماد  -3

القطاع الرئيسي ىف االقتصاد ، كما تساهم ىف فتح جماالت جديدة ذات قيمة  الكلي على إيرادات

 .مضافة وأعلى قادرة على توفري فرص عمل أكثر ورفع معدالت النمو ىف األجل الطويل 

تسعى اجلزائر دائما للخروج من دائرة االقتصاد الريعي والتوجه إىل تنويع إقتصادها من خالل تشجيع  -4

اعات االستثمارية املنتجة لتحقيق األهداف التنموية و قد إعتمدت ىف ذلك على القطاع اخلاص والقط

إصالحات وتعديالت هامة ىف نظامها اجلبائي مركزة بذلك على سياسة تقدمي الدعم اجلبائي 

 .واإلعفاءات و التخفيضات الضريبية دف ترقية إنتاجها وبناء إقتصاد مستدام 

من خالل أمهية اجلباية كسالح ذو حدين حيث متثل إيرد بالنسبة  تكمن أمهية البحث: أمهية البحث 

للدولة من جهة وأداة لتشجيع التنويع االقتصادي من جهة أخرى ، فالتنويع اإلنتاجي عادة ما يكون له 

عالقة وطيدة بالقطاعات اإلقتصادية احليوية ويكمن دور االمتيازات اجلبائية هنا ىف عملية تشجيع املشاريع 

ثمارية ىف قطاعات الصناعة والزراعة واخلدمات والسياحة و كذا تنمية الصادرات خارج قطاع االست

  .احملروقات و هذا أهم ما تسعى إليه اجلزائر ىف الوقت الراهن 

   :أهداف البحث 
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التعرف على خمتلف الربامج و اآلليات اجلبائية الىت تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السياسة  -

 .االقتصادية 

التعرف على دور اإلمتيازات اجلبائية كوسيلة لتشجيع رؤوس األموال على االستثمار ىف القطاعات  -

 .واألنشطة الىت تساعد على رفع مستوى التنمية االقتصادية و تنويع مصادر الدخل 

 .التعرف على الدور الفعال الذى تلعبه االمتيازات اجلبائية ىف عملية تنويع االنتاج الوطين  -

الضوء على واقع النظام اجلبائي ىف اجلزائر ىف الفترة الراهنة وأثره على التنويع االنتاجى ومدى تسليط  -

 مسامهته ىف ترقية الصادرات وتوفري مناصب الشغل 

وفقا ملتطلبات البحث استخدمنا املنهج الوصفى  و ذلك من خالل التطرق لوصف : منهج البحث 

املفاهيم و التعاريف اخلاصة باالمتيازات اجلبائية و كذا التعرف  الظاهرة حمل الدراسة و اإلملام مبختلف

على أهم خصائصها و أهدافها و العوامل املؤثرة فيها و عالقتها بالتنويع االقتصادي و ما مدى مسامهتها 

ا من ىف حتقيقه و توسيعه ، باإلضافة إىل إعتماد املنهج التحليلي لتفسري العالقة بني متغريات الدراسة إنطالق

  .التقارير و اإلحصائيات اخلاصة ئيات متخصصة 

  : إنطالقا من الطرح السابق مت تقسيم البحث إىل  :هيكل البحث 

 ماهية اإلمتيازات اجلبائية ؛ -1

 أشكال اإلمتيازات اجلبائية و أهدافها ؛ -2

 التنويع االنتاجي و عوامل إجناحه ؛ -3

 نظام اإلمتيازات اجلبائية املمنوحة ىف اجلزائر ؛ -4

  .أثر اإلمتيازات اجلبائية على إستراتيجية تنويع االنتاج الوطين باجلزائر  -5

  :ماهية االمتيازات اجلبائية : أوال 

متثل االمتيازات اجلبائية العنصر املهم واملؤثر ىف النشاط االقتصادي حيث تعد من أهم الوسائل الىت حتاول 

  ؤسسات على حتقيق أهدافها الدولة من خالهلا دعم التنمية االقتصادية و تشجيع امل

تلك التسهيالت والرخص : " تعرف االمتيازات اجلبائية على أا :تعريف االمتيازات اجلبائية -1

والضمانات املقدمة ىف شكل إجراءات ذات الطابع التحفيزى والذى تتخذه الدولة لصاحل فئة من 

ق املراد تشجيعها وفق السياسة األعوان االقتصاديني لغرض توجيه نشاطام حنو القطاعات واملناط

  1".العامة الىت تنتهجها الدولة 

                                                           
آثاره على المؤسسة و التحرير الضريبي ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم  ناصر مراد ، ا�ص�ح الضريبي فى الجزائر و 1

   .177، ص 1996ا�قتصادية ، جامعة الجزائر ، 
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جمموعة الربامج املتكاملة الىت ختطط هلا الدولة مستخدمة كافة مصادرها " كما تعرف أيضا على أا 

الفعلية و احملتملة إلحداث أثار اقتصادية و اجتماعية ة سياسية مرغوبة و جتنب آثار غري مرغوبة 

  2".قيق أهداف اتمع للمسامهة ىف حت

جمموعة من اإلجراءات و التدابري ذات الطابع الضريىب الىت : "و يعرفها بعض املتخصصني على أا

متنحها الدولة لصاحل املستثمرين سواءا كانوا حمليني أو أجانب من أجل حتفيز أصحاب رؤوس 

 األموال على االستثمار داخل الوطن من جهة و لتشجيع االستثمار ىف

 

 

  3".بعض القطاعات و املناطق الىت تسعى الدولة جاهدة لتنميتها من جهة أخرى  

كل االجراءات اجلبائية الىت تؤدى إىل ختفيف العبء الضريىب عرب إعفاءات : " كما يقصد ا أيضا

هادفة و كذا ختفيض معدل الضرائب على الشركات و حتويله إىل ضريبة مجاعية متس اتمع ككل 

"4 

و الذى " التحريض الضرييب " أنه يطلق أيضا على هذه االمتيازات مصطلح اقتصادي آخر هو كما 

ختفيض ىف معدل الضرائب ، القاعدة الضريبية أو " ميثل امتياز من نوع خاص ، حيث يعرف بأنه 

مالية  االلتزامات اجلبائية الىت متنح للمستفيد بشرط تقيده بعدة مقاييس ، فهذا االمتياز مينح مساعدات

غري مباشرة إىل بعض األعوان االقتصاديني قصد استقطاب رؤوس األموال غري املستغلة أو املستغلة ىف 

 5".جماالت أقل انتاجا 

تعد االمتيازات اجلبائية من اإلجراءات املهمة الىت تصمم ىف إطار السياسة املالية  :خصائصها  -2

 : يستخدم بأسلوب هادف وتتضمن عدة خصائص أمهها 

أي أن لالعوان االقتصاديني حرية االختيار بني االستجابة أو الرفض ملا حتتويه برامج : راء إختياريإج -

 االمتياز و سياسة التحفيز ؛

فمثل هذه اإلجراءات ليست بالتلقائية، فاملغزى من استعماهلا هو توجيه األعوان : إجراء هادف -

 هي حباجة إىل تطوير ؛االقتصاديني إىل النشاطات           والقطاعات الىت 

                                                           
2
، ص  2011ناصر مراد ، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق ،  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة   

