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اإلهداء
اهدي مثرة جهدي:
إىل من ربتين و أنارت دريب و أعانتين بالصلوات
و الدعوات ،إىل أغلى إنسان يف هذا الوجود" أمي احلبيبة"
إىل من عمل بكد يف سبيلي و علمين أن العلم سالح و احلياة عقيدة
و جهاد وشجعين على طلب العلم و املعرفة " أيب العزيز"
إىل كل إخويت ومجيع أفراد العائلة الكرمية و احملترمة كل بامسه
أروى ،فاطمة ،نورة ،شيماء ،سلسبيل ،مكة.
إىل رفقاء الدرب الدراسي جبامعة قاصدي مرباح_ ورقلة_
إىل كل من ساعدين و لو بكلمة

مــقـــــــدمـــــــة
لقد تزايد االهتمام بدراسة السياسة اجلبائية و التأثريات اليت قد تترتب على استخدامها كأسلوب
لتوجيه االقتصاد و كأداة لتمويل التنمية خاصة بعد أزمة الكساد 1929م ،حيث تطور دور الدولة من دولة
حارسة ذات مهام حمددة إىل دولة متدخلة يف النشاط االقتصادي هبدف خلق التوازن و حتقيق االستقرار ،وقد
كان دور الدولة بدءا من هذه املرحلة ترمجة ألراء بعض االقتصاديني الذين نادوا بضرورة توسع وظائفها
مؤكدين على أهنا الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون خراب املؤسسات االقتصادية.
ويف هذا اإلطار مت االعتناء بالسياسة اجلبائية العتبارها إحدى أهم رموز السيادة و مظهر السلطة ،فهي
تتواجد يف كل النظم االقتصادية املعاصرة بأشكال و مضامني خمتلفة و متباينة نسبيا ،لكنها تشترك يف كوهنا
أداة متويلية هامة و حيوية ومصدرا رئيسيا إليرادات الدولة خاصة منها الدول السائرة يف طريق النمو.
إن اجلزائر ال تعدو أن تكون سوى واحدة من هذه الدول اليت تبن

النظام االشتراكي حلقبة زمنية

قارب

العشريتني ،غري أهنا مل تستطيع الوصول إىل التنمية املنشودة ،ليعرف اقتصادها عدة هزات إختاللية

كان

أشدها أزمة النفط 1986م ،حيث تراجع االقتصاد الوطين ليعرف أزمة خانقة ،و املخرج من هذه

الوضعية يكمن يف حتقيق اكرب نسبة منو يف مجيع ااجماالت ،أي العمل من اجل حتقيق تنمية اقتصادية شاملة،
واليت ال تتحقق إال باللجوء إىل االستثمار الذي يتضمن زيادة يف اإلنتاج ،التشغيل ،الدخل...اخل.
وتبن

بذلك عدة إصالحات مدعمة هتدف إىل إرساء قواعد السوق يف ظل نظام اقتصادي حر

مبساعدة من اهليأت املالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدويل شريطة تتبع برنامج اقتصادي يشرف على
إعداده و رقابته وكذا متويله ،وقصد التكيف مع الواقع اجلديد.
ويف هذا اإلطار عمل

اجلزائر على إصالح سياستها اجلبائية من خالل إحالل اجلبائية العادية حمل

اجلباية البترولية و توسيع قاعدهتا ،و السعي ملضاعفتها و تفعيلها يف متويل امليزانية العامة للدولة ،فقد أضف هذه
اإلصالحات تغيريات كبرية على خمتلف الضرائب و الرسوم من حيث الكم و النوع ،مبنح إعفاءات و حوافز
جبائية هامة أملة يف أن حيقق اإلصالح الذي انتهجته مع بداية التسعينات بقانون االستثمار لسنة 1993م ،من
شاهنا منح حتفيزات لالستثمار األجنيب باعتباره وسيلة مكملة لالستثمار احمللي ،و حال لبعض املشاكل املالية
واالقتصادية.

من خالل إعدادنا هلذا البحث ،اعتمدنا على بعض الدراسات اليت كان تقترب من موضوع الدراسة
و من أمهها ،السياسة اجلبائية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي من خالل تعريف بالسياسة اجلبائية ومبادئ
السياسة اجلبائية ،كذلك النظام القانوين لشركات االستثمار الذي يتضمن مفهوم االستثمار  ،و كذا اإلصالح
الضرييب يف اجلزائر و أثاره على املؤسسة و التحرير الضرييب اليت تبني دور السياسة اجلبائية وأثارها على
االستثمارات األجنبية و الوطنية ،التطورات العاملية يف االقتصاد الدويل ،النظرية العامة للمناطق االقتصادية احلرة
اليت ميكن إن يكون هلا بالغ األثر على مستقبل العالقات الدولية مما ينعكس على السياسة اجلبائية.
و تتجلى أهداف البحث يف حماولة فهم فعالية و كيفية انتقال السياسة اجلبائية من جمرد أداة للتمويل،
إىل أداة ضبط اقتصادي و اجتماعي ،و بالتايل فهي أداة فعالة للسياسة االقتصادية و كذا فهم آلية عمل
السياسة اجلبائية يف اجلزائر منذ إبرامها للعقود مع اهليأت الدولية ،و مدى مواكبة اإلصالح اجلبائي لإلصالح
أالقتصادي و تقييم مسامهة اجلباية يف تفعيل االقتصاد اجلزائري ،و املسامهة يف التخفيف من حدة االختالالت
االقتصادية.
هناك مربرات موضوعية و أخرى شخصية دفعتنا للبحث يف هذا املوضوع و ميكن إمجاهلا يف أن أمهية
السياسة اجلبائية ضمن املنظومة االقتصادية و االجتماعية ،ملا هلا من اثر على أحوال الشعوب ،و ذلك أن
االقتطاعات تربط الفرد بالدولة و ببقية أفراد ااجمتمع و إبراز و تأكيد دور السياسة اجلبائية اليت تعترب أداة فعالة
يف متناول متخذي القرارات ،ذلك إن استحسن استعماهلا فان أثارها ستكون اجيابية على املستوى االقتصادي
و االجتماعية ويعود اختيارنا هلذا املوضوع أيضا ميلي إىل البحث يف مواضيع التنمية االقتصادية و إميانا منا
بأمهية هذا املوضوع على الصعيد احمللي و الدويل.
تتجلى أمهية البحث من خالل أن السياسة اجلبائية هلا دور يف حل إشكالية التمويل ،خاصة و أن
اجلزائر عرف

ظرفا اقتصاديا و ماليا مأساويا يف ظل تقلبات أسعار النفط ،و الذي استدعى تعبئة مصادر

التمويل احمللي لتمويل التنمية و دراسة كيفية تسيري مرحلة ما بعد البترول و يعترب اإلصالح اجلبائي ضرورة
ملواكبة التحوالت اليت عرفها االقتصاد اجلزائري ،ومن مث أمهية اجلباية كأداة ضبط و توجيه ملسايرة التحوالت
العاملية و احمللية ،وتعترب أمهية اجلباية يف معاجلة االختالالت االقتصادية متاشيا مع الظروف الراهنة اليت مير هبا
االقتصاد اجلزائري ،من خالل إجراءات و قرارات جبائية مؤسسة للتالؤم مع حتقيق توازن االقتصاد الوطين .

إن تدهور ا ألوضاع االقتصادية جراء أزمة النفط و حدوث االختالالت التوازنية اليت جتل يف تراجع
( الناتج اإلمجايل احمللي ،الشغل ،تراجع إيرادات الدولة...اخل ) ،مما انعكس على اختالل التوازن الداخلي ( جز
امليزانية ) ،نتيجة التزايد املضطرد لنفقات متويل ( التمويل املصريف) االستثمارات املخططة ،كل هذه األسباب
كان دافعا ليشهد االقتصاد اجلزائري إصالحات مس عددا من اجلوانب من بينها النظام اجلبائي ،غاية منها
يف زيادة الفعالية اجلبائية كأداة لتمويل و تنشيط و توجيه االستثمار و حتقيق العدالة و من مث حتقيق التوازنات
الداخلية عليه يتمثل اإلشكال موضوع البحث كالتايل:
مامدى مسامهة السياسة اجلبائية يف الدول النامية و بشكل خاص يف اجلزائر و تأثريها على املستثمر من
خالل استقطابه و احلصول على منافع من ذلك؟
اعتمدنا يف إعدادنا هلذا البحث على املنهج الوصفي يف التطرق لكل من السياسة اجلبائية
واالستثمار ،واملنهج التارخيي بتتبع مسار و واقع اجلباية يف اجلزائر ،يف حني اعتمدنا املنهج التحليلي االستنباطي
يف توضيح أثار السياسة اجلبائية على االستثمار و دور املستجدات العاملية احلديثة يف التأثري على السياسة
اجلبائية.
و يتضمن يف هذا البحث فصلني  ،خصص للفصل األول اجلانب أملفاهيمي للدراسة من حيث
مفهوم السياسة اجلبائية و االستثمار  ،و ذلك ملا للسياسة اجلبائية دور يف توجيه االستثمار و تشجيعه ،وربطه
بواقع التشريع اجلزائري ،و الفصل الثاين اثر السياسة اجلبائية يف تشجيع االستثمار يف ظل التطورات العاملية
املستجدة ،و ذلك للتعرف على دور املستجدات العاملية احلديثة يف التأثري على السياسة اجلبائية يف دعم
االستثمار.
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الفصل األول :مفهوم السياسة الجبائية و االستثمار
تقوم ظاهرة الدولة كتنظي م اجتماعي تنتمي إىل جمموعة الظواهر السياسية ذات سلطة منتظمة تؤدي
دورا يف احلياة االجتماعية ،و حتتل السياسة اجلبائية مكانة هامة من هذه السياسات ،كوهنا تستطيع حتقيق
األهداف املتعددة لالقتصاد الوطين ،و يعترب االستثمار واحدا من أكثر أشكال النشاط االقتصادي املثري
لالهتمام ،ألنه ركن بارز من أركان احلياة االقتصادية ،ويعترب سبيال بالغ األمهية يف حتقيق أرقى درجات التطور
و التنمية االقتصادية.
و سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إىل مفهوم السياسة اجلبائية (املبحث األول)  ،و مفهوم
االستثمار( املبحث الثاين).
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المبحث األول :مفهوم السياسة الجبائية
تعترب السياسة اجلبائية جزءا من السياسة املالية اليت هي إحدى أدوات و فنون السياسة االقتصادية ،فهي
تبحث يف خمتلف الظواهر اجلبائية و حتلل أوجه النشاط املايل ،لتعني الدولة على املسامهة يف حتقيق أهداف
ااجمتمع ،فهي برنامج ختططه وتنفذه الدولة مستخدمة كافة أساليب و فنون الضرائب إلحداث أثار تسعى إىل
حتقيقها على كافة متغريات النشاط االقتصادي و االجتماعي و السياسي.1
هلذا سوف نتعرض يف هذا املبحث إىل تعريف الساسة اجلبائية ( املطلب األول ) ،و مبادئ السياسة
اجلبائية ( املطلب الثاين ).

المطلب األول :تعريف السياسة الجبائية
لقد تعددت تعريفات السياسة اجلبائية و اكتفى النقاد االقتصاديني و املاليني بتعريف اجلباية فقط
واعتربا قرارات الدولة بشان اجلباية هي السياسة اجلبائية و من بينها نذكر:
السياسة اجلبائية على أهنا " جمموعة الربامج اليت تضعها الدولة مستخدمة كافة مصادرها اجلبائية
الفعــلية و احملتملة ،إلحداث أثار اقتصادية و اجتماعية و السياسة" ،2فهي تسخري كل ماحييط بالبيئة اجلبائية
من أدوات و وسائل ،و استخدامها بشكل ممنهج و هادف و منسجم مع األهداف الكلية للسياسة االقتصادية
العامة للدولة.
وهناك من يعرفها " السياسة اجلبائية هي جمموعة الربامج املتكاملة اليت ختططها و تنفذها الدولة
مستخدمة كافة مصادرها اجلبائية الفعلية و احملتملة ،إلحداث أثار اقتصادية و اجتماعية و سياسية مرغوب،
وجتنب أثار غري مرغوب للمسامهة يف حتقيق أهداف ااجمتمع".3

 _1شريف حممد ،السياسة اجلبائية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة أيب
بكر بلقايد تلمسان ،2010 ،ص .13
 _2السيد مرسي احلجازي ،النظم الضريبية بني النظرية والتطبيق ،د ط ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،1998 ،ص .7
 _ 3عبد ااجميد قدي ،مدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ،د ط ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2003 ،ص .139
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كما تشري و تبني التعاريف السابقة ،بان السياسة اجلبائية هي أداة من أدوات السياسة االقتصادية اليت
تعمل على حتقيق أهداف ااجمتمع.
ومن هذه التعريف يتضح أن للسياسة اجلبائية عدة مسات تتلخص فيما يلي:
_ تعد السياسة اجلبائية تشكيلة متكاملة من الربامج بغية حتقيق أهداف معينة.
_ ترتكز على أدوات ضريبية فعلية و حمتملة تتناسق و الربامج املوضوعية ,ومنها اإلعفاءات و التخفيضات.
_ تعد جزءا من السياسة املالية للدولة و اليت بدورها تعترب جزءا من السياسة االقتصادية حيث تسعى إىل حتقيق
أهدافها.
_ هتدف السياسة اجلبائية إىل جذب وحتفيز االستثمار و دفع عجلة التنمية االقتصادية ،وذلك من خالل
استعمال و سائلها املختلفة ،و يتمثل هذا التحفيز يف التدابري و اإلجراءات املعنية اليت تتخذها السلطة اجلبائية
املختصة وفق سياسة جبائية معينة ،بقصد منح مزايا و اعتمادات ضريبية لتحقيق أهداف معينة.1

المطلب الثاني :مبادئ السياسة الجبائية
قسم علماء املالية مبادئ السياسة اجلبائية إىل قسمني يتعلق أوهلما بالكفاءة و األخر بالعدالة ،إذ يعتد
هبما عند حماولة تصميم " نظام جبائي " 2جديد ،وعند تعارض أهداف الكفاءة و أهداف العدالة جيب إصدار
أحكام معيارية  /اعتبارية على األولويات اجلبائية الواجب إتباعها يف مثل هذه احلالة.3

الفرع األول :مبادئ العدالة
إن مفهوم العدالة اجلبائية نسيب خيتلف من دولة إىل أخرى ،ومن طبقة اجتماعية إىل أخرى ،فاألغنياء
يروا أن فرض ضرائب موحدة النسب على مجيع األشخاص و األموال يف الدول دون أي اعتبار أخر هو عدالة
ضريبية ،بينما هو العكس من منظور ذوي الدخل الضعيف و احملدود ،إذ يعتقدون انه من باب التضامن
 _1شريف حممد ،املرجع السابق ،ص .14
 _ 2النظام اجلبائي فيمكن حتديده من املنظور الضيق على انه جمموعة القواعد القانونية و الفنية اليت متكن من االستقطاع اجلبائي يف مراحله ،من
مرحلة التــــــ شريع إىل غاية التحصيل ،أما من املنظور الواسع ،فهو عبارة عن كل العناصر املوجودة يف البيئة سواء كان
إيديولــوجية أو اقتـــصادية أو فنية ،و اليت يؤدي تراكبها و تفاعلها مع بعضها بعض إىل تكوين كيان ضرييب معني .السيد مرسي
احلجازي ،املرجع سابق ،ص .06
 _ 3شريف حممد ،املرجع السابق ،ص .15
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االجتماعي بني فئات ااجمتمع حتميل الطبقة الغنية القسط األكرب من األعباء العامة حسب حالتهم و مقدرهتم
التكليفية.ذهب بعض فقهاء املالية إىل حتديد مفهوم العدالة اجلبائية بناء على مبدأي االنتفاع و القدرة على
الدفع.

