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خــــالل تقريــــر مجلــــة مــــن احلــــوامز واملزايــــا
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خمرب احلوك ة والقانو االق صادي

لل ســـ ر احمللـــ و األجـــنيب ،والـــيت تعـــد

جامعة باتنة -2اجلزائر

املزايــا اجلبائيــة مــن ه هــا ،وذلـ بــه ت ســم
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سياس ها الضـريبية بنـو مـن املرونـة السـدا

ملخــص:

يف بع ـ

يعــد االس ـ ار احملــر األساس ـ لل ن يــة

اإلعفــا ا اجلزئيــة و الكليــة مــن

الضرائب والرسـو  ،إذا كانـ هـا األخـريا

االق صـــادية واالج اعيـــة لكـــل دولـــة ،لـــاا

ال ت عارض مع اق صاد الدولة املس قبلة.

جيب عل الدولة املسـ قبلة الـيت تسـع جللـب

الكل ـــا املف احيـــة :االسـ ـ ار املزايـــا

االسـ ار تــومري منــا اسـ اري مالئــم ،مــن

اجلبائية املس ر الضرائب االعفا ا .

* -املُ َؤ ِلف املُراسل.
which are the tax benefits. The tax
policy should have some flexibility
embodied in some partial or total
exemptions from taxes and duties, if
the tax policy does not conflict with
the economy of the receiving state.
Keywords: Investment; the tax
;benefits
;investors
;taxes
exemptions.

Abstract:
Investment is the main engine of
the
economic
and
social
development of each country, so the
receiving country, which seeks to
attract investment, must provide an
appropriate investment climate, by
deciding on a range of incentives
and benefits for domestic or foreign
investors, the most important of

مقدمــة:
يعد االس ار املقو األساس يف عجلة ال ن ية االق صادية :إذ يـ م مـن خاللـ لقيـ
العوائد واألربا لل عامل االق صادي من شركا ومؤسسا و مـراد ،وذلـ بفضـل
ال هثريا االجيابية املرتتبة عل زيادا الدخل ور س املال ،وتومري مر

الع ل وال خفيـف

مــن نســبة الب الــة يف ال ــع ،ولكون ـ كــال يســهم يف رمــع املس ـ و ال كنولــوج
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وال ـ قين للبلــد املس ـ قبل بنقــل تقنيــا و ســاليب االدارا احلدي ــة واالس ـ فادا مــن خــربا
املس ر -األجنيب عل اخلصو .-
لال تسع الدول املس قبلة باخ الف نم ها الس ق ا واجناز كرب قدر يكـن
من االس ارا خصوصا بالنسـبة للـدو ل الناميـة والـيت ميكـن القـول بشـهنها نهـا تعـد
ول مصدر لل ن ية ميها– ي االس ارا  ،-هـا الـدول الـيت ي وجـب عليهـا تـومري منـا
اسـ اري مالئـم مـن خـالل تقريـر مجلــة مـن الضـ انا واملزايـا و احلـوامز لل سـ ر،
واليت تعد املزايا اجلبائية من ه ها ،وهو ما كرسـ املشـر اجلزائـري يف قـانو ترقيـة
االس ار مبوجب القانو رقم  88-10املؤر يف .1510-59-59
والعلة يف ذل

املس ر سوا احملل

و األجنيب تس ق ب حسن معاملة يف امليـدا

اجلبائ  ،لكو ذل يع ي ثقة وراحة كـرب ب كـريس ضـ ا محايـة حقـ املـال مـن
جل توظيف موالـ يف منـاط ت قـل وتـنخف
السياسية وتزيد ميها باملقابل مر

ميهـا درجـة املخـاطرا سـوا االق صـادية و

الرب والن و.

وماعلية النما الضرييب يف هاا الال  -ي االس ار -مرهونة مبد درجة اس قرار
السياسة اجلبائية ( القوان املنم ة للضرائب ).
واحلقيقـة

الضـريبة يف حــد ذاتهـا عامــل راد لالسـ ار ،غـري نـ ميكـن وصــفها

عكس ذل جبعلـها عـامال حمفـزا هلـاا األخـري ،لـال ينبغـ ترسـيخ مكانـة الضـريبة
ك صدر جللب االس ار.
لال م ن الضروري للدولة املس قبلة اليت تسع جللـب االسـ ار

ت سـم سياسـ ها

الضــريبية بنــو مــن املرونــة وعــد املغــاالا يف األعبــا الضــريبية ،بــل وح ـ ســن تقنينــا
تنص عل بع

االعفا ا من الضريبة علـ ربـا رؤوس األمـوال املنقولـة مـ ال و ح ـ

االعفــا كليــا و جزئيــا مــن الرســو اجل ركيــة عل ـ ال جهيــزا الضــرورية ملشــرو
االس ـ ار ذل ـ طبعــا إذا كان ـ هــا االعفــا ا وال ســهيال ال متــس و ت عــارض مــع
اق صاد الدولة املس قبلة كه تؤدي إ اح كار م ال.
ويف هــاا الصــدد ،مقــد ع ــد املشــر اجلزائــري إ ادرا اصــالحا وتعــديال علـ
النصـــو

القانونيـــة امل علقـــة واملنم ـــة لالسـ ـ ار ب ضـ ـ ين العديـــد مـــن ال شـــجيعا

وال حفيزا وكاا اعادا النمر يف املنمومة اجلبائية.
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وعل هاا األساس مقد ارتهينا

نبين ها املداخلة عل االشكالية ال الية:

ما مد اس جابة وكفاية املزايا اجلبائية اليت كرسها املشر اجلزائـري مل لبـا
االس ار؟ وهل تشكل ها املزايا حامزا معاال لدعم االس ار؟
وملعاجلـــة االشـــكالية ســـالفة الـــاكر ،ســـن ناول املوضـــو ب قســـي إ حمـــورين
كال ال :
احملور األول :الضريبة كراد لدعم االس ار
احملور ال ان  :الضريبة كحامز لدعم االس ار
احملور األول :الضريبة كراد لدعم االس ار
يعد االس ار احملر األساس لل ن ية االق صادية واالج اعية لكل دولة وذل مـن
خالل خل واتاحة مناصب شغل والزيادا يف املـداخيل الع وميـة وكـاا تـومري مـواد وليـة
اضامية مك لة لالدخار الوطين هاا من جهة ،ولكو االس ار يسهم من جهة اخـر
يف لس وت وير املس و ال قين وال كنولوج للدولة املس قبلة (.)1
وتع رب الضريبة ع ال سياديا ملخ لف الـدول وتشـكل مـوردا ساسـيا بالنسـبة مليزانيـة
الدولــة ،وهــ ســاس النمــا الضــرييب.و قبــل ال ــرق إ تــهثري الضــريبة علــ جلــب
االس ار بوصـفها عـامال رادعـا لـ  ،حـ علينـا وال ال ـرق ولـو بشـ

