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 املقومات اجلبائية جلذب االستثمار األجنيب  عنوان البحث:
 الضوابط واآلليات القانونية لتشجيع االستثمار األجنيب: الموضوع والمحور الذي تشارك فيه

 :الملخص

يهدف املستثمر األجنيب من مشروعه االستثماري يف دولة ما إىل تعظيم العوائد اليت يأمل 
واألعباء إىل أقصى حد ممكن، ويقع ضمن خانة التكاليف حتقيقها، وذلك من خالل تدنية التكاليف 

يب وما يسمى باالزدواج يبطبيعة احلال الضرائب والرسوم، لذا فإن ثقل العبء اجلبائي والتمييز الضر 
الضرييب الدويل واليت تشكل آثارا سلبية للسياسة الضريبية تعترب من أهم العوائق اجلبائية اليت تعرتض 
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نيب لالستثمار يف دولة ما، األمر الذي جيب العمل على احلد منها أو على األقل سبيل املستثمر األج
 التخفيف من حدهتا جلذب االستثمارات األجنبية.

 :مقدمة

لقد كان لتدفق رؤوس األموال األجنبية الدولية املظهر البالغ األمهية يف بروز العوملة على وجه 
املشتد بني الدول لسيما الدول النامية الستقطاب أكرب أوسع وأمشل، وأهم ما مييز ذلك هو التنافس 

 أحد أشكال هذه التدفقات ملا له من أمهية كربى قدر ممكن من التدفقات، ويعترب االستثمار األجنيب
يف تضييق الفجوة الضخمة املرتتبة على نقص املدخرات احمللية يف مواجهة الربامج االستثمارية 

اد صناعي متطور كما يوفر يف نفس الوقت التدريب الفين واإلداري الطموحة، ويساهم يف خلق اقتص
 ملواطين الدولة املضيفة، عالوة على أنه يساهم يف نقل التقنية احلديثة ...اخل.

إن جذب االستثمارات األجنبية إىل اجلزائر ليس باألمر السهل، ألن املستثمر األجنيب يعتمد 
فبالرغم من العوائد احملتملة وبني املخاطر واألعباء اليت يتحملها، املوازنة بني يف قراره لالستثمار على 

أن الضرائب تبدو يف الوهلة األوىل أحد أهم مكونات اإليرادات العامة، ولكن املتفحص يرى أن 
زيادهتا وثقلها هي من أهم حمددات ومعوقات االستثمار والتنمية، لذا البد من جعل الضريبة أداة 

 استثمارية. فعالة يف خلق بيئة

ما خيص تشجيع يومن املعلوم أنه ال توجد وصفة ضريبية حمددة جلميع التشريعات الوطنية ف
أخرى وحبسب نظمها اجلبائية، إىل ، إمنا تتعدد وختتلف أمناط املعاملة من دولة  االستثمار األجنيب

وفها الداخلية، إذ أن والعلة تكمن يف تفاوت حاجة الدول إىل املوارد اخلارجية وتباين أوضاعها وظر 
 ومها: بصفة عامة هناك عاملني اثنني ميكن أن حيددا طبيعة املعاملة اجلبائية لالستثمار األجنيب

حاجة الدولة إىل إشباع حاجات ومتطلبات التنمية ومن مث تغطية أوجه اإلنفاق العام، وهذا  -
 يفرتض توفري إيرادات عامة منها يف املقام األول الضرائب.



3 
 

دول إىل جذب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار واملسامهة يف تنفيذ خطة التنمية حاجة ال -
 1االقتصادية واالجتماعية واليت تلعب اإلعفاءات والتيسريات الضريبية دورا هاما يف حتقيقها.

وبقدر تغليب الدولة ألحد هذين العاملني على اآلخر، يتحدد نطاق املعاملة اجلبائية لالستثمار 
املعامالت املختلفة هو التخفيف من العبء  كاألجنيب الوافد. وأيا كان األمر، فإن املشرتك يف تل

اجلبائي الواقع على عاتق املستثمر األجنيب والذي يكون عن طريق احلد من العوائق اجلبائية اليت 
 تعرتض سبيل املستثمر األجنيب وتقدمي له احلوافز واالمتيازات اجلبائية.

اول تسليط الضوء على سبل سياسة ختفيف العبء اجلبائي على عاتق املستثمر من هنا حن
األجنيب يف سبيل جذب االستثمارات األجنبية ومعرفة ما هي االمتيازات اجلبائية املمنوحة من قبل 

 ؟ تشجيع االستثمار األجنيباملشرع اجلزائري يف سبيل 

 ا املوضوع من خالل ما يلي:لإلجابة عن هذه اإلشكالية، قد آثرنا أن نتناول هذ

 املبحث األول: مواجهة املعوقات اجلبائية لالستثمار األجنيب 

 املبحث الثاين: جهود الدولة اجلزائرية اجلبائية احملفزة لالستثمار األجنيب 

 المبحث األول: مواجهة المعوقات الجبائية لالستثمار األجنبي 

دور يف  هم السياسات املالية، ملا هلا منعامة من أملا كانت السياسة الضريبية يف الدول بصفة 
هامة يف تفعيل املناخ  وأداةتوجيه االقتصاد الوطين واملسامهة يف متويل املشاريع االقتصادية واالجتماعية 

تدفق املال  أمامعائقا  األحيانقد تكون يف بعض  أهنا، إال األجانباالستثماري وتشجيع املستثمرين 
 يف هذه الدول، إذا ما وجد نفسه  أموالهمن استثمار  األجنيبختوف املستثمر  وسببا يف األجنيب
العبء اجلبائي وكان يب الدويل، ووقع أيضا ضمن خانة التمييز الضرييب ييسمى باالزدواج الضر  أمام ما

                                                           
الدخل الفلسطيني على اإليرادات الضريبية في قطاع غزة، مذكرة لنيل محمود نمو توفيق مهاني، أثر الحواجز التشجيعية في قانون ضريبة  1

 .01، ص 0202شهادة الماجستير في المحاسبة و التمويل، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين 
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عوائق جبائية أمام انسياب االستثمارات األجنبية، وهو ما جيب العمل على تعترب كلها  فهذهثقيال، 
جتنبها باعتبارها عوامل يتخذ من خالهلا قرار االستثمار من عدمه. كل هذا حناول معاجلته من خالل 
هذا املبحث يف مطلبني، نتناول يف املطلب األول جتنب االزدواج الضرييب الدويل لنعكف يف املطلب 

 على جتنب التمييز يف املعاملة الضريبية وختفيف العبء الضرييب.احلديث  الثاين 

 بي الدولييالمطلب األول: تجنب االزدواج الضر 

ومن  األجنبية تعد مشكلة االزدواج الضريب الدويل من أخطر املشاكل اليت تواجه االستثمارات
ات بني رجال االقتصاد واملال والقانون أبرز الظواهر االقتصادية احلديثة اليت أثارت الكثري من املناقش

يف سبيل تبيان كيفية تفادي هذه الظاهرة،   اوكمحاولة من للوقوف عند هذه الظاهرة وحماولة جتنبها،
يب الدويل وأثره على االستثمارات األجنبية )الفرع يكان وال بد الوقوف أوال عند مفهوم االزدواج الضر 

 هذه الظاهرة يف )الفرع الثاين(. سبل معاجلة لىاألول( لنعكف بعدها ع

  بي الدولي وأثره على االستثمارات األجنبيةيالفرع األول: مفهوم االزدواج الضر 

بداءة، يعرف االزدواج الضرييب  بأنه خضوع املال نفسه ألكثر من مرة لضريبة من نفس النوع 
ويعرف أيضا مبشكلة تعدد فرض الضربية على املكلف بأدائها  1.ونفس الشخص يف نفس املدة

خالل نفس الفرتة الزمنية، ففي االزدواج الضريب يدفع املكلف بالضريبة على نفس الوعاء أكثر من 
 2مرة ألكثر من إدارة ضريبية.

 الة ازدواج ضرييب إذا توافرت جمموعة من الشروط ميكنحتبعا ملا سبق، يفهم بأنه نكون أمام 
 تعدادها كما يلي:

                                                           
 .012، ص 0991زينب حسن عوض هللا، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت،  1

2  Bernard CASTAGNEDE, Précis de fiscalité international, 1e éd, presse. Univ. de France,  Paris, 2002, p.12. 
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وحدة الشخص اخلاضع للضربية: أي أن خيضع نفس املكلف بالضريبة ألدائها مرتني أو  -
 أكثر.

وحدة الضرائب املفروضة: أي أن تكون الضرائب اليت خيضع هلا املكلف من نفس النوع أو  -
 متشاهبة على األقل.

 الوعاء الضرييب.وحدة املادة اخلاضعة للضريبة: مبعىن أن تفرض الضريبة على نفس  -

وحدة الفرتة الزمنية املفروضة عنها الضريبة: أي أن تكون املدة اليت يدفع عنها الضريبة  -
 نفسها.