1

أوال :مبدأ االنتفاع
ويقتضي هذا املبدأ انه على األفراد املنتفعني من اإلنفاق أو اإلنتاج أو اخلدمات احلكومية مسؤولون
عن دفع تكاليف هذا اإلنفاق ،من خالل حتملهم للضرائب املباشرة املفروضة عليهم ،يف حني أهنم غري جمربين
على حتمل تكاليف اخلدمات اليت ال يستفيدون منها مباشرة ،2فتقتضي العدالة هنا مقابلة العبء اجلبائي ملا
يتلقاه من منفعة شخصية ،وما يعاب على هذا املبدأ:
_ انه خيالف مفهوم الضريبة و طبيعتها القانونية ,فاملكلف يدفع الضريبة من باب التضامن االجتماعي.
_ صعوبة حتديد املنفعة اليت حيصل عليها الفرد نتيجة قيام الدولة مبهامها.

3

ثانيا:مبدأ القدرة على الدفع
يقتضي عدم حتميل األفراد ضرائب تفوق قدرهتم على الدفع ،4أي املشاركة يف األعباء العامة على
أساس املساواة يف التضحية .5ومبعىن أخر أن يتصف النظام بعدم املغاالة و اإلفراط يف الضرائب ( عددها ) أو
أسعارها ( معدالهتا ) فرياعى املقدرة املالية للممولني و حالتهم االقتصادية يف حتمل العبء اجلبائي.
ومما الشك فيه بان هذه اخلاصية مهمة يف تصميم السياسة أو النظام اجلبائي ،فكل خمالفة لقاعدة
العدالة تشكل استهانة بشعور املمولني و تكون مصدر إضراب يف الكيان االجتماعي.

 _ 1الصعيدي عبد اهلل ،دور الضرائب يف حتقيق التنمية ،د ط ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2006 ،ص .123
 _2سعيد عبد العزيز عثمان و شكري رجب العشماوي ،اقتصاديات الضرائب ،د ط ،الدار اجلامعية للنشر ،اإلسكندرية  ،2007 ،ص .257
 _3بشور عصام ،املالية العامة و التشريع الضرييب ،ط  ،6منشورات جامعة دمشق ،القاهرة ،1993 ،ص .91
 _4سعيد عبد العزيز عثمان و شكري رجب العشماوي ،املرجع السابق ،ص .262
 _5ميتد مصطلح املساواة يف التضحية أن تفرض الضريبة حسب أحوال املكلف املالية و االجتماعية.
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الفرع الثاين:مبدأ الكفاءة
وهي اليت تكون يف الغالب أكثر وضوحا و مباشرة ،ألهنا تتعامل مع احلقائق املوضوعية املتعلقة بآثار
الضرائب ،فالضريبة اليت تتسم بالكفاءة العالية هي اليت تعمل على تقليل و تدنيه العبء اإلضايف الزائد للضريبة،
و تتسم بسهولة إدارهتا و ممارسة الرقابة عليها.

1

إذن فمعيار الكفاءة يقتضي قيام السلطات العامة باختيار اقل الضرائب سلبية يف تأثريها على االقتصاد
القومي ذلك الن الضريبة تستهدف أغراضا متنوعة ،فهي تفرض أحيانا لتحقيق أغراض اجتماعية و اقتصادية
و سياسية.2

 _1سعيد عبد العزيز عثمان و شكري رجب العشماوي ،املرجع السابق ،ص .263
 _2شريف حممد ،املرجع السابق ،ص . 14
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المبحث الثاني :مفهوم االستثمار
يلقى االستثمار بالنسبة للدولة أمهية كبرية نظرا لعالقته الوثيقة بعملية التنمية االقتصادية و االجتماعية
باعتباره الدافع األساسي للنمو من خالل زيادة الناتج الداخلي و توفري موارد أولية إضافية مكملة لالدخار
الوطين .لذا من الضروري أن حندد مفهوم لالستثمار بصفة عامة (املطلب األول) ،وحندد السياسة اجلبائية من
خالل قانون االستثمار يف اجلزائر(املطلب الثاين).

المطلب األول :تعريف االستثمار
لالستثمار مفهوم واسع و معقد و ليس من اليسري أن نضع له تعريفا جامعا مانعا .ولتحديد تعريفا
لالستثمار جيب اإلحاطة مبفهوم االستثمار لغة ( فرع  ) 1وأن حندد مفهوم االستثمار اصطالحا ( فرع .) 2

الفرع األول :مفهوم االستثمار لغة
مثر الثمر :محل الشجر .و أنواع املال و الولد :مثرة القلب .الثمر هو الناتج الذي يطرحه الشجر و الولد
ينتجه األب .و الثمر أنواع املال و مجع الثمر مثار ،1فيقال يثمر الشجر أي يظهر مثره و تثمريه و املصدر تثمري
أي تكثري و استثمار أي استكثار و يقال تستثمر أي تقطف .2إذا أن الشخص وظف ماله يف عمل مشروع
معني وذلك لزيادة دخله.

الفرع الثاني :مفهوم االستثمار اصطالحا
االستثمار اصطالحا ير اد به معىن يوضحه السياق الذي يراد فيه ليأخذ معناه اخلاص فيه كاالستثمار
الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو املايل أو غريه .لذا فمن املفروض أن حندد مفهوم االستثمار اقتصاديا (أوال)
بشكل عام مث حندد مفهوم االستثمار من الناحية القانونية (ثانيا).

 _ 1اإلمام ا لعالمة مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفريقي املصري ،لسان العرب ،ج ،1ط  ،4دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،2003 ،ص .124
 _2مرتضى حسني إبراهيم السعدي ،النظام القانوين لشركات االستثمار املايل ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،2011 ،ص .28
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أوال :مفهوم االستثمار اقتصاديا
إن مفهوم االستثمار من الناحية االقتصادية هو توظيف أو استخدام لرأس املال ليكون منتجا أو هو
توجيه املدخرات إىل جماالت إنتاجية تسد حاجة اقتصادية من ناحية و توفر عائد من ناحية أخرى.1
وعرف أيضا االستثمار لدي االقتصاديني بأنه " :تكوين رأس املال ،و استـخدامه هبدف حتقيق الربح
يف األجل القريب أو البعيد بشكل مباشر أو غري مباشر ،مبا يشمل إنشاء نشاط إنتاجي ،أو توسيع طاقة إنتاجية
قائمة ،أو حيازة ملكية عقارية أو إصدار أسهم أو شرائها من اآلخرين "  ،2أو انه" :كل إنفـاق_ عام أو
خاص _ يؤدي إىل زيادة حقيقية يف سلع أو عناصر أو خدمات اإلنتاج" ،3و يضاف إىل هذه التعاريف مفهوم
أخر لالستثمار حيث يعرف على أنه ":التضحية بأموال حالية يف سبيل احلصول على أموال مستقبلية".

4

ثانيا :مفهوم االستثمار من الناحية القانونية
إن مفهوم االستثمار من الناحية القانونية ميكن تأشريه من خالل استخدام مصطلح االستثمار للداللة
على ختصيص األموال لشراء أسهم وسندات تعود إىل شركات خاصة أو عامة ألجال طويلة هبدف حتقيق
عائد ،وان جانبا من الفقه يعد االستثمار املايل هو توظيف األموال املدخرة للحصول على دخل منها ويشمل
هذا االستثمار ،استثمار املصارف و املؤسسات املالية ألمواهلا باقتناء األوراق املالية (األسهم و السندات)
وغريها لألغراض املختلفة أو لالحتفاظ هبا كموجودات أو للمتاجرة هبا بالوسائل املختلفة.
أما التوظيف الـ مايل يف ذات القانون فهو توظيف بأموال ال عالقة هلا بالنشاط املهين ملن يتعامل
فيهـا و يتوقع زيادة قيمة هذه األموال مستقبال.5
ومن الفقه من يذهب عند حتديده ملفهوم االستثمار املايل من املفاهيم القانونية للحقوق حيث يؤشر
بان االستثمارات املالية عبارة عن حقوق مالية تنشا بني الناس وميكن متثيل هذه احلقوق بأوراق تسمى األصول
املالية.
international, Guide investiren Alegria, édition 2012, imprimé en Alger,2012, p 48.
 _2عبد اهلل املالكي ،إستراتيجية تشجيع االستثمارات اخلارجية يف األردن ،ط ،1األردن ،1974 ،ص .12
 _3عطية عبد احلليم صقر ،احلوافز الضريبية لتشجيع االستثمار يف مصر ،د ط ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص .7
 _ 4حممد صاحل احلناوي ،أساسيات االستثمار يف األوراق املالية ،ط  ،2الدار اجلامعية ،مصر ،1997،ص .O2
 - 5مرتضي حسني إبراهيم السعدي ،املرجع السابق ،ص . 31_30
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يف حني من الفقه من يرى أن االستثمار املايل هو املعيار القانوين لالستثمار بصورة عامة ،وذلك عندما
يتجهون إىل تصنيف و متييز أنواع االستثمار وحجتهم يف ذلك انه ينظم عملية انتقال احلقوق و األصول املالية
بني األفراد و الشركات و الدولة على أن تبقى الطاقة اإلنتاجية ثاب

وذلك الن عملية انتقال احلقوق

أو األصول ال يتبعها زيادة يف رأس املال احلقيقي إال إذا اتفق على ذلك وزيادته بعد احلصول عليه.1

المطلب الثاني:السياسة الجبائية من خالل قانون االستثمار في الجزائر
إن اجلزائر من خالل جمموعة من القوانني عاجل
تتالءم

مسألة االستثمار منذ االستقالل و كان

مع طبيعة املرحلة ،ولكن نتيجة للتحوالت االقتصادية و انتهاج مسار االنتقال إىل اقتصاد

السوق واإلصالحات حتتم على اجلزائر إجياد الصيغة القانونية وفق املرحلة االنتقالية .
وهلذا سوف نتطرق إىل عرض قانون االستثمار قبل مرحلة اإلصالحات االقتصادية (فرع )1وقانون
االستثمار يف ظل اإلصالحات االقتصادية (فرع. (2
الفرع األول  :قانون االستثمار قبل مرحلة اإلصالحات االقتصادية
منذ االستقالل بدأت اجلزائر بوضع قوانني االستثمار و كان أوله قانون رقم  2277_63و الذي جاء
يف مرحلة صعبة من الناحية االقتصادية نتيجة للتخريب الذي تعرض

له املنشات و اهلياكل االقتصادية

و االجتماعية من طرف املستعمر ،لذلك فان املستثمرين قد رفضوا املخاطرة باالستثمار يف اجلزائر ،3مث جاء
قانون االستثمار رقم  4284_66بعد الفشل الذي عرفه قانون االستثمار رقم  277_63وجاء هذا القانون
يف مرحلة انتهج
اتسم

فيها الدولة اجلزائرية سياسة و إستراتيجية تنموية و اقتصادية و اجتماعية واضحة

باستيالء الدولة وسيطرهتا على مجيع القطاعات ووسائل اإلنتاج  ،وإنشاء مؤسسات وطنية عمومية

 _1مرتضى حسني إبراهيم السعدي ،املرجع نفسه ،ص ص .32 _ 31
 _2قانون  ،277_63املؤرخ يف  23جويلية  ،1963املتعلق بقانون االستثمارات ،ج ر ،العدد  ،08الصادرة يف  2أوت . 1963
3_AIT SAD, Les codes des investissements privés 1963_ 1993, Revue Algérienne Des
sciences juridiques_ économiques et politique, Université d' Alger, 1997, p 250.
 _4األمر  ،284_66املؤرخ يف  15سبتمرب  ،1966يتضمن قانون االستثمارات ،ج ر ،العدد  ،80الصادر يف  17سبتمرب .1966
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باإلضافة الحتكارها للتجارة اخلارجية ،وبعدها جاء قانون االستثمار رقم  ، 111_82من أجل توسيع الطاقة
اإلنتاجية وخلق مناصب شغل جديدة و حتقيق التوازن اجلغرايف ،من خالل تشجيع املستثمرين اخلواص بإقامة
مشاريع استثمارية يف املناطق النائية.
بعدها جاء قانون االستثمار رقم  ، 225_88حيث عرف االقتصاد اجلزائري خالل املرحلة
ما بني  1986و  1988حتوالت جذرية و عميقة متيزت باخنفاض إيرادات الصادرات النفطية بسبب اخنفاض
سعر البترول ،مما يدل على الوضعية الصعبة اليت يعيشها االقتصاد يف تلك الفترة  ،وهنا ظهرت إصالحات
اقتصادية كبرية باإلضافة إىل إصالحات جبائية متثل

يف توسيع جمال تدخل القطاع اخلاص يف احلياة

االقتصادية و رفع احلوافز و العراقيل اليت حتد من تطويره  ،وذلك من خالل منح امتيازات جديدة لالستثمار
اخلاص وحماولة تدعيمه وتشجيعه. 3

الفرع الثاني  :قانون االستثمار في ظل مرحلة اإلصالحات االقتصادية
أوال :قانون  10_90المتعلق بالنقد و القرض
ميثل قانون النقد و القرض 410_90الذي تبنته اجلزائر أداة جديدة للسياسة االقتصادية يف البلد
فهو يندرج يف إطار اإلحكام التشريعية اخلاصة بتطبيق اإلصالح االقتصادية و يهدف إىل تعديل النظام النقدي
املايل و إعادة تنشيط اإلنتاج بواسطة رؤوس األموال الداخلية واخلارجية و جاءت مبادئ هذا القانون كما
يلي:
_ حرية االستثمار :للمستثمر األجـنيب احلرية للقيــام بأي نشاط استثمار لكن ترك قـطاعات خمصصة
للدولة و اهليئات التابعة هلا ،على أن حيدد ذلك بنص تشريعي كما أن القانون حدد شروط تدخل رأس املال
اخلاص.

