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 ملخص
ومنح األنظمة التفضيلية  نفتا ي واإلقتااداإل من التحرر املزيدإىل  حمتدم اجتهت الدول  تناف يف
واإلعفاءات الضريبية وإزالة القيود اجلمركية وغري اجلمركية وفق حتوالت هامة يف قوانينها وأنظمتها  والتخفيضات
 استحداثو  تهيئةا لجهود واجلزائر على غرار بقية الدول تبذل ةجتماعيواإل يةقتااداإل أهدافها لتحقيقومناهجها 
ات اجلبائية متياز من هذه اجلهود املنح املتزايد واملتالحق لإلها أهدافب املرتبطة بةاملناس ةالقانونياألطر  نيوجتديد وحتي
إىل  وقانون املناجم واحملروقات ستممارني اخلاصة كقانون اإليات الدولية والقوانتفاقوفق ما تنص عليه اإل واجلمركية

 .جانب أحكام قوانني املالية املتتالية
ات متياز فاإل إقليميا ودوليا مبميالهتا مقارنةو ية إقتاادات ا مبؤشر إعتبار واسع  امليداين جمال نقد لكن الواقع 

 ذات الدولعايري لذا قد يكون تأثريها حامسا وفعاال فيما بني اجلبائية واجلمركية تأثريها مرتبط بالعديد من احملددات وامل

لذا يتوجب على  كما قد يكون التأثري حمدودا وضئيال يف ظل معطيات مغايرة واملتقاربة املتشاهبة يةقتااداإل البيئة
صياغتها يف شكل و  ات اجلبائيةمتياز منح اإلبني و  بني األهداف اإلقتاادية املوازنةو  اآلليات املتبعةمراجعة  ةالدول
يل جديد من جب ي املوايت للتنميةقتاادلتحقيق النمو اإللضمان املردودية املرضية  املعطيات ويالءم يساير
يف  ستممارتوسيع وتنويع ماادر النمو واإلو التنمية املستدامة  أهدافوجهة وحو امل اتمتياز واإل اتساراتيجياإل

 املتكامل. يقتااداإل للتحول حامسة أمهية ذات تعترب اليت ولويةاأل ذات والقطاعات ةساراتيجياإل القطاعات
 : الكلمات المفتاحية

 .سياسة جبائية -يةإقتاادبواعث  -نظم تفضيلية  -إمتيازيمقاد  -مجركية ات إمتياز  - بائيةات جإمتياز 
Abstract 

In strong competition, states tended to more economic liberalization and openness to 

grant differential regimes, discounts and tax exemptions and the removal of tariff and non-tariff 

restrictions in accordance with the important changes in its laws and regulations and curricula to 

achieve economic and social objectives. Algeria, like other countries are making efforts to 

create, develop and updating of appropriate legal frameworks associated with the aims of these 

efforts increasing hectic grants tax and customs concessions as provided for in international 

conventions and laws of the investment law and the law of the mines, Law of hydrocarbons, and 

the provisions of successive financial laws.  

But the reality on the ground, the area of wide criticism based on economic  indicators, and 

comparative both regionally and internationally. as fiscal advantages their impact may be 

decisive and effective among countries with similar economic environments, and the impact may 

be limited and minimal under different other circumstances. so the State must review the 

mechanisms and balance between economic objectives and granting tax privileges and 

formulation in the form of keeping up with the data to ensure satisfactory  returns to achieve 

economic growth, and favourable environment for the development of a new generation of 

privileges and strategies directed toward the objectives of sustainable development, expand and 

diversify the sources of growth and investment in strategic sectors, the priority sectors that are of 

crucial importance for the integrated economic transformation. 

Keywords : 
Tax concession - customs concessions - Preferred destination - preferential regime - economic motives 

Tax policy. 

 

 



Résumé 

Dans une concurrence féroce, les pays se sont tournés vers une plus grande libéralisation 

économique, s'ouvrant, accordant des régimes préférentiels, des réductions et des exonérations 

fiscales, et supprimant les barrières douanières et non tarifaires, conformément aux importants 

changements apportés à leurs lois, réglementations et méthodes pour atteindre leurs objectifs 

économiques et sociaux. L'Algérie, à l'instar d'autres pays, s’efforce de créer, de développer et de 

moderniser les cadres juridiques appropriés associés aux objectifs de ces efforts, en augmentant 

de façon substantielle les avantages fiscaux et douaniers prévues dans les conventions 

internationales et les lois spéciales telles que le droit de l'investissement, la loi minière et la loi 

sur les hydrocarbures, et les dispositions successives des lois de finances. 

Cependant, la réalité du terrain est un vaste domaine de critiques basé sur des indicateurs 

économiques comparés aux homologues régionaux et internationaux, dont les concessions fiscales et 

douanières étendues, est liée à de nombreuses déterminants et critères, qui peuvent avoir un impact 

décisif et efficace sur les pays aux environnements économiques similaires, et qui peuvent être 

limités et minimes dans des circonstances différentes, de sorte que l’État doit réexaminer les 

mécanismes et l’équilibre entre les objectifs économiques et l'octroi d'avantages fiscaux sous la forme 

d'une correspondance et d'une adaptation des données afin d'assurer des rendements satisfaisants 

afin de réaliser une croissance économique, et créer un environnement favorable au développement 

d’une nouvelle génération de privilèges et de stratégies orientés vers les objectifs du développement 

durable, élargir et diversifier les sources de croissance et d’investissement dans des secteurs stratégiques, 

secteurs prioritaires qui sont essentiels à la transformation économique intégrée. 
 

Mots clés : 

avantages fiscaux - avantages douaniers - destination privilégiée - régimes préférentiels - motifs 

économiques - Politique fiscale. 
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ا بغاياهتا وأهدافها؛ لتلبية إعتبار وملحة متليها احلياة اإلنسانية  ستمراريتها ضرورة حيويةإإن وجود الدولة و 
قتاادية. فكل دولة تسعي ة، المقافية، األمنية، واإلجتماعيكافة مناحي احلياة السياسية، اإل  متطلبات جمتمعية يف
هذا الوضع هدف  إعتبارقتاادي، بوالرفاه اإل جتماعيسياسي واإلال ستقراروضع مستدام قوامه اإل بافة حميمة وحو

 يربر وجود هذا الكيان ويضمن دميومته. 

 ،السيادةاألمن و ، ستقرارعلى غرار اإل جل املفاهيم فيها تغريتاليت تسارعة امل التحول وتريةخضم  ويف
 هول اجملاالت فهو مي  كل ؛الغةب أمهّيةمن  قتاادملا لإل بافة غري مباشرة، أو بافة مباشرة قتااديةإ اأبعاد توأخذ
 شأنه من الذي وهو هالدولة مرهون ب ستمراريةإوجود و ف ،إمجايل بشكل وتطّورها مناء اجملتمعات يف وحاسم فّعال دور
  .وآفاقها شعوبال ماري يرسم أن

 ة الارابطاتسلسلستقرار املستدام لزوما دعامات ضرورية تتممل يف دخول الدولة يف تطلب وضع اإلوي
جانب إىل  ستفادة من التدفقات السلعية واخلدماتية ورؤوس األموال،والعالقات الدولية السيما اإلقتاادية منها؛ لإل

قتااديات تعتمد على منط املااحل املتبادلة باملوازاة مع قوة املفاوضة املستمدة جل اإلألن  واخلربات،نقل التكنولوجيا 
 على األقل مقبولة من النمو والتنمية. أو مستويات عاليةإىل  قاد الوصول من مدى تنافسيتها الدولية،

ستمراريتها يف هذا الفضاء وهلذه الغايات تواجهه حتديات جسيمة ومتعددة األوجه إإال أن وجود الدولة و 
الغة األثر ، حتديات بجتماعيلاميم األمن السياسي والتنمية اإلقتاادية والتحديث اإلداخلية وخارجية، مت  يف ا

وتداعيات الوجود ضمن بيئة  باملوازاة مع الارابطات الدوليةوالتفاعالت الداخلية،  والتأثري فرضتها املتطلبات والتطلعات
قتاادية وعلى املنافع واملااحل يرتكز على املعطيات واحملددات اإلدولية تتسم بالتغري املستمر، يف مشهد دويل أخذ 

 اهتا الداخلية. إنعكاسالفيال يف تشكيل وتاميم العالقات اخلارجية و وفتح األسواق، اليت أصبحت 

قتاادية الدولية متسارعة الوقع، اليت من جتلياهتا العوملة والتحرر هذه التحديات مواجهة التغريات اإل برزأومن 
مل يف ثناياه الذي حي بدونه، أو قتناعإفيه عن  ندماج  لنظام عاملي مطلوب من الدول اإلقتاادي، اليت تؤساإل

يفها مع األوضاع العديد من الفرص واملزايا كما ال خيلو من املخاطر، ليبقى احملدد األساس لكل دولة هو مدى َتكَ 
قتاادية العاملية اجلارفة أنتجت واقعا مل يعد فيه للمقدرات واملواد ن هذه التغريات اإلأ. خاصة و ندماجوكفاءهتا يف اإل

وسائل إنتاج وعمالة األمهية والربيق كما يف السابق، يف ظل تغريات بنيوية يف عوامل الطبيعية من خامات، طاقة، 
رتقاء يف بتكاري والتكنولوجي، واإلإلقتاادية اجلانب ااإلنتاج وعمليات إنتاج المروة، اليت أضفت عليها العوملة اإل

 حارافية وتنافسية شديدة.إاألداء ب

البيئة الداخلية مبعطيات هذه الظروف و  جمتمعية ضمنوتطلعات من الدولة من متطلبات ما هو منتظر إن 
من حيادية الدولة  نتقالواإل ،قتااديهو العامل احلاسم للخالف حول دور الدولة يف النشاط اإلاحمليط اخلارجي و 
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ير يكرس واقع مغاإىل  قتاادينه الضامن لتحقيق التوازن اإلأ إعتبارعلى قتاادية للسوق إلدارة احلياة اإل وتركها
واألقاليم  جتماعيةعجز آليات السوق على حتقيق التوازن والتوزيع العادل للمروة بني الفئات اإلتدخل الدولة، يُعززه 

قتاادية من املستجدات والتطورات السياسية واإل ثر العديدإومرحلية و بعد تطور ى أتّ تَ  إنتقال قتاادية،والقطاعات اإل
قتاادي، لي  لتنظيمه فحسب مجالية مبدأ ضرورة وحتمية تدخل الدولة يف اجملال اإلستقر بافة إإالعاملية، مبوجبها 
جتماعية، وبقي قتاادية واإلقتاادية وضمان التوازنات املالية اإلمعينة كحماية وترقية النشاطات اإل أدواروإمنا للعب 

 اخلالف قائما فقط وحماور يف مدى ودرجة هذا التدخل وكيفياته.

الدولة يوما بعد يوم ويف سعيها لتحقيق أهداف سياسية،  أدوارفيه الذي تتعاظم  نتقالاإلهذا  ثرإوعلى 
ات وطنية متناسقة قابلة للتنفيذ حسب القدرات واإلمكانيات إساراتيجي قتاادية، تتبىن الدولةإجتماعية، مالية و إ

بناء قدرات كفيلة بتحقيق إىل  حتياجات واألولويات لارتيب األوضاع الداخلية بسياسات عامة تؤديووفقا لإل
قتاادي وحتفيز املتطلبات اآلنية والتكيف ومواجهة األوضاع املستجدة، منابة على شروط وإمكانيات التحول اإل

اليت جتعل من اإلقليم مالذا  الدولية املممرة، وتوفري األجواءقتاادية قتااديني وفسح اجملال للعالقات اإلالفاعلني اإل
احمللي. وضمن هذا النسق  ستمماربتكارية، ومواتيا لارقية وتطوير اإلية اإلستممار جنبية واألفكار اإللرؤوس األموال األ

 حمورية: أدوارتضطلع الدولة بمالثة 
  اذ التعاقدات وكلحفظ النظام العام بتطبيق التشريعات، وتوفري ضمانات احلقوق خاصة حقوق امللكية وإنف :أوهلا 

 ل نظام السوق بفاعلية.ما يشكل شروط أساسية لعم
قتاادية جبملة التشريعات املتعلقة بتنظيم اجملاالت تنظيم العالقات بني األطراف الفاعلة يف الساحة اإل ا:وثانيه
التجارية، واجلبائية واجلمركية واحلرية الاناعية والتجارية واملنافسة والنظام لتزامات املدنية و كنظام امللكية واإل،قتااديةاإل

والنظام املنجمي واحملروقات والنظام العقاري واحلقوق العمالية والتدفقات السلعية اخلدماتية واملعلوماتية ومحاية  املاريف
 املستهلك...اخل.

قتاادية واألدوات املتاحة لارقية العملية اإلنتاجية ودعم تنافسية املوارد اإل إستخداموثالمها: دور تنموي بإدارة و 
يف  ستممارستحداث مناصب شغل واإلإسواق العاملية، وتطوير قطاعات معينة ألغراض الاناعات احمللية يف األ

ة كالتعليم ساراتيجيالقطاعات الضرورية وذات املردودية الضئيلة، اليت يعزف عنها القطاع اخلاص بالرغم من أبعادها اإل
 والبين التحتية األساسية.

متكنها من أداء ما أُنيط هبا، وجعله واقعا ملموسا بالتدخل  لألدوات اليت كتساب الدولة وتفعيلهاإتربر  أدوار
حيز  من خالل فرض الاراخيص والقيود باملوازاة مع التدخل غري املباشر بوضع أو اتمتياز املباشر من خالل منح اإل

قتاادية، ة اإلالسياسة النقدية، السياسة التجارية، سياسة احلري املختلفة، قتااديةالسياسات اإلأدوات التنفيذ 
اليت تـَُفعل حسب  السياسة اجلمركية.و نفاقية، السياسة الضريبية ، السياسة املالية، السياسة اإلالسياسة احلمائية

 التناسبية مع األوضاع والظروف واإلمكانيات واألهداف.
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بري اجلمركية ت اجلباية والتداستعماالا وتعددا إلإهتمامكمافة املبادالت وحركية األوعية الضريبية   وقد أحدثت
يف سبيل حتقيق األهداف والغايات املسطرة يف خمتلف السياسات قتااديات الدول كافة إيف على حد سواء 

قتااد وحو القطاعات املرغوب تطويرها، وتوجيه اإل يةستممار إلفتستخدم لتمويل الربامج واألنشطة ا قتاادية،اإل
زيادة اإلنتاج وإنشاء قطاعات إنتاجية  إجتاهات يف متياز احلوافز واإلعفاءات واإلمن خالل منح أيضا  وتستخدم

حلماية اإلنتاج احمللى  اجلمركية مستدامة وخلق مناصب عمل يف خمتلف القطاعات،كما تستخدم مبعية التدابري
 والاناعات الناشئة وتطويرها وترقيتها.

قتاادية أساسها احلرية اإلنتهاج سياسات إهذه الغايات النوعية ومبستويات عالية يتطلب إىل  صولوالو 
وقائمة على التجان  بني آليات الدولة وآليات السوق احلرة. وفق توليفة من التحوالت الشاملة والتغريات الكمية 

األممل للموارد واإلمكانيات املتاحة وجتاوز  ستخدامقاودة يف البناءات القانونية واإلقتاادية؛ قاد اإلوالكيفية امل
ومنح  نفتا التحرر اإلقتاادي واإلإىل  كل متااعد ومتالحققتااديات الدول بشإجتهت فإ التقلبات واألزمات؛

ة إساراتيجياألنظمة التفضيلية والتخفيضات واإلعفاءات الضريبية وإزالة القيود اجلمركية وغري اجلمركية، وفق حتوالت 
 النموو  لتنميةل واملنسقة املستدامة اإلجراءاتو  زاتإلرساء املرتك يف قوانينها وأنظمتها ومناهجها، بالغة األمهية والتأثري

التناف   إحتداممما يفسر  ؛رجياواخل الداخلي التوازن قيوحتقإلحداث  جتماعيةاإل التنميةو  املوارد وحفظ قتاادي،اإل
 اجلبائية. ةاسيالسو  ة،يالتجار  اسةيوالس ة،ياملال اسةيالس ة،يالنقد اسةيالس ة،يقتااداإل ةاسيالسالدويل عرب أدوات 

 ستحداثإب املناسبة والظروف األوضاع هتيئة أجلا معتربة من جهود على غرار بقية الدول تبذل واجلزائر
 سلسلة يف واقعها ومقوماهتا وتطلعاهتا والتحديات اليت تواجهها،و  ناسبةتامل ةقتاادياإلو  ةالقانوني األطر وجتديد وحتيني

 أو التقليلإىل  ةعياوالس املسطرة، قتااديةاإل ذات الطبيعة األهدافب املرتبطة تلكأمهها  من الناوص والتشريعات
 لى تنفيذهاالتمويلية واإلجرائية والعمل عو واجلمركية  بائيةاجلو  القانونية والعوائق املختلفة السيما إزالة احلواجز أو تقليص
 .اجلزائري قتااداإلكسياسة جديدة يف اهتا  إساراتيجيضمن 

 الدول تستخدمها قتااديةواإل املالية السياسة أدوات من هامة ا حبجم التأثري أداةار إعتباجلباية  لكونو 
 مالية إيرادات هلا وفري ما طبيعيةال واردامل هلا من اليت الدول ستمناءإفب ،املاليةو  جتماعيةواإل قتااديةاإل أهدافها لتحقيق
باية املرتبطة ن اجلوأل .ا األصل مليزانية الدولةهإعتبار ب ،اجلباية السيما العادية منها على تعتمد الدول مجيع فإنهامة 

 ل النفطية غري مستقرة حمفوفة بالتغريات ومرتبطة بالعديد من العوامل اخلارجة عنيستمنائية واملداخباحملروقات جباية إ
ندة هلا إلرساء املس دوارلأل نظرامعتربة  جهودا الدولة تبذل أن الطبيعي من كان لذا؛ نغلب األحياأالسيطرة يف 
قتاادي والتجاري، بإحداث تغريات اإل نفتا املضي قدما يف اإلو  فعال قانوين نظام إرساء طريق عن دعائم التنمية
قتااد الوطين إلقتاادية، وقانونية، وتبين مناذج إمنائية مالئمة، تعمل على إحداث نقلة نوعية يف مسرية اإهيكلية 

قتااد العاملي. وال يتأتى ذلك إال بارتيب األوضاع الداخلية بتهيئة بيئة منظومة اإل ية يفإجيابا ومندجما بوجعله متكيف
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وتعزيز ثقة املستممرين بافة منسقة فيما يتم تسطريه من سياسات وسنه  ستممارعمال واملناخ املوايت واجلذاب لإلاأل
 أو ستحداثثر التنموي للمشروعات، حال إغ األقتااديا وتشريعيا لبلو إمن تشريعات بتطبيق املعايري العاملية املتبعة 

ية وآليات جتسيدها، واملواصلة يف تقدمي ستممار اجلبائية واإل مراجعة السياسات الكلية املالية، النقدية، أو حتيني
ي وحو قطاعات حيوية، ستممار مسال اإلات وتوجيه الرأستممار قليص خمتلف القيود لضمان تدفق اإلالتسهيالت وت
تقليل املخاطر وزيادة الربح السريع، فيتوجه وحو أنشطة التجارة واخلدمات، ويعزف عن إىل  ال مييلالسيما أن رأمس

وحاار يف قطاعات إقتاادية قطاعية وعدم تنوع واإلت إختالالالزراعة والاناعة بالرغم من أمهيتهما احليوية مما ينتج 
ية يف مناطق ستممار غالبية العمليات اإلأيضا  تتمحور اتعتبار لتايل تضمر مردوديتها، ولعديد اإلمعينة دون سواها وبا

 قتاادية جغرافيا. ت يف توزيع األنشطة اإلإختالالجغرافية معينة )أقطاب حمددة من مشال البالد( مما ينتج 

ت وحتقيق التوازنات كان لزاما تبين أنظمة وسن تشريعات ختالالوإلحداث اإلجنذاب املقاود ومعاجلة اإل
يئات الداعمة لبيئة األعمال جتماعية، سياسية، جتارية. وإنشاء وتفعيل املؤسسات واهلإقتاادية، إذات أبعاد 

قتاادي، املزيلة للعقبات واملعوقات اإلجرائية، التمويلية، القانونية، اجلبائية، واملؤثرة يف الفضاء اإل ستممارواإل
ن كل النواحي السيما اجلبائية واجلمركية، بإدراج ات مإمتياز منظومة حوافز ومزايا و عتماد على وباإل واجلمركية.

ارات يف السياسات الوطنية قاد كخي أو قتاادي ضمنالبيئة الدولية يف اجملال اإل تمالءاإاملعطيات والعروض و 
 إستقطابيات ( و إتفاقتكتالت،  تسهلها الارابطات الدولية ) أو ية اليت تنتجهاستممار اإلستفادة من الفرص اإل

   ي.ستممار األجنيب اإل الرأمسال

 اتا مبؤشر إعتبار  ،واسع اجلهود املبذولة من الناحية التشريعية تبقى الناحية امليدانية جمال نقد رغمنه أإال 

القطرية  للمخاطر املركب املؤشرو  الشفافية مؤشرو  قتااديةاإلمؤشر احلرية و بيئة أداء األعمال  العديدة كمؤشرالتقييم 
 من رغموعلى ال .ميالهتا من الدول إقليميا ودولياجانب مقارنتها مبإىل  ،واملقومات ناتواإلمكا األداء مؤشرو 

البنية  املسارجعني وتوفر واألمين السياسي ستقراراإلو  ،عقبها اإلداري خوتغيري املنا  املتالحقة قتااديةاإلصالحات اإل
 نقائص كلما الحت بوادر أزمة تكشفتنه  أ إال ،املضنية الارويج جهوداحملققتني و  العالقات اخلارجيةو  التحتية

 الواردات حجم تدينإىل  النفطية العائدات إخنفاض أدى حيث اجلزائر، يف السائد قتاادياإل النظام سلبياتو 

 النمو يف حمسوس إخنفاضو  البطالة نسبة يف ملموس إرتفاع عنه نتج الذي الشيء العمومية اتستممار اإل وتقليص

 .قتاادياإل
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 إشكالية الدراسة -أوال
 اتساراتيجياألدوات املستعملة واإلاملتخذة و  والتدابري باب التساؤل حول اآلليات السابق التحليل يفتح

لية واآلثار ستغالل السياسة اجلبائية أثناء فارات الوفرة املاإوعلى وجه اخلاوص جناعة  ،لبلوغ األهداف املسطرةاملتبعة 
ما مت تسطريه إىل  قتاادي والوصولجبائية ومجركية لتعزيز النمو اإل اتإمتياز منحه من  قتاادية ملا تقرراإلمنائية واإل

 اإلشكالية التالية وفق تساؤل رئيسي هو: الوارد أعاله تربز ضمن اإلطار ،سلفا
ثريات  إحداث التأقتاادية يف التشريع اجلزائري يفإ دواعيات اجلبائية واجلمركية املمنوحة لمتياز دى مسامهة اإلمما  -

 ؟ قتاادية املرغوبةاإل
، ختدمه وتتناول جوانبه بيسر وإملام على )تسع( فرعيةتساؤالت إىل  ؤل اجملململعاجلة تتسم بالعمق وجب جتزئة التساو 

 النحو اآليت بيانه أدناه:
 ضمن آليات السياسة اجلبائية؟ ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلما هي املكانة اليت حتتلها  -
 ؟أكمر من غريه قتاادياإلال على اجمل لتأثريل ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلنارف إستخدام ملاذا ي -
ذات  واملقررة لدواعي وأهدافاملمنوحة  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز إلما هو التأسي  التشريعي والتانيف القانوين ل -

 ؟قتاادية يف اجلزائرطبيعة إ
املقاصد  ات اجلبائية واجلمركية ضمنمتياز إستغالل اإلمية واألجهزة الكفيلة بضمان ما هي التدابري القانونية والتنظي -

  ؟التفضيلية املمنوحة هلا
 ؟ ات اجلبائية واجلمركيةمتياز إلجناعة الضمانات املقدمة مبناسبة منح اية و فاك  مدى -
  ؟تاادية يف املنظومة اجلزائريةقإ ات اجلبائية واجلمركية لدواعيمتياز ما هي اآلثار املارتبة عن إستغالل اإل -
    ؟يف اجلزائر ات اجلبائية واجلمركيةمتياز إلقتاادي لاء اإلكيف ميكن تقييم األد -
 ؟مبا يتالءم واحمليط اجلزائري ات اجلبائية واجلمركيةمتياز إلل ستغالل األمملميكن عقلنة وترشيد واإلكيف   -
   ؟قتااد اجلزائري اإلات اجلبائية واجلمركية يفمتياز إلا تااعد حجم أو مغنية عن إدراجهل هناك بدائل  -

 أهمية الدراسة -اثاني
العائدات البارولية دون وجود بدائل  إخنفاضمتر هبا اجلزائر نتيجة  يف ظل أزمة مالية تهأمهي تتجلى هذا الطر 
لنسق العام ملساعي الدولة موافقا ل قتاادية، ليأيت البحثالل تداعياهتا الكبرية السيما اإلعنها واليت ترخي بظ

األدوات املناسبة للظروف  إستخدامملضنية للنهوض وإحداث التنمية اإلقتاادية والتحديث اإلجتماعي بوجهودها ا
تنامي وزيادة املطالب التنموية والتغريات اجملتمعية املشكلة لضغوط على الدولة  . حتت تأثريواحمليط الداخلي واخلارجي

عيل كل األدوات املتاحة لديها لتلبية املتطلبات والتطلعات. فيكون البحث يف فعلية وفعالية ستحداث وتفإإلنشاء و 
من الدولة واملستممرين احملليني واألجانب  إبتداء  اجلميع  إهتماماألدوات املستعملة السيما اجلبائية واجلمركية حمور 

األعمال، مناخ  خطوة لتهيئة أولات كهتماماإل حتتل صدارة ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل نأواملهتمني خاصة و 
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 أو بالواقع وبكل اجملاالت بافة مباشرة الوثيق رتباطإلات، ولستممار اإلستقرار إجلب و يف  الواسع وتأثريها هادوار وأل
 غري مباشرة.

 موضوع الدراسة إختيارأسباب ودوافع  -ثالثا
قتاادية، املمنوحة لدواعي إ ات اجلبائية واجلمركيةاز متياإل موضوع إختيارجتاه إهذه األمهية البالغة تدفع ب

لنمو والتنمية بافة فعالة وحامسة، بعث ال -ه إختااصكل يف جمال   -ناهيك عن حاجة اجلزائر جلهود اجلميع 
م التزايد يف حج رغمالوقوف على مسببات النتائج غري املرضية تتعلق باملوضوع يف حد ذاته ك ألسبابباإلضافة 

تعديل ناوص قانونية يف ذات الشأن، ستحداث و التزامن مع عرض مشاريع وإت اجلبائية واجلمركية املتاحة، و امتياز اإل
كلما الحت يف األفق بوادر السطح بشكل متجدد  إىل  يطفو موضوع مهم مرتبط باحمليط والواقعرفع الغموض حول و 

 املعارف حول نقطة حبمية مرتبطة بشكل وثيقادية. عالوة على األسباب الذاتية املتمملة يف توسيع قتاإصعوبات 
 .مع جماله املهين للباحث ومتقاطعة األكادمييبالتخاص 

 أهداف الدراسة -رابعا
نتوخى من خالله بلوغ مجلة من  قتااديةإاملمنوحة لبواعث  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلموضوع  إختيار
 اليت نسرد منها اآليت:األهداف 

 اجلزائر. يف ستمماراإل وواقع قتااديةاإل بالتنميةا هرتباطإلات اجلبائية واجلمركية متياز اإل على الضوءتسليط  -
ع شرحية جلعل التنمية قضية وطنية، فضال ات اجلبائية واجلمركية ألوسمتياز اإل قدر من املعلومات عن أكربإتاحة  -

 .بالفوائد التطبيقية للموضوع نتفاعاإلعلى 
وبيئة األعمال قتاادي ئية واجلمركية يف حتسني الوضع اإلات اجلبامتياز اإلى مسامهة منظومة الوقوف على مد ةحماول -

 .ات عديدةإنعكاسلتنموي ملا هلا من وإحداث األثر ا
 ات اجلبائية واجلمركية. متياز تااديني من وراء تفعيل اإلقاملكاسب اليت حيققها األعوان اإل تبيان -
خاصة وأهنا يف تزايد  وقدرهتا على القيام بالدور املنوط هبا، افز اجلبائية واجلمركية،جناعة منظومة احلو مدى معرفة  -

 مطرد كمي ونوعي.
تدابري تدخل الدولة يف  ات اجلبائية واجلمركية ضمنمتياز اإل ب التجربة اجلزائرية يف اإلعتماد علىالوقوف على جوان -

 قتاادية. الشأن اإلقتاادي لدواعي إ
أخرى ، وفتح منافذ د معريف يف جانب من جوانب التخاصبناء رصي، و مليةرية يف املادة العلمية والعاملسامهة اليس -

 للبحث يف هذا الشأن.
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 نطاق الدراسة -خامسا
ها إعتبار م ب3991ستقالل اجلزائر مرورا بسنة إا ميتد من سريان التشريعات الوطنية عقب زمني  ا إطار  ختارنا إ

اإلقليمي للبحث.  متدادإطارا مكانيا يعترب اجلزائر اإل نار ختاإاملقاربة احلالية، كما  ستكمالإتاريخ إىل  نقطة مفالية
ات اجلبائية واجلمركية اليت مُتنح متياز اإلقتاادي، تقاي اإل عتبارحدود موضوعية للبحث قائمة على اإلضمن 

 ات اجلبائية واجلمركيةمتياز وتقتار على اإل ية، علمية، وفنية.جتماعية، سياسية، ثقافية، بيئية، رياضإألهداف ودوافع 
لتعدد جوانبه قتاادية اجملال األوسع )نظرا ا باألهداف والبواعث اإلإعتبار قتاادي كآلية لتدخل الدولة يف الشأن اإل

 ا على كافة مناحي احلياة األخرى.ومظاهره الاناعية، التجارية، الفالحية، والسياحية( واألهم واألكمر تأثري  

 منهج الدراسة -ادسسا
اإلشكالية املطروحة ولبلوغ املقاصد سالفة الذكر عالوة على أن البحث يف هذا املضمار وعلى  نظرا لطبيعة

لتقاطعات القانون وترابطه  إنعكاسطابع املركب كتميز بالتعدد املناهج ويقتضي يغرار العديد من الدراسات القانونية 
املنهج  بشكل أساسي على دعتماباإل نامننا ويف إطار تكامل املناهج قتااد، فإالقاته بالعلوم األخرى السيما اإلقوع

نا مييف تقي األنسب من مجعها، اواملادة العلمية اليت متكن لناوص القانونيةا على نياملناب التحليلي املنهجو  الوصفي
قتاادية إركية لبواعث ودوافع ة واجلمات اجلبائيمتياز لإلملفاهيمي والتكويين احتديد اإلطار  لتكوين بناءات علمية حال

املقارن حال التعرض لتقييم األداء  واملنهج يالنقد املنهجإىل  باإلضافة ،ستغالهلا واآلثار املارتبة عنهاإستعراض إوحني 
 .ات اجلبائية واجلمركية املمنوحة يف التشريع اجلزائريمتياز اإلقتاادي لإل

 الدراسات السابقة -اسابع
ن طاهلا إو  إنطالققاعدة تنا العلمية عملية تراكمية فقد شكلت الدراسات السابقة ملوضوع دراساملعرفة  نوأل

رتبطة توفريا للوقت واجلهد، وقد أفرزت عملية املسح عن دراسات سابقة م هاناعتمدإعض النقد فهي خلفية علمية ب
بتداء من إا أدناه، وفق ترتيب زمين متقاطعة مع املوضوع نورده أو ذات مضامني قريبة أو نسبيا بإشكالية البحث

 كاآليت: األحدث  

1- Sören Martin Bergner,  " Tax Incentives for Small and Medium-Sized Enterprises –A 

Misguided Policy Approach?", Inaugural dissertation zur Erlangung des akademischen 

Grades eines Doktors der Wirtschafts wissenschaften der Universität Mannheim, 

Deutschland, 28.04.2017. 

حتاد للشركات الاغرية واملتوسطة يف اإلاحلايل للحوافز الضريبية  ستخدامإلل دمت هذه الدراسة تقييما  قَ 
فز الضريبية احلوا ا  ياليت تستخدم حال ، من خالل معاجلة ثالث تساؤالت رئيسية يتعلق األول بتحديد البلداناألورويب

ية على املؤسسات املؤهلة وعلى آثار احلوافز الضريب، والتساؤل الماين عن للشركات الاغرية واملتوسطة وكيف تنفذها
 بالتطرق (. بسورين مارتنذ )األستا، وقد إستهلها ضريبيةالوافز احل إستخدامينبغي ، والمالث إذا ما قتااد ككلاإل
(، مث قدم ملؤسسات الاغرية واملتوسطة)ا حلوافز الضريبيةبا للمستهدف  املكّلفالتحديد غري املعقد وغريضرورة إىل 
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الضريبية للمشاريع  العامة للحوافز املالئمةتقييم ، تالها بحتاد األورويبفز الضريبية املتاحة حاليا يف اإلحملة عامة عن احلوا
الدعم، غري أن احلوافز الضريبية للمشاريع ىل إ حاجة املشاريع الاغرية واملتوسطةإىل  ، ليخلصالاغرية واملتوسطة

معها تزداد  الاغرية واملتوسطة تفتقر للفعالية يف معاجلة املشاكل مقابل تكاليف كبرية وتعقيدات إضافية للقوانني
 .   متمالتكاليف اإل

ية ة اإلمتياز طر  القائم على حتديد األنظميف مرحلية ال (. بسورين مارتن)مع دراسة األستاذتنا تتشابه دراس
بشكل عام مث ما هو متا  منها للمستهدف والتأسي  هلا من أجل تقييم املالئمة والكفاية؛ مما يفسر التوافق يف 

أسباب ات، وضرورة وجود ادل بسيط وحمايد مقدم على منح اإلمتياز ممل وجود نظام ضرييب معتدل عبعض النتائج 
بني  ختالفومن أوجه اإل. مة بطريقة بسيطة وشفافة وحمايدةجيب أن تكون ماماليت  وجيهة عند منح األولوية

 ملؤسسات الاغرية واملتوسطةأال وهي اودراسة األستاذ أن هذا األخري قد حدد فئة معينة مستهدفة باحلوافز تنا دراس
 تعترب بكل املشمولنيتنا قتاادي حبكم التخاص على املقاربة، بينما دراسّلب اجلانب اإلدون سواها، وقد غَ 

ات املؤهلني وتـَُغلب اجلانب القانوين على غريه، ناهيك عن تركيز كل دراسة عن صيغ معينة بشكل خمتلف باإلمتياز 
ات بني الدراستني من حيث املبىن والفحوى، ففي حني إختالفنظرا لتباين الوضع بني الدول النامية واملتقدمة؛ مما أنتج 

ل البحث املمتدة لتشمتنا احلوافز الذي هو جزء من دراس إلستخدام تقييما (. بسورين مارتن)جاءت دراسة األستاذ
ية، وضمانات فعاليتها )التشريعية، اإلتفاقات اجلبائية واجلمركية وتطور تاميمها عن قيمة توظيف الدولة لإلمتياز 

غري التشريعية، والبحث يف  هبا واحلواجز املعوقة هلا التشريعية و  نتفاعاإلية، اإلدارية واملالية( وحدود الرضائية، القضائ
 سبل ترشيدها.إىل  كيفيات التنازل والتحرر منها، وآليات مراقبتها واملنازعات املرتبطة هبا لنخلص

ات في الجزائر"، أطروحة دكتوراه غير "المعاملة اإلدارية والضريبية لإلستثمار عبد الحميد شنتوفي،  -2
كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، التخصص: تيزي وزو الجزائر، -منشورة، جامعة مولود معمري

 م.2112القانون، 
ات، يف اإلستممار  إستقطاب يف والضريبية اإلدارية املعاملة وفعلية فعالية عن تنطلق هذه الدراسة من تساؤل

 اته،بإجناز إستممار  طةاملرتب اإلدارية اإلجراءات وتبسيط املستممر مع للتعامل آليات من الدولة وفرته ما إلبرازحماولة 
، اليت كرسها املشرع هبدف جلب اإلستممارات عرب مقيدة أم حمفزة اإلدارية املعاملة هذه كانت إذا ساعية لتحديد ما
 التأسيسية والشكليات اإلدارية اإلجراءات بتبسيط ةكلفامل ...اخل.(ANDI، GU،  CNIعديدة )إحداث أجهزة 

الراغبني يف  للمستممرين املختلفة واملالية اجلبائية واإلعفاءات املزايا عن منح ية، فضالاإلستممار  املشاريع إلجناز
 إستقطاب عوامل من كعاملم  3931196191املؤرخ يف  31/99رقم  اإلستممار يف اجلزائر وفقا لقانون اإلستممار

 حتفيزية. ضريبية معاملة عتماداإلستممارات بإ
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، اليت املمنوحة مبوجب قانون اإلستممار اجلبائية واإلعفاءات ة املزايامع هذه الدراسة يف جزئيتنا دراستقاطع ت
ما تضمنه قانوين احملروقات واملناجم وأحكام قوانني أيضا  ما هي إال جزء يسري من منظومة املزايا اجلبائية اليت تشمل

قه يتضمن على إطالن كان عنواهنا إو  عبد احلميد شنتويف يف دراستهاملالية املتالحقة...اخل، اليت مل يعاجلها األستاذ 
قتارت على ما أن الدراسة قد ضيقت واسعا عندما إإال  واإلستممارات يف اجلزائر الضريبية ةاإلدارية واملعامل ةاملعامل
وصيغا عديدة من املعاملة الضريبية  اإلستممار فقط دون سواه؛ مما أخرج أصنافا عديدة من اإلستممار قانونيتيحه 

 التفضيلية.

سمير فتحي محمود حالوه،" الحوافز الضريبية في قوانين الضرائب في مصر: دراسة مقارنة" رسالة  -2
قتصاد، المالية العامة والتشريع المالي، لمنوفية مصر،كلية الحقوق، قسم اإلغير منشورة، جامعة ادكتوراه 

 م.2116.12.12
لسنة  93بقانون ضريبة الدخل املاري رقم  يهتم موضوع البحث بالتعرف على احلوافز الضريبية اليت وردت

املعدل وقانون تنظيم اإلعفاءات  م3969لسنة  333م وتعديالته وقانون ضريبة الدمغة املاري رقم 3992
إلشكال املطرو  يف هذه الدراسة املتمحور حول وتعديالته، كمعاجلة ل م3961لسنة  361اجلمركية املاري رقم 
قتااد وللسياسة الضريبية واملالية التوسع يف اإلعفاءات أم احلد من هذه اإلعفاءات أم لإلمن املفيد حتديد إذا ما كان 

وقام بتقييم كل  دراسة سياسة اإلعفاءات الضريبيةبال مسري فتحي حممود حالوه األستاذوتناول ترشيد هذه اإلعفاءات. 
تطبيق  ثرإ ة واملساواة يف النظام الضرييبوجود تعقيدات إدارية فضال عن التقليل من العدال ستعرضإ، و أسلوب منها
ات األجنبية ستممار ب اإلاذتجإيف  ماهم راحلوافز الضريبية تلعب دو اأن إىل  يف دراسته هذه ليخلص؛ احلوافز الضريبية

. رغم قتااديةحتال عليه التنمية اإلما وبني بني ما حيال عليه املستممر  بشكل متوازنصياغتها  إذا ما متتواحمللية 
األوضاع  إصال من شأنه الذي  اتستممار تدفق اإل مقابل الدولةى مستو  ىضياع حلايلة مالية علمن ينجم عنها ما 
 .تطويرهاأو  قتاادية القائمةاإل

قتاارها بشكل أساسي على ما يتعلق مبواد اإلعفاءات الواردة بالقوانني إمن املآخذ على هذه الدراسة و 
جبزء من ما هو متا  داخليا وعدم اإلعتداد باحلوافز الضريبية الناشئة عن الارابطات ، واإلكتفاء املشار إليها أعاله

ومراقبة  الضمانات وحدود اإلنتفاععن الدولية سواء تعلق األمر باإلتفاقيات الدولية أو صيغ التكتل الدولية ناهيك 
مسري فتحي حممود ودراسة األستاذ تنا راس، وهي أهم أوجه اإلختالف بني دئهاسبل تفعيل أداو  احلوافز الضريبية وترشيد
كالعفو الضرييب الكلي، ختفيض األسعار الضريبية، العفو الضرييب ، اللتني تتقاطعان يف بعض صيغ اإلمتيازات  حالوه

 اجلزئي، احلوافز املتعلقة بتخفيض الوعاء الضرييب.
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في الجزائر"، مذكرة ماجستير غير منشورة،  األجنبي "الحوافز والحواجز القانونية لإلستثمار لعماري وليد، -4
 م.2111/2111،كلية الحقوق، فرع قانون األعمال، 1جامعة الجزائر

 مشجع قانوين مناخ يتممل فيما إذا كان هناك لعماري وليدلقد كان اإلشكال املطرو  يف دراسة األستاذ 

 اجلزائرإىل  األجنيب اإلستممار إستقطاب وأمهية ضرورة إبرازإىل  ئر، يهدف من خالل ذلكاجلزا يف األجنيب لإلستممار

 وكافة قانونية من ضمانات واحلوافز اإلغراءات تقدمي خمتلف على تعمل اإلستممار جمال يف سياسات معينة بتطبيق

 اإلستممار تشجيع هبدف اجلزائري املشرع وضعها اإلدارية اليت والتمويلية واإلجراءات الضريبية واحلوافز اتاإلمتياز 

 مبضمون منها تعلق ما ثانية، سواء جهة من اإلستممار تعارض اليت واحلواجز املعوقات تذليلضرورة لوافد من جهة، و ا

 بتطبيق القائمة اإلدارة مستوى على تظهر اليت تلكأو  اإلستممار تعرقل إجراءات تضع اليت القانونية الناوص بعض

 التمويلي. انبباجل منها يتعلق ما وكذلك اإلستممار قوانني وتنفيذ

اإلشكالية والعنوان املقيدين بشرط القانونية، حيث  لعماري وليد هذه أمشل مندراسة األستاذ وبالتايل تكون 
، وعليه يكون جمال اإلدارية والتمويلية واإلجراءات الضريبية واحلوافز اتاإلمتياز  وكافة قانونيةال ضماناتتضمنت ال

املوجهة لإلستممار األجنيب والضمانات القانونية  الضريبية واحلوافز اتاإلمتياز اإلشاراك مع هذه الدراسة يتممل يف 
مبعاجلة اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية دون سواها واملخااة لإلستممار بشكل عام احمللي ننفرد واحلواجز املتعلقة هبا، ل

 واألجنيب على حد سواء.  

مذكرة ماجستير  األجنبي المباشر في دول المغرب العربي"، بوراوي، "الحوافز الممنوحة لإلستثمار ساعد -6
 .م2112، ، الجزائرالحاج لخضر بباتنة جامعة ،وعلوم قتصاديةاإل العلوم كلية،  قتصاداإل بقسم

 يف اإلستممار مناخ على املباشر األجنيب لإلستممار املمنوحة احلوافز توضيح تأثريإىل  الدراسةهدفت هذه 
 املباشر األجنيب لإلستممار املمنوحة احلوافز احلوافز وأشكاهلا املختلفة ومقارنةإىل  حيث مت التطرقالعريب،  املغرب دول

 تواإلعفاءا الاراخيص، والتحفيزات على احلاول وإجراءات األجنيب املال رأس العريب، خاصة معاملة املغرب دول يف
مت أيضا  التحتية، ويف هذه الدراسة البنية وحوافز املمنوحة الضماناتإىل  األجنيب، باإلضافة للمستممر املمنوحة

 اإلستممار تدفقات منو من حيث العريب، املغرب دولإىل  املباشر األجنيب اإلستممار تدفقات ستعراض حايلةإ
 بلدان وإمكانات أداء هلذه التدفقات، كما ومت تقييم اجلغرايف والتوزيع القطاعي ومن حيث التوزيع املباشر، األجنيب

 .اإلستممار معوقات فيها وحتديد اإلستممار مناخ جاذبية ات بقياساإلستممار  جذب يف العريب غربامل

أن تكون دراسته موسعة تشمل كل أنواع احلوافز املمنوحة لإلستممار  بوراوي ساعدلقد سعى األستاذ 
الداخلية )القانونية، اإلدارية، األجنيب إال أن تعددها وإختالف أصنافها اخلارجية )ممال حوافز البلدان األصلية( و 

اإلقتاادية، املالية، التمويلية، اجلبائية، النقدية، السياسية، األمنية، واإلجتماعية...اخل( حال دون ذلك، ففاضل بينها 
ر مع هذه الدراسة يف النقطة املتعلقة باحلوافز اجلبائية واجلمركية املمنوحة للمستممهبذا نشارك  ،مكتفيا مبا سبق بيانه
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هلا كانت ذات صبغة قانونية أكمر، تنا األجنيب وإن أصبغ عليها األستاذ على غرار دراسته الطابع اإلقتاادي ودراس
ومركزة حول صنف معني من احلوافز أال وهو اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية دون غريها سواء كانت موجهة لإلستممار 

    قتارة على هذا األخري.احمللي أو األجنيب بينما دراسة األستاذ كانت م

مذكرة  الجزائرية"، قتصاديةالتنافسية للمؤسسة اإل القدرة دعم في الضريبية اتاإلمتياز  يحيى لخضر، "دور -2
 بوضياف محمد جامعة ،التجارية والعلوم التسيير وعلوم قتصاديةاإل العلوم كلية،  التسيير علوم ماجستير بقسم

 .م2112، ، الجزائربالمسيلة
 اتاإلمتياز  قدرة مدى اإلجابة عن التساؤل عنإىل  خلضر من خالل دراسته هذه حيىي عى األستاذلقد س

 اليت املباشرة غري و املباشرة اتالتأثريات واإلنعكاس ظل يف قتااديةاإل للمؤسسة التنافسية القدرة دعم على الضريبية

 قتااديةاإل املؤسسة متكن لدعائم التنافسية اليتا أحدك  الضريبية اتاإلمتياز  وقدمت هذه الدراسة ،الضريبة حتدثها

 التخفيضات اإلعفاءات، مجلة خالل من اجلبائية التنافسية، موضحة جوانب التنافسية قدرهتا تعزيز من اجلزائرية

 يف الضرييب البعد والرحبية، كما توضح هذه الدراسة ضرورة إدماج الانع الضريبية اليت تؤثر على تكلفة واإلجراءات
،  اإلستممار قواننيأو   الضريبية القوانني املوجودة يف اتاإلمتياز  من ستفادةاإل أجل من هذا و املؤسسة؛ ةاراتيجيإس
 النظام املؤسسة، وتأثري وتنافسية نشاط على الضريبية السياسة حتدثها اليت التأثريات ستعرضت الدراسة خمتلفإكما 

 و الضرائب واقع، من خالل تبيان املؤسسة تنافسية حتسني يف يبيةالضر  اتمتياز اإل عليها، موضحة مسامهة الضرييب
 اجلزائر. يف املمنوحة الضريبية اتمتياز اإل و املؤسسة تدفعها اليت الرسوم

يف دراسته مفهوما خاصا وهو اإلمتيازات الضريبية وأراد به العموم فقد أردف  خلضر حيىي وظف األستاذ
كالرسوم واحلقوق يف أكمر من موضع ضمن احلدود املوضوعية املتمملة يف   الضرائب بإقتطاعات أخرى غري ضريبية

؛ مما جيعل هذه الدراسة متخااة يف أثر وداع واحد من الدواعي اإلقتاادية ملنح اإلمتيازات املؤسسة تنافسية حتسني
يه باإلعتبار بالبواعث وتزيد علتنا تتضمنه دراس الذي؛ حتسني املركز والقدرة التنافسيةتعزيز و أال وهو  اجلبائية

، توجيه تاحيح إخفاقات السوق، قتاادية منتجة ومتوازنةإإنشاء وتوسيع أنشطة اإلقتاادية األخرى على غرار 
التوزيع القطاعي واإلقليمي وإحداث ، تعويض وإحالل الواردات، القطاعات واألنشطة غري التقليديةاإلستممار إىل 
األساليب التقنية  ، وإستيعاباألجنيب إستقطاب الرأمسال واإلستممار ،زيادة العمالة، التنمية املتوازنة
تراعي كل من تنا ، بينما دراساجلزائرية قتااديةاملؤسسة اإل خلضر حيىي األستاذ...اخل؛ ألن مناط دراسة والتكنولوجية

 .ريةاجلزائ قتااديةالدولة واملشمولني باإلمتيازات اجلبائية واجلمركية مبا فيهم املؤسسة اإل
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 حدود مساهمة الدراسة -اثامن
ات ذات الطبيعة متياز إعطاء احليز املناسب للجباية واإلعدم سالفة الذكر  نأخذ على الدراسات إمجاال

 ستريادوعملييت اإل دوليا وضرورية األنظمة التفضيلية ختاذ عملية النمو بعدا  إلكية بالرغم من األمهية البالغة اجلمر 
احمللي  ستمماراألجنيب ومهملة لإل ستممارمقتارة يف معظمها على اإلو  ،قتاادية اجلمركيةاإلير واألنظمة والتاد

ته احمللي يشكل حبد ذا ستممارال عن اآلخر، بل أكمر من ذلك فاإلحدمها بديأوال يشكل الرغم من أهنما متكامالن ب
 أهنا تفارض عالقة طردية بافة مسبقةالدراسات نرى وبعض هذه  األجنيب. ستممارحمددا هاما من حمددات تدفق اإل

أهنما أو   كأهنا عالقة مسلم هبا قتااد عموماخاوصا واإل ستممارإلبني حوافز السياسة الضريبية وبني ا ةجيابيوبإ
من حالة واحدة ونزعم أن ذلك  اإلقليمي والدويل.قتاادي واإل والقانويناملني معزولني عن احمليط السياسي ع

مل ها تزايد وتااعد نسبن أ، و بني الفعل احلاسم واألثر الضئيل ملزايا اجلبائيةاتأثري تباين األقل ل احلاالت لسببني على
مع  ختالفأوجه اإلإىل  باإلضافة عتبارني اإلها بعناهذه العناصر اليت أخذ .على األقل مرضية أو املتوقعة عط النتائجي

 .تناترسم حدود مسامهة دراسالدراسات السابقة 

 الدراسة عوبات ومعوقات واجهتص -اتاسع
الوصول للماادر واملراجع احلديمة صعوبات ومعوقات من مجلتها مشقة  هذه الدراسة إجنازيف نا واجهت

عتربت مادة أُ اجلمركي اليت لطاملا ل ندرة يف املادة العلمية املتعلقة بالشأن واملتوافقة مع احلالة اجلزائرية، السيما يف ظ
املوضوع بوترية تغريات متسارعة طالت العديد من تسام تشفة بافة كاملة، ناهيك عن إري مكعوياة ومتشعبة غ

ثقل اإلجراءات اإلدارية حال طلب إىل  الناوص القانونية مما يتطلب حتيني املعطيات ومواكبة املستجدات، باإلضافة
 .السلطات العليامن املعطيات من اهليئات العمومية، وإضفاء طابع السرية والتحفظ واخلضوع للاراخيص 

 منهجية الدراسةتقسيمات و  -اعشر 
قتاادية يف التشريع حقة واملتزايدة املمنوحة لبواعث إات اجلبائية واجلمركية املتالمتياز مسامهة اإل وملعرفة مدى

ثنائي  لهيك وفق تقسيم الدراسةإىل لزماين واملكاين للبحث عمدنا اا باإلطار إعتبار احلدود املوضوعية و  اجلزائري ضمن
 من بابني متتامني يتكون كل منهما من فالني حيتوي كل فال مبحمني حيث:

فاال أوال  قتااديةية أدوات للتأثري على األنشطة اإلات اجلبائية واجلمركمتياز اإلبتضمن الباب األول املوسوم 
من  نامببحث أول حدد ستهليناهإ ، الذيقتااديةضمن آليات السياسة اإل ات اجلبائية واجلمركيةمتياز مكانة اإلفيه  أبنا

ها بالنسبة للدولة وللمشمول تقتاادي وقيممركية ومسوغات منحها وتوظيفها اإلات اجلبائية واجلمتياز اإلمفهوم خالله 
على حمددات  معرجني ات اجلبائية واجلمركية يف اجلزائرمتياز تاميم اإل تطورفيه  ناتتبع ه مببحث ثاينناأردفهبا، 

ات اجلبائية واجلمركية لدواعي متياز اجلزائرية املتضمنة اإل تطور التشريعات ناستعراضات منحها مث إار إعتبومتطلبات و 
ات اجلبائية واجلمركية متياز إلستعراض تدرج اإلىل تاريخ املقاربة. هذا الفال تاله فال ثان منذ اإلستقالل وإ قتااديةإ
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على  ين، معتمدات اجلبائية يف التشريع اجلزائريمتياز إلتدرج امبحث أول ُخاص ل ، من خالليف التشريع اجلزائري
يف  ات الدولية للجزائرتفاقيات واإلتفاقات اجلبائية املمنوحة مبوجب اإلمتياز اإلبنا قاعدة هرمية الناوص القانونية فبدأ

كقانون   ني اخلاصةات اجلبائية املمنوحة مبوجب القوانمتياز اإلملغاريب والعريب مث خارج اإلطار العريب، مث بعديها ا
السيما  ات اجلبائية املمنوحة مبوجب أحكام قوانني املاليةمتياز اإلوقانون احملروقات وقانون املناجم، لتتبع ب ستمماراإل

، ومن قتااديةتوزيع وتنويع النشاطات اإل، واملسامهة يف لارقية الاناعة والفالحة والسياحة، واملعززة املدِعمة للتشغيل
 أو منهااحلمائية ، سواء قتااديةات اجلمركية املمنوحة ألغراض إمتياز اإلثاين ُخاص لعرض  مبحثأيضا  خالل
 .لمرافقة اجلمركيةالضاِمنة ل أو قتااديةة يف ترقية النشاطات اإلامِه املسَ 

أيضا  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز لية واألداء اإلقتاادي لإلضمانات الفعااملوسوم بكما تضمن الباب الماين 
 ن مشل أحد مبحميه، بأات اجلبائية واجلمركيةمتياز باإل نتفاعإلظهار الضمانات وحدود اإلأوهلما الني، ُخاص ف

ظهر أها، بينما مبحمه الماين ملنح املرافقةاإلدارية واملالية ، القضائية، الرضائية، يةتفاقاإل، التشريعية الضمانات خمتلف
 احلواجز التشريعيةا، و هب نتفاعالشروط والعوامل املتحكمة يف اإلمن حيث  ركيةات اجلبائية واجلممتياز باإل نتفاعحدود اإل

ات اجلبائية متياز تابعة األداء ومراقبة وترشيد اإلمب ئها. يف حني أن الفال الماين من هذا الباب يتعلقغري التشريعية ألداو 
ن مشل مستوياهتا بأ ات اجلبائية واجلمركيةمتياز متابعة ومراقبة اإلمبحمني تناول أوهلما إىل  ، وقد قسم بدورهواجلمركية

ا، يف حني أن املبحث الماين من هذا املنازعات املرتبطة هبو  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ضوابط تعديل ونقل وإلغاء اإلو 
مبتممات  دياقتااإها توظيف اجلبائية واجلمركية وترشيد اتمتياز والكفاءة اإلقتاادية لإل أداءالفال األخري ُرصد لتقييم 

  ها.بدائل عنبأداء و 
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 أفضلقتاادي وضع إإىل  نتقالإللاجلزائر عمل تلذا ؛ 1حمور كل جهد وغاية كل خطة املتوازنة غدت التنمية
عدم وجود أمهها اليت رغم ما يكتنفها من معوقات قتاادية، أحد مظاهر التنمية اإلكي  قتاادالنمو اإل وتسريع وترية

قتاادي عن التدخل يف جمرى وحركية النظام اإل على الدولة كان لزاما   لكذ ولتجاوز ؛ستممارجذابة لإل أعمالبيئة 
وختايص كفء  توجيهل، قتااديةياسة اإللسباقتااد املعرب عنها يف اإل 2طريق الرقابة املباشرة على املتغريات األساسية

  .اإلقليمية أو القطاعية أو لشاملةقتاادية ااإل لبلوغ األهدافو  ؛قتاادية املتاحةللموارد اإل

ألدوات لتفعيل وتوجيه األنشطة بواسطة توليفة متكاملة ومتناسقة من ال الدولة تتدخ جل هذه الغاياتوأل
ضمن مكانة اجلباية واجلمارك املؤجل حتتل  ووالتحكم وحجم التأثري اآلين  دامستخاإل يفاليسر ا بإعتبار و  قتاادية،اإل

وارد مها أهم املإعتبار ب مالية مستقرة إذ يوفران إيرادات هلما من تأثري مزدوج ملا ؛لتأثري على الفضاء اإلقتااديأدوات ا
 تطويرلكل اجلباية واجلمارك على حد سواء أداتني تشللدور املايل  باإلضافة، 3للدولة احلديمة يةعتيادواإل الرئيسية املالية
حتاول الدولة صياغة ؛ لذا 4وحيد من التقلبات قتااديحيقق التوازن اإلقتاادية مبا املتغريات اإلبالتأثري على قتااد اإل

 مجركيةات ومزايا وتسهيالت جبائية و إمتياز ستعمل وعلى نطاق واسع منظومات يسياستها اجلبائية واجلمركية على وحو 
 لتحقيق األهداف املنشودة واملسطرة.عتماد عليها يتم اإل

ات اجلبائية واجلمركية أدوات متياز باإلضمن مقتضيات هذا الباب األول املوسوم  اولوح ضمن هذا املضمار
لة تاادي، من خالل تقدمي مجقتحسني أدائها اإللتسليط الضوء على جهود اجلزائر  ةقتاادياإل األنشطةللتأثري على 
إىل  ناعمد، و قتااديةيز وتطوير األنشطة اإلات واملزايا اجلبائية واجلمركية كجزء من منظومة متكاملة لتحفمتياز من اإل

 فالني متكاملني:إىل  تقسيم هذا الباب

 " قتااديةإلات اجلبائية واجلمركية ضمن آليات السياسة امتياز مكانة اإل يف الفال األول املوسوم بـ" نبني
ص والسياسة اجلبائية واجلمركية قتاادية عموما والسياسة املالية على وجه اخلاو يف السياسة اإلات متياز اإله هذمكانة 
  .قتاادياإاجلبائية واجلمركية  اتمتياز وإستعماالت منظومة اإل ،ى وجه التحديدعل

ات متياز متضمن تدرج اإل"ئري ات اجلبائية واجلمركية يف التشريع اجلزامتياز تدرج اإل موسوم بـ"تبع بفال ثاين يُ لِ 
ات متياز رج القوانني وهرميتها، بداية باإلتدقاعدة  إحاراماجلبائية ذات األبعاد اإلقتاادية يف التشريع اجلزائري مع 

 ات اجلبائيةمتياز ومن مثة اإلاملمنوحة مبوجب القوانني اخلاصة،  هاليت ،يات الدوليةتفاقوحة مبوجب اإلمناجلبائية امل
 .مبوجب أحكام قوانني املاليةاملمنوحة 

                                                           
 .   32م، ص.3999وقية، لبنان، ،  منشورات احلليب احلق3، ط"إشكاليات التنمية اإلقتصادية المتوازنة"حممد حسن دخيل،  1
 .123.، صم3931مار،، دار حروف منمورة للنشر اإللكاروين،3"،طدور الدولة في تحقيق التوازن اإلقتصادي وفي ظل اإلقتصاد الحرعادل عامر،" 2
 .  25م، ص.3999إثراء للنشر والتوزيع، األردن، د ط، ،"المالية العامة والقانون المالي والضريبي: الجزء األول المالية العامة والقانون الماليعادل العلي، " 3
 .  332م، ص.3932د ط، دار المقافة للنشر والتوزيع، األردن،  "،المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد محود القيسي، " 4
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 قتصاديةاإلضمن آليات السياسة  ات الجبائية والجمركيةمتياز مكانة اإل :الفصل األول

 ارشيد ختايص املوارد األوليةلو قتاادية ات اإلية ملحة للتأقلم مع املتغري قتاادأدوات السياسة اإلإىل  احلاجة
أن عملية املفاضلة بني السياسات  غري ،1األجنيب وتفعيل دور الدولة ستممارخلاص واإلتعبئة وجتنيد القطاع او ، واملالية

كفاءة مؤسسات نتائج و الجتلي  وآجالوالسرعة  الفعالية يف حتقيق األهدافستنادا ملعايري إ *)النقدية، املالية، التجارية(
يف كمري من السياستني املالية والتجارية  هايتنظري  أمامالسياسة النقدية  أدوارفضي إلوحاار ت اجلهاز املاريفكالدولة  

 .الدولة النامية على غرار اجلزائر

املتاحة أمام صانعي القرارات اإلقتاادية إلحداث التوازنات  اخلياراتإىل كما ينظر يف إطار املفاضلة 
قتاادي أي املعروض من السلع الزيادة يف إنتاجية العمل اإليف تاادية ومعاجلة أوجه القاور اليت جندها منحارة قاإل

هلذا الغرض ؛ 2بكل أشكاله املايل العيين والتقين التكنولوجي ستمماراإلب دة واملعروفةس  وعناصر اإلنتاج اجملواخلدمات 
 وسائلستعماهلما كية من جهة وإستممار ، لتمويل الربامج اإلمزدوجا من تأثري ماجلبائية واجلمركية ملا هل التدابريم تخدست

تخفيف األعباء السيما ل جتاه العام جلل الدولت اجلزائر وفق اإلعمدلذا  ؛ات املرغوبةستممار جتاه اإللتوجيه اإلقتااد بإ
ات متياز تبيان مكانة اإل إجتاهيدفع بجه للدولة هذا التو  ،اتمتياز من اإل جبملة اجلبائية واجلمركية املالية منها واإلجرائية
  :على النحو اآليت مبحمنيإىل  يتطلب األمر تقسيم هذا الفالو  قتااديةاإلاجلبائية واجلمركية ضمن آليات السياسة 

ات اجلبائية واجلمركية وتوظيفها اإلقتاادي " حتديد مفهوم متياز املوسوم بـ" مفهوم اإل يف املبحث األول يتم 
  قتاادي.اجلبائية واجلمركية وتوظيفها اإلات واملزايا متياز وغات منح اإلومس

عمل على تبيان حمددات منح ن ات اجلبائية واجلمركية يف اجلزائر "متياز املوسوم بـ " تطور تاميم اإل ويف املبحث الماين
تاميمها إىل  عمدت اجلزائر يتال ،اجملسدة هلا، وتطور التشريعات ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلمنظومة وتاميم 

للجوانب الدولية أيضا  الداخلية واخلارجية، ومراعاة ستممارة ملتطلبات اإلإستجابوتعمل على تنفيذها بشكل صحيح، 
 .قتاادية والتجاريةهتا الدولية وتبعات ترابطاهتا اإلاإلتزامبالنزول عند 

 

 

                                                           
 .331م، ص.3992، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 3"، طمقدمة في إقتصاد التنميةإمساعيل شعباين، "  1

 * جتدر اإلشارة إىل أن املقاود بالسياسات هنا:
قتاادي من خالل رقابة االئتمان والتأثري فيه؛ لتنظيم حجم املعروض ري واإلجراءات اهلادفة لتحقيق اإلستقرار اإلاالئتمانية: مجلة التدابأو  السياسة النقدية -

ارة املالية، البنك املركزي، البنوك التجارية والبنوك املتخااة، و هذا بفضل العديد من األدوات  النقدي، يف شكل تدخالت من قبل السلطات النقدية كوز 
 حتياطي النقدي.سعر اخلام وسعر إعادة اخلام، واإلكمعدل الفائدة، اإلصدار النقدي، 

ة )الضرائب، الرسوم، القرض العام، اإلصدار النقدي، إيرادات السياسة املالية: مجلة التدابري واإلجراءات والعمليات اليت ُتستخدم فيها اإليرادات العام -
 أوجه القاور. الدومني اخلاص( من جهة والنفقات )اإلنفاق العام( من جهة ثانية؛ إلحداث أثار مرغوبة وتفادي تأثريات غري مرغوب فيها، وعالج 

  .حداث التوازن اخلارجيإللتجارة اخلارجية مبا يتناسب وإمكانياهتا األدوات واإلجراءات املعتمدة من قبل الدولة لضبط ا السياسة التجارية: -
 .92 - 93م، ص ص. 3999د ط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  "،قانون اإلستثمارات في الجزائرعليوش قربوع كمال، "  2
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 يقتصادكية وتوظيفها اإلات الجبائية والجمر متياز اإلوصيغ مفهوم  :األولالمبحث 

القاعدة األساسية للتنمية تتممل يف إجياد البناء اإلنتاجي القادر على حتقيق تزايد منتظم يف إنتاج السلع 
   1من خالل إسهامات القطاعني العام واخلاص وال يتأتى ذلك إال ؛واخلدمات يفوق التزايد يف عدد السكان

تعزيز إىل  تتظافر اجلهود الراميةف األجنيب ستمماراحمللي واإل ستمماراإل تنياملتكامل باورتيه ستممارباإل هتماماإلب
ناء مقدرة إنتاجية حقيقية مطلوب لب أمر، 2ه مفتاحا للتنميةإعتبار ب األجنيب ستمماراحمللي وإجتذاب اإل ستمماراإل
واملعاملة  سخيةت ومزايا اإمتياز هنج يرتكز على تقدمي بسلوك وهذا قتااد متنوع وتانيع مستدام كمي ونوعي، إو 

قتاادية واألعمال لنشاطات اإلل *بكل األبعاد احلد األمملإىل  مواتية باملوازاة مع هتيئة بيئةالضريبية التفضيلية، 
شاطات نهة للات اجلمركية املوجِ متياز وتتقاطع مع اإل األمهيةات اجلبائية حيزا بالغ متياز حتتل فيها اإل، التجارية
جلميع دول العامل يف  ساراتيجيالتوجه اإل اليت تعد ،قتااد املفتو  على العامل اخلارجيسياسة اإلار قتاادية يف إطاإل
قتاادية ومااحل أية دولة هلا عالقات إ إنومن مث ف ،قتاادية وال تشذ أية دولة عن هذا النموذجالعوملة اإل ظل

ها إحدى إعتبار العملية اجلمركية بأدوات   إستخداممما يتطلب تدخل حكومي رشيد ب ؛3متشابكة مع الدول األخرى
  .يف حدود اخليارات املتاحة 4إمتام التجارة اخلارجية خطوات 

ثالثة إىل  ا املبحثقتااديا يتوجب تقسيم هذت اجلبائية واجلمركية اليت توظف إامتياز ولتحديد مفهوم اإل
ات متياز هذه اإلحتديد مفهوم إىل  ئية واجلمركية "ات اجلبامتياز املوسوم بـ" مفهوم اإل يف املطلب األول سعىنمطالب، 

عم التعريف يف إطار حتديد املفهوم بتعداد دَ تعريف جامع مانع، يُ ل والوصولثر سرد التعريفات الواردة يف هذا الشأن إ
لك يلي ذ ،ات اجلبائية واجلمركيةمتياز والتقسيمات والايغ القانونية لإل واألشكال واألنواع فالاور ،املميزة اخلاائص

موسوم بـ"  كمطلب ثاين  أدقليتجلى املفهوم بشكل  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز تبيان الدواعي ومسوغات منح اإل
لإلستغالل  الدراسة تطرقا باحلدود املوضوعية للبحث تإعتبار و  ،ات اجلبائية واجلمركية "متياز مسوغات منح اإل

ي قتااداملوسوم بـ" التوظيف اإل كية ضمن فحوى املطلب المالثات اجلبائية واجلمر متياز والتوظيف اإلقتاادي لإل
 .ات اجلبائية واجلمركية "متياز لإل
 
 
 

                                                           
 . 99و 91م، ص.3999األردن،  ،،  دار جلي  الزمان للنشر والتوزيع3، ط"أسس التنمية اإلقتصادية "وليد اجليوسي،  1

2
 Robert charvin, "l’investissement international et le droit au développement", s.éd, l’harmattan,france, 2002, p. 19. 

ة(، حتسني فرص احلاول على التمويل، * حري بالذكر أن من مجلة هذه األبعاد: السلم واألمن، اليقني يف السياسات، تطوير البىن اإلرتكازية )البنية التحتي
 خفض التكاليف التجارية...اخل.

 . 39م، ص.3996، دار النهضة العربية، مار، 1ط "،التخطيط اإلقتصادي في إطار آليات السوقطلعت الدمرداش إبراهيم، " 3
 . 26وليد اجليوسي، مرجع سابق، ص. 4
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز اإلوصيغ مفهوم  المطلب األول:

غري  إنفتا تتسم بو مالئمة تفتقر للدعم املايل  غري بيئة مردها يستممار اإلعن العمل  نارافاإلنزعات 
خاصة إذا تضافرت مع عوامل عدم اإلستقرار اإلقتاادي  ألعباء اجلبائية وثقل اإلجراءات اإلداريةمدروس وتزايد ل

جممل األوضاع تستجيب فيها ية مالئمة إستممار بيئة  إجيادعلى الدولة  عملت هلذا ؛1جتماعيوالسياسي واألمين واإل
 . تطلبات املستممرينمل 2قتااديةنية واإلاألوضاع القانو األخص جتماعية وبواإل ،اإلدارية السياسية،األمنية، 

لتعظيم  يسعى املستممر فإن ي مرتبط أكمر مبدى حتقيق هامش ربح مالئمستممار العمل اإلقتاادي واإلوالن 
تكاليف  هذا اإلجراءيم  ف ،قلأاإلنتاج بنفقات  قتاادية والقانونية قادالعوامل اإلإىل مد عْ يَـ بشىت الطرق فَـ  ربا األ

اخلدمات املرافقة، الطاقة،  اجلمركة، ،اجلباية العمالة، التموين باملواد اخلام، )عتماد متفاوتة إات اإلنتاج بدرج
بتشريع  ستمماره التنمية اإلقتاادية واإلما تفرضإىل قتاادية اإلجيب أن تستجيب النظم القانونية و  ؛ هلذا(اخل.النقل...

وألن اجلباية واجلباية ات متياز بإحتوائه لقدر وايف من املزايا واإل ،م العوائد املاليةمستجيب لتطلعات املستممرين بتعظي
إختاذ  فهي تعد عامال يف ،ستمماراإل ناإلحجام ع أو قبالاإل بالغ األمهية يف هان دور اجلمركية إقتطاعات مالية فإ

ات متياز إلا أو القيودزي مع بالتوا نارافا وتقلياا وتافية،إستمرارا وإما إإما إنشاء وتوسعة و  ستممارقرار بشأن اإلال
ية يف مشروعات ونشاطات تتواءم مع إستممار بقاد إضفاء حركية  ذات األثر املايل أيضا؛ املرتبطة بالتجارة اخلارجية

 وأوضاعهاحسب ظروفها تفاضل الدولة ف ؛3لتقليل الفوارق عوامل التطور يف قطاعات وأقاليم معينة مرغوب تنميتها
 ضرورة توفري اإليرادات املالية الالزمة لتغطية النفقات العامة وبني حتملها ألعباء مالية وختليها بنيالداخلية واخلارجية 

يف  ؛قتااديةإدواعي لاجلبائية واجلمركية  ختفيف األعباءر لو مل تقر  ،باإلمكان حتايلها نعن عوائد مالية مستحقة كا
وبني املخاطر  ستمماربني العائد احملتمل من اإل تهمأثناء موازن ستممارباإلاملستممرين واملبادرين قرارات ارجيح لحماولة 

اليت يتحملها املستممر لبلوغ هذا العائد، وهي حقيقة تدركها اجلزائر كبقية الدول وتشكل قامسا مشاركا بني تشريعاهتا 
 .وتشغل حيزا واضحا فيها

وضع تعريف جامع بقتاادية وحة لبواعث إاملمن ات اجلبائية واجلمركيةمتياز تسليط الضوء على اإلهلذا نعمد ل
 
ُ
واملقاربات اليت طالتها عملية التقاي عقب سرد جمموعة من التعاريف من العناصر رف مانع لغريها عَ لكل عناصر امل
التقسيمات لتدرج  ،كفرع ثاين  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل مميزاتو  صائخابع ببيان تْ يُـ ، فرع أولكيف املوضوع  
 .يف الفرع المالث ات اجلبائية واجلمركيةمتياز والايغ القانونية لإلشكال واألنواع والاور واأل

                                                           
جملة العلوم اإلقتاادية واإلدارية، جامعة بغداد،كلية  ممارية املالئمة لقطاع األعمال يف العراق"،حالوب كاظم معلة، وداليا عمر نظمي، "البيئة اإلست  1

 . 321م، ص.3931، 25، العدد 39العراق، اجمللد  اإلدارة واإلقتااد،
اإلقتاادية واملالية، جامعة العريب بن مهيدي جملة البحوث  عبد الوهاب مشام، وعمار زودة، "احملددات املكانية إلستقطاب اإلستممار األجنيب املباشر"،  2

 . 59و  19م، ص.3935اجلزائر، العدد األول، جوان  بأم البواقي، كلية العلوم اإلقتاادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،
هد العايل للتخطيط احلضري واإلقليمي، العراق، شاكر رزوقي زينل، "سياسة اإلستممارات والتنمية اإلقليمية"، جملة املخطط والتنمية، جامعة بغداد، املع  3

 . 53م، ص.3999، 39العدد 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز تعريف اإلمقاربات ل الفرع األول:

 قتااديةات إعتبار املمنوحة إل ات الجبائية والجمركيةمتياز اإلحتديد تعريف للمفهوم املركب إىل  قبل الوصول
 .ومن مث املفهوم املركب ككل الجمارك، الجباية ،متيازاإل لى حدعكال كوناته  يتطلب األمر معرفة م

 :"ات الجبائية والجمركيةاإلمتياز " اإلحاطة بمكونات المفهوم المركب (أوال
  .ستعمال القانوينطالحي واإلصاملعىن اإلمث يف القرآن الكرمي  ه ومعناهرودو اللغوي و  معناهنبني  :متيازاإل( 1
 ماز، عزلته وفرزته :أميزه ميزا، ومزت الشيء أميزهبعضه من بعض فأنا  مزت :متيازاللغوي للفظ اإلالمعنى ( أ

القوم إذا تنحى عاابة منهم  امتاز: ويقال: صاروا يف ناحية امتازواالقوم و تميز، و: فال بعضه من بعضالشيء
 .1من الشيء إذا فرقت بينهماالشيء  مزت: يقال، بعضهم من بعض تميزالقوم إذا  امتاز: ويقال، ناحية
  ِسواهم دون بعمل القيام من مجاعة أو شخص   متكنيُ ، امتازَ  مادرو  اتإمتياز : اجلمعو ( اسم) :إمتياز
 ِبرُتْـَبة   مبَكانَة ،: َأْصِدقائِهِ  بـَنْيَ  إمتيازبِ  يـََتَمتَّعُ ، و هبا يتمتَّع اليت والتسهيالت واإلعفاءات احلاانات جمموعة: اتمتياز إلاو
 .2الَِية  ع

اهلل قول يف أكمر من موضع منها  متيازاإلشتقاقات لفظ إ رتكِ ذُ  :الكريم القرآنفي  متيازاإل لفظومعنى  ورود( ب
يمتازوا خمربا  عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره هلم أن  3 ﴾ ...اْليَـْوَم أَيُـَّها اْلُمْجرُِمونَ  َواْمَتاُزوا...﴿ :تعاىل

أي يقال هلم هذا عند الوقوف "...: نورد قوله تعاىلل القرطيب ويف تفسري .4ن املؤمنني يف موقفهمع بمعنى يميزون
اجلنة؛ أي اخرجوا من مجلتهم. قال قتادة: عزلوا عن كل خري. وقال الضحاك: ميتاز إىل  للسؤال حني يؤمر بأهل اجلنة

 ..جملوس فرقة، والاابئون فرقة، وعبدة األوثان فرقة.اجملرمون بعضهم من بعض؛ فيمتاز اليهود فرقة، والناارى فرقة، وا
 .5..."وقال داود بن اجلرا : فيمتاز املسلمون من اجملرمني

فأخذ معىن األولوية أسبقية،  تفضيل، أولوية، :)ات(متيازالمعنى اإلصطالحي واإلستعمال القانوني للفظ اإل( ج
يقررها القانون لدين  أولوية متيازاإل..".االخري ينص على أن فنجد هذا  القانون املدينيف كل من القانون التجاري و 
عند منحه حلق عيين عقاري على  متيازإستعمل املشرع لفظ اإلويف ذات السياق  ،6."..معني مراعاة منه لافته

                                                           
 .  533هـ، ص. 3535دار صادر بريوت، لبنان، اجمللد اخلام ،  ،1"، طلسان العربأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، "  1
 .  3355، ص.م3996مار، اجمللد المالث،  ر توزيع طباعة،، عامل الكتب نش3"، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار عمر، "  2
 . 29القرآن الكرمي، برواية ورش، سورة ي ، اآلية   3
دار طيبة للنشر والتوزيع، اململكة العربية  ،3ط اجلزء السادس، "،تفسير القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كمري القرشي الدمشقي، "  4

 .265م، ص.3999السعودية، 
دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، اململكة  اجلزء اخلام  عشر، د ط، "،الجامع ألحكام القرآنأبو عبد اهلل حممد بن امحد األنااري القرطيب، "  5

 .51م، ص.3991العربية السعودية، 
 م، 3922199119، الاادر بتاريخ 26ملتمم، ج ر، عدد م، املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل وا3922199131املؤرخ يف  22/26األمر  6

 .  =3921، ص.963املادة 
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ات ستغالل العقار إعقد منح حق  أو ،يةإستممار ملوجهة إلجناز مشاريع األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة وا
  .1الفالحية

 إقتناء أو جناز منشآتإشكل من أشكال تفويض املرفق العام بتعهد لتعريف  متيازاإلوظف املشرع لفظ و   
اليت  تعاقديةال عالقةال التجاري لتعريف متيازإستعمل لفظ اإلكما .2ستغاللهإممتلكات ضرورية إلقامة املرفق العام و 

 أو باملعرفة الفنية إلنتاج سلعته نتفاعواإل إستخداماحلق يف  متيازخر صاحب اإلاملتعاقد األ متيازمانح اإل امينح مبوجبه
ً  يف ذلك العالمةمعين ة وفقا  ألنظمةـوق امللكية الفكريـخدماته و/أو أحد حق أو توزيع منتجاته التجارية  ة مستخدما 

 .3دون تنازله عن حقوق امللكية الفكرية متيازمطبوعات مانح اإلو وبعض منتجات 

 .ستعمال القانويناملعىن اإلصطالحي واإلمث يف القرآن الكرمي  ه ومعناهرودو و  الغويمعىن اللفظ نبني  :الجباية (2

اخلراج أي:  جبيت، جبايةاخلراج  جبيتو ،: مجعهيجباه ويجبيهاخلراج واملاء  جبى المعنى اللغوي للفظ الجباية:( أ
ي ا اْجِب، جَييب، جَب  .4األموال من مظاهنا ستخراجإ: وهو الجبايةفتعال من إ جتباءإل، امجعت وحالت  وِجباية ، َجبـْ

، فهو  .5ستوفاهاإ حاَّلها، املكلَّفني، من مجعها جباها، ووحَوها الضَّرائبَ  جَب : جَمْيبّ  واملفعول جاب 

اهْلَُدى َمَعَك نـَُتَخطَّْف ِمْن َوقَاُلوا ِإْن نـَتَِّبِع  ﴿... :تعاىلاهلل يقول  :الكريم ورود ومعنى لفظ الجباية في القرآن( ب
ْن هَلُْم َحَرم ا َآِمن ا  إِلَْيِه  ُيْجَبى" 6﴾ ...إِلَْيِه مَثَرَاُت ُكل  َشْيء  رِْزق ا ِمْن َلُدنَّا َوَلِكنَّ َأْكمـََرُهْم اَل يـَْعَلُمونَ  ُيْجَبىأَْرِضَنا أَوملَْ مُنَك 

جيمع  . وأيضا مبعىنأي من عندنا "رزقا  من لدنا" ،حوله من الطائف وغريهأي من سائر الممار مما " مَثَرَاُت ُكل  َشْيء  
 .بالتاء؛ ألجل الممرات 7فع: "جتب"وقرأ نا، وبلدأرض  إليه مثرات كل

                                                           

، الاادر بتاريخ 101م، املتضمن القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم، ج ر، عدد 3922199131املؤرخ يف  22/29وكذا األمر = 
 .3133، ص.329م، املادة 3922133139

 ومايليها. 16م، ص.3999 اجلزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،1ط ،"العقار الصناعيبوجردة خملوف، "  1
ألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة األراضي التابعة ل ، املتضمن شروط وكيفيات منح اإلمتياز على3996199193املؤرخ يف  96/95أنظر أيضا: القانون 
 ومايليها. 91، ص. 3996199191 ، الاادر بتاريخ59ج ر، العدد  ،يةإلجناز مشاريع إستممار 

 .91، ص.91م، املادة 3996196139، الاادر بتاريخ 51ج ر، العدد م، املتضمن التوجيه الفالحي،3996196191املؤرخ يف 96/31والقانون  
، الاادر بتاريخ 29لعدد ج ر، ا م، املتضمن تنظيم الافقات العمومية وتفويض املرفق العام،3932199131املؤرخ يف  32/352املرسوم الرئاسي  2

 . 52و  51، ص.339م، املادة 3932199139
3
 Rupert M.Barkoff, Andrew C.Selden, "Fundamentals of franchising", 3 ed, Américain Bar Association  ABA 

publishing, United State of America , 2008, p.04. 
 .  339و 336منظور، مرجع سابق، اجمللد الرابع عشر، ص.أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن    4
 .  345و  344أمحد خمتار عمر، مرجع سابق، اجمللد األول، ص.   5
 .22القرآن الكرمي، برواية حفص، سورة القاص، اآلية    6
 . 22القرآن الكرمي، برواية ورش، سورة القاص، اآلية    7
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 املفروضة اإلجبارية قتطاعاتاإل جمموعتعين اجلباية  ستعمال القانوني للفظ الجباية:المعنى اإلصطالحي واإل( ج

 .1جتماعيةاإل و املسامهات اإلتاوات الرسوم،و  ،الضرائب تضم اليت و الدولة طرف من

 لتزاماتاإل اإلدارة اجلبائية، األعباء اجلبائية، الوضعية اجلبائية، :الشمولقاده  لفظ اجلباية حال املشرع ويستعمل
قات اجلبائية، النظام التحقي األحكام اجلبائية،التارحيات اجلبائية، احملررات اجلبائية، التعريف اجلبائي،  اجلبائية،

، 91] :وفق ما هو وارد يف املواد اجلبائي، سنة جبائية، التشريع اجلبائي، النتائج اجلبائية، التلب  اجلبائي، آثار جبائية
من قانون اإلجراءات  [...اخل 321، 325، 313، 91، 15، 33مكرر، 39، 39، 39، 36، 31مكرر،  91

تناوله إمجاال ألحكام مت  جماالت عدة قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة عند  أو .(م3932) اجلبائية اجلزائري
للداللة على تعدد  أو وقانون الرسوم على رقم األعمال وقانون الضرائب غري املباشرة وقانون التسجيل وقانون الطابع،

 .2ضريبة، حق، رسم، إتاوةقتطاعات املالية املوارد واإل

 .القانوين هستعمالإصطالحي و معناه اإل ونشأة العمل اجلمركي مث الغوي اللفظ معىننبني  :الجمارك (2
 ذ على البضائع ـل يؤخعْ كلمة تركية معناها جُ   كمركل فيها هو لفظ ـاألص ( المعنى اللغوي للفظ الجمارك:أ

 .3جمركالبعض منذ العهد العمماين، ينطقها  ستعملتإ العربيةاللغة الواردة من البلدان األخرى، دخيلة عن 
 مجرك.إىل  : مفرد منسوبمجركي ،مَجاركُ  معاجل: مُجُْرك -
 حق. أو رسم أو ضريبة عليها فرض البضاعةَ  رك: مججُممَرك واملفعول جُممرِك، فهو مجركة ، جيمرك، َركَ مج -

ارة والسلطة رتبط ظهورها بوجود التجإالعاور القدمية إىل  اجلمارك آلية جبائية تعود ( نشأة العمل الجمركي:ب
 اليت تعد من قبيل العمل اجلمركي إال أن وجود بعض الرسوم ن منشأ اجلمارك غري مؤكدإ، وحيث العمومية والسيادة

دير اجل، و 4النيل، هنر السند، النهر األصفر اليت نشأت على ضفاف الرافدين، لدى العديد من احلضارات القدمية
 .5األنشطة والعمل اجلمركي وبوضو  جمسدا بكتابات على املعابد من أكرببالذكر أن مار الفرعونية عرفت حجم 

ضريبة غري لتطبيق  اخلليفة عمر بن اخلطابوعلى أساس مبدأ املعاملة باململ عمد وعند ظهور اإلسالم 
العشور على عروض التجارة  نسبةمتمملة يف  باملفهوم املعاصر مباشرة على التجارة اخلارجية تانف كعمل مجركي

فإنه من املسلم ربع العشر، ) يدور على العشر ما يأخذألن  ومسي بذلكمن إقليم الدولة اإلسالمية، دة والاادرة الوار 

                                                           
 .332م، ص.3995دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  د ط، "،ة والضرائبإقتصاديات الجبايحممد عباس حمرزي، "   1
املعدلة  32م، املادة 3931133113، الاادر بتاريخ 16، ج ر، العدد 3935م،املتضمن قانون املالية 3931133119املؤرخ يف  31/96القانون    2

 .39و  99مكرر من قانون اإلجراءات اجلبائية، ص. 39للمادة 
  .123، ص.م3991لرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،ا ، مؤسسة1"، طمعجم المصطلحات واأللقاب التاريخيةماطفى عبد الكرمي اخلطيب،"  3

4
 Hironori Asakura, "Histoire mondiale de la douane et des tarifs douaniers", s.éd, Conseil de coopération 

douanière, organisation mondiale des douanes, Bruxelles, 2003, pp. 20 -21. 
 الحةمب القدرات وبناء البشرية املوارد قطاعد ن،  "، د ط،نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةحممود حممد أبو العال، "   5

 . 32، ص.م3933مار،  ،املارية اجلمارك
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 ن اخلطاب نظام اإلعفاءات اجلمركية علىبالفاروق عمر  وقد طبق ،(ومن الذمي ناف العشر، ومن احلريب العشر
  .1والعائلي الشخاي ستخداماألشياء املخااة لإل حد معني من رأمسال وعلى

م حينما عمدت بريطانيا لعدد من رجال الدولة بتنظيم 3151عام  أالعمل اجلمركي بشكل جلي بد نأغري 
التجارة على احلدود، فظهرت أول تعريفة مجركية تتضمن عدد من البضائع شائعة التداول وما يقابلها من فئة الضريبة 

 م3939لوضع تعريفة مجركية دولية، ففي فرنسا سنة اوالت حم ةعداليت يتم حتايلها، ويف مطلع القرن العشرين برزت 
ز لتسهيل حتايل الضرائب، ليتطور مرَ وضعت جداول أولية خاياا للعمل اجلمركي رتبت فيها البضائع بشكل مُ 

وباملوازاة مع ذلك مت التكفل بقضايا مجركية أخرى على غرار توحيد  ،م3966األمر ويال لوضع نظام منسق سنة 
ريف بروكسل للقيمة اجلمركية حيث إنضوت جل الدول حتت مظلة بإتباع تع م3921التقييم اجلمركي عام  طرق

وحتول جمل  التعاون اجلمركي  ،*كيوتو يةتفاقتيسري اإلجراءات اجلمركية وفقا إلمنظمة التجارة العاملية، وتسهيل و 
(CCD) اجلمارك العاملية منظمةإىل  مؤخرا (OMD) دارات اجلمركية الطرق املتبناة نتهاج اإلإذلك ، وقد ترتب على
    .2اآلليات واألدوات املوحدة واملنسقة للعمل اجلمركي يف العامل إستخدامو 

وهيئة وإدارة معنية  الضريبةيأخذ لفظ اجلمارك معىن  ستعمال القانوني للفظ الجمارك:( المعنى اإلصطالحي واإلج
 بعمليات معينة: 

 .مجركية حواجز ،مُجْرُكّية تعريفة اجلمارك، رسوم دفع: املستوردة بضائعال على تُؤخذ ضريبة - 
 .ادري ما أو ستوردي ما وفحص اجَلمارك مجع عن مسئولة إدارة - 
   .3معيَّنة ضريبة عليها فرض البضاعةَ  ركمج عملية - 
 واألتاوى بة والرسم واحلقالضري ستعمل لفظ اجلمارك يف الناوص التشريعية للداللة على ذات املعاين السالفةإو  

   .4جتياز البضائع حلدود اإلقليمإوعملية فرض وحتايل ما سبق، واإلدارة املسئولة على تلك العمليات مبناسبة 

                                                           
 .335 -399، ص ص. م3991مار،  ، اهليئة املارية العامة للكتاب،5ط "،النظم المالية في اإلسالم" قطب إبراهيم حممد،   1
 م3921ماي  36إتفاقية لتبسيط اإلجراءات اجلمركية وتنسيقها وقعت بتاريخ  (Convention de Kyoto)* تنبغي اإلشارة إىل أن إتفاقية كيوتو  

م ترمي إىل تسهيل املبادالت وإضفاء جناعة أكرب على الرقابة من خالل ماادقة الدول على ناوص قانونية 3925سبتمرب  32ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
ية صادق جمل  واضحة ومفالة وبسيطة يف جمال األنظمة اجلمركية، ولتحيني مقاصد هذه اإلتفاقية بعد التنامي املطرد حلجم التبادالت والنقلة التكنولوج

 .  م3991فيفري  91أصبحت سارية املفعول منذ  "3رك على نسخة منقحة من إتفاقية كيوتو عرفت "بكيوتواملنظمة العاملية للجما
 . 36مرجع سابق، ص. ،"نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةحممود حممد أبو العال، "   2
   .193أمحد خمتار عمر، مرجع سابق، اجمللد األول، ص.   3
 ج ر،، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192.33رخ يف املؤ  29/92ون ، املعدل واملتمم للقانم3932193131يف  املؤرخ 32/95القانون    4

  .92.، ص92، 95، 91، املواد م3932193139الاادر بتاريخ ، 33 العدد
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ائية ات اجلبمتياز قبل الوصول لتعريف اإل: ات الجمركيةتبريرات الجمع بين اإلمتيازات الجبائية واإلمتياز ( ثانيا
اليت  ات اجلمركيةمتياز ات اجلبائية واإلمتياز اجلمع بني اإل اتتربير إدراج قتاادية كان لزاما ث إواجلمركية املمنوحة لبواع

 جنملها يف اآليت:
فوجود  فاجلمارك أكمر من آلية جبائية وشديدة اخلاوصية 1قتااديةجبائية ومحائية وإإىل  اجلمارك أدوارتانف  (3
 ات اجلبائية.متياز ات اجلمركية باإلمتياز اإل إحلاقلنا ات اجلمركية ذات الابغة اجلبائية يتيح متياز اإل
تربر لعدم اإلكتفاء  ي اجلبائيمتياز يف املقاد اإل الفاعلة قتااديةمائية واإلاحل ات اجلمركية ذات األبعادمتياز اإل (3
قتاادية ائية واإللتدخالت احلم، إذ تانف اات اجلمركيةمتياز ضمنها الشق اجلبائي لإل أدرجنان إات اجلبائية و متياز باإل

 .2للجمارك باملوازاة مع املعاملة الضريبية التفضيلية على أهنا صيغ قانونية للحوافز واملزايا اجلبائية 
قتاادي ات اجلبائية يف الباعث اإلمتياز احلمائية واإلقتاادية تلتقي مع اإل دوارملستمدة من األات اجلمركية امتياز اإل (1

 ية باألخص.ستممار فع للعملية اإلقتاادية واإلوحمرض ودا إذ أن كليهما حافز

تعريف حماوالت  قتصادية:ائية والجمركية الممنوحة لبواعث إات الجبمتياز اإل تعدد المقاربات لتعريف( ثالثا
ستعملت فيها إقتاادية لبواعث إات اجلبائية واجلمركية متياز اإل أو اجلمركيةات متياز اإلأو   ات اجلبائيةمتياز اإل

اإلعانات، املساعدات،  إعفاءات، للتدليل عليها ممل التحريض، املزايا، احلوافز، تسهيالت، تيسرياتماطلحات 
ألن  ات"متياز "اإل ناإختيار ب سعىنتيجة، لذا ن أو شكل من األشكال أو وكلها إما صفة ،3، اإلنفاق اجلبائيالدعم

لتعريفات اليت المست عدد من ا نقلر قبال يتطلب األمو  ،مانعوهذا األخري جامع و يكون املاطلح شامال للمعىن 
 اليت منها:من زوايا خمتلفة  هذا املفهوم

 من زاوية مالية: مقاربة( 1
وط معينة حيددها قتااديني والذين يلتزمون مبعايري وشر بعض األعوان اإلإىل  مباشرة متنح مالية غري مساعدات.".. - 

هذه احلوافز تأخذ عدة  ،إقامته واإلطار القانوين للمستفيدتتمحور يف طبيعة النشاط ومكان  املشرع وهي عادة
املستغلة يف أو   املستغلةرؤوس األموال غري  إستقطابإعفاء ضرييب قاد  أو  شكل ختفيضأشكال، فقد تكون يف

ن مات املرغوبة من حيث النوع والزمان واملكان، واحلد ستممار توسيع وتوجيه اإلإىل  ا، مما يوديقل إنتاججماالت أ
 .4 .".النشاطات اليت ال ترغبها الدولة.

                                                           
1
 Gérard Tessaud, "la douane partenaire du commerce internationale : optimisation sécurisation douanière des 

flux internationaux", s.éd, éditions Connaissances Et Savoirs, france, 2010, pp. 23 -27. 
 .322، ص.م3991 لبنان، ،دراسات الوحدة العربية ، مركز3"، طاألجنبي المعوقات والضمانات القانونية اإلستثمار"، دريد حممود السامرائي  2

3
 Chafik Ben Rouine, "Bilan des incitations aux investissements en Tunisie", observatoire tunisien de l’économie, 

Tunisie, Mai 2014, p.02. 
 .  332م، ص.3933ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  د ط، "،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد، "  4



االول/ الفال االول: مكانة اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية ضمن آليات السياسة االقتااديةالباب   

 

25 
 

ستمناءات النظام اجلبائي املرجعي حلماية بعض دافعي الناجم عن الدعم الضرييب نتيجة إ التقليل يف اإليرادات"... -
 .1ستعماله لتعويض اإلعانات املباشرة"جتماعية والمقافية والذي ميكن إاإلقتاادية و بعض األنشطة اإل أو ائبالضر 

 من زاوية جبائية: اربةمق( 2
مبا  ستمماراملؤدي لتعظيم العائد الاايف لإل املشروع أربا ستقطاعات الضريبية من صايف حجم اإل أو نسبة تقليل -
 .2ي ويغري غريه على إقامة مشروعات ذات عوائد جمزيةستممار ري املستممر للتوسع يف مشروعه اإلغي
فائدة فئة معينة من املشروعات ت الابغة الضريبية تتخذها الدولة لات ذامتياز واإل جمموعة من اإلجراءات"... -
 .3 قتاادية لارقية نشاطها وتوجيهه قطاعيا وإقليميا..."اإل

 قتصادية غير مالية:من زاوية إ مقاربة( 2
 أو احملليني سواء للمستممرين الدولة متنحها للتقومي قابلة قتااديةإ قيم ذات وترتيبات إجراءات جمموعة.".. -

 عاتقطا وحو ستمماراإل توجيه ،ستمماراإل بعملية للقيام الشركات أو ألفرادلكإغراء  حمددة أهداف لتحقيق األجانب

 املرغوب غري املناطق وحو يةإستممار  حوافز منح خالل من ستممارلإل اجلهوي التوازن حتقيق فيها، مستممر غري

 .4 .".فيها.
بشكل مباشر بتقرير الدولة لعناصر وأمناط من الضمانات املالية، يراعى  ممارستوتعظيم العائد احملتمل لإلترجيح  -

ستجابته ملتطلبات دى إي واملنفعة املتأتية منه ومستممار تكلفة املالية وأمهية املشروع اإلفيها توازن املااحل املتقابلة بني ال
ثر موازنة بني العوائد فيه إ ستمماراإلقتاادي واإلالتنمية، مبا يشجع املستممر على إختاذ القرار ملزاولة النشاط مراحل 

 .5املتوقعةاحملتملة واملخاطر 
ألنواع من الفعاليات وبتوجيه من احلكومات  أو قتاادية قابلة للتقدير تقدم لفعالية إنتاجية معينة"... ميزة إ -

 .6 لتكاليف..."ختفيف حزمة ا أو زيادة معدل العائدإىل  لتشجيعها للتارف بالشكل املرغوب وهتدف
 
 

                                                           
1
 Christian Valenduc, "Les dépenses fiscales",  revue Reflets et perspectives de la vie économique, éditions de 

Boeck supérieur, Belgique, Tome 43, N° 1, 2004, p.88. 
 .332م، ص.3996ر، د ط، دار النهضة العربية، ما "،الحوافز الضريبية لتشجيع اإلستثمار في مصرعطية عبد احلليم صقر، "  2
املؤمتر العلمي الدويل المامن، إساراتيجيات بيئة  ،"واملتوسطة الاغرية املشروعات أعمال بيئة إصال  و هتيئة يف الضرييبالتحفيز  دور" احلواس زواق،  3

 .136م، ص.3935أفريل 19و  39األردن،  اإلدارية واملالية، العلوم كليةفيالدلفيا، جامعةرؤى وأفكار متجددة،  األعمال املعاصرة
جامعة حسيبة بن بوعلي  طاليب حممد، "أثر احلوافز الضريبية وسبل تفعيلها يف جذب اإلستممار األجنيب املباشر يف اجلزائر"، جملة إقتااديات مشال أفريقيا،  4

 . 131م، ص.3999، السداسي األول 91بالشلف، اجلزائر،  العدد 
 .322، ص.سابقالرجع امل، دريد حممود السامرائي  5
"، الدار اجلامعية، مار، محددات اإلستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة اإلقتصادية العربية دراسة مقارنةأمرية حسب اهلل حممد، "  6

 .32.صم، 3992
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 من زاوية قانونية: مقاربة( 4
قتاادية تنازل السلطة احلاكمة عن جزء من حقها املايل بتنزيل الضريبة على بعض الفئات املمملة بالوحدات اإل"... -
 التنازل هذا انك وسواءقتاادية وبالتايل حتقيق أهداف إ ستمماريف سبيل حتفيزها وتشجيعها على اإلية ستممار اإل
 اتمتياز اإل هذه نم ستفادةلإل حمددة طوبشرو  يستممار اإل أو الضرييب القانون حيدده ام وهو ،مباشر غري أو باشرم

 .1 "...األخرى اجلوانب نم كذل ريغو  وطبيعته ستمماراإل مكان حيث نم الضريبية واحلوافز
تعد ائب متعلقة بالنظام الضرييب، تأجيل الضريبة لفئة معينة من دافعي الضر  أو قانونية وممارسات خفض تدابري -

قتاادي، تأخذ مسميات ض للمكلف جبائيا لتغيري سلوكه اإلاجلبائي وختفي متيازفقدان مايل للدولة ملقدار اإل
اإلعفاءات، الدعم، اإلعانات واملساعدات، وتظهر على شكل حسومات، إعفاءات، خفض معدالت اإلخضاع، 

 . 2إرجاء، وائتمان تأجيل،

  عتمادا على الهدف:إ مقاربة( 6
 واهناـوأع الدولة بني قتااديةإ قواعد إرساءإىل  تسعى اليت قتااديةاإل السياسة وتنظيم توجيهإىل  يهدف ءإجرا..". -

 إىل  أولية بافة تؤدي اءاتر وإج وسائل عدة الدولة تتخذ ذلك ولتحقيق املشاركة املااحل بني والتوفيق
 .3 ."..وتوسيع إنشاء على تشجعه وحوافز تسهيالت فهي للمستممر بالنسبة أما اخلزينة، موارد ختفيض
 الكمري تتخذ أن ميكن. الضرائب دافعي قبل من املستحقة والرسوم الضرائب تأجيل أو خفض تأثري هلا اليت التدابري -

 واإلرجاء الضرييب ئتماناال الدخل، حساب يف قتطاعاتواإل للضريبة، اخلاضع غري الدخل ذلك يف مبا شكال،من األ
 من معينة جمموعات ومساعدة األنشطة، أو السلوكيات بعض على للتأثري وهتدف .الضريبية اإلعفاءات أو ييبالضر 
 لحكومةل يارفهي خ قتااديةاإل التنمية لدعمو  حتفيزو  تشجيعل احلكومة هاستخدمت. معينة حالة يف الضرائب دافعي
 .4معينة  أهدافلبلوغ  بالضرائ عائدات من جزء عن التنازل على توافقإذ 
سة من حيث املؤس إستممارفز ضريبية قاد التأثري على قرار ات والتسهيالت يف شكل حوامتياز ...مجلة من اإل" -

 ستممارمقتضيات خلق مناخ مشجع وحمفز لإل فهي أسلوب تتخذه الدولة ضمن ..."ستممارنوع وحجم ومكان اإل
قتااديني مبا يعمل على زيادة تراكم رؤوس األموال من خالل ختفيف ن اإلوالتحفيزات الضريبية لألعوا مبنح املزايا

                                                           
 القانونية للعلوم القانون كلية جملة ،"والتشريعات العراقية قتااديبية وتطبيقاهتا يف اجلانب اإلات واحلوافز الضري"سياسة اإلمتياز حيدر جنيب امحد املفيت،   1

  . 335م، ص.3935أفريل  33، 1العدد  ،3 اجمللد العراق، ،كركوكجامعة السياسية والعلوم القانون كلية،والسياسية
2
 Organisation de coopération et de développement économiques," les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE", 

publication de l'OCDE, France, 02 février 2010, p.12. 
باجللفة، اجلزائر، شلحي الطاهر، "حمتوى التحفيزات اجلبائية املقدمة لتشجيع اإلستممار يف اجلزائر"، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور   3

 .319م، ص.3935، أوت 39 العدد اإلقتاادي ، اجمللد الماين، العدد
4
 Luc Monty, "dépenses fiscales", édition 2016, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Gouvernement du 

Québec, mars 2017, p.A3. 
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تكوين أو   عديد النتائج مبا فيها توسيع و/إىل  العبء الضرييب ومن مث زيادة قدرات التمويل الذايت مما يؤدي
 . 1مؤسسات يف األنشطة املرغوب فيها

 عتمادا على األثر:إ مقاربة( 2
 األعوان من فئة لااحل الدولة تتخذه التحفيزي الطابع ذات واإلعفاءات التسهيالتو  اإلجراءات من جمموعة"...
 تنتهجها اليت العامة السياسة وفق تشجيعها املراد واملناطق القطاعات وحو نشاطهم توجيه لغرض قتاادينياإل

 .2 ..."ستمماراإل تشجيع بغية الدولة

 عتمادا على الشكل:إ مقاربة( 2
 توسيع أو إدارة أو سيعتو  أو حيازة أو اص ينتج عن نفقات عامة )مسامهة مالية( ترتبط بإنشاءخ إمتيازمنح .".. -
 .3 ".غري متعاقد يف إقليمه.. أو يقوم به طرف متعاقد إستممارتنفيذ  أو
 وخيدمات ستممار ات احمللية املنافسة مبا يوجه اإلمن الضرائب للمنتج وحوافز ضريبية تتحقق باإلعفاء اتإمتياز  -

فروع اإلنتاجية ية جيدة ومشجعة جلذب رؤوس األموال احمللية واألجنبية مما يزيد يف الإستممار التوازن ويوفر مناخ وبيئة 
يف مقدار حايلة اإليرادات على  اعدة املكلفني اليت تنعك  إجياباقتاادية وبالتايل الزيادة يف قوينوع األنشطة اإل
 .4املدى الطويل

 التحفيز غرضب املعامالت، أو الضرائب دافعي من معينة فئات من الضرييب العبء يفلتخف اإلعفاءات مجيع -
 .5جتماعيةاإل والعدالة قتاادياإل
 لفارة نسبتها من ختفيض أو والرسوم الضريبة إلغاء تشمل اليت والتحفيزات والتيسريات التسهيالت جمموعة..". -
 .6 .".احلرة. املناطق يف خاصة ستمماراإل جذب هبدف دائمة أو حمددة زمنية

موحد؛ ومرد  بطريقة متماثلة وبالتايل عدم وجود تعريف ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلاملالحظ عدم التعبري عن 
 إختالفا بأصل املوضوع املتناول، وأيضا إلتزام؛ هتمامزوايا الرؤية ونقاط الاركيز واإل إختالفعدة أسباب كإىل  ذلك

ات اجلبائية متياز اإل جانب تعدد األشكال والاور وصيغإىل  قتاادية،إ أو ة تشريعيةقنطالاملرجعية ودعامة اإل
 مرونتها ووترية جتاوهبا مع املتغريات.ت اليت تالمسها وتتقاطع معها، و تساع اجملاالإو  واجلمركية

                                                           
 .  336ناصر مراد، مرجع سابق، ص.  1
  . 66ص.، م3999صفاء، األردن،  دار ،3"، طالعامة المالية احلاج،" طارق   2
 .32م، ص.3995طبع بسويسرا، ، UNCTAD، منشورات األمم املتحدة، سلسلة دراسات "احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،   3
 .319، ص.3992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 3"، طالمدخل للسياسات اإلقتصادية الكليةاجمليد قدي، "عبد   4

5
 Claude Wendling, Caroline Maleplate, et Georges-Henri Lion, "La dépense fiscale en France un enjeu crucial pour 

nos finances publiques", la revue du trésor, France,  N° 10, Octobre 2008, p.752. 
 .35، ص.م3939األردن،  ع،والتوزي للنشر الفكر دار ،1"، طالحرة المناطق في اإلستثمار" خااونة، قاسم حممد  6



االول/ الفال االول: مكانة اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية ضمن آليات السياسة االقتااديةالباب   

 

28 
 

 :قتصاديةائية والجمركية الممنوحة لبواعث إات الجباإلمتياز رابعا( تعريف 
" قتااديةلبواعث إات اجلبائية واجلمركية متياز لإلنب املوضوع من صياغة تعريف "وقد مكنت دراسة جوا

قتاادية للدولة يف شقيها املايل والتجاري تتجلى يف اإل منظومة غري إجبارية ماممة يف إطار السياسة حيث تعد
إىل  اليت ترميساليبها قتاادية تدخل ضمن خيارات الدولة وأية وممارسات منسقة دوليا لدواعي إتدابري تشريعشكل 

ثر مايل مشروطة ذات أ أو ت لتنازالت ومزايا ماليةقتاادية، باملنح املؤقإستجابة ملتطلبات التنمية اإلأهداف معينة 
ي، املقدرة معياريا )توازن إقليمي وقطاعي، مناصب شغل، إدراج التكنولوجيا، نسبة إدماج املنتج احملل

قتااديني احملليني واجلمركي، لااحل بعض األعوان اإل النظام املرجعي اجلبائي ستمنائية عنالتاديرية...اخل.(، وإ
ية ستممار رجيح قراراهتم وتوجيه العملية اإلقتاادية معينة وتمحلهم طواعية على إتباع سلوكيات إواألجانب قاد 

تاادية، هذه التضحيات يراعى قالتأثري على املتغريات اإل نتيجةالتوسع فيما هو قائم؛  أو قطاعيا وإقليميا باإلنشاء
على وحو  -بني التكلفة اآلنية واملنفعة اآلجلة وبني العائد احملتمل واملخاطر املتحملة -فيها التوفيق بني املااحل املتقابلة 

قتاادية وزيادة قاعدة املكلفني على املدى املنظور، وهي متنوعة حداث التوازنات وبلوغ املقاصد اإلإإىل  يؤدي
على غرار ختفيف األعباء ذات الطابع اجلبائي واجلمركي املفضية لتعظيم  ذات تأثريات متفاوتة،والايغ و األشكال 

 لتزام مبعايري ومقايي  وشروط حمددة سلفا.نظري اإل العوائد ورفع قدرات املستفيد
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز مميزات وخصائص اإل الفرع الثاني:
 اآليت: من املميزات واخلاائصهلا  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز أن اإلجليا  يظهر هلف ذكر س ملاستغالال إ
 ية هيستممار لعملية اإللقتاادية و اإل لألنشطةاملايل املشجعة  األثرالتدابري ذات  :مالي أثرذات  اتمساهم -أوال

 واإلعانات ة يف التكاليف واملنحالتدابري التمويلية املسامهإىل  أساسيةا، فتتجه الدول املتقدمة بافة إستخدام األكمر
 ومن بينها اجلزائر فتلجأ بينما الدول النامية 1قتااديةمة والضمانات لتغطية اجملازفة اإلاملالية املباشرة والقروض املدعو 

 تتمحور حول:ر مالية اثآالوسائل والتدابري اليت هلا  منط آخر منإىل 

 ستغالل.اإل أثناءلك وكذ اإلنشاء أثناءوالتكاليف  األعباءختفيف  -3
 تعظيم هوامش الربح. زيادة العوائد املالية و -3

وتضحيات  مساعدات ومسامهاتها إعتبار ب املايل األثراليت تضمن هذا  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل مجلة من وفق
مؤكد ومشروط قاد مايل  فتتنازل الدولة عن حق 3نفقات عامة ختفض موارد اخلزينةوأيضا ك، 2مالية من قبل الدولة

هبذا تظهر الطبيعة املالية  ،معينة مالية اتإلتزامإعفاءها من  أو الفئات املستهدفة بتخفيض دعمو  ةمساعدو  ةإعان
 ممل ماليةوأوعية على مواضيع  من خالل ورودهاقتاادية ائية واجلمركية املمنوحة لبواعث إات اجلبمتياز البة على اإلالغ

                                                           
 .92"، مرجع سابق، ص.احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،   1
 .  332و  331ناصر مراد، مرجع سابق، ص.  2
 . 319شلحي الطاهر، مرجع سابق، ص.  3



االول/ الفال االول: مكانة اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية ضمن آليات السياسة االقتااديةالباب   

 

29 
 

من خالل صيغها ختفيضات، حسومات، إعفاءات، تأجيل، إرجاء، ائتمان،  أو ألموال، رؤوس اربا ل، األيخادامل
  اجلبائية.ستقطاعات تقليل نسبة وحجم اإلو  خفض معدالت اإلخضاع

عدم  أو قتااديني عموما هلم احلرية الكاملة للخضوعبادرين واملستممرين واألعوان اإلفامل ية:إختيار إجراءات  -ثانيا
تأخذ صفة  إجبارية ال ات اجلبائية واجلمركية، فهي إجراءات غريمتياز يي  وتدابري وإجراءات اإلروط ومقااخلضوع لش
 .أخرىتداعيات  أي أو فهي طوعية ال يارتب على عدم اخلضوع هلا أي تبعات عقابية اإللزام،

ية واجلمركية ات اجلبائمتياز القطاع املعين باإل أو حتديد النشاط اإلقتاادي ة:الجمع بين التخصيص والعمومي -ثالثا
األمر ال يتعلق مبشروع حمددا بالذات حيث إن  صفة العموميةال يتعارض مع  إقامتهشاط ومكان ات طبيعة النعتبار إل

 .1ذلكستفادة من على مدى توفر الشروط املوضوعة لإلات موقوف متياز املشروعات فيه سواء ومنح اإل بل كل

ية من اجلباية كمادر رئي  إعتيادولة احلديمة تستمد بافة أساسية و ملالية للداملقدرة ا ستثنائي:إذات طابع  -رابعا
، وعليه تفرض اجلباية مبا فيها الشق 2أمالك الدولة والقروض واإلعاناتكلإليرادات العامة قياسا باملاادر األخرى  

تغطية النفقات العامة حيث حتقيق أهداف معينة يأيت يف مقدمتها اهلدف التمويلي املوجه ل ألجلاجلمركي  اجلبائي
للمداخيل  وفقا)  3يتساوى املواطنني يف األداء واملشاركة يف متويل التكاليف العمومية حسب مقدرهتم التكلفية

أنشطتها  الدولة وزيادة أدوارالمروة(، ويبقي هذا الدور التمويلي للجباية قائما بالرغم من تطور  أو ورأس املال واإلنفاق
ا أدوار جتماعية، غري أن تدخالت الدولة الضرورية واملتزايدة أعطت أبعادا أخرى و ياة اإلقتاادية واإلوتدخالهتا يف احل

ولة لتحقيق قتاادية يف يد الدأصبحت إحدى أهم أدوات السياسة اإلف ؛وازاة مع الدور املايل التقليديللجباية بامل
ات جبائية ومجركية له وقع إمتياز وتقيي  منظومة  ، فتاميم وإقرار4جتماعيةأهدافها السياسية واإلقتاادية واإل

 أو طةنتقائية حسب األنشإ أو قتاادية عامةإات ومضاعفات هامة، حمدثة آلثار إنعكاسجتماعي و إقتاادي و إ
 إحارامقتاادية املستهدفة، فتعمد الدولة لتخفيف تكاليفها وتعظيم عوائدها وربط هذا بالقطاعات اإل أو اجملاالت

جتماعية مع وميكن أن تتعارض أهداف الدولة اإلقتاادية واإللتزامات املوافقة ألهداف الدولة، قيد باإلالشروط والت
ينتج عن ذلك أن حتقيق  ؛ويف هذه احلالة جيب أن حيظى هذا األخري باألولوية كمبدأ أساس *اهلدف املايل للجباية

                                                           
  . 136مرجع سابق، ص. ،"وسطةواملت الاغرية املشروعات أعمال بيئة إصال  و هتيئة يف الضرييبالتحفيز  دور"، احلواس زواق  1
 .  25عادل العلي، مرجع سابق، ص.  2
م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،م، 3991م، املتضمن تعديل دستور اجلزائر 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم   3

 .  31و  32، ص.26املادة 
 .15 - 19مرجع سابق، ص ص. "، إقتصاديات الجباية والضرائبحممد عباس حمرزي، "  4

ماية من * يتعني إدراج ممال توضيحي عن تعارض األهداف متممل يف: فرض ضريبة أو حق أو رسم مجركي مرتفع حلماية الاناعات الوطنية الناشئة أو احل
 نتجات الوطنية.  املنافسة يسبب إخنفاضا يف اإليرادات اجلبائية إلخنفاض حجم الواردات من البضائع األجنبية املنافسة للم
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من  1ستمنائيةإت اجلبائية واجلمركية يعد تدابري من خالل تفعيل األدوا باألخصقتاادية األهداف اإلجتماعية واإل
 النظام اجلبائي املرجعي ألن:

 التكلفية. املبدأ هو التساوي والعموم يف األداء واملشاركة يف متويل التكاليف العمومية حسب املقدرة -3

 أساسي إليراداهتا. من حيث النوع واألداء واحلجم كمادرعن اجلباية الدولة ال ميكنها أن جتد بديال مناسبا  -3

جتماعية ممل تكري  النفقات العمومية مبا ت بديلة كفيلة بتحقيق أهدافها اإلقتاادية واإلللدولة وسائل وأدوا -1
 ميكنها من ترقية وتطوير املؤسسات اليت حتظى باألولوية يف خطط التنمية.

تم حتقيقه من أهداف يلتضحية به من إيرادات وما ات اجلبائية واجلمركية مرهون باملوازنة بني ما مت امتياز ومنح اإل -5
 على املدى املنظور.

تعويض مواطن النقص إىل  تلجأ الدولة ات اإلمنائيةساراتيجيمن بني جهود حتقيق اإل إجراءات هادفة: -خامسا
راهتم تااديني والتأثري يف قراقت السوق وتوجيه األعوان اإلإختالالر احلاصل يف بيئة األعمال وعالج والقاو 
تدخل  قتاادية كأدواتإات اجلبائية واجلمركية املمنوحة لبواعث متياز اعيا وإقليميا من خالل منظومة اإلية قطستممار اإل

لتحايل قاد حتقيق األهداف املسطرة القابلة لؤكدة امل ستحقةلتنازل عن جزء من إيراداهتا املباقتاادي يف الشأن اإل
 منها: 2جتماعية والسياسيةواإلقتاادية اإل غري مؤكدة التحقيق

:قتااديةأساسية األهداف ذات الطبيعة اإلفبافة  -3
واألجنبية.ية احمللية ستممار واإل قتااديةومشجعة لألعمال اإلاألعمال مواتية بيئة  جعلقتاادي و هتيئة احمليط اإل -

قتااد الوطين.إلبائية واجلمركية على األعوان اإلقتااديني لزيادة مسامهتهم يف اختفيف األعباء اجل -

وجعل اجلزائر مالذ جبائيا. ستمماراحمللية واألجنبية لتنويع فرص اإلجذب وتوجيه رؤوس األموال  -

 قتاادي أي املعروض من السلع واخلدمات.الزيادة يف إنتاجية العمل اإل -

دل النمو وينعك  أن هذا يساهم يف مضاعفة مع إعتبارء قاعدة إنتاجية حديمة ومتنوعة بالتوجه وحو التانيع وبنا -
 إجيابا على باقي القطاعات واجملاالت.

 تعزيز اإلنتاج احمللي البديل على املنتجات املستوردة مبا يضمن تغطية السوق الداخلية.  -

 ستفادة من التبادل الدويل. ارجية ورفع تنافسيتها وتطوير واإلترقية الاناعات التاديرية امللبية للسوق اخل -

الئمة وفعالة مستهدفة ات جبائية ومجركية مإمتياز على املدى املنظور فتبين منظومة جلبائية يف احلايلة االزيادة  -
النمو العمودي واألفقي للوحدات اإلنتاجية  -قتاادية من شأنه إحداث الزيادة العددية والنوعية لألنشطة اإل

                                                           
1
 Christian Valenduc, op.cit, p.88. 

غداد للعلوم كلية بجملة   ،"ات األجنبيةفاءات الضريبية يف تشجيع وجذب اإلستممار دور اإلع"ج، وجنم عبد عليوي الكرعاوي، قاسم حممد عبد اهلل البعا   2
 .133م، ص.3935، 59العدد  اإلقتاادية اجلامعة،كلية بغداد للعلوم اإلقتاادية اجلامعة، العراق،
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الزيادة يف إىل  مما يؤدي ؛ني جبائياتساع األوعية اجلبائية وعدد اخلاضعني واملكلفإإىل  املفضية - وتوسعة إنشاء
 احلايلة اجلبائية إمجاال.

إقامة التوازنات الداخلية واخلارجية وحتسني جتاوز حالة الالتوازن اإلقليمي احلاد و إحداث التوازنات القطاعية و  -
 .وضع الدولة بشكل جممل

 :جتماعية وغريهاوبافة تبعية األهداف اإل -3
ات إمتياز أكيدة التحايل على شكل  مستحقات ماليةأن تنازل الدولة على  بارإعتالتخفيف من حدة البطالة ب -

وبالتايل ؛ هإستممار إعادة  أو هإستممار اإلقتااديني ميكن  لألعوانجبائية ومجركية يشكل يف الوقت ذاته هامش 
أحد أهم العمل  عدد مناصب إعتبارإىل  إضافة ،زيادة عدد الوحدات والفروع اإلنتاجية املستقطبة لليد العاملة

 ات اجلبائية واجلمركية.متياز معايري منح اإل
ات متياز اإلمنظومة  دراجقتااديا، وإإجتماعيا و إوحو اجملاالت واملناطق احملرومة واملطلوب تنميتها  ستممارتوجيه اإل -

اعية كأزمة جتما من احللول لألزمات اإللتكون جزء   قتااديةلبواعث إ يف األساس اجلبائية واجلمركية املمنوحة
 بافة عرضية.السكن ممال حىت ولو كان ذلك 

 كان مباشراما  ات اجلبائية واجلمركية إذا متياز يتحدد أثر اإل :مباشر وغير مباشر ماليذات تأثير مساهمة  -سادسا
خفيض كالت  2ات اجلبائية واجلمركية ذات األثر املباشرمتياز املوضوع الذي ترد عليه، فهناك اإلحبسب  1غري مباشر أو

ات اجلبائية واجلمركية ذات األثر غري متياز وهناك اإل، ائية املفروضة على املداخيلبالكلي للمستحقات اجل أو اجلزئي
 .ستريادرسوم اإلاملباشر ممل التخفيضات واإلعفاءات من 

اليت  منهاقتااديات الدول السيما النامية ت اجللية يف إختالالنظرا لإل إجراءات مشروطة ذات مقاييس: -سابعا
قتاادية املنتجة األنشطة اإلإىل  التجارة دون توجهقتاار نشاطات القطاع اخلاص يف أسفرت يف الغالب عن تركز وإ

املواد الطبيعية حيث جترى العمليات التحويلية عليها  إستخراجإىل  واجملاالت الاناعية بينما يتجه املستممرين األجانب
وضع مجلة من الشروط واملعايري إىل  ح تدخل الدولة أمرا ضروريا لذا عمد املشرعيف ظل هذا التوجهات ياب ؛3باخلارج
ات اجلبائية واجلمركية كضمانة لتحقيق ما هو متوخى متياز منظومة اإل ستفادة منقايي  اليت تنظم وتضبط عملية اإلوامل

طر عملهم القانونية يا ومجركيا وأُ منها، بداية من حتديد اجلهات والفئات املعنية من بني اخلاضعني واملكلفني جبائ
التاديرية، العمالة، املقدرة ، واملكاينحتديد القطاعات واألنشطة املستهدفة، والتحديد اإلقليمي و والتنظيمية، 
 نسبة إدماج املنتجات واملواد احمللية...اخل. التكنولوجيا

                                                           
  . 335مرجع سابق، ص.حيدر جنيب امحد املفيت،  1
 .322، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  2
 . 21طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 3
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فمن  جلبائية واجلمركية على البعد الزمين هلاات امتياز ينعك  الطابع اإلستمنائي لإلتكتسي الطابع المؤقت:  -ثامنا
 أو 2يستممار حمددة إما مبدة حياة املشروع اإل أهنا تدوم ولكن دميومتها أو ،1هو حمدود مبدة زمنية معينة ات مامتياز اإل
 مدة نه مهما طالت ات مما يعين أمتياز ات واملعايري املؤطرة ملنظومة اإللتزامالشروط واإل إحارامتوقفة على مدى م

  تطبيقها فهي يف األخري سياسة مؤقتة.