 وازدواج ضريب دويل. 1د الشكلني: ازدواج ضرييب داخليأحويتخذ االزدواج الضريب 

وما يهمنا يف هذا الصدد هو النوع الثاين، أي االزدواج الضريب الدويل الذي حناول الوقوف عند 
   )ثانيا(.االستثمار األجنيب إىل أثره على بعدها مفهومه ) أوال( لنتطرق 

                                                           
تابعة يقصد باالزدواج الضريبي الداخلي أن تتحقق شروطه داخل إقليم الدولة الواحدة، أيا كان شكل ه الدولة. وتطبق كل من السلطات المالية ال 1

 وعلى نفس الوعاء وعن نفس المدة. لها قانون الضربية على نفس الشخص
ون وفي االزدواج الداخلي، ال يشترط تعدد السلطات المالية التي تقوم بفرض الضربية، فإما أن تكون السلطة الضريبية واحدة، أي مركزية فتك

هو الخال للدول الفيدرالية )ألمانيا  ضريبيتين أو أكثر على نفس المادة ونفس الشخص ألي سبب من األسباب. أو قد تتعدد السلطات الضريبية، كما
، حيث من الممكن أن تفرض الحكومة المركزية ضريبة معينة، ثم تقوم إحدى الواليات بفرض نفس الضريبة، مع توفر الشروط األخرى. مثال(

ة بفرض ضريبة معينة، ثم تقوم فيحدث االزدواج بفرض الضريبة. كذلك هو الحال بالنسبة للدول الموحدة البسيطة، فقد تقوم الحكومة المركزي
إحدى السلطات المحلية بمجلس المحافظة مثال بفرض نفس الضربية مرة أخرى. أنظر محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، 

 .091، ص 0221الطبعة الربعة، دار هومة، الجزائر، 
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 أوال: مفهوم االزدواج الضربي الدولي

قبل دولتني أو أكثر يتحقق االزدواج الضرييب الدويل نتيجة فرض ضرائب من نفس النوع من 
أي أن الشخص املكلف بالضريبة يقع ضحية  1على نفس املكلف ونفس املال ويف الوقت نفسه.

لتحمل أعباء ضريبتني أو أكثر نتيجة الختالف األسس اليت تعتمد عليها الدول املختلفة يف حتديد 
دفع باالمتناع عن حتمل احلق يف ال -املكلف بالضربية–يب، دون أن يكون هلذا األخري ينظامها الضر 

تسديد نفس الضريبة على دخل واحد ألكثر من جهة مالية، طاملا أن فرض الضريبة هو حق مستمد 
من السيادة اليت تتمتع هبا كل دولة على مواطنيها وعلى الرعايا األجانب الذي يقيمون يف إقليمها 

مصادر فيها وحريتها يف سن القوانني اليت ختدم  منوالدخول الناجتة  واألموال املوجودة يف تراهبا
 2اقتصادها الوطين.

 يب الدويل واليت ميكن تلخيصها يف ما يلي:يوتتعدد أسباب االزدواج الضر 

اختالف معايري اخلضوع للضربية: ختتلف معايري اإلخضاع الضرييب اليت تستند إليها الدول  -1
 3:وهي يبيعند حتديدها جملال اختصاصها الضر 

معيار اجلنسية: يتحقق عند إتباع الدول مبدأ التبعية السياسية واليت تنطوي على إقرار حق  -
الدولة يف فرض الضرائب على مجيع رعاياها )كل من حيمل جنسيتها( بصرف النظر عن موطنهم أو 

 4حمل إقامتهم، وذلك بالنسبة جلميع أمواهلم ومداخلهم بصرف النظر عن موقعها أو مصدرها.

                                                           
تشجيع االستثمار األجنبي، بحث مقدم إلى معهد الدراسات والبحوث  حرية محمد عبد هللا قزار، دور اتفاقيات تجنب االزدواج الضربي في 1

 .  10، ص 0200العربية، بغداد، العراق، 
في  هيثم علي محمد، عالقة االزدواج الضريبي باالستثمار بين إعادة التكييف والتغيير في النظام الضريبي العراقي، بحث تطبيقي، مقال منشور 2

، وانظر كذلك رفيقة قصوري، النظام القانوني لالستثمار األجنبي في 091، ص 13/0201قتصادية، الجامعة، العدد مجلة كلية بغداد للعلوم اال

لخضر، الدول النامية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانوني، تخصص قانون المالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 .66، ص 0202/0200باتنة، السنة الجامعية  
 .91، ص 0220أحمد يونس البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة، الطبعة الثانية، دار الجامعة الحديثة، االسكندرية، مصر،  3
لة لقد كانت التبعية السياسية الضابط الوحيد الذي ترتكز عليه الدول في فرض الضريبة نتيجة للصلة التي تربط الفرد بالدولة، باعتبارها ص 4

سياسية مظهرها الجنسية، لكن تضاءلت أهمية هذا الضابط في تحديد االختصاص الضريبي للدول، الحتالل الصدارة من طرف ضابط اإلقامة 
 لمصدر.وضابط ا
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اإلقامة أو املوطن: يتحقق باستناد الدول إىل مبدأ التبعية االجتماعية، حيث يقر هذا معيار  -
املبدأ حق الدولة يف فرض الضرائب على مجيع املداخيل اليت تؤول إىل األشخاص الذين اختذوا من 

 الدولة موطنا هلم بصرف النظر عن هذه املداخيل.

تبعية االقتصادية، ويقر هذا املبدأ حبق الدولة معيار املصدر: يكون عند إتباع الدولة مبدأ ال -
يف فرض الضريبة على مجيع املداخيل اليت تنشأ داخل إقليمها بصرف النظر عن جنسية أو موطن 

 إقامة األشخاص الذين تؤول إليهم.

وبالتايل، فإن االختالف يف معايري اإلخضاع الضرييب يؤدي إىل تزاحم قوانني الضرائب يف أكثر 
 واحدة خالل فرتة واحدة بالنسبة لنفس الشخص ونفس األساس الضرييب.من دولة 

الفين لضرائب الدخل  نظيمتباين أسس التنظيم الفين لضرائب الدخل بني الدول: يؤثر الت -2
على حتديد ضوابط اإلخضاع الضرييب، إذ يؤخذ بضابط املصدر عادة بالنسبة للضرائب النوعية ذات 

)أو املوحدة( ذات  ضابط اجلنسية أو املوطن بالنسبة للضرائب العامةالطابع العيين، بينما يؤخذ ب
 1.الطابع الشخصي، وبذلك يؤدي التباين يف تنظيم ضرائب الدخل إىل نشأة االزدواج الضرييب الدويل

ختالف تفسري املصطلحات التقنية يف اجملال الضرييب: ولعل من أبرز األمثلة على ذلك ا -0
الضريبية للدول املختلفة حول مفاهيم مثل اإلقامة واملوطن واملنشأة الدائمة، هو تباين التشريعات 

حيث ختتلف العديد من القوانني الضريبية يف حتديد املوطن، حيث يرتكز بعضها على فكرة اإلقامة 
الرئيسية، بينما يرجع البعض اآلخر إىل فكرة املصاحل احليوية الرئيسية للمكلف بالضريبة أو حصوله 

ري. دخل من مصدر مقيم أو من مصدر موجود يف تلك الدولة أو إىل اجلمع مابني هذه املعاي على
ويرتتب على هذا التباين يف مضمون هذه املصطلحات إمكانية وجود تعدد أو ازدواج ضرييب على 

 2نفس وعاء الضريبة ينظر إليه من وجهتني نظر خمتلفتني.

                                                           
 .022أحمد يونس البطريق، المرجع السابق، ص  1

2 Bruno GOUTIERE, Les impôts dans les affaires internationales ,5e éd. Français Lefebvre, France 2001,p.28. 
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  االستثمار األجنبي ثانيا: أثر االزدواج الضريبي الدولي على

، طاملا أنه على الرغم من أن االزدواج الضرييب الدويل هو عمل مشروع من وجهة النظر القانونية
ها و على األجانب املقيمني ييستمد مشروعيته من حق السيادة الذي تتمتع به كل دولة على مواطن
بة أمام قأنه ميثل يف الواقع عيف إقليمها و على األموال و الدخول الناجتة من مصادر فيها، بيد 

و العالقات ا، بل أنه ميثل عقبة حنالستثمار فيهال األجنيب إىل الدول املستقبلة لاستقطاب رأس امل
لنفس انسياب االستثمارات األجنبية إىل الدول، ألن خضوع املستثمر فهو يعيق  1،االقتصادية الدولية

يف البلد الذي ميارس فيه النشاط، سيؤدي إىل الضرائب على نفس الدخل يف بلد إقامته، وكذلك 
، مما يؤدي تراكم الضرائب املستحقة على نفس الدخل و ثقل العبء  الضرييب الذي يتحمله املستثمر

إىل تقليص العوائد اليت كان يأمل يف حتقيقها، األمر الذي يرتتب عليه أحجام املستثمر عن 
 2االستثمار.

الضرييب الدويل يؤدي إىل توزيع عبء الضريبة توزيعا غري عادل فضال عن ذلك، فإن االزدواج 
بني املمولني الذين حيققون دخوال خارج بلداهنم، و املمولني الذين يقتصر نشاطهم داخل حدود 
دولتهم، حيث تكون األعباء الضريبية اليت يتحملها الشخص املقيم يف دولة، و حيصل على دخل من 

اله يف دولة أخرى، أكرب من تلك األعباء اليت يتحملها شخص حيصر اخلارج نتيجة الستثمار أمو 
عائقا أمام انساب االستثمارات  الدويل نشاطه داخل دولة اإلقامة، األمر الذي جيعل االزدواج الضرييب

 3األجنبية.

                                                                                                                                                                                     
الدكتوراه في العلوم االقتصادية ذكره محمد عباس محرزي نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل االقتصادي المغاربي، أطروحة الميل شهادة 

 .12، ص 0222/0223علوم التسيير، فرع النقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  السنة الجامعية 
1 INTERNATIONAL MONETARY  FUND, Fiscal Affairs Département : « Guidelines For Fiscal Adjustment », 
Washington, D.C., p.28  

 .022ذكره محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، المرجع السابق، ص 
الضريبية لالستثمارات األجنبية في قوانين البالد العربية، بحث منشور ضمن دراسات حول  ضمانا  التفصيلية السيد عبد المولى، المعاملة 2

، ذكره عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية 03البحوث  والدراسات العربية، القاهرة ، مصر،  ص  االستثمار في قوانين البالد العربية، معهد

عة الدكتور لحماية و تشجيع االستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي و العالقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جام
. أنظر كذلك بوقرة إيمان،  كيفية تفادي االزدواج الضريبي في إطار االتفاقيات الجبائية الدولية، 006، ص 0229/0202موالي الطاهر، سعيدة،

ة وعلوم دراسة حالة االتفاقية الجبائية الجزائرية الفرنسية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الماناجمنت، تخصص مالية، كلية العلوم االقتصادي

 .092، أنظر هيثم علي محمد، المرجع السابق،  ص 01، ص 0229/0202، سكيكدة، السنة الجامعية، 0933التسيير، جامعة أوت 
 .006عبد المؤمن بن صغير، المرجع السابق، ص  3
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كما يؤدي االزدواج الضرييب الدويل إىل هروب رؤوس األموال و نزوحها إىل الدول و األقاليم 
يف  ،معينة قإىل توزيع غري متوازن لرؤوس األموال ومتركزها يف مناط يتفرض ضرائب أقل، مما يؤداليت 

حني تبقى الدول األخرى يف حاجة إىل استثمارات رؤوس أموال لتمويل مشروعاهتا، كما هو احلال 
 1بالنسبة للدول النامية.