 _1قانون رقم  ،11_82املؤرخ يف 21أوت سنة  ،1982يتعلق باالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين ،ج ر ،العدد  ،34الصادرة
يف  24أوت .1982
 _2قانون  ،25_88املؤرخ يف  22جويلية  ،1988املتعلق بتوجيه االستثمار الوطن اخلاص ،ج ر ،العدد  ،54الصادر يف  31ديسمرب .1988
 _ 3عجة اجلياليل ،الكامل يف القانون اجلزائر لالستثمار ،د ط ،دار اخللدونية للنشر و التوزيع ،اجلزائر ،2006 ،ص .327
 _ 4قانون  ،10_90املؤرخ يف  14افريل  ،1990املتعلق بالنقد والقرض  ،ج ر ،العدد  ،16الصادر يف  18افريل .1990
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_ رفع الق يود املفروضة من قبل القوانني السابقة و املرتبطة حبل تدخل رأس املال و الطبيعة القانونية للشريك
فقدمت إلغاء شرط  51l49باملائة و للمستثمر غري املقيم احلرية املطلقة يف إقامة االستثمار مبفرده أو عن طريق
الشراكة.1
_ حرية حتويل رؤوس األموال بعد تأشرية بنك اجلزائر يف مدة شهرين أي انه يتم بعد  60يوم من تقدمي
الطلب إىل بنك اجلزائر .2
_ تبسيط عملية قبول عروض االستثمارات وإخضاعها إىل الرأي املطابقةAvis de conformité

3

أي يقدم الطلب إىل جملس النقد و القرض ،الذي يفصل فيه يف مدة شهرين بقرار إداري قابل للطعن باإللغاء.
إال أن هذا القانون  ،مل ينص على أي حافز جبائي  ،من املمكن أن يستفيد منه االستثمارات املنجزة
رغم انه قد نص على الضمانات املتعلقة بالتحويل .
باإلضافة إىل ماجاء به قانون النقد و القرض  ،10_90جند انه مت اخلوض يف إصالحات جبائية وهذا
من اجل التماشي و قواعد اقتصاد السوق  ،وجعل اجلباية و سيله بيد الدولة  ،من اجل توجيه االستثمارات
حنو القطاعات اهلامة.
ثانيا :المرسوم التشريعي المتعلق بترقية االستثمار 12_93
وجاء هذا املرسوم التشريعي412_93من اجل تشجيع االستثمار بصفة عامة و االستثمار األجنيب
بصفة خاصة ،و جاء هذا القانون بعد مستجدات أمهها:
_ إلغاء إجراءات االعتماد اليت كان ملدة طويلة و يف إشكال خمتلفة و انشأ يف املقابل تصريح أسهل مما كان
عليه .5
 _ 1عجة اجلياليل ،املرجع السابق ،ص  576ص.586
 _ 2املادة  ،183قانون  ،10_90املتعلق بالنقد و القرض ،املرجع نفسه ،ص . 541
 _ 3املادة  ،185قانون  ،10_90املرجع نفسه ،ص .542
 _ 4املرسوم التشريعي  ،12_93املؤرخ يف  05أكتوبر ،1993املتعلق بترقية االستثمار ،ج ر ،العدد  ،64الصادرة يف 10أكتوبر. 1993
 _ 5عجة اجلياليل ،املرجع السابق ،ص .586
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_ إلغاء كل الفرو قات لوكالة ترقية االستثمارات و دعمها و متابعتها 1على شكل الشباك الوحيد 2أين يتقدم
املستثمر بوضع ملف حول االستفادة و الترخيص ،ويفرض أيضا هذا القانون على هذه الوكالة أجال أقصاه
 60يوم للرد على طلبات املستثمرين .3
_ منح تدابري تشجيعية و امتيازات حسب ما ذهب إليه مواد 19_18_17من نفس املرسوم و تتمثل يف:
• اإلعفاء من ضريبة نقل امللكية العقارية بالنسبة لكل املشتريات العقارية املنجزة يف إطار االستثمارية.
• تطبيق رسم ثاب يف جمال التسجيل بنسبة منخفضة تقدر ب  ‰ 5فيما خيص عقود التأسيسية و الزيادات
يف رأس املال .
• إعفاء امللكية العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ احلصول عليها.
• اإلعفا ء من الرسم على القيمة املضافة على السلع و اخلدمات اليت توظف مباشرة يف اجناز املشروع ،سواء
كان مستوردة أو حملية ،شرط أن توجه هذه السلع و اخلدمات إىل إنتاج مـواد و خدمات ختضع للرسم
على القيمة املضافة.

• تطبيق نسبة منخفضة تقدر بـ % 3على الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز
االستثمار ،وميكن التنازل عن هذه املواد املستوردة باالتفاق مع الوكالة الوطنية لدعم و ترقية و متابعة

 _ 1الوكالة الوطنية لترقية و متابعة االستثمارات  : APSIمن مهامها مساعدة وتبسط اإلجراءات للمستثمرين سواء كان وطنيا أو أجنبيا على
حد السواء و متابعة و مراقبة عملية االستثمار إىل حد ما إذ كل الوثائق و املعلومات املتعلقة باالستثمار باجلزائر متواجدة على مستوى هذه الوكالة،
املرسوم التنفيذي رقم  ،319_94املؤرخ يف17أكتوبر ،1994املتضمن صالحيات و تنظيم الوكالة الوطنية و متابعة االستثمارات ،جرـ العدد
 ،67الصادر يف  19أكتوبر.1994
 _2الشباك الوحيد :يضم مكاتب الوكالة ذاهتا ،يف شكل شباك وحيد ،ومجع يف مكان واحد ،كل الشكليات و اإلجراءات املرتبطة بقرار
االستثمار ،وهذا من شانه ،تليني اإلجراءات املتعلقة به ،املرسوم التنفيذي  319_97املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  ،319_94املؤرخ يف 17
أكتوبر  ،1994يتضمن صالحيات وتنظيم و سري وكالة ترقية االستثمارات ودعمها و متابعتها ،ج ر ،العدد  ،67الصادر يف  19أكتوبر
.1994
 _ 3املادة  ،09القانون  ،12_93املتعلق بترقية االستثمار ،املرجع السابق ،ص ص .06_05
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االستثمارات  ،APSIأما أثناء االستغالل فمن خالل املادة  18من املرسوم التشريعي  12_93بإمكان
املستثمر االستفادة من االمتيازات ابتداء من تاريخ بداية االستغالل .
• اإلعفاء ملدة ما بني  2إىل  5سنوات من الضريبة على أرباح الشركات  ،IBSومن الدفع اجلزايف VF
ومن الرسم على النشاط الصناعي و التجاري لألرباح الناجتة عن األعمال املوجهة للتصدير.
هذه االمتيازات ممنوحة للمستثمر يف نظام العام و هناك النظام اخلاص عن طريق املرسوم التنفيذي رقم
 1321_94الذي اقر بان االستثمارات املنجزة يف هذه املناطق أي " املناطق اخلاصة" واليت مت تقسيمها
إىل منـطقتني ،مناطق الترقية و مناطق ذات التوسع االقتـصادي 2اليت تستفيد من نفس االمتيازات املمنوح
يف إطار النظام العام باإلضافة إىل بعض االمتيازات األخرى و االختالف يكمن يف فترة االستغالل فاملستثمر
باستطاعته االستفادة من اإلعفاء من الضريبة على األرباح الشركات  ،الدفع اجلزايف الرسم على النشاط
الصناعي و التجاري لفترة من  5إىل 10سنوات بدال من  2إىل  5سنوات بالنظام العام وهذا كله يف سبـيل
تشــــجيع االستثمار يف هذه املناطق إذا نالحظ ربط املشرع اجلزائري لعملية منح أو التمتع
باالمتيازات اخلاصة باألهداف املنتظرة من االستثمارات .
ثالثا :األمر رقم  03_01المتعلق بتطوير االستثمار
و يقصد باالستثمار يف مفهوم هذا األمر ما يأيت :
 _ 1اقتناء أصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة أو توسيع قدرات اإلنتاج أو إعادة التأهيل
أو إعادة اهليكلة.
 _ 2املسامهة يف رأمسال املؤسسة يف شكل مسامهات نقدية و عينية.

 _ 1املرسوم التنفيذي  ،321_94املؤرخ يف 17أكتوبر ،1994املتضمن تطبيق أحكام املادة  24من املرسوم التشريعي  ،12_93املتعلق بترقية
االستثمار و حيدد شروط تعيني املناطق اخلاصة و ضبط حدودها،ج ر،العدد  ، 67الصادرة بتاريخ 19أكتوبر.1994
 _ 2املادة  ،02املرسوم التنفيذي  ،321_94املرجع نفسه  ،ص .22
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 _ 3استعادة النشاطات يف إطار خوصصة جزئية أو كلية.1
 _1االمتيازات الممنوحة في النظام العام :
لقد نص األمر (  ،) 03_01املتعلق بتطوير االستثمار ،على مجلة من احلوافز اجلبائية اليت ميكن
أن تستفيد منها االستثمارات املذكورة يف املادتني  1و  ،2وهذا بعنوان إجنازها.
و املالحظ أن املرسوم التشريعي (  ، ) 12_93املتعلق بترقية االستثمار ،يلزم إجناز االستثمار يف
أجل أقصاه ثالث سنوات و لكن األمر ( ،) 03_01املتعلق بتطوير االستثمار ،قد ترك حتديد أجل االجناز
إىل االتفاق ،دون أن يبني أطراف االتفاق. 2
و فيما خيص املزايا اليت جاء هبا األمر (  ) 03_01فهي:
_ تطبيق النسبة املنخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية فيما خيص التجهيزات املستوردة و اليت تدخل مباشرة يف
إجناز االستثمار.
و املالحظ أن األمر مل حيدد النسبة املنخفضة كما كان األمر يف املرسوم التشريعي ( ،)12_93املتعلق
بترقية االستثمار الذي حددها ب ( .) ٪ 3
_ كما أن األمر اجلديد ،قد استعمل مصطلح " جتهيزات " أما النص القدمي فقد استعمل مصطلح " سلع ".
_ اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع و اخلدمات اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار.3
و املالحظ إن املشرع ،قد أطلق عليها تسمية ضريبة مع أهنا تعد رمسا ،و لعل املشرع هنا ال مييز بني
الرسم و الضريبة.

 _1املادة  ،02األمر رقم  ،03_01املؤرخ يف  20أوت  ،2001يتعلق بتطوير االستثمار ،ج ر ،العدد ،47 :الصادر يف 22أوت،2001
ص .05
 _2ولكن ميكن القول إن االتفاق يتم بني الوكالة و املستثمر ،الن املستثمر يقدم طلبا بشان االمتيازات اجلبائية إىل الوكالة.
 _ 3املادة ،09األمر  ،03_01املتعلق بتطوير االستثمار ،املرجع السابق ،ص ص .06_05
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_ اإلعفاء من دفع رسم نقل امللكية بعوض ،فيما خيص املقتنيات العقارية اليت مت يف إطار االستثمار
املعين.1
 _2النظام االستثنائي:
_ االستثمارات اليت تنجز يف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة .
_ اال ستثمارات ذات األمهية اخلاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين ،السيما عندما تستعمل تكنولوجيا خاصة
من شاهنا أن حتافظ على البيئة و حتمي املوارد الطبيعية ،وتدر الطاقة ،و تفضي إىل تنمية مستدامة.2
وتستفيد هذه االستثمارات من احلوافز جبائية ،بعنوان إجنازها و أخرى بعد معاينة انطالق االستغالل.
أ_ الحوافز الجبائية الممنوحة بعنوان إنجاز االستثمار:
_ اإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية بعوض ،فيما خيص كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار االستثمار.
_ تطبيق حق ثاب

يف جمال التسجيل خمفضة قدرها (  ) ‰ 2فيما خيص العقود التأسيسية و الزيادات

يف رأس املال .
_ اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع و اخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار،
سواء كان

مستوردة أو مقتناة من السوق احمللية وذلك عندما تكون هذه السلع و اخلدمات موجهة الجناز

عمليات ختضع للضريبة على القيمة املضافة.3
و املالحظ  ،أن املشرع كان أكثر دقة يف النظام االستثنائي منه يف النظام العام ،وذلك ألنه حدد بدقة
السلع و اخلدمات اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار و املعفاة من الضريبة. 4

 _ 1املادة  ،09األمر  ،03_01املرجع نفسه ،ص .06
 _ 2املادة  ،10األمر ،03_01املرجع نفسه  ،ص .06
 _ 3املادة  ،11األمر  ،03_01املرجع نفسه  ،ص .06
 _ 4بلعباس نوال ،دور احلوافز الضريبية يف تشجيع االستثمار األجنيب املباشر ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق ،بن عكنون ،2005
ص.127
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_ تطبيق النسبة املنخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة و اليت تدخل مباشرة يف اجناز
االستثمار.
و املالحظ أن املشرع ،مل حيدد النسبة املنخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية يف النظام االستثنائي أيضا.
ب_الحوافز الضريبية الممنوحة بعد معاينة انطالق االستغالل:
_ اإلعفاء ملدة عشر (  ) 10سنوات من النشاط الفعلي ،من الضريبة على أرباح الشركات و من الضريبة
على الدخل اإلمجايل على األرباح املوزعة و من الدفع اجلزايف و من الرسم على النشاط املهين .1
_ اإلعفاء ملدة عشر (  ) 10سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكية العقارية ،اليت
تدخل يف إطار االستثمار.2
وعليه ،جيب على املستثمر الراغب يف احلصول على احلوافز ،أن يقدم طلب إىل وكالة تطوير
االستثمار ،و للوكالة اجل أقصاه ثالثون يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب املزايا ،لتبليغ املستثمر بقرار منحه
املزايا املطلوبة أو رفض منحه إياها.

3

و املالحظ أن املشرع قد قصر من مهلة الرد ،حيث حددت مبوجب النص القدمي بسنتني يوما كحد
أقصى.
واملالحظ أيضا ،أن املشرع قد جعل قرار الوكالة ،قابال للطعن القضائي و يكون بذلك ،قد تدارك
االنتقادات املوجهة له مبوجب النص القدمي .
ويف حالة منح املزايا ،فان الوكالة تقوم بإصدار قرار يبني اسم املستفيد ،املزايا املمنوحة وكذا
الواجبات اليت تقع على عاتق املستثمر طبقا ألحكام األمر (  ) 03_01املتعلق بتطوير االستثمار.4

 _ 1املادة  ،11األمر  ،03_01يتعلق بتطوير االستثمار ،املرجع السابق ،ص .06
 _ 2املادة  ،11األمر  ،03_01املرجع نفسه ،ص .06
 _ 3املادة  ،07األمر  ،03_01املرجع نفسه ،ص .07
 _ 4املادة  ،08األمر  ،03_01املرجع نفسه ،ص .05
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رابعا :أمر رقم 08_06
جاء هذا األمر ليعدل و يكمل األمر رقم  03_01املتعلق بتطوير االستثمار و أهم التعديالت اليت
جاء هبا األمر رقم 1 08_06هي املادة السابعة من القانون  ،03_01املتعلق باالستثمار تعدل :
_ للوكالة ،ابتداء من تاريخ إيداع طلب االستفادة ،مدة الرد  72ساعة بعنوان االجناز و  10أيام املقرر
اخلاص باالستغالل .2
_ فرض تكاليف دراسة امللفات مل تكن موجودة يف األمر السابق.
_ مت اإلعفاء كليا من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املنشاة و املستوردة واليت تدخل مباشرة يف اجناز
االستثمار.
_ بعنوان االستغالل تقلص املدة إىل ثالث سنوات بعد معاينة الشروع يف النشاط الذي تعده املصاحل اجلبائية
بطلب من املستثمر .
_ اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.
_ اإلعفاء من الرسم النشاط املهين.3
وعموما جاء األمر رقم  08_06لتعزي مناخ االستثمار 4و جعله أكثر جاذبية بإعطاء أكثر حوافز
للمستثمرين األجانب و إقرار الضمانات.