معينة أقاليم  أو ية يف قطاعاتإستممار على إقامة مشروعات  األفراد دفعل :للتقويم قابلة قتصاديةإ قيم ذات -تاسعا
فهي  األجانبأو  احملليني 3للمستممرين متنحها للتقومي قابلة قتااديةإ قيم ذات وترتيبات إجراءاتتتخذ الدولة مجلة 

ألنواع من الفعاليات وبتوجيه من  أو تقدم لفعالية إنتاجية معينة، 4قتاادية قابلة للتقدير بقيم نقديةزايا إم
 .5احلكومات

طويلة المابتة باخلاوص عملية  األصوليف  ستممارواإل عموما ستمماراإل :دوليا ةومنسق مؤسسة تشريعيا -عاشرا
امال جوهريا يف ترقية العملية وماداقية احلكومات املتعاقبة يعد عفالضمانات ، و/أو حمفوفة بعديد املخاطر األجل
 املايل واألثر األبعادفاملراجعات والاراجعات املخلة باملكتسبات واملغرية يف الوضعيات واملراكز ذات )ية ستممار اإل

 على وجود األول قتاادية والتجارية يتوقف يف املقامية اإلستممار اإل األنشطةتسارع منو و  ،(مساس باملاداقية
جتماعي، اإل البناءات القانونية والتنظيمية يف خمتلف اجملاالت املالية النقدية، اجلبائية، اجلمركية، التشريعأمهها  ضمانات
 األعماللبيئة  أساسيةستقرار وهبذه الافة تعد يف حد ذاهتا حمسنات تسم بالمبات واإلالتأمني.....اخل اليت ت الشغل،
 ية والتأقلم مع املتغريات وتوقعستممار ديني فرص معرفة ودراسة البيئة اإلقتاااإل لألعوانفتتيح  ؛6ديقتااواحمليط اإل
 اجلمركي ونسبها والنظام أساسها وحتديد تلفةلمخا واحلقوق والرسوم واجلبايات الضرائب إحداثن إف، لذا املخاطر

يف تحكم ت اليت 7تنظيميةالتشريعية و الطر األ وفق إالم تتال ات اجلبائية واجلمركية متياز اإلستفادة من اإل أو منحو 
املنافع املتبادلة و  مبا يعظم املنفعة ويضمن احلقوق واملكتسباتملنح مزيد من الضمانات  ؛أوجههاكافة تضبط  العملية و 
 .قتااديني املستفيدين والدولة املاوحةاألعوان اإل بني

                                                           
 .35، ص."، مرجع سابقالحرة المناطق في اإلستثمارقاسم خااونة،" حممد 1
 .329، ص.مرجع سابق، دريد حممود السامرائي  2
 . 131طاليب حممد، مرجع سابق، ص. 3
"، د ط، املكتب 2111دور القوانين والتشريعات في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر منذ عام أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، " 4

 .  23م، ص.3932 مار، للنشر والتوزيع والطباعة، للمعارفالعريب 
 املرجع واملوضع السابقني.أمرية حسب اهلل حممد،   5
 .55عبد الوهاب مشام، وعمار زودة، مرجع سابق، ص. 6
، الاادر بتاريخ 35، العدد ج رم، 3991م، املتضمن التعديل الدستوري دستور اجلزائر 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم  7

 . 32، ص.359م، املادة 3931191192
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ضمنها القوانني اخلاصة كقانون والقواعد اليت تت األطرافعددة يات المنائية ومتتفاقالواردة يف اإل البنودفي ف
جتد منظومة  أينالواردة يف قوانني املالية املتعاقبة  واألحكاموقانون اجلمارك وقانون املناجم وقانون احملروقات  ستمماراإل
رغم من البف ،فق مع التشريعات الدوليةستقرار والمبات والتواباإلتأسيسها املوسوم  اجلزائرية ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل

على  ،تلك أو العوامل املوجهة للمشرع يف هذه الدولة إختالفب أخرىإىل  التشريعات والتنظيم من دولة إختالف
التشريعات  أن إال ،ستجابة الدولة وقدراهتاواإلجتماعية السائدة ومدى إ واألمنيةقتاادية والسياسية غرار الظروف اإل

حيث  من أساسيةالتنظيمية بشكل عام تشارك يف قواعد عامة حوافز التمويلية واملالية واجلبائية واجلمركية و املتضمنة لل
املتوخاة، النشاطات  لألهدافالفئات املعنية وفقا و  يةستممار اإلقتاادية والعملية اإل لألنشطةاملعاجلة التشريعية 

رق فض لتزامات، الرقابة وطالاراخيص واإلالشروط والقيود و واجملاالت والقطاعات املستهدفة، احملددات املكانية، 
وجهود الدول حينا املنافسة  إحتدام، بسبب 1اخلاملنازعات واجلزاءات املارتبة، الضمانات واملزايا والتسهيالت...

من يعاريه ، رغم ما منسق ودويل إقليميية يف سياق ستممار لتوحيد قواعد العملية اإل الساعية أحيانا أخرى واملنظمات
  هذه املوضوعات من حيث درجة التفايل والاركيز حبسب الظروف واملعطيات واألهداف.يف تناول  الدول تفاوت

حتقيق بغية  ؛صياغة فنية وترمجة عملية للسياسة اجلبائية النظام اجلبائي :مرتبطة بالنظام الجبائي -عشر إحدى
 وألجل قتااديةاإلجتماعية واإل ،ا باملعطيات السياسيةإعتبار ية و وفقا لسياستها اإلقتااد اليت حددهتا الدولة أهداف
يعد العام  فالنظام اجلبائي 2سائل تدخل فعالة بيد الدولةو كستعمل النظام اجلبائي كمادر رئيسي للتمويل و ذلك يُ 
، ومجركية جبائية أدواتمبا يتيحه من  قتااديةالسياسة اإل اتصانعي القرار  منلكل ات الرئيسية هتماماإل إحدى
متخذي قتااديني من اإل ألعوانوكذا لللمجتمع، جتماعي والسياسي ها مع الواقع اإلقتاادي واإلإستخداميتالءم 

 وإقليمياية قطاعيا ستممار وتوجهاهتم اإل همأرباح، لتأثريه على مستويات واألجانباحملليني  يةستممار القرارات اإل
 أكرب اجلبائيالنظام ، فيشكل 3األعباءنقل  أو التخفيف وإمكانيات ات املختلفةمتياز وكيفيات اإلستفادة من اإل
قتاادية اإل األنشطةقتاادي احلاضن والداعم واملؤثر بافة طردية على واحمليط اإل األعمالمساهم يف هتيئة بيئة 

  .ايباالجي األثر بإحداثبالشكل الكفيل خاصة اجلبائية واجلمركية  أدواته يتم تاميملذا  ؛يةستممار واإل

لنفقات العامة وبني توازن بني حتقيق حايلة جبائية لتمويل برامج اجبائية ومالية فعالة  أنظمةتوفر الدولة على ف
معدالت النمو والتنمية وإحداث اإلستقرار ستغالل األممل للموارد ورفع وترية و رفع كفاءة اإلقتااد من خالل اإل

تدابري قانونية ب قات واملشاكل أمام حتقيق األهداف املرسومة،و قتاادي واجملتمعي واحلد والتخفيف من املعاإل

                                                           
  اجمللد السادس،ايل، ـون املـالقان ،ةـة املتخااـة القانونيـة، املوسوعـة العربيـاملوسوع، "قوانني اإلستممار"، بشار حممد 1

ency.com/_/details.law.php?nid=164908-https://www.arab ،122ص. .32:39م، التوقيت 3936193199 بتاريخ. 
 . 39و  39ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 2
 .92م، ص.3993 ،مار ،للطباعة والنشرالدار اجلامعية د ط،  ،"ة بين النظرية والتطبيقالنظم الضريبي"املرسي السيد حجازي،  3
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قتاادية يف خطط التنمية اإل باألولوياتات اجلبائية واجلمركية متياز تربط منح اإل 1يمتعلقة بالنظام اجلبائوممارسات 
  .ي والتنمية عموماوالتحديث التكنولوج وبناء قاعدة إنتاجية حديمة ومتنوعةوبالقضايا اليت تؤرق الدولة كالتشغيل 

ات اجلبائية واجلمركية جماال واسعا متياز تعد منظومة اإل :باألهداف وفئات محددةموجهة لفائدة جهات  -ا عشرتثنإ
 األنشطةستقرار إلتمبيت و  اهتا،إساراتيجيا وتطبيقا حسب تقديرات الدولة اإلقتاادية ووفق للتارف واملناورة وضع

الدولة  أهدافز قتااديني مبا خيدم و يعز اإل األعوانوالتحكم يف سلوكيات  ،عهاية وتوسيستممار اإلقتاادية واإل
قتاادية ات إعتبار إل إالقتااديني اإل األعوانفيها بني  متييز ات اجلبائية واجلمركية المتياز اإل معظم أن، مما يعين اإلمنائية
إىل  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلمن  االشكأ أو شكال لذا تستهدف الدولة وختاص، املسطر بالقاد واهلدف مرتبطة

املؤسسات  أو املتوسطة أو الشركات )الشركات الكربى من معينة ةفئ أو 2قتااديةفئات معينة من املشروعات اإل
 دون آخر. ليمإق أو قطاعات بعينهاإىل  أو يةستممار اإل واألنشطةبعض اجملاالت إىل  أو الاغرية(

العاملية بشكل  قتاادي تنامي املنافسةمن مسات العوملة يف شقها اإل إذ :رد عالميانمط في تزايد مط -ةعشر  ثالث
 أنظمتهامرونة على  إضفاءجل الدول على  أقدمتذلك  ألجل ؛اتستممار اإل إستقطابحمموم يف تمبيت و 

قة يف قوانينها تغيريات عمي وبإحداث ،قتاادينياإل األعوان أماماجملال واسعا وفتح  األعباءية وختفيف ستممار اإل
 .3ومناهجها بشكل دوري مكرس لوسائل حمفزة مالية وجبائية ومجركية وتنظيمية وأنظمتها

على  التأثريقتاادية للدولة هبدف م يتم تاميمه يف إطار السياسة اإلنظا :فيما بين الدول متفاوتة -ةعشر  ربعأ
الواقع اإلقتاادي وب تأثريا وتأثرا بالنظم اوثيق اإرتباطويرتبط  ،قتاادية بشكل مممر وحمقق لألهدافاملتغريات اإل
جمتمعات صناعية وجتارية، قطاعات خدمية،  أو قتاادي للدولة )زراعيةاهليكل اإلوبجتماعي السائد، والسياسي واإل

 األوضاعنظرا لتفاوت ت بني دولة وأخرى تاتفاو مما ينتج  ؛4قتااديتقدم اإلستوى الومبحمروقات (  ،تعدين ،مناجم
 .منهالكل  املالية املقدرةظروف و الو 

بوترية متزايدة  :المستهدفة قتصاديةالمتناسب مع العناصر اإلرها يوتأث تعدد أشكالها وصورها -ةعشر  خمس
 األنشطةالدول فئات من املزايا متعددة الطبيعة مالية متويلية وجبائية ومجركية وتنظيمية كتدابري لتشجيع وترقية تعمل سْ تَ 

واملعايري التنظيمية،  5املختلفة األعباءوطأة و على ختفيف التكاليف  باألساسية، املرتكزة ستممار لعملية اإلاإلقتاادية وا
تستعمل  مالية مسبقة، إعاناتالتمويلية حبكم قدرهتا على تقدمي  األدواتوخبالف الدول املتقدمة اليت تستخدم 

                                                           
1
 Organisation de coopération et de développement économiques, "les dépenses fiscales dans les pays de l’OCDE" 

op.cit, p.12. 
  . 136مرجع سابق، ص. ،"واملتوسطة الاغرية املشروعات أعمال بيئة إصال  و هتيئة يف الضرييبالتحفيز  دور" احلواس زواق، 2
 .91مرجع سابق، ص.، "احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  3
 . 32 - 33سابق، ص ص. الرجع املاملرسي السيد حجازي،  4
 .332و  61أعاد محود القيسي، مرجع سابق، ص. 5
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الدول النامية  حتكم لتناسبها مع الوضع العام ومقدرة ومدى أوسعالدول النامية الوسائل اجلبائية واجلمركية على نطاق 
 يف تلك اآلليات.

املمنوحة هلذه  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل أن إذجتاه هو السهولة وجماالت التأثري الواسعة والدافع يف هذا اإل
ترد  ألهناوتأثريها  وصورها اأشكاهلتتعدد  جماال واسعا للدولة قاد التارف والتدخل الضروري الذي يتيحه األغراض

العمالة، ، األموالرؤوس  ربا األعلى  ممال ية، فاردستممار ناب على عدد من عناصر العملية اإلقتاادية واإلوت
ات اجلبائية متياز وصيغ اإللتقسيمات  حني التطرق أدناه ايأيت بياهن ،، التادير، التسويق، الارويجسترياداملبيعات، اإل
  واجلمركية.

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز لإل التقسيمات والصيغ القانونية فرع الثالث:ال

والاعوبات والعراقيل واألعباء قبل وأثناء وبعد  العوائقية العديد من ستممار تواجه الفاعلني يف العملية اإل
احلاصل يف احمليط نقص والقاور تدخل الدولة لتعويض ال أدوات تذا تعددوهل ؛ستغالل املشروعات التنمويةوإ إنشاء
ات اجلبائية واجلمركية اليت بدورها تتنوع صورها وأشكاهلا ومظاهرها متياز بيئة األعمال، اليت من مجلتها اإلقتاادي و اإل

ات ستممار اإل عشجيتت جبائية ومجركية لتطوير وترقية و اإمتياز فتامم  ،تبعا لتنوع األهداف والغايات املطلوب بلوغها
 إخل.…لمشاريع مرتفعة املخاطرل غريمهاو مشروعات الاغرية، لل أخرىو  الرأمسالية،
 دخار) اإل وتستهدفها د وتناب عنهارِ قتاادية اليت تَ تباين املواضيع واملتغريات اإلإىل  رد هذا التنوعكما يُ 
 ةولعل أهم األشكال والايغ القانوني، (اخل.....، عناصر اإلنتاج العمل ورؤوس األموالستممار، اإلستهالكاإلو 
املناطق إنشاء و تندرج وتنضوي حتت املعاملة اجلبائية التفضيلية واحلماية واملرافقة اجلمركية  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز لإل
 . 1كتانيف جمملاحلرة  

يف  وبني بقية اخلاضعني معينني مكلفني جبائيابني عاملة امللتميز يف اإضفاء  المعاملة الجبائية التفضيلية: -أوال
ياسة العامة للدولة وسياساهتا ات معينة تتعلق بالسعتبار إل؛ اجلبائية وحتايل املستحقات األوعيةيد معرض حتد

 :هاصور  منو ا، إنتشار ا و إستخدامايغ الوأكمر  ،وسعاألهم و األيدان املتشكل هذه الايغة القانونية و  قتااديةاإل
شروط كلفني وخاضعني جبائيا بالرغم من توافر م إعفاء إجراء سابق يتم مبوجبه: *اإلجازة الضريبيةو اإلعفاء  -1

 أو تتطلب إنشاءاليت  ات معينة ترتبط بالسياسة العامة للدولةعتبار خاص إلبنص  ستحقاق اجلبائي،التكليف واإل
بإعفائها من عدد حمدد ، 2إحداث آثار توسعية أو جتاه زيادة اإلنتاجدفعها يف إل ؛ية معينةإستممار تشجع مشروعات 

                                                           
د، "اإلعفاءات الضريبية ودورها يف تشجيع اإلستممار"، املؤمتر العلمي األول، دور العلوم احملاسبية واملالية يف النهوض ناجحة عباس علي، وحممد عباس أمح 1

 .31م، ص.3939133132و 31يومي بواقع املؤسسات اإلقتاادية، جامعة بغداد، املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية، العراق، 
" ألن املكلف أو اخلاضع املستفيد من هذا النمط يستفيد من إجازة من  Tax Holidayجازة الضريبية: يطلق عليها "اإل البعض* تتعني اإلشارة إىل أن 

 التعامل مع املااحل اجلبائية املختاة.
 توافر الشروط الواجبة واحملددة قانونا.لتزام اجلبائي لعدم ذا األخري الذي يعين عدم وجود اإلالتمييز بني اإلعفاء املبني أعاله وعدم اخلضوع هكما ينبغي 

 .312عادل العلي، مرجع سابق، ص. 2
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، لفارة زمنية معينة تتناسب مع نوع لتزامات املالية اجلبائيةاإلبإعفائها من جمموع أو  امات املالية اجلبائيةلتز اإل من
التواجد اإلقليمي، األداء  ،يستممار صغرية(، طبيعة النشاط واجملال اإل، حجم املشروعات )كبرية، متوسطةو 
، نسبة املكونات اادراتالمناصب الشغل، حجم خلق على  ةقدر ال ،التنموية ةمهياأل (،الوضع الرائد) قتاادياإل

ن اإلعفاء وعليه فإ أي معيار تضعه الدولة يستجيب وخيدم أهدافها، أو يف املنتجات، نوعية املنتجات، املدجمةاحمللية 
 ستغالل وبدء النشاطليا يف السنوات األوىل ملرحلة اإلمتدرجا حبيث تكون النسبة الع أو كليا أو قد يكون جزئيا

بتحقق شرط  أو  باملدة املمنوحة سلفا، االذي يكون مرتبط ،نقضاء اإلعفاءحني بلوغ تاريخ إإىل  ناقص النسبةوتت
 نقضى اإلعفاء.حل إ بالنسبة لرأمسال املشروع، فأي ما األجلني ربا قدر معني من األإىل  كالوصول

جبائيا عكسي بني املعدالت املفروضة  اطإرتبمعاملة تفضيلية مبنية على  المعدالت التمييزية:و  تخفيضاتال -2
ومن مجلتها نذكر: حجم وبني عدد من املتغريات املعتمدة كمعايري هلذا التفضيل واملرتبطة خبطة التنمية العامة للدولة، 

احملققة يف القدرة  أو اإلضافة احملتملة التحقيق، أكيدةأو  احملققة، عدد مناصب الشغل *يستممار املشروع اإل
فهناك حد إفاراضي فاصل بني  املكونات احمللية، إدماج نسبةالدولة اإلمنائية،  القدر احملقق من أهداف ية،التادير 

ستفادة وبني املشروعات اليت ال ية اليت تستفيد من املعدالت التمييزية والتدرج يف حجم اإلستممار املشروعات اإل
ا زادت هذه املتغريات عن احلد ية املفروضة قانونا، فكلمادعتياملة وختضع للمعدالت اجلبائية اإلتستفيد من هذه املع

ستفادة ب ورسوم وحقوق ويكون بذلك حجم اإلفاراضي الفاصل كلما خفضت تدرجييا املعدالت اجلبائية من ضرائاإل
الفاصل فاراضي احلد اإلإىل  فبوصول املتغري ،خنفضت هذه املتغريات تتزايد املعدالت اجلبائيةإ اإذيف تزايد، والعك  

 .1املفروض بافة عادية على كافة املكلفني واخلاضعني جبائيا املماثلنيبالقدر  وتتساوي تال املعدالت اجلبائية
 ويتجسد ذلك من خالل الشكل العام املتممل يف:

  عدالتمقابل املية بالتشجيع واملعاملة التمييزية قتاادية املعنمعدالت جبائية خمفضة لألنشطة اإل وضع وختايص -

 .اتمتياز غري املستفيدين من منظومة اإل ومجركيا عامة املطبقة على باقي املكلفني جبائياال
 أشكال خاصة ممل: إىل  باإلضافة 
مواجهة فقط  قتاادية معينة يتم رفعها يففضة بداية لارقية وتشجيع أنشطة إمعدالت جبائية خم أو وجود معدل  -أ

 .2احلد من توسعهعلى تمبيطه و  تعمل الدولةالنشاط الذي 
 طول عمر املشروع أو ي معني لفارة حمددةإستممار معدالت جبائية لفائدة مشروع  أو تمبيت معدلإقرار   -ب

 ات احملتملة.رتفاعلتفادي اإل

                                                           

 التنموي األثر ذات الضخمة اإلنتاجية اإلستممارية املشروعات إلقامة اجلهود توجيه هو" اإلستمماري املشروع حجم"معيار من القاد أن إىل اإلشارة جتدر* 
 .  املالية باملقدرة متتعها إىل إضافة لإلنتاج واحلديمة املتطورة التقنيات بنقل الدولية ملنافسةا ظل يف اإلستمرارية على القادرة واإلساراتيجي،

 .313عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق، ص. 1
 "، أطروحة دكتوراهردور السياسة الضريبية يف حتفيز وتوجيه اإلستممار يف املؤسسات الاغرية واملتوسطة: دراسة منظومة م ص م يف اجلزائ، "احلواس زواق 2

 . 319م، ص.3932/3931 ،ر، كلية العلوم اإلقتاادية والتجارية وعلوم التسيرياجلزائ 3فرحات عباس سطيف غري منشورة، جامعة
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 :1رجاء والتأخرياإل صورتنيوهنا منيز بني  الضريبة:تأجيل  -2
 ديد املستحقات.يف معرض حت ل يف الوعاء الضرييبيدخامل راجإرجاء إد اإلرجاء: -
 وقت الحق.إىل  تأخري دفعها أو ستحقاق الضريبةإوقت تأخري  التأخير: -

ختفف عنه ستفادة من نسبة ي يتيح له اإلستممار اإلقتاادي النوعي للمشروع اإلاألداء  المكافأة الجبائية: -4
 نتيجة األداء لذا متنح:  أو العبء اجلبائي، وهي نسبة موقوفة على حتسني

 بنسبة تااعدية تزداد طرديا  مع نتيجة األداء. أو -               ة حتسن األداء.بنسب -

تتعرض األصول الرأمسالية المابتة املستخدمة يف العملية اإلنتاجية كاآلالت واملعدات  :هتالكاإل تعويض قواعد -6
لعامل  أو مبحيط وبيئة املشروعخارجية تتعلق  أو ألسباب داخلية ؛ونقص تدرجيي مادي وقيمي خنفاضإل والتجهيزات

مقدار منفعة هذه األصول  ما ينعك  سلبا على ،يتم جتاوزها تكنولوجيا أو ستخدامعدم اإل أو الزمن فتتعرض للتلف
األصول  إهتالكب ما يعرف ويقلل من كفاءهتا اإلنتاجية، إن هذا النقص احلاصل هو اهأدائها ومردوديتالرأمسالية و 

 أحكام إزالة هذا العبء تتوىل الدولة وتتكفل وفق أو ومن باب التنزيل ،عبئا على الربح الرأمسالية الذي يشكل
من حبسم وخام  بالتعويض عن ما مت فقده من القيمة احلقيقية لألصول الرأمسالية، لديها ات اجلبائيةمتياز منظومة اإل

ملدة مع اة تناسبم 2فارة زمنية طوالعة على شكل أقساط موز  هتالكإلنقص مقابل امت تقديره كاألوعية اجلبائية ما 
وبتعبري آخر خام كل قسط من الربح اإلمجايل للمشروع وذلك ، *قائمة فيهااحملتملة لبقاء منفعة األصل الرأمسايل 

 :3هذا التكفل والتعويض موقوف على شروطهامش الربح الاايف السنوي اخلاضع جبائيا، إىل  للوصول
 (.كاآلالت واملعدات والتجهيزات)للمشروع رأمساليا ثابتا مملوكا  أصال   هتالكأن يكون حمل اإل -
 ه.يف العملية اإلنتاجية ولي  بغرض إعادة بيعه على حالت ستخداماألصل الرأمسايل المابت موجها لإل -
 أن يكون النقص يف األصول حقيقيا  ومؤكدا . -

القيمة األصلية  ساردادإل تقريبية وجزافيةحيدد مقدار النقص احلاصل يف األصل الرأمسايل المابت بافة و 
 على النحو اآليت: ،يستممار إجراء توسعة للمشروع اإل أو إنشاءثر إلألصل الرأمسايل وقت شرائه 

                                                           
 ،فة السوريةوزارة المقاالرابع، ايل، اجمللد ـالقانون امل ،، املوسوعة العربية، املوسوعة القانونية املتخااة"احلوافز الضريبية"مىن اإلدليب،  1

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165028-https://www.arab ،33:92م، التوقيت 3936193193 بتاريخ. 
قتاادية اجلزائرية: دراسة حالة مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بسكرة للفارة دعم القدرة التنافسية للمؤسسة اإلات الضريبية يف حيىي خلضر، "دور اإلمتياز  2

قتاادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، قسم علوم املسيلة اجلزائر،كلية العلوم اإل غري منشورة، جامعة حممد بوضياف  "، مذكرة ماجستري3991-3992
 .32، ص.م3991/3992قتااد تنافسي، ري، فرع إساراتيجية السوق يف ظل إالتسي

ظهور ل للمنشأة يظل فيها األصل منتجا ومفيداالفارة الزمنية اليت ميمل  ألصل الرأمسايل: عمر إفاراضيهذه املدة تعرف بالعمر اإلقتاادي ل* يتعني التنويه أن 
وهو غري العمر اإلنتاجي املرتبط باالحية  ....اخل.ينتجها األصل اليتواخلدمات  بسبب تغري الطلب على السلعجتاوزته التكنولوجيا أو حدث أو أتقنيات 

 لإلستمرار يف اإلنتاج. األصل من الناحية الفنية
مرجع سابق، "، دور السياسة الضريبية يف حتفيز وتوجيه اإلستممار يف املؤسسات الاغرية واملتوسطة: دراسة منظومة م ص م يف اجلزائر، "احلواس زواق 3

 . 351ص.
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فاراضي اإلنتاجي مما ينتج أقساطا اإلعمره  تقسم قيمة األصل الرأمسايل المابت على :القسط الثابت طريقة -أ
 .1صلكنها تطر  مشكل حتديد العمر اإلنتاجي لألل ، طريقة سهلةمتساوية وثابتة

نسبة مئوية سنوية ثابتة  نظرا للمأخذ على طريقة القسط المابت وتقوميا هلا حتديد :المتناقص هتالكاإل طريقة -ب
 ، وتطبق كاآليت:األصل الرأمسايل هتالكإل
  قسط. أكربمسايل فينتج لألصل الرأ القيمة التقديريةيف السنة األوىل تطبق النسبة املئوية على  -
الرصيد املتبقي  لألصل الرأمسايل فنحال على من القيمة التقديريةويف السنة املوالية حيسم قسط السنة السابقة  -

قل أ، فينتج قسط من جديد النسبة املئوية عليه طبقالذي ن ،املشكل لوعاء حساب القسط املوايل لألصل الرأمسايل
  دواليك. مقدارا، وهكذا
تاب يف صاحل املكلف واخلاضع جبائيا  إال أهنا هتالكإن إفتقرت للتحديد الدقيق ملقدار اإلو  طريقة وهي

 ية.ستممار لتوسعته اإل أو ات األوىل ملشروعهيف السنو  كربألهنا تقدم له األقساط األ
ديد أقساط للمكلفني جبائيا حت يارك أكمر دقة سنويا إهتالكمقدار إىل  للوصول الحر: هتالكاإلطريقة  -ج
 تفوق توزيعها على عدد من السنوات اليت أو ،قتناءدفعة واحدة يف سنة اإل على شرط عدم إدراجه 2السنوية هتالكاإل

  .هتالكموضوع اإل فاراضي اإلنتاجي لألصل الرأمسايلالعمر اإل

إنشاء وإقامة مشروع  إثر هإقتناءالقيمة األصلية لألصل الرأمسايل مقدرة وقت  إسارداد :ستثمارمسموحات اإل -2
، إجراء توسعة له استنادا للمعدالت املستقاة من الطرق التقليدية سالفة الذكر طريقة القسط المابت أو يإستممار 
األصل  إقتناءاحلر، مقتارة فقط على تعويض القيمة الشرائية اليت مت هبا  هتالكطريقة اإل، و املتناقص هتالكطريقة اإل

النقص احلقيقي جراء  وتعويض الرأمسايلالقيمة احلقيقية لألصل  تقديرلالوصول رة على الرأمسايل، إال أهنا قاص
طرق ال بنا ماليا على املكلف واخلاضع جبائيا، ألهنا على هامش الربح وبالتايل غ العبء بقيويُ  ، مما يشكلهتالكاإل

تقومي هذه  ألصل الرأمسايل، ومن أجلعند تقدير النقص احلاصل ل سعاراملطرد لأل رتفاعتأخذ باحلسبان التضخم واإل
لتقليل من العبء ولرفع مبا يعك  النقص احلقيقي يف األصل الرأمسايل ل هتالكالطرق قاد حتديد دقيق ملعدالت اإل

 عتماد طرق بديلة :الغنب مت إ

ره عدد سنوات عمي على ستممار من حاصل قسمة قيمة األصل اإل هتالكتنشأ أقساط اإل :المعجل هتالكاإل -أ
 فاراضي اإلنتاجي لألصلمة عالقة عكسية، فتقاري العمر اإلفاراضي اإلنتاجي، فالعالقة بني القاسم وحاصل القساإل

تكلفة األصل  إساردادتسارع يف عملية إىل  ، وهذا يؤديهتالكالسنوات يزيد يف مقدار أقساط اإل خبفض عدد

                                                           
  املرجع واملوضع السابقني.حيىي خلضر،  1
 ،مركز دراسات الكوفة"، جملة ا على اإلستممار والتنمية اإلقتاادية يف الفكر اإلقتاادي اإلسالمياحلوافز الضريبية وأثره، "حيدر عبد املطلب البكاء 2

  .313، ص.م3933، 32،  العدد العراق ،الكوفةجامعة 
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املستحقات اجلبائية ألن  أكربوهنا تكون إستفادة املكلفني ، 1ي يف مدة زمنية أقل مما هو مقدر هلا جبائياستممار اإل
التقليل إىل  عرضيا ؤديالزمين ي أن هذا التقاريإىل  ، إضافةتكون أقل نتيجة حسم أقساط معتربة من األوعية اجلبائية

 :كرنذ املعجل  هتالكاإلمن طرق تقدير و  .فينالتكنولوجي و التجاوز الفجوة و  لألصل لسعرياتغري هامش ال من

 . 2هتالكد معدل اإليحتدإرادة املكلف جبائيا يف  عتبارخذ باإلتؤ  الحر: هتالكاإلطريقة  -
تطبيق نسبة مئوية عن قسمني ينتج القسم األول إىل  تقسم قيمة األصل الرأمسايل املعين :القسط المبدئي طريقة -

إىل  الماين من قيمة األصل الذي يقسم معينة من قيمة األصل ويشكل هذا القسم األول قسطا أوليا، ليبقى القسم
سنوية، وتقتضي هذه الطريقة حال التطبيق أن يكون القسط األول منها مشكال من القسط املبدئي وقسط  أقساط

 .تباعا من القسم الماين، مث ختام سنويا بقية أقساط القسم الماين
يف السنة األوىل  املسمو  به كهتالتضي هذه الطريقة حسم ضعف معدل اإلتق القسط المتناقص: طريقة -

 املتناقص. هتالكطريقة اإل أو احملسوب وفق طريقة القسط المابت
 ، مما يعجلالرأمسايلفاراضي لألصل مقارنة بعدد سنوات العمر اإل خالل عدد قليل من السنوات: هتالكاإل -

 .هتالكحبسم اإل
ل خال ربا على أن يتم خامها من األ ساطمخ  أقإىل  تقسم قيمة األصل الرأمسايل الخمسي: هتالكاإل -

 .3هتالكلألصل موضوع اإل فاراضي اإلنتاجيي مهما كان العمر اإلستممار اخلم  سنوات األوىل للمشروع اإل

فاراضي العمر اإل إمتدادعلى  ةباملائ ةإن نسبة احلسم الكلية يف الطرق التقليدية مسقفة مبائ :يةستثمار المنح اإل -ب
 إقتناءقيمة أو  هتالكوال تعك  القيمة احلقيقية لإل قتناءناسبة مع القيمة النقدية حلظة اإل، وهي متلألصل الرأمسايل
عتماد نسب مئوية معينة من تكلفة األصل الرأمسايل يتم حسمها من دف ختطي هذا الفارق مت إوهب ؛أصل مماثل

هذه إىل  ويلجأ يمتها بنسبة تتجاوز املائة باملائة.من ق أكربالوعاء اجلبائي يف السنة األوىل، وبالتايل هتتلك األصول ب
إىل  نح املكلف جبائيا إضافةالفعلي لألصول الرأمسالية القائمة مب قتناءية باإلستبدال واإلستممار الطريقة لربط املنحة اإل

     .4اجلديدةاألصل الرأمسايل مينح احلق يف خام آخر مقدر بنسبة مئوية من تكلفة األصول الرأمسالية  إهتالكقسط 

احلقيقي الرافع للغنب على املكلفني جبائيا املعتد باملتغريات   هتالكمقدار اإلإىل  الوصول: تقييم األصول إعادة -ج
إعادة تقييم ورصد القيمتني السوقيتني والتحديث الفين والتكنولوجي ال يتم إال من خالل  سعاركالتضخم وتغري األ

 م وأصل جديد مماثل له وفق العالقة اآلتية:لكل من األصل الرأمسايل املستخد
                                                           

1
 Sören Martin Bergner,  " Tax Incentives for Small and Medium-Sized Enterprises –A Misguided Policy 

Approach?", Inaugural dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschafts 

wissenschaften der Universität Mannheim, Deutschland, 28.04.2017, pp. 17-21 . 
مرجع سابق، "، دراسة منظومة م ص م يف اجلزائر دور السياسة الضريبية يف حتفيز وتوجيه اإلستممار يف املؤسسات الاغرية واملتوسطة:، "احلواس زواق 2

 . 352ص.
 .319عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق، ص. 3
 املرجع واملوضع السابقني.مىن اإلدليب،  4
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 .1القيمة السوقية لألصل املستخدم -= القيمة السوقية ألصل جديد مماثل  هتالكأقساط اإل          

 املداخيل اخلاضعة ية سالفة الذكر ترد علىستممار واملعونات واملنح اإل هتالكتعويضات اإل :االئتمان الضريبي -2
 خياما جيعل تأثريها على العبء اجلبائي غري مباشر، وخبالف ذلك جند االئتمان الضرييب الذي مم األوعية اجلبائيةو 

 إهتالكتطبق قواعد  ات اجلبائية بافة مباشرة مثمن املستحق قتناءاإليف سنة  الرأمسايل نسبة معينة من تكلفة األصل
 .2باشرة العبء اجلبائيإعفاء جزئي من املستحقات اجلبائية خيفض م فيعتربالتكلفة الكلية، 

التجارية والاناعية تانف على أن الدولة تشارك  ربا قتطاعات جبائية السيما على األفرض إ ترحيل الخسائر: -2
هذه األخرية من  يتم حسملذا هم، وتقتضي هذه املشاركة حتملها قدرا مناسبا من اخلسارة، أرباحاملكلفني جبائيا يف 

مسيا لفائدة املكلف جبائيا إ *منهما معا أو لسنوات الحقة للخسارة احلاصلة أو قةاألوعية اجلبائية لسنوات ساب
نقضائها ينقضي الارحيل كما ميكن ئر قد يقيده املشرع مبدة معينة بإوترحيل اخلسا وبافة حارية املتعرض للخسارة،

اخلسائر حسب أمهيته  يانف ترحيلو ، 3ستنفاذ مقدار اخلسائرفتكون العربة بإ أن ياركه املشرع مطلقا غري مرتبط مبدة
 للمكلف على النحو اآليت: 

 ختفيف العبء وتوفري سيولة للمكلف جبائيا املتعرض للخسارة ميكن هذا األخري من قاد :الخلفإلى  الترحيل -أ
 سنوات سابقة لوقوع اخلسارة. أربا جزء مما دفعه كمستحقات جبائية على  إساردادب تنزل اخلسائر

عدد من السنوات املستقبلية املوالية لوقوع  أربا اخلسائر من قتطاع وتنزيل هنا يرد إ: األمامى إل الترحيل -ب
 .4اخلسارة

األمام حملدودية عدد السنوات إىل  إن مل تستنفذ اخلسائر حال ترحيلهااألمام وإلى الخلف معًا: إلى  الترحيل -ج
 .5و مسمو  به قانوناوفق ما ه اخللف لعدد من السنواتإىل  املسمو  هبا، ترحل

جتاه حرية التبادل يف إ دفع ممازايا العديد من الفرص واملتساع السوق قدم إيُ  الحماية الجمركية:المعاملة و  -ثانيا
 ستفادة من حرية التبادل وجسامة اآلثارغري أن التفاوت يف مدى اإلاملطلق حتت غطاء التقسيم الدويل للعمل، 

                                                           
 املرجع واملوضع السابقني.مىن اإلدليب،  1

2
 Sören Martin Bergner,  op.cit, pp. 26-31 . 

كل نقص متحقق باورة هنائية يف عنار من عناصر املوجودات، إذ ال تنزل هذه اخلسائر من نتائج قاودة هي  امل اخلسارة ينبغي أن نشري هنا إىل أن* 
 األعمال إال إذا كانت هنائية وواقعة خالل السنة الضريبية للمشروع ونامجة عن فعالية تتال بنشاط املكلف.

 لية السنوات اجلبائية.مبدأ إستقالستمناء عن وكما تتعني اإلشارة إىل أن ترحيل اخلسائر إ
، ،كلية احلقوقاجلزائر، جامعة حممد خيضر بسكرة غري منشورة  مذكرة ماجستري"، السياسة الضريبية وأثرها على اإلستممار يف اجلزائر، "مشري حم احلبيب 3

 . 333و  333م، ص.3933191132، ختاص قانون األعمال
مرجع سابق، "، توجيه اإلستممار يف املؤسسات الاغرية واملتوسطة: دراسة منظومة م ص م يف اجلزائردور السياسة الضريبية يف حتفيز و ، "احلواس زواق 4

 . 321و  322ص.
جامعة  علوم التجارية،قتاادية والتسيري والجملة العلوم اإل ،"قتاادي يف اجلزائرية السياسة الضريبية يف توجيه اإلستممار لتحقيق التنوع اإلفعال "،زواق احلواس 5

 .129م، ص.3931، 32اجلزائر، العدد  ،قتاادية والتسيري والعلوم التجاريةكلية العلوم اإلحممد بوضياف باملسيلة،
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جرب أ ؛النمو ياتاحملافظة على مستو  حرص البعض علىو  صناعية بدائلل إلنتاجهال عن التبادبعض الدول ستغناء وإ
مما أضفى على الظاهرة اجلمركية  ؛تسند للجمارك ةقتاادياإل فضاءاهتالااحل  ةمحائيتدابري  ختاذإالدول على جل 
وتطابقت ، 1قتااديةمحائية وإمهام جبائية و إىل  مجاالإ املانفة هاأدوار ، فتماثلت والشمول والتماثل العاملية فاتص

ماية تفي هنا بذكر عناصر املعاملة واحلنك أن الناتج عن هذا التماثل والتطابق يقتضي جتنب التكرارو  ،أدوات تدخلها
 وفق صيغات اجلمركية يف التشريع اجلزائري متياز ن التفايل يف معرض تناول تدرج اإلبنوع مالحقا اجلمركية ليتم تناوهلا 

 عمل فيها:قانونية تست
 .التعريفية وغري التعريفية التدابري والتقنيات والقيود اجلمركية -
اجلمركية  األنظمةمن مجلتها اليت منفردة للدولة ضمن حدود إقليمها  األنظمة اجلمركية الناجتة واملارتبة عن إرادة -

 ات الناشئة عن املناطق احلرة.متياز اإلقتاادية واإل
والتعاون ولتجاوز قتاادية واملالية قاد تعظيم املنافع اإلة بتوافق إرادة أكمر من دولة املارتباألنظمة إىل  باإلضافة -

 من إبتداء   تنسيقيةأنظمة مجركية خاصة  قتاادي اليت تتطلبالتكامل اإلإىل  صيغ مرحلية للوصول وفققات املعو 
، قتاادياإلحتاد اإل، السوق املشاركة، كيحتاد اجلمر اإل ،طق التجارة احلرةانومرورا مب التجارية التفضيلية اتيتفاقاإل
 .قتاادي الكاملاإل ندماجاإلإىل  صوالو و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gérard Tessaud, op.cit, pp. 23 - 27. 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز مسوغات منح اإل المطلب الثاني:
 يةقتاادقدر ممكن من الرفاهية اإل أكربحتقيق و  املنوطة هبا دوارلقيام باألمن أجل ااملتاحة  لدولةا إن خيارات 
 ية إال:قتاادولي  أمام واضعي السياسات وصانعي القرارات اإل ؛حمدودة
 ية والاناعية وزيادة إنتاجية معروضها من السلع واخلدمات.قتاادإنشاء وتوسعة األنشطة اإل  ( أ
 .الدويل ترقية التبادل التجاري  ( ب

تدخالت وهي  ،ات اخلارجيةإحداث التوازنات ومعاجلة أوجه القاور وإرساء احلماية احليوية من املؤثر وكالمها يتطلب 
 ،هبدف حتقيق هذه الغايات بأكمر الوسائل كفاءة ؛الدولة تقتضي تكوين العالقات بني الوسائل والغاياتضرورية من 

وبني تنازالهتا عن موارد  ستقراري والتوظيف الكامل واإلقتاادمبواءمة واعية بني غاياهتا األساسية املتمملة يف النمو اإل
تاميم وإعداد يتجلى ذلك يف ائية ومجركية وما يرافقها من رفع وإزالة القيود السيادية واحلمائية، مالية أكيدة جب
الوضع  هو عليه مبنية على نظرة مستقبلية عملية وتاور تفايلي ملا ،ات جبائية ومجركية هادفةإمتياز وتنفيذ منظومة 

 .يؤول إليهوما  يقتااداإل

 إقليمداخل ات اجلبائية واجلمركية متياز إلقرار ومنح اإل متنوعةعديدة و  نستشف وجود مسوغاتمما سبق 
يتقاطع مع غريه من و  )نتناوهلا كفرع أول(، هتماممن األمهية واإل كرباحليز األ يإقتاادحيتل فيها ما هو  الدولة

ات والضغوط تزاملثر العالقات واإليتطلبه التكيف واجملاراة على إ ماإىل  ، إضافة)الفرع الماين( عامةاملسوغات ال
 .)الفرع المالث( اخلارجية

 
 يةقتصادالمسوغات الداخلية اإل الفرع األول:
ية سريعة ومنتظمة جلميع إقتاادلتحقيق تنمية متطلباهتا وإمالءاهتا ية داخل الدولة قتاادكونات البيئة اإلمل
 التدابري فيه الدولةتستعمل  قدراتملاو  لمواردل رشيد توظيفب ؛ي ومجيع مناطق الدولةقتاادفروع النشاط اإلقطاعات و 

فيه ي والتأثري على عناصره ومعاجلة أوجه اخللل والقاور قتااداجلبائية واجلمركية للتدخل يف الفضاء اإل اتمتياز واإل
 لتشكل مسوغات ميكن حار من الناحية االقتاادية الداخلية أربعة عشر مسوغا:

وهو  *غالبا ما تاركز نشاطات القطاع اخلاص على التجارة توازنة:ية منتجة ومإقتصاد( إنشاء وتوسيع أنشطة أوال
املوارد  إستخراجن األجانب لاركيزهم على و املستممر أيضا  انبهااجملاالت الاناعية اليت جيَُ إىل  عازف عن توسيع طاقاته

 وجودهابح يف اْ ت اليت يُ قابسبب العديد من املعو  ؛1الطبيعية وحىت العمليات التحويلية على هذه املواد جترى باخلارج
وتسريع أمام األنشطة اإلنتاجية  العوائقبإزالة  ،إجراء التغيريات أمرا ضروريا لتهيئة املناخ واإلطار املالئم لعملية التنمية

                                                           

 ت املالية...اخل.الوساطة التجارية، شراء العقارات، املضاربة، اإليداع لدى املؤسساها الواسع: مفهوم* نشري إىل أن املقاود بالتجارة هنا 
 . 21طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
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ات اجلبائية واجلمركية لتوجيه رؤوس األموال متياز تستخدم اإلعفاءات واإليف هذا الادد  ،يقتااداإل النمو وترية
آثارا توسعية يف اإلنتاج عقب أيضا  بتِ رَ تُـ و  ،اتمتياز تلك اإلعفاءات واإلاملشمولة بية قتااديف الفروع اإل ستممارلإل

املذكورة آنفا أسواقا أوسع  الدويل يقتاادات فحوى صيغ التكامل اإلمتياز يح اإلتِ وتُ  .1تكلفة ونفقات اإلنتاج إخنفاض
تايل خلق زيادة حجم الطلب وبالإىل  د وعوامل اإلنتاج الشيء املؤديوتكاليف وأعباء أقل ووفرة يف املوار  أكربوجماال 

وجه حمقق بشكل مُ  تطوير وتوسعة ما هو قائم منها أو 2إقامة صناعات مل تكن قائمة قابليات جديدة تعمل على
 . للتوازن

أجنبيا  أو كاناخلاص حمليا   ستممارقرار اإليتها وتطورها: ستمرار عوائد المشروعات كضمانة إل تعظيم( ثانيا
ية قائم على الرحبية والعوائد املتوقعة باملقارنة بالتكاليف واألخطار، فهامش قتاادية وتطور املشروعات اإلإستمرار و 

جيعل من زيادة الطردي ، والتأثري املتبادل 3ه وتطويرهفي ستمراراإلو  ستممارالقرارات املتعلقة باإل ختاذإل الربح هو احلافز
 .ستممارعدل التكوين الرأمسايل وبالتايل الزيادة يف اإلالعوائد تزيد يف م

ية يتحدد من حمالة تفاعل عوامل العرض مع عوامل الطلب ولاعوبة ستممار عوائد املشروعات اإلمقدار ألن و 
 مما جيعل اخليار ،وغريها سعارالتحكم يف هذه األخرية املرتبطة بعدد ومستويات دخل طاليب املنتج واملستوى العام لأل

ية من خالل التأثري على عوامل العرض ستممار العملي هو رفع العوائد بالتحكم يف تكاليف اإلنتاج يف املشروعات اإل
ية ومستوى التكنولوجيا املستخدمة واألعباء والتكاليف املختلفة وكلها حمددات تقع حتت قتاادمن وفرة املوارد اإل
الذي  ستممارتعظيم العائد الاايف لإلإىل  سطة املعاملة التفضيلية املفضيةبواات اجلبائية واجلمركية متياز طائلة تأثري اإل

   .4هم أفقيا وعمودياإستممار ري املبادرين بإنشاء واملستممرين بتوسعة غْ يُـ 

ية والاناعات الوطنية أمهية بالغة قتاادلألنشطة اإلية والصناعات الناشئة: قتصاداألنشطة اإل ( حمايةثالثا 
وجيد  ،5ية والاناعات الناشئةقتاادة، ولكي تتمتع مبزايا التانيع يقتضي األمر محاية األنشطة اإلأي دول قتاادإل

ذلك تربيره يف كون النفقات والتكاليف واألعباء يف املراحل األوىل إلنشاء وتشكيل املشاريع تكون مرتفعة بالنسبة 
تانيع، وإحكام السيطرة افسة احلادة للدول العريقة يف الملراحل الحقة، وباملوازاة مع ذلك تواجه الاناعات الناشئة املن

جانب التباين يف حداثة اآلالت وجتهيزات إىل  االحتكارية اليت تتبعها هذه األخرية يف كافة األسواق، بالسياسات
ات احمللية هذه األوضاع بزيادة الكفاءة اإلنتاجية وأخذ املنتج فتجاوز، ووسائل اإلنتاج واملستوى التقين والتكنولوجي

ية والاناعات الناشئة من التحسني قتاادومتكني األنشطة اإلمير وجوبا عرب توفري فرص النجا   ملكانة يف األسواق

                                                           
 .  312عادل العلي، مرجع سابق، ص. 1
 .331، ص.م3991 ،مار القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ،3ط ،"التجارة الدولية" ،أشرف أمحد العديل 2
 .22، ص.، مرجع سابقحممود السامرائيدريد  3
 .332مرجع سابق، ص.عطية عبد احلليم صقر،  4
 . 11وليد اجليوسي، مرجع سابق، ص. 5
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التخفيف  أو ا من األعباءالوسائل احلديمة، بتحمل الدولة جزء   إقتناءوالتحديث ومواكبة التغريات الفنية والتكنولوجية و 
من املنافسة  كن الاناعات الناشئةبافة ظرفية بالقدر الذي ميَُ  ،من جهة ثانية 1ةمنها من جهة وفرض تدابري محائي

ن هذه التدابري أواملفارقة  .2الوضع احلمائي وعدم تطوير القدراتإىل  االحتكارية والركون دومنا االتكال على األوضاع
ات الوطنية هي نفسها اليت من شأهنا جذب هة حلماية األنشطة واملنتجاملوجّ اجلبائية واجلمركية التقييدية واحلمائية 
من أشكال  ستفادةإنشاء وحدات إنتاجية قاد اإلات يف ظلها ميكن إمتياز بالنظر إليها من زاوية أهنا الرأمسال األجنيب 

 ال جبنسية املستممر.   ستممارالعربة مبكان اإلألن  3احلماية

التوجه العام وحو تقليص التدخالت املباشرة  طاع العام:ي الخاص لمساندة الققتصادتوسيع دور القطاع اإل( رابعا
واجملاالت احليوية  ىن االرتكازيةعلى إقامة املشروعات اهليكلية والبُ أوال  هاكز جهدارَ يَ لِ  قتاادللدولة يف اإل

ومردوديتها  مسالية وألهنا تتطلب قدرا كبريا من رأقتاادها شرطا ضروريا وهاما لعملية التنمية اإلإعتبار ب ؛ةساراتيجيواإل
وثانيا تركيز اجلهد على تعديل  ،...اخلوالسدود وحمطات توليد الكهرباءممل مشروعات املوانئ واملطارات والطرق  آجلة

 له توجه متزايد وحو القطاع اخلاصهذا الاراجع املقاود يف الدور احلكومي يقاب. يقتاادو تاويب وتنظيم الفضاء اإل
ُفسح اجملال واسعا ويف جل فية بافة مملى وناجعة، قتاادوختايص املوارد اإل ستغاللبتفعيل آليات وقوى السوق إل

مبسامهته يف توظيف عوامل  ؛يةستممار امليادين للقطاع اخلاص قاد بلوغ جمموعة من األهداف من خالل العملية اإل
ل غَ تَـ سْ ا والتكوين الرأمسايل، كما تُ اإلنتاج والطاقات الكامنة املادية والبشرية والتوسع اإلنتاجي الكمي والنوعي حملي

 ختطيمبا يتيح  4أكمر تنوعا وتنافسية إقتاادإىل  التكنولوجيا واألساليب التقنية احلديمة للوصول إستيعابقدرته على 
 على القطاعات النفطية. عتماداحملدود واإل اإلنتاج

ه توظيفات إساراتيجيفاممت  ،اخلاص بدل منافستهتوظيف القطاع إىل  ته الدول فسارعتإستشعر وهو ما 
 ان نَ م إلطالق العِ ـوبذلت جهودا خللق بيئة أعمال مواتية وحميط مالئ ،بآخر أو يف العملية التنموية بشكل

 ات اجلبائية واجلمركية املتمحورة حول:متياز ية اخلاصة ومن أبرز هذه اجلهود املنح املتزايد لإلقتاادلألنشطة اإل
ً  األشد وطو  ذات التأثري املباشروالتكاليف السيما اجلبائية واجلمركية  التشجيع بتخفيف األعباء -  .ئَا
 املرافقة برفع القيود وإزالة العقبات وتذليل الاعاب. -
 تدابري محائية خمتلفة. -
 ترقية التبادل التجاري الدويل. -

                                                           
 ، املكتبة األكادميية، مار،  3"، ط2121الصناعة والتصنيع في مصر:الواقع والمستقبل حتى عام جودة عبد اخلالق، منال متويل، ومىن اجلرف، " 1

 .   16م، ص3992
 .395مرجع سابق، ص. ،أشرف أمحد العديل 2
 .29، ص.مرجع سابق، ئيحممود السامرادريد  3
ية التنموية بدولة اإلمارات قتااد، مؤمتر السياسات اإل"ية يف دولة اإلمارات العربية املتحدةقتاادالقطاع اخلاص والسياسة اإل"أمحد أبو بكر علي بدوي،  4

 .93م، ص.3939جوان 19ملتحدة، ية والفنية لاندوق النقد العريب، أبو ظيب اإلمارات العربية اقتاادالعربية املتحدة، الدائرة اإل
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جلعله  ؛ة وكفاءة وتنافسيةيإستمرار كلها جهود جتسدت بإصالحات قانونية وتنظيمية داعمة للقطاع اخلاص نشأة و 
ودعم قدرته يف مواجهة الادمات اخلارجية  قتاادعة اإلنَ ليتمكن من رفع مَ  ،يف األسواق احمللية واألجنبية ونافذا   فاعال  

 .   ستقرارعزز اإلوالتقلبات ويُ 

على عجز السوق التنافسي عن التخايص الكفء للموارد املتاحة وقاوره  تصحيح إخفاقات السوق:( خامسا
أوضاع ، حتقيق العدالة يف توزيع الدخول واإلخفاق يف حتقيق العمالة الكاملة وحتقيق أقاى معدالت النمو املمكنة

ية قتاادوقيم املتغريات اإل إجتاهلتأثري على با ؛1لتاحيح اإلخفاقات اجلمركيو  فيها من اجلانب اجلبائيتتدخل الدولة 
 ،ستهالكية اإلقتاادجل املتغريات اإلاليت تطال ت اجلبائية واجلمركية امتياز تنوع وتعدد صور اإل اهلامة مستعملة

ية  إقتاادوتتعدى ذلك لتشمل متغريات غري  املدفوعات، ميزان العمالة ،الدخل ،اإلنتاج ،ستمماراإل ،دخاراإل
 .كمستوى التكنولوجيا املستعملة

أمواله  ستمماراألجنيب إل أو ء املستممر احملليإن جلو  :يةستثمار إلتهيئة بيئة األعمال ومحددات العملية ا( سادسا
فيما  ،يةقتاادوخربته الفنية والتكنولوجية مرده وحمدده األساس هو مدى مالئمة وجاذبية البيئة احلاضنة لنشاطاته اإل

ا بأمهية العملية إعتبار ، ويف هذا الادد و 2إنارافنوازع إحجام وعوامل  أو أذا كانت تشكل دوافع إقبال وجذب
ية تبذل الدولة جهودا إضافية قاد حتسني جممل األوضاع والظروف السياسية قتاادية يف إحداث التنمية اإلستممار اإل
نة للمحيط الذي تتم فيه العملية وّ اليت تسود الدولة املكَ  ،ة والقانونية واإلدارية وغريهاجتماعيية واإلقتاادواإل
   .3يةقتاادشاريع واألنشطة اإلية ملا هلا من تأثري على فرص جنا  املستممار اإل

ن هذه العوامل متداخلة ومتشابكة فيما بينها فتؤثر وتتأثر بالتفاعل أحيانا وبالتداعي أحيانا أخرى، لذا كان لزاما وأل
مفاضلة كبرية فيما بينها، ويف هذا اإلطار فان التدابري  أو جمتمعة دون استعاضة عتبارعلى الدولة أخذها بعني اإل

 ،ات اجلبائية واجلمركيةمتياز قات من خالل اإلالتشجيعية واحلمائية وإزالة املعو ااحل املبادرين واملستممرين املتخذة ل
 
ُ
إلنشاء وتوسيع وتطوير وترقية  4مبنظومة قانونية وتنظيمية هلا بالغ األثر يف تشكيل حميط أعمال وبيئة مواتيةسدة جَ امل

لقيود وتقليص اإلجراءات مبا خيفض التكاليف والنفقات واآلجال من خالل ختفيف ا ،ية اخلاصةقتااداألنشطة اإل
 .5األنشطة إستغاللاملشروع والدخول يف  جنازإل

                                                           
 . 21ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 1
 .21، ص.، مرجع سابقحممود السامرائيدريد   2
 العراق،  سهري إبراهيم حاجم، وصبحي عبد الغفور، "حتسني مناخ اإلستممار يف الدول النامية"، جملة جامعة األنبار للعلوم اإلقتاادية واإلدارية، 3

 .23، ص.م3935، 33، العدد 91اجمللد 
 . 132طاليب حممد، مرجع سابق، ص. 4
 .36مرجع سابق، ص.أمحد أبو بكر علي بدوي،  5
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إىل  عرضة قتااداإل التفاعل الضروري والدائم بني العوامل الداخلية واخلارجية جيعل ي:قتصاداإل ستقراراإل( سابعا
ية املتاحة لديها السيما قتاادضاع تتدخل الدولة باألدوات اإلوعدم التوازن، ولتجاوز هذه األو  ختاللحاالت من اإل

تضخمية تعمد  ، فممال للتخلص من فجوة1يةقتااداجلبائي واجلمركي لتغيري السلوكيات اإلاملالية والتجارية يف شقيهما 
الشرائية الزائدة القوة ص المتاا دعوما بزيادة حجم املستحقات اجلبائية واجلمركيةالدولة خلفض اإلنفاق احلكومي مَ 

رفع حجم إىل  مبا يؤدي ير تستعمل التدابري اجلبائية واجلمركية ختفيضااوبشكل مغ ويف حالة مغايرة ،وخفض الطلب
وال تقف التدابري اجلبائية واجلمركية  2يةنكماشاإلنفاق حىت يقارب من مستوى اإلنتاج وهكذا تدرجييا ختتفي الفجوة اإل

والتوظيف  سعارمستوى األ إستقرارو  البطالةتطال عناصر أخرى كالتخفيف من حدة أهنا  ية عند هذا احلد إذمتياز اإل
 . 3الكامل

على التدفقات املالية، قرارات  -ات ومشولية تأثري اجلباية إمتداد ( تعزيز و تحسين المركز والقدرة التنافسية:ثامنا
تكاليف اإلنتاج، التبادالت التجارية، توطن املشروع إحجاما، التشغيل، نفقات و  أو توسعة إقباال أو إنشاء ستمماراإل

يق من جمال ضَ يُ -...اخلربا ، التسويق، األسعارجغرافيا، نوعية النشاط قطاعيا، الشكل القانوين للمكلف، هيكل األ
 ين على التكيف ربَ مناورة املكلفني للظفر مبركز تنافسي جيعل منتجاهتم نافذة يف األسواق، ألهنم جمُْ 

  ات اجلبائية واجلمركية اليت يتيح هلم إقرارها:متياز يف غياب اإل التهرب منه أو نقله إن أمكن أو ء اجلبائيمع العب
 .اجلبائية واجلمركيةاألعباء  من تتسهيالت وتنزيال -
 .وحتديث معداهتم وجتهيزاهتم اإلنتاجية إقتناء مُتَِكنهم منعمليات خام  -
 .السلع اليت يتمتع يف إنتاجها مبزايا نسبيةيف إنتاج  ليتخاص كل إقليموجيه  تَ  -
 .تمكن املشروعات املعنية من تسويق منتجاهتا لألسواق األجنبيةتض تكاليف اإلنتاج لدرجة يختف -
  .  4مقارنة مبميالهتا يةقتاادكل ذلك يعزز القدرة التنافسية لألنشطة اإل  

مواردها املالية بافة أساسية  ولة احلديمة تستمدالد إن ( توسيع القاعدة الجبائية على المدى الطويل:تاسعا
أيت يف مقدمتها اجلباية السيما العادية منها تليها القروض ت ،تمد حسب األولويةعْ نف وتُـ اَ ية من ماادر تُ إعتيادو 

ي اخلاص اجلزء األهم من القاعدة قتاادوأمالك الدولة مث املاادر الفرعية األخرى، وتشكل أنشطة القطاع اإل
إيرادات الدولة تشكل قيدا على إنفاقها ألن  أكيدةمستحقة و فلي  من السهل ختلي الدولة على إيرادات  بيةالضري

ل الدولة لتضحية مالية عاجلة مُ الضروري واحلتمي إال أن إمكانيات الدولة يف احلاول على إيرادات بديلة أوسع، وحتََ 
  ؛يقتاادم غري املباشر يف الشأن اإلاظِ مرده بلوغها األهداف املنشودة ومتكنها من التدخل النَ 

ُ
ضي لتزايد عدد فْ امل

                                                           
1
 Luc Monty, Loc.cit. 

 .  93عادل العلي، مرجع سابق، ص. 2
 .55ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 3
 .331مرجع سابق، ص. ،أشرف أمحد العديل 4
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ات احمللية واألجنبية، وكل ذلك يعمل على توسيع ستممار ونوع وحجم الفروع اإلنتاجية والتوسع الرأسي واألفقي لإل
احلايلة اجلبائية إىل  فة، إضا1ايلة اجلبائية على املدى الطويلاحلالقاعدة اجلبائية واألوعية وبالتايل الزيادة التدرجيية يف 

، ات اجلبائية واجلمركيةمتياز قيام األنشطة واملشروعات املشمولة باإل إثر لألنشطة املرافقة واملواكبة والناشطة عرضيا
ن معظم اإليرادات العامة السيما يف الدول و  كَ من مادر ي احلاول على موارد مالية ذاتيةتعزيز املركز املايل ب التايلبو 

  .2 النمواآلخذة يف

 اليت تستهدف التشجيعات اجلبائية واجلمركية ذات األثر املايلي: قتصادتنويع اإلنتاج وتحقيق األمن اإل( عاشرا
يف ميادين  ةاملتاحاملوارد  إستغاللتنويع فرص إىل  ؤديت واألقاليم تاالقطاعملبادرين واملستممرين و فئات معينة من ا
توفري قدر القاد يف ذلك  ؛نظوراملات على املدى باع أقاى حد ممكن من احلاججه إلشعلى أكفأ و  اإلنتاج املتنوعة

نقطاع إ أو هاأسعار  إرتفاع أو ملخاطر النقص الكمي فيها فيما تعلق بالسلع األساسية والضرورية درءا   كتفاءمن اإل 
على  عتمادتقليل من اإللية واقتاادجتاوز التقلبات اإل أو التكيفحىت تتمكن الدولة من ، آلخر أو ورودها لسبب

مع ال يتناىف  ساراتيجيالسيما األساسية منها، هذا املطلب اإلالعامل اخلارجي يف احلاول على احلاجيات املختلفة 
 .يقتاادالتعاون الدويل والتنسيق يف إطار صيغ التكتل والتكامل اإل

ية يف فرض حقكل دولة األيمية لمنطلق السيادة اإلقل نـم الضريبي الداخلي: زدواجالحد من اإل( أحد عشر
ية، قليمحدودها اإل األموال املوجودة داخلاملمتلكات و على األشخاص و الضرائب والرسوم نوعا ومقدارا وشروطا 

غري مقيمني هبا لوجود التبعية من الناحية  أو األجانب بغض النظر عن كوهنم مقيمني أو سواء تعلق األمر مبواطنيها
لعملهم هبا فيكفي وجود الرابط بني املكلف ووعاء الضريبة، إال أن حتقيق  أو كهم فيهالُ مَ بتَ  وأ ية بإقامتهمقتااداإل

مرة لضريبة من نف  النوع لنف  الشخص عن نف   "...خضوع نف  املال ألكمر منالعدالة الضريبية يقتضي عدم 
الضرييب الذي يشارط لقيامه فرض  زدواجاإل وأ هلذا التعدد ونمجركيا قد يتعرض أو جبائيا نيكلفغري أن امل ،3 املدة..."

 نف  الضريبة ألكمر من مرة مع وحدة الشخص اخلاضع للضريبة ووحدة الضريبة املفروضة ووحدة 
 املدة املفروضة عنها الضريبة ووحدة املادة اخلاضعة للضريبة.

 ف حسب سبب قيامه إىل:ضرييب داخلي ويان إزدواجحدود الدولة الواحدة يكون هناك  ضمنهبذه الافة و     
ميا لوضع وِ قْ تَـ  أو ضرييب داخلي مقاود من قبل املشرع لتحقيق غرض معني كاحلاول على إيرادات إضافية، إزدواج -

للسلطات احمللية  عطاء املشرعإ إثر نتيجة تعدد السلطات أو بزيادة أعباء مشاريع معينة وترجيح تنافسية مشاريع أخرى

                                                           
العريب  جامعة جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية، ،"األجنيب املباشر يف اجلزائر ستممارضريبية يف جذب اإلدور احلوافز ال"ومسية عبابسة،  زبري عياش، 1

 .312م، ص.3932 ديسمرب، 95أم البواقي، اجلزائر، العدد ب بن مهيدي
 .332، ص.مرجع سابق ،أشرف أمحد العديل 2
 .  336عادل العلي، مرجع سابق، ص. 3
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رغبة يف إخفاء سعر الضريبة فيتم  أو حد معنيإىل  رفع الضرائب أو رائب إضافيةلتمويل نشاطاهتا حق فرض ض
 تقسيمها.

سهو حال سن النص القانوين املتعلق بفرض هذا النوع  أو ضرييب داخلي غري مقاود ناتج عن خطأ إزدواج -
 هو ساري من ناوص تشريعية جبائية متعددة. دون متحيص فيماالضرييب 

العوائد  إعتباربو  ،ل من عوائدهم ورحبية مشاريعهميقلتملكلفني و الضرييب زيادة يف أعباء ا زدواجعلى اإليارتب 
هدد دميومة املشروعات وبشكل كلي يية و ستممار د من توسعاهتم اإليل العوائد حيقلتفللمبادرين واملستممرين  احافز 
ات اجلبائية واجلمركية متياز املانح لإل التوجه بافة عكسية معالضرييب  زدواجاإل يعمل، 1يقتاادعرقل النشاط اإلي

الضرييب الداخلي بوضع وتفعيل التشريعات وبتسوية وضعية ما  زدواجوبنف  اآلليات يتم احلد من اإلة يإقتاادلدواعي 
منح إعفاءات  أو 2خام الضريبة من الضريبة أو بإجراء اخلام املناسب بطريقة خام اإليراد من اإليرادمنه هو قائم 
 . 3الضرييب زدواجملنع اإل

توجيه املبادرين واملستممرين إلنشاء وتوسعة  القطاعات واألنشطة غير التقليدية:إلى  ستثمار( توجيه اإلإثنا عشر
يف البنيان اإلنتاجي، والتأثري على األنشطة  ختاللم اإلوِ قَ مبا حيقق التوازن ويُـ  أمناط وأنشطة غري تقليديةإىل  املشروعات

عنار مساهم يف املقدرة اإلنتاجية إىل  الربح فقط دون املشاركة يف العملية اإلنتاجية وحتويلهاإىل  ةية الساعيقتااداإل
 .4احلقيقية

 السلعيةالاركيبة تنويع احلجم و زيادة ب هتمامعدم اإل ( ترقية الصادرات ودعم إمكانيات التسويق:ثالثة عشر
سوق واحدة، وللحد من  أو على منتج عتمادجراء اإل *يات يف أزمات خانقةقتاادأوقع العديد من اإل للاادرات

نظرا حملدودية السوق  ،كل الدول على حد سواء  إهتمامركز ل متحتو  ترقية الاادراتوجتنب األزمات حتظى  خاطرامل
ر بالنتائج وباآلثاكذلك ا  إعتبار و  ،توسيع مبيعاهتاإىل  ا وحاجة املؤسساتإستيعاهباحمللية يف حتقيق النمو مهما بلغ 

للنمو والتنمية  الضروري األجنيبلق مداخيل وتوفري النقد خب -الزيادة يف حجم وتنوع الاادرات  عن ية الناجتةجياباإل
من خالل سلسلة من التدابري واإلجراءات اهلادفة  هيئة البيئة املناسبة للتاديرأولت الدول عناية خاصة بت -يةقتااداإل

 .ه قاطرة األنشطة األخرىإعتبار ليات التادير ومنح األولوية للتانيع بلتنمية وتشجيع األنشطة التاديرية وعم
                                                           

 . 313مرجع سابق، ص. ناصر مراد، 1
 .  332، ص.عادل العلي، مرجع سابق 2
جملة  عاشور العتايب، "دور اإلعفاء الضرييب يف جذب اإلستممار األجنيب وإمكانية تفعيله يف اإلقتااد العراقي"، سهاد كشكول عبد القيسي، حسني 3

 .53م، ص.3933، 36، العدد 92العراق، اجمللد  واملالية، دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، املعهد العايل للدراسات احملاسبية
 .35عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق،  ص. 4

نينات إثر إخنفاض سعر * جتدر اإلشارة إىل أن اإلعتماد شبه الكلي للجزائر منذ اإلستقالل على احملروقات دون سواها من تداعياته األزمة اخلانقة هناية المما
ها زمنا، ويتجدد اإلرتكاز على هذا املورد الناضب وغري املستقر وكلما الحت بوادر أزمة يطفو موضوع ترقية الاادرات وتنويعها إىل النفط وبقيت آثار 

 السطح.
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األجنيب املباشر  ستمماراإل إستقداموحترير التجارة اخلارجية و  1ويبقى تأمني وضمان الاادرات ومتويلها  
من  الدولة متنحهمبا  ؛باملعاملة اجلبائية واجلمركية ةومرهون اؤيت أكلهال ت اجهود يقتاادوإعمال آليات التكتل اإل

املرافقة أثناء الدخول يف  و لتاديريةية عند إنشاء األنشطة استممار وإعفاءات وختفيضات للسلع اإل اتإمتياز 
توسيع و تكاليف الختفيض من يض مبا، 2املواد اخلام واملواد الوسيطيةعلى ختفيضات وما يااحبها من  ستغاللاإل

 .وتنويع اإلنتاج جبودة وتنافسية

جانب املرافقة إىل  كإعفاءات وختفيضات مجركية عند التاديرجبائية و ات إمتياز من أيضا  نحهمبا متو   
ية واملناطق احلرة وتسريع إجراءات اجلمركة ) الرواق قتاادوالتسهيالت اجلمركية على غرار األنظمة اجلمركية اإل

منازعات، الفحص يف املوقع واجلمركة عن بعد األخضر، اجلمركة املسرعة واملبسطة، البيع باإليداع، التسوية البعدية لل
غرايف للاادرات لبلوغ حد من األمان من التبعية والضغوطات وتنويع اجللتوزيع وا ودعم إمكانيات التسويق ...اخل(،

تطوير املنتجات وحتسني املوقوفة على  التعريفية وغري التعريفية املؤقتةناهيك عن التدابري احلمائية  ،3سلة العمالت
  ونفاذها يف األسواق اخلارجية. وعيتها ومواصفاهتا وبالتايل زيادة تنافسيتهان

منعة  ذاية قتااداهلزات اإل أماموقادر على الامود  منتج إقتاادالتوجه وحو  ( تعويض وإحالل الواردات:عشر أربعة
 ستريادمن فاتورة اإلالتقليل و  ية والكماليةستهالكالسلع اإل إستريادارشيد على اخلارج بالكلي  عتمادخفض اإليقتضي 

فتح و  ،إنتاج بدائل معوضة للواردات إجتاهالعمل يف ية املوجهة لاناعات وطنية قادرة على ستممار لااحل السلع اإل
ترقية هذه املنتجات وحتسني و  ،ستبدال املنتجات األجنبية مبا مياثلها حملياال اجملال وتشجيع مبادرات القطاع اخلاص

توظيف املعاملة ب 4تفرضها الدولة على الوارداتمحائية  وإجراءاتدعم  إجراءاتيتطلب تطبيق  فسيتهامواصفاهتا وتنا
 إقتناءوختفيض األعباء على التعريفية وغري التعريفية  مائيةاحل القيودب حاطة هذه األنشطةإل التفضيلية اجلبائية واجلمركية

      .التاديرإىل  املرورمث لية وسد احلاجيات احمل كتفاءلتحقيق اإل  السلع الرأمسالية

 
 
 
 

 
                                                           

( الذي عنوانه 193-965م، احملدد لقائمة إيرادات ونفقات حساب التخايص اخلاص رقم )3931196131القرار الوزاري املشارك املؤرخ يف  1
 .31و 32، ص.91و 93 تني، املادم3931.99.36، الاادر بتاريخ 22العدد ج ر،  وق اخلاص لارقية الاادرات"،"الاند

 .  36أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، مرجع سابق، ص. 2
("، أحباث إقتاادية وإدارية، 3932-3939محزة العوادي، ومجال خنشور، "إشكالية ترقية الاادرات الاناعية خارج احملروقات يف اجلزائر خالل الفارة ) 3

 .  319م، ص.3931، جوان 39جامعة حممد خيضر ببسكرة، كلية العلوم اإلقتاادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، العدد 
 .393م، ص.3935مكتبة حسن العارية، بريوت لبنان، ،3"، طدراسات في التنمية اإلقتصاديةعبد اللطيف ماطيفي، وعبد الرمحان بن سانية، " 4
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 الفرع الثاني: المسوغات الداخلية العامة
ات اجلبائية متياز اإل ن الدولة توظففإ يةإقتااددواعي غري ات و عتبار بغض النظر عن املزايا املمنوحة إل

ي قتاادأحيانا للمجال اإل ية لتحقيق مجلة من األهداف املتعددة واملتنوعة متجاوزةإقتااداملقررة لبواعث واجلمركية 
إلحداث التوازن ورفع منعة الدولة  ؛عرضية أو ولكن متقاطعة معه تأثريا وتأثرا عن قاد وسابق دراية بافة أساسية

     .ضطرابمن اهلزات واإل

 يقتااديف املستوى اإل والتباين ختالفمظاهر اإل ( التوزيع القطاعي واإلقليمي وإحداث التنمية المتوازنة:أوال
توجيه و  على تقومي وتاويب الوضعالدولة جترب  اهتا السلبيةإنعكاسو  يةقتاادودرجة النمو بني القطاعات اإل

التشابك القطاعي  عتباروفق منظومة تأخذ بعني اإل ات جبائية ومجركيةإمتياز حبجم ونوع ما مينح هلم من  - املستممرين
املطلوب ترقيتها وتطويرها مبا املعنية و ي قتاادلنشاط اإليف قطاعات وفروع ا ستممارحمهم على اإلو  -1واإلقليمي

 .2يةقتااديضمن التوازن القطاعي مبعدالت منو متقاربة وجتان  األنشطة اإل
بني األقاليم واملناطق الذي ندلل عليه من خالل تناول املشرع له يف أكمر من  ختالفوالشيء ذاته بالنسبة للتباين واإل

ة ودرجة التجهيز جتماعيية واإلقتاادى معايري النمو الدميوغرايف واملعطيات الطبيعية واإلا علإعتمادموضع ومناسبة 
مسميات عديدة املناطق  اإلقليمي عرب الزمن حتت ختالف، وأورد املشرع هذا اإل3وموارد إستممارواملعطيات املالية من 

املناطق اخلاصة، املناطق  تنميتها ناطق الواجباحملرومة، مناطق اجلنوب، مناطق أقاى اجلنوب، املناطق املعزولة، امل
 (، مناطق اهلضاب العليا املناطق اليت ZEEي)قتااد، مناطق للتوسع اإل4 (ZAPاملطلوب ترقيتها)

 .5تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة
وري ن كان متفاوت من حيث الدرجة والنوع والقاد فهو ضر إن تدخل الدولة و وبغض النظر عن التانيف فإ

 واجلمركية اليت من شأهنا توزيعات اجلبائية متياز على رأسها اإل ستممارية وحتفيزية لإلإقتاادات قانونية و إمتياز ب
إىل  ات للوصولستممار واملناطق املختلفة مبا يضمن حتقيق التوازن يف توطني اإلات جغرافيا على مجيع األقاليم ستممار اإل

ات إعتبار مسعى الدولة إلحداث التوازن القطاعي واإلقليمي ميكنها االرتكاز على  ، ويف6التوازن يف التنمية اإلقليمية
 ية منها:إقتاادعامة وأخرى 

 الكمافة السكانية لكل إقليم. -
 طاقات وموارد عاطلة يف مناطق معينة. إستغالل -

                                                           
 . 131طاليب حممد، مرجع سابق، ص. 1
 . 23ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 2
 .31عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص. 3
 . 33بوجردة خملوف، مرجع سابق، ص. 4
 .39، ص.31ادة م، امل3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون  5
 . 339طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 6
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 الكربى(. ة الدولة ) مناطق فقرية، مناطق جديدة، املشروعاتإساراتيجيجتسيد أولويات التنمية و  -
 من املوارد اخلام وعوامل اإلنتاج. أو القرب من األسواق -

واملزايا اإلضافية  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز منح اإلإثر  ية علىقتاادنشطة اإلاأل إنتشار ( زيادة العمالة:ثانيا
ألعداد املتزايدة ا ستيعابيعمل على خلق وتوفري فرص عمل جديدة وحملية إل ،1للنشاطات املنشئة ملناصب الشغل

ل الدولة بالقيود احلمائية من شأنه بالتضافر مع الزيادة الكمية والتطور النوعي خُ دَ وتَ  ،من فائض طاليب الشغل
املنتجات احمللية وزيادة الطلب عليها، الشيء الذي إىل  للمنتجات احمللية حتويل الطلب احمللي على املنتجات املستوردة

مبا يساهم يف استعادة التوازن السكاين  ؛املزيد من اليد العاملة ستيعابية إلقتاادإليدفع الاناعات واألنشطة ا
ض املناطق على ات زيادة حجم بعإنعكاسي يف خمتلف األقاليم واملناطق ويقلل يف الوقت ذاته من مضار و قتاادواإل

                    .2الكربىغرار املدن 

أن تتكفل املاادر الوطنية ورؤوس األموال احمللية  ألصلاحلية داخل الدولة: ( اإلبقاء على رؤوس األموال المثالثا
 األفراد واملؤسسات على املسامهة ية وتدخل الدولة هنا ضروري وحاسم حلملقتااديف الدولة بتمويل التنمية اإل

اإلعفاءات هلذا  أو ملختلفةالضريبية ا سعارتخدمة لبلوغ هذا املقاد األسْ مُ  ،يف اجملاالت املهمة للتنمية ستممارواإل
ية املستوردة والضرائب على األمالك ستهالكك كالضرائب على الدخل وعلى املبيعات وعلى السلع اإلاذ أو اجملال

 واملتطلبات نتاج احلاجياتات اجلبائية واجلمركية، املفضية إلمتياز عم من خالل اإلأ، وبشكل 3ربا والضرائب على األ
ا من رأمسال األجنيب نتيجة ضآلة املاادر جزء   إستقطاببل و  ،داخل اإلقليم احمللية س األموالإلبقاء على رؤو واحمليا 
أهنا ال تفي مبتطلبات التنمية املنشودة، ويف كل األحوال فاإلبقاء وتشجيع املتا  من رؤوس األموال احمللية  أو احمللية

ها وتوطنها خارج إستممار جرة رؤوس األموال احمللية و ه أو ألموالل يستممار غري اإل نفاقاإلبدال من دوافعه قائمة، 
معقل للرأمسال احمللي تكوين ات اجلبائية واجلمركية مسامهة معتربة لمتياز ل بذلك اإلـوتشك، احلدود اإلقليمية للدولة

  الوافد. للرأمسال األجنيب اومالذ

الذي ال  4جتماعيالتوازن اإل بائية واجلمركيةات اجلمتياز ختدم اإل كمحالة هنائية: جتماعي( تحقيق التوازن اإلرابعا
فتوجيه الدولة جلزء من احلايلة اجلبائية واجلمركية وحو اخلدمات ذات الطابع والبعد  يقتاادأمهية عن التوازن اإل يقل
ن فرص ات اجلبائية واجلمركية ممتياز ية املستفيدة من منظومة اإلقتاادمدعوما مبا توفره حركية األنشطة اإل جتماعياإل

البطالة كات للمسامهة يف حل بعض املعضالت  متياز هذه اإل دراجإجانب إىل  ،عمل ومداخيل وخدمات.......اخل

                                                           
 .  33، ص.31، املادة مرجع سابقم، 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  1
 . 353، ص.طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق 2
 .66و 62، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  3

4
 Claude Wendling, Caroline Maleplate, et Georges-Henri Lion, op.cit, p.752. 
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ية والظروف اخلاصة واهلزات قتاادة يف جماهبة األزمات اإلجتماعيلرفع املنعة اإل ؛والسكن....اخل ولو بافة عرضية
 ات وما ينجم عنها. ضطرابواإل

عامة أعاله هلا تفسريات وأبعاد وتوظيف  أو يةإقتاادكل ما ذكر من مسوغات داخلية ( أبعاد سياسية:خامسا
ات اجلبائية واجلمركية اليت متنح متياز بغض النظر عن اإلأما عن مركز الدولة السياسي اخلارجي ف ،سياسي داخليا
تقوية إىل  ات الدولية اهلادفةية كاليت مينحها املشرع للبعمات الدبلوماسية والقنالية واملنظمإقتاادألغراض غري 

ية صرفة تعمل على توطيد العالقات إقتاادات اجلبائية واجلمركية املمنوحة لبواعث متياز ن اإلالعالقات الدولية، فإ
 .1الضرييب الدويل زدواجالدبلوماسية من خالل زيادة التبادل التجاري بني الدول ومعاجلة وجتنب اإل

 
 ألبعاد الدوليةالفرع الثالث: المسوغات ذات ا

للتعامالت  ي مالئمةقتااديف الفضاء اإلللدولة تدخل غري مباشر  غُ يَ ات اجلبائية واجلمركية صِ متياز اإل
التدخل  فيها لصقَ ية يف ظل العوملة اليت تَـ عاملال وجماراة املستجدات وقادرة على التكيف ول دويلاخلارجية وهلا قب

  ي الدويل من خالل:قتاادة إلرادات التعاون والتكامل اإلستجابكنها اإلميُ و ، يقتااداملباشر للدولة يف الشأن اإل

الدول فيما بينها من ناحية وفرة ونوع عناصر اإلنتاج ختتلف ( التمتع بمزايا تقسيم العمل والتخصص الدولي: أوال
عوامل اإلنتاج هي إحدى أهم  ندرة أو املتاحة لديها من املوارد الطبيعية والعمالة ورؤوس األموال والتكنولوجيا، فوفرة

تم والتباين يف نفقات وتكاليف إنتاج السلع واخلدمات وبالتبعية أمثاهنا يف الدول املختلفة، مما حيَُ  ختالفمسببات اإل
هلا الوفرة واألساليب التقنية  أو ،على كل دولة التخاص يف إنتاج وتادير املنتجات اليت تتمتع فيها مبزايا تنافسية

تستورد ما ينقاها وختاات فيه دول أخرى مما يوطد التبادل التجاري الدويل، وهو ما ال يتعارض مع إلنتاجها و 
 وسعقدر ممكن من عناصر اإلنتاج وزيادة ختااها يف املنتجات عددا ونوعا بتطبيق الت أكربسعي أي دولة الكتساب 

 العمودي واألفقي.

آليات  بواسطةة مير وجوبا عرب ختفيض التكاليف ة تنافسيإنشاء أنشطة إنتاجية هلا مقدر  إنويف كل األحوال ف
م دِ ختَْ هذه األخرية  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل منهاضْ اليت تَ على األقل إزالة العقبات والقيود،  أو اتإمتياز تشجيعية و 

 اإلنتاج عل التوسع يفمتكن الدولة من ج ألهنا ،من دوهنا أو بوجود الوفرة من عوامل اإلنتاجسواء األنشطة املنتجة 
 .نفقات وتكاليف اإلنتاج وبالتايل األمثانال إخنفاضاملتمملة يف فتتمتع مبزايا اإلنتاج الكبري  ميزة هلا

تكوين سوق  ات اجلبائية واجلمركية يفمتياز مرة أخرى ُتْسَتخدم اإل و رفع املقدرة التسويقية للمنتجاتإىل  فتربز احلاجة
لتباين والتفاوت يف املقدرة واإلمكانيات ويف حجم ا يف ذلك دعمهايَ كبري من الدول، متسعة وشاملة ألسواق عدد  

                                                           
 .133قاسم حممد عبد اهلل البعاج، وجنم عبد عليوي الكرعاوي، مرجع سابق، ص. 1
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من  ستفادةميكن اإل هبذايف النفقات النسبية واملستوى التقين بني الدول،  ختالفواإل قدرات واملوارد املالية واملاديةامل
 .1مزايا تقسيم العمل على نطاق دويل

نظرا للمتطلبات واحلاجيات اجملتمعية الالمتناهية مع ما تتسم به األجنبي:  ثمارستاإلرأسمال و ال إستقطاب( ثانيا
ما هو  إستخدامترشيد  عليها مما يفرض ؛ستممارجل الدول من ندرة نسبية وحمدودية األموال اليت ميكن ختاياها لإل

ات موزعة على أوجه إستممار على شكل  من الوفرة املالية اخلارجية املباشرة وغري املباشرة ستفادةمتا  منها وحماولة اإل
ي وبيئة أعمال مالئمة ودوافع إقبال إستممار مناخ يتطلب األجنيب  ستمماراإل إستقطابو  ،ي املختلفةقتاادالنشاط اإل

عدم قدرة  ستغاللإل ملموسة وعملية يف صدارهتا التدابري اجلبائية واجلمركية اليت معاملها التشجيع واملرافقة واحلماية
خارج إىل  *ماادر التمويل مما يدفع بالوفرة يف ،مشروعات جديدة إستيعابالدول املتقدمة على بعض يات دإقتاا

ية جديدة، وهو إستممار مشروعات  إستيعابها قادرا على إقتاادية يف دول يكون إستممار هذه الدول حبما عن فرص 
 ات األجنبية.ستممار اإل يكون حمل منافسة دولية شديدة وحمتدمة يف مدى تشجيع تدفق إستقطاب

ات والقيود اجلبائية واجلمركية لتزامآثار وتداعيات اإلتفاعالت و تتجاوز  ( التنسيق والتوافق والتعاون الدولي:ثالثا
حدود الدولة املقرة هلا وتأخذ أبعادا دولية، مما جعل الدول تدخل يف ترابطات وعالقات تعاون لتجاوز الاعوبات 

إلزالة احلواجز املختلفة السيما اجلبائية واجلمركية قاد تعظيم  أو ولتجنب األضرار واملخاطر ،والعقبات اليت تعارضها
يات وتوحيد اجلهود بوضع أهداف متكاملة بينها  قتاادوهذا من خالل التنسيق بني اإل ،ية واملاليةقتااداملنافع اإل

ية النمو وتبادل إستمرار تحقيق التنمية وضمان ية دولية، ويعد خيارا مهما لإقتاادتكتالت  أو ياتإتفاقكأطراف يف 
ات املارتبة عنها على وجه التحديد يف العديد من صيغ التكامل متياز املنافع بتوظيف اآلليات اجلبائية واجلمركية واإل

 حتاداجلمركي، السوق املشاركة، اإل حتاديات التجارية التفضيلية، منطقة التجارة احلرة، اإلتفاقي كاإلقتااداإل
 ي الكامل. قتااداإل ندماجي، اإلقتااداإل

ة صيغ أليالتجسيد العملي ات ومتطلبات إشاراطكإحدى أهم  ية اجلبائية واجلمركيةمتياز املعاملة اإل وتدخل
من  ستفادةاهلادف لإل دويلالتوافق التنسيق و التفاوض و ال ، القائمة علىي سالفة الذكرقتاادالتكامل اإل من صيغ

 ويل اليت نكتفي منها بذكر:مثرات التعاون الد
 ي بني الدول األعضاء.قتاادحتقيق معدالت متقاربة للنمو اإل -

                                                           
 .96مرجع سابق، ص. ،أشرف أمحد العديل 1

 * يتعني ذكر أن ماادر متويل اإلستممار نوعان:
هالك، فائض قطاع األعمال أربا  غري موزعة تستعمل لتمويل التوسعات اإلستممارية يف األول: ماادر حملية تتممل يف اإلدخار اإلختياري الفائض عن اإلست

 املشروعات، فائض القطاع احلكومي بني اإليرادات والنفقات، التمويل التضخمي عن طريق اإلصدار النقدي.
ن مؤسسات التمويل الدولية أو من حكومات الدول أو بنوك أو أما النوع الماين من ماادر متويل اإلستممار فهو ماادر خارجية تتممل يف صورة اإلقاراض م

 أفراد يف دول أخرى عن طريق إصدار سندات دين عام تباع يف اخلارج، إىل جانب املعونات اخلارجية واإلستممار األجنيب.
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 الوفرة يف املوارد يف زيادة إنتاجها  ستغاللية إلقتااداملنشآت اإل جتاهإلنظرا  جتنب وجود طاقات إنتاجية عاطلة -
 توسيع نطاقها وجماالهتا التسويقية وتعظيم عوائدها.و 

ية تبعا للحيز املكاين قتاادتتنوع املوارد اإل التباين النسبي في اإلمكانيات والقدرات والموارد: إستغالل( رابعا
يات دولية ثنائية إتفاقو  يةإقتاادجب ما عقدته من ترابطات ات الدولة مبو متدادالذي تشغله الدولة وتبعا كذلك إل

 إستعمالقاد ية قتاادلتوجيه الفاعلني يف العملية اإلات اجلبائية واجلمركية متياز ظف اإلوَ هلذا تُـ ومتعددة األطراف، 
إنشاء و  إقامة ، مبا حيفزاهتاإمتدادية بني أقاليم الدولة ذاهتا و قتاادأممل للتباين النسيب يف املوارد اإل إستغاللو  رشيد

ية قتااداإلفقة  من التجان  والتكامل واملراية والاناعات اليت يتحقق فيها جانب كبريقتاادالعديد من األنشطة اإل
إىل  يوصلاألمر الذي  ،يات خارجياتفاقية بني املناطق داخليا وبني أطراف اإلقتااديزيد من درجة الالة والروابط اإلو 

ية فقط بل ميتد ويتسع قتاادية منخفضة التكاليف ومرتفعة الكفاءة، وال يقتار ذلك على املوارد اإلإقتاادأنشطة 
ي واإلمكانيات التسويقية، وكل ذلك قتاادوتوزيع العمالة حسب أوجه النشاط اإل ليشمل املوارد البشرية وحتركات

 ية عموما والاناعات حتديدا.قتااداألنشطة اإل اتياب يف زيادة القدرة اإلنتاجية واملقدرة التنافسية ملنتج

الي يف الوصول فْ والفنية أمر مِ  واملعرفة العلميةالتقدم األساليب التقنية والتكنولوجية:  إستيعاب( خامسا
دما يف أسلوبني ذة يف األسواق احمللية واألجنبية، مما جيعل الدولة متضي قُ افِ لة ونَ اعِ اجعة وفَ يات وأنشطة نَ قتاادإل

يف البحث  ستممار، أوهلما اإل1احتواء املعرفة الفنية والعلمية متكاملني ومبعاملة جبائية ومجركية متميزة لتسريع عملية
على صيغ  التعاون العلمي مع أطراف خارجية  عتماد، وثانيهما اإل2ياإقتاادبتكارات وتوظيفها والتطوير خللق اال

رئيسية لنقل بوصفها أداة  ستممارأن وفق منط عقود اإلـذات الباع يف هذا الش (دول ،شركات ،مؤسسات ،أفراد)
 . 3اهتا العلميةرَ دُ التكنولوجيا وكذلك أنشطة البحث والتطوير واإلنتاج، املتضمنة نقل معطيات قُ 

عوامل  إنسيابيةيات بتطوير قتاادلزيادة دمج اإل 4يةقتاادأدت العوملة اإلالعالمي:  قتصادفي اإل ندماج( اإلسادسا
إىل  ي مالئم وتوسيع سوق ال تقتار على الفاعلني التقليديني الدول واحلكومات بل متتدإستممار اإلنتاج وتوفري مناخ 

بتحرير  ربا ية متباينة، منطقها تعظيم األإقتاادوشركات متعددة اجلنسيات وتكتالت  ية عامليةإقتاادمنظمات 
يف إطار إعمال آليات السوق والسعي الكتساب  يةستممار وتوطيد العملية اإل التجارة والتبادل وإزالة كل القيود

                                                           
 . 13مرجع سابق، ص.املرسي السيد حجازي،  1
 .93مرجع سابق، ص.أمحد أبو بكر علي بدوي،  2
 .26، ص.، مرجع سابقالسامرائيود دريد حمم 3
السلع واخلدمات والقوى العاملة ضمن إطار  إنتقالأسواق العامل يف حقول  إندماجية على اهنا "...قتاادان هناك من يعرف العوملة اإلإىل  جتدر االشارة  4

وحو العوملة  جتاهحممد األطرش، "حول حتديات اإل من رأمسالية حرية األسواق، حبيث تابح هذه األسواق سوقا واحدة كالسوق القومية..." راجع:
  .99، ص.م3999، 319ية"، جملة املستقبل العريب، مركز الدراسات الوحدة العربية، الكويت، العدد قتااداإل
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يات المنائية تفاقا من اإلء  ي بدقتااد، بتوظيف كل صيغ التعاون والتكامل اإل1القدرات التنافسية يف سوق عاملي
 .ي التامقتااداإل ندماجصيغة اإلإىل  ومتعددة األطراف وصوال

اخل الشؤون الوطنية بالقضايا دَ يظهر جليا تَ وأكمر من ذلك التأثري البالغ يف خيارات الدول وأدوات جتسيدها ل 
ا باملااحل إعتبار الوطنية الداخلية  من إفرازات العوملة تقليص مدى حرية الدولة ليطال حىت السياسات، فالدولية

يا وعلى وجه اخلاوص يف جمال التجارة إقتاادية الدولة إستقاللات والضغوط الدولية مما حيد من لتزاموالارابط واإل
وعليه فمن الضروري أن تكون خيارات الدولة وأداؤها أكمر جتاوبا مع  ،اخلارجية والسياسة النقدية واجلبائية واجلمركية

وضمن هذا النسق تنخفض أمهية اجلباية واجلباية اجلمركية من الناحية املالية وتزداد من  ،العاملي قتاادت اإلمؤشرا
ية والتجارة قتاادالعاملي كوهنا ناظمة لألنشطة اإل قتاادحذر ضروري وحتمي يف اإل ندماجية إلقتاادالناحية اإل

نضواء وإقامة هذه املعطيات صار من الضروري اإل ويف ظلاخلارجية وضابطة للحواجز بني األسواق وحدة املنافسة، 
  .2يف جل اجملاالتبل  مركياجلو  يف اجملال اجلبائي ية والتنسيققتاادالتكتالت اإل

قيمني املغري  أو قيمنياملية لألجانب قتاادا بالالة والروابط اإلإعتبار الضريبي الدولي:  زدواج( الحد من اإلسابعا
حيق هلا فرض أعباء جبائية عليهم تفوق حىت تلك املفروضة على  رسون أعماال يف إقليم الدولةميا أو ين ميتلكونذال

هذه األعباء اجلبائية من قبل الدولة املستقطبة لرأمسال وكذا من قبل الدولة املادرة لرأمسال  رضمواطنيها، غري أن ف
دم التنسيق الدويل أثناء وضع التشريعات اجلبائية ا ضريبيا، ينتج بغري قاد لعإزدواجيزيد من ثقل هذه األعباء ويشكل 

ينتج أو   3ية خاصة بالدولة دون مراعاة تشريعات الدول األخرىإقتاادات مالية و عتبار ن يف الغالب إلسَ اليت تُ 
 :الضرييب الدويل عن قاد لتحقيق أحد األهداف زدواجاإل
 بغرض توظيفها داخليا.اخلارج إىل  رؤوس األموال الوطنية إنتقالمنع  أو التقليل -
 الداخل لكفاية املاادر احمللية.إىل  رؤوس األموال األجنبية إنتقالمنع  أو التقليل -
 تطبيقا ملبدأ املعاملة باململ يف اجلانب اجلبائي. -
نه يعد عقبة أمام ومؤس  من الناحية القانونية إال أالضرييب الدويل عن عمل سيادي مشروع  زدواجأ اإلشَ نَ  وإن
 إنسيابيةي فيقلص عوائد املشروعات ويعيق ستممار اسه باحلافز اإلسَ مَ ألنه يرهق املكلفني لِ  ؛األجنيب ستمماراإل
م جِ لينعك  ذلك سلبا على التوجه التوسعي للمشروعات القائمة وحيُْ  ،كليا أو رؤوس األموال جزئيا إستقطابو 

ية قتااداإلتشتد تبعا ملدى تشابك العالقات يب الدويل الضري زدواجر اإلاضر ين عن إقامة مشروعات جديدة، وأاملبادر 
من آثاره قد يكون من  الضرييب والتخفيف زدواجوجتنب اإل. رؤوس األموال إنتقالالدولية وضرورة التبادل التجاري و 

ة وضعية ما هو ه وتسويعَ نْـ وتفعيل مَ إقرار  الدولة املستقطبة لرأمسال بالتدابري الداخلية املتمملة يف إكتفاءبجانب واحد 

                                                           
  .356، ص.م3931جوان  ،33 جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر، العدد جملة دراسات وأحباث، ،"ية دوافعها وأبعادهاقتاادالعوملة اإل"خلضر طوير،  1
 . 63و  63ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 2
 . 313املرجع نفسه، ص. 3
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قد يكون جتنب كما أسلفنا الذكر،كما   1باإلعفاءات أو ء الناجتة عنهقائم منه بعمليات خام حىت تافية األعبا
تعاهد أكمر من دولة وعلى رأسها الدولة املادرة لرأمسال  أو إتفاقالضرييب والتخفيف من آثاره ضمن إطار  زدواجاإل

 :2ةاألنظمة التالي أحد إعتماديارتب عليه 
       نظام تنزيل الضريبة األجنبية من وعاء الضريبة الوطنية -  نظام تأجيل الضريبة الوطنية - نظام اإلعفاء الكامل  -
 .نظام ختفيض سعر الضريبة -   ة الوطنيةظام خام الضريبة األجنبية من قيمة الضريبن -

ية من ستممار ن توحيد القواعد الناظمة للعملية اإلال شك أ ية:ستثمار ( المساهمة في توحيد قواعد العملية اإلثامنا
شأنه أن يعزز التعاون ويذلل العقبات والاعوبات، وجتاوز التباين اجللي بني التشريعات والقواعد الناظمة للعملية 

 وتتقاطعيف حتقيق توازن الفرص بني الدول  ية يف خمتلف الدول يقتضي جهودا منابة على العوامل احلامسةستممار اإل
العيين  ستمماريات املتعلقة باإلتفاقهذه اجلهود وتساهم فيها كاإل ية اجلبائية واجلمركية مع موضوعاتمتياز املعامالت اإل

يات منع إتفاقيات تسوية املنازعات و إتفاقيات الضمانات القانونية واملالية والقضائية و إتفاقرؤوس األموال و  إستممارو 
 .3ضرييب واملعامالت التفضيليةال زدواجالتهرب اجلبائي وجتنب اإل

 
 يقتصاداإل مجالات الجبائية والجمركية في المتياز الدولة لإل قيمة وأهمية توظيف المطلب الثالث:

يعمل على بسط سيادته على رعاياه فوق إقليمه  ككيان سياسي-ية إقتاادو رؤية الدولة من زاوية قانونية 
ات ذات طابع عمومي إلشباع احلاجيات العامة واحملافظة على لتحقيق املااحل العامة، من خالل حتايل إيراد

اغ صفة العمومية على املااحل واحلاجيات وحجم مالية بَ سْ الدولة مرتبطة مبدى إِ  أدوارتربز أن  -4يقتااداإل ستقراراإل
بني تباين الو  تالفخاإل يلِ جيَُ  إرتباط. ياإقتاادا و إجتماعيبطبيعة ومدى ما هو مناط بالدولة أيضا  ومرتبطة ،الدولة

إىل  يف الدولة ذاهتا من فارة زمنية دوارهذه األ إختالفبل و  ،ة اليت متارسهاجتماعيية واإلقتااداإل دوارالدول يف األ
 .فارة زمنية أخرى

ية منها تتطلب أدوات مُتَكن الدولة من التدخل بالقدر املناسب من مجلتها قتاادوخباصة اإل دوارهذه األ
يا إقتاادفتوظف  وأمهية وتأثري عليه من قيمة اي ملا هلقتااداجلانب اإلإىل  املنارفةبائية واجلمركية ات اجلمتياز اإل

تعلق األمر باملشمول  أو )الفرع الماين( سواء تعلق األمر بالدولةويطال تأثريها وأمهيتها أطراف العملية  ،)الفرع األول(
 )الفرع المالث(. اتمتياز واملستفيد من هذه اإل

                                                           
 .131قاسم حممد عبد اهلل البعاج، وجنم عبد عليوي الكرعاوي، مرجع سابق، ص. 1
 .  336و  332عادل العلي، مرجع سابق، ص. 2
 .96، ص.، مرجع سابقحممود السامرائيدريد  3
تدخل الدولة يف النشاط اإلقتاادي عرب سياستها املالية"، جملة أحباث إقتاادية وإدارية، جامعة حممد خيضر ببسكرة،كلية العلوم  ونادي رشيد، "آلية 4

 .  399م، ص.3933، جوان 99اجلزائر، العدد  اإلقتاادية والتجارية وعلوم التسيري،
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز ي لإلقتصاداألول: التوظيف اإلفرع ال
ات املارتبة عليها املتزايدة يوما بعد يوم تفرض  لتزامأهدافها واإل إنسعت الدولة للبقاء على احلياد ف إنو 
 بائية ات اجلمتياز نارف اإللذا تأهم هذه اجملاالت،  أحدي قتاادويشكل الشأن اإل ،يف شىت امليادين منها تتدخال

 .اتهإنعكاسا بأمهيته و إعتبار  يقتااداجلانب اإلإىل  األخرى على غرار أدوات التدخلواجلمركية 

ي من حيث الطبيعة واملدى قتاادف تدخل الدولة يف الشأن اإلرَ عَ  ي:قتصادتدخل الدولة في الشأن اإل( أوال
ية السائدة، مما يفسر ظهور أمناط قتاادلتايل األنظمة اإلتباين املنطلقات واملرجعيات الفكرية وباإىل  تطورا مرحليا َمَرُده

ي املاراوحة بني بسط يد الدولة وبني تقليص دورها يف احلياة قتاادخمتلفة حلجم تدخل الدولة يف النشاط اإل
 إخفاقات آليات اتإنعكاسهذا التحجيم لدور الدولة مل يدم طويال ومل تامد مرتكزاته أمام تداعيات و  ،يةقتااداإل

ا باألوضاع إعتبار األزمات املتعاقبة اْلُمْحِدثة للتغيري يف الرؤى أمام  1يقتاادالسوق يف حتقيق إدارة مملى للنشاط اإل
دور تدخلي بواسطة ما هو متا  من وسائل إىل  يات دول العامل، ليتم املرور من دور حياديإقتااداليت مرت هبا 

يعين حتول وتغيري يف أساليب حتقيق األهداف  نتقالهذا اإل ،التدخل واوحار اخلالف فقط يف الكيفية واملدى وحدود
التزايد املطرد للحاجيات املطلوبة منها كميا ونوعيا من جهة و ما إثر  ملسؤوليات الدولة نظرا ؛2بأكمر كفاءة وفعالية

املوارد واألسواق والفوارق وصراع على املنافع و  إستغاللو  إختاللي من عوارض و قتاادأَنـَْتجه تسارع وترية النشاط اإل
 ات البيئة واحمليط التنافسيإنعكاسة واألزمات واالحتكار...اخل من جهة ثانية، وتفاعالت وتداعيات و جتماعياإل

فمن منطلق  *للبقاء على احلياد فلن يتأت هلا ذلكالدولة حىت ولو اجتهدت ألن  الداخلي واخلارجي من جهة ثالمة،
ية قتاادبافة غري مباشرة يف احلياة اإلأو   ل من خالل منظومتها القانونية بافة مباشرةاهتا جتد نفسها تتدخإلتزام
حمدثة آلثار غري مرغوبة أحيانا وكل هذا وذك يستدعي بدوره  أو ة وُمَاِححة وقاصدة إلحداث آثار مرغوبةمَ ُمَقو  

 .يقتااداإل رارستقالتوازن واإل من الدولة على نطاق يتوسع يوما بعد يوم الستعادةتدخالت 

يد  طالتهي ال و قتاادمل يبق جماال من جماالت الشأن اإل وحلدة العوارض سالفة الذكر ويف الوقت الراهن
، وقد اختذ التدخل أشكاال ممنهجة جتماعيي واإلقتاادليابح ضرورة وحتمية لتحقيق التوازن اإل التدخل احلكومي

ية قتاادالدولة اإل أدوار حتددتو ، 3والاراع وتفادي القاور لختالأكمر الستحالة جتنب وقوع األزمات وحتاشي اإل
ية قتاادبعدد من املربرات كحاجة أفراد اجملتمع للسلع العامة وتشابك العالقات تأثريا وتأثرا بالقرارات والسلوكيات اإل

ن املتغريات ية بعدد مقتاادالدولة اإل أدوارأيضا  حتددتية، و قتاادة واإلجتماعيوأولوية بعض األهداف اإل

                                                           
 . 31طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
 .23م، ص.3996، دار الشروق، مار، 3"، طدور الدولة في اإلقتصادحازم الببالوي، " 2
 .املنتجةأو  املتدخلةأو  ية وفق منط الدولة احلارسةقتاادوتدخالت الدولة يف احلياة اإل دواروهو ما يفسر التباين والتطور احلاصل أل* 
جملة تكريت للعلوم اإلدارية واإلقتاادية،  اإلسالمي واإلقتااد الوضعي"، عامت بكر أمحد، "تدخل الدولة لتحقيق الكفاءة اإلقتاادية يف ظل اإلقتااد 3

 .  395م، ص.3999، 35، العدد 92العراق، اجمللد  جامعة تكريت،كلية اإلدارة واإلقتااد،
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الوقائية من األزمات  أو بالتدابري العالجية أو ة املتالة بإعادة ترتيب أوضاع الدولةجتماعيية والسياسية واإلقتااداإل
 قتااديف اإل ندماجوالتكامل واإل قتاادالسوق وعوملة اإل إقتاادية واملالية والتحوالت العاملية والتوجه وحو قتااداإل

 العاملي.

ي يساهم يف توفري بيئة مالئمة قتاادواملتغريات تستدعي وضع الدولة إلطار قانوين للنشاط اإل هذه املربرات
ية بالتوفيق قتااداألممل للموارد اإل ستغاللي، من خالل اإلعتيادوضعها اإلإىل  وتقومي أوجه القاور وإعادة التوازنات

 إستقرارية بتحقيق التشغيل التام و قتااداف السياسة اإلبني الندرة النسبية للموارد واحلاجات الالمتناهية، وحتقيق أهد
وألهنا أهداف ال ي والتوازن اخلارجي والتوزيع العادل قتااد، والعمل على حتقيق النمو اإلسعاراملستوى العام لأل
تعمل  ،1ياسيةة وإدارية وسإجتماعيية إقتاادية وغري إقتااد قات داخلية وخارجيةها من معو فُ نِ تَ كْ تتحقق تلقائيا وملا يَ 

ي من خالل الناوص القانونية والتنظيمية وحسب املتغريات قتااديف إطار تدخلها يف النشاط اإل -الدولة 
وإمكانيات الدولة املتاحة البشرية  جتماعيي والتحديث اإلقتاادواألولويات واألهداف العامة املفضية للرفاه اإل

مبا تضمنته من  ية عموما والسياسة املالية والتجارية خاوصاقتاادسة اإلالسيا ما تتيحهعلى تفعيل  -واملالية واملادية 
ي املنشود ولتنظيم وتوجيه السلوكيات قتاادلتفي بإحداث التوازن اإل أدوات كاجلباية واجلمارك على التوايل والارتيب

ور املايل املهم توظف كل من تقاطعهما يف الدإىل  فإضافة ،ية األساسيةقتاادية والتأثري على املتغريات اإلقتااداإل
 ا والتسهيالت ـات واملزايمتياز اجلباية واجلمارك من خالل مجلة اإل

 ية...اخل.ية وسياسية وثقافية وعلمإقتاادة و إجتماعياجلبائية واجلمركية إلحداث تأثريات أخرى متعددة ومتنوعة 

تضمنت النظرية املالية التقليدية أن تغطية  ي:قتصادالجانب اإلإلى  الجبائية والجمركيةات متياز اإل إنصراف( ثانيا
هذا  ،ن هذه األخرية ال ميكن أن يكون هلا إال وظيفة مالية حبتةأالنفقات العمومية هو اهلدف الرئيسي للجباية و 

ات التحديد منبمق عن منط الدولة احلارسة املقتارة على األغراض املالية املتمملة باحلاول على اإليرادات لتغطية النفق
ت على بعض إقتار إذ  ،ات امللقاة على عاتق الدولة احملدودة وضيقة النطاقلتزامالعامة املنسجمة مع طبيعة اإل

األشغال العامة ومهمة الدفاع اخلارجي واحملافظة على األمن الداخلي، دون أن يكون هلا أي تأثري يف األوضاع 
 . 2ةجتماعيية واإلقتااداإل

كتست صفة الشمولية إبعدمه،  أو دستورية عامة وبديهية بوجود نص يُِقرُها أسفرت هذه الرؤية عن مبادئ
لذا يقتضي مبدأ  ،والعموم فتساوى اجلميع يف األداء واملشاركة يف متويل التكاليف العمومية حسب مقدرهتم التكلفية

ة من مواطنيها املقيمني يف جمال اجلباية أن تفرض هذه األخرية على كل اخلاضعني لسيادة الدول الشمولية الشخاية

                                                           
 . 91وليد اجليوسي، مرجع سابق، ص. 1
 .  56عادل العلي، مرجع سابق، ص. 2
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هبا، وميدد هذا الفرض ليشمل مواطنيها غري املقيمني هبا إذا كانت هلم أوعية جبائية داخل الدولة حبكم التبعية 
 .1يةقتااداألجانب املقيمني بالدولة حبكم التبعية اإلأيضا  السياسية، ويشمل

ات إمتياز العموم بل تمبتها، تظهر على شكل ات عن هذا املبدأ ال تفقده الشمولية و ستمناءإن وجود بعض اإل
 اجملاملة الدولية أو ميليها العرف الدويل ،ات ودواعي خمتلفة ومتنوعة الطبيعةعتبار جبائية ومجركية اليت مينحها املشرع إل

كما متنح لتحقيق أهداف سياسية   2اتمتياز تعلقة باحلاانات واإليات دولية مإتفاق أو مبدأ املعاملة باململ أو
اهليئات واإلدارات بعض الفئات واألشخاص و  ونستدل بذكررياضية. و ية، ثقافية، علمية، إقتاادأمنية،  ،ةإجتماعي

 ات السابقة:عتبار لإل ات جبائية ومجركيةإمتياز باملشرع اليت مشلها  واملؤسسات

عتمدة لذوي لجمعيات امللكمعطويب حرب التحرير وأبناء الشهداء إضافة   :والمداخيل الفئات واألشخاص -
والسفراء واألعوان  ة معينةإجتماعيواملؤسسات واجلمعيات املعتمدة اليت تقدم خدمات  االحتياجات اخلاصة

الدبلوماسيون والقناصل واألعوان القناليون من جنسية أجنبية عندما متنح البلدان اليت ميملوهنا مزايا مماثلة لألعوان 
األنشطة  أربا رق املمارسة للنشاط املسرحي فيما يتعلق باإليرادات احملققة، لفِ ، االدبلوماسيني والقناليني اجلزائريني

 ، املغاربنية والارقوية والريفية، احلرفيون التقليديون واملمارسون للنشاط احلريف الفينجتماعيالسكنات اإل إجنازاخلاصة ب
 تغيري اإلقامة والعودة للوطن.....اخل.إثر 
وللحماية  لجماركول العامة لألمن الوطين اتاملديري، وزارة الدفاع الوطين سسات:الهيئات واإلدارات والمؤ  -

 بنك اجلزائر.و  ،بالدمربعني معهد باستور واملراكز االستشفائية اجلامعية، الفيدرالية الوطنية للمت املدنية،

ألموال واملداخيل أما مبدأ الشمولية املادية يف جمال اجلباية فيقتضي أن تفرض هذه األخرية على كافة ا
 .3ممل إعفاء حمدودي الدخلستمناه املشرع حتقيقا لغرض معني كما أسلفنا لمروات والعناصر املادية إال ما إوا

ية جماهلا حمدود حملدودية أثرها واقتاارها يف الغالب على املشمولني هبا وكذلك إقتاادات لدواعي غري ستمناءهذه اإل
ومكانة احلايلة املتأتية منهما يف مالية الدولة كأهم قيد على إنفاق  جباية واجلباية اجلمركيةبأمهية الدور املايل للا إعتبار 

الوضع إال أن الظروف جتعل الدولة تفاضل بني اهلدف املايل واألهداف األخرى ويف هذا الدولة وتدخالهتا املتزايدة، 
ات لبواعث ستمناءن اإل، لذا فإ4ت والظروف احمليطةتقارب وتوازن الدولة بني خمتلف اخليارات والبدائل حسب األولويا

اهتا على كل اجملاالت، إنعكاسواملستقبلية و  من غريها، نظرا لتأثرياهتا اآلنية إستعماالية أوسع نطاقا وأكمر إقتااد

                                                           
 .32"، مرجع سابق، ص.الضرائبإقتصاديات الجباية و حممد عباس حمرزي، " 1

2
 United Nations, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Done at Vienna on 18 April 1961, article 23. 

، الاادر بتاريخ 95ج ر، العدد  ،م3991، املتضمن قانون املالية لسنةم3991193139املؤرخ يف  91/93املرسوم التشريعي رقم  3
 .95، ص.91م، املادة 3991.10.01

 . 19و 29ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 4
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 ،ةجتماعي، اإلي أكمر من اجلوانب األخرى السياسيةقتااداجلانب اإلإىل  ات اجلبائية واجلمركية تنارفمتياز فاإل
 الرياضية.و األمنية، المقافية، العلمية، 

 جيد مربره يف حتقق مبدأ التكافؤي قتاادات اجلبائية واجلمركية يف اجملال اإلمتياز لتوظيف اإل الدولة إناراف
ن وأيضا يف حاجة الدولة للتدخل يف الشأ ،املنتظرة منهااحملققة و املالية وحجم التأثري والنتائج التضحية  أو بني التكلفة

سواء تعلق األمر  ،التوزيعو املنافسة و  سعاراألو اإلنتاج و  دخاراإلو  ستهالكإللمستويات مناسبة لبلوغ  يقتااداإل
مت   شاملةعامة و ية إقتاادتأثريات  أو ةإنتقائيية إقتاادات اجلبائية واجلمركية للحاول على تأثريات متياز توظيف اإلب

وحتقيق التوازنات على غرار  ستممارلب والطاقة اإلنتاجية ورفع معدالت اإلوإمناء الط ،ينيقتااداإل ستقرارالنمو واإل
لبلوغ التنمية  ختاللالتوازن القطاعي واإلقليمي ومحاية الاناعات الوطنية السيما الناشئة منها وتاحيح وتقومي اإل

العامة  يةقتاادلتأثريات اإلات اجلبائية وإحداث امتياز ي لإلقتاادية، ومن باب االستدالل على التوظيف اإلقتااداإل
"...السياسة اجلبائية الظرفية واليت عرفت ظهورا متميزا، من خالل سياسة )املرونة اجلبائية( اليت قادهتا  نورد النقل

 ك من خالل سياسة )توقف مث انطلق(الواليات املتحدة األمريكية من طرف الرئي  )كينيدي( و)جونسون(، وكذل
 قتاادية هبدف تنشيط وإنعاش اإلقتاادات اجلبائية اليت منحتها للمؤسسات اإلمتياز الربيطانية من خالل اإل

 ات اجلبائية اليتمتياز من خالل اإل م3999عرب اإلصالحات اجلبائية يف اجلزائر منذ سنة ,والنقل ".. 1الوطين..."
 . 2 .."الوطين قتااداإل ية هبدف تنشيط وإنعاشقتاادمنحتها للمؤسسات اإل

ي معني بتخفيف األعباء إقتاادة فعديدة كأن تعتزم الدولة توجيه وتشجيع قطاع نتقائيية اإلقتاادثريات اإلأأما الت 
ات ممل اإلعفاءات إمتياز شكل تدابري وإجراءات و مركية عنه بسن تشريعات تظهر على اجلبائية واجل

ة منحى أكمر دقة من كونه يشجع قطاعا للجباي نتقائيي اإلقتاادميكن أن يأخذ التأثري اإلكما ،والتخفيضات....اخل
تقنيات معينة ممل تقنية "دفعة بعد دفعة" اليت تظهر بوضو  من خالل "نظام  إعتمادمعينا بالذات، بل يتم ب

الشروط واملعايري املوضوعة  إحارامات اجلبائية واجلمركية متناسب مع مدى متياز " بأن مينح قدر من اإلعتماداإل
 لدولة احملددة سلفا.لية قتااداليت توافق وختدم األهداف اإلات املقررة لتزامواإل

ية، قتاادواحد تشجيعي للفروع والقطاعات اإل إجتاهسري يف تال  ةيقتااداإل اتالتأثري جدير بالذكر هنا أن و 
ة وغري ي معني لتأثريات منوه السريع السلبيإقتااداهتا تمبيط قطاع إساراتيجيفقد تقتضي أهداف الدولة وأولوياهتا و 

 .قتاادإلضراره باإل أو املرغوب فيها

 
 

                                                           
 .  22م، ص.3935األردن،  للنشر والتوزيع، ن، األكادمييو 3ط "،اإلدارة المالية العامةحسن حممد القاضي، " 1
 .15و  11"، مرجع سابق، ص.إقتصاديات الجباية والضرائبحممد عباس حمرزي، " 2
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 لدولةات الجبائية والجمركية بالنسبة لمتياز : قيمة اإلنيالفرع الثا
ل هذا التأثري خيتلف من دولة ألخرى ومرتبط كْ وشَ  ستمماروالتأثري على قرارات اإلنتاج واإل قتاادتوجيه اإل

 يف ستمرارات اجلبائية واجلمركية من أجل احملافظة على اإلمتياز يا، فالدول املتقدمة تستخدم اإلإقتاادتقدمها مبدى 
إخفاقات السوق وتعويض  ثرإ احيحيةالتالتأثريات إلحداث  ، بينما تستخدمها الدول الناميةالنمو بافة مستقرة

واليت  التنمية لديها عوائقولتخطي  أوجه القاور خاصة يف دور القطاع اخلاص ويف تنافسية املشروعات واملنتجات،
نذكر منها نقص األنشطة املنتجة السيما الاناعية وفجوة التجارة اخلارجية وضيق نطاق السوق احمللي وحدة املنافسة 

 وحتديات البيئة اخلارجية وعدم املواكبة يف األساليب والتقنيات احلديمة لإلنتاج.