مـن االجيـاز إ

مفهو الضريبة والنما اجلبائ يف امل لب ال الي :
وال :مفهو الضريبة والنما الضرييب
سن ناول ذل من خالل العنصرين ال الي :
 -2مفهـــو الضـــريبة :يف احلقيقـــة ب يقـــد لنـــا املشـــر اجلزائـــري تعريفـــا تشـــريعيا
للضريبة ،لاا مقد ع ـد الفقهـا إ ادرا عـدا تعـاريف اتفقـ كلـها علـ

الضـريبة

ه ـ  :اق ــا نقــدي إجبــاري بــدو مقابــل وبصــفة نهائيــة تقــو ب ـ الدولــة ومقــا لقواعــد
قانونية وهاا االق ا يكو من موال األشخا

ال بيعي واملعنوي حسـب قـدراتهم

ال كليفية بغرض اس خدام ل حقي املنفعة العامة.
و تعـــرف الضـــريبة بهنهـــا" :اق ـــا نقـــدي بصـــفة نهائيـــة دو مقابـــل ،منجـــز لفائـــدا
اجل اعــــا االقلي يــــة (الدولــــة واجل اعــــا احملليــــة) و لصــــا
االقلي ية".
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 -0مفهــو النمــا الضــرييب :يعــرف النمــا الضــرييب عل ـ ن ـ هــو اهليكــل امل فــرد
مبالحمــ وطريقــة ع لــ ل حقيــ هــداف ال ـــع ،وهــو اإلطــار الــاي تع ــل بداخلــ
جم وعة من الضرائب اليت يراد باخ يارها وت بيقها لقي هداف السياسة الضريبية.
املفكرين االق صاديو وعل ا املاليـة يـرو

ك ا

مفهـــوم واســـع وضـــي

(،)3

النمـا الضـرييب يـرتاو بـ

مهـــو يف املفهـــو الواســـع ــــ"جم وعة العناصـــر األيديولوجيـــة

واالق صادية الفنية اليت يؤدي تركيبها ال كيا ضرب مع " .
مــا مفهومــ الضــي ـــ "مهــو جم وعــة القواعــد القانونيــة والفنيــة الــيت متكــن مــن
االق ا الضرييب وذل يف مراحل امل الية من ال شريع ال الرب وال حصيل" .
ثانيا :صور ال شو الضرييب
الضريبة يف حد ذاتها عامل راد لالسـ ار ك ـا سـلفنا ،وت خـا الضـريبة بوصـفها
كال عدا صور طل عليها بع

اخلربا مص ل ال شـوها الضـريبية( ،)4مـن بينهـا

املغـــاالا يف األعبـــا الضـــريبية ،ال غـــيري املسـ ـ ر يف قي ـــة الضـــرائب (عـــد االسـ ـ قرار
الضرييب) ،ال ييز الضرييب ب املس رين ،باالضامة إ االزدوا الضرييب.
وسن ناول ها الصور بش

من ال فصيل يف الفرو ال الية:

 -2املغاالا يف األعبا الضـريبية :قـد تع ـد الدولـة املسـ قبلة لالسـ ار( )5إ املبالغـة
واالمراط يف مرض الضرائب يا يؤدي إ عـزوف املسـ ر األجـنيب  -علـ اخلصـو
عن االس ار يف تل الدولـة إذا قامـ مـ ال باق ـا مبـالغ ضـخ ة مـن ربـا الشـركة
املس را ،لال ي ع عل ها األخريا عد االمراط يف مرض الضرائب.
 -0ال غيري املس ر و ا ملفاجئ يف قي ة الضرائب :و يع رب من هم العوامـل الـيت تـؤثر
سلبا عل جلب االس ار ن يجة انقضا مرتا االعفا الضرييب والزيادا املفاجئة يف قي ـة
الضرائب.
 -8ال ييز الضرييب بـ املسـ رين :قـد تن ـوي ال شـريعا اجلبائيـة مبـا ميهـا مـن
عبــا واعفــا ا عل ـ املفاضــلة ب ـ املس ـ رين اجلــدد والقــدام امل واجــدين يف البلــد
املس قبل م ال ،و ال ييز ب املس رين الوطني واألجانب ،كه توقع ضـرائب علـ
األجانب تفوق تل املوقعة عل املواطن  ،وهاا ما يشكل عاقا آخر جللب االس ار.
ويف هاا الصدد ول فادي هاا العائ  ،تل ز الدولة املس قبلة من خالل اتفاقيا دولية
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مع الدول املصدرا بال عهد بعد يارسة ال ييـز اجلبـائ جتـا املسـ ر األجـنيب ،وقـد
كيف اخلربا يف جمال االس ار هاا االل زا عل ن ال ـزا دولـ واالخـالل بـ يرتـب
املسؤولية الدولية للدولة املس قبلة ك ـا يرتـب بال بعيـة تعـوي

املسـ ر األجـنيب ن يجـة

لال االخالل.
 -4االزدوا الضـــرييب :إ ســـاس االزدوا الضـــرييب هـــو احلـ ـ الســـيادي واحلريـــة
املعــرتف بهــا لكــل دولــة -ســوا الدولــة املسـ قبلة و الدولــة املصــدرا  -يف ضــب وتوجيـ
سياس ها الضريبية جتاها رعاياها سوا الوطني

و األجانب.