 _ 1األمر رقم  ،08_06املؤرخ يف  15جويلية  ، 2006يعدل و يتمم األمر رقم  ،03_01املتعلق بتطوير االستثمار ،ج ر ،العدد ، 47
.2007
 _ 2املادة  ،07األمر رقم ، 08_06املرجع نفسه  ،ص.18
 _ 3املادة  ،09األمر رقم  ،08_06املرجع نفسه ،ص.18
 _ 4يقصد مبناخ االستثمار :جممل األوضاع و الظروف اليت تؤثر على حركة رأس املال ،كما يعرف أيضا باألوضاع املكونة للمحيط الذي يتم فيه
العملية االستثمارية ،و تأثر تلك األوضاع و الظروف سلبا أو إجيابا على فرص و جناح املشروعات االستثمارية و من مث حركة و اجتاهات
االستثمارات وتشمل هذه الظروف و األوضاع اجلوانب السياسية و االقتصادية و االجتماعية و األمنية و القانونية و كذا التنظيمات اإلدارية بوزيان
عبد الباسط ،دور السياسة املالية يف استقطاب االستثمار األجنيب املباشر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري ،جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف ،2007 ،ص .116
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خامسا :قوانين قطاعية أخرى
_ 1قانون المحروقات
وفق هذا القانون انشأ هيئتني يف ميدان احملروقات مها :
سلطة ضبط احملروقات و الوكالة الوطنية لتقييم موارد احملروقات ( النفط ) و من خالل هذا القانون أعطي
بعض الرخص لالستغالل و البحث و التنقيط للمستثمرين األجانب مع إعطاء مزايا وضمانات وهو ما يشجع
األجانب يف القدوم إىل اجلزائر.1
 _ 2قانون المناجم
قانون و تكمن أمهية هذا القانون يف كونه يسمح ألول مرة للمتعامل األجنيب بإقامة استثمارات هامة
يف استكشاف و استغالل املوارد املنجمية خيصص أربعة مبادئ كربى:
_ الفصل بني ملكية األرض و ما حت األرض .
_ عدم التفريق بني املوارد املنجمية.
_ الوصول إىل نشاطات البحث و االستكشاف و االستغالل لكل املستثمرين.
_ املساواة يف معاملة املستثمرين .
و أعطى القانون عدة مزايا جبائية كإعفاء من الرسم على النشاط املهين .
•اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة على األمالك احملصلة أو املستوردة يف إطار النشاط أملنجمي.
•اإلعفاء من الرسوم اجلمركية .
•اإلعفاء من كل الضرائب .2

 _1قانون رقم  07_05مؤرخ يف  28افريل  ،2005يتعلق باحملروقات ،ج ر ،العدد  ،03سنة .2005
 _ 2قانون رقم  ،10_01املؤرخ يف  03جويلية  ،2001يتعلق باملناجم ،ج ر ،العدد  ، 47الصادر يف 22أوت.2001
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عموما يقوم هذا القانون ب تشجيع املستثمر األجنيب كما يظهر من خالل العناصر األساسية اليت تؤسس
للقيمة القانونية لألصول املنجمية.
_ حق الكشف لصاحل احلائز على الرخصة املنجمية لال ستكشاف الذي يكشف مكان املعدن .
_ استقرار التشريع و التنظيم املطبق على الرخص منذ بدء االتفاق إىل غاية هناية صالحية الرخصة.
_ التكفل بقيود املرتبطة بالبيئة .
_ اللجوء إىل التحكيم الدويل اخلاص لتسوية النزاعات ( اللجوء إىل التحكيم التجاري الدويل ) .1
 _ 3قانون الكهرباء و الغاز
يهدف القانون  01_02حول الكهرباء و توزيع الغاز 2إىل وضع مبدأ عام للمسافة احلرة لنشاطات
إنتاج الكهرباء  .أعطى القانون فرصة إىل املتعاملني األجانب للمسامهة يف رأس املال االجتماعي للمؤسسات
العمومية املكلفة مبختلف نشاطات الكهرباء و الغاز فرأمسال فروع سون لغاز شركة باألسهم مفتوح للشراكة
واملسامهة اخلاصة املتنوعة أو مها معا و إىل العمال .
 _ 4نظام االتصاالت
أفرزت القوانني االقتصادية لالنفتاح إىل وجود ثالثة متعاملني يف قطاع االتصاالت وهي:
اتصاالت اجلزائر اورسكوم والوطنية وفق القانون3 03_2000الذي حيدد القواعد املتعلق بالربيد واملواصالت
السلكية و الالسلكية.
تأسس هيئة للضبط مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقاللية املالية من مهامها:
_ السهر على وجود منافسة فعلية مشروعة هي سوقي الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية.
 _1املادة ،17قانون رقم ،10_01املرجع نفسه ،ص.07
 _2قانون  ،01_02املؤرخ يف  05فيفري  ،2002حول الكهرباء و توزيع الغاز ،ج ر ،العدد  ، 08الصادر يف  06فيفري .2002
 _ 3قانون  03_2000الصادر يف  05أوت  2000الذي حيدد القواعد املتعلقة بالربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية ،ج ر،العدد،48:
الصادر يف  06أوت .2000
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_ السهر على توفري تقاسم منشات املواصالت السلكية و الالسلكية مع احترام حق امللكية .
_ منح رخص االستغالل.
_ الفصل يف النزاعات فيما يتعلق بالتوصيل السيئ .
_ التحكيم يف النزاعات بني املتعاملني أو مع املستعملني.1
بعد تعرضنا للمفاهيم العامة حول السياسة اجلبائية ،واليت تعترب مظهرا من املظاهر االجتماعية املعاصرة
اهلامة إذا هلا دورا هاما يف حتقيق األهداف االجتماعية و االقتصادية للمجتمع كذلك إن بعض املبادئ االجيابية
للضرائب هلا دالالت و أثار واضحة و مباشرة على السياسة االقتصادية عموما و اجلباية خصوصا.
كذالك أن السياسة اجلبائية هلا تأثري على االستثمار من خالل اعتماد الدولة على مجلة من التحفيزات
و االمتيازات تقوم بتنظيمها يف شكل قوانني االستثمار.

1

_ قانون رقم  ، 03_2000المرجع نفسه.
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قام

اجلزائر منذ االستقالل مبجهودات كبرية لتحسني أوضاعها االقتصادية و السياسية من اجل

مواكبة التطورات العاملية .نظرا لألمهية املتزايدة لالستثمار كمصدر متويل للدولة ،فحاول

اجلزائر حتسني

العوامل التحفيزية جلذب االستثمارات األجنبية من خالل تقدمي احلوافز و الضمانات.
ويف هذا الفصل سنتناول السياسة اجلبائية و االستثمار يف ظل التطورات العاملية املستجدة ،من خالل
أثار السياسة اجلبائية على االستثمار يف ( املبحث األول ) ،و دور املستجدات العاملية احلديثة يف التأثري
على السياسة اجلبائية يف ( املبحث الثاين ).
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المبحث األول  :أثار السياسة الجبائية في تحفيز االستثمار
يتجسد مفهوم السياسة اجلبائية يف الطرق و األساليب اليت تستعملها الدولة من اجل تنشيط سياستها
االقتصادية هبدف التوفيق بني مصاحل الدولة من جهة و األعوان االقتصاديني من جهة أخرى.
وللسياسة اجلبائية أثار اجيابية و سلبية على االستثمارات األجنبية و الوطنية ،هلذا سوف نتعرض
يف هذا املبحث إىل اآلثار االجيابية (املطلب األول) ،و اآلثار السلبية (املطلب الثاين).

المطلب األول  :اآلثار االيجابية
إن اآلثار االجيابية من شاهن ا أن تشجع تدفق االستثمارات ،ويتم ذلك من خالل ختفيف األعباء
الضريبية املفروضة على هذه االستثمارات ،مبا تقدمه من حوافز ومزايا و إعفاءات ضريبية ،و يتبني دور
سياسة التحفيز اجلبائي و أثارها االجيابية يف جذب االستثمارات من خالل:
الفرع األول :الحوافز غير الضريبية
وتعرف بأهنا جمموعة من اإلجراءات و التسهيالت ذات الطابع التحفيزي تتخذه الدولة لصاحل فئة من األعوان
االقتصاديني لغرض توجيه نشاطهم حنو القطاعات و املناطق املراد تشجيعها وفق السياسة العامة اليت تنتهجها
الدولة.

1

وهي"كل ما من شانه حتقيق األمن و االستقرار و تعظيم العائد للمستثمر و رأس املال معا"2أو هي "تلك
احلوافز اليت تؤدي إىل اخنفاض تكاليف املستثمر سواء يف مرحلة إنشاء أو تأسيس املشروعات أويف مرحلة
مزاولة النشاط".

3

 _1ناصر مراد ،اإلصالح الضرييب يف اجلزائر و أثاره على املؤسسة و التحرير الضرييب ،رسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري
يف العلوم االقتصادية  ،معهد العلوم االقتصادية ، ،جامعة اجلزائر  ،1996 ،ص. 177
 _2عطية عبد احلليم صقر ،احلوافز الضريبية لتشجيع االستثمار يف مصر ،د ط ،دار النهضة العربية ،مصر ،1998ص.121
 _3حامد عبد ااجميد دراز ،السياسات املالية ،د ط ،مركز اإلسكندرية للكتاب ، 2000 ،ص ص .233_232
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كذالك أن هذه احلوافز الغري ضريبية تتأثر بعدة عوامل منها العامل السياسي ،أي أن االستقرار
السيا سي للبلد يعكس مدى االنتعاش االقتصادي و االجتماعي له ،و لذلك فمن أهم االهتمامات اليت تشغل
املستثمر و خاصة األجانب منهم هو هذا الوضع الذي يكاد يتحكم و بصورة كبرية يف مدى جناح أو فشل
سياسة التحفيز ،كذلك العامل اإلداري و تتوقف فعالية سياسة التحفيز على طبيعة املعامالت اإلدارية نظرا ملا
متارسه من تأثري على سرعة و فعالية إجناز اإلجراءات الضرورية يف املعامالت ،وكذا العامل التقين و هو من بني
شروط جناح سياسة التحفيز اجلبائي وجود هياكل تقنية متطورة ختلق بيئة مالئمة لالستثمار ،و كذا العامل
االقتصادي فاملستثمر يبحث دوما عن الوسط االقتصادي املالئم و املشجع لالستثمار و الذي يتوفر على خمتلف
الظروف احملفزة كوسائل التموين و كذا اليد العاملة الرخيصة...اخل.1
الفرع الثاني :الحوافز الضريبية
وتعرف على أهنا ":نظام يصمم يف إطار السياسة املالية للدولة هبدف تشجيع االدخار و االستثمار "

2

أوال_اإلعـفـاء الضريبي :هو عدم فرض الضـريبة على دخل معني أن كان هذا الدخل خيضع للضـريبة
يف األصل و اإلعفاء إما يكون دائما أو مؤقتا و إما يكون كلي أو جزئي.3
 _1اإلعفاء الدائم :هو إسقاط حق الدولة يف مال املكلف طاملا بقي سبب اإلعفاء قائما ،و يتم منح هذا
اإلعفاء تبعا ألمهية النشاط و مدى تأثريه على احلياة االقتصادية و االجتماعية.
 _2اإلعفاء المؤقت :فهو إسقاط حق الدولة يف مال املكلف ملدة معينة من حياة النشاط املستهدف
بالتشجيع و عادة ما يكون يف بداية النشاط .وميكن أن يكون اإلعفاء كليا مبعىن إسقاط احلق طوال املدة
املعنية ،كإعفاءات املؤسسات العاملة يف اجلنوب الكبري يف اجلزائر من الضرائب على أرباح الشركات و الرسم
 _ 1عبد ااجميد اونيس و عبد الرمحان بن عنتر ،االستثمار األجنيب و دوره التنموي يف اجلزائر يف ظل املستجدات و التحوالت االقتصادية الدولية
الراهنة ،ملتقى العلمي الدويل الثاين  ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة احممد بوقرة ،بومرداس 23_22 ،أكتوبر.2007
 _2صفوت عبد السالم عوض اهلل ،احلوافز الضريبية و أثرها على االستثمار و التنمية يف مصر_ دراسة على ضوء تشريعات االستثمار و القانون
رقم  1لسنة  1998بشان ضمانات و حوافز االستثمار  ،جملة العلوم القانونية و االقتصادية جملة حمكمة ،كلية احلقوق بعني مشس ،العدد األول،
ينايو ،2003ص.4
 _ 3كمال امحد عسكر امحد اخلطيب ،دور اإليرادات الضريبية يف متويل املوازنة العامة يف فلسطني ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،كلية
الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطني ،2006 ،ص .62
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على النشاط املهين و الرسم العقاري ملدة عشر سنوات (و اليات أدرار ،تندوف ،متنراس  ،إليزي) ،وقد
يكون اإلعفاء جزئيا ،وهو إسقاط جزء من احلق ملدة معينة.
ثانيا_ التخفيضات الضريبية :وتعين إخضاع املمول ملعدالت ضريبية أقل من املعدالت السائدة أو
تقليص وعاء الضريبة مقابل االلتزام ببعض الشروط ،كاملعدل املفروض على األرباح املعاد استثمارها،أو
التخفيضات املمنوحة لتجار اجلملة على الرسم على النشاط املهين نظريا التزامهم تقدمي قائمة بالزبائن املتعامل
معهم

و العمليات اليت مت اجنازها معهم لصاحل مصلحة الضرائب.

 _1نظام االهتالك :يعرف على انه النقص احلاصل يف قيمة االستثمارات أو األصول الثابتة نتيجة
االستخدام أو مرور الزمن أو اإلبداع التكنولوجي ،و يعرب عن القسط السنوي من القيمة الكلية لألصل بقسط
االهتالك ،ويطرح هذا القسط من الدخل اخلاضع للضريبة و بالتايل يصبح العبء الضرييب اقل مقرنة حبجم
الدخل اخلاضع للضريبة قبل االهتالك.
 _2إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات الالحقة :وتشكل هذه التقنية وسيلة المتصاص اآلثار
النامجة عن حتقيق خسائر خالل سنة معينة ،وهذا بتحميلها على السنوات الالحقة حىت ال يؤدي ذلك إىل تأكل
رأس املال املؤسسة.1

المطلب الثاني :اآلثار السلبية
إن استخدام السياسة اجلبائية لتحقيق األهداف العامة للدولة ال يسلم من عوائق و عراقيل حتول دون
فعاليتها و استمرارها بشكل من شانه احنراف التوقعات و النتائج عن اخلطط املسطرة مسبقا ،ولقد عمل
البلدان سواء النامية أو املتطورة جاهدا للتخلص من العبء اجلبائي بالسبل كافة.2
وتتجلى مظاهر املعوقات اجلبائية يف االزدواج الضرييب(الفرع األول) ،و التجنب اجلبائي بشقيه الغش
و التهرب(الفرع الثاين).