ئمة إلنشاء وبعث وتوسيع من أجل إحداث تأثريات تنموية بتوفري بيئة أعمال مالأيضا  كما تستخدمها
وتقليل التفاوت اجلهوي يف  جتماعياإلي و قتااداإل ستقراري وحتقيق اإلقتااداملشروعات اإلنتاجية لبلوغ التنوع اإل

 ورفع منعته يف جماهبة الادمات. قتاادوزيادة املقدرة التكليفية لإل مستويات التنمية
وحاجاهتا املالية اآلنية واملستقبلية وضرورة تدخالهتا التاحيحية  ي ومركز الدولةقتاادن املستوى اإلوعليه فإ      

 تنموية كاآليت:و تاحيحية  ،ماليةإىل  ات اجلبائية واجلمركية اليت ميكن تانيفهامتياز والتنموية هي احملدد لقيمة اإل

وىل أن عملية منح يظهر للوهلة األ ات الجبائية والجمركية:متياز ( األثر المالي المصاحب والناتج عن اإلأوال
ة، فاملعاملة اجلبائية واجلمركية املشتملة ات اجلبائية واجلمركية هي فقدان الدولة لقدر من مواردها املالية املستحقمتياز اإل
اإلعفاءات والتخفيضات واحلسوم واْلِمَنح وحتمل اخلسائر وتقليل األعباء ورفع القيود التعريفية وغري التعريفية  على

إنشاء إثر  ا من حايلتها اجلبائية واجلمركية املؤكدة علىع على الدولة جزء  كلها ُتَضيّ ...اخل،ق والرسوموتعليق احلقو 
ية يف املشروعات القائمة، وتتوسع دائرة هذا العجز مبطالبة ستممار املشروعات اجلديدة والتوسعات اإل إستغاللو 

من غريها مبعاملة جبائية ومجركية  أو اتمتياز لة باإلية األخرى سواء من نف  طبيعة ونشاط املشمو قتااداألنشطة اإل
ية إستمرار ات اجلبائية واجلمركية والتوسع فيها و متياز ية على املطالبة باإلقتااد، مما يغري كافة األنشطة اإل1مماثلة
إثر  اهتاإلتزامحق مكتسب،كما ميتد جمال التضحية املالية من قبل الدولة بزيادة إىل  إمتيازمنها للتحول من  ستفادةاإل

ات دولية ثنائية ومتعددة األطراف كل ذلك ينعك  سلبا على احلايلة املالية إتفاقتطبيق الدولة ملا صادقت عليه من 
نه ال ميكن إغفال أغري  ية.قتاادية وغري اإلقتاادللدولة اليت تشكل قيدا على إنفاق الدولة وحجم تدخالهتا اإل

تعويضها  أو ات اجلبائية واجلمركية ميكنها التخفيف من حدة التضحية املالية عاجالمتياز نح اإلجوانب مالية مالزمة مل
الوطين  قتاادا على التناسب الطردي بني توفري املوارد املالية للدولة واملقدرة التكليفية لكل من اإلإعتمادآجال 

 واملكلفني جبائيا ومجركيا: 
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واملسامهة يف إجياد بيئة وحميط أعمال املخففة لألعباء ية ستممار ملية اإلاملوجهة للع ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلف( 1
توسعة بشكل  أو إنشاء  ية قتاادنوع األنشطة اإلتزيد يف الفروع اإلنتاجية و تية ستممار مالئم وجذاب لرؤوس األموال اإل

يف مقدار حايلة  إجيابا اليت تنعك  ومقدرهتم التكليفية لمكلفنيل العددية وبالتايل الزيادة ؛أفقي أو عمودي
ات اجلبائية متياز اإلي بقتااد، وكذلك التدخل الَناِظم غري املباشر يف الشأن اإل1اإليرادات على املدى الطويل

يـُْفِضي لتزايد عدد ونوع وحجم األوعية اجلبائية اخلاضعة واجلمركية
2. 

ا مبشتمالهتا من اإلعفاءات إعتبار ايلة املالية للدولة املوارد واحل إخنفاضات اجلبائية واجلمركية متياز اإل ينتج عن منح( 2
ري واملهم منها حيجب صور أخرى والتخفيضات ورفع القيود التعريفية وتعليق احلقوق والرسوم.....اخل، وهذا احليز الكب

 ليا كالقيود التعريفية والتدابري ات اجلبائية واجلمركية هلا تأثري مغاير ومدرة مامتياز اإل من
 ية وإجراءات مكافحة اإلغراق واملستحقات املالية التعويضية.احلمائ

قيام األنشطة واملشروعات إثر  واملواكبة واملااحبة والناشطة عرضيا لألنشطة املرافقةاحلايلة اجلبائية إىل  إضافة( 2
 ات اجلبائية واجلمركية.متياز املشمولة باإل

الفردي  على املستويني دخارات اجلبائية واجلمركية على تكوين اإلياز متاملسامهة يف عملية التمويل الدائم بتأثري اإل( 4
الكماليات بفرض القيود اجلبائية  ستهالكمبجاهبة ميل األفراد إل أو اإلخضاع ملعدالت خمفضة أو والوطين باإلعفاءات

 .   3هتالكوفوائض القيمة وأنظمة تعويض اإل ربا األ إستممارواجلمركية، وبإعفاءات إعادة 

األمر ال يقتار  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز إلا عند منح الجبائية والجمركية:ات متياز ( التأثيرات التصحيحية لإلانياث
ي قتاادالتوظيف اإل ل واآلجل عقبيف العاجعلى األثر املايل الذي ما هو إال مثن يسري ملا ميكن أن تظفر به الدولة 

ية ذات األولوية واملوافقة للتوجهات قتاادالدولة بلوغ األهداف اإل ات اجلبائية واجلمركية، حيث رجحتمتياز لإل
ها من فُ نِ تَ كْ تتحقق تلقائيا ملا يَ  ا أمام األزمات، وهي أهداف الإنكشافأكمر صمودا وأقل  قتاادالعامة املفضية إل

خالت تاحيحية ، مما يتطلب تد4ة وإدارية وسياسيةإجتماعيية إقتاادية وغري إقتااد قات داخلية وخارجيةمعو 
 وتقوميية من قبل الدولة.

قائمة ال تلغيها آليات السوق ملا يعاري  قتاادتدخل الدولة يف جمريات اإلإىل  احلاجة ( تصحيح إخفاقات السوق:1
اليت منها  قتاادتنجم عن األداء التلقائي لإل 5يقتاادهذه األخرية من إخفاقات يف حتقيق إدارة مملى للنشاط اإل

                                                           
 عبد اجمليد قدي، املرجع واملوضع السابقني. 1
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 أو يةإقتاادوعدم كفاية منو قطاعات  معدالت النمو املمكنةإىل  حتقيق العمالة الكاملة ويف الوصولاإلخفاق يف 
هو ما ترشيد عن ية و قتاادأقاليم معينة، والعجز عن التوظيف الكامل لرأمسال والقوة العاملة وغريمها من املوارد اإل

مما يربر التوجه إلدارة  ؛1وعن بناء الرأس املال البشريالقاور عن التوزيع العادل للمنافع إىل  منها، إضافةمستخدم 
تدخل حكومي رشيد يتواءم ويتوافق مع آليات السوق اليت إىل  ي من خالل آليات أخرى مستندةقتاادالنشاط اإل
د صورها وصيغها يتناسب ويستجيب لتكوين جهاز إنتاجي الالزم دُ عَ فتَـ أمهها  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز تشكل اإل

فممال منح مرحلة التشغيل الكامل، إىل   تالاليت مل أو توظيف املوارد املادية والبشرية غري املستغلةعلى القادر و 
ية جديدة وللمستممرين إقتاادات اجلبائية واجلمركية للمبادرين إلنشاء مشروعات متياز اإلعفاءات كإحدى صور اإل
 ،والتقليل من التفاوت وعدم التوازن القطاعي واإلقليمياخلاص  لزيادة مسامهة القطاعللتوسع يف مشروعاهتم القائمة 

ية وعدد مناصب ستممار والتخفيضات واملعدالت التمييزية كاورة ثانية ميكن التحكم من خالهلا يف حجم املشاريع اإل
 والقدرة التاديرية ومعدل إدماج املكونات احمللية.  2الشغل

وحمددات  ة وما هو مسخر ومتوفر من إمكاناتء املفروضوازن بني األعباخللق نوع من الت( تعويض أوجه القصور: 2
ات اجلبائية واجلمركية كتعويض ومقابل عن ضعف يف البنية متياز ية مُتَْنح اإلستممار للشروع يف إقامة وتوسيع األعمال اإل
لتكلفة العالية جللبها وضعف املقدرة ية واستممار وعن عدم توفر السلع اإل ،ياإستممار األساسية والبىن االرتكازية املطلوبة 
يف أنواع معينة من  وحاارالتقنيات اإلنتاجية والتكنولوجيا املتقدمة واإل إستخدامالتمويلية واإلعانات والقاور يف 

  .3ي وأنشطة صناعية متواضعة ومقدرة تاديرية حمدودةقتاادالنشاط اإل
التنمية  يف عملية هجهوديت حققها القطاع العام إال أن الات جناز من اإلبالرغم  زيادة دور القطاع الخاص: (2

، نتيجة أن توسع القطاع العام كان يف الغالب على حساب القطاع 4املستوى املتوقعإىل  والتطوير والتحديث مل تال
ي وتعددت قتاادية وعلى مستوى األداء اإلقتاادفاءة اإلسلبا على الك إنعك مما  ؛اخلاص وتضييق اخلناق عليه

بينهما  دوار، األمر الذي استدعى إعادة النظر يف متوقع ومسامهة القطاعني العام واخلاص وتوزيع األختاللور اإلص
كامل للمهام اليت تتطلبها عملية التنمية   إجناز أو ر أحدمها منفردا على تلبية متطلبات األفراددِ قْ بشكل متكامل، فال يَـ 

ية يقتضي تضافر جهودمها معا مع قتاادخر، وحتقيق النمو والتنمية اإلمنهما يشكل بديال عن اآل أحدوبالتايل ال 
ات السيما اجلبائية متياز والتوازن والتحفيز ومنح اإل ستقرارالكلي لتكفل اإل قتااداإلبقاء على دور الدولة يف اإل

وقدرهتا على املنافسة  يةقتاادرفع مستوى أداء الوحدات اإلإىل  واجلمركية لضمان مشاركة فعالة للقطاع اخلاص مؤدية
  ية.قتاادورفع كفاءة ختايص املوارد اإل

                                                           
 .191مرجع سابق، ص. ،"ي يف اجلزائرقتاادلتحقيق التنوع اإل ستممارفعالية السياسة الضريبية يف توجيه اإل "،زواق احلواس 1
املمنوحة لإلستممارات املنشئة ألكمر من م، احملدد لكيفيات تطبيق املزايا اإلضافية لإلستغالل 3932191192املؤرخ يف  32/392املرسوم التنفيذي رقم  2
 .52، ص.93، املادة م3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  مناب شغل، 399مئة 
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  يف رفع التنافسية من خالل ات اجلبائية واجلمركيةمتياز تساهم اإلزيادة تنافسية المشروعات والمنتجات: ( 4
يساعد  الذياإلنتاج حجم يزيد يف مما  اإلنتاج؛ ينجم عنه حتسن يف اإلنتاجية ومردودية عواملختفيض األعباء  -

 من مزايا ازدياد حجم اإلنتاج اْلُمَخِفض بدوره للتكاليف الرَاِفع لتنافسية املشروعات. ستفادةاإلعلى املشاريع 
 التكاليف الكلية لإلنتاج وبالتايل الزيادة يف املقدرة التنافسية. إخنفاضإىل  عوامل اإلنتاج يؤدي أسعارختفيض  -
  .منه املعاملتني اجلبائية واجلمركيةالغطاء احلمائي الذي تضمن  ستفادةاإل -

إىل  منط إنتاجي واحد )كالنفط ممال( أو يعتمد على سلعة واحدة إقتااداملرور من  ي:قتصادتحقيق التنوع اإل( 6
وتوجيه بتهيئة بيئة األعمال والتجارة اخلارجية  ستممارا يقتضي تطوير هياكل اإلنتاج واإلإنفتاحأكمر تنوعا و  إقتااد
 تنويع مبا يضمن  ؛اخلوتنويعها يف اإلنتاج والتادير...ستممرين جبائيا ومجركيا لرفع مسامهتهم قرارات امل

 .1الادماتدعم قدرته يف جماهبة و  قتاادرفع منعة اإلالقومي وحتقيق النمو املستدام وبالتايل  ماادر الدخل

ونشاطات القطاع اخلاص  ستممارلداعمة لإلات اجلبائية واجلمركية امتياز تفعيل اإل ي:قتصاداإل ستقرارتحقيق اإل( 2
و التخفيف من الضغوط التضخمية  نكماشي من خالل معاجلة ظاهرة اإلقتااداإل ستقرارتوفر درجة مناسبة من اإل

 وتوسيع القاعدة اجلبائية. واملكلفني  قتاادرة التكليفية لإلوخفض درجات املخاطرة لتوسيع املقد

اخلاص منه والعام دورا بالغ األمهية يف أية  ستمماريؤدي اإل الجبائية والجمركية:ات متياز ( التأثيرات التنموية لإلثالثا
من هنا  ،وحو الطلب احمللي أو ة موجهة وحو التاديرساراتيجية للنمو بارف النظر عما إذا كانت هذه اإلإساراتيجي

 يةقتااداإل التنمية أهداف قيتحقفضل بوضع أإىل  نتقالي واإلقتااديف التأثري على الواقع اإل غبة الدولأيت ر ت
ية والتأثري على العوامل الرئيسية الرأمسال املادي قتاادوالتخايص األممل للموارد اإل تعبئةلمما يستدعي ا ؛ةجتماعيواإل

 السل  نتقالللموارد الطبيعية وتزايد إمكانيات اإل ام تناقص األمهية النسبيةوأم والتكنولوجي وحىت العامل البشري،
ئمة بتفعيل توليفة لرؤوس األموال يتحتم على الدولة زيادة مزاياها التنافسية اليت تتجسد يف مناخ وبيئة األعمال املال

 ستمماراإل إجتذاباحمللي و  ستممارلتمبيت تـََوُطن اإل 2ية واملالية والتجارية املناسبةقتاادالسياسات اإل آليات وأدوات
الدولة وال جتد ية على اهلدف املايل قتاادليب الدولة وترجيحها لألهداف اإلتغ اإلطار يندرج األجنيب، ويف هذا

ات اجلبائية واجلمركية على غرار اإلعفاءات متياز آليات أشد وطأ وأقوم تأثريا على هذه العوامل من الايغ املتعددة لإل
 :والتخفيضات واملعاملة اجلمركية التفضيلية

 إنشاء وبعث وتوسيع املشروعات اإلنتاجية. ي بادقتاإلنعاش وزيادة وترية النمو اإل -
 .اإلقليميحتقيق التوازن اجلهوي يف مستويات التنمية والتوزيع و  -

 املسامهة يف التطوير والتحديث التكنولوجي لااحل الطرق اإلنتاجية.و  -
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 جنبية.واملسامهة يف تمبيت رؤوس األموال احمللية وجلب رؤوس األموال األ ستممارتنويع فرص اإلو  -
 حتقيق املردودية والفعالية للمؤسسات.و  -
 وامتااص البطالة. جتماعياإل ستقراراإلو  -
 يف جماهبة الادمات. قتاادرفع منعة اإلو  -

 
 ات الجبائية والجمركية بالنسبة للمستثمرمتياز : قيمة اإللثالفرع الثا

بشكل رشيد بأقل تكلفة ممكنة  أنشطة هادفة وعقالنية تستخدم الوسائل املتاحة يةقتااداألنشطة اإل
إىل  لذا يـَْعَمد املبادر واملستممر ؛(اخل....ستهالكقدر ممكن من املنفعة )يف اإلنتاج، التوزيع، اإل أكربللحاول على 

ي ويقوم باملوازنة والارجيح بني العوائد املنتظرة واملخاطر والاعوبات اليت يتحملها لقاء ستممار دراسة تكلفة مشروعه اإل
وتوجيه قرار املستممر تتدخل الدولة جبملة من  ستممارول على هذه العوائد، ولتغليب الكفة لااحل الشروع يف اإلاحلا
شريعية ها األطر التتاليت تعد صيغ وخطوات ملموسة وعملية تشجيعية وتقوميية تضمن ،1اجلبائية واجلمركيةات متياز اإل

خبلق  ية ويف التنمية على أوسع نطاقستممار يف العملية اإل مسامهةلل لقطاع اخلاصلفسح اجملال لوالتنظيمية الساعية 
 من -يةقتااداإلهم أدوار اليت تقف حائال دون قيام املستممرين والقطاع اخلاص ب-قات ظروف أفضل وجتاوز املعو 

 ية واحلمائية.ستممار التمويلية واإلالنواحي 

ية ومِحْل ستممار العقبات اليت جتابه إنشاء األنشطة اإل أكرباجلباية بافة عامة من  تعدالصعيد التمويلي: ( أوال
املسامهة يف التكاليف واملنح واإلعانات املالية املباشرة  جهد الدول املتقدمة على إنابويل لذا معضلة التمإىل  يضاف

 مسامهات غري مباشرة مؤثرة علىإىل  ناراف مربر من الدول الناميةإل جِ يف حني سُ  ،2والقروض والضمانات
 من خالل:  يةستممار اإلمكانيات التمويلية للمشروعات اإل

يحه من ختفيضات، حسومات تِ ع القدرة التمويلية الذاتية مبا تُ رفمعاملة تكختفيف األعباء اجلبائية واجلمركية  ( 3
 ليساهم ذلك يف ؛وتقليل نسبة وحجم االستقطاعئتمان، خفض معدالت اإلخضاع إتأجيل، إرجاء،  ،إعفاءات
 ي والزيادة يف تراكم رؤوس األموال.ستممار اإل الرأمسال تكوين

 الضرييب. زدواجيات الدولية املربمة وجتنب اإلتفاقات واإلتفاقالواردة يف اإلمن املعاملة التفضيلية  ستفادةاإل( 3
  يته نتيجة إسقاطإستمرار وضمان  3ياإقتااده التحدي األساسي لوجود املستممر إعتبار ختفيض التكاليف ب (1

 تشجيعا له لزيادة مردودية عوامل وأداء جهازه اإلنتاجي. ؛الدولة لبعض حقوقها املالية من ذمة املستممر
                                                           

لعامة للضرائب ناجحة عباس علي، وحممد عباس أمحد، "إتفاقية جتنب اإلزدواج الضرييب ودورها يف اإلستممار األجنيب"، الندوة العلمية األوىل، اهليئة ا 1
 . 39م، ص.3996133132العراق، 

 .92مرجع سابق، ص.، "احلوافز" مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2
 .332مرجع سابق، ص. ،"نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةحممود حممد أبو العال، "  3
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ه أنسب إعتبار املباشر ب ستمماررؤوس األموال األجنبية وحو اإلقليم لإل إجتذابتوفري فرص الشراكة والتمويل ب (5
بتشجيع املستممرين األجانب جبائيا ومجركيا وجبعل ويتم ذلك  ؛1مادر متويل خارجي للشراكة مع رأمسال الوطين

 .األجنبيةية ستممار ا للمشروعات اإلاإلقليم مالذ  
ية أثناء ستممار السيولة النقدية يف املراحل األوىل ملشروعات اإل انوفر يُ ات املالية لتزاماإلعفاء من اإل أو تخفيضال (2

 .ش الربح وفسح اجملال أمام زيادة العوائد املاليةبتعظيم هوام ؛ستغاللاإلنشاء وحىت بعد الدخول يف اإل
ية الكبرية وكذلك املشروعات ذات العائد ستممار لمشروعات ذات األصول اإلات املالية لاجسد جانب من احل (1

وثقل عملية الدخول يف  جنازاليت ال حتقق عوائد يف مراحل إنشائها األوىل بسبب التكلفة املرتفعة لإل ،البطيء
 .منخفضة أو إما معدومة ربا فتكون األ لستغالاإل

تقليل بوإستقرارها،  يتهاإستمرار و ية ستممار من خالل تشجيع إقامة املشروعات اإل :يستثمار اإل الصعيد( ثانيا
 زيادة املقدرة التنافسية.ل جتديد وحتديث عناصر اإلنتاج املاديةو  التكاليف وختفيض األعباء

املراحل األوىل جلل املشاريع تعد فارات حرجة نظرا حلجم  ستقرارها:إية و ار ستثمعات اإلو ( تشجيع إقامة المشر 1
ن اإلعفاءات ذا فإل ؛التكاليف والنفقات واملتطلبات باملقارنة بالعوائد اليت تكون منخفضة يف أحسن األحول

ية ستممار عات اإلاملشرو إنشاء شكل مسامهات فاعلة يف إقامة و والتخفيضات اجلبائية واجلمركية وترحيل اخلسائر تُ 
  يف النشاط. عاة للتوسعدْ ها ومن مث مَ إستمرار ها، وضمانة لدميومتها و إستقرار و 

غري مباشر  أو مباشر ات اجلبائية واجلمركية هلا أثر مايلمتياز كل صيغ اإل  ( تقليل التكاليف وتخفيض األعباء:2
 لااحل املستممر ممل:

 توقيفها. أو تأجيلها وإرجاؤها أو احلقوق،اإلعفاءات والتخفيضات من الضرائب والرسوم و  -
 تعويض اإلهالك نتيجة النقص يف الكفاءة اإلنتاجية لوسائل اإلنتاج املادية. -
 احلسم للتقليل من هامش التغري السعري والفجوة التكنولوجية بني األصول الرأمسالية. -
 . 2سم اخلسارة من األوعية اجلبائيةحل ، إضافةاالئتمان الضرييب حبسم نسبة من تكلفة األصل الرأمسايل -
 قتااداألنظمة اجلمركية اإل -

ُ
 لِ عَ ية امل

ُ
 .فة للحقوق والرسوموقِ قة وامل

ية ستمرار عدم اإل أو عنهالتوقف  أو يقتاادحتجيم النشاط اإل من خماطرللتقليل ية المشروعات: إستمرار ( 2
تعظيم وحتسني معدالت و  ختفيض التكاليف والنفقاتعلى حماور أساسية بشكل متوازي هي  يتم العمل فيه والدميومة

ات اجلبائية واجلمركية متياز ورفع الكفاءة اإلنتاجية والنفاذ لألسواق، وكلها موضوعات ومقاصد صيغ اإل العوائد املالية
املعاملة رفع من األداء، و يعوض النقص يف الكفاءة اإلنتاجية ويَ  هتالكبدرجات متفاوتة، فنجد ممال أن إعمال نظام اإل

                                                           
 .333طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
  .311و 313مرجع سابق، ص.، حيدر عبد املطلب البكاء 2
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ي املعتمد والتدابري قتاادية ونظام املتعامل اإلقتااداجلمركية التفضيلية التعريفية وغري التعريفية واألنظمة اجلمركية اإل
 نْ احلمائية كلها تَـ 

ُ
 ي ونفاذيته يف األسواق احمللية واخلارجية.ستممار ج واملشروع اإلتَ نْ اب على زيادة تنافسية امل

ية لواردات املشروعات من السلع متياز املعاملة اجلبائية واجلمركية اإلب إلنتاج المادية:( تجديد وتحديث عناصر ا4
ي باملعاملة التشريعية ستممار تعزيز املركز املايل للمشروع اإلإىل  إضافة ،جنازية الرأمسالية السيما أثناء اإلستممار اإل

 على أهنا أعباء موضوع خام. هتالكألقساط اإل

 ية ستمرار التناف  بينهم ألجل البقاء واإل إحتدامو يني قتاادعدد املتعاملني اإل إرتفاعالتنافسية:( زيادة المقدرة 6
زي، النمو، اجملعائد الأمام املنافسني هبدف حتقيق  القدرة على الامودعزيز ي تَ إقتاادط تم على كل ناشِ والتفوق حيَُ 

، وهو ما يدفع املستممر لتكري  1يف سوق تنافسي متغري واحملافظة على ذلك ،، التوسع، االبتكار والتجديدستقراراإل
ات اجلبائية واجلمركية للمحافظة على مركز املؤسسة التنافسي مقارنة مبميالهتا، من خالل خمتلف صيغها متياز منظومة اإل

 اليت:
التايل ختفيض التكلفة مبا يزيد يف حجم اإلنتاج وب يح جتديد وسائل اإلنتاج املادية؛تِ فض التكاليف واألعباء وتُ ختُ  -

 يات احلجم.إقتاادط تج ليستفيد املستممر من مزايا اإلنتاج الكبري وفق مننْ الوحدوية للمُ 
تعزز املركز املايل للمؤسسة وإحاطتها بالقيود احلمائية جلعل املنتج متميزا للحفاظ على العمالء وتأكيد العوائق أمام  -

 .2املنافسني
 الحتياجات املالية لتعزيز السمعة التجارية وجذب العمالء والارويج للمنتج.تساهم يف توفري جانب من ا -
منافذ توزيع وتاريف املنتجات ودعمها بالتسهيالت على غرار األنظمة اجلمركية إىل  تكاليف الوصولختفض  -
 .ي املعتمد...اخلقتاادالتحويل ومزايا املتعامل اإل أو التخزين أو ية ملتطلبات العبورقتااداإل

األسواق احمللية والدولية لتعظيم إىل  تطوير املقدرة اإلنتاجية ورفع املقدرة التاديرية والنفاذإىل  كل ذلك يؤدي
 ية.قتاادومواجهة التقلبات املالية واإل ربا العوائد واأل

األعمال ط وحمددات حميط أهم شرو ستمراريتها إوضمان  محاية قدرات املؤسسات املنتجة: حمائيال الصعيد( ثالثا
 تكتسيان ستهدفةاملية قتااداإلألنشطة ا واجلمركية التفضيليتني اهلادفتني لتشجيع وترشيد اجلبائية املالئم لذا فاملعاملتني

  :الطابع احلمائيأيضا 
 حيث ستغاللار باملشروعات نتيجة جتاوز طاقتها اجلبائية السيما يف املراحل األوىل من اإلنشاء واإلرَ ضْ من اإلِ  -
توقيف النشاط وقد  أو هاإستممار خفض حجم  أو احلد من نشاطاهتاإىل  لكي ال تلجأ ؛لفة األولية تكون مرتفعةالتك

                                                           
"، د ط، دار خالد اللحياين للنشر والتوزيع، عمان األردن، دور إدارة الجودة الشاملة في إنشاء الميزةدى بورغدة، "نور الدين حامد، ونور اهل 1

 .392-99م، ص ص. 3931
 ،ج ر اجلزائر،، املتعلق مبنع إسترياد املواد الايدالنية واملستلزمات الطبية املوجهة للطب البشري املانعة يف م3932192199القرار الوزاري املؤرخ يف  2

 .32، ص.93و 93م، املادتني 3932133132، الاادر بتاريخ 13العدد 
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إىل  د آخر ضامن لعدم حتول رؤوس األموال من األنشطة اإلنتاجيةعْ حد اإلفالس، وللحماية بُـ إىل  تال املخاطر
 .1للعوائد اجملزيةاحملقق  جتاهات تتحرك يف اإلستممار اإلألن  األنشطة التجارية

 كاإلغراق   باخلاوص الناشئةو  يةقتااداألنشطة اإلة املضرة اليت تتعرض هلا ـمن املمارسات التجارياحلماية و  -
رفع مستوى تنافسيتها وجودة حني متكنها من إىل  بشكل مؤقت 2األوىل لتطورها مجركي يف املراحل سياجبإحاطتها ب
 افسية.ية تنإقتاادكتساب مزايا إمنتجاهتا و 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 . 21م، ص3932ي، االسكندرية، مار،"، د ط ، دار الفكر اجلامعدور حوافز اإلستثمار في تعجيل النمو اإلقتصاديإبراهيم متويل حسن املغريب، " 1
م، 3996"، ترمجة خليل درويش، د ط، دار الشروق، مار، طريق الذي قطعته اليابان كدولة ناميةالتنمية اإلقتصادية في اليابان: ال"كينئيتشي أونو،   2

  .339ص.
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 ات الجبائية والجمركية في الجزائرمتياز : تطور تصميم اإلالمبحث الثاني

 العناصر من جمموعة على شتملم ألغراض معينة ضمن حميط ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإليتم توظيف 

املرغوب وتشجيعه  ستمماراإل إستقطابأحيانا وتتداعى أحيانا أخرى، فتمبيت و  تتفاعل واليت واملارابطة املتشابكة
ية، قتااداإل الظروف جمملإىل  بكمري ذلك يتجاوز بل ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلوتوجيهه ال يقف عند حدود 

ولذات  السائدة، والتنويع والرشادة والنفعية الواقعية تقتضي واملؤسسية، األمنية القانونية، ةجتماعياإل السياسية
ْسَتِغل الدولة ما هو متا  لديها من إمكانيات وقدرات ومزايا كما تـَُوِظف أدوات ومنظومات هلا التأثري األغراض أن تَ 
السيما أهنا ال تندرج كلها ضمن التضحيات املالية مما جيعل توظيفها  ،ات اجلبائية من حيث النتائجمتياز املماثل لإل
 جبائية ومجركية اتإمتياز كقف املناسب واملممر من ما جيب منحه  سَ سارشادية ملعرفة الإددات كل حمَُ شَ وتُ  ،فةلْ غري ذا كُ 

املستخلاة من التجارب عرب مرحلية تطور  )املطلب الماين(، ات التاميمإعتبار أثناء إعمال معايري و  )املطلب األول(،
  .)املطلب المالث( ية يف اجلزائرإقتاادلدواعي واجلمركية ية اجلبائية متياز املعاملة اإل

 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز محددات منح اإل :طلب األولالم
 ةجتماعيواإل والسياسية يةقتاادواإل القانونية األوضاع ملجمُْ ليست مبعزل عن ات اجلبائية واجلمركية متياز اإل

ود وهي جه متعددة حماور عربكلها حتسينها  إىل  اليت تسعى الدول من منطلق تنافسي ؛واألمنية الداخلية واخلارجية
للوصول لتوليفة مناسبة و  عنها يف ذات الشأن نارافوتقلل من نوازع اإلحجام واإل ستممارتزيد يف جاذبية الدولة لإل

ية وجب األخذ بعني إقتاادات اجلبائية واجلمركية لدواعي متياز دد فيها القدر الكايف املالئم واملممر من منح اإلحيُ 
وكذا األخذ باحلسبان للعوامل املعيقة هلا يف كل مشتمالت احمليط  ،العوامل املسامهة معها يف القاد عتباراإل
   .ي السياسي األمين والقانوينقتااداإل

ومتطلباهتا اهتا إلتزامبإمكانيات الدولة التمويلية و ثر مايل فهي مقيدة ات اجلبائية واجلمركية ذات أمتياز ن اإلوأل
الداخلية املساندة هلا ذات التأثري املماثل على  ا بالعواملإعتبار رها وميكن حتديد وضبط مقادي، )الفرع األول( اإلنفاقية
 يف املتالحقة التطورات ملواكبة؛ واهليكلي اإلداري اإلصال وجهود  ومميزات الدولةوقدرات ظروف وإمكانيات غرار 
 من املزيد عرضو  ضماناتلاو  وافزاحل تنويعو  والتشريعي املؤسسي اإلصال  جمال يف املبذولة العاملي واجلهود قتااداإل
ات متياز لإل، كلها حمددات ميكن االسارشاد هبا ملنح رشيد ات اجلبائية واجلمركيةمتياز منظومات مرافقة لإلضمن  فرصال

 .)الفرع المالث( ية الدوليةقتاادواإلات القانونية رتباطما ينجم عن اإلإىل  باإلضافة )الفرع الماين(، اجلبائية واجلمركية
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 األول: إمكانيات التمويل ومتطلبات اإلنفاق العام الفرع
ثر مايل بشكل أثر مايل بشكل مباشر وهو الغالب فهي ذات أن مل تكن ذات ات اجلبائية واجلمركية إمتياز اإل 

 حمددات هلا.  يةنفاقاإل اهتاإلتزاما و التمويل ومتطلباهت الدولة غري مباشر؛ مما جيعل من امكانيات

احملافظة على إيراداهتا  أجربها علىة مما جتماعيية واإلقتاادتوسعت تدخالت الدولة اإل: تمويلإمكانيات ال (أوال
وتدخالت الدولة تطور ماادر  أدواراملالية والعمل على زيادهتا بالقدر الالزم لتغطية إنفاقها املتزايد، فقد رافق تطور 

لضرائب، الرسوم، الغرامات، القروض، املنح واملساعدات احلاول على اإليرادات املتأتية من إيرادات أمالك الدولة، ا
ها إستقرار ا مبدى إعتبار ، وتتباين األمهية النسبية لبعض هذه املاادر عن غريها 1اخلارجية، واإلصدار النقدي اجلديد

تمد سْ يمة تَ ن الدولة احلدإف، واآلثار املارتبة عنها، وألن سلطة الدولة للحاول على اإليرادات غري مطلقة بل حمدودة
 ،حيث تتنوع الضرائب بفئاهتا وشرائحهاية من ماادر تأيت اجلباية يف مقدمتها إعتيادمواردها بشكل رئي  وباورة 

وجود ماادر أخرى للتمويل أوضاع الدولة وقدراهتا ومؤسساهتا و ر بويف هذا الادد ختتلف الدول ويتعلق األم
  ....اخلالنفط والمروات الباطنيةاحلكومي كعوائد 

ثابت  أهداف غري أكيدة التحقيقإىل  للوصول ات اجلبائية واجلمركية تانف على أهنا تضحيات ماليةمتياز ن اإلإلذا ف
هو  ات، خبالف مامتياز يف حق الدول املتقدمة وتقف إمكانيات التمويل قيدا وحمددا على مقدار ما مينح من هذه اإل

 سرية نظرا لـ:فمسامهة اجلباية فيها ي واقع يف الدول النامية
ه على املاادر التقليدية  إعتمادالوطين و  قتاادضعف احلايلة اجلبائية املتناسبة مع مداخيل األفراد وإنتاجية اإل -

 ية.ستخراجكالاناعات اإل

مداخيل  خنفاضعتمادها على اجلباية غري املباشرة إلإعدم توازن النظم الضريبية بتدين حايلة اجلباية املباشرة و  -
  .2ي الوطينقتاادوضآلة حجم النشاط اإل ستهالكاإلإىل  منها كربوتوجيه القسط األ ،داألفرا
ايرة متاما للواقع ونات وهياكل الدول الرأمسالية املغَ كَ خ لواقع ومُ سْ عظمها نَ مُ  إعتباربعدم مالئمة التشريعات اجلبائية  -
 للبلد. جتماعيي واإلقتااداإل
زء من احلايلة اجلبائية فهي ال تقف عائقا أمام الدول النامية على غرار اجلزائر من هنا ميكن االستعاضة عن جُ      
ة مرغوبة إجتماعيية و إقتاادها وسيلة مالية منتجة آلثار إعتبار ب ؛عجْن ات جبائية ومجركية أَ إمتياز ا على شكل إستعماهلو 

 ية.  قتاادالبيئة اإل السيما يف ختاللتعويض النقص وتقومي اإل أو من الدولة لتحقيق أهداف معينة

تتوسع الدولة يوما بعد يوم يف وظائفها وتدخالهتا بزيادة حجم ونوعية السلع  متطلبات اإلنفاق العام. (ثانيا
ة وألسباب إجتماعيات عتبار ي وإلقتاادومرد هذه الزيادة هو التطور والنمو اإل ،واخلدمات اليت تقدمها للمجتمع

                                                           
  .62م، ص.3935، األردن، للنشر والتوزيع ، دار املناهج3"، طالمالية العامة النظرية والتطبيق"، حممد خااونة 1
حسن العارية للطباعة والنشر  ، مكتبة3ط، "ي و إقتصاديات األسواق الماليةأساسيات النظام المال"، عبد اللطيف مايطفى، وحممد بن بوزيان 2

  .399م، ص.3932، لبنان، والتوزيع
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ولقد  أداة من أدوات السياسة املالية لبلوغ أهدافهاكاإلنفاق العام  الدولة  تخدمسْ تَ إذ ، 1سياسية وأمنية وعسكرية
اإلنتاج،  ،سعاراألدد تأثرياته إذ مي  عَ وحجم وتَـ لبيها، يبازدياد احلاجات اجملتمعية اليت  اإلنفاق العامازدادت أمهية 

 ، واجللي تغطيته:...اخل، التشغيل، وإعادة توزيع الدخل القوميستهالكاإل

 اهلياكل يف سري الفعال الدور أو هلا املخااة املالية احلاة ناحية من هاما اها جزء  إعتبار ب التسيري: نفقاتل( 3
 .مباشر غري إجتماعيي و إقتاادذات أثر  ية، وهيقتاادواإل ةجتماعيواإل واألمنية اإلدارية

 التجهيز إعانات هلذا ويضاف ،واإلمجايل لوطينا لزيادة اإلنتاج اهلادفة يستممار اإل التجهيز: ذات الطابع ولنفقات (3

 العمومية. املؤسسات لبعض املقدمة

 العمومية لتحقيق: للنفقة املكمف التوظيفأيضا  ويظهر
إىل  الوصول من معينة قطاعات أو قطاع لتمكني وأدواهتا العمومية املالية إستخدامالقطاعي: ب يقتاادالتوازن اإل (1

خاصة تارة ومنح  صناديق أو خالل حسابات من ؛واملتوازن بالدعم املايل ملتكاملا والنمو األداء من مستوى
 ات اجلبائية واجلمركية تارة أخرى.متياز اإل

 اجلزئي أو الكلي القاعدية والتمويل اهلياكل إجنازو  العمومية اتستممار اإل بتوجيه :حتقيق التوازن اجلهويو ( 5

  األنشطة لفائدة جبائية ومجركية تاإمتياز  ذلك بإقرار إستكمالات، و ستممار إل
ُ
 .ترقيتها الواجب املناطق يفة طنوَ امل

نه حمكوم باإليرادات العامة إذ ال ميكن تاور حجم اإلنفاق العام يفوق ما حتال عليه أورغم أمهية اإلنفاق العام إال 
ترسم مقدما  األفراد الفخب واسعة فهيكانت إمكانية الدولة للحاول على إيرادات   إن، و 2الدولة من إيرادات

 غري أن  3 اإليرادات بناء على قاعدة أولوية النفقات علىفاقية مث تبحث عن املاادر الالزمة لتمويلها نمهامها اإل
 ،*يةإقتاادة، أمنية، إدارية، عسكرية، إجتماعيات عتبار إل إلنفاق العامل املطردتزايد التعدد وظائف الدولة و 

حقق األهداف العام لي اإلنفاق ترشيدو  احلفاظ على املوارد العامة إجتاهيدفع بالكل ارد، ، وحمدودية املو سياسية...اخل
تعدد وتنوع صور اإلنفاق العام تشكل حمددا حلجم ومدى كل تارف  إن، ومنه فاحملددة على أحسن وجه ممكن

فاقي على سلم نإلترتيب التارف اات اجلبائية واجلمركية، ليبقى الفيال يف األمر هو متياز لة منح اإلاكِ لى شَ إنفاقي ع
 أولويات الدولة.

 

                                                           
 .12-11مرجع سابق، ص ص. خااونة، حممد  1

م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35م، ج ر، العدد 3991م، املتضمن تعديل دستور اجلزائر 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم   2
 .  31، ص.319املادة 

 .21عادل العلي، مرجع سابق، ص. 3
 إنشاء املشروعات العامة والتناف  اإلقتاادي الدويل هي أهم األسباب اإلقتاادية لزيادة اإلنفاق العام.  *  ينبغي أن نشري إىل أن
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز التأثير المماثل لإل الداخلية ذات الفرع الثاني: العوامل
ي إذ أن املبالغة يف قتاادواإل جتماعيليست يف معزل عن احمليط السياسي واإل ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل
ات املوازية عتبار حتقيق األهداف املرجوة، فهناك جمموعة من العوامل واإلإىل  ؤدي بالضرورةح منها قد ال ينَ مدى ما ميُْ 

 هبا عنداد شَ بغي االسارِ نْ ات اجلبائية واجلمركية، يَـ متياز ال من اإلوذات التأثري املماثل توافرها يشكل حمددا للقدر الفعّ 
إىل  باإلضافةالتقليل منها حبسب األحوال،  أو ة واجلمركيةات اجلبائيمتياز هذه األخرية فتشكل أساسا لزيادة اإلإقرار 
 ات ستممار ها تأثريها على القرارات وتوجيه اإلـلاليت ية مالئمة إستممار يف إجياد بيئة  ةسامهاملعوامل ال

    .1يات املختلفةقتاادوُتشكل معايري حال املفاضلة بني اإل

 موقعها ومواردها وحجم السوق فيها وظروفها ن حيثالسيما مالدولة: إمكانيات ومميزات ظروف و  (أوال
)يقابله  املتوقع بزيادة التعداد السكاين للدولة أو جمال السوق احلايل إتساع المحلي ووتيرة نموه:( حجم السوق 1 

نشاء إل 2األجنيب ستمماراحمللي واجلاذبة لإل ستممارطلب سلعي( والتمتع بقدرة شرائية عالية أهم العوامل املشجعة لإل
ية الطاحمة للحاول على عوائد جمزية، من خالل اإلنتاج املكمف مبا يغطي حاجيات ستممار وتوسعة املشاريع اإل

ات وحدة املنافسة فيه( لتزامالتكاليف نسبيا وثقل اإل رتفاعالسوق احمللية، لتتبع باإلنتاج للتادير كمرحلة الحقة )إل
ة ومقدمة على العوائد املرتفعة حبجم إنتاج منخفض ومتقطع بسبب فالعوائد مع اإلنتاج املتواصل والكمري مفضل

 .3حمدودية السوق

املوقع اجلغرايف للبلد الذي يشكل منفذا قريبا لألسواق العاملية املختلفة  :والمناخ الموقع الجغرافي المتميز (2
كَ 
ُ
 الدولية. لفضاءات التسويق ِلفة يف الوصولوسهولة االتاال والوصول أكمر جاذبية من األسواق املغلقة وامل
ية قتاادالفالية دورا بارزا يف قيام ومتوقع األنشطة اإل أو وتلعب اخلاائص املناخية والظروف الطقسية اليومية

لتحكمها يف مدى جنا  املشروعات جراء تأثريها على التكاليف، املواد األولية، اإلنتاج، التادير،  ؛والاناعية حتديدا
 .4ل، التوزيع، والتسويق...اخلماادر الطاقة، النق

( خيدم األنشطة .فر وسهولة الوصول للموارد الطبيعية )اخلامات، الطاقة، املياه،...اخلوَ تَـ  ( الموارد الطبيعية:2
ية القائمة وجيذب مشاريع متنوعة زراعية، حتويلية، صناعية باحمة عن هذه الوفرة لتلبية متطلباهتا من قتااداإل

 كما تضمن اإلمداد والتزود املستمر قليل الكلفة.  ستغاللية الالزمة للدخول يف اإلمستلزمات ومواد أول

                                                           
1
 Dinh Thi Thanh Binh, "investment behavior by foreign firms in transition economies the case of vietnam", 

doctoral thesis unpublished, university of trento- italy , economics and management,  november 2009, pp.07-18. 
ر، كلية العلوم اإلقتاادية ائاجلز  منتوري قسنطينة غري منشورة، جامعة "، أطروحة دكتوراهتقييم مناخ اإلستممار األجنيب املباشر يف اجلزائر، "سعيدي حيىي 2

 . 391و  393م، ص.3991/3992 ،وعلوم التسيري
 .339و 336عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق،  ص. 3
 .12-12م، ص ص. 3931، اجلنادرية للنشر والتوزيع، األردن، 3"، طاألسس العلمية في دراسة الطقس والمناخهباء أمحد العبد، " 4



االول/ الفال االول: مكانة اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية ضمن آليات السياسة االقتااديةالباب   

 

73 
 

 الطاقات البشرية الوفرة والتكلفة:( 4
  ،العمالة يف إقليم ما باملهارة واكتساهبا جلانب مقبول من التدريب والتعليم والمقافة( وفرة الطاقات البشرية: اتسام أ
أرحب يف هذا اإلقليم وإنشاء األنشطة  ستممارملة هبا من العوامل اليت جتعل جمال اإلنسبة إنتاجية اليد العا إرتفاعو 
 ية املنتجة والنوعية أكمر.قتااداإل
يرفع  ية التحكم يف التكاليف الذيقتااد( تكلفة اليد العاملة: من عوامل ترقية ودميومة األنشطة واملشروعات اإلب

نافسة من جهة والتحكم احلكومي يف سوق العمل والقيود الواردة عليه من ن مدى حدة املمن رحبيتها وتنافسيتها، وأل
يكون موضوع مفاضلة وميزة لااحل الدول  ختالفج تباينا بني الدول فيما تعلق باألجور، هذا اإلتِ نْ جهة أخرى يُـ 

  ات األجنبية.ستممار اإل إستقطابي احمللي و ستممار ذات التكاليف املنخفضة لتمبيت الرأمسال اإل

ية قتااداع القرارات اإلنّ تمد عليها صُ عْ ية أهم املؤشرات اليت يَـ قتااداحملددات اإل ية:قتصادالظروف اإل( 6
 ية اليت نورد منها:ستممار واإل

بنية نوعية إىل  البىن االرتكازية واملرافق العامة الضرورية والوصولن الدولة من إقامة كُ متََ  ( البنية األساسية المناسبة:أ
ستجيبة للمعايري واملواصفات الدولية )كفاءة اإلمداد بالكهرباء، شبكات النقل املختلفة، شبكات االتاال موحديمة 

تقلل من تكاليف املؤسسات وترفع بالتايل من مقدرهتا  ؛السلكية والالسلكية...اخل ( نقاط قوة يف بيئة األعمال
 التنافسية.

ب والتغريات املتسارعة يف خمتلف السياسات النقدية واملالية التذبذ ية الكلية:قتصادالسياسات اإل إستقرار( ب
الاراجع يف ألن  ية،ستممار الحق عن األنشطة والعمليات اإل أو بشكل سابق إنارافع إحجام و واِز والتجارية...اخل نَ 
العك   يا، وعلىإستممار ز من ماداقية احلكومات ويرفع من خماوف الفاعلني والناشطني ية يهُ قتاادالسياسات اإل
ية عامل أساسي لتشجيع وحفز األنشطة قتاادوعدم التضارب والتكيف مع التحوالت اإل ستقرارمن ذلك فاإل

 ية. قتااداإل
يؤثر على كل املناحي ويساعد املؤسسات على حتقيق  الناتج احمللي اإلمجايلحجم  الناتج المحلي اإلجمالي: (ج

 يات احلجم.إقتااد
التضخم مع التدفقات  إخنفاض أو إرتفاعو يتناسب  ستمماربيئة اإل إستقرارات يف أهم املتغري  ( معدل التضخم:د
ويؤثر معدل التضخم على العديد من األصعدة اليت منها سياسة التسعري ومقدار ، 1ية بشكل عكسيستممار اإل
إىل  موال باإلضافةية تكلفة عوامل اإلنتاج وحركة رؤوس األقتاادليطال بالتايل أهم مرتكزات األنشطة اإل ربا األ

ات طويلة األجل، ستممار قاري املدى واإلحجام عن اإل ستمماروحو اإل نارافاإل إجتاهوالدفع ب ستممارتشويه منط اإل
 وبلوغه معدال مرتفعا يفسد ويسمم بيئة األعمال.   

                                                           
 اإلمارات (،AMFسم حسن، "حمددات اإلستممار األجنيب املباشر يف الدول العربية"، دراسة أصدرها صندوق النقد العريب)حممد إمساعيل، ومجال قا 1

  .39، ص.م3932192193، بتاريخ العربية املتحدة
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ية قتاادة اإلتمبيط األنشط أو الارف تأثرياهتا متباينة وإحدى حمددات حفز أسعارتقلبات  ( سعر الصرف:هـ
 .1املنتجاألجنيب  ستمماراإل إستقدامة عكسية يف إستجابفتخفيض قيمة العملة ممال ضمن حدود معينة يقابل ب

واملشاريع  ستممارويرتبطان بعالقة طردية مع جاذبية الدولة لإل :قتصاد( القوة التنافسية ومدى كفاءة إدارة اإلو
طية حايلة الاادرات للواردات وقيمة االحتياطيات من النقد وتتجلى من خالل معدل منو الاادرات ومدى تغ

 .    ستمماررصيد الدولة كوجهة حمتملة لإلإىل  ، وكلها مميزات تضاف2األجنيب

 ية من خالل نوعية قتااده أثره على مستوى التنمية اإلـة لجتماعيمستوى التنمية اإل ة:جتماعيالظروف اإل (2
كمطلب مسبق   جتماعياإل ستقرارل اإلنتاج وجتنب التفاوت الكبري احملقق لإلاملوارد البشرية كأحد أهم عوام

عوامل  عتبار، ويف سعيهما لتحقيق املنافع واحلد من اجملازفة واملخاطر يأخذان بعني اإل3ي واألجنيباحملل ستممارلإل
ة ومستوى الفقر ومستوى عيجتماات اإلضطرابعلى شاكلة عدالة التوزيع ومعدالت البطالة واإل جتماعياإل ستقراراإل

ات حتديد األولويات وأهداف الدولة حني تعبئة إعتبار اخلدمات الاحية وحدة األزمات، وهي عناصر تدخل ضمن 
 األجنيب. أو القطاع اخلاص احمللي

ة والمقافية جتماعيأسواق مستهدفة يـَْعَتمد على معرفة ودراسة العوامل اإلإىل  أن الدخولإىل  باإلضافة
واليت تتضمن  4ةجتماعياملعين لتأثريها على مفاهيم وممارسات وأمناط السلوك اإلنتاجي والتسوقي للبيئة اإل للمجتمع

 القيم والعادات والتقاليد والتعليم والدين واألخالق والنظرة للعمل والنظرة للوقت...اخل.
 يا وحمدداإستممار ضلة بينها لدى الناشطني د حمددا يف املفاعَ وعليه فان اجملتمعات على درجة كبرية من التباين الذي يُـ 

مزاياها وتعويض النقص و تقدمي البدائل ملعرفة املقادير الدنيا لتضحياهتا املالية اجلبائية واجلمركية  ستغاللللدولة إلأيضا 
 بشكل مممر وفعال.     ستممارالكفيلة حبفز اإل

ات، نقالب، التوترات مع دول اجلوار، المورات، اإلوجود احلروبالسياسي وعدم  ستقراراإل الظروف السياسية: (2
ات الداخلية، الاراعات على السلطة، احلكم املطلق...اخل عوامل ختدم البيئة واحمليط ضطرابأعمال العنف، اإل

ية باملزايا اجلبائية ستممار السياسي تزيد يف كلفة استجالب وإنشاء األنشطة اإل ستقراري، فحاالت عدم اإلستممار اإل
وتتبعه  باجلنبرأمسال الالتااف  ،5ثر يذكر يف تمبيت وتوطن رؤوس األموال احمللية واألجنبيةة واملالية دون أجلمركيوا

                                                           
 .53عبد الوهاب مشام، وعمار زودة، مرجع سابق، ص. 1
لحريات اإلقتصادية دراسة تطبيقية على النظام الدستوري: التعديالت األخيرة وآفاق التنظيم الدستوري للحقوق واأشرف عبد الفتا  أبو اجملد، " 2

 .13، ص.م3932"، د ط، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مار، التنمية
 .321، ص.م3999، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، 3"، طمدخل إلى علم التنميةرضا حالوة، وعلي حممود صاحل، "مجال  3
إدارة التسويق: أسس ومفاهيم سعدون محود جمري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس، سارة علي سعيد العامري، ومساء علي عبد احلسني الزبيدي، " 4

 .532.م، ص3932، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، 3"، طمعاصرة
 .35أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، مرجع سابق، ص. 5
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يات تفاقات والعقود واإللتزامللمالذ اآلمن من خماطر املاادرة والتافية والتأميم وفرض القيود وعدم الوفاء باإل
 ألسباب سياسية.

ات اجلبائية واجلمركية متياز يارافق اعمال منظومة اإل :ات الجبائية والجمركيةمتياز لإل ةرافقم يةمنظومات تحفيز  (ثانيا
 املنظومات  منهاعلى وجه اخلاوص  اليت نذكر ،مع منظومات اخرى املتقاطعة من حيث االهداف

 التحفيزية التشريعية واالدارية واملالية.

والتنظيمي مع  جتاوب اإلطار التشريعي واإلداريعلى غرار  ة:( الحوافز التشريعية القانونية والتنظيمية واإلداري1
 ن ـناهيك عات سوقية، إمتياز ووجود  ،بالفعالية األنظمة اجلبائية واملاليةواتسام ، يةستممار متطلبات العملية اإل
 ...اخل.اهليئات احلكوميةاملتخااة و جهزة االداء النوعي لأل

 ويف كل مراحلها لناوص تشريعية قانونية ية قتاادع كافة األنشطة اإلختض ( تجاوب اإلطار التشريعي واإلداري:أ
ا إختالفها وتوافقها مع التشريعات الدولية يـُْنِتج إنسجامها و إستقرار رع غري أن مستوى ـاُج توجهات املشـوتنظيمية نـَتَ 

انونية واملزايا املمنوحة والضمانات م الفائدة ودرجة احملافظة على املراكز املالية والقظَ من حيث عِ  -وتباينا بني الدول 
  1ستمماري والتجاري ومدى حرية اإلقتااداإل نفتا على ضوئها تتضح درجة اإل -املقررة وحجم األخطار...اخل

 ية.   ستممار ي من املفاضلة بني البيئات اإلستممار اع القرار اإلنّ ليتمكن صُ 
 ( حوافز تنظيمية:ب
 البيئة والاحة والسالمة والعمل.يف ميدان خفض املقايي  املطلوبة  -
 املؤقت من االمتمال للمقايي  واملعايري املطلوبة. أو اإلعفاء الدائم -
 التسهيالت وتيسري وتسريع اإلجراءات.  -
 ات سوقية:إمتياز ( ج
 إبرام عقود تفضيلية مع الدولة. -
 وافد آخر.حارية واحلماية من املنافسة وغلق السوق على أي  أو منح حقوق احتكارية -
ية ووقف قتااده بالتنمية اإلإرتباطوضو  النظام اجلبائي واتسامه بالرشادة و  والمالية:( فعالية األنظمة الجبائية د

سب الدولة مزايا كْ احلوافز املالية واملنح على التشغيل والتحديث التقين والبحث والتطوير واالبتكار كلها عوامل تُ 
 ا ودوليا.إضافية مقارنة بنظرياهتا إقليمي

جل  حرصتي قتاادضمن مقتضيات حتسني املناخ اإل( تأسيس أجهزة متخصصة وأداء الهيئات الحكومية: هـ
وتشجيع وحتفيز  إستقطابتمبيت و د إليها نِ سْ أُ  يةستممار طر هيكلية خاصة بتنظيم العملية اإلأُ الدول على إنشاء 

                                                           
 .33، ص.يل، ومجال قاسم حسن، مرجع سابقحممد إمساع 1
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ن هذه األجهزة ال تعمل ، وأل*إزالة العقبات وتقدمي املزاياب بيئة مرضيةمن خالل تكوين  1ياإستممار الناشطني ومرافقة 
بآخر مع  أو ية مرتبط بشكلقتاادية األنشطة اإلإستمرار و  إستغاللمبعزل عن احمليط اإلداري العام من جهة وإنشاء و 

الفساد  وحاارإاألداء املرضي والنوعي والكفاءة والفعالية و  إناهلياكل واألجهزة احلكومية األخرى من جهة ثانية، ف
عوامل القرار السليم من أهم  إختاذكن من مَ دود واحلاول على بيانات ذات ماداقية عالية للتّ اإلداري يف أضيق احل

 .2اتستممار اإل إستقدامإقامة املشروعات وتمبيت و 

  ماـإنو ئمة مال أعمال بيئة إجياد مبجردية ستممار املشروعات اإل تقومال  ية:ستثمار أساليب الترويج للفرص اإل( و
  اتمتياز والقدرات واإلواملقومات واإلمكانيات ية ستممار الفرص اإل كل من  تسويقو تسليط الضوء أيضا  تتطلب

 .ة من جمموع املستهدفنيو مهني ةمالي كفاءة  وذستممر حقيقي مل قاد الوصول ؛الضماناتو 

ية البد له من ستممار العملية اإل القطاع اخلاص احمللي واألجنيب يف توظيفالدولة من خالل  أهدافتحقيق ف
مسعة و مركز و  ية واملوارد ومنظومة التشريعات النافذةقتااداإلقيمة الفرص ذات إياال صورة جلية بكل األبعاد عن ال

وترية يف تسريع  األموالاحلاجة لرؤوس  تزايدمع  يستممار للارويج اإل بالغةال األمهيةتربز و ، ية مميزةإستممار الدولة كوجهة 
تحديد الدول و املستممرين ل مستفيضةعلى دراسات  املرتكزة ستممارلتشجيع اإل املوضوعة ةساراتيجياإلضمن  لتنميةا

 من بلد ألخر حسب واكتساب المقة  3وتسويق الفرص الارويج أساليب ، وتتبايناحملتملني
 . واملشروعات األموالرؤوس  جتذابإل امما جيعله حمدداملتبع الاروجيي  واملنهجية قتااداإلته رؤيقدراته وإمكاناته و 

 اخلدمات الضرورية أسعاراملتعلقة بالتمويل والعقار الاناعي و أمهها  اليت ( الحوافز ذات األثر المالي األخرى:2

 من املؤسسات التمويلية املتخااة احمللية  ستفادةاإل من ستممراملأحقية إقرار  إىل باإلضافة( الحوافز التمويلية: أ
  :4ي قدما منهاستممار مسامهات وضمانات تدفع بالعمل اإل نحميُْ قراض اإل ماادرومن  يةوالدول
 التسويق.أو  ا من الرأمسال املستممر وتكاليف اإلنتاجتشكل جزء  ح وإعانات مالية مباشرة نَ مِ  -

                                                           
العارية، لبنان،  ، مكتبة حسن3ط"، دور المناخ اإلستثماري في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربية"عمريوش حمند شلغوم،  1

 .326م، ص.3933
( وإمتداداهتا ANDI( والوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار )CNIستممار )غرار اجملل  الوطين لإل علىاجلزائرية * جتدر اإلشارة هنا إىل ذكر بعض أطر التجربة 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل (، ANDPME(، الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الاغرية واملتوسطة )GUD) احمللية ممملة يف الشبابيك املوحدة الالمركزية

 ( ...اخل.ANGEM)لوكالة الوطنية لتسيري القرض املاغر(، اCNAC)الاندوق الوطين للتامني على البطالة(، ANSEJ) الشباب
م 3931، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مار،3"، طالرقابة المالية واإلدارية ودورها في الحد من الفساد اإلداريأمحد ماطفى صبيح، " 2

 .29ص.
الوسائل السمعية  إستخدام) اإلعالن املباشر، املقابالت الاحفية، كتيبات، ملاقات،  املعارض واحلمالت اإلعالمية إجنازعقد الندوات واملؤمترات و  3

   .                                                                            البارية(، وإحداث مكاتب التمميل التجاري اإلقليمية واخلارجية...اخل
تيزي وزو اجلزائر،كلية  -غري منشورة، جامعة مولود معمري  ات يف اجلزائر"، أطروحة دكتوراهستممار ة اإلدارية والضريبية لإلراجع: عبد احلميد شنتويف، "املعامل

 . 33-39م، ص ص. 3932192193 ،التخاص: القانون قسم احلقوق، احلقوق والعلوم السياسية،
 .91ص. مرجع سابق،، "احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  4
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 .يةقتاادي للمشروعات عالية اجملازفة اإلستممار متول القطاع العام ومسامهته يف الرأمسال اإل -
 .1قروض مدعومة وضمانات قروض -
السياسي  ستقرارتأمني حكومي يف الغالب لدى وكاالت دولية لتغطية املخاطر غري التجارية مملما ينتج عن عدم اإل -

 ات والعقود.   لتزاممن قبيل املاادرة والاراجع عن اإل

 ينيقتااداإلقارية لكل املتعاملني هبدف تلبية احلاجيات الع ات التحفيزية:يجار ( وفرة العقار الصناعي واإلب
  املواقع العقارية توفر الدولة أجانب أو كانوا وطنيني العموميني واخلواص

ُ
  ةهجَ وَ امل

ُ
ية عموما قتاادلألنشطة اإل ةبلقْ تَـ سْ وامل

وتنموية ية إقتااداملهيأ من حيث البنية التحتية واملرافق املساندة واخلدماتية يف مواقع ذات أبعاد  ،خاوصا ةوالاناعي
 عقاريةالوعية قريبة من املوانئ الساحلية واجلافة والقريبة من الطرق الرئيسية الدولية واإلقليمية، وتسهل احلاول على األ

  .يةستممار تساهم يف خفض التكاليف تشجيعا وضمانا للعملية اإل ؛2ات حتفيزيةإجيار إجرائيا وب

 ستلزمات واملواد األولية واملواد ناف املانعة للمشروعات اخلامات واملتقدمي مخفضة:  أسعار( توفر الخدمات بج
 خمفضة وتنافسية من شأنه  أسعارية وكذا أنواع الطاقة املختلفة واخلدمات االمدادية والسكنية والتجارية بستممار اإل

 يا.إقتاادية على بقية الدول إقليميا ودوليا مبا يعزز جاذبيتها لألنشطة املنتجة إمتياز منح الدولة مواصفات 
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز ية الدولية محدد لمنح اإلقتصادات القانونية واإلرتباطالفرع الثالث: اإل
عند  للدولة وال  ةات اجلبائية واجلمركية ال تقف عند اإلمكانيات التمويلمتياز معرفة القدر الفعال من اإل

إىل  يلناات حتُِ إمتدادات اجلبائية واجلمركية هلا متياز تأثري مماثل لإلمتطلباهتا اإلنفاقية العامة، لوجود عوامل داخلية ذات 
 ية الدولية.قتاادات القانونية واإلرتباطاإل

االمر  ات الجبائية والجمركية:متياز ح اإلات القانونية الدولية ضوابط لمستويات منلتزامات واإلرتباطاإل (أوال
وموجبات ية الدولية ضمن التشريعات الوطنية، قتااديات اإلتفاقإلاملعاهدات وا ركزمالذي ُيستشف من خالل تناول 

 ية الدولية.قتااداملعاملة باململ يف العالقات اإلوكذا ات املالية والتجارية الدولية، لتزاماإل إحارام
ية ختتلف درجة املعاهدات الدولية الدولية ضمن التشريعات الوطنية: قتصاديات اإلتفاقالمعاهدات واإل ركزم (1

ضمن التشريعات الوطنية من دولة ألخرى، فمنها من جتعل املعاهدات يف درجة القوانني الوطنية، وهناك من جتعل 
املعاهدات يف درجة الدستور، وفئة أخرى جتعل املعاهدات الدولية أعلى درجة من الدستور لديها، ودول جتعل 

من دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  313تنص املادة املعاهدات الدولية أمسى من القانون على غرار اجلزائر إذ 
                                                           

1
 Agence Nationale de Développement de l'Investissement, "mesures d’appui a l’entreprise: Incitations en matière 

de financement", http://www.andi.dz/ index.php/fr/ mesures-d-appui-a-l-entreprise, date 11.11.2017, heure 22 :42. 
املوجهة و  التابعة لألمالك اخلاصة للدولةعلى األراضي  متيازاإليفيات منح كشروط و لدد احمل، م3999192193ملؤرخ يفا  99/323املرسوم التنفيذي رقم 2

 .91، ص.33م، املادة 3999192191، الاادر بتاريخ 32ج ر، العدد  ،يةإستممار إلجناز مشاريع 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
http://www.andi.dz/%20index
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على أن:" املعاهدات اليت ياادق عليها رئي  اجلمهورية، حسب الشروط املناوص عليها يف الدستور،  1الشعبية
 تسمو على القانون."
للدول فضرورة  يات الدولية ومتوقعها بني التشريعات الوطنيةتفاقمهما كانت طبيعة املعاهدات واإلوعليه ف

الداخلية  الدولة اهتا الدولية قائمة، سواء بإدماج أحكام وقواعد القانون الدويل ضمن تشريعاتلتزامالدول إل إحارام
يات واملواثيق تفاقلى اإلالتاديق عإثر  علىباورة الحقة عند إقرارها يف قوانينها الوطنية  أو مسبقة وعامة بافة

طة على مة والضابِ ، املنظِ يقتاادالقانون الدويل اإلاملايل والتجاري كأهم مشتمالت  ما تعلق بالشقالسيما الدولية، 
ات اجلمركية واألسواق حتادية كمناطق التجارة احلرة واإلقتاادوإلقامة التكتالت اإلي قتاادوجه اخلاوص للتكامل اإل

، عريفية بداية والتعريفية على املدى املنظورغري الت واجلمركيةاجلبائية  مجيع القيودرفع ختفيض و والعمل على  املشاركة،
 .ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ل اإلوتوسيع دائرة تباد

ية الدولية ضرورة وحتمية قتاادات اإلـول يف خضم العالقـالدخ ات المالية والتجارية الدولية:لتزاماإل إحترام (2
ها، وضمن هذا اإلطار إندماجالدول األخرى ومستوى ية بقتاادفشلها مبدى عالقاهتا اإل أو جنا  أي دولة فقد ارتبط

ية، قتااداملبادئ والقواعد القانونية املتعلقة بالعالقات الدولية اإلإقرار  ي متقتاادحتقيقا  ملبدئي التعاون والتكامل اإلو 
مات وتشجيع واليت تنظم التبادل التجاري واملدفوعات الدولية وحركة عناصر اإلنتاج ورؤوس األموال والسلع واخلد

واليت يف ظلها نشأت  يات واملعاهدات المنائية واملتعددة األطرافتفاقات، من خالل عقد العديد من اإلستممار اإل
ية متخّااة، كمؤمتر األمم املتحدة إقتاادية، وتأّسست منظمات دولية قتاادأشكال من التكتالت الدولية اإل

هبدف تنظيم وضبط العالقات الدولية  (ONUDI) ة الاناعيةللتجارة والتنمية ومنظمة األمم املتحدة للتنمي
 ية وقاد. قتااداإل

 ية والبحث عن حلول عادلة وفعالة هلا.قتاادجتنب النزاعات اإل -

 .2وحترير التجارة الدولية وفق قواعد العدل واملساواة يف املعاملة واملنفعة املتبادلة -
 تضييق اهلوة بني الدول. ة مبا يضمنجتماعيية واإلقتاادوحتقيق التنمية اإل -

 وتأمني التوازن بني مااحل الدول. -

 ات الدولية واملشروعات املشاركة ونقل التكنولوجيا واملعرفة.ستممار وتشجيع اإل -

                                                           
 ج ر، م، 3991133136ق عليه يف استفتاء نص تعديل الدستور املاادم، املتضمن إصدار 3991133192املؤرخ يف  91/516املرسوم الرئاسي رقم  1

 . وتضمنت القوانني اآلتية التعديالت الدستورية: 32، ص.313م، املادة 3991133196، الاادر بتاريخ 21العدد 
، الاادر بتاريخ 32د ، ج ر ، العد3991م، املتضمن التعديل الدستوري دستور اجلزائر 3993195139املؤرخ يف  93/91القانون رقم 

، الاادر 11م، ج ر، العدد 3991م، املتضمن التعديل الدستوري دستور اجلزائر 3996133132املؤرخ يف  96/39م. والقانون رقم 3993195135
در بتاريخ ، الاا35، العدد ج رم، 3991الدستوري م، املتضمن التعديل 3931191191املؤرخ يف  31/93م. والقانون رقم 3996133131بتاريخ 

 .39، ص.329م، ونقل هذا األخري فحوى املادة من حيث الارتيب إىل املادة 3931191192
  .32:39التوقيت  م ،3932133139بتاريخ  ،ency.com/law/detail/164037-http://arabماهر ملندي، "القانون الدويل اإلقتاادي"،  2
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ية العامة ستممار تنظيم ظاهرة املديونية اخلارجية والقروض الدولية ودعم ميزان املدفوعات ومتويل املشاريع اإلإىل  إضافة
الارف والتبادالت الدولية النقدية، والتأمني الدويل لتنقالت األشخاص ورؤوس  أسعاراركة، وتنظيم واخلاصة واملش
ية تفاقي املعتمد على اإلقتاادمبادئ وقواعد القانون الدويل اإل وهي فحوىات والسلع واخلدمات. ستممار األموال واإل

التجارة الدولية حرية  إجتاه( اليت تدفع بWTOعاملية )( ومنظمة التجارة الGATTالعامة للتعريفة اجلمركية والتجارة )
 عرب: 1ومبدأ عدم التمييز يف التعامل التجاري الدويل

 ختفيف احلقوق والرسوم اجلمركية ورفع القيود اجلمركية غري التعريفية. -
 اللجوء املقيد لتدابري محاية الاناعات الوطنية الناشئة من املنافسة األجنبية. -
 سات اإلغراق وتقييد دعم الاادرات. منع ممار  -
 ات اجلمركية.متياز التفاوض المنائي ومتعدد األطراف لتبادل اإل ترقية -
 االحاراز من وقوع أضرار جسيمة. أو وقوع ضرر أو حال التعرض ألزمات ضبط اللجوء للتدابري االستمنائية -

املتبادل بني  عتمادة الدولية ولتزايد درجة اإليقتاادوقد برزت احلاجة لذلك نظرا لزيادة وتشابك العالقات اإل
الدول وتوسع دائرة املااحل املشاركة واملتبادلة بينها وما ينجم عن تغليب املالحة، هذا األخري يف حد ذاته كفيل من 

 يةقتاادات اإللتزامعلى خرق اإلمن جزاءات يارتب ات والتعهدات ناهيك عن ما لتزاماإل إحارامزاوية أخرى بضمان 
 أو ، كاحلرمان من حق التاويت، وإيقاف التمميليقتاادقواعد القانون الدويل اإل إحارامالدولية و عدم تنفيذ و 

حىت إيقاع  أو من خدمات ومساعدات املنظمة ستفادةمن اإل أو حرمان الدولة من املشاركة يف أعمال املنظمة
 ية معينة.إقتاادعقوبات 

الدولة تدابري و إجراءات مضادة ضد تارفات أحلقت  تتخذية الدولية: قتصادالمعاملة بالمثل في العالقات اإل( 2
ومشروعية هذه  ،استنادا ملبدأ املعاملة باململ يف العالقات الدولية ؛ك أن تُوِقع أضرارا حمققة الوقوعوشِ تُ  أو هبا أضرار

اهتا إلتزاملة باململ لدولة أخرى مل توف بة لتدابري مضادة ومعامالدول إختاذل، كمْ التدابري موقوفة على عدم جتاوز املِ 
ومن باب األوىل فتقدمي مزايا  ،2جتارية جتمعهما ومل تقدم التعويضات املناسبة أو يةإقتاادية إتفاقالتعاقدية فحوى 

 يقابل باململ. عينةوتيسريات مهما كانت طبيعتها كتارفات منفردة لدولة م

تشكل درجة  :ات الجبائية والجمركيةمتياز بط لمستويات منح اإلية الدولية ضواقتصادات اإلرتباطاإل (ثانيا
عدم و الشفافية ، ومبدئي املعاملة الوطنيةو  معاملة الدولة األوىل بالرعايةك وعدد من املعامالت يقتااداإلالتكتل 
ني أهم ضوابط يالدول نيالتنسيق اجلبائيو التناف  عن  ا فضالسياساهتو ية قتاادمنظمات العوملة اإلوامالءات  اإلغراق

 ات اجلبائية واجلمركية. متياز ملستوى منح اإل

                                                           
 11و 13م، ص.3933 مار، ،املارية اجلمارك الحةمب القدرات وبناء البشرية املوارد قطاع ط،د  ،"نظم التجارة الدوليةحممود حممد أبو العال، " 1
الدراسات العربية للنشر  ، مركز3"، طالنظرية العامة للمسؤولية الدولية بدون خطأ المسؤولية الدولية الموضوعية"إسالم دسوقي عبد النيب دسوقي،  2

 .363.، صم3931والتوزيع، مار، 
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 إعتماداألحداث والظروف واملتطلبات والطموحات زادت من وترية وحجم  ي:قتصاد( درجة التكتل والتكامل اإل1
ا والتكتل ضرورة حتمية لارقية جوانب احلياة السيم ندماجالدول بعضها على بعض وجعلت من التكامل اإلقليمي واإل

فيضات ي مرورا بإجراءات وتدابري تعاون بسيطة كإقرار ختقتاادكأهم وأرقى أساليب التعاون اإل  ،ية منهاقتااداإل
ي عرب مرحلية هادفة لتوحيد جهود الدول قتااداإل ندماجأعمق تدابري اإلإىل  والوصول وإزالة ورفع القيود الكمية
 .لبلوغ أقاى املطالب

وعلى  ،ادي متوقف على إزالة جل القيود على املعامالت التجارية باألخصي كعمل إر قتااداإل ندماجفاإل
حركية عوامل اإلنتاج قاد التمكن من تبادل سل  ومممر حلاجيات الدولة السلعية وتاريف منتجاهتا وتشكيل قوة 

فضاءات تكوين ب يتأتى هذا ،يةستممار وتكامل املشروعات اإل ستمماركيانات أخرى وتشجيع اإل  إجتاهتفاوضية 
اجلمركي، السوق  حتادمنطقة التبادل احلر، اإلة التكامل وشكله: ـوبقدر مستوى األهداف تكون درج 1وأسواق أرحب
 .2ي الشاملقتاادي، التكامل اإلقتااداإل حتاداملشاركة، اإل

على  تفاقفمرحلة منطقة التجارة احلرة تقتضي اإلدرجة تكاملية يقابلها مستوى تنسيق معني  أو وكل مرحلة
اجلمركي ذلك بتوحيد األنظمة والتشريعات اجلمركية،  حتادإلغاء التعريفات اجلمركية على التجارة البينية، ويتجاوز اإل

ات متياز . وتعد حركية عوامل اإلنتاج والتيسريات واإلوتتطلب مرحلة السوق املشاركة تنسيقا  أوسع وهكذا دواليك
لضمان هامش  شكل عقدأإىل  بسطأي من إقتاادلكل تكتل وتكامل  جتسيد وآليات إهتمام اجلبائية واجلمركية حمورا
  .يةستممار ية التجارية واإلقتاادحرية أوسع لألنشطة اإل

 أو يةتفاقينضوي على عدم التمييز بني الدول األعضاء يف اإل )مبدأ عدم التحيز(: ( معاملة الدولة األولى بالرعاية2
حساب البقية،  ا التمييز بني موردي السلع واخلدمات إلحدى الدول علىات ورعاية خاصة من شأهنإمتياز منح 

تلتزم الدولة العضو مبنح مجيع الدول املعاملة التفضيلية ذاهتا اليت متنحها للدول املتعاقدة، فيما يتعلق مبوجب هذا املبدأ 
 والتادير واجلباية واجلمارك، يستمىن من هذا املبدأ: ستريادبتدابري اإل
 قوى على املنافسة العاملية. احلمائية للاناعات الناشئة حىت تَ التدابري ( أ

 ية.قتااديات التجارية ذات الطابع اإلقليمي والارتيبات املتعلقة بالتكتالت اإلتفاقاإلو  ( ب

ات والعالقات التفضيلية التجارية اليت متنحها بعض الدول الاناعية املتقدمة للدول النامية مبوجب متياز اإلو  ( ت
 (.GSP) *مم للمزاياالنظام املع

                                                           
 ، م3932، د ط، دار اخلليج للاحافة والنشر، عمان األردن، "التكامل اإلقتصادي ألمغاربي والتكتالت اإلقليمية الراهنة"ن عبد اهلل بوبوش، حممد ب 1

 .19-32 ص ص.
 .23-53مرجع سابق، ص ص. حممد بن عبد اهلل بوبوش،  2
ليابح منذ ذلك احلني  م3916يات واملنبمقة من جمل  التجارة والتنمية باالنكتاد عام فضلإطار اللجنة اخلاصة املعنية باأل أنشئ النظام املعمم للمزايا يف* 

حد اإلعفاء اجلمركي لبعض إىل  ي فيما بني البلدان املتقدمة والنامية ومتنح مبقتضاها الدول املتقدمة من جانبها تفضيالت مجركية تالقتاادصكا  للتعاون اإل
 .صادرات الدول النامية
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موردي الدول األعضاء من معاملة ال تقل عن املعاملة اليت حيظى هبا  إستفادةتعين  ( مبدأ المعاملة الوطنية:2
املعاملة ذاهتا اليت تلقاها املنتجات  -بعد دفع الرسوم اجلمركية-املوردون الوطنيني، أي معاملة املنتجات املستوردة 

 مييز جبائيا وإجرائيا بني السلع املستوردة والسلع املماثلة واملنتجة حمليا.الوطنية املماثلة وعدم الت

سياسة جتارية حتررية جتعل هو  الرسوم الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية(: إستخدام( مبدأ الشفافية )مبدأ 4
مية ممال(، والباعث يف ذلك ستبعاد القيود غري التعريفية )كالقيود الكإيناب على القيود اجلمركية التعريفة و  عتماداإل

على أن يبقى توظيف الدعم املمنو  للمنتجات واملشروعات احمللية،  أو هو سهولة تقدير وحتديد حجم احلماية
ها ضرورات إعتبار على زوال األوضاع اليت استدعت فرضها ب اوموقوف امؤقت اوقائيإجراء   الرسوم اجلمركية يف هذا الشأن
دة لإلنتاج احمللي خبطر دِ هَ الزيادة الطارئة يف سلعة مُ  أو ة لعجز حاد يف ميزان املدفوعاتاستمنائية كمواجهة الدول

 جسيم السيما يف األنشطة والاناعات الناشئة.

 دات على عاتق الدول املتعاقدة بعدم القيام بتارفات مضرةهُ عَ تَـ  )محاربة سياسة اإلغراق(: ( مبدأ عدم اإلغراق6
بسعر أقل من السعر الذي يباع به نف  املنتج لبلد بتادير منتج  ،وشيكة وحمققة الوقوعمن شأهنا إحلاق أضرار  أو

ملتضرر فرض عد دعم الاادرات إغراقا حيق للطرف اآلخر الذا يُ  .1يف ذات الوقت ونف  الشروط يف السوق الداخلية
 آثار اإلغراق.رسوم مجركية تعويضية حملو 

 سلع بافة مطلقة إستريادحتظر بعض الدول  الكمية(: ستيرادلغاء قيود اإل( حظر اإلجراءات التقيدية الكمية )إ2
ها بنظام احلاص، إستريادد قيّ تُ  أو ختضعها لتدابري وتراخيص كحظر نسيب أو ها من جهات معينةإستريادحتظر  أو

حمللية وختفيف عجز وجتد مربراهتا يف محاية الاناعات واملنتجات اوهي تشكل اجلانب غري التعريفي للقيود اجلمركية 
 ية للحد من هذه القيود املعيقة للتجارة الدولية.قتاادميزان املدفوعات، وتعمل املنظمات العاملية اإل

يرى خرباء البنك  ية لإلصالح الجبائي والجمركي )امالءات(:قتصاد( مقترحات منظمات العولمة اإل2
ل اجلبائية للدول النامية التسامها بالتعقيد وعدم املرونة ( عدم مالئمة اهلياكFMI( وصندوق النقد الدويل)BMالدويل)
آثار إىل  كما أهنا غري منافة وغري فعالة بل وتؤدي  ،يةقتاادة ملتطلبات النمو وتغريات األنشطة اإلستجابوعدم اإل
 : 2تجاوز هذه األوضاع نذكرل مر عن حايلة هزيلة، ومن ضمن مقارحاهتسفِ ية خطرة وتُ إقتااد
 عن املداخيل ورؤوس األموال املستممرة يف القطاع اخلاص. خفض اجلباية -

 ات احلديمة واألنشطة التاديرية.ستممار وعوائد ومداخيل اإل ربا إعفاء األ -

 ية.ستممار إعفاءات وتيسريات مجركية على السلع اإل -

 توسيع القاعدة اجلبائية وختفيض معدالت اجلباية املفروضة. -

                                                           
 . 396مرجع سابق، ص. ،د العديلأشرف أمح  1
 .33و  33م، ص.3931، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، األردن، 3، ط"فن إدارة األزمات اإلقتصادية: العولمة وبداية اإلنهيار"فهد خليل زايد،   2
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ات اجلبائية واجلمركية مبناسبة حفز األنشطة متياز إلنح ايشكل حمددا مل أو ندرجمن شأنه أن ينا على ما إقتار وقد 
 ية قدما.ستممار ودفع العملية اإل يةقتااداإل

حاجة البلدان النامية  :ستثمارواإل دخارية لمعالجة الفجوة بين اإلقتصاد( سياسات منظمات العولمة اإل2
ومعاجلة هذا اخللل حسب  ،سلبا على جهود التنمية عك إن دخارشديدة أمام نقص فاد  يف اإلالات ستممار لإل

 ستممارخرباء صندوق النقد الدويل تقتضي حترير معدالت الفائدة املارفية وتطوير سوق األوراق النقدية وتشجيع اإل
كل وثيق ات اجلبائية واجلمركية ومرتبط بشمتياز ية ملنح اإلقتاادهذا األخري إحدى أهم البواعث اإل األجنيب املباشر

 .مل تكن العامل الوحيد إنبسقف ما هو مقدم منها و 

ساهم التقدم التكنولوجي واملعلومايت وتوفر إمكانيات االتاال يف زيادة التدفقات  ( التنافس الجبائي الدولي:9
سواق العاملية على األبمما أضفى  ؛السلعية واخلدماتية وحركة رؤوس األموال على الاعيد الدويل وطويت املسافات

أنتج تغريا ومرورا من امليزة النسبية بالتعاون حينا والتناف  والاراع أحيانا، مما الدول التشابك بني نشأ الروابط و  فزادت
 
ُ
 مِ تَ عْ امل

ُ
وية على تركيز كبري على دور الدولة بكافة طَ نْ دة على الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج وحو خلق امليزة التنافسية امل

املرور من و  .1ات اجلبائية واجلمركية متياز باإل ها باحلماية والتحفيزإستمرار ف سياساهتا يف خلق امليزة و مؤسساهتا ومبختل
 ملا كان من تقسيم العمل الدويل فأصبحت العملية اإلنتاجيةا مغاير  امنطمعه ظهر امليزة التنافسية أإىل  امليزة النسبية

هذا معينة من مكونات املنتج،  تانيع عناصر وأجزاء فيها يتم ةملنتج واحد تتم بشكل جزئي متفرق يف أكمر من دول
سية ل معه بريق املوارد الطبيعية وفقدت قيمتها نسبيا وصار الفيال اكتساب خاائص وميزات وقدرات تناففِ التغري أَ 

 .2واليت تتمحور حول التكلفة والسعر واجلودة واإلنتاجية والتسويق

املوازنة ية ومناط ذلك قتاادات الرشادة اإلعتبار هلا أبعاد عاملية وفقا إل ستممارواإل قرارات اإلنتاجوعليه صارت صناعة 
 متياز اليت تلعب فيها اإل والعائدالتكلفة بني 

ُ
وبتناغم هذه األخرية بغريها من أنواع ، حجِ رَ ات اجلبائية واجلمركية دور امل

ق العاملية يف ظل النمط اجلديد لتقسيم العمل الدويل من األسواإىل  يحت الفرص أمام الدول النامية للنفاذتِ أُ املزايا 
 .3خالل اكتساب مزايا تنافسية يف دائرة واسعة من السلع

يد اآلثار السلبية بني األعضاء يّ حْ تَ حتقيقا للتعاون والتكامل تنشأ تكتالت خمتلفة ولِ  ( التنسيق الجبائي الدولي:11
ة، والعوائق واجلمركي ةاجلبائي اتأهم نقاط التعارض بني األنظمة والتشريع الةإلز  خذ مجلة تدابريتَ الناجتة عن التباين تُـ 

حركة عناصر اإلنتاج، بتهيئة السياستني اجلبائية واجلمركية  ول دونحتَُ  التدفقات السلعية واخلدماتية وتقف أمام اليت 
 : بإجراء على وحو منسق مع بقية الدول األعضاء األخرى

                                                           
 .32.، صمرجع سابق منال متويل، ومىن اجلرف، جودة عبد اخلالق، 1
 .11، ص.م3931، د ط، املكتب العريب للمعارف، مار، "دولية البناء التحتي للعالقات الدوليةعلم اإلدارة ال"،جهاد عودة 2
 .333م، ص.3935، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان األردن، 3، ط"أساسيات اإلقتصاد الدولي"مجيل حممد خالد،   3
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وأهداف العالقات التكاملية مع  ا اجلبائية واجلمركية حبسب درجةالدول لألنظمتها وتشريعاهت ية بنيإتفاقتعديالت  -
 بقية الدول األعضاء يف التكامل.

 فيما بني حداث تقارب األعباء اجلبائيةد من املنافسة الدولية بني األعضاء، بإمركية اليت حتإزالة العوائق اجلبائية واجل -
والتشريعات مبا يضمن املساواة يف مراكز األشخاص والشركات بني الدول األعضاء، ومي  وتنسيق األنظمة  األطراف
 وكيفيات حساهبا. هتالكمبا فيها طرق اإل 1ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ات الوافدة، واإلستممار إلاخلاصة بااملعامالت 

 دُ ريَِ هبدف زيادة التبادل التجاري فَـ  اجلبائي واجلمركي مرتبط باهلدف املنشود، فإذا كان مستوى التنسيقوعليه ف
فريد التنسيق على ضرائب الدخل  ستممارالتنسيق على احلقوق والرسوم اجلمركية، وإذا كان هبدف زيادة اإل

 الوافد. ستممارنوحة لإلمات اجلبائية واجلمركية املمتياز واإل

على تقليص  تفاقالدولية العادية قد يتم اإلية قتااديف إطار العالقات اإل الجبائي والجمركي الدولي:( التعاون 11
الضرييب والتهرب الضرييب، عرب التشريعات  زدواجمعاجلة اإلة وتيسري اإلجراءات املرتبطة هبا و األعباء اجلبائية واجلمركي

 دت هلذا القاد.قِ متعددة األطراف عُ  أو يات ثنائيةإتفاقعرب إبرام  أو الوطنية

ية لفرض احلقوق والرسوم قتاادالبواعث اإل ود وخفض الحقوق والرسوم الجمركية:من القي ستيراد( تحرير اإل12
اجلمركية تتمحور حول محاية األنشطة والاناعات واملنتجات احمللية الناشئة من املنافسة األجنبية العاتية باإلسهام يف 

السلع  إستهالكواحلد من  ها وترقيته،اجإنتنتجات احمللية وبالتايل زيادة املإىل  رفع قيمة الواردات لتحويل املستهلك
  املدفوعات وتوفري موارد ذاتية للدولة. نالكمالية املستوردة وتقييد حجم الواردات مبا خيفف عجز ميزا

أعلى  أسعارتدابري يرى خرباء صندوق النقد الدويل أهنا تشجع القطاعات غري املرحبة اليت منتجاهتا ذات 
ات اجلبائية واجلمركية وتوجيهها متياز لذا وجب ترشيد اإل ؛وافر للدولة فيها مزايا نسبيةها فهي ال تتإستريادمقارنة ب

 لتنشيط إنتاجية القطاعات التاديرية والتخلي عن نظام احلاص والتحول لنظام الاراخيص احلر ختفيفا 
 .2جارةالت إنسيابية عرقليُ  مالتحريره من  ستريادلقيود اإل

 

 

 

                                                           
ر، كلية العلوم اإلقتاادية وعلوم غري منشورة، جامعة اجلزائ "، أطروحة دكتوراهاريبوحو تنسيق ضرييب يف إطار التكامل اإلقتاادي أملغ، "حممد عباس حمرزي 1

 .331-339م، ص ص. 3993/3992 ،التسيري، فرع النقود واملالية
 . 16و  12مرجع سابق، ص.فهد خليل زايد،   2
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز إلالمطلب الثاني: تصميم ا
من خالل املشروعات واألنشطة القائمة  جتماعيي واإلقتاادالسعي لتحقيق التوظيف الكامل والتقدم اإل

ات جديدة نوعية يقتضي من صناع القرار إجياد اآلليات واألدوات املالئمة إستممار والتوسع يف طاقتها اإلنتاجية وضخ 
ية ومشتمالهتا النقدية واملالية والتجارية، قتاادات املطلوب حتقيقها يف إطار السياسة اإلاألكمر كفاءة املرتبطة بالغاي

ستخدم األدوات الدولة ككل تُ  إقتاادوالقاور يف بيئة األعمال و  ختاللولبلوغ التأثريات املرغوبة ومبراعاة أوجه اإل
ات اجلبائية واجلمركية لتهيئة اإلطار املالئم للنمو متياز الناجتة عن تالحم السياستني املالية والتجارية ممملة يف توظيف اإل

 والتنمية.

نف  الدولة ية خمتلفة، بل ومتغرية يف قتاادأولوياهتا وغاياهتا اإل إنونظرا لتباين مستويات وظروف الدول ف
بائية واجلمركية ات اجلمتياز ها وتوظيفها لإلإستخدامإال أن القاسم املشارك بني جل الدول هو  من فارة زمنية ألخرى،

ات والنوع والاورة املنتقاة منها، ففي إمتياز ي باألخص، ليبقى الفارق فقط يف مقدار ما مينح من قتااديف الشأن اإل
خذ تَ الدول املتقدمة اليت ترتكز على األنشطة التاديرية واكتساب امليزات التنافسية واحملافظة عليها غالبا ما تَـ 

ومعاملة جبائية تفضيلية مواتية للنفقات  هتالككية شكل االئتمان الضرييب وتعويض اإلات اجلبائية واجلمر متياز اإل
إنشاء وتشجيع ومحاية الاناعات احمللية باإلضافة  املخااة للبحث والتطوير، بينما الدول النامية ترتكز على

عدالت التمييزية لضمان األجنيب املباشر، لذا يغلب فيها شكل اإلعفاءات والتخفيضات وامل ستمماراإل جتذابإل
 .ستممارقطاعيا وإقليميا وإعادة اإل ستممارتوجيه اإل

منطلقات  ختالفتقائية يف األشكال املعتمدة مرده إلنات اجلبائية واجلمركية واإلمتياز متايز الدول يف مقدار اإل
ات متياز هتا وأولوياهتا، ويرمي تاميم اإلاهتا اجلبائية واجلمركية املواتية لظروفها وغاياإمتياز هندسة ورسم كل دولة ملنظومة 

بلوغ األهداف املرغوبة بأقل تكلفة ممكنة مبراعاة كل العوامل واحملددات الداخلية واخلارجية إىل  اجلبائية واجلمركية
 تيارإخية تدخال من الدولة حمكوما بمتياز أن هذه املعاملة اإل إعتبارالتغريات، ب ستيعابية إلقتاادية وغري اإلقتااداإل

أفضل البدائل وبتكوين العالقات بني الغايات املستهدفة وبني الوسائل األكمر كفاءة، لتحقيق مواءمة بني البواعث 
ما هو متا  من إمكانات على أكفء وجه  إستخدامية معينة بإقتاادوقيم  إجتاهية واألداة املنتقاة لضمان قتااداإل

 على املدى املنظور.

 ات تؤخذ باحلسبانإعتبار منها و  نطالقات اجلبائية واجلمركية هلا متطلبات يتم اإلمتياز فعملية تاميم اإل  
، ومعايري تضمن جودة التاميم وتنعك  على خمتلف املراحل الالحقة التنفيذ واالمتمال والتقييم )الفرع األول(
 .)الفرع المالث( اجلبائية واجلمركيةات متياز طرق معينة إلقرار اإل إعتمادجانب إىل  ،)الفرع الماين(واملتابعة واملراقبة
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز تصميم اإل اتإعتبار و  متطلباتاألول: الفرع 
جانب إىل  املتطلبات منفيها بتوفر جمموعة معينة  نطالقات اجلبائية واجلمركية يتم اإلمتياز عملية تاميم اإل

 .ات تؤخذ باحلسبانإعتبار 

ات اجلبائية واجلمركية مجلة متياز تقتضي عملية تاميم اإل :ات الجبائية والجمركيةز متياتصميم اإل متطلبات (أوال
  اآليت:أمهها  من املتطلبات لعل

ة اإلحاطة واإلملام ببيانات ومعطيات الوضع نطالقللرقي لوضع أفضل تقتضي اإل( وفرة المعطيات والبيانات: 1
القرار األنسب، بإجراء  إختاذياسات وأصحاب املااحل على الراهن وعلى درجة عالية من الدقة ملساعدة صانعي الس

ومعرفة معطلة،  أو حار شامل ملوارد الدولة الطبيعية والبشرية واملادية السيما املالية منها سواء كانت مستغلة
 يةقتاادمعرفة األوضاع اإلأيضا  ومن الضروري ،قاتهذه املوارد وما يكتنفها من معو  إستغاللمستويات توظيف و 
 تتنوع وختتلف طبيعة البيانات واملعطيات املطلوبة تبعا لألهداف املطلوب حتقيقها.و اإلقليمية والدولية، 

ية إلحداث تعديالت وتأثريات يف إمتياز يرمي تاميم معاملة جبائية ومجركية ( أهداف واقعية قابلة للتحقيق: 2
تها، وألن هذه األهداف مبنية على نظرة إساراتيجيولة و ية لبلوغ أهداف تتوافق مع سياسة الدقتاادمسار املتغريات اإل

ات متياز مستقبلية فاألمر يتطلب أن تكون ناجتة عن دراسة تفايلية للمناطق والقطاعات واألنشطة املستهدفة باإل
واملالية ية يؤخذ فيها باحلسبان اإلمكانيات املادية والبشرية قتااداجلبائية واجلمركية، وعن دراسة مجلة املتغريات اإل

ملموسة حمددة وقابلة والقدرات اإلنتاجية والتسويقية ويراعى فيها التشابك بني القطاعات واجملاالت، جلعلها أهدافا 
لتكون متناسبة مع إمكانيات الدولة  ؛وحمددة احليز املكاين واجملال القطاعي املعين وحمددة بوقت للقياس وذات صلة

مع ما ميكن أن تتحمله الدولة من أعباء وكلفة جراء تضحياهتا املالية اجلبائية ا أيض وقدراهتا على التجسيد ومتناسبة
ات من متياز ة وإدراج ما يالئم من مطالب وتطلعات ومسامهات املستهدفني حبزمة اإلستجابواجلمركية، دون إغفال اإل

 ية.ستممار ناشطني وفاعلني يف العملية اإل
 واملفاضلة واملوازنة بني األهداف حىت بني اليت تشكل  نتقاءرا لإللتشكل الواقعية والقابلية للتحقيق معيا

الوطين، زيادة الدخل، تقليل حدة البطالة،  قتاادية )املشاريع ذات األمهية لإلقتاادة الدولة اإلإساراتيجيأولوية يف 
 زيادة الاادرات، خفض الواردات...اخل.(.

ي مناطها احلاول على معطيات عالية الدقة قتااد الشأن اإلفعالية تدخالت الدولة يف( كفاءة أجهزة الدولة: 2
د األهداف بواقعية لتتواىل مرحليا تدخالت وخطوات يعن الوضع الداخلي واملتغريات اخلارجية مبا مُيَِكن من حتد

ائية ات اجلبمتياز التجسيد امليداين، اليت تتم بواسطة أدوات مناسبة تقوم الدولة بتاميمها مسبقا على غرار اإل
ذات كفاءة  -من أجهزة إحاائية  إبتداء  توقفة على كفاءة أجهزة الدولة ككل اعة التااميم مُ الئمة وجنََ واجلمركية، ومُ 

، ستممار، اإلدخار، اإلستهالك)الدخل، اإلنفاق احلكومي، اإل يةقتاادلتوفري بيانات دقيقة عن قيم التغريات اإل
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وجوب توفري البيانات واملعطيات الدولية املؤثرة عن التعامالت إىل  إلضافةاجلباية، الاادرات، الواردات...اخل(، با
 أو متابعة أو وصوال للهيئات املشرفة على منح -، النمو، التجارة...اخل.( ستممارية )اإلقتاادالدولية والعالقات اإل

ية تدخال ستممار م وسري املشروعات اإلات اجلبائية واجلمركية، ومرورا باألجهزة اإلدارية اليت يقتضي قيامتياز مراقبة اإل
حني تافيته، بتبين إىل  يستممار من تأسي  املشروع اإل ستغاللواإل جنازبآخر على طول مراحل اإل أو منها بشكل

كمرة ألن   ية عموما وضامنة هلا،قتاادبال ميسرة تشجع على مزاولة األنشطة اإلاألجهزة اإلدارية واهليئات الرمسية سُ 
عرب عن ضعف األجهزة اإلدارية وهيئات الدولة مما ينعك  سلبا على بيئة تُ  د اإلجراءات احلكوميةتعقيو  القيود
املوصوفة  داريةاإلجرائية و اإلتنظيمية و العقبات ال السيماقات مقتضيات هذه األخرية إزالة املعو  ، ومن أهم1األعمال

اإلدارة إمجاال اليت هتيئة وبني  يةقتاادوثيقة بني التنمية اإلة العالقف ،املعامالت إجنازيف  البريوقراطيةبالبطء والتعقيد و 
 .ية وحل مشكالهتاقتاادالنهوض بأعباء التنمية اإل امن شأهن

عب و ستتالقادمة و و  اآلنية حلااملر  اتطلبتمو التطورات واملستجدات  ةاحلكومي األجهزة واهلياكل واكبتلو 
 ةءاكفذات   ةدارياإل ة واهلياكلجهز األ تكوين وجعلإىل  مستمربشكل  اجلزائرى سعت ؛تجاوز املشاكل واملعوقاتتو 
ات إصال  عمليمن خالل ، متطلبات مبرونة عاليةلل ةستجيبمو  يةقتااداإلتنفيذ أهداف التنمية تاميم و على  ةقادر و 

وبطول  ةؤسسياملشمولية و بال اإلصال القائمة، يتسم  ةاحلكومي واألجهزة واهلياكلالتنظيمية  إداري طالت األشكال
ميسرة  وإجراءاتقواعد و تنظيمية جديدة  أمناط ، وأيضا بإحداثة والتكيف مع املتغرياتستجابلكي يتم اإلاملدى 
 إختاذتعدد مراكز والتغريات واألهداف وتفي باملتطلبات واالحتياجات املتجددة، وينتج عنها احلد من الئم تت وحتيينها،
ما و ية ستممار املتدخلة يف العملية اإل أو املشرفةواهليئات تعدد األجهزة اشئ عن ية النستممار يف شأن العملية اإل القرار

 .ات فيما بينهاختااصتضارب اإليارتب عنه من تقاطع و 

يف إطار اإلصالحات اليت مت جاءت  *ستمماركلفة باإلم ويف هذا السياق نذكر إنشاء اجلزائر ملؤسسة حكومية
إىل  م3991 منواستمرت  (APSI)ستمماروكالة ترقية ودعم ومتابعة اإل ، حتت مسمىخالل التسعينيات مباشرهتا
الوكالة  ت مسمىحتوصارت ية قتاادتغريات اإلاألوضاع واملللتكيف مع  ةدفاه تطوراتشهدت مث م 0222 سنة

وكالة من  نتقالاإل صاحبقد . و 2ستمماراإلمرافقة م تسهيل و ترقية و اهتـُْعىن مب (ANDI)ستممارالوطنية لتطوير اإل
  :مؤسساتية وتنظيمية تعديالت ستممارالوكالة الوطنية لتطوير اإلإىل  ستممارترقية و دعم و متابعة اإل

                                                           
 .392، ص.مرائي، مرجع سابقدريد حممود السا 1

مؤسسة إختالفت املسميات هيئة، جمل ، ن إجل الدول إقليميا ودوليا و  على غرار ستمماركلفة باإلم سسة حكوميةإنشاء اجلزائر ملؤ ن * جتدر اإلشارة إىل أ
 ،ستمماراإل ةمؤسسة ديب لتنمي ،لبنانبات ستممار املؤسسة العامة لتشجيع اإل ،البحرينبية قتاادجمل  التنمية اإل، السعوديةب ستمماراهليئة العامة لإلممل  وكالة
 ....اخلاتستممار مية اإلنتاملغربية ل الوكالة ،تون باخلارجي  ستمماركالة النهوض باإلو 

، 91ادة ـــــــــــــــــم، امل3993196133ادر بتاريخ ــ، الا52، عدد رج ، ستممارم، املتعلق بتطوير اإل3993196139املؤرخ يف  93/91األمر الرئاسي   2
 .92ص.

http://www.sagia.gov.sa/ar/
http://investinlebanon.gov.lb/ar/
http://investinlebanon.gov.lb/ar/
http://investinlebanon.gov.lb/ar/
http://www.investintunisia.tn/site/ar/home.php?id_article=516
http://www.bahrainedb.com/ar/Pages/default.aspx#.VUB9kk0cQuQ/
http://www.bahrainedb.com/ar/Pages/default.aspx#.VUB9kk0cQuQ/
http://www.bahrainedb.com/ar/Pages/default.aspx#.VUB9kk0cQuQ/
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  .1ساراجتيات و أولويات التطويرالكلف با( املCNI)ستممارإنشاء اجملل  الوطين لإلب -
 شكاوي الـستقبالة ـوزارياء جلنة طعن ما بني ـإرسو ؛ ستمماراملتدخلني يف اإلالفاعلني و خمتلف  أدوارتوضيح  -

 .2فيها بتاملستممرين و ال
ها ختفيف ملفات طلبو  ؛اتمتياز اإلتبسيط إجراءات احلاول على و  ؛ستمماراإل تشجيعمراجعة نظام  -

 .جالاآل قليصتو 
على  (GUD) ةغري املركزي ةك الوحيدبيلشبااممملة يف  ستممارللوكالة الوطنية لتطوير اإلحملية إنشاء هياكل  -

 والتسجيل  تسليم شهاداتو  ا،تسجيلهاهتم و ملف واستالماملستممرين  باستقبال ةمكلف 3اتالواليمستوى 
 . يةستممار وتنفيذ املشاريع اإل تسهيل و تبسيط اإلجراءات القانونية لتأسي  املؤسسات

والتسهيل ري يسأداة حقيقية للت اوجعلهاإلدارة العمومية عمل يف فعالية املزيد من الكفاءة والأجل ضمان  منو 
إنشاء هبدف تعديالت التاويبات والإدخال إحداث و  بشكل مستمر تمياملستممرين، و  ستمماراملبادرين باإل جتاه

 ونستدل على ذلك بتشكيلة وتفويض السلطة يف ية.ستممار املشاريع اإل إلجناز و تطوير مناسب ومالئمفضاء 
ممملني عن اإلدارات و ، ستممارارات الوكالة الوطنية لتطوير اإلعالوة عن إط ضمة اليت تغري املركزي ةك الوحيدبيلشباا

لتسليم كل الوثائق املطلوبة مباشرة على مستواهم،  مؤهلني ومفوضني ستمماراإلاليت تتدخل يف عملية  العامةاهليئات 
وتسجيل  تأسي من حيث السيما  تكوين الشركات و ستمماراإلتقدمي كل اخلدمات اإلدارية املرتبطة بإجناز لو 

بالتدخل لدى املااحل املركزية واحمللية أيضا  يكلفون، و ستممارباإل املزايا املتعلقة املوافقات والاراخيص، الشركات،
  .هيئاهتم األصلية لتذليل الاعوبات احملتملة اليت يواجهها املستممرون أو إلداراهتم

 بائية واجلمركية وفق دراسة وبإتباع قواعد ومبادئات اجلمتياز يتم تاميم اإل: تبادل الخبراتو  ( األسلوب العلمي4
كفء   إستخدامرجتالية، حلار و إ أو القاوى من األحباث العلمية املنجزة ولي  بافة عشوائية ستفادةعلمية وباإل

 .رشيد للموارد واإلمكانات قاد تعظيم الفوائد وتقليل املخاطر والسلبيات والتشوهات
ل اجلزائر ملكانة داخل الشبكات الدولية يتيح هلل غْ ات والتجارب السابقة لذا فإن شَ من اخلرب  ستفادةاإلإىل  باإلضافة

يات إتفاقإبرام عدة عقود و  أو رابطاتإىل  نضمامباإلمن جتارب نظرائها إقليميا عربيا ودوليا،  ستفادةفرص التعاون واإل
على شاكلة  ،ستمماريما خيص ترقية اإلهتدف لتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة ف ستممارمع وكاالت ترقية اإل

                                                           
 ، ج ر وتشكيلته وتنظيمه وسريه، ستممار، املتعلق صالحيات اجملل  الوطين لإلم3991139199املؤرخ يف  91/122املرسوم التنفيذي رقم   1

 .31و  33، ص.95و 91م، املادتني 3991139133، الاادر بتاريخ 15العدد 
ج ر، العدد  ، املتضمن تشكيلة جلنة الطعن املختاة يف جمال اإلستممار وتنظيمها وسريها،م3991139199املؤرخ يف  91/122املرسوم التنفيذي رقم   2

 .39، ص.93م، املادة 3991139133، الاادر بتاريخ 15
 تيزي وزو غري منشورة، جامعة مولود معمري  "، أطروحة دكتوراهقا للقانون اجلزائريستممار يف النشاطات املالية وف، "املعاملة اإلدارية لإلأوباية مليكة 3

 .165-129م، ص ص. 3931192192،ر،كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، ختاص: القانوناجلزائ
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والساعية  ،1دولة 312عضوا من  372ضم اليت ت( WAIPA) ستمماراجلمعية العاملية لوكاالت ترقية اإلعضويتها يف 
ماادر البيانات واملعلومات وكفاءة إىل  الوصول لتعزيز وتطوير التعاون وتبادل اخلربات القطرية واإلقليمية وتسهيل

ات تشجيع إساراتيجيوسياسات و  بشأن صياغة املعايري املناسبة ستمماراعدة وكاالت ترويج اإلها ومسإستخدام
اليت  (ANIMA) املتوسطلبلدان البحر األبيض  ستمماراإلوأيضا عضوية اجلزائر يف شبكة التعاون لتطوير  .ستمماراإل

مال واملستممرين ومعاهد البحث، واهلادفة رجال األع تضم الوكاالت الوطنية واإلقليمية واملنظمات الدولية ورابطات
يا يف إقتااددول ضفيت البحر األبيض املتوسط، وتعزيز التواصل والتعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة  إقتاادلتعزيز 

 .2املنطقة األورومتوسطية، وتنفيذ مشاريع لتحسني جاذبية املنطقة
 وفقا للمعايري و املقايي  الدولية مع مؤسسات اممةية مقتااداجلزائر على أن تكون تدخالهتا اإلتعمل كما 
يف  ستممارمبناسبة فحص سياسة اإل (UNCTAD) مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية هيئات دولية خمتلفة مملو 

 ستممارالوطنية لتطوير اإل تكوين إطارات الوكالةب (ONUDI) ةمنظمة األمم املتحدة للتنمية الاناعيومع  ،اجلزائر
 .البنك العامليومع  ،اتستممار ل مناهج تقييم مشاريع اإلحو 

ادلة ملستوى عَ حتتاج ألدوات نوعا وعدد مُ  تدخالت الدولةمع بقية أدوات تدخل الدولة:  ( التناسق واالتساق6
ة ومن من املزايا النسبية لتوليفة األدوات املستعملة من جه ستفادةلإل ا؛د بعضها بعضسانِ يُ دعم و يَ األهداف املرجوة 
قرار  يأف ،أمرا ضروريا التدابري واألدوات التنسيق بنيمن جيعل  *تأثريا وتأثراية قتااداملتغريات اإل جهة أخرى تداخل

فيما ) وتتوقف درجة هذا التأثري وطبيعته ،املتغريات بقيةهذه املتغريات سيؤثر على  بأحدويكون متعلقا   الدولةتتخذه 
خمتلف  إطارالقرارات املتخذة يف  طبقا  ملدى التناسق والتناغم بنيو  عوامل عدة ( علىاسلبي أو اإجيابي إذا كان
ي مرهون مبدى تكامل قتااداإل ستقراربلوغ مستوى من اإلف .منها( والنقدية ية واملاليةقتااداإلالسيما ) السياسات

 األدوات املتنوعة إستخدامب ةاإلجراءات املتخذالقرارات و التكامل بني ية الذي من مستلزماته قتاادالسياسات اإل
 على وحو يشكل أثناء تاميم وإقرار هذه اإلجراءات عتباراألمر الذي يُؤخذ بعني اإل ،ختلف السياساتواملتاحة مب
 متناغم ومتوازن بشكل ل أداة باألدوات األخرىـحيث تؤثر وتتأثر ك ،إنسجامبتناسق و  أجزاؤها تتفاعل منظومة
 .النظام كله املكونة لتوليفةجزاء أللرتب ط ومُ و مضب أداءلضمان 

ية وبني أدوات إقتاادات اجلبائية واجلمركية املمنوحة لدواعي متياز ات املتبادلة بني اإلرتباطفتعدد التأثريات واإل
منظور من  التدخل احلكومي على غرار بقية أدوات السياستني املالية والتجارية وأدوات السياسة النقدية يقتضي

أن تكون األدوات املنتقاة إىل  على املستويني احمللي والدويل، فاألول داخل الدولة وينارففيما بينها يق التنس تكاملال
                                                           

1
 the world association of investment promotion agencies, members list, http://www.waipa.org/members-list/, date 

10.12.2017, hour 08:35. 
2
 ANIMA Investment Network (plateforme multi-pays de coopération pour le développement économique en 

méditerranée), les membres du réseau, http://www.animaweb.org/fr/reseau/, date 10.12.2017, heure 14:25. 

ي ستممار اإليه نوعب نفاقكما أن اإل  ،( ستهالكاإل -ستممارستوى مكونات الطلب الفعلي ) اإلؤثر ويتأثر مباإلنفاق العام ي: حجم ممال وليكنيتعني سرد * 
 ...اخل. تممارسإلوااالئتمان  ،حجم الطلب الكلىو تشغيل املوارد العاطلة بائية، والشيء ذاته بالنسبة لاجل مبستوى األعباء يرتبطي ستهالكواإل
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والتدابري واإلجراءات املقررة ضمن مضمار معني من قبل ماممي التدخالت ال يارتب عليها آثارا غري مرغوبة يف 
ها إختاذات اليت يتم ختيار إجراءات لضمان أن اإل أبسط أشكاهلا، ميكن أن تاور على أهنا "...أن  يمدرج آخر، أ

وأجنع صور التنسيق هي اشاراك  ،1 أخرى..."سياسة لي  هلا تداعيات غري مرغوب فيها يف  مايف جمال سياسة 
للتفاعل. كما صانعي قرارات التدخل احلكومي يف وضع األهداف وتاميم أدوات التجسيد خللق اإلطار املالئم 

حلالة يتم تاميم ات دولية ويف هذه اإتفاقإثر  أو ية املختلفةقتاادا دوليا داخل التكتالت اإليأخذ التنسيق بعد
 ي مبا حيقق األهداف املشاركة.  قتاادوالتدخالت يف الشأن اإل وتعديل السياسات

اجلمركية ألغراض ات اجلبائية و متياز كما أسلفنا ُتْستخدم اإل ات الجبائية والجمركية.متياز ات تصميم اإلإعتبار  (ثانيا
أحيانا والتداعي حينا، لذا ففي  بالتفاعل العناصر املرتبطة فيما بينها تبادليا معينة ضمن حميط مشتمل على مجلة من

ة، جتماعيية، السياسية، اإلقتااداإل الظروف ات اجلبائية واجلمركية يؤخذ باحلسبان جمملمتياز معرض تاميم اإل
الدولة لكل ما هو  إستغاللات فعالة وعقالنية ورشيدة بإمتياز سائدة، قاد رسم منظومة ال القانونية، األمنية واملؤسسية

ات متياز لتاميم صيغة مناسبة يتم مراعاة العوامل املسامهة مع اإل أيمتا  لديها من إمكانيات وقدرات ومزايا، 
ية السياسية األمنية قتاادت البيئة اإلاملعيقة هلا يف كل مشتمال يف القاد وكذا االعتداد بالعواملاجلبائية واجلمركية 

ات اجلبائية واجلمركية عبارة عن تضحيات مالية فتاميمها يـَْعتد يف املقام متياز وألن اجلزء الغالب يف اإلوالقانونية. 
املتزايد  التوفيق بني حمدودية اإليرادات املالية وبني اإلنفاقألن  للدولة ومتطلباهتا اإلنفاقية، بالقدرات التمويليةاألول 

ها واآلثار املارتبة عنها إستقرار جيعل من املساس باملاادر ذات األمهية النسبية كاجلباية واجلمارك نظرا حلجم مسامهتها و 
النفط ت الدول هنا بتوفر ماادر أخرى للتمويل احلكومي كعوائد إختالف إنو  ال يكون إال بالقدر الالزم والضروري،

 ات اجلبائية واجلمركية. متياز اإليتيح هلا فضاء أرحب للتدخل عرب متديد حدود تاميم ...اخل مما والمروات الباطنية

العوامل الداخلية واخلارجية ات اجلبائية واجلمركية مدى توافر وكفاءة متياز اإلكما يؤخذ باحلسبان أثناء تاميم 
ظروف وإمكانيات وقدرات ومميزات الدولة على غرار اليت يتم االسارشاد هبا ملعرفة القدر الفعال، ذات التأثري املماثل 

)اليت نذكر منها حجم السوق احمللي ووترية منوه، املوقع اجلغرايف املتميز واملناخ، توفر وسهولة الوصول للموارد الطبيعية، 
كلية، حجم ية القتاادالسياسات اإل إستقراروفرة الطاقات البشرية وتكلفة اليد العاملة، توفر البنية األساسية املناسبة، 
 ستقرارة، اإلجتماعي، مستوى التنمية اإلقتاادالناتج احمللي اإلمجايل، القوة التنافسية ومدى كفاءة إدارة اإل

والتنظيمية  وما تتضمنه من مزج احلوافز التشريعية واهليكلي اإلداري اإلصال جهود إىل  السياسي...اخل.(، باإلضافة
األخرى املرافقة واملرادفة  العاملي، وأيضا املنظومات قتااداإل يف املتالحقة التطورات بالضمانات ملواكبة واإلدارية
 أسعارات التحفيزية، وتوفر اخلدمات بجيار ات اجلبائية واجلمركية )كاحلوافز التمويلية، وفرة العقار الاناعي واإلمتياز لإل

 خمفضة (.

                                                           
1
 Iain Begg, "Europe: government and money: running Economic and  Monetary Union: the challenges of 

policy coordination", n.ed, the federal trust for education and research, London uk,  2002, p.21. 