ة أمام انسياب االستثمارات غري أنه إذا كان االزدواج الضرييب الدويل ميثل يف الغالب عقب
األجنبية يف مجيع احلاالت، فإن تفاديه ال يشكل حتما حافزا من شأنه تشجيع االستثمارات األجنبية 
يف مجيع األحوال، ذلك أن وزن العوامل الضريبية و سياحة و سيادة ضرائب أخرى غري متشاهبة، مثل 

عمال قد تشكل عوائق ضريبية ليس من و الضرائب على املبيعات أو على رقم األ اإلنتاجرسوم 
  2السهل القضاء عليها مبجرد جتنب االزدواج الضرييب الدويل.

االستثمارات  النسيابالدويل يغلب أن يكون عائقا  على أية حال، فإن االزدواج الضرييب
الزدواج ها سوف خيضع عائده منها سلمستثمر األجنيب أن أوجه النشاط اليت ميار لإذا تبني  األجنبية

ضرييب، حيث يقل الربح عن القدر الذي كان يبتغيه عند ممارسته لنشاطه، و من مث يرتتب على ذلك 
 3أن حيجم املستثمر األجنيب عن استثمار أمواله خارج إقليم دولته.

 .الضريبي الدولي االزدواج: سبل معالجة الفرع الثاني

، إحداها بالنسبة للدولة املصدرة لرأس مزدوجةيكتسي تفادي االزدواج الضرييب الدويل أمهية 
املال، حيث يسمح هلا حبماية مواطنيها الذين يريدون االستثمار يف اخلارج ضد اخلضوع للضريبة يف 
اخلارج هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يسمح للدولة املستوردة لرؤوس األموال هاته بطمأنينة 

  4ج الضرييب.املستثمر األجنيب بكوهنم لن يقعوا ضحايا لالزدوا 

                                                           
 .02بوقرة إيمان، المرجع السابق، ص  1
 .001عبد المؤمن بن صغير، المرجع السابق، ص  2
 المرجع نفسه. 3
الية لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون األعمال، بن شنتي حميد، االمتيازات الم 4

 .36، ص 0202/0200كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 



10 
 

يب الدويل بواسطة التشريعات الوطنية أو بإبرام اتفاقيات يعموما ميكن تفادي االزدواج الضر 
نفس االستثمار  ها نصا يقضي بعدم فرض الضريبة علىدولية، فقد تلجأ الدولة إىل تضمني تشريع

 الذي سبق أن فرضت عليه ضريبة من قبل دولة أخرى.

ة لتفادي االزدواج الضرييب الدويل هي إبرام االتفاقيات الدولية اليت غري أن الوسيلة األكثر فعالي
فإبرام هذه االتفاقيات يؤدي إىل تشجيع التجارة اخلارجية عموما قد تكون اتفاقية مجاعية أو ثنائية، 

واالستثمار األجنيب بوجه خاص، من خالل حتاشي االزدواج الضرييب الذي يكلف املستثمر األجنيب 
ن اللزوم، وبالتايل تشجيعه على استثمار أمواله يف الدول املستقطبة األطراف يف هذه عدة أموال زائ

 1االتفاقيات.

و لقد اقرتحت أوىل االتفاقيات اجلبائية النموذجية لكل من منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 
 :ازها يف ما يليميكن إجيج الضرييب الدويل و اليت و هيئة األمم املتحدة، أربع طرق ملعاجلة االزدوا 

تقتضي هذه الطريقة بأن تتنازل إحدى الدولتني املتعاقدتني عن حقها يف  طريقة اإلعفاء: -
ميكن أن تكون تلك دة األخرى، و فرض الضريبة على الدخل الذي حيققه املكلف يف الدولة املتعاق

الشؤون اجلبائية التابعة ملنظمة و لقد اعتمدت جلنة 2.الدولة دولة إقامة املكلف أو دولة مصدر الدخل
الفقرة "أ"  20التعاون والتنمية االقتصادية هذه الطريقة يف اتفاقيتها النموذجية من خالل املادة 

 3واقرتحت بأن مينح اإلعفاء من طرف دولة إقامة املكلف.

                                                           
ستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الحوافز والحواجز القانونية لالستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجلعماري وليد،  1

 .66ص ، 0202/0200الجزائر، السنة الجامعية 

عدة مبادئ قد زاد عدد هذه االتفاقيات في الوقت الحاضر أمام اتساع نطاق العالقات االقتصادية الدولية و عادة ما تأخذ هذه االتفاقيات الدولية ب
 تعاقدة و أهمها:تهدف إلى توزيع االختصاص الضريبي بين الدول الم

أن يكون فرض الضرائب على فوائد السندات و أرباح األسهم الضريبية في  -أن يكون فرض الضرائب على الدخول العقارية لدولة موقع العقار -
أن يكون فرض  -أن يكون فرض الضرائب على فوائد الديون العادية في الدولة التي يوجد بها موطن الدائن -الدولة التي يوجد بها موطن المدين

 الضرائب على أرباح المؤسسات في الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي للمؤسسة. أن يكون فرض الضرائب على الدخل العام في الدولة موطن
ر الجامعي، المكلف بالضريبة: انظر في هذا نزيه عبد المقصود مبروك، اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، الطبعة األولى، دار الفك

 .020حمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، المرجع السابق، ص ، انظر أيضا م010، ص 0221االسكندرية، مصر، 
2 Bruno Gouthière, op.cit p.113. 

 .10ذكرته بوقرة إيمان، المرجع السابق، ص 
3 Ibid   
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ومبقتضى هذه الطريقة، ختصم دولة اإلقامة مجيع الضرائب اليت يتحملها  طريقة الخصم: -
 1املكلف عن الدخول الناجتة من مصادر أجنبية من قيمة الضريبة اليت تطالبه هبا.

 تتمثل هذه الطريقة يف فرض الضريبة من طرف إحدى الدولتني طريقة اقتسام اإليراد: -
وفقا ملا حتدده االتفاقية اجلبائية املربمة بينهما، على أن تقوم هذه الدولة بتحويل جزء من  املتعاقدتني

 2.األخرىالضريبة اليت حصلتها إىل الدولة املتعاقدة 

تقتضي هذه الطريقة، بأن تقوم الدولتني املتعاقدتني  طريقة توزيع المادة الخاضعة للضريبة: -
بفرض الضريبة بالتناوب على املكلف حسب فئة الدخل احملقق مبوجب اتفاقية جبائية بينهما، كأن 

ح األسهم وأن تقتضي الدولة املتعاقدة األخرى يف ا ربأختتص إحدى الدولتني يف فرض الضريبة على 
  3املعاشات.فرض الضريبة على فئة 

قتسام اإليراد وطريقة توزيع املادة اخلاضعة للضريبة قد مت التخلي عن العمل اإن كال من طريقة 
وتعاونا كبريا بني اإلدارات الضريبة للدول املتعاقدة، أما فيما يتعلق  هبما، ألن كلتامها تتطلب تنسيقا

يف إطار االتفاقيات الدويل  اإلعفاء واخلصم فال تزال الدول تتبعهما لتفادي االزدواج الضرييب بطريقيت
اجلبائية اليت تربمها إىل غاية اليوم خاصة وأهنما الطريقتان املعتمدتان يف االتفاقيات النموذجية ملنظمة 

 4التعاون و التنمية االقتصادية هليئة األمم املتحدة.

 العبء الضريبي تخفيفو  في المعاملة الضريبيةتجنب التمييز : المطلب الثاني

يب يف املعاملة الضريبية من اآلثار السلبية للسياسة الضريبية على االستثمارات يالتمييز الضر يعد 
األجنبية، حيث حيول دون انسياب االستثمارات إىل هذه الدول حيث يكون التمييز بني األجنيب 

يها قد تشكل األعباء الضريبية املبالغ ف والوطين وهو ما جيب العمل على تفاديه )الفرع األول( كما أن
                                                           

 .033أحمد يونس البطريق، المرجع السابق، ص  1
 .10بوقرة إيمان، المرجع السابق، ص  2
 المرجع نفسه. 3
 المرجع نفسه. 4
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عائقا مينع أو يقلص من استقطاب رأس املال األجنيب إىل الدولة، وهو األمر كذلك الذي جيب أيضا 
 جتنبه وذلك بالتخفيف منه )الفرع الثاين(.

 الفرع األول: تجنب التمييز في المعاملة الضريبية

اكتسبت الدول اليت تتمتع بالسيادة ال سيما الدول النامية منها حق وحرية واسعة يف فرض 
الضرائب بأنواعها املختلفة وباملعدالت اليت تراها مناسبة على الوطنيني و األجانب وعلى أمواهلم 

هنا متلك ا يسهم يف تنميتها االقتصادية وتعزيز مكانتها الدولية االقتصادية، بل أمبودخوهلم وذلك 
احلق يف فرض ضرائب عامة وموحدة على األجانب تفوق تلك املفروضة على الوطنيني. بيد أن 
التمييز يف فرض الضرائب بني الوطنيني واألجانب وإن كان عمال مشروعا من وجهة النظر القانونية، 

تضمن تشريعاهتا إال أنه قد يعيق تدفق االستثمار األجنيب إىل الدول املستقبلة لرأس املال اليت ت
 1الضريبية مثل هذا التمييز، وذلك خشية حتمل أعباء مالية كبرية قد ترتبها تلك الضرائب.