40 .  
3
Mike PFISTER,Rapport d’OCDE une fiscalité orientée vers l’investissement et le développement , 

paris , 2014, p13 .  
4
 Abdallah Alaoui ,la compétitivité internationale stratégie pour les entreprises françaises édition 

Harmattan, paris , 2005, p30  
5
، ص  2004ا المعاصرة ، أليكس لتكنولوجيا المعلومات ، ا�سكندرية ، مصر ، سنة مرسى السيد الحجازى، النظم و القضاي  

  . 47،  46:ص 
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باعتبار أن االمتيازات اجبائية موجهة إىل فئة معينة من املكلفني بالضريبة والىت عليها : إجراء له مقياس -

احترام بعض املقاييس الىت حيددها املشرع كتحديد نوعية النشاط ، ومكان إقامته واإليطار القانوين 

 لالستفادة من املزايا ؛والتنظيمي للمستفيد، حيث يعترب هذا شرط ضروري 

والىت تستخدم لتشجيع وتوجيه األعوان االقتصاديني إىل القطاعات واألنشطة املنتجة ذات : الوسيلة  -

 .األولويوية وهي متنح تسهيالت    وإعفاءات 

يهدف االمتياز اجلبائى والذى تعىن به مجيع الدول تقريبا إىل تسوية  :أهداف االمتيازات اجلبائية  -3

لقانون اجلبائي بشكل يكفل التوازن للمصاحل املتقابلة قدر اإلمكان ، وذلك من أجل حتسني وتنظيم ا

عدالة النظام اجلبائي من خالل مراعاة االنشطة اإلقتصادية      واملكانة االقتصادية للدولة ، إضافة 

 : غلى أا تساعد ىف معاجلة مشاكل التهرب الضرييب، كما أا دف كذلك إىل 

 تنافسية املؤسسات احمللية ىف األسواق اخلارجية ؛ زيادة -

 حتقيق توازن االستثمارات ىف مجيع القطاعات ؛  -

 توفري مناخ مالئم و مشجع جلذب االستمارات األجنبية املباشرة ؛  -

ختفيف العبء الضرييب حىت تتمكن املؤسسات االقتصادية من القدرة على التمويل الذاتى و تراكم  -

 ها ؛رؤوس االموال لدي

تدعيم اهليكل االنتاجي و حتسني االنتاجية من خالل زيادة مردودية عوامل االنتاج ، و بالتاىل ختفيض  -

تكلفة االستثمار مما مينح فرصة ملنافسة املنتجات االجنبية و العمل على تشجيع الصادرات خارج 

 6قطاع احملروقات ؛ 

ن االقتصاديني بإعادة إستثمارها ىف شكل توسيع إطار التشغيل من خالل توفري موارد تسمح لألعوا -

 .فروع إنتاجية أخرى أو إنشاء مؤسسات جديدة 

 : العوامل املؤثرة على االمتيازات اجلبائية  -4

  : يرتبط جناح و تفعيل نظام االمتيازات اجلبائية ىف أي قطاع على عدة عوامل منها 

على االمتيازات بشكل مباشر، ومتثل تلك العوامل الىت تؤثر  :العوامل ذات الطابع اجلبائي •

 : حيث ترتبط بالتقنيات املستعملة و ميكن حتديدها ىف عدة نقاط 

طبيعة الضريبة حمل االمتياز ، من خالل الدراسة اجلدية للوعاء الضرييب بعد متييزها إن كانت ضريبة  -

 مباشرة أو غري مباشرة ؛

 إلعفاءات و التخفيضات ؛ شكل االمتياز ، و الذى يتحدد حسب اختالف األهداف منها ا -

                                                           
6
  . 118ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق ، مرجع سابق ، ص   
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زمن وضع االمتياز، أي حتديد الوقت املناسب هلا وعادة تكون قبل أو عند بداية نشاط املؤسسة ألا  -

 .تكون قد قد أنفقت أموال ضخمة أو هي بصدد إنفاقها على املشاريع 

احملددة ضمن جمال تطبيق االمتياز، ويعىن حتديد اإليطار العملى حيث توضع بعض املعايري والشروط  -

 .قوانني االستثمار قصد حتديد طبيعتها 

و يتجسد ذلك ىف الترتيبات املؤسساتية والتنظيمية : العوامل ذات الطابع غري اجلبائي  •

هذا احمليط ىف أربعة  Bernard Venaryوالقانونية املالئمة وقد حدد الربوفيسور 

 : عناصر أساسية هي

المتيازات اجلبائية بعملية تفسري القوانني الىت تنظمها وكيفية العنصر اإلداري ، حيث تتوقف فعالية ا -

تطبيقها و اتباع االجراءات اإلدارية معينة تتميز بالكفاءة الالزمة قصد حتديد املشروعات الىت تستفيد 

 من هذه االمتيازات و متابعة تنفيذها ؛

لى مجيع اهلياكل القاعدية العنصر التقىن ، و يتمثل ىف البنية االقتصادية حيث جيب أن يتوفر ع -

 الضرورية لالستثمار كخلق بيئة مالئمة   وتوفر هياكل تقنية متطورة ، 

العنصر السياسي ، فاالستقرار السياسي دور مهم ىف توفري بيئة آمنة للمستثمر حيث أن األحداث  -

 . ي والتغريات الداخلية الىت حتدث ىف البلد هلا تأثري على إجناح سياسة التحريض اجلبائ

العنصر االقتصادي ، و يتجسد ذلك ىف توفري أسواق كافية و وجود شبكة اتصاالت متطورة و  -

مصادر كافية وتوفر اليد العاملة املؤهلة، أي األخذ بعني االعتبار الوضعية االقتصادية السائدة ىف البلد 

 7.الذى يسعى إىل ترقية قطاعاته من خالل تبىن سياسة االمتيازات اجلبائية

  :أشكال االمتيازات اجلبائية و أهدافها : نيا ثا

يشكل االمتياز اجلبائي بأشكاله العنصر احليوي والتحفيزى الذى يهدف إىل تشجيع االدخار أو االستمار على 

النحو الذى يؤدى إىل منو االنتاجية الوطنية من ناحية وزيادة القدرة التكليفية لالقتصاد من ناحية اخرى، 

وتتمثل . ادة الدخل الوطين نتيجة قيام مشروعات جديدة أو التوسع ىف املشروعات القائمة باإلضافة إىل زي

  :أشكال االمتيازات اجلبائية عموما فيما يلى 

تعد االعفاءات اجلبائية والتخفيضات استثناءا من النظام الضرييب  :اإلعفاءات والتخفيضات اجلبائية  -1

ائية عن املشروعات من أجل حتفيزها ىف إطار القطاعات العام حبيث تعمل على ختفيض األعباء اجلب

 .االقتصادية 

                                                           
،  2010لثانية ، ا�ردن ، سنة محمد طاقة ، إقتصاديات المالية العامة ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، الطبعة ا 7

  . 115ص 
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" متثل االعفاءات اجلبائية إحدى أدوات السياسة اجلبائية وتعرف بأا  :اإلعفاءات اجلبائية  •