وين االزدوا الضرييب عندما توقع كل من الدولة املس قبلة ودولة املس ر ضرائب
عل املس ر وهاا طبعا ن يجة اخ الف املعايري امل بقـة يف كـال البلـدين ،وعديـدا هـ
ها املعايري ك عيار مصدر الدخل ،معيار االقامة ،معيار اجلنسية ،معيار موقـع املـال،
...ا . )6( .
ويؤدي االزدوا الضرييب إ ا ق ـا كـرب مـن ذلـ الـاي حيـد يف حالـة األحاديـة
يشـكل عبئـا علـ املسـ ر األجـنيب ،إذ يـؤدي إ

الضريبية ،وهاا ح ا مـن شـهن

إعراض عن توظيف موال ويعي جلب االس ار يف م ل ها املناط .
ولابهـــة هـــاا العـــائ – االزدوا الضـــرييب -مقـــد ع ـــد خم لـــف الـــدول إ ابـــرا
اتفاقيا دولية يف هاا الال واليت ت خا منوذج  :اتفاقيـا دوليـة ثنائيـة و مجاعيـة،
وسنرجئ الكال عن ذل بش

من ال فصيل يف عنصر الح .

احملور ال ان  :الضريبة كحامز لدعم االس ار
يقــع لزامــا عل ـ الدولــة املس ـ قبلة الــيت تســع جلــا املس ـ ر الــوطين

األجــنيب

تكييف نما مها الضرييب ومـ م لبـا االسـ ار مبـن تشـجيعا ومزايـا ضـريبية يف
شكل اعفا ا وتسهيال عل الصعيد الداخل للدولة املس قبلة

()7

إ جانب عقد اتفاقيا دولية عل الصعيد اخلارج يف هاا الال.
وعل هاا األساس ،ي م تصنيف هـا املزايـا إ مزايـا جبائيـة داخليـة ومزايـا جبائيـة
دولية ،وهو ما سن ناول كال ال :
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وال :املزايا اجلبائية الداخلية
إ املقصود باملزايـا اجلبائيـة الداخليـة خم لـف ال حفيـزا وال شـجيعا ذا ال بيعـة
اجلبائيــة واجل ركيــة الــواردا يف قــانو االس ـ ار( )8وقــوان اخــر خاصــة كقــوان
املالية ال ك يلية ،واليت يهـدف ا ملشـر مـن خالهلـا إ تشـجيع االسـ ار األجـنيب علـ
اخلصو .
حيــث تس ـ فيد مــن املزايــا اجلبائيــة اس ـ ارا اإلنشــا وتوســيع قــدرا االن ــا و /و
إعادا ال ههيل امل علقة بالنشاطا والسلع اليت ليس حمل اس نا من املزايا(. )9
مــا النشــاطا والســلع واخلــدما املس ـ ناا مــن املزايــا ،مقــد اصـ ل عليهــا املشــر
ب ــ"القوائم الســلبية" ،وقــد تناوهلــا بــال نميم املرســو ال نفيــاي رقــم 151-15املــؤر يف
 1515-59-50الـــاي حيـــدد القـــوائم الســـلبية واملبـــالغ الـــدنيا لالسـ ـ فادا مـــن املزايـــا
وكيفيا ت بي املزايا عل خم لف نوا االس ارا .
حيـــث حـــدد املـــادت  59و 59مـــن هـــاا املرســـو النشـــاطا املســ ناا مـــن املزايـــا
وامل لة يف:
 -النشاطا احملددا يف القائ ة املنصو

عليها يف امللح األول باملرسو .

 النشاطا امل ارسة ل النما اجلبائ غري نما الرب احلقيق النشــاطا الــيت ال ختضــع لل ســجيل يف الســجل ال جــاري باس ـ نا يارســة ه ـاالنشاطا وم صيغة تس وجب تسجيلها يف السجل ال جاري
 النشـــاطا الـــيت ختـــر مبوجـــب القـــوان اخلاصـــة عـــن جمـــال ت بيـ ـ القـــانو ،58-10وكـــال النشـــاطا الـــيت ال ميكنهـــا مبوجـــب نـــص تشـــريع و تنمي ـ ـ
االس فادا من مزايا جبائية ،والنشاطا اليت ت ومر عل نما مزايا خا
ما خبصو

بها.

السـلع واخلـدما املسـ ناا مـن املزايـا ،مقـد حـددتها املـادت  50و50

من املرسو  151-15وت ل يف:
 كل السلع اخلاضعة للن ـا احملاسـيب املـال  ،غـري تلـ املدرجـة يف حسـابا بـاال بي ا  ،مي ا عدا االس نا ا املنصو

عليها يف هاا املرسو

 السلع اخلاضعة حلسابا بـا ال بي ـا  ،الـواردا يف قائ ـة امللحـ ال ـان مـن ذااملرسو  ،إال إذا شكل عنصرا ساسيا مل ارسة النشاط
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 سلع ال جهيز الددا مبا ميها وحدا االن ـا الـددا املق نـاا طبقـا للشـروط الـيتحددها املشر  ...ما عدا األراض والعقارا  ،وتل الناجتة عن االس ارا املوجودا
وت ضــ ن املزايــا اجلبائيــة حســب املــادا رقــم  55مــن قــانو ترقيــة االســ ار ثالثــة
صناف ،وه املزايا املشرتكة لكل االس ارا القابلـة لالسـ فادا ،املزايـا االضـامية
لفائدا النشاطا ذا االم ياز و /و املنشـئة ملناصـب الشـغل ،واملزايـا االسـ نائية لفائـدا
االس ـ ارا ذا األه يــة اخلاصــة لالق صــاد الــوطين ،وســن ناول هــا األصــناف عل ـ
حد .

 -2املزايــا املشــرتكة لكــل االسـ ارا القابلــة لالس ـ فادا :ت بيقــا لل ــادا  11مــن
قـــانو ترقيـــة االســ ار ،ت ـــل هـــا املزايـــا يف ال حفيـــزا اجلبائيـــة وشـــب اجلبائيـــة
واجل ركيــة غــري تل ـ املنصــو
مرحل

عليهــا يف القــانو العــا  ،حيــث قس ـ ها املشــر وم ـ

ه ا مرحلة االجناز ومرحلة االس غالل..