وعموما تظهر صور التمييز يف فرض الضريبة على األجانب يف عدة جماالت كأن تلجأ الدولة 
إىل اعرتاض على الضرائب التصاعدية وفرضها على أرباح املشروعات مما قد يؤدي على فرتات طويلة 

املنتجني عن زيادة إنتاجهم حىت ال ختضع هذه الزيادة لضريبة تصاعدية مرتفعة، وهو ما سيؤدي إىل 
ولكن  رض الضرائب بني األجانب و الوطنينيكما قد تظهر صورة التمييز يف ف  2اخنفاض أرباحهم.

مة وال متلك رأس املال اهرة، كقيام الدولة العاجزة عن متويل املشروعات الضخظة وغري رت بطريقة مست
القادر على تأسيسها إال لدى العناصر األجنبية لندرة رأس املال املتوافر لدى العناصر الوطنية، ومع 

م بفرض ضرائب مرتفعة على االستثمارات األجنبية يف هذه اجملاالت رغم علمها بظروف و ذلك تق
ة يف مظهرها عامة وموحدة على الوطنيني ، أين تبدو الضريبترتحاجتها هلا، فتعتمد سياسة لتمييز املس

                                                           
 . 001، ص 0226دريد محمود السامرائي، االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات القانونية، الطبعة األولى، مركز الدراسات الوحدة العربية،  1
 .003، المرجع السابق، ص  السامرائيدريد محمود  2
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واألجانب، إال أن حقيقة األمر تكون غري عادلة مما حيمل األجانب املستثمرين وحدهم دون املواطنني 
 1.على استثماراهتم يف هذه اجملاالت مرتفعة أعباء ضريبية

 وقد يكون التمييز يف املعاملة الضريبية صرحيا وذلك من خالل:

 الصادرات والواردات ورسوم اإلنتاج.استخدام ضرائب  -

 .جانبفرض ضرائب الدخل بسعر أعلى على األ -

 عدم استفادة األجانب من اإلعفاءات. -

 2اعتماد سعر الصرف عند القيام بتحويل اإليرادات. -

يعد التمييز الضرييب عائقا أمام حركة انسياب رؤوس األموال األجنبية إىل البلد املستقبل، كون 
أمام املؤسسات احمللية، ومن الضروري  يتولد عنه نقص تنافسية املؤسسات األجنبيةهذا التمييز 

بني املستثمر  العدالةإدخال املعاملة الضريبية كعنصر فعال يف حتسني مناخ االستثمار على أساس من 
 األجنيب واملستثمر الوطين.

معاملتها مع األجانب احرتام مبدأ فمن األصول املستقرة يف القانون الدويل أن تلتزم الدولة يف 
مببدأ املعاملة الوطنية أو كما يصطلح عليه مببدأ تشبيه األجانب  أو مبا يعرف 3املساواة، وعدم التمييز،

بالوطنيني والذي يضمن للمستثمر األجنيب تشبيهه بالوطين عند ممارسة نشاطه، حتت شكل املساواة 
 4.أمام القانون وأمام التنظيمات احمللية

                                                           
مصطفى بسيم، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية الخاصة في الدول اآلخذة في النمو، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  عصام الدين 1

 .69، ذكرته رفيقة قصوري، المرجع السابق، ص 0910الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة ، مصر، 
ضرائب )سياسات، نظم، قضايا معاصرة(، الدار الجامعية االسكندرية، مصر، عثمان سعيد عبد العزيز، العشماوي شكري رجب، اقتصاديات ال 2

. ذكره مشري حم الحبيب، السياسة الضريبية وأثرها على االستثمار  في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، 121، ص 0221

 .031، ص 0229/0202بسكرة، السنة الجامعية  تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،
 هشام على صادق، الحماية الدولية للمال األجنبي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، بدون سنة. 3
ايد، كمال سمية، النظام القانوني لالستثمار األجنبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلق 4

 .10، ص 0220/0221تلمسان، السنة الجامعية، 
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كما هو احلال عند املشرع   ويتم النص على شرط املعاملة الوطنية يف التشريعات الداخلية للدولة
املتعلق بتطوير   30-31من األمر رقم  11اجلزائري إذ نص مبوجب الفقرة األوىل من املادة 

شخاص الطبيعيون واملعنويون األجانب مبثل ما يعامل به األشخاص بأنه يعامل األ 1االستثمار
الطبيعيون واملعنويون اجلزائريون يف جمال احلقوق والواجبات ذات الصلة باالستثمار. كما ينص على 

يف االتفاقيات املربمة بني الدول املصدرة والدول املستوردة لرؤوس األموال، وهو ما ميثل ذلك أيضا 
 .يضمن للمستثمر األجنيب نفس احلماية املقررة للوطنيني 2هافي شرطا ثابتا

لكن جتدر اإلشارة إىل أن مبدأ املعاملة الوطنية رغم ما حيمله من امتيازات ظاهرية للمستثمر 
األجنيب، إىل أنه ال يقدم حبسب ذلك احلماية القانونية الكافية املرجوة واملنتظرة، كوهنا محاية مرتبطة 

لوطين وما يقرر من تعديالت ترتاوح بني الزيادة والنقصان متس تلك الضمانات واملزايا بإرادة املشرع ا
الثنائية إىل أن تشرتط  املقررة للوطنيني، وهو األمر الذي رمبا دفع بعض الدول الطرف يف االتفاقيات

مؤداه عموما  أن تكون املعاملة أفضل وأكثر امتيازا وهذا ما يعرف بشرط الدولة األوىل بالرعاية، الذي
أن تتعهد الدولة الطرف يف املعاهدة وامللتزمة بأداء الشرط مبعاملة االستثمارات التابعة للدولة الطرف 
الثاين يف املعاهدة أفضل معاملة ال تقل رعاية عن تلك اليت تتلقاها استثمارات أجنبية يف نفس 

  3.الظروف

اه املستثمرين األجانب عن طريق اتفاقيات ونشري إىل أن تعهد الدولة بعدم ممارسة التمييز اجت
دولية مع الدولة املصدرة هو التزام دويل يرتتب عن اإلخالل به املسؤولية الدولية للدولة، أي التعويض 

  4عن األضرار اليت تلحق باملستثمر األجنيب نتيجة لذلك اإلخالل.

                                                           
، ص 0220أوت  00، الصادرة في 21ج.ر عدد ، المتعلق بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم، 0220أوت  02، المؤرخ في 21-20األمر رقم  1

22. 
2 Dominique CARREAU, Investissement, répertoire de droit international, Tome 2, Encyclopédie juridique, 
Dalloz, Paris 1999, p 17. 

ون الداخلي والقانون الدولي، دار النهضة العربية، عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن، المركز القانوني للمستثمر األجنبي في السودان بين القان 3

 .93، ص 0992

 يعرف أيضا شرط الدولة األولى بالرعاية، بأنه شرط تعتمد بموجبه حكومتان بتنظيم مشاركتهما المتبادلة في أي نظام قانوني بشكل أفضل من

 .009السابق، ص  التنظيم الذي كان يربطهما بحكومات أخرى. أنظر في هذا رفيقة قصوري، المرجع
 .001، ص 0222قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،  4
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 الجبائي ءالفرع الثاني: تخفيف العب

، ذلك أن  يشكل عائقا أمام استقطاب االستمارات األجنبية ال شك أن ثقل العبء اجلبائي
املستثمر األجنيب يهدف من خالل مشروعه االستثماري تعظيم العوائد وهذا ال يكون إال إذا 

تواجدت يف الدولة املضيفة سياسة تعمل على ختفيف العبء اجلبائي على عاتق املستثمر األجنيب  
ب والرسوم املفروضة وإتباع أسلوب اإلعفاء الضريب اجتاه وذلك بالتخفيض يف عدد ونسب الضرائ

املستثمرين األجانب، إضافة إىل امتيازات جبائية أخرى تعد حوافز هلم لالستثمار واليت ميكن  إجيازها 
 يف ما يلي:

يعرف اإلعفاء الضرييب بأنه إسقاط حق الدولة عن بعض املكلفني يف : اإلعفاء الضريبي -
وذلك حسب 1معني ويف ظروف معينة السداد و مقابل التزامهم مبمارسة نشاط مبلغ الضريبة الواجب

 إعفاء دائما أو مؤقتا. الضرييبوقد يكون اإلعفاء  .أمهية النشاط، حجمه، موقعه اجلغرايف، نطاقه

و إسقاط حق الدولة يف مال املكلف طاملا بقي سبب اإلعفاء قائما، ويتم ه إلعفاء الدائمفا
وعادة ال يلجأ املشرع  2تبعا ألمهية النشاط و مدى تأثريه على احلياة االقتصادية،منح هذا اإلعفاء 

 3ال يف حاالت نادرة منها:إ الضرييب إىل هذا النوع من اإلعفاء

تكاليفها االستثمارية أو  الرتفاعجم عنها املستثمرون نظرا حي حالة االستثمارات اليت -
 السببني. كاللالخنفاض العائد الذي يتحقق منها أو 

حالة االستثمارات اليت يصعب حتديد األرباح اليت تتحقق منها بصورة فعلية، وتعترب هذه  -
 وتقدم األساليب احملاسبية لقياس رحبية املشروعات. دداحلالة نادر نظرا لتع

                                                           
 . 011، ص 0223عبد المجيد قدي، المدخل إلى السلبيات االقتصادية الكلية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 المرجع نفسه. 2
 .00محمود نمو توفيق مهاني، المرجع السابق، ص  3
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الدولة يف مال املكلف ملدة معينة من  حلقاإلعفاء املؤقت )اإلجازة الضريبية( هو إسقاط أما 
. ويتوقف طول هذه الفرتة على 1حياة النشاط املستهدف بالتشجيع وعادة ما يكون يف بداية النشاط

وبعد انقضاء هذه  2حجم املشروع وأمهيته لالقتصاد الوطين وجمال االستثمار وغريها من االعتبارات.
للتشريع ملستهدف ويعود خضوعه عفاء الضرييب للنشاط ار بعده انقضاء فرتة اإلر املدة املعينة، يتق

 .الضرييب

 أن مدة اإلعفاء الضرييب الزمين قد تتفاوت وفق أولويات معينة تتمثل يف اآليت: 3ويرى البعض

بالنسبة للمشروعات اليت تتعرض ملخاطر حمدودة وال حتتاج إىل أساليب متقدمة تكنولوجيا،  -
 الرأمسالية املستثمرة فيها يكون إعفاؤها ضريبيا لفرتة أقل.وتتعني باخنفاض حجم األصول 

قق أرباحا حتتاج إىل أصول رأمسالية متقدمة وعادة ما حت بالنسبة للمشروعات اإلنتاجية اليت -
 ضئيلة يف السنوات األوىل من عمرها تكون فرتة اإلعفاء الضرييب بالنسبة هلا أطول.