االول/ الفال االول: مكانة اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية ضمن آليات السياسة االقتااديةالباب   

 

90 
 

ي بني املناطق قتاادية خمتلفة املستوى اإلدإقتااأقاليم إىل  عند تقسيم احليز املكاينهبذه العوامل يُؤخذ 
مستوى النمو مبا يسهل التعرف على التدابري  إخنفاض أو إرتفاعحتديد العوامل الرئيسية اليت سامهت يف إىل  عمدليُ 

إىل  وجتدر اإلشارة .1ية وإحداث منو متوازنقتاادتوطني وجتان  األنشطة اإل أجلها من إختاذواإلجراءات اليت جيب 
ية قتاادات القانونية واإلرتباطاإلإىل  ات حتُِيلناإمتدادالعوامل الداخلية بل هلا ات التاميم ال تقف عند عتبار إأن 

 . يات الدوليةتفاقاملعاهدات واإلات مالية وجتارية دولية فحوى إلتزامالدولية وما ينجم عنها من 
 

 يةإقتصادبواعث ات الجبائية والجمركية لمتياز الفرع الثاني: معايير تصميم اإل
حتقيق أهداف ذات أبعاد متعددة اجللي منها إىل  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ترمي الدولة من خالل تقدمي اإل      

وأيا كانت األهداف اليت تسعى الدولة لتحقيقها  ،حتقيق التنمية القطاعية واإلقليمية، وحتسني األداء ونقل التكنولوجيا
ات مبا يكفل متياز ه ينبغي وضع معايري حمددة لتاميم ومنح هذه اإلإناجلبائية واجلمركية ف اتمتياز اإلإقرار  من وراء

ية وفئات املستممرين اليت هتدف قتاادتمحور حول األنشطة اإلواليت تنبمق وت ،حتقيق الغاية وقدر من التوازن
 ا.ستقطاهبات اجلبائية واجلمركية إلمتياز اإل

ي ومنطي بسلوك آخر ذو جدوى مفضي إعتياد حلمل املستممرين على تغيري سلوك :ةوالكفاء األداءب رتباطاإل( أوال
  لنتائج وأهداف معينة ختدم الدولة على شاكلة: 

 .ومكان إقامته واإلطار القانوين للمستفيد يقتااداإل طبيعة النشاطتغيري  -
 ا.إنتاج أقلاملستغلة يف جماالت  أو رؤوس األموال غري املستغلة توظيف -
 .ات املرغوبة من حيث النوع والزمان واملكانستممار توجيه اإل أو تنفيذ أو إدارة أو سيعتو  أو حيازة أو إنشاء -
 ية وتوجيهها قطاعيا وإقليميا.قتاادبارقية النشاطات اإل اجلهوي التوازن حتقيق -
 . ستممارخلق مناخ مشجع وحمفز لإلو احملتملة ائد و الع وترجيحتعظيم  -
 ودعم القدرة التنافسية. ء الضرييب وزيادة تراكم رؤوس األموال وزيادة القدرات التمويلية الذاتيةختفيف العب -
  .الزيادة يف قاعدة املكلفنيو ية قتااداألنشطة اإل تنويعالفروع اإلنتاجية و  زيادة -

ا من إنطالقمه مقابل كايف ومتنوع يمري ويرضي كافة املتطلبات يتم تاميولة تقدمي هلذا كان لزاما على الد
األداء املطلوب، فالتاميم اجليد إىل  يعتيادحتديد األهداف وبتوصيف ودراسة األداء إلحداث حتول من األداء اإل

)منخفضة التكاليف  تكوين العالقات بني الوسائل والغايات هبدف حتقيق هذه الغايات بأكمر الوسائل كفاءةيقتضي 
ات باألداء بعالقة واضحة فلي  بالضرورة أن حيال كل املستممرين متياز اإل يتم ربطهلذا ، وحمدودة اآلثار السلبية(

املستهدفني هلذه األخرية  ةإستجابنظرا لتمايز  ؛اجلبائية واجلمركية اتمتياز وكل األنشطة على نف  القدر من اإل

                                                           
 .352-311طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص ص.   1
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، لبيئة األعمالاهتا إضاف ريدامقبالتايل تباين و  1ية للمستهدفنيقتاادسلوكيات اإلالالتحكم يف مقدرهتا على  وتفاوت
  .ات قيمتهامتياز لَِئالَّ تفقد اإل مقدار األداءب أن يكون هناك تفاوت مرده التناسب مع بل جي
ألن  مؤشرات اإلجناز واألهداف على تعتمد لسلوكلوضع معايري تُ  ن صعب القياس الكميوإ واألداء قابل للقياس 

 ال بالنتيجة. لتزامة ومباشرة اإلستجابفالعربة باإل احلدوث إحتمايلما هو غري يقيين و من األداء 

إحدى عوامل حتسني مناخ األعمال وليست الوحيدة  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل المنتج: ستخدامالقابلية لإل( ثانيا
ملبالغ فيها ال نطاقها وجمال تأثريها احملددين، إذ أن التااميم ا إحارامعلى  ةفقابلية تطبيقها ميدانيا بشكل مممر موقوف

سوء األوضاع املالية والقانونية واملؤسسية والسياسية...اخل، فاملشاكل  أو ميكن أن تعوض عدم كفاءة اهلياكل األساسية
ة وكذا السياسية وغريها تعاجل بإصالحات وتدخالت متناسبة ومتوافقة ومبستوى العمق جتماعيية واإلقتاادالعميقة اإل
تدابري مؤقتة واستمنائية هذا ال يعين  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلوكون  ائية ومجركية إضافية.ات جبإمتياز إقرار  بدال من

ية حمددة ضمن حميط يتسم إقتاادية مواتية لفئات معينة من املستممرين وألنشطة إمتياز أن تامم معامالت تفضيلية و 
ات اجلبائية واجلمركية مرتبط مبجمل األوضاع تياز مجنا  اإلألن  العام والشامل جبائيا ومجركيا،األصلي  رتفاعباإل

 ية.ستممار املشكلة للمحيط والبيئة اإل

ات اجلبائية متياز ا يف أشكال وصور اإلتعددظهر التجارب الدولية تُ  ( الفعالية في تحقيق األهداف التنموية:ثالثا
على تلك الاور بل هلا أن  أو قدميها كلهاية هذا التعدد ال يعين إلزام الدولة بتإقتاادواجلمركية املمنوحة لبواعث 

منطلقة من تانيف  ضوابط معينةعلى  عتمادهذا اإليقتضي تامم وتُِقر ما حيقق مااحلها ويتناسب وظروفها، و 
)كالاناعات اجلديدة وتطوير الاناعات القائمة واملشروعات اليت تستغل املواد  أساسيةاملشروعات فيما إذا كانت 

إنشاء وزيادة فرص إىل  ) امللبية للحاجات الضرورية للمواطنني واليت تؤدي ضروريةمشروعات  أو األولية احمللية(،
 املتمحورة يف األساس حول:  األهداف التنموية، وتعك  هذه الضوابط مفيدةمشروعات  أو العمل(
 الوطين. قتااداليت هلا فائدة ملموسة وأمهية خاصة لإلالنشاطات الوطين وتطوير  قتاادتوسيع قاعدة اإل -
 الفعال للموارد احمللية املتاحة. ستخدامتنمية القدرة اإلنتاجية باإل -
 .2الوطين وتنميته قتاادجتارية جديدة الزمة لدعم اإل أو إنشاء نشاطات صناعية -
 ية املشاريع القائمة.إستمرار وضمان  3توسعة القدرات اإلنتاجية وإعادة التأهيل -
 عم ومحاية الاناعات الناشئة.ود تكوين صناعة وطنية -
 لة للتكنولوجيا.اقاملشروعات النالوطين من خالل  قتاادإدخال التقنيات احلديمة املالئمة لإل -
 زيادة الاادرات وترشيد الواردات وتنمية اخلدمات اليت تدعم ميزان املدفوعات. -

                                                           
1
 Luc Monty, Loc.cit. 

 .362، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  2
 .36، ص.92م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون  3
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  .لة الوطنية(ماقدرا كبريا من الع إستيعاب املشاريع املنشئة للمناصب والقادرة علىتوفري فرص عمل للمواطنني ) -
ية املهمة وذات األولوية يف خطة قتاادالقطاعات اإلإىل  وتوجيهها والوافدةية احمللية قتاادتنسيق األنشطة اإل -

 التنمية الوطنية.
األساسية وقلة لضعف البنية  أو فيها مرهقا للمستممرين لضخامة تكاليف اإلنتاج ستمماردعم مناطق معينة يُعد اإل -

 إخل.…لبعد فضاءات التسويق أو اخلدمات،
حتقيق ات اجلبائية واجلمركية بأمهية املستهدف ومدى مسامهته يف متياز وإلحداث األثر املطلوب يتم ربط اإل

 تشفسْ ات والتيسريات احملفزة وفق صيغ متييزية متدرجة تُ متياز ، مبنح الشكل والقدر الضروري من اإلاألهداف التنموية
دد ومتديدات آجال ات اإلضافية اخلاصة ومُ متياز اإل أو ات االستمنائيةمتياز اإل أو ات العامةمتياز املفاضلة واإل من خالل

 .ستفادةاإل

نتائج مستقبلية إىل  يف الغالب ات اجلبائية واجلمركيةمتياز عملية منح اإل تطلعت التكاليف:إلى  ( نسبة المنافعرابعا
فهدف التاميم هو إجياد الايغ اليت  يكتنفها عدم اليقني واملخاطرة هانت املنافع املنتظرة منوملا كاية الورود إحتمال
 ات اجلبائية متياز اإل، ومن املفيد هنا تبيان جانب من التكاليف املرتبطة بممكنأقاى حد إىل  تكلفةال تقلل من
 درج ضمنها: اليت يُ  واجلمركية

تضحيات مالية أكيدة االستحقاق ك اخلزينة موارد ختفيضمقدار  :بائية واجلمركيةات اجلمتياز إلل القدر املايل املقابل( 3
ية املستهدفة واملتطابقة مع القاد قتاادات لألنشطة اإلإمتياز  على شكل، من احلايلة املالية اجلبائية واجلمركية للدولة

ية غري املتطابقة مع القاد قتاادة اإلات مستفاد منها من قبل األنشطإمتياز جانب التسريبات باورة إىل  ي،متياز اإل
من هذا بالدمج واإلنشاء  ستفادةاإلإىل  ات املقررة لألنشطة اجلديدة فيـُْعمدمتياز ي ) ممل حالة اإلمتياز اإل

 الاوري...اخل.(.
ئية ات اجلبامتياز التجسيد امليداين ملنح اإل أجلالتكاليف اليت تتكبدها الدولة من  تكاليف اإلنفاذ واالمتمال:( 3

على املرافقة واملتابعة واملراقبة وتسوية النزاعات والبت فيها، أيضا  واجلمركية ضمن أطر هياكل وأجهزة متعددة تعمل
 .1ات فكلما كان معقدا كلما زادت تكاليف اإلنفاذ واالمتمالمتياز وترتبط التكاليف بتعقيد نظام اإل

املشاريع اليت تتمتع  أو األنشطة أو اسعة يف حتديد املستممرينمىت متتع املسؤولون بسلطة تقديرية و  :أثقال الفساد( 1
من  ستفادةهذه السلطة منتجة ألعباء وتكاليف مقابل اإل إستعمالت اإلساءة يف إحتماالمبعاملة تفضيلية زادت 

 ات اجلبائية واجلمركية من دون توفر متطلبات التأهيل وخدمة األهداف املرغوبة.متياز اإل

 إستقطابيف حال كانت عقيمة أي غري ذات جدوى وأثر يف  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلكلفة تأيضا  وتزيد( 5
متنوعة أحدها يبطل فائدة اآلخر، كذلك إذا كان وجود  اتإمتياز سلة ات، ويكون ذلك عندما نكون أمام ستممار اإل

                                                           
1
 Interntional monetary fund, "options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", USA International Monetary Fund Washington DC, october 2015, p.10. 
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كانت تلك  أو ،ةبائية أصال منخفضإذا كانت األعباء اجل أو وعدمها سيان من وجهة نظر املستممرين، اتمتياز اإل
 .1ممنوحة على أس  غري سليمة وال ختدم العملية التنموية يف الدولة وعدم توجيهها الوجهة الاحيحة اتمتياز اإل

وضع األساليب والتدابري واإلجراءات الكفيلة بتحقيق األهداف املتوخاة بأقل إىل  والتاميم عندئذ يرمي
بالتقليل من التكاليف وجعلها متناسبة مع املنافع واحلد من التسرب  ؛ة ممكنةعيإجتماو ية إقتاادتكلفة مالية، 

 .*األصناف األنسب من حيث التكلفة املنخفضة إنتقاءوالفساد، كما يناب على 

عائد ممكن لذا قبل الشروع فيها يقوم  أكربية هو حتقيق ستممار مدار املشاريع اإل ( توازن المصالح المتقابلة:خامسا
درون بعملية املوازنة بني العائد احملتمل وبني املخاطر اليت تعارضهم ويتحملوهنا يف سبيل احلاول على ذلك العائد، املبا

اإلقبال على إقامة  وترجيح كفة ستممارات اجلبائية واجلمركية للتأثري على صانعي قرار اإلمتياز وهنا تتدخل الدولة باإل
ات متياز ركية ال تزال موردا أساسيا للدولة لذا ينبغي عليها عند تاميم وإقرار اإلن احلايلة اجلبائية واجلماملشاريع، وأل

اجلبائية واجلمركية أن تليب قدر املستطاع توقعات ومتطلبات وتطلعات املستممرين دون بذل تضحيات من جانبها ال 
ية، قتاادوحمدود يف حتقيق التنمية اإلدورها ضئيل  أو اتمتياز تتناسب مع املردودية املتوقعة من املشاريع املشمولة باإل
ات اجلبائية واجلمركية على أساس من الدراسة الواقعية املتأنية متياز ويقتضي ذلك أن يقوم تاميم وإقرار ومنح اإل

 للعالقة اليت تقوم على املوازنة بني كل من:
نمية ومتطلباهتا ومدى أمهية املشروع ات ومنافعها ومراحل التمتياز مالحة الدولة يف التنمية والتقدم أي تكلفة اإل -
ات عشوائية من دون دراسة مستفيضة ومسبقة له آثار سيئة إمتياز ، ذلك أن األخذ ب2ي بالنسبة للدولةستممار اإل

 بالنسبة ملساعي الدولة.
 واملااحل املشروعة للمستممرين احملليني واألجانب اليت مناطها العوائد اجملزية. -

ات اجلبائية واجلمركية مبعزل عن احمليط الدويل والنهج متياز ال تامم اإل ممارسة الدولية:( التجاوب مع السادسا
 أن: إعتباراملمارسة الدولية على إىل  ات هذه أقربمتياز األفضل هو جعل منظومة اإل

متعاونني )كحالة التكامل والتكتالت  أو مستهلكني حمتملني وإما منافسني أو األجانب إما مستممرين -
 ية(.قتااداإل
...اخل، إحدى حمددات نضمامات الدولية على غرار إلغاء ورفع القيود واملعامالت التفضيلية وشروط اإللتزاماإل -
 ات اجلبائية واجلمركية كما أسلفنا.متياز اإل
 ية.ات اجلبائية واجلمركمتياز اإل إستخداممنها يف تاميم و  ستفادةيم ميكن اإلجتارب وجهود املنظمات والدول قِ  -

                                                           
 املرجع واملوضع السابقني.مىن اإلدليب،  1

إىل  ضريبية فيؤدي باملوازاة مع نقص العوائد اجلبائية مرحليا وشكليا  تآكل القاعدة الضريبية أما التخفيض يف املعدالت الإىل  اإلجازة الضريبية تؤديممال ف* 
 ، واالهم توسيع الوعاء الضرييب.أكرب إستممارالتجديد املستمر لألصول الرأمسالية وبالتايل إنتاجية وتكوين رأمسايل و 
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وقد افرز وجود  ،ية النموإستمرار ي أحد اخليارات املطروحة لتحقيق التنمية وضمان قتاادالتكتل والتكامل اإل -
ية، جتنب الطاقات العاطلة( صيغا للتكامل قتااد)حتقيق معدالت منو متقاربة، الكفاءة اإل 1أهداف متكاملة ومشاركة

ي، قتااداإل حتاداجلمركي، السوق املشاركة، اإل حتادطقة التجارة احلرة، اإلية التجارية التفضيلية، املنتفاقي )اإلقتااداإل
 ي الكامل(.قتااداإل ندماجاإل

تكون فيها أعمال بيئة  يساهم يف تكوين يستممار املناخ اإل دامعترب تطبيق معايري الشفافية عي ة:ـ( الشفافيسابعا
عدم الشفافية سبب ونوع ونتيجة ألن  ،متاحة ومنظورةوكيات سلاملعلومات والبيانات املتعلقة بالظروف والقرارات وال

واملزايا  اإلجراءات والعالقاتالشروط و  بإيضا  هتمامات اجلبائية واجلمركية يتم اإلمتياز للفساد، ويف جمال تاميم اإل
، داف املعلنة مسبقا  للغايات واألهشىت املراحل من اإلقرار مرورا بالتنفيذ واالمتمال وصوال  يفوجعلها جلية  والضمانات

وال تفتح الباب أمام  يف تفسريها ختالفواضحة املعىن ال تدع جماال لإل ضماناتات و إمتياز إىل  املستممرون حيتاجونف
 اإلشكاالت. 

منظومة جبائية ومجركية مشجعة تؤدي دورها يتطلب اتاافها بالمبات  إعتمادوالمرونة:  ستقرار( الموازنة بين اإلثامنا
احلقيقي الذي  ستقرارالشعور باإلبالقدر الذي يعزز ويرفع ثقة املستممرين يف جدارة املنظومة ويكسبهم  رستقراواإل

 هااملطبقة وتوقع العدول عن ات والضماناتمتياز اإل يةإستمرار عدم التأكد من ألن  ،األجلطويل  إستممارحيتاج إليه أي 
 .هعاقة توسعإي و ستممار اإلحجام عن العمل اإلميمل عامال حامسا يف 

هذا األخري مبين أن يكون ستلزم وهذا ياجلبائية واجلمركية يرد على فارات الحقة لزمن التاميم  اتمتياز ن تطبيق اإلوأل
إىل  ة تلقائية دون أن تضطر الدولةإستجاب التغريات معوالتكيف  ةستجابدرجة من اإلتضمن  ةستقبليعلى رؤية م
و السرعة  اإلمكانيةكون لدى الدولة املعايري والضوابط، ويف الوقت ذاته ت على عتمادات من خالل اإلتغيري إحداث 
ولي  األهداف، متنح عملية التاميم للدولة هذه اإلمكانيات يسهل حتقيق مبا  ةالقائماملنظومة ملراجعة  تنيالالزم
ات اجلبائية واجلمركية ياز مت، لذا وجب رسم منظومة اإليف إطار متحجر ال يستوعب التغري املستقبليات متياز اإلحار 

 مبا يضمن:
 .تجاوب مع الظروف املتجددة والتغريات اليت قد تطرأال -
 .التكيف مع الظروف غري املتوقعةو  مواكبة التغريات يف البيئة احمليطة -
 ات واملوارد طبقا ملا ميليه الطلب الفعال.ستممار السما  آلليات السوق بالعمل بكفاءة يف ختايص اإل -

ية النوعية ووحو اجملاالت قتاادحث املستممرين وتوجيههم وحو النشاطات والقطاعات اإل( البساطة والوضوح: تاسعا
 كون السلوكيأن  ها الوطين وتنميته، يستلزمإقتااداجلغرافية ذات األولوية املنضوي حتت خطة الدولة للنهوض ب

)إنشاء، توسعة،  ستممارمنط اإلات، متياز يف منظومة اإل وحتديداوضوحا   أكمر هحتفيز  منهم واملزمع ي املطلوبقتااداإل
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ي، عدد مناصب الشغل، القدرة التاديرية، حجم املسامهة يف ستممار إعادة هيكلة، زيادة اإلنتاج( حجم املشروع اإل
 ومةهذه املنظ كونتكما جيب أن ،الناتج، معدل إدماج املكونات احمللية، األداء النوعي، الكفاءة اإلنتاجية...اخل

إلغاء اإلجراءات ا، ويف شروطها وإجراءاهتا، مما يعين وصياغته ا، وذلك يف بنودهةمفهوموسهلة و ة وواضح ةخمتار 
 والسندات غري الالزمة يف العملية وتبسيط وتيسري كل املراحل.

 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز اإلإقرار  طريقة إعتمادالفرع الثالث: 
تقديرية تاحة سلطة إب أو هلا، التحديد التشريعي ما عن طريقإة واجلمركية بناوص ات اجلبائيمتياز اإلإقرار  يتم

 من خالل وضع معايري معينة. هليئات الدولة املشرفة

ات اجلبائية واجلمركية متياز مبقتضى هذه الطريقة تقوم الدولة بإدراج خمتلف اإل :طريقة التحديد التشريعي (أوال
عدة أقسام تتباين إىل  يةستممار ية اإلقتاادشريعاهتا فنجد القانون يقسم األنشطة اإلية يف تإقتااداملمنوحة لبواعث 

ية استنادا للمعايري اليت وضعتها الدولة مبا إمتياز فيما بينها من حيث حجم ومقدار ما هو خماص هلا من معاملة 
ية متياز املبادئ املتعلقة باملعاملة اإلويتم تقنني اجلوانب املهمة و  .1ةجتماعيية واإلقتااديستجيب لعملية التنمية اإل

ات ومقاديرها، مدة متياز ، إجراءات االكتساب، حجم اإلستفادةاجلبائية واجلمركية خاصة من حيث شروط اإل
 ، والضمانات ...اخل ويارك للتنظيم اجلوانب التفايلية.ستفادةاإل

دما وزيادة وتريهتا وتسويق المبات ية قُ ستممار هتيئة البيئة التشريعية لدفع العملية اإلوهي طريقة متليها ضرورة 
ية قطاعيا  وإقليميا على وحو يساهم وخيدم قتاادالتشريعيني والضمانات إلنشاء وتوطني املشروعات اإل ستقرارواإل

ة، من خالل وضع التشريعات اليت تتوىل تبيان جتماعيية واإلقتاادأولويات وأهداف الدولة يف عملية التنمية اإل
  ات واحلقوق والضمانات.از متياإل

 أو ية وللفوائد املتأتية منها سواء كانت وطنيةستممار ية واإلقتاادحاجة الدولة لألنشطة اإل فقد أوجبت
املوارد،  إستغاللا  أساسية يف عملية التنمية، فهي مُتَكن الدولة من أدوار جهودا تشريعية حلفزها؛كوهنا تلعب  أجنبية
رؤوس األموال والتكنولوجيا وبناء  إجتذابلنهوض مبختلف الاناعات وتطويرها، و العمالة، وا إستيعابوكذلك 

 خمتلف األسواق...اخل. إىل  القدرات واملهارات اإلدارية والنفاذ

ية خاصة يف الدول قتاادهذه اجلهود التشريعية واخليارات أصبحت من الموابت واملميزات لكل السياسات اإل
على توفري الظروف املالئمة والبيئة املناسبة واملشجعة لألعمال، من خالل جممل النامية، حيث حترص كل احلرص 

 يةقتاادة واألمنية والسياسية اليت حيتل فيها اإلطار التشريعي الناظم لألنشطة اإلجتماعيية واإلقتااداألوضاع اإل
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إىل  زائر على غرار العديد من الدولسعت اجلوالمبات والمقة  ستقرارية مكانة بالغة األمهية، ويف زيادة اإلستممار واإل
ت التسميات فإختل إنأكمر من فرع من فروع القانون يف قانون خاص و إىل  جتميع عدد من القواعد القانونية املنتمية

كما سيأيت بيانه أدناه حال عرض التطور   1ستممار، قانون ترقية اإلستممارات، قانون تطوير اإلستممار قانون اإل
، من فرع من فروع القانونية وحركيتها أبقى على جزء منها موزعة على أكمر قتاادأن تعدد اجملاالت اإلإال التشريعي، 
يات الدولية والقوانني اخلاصة كقانون احملروقات وقانون تفاقات اجلبائية واجلمركية ما هي واردة يف اإلمتياز فنجد من اإل

 ملتعاقبة.املناجم وقانون اجلمارك وأحكام من قوانني املالية ا

 إستقرارُعدَّت هتيئة األطر التشريعية كإحدى أهم ركائز حتسني بيئة األعمال وثبات و التناف  الدويل  إحتدامويف ظل  
ية برغم أمهيتها قتاادتوفر عناصر اإلنتاج وإمكانيات التسويق وغريها من العوامل اإلألن  املعامالت ورفع درجة المقة،
فشفافية  غموض والريبة اليت تكتنف مناخ األعمالالإطار قانوين مالئم يُزِيل التوج  و إال أهنا غري كافية، من دون 

ات متياز منظومة اإل للتوسع، لذلك فإن توظيف ستممارة اإلإستجابووضو  التشريعات يتناسب طرديا مع مستوى 
وين حمني لضمان التدفقات يقتضي وجود نظام قان ي لبلوغ األهداف احملددةقتااداجلبائية واجلمركية يف الشأن اإل

ات( لرفع وترية النمو مبضاعفة متياز ية على وحو خيدم مالحة الدولة، وتطلعات املستهدفني ) مبنظومة اإلستممار اإل
والاادرات وخفض معدالت البطالة وهو أمر مرهون مبدى جنا  الدولة يف سن وإصدار  ستممارحجمي اإل

 لية واملتجاوبة واملتكيفة مع املتغريات الدولية.التشريعات املناسبة واملالئمة ألوضاع احمل

حميط عمل و ركائز تكوين بيئة األعمال وهكذا فإن التشريعات الشفافة الواضحة القارة تعّد أحدى أهم 
وجود بيئة غري مستقرة إىل  ية جبائيا ومجركيا، وعدم اإلقرار التشريعي هلذه املعاملة يؤديمتياز املستهدفني باملعاملة اإل

إىل  ية املنتجة، والتوجهستممار وعدول عن العملية اإل إنارافتسمة بعدم التأكد واجملازفة وهي عوامل طرد ونوازع م
 األنشطة واملشروعات ضئيلة األثر التنموي.

بتبيان وحتديد طبيعة  كتفاءمبقتضى هذه الطريقة يقوم املشرع باإل  :السلطة التقديرية لهيئات الدولة المشرفة (ثانيا
ات اجلبائية متياز من اإل ستفادةات اليت مُيِْكن منحها متبوعة باملعايري اليت يتحدد مبوجبها حجم ومقدار ومدة اإلمتياز اإل

ية ستممار ية واإلقتاادة ونوعية ومدى خدمة األنشطة اإلإستجابواجلمركية، ومناط تدرج هذه املعايري هو مستوى 
ية، ومينح املشرع ُسْلطَة تقدير حجم متياز وراء منح هذه املعامالت اإل املعنية ألهداف وغايات الدولة اليت تربر وتقف

ات اجلبائية واجلمركية هليئات الدولة املشرفة بإعمال املعايري سالفة الذكر وفقا لكل متياز من اإل ستفادةومقدار ومدة اإل
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التكنولوجيا  إستخدامستوى ية، مقتاادحالة حسب ظروفها وخاوصيتها ) أمهية املشروعات ودورها يف التنمية اإل
عطي بعض الدول سلطة وحق ت  1 وجلب التقنية املتطورة واحلديمة، املسامهة يف حتسني ميزان املدفوعات...اخل.(

ات اجلبائية واجلمركية إلضفاء نوع من املرونة وهامش حرية متياز املفاوضة لألجهزة واهليئات املشرفة بشأن منح اإل
 على جيايبوالتأثري اإل من وطأة مشكلة التنميةالتخفيف  تكتسي أمهية بالغة يف معينة اتإستممار مشروعات و  لااحل

 رؤوس األموال  نقلب أممل ملواردها إستغالال  و دولة، ي للقتااداهليكل اإل
 ...اخل.معدالت البطالة ضيفية منها ختإجيابتأثريات إىل  ، مما يوديربات تقنيةخب مدعومة

قة أهنا متنح سلطة كبرية من شأهنا أن تفتح اجملال واسعا أمام اجلهات اإلدارية ومن املآخذ على هذه الطري
 كانت مقيدة باملعايري فمجال التقدير وهامشه كبريين، إضافة  إنواهليئات املشرفة للتحكم وما ينجر عنه من تبعات و 

ية متياز ملستهدفني باملعامالت اإلات نوعا ومقدارا ومدة بشكل دقيق يف التشريعات يدفع امتياز أن عدم حتديد اإلإىل 
اجلبائية واجلمركية للمبالغة يف مقدار وحجم ما يطلبوه منها مبا ال يتناسب ومبدأ التوازن يف املااحل املتقابلة السيما إذا 

 لرؤوس أمواهلم. أو يةستممار كانت هناك حاجة ماسة ملسامهاهتم اإل

 

 يةإقتصادات الجبائية والجمركية لدواعي متياز منة اإلتطور التشريعات الجزائرية المتض المطلب الثالث:
بافة غري مباشرة  أو بالعديد من العوامل جراء تأثريها على التكاليف بافة مباشرة ستمماريتحدد قرار اإل

 وبالتايل على العوائد املالية للمشروعات، على غرار توفر البنية األساسية املناسبة )كاإلمداد بالطاقة، شبكات النقل
الدولة بالنقل والتطوير التكنولوجي وتنمية قدرات ومهارات طاقاهتا البشرية،  إهتمامواالتااالت...اخل.( وأيضا مقدار 
ية للسوق، لتستكمل هذه العوامل حبزمة من احلوافز املالية والتمويلية ستيعابوكذا وفرة املواد األولية والقدرة اإل

ات اجلبائية واجلمركية حيزا بالغ األمهية، إال أن ذلك كله مرهون مبا توفره ز متياحتتل فيها اإل *واإلعانات واخلدمات
تشجيع  ية من أساسياتستممار وتضمنه األطر التشريعية فوجود األطر التشريعية والتنظيمية الضابطة للعملية اإل

ظيمي هو الذي يوفر ويضمن األجنيب الوافد، فاإلطار التشريعي والتن ستمماراإل إستقدامو  إجتذاباحمللي و  ستمماراإل
ات السيما اجلبائية واجلمركية منها بشكل جلي خال من الغموض ويضفي المبات والشفافية ويكفل احلماية متياز اإل

 واحلرية.

ية فقد عرفت قتاادوحبكم تأثري وتأثر التشريع بالوضع العام للدولة وخاصة يف معرض تكيفه مع املتغريات اإل
ية تغريات مرحلية ُمتماشية مع جممل أوضاع إقتاادات اجلبائية واجلمركية لدواعي متياز تضمنة اإلالتشريعات اجلزائرية امل
ة، األمنية، الداخلية واخلارجية، وتتبع تطور التشريعات اجلزائرية جتماعيية، السياسية، اإلقتاادالدولة وظروفها اإل
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ين تقاي الناوص القانونية اليت تدخلت هبا اجلزائر ية يعإقتاادات اجلبائية واجلمركية لدواعي متياز املتضمنة اإل
 يف غضون خمتلف املراحل اليت مرت هبا.  من خالل هذه اآللية ستممارلتشجيع وترقية وتطوير اإل

ي والتشريعي بني اجململ قتاادتنوعت تقسيمات التطورات املرحلية اليت عرفتها اجلزائر املستقلة يف اجلانبني اإل
ات اجلبائية واجلمركية متياز ، وتـََتبع تطور التشريعات اجلزائرية املتضمنة اإل1عيار واملنظور املعتمدوالتفايل ووفق امل

ية يتناسب مع التقسيم الذي ورد يف معرض تناول وزارة املالية اجلزائرية لتطور إدارتيها اجلبائية واجلمركية إقتاادلدواعي 
 إقتاادية ميزهتا قوانني إنتقال، الذي تستهله مبرحلة أوىل 2ستقاللاإل اهتا منذإجناز مبناسبة التعريف باخلطوات وتممني 

 (م3999-3911املوجه واملخطط مركزيا ) قتاادتعقبها مرحلة اإل ،(فرعا أوال) خذتَ تُـ  (م3912-3913السوق )
، وألن جمال وحجم (فرعا ثالما) (م3999السوق وحترير املبادالت )ما بعد  إقتاادإىل  نتقال، مث مرحلة اإل(فرعا ثانيا)

التغيريات والتعديالت التشريعية والتنظيمية واسع حبكم حتمية وخاوصية املرور من مرحلة ألخرى فقد مت االقتاار 
 على أهم معامل كل مرحلة.

 
 (م1926-1922السوق ) إقتصادية ميزتها قوانين إنتقالالفرع األول: مرحلة 

 اضطري على غرار اجملاالت األخرى قتاادنيا م  اجملال اإلعرفت فراغا تشريعيا وط ستقاللمرحلة غداة اإل
كما اتسمت بضعف اإلمكانيات  ،3متديد العمل بالتشريع الفرنسي إال ما تعارض مع السيادة الوطنيةإىل  اجلزائر

قانون  دارإص إجتاهاجلزائري لرأمسال األجنيب، كلها عوامل دفعت ب قتاادالداخلية وقلة رؤوس األموال احمللية وحاجة اإل
 ستمماراإلإىل  جه أساساوَ ات ومُ ستممار الذي يعد أول تشريع جزائري يتعلق باإل 4م3911ات لسنة ستممار اإل

ات متياز ات واإللتزامات املنتجة يف اجلزائر واحلقوق واإلستممار األجنيب، حمددا للضمانات العامة واخلاصة املمنوحة لإل
ات رؤوس األموال األجنبية بغض النظر عن مادرها إستممار ت الدولة يف جمال املتعلقة هبا، مبينا اإلطار العام لتدخال

منه(،  91لألشخاص الطبيعية واملعنوية األجنبية )املادة  ستممارحرية اإلإقرار  منه(، كما مت مبوجبه 93و 93)املادتني 
ضمانات أخرى إىل  منه(، باإلضافة 92)املادة  وضمان املساواة أمام القانون السيما فيما تعلق باألحكام اجلبائية 

 ات اجلبائية واجلمركية:متياز ونقتار هنا على بعض اإل

                                                           
أبو الفتو  يوسف خالف املرتبط باإلصال  اإلقتاادي يف معرض تناوله لتطور اإلطار القانوين والتشريعي  على غرار التقسيم الذي اعتمده أمحد مسري 1

   وما يليها. 13، مرجع سابق، ص.أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالفلإلستممار يف اجلزائر، راجع: 
 ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf-http://www.mf.gov.dz/article_pdf/uplوزارة املالية اجلزائرية، "وزارة املالية مخسون سنة من اإلجناز"،  2

  .363، ص.96:59م، التوقيت 3936193136بتاريخ   

 م إىل إشعار آخر، ج ر، 3913133113شريع الساري املفعول يف م، املتضمن متديد العمل بالت3913133113املؤرخ يف 13/322القانون  3
 .  36، ص.93م، املادة 3911193133، الاادر بتاريخ 93العدد 

 م، 3911196193، الاادر بتاريخ 21م، املتضمن قانون اإلستممارات، ج ر، العدد 3911192131املؤرخ يف  11/322القانون  4
 .  221 -225ص ص. 

http://www.mf.gov.dz/article_pdf/upl-ouvrage_avec_trait_de_coupe.pdf
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 المتعلقة بالشركات والمؤسسات المعتمدة: (أوال

 منه(. 3§99احلماية من املنافسة األجنبية يف إطار السياسة اجلمركية ) املادة  -

 منه(. 3§39توسعة )املادة  أو الالزمة لإلنشاء العقارات إقتناءاجلزئي من احلقوق عند  أو اإلعفاء الكلي -

الاناعية والتجارية ملدة  ربا املمكن جبايتها بعنوان األ أو جزئي للرسوم والضرائب املختلفة احملالة أو خام كلي -
 منه(. 3§39أقااها مخ  سنوات )املادة 

دات التجهيز األساسية لإلنشاء أو العتاد ومع إستريادجزئي للحقوق والرسوم والضرائب عند  أو كلي  إسارداد-
 منه(. 1§39التوسعة )املادة 

جزئي للرسم على اإلنتاج احملال على مشاريات العتاد ومعدات التجهيز األساسية لإلنشاء أو  أو كلي  إسارداد-
 منه(. 5§39التوسعة )املادة 

 يا:إتفاقالمتعلقة بالشركات والمؤسسات المنشأة  (ثانيا
 منه(. 3§39)املادة  عتمادسنة من تاريخ اإل 32مُينح لفارة حمدودة ال تتجاوز  نظام جبائي مستقر -

 أعباء جبائية ضرائب، رسوم، حقوق، وإتاوات مستقرة. -

املواد األولية الضرورية لإلنتاج غري املنتجة أو املتاحة  إستريادجزئي للحقوق والرسوم املختلفة عند  أو كلي  إسارداد -
 منه(. 1§39يف اجلزائر )املادة 
ية من خالل اإلمكانيات املالية قتاادات وغريها بشروط خدمتها للتنمية اإلمتياز رتبطت هذه اإلإوقد 

ي املانفة كأولوية يف خطط وخمططات السلطات العمومية، قتاادواملعدات احلديمة ومكان وقطاع النشاط اإل
ات التكوين والارقية املهنية إلتزاماملوجه للتادير ومبقابل ومتوافقة مع مناصب الشغل الناشئة والتقنية املستعملة واحلجم 

 للعمال واإلطارات اجلزائرية.
ات والضمانات جاءت متحررة وليربالية خبالف اإليديولوجية والتوجه متياز أحكام هذا القانون املتضمنة اإل

اليت عرفت عمليات تأميم متتالية، وهو  املوجه واملخطط مركزيا، ومتباينة مع واقع احلال للمرحلة قتاادواإل 1االشاراكي
نه مل يُتبع بالناوص التطبيقية ومل تبت اإلدارة يف امللفات املودعة لديها، لذا مل ما زاد يف توج  املستممرين خاصة أ

 يتجسد ميدانيا.    

 
 
 
 

 
                                                           

، جملة املفكر، جامعة حممد خيضر ببسكرة، كلية "األجنيب املباشر يف اجلزائر بني التحفيز القانوين والواقع املعيق ستمماراإل"مرمي،  محدي فلة، ومحدي 1
 . 112.، صم3935احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد العاشر، جانفي 
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 (م1991-1922الموجه ) قتصادالفرع الثاني: مرحلة اإل
ية واملرور ملرحلة مغايرة جعل اجلزائر تعرف خالل بدايات هذه الفارة نتقالاإلإعادة ترتيب األوضاع وجتاوز املرحلة 

ية والسياسية، اليت أُختتمت قتاادالعديد من التشريعات املتكيفة واليت تتماشى مع خياراهتا وأوضاعها خاصة اإل
منها  إنتقاءوضوعية مت ات معتبار وتداعياهتا، وللتعبري عن تطور التشريعات وإل م3961جبملة إصالحات عقب أزمة 

 ية، ونرتبها زمنيا كاآليت: إقتاادات اجلبائية واجلمركية لدواعي متياز ما حيمل يف ثناياه اإل

 م3911ات لسنةستممار نظرا لعدم تناسب قانون اإل :1م1922ات ستثمار قانون اإل األمر المتضمن( أوال
نظم هذا األخري تدخل رأس املال اخلاص )سواء كان وتوجهات املرحلة مما افرز عدم جتسيده واملضي لبديل عنه، يُ 

ات والضمانات القانونية متياز ي ويوضح دوره ومكانته وأشكاله واإلقتاادوطنيا( يف خمتلف فروع النشاط اإل أو أجنبيا
 املتعلقة به، وُروِعي فيه تبسيط اإلجراءات وتقليص اآلجال واملهل، واملالحظ أن هناك:

باحتكار الدولة واهليئات التابعة هلا للمبادرة يف القطاعات احليوية وخيار شراء احلاص  ممارستتراجع عن حرية اإل (3
 منه(. 91و93املختلط إضافة حلق الشفعة )املادتني  قتاادواألسهم اليت مل تكن مالكة هلا يف شركات لإل

 تعلق باجلانبني اجلبائي واجلمركي األجنيب اليت نورد منها بعض ما ستممارات على اإلمتياز ( اقتاار الضمانات واإل3
 منه(. 39باألحكام اجلبائية ) املادة  ة أمام القانون السيما فيما تعلقاملساوا -
ضمانات تشريعية ومالية تعويضية يف حالة اسارجاع الدولة للمؤسسات املستفيدة من أحكام هذا القانون، وحتويل  -

 .منه( 31إىل  96) املواد من  ربا األموال واأل
 (. 3§35بعوض للمشاريات العقارية املتعلقة بالنشاط املرخص به )املادة نتقالاجلزئي من رسم اإل أو اإلعفاء التام-

 (.3§35سنوات )املادة 39التناقاي من الرسم العقاري ملدة ال تتجاوز  أو اجلزئي أو اإلعفاء التام -
إرجاع الرسم املتعلق بأثاث التجهيز  أو ند التجهيز،منح معدل خمفض من الرسم الفريد اإلمجايل على اإلنتاج ع -

 (.1§35املانوع يف اجلزائر )املادة
إرجاء استيفاء رسوم اجلمارك والرسم الفريد اإلمجايل على اإلنتاج للتجهيزات الضرورية على تدريج أقاى ملدة  -
 (.5§35الاناعي )املادة ستهالكاإل
سنوات ( 2)الاناعية والتجارية ملدة ال تتجاوز ربا ن الرسم املارتب على األالتناقاي م وأ اجلزئي أو اإلعفاء التام -

 (.2§35من الرأمسال املستممر )املادة %39وملبلغ ال يتجاوز 
 ستممارسنوات بشروط تتعلق حبجم اإل 39ي يتعلق بالضرائب ملدة ال تتجاوز إتفاقمن نظام  ستفادةميكن اإل -

 (.39الاافية )املادة  ربا ونسبة األ

                                                           
 م،3911199132، الاادر بتاريخ 69مارات، ج ر، العددم، املتضمن قانون اإلستم3911199132املؤرخ يف  11/365األمر رقم  1
 .  3396 -3393ص ص.  
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رؤوس األموال للمسامهة يف تلبية  إستقدامات ذاهتا أي لتزامية واإلقتاادواملالحظ بقاء التطلعات اإل
ية وفق املخططات والربامج من حيث موقع وقطاع النشاط مع مراعاة قتااداالحتياجات األولية املرتبطة بالتنمية اإل

وفتح  ي لليد العاملة الوطنية،ختااصولية احمللية، والتكوين اإلمن املواد األ نتفاعمعايري الفوائد املتبادلة ودرجة اإل
ه إجتذابنه مل يُفلح يف األجنيب إال أ ستمماررغم توِجيه هذا القانون بشكل أساسي لإل األسواق اخلارجية للتادير.

ات ستممار على اإل إقتار، لذا 1)لتوج  املستممرين من التأميم والبت وتسوية املنازعات داخليا بالقوانني اجلزائرية
 .2اخلاصة اجلزائرية

: 3م1929ي بين الجزائر وليبيا لسنة قتصادالتعاون التجاري واإل إتفاقاألمر المتضمن المصادقة على ( ثانيا
تسهيل التبادل التجاري باملنح  إتفاقبرم أُ ية مبا حيقق املااحل املشاركة قتاادلزيادة التعاون يف امليادين التجارية واإل

جزائري يف حدود ظروف  أو للسلع اليت هي من أصل لييب سترياددل لكل املزايا يف ميدان اجلمارك وشؤون اإلاملتبا
ويظل ساري  ،من تاريخ توقيعه وتتم املاادقة عليه طبقا لإلجراءات السارية تفاقية، يُعمل هبذا اإلقتاادالبلدين اإل

األطراف كتابة الطرف اآلخر باإللغاء قبل  أحدا مل خيطر املفعول ملدة ثالث سنوات يتجدد تلقائيا للمدة نفسها م
 هناية األجل بمالثة أشهر.

إعماال  :4م1922ية التجارية والتعريفية بين الجزائر وموريتانيا لسنة تفاقاألمر المتضمن المصادقة على اإل( ثالثا
ط العالقات التجارية ُمؤسسة على التبادل وتنشيإقرار  ي ولتوفيق السياستني التجاريتني متقتاادإلمكانيات التعاون اإل

واملالحة املشاركة، حبيث تعفى من الرسوم اجلمركية املنتجات اليت هي من أصل اإلقليم اجلمركي لكل من الطرفني 
ية، اليت تدخل حيز التنفيذ مؤقتا من تاريخ توقيعها وهنائيا بعد تاديق تفاقامللحقتني باإل (أ، م)املبينة يف القائمتني 

 نتهائها أحد األطراف كتابة يفأخرى ما مل يعلن إإىل  لبلدين ويتم العمل هبا ملدة سنة وجتدد بطريق التمديد من سنةا
 نقضائها.ظرف ثالثة أشهر على األقل قبل إ

                                                           
 . 111.، صمرجع سابقمحدي فلة، ومحدي مرمي،  1
 .99عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص.  2
دي والتقين بني اجلمهورية اجلزائرية م، املتضمن املاادقة على إتفاق التعاون التجاري واإلقتاا3919192133املؤرخ يف  19/32ر رقم ـــــــــــــــاألم 3

 م، 3919192119، الاــــادر بتاريــــــــــــــــــخ 52د دـــــــــــــــــم، ج ر، الع3919193193ع عليه بطرابل  يف ــــــــــــــــالدميقراطية الشعبية وحكومة اململكة الليبية املوق
 .  262 -261ص ص. 

م، املتضمن املاادقة على اإلتفاقية التجارية والتعريفية املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 3923133131 املؤرخ يف 23/29األمر رقم  4
 -3269ص ص.  م،3923133192، الاادر بتاريخ 92 م، ج ر، العدد3923193139واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية واملوقعة بنواقشط يف 

3263  . 
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 :1م1922ية التجارية والتعريفية بين الجزائر والمغرب لسنة تفاقاألمر المتضمن المصادقة على اإل( رابعا

ي وجعل سياستيهما قتاادبتفعيل إمكانيات التعاون اإل إجتماعيي و إقتاادما لتحقيق تقدم ا منهإستهداف
ية واملاادقة عليها لتنشيط العالقات تفاقالتجاريتني منسجمتني على أساس التبادل واملالحة املشاركة، مت إبرام اإل

بدون  3، م3للمنتجات الواردة يف القائمتني ج التجارية املتبادلة واملباشرة اليت تستفيد من إعفاء من الرسوم اجلمركية
ل ـمنه( ملدة ثالث سنوات قابلة للتعدي 93يف حدود احلاص املعينة )املادة  3م 3حتديد للكمية، وللقائمتني ج

 واملراجعة 
 .م3922133113قاد تقدم العالقات، مع القابلية للتجديد بالاراضي الضمين بعد 

سعيا : 2م1922ية التجارية والتعريفية بين الجزائر وتونس لسنة تفاقعلى اإلاألمر المتضمن المصادقة ( خامسا
ي وجعل سياستيهما التجاريتني قتاادبتفعيل إمكانيات التعاون اإل إجتماعيي و إقتاادمن الدولتني لتحقيق تطور 

العالقات التجارية املتبادلة  ية واملاادقة عليها لتنشيطتفاقمنسجمتني على أساس التبادل واملعاملة باململ، مت إبرام اإل
بدون حار  (3، ت3ج)واملباشرة اليت تستفيد من إعفاء من احلقوق اجلمركية للمنتجات الواردة يف القائمتني 

 منه( ملدة ثالث سنوات قابلة للتعديل 93ضمن حدود حار الكميات )املادة (  3، ت3ج)للكميات، وللقائمتني 
ملدد جديدة كل منها لمالث  م3922133113، مع جتديدها التلقائي بعد إعادة النظر قاد تقدم العالقات أو

 ها.أجلر فسخها كتابيا من أحد الطرفني قبل ثالثة أشهر على األقل من حلول جيسنوات إذا مل 

 لتنمية :3م1922ية التجارية والتعريفية بين الجزائر وليبيا لسنة تفاقاألمر المتضمن المصادقة على اإل( سادسا
على التبادل التجاري ملنتجات البلدين  تفاقية على أساس املالحة املشاركة واملعاملة باململ مت اإلقتاادقات اإلالعال

ية تفاقبالتدرج يف إزالة العقبات بإعفاء املنتجات الوطنية املتبادلة بني البلدين من الرسوم والضرائب اجلمركية، تطبق اإل
ا من تاريخ تبادل وثائق التاديق عليها، وتسري لسنتني جتدد تلقائيا إال إذا إعتبار مؤقتا من توقيعها وبافة هنائية 
 ها.   أجل إنتهاءتعديلها بإشعار كتايب قبل ثالثة أشهر على األقل من  أو رغب أحد الطرفني يف إهنائها

املرسوم مت تأسي  أول مالحة للجمارك يف اجلزائر املستقلة مبقتضى : 4م1929قانون الجمارك لسنة ( سابعا
املتضمن م 3911192132املتضمن تنظيم وزارة املالية وكذا القرار الاادر يف  م3911195139املؤرخ يف  11/332

                                                           
م، املتضمن املاادقة على اإلتفاقية التجارية والتعريفية املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 3921195191املؤرخ يف  21/92األمر رقم  1

 .513 -525م، ص ص. 3921195131، الاادر بتاريخ 19م، ج ر، العدد 3921191132واململكة املغربية واملوقعة مبدينة اجلزائر يف 
م، املتضمن املاادقة على اإلتفاقية التجارية والتعريفية املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 3921195191املؤرخ يف  21/96قم األمر ر  2

 .  512 -513م، ص ص. 3921195131، الاادر بتاريخ 19م، ج ر، العدد 3921191132واجلمهورية التونسية واملوقعة باجلزائر يف 
م، املتضمن املاادقة على اإلتفاقية التجارية والتعريفية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 3921191192املؤرخ يف  21/33رقم األمر  3

 .  259 -216م، ص ص. 3921191131، الاادر بتاريخ 23م، ج ر، العدد 3921191139واجلمهورية العربية الليبية املوقع عليها بطرابل  يف 
 م، 3929192135، الاادر بتاريخ 19م، املتضمن قانون اجلمارك، ج ر، العدد 3929192133املؤرخ يف  29/92انون رقم الق 4

 .  215 -126ص ص. 
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 م3915من أول سبتمرب  إبتداء  ات مديرية املالية اخلارجية واجلمارك، ليعقبها إختااصالتنظيم الداخلي واحملدد 
 ، ومن حيث ناوص العمل فاجلمارك1قتااداإلإحداث مديرية اجلمارك باإلدارة املركزية لوزارة 

ية، ميزهتا إنتقالها وريمة املنطقة اخلامسة لإلدارة الفرنسية للجمارك، شهدت مجارك اجلزائر املستقلة مرحلة إعتبار "... ب
من سنة  إبتداء  املوجه ) قتااد( قبل أن تتوجه تدرجييا وحو خدمة اإلم3912-3913السوق) إقتاادقوانني 
ليخلفه قانون اجلمارك  م3922أن مت إلغاء قانون اجلمارك املوروث عن االحتالل الفرنسي سنة إىل  ،2 "(...م3911

 الذي يتضمن: م3929اجلزائري سنة 

تعريفة القانون العام ملعاملة البلدان اليت متنح اجلزائر شرط  ستريادالتمييز بني ثالثة أصناف للتعريفة اجلمركية عند اإل -
، وتعريفة خاصة مقابل منافع متناسبة لبلدان معينة، تعريفة أعلى يف مواجهة البلدان اليت ال 3األكمر رعايةالدولة  إمتياز

 منه(. 91الدولة األكمر رعاية ) املادة  إمتيازمتنح اجلزائر شرط 

دة للاركيب يف تيسري التانيف التعريفي للتجهيزات واملنشأت واملركبات الكاملة الاناعية والفالحية املوجهة واملع -
 منه(. 33اجلزائر ) املادة 

التادير بإدراج احلظر املطلق واحلظر النسيب اجلزئي والتقييد الكمي والكيفي واإلجرائي)املادة  أو ستريادتنظيم اإل -
 (.3§و 3§33

دفع يف ما التزمت باإلجراءات وال اإليداع أو إعفاء املؤسسات االشاراكية من تقدمي الضمان لدى مؤسسة مالية -
 منه(. 331اآلجال ) املادة 

نظام سندات اإلعفاء بكفالة  إعتمادعرب سائر اإلقليم اجلمركي ب ستهالكضمان تنقل البضائع اليت مل تعرض لإل -
 وما يليها(. 332أي إيداع الضمان الكايف ) املادة 

 (.3§332العبور اجلمركي)املادة وقف تطبيق التعريفة اجلمركية والتنظيم اخلاص بالتجارة اخلارجية طيلة عملية -

توقيف احلقوق والرسوم واحلظر وغريها من اإلجراءات اجلبائية واجلمركية اليت ختضع هلا البضائع املستفيدة من  -
هتيئتها للتادير حتت املراقبة اجلمركية يف احملالت املعتمدة  أو ستعمالإعدادها لإل أو االستيداع اجلمركي ليتم ختزينها

 منه(. 339الاناعي) املادة  أو ك على التوايل املستودع العمومي، املخاص، اخلاص،من اجلمار 

  *توقيف احلقوق والرسوم واإلجراءات اإلدارية على البضائع املقبولة يف املاانع املوضوعة حتت الرقابة اجلمركية -

                                                           
م، 3915199132، الاادر بتاريخ 13م، املتضمن إحداث مديرية اجلمارك، ج ر، العدد 3915199195املؤرخ يف  15/329املرسوم الرئاسي رقم  1

 .593ص.
  رجع واملوضع السابقني."، املجنازاجلزائرية، "وزارة املالية مخسون سنة من اإلارة املالية وز  2

دات من أي إمتياز إعماال للمعاهدات اإلقتاادية والتجارية واجلمركية املتضمنة شرط الدولة األكمر رعاية الذي يتيح إستفادة الدولة الطرف يف هذه املعاه 3
 و لدول غريها.مينحه الطرف اآلخر لدولة أ
 .369، ص.م3933 اململكة العربية السعودية، ،مكتبة القانون واإلقتااد، 3ط "،الوسيط في القانون الدولي العامراجع: حممد نار حممد، "

ت السائلة والغازية، معاجلة أنواع الغاز واحملروقا إستخراجالزيوت اخلام من البارول و من املعادن الزفتية و  إستخراججيرى حتت هذا النظام نشري إىل أنه * 
 لانع منتجات حمددة تنظيميا.أو  كيميائية،أو   وتكرير وإنتاج منتجات بارولية
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 منه(. 311ادة جبائية )امل أو ها وحدات ذات طابع صناعي يطبق على إنتاجها ميزة مجركيةإعتبار ب

توقيف احلقوق والرسوم واإلعفاء من اإلجراءات اخلاصة مبراقبة التجارة اخلارجية على البضائع املقبولة مؤقتا يف  -
ها على إستخدام أو املعاجلة اإلضافية أو التانيع أو اإلقليم اجلمركي املعدة إلعادة تاديرها بعد تناوهلا بالتحويل

 منه(.  325حالتها ) املادة 

اجلزئي من احلقوق والرسوم لبضائع متجانسة مع بضائع استعملت للحاول على منتجات سبق  أو اإلعفاء التام -
 منه(. 361تاديرها قاد إعادة التموين باإلعفاء ) املادة 

 أو ،ستريادلرسوم املدفوعة عند تادير البضائع اليت فرضت عليها هذه الرسوم عند اإللجزئي  أو كلي  إسارداد -
 منه(. 399املواد املستهلكة خالل إنتاجها)املادة  أو ضت على املواد اليت اشتملت عليها البضائع املادرةفر 

أو   بضائع مت تاديرها مؤقتا قاد أداء خدمة إسترياداجلزئي من احلقوق والرسوم عند إعادة  أو اإلعفاء الكلي -
 منه(.   391دة إصالحها...اخل ) املا أو إجراء حتويل عليها أو ا،إستعماهل

جاء لتحديد األهداف واإلطار  :1م1922ي الخاص الوطني لسنة قتصاداإل ستثمارالقانون المتعلق باإل( ثامنا
أو   يقتاادية اخلاصة الوطنية أي النشاطات ذات النفع اإلقتاادات اإلستممار واجملال والشروط املتعلقة باإل

يعيون جزائريون ومقيمون باجلزائر، واملتماشية مع األهداف عدة أشخاص طب أو اليت يبادر هبا شخص جتماعياإل
يف املخططات اإلمنائية الوطنية املستهدفة للمسامهة يف توسيع املقدرة اإلنتاجية الوطنية  *واألولويات واجملاالت احملددة

املشاركة يف حتقيق  إىل وتلبية حاجيات املواطنني من املواد واخلدمات، باإلضافة دخاروإنشاء مناصب عمل وتعبئة اإل
اليد العاملة  إستعمالاملعزولة، وكذا  أو سياسة التنمية اجلهوية املتوازنة وتمبيت السكان بالتواجد يف املناطق احملرومة

 منه(. 96واملوارد احمللية ) املادة 

إخضاعها  ات املبادر هبا مع األهداف وتوجهات املخططات اإلمنائية يتمستممار وقاد التحقق من مطابقة اإل
)إنشاء مناصب  ستمماراإلجباري املسبق، املبنية على مقايي  ومعايري تقدير اإل عتمادلشروط وأشكال وإجراءات اإل

عمل، إضفاء القيمة على املوارد واملواد األولية واملنتجات احمللية، تنمية القدرات الوطنية، توفري بديل الواردات، اإلقامة 
ات وربطها بالضمانات إلتزامجمموعة أقر  ية ويف املناطق احملرومة،...اخل.(، ولضمان ذلكاملكانية يف املناطق الداخل

 ات املمنوحة، نورد منها ما هو جبائي ومجركي كاآليت:متياز واإل
 منه(: 3§33)املادة ات املنجزة يف املناطق احملرومةستممار اإل( 3

                                                           
، الاادر بتاريخ 15م، املتعلق باإلستممار اإلقتاادي اخلاص الوطين، ج ر، العدد 3963196133املؤرخ يف  63/33القانون رقم  1

 .3299 -3193م، ص ص. 3963196135
إستمناء القطاع ألفالحي اخلاص وجتارة التجزئة واإلستممارات احلرفية والفنية واملهن احلرة، وحظر اجلمع األفقي أو العمودي مت رة إىل أنه * جتدر اإلشا

مات املتمملة يف دلنشاطات مماثلة أو مارابطة يف يد مالك واحد وحظر املبادرة بنشاطات متعددة مباشرة أو بواسطة الغري، ليارك اجملال لنشاطات تأدية اخل
تم يف أعايل التاليح الاناعي وصيانة أآلت الانع وصيانة التجهيزات الاغرية بوجه عام، والاناعات الاغرية واملتوسطة املكملة، الايد البحري الذي ي

 ع.  البحار، البناء واألشغال العمومية، السياحة والفندقة واخلدمات املرتبطة هبا، النقل الربي للمسافرين والبضائ
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 .ستغاللسنوات من سنة الشروع يف اإل( 2)رية يف حدودالاناعية والتجا ربا اإلعفاء التام من الضريبة على األ -

 من بناءات النشاط املعتمد. نتهاءسنوات من سنة اإل (39)اإلعفاء التام من الضريبة العقارية يف حدود  -

 اإلعفاء من الرسم الوحيد اإلمجايل عند اإلنتاج ملقتنيات جتهيز النشاط املعتمد لاناعة منتجات خاضعة للرسم. -

 فاء من حق التحويل باملقابل للمشاريات العقارية املتعلقة بالنشاط املعتمد.اإلع -

 سنوات.( 2)اإلعفاء التام من الرسم على النشاط الاناعي والتجاري واإلعفاء من الدفع اجلزايف يف حدود  -

 منه(: 3§33ات املنتجة للمواد )املادةستممار اإل( 3

 .ستغاللسنوات من سنة الشروع يف اإل (2)الاناعية والتجارية يف حدود ربا اإلعفاء التام من الضريبة على األ -

 اإلعفاء من الرسم الوحيد اإلمجايل عند اإلنتاج ملقتنيات جتهيز النشاط املعتمد لاناعة منتجات خاضعة للرسم. -

 سنوات. (1)اإلعفاء التام من الرسم على النشاط الاناعي والتجاري واإلعفاء من الدفع اجلزايف يف حدود  -

 منه(: 1§33ات األخرى )املادةستممار اإل( 1
 من % 39حد إىل  سنوات (2)الاناعية والتجارية يف حدود  ربا املتناقص من الضريبة على األ أو اإلعفاء اجلزئي -

 األموال اخلاصة املستممرة.
 سنوات. (1ايف يف حدود )إلعفاء من الدفع اجلز اإلعفاء التام من الرسم على النشاط الاناعي والتجاري وا -
البناءات املتعلقة  إنتهاءسنوات من بداية السنة املوالية لسنة  (39)اإلعفاء اجلزئي من الرسم العقاري يف حدود  -

ات بإجراءات تشجيعية تفضيلية جبائية متياز بالنشاط املعتمد.كما نص هذا القانون على إمكانية أن تتبع هذه اإل
 منه(. 31ر بالعملة الاعبة)املادة رأمسال املستمم أو للنشاطات املنتجة للمواد املعدة للتادير تتواىل يف قوانني املالية

يتضمن إنشاء شركات : 1م1922وسيرها لسنة  قتصادالقانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة اإل( تاسعا
املنشأة مبوجب معاهدات مؤسسات أجنبية غري تلك  أو مؤسسات اشاراكية وبني مؤسسة أو خمتلطة بني مؤسسة

من التقنيات واألساليب والتكنولوجيات والتحكم فيها،  ستفادة، وهذا لنقل اخلربات واإل*دولية وشركات احملاصة
 منه(: 33ات اجلبائية اآلتية ) املادة متياز ومبجرد تأسيسها تستفيد من اإل

 الضرورية للنشاط.اإلعفاء من احلق على التحويل باملقابل لكل املشاريات العقارية  -

 سنوات من تاريخ الشراء.(2)اإلعفاء من الضريبة العقارية ملدة  -

للسنة الرابعة وختفيض  %29الاناعية والتجارية للمالث سنوات األوىل، وختفيض  ربا اإلعفاء من الضريبة على األ -
 للسنة اخلامسة من احلايلة اجلبائية. 32%

 ها من جديد.إستممار التجارية املعاد الاناعية و  ربا على األ %39ختفيض  -

                                                           
، الاادر بتاريخ 12م، املتعلق بتأسي  الشركات املختلطة اإلقتااد وسريها، ج ر، العدد 3963196136املؤرخ يف  63/31القانون رقم  1

 .3213 -3235م، ص ص. 3963196113
 ب عن احملروقات السائلة وإستغالهلا.  املتعلق بالشركات األجنبية اليت متارس نشاكها يف ميدان التنقي 23/33* الشركات اليت أنشئت يف إطار األمر 
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 اإلعفاء على دخل الديون واإليداعات والضمانات. -

 اإلعفاء من كل ضريبة على األجر اإلضايف. -
ات جبائية ومالية أخرى مبقتضى قوانني املالية حسب طبيعة ودرجة أولوية النشاطات )املادة إمتياز مع إمكانية إحداث 

حتفاظ املؤسسات االشاراكية حبق التوجيه واملراقبة والتسيري للشركات املنشأة مبوجبه كفرع هذا القانون اأقر  وقد. (39
على تدين مستوى التجاوب  إنعك مما  %23ا بنسبة مسامهة املؤسسات االشاراكية اليت ال تقل عن إعتبار منها، 
 معه.

لمرواهتا الطبيعية مبوجب التأميم طال  اسارجاع اجلزائر التدرجيي: 1م1924قانون األنشطة المنجمية لسنة ( عاشرا
، غري أن تنظيم القطاع جاء متأخرا لغاية صدور 2قطاع املناجم فادر بشأنه العديد من األوامر القاضية بالتأميم

"...قاد تشجيع تنمية األنشطة املنجمية ميكن النص 19الذي كرس الوضع مع إشارة يف مادته  65/91القانون 
حتدد أنواع هذه اإلجراءات ونسبها وشروط منحها مبوجب قوانني املالية.."، جبائي. طابع  على إجراءات خاصة ذات

املؤرخ يف  93/35غاية إدخال تعديالت عليه مبوجب القانون إىل  وقد بقي هذا القانون ساري املفعول
   ية اليت شرعت فيها اجلزائر إبان تلك الفارة. قتاادمتاشيا مع اإلصالحات اإل م91/33/3993

مت سنه إلمتام  :3م1922وسيرها لسنة  قتصادالقانون المتعلق بتأسيس الشركات المختلطة اإل( أحد عشر
وسريها، على  قتاادسالف الذكر بنف  الرسم تأسي  الشركات املختلطة اإل 63/31وتعديل بعض أحكام القانون 

منه(،  91ية واملالية )املادة قتااداملردودية اإلأن تندرج هذه األخرية يف إطار املخطط الوطين للتنمية وختضع ألهداف 
القرار وحق التحويل املايل  إختاذلذا َمنح هذا القانون املزيد من احلقوق وثـَّبت أخرى للطرف األجنيب كاملشاركة و 

املادة ات اجلبائية فأدرج )متياز حتكيمي، وفيما تعلق باإل أو اليت مينحها حكم قضائي أو والتعويضات يف حالة التأميم
 منه(: 33
 اإلعفاء من دفع حق التحويل باملقابل عن كل املشاريات العقارية الضرورية. -

 سنوات من تاريخ الشراء. (2)اإلعفاء من الضريبة العقارية ملدة  -

للسنة الرابعة  %29الاناعية والتجارية للسنوات المالث األوىل، وختفيض  ربا اإلعفاء من الضريبة على األ -
 للسنة اخلامسة من احلايلة اجلبائية.  %32 وختفيض

 ها من جديد.إستممار الاناعية والتجارية املعاد  ربا على األ %39ختفيض  -

                                                           
 م، 3965193113، الاادر بتاريخ 92م، املتعلق باألنشطة املنجمية، ج ر، العدد 3965193192املؤرخ يف  65/91القانون رقم  1

 .  332 -339ص ص. 
، الاادر بتاريخ 11شركات مناجم، ج ر، العدد  م، املتعلقة بتأميم3911192191املؤرخة بذات اليوم  11/393إىل الرقم  11/91األوامر من الرقم  2

 .  533 -536م، ص ص. 3911192191
، الاادر بتاريخ 12م، املتعلق بتأسي  الشركات املختلطة اإلقتااد وسريها، ج ر، العدد 3961196139املؤرخ يف  61/31القانون رقم  3

 .  3563 -3521م، ص ص. 3961196132
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 اإلعفاء على دخل الديون واإليداعات والضمانات. -

 نه(.م 39وأولويتها )املادة  وانني املالية حسب طبيعة األعمالات جبائية أخرى مبقتضى قإمتياز إمكانية إحداث  -

ها ونقلها باألنابيب لسنة إستغاللالقانون المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات و ( إثنا عشر
يف اجلزائر سعيا من هذه األخرية إلجياد مقاربة بني املتطلبات  ساراتيجيللقطاع اإل إصالحيا  اء يعد إجر  :1م1922

، فجاء هذا القانون ليحدد اإلطار 2ات اهليكلية املتبناةوالتحوالت العاملية يف قطاع الطاقة وبني ضرورة اإلصالح
ا، ونقلها، وللمنشأت والتجهيزات اليت تسمح مبمارستها، إستغالهلالقانوين ألعمال التنقيب والبحث عن احملروقات، و 

(  على SONATRACHهيمنة شركة )سوناطراك()أقر  إنوحقوق وواجبات املؤسسات املمارسة هلذه األعمال، و 
من  كية السائدة آنذاقتاادأنشطة القطاع بافة حارية إال أن ضرورة الشراكة األجنبية من جهة والظروف اإلمجيع 

اخلارجي يف القطاع جعلت  ستممارتراجع املداخيل املتأتية من قطاع احملروقات من جهة ثانية فحتمية فتح جمال اإل
نتعرض هلا اليت  3ات اجلبائية واجلمركيةمتياز لى شاكلة اإلات عديدة عإمتياز القانون يعتمد أشكال شراكة خمتلفة، ويقر 

ات اجلبائية واجلمركية املمنوحة مبوجب القوانني اخلاصة ؛  متياز اإلفروع مطلب موسوم ب أحد ضمن الالحقيف الفال 
 كوهنا بقيت سارية املفعول بالنسبة للعقود املربمة يف إطار هذا القانون واليت 

 .بعد نشره مازالت نافذة

جاء هذا القانون : 4م1922ية الخاصة الوطنية لسنة قتصادات اإلستثمار القانون المتعلق بتوجيه اإل( ثالثة عشر
ي قتاادخدمة لألهداف املعارف بأولويتها مبوجب قوانني التخطيط )إنشاء هام ملناصب الشغل، حتقيق التكامل اإل

خلدمات احمللية، إحالل الواردات، توسيع املقدرة اإلنتاجية املواد األولية واملواد ناف املانعة وا إستغاللالوطين، 
ات ستممار الوطنية، واملقدرة التاديرية، التحديث التكنولوجي والتحكم يف التقنيات وطنيا(، ليعمل على توجيه اإل

التنظيم، أو   ملاليةختفيضات مالية أقرها وأحاهلا لقوانني ا أو ات جبائيةإمتياز ية اخلاصة الوطنية وحوها، بارتيب قتااداإل
ات إضافية إمتياز تسهيالت خاصة بالتموين للنشطات الاناعية. وقد أدرج املشرع إمكانية منح إىل  باإلضافة

 منه(. 91للنشاطات ذات األولوية املنجزة يف املناطق املانفة حمرومة ) املادة 
 

                                                           
، 12م، املتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن احملروقات وإستغالهلا ونقلها باألنابيب، ج ر العدد 3961196139املؤرخ يف  61/35القانون رقم  1

 .  3591 -3563م، ص ص. 3961196132الاادر بتاريخ 
نية واملؤسساتية لقطاع احملروقات يف " قانون احملروقات يف اجلزائر وإشكالية الرهانات املتضاربة: قراءة يف تطور األطر القانو ، ومخي  حممد، بوحنية قوي  2

 . 351.ص ،م3931 جوان، 99كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد   ، جامعة قاصدي مربا  ورقلة،دفاتر السياسة والقانون، جملة اجلزائر "
3
 Bendjilali zine el abidine, "les caractéristiques de la fiscalité pétrolière en droit algèrien", mémoire de magistère en 

droit non publié, université d’oran -algerie, faculté de droit, option droit des affaires comparé, 2012/2013,  

pp.197-201. 
، الاادر بتاريخ 36ج ر، العدد م، املتعلق بتوجيه اإلستممارات اإلقتاادية اخلاصة الوطنية، 3966192133املؤرخ يف  66/32القانون رقم  4

 . 3911 -3913م، ص ص. 3966192131
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 (م1991ما بعد السوق وتحرير المبادالت ) إقتصادإلى  نتقالالفرع الثالث: مرحلة اإل
ات اجلبائية واجلمركية متياز متضمنة اإلمتوافقة مع توجهات املرحلة خالل هذه الفارة عرفت اجلزائر تشريعات 

 أمهها: يةإقتااد اتعتبار إل

 :1م1991ونقل المحروقات لسنة  إستغاللالمتعلق بالتنقيب والبحث و  22/14القانون المعدل للقانون ( أوال
شركات أجنبية واىل إبرام عقود استكشاف خالل تلك الفارة  إستقطابإىل  ذا القانونأدت التعديالت فحوى ه

 ستممارات يف جمال الغاز وفتح جمال اإلمتياز كآلية التحكيم الدويل ومنح اإل العايبة سياسيا وامنيا، لَتَضُمِنه ضمانات
وحفز املستممرين على  ستغاللالبحث واإل لزيادة اجلهد يف أعمال؛ 2أمام األجانب يف جمال نقل احملروقات باألنابيب

 التنظيم.إىل  االستكشاف يف املناطق الاعبة، واسند وضع املقايي  اليت متنح هبا التخفيضات

يات إتفاقإبرام اجلزائر إثر  مت سنه: 3م1992لسنة  ستثمارالمتعلق بترقية اإل 92/12المرسوم التشريعي ( ثانيا
مما أكسبه بُعدا دوليا، لذا ألغى صراحة كل القوانني الاادرة  ستمماريف جمال اإل واملاادقة على معاهدات نضمامواإل

 قتاادمنه( هبدف حترير اإل 59يف نف  املوضوع والقوانني املخالفة له ما عدا القوانني املتعلقة باحملروقات ) املادة 
إلقامة  4رأمسال اخلاص الوطين واألجنيبالسوق، بفتح اجملال واسعا أمام ال إقتاادوإرساء قواعد  ستمماروسياسة اإل

منه(، قاد رفع كفاءة قطاعات وأنشطة  93اهليكلة ) املادة  أو ات املنشئة واملنمية للقدرات واملعيدة للتأهيلستممار اإل
 إندماجية معينة وإحداث التوازن القطاعي واإلقليمي وإجياد فرص عمل ونقل التكنولوجيا، ورفع كل من نسبة إقتااد
 ات. ستممار تاج الذي جيري تطويره ومردودية اإلاإلن

ات فضال عن جمموعة ضمانات ) املساواة يف املعاملة لكل املستممرين، عدم ستممار ات حظيت اإلعتبار هلذه اإل    
ما هو ذو أمهها  ات متنوعةإمتياز ات املنجزة، التقاضي، الالح، التحكيم، التعويض...اخل.( جبملة ستممار تسخري اإل
 ات سالفة الذكر إىل:عتبار مجركية، واليت مت تانيفها وفق نظام عام وأنظمة تشجيعية حسب اإل أو جبائية طبيعة
ات اجلبائية واجلمركية ملدة ال تتجاوز متياز ات باحلد األدىن املضمون من اإلستممار فيه حتظى اإل ( النظام العام:1

 ثالث سنوات منها:

 :جنازبرسم اإل

 .ستممارامللكية مبقابل بالنسبة لكل املشاريات العقارية املنجزة يف إطار اإل اإلعفاء من ضريبة نقل -

                                                           
م املتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن 3961196199املؤرخ يف  61/35م، املعدل واملتمم للقانون 3993133195املؤرخ يف  93/33القانون رقم  1

 .  3195 -3193م، ص ص. 3993133192، الاادر بتاريخ 11احملروقات وإستغالهلا ونقلها باألنابيب، ج ر، العدد 
 . 359.، صمرجع سابق، ومخي  حممد، بوحنية قوي 2
 م، 3991139139، الاادر بتاريخ 15م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3991139192املؤرخ يف  91/33املرسوم التشريعي رقم  3

 .  39 -91ص ص. 
 .31عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص.  4
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 رسم خمفض ثابت يف جمال تسجيل العقود التأسيسية والزيادات يف رأس املال. -

 .ستمماراإلعفاء من الرسم العقاري على امللكيات اليت تدخل يف إطار اإل -

 .ستمماراإل إجنازعلى السلع واخلدمات اليت توظف مباشرة يف  (TVA) اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة -

 .ستمماراإل إجنازيف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف  %91تطبيق نسبة خمفضة -

 :ستغاللبرسم الدخول يف اإل
اط الاناعي والتجاري لفارة أدناها سنتني الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النش أربا اإلعفاء من الضريبة على  -

 (. §3601وأقااها مخ  سنوات ) املادة 

 (. §3602قضاء فارة اإلعفاء ) املادة إنها بعد إستممار اليت يعاد  ربا تطبيق نسبة خمفضة على األ -

يف حالة التادير  الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الاناعي والتجاري أربا اإلعفاء من الضريبة على  -
 (. §3603حسب رقم أعمال الاادرات ) املادة 

اإلعفاء من احلقوق والرسوم للمشاريات واخلدمات من السوق احمللية للسلع املودعة لدى اجلمارك واملوجهة لتموين  -
 منه(. 39املنتجات املعدة للتادير ) املادة

 ( األنظمة الخاصة:2
، 2يقتاادومناطق للتوسع اإل 1مناطق للارقيةإىل  ق اخلاصة: تانف هذه األخريةات املنجزة يف املناطستممار اإلأ( 

 ات اآلتية:متياز ات فيها من اإلستممار تستفيد اإل

 :جنازبرسم اإل
 .ستمماراإلعفاء من ضريبة نقل امللكية مبقابل بالنسبة لكل املشاريات العقارية املنجزة يف إطار اإل -

 ل العقود التأسيسية والزيادات يف رأس املال.رسم خمفض ثابت يف جمال تسجي -

 .ستمماراإل إجنازعلى السلع واخلدمات اليت توظف مباشرة يف ( TVA)اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة  -

                                                           
يف درجة االشارة إىل ان املقاود هبا هو البلديات اليت تعرف تأخرا هاما بالنسبة للمستوى الوطين أو الوالئي يف إشباع االحتياجات اإلجتماعية  جتدر 1

اادية أو درجة التجهيز، التجهيز ويف مستوى املداخيل، ويتم حتديدها بإختاذ أربع خاائص: النمو الدميغرايف، املعطيات الطبيعية، املعطيات اإلجتماعية اإلقت
 املعطيات املالية.
م املتضمن كيفيات 92/93/3969املؤرخ يف  69/99م املعدل للمرسوم 35/99/3993املؤرخ يف  93/133من املرسوم التنفيذي  93راجع: املادة 

الاادر   ،55العدد ، بالتهيئة العمرانية، ج ر تعلقم امل32/93/3962املؤرخ يف 62/91من القانون  23حتديد املناطق الواجب ترقيتها يف إطار املادة 
 .   .3125و  3121م، ص.3993199132بتاريخ 

تجان  كما ينبغي ان نشرياىل ان املناطق املانفة مناطقا للتوسع اإلقتاادي تضم "الفضاءات اجليوإقتاادية اليت تنطوي على خاائص مشاركة من ال 2
قات من املوارد الطبيعية والبشرية أو اهلياكل القاعدية املطلوبة حشدها ورفع شأهنا أو الكفيلة بتسهيل إقامة اإلقتاادي واإلجتماعي أو تكامله وتزخر بطا
 األنشطة إلنتاج السلع واخلدمات وتطويرها".

املؤرخ يف  91/33ي من املرسوم التشريع 35م املتضمن تطبيق أحكام املادة 32/39/3995املؤرخ يف  95/133من املرسوم التنفيذي  95راجع: املادة
م، 3991139139، الاادر بتاريخ 12م املتعلق بارقية اإلستممار، وحيدد شروط تعيني املناطق اخلاصة وضبط حدودها، ج ر، العدد92/39/3991
 .  33ص.
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 .ستمماراإل إجنازيف جمال الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف  %91تطبيق نسبة خمفضة -

 :ستغاللل يف اإلبرسم الدخو 
الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الاناعي والتجاري لفارة أدناها مخ   أربا اإلعفاء من الضريبة على  -

 (. §3301سنوات وأقااها عشر سنوات من النشاط الفعلي ) املادة 

دناها مخ  سنوات وأقااها عشر لفارة أ ستمماراإلعفاء من الرسم العقاري على امللكيات اليت تدخل يف إطار اإل -
 (. §3302سنوات ) املادة 

 (. §3303ها يف منطقة خاصة ) املادة إستممار اليت يعاد  ربا من النسبة املخفضة لأل %29ختفيض  -

الشركات والدفع اجلزايف والرسم على النشاط الاناعي والتجاري يف حالة التادير  أربا اإلعفاء من الضريبة على  -
 (. §3304عمال الاادرات ) املادة حسب رقم أ

 منه( 32ملادةاات املنجزة يف املناطق احلرة: )ستممار اإلب( 
 إعادة التادير وفق إجراءات مجركة مبسطة. أو التحويل أو التخزين أو التادير أو ستريادتتم عمليات اإل -
ات الطابع اجلبائي وشبه اجلبائي ات بعنوان نشاطها من مجيع الضرائب والرسوم واالقتطاعات ذستممار تعفى اإل -

 منه(. 36واجلمركي كمبدأ عام ) املادة 
 منه(. 39ية ) املادة قتاادتعفى من الضرائب عائدات رأس املال املوزعة الناجتة عن النشاطات اإل -

 :1م1992قانون الجمارك لسنة ( ثالثا

 منه(. 93جزئيا )املادة  أو التنظيم كلياإمكانية إنشاء مناطق حرة يف اإلقليم اجلمركي ال ختضع للتشريع و  -

دعم يف  أو على كل منتوج كان موضوع إغراق ستريادحق تعويضي عند اإل أو إمكانية وضع حق ضد اإلغراق -
َأّخر بافة هامة إنشاء فرع من اإلنتاج  أو يهدد بإحلاق ضرر هام لفرع من اإلنتاج الوطين أو البلد املنشأ، احلق ضررا

 منه(. 93مكرر  96دة الوطين ) املا

التعليق املؤقت  أو هتديد للمنتج الوطين فيتم إدخال العمل بالرخص أو إمكانية اللجوء إلجراءات وقائية ضد ضرر -
 منه(.39التعريفية ) املادة  أو القيود الكمية أو ستريادلإل

 ن األنظمة ـلبضائع املستفيدة مي اليت ختضع هلا اقتاادوق والرسوم وتدابري احلظر ذات الطابع اإلـتوقيف احلق -
ية العبور، املستودع اجلمركي، القبول املؤقت، إعادة التموين باإلعفاء، املاانع اخلاضعة للمراقبة اجلمركية، قتااداإل

 مكرر منه(.  332التادير املؤقت ) املادة 

 ونـذا القانون ملغيا للقانع إنتاج القطاع املنجمي جاء هـكنتيجة لاراج: 2م2111قانون المناجم لسنة ( رابعا
                                                           

ج ر، ون اجلمارك، م واملتضمن قان3929.92133املؤرخ يف  29/92م، املعدل واملتمم للقانون 3996196133املؤرخ يف  96/39القانون رقم  1
 .  19 -91م، ص ص. 3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد 

 .  59 -91م، ص ص. 3993192195، الاادر بتاريخ 12م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3993192191املؤرخ يف  93/39القانون  2
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سالفي الذكر قاد التنمية والنهوض بالقطاع املنجمي بفتح اجملال واسعا  93/35املعدل واملتمم بالقانون  65/91 
 ات خاصة اجلبائية واجلمركية اليت نذكر منها:متياز فيه من خالل رفع العوائق ومنح اإل ستممارأمام اإل

متوسط  أو منجمي صغري ستغاللإل ستغاللألصحاب الاراخيص باإل خراجستمن إتاوة اإل %19ختفيض بنسبة  -
 منه(. 3§313)املادة 

 منه(. 3§313املنجمي احلريف )املادة  ستغاللألصحاب الاراخيص باإل ستخراجمن إتاوة اإل %29ختفيض  -

ا لنموذج اإلنتاج والتقنيات ونظر  ستغاللأمهية جمهود البحث واإلإىل  إمكانية منح ختفيضات يف نسبة اإلتاوة بالنظر -
يف املناطق اليت تعاين صعوبات خاصة، حتدد معايري التخفيضات عن طريق  ستغاللاملستعملة وكذا هبدف تشجيع اإل

 التنظيم.

املنجمي من الرسم على النشاط  ستغاللإعفاء املؤسسات املنجمية العاملة يف أنشطة التنقيب واالستكشاف واإل -
 منه(.  3§323املهين )املادة 

 املنجمي من كل ضريبة ختص  ستغاللإعفاء املؤسسات املنجمية العاملة يف أنشطة التنقيب واالستكشاف واإل -
 منه(. 3§323املعدة لااحل الدولة واجلماعات اإلقليمية )املادة  ستغاللنتائج اإل

داخل حدود املساحة املنجمية املمنوحة  إعفاء املؤسسات املنجمية من الضرائب والرسوم على امللكية املبنية املنجزة -
 منه(.323)املادة 

املستوردة واملخااة مباشرة  أو ، معدات التجهيز اخلاصة املكتسبة(TVA) اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة -
 منه(. 3§321املنجمي )املادة  ستغاللألنشطة التنقيب واالستكشاف واإل

 ستعمالمعدات التجهيز واملواد واملنتجات املوجهة لإل إستريادى اجلمركية عمليات إعفاء من احلقوق والرسوم واألتاو  -
 منه(.  3§321)املادة  يف أنشطة التنقيب واالستكشاف

 ستممارميمل خطوة إضافية لتشجيع اإل: 1م2111لسنة  ستثمارالمتعلق بتطوير اإل 11/12األمر رقم ( خامسا

لسد ، إمنا جاء 2سابقه 91/33ا جذريا بالنسبة للمرسوم التشريعي وحتسني مناخ األعمال دون أن حيدث تغيري 
ي، ويف الشق ستممار بتحديث اإلطار اإل أكربالمغرات وجتاوز أوجه القاور وحتقيق اإلصالحات املعتمدة بعمق 

 اجلبائي واجلمركي جنده نص على: 

                                                           
 .99 -95م، ص ص. 3993196133، الاادر بتاريخ 52العدد م، املتعلق بتطوير اإلستممار، ج ر، 3993196139املؤرخ يف  93/91األمر  1

2
 Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, "Examen de la politique de l'investissement 

Algérie", publication UNCTAD, Genève, juillet 2004, p.27. 
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 ( النظام العام:1
  إجنازما خيص التجهيزات املستوردة واليت تدخل مباشرة يف تطبيق النسبة املخفضة يف جمال احلقوق اجلمركية في -
 منه(. 3§99)املادة  ستمماراإل

 منه(. 3§99)املادة  جنازاإلالقيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف  رسماإلعفاء من  -

 منه(. 1§99) املادة ستمماراإلعفاء من دفع رسم نقل امللكية للمقتنيات العقارية يف إطار اإل -

ات اليت تنجز يف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة ستممار ات لإلإمتياز وجهت  هـوفي ( النظام االستثنائي:2
تكنولوجيات خاصة حتافظ  إستعمال، السيما عند 1الوطين قتاادمن الدولة، وكذا ذات األمهية اخلاصة بالنسبة لإل

 خر الطاقة.على البيئة وحتمي املوارد وتد
 منه(: 3§33)املادة جنازبرسم اإل

 . ستمماراإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية للمقتنيات العقارية يف إطار اإل -

 نسبة خمفضة كحق ثابت لتسجيل العقود التأسيسية والزيادات يف رأمسال. -

 ستمماراإل إجنازمباشرة يف اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل  -
 املقتناة حمليا. أو املستوردة

 .جنازنسبة خمفضة يف جمال احلقوق اجلمركية للسلع املستوردة واليت تدخل مباشرة يف اإل -
 منه(: 3§33)املادة ستغاللبرسم الدخول يف اإل

ومن الدفع اجلزايف ومن  ربا ألالشركات ومن الضريبة على الدخل اإلمجايل على ا أربا اإلعفاء من الضريبة على  -
 الرسم على النشاط املهين لعشر سنوات. 

 لعشر سنوات. ستمماراإلعفاء من الرسم العقاري على املمتلكات يف إطار اإل -

 .ستهالككتأجيل العجز وآجال اإل  ستممارمنح مزايا إضافية لتسهيل اإل -

حترير قطاع احملروقات وإجياد بيئة تنافسية وشفافة  من أجل: 2م2116القانون المتعلق بالمحروقات لسنة ( سادسا
ذلك إىل  ث إضافةأحد، وقد 3أهنى هذا القانون سيطرة واحتكار شركة سوناطراك ألنشطة قطاع احملروقات يف اجلزائر

ا كان فقد أتى هذا القانون بتغيريات عميقة على مظام العقود وأيضا النظام اجلبائي، ون *تغيريات يف األطر املؤسساتية

                                                           
1
 Bekihal mohamed, "les investissements directs étrangers en algèrie", mémoire de magistère en économie non 

publié, université d’oran -algerie, faculté des sciences économiques des sciences de getion et des sciences 

commerciales, option économie internationale, 2012/2013, pp.107-109. 
 .  15 -91م، ص ص. 3992192139، الاادر بتاريخ 29م، املتعلق باحملروقات، ج ر، العدد 3992195136املؤرخ يف  92/92ون القان 2
 .329.، صمرجع سابق، ومخي  حممد، بوحنية قوي 3
، والوكالة الوطنية لتممني موارد احملروقات  ARHوذلك بإنشاء وكاليت احملروقات )الوكالة الوطنية ملراقبة النشاطات وضبطها يف جمال احملروقات كسلطة ضبط *

 ."النفط"(
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من حيث اإلطار القانوين وطبيعة العقود البارولية وآليات إبرامها، ليتاف بالليربالية  61/35سائدا يف القانون السابق 
 عروض.على نوع وكم ال إنعك األجنيب مما  ستمماروالتحرر ويفتح اجملال لإل

ر رقم ـبادور األمع احملروقات ة مت الاراجع عن هنج حترير قطا جتماعيية واإلقتاادوحتت وطأة املتطلبات اإل
د هاإلنتاج مما ماملتسبب يف تراجع  1م3991املتعلق باحملروقات لسنة  92/92املعدل واملتمم للقانون رقم  91/39

  .2م3931املتعلق باحملروقات لسنة  92/92املعدل واملتمم للقانون رقم  31/93لتعديل آخر مبوجب القانون رقم 

صدر : 3م2112لسنة  ستثمارالمتعلق بتطوير اإل 11/12المعدل والمتمم لألمر رقم  12/12األمر رقم ( سابعا
سابق الذكر  ستمماراملتعلق بتطوير اإل 93/91الواردة يف األمر رقم  ستممارقاد إعادة صياغة آليات تشجيع اإل

لتدليل على هذا اجلهد ات ومسار منحها وتسيريها بشكل منسجم واملمارسات الدولية يف اجملال، ولمتياز وهتيئة اإل
 نذكر ما اعتمده من أنظمة:

 :من جنازبعنوان اإل ستممارستفيد اإلينون العام ات املناوص عليها يف القامتياز زيادة على اإل ( النظام العام:1
 ممارستاإل إجنازاإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص التجهيزات غري املستمناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة يف  -

 (.3§99منه املَعِدلة للمادة  أ3§92)املادة
فيما خيص السلع واخلدمات غري املستمناة واليت تدخل مباشرة يف  (TVA) اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة -
 (.3§99ب منه املَعِدلة للمادة 3§92)املادة ستمماراإل إجناز

 ج منه(.3§92)املادة ستمماريف إطار اإل اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية للمقتنيات العقارية -

 :ستغاللبعنوان اإلو 
 أ منه(.3§92الشركات لمالث سنوات ) املادة  أربا اإلعفاء من الضريبة على  -

 ب منه(.3§92اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين لمالث سنوات ) املادة  -

ات ستممار ركية الواردة يف القانون املعدل واملخااة لإلات اجلبائية واجلممتياز اإلإىل  أضيف ( النظام االستثنائي:2
 اليت تنجز يف املناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة، وكذا ذات األمهية اخلاصة بالنسبة 

 (:3§33منه املعِدلة للمادة  96)املادة جنازبرسم اإل .الوطين قتاادلإل

                                                           
م، 3991192119، الاادر بتاريخ 56املتعلق باحملروقات، ج ر، العدد  92/92م، املعدل للقانون 3991192139املؤرخ يف  91/39األمر رقم  1

 .  39 -95ص ص. 
م، 3931193135، الاادر بتاريخ 33ملتعلق باحملروقات، ج ر، العدد ا 92/92، املعدل للقانون م3931193139املؤرخ يف  31/93القانون رقم  2

 .  33 -95ص ص. 
، الاادر بتاريخ 52املتعلق بتطوير اإلستممار، ج ر، العدد  93/91م، املعدل لألمر 3991192132املؤرخ يف  91/96األمر رقم  3

 .  39 -32م، ص ص. 3991192139
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 إجنازيما خيص السلع واخلدمات غري املستمناة واليت تدخل مباشرة يف اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة ف -
 املقتناة حمليا. أو املستوردة ستمماراإل

 .جنازاإلعفاء من احلقوق اجلمركية للسلع املستوردة وغري املستمناة واليت تدخل مباشرة يف اإل -
 (:3§33منه املعِدلة للمادة  96)املادة ستغاللبرسم الدخول يف اإلو 
 الشركات ومن الرسم على النشاط املهين لعشر سنوات.  أربا اإلعفاء من الضريبة على  -
ات ستممار ( ختص اإلANDI) ستمماروالوكالة الوطنية لتطوير اإل بني املستممرات عن طريق التفاوض: إمتياز ( 2

 مكرر(:  33الوطين فحوى املادة املضافة )املادة  قتاادذات األمهية بالنسبة لإل
 (:3§مكرر 33ملدة أقااها مخ  سنوات)املادة  جنازعنوان مرحلة اإلب
ات قتناءإعفاء من احلقوق والرسوم والضرائب وغريها من االقتطاعات األخرى ذات الطابع اجلبائي املطبقة على اإل -

 .ستمماراإل جنازمن السوق احمللية للسلع واخلدمات الضرورية إل أو ستريادسواء عن طريق اإل

 اء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخااة لإلنتاج وكذا اإلشهار القانوين.إعف -

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

 إعفاء من الرسم العقاري فيما خيص امللكيات العقارية املخااة لإلنتاج. -

 (:3§مكرر 33ملدة أقااها عشر سنوات )املادة  غاللستبعنوان مرحلة اإل
 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. -      الشركات. أربا اإلعفاء من الضريبة على  -

 ( منح مزايا إضافية.CNI) ستمماراجملل  الوطين لإلإقرار  مع إمكانية
مجركية خاصة خالل مرحلة  أو يةات جبائإمتياز جدير بالذكر أن اجلزائر عرفت تشريعات عديدة تضمنت 

هنا من باب التطور التارخيي أمهها  إىل ما ذكر آنفا ونشريإىل  السوق وحترير املبادالت باإلضافة إقتاادإىل  اإنتقاهل
ها حديمة نسبيا ومازالت سارية املفعول وهي متضمنة لفحوى الدراسة إعتبار على أن نتناوهلا يف الفال املوايل للحايل ب

ني يات دولية وقوانإتفاقناوص ماادقة على إىل  ية، اليت ميكن تانيفهاإقتاادات اجلبائية واجلمركية لبواعث ز متيااإل
 خاصة وأحكام بقوانني املالية.

 يات دولية:إتفاقأ( 
 .1م3993املغرب العريب  إحتادية التجارية والتعريفية بني دول تفاقالرئاسي املتضمن املاادقة على اإلاملرسوم -
 .2م3996ية التعاون التجاري بني اجلزائر واألردن إتفاقرسوم الرئاسي املتضمن املاادقة على امل-

                                                           
م، املتضمن املاادقة على اإلتفاقية التجارية والتعريفية بني دول املغرب العريب املوقعة مبدينة رأس 3993193139 املؤرخ يف 93/61املرسوم الرئاسي رقم  1

 .  516، ص.93م، املادة 3993191195، الاادر بتاريخ 32م، ج ر، العدد3993مارس  39و99النوف )ليبيا( بتاريخ 
، املتضمن املاادقة على إتفاقية التعاون التجاري بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية م3996196196املؤرخ يف  96/323املرسوم الرئاسي رقم  2

، 93 ادةـــــــــــــــــاملم، 3996196199ادر بتاريخ ـــــــــــ، الا26 ددــــــــم، ج ر، الع3992192139ع باجلزائر يف ــــــــــالشعبية وحكومة اململكة األردنية اهلامشية املوق
 .  96ص.
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 .1م3995تبادل التجاري بني الدول العربية ية تيسري وتنمية الإتفاقاملرسوم الرئاسي املتضمن املاادقة على -
 .2م3992األورويب املتوسطي مع اجلزائر  تفاقالقانون املتضمن املوافقة على اإل-
 .3م3992ية التجارية والتعريفية بني اجلزائر وموريتانيا تفاقاملرسوم الرئاسي املتضمن التاديق على اإل-
 .4م3939التجاري التفضيلي بني اجلزائر وتون   تفاقاملرسوم الرئاسي املتضمن التاديق على اإل-

 :5ب( قوانني
 .م3932قانون اجلمارك لسنة - .م3931لسنة ستممارقانون ترقية اإل -  .م3935قانون املناجم لسنة -

 .م3999قانون املالية لسنة  -      .م3992األمر املتضمن قانون املالية لسنة  -     :6ج( قوانني مالية
 .م3992قانون املالية لسنة  -  .م3995قانون املالية لسنة  -   .م3993قانون املالية لسنة  -            

                                                           
م، املتضمن التاديق على إتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية احملررة 3995196191املؤرخ يف  95/331املرسوم الرئاسي رقم  1

 .  92، ص.93م، املادة 3995196196، الاادر بتاريخ 59م، ج ر، العدد 3963193132بتون  يف 
م، املتضمن املوافقة على اإلتفاق األورويب املتوسطي لتأسي  شراكة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 3992195131خ يف املؤر  92/92القانون رقم  2

والربوتوكوالت  1اىل 3م، وكذا مالحقه من3993195133الشعبية من جهة واجملموعة األوربية والدول األعضاء فيها من جهة أخرى، املوقع بفالونسيا يوم 
 . 92م، ص.3992195132، الاادر بتاريخ 19والوثيقة النهائية املرفقة به، ج ر، العدد  2اىل3من 

م، املتضمن التاديق على اإلتفاقية التجارية والتعريفية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 3992199132املؤرخ يف  92/122املرسوم الرئاسي رقم  3
، 93م، املادة 3992199133، الاادر بتاريخ 12م، ج ر، العدد 3991195131انية املوقعة بنواكشوط يف الشعبية واجلمهورية اإلسالمية املوريت

 .  91ص.
م، املتضمن التاديق على اإلتفاق التجاري التفضيلي بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 3939193133املؤرخ يف  39/33املرسوم الرئاسي رقم  4

 .  91، ص.93م، املادة 3939193132، الاادر بتاريخ 33م، ج ر، العدد 3996133195هورية التونسية املوقع بتون  يف الشعبية وحكومة اجلم
 .12 -91م، ص ص. 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135املؤرخ يف  35/92القانون  5
 .  35 -36م، ص ص. 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بتطوير اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99األمر  -
 .51 -91م، ص ص. 3932193139، الاادر بتاريخ 33م، املتضمن قانون اجلمارك، ج ر، العدد3932193131املؤرخ يف  32/95القانون  -
 م، 3991133113، الاادر بتاريخ   62، ج ر، العدد 3992املالية لسنة  م، املتضمن قانون3991133119املؤرخ يف  91/13األمر رقم  6

 .51، ص.391املادة 
م، املادتني 3999133132، الاادر بتاريخ 93، ج ر، العدد 3999م، املتضمن قانون املالية لسنة 3999133131املؤرخ يف  99/33القانون رقم  -

 .21-36، ص ص. 13و  26
م، 3999133135، الاادر بتاريخ 69م، ج ر، العدد 3993م، املتضمن قانون املالية لسنة 3999133131ؤرخ يف امل 3999/91القانون رقم  -

 .35، ص.19املادة 
م، 3991133139، الاادر بتاريخ 61م، ج ر، العدد 3995م، املتضمن قانون املالية لسنة 3991133136املؤرخ يف  91/33القانون رقم  -

 على التوايل والارتيب. 35و 33، ص. 23و  53املادتني 
، 25م، املادة 3991133119، الاادر بتاريخ 62م، ج ر، العدد 3992م، قانون املالية لسنة 3995133139املؤرخ يف  95/33القانون رقم  -
 .   36ص.
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 ات الجبائية والجمركية في التشريع الجزائريمتياز تدرج اإل
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 الجزائري في التشريع والجمركية ات الجبائيةمتياز : تدرج اإلالفصل الثاني
كل من توظيف  يات لقتااداإلتوجها عاما لدى جل  تاوكمافة املبادالت التجارية الدولية أفرز  جناعة اجلباية
من تدخالت الدولة( تمويلية لالتغطية )الية عتيادهتما اإلستعماالإل وموازيبشكل مغاير جلمركية اجلباية والتدابري ا
محاية اإلنتاج احمللي والاناعات منها و هو قائم ما وتوسيع  يةقتااداإلإنشاء األنشطة  إجتاهات يف متياز خالل منح اإل
كإطار يتضمن تدابري استمنائية تنسيق اجلهود إقليميا ودوليا  هلذا تقوم الدولة هبندسة توليفة تشريعية و ؛ الناشئة وترقيتها

السيما فيه املزايا هلم يني احملليني واألجانب، تقدم قتاادبعض األعوان اإلعن النظام املرجعي اجلبائي واجلمركي لااحل 
على  عتمادقة املستممرين باإلواكتساب ث ستقداميا وتشريعيا إلإقتااداملقايي  العاملية املتبعة بتطبيق  ،ذات األثر املايل

ا وجهدا إهتمامتتكامل هذه األخرية مع أدوات تدخل الدولة األخرى وتتطلب ات جبائية ومجركية، إمتياز منظومة 
ية بشكل مستمر وضعا قتاادتطوير التشريع املرتبط باألنشطة اإل على الدولة مما حيتم ؛وحيزا قانونيا ليتم جتسيدها
 إختاذمقارنة بنظرياهتا من الدول على املستويني اإلقليمي والدويل و  ومرنة مة متكيفة متكاملةوتاويبا وفق منظومة حدي

األجنيب وتفعيل  ستمماراإل ستقطابي املعزز جلاذبية الدولة إلقتااداإل نفتا ية اجملسدة لإلقتاادالتدابري القانونية واإل
 .احمللي ستمماروحتفيز اإل

بالوضع حيز التنفيذ لألدوات وترقية التبادل الدويل يتناسب مع تدخل الدولة ي قتاادفرفع إنتاجية العمل اإل
إىل  اجلبائية املناسبة اليت تـَُفّعل بشكل متكامل ومنسق مع التدابري اجلمركية املنطوية على فعل جبائي ضمين باإلضافة

النظم القانونية من ة إستجابك،  1ةية والتجاريقتاادي وتنظيم املبادالت وتطوير األنشطة اإلقتاادمحاية الفضاء اإل
من حيث تعظيم العوائد بتشريع موايت لتطلعات املستممرين  ستممارية واإلقتاادما تفرضه التنمية اإلإىل  يةقتاادواإل

 ات اجلبائية واجلمركية.متياز الحتوائه على قدر وايف من اإل ستممارتوسع يف اإلاملالية وال

التشريع اجلزائري  ية يفقتاادذات األبعاد اإلواجلمركية ات اجلبائية تياز متدرج اإلضمن هذا اخلضم ُتااغ وت
 :ذلك من خالل هذا الفال الذي يأيت ترتيبا الماين واملتضمن مبحمني متتامنينبني و 
ات متياز لعرض تدرج اإل " ات اجلبائية يف التشريع اجلزائريمتياز تدرج اإل املوسوم بـ" سعى من وراء املبحث األولن
ات تفاقات اجلبائية فحوى اإلمتياز بقاعدة هرمية القوانني ليتم تناول اإل عتبارائية يف التشريع اجلزائري مع اإلاجلب
أحكام  ات اجلبائية الناشئة عنمتياز مث اإل َنة يف القوانني اخلاصةات اجلبائية املتضمَ متياز اإلببع تْ تُـ  ،يات الدوليةتفاقواإل

ات اجلمركية املمنوحة متياز اإل املوسوم بـ" رق يف شقه الماين املبحث الماينتطللفال نوتتمة قوانني املالية املتعاقبة، 
 ية.إقتاادات اجلمركية الارفة املمنوحة ألغراض متياز إلل " يةإقتاادألغراض 

 
 

                                                           
  . 31م، ص.3996اجلزائر،  ،ITCISر شدار الند ط،  ،ITCISشر ، ترمجة دار الن"دور الجمارك في العالقات التجارية الدولية"اليزابيت نتاريل،  1
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 ات الجبائية في التشريع الجزائريمتياز المبحث األول: تدرج اإل

 إقتاادية الساعية لتحقيق التنمية والنمو لبلوغ قتاادانب اإلتسعى اجلزائر من خالل سياساهتا املهتمة باجلو 
يات الدولية تَأثُرا وتَأثريا قتاادي مستدام، وتوظيف تشابك اإلإقتاادتنافسي متنوع وجعل العوائد النفطية دعامة لبناء 

نوع ومستقر ومستقل ذا وطين مت إقتاادي اإلقليمي العريب والدويل؛ مبا يضمن بناء قتاادوبتفعيل آليات التكامل اإل
ض ِنسبها يف الدخل؛ لتلعب فَ المروات الطبيعية وختَُ  إستغاللعلى عوائد  عتمادل فيه اإلماادر َدْخل متنوعة، يـَُقلَ 

لتطوير املنتجات عموما والزراعة والاناعة حتديدا أدورا معوضة وبديلة  القطاعات غري النفطية كالتجارة والسياحة
صناعي منتج  إقتاادإىل  ا املوجهة للتادير وتانيع بدائل عن املستوردات، فالتحولاملنتجات املانعة خاوصو 

 ية واملالية.قتاادللمروة أصبح امرأ ملحا كحان ضد التقلبات واهلزات اإل

عليها لتعبئة القدرات املتاحة وختايص املوارد األولية واملالية  عتمادأدوات ميكن اإلإىل  من هنا تربز احلاجة
فُيستخدم ما ُيستحق   1األجنيب، ومن أهم هذه األدوات جند اجلباية ستممارمن جتنيد القطاع اخلاص واإلكن ومتَُ 

بتنظيم وتوجيه  ؛كإيرادات عامة )ضرائب، ورسوم...اخل.( إلحداث أثار معينة وتفادي تأثريات غري مرغوب فيها
فاضلة وختايص املوارد للقطاعني العام واخلاص واإلخفاق والقاور، بامل ختاللية وعالج أوجه اإلقتاادالسلوكيات اإل

 أممل لعوامل اإلنتاج. ستغاللية إلقتاادوتنظيم وتوجيه وترقية األنشطة اإل

 إختاذيف احلامسة  واملعتعد من الهتيئة وحتسني البيئة املالئمة و إحدى حمددات  املناسبة فاملعاملة اجلبائية
ات متياز ا وتقلياا وتافية، لذلك ُتستعمل اإلإنارافا وإما إستمرار و إما إنشاء وتوسعة  ستممارالقرارات بشأن اإل

املالذات الضريبية وتوظيف إىل  واملزايا والتسهيالت اجلبائية لتخفيف العبء الضرييب واحلد من هروب رؤوس األموال
جنبيا مبين على الرحبية أ أو اخلاص حمليا كان ستممارقرار اإلألن  لي واألجنيب يف عملية النمو؛اخلاص احمل ستمماراإل

 .*والعوائد اجملزية باملقارنة بالتكاليف واألخطار

غري مكلفة بل ويسرية عمدت اجلزائر  ستغاللية والدخول يف اإلقتااداملشروعات اإل إجنازوجلعل تكاليف 
اجلبائية ات متياز ، على رأسها اإل2اتمتياز لتخفيف األعباء السيما اجلبائية املالية واإلجرائية من خالل مجلة من اإل

يات تفاقواإلات تفاقاإل يفد تأسيسها التشريعي جتية اليت قتااداحملفزة ذات األبعاد اإل واملعاملة الضريبية التفضيلية
، قانون احملروقات وقانون املناجم )مطلب ثاين(، ستممارالقوانني اخلاصة، كقانون اإل يف بعضو الدولية )مطلب أول(، 
هة لارقية الاناعة والفالحة والسياحة، واملتبناة لتوزيع انني املالية، املدعمة للتشغيل واملَوجَ وأيضا مبوجب أحكام قو 
 ية )مطلب ثالث(.قتاادوتنويع النشاطات اإل

                                                           
 .331مرجع سابق، ص.عادل العلي،   1

   .ستمماروبزيادته يزداد معدل التكوين الرأمسايل واإل ستممارقرار اإل ختاذالربح هو احلافز الدافع إل* تتعني اإلشارة إىل أن 
 .11"، مرجع سابق، ص.إقتصاديات الجباية والضرائبحممد عباس حمرزي، "  2
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 الدولية للجزائر اتتفاقيات واإلتفاقاإلممنوحة بموجب ات الجبائية المتياز اإل :المطلب األول

دوهنما والتموضع من  أو اقتناعو  حتمية عن إرادةمعه  التعاطيو ية دقتاااإلتسوده التكتالت الفضاء الدويل  
ات ينبغي أن إمتياز األسواق مير عرب إىل  الدخول ألن فيغدو األمر صعبا على البلدان النامية ؛املناسب فيه ضرورة

 فإن الواقع يفرض للجزائر لتكوين ثروة بديلة عن احملروقات وأمام قاور القدرات الذاتية ،ُتكتسب ولي  حقا مُينح
منط املااحل  ية معتمدة علىإقتااددولية  روابط عقدهنج حبذر هلذا َتسلك ؛ الدوليةالوحدات مع التفاعل  عليها
 ..(...اخل1املتكافئ عتماداإلاملتكافئ و تبادل لاو  املتبادل عتماداإلكتعددت املاطلحات   إن)و  املتبادلة

القات اليت تقوم بقدر ما يعين الع ندماجي واإلقتاادلتكامل اإلي ال يعين بالضرورة اقتاادالتعاون اإل نوأل
واحلد من اآلثار حركة عناصر اإلنتاج عرقلة دون  أمام التبادل التجاري واحليلولةزالة العوائق بني خمتلف الدول إل

 ياتتفاقأمهية صيغ اإل روهنا تظهمنها،  اجلبائية واجلمركيةالسيما بني األنظمة والتشريعات السلبية الناجتة عن التباين 
يات وظروف قتاادإذ يراعى فيها عدم التجان  والتفاوت بني اإل على الايغ األخرى السيما للجزائر *اتتفاقواإل

التوجه وحو إىل  الدولة ومااحلها، السيما أن اجلهود العاملية إلجياد أنظمة موحدة أضحى أمرا مستعايا، مما دفع
 على مستوى العالقات إستعمااليات المنائية اليت غدت أكمر تفاقإبرام اإلإىل  للجوءالعمل يف نطاق إقليمي أضيق با

    ات الطرفني.لتزامالتسامها بالنجاعة والدقة يف حتديد احلقوق واإل 2ية الدوليةقتااداإل

 متداداإلحسب ثالثة إىل  ات اجلزائر الدوليةإتفاقو  ياتإتفاقجلبائية املمنوحة مبوجب ات امتياز اإلنقسم هلذا 
ملغاريب )الفرع األول(، ذات البعد العريب )الفرع الماين(، ذات البعد الدويل املوسع )الفرع اذات البعد قليمي اإل

الضرييب، حسب مستوى  زدواجعلى تقليص األعباء وتيسري اإلجراءات ومعاجلة اإل تفاقرها يتم اإلأط المالث(، ضمن
ا كان هبدف زيادة التبادل التجاري فـَرَيُِد التنسيق على احلقوق والرسوم املرتبط باألهداف املنشودة، فإذ التنسيق

 ستممارات اجلبائية املمنوحة لإلمتياز فريد التنسيق على ضرائب الدخل واإل ستمماراجلمركية، وإذا كان هبدف زيادة اإل
 الوافد.

                                                           
 .91، ص.م3995192133، 33399العدد  ،اليوم، مفهوم التعاون اإلقتاادي يف األدبيات املعاصرة""،براهيم بن عبد اهلل املطرفإ 1
 ينبغي التفرقة بني اإلتفاقية واإلتفاق حيث إن: *

تسوية أو القنالية أو   ية والتجاريةقتاادشؤون اإلكال،تتناول بشكل خاص القضايا الفنيةأمهية من املعاهدة وهي  لدويل أق إتفاق(: conventionاإلتفاقية)
 ا.ها ورعايتهإحارام، تتعهد الدول املوقعة بدولية عامةتتضمن مبادئ وقواعد أو  ،ات لكل منهمامتياز ان احلقوق واإلنزاع بني طرفني مع بي

وع معني له صفة قانونية ملزمة، ويأيت ترتيبه يف األمهية يف أكمر بعد مفاوضات على موضأو  تعاقد بني دولتنيأو  يعين تفاهم(: accordاإلتفاق)بينما 
مسائل حمددة يرتب على تلك األطراف التزامات وحقوقا يف ميادين أو  مسألةلتنظيم العالقات بني األطراف املعنية يف  يةتفاقالدرجة المالمة بعد املعاهدة واإل

ا إتفاقكأن يكون موضوعيا  يكون حمددا أو  متعدداأو  ثنائيا ،طويل األجلأو  ا مؤقتاإتفاقيكون  وقد ة...اخل،والمقافة والشؤون الفكري قتاادالسياسة واإل
 .اثقافيأو  حبرياأو  جتاريا

اتيجية املركز الدميقراطي العريب للدراسات اإلسار ، دور اإلتفاقيات المنائية يف تطوير مبادئ القانون الدويل لإلستممارات األجنبية""،عبد املومن بن صغري 2
 .96:22م، التوقيت 3936195193 بتاريخ ،http://democraticac.de/?p=38256، (C.A.Dاإلقتاادية والسياسية )

http://democraticac.de/?p=38256
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 ذات البعد ألمغاربي زائرالدولية للج ياتتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب اإلمتياز األول: اإل الفرع

ي الدويل قتاادي فأضحت صيغ التكامل اإلقتاادتعمل الدول على حتقيق أعلى مستويات التعاون اإل
يات املتقدمة مناذجه واألكيد أن الدول النامية أحوج له من غريها، فجل قتاادالسمة البارزة عامليا، وجُتَسد اإل

؛ لذا 1فرادياإنية كربى تضيع فيها مااحل الدول املتعاملة إقتاادالت عرب تكت أو ية صارت ضمنقتااداملعامالت اإل
تتقارب الدول إراديا وتدرجييا مستغلة كل املقومات والعناصر املشاركة ووفق عملية تنسيق مستمرة تتكون إثرها 

وإقامة نظام موحد جتمعات إقليمية تقوم على إزالة كافة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية على املعامالت التجارية 
وإجياد نوع  ، وعلى تيسري تنقل عوامل اإلنتاج فيما بينها2ية الداخلية واخلارجيةقتاادللضرائب وتنسيق السياسات اإل

خدمة ملااحلها ووفق خياراهتا، وتسليط الضوء على ما هو واقع يف هذا  من تقسيم العمل املناسب لكل عضو منها
 يقتضي التعرض للتجربة الوحدوية مث التعامالت المنائية املغاربية. الشأن باحمليط أملغاريب للجزائر 

وحو تأسي  تكتالت إقليمية  جتاهأمام اإلالمغاربي:  يقتصادالتكامل اإلات الجبائية نتاج تجربة متياز ( اإلأوال
اإلقليمي أملغاريب السطح مشروع البناء إىل  وقارية وعاملية من جهة وتفكك الوضع العريب من جهة ثانية؛ يطفو مرارا

ه جتمعا إقليميا ينضوي ضمنه عدد حمدود من الدول ملا يلعبه هذا النوع من التكتل )حملدودية عدد أعضائه( من إعتبار ب
ت إستعماالطلق من إنا هامة يف حتقيق الغايات ومواجهة املشاكل اليت تؤرق دوله، غري أن هذا البناء اإلقليمي أدوار 

حىت قبل تأسي  نواته على قاعدة * اجملال الزمين إمتدادذاتية أثبتت عدم جدواها على  سياسية مرتكزة على عوامل
براس م 3993سنة  "ة الكربى للتنمية املغاربية املشاركةساراتيجياإل"قمة  فمنذ، 3م3969فيفري 32سياسية رمسية يف 
اهلشة  بلدان املغرب العريب تياإقتاادو  ية املغاربية خالل سقف زمين حمددقتاادإلاملَقرِرة للوحدة ا النوف الليبية
األخرى  بلدانالمع  ياإقتاادمل مغاربية التعا كل دولة  مفضلة ،يةقتاادالتكتالت اإلمواجهة فرادي يف إنتعمل بشكل 

بالرغم من توفر جزء هام من مستورداهتا لدى بقية دول املغرب العريب، وبالرغم من  ،كشريك رئيسيا باألساس  أوروبو 
 البينية حجم املبادالت التجارية إنارتيبات القانونية والتنظيمية اليت تتطلبها املبادالت التجارية مستوفاة، فأن كل ال

هذا ، ندماجفضال عن اإل وهو مستوى ال ميكن الوصول به ألبسط شكل من أشكال التكتل 4هزيللبلدان املغاربية ل

                                                           
 .31مرجع سابق، ص.حممد بن عبد اهلل بوبوش،  1
 .39املرجع نفسه، ص. 2

حزب االستقالل املغريب واحلزب الدستوري التونسي وجبهة ملغاربية )ايف أول مؤمتر لألحزاب  تبلورت قدمية غاريبأمل حتادفكرة اإل* جتدر اإلشارة إىل أن 
إنشاء اللجنة االستشارية للمغرب  نتكامل مالتعاون و لل أخرىحماوالت م، تلته 3926أفريل  36،39،19 أيامطنجة  عقد يف( املنالتحرير الوطين اجلزائرية

ومعاهدة مستغامن بني ليبيا  م،1974وبيان جربة الوحدوي بني ليبيا وتون  عام ،ية بني دول املغرب العريبقتاادلتنشيط الروابط اإل م3915العريب عام 
م 3966191139 يف اجلزائر يوم ةاجتماع قادة املغرب العريب بزرالدإىل  م،3961ومعاهدة اإلخاء والوفاق بني اجلزائر وتون  وموريتانيا عام  واجلزائر

 .وتكوين جلنة تضبط وسائل حتقيق وحدة املغرب العريب أملغاريب حتادالذي أوضح رغبة القادة يف إقامة اإل ةوإصدار بيان زرالد
 .335املرجع نفسه، ص.حممد بن عبد اهلل بوبوش،  3
بلدان املغرب العريب" إحتاد املغرب العريب، "التبادل التجاري داخل وخارج منطقة املغرب العريب: إمجايل التجارة بني  4

http://www.umaghrebarabe.org/?q=fr/Intra_Maghreb_et_commerce_mondial، 36:95، التوقيت م3936195192بتاريخ.  

http://www.umaghrebarabe.org/?q=fr/Intra_Maghreb_et_commerce_mondial
http://www.umaghrebarabe.org/?q=fr/Intra_Maghreb_et_commerce_mondial
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مل تال يف  البريوقراطية املعقدةو ضعف البنية التحتية كي  قتااداإلل تتكالالدول املغاربية للبيئة املواتية لتحقيق وفقدان 
عدم التجان  ، كه كيانا إداريا لي  إالتجعلاليت  ةوالسياسي ةالتارخيي عواملالفعل إىل  يقتاادللتكامل اإل اعرقلته
طرية ومعضالت احلدود اته، وسيطرة مفهوم الدولة القختيار وحياز كل نظام إليديولوجي والسياسي بني األنظمة وإاإل

اخلالف بني املغرب واجلزائر حول الاحراء  إحتدام، وأيضا 1يات املغاربيةقتاادواخللل البنيوي لإل والنزاعات الارابية
يات إتفاقالتجاري األورويب واملشروع االورومتوسطي و  ستقطاب، ليضاف إليها اإل*الغربية وغلبة اهلواج  األمنية

 الشراكة المنائية.