فن فرض الضريبة بشكل تعزز فيه فاعلية االقتصاد وتضمن توزيعا عادال للدخل،و هي 

 ملبلغ الضرائب الواجب سدادها مقابل إلتزامهم إسقاط حلق الدولة عن بعض املمولني

مبمارسة نشاط معني ىف ظروف حمددة، وهذا ما يساعد املمول على زيادة دخله الصاىف 

بعد الضريبة، ويكون ذلك حسب أمهية النشاط، حجمه ، موقعه اجلغرايف، ونطاقه، 

عفاءات اجلبائية وتتمثل أهداف اإل 8" .وتتراوح مدة اإلعفاء من سنتني إىل مخس سنوات 

 : من خالل االثر الفعال والتوجيهي للحياة االقتصادية و االجتماعية من خالل 

وتستخدم عادة لتوجيه االقتصاد باجتاه معني وذلك بالتأثري ىف قرارات االنتاج  :االهداف اإلقتصادية -

و ميكن حتديد واالستثمار واالستهالك وخيتلف هذا التاثري باختالف كل دولة و مستوى تقدمها، 

 : هذه األهداف كما يلى 

 تشجيع التصدير لسد فجوة التجارة اخلارجية ؛ �

 حتفيز االستثمارات احمللية و األجنبية ؛  �

 تشجيع استخدام التكنولوجيات احلديثة و توظيف املزيد من اليد العاملة  �

 تطوير املناطق النائية و تسريع وترية النمو ا ، �

عدد األهداف االجتماعية والىت تدفع باحلكومات الستخدام اإلعفاءات تت :األهداف االجتماعية  -

 :اجلبائية و تاتى ىف مقدمتها مايلى 

إعادة توزيع الدخل بطريقة تضمن حق الطبقات الفقرية ىف اتمع وترفع من مستوى  �

 معيشتهم؛

 تشجيع بعض النشاطات ذات الطابع النفعى االجتماعي  �

ب ، كأن تقدم مثال للمؤسسات الىت توافق على اتباع و قد تقدم كذلك كأسلوب ترغي �

 بعض اإلرشادات الىت ختفف من التلوث البئي؛

كذلك قد تنمح اإلعفاءات ألسباب صحية كاإلعفاءات املمنوحة للمواد ذات االغراض  �

 .الطبية 

إخضاع املكلفني غلى معدالت اقتطاع أقل من " و يقصد ا  :التخفيضات اجلبائية •

سائدة ، أو تقليص الوعاء اخلاضع للضريبة مقابل إلتزامهم ببعض الشروط املعدالت ال

 : واملقاييس احملددة ضمن القوانني حيث تصنف التخفيضات اجلبائية إىل

                                                           
8
،  ص  2011عبد المجيد قدى ، دراسات فى علم الضرائب ، الطبعة ا�ولى ، دار الجديد للنشر و التوزيع ، ا�ردن ، سنة   
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وهي عبارة عن إجراءات ضريبية تسمح بتخفيض بعض أجزاء : التخفيضات اجلبائية اخلاصة بالوعاء -

ادة اخلاضعة للضريبة، و ميكن أن تستند هذه الدخل عن طريق خصومات يتم إجراءها على امل

اخلصومات إىل نفقات حقيقية أو جزافية حسب مبلغ حيدده التشريع الضرييب ، وهذا ما يسمح 

للمكلف بتحقيق وفر ضرييب ناجم عن تغري املعدل احلدي للغخضاع حنو االخنفاض من جهة و 

 .عدل تصاعديا أو تناسبيا تقليص حجم املادة اخلاضعة للضريبة و ذلك عندما يكون امل

ويعىن ذلك إخضاع املكلف بالضريبة إىل معدالت ضريبية أقل : ختفيضات الضريبة اخلاصة باملعدل -

من املعدالت العادية املستخدمة ىف النظام اجلبائي، كاملعدل املفروض على االرباح املعاد إستثمارها 

 9.بدال من املعدل العادي على أرباح الشركات 

تعمل العقوبات الضريبية املرتفعة أحيانا على عدم القدرة على تنفيذها مما قد يؤدى  :ضرييبالعفو ال -2

برامج متنح : " إىل فقدان مصداقية التشريعات احلكومية، و يعرف العفو الضرييب عموما على أنه 

كما يعرفها ". فرصة جديدة للمولني لدفع الضرائب املاضية دون أن يكونوا موضوعا للعقاب 

Andreoni   ا دون " على أنه يسمح لالفراد و املؤسسات بدفع ضرائبهم السابقة غري املصرح

ان يكونو موضوعا لعقوبات  مالية كلية أو جزئية و يكونوا ذلك عادة عند اكتشاف ممارسات 

 10" .التهرب الضرييب 

  :وتتمثل أهداف العفو الضرييب عادة فيما يلى 

تسعى احلكومات إىل زيادة احلصيلة الضريبية هلا من  :ةزيادة احلصيلة الضريبية للدول •

خالل مجع حصائل كانت خارج سيطرة النظام اجلبائي، وهذا من خالل إزالة مبلغ 

العقوبات عن عاتق املمولني ، واملشكل الذى يطرح نفسه هنا هو كيفية قياس مدى حتقق 

ريىب خالل الفترة العفو وهذا هذا اهلدف إذ من الصعب تقدير املبالغ العائدة من العفو الض

ىف املدى القصري أما ىف املدى الطويل فإن هذه الزيادة ميكن أن تتحقق بتوسيع الوعاء 

الضرييب، لكون املمولني املستفدين من العفو بإمكام جذب ممولني آخرين كانوا خارج 

 .دائرة االمتثال الضرييب 

جذب رؤوس األموال إىل االقتصاد قصد يهدف العفو الضرييب إىل  :دعم النمو االقتصادي •

رفع معدل النمو ، و يكون ذلك بإعادة إدماج رؤوس األموال العاملة ىف دائرة االقتصاد 

الرمسي من جهة ، وعودة األموال املهاجرة إىل اخلارج من جهة أخرى ، فمثال قد قدرت 

ن حجم أموال أ 2009احلكومة االيطالية مبناسبة تقدمي مشروعها للعفو الضرييب سنة 

                                                           
9
  . 120نفس المرجع السابق ، ص   

10
 Agnés Bérassy-Quéré et autre, politique économique, édition de Boeck Bruxelles, 2004 , p 112. 
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مليار أورو حيث ميكن أن يساهم العفو الضرييب ىف إعادة  600اإليطاليني باخلارج يقارب 

 .مليار أورو منها  80ما ال يقل عن 

و هي عبارة عن مبالغ ال تدخل ىف حساب املادة اخلاضعة للضريبة للفترة الزمنية  :تأجيل الضريبة -3

اخلاضعة للضريبة ىف الفترات الالحقة، وإن تأجيل حتصيل  املعنية بالضريبة ، وإمنا ستدخل ىف املادة

الضريبة ىف فترة ما من شأنه أن تدعم عائدات املبيعات والىت ميكن أن ينتج عنها أرباح، وهذا االمتياز 

مينح من أجل تفادى بعض الظواهر مثل التهرب الضرييب كذلك دف من خالله إىل تشجيع بعض 

 .وعات الىت ال تتلقى إعفاءات أو ختفيضات ىف تلك الفترة القطاعات و منح فرصة للمشر

" ميثل القرض الضرييب حق قابل للتحميل على ضريبة أخرى، فهو عبارة عن  :القرض الضرييب  -4

إمتياز ضرييب يتعلق بفئة من املكلفني الذين يتمتعون بشروط خاصة ويتمثل ىف ختفيض مبلغ الضريبة 

واعد الضريبية السارية املفعول، فيعمل القرض الضرييب على التخفيض املدفوع أخذا بعني االعتبار الق