 يف مرحلــة اإلجنــاز :ت بيقــا لل ــادا رقــم  15مــن قــانو ترقيــة االس ـ ار ،اشــرتطاملشـر

تنجــز االسـ ارا خــالل األجــل امل فـ عليـ مســبقا بـ املسـ ر والوكالــة

الوطنيـــة ل ـــوير االســ ار ،والـــاي يبـــد ســـريان مـــن تـــاريخ ال ســـجيل مـــع امكانيـــة
متديد  ،حيث يكو ال سجيل مبوجب شهادا تسلم عل الفور قصـد متكـ املسـ ر
من احلصول عل املزايا

()10

ويف هــاا اإلطــار صــدر املرســو ال نفيــاي رقــم  151-15املــؤر يف 1515-59-50
الاي حيدد كيفيا تسجيل االس ارا وكاا شكل ون ائ الشهادا امل علقة ب .
وقد عرم املادا  51من هاا املرسو تسجيل االس ار بهن " :هـو االجـرا املك ـو
الاي يعرب مـن خاللـ املسـ ر عـن ارادتـ يف اجنـاز اسـ ار يف نشـاط اق صـادي الن ـا
السلع و اخلدما يدخل ض ن جمال ت بي القانو رقم "....58-10
وي م تسجيل االس ار مبوجب اس ارا تع رب مب ابة شهادا تسجيل ،تقدمها الوكالـة
وتعد ومقا لألشـكال احملـددا يف امللحـ اخلـا

باملرسـو  ،151-15ويـؤدي ال سـجيل

إ تقــديم ب اقــة تعريــف املس ـ ر و امل ــل القــانون للشــركة الــاي يباشــر االجــرا ،
وهاا ومقا لل ادت  50و 55من املرسو عال .
وت بيقا لل ادا  11مقرا  ،1ت ل ها االعفا ا مي ا يل :
810
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 اإل عفا من احلقوق اجل ركية مي ـا خيـص السـلع غـري املسـ ناا واملسـ وردا والـيتتدخل مباشرا يف اجناز االس ار،
 اإلعفا من الرسم عل القي ة املضامة مي ا خيص السلع غري املس ناا املسـ وردا واملق ناا حمليا واليت تدخل مباشرا يف اجناز االس ار،
 اإل عفا من دمع حـ نقـل امللكيـة بعـوض والرسـم علـ االشـهار العقـاري عـن كـلاملق نيا العقارية اليت ت م يف اطار االس ار املعين.
 اإلعفا من حقوق ال سجيل والرسم عل االشهار العقـاري ومبـالغ األمـال الوطنيـةامل ض نة ح االم ياز عل األمال العقارية املبنيـة وغـري املبنيـة املوجهـة إلجنـاز املشـاريع
االس ارية ،وت ب ها املزايا عل املدا الدنيا حل االم ياز امل نو .
 ختفــيمصا

بنســبة  85باملائــة مــن مبلــغ االتــاوا اإلجياريــة الســنوية احملــددا مــن قبــل

مال الدولة خالل مرتا إجناز االس ار.

 اإلعفا ملدا  15سنوا من الرسم العقاري علـ امللكيـا العقاريـة الـيت تـدخل يفاطار االس ار ،اب دا من تاريخ االق نا .
 اإلعفا من حقوق ال سجيل مي ا خيص العقود ال هسيسية للشركا والزيـادا يفر س املال.
ما مي ا خيص آجال اجناز االس ارا  ،مإنـ جيـب اجنـاز االسـ ارا خـالل جـل
ي م االتفاق علي مسبقا عنـد اختـاذ قـرار مـن املزايـا حيـث يبـد سـريا هـاا األجـل مـن
تــاريخ تبليــغ القــرار ،واس ـ نا جيــوز جتديــد جــل اضــايف بقــرار مــن الوكالــة الوطنيــة
ل وير االس ار.
وي ض

املشر ب يقم ب حديد مدا االعفـا ا علـ سـبيل الوجـو لعـدا اع بـارا

كحجم املشرو واملدا الالزمة الجناز ...ا
 يف مرحلـــة االسـ ـ غالل :حســـب مـــا جـــا يف املـــادا  1ســـالفة الـــاكر ،مـــإ مـــدااالعفــا ا اجلبائيــة حمــددا خبــالف تل ـ املــاكورا يف الفقــرا  1مــن املــادا  11ســالفة
الاكر.
ومدا االعفا ا امل نوحة لل س ر ه ثال سنوا . ،وت ل ها االعفا ا يف:
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 اإلعفا من الرسم عل النشاط املهين. ختفــيمصا

بنســبة  05باملائــة مــن مبلــغ االتــاوا االجياريــة الســنوية احملــددا مــن قبــل

مال الدولة.

وجتدر اإلشارا إ

ن وحسب املادا  90مـن قـانو املاليـة لسـنة 1511

()11

 ،ماملشـر

عف ـ املؤسســا الــيت ل ــل عالمــة "مؤسســة ناشــئة" مــن الرســم عل ـ النشــاط املهــين
و الضـــريبة علــ الـــدخل االمجـــال و الضـــريبة علــ ربـــا الشـــركا ملـــدا ربـــع ()9
سنوا  ،اب دا من تاريخ احلصول عل عالمة "مؤسسة ناشئة" ،مع سـنة واحـدا إضـامية
يف حالة ال جديد.
ك ا تعف من الرسم عل القي ة املضامة ،وختضع للحقوق اجل ركيـة مبعـدل %0

ال جهيزا اليت تق نيها املؤسسا احلاملة لعالمة "مؤسسـة ناشـئة" ،وتـدخل مباشـرا يف
اجناز مشاريعها االس ارية.
ونفــس الش ـ

بالنســبة للشــركا الــيت ل ــل عالمــة "احلاضــنة" مــن الرســم عل ـ

النشاط املهين والضريبة علـ الـدخل االمجـال
سـن

و الضـريبة علـ ربـا الشـركا ملـدا

( )1اب ــدا مــن تــاريخ احلصــول علـ عالمـة "احلاضــنة" ،ك ــا تعفـ مــن الرســم