، مسريته السيما املؤسساتية اليت أبطأت املتعددة مبعوقاتهو احلذر  بالتحرك املغرب العريب إحتادمشروع متيز هلذا 
ية إتفاق 12 ما يربو عن املشارك، فمن أملغاريبعطلت هذه اآللية العمل ممال  القرارات إختاذيف  2تبين قاعدة اإلمجاعف
اجلزائر إال على عدد يسري جدا دخل حيز التنفيذ بشكل حمتشم ) مل يتم اإلمجاع3أملغاريب حتاداإليف إطار  ةوقعم

املوقعة بذات اليوم ، يات فقطإتفاقيف حني مل ياادق املغرب إال على مخ   32وتون  على منها  39صادقت على 
 أملغاريبنشاء املارف إل ية سادسةإتفاقم، لتتبع ب3991192135 م ودخلت حيز التنفيذ يف3999192131

م بعد ما يزيد 3993195131م ودخلت حيز التنفيذ يف 3993191133املوقعة بتاريخ  والتجارة اخلارجية ستممارلإل
 ية نوردها كاآليت:إقتاادات جبائية لدواعي إمتياز منها ما تضمن ، (4سنة33عن 

مت التوقيع عليها يف اجلزائر  :5المغرب العربي إتحادخاصة بتبادل المنتجات الفالحية بين دول الية تفاق( اإل1
م، وجاءت كارتيبات أولية سابقة عن إقامة 3991192135م ومل تدخل حيز التنفيذ إال يف 3999192131بتاريخ 
 :ق مغاربية فالحية مشاركة مبوجبها يتممجركي مزمع هبدف إحداث سو  إحتاد
إعفاء املنتجات الفالحية ذات املنشأ واملادر احملليني املتبادلة من الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل  -

 ية(.تفاقمن اإل 3الرسوم والضرائب املفروضة على اإلنتاج احمللي يف كل قطر )املادة إستمناءب سترياداملفروضة عند اإل
                                                           

تاادي أملغاريب كأداة لتحقيق أهداف التنمية اإلقتاادية "، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات اإلقتاادية، لرباع اهلادي، "املدخل اإلنتاجي للتكامل اإلق 1
 .329 -312م، ص ص. 3932، 91، العدد 1جامعة اجلزائر

وقف إطالق النار برعاية  إتفاق بعد حىتاملعارك بني املغرب والبوليساريو، و ، أزمة لوكريبم، 3911اخلالف احلدودي بني اجلزائر واملغرب وحرب الرمال * 
فرض جنر عنه إو  زائرفيه اجلهجوم وقع بأحد فنادق مدينة مراكش اهّتمت  على خلفية م3995عام  ت األوضاع بني اجلزائر واملغرب، تأزمم3993أممية عام 
جلزائر األمنية بداية التسعينات، اخلالف السياسي حول مسار"السالم" ، أزمة اوأغلقت احلدود بني البلدين فردت اجلزائر باململ ؛التأشرية على اجلزائرينياملغرب 

 م خاصة بتون  وليبيا. 3933بني الكيان اإلسرائيلي وفلسطني، تداعيات ما يعرف بالربيع العريب 
فرباير  32وقعة يف مراكش يوم املاادقة على معاهدة إنشاء إحتاد املغرب العريب امل، املتضمن م3969.92.93املؤرخ يف  69/25 رسوم الرئاسيامل  2
 . 563من املعاهدة، ص. 91، املادة م3969.92.91، الاادر بتاريخ 36، العددج ر، م3969سنة

 .  93م، ص.3935األردن،  ، مركز الكتاب األكادميي،3ط "،دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصرحممد علي داهش، " 3
   439f-e54c-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/33d78146 "،.. بني االفاراض والواقعاملغاريب حتاداإل"عبد النور بن عنار،  4

 .31:51، التوقيت 3936195.92بتاريخ 
املاادقة على اإلتفاقية اخلاصة بتبادل املنتجات الفالحية بني دول إحتاد املغرب تضمن ، املم3999.33.33املؤرخ يف  99/533 رسوم الرئاسيامل  5

 . 339، ص.93، املادة م3993.93.91، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31العريب املوقعة يف اجلزائر يوم 

http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20echng%20porduits%20agricoles.pdf
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/33d78146-e54c-439f
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إعفاء املنتجات الفالحية ذات املنشأ أملغاريب املتبادلة واحملددة يف قوائم من اإلجراءات اجلمركية وتتوىل جلنة األمن و  -
 .1ية(تفاقمن اإل 1)املادة الغذائي حتديد هذه القوائم

املوقعة يف  يةتفاقاإل: تسهيال للتعاون جاءت 2بري للمسافرين والبضائع وبالعبورية خاصة بالنقل الإتفاق (2
 بتدابري نكتفي منها مبا هو جبائي: م3991.92.35واليت دخلت حيز التنفيذ يف م 3999192131

 (.1د الضرائب والرسوم للفارة املسمو  هبا )املادة املعاملة بنظام اإلفراج املؤقت وعدم املطالبة بسدا - 
طنا( عند 3,2( وعربات نقل البضائع )تتجاوز محولتها 96إعفاء العربات املاممة لنقل املسافرين )يتجاوز عددهم  -

 ية(. تفاقمن اإل 1§39القطر اجملاور وأثناء تواجدها من كافة الضرائب والرسوم )املادة دخول 

وتشجيع إنشاء مشروعات مشاركة وتعزيز التبادل التجاري و  التنمية دعيمت: 3ستثمارية تشجيع وضمان اإلإتفاق( 2
واليت دخلت حيز التنفيذ يف م 3999192131 املوقعة يف يةتفاقتأيت هذه اإلوسائل يتطلب  عموما ستمماراإل

ات اجلبائية فيها متياز ات معاملة أكمر أفضلية حتتل اإلستممار من ضمنها؛ ملنح رؤوس األموال واإل م3991.92.35
 تطبيق غري متييزي للقوانني ممل:سعي لتكيف على أهنا و كانت غري نوعية وال تشكل إضافة   إنحيزا و 
 ية(.تفاقمن اإل 3ل على التسهيالت والضمانات و املعاملة العادلة واملنافة )املادة متكني املستممر من احلاو  -
 ية(.تفاقمن اإل 3)املادة  الوطين ستمماررسوم التأسي  واخلدمات أكمر مما يتحمله اإل ستممارعدم حتمل اإل -
 ية(.تفاقمن اإل 1)املادة لة أخرى متتع مستممري البلدان املغاربية بأية مزايا يقدمها طرف متعاقد ملواطين أية دو  -
 ية(.تفاقمن اإل 2ي )املادة ستممار معدات املشروع اإل إستريادألية قيود غري مجركية على  ستممارال خيضع اإل -
 ية(.تفاقمن اإل 35إمكانية منح مزايا إضافية للمشاريع املشاركة وذات األولوية قطاعيا وإقليميا )املادة  -

 وقعت :4في ميدان الضرائب على الدخل الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل زدواجية تفادي اإلإتفاق (4
ب على الدخل الواقع كخطوة مت  الضرائ  م3991.92.35ودخلت حيز التنفيذ يف م 3999192131يف 

الشركات(، وعلى  أربا استخالصها لفائدة دولة متعاقد على جمموع املداخيل )الضرائب على دخل األشخاص و 
 كمبدأ عام اآليت:  إقرار   الضرييب مت زدواجولتفادي اإلتعوضها، أو  الضرائب املماثلة اليت تضاف للضرائب احلالية

                                                           
1
 Royaume du Maroc, ministère de l’économie et des finances, direction des études et des prévisions financières 

 " Enjeux de l’intégration maghrébine: le coût du non Maghreb",études/depf octobre 2008, p.02. 
النقل الربي للمسافرين املاادقة على اإلتفاقية بني دول إحتاد املغرب العريب اخلاصة ب، املتضمن م3999.33.33املؤرخ يف  99/533 رسوم الرئاسيامل  2

 . 392، ص.93، املادة م3993.93.91، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31والبضائع والعبور اجلزائر يف 
 املاادقة على اإلتفاقية لتشجيع وضمان اإلستممار بني دول إحتاد املغرب العريب، املتضمن م3999.33.33املؤرخ يف  99/539 رسوم الرئاسيامل  3

 . 391، ص.93، املادة م3993.93.91، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31املوقعة يف اجلزائر يوم 
املاادقة على اإلتفاقية اخلاصة بتفادي اإلزدواج الضرييب وإرساء قواعد التعاون ، املتضمن م3999.33.33املؤرخ يف  99/535 رسوم الرئاسيامل  4

، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31ائب على الدخل بني دول إحتاد املغرب العريب املوقعة يف اجلزائر يوم املتبادل يف ميدان الضر 
 .332، ص.93، املادة م3993.93.91

http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/transport%20voyageur%20ar.pdf
http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20encouragement%20invest.pdf
http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20evit%20dble%20imposit.pdf
http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20evit%20dble%20imposit.pdf
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لدول متعاقدة أخرى   ختضع للضريبة إال بتلك الدولة، عدا إذا توزع نشاطهامؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ال أربا  -
 .أربا ها خاضعة للضريبة يف هذه األخرية بقدر ما يعود عليها وحتقق من أرباحويف هذه احلالة تكون 

 فعلية للمؤسسة.الطائرات إال بالدولة اليت يوجد هبا مقر اإلدارة ال إستغاللالناجتة عن  ربا ال ختضع للضريبة األ -
 .ستغاللهيئة دولية لإل أو مجاعي إستغالل أو الناجتة عن املسامهة يف أموال مشاركة ربا ال ختضع للضريبة األ -
 املوزعة. ربا األسهم ختضع للضريبة بالدولة اليت حتققت فيها األ أربا  -
 ا ختضع للضريبة بالدولة اليت تدفعها.واإلتاوات املتأتية من دولة متعاقدة واملدفوعة ملقيم يف غريه الفوائد -
 األنشطة املستقلة اليت يستمدها مقيم بدولة متعاقدة ال ختضع للضريبة إال بتلك الدولة. أو مداخيل املهن احلرة -

الضرييب بأن خَتام الدولة املتعاقدة من الضريبة اليت  زدواجية طرق اإلعفاء لتجنب اإلتفاقوقد اعتمدت اإل
 اخيل املقيم هبا مبلغا مساويا للضريبة على الدخل املدفوعة بالدولة املتعاقدة األخرى.تستخلاها على مد

 م قاد3993مارس  39و 99بتاريخ  هامت توقيع: 1يالمغرب العرب إتحادية تجارية وتعريفية بين دول إتفاق( 6
 م تفضيلي فقد تضمنت:      سسها على نظاتأرغم  2توسيع التبادل التجاري البيين غري أهنا مل تدخل حيز التنفيذ

 . (أ§2)املادة من الرسوم اجلمركية والرسوم ذات األثر املماثلالبضائع ذات املنشأ احمللي املتبادلة بينيا إعفاء  -
 ما مياثلها. أو سم على القيمة املضافةر العاء عدم احتساب مقدار اإلعفاءات اجلمركية ضمن و  -
 .(ب§2)املادة اص من القيود غري اجلمركية اخلربوتوكول الغاريب الواردة يف حترر قائمة البضائع ذات املنشأ أمل -
املوجهة لطرف متعاقد واليت تدخل يف إنتاجها مواد مستوردة من خارج دول  املغاريبختضع املنتجات ذات املنشأ  -
 . 3يستخلص يف البلد املستورد النهائي% 32,2لرسم تعويضي موحد بنسبة  حتاداإل

اجتماع جمل  وزراء خارجية أشغال )ك حتادإال يف إطالة عمر اإل ه تنجح حماوالت تغيري مل أداء هزيلوإمجاال 
(، لتبقى املنطقة املغاربية تدفع مثن الركود وما تالهبالرباط،  م3933فرباير  36يف دورته المالثني يوم  حتاداإلدول 

يشكل يف الوقت الراهن  تكتل فعليللمنطقة دون ال مستقبل نه إذ أموقفها التفاوضي،  وتتحمل اخلسائر ويضعف
ية؛ لتفادي الادمات ولتعزيز مقومات املنافسة قتاادوقت سبق على األقل من الناحية اإل أيأولوية أكمر من 

مرتبط أصال ي إقتاادأي إقالع  ا من املشكالت اليت تؤرق دول املغرب العريب، غري أناخلارجية، فهو حيل جزء  
 يات المنائية بني دوهلا.تفاق، وأمام هذه الوضعية يبقى السبيل األوحد للمنطقة هو اإلةباحلياة السياسي

                                                           
غرب العريب املوقعة مبدينة املاادقة على اإلتفاقية التجارية والتعريفية بني دول إحتاد امل، املتضمن م3993.93.39املؤرخ يف  93/61 رسوم الرئاسيامل  1

 . 516، ص.93، املادة م3993.91.95، الاادر بتاريخ 32 ، العددج ر، م3993مارس  39و 99رأس النوف)ليبيا( بتاريخ 
2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.07. 
 .93م، املادة 3995195193اد، املوقع مبدينة تون  بتاريخ إحتاد املغرب العريب، بروتوكول خاص بتطبيق الرسم التعويضي املوحد بني دول اإلحت 3



االول/ الفال الماين: تدرج اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية يف التشريع اجلزائريالباب   

 

124 
 

ملا صارت  الثنائية بين الجزائر ومحيطها المغاربي: ياتتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب اإلمتياز اإل( ثانيا
نظور أضحى أمرا مستعايا فاغلب املدى املا من املاضي السحيق وبدا واضحا أن حتققها على الوحدة املغاربية جزء  

وحو  جتاهغاربية فكان البد من اإلم؛ مل يعد أمام اجلزائر إال البحث عن بدائل أخرى 1يات مل تدخل حيز التنفيذتفاقاإل
توسع  ما يفسر ها أجنع الوسائلإعتبار ب ستمماريات المنائية لتعزيز وتكميف التبادل التجاري وتشجيع اإلتفاقاإل

 .2ية الدوليةقتااد على غرار ما هو حاصل يف العالقات اإلإستعماالغدت األكمر إذ ها إستخدام

 السيما المنائيةشهدت العالقات  يات الجزائرية التونسية:تفاقات الجبائية الممنوحة بموجب اإلمتياز ( اإل1
 تطوير صيغ الشراكةإىل  ةاهلادف عدديا ونوعياية املوقعة تفاقيظهر جليا من خالل األطر اإلمطردا  منوا ةيقتااداإل
 ات جبائية ندلل عليه من خالل سرد اآليت:إمتياز ، منها ما اشتمل على 3ة املبادالت التجاريةوترقي ستممارواإل

 تفاقاإل بالتاديق على 4التجارية واجلمركية السابقةيات تفاقمت إعادة النظر يف اإل :التجاري التفضيلي تفاقاإل( أ
توسيع قاعدة املااحل املشاركة واملنافع املتبادلة إىل  ؛ اهلادفم3996133195بتون  يف  املوقع 5التجاري التفضيلي

 ات اآلتية:متياز بين يف األساس على اإلوترقية املبادالت التجارية على أساس املعاملة باململ واملالحة املشاركة، وامل

ملنتجات ذات املنشأ اجلزائري والتونسي الواردة يف احلقوق اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل اإعفاء من  -
 (.تفاقمن اإل 3§5 )املادة،(: املنتجات جزائرية املنشأ3(،)د:املنتجات تونسية املنشأ3القائمتني )ج

(، مع تعهد مبنح ختفيضات إضافية 3من احلقوق اجلمركية للمنتجات التونسية الواردة يف القائمة )ج %59ختفيض  -
 (.تفاقمن اإل 1و3§5 )املادةحيز التنفيذ  تفاقبعد سنة من دخول اإللنف  القائمة 

 (.تفاقمن اإل ب§2 )املادةرسم مجركي جديدة على ما ورد يف القوائم املتفق عليها  أو عدم جواز فرض حق -
 يف وعاء الرسم على القيمة املضافة. تفاقعدم احتساب احلقوق والرسوم اجلمركية املعفى منها مبوجب اإل -
 (.تفاقمن اإل 6)املادةمعاملة كل طرف السلع املتبادلة معاملة السلع الوطنية فيما خيص الضرائب الداخلية  -

                                                           
 .199مرجع سابق، ص.حممد بن عبد اهلل بوبوش،  1
 .  312م، ص.3936، دار محيمرا للنشر، مار، 3ط "،التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربيةحممد عبد اهلل شاهني حممد، " 2

3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.233-239. 
املاادقة على اإلتفاقية التجارية واجلمركية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية تضمن ، املم3963.33.92املؤرخ يف  63/199رسوم الرئاسي امل  4

 .3213، ص.93، املادة م3963.33.39 يف، الاادر 52 ، العددج ر، م3963193199و اجلمهورية التونسية املوقعة بتون  يف 
املاادقة على بروتوكول إتفاق إضايف لإلتفاقية التجارية والتعريفية املربمة بني حكوميت ، املتضمن م3993.91.92املؤرخ يف  93/391رسوم الرئاسي املمث 

 ، العددج ر، م3993192132م املوقع عليه باجلزائر يف  3963193199اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية التونسية املوقعة بتون  يف 
 . 219، ص.93، املادة م3993.91.33 يف، الاادر 39

التاديق على اإلتفاق التجاري التفضيلي بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و ، املتضمن م3939.93.33املؤرخ يف  39/33 الرئاسي رسومامل  5
 . 91، ص.93، املادة م3939.93.32 يف، الاادر 33 ، العددج ر، م3996133195اجلمهورية التونسية املوقع بتون  يف 
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اإلعفاء من احلقوق والرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل املنتجات الفالحية والفالحية املانعة ذات  -
من  3و3على الارتيب يف إطار نظام احلاص)املادتني ( 3)د( و 1املنشأ التونسي واجلزائري موضوع القائمتني )ج

 (.تفاقامللحق باإل 3الربوتوكول 
 .كلما دعت احلاجة لذلك1حتينهختدمه و بالناوص اليت  إستمرارب التجاري التفضيلي تفاقيدعم اإلو 

ظروف املالئمة إلجياد ال 2م3991193131املوقع بتون  يف  :اتستثمار التشجيع والحماية المتبادلة لإل إتفاقب( 
ات مستممري الطرف اآلخر ستممار وإقرار منح كل طرف إل تفاقالمنائي؛ حيث مت اإل يقتاادلدعم التعاون اإل

املعاملة الوطنية ومعاملة مستممري دولة أخرى أي  أو ات مستممريهستممار معاملة ال تقل رعاية عن تلك اليت مينحها إل
 (.تفاقمن اإل 3§1الدولة األكمر رعاية )املادة 

)اليت مت  جزائريا الرسم على  األداءات على الدخل وعلى المروة فيما خيص :3الضريبي زدواجية تفادي اإلإتفاق( ج
ورد يف العقاري...اخل.( الاناعية والتجارية، الرسم على فائض القيمة، الرسم  ربا النشاط املهين، األداء على األ

 ربا املغاربية سالفة الذكر، من حيث إخضاع األ الضرييب زدواجتفادي اإلية إتفاقية أحكاما مماثلة ألحكام تفاقاإل
، وإخضاع الفوائض ية(تفاقمن اإل 3§6)املادة املالحة اجلوية  أربا ية(، وإخضاع تفاقمن اإل 3و 3§2)املادة 

ثروة لى ع األداء، و األنشطة املستقلةمداخيل اليت يلحق هبا إخضاع حاص األسهم، و ( 33)املادة واإلتاوات 
 .الضرييب زدواجطرق جتنب اإلية على نف  تفاق، ونات اإلاملكاسب املنقولة وعقارية المالك األ

تيسري تنقل األشخاص والبضائع عرب إقليمي عمد ثنائيا ل :4ية نقل األشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقإتفاق( د
 ية وذات الطابع اجلبائي جند:فاقت، ومن التدابري املتخذة يف هذا الشأن مبوجب هذه اإلالدولتني

الطرفني املتعاقدين عند تواجدها  أحدتعفى عربات النقل العمومي لألشخاص وعربات نقل البضائع املسجلة لدى  -
 ية(.تفاقمن اإل3§32)املادة يف قطر الطرف املتعاقد اآلخر من كافة الضرائب والرسوم املوظفة على التنقل

                                                           
لإلتفاق التجاري التفضيلي بني حكومة اجلمهورية  3نشر مالحق الربوتوكول رقم ، املتضمن م3931.92.35املؤرخ يف  31/323 الرئاسي رسومامل  1

 ، املادةم3931.96.33 يف، الاادر 53 ، العددج ر، م3996133195اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية التونسية املوقع بتون  يف 
 . 91، ص.93

التاديق على اإلتفاق بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة ، املتضمن م3991.33.35املؤرخ يف  91/595 الرئاسي رسومامل  2
، م3991.33.39 يفدر ، الاا21 ، العددج ر، م3991193131اجلمهورية التونسية حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلستممارات املوقع بتون  يف 

 . 39، ص.93املادة 
املاادقة على اإلتفاقية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية التونسية ، املتضمن م3962.91.33املؤرخ يف  62/313رسوم الرئاسي امل  3

 . 611، ص.93، املادة م3962.91.33 يف ، الاادر32 ، العددج ر، م3962193199لتفادي اإلزدواج الضرييب املوقعة بتون  يف 
التاديق على إتفاقية نقل األشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقات بني حكومة ، املتضمن م3993.33.32املؤرخ يف  93/162 الرئاسي رسومامل  4

 يف، الاادر 22 ، العددج ر، م3993191132اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية التونسية املوقعة باجلزائر يف 
 . 95، ص.93، املادة م3993.33.31
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 .(3§32)املادة ع عند عبور القطر املتعاقد الرسوم املطبقة على الناقلني الوطنينيتطبق على عربات نقل البضائ -

على عك  فتور العالقات السياسية  يات الجزائرية المغربية:تفاقات الجبائية الممنوحة بموجب اإلمتياز ( اإل2
وى املرضي فهي هزيلة مقارنة املستإىل  مل ترق إنية يف تزايد بالتزامن مع حمطات التااحل و قتاادالعالقات اإل إنف

  اليت منها: 1ات المنائية املربمةتفاقبإمكانيات تنميتها؛ ويتجلى هذا الوضع بعدد ونوعية اإل

ا جتاريا وتعريفيا يف إتفاقإلقامة عالقات مااحل مشاركة وقع الطرفان  :ية التجارية والتعريفيةتفاقاإلأ( 
م، مبين على املنح املتبادل للتعريفات 3999193191التنفيذ يف  ، دخل حيز2م ملغيا ومعوضا لسابقيه3969191135

3التفضيلية ملنتجات البلدين
لمنتجات لالرسوم اجلمركية والرسوم ذات األثر املماثل من عفاء اإلنص على ، والذي ي 

عفاءات ملقتضيات إلفة باإلضا ،النقل املباشر"لقاعدة " ةضعاواخل تفاقيف اإلقواعد املنشأ احملددة ل املستجيبة املتداولة
التجاري والتعريفي مت جتميده يف  تفاقغري أن هذا اإل ،اخلجتارية كالعينات، لوازم اإلشهار، التبديل، والضمان...

 .4م3991

ووضع قواعد املساعدة املتبادلة يف ميدان الضريبة على الدخل والمروة وهي  :5الضريبي زدواجية تجنب اإلإتفاقب( 
، من حيث االداءات املعنية املبينة سلفاالضرييب املربمة مع تون   زدواجية تفادي اإلإتفاقطابق مع حد التإىل  مشاهبة

، الفوائد، ربا ، املؤسسات املشاركة، حاص األواملالحة املؤسسات أربا )املداخيل العقارية، واألوعية اجلبائية 
 الضرييب.  جزدوا لتفادي اإلوكذلك من حيث الطرق املتبناة  ...اخل(،اإلتاوات

 عدم جتان رغم ما يوحي به  يات الجزائرية الموريتانية:تفاقات الجبائية الممنوحة بموجب اإلمتياز ( اإل2
 حيث جند: بقى دون املستوى املطلوبيبينها  التعاون، إال أن منهما لألخرمن حاجة كل تني يات الدولإقتااد

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.151-152. 
ية التجارية والتعريفية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واململكة املغربية تفاقم، املتضمن املاادقة على اإل3921195191املؤرخ يف  21/2األمر   2

 .525، ص.93، املادة م3921195131، الاادر يف 19، العدد ج رم، 3921191132املوقعة باجلزائر يف 
 م بني الطرفني.3915133139ية التجارية والتعريفية املوقعة باجلزائر يف تفاقإلية اليت ألَغت وَعوضت اتفاقهذه اإل 

3
 Royaume du Maroc, ministère de l’économie et des finances, direction des études et des prévisions financières 

 " Enjeux de l’intégration maghrébine: le coût du non Maghreb", op.cit, p.03. 
4
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, direction de la promotion des exporta 

-tions, "recueil relatif aux avantages et facilitations accordes aux exportations hors hydrocarbures", avril 2007, p.11. 
املاادقة على اإلتفاقية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واململكة املغربية ، املتضمن م3999.39.31املؤرخ يف  99/399رسوم الرئاسي امل  5

، املادة م3999.39.32 يفادر ـ، الا55 ددـ، العج ر، م3999193132زائر يف ـلتجنب اإلزدواج الضرييب ووضع قواعد املساعدة املتبادلة املوقعة باجل
 . 3122، ص.93
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يتني التجاريتني والتعريفيتني تفاقية اإلتفاقالبينية عوضت هذه اإل التجارةلتوسيع  :1ة والتعريفيةالتجاري يةتفاقاإل أ(
 م باجلزائر، واملتضمنة خاوصا: 3921133133ويف  طم بنواكشو 3923193139املوقعتني على الارتيب يف 

 ية(.تفاقمن اإل 5إعفاء مجيع املنتجات ذات املنشأ اجلزائري واملوريتاين من كافة القيود غري اجلمركية )املادة  -
وريتاين ذات املنشأ اجلزائري وامل ملنتجاتاحلقوق اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل ا كافة  إعفاء من -

 (.يةتفاقمن اإل 2 )املادة على التوايل والارتيب( ب(،)أالواردة يف القائمتني )
 وعاء الرسم على القيمة املضافة.ية يف تفاقعدم احتساب احلقوق والرسوم اجلمركية املعفى منها مبوجب اإل -

 .2ية والربوتوكوالت التطبيقية مل تدخل حيز التنفيذتفاقوألنه مل يتم تبادل وثائق املاادقة على هذه اإل
ووضع قواعد املساعدة املتبادلة يف ميدان الضريبة على الدخل والمروة وهي  :3الضريبي زدواجية تفادي اإلإتفاق ب(
الذكر، من حيث االداءات املعنية  يتسالف واملغرب مع تون تني الضرييب املربم زدواجتفادي اإل تايتفاقاثلة نسبيا إلمم

، الفوائد، ربا حاص األواملالحة، املؤسسات املشاركة،  املؤسسات أربا )املداخيل العقارية، واألوعية اجلبائية 
  الضرييب. زدواجفادي اإل، وكذلك من حيث الطرق املتبناة لت...اخل(رأس املال أربا اإلتاوات، 

منح مستممري الطرفني املعاملة الوطنية ومعاملة الدولة  :4اتستثمار التشجيع والحماية المتبادلة لإل إتفاق( ج
 (.تفاقمن اإل 3§1األكمر رعاية )املادة 

الشراكة  عمل ثنائي يغلب عليه منط الجزائرية الليبية: ياتتفاقالجبائية الممنوحة بموجب اإلات متياز ( اإل4
 ات اجلبائية على غرار التبادل التجاري إذ جند:متياز ؛ املعزز باإل5ختلطةاملؤسسات املإنشاء و 
طبقا اجلمركية اجلبائية و  اتمتياز اإلمتتع الشركات املشاركة باحلد األعلى من تكرس  :6يقتصادية التعاون اإلإتفاق أ(

 ية(.تفاقمن اإل 6بينهما ) املادة  يات املوقعةتفاقللقوانني املعمول هبا يف البلدين واإل

                                                           
التاديق على اإلتفاقية التجارية والتعريفية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، املتضمن م3992.99.32املؤرخ يف  92/122 الرئاسي رسومامل  1

 . 91، ص.93، املادة م3992.99.33 يف، الاادر 12 ، العددج ر، م3991195131ة بنواكشوط يف و اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية املوقع
2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité,Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", op.cit, p.10. 
املاادقة على اإلتفاقية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية ، املتضمن م3932.33.32املؤرخ يف  32/111رسوم الرئاسي امل  3

هرب والغش الضريبيني فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والمروة املوقعة باجلزائر يف اإلسالمية املوريتانية لتفادي اإلزدواج الضرييب وجتنب الت
 . 91، ص.93، املادة م3932.33.39 يف، الاادر 29 ، العددج ر، م3933133133

لدميقراطية الشعبية واجلمهورية التاديق على اإلتفاق بني حكوميت اجلمهورية اجلزائرية ا، املتضمن م3996.33.92املؤرخ يف  96/125 الرئاسي رسومامل  4
، م3996.33.31 يف، الاادر 12 ، العددج ر، م3996193.91اإلسالمية املوريتانية حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلستممارات املوقع باجلزائر يف 

 . 96، ص.93املادة 
5
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.133-138. 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية املاادقة على إتفاقية التعاون اإلقتاادي بني ، املتضمن م3969.92.31املؤرخ يف  69/21 الرئاسي رسومامل  6

، 93، املادة م3966192135 يف، الاادر 33 ، العددج ر، م3966191136العربية الليبية الشعبية االشاراكية املوقعة باجلزائر يف  ةواجلماهريي
 . 222ص.
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بني البلدين  حتقيقا حلرية التبادل بشكل متدرج بإعفاء املنتجات الوطنية املتبادلة :1ية التجارية والتعريفيةتفاقاإلب( 
تتضمن األوىل املنتجات  ية حيثتفاقامللحقتني باإل (ب)و (أالواردة يف القائمتني )من الرسوم والضرائب اجلمركية، 

 (.يةتفاقمن اإل 1 )املادة لييباملنشأ اجلزائري والمانية تتضمن املنتجات ذات املنشأ ال ذات
رعاية ن مينح كل طرف ملستممري الطرف اآلخر معاملة ال تقل بأ :2ستثمارية تشجيع وحماية وضمان اإلإتفاق (ج

 ية(.تفاقمن اإل 1§1مستممري دولة ثالمة )املادة  أو ات مستممريهستممار عن تلك اليت مينحها إل

 
 ذات البعد العربي الدولية للجزائر ياتتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب اإلمتياز الثاني: اإل الفرع

م حيث توالت التنظيمات واملؤمترات العربية اليت كان 3996عمدت أطرافا عربية للعمل املنظم مبكرا منذ 
أن مت إىل  م أوضاع متسمة بالتجاذب والتوتر والاراعيف خض 3م3931جوان  31اىل 36أوهلا املنعقد يف باري  من 

م ليكون الوثيقة اليت وضع على أساسها ميماق جامعة الدول 3955139192التوقيع على بروتوكول اإلسكندرية يف 
م، وجدير بالذكر أن املنطقة العربية قد عرفت الكمري من حماوالت الوحدة قبل وبعد جامعة 3952191.33العربية يف 

ل العربية، منها ما جنح ممل اململكة العربية السعودية )فقد كانت جمموعة أقاليم جند واحلجاز وعسري( ودولة الدو 
ومن بني احملاوالت املتعمرة  شطري اليمن، اإلمارات العربية املتحدة )إذ احتدت جمموعة إمارات يف فيدرالية( وتوحد

م، 3936يف  مملكة سوريا والعراق، دان واحلبشة والاومالحماولة حممد علي إلقامة دولة عربية مشلت مار والسو 
 .مار والسودانوحدة ، و م3926(، الوحدة األردنية العراقية عام م3913-3926الوحدة بني مار وسوريا )

لعمل املشارك امشروعات لتضافر األسباب اخلارجية والداخلية املتعددة، وصارت  وقد أخفقت تلك احملاوالت
استمرت يف العمل املؤسسي وإن تعمرت مسريهتا وواجهت كمريا من  اليت جامعة الدول العربية لممل مآبدون وحدة 
فكرة الدولة الاغرية وتوجهت الدول وحو فيه افلت يف زمن  4العامل العريب تتعاضد فيه القطرية والفرقةألن  املشاكل
ة الحقة عن احملاوالت الوحدوية العربية بعيدة سالف الذكر إال صورة ماغر املغرب العريب  إحتاد، إذ مل يكن التكتالت
ي قتاادالعريب تكشف عن مدى توافر مقومات التكامل اإل قتااد، رغم أن النظرة اإلمجالية على اإل5املنال

ي على إقتاادأمهية العمل املشارك؛ مما يفسر السعي احلميث لبعض الدول العربية إلنشاء تكتل واإلمكانيات اليت تربز 
                                                           

 ةلتعريفية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورياملاادقة على اإلتفاقية التجارية وا، املتضمن م3921.91.92املؤرخ يف  21/33األمر  1
 . 216، ص.93، املادة م3921.91.31 يف، الاادر 23 ، العددج ر، م3921191139العربية الليبية املوقعة بطرابل  يف 

ية وضمان اإلستممار بني حكومة اجلمهورية التاديق على إتفاقية تشجيع ومحا، املتضمن م3991.92.92املؤرخ يف  91/339 الرئاسي رسومامل  2
 يف، الاادر 11 ، العددج ر، م3993196191اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و اجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشاراكية العظمى املوقعة بسرت يف 

 . 33، ص.93، املادة م3991.92.33
   .35، ص.م3995 األردن، ،دار أسامة للنشر والتوزيع، 3ط "،ديثموسوعة تاريخ العرب المعاصر والحمفيد الزيدي، " 3
 .32حممد بن عبد اهلل بوبوش، مرجع سابق، ص. 4
 م، 3992، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، 3ط "،قياس إتجاهات الرأي العام الليبي نحو مسألة الوحدة العربيةحممد حسن الربغمي، " 5

   .99 -63ص ص. 
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على غرار ، 1السوق من مميزات توسع ستفادةياهتا وحتقيق املااحل املشاركة واإلإقتاادماية املوارد وتطوير األقل حل
ية واملالية قتاادجمل  التعاون اخلليجي أكمر التجارب العربية جناحا بوضع أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين اإل

العريب للجزائر يقتضي التعرض  متدادإلواقع يف هذا الشأن باالضوء على ما هو  وتسليط، 2والتجارية واجلمركية وغريها
 بقية الدول العربية.للتجربة التعاون العريب مث التعامل المنائي بني اجلزائر و 

ي العريب قتاادمن أهم مراحل العمل اإل: العربي المشترك يقتصاداإلالعمل ات الجبائية نتاج متياز ( اإلأوال
ية التبادل التجاري وتنظيم إتفاقم، 3923ي سنة قتاادة الدفاع املشارك والتعاون اإليإتفاقاملشارك التوقيع على 

م، 3915ية السوق العربية املشاركة سنة إتفاقم، 3922ية العربية سنةقتاادية الوحدة اإلإتفاقم، 3921الارانزيت سنة 
 تبلغ أهدافهام، اليت مل 3969سنة  ي العريب املشاركقتااداإلة العمل إساراتيجيي القومي و قتاادميماق العمل اإل

ضل ها؛ ليإستمرار مل يتم تنفيذه وحملدودية عدد األطراف املوقعة وامللتزمة وعدم صمود هذه األعمال و  اغلبهاألن 
 إال أهنا العربية تطلعاتمل حتقق الاليت جامعة الدول العربية يف ظل  3ي العريب املشارك قاصرا وضئيالقتاادالعمل اإل

ية قتااداإلتجارية و العالقات ال الذي يعك لتجارة البينية العربية ل اليسري مياتنالك ةتواضعاملاإلجنازات حققت بعض 
هو إجراء جاء يف سياق العوملة فالرفع النسيب للحواجز اجلمركية أما عن ، اليت تبقى دون املستوى بني الدول العربية

 ويتيح فرص بني الدول العربيةالقائمة  لعالقات التجاريةيف توثيق ان ذلك يزيد أ، إال منظمة التجارة العاملية جماراتو 
منطقة التجارة احلرة العربية  ية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية وإتفاقك  أخرى جتد سبيلها للتطبيق

  .الكربى

العريب  يقتااداإلدفع العمل حماوالت من بني : ية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةإتفاق (1
ية إتفاق بوضع م3963193132 يف 19/د/656رقم  ي جلامعة الدول العربيةقتاادر اجملل  اإلاقر يأيت  قدما املشارك
والاناعة واخلدمات املتعلقة هبا تساير تطورات تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري يف جماالت الزراعة إىل  هتدف

فيها جبائيا ومجركيا  ومناط األمر ،تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيةية إتفاقبت ية عرفقتااداألوضاع اإل
 حيث تضمنت: 4
عربية للسلع  ستريادمن الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل ومن القيود اجلمركية املفروضة على اإلاإلعفاء  -

املعدنية وغري املعدنية، السلع اليت تنتجها املشروعات العربية املشاركة املنشأة يف املنشأ الزراعية واحليوانية، املواد اخلام 

                                                           
جامعة قاصدي مربا   ،جملة الباحث ،بن على فاطمة، "مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحديات اإلقتاادية اإلقليمية والعاملية" توايت 1

 .362م، ص.3996، 91العدد ، اجلزائر ية وعلوم التسيري،قتاادكلية العلوم اإل،بورقلة
م، 3935 اململكة العربية السعودية، ،مكتبة القانون واإلقتااد، 3ط "،دول مجلس التعاون الخليجيآليات توحيد األنظمة في رضا حممد عيسى، " 2

  .33ص.
   .59، ص.م3999 األردن، ،دار الشروق، 3ط "،تحديات التنمية العربيةمسيح حممد مسعود، " 3
   .311، ص.م3933 األردن، ،ر زهران للنشر والتوزيعدا، 3ط "،م2111-1946الجامعة العربية والعمل العربي المشتركالطاهر بن عريفه، " 4
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املنظمات العاملة يف نطاقها، السلع املانعة وناف املانعة الواردة يف القوائم اليت أو  إطار جامع الدول العربية
 .1ي جلامعة الدول العربيةقتااديعتمدها اجملل  اإل

موضوع التفاوض  الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل على السلع العربية األخرىالتخفيض التدرجيي يف  -
 إلغاء مجيع الرسوم اجلمركية على التبادل التجاري البيين.إىل  للوصول خالل مدة زمنية حمددة

 .تماعيجي واإلقتااداملعاملة التفضيلية للمنتجات األقل منوا وفق معايري وحدود يقررها اجملل  اإل -
 ية.تفاقغري طرف يف اإلأو  أحقية كل طرف يف منح ميزات إضافية ألية دولة عربية سواء أكانت طرف -
 ية(.تفاقمن اإل 2§2عدم جواز منح أية ميزة تفضيلية لدولة غري عربية تفوق تلك املمنوحة للدول األطراف)املادة -
والقيود ذات األثر املماثل على السلع اليت تستورد  جعل حد أدىن موحد ومناسب من الرسوم اجلمركية والضرائب -

 ية(.تفاقمن اإل 6من غري الدول العربية حمل تفاوض والعمل على زيادهتا تدرجييا ) املادة 
البديلة وأية إجراءات أخرى ملواجهة أو  ميزة نسبية للسلع العربية يف مواجهة السلع غري العربية املنافسةإقرار  إمكانية -

  اإلغراق.

سلبا على تنفيذها بضآلة  إنعك ات لتزامات واإلمتياز ية هلذا احلجم من اإلتفاقسقف الطمو  بتضمن اإل إرتفاعو 
وتأخر  2األطراف حول تفسري اإلعفاء والتحرير الفوري إختالفاجملموعات السلعية املتفق عليها وتعطل املفاوضات و 

 3ية حيز التنفيذتفاقتدخل هذه اإلم ومل 3995196191إال يف  مل يتم ذلك ممال عليها فمن اجلانب اجلزائريالتاديق 
ية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية إلقامة منطقة جتارة تفاقإال الحقا ملقتضيات الربنامج التنفيذي إل

 بتاريخ يةتفاقإلدول العربية تفعيل هذه اجلامعة ال جتماعيواإل يقتااداجملل  اإل أعادبعد أن  ،حرة عربية كربى
 قامةإل اهلادفني م3991191191 بتاريخ 22/د/1271رقم مث قراره  12/د/3356رقم ره قرام مبوجب 3992199131

واحتياجات الدول العربية  أوضاعمنطقة جتارة حرة عربية كربى تضم كافة الدول العربية وتتماشى هذه املنطقة مع 
إعالن منطقة التجارة احلرة العربية الكربى مبوجب قرار اجملل  سده وهو ما ج التجارة العاملية أحكاممجيعا ومع 

 م.3992193139بتاريخ  29د.ع/3132رقم  جتماعيي واإلقتااداإل

م 3991191133العريب املنعقد بالقاهرة يف مؤمتر القمة أقر  :(GZALE) ىمنطقة التجارة الحرة العربية الكبر ( 2
املنعقد بالقاهرة يف  جتماعيي واإلقتاادليتوىل اجملل  اإلى، ة حرة عربية كرب يار جتة طقإقامة من

                                                           
 .91املادة  :العربية، الفال الماينجامعة الدول العربية، األمانة العامة، اإلدارة العامة للشؤون اإلقتاادية، إتفاقية تيسري التبادل التجاري بني الدول  1

 م3963133131م، ودخلت حيز النفاذ إبتداء من 3963193132ؤرخ يف امل 656مبوجب قراره رقم  جتماعيي واإلقتااداجملل  اإلوافق عليها 
 م.  3995133195م ومت التاديق عليها يف 3963193132وقعت عليها اجلزائر يف 

كلية بغداد  دية اجلامعة،كلية بغداد للعلوم اإلقتااجملة   ،تقي عبد سامل، "مستقبل التجارة العربية البينية يف ظل قيام منطقة التجارة احلرة العربية الكربى" 2
 .32م، ص.3933، 36لوم اإلقتاادية اجلامعة، العراق، العدد للع

3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité,Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", op.cit, p.05. 
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من  إبتداء  سنوات  39الدول العربية بإنشاء منطقة عربية حرة خالل  إلتزامإعالن 1م3992193139
 لتزامواإل ية تيسري و تنمية املبادالت التجارية بني البلدان العربيةإتفاقاملاادقة على م، ويتم ذلك ب3996193193

حلقوق اتخفيض ، بمبدأ توحيد التعريفاتو  مبدأ املعاملة الوطنية العربيةوإعمال  تطبيق برناجمها التنفيذيرمسيا ب
إلغاء القيود إىل  والنسبة واملدة ذاهتا فيما تعلق بالضرائب ذات األثر املماثل باإلضافة كل سنة  %39 قداراجلمركية مب

ية تسهيل املبادالت التجارية إتفاقدول العربية صادقت على جل ال إنف نضمامالكمية، وبغض النظر عن تاريخ اإل
، البحرين، اإلمارات العربية املتحدة، سوريا، األردن)اجلزائر،  ق الربنامج التنفيذي ملنطقة التبادل العريب احلريتطبوعلى 
، موريتانيا، ليبيا، اليمن، ملغربر، اما، لبنان، الكويت، قطر، سلطنة عمان، العراق، اململكة العربية السعودية ،تون 
 (.السودان فلسطني

املقلص  16دورته العادية يف  3532/3رقم جتماعيي واإلقتاادم صدر قرار اجملل  اإل3993.99.33ويف 
 3995لعامي  %39م بتخفيض الرسوم اجلمركية 3992سبع سنوات لتنتهي يف سنة إىل  يةنتقالللمرحلة اإل

بني  نشأ يتم تبادهلااملواملنتجات عربية م 3992193193تاريخ احملدد فمنذ قبل ال هذه املنطقةتجسد تم، ل3992و
ية إتفاق قامت اجلزائر باملاادقة على م3995196191وقبل هذا التاريخ ويف ، إعفاء تام من احلقوق اجلمركيةب األطراف

نطقة التجارة احلرة العربية مل نضماماجلزائر ملف اإل ، مث أودعت2تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية
الرمسي بتطبيق الربنامج التنفيذي  لتزامبعد اإلم 3996133113 العربية يف الدول ألمانة العامة جلامعةلدى االكربى 
ات متياز املطابقة للشروط من اإلالعربية األعضاء يف املنطقة  املبادالت التجارية بني اجلزائر والبلدانلتستفيد  ،للمنطقة

، ليتم متابعة الواردات املعفاة من احلقوق اجلمركية 3م3999193193من  ء  ابتدإء الكامل من احلقوق اجلمركية اإلعفاو 
 .4وحتيينها بافة دورية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

عدة ع ذلك لي، يرجقتاادتهاج العديد من أساليب التعاون اإلإنرغم  متواضعاإال أن معدل التجارة البينية بقي 
العقبات إىل  واملستوى التكنولوجي، باإلضافة اإلنتاجية قواعدال يات العربية وضعفقتاادأسباب كتجان  اإل
عدم التوافق املطلق بني الدول العربية على قواعد اكتساب املنشأ والقيود غري اجلمركية إىل  اإلجرائية اليت مردها

 إىل  ات السلعية عن اإلعفاءات من كل طرفستمناءيفات اجلمركية واإلوالضرائب والرسوم ذات األثر املماثل للتعر 
 العالقات واإلرادة السياسية العربية على أداء التجارة العربية وتطويرها.جانب غلبة 

                                                           
حلرة العربية الكربى قرار جامعة الدول العربية، األمانة العامة، اإلدارة العامة للشؤون اإلقتاادية، إدارة املال والتجارة واإلستممار، إعالن منطقة التجارة ا 1

 م.3992193139بتاريخ  29د.ع3132اجملل  اإلقتاادي واإلجتماعي رقم 
التاديق على إتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية احملررة بتون  ، املتضمن م3995.96.91املؤرخ يف  95/331 الرئاسي رسومامل  2
 . 92، ص.93، املادة م3995.96.96 يف، الاادر 59 ، العددج ر، م3963193132يف 

املؤرخ يف  599/م ع ج/أ خ/م3219لدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، مديرية القيمة واجلباية، املنشور رقم اجلمهورية اجلزائرية ا 3
 . 91، ص.3996133191

دد لكيفيات م احمل3939191139املؤرخ يف  39/69املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي ، م3931.93.91املؤرخ يف  31/62 التنفيذي رسومامل  4
 . 92، ص.93، املادة م3931.93.39 يف، الاادر 99 ، العددج ر، متابعة الواردات املعفاة من احلقوق اجلمركية يف إطار إتفاقيات التبادل احلر
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ع التطور بُ تَ تَـ ها العربي: إمتدادالثنائية بين الجزائر و  ياتتفاقالجبائية الممنوحة بموجب اإلات متياز اإل (ثانيا
 ألسباب سياسية البيين ي العريبقتاادي العريب يربز حمدودية التعاون التجاري واإلقتاادي آلليات التكامل اإلالتارخي

 امعاجلتكتل الر تنوعت صيغ التعاون وأط إن، و 1الدول العربية شابه الكبري يف بىن إنتاج جلباإلضافة للتيف الغالب 
 العمل المنائي العريب. إجتاهمما يدفع ب 2عربية املشاركةوالفشل كقرار السوق الاملتأرجحة بني ضعف األداء 

سبق وأن ا:الثنائية بين الجزائر والدول العربية بقارة أفريقي ياتتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب اإلمتياز اإل( 1
ها العريب إمتدادليبقى يف  يات المنائية بني اجلزائر وحميطها أملغاريبتفاقات اجلبائية املمنوحة مبوجب اإلمتياز اإلإىل  تطرقنا

على  إنعك ا بضآلة التعاون التجاري الذي إعتبار  سة؛بقارة أفريقيا كال من مار والسودان اللذين نكتفي هبما درا
 .3الاومال، و جيبويتر، جزر القميات املعاملة التفضيلية بني اجلزائر وبني إتفاقوجود 

يات تنظم إتفاقبعدة  الدولتانترتبط  :مصريةت الجزائرية الياتفاقات الجبائية الممنوحة بموجب اإلمتياز اإلأ( 
الذي مينح املنشأ  4م3993139132ي املوقع يف التجار  تفاقاإلأمهها  مني قتاادواإل التجاري تعاونالعالقات 
ادر للمواد الطبيعية املنتجة كليا يف البلد امل -الذي يارتب عليه رفع القيود التعريفية وغري التعريفية-الوطين 

من سعر التكلفة الكلية  %59وللمنتجات املانعة اخلاضعة لتحويل يكسبها قيمة مضاعفة تساوي على األقل 
(، ليبقى رهن إعداد الربوتوكوالت التنفيذية والقوائم السلعية املعنية اليت تنعك  عليها تفاقمن اإل 1لإلنتاج)املادة 

الضرييب بالنسبة  زدواجبني الدولتني لتجنب اإل تفاقاإلإىل  ناالعالقات السياسية بني الدولتني، وجتدر اإلشارة ه
 .5م املماثل جبائيا للحاالت املغاربية سالفة الذكر3993193132للضرائب على الدخل ورأس املال املوقع يف 

قبل  ماإىل  العالقات اليت تعود رغم :سودانيةيات الجزائرية التفاقات الجبائية الممنوحة بموجب اإلمتياز اإلب( 
 لى ـفقط ع إقتار 6 م3993191132املوقع يف التجاري تفاقاإل إنم ف3912139119ية التجارية املربمة يف تفاقاإل

  (. تفاقمن اإل 1إزالة القيود غري اجلمركية للمنتجات ذات املنشأ اجلزائري والسوداين )املادة 

                                                           
 توايت بن على فاطمة، املرجع واملوضع السابقني. 1
 .99، ص.م3991، جمموعة النيل العربية، مار، 3"، طفي األلفية الثالثة السوق العربية المشتركة: الواقع والمستقبلعبد املطلب عبد احلميد، " 2

3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", p.52 et 214. 
 املاادقة على اإلتفاق التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، املتضمن م3993.96.93املؤرخ يف  93/132 الرئاسي رسومامل  4

 . 3295، ص.93، املادة م3993.96.92 يف، الاادر 19 ، العددج ر، م3993139132ومجهورية مار العربية املوقع بالقاهرة يف 
التاديق على اإلتفاق بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ومجهورية مار ، املتضمن م3991.91.32املؤرخ يف  91/353رسوم الرئاسي امل  5

، 31 ، العددج ر، م3993193132اجلزائر يف العربية لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب بالنسبة لضرائب على الدخل ورأس املال املوقع ب
 . 91، ص.93، املادة م3991.95.93 يفالاادر 

التاديق على اإلتفاق التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ومجهورية ، املتضمن م3991.91.32املؤرخ يف  91/332رسوم الرئاسي امل  6
 . 95، ص.93، املادة م3991.91.31 يف، الاادر 39 ، العددج ر، م3993191132السودان املوقع باخلرطوم يف 
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 متداداإلن الجزائر والدول العربية بقارة آسيا:الثنائية بي ياتتفاقالجبائية الممنوحة بموجب اإلات متياز ( اإل2
بعضها  كتفاءي والتجاري المنائي إل قتاادمتباينة من حيث التعاون اإلة العريب للجزائر يف هذه القارة اثنتا عشر دول

يف  يناإلمارات العربية املتحدة، اململكة العربية السعودية، سلطنة عمان، البحر ممل العربية متعددة األطراف  باألطر
حني أن البعض رسخ هذه المنائية على غرار األردن، فلسطني، لبنان، سوريا، العراق، الكويت، قطر، اليمن، 

؛ هلذا ندرج ستممارالضرييب وتشجيع اإل زدواجيات املتعلقة بالتبادل التجاري وجتنب اإلتفاقواملالحظ متاثل أحكام اإل
واليت دخلت حيز  1م3992192139التجاري املوقعة يف  لتعاونية اإتفاقمن هذا الانف األخري األردن منوذجا ب

، بإعفاء املنتجات ذات املنشأ اجلزائري واألردين واملتبادلة مباشرة من الرسوم اجلمركية 2م3999193113التنفيذ يف 
(، مع بعض يةتفاقمن اإل 5و 1والضرائب ذات األثر املماثل هلا وحتريرها من كافة القيود غري اجلمركية )املادتني 

 .3يةتفاقية( وتويل الناوص التطبيقية شروط وكيفيات تطبيق هذه اإلتفاقباإل 3ات )امللحقستمناءاإل
 

 يات الدولية للجزائر خارج اإلطار العربيتفاقات الجبائية الناتجة عن اإلمتياز الفرع الثالث: اإل
ام خيارات جد حمدودة بإجياد منافذ عا اجلزائر أمية وضقتاادوتوسع التكتالت اإل التجاري لتبادلضرورة ا

تتيح هامش من التحرك واملناورة كمحاوالت التعاون والتكتل املغاربية والعربية اليت مل تشكل فارقا لتأرجحها بني 
يات المنائية، مبا يكفل التعاون تفاقبتوسيع إبرام اإل أو تلك التكتالت الدوليةراط يف خنباإل أو الفشل واألداء اهلزيل،

 ية اجملزية.      قتاادمر واملكاسب على األقل اإلاملم

خارج اإلطار أملغاريب  يات الدولية متعددة األطراف:تفاقات الجبائية نتاج توسع الجزائر في إبرام اإلمتياز ( اإلأوال
 دحتا، اإل(2+2جمموعة) واحمليط العريب تتواجد اجلزائر ضمن فضاء مفعم بالتكتالت حتت مسميات وتوجهات خمتلفة

، منظمة دول احللف األطلسي، املؤمتر اإلسالمي، األمم (32)، جمموعة(39)األورويب، جمموعة حتاداإلفريقي، اإل
املتحدة، منظمة التجارة العاملية، برنامج األمم املتحدة للتنمية، منظمة الدول املادرة للبارول، البنك العاملي صندوق 

ية أكمر من املعايري إقتااديتم إعادة صياغتها دوريا على أساس معايري  ن العالقات الدوليةوألالنقد الدويل...اخل، 
 املضمار من خالل:السياسية؛ فاجلزائر تسعى للتفاعل بتكوين عالقات مممرة يف هذا 

الدول خاصة  إهتماماملنطقة املتوسطية منطقة حيوية وحمط  :مع المجموعة األوروبية الجزائر ية شراكةإتفاق( 1
ية إقتاادي بتسطري سياسة قتااداإل هتماملتجذر العالقات بني دول ضفيت املتوسط، وزادت اإلبية الدول األورو 

يات جتارية إتفاقم برفع وترية التبادل التجاري من خالل 3922متوسطية عقب التوقيع على معاهدة روما سنة 
                                                           

املاادقة على إتفاقية التعاون التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، املتضمن م3996.96.96 بتاريخ 96/323رسوم الرئاسي امل  1
 . 96، ص.93، املادة م3996.96.99 يف، الاادر 26 ، العددج ر، م3992192139واململكة األردنية اهلامشية املوقعة باجلزائر يف 

2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", op.cit, p08. 
3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

circulaire N°07/DGD/CAB/D420 du 07.03.2005, relative aux modalités de mise en œuvre de la convention algéro-

jordanienne. 



االول/ الفال الماين: تدرج اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية يف التشريع اجلزائريالباب   

 

134 
 

ستينات وسبعينات القرن العشرين مل  يات فارةإتفاق إنيات الضفتني فإقتاادومعامالت تفضيلية، ونظرا للتباين بني 
حتقق أهم أهدافها وصارت غري جمدية؛ فتم إعادة هيكلة السياسة املتوسطية وحتيينها دوريا غري أن هذا التعاون املسطر 

حماوالت إجياد صيغ جديدة لسياساهتا املتوسطية إىل  مساعدات؛ مما دفع اجملموعة األوروبيةإىل  حتول يف واقع األمر
املتوسطية  ، حتت تأثري ارتداد أوضاع الدول1م(3992-3969رفت فيما بعد بالسياسة املتوسطية املتجددة )اليت ع

" cannesغاية مؤمتر"كان إىل  على اجملموعة األوروبية وبوادر الوجود األمريكي باملنطقة، لتتواىل اللقاءات واملؤمترات
م 3992.33.36و32يب متوسطي بربشلونة يوميم الذي مهد لعقد مؤمتر أورو 3992191.32و31بفرنسا يومي

هذا األخري أس  لكيان متوسطي موحد وأرسى دعائم الشراكة املتوسطية باملرور من سياسة التعاون الشامل املرتكزة 
الدول األورويب و  حتادبني اإل ةإجتماعي وثقافية مالية يةإقتاادو  أمنية شراكة سياسيةإىل  على املعونات والقروض امليسرة

اليت وبالرغم من خاوصية العالقات اجلزائرية  ،2على غرار اجلزائر لواقعة جنوب حوض البحر األبيض املتوسطا
م 3993ديسمربإىل  م3992بينهما من مارس امتدت جوالت املفاوضاتاألوروبية مل تكن أول من وقع الشراكة إذ 

، 3م3993195133ائر واجملموعة األوربية إىلاألورويب املتوسطي لتأسي  شراكة اجلز  تفاقاإلوتأخر التوقيع على 
، ولكل طرف أهدافه م3992.99.93ليدخل حيز التنفيذ يف 4م 3992195132غاية إىل  ماادقة اجلزائرو 

ي طاغيا عند اجلزائر ودول الضفة اجلنوبية املتوسطية عموما ألنه جوهر قتااداملعلنة وغري املعلنة وجند اجلانب اإل
أكمر مظاهره وضوحا التفكيك التعريفي يف إطار منطقة تبادل حر والتجاري هذا األخري الذي بشقيه املايل  تفاقاإل

( جعلت كمرحلة تكيف تفاقمن اإل 1سنة)املادة  33إىل  ختتفي فيها كافة القيود التعريفية بعد فارة متتد على األكمر
 مع الوضع اجلديد ولتعويض النقص يف اإليرادات اجلمركية.

 ات املتبادلة املمنوحة على شكل إلغاء فوريمتياز يقاد به اإل م(:2112-2116تعريفي التدريجي)أ( التفكيك ال
 .ختفيض تدرجيي للحقوق والرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل أو
 األورويب حتاداملادرة لإل :ات املمنوحة للمنتجات ذات املنشأ اجلزائريمتياز اإل -
 (.تفاقمن اإل 6كية لكل املنتجات الاناعية ذات املنشأ اجلزائري )املادة اإلعفاء من احلقوق اجلمر  -
 .1ذات املنشأ اجلزائري الواردة يف الربوتوكولملنتجات الايد البحري احلقوق اجلمركية إعفاء كلي من  -

                                                           
، "3932آفاق ما بعد : اجلزائري يف ظل حترير التجارة اخلارجية قتاادية الشراكة االورومتوسطية على تنافسية اإلإتفاقات إنعكاسأمساء سي علي، " 1

ية، ختاص قتاادم العلوم اإلية والتجارية وعلوم التسيري قسقتاادغري منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف اجلزائر،كلية العلوم اإل  أطروحة دكتوراه
 . 62-61، ص ص. 3931/3932ية،  إقتاادعلوم 

 .  331-339مرجع سابق، ص ص.  "،التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربيةحممد عبد اهلل شاهني حممد، " 2
املتوسطي لتأسي  شراكة  بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  املوافقة على اإلتفاق األورويب، املتضمن م3992.95.31 بتاريخ 92/92القانون   3

والوثيقة النهائية  2اىل 3والربوتوكوالت من 1اىل3م وكذا مالحقه من 3993195133الشعبية اجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيها املوقع بفالونسيا يف 
 . 92، ص.93ة ، املادم3992.95.32 يف، الاادر 19 ، العددج ر، املرفقة به

التاديق على اإلتفاق األورويب املتوسطي لتأسي  شراكة  بني اجلمهورية اجلزائرية ، املتضمن م3992.95.32 بتاريخ 92/329املرسوم الرئاسي   4
 2اىل 3الربوتوكوالت منو  1اىل3م وكذا مالحقه من 3993195133الدميقراطية الشعبية اجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيها املوقع بفالونسيا يف 

 . 91، ص.93، املادة م3992.95.19 يف، الاادر 13 ، العددج ر، والوثيقة النهائية املرفقة به
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نشأ احلقوق اجلمركية والرسوم املماثلة للمنتجات الزراعية ذات املمن  %399إىل  %29تعريفي من ختفيض  -
 .ضع بعض هذه املنتجات لنظام احلاص، خت3اجلزائري الواردة يف الربوتوكول

 3امللحق 2من تعريفة تفضيلية للمنتجات الزراعية احملولة ذات املنشأ اجلزائري الواردة يف الربوتوكول ستفادةاإل -
دود احلاص التعريفية ملنتجات ، واإلعفاء من احلقوق اجلمركية يف ح3باإلعفاء الكلي من احلقوق اجلمركية للقائمة

 .3امللحق 2الربوتوكول من 3القائمة 
 املادرة للجزائر األوروبي: تحادات الممنوحة للمنتجات التي منشأها اإلمتياز اإل -
 .3اإلعفاء الكلي من احلقوق اجلمركية والرسوم املماثلة للمنتجات الاناعية املشكلة للقائمة بامللحق -
لغاية اإلعفاء  1للمنتجات الاناعية املشكلة للقائمة بامللحق اجلمركية والرسوم املماثلةتفكيك متدرج للحقوق  -

م( 3992199193من ) إبتداء  حيز التنفيذ أي  تفاقمن السنة المالمة من دخول اإل إبتداء  سنوات و  2الكلي خالل 
 .3§9حسب الرزنامة املقررة باملادة 

إىل  3،1للمنتجات الاناعية غري تلك املشكلة للقائمة بامللحقني املماثلةتفكيك متدرج للحقوق اجلمركية والرسوم  -
من  إبتداء  حيز التنفيذ أي  تفاقمن السنة المالمة من دخول اإل إبتداء  سنوات و  39غاية اإلعفاء الكلي خالل 

 .1§9م حسب الرزنامة املقررة باملادة 3931.99.93م إىل3992199193
احلقوق اجلمركية والرسوم املماثلة للمنتجات الزراعية اليت منشأها من  %399إىل  %39تعريفي من ختفيض  -
 .ولكن يف حدود احلاص التعريفية احملددة 3األورويب الواردة يف الربوتوكول حتاداإل
احلقوق اجلمركية والرسوم املماثلة للمنتجات الايد البحري اليت من  %399إىل  %32تعريفي من ختفيض  -

 .5األورويب الواردة يف الربوتوكول دحتامنشأها اإل
احلقوق اجلمركية والرسوم املماثلة للمنتجات الزراعية احملولة اليت منشأها من  %399إىل  %39تعريفي من ختفيض  -
 مع حتديد حاص بعض املنتجات. 3امللحق  5من الربوتوكول3األورويب الواردة يف القائمة حتاداإل

 تأجيل منطقة التبادل احلر.مراجعة الرزنامة و  يف خطوتنيم(: 2121 -2112ب( مراجعة التفكيك التعريفي)
فقد اجلزائر ملداخيل معتربة نتيجة تطبيق رزنامة إثر  علىم(: 2121 -2112)مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي -

 إتفاقوى لة هلذه التضحيات املالية فحاملقاب هادون حتقق أهداف م3999-3992التفكيك التعريفي خالل الفارة 
؛ قدمت اجلزائر طلبا رمسيا ملراجعة التفكيك التعريفي يف األورويب يف السوق اجلزائرية حتادبينما تعزز وجود اإل الشراكة

 6الشراكة، وبعد  إتفاقمن  31و 33استنادا ألحكام املادتني م جملل  الشراكة يف دورته اخلامسة، 3939191132
مشلت  م،3933199193جعة وفق ترتيبات جديدة تدخل حيز التنفيذ يف على املرا تفاقجوالت تفاوضية مت اإل
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على  األورويب حتاداملمنوحة لإل واملواد الغذائية زراعيةوتدابري تتعلق باملنتجات الملنتجات صناعية بندا تعريفيا  3926
  :1النحو التايل

 يتني تفضيلية من املنتجات الزراعية. حاتني تعريف عدلت -     .حاة تعريفية من املنتجات الزراعية 32 يتألغ -
 حاص تعريفية تفضيلية من املنتجات الزراعية. 9فتح  أعيد -        نتجني غذائيني.ملتفضيالت تعريفية  يتألغ -
م 3931يف سنة %9معدل إىل  سنوات للوصول 5إعادة تطبيق جزئي للحقوق اجلمركية ضمن مهلة إضافية من  -

 .3بندا تعريفيا من املنتجات الاناعية القائمة  63م لـ3933عوض ما كان مقرر 
إىل  سنوات للوصول 5مث تطبيق جزئي ضمن مهلة إضافية من  (م3933،3931للفارة)تمبيت احلقوق اجلمركية  -

 .3بندا تعريفيا من املنتجات الاناعية القائمة  362م لـ3933م عوض ما كان مقرر 3931يف سنة %9معدل 
م 3939يف سنة %9معدل إىل  سنوات للوصول 1لحقوق اجلمركية ضمن مهلة إضافية من إعادة تطبيق جزئي ل -

 . 1بندا تعريفيا من املنتجات الاناعية القائمة  325م لـ3932عوض ما كان مقرر 
يف  %9معدل إىل  سنوات للوصول 1(ضمن مهلة إضافية من م3932إىل  3933تمبيت احلقوق اجلمركية للفارة) -
 .1بندا تعريفيا من املنتجات الاناعية القائمة  132م لـ3932ا كان مقرر م عوض م3939سنة

ا مع إتفاقيف طلبها أفرزت ية وقانونية إقتااد ربراتاجلزائر ملصياغة : م2121إلى  التبادل الحرتأجيل منطقة  -
 عريفية؛ وبالتايل تأجيلرفع القيود اجلمركية التتتيح تأجيل األورويب على رزنامة جديدة للتفكيك التعريفي  حتاداإل

؛ مبا يتناسب مع 2م3932م عوضا عن 3939سنوات أي يف سنة  1ألجل إضايف من نطقة التبادل احلر الوصول مل
للمنافسة اليت تارتب على إعمال  لتحسني املستوى واالستعدادوضعية املؤسسات اجلزائرية اليت تتطلب مهلة إضافية 

 .3منطقة التبادل احلر

ية تفاقاإلحمل  م3992حلت منذ تأسيسها بداية سنة اليت :(OMC)منظمة التجارة العالميةإلى  ئرتوجه الجزا( 2
مع اإلبقاء على اغلب آليات عملها هذه األخرية اليت تعود لسنة  (GATT) العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة

م املمهدة 3995إىل  م3961ن ؛ املتأتية من خالل سلسلة جوالت تفاوض من أشهرها جولة االوروغواي مم3952
 ستخداموزيادة التبادل ومعدالت النمو واإل التجارة العاملية إنفتا ضمان ، من أجل 4إلنشاء منظمة التجارة العاملية

لألسواق العاملية وخبفض احلقوق والرسوم  أكرب إنفتا خبلق وضع تنافسي عاملي ب العاملي قتاادملاادر اإلاألممل 
                                                           

يف إطار يوم حتسيسي وإعالمي حول،" املخطط اجلديد  )السيد ماطفى بن بادة( اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة التجارة، كلمة الوزير 1
  متاحة على الرابط: .92-95، ص ص. م3933196136األورويب"، فندق الشرياطون اجلزائر،  حتادتعريفة اجلمركية مع اإللتفكيك ال

https://www.commerce.gov.dz/media/guide/source/doc-dgce/accords-ue/allocministr.pdf, date 03.05.2018, 

 heure 23:35. 
2
 Nassima benarab, "le démantèlement tarifaire reculé de huit ans: l’Algérie économisera 6,2 milliaires de dollars 

d’ici 3939", l’éco magazines, bimensuel l’éconews, N°56, Algérie, 16 au 31 décembre 2012, p.28. 
3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, "accord d’association entre l’Algérie 

et l’union européen(UE) : nouveau schéma du démantèlement tarifaire des produits industriels et les concessions 
tarifaires révisées des produits agricoles et agro-alimentaires", p.9. 

 .  329-353مرجع سابق، ص ص.  "،التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربيةحممد عبد اهلل شاهني حممد، " 4

https://www.commerce.gov.dz/media/guide/source/doc-dgce/accords-ue/allocministr.pdf
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وقد بدأ الفريق العامل املعين  1م، وللجزائر صفة مراقب3931192139غاية إىل  بلدا 315نها اجلمركية، ينضوي ضم
م، ليعقد أول اجتماع له يف 3992بعد (OMC)ومن مث منظمة (GATT)يةتفاقم إل3962191132ها يف إنضمامب

نيف يف وتتواىل االجتماعات وجوالت التفاوض اليت كان آخرها اجلولة المانية عشر جب م3996أفريل 
نظام رخص  من خمتلف اجلوانب السيمانظام التجارة اجلزائري حتسني  تواصليباملوازاة مع ذلك و م، 3935191113

املؤسسات العمومية،  ، اجلباية،، اإلعاناتاحلقوق والرسوم اجلمركيةللتجارة،  واإلجرائية ، العوائق التقنيةسترياداإل
 حقوق امللكية الفكرية املتالة بالتجارة.و 

 يات المنائية مع الدول تفاقيتواصل عقد اإل ملنظمة التجارة العامليةاجلزائر  نضمامويف نف  اإلطار املمهد إل
الدول مع بعض  تفاقحيث مت اإل املرتبطة بتجارة البضائع واخلدماتالقواعد التجارية ب األعضاء يف املنظمة فيما تعلق

 .2اوضات مع غريها ممل ألروغواي،سويسرا، األرجنتنيممل كوبا، فنزويال، الربازيل، والتقدم يف املف
متوسطية -توجه الشراكة االوروإىل  يات متعددة األطراف جدير بالذكر اإلشارةتفاقيف معرض تناول اإل 

 ها.تسريع وترية اإلجراءات اخلاصة بتفعيلتظار إنوكذلك إنشاء منطقة التجارة اجلرة القارية اإلفريقية يف 

إىل  لمرور من شراكة مع الدول املتوسطية بافة منفردةاجلانب األورويب ليسعي متوسطية: -و( الشراكة األور 2
، ورابطة دول (NAFTAالتجارة احلرة ألمريكا الشمالية ) يةإتفاقعلى األقل  يضاهي ،ي عامليإقتاادتكوين قطب 

إثر  فعلى، 3(ASEAN )يا، وجتمع دول جنوب شرق آس(MERCOSUR)أمريكا اجلنوبية السوق املشاركة اجلنوبية 
الذي جيمع بني بلدان  4من أجل املتوسط حتاداإل متوسطية-ورواألشراكة بمق من وألجل الإنم 3996قمة باري  

 ط ـبلدا من جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط من بينها اجلزائر؛ إلعادة رب 32و 36األوريب  حتاداإل
 . 5والتعاون ندماجإلحقيقي بني هذه الدول وسلوك مسار تدرجيي وحو ا

اإلفريقي على  حتاددولة عضو باإل 51اجلزائر مبعية وقعت  (:AFCFTAاإلفريقية ) القارية الحرة التجارة منطقة( 4
خالل القمة االستمنائية العاشرة  اإلفريقية القارية احلرة التجارة منطقة ية إنشاء منطقة تبادل حر حتت مسمىإتفاق

                                                           
1
 World Trade Organisation, members and observers, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, 

date 05.05.2018, hour 19:06. 
 للمنظمة العاملية للتجارة"،  قراطية الشعبية، وزارة التجارة، " التجارة اخلارجية: اإلتفاقيات التجارية: انضمام اجلزائراجلمهورية اجلزائرية الدمي 2

lomc-a-lalgerie-de-daccession-processus-au-lies-dossier-et-interviews-https://www.commerce.gov.dz/ar/les ، بتاريخ
 .39:13م، التوقيت 3936192192

  اجلزائر ،اإلجتماعية واإلنسانيةكلية العلوم ،3سطيفجامعة  اآلداب والعلوم اإلجتماعية،جملة  ،متوسطية"-العرباوي نارية، "مستقبل الشراكة األورو 3
 .396م، ص.3931، 32العدد 

 ،3ط "،إلى الدولية: العالم بين الحالة الالقطبية والنظام العالمي متعدد األقطاب المشروع األورآسيوي من اإلقليميةماهر بن إبراهيم القاري، " 4
   .136-131، ص ص. م3932 لندن،،E-Kutub Ltdكتب -إي 
غري منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف   اجلزائري"، أطروحة دكتوراه قتاادجزائرية على اإل-ات الشراكة األوروإنعكاسياسني بوضياف، " 5

 . 323-359م، ص ص. 3932.33.32 متوسطية، -احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ختاص دراسات األورو اجلزائر،كلية

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
https://www.commerce.gov.dz/ar/les-interviews-et-dossier-lies-au-processus-daccession-de-lalgerie-a-lomc
https://www.commerce.gov.dz/ar/les-interviews-et-dossier-lies-au-processus-daccession-de-lalgerie-a-lomc


االول/ الفال الماين: تدرج اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية يف التشريع اجلزائريالباب   

 

138 
 

كأحد الربامج املدرجة يف أجندة إفريقيا لسنة  م بكيغايل الرواندية3936مارس  33و 39املنعقدة يومي  حتادلإل
يدخل حيز  م اهلادفة إلزالة العوائق التجارية واحلواجز اجلمركية و غري اجلمركية لزيادة حجم التبادل البيين،3911

 .   1تفاقيوما من تاريخ إيداع وثيقة التاديق على اإل 19التنفيذ ضمن مهلة 

مل  الدولي خارج اإلطار العربي:توسيع الجزائر للعمل الثنائي ات الجبائية الممنوحة بموجب متياز اإل( نياثا
يقتار سعي اجلزائر يف إجياد فرص تعاون دويل منتج على حميطها أملغاريب وال على بيئتها العربية بل امتد ليأخذ بعدا 

يات دولية إتفاقتوسيع العمل المنائي بعقد إىل  الذكر باإلضافةيات متعددة األطراف كما أسلفنا إتفاقدوليا من خالل 
 ي فيها حيزا واسعا كتنظيمقتاادلتنظيم أنواع عديدة من املسائل حيتل الشأن اإل 2دولة 329مع ما يربو عن 

 زدواجادي اإلات واملعاملة التفضيلية اجلبائية واجلمركية وتفمتياز واإل التعريفات اجلمركية وتنظيم الاادرات والواردات
وهي على  م3932لسنة للجزائر ؛ وهذا التعدد جيعلنا نركز على الدول اليت تشكل أهم الزبائن 3الضرييب الدويل
الربازيل، كندا، كوبا، بلجيكا، الربتقال، ، ، تركيا، هولنداالواليات املتحدة األمريكيةايطاليا، اسبانيا، فرنسا، الارتيب: 
الاني، فرنسا، ايطاليا، وهم على التوايل:  راندونيسيا، وكذا على املوردين األساسني للجزائ، اليونان، اهلند، بريطانيا

، نيوزيلندا، اهلند، أملانيا، اسبانيا، كوريا اجلنوبية، تركيا، الربازيل، األرجنتني، روسيا، الواليات املتحدة األمريكية
 .4اليابان

البقية و رغم وجود  إنألورويب واملتناولة يف هذا اإلطار؛ فا حتادا بعضويتها يف اإلإعتبار ستبعاد الدول وبإ
ات البعد عتبار ات اجلبائية واجلمركية بقيت يف أدىن مستوياهتا إلمتياز ات التجارية املربمة مع اجلزائر إال أن اإلتفاقاإل

زبون وأهم ممون ومها تقينا أهم إنووجود بدائل وثبات املعامالت التجارية وعدم حاجتها للحافز، وللتدليل على ذلك 
 على التوايل والارتيب:  

(SGP) للواليات المتحدة األمريكية النظام التفضيلي العامالجزائر و  (1
 5

يف  األمريكيةالواليات املتحدة  أقرته :
 زيدأل هامن احلقوق اجلمركية والرسوم عند التادير وحو سوق إعفاءاتمن  ستفادةإلاالنامية  ح للبلدانتيي م3929سنة 
ت إقتار و  م3995 ألول مرة سنة اتهإمتياز اجلزائر من  استفادت، 6التادير املباشر واملنشأ إشاراطمنتج ب 1999من 

                                                           
 منه.  31، 1،5م، املواد 3936191133اإلحتاد اإلفريقي، اإلتفاق املؤس  ملنطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية، املوقع يف كيغايل رواندا،  1

2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.03 - 254. 
ريقية، ية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، التشريع اجلبائي، "اإلتفاقيات اجلبائية مع البلدان:اآلسيوية، األوروبية اإلفقراطاجلمهورية اجلزائرية الدمي 3

 .29:33م، التوقيت 23.3936192بتاريخ ،  https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/األمريكية"، 
4
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, centre 

national de l’informatique et des statistiques, " statistiques du commerce extérieur de l’Algérie pour les dix premiers 

mois 2017 ", pp. 13-14. 
5
 Marc montoussé, serge d’agostino, alain chaffel, et jean-marc huart, "100 fiches pour comprendre la 

mondialisation "s.éd, Bréal éditions, France, 2006, p.46. 
6
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, direction de la promotion des exporta 

-tions, "recueil relatif aux avantages et facilitations accordes aux exportations hors hydrocarbures", avril 2007, p.12. 
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اإلطار حول التجارة  تفاقات على غرار اإلإتفاق، ولتسهيل التدفق التجاري تعزز األطر القانونية بجني فقطتَ نْ مُ  على
 .جزائري أمريكيم وجمل  أعمال 3993192131يف  (TIFA)ستممارواإل

 للجزائر األول موناملاجلزائر على الوجهة الاينية جعل هذه األخرية  إنفتا التعاون التجاري الجزائري الصيني: ( 2
ات املمنوحة يف خمتلف متياز على حجم اإل إنعك ، خبالف وضعيتها ضمن قائمة أهم الزبائن مما 1م3931منذ 
املمنوحة  ات والتسهيالتمتياز ويستمين هذا احلكم اإل2ة الدولة األكمر رعايةات التجارية اليت مل تتجاوز معاملتفاقاإل

ات إتفاق أو منطقة تبادل أو مجركي إحتاداملتحال عليها مبوجب  أو للدول اجملاورة بغية تسهيل التجارة احلدودية
 .3أخرى

 
 الخاصةات الجبائية الممنوحة بموجب القوانين متياز اإل المطلب الثاني:

اهلادفة صدار التشريعات املناسبة واملالئمة ألوضاعها احمللية املتجاوبة مع املتغريات الدولية إلدولة سعي الت
تهم إستجابيف  اليت تظهروتيسري املعامالت ورفع درجة ثقة املستممرين  إستقراره و إستقطابو  ستممارلتحسني بيئة اإل

زيادة الاادرات، إىل  وتتزايد معدالت النمو، مما يؤدي ات،ستممار ي؛ فارتفع أحجام اإلستممار مبزيد من التوسع اإل
يقتضي وجود  ستممارتوفر املقومات ضروري ولكنه غري كايف لذلك فإن تنظيم اإلألن  مستويات البطالة؛ إخنفاضو 

 ات على وحو يُراعي املالحة الوطنية للدولة.ستممار نظام قانوين من شأنه أن يرسي األس  اليت تضمن تدفق اإل

احمللية واالجنبية فممال  ات اخلاصةستممار التشريعات الداخلية للدول هلا تأثريا واسع املدى على نطاق اإل نوأل
يزيد كلما كانت التشريعات  ستمماراألجنيب اخلاص عالقة عكسية فاإل ستممار"... العالقة بني التشريعات الوطنية واإل

ات األجنبية كلما كانت التشريعات متشددة وحازمة ار ستممالوطنية أقل صرامة والعك  صحيح إذ يقل حجم اإل
احمللية، وهكذا فإن أو  ات اخلاصة الوطنيةستممار ، واألمر ال خيتلف كمريا بالنسبة لإل4ات األجنبية..."ستممار حيال اإل

م وجود ي الذي يعمل فيه املستممر، حيث إن عدستممار التشريع يعّد أحد أهم العناصر املؤثرة يف تكوين املناخ اإل
اتسام إىل  تشريعي يؤدي ذلك إستقرارية على األقل جبائية و إمتياز تشريع مناسب السيما فيما خيص تضمن معاملة 

                                                           
 ljazeera.net/news/ebusiness/2016/4/12/http://www.aعبد احلميد بن حممد، "فرنسا والاني..صراع على الريادة التجارية باجلزائر"،  1

 .99:39م، التوقيت 3936192132 بتاريخ
بني الطرفني املتعاقدين على انه فيما يتعلق بشؤون التجارة يتمتع رعايا كل  إتفاقيأخذ يف الغالب شكل  "الدولة األوىل بالرعاية جدير بالذكر أمن "إمتياز 2

 .شرطأو  مينح لرعايا دولة ثالمة وذلك يف احلال وبدون قيدأو  ستقبل منحمأو  إعفاء قائمإمتياز أو منهما بأي 
"، د ط، دار النهضة العربية، النظام القانوني لشرط الدولة األولى بالرعاية في إطار إتفاقات منظمة التجارة العالمية: حممد صايف يوسف، " راجع 

 .33-92، ص ص. م3991مار، 
التاديق على إتفاق التعاون التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، املتضمن م3999.39.92ملؤرخ يف ا 3999/329 الرئاسي رسومامل  3

 . 95.، ص93املادة م، 3999.39.6 يف، الاادر 26 ، العددج ر، م3999139119ومجهورية الاني الشعبية املوقع باجلزائر يف 
 .  329، ص.م3933، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 3"، طقانون الدولي العامدراسات في الطلعت جياد جلي احلديدي، " 4

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/4/12/
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ات القائمة ستممار ، وجيعل ذوي اإلستقطابية وبالتايل عدم اإلستممار ي بعدم التأكد واملخاطرة اإلإستممار احمليط 
الاركيز على املشروعات ذات املردود الكبري والسريع إىل  يتجهون وأ ات جديدة،إستممار يارددون كمريا  يف القيام ب
 والقليلة العائد التنموي. 

ية والقطاعات وبالتايل افرز قتاادات بتعدد اجملاالت اإلمتياز واإل ستقطابمن أجل ذلك تعددت تدابري اإل
أكمر إىل  تمتإنلقانونية ذات الالة و هذا التعدد تعددا مضاهي له وتنوعا يف الناوص القانونية واألحكام والقواعد ا

ية متضمة يف إقتاادات اجلبائية املمنوحة لبواعث متياز واىل أكمر من تقنني خاص، فنجد اإل من فرع من فروع القانون
قانون احملروقات )الفرع األول(، وكذا يف  ستممارالقطاعية كقانون اإل أو يةقتاادالقوانني اخلاصة املنظمة لألنشطة اإل

 وأيضا يف قانون املناجم )الفرع المالث(.  رع الماين(،)الف
 

 ستثمارالجبائية الممنوحة بموجب قانون اإلات متياز اإل الفرع األول:
والسعي إلجياد بيئة مالئمة له نتج عنهما أحكام وقواعد  يف شىت القطاعاتبكل أنواعه و  ستممارحفز اإل 

، فرع من فروع القانونلارقيته وتطويره توزعت يف أكمر من  ستممارهبا اإلقانونية متعددة ومتنوعة طوال املراحل اليت مر 
ات يف قانون واحد ستممار ات والضمانات املقررة لإلمتياز وجتميع اإلية يقتضي توحيد ستممار غري أن تيسري العملية اإل

، قانون ستممارطوير اإلات، قانون تستممار قانون اإلحتت مسميات عديدة ممل  1بعد أن كانت متفرقة يف عدة قوانني
ات اجلبائية واجلمركية متياز تطور التشريعات اجلزائرية املتضمنة اإلا سبق بيانه يف معرض تناول كم  2ستممارترقية اإل
جلل الدول اليت  ستممارقوانني اإلاجلزائري على غرار  ستممارلقانون اإلاملالمح الرئيسة ، لتتكون يةإقتاادلدواعي 
ات وحتفيز القطاع اخلاص ستممار اإلاستجالب إىل  والضمانات اهلادفة اتمتياز اإلوعة من جمم هاتضمنتكمن يف 

إىل  املقررة فيها تانف اتمتياز اإلالوطين، و  قتاادالوطين واألجنيب لزيادة حجم الاادرات وتعزيز القدرة التنافسية لإل
 الدولة، حتتلإىل  رؤوس األموال وتدفقها يابيةإنسلتمهيد الطريق أمام  ؛وتسهيالت إداريةبائية جالية و م أقسام ةثالث

ي ستممار التوظيف اإلعلى وحو مباشر يف العائد املتوقع من بينها موضعا حموريا لتأثريها  املعاملة اجلبائية واجلمركية
بعدة معايري حيث يؤخذ باحلسبان املنطقة  اإعتبار ات املمنوحة من حيث احلجم متياز لرؤوس األموال، وتتفاوت اإل

النسبية للمشاريع واألمهية  املنشئة ملناصب شغل، اتستممار واإل، املستممر فيهاالقطاعات ذات األولوية اجلغرافية و 
  الوطين. قتاادية لإلستممار اإل

                                                           
، املركز القومي 3ط "،التنظيم الدستوري للحقوق والحريات اإلقتصادية: دراسة تطبيقية على النظام الدستوريأشرف عبد الفتا  ابو اجملد، " 1

 .15و 11م، ص.3932لإلصدارات القانونية، مار، 
، املركز القومي لإلصدارات القانونية، 3ط "،المحاكم اإلقتصادية كوسيلة لجذب اإلستثمارات األجنبية المباشرةا: أمحد عبد ألاله املراغي، "انظر أيض
 . 21م، ص.3931مار، 

 .3395،ص.3 م، املادة3911199132، الاادر يف69عدد ج رات، ستممار م، قانون اإل3911199132 بتاريخ 11/365األمر  2
 =  .92.ص، 3م، املادة 3993196133، الاادر يف52عدد ج ر، ستممارم، املتعلق بتطوير اإل3993.96.39 بتاريخ 93/91مر األو 
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 م حمالة تطور تدرجيي، فنجده تضمن3931196191املؤرخ يف  31/99اجلزائري رقم  ستممارقانون ترقية اإل
 املة لتطورات ملحوظة وإجراءات أكمر تناسقا و ذات منفعة أكمراحل ستمماربارقية اإل حكام املتعلقةاألالعديد من 
تعديل اإلطار التنظيمي ، تمحور حول ثالثة عناصر أساسيةتمراجعة ضمن ، 1األجانبالسيما  رينللمستمم
ية قتاادالتكييف بني نظام احلوافز والسياسة اإل، و 2ممل مبدأ املعاملة املنافة العادلة ات املباشرة األجنبيةستممار لإل

إىل  يهدف آيل اتمتياز لإل منح إنشاء نظامباءات اإلجر وتسريع تبسيط  من خالل مراجعة اجلهاز املؤسسي، و للجزائر
تحسني ك  أكمر أمهيةمهام  أكمر يفالوطين للعمل  ستممارو جمل  اإل ستممارتبسيط مهمة الوكالة الوطنية لتطوير اإل

كز ، مر اإلجراءات يفاء، مركز استاملزايا تسيري)مركز  يقتااداإلمراكز حملية للتنشيط  إنشاء أربعةو  ،ستممارمناخ اإل
 .3 (ةاإلقليمي قيةومركز للار  إلنشاء املؤسسات لدعما

 ة التأهيل املسجلةات اإلنشاء وتوسيع قدرات اإلنتاج و/أو إعادإستممار يف إطار هذا القانون تستفيد 
ات مرحلة إمتياز من  -4الواردة ضمن القوائم السلبية احملددة إستمناءاليت ليست حمل -واملتعلقة بالنشاطات والسلع 

على القيد يف  ستفادة، وتتوقف اإلستغاللات أثناء مرحلة اإلإمتياز إىل  بقوة القانون وبافة آلية* باإلضافة ازجناإل
متوقع النشاط وتأثري املشاريع على ، وعلى نظام اجلبائي احلقيقيالسجل التجاري وحيازة رقم تعريف جبائي واخلضوع لل

  وفق اآليت: 5تامتياز اإل ثالث مستويات من توجد ذلك؛ ألجل ةجتماعيية واإلقتاادالتنمية اإل
زيادة على التحفيزات اجلبائية وشبه  )المؤهلة(: ستفادةإلات القابلة لستثمار المشتركة لكل اإلات متياز اإل( أوال

 اجلبائية واجلمركية املناوص عليها يف القانون العام جند:  

 ستغاللاإل الدخول يف مبرحلة أو جنازق االمر مبرحلة اإلسواء تعل ات المشاريع المنجزة في شمال البالد:إمتياز ( 1
الشبابيك املوحدة الالمركزية للوكالة الوطنية لتطوير  أحداملستممر و املسبق بني  تفاقيتم اإل :نجازأ( بعنوان مرحلة اإل

، ستممارل اإلالقابلة للتمديد ويبدأ سريان هذا األجل من تاريخ تسجي جنازاإلمدة ه حتدد خالل( ANDI)ستمماراإل
 (:ستممارمن قانون ترقية اإل 3§33ات اآلتية )املادة متياز من اإل ستفادةويتيح اإل

 .ستمماراإل إجنازاإلعفاء من احلقوق اجلمركية للسلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف  -
                                                           

  .36.، ص3، املادةم3931.96.91يف ، الاادر51عدد ج ر، ستممارم، املتعلق بارقية اإل3931196191 بتاريخ 31/99القانون و =  
مبوجب  األجانب  للمستممرين تطورات ملحوظة :  اإلستممار يف اجلزائر "لشعبية، وزارة اخلارجية، سفارة اجلزائر بروما،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ا 1

 .99:32م، التوقيت 3936192133بتاريخ  ، /http://www.algerianembassy.it/ar"،  31/99القانون رقم 
 .33، ص.33املادة  م،3931.96.91يف ، الاادر51عدد ج ر، ستممارم، املتعلق بارقية اإل3931196191 بتاريخ 31/99القانون  2
 .33 .، ص32املادة  املرجع نفسه، 3
على الذي حيدد القوائم السلبية واملبالغ الدنيا لإلستفادة من املزايا وكيفيات تطبيق املزايا ، م3932.91.92املؤرخ يف  32/393 التنفيذي رسومامل 4

 .39-92، ص ص. م3932191196، الاادر يف 31، العدد ج رات، ستممار خمتلف أنواع اإل
ات ملوافقة مسبقة من اجملل  متياز يفوق مخسة ماليري دينار اليت خيضع منح اإلأو  ات اليت يساوي مبلغهاستممار اإلتتعني اإلشارة إىل أنه يستمىن من ذلك * 

 (.CNI)ستممارالوطين لإل

5
 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), "guide investir en Algérie", KPMG Algérie SPA, janvier 2017, p.50. 

http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.algerianembassy.it/ar/
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 . جناز تدخل مباشرة يف اإلاملقتناة حمليا اليت أو اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للسلع واخلدمات املستوردة -
اإلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار  -
 املعين.  ستمماراإل
على  متيازاإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمنة حق اإل -
 متيازية وتطبق هذه املزايا على املدة الدنيا حلق اإلستممار املشاريع اإل جنازمالك العقارية املبنية وغري املبنية املوجهة إلاأل

 املمنو .
 إبتداء   ستممار( سنوات من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار اإل39اإلعفاء ملدة عشر ) -

 .قتناءمن تاريخ اإل
 عفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال. اإل -

 ستغاللبعد معاينة الشروع يف مرحلة اإل :(ستممارمن قانون ترقية اإل 3§33)املادة  ستغاللب( بعنوان مرحلة اإل
( سنوات من 91وملدة ثالث ) تفادةسااحل اجلبائية بطلب من املستممر، ميكن للمستممر اإلبناء على حمضر تعده امل

 ات اآلتية:متياز اإل
 (.IBS) الشركات أربا اإلعفاء من الضريبة على  -
 (.TAPاإلعفاء من الرسم على النشاط املهين ) -

ات المنجزة بالجنوب والهضاب العليا والمناطق التي تتطلب تنميتها ستثمار ات الممنوحة لفائدة اإلمتياز ( اإل2
  :، اليت أمههاستغاللاإل الدخول يف مبرحلة أو جنازسواء تعلق االمر مبرحلة اإل الدولة:مساهمة خاصة من 

 :(ستممارمن قانون ترقية اإل 3§31)املادة  نجازبعنوان مرحلة اإل أ(
 .ستمماراإل إجنازاإلعفاء من احلقوق اجلمركية للسلع املستوردة اليت تدخل مباشرة يف  -
 . جنازاملقتناة حمليا اليت تدخل مباشرة يف اإل أو مة املضافة للسلع واخلدمات املستوردةاإلعفاء من الرسم على القي -
 إلعفاء من دفع حق نقل امللكية بعوض والرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقارية. -
على  متيازة حق اإلاإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم على اإلشهار العقاري ومبالغ األمالك الوطنية املتضمن -

 متيازية وتطبق هذه املزايا على املدة الدنيا حلق اإلستممار املشاريع اإل جنازاألمالك العقارية املبنية وغري املبنية املوجهة إل
 املمنو .

 إبتداء   ستممار( سنوات من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار اإل39اإلعفاء ملدة عشر ) -
 .قتناءتاريخ اإل من
 اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال.  -
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 ستغاللبعد معاينة الشروع يف مرحلة اإل :(ستممارمن قانون ترقية اإل 3§31)املادة  ستغاللبعنوان مرحلة اإل ب(
 -( سنوات 39وملدة عشر ) ستفادةر، ميكن للمستممر اإلااحل اجلبائية بطلب من املستممبناء على حمضر تعده امل

 ات املتمملة يف:متياز من اإل -ستغاللمن تاريخ الشروع يف اإل إبتداء  
 الشركات. أربا اإلعفاء من الضريبة على  -
 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين . -

 شئة لمناصب شغل:المن أو ات اإلضافية لفائدة النشاطات المتميزة و/متياز ( اإلثانيا
يف حالة  1واألكمر تشجيعا نظام التحفيز األفضلالتطبيق ات اإلضافية لفائدة النشاطات المتميزة: متياز اإل (1

قررة من طرف األنظمة م -ستممارمن نف  طبيعة ما هو وارد يف قانون اإل - الية خاصةوجود حتفيزات جبائية وم
من قانون  32)املادة  النشاطات الاناعية والنشاطات الفالحيةو سياحية املعمول هبا لااحل النشاطات الوالتشريعات 
 .(ستممارترقية اإل

 ستغاللبعد معاينة الشروع يف مرحلة اإل :2النشاطات المنشئة لمناصب شغل ات اإلضافية لفائدةمتياز اإل (2
منطقة  خارج دعي التنميةاملناطق اليت تست املنجزة يفو  ،مناب شغل دائم( 399)أكمر من  لمشاريع اليت ختلقل

مدة رفع هذه املشاريع من  تستفيد ،اجلنوب واهلضاب العليا واملناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من الدولة
 .(ستممارمن قانون ترقية اإل 31)املادة  سنوات(2مخ  )إىل  ستغاللاإلمرحلة يف  ةبائياجل اتمتياز اإل
 كات.الشر  أربا اإلعفاء من الضريبة على  -
 اإلعفاء من الرسم على املشاط املهين. -

: تعد على أساس الوطني قتصادات ذات األهمية الخاصة لإلستثمار ات االستثنائية لفائدة اإلمتياز اإل( ثالثا
موافقة اجملل   متارفة باسم الدولة بعد ستمماربني املستممر والوكالة الوطنية لتكوير اإلتربم ية متفاوض عليها إتفاق
 .(ستممارمن قانون ترقية اإل 32)املادة  ستممارلإل الوطين

املشار إليها آنفا  ل املزايا املشاركة املتعلقة بفارة اإلجنازات االستمنائية باإلضافة لكمتياز تتضمن اإل: نجازمرحلة اإل( 1
 والرسوم ومن ةواجلبائي اجلمركية حلقوقمن ا ختفيض أو إعفاء نحم (ستممارمن قانون ترقية اإل 39)فحوى املادة 
تفاوضيا خالل املدة املتفق عليها   متنح قد اليت التسهيالت كل اجلبائي، وكذا الطابع ذات األخرى االقتطاعات
املستممر املستفيد حلساب  من ستممارلإل الوطين ل لمجا موافقة مزايا اإلجناز بعد حتويل إمكانية، مع إجنازكمرحلة 

 .(ستممارن ترقية اإلمن قانو  1§36)املادة  املكلف بإجناز

                                                           
1
 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG),   " guide investir en Algérie", op.cit, p.53. 

 املنشئة ألكمر من اتستممار إلالذي حيدد كيفيات تطبيق املزايا اإلضافية لإلستغالل املمنوحة ل، م3932.91.92املؤرخ يف  32/392 التنفيذي رسومامل 2
 .29-52، ص ص. م3932191196، الاادر يف 31، العدد ج ر، مئة مناب شغل
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ااحل اجلبائية بطلب من بناء على حمضر تعده امل ستغاللبعد معاينة الشروع يف مرحلة اإل :ستغاللاإلمرحلة  (2
 (39) لفارة ميكن أن تال إىل عشر ات هذه املرحلةإمتياز  متديد مدةمن  ستفادةاملستممر، ميكن للمستممر اإل

 مت : ،(ستممارمن قانون ترقية اإل 3§36)املادة سنوات

 الشركات. أربا اإلعفاء من الضريبة على  -
 اإلعفاء من الرسم على املشاط املهين. -
املستفيدة  السلع إنتاج يف تدخل اليت واملكونات املواد الرسوم، من باإلعفاء الشراء نظام من ستفادةاإلإىل  باإلضافة -
 .(ستممارمن قانون ترقية اإل 3§36)املادة  املضافة القيمة على الرسم من اإلعفاء من
الرسوم مبا يف ذلك الرسم على  أو الضرائب أو ختفيضات للحقوق أو ملنح إعفاءات ستمماريؤهل اجملل  الوطين لإل -

السلع املنتجة اليت تدخل يف إطار األنشطة الاناعية الناشئة ملدة يف حدود مخ   أسعارالقيمة املضافة املطبق على 
 .(ستممارمن قانون ترقية اإل 3§36)املادة سنوات 

 
 الجبائية الممنوحة بموجب قانون المحروقاتات متياز اإل الفرع الثاني:
كل إنتاجية موجهة للتادير وإحالل الواردات إال أن هيكل ا هي ا اجلزائر إلنشاءبالرغم من اجلهود اليت تبذهل 

لذي حيتل قمة أولويات احلكومات اجلزائرية ، هذا القطاع ا1صادراهتا بقي يتكون يف أغلبه من صادرات احملروقات
ا مبعدالت مسامهته العالية يف عائدات ميزانية الدولة ويف الناتج الداخلي اخلام ومن العائدات اخلارجية، إعتبار املتعاقبة 

 ،2الدولية اجلزائري يف السوق املالية قتاادنه يدعم املقدرة االفاراضية لإلامليزاين، كما أ دخارمن خالل حاته يف اإلو 
 إستقطابقطاع النفط يف لعب الدور اهلام يف  إستمرارقيمة التدفقات الواردة خارج قطاع احملروقات  إخنفاضوأمام 
 هتمامداعما للتنمية من خالل اإلات األجنبية املباشرة؛ مما جعل اجلزائر تداوم على تطويره وتنظيمه وجعله ستممار اإل

ات خمتلفة الطبيعة خاصة متياز املنظمة له بشكل مستجيب للتغريات احمليطة ومبنح اإل وحتيني األطر القانونية واملؤسسية
 اجلبائية واجلمركية. 

ها ونقلها إستغاللالقانون المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات و ية إللغاء نتقال( التدابير اإلأوال
تقتضي احملافظ على  4والضمانات املمنوحة هلاألجنبية الشراكة ا ات املارتبة عنلتزاماإل :3م1922باألنابيب لسنة 

 يطبق بشكل حاري على العقود سارية املفعول واملربمة يف إطار إنتقايلات الشركات األجنبية عرب نظام إمتياز مراكز و 
                                                           

 .321، ص.مرجع سابقعمريوش حمند شلغوم،  1
 ، 3ط "،اآلثار اإلقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي: دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية اإلقتصاديةوليد عبد احلميد عايب، " 2

 .  333م، ص.3939ة والنشر والتوزيع، لبنان، مكتبة حسن العارية للطباع
، 12م، املتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن احملروقات وإستغالهلا ونقلها باألنابيب، ج ر العدد 3961196139املؤرخ يف  61/35القانون رقم  3

 .  3591 -3563، ص ص. م3961196132الاادر بتاريخ 
  .359.، صمرجع سابقبوحنية قوي، ومخي  حممد،  4
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 ن القانون املتعلق باحملروقات لسنةسرياإثر  ،1م ويف مواجهة الطرف األجنيب فقط3961قانون احملروقات لسنة 
بقاء عقود الشراكة أقر  منه ويف الوقت ذاته 335م مبوجب املادة 3961الذي ألغى قانون احملروقات لسنة  2م3992

منه؛ فتنتج عن ذلك أحكاما  393تاريخ صالحيتها حسب املادة  إنتهاءغاية إىل  املربمة قبل نشره سارية املفعول
املقررة ات متياز بائية اليت تقرها التشريعات السابقة على غرار اإلية بتمتع الشركاء األجانب باملعاملة اجلإنتقالجبائية 
 :61/35لقانون ا مبوجب
ويف  %31,32إىل  املنطقة )أ( يف، وختفيضها %39حتديد نسبة اإلتاوة املطبقة على قيمة احملروقات املستخرجة  -

 منه(.  53و  59) املادتني  %33,2 إىل املنطقة )ب(

، %62 ستغالللى النتائج اإلمجالية السنوية املطبقة على أعمال التنقيب والبحث واإلحتديد نسبة الضريبة ع -
 منه(. 59و  56) املادتني  %12ويف املنطقة )ب( إىل %22إىل  املنطقة )أ( يفوختفيضها 

يع إعفاء املؤسسة الوطنية والشريك األجنيب من الرسم على النشاط املهين، ومن أية ضريبة تفرض مبناسبة توز  -
 منه(. 22املداخيل)املادة 

اليت ختاص مباشرة ألعمال التنقيب اليت  تاإلعفاء من الرسم الوحيد اإلمجايل عند اإلنتاج املعدات واملواد واملنتجا -
 منه(. 3§26حلساهبا )ملادة  أو تقوم هبا مؤسسات التنقيب بنفسها

 منه(. 3§26ة اإلعفاء من الرسم الوحيد اإلمجايل على تأدية اخلدمات )ملاد -

 معدات التجهيز واملواد واملنتجات واخلدمات اليت  إسترياداإلعفاء من احلقوق والرسوم واألتاوى اجلمركية عند  -
مؤسسات  أو اليت تقوم هبا املؤسسات نفسها ستغاللا أن ختاص وتستعمل يف أعمال التنقيب والبحث واإلمن شأهن

 منه(. 29و  1§26أخرى حلساهبا )ملادتني 

املمنوحة للنشاطات النفطية يف  واجلمركية ات اجلبائيةمتياز السلع واملعدات املستفيدة من اإل إستريادمليات ع
 حيث تتم من قبل: إطار هذه التشريعات مشروطة من حيث طبيعة املستفيدين والعتاد املعين وإجراءات اجلمركة

  حتت مسؤوليتها اخلاصة.يف اجلمركة  ةتقوم بإعداد الشهادات املطلوب هيئة عمومية أو مؤسسة وطنية -
 شركة أجنبية تعمل حلساب مؤسسة عمومية تادر هذه األخرية شهادة تمبت ختايص السلعة املذكورة. -
 عقود احملروقات املعتمدة من جمل  الوزراء. إستغاللشركة أجنبية مرتبطة بعمليات التنقيب والبحث و/أو  -
 أجنبية شريك. مؤسسة متعاقدة من الباطن مع شركة -

                                                           
1
 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), "Algérie guide des hydrocarbures 2007", KPMG Algérie SPA, juillet 

2007, p.75. 
 .15 -91ص ص. م، 3992192139، الاادر بتاريخ 29م، املتعلق باحملروقات، ج ر، العدد 3992195136املؤرخ يف  92/92القانون رقم  2
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يف نشاط احملروقات ووارد يف القائمة امللحقة بالقرار الوزاري املشارك  ستعمالعلى أن يكون العتاد موجه حاريا لإل
 . 1م3993133192م املعدل واملتمم بالقرار الوزاري املشارك املؤرخ يف 3999192196املؤرخ يف 

املتعلق بالتنقيب والبحث  61/35لقانون املعدل للقانون اية بعد صدور متياز كما تدعمت املعاملة اجلبائية اإل
 منه: 33املادة  ، ممل فحوى2م3993ونقل احملروقات لسنة  إستغاللو 

              .%39حدود إىل  ختفيض نسبة اإلتاوة -
 .%53حدود إىل  ختفيض نسبة الضريبة على النتيجة -

الذي يتاف  :م2116إطار قانون المحروقات لسنة في  ات الجبائية في قطاع المحروقاتمتياز إلا( ثانيا
 ات:إمتياز بالليربالية والتغيري العميق يف األطر املؤسساتية ونظام العقود وأيضا يف النظام اجلبائي وما تضمنه من 

 منه(. 65حتديد الرسم املساحي السنوي على أساس ِصْنف منطقة النشاط ومرحلته ) املادة  -

كميات احملروقات املستخرجة وتقسيم املناطق ألربعة أصناف واملفاضلة يف نسبة اإلتاوة نظام الفئات ل إعتماد -
 منه(. 93، 99، 62، 61، 31، 32 ) املواد %31.....%39,2، %6، %2,2الشهرية املستحقة حسبهما 

 منه(. 62) املادة  %29والماين  %19مستويني للرسم على الدخل البارويل الشهري األول  -

 .ستغاللء من الرسم على القيمة املضافة اخلاصة باألمالك واخلدمات املتعلقة بنشاطات البحث واإلاإلعفا -

 اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين. -

 التجهيزات واملواد واملنتجات اليت  إسترياداإلعفاء من احلقوق والرسوم واألتاوى اجلمركية املفروضة على عملية  -
 منه(. 92و 69) املادتني  ستغاللاإل أو نشاطات البحث و/ا فقط يف إستعماهليتم 

تضمن   :3م2112المتعلق بالمحروقات لسنة  16/12المعدل والمتمم للقانون رقم  12/11األمر رقم ( ثالثا
تعديالت من أجل تكري  صفة املتعامل الرئيسي يف جمال احملروقات يف اجلزائر للشركة الوطنية "سوناطراك"، وزيادة 

اخيل املتأتية من القطاع لااحل اخلزينة العمومية ورفع االحتياطي من العملة الاعبة، أملتها متطلبات التنمية املد
 ، ففي الشق اجلبائي جند:قتاادة على قطاع ركيزة اإلجتماعيية واإلقتااداإل

 منه(.93املادة ) %32 من نسبة خمفضة ستفادةكضريبة تكميلية على الناتج مع إمكانية اإل %19حتديد نسبة  -

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, pp. 16-18. 
م املتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن 3961196199املؤرخ يف  61/35م، املعدل واملتمم للقانون 3993133195املؤرخ يف  93/33القانون رقم  2

 .  3195 -3193م، ص ص. 3993133192، الاادر بتاريخ 11احملروقات وإستغالهلا ونقلها باألنابيب، ج ر، العدد 
م، 3991192119، الاادر بتاريخ 56املتعلق باحملروقات، ج ر، العدد  92/92م، املعدل للقانون 3991192139املؤرخ يف  91/39األمر رقم  3

 .39 -95ص ص. 
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   %29كحد ادين و   %2 االستمنائية غري قابل للحسم على الشركاء األجانب بنسبة ربا فرض رسم على األ -
 مكرر يف القانون املَعدل(. 393اليت أدرج مبوجبها املادة  91كحد أقاى ) مادته

نه ياطدم مبحيط تنافسي وحتمية  أت هو األولويات سالفة الذكر إالومرد هذا الاراجع عن هنج حترير قطاع احملروقا 
ات متياز التشريعي ناهيك عن اإل ستقراراخلارجي لدواعي مالية وتقنية، الذي ابسط متطلباته اإل ستمماراإل إستقدام

 املغرية واملتنوعة.

تراجع  :1م2112المتعلق بالمحروقات لسنة  16/12المعدل والمتمم للقانون رقم  12/11القانون رقم  (رابعا
نه مت تعديل هذا أم بالرغم من 3992قانون احملروقات لسنة  إعتمادعقب  %32ج اجلزائر من احملروقات بنسبة إنتا 

ّكل رسائل سلبية لألجانب وزاد من توجسهم يف الضمانات والشفافية ورحبية 3991األخري سنة  ًَ م، إال أن ذلك َش
م تعاجل 3931ا دفع لتعديالت أخرى برزت يف سنة ، مم2ستمماراإلحجام عن اإلإىل  يف اجلزائر مما أدى ستمماراإل

  ومتكيفة مع الظروف، ومن ما ورد جبائيا نذكر:جوانب من هذا التوج  

 إنتاج احلقول املستغلة حاليا من اإلجراءات اجلبائية اجلديدة، وتوسيع املراقبة اجلبائية. إستمناء -

 وجعله مرتكزا على املردودية عوض رقم األعمال.إعادة النظر يف حتديد نسبة الرسم على الدخل البارويل  -

إدراج إجراءات جبائية لتشجيع النشاطات املتعلقة باحملروقات غري التقليدية للمكامن الاغرية وللمكامن الواقعة يف  -
  املناطق غري املكتشفة مبا فيه الكفاية. 

 
 الجبائية الممنوحة بموجب قانون المناجمات متياز اإل الفرع الثالث:
 تزخر اجلزائر بمروات معدنية متنوعة )كاحلديد، الفوسفات، الزنك، الرصاص، الزئبق، الرخام...اخل( تعزز  
المروة  ملة الاعبة؛ بتوجه هذه الوفرة منوتعزز موارده املالية من الع3الوطين مبا تقدمه من مواد أولية قتاادقدرات اإل

نسبة عالية إىل  معرضة هذه املواد، غري أن مشروعات التعدين ريادإستعلى األقل احلد من  أو املنجمية وحو التادير
 إستخراجبتكلفة  إنتهاءمن اجملازفة املالية باملقارنة بأي مشروعات أخرى بداية من تكلفة األحباث اجليولوجية و 

ع آخر ات تفوق حاجة أي قطا ستممار حاجة قطاع املناجم لإل إنللتانيع، وعليه ف أو اخلامات وجتهيزها للسوق
ات املختلفة جلذب متياز معظم الدول تضع نُظُما خاصة ملنح اإل إن؛ هلذا ف4ا حبجم اإلنفاق والتكاليفإعتبار 

املستممرين ورؤوس األموال هلذه الاناعة، وتـَُنوع أشكاهلا مبنح إعفاء ضرييب، التعجيل خبام التكلفة الرأمسالية ألعمال 
ضرييب بقيمة تساوي نسبة مئوية  إعتمادمبنح  أو رأمسالية لألصول المابتة،البحث والتنقيب، التعجيل خبام التكلفة ال

                                                           
م، 3931193135بتاريخ  ، الاادر33املتعلق باحملروقات، ج ر، العدد  92/92، املعدل للقانون م3931193139املؤرخ يف  31/93القانون رقم  1

 .  33 -95ص ص. 
 . 322.، صمرجع سابق، ومخي  حممد، بوحنية قوي 2
 .  351أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، مرجع سابق، ص. 3
 . 39م، ص.3993، املكتبة االكادميية، مار، 3"، ط2121الموارد المعدنية وآفاق تنميتها حتى عام عاطف عبد املنعم هالل،"  4
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ها من إمجايل الضريبة املستحقة إستهالكمعينة من إمجايل التكلفة الرأمسالية لكافة املعدات واملنشئات املستخدمة يتم 
 .1خفض الضرائب املستحقةإىل  على الدخل، باإلضافة

تشريعات الناظمة للقطاع اللقطاع املنجمي تأيت مساعي اجلزائر بتحيني ضمن هذا اإلطار وقاد النهوض با 
عن  يف القطاع من خالل رفع العوائق ستممارلفتح اجملال واسعا أمام اإل 2م3935حيث أصدرت قانون املناجم لسنة 
 ونشاطات البحث )اكتساب معلومات أساسية عن سطح األرض وعن باطنها( نشاطات املنشآت اجليولوجية

التوسيع واألشغال التحضريية وأشغال  أو املنجمي )أشغال التطوير ستغاللاإلو  ملنجمي )التنقيب واالستكشاف(ا
 ها، ومنحاجلين للمواد املعدنية( أو وكذا نشاطات عملية اللم واجلمع املتحجرة* أو املواد املعدنيةوتممني  ستخراجاإل
إعفاء نشاطات املنشآت اجليولوجية والتنقيب ب( قانون املناجم  من 312ات خاصة اجلبائية واجلمركية )املادة متياز اإل

 واالستكشاف من:
يف  ستغاللالرسم على القيمة املضافة اخلاصة بأمالك التجهيزات واملواد واملنتوجات املوجهة مباشرة وبافة دائمة لإل -

 حلساهبم. أو النشاطات املنجزة من طرف أصحاب الاراخيص املنجمية أنفسهم
املنجزة يف إطار النشاطات  جيارلرسم على القيمة املضافة على اخلدمات املقدمة مبا فيها الدراسات وعمليات اإلا -

ات والتعهدات لتزام، اليت جتدد بشرط أداء اإل3حلساهبم أو املنجزة من طرف أصحاب الاراخيص املنجمية أنفسهم
 والطلب ضمن اآلجال وللفارات احملددة.

التجهيزات واملواد واملنتوجات املوجهة مباشرة  إستريادواألتاوى اجلمركية املفروضة على عملية احلقوق والرسوم  -
 حلساهبم. أو يف النشاطات املنجزة من طرف أصحاب الاراخيص املنجمية أنفسهم ستغاللوبافة دائمة لإل

جلين للمواد املعدنية من نظام ا أو املنجمي أصحاب تراخيص عملية اللم واجلمع ستغالليستمىن من دفع إتاوة اإل -
 قانون املناجم (. من315املقالع وكذا أصحاب الاراخيص باالستكشاف) املادة 

من الدخل اخلاضع لتمويل أشغال البحوث  %39يف حدود  الضريبة على الدخل تشكيل مؤونة اإلعفاء من -
 قانون املناجم (. نم 359ثالث سنوات من تاريخ تشكيلها ) املادة  أجلاملنجمية وتستعمل يف 

الطبيعة إىل  ات على توفر الارخيص أملنجمي وصفة املستفيد، فبالرجوعمتياز من هذه اإل ستفادةوتتوقف اإل
املتحجرة فهي أعمال جتارية ال ميكن ممارستها إال من  أو املواد املعدنية إستغاللالقانونية لنشاطات البحث ونشاطات 
قانون املناجم (، ميكن أن يستفيد منه كل شخص معنوي خيضع  من 13و 33خالل ترخيص منجمي )املادتني 

                                                           
 . 32 -33،املرجع السابق، ص ص. هالل املنعم عبد عاطف 1
 . 12 -91م، ص ص. 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135املؤرخ يف  35/92القانون  2

زية وأنضدة الوقود البارويل والغازي واليت ختضع لألحكام الغاأو  املياه ومكامن احملروقات السائلة*  جتدر اإلشارة إىل اإلستمناء الوارد عليها املتممل يف 
     .التشريعية اخلاصة هبا

3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.48. 
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املتحجرة من  أو املواد املعدنية إستغاللللقانون اجلزائري وميلك القدرات التقنية واملالية الكافية للقيام بنشاط البحث و 
اجلين  أو ية اللم واجلمعأملنجمي احلريف وترخيص عمل ستغاللة، كما ميكن منح ترخيص اإلإساراتيجيغري تلك املانفة 

 أو معنوي جزائري، يف حني متارس نشاطات البحث أو للمواد املعدنية من نظام املقالع ألي شخص طبيعي
ة مبوجب ترخيص منجمي مينح حاريا ساراتيجياملتحجرة اإل أو أملنجمي ملواقع ومكامن املواد املعدنية ستغاللاإل

ملؤسسة عمومية ، ميكن  أو غري مباشرة أو اهلا حاريا سواء بطريقة مباشرةية متلك الدولة رأمسإقتاادملؤسسة عمومية 
أي شخص معنوي خيضع  أو ية إبرام عقد مع أي شخص معنوي خيضع للقانون األجنيبقتااداملؤسسة العمومية اإل
 من قانون املناجم(. 29للقانون اجلزائري )املادة 

 
 المالية بموجب أحكام قوانين ات الجبائية الممنوحةمتياز اإل المطلب الثالث:

ا ...اخل؛ ممتدخالت دورية متباينة أو االستعجال أو الظرفية أو كتسي اخلاوصيةت لدولةل تدخالتهناك 
أهدافها وسياساهتا يف ه ناا تشريعيا متميزا يف تنفيذ برامج الدولة وحتقيق إعتبار ب هلا أنسب أداةجيعل من قانون املالية 
لقوانني املالية النص  يمكنف، 1ةجتماعيية واإلقتاادتوجهاهتا وحيقق التوازنات العامة املسطرة اإل خمتلف امليادين ويربز

، إذ 2 اإلعفاء اجلبائي أو التخفيضعلى األحكام املتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات حتايل خمتلف أنواع الضرائب وكذا ب
ات نظرا إجناز إىل  ، وجتسيد املشاريعستممارات اإللتأطري عملي قتاادأن قانون املالية آلية لتدخل الدولة يف اإل

 .3يقتاادالضطالع حمتواه بالسياسة املالية للدولة ومالئمته لتحقيق الربامج التنموية وبرامج دعم النمو اإل

ية، قتاادة ، اإلجتماعييف مساعي الدولة تعارضها جمموعة متعددة من التحديات )السياسية، األمنية، اإلو 
ية حتتل موقع الادارة قتاادت من حيث احلدة إال أن التحديات اإلإختالف إننولوجية، البيئية...اخل( و ثقافية، التك
 قتاادكعبء على كاهل اإل ة جند معضلة البطالةجتماعيإفرازاهتا اإل اهتا على الوضع العام، فمننعكاسبينها إل
ية واخلدماتية باألخص، ضعف وتدين مستوى التجارة والقطاعات اإلنتاج قتاادالتباطؤ يف وترية اإلإىل  ديةالوطين؛ مؤ 

 ي، وإمجاال متمل خطرا على التنمية وتعوق قدرات الدولة.قتااد، تعمر عملية التنمية واإلصال  اإلستممارواإل

وطني تخلق فرص عمل جديدة واحملافظة على ما هو قائم منها وللحد من تفاقم الظاهرة؛ بإىل  لذا يُعَمد 
ات اجلبائية متياز ومنحها باألخص اإل الاغرية واملتوسطة ودعم متويلها وإنشائهامتناهية الاغر و نشآت الوظائف يف امل

مما  األعداد العاطلة إستيعابب إال أن ذلك ال يفيآليات وأجهزة مدعمة للتشغيل )الفرع األول(، واجلمركية من خالل 
ية املختلفة الاناعة قتاادلقطاعات السيما اإلكل ا  ستغاللة مكافحة البطالة جماال أوسع بإإساراتيجييكسب 

                                                           
 .  3959، ص.93، املادة 3965192139، الاادر بتاريخ 36، العدد ج ر، املتعلق بقوانني املالية، 3965192192املؤرخ يف  65/32القانون  1
   .3953، ص.31، املادة رجع نفسهامل 2
السوق "، جملة ميالف للبحوث  قتااديف ظل تبين اجلزائر إل قتااداإلية لتدخل الدولة يف " قانون املالية كآلبنون خري الدين، وعاماين خمتار،  3

  .61-69، ص ص. م3931، 91والدراسات، املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالاوف، ميلة اجلزائر، العدد 
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ستحداث فرص عمل إقدر من العمالة مقابل تدابري تشجيعية تساهم يف  ستيعابإل اخلدماتو  والفالحة والسياحة
ية واملالية هلذه القطاعات يف الوضعية قتاادجديدة واحملافظة على معدالت التشغيل السابقة، فضال عن املسامهة اإل

بارقية الاناعة والفالحة  ، وتنويع ماادر دخلهاحمدودةدر اعلى ما عتمادجتاوز خطر اإلولة ومتكينها من العامة للد
والدفع  اوالسياحة)الفرع الماين(، وال يكون ذلك إال بتعزيز صالت الارابط بني القطاعات املختلفة وزيادة إسهاماهت

 يا )الفرع المالث(.ية قطاعيا وإقليمقتاادتوزيع وتنويع النشاطات اإل إجتاهب
 

 مة للتشغيلات الجبائية المدع  متياز األول: اإلالفرع 
التسهيالت من مشتمالهتا منح  1الشغل مناصب استحداث على للمساعدة الدولة بوضع سياسات تضطلع

اإلضافية للمشاريع خمتلف تشريعاهتا، ففضال عن املزايا واملزايا  يفواجلمركية  وشبه اجلبائيةات املالية واجلبائية متياز اإلو 
أجهزة دعم لت الدولة تدابري عديدة وأقامت عمل واحملافظة عليها فعّ الاملنشئة ملناصب الشغل بعنوان خلق مناصب 

(، ANSEJ)جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابممملة يف  التشغيل* نقتار على ذات األثر اجلبائي واجلمركي
 (. ANGEM)جهاز الوكالة الوطنية لتسيري القرض املاغر(، و CNAC)البطالةجهاز الاندوق الوطين للتامني على و 

ها اده مرافقة وتشجيع إعتبار ب :2ات الجبائية الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمتياز ( اإلأوال
 املوازاة مع اإلعانات املاليةبتوسعة املشاريع املنتجة للسلع واخلدمات تستفيد هذه األخرية  أو للشباب املبادر بإنشاء

 اآليت:إىل  ال تقل أمهية عنها واليت نقسمهاات جبائية إمتياز من  والتمويلية

 :نجاز( بعنوان مرحلة اإل1
 إستممار إجنازمن احلقوق اجلمركية بالنسبة للتجهيزات املستوردة واليت تدخل مباشرة يف   %2تطبيق نسبة خمفضة  -

 .3متديد النشاط أو إنشاء
تدخل  لع واخلدمات املنتجة حمليا واليتبالنسبة للمقتنيات من الس (TVA) اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة -

 متديد النشاط. أو إنشاء إستممار إجنازمباشرة يف 
 إنشاء نشاطات صناعية. أجلاإلعفاء من حقوق نقل امللكية للمقتنيات العقارية من  -

                                                           
، الاادر بتاريخ 35، ج ر، العدد 3991، املتضمن التعديل الدستوري دستور اجلزائر 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم  1

 .35، ص.19، املادة 3931191192
 ...اخل.(DAIP) ، جهاز املساعدة على اإلدماج املهين (DAS) ةجتماعيكالة التنمية اإلإختذت عدة أشكال على غرار و * جيدر التنويه أهنا  
، املادة م3991.91.31 يف، الاادر 19 ، العددج ر، م3991لسنة قانون املالية التكميلي ، املتضمن م3991.91.35املؤرخ يف  91/35األمر   2

 .96، ص.31
، 391، املادة م3991.33.13 يف، الاادر 62 ، العددج ر، م3992قانون املالية لسنة ، املتضمن م3991.33.19املؤرخ يف  91/13األمر   3

 .51ص.
 يفالاادر  61 ، العددج ر، م3995قانون املالية لسنة ، املتضمن م3991.33.36املؤرخ يف  91/33القانون مت تعديل هذه املادة ومتمت مبوجب  

 .33، ص.53، املادة م3991.33.39
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 .    هذا اجلهاز يل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات املنشأة يف إطاراإلعفاء من مجيع حقوق التسج -

 :1ستغالل( بعنوان مرحلة اإل2
(سنوات 1حسب احلالة ملدة ) الشركات أربا الضريبة على  أو اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل -

( 39شاط قائما يف مناطق جيب ترقيتها، وملدة)( سنوات عندما يكون الن1من تاريخ بدء النشاط، وملدة ) إبتداء  
متدد هذه  سنوات عندما يكون النشاط قائما يف مناطق تستفيد من إعانة الاندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب.

 على األقل ملدة غري حمدودة. ( مناصب عمل1(عندما يلتزم املستممرين خبلق ثالثة )3الفارة لسنتني )
( سنوات عندما 1من تاريخ بدء النشاط، وملدة ) إبتداء  ( سنوات 1النشاط املهين ملدة )اإلعفاء من الرسم على  -

( سنوات عندما يكون النشاط قائما يف مناطق تستفيد من 39يكون النشاط قائما يف مناطق جيب ترقيتها، وملدة )
 إعانة الاندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب.

من  ستفادةتلكات اليت تقام فيها نشاطات من طرف املستممرين املؤهلني لإلاإلعفاء من الرسم العقاري على املم -
( سنوات عندما يكون النشاط قائما يف مناطق 1من تاريخ بدء النشاط، وملدة ) إبتداء  (سنوات 1ملدة ) هذا اجلهاز

 ( سنوات عندما 39) دةوملجيب ترقيتها و يف املناطق اليت تستفيد من إعانة الاندوق اخلاص بتطوير اهلضاب العليا، 
 يكون النشاط قائما يف مناطق تستفيد من إعانة الاندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب.

تستفيد النشاطات املعنية من ختفيض من الضريبة على  مرحلة اإلعفاءات إنتهاءبعد : 2( التدرج في اإلخضاع2
من الرسم على النشاط املهين املستحق، وذلك  الشركات حسب احلالة وكذا أربا الضريبة على  أو الدخل اإلمجايل

يف السنة األوىل من  % 29التخفيض بنسبة  خالل المالث سنوات األوىل من اإلخضاع الضرييب ويكون هذا
  يف السنة المالمة.   % 32يف السنة المانية و %29اإلخضاع الضرييب و

ات املنجزة ستممار اإلتستفيد  ي للتامين على البطالة:ات الجبائية الممنوحة في إطار الصندوق الوطنمتياز ( اإلثانيا
سنة( لنظام دعم نشاطات إنتاج السلع واخلدمات يف إطار  29و 12من قبل املؤهلني )الذين ياراو  سنهم مابني 
 ات اآلتية: متياز الاندوق الوطين للتأمني على البطالة من اإل

 

                                                           
1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du travail, agence nationale de soutien à l’emploi des 

jeunes, présentation: aides financières et avantages accordés, "aides financières et avantages accordé par le dispositif 

", https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion-de-l-ansej/les-avantages-accordes-par-l-ansej, date 02.06.2018, 

heure 13:40. 
2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du travail, agence nationale de soutien à l’emploi des 

jeunes, "aides financières et avantages accordé par le dispositif " , Loc.cit. 
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 :1نجاز( بعنوان مرحلة اإل1
 إستممار إجنازمن احلقوق اجلمركية بالنسبة للتجهيزات املستوردة واليت تدخل مباشرة يف   %2تطبيق نسبة خمفضة  -

 متديد النشاط. أو إنشاء
تدخل  لع واخلدمات املنتجة حمليا واليتبالنسبة للمقتنيات من الس (TVA) اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة -

 .متديد النشاط أو إنشاء إستممار إجنازمباشرة يف 
 إنشاء نشاطات صناعية. أجلاإلعفاء من حقوق نقل امللكية للمقتنيات العقارية من  -
 اإلعفاء من مجيع حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات املنشأة من قبل املستممرين املؤهلني. -
 :2ستغالل( بعنوان مرحلة اإل2
  (1)ثالث حسب احلالة ملدة الشركات أربا الضريبة على  أو اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل -

( سنوات عندما يكون النشاط قائما يف مناطق جيب ترقيتها، 1، وملدة )3من تاريخ بدء النشاط إبتداء  سنوات 
 ( سنوات عندما يكون النشاط قائما يف مناطق تستفيد من إعانة الاندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب.39وملدة)
 على األقل ملدة غري حمدودة. ( مناصب عمل1(عندما يلتزم املستممرين خبلق ثالثة )3ذه الفارة لسنتني )متدد ه
( سنوات عندما 1من تاريخ بدء النشاط، وملدة ) إبتداء  ( سنوات 1اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين ملدة ) -

ندما يكون النشاط قائما يف مناطق تستفيد من ( سنوات ع39يكون النشاط قائما يف مناطق جيب ترقيتها، وملدة )
 إعانة الاندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب.

من  ستفادةاإلعفاء من الرسم العقاري على املمتلكات اليت تقام فيها نشاطات من طرف املستممرين املؤهلني لإل -
عندما يكون النشاط قائما يف مناطق ( سنوات 1من تاريخ بدء النشاط، وملدة ) إبتداء  (سنوات 1ملدة ) هذا اجلهاز

( سنوات 39) اهلضاب العليا، وملدةجيب ترقيتها وكذلك يف املناطق اليت تستفيد من إعانة الاندوق اخلاص بتطوير 
 عندما يكون النشاط قائما يف مناطق تستفيد من إعانة الاندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب.

تستفيد النشاطات املعنية من ختفيض من الضريبة على  لة اإلعفاءاتمرح إنتهاءبعد ( التدرج في اإلخضاع: 2
الشركات حسب احلالة وكذا من الرسم على النشاط املهين املستحق، وذلك  أربا الضريبة على  أو الدخل اإلمجايل

يف السنة األوىل من  % 29خالل المالث سنوات األوىل من اإلخضاع الضرييب ويكون هذا التخفيض بنسبة 
 يف السنة المالمة.  % 32يف السنة المانية و %29خضاع الضرييب واإل

                                                           
، 23املادة  م 3991.33.39 يف، الاادر 61 ، العددج ر، م3995قانون املالية لسنة ، املتضمن م3991.33.36املؤرخ يف  91/33القانون  1

 .35ص.
2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direc 

-tion des relations publiques et de la communication, "guide fiscal du jeune promoteur d’investissements ", 2018, 

pp.09-17. 
، 25املادة  م 3995.33.19 يف، الاادر 62 ، العددج ر، م3992قانون املالية لسنة ، املتضمن م3995.33.39املؤرخ يف  95/33القانون  3

 .36ص.
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 م3995اليت ظهرت سنة : ات الجبائية الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرمتياز اإل (ثالثا
ن من استحداث لااحل الفئات احملرومة لتتمك 1م3999احلكومية حملاربة اهلشاشة والفقر املعتمدة سنة  داةا لألإمتداد

  ات.متياز ية تؤس  ملنح اإلإقتاادا فله أبعاد إجتماعيكان الظاهر   إنأنشطة قاد حتسن ظروفها، و 
 :نجاز( بعنوان مرحلة اإل1
 إستممار إجنازمن احلقوق اجلمركية بالنسبة للتجهيزات املستوردة واليت تدخل مباشرة يف   %2تطبيق نسبة خمفضة  -

 متديد النشاط. أو إنشاء
تدخل  لع واخلدمات املنتجة حمليا واليتبالنسبة للمقتنيات من الس (TVA) اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة -

 متديد النشاط. أو إنشاء إستممار إجنازمباشرة يف 
 إنشاء نشاطات صناعية. أجلاإلعفاء من حقوق نقل امللكية للمقتنيات العقارية من  -
يل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات املنشأة من قبل املستممرين املؤهلني اإلعفاء من مجيع حقوق التسج -
     اجلهاز.من هذا  ستفادةلإل

 :2ستغالل( بعنوان مرحلة اإل2
(سنوات 1حسب احلالة ملدة ) الشركات أربا الضريبة على  أو اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل -

( 39( سنوات عندما يكون النشاط قائما يف مناطق جيب ترقيتها، وملدة )1، وملدة )من تاريخ بدء النشاط إبتداء  
 سنوات عندما يكون النشاط قائما يف مناطق تستفيد من إعانة الاندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب.