 _ 1عبد ااجميد قدي ،املرجع السابق ،ص ص .174_168
_ 2شريف حممد ،املرجع السابق ،ص .44
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الفرع األول :االزدواج الضريبي
يف نطاق التنمية االقتصادية و معوقاهتا كشف عن مثة عوائق ضريبية تشكل أثار سلبية للسياسة الضريبة
منها ظاهرة االزدواج الضرييب اليت حظي

باهتمام كبري على الصعيد احمللي و الدويل من اجل تفاديها وسعيا

وراء حتقيق التوزيع العامل للعبء الضرييب لذلك هذه الظاهرة تثار عند إقرار أي نظام جبائي.
أوال_ تعريف االزدواج الضريبي :ويعرف بـ"مشكـلة تعدد فرض الضريبة على املكـلف بأداء ها
خالل نفس الفترة الزمـنية ،ففي االزدواج الضرييب يدفع املكلف بالضريبة على نفس الوعاء أكثر من مرة،
ألكثر من إدارة ضريبة" .1هكذا يتحقق االزدواج أو التعدد الضرييب بتوافر الشروط اآلتية:
_ أن يكون املمول واحدا.
_ أن يكون املال اخلاضع للضريبة واحدا.
_ أن تكون الضريبتان أو الضرائب من نوع واحد أو متشاهبة على األقل.
_ أن تكون املدة اليت تدفع عنها الضرائب واحدة.2
ثانيا :أنواعه
 _1من حيث مكان الوقوع :داخلي(حملي) خارجي(دويل).3
أ_الدولي :يقصد به حتقق شروطه بالنسبة لدولتني أو أكثر ،حبيث تقوم السلطات املالية التابعة لدولتني أو
أكثر بتطبيق تشريعاهتا الضريبية على نفس الشخص و نفس الوعاء و عن نفس املدة.و هذه الظاهرة متثل عقبة

_ Bernard castagnede, précis de fiscalité internationale, presses universitaires de France, 1 er

3

Edition, paris 2002 page 12
 _2فوزي عبد املنعم ،املالية العامة و السياسة املالية ،د ط ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،بريوت ،د ت ،ص .229
 _3سوزي عديل ناشد ،املالية العامة ،النفقات العامة ،اإليرادات العامة ،امليزانية العامة ،ط أوىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،2006
ص.232
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أمام انتقال عناصر اإلنتاج بني خمتلف الدول ،و السبب يكمن يف توسيع الدول يف فرض الضرائب هبدف زيادة
إيراداهتا العامة.1
ب_المحلي :هو ذلك االزدواج الذي يتم داخل حدود الدولة املوحدة ،نتيجة لتعدد السلطات املالية حبيث
قد تفرض احلكومة املركزية ضريبة معينة مث تقوم السلطات احمللية بفرض نفس الضريبة.2
 _2من حيث إرادة المشرع :املقصودة و غري املقصودة.
أ_المقصودة :يتضح من امسه أن املشرع قام بفرضه بإرادته و علمه بنتائجه و ذلك لتحقيق متطلبات
السياسة اجلبائية من اجل حتقيق أهداف مالية و اقتصادية و اجتماعية إضافة إىل تامني إيرادات اهليأت احمللية.
ب_غير المقصودة :و يعين بان الضرائب اليت يتم فرضها ستؤدي إىل االزدواج دون أن يدرك املشرع
ذلك ،و حيدث ذلك على الغالب بسبب خلل يف التشريع و عدم توزيع االختصاص الضرييب بصورة دقيقة بني
السلطة املركزية و السلطات احمللية أو عدم وجود اتفاقيات دولية ملنع هذا االزدواج.3
مما الشك فيه أن االزدواج الضرييب يشكل عائقا أمام االستثمارات ،و إن هذا التعدد بال شك يزيد
من عبء الضرائب بالنسبة للفرد و له بالطبع أثار اقتصادية و سياسية واجتماعية خمتلفة قد تكون مرغوبة أو
غري مرغوبة ،4و ميكن معاجلة هذا االزدواج الضرييب على املستوى الداخلي من خالل قيام الدول بعدم فرض
الضرائب إال على األموال الواقعة على أراضيها ،أو انه يف حالة امتداد سلطاهتا اجلبائية إىل اخلارج أن تقوم
خبصم من ضرائبها ما يدفع من ضرائب عن نفس األموال و األرباح يف اخلارج.

 _1ناصر مراد ،فعالية النظام الضرييب و إشكالية التهرب ،أطروحة دكتوراه ،معهد العلوم االقتصادية ،اجلزائر ،2001 ،ص .164
 _2بريشي عبد الكرمي ،فعالية النظام اجلبائي يف ظل توجيه االقتصاديات احمللية حنو العوملة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري ،كلية العلوم
االقتصادية ،جامعة تلمسان ،ص .97
 _3عبد اهلل الصعيدي ،املرجع السابق ،ص.123
 _4مرغوبة إذا ما حاول حتقيق أهداف معينة كإتاحة استعمال رأس املال يف اجتاه معني أو للمعاملة باملثل ،و تكون اآلثار غري مرغوبة إذا ترتب
علي ها إجياد عوائق لتحركات عوامل اإلنتاج بني الدول و اخنفاض معدالت النمو االقتصادية يف العامل .املرسي السيد احلجازي ،مرجع سابق،
ص.102
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أما فيما يتعل ق باالزدواج الضرييب الدويل فيتم عالجه من خالل اتفاقيات الدولية اليت من شأهنا أن
ختفف أو تلغي حدة التعدد الضرييب الدويل.1

الفرع الثاني :الغش و التهرب الجبائيين
أوال_ الغش الجبائي :يعترب أحد و وجهي التملص من االقتطاعات اإلجبارية مبعارضة و خمالفة صرحية
للتشريعـات و القوانـني و اإلجراءات اجلبـائية للتخفيف من حدة العبء اجلبائي جزئيا أو كليا،و حتميله
إىل جهات أخرى.
فعرف على انه ":خمالفة القوانني اجلبائية هبدف اإلفالت من االقتطاعات أو تقليل حجم الوعاء الضرييب".
ثانيا_ التهرب الجبائي :فهو خالف الغش فقد عرف على انه " :ختلص املكلف من العبء امللقى عليه
كليا أو جزئيا دون أن يعكس عبأه على الغري."2
ويكمن الفرق بني التهرب والغش اجلبائيني يف كون األول يستند إليه باستغالل التغريات و الفجوات
املوجودة يف التشريع اليت تشكل منافذ له و ال مسؤولية له أمام القانون ،أما الغش اجلبائي فهو التملص بصفة
إرادية من القانون بانتهاج سبل التزوير و التدليس ،و يكون صاحبه مسؤوال أمام القانون ،ويف حالة اكتشافه
يتحمل غرامات و عقوبات مادية و معنوية.3
ثالثا_ تصنيفات التهرب و الغش الجبائيين:
 _1من حيث درجة تركيبه (تعقده) :بسيط و املركب.
أ_ الغش البسيط :وهو اقتران سوء النية بالفعل حمل الغش ،أما حصول الغش دون نية قصد يعد من قبيل
الغش اخلطأ.

 _1فوزي عطوي ،املالية العامة ،منشورات احلليب احلقوقية ،د ط ،بريوت ،2003 ،ص .270
 _2حسن عواضة وعبد الرؤوف قطيش ،املالية العامة :الرسوم و الضرائب ،د ط ،دار اخللود للطباعة و النشر ،بريوت ،1995 ،ص .391
 _ 3شريف حممد ،املرجع السابق ،ص.55
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ب_ الغش المركب :و يعتمد العنصر اجلبائي يف هذا النوع إىل استعمال طرق تدليسية بينة القصد من خالل
تقدمي وثائق و فواتري مزورة ،و خيتلف الغش املركب عن البسيط بتوافره على العناصر التالية :عنصر النية،
عنصر التدليس ،و العنصر املادي.1
 _2من حيث المكان :ويشمل نوعني حملي و دويل .
أ_ الغش المحلي :و يكون عند قيام العنصر اجلبائي بالعزوف عن دفع املستحق اجلبائي داخل و طن
إقامته.
ب_ الغش الدولي :ويكون حمله خارج احلدود السياسية للوطن األصلي للعنصر اجلبائي ،كان يتم التالعب
يف التصريح بأسعار الصفقات التجارية.2
 _3من حيث المشروعية :ينقسم إىل غش جبائي مشروع و أخر غري مشروع.
أ_ الغش الجبائي المشروع :ويعين ختلص العناصر اجلبائية من املستحقات اجلبائية باالستفادة من الثغرات
و الفجوات املوجودة يف القانون ،ومن أمثلة ذلك أن تلجأ بعض الشركات إىل توزيع أرباحها على شكل
أسهم جمانية لصاحل مسامهيها للتخلص من أداء الضريبة على إيراداهتا القيم املنقولة ،و ذلك يف حالة عدم النص
القانوين على تناول مثل هذه األوعية ( األسهم ).
ب_ الغش الجبائي غير المشروع :و يعين التخلص من دفع االقتطاعات باملخالفة الصرحية لصاحل
القوانني اجلبائية اجتاه اإلدارة اجلبائية يف مرحليت حتديد الوعاء أو التحصيل ،فيكون عند التحصيل مثال :بتعمد
العنصر اجلبائي إلخفاء أمواله( كليا أو جزئيا ) حىت يتعذر على اإلدارة اجلبائية أن تستويف مبلغ االقتطاع
املستحق.3

 _1سوزي عديل ناشد ،املالية العامة ،النفقات العامة ،اإليرادات العامة ،امليزانية العامة ،ط  1منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت  ،د ت ،ص.232
_2نصرية حيياوي ،الغش و التهرب اجلبائيني  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستري ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،1998 ،ص .51
 _ 3غازي عناية ،املالية العامة و التشريع الضرييب ،د ط ،دار األفاق ،عمان  ،1998ص.181
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رابعا_ وسائل مكافحة الغش و التهرب الجبائيين:
أما خبصوص مكافحته فيستدعي العمل على معاجلته داخل نطاق الدولة الواحدة أو على نطاق أكثر
من دولة فان و سائل مكافحته ختتلف:
 _1في المجال الداخلي:
أ_ تطبيق بعض العقوبات على املمولني املمتنعون أو امله ملون عن تقدمي التصرحيات املطلوبة منهم ،أو تقدمي
تصرحيات خاطئة.
ب_ إتباع طريقة" احلجز عند املنبع" أي حتصيل الضريبة عند توزيع الدخل على املمول من شخص معني.
ج_ منح اإلدارة اجلبائية حق االطالع على األوراق و الوثائق اخلاصة باملمول و اليت تفيد الكشف عن حقيقة
املركز املايل هلذا املمول.
د_ حتسني فعالية النظام اجلبائي من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بالضبط و التحصيل.1
 _2في المجال الدولي:
تلـ جا الدول إىل مكافحة التهرب عن طريق عقد اتفـاقية بان تنقل إىل الدول األخـرى ما لديها
من معلومات تفيد يف الكشف عن احلالة املالية للممول.2

 _1ناصر مراد ،املرجع السابق ،ص .30
 _2حممد سعيد فرهود و كمال حسني إبراهيم ،نظام الزكاة و ضريبة الدخل ،د ط ،معهد اإلدارة العامة إدارة البحوث ،السعودية ،1986،ص
.290
33

الفصل الثاني :اثر السياسة الجبائية على االستثمار في ظل التطورات العالمية

المبحث الثاني :دور المستجدات العالمية الحديثة في التأثير على السياسة
الجبائية
يشهد العامل حاليا العديد من املتغريات الدولية اليت ميكن أن يكون هلا بالغ األثر على مستقبل العالقات
الدولية مما ينعكس على السياسات اجلبائية اليت جيب على الدول إتباعها حىت ميكن احملافظة على استقرار و منو
النظام االقتصادي الدويل .ومنه سنتناول دور املؤسسات املالية الدولية يف التأثري على التنمية االقتصادية
( املطلب األول) والتغريات يف املستجدات العاملية و تأثريها على السياسة اجلبائية ( املطلب الثاين ).

المطلب األول :دور المؤسسات المالية الدولية في التأثير على التنمية
االقتصادية
أصبح من املعروف أن النظام االقتصادي العاملي اجلديد يتكون من مؤسسات اقتصادية عاملية ،صندوق
النقد الدويل و البنك الدويل لإلنشاء و التعمري ،حيث تعمل هذه املؤسسات على ضبط و مراقبة السياسات
النقدية و املالية ،فضال عما توفره من إزالة القيود و العقبات املعرقلة للنشاط االقتصادي بني خمتلف دول العامل،
هلذا نتعرض لصندوق النقد الدويل و أثره يف متويل التنمية يف اجلزائر (الفرع األول) ،و البنك الدويل لإلنشاء
والتعمري و التنمية االقتصادية (الفرع الثاين).

الفرع األول :صندوق النقد الدولي  FMIو أثره في تمويل التنمية في الجزائر
بدأ يتكون مع هناية احلرب العاملية الثانية ،وهو أحد املؤسسات االقتصادية املكونة للنظام االقتصادي
العاملي ،ميكن التعرف على نشأته وعلى مهامه و موارده من خالل مايلي:
يعترب صندوق النقد الدويل  FMIمن مؤسسات األمم املتحدة اليت انشاة مبوجب معاهدة دولية
بريتون وودز  Bretton Woodsاملنبثقة عن االجتماعات اليت عقدت يف والية
Hamchir
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بالواليات املتحدة األمريكية عام1944م ،وبدأ مزاولة نشاطه يف عام 1947م ،تتركز أهدافه يف تعزيز
التعاون النقدي الدويل مبا يكفل حتقيق االستقرار 1النقدي الدويل ولكي حيقق صندوق النقد الدويل أهدافه ،فانه
يقوم بالوظائف التالية:
_ اقتراح السياسات التصحيحية اليت جيوز للدولة العضو إتباعها و تطبيقها لتحقيق التوازن اخلارجي و املرتبط
بتحقيق التوازن الداخلي ،و ذلك من خالل خفض اإلنفاق العام و زيادة اإليرادات العامة.2
_ متويل العجز املؤق

بإتاحة املوارد الالزمة لتمكينهم من تصحيح هذا االختالل دون اللجوء إىل إجراءات

تقييدية و مينح يف ذلك قروضا قصرية و متوسطة األجل.3
أوال_مجاالت تدخله:
تلجأ الدول إىل طلب مساعدة صندوق النقد الدويل عندما تواجه مشاكل يف ميزان املدفوعات،
وتكون هذه املساعدة يف شكل قروض و توصيات مالية ضمن برنامج على أن تتضمن معايري التقييم األداء
الذي يتوقف عليها حصول الدولة على االعتمادات املالية املوجودة لتنفيذ الربنامج  ،و يوفد الصندوق هبيئة فنية
كل ستة أشهر بعملية التقييم و معرفة مدى التزام الدولة ببنود الربنامج املتفق عليه و إن أهم حماور اإلصالح
اهليكلي يعتمد على أربع حماور:
 _1إصالح مؤسسات القطاع العام ومنها:
إصالح النظام اجلبائي إىل تطبيق الضريبة على الدخل اإلمجايل على األجور مع زيادة االشتراكات
املوجهة إىل الضمان االجتماعي ،رفـع الضرائـب على دخول املؤسسـات و تغيري قيـمة الضـرائب على
األرباح مما يتناسـب و اإلصـالحـات العـامة كما جيـب رفع الضـرائب العقـارية و األمـالك
املدنـية ،رفـع الرسـوم على املنتـجات البترولية و على املبيعات مع تشجيع أو حذف بعض رسوم
االسترياد كما جيب تطوير إدارة الضرائب لتعبئة املوارد األكثر.
 _1إكرام عبد الرحيم ،التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب ،العوملة و التكتالت اإلقليمية البديلة ،ط  ،1مكتبة مدبويل ،القاهرة،2002 ،
ص .138
 _ 2حممودي مراد ،التطورات العاملية يف االقتصاد الدويل  ،د ط ،دار الكتاب احلديثة  ،اجلزائر  ،2002،ص .113
 _ 3زرنوح يامسينة ،إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،اجلزائر ،2006 ،ص .78
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وهتدف سياسة صندوق النقد الدويل إىل حتسني األداء االقتصادي للمؤسسات العمومية بتطوير إنتاجها
و هيكل أسعارها ،و إعطاء األولوية للقطاع اخلاص باعتبارها صاحب الكفاءة االقتصادية يف استخدام املوارد