عل القي ة املضامة املعـدا املق نـاا مـن طـرف الشـركا احلاملـة لعالمـة "احلاضـنة"،
واليت تدخل مباشرا يف اجناز مشاريعها االس ارية ،وهاا ت بيقا لل ادا  95مـن قـانو
املالية لسنة .1511
 -0املزايا االضامية لفائدا النشاطا ذا االم ياز و /و املنشئة ملناصب الشغل :حدد
املشر املزايا اجلبائية لالس ارا ذا االم ياز واملنشئة ملناصب الشغل من خالل املادا
 19مــن قــانو ترقيــة االس ـ ار ،واملقصــود باالس ـ ارا ذا االم يــاز تلـ املنجــزا يف
مناط اجلنو واهلضا العليا ،وكال كل من قة خر تس وجب تن ي هـا وترقي هـا
مســاه ة خاصــة مــن طــرف الدولــة ،حيــث تشــ ل هــا املزايــا ومــ مــرحليت االجنــاز
واالس غالل ما يل :
 يف مرحلة االجناز :و تش ل املزايا اجلبائية وم هـا املرحلـة يف تلـ املـاكورا يفالفقرا 1من املادا  11من قانو ت وير االس ار سالفة الاكر ،باإلضامة إ ما يل :
 ت كفـــل الدولـــة كليـــا و جزئيـــا بنفقـــا األشـــغال امل علقـــة باملنشـــت األساســـية814
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الضــرورية إلجنــاز االس ـ ار ،وذل ـ بعــد تقيي هــا مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة ل ــوير
االس ار(. )12
 -ال خفــي

مــن مبلــغ االتــاوا االجياريــة الســنوية احملــددا مــن قبــل مصــا

مــال

الدولــة ،بعنــوا مــن األراض ـ عــن طري ـ االم يــاز مــن جــل إجنــاز مشــاريع اس ـ ارية،
وذل :
 بالدينار الرمزي لل رت املربع خالل مرتا  15سنوا  ،وترتفع بعد ها الفرتا إ 05
باملائــة مــن مبلــغ اتــاوا مــال الدولــة بالنســبة لل شــاريع االس ـ ارية املقامــة يف املنــاط
ال ابعة للهضا العليا ،وكاا املناط األخر الـيت ت لـب تن ي هـا مسـاه ة خاصـة مـن
قبل الدولة.
 بالدينار الرمزي لل رت املربع لفـرتا مخـس عشـرا سـنة ،وترتفـع بعـد هـا الفـرتا إ
 05باملائة من مبلغ اتاوا مال الدولـة بالنسـبة لل شـاريع االسـ ارية املقامـة يف واليـا
اجلنو الكبري.
 يف مرحلة االس غالل :و ت ل املزايا خالل هات املرحلة يف: اإلعفا من الضريبة عل ربا الشركا اإلعفا من الرسم عل النشاط املهينوجتدر االشارا إ

ها املزايا اجلبائيـة قيـدها املشـر مبـدا حمـددا تسـاوي عشـر

( )15سنوا  ،وذل اب دا من تاريخ الشرو يف مرحلـة االسـ غالل واحملـددا يف حمضـر
املعاينة الاي تقو بإعداد املصا
ك ــا

اجلبائية ،وذل بنا عل طلب املس ر.

املزايــا اجلبائيــة الــيت حــددها املشــر يف املــادت  11و 19مــن قــانو ترقيــة

االس ار سالف الاكر ،ال تلغ ال حفيزا اجلبائية واملالية اخلاصة املنشها مبق ضـ
ال شــــريع املع ــــول بــ ـ  ،وذلــ ـ لفائــــدا النشــــاطا الســــياحية والنشــــاطا الصــــناعية
والنشاطا الفالحية.
و يضا ال يؤدي وجود عدا مزايا من نفس ال بيعة :سوا تل املنشها مبوجـب ال شـريع
املع ــول ب ـ و تل ـ الــيت نــص عليهــا قــانو ترقيــة االس ـ ار ،ويف هــا احلالــة يس ـ فيد
املســ ر مـــن ال حفيـــز األمضـــل ،وهـــاا ت بيقـــا لل ـــادا  10الفقـــرت  1و 1مـــن نفـــس
القانو .
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االس ارا املنجـزا خـار منـاط اجلنـو واهلضـا العليـا ،مإنـ يـ م

ما خبصو

رمع مدا مزايا االس غالل من ثال إ مخس سنوا  ،وهاا بشرط

تنشئ ك ـر مـن

مائة  155منصب شغل دائم خـالل الفـرتا امل ـدا مـن تـاريخ تسـجيل االسـ ار إ غايـة
نهاية السنة األو من مرحلة االس غالل ،عل األك ر ،وهاا ومقا لل ادا  10من قـانو
ترقية االس ار.
وت بيقا لال صدر املرسو ال نفياي رقم  150-15املـؤر يف  1515-59-50الـاي
حيدد كيفيا ت بي املزايا االضامية لالس غالل امل نوحة لالس ارا املنشئة ألك ـر
من مائة ( )155منصب شغل،
حيث وومقا لل ادا  59من هاا املرسو  ،جيب
بع االع بـار يف حسـا املزايـا املنصـو

تكو مناصـب الشـغل الـيت تؤخـا

عليهـا يف املـادا  51مقـرا  59مباشـرا ودائ ـة

ومس ومية لشروط معينة ت ل يف:
-

يكو الع ال منخرط يف األمينا االج اعية

-

ي م توظيفهم عن طري الوكالـة الوطنيـة لل شـغيل و هيئـا ال نصـيب اخلاصـة

املع دا.
ويشرتط خبصو

املس ر لالس فادا مـن املزايـا املعنيـة

يقـو بال صـري وتسـديد

اشرتاكات لد هيئـة ال همينـا االج اعيـة ال ـابع هلـا اقلي يـا ،وهـاا حسـب مـا نصـ
علي املادا  50من ذا املرسو .
وزيادا عل تصري املصا

اجلبائية املخ صة إقلي يا بعدد مناصب الشغل املنشـها يف

حمضــرمعاينة الــدخول يف االس ـ غالل ،ي ـ م ال حق ـ كــال مــن انشــا ك ــر مــن مائــة
( )155منصب شغل من طرف مصـا