من قيمة الضريبة املستحقة حبيث ال ميس قيمة املادة اخلاضعة للضريبة ولكنه يؤدى إىل حتقيق وفر 

 . ضرييب ال يتغري تبعا لسلم االقتطاع الضرييب 

تشغيلية املعدة لألغراض الضريبية حيق للمكلف ترحيل اخلسائر ال :ترحيل اخلسائر ونظام االهتالك  -5

حبيث ال تكون ناجتة عن نشاط غري خاضع للضريبة أو الىت يتكبدها خالل فترة اإلعفاء الضرييب، أي 

ترحل إىل السنوات الضريبية الىت تلى سنة اخلسائر وذلك بتخفيض أرباح السنوات التالية إىل أن يتم 

مبدة حمددة على أن يكون احلد األقصى املسموح حبسمه استرداد كامل اخلسائر املتراكمة دون التقيد 

 . % 25ىف كل سنة ضريبية نسبة من الربح السنوي وفقا إلقرار املكلف وعادة تكون 

و تشكل هذه التقنية وسيلة المتصاص اآلثار النامجة عن حتقيق خسائر خالل سنة معينة ، و هذا 

  11.ىل تآكل رأمسال املؤسسة بتحميلها على السنوات الالحقة حىت ال يؤدى ذلك إ

أما نظام االهتالك فهو يعترب مسألة مهمة و ذلك نظرا لتأثريه املباشر على قيمة االرباح والدخل  -

وذلك من خالل حساب القسط السنوى، ويعترب االهتالك من التكاليف القابلة للخصم من الدخل 

الىت تتعرض هلا االستثمارات و الىت  التسجيل احملاسيب للخسائر" اخلاضع للضريبة ويقصد باالهتالك 

، فحسب نظام االهتالك "تتدهور قيمتها مع الزمن من أجل إظهارها بقيمتها الصافية ىف امليزانية 

 . املطبق تكون الضريبة املفروضة أقل على املؤسسة كلما كان القسط كبريا 

                                                           
11

ناجى بن حسين ، دراسة تحليلية لمناخ ا�ستثمار فى الجزائر ، أطروحة دكتوراه فى العلوم ا�قتصادية ، جامعة منتورى ،   
  . 111، ص  2006قسنطينة ، سنة 
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ى على عدد من املعدالت و يقصد ا تصميم جدول لألسعار الضريبية حيتو :املعدالت التميزية  -6

ترتبط بنتائج حمددة لعمليات املشروع حيث ترتبط هذه املعدالت عكسيا مع حجم املشروع أو مدى 

 . مسامهته ىف التنمية االقتصادية ، فتزداد املعدالت تدرجييا كلما اخنفضت نتائج عمليات االستثمار 

  التنويع االنتاجي و عوامل إجناحه  : ثالثا 

لتنويع إىل الرغبة ىف حتقيق عدد أكرب ملصادر الدخل األساسية ىف البلد ، الىت من شأا أن تعزز ينصرف معىن ا

قدراته احلقيقية ضمن إطار التنافسية العاملية وذلك عرب حماوالت رفع القدرة االنتاجية ىف قطاعات متنوعة دون 

و يقوم على مدى احلاجة لالرتقاء بواقع أن يقتضى األمر أن تكون تلك القطاعات ذات ميزة نسبية عالية ، و ه

عدد من القطاعات الوطنية تدرجييا لتكون بدائل ميكنها أن حتل حمل املورد الوحيد، ومن هنا فالتنويع ينطبق 

  12.على البلدان الىت تعتمد على مصدر وحيد غري مستدمي 

عملية دف إىل تنويع  "يعرف التنويع االنتاجي على أنه : تعريف التنويع االنتاجي و أهم قواعده -1

هيكل االنتاج و خلق قطاعات جديدة مولدة للدخل حبيث ينخفض االعتماد الكلي على إيرادات 

القطاع الرئيسي ىف االقتصاد، إذ ستؤدى هذه العملية إىل فتح جماالت جديدة ذات قيمة مضافة أعلى 

وهذا ما سيساهم ىف رفع و قادرة على توفري فرص عمل أكثر إنتاجية لأليدى العاملة الوطنية 

  13" .معدالت النمو ىف املدى الطويل 

استخدام أموال النفط خللق قاعدة دميومة القتصاد ما بعد النفط من خالل إقامة " كما يعرف أيضا على أنه 

  14". الصناعات الثقيلة و تطوير البىن التحتية و االستثمار ىف ااالت ذات االنتاج احلقيقي 

  : ر قاعدتني اساسيتني مها و يشترط فيه توف

وتعتمد على الفوائض الىت ميكن من خالهلا تنويع االقتصاد أو القطاع أو النشاط ،  :القاعدة األوىل -

فمثال كان للوفرة النفطية ىف بلدان اخلليج العريب دور مهم ىف تنمية مصادر الدخل البديلة ومن 

تراكم للفوائض املالية ، غري أن األمر املهم هنا البديهي أن تؤدى هذه الثروات الىت لديها إىل حتقيق 

هو تأثري هذه الفوائض ىف قدرات البلدان من خالل شكالن أوهلما مباشر يتعلق برفع القدرة املالية 

باالعتماد على بدائل للثروات ىف توليد الناتج احمللي، أما األثر الثاىن فهو غري مباشر ويتصل بتأثري 

 ملستثمرين احملليني ؛الفوائض ىف رفع قدرات ا

                                                           
12

مجلة ا�قتصاد الخليجي ، عاطف �فى مرزوق ، التنويع ا�قتصادي فى بلدان الخليج العربي مقاربة للقواعد والد�ئل ،   
  . 7، ص  2013، سنة  24جامعة الكوفة ، العدد 

13
، مكتب العمل " مھارات من اجل تحسين ا�نتاجية ونمو العمالة و التنمية " مؤتمر العمل الدولي ، التقرير الخامس حول   

  . 05، ص  2008، الطبعة ا�ولى ،  97الدولي ، الدورة 
14

  . 10سابق ، ص عاطف �فى مرزوق، مرجع   
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قاعدة املوارد ، وتنصرف غلى مدى توفري املوارد املادية والبشرية والتقنية الىت ميكنها : القاعدة الثانية  -

حتقيق مستوى فعال وحقيقي من التنويع ، باعتبارها ذات شأن عال ىف حتقيق األرضية املناسبة ىف 

 . و رفع درجة تنويع القاعدة االنتاجية املستقبل للحد من االعتمادية على املورد الريعي 

لقد ركزت معظم الدول الناجحة ىف هذا اال على تقدمي : عوامل جناح عملية التنويع االنتاجي -2

حوافز وامتيازات لتشجيع الشركات على تطوير أسواق الصادرات و دعم العمالة ىف اكتساب 

بالغضافة إىل التركيز على إجياد بيئة املهارات الالزمة للحصول على وظائف فة هذه ااالت، 

 : إقتصادية مستقرة و مناخ مواتى ملمارسة األعمال ، و قد كان على هذه الدول القيام مبا يلى 

أوضحت التجربة املبكرة لكل من  :االستثمار ىف التجمعات الصناعية عالية االنتاجية  •

عتماد على الصناعات كثيفة ماليزيا و املكسيك و أندونيسيا أن إحالل الواردات أو اال

االستخدام للعمالة أسفر عن وجود شركات تتسم بعدم الكفاءة           وحمدودية 

النطاق املتاح لتحسني الدخل واالنتاجية ، ومع قيام هذه الدول بتغري منهجها والذى كان 