1

وذلك عن طريق تصفية و غلق املؤسسات العاجزة أو خصخصتها أو فتح رأمسـاهلا إىل املشـــــاركة
اخلاصـة يف إسهامها ،و حتسني مقاييس التسيري و املراقبة العامة الن املؤسسات التابعة للقطاع العــــام
تتميز بالعجز العام ،و عليه البد من إحداث التغيريات العميقة من االستقاللية و اخلصخصة و تصفية املؤسسات
املفلسة و تقليص تدخل الدولة يف األنشطة اإلنتاجية و ترشيد الدعم هلا.
 _2اإلصالحات النقدية و المالية:
من مميزات اقتصاديات الدول اليت تعاين من اختالالت هيكلية وجود نظام تشريعي و تنظيمي للنظام
املايل ال يتماشى مع تطورات املرفقة لسياسة اإلصالحات لذلك فان برنامج التعديل اهليكلي حيتوي على:
_ تعبئة مدخرات ااجمتمع و توجيهها حنو أكثر أنواع االستثمار و خاصة االستثمارات اخلاصة احمللية و األجنبية،
وسن التشريعات اليت تنظم حركة رؤوس األموال احمللية و األجنبية .
_ استخدام أنظمة جديدة متطورة ألسواق املال و األوراق املالية الن هذه األخرية تؤثر على النشاط
االقتصادي من خالل خلف للسيولة النقدية.
_3إصالح نظام المدفوعات:
إن احملور األساسي لسياسات التعديل اهليكلي هو نظام ميزان املدفوعات وهو سجل نظامي وكامل
للصفقات االقتصادية اليت تتم بني املق يمني يف بلد معني و املقيمني يف بقية دول العامل خالل فترة زمنية معينة
هي سنة يف العادة كما يتطلب تصحيح االختالل يف ميزان املدفوعات إجراء تغيريات يف نظام األسعار.2

 _ 1مداين بن شهرية ،وصفة صندوق النقد الدويل للجزائر من خالل الربنامج التعديل اهليكلي ،جملة مصر املعاصرة ،العدد  ،489القاهرة ،يوليو
 ،2005ص ص .80_78
 _2مداين بن شهرية ،املرجع نفسه ،ص .80
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الفرع الثاني :البنك الدولي لإلنشاء و التعمير BIRDو التنمية االقتصادية
أوال_ تطور البنك الدولي لإلنشاء و التعمير:
ظهر من خالل مؤمتر "بريتون ودز" عام  1944م ،حيث إن االختالالت يف موازين املدفوعات
وبالذات طويلة األجل ،ما جيعل مهمة الصندوق قاصرة عن معاجلتها،ذلك الن مهمته ارتبط

بعالج

باالختالالت املؤقتة ذات طبيعة قصرية األجل ،هلذا مت إنشاء البنك الدويل حىت يتوىل معاجلة تلك االختالالت
عن طريق املساعدة يف توفري املوارد الالزمة لالستثمار املتمثل بإقامة املشروعات ،وبدأ البنك عمله رمسيا يف 25
جويلية .1946
ثانيا_ البنك الدولي و ماهية طبيعة عمله:
يساعد البنك الـدويل حكومات البلـدان النامية على ختفيف إعداد الفقراء عن طريق توفري األموال
و اخلريات الفنية اليت حيتاجون إليها لصاحل جمموعة واسعة النطاق من املشروعات مثل التعليم و الرعاية الصحة
و االتصاالت و إصالحات األجهزة احلكومية.1

الفرع الثالث :تأثير المؤسسات المالية على االقتصاد الجزائري
_ تدعيم استقرار املالية العامة و إيرادات النفط و مشتقاته من اجل بناء األساس الالزمة الستمرار النمو.
_ مساندة جهود احلكومة لوضع و تنفيذ إستراتيجية تستهدف حتسني تقدمي اخلدمات.
يف عام  2005قررت السلطات اجلزائرية إجراء خفض كبري يف ديوهنا اخلارجية و عدم االعتماد على
كافة صور التمويل اخلارجي مبا يف ذلك التمويل الذي تقدمه املؤسسات املالية الدولية للمشاريع اجلديدة.
يذكر انه مل تتم املوافقة على أية قروض جديدة من البنك الدويل منذ السنة املالية  2003حني مت

املوافقة

على املشروع الثاين للعمل يف املناطق الريفية  95مليون دوالر و املشروع املعين مبعاجلة ضعف املناطق احلضرية
أمام األخطار الطبيعية  88,45مليون دوالر  .ويف ضوء ارتفاع عائدات النفط اجلزائرية و القرار بتخفيض

 _1فليح حسن خلف ،العالقات االقتصادية الدولية ،د ط ،مؤسسة الوراق ،األردن ،2001،ص ص .310_309
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االقتراض اخلارجي طلب

احلكومة من البنك الدول بأن تقتصر مساندته إىل اجلزائر بشكل أساسي على

األنشطة التحليلية و االستشارية و املساعدات الفنية.

المطلب الثاني :دور التغيرات في المستجدات العالمية و تأثيرها على السياسة
الجبائية
يف ظل جمموعة من املستجدات العاملية لعل يف مقدمتها املنافسة الدولية يف جمال التطور العلمي
و التكنولوجي لإلنتاج و التجارة ،ارتأت اجلزائر إعادة النظر يف خمتلف السياسات اجلبائية أمهها :

_ دور اتفاقيات منظمة التجارة العاملية  1يف التأثري على السياسة اجلبائية.
_ دور التجارة االلكترونية يف التأثري على السياسة اجلبائية.

الفرع األول :دور اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في التأثير على السياسة
الجبائية
تقوم اتفاقيات منظمة التجارة العاملية على ثالثة مبادئ تأثر على السياسة اجلبائية وهي:
أوال_ تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية و غير الجمركية :و املقصود بالقيود اجلمركية
الضرائب و الرسوم اليت تفرضها الدولة على السلع املستوردة ،حيث تلتزم الدول املوقعة على اتفاقية منظمة
التجارة العاملية بالعمل على إزالة القيود اجلمركية و غري اجلمركية أو على األقل ختفيضها ،ويتم ذلك من خالل
املفاوضات متعددة األطراف تضم كل الدول األعضاء املوقعة على االتفاقية ،وتتم من حيث املبدأ على أساس
 _1تعد جولة االورغواي  1993_1986من اجلوالت األخرية و أطوهلا مدة يف إطار اتفاقية اجلات ،وقد انته يف سنة  1993مبراكش ،و قد
مت يف هذه اجلولة التعرض إىل قطاعات مل تكن حمل اهتمام اجلات سابقا و خاصة املفاوضات حول املنتجات الزراعية و قطاع املنسوجات و املالبس
اجلاهزة و قطاع اخلدمات و أخريا موضوع امللكية الفكرية ،وهذه اجلولة يف اإلطار األساسي لنشوء املنظمة العاملية للتجارة .أنشئ املنظمة العاملية
للتجارة يف أول جانفي  ،1995وهذا لتحل حمل اجلات ملزيد انظر :عبد الناصر نزال عيديل ،منظمة التجارة العاملية (  ) WTOو اقتصاديات
الدول النامية ،ط األوىل ،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،األردن ،1999 ،ص .89
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التبادلية ،يعين أن ما تعرضه الدولة من إزالة أو ختفيف يكون مشروطا حبصوهلا على عروض مماثلة من الدول
األخرى ( ،منح سلع مستوردة مقابل حصوهلا على سلع خمفف تصدرها فيها القيود من الطرفني ).
ثانيا_ شرط الدولة األولى بالرعايا (مبدأ عدم التمييز) :ويعين أن أية ميزة جتارية متنحها دولة
ألخرى البد أن تنسحب تلقائيا إىل كل الدول املتاجرة دون املطالبة بذلك فإذا منح إحدى الدول األعضاء
يف اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ختفيضا أو إعفاءا من ضريبة مجركية على السلعة مستوردة من دولة معنية
فان هذا التخفيض أو اإلعفاء يسري على نفس السلعة املستوردة من كل الدول األخرى يسري على نفس
السلعة .
فمىت مت ربط أية جباية مجركية و مت تسجيلها يف جداول التنازالت اخلاصة بكل دولة فان حقوق سائر
الدول تصبح متعلقة هبا ،مبعىن أن الربط ال يقف أثره عند الدول اليت قام باملفاوضات يف املقام األول و إمنا
ميتد إىل سائر الدول األعضاء اليت تستفيد من التخفيض الذي مت االتفاق عليه طبقا ملبدأ الدولة األوىل بالرعاية،
و بذلك تتساوى كل الدول األعضاء يف ظروف املنافسة الدولية.
ثالثا_ تحديد قواعد السلوك في المعامالت التجارية :حيث عمل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية
على حترمي كل أنواع السلوك اجلائر و من بني قواعد السلوك اهلامة االعتماد على التعريفة اجلمركية وليس
علـ ى القيود الكمية إذا اقتض الضرورة تقييد التجارة الدولية ،مثل محاية الصناعات الوطنية أو عالج عجز
شديد يف ميزان املدفوعات.
إن انضمام اجلزائر إىل االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية و التجارة "اجلات" ،و مشاركتها يف دورة
االورجواي بصفة عضو مالحظة إىل جانب مصادقتها على البيان اخلتامي جلولة االورجواي يف عام 1994
والذي مت من خالله اإلعالن على ميالد املنضمة العاملية للتجارة ،وقدم

اجلزائر طلب االنضمام إىل هذه

املنظمة يف جوان .1 1996
إن من بني الضروريات اليت دفع

اجلزائر إىل الشروع يف عملية االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة

ما يلي:

_ 1زرنوح يامسينة ،املرجع السابق  ،ص.91 _80
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_ انتقال اجلزائر من النظام االشتراكي إىل النظام اقتصاد السوق الذي يقوم على مبدأ حترير التجارة الدولية،
يؤهال لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة.
_ االستفادة من ال تكنولوجيات العالية اليت تتمتع هبا الدول الصناعية الكربى من خالل تواجدها يف السوق
احمللية ،ومن مث اكتساب خربات وبالتايل النهوض باالقتصاد احمللي.
_ إن عملية اإلصالحات اليت كان مربمة مع الصندوق النقد الدويل و خاصة املتعلقة بالنظام اجلمركي دفع
باجلزائر لالنضمام و االستفادة من قوانينها.
_ إن انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية ساعد املنتخبني اجلزائريني وتشجيعهم على تطوير مشروعاهتم
اإلنتاجية حبيث انعكس على املستوى االقتصادي العام و التنمية االقتصادية االجتماعية و زيادة حجم التصدير
و بالتايل زيادة الدخل القومي.
كما ساعدها على االستفادة بكثري من املزايا نذكر منها:
• ختفيض معدالت التعريفات اجلمركية يف وجه التجارة اخلارجية للدول النامية.
• املعاملة االستثنائية.1
باعتبار اجلزائر واحدة من بني الدول الساعية لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة جيب مراعاة نوعني
من الشروط النضمامها تتمثل يف مايلي:
 _1الحقوق الجمركية :إن بالدنا ملزمة بتخفيض احلقوق اجلمركية يف أول األمر و بعد انضمام اجلزائر
إىل املنظمة العاملية للتجارة ستعتمد إدارة اجلمارك على تقييم السلع و البضائع املستوردة واليت تعتمد بالدرجة
األوىل على القيمة التعاملية بعد ماكان هذا التقييم جزافيا.
 _2المرور إلى اقتصاد السوق :للقيام بذلك وجب عليها أوال االستمرار يف إعادة هيكلة اقتصادها
بصورة شاملة يف مجيع امليادين ،و هتيئة االنتقال إىل اقتصاد السوق.
 _ 1موله عبد اهلل ،اجلزائر و النظام اجلديد للتجارة العاملية_ الفرص املتبقية و التحديات ،امللتقى الدويل األول حول العوملة و انعكاساهتا على البلدان
العربية ،سكيكدة ،ماي  ،2001ص .220
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أ_ االلتزامات المتعلقة بتجارة السلع :لقد توسع

هذه التجارة لتشمل جماالت أخرى مثل التجارة

يف السلع الزراعية و يف املنتوجات و املالبس.1
_ التجارة في السلع الزراعية:
•النفاذ إلى األسواق:
_ وفقا لألحكام اخلاصة بدخول األسواق على حتويل كافة القيود و اإلجراءات غري اجلمركية مثل حصص
االسترياد و الرسوم املتغ رية على الواردات إىل رسوم مجركية يتم تثبيتها عند مستوى معني مث يتم ختفيضها
تدرجييا فيما بعد.2
_ ختفيض كافة الرسوم اجلمركية السارية على السلع الزراعية حيث تقرر ختفيضها بنسبة  24%عن املستوى
الذي كان سائدا قبل دخول االتفاقية حيز التنفيذ ،وعلى مدى  10سنوات باعتبارها من الدول النامية أي مبعد
السنوي يقدر ب  % 2,4مقابل  % 6بالنسبة للدول املتقدمة اليت تلتزم بتخفيض تعريفاهتا اجلمركية مبتوسط
إمجايل يقدر ب  % 36على مدى  6سنوات.3
•خفض الدعم المحلي:
بالنسبة لتخفيض الدعم احمللي تلتزم اجلزائر شاهنا شان البلدان النامية الساعية لالنضمام إىل املنظمة
العاملية للتجارة يف حالة قبول انضمامها ،بتخفيض متوسط قيمة الدعم الداخلي إلنتاجها الزراعي بنسبة 13,3
 %على مدى  10سنوات ،وما جتدر اإلشارة إليه أن الدول النامية ومنها اجلزائر أن تسمح هلا بالتزامات

_ 1جالطو جياليل ،حتديات و رهانات االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ،جملة الربملان اجلزائري  ،اجلزائر ،العدد ،1 :جويلية  ،1998ص ص
.67_ 66
 _ 2حممد حممد علي إبراهيم ،اجلات اآلثار االقتصادية التفاقية اجلات ،د ط ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2003 ،ص .44
 _ 3عبد الناصر نزال العبادي ،اثر تطبيق أحكام اتفاق ية القطاع الزراعي يف جولة أورجواي على االقتصاديات العربية ،جملة حبوث اقتصادية عربية
اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية ،العدد ،19 :ربيع  ،2000ص .41
41

الفصل الثاني :اثر السياسة الجبائية على االستثمار في ظل التطورات العالمية
ختفيض الدعم احمللي إذا مل تتجاوز نسبة الدعم  %10من القيمة الكلية لإلنتاج الزراعي مقابل  % 5بالنسبة
للدول املتقدمة.1
•التخفيض في دعم الصادرات:
يقتضي احلكم اخلاص بدعم التصدير بالتزام اجلزائر كغريها من البلدان النامية بتخفيض دعم الصادرات
من السلع الزراعية إن وجدت ختفيضا قيما بنسبة  % 24من قيمة الصادرات املدعومة و كميا بنسبة ،% 14
وذلك على مدى  10سنوات ابتداءا من 01جانفي 1995أما بالنسبة للدول املتقدمة فهي ملتزمة بتخفيض
الدعم املقدم للصادرات من السلع الزراعية بنسبة  % 36من القيمة و بنسبة  % 21من الكمية خالل فترة 6
سنوات.
_ التجارة في السلع المصنفة:
و فيما يلي حمصلة بالتنازالت اليت تقدم هبا الدول املشاركة يف املفاوضات) و اليت جيب على اجلزائر
االلتزام هبا يف حالة قبول انضمامها و أمهها مايلي:
_ ختفيض التعريفة اجلمركية على الواردات الصناعية للدول املتقدمة و الدول النامية ،من % 6,3
إىل  %3,9بالنسبة للدول املتقدمة ،ومن % 6,8إىل % 4,3بالنسبة للدول النامية.2
_ زيادة حصيلة الواردات من السلع الصناعية املعفاة متاما من التعريفة اجلمركية بالنسبة للدول الصناعية ،حيث
انتقل حصتها من % 20إىل  ،% 40ويتعلق األمر مبنتجات مثاين قطاعات هي :األدوية ،معدات البناء العتاد
الطيب ،البرية املصنعة ،الصلب ،األثاث ،العتاد ألفالحي ،املشروبات الروحية.
_ خفض التعريفة اجلمركية بـ  % 64من إمجايل واردات الدول املتقدمة ،و  % 46من إمجايل خطوط
التعريفة يف الدول النامية أي ما يوازي ثلث و وارداهتا من السلع املصنعة.