الصـندوق الـوطين لل همينـا االج اعيـة للع ـال

األجرا  ،وذل بعد محص الوضـعية القانونيـة لل سـ خد بالنسـبة لالشـرتاكا وكـاا
عدد الع ال املنخرط  ،.وهاا ومقا لل ادا  5من نفس املرسو .
ويف نفــس الســياق ،وحســب املــادا  58مقــرا  51و 59واملــادا  11مــن هــاا املرســو ،
يل ــز املسـ ر قبــل تــاريخ  10جــانف مــن كــل ســنة بــه يقــد ملركــز تســيري املزايــا و
املصا

اجلبائية ال ابع هلا ،شهادا تغري عدد املس خدم اليت تعـدها وكالـة الصـندوق

الوطين لل همينـا االج اعيـة للع ـال األجرا ال ـابع هلـا ،أل عـد تقـديم املسـ ر هلـا
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الشهادا يؤدي إ ال وقيف الفوري ملزايا االس غالل إذا ماق املدا املسـ هلكة ثـال ()9
سنوا  .ويصدر سحب املزايامسؤول مركـز تسـيري املزايـا املخـ ص اقلي يـا ،عـن طريـ
اشعار حيرر حسـب الشـكل الـاي حـدد املشـر يف امللحـ اخلـا

باملرسـو 150-15

سالف الاكر.
ويشــرتط الح فــاظ املس ـ ر باالس ـ فادا مــن االعفــا ا ملــدا مخــس ( )0ســنوا ،
حيــام عل ـ عــدد مناصــب الشــغل امل لوبــة واملــاكورا يف املــادا  51مقــرا  ،59عل ـ
األقــل ،طــوال مــدا اإلعفــا  ،وهــاا ومقــا لــنص املــادا  59مــن املرســو  150-15ســالف
الاكر.
ويف إطــار الســع ل ــومري مناصــب الشــغل واحلــد مــن الب الــة ،مقــد حــدد املشــر مــن
خالل املادا  191من قانو املاليـة لنـة  ،1511الرسـو اجل ركيـة امل علقـة بـال جهيزا
املســ وردا الــيت تــدخل مباشــرا يف لقيــ اســ ار اإلنشــا وال وســيع ،إذا قامــ بهــا
مؤسسا متارس نشاطا

جنزها شبا ذوو مشاريع مؤهلو لالسـ فادا مـن الصـندوق

الوطين لدعم تشغيل الشبا

و الصـندوق الـوطين لـدعم القـرض املصـغر ،و الصـندوق

الوطين لل هم عن الب الة ،وذل ب بي نسبة .% 0
ك ا يعف من ها الرسو الشبا

صحا املشاريع املقي ـو باخلـار الراغبـو يف

االســ فادا مــن االم يــازا امل نوحــة مــن هــا األجهــزا ،الس ـ حدا نشــاطا بــالرتا
الوطين.
 -8خبصو

االس ارا ذا األه ية اخلاصة لالق صاد الوطين :ومقا لنص املادا

 15مـن قــانو ترقيـة االسـ ار ،تسـ فيد االسـ ارا االسـ نائية الــيت تشـكل ه يــة
خاصة للالق صاد الوطين ،واليت اعد عل ساس إتفاقية م فاوض عليها ب املس ر
والوكالة الوطنية ل وير االس ار اليت ت صرف باسم الدولة.
و ي م إبرا ها االتفاقية من طرف الوكالة بعد موامقة اللس الـوطين لالسـ ار،
ك ــا يــ م لديــد معــايري تههيــل هــا االســ ارا ذا األه يــة اخلاصــة للالق صــاد
الــوطين ،وكــاا حم ــو واجــرا ا دراســة ومعاجلــة ملــف طلــب االس ـ فادا مــن املزايــا
االس نائية عن طري ال نميم.
حيث وت بيقا لال صدر املرسو ال نفياي رقم  159-15املـؤر يف 1515-59-50
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الاي حيدد مبلغ مس حقا معاجلة ملفا االس ار وكيفيا لصيل .
وخبصو

مض و املزايا االس نائية سالفة الاكر ،م

ل يف:

 متديــد مــدا مزايــا االسـ غالل املــاكورا يف املــادا  11مــن قــانو ترقيــة االسـ ار،وذل لفرتا ميكن

تصل إ عشر سنوا .

 -مــن اعفــا و ختفــي

طبقــا لل شــريع املع ــول بـ  ،للحقــوق اجل ركيــة واجلبائيــة

والرسو وغريها من االق اعا األخر ذا ال ـابع اجلبـائ واالعانـا

و املسـاعدا

و الدعم املال  ،وكـاا كـل ال سـهيال الـيت قـد متـن بعنـوا مرحلـة االجنـاز ،وذلـ
لل دا امل ف عليها حسب ما نص علي املادا  15من قانو ترقية االس ار.
باإلضامة إ ذل  ،مإن بصرف النمـر عـن حكـا املـادا رقـم  59مـن قـانو ترقيـة
االس ار ،تس فيد بقوا القانو وبصفة آلية من مزايا اإلجناز االس ارا الـيت يسـاوي
مبلغهــا و يفــوق مخســة ماليــري دينــار ( 0055505550555د ) ،وكــال االس ـ ارا
اليت مت ل ه ية خاصة لإلق صاد الوطين.
ثانيا :املزايا اجلبائية الدولية:
إ جانب تكريس املشر لل زايا اجلبائية علـ املسـ و الـداخل  ،وسـعيا منـ علـ
تشجيع االس ار عل الصعيد اخلارج  ،مقد ع ـد املشـر إ مـن مزايـا جبائيـة ذا
طــابع دول ـ مــن خــالل االتفاقيــا الدوليــة ال نائيــة واجل اعيــة والــيت وضــع خصيصــا
ل فـادي االزدوا الضـرييب ك ـا سـلفنا ،يـن يـ م توقيـع الضـريبة علـ املسـ ر مــرت
ن يجة قيا الدولة املصدرا لر س املال بفرض ضريبة عل عائدا و ربا االسـ ار مـرا
اخر بعد سب مرضها من طرف الدولة املس قبلة ،وهو مـا مـن شـهن ال ـهثري سـلبا علـ
جا االس ار

()13

وسنركز دراسـ نا هلـاا العنصـر بـال رق إ

هـم االتفاقيـا الدوليـة والـيت كانـ

اجلزائر طرما ميهاو ما تض ن يف جمال االزدوا الضرييب يف الفرع ال الي :
 -2هم االتفاقيا الدولية ال نائية:
 االتفاقية ال نائية املربمة ب اجل هورية اجلزائرية ودولة االمارا العربية امل حـدايف  :)14( 0882/84/04و قـــد تناولـــ هـــا االتفاقيـــة يف عـــدا بنـــود مشـــكلة االزدوا
الضــرييب عل ـ الــدخل وعل ـ ر س املــال وكــاا ال هــر الضــرييب ،وذل ـ طبع ـا بهــدف
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القضا عل خماوف املس ر من ية عبا مالة اضامية مرهقة وتشجيع ولفيـز علـ
توظيف موال يف ظل منا اس اري ي ي ل كرب مر

للرب .