املخاطرة فيها وحتتاج إىل استثمارات رؤوس األموال  املشروعات اليت تتميز بارتفاع درجة -
ضخمة ونسبة حتقيق األرباح فيها ضعيفة يف السنوات األوىل، فهذه املشروعات متتع بفرتة إعفاء 

 ضرييب أطول.

بالنسبة لبعض املشروعات احليوية اليت حتقق أهدافا اقتصادية و اجتماعية مثل مشروعات  -
 ط تكون فرتة اإلعفاء الضرييب بالنسبة هلا أطول من غريها.اإلسكان االقتصادي و املتوس

وقد يكون اإلعفاء كليا أو جزئيا، ويقصد باإلعفاء الكلي بأنه تصريح املشرع الضرييب بإعفاء 
ئي ز أما اإلعفاء اجل .املكلف من كافة الضرائب طول فرتة اإلعفاء الضرييب وهو األصل يف اإلعفاء

                                                           
 .011عبد المجيد قدي، المرجع السابق، ص  1
 .01محمود نمو توفيق مهاني، المرجع السابق، ص  2
 المرجع نفسه. 3
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و على ضرائب معينة دون األخرى أو على جزء من الدخل اخلاضع فينصب على جزء من الضريبة أ
 1للضريبة.

قويا لالستثمار األجنيب، حبيث يقلل من املخاطر اليت يتحملها  حافزا الضرييبوميثل اإلعفاء 
املستثمر بالنسبة لالستثمارات اجلديدة وتزيد من العائد الصايف املتوقع احلصول عليه من طرف 
املستثمر وحتقق سيولة ذاتية للمشروعات اليت تتمتع هبا وخاصة املشروعات اليت حتقق أرباحا يف بداية 

على اهليكل التمويلي والذي  تعادل مقدار الوفر الضرييب مما يكون له األثر االجيايب اإلنتاجيةحياهتا 
  2التمويل الذايت للمشروعات. صاحليتغري يف 

الك املعجل السماح للممول خبصم أو استهالك تيقصد بااله :المعجل تالكهم االانظ -
ويعترب  3اإلنتاجية املتوقعة أو املفرتضة.تكلفة األصول الرأمسالية خالل فرتة زمنية أقل من فرتة حياهتا 

هذا النظام ميزة للمستثمر األجنيب، ألنه يهدف إىل تقليل ما يدفعه املستثمر يف بداية عمر املشروع 
هذه امليزة بالقرض دون فائدة متمثال يف مبالغ الضريبة اليت ينخفض  4قدر اإلمكان. ويصور البعض

ويكون القصد من هذا االمتياز دعم املشاريع يف بداية  التزامه يف السنوات األوىل من عمر األصل.
عمرها اإلنتاجي، ألن هذه الفرتة تكون حرجة للمشاريع وتكون تكلفة اإلنتاج فيها عالية، فالبد إذن 

عم حىت تستطيع النهوض واالستمرار وإلعطائها دفعة قوية يف التوسع والتحديث وزيادة من هذا الد
االستثمار، مما يعود بالنفع على اقتصاد البلد بزيادة الطاقة اإلنتاجية الكلية ويربر النقض حبصيلة 

 5الضريبة.

                                                           
 .16رفيقة قصوري، المرجع السابق ص  1
 .91، ص 0222سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية، مدخل تحليل مقارن، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر،  2
، 06، ص 0916عيد عبد الحفيظ عبد هللا، آثار الحوافز الضريبية على االدخار واالستثمار، الطبعة الثانية، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر،  3

طلب البكاء، الحوافز الضريبية وأثرها على االستثمار والتنمية االقتصادية في الفكر االقتصادي اإلسالمي، مجلة مركز دراسات ذكره حيدر عبد الم

 060، ص 01/0200الكوفة، العدد 
ة، مركز البحوث، سمير مرقص، استخدام الهندسة الضريبية في تخطيط وتقييم سياسة اإلعفاءات الضريبية، أكاديمية السادات للعلوم اإلداري 4

 .060، ذكره حيدر عبد المطلب البكاء، المرجع السابق، ص 21، ص 0999سلسلة إصدارات البحوث اإلدارية، الجزء األول، 
 .00و 02محمود نمو توفيق مهاني، المرجع السابق، ص  5
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ل يف تقوم هذه الطريقة على فكرة مسامهة الدو  سنوات:الإمكانية ترحيل الخسائر إلى  -
كما تساهم يف أرباحه، إذ تسمح هذه السياسة باخلصم الكامل للخسائر احملققة من املمول  خسائر 

األرباح الصافية اخلاضعة للضريبة اليت حققتها املنشأة يف السنوات السابقة أو اليت حققتها يف 
بقة أو السنوات الالحقة، باعتبار أن هذه اخلسارة تدخل ضمن مصاريف املنشأة عن سنوات سا

 1.األمامواآلخر  اخللفالحقة. ويأخذ هذا النظام اجتاهني أحدمها إىل 

فالسماح برتحيل اخلسائر إىل اخللف وإىل أي عدد من السنوات يتضمن ضرورة قيام اخلزينة 
العامة يف السنة اليت حققت فيها املؤسسة اخلسائر برد ما حصلته كضريبة على ما يعادل مقدار 

ل اخلسارة يف السنوات السابقة، ويف حالة ترحيل اخلسائر إىل األمام، فتكتفي اخلزينة العامة بتحم
مقدار اإليرادات املفقودة، ويعترب هذا احلافز أكثر مالئمة من الناحية التطبيقية لظروف الدول النامية 
باملقارنة برتحيل اخلسائر إىل اخللف كوهنا متلك خزينة عامة تكاد تكون خاوية من اإليرادات، كما 

تاجي ويشجع الوحدات ندخول منشآت جديدة إىل دائرة النشاط اإل األمامحيفز ترحيل اخلسائر إىل 
 2.نتاجية جديدةإالقائمة على التوسع يف بناء طاقات 

يقصد به ذلك النظام الذي يسمح للمستثمر نظام االئتمان الضريبي )الخصم الضريبي(:  -
سبة معينة من التكلفة اليت يتحملها يف شراء أصول قابلة لالهتالك، بنخبصم من مبلغ الضريبة الواجبة 

 وقد يغطي إعفاء جزئي من الضريبة وميثل خصما يؤثر على العبء الضرييب فينقصه.فهو مبنزلة 
 3اخلصم كل أو بعض األصول القابلة لإلهالك.

 زيادة العائد بعد الضريبة باملقدار الذي مت فيه إىلويتمتع هذا النظام بعدة مزايا، كونه يؤدي 
تثمرين األجانب، الذين يستثمرون أمواهلم ختفيض معدل الضريبة الفعلي، مما جيعله حافزا مهما للمس

و وفق احلجم املطلوب، كما يشجع هذا النظام االستثمارات طويلة األجل أيف اجملاالت املستهدفة 
                                                           

، ذكره قدوري نور الدين، 011، ص 0220مصر،  المرسي السيد حجازي، النظم والقضايا الضريبية المعاصرة، أليكس لتكنولوجيا المعلومات، 1

 .12المرجع السابق، ص 
 .91-91عثمان سعيد عبد العزيز، المرجع السابق، ص   2
 .060حيدر عبد المطلب البكاء، المرجع السابق، ص ، ذكره 093المرسي السيد حجازي، المرجع السابق، ص  3
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ويفيد املشروعات بطريقة مباشرة، كما مينع هذا النظام من صور التحايل اليت تلجأ إليه املشروعات يف 
قرتنة بإنشاء فرع جديد يتمتع بفرتات مساح جديدة أو بتصفية ظل نظام اإلجازات الضريبية، كتلك امل

 1الشركات وإنشاء شركات جديدة تتمتع بفرتات مساح جديدة.

 األجنبي  المبحث الثاني: جهود الدولة الجزائرية الجبائية المحفزة لالستثمار

ند ع األجانبباعتبار أن النظام اجلبائي أحد العناصر اليت تدخل يف اهتمامات املستثمرين 
 لتحفيز املستثمرين وجذب املشرع اجلزائريباالستثمار يف بلد دون اآلخر وسعيا من  القرار اختاذ

إىل وضع جمموعة من االمتيازات ذات الطبيعة الضريبية يف  رؤوس األموال األجنبية، فقد جلأ
وقوانني أخرى    تمماملعدل وامل املتعلق بتطوير االستثمار 30-31األمر رقم كالتشريعات الداخلية  

ولية الثنائية منها كقانون املالية والقانون اجلبائي العام. كما أبرمت اجلزائر العديد من االتفاقيات الد
الذي كثريا ما كان عائقا يف وجه االستثمار الدويل طراف لتفادي االزدواج الضرييب واملتعددة األ

 .األجنيب 

ني حسب مصدرمها ومها: حوافز منصوص عليها يف من هنا ميكن تقسيم هذه احلوافز إىل صنف
قانون االستثمار والقوانني املكملة له )حوافز ضريبية داخلية( )املطلب األول( وحوافز منصوص عليها 

   يف االتفاقيات الدولية )حوافز ضريبية دولية( )املطلب الثاين(.