 _ 1أسامة ااجمذوب ،اجلات و مصر و البلدان العربية من هافانا إىل مراكش ،ط  ،3الدار املصرفية اللبنانية ،القاهرة2002 ،
ص ص.101_100
 _ 2موله عبد اهلل ،املرجع السابق ،ص.214
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_ تجارة المنسوجات و المالبس:
حتتل املنسوجات و املالبس مكانة يف االقتصاد العاملي ،حيث إهنا تساهم مسامهة كبرية يف مستوى
التوظيف ،وقد بلغ

التجارة العاملية يف املنسوجات و املالبس حنو  187مليون دوالر عام  1992أي ما

يعادل حنو  % 7من إمجايل الصادرات السلعية ،وحوايل  % 40من جمموع صادرات البلدان النامية.1
ب_ االلتزامات الخاصة بتجارة الخدمات:
لقد سع اتفاقية اخلدمات إىل الوصول لنظام للتبادل احلر للخدمات خالل عشر سنوات على األكثر.
ومن اجل إزالة هذه القيود وجب على الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة و الدول اليت تسعى لالنضمام
حت لواء هذه املنظمة_و اجلزائر منها_ أن تلتزم بتنفيذ وتقدمي مجلة من االلتزامات تتمثل فيمايلي:
_ االلتزام مببدأ شرط الدولة األوىل بالرعاية أي عدم التمييز بني موردي اخلدمات األجانب من حيث الدخول
إىل األسواق و شروط التشغيل.
_ االلتزام بإنشاء مراكز لالستعالم لتوفري املعلومات عن اإلجراءات و التشريعات اليت يتخذها أي طرف
من أطراف االتفاقية خالل عامني من تاريخ إنشاء املنظمة العاملية للتجارة بالنسبة للدول املتقدمة ،مع إعطاء
البلدان النامية املرونة املناسبة فيما خيص الفترة الزمنية إلنشاء هذه املراكز.2
وضع

اتفاقية اجلات ستة أنواع من القيود اليت ميكن للدول استخدامها حلصر جماالت فتح السوق

احمللية للموردين األجانب وهي:
_ تقييد عدد موردي اخلدمات األجانب يف السوق احمللية.
_ تقييد قيمة املعامالت أو موجودات موردات اخلدمات األجانب.
_ إلزام موردي اخلدمات األجانب على إنتاج كميات و قيم حمددة من اخلدمات.
_ إلزام موردي اخلدمات األجانب بالتواجد يف السوق احمللية بصفة قانونية حمددة (مثل ذلك إلزام النشاطات
املصرفية األجنبية على فتح مكاتب عوضا عن فروع).
 _ 1حممد حممد علي إبراهيم ،املرجع السابق ،ص .57
 _ 2صاحلي صاحل ،دور املنظمة العاملية للتجارة يف النظام التجاري العاملي اجلديد ،جملة دراسات اقتصادية ،العدد  ،2دار اخللدونية ،اجلزائر 2000
ص .122
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_ تقييد عدد منسويب الشركات األجنبية املوردة للخدمات.
_ تقييد مشاركة رأس املال األجنيب بنسبة مئوية قصوى أو بقيمة حمددة.1

الفرع الثاني :دور التجارة االلكترونية في التأثير على السياسة الجبائية و حركة
االستثمار
أوال_ مفهوم التجارة االلكترونية:
لقد تعددت تعاريف التجارة االلكترونية ومنها إن " التجارة االلكترونية هي مزاولة أنشطة الشراء
والبيع للسلع و اخلدمات عرب االنترن  " 2وتعرف " التجارة االلكترونية على أهنا عبارة عن أشكال التبادل
التجاري باستخدام شبكة االتصاالت بني الشركات فيما بينها و بني الشركات و زبائنها".3
ثانيا_ خصائص التجارة اال لكترونية:
هناك خصائص عديدة تتميز التجارة االلكترونية ميكن حصرها فيمايلي:
 _1توفري سوق سهلة فيها املعلومات للمستهلك لتيسري عملية التسويق عرب العامل و ضمان سلع أجود
وخدمات بأقل األسعار املمكنة للمستهلك و هذا ما يؤدي إىل جذب للمستثمرين.4
 _2استكمال امللفات اجلبائية اليت تقيد السلطات التشريعية االلتزام هبا ،وقد يشغل هؤالء البائعون ذلك
للتهرب من الضريبة بعدم تسجيل هذه التعامالت مث الدفاتر احملاسبية الرمسية.
 _3إعطاء صيغة جديدة للمؤسسات الصغرية عن طريق موقعها يف االنترن .
 _4صياغة إطار تشريعي يتسم باملرونة و قابل للتعديل.5
 _ 1شايب فاطمة الزهراء ،حتديات التحرير االقتصادي ،امللتقى الدويل األول حول اجلزائر و النظام العاملي اجلديد للتجارة ،عنابة 30_29 ،افريل
 ،2002ص .311
_ 2رمضان صديق ،الضرائب على التجارة االلكترونية ،د ط ،دار النهضة العربية  ،2001ص ص.20_19
 _ 3امحد باشي ،واقع و أفاق التجارة االلكترونية ،مقال منشور يف جملة املدرسة الوطنية لإلدارة ،العدد،26 :سنة  ،2003ص ص . 67_66
_4رمضان صديق ،املرجع السابق ،ص .42
 _ 5رأف رضوان ،رشا عوض والء احلسيين ،الضرائب يف عامل األعمال االلكترونية ،جملة التنمية و السياسة االقتصادية ،العدد ،2 :سنة 2000
ص ص.12_11
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ال حيتاج البائع و املشتري إىل أن ينتقل أيهما لألخر لإلمتام الصفقة ،بل يكتفيان و لكن بصورة غري
مباشرة عرب شاشات الكمبيوتر ،وبالتايل تشجيع السوق و بالتايل قيام سوق الكترونية.
ثالثا _اآلثار االقتصادية للتجارة االلكترونية:
تؤثر التجارة االلكترونية على االقتصاد ،كما تؤثر على اقتصاديات الدول النامية خاصة حيث تعيد
تنظيم حركة التجارة الدولية و الظروف املتعلقة هبا وهو ما أثار خماوف الدول النامية .
_1أثار التجارة االلكترونية على االقتصاد:
_ تعمل على حتسني الكفاءة و القدرة التنافسية.
_ تساعد التجارة االلكترونية على االستثمار اجليد للوق املدخر نتيجة سرعة اجناز.
_ زيادة حجم املبيعات من خالل االستفادة من املقدرة على التسويق عرب االنترن .1
_2أثار التجارة االلكترونية على الدول النامية:
أ_ المزايا:
_ توفري فرص للمنشات االلكترونية فرصا للمنشات العاملية يف الدول النامية لبيع السلع و اخلدمات يف األسواق
العاملية.
وذلك من خالل التعريف باملنتوجات يف األسواق العاملية و زيادة حجم مبيعاهتا.
_ ختفيض من تكلفة مكونات اإلنتاج و املدخالت عرب املباشرة بسبب اتساع حجم السوق ،وقدرة االتصال
املباشرة بالبائعني مما خيفض من تكلفة املنتج.
_ تتيح التجارة االلكترونية فرص لتسويق الصناعات اليدوية و احلرفية الشعبية.

 _1رمضان صديق ،املرجع السابق ،ص ص .35_32
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_ إعطاء فرصة لتنشيط القطاع السياحي يف الدول النامية و جذب أعداد كبرية من السائحني تفوق ما تتمكن
هذه الدول من جذبه حاليا.
ب_ المخاطر:
على الرغم من االنتشار املتزايد لالنترن عرب العامل فان هناك املاليني من البشر الذين جيهلون التعامل
مع االنترن

أو حىت ال يعلمون شيئا عنها وهم أفراد معظمهم من الدول النامية ،و نظرا الرتفاع تكلفتها

يف الدول النامية نظرا الخنفاض الدخل و افتقادها للبنية األساسية لالتصاالت.
_ الدول النامية اليت متتاز بالدخل الضعيف صعب عليها من ختفيض مبالغ مرتفعة من ميزانيتها،ألهنا تعاين عجز
من التمويل مما جيعل مدى استفادة هذه الدول من خدمات االنترن  ،قد يستغرق وقتا طويال.
رابعا_تحديات الجباية على التجارة االلكترونية:
 _1غياب آليات إخضاع التجارة االلكترونية ،غياب القوانني اجلبائية على الدخل الناتج من هذه التجارة.1
_2عدم القدرة على حصر هذه التجارة يف إقليم معني و بناءا عليه فال ميكن للدولة فرض الضريبة اإلقليمية
التابعة إلقليمها.
ومبا أن التجارة االلكترونية هي عبارة عن مؤسسات افتراضية ال تستطيع الدولة فرض الضرائب
املتعامل هبا على املؤسسات امللموسة و القائمة  ،فهنا يفترض إنشاء قانون ضرييب خاص متعلق هبذا النوع من
التجارة ،كون أن لكل دولة احلق يف فرض ضريبة ،ألنه ليس من الصعب املتاجرة بني البلدان باستخدام هذا
النوع من التجارة كما انه ليس من الصعب تسجيل عنوان أو بريد الكتروين يف دولة معينة بينما تكون إقامتها
يف دولة أخرى.2

 _1رمضان صديق حممد ،مشكالت الضريبة على دخل التجارة االلكترونية و احللول املمكنة ،جملة احلقوق ،العدد ،3 :جامعة الكوي  ،سبتمرب
 ،2002ص .257
 _ 2رمضان صديق حممد ،املرجع نفسه ،ص .257
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 _3حتديد الدولة مصدر الدخل ،مصدر الدخل هو فرض الدولة ضريبة على املمول ،ومبا أن هذا النوع
من التجارة ال يعرف إقليم حمدد ،أو منطقة جغرافية معينة ،فيمكن فرض العديد من الضرائب على نفس
النشاط ،وهذا ما يعرف باالزدواج الضرييب.1
_4اختالل واحد من أهم مبادئ السياسة اجلبائية و هو العدالة ،وهو التخلص من احلواجز اجلمركية و الضريبة
املفروضة على التجارة التقليدية  ،فتجارة األشرطة و الكتب عرب االنترن ليس كتجارة األشرطة و الكتب عرب
احلدود.2
خامسا_الصعوبات:
_ صعوبة حتديد هوية املمولني من اجل تطبيق القوانني الضريبية ،كوهنا جتارة الكترونية ،و ليس مؤسسة قائمة
بذاهتا ،فهي عبارة عن جمموعة أمساء أو رموز...اخل.
_ كون كل مداخيل هذه املؤسسات عبارة عن نقود الكترونية يصعب على الدولة االطالع على البيانات
الضرورية.
_ صعوبة الفحص و الرقابة ،أي عدم قدرة الدولة على القيام حبقها يف االطالع على الدفاتر واملستندات...اخل.
_ إمكانية هتريب النقود و فتح حسابات يف بنوك خارجية و بأمساء خمتلفة و منها عدم قدرة الدولة املعنية
على القيام بواجبها.3
و عليه يبدوا لنا أن احلوافز املقدمة غري كافية و هي جزء من العوامل التحفيزية اليت تعتمدها الدولة من
خالل السياسة االستثمارية واليت هي عبارة عن تفاعل جممل األوضاع االقتصادية والسياسية والقانونية
واإلدارية و االجتماعية للدول املضيفة.
 _1سعيد عبد العزيز عثمان  ،املعاملة الضريبية لدخل التجارة االلكترونية ،املؤمتر التجارة االلكترونية األفاق و التحديات ،جملة كلية التجارة،
جامعة اإلسكندرية ،جويلية  ،2002ص .14
 _2مرازقة صاحل ،تطور السياسة اجلبائية يف اجلزائر دراسة حتليلية و مستقبلية  ،أطروحة دكتوراه مقدمة بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،
جامعة منتوري قسنطينة ،2003 ،ص .229
 _ 3رمضان صديق ،املرجع السابق ،ص .237
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هنا نكون قد اهنينا در استنا ألثار السياسة اجلبائية على االستثمار و كذا دور املستجدات العـــاملية احلديثة
يف التأثري على السياسة اجلبائية.
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خـــاتـــمــة
ركزت هذه الدراسة على حتليل السياسة اجلبائية و دورها يف دعم االستثمار  ،و لقد توصلنا
يف هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
• تشكل السياسة اجلبائية إحدى أدوات السياسة االقتصادية ،و يرتكز حتديدها على كيفية و نوعية
االقتطاعات ضمن حميط جبائي يساير الوضع االقتصادي و السياسي للدولة.
• إن منح احلوافز اجلبائية من خالل السياسة اجلبائية لتشجيع االستثمار و جذبه كثريا ما تكون موضع شك
اليت تكون هذه احلوافز اجلبائية معرضة لالستغالل من جانب بعض الشركات القائمة و اليت ختتفي حت ستار
شركات جديدة بإجراء عملية إعادة تنظيم صورية.
• جيب أن ندرك ،انه ال فائدة ترجى من تشجيع الدولة لالستثمارات الوافدة عن طريق احلوافز الضريبية،
إذا مل تتوفر فيها البيئة املناسبة لنجاح االستثمارات بصفة عامة ،فهنا نرى ضرورة التركيز على أمهية الوضع
األمين و االستقرار الداخلي يف إقليم الدولة املضيفة لالستثمار.
• خبصوص فعالية السياسة اجلبائية يف اجلزائر فقد ظهر اثر مسامهتها جليا من خالل النتائج اليت أثبتها اإلصالح
إذ عمل