مقــد جــا يف املــادا  15منهــا " :ربــا األســهم الــيت تــدمعها شــركة مقي ــة يف دولــة
م عاقــدا إ مقــيم يف الدولــة امل عاقــدا االخــر ختضــع مق ـ للضــريبة يف تل ـ الدولــة
امل عاقدا االخر " ...
ك ــا ورد يف نــص املــادا  10مقــرا 1منهــا" :ي ـ م تفــادي االزدوا الضــرييب بالكيفيــة
ال الية  -عندما حيصـل مقـيم بدولـة م عاقـدا علـ عناصـر مـن مـداخيل طبقـا ملق ضـيا
ها االتفاقية تفرض عليها الضريبة يف الدولة امل عاقدا االخـر مـإ الدولـة االو متـن
عل الضرائب احملصلة من مداخيل املقيم خص ا يعادل مبلغ الضريبة املـؤداا مـن الدولـة
االخر ."...
 االتفاقيـــــة ال نائيـــــة املربمـــــة بـــ ـ اجلزائـــــر ومرنســـــا واملوقعـــــة بـــــاجلزائر يف :)15(88/28/27وقـد تضـ ن هـا االتفاقيـة هـ االخــر بنـودا منهـا مـا ت ـرق إ منــع
االزدوا الضرييب عل مداخيل و ربا املس ر األجنيب.
ومـــن ذلـ ـ مـــا ورد يف املـــادا  19منهـــا" :مي ـــا ي علـ ـ بـــاجلزائر يـ ـ م تفـــادي االزدوا
الضرييب بال ريقة ال الية - :عندما حيصـل مقـيم بـاجلزائر علـ مـداخيل و ميلـ ثـروا
تكو خاضعة للضريبة بفرنسا ،طبقا ألحكا االتفاقية مإ اجلزائر تقو خبصم:
 مــن الضــريبة الــيت لصــلها مــن مــداخيل هــاا املقــيم مبلغــا مســاويا للضــريبة عل ـالدخل املدموعة بفرنسا.
 مــن الضــريبة الــيت لصــلها مــن مــداخيل هــاا املقــيم مبلغــا مســاويا للضــريبة عل ـال روا املدموعة بفرنسا0)16("...
واملالحــ

اجلزائـــر مـــن الـــدول الـــيت تســـع باسـ ـ رار لوضـــع حـــد ملنـــع االزدوا

الضرييب يف جمال االس ار ،وهو يدل عل اه ا املشـر جبـا املسـ رين األجانـب
جلعل السياسة الضـريبة تسـ جيب مل لبـا االسـ ار ،واالتفاقيـا الدوليـة ال نائيـة يف
هاا الال م عددا وناكر منها:
 االتفاقيـــة ال نائيـــة بـ ـ حكومـــة اجل هوريـــة اجلزائريـــة وجملـــس وزرا البوســـنةواهلرس من جل جتنب االزدوا الضرييب ومنع ال هر الضرييب مي ا ي عل بالضـرائب
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عل ـ الــدخل وال ــروا ،املوقعــة بــاجلزائر يف  59مربايــر ســنة  1558والصــادرا مبوجــب
املرسو الرئاس رقم  11-15املؤر يف  11يناير سنة .1515
 االتفاقية ال نائية ب حكومة اجل هوريـة اجلزائريـة وحكومـة دولـة ق ـر يف شـهجتنــب االزدوا الضــرييب ومنــع ال هــر الضــرييب مي ــا ي عل ـ بالضــرائب عل ـ الــدخل،
املوقعة يف الدوحة ب ـاريخ  9يوليـو سـنة  1559والصـادرا مبوجـب املرسـو الرئاسـ رقـم
 159-15املؤر يف  9نوم رب سنة .1515
 -0االتف اقيا الدولية اجل اعية :و ناكر من ب