                                                           
، يناير 6و3ى أرباح شركات األموال في مصر، مجلة كلية الحقوق، جامعة حلوان، العددان وفا عبد الباسط، نحو تطوير شامل لنظام الضريبة عل 1

 .061، ذكره حيدر عبد المطلب البكاء، المرجع السابق، ص 90، ص 0220و يونيو، 
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 المطلب األول: الحوافز الضريبية الداخلية 

يقصد باحلوافز الضريبية الداخلية عموما خمتلف التشجيعات ذات الطبيعة اجلبائية واجلمركية اليت 
واليت املعدل واملتمم املتعلق بتطوير االستثمار  30-31نص عليها التشريع الداخلي لسيما األمر رقم 

باإلضافة إىل حوافز أخرى من  1تستفيد منها االستثمارات املذكورة يف املادتني األوىل والثانية منه،
. إال أننا سنقتصر نفس الطبيعة مذكورة يف قوانني أخرى مثل قانون املالية والقانون اجلبائي العام

اليت  املتعلق بتطوير االستثمار 30-31البحث على االمتيازات أو احلوافز املذكورة يف األمر رقم 
 ار األجنيب بصفة خاصة.وضعت خصيصا لتشجيع االستثمار بصفة عامة واالستثم

املتعلق بتطوير االستثمار ضمن  30-31وميكن إدراج هذه احلوافز املذكورة يف األمر رقم 
نه إىل جانب استفادة املستثمر من أ، ذلك نظامني مها النظام العام والنظام االستثنائي )اخلاص(

إنه يستفيد يف إطار النظام احلوافز اجلبائية واجلمركية املنصوص عليها يف إطار النظام العام، ف
هنا احملافظة أاالستثنائي من مزايا وإعفاءات خاصة، ال سيما عندما يستعمل تكنولوجيا خاصة من ش

 وإدخال الطاقة واملساعدة على حتقيق تنمية شاملة.على البيئة ومحاية املوارد الطبيعية 

يف مفهوم األمر رقم  الداخلةخيص هذا النظام مجيع أنواع االستثمارات النظام العام:  -1
نه تقتصر املزايا املذكورة يف أاملتعلق باالستثمار واملذكورة يف املادة األوىل والثانية منه. غري  31-30

واملمنوحة للمستثمرين  132-11رقم  القانونمن  41املعدلة مبوجب املادة  األمرا ذمن ه 39املادة 
   و على مرحلة االستغالل.املشروع  جنازإل األوىليف هذا النظام على املراحل 

                                                           
ات الوطنية واألجنبية المنجزة المتعلق بتطوير االستثمار: " يحدد هذا األمر النظام الذي يطبق على االستثمار 21-20من األمر رقم  20المادة  1

من نفس  20في النشاطات االقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، وكذا االستثمارات التي تنجز في إطار منح االمتياز و/أو الرخصة" ونصت المادة 

 األمر على أنه" يقصد باالستثمار في مفهوم هذا األمر ما يأتي:

 ات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة؛اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاط -0
 المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية  -0
 استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية؛" -1

 .21، ص 0202ديسمبر  10، الصادرة في 11د ، ج.ر عد0203، يتمن قانون المالية لسنة 0202ديسمبر  12، المؤرخ في 02-02القانون رقم  2
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 في مرحلة االنجاز: 

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة  -
  .يف إجناز االستثمار

اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة الشراء ب -
اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية  املقتناة حمليا واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثماراملستوردة أو 

 بعوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار االستثمار. 

اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية لقاء عوض عن كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار  -
 االستثمار املعين.

التسجيل ومصاريف اإلشهار ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق اإلعفاء من حقوق  -
 االمتياز على األمالك العقارية املبنية وغري املبنية املمنوحة بعنوان إجناز املشاريع االستثمارية.

 ب/ في مرحلة االستغالل:

النشاط بعد معاينة املشروع يف  سنوات 30تستفيد االستثمارات املنجزة يف هذه املرحلة وملدة 
 الذي تعده املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر مما يلي:

 اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات. -

 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. -

سنوات بالنسبة لالستثمارات اليت تنشأ أكثر من  30سنوات إىل  30ومتدد هذه املدة من 
  منصب شغل عند انطالق النشاط.
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هذا الشرط املتعلق بإنشاء مناصب عمل على االستثمارات املتواجدة يف املناطق لكن ال يطبق 
 املستفيدة من إعانة الصندوق اخلاص باجلنوب اهلضاب العليا.

تستفيد االستثمارات يف القطاعات اإلسرتاتيجية اليت حيدد اجمللس الوطين لالستثمار قائمتها من 
لرسم على النشاط املهين دون اشرتاط إحداث مناصب اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وا

 شغل. 

التخفيض من البطالة، مما هو  مناصب شغل جديدة خلقويبدو اهلدف من وراء وضع شرط 
يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية من وراء تشجيع االستثمارات األجنبية بدل منحها إعفاءات دون 

 أي مقابل يسهم يف التنمية.

 31-39من األمر رقم  03قد مت إضافة مادتني جديدتني مبوجب املادة إضافة لذلك، ف
 :31مكرر  39مكرر و  39املادة  ومها 1 2339 املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة

مكرر واليت أصبح مبوجبها منح مزايا النظام العام خيضع لتعهد كتايب من املستفيد  39املادة  -
وتقتصر االستفادة من اإلعفاء من  .واخلدمات ذات املصدر اجلزائريبإعطاء األفضلية للمنتوجات 

الرسم على القيمة املضافة فقط يف االقتناءات ذات مصدر جزائري، عدا يف حالة  التأكد من عدم 
 وجود منتوج حملي مماثل.

 يف هذا اإلطار، يالحظ أنه مت حصر اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة يف االقتناءات ذات
مصدر جزائري، بعدما كانت كلها مهما كانت مصدرها )املستوردة أو املقتنية( تتمتع هبذا االمتياز 

يدها )عدا املستثناة(، وهو األمر الذي يعد تقييدا حلرية املستثمر األجنيب يف اقتناء املنتوجات اليت ير 
 وهو بدوره قد يشكل لرمبا عائقا أمام االستثمارات األجنبية.

                                                           
يوليو  22، الصادرة في 44، ج.ر عدد 2990، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2990يوليو  22، المؤرخ في 90-90األمر رقم  1

 94، ص 2990
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جهة أخرى، يعد هذا التعديل مبثابة دافع لتشجيع اإلنتاج الوطين والنهوض به بعد  غري أنه من
اختالل التوازن الكبري بني االسترياد والتصدير وركود اإلنتاج الوطين بسبب االسترياد، وبالتايل فإن 

 1إعطاء األفضلية هلذا األخري يساهم يف تشجيعه وزيادته.

واليت تقتضي بأن استفادة االستثمارات اليت يتجاوز مبلغها  12مكرر  39املادة  -
دينار جزائري أو يساويه من مزايا النظام العام يتم مبوجب قرار من اجمللس  1.033.333.333

الوطين لالستثمار وهذا بالنظر ملبلغها الكبري، إذ أن االمتيازات اليت ستحصل عليها تعد مبثابة أعباء 
طلب أن تتوىل أعلى هيئة فيها مبهمة السهر على منح هذه اإلعفاءات على الدولة وهو ما يت

 يستحقها.

يتعلق هذا  باالستثناءات اليت تنجز يف املناطق اليت تتطلب تنميتها النظام االستثنائي:  -2
مسامهة خاصة من الدولة وكذلك االستثمارات ذات األمهية اخلاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين، السيما 

تعمل تكنولوجيا خاصة من شاهنا أن حتافظ على البيئة وحتمي املوارد الطبيعية، وتدخر عندما تس
 3ين الصنفني:ذالطاقة وتفضي إىل تنمية مستدامة، ومن هنا منيز بني ه

بالنسبة لالستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها مساهمة خاصة من  1.2
 الدولة:

املنجزة يف هذه املناطق واملتعلقة بالنشاطات غري املستثناة من  ملشروعات االستثماريةتستفيد ا
 4 :املزايا على مرحلتني

 تستفيد االستثمارات يف هذه املرحلة من املزايا التالية:أ/ مرحلة اإلنجاز: 
                                                           

 .60المرجع السابق، ص  1
، الصادرة 61، ج.ر عدد 0202، المتضمن قانون المالية لسنة 0201ديسمبر  12، المؤرخ في 21-01من القانون رقم  39معدلة بموجب المادة  2

 .21، ص 0201ديسمبر  10في 
وباستثناء هذه االستثمارات ال في كلتا الحالتين، فإن المجلس الوطني لالستثمار هو الذي يحدد المناطق المذكورة أو أهمية االستثمارات الخاصة،  3

 المتعلق بتطوير االستثمار المعدل والمتمم. 21-20من األمر رقم  02/1يمكن الستثمارات أخرى االستفادة من هذه المزايا  بحسب نص المادة 
ديسمبر  60، المؤرخ في 00-00من األمر رقم  11المتعلق بتطوير االستثمار، المعدلة بموجب المادة  21-20من األمر رقم  00راجع المادة  4

 .21ص  ، 0200ديسمبر  12، الصادر ة في 10ج.ر عدد  ،0201المتضمن قانون المالية لسنة  0200
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اإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية بعوض فيما خيص كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف  -
 إطار االستثمار.

فيما خيص العقود  2‰ تطبيق حق التسجيل بنسبة خمفضة قدرها اثنان يف األلف -
 التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال.