على تصحيح الوضع االقتصادي من خالل التحفيز االستثماري ( التخفيضات ،اإلعفاءات املؤق

و الدائمة ) و توسيع قاعدة اإلنتاجية ،و بالتايل تقليص حجم البطالة و رفع مستوى النمو و استعادة التوازنات
تدرجييا.
• تعترب سريورة فعالية السياسة اجلبائية رهن مبدى حماربة املعوقات (التهرب اجلبائي و الغش ،االزدواج) اليت
تؤدي إىل احنرافها على املسار و حتول دون بلوغ األهداف ،و انتهاج إستراتيجية لالقتطاع ،و حتقيق تنسيق
جبائي (حملي و دويل) يضمن تقليل الضرر املايل للخزينة العمومية.
• إن وضع االقتطاعات اجلبائية ال خيضع ملنطق العشوائية و إمنا ينبغي أن تتبىن على أسس تتالءم مع عاملي
العدالة و الفعالية ،الذي خيضع تأثريها إىل مبدأين ،األول يتعلق بالتكافؤ يف توزيع العبء اجلبائي ،و الثاين
يرتكز على املقدرة التكليفية اليت تقوم على أساس التوزيع العادل للعبء اجلبائي ضمن منطق العدالة
االجتماعية.
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على ضوء دراستنا ملوضوع البحث ،و بعد استعراضنا لنتائجه املتوصل إليها ،ميكن يف هذا ااجمال تقدمي
االقتراحات و التوصيات التالية:
• إصالح النظام اجلبائي عملية معقدة تتطلب عموما تغيريات يف نواحي عدة ،بداء من اإلدارة الضــريبة
من خالل تبسيط و توضيح آليات العمل و اختصار الكثري من اإلجراءات والزمن الالزم للتكليف و التحصيل.
• ينبغي أن ينبثق اإلصالح اجلبائي قوانني جبائية مستقرة قدر اإلمكان من خالل تقليل التعديالت املتكررة
و التعديل املتك رر يف التشريع اجلبائي خييب أمل املستثمرين و جيعل من الصعب عليهم فهم القوانني و االلتزام
هبا و تستغل التعديالت لتهرب اجلبائي و التحايل يف بعض األحيان.
• حتقيق االنسجام الداخلي بني القطاع العام و اخلاص يف جمال وضع السياسة االستثمارية الوطنية و اإلشراف
على تنفيذها مبا يضمن االستغالل األمثل للموارد االقتصادية.
• التسهيل و تبسيط اإلجراءات االستثمارية مثل تبسيط اإلجراءات يف إصدار تراخيص إقامة املشاريع
االستثمارية و احلصول على األرض و إجراءات االسترياد و التصدير و التخليص اجلمركي.
• حتديث و تطوير آليات احلصول على املعلومات الدقيقة و الواضحة.
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قائمة المراجع:
أوال :المؤلفات باللغة العربية
_1المصادر
 _1اإلمام العالمة مجال الدين أيب الفضل حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفريقي املصري ،لسان
العرب ،ج ،1ط ،4دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان.2003 ،
 _2الكتب:
 _1إكرام عبد الرحيم ،التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب ،العوملة و التكتالت اإلقليمية البديلة،
ط  ،1مكتبة مدبويل ،القاهرة.2002 ،
 _ 2الصعيدي عبد اهلل ،دور الضرائب يف حتقيق التنمية ،د ط ،دار النهضة العربية،القاهرة.2006 ،
 _3أسامة ااجمذوب ،اجلات و مصر و البلدان العربية من هافانا إىل مراكش ،ط  ،3الدار املصرفية اللبنانية،
لبنان. 2002،
 _4بشور عصام ،املالية العامة و التشريع الضرييب ،ط  ،6منشورات جامعة دمشق،سوريا،
.1993_1992
 _5حامد عبد ااجميد دراز ،السياسات املالية ،د ط ،مركز اإلسكندرية للكتاب.2000 ،
 _6حسن عواضة وعبد الرؤوف قطيش ،املالية العامة و املوازنة و الضرائب ،د ط ،دار اخللود للصحافة،
1995
_7حممد حممد علي إبراهيم ،اجلات اآلثار االقتصادية التفاقية اجلات ،د ط ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،
.2003
 _8حممد سعيد فرهود كمال حسني إبراهيم ،نظام الزكاة و ضريبة الدخل ،د ط ،معهد اإلدارة العامة إدارة
البحوث ،السعودية.1986
 _9حممد صاحل احلناوي ،أساسيات االستثمار يف األوراق املالية ،ط  ،2الدار اجلامعية ،مصر.1997 ،
 _10حممودي مراد ،التطورات العاملية يف االقتصاد الدويل النظرية العامة للمناطق االقتصادية احلرة ،د ط ،دار
الكتاب احلديثة اجلزائر.2002 ،
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 _11مرتضى حسني إبراهيم السعدي ،النظام القانوين لشركات االستثمار املايل ،ط ،1منشورات احلليب
احلقوقية ،لبنان.2011 ،
 _12سوزي عديل ناشد ،املالية العامة ،النفقات العامة ،اإليرادات العامة ،امليزانية العامة ،ط أوىل ،منشورات
احلليب احلقوقية ،بريوت.2006
 _ 13سعيد النجار ،اتفاقية اجلات و أثارها على البالد العربية ،ندوة صندوق النقد العريب ،الكوي 1990 ،
 _14سعيد عبد العزيز عثمان و شكري رجب العشماوي ،اقتصاديات الضرائب ،د ط ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية.2007 ،
 _15عبد اهلل املالكي ،إستراتيجية تشجيع االستثمارات اخلارجية يف األردن ،ط  ،1األردن.1974 ،
 _16عبد ااجميد قدي ،مداخل إىل السياسات االقتصادية الكلية ،د ط ،ديوان املطبوعات اجلامعية. 2003 ،
_17عبد الناصر نزال عيديل ،منظمة التجارة العاملية ( )WTOو اقتصاديات الدول النامية ،ط األوىل ،دار
الصفاء للنشر و التوزيع ،األردن.1999 ،
_18عجة اجلياليل ،الكامل يف القانون اجلزائر لالستثمار ،د ط ،دار اخللدونية للنشر و التوزيع،
اجلزائر.2006 ،
 _19عطية عبد احلليم صقر ،احلوافز الضريبية لتشجيع االستثمار يف مصر ،د ط ،دار النهضة العربية،
القاهرة.1998 ،
 _20فوزي عبد املنعم ،املالية العامة و السياسة املالية ،د ط ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،بريوت،
د ت.
 _21فوزي عطوي ،املالية العامة ،منشورات احلليب احلقوقية ،د ط ،بريوت.2003 ،
 _22فليح حسن خلف ،العالقات االقتصادية الدولية ،د ط ،مؤسسة الوراق ،األردن.2001 ،
 _23رمضان صديق ،الضرائب على التجارة االلكترونية ،د ط ،دار النهضة العربية. 2001 ،
 _24غازي عناية ،املالية العامة و التشريع الضرييب ،دار األفاق ،عمان.1998 ،
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_2األبحاث و المقاالت
أ_األبحاث:
_الرسائل و المذكرات:
_1مرازقة صاحل ،تطور السياسة اجلبائية يف اجلزائر دراسة حتليلية و مستقبلية ،أطروحة دكتوراه مقدمة بكلية
العلوم االقتصادية و علوم التسيري ،جامعة منتوري قسنطينة.2003 ،
 _2ناصر مراد ،اإلصالح الضرييب يف اجلزائر و أثاره على املؤسسة و التحرير الضرييب ،رسالة مقدمة ضمن
متطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،فرع تسيري جامعة اجلزائر ،معهد العلوم
االقتصادية.1997 ،
 _3ناصر مراد ،فعالية النظام الضرييب و إشكالية التهرب ،أطروحة دكتوراه ،معهد العلوم االقتصادية،
اجلزائر.2001،
 _4بريشي عبد الكرمي ،فعالية النظام اجلبائي يف ظل توجيه االقتصاديات احمللية حنو العوملة ،رسالة مقدمة لنيل
شهادة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة تلمسان.
 _5زرنوح يامسينة ،إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم
االقتصادية ،اجلزائر.2006،
 _6كمال امحد عسكر امحد اخلطيب ،دور اإليرادات الضريبية يف متويل املوازنة العامة يف فلسطني ،مذكرة
مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطني.2006،
 _7نصرية حيياوي ،الغش و التهرب اجلبائيني ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،معهد العلوم االقتصادية،
جامعة اجلزائر.1998،
 _8شريف حممد ،السياسة اجلبائية و دورها يف حتقيق التوازن االقتصادي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري
يف العلوم االقتصادية ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان.2010 ،
ب_المقاالت:
_1امحد باشي ،واقع و أفاق التجارة االلكترونية ،جملة املدرسة الوطنية لإلدارة ،العدد . 2003 ،26
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_2جالطو جياليل ،حتديات و رهانات االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ،جملة الربملان اجلزائري ،العدد ،1
جويلية  ،اجلزائر. 1998 ،
_3مداين بن شهرية ،وصفة صندوق النقد الدويل للجزائر من خالل الربنامج التعديل اهليكلي ،جملة مصر
املعاصرة ،العدد  ،489القاهرة ،يوليو .2005
_4سعيد عبد العزيز عثمان  ،املعاملة الضريبية لدخل التجارة االلكترونية ،املؤمتر التجارة االلكترونية األفاق و
التحديات ،جملة كلية التجارة ،جامعة اإلسكندرية ،جويلية .2002
_5عبد الناصر نزال العبادي ،اثر تطبيق أحكام اتفاقية القطاع الزراعي يف جولة أورجواي على االقتصاديات
العربية ،جملة حبوث اقتصادية عربية ،اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية ،العدد ،19 :ربيع .2000
 _6صاحلي صاحل ،دور املنظمة العاملية للتجارة يف النظام التجاري العاملي اجلديد ،جملة دراسات اقتصادية،
العدد الثاين ،دار اخللدونية ،اجلزائر.2000 ،
 _7صفوت عبد السالم عوض اهلل ،احلوافز الضريبية و أثرها على االستثمار و التنمية يف مصر -دراسة على
ضوء تشريعات االستثمار و القانون رقم  1لسنة  1998بشان ضمانات و حوافز االستثمار ،جملة العلوم
القانونية و االقتصادية جملة حمكمة ،كلية احلقوق بعني مشس ،العدد األول ،ينايو.2003
_8رأف

رضوان ،رشا عوض والء احلسيين ،الضرائب يف عامل األعمال االلكترونية ،جملة التنمية و السياسة

االقتصادية ،العدد الثاين ،جويلية .2000
 _9رمضان صديق حممد ،مشكالت الضريبة على دخل التجارة االلكترونية و احللول املمكنة ،جملة احلقوق،
العدد  ،3جامعة الكوي  ،سبتمرب .2002
_3الملتقيات
_1موله عبد اهلل ،اجلزائر و النظام اجلديد للتجارة العاملية :الفرص املتبقية و التحديات ،امللتقى الدويل األول
حول العوملة و انعكاساهتا على البلدان العربية ،سكيكدة ،ماي .2001
_2شايب فاطمة الزهراء ،حتديات ا لتحرير االقتصادي ،امللتقى الدويل األول حول اجلزائر و النظام العاملي
اجلديد للتجارة ،عنابة 30_29 ،افريل .2002
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 _3عبد ااجميد اونيس و عبد الرمحان بن عنتر ،االستثمار األجنيب و دوره التنموي يف اجلزائر يف ظل
املستجدات و التحوالت االقتصادية الدولية الراهنة ،ملتقى العلمي الدويل الثاين ،كلية العلوم االقتصادية،
جامعة احممد بوقرة ،بومرداس 23_22 ،أكتوبر.2007
_4النصوص القانونية
أ_القوانين:
 _1قانون  ،277_63املؤرخ يف  26جويلية  ،1963املتعلق بقانون االستثمارات ،ج ر ،العدد ،53
الصادرة يف  2أوت 1963
 _2قانون  ،11_82املؤرخ يف 21أوت سنة  ، 1982يتعلق باالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين ،ج ر،
سنة  ،1982العدد .34
 _3قانون  ،25_88املؤرخ يف  22جويلية  ،1988املتعلق بتوجيه االستثمار الوطن اخلاص ،ج ر،
العدد ،54الصادر يف  31ديسمرب .1988
 _4قانون  10_90املؤرخ يف  14افريل  ،1990املتعلق بالنقد والقرض ،ج ر  ،العدد  ،16الصادر يف 18
افريل .1990
_5قانون  03_2000الصادر يف  05أوت  2000الذي حيدد القواعد املتعلقة بالربيد و املواصالت السلكية
و الالسلكية ،ج ر ،سنة ،2000العدد.48:
 _6قانون  10_01الصادر يف  03جويلية  ،2001يتعلق باملناجم ،ج ر ،سنة  ،2001العدد . 35
_7قانون  01_02الصادر يف فيفري  2002حول الكهرباء و توزيع الغاز ،ج ر ،سنة  ،2002العدد 08
.
 _8قانون رقم  07_05مؤرخ يف  28افريل  ،2005يتعلق باحملروقات،ج ر ,سنة  ،2005العدد .03
ب_األوامر:
 _1األمر رقم  284_66املؤرخ يف  15سبتمرب  ،1966يتضمن قانون االستثمارات ،ج ر ،العدد ،80
سنة 1966
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 _2األمر رقم  03_01املوافق ل  20أوت  ،2001يتعلق بتطوير االستثمار ،ج ر ،سنة ،2001
العدد.47 :
_3األمر رقم  ،08_06مؤرخ يف  15جويلية  ، 2006يعدل و يتمم األمر رقم  ،03_01املتعلق بتطوير
االستثمار ،ج ر ،سنة  ،2006العدد.47:
ج_المراسيم:
_1املرسوم التنفيذي  ،321_94املؤرخ يف  17أكتوبر  ،1994املتضمن تطبيق أحكام املادة  24من
املرسوم التشريعي  12_93املتعلق بترقية االستثمار ،ج ر ،العدد ، 67:الصادر بتاريخ .1994l10l19
_2املرسوم التنفيذي  319_97املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  ،319_94املؤرخ يف  17أكتوبر
 ،1994يتضمن صالحيات وتنظيم و سري وكالة ترقية االستثمارات ودعمها و متابعتها ،ج ر ،العدد،67 :
الصادر يف  19أكتوبر .1994
 _3املرسوم التشريعي  ،12_93املؤرخ يف  05أكتوبر ،1993املتعلق بترقية االستثمار ،ج ر ،العدد ،64
الصادرة يف 10أكتوبر. 1993
ثانيا_ مؤلفات باللغة الفرنسية:
1_ AIT_SAD Les codes des investissements privés 1963_ 1993,
Revue Algérienne Des sciences juridiques_ économiques et politique,
Université d' Alger, 1997, p 250.
2_ Bernard castagnede, précis de fiscalite internationale, presses
univeritines de France, 1 er edition, paris 2002 page 12
3_ KPMG international, Guide investiren Algeria, edition 2012, p 48.
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