  حمدودة.على األقل ملدة غري ( مناصب عمل1(عندما يلتزم املستممرين خبلق ثالثة )3متدد هذه الفارة لسنتني )
 ( سنوات عندما 1من تاريخ بدء النشاط، وملدة ) إبتداء  ( سنوات 1اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين ملدة ) -

( سنوات عندما يكون النشاط قائما يف مناطق تستفيد من 39يكون النشاط قائما يف مناطق جيب ترقيتها، وملدة )
 إعانة الاندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب.

من  ستفادةاإلعفاء من الرسم العقاري على املمتلكات اليت تقام فيها نشاطات من طرف املستممرين املؤهلني لإل -
( سنوات عندما يكون النشاط قائما يف مناطق 1من تاريخ بدء النشاط، وملدة ) إبتداء  (سنوات 1ملدة ) هذا اجلهاز

( سنوات 39) اهلضاب العليا، وملدةلاندوق اخلاص بتطوير جيب ترقيتها وكذلك يف املناطق اليت تستفيد من إعانة ا
 عندما يكون النشاط قائما يف مناطق تستفيد من إعانة الاندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب.

                                                           
، 69م  املادة 3996133113، الاادر يف 96، العدد ج رم، 3999م، املتضمن قانون املالية لسنة 3996133113املؤرخ يف  96/33القانون  1

 .23ص.
، 93واد امل م 3931.33.13 يف، الاادر 16 ، العددج ر، م3935قانون املالية لسنة ، املتضمن م3931.33.19املؤرخ يف 13/08القانون  2

 .91-91، ص ص. 39، 95
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تستفيد النشاطات املعنية من ختفيض من الضريبة على  مرحلة اإلعفاءات إنتهاءبعد : 1( التدرج في اإلخضاع2
الشركات حسب احلالة وكذا من الرسم على النشاط املهين املستحق، وذلك  أربا يبة على الضر  أو الدخل اإلمجايل

يف السنة األوىل من  % 29خالل المالث سنوات األوىل من اإلخضاع الضرييب ويكون هذا التخفيض بنسبة 
 يف السنة المالمة.    % 32يف السنة المانية و %29الضرييب واإلخضاع 

 
 ات الجبائية لترقية الصناعة والفالحة والسياحةياز متالفرع الثاني: اإل

ا قطاع الاناعة بشكل عام ية يأيت يف مقدمتهقتااداإللتشجيع وترقية أهم اجملاالت ات اجلبائية متياز توجه اإل 
نشطة منه بشكل خاص كقطاع الاناعات الاركيبية )التجميع( والاناعات الايدالنية، وباملوازاة مع ذلك وبعض األ
إىل  توجه هتمام، وبنف  اإلتعزيز املداخيل الفالحية ات اجلبائية لتطوير القطاع الفالحي من خاللمتياز اإلأيضا  توجه
 .لقطاع السياحي واحلرفيني التقليدينيا

ألنشطة رتكاز اإالاناعة قاعدة ألن  ات الجبائية لترقية الصناعات التركيبية والصناعات الصيدالنية:متياز اإل (أوال
العمالة ومؤثرة على القطاعات األخرى فهي من أهم اجملاالت الكتساب  إستيعابوذات مقدرة كبرية على ية قتااداإل
الدولة  إهتمامات؛ ملنحها املزيد من التنافسية واملضي قدما يف إحالل الواردات مث تنمية الاادرات، ما يربر متياز اإل

ات اجلبائية املمنوحة للاناعة متياز ناوغ من باب املمال اإل اتإمتياز بالاناعة عموما ويستشف ذلك مما ُرِصد هلا من 
 ولألنشطة املرافقة هلا )املناولة واملتعاملني من الباطن( وكذا للاناعة الايدالنية.2الاركيبية

 املقررة مبوجب القوانني اخلاصة  اتمتياز فضال عن اإل ات الجبائية الممنوحة لألنشطة الصناعية:متياز اإل( 1
( سنوات املكونات واملواد األولية 2ملدة مخ ) (TVA)احلقوق اجلمركية والرسم على القيمة املضافة  من تعفى -

قتناؤها حمليا من طرف املتعاملني من الباطن يف إطار أنشطتهم إلنتاج األطقم واألطقم الفرعية اليت مت إ أو املستوردة
ل ــــــــن قبـــــــــــــن مــــــــة للمعتمديـــــــنية والكهربائية، إعفاءات حارياملوجهة ملنتجات وجتهيزات الاناعة امليكانيكية وااللكارو 

 .4ةـــــــــ، وللمستفيدين من مقرر إعفاء من قبل الوزير املكلف بالاناع3منتجني هذه املنتجات والتجهيزات

                                                           
اإلعانات  ملاغر،"جهاز القرض املاغر:اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة التضامن الوطين واألسرة وقضايا املرأة، الوكالة الوطنية لتسيري القرض ا 1

 credit-micro-du-beneficiaires-aux-accordes-avantages-et-https://www.angem.dz/ar/article/aides"، واإلمتيازات 

  .36:39م، التوقيت 3936191191اريخ بت
 -"، د ط، مكتبة الاحابة جدةاالعفاءات الجمركية واإلتفاقيات التفضيليةفاروق عبد القادر جنم، احلسيين احلسيين حجاج، السيد سعيد اجلربوين،"   2

 .21-25، ص ص. ت، د الشرقية، د م
، 339، املادة م3931.33.39 يف، الاادر 22 ، العددج ر، م3932ملالية لسنة قانون ا، املتضمن م3931.33.36املؤرخ يف  31/35القانون   3

 .52ص.
املتعلق باإلعفاء من احلقوق اجلمركية والرسم على القيمة املضافة للمكونات واملواد األولية املستوردة ، م3936.91.96املؤرخ يف  القرار الوزاري املشارك  4

 .31، ص.95، املادة م3936.92.93 يف، الاادر 32 ، العددج ر، املعتمدينأو املقتناة حمليا من قبل املناولني 

https://www.angem.dz/ar/article/aides-et-avantages-accordes-aux-beneficiaires-du-micro-credit
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السلع  أسعارالرسوم اليت تمقل  أو ائبالضر  أو للموافقة على اإلعفاءات يف احلقوق ستممارتأهيل اجملل  الوطين لإل -
 .1(سنوات2ات الاناعية الناشئة لفارة يف حدود مخ )ستممار املنتجة عن طريق اإل

ا إنطالق نح املؤسسات اليت متارس النشاط اإلنتاجيمتُْ ات الجبائية الممنوحة لقطاع الصناعات التركيبية: متياز اإل( 2
 CKD""Completely Knocked Down" "SKD""semiة"املسما كيبيةاملوجهة للاناعات الار من مناذج التجميع 

knocked down" ات جبائية ومجركية، يـُْعتد فيه إمتياز ملقرر تقدير تقين صادر عن الوزارة املكلفة بالاناعة على  استنادا
اد اإلنتاج، يف عت ستممارعناصر، والتكنولوجيا، ومعدل اإلدماج، ومستوى اإلإىل  مبحتوى التجميع ودرجة تفكيك

 ، تتممل يف:2ومستوى التشغيل والسيما مستوى التأطري
هتيئة فاول معينة من التعريفة اجلمركية )ممل الفاول إثر  تعديل معدالت احلقوق اجلمركية وهتيئتها بشكل مشجع -

وائية، أجهزة وضعيات تعريفية وبنود فرعية تتعلق بعدد من املنتجات )املكيفات اهلإىل  ( بتقسيمها62،62، 65، 21
  .3جبائيا على غريها  املوجهة للاناعات الاركيبيةالتجميع التلفاز، السيارات( ومفاضلة مناذج 

املعدل اخلاص إىل  " املخااة للاناعات الاركيبة للسياراتCKD" و "SKDختضع جمموعات املركبات املفالة " -
4( املخفض%2للرسم على القيمة املضافة )

. 

قطاع املعتمدة من وزارة ال مؤسساتتستفيد  :5بائية الممنوحة لقطاع الصناعات الصيدالنيةات الجمتياز اإل( 2
 واد ـاملنتجات وامل إستريادال ـح 6والرسم على القيمة املضافة اإلعفاء من احلقوق والرسوم اجلمركيةمن  الاحة

 .7حةبرنامج مؤشر من وزارة الا وفقالكيميائية والعضوية املوجهة لاناعة األدوية 

 
                                                           

 ، م3999.92.31 يف، الاادر 55 ، العددج ر، م3999قانون املالية التكميلي لسنة ، املتضمن م3999.92.33املؤرخ يف  99/93األمر   1
 .35، ص.13املادة 

دد لشروط تعريف أنشطة اإلنتاج إنطالقا من مناذج التجميع املوجهة للاناعات احمل، م3999.95.93املؤرخ يف  3999/25 التنفيذي رسومامل  2
 . 91، ص.92، املادة م3999.95.92 يف، الاادر 39 ، العددج ر، الاركيبية

ميع املوجهة للاناعات احملدد لشروط تعريف أنشطة اإلنتاج إنطالقا من مناذج التج، م3935.93.35املؤرخ يف  35/66 التنفيذي رسوماملاملعدل واملتمم ب
 .55، ص.93، املادة م3935.91.93 يف، الاادر 33 ، العددج ر، الاركيبية

3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

circulaire N°08/DGD/CAB/D420 du 07.03.2005, relative au dédouanement dans le cadre de collections. 
 23 ادو ، املم3999.33.32 يف، الاادر 93 ، العددج ر، م3999قانون املالية لسنة ، املتضمن م3999.33.31املؤرخ يف  99/33األمر   4
 .21-33، ص ص. 13و 26و
، 19، املادة م3999.33.35 يف، الاادر 69 العدد ،ج ر، م3993قانون املالية لسنة ، املتضمن م3999.33.31املؤرخ يف  3999/91األمر   5

 .35ص.
م املتعلقة بإعفاء املنتجات 3993من قانون املالية  19احملدد لكيفيات تطبيق املادة، م3993.39.31املؤرخ يف  93/199 التنفيذي رسومامل  6

 .31.، ص92، املادة م3993.39.32 يفالاادر  ،19، العددج ر، الكيمياوية والعضوية الداخلة يف صناعة األدوية من احلقوق والرسوم
احملددين ، م3993.39.31املؤرخ يف  93/199 التنفيذي رسوماملاملعدل واملتمم ، م3991.92.32املؤرخ يف  91/326 التنفيذي رسومامل  7

، ج ر،  داخلة يف صناعة األدوية من احلقوق والرسومم املتعلقة بإعفاء املنتجات الكيمياوية والعضوية ال3993من قانون املالية  19لكيفيات تطبيق املادة 
 .95، ص.91 ، املادةم3991.92.32 يف، الاادر 13 العدد
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 ات الجبائية الممنوحة للمداخيل الفالحية:متياز اإل (ثانيا
 في مجال الضريبة على الدخل اإلجمالي:( 1
  اإليرادات الناجتة عن زراعة احلبوب والبقول اجلافة والتمور من الضريبة على الدخل اإلمجايل. إعفاء -
ا من األراضي املستالحة حديم احليوانات املمارسة يفشطة تربية أنو اإليرادات الناجتة عن األنشطة الفالحية  إعفاء -

  .( سنوات39عشرة ) الضريبة على الدخل اإلمجايل ملدة

 على حالته. ستهالكلإل إعفاء املداخيل احملققة من النشاطات املتعلقة باحلليب الطبيعي املوجه -
 : 1تستفيد منه كل منإعفاء  الشركات: أرباحفي مجال الضريبة على  (2
  فقط. ية و التأمني احملققة مع شركائهاناديق التعاون الفالحي لفائدة العمليات البنكص -
 املعتمدة. اتحتاداإل التعاونيات الفالحية للتموين والشراء وكذا -
 .املعتمدةاهتا إحتادحفظ وبيع املنتوجات الفالحية وكذا  حتويل، إلنتاج، الشركات التعاونية -
 :يمة المضافةفي مجال الرسم على الق( 2
 .2من الرسم على القيمة املضافة اجلزائر ملانوعة يفاحلاادات الدراسة اإعفاء  - 
غاية إىل  ،ملضافةمن الرسم على القيمة ا يجيار يف إطار عقود القرض اإل ات املسددةجيار مبالغ اإلإعفاء  - 

والتجهيزات املنتجة يف اجلزائر والضرورية  املعدات، الفالحية املنتجة يف اجلزائراملعدات ب واملتعلقة ،م3936133113
يف  املعدات والتجهيزات املنتجة، الفالحية املخااة للمحافظة على املنتوجات غرف التربيد و صوامع احلبوب جنازإل

التجهيزات املنتجة يف اجلزائر ، للسقي توفريا للمياه واملستعملة باورة حارية يف اجملال الفالحي اجلزائر والضرورية
اجلزائر  املعدات والتجهيزات املنتجة يف، حتويل احلليب الطازجإىل  املوجهةإجناز امللبنات الاغرية و  املستعملة يفو 

املعدات والتجهيزات املنتجة يف اجلزائر والضرورية لتجديد أدوات ، والضرورية لزراعة الزيتون وإنتاج وختزين زيت الزيتون
 .حويليةيف الاناعة الت ستمماراإلنتاج و اإل

، القيمة املضافة من الرسم علىاحملددة تعريفيا املركبة  األمسدةوالفوسفاتية، الفوسفوبوتاسية و  اآلزوتية األمسدةإعفاء  -
 ...اخل.(.ضبط منو النباتات)مبيدات احلشرات، موانع إنبات و  املتعلقة بنمو وكذا املواد

  ستعمالاجلرارات املخااة حاريا لإل إعفاء :ديدةواآلليات المتحركة الج السيارات في مجال الرسم على (4
 .3املتحركة اجلديدة واآلليات على السيارات الرسممن  الفالحي

 
                                                           

1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.46. 
، املادة م3999.92.31 يف، الاادر 55 ، العددج ر، م3999قانون املالية التكميلي لسنة ، املتضمن م3999.92.33املؤرخ يف  99/93األمر   2

 .92، ص.31
حبث يف إطار امللتقى الدويل التاسع حول  عم األمن الغذائي باإلشارة إىل حالة اجلزائر "،عزوز علي، "احلوافز اجلبائية يف القطاع ألفالحي ودورها يف د 3

م، جامعة حسيبة بن بوعلي 3935نوفمرب  31/35استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات اإلقتاادية الدولية، يومي 
 .96-91بالشلف، اجلزائر، ص ص. 
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 ات الجبائية الممنوحة للقطاع السياحي والحرفيين التقليديين.متياز اإل (ثالثا
 1فمما رصد له جبائيا ةأمهيته املتزايدا بإعتبار تتعدد  ات الجبائية الممنوحة للقطاع السياحي:متياز اإل( 1

 :2في مجال الضرائب المباشرةأ( 
الوكاالت  إستمناءأجانب ب أو مستممرين وطنينياملؤسسات السياحية احملدثة من قبل  ( سنوات39شر )ع ملدةتعفى  -

 .ياحيالقطاع الس املختلط الناشطة يف قتاادإلكذا شركات االسياحية واألسفار و 
األسفار وكذا املؤسسات النشاط، وكاالت السياحة و  من تاريخ بداية ممارسة بتداء  إسنوات  (1) ملدة ثالث تعفى -

 .الفندقية حسب حاة رقم أعماهلا احملقق بالعملة الاعبة
السياحية والفندقية واحلمامات املهين للمبلغ احملقق بالعملة الاعبة يف النشاطات  النشاط الرسم على اإلعفاء من -

 ار.األسفواإلطعام املانف و 
ات اخلدم %(9)ملعدل الرسم على القيمة املضافة املخفض  إخضاع في مجال الرسم على القيمة المضافة:ب( 

تأجري السيارات طعام السياحي املانف واألسفار و احلمامات املعدنية واإلاملتالة بالنشاطات السياحية والفندقية و 
 .3م3939133113غاية إىل  ية وإنتقالبافة ، للنقل السياحي

 .4إعفاء العقود تكوين و زيادة رأمسال الشركات اليت تنشط يف القطاع السياحي:لحقوق التسجي في مجالج( 
  لنشاط حريف فين.نياملمارسو  ات الجبائية الممنوحة للحرفيين التقليديين:متياز اإل( 2
 .5املضافة الرسم على القيمةمن  (%9)معدل خمفضتطبيق  أ(

  .6يف جمال الضريبة على الدخل اإلمجايل و الرسم على النشاط املهين سنوات (39) إعفاء كلي ملدة عشرب( 
 .الضريبة اجلزافية الوحيدة يف جمال فينال ريفاحل نشاطال يارسمم و ني التقليدينيلحرفيلدائم إعفاء ( ج
 
 
 
 
 

                                                           
غري منشورة، جامعة مستغامن   دكتوراهالعاملي"، أطروحة  قتاادالسياحي يف اإل قتاادورية، "دور التشريعات الوطنية يف ترقية ودمج اإلدواودي منا 1

 . 131-302، ص ص. 3931/3932ية الدولية، قتااداجلزائر،كلية احلقوق والعلوم السياسية، ختاص قانون العالقات اإل
2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", pp. 49-50. 
، املادة م3999.92.31 يف، الاادر 55 ، العددج ر، م3999التكميلي لسنة قانون املالية ، املتضمن م3999.92.33املؤرخ يف  99/93األمر   3

 .33، ص.53
 .33، ص.51، املادة املرجع نفسه  4
، 13 ادةامل م 3932.33.36 يف، الاادر 21 ، العددج ر، م3936قانون املالية لسنة ، املتضمن م3932.33.32املؤرخ يف  32/33القانون  5

 .32ص.
6
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ",Ibid ,p.46. 
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 يةقتصادات الجبائية لغرض توزيع وتنويع النشاطات اإلمتياز ث: اإلالفرع الثال
لعديد البلدان خاصة اليت هلا ريعا نفطيا ميكنها  إساراتيجيمسعى  قتاادهيكل اإلليمي وتنويع التوزيع اإلق
األخرى ممل الاناعة والزراعة وزيادة إسهامات القطاعات غري النفطية وتشجيع القطاع  قتاادمن تنشيط ماادر اإل

حزمة من ، وهذا من خالل 1ة للدولة اخلاص يف توسيع نشاطاته مما يسهم خبلق قاعدة صناعية زراعية جتارية قوي
ية وحتسني  قتاادرفع مستوى مسامهة القطاعات اإلية لقتاادتوزيع وتنويع األنشطة اإلدف هب يةقتاادالسياسات اإل

سعت  اجلزائر تنويع القاعدة اإلنتاجية جند أنتوزيع و كفاءة فاعلية هذه القطاعات، ويف ظل األمهية اليت تتولد عن 
  ات السيما اجلبائية منها.متياز منح اإل املستعملة الوسائلا اهلدف ومن لتحقيق هذجاهدة 

 فضال عن ما ورد يف القوانني اخلاصة ية:قتصادات الجبائية لغرض التوزيع الجغرافي للنشاطات اإلمتياز ( اإلأوال
 هذه األخرية من: تستفيد2واهلضاب العليامن معاملة تفضيلية لألنشطة املمارسة يف اجلنوب  (ستممار)كقانون اإل

على  لفائدة املؤسسات والاناعات الاغرية واملتوسطة % 39و  % 32الشركات بنسبة  أربا ختفيض الضريبة على  -
 .3اجلنوبوصندوق  من مساعدة صندوق اهلضاب العليا ستفادةاملتواجدة يف الواليات القابلة لإل الارتيب

الشركات لفائدة النشاطات اليت  أربا ايل والضريبة على من الضريبة على الدخل اإلمج % 29ختفيض مبعدل  -
حمددة  يةإنتقاللفارة ، الشركات املقيمة يف واليات إيليزي وتندوف وأدرار ومتنراست أو ميارسها األشخاص الطبيعيون

 م.3932من تاريخ الفاتح من جانفي  إبتداء  ( 92خبم  سنوات )
املنشأة يف إطار لفائدة نشاطات املشاريع  هاإجناز  ، من تاريخعقاريبعنوان الرسم ال( سنوات 1ملدة ست )إعفاء  -

 ."الاندوق اخلاص لتطوير اهلضاب العليا" من دعم ستفادةلإل ةاملؤهلو  (ANSEJ ،CNAC ،ANGEMأنظمة )
 لى النشاطالشركات والضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم ع أربا وان الضريبة على ـبعنملدة عشر سنوات إعفاء  -

، ANSEJ ،CNACاملنشأة يف إطار أنظمة ) املشاريع لفائدة ستغالل، من تاريخ الشروع يف اإلاملهين والرسم العقاري
ANGEM)  4"مناطق اجلنوبمن مساعدة "الاندوق اخلاص لتطوير  ستفادةلإل ةاملؤهلو. 

 

 
                                                           

  .169م، ص.3935 األردن، ،األكادمييون للنشر والتوزيع، 3ط "،دراسة حالة العراق  األمة:-مأسسة السلطة وبناء الدولةوليد سامل حممد، " 1
حبث يف إطار امللتقى الوطين  حول  حممد يوسفي، "احلوافز اجلبائية كأحد آليات دعم إنشاء املؤسسات الاغرية واملتوسطة واستدامتها يف اجلزائر "، 2

 .39-91، جامعة الشهيد محة خلار الوادي، اجلزائر، ص ص.3932133192و 91يف اجلزائر، يومي إشكالية استدامة املؤسسات الاغرية واملتوسطة
 .33-39م، ص ص. 3932اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الاناعة واملناجم، الوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار، "دفار املستممر"،  3

 02:08heure  ,201831.05. date ,AR.pdf-content/uploads/2018/03/ANDI-http://www.algerianembassy.it/wp.  علىمتا  
، 5، 3اد و امل م 3931.33.13 يف، الاادر 16 ، العددج ر، م3935قانون املالية لسنة ، املتضمن م3931.33.19املؤرخ يف  31/96القانون  4

 .91 -91، ص ص. 39

http://www.algerianembassy.it/wp-content/uploads/2018/03/ANDI-AR.pdf
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 ية.قتصادات الجبائية لغرض تنويع النشاطات اإلمتياز ( اإلثانيا
 .1جبائية الممنوحة لمداخيل رؤوس األموال المنقولةال اتمتياز اإل (1
 مداخيل األسهم واألوراق املماثلة هلا املسجلة يف التسعرية الرمسية للبورصة من الضريبة على الدخل اإلمجايل إعفاء -

 .م3935من أول جانفي سنة  إبتداء  ( سنوات 2ملدة مخ  )
السندات  مداخيل( سنوات 2ملدة مخ  ) الشركات أربا ة على الضريب أو من الضريبة على الدخل اإلمجايل إعفاء -

 (2)بتاريخ استحقاق أدىن خبم   املتداولة يف سوق منظم أو واألوراق املماثلة هلا املسجلة يف التسعرية الرمسية للبورصة
 .م3935من الفاتح جانفي  إبتداء   (2)سنوات، تكون صادرة خالل فارة مخ  سنوات 

 فائض قيمة التنازل عن السنداتل الشركات أربا الضريبة على  أو يبة على الدخل اإلمجايلمن الضر  اإلعفاء -
بتاريخ استحقاق أدىن خبم  ، املتداولة يف سوق منظم أو واألوراق املماثلة هلا املسجلة يف التسعرية الرمسية للبورصة

 .م3935من الفاتح جانفي  إبتداء  ( سنوات، 92)
، مجيع العمليات املتعلقة م3935من أول جانفي سنة  إبتداء  ( سنوات 2جيل ملدة مخ  )من حقوق التس اإلعفاء -

 املتداولة يف سوق منظم. أو بالقيم املنقولة املسجلة يف التسعرية الرمسية للبورصة
ل عن فوائض القيمة الناجتة عن التناز ل الشركات أربا الضريبة على  أو من الضريبة على الدخل اإلمجايل اإلعفاء -

 األسهم واألوراق املماثلة هلا احملققة يف إطار عملية الدخول يف البورصة.
 من حقوق تسجيل العمليات املتعلقة بالدخول يف البورصة. اإلعفاء -

 بمناسبة البحث العلمي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال. ات الجبائية الممنوحةمتياز اإل (2
  :جال البحث العلميالجبائية الممنوحة في م اتمتياز اإل أ(
غاية عشرة إىل  الربح اخلاضع للضريبة أو من الدخلالنفقات املاروفة ختام يف إطار حبث التطوير داخل املؤسسة  -

 املبلغ إستممارإعادة  شرط،الربح، يف حدود سقف يساوي مائة مليون دينار أو من مبلغ هذا الدخل%  39 باملائة
 .2املرخص خبامه يف إطار هذا البحث

السنة املالية اليت مت  أو السنة أربا التقين من  أو خام مبلغ نفقات التسيري املارتبة عن عمليات البحث العلمي -
 (.م3936 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 329)املادة فيها إنفاق هذه املااريف

 للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري اليت  إعفاء من الرسم العقاري املفروض على امللكيات املبنية، التابعة -
 (.م3936 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 329العلمي)املادة متارس نشاطا يف ميدان التعليم والبحث 

                                                           
رؤوس  قراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، "إمتيازاتكم اجلبائية: النشاطات املستفيدة من املزايا اجلبائية: مداخيلاجلمهورية اجلزائرية الدمي 1

 .16:99م، التوقيت 13.3936192بتاريخ ، ar-fiscaux-agesavant-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos/األموال،
، 91ادة املم، 3932.33.13 يف، الاادر 23 ، العددج ر، م3931قانون املالية لسنة ، املتضمن م3932.33.19املؤرخ يف  32/36القانون  2
 .95.ص
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لااحل مؤسسات  إعفاء من رسوم نقل امللكية عن طريق الوفاة، اهلبات اليت ال تتجاوز قيمتها مليون دينار جزائري -
 .1ومعتمدة للبحث العلمي يمة مق
املستوردة املوجهة ألنشطة البحث العلمي  أو السوق احمللية منإعفاء من احلقوق والرسوم، التجهيزات املقتناة  -

 .2والتطوير التكنولوجي للمراكز واملؤسسات وغريها من هيئات البحث املؤهلة واملعتمدة

 :في مجال البحث والتطوير رف مؤسسات القطاع الصناعيالمنجز من ط ستثمارإللالممنوحة  اتمتياز اإل ب(
أي ضريبة أخرى وكذا اإلعفاء من الرسم على أو  ماثلاملثر األالرسوم ذات  أو عفاء من مجيع احلقوق اجلمركيةاإل

ق فيما خيص التجهيزات املتعلقة بالبحث والتطوير املقتناة من السو  عند إنشاء قسم للبحث والتطوير القيمة املضافة
  املستوردة. أو احمللية

  :لجبائية الممنوحة لفائدة تكنولوجيات اإلعالم واالتصالالمزايا ا( ج
والوحدات و األجزاء  اجملمعات إستريادعمليات على  % 2 ض للرسم على القيمة املضافةاملخفتطبيق املعدل  -

 .3حمددة لوضعيات تعريفية املوجهة لتجميع أجهزة احلواسيب
املوجهة لنشاطات البحث العلمي  املستوردة أو السوق احمللية منالتجهيزات املقتناة  احلقوق والرسوممن اإلعفاء  -

 للمراكز واملؤسسات وغريها من هيئات البحث املؤهلة واملعتمدة. املخااةوالتطوير التكنولوجي و 
 .4ألعمال على احلامل الرقميعلى القيمة املضافة عملية اإلنتاج والنشر الوطين للمؤلفات وا رسمإعفاء من ال -

 : ات الجبائية الممنوحة للحث على التصديرمتياز اإل (2
 .5اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة واحلقوق اجلمركية فيما خيص السلع واخلدمات املوجهة للتادير -
املخااة إلعادة در و اَ البضائع املستوردة من قبل مُ  أو املشارياتعلى اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة  -

إعفاء من  لكوكذ ،ا يف صنع السلع املعدة للتادير وتكوينها وتوضيبها وتغليقهاإلدخاهل أو تاديرها على حاهلا
 .6املتعلقة مباشرة بعملية التادير اخلدمات الرسم على القيمة املضافة

                                                           
، املادة م3999.93.91، الاادر بتاريخ 93 ، العددر ج، م3999قانون املالية لسنة ، املتضمن م3969.33.13املؤرخ يف  69/31 القانون  1

 . 32.، ص12
م، 3999.92.31 يف، الاادر 55 ، العددج ر، م3999قانون املالية التكميلي لسنة ، املتضمن م3999.92.33املؤرخ يف  99/93القانون  2
 .31.، ص23ادة امل
 .33.، ص55، املادة رجع نفسهامل 3
ادة املم، 3939.96.39 يف، الاادر 59 ، العددج ر، م3939قانون املالية التكميلي لسنة ، املتضمن م3939.96.31املؤرخ يف  39/93األمر  4

 .96.، ص35
 .33، ص.اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الاناعة واملناجم، الوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار، "دفار املستممر"، مرجع سابق 5
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 .1اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين -
 .2املدرة للعملة الاعبة تادير السلع واخلدمات ت لعملياتالشركا أربا على اإلعفاء الدائم من الضريبة  -

 ات الجبائية الممنوحة للسفن والطائرات و ورشات المالحة البحرية والجوية.متياز اإل( 4
 ة اجلوية وكذا املوادالطائرات املخااة ملؤسسات املالح إسترياداإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لعمليات  -
التحويالت اليت أدخلت  أو ها يف صناعة و إعداد و جتهيز و إصال ستخدامإل عدةاملانعة امل أو جات اخلامواملنت

 .لطريان و مراكز التدريب املعتمدةعلى السفن و مدارس ا
 نيةة شركات املالحة البحرية الوطالسفن املوجهة لفائد إسترياداإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لعمليات  -

 .3حمددة لوضعيات تعريفية
 .4ورشات املالحة البحرية واجلويةعمليات  على % 2للرسم على القيمة املضافة  ملعدل املخفضا تطبيق -

 ي.يجار ات الجبائية الممنوحة لتجمعات الشركات وشركات القرض اإلمتياز اإل( 6

 نتستفيد م الشركات األعضاء التابعة لنف  التجمعأ( تجمعات الشركات: 
 اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة ومن الرسم على النشاط املهين. -
 اخلاضعة(. ربا إعفاء فوائض قيم التنازل احملققة بني أعضاء نف  التجمع )عدم إدراجها ضمن األ -
 اإلعفاء من حقوق تسجيل عقود نقل األمالك بني أعضاء التجمع، وكذا عقود إثبات التحويل قاد اإلدماج. -
الشركات املطبقة على الربح اجملمع يف حالة ما إذا كان نشاط شركات  أربا توحيد وختفيض نسبة الضريبة على  -

 .5األعضاء التجمع خيضع لنسب خمتلفة من هذه الضريبة
 .6خام الرسم على القيمة املضافة للمدينني الذين جيمعون حساباهتم على مستوى الشركة األم -

 

                                                           
1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.45. 
، 91املادة  م3992133113، الاادر يف 62، العدد ج رم، 3991م، املتضمن قانون املالية لسنة 3992133113املؤرخ يف  92/31القانون  2
 .95.ص

، 36ادة املم 3939.33.19 يف، الاادر 69 ، العددج ر، م3933ون املالية لسنة قان، املتضمن م3939.33.39املؤرخ يف  39/31القانون  3
 .99.ص

 .39-99، ص ص. 32املادة  املرجع نفسه،م، 3991م، املتضمن قانون املالية لسنة 3992133113املؤرخ يف  92/31القانون  4
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 ي:ار يجب( شركات القرض اإل
 :الشركات أرباحالضريبة على  أو ال الضريبة على الدخل اإلجماليمجي ف •

من طرف املقرض املستأجر للمقرض األصول  ال تدخل فوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن عنار من عناصر -
 .1ةاخلاضعة للضريب ربا ضمن األ (lease-back)  ي من نوع ليزباكجيار املؤجر يف إطار عقد القرض اإل

 صول من طرف املقرض املؤجر للمقرضاأل ال تدخل فوائض القيمة الناجتة عن إعادة التنازل عن عنار من عناصر -
 .2اخلاضعة للضريبة ربا املستأجر بعنوان نقل امللكية هلذا األخري ضمن األ

 الدويلي جيار اإل عتمادمبوجب عقد اإل اتجيار اإلعلى املبالغ املدفوعة بعنوان  % 19تطبيق ختفيض يقدر ب  -
 .3ألشخاص غري مقيمني باجلزائر

  :4ال الرسم على القيمة المضافةفي مج •

 .جياراإل اليت قامت هبا البنوك و املؤسسات املالية يف إطار عمليات قرض قتناءإعفاء عمليات اإل -
ي يف حالة رفع حق ار جيال جترى أية تسوية فيما خيص عمليات التنازل على األمالك من طرف شركات القرض اإل -
 .باملوافقة على الشراء ألجل من طرف املستأجر الدائن ختياراإل
اع على التجهيزات الفالحية و املتعلقة بالقط إجياراملدفوع كقرض  جياراإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لإل -

 .الفالحي، املان عة يف اجلزائر

ل ضمن رقم األعمال املعتمد كقاعدة للرسم على النشاط املهين ال يدخ النشاط المهني: ال الرسم علىفي مج •
 .ي املايلجيار اجلزء املتعلق بتسديد القرض يف إطار عقود القرض اإل

 ال حقوق التسجيل:في مج •
العقارات املهنية اليت أعاد املقرض املؤجر التنازل عنها  أو تعفى من حقوق التسجيل عمليات نقل ملكية التجهيزات -

لفائدة  جيارعن طريق قرض اإل حق اخليار بعنوان إعادة التنازل هذا األخري إستعمالاملقرض املستأجر عند  لااحل
 .5املستفيد منها عند رفع خيار الشراء من طرف هذا األخري مبوجب عملية إعادة التنازل

                                                           
 م3992.33.13 يف، الاادر 63 ، العددج ر، م3996قانون املالية لسنة ، املتضمن م3992.33.19املؤرخ يف  92/33القانون  1
 .91.، ص39ادة امل
 املرجع واملوضع نفسه. 2
، 33املادة  م  3999.33.35 يف، الاادر 69 ، العددج ر، م3993قانون املالية ، املتضمن م3999.33.31املؤرخ يف  3999/91القانون  3

 .91ص.
4
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, direction 

des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.54. 
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 البيع يون يف إطار عقدجيار رضون اإلاملعين اليت ينجزها املق ستممارات العقارية احملققة يف إطار اإلقتناءتستفيد اإل -
من اإلعفاء  ستممارات املناوص عليها يف األمر املتعلق بتطوير اإلمتياز ي املايل املربم مع املقاول املستفيد من اإلجيار اإل

 .1من حقوق نقل امللكية مبقابل

ارات املنجزة من قبل البنوك العق إقتناءالعقود  تعفى من رسم اإلشهار العقاري اإلشهار العقاري: في مجال رسم •
ات املنجزة من ستممار ي العقاري ،أو أي قرض عقاري مشابه له وموجه لتمويل اإلجيار و املؤسسات املالية يف إطار اإل

 ملمارسة مهنة حرة. أو الفالحي أو الاناعي أو التجاري ستعماللإل يني،قتاادقبل املتعاملني اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 49ادة املم 3933.33.39 يف، الاادر 23 لعدد، اج ر، م3933قانون املالية لسنة ، املتضمن م3933.33.36املؤرخ يف  33/31القانون  1
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 يةإقتصادجمركية الممنوحة ألغراض ات المتياز اإل :المبحث الثاني
غري أن هذا حرية التبادل  إجتاه؛ مما يدفع يف رة ميليها التباين يف اإلمكانياتضرو  ي الدويلقتاادالارابط اإل

ايد لتز ا اليت اْسَتنزف فيهااستحداث وتطوير األمناط اإلنتاجية يف غالبية الدول اآلخذة يف النمو، إىل  مل يؤدالتوجه 
إال باليسري؛ مما  ستممارية احلايلة املالية نظرا حملدودية مواردها املالية ومل حيض اإلستهالكرد حلاجياهتا السيما اإلاملط

ت الركود إستشعر ، وملا 1اجرب هذه الدول على إعمال تدابري جبائية ومحائية للحد من آثار اإلطالق يف حرية التبادل
البضائع واخلدمات ورؤوس األموال باالرتكاز على حماور  إنتقالاودت املناداة حبرية جراء التوجه احلمائي املفرط؛ ع

اإلصال  اليت تشمل نظام النقد الدويل وتيسري التمويل العاملي وحترير التجارة العاملية من خالل المالثية صندوق النقد 
ي الدويل حينا وحتميته قتاادورات الارابط اإل، وتقف الدولة بني ضر 2الدويل والبنك العاملي ومنظمة التجارة العاملية

 احلمائي تارة أخرى. جتاهأحيانا وبني األضرار النامجة عنه ليتأرجح خيارها بني حرية التجارة تارة واإل

نه من الناحية العملية ما حلرية التجارة من مزايا إال أ احلمائي ال ينفون جتاهنه حىت مؤيدي اإلواجلدير بالذكر أ
مبدأ احلرية بني روف اخلاصة تطبيق شكل من أشكال احلماية؛ مما ينتج مزجيا يف تطبيقات الدول تقتضي الظ

هلذه  ؛ي واملايل السائد يف الدولةقتاادحسب ما ميليه الواقع السياسي واإل الدرجةوالسمات احلمائية متفاوتة 
الدورين إىل  باإلضافةو مما كانت عليه؛  بافة أكمرا جمارك مهام جبائية ومحائية زادت احلاجة هللل أُسند األسباب

ي يتعاظم يوما بعد إقتاادية والتجارية يف دور قتاادالنشاطات اإلوتطوير اجلبائي واحلمائي تعمل اجلمارك على ترقية 
مهام جبائية إىل  ها لتانف إمجاالأدوار وبالتايل فقد مت جتاوز الرؤية التقليدية للجمارك وتأكدت وتوسعت ، يوم

حلماية اجملال فيها التدابري اجلمركية تستعمل  يةإمتياز  قانونية يغ، تتجسد هذه املهام وفق ص3يةإقتاادو  ومحائية
يف  تساهم وفق أنظمة مجركية ات اجلمركيةمتياز )املطلب األول(، وكذلك من خالل تاميم جمموعة من اإلي قتااداإل

 يني )املطلب المالث(.قتاادتعاملني اإلية )املطلب الماين(، واحملفزة للمقتاادترقية النشاطات اإل
 
 
 

 

 

                                                           
املفرط وحو أسلوب  جتاهلإلأيضا  يات الدول املتقدمة؛ وهو ما دفع هذه األخريةإقتاادحرية التبادل طورت السلوك اإلنتاجي وكرست دميومة وتزايد سيطرة  1

 سترياديف احملافظة عليه، وتقدمها التقين الذي أوصلها لبدائل صناعية تغين عن اإلاحلماية ولكن ألسباب مغايرة منها بلوغها ملستوى عال من النمو ورغبتها 
 ل التجارة اخلارجية.وترية التناف  بني الدول املتقدمة فيما بينها يف جما إىل إرتفاع واحملافظة على فئات عديدة من منتجيها، باإلضافة ربا قاد تعظيم األ

 . 92ص.، مار، د ت القاهرة، ،دار الفكر العريب د ط، ،"ود الجمركية وتطور التجارة الخارجيةالقي" عبد اجلابر خالف، خالفراجع:  
جامعة قاصدي مربا   ،جملة الباحث ،فيال هبلويل، "التجارة اخلارجية اجلزائرية بني إتفاق الشراكة االورومتوسطية واالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية" 2

 .333م، ص.3933، 33العدد ، اجلزائر ية وعلوم التسيري،ادقتاكلية العلوم اإل،بورقلة
3
 Gérard Tessaud, op.cit, p.p : 23 - 27. 
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 يقتصادالتدابير الجمركية الحمائية للمجال اإل المطلب األول:
ن اآلليات اجلمركية أمل يؤثر عامل الزمن على املهام األساسية للجمارك إذ ترسخت أكمر مما كانت عليه و 

ي قتاادواحلرية التجارية والتكتل اإل ندماجواإل نفتا اإل التغريات اجلذرية اليت حماورها األساسيةإثر  لي  مآهلا التالشي
خلدمة ضرورات جديدة وتكيفت مع معطيات احلياة  ت هذه اآللياتفَ ية، فقد وظِ قتاادوالسوق احلرة والعوملة اإل

لى رؤية فأصبحت كل سياسة مجركية قائمة ع التسام الظاهرة اجلمركية بالشمول والعاملية؛ 1ية الدولية احلديمةقتااداإل
ية هي العلة التارخي قتاادأن محاية اإل إعتبارعلى  وفق قيود مجركية ية مستارة مرتكزة ومغلبة للدور احلمائيإقتااد

ية املنتجة والاناعات احمللية والناشئة قتااداملربرة لوجود اجلمارك، ويقتضي هذا الدور احليلولة دون تراجع األنشطة اإل
ة وأولوياهتا التنموية؛ وال يتم ذلك إال بإعمال كل التدابري اليت من شأهنا الزيادة املطردة  ات الدولساراتيجياملوافقة إل

التادير ومنافسة إىل  كميا ونوعيا للمنتجات احمللية؛ اليت تغطي جانبا عريضا من احتياجات السوق الداخلية وتعمد
يف رأمسال  إنسيابيةأيضا إىل  الدور احلمائي نظرياهتا الدولية، وألن احلماية مقررة للمنتجات ولي  لألشخاص يفضي

ات مؤدية لتعظيم العوائد املالية من إمتياز من صيغ احلماية ك ستفادةاإلقليم قاد اإلإىل  ات األجنبيةستممار واإل
 ية املشمولة باحلماية.قتااداألنشطة اإل

ظرا لفعاليتها وتأثريها، هذه األخرية تتخذ احلماية صورا وتقنيات شىت حتظى فيها القيود اجلمركية بأمهية بالغة ن
ية محائية )الفرع األول(، سواء تعلق األمر بالقيود اجلمركية إقتاادكايغ قانونية يتم توجيهها لدواعي نوضحها  

 بالقيود اجلمركية غري التعريفية )الفرع المالث(. أو التعريفية )الفرع الماين(،
 

 يةقتصادة األنشطة اإلالفرع األول: توجيه القيود الجمركية لحماي
ها وحتديد تعريفي وجب تسليط الضوء عنها بقتاادلتبيان توظيف القيود اجلمركية كآليات محائية للفضاء اإل

إىل  ومادرها ومن مث احملل الذي ترد عليه وفارة تطبيقها والنطاق املكاين لتطبيقها وتقسيماهتا؛ لنخلصتها تركيب
 باألخص. ية ومحائيةإقتاادا ألغراض إستغالهل

"...هي تلك اإلجراءات اليت تتخذها السلطة العامة يف صور خمتلفة، يكون من  القيود الجمركية:تعريف ( أوال
يف توزيعها اجلغرايف، وأن تفرض يف فارة معينة لتحقق  أو سعر كل من صادراهتا ووارداهتا أو شأهنا أن توثر يف حجم

 أو ما ذكر تتيح اجلمارك إمكانيات محائية فعالة وناجعة تتممل يف منع وفق، 2 أغراضا أخرى..." أو غرضا معينا بذاته
البضائع والسلع املنافسة لإلنتاج  إستريادزيادة معدالت الرسوم واحلقوق اجلمركية واملستحقات على  أو فرض أو تقييد

رفع  أو يا يف السوق الداخليةجزئ أو ، أي احلد من حجم تواجد السلع املنافسة كليا3احمللي واألنشطة املعنية باحلماية
                                                           

  .السابقنينتاريل، املرجع واملوضع اليزابيت  1
 .33ص.، مرجع سابق خالف عبد اجلابر خالف،  2
ية قتاادغري منشورة، جامعة يوسف بن خدة  اجلزائر،كلية العلوم اإل  السوق حالة اجلزائر"، أطروحة دكتوراه إقتاادزايد مراد، "دور اجلمارك يف ظل  3

 .361.م، ص3992/3991وعلوم التسيري، فرع: التسيري، 
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ها؛ للمسامهة يف صمود وتنافسية املنتجات الوطنية ولو كانت إستريادأمثاهنا برفع املستحقات املالية اجلمركية على 
، كما ميكن "...محاية 1العربة باملنتجات ال جبنسية املنتجألن  مر أجنيب داخل اإلقليم اجلمركيمنتجة من قبل مستم

الضرائب اجلمركية على السلع املستوردة فيعمل ذلك على إقبال األفراد على شراء  أسعارمن خالل رفع اإلنتاج احمللي 
 .2السلع املانعة حمليا وبالتايل زيادة الطلب ستعمل على زيادة اإلنتاج..."

 نستشف من التعريف أن توليفة القيود اجلمركية مشكلة من:  تركيبة القيود الجمركية:( ثانيا
خمتلف اإلخضاعات األخرى احملالة من طرف إدارة اجلمارك  أو ق اجلمركية ومجيع احلقوق والرسوم واألتاوىاحلقو  (1

 التادير. أو ستريادمبناسبة اإل

فمملما ميكن أن تأخذ التدابري احلمائية والوقائية شكل رفع نسبة احلقوق والرسوم اجلمركية  إجرائية أو تدابري كمية (2
 أو أن تأخذ شكال إجرائيا بتقدمي رخاةأيضا  ، كما ميكن3ستريادود كمية ممال عند اإلميكن أن تأخذ شكل قي

باحلماية  مدى كفاية اإلنتاج احمللي املشموله التدابري احلمائية تراعى فيها ، هذ4إمتام إجراءات خاصة أو شهادة
عدم ، و من حيث اجلودة والسعر تغليب مالحة املستهلك يف مواصفات البضائعبتغطية السوق الداخلية، باإلضافة ل

بالقدر األدىن و  إضفاء الطابع املؤقت على التدابري احلمائيةب اهألوضاع واألشكال االحتكارية اليت ميكن جتاوز تكري  ا
 . ألهدافلية احملققة قتاادعلى األنشطة اإل هااقتاار وبالكايف 

القيود عمل قانوين فاحلقوق والرسوم اجلمركية  هذه إني فإقتاادكان الباعث   إنو مصدر القيود الجمركية: ( ثالثا
حكمها حكم الضرائب األخرى واجلبايات ال جيوز إنشاؤها وال تعديلها وال إلغاؤها وال حتديد أساسها ونسبها إال 

السلطة  *جماالت عمل السلطة التشريعية، غري أن الضرورة العملية اقتضت يف بعض الدول تفويض أحدفهي  5بقانون
 تتعلق بـ:  6ات ومربراتعتبار ة للقيام بقدر من التشريع اجلمركي إلالتنفيذي
 فنية التشريعات اجلمركية إذ حتتاج ألجهزة خاصة حميطة ومتحكمة وقادرة على األداء.  -
 ية والتقلبات باالستعاضة عن قتاادجعلها أداة طيعة يف يد السلطة التنفيذية لتجاوب سريع مع املتغريات اإل -

                                                           
 .369-329، ص ص. ، مرجع سابقحممود السامرائيدريد   1
 .  312عادل العلي، مرجع سابق، ص. 2
الاادر بتاريخ  ،51العدد ،ج ر حتديد شروط تنفيذ التدابري الوقائية وكيفياهتا، ، املتضمنم3992191133املؤرخ يف  92/339املرسوم التنفيذي رقم   3

 . 96، ص.91، املادة م3992191133
 ، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   4

 . 39و  36، ص.33و  39، املادتني م3996196131، الاادر بتاريخ 13، العددج ر
، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،م، 3991م، املتضمن التعديل الدستوري دستور اجلزائر 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم  5

 . 32، ص.359م، املادة 3931191192
سبقة أو بالتجديد الدوري للتفويض أو موقوفا على إجراءات معينة كالعرض على تفويض خاص حمدد موضوعيا وزمنيا مرتبط باملوافقة امل* ينبغي التنويه أنه 

 جلنة برملانية خاصة أو اإلجازة الربملانية.  
 .51-53، ص ص. م3912 مار، منشأة املعارف، د ط، ،"التعريفة الجمركية كأداة للسياسة اإلقتصادية" جنيب قالدة، 6
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  وضع وإصدار ونفاذ القوانني وفق اإلجراءات العادية.املرحلية يف
القيود اجلمركية عموما مبا يتقرر يف اخلارج؛ األمر الذي يتطلب ردودا  رتباطمقتضيات الضرورة واالستعجال إل -

 عاجلة لتقليص األضرار واملعاملة باململ.
 ية. إستغاللرياهنا منعا ألي ممارسات لس أجلاقرب إىل  احملافظة على سرية نسب احلقوق والرسوم اجلمركية -
 التناسب الزمين بني نفاذ املعامالت التجارية وحتديد نسب احلقوق والرسوم املوافقة هلا.  -

تعد كل املنتجات جبميع أشكاهلا ومراحل إنتاجها والبضائع القابلة للتداول والتملك القيود الجمركية: محل  (رابعا
 .  1نه بضاعة باملفهوم اجلمركيالقيود اجلمركية أي ما يانف على أحمال لتطبيق  تاديرها أو هاإستريادمبناسبة 

 تتعلق القيود اجلمركية من حيث اإلقرار والزيادة والتخفيض والتعليق واإلعفاءفترة تطبيق القيود الجمركية: ( خامسا
ال الزمين لتطبيق القيود اجلمركية إذا ؛ وعلى هذا األساس يتسع اجملاملرتبط بظروف الدولة عامل السببإىل  اإلزالة أو

غاية اكتسابه للمقدرة إىل  تطلب السبب فارة زمنية طويلة ممل تدابري محاية الاناعات الناشئة واملنتج الوطين
إىل  ، مع احلرص على إضفاء الطابع املؤقت على التدابري احلمائية حتفيزا للمشمول باحلماية لكي ال يركنالتنافسية

وقد يضيق اجملال الزمين لتطبيق القيود اجلمركية إذا تطلب السبب  ،2ة منتجهئي وال يسعى لتطوير تنافسيالوضع احلما
اليت ال تبقى سارية إال الدفاع التجاري حال مكافحة اإلغراق  السبب عارضا ممل تدابري إعتبارفارة زمنية قارية ب

 .3واملدى الالزمني ملواجهة اإلغراق باملقدار

هو ذاته جمال تطبيق القوانني والتنظيم واألنظمة كمبدأ عام تطبيق القيود الجمركية: ل يمكانق الالنطا( سادسا
ات فأجزاء من إستمناء، وعمومية هذا املبدأ ال تتناىف وما يرد عليه من *أي ضمن حدود اإلقليم اجلمركي 4اجلمركية

، 5ا من اإلقليم اجلمركيها افاراضيا أهنا ليست جزء  إعتبار اإلقليم اجلمركي تعرف باملناطق احلرة اليت سنتناوهلا الحقا يتم 
 وتكون بالتايل خارج نطاق التطبيق ومتحررة من القيود اجلمركية.

خمتلفة فوفقا لألسلوب املتبع لفرضها جند القيود املستعملة عايري حبسب امل تتنوع أنواع القيود الجمركية: (سابعا
، أما وفقا ملعيار األثر فهناك قيود حتفيزية وقيود حظر، أما وفقا لطبيعة القيد ظيميةالقيود التنو القيود الكمية و  السعرية

                                                           
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3932193131املؤرخ يف  32/95القانون   1

 . 92، ص.92، املادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 .329، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  2

3 Article 11 Duration and Review of Anti-Dumping Duties and Price Undertakings, agreement on implementation of 

article 06 of GATT, the general agreement on tariffs and trade 1994.  
 ، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   4

  .96و  92، ص.93م، املادة 3996196.03، الاادر بتاريخ 13 العدد
 يعلوها.اإلقليم الوطين واملياه الداخلية واملياه اإلقليمية واملنطقة املتامخة والفضاء اجلوي الذي  يشمل اإلقليم اجلمركي* ينبغي اإلشارة إىل أن 

 .329، ص.م3999 ،بنانل الدار اجلامعية للطباعة والنشر، د ط، ،"إدارة الجمارك وإدارة المرافئشوقي رامز شعبان، " 5
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إال أن التقسيم احلديث واألكمر تداوال هو الذي يقسم القيود  القيود التجارية.و يف حد ذاته فنجد القيود املالية 
 .  بياهنما بشيء من التفايل أدناهنأيت على 1قسمني القيود اجلمركية التعريفية وغري التعريفيةإىل  اجلمركية

ي حلماية إقتاادتفرض القيود اجلمركية لغرض محائي ذو باعث لقيود الجمركية: ية لقتصاداإلغراض األ( ثامنا
 والتادير ستريادلتحديد حجم اإل أو ية معينة السيما الاناعات الناشئة اليت مل تكتمل تنافسيتها بعدإقتاادأنشطة 
يع اجلغرايف، ومل تكن احلماية وحدها الغرض من القيود اجلمركية بل الغرض املايل من أهم األغراض التوز  أو سعاراأل أو

ناشئ؛ لتحايل وزيادة موارد الدولة املالية زيادة معتدلة، ليمتزج الغرضني احلمائي واملايل لدرجة  إقتاادوهو مرمي كل 
 ية. عرضيا تؤدي القيود اجلمركية كايغ محائية ووقائيةياعب فيها معرفة قاد السلطة العامة من فرض القيود اجلمرك

ية؛ جاعلة اإلقليم مالذا يف ظل التنافسية الدولية يتيح ستممار الرأمسال األجنيب واألنشطة اإل إجتذابو  إنسيابيةإىل 
ملنتج ال ، املقررة للمنتجات الوطنية بغض النظر عن جنسية املستممرين فالعربة مبنشأ ا2مزيدا من الدعم واحلماية

 ية. ستممار املنتجني الذين تدفعهم الرغبة يف تعظيم العوائد املتأتية من املشاريع اإل
 

 الفرع الثاني: القيود الجمركية التعريفية

أمام التنوع غري املتناهي للبضائع موضوع التبادل التجاري الدويل أضحى اجلرد التسلسلي والتانيف املنهجي 
ات املعامالت التجارية ومقتضيات التخطيط واإلحااء والعمل اجلمركي؛ قاد التمكن أكمر من ضرورة متليها متطلب

 ن تطبيق نسب احلقوق والرسوم اجلمركية املستحقة لذا مت تعيني وتانيف وترميز البضائع وفقا ـم
 تشتمل على: *ملدونة تدعى التعريفة اجلمركية

نسق ) نظام ترميز رقمي يعمل على تانيف ألغراض مجركية مجيع ية الدولية للنظام املتفاقبنود املدونة امللحقة باإل •
درجة تقنيتها هذا اجلرد التسلسلي يكتسي أمهية بالغة  أو املواد املكونة هلا وحسب توجهها أو البضائع حسب طبيعتها

 .3 يف املعامالت التجارية والعمل اجلمركي واإلحاائيات(

                                                           
 .32مرجع سابق، ص. خالف عبد اجلابر خالف،  1
جملة آفاق  ،"األورويب حتادسياسات اجلاذبية الضريبية ما بني حتديات التنافسية و إمكانية التنسيق عرض جتربة دول اإل"مقدم عدنان، وعبد اهلل سايب،  2

 .13م، ص.3931أوت  ،91اجللفة، اجلزائر، العدد زيان عاشور بجامعة  للعلوم،
م لعدد من رجال الدولة بتنظيم التجارة على احلدود تتضمن هذا 3151عمدت بريطانيا بدء ا من عام  مركية ملااجلتعريفة ظهور لل أول* نشري هنا إىل 

حماوالت لوضع ة القرن العشرين برزت عد جداول لعدد من البضائع شائعة التداول وما يقابلها من فئة الضريبة اليت يتم حتايلها، ويف مطلعقوائم و التنظيم 
لتسهيل حتايل ترميز رقمي وضعت جداول أولية خاياا للعمل اجلمركي رتبت فيها البضائع بشكل  م3939تعريفة مجركية دولية، ففي فرنسا سنة 

 للبضائع حمل التبادل الدويل على شكل لتوحيد كافة التعريفات اجلمركية Système harmonisé (SH)الضرائب، ليتطور األمر ويال لوضع نظام منسق
 .م3966سنة م ودخلت حيز التنفيذ 3961سنة  وقعت ية تعرف بنف  االسمإتفاق

 .31مرجع سابق، ص.اليزابيت نتاريل،  3
 وما يليها. 99، ص.م3931"، د ط، دار العريب للنشر والتوزيع، مار، التعريفة الجمركية الجديدة أسامة أنور، " :  أيضاراجع 
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داث البنود الفرعية اليت تراها دولة ما ضرورية لتغطية حاجاهتا اخلاصة ممل والبنود الفرعية الوطنية )عن طريق استح •
 اإلحاائيات(. أو التنظيمات التكميلية

 ووحدات كميات التقيي .  •
 .1بعض خاائص البضاعة ومستوى احلماية املطلوبإىل  نسب احلقوق اليت توىل املشرع سنها بالنظر •

واقتضاء احلقوق  إستفاءساس املعتمد من قبل اإلدارة اجلمركية قاد وتعد املدونات والتعريفات القوائم األ
والرسوم املستحقة مجركيا، هذه األخرية تشكل القيد األصلي على املبادالت التجارية املرتبط بالتعريفة اجلمركية وجبانبه 

 حتياطية. إتقتضي الظروف اخلاصة تدخالت خاصة تتجسد يف قيود 
تممل يف احلقوق والرسوم اجلمركية اليت تفرضها الدولة على البضائع مبناسبة اجتيازها حلدودها تاألصلية:  ( القيودأوال
اليت يعك  نوعها ومعدهلا وحايلتها  للحقوق والرسوم، 2تاديرا، إذ يعد هذا العبور احلدث املنشأ أو اإسترياد

ا بالوعاء الذي على أساسه تفرض إعتبار ي، وتقسم قتاادية املختلفة للدولة وطبيعة بنياهنا اإلقتااداألوضاع اإل
 وتستحق إىل:

  3ة من القيمة لدى اجلماركـاس نسبة مئويـأس ركية القيمية: اليت تفرض علىـوم اجلمـوق والرسـاحلق( 3 
 .5ا لبساطتها وهو ما ذهب إليه املشرع اجلزائريإستخداموهي األكمر  ،4للحساب واالستحقاقاء ها وعإعتبار ب

ميكن أن تفرض احلقوق والرسوم اجلمركية على أساس حتديد مبلغ على كل  سوم اجلمركية النوعية:كمااحلقوق والر ( 3
 .عددها أو وزهنا أو حجمها أو وحدة من وحدات قياس البضائع املعنية

 الغرض املتوخى من فرضها جند:إىل  واستنادا

 .م األولذات اهلدف املايل يف املقا احلقوق والرسوم اجلمركية االيرادية:( 1

                                                           
 ، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3932193131املؤرخ يف  32/95القانون   1

 . 91، ص.91، املادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد ج ر،
 .15، ص.م3933لنشر والتوزيع، األردن، ، دار زهران ل3ط، "تطبيقات فنيات الضرائب بالنظام الجبائي"عبد اهلل احلرتسي محيد،   2
ية تفاقدويل ساعي لتوحيد إجراءات وكيفيات وطرق التقييم، فحوى املادة السابعة من اإل إهتمامالقيمة لدى اجلمارك هي قيمة ألغراض مجركية حظيت ب  3

 م3963غاية إىل  م3929ي استمر العمل به من تال  ذلك تعريف بروكسل للقيمة اجلمركية الذ م3952عام ( GATTالعامة للتعريفات والتجارة)
التجارة  إنشاء منظمةإثر  ها شرطاإعتمادأصبح  م3995ومنذ  (  GATTية تنفيذ املادة السابعة من )إتفاقليخلفه يف حتديد القيمة أحكام وبنود 

ملستحق عن بيع البضائع من أجل التادير جتاه اإلقليم اجلمركي اأو  القيمة التعاقدية أي السعر املدفوع فعال(، وفق طريقة أساسية مبنية على WTOالعاملية)
كمال عبد الكرمي شوشان، وحممود حممد  راجع:وملزيد من االستزادة  بعد إجراء التاحيحات الالزمة، ويف حالة تعذر تطبيق هذه الطريقة هناك طرق بديلة،

   .م3999ر والتوزيع واإلعالم، مار، ، دار اجلميل للنش3"، طالجات دليل التقييم الجمركيأبو العال، "
  .35م، ص.3999، د ط، دار املارية للنشر والتوزيع، مار، "التقييم الجمركي في ظل الجات"حممود حممد أبو العال،  4
 ، م3929192133املؤرخ يف 29/92، املتضمن قانون اجلمارك واملعدل واملتمم للقانون م3932193131املؤرخ يف  32/95قانون رقم ال  5

 .33-6، ص ص. 33مكـرر 31إىل  31مواد من ـ، الاملرجع نفسه
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تطبق حقوق  أو التادير، أو سترياديف شكل طوق محائي مبناسبة اإل تتجلى احلقوق والرسوم اجلمركية احلمائية:( 5
ورسوم كرد فعل على بعض املمارسات التجارية الضارة كحاالت اإلغراق ودعم الاادرات املتبعة من قبل بعض الدول 

    .1األخرى يف مواجهة التجارة اخلارجية للدولة
 أما إذا تعلق املعيار باحلدث املنشأ للحقوق والرسوم فنجد:

 إما إنشاء سترياداحلقوق والرسوم اجلمركية على اإل إستعمالصور  تتعدد :سترياداحلقوق والرسوم اجلمركية على اإل( 2
إن احلاول على ، ه املرغوبختفيضا ولكل تدبري حمله املعني الذي يرد عليه وفئته املستهدفة وأثر  أو زيادة وإما تعليقا أو

يات قتاادزيادة معدالت احلقوق اجلمركية السيما يف اإل أو أحد أهم األغراض وراء فرض موارد مالية ذاتية معتربة
لتحديد  أو ية والاناعات الناشئةقتاادتتمحور حول محاية األنشطة اإل 2يةإقتااددواعي بالناشئة، الذي ميتزج 

زيادة نسب الرسوم واحلقوق اجلمركية  أو التوزيع اجلغرايف، من خالل فرض أو سعاراأل أو والتادير ستريادحجم اإل
جزئيا يف السوق الداخلية   أو رفع أمثاهنا وبالتايل احلد من حجم تواجدها كلياإىل  بضائع معينة، مما يؤدي إستريادعلى 

مر الوطنية ولو كانت منتجة من قبل مستم كسلع منافسة لإلنتاج واألنشطة احمللية، مما يساهم يف تنافسية املنتجات
السلع املستوردة هبذه الطريقة يزيد  أسعارفرفع ، 3العربة باملنتجات ال جبنسية املنتجألن  أجنيب داخل اإلقليم اجلمركي

اخلي تغطية الطلب الدل كميا ونوعياالقدرة اإلنتاجية  و احمللي  من الطلب على املنتجات احمللية وبالتبعية يزيد اإلنتاج
ية املنتجة وباألخص الاناعات الناشئة قتاادوحيمي األنشطة اإل 4يةستمرار التادير مبا حيافظ على اإلإىل  والتوجه

ومن جهة ثانية وباإلضافة للحماية يساهم تعليق وختفيض واإلعفاء من احلقوق  والتاديرية واملعوضة للواردات ويرقيها.
يا يف زيادة إنتاجهم والامود أمام املنافسة اخلارجية إستممار و  ياإقتااد والرسوم اجلمركية لفئة معينة من الناشطني

 بتطوير املنتج وتقليل التكاليف واألعباء وإجياد البدائل 
 .من الايغ احلمائية ستفادةاإلقليم قاد اإلإىل  األجنيب ستممارالرأمسال واإل إستقطابوكذا 

إزالة احلقوق والرسوم  أو العام املتبع من قبل الدول هو رفع اهجتاإل احلقوق والرسوم اجلمركية على التادير:( 1
ية وزيادة مقدرهتا التاديرية، إال أن فرض هذا النوع له بواعمه  قتااداجلمركية حال التادير حلفز الوحدات اإل

للتقليل من حدة جزئيا  أو اإلبقاء على املواد األولية كليا أو كاالحتفاظ بنوع وبقدر من البضائع يف السوق الوطنية،
يف  أو ،5مرتفعة أسعارتاديرها ب أو هذه املواد بعد اإلحجام عن تاديرها أسعارالتأثري يف إثر  منافسة دول معينة

 .6تادير بضاعة معينة أو حتكار الدولة إلنتاجإ حالة
                                                           

 . 13وليد اجليوسي، مرجع سابق، ص. 1
 .35مرجع سابق، ص. خالف عبد اجلابر خالف، 2
 .369و 329، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  3
 .  312عادل العلي، مرجع سابق، ص. 4
 .39مرجع سابق، ص. خالف عبد اجلابر خالف،  5
 . 333مرجع سابق، ص. ،أشرف أمحد العديل  6
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 .عريفية اجلمركيةتعريفات خاصة تقتضيها الظروف اليت تتجاوز جمال تطبيق القيود الت االحتياطية: ( القيودثانيا
تدبري تلجأ إليه الدولة بوضع تعريفة خاصة كوسيلة ضغط جملاهبة معاملة غري منافة من قبل  التعريفة الردعية: (1

دولة معينة؛ قاد محلها على الاراجع عما أقدمت عليه، وهو يكتسي الافة املؤقتة إلضراره على املدى الطويل 
 ي واملايل للطرفني.قتاادأن جدوى هذه التعريفة متوقفة على التكافؤ اإل جانبإىل  بالطرفني املتخذ واملتخذ ضده

غايرة ملا هو معتمد يف تفرض تدابري متتخلل املبادالت التجارية الدولية عوارض  تعريفة الرسوم التعويضية:( 2
أو   لموسة إنشاءتعطل بافة م أو تلحق الضرر مبنتج وطين مماثل أو الظروف العادية ملواجهة ممارسات مضرة هتدد

بأقل من قيمته  ه، كأن تعمد دولة لتاريف فائض يف منتج لديها؛ خبفض أمثان صادراهتا من1تنمية إنتاج وطين مماثل
، و"...ببيع السلعة يف األسواق األجنبية بممن يقل عن الممن الذي تباع به *ية وحىت أقل من تكاليف إنتاجهعتياداإل

أي ببيع البضاعة خارج حدودها بأقل من  2 الشروط يف السوق الداخلية..." نف  السلعة يف نف  الوقت وبنف 
 ية ضارةإقتاادآثار فاإلغراق له ستوردة منتجة هلذه البضاعة، الدولة املول لديها وأقل حىت فيما لو كانت السعر املتدا

ية، السوق احملليف نافسني على امل جديدة ويقضيصناعات  إنشاءعيق يالبلد املستوردة و  يف القائمة لاناعةا على
نكماشي اعة الوطنية املماثلة، فلإلغراق أثر إبيع البض إخنفاضذلك من جراء سائر إذا ما حاولوا جماراة هبم اخل ويلحق

لص أعمال قَ تَـ االحتكار،  التوجه وحو ، العمالة، حاص السوق، ربا ، اإلنتاج، األرقم األعمال مي  حجم املبيعات،
 الرئيسة.جراء تقلص أعمال الاناعة الاناعات املساندة 

حالة مواجهة أخرى للدول اليت تقوم بتخفيض سعر عملتها رغبة منها يف تشجيع إىل جانب اإلغراق هناك 
وجملاهبة هذه احلاالت اليت تتدرج بني العارض املؤقت وبني املستمر الدائم تقوم الدولة الاادرات وتقييد الواردات، 

 بفرض تعريفة خاصة ملكافحة اإلغراق وبالقدر الكايف إلحداث التوازن.  بتدابري وقائية وتعويضية

فرز معامالت تفضيلية لدول معينة مناطها التخفيض من حدة ي ي الدويلقتااداإل رتباطاإل التعريفة التفضيلية:( 2
ية وتوافق األهداف قتاادت اإلاعتبار اإلااحل املشاركة املتبادلة وكذا يف القيود التعريفية اجلمركية، جتد مربراهتا يف امل

 من دوهنما. أو لتارخيي واجلغرايفا رتباطواألولويات مشفوعة باإل
 
 
 
 

                                                           
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   1

 .99، ص.مكرر 96، املادة م3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد
  غري مبشرة.أو  إعانات مباشرةتعوض هذه اخلسارة ب* ننوه هنا أنه يتم 

 . 396مرجع سابق، ص. ،أشرف أمحد العديل  2
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 الفرع الثالث: القيود الجمركية غير التعريفية
املستجدات يف الفضاء التجاري الدويل أضحت فيها القيود اجلمركية التعريفية طريقة تقليدية تعجز أحيانا يف 

ية قتاادات؛ مما جيعل الدولة تستجدي بأدوات مجركية أخرى وفقا ملتطلبات التنمية اإلصد التدفقات والوارد
 واستكمال لعمل القيود التعريفية.

قيمي حلجم ونوع البضائع  أو حتديد وتنظيم كميالقيود غير التعريفية الكمية ونظام الحصص التجارية:  (أوال
من معاملة تفضيلية وفق  أو واليت تستفيد من رفع احلظر عنها حمددة زمنية فارة خالل تاديرها أو هاإسترياداملسمو  ب

تستهدف الدولة من خالله إضفاء مزيد من احلماية اليسرية على فروعها اإلنتاجية وحتقيق توازن  ؛1شروط حمددة سلفا
ة والضغط على بلدان معين أو واحملافظة على العملة الاعبة وتوجيه املستوردين لبضاعة معينة *ميزان املدفوعات

ية ستهالكالسلع اإل إسترياديف  أكرب، ولتحكم على األقل املعاملة باململ أو 2األسواق اخلارجية الكتساب مزايا إضافية
 قيمي. أو ية سواء كان النمط املتبع كميستممار والكمالية لااحل السلع اإل

 أو هاإستريادالتجارية املسمو  بحتدد فيه الدولة احلد األقاى للكميات واحلاص  نظام الحصص الكمي:( 1
نه ال حيمي مباشرة املنتج احمللي، غري أتاديرها بتحديد القدر املطلوب بالوحدات )حجم، وزن، عدد...( وهو منط 

 .سعاراأل إرتفاعإىل  يؤدي ، كماستريادمقابل اإل يتيح التحكم يف مقدار العمالت األجنبية اليت تتحملها الدولة

بتحديد تاديرها على أساس قيمي  أو هاإستريادحتدد احلاص التجارية املسمو  ب مي:نظام الحصص القي( 2
هذا النمط املعاملة التفضيلية ال تستفيد من  أو القيمة الكلية ومىت استنفذت هذه القيمة صارت البضاعة أما حمظورة

 . سعارل مطية للتحايل يف القيمة واألنه ال يقدم محاية فعالة ألنه يشكأجيلي العبء الواقع على ميزان املدفوعات إال 
والظروف االستمنائية ي الدويل قتاادالقيود غري التعريفية الكمية يف كوهنا مناسبة لعدم التكافؤ اإلتكمن أمهية 
مساس إداري حبرية املبادالت  ما يعاب عليها أهناـ، وم3الوطنية العملة قيمة التضخم وتدهورممل  يةقتاادواألزمات اإل

 *. *مساوئ عنهما من ينجم البريوقراطي وما قد والتحكم 4ية مولد لالحتكاراتادقتااإل

                                                           
1 direction générale des douanes, états du contingent, http://www.douane.gov.dz /Etats%20de%20contingent.html, 

date 11.11.2016 ,heure 12 :27. 

إتباع -يف معرض جتاوزها عن القيود التعريفية وَحِدَها لفرض القيود الكمية-ية العامة للتعريفات والتجارة أجازت تفاقمن اإل 39املادة ير بالذكر أن جد* 
   ستمنائيا و بشكل مؤقت ومشروط حلماية املركز املايل اخلارجي للدولة.إنظام احلاص 

 .56 - 51ص. مرجع سابق، ص  خالف عبد اجلابر خالف،  2
 .191م، ص.3995اجلديدة، اإلسكندرية، مار،  اجلامعة "، د ط، دارالدولي اإلقتصادعوض، " حسني زينب 3
 .339و 339أشرف أمحد العديل، مرجع سابق، ص. 4
و اإلمكانيات السيما املالية ينبغي اإلشارة إىل وجود إحتكار داخلي وآخر خارجي بإنفراد مادر واحد لتمتعه بقدرات وميزات خاصة كقرب املسافة أ **

اإلمجالية أو كلها دفعة واحدة ممال، فضال عن تضييق العالقات التبادلية الدولية وتقليص أداء املنافسة بقطع الالة بني السوقني احلاة  إلستنفاذ معظم
 تنفاذها يف أول فارة وتسجيل العجز يف باقي الفارات.الداخلي واخلارجي وما ينجم عنه من تفاوت يف األسعار إثر تسابق املستفيدين من نظام احلاص بإس

http://www.douane.gov.dz/
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إجراءات تقوم هبا السلطات النقدية يف الدولة قاد التحديد غري املباشر ( القيود غير التعريفية النقدية: ثانيا
ابل احلاول على واردات لكميات البضائع املستوردة عن طريق حتديد نوع ومقدار العمالت األجنبية اليت تنفق مق

معينة، بـ"...إخضاع كافة املدفوعات اخلارجية لقواعد وشروط حمددة من ناحية كمية العمالت األجنبية املسمو  هبا 
التجاري حسب  رتباطرفضا يف طلبات الارخيص هبذه املدفوعات قبل اإل أو ، فتقوم الدولة بالبت قبوال1ونوعها..."

ذا التحديد وسيلة لفرض الرقابة على التجارة اخلارجية، متليه متطلبات ميزان املدفوعات ما هو متا  من نقد أجنيب، ه
 ومعضلة العمالت الاعبة، وأيضا قاد:

جزئيا تبعا ملا هو  أو محاية املنتجات احمللية من مغبة منافسة املنتجات األجنبية املماثلة حبظر هذه األخرية كليا( 3
 ة. خماص هلا من أرصدة مالية أجنبي

ية ستهالكالوطين )احلد من البضائع اإل قتااداملفاضلة بني البضائع حسب االحتياجات واألولويات واألمهية لإل( 3
 ية(.ستممار والكمالية لااحل التوسع يف السلع اإل

 ات ومعاملة تفضيلية إضافية.إمتياز التمييز بني الدول للحاول على ( 1
 ات واهلزات.نعكاسألجنيب كإجراء وقائي للتقليل من التداعيات واإلبني السوقني احمللي وا رتباطقطع اإل( 5
 توجيه املستوردين واملادرين وحو دول كوجهات تعامل معينة مبا خيدم الدولة. ( 2

تاديرا تفرض الدولة إجراءات إدارية  أو اإستريادللتأثري على تدفقات السلع  ( القيود غير التعريفية اإلدارية:ثالثا
ا استنادا حلق كل مواصفاهت أو السلعة خاائص أو والكيفية ددة ترد هذه اإلجراءات يف الغالب على النوعيةرقابية متع
التكافئية، تأخذ القيود غري التعريفية  املنافسةية منها قتااداملواصفات اليت تتالءم ومعطياهتا السيما اإلإقرار  دولة يف

 اور وثائقي ومايل وإجرائي: اإلدارية صورا وأشكال عدة نكتفي منها بمالثة حم
 احلاول على وثائق وشهادات معينة كشهادة املنشأ.  إشاراط(3
 املستوردين تكاليف إضافية ) حني التخزين، التفريغ، الشحن، النقل، الدخول، اخلروج...اخل.(.  فرض وحتميل( 3
 رار اإلجراءات اإلدارية اخلاصةاملختاة على غ اإلدارية اجلهات الحق من أو سابق احلاول على إذن إشاراط( 1

 .2واإلجراءات الفنية بغرض السالمة والاحة ومحاية املستهلك والبيئة
ود التعريفية وغري التعريفية ـالقيود غري التعريفية اإلدارية كوسيلة فعالة لتغطية مواطن القاور يف القيوتستعمل   

سوق احمللية، ويعاب على القيود غري التعريفية اإلدارية إساءة األخرى، فيما تعلق مبراقبة املبادالت ومحاية املنتج وال
 يات التجارية الدولية.تفاقداخليا وخارجيا بعرقلة حركية التبادل التجاري والتهرب من تنفيذ اإلا إستعماهل

 
 

                                                           
 .29خالف عبد اجلابر خالف، مرجع سابق، ص. 1
 . 31، ص.مرجع سابق ،"نظم التجارة الدوليةحممود حممد أبو العال، " 2



االول/ الفال الماين: تدرج اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية يف التشريع اجلزائريالباب   

 

174 
 

 يةقتصادالجمركية المساهمة في ترقية النشاطات اإل األنظمةالمطلب الثاني: 
ال احلماية ال تقوض ما حلرية التجارة من مزايا اليت منها رفع الكفاءة إن تعدد وتنوع مربرات وأشك

ية املبنية على أساس تقسيم العمل على نطاق دويل وختاص جغرايف، وترقية وتطوير التبادل التجاري نظرا قتااداإل
ر االحتكار الدويل وترية املنافسة والقضاء على صو  إرتفاعتساع األسواق و إللفروق النسبية يف تكاليف اإلنتاج، و 

إعادة النظر يف التقييد املتشدد جتاه التبادل الدويل بإقامة أنظمة مجركية  إىل  ات توجهت الدولعتبار واحمللي؛ هلذه اإل
ات عن نظام القيود اجلمركية، اليت من شأهنا التخفيف من القيود املفروضة على املبادالت التجارية الدولية إستمناءك

إيقاف احلقوق والرسوم، سواء تقررت  أو يفاء على فاراتستإ أو ختفيض أو املاحوبة بإعفاء يةوتضفي نوعا من احلر 
جمموعات أوالها األنظمة إىل  . واليت ميكن تقسيمها1توافقت فيها إرادة أكمر من دولة وأ باإلرادة املنفردة للدولة

وضاع العامة اليت تتجلي من خالل اجملموعة ذات اجلمركية اخلاصة املارتبة بإرادة أكمر من دولة )الفرع األول(، واأل
من هذه  ستلنية )الفرع الماين(، و قتااد املعرب عنها باألنظمة اجلمركية اإلإستعماالواألوسع  كربالاركيبة العددية األ

اجلبائي  متيازنظرا ألمهيتها واحتوائها على جل مظاهر اإل 2 (ZFاألوضاع املعاملة اجلمركية يف إطار املناطق احلرة )
 بشكل مستقل )الفرع المالث(. تطرق اليهانواجلمركي ف

 
 الفرع األول: األنظمة الجمركية الخاصة المترتبة بإرادة أكثر من دولة

للتعاون لتجاوز الاعوبات والعقبات اليت إىل  ية من حاجتهاإقتاادبعمت رغبة الدول يف إقامة تكتالت إن
ية واملالية وهذا من قتاادإلزالة احلواجز؛ قاد تعظيم املنافع اإل أو واملخاطر تعارض التجارة اخلارجية ولتجنب األضرار

يات ووضع أهداف متكاملة وتوحيد اجلهود وتوفري املزيد من اخليارات، وقد افرز قتاادخالل التنسيق بني اإل
  تطبق ي اليتقتاادالتكامل اإلإىل  دة صيغ مرحلية للوصولـي وجتارب الدول عقتاادالتخطيط اإلقليمي اإل

 فيها ومبناسبتها أنظمة مجركية خاصة تارتب بتوافق إرادة أكمر من دولة.

 اإلقليمي للدولة يف أبعاده املغاربة والعربية والدولية متدادا باإلإعتبار الايغ  إعتمادويف التجربة اجلزائرية يتباين 
 مراعاة من هاحيز من أكربا إلتزامقلها أغ و شكلت ابسط الاي، ولقد ونوعية املبادالت املستجيبة ملتطلبات الدولة

ي حتديدا مع املضي بتدرج بايغ أخرى تأرجح بعضها بني ضعف قتاادللوضع العام للدولة والوضع اإل للجزائر
  األداء وعدم التفعيل كما يلي:  

يتم مبقتضاها احلاول  على ترتيبات تفاقتوافق إراديت دولتني فأكمر واإل :(PTA)ية التجارية التفضيليةتفاق( اإلأوال
ات متبادلة قائمة على أس  عادلة والتخلص من بعض القيود وخفض احلقوق والرسوم اجلمركية على إمتياز على 

                                                           
 .22مرجع سابق، ص. خالف عبد اجلابر خالف، 1
 .325، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق 2
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خالفا ملا هو مفروض على ذات  *املعاهدة التجارية الدولية أو التجاري تفاقتبادالت معينة فيما بني الدول املربمة لإل
 أو فرض أو جزئيا يف إنشاء أو يتقلص حق الدولة كليا ستمناء، و مبوجب هذا اإل1يةقتفاالتبادالت مع غري أطراف اإل

، غري أن هذا األخري يتيح توسيع جماالت التجارة تفاقأكمر يف مواجهة أي دولة طرف يف اإل أو زيادة قيد مجركي
 ه الايغة إذ نكتفي بـ:وقد توسعت اجلزائر يف هذالبينية وخيفف من آثار املنافسة بني األطراف املتعاقدة، 

  بين الجزائر ومحيطها المغاربي: التجارية التفضيليةيات تفاقاإل( 1 
 .على أساس املعاملة باململ املبين م3996133195املوقع بتون  يف  2التفضيلي التجاري تفاقاإل أ(

 وم، 3999193191فيذ يف حيز التن تم دخل3969191135يف  ةوقعامل ية التجارية والتعريفية مع املغربتفاقب( اإل
 .3م3991يف  امت جتميده

 .5 تبادل وثائق املاادقة لعدمتدخل حيز التنفيذ اليت مل 4ية التجارية والتعريفية مع موريتانياتفاق( اإلج
املؤرخ يف  21/33األمر  فحوى م3921191139املوقعة بطرابل  يف ية التجارية والتعريفية مع ليبيا تفاق( اإلد

 .م3921191192
  :وفضائها العربيبين الجزائر  التجارية التفضيليةيات تفاق( اإل2 
 تأخر م 3963193132 يف امعة الدول العربيةج يف إطارية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية إتفاقأ( 

ضيات الربنامج ية حيز التنفيذ إال الحقا ملقتتفاقتدخل هذه اإلم ومل 3995196191إىل  تاديق اجلزائر عليها
  .ية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية إلقامة منطقة جتارة حرة عربية كربىتفاقالتنفيذي إل

 هن إعداد الربوتوكوالت التنفيذية.ر  بقي الذي 6م3993139132املوقع يف  مع مار يالتجار  تفاقاإل ب(
 فقط على إزالة القيود غري اجلمركية. إقتار 7 م3993191132التجاري مع السودان املوقع يف تفاقاإل (ج

                                                           

أو   منه بشرط إخطار األطراف دون حاجة ملوافقتهم أما املعاهدة فأي تعديل نسحابأقار أمدا من املعاهدة مع إمكانية اإل فاقتاإل* نشري هنا إىل أن 
 تغري ال يتم إال مبوافقة األطراف.

 . 323طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 1
على اإلتفاق التجاري التفضيلي بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و التاديق ، املتضمن م3939.93.33املؤرخ يف  39/33 الرئاسي رسومامل  2

 . 91، ص.93، املادة م3939.93.32 يف، الاادر 33 ، العددج ر، م3996133195اجلمهورية التونسية املوقع بتون  يف 
3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, direction de la promotion des export 

-ations, "recueil relatif aux avantages et facilitations accordes aux exportations hors hydrocarbures", avril 2007, p11. 
 اجلزائر و موريتانيا املوقعة بنواكشوط يف التاديق على اإلتفاقية التجارية والتعريفية بني، املتضمن م3992.99.32املؤرخ يف  92/122 الرئاسي رسومامل  4

 . 91، ص.93، املادة م3992.99.33 يف، الاادر 12 ، العددج ر، م3991195131
5
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité,Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", op.cit, p,10. 
 املاادقة على اإلتفاق التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، املتضمن م3993.96.93املؤرخ يف  93/132 الرئاسي رسومامل  6

 .3295، ص.93، املادة م3993.96.92 يف، الاادر 19 ، العددج ر، م3993139132قاهرة يف ومجهورية مار العربية املوقع بال
التاديق على اإلتفاق التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ومجهورية ، املتضمن م3991.91.32املؤرخ يف  91/332رسوم الرئاسي امل  7

 . 95، ص.93، املادة م3991.91.31 يف، الاادر 39 ، العددج ر ،م3993191132السودان املوقع باخلرطوم يف 
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 .2م3999193113واليت دخلت حيز التنفيذ يف  1م3992192139 ية التعاون التجاري مع األردن املوقعة يفإتفاق( د

بعض الدول العربية يف عالقتها مع اجلزائر باألطر العربية متعددة األطراف ممل  كتفاءجتدر اإلشارة هنا إل 
البعض المنائية على غرار األردن، فلسطني، لبنان،  يف حني رسخ ،عمان، البحرينالسعودية، عربية املتحدة، اإلمارات ال

 يات املتعلقة بالتبادل التجاري.تفاقسوريا، العراق، الكويت، قطر، اليمن، واملالحظ متاثل أحكام اإل

يات دولية مع ما يربو إتفاقعقدت اجلزائر  .يات التجارية التفضيلية للجزائر ذات البعد الدولي الموسعتفاق( اإل2
 4الضرييب الدويل زدواجوتفادي اإل تنظيم التعريفات اجلمركية واملعاملة التفضيلية اجلبائية واجلمركية حيتل 3دولة 329عن 

 .ذات احلجم التباديل الكبري الدول قتار علىفيها حيزا واسعا وهذا التعدد جيعلنا ن
اادق عليها جزائريا يف ، واملم3993.95.33املوقعة يف  مع اجملموعة األوروبية راجلزائ ية شراكةإتفاقأ( 

 أكمر مظاهرها وضوحا التفكيك التعريفي.، م3992199193لتدخل حيز التنفيذ يف  5م 3992195132
   .6للواليات املتحدة األمريكية النظام التفضيلي العاماجلزائر من  إستفادةب( 
7 م3999139119 ري اجلزائري الايين املوقع باجلزائر يفالتعاون التجا إتفاق( ج

 

بني دولتني فأكمر مبقتضاه يتم إنشاء منطقة تعىن وتكون حمل ملبادالهتم  إتفاق :(FTA) ( منطقة التجارة الحرةثانيا
 ايغة بإبقاء تُرفع)تزال( فيها القيود اجلمركية التعريفية وغري التعريفية، وتسمح هذه ال أو التجارية البينية، ختفض

 . 8تفاقاألطراف على قيودهم اجلمركية يف مواجهة الدول خارج منطقة اإل
 وأعلن م 3991191133العريب املنعقد بالقاهرة يف مؤمتر القمة  هاأقر  :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى( 1
 م، 3996193193من  بتداء  إسنوات  39م بإنشاء منطقة عربية حرة خالل 3992193139الدول العربية يف  إلتزام

                                                           
املاادقة على إتفاقية التعاون التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، املتضمن م3996.96.96 بتاريخ 96/323رسوم الرئاسي امل  1

 . 96، ص.93، املادة م3996.96.99 يف، الاادر 26 العدد ،ج ر، م3992192139واململكة األردنية اهلامشية املوقعة باجلزائر يف 
2
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, direc 

-tion de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif,"guide des avantages fiscaux", Ibid, p.08. 
3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, direction générale de la 

promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux signés par l’Algerie1962-2015", pp.03 - 254. 
اإلفريقية،  قراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للضرائب، التشريع اجلبائي، "اإلتفاقيات اجلبائية مع البلدان:اآلسيوية، األوروبيةاجلمهورية اجلزائرية الدمي 4

 .29:33م، التوقيت 23.3936192بتاريخ ،  https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/األمريكية"، 
التاديق على اإلتفاق األورويب املتوسطي لتأسي  شراكة  بني اجلمهورية اجلزائرية ، املتضمن م3992.95.32 بتاريخ 92/329املرسوم الرئاسي   5

 2اىل 3الت منوالربوتوكو  1اىل3م وكذا مالحقه من 3993195133الدميقراطية الشعبية اجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيها املوقع بفالونسيا يف 
 . 91، ص.93، املادة م3992.95.19 يف، الاادر 13 ، العددج ر، والوثيقة النهائية املرفقة به

6
 Marc montoussé, et al, Loc.cit. 

راطية الشعبية التاديق على إتفاق التعاون التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميق، املتضمن م3999.39.92املؤرخ يف  3999/329 الرئاسي رسومامل  7
 . 95.، ص93املادة م، 3999.39.6 يف، الاادر 26 ، العددج ر، م3999139119ومجهورية الاني الشعبية املوقع باجلزائر يف 

 .13مرجع سابق، ص. خالف عبد اجلابر خالف،  8
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قامت  م3995196191ويف ، قبل التاريخ احملددجسد سبع سنوات لتإىل  مت تقليص املدة م3993.99.33يف و 
 يف نضماماجلزائر ملف اإل ، مث أودعت1ية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيةإتفاق اجلزائر باملاادقة على

 .2م3999.10.10ليتم ذلك يف م 3996133113
تأجيل الوصول ملنطقة التبادل احلر ألجل  :(م2121إلى  األوروبي)المؤجلة تحادمع اإلمنطقة التبادل الحر  (2

؛ مبا يتناسب مع وضعية املؤسسات اجلزائرية اليت 3م3932م عوضا عن 3939سنوات أي يف سنة  3إضايف من 
 .4اليت تارتب على إعمال منطقة التبادل احلرللمنافسة  لتحسني املستوى واالستعدادتتطلب مهلة إضافية 

ية إنشائها إتفاقاإلفريقي على  حتاددولة عضو باإل 51وقعت اجلزائر مبعية  اإلفريقية: القارية الحرة التجارة منطقة( 2
 .5م بكيغايل الرواندية3936مارس  33و 39املنعقدة يومي  حتادخالل القمة االستمنائية العاشرة لإل

 وأ تالقي إراديت دولتني فأكمر مبقتضاه يتم إزالة احلواجز اجلمركية بدمج اإلقليمني :(CU) الجمركي ادتح( اإلثالثا
األقاليم اجلمركية يف إقليم مجركي واحد تُرفع فيه القيود اجلمركية أمام التداول التجاري بني أعضائه، وخيضع لتنظيم 

، ويتم تقسيم العوائد من حتادول األخرى من غري أعضاء اإلمجركي متماثل وله تعريفة مجركية موحدة يف مواجهة الد
ية اجلزئية تُنِتج التخاص قتاادات اإلحتاداحلقوق والرسوم اجلمركية بنسب متفق عليها، هذه الايغة من صيغ اإل

ء والتباين الدويل وُتشِجع اإلنتاج بزيادة وتنامي حجم التبادل التجاري البيين الذي يتطلب الوئام السياسي بني األعضا
مشروع  إستكمالعدم  ، وهو ما يفسر6خنفاضي وميل تكاليف النقل لإلقتااديف املنتجات والتكافؤ اإل ختالفواإل
 39يف ية بالكويتقتااداإل القمةب مروراو م 3993191132 باألردن يف اجلمركي العريب منذ القمة العربية حتاداإل

للجنة  (11)االجتماع واىل غاية م 3932عام  يف م و إمتامه3939بداية عام  تهإنطالقاليت أقرت  م3999.93.39و
    .م3936193196بالقاهرة يف  اجلمركي العريب باجلامعة العربية حتاداإل

اجلمركي،  حتادي فالسوق املشاركة أكمر من اإلقتاادحالة متقدمة من التكامل اإل :(CM) ( السوق المشتركةرابعا
مام التداول التجاري يسمح فيها حبرية حركة رأمسال واخلدمات والعمل، مبا حيقق فإضافة لرفع القيود اجلمركية أ

                                                           
التبادل التجاري بني الدول العربية احملررة بتون  التاديق على إتفاقية تيسري وتنمية ، املتضمن م3995.96.91املؤرخ يف  95/331 الرئاسي رسومامل  1
 . 92، ص.93، املادة م3995.96.96 يف، الاادر 59 ، العددج ر، م3963193132يف 

املؤرخ يف  599/م ع ج/أ خ/م3219اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، مديرية القيمة واجلباية، املنشور رقم  2
 . 91، ص.3996133191

3
 Nassima benarab, Loc.cit. 

4
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, "accord d’association entre l’Algérie 

et l’union européen(UE) : nouveau schéma du démantèlement tarifaire des produits industriels et les concessions 
tarifaires révisées des produits agricoles et agro-alimentaires", p.9. 

 منه.  31، 1،5م، املواد 3936191133اإلحتاد اإلفريقي، اإلتفاق املؤس  ملنطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية، املوقع يف كيغايل رواندا،  5
 .91 - 99 جع سابق، ص ص.مر  ،أشرف أمحد العديل  6
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ل مشروع السوق ـ، هذا العمق يف العالقات جع1ة وجينب وجود طاقات إنتاجية عاطلةـي متقاربإقتاادمعدالت منو 
 يطول ترقب تفعيله. 2م 3915196131العربية املشاركة 

ي صيغة يتفق أطرافها على ما تضمنته الايغ سالفة الذكر من قتااداإل حتاداإل :(EU) يقتصاداإل تحاد( اإلخامسا
عناصر اإلنتاج  إنتقالالبضائع واخلدمات وتكوين تعريفة مجركية موحدة ورفع القيود عن  إنتقالإلغاء القيود على حرية 

ية وإنشاء سلطة قتاادة واإلي عن ذلك بتنسيق السياسات النقدية واملاليقتااداإل حتادمن رأمسال وعمل، ويزيد اإل
 ية.قتاادعليا مركزية تعىن بالرقابة واإلشراف والسهر على حتقيق أهداف الوحدة اإل

 32املغاريب الذي تأسست نواته على قاعدة سياسية رمسية يف  يقتاادالتكامل اإلوهنا نذكر 
 براس النوف الليبيةم 3993سنة  "اركةة الكربى للتنمية املغاربية املشساراتيجياإل"قمة مث تأكد يف  3م3969فيفري

 .بعيدة املنال عير امش تولكن بقي ية املغاربية خالل سقف زمين حمددقتاادإلاملَقرِرة للوحدة ا

 ندماجي ينضوي حتت اإلقتااداإل حتادكل ما قيل عن اإل :(TEI) ي الكاملقتصاداإل ندماج( اإلسادسا
ية واملالية قتاادلتام عن ذلك وجود سلطات عليا يف الشؤون اإلي اقتااداإل حتادي الكامل، ويزيد اإلقتااداإل

 إحتادشروع ما ُرِسم مل، وفق ي الكاملقتااداإل ندماجة قراراهتا هلا حجية وملزمة ألعضاء اإلجتماعيوالنقدية واإل
اصة اخلية تفاقاإليات األوىل كتفاقيات التفضيلية" منذ اإلتفاقابسط صيغة "اإلإىل  الذي آل يف األخري املغرب العريب

  وحىت الوضع الراهن.5تعريفيةالتجارية و الية تفاقواإل 4املغرب العريب إحتادبتبادل املنتجات الفالحية بني دول 
 

 يةقتصاداألنظمة الجمركية اإل الفرع الثاني:
ات شاراطكل املتعاملني لنف  املعاملة واإلمركية يقتضي إخضاع كل البضائع و التشريعات اجلمبدأ العمومية يف 

ا بالظروف اخلاصة واالستمنائية إعتبار أساليب احلماية اجلمركية التعريفية وغري التعريفية  يف ظله ، تطورت6واإلجراءات
أو  ية ظرفيةإقتاادية وغري إقتااداملؤقتة املرتبطة مبربرات  أو من الضرورات الدائمة صارتارجية و وحجم املؤثرات اخل

ة على شاكلة محاية الاناعات الناشئة، مكافحة اإلغراق، تنويع اإلنتاج، تعظيم وتنويع املوارد املالية، زيادة إساراتيجي

                                                           
 .  321و 323مرجع سابق، ص.، طلعت الدمرداش إبراهيم 1
 .23عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص. 2
 .335مرجع سابق، ص.حممد بن عبد اهلل بوبوش،  3
نتجات الفالحية بني دول إحتاد املغرب املاادقة على اإلتفاقية اخلاصة بتبادل امل، املتضمن م3999.33.33املؤرخ يف  99/533 رسوم الرئاسيامل  4

 . 339، ص.93، املادة م3993.93.91، الاادر بتاريخ 91 ، العددج ر، م3999يوليو  31العريب املوقعة يف اجلزائر يوم 
املغرب العريب املوقعة مبدينة املاادقة على اإلتفاقية التجارية والتعريفية بني دول إحتاد ، املتضمن م3993.93.39املؤرخ يف  93/61 رسوم الرئاسيامل  5

 . 516، ص.93، املادة م3993.91.95، الاادر بتاريخ 32 ، العددج ر، م3993مارس  39و 99رأس النوف)ليبيا( بتاريخ 
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   6
 . 99-96مكرر، ص ص.  91مكرر و 95و  95واد ، املم3996196131، الاادر بتاريخ 13ددالع

http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20echng%20porduits%20agricoles.pdf
http://www.umaghrebarabe.org/sites/default/files/u34/acc%20echng%20porduits%20agricoles.pdf
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ة، ساراتيجياإل األقل يف السلع والتبعية على عتماد، تقليل اإلالتشغيل، اإلبقاء على املقدرات واألموال داخل اإلقليم
 ات إمتياز ، تقوية املركز التفاوضي التجاري للدولة والظفر ب1سترياداالستعاضة عن اإل

 ات التجارية الدولية.       رتباطوجماهبة تداعيات اإل إضافية

جلملة من القواعد واإلجراءات املكتسية  التدفقات التجارية من واىل اإلقليم اجلمركي للدولة ختضع وغدت
يراد به باورة عامة "...حالة البضائع من ناحية الضرائب والرسوم املارتبة صفة العموم واملعرب عنها بالنظام اجلمركي و 
يفية ، ومن مكوناته تتجلى القيود اجلمركية التعر 2 املعطى هلذه البضائع..." جتاهعليها والقواعد اليت ختضع هلا وفق اإل

غري أن الدولة ال تكتفي  تدفعها اهلواج  اجلمركية األمنية احلمائية واملالية التادير أو ستريادوغري التعريفية مبناسبة اإل
ومير ذلك بالضرورة عرب  ،ية منهاقتاادحتققه هذه القيود بل تطمح لبلوغ األهداف والغايات النهائية السيما اإلمبا 

، واستحداث ما 3ترشيد األنظمة املطبقة على حركة التجارةإىل  سلسلة عمليات هتدف تيسري املبادالت التجارية يف
ويتناغم مع متطلبات املتعاملني والفاعلني يف أيضا  ية والتجارية الدولية وجياريها، ويتناسبقتااديستوعب املتغريات اإل

ي وحتسني ظروف املنافسة وإزالة املعوقات قتاادالنمو اإل رفع وترية أجلية؛ من ستممار ية التجارية واإلقتاادالعملية اإل
 أو ات عن املبدأ تستهدف حتقيق أهداف معينة ماليةإستمناءبإجياد  ات والضمانات،متياز من اإل أكربومنح قدر 

وتشكل األنظمة اجلمركية املنعقدة بإرادة الدولة املنفردة إحدى هذه اآلليات والتقنيات اجملسدة ، 4يةإقتااد أو محائية
 .ذا السياقهل

 ية عن األوضاع الجمركية العامة.قتصاداألنظمة الجمركية اإل( خصوصية أوال
ة ساراتيجياملكتسي حاليا لسمة اإل 5يقتاادترسخ دوري اجلمارك احلمائي واجلبائي حجبا الدور اإل إن

زيز القدرة التنافسية للمؤسسات ية والتجارية املنتجة ولتعقتاادواملضمون باآلليات اليت ترمي لارقية وتطوير األنشطة اإل
ية إقتااد، وهو ما جسدته التقنيات اجلمركية من خالل أنظمة مجركية 6ستممارألسواق األجنبية وحلفز اإلالوطنية يف ا
من  يةقتاادوالفاعلني واملستهدفني كفئة حمتملة لتحقيق أهداف الدولة وغاياهتا اإل حاجيات املتعاملنيتتماشى مع 

"...النظم  هاإعتبار ب ،إجرائيةو ية، جتارية، إقتاادات من نواحي مالية، إمتياز اصة تنضوي على خركية خالل معاملة مج
ات تنفرد هبا على األنظمة إمتياز ، مما يشكل 7 املعدلة للحماية اجلمركية..." أو املوقفة الستحقاق الضريبة اجلمركية

                                                           
 . 333 -399مرجع سابق، ص ص.  ،أشرف أمحد العديل 1
 .325، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق 2
  .32، ص.ابقمرجع س ،حممود حممد أبو العال، "نظرة حتليلية على القضايا اجلمركية املعاصرة يف األلفية المالمة"  3
 . 339، ص."، مرجع سابقإقتصاديات الجباية والضرائبعباس حمرزي، "حممد  4
 .11.، صاليزابيت نتاريل، مرجع سابق 5
ر، ية للتشريع اجلمركي يف اجلزائر"، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائقتاادبلقاسم ثلب، "األبعاد اإلو شول بن شهرة،  6

 .329، ص.م3932جوان  ،93، اجلزء 93، العدد 39اجمللد 
 .323مرجع سابق، ص. جنيب قالدة، 7
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نف  احلالة، التادير النهائي، وإعادة التادير( اليت يتم  يف سترياد، إعادة اإلستهالكاجلمركية النهائية )الوضع لإل
عند  أو احلقوق والرسوم لكي تتداول البضائع املتعلقة هبا بكل حرية يف اإلقليم اجلمركي إستفاءاستنفاذ اإلجراءات و 

فتعليق الرسوم ية فهي "...أوضاع معلقة للرسوم إقتاادات عتبار ية وإلقتاادخروجها منه، بينما األنظمة اجلمركية اإل
 أو ضماهنا مبوجب كفاالت مقبولة أو عن البضائع باورة هنائية بل تأمينها نقدا باورة مؤقتة ايعين عدم استيفائه

تعهدات شخاية مليئة وذلك حلني تنفيذ املوجبات الواردة يف تعهدات أصحاب العالقة حيث جيري البت فيها 
، وبالتايل "...متكن 1 ع خالل املهل املمنوحة من قبل اإلدارة..."باورة هنائية يف ضوء املاري الذي يعطى للبضائ

تنقلها بتوقيف احلقوق اجلمركية والرسوم  أو اإستعماهلية من ختزين البضائع وحتويلها و قتااداألنظمة اجلمركية اإل
هلا دون اإلخالل  ي اخلاضعةقتاادوكذا احلقوق والرسوم األخرى وتدابري احلظر ذات الطابع اإل ستهالكالداخلية لإل

أخرى، العبور إىل  باألحكام السارية املفعول يف هذا اجملال وتتضمن: نقل البضائع على طول الساحل، النقل من مركبة
 إسارداداجلمركي، املستودعات اجلمركية املاانع اخلاضعة للمراقبة اجلمركية، القبول املؤقت، إعادة التموين باإلعفاء، 

ات إمتياز ، وهي 2احمللي، بناء السفن والطائرات ..." ستهالكدير املؤقت، تانيع البضائع لإلالرسوم اجلمركية، التا
 ميكن تانيفها كاآليت: 

إذ يتم مبوجب األنظمة اجلمركية اخلاصة تعليق وتوقيف احلقوق اجلمركية والرسوم ثر مالي: ت ذات أاإمتياز ( 1
 سارجاعها.إ أو جزئية حسب احلالة أو كلية  وكل احلقوق والرسوم األخرى بافة ستهالكالداخلية لإل

ونقل  إستعمالإذ متكن األنظمة اجلمركية اخلاصة من ختزين وحتويل و  ي وتجاري:إقتصادثر ات ذات أإمتياز ( 2
 .تطلبات التخزين اإلنتاج والتسويقوم مبا يتالءم 3يقتاادالطابع اإلالبضائع املعنية مع وقف لتدابري احلظر ذات 

 إجراءات اجلمركة املبسطة والتقليل من عدد عمليات الرقابة املادية والوثائقية.ات طابع إجرائي: ات ذإمتياز ( 3

 .(RDE) يةقتصادألنظمة الجمركية اإللالتصنيف الوظيفي ( ثانيا
التحويل و/أو  أو التخزيناملتمملة يف ية قتاادا اإلحبسب دواعيه يةقتااداألنظمة اجلمركية اإل تانف

ية قتااداألنظمة اجلمركية اإلو ية ألغراض جتارية، قتاادثالث جمموعات األنظمة اجلمركية اإلإىل  نقلو ال ستعمالاإل
وقد اخاها قانون اجلمارك اجلزائري  ،ية ملتطلبات العبورقتاادذات الغايات الاناعية، وأخريا األنظمة اجلمركية اإل

واسعا لتتوىل تاركا اجملال  .391املادة إىل  مكرر332حبيز هام فأوردها ضمن فال كامل )الفال السابع( من املادة 

                                                           
 .322 ، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق 1
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3932193131املؤرخ يف  32/95القانون   2

 . 32، ص.3مكرر 22منه املتممة للمادة  13، املادة م3932193139در بتاريخ ، الاا33العدد
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   3

 . 13ص.، مكرر 332 ة، املادم3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد
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وهذا لتعددها ، 1منها، وللتدخل مبا يتالءم ومتطلبات املتعاملني ستفادةشروط وإجراءات اإلتبيان الناوص التنظيمية 
 ات السالفة مزايا نوعية وهامة.متياز إذ يتيح كل صنف منها فضال عن اإل

تفضيلية  معامالت تستدعيوحترير املبادالت  عملية تسهيل راض تجارية:ية ألغقتصاداإلاألنظمة الجمركية ( 1
هو اجملال الذي و 2وإزالة للقيود غري التعريفية تعليقها  أو وختفيضات وإعفاءات وتفكيك تعريفي ورفع للقيود اجلمركية

َحِدث آلليات تدخلها مبا يتناسب ومتطقتاادتشرف عليه إدارة اجلمارك ضمن دورها اإل
ُ
لبات املتعاملني معها، ي امل

اجملسدة هلذا السياق، الذي ميمل منوذجها يف  ية إحدى هذه اآلليات والتقنياتقتاادوتشكل األنظمة اجلمركية اإل
 للبضائع ختزينأنظمة تداول و ك (الاناعية اخلاوصية، ، اخلاصة،اجملال التجاري نظام املستودعات اجلمركية )العمومية

، يف حمالت الشروط والكيفيات املطبقة على النظام املعني إستفاءمجركي آخر شريطة  ملهلة سنة قبل تعيني نظام
    .معتمدة من طرف إدارة اجلمارك وحتت حراسة ومراقبة هذه األخرية

معنوي مقيم باإلقليم اجلمركي يتممل نشاطه  أو ينشأ من طرف كل شخص طبيعي المستودعات العمومية: -
ية، قتاادمي اخلدمات يف ميدان ختزين البضائع ونقلها وتداوهلا عندما تربره الضرورات اإلالمانوي يف تقد أو الرئيسي

أو  النظام العام أو ات متعلقة باألخالقعتبار إليداع خمتلف أنواع البضائع عدا املستمناة إلويفتح جلميع املستعملني 
 النظافة والاحة العمومية ...اخل.     أو األمن العمومي

حلاري عندما تربره الضرورات اه ستعمالمعنوي إل أو بيعيطمينح لكل شخص  ت الخاصة:المستودعا -
 تظار إحلاقها بنظام مجركي مرخص به.إنإيداع البضائع املرتبطة بنشاطه يف  أجلمن  يةقتااداإل
 .3ختزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصةإىل  عندما يوجه المستودعات الخصوصية: -

إمكانية مع 4تعليق ووقف احلقوق اجلمركية والرسومإثر  خفض األعباء املاليةإمكانية اجلمركة اجلزئية و  تتيح هذه األنظمة
 ، حتسني مظهر البضائع وجودهتا التجارية، القيام باملعاجلة والتحويل، الفرز ، الفحص، احلفظ، تغليف

 .ارجيةفاوض على مستوى األسواق اخلز قدرة التتكييفها للنقل...اخل؛ وهو ما يعز 

 مستهاموجهة لتشجيع صادرات املؤسسات الوطنية : ية ذات الغايات الصناعيةقتصاداإلاألنظمة الجمركية  (2
ي واإلجراءات اإلدارية؛ لتساهم يف خلق قتاادوالقيود ذات الطابع اإل الرسوماحلقوق و حتايل تعليق املشاركة 

                                                           
1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

circulaire N°117/DGD/CAB/D131 du 25.11.2006, circulaire régissant le régime douanier de l’admission temporaire 

de matériels destinés à des travaux et prestations. 
 .18مرجع سابق، ص. خالف عبد اجلابر ، 2
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3932193131املؤرخ يف  32/95القانون   3

 . 32، ص. 325منه املتممة للمادة  23، املادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 .329ص.، مرجع سابق بان،شوقي رامز شع4 
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لوجيا من وإمكانية جلب التكنو 2فسية املؤسساتورفع تنا 1مناصب شغل وحتفيز النشاطات الاناعية املادرة 
 من ضمنها: اليتالاناعية غري املمكنة يف اإلقليم اجلمركي  اخلارج، وتتمة العمليات

ت املراقبة اجلمركية للمنشآت واملؤسسات اليت متارس حت خياص نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية: -
 الغازية أو املعادن الزفتية وغازات البارول واحملروقات السائلة أو وجتميع ونقل زيوت خام من البارول إستخراج

ومعاجلتها وتافيتها قاد احلاول على منتجات بارولية وما مياثلها، وكذا متييع احملروقات الغازية، إنتاج وتانيع 
 .منتجات كيماوية وما مياثلها واملشتقة من البارول...اخل

 .3ملؤسسات ما بتهيئة البضائع املعدة لإلنتاج قاد التادير حمالت يرخص المستودعات الصناعية: -
بضائع متجانسة من حيث نوعيتها  إستريادمن احلقوق والرسوم عند  اإلعفاء نظام إعادة التموين باإلعفاء: -

وجودهتا وخاائاها التقنية مع البضائع اليت أخذت من السوق الداخلية واستعملت للحاول على منتجات سبق 
 بشكل هنائي. تاديرها

)املار  هبا حتت ستهالكمبقتضاه ختضع البضائع املستوردة قبل وضعها لإل المحلي: ستهالكتصنيع البضائع لإل -
 ستريادتانيع يارتب عليه أن يكون مبلغ احلقوق والرسوم عند اإل أو حتويلإىل  نظام مجركي وحتت املراقبة اجلمركية(
 .4من املبلغ املطبق على البضائع املستوردةل أق املطبق على املنتجات املتحال عليها

 إستريادمتكني املؤسسات على اإلقليم اجلمركي من  ي(:إيجابتحسين الصنع )تحسين  أجلالقبول المؤقت من  -
 أو تاليحأو  حتويلخال عمليات دبقبول مؤقت وتعليق للحقوق والرسوم على البضائع املوجهة إلعادة التادير بعد إ

 تانيع يف إطار حتسني الانع. أو معاجلة إضافية
 بإخضاع ستريادالسما  بالتادير مث إعادة اإلتحسين الصنع )تحسين سلبي(:  أجلالتصدير المؤقت من  - 

  .5التحويل يف اخلارج أو التاليح أو اليت تطرأ على البضائع بسبب تانيع القيمة املضافة الناجتة عن العمليات
أو  بعد تعرضها لتحويل أو اإستعماهلبعد  تاديرها خالل مدة معينةاملعدة إلعادة  للبضائع نظام القبول المؤقت: -

 تانيع يف إطار حتسني الانع. أو معاجلة إضافية أو تاليح
، البضائع والعينات السيما العتاد املهين، احلاويات والتغليف القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها: -

 إنتاج...اخل. املستوردة يف إطار عملية 

                                                           

 .وما يليها 321مرجع سابق، ص. جنيب قالدة،1 
 .51ص.، مرجع سابقاليزابيت نتاريل،  2
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   3

 . 11ص.، 319 ةاملاد ،م3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3932193131املؤرخ يف  32/95القانون   4

 . 39، ص. 3مكرر 391منه املعدلة واملتممة للمادة  69، املادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 391احملدد لكيفيات تطبيق املادتني ، م3999193.91املؤرخ يف الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، املقرر اجلمهورية اجلزائرية   5
 . 15-13م، ص ص. 3999.91.13، الاادر بتاريخ 33، العددج ر، من قانون اجلمارك 392و
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أو  تاليح أو بعد تعرضها لتحويل أو اإستعماهلبعد ها إستريادللبضائع املعدة إلعادة  نظام التصدير المؤقت: -
 تانيع يف إطار حتسني الانع.

 ية لمتطلبات العبور.قتصاداإلاألنظمة الجمركية  (2
 من مكتب مجركي أو نف  املكتب تااصإختوضع فيه البضائع املنقولة يف نف  دائرة  :1نظام العبور الجمركي -
 .2يقتاادجوا مع وقف احلقوق والرسوم وتدابري احلظر ذات الطابع اإل أو ر براـمكتب مجركي آخإىل 

مع اإلعفاء من  أخرى من اإلقليم اجلمركيإىل  التنقل عرب البحر من نقطة نقل البضائع على طول الساحل: -
 احلقوق والرسوم ومن حمظورات اخلروج.