يعتمد ىف األساس على قاعدة تكنولوجية منخفضة ، متكنت من زيادة تطوير حجم 

ا عن طريق التركيز على جتمعات صناعية حمددة أدت غلى النهوض مبستوى صادرا

التكنولوجيا واستخدمت دعم الصادرات والشركات بني القطاعني العام واخلاص مبختلف 

أشكال الدعم منها تقدمي إمتيازات ضريبية وذلك من أجل إقامة شركات جديدة وتعزيز 

 .املهارات التكنولوجية ىف قطاعات حمددة 

ميكن أن يؤدى إنشاء : إنشاء روابط أفقية و رأسية تقوم على التجمعات الصناعية  •

شبكات للموردين احملليني حول صناعات التصدير القائمة على زيادة إمكانات التوظيف ىف 

قطاع معني، وإن كان يتعني أكثر االهتمام بكفاءة القطاعات ذات املصادر احمللية و مراعاة 

ىل فقدان التنافسية ، وقد دخلت ماليزيا جمال إنتاج املطاط و زيت أال يؤدى وجودها إ

النخيل  واألنشطة املتممة له من أجل إقامة صالت مع بقية قطاعات االقتصاد والنهوض 

 .بالقدرات البحثية والتكنولوجية، أما املكسيك فقد أنشأت روابط حول صناعة السيارات 

ىف الثمانينات من القرن املاضى  :التكنولوجيا إستخدام رأس املال األجنيب لتعزيز نقل •

بدأت أندونيسيا جتذب رأس املال األجنيب من خالل إنشاء مناطق حرة ، وتقدمي احلوافز 

اجلبائية وختفيض القيود اجلمركية واحلواجز اجلمركية، و مت تنفيذ سياسات مماثلة ىف ماليزيا 
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احلرة ألمريكا الشمالية بدور مهم ىف واملكسيك ، وساهم االنضمام إىل إتفاقية التجارة 

 15.جذب االستثمار األجنيب املباشر الذى سهل عملية تطوير قطاع السيارات 

إستخدام دعم الصادرات واحلوافز اجلبائية وتوفري سبل التمويل لتيسري املخاطرة على  •

ال سيما املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، حيث ميثل الدخول ىف قطاعات : رواد األعمال 

جديدة خطوة حمفوفة باملخاطر بالنسبة لشركات القطاع اخلاص، وميكن أن يقدم دعم 

الصادرات واالمتيازات اجلبائية بعض املساعدة ىف ختفيف املخاطر على رواد الصناعات         

ختفيف املخاطر من خالل عمليات التمويل والدعم من واالعمال، باإلضافة إىل ذلك ميكن 

 .بنوك التنمية وصناديق االستثمار ، وهيئات تشجيع الصادرات 

حيث يتطلب إنشاء جتمعات صناعية وجود  :االستثمار ىف تكوين وتدريب العمالة املاهرة •

رامسال كاىف ومهارات بشرية تتناسب مع احتياجات كل قطاع ، فعلى سبيل املثال 

زت ماليزيا و املكسيك على تدريب العمالة وتعزيز مهاراا وذلك برعاية جهات رك

أجنبية متمكنة و ذات كفاءة عالية و مبرور الوقت بدأت حتصد مثرة هذا االستثمار حيث 

 .متكنت من تكوين قوة بشرية عاملة عالية املهارات 

د الوطين البد من السري لذلك ومن أجل الوصول إىل نتائج فعالة من خالل تنويع االقنصا

على نفس ج الدول الىت حققت جناحات مهمة على مستوى خمتلف القطاعات و قد كان 

لالمتيازات اجلبائية املمنوحة دورا مهما ىف ذلك ، لذلك آثرنا ىف هذا البحث على ضرورة 

عملية تسليط الضوء على نظام االمتيازات اجلبائية املمنوحة ىف اجلزائر و دوره ىف تشجيع 

  .التنويع االنتاجي الوطين 

  : نظام االمتيازات اجلبائية املمنوحة ىف اجلزائر: رابعا

ىف اجلزائر سنة  1993بعدم االستقرار ، و قد مثلت سنة  1992لقد اتسم النظام اجلبائي اجلزائري إىل غاية 

قرار ىف هذه السنة العديد من التحول الصريح حنو إقتصاد السوق من الناحية التشريعية والقانونية، حيث مت إ

  .القواعد القانونية و النصوص التشريعية الىت رسخت سياسة حترير االقتصاد املعلن عنها منذ اية الثمانينات 

، والثاىن  1990نصان تشريعيان األول يكمل و يغري قانون التجارة الصادر عن سنة  1993و لقد صدر سنة 

من لقانون االستثمار، وظهرت االمتيازات اجلبائية ابتداءا من هذا املرسوم املتض 12- 93هو املرسوم التنفيذى 

كعامل مهم ىف تشجيع االسثمارات املنتجة بصفة عامة           واالستثمارات األجنبية املباشرة بصفة خاصة، 

يما خيص حيث أكد هذا املرسوم على بعض األحكام واإلمتيازات الواردة ىف قانون النقد والقرض ، وكذا ف

                                                           

   15
نشرة إلكترونية لصندوق النقد الدولي ، ھبوط أسعار النفط يبرز الحاجة إلى تنويع إقتصاديات الخليج ، ا=مانة العامة لدول   

  . 3 – 2: ، ص ص  2014سبتمبر  22مجلس التعاون الخليجي ، 
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عدم التمييز بني املستثمرين األجانب واحملليني وبني االستثمار العام واخلاص، ودف االمتيازات الىت تضمنها 

  16: إىل ما يلى  12-93املرسوم التنفيذى 

تبسيط وتسهيل إجراءات عملية االستثمار بتخفيف التعقيدات السابقة و تقدمي ضمانات وامتيازات  -

 جبائية ومجركية ؛

أكيد على حتويل األرباح و رأس املال و اإلقرار مببدأ التحكيم الدويل حلل املنازعات، وقد تأكد الت -

 ذلك بانضمام اجلزائر ألول مرة إىل الوكالة الدولية لضمان االستثمار ؛

إنشاء هيئة وكالة ترقية ومتابعة االستثمارات كجهاز إداري يشرف على توجيه ودعم املستثمرين  -

إلضافة إىل القيام  بالدراسات و البحوث الستغالل فرص التعاون والشراكة ىف ااالت ومتابعتهم، با

 .التقنية واملالية وكذا العمل على التعريف بفرص وفوائد االستثمار من خالل الندوات و املؤمترات 

ة مالية ، فقد تتسم قوانني املالية بالتغري باستمرار كل سن :االمتيازات الضريبية لالستثمارات املنتجة  -1

و   03-01مت إلغاء كل األحكام السابقة     وتناول صورة مباشرة لالمتيازات اجلبائية ضمن األمر 

و الذى ثبتت فيه عدة إمتيازات إضافة إىل  01-10إىل غاية األمر  08-06تعديله ضمن األمر 

 17:تعديل عدة قوانني مالية ، و الذى يوضح ىف نظامني مها 

 النظام العام  -

 نظام االستثنائي ال -

وختص فتريت اإلجناز واالستغالل، على النحو   :االمتيازات اجلبائية الىت ختص النظام العام  �

 :التاىل 

 و تقدم فيها جمموعة من اإلعفاءات منها ، :فترة االجناز •

سنوات،  10يكون إعفاء كلى أو جزئي للضريبة العقارية لفترة (اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية  -

 ).يعتمد على مكان توطني املشروعكما 

و ( اإلعفاء من الرسوم اجلمركية على السلع املستورة غري املستثناة و الىت تدخل مباشرة ىف االستثمار  -

 )  %5ىف بعض اهليئات تنمح ختفيض 

للسلع و اخلدمات غري املستثناة و الىت تدخل ) TVA( اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة  -

 .ستثمار مباشرة ىف اال

 اإلعفاء ضريبة عقود التسجيل على عقود تأسيس املؤسسات املصغرة  -

                                                           
16

ا�جنبية المبائرة فى الجزائر ، المجلة الجزائرية بابا عبد القادر ، ا�متيازات الجبائية و دورھا فى جلب ا�ستثمارات  
   . 12 – 11: ، ص ص  2014، سنة  02ل?قتصاد و المالية ، جامعة المدية ، العدد 

عفيف عبد المجيد فعالية السياسة الضريبية فى تحقيق التنمية المستدامة ، رسالة ماجستير ، تخصص ا�قتصاد الدولي و  17
  . 195، ص  2013عة فرحات عباس ،سطيف ، سنة التنمية المستدامة ، جام
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من قانون الضرائب املباشرة ، و ىف إطار  142حسب املادة  :فترة االستغالل  •

من حصة االمتيازات  % 30أجهزة الدعم املمنوحة للنشاطات يتعني إعادة استثمار 

ات كشرط ملنح اإلعفاء و تتمثل ىف سنو 4املوافقة لإلعفاءات و التخفيضات ىف أجل 

 ؛ TAPاإلعفاء من الرسم على النشاط املهىن -:  

   IBSاإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -                               

سنوات ، مع إمكانية متديدها  3و تكون مدة اإلعفاء ىف فترة االستغالل عادة تتراوح من سنة إىل 

  .منصب عمل عند إنطالق املشروع  100ة لالستثمارات الىت تننشأ أكثر من سنوات بالنسب5إىل 

 : و تتمثل أساسا ىف : االإمتيازات اجلبائية الىت ختص النظام االستثنائي  �

و تستفيد من نفس  :املناطق الىت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة  •

 : االمتيازات املمنوحة ىف النظام السابق مع بعض اإلضافات

اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة تشمل كل السلع الىت تدخل مباشرة ىف االستثمار سواءا  -

 كانت خاضعة للضريبة أم ال 

 اإلعفاء من احلقوق اجلمركية بالنسبة لكل السلع املستوردة الىت تدخل ىف إجناز االستثمار  -

 18: قتصاد الوطين االستثمارات املنجزة ىف املناطق الىت هلا أمهية خاصة لال •

 : سنوات ، و تشمل مايلى  5و تكون ملدة أقصاها  :فترة االجناز  -

إعفاء من احلقوق و الرسوم و الضرائب و غريها من االقتطاعات األخرى ذات الطابع اجلبائي املطبقة  -

 . على اإلقتناء سواء عن اإلستراد أو السوق احمللية للسلع و اخلدمات الضرورية إلجناز االستثمار

 .إعفاء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لالنتاج  -

 اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات  -

 .اإلعفاء من الرسم العقاري فيما خيص امللكيات العقارية املخصصة لالنتاج  -

يخ معاينة املشروع ىف االستغالل الىت سنوات إبتداءا من تار 10و تكون ملدة : فترة االستغالل  -

تعدها املصاحل اجلبائية و ختص اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين و اإلعفاء من الضريبة على أرباح 

 . IBSالشركات 

 :و تتمثل أساسا ىف : اإلمتيازات الضريبية لترقية التصدير  -2

شرط إعادة استثمار أرباحهم و عائدهم اإلعفاء الدائم من الضريبة على األرباح للمؤسسات و إلغاء  -

 ، بالنسبة لعمليات انتاج السلع و اخلدمات املوجهة للتصدير ؛

                                                           

 
  http://www.andi.dz      : الوكالة الوطنية لتطوير ا�ستثمار ، الموقع ا@لكتروني  18
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اإلعفاء من القاعدة الضريبية الرسم على النشاط املهين لرقم األعمال احملقق ىف التصدير و ال يدمج  -

 ضمن رقم األعمال الذى يؤخذ كقاعدة حلساب الضريبة على النشاط املهىن 

 ء الدفع اجلزايف إلغا -

 اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة بالنسبة لعمليات البيع و الىت تتعلق بالسلع املصدرة  -

اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة بالنسبة للبضائع املستوردة من طرف املصدر و املخصصة إما  -

 عدة للتصدير للتصدير أو إعادة تصديرها على حاهلا أو إلدخاله ىف صنع السلع امل

  أثر اإلمتيازات اجلبائية على إستراتيجية التنويع االنتاجي باجلزائر : خامسا 

لقد مر اإلقتصاد اجلزائري خالل العقود السابقة مبراحل متعددة فيما يتعلق مبسامهة القطاعات االقتصادية 

فحتمية تنويع اإلقتصاد اجلزائري أمر ال  املختلفة ىف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل وىف إنتاج القيمة املضافة، لذلك

مفر منه و ذلك لتقليل من اإلعتماد على مورد النفط الوحيد وتقليل التبعية لالسواق اخلارجية ، و دعم 

القطاعات غري النفطية وهي إحدى الضرورات االقتصادية لإلندماج ىف االقتصاد العاملي دون االعتماد على 

االقتصادية العاملية أصبح حتسني االنتاج خارج قطاع احملروقات اهلدف األول ىف  قطاع احملروقات، ومع األزمة

هذه املرحلة من التنمية االقتصادية ىف اجلزائر و عادة ما يكون جلهود التنويع اإلقتصادي ثالثة أهداف رئيسية 

يع قاعدة اإليرادات ، و ، توس) أي إستقرار معدالت منو الناتج احمللي ( متداخلة هي تثبيت النمو االقتصادي 

  .رفع القيمة املضافة القطاعية 

ومنذ بداية األلفية الثالثة قامت اجلزائر بوضع إستراتيجية لتنمية والتطوير والىت دف من خالهلا إىل خلق إطار 

م جديد ضمن اإلقتصاد الوطين ، وقد رافقته بعملية تنظيم و جتديد لسياسة اجلبائية و توفري االمتيازات لدع

  : أهدافها املنشودة واملخطط التاىل يوضح مراحل التنمية االقتصادية ىف اجلزائر 

و قد أدرج قانون املالية املعمول به مؤخرا إجراءات جديدة حتث على االستثمار ىف قطاع الصناعة وذلك ىف 

، وفق للمخطط الرابع إطار مواصلة جمهود الدولة الرامى إىل تشجيع االستثمار املنتج و تنويع االقتصاد الوطين

للتنمية وقد توسعت اجلزائر ىف سياستها اجلبائية من خالل استثناء االستثمارات املنتجة من تطبيق بعض 

وبغية  الشروط مثل كيفية التنازل عن األراضي التابعة للدولة الىت تكون موجهة إلجناز مشاريع إستثمارية،

تعتزم الدولة منح مزايا جبائية ومكافآت و حتفيزات خصصتها   تشجيع املؤسسات التابعة للقطاع الزراعي أيضا

  :السلطات العمومية و الىت تتمثل أساسا ىف 
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- IRG   : 10تعفى بصفة دائمة اإليرادات الناجتة عن زراعة احلبوب والبقول اجلافة والتمور مدة 

حة حديثا أو ىف سنوات ، و كذلك اإليرادات الناجتة عن األنشطة الفالحية ىف األراضي املستصل

 19.سنوات ىف املناطق الواجب ترقيتها  3املناطق اجلبلية و ل 

- IBS   : إعفاء دائم على اإليرادات احملققة من االنتاج الزراعي. 