هم االتفاقيا الدوليـة اجل اعيـة

يف هاا الال االتفاقية املربمة ب دول الاد املغر العرب املوقعة باجلزائر ب ـاريخ 19
جويليـــة  1885ل فـــادي االزدوا الضـــرييب وارســـا قواعـــد ال عـــاو امل بـــادل يف جمـــال
الضرائب عل الدخل يف ها الدول(.)17
ومــن ذل ـ مــا جــا يف نــص املــادا  19مــن االتفاقيــة " :إذا تلق ـ مقــيم بدولــة م عاقــدا
مداخيل خاضعة للضريبة باحد الدول امل عاقدا االخر طبقا ألحكا ها االتفاقيـة،
مإ الدولة االو يف الاكر ختصم مـن الضـريبة الـيت تس خلصـها علـ مـداخيل املقـيم
املاكور مبلغا مساويا للضريبة عل الدخل املدموعة بالدولة امل عاقدا االخر ".
خامتــــة:
يا سب بيان حول املزايا اجلبائيـة وتهثريهـا يف دعـم االسـ ار ،ميكـن القـول بـه
من ها املزايا وتكييـف السياسـة الضـريبية ومقـا مل لبـا االسـ ار هـو مـر حم ـو
أل الضريبة ال تشكل مق موردا ساسـيا بالنسـبة مليزانيـة الدولـة ،بـل هـ يضـا داا
ل وجي االس ار وتوسيع مردودي .
ويبدو من خالل ال عديال واالضاما اليت درجهـا املشـر اجلزائـري يف العديـد مـن
القــوان املك لــة إ جانــب االتفاقيــا الدوليــة الــيت تربمهــا اجلزائــر بصــفة مس ـ را،
والــيت تناولناهــا يف دراس ـ نا ،كــل ذل ـ يعكــس اه ــا وانشــغال املشــر باملشــاكل
االج اعيــة واالق صــادية امل ــرو كمــاهرا الب الــة والنــدرا وضــعف املس ـ و ال ـ قين
وال كنولوج واليت وجد املشر حلوال هلا من خالل حماولـة جـا االسـ ار ،وهـو مـا
يصــعب لقيق ـ يف ظــل خم لــف العراقيــل وال عقيــدا اإلداريــة والنقــائص املوجــودا يف
بع
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ال شريعا وضعف ال قامة االس ارية يف هاا الال.
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لال ارتهينا يف خ ـا هـا املداخلـة امل واضـعة تقـديم مجلـة مـن االقرتاحـا وامل لـة
يف:
 تبسي االجرا ا االدارية اجلبائية بشه من قرار من املزايـا وتنفيـا االسـ ارايف الوق املناسب اخ زاال للوق وال كاليف.
 ضــرورا تكــوين االداري ـ اجلبــائي واجل ــركي تكوينــا م خصصــا يف جمــالاالس ار.
 تفعيل تسخري االعال اهلادف ل حس صورا اجلزائر يف هاا الال. تنمــيم ع ــال ونشــاطا عل يــة م خصصــة وطنيــة ودوليــة ( مل قيــا  ،نــدوا )...ل بادل وجها النمر واملعـارف اجل ديـدا والبنـا ا للوقـوف علـ عوائـ االسـ ار واجيـاد
احللول املالئ ة بشهنها.
 مراجعــة النقــائص املوجــودا يف املنمومــة ال شــريعية اجلبائيــة وال شــريعا امل علقــةباالس ار مبا حيق رض املس ر ومحاية االق صاد الوطين معا.
 إدرا حكـــا خاصـــة يف قـــانو ترقيـــة االسـ ـ ار بإعفـــا االسـ ـ ارا امل علقـــةبامللكيـــة العقاريـــة مبخ لـــف صـــنامها القانونيـــة :األمـــال الوطنيـــة ،مـــال اخلـــوا
واألمال الوقفية ،من خالل لديد عقود اس ار كل صنف من ها األمال .
اهلوامش واملراجـــــع:
( -)1رمي نزاري ،االس ار األجنيب املباشر والن و االق صادي -دراسة حالة تونس ،اجلزائـر ،املغـر ،
ماكرا مقدمة لنيل شهادا املاجس ري يف العلو االق صـادية -مـر اق صـاد دولـ  ،جامعـة احلـا خلضـر
باتنة ،كلية العلو االق صادية وعلو ال سيري ،قسم العلو االق صادية.1559-1555 ،
انمر كال  :مقال بعنوا  :القضا اجلبائ ودور يف تشجيع االس ار .راجع املوقع االلكرتون
www.blog.saeeed.com

وكال  :ملا محد كوجا  ،ال حكيم يف عقـود االسـ ار بـ الدولـة واملسـ ر األجـنيب ،منشـورا
زين احلقوقية ،بريو  -لبنا ،1559 ،
( -)2عرب باي يزيد ودهي

.151 ،151

حم د ال يب ،املنازعا الضريبية ألعـوا القضـا (احملـام واملـوثق )،

مقال منشور يف جملة الباحث للدراسا األكادميية ،العددال الث ،سب رب ،1519

.195

( -)3سعيد عبـد العزيـز ع ـا  ،الـنمم الضـريبية ،جم وعـة النيـل العربيـة ،بـريو  ،1890 ،طبعـة ،9
.10
( -)4عبد العزيز قادري ،االس ارا الدولية ،دار هومة ،ط،1550 ،1

.200
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( -)5عــرف املشــر االس ـ ار يف املــادا  1مــن قــانو االس ـ ار " :يقصــد باالس ـ ار يف مفهــو هــاا
القانو ما يهت :
 اق نا صول تندر يف إطار اس حدا نشاطا جديدا وتوسيع قدرا االن ا و /و إعادا ال ههيلاملساه ة يف ر مسال الشركة".
( -)6املرجع نفس ،

.115/110

( -)7محـــد طرطـــار " ،األزمـــة املاليـــة العامليـــة :الواقـــع واآلثـــار يف اجلزائـــر" ،الفكـــر الربملـــان  ،جملـــة
م خصصــة يف القضــايا والوثــائ الربملانيــة يصــدرها جملــس األمــة ،العــدد ال الــث والعشــرو  ،جويليــة
،1558

91

( -)8القانو رقم  58-10املؤر يف  1510-59-59امل عل برتقية االس ار (اجلريـدا الرمسيـة عـدد 90
املؤرخة يف .)1510-59-59
( -)9املادا  50من القانو  58-10سالف الاكر.
( -)10املادا رقم  59من قانو ترقية االس ار.
( -)11القـــانو رقـــم  10-15املـــؤر يف  1515-11-91امل ضـ ـ ن قـــانو املاليـــة لســـنة ( 1511اجلريـــدا
الرمسية عدد  99املؤرخة يف .)1515-11-91
( -)12الوكالــة الوطنيــة ل ــوير االس ـ ار ت بيقــا لل ــادا  10مقــرا  1مــن قــانو ترقيــة االس ـ ار ه ـ
مؤسســة ع وميــة اداريــة ت ــع بالشخصــية املعنويــة واالس ـ قالل املــال  ،تكلــف بال نســي مــع اإلدارا
واهليئا املعنية بعدا مها يف جمال ترقية االس ار.
( -)13بشار حم د األسعد ،عقود االس ار يف العالقا الدولية اخلاصة ،منشورا احلليب احلقوقيـة،
بريو  -لبنا ،1550 ،

.95

( -)14املرسو الرئاس رقم  109-59املؤر يف 1559/59/55
( -)15املرسو الرئاس رقم  111-51املؤر يف 1551/59/55
( -)16وليد لع اري ،املرجع الساب ،

.55/09

( -)17املرسو الرئاس  919-85املؤر يف .1885/11/11
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