تلك املستعملة إىل  سترياد: حتويل البضائع املرفوعة من وسيلة النقل املستعملة عند اإلأخرىإلى  النقل من مركبة -
 .3عند التادير ويتم هذا التحويل داخل التحويل داخل نف  املكتب اجلمركي

 ملبادالت الدولية.تسهيل او  خفض تكاليف اجلمركةآجال الرفع و  إضافة ملا سبق يارتب عن أنظمة النقل تقليص  
 

 ات المعاملة الجمركية في إطار المناطق الحرةإمتياز الفرع الثالث: 

على وجه  إستخدامتنشيط الاناعات الوطنية وتسهيل احلركة التجارية ب دول هوالاحلايل ملعظم  جتاهاإل
ية واألوضاع املوقفة واملعلقة قتااداجلبائية واجلمركية، فبالرغم من األمهية البالغة لألنظمة اجلمركية اإل اخلاوص األدوات

ي، إال أهنا ال تليب لوحدها رغبات ومتطلبات قتاادللحقوق والرسوم الداخلية والرافعة لتدابري احلظر ذات الطابع اإل
وسائل متنح  إستخدامتقنية؛ مما استدعي األمر  أو إدارية، مكانية، ات تشريعيةعتبار األنشطة التجارية والاناعية إل

  .احلرة ومن بني هذه الوسائل جند املناطقات اجلبائية واجلمركية عدديا ونوعيا، متياز من اإل املزيد

جغرايف حمدد من إقليم الدولة يتمتع  جماليتم ختايص ات الجبائية والجمركية في المناطق الحرة: متياز اإل( أوال
 ،4 ، ختزين، معاجلة،تانيع، إعادة التادير...اخل(إسترياد)بالعمليات التجارية والاناعية هبامش معترب من احلرية للقيام

رفع تدابري إىل  باإلضافة *ءستيفابوقف وتعليق اإل 5بشكل متحرر من القيود اجلبائية واجلمركية التعريفية وغري التعريفية

                                                           
 .391-393م، ص ص. 3933، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 3ط "،الجماركالمدخل لدراسة علم حممد سعد الرحاحلة، إيناس اخلالدي،" 1
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3932193131املؤرخ يف  32/95القانون   2

 . 35، ص. 332للمادة  منه املعدلة واملتممة 13، املادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3932193131املؤرخ يف  32/95القانون   3

 . 35، ص. 335منه املعدلة واملتممة للمادة  19، املادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 .321، ص.ع سابق، مرجالسامرائيدريد حممود   4
 .52، ص.مرجع سابقاليزابيت نتاريل،   5

 موقوف ومعلق على حتقق شرط " الدخول إىل اإلقليم اجلمركي".* تنبغي اإلشارة إىل أن اإلستحقاق واإلستفاء 



االول/ الفال الماين: تدرج اإلمتيازات اجلبائية واجلمركية يف التشريع اجلزائريالباب   

 

184 
 

احلظر  ستمناءإ، ب1النقد والارف قيود ومتحرر من ي واإلجراءات والتدابري اإلدارية اخلاصةقتااداحلظر ذات الطابع اإل
 خارجوتعترب املنطقة احلرة كأهنا ، ها وتاديرها بأية صفة كانتإسترياداملطلق املتعلق ببضائع معينة اليت مينع قانونا 

 : املراقبة اجلمركية يف حدود ضيقة ات والقيود غري أهنا تبقى حتتلتزاممن حيث اإل 2اإلقليم
ملساسها أو  3أـات متعلقة باملنشعتبار احلظر البضائع احملظورة إلال من رفع تدابري ـيستمىن مملق: فـاحلظر املط( 3

متعلقة بأمراض  أو ات بيطريةعتبار إل أو النظافة والاحة العمومية أو األمن العمومي أو النظام العام أو باألخالق
 .خاصة حبماية الرباءات وعالمات التانيع وحقوق املؤلفني وحقوق إعادة الطبع أو النباتات

 ال التشريع اجلمركي لقمع املخالفات واجلنح املرتكبة داخل املناطق احلرة. إعم( 3
 إخضاع البضائع داخل املناطق احلرة لعمليات حمددة وجتري حتت إشراف اجلمارك. (1

تطورت املناطق احلرة تدرجييا وتعددت مسمياهتا حبسب األهداف املنشأة ألجلها الحرة:  المناطق أنواع( ثانيا
  .4قع واملساحة اليت حتتلها واألنشطة اليت تتضمنهاوحبسب املو 

 مناطق         اجلوية باملوانئ احلرة املناطق، البحرية باملوانئ احلرة املناطق جند ( بحسب األهداف المنشأة ألجلها:1
 التادير مناطق يةالعلم الاناعية املناطق، احلرة املارفية املناطقاملؤسسات(،  )مناطق ستمماراإل مناطق، احلرة التجارة
، اخلاصة احلرة املناطقالعامة،  احلرة ناطقاملابرة، الع التجارة مناطقاجلمركي(،  اإليداع) التخزين مناطق، احلرة الاناعية
 للتأمينات. احلرة املناطقو  ،اخلارجية التجارة مناطق ،احلرة النقط، احلرة املدن

 ( بحسب الموقع والمساحة:2
طبيعته إىل  بالنظر مشروع واحد أو : عندما تكون خمااة ومقتارة على نشاطات متعاملاخلاصة احلرة املناطق -

 العمليات ومتطلباهتا. أو خلاوصية املواد أو اخلاصة
املتعاملني وينضوي  العامة: تضم العديد من املشاريع الاناعية والتجارية واملستودعات ومتاحة جلميع احلرة املناطق -

 املزودة احلرة قاملناطو  ،5الربية واملنافذ واجلوية البحرية للموانئ ضمن احلدود املخااة تنشأ ليتا احلرة قاملناط ضمنها

                                                           
 .11عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص.  1
 .329، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق  2
 66/39ا وتتعدد هنا األسباب ممال البضائع ذات املنشأ اإلسرائيلي حمظورة حظرا مطلقا يف اجلزائر استنادا للمرسوم رقم البضائع احملظورة بسبب منشئه 3

من طرف جمل  جامعة الدول العربية واخلاص  م3925ديسمرب  33املتضمن قبول النظام املوحد املاادق عليه بتاريخ  م3966ماي  31املؤرخ يف 
    إلسرائيل. يةقتاادباملقاطعة اإل

 3العدد ،اجلزائر ية وعلوم التسيري،قتاادكلية العلوم اإلجامعة قاصدي مربا  بورقلة، ،جملة الباحث منور أوسرير،"دراسة نظرية عن املناطق احلرة"،  4
 .53م، ص.3991

 . 32بوجردة خملوف، مرجع سابق، ص.  5
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 أو ا من مدينةتشمل جزء   اليت احلرة املناطق، و املقامة يف املناطق الداخلية من اإلقليم احلرة قاملناطو  هبا،خاصة  مبوانئ
 .1بأكملها مدينة
 ( بحسب األنشطة التي تتضمنها:2
 عمليات املزج، التحويل، التانيع، الاركيب، التجميع. الاناعية: احلرة املخااة لألنشطة املناطق -
 .البضائع ، تقسيم، تغليف مظهرحتسنيختزين، : التجارية احلرة املخااة لألنشطة املناطق -
 والتجارية. الاناعية متعددة األنشطة املناطق احلرة -

 اهتا على املناحي األخرى.إنعكاسألمهيتها و  على غريهاب تـَُغلّ  الحرة: المناطق إلنشاء يةقتصادالبواعث اإل( ثالثا

 .3فنيةهبا مالية وتشريعية وإدارية و  ةخاص معاملة؛ بإقرار 2التاديرية وتوسيع املشروعات اإلنتاجية إنشاء -
  .نولوجياتكالها من أساليب اإلدارة والتسويق و ااحبوما ي األجنبية األموال لرؤوس مالذتشكيل  -
 .4املخاطريني الوطنيني وقليل قتاادعوان اإلي قريب من األإقتاادمن خمزن وفضاء جتاري و  ستفادةاإل -
يف توطني  5يةقتااداإل املراعي لألولويات واملعايري القضاء على التفاوت اجلهوي يف جمال التنمية بالتوزيع اإلقليمي-

ية املااحبة واملرافقة قتاادية يف حد ذاهتا وتوظيف األنشطة اإلإستممار و ية إقتاادوإنشاء املناطق احلرة كجملة أنشطة 
 .األقاليم ي بنيقتاادواإل جتماعيالتوازن اإلواملكملة هلا باإلقليم؛ إلحداث 

 .6اليد العاملة الوطنية إستقطابتقليل من حدة البطالة بإنشاء فرص عمل و  -
 .7داريةاإل و الفنية تأهيل العمالة واخلربة مستوى رفع -
 بعث قطاع اخلدمات كالنقل والتأمني واألنشطة املرافقة. -
 ية اجلارية يف املنطقة احلرة. قتاادتنامي وتوسع املشاريع احمللية امللبية ملتطلبات األنشطة اإل -
 نشوء أنشطة منتجة وتاديرية تكميلية لعمليات اإلنتاج باملنطقة احلرة.  -
 .ألجنيب بزيادة املقدرة واحلجم التاديريوموارد النقد ا احلايلة زيادة -
 احمللي. قتاادإقامة ترابطات مممرة وتكامل أفقي وعمودي مع أنشطة وقطاعات اإل -
 تغطية جزء من احتياجات السوق احمللية ومتوين الاناعات احمللية. -
 واإلدارية واإلجرائية. 8مركيةواجل نظم تعامل أكمر تنافسية؛ بتخفيف األعباء املالية واجلبائيةإقرار  التمكن من -

                                                           
 .321، ص.، مرجع سابقامرائيدريد حممود الس  1
 .53، ص.مرجع سابقير،منور أوسر   2
 .326عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق،  ص.   3
 .323، ص.شوقي رامز شعبان، مرجع سابق  4
 . 339طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص.  5
 . 333"، مرجع سابق، ص.إقتصاديات الجباية والضرائبحممد عباس حمرزي، "  6
 .363، ص.نفسهرجع املعطية عبد احلليم صقر،   7
 .16، ص.مرجع سابق فاروق عبد القادر جنم، احلسيين احلسيين حجاج، السيد سعيد اجلربوين، 8
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يعارض إقامة املناطق احلرة على الاعيد الدويل جمموعة من  ات الموجهة إلقامة المناطق حرة:نتقاداإل( رابعا
ما  أو عن ما خاص هلا من موارد مادية ومالية أو التحفظات متولدة عن النشاطات املمارسة داخل املناطق احلرة

 جنملها يف اآليت: ات موسعةإمتياز منح هلا من 
 ية غري مؤكدة التحقيق.إحتمالفقدان مبالغ مالية حمققة مقابل أهداف  -
 للدولة املستضيفة للمنطقة احلرة إذ تشكيل منتجاهتا مضاربة قوية للمنتجات املماثلة. يةقتااداإلهتديد األنشطة  -
 .اإمتياز ة ومجركية أكمر املستممرين األجانب لوجود مالذات جبائي إستقرارعدم ضمان الدميومة و  -
 ملنشأ الدولة املضيفة هلا. ااملساس بسمعة منتجات الدولة املستضيفة للمنطقة احلرة لسهولة اكتساب منتجاهت -
 تنامي التهريب من واىل املنطقة احلرة لقار املسافة الفاصلة بينها وبني اإلقليم اجلمركي وصعوبة املراقبة الفعلية. -
 .لسهولة تزييف املنتجات والعالمات التجاريةاملساس باملستهلك  -
 احلرة.   املعاملة غري املتساوية جبائيا ومجركيا بني نشطاء اإلقليم اجلمركي ونظرائهم يف املنطقة -
 ية.قتاادالتشجيعية األخرى كاملستودعات واألنظمة اجلمركية اإل تراجع األنظمة والايغ -
 احلرة. حلوافز بني عمال كل من اإلقليم اجلمركي واملنطقةات السلبية لتفاوت األجور وانعكاساإل -
 واحمليط نظرا لتوجيه احلطام ونفايات املنطقة احلرة وحو اإلقليم. البيئة التأثريات السلبية على -

 املكاسب والفوائد املتأتية منها. ات املوجهة لايغة املناطق احلرة مل تامد أمامنتقادغري أن اإل

 زائرية في إنشاء وإقامة المناطق الحرة:التجربة الج( خامسا
متت إجازة صيغة املناطق احلرة يف اجلزائر ضمن التشريع املتعلق بارقية إنشاء وإقامة المنطقة الحرة بالرة: ( 1
ات املنجزة ستممار ات املمنوحة للمستممرين كتدابري تشجيعية لإلمتياز يف معرض تناوله لإل م3991لسنة  ستمماراإل

ات املنجزة يف ستممار ات املنجزة يف املناطق اخلاصة و اإلستممار قسمني اإلإىل  ة اخلاصة، اليت قسمهاوفقا لألنظم
من  إبتداء   2اليت تتم فيها جمموعة معينة من العمليات التجارية واخلدماتية والاناعية ، هذه األخرية1املناطق احلرة

 ات املنجزة يف املناطق احلرةستممار اإلالتادير، وقد منحت  ةوإعاد والتخزين فالتحويل والتانيع مث التادير سترياداإل
 ات منها اآليت:متياز اإل
 . 3ووفق إجراءات مجركية مبسطة وتادير السلع واخلدمات بكل حرية إسترياد -
 املنجز فيها من الضرائب والرسوم واالقتطاعات ذات الطابع اجلبائي وشبه اجلبائي واجلمركي.  ستممارعفى اإلي -
 ية متارس يف املناطق احلرة من الضرائب.إقتاادئدات رأس املال املوزعة الناجتة عن نشاطات تعفى عا -
 تتم املعامالت التجارية يف املناطق احلرة بعمالت قابلة للتحويل مسعرة من البنك املركزي اجلزائري. -

                                                           
م، املادة 3991139139، الاادر بتاريخ  15العدد  ج ر، ، املتعلق بارقية اإلستممار،م3991139192املؤرخ يف  91/33املرسوم التشريعي رقم  1

 .92و  91، ص. 32
 . 35ق، ص.بوجردة خملوف، مرجع ساب 2

 .13عليوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص.  3
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اجلمركية املمنوحة مبوجب صيغة ات اجلبائية وشبه اجلبائية و متياز السما  للمنتجني واملستممرين املستفيدين من اإل -
املناطق احلرة بيع حاة من إنتاجهم اخلاص موجهة لإلقليم اجلزائري مسقفة بنسبة مئوية حمدودة وخاضعة للتشريع 

 والتنظيم املعمول هبما السيما املنظم للتجارة اخلارجية.
نتجة خارج اإلقليم اجلمركي وق السلع واخلدمات املسَ وتُ ات يف جمال نشاطات موجهة للتادير ستممار تنجز اإل -

 الوطين مبا فيه املنطقة احلرة.
 تادير فالقاد احملوري إذا من املنطقة احلرة يف التجربة اجلزائرية هو إنشاء أنشطة تاديرية وفق منوذج "منطقة

 ارستمماألجنيب وبعث اإل ستمماراإل إستقطابأمهها  ة لعلإجتماعيية و إقتاادحرة"، باإلضافة ألهداف  صناعية
وترك هذا التشريع أمر حتديد شروط ، التكنولوجيا احمللي؛ للحد من التضخم والبطالة وتوفري موارد نقدية ونقل

 رقم التنفيذي املرسوماهتا وتسيريها لناوص الحقة متملت يف إمتياز وكيفيات تعيني املناطق احلرة وضبط حدودها و 

 احلرة. املناطق وتسيري إلقامة العامة الشروط لضبط احلرة باملناطق املتعلق م3995139132بتاريخ  95/139
العمرانية دراسة  للتهيئة الوطنية تولت الوكالة* ك( آنذاAPSI)ستمماربطلب من وكالة ترقية ودعم ومتابعة اإل

 منطقة بالرة بدائرة ميلية والية جيجل إلقامة منطقة حرة يف اجلزائر، إختياروأسفرت الدراسة على ، إنشاء منطقة حرة
ية وأخرى متعلقة إقتاادا على معايري إعتماد، م3992195192املؤرخ يف  92/391 وبذلك صدر املرسوم التنفيذي

ماادر ، املواصالت واالتااالت ،**البىن االرتكازية والتهيئة، القابل للتوسع ساراتيجياملوقع اإل) بالتهيئة العمرانية
(، املنظومة اإلدارية والقطاع املاريف، املؤهلة العاملة اليد، ة للمنطقةيقتااداملؤهالت اإل ،يةقتاادالطاقة واملوارد اإل

املستغل  إختيارومقابل إتاوات تدفع ألمالك الدولة، يكون  متيازوتسيري املنطقة احلرة عن طريق اإل إستغاللويتم منح 
وفق دفار شروط حتدد  ستمماروكالة ترقية ودعم ومتابعة اإل تنظمها حمدودة أو مفتوحة دولية وطنية عن طريق مزايدة
 ات املستغل.إلتزامفيه حقوق و 

إنشاء ات تطلعو تشارك جل الدول يف الدوافع واألهداف المحتملة من إقامة منطقة حرة بالجزائر: الفوائد ( 2
 :1املناطق احلرة بنوع من اخلاوصية متليها الظروف العامة للدولة، ويف حالة اجلزائر جند نوعا من الاركيز على

                                                           

 أنشأت اجلزائر أجرهتايف إطار اإلصالحات األوىل اليت  جاءت ستممارمكلفة باإل : مؤسسة حكومية(APSI)ستمماروكالة ترقية و دعم و متابعة اإل* 
مع تغريات م للتكيف 3999بعد سنة ، و ستمماربارقية اإلم املتعلق 3991139192ملؤرخ يف ا 91/33 رقماملرسوم التشريعي ن م 92ة مبوجب املاد
 اليت أنشأت مبوجب (ANDI)ستممارالوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار إىل من وكالة ترقية و دعم و متابعة اإل نتقالاإل متة جتماعيية و اإلقتاادالوضعية اإل
املؤسساتية و التنظيمية  األطرتعديالت على مستوى  اتاطحبه ،ستممارطوير اإلم املتعلق بت3993196139املؤرخ يف م 93/39األمر رقم من  91املادة 
ختفيف ملفات  تبسيط إجراءات احلاول على املزايا؛ ؛ستممارمراجعة نظام التحفيز على اإل، و هوية للوكالةاجلياكل واهل، ستممارإنشاء اجملل  الوطين لإل) ب

 ...اخل.(.طلب املزايا
كلم من عاصمة الوالية جيجل شرقا وعلى نف  املسافة من مطار فرحات عباس، وعلى   29لساحل على مسافة احاذاة ن املنطقة مب** ينبغي اإلشارة إىل أ

 لارف شبكات، مزودة بكلم31جبدار بطول  هكتار حماطة  233هكتار بنسبة هتيئة كبرية  231ساحة تقدر بـ ومب كلم من ميناء جنجن.  52مسافة 
 املدنية. ،احلماية الاحة الوطين، األمن اجلمارك، يف تتممل واليت العمومية املستعملة ومباين للخدمات املياه وتطهري األمطار مياه

1
 Douah Belkacem, "les zones franches en Algérie: conclusion d’une expérience", revue des économies nord 

africaines, université Hassiba Benbouali de chlef, N°6, 2009, p.78. 
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 احملروقات.  خارج الاادرات ي لزيادةقتاادالتاديرية والتنوع اإل اإلنتاجية استحداث املشروعات -
ات املنجزة ستممار اإل الوطنية بافة مباشرة بفضل العمالة إستقطابختفيض معدل البطالة باستحداث فرص عمل و  -

دماتية والاناعات املواكبة وامللبية ملتطلبات بافة غري مباشرة بفضل األنشطة التجارية واخل أو داخل املنطقة احلرة،
 احمللي.  قتاادالتكامالت مع اإلإثر  املنطقة احلرة والناشئة

املوارد من العملة الاعبة بزيادة املقدرة التاديرية كميا ونوعيا، وما يتأتى من أجور املستخدمني اجلزائريني  زيادة-
 داخل املنطقة احلرة ومن اشاراكات األجانب.

 داخيل إضافية كمستحقات عن اخلدمات واملنتجات املقدمة واملسوقة للمنطقة احلرة. م -
تغطية جزء من االحتياجات الوطنية من منتجات املنطقة احلرة، ومتوين الاناعات احمللية بشكل قليل التكاليف  -

 ها فضاء جتاري قريب وقليل املخاطر. إعتبار وآمن ب

ات املوجهة لايغة املناطق احلرة بافة نتقاداإلن ـفضال ع طقة حرة بالجزائر:ات الموجهة إلقامة مننتقاداإل( 2
 احلالة اجلزائرية مآخذ معينة أكمر من غريها: تربز يفعامة املذكورة آنفا 

 ات جبائية وشبه جبائية ومجركية. إمتياز خسارة اخلزينة العمومية ملستحقات مالية مؤكدة منحت ك -
 إستقرارو ية  قتاادية األنشطة اإلإستمرار ية الدولية، وقوة اجلذب اليت مت  بقتاادفسة اإلصعوبة الامود أمام املنا -

 املستممرين األجانب باملنطقة احلرة. 
 األخرى داخل اإلقليم. ستممارتقليل مردودية وأداء صيغ تشجيع اإل -
 صعوبة التحكم يف األداء الوظيفي احملقق لألهداف لاعوبة املراقبة الفعلية. -
 التأثريات السلبية على الاناعات الوطنية الناشئة لتفاوت وفرة وكلفة والتحكم يف وسائل اإلنتاج.  -
 ات بدون أنشطة منتجة.متياز لنظام اإل ستغاللتنامي أشكال اإل -
 .داخل اإلقليم اجلمركي؛ لتحملها أعباء إضافية مقارنة مبميالهتا يف املنطقة احلرة يةقتااداإلتراجع األنشطة  -
 . 1اإلقليمإىل  وتوجيهها مدى التكفل باحلطام واملخلفات وامللوثات النامجة عن األنشطة داخل املنطقة احلرة -
 التداعيات السلبية لتفاوت األجور واحلوافز للعمال بنف  الكفاءة والتأهيل داخل اإلقليم ونظرائهم داخل املنطقة  -

 مالت. األعباء واالشاراكات وقيمة الع ختالفاحلرة إل

ات والضمانات املتاحة متياز خاائص ومؤهالت املنطقة احلرة ببالرة واإلالتعثر الوظيفي للمنطقة الحرة ببالرة: ( 4
هبا تضاهي نظرياهتا دوليا، وبالرغم من هذا إال أن مسريهتا وحو أداء وظيفي عادي فقط ختللها التعمر ومرد ذلك عدم 

 لة فيما بينها واملتالزمة اليت ال يستعاض عنها بغريها: عوامل النجا  املتعددة واملتكامباألخذ 
 واحتياجات الدولة. فكرة منطقة حرة لظروف وإمكانيات وقدرات مالئمة حمدودية دراسة -

                                                           
 ج ر،  ،احلرة املناطق وتسيري إلقامة العامة الشروط لضبط احلرة باملناطق، املتعلق م3995139132املؤرخ يف  95/139املرسوم التنفيذي رقم   1

 .32، ص.31، املادة م3995139139، الاادر بتاريخ 12العدد 
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، 1ية والسوقني احمللي والدويلقتاادية كاملوارد اإلقتاادعدم االستفاضة يف الدراسة األولية السابقة للمتغريات اإل -
 .ستممارات اإلإجتاهواملهددات الطاردة هلا وحتليل بيئة األعمال و  اتستممار ع اجلالبة لإلالدواف حتليلو
 ية للمنطقة احلرة يف اجلزائر بالقدر الكايف. قتااددراسة اجلدوى اإل -
 خاصة حني النشأة وما تالها. جتماعيواإل يقتاادواإل السياسي ستقرارات مستوى اإلإنعكاس -
 ية واخلدماتية داخل اإلقليم على أداء املنطقة احلرة.قتاادعية واإلدارية واإلتأثري البيئة التشري -
 .ستممارالنقائص يف هتيئة احمليط وبيئة األعمال وحتسني املناخ املالئم لإل -
 اجلنسيات. املتعددة ية الكربى و الشركاتقتاادالكيانات اإل ستقطابمتواضعة وجهود غري كافية إلهتيئة  -
 .2خاصة دوليا يةستممار ة يف الارويج والتسويق للفرص اإلعدم الكفاي -
 ية وتوجهات قتاادغريات اإل املعلومات الدقيقة عن قيم املتريوتوف إستخدامقاور يف شرط ضروري متممل يف  -

 . ستمماروالتنسيق بني اهليئات املعنية باإل 3ستممارواإلالنمو 
 ارنة بالقطاع العمومي، وإمكانيات إجياد الشريك احمللي املناسب.باملق قتاادتواضع مسامهة القطاع اخلاص يف اإل-
 . ستممارأجهزة مارفية وسوق مالية غري متناغمة مع املقتضيات اآلنية لتمويل اإل-
 من التجارب واخلربات الرائدة يف هذا الشأن. ستفادةعدم اإل -
 ة التنمية.إساراتيجيو مدى ربط العمليات واملشاريع القائمة باملناطق احلرة بأولويات  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .51، ص.منور أوسرير، مرجع سابق  1
 فرحات عباس ية وعلوم التسيري، جامعةقتاادجملة العلوم اإل ،"يف اجلزائر بني احلوافز والعوائق ستممارواقع مناخ اإل"دري حممد، قويوصاف سعيدي، و  2

 .59م، ص.3996، 6ية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، العدد قتااد،كلية العلوم اإل3بسطيف
 . 26طلعت الدمرداش إبراهيم، مرجع سابق، ص. 3
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 ي المعتمد وأداء المرافقة الجمركيةقتصادالمطلب الثالث: نظام المتعامل اإل
دفع ؛ مما 1تذليل العقبات السيما التنظيمية واإلجرائية مير وجوبا عرب الدولية تطوير بيئة األعمال و املبادالت

لفائدة املرتفقني عموما واملتعاملني  وعارنتها ت اجلمركيةلتنسيق األنظمة وتبسيط اإلجراءا يةاجلمركاإلدارات 
رافقة  املبوضع ية، و قتاادية لارقية األنشطة اإلإمتياز يني خاوصا، ومنح املنتجني للسلع واخلدمات معاملة قتااداإل

داء األحتسني إىل  *، واجلزائر ضمن هذا التوجه تسعىكإحدى أولوياهتا ضمن مساعي املنظمة العاملية للجمارك
ي املعتمد قتااداآلليات احملفزة كنظام املتعامل اإل إعتماديني األمر الذي يتطلب قتااداجلمركي لااحل املتعاملني اإل
األداء اجلمركي )الفرع الماين(، وتوسيع التدابري ات اإلجرائية املقارنة مبرونة متياز اإلإىل  )الفرع األول(، باإلضافة

 رع المالث(.اجلمركية ملرافقة املؤسسات )الف
 

 (OEAي المعتمد )قتصادنظام المتعامل اإل الفرع األول:
يف  ةسامهوامل ترقية التبادالت التجارية الدوليةالتخفيف من اإلجراءات اجلمركية و إىل  يف إطار املساعي الرامية

بشكل قليل  لبضائعاحركة ملعاجلة وكل منافذ العبور مت تبين أمناط التخفيف من الضغط املسجل على مستوى املوانئ 
 ي املعتمد لدى اجلماركقتااداملتعامل اإلنظام  على غرارخاص باملتعاملني الناشطني بفروع التجارة اخلارجية املخاطر 
 .اجلمارك واملؤسساتإدارة دعم الشراكة ما بني ضمن تدابري  يندرجالذي 

 نظامهو  ي املعتمدقتااداملتعامل اإلة: لدى الجمارك الجزائري ي المعتمدقتصاداإلالمتعامل صيغة شراكة  (أوال
 مادامتيوفر هلذه األخرية  الناشطة يف ميدان التجارة اخلارجية واملؤسساتالشراكة بني اجلمارك  أساسه يإختيار 
ومن  عة لعملياهتا اجلمركية وخمفضة ألعبائها املالية،رِ سَ رة ومُ سِ يَ ات كمرية مُ إمتياز وقليل املخاطر  ابه وملتزم اموثوق اشريك

جزء من فهو  اعاملي ايعترب معيار و  العاملية يةسلسلة اإلمدادالأمن  ي املعتمدقتااداإلنظام املتعامل  ززيعجهة أخرى 
ية تسهيل التجارة إتفاق مقايي أحد و  ،2لجماركلالعاملية  ية اإلطارية ملعايري أمن وتسهيل التجارة الدولية مبنظمةتفاقاإل

ي املعتمد كما هو متعارف عليه عامليا ثالث صيغ رئيسية قتاادضمن صفة املتعامل اإلتت، و مبنظمة التجارة العاملية
 .3معا والسالمة والمالمة تتضمن الايغتني السابقتني األمنج جانب دِر تُ  تسهيالت مجركية فقط والمانية األوىل ضمنتت

                                                           
" وحو مناخ ،دراسة مقدمة للمؤمتر العاملي اخلام  : الواقع والعقبات واآلفاق املستقبلية"يف الوطن العريب ستممارمناخ اإل"حممد موسى عريقات، حريب  1

 .32-33م، ص ص. 3992192192و 95األردن،  جامعة فيالدلفيا،إستمماري وأعمال مارفية الكارونية"، كلية العلوم اإلدارية واملالية 
يف تبسيط اإلجراءات اجلمركية وتنسيقها واليت دخلت حيز التنفيذ املتممل يف  م3921192136كيوتو املوقعة بتاريخ ية  نا جتدر اإلشارة إىل فحوى إتفاق* وه

 .(2ماادقة جمل  املنظمة العاملية للجمارك حتت مسمى )كيوتومنها إثر  النسخة املنقحة ومت تنقيح وإعتماد م3925199132
املكتب اإلقليمي ، ترمجة: حممد فايز عبيدات، "3992" إطار عمل معايري أمن وتسهيل سلسلة اإلمداد يف التجارة الدولية ، ة العاملية للجماركاملنظم  2

 . 39-32ص ص.  ، 3933أبو ظيب اإلمارات العربية املتحدة، افريل ، لبناء املقدرة إلقليم مشال إفريقيا والشرق األدىن واألوسط
3
  European commission, directorate-general taxation and customs union, "authorised economc opeators", brussels, 

29/06/2007, pp.05-08. 
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َعدلة ية كيوتوإتفاقا منها بتعهداهتا الدولية عقب املاادقة على إلتزامو اجلزائر و 
ُ
حميطها قد إىل  وبالنظر 1امل

وقد مت  ،السلسلة اللوجيستية تأهيلتظار إنالايغة األوىل كمرحلة أولية يف  إختيارتدرجيي مع  لكقامت بتبين مس
، متكن إدارة اجلمارك من منح ناوص تطبيقيةلتتبع ب 2م3939قانون املالية لسنة  إطاريف  هذه الايغة ستحداثإ

 ، لتشمل املرحلة األوىل من تطبيق هذه اآللية منح  يف إطار تطهري التجارة اخلارجية ي املعتمدادقتاصفة املتعامل اإل
كربيات   علىي املعتمد قتاادصفة املتعامل اإلإضفاء والبداية تكون مع  تدوم ثالث سنوات قابلة للتجديد اتإعتماد

، مشخانة وعمليات مراقبة مجركية بعدية من خالل معاجلة امجركة بضائعه عملياتتسهيل  الراغبة يفاملؤسسات 
 :عتمادالراغبني املستوفون شروط منح اإل ملتعاملنيكل اإىل   املعتمد يقتاادعلى أن يوسع تطبيق نظام املتعامل اإل

 والتادير والتدخل يف ميادين إنتاج السلع واخلدمات. سترياداملقيمني باجلزائر واملمارسني نشاطات اإل -
إطاراهتم  أو خالل المالث سنوات األخرية املنقضية وال ضد مممليهم القانونيني سوابقضدهم تسجل  مل الذين -

وباقي اهليئات املؤطرة  جتماعيالتجارة والضمان اإلو اجلمركية وإدارة الضرائب  شركائهم الرئيسيني مع إدارة أو املسرية
 للتجارة اخلارجية.

 صلح. أو تسوية قضائية أو النشاطتوقف عن  أو تافية أو ليسوا يف حالة إفالس -
 صلح. أو تسوية قضائية أو توقف عن النشاط أو تافية أو إفالس ليسوا حمل إجراء عملية -
 متمتعني باملالءة املالية خالل المالث سنوات األخرية. -
 . بعدية ويف كل وقتالراقبة املحمالت مالئمة تسمح ب الذين لديهم-

من تدابري تسهيلية يف إطار إجراءات اجلمركة  ستفادةلإل 3عتمادة للحاول على اإلوالقائمني باإلجراءات املطلوب
اليت يفرضها  الباهظةن، وتفادي دفع التكاليف يخز تيف مااريف ال قتاادبسرعة واإل ممن مترير بضاعته نهممتك

  .تعويض املهلة اإلضافية للشحن والتفريغ املرتبطة بإقامة البواخر

توجيه اجلهود وحو املتعاملني  إعادةلألخطار عرب  أحسنيسمح هذا النظام بتسيري مارك وبالنسبة إلدارة اجل
من  % 69وتساعد تلك التسهيالت يف اجلمركة اليت ستخاص للمتعاملني الذين متمل وارداهتم حوايل ، غري املعتمدين

احلد من يف هذه التسهيالت  ماهتس، كما لواردات اجلزائر على ختفيف الضغط على املوانئ واملطارات اإلمجايلاحلجم 
التدخالت  أن التقليل منإىل  ، باإلضافةإدارة اجلمرك وتفادي كل أشكال البريوقراطيةمن جانب التدخل البشري 

  .مراقبة هادفةإىل  يوصل
                                                           

ة التاديق بتحفظ على بروتوكول تعديل اإلتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق األنظم، املتضمن م3999.33.31املؤرخ يف  3999/552 الرئاسي رسومامل  1
 . 91.، ص93املادة م، 3993.93.92 يف، الاادر 93 ، العددج ر، م3999191131م( احملرر بربوكسل 3921192136اجلمركية )كيوتو 

،  16املادة  م 3999.33.13، الاادر يف 26، العددج ر، م3939تضمن قانون املالية لسنة ، املم3999.33.19املؤرخ يف  99/99القانون   2
 . 32ص.

، العدد ج ري معتمد لدى اجلمارك، إقتاادمن صفة متعامل  ستفادةاإل ، احملدد لشروط وكيفيات3933191193املؤرخ يف  33/91التنفيذي املرسوم   3
  . 92-92، ص ص.  3933191192، الاادر يف  35
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ات والتسهيالت املمنوحة للمتعامل متياز نزاعات يتم وقف اإل أو تارحيات كاذبة أو ويف حال حدوث غش
 امسه  وإدراجاملتابعات القضائية إىل  تال أنعقوبات ميكن إىل  املعتمد حسب احلالة ويتعرض املتعامل يقتااداإل

1ة( يف البطاقية الوطنية ملرتكيب املخالفاتجتماعي)أو صفته اإل
. 

ألوىل الايغة ا هييف اجلزائر الايغة املعتمدة حيث إن  ي المعتمد:قتصادات الممنوحة للمتعامل اإلمتياز ( اإلثانيا
 من: ي املعتمد يستفيدقتاادتسهيالت وتيسري إجراءات اجلمركة فاملتعامل اإل املتمملة يف

  .2إجراءات اجلمركة املبسطة والتقليل من عدد عمليات الرقابة املادية والوثائقية -
 ية آنية للبضائع.املسلك املميز " الرواق األخضر" لرفع ُمَسرع وبدون رقابة مادإىل  توجيه التارحيات اجلمركية -
 حمالت املتعامل. أو يف حالة اخلضوع للمراقبة املعاجلة تكون ذات أولوية مع إمكانية الفحص يف املوقع -
 حمالت املتعامل. أو يف املوقع اجلمركة عن بعد والفحص -
تحويل ح املبسط للـل البضائع يستفيد املتعامل من كل التسهيالت الضرورية السيما التاريـيف حالة نق -

 .3لبضائعه خارج النطاق اجلهوي  (DSTRالربي)
 قبول دفع احلقوق والرسوم باكوك غري مؤكدة. -
 حترر من الرخاة املسبقة العمليات املرتبطة بأنظمة موقفة للحقوق والرسوم اجلمركية. -
 ".L’échange standardالقبول بدون رخاة لطلبات االستبدال" -
 .ض الوثائق على غرار نسخة السجل التجاري ونسخة بطاقة التعريف اجلبائيذف بعتبسيط ملف اجلمركة حب -

 ة وآلية.إنتقائيالرقابة باملاسح الضوئي عند رفع البضائع غري  -
التادير يف إطار عقد  أو سترياد( يف كل عملية مجركة باإلDEVتقدمي تاريح بعناصر القيمة) إلتزاماإلعفاء من  -

 طيات وشروط العملية عن ما جاء يف تاريح عناصر القيمة األول.موطن بنكيا ما مل تتغري مع
 باملقدمة يف أول عملية.  كتفاءإيداع وكالة يف كل عملية مجركة واإل  إلتزاماإلعفاء من  -
 
 
 

                                                           
رتكيب أعمال الغش ومرتكيب املخالفات اخلطرية تنظيم وتسيري البطاقية الوطنية ملكيفيات  ل،احملدد 3931.13.11املؤرخ يف  31/65املرسوم التنفيذي   1

، الاادر يف  99، العدد للتشريعات والتنظيمات اجلبائية والتجارية واجلمركية والبنكية واملالية وكذا عدم القيام باإليداع القانوين حلسابات الشركة، ج ر
  . 96-95، ص ص.  3931.93.39

، إقتاادي معتمد لدى اجلمارك، ج رمن صفة متعامل  ستفادةاإل ، احملدد لشروط وكيفيات3933.91193املؤرخ يف  33/91املرسوم التنفيذي   2
  .95.ص، 91املادة ،  3933191192، الاادر يف  35العدد 

3
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

circulaire N°1188/DGD/SP/D012/12 du 09.07.2012, relative a la mise en œuvre du statut d’operateur économique 

agréé(OEA). 
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 األداء الجمركيات اإلجرائية المقترنة بمرونة متياز اإل الفرع الثاني:
تغيري اجلمارك اجلزائرية  إجتاهية وظهور عقبات جديدة دفع بتزايد الضغوط الناشئة عن تطور التجارة اخلارج  
تعاظم إىل  ، باإلضافة1املواكبة واإلدارة االلكارونية ضمن جهود العارنة والتحديثإىل  من التسيري التقليدي نتقاللإل

ها مواكبة ي للجمارك الذي يقتضي تيسري اإلجراءات والتدابري اجلمركية وتقليل التدخالت وجعلقتاادالدور اإل
األداء اجلمركي لااحل  وعارنة للمتطلبات ومستجيبة للتعهدات الدولية بإعادة النظر يف كل آليات العمل التقليدية

ات تيسري اإلجراءات وتقليص إمتياز تنبمق عنها  أو ات يف حد ذاهتاإمتياز يني، تشكل هذه اآلليات قتااداملتعاملني اإل
 اآلجال وختفيض األعباء املختلفة. 

إجياد عالقة مميزة وشراكة حقيقية بني اجلمارك ونشطاء ميدان ( تبسيط اإلجراءات الجمركية وعصرنتها: أوال
والتطوير الدوري لتقنيات التدخل  نسجاميتطلب تطبيق أنظمة تتسم باليسر واإل ستممارالتجارة اخلارجية واإل
 .2وأنظمة اإلعالم اآليل الناجع لتكنولوجيات اإلعالم واالتاال ستعمالاجلمركي وكذلك اإل

ترجع بدايات التحديث اآليل ألساليب العمل  ( إضفاء الطابع اآللي على إجراءات الجمركة)المكننة(:1
ليتبع م، 3992منذ عام  (SIGAD) 3 نظام اإلعالم اآليل والتسيري اآليل للجمارك إستخدامإىل  اجلمركي اجلزائري
وتعمل اجلمارك بشكل مستمر على تطوير نظام  4م3995199136من  إبتداء   (SIGAD.2)بايغة ثانية منه 

ولو بشكل لتغطية كامل مكاتب اجلمارك باإلقليم التغريات املتسارعة الوقع ونشره  ةاملعلومات وجعله مؤهال جملارا
يد )عقلنة الرقابة، توح العمل اجلمركي املستجيب لتطلعات املتعاملنيتيسري  اتحمدده أحد أهم إعتبار ب 5تدرجيي

املعاملة اجلمركية على املستوى الوطين، تسريع اإلفراج على البضائع ورفعها، إمتام اإلجراءات اجلمركية على مستوى 
 .أرضية معلوماتية تفاعلية "الشباك الوحيد"...اخل.(

يف للمتعامل اخليار يف القيام بعملية اجلمركة سواء  ( الجمركة عن بعد والفحص المادي في محالت المتعامل:2
، ومن املنطلق نفسه تيسري 6املتعامل أو بتفعيل خدمة اجلمركة عن بعد يف حمالت الوكيل املعتمد أو مكاتب اجلمارك

ية )املخازن املؤقتة( عتيادعملية اجلمركة مت توسيع عملية الفحص املادي للبضائع لتكون حىت خارج األماكن اإل
                                                           

جملة الدراسات املالية  ،"التحول إىل اجلمارك الرقمية كمدخل لتحقيق اليقظة اإلساراتيجية: دراسة حالة اجلمارك اجلزائرية"، عمار ميلوديو  ،عيسى بوراوي 1
 .239م، ص.3932 ديسمرب، 96أم البواقي، اجلزائر، العدد ب العريب بن مهيدي جامعة اسبية واإلدارية،واحمل

 .12، ص.مرجع سابقاليزابيت نتاريل،  2
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   3

 .32، ص.63م، املادة 3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد
4
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

"SIGAD II", http://www.douane.gov.dz/pdf/Brochures/sigadfr.pdf, date 10.06.2018, heure 18:10. 
 .33-39، ص ص. 3939-3931للجمارك اجلزائرية  ساراتيجية العامة للجمارك، املخطط اإلاملديري 5
،احملدد لشروط وكيفيات مجركة البضائع  م3999193191املقرر املؤرخ يف  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، 6

 .35، ص.1و 3، املادتني  م3999191113، الاادر بتاريخ 33، العددرج  بواسطة نظام اإلعالم اآليل ،
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مكتب اجلمارك الذي يتم التاريح املفال  إختااصدائرة كانت خارج   إنحمالت املتعامل و ى بإجازة الفحص لد
  . 1لديه
واملنتجني  2ا متزايدا إلقامة شراكة مع اجملتمع التجاريإهتمامتويل اجلمارك  ات:متياز واإل( تشخيص الجمركة 2

ابع مع اجلمارك وبإضفاء ط املتعامل إلتزاممتناسب ومقدار ات ومستوى رقابة إمتياز واملادرين من خالل مجلة 
، كان تأخذ عملية اجلمركة عوضا عن التارحيات التفايلية النهائية شكل إجراءات 3تعاملبني اجلمارك وامل تفاقاإل

بالقدر املتوفر من البيانات ليتم تسويتها عند إمتام  إمجالية أو مبسطة أو تقديرية تمجركة مبسطة بايغة تارحيا
 .العملية بتارحيات تكميلية

تكنولوجيات اآللية و  ةنظمإدراج اجلمارك اجلزائرية املتزايد لأل الرقابة: لي للمخاطر ومرونةنظام التسيير اآل (4
أضفى عليها نوعا من املرونة، السيما أن ذلك أنتج تقليل تدخل الطرق االلكارونية يف عملها اإلعالم واالتاال و 
املاادق يات واملعاهدات الدولية تفاقق وأحكام اإلوعقلنة التدخالت الرقابية القبلية والبعدية مبا يتوافالعامل البشري 

عليها املتعلقة بالتسهيالت اجلمركية يف معاجلة التدفقات السلعية ورؤوس األموال؛ وهذا بإدخال تقنيات جديدة ممل 
 عنرفع اليد إىل  4الفحص اجلزئي للبضائع أو نظام التسيري اآليل للمخاطر، باملرور من الطرق السابقة الفحص الكلي

وفق ثالث أروقة )أخضر، برتقايل،  5املعلومات املتوفرة إستغاللبناء على حتليل املخاطر الذي يعتمد على البضائع 
 ا لااحل املتعاملني الذين تتوفر فيهم الشروط إمتياز املسلكني األولني  أحدمن  ستفادةاإلمتمل  أمحر(

 ات.متياز واملعايري املوضوعة لتلك اإل
 رفع اليد اآلين عن البضائع دون الرقابة الفورية.نح مب الرواق األخضر: -
بالرقابة الوثائقية دون الفحص  كتفاءمبنح رفع عن البضائع مبجرد الرقابة اإلدارية اخلاصة )باإل  لبرتقالي:الرواق ا -

 املادي للبضائع(.
تعتمد على الرقابة الوثائقية  ات حيثمتياز اجلزء املتبقي من الايغة الرقابية السابقة هلذه اإلالرواق األحمر:  -

 .اجلزئي إذا بدا ذلك ضروريا أو والفحص املادي الكلي

                                                           
، ج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3932193131املؤرخ يف  32/95القانون   1

 . 33، ص.95منه املعدلة واملتممة للمادة  56، املادة م3932193139، الاادر بتاريخ 33العدد
 . 399مرجع سابق، ص. ،"نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةحممود حممد أبو العال، "  2
 ج ر، العدد ،املتعلق بإجراءات اجلمركة املبسطة يف شكل تارحيات تقديرية ومبسطة وإمجالية ،3931199131املؤرخ يف  31/133املرسوم التنفيذي   3

 .  92، ص. 95، املادة م3931199139يف  لاادرا 56
 ، العددج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   4

 .39، ص.93م، املادة 3996196131، الاادر بتاريخ 13
 . 39منه، ص. 51، املادة نفسهرجع امل، م3932193.31املؤرخ يف  32/95القانون   5
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مما يفسر  زمن رفع اليد عن البضائع هو أهم معايري قياس األداء اجلمركي ( تقليص اآلجال واألعباء المالية:ثانيا
  قت واجلهد واملال.الوسائط املوفرة للو  إستعمالو  اجلمركية احلميث خلفض إجراءاهتا سعي اإلدارات

تطبيق التعهدات الدولية يف جمال تبسيط وتنسيق اإلجراءات املرتبطة باملبادالت  يتضافر ( تقليص اآلجال:1
 والفحص املكمف تكنولوجيا املعلومات ليسامها يف إجياد بدائل ناجعة عن الرقابة التقليدية إعتمادالتجارية مع 

ومستجيبة لتطلعات  لجماركالرقايب ل ألداءلتدابري مسرعة  دة النظر فيها؛ اليت نتج عن إعا1واملعامالت الورقية
  ، كامكانية:املتعاملني معها

 سريعة التلف...اخل. أو تقدمي تارحيات مسبقة عن وصول البضائع يف حاالت مربر كان تكون مانفة خطرية -
ال يتسىن تقدمي  أو التاريح املفال غري مكتمل عندما ال تتوفر املعلومات الضرورية لتحرير أو تاريح مؤقت -

 .2الوثائق املطلوبة لدعم التاريح على الفور
يتم تسويتها بافة  حسب احلالة اجلمركة املبسطة وفق تارحيات تقديرية، تارحيات مبسطة، تارحيات إمجالية -

 .3الحقة
لديه ركي عندما ال تتوفر خذ عينات قبل التاريح اجلمأ أو إمكانية حاول املتعامل على رخاة فحص البضائع -

 مجيع املعلومات الالزمة.
 .4أجهزة الكشف باألشعة إستخدامإدخال الوسائل احلديمة للرقابة كتعميم  -
 .اللجوء للرقابة الالحقةتقليص الرقابة الفورية و  -

 ية.التنافس قدرته رفعيز مركز املتعامل و مما يعز  ،تدابري موفرة للوقت يتم تسويتها بافة بعديةجلها 

فضال على كل  يتم ية املنتجةقتاادجلعل عملية اجلمركة فرصة لارقية األنشطة اإل ( تخفيف األعباء المالية:2
  إضفاء نوع من مرونة على أدوات ضمان املستحقات من احلقوق والرسوم اجلمركيةالتدابري املوفرة للجهد واملال 

 .5ات وشروط األداء املايلإلتزاموكذلك مرونة تتعلق ب 
 6ختفيض قواعد الضمان على خمتلف املعامالت يقلل من التكاليف املالية للمتعاملني مرونة أدوات الضمان:أ( 

                                                           
 .62مرجع سابق، ص. حممد سعد الرحاحلة، إيناس اخلالدي، 1
 ، العددج ر، املتضمن قانون اجلمارك، م3929192133املؤرخ يف  29/92، املعدل واملتمم للقانون م3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   2

 .36ص.، 61م، املادة 3996196131، الاادر بتاريخ 13
 ج ر، العدد املتعلق بإجراءات اجلمركة املبسطة يف شكل تارحيات تقديرية ومبسطة وإمجالية ، ،3931199131املؤرخ يف  31/133املرسوم التنفيذي   3

 وما يليها .   95م، ص.3931199139يف  الاادر 56
 ،املارية اجلمارك الحةمب القدرات وبناء البشرية املوارد قطاع د ط، "،إستخدام أجهزة الفحص باألشعة في العمل الجمركيحممود حممد أبو العال، " 4

 . 66-63، ص ص. د ت مار،
 .322، ص.بلقاسم ثلب، مرجع سابقو شول بن شهرة،  5

6
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

http://www.douane.gov.dz/Reduction%20des%20frais%20en%20douanes.html, date 11.06.2018, heure 17:35. 

http://www.douane.gov.dz/Reduction%20des%20frais%20en%20douanes.html
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منها يف العمليات املرتبطة باألنظمة  %39إىل  لضمان احلقوق والرسوم املستحقة ةفيض مبلغ الكفالة الالزميتم خت -
 ية.قتااداجلمركية اإل

 تتاب إذعان عام ملخازن واملساحات اخلاضعة للمراقبة اجلمركية واملستودعات. واستبدال اإلبراء بكفالة باك -
  و حتسني الانع السليب من إيداع الكفالة.جيايبإعفاء نظامي حتسني الانع اإل -
 .1معدة للتادير بضائعه لتحضري ستعمالللتغليف املوجه إلللتعبئة و القبول املؤقت موقوف احلقوق والرسوم  -

 وات األداء المالي:مرونة أدب( 
تسديد احلقوق والرسوم اجلمركية املستحقة تقبل اجلمارك السندات اليت تكفلها إحدى املؤسسات املالية  أجلمن  -

 . 2استحقاقها أجلمن  إبتداء  أشهر  5الوطنية ملدة 
مقابل اكتتاب املدين ميكن للجمارك الارخيص برفع البضائع قبل تافية و أداء احلقوق والرسوم اجلمركية املستحقة  -

 .3يوم من تاريخ رخاة الرفع  32 أجلالرفع والتسديد يف  إعتمادالذعان سنوي يكفل 
  

 تدابير جمركية لمرافقة المؤسساتالفرع الثالث: 
 وإجياد حيز يف الفضاءات  اخلارجية على اكتشاف األسواق ات اجلبائية وقاد املساعدمتياز مع اإل ةباملوازا 
 عديدة منها ما املادرين بتدابري وتسهيالت ة الطلب على املنتجات تـَُعزز اجلمارك اجلزائرية حضور وإثار  التجارية
 على العينات وخدمات ما بعد البيع ومكوث البضائع خارج اإلقليم ومنح اآلجال الكافية للتسوية.    إناب

شكال مسمو  هبا عينات يف إطار أ ةتأخذ العينات حسب قيمتها ثالث :4( تسهيل إرسال واستقبال العيناتأوال
 املعارض واملناسبات، والعينات عروض البيع، والعينات املادرة هنائيا، ترصد هلا التسهيالت اآلتية: 

باكتتاب تاريح التظاهرات لبضائع يف إطار املعارض و إجراء جترييب ل أو نظام مجركي خاص مُيَكن من عرض -
 غري مكفول ماليا.  ستريادإعادة اإلب إلتزاممجركي بالتادير املؤقت مدعوم ب

للبضائع املرسلة مبناسبة املعارض باخلارج  ستريادبإعادة اإل أو التسوية البعدية بالتادير النهائي يف حالة متام البيع -
موطنة بنكيا  أوليةبيع"، اليت خضعت الكتتاب املالك تارحيا بالتادير املؤقت مدعوما بفاتورة -ألجل "العرض
  بشكل أويل

ُ
 اجلمارك بالتسوية. ىدر لداَ وتعهد امل

                                                           
 م، 3999191131ال املؤقت املربمة باسطنبول يف املتضمن املاادقة على اإلتفاقية املتعلقة باإلدخ، م3996193.33املؤرخ يف  96/91القانون   1

 .95، ص.93م، املادة 3996193.35، الاادر بتاريخ 93 ، العددج ر
 .19، ص.396 م، مرجع سابق، املادة3996196133املؤرخ يف  96/39القانون   2
، الاادر بتاريخ 66، العدد ج ر، م3995م، املتضمن قانون املالية لسنة 3991133139املؤرخ يف  91/36املرسوم التشريعي رقم  3

 .11.، ص392م، املادة 3991133119
4
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

http://www.douane.gov.dz/Accompagner%20les%20entreprises.html, date 12.06.2018, heure 18:15. 
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توزع جمانا ختضع لرخاة تادير بدون دفع من أو  إمكانية تادير هنائي من قبل العارض ملنتجات تقدم كهدايا -
 . 1قبل وزارة التجارة

 من كل طابع جتاري. جمردةعلى أن تكون  كعينات  معقولةبإخراج كميات يسمح للمادرين  -
 بإدراجها كأمتعة حممولة يدويا. كتفاءمن إلزامية التاريح املفال املكتوب واإل  ادرةإعفاء العينات امل -
 .باإلعفاء من احلقوق والرسوم العيناتقبول  -
 اكتتاب تاريح بالتادير النهائي للمنتجات ذات القيمة الضئيلة. ب كتفاءاإل  -

تاريح غري كامل بالتادير املؤقت  بل اكتتابتظار بيعها مقاإنللبضائع يف  :( تسهيل اإليداع خارج اإلقليمثانيا
 لغري املباعة.    ستريادتتم تسويته حسب احلالة إما بالتادير النهائي للبضائع املباعة وإما بإعادة اإل

اخلارج من إىل  اليت تتممل يف إرسال البضائع-البيع باإليداع  تجاريةال تستفيد املمارسة: عاإليدا بالبيع تسهيل  (ثالثا
 عمولة ببيع البضائع املرسلة إليه لااحل املادر الذي يبقى مالكا هلا أو وكيل يتكفل مقابل عالوةإىل  ادرطرف م
من معاملة مجركية متكيفة مع خاوصيتها باكتتاب تاريح تادير مؤقت تتم تسويته حسب احلالة  -غاية بيعهاإىل 

كال التارحيني معا عندما يكون جزء من البضاعة  أو إستريادإيداع تاريح إعادة  أو بإيداع تاريح تادير تكميلي
تلف يف اخلارج، وتقدر فارة مكوث البضائع أنه أأو  هإسترياداملادرة قد مت بيعه يف حني إن اجلزء اآلخر يتم إعادة 

األخرى على أن تسوى الوضعية يف أجل شهر من أشهر للبضائع  1أشهر للبضائع سريعة التلف و 1باخلارج مبدة 
 .من تاريخ البيع( يوما 369) 3ناتج البيع باإليداع يف األجل القانوين إسارداد، على أن يتم 2ملدة املمنوحةقضاء اإن
 

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, agence nationale de promotion du 

commerce extérieur, " recueil de procédures du commerce extérieur algérien", Elkalima Editions, Alger, 2011, 

pp.93-96. 
املؤرخ يف  933/31/م ع ج/أ خ/م666لدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، مديرية القيمة واجلباية، املنشور رقم اجلمهورية اجلزائرية ا 2

 . 92-93م املتعلق جبمركة البضائع املادرة يف إطار البيع باإليداع، ص ص. 3931192191
، املتعلق بالقواعد املطبقة على املعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الاعبةم، 3992.93.91املؤرخ يف  92/93 نظام)البنك املركزي( رقم 3

 .33.، ص16م، املادة 3992.92.31، الاادر بتاريخ 13، العدد ج ر
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غم أمهيته إال أنه غري كايف من دون ضمانات مالئمة تُزِيل التوج  الذي ات بأنواعها بر متياز املنح املتزايد لإل
تشجيعا ومحاية وال يتأتى ذلك  ستمماريقع على عاتق الدولة سن التشريعات الضامنة لإللذا ؛ يكتنف مناخ األعمال

ا أحد أهم العوامل التشريعي خاوص ستقرارعموما واإل ستقرارفاإل ،ها نسبياإستقرار إال مبراعاة ثبات التشريعات و 
ة؛ من أجل أداء فعال ملنظومة واملالي ة، اإلداريةالقضائي باملوازاة مع الضمانات ،1اتستممار احلامسة يف ضمان اإل

احلواجز التشريعية، ات تتحكم يف نفعيتها، هذه الضوابط تؤدي بالتضافر مع إشاراطات اليت حتكمها ضوابط و متياز اإل
تهاكات وسلوكيات إنلظهور  ستفادةالدافعة لإلألمنية، والسياسية ونوازع العامل البشري ا ية،ية، اإلدارية، املالقتااداإل

تطبق مبناسبة إخضاع املشمول باملنظومة  ،ات جترميها ورصد جزاءات مناسبة هلامتياز تقتضي محاية منظومة اإل ؛سلبية
ي قتاادعقلنة وترشيد التوظيف اإلضا أي الذي يتطلبو  ،إلجراءات رقابية تكفل احلفاظ على أدائها بشكل فعال

 ي. قتاادللمنظومة السيما يف وجود بدائل خلفض مقدار التضحية املالية وتنويع وتوسيع عوامل التأثري اإل

هذا التأثري املتعدي جيعلنا وحاول ضمن مقتضيات هذا الباب الماين املوسوم بضمانات الفعالية واألداء 
تحسني األداء لواجلمركية تسليط الضوء على جهود اجلزائر على غرار العديد من الدول ات اجلبائية متياز ي لإلقتااداإل
العديد من  إعتمادات اجلبائية واجلمركية لديها من خالل تقدمي مجلة من الضمانات و متياز ي ملنظومة اإلقتااداإل
 :فالني متتامنيإىل  تقسيم هذا البابإىل  ناعمدإلجراءات الداعمة لألداء، ولذلك ا

 حجم وفعالية " ات اجلبائية واجلمركيةمتياز باإل نتفاعالضمانات وحدود اإل املوسوم بـ" يف الفال األول مبينني
بافة سابقة ومتزامنة والحقة ملنح إلداري واملايل املقدمة ا ،القضائي، التشريعيذات الطابع الضمانات  إستقرارو 
ات والعوامل شاراطاإلضوابط و ، يلي ذلك الاحلكومات املتعاقبة من قبلات اجلبائية واجلمركية متياز باإل نتفاعواإل

دارية، اإلية، قتااداإلتشريعية، اليت حتد منه الواجز ، عالوة على احلات اجلبائية واجلمركيةمتياز باإل نتفاعاإلاملتحكمة يف 
 سياسية.المنية، و األالية،امل

أهم  تضمن" ي ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ترشيد اإلمتابعة األداء ومراقبة و  املوسوم بـ"لُِيتبع بفال ثاين 
ة وما رصد هلا يمتياز صد اإلاعن املق تالتحويالو ات والتعهدات لتزامإللواجبات والتهاكات وأشكال عدم االمتمال ناإل

 من جزاءات وقائية وردعية، وحتمية إجراءات إظهار هذه األفعال من خالل اإلشراف واملتابعة واملراقبة املنوطة
ات، وأيضا متياز ات املااحبة لإللتزامباإلدارات املعنية واإلدارتني اجلبائية واجلمركية، وطرق نقل وحتويل والتحلل من اإل

تقييم أداء هذه املنظومة وعقلنة وترشيد توظيفها إىل  لوصولسبل تسوية ما ينشب من خاومات إداريا وقضائيا، ل
 اثل.ثر ممي السيما يف وجود بدائل ذات أقتااداإل

                                                           
 م، 3939والتوزيع، األردن، ،  دار النفائ  للنشر 3"، طضمانات اإلستثمار: في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرةعمر ماطفى جرب إمساعيل، " 1
    .392 .ص
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز باإل نتفاعالضمانات وحدود اإل :الفصل األول
ينة ات اجلبائية واجلمركية مير وجوبا عرب إقامة مشاريع معمتياز األهداف املرجوة من خالل منح اإلحتقيق  

توفري  ؛ تتطلباملخاطر ة منعديدأصناف طويلة األجل و/أو حمفوفة بات حمددة، وهي عمليات يف الغالب إشاراطوب
وتقلل املخاطر واحلواجز،  نتفاعاألداء واإل تضمن اتوالذي يتممل املكون األساسي له يف آلي ي موات  إستممار مناخ 

ات اجلبائية واجلمركية متياز باملوازاة مع اإل من ضمانات ة وما تقدمهماداقية احلكومات املتعاقبوالعامل احلاسم هنا هو 
املراجعات املخلة باحلقوق املكتسبة والاراجع املغري يف الوضعيات واملراكز عموما وذات األثر املايل ألن  ؛املمنوحة

ية ستممار اإل عمليةال، وبالتايل فتسارع ية املقاودةقتاادإقامة األنشطة اإلوإحجام عن  إنارافخاوصا عوامل 
ما ورد أمهها  ات املقررة على حجم وفعالية الضمانات املرافقة اليتمتياز باإل نتفاعيف املقام الماين بعد مقدار اإليتوقف 

أن إىل  العقود، باإلضافة أو يات الدوليةتفاقا سواء يف اإلإتفاقيف البناءات التشريعية الداخلية وما مت الوصول إليه 
تعد يف حد ذاهتا حمسنات أساسية لبيئة األعمال؛ فتتيح لألعوان  ستقرارريعية املتسمة بالمبات واإلالبناءات التش

ها مادر بعضها وتفادي إعتبار يني حميطا آمنا نسبيا من املخاطر غري التجارية جبعل يد الدولة مغلولة نسبيا بقتااداإل
التسوية والتقاضي الذي ال يقتار على إىل  سبيلهوقعت جيد املتضرر ضمانات أخرى و  إن، و إبتداء  تلك املخاطر 
 إستفادةمدى  أو ومرد األمر يف الضمانات اليت تقدمها الدولة مبين على موازنة أساسها العائد املتوقعاهليئات الوطنية، 

نات يف القائمة يف الدولة، ومقدار ما تقدمه مميالهتا من ضما أو هاإجناز ات املزمع ستممار الوطين من اإل قتااداإل
يقتها تضحيات ات اجلبائية واجلمركية يف حقمتياز اإل ؛ نظرا ألمهية املقاصد بالنسبة للدولة من جهة وكون1احمليط الدويل

ألداء أممل بوضع تهيئة األوضاع والظروف املناسبة احلميمة لوهو ما جيعل الدولة تبذل اجلهود  مالية من جهة ثانية
من العقبات واحلواجز اليت العديد  ورغم ذلك فهناك ات اجلبائية واجلمركيةمتياز إلاب نتفاعات اإلإشاراطأنسب ضوابط و 

 ا.هب نتفاعاإل حتد من

ويتطلب  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلب نتفاعوحدود اإلالضمانات سعى لتبيان هذا التوجه للدولة جيعلنا ن
وم بـ" الضمانات املرافقة ملنح اإلمتيازات اجلبائية املوس يف املبحث األولوحاول  مبحمنيإىل  األمر تقسيم هذا الفال

إدراجها يف تشريعاهتا إىل  ات اجلبائية واجلمركية اليت عمدت اجلزائرمتياز حتديد الضمانات املرافقة ملنح اإل واجلمركية "
ية قتاادعات ترابطاهتا اإلاهتا الدولية وتبإلتزامما أقرته مراعاة منها للجوانب الدولية ونزوال عند إىل  الداخلية باإلضافة

املوسوم بـ" حدود اإلنتفاع باإلمتيازات اجلبائية  الماينويف املبحث  عالوة على الضمانات القضائية واإلدارية واملالية.
عمل على تبيان الشروط والعوامل املتحكمة يف واجلمركية ويات اجلبائية متياز باإل نتفاعطرق حلدود اإلتي واجلمركية "

 .ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ألداء اإل غري التشريعيةو  التشريعية ات ناهيك عن احلواجزمتياز تلك اإلب نتفاعاإل
 
 

                                                           
 .22عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق،  ص.  1
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز الضمانات المرافقة لمنح اإل: المبحث األول

رية وطبقا يواجه املستممر ثالثة أنواع من املخاطر هي املخاطر األمنية واملخاطر التجارية واملخاطر غري التجا
باملخاطر أيضا  املخاطر غري التجارية املعرب عنهاباحلماية والضمان مارتبة  إنللتشريعات واملمارسات القانونية ف

 نشاطه وإمنا تأيت نتيجة واقعة مادية أو غري مباشر بإرادة املستممر أو وهي تلك اليت ال ترتبط بطريق مباشر، 1السياسية
 أسعاربافة تدرجيية خبفض  أو نزع ملكيته بطريقة مباشرة أو اكلة تأميم املشروع، على شارف الدولةنتيجة لت أو

اراخيص املختلفة دون الحتكمي، وإلغاء  أو بشكل مبالغ فيه، واملاادرة بشكل تعسفي ربا تسقيف األ أو املنتجات
 . 2جزئيا أو ونواجته املالية كليا ستممارمربر قانوين، وعرقلة حتويل أصل اإل

اليت قطعتها الدولة على نفسها مبوجب ات لتزامواليت يقاد هبا "...جمموعة اإل ضماناتالمجلة عت ضو ذا هل
من املخاطر غري التجارية اآلنية واملستقبلية اليت  ستممارأحكام القوانني والقرارات اليت أصدرهتا، لاون مشروعات اإل
أحكام وألهنا ، اليت من أبرزها الضمانات التشريعية 3ا..."ميكن أن تتبناها الدولة يف تشريعاهتا حتقيقا ألهداف سياساهت

وسائل إىل  باللجوء ها؛ هلذا يتم تعزيز 4الدساتري املرنة السيما يف الدول ذات اإللغاءحىت  أو أو التعديلقابلة للتغيري 
ود املتعلقة العقجانب غل يد الدولة بتضمني إىل  يات الدولية،تفاققانونية أخرى أكمر قوة تتممل يف عقد اإل

ضمانات املناسبة اليت خيضع تعديلها لتوافق األطراف، وال معىن هلذه الناوص بدون ضمانات الاملربمة  ستممارباإل
البت يف اخلالف لتشكل بذلك مزيدا من الضمانات اليت تأخذ  أو إجرائية تكفل التسوية يف حال حاول املخاطر

 واملالية. اإلدارية لضماناتباالضافة لالطابع القضائي، 
يقتضي تناوهلا وفق  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز املرافقة ملنح اإلالضمانات  اإلحاطة جبوانب إنوعليه ف  

أن الضمانات التشريعية  إعتبار( على املطلب األولية)تفاقانات التشريعية واإلالضمالتانيف والارتيب اآلتيني بداية ب
 أو يات الدولية اليت تااغ ضمن التشريعتفاقسواء تعلق األمر باإل يةتفاقهي األصل ويضم إليها الضمانات اإل

الضمانات التعاقدية اليت تعد بنود من شريعة املتعاقدين، وبوجود هذه الناوص ميكن تاور ضمانات إجرائية متمملة 
 .(المالثاملطلب )اإلدارية واملالية  لتستكمل احلماية بالضمانات(، املطلب الماينيف الضمانات القضائية )

                                                           
دار الافاافة للنشر ،  3ط ترمجة: محيدة حممود فرج، ،"التنين يحلق: دراسات حول اإلستثمارات الصينية الخارجية"، يب جانغ خونغ جينغ ون 1

 .    95م، ص.3931، مار، والتوزيع
املؤمتر العلمي السنوي التاسع عشر، قواعد اإلستممار  ،"ضمانات اإلستممار األجنيب وحوافزه يف القانون املاري: دراسة حتليلية مقارنة" ،حممد السيد عرفة 2

فندق اناركونتننتال  املتحدةاإلمارات العربية  جامعة، بني التشريعات الوطنية واإلتفاقيات الدولية وأثرها يف التنمية اإلقتاادية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
  . 213م، ص.3933افريل 32إىل  32ابوظيب، من 

 .22عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق،  ص. 3
املؤمتر العلمي السنوي التاسع عشر، قواعد اإلستممار بني  ،"بعض الضمانات القانونية لإلستممار: تطبيق على احلالة املارية" عبد املنعم عبد الغين نعيم، 4
فندق اناركونتننتال  اإلمارات العربية املتحدة جامعة، لتشريعات الوطنية واإلتفاقيات الدولية وأثرها يف التنمية اإلقتاادية يف دولة اإلمارات العربية املتحدةا

  . 299م، ص.3933افريل 32إىل  32ابوظيب، من 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز ية المرافقة لمنح اإلتفاقالتشريعية واإل الضمانات :المطلب األول
تتمتع الدولة حبرية مطلقة يف سن التشريعات الداخلية استحداثا وتعديال وإلغاء استنادا ملبدأ السيادة على  

الذي ختتاره دون أن  جتماعيي واإلقتاادالنظام اإلار إقر  األشخاص واألموال املوجودة يف إقليمها باإلضافة حلقها يف
ية قتااديارتب عليها من حيث املبدأ أية مسؤولية قانونية؛ والشيء ذاته بالنسبة للتشريعات اليت تتعلق باألنشطة اإل

إمنا رغبة ات وحوافز و إمتياز عموما فاستحداثها وتعديلها وحىت إلغاؤها ال يرتب يف األصل حقوقا بشأن ما ورد فيه من 
ية قتاادات املالية والعينية والتقنية حتت وطأة املتطلبات اإلستممار اإل إستقطابالدولة يف استحداث وتوطني و 

ات وعدم ستممار ة ومااحل الدولة العليا جيعلها تتعهد ضمن صيغ خمتلفة بنفاذ األنظمة اليت نشأت فيها اإلجتماعيواإل
ات اجلبائية واجلمركية لتممل متياز الضمانات وباألخص اليت حياط هبا منح اإل ات بتقدمي مجلة منمتياز تقاص من اإلناإل

 واملستممرين يف الدولة.    ستممارالعوامل احلقيقية لتعزيز ثقة املبادرين باإل

توفري محاية قانونية  إىل  وملا كانت الضمانات التشريعية الداخلية اليت تقررها الدولة ال تفي بالغرض الرامي
يات الدولية المنائية ومتعددة تفاقوسائل قانونية أخرى يأيت يف مقدمتها الضمانات اليت تقررها اإلإىل   اللجوءكافية مت

جهود إىل  األطراف عن طريق تقنني القواعد القانونية الضابطة ومن خالل حتديد احلقوق والواجبات، باإلضافة
 ية مجاعية للحماية.إتفاقة يف ظل غياب اإلمجاع عن كانت إقليمي  إناملنظمات الدولية املؤطرة للموضوع حىت و 

تضمني العقد الذي يربطه بالدولة بشكل متفق عليه إىل  ولبلوغ مستوى عال من األمان قد يلجأ املستممر
 مبجموعة من الضمانات وقد تكون الضمانات من باب التأكيد عليها وهي واردة أصال يف تشريعات الدولة املختلفة

يات دولية مربمة وماادق عليها من قبل الدولة، ليبقى أهم صنف أن يتقرر يف العقد ضمانات غري إتفاقأهنا بنود  أو
 الوطين  قتاادمألوفة واستمنائية مرتبط مبا حيظى به املشروع من أمهية يف تنمية اإل

 اجلبائية واجلمركية اتمتياز ية املرافقة ملنح اإلتفاقالتشريعية واإلحار الضمانات املطلب يف هذا  اولوعليه وح 
مااحل  عتباربعني اإل عاته الداخلية كوسيلة أساسية آخذينبتدئ بالضمانات اليت يقررها املشرع الوطين ضمن تشريلن

الضمانات درج الوسائل القانونية األخرى حيث نإىل  كرس الفرعني التالني(، ونالفرع األولية العليا )قتاادالدولة اإل
 .(الفرع المالثيف) ية اليت تقرها العقودتفاقالضمانات اإل(، و الفرع الماينيف ) يات الدوليةتفاقاإلية اليت تقررها تفاقاإل
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 الدستورية والقانونية الوطنية )الداخلية(التشريعية  الفرع األول: الضمانات
مالهتا ومحايتها ية هبا وحاجتها إليها بتنظيم معاستممار ية واإلقتاادالدولة حبكم تواجد األنشطة اإل تضطلع

 الوسائل املعتمدة يف ذلك النص يفال جبنسية املستممر، ومن أهم  ستممارالعربة مبكان اإلألن  كانت أجنبية  إنو 
ات املمنوحة يف إجياد مناخ مالئم لإلعمال، متياز التشريعات املختلفة على قدر من الضمانات مبا يساهم مع اإل

ة إستجابحاجة الدولة هلذه األنشطة ومبدى  إختالفمن دولة ألخرى بوختتلف الضمانات من حيث احلجم واملدى 
ات الوطنية للدولة ومفاضلتها بني القطاع العام واخلاص عتبار هذه األخرية لألهداف املسطرة من الدولة، وكذلك لإل

يعيا يقدم فيه مركز تشج جتاهوبني مركز املستممر الوطين واألجنيب، حبسب النهج املتبع من قبل الدولة إذا ما كان اإل
 .1تقييديا جتاهللمستممر األجنيب أفضل حىت من الوطين وخبالف ذلك إذا كان اإل

يف ارفع تشريع  الضمانات أُدرجت موتعزيز ثقته يناملستممر و  ستمماراملبادرين باإليف سبيل تبديد خماوف 
 ن املناجم وقانون احملروقات...اخل.وقانو  ستمماركقانون ترقية اإل تضمينها يف عدد من القواننيإىل  باإلضافة

يف دستورها جمموعة من اجلزائر  أدرجت هتمامإلضفاء مزيد من األمهية ولتبيان مقدار اإل ( الضمانات الدستورية:أوال
تشجيعهم على توظيف رؤوس أمواهلم مبا خيدم التنمية،  أجلاملبادئ اليت تكفل احلماية للمبادرين واملستممرين من 

 وضمانة يف نف  الوقت من أبرزها:   وتشكل دافعا

يف الدستور اجلزائري مت تأكيد مبدأ املساواة مبفهوميه املساواة أمام القانون اهلادفة ملساواة مادية بني  ( المساواة:1
ت املواطنني بعدم التمييز بينهم ألي سبب كان، واملساواة يف تطبيق القانون املساواة الشكلية اليت تؤمنها مجيع السلطا

ية، واملساواة يف األداء قتااداملشاركة الفعلية يف جوانب احلياة السيما اإل ؛ وهذا لضمان خاصة2العمومية للدولة
متتع كل أجنيب يكون وجوده إىل  اجلبائي واملشاركة يف متويل التكاليف العمومية حسب املقدرة التكليفية، باإلضافة

 .3الكهفوق الاراب الوطين قانونيا، حبماية شخاه وأم

شديد من قبل الدولة واملكلفني؛ وحياط بضمانات  إهتمامحيظى فرض اجلباية ب ( عدم رجعية استحداث الجباية:2
 بناء عليه، وجتدر اإلشارة أو دستورية على غرار التأكيد على مبدأ مشروعية وقانونية فرض اجلباية أي فرضها بقانون

، وهو 4وال تسري على املاضي كقاعدة عامة طبقا ملبدأ عدم رجعية القواننيأن القوانني اجلبائية تنفذ على املستقبل إىل 

                                                           
 .352-352، ص ص. ، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  1
كلية احلقوق والعلوم   ، جامعة قاصدي مربا  ورقلة،دفاتر السياسة والقانون، جملة " احلماية الدستورية ملبدأ املساواة يف النظام اجلزائري"، ينحممد منري حسا 2

 . 369.، صم3931 جوان، 32السياسية، اجلزائر، العدد 
م، املواد 3931191192، الاادر بتاريخ 35، ج ر، العدد م3991م، املتضمن التعديل الدستوري 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم  3

 . 31 -39، ص ص. 26،63، 15، 13
دار جمدالوي للنشر ،  3، ط"النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة"، ثامر كامل حممد اخلزرجي 4

 .   192م، ص.3995، األردن، والتوزيع
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من الدستور اجلزائري، إذ ال جيوز أن حتدث أية ضريبة إال مبقتضى القانون، كما ال جيوز أن حتدث  26فحوى املادة 
 أي حق كيفما كان نوعه. أو رسم، أو جباية، أو بأثر رجعي، أية ضريبة ،

والتجارة  ستمماراإل إعتبارمن الدستور، ب 51ورد هذا املبدأ بشكل صريح يف املادة والتجارة:  ستثمار( حرية اإل2
ات على عاتق الدولة سلبية كعدم إلتزامخدمة للمجتمع ولتنميته أكمر من كوهنما مادر ثراء، فينبمق عن هذا املبدأ 

ية كالعمل على توفري مناخ األعمال املالئم إجيابت اإلتزامإىل  أي إجراء حيول دون التمتع هبذه احلرية باإلضافة إختاذ
 .1 بالتكفل بضبط السوق واملنافسة...اخل"

نات معظم الدساتري على محاية امللكية اخلاصة ووجود النص يعرب عن أمهية امللكية ( ضمان الملكية الخاصة: 4
املتضمنتني  15و 33ائري يف املادتني ، وهو ما ورد يف الدستور اجلز 2اخلاصة وعلى توفري ضمان وحاانة أساسية هلا

ال يتم نزع امللكية إال يف إطار القانون ويارتب عليه تعويض عادل  على التوايل والارتيب أن امللكية اخلاصة مضمونة، و
 ومناف.

حتيز اإلدارة يضمنه  "... عدممن دستور اجلزائر 32وفق ما جاء يف نص املادة  ( ضمان عدم تحيز اإلدارة:6
خبدمات املرافق العامة  نتفاعتفرقة يف اإل أو ن..."؛ كنتيجة ملبدأ املساواة أما املرفق العمومي يف معاملة بدون متييزالقانو 

 بكافة أنواعها اإلدارية والاناعية والتجارية.
ايل من دستور اجلزائر، وبالت 326و  322املادتني املبين على الشرعية واملساواة وهو فحوى  التقاضي:حق ( ضمان 2

التقاضي؛ لضمان جناعة القاعدة القانونية يف فض النزاعات واسارجاع احلقوق إىل  فالدولة ملزمة بتأمني احلق يف اللجوء
 .   3الواقعأرض  ال جتسيد له علىإقرار  وبدون ذلك تفقد القواعد القانونية أمهيتها وتبقى جمرد

ة املوضوعية واإلجرائية على شكل ناوص قانونية لتتخذ تتجسد جل املبادئ الدستوري( الضمانات القانونية: ثانيا
 سبيلها للتنفيذ.

 ية منئغذي مطالب املبادرين واملستممرين احلمايمتتع الدولة بسلطة سن وإنفاذ التشريعات *: الثبات التشريعي( 1
يد الدولة وتقويض اخلضوع ألية تشريعات مستحدثة من شأهنا التأثري سلبا على حقوقهم املكتسبة؛ ويف حماولة لغل 

 عن القواعد القانونية العامة كأن يتم النص عن عدم سريان التشريعات اجلديدة إستمناءدورها يتم منح ضمانات تعد 
إىل  تتعهد الدولة بعدم جلوئها مبحض إرادهتا املنفردة أو يستممار روع اإلتعديالت التشريعات الداخلية على املش أو

                                                           
 .   312مرجع سابق، ص. ،"التنظيم الدستوري للحقوق واحلريات اإلقتاادية: دراسة تطبيقية على النظام الدستوري"، بد الفتا  أبو اجملدأشرف ع 1
  ،م3939، األردن، دار زهران للنشر والتوزيع،  3، ط"الحماية الدستورية والقانونية في حق الملكية الخاصة: دراسة مقارنة"، أكرم فاحل الاواف 2

 .   53-11 ص ص. 
، 99العدد  شاكر مزوغي، " حق التقاضي ودولة القانون"، جملة االجتهاد القضائي، جامعة حممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، 3

 . 29-22، ص ص. م3931مارس 
، وحبسب املضمون إىل شروط عامة هتدف إىل ة واىل شروط تعاقديةشروط تشريعيإىل  شروط المبات التشريعي تقسم حبسب املادرجتدر اإلشارة إىل أن * 

 .عدم سريان التشريعات اجلديدة ، وشروط خاصة هتدف إىل عدم سريان التشريعات اخلاصة كالضرائب واجلمارك
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بدون  ستممارهذا التجميد قد يناب على مجيع النظم القانونية احمليطة باإل املستممرين.ات املربمة مع تفاقتعديل اإل
يقتار على بعضها كالنظام اجلبائي ) عدم فرض جباية جديدة، عدم تعديل قواعد حتديد األوعية الضريبية  أو حتديد

 و عوائده و األجور والرواتب(، تممارس)حتويل أصل اإل، كما ميكن أن يقتار على القواعد النقدية1 ومعدالهتا...اخل(
أن مبدأ األثر الفوري  إعتبارومن حيث الطبيعة القانونية لشرط المبات التشريعي ذو املادر القانوين تتحدد على 

واملباشر للقانون اجلديد الذي تادره السلطة املختاة يدخل حيز التطبيق والنفاذ مبجرد نشره وفقا لألوضاع القانونية 
نه إحداها البعض شرط المبات التشريعي على أ ات يانفإستمناءغري أن هذا املبدأ لي  مطلقا بل ترد عليه  املقررة،

جعلت املشرع يورده يف  ستمماراإل إستقطاب، وأمهية هذا الضمان يف استحداث وتوطني و 2وفق فقه النظرية احلديمة
  أكمر من موضع فممال: 

هذا  إلغاء أو عن مراجعةمنه على أن"... ال تسري اآلثار النامجة  33ادة تنص امل :ستثمارأ( في قانون ترقية اإل
، إال إذا طلب املستممر ذلك ستمماراملنجز يف إطار قانون ترقية اإل ستممارالقانون اليت قد تطرأ مستقبال على اإل

 صراحة...".

يف إطار القانون السابق سارية حيث نص على بقاء السندات والرخص املنجمية املمنوحة  قانون المناجم:في ب( 
قضاء آجاهلا ضمن النظام اجلبائي السابق مع إمكانية إنفاذ خيار صاحبها بتطبيق القانون احلايل إناملفعول لغاية 

 .   3ونظامه اجلبائي الذي جمال تطبيقه املستقبل

 يطبق بشكل إنتقايل نظام ات الشركات األجنبية عربإمتياز تقتضي احملافظ على مراكز و  قانون المحروقات:في ( ج
َعَدل أو حاري على العقود سارية املفعول واملربمة يف إطار قانون احملروقات امللغى

ُ
 روقاتاحملن قانون سرياإثر  ،4امل

َعِدل؛ فتنتج عن ذلك أحكاما جبائية 
ُ
ية بتمتع الشركاء األجانب باملعاملة اجلبائية اليت تقرها التشريعات إنتقالامل

املؤرخ يف  61/35رقم ت ألغى قانون احملروقاممال  م3992195136املؤرخ يف  92/92رقم  احملروقات انونقف ،السابقة
إىل  قبل نشره سارية املفعولبقاء عقود الشراكة املربمة أقر  منه، ويف الوقت ذاته 335مبوجب املادة  م3961196.39

املؤرخ يف  31/93رقم  احملروقات ه تكرر يف قانونمنه، والشيء ذات 393تاريخ صالحيتها حسب املادة  إنتهاءغاية 

                                                           
اجلزائر،كلية احلقوق والعلوم  قايد بتلمسان،أبوبكر بل، جامعة غري منشورة  يف اجلزائر"، أطروحة دكتوراه ستممارزروال معزوزة، "الضمانات القانونية لإل 1

 . 112، ص.3932/3931، خاصالسياسية، ختاص قانون 
، الدراسات القانونية والسياسية، جملة "شرط المبات التشريعي بني جتسيد األمان القانوين ومالحة الدولة يف قانون اإلستممار اجلزائري"، بن أمحد احلاج 2

 . 215.، صم3932، جانفي 92كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد   ،باالغواط عمار ثليجيجامعة 
 م،3935191119، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135املؤرخ يف  35/92القانون رقم  3
 .  11و 13، ص.393و361و362املواد  

4
 Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), "Algérie guide des hydrocarbures 2007", KPMG Algérie SPA, juillet 

2007, p.75. 
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منه باإلبقاء على نظام اجلباية البارولية السابق ساري املفعول على العقود املربمة يف  95يف املادة  م3931193139
 إطاره. 

تب عليه ات؛ ما قد يار لتزامتعديل يف احلقوق واإلإىل  تغيري األنظمة القانونية يؤدي( ضمان الحقوق المكتسبة: 2
تطبيق تدابري إثر  حرمان املستممر من بعض احلقوق اليت اكتسبها؛ ولتفادي ذلك السيما يف احلقوق اليت نشأت

باحتفاظ  ستممارضمانات على غرار ما أورده املشرع اجلزائري يف قانون ترقية اإلإقرار  يتم ستممارتشجيعية لإل
قوق األخرى اليت استفاد منها مبوجب التشريعات السابقة هلذا خيص املزايا واحل املستممر باحلقوق املكتسبة فيما

 ستممارات املستفيدة من املزايا املناوص عليها يف القوانني املتعلقة بارقية اإلستممار بقاء اإلإىل  باإلضافة القانون،
 .1هذه املزايا قضاء مدةإنغاية إىل  السابقة هلذا القانون وكذا جمموع الناوص الالحقة خاضعة هلذه القوانني

 مبوجب قانون  ات املباشرة األجنبيةستممار تعديل اإلطار التنظيمي لإليف إطار : ( المعاملة المنصفة والعادلة2
  املعاملة املنافة والعادلةمببدأ  الوطنية لألجانب املعاملة م مت استبدال مبدأ3931اجلزائري لسنة  ستممارترقية اإل

مع مراعاة أحكام  اهتم،إستممار فيما خيص احلقوق والواجبات املرتبطة ب األجانب ني و املعنوينيلألشخاص الطبيعي
توحيد النظام املطبق على ، املبين على اساس 2يات المنائية و اجلهوية واملتعددة األطراف املوقعة من قبل اجلزائرتفاقاإل
مطبق على نظام م ك3931زائري لسنة اجل ستممارحتديد قانون ترقية اإل ات الوطنية واألجنبية حيث متستممار اإل
 .3ية إلنتاج السلع واخلدماتقتاادات الوطنية واألجنبية على حد سواء املنجزة يف النشاطات اإلستممار اإل

كمري من الدول من خالل تشريعاهتا إعادة تادير جتيز  األجور والرواتب:  عوائده و و ستثمار( تحويل أصل اإل4
التارف فيه، بشروط  أو تافية املشروع أو لفائدة املستممر األجنيب املتأتية من النشاط األموال املستممرة ونواجتها

، ولعل ابرز ممال عن تلك التشريعات يف 4األجنيب ستمماريسرية ويعد هذا الضمان يف حد ذاته عامل جذب لإل
 من: ستفادةإلوتضمن ا 5وعوائده ستممارضمان حتويل أصل اإل الذي نص على ستمماراجلزائر هو قانون ترقية اإل

ا من حاص يف رأس املال يف إنطالقات املنجزة ستممار املستممر والعائدات النامجة عنه لإل ضمان حتويل الرأمسال -
تظام، ويتم إنشكل حاص نقدية مستوردة عن الطريق املاريف، ومدونة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك اجلزائر ب

 تفوق األسقف الدنيا احملددة حسب التكلفة الكلية للمشروع.  أو قيمتها التنازل عنها لااحله، واليت تساوي
األسهم املار  بقابليتها للتحويل طبقا  أربا يف الرأمسال للفوائد و  ستممارقبول كحاص خارجية حاص إعادة اإل -

 للتشريع والتنظيم املعمول هبما.
                                                           

 .  35، ص.12م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون  1
 .  33، ص.33املادة  نفسه، املرجع 2
 .  36، ص.93ة املرجع نفسه، املاد 3
 .392-393، ص ص. ، مرجع سابقامرائيدريد حممود الس 4
 .33، ص.32، املادة نفسهرجع املم، 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون  5
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شريطة أن  ناوص عليها يف التشريع املعمول به،ضمان التحويل على احلاص العينية املنجزة حسب األشكال امل -
 تكون حمل تقييم طبقا للقواعد واإلجراءات اليت حتكم إنشاء الشركات. يكون مادرها خارجيا، وأن

  إنات ذات املادر األجنيب حىت و ستممار ضمان حتويل املداخيل احلقيقية الاافية الناجتة عن التنازل وتافية اإل -
 مسال املستممر يف البداية. كان مبلغها يفوق الرأ

ممال للمستممر أن تكون  ستممارضمن قانون ترقية اإل جتيز اجلزائر :وحق الشفعة* ستثمارحرية التصرف في اإل( 6
ممارسة النشاط الذي يتعلق  أجلمن  تنازل األصول املشكلة لرأس املال التقين املكتسب عن طريق املزايا موضوع

مركز  أو ستممارحلاول على الارخيص املسلم حسب احلالة من الوكالة الوطنية لتطوير اإلاملسجل، شريطة ا ستممارباإل
، على أن يلتزم املشاري) مستويف شروط املنح األصلية( أمام تلك اهليئات بالوفاء بكل 1تسيري املزيا املختص إقليميا

ات ، حتت طائلة سحب تلك متياز تلك اإلمن  ستفادةات اليت تعهد هبا املستممر األول واليت مسحت له باإللتزاماإل
 ات وتطبيق العقوبات املناوص عليها يف التشريع اجلبائي واجلمركي.متياز اإل

احلاص  أو الدولة تتمتع حبق الشفعة على كل التنازالت عن األسهم إنوبغض النظر عن هذه الضمانات ف
 .2لفائدة األجانب أو ة املنجزة من قبلجتماعياإل
 

 يات الدوليةتفاقية التي تقررها اإلتفاقالضمانات اإل الفرع الثاني:
ا من سيادهتا اإلقليمية؛ مما يعين أن إنطالقمتلك الدولة هامش حرية واسع يف سن وتعديل تشريعاهتا الداخلية  

ت ن قيمة الضمانالغاء باألداة التشريعية ذاهتا، وأات املختلفة والضمانات التشريعية عرضة للتعديل واإلمتياز اإل
تلك  إنالتشريعية الواردة يف الدستور ويف خمتلف القوانني إمنا تقتار عمليا يف تطبيقها ما بقي التشريع نافذا؛ وعليه ف

إجياد  إجتاهوهو ما دفع ب ستممارفارقا لتوفري احلماية القانونية الكافية لإل أو الضمانات منفردة ال تشكل ضمانة حقيقة
متعددة األطراف أو  يات دولية ثنائيةإتفاقية، عرب إبرام تفاقعموما يف الضمانات اإلضمانات أخرى أكمر إلزاما تتممل 

ات املتبادلة بني األطراف، من خالل ضبط القواعد ستممار دولية من مجلة ما تستهدف تشجيع ومحاية اإل أو إقليمية
إىل  باإلضافةتممر والدولة املستقبلة، ات األطراف املسإلتزامواملسامهة يف حتديد حقوق و  ستممارالقانونية املنظمة لإل

وتتضمن  ية يف سياق إقليمي ودويل منسق،ستممار الساعية لتوحيد قواعد العملية اإلجهود الدول واملنظمات 
يات الدولية تفاق"...تشكل اإل ، هبذا3اتإستممار يات من هذا النمط عموما قدرا من الضمانات اليت تتمتع هبا تفاقاإل

األجنيب املباشر لذلك البد على الدول املضيفة أن تـَْنَظم إليها  ستمماردة األطراف أداة مهمة لتطوير اإلالمنائية واملتعد
                                                           

مكافحة  يفق وهي احل  ،موافق للممارسات الدولية  31/99رقم ترقية اإلستممار اجلزائري قانون الشفعة كما مت ترتيبه يف حق * تنبغي اإلشارة إىل أن 
للدولة بسبب حق السيطرة املخول جلميع  ةنوحمم اعاراضة من جهة، ومن جهة أخرى فرصة جتماعياحلاص اإلأو  االحتيال املتعلق بتخفيض قيمة األسهم

 .مميزجبائي ومجركي نظام  استفادت من لتنازالت عن أصول و أسهم الشركات اليت ى الع ستممارلإلالدول املضيفة 
   .31، ص.39، املادة املرجع السابق، ستممارم، املتعلق بارقية اإل3931196191املؤرخ يف  31/99رقم  القانون 1
 .31، ص.19، املادة املرجع نفسه 2
 .392، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  3
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يات تفاقيات ...وتضمن اإلتفاقلتدعيم الضمانات املقرة مبوجب قوانينها احمللية بالضمانات اليت نات عليها هذه اإل
للتشريعات احمللية فهي توضح اخلطوط  أكربإعطاء ماداقية  ستممارإلالمنائية واملتعددة األطراف املرتبطة بارقية ومحاية ا

الوطن األم إىل  وإعادة رأس املال ربا العريضة القابلة للتطبيق كاحلماية من املاادرة والتعويض عن اخلسائر وحتويل األ
تزايد عدد إىل  إلحاائياتزيادة المقة يف نفوس املستممرين األجانب وتشري اإىل  وتسوية خمتلف املنازعات مما يؤدي

 .1 ية لتتالءم يف غالبيتها مع رغبات املستممرين األجانب..."ستممار الدول اليت اجتهت وحو تعديل أنظمتها اإل

 ل ـاملقررة يف ظ دء بالضماناتـيات الدولية يقتضي البتفاقرها اإلـية اليت تقتفاقفدراسة الضمانات اإل  
ات ستممار ا حلماية اإلإستخدامميمل الوسيلة األكمر  ياتتفاقهذا النمط من اإلألن  يات الدولية المنائيةتفاقاإل
ات ختالفية مجاعية للحماية نظرا إلإتفاق لعدد األطراف على جناعتها ويف ظل غياب اإلمجاع عن جيايباإل نعكاسلإل
ألهنا ال  األطراف متعددةدولية يات التفاقظل اإلمث يلي ذلك الضمانات املقررة يف  ،ية والقانونية بني الدولقتااداإل

 .ستممارتزال حماوالت مل تسفر عن نظام موحد للمعاملة واحلماية وضمان اإل

الدولية المنائية يف جمال ترقية ومحاية  ةيتفاقاإليات الدولية الثنائية: تفاق( الضمانات المقررة في ظل اإلأوال
الناشئة مبوجب توافق إراديت الدولتني املادرة التعاقدية  وأ يةتفاقاإلات لتزاممجلة من احلقوق واإلهي  ستمماراإل
 إحارامعلى  انيتعهداللذين  إلغاؤها باإلرادة املنفردة ألحد طرفيها، أو ؛ حبيث ال ميكن تعديلهاواملضيفة له ستممارلإل

فتكفل احلماية  وأحكامها، اليت تدور من حيث املبدأ حول مفاهيم أساسية هي املعاملة واحلماية والضمان،بنودها 
 .ات رعايا وشركات الدولتنيستممار القانونية إل

 اتستممار اإل حبماية اخلاصةإمجاال  القواعد نف  على االحتوائه يات المنائيةتفاقيتشابه هذا النوع من اإل

 تحكميةوال القضائية القانونية اآلليات التعويض، ومحايتها، األموال رؤوس تنقل حرية املعاملة،منط ممل  املقامة

بعض  وجود مع، املتعاقدة والدولة األجنيب املستممر بني فيما أو األطراف الدول بني فيما املنازعات لفض املخااة
 *.يةقتاادبني الدول من حيث النظم القانونية واإل ختالفات اجلزئية اليت مردها اإلختالفاإل

األجنيب  ستممارلإل اقانوني اتنظيم األخرية هذه عدت الثنائية:يات الدولية تفاق( أسس المعاملة والضمان في اإل1 
، مشتملة على ستقرارإجياد نوع من التوافق املتوازن بني مااحل األطراف وخلق جو من اإلبقاد باياغة شرعية 

 كما ، 2ضد املخاطر غري التجارية القانون الدويل العريفوقواعد  تغطي قاور مبادئمعا محائية وتشجيعية  واتأد

                                                           
 .92مرجع سابق، ص.عمريوش حمند شلغوم،  1

املشروع، يضفي  إستغاللالنموذج األورويب النافذ يف مواجهة املستممر منذ بداية تنفيذ والدخول يف  ن هذا ما يربر وجود عدة مناذج؛إىل أ شارة* وجتدر اإل
ية نافذة قبل بداية تنفيذ املشروع، متوجه لتكري  مبادئ القانون الدويل تفاقأمهية لسيادة الدولة وتشريعاهتا، والنموذج األمريكي الذي تكون فيه اإل

 يات المنائية بارك اجملال واسعا للدولة املتعاقدة.تفاقما حيقق النتيجة، النموذج األفرواسياوي لإلإقرار  ة األطراف، قادات أكمر من إرادستممار لإل
 .   65د ت، ص.، مار، دار الفكر اجلامعيط،  د ، "ضمانات اإلستثمارات األجنبية في القانون الدولي"، عمر هاشم حممد صدقة 2
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 .قيمتهاباألخص ات اجلبائية واجلمركية متياز الضرييب لكي ال تفقد اإل زدواججتنب اإل متكن من

يات الدولية المنائية أسسه تفاقجيد هذا النوع من اإل: ستثمارلإل يات الدولية الثنائيةتفاقأ( أسس المعاملة في اإل
واإللغاء املستقبلي واإلبقاء على ل عدينفاذ التبعدم  لمبدأ الثبات التشريعيضمن مبادئ القانون الدويل كاللجوء 

بني املستممرين الوطنيني يف املعاملة  مبدأ المساواة وعدم التمييزإىل  واللجوء، التشريع املتعاقد يف إطاره نافذا
دولة جيب أن يكون موحدا خال من ات؛ فأي تارف تقوم به اللتزامات واإلمتياز واألجانب من حيث احلقوق واإل

كان هناك توجه دويل لتضمني   إنات ذات الطبيعة الواحدة؛ و ستممار يف مواجهة اإل إستمناءييزية دون املعامالت التم
   .تشريعاهتا الداخلية هذه املبادئ كما أوردناه سابقا يف احلالة اجلزائرية

يات تفاقاإل هذا النوع منيتضح من خالل استقراء  :ستثمارلإل يات الدولية الثنائيةتفاقالمعاملة في اإل قواعد( ب
لمعاملة لاألجنيب ومحايته أن هناك نوعني من القواعد يتم من خالهلا وضع اإلطار العام  ستمماراملتعلقة بتشجيع اإل

 ات بشكل خاص، النوع األول معاملة غري املشروطة والنوع الماين معاملة مشروطة.متياز اإلعموما وحتديد الضمانات و 

غري  أو نوع مل حيدد مضمونه بشكل مباشر بدأ المعاملة العادلة والمنصفة(:المشروطة )مقاعدة المعاملة غير  -
مباشر يف قالب جامد وإمنا ترك اجملال لألطراف املتعاقدة قاد اإلحاطة جبوانب كل حالة على حدى، وتتجسد هذه 

كان ذو   إنيها العرف الدويل و مببدأ املعاملة العادلة واملنافة وهو من أقدم املعايري اليت استقر عل لتزامالقاعدة يف اإل
مدلول مطلق ومتغري حسب جماالت التطبيق؛ هلذا حضي بتفسريات عديدة من قبل األطراف وهيئات التحكيم 

الذي يكفل احلد األدىن من  1والفقه الدويل؛ إذ يربطه البعض باملعيار التقليدي املعرب عنه بالنموذج الدويل األدىن
خالف مضموهنا القوانني الداخلية لسموها  إنوجب أحكام إلزامية ال جيوز خمالفتها و احلقوق للمستممرين األجانب مب

نفسه، يف حني أن البعض  تفاقيا مضمونه يفسر مبوجب اإلإتفاقا إلتزامعلى هذه األخرية، بينما البعض اآلخر يعتربه 
 العريف الدويل القانون ي كرس مبادئالذ الدويل العدل مفهومإىل  املنافة و العادلة املعاملة مبدأ أصلاآلخر يرجع 

 السائدة. القانونية النظم يف املقررة العدالة مبادئإىل  إضافة الدولية والتحكيمية القضائية والسوابق
حكمه  إختالفعمومية مضمونه فضال عن إىل  يتضح أن هذا املبدأ مطلق "... يكتنفه كمري من الغموض بالنظر

معايري أخرى تضبط مضمونه وحتدد  أو ناوص أخرىإىل  ه حباجةإنه ومن مث فظروف الدول اليت تعتمد إختالفب
األجنيب ولعل أهم املعايري اليت تلجأ إليها الدول يف هذا الادد  ستمماربشكل دقيق احلقوق واملزايا اليت يتمتع هبا اإل

تدرج ضمن قاعدة  2ملعاملة باململ..."ا أو هي ما يلي مبدأ املعاملة الوطنية مبدأ الدولة األوىل بالرعاية مبدأ التبادل
 املعاملة املشروطة.

                                                           
 .   61سابق، ص. مرجع، عمر هاشم حممد صدقة 1
 .333، ص.، مرجع سابقحممود السامرائيدريد  2
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التشريعات إىل  معاملة مملية بأحكام نسبية يتم حتديدها باإلحالةمبوجبها تتقرر  :المشروطةقاعدة المعاملة  -
 . بالتبادل أو مبدأ املعاملة باململ ،شرط الدولة األوىل بالرعاية، املعاملة الوطنيةالوطنية للدولة املتعاقدة كمبدأ 

ومتتعهما  أكمر املبادئ حتررا يف معاملة األجانب مفاده مساواة املستممر األجنيب بالوطين مبدأ المعاملة الوطنية:• 
ات مواطين إستممار ن تتعهد دولة متعاقدة وتقر ألموال و والضمانات ذاهتا وبنف  الشروط؛ بأات متياز باحلقوق واإل

 إجنازمراحل تأسي  و  إمتداداية اليت تقرها ملواطنيها يف ظروف مماثلة على الدولة املتعاقدة األخرى نف  احلم
كان مناوصا عليه يف التشريعات   إنيات و تفاق، وحترص الدول على تضمينه يف اإل1وتافية املشروع إستغاللو 

يادة والنقاان الداخلية للدول املتعاقدة، وهي إحالة على تشريعات الدولة املتعاقدة جتعل من الضمانات عرضة للز 
 حبسب إرادة املشرع فيها مبا ال يكفل احلماية الكافية.     

بوجه عام شرطا يقضي مبنح املستممر األجنيب أعلى مستوى  يةتفاقاإل ن تتضمنبأ شرط الدولة األولى بالرعاية:• 
 كتفاءات وإمنا باإل تياز م، بدون حتديد مباشر للضمانات واإل2من املعاملة اليت متنح ملستممر من أي بلد أجنيب آخر
، وقد يرد 3غري وطين لدولة ثالمة هي الدولة األكمر رعاية إستمماربإقرار معاملة قانونية معيارها أفضل معاملة يتلقاها 
 أو يتم تقييده ليقتار على بعضها فقط أو ات والضماناتمتياز هذا املعيار باياغة عامة شاملة لكل احلقوق واإل

منطقة  أو مجركي إحتاد أو معينة من نطاق التطبيق لوجود روابط خاصة كالسوق املشاركدول  ستبعادتقييده بإ
مستقبلية ال يعين  أو املساواة غري حمققة فضال على أن احلاول على أفضل معاملة واقعة إن؛ وبالتايل ف4حرة...اخل

أي  أنإىل  ات األجنبية، باإلضافةستممار إلاألمر متعلق مبا هو متا  منها ومبا تتمتع به األن  بالضرورة احلماية الكافية
 ات والضمانات.    متياز التأثري على هذه اإلإىل  إلغاء للتشريعات يفضي بالضرورة أو تعديل

تعامل الدولة املستممر األجنيب باملعاملة ذاهتا اليت  نبأ تفاقجيري اإل :*يتفاقاإل بالتبادل أو مبدأ المعاملة بالمثل• 
 القائمة على فكرة التطابق صيغة تبادل الحق بالحقهذه املعاملة  تخذوت ،يف دولة هذا املستممر يتلقاها مستممريها

ن يكون أداء الدولتني متطابقا واملمارسة الفعلية للحق يف احلدود ذاهتا، وهي صيغة ال تفضي لتوازن التماثل بأ أو
ن تتعهد الدولة بأ بادل على أساس التعادلصيغة التات وأمهيتها؛ لذا جند ستممار حجم اإل إختالفحقيقي نتيجة 

ات إمتياز ات وضمانات معينة مقابل حاول مواطنيها يف دولة ذلك املستممر على إمتياز مبنح املستممر األجنيب 

                                                           
سلسلة االونكتاد بشأن سياسات ، املنازعات بني املستممر والدولة الناشئة عن معاهدات اإلستممار:استعراض""، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 1

 .15، ص.3992اإلستممار الدولية ألغراض التنمية، سويسرا، 
 .11مرجع سابق، ص.، املنازعات بني املستممر والدولة الناشئة عن معاهدات اإلستممار:استعراض""، ر األمم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمت 2
 .   69مرجع سابق، ص.، عمر هاشم حممد صدقة 3
ال التطبيق قاد تقوية فاعليته كما ُدِعم بآلية لتسوية عرف يف ظل إتفاقيات منظمة التجارة العاملية توسيعا يف جم الدولة األوىل بالرعايةنشري أن شرط  4

 .132-361مرجع سابق، ص ص. : حممد صايف يوسف، املنازعات. لالستزادة راجع
دل ينئذ بالتبا* يتعني ذكر أن هذا املبدأ قد يرد يف القوانني الداخلية ويعرف عندئذ بالتبادل التشريعي، كما ميكن أن يقع دون وجود نص صريح ويعرف ح

 الواقعي، ويف حال اإلتفاق عليه يكون تبادل إتفاقي أو دبلوماسي.



الماين/ الفال األول: الضمانات وحدود اإلنتفاع باإلمتيازات اجلبائية واجلمركيةالباب   

 

212 
 

وضمانات معادلة يف األمهية ملا منحته، صيغة ميكن أن تكون مادرا للغنب وتطر  مشكل تويل زمام املبادرة ألهنا ال 
ن بأ صيغة التبادل على أساس المعاملة الوطنيةهاتني الايغتني توجد إىل  تارف سابق، وباإلضافةر إث تارتب إال

ات مواطنيها يف تلك الدولة باملعاملة إستممار إليها معاملة املستممر الوطين ما حظيت  الوافد ستممارإلمتنح الدولة ل
 .1ات والضمانات بني الدولمتياز اإل ختالفالقانونية ذاهتا، غري أهنا صيغة ال حتقق التوازن احلقيقي إل

ية املمنوحة قتاادات اإلمتياز حتديد مفال للضمانات واإل ية:تفاقات اإلمتياز التنظيم المباشر للضمانات واإل •
يات تفاقعلى وحو مستقر وغري قابل للتعديل إال وفق ما هو حمدد من قواعد لتعديل اإل ،ات كل من الطرفنيستممار إل

 .2الدولية

تعدد القواعد والايغ سالفة الذكر ال حيول دون اجلمع  يات الثنائية:تفاقفي اإل ستثمار( الحماية وضمانات اإلج
ني التنظيم املباشر للضمانات محاية كافية وتوازن حقيقي، ولعل األكمر موضوعية اجلمع بإىل  بينها للوصول

اجلمع بني مبدأ املعاملة  ات الجبائية والجمركيةمتياز ألنسب لإلا، بينما ية وبني مبدأ املعاملة باململتفاقات اإلمتياز واإل
يات المنائية لتوفري العديد من الضمانات ضد املخاطر غري تفاقاإل إهتمامالوطنية ومبدأ الدولة األوىل بالرعاية، يف إطار 
 التجارية من الناحيتني املوضوعية واإلجرائية.

وعلى التارفات  على نزع امللكية يةإتفاق اقيود بتضمينها يات الثنائية:اقتففي اإل ستثمارالحماية الموضوعية لإل -
ضمانات من املعوقات اجلبائية من خالل إىل  باإلضافة ،3اليت هلا نف  األثر ممل التأميم، املاادرة، االستيالء...اخل

يك عن الضوابط النقدية قاد التمكن ، ناهالتمييز يف املعاملة اجلبائية واجلمركية ، وعدمالدويلالضرييب  زدواججتنب اإل
 اخلارج وسداد أقساط القروض وغريها من التارفات دون قيود متييزية مارفيةإىل  وعوائده ستممارمن حتويل أصل اإل

)كمخاطر    جتماعياإل ستقرارقانونية اليت قد تااحب عملية التحويل، وحتتل خماطر عدم اإل أو إدارية أو
مجلة أحداث مشاهبة( حيزا من  أو رب، النزاعات املسلحة ذات الطابع العام، مترد، شغبات الداخلية، احلضطراباإل

 .4تعويض أو الضمانات وما يارتب من جرب للضرر

احلماية املوضوعية لتجنب الكمري من  تؤدي ضمانات يات الثنائية:تفاقفي اإل ستثمارلإل الحماية اإلجرائية -
قيام هذه األخرية يبقى قائما؛ مما يتطلب توفر املزيد من التدابري احلمائية من نوع  لإحتمااملخاطر غري التجارية إال أن 

يف للتقاضي، هلذا يتم تضمني هذا احلق  أو هيئات مستقلة للتحكيمإىل  مغاير وهو ما يتممل يف أحقية اللجوء

                                                           
 .332-332، ص ص. ، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  1
 املرجع واملوضع نفسه. 2
غري منشورة، جامعة مولود   "، أطروحة دكتوراهاحلماية القانونية مللكية املستممر األجنيب يف اجلزائر، "لالستزادة حول صور نزع امللكية راجع: حسني نوارة 3

 . 19-16م، ص ص. 3931192131 ،التخاص: القانون قسم احلقوق، تيزي وزو اجلزائر،كلية احلقوق والعلوم السياسية، -معمري
 .312-339، ص ص. نفسهرجع امل، حممود السامرائيدريد  4
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الطمأنينة هلذا إىل  ي قد ال يدعوالقضاء الوطين للدولة املضيفة الذ إختااصسواء تعلق األمر ب يات المنائيةتفاقاإل
التحكيم كضمانة وسيلة أكمر فعالية وحيادية لتسوية املنازعات إىل  ي ألحقية اللجوءإتفاقية بإقرار تفاقتتكفل ذات اإل

يات تنفيذ قرارات التحكيم إتفاقثنائي على شكل  أو ي دويل متعددإتفاق، وتدعم بإطار 1ية والتجاريةستممار اإل
 .   2األجنبية

لتشجيع المنائية الدولية يات تفاقاإلأمهية وفعالية  ي الجزائري ثنائي األطراف:تفاق( الضمانات في النظام أإل2
ها، األمر الذي دفع بالدول واملنظمات الدولية املختاة لبذل جهود لاياغة إنتشار زاد يف  ستممارترقية ومحاية اإلو 

 حبماية اخلاصةالقواعد والارتيبات إمجاال  نف  علىفاحتوت ما بينها ؛ مما افرز تشابه كبري في3وتوحيد معايري بنائها

 القضائية القانونية اآلليات التعويض، ومحايتها، األموال رؤوس تنقل حرية املعاملة،منط ممل  املقامة اتستممار اإل

، وهو املتعاقدة الدولةو  األجنيب املستممر بني فيما أو األطراف الدول بني فيما املنازعات لفض املخااة والتحكمية
أفريقيا مع  اتستممار لإل للترقية والحماية المتبادلةزائر يات المنائية اليت أبرمتها اجلتفاقات واإلتفاقما يالحظ على اإل

مار، إثيوبيا، ليبيا، مايل، املوزنبيق، النيجر، نيجرييا، السودان، تون (، أمريكيا مع )األرجنتني، جنوب أفريقيا، )
، البحرين، اإلمارات نملتحدة األمريكية(، آسيويا مع )الاني، كوريا اجلنوبية، إيران، ماليزيا، طاجاكستاالواليات ا

العربية املتحدة، األردن، الكويت، عمان، سوريا، اليمن(، أوربيا مع )أملانيا، النمسا، بلغاريا، الدامنرك، اسبانيا، فلندا، 
يات تفاقاألورويب(، باإلضافة إل حتاد، رومانيا، السويد، صربيا، سويسرا، اإلفرنسا، اليونان، ايطاليا، الربتغال، التشيك

مار، موريتانيا(، أمريكيا مع )كندا(، آسيويا مع  جنوب أفريقيا،أفريقيا مع ) الدولي الضريبي زدواجتجنب اإل
ات العربية املتحدة، األردن، اندونيسيا، تركيا، اململكة العربية السعودية، البحرين، اإلمار  )الاني، كوريا اجلنوبية،

الكويت، لبنان، عمان، قطر، سوريا، اليمن(، أوربيا مع )بريطانيا، أملانيا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، اسبانيا، فرنسا، 
 .4(اايطاليا، الربتغال، رومانيا، روسيا، أوكراني

 

 
                                                           

 .   395-399مرجع سابق، ص ص. ، عمر هاشم حممد صدقة 1
املركز القومي لإلصدارات القانونية، ،  3"، طالتحكيم التجاري الدولي ما بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنة ، "اهلل السبعاوي زياد حممد محود عبد 2

    .312 -329م، ص ص. 3935مار، 
ورشة عمل للفارة من  ،اية اإلستممار األجنيب"اللجنة اإلقتاادية واإلجتماعية لغريب آسيا، "صياغة اإلتفاقيات المنائية املتعلقة بتشجيع ومحاملتحدة، األمم  3

  treaties-investment-bilateral-drafting-workshop-https://www.unescwa.org/ar/events/national م، لبنان،3931191132إىل  33

 .31:99التوقيت م، 3936192132التاريخ 
البنود اجلوهرية  (، صياغةستممار)معاملة اإل البنود اجلوهرية صياغة ،ستمماريات اإلإتفاق تطبيق بنطاق املتعلقة والبنود ستمماراإل معاهدات صياغةتتضمن 

 البنود املتعلقة بفض النزاعات...اخل. املتعلقة باحلماية، صياغة
قانوين، اإلتفاقات واإلتفاقيات، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الاناعة واملناجم، الوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار، اإلطار ال 4

conventions-juridique/accords-http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre 99:91م، التوقيت 3936192132، التاريخ. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions
http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre-juridique/accords-conventions
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 :األطراف متعددةيات الدولية تفاق( الضمانات المقررة في ظل اإلثانيا
 ستمماريات اإلإتفاقسهولة وفاعلية : ستثمارجامعة لضمان وحماية اإل يات عالميةتفاقمحاوالت الوصول إل (1

من  إبتداء  ، ستممارية جامعة بشأن اإلإتفاقها الواسع مل يمين جهود الدول واملنظمات الدولية لعقد إنتشار المنائية و 
 قانوين ل نظاميتشك من خاللم 3926 سنةاألجنيب  مارستمإلتنظيم ادولية مجاعية ل حماولةأول ميماق هافانا ك

غري أهنا حماولة مل تعرف  ،1تبة عنهمعاملته ومحايته وطرق تسوية املنازعات املار قواعد من حيث  ستممارإلل متكامل
ة م باياغ3959باملوازاة مع ذلك قامت الغرفة الدولية للتجارة سنة ، 2طريقها للتنفيذ لعدم التاديق عليها دوليا

ودعما  ات األجنبية الذي تضمن قدرا كبريا من الضمانات القانونية،ستممار ية دولية للمعاملة العادلة لإلإتفاقمشروع 
م، وقد عقب ذلك 3926يف جنيف سنة  ات األجنبيةستممار الدويل لدعم ومحاية اإل حتاداإلهلذه اجلهود مت إنشاء 

م وبرنامج األمم املتحدة 3915ممل مؤمتر التجارة والتنمية سنة  حماوالت أخرى يف إطار املنظمات الدولية احلكومية
ية إتفاقم بإعداد مشروع 3913( سنة OCDEي والتنمية )قتاادكما قامت منظمة التعاون اإلم،3912للتنمية سنة 

 (OCDEكما أعدت منظمة )،م3912ات األجنبية وقد عدل املشروع وأقر عام ستممار بني الدول األعضاء حلماية اإل
نه مل حيظ باملوافقة من قبل الدول املختلفة، م بيد أ3996م ومتت مناقشته عام 3992الشأن سنة  مشروعا يف ذات

ية مجاعية حلماية إتفاقاجلهود يف الواقع عن إبرام فضال عن مساعي املنظمات غري احلكومية املتعددة وعدم متخض 
، نذكر جتاهيات يف هذا اإلإتفاقعدة إىل  اجلزائر إنضمتو ا فلقد صادقت مستمر ، وبقي العمل 3ات الدوليةستممار اإل

اليت  قرارات التحكيم األجنبية إعتماد ةيإتفاق، و 4ستممارية إنشاء الوكالة الدولية لضمان اإلإتفاقمنها على سبيل املمال 
ني الدول و رعايا الدول ب اتستممار باإل تسوية املنازعات املتعلقةية إتفاقو  ،5نيويوركعتمدها مؤمتر األمم املتحدة يف إ

 .6األخرى

مجاعية حلماية  يةإتفاقملا أضحى الوصول يات الدولية اإلقليمية ومتعددة األطراف: تفاق( الضمانات في اإل2
الذي متكن من حتقيق القاد والذي تندرج  العمل اإلقليميإىل  اجتهت الدولامرأ مستعايا  ات الدوليةستممار اإل

                                                           
 .399.، ص، مرجع سابقحممود السامرائيدريد  1
دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، ،  3"، طآليات العولمة اإلقتصادية وآثارها المستقبلية في اإلقتصاد العربي ، "هيفاء عبد الرمحان ياسني التكرييت 2

    .199م، ص.3939
 .نفسهما، املرجع واملوضع يدريد حممود السامرائ 3
ج ر، العدد  م، املتضمن املاادقة على اإلتفاقية املتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان اإلستممار،3992139119املؤرخ يف  92/152املرسوم الرئاسي 4

 .91، ص.3م، املادة 3992133192، الاادر بتاريخ 11
 .351-331مرجع سابق، ص ص. ، عمر هاشم حممد صدقة لالستزادة حول الوكالة. راجع: 

م، املتضمن االنضمام بتحفظ إىل اإلتفاقية اليت صادق عليها مؤمتر األمم املتحدة يف نيويورك يف 3966.33192املؤرخ يف  66/311املرسوم الرئاسي  5
 . 3299، ص.3م، املادة 3966133131، الاادر يف 56م واخلاصة بإعتماد القرارات التحكيمية األجنبية، ج ر، العدد 3926.91.39

بني الدول و رعايا الدول  اتستممار باإلتسوية املنازعات املتعلقة ية إتفاقاملاادقة على املتضمن م، 3992139119املؤرخ يف  92/151املرسوم الرئاسي 6
 . 35، ص.3م، املادة 3992133192، الاادر بتاريخ 11ج ر، العدد  ،األخرى
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يات إتفاقعدة إىل  اجلزائر هبا مغاربيا عربيا وجهويا واليت أفضت إرتباطات عتبار ليت نوردها إلضمنه احملاوالت العربية ا
ية تسوية منازعات إتفاقو م، 3929لسنة  ستممارية املؤسسة العربية لضمان اإلإتفاقأمهها  يف هذا الشأن من عيةمجا
املوحدة  يةتفاقاإلو ، 1م3925لعربية األخرى لسنة ات العربية ومواطين الدول استممار بني الدول املضيفة لإل ستمماراإل
...اخل، هذه األخرية اليت م3963199199رؤوس األموال العربية يف الدول العربية اليت بدأ سرياهنا يف  ستممارإل

 زدواجية جتنب اإلإتفاقم 3921133191، ويف حمور آخر أبرمت يف 2م3991193132صادقت عليها اجلزائر يف 
وأيا  ، م3992133191ية العربية، مث جتديدها يف قتاادلتهرب من الضرائب بني دول جمل  الوحدة اإلالضرييب ومنع ا
استخالص إىل  وجهوية يؤدي بنا يات إقليميةإتفاق أو مجاعية إستمماريات إتفاقحماوالت وجهود إجياد  إنكان األمر ف

 يات المنائية.تفاقى ما سبق بيانه يف اإلاليت ال خترج يف الغالب عل ستممارالضمانات القانونية حلماية اإل
 

 ية التي تقرها العقودتفاقالفرع الثالث: الضمانات اإل
 ية اليت ترغبها قتااداألنشطة اإل إستقطابات املختلفة اليت تستهدف إنشاء توسيع توطني و متياز ترافق اإل  

 متعددة األطراف، لكن أو ت الدولية المنائيةياتفاقمتنح يف إطار اإل أو ضمانات تتقرر يف التشريعات الوطنية الدولة
قدر من الضمانات من جهة واألكمر إلزاما واألقل خطرا من جهة ثانية يبقى  أكربإىل  املستممرين للوصول سعي

، سواء كانت هذه الضمانات تكرارا ملا تقره التشريعات ية اليت تقرها العقودتفاقالضمانات اإلإىل  متواصال ليتوجه
يات الدولية السالفة اليت مل نُِعد ذكرها هنا دفعا للتكرار واليت متمل الضمانات املألوفة، إال أن مناط تفاقاإل وأ الوطنية

يف الدولة املعربة واملرتبطة باألمهية  ستمماراألمر هنا هو الضمانات غري املألوفة واالستمنائية عن النظام القانوين لإل
ات تتممل يف تمبيت النظام القانوين ستمناءالوطين، هذه اإل قتاادالعقد لإل حمل ستمماراخلاصة اليت حيظى هبا اإل

 حمل العقد و شرط الضمان العقدي. ستممارلإل

يف إطار القانون الدويل اخلاص للعقود أن حيدد طريف  األصلمحل العقد:  ستثمار( تثبيت النظام القانوني لإلأوال
ه وما يطرأ عليه من تعديالت الحقة حىت وقت البت إختيار السارية وقت العقد أنفسهم القانون الذي حيكمه بقواعده 

بني الدولة واملستممرين األجانب بتمبيت مجيع  ستمماريف النزاع، إال أن هناك توجه استمنائي عن هذا األصل لعقود اإل
 يف العقد بند  أو ي واملايل للمشروع حمل العقد، وهذا بإدراج شرطقتاادقواعد النظام القانوين واإل

                                                           
ركز القومي لإلصدارات القانونية، امل،  3"، طموسوعة الفارس قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرى، "فارس حممد عمران 1

    .33.صم، 3932مار، 
ول العربية"، جامعة الدول العربية، الشبكة القانونية العربية، اإلتفاقيات واملعاهدات،" اإلتفاقية املوحدة إلستممار رؤوس األموال العربية يف الد 2
xents_treaties.aspk/Pages/agreemhttp://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwor 35:16م التوقيت 3936192131، التاريخ. 
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ستبعاد إينص صراحة على أن ال يسري على العقد إال قانون اإلرادة* حبالته اليت كان عليها وقت إبرام العقد مع 
، هذا التوجه جيد أساسه يف تنازل الدولة عن أحد مظاهر سيادهتا ويظهر 1التعديالت اليت ميكن أن تطرأ عليه الحقا
دون األحكام  نعقادقد حبيث ال تسري عليه إال األحكام النافذة وقت اإليف منح املتعاقدين سلطة تمبيت قانون الع

 .2شرط المبات التشريعي أو اليت طرأت الحقا، هذا الشرط يعرف فقهيا بالتجميد الزمين لقانون العقد

 العقدحمل  ستممارقد يرد على كل القواعد القانونية اليت حتكم اإل حمل العقد ستممارتمبيت النظام القانوين لإل
يرد على بعضها فقط على غرار النظام اجلبائي )ممال بعدم جواز تعديل معدالت وقواعد حتديد األوعية اجلبائية  أو

الرابطة التعاقدية باإلفالت من اخلضوع  إستقرارإىل  وحتايلها املستحدثة بعد إبرام العقد(، ويؤدي هذا التمبيت
ا وضمانا يف نف  الوقت إمتياز اإلرادة خالل مدة نفاذ العقد؛ مبا يشكل  التعديالت التشريعية اليت قد تطرأ على قانون

 . 3حلقوق املستممر األجنيب يف عالقته بالدولة املضيفة

غلب تتضمن أ تعديله بإرادتها المنفردة(: أو ( شرط الضمان العقدي )تعهد الدولة بعدم إنهاء العقدثانيا
من القانون املدين  391املادة  ، إذ تنص4"ة "العقد شريعة املتعاقديندول ومن بينها اجلزائر قاعدة عامتشريعات ال
لألسباب اليت يقررها  أو الطرفني، إتفاقأن" العقد شريعة املتعاقدين، فال جيوز نقضه وال تعديله إال بعلى  5اجلزائري
 أو ديل بعض شروط العقدهذا املبدأ متلك الدولة مدفوعة مبقتضيات املالحة العامة سلطة تع وعلى خالف القانون."