- TVA   : إعفاءات مؤقتة للمواد و التجهيزات الفالحية املقتناة و ذلك حسب القرض اإلجياري 

 ثمارات الفالحية مثل احلظائر و أماكن العمل الفالحي تعفى بشكل دائم كل االست: الرسم العقارى  -

من  % 60تعتمد احلصيلة الضربية ىف اجلزائر و بشكل كبري على اجلباية البترولية إذ نادرا ما تقل حصيلتها عن 

اإليرادات اجلبائية ،أما بالنسبة  حلصيلة الضرائب املباشرة فهي تساهم بنسبة ضعيفة ىف اإليرادات الضريبية و 

تشمل الضريبة على األجور و املرتبات و الضريبة على الدخل لباقي الفئات و الضريبة على أرباح الشركات 

باإلضافة على ضرائب مباشرة أخرى ، و رغم التصاعد النسيب الذى تعرفه سنويا تبقى مسامهتها من احلصيلة 

حصتها ضمن اجلباية العادية خارج ، و حىت  % 25الضريبية متواضعة إذ مل تتجاوز ىف أحسن احلاالت نسبة 

  :، كما هو موضح ىف اجلدول أدناه  % 45قطاع احملروقات تبقى متواضعة بأقل من 

 – 2001( األمهية النسبية للضرائب املباشرة ىف احلصيلة الضريبية ىف اجلزائر للفترة :  1اجلدول رقم 

2012 : (  

  

  لعامة مسامهة الضرائب املباشرة ىف اإليرادات الضريبية ا
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 Ministère des finance, la direction générale des impots , disponible sur le site : 

http://www.dgpp-mf.gov.dz  
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 consulté  www.dgppmf.gov.dz:من إعداد الباحثة إعتمادا على  :املصدر 

le :06/02 /2018              

 املرتبطة باحملروقات يعد من أهم األهداف التنموية الىت تسعى إن التوسع ىف األنشطة اإلقتصادية األخرى غري

الدولة اجلزائرية جاهدة لتحقيقه،      وقد ركزت بذلك على جانب االمتيازات و التحفيزات اجلبائية ىف 

خمتلف القطاعات االقتصادية ، فالنمو االقتصادي ال ميكن حتقيقه إال بوجود هيكل إقتصادي سليم و متكامل، 

  :ن بني األهداف الىت تسعى الدول إىل حتقيقها ىف ظل سياسة تنويع االنتاج الوطين مايلىو م

منذ بداية املخطط الثالث ظهرت فرص إستثمارية  :توسع نطاق االستثمارات الوطنية واألجنبية  -1

مليار  286معتربة ىف خمتلف القطاعات والناجتة عن الربنامج االستثماري الذى خصص له حوايل 

 . 2015ر، وفيما يلى نوضح حصيلة االستثمارات املصرح ا و ذلك إىل غاية سنة دوال

ما ميكن مالحظته من خالل الشكل أن الوكالة الوطنية لالستثمار توىل إهتماما كبريا بتشجيع و ترقية 

السبب  االستثمار احمللى ىف حني تبقى نسبة االستثمار األجنبية واالستثمارات بالشراكة ضعيفة  جدا ولعل

الرئيسي ىف ذلك مناخ االستثمار ىف اجلزائر والذى ال يشجع على توافد املستثمرين األجانب باإلضافة إىل عدة 

حسب القطاعات االقتصادية  2015ويتم توزيع حصيلة االستثمارات لسنة . عوامل سياسية وإقتصادية أخرى

  : كما يلى 

  2015 اجلزائر لسنة التوزيع القطاعي لالستثمارات ىف:  02اجلدول رقم 

 %  مناصب الشغل  %¨  عدد املشاريع   القطاع 

  3,59  5144  3,07  244  الزراعة 

  48,68  69772   26.72  2124  البناء 

  14.96  21449   18.47  1468  الصناعة 

  2,47  3546  1,69  134  الصحة

  9,57  13710  32,35  2572  النقل 

  8,97  12860  2,92  232  السياحة 

  11,76  16849  14,79  1176  اخلدمات 

 % 100  143330   %100  7950  اموع

 consulté le  www.andi.dz 06/02 :   2018 /: املصدر 

و يتضح من اجلدول السابق بأن قطاع النقل حيتل املركز االول من حيث عدد املشاريع و حجم االستثمارات 

االستثمارات ، و يليها قطاع قطاع البناء و الصناعة ىف املرتبة الثانية و الثالثة من إمجاىل  % 32,35بنسبة 
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على التواىل و تتوفر هذه القطاعات الثالثة على أكرب عدد   % 18,47و  % 26,72بنسب تقدر ب 

  .ملناصب الشغل باجلزائر يليها قطاع اخلدمات و الزراعة و السياحة 

 : وقات ترقية الصادرات خارج قطاع احملر -2

تعترب ترقية الصادرات و تنويعها من أهم األهداف الىت تصبوا إليها اجلزائر من خالل اإلصالحات االقتصادية 

الىت باشرت فيها منذ التسعينات،   ولذلك فقد وضعت اجلزائر إطارا قانونيا ينظم عملية التصدير خارج قطاع 

  : املستوى      والضرييب و اجلمركي  احملروقات والذى حيتوى على جمموعة من التسهيالت على

حيث يتم منح إعفاءات ضريبية النشاطات التصدير على األساس التاىل  :التسهيالت الضريبية  �

: 

ال تدخل ىف رقم األعمال الذى تفرض عليه ضريبة على النشاط املهين كل من عائدات عمليات البيع  -

 .لسلع املوجهة للتصدير مباشرة ، تكاليف النقل ، الوساطة املتعلقة بالبضائع أو ا

، العمليات املدرة للعملة الصعبة و   IBSتستفيد من إعفاء دائم من الضريبة على أرباح الشركات  -

 .السيما عمليات البيع املوجهة للتصدير 

عمليات البيع املتعلقة بالبضائع املصدرة من مصدر   TVAتعفى من الرسم على القيمة املضافة  -

ىل عمليات الشراء للبضائع املستوردة و املخصصة إما إلعادة تصديرها على حاهلا أو وطين ، إضافة إ

 إلدخاهلا ىف صنع السلع املعدة للتصدير 

 :و تتمثل من خالل  :التسهيالت اجلمركية   �

 توفري حوافز جبائية و مالية و إدارية  -

 طرق الربية بالنسبة للصادرات الىت تتم بال)   TPD( إصدار وصل العبور باجلمارك  -

سنة ، و هو إجراء مبسط للتصدير املؤقت للعينات و كذا  01مبدة صالحية   ATAتفعيل الدفتر  -

للمشاركة ىف املعارض و الصالونات ىف اخلارج و يسلم من طرف الغرفة اجلزائرية للتجارة و الصناعة 

CACI  . 