تكفل الدولة جزئيا أو كليا باملصاريف، بعد تقييمها من الوكالة، فيما خيص األشغال    -
 املتعلقة باملنشىآت األساسية الضرورية إلجناز االستثمار.

اليت تدخل غري املستثناة الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات  اإلعفاء من -
 .من السوق احمللية مباشرة يف إجناز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع الستوردة وغري املستثناة من املزايا ةاليت تدخل  -
 االستثمار.مباشرة يف إجناز 

اإلعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة  -
 حق االمتياز على األمالك العقارية املبنية وغري املبنية  املمنوحة املوجهة إجناز املشاريع االستثمارية.

بعد معاينة مباشرة االستغالل اليت تعدها املصاحل اجلبائية بطلب من  ب/ مرحلة االستغالل:
 واالمتيازات اجلبائية التالية:احلوافز املستثمر، يستفيد هذا األخري من 

(سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن 13اإلعفاء ملدة عشر ) -
 الرسم على النشاط املهين.

سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على امللكيات (13اإلعفاء ملدة عشر ) -
 العقارية اليت تدخل يف إطار االستثمار.
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 بالنسبة لالستثمارات ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني: 2.2

يرتتب على هذه االستثمارات إبرام اتفاقية متفاوض عليها بني املستثمر والوكالة، فهذه األخرية 
االتفاقية حلساب الدولة بعد موافقة اجمللس الوطين لالستثمار، وتنشر هذه االتفاقية يف اجلريدة تربم 

 الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.

ر مبوجب القانون، زايا غري حمددة على سبيل احلصوما يالحظ بالنسبة هلذه االستثمارات أن امل
االمتيازات اليت ميكن منحها وذلك عن طريق التفاوض بني وإمنا أعطى املشرع أمثلة فقط عن 

مثل هذه املزايا اليت ميكن منحها يف هذا اجملال كال أو جزء طبقا للمادة تاملستثمر والوكالة الوطنية. وت
واملعدلة  30 -31رقم  املعدل واملتمم لألمر 30،1-30املضافة مبوجب األمر رقم   31مكرر  12

 فيما يلي:  2 2311من قانون املالية لسنة  03مبوجب املادة 

 سنوات: 30وملدة أ/ في مرحلة اإلنجاز: 

إعفاء و/أو خلوص احلقوق والرسوم والضرائب وغريها من االقتطاعات األخرى ذات   -
الطابع اجلبائي املطبقة على االقتناءات سواء عن طريق االسترياد أو من السوق احمللية للسلع 

 واخلدمات الضرورية لإلجناز.

وكذا اإلشهار  إعفاء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج -
 القانوين الذي يطبق عليها.

 إعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال. -

 إعفاء من الرسم العقاري، فيما خيص امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج. -

                                                           
 09، الصادرة في 21، المتعلق بتطوير االستثمار، ج.ر عدد 21-20، يعدل ويتمم األمر رقم 0226أوت  02، المؤرخ في 21-26رقم  األمر 1

 .01، ص 0226يوليو 
 .0202المتضمن قانون المالية لسنة  ،21-01من القانون رقم  62ت بموجب المادة عدل 2
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شروع يف سنوات ابتداء من تاريخ معاينة امل 13وملدة أقصاها ب/ مرحلة االستغالل: 
 االستغالل اليت تعدها املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر:

 إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات. -

 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. -

ومبوجب املادة  2339جتدر اإلشارة بأن التعديل الذي جاء به  قانون املالية التكميلي لسنة 
 30يؤهل اجمللس للموافقة لفرتة ال تتجاوز  31مكرر  12 ( للمادة30منه أضافت فقرة ثالثة ) 01

سنوات على اإلعفاء أو التخفيض يف احلقوق أو الضرائب أو الرسوم مبا فيها الرسم على القيمة 
املضافة اليت تثقل أسعار السلع املنتجة عن طريق االستثمار الذي يدخل  يف إطار  النشاطات 

 .ة امتياز إضايف للمستثمرين ومشجع على زيادة اإلنتاج الوطينالصناعية  الناشئة، وهذا يعد مبثاب
 وحيدد تطبيق  هذه الفقرة مبوجب مقرر من اجمللس الوطين لالستثمار.

 المطلب الثاني: الحوافز الضريبية الدولية

مل يكتف املشرع اجلزائري مبجموعة املزايا الضريبية اليت نص عليها قانون االستثمار والقوانني 
املكملة له، وإمنا كتكميل لذلك جلأ إىل منح حوافز ضريبية ذات صبغة دولية من خالل االتفاقيات 
الدولية يف اجملال الضرييب هبدف تشجيع االستثمار الدويل املتبادل سواء الثنائية منها أو املتعددة، 

 واليت حمور اهتمامها تفادي ومنع االزدواج الضرييب.

يات الدولية اجلماعية يف هذا الصدد، االتفاقية املربمة بني دول احتاد ولعل من أهم هذه االتفاق
لتفادي االزدواج الضرييب الدويل وإرساء  1993جويلية  20املغرب العريب املوقعة يف اجلزائر بتاريخ 

  1قواعد التعاون املتبادل يف ميدان الضرائب على الدخل بني دول االحتاد.

                                                           
، يتضمن المصادقة على االتفاقية لتشجيع وضمان 0992ديسمبر  00المؤرخ في  202-92صادقة عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1

 .021، ص 0990فبراير  26، الصادرة في 26، ج.ر عدد 0992يوليو  01 االستثمار بين اتحاد المغرب العربي، الموقعة في الجزائر بتاريخ
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غرار باقي االتفاقيات الدولية لتفادي االزدواج الضرييب لتحديد هذه االتفاقية على  وقد قامت
فئات األشخاص املعنيني هبا، وهم املقيمني بإحدى الدول املغاربية، كما حددت الضرائب املعنية هبذا 
اإلجراء، وعرفت كل نوع منها، ومن بينها أرباح املؤسسات وأرباح األسهم، وكذلك األتاوى...إىل 

 غري ذلك.

من هذه االتفاقية  20ما يتعلق بتدابري تفادي االزدواج الضرييب الدويل، لقد نص الفصل أما في
على أنه "إذا تلقى مقيم بدولة متعاقدة مداخيل خاضعة للضريبة بإحدى الدول املتعاقدة األخرى 
طبقا لألحكام هذه االتفاقية، فإن الدولة األوىل يف الذكر ختصم من الضريبة اليت ستحصلها على 

 مداخيل املقيم املذكور مبلغا مساويا للضريبة على الدخل املدفوعة بالدولة املتعاقدة األخرى... ".

مداخيل أي مستثمر من دول االحتاد اليت مت فرض الضريبة عليها يف إحدى هذه  أنمبعىن 
املتعلق يتم فرض الضريبة عليها مرة أخرى، وإمنا يتم خصم مبلغ الضريبة  أنالدول ال ميكن بأي حال 

رؤوس األموال وتشجيع االستثمار األجنيب بني  لهبا الذي سبق دفعه، وهذا ما حيفز على انتقا
  1الدول.

ومن االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها اجلزائر أيضا، نذكر االتفاقية املربمة بينها وبني فرنسا قصد 
تبادل املعلومات بني السلطات تفادي االزدواج الضرييب وتفادي التهرب والغش اجلبائي من خالل 

 املختصة بني الدولتني واملساعدة املتبادلة يف حتصيل الديون اجلبائية.

املربمة هبذا اجملال األشخاص املعنيني بذلك  االتفاقياتولقد حددت هذه االتفاقية كغريها من 
 وكذلك الضرائب املعنية وعرفت كل منها وحددت أنواعها.

تتبع كال من اجلزائر طرقا هتدف إىل تفادي حدوث ازدواج ضرييب أو  ويف إطار هذه االتفاقية،
على األقل من حدته والتخفيض من العبء الضرييب الذي يتحمله املكلفون بالضريبة. وتعترب طريقة 

                                                           
 .61لعماري وليد، المرجع السابق، ص 1
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فإذا خرية كيفية استخدامها. ددت هذه األعتمدة يف إطار هذه االتفاقية، وحاخلصم هي الطريقة امل
 ئر فإنه يتم تفادي االزدواج الضرييب بالطريقة اآلتية:باجلزا األمرتعلق 

عندما حيصل مقيم باجلزائر على مداخيل أو ميلك ثورة تكون خاضعة للضريبة يف فرنسا، فإن 
اجلزائر ختصم من الضريبة املستحقة الدفع هبا مبلغا مساويا للضريبة الذي يتم دفعه بفرنسا، غري أن 

اوز قسط الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة احملسوبة قبل املبلغ املخصوم ال ميكن أن يتج
 1.من االتفاقية 21إجراء اخلصم حسب نص الفقرة األوىل من املادة 

أما إذا تعلق األمر بفرنسا، فإن املداخيل اليت تنشأ يف اجلزائر واليت ختضع للضريبة هناك، وتكون 
 ريللتشريع اجلبائي الفرنسي، وتكون غ اللضريبة وفق ن ختضع أيضايحمققة من طرف مقيم يف فرنسا أ

، فإن هذه املداخيل تستفيد من قرض ضرييب خيصم من الضريبة الفرنسية، يكون قابلة لإلعفاء منها
 : 2:مساويا ملبلغ الضريبة املدفوع يف اجلزائر، عندما يتعلق األمر باملداخيل اآلتية

 .واتاتأرباح األسهم والفوائد واإل -

املهن املستقلة عندما ختضع للضريبة يف كلتا الدولتني املتعاقدتني، عندما يكون مداخيل  -
املستفيد مقيما يف إحدى الدولتني ومارس نشاطه يف الدولة املتعاقدة األخرى، وقام هبذه األخرية ملدة 

 يوما. 100تزيد عن 

تستخدم يف النقل املكافئات املقبوضة مقابل ممارسة عمل مأجور على ظهر سفينة او طائرة  -
 الدويل.