 .إمكانية التصريح املسبق و تقدمي البيانات قبل وصول البضائع  -

 .كانية الدفع و التسديد اجلمركي عن بعد من خالل زيارة املوقع اخلاص بذلك إم -

   2016 – 2013و فيما يلى ألهم السلع املصدرة باجلزائر خارج قطاع احملروقات خالل الفترة من 
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  ) الوحدة مليار دوالر (   2016 – 2013الصادرات خارج قطاع احملروقات من :  03اجلدول رقم 

املواد النصف   السنوات 

  مصنعة 

سلع التجهيزات   املواد اخلام   السلع الغذائية

  الصناعية 

املواد 

االستهالكية غري 

  الغذائية 

2013  1458  402  109  28  17  

1014  2350  323  110  15  10  

2015  712  136  39  7  5  

2016  519  115  31  19  7  

  املصدر الوكالة الوطنية إلنعاش التجارة اخلارجية 

واد نصف املصنعة أكثر املواد املصدرة ىف اجلزائر ، تليها السلع الغذائية و املواد اخلام ، حيث تسعى تعترب امل

احلكومة إىل التركيز على تشجيع الصادرات كعملية تنموية طويلة األجل ، و قد أدركت مع األزمة البترولية 

را حتميا و أحد أهم الرهانات و التحديات احلالية و اوى أسعار النفط أن تنويع الصادرات الوطنية أصبح أم

ال سيما ىف ظل ) صناعية و زراعية ( الىت جيب كسبها كبديل لصادرات احملروقات و تنويعها بصادرات 

  .تطويرها كميا و نوعيا هلذه املنتجات 

 :دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة ىف إطار تنمية القطاعات املنتجة  -3

ت األخرية لدعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة عمومية كانت أم خاصة ، تسعى اجلزائر خالل السنوا

من أجل ترقية االنتاج الوطين و إنعاش القطاع الصناعي ، و تعرب عملية الدعم و تنمية هذه املؤسسات ىف 

إىل  خمتلف ااالت إىل سعي اتمع الدائم حنو االستغالل العقالين للموارد االقتصادية عن طريق حتويلها

  20.منتجات أرقى حتقق أقص قيمة مضافة ممكنة و بأقل التكاليف االقتصادية و االجتماعية 

و بناءا على مبتغى اجلزائر لتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و حتسني قدرا االنتاجية و التنافسية أعدت 

  : الستثمار ، و متثلت أساسا فيما يلى برناجما وطنيا يهدف إىل ختفيف األعباء اجلبائية و إجراءات حمفزة على ا

لصاحل املؤسسات و الصناعات الصغرية و  % 15ختفيض الضرائب على أرباح الشركات بنسبة  -

 .املتوسطة املتواجدة ىف الواليات القابلة لالستفادة من مساعدة صندوق اهلضاب العليا 

الصناعات الصغرية و  لصاحل املؤسسات و % 20ختفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة  -

 .املتوسطة و املتواجدة ىف الواليات القابلة لالستفادة من مساعدة صندوق اجلنوب 

                                                           
20

  :الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ، التمويل الث�ثى ، فى إطار إنشاء مؤسسا صغيرة و متوسطة   
/  02/ 07: تاريخ ا@ط�ع                                                                                                            

2018  www.ansej.org.dz  



  2018 جانفي                11العدد                      06: المجلد                       3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

21 
 

سنوات ، إعتبارا من  5اإلعفاءات املؤقتة من الضريبة على أرباح الشركات ملدة :  21كما مت حتديد  -

املالية على  بداية النشاط لفائدة مؤسسات رأمسال اخلطر و ذلك من أجل تطوير هذه األدوات

 .مستوى املؤسسات 

 5على االستثمارات املتواجدة ىف واليات اجلنوب ملدة  % 50بنسبة   IBSو   IRGتقليص  -

 .سنوات 

 .تعديل اإلقتطاعات املرخص ا لتحديد األرباح اخلاضعة للضريبة على أرباح الشركات  -

من  % 3فيض قدره سنوات ، و منح خت 5ملدة   TAPو   IBSو   IRGاإلعفاء املؤقت من  -

 .نسبة الفائدة املطبقة على القروض البنكية لالستثمارات املتعلقة ببعض الفروع الصناعية 

اإلعفاء من مجيع احلقوق اجلمركية أو من أي رسم يعادله و من كل إخضاع ضرييب بالنسبة  -

ستوردة عند إنشاء للتجهيزات املتعلقة بالبحث و التطوير الىت مت إقتناؤها من السوق احمللية أو امل

  .مصلحة خمتصة ىف البحث و التطوير من طرف املؤسسة 

  : اخلامتة 

يتضح لنا من خالل هذا البحث أن اإلمتيازات اجلبائية هي أحد األدوات الفعالة الىت تستخدمها الدولة لدعم 

شر يسهم ىف إحداث آثار اإلقتصاد الوطين خارج قطاع احملروقات ، فتعترب اإلمتيازات اجلبائية دعم ماىل غري مبا

مرغوبة و هادفة ىف إطار ترقية و تنويع االنتاج الوطين ، و نظرا الرتباط اإلقتصاد اجلزائري إرتباطا وثيقا بقطاع 

. احملروقات و الذى يتأثر و بصورة مباشرة باألسواق العاملية مما قد يؤثر سلبا على إستقرار اإلقتصاد الوطين 

ة تنويع األنشطة االنتاجية ىف الوقت الراهن ضرورة حتمية لتحقيق اإلنطالقة لذلك فقد أصبحت إستراتيجي

االقتصادية املنشودة خارج دائرة االقتصاد الريعي ، لذلك فقد عمدت احلكومة إىل تقدمي التسهيالت و 

املنتجة و  التحفيزات و االمتيازات اجلبائية لتحسني أداء القطاعات االنتاجية و زيادة االستثمار ىف القطاعات

ترقية و تنويع الصادرات ، خاصة و أن هذه ااالت تساهم بشكل كبري ىف دعم سياسة التشغيل باجلزائر ، و 

  : تتضح العالقة بني اإلمتيازات اجلبائية و التنويع االقتصادي من خالل 

بة لتشجيع تساهم االمتيازات اجلبائية املمنوحة ىف دعم القطاعات املنتجة و حتقيق مستويات مرغو -

 التنويع االنتاجي ىف مجيع ااالت 

يتسم الواقع االقتصادي بالتغري املستمر نظرا للظروف احمليطة به ، و السياسة اجلبائية جزء مهم  -

 تستخدمها الدولة الحداث تغريات إجيابية و استهداف التنمية ىف خمتلف القطاعات االقتصادية 

أي دولة تستخدمه لتفعيل دور الشباب ىف االستثمار مما حيقق يعد اجلهاز اجلبائي حمورا أساسيا ىف  -

 .التنمية االقتصادية الوطنية 
                                                           

21
،  2016ديسمبر  03، الصادر فى  46، العدد  09-  16، قانون رقم  12الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية ، المادة   
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عمدت اجلزائر إىل بناء سياسة جبائية فعالة و التوسع ىف القوانني املالية و استحداثها كل سنة لتوفري  -
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اهتمام اجلزائر بتشجيع االستثمار املنتج من خالل انشاء جمموعة من املؤسسات و اهليئات الىت تعمل  -

 .على اإلشراف و املراقبة و منح االمتيازات الالزمة 

  :  قائمة املراجع
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