                                                           
ا تميزت هذه االتفاقية بتطرقها لتفادي االزدواج الضريبي على التركات، إذ تمنح الجزائر خصما من الضريبة التي تفرضها على تركة مقيم به 1

يعادل مبلغ الضريبة المدفوعة بفرنسا لعناصر من التركة الخاضعة للضريبة هناك، لكن البد أن ال يتجاوز المبلغ المخصوم مبلغ الضريبة 
 ائرية و المحسوبة قبل إجراء الخصم والمتعلقة باألمالك التي يمنح الخصم بسببها. الجز

على االتفاقية بين الجمهورية الجزائرية  ، يتضمن التصديق0220أبريل  21، المؤرخ في 000-20من المرسوم الرئاسي  02/20المادة  2

ووضع قواعد المساعدة المتبادلة  دواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائيقصد تفادي االزالديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية 
، 2992أبريل  09، الصادرة في 24، ج.ر عدد 0000أكتوبر  01في ميدان الضريبة على الدخل  والثروة والتركات، الموقعة في الجزائر في 

 .90ص 
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 أتعاب احلضور. -

 14من املادة  32و  31 املداخيل اليت حيصلها الفنانون والرياضيون املشار إليها يف الفقرتني -
 من هذه االتفاقية.

غري أن القرض الضرييب املمنوح من طرف فرنسا ال ميكن أن يتجاوز الضريبة الفرنسية املتعلقة 
سبة للمداخيل غري املذكورة، فإن القرض الضرييب املمنوح يكون مساو باملداخيل السابقة، أما بالن

 .للضريبة املتعلقة هبا عوضا عن الضريبة اجلزائرية

هناك عدة بنود يف هذه االتفاقية، إال أن ما يهمنا هنا هو ما يتعلق مبنع االزدواج الضريب على 
 هو احلصول على املداخيل واألرباح، ألن حمور وأساس االستثمار األجنيب مداخيل املستثمر األجنيب،

لذلك فإنه يتوجه حيث قدر من الضمان ضد االزدواج الضريب كي حيقق أكرب قدر من الربح دون 
 دفع ضرائب متكررة.

نذكر كذلك االتفاقية املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية ودولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن جتنب 
أبريل  21ورأس املال ومنع التهرب من الضريبة، املوقعة باجلزائر يف االزدواج الضرييب على الدخل 

2331.1 

من هذه االتفاقية " يتم تفادي االزدواج الضرييب  20حيث جاء يف الفقرة األوىل من املادة 
بالكيفية التالية: عندما حيصل مقيم بدولة متعاقدة على عناصر من مداخيل طبقا ملقتضيات هذه 

عليها الضريبة يف الدولة املتعاقدة األخرى فإن الدولة األوىل متنح على الضرائب االتفاقية تفرض 
 "احملصلة من مداخيل املقيم خصما يعادل مبلغ الضريبة املؤداة من الدولة األخرى ...

                                                           
، يتضمن التصديق على االتفاقية بين الجمهورية 0221أبريل  21، المؤرخ في 062-21صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن تجنب االزدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومن التهرب من 

 .22، ص 0221أبريل  01، الصادرة في 06ر عدد الضريبة، ج.
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: " ختضع أرباح مؤسسة دولة 34ومن بني هذه البنود اليت جاءت فيها ما نصت عليه املادة 
 هذه الدولة ما مل تباشر املؤسسة نشاطا يف الدولة املتعاقدة األخرى عن يفمتعاقدة للضريبة فقط 

طريق منشاة دائمة هبا، فإذا باشرت املؤسسة نشاطا كاملذكور، جيوز إخضاع أرباح املؤسسة للضريبة 
 يف الدولة األخرى ولكن فقط بالقدر الذي ميكن أن ينسب منها إىل تلك املنشأة الدائمة..."

فنصت على أن: " أرباح األسهم اليت تدفعها شركة مقيمة يف دولة متعاقدة إىل  13أما املادة 
 مقيم يف الدولة املتعاقدة األخرى ختضع فقط للضريبة يف تلك الدولة املتعاقدة األخرى...".

تبعا ملا سبق، ميكن القول بان جوهر هذه املواد هو تفادي فرض نفس الضريبة على أجزاء من 
لضريبة عليها من قبل دولة أخرى، وبالتايل إعطاء الفرصة للمستثمر األجنيب الستثمار املال مت فرض ا

 أمواله خارج بلده دون حتمل أعباء إضافية ترهقه.

 :خاتمة

سياسة الضريبة املنتهجة يف دولة ما العلى ضوء ما مت دراسته، ميكن القول يف األخري، بأن  
ات األجنبية، ألن املستثمر األجنيب قبل إقباله على ميكن أن تكون عامل لطرد أو جذب االستثمار 

االستثمار يف بلد معني يوازن بني العوائد احملتملة وبني املخاطر واألعباء اليت يتحملها، ومن مث فهي 
 تساعده على اختاذ قرار االستثمار من عدمه.

األجنبية وذلك وبطبيعة احلال ميكن أن تكون هذه السياسة الضريبية عامل جلذب االستثمارات 
من خالل منح هذه االستثمارات العديد من احلوافز الضريبية اليت يف معظمها هتدف إىل ختفيف 

 .اجلبائيالعبء 

غري أنه ينبغي على الدولة حىت حتافظ على إرادهتا الضريبية من الضياع ويف نفس الوقت احلفاظ 
قعات املشروعة للمستثمر األجنيب، دون ى قدر املستطاع حتقيق التو خعلى املشاريع املستثمرة أن تتو 
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 بذل تضحيات من جانبها ال تتناسب مع املردود املتوقع من االستثمار ودوره يف حتقيق التنمية
ية واملقارنة بني االقتصادية، ويقتضي ذلك أن يكون منح هذه احلوافز على أساس من الدراسة الواف

 العامة مقابل منح هذه احلوافز. اخلزينة منافع احلوافز الضريبية والتضحيات اليت تتحملها

كما أن تشجيع االستثمار األجنيب ال يتوقف على كثرة احلوافز الضريبية وتنوعها وإمنا على 
، باإلضافة إىل عوامل أقرب مكملة هلا. إذ من مدى فاعليتها ودورها يف إجناح املشاريع االستثمارية

يف إطار سياسة متكاملة تلعب فيها احلوافز الضريبية دورا املهم منح هذه احلوافز املختلفة لالستثمار 
مهما وليس كل األدوار، فمن الضروري االستمرار يف هنج اإلصالح السياسي من أجل الوصول إىل 
االستقرار املطلوب، كما جيب تأهيل اإلدارة من خالل التكوين الفعال لإلداريني وإضفاء الشفافية 

القانوين لدى املواطنني وغريها، كذلك جيب العمل على تطبيق سياسة على املعامالت وزيادة الوعي 
استهداف االستثمار األجنيب والذي من خالله يتم منح هذه احلوافز الضريبية حنو األنشطة املستهدفة 
بدال من توجيهها لالستثمار بشكل عام، إذ أن ذلك يوفر أعظم الفوائد، مادام أن احلوافز الضريبية 

على  إجيابا الدولة متثل تكلفة تتحملها اخلزينة العامة، ومنه فإن توجيه هذه احلوافز ينعكس اليت متنحها
   البيئة االقتصادية.
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 .04 ص ،2001 أوت 22 يف الصادرة

 بتطوير املتعلق 03-01 رقم األمر ويتمم يعدل ،2002 أوت 20 يف املؤرخ ،01-02 رقم األمر -2

 .17 ص ،2002يوليو 19 بتاريخ الصادرة ،47 عدد ر.االستثمار،ج

 ،44 عدد ر.ج ،2009 لسنة التكميلي املالية قانون املتضمن ،2009 يوليو 22 يف املؤرخ ،01-09 رقم األمر -3
 04 ص ،2009 يوليو 22 يف الصادرة

 ،72 عدد ر.ج ،2013 لسنة املالية قانون املتضمن 2012 ديسمرب 22 يف املؤرخ ،12-12 رقم القانون -4
 .03 ص  ،2012 ديسمرب 30 يف ة الصادر

 ،21 عدد ر.ح ،2014 لسنة املالية قانون املتضمن ،2013 ديسمرب 30 يف املؤرخ ،01-13 رقم القانون -5
 .03 ص، 2013 ديسمرب 31 يف الصادرة

 ،71 عدد ر.ج ،2015 لسنة املالية انوناملتضمن ق ،2014 ديسمرب 30 يف املؤرخ ،10-14 رقم القانون -2
 .03 ص ،2014 ديسمرب 31 يف الصادرة

 لتشجيع االتفاقية على املصادقة يتضمن ،1990 ديسمرب 22 يف املؤرخ 420-90 رقم الرئاسي املرسوم -7

 ،02 عدد ر.ج ،1990 يوليو 23 بتاريخ اجلزائر يف املوقعة العريب، املغرب احتاد بني االستثمار وضمان
 .203 ص ،1991 فرباير 02 يف الصادرة

 اجلمهورية بني االتفاقية على التصديق يتضمن ،2002 أبريل 07 يف املؤرخ ،121-02 الرئاسي املرسوم -1

 التهرب وتفادي الضرييب االزدواج تفادي قصد الفرنسية اجلمهورية وحكومة الشعبية الدميقراطية اجلزائرية
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 يف املوقعة والرتكات، والثروة  الدخل على الضريبة ميدان يف املتبادلة املساعدة قواعد ووضع اجلبائي والغش
 .03 ص ،2002 أبريل 10 يف الصادرة ،24 عدد ر.ج ،1999 أكتوبر 17 يف اجلزائر

 اجلمهورية بني االتفاقية على التصديق يتضمن ،2003 أبريل 07 يف املؤرخ ،124-03 رقم الرئاسي املرسوم -9

 الدخل على الضرييب االزدواج جتنب بشأن املتحدة العربية اإلمارات ودولة الشعبية الدميقراطية اجلزائرية

 .04 ص ،2003 أبريل 13 يف الصادرة ،22 عدد ر.ج الضريبة، من التهرب ومن املال ورأس
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