 إختاذا من سيادهتا اإلقليمية بإنطالقن تقوم الدولة ، بأ6موافقة الطرف اآلخرإىل  إهناؤه بإرادهتا املنفردة ودون حاجة
إهناء العقد من شأهنا إحلاق الضرر باملستممر املتعاقد؛ لذا دأب هذا  أو إدارية تؤدي لتعديل أو إجراءات تشريعية

اء العقد بإرادهتا املنفردة إهن أو يا لتضمني العقد شرط ضمان حيظر على الدولة تعديلإتفاق السعيإىل  األخري
 إهناء العقد دون سواها؛ مما يوفر  أو ستبعاد هنا يطال فقط اإلجراءات التشريعية والتنفيذية اليت من شأهنا تعديلفاإل

                                                           

 القانون الذي إختاره الطرفان إرادة وإتفاقا لتطبيقه على عالقتهما التعاقدية وهو الذي حيكم معظم مسائل عقدمها ولي  كلها بالضرورة.* نشري إىل أنه 
 .313م، ص.3991منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  ،3"، طصةعقود اإلستثمار في العالقات الدولية الخا، "بشار حممد األسعد 1
 .359، ص.، مرجع سابقدريد حممود السامرائي 2
 .361، ص.حممد األسعد، املرجع نفسهبشار  3
دار ،  1"، ط لعقدإنجاز األعمال وإقفال ا-إدارة التغييرات والمطالبات  -اإلدارة الموقعية: الجوانب التعاقدية ودور األطراف، "سامي حممد فريج 4

 .335م، ص.3933النشر للجامعات، مار، 
م، 3922199119، الاادر بتاريخ 26م، املتضمن القانون املدين املَعدل واملَتمم، ج ر، العدد 3922199131املؤرخ يف  22/26األمر رقم  5

 .  992ص.
دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مار،  ،3"، طي دراسة مقارنة محلية ودوليةالعقود اإلدارية: ما بين اإللزام القانوني والواقع العمل، "زكريا املاري 6

 .13-19م، ص ص. 3935
املركز القومي لإلصدارات القانونية، مار،  ،3"، طالقانون اإلداري بين التشريعي المصري والسعودي ، "انظر أيضا: عبد العزيز بن حممد الاغري

 .311م، ص.3932
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 .1ية هامة للمستممر األجنيبإتفاقضمانا عقديا ومحاية 

د الدولة كطرف يف عقد يمري وجو  اتها التعاقدية:إلتزامآلثار القانونية المترتبة عن إخالل الدولة المتعاقدة ب( اثالثا
إلغاء  أو تنفيذية وتعديل أو إجراءات تشريعية إختاذمرتبطة بسلطتها يف  ات قانونيةياوصا عدة إشكالخ ستمماراإل

تممر فضال عن حاانة الدولة القضائية واستحالة التنفيذ اجلربي الرابطة التعاقدية مما من شأنه أن يلحق الضرر باملس
اهتا التعاقدية )كإلغاء لتزامفنقض الدولة إل اهتاإلتزامعليها؛ وهو ما ال يعين عدم خضوعها للقانون وعدم الوفاء ب

تممر من خسارة وما ا بالتعويض عما حلق املسإلتزامات( إجراء غري مشروع يؤدي لقيام مسؤوليتها ويرتب عليها متياز اإل
اهتا الدولية كان تتضمن لتزامفاته من ربح،كما ميكن أن تقوم املسؤولية الدولية مىت اعتربت تارفات الدولة خرقا إل

؛ هذه 3تتضمن إنكارا للعدالة أو 2خمالفة العرف الدويل املتعلق حبقوق األجانب أو خمالفة ألحكام وبنود معاهدة دولية
 .4ات الدولية وما ينجر عنها تشكل ضمانة إضافية حلماية للمستممرلتزامإلالتدابري واملسؤولية وا

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز الضمانات الرضائية والقضائية المرافقة لمنح اإل المطلب الثاني:

 الكمري من املخاطر غريالوقوع ومواجهة ية جتنبه تفاقبتوليفة من الضمانات التشريعية واإل ستممارإحاطة اإل 
هنا ال تستبعدها كلية؛ فوقوع املنازعات وارد تمريه مسببات عديدة كتارفات الدولة مدفوعة بتحقيق إال أ التجارية

 ملدى ومضمون ي، وكذا التحديد الدقيقستممار املراكز القانونية بني أطراف التعاقد اإل إختالفاملالحة العامة و 
ات املختلفة، والتطبيق العملي للناوص القانونية والتنظيمية املتعلقة متياز إلات املارتبة عن املنح املتزايد للتزاماحلقوق واإل

ات املتزايدة عدديا ونوعيا؛ كل ذلك يقتضي وجود وسائل قانونية مستقلة وحمايدة وفعالة وغري مكلفة ستممار باإل
 اء بالعقود مما يعززاحلقوق والوف إحاراملتسوية هذه املنازعات والبت فيها، تشكل ضمانات لتنفيذ القوانني و 

 . يةتفاقالضمانات التشريعية واإل

وبالنظر ملدى إلزامية ما تنتهي إليه هذه الوسائل حني حلها للخالفات وتسوية املنازعات ميكن التمييز بني 
أحكام ملزمة لألطراف املتنازعة هبذا تضم القضاء الوطين التحكيم والقضاء الدويل، وسائل قضائية هلا سلطة إصدار 

والرضائية، بالودية  ووسائل بديلة عن الوسائل القضائية اليت ال تكون ملزمة إال بقبول األطراف لقراراهتا التسامها
ا بذلك إعتبار وبني الداخلي واخلارجي من الوسائل القضائية وغري القضائية؛ و  ستمناءفضال عن التمييز بني األصل واإل

                                                           
 .356مرجع سابق، ص.، يرائدريد حممود السام 1
 .  21-16مرجع سابق، ص ص. ، عمر هاشم حممد صدقة 2
كم، وجود نقص من أمملة إنكار العدالة احلرمان من اللجوء إىل حماكم الدولة للمطالبة أو الدفاع عن حقوقه، تأخري مغال فيه يف سري الدعوى وإصدار احل 3

الة، اهتام حكم احملكمة بالظلم الفاحش أو مدفوعا بكراهية األجانب أو متعمد فيها اإلضرار باألجنيب واضح يف إجراءات التقاضي أو ضمانات حتقيق العد
إتفاقية مكافحة الفساد: نفاذ وتطبيق إتفاقية مكافحة الفساد في القانون الداخلي وأثرها ، "اخلام يف الدعوى، راجع: ماطفى حممد حممود عبد الكرمي

    .329م، ص.3933، مار، الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  دار 3"، طد األموالفي محاكمة الفاسدين وإستردا
 .321-329، ص ص. نفسهرجع امل، حممود السامرائيدريد  4
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القضاء الوطين لتسوية إىل  الضمانات الرضائية الداخلية واللجوءبء ميكن التطرق هلذا النوع من الضمانات بالبد
( نظرا لألمهية اليت حيظى يف هذا الماين )الفرعيف  لتحكيم(، وبافة مستقلة نتطرق لالفرع األول) ستممارمنازعات اإل

 .(الفرع المالث) القضاء الدويلإىل  اللجوءيلي ذلك الوسائل الدولية ب، اجملال
 

 ستثمارالقضاء الوطني لتسوية منازعات اإلإلى  الضمانات الرضائية الداخلية واللجوء ل:الفرع األو 
أحد أهم مظاهر سيادة الدولة بإخضاع ما يتواجد  ستممارالقضاء الوطين لتسوية منازعات اإلإىل  يعد اللجوء 

راقيل عملية السيما بوجود أطراف على إقليمها من أموال وأشخاص لقوانينها وهيئاهتا إال أن الواقع العملي ياطدم بع
أجنبية تاردد عن قبول القضاء الوطين حتت ذرائع متعددة ومتنوعة )تأثر القضاء الوطين مبااحل الدولة وفقد احلياد، 
بطء اإلجراءات وتعدد طرق الطعن، وجود جوانب عالية تقنية...اخل.(، وتار على أن ال جتعل القضاء الوطين 

ية ستممار ، وحتت وطأة هذه املطالب وثقل الشركات وأمهية املشاريع اإل1وتسوية املنازعاتالوسيلة الوحيدة حلسم 
بالنص على وسائل بديلة كالالح والوساطة والتحكيم اليت ال تغري من الوطين تستجيب التشريعات  قتاادلإل
 . ستمماراملبدئي للقضاء الوطين يف الفال يف منازعات اإل ختااصاإل

 هتماميتزايد يوما بعد يوم اإل :ستثمارسوية الداخلية البديلة عن التقاضي لتسوية منازعات اإل( وسائل التأوال
اليت تعتمد على رضاء األطراف يف الوصول لتسوية ودية تستمد الزاميتها من  بوسائل حل اخلالفات وتوقي املنازعات

توفره من مزايا كاليسر اإلجرائي والسرعة ة ملا اليت تشكل بديال مهما عن الوسائل القضائيقبول األطراف لقراراهتا، و 
 ا جند:إستخدامواملرونة والسرية وقلة التكلفة رغم عدم الزاميتها، ومن الوسائل الرضائية األكمر 

، وقد يكون استنفاذها شرطا تعاقديا للمرور باالتاال املباشر بني األطراف املتنازعة للوصول لتسوية ( المفاوضات:1
  .  2سائل، ويشارط الفقه توفر حد أدىن من املساواة القانونية بني الطرفني املتفاوضنيلغريها من الو 

إقناعهم بتسوية، إثر  صيغة مرضيةإىل  طرف مستقل وحمايد وقادر للوصولإىل  النزاع أطرافقد يلجأ  ( الوساطة:2
، وقد تكون الوساطة 3خر بالوساطةمبادرة أحد األطراف وقبول اآل أو الحق إتفاق أو سواء كان ذلك شرطا يف العقد

وساطة خاصة من املهنيني املعينني من اهليئات  أو قضائية إذا توالها قضاة عاملون وبتكليف من هيئة قضائية،

                                                           
عشر، قواعد املؤمتر العلمي السنوي التاسع  ،"دور القضاء الدويل واإلتفاقيات الدولية واإلقليمية يف تسوية املنازعات اإلستممارية" كامران الااحلي،  1

فندق  اإلمارات العربية املتحدة جامعة، اإلستممار بني التشريعات الوطنية واإلتفاقيات الدولية وأثرها يف التنمية اإلقتاادية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
  . 3326م، ص.3933افريل 32إىل  32ابوظيب، من اناركونتننتال 

 .133، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  2
، مارللنشر والتوزيع،  مركز الدراسات العربية،  3"، طضمانات اإلستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية، "عبد الرمحن حممد العقيل 3

    .333و 333، ص.م3931
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، كما تأخذ 1القضائية حيث اوجب املشرع اجلزائري على القاضي عرض هذا اإلجراء موقوفا على موافقة اخلاوم
، وحدد املشرع 2األطراف تعيني الوسيط من غري الوسطاء القضائيني وال اخلاوصيني ي بتويلتفاقالوساطة الشكل أإل

اجلزائري للوساطة مدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند االقتضاء ومنح للقاضي حق إهنائها بطلب من 
 تفاقأما يف حالة الوصول إل ي،عتياديف حالة استحالة السري احلسن هلا ليأخذ النزاع جمراه اإل أو اخلاوم أو الوسيط

   .   3يعد سندا تنفيذيا بعد املاادقة عليه من قبل القاضي بأمر غري قابل ألي طعن تفاقحمضر اإل إنف

تتوىل حتديد الوقائع ومطالبات األطراف والتقريب بني وجهات النظر وتقدمي هيئة حمايدة إىل  باللجوء ( التوفيق:2
 إتفاقأو  يسوي أوجه اخلالف، وجيوز أن يكون شرطا يف العقد إتفاقأس  لبلوغ توصيات ألطراف النزاع واقارا  

هيئة أو   يكون بتوجيه من حمكمة أو مبادرة من أحد األطراف جتد قبوال يف الطرف اآلخر أو الحق بني األطراف
 .4هيئة إدارية خمتاة أو حتكيم

كل طرف عن جزء من حقه الذي   ملوهنم النزاع بنزولميمن  أو األطراف املتنازعة أنفسهم سم بهعقد حيَ  ( الصلح:4
 ، عقد الالح غري قابل للتنفيذ ما مل يفرغ 5من هيئة البت يف النزاع أو يطالب به، يكون مببادرة من اخلاوم

 .6أن يتم أمام حمكمة البت يف النزاع أو يف قالب رمسي

طبيقا ملبدأ سيادة الدولة على األشخاص واألموال ت :ستثمارالقضاء الوطني لتسوية منازعات اإلإلى  ( اللجوءثانيا
يف غياب  ستمماراألصيل يف الفال يف منازعات اإل ختااصالقضاء الوطين هو صاحب اإل إناملوجودة يف إقليمها ف

واحلاانة الرمسية للدولة تتناىف مع خضوعها لقضاء دولة أخرى  إستقاللو  سيادةألن  النظم والارتيبات املتفق عليها؛
ألنه ال يسهم كمريا يف فض النزاع  جتاه؛ لذا فمن النادر املضي يف هذا اإلستقاللتهاك للسيادة ومساس باإلإنه يعد ألن
 إتفاقالقضاء الوطين فيها ما مل يكن هناك  إختااصنه بنشوب النزاع يف حدود الدولة ينعقد ي، فاألصل أستممار اإل

 .معاهدة أو يقضي خبالف ذلك ناا تعاقديا
                                                           

م، 3996195131، الاادر بتاريخ 33م، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر، العدد 3996193132املؤرخ يف  96/99القانون رقم  1
 .69، ص.995املادة 

 على أن يتم عرض هذا اإلجراء يف مجيع املواد باستمناء قضايا شؤون األسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن مي  بالنظام العام. 
حساب األضرار عن التأخير  -أعمال الخبرة–الحسم بالتحكيم والتقاضي  -تسوية النزاعات: الحل بالتفاوض والوساطة، "سامي حممد فريج 2

 .312، ص.م3933،  دار الرضا للنشر للجامعات، مار، 3ط"، الصلح  -وتغييرات العقد
م، 3996195131، الاادر بتاريخ 33م، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر، العدد 3996193132املؤرخ يف  96/99القانون رقم  3

 . 99، ص.3995و 3993و 991املواد 
 .133-136مرجع سابق، ص ص. ، بشار حممد األسعد 4
    .331مرجع سابق، ص.، عبد الرمحن حممد العقيل 5
 .69، ص.991و 993، املادتني املرجع نفسهم، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 3996193132املؤرخ يف  96/99القانون رقم  6
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ا تقرره الكمري من التشريعات على غرار التشريع اجلزائري ومن باب التدليل واملمال على ذلك نورد ما وهذا م 
وقانون املناجم، فيقر األول بأن "...خيضع كل خالف بني املستممر األجنيب  ستممارتضمناه يف هذا الشأن قانون اإل

ه الدولة اجلزائرية يف حقه، للجهات القضائية إختذتيكون بسبب إجراء  أو والدولة اجلزائرية يتسبب فيه املستممر،
متعددة األطراف أبرمتها الدولة اجلزائرية تتعلق  أو يات ثنائيةإتفاقاجلزائرية املختاة إقليميا، إال يف حالة وجود 

كيم على حت تفاقمع املستممر ينص على بند تسوية يسمح للطرفني باإل إتفاقيف حالة وجود  أو باملااحلة والتحكيم
 .1 خاص."

ويورد الماين قانون املناجم اجلزائري تفايال بأن "...تكون تسوية النزاعات اليت قد تنجم بني الوكالة الوطنية 
أي مؤسسة عمومية بسبب تأويل و/أو تنفيذ أحكام هذا  أو يةقتاادللنشاطات املنجمية وبني املؤسسة العمومية اإل

الاراضي حسب الشروط احملددة يف دفار األعباء يف حالة عدم التوصل إىل  ناوصه التطبيقية عن طريق أو القانون و/
 حل يعرض النزاع على اجلهة القضائية املختاة إقليميا.

أي مؤسسة عمومية وبني شخص معنوي خيضع للقانون  أو يةقتااديف حالة نشوب نزاع بني املؤسسة العمومية اإل
قد املربم يشرع يف تسويته بالاراضي حسب الشروط احملددة يف هذا العقد تنفيذ أحكام العأو  اجلزائري بسبب تأويل و/
 يعرض النزاع على اجلهات القضائية املختاة إقليميا. تفاقاملربم يف حالة عدم اإل

خيضع للقانون أي مؤسسة عمومية وبني شخص معنوي  أو يةقتااديف حالة نشوب نزاع بني املؤسسة العمومية اإل
تنفيذ أحكام العقد املربم يشرع يف تسويته بالاراضي حسب الشروط احملددة يف هذا العقد  أو و/ لاألجنيب بسبب تأوي
 ميكن عرض هذا النزاع على التحكيم الدويل وفقا للبنود احملددة يف هذا العقد. تفاقيف حالة عدم اإل

 .2التطبيقية."القانون املطبق على النزاعات هو القانون اجلزائري السيما هذا القانون وناوصه 

إىل  وجتدر اإلشارة ستممارهذين الناني وغريمها جتعل من القضاء الوطين سبيال رئيسيا لتسوية منازعات اإل
وسائل أخرى بديلة حلل النزاعات على شاكلة الوسائل الرضائية كالالح والوساطة، وإجازة إىل  أن إجازة اللجوء

يف النظر وتسوية األصيل للقضاء الوطين  ختااصيعد مساسا باإلال الدولة وبالتايل التحكيم تتم أصال من قبل 
ات السيادة الوطنية إعتبار ية احلديمة اليت تقتضي مرونة أمام قتااداملنازعات وإمنا هي مواكبة املشرع للمتطلبات اإل

ارج أراضيها برئاسة حتكيم يقع خإىل  لزم أية دولة بقبول اللجوءأنه ال يوجد يف القانون الدويل العريف ما يُ السيما 
التحكيم والقضاء الدويل إىل  كم أجنيب لتسوية منازعاهتا مع املستممرين األجانب، كما أن جلوء املستممر اخلاصحمُ 

                                                           
 .  33، ص.35م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191يف  املؤرخ 31/99القانون  1
 ، 21م، املادة 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135املؤرخ يف  35/92القانون  2

 . 39و 36ص.
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، 1الزال أمرا استمنائيا يف القانون الدويل املعاصر وال يتم إال مبوجب قبول صريح من الدولة اليت تكون طرفا  يف املنازعة
ات اليت أبرمتها اجلزائر إذ تنص على تسوية ستممار يات الارقية واحلماية املتبادلة لإلإتفاقكمري من الوهو ما ورد يف 

وإذا مل تتم التسوية يارك اخليار للمستممر وبطلب منه إما باللجوء اخلالفات بالاراضي قدر املستطاع ضمن أجل معني 
الوسائل اخلارجية والدولية يف إىل  بعض الدول مباشرةمرت  إن، هذا و 2للقضاء الوطين وإما للتحكيم السيما الدويل
   ياهتا مع اجلزائر.إتفاقالنص على طرق تسوية املنازعات احملتملة يف 

 

 التحكيمإلى  الثاني: اللجوءالفرع 
تدرك جل الدول أمهية وجود نظام قانوين لتسوية املنازعات حيظى برضى املستممرين األجانب ويبعث على  

يتسم مبرونة إجراءاته وسرعتها وقلة التكاليف،  منازعات بينهم وبني الدولة املضيفةمن ينشب قد أن ما الطمأنينة بش
دول يف ـاملزيد منها؛ هلذا تقرر اجلزائر على غرار أغلبية ال إستقطابات القائمة و ستممار ليساهم يف توطني وتوسيع اإل

 الة منازعات ـاليت تربمها جواز إح تممارسود اإلـياهتا الدولية ويف عقإتفاققوانينها الداخلية و 
أو  شخصإىل  يعهد مبقتضاه األطراف إتفاقه وسيلة خاصة للتقاضي تقوم على إعتبار ، ب3على التحكيم ستمماراإل

؛ وعليه 4املنازعات املتعلقة هبم عن طريق إصدار حكم ملزم يتمتع حبجية األمر املقضي فيهعدة أشخاص مبهمة حسم 

                                                           
املركز الدميقراطي العريب للدراسات ، منازعات عقود اإلستممار البارولية ما بني اللجوء للتحكيم أو اإلحالة إىل القضاء الوطين""،إمساعيل يوسف ابو الوفا 1

 .39:35م، التوقيت 3936192119 بتاريخ ،=50765https://www.democraticac.de/?pاإلساراتيجية اإلقتاادية والسياسية، 
 منها اجلزائر مع األردن، مار، النمسا، فرنسا، الواردة على التوايل والارتيب يف الناوص اآلتية:  ممل اإلتفاقيات اليت ابر  2
م، املتضمن املاادقة على إتفاقية بني اجلزائر واألردن حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلستممارات 3992195192املؤرخ يف  92/391املرسوم الرئاسي -

 .92، ص.2م، املادة 3992195191، الاادر بتاريخ 39م، ج ر، العدد 3991196193املوقعة بعّمان يف 
م، املتضمن املاادقة على إتفاقية بني اجلزائر ومار حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلستممارات 3996139133املؤرخ يف  96/139املرسوم الرئاسي - 

 .99و 96، ص.2م، املادة 3996139133بتاريخ  ، الاادر21م، ج ر، العدد 3992191139املوقعة بالقاهرة يف 
م، املتضمن املاادقة على إتفاقية بني اجلزائر والنمسا حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلستممارات 3995139139املؤرخ يف  95/132املرسوم الرئاسي -

 .35و 31، ص.39ادة م، امل3995139131، الاادر بتاريخ 12م، ج ر، العدد 3991191132املوقعة بفيينا يف 
م، املتضمن املاادقة على إتفاقية بني اجلزائر وفرنسا بشأن التشجيع واحلماية املتبادلني فيما خيص 3995193193املؤرخ يف  95/93املرسوم الرئاسي -

 .92، ص.96م، املادة 3995193193، الاادر بتاريخ 93م، ج ر، العدد 3991193131اإلستممارات املوقعة باجلزائر يف 
، 35م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  3

 .33ص.

م، املادة 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135املؤرخ يف  35/92راجع أيضا: القانون رقم  
 .39و 36، ص.21

، الاادر بتاريخ 33م، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر، العدد 3996193132املؤرخ يف  96/99باالضافة للقانون رقم 
 .92 -99،  ص ص. 3913-3991م، املواد 3996195131

 .151مرجع سابق، ص.حممد األسعد، بشار  4
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ه إنعقادنوع التحكيم ومكان  إختياريم على مبدأ الرضائية الذي مينح مرونة ميلك األطراف هبا يقوم نظام التحك
 وزمانه والقانون الذي يطبقه احملكمون.

خيضع التحكيم إلرادة األطراف ويتأس  على الرضائية فهو إجراء  :األطراف لصيغة ونوع التحكيم إختيار( أوال
 تعددت صيغه. إني و إختيار 

 الحق عن بروز النزاع لذا منيز بني أو التحكيم قد يكون سابق إتفاقتحكيم ومشارطة التحكيم: ( شرط ال1
 شرط ضمن بنود العقد أو بنديظهر على هيئة  بني األطراف سابق على نشوب اخلالف إتفاقأ( شرط التحكيم: 

املشرع اجلزائري يف املادة على حسم ما يمور بينهم من منازعات مستقبلية حمتملة عن طريق التحكيم، وقد عرفه 
متاحة  وجبه األطراف يف عقد متال حبقوقيلتزم مب إتفاقنه على أ قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3992

يف  أو ية األصليةتفاقلعرض النزاعات اليت قد تمار بشأن هذا العقد على التحكيم، ويمبت هذا الشرط بالكتابة يف اإل
حتديد كيفيات  أو ها وجيب أن يتضمن شرط التحكيم حتت طائلة البطالن تعيني احملكمنيالوثيقة اليت تستند إلي

د ــــتنفيذ العق أو واألصل أن يكون شرطا جمردا وعاما يؤدي بإحالة كل ما ينشب من منازعات مبناسبة تفسريتعينهم، 
ل دون ــــــــــض املسائـــــالة بعـــــــــــإحإىل  رافـــــــــإرادة األط رفتـــــإنا اصا مىتـــــــا خـــــون شرطـــــد يكـــــــم، وقـــلى التحكيــــــــــع
 .1مــــــــواها على التحكيــــــس

وقوع نزاع الحق يتفق الطرفني إثر  عدم وجود شرط حتكيم يف العقد وعلىيفارض مبدئيا ب( مشارطة التحكيم: 
، ومشارطة التحكيم هبذه الافة تارف قانوين مستقل يعرف 2القضاء إىل التحكيم بدل اللجوءإىل  على إحالته

قانون اإلجراءات من  3933، وقد عرفه املشرع اجلزائري يف املادة 3التحكيم إتفاقمبسميات أخرى كعقد التحكيم و 
 إتفاقال الذي يقبل األطراف مبوجبه عرض نزاع سبق نشؤوه على التحكيم، وحي تفاقنه اإلعلى أ املدنية واإلدارية

كيفية تعيينهم وجيوز عقده  أو التحكيم كتابيا وحيب أن يتضمن حتت طائلة البطالن موضوع النزاع وأمساء احملكمني
 حىت أثناء سريان اخلاومة أمام اجلهة القضائية.

 حيث جند وهو تقسيم مبين على من يتوىل تنظيم وإدارة التحكيم( التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي: 2
 اليت تتواله مركز بتشكيل هيئة التحكيم أو مؤسسة ةيتوىل األطراف صياغته خارج إطار أي تحكيم الخاص:أ( ال

 اصة، ـاالت اخلـرى كتحكيم احلـإجراءات اإلحالة والسري والقواعد اليت تطبق عليه، وله مسميات أخوحتديد 

                                                           
 .133، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  1
 . 99.م، ص3936، املركز العريب للنشر والتوزيع، مار، 3"، طنظام التحكيم التجاري الطارئ: دراسة تأصيلية مقارنةماطفى ناطق صاحل مطلوب،" 2
جامعة عمار ثليجي  الطاهر برايك، "التحكيم التجاري يف منازعات اإلستممار األجنيب يف ظل التشريع اجلزائري"، جملة الدراسات القانونية والسياسية، 3

 .96، ص.م3932، جوان 93باالغواط، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر،  العدد 
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 .   1لفة ويتميز باملرونة والسرعة وبقلة التك التحكيم احلر، التحكيم الذايت،

 مراكز وطنية* أو مؤسسات أو صراحة إلجراء التحكيم عن طريق هيئات األطراف إتفاقبب( التحكيم المؤسسي: 
تتضمنها لوائحها وتعد لذلك قوائم حمكمني  دولية معينة تضطلع بالتحكيم وفق قواعد وإجراءات معروفة سلفا أو

ملة التحكيم املؤسسي مركز املااحلة والوساطة والتحكيم ، من أم2معتمدين لديها خيتار األطراف من بينهم حمكما
(، واملركز الدويل لتسوية ICCحمكمة التحكيم الدائمة التابعة لغرفة التجارة الدولية بباري ) ،3(CCMAباجلزائر )

(، واملركز الدويل حلسم املنازعات التابع جلمعية التحكيم األمريكي ICSIDيف واشنطن ) ستممارمنازعات اإل
(AAA( ومركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري الدويل ،)CRCICAاخل، ول...)مسميات  لتحكيم املؤسسي

أخرى كتحكيم هيئات التحكيم الدائمة والتحكيم النظامي، يتيح العديد من املزايا للعملية التحكيمية ممل كفاءة 
 .4ب خيار ويفسر تزايد نسبة اللجوء إليهجيعله أنس وختاص احملكمني وجناعة اإلجراءات املختربة مسبقا؛ مما

والرضائية  التحكيم لسلطان اإلرادة تفاقالبناء القانوين إل خيضعالتحكيم:  إتفاقيحكم القانون الذي  إختيار( 2
فيضطلع الطرفني بتحديده أيضا  تفاقالقانون الذي حيكم اإل إختيارشكل التحكيم  إختيارهنا تقتضي فضال عن 
لقانون الذي حيكم قواعد القانون الدويل، أما حاالت إغفال اإلشارة ل أو غريها أو لدولة املضيفةسواء كان قانون ا

فتناوهلا الفقه التقليدي يف أكمر من رؤية فمن فقهائه من اجته صوب النية املفارضة التخمينية لكال الطرفني  تفاقاإل
وط هبيئة التحكيم اليت يتعني عليها استنباطه من اليت كانا سيتجهان إليها لو أفاحا عنها، وفريق جعل األمر من

الوثيق بالعقد، وفريق آخر اعتد بقانون حمل إبرام العقد، وغريه بقانون  رتباطالوقائع املوضوعية املعروضة عليها ومن اإل
دويل اخلاص ستبعاد قواعد القانون الإإىل  ما سبق باإلضافة إنتقادحمل تنفيذ العقد، بينما الفقه احلديث فيقوم على 

ن خيضع لقواعد خارجية فوق وطنية، أيتجاوز احلدود الوطنية لذا ينبغي عدم حاره إقليميا و  ستممارأن اإل إعتبارعلى 
 .  5تطبيق قانون حمل التنفيذ حيظى بتأييد واسع فقها وقضاء إجتاهوجدير بالذكر أن 

 عالقة وطنية أطرافها من الدولة واخضع ز بني التحكيم الداخلي لـيف هذا الشأن جند املشرع اجلزائري مي 

                                                           
 .119-126مرجع سابق، ص ص. األسعد، بشار حممد  1
أن متكنت من إىل  جهودا عةوالانا للتجارة اجلزائرية الغرفة بذلت من هذا النمط البديل حلل النزاعات ستفادةاإلتسىن يف اجلزائر لكي تيتعني ذكر أنه * 
 Comité ICC) للتجارة باجلزائر الغرفة الدوليةجلنة  وإنشاء م2222 موافقة هذه األخريةاحلاول على بعد  (ICC) غرفة التجارة الدوليةيف خنراط اإل

Algérie) ومن مث مركز املااحلة والوساطة والتحكيم ،(CCMA). 
 م، 3932، مارللنشر والتوزيع،  مركز الدراسات العربية ،3"، طللمحكم في التحكيم التجاري الدوليالمركز القانوني ، "ناصر حممد الشرمان 2
 .19 .ص

3
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, chambre algérienne de commerce et 

d’industrie, décision N° 012/DG/CACI/2003 en date du 01.09.2003, portant création du centre de conciliation de 

médiation et d’arbitrage. 
 .115-113املرجع نفسه، ص ص.  األسعد،بشار حممد  4
 .152-152، ص ص. ، مرجع سابقائيدريد حممود السامر  5
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أيضا  وأقرته 3931التحكيم فيها للقانون اجلزائري بأن " يفال احملكمون وفقا لقواعد القانون." حسب املادة  إتفاق
العالقة طرفا أجنبيا فيتحدد القانون الواجب  ، بينما إذا تضمنتقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من 3915املادة 
 إختيارارف إليه إنالتحكيم على أساس قواعد اإلسناد املختاة بتطبيق قانون اإلرادة الذي  إتفاقيق على التطب

، وقد اعتمد املشرع اجلزائري قاعدة إرادة األطراف يف حتديد القانون الذي ينظم 1الطرفني مث قانون مكان التحكيم
املختار من املتعاقدين إذا كانت له صلة حقيقية  ات التعاقدية القانونلتزامن يسري على اإلالتحكيم بأ إتفاق

قانون من  3959، كما أكدته املادة 2من القانون املدين اجلزائري 36بالعقد كمبدأ* وارد يف املادة  أو باملتعاقدين
ت إستجابية التحكيم صحيحة من حيث املوضوع إذا إتفاق"...تكون  حيث نات بأن اإلجراءات املدنية واإلدارية

القانون الذي  أو القانون املنظم ملوضوع النزاع أو هإختيار ط اليت يضعها إما القانون الذي اتفق األطراف على للشرو 
ار إن إننه حىت و يات الدولية، وجدير بالذكر أتفاقيراه احملكم مالئما..."؛ وقد ساير املشرع يف ذلك ما تضمنته اإل

األمر ال  إنهليئة التحكيم ف أو قانون مكان التحكيمإىل  التحكيم قإتفااألمر يف تعيني القانون الواجب التطبيق على 
واسع مبا يعزز حرية األطراف ويكفل مزيدا من  ختيارالضمنية؛ فمجال اإل أو خيرج عن إرادة األطراف الارحية

  الضمانات.

التحكيم وصياغة اليت تظهر من خالل مسامهة األطراف يف تشكيل هيئة  :الرضائية في إجراءات التحكيم( ثانيا
 القواعد اإلجرائية لسري النزاع أمامها.

 أو من األساس ية يف تشكيلهاإجياببالنزاع يشارك أطراف ( مساهمة األطراف في تشكيل هيئة التحكيم: 1
 حمكمني إما بطريقة مباشرة وإما بطريقة غري مباشرة حني يعهد األطراف بتلك املهمة لشخص آخر طبيعي همإختيار ب
احملكم بواسطة اإلرادة الضمنية لألطراف ملا تتوىل هيئات حتكيمية ارتضوها لفض النزاع  إختيار، كما يتم معنوي أو

 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من 3953، نف  منحى املشرع اجلزائري املتضمن يف املادة 3وفق تنظيمها وقواعدها
حتديد شروط  أو احملكمني بعدد فردي أو يم من تعيني احملكمنظام التحكإىل  بالرجوع أو اليت متكن األطراف مباشرة

    تعيينهم واستبداهلم وعزهلم؛ مما يعزز حرية األطراف ويؤكد الضمانات.

أن يتوىل التحكيم األصل يف  ( مساهمة األطراف في صياغة القواعد اإلجرائية لسير النزاع أمام هيئة التحكيم:2
)سري املرافعات، كيفية مساع الشهود، اآلجال،  سري النزاعتبها إراداهتم لتنظيم تر األطراف صياغة قواعد وإجراءات 

قواعد إجرائية مفالة إىل  إجراء التحقيقات، االستعانة باخلربة...اخل.(، لكن عمليا ياعب على األطراف الوصول
                                                           

، 32ة قاصدي مربا  ورقلة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد التحكيم"، جملة دفاتر السياسة والقانون، جامع إتفاق" ، العرباوي نبيل صاحل 1
 .115و 111، ص.م3931جوان 
 ويتعني ذكر أنه يف حالة عدم إمكان ذلك يطبق قانون املوطن املشارك أو اجلنسية املشاركة، وإال قانون حمل إبرام العقد. * 
م املتضمن القانون املدين املعّدل 3922199131املؤرخ يف  22/26ويتمم  األمر رقم  م، يعدل3992191139املؤرخ يف  92/39القانون رقم  2

 .39، ص.33م ، املادة 3992191131، الاادر بتاريخ 55واملتّمم، ج ر، العدد 
 . 91م، ص3931، مارللنشر والتوزيع،  مركز الدراسات العربية،  3"، طدور المحكم في نظام التحكيم السعودي، "طارق فهمي الغنام 3
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كما ميكن أن د األس  العامة  لعدم إمكانية توقع كل املسائل املختلفة اليت يمريها سري النزاع؛ هلذا يستعاض بتحدي
 ختياريات الدولية لتحكم وتنظم إجراءات التحكيم، أما يف غياب اإلتفاقناوص اإل أو خيتار األطراف قانونا معينا

الاريح على النحو السابق جيري العمل على تطبيق اإلجراءات الواردة يف قانون مكان التحكيم حل ياعب إعماله 
، كما قد يارك األطراف األمر منوط هبيئة التحكيم ملا تراه مالئما، 1  غري املرتبط إقليميايف جمال التحكيم االلكاروين

"...ميكن أن على النحو اآليت قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةمن  3951وهو ما عرب عنه املشرع اجلزائري يف املادة 
ستنادا على نظام حتكيم،كما ميكن إ أو مباشرة ية التحكيم اإلجراءات الواجب إتباعها يف اخلاومةإتفاقتضبط يف 

ية على تفاقية التحكيم، إذا مل تنص اإلإتفاققانون اإلجراءات الذي حيدده األطراف يف إىل  إخضاع هذه اإلجراءات
 نظام حتكيم.".  أو قانونإىل  ستناداإ أو ذلك تتوىل حمكمة التحكيم ضبط اإلجراءات عند احلاجة مباشرة

ن نتطرق هلما من خالل إصدار قرار التحكيم وإضفاء القوة اللذا ف بقرارات التحكيم وتنفيذها:( االعتراثالثا
 التنفيذية عليه.

بعد استنفاذ ما لدى األطراف ووفق ما اتفقوا عليه من لغة كتابته و  يادر قرار التحكيم ( إصدار قرار التحكيم:1
كما تتجه  ا وفق القواعد اليت حتكم إجراءات التحكيمحتديدمهإىل  أجل صدوره وهو األصل، ويف غياب ذلك ياار

ياهتا الدولية وقوانينها لتحديد مدة معينة ال ينبغي جتاوزها يف إصدار احلكم حتت طائلة إتفاقالكمري من الدول يف 
برمتها اجلزائر ات اليت أستممار يات التشجيع واحلماية املتبادلة لإلإتفاق، ومن بينها اجلزائر فالكمري من 2التحكيم إنتهاء

اإلجراءات املدنية  يف قانون التحكيم نتهاءتوجب صدور احلكم خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر بينما املدة املقررة إل
منه، كما يوجب نف  القانون أن تادر  3935ُتشارط املدة وفق املادة  اجلزائري فهي أربعة أشهر إذا مل واإلدارية

منه على التوايل والارتيب؛  3932و3931وتكون مسببة وفق ما تضمنته املادتني  بأغلبية األصوات قرارات التحكيم
 ليشكل كل ذلك مجلة ضمانات لادور حكم موضوعي وعاجل.

ا إنطالق ب أن تتمتع أحكامه بقوة تنفيذيةجي ليكون للتحكيم معىن ( إضفاء القوة التنفيذية على قرار التحكيم:2
كيم السيما الدويل، وهو صعيد بذلت فيه الدول جهودا معتربة لتذليل العقبات من القبول واالعاراف بقرارات التح

اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة يف  قرارات التحكيم األجنبية إعتماد ةيإتفاقأمهها  يات لعلإتفاقنبمق عنها جمموعة إ
مر هو ما تتضمنه التشريعات مناط األألن  3إليها اجلزائر إنضمتاملفتوحة اليت  م3926.91.39بتاريخ  نيويورك

ففي اجلزائر حتوز أحكام التحكيم حجية الشيء املقضي فيه مبجرد صدورها فيما خيص النزاع الوطنية يف هذا الشأن، 
املادة أيضا  ذي تضمنتاجلزائري، ال اإلجراءات املدنية واإلدارية من قانون 3913املفاول فيه وهو ما تضمنته املادة 

إذا اثبت من متسك هبا وجودها وكان هذا االعاراف غري  بأحكام التحكيم الدويل يف اجلزائر منه االعاراف 3923
                                                           

    .166مرجع سابق، ص.، فارس حممد عمران 1
 .123و 123، ص.، مرجع سابقحممود السامرائيدريد  2
م، املتضمن االنضمام بتحفظ إىل اإلتفاقية اليت صادق عليها مؤمتر األمم املتحدة يف نيويورك يف 3966133192املؤرخ يف  66/311املرسوم  3

 . 3299، ص.3م، املادة 3966133131، الاادر يف 56ارات التحكيمية األجنبية، ج ر، العددم واخلاصة بإعتماد القر 3926.91.39
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خمالف للنظام العام الدويل، وتعترب قابلة للتنفيذ يف اجلزائر وبنف  الشروط بأمر صادر عن رئي  احملكمة اليت صدرت 
 موجودا خارج إقليم اجلزائر. التحكيم  حمكمة نفيذ أذا كان مقرحمكمة حمل الت أو هاإختااصأحكام التحكيم يف دائرة 

التحكيم املتميز بالسرعة وبساطة إجراءات إىل  يعد ما سبق تبيانه ضمانات متفرعة عن ضمانة اللجوء 
هيئة التحكيم وسرية التحكيم ومنح األطراف هامشا كبري من احلرية وكفاءة وختاص قضاته،  إختيارالتسوية وسهولة 
النزاع جيعل املستممر األجنيب يف مواجهة الدولة يتمسك  دم التكافؤ يف املراكز بني أطرافع إنوفضال عن ذلك ف
 ه السيما قرارات التحكيم الدويله ضمانة إجرائية مهمة، رغم ما يكتنفه من عقبات تنفيذ قراراتإعتبار بشرط التحكيم ب

 .1النظم القانونية إختالفوتأثري 
 

 الدولي القضاءإلى  الفرع الثالث: اللجوء
ومها  ية واحليادستقاللالبد للقضاء أن يتمتع باإل وحتمى املمتلكات واملكاسب ليتحقق العدل وتستوىف احلقوق 

يطاهلما شك املستممر األجنيب املؤس  على تأثر القاضي الوطين  ستممارمفهومان يف قضاء الدولة املضيفة لإل
يف الدولة، اليت قد تكون السبب فيما قد ينشب من منازعات ة السائدة جتماعيبالتيارات الفكرية والسياسية واإل

ذرائع أخرى كبطء إجراءات التقاضي وتعدد طرق الطعن وعدم توفر اخلربة الفنية الالزمة إىل  يكون طرفا فيها باإلضافة
 الوسائل إجياد وسائل قانونية بديلة عن التقاضي الوطين متمملة يف إجتاه؛ كل ذلك يدفع بستممارحلل منازعات اإل

القضائية الدولية؛ مبا يشيع الضمان والطمأنينة ويوفر الفعالية يف البت وتسوية املنازعات حيث تلتقي فيها مطالب 
ها الوطين، ويرد النص على إجازة قتاادة الدولة املضيفة مدفوعة بأمهية املشاريع إلإستجاباملستممرين األجانب مع 

 ستممارأسلفنا الذكر قانوين اإل)مملما  ستممارعات الداخلية املتعلقة باإلمن طرق التقاضي يف التشريهذا النوع 
وأيضا يف  ستمماريات الدولية السيما املربمة حول الارقية واحلماية املتبادلة لإلتفاقجانب اإلإىل  املناجم اجلزائريني(و 

على التقاضي أمامه، فال وجود لقضاء  القضاء الدويل ال يتمتع بسلطة إجبارية جترب الدولألن  ؛ وهذاستممارعقود اإل
، رغم ذلك حيظى 2يا غري إلزامياإختيار القضاء الدويل إىل  عام إلزامي، حيث مازال اللجوء إختااصدويل يتمتع ب

نظام املسؤولية الدولية بأمهية كبرية يف نطاق القانون الدويل حيث من شأن هذا النظام السعي إلعادة احلقوق 
يف القضاء الدويل  ستممارضرر وتتممل إمجاال الوسائل القانونية الدولية للفال يف منازعات اإلوإنااف اجلانب املت

  يات الدولية.تفاقواإل

  .العربية ستممارحمكمة اإل اعربيو  العدل الدولية والتحكيم الدائمة يتالاعيد الدويل حمكمعلى :القضاء الدوليأوال(

                                                           
ندوة صياغة وإبرام عقود التجارة الدولية، جامعة الدول العربية: املنظمة العربية للتنمية "، قراءات مبسطة يف التحكيم التجاري الدويل، "طارق احلمورى 1

  .  92-92، ص ص. م.3992133.0إىل  32من  ،مار، اإلدارية
    .321و 322م، ص.3931، األردن، مركز الكتاب األكادميي،  3"، طالقانون الدولي بين االستقرار والعدالة، "يوسف عطاري و أمين حيىي محدو 2
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ميملون المقافات قاضيا  (32)ن ـتتشكل م ضائية الرئيسية لألمم املتحدةالق تعد اهليئةمحكمة العدل الدولية:  (1
تخابات  إنوجترى  سنوات (9)تنتخبهم اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجمل  األمن الدويل لوالية من القانونية املتنوعة 

 احملكمة تقوم، نوال ميمل أعضاء احملكمة حكوماهتم ولكنهم قضاة مستقلو  كل ثالث سنوات على ثلث املقاعد
ويعترب مجيع أعضاء األمم املتحدة حبكم عضويتهم  1حسم اخلالفات القانونية املقدمة من الدول األعضاءأساسا على 

ولكن تقتضي القاعدة العامة املقررة بشأن  ،نضمامأطرافا يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية مع إمكانية اإل
لدولية بأن الدول وحدها من األشخاص القانونية اليت تستطيع التقاضي الشخاي حملكمة العدل ا ختااصاإل

؛ وبالتايل ال يستطيع املستممر بافته الشخاية أن يكون طرفا يف قضية حتال حملكمة العدل الدولية للنظر 2أمامها
نظام احملكمة هو  تطوير إنتظارمدعى عليه لعدم متتعه بالشخاية الدولية، ليبقى السبيل الوحيد يف أو  فيها مدعيا
الدولة اليت حيمل جنسيتها حلماية مااحله وعرض النزاع على احملكمة بدعوى احلماية الدبلوماسية لتحريك إىل  اللجوء

املسؤولية الدولية يف مواجهة الدولة اليت تسببت يف ضرره لعملها غري املشروع دوليا إذا مل يتمكن من احلاول على 
ئية الداخلية، إال أن ذلك لي  مضمونا دائما لتمتع الدولة اليت حيمل جنسيتها مبطلق حقوقه باستنفاذ الطرق القضا

خارجة عن  3ية دوليةإقتاادات سياسية و إعتبار احلرية يف قرار تأسسها واحللول حمله ويتوقف األمر يف الغالب على 
 وسائل أخرى أكمر يسرا وفاعلية وعملية.إىل  إرادته لذا يفضل املستممر اللجوء

القانوين للكلمة بل هيئة تتوىل تشكيل حماكم خاصة الفين ليست حمكمة باملعىن  ( محكمة التحكيم الدائمة:2
األطراف اخلاصة سواء كانت  أو الدول والوكاالت احلكومية واملنظمات الدوليةبني فيما النزاعات اليت تنشأ لتسوية 

 السكرتارية أو املكتب الدويلو  اجملل  اإلداري ي قوامهكون من هيكل ثالثتتو ، نزاعات ثنائية أم متعددة األطراف
 (5إىل  3من )وبإمكان كل دولة عضو أن تعني  الذين تعينهم الدول األعضاء فريق احملكمنية أي احملكمأعضاء و 

 .4سنوات قابلة للتجديد (1)أعضاء ملدة 

جملسها اإلداري  إنبالعضوية ف للفال بني الدول املتمتعة لتحكيم الدائمةاحمكمة  إختااصكان األصل   إنو 
م على قواعد التوفيق والتحكيم للفال يف املنازعات بني الدول وأشخاص القانون اخلاص، 3913191131وافق يف 

هم فشلوا يف ذلك ميكنهم االستعانة باملكتب  إنأطراف النزاع ف إختيار( حمكمني من 1بتكوين جلنة مكونة من )
ليست الوجهة الاحيحة للبت يف كمري من  لتحكيم الدائمةاحمكمة  ك، وتعدالدويل للمحكمة ليتوىل عنهم ذل

                                                           
    .39:59م، التوقيت 3936192113، التاريخ cij.org/ar-http://www.icjاألمم املتحدة، حمكمة العدل الدولية، 1
    .335 و 331.صم، 3999، األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع،  3"، طتدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية، "حيدر أدهم عبد اهلادي 2
 .133، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  3

4
 La Cour permanente d'arbitrage, https://pca-cpa.org/fr/home/, date 31.07.2018, heure 14:15. 
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ياهتا التأسيسية* على كل من الدولة اليت حيمل املستممر جنسيتها تفاقإل نضمامها اإلشاراطية إلستممار املنازعات اإل
 إجياد آليات أخرى أنسب. إجتاه؛ مما يدفع ب1معا ستمماروالدولة املستضيفة لإل

 ستممارية املوحدة إلتفاقاإلمؤمتر القمة العريب احلادي عشر باألردن وقعت  يف إطارالعربية:  ستثماراإل( محكمة 2
م، ومبوجب 3991193132م وقد صادقت عليها اجلزائر يف 3969133132يف رؤوس األموال العربية يف الدول العربية

ها وشروط إختااص*، و *العريب ستمماراء حمكمة اإلإنشاء حمكمة العدل العربية مت إنش إنتظارمنها ويف  3§36 املادة
 اللتني تناان على التوايل: 19و 39ية يف مادتيها تفاقهذه اإل ه تضمنتهمإنعقاد

من املنازعات املتعلقة بتطبيق أحكام  ستممارختتص احملكمة بالفال فيما يعرضه عليها أحد طريف اإل -3أن "...
 الناجتة عنها.أو  يةتفاقاإل
 يف النزاع أن يكون قائما:يشارط  -3
 بني دولة طرف وبني املؤسسات واهليئات العامة التابعة لألطراف األخرى أو بني أية دولة طرف ودولة طرف أخرى -أ
 بني املؤسسات واهليئات العامة التابعة ألكمر من دولة طرف. أو
 ( وبني املستممرين العرب.3بني األشخاص املذكورين يف الفقرة) -ب
 ية."تفاقطبقا هلذه اإل ستممار( وبني اجلهات اليت توفر ضمانات لإل3(و)3األشخاص املذكورين يف الفقرتني)بني  -ج

ضمن نطاق جامعة الدول  ستمماريتعلق باإل إتفاقأي  أو ا عربياإستممار ية عربية دولية تنشئ إتفاقو"...إذا نات 
ه إعتبار أطرافه  إتفاققضاء دويل جاز ب أو حتكيم دويلإىل  نزاع ما أو فيما بني أعضائها على إحالة مسالة أو العربية

 داخال ضمن والية احملكمة.".  
ضمانة مما يعد  ؛املستممر العريب من اللجوء إليها بافته الشخايةالعربية  ستممارحمكمة اإل وبذلك مكنت

ول األطراف مباشرة كما لو  وجيري تنفيذه يف الد ***مها يادر هنائيا غري قابل للطعنن حكخاصة وأ نوعية وعملية

                                                           

 يف  الهاي اهلولنديةب املنعقدلسالم امؤمتر إطار ية التسوية السلمية للنزاعات الدولية يف إتفاقاحملكمة الدائمة للتحكيم تأسست من خالل نشري إىل أن * 
دولة إنضمت  333مة من م، وتتألف حمكمة التحكيم الدائ3992أكتوبر بالهاي يف  املنعقديف املؤمتر الماين للسالم  تهامتت مراجعم و 3699192139

 إىل إتفاقية التأسي  أو إتفاقية املراجعة أو لكليهما.
 .133، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  1
جنسية عربية خمتلفة إىل  ( قضاة على األقل وعدد من األعضاء االحتياطيني ينتمي كل منهم2تتكون من )جتدر اإلشارة إىل أن حمكمة اإلستممار العريب  **
من بني قائمة من القانونيني العرب تعد خاياا هلذا الغرض ترشح كل دولة طرف اثنني منهم ممن تؤهلهم صفاهتم  اإلقتاادي واإلجتماعي تارهم اجملل خي

جيوز جتديدها ومقرها اخللقية والعلمية لتويل املناصب القضائية الرفيعة ويعني اجملل  من بني أعضاء احملكمة رئيسا هلا، وتكون مدة العضوية ثالث سنوات 
، مت إصدار النظام األساسي حملكمة اإلستممار العربية يف املقر الدائم جلامعة الدول العربية وبقرار مسبب ميكنها عقد جلساهتا والقيام بوظائفها مبحل آخر

م، ومت 3961191191تها الداخلية اإلجرائية يف م من قبل اهليئة العربية إلتفاقية اإلستممار ليعقبه وضع اجلمعية العامة للمحكمة لالئح3962193133
م لتكون مهيأة 3993193133م وأدى قضاهتا اليمني القانونية يف 3993199195يف  59/د333تشكيل احملكمة مبقتضى قرار اجملل  اإلقتاادي رقم 

 ألداء مهامها.
 .معينة شروط وفق النظر إعادة التماس قبول ميكن أنه إىل هنا التنويه يتعني* **
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يات التشجيع واحلماية املتبادلة إتفاقولقد جعلتها بعض كان حكما هنائيا قابال للنفاذ صادرا من قضائها املختص، 
نازعات ، ولكن اقتاارها على امل1ات اليت أبرمتها اجلزائر مع نظرياهتا العربية أُوىل اخليارات بعد التسوية الوديةستممار لإل

أطرافها عربية دون سواها وقاورها عن البت يف املنازعات اليت أحد أطرافها أجنبيا يبقى أداؤها حمدودا  اليت يكون
 ا حبجم التعامالت العريب البيين والعريب األجنيب.إعتبار 

ق نبمن الدويل والعريب واالهم هنا ما إعلى الاعيدي :ستثمارالدولية الخاصة بتسوية منازعات اإليات تفاق( اإلثانيا
  .ستمماراملركز الدويل واجملل  العريب لتسوية منازعات اإلأي نازعات املعنها من أجهزة للفال يف 

م من 3912191136ية واشنطن املربمة يف إتفاقنات على إنشائه  :ستثمار( المركز الدولي لتسوية منازعات اإل1
، املفتوحة رعايا الدول األخرى يف مادهتا األوىلات اليت تنشب بني الدول و ستممار أجل تسوية املنازعات املتعلقة باإل

والغرض من هذا املركز هو توفري طريقي التوفيق والتحكيم، ، 2 م3992139119للتوقيع واليت صادقت عليها اجلزائر يف 
 متألفا من جمل  إداري وسكريتارية وحيتفظ بقائمة تضم عدد من املوِفقني وأخرى تضم عددا من احملّكمني لكلوجنده 

( 39( أشخاص لكل قائمة وال يلزم أن يكونوا من رعاياها ويتوىل رئي  املركز أن يعني )5دولة متعاقدة أن تعني )
( سنوات قابلة 39أشخاص لكل قائمة يكونون من رعايا دول خمتلفة لتمميل األنظمة القانونية الرئيسية يف العامل ملدة )

 للتجديد.

لدولية الكاملة وباحلاانة السيما القضائية ليتمكن من البت يف املنازعات يتمتع املركز بالشخاية القانونية ا 
ميتد  -3تأسيسه اليت تنص على أنه "...ية إتفاقمن  3§32ه املشروط هبا وفق ما جاءت به املادة إختااصاليت ينعقد 
ايا دولة متعاقدة أخرى، واليت املنازعات ذات الطابع القانوين اليت تنشأ بني دولة متعاقدة وأحد رعإىل  املركز إختااص

ات، بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على املركز، ومىت أبدى ستممار تتال اتااال مباشرا بأحد اإل
ا اللجوء إليه مبوجب إتفاقه ال جيوز ألي منهما أن يسحبها مبفرده..."، وقد يتقرر إنطرفا النزاع موافقتهما املشاركة ف

                                                           
 السودان، الكويت، ليبيا، الواردة على التوايل والارتيب يف الناوص اآلتية: ُعمان،  ممل اإلتفاقيات اليت ابرمتها اجلزائر مع 1
م، املتضمن التاديق على اإلتفاقية بني اجلزائر وُعمان حول التشجيع واحلماية املتبادلة 3993191133املؤرخ يف  93/331املرسوم الرئاسي - 

 .96، ص.39م، املادة 3993191131، الاادر بتاريخ 55م، ج ر، العدد 3999195199مارات املوقعة باجلزائر يف لإلستم
م، املتضمن املاادقة على إتفاقية بني اجلزائر والسودان حول التشجيع واحلماية املتبادلة 3991191132املؤرخ يف  91/333املرسوم الرئاسي -

 .36، ص.§92م، املادة 3991191131، الاادر بتاريخ 39م، ج ر، العدد 3993139135 لإلستممارات املوقعة باجلزائر يف
م، املتضمن املاادقة على إتفاقية بني اجلزائر والكويت حول التشجيع واحلماية املتبادلة 3991139131املؤرخ يف  91/129املرسوم الرئاسي -

 .96، ص.§92م، املادة 3991133193، الاادر بتاريخ 11 م، ج ر، العدد3993199119لإلستممارات املوقعة بالكويت يف 
م، املتضمن التاديق على إتفاقية تشجيع ومحاية وضمان اإلستممار بني اجلزائر وليبيا املوقعة بليبيا 3991192192املؤرخ يف  91/339املرسوم الرئاسي -
 .35، ص.§23م، املادة 3991192133، الاادر بتاريخ 11م، ج ر، العدد 3993196191يف 

م، املتضمن املاادقة على إتفاقية تسوية املنازعات املتعلقة باإلستممارات بني الدول ورعايا الدول 3992139119املؤرخ يف  92/151املرسوم الرئاسي 2
 .35، ص.3م، املادة 3992133192، الاادر بتاريخ 11األخرى، ج ر، العدد 
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ات على ستممار يات الدولية اخلاصة بالتشجيع واحلماية املتبادلة لإلتفاقوفق ما تنص عليه اإل أو ستمماربند يف عقد اإل
وأجنبيا أفريقيا مع جنوب يات اليت أبرمتها اجلزائر مع عدد من البلدان على سبيل املمال عربيا مع األردن، تفاقغرار اإل
 .1وأوروبيا مع صربيا  وأمريكيا مع األرجنتني وأسيويا مع ماليزيا أفريقيا
قرارات التحكيم ملزمة لألطراف وغري قابلة للطعن ويتعني على  إنكانت الوظيفة التوفيقية للمركز ودية ف  إنهذا و 

الدولة املتعاقدة االعاراف هبا وحيكم تنفيذها التشريع الوطين املتعلق بتنفيذ األحكام املعمول به يف الدولة اليت يسعى 
 . ستمماراحلكم على أراضيها؛ وبذلك يكون املركز من أفضل الوسائل املتاحة لتسوية منازعات اإلاحملكوم له تنفيذ 

بقراره رقم ية العربية قتاادجمل  الوحدة اإلعليها  وافق :في الدول العربية ستثمارتسوية منازعات اإلية إتفاق( 2
"...حل أي نزاع ينشأ مباشرة إىل  لمانيةم، واليت هتدف وفق ما جاء يف مادهتا ا3999133191بتاريخ  23د/3316
 أو مؤسساهتا العامة أو إحدى هيئاهتا أو ستممارات بني الدول العربية األطراف املضيفة لإلستممار اإل أحدعن 

 أو مؤسساهتا العامة أو إحدى هيئاهتا أو مواطنيها وبني إحدى الدول العربية األخرى األطراف أو الشركات التابعة هلا
مواطنيها... ويدخل يف مفهوم املواطنني يف هذه املادة األشخاص الطبيعيون واألشخاص  أو التابعة هلاالشركات 

التحكيم اللذين ال جيوز اللجوء  أو يون احلاصلون على جنسية الدولة الطرف."، وذلك عن طريق التوفيقعتبار اإل
حكم هنائي وقطعي من قضاء الدولة املضيفة إذا كان قد صدر فيه  أو إليهما إذا كان النزاع معروضا على القضاء

وحدة إدارية ملتابعة تنفيذ أحكام هذه  ية العربيةقتاادالوحدة اإل ، وألجل ذلك تنشأ باألمانة العامة جملل ستممارلإل
 ية.تفاقاإل

التوفيق  إىل اللجوء إبتداء  توجب على األطراف املتنازعة  يف الدول العربية ستممارية تسوية منازعات اإلإتفاق  
طريقيت تشكيل جلنة التوفيق وهيئة التحكيم، وتضمن إىل  مرضي ياار تفاقتعذر على جلنة التوفيق الوصول إل إنف

فيما أنيط هبا، السيما يف قرارات التحكيم اليت ال جيوز الطعن فيها بأي وجه وهي ملزمة  ية واحليادستقاللالتحكيم اإل
فيذه من قبل الدولة املعنية كما لو كان حكما هنائيا واجب النفاذ صادر عن احلكم وتن إحاراملألطراف الذين عليهم 

                                                           
 لارتيب: القانونية اآلتية على التوايل وا راجع الناوص 1
م، املتضمن التاديق على اإلتفاقية بني اجلزائر واألردن حول التشجيع واحلماية املتبادلة 3992195192املؤرخ يف  92/391املرسوم الرئاسي -

 .92، ص.3§92م، املادة 3992195191، الاادر بتاريخ 39م، ج ر، العدد 3991196193لإلستممارات املوقعة بَعمان يف 
م، املتضمن التاديق على اإلتفاقية بني اجلزائر وجنوب أفريقيا حول الارقية واحلماية املتبادلة 3993192131املؤرخ يف  93/391اسياملرسوم الرئ - 

 .31، ص.1§92م، املادة 3993192139، الاادر بتاريخ 53م، ج ر، العدد 3999199135لإلستممارات املوقعة باجلزائر يف 
م، املتضمن التاديق على اإلتفاقية بني اجلزائر واألرجنتني حول الارقية واحلماية املتبادلتني 3993133131يف  املؤرخ 93/111املرسوم الرئاسي -

 .91، ص.1§96م، املادة 3993133136، الاادر بتاريخ 19م، ج ر، العدد 3999139195لإلستممارات املوقعة باجلزائر يف 
املتضمن التاديق على اإلتفاقية بني اجلزائر وماليزيا حول ترقية ومحاية اإلستممارات املوقعة م، 3993192131املؤرخ يف  93/333املرسوم الرئاسي -

 .35، ص.3§92م، املادة 3993196193، الاادر بتاريخ 53م، ج ر، العدد 3999193132باجلزائر يف 
زائر وصربيا املتعلق بالارقية واحلماية املتبادلتني م، املتضمن التاديق على اإلتفاق بني اجل3931199119املؤرخ يف  31/115املرسوم الرئاسي -

 .99، ص.3§99م، املادة 3931139193، الاادر بتاريخ 59م، ج ر، العدد 3933193131اإلستممارات املوقع باجلزائر يف 
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أيضا  لي  موقوفا على ماادقة الدولة عليها فحسب بل يةتفاقهذه اإليف إطار  ختااصاإل إنعقادقضائها، إال أن 
إقليمي حمدود وينطبق  قهامما جيعل األداء وف ؛1ي والكتايب لطريف النزاع قاد التسوية من خالهلاختيار على اللجوء اإل
 العربية السابق. ستممارحمكمة اإل عليها تقدير

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز اإلدارية والمالية المرافقة لمنح اإل الضمانات المطلب الثالث:
، وهو األمر ية املرغوبةقتااداألنشطة اإل إستقطابع و ي وتوسنيتوطجهودا مضنية من أجل  الدولة تبذل
أوهلا توفر الفرص اجليدة لتحقيق عوائد جمزية تفوق ما حتققه الفرص البديلة  ،ثالثة عوامل أساسيةم فيه الذي تتحك
، وثانيها مدى توفر ُمناخ أعمال موايت وأخريا تقييم املخاطر غري التجارية األنشطة األخرى أو القطاعات أو يف الدول

ية واألمنية العامة، وخترج قتاادة وتتال باألوضاع السياسية واإلاليت تنتج يف العادة عن اإلجراءات اليت تتخذها الدول
اهتا على مشروعه إنعكاسجتنب آثارها و  أو يف طبيعتها عن إرادة املستممر الذي ال ميكنه يف الغالب التأثري عليها

وجمموعة املخاطر  ي وميكن تقسيم املخاطر غري التجارية على جمموعتني جمموعة املخاطر السياسية التقليديةستممار اإل
 .2التنظيمية

 أو ات السخية املتنوعة غري أن املبادرين واملستممرين احمللينيمتياز ومقابل هذه املخاطر املتنوعة تُقدم الدولة اإل
ات مبا يضمنها ويزيل متياز األجانب يبقى توجسهم قائما من تارفات الدولة مما يضطر هذه األخرية لردف تلك اإل

الضمانات اإلدارية واإلجرائية  الضمانات القضائية و ية وتفاقتنوعة من الضمانات التشريعية واإلمبجموعة م همخماوف
 الضمانات القضائية سبيلها ية وحىتتفاقفلكي جتد الضمانات التشريعية واإل تشكل منظومة محائية متكاملة،واملالية، 
والكفاءة وتكفل تطبيق التشريعات وفقا للمبادئ  التجسيد امليداين ال بد هلا من أطر مؤسساتية تتسم باحليادإىل 

، فضال عن 3اتمتياز وعدم املساس باإل ستممار، عدم التمييز، محاية اإلستمماركحرية اإل  ستمماراملتبناة واليت حتكم اإل
هات مع اجل ستغاللالتافية مرورا باإلإىل  جنازية من اإلقتاادات يف كل أعماله اإلمتياز حتمية تعامل املشمول باإل
َخول هلا حق الرقابة...اخل؛ وبالتايل فاملعاملة اإلدارية متياز الرمسية يف الدولة املاوحة لإل

ُ
واليت  -ات واملرافقة واملتابعة وامل

ي ستممار مشروعه اإل إجنازات بغية متياز يقاد هبا عموما كافة اإلجراءات اإلدارية الالزمة اليت يقوم هبا املشمول باإل
  إختاذإنشاء أجهزة وهياكل إدارية مع تكليفها مبهمة إىل  د الدول تلجأ عادة من خالل تشريعاهتاويف هذا السياق جن

تعد حافزا إضافيا وحمددا للضمانات األخرى بل وتشكل يف حد ذاهتا  -4كل اإلجراءات اإلدارية الضرورية للعملية

                                                           
 .115، ص.، مرجع سابقحممود السامرائيدريد  1
    .311م، ص.3931للنشر والتوزيع، األردن،  غيداءدار   ،3"، طالنمو اإلقتصادي وتحديات الواقع، "حممود علي الشرقاوي 2
، التاريخ http://www.mdipi.gov.dz اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الاناعة واملناجم، "إستممارات: املبدأ الذي حيكم اإلستممار"، 3

 .39:29م، التوقيت 3936196199
"، اجمللة األكادميية للبحث القانوين، جامعة عبد الرمحان مريه ببجاية، كلية لإلستممارات يف قانون اإلستممار اجلزائري " املعاملة اإلدارية، لعزيز معيفي 4

 . 352.م، ص3933، جوان 93، العدد احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر
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ومن خالل أداء هذه األطر من الناحية (، الفرع األولضمانات ذات طبيعة إدارية من خالل اإلطار املؤسسايت )
بإمكانية حترر املشمول من أيضا  املنظومة احلمائية مدعومة إن(، ومع كل هذه الضمانات فالفرع المايناإلجرائية )

)الفرع  ستممارثر مايل ومتممة أخريا بالتأمني على اإلبائية واجلمركية للغري كضمان ذا أات اجلمتياز اته ونقل اإلإلتزام
 لث(، واليت يتم التطرق إليها تباعا.الما

 
 الضمانات اإلدارية الفرع األول:
 تعددت وتنوعت بل إنات و إمتياز املرغوبة على ما تقدمه الدولة من  يةقتاادال يتوقف تنامي األنشطة اإل  
، ا توفري بيئة مواتيةية واإلدارية املؤسسية والقانونية جمتمعة اليت من شأهنقتاادعلى جممل األوضاع السياسية واإلأيضا 

أنشطة بعينها دون سواها وتعد هذه أو  قطاع معنيأو  ي يف دولة ماستممار اليت تؤثر على فرص جنا  املشروع اإل
تداعيها أوضاعا  أو األوضاع عناصر متداخلة ومتفاعلة فيما بينها تأثريا وتأثرا، ومعظمها عناصر متغرية خيلق تفاعلها

من وجهة نظر أمهها  طاردة لرأس املال، وميكن تلخيص أو جم حمالتها كعوامل جاذبةجديدة مبعطيات خمتلفة وتار 
ة النواحي القانونية جتماعيية األوضاع اإلقتاادالوافد يف العناصر اآلتية الظروف السياسية األوضاع اإل ستمماراإل

  .1النواحي املؤسسية واإلجرائية

ات معينة إمتياز التعويض عنه مبنح  أو يقتضي تغطيته قاور جوانب معينة من هذه األوضاع إنوعليه ف  
ية املرغوبة من قبل الدولة اليت من شأهنا حتقيق نوع من التوازن ناهيك عن متطلبات املنافسة الدولية قتاادلألنشطة اإل

مركية اليت ينبمق املعاملة التفضيلية اجلبائية واجلأمهها  ات بأشكال متعددةمتياز ، وتظهر هذه اإلجتاهاليت تدفع بنف  اإل
عن معاملة وتيسريات إدارية تتطلب التواجد الدائم والنوعي لألجهزة املاوحة والداعمة واملرافقة واملتابعة واملراقبة 

مراحل عمل ونشاط املشمولني هبا، ملا جياهبونه من عقبات يستلزم تدخل الدولة  ات اجلبائية واجلمركية يف كلمتياز لإل
   على األقل التخفيف منها بتكري  معاملة إدارية مرنة.  أو اجزلتذلييها وإزالة احلو 

املقاصد  ات الجبائية والجمركية:متياز اإل من ستفادةسندات اإل اإلدارية المخولة بمنح ( تعدد األجهزةأوال
ترقية  ة جنديمتياز ، فمن املقاصد اإلات اجلبائية واجلمركية متعددة ومتنوعةمتياز ية للدولة من وراء منح اإلقتااداإل

التبادل التجاري الدويل السيما يف شقه التاديري، النهوض بقطاعات معينة كاحملروقات واملناجم والسياحة والفالحة 
على  إنعك  تعدد وتنوعوهو والاناعة عموما والاركيبية والايدالنية على وجه اخلاوص وكذلك التشغيل...اخل، 

ات اجلبائية واجلمركية ويتعامل معه املشمول هبا يف شىت املراحل؛ متياز اإل هسسي الذي متنح وتتابع من خاللؤ اإلطار امل
فتَـَعددت األجهزة واهلياكل اإلدارية تَبعا لذلك ففضال عن األجهزة املوضوعة حتت وصاية وزارة املالية ممملة باملديرية 

وية للضرائب، املديريات الوالئية ومااحلها اخلارجية )مديرية كربيات املؤسسات، املديريات اجله العامة للضرائب

                                                           
 املرجع واملوضع السابقني.، حممود علي الشرقاوي 1
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 االقسام مفتشياتللضرائب...اخل.( واملديرية العامة للجمارك ومااحلها اخلارجية )املديريات اجلهوية للجمارك، 
 املختاة إقليميا( جند أن:   

ليت تضعها الدولة كقواعد ( وزارة التجارة ومااحلها اجلهوية واحمللية تتوىل تطبيق القوانني واألنظمة والقرارات اإلدارية ا3
 أو يةإقتاادية إتفاقالتفضيلي لتحديد إذا ما كانت البضائع مؤهلة للحاول على املعاملة التفضيلية مبوجب  1للمنشأ

باإلعفاء من احلقوق اجلمركية ومها السندان  سترياد، بإصدار شهادات املنشأ* والرخص باإل2بروتوكوالت جتارية ...اخل
يات تفاقات اجلبائية واجلمركية املمنوحة يف إطار الكمري من اإلمتياز من اإل ستفادةنبين عنهما اإلاألساسيان اللذين ت

معنوي  أو يتوجب على كل شخص طبيعي يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربىالدولية سالفة الذكر، فممال 
تأشرية مااحل وزارة التجارة ) املديرية اجلهوية جتاريا إيداع طلبات اإلعفاء واحلاول على  أو ميارس نشاطا إنتاجيا

أيضا  ، وهلذا الغرض3من اإلعفاءات يف هذا الشأن ستفادةمديرية التجارة للوالية حسب احلالة( قاد اإل أو للتجارة
ري على وهي مااحل حتت وصاية وزارة التجارة التأش اناعة و الغرف التجارية الوالئيةتتوىل الغرفة اجلزائرية للتجارة وال

 شهادات املنشأ.

دليل املنشأ يكون بتقدمي شهادة تنقل السلع  إنفمع اجملموعة األوروبية  اجلزائر ية شراكةإتفاقإطار نه يف غري أ
بالنسبة ، 4من املادر تسليم من قبل السلطات اجلمركية لبلد التادير بناء على طلب خطي (EUR1) " 3وأور "

جانب غرف التجارة والاناعة احمللية كما إىل  لغرفة اجلزائرية للتجارة والاناعةللجزائر توزع هذه الشهادة من طرف ا
 .يتم التأشري عليها من قبل السلطات اجلمركية اجلزائرية

املوجهة ا من مناذج التجميع إنطالق املؤسسات اليت متارس النشاط اإلنتاجي( وزارة الاناعة واملناجم تتوىل منح 3
ات اجلبائية واجلمركية متياز من اإل ستفادةمقررات التقدير التقين اليت متكنها من اإل "CKD/SKD" للاناعات الاركيبية

                                                           
الذي مت فيه احلاول عليها كليا أو خضعت فيه إىل عمليات حتويل جوهري ماعدا يف حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد يعترب بلد منشأ بضاعة ما البلد  1

البلدان أو إحتاد مجركي أو   املنشأ التفضيلية املناوص عليها يف اإلتفاقيات أو اإلتفاقات التجارية التعريفية الدولية املربمة بني اجلزائر وبلد ما أو جمموعة من
  إقليم مجركي، وفق ما عرفه قانون اجلمارك اجلزائري. 

 ، املتضمن قانون اجلمارك،  م3929.92.33رخ يف املؤ  29/92ون ، املعدل واملتمم للقانم3932193131يف  املؤرخ 32/95القانون راجع: 
  .92.، ص(35منه )املعدلة للمادة  91ادة ، املم3932193139الاادر بتاريخ ، 33 العدد ج ر،

جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر،   بن داودية وهيبة، "اثر قواعد املنشأ على التجارة اخلارجية لدول مشال إفريقيا"، جملة إقتااديات مشال أفريقيا، 2
 .392م، ص.3999، السداسي األول 91العدد 

 يات معينة إلثبات منشأ البضاعة واإلستفادة من اإلمتيازات املقررة.* وثيقة جتارية تسلم للمادر بناء على طلبه أو يقدمها املستورد حمررة وفق شكل
م احملدد لكيفيات 3939191139املؤرخ يف  39/69املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي ، م3931.93.91املؤرخ يف  31/62 التنفيذي رسومامل  3

 . 96، ص.95، املادة م3931.93.39 يف ، الاادر99 ، العددج ر، متابعة الواردات يف إطار إتفاقيات التبادل احلر
التاديق على اإلتفاق األورويب املتوسطي لتأسي  شراكة  بني اجلمهورية اجلزائرية ، املتضمن م3992.95.32 بتاريخ 92/329املرسوم الرئاسي   4

م، 3992.95.19 يف، الاادر 13 ، العددج ر ،م3993195133الدميقراطية الشعبية اجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيها املوقع بفالونسيا يف 
 . 332(، ص.1)من الربوتوكول  36املادة 
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عناصر، والتكنولوجيا، ومعدل اإلدماج، ومستوى إىل  املقررة واليت يـُْعتد فيها مبحتوى التجميع ودرجة تفكيك
يات السلطة العمومية املتعلقة صالح كما متارس نف  الوزارة،  1يف عتاد اإلنتاج، ومستوى التشغيل ستمماراإل

عرب الوكالة الوطنية للنشاطات  املنجميني وتادر لذلك ستغاللبنشاطات املنشآت اجليولوجية ونشاطات البحث واإل
 ،  2ات اجلبائية واجلمركية املقررةمتياز تتيح للمستفيدين احلاول على اإلاملنجمية تراخيص منجمية 

احملروقات اليت تتم املوافقة عليها  إستغاللبات املوافقة على عقود البحث و/أو ( وزارة الطاقة اليت تتوىل عرض طل1
 .3مبرسوم يتخذ يف جمل  الوزراء، كما تسلم الوكالة الوطنية لتممني موارد احملروقات رخص التنقيب

بواسطة فروعها جند الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  جتماعي( حتت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان اإل5
عرب كل الواليات وملحقاهتا وأيضا الاندوق الوطين للتأمني على البطالة بواسطة وكاالته اجلهوية والوالئية اجلهازين 

ات اجلبائية واجلمركية املقررة مدعومة متياز من اإل ستفادةاللذين يتوليان إصدار مقررات منح املزايا اليت تأس  لإل
 .4ن القيمة املضافة الاادرة عن املااحل اجلبائية املختاة إقليميابشهادات الشراء باإلعفاء م

الوكالة الوطنية لتسيري القرض املاغر إصدار مقررات  حتت وصاية وزارة التضامن الوطين واألسرة وقضايا املرأة تتوىل (2
هادات الشراء باإلعفاء من مدعومة بش ات اجلبائية واجلمركية يف إطارمتياز من اإل ستفادةمنح املزايا الذي يتيح اإل

 القيمة املضافة الاادرة عن املااحل اجلبائية املختاة إقليميا. 

ي يتيح والتأشري على الربنامج التقديري للمستوردات يف إطار الاناعات الايدالنية الذ إعتماد( تتوىل وزارة الاحة 1
 .5ة واجلمركية املقررةات اجلبائيمتياز من اإل ستفادةللمؤسسات الناشطة يف هذا اجملال اإل

الوطين يف بداية التسعينات وحو حرية  قتاادتوجه اإلالتيسيرات اإلدارية ومحاولة توحيد اإلطار المؤسساتي: ( ثانيا
والتخلي عن التمييز بني املقيمني وغري املقيمني وبني القطاعني العام واخلاص يف جتسيد املشاريع  ستمماراإل

                                                           
احملدد لشروط تعريف أنشطة اإلنتاج إنطالقا من مناذج التجميع املوجهة للاناعات ، م3999.95.93املؤرخ يف  3999/25 التنفيذي رسومامل  1

 .92، ص.91ة ، املادم3999.95.92 يف، الاادر 39 ، العددج ر، الاركيبية
 م،3935191119، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135املؤرخ يف  35/92القانون رقم  2

 . 32 -96،  ص ص. 359 -315-13-33املواد 
 ،  35 -33ادتني ـاملم، 3992192139، الاادر بتاريخ 29م، املتعلق باحملروقات، ج ر، العدد 3992195136املؤرخ يف  92/92القانون رقم  3

 .  33 -99ص ص. 
4
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, pp. 19-24. 
5
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux", Ibid,    

p.26. 
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تطلب التعامل مع العديد من اجلهات الرمسية املختاة يف الدولة ) املااحل املكلفة باجلباية، ؛ األمر الذي ي1يةستممار اإل
اجلمارك، أمالك الدولة، التشغيل، البيئة، العمران، اإلدارة احمللية...اخل.(، وهو تعامل خيضع من حيث األصل لقيود  

؛ مسايرة لذلك أجرت اجلزائر 2غرياتضعف اجلهاز اإلداري وعدم مواكبته للتإىل  كمرية ترجع يف حقيقتها
اإلصالحات اليت نشأت يف إطار القسم األول منها أجهزة مستقلة متخااة بالتعامل مع املستممر منذ تأسي  

حتت  ستممارمكلفة باإل مؤسسة حكوميةكانت بإنشاء   نقضائه بالتافية، بداية التجربةي حلني إستممار مشروعه اإل
ملؤرخ ا 91/33 رقماملرسوم التشريعي ن م 92ة مبوجب املاد (APSI) ستممارتابعة اإلترقية و دعم و م كالةمسمى و 
ية قتاادتغريات الوضعية اإلمع للتكيف م و 3999وبعد سنة ، ستممارم املتعلق بارقية اإل3991139192يف 
 .مارستمواجملل  الوطين لإل ستممارالوكالة الوطنية لتطوير اإلإىل  هامن نتقالاإل متة جتماعيواإل

ية إستممار وإرساء سياسة  ستممارلنهوض باإلل :ستثماروالوكالة الوطنية لتطوير اإل ستثمار( المجلس الوطني لإل1
م 3993196.39املؤرخ يف  93/91األمر رقم  ، أدرجوتيسري السبيل أمام املستممرين اإلشكالياتواضحة وتاليف 
إنشاء  من خالل ستممارتتعلق بتطوير اجلهاز املؤسسايت لإلإجراءات من ضمن ما جاء به  ستمماراملتعلق بتطوير اإل
دف مساعدة املستممرين على هب ،احمللية هاهياكلو  (ANDI)ستممارالوكالة الوطنية لتطوير اإلو  ستمماراجملل  الوطين لإل

دى املااحل التدخل لباملشاريع  إجنازضمان حسن و مع املااحل اإلدارية  تهمجتاوز الاعوبات اليت تعارضهم يف عالق
 31/99رقم  ستممارقانون ترقية اإل مراجعة هذا اجلهاز املؤسسي مبوجبهلذه اهلياكل، وقد متت املركزية واجلهوية 

إقرار إثر  هاختفيف ملفات طلبات و متياز اإلتبسيط إجراءات احلاول على  من خاللم 3931196191املؤرخ يف 
ضمن  يقتااداإلمراكز حملية للتنشيط  إنشاء أربعةو ، 3منها ستفادةإلالقابلية اآللية وبقوة القانون ودون إجراء آخر ل

ومركز  إلنشاء املؤسسات لدعما، مركز اإلجراءات يفاء، مركز استاملزايا تسيري مركزهيكلة الشباك الوحيد الالمركزي 
 .4 ةاإلقليمي قيةلار ا

على املستوى الوالئي  ستممارنية لتطوير اإللوكالة الوطل لياحمليكل اهليعد  :( نظام الشباك الوحيد غير المركزي2
)املركز الوطين للسجل التجاري، مديرية  اهليئاتو  اإلدارات أهم ممملني عن يضم عالوة عن إطارات الوكالة نفسهاو 

دوق الضرائب، مديرية البيئة وهتيئة اإلقليم، الوكالة الوطنية للتشغيل، مديرية التعمري واهلندسة املعمارية والبناء، الان
 لغري األجراء، اجملل  الشعيب  جتماعية للعمال األجراء، الاندوق الوطين للضمان اإلجتماعيالوطين للتأمينات اإل

                                                           
 .316مرجع سابق، ص. عمريوش حمند شلغوم، 1
 .392، ص.، مرجع سابقحممود السامرائيدريد  2

ج ر،  ونتائج الشهادة املتعلقة به، ، الذي حيدد كيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا شكلم3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم   3
 .33، ص.31م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31العدد 

ج ر، العدد  ، املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار وتنظيمها وسريها،م3932191192املؤرخ يف  32/399املرسوم التنفيذي رقم   4
 .91و  91، ص ص. 92و 91ني م، املادت3932191196، الاادر بتاريخ 31
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بتأسي  وتسجيل الشركات املوافقات والاراخيص،  يتعلقفيما السيما  ستمماراإلتتدخل يف عملية اليت  البلدي(*
لشباك على استقبال املستممر واستالم ملف تسجيل املشروع وتسليم ؛ وبالتايل يعمل استممارات املتعلقة باإلمتياز اإل

تقدمي كل اخلدمات اإلدارية ل هايؤهل ممملو شهادة تسجيله، وأيضا التكفل خبدمات اإلدارات واهليئات املمملة لديه اليت 
ض الفعلي ـبفضل التفوي مستواهمتسليم كل الوثائق املطلوبة مباشرة على و تكوين الشركات و  ستمماراإل إجنازاملرتبطة ب
هيئاهتم األصلية لتذليل الاعوبات احملتملة اليت يواجهها  أو لدى املااحل املركزية واحمللية إلداراهتم بالتدخل أو ،للسلطة

 :األربعة اآلتية املراكز الشباك يضم، و 1املستممرون
 قائمة على ساعة (56) زيتجاو  ال يف أجلات بالتأشري متياز اإل بتسيري يكلف:مركز تسيير المزاياأ( 
 .للحاص العينية مستخرج القائمة املشكلة كذاو  اتمتياز اإلمن  ستفادةلإل القابلة واخلدمات عالسل
 املؤسسات وإجناز املشاريع. إنشاء بإجراءات يكلف بتقدمي اخلدمات املرتبطة :مركز استيفاء اإلجراءاتب( 

 .املؤسسات م إنشاء وتطويريكلف مبساعدة ودع :مركز الدعم إلنشاء المؤسساتج( 
 .وطاقاهتا مواردها تعبئةو  الوالية نشاطات تنويع ةإساراتيجي وضعبيكلف  :مركز الترقية اإلقليميةد( 

إىل  ات اجلبائية واجلمركية يفضيمتياز من اإل ستفادةتعدد األجهزة احلكومية املخولة مبنح سندات متكن من اإل
ة وكلها ضمانات إدارية مهمة إال أن ستجاباألداء والتيسري وسرعة اإللكفاءة تقسيم املهام وبالتايل التخاص املنتج 

ة للمتطلبات وعدم مسايرة التغريات ستجابالتارف اإلداري الرتيب واجلمود وقلة الكفاءة وبطء اإلجراءات وعدم اإل
التيسريات اإلدارية  دإعتمااملزيد من الضمانات بإصالحات من أوجهها  إجتاهالفساد كلها عوامل تدفع ب إنتشارو 

 وحماولة ترشيد وتوحيد اإلطار املؤسسايت؛ مبا يكفل رفع العوائق البريوقراطية وتسهيل اإلجراءات اإلدارية.
 

 الضمانات اإلجرائية الفرع الثاني:
ألجهزة قضائية هو الوجود النوعي  أو يةإتفاق أو املعين احلقيقي لوجود ناوص تؤس  لضمانات تشريعية

تشكل حميط إداري تغيب فيه العراقيل واملظاهر السلبية وقادر على تطبيق اإلجراءات املتعلقة مبنح  ةوميكح ياكلهو 
 اجلزائرى سععلى األقل؛ هلذا ت حلة اآلنيةاملر  اتطلبتستجيب مليو املستجدات يساير هبا  اليت 2ات التشجيعيةمتياز اإل

من خالل  يةقتااداإلتنفيذ أهداف التنمية املسامهة يف  ةيدار اإل ة واهلياكلجهز األ إنشاء وحتديثإىل  بشكل متواصل
ميسرة وحييينها، األمر الذي  وإجراءاتقواعد و تنظيمية جديدة  أمناط إداري يطال األطر املؤسساتية وحيدثإصال  

                                                           

م ويف تشكيلة الشباك الوحيد 3931196191املؤرخ يف  31/99قانون رقم مبوجب ال ستممارلإل ضمن مراجعة اجلهاز املؤسسي* جتدر اإلشارة إىل أنه 
 الالمركزي مت إزالة متميل كل من اجلمارك ومديرية أمالك الدولة.

1
 République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, Agence Nationale de 

Développement de l'Investissement, "Le Guichet Unique Décentralisé", http://www.andi.dz/index.php/fr/guichets-

uniques, date 11.08.2018, heure 22 :30. 
  . 135و  131مرجع سابق، ص. ،"وسطةواملت الاغرية املشروعات أعمال بيئة إصال  و هتيئة يف الضرييبالتحفيز  دور" احلواس زواق، 2

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCm7WqvbfXAhXH6RQKHZXADogQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.andi.dz%2F&usg=AOvVaw0-TZDa-4qkxNWQbFnIJF9_
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يف إجناز  قراطيةالبريو املوصوفة بالبطء والتعقيد و  داريةاإلجرائية و اإلتنظيمية و العقبات ال السيماإزالة املعوقات يقتضي 
 والتمييز وعدم الرشاد، وبفتح اجملال واسعا أمام تدابري إعادة النظر والطعن يف قرارات هذه األجهزة. املعامالت

الضرييب بافة عكسية مع  زدواجاإل يعمل التخفيف منها: أو الجبائية والجمركية اإلجرائية قاتو إزالة المع( أوال
خارجيا أو  ية إذ يعد أهم املعوقات أمامها سواء كان داخلياإقتاادة واجلمركية لدواعي ات اجلبائيمتياز التوجه املانح لإل

يات دولية لتجنبه إتفاقيف إطار  أو إجراءات من جانب واحد إختاذإىل  غري مقاود؛ فتعمد اغلب الدول أو مقاود
ودفعا للتكرار فإننا  ئية واجلمركيةات اجلبامتياز مسوغات منح اإلمملما أسلفنا الذكر يف معرض تبيان  1وتفادي آثاره

نقتار من الناحية اإلجرائية على ضمانة عدم التمييز يف املعاملة اجلبائية واجلمركية وترشيد اإلجراءات اجلبائية 
 واجلمركية اليت تسلكها اإلدارة.

مبدأ الشمولية  أمهها ختضع اجلباية عموما لعدة مبادئ من ( عدم التمييز في المعاملة الجبائية والجمركية:1
، ترد عليه 2الشخاية واملادية )خضوع كافة املكلفني ومجيع األموال( مما جيعلها من حيث املبدأ عامة وموحدة

من الناحية القانونية يعد التمييز يف ي منها حيزا معتربا؛ وعليه فقتاادات متعددة حيتل اجلانب اإلعتبار ات إلإستمناء
فيما بني  أو ويتخذ أشكاال متعددة كان يكون بني املكلفني الوطنيني واألجانب 3ة عمال مشروعااملعاملة اجلبائي
بشكل مباشر  غري مقاودة، ويارتب التمييز أو املناطق...اخل بافة مقاودة أو يةقتااداإل األنشطة أو القطاعات

معني الوطين عندما تُلزم األصناف السابقة عن نف  النشاط واحلدث املنشئ لعبء جبائي خمتلف لااحل صنف 
ة غري متوفرة لدى إنتقائيختفيض من العبء اجلبائي مبعايري إقرار  ممال، كما يارتب التمييز بشكل غري مباشر حال

 صنف من بقية األصناف اخلاضعة.

                                                           
ودية وبريطانيا على ومن أحدث ما وقعت اجلزائر من إتفاقيات جبائية مغاربيا وعربيا ودوليا جند إتفاقيات جتنب اإلزدواج الضرييب مع كل من موريتانيا والسع 1

 الارتيب والتوايل:
ديق على اإلتفاقية بني اجلزائر وموريتانيا من أجل تفادي اإلزدواج الضرييب وجتنب م، املتضمن التا3932133132املؤرخ يف  32/111املرسوم الرئاسي -

، الاادر بتاريخ 29م ، ج ر، العدد 3933133133التهرب والغش الضريبيني فيما تعلق بالضرائب على الدخل والمروة املوقعة باجلزائر يف 
 .91، ص.3م، املادة 3932133139

م، املتضمن التاديق على اإلتفاقية بني اجلزائر والسعودية لتجنب اإلزدواج الضرييب وملنع التهرب 3932133132ؤرخ يف امل 32/112املرسوم الرئاسي -
م، 3931193191، الاادر بتاريخ 93م ، ج ر، العدد 3931133139الضرييب يف شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس املال املوقعة بالرياض يف 

 .91، ص.3املادة 
م، املتضمن التاديق على إتفاقية بني اجلزائر وبريطانيا لتجنب اإلزدواج الضرييب ولتجنب التهرب 3931192131املؤرخ يف  31/321الرئاسي املرسوم -

، الاادر بتاريخ 11م ، ج ر، العدد 3932193136والغش الضريبيني يف شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس املال املوقعة باجلزائر يف 
 .91، ص.3املادة  م،3931191192

 . 32"، مرجع سابق، ص.إقتصاديات الجباية والضرائبحممد عباس حمرزي، " 2
 .321، ص.، مرجع سابقالسامرائي دريد حممود 3
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على املفاضلة إال أهنا مبنية على أس  أيضا  ات اجلبائية واجلمركية يقوممتياز وعلى الرغم من أن منح اإل
رؤوس األموال، نقل  إستقطابتستهدف أصناف مقارنة بتحقيق األهداف املرجوة كتوطني و ومعايري معينة 

املعاملة التمييزية  إنية...اخل؛ ومع ذلك فقتاادتوزيع إقليمي للنشاطات اإل أو التكنولوجيا، استحداث مناصب شغل
 ني من هم متساوون يف املراكز القانونيةية إذا ما كانت بستممار من الناحية العملية تشكل أهم العوائق أمام العملية اإل

إجرائيا؛ فتتحاشى الدولة ممارسة التمييز اجلبائي واجلمركي بأن تتم  أو تنظيميا أو أهنا معاملة متييزية غري مربرة قانونيا أو
املعاملة يف الظروف وبالشروط نفسها بل وتقدم الضمانات يف هذا الشأن بتوحيد وجتريد وعمومية تطبيق قواعد 

 ات وصياغتها على أساس أهنا تدابري مؤقتة.ستمناءاملعاملة اجلبائية واجلمركية وباحلد من اإل

أداءها يف  اجلبائية واجلمركيةات متياز تفقد اإل ( ترشيد اإلجراءات الجبائية والجمركية التي تسلكها اإلدارة:2
 الغموض وياعب اإلحاطة به فهما دهحتقيق األهداف املسطرة من قبل الدولة يف ظل نظام جبائي ومجركي يسو 

 وتطبيقا؛ هلذا تبذل اجلهود لتبسيط اإلجراءات والعمل على تطبيقها السليم واملوحد.

املعدل ، يدفع تعدد وتالحق وتشتت التشريع والتنظيم األصلي أ( تيسير النظام الجبائي والجمركي فهما وتطبيقا:
بائي واجلمركي األمر الذي جيعله عايا عن اإلملام به من قبل القائمني تعقيد النظام اجل إجتاهاملتمم واإلضايف باملكمل، 

الوطنيني ناهيك عن األجانب ممن ختتلف نظمهم القانونية  على العمل اإلداري اجلبائي واجلمركي فضال عن املكلفني
 ل الدولة علىـتعم كيفهم وتطبيق النظام اجلبائي واجلمر  أماموجلعل السبيل ميسورا ؛ 1القانوين للدولةمع النظام 
 اءات وتوحيد وحتديث أدوات العمـل وتبسيط اإلجر  الناوص التطبيقية إصداراإلسراع يف 

 وبرجمة الدورات التدريبية وحتسني مستوى مستخدميها. 2األنظمة املعلوماتية ورقمنة اإلدارة لرفع كفاءهتا ستعمالبإ

تكون املعاملة اجلبائية واجلمركية  األحيانغلب أ يف :يةالجبائية والجمركلألحكام  ب( الحد من التطبيق المعيب
اجلهد املبذول  أو غري أن التطبيق العملي هلا يكون مرهقا من حيث الوقت املستغرقجيدة من الناحية النظرية 

ومرد ذلك ضعف األجهزة اإلدارية ونقص الكفاءة اليت تظهر على شكل تدابري إجرائية إضافية حال  3والتكاليف
تأخريها؛ وهو ما ركز  أو اتمتياز تفويت جوانب مهمة من اإلإىل  ية مما يؤديمتياز املعاملة اإلإقرار  أو القرار إختاذ

 ختااصية اإلإزدواججهود الدولة يف إصال  األجهزة احلكومية مبراعاة التنسيق بني خمتلف التشريعات واحلد من 
سة اإلدارية احليدة والنزاهة والكفاءة والتكوين بشكل مستمر يف  وتقاطع األجهزة اإلدارية فضال عن تأكيد معايري املمار 

 يف معاملة املرتفقني.  ستقراركل مستويات العمل اإلداري قاد جتسيد العدالة والوضو  واإل

                                                           
 .335عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق،  ص. 1
 .233، ص.مرجع سابق، عمار ميلوديو  ،عيسى بوراوي 2
 .325، ص.، مرجع سابقالسامرائيدريد حممود  3
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ية إقتاادألغراض  ات اجلبائيةمتياز ال يقابل كل راغب يف احلاول على اإل تنويع وتفعيل طرق الطعن اإلدارية:( ثانيا
ات ونوعها متياز القبول اجملحف يف مقدار اإل أو األطر اليت وضعتها الدولة بالقبول دائما فقد يواجه الرفضوضمن 

الرفض مربرا ويف احلال  أو ، ورغم أن اإلدارة حتاط بقيد أن يكون قرارها مسببا ومقرر املوافقةواملدد املقررة هلا...اخل
 1الرفض خالل األجل القانوين املوضوع لذلك أو ليغ مقرر املوافقةمبجرد استنفاذ إجراءات الطلب وكما جترب على تب

اجملحفة، اليت قد تكون أمام السلطة ذاهتا مادرة  أو إال أن طرق الطعن تبقى أهم سبل مواجهة القرارات السلبية
ن أمام جلان الوصاية كما ميكن أن يكون الطع أو سلطاهتا السلمية الرئاسية )طعن رئاسي( أو 2القرار )طعن والئي(

 .إنشاؤها هلذا الغرضمتخااة مت 

هينة  أو نه قد غنب من إدارةأاجلزائري بأحقية املستممر الذي يرى  ستمماروهو األمر الذي أقره قانون اإل 
جتريد من احلقوق شرع فيه حبجة  أو كان موضوع إجراء سحب أو اتمتياز من اإل ستفادةمكلفة بتنفيذه بشأن اإل

 دون املساس حبقه يف اللجوء ستممارات والتعهدات الطعن أمام جلنة الطعن املختاة يف جمال اإلاملتز اإل إحارامعدم 
تأكيدا على احلق يف الطعن  ستمماركما أوردت الناوص التطبيقية لقانون اإل ،3اجلهات القضائية املختاةإىل 
 أو ن أمام السلطات السلمية الرئاسيةوفضال عن الطعو  ،4أمام جلنة الطعن( أو يختيار ري وتنوعه )الطعن اإلاإلدا

 ما بني وزاريةهذه اللجنة من اإلجراءات الضامنة اليت تعززت من خالل التشكيلة املتنوعة الطعن أمام  إنف الوصائية
ع موضو  ستممارمممله، ومممل كل من وزير املالية، العدل، الداخلية والوزير املعين باإل أو ستممار)الوزير املكلف بارقية اإل

يوما(  32موقفها( بآجال معينة) أو تقييد اإلدارات املختلفة املطعون ضدها )قرارهاأيضا  ، ومن خالل5 الطعن(

                                                           
ج ر، العدد ، احملدد لكيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به، م3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم  1

 .33، ص.33م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31
م، 3996195131، الاادر بتاريخ 33ة واإلدارية، ج ر، العدد م، املتضمن قانون اإلجراءات املدني3996193132املؤرخ يف  96/99القانون رقم  2

 .26.، ص619املادة 
، 33م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  3

 حمدثة هبذا القانون بل مكرسة يف قوانني اإلستممار السابقة له أنظر: .  وبغض النظر عن جهة الفال اإلدارية فان أحقية الطعن ليست 39ص.
 91املادةو  م،3993196139املؤرخ يف  93/91 األمرمن  92ة املادو  ،م3991139192املؤرخ يف  91/33املرسوم التشريعي رقم من  99املادة  

 م.3991192132املؤرخ يف  91/96األمر رقم من 
االلتزامات والواجبات  إحارامات والعقوبات املطبقة يف حالة عدم ستممار ، املتعلق مبتابعة اإلم3932191192املؤرخ يف  32/395املرسوم التنفيذي رقم  4

 .59، ص.32م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31، العدد ج ر املكتتبة،
يف حالة أو  أمام جلنة الطعنأو  يإختيار  الناجم عن طعن جيايبالة القرار اإلاليت تنص على انه "...ميكن أن يكون التجريد من احلق يف املزايا حمل رفع يف ح

 إلغاء القرار من العدالة...".
، العدد ج ر وتنظيمها وسريها، ستممار، املتضمن تشكيلة جلنة الطعن املختاة يف جمال اإلم3991139199املؤرخ يف  91/122املرسوم التنفيذي رقم  5

 .39، ص.93م، املادة 3991.01.00، الاادر بتاريخ 15
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يوما( للبت  19تقييد اللجنة ذاهتا بأجل حمدد)إىل  ستالمها نسخة من ملف الطعن، باإلضافةإلبداء مالحظاهتا إثر إ
 .1لزام إزاء اإلدارة واهليئة املطعون ضدهاقرار أضفيت عليه احلجية واإلإىل  يف الطعن والوصول

ويف ممال آخر عن إجراء الطعن أمام جلان متخااة اللجنة املؤسسة لدى الوزارة املكلفة بالاناعة واملتكونة   
جلزائرية من مممل هذه األخرية مبعية ممملي الوزارتني املكلفتني بالتجارة واملالية ومممل املديرية العامة للجمارك ومممل الغرفة ا

ألنشطة  التقينمتعلقة مبقرر التقدير  يف حالة حدوث منازعة للتجارة والاناعة، لتبدي رأيا يف الطعون املقدمة إليها
إىل  يوما( ويرسل 19يف أجل )، وذلك ا من مناذج التجميع املوجهة للاناعات الاركيبية ومناذج التجميعإنطالقاإلنتاج 

 .2ال فيه نتيجة لذلك ويبلغ املتعامل باملقرر النهائيالوزير املكلفة بالاناعة الذي يف

 3وال يقتار األمر على هذين املمالني فهناك اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
وغريمها مبا يكفل إعادة النظر يف قرارات وتارفات  4واللجنة الوطنية للطعن للاندوق الوطين للتأمني عن البطالة

 .5إلغاء يف إطار الرقابة الذاتية اإلدارية أو ات تعديالمتياز ئات املشرفة على عملية منح اإلاهلي
 

 ستثمارعلى اإل والتأمينات الجبائية والجمركية للغير متياز التنازل وتحويل اإل الفرع الثالث: ضمانات
اته وتعهداته، والتوسع يف منح تزامإلات اجلبائية واجلمركية يقابله بالضرورة وفاء املستفيد بمتياز التمتع باإل 

الضمانات املختلفة إلزالة أي توج  تقتضي عدم االقتاار على الضمانات اليت يبقى املستفيد معها ممقال 
نقل تلك األنشطة والتحرر  أو ات بل جيب أن يكون هناك جمال للتنازلمتياز ات ممارسا لألنشطة املشمولة باإللتزامباإل

ات من املخاطر غري ستممار إتاحة فرص التأمني على اإلإىل  ت والتعهدات املااحبة هلا، باإلضافةالتزامبالتايل من اإل
 التجارية لدى اهليئات الوطنية والدولية.      

التشريع اجلزائري على غرار أغلب  يتيح :ات الجبائية والجمركية للغيرمتياز اإل تحويل أو ضمان التنازل( أوال
 ات اجلبائية واجلمركية للغريمتياز نقل النشاط املشمول باإل أو للمستفيد بالتارف إما بالتنازل ةالتشريعات الدولية إجاز 

                                                           
  ر، ج وسريها، وتنظيمها اإلستممار جمال يف املختاة الطعن جلنة تشكيلة املتضمن م،3991139199 يف املؤرخ 91/122 رقم التنفيذي املرسوم 1

 .33و 39، ص.39 -99-96، املواد  م،1660026022 بتاريخ الاادر ،15 العدد
احملدد لشروط تعريف أنشطة اإلنتاج إنطالقا من مناذج التجميع املوجهة للاناعات الاركيبية ، م3935.93.35املؤرخ يف  35/66 التنفيذي رسومامل 2

 .55، ص.95، املادة م3935.91.93 يف، الاادر 33 ، العددج ر، ومناذج التجميع
الوطنية لدعم تشغيل السباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون احملدد تنظيم وسري اللجنة الوطنية للطعن للوكالة ، م3933.92.32املؤرخ يف  القرار الوزاري 3

 .36 -31ص ص. ، م3933.39.32 يف، الاادر 22 ، العددج ر، الطعون املتعلقة مبلفات مشاريع اإلستممار للشباب ذوي املشاريع
على البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون  احملدد تنظيم وسري اللجنة الوطنية للطعن للاندوق الوطين للتأمني، م3933.92.32املؤرخ يف  القرار 4

 .31 -35م، ص ص. 3933.39.32 يف، الاادر 22 ، العددج ر، املتعلقة مبشاريع اإلستممار للبطالني ذوي املشاريع
م، 3935، مار، قانونية، املركز القومي لإلصدارات ال3"، طمبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارة، "عبد الناصر عبد اهلل أبو مسهدانة 5
 .112.ص



الماين/ الفال األول: الضمانات وحدود اإلنتفاع باإلمتيازات اجلبائية واجلمركيةالباب   

 

241 
 

ات اجلبائية واجلمركية؛ ليحل املتارف إليه حمل املتارف يف التمتع متياز ممن تتوفر فيهم شروط اكتساب تلك اإل
وأيا كان األمر  كانت على عاتق املستفيد األصلي  ات ويمقل بالتعهدات اليتلتزامات وتارتب عليه اإلمتياز باحلقوق واإل
هذه اإلجازة تعد من  إنموضوعية ف أو نقال وبغض النظر عن تقييد العملية بشروط شكلية أو كليا أو تنازال جزئيا

يف مشروعه يف أي  ثقة املستممر يف إمكانية التارفوتعزز  ستممارأهم الضمانات اليت تزيد يف القيمة التجارية لإل
ات اجلبائية واجلمركية متياز ، ومن أمملة إمكانية التنازل ونقل األنشطة املشمولة باإل1اتلتزامت والتحرر من اإلوق

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  األنشطة املسجلة يف إطار و ستمماراألنشطة املسجلة يف إطار الوكالة الوطنية لتطوير اإل
 .الشباب

هذه اإلمكانية تتخذ : ستثمارلمسجلة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير اإل( إمكانية التنازل ونقل األنشطة ا1
 الاور اآلتية :

ميكن أن تكون األصول املشكلة لرأس املال التقين املكتسب  ات:لتزامالكليين مع نقل اإل تحويلال أو أ( التنازل
املسجل*، شريطة احلاول على  ستممارعن طريق املزايا موضوع تنازل من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق باإل

 ، وحيل2تسيري املزايا التابع لشباكها غري املركزي املختص إقليميامركز  أو ستممارالوطنية لتطوير اإل الارخيص من الوكالة
ات اليت تعهد هبا لتزامعلى أن يلتزم بالوفاء بكل اإلات متياز يف التمتع باحلقوق واإل املتارف إليه حمل املتارف

   ات.متياز حتت طائلة سحب اإل من تلك املزايا ستفادةاألول واليت مسحت باإلاملستممر 
ات اليت ستممار اإل عن كل أصولالتنازل  أو التحويلخيضع  ات:لتزامنقل اإل بدونالكليين  تحويلال أو ب( التنازل

الوطنية لتطوير  لوكالةلتاريح أمام الات لتزامبدون نقل لإلات السيما اجلبائية واجلمركية متياز استفادت من اإل
املختص إقليميا مع مراعاة تسديد املبالغ املستفاد منها كل التابع لشباكها غري املركزي مركز تسيري املزايا  أو ستمماراإل
 املتبقية. ستهالكوحتدد املبالغ واجبة السداد حسب مدة اإل 3الةاحلحسب  منها جزء أو ات املستهلكةمتياز اإل

مركز تسيري املزايا  أو لتاريح أمام الوكالةلأيضا  خيضع التنازل عن األصول املنفردة ل المنفردة:( التنازل عن األصو ج
األصول املتنازل عنها وحتدد املبالغ واجبة  أو بعنوان األصل4املختص إقليميا مع مراعاة تسديد املبالغ املستفاد منها

 املتبقية. ستهالكالسداد حسب مدة اإل

                                                           
 .392-392، ص ص. مرجع سابق، دريد حممود السامرائي 1

تابعة للوكالة الوطنية * ينبغي اإلشارة إىل أن تسجيل اإلستممار يتجسد من خالل إستمارة تعترب مبمابة شهادة تسجيل تقدمها الشبابيك املوحدة غري املركزية ال
 ال والشكليات احملددة قانونيا وتنظيميا.لتطوير اإلستممار وتعد وفقا لألشك

2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.24 et 25. 
، 39م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  3

 .  31ص.
 املرجع واملوضع نفسه.  4
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األصول املهتلكة بتجاوز مدة  وهنا منيز بني التنازل وحتويلترخيص:  أو يل بدون تصريحتحو ال أو التنازل (د
املقررة لعدم التارف واللذين ال يرتبان استحقاق مبالغ معينة خبالف التنازل والتحويل عن األصول اليت  ستهالكاإل

مبمابة حتويل عن املقاد واملسار  ومل تنقضي املدة املقررة لعدم التارف حيث يعد ذلك هتالكمازالت يف طور اإل
ات عقوبات مناوص عليها يف التشريع اجلمركي واجلبائي متياز ي ويرتب فضال عن استحقاق املبالغ املقابلة لإلمتياز اإل

 نأيت على بياهنا الحقا حني تناول اجلانب املنازعايت. 

يف إطار أيضا و  دعم تشغيل الشباب:( إمكانية التنازل ونقل األنشطة المسجلة في إطار الوكالة الوطنية ل2
ات اجلبائية واجلمركية يتم وفق متياز ات املشمولة باإلستممار حتويل اإل أو فالتنازل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

الوفاء بكل تعهدات املستفيد  إلتزامتاريح بالعملية لدى الوكالة، اليت ترخص بذلك ملن تتوفر فيهم شروطها مدعومة ب
ات واألعباء ولكن بتسديد جممل املبالغ املستفاد منها  لتزامي، كما ميكن أن يتم التنازل والتحويل دون نقل اإلاألصل
 .1ات جبائية ومجركية إمتياز ك

الضمانات املوضوعية واإلجرائية كوسائل محائية متنوعة إىل  اشرنا :( إمكانية التأمين من المخاطر غير التجاريةثانيا
جلها ضمانات تسديدها، و  أو ات اجلبائية واجلمركية للغريمتياز ات ونقل اإللتزامالتحلل من اإلمدعومة بإمكانية 
بآخر باملانح ولتوسيع دائرة الضمانات تطلب األمر عدم االقتاار عليه باللجوء لطرف آخر السيما  أو مرتبطة بشكل

 ؛ فاقارنت2ستممارتتخذها الدولة املضيفة لإلاإلجراءات اليت  أو أن املخاطر غري التجارية تنتج عموما عن التارفات
 الضمانات بوسيلة أخرى وهي التأمني لدى هيئات الضمان الوطنية والدولية.

يربمه املستممر مع هيئة التأمني حيث تلتزم هذه األخرية  3ي يتم يف الواقع مبقتضى عقدإتفاقوالتأمني ضمان  
قق إحدى املخاطر غري التجارية املشمولة بالتأمني مقابل أدائه عويض املستممر عن اخلسائر اليت تلحقه جراء حتبت

  .عليها متناسبة مع ما يغطيه التأمني من خماطرألقساط متفق 

غري التجارية و التأمني من املخاطر ضمن توجه العديد من الدول وحو  ( التأمين بواسطة هيئات الضمان الوطنية:1
 أو ات مواطنيها وشركاهتا يف اخلارج من خماطر حمددةإستممار وطنية لتأمني بإنشاء هيئات وتطبيق نظم  قامتالتجارية 

ات معينة تتيح للدولة املؤمن لديها احللول حمل املؤمن املتعاقد يف مجيع حقوقه عند إشاراطوفق  من مجيع املخاطر،
                                                           

1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.22. 
    .311مرجع سابق، ص.، حممود علي الشرقاوي 2
ه مبلغا من املال أو د عرف املشرع اجلزائري التأمني على انه عقد يلتزم املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي إشارط التأمني لااحلوق 3

رى يؤديها املؤمن له للمؤمن، إيرادا أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني يف العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخ
م، 3922199119، الاادر بتاريخ 26م، املتضمن القانون املدين املَعدل واملَتمم، ج ر، العدد 3922199131املؤرخ يف  22/26راجع: األمر رقم 

 .  3939، ص.139املادة 
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وفق قواعد القانون  أو ستمماريات دولية معينة تربطها بالدولة املستضيفة لإلإتفاقحتقق املخاطر للمطالبة هبا مبوجب 
  الدويل.

اليت عهد  1الشركة اجلزائرية للتأمني وضمان الاادرات إنشاء م3992.33.91 يفويف التجربة اجلزائرية مت 
إليها حتت مراقبة الدولة ووفق الشروط املناوص عليها بتأمني املخاطر التجارية واملخاطر السياسية وأخطار عدم 

ات ضد املخاطر السياسية لااحل أي مستممر خاضع للقانون ستممار ، فهي تؤمن اإل2رثالتحويل وأخطار الكوا
يف اجلزائر،  ستممارأي أجنيب يرغب يف اإل أو للنشاط( يف اخلارج متديداأو  )إنشاءستمماراجلزائري الذي يرغب يف اإل

ات املدنية ضطرابز عن التحويل، احلروب واإلومن املخاطر املغطاة واملشمولة بالتأمني نزع امللكية والتأميم، القيود والعج
3ات التعاقديةلتزاماإل إحاراموعدم 

. 

 4يةستقاللية واإلعتبار متتعت بالشخاية اإل إنا بطابعها الوطين و إعتبار فضال عن حمدودية أداء هذه اهليئات و 
هذا  إستفاءذلك جيعل ألن  جدوى غري ذيالتأمني قد جيعل  ستممارالتأمني لدى هيئة تابعة للدولة املضيفة لإل إنف

املؤمن لديه قد يكون حيث إن  احلق موقوفا على إرادة املدين به، وعليه فهذا النوع من التأمني ال يقدم إضافة محائية
 أو ؛ وبالتايل فالتأمني اجملدي هو الذي يكون لدى هيئات حمايدة5هو مادر املخاطر اليت من أجلها طلب التأمني

 منظمة دولية.

لتفادي قاور وقيود نظم التأمني الوطنية أنشأت أجهزة دولية لضمان  مين بواسطة هيئات الضمان الدولية:( التأ2
 هلا اجلزائر جند: إنضمتمنها ما هو إقليمي ومنها ما هو دويل، ومن املؤسسات اليت  ستمماراإل

عربية مشاركة مملوكة من قبل هيئة وهي  :6 "ضمان" أو وائتمان الصادرات ستثمارأ( المؤسسة العربية لضمان اإل
هذه ، تُعد *أربع هيئات مالية عربيةإىل  باإلضافةها عضوا مؤس  إعتبار مبا فيها اجلزائر بحكومات الدول العربية 

                                                           
 املغطاة بتأمني القرض عند التادير وكيفياته، م، احملدد شروط تسيري األخطار3991192193املؤرخ يف  91/312املرسوم التنفيذي رقم  1
 .31، ص.93م، املادة 3991192191، الاادر بتاريخ 53، العدد ج ر 
م، املادة 3991193135، الاادر بتاريخ 91، العدد ج رم، املتعلق بتأمني القرض عند التادير، 3991193139املؤرخ يف  91/91األمر رقم  2

 .  31، ص.95
3
 Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations, "produits et services: assurances des 

investissements", http://www.cagex.dz/index.php?page=2#lien_ass_exp, date 24.08.2018, heure 11:50. 
 .12م، ص.3992، مار، املطبوعات اجلامعيةط،  دار د "، اريةالنظام العربي لضمان اإلستثمار ضد المخاطر غير التج، "هشام على صادق 4
 .321، ص.مرجع سابق، دريد حممود السامرائي 5
ية العربية قتاادم اليت توىل الاندوق الكوييت للتنمية اإل3911نواهتا كانت توصية من مؤمتر التنمية الاناعية للدول العربية املنعقد بالكويت سنة  6

إىل  91خلارجية الكويتية مهمة متابعتها فعقد االجتماع األول خلرباء التمويل العرب للنظر يف املوضوع يف الكويت خالل الفارة من باالشاراك مع وزارة ا
ية إنشاء املؤسسة وبعد إدخال التعديالت إتفاقم الذي ناقش مشروع 3929191133إىل  39م تاله االجتماع الماين خالل الفارة من 3912133199

املؤسسة وبالتايل تأسست  م3925195193م يف الكويت على أن تدخل حيز النفاذ 3923192193ية يف تفاقاياغة النهائية مت التوقيع على اإلال إجنازو 
 .56-55مرجع سابق، ص ص. ، هشام على صادق، راجع: الاادراتالعربية لضمان اإلستممار وائتمان 

صندوق النقد العريب، املارف العريب للتنمية اإلقتاادية يف أفريقيا واهليئة العربية لإلستممار واإلمناء * الاندوق العريب لإلمناء اإلقتاادي واإلجتماعي، 
  الزراعي.
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الذي صّمم  ستمماردير النظام العريب لتأمني اإلت، يف العامل ستممارأول هيئة متعددة األطراف لتأمني اإلاملؤسسة 
ويتم ذلك  اهتم يف خمتلف الدول العربية ويف خمتلف القطاعاتإستممار عرب واألجانب على تنفيذ لدعم املستممرين ال

اهتم وتعويضهم عن املخاطر السياسية اليت قد تتعرض هلا تلك إستممار بتوفري التأمني لرؤوس أمواهلم وعائدات 
 .1ات وعوائدهاستممار اإل

 قامت منظمة املؤمتر اإلسالمي من خالل البنك  الصادرات: ات وائتمانستثمار المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلب( 
 533-2م م/ القرار رقمإثر  اإلسالمي للتنمية بإنشاء هذه املؤسسة الدولية ذات الشخاية القانونية الكاملة على

مي املنعقدة بليبيا يو  31م الاادر عن جمل  حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية خالل دورته 3993193136املؤرخ يف 
بني الدول  ستممارتسهيل التجارة واإللم 3992193139ؤرخة يف املية تفاقاإلمبوجب و  م،3993فرباير  39و 36

، وتوفر املؤسسة غطاء 2مبادئ الشريعة اإلسالميةاألعضاء والعامل من خالل أدوات ختفيف املخاطر املتوافقة مع 
ية من الدولة الطرف يف عتبار احل األشخاص الطبيعية واإللا املخاطر التجارية وغري التجارية تأمينيا ضد العديد من

من الغطاء التأميين الذي تقدمه  ستفادةية قاد اإلتفاقصادقت اجلزائر على اإل، ولقد ستممارية وغري املضيفة لإلتفاقاإل
 .3املؤسسة ولتحسني مناخ األعمال فيها عموما

دخلت حيز التنفيذ يف  ية دوليةإتفاقعمار اإلو يل للتنمية عد البنك الدو أَ  :ستثمارالوكالة الدولية لضمان اإلج( 
ككيان مستقل قانونيا وماليا يف ظل قواعد   ستممارنشئت مبوجبها الوكالة الدولية لضمان اإلأُ م اليت 3966195133

عن إرادات  ات اليت متكنها من أداء وظائفها، وباإلرادة الذاتية املستقلةمتياز القانون الدويل وتتمتع باحلاانات واإل
للتنمية العضوية فيها متاحة ألعضاء البنك الدويل ، و 4الدول األعضاء اليت جيري التعبري عنها من خالل أجهزهتا

ات ستممار ، ولعل أهم أهدافها ضمان تدفق اإل5دولة نامية من بينها اجلزائر 321دولة صناعية و 32تضم و واإلعمار 
ات عن طريق التأمني عليها ضد ستممار مية والعمل على تقليص خماطر هذه اإلجمموعة الدول الناإىل  اخلارجية املباشرة

 ،6املشاهبة والقيام بتمويل عملياهتا ستمماروالتعاون مع الوكاالت الوطنية لضمان اإل غري التجاريةالسيما املخاطر 
 .لمقة املستممرينيز كبري عاية املشاركة مبمابة تعز الطابع املتعدد ألطرافها والر  التأمني يعتربإىل  وباإلضافة

 
                                                           

 .32:29م، التوقيت 3936196135التاريخ  ،http://dhaman.net/ar/، املؤسسة العربية لضمان اإلستممار وائتمان الاادرات 1
2
 The islamic corporation for the insurance of investment and export credit, "about ICIEC: vision & mission", 

http://www.iciec.com/, date 24.08.2018, heure 15:20. 
م، املتضمن املاادقة على إتفاقية إنشاء املؤسسة اإلسالمية لتأمني اإلستممارات وائتمان 3991195131املؤرخ يف  91/355املرسوم الرئاسي 3
 .91، ص.3م ، املادة 3991195135، الاادر بتاريخ 31اادرات، ج ر، العدد ال
 .   332مرجع سابق، ص.، عمر هاشم حممد صدقة 4

5
 The Multilateral Investment Guarantee Agency, http://www.miga.org/, date 24.08.2018, heure 11:10. 

، 11م،املتضمن املاادقة على إتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان اإلستممار،ج ر العدد 3992139.31املؤرخ يف  92/152وأيضا: املرسوم الرئاسي
 .91، ص.3م، املادة 3992133192الاادر بتاريخ 

 .392م، ص.3939، سوريا، مؤسسة رسالن للطباعة النشر والتوزيعط،  د "، إدارة األعمال الدولية، "علي إبراهيم اخلضر 6
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز باإل نتفاعحدود اإل : الثانيالمبحث 
ية ضمن اجلهود اليت إقتاادات اجلبائية واجلمركية املمنوحة لدواعي متياز ومنح ومتابعة أداء اإلإقرار  يندرج 

بيئة األعمال وتوجيها للمنتفعني هبا والتأثري يف  تبذهلا الدولة لتحقيق أهدافها اإلمنائية تعويضا منها ملواطن القاور يف
أغلبها  إنات عدة أشكال وصور مملما سبق تبيانه فمتياز هذه اإل إختذتإن ية قطاعيا وإقليميا، و ستممار قراراهتم اإل

 ميمل بالنسبة للدولة تضحية مالية وتنازل عن جزء مهم من إيراداهتا املستحقة ومؤكدة االستحقاق، هذه التضحيات
ية املنتجة واملرغوبة وكضمانة لتحقيق ما هو متوخى منها وعدم التحول عن قتااداهلادفة موجهة لتشجيع األنشطة اإل

وضع مجلة من إىل  عمد املشرع -املسطر بالقاد واهلدف ية املرتبطةقتاادذات البواعث اإل-يةمتياز املقاصد اإل
إىل  ات اجلبائية واجلمركية وتابوامتياز من منظومة اإل ستفادةإلالشروط واملعايري واملقايي  اليت تنظم وتضبط عملية ا

بداية من حتديد اجلهات والفئات املعنية من بني اخلاضعني واملكلفني جبائيا ومجركيا وأُطر عملهم القانونية  1أداء فعال
التاديرية، العمالة، واملكاين، املقدرة والتنظيمية، وحتديد القطاعات واألنشطة املستهدفة، والتحديد اإلقليمي 

ات متياز اإل إنهذا بالنسبة للدولة بينما بالنسبة للمستفيد فالتكنولوجيا، نسبة إدماج املنتجات واملواد احمللية...اخل، 
ية تتسم بطول آجال احلاول على إقتااداجلبائية واجلمركية مكاسب تشجيعية للمبادرة واإلنشاء والتوسع يف أنشطة 

ا باملخاطر إعتبار ية الورود يكتنفها عدم اليقني إحتمالتحقق أي أهنا يف الغالب نتائج مستقبلية مثارها وغري مؤكدة ال
املتنوعة اليت حتف تلك األنشطة من ماادر خمتلفة ومن جانب الدولة نفسها وقد تظهر على شكل حواجز تشريعية 

 ات اجلبائية واجلمركية.متياز باإلاملعين  إنتفاعحَتُد من  أو َتْارف ية وسياسية؛إقتاادوإدارية ومالية و 

ات اجلبائية واجلمركية بالنسبة لكل من الدولة املاوحة واملستفيد متياز باإل نتفاعوعليه فاألداء األممل ومقدار اإل
ية، إدارية، إقتاادات وضوابط وحدود وحواجز )تشريعية، إشاراطمرهونة مبعرفة ما تفرضه جممل الظروف احمليطة من 

للشروط  إبتداء  ات اجلبائية واجلمركية يقتضي التطرق متياز باإل نتفاع، واإلحاطة حبدود اإل2 سياسية.( مالية، أمنية،
ات اجلبائية واجلمركية )املطلب األول(، مث الاركيز على احلواجز التشريعية ألداء متياز باإل نتفاعوالعوامل املتحكمة يف اإل

را ألمهيتها )املطلب الماين(، وتـَْتميم ذلك بعرض جممل للحواجز غري ات اجلبائية واجلمركية بافة مستقلة نظمتياز اإل
 التشريعية )املطلب المالث(.

 
 
 
 
 

                                                           
 .  336-331سابق، ص ص. ناصر مراد، مرجع  1
 .135و  133مرجع سابق، ص. ،"واملتوسطة الاغرية املشروعات أعمال بيئة إصال  و هتيئة يف الضرييبالتحفيز  دور" احلواس زواق، 2
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز باإل نتفاعالشروط والعوامل المتحكمة في اإل :ولالمطلب األ
 قطاعيا وإقليميايني قتاادوتوجيه بعض األعوان اإل يةقتاادرغبة من الدولة يف ترقية بعض األنشطة اإل

اجلبائي  ستمنائية عن النظام املرجعيإتدابري  إختذتمعينة ية ومحلهم بشكل طوعي على سلوكيات إقتاادات عتبار إل
وتتجلى بشكل مباشر وأويل يف ختفيف  دون سواه ينتفع هبا املعين بيئة أعمال مواتية، مسامهة يف خلق 1واجلمركي

ية واحلمائية ستممار الفوائد التمويلية واإل غريها منمن املنافسة احملتدمة ناهيك عن  األعباء اجلبائية واجلمركية واحلماية
، لكن هذه األخرية مبنية على توفر املقابل املناسب ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اآلنية واملستقبلية اليت جينيها املشمول باإل

لدولة رجحت التنازل عن جزء من إيراداهتا لبلوغ مجلة ، فاستفادةوقائمة على الارجيح من قبل الدولة ومن املرشح لإل
  إنو وهي أهداف ات على حتايل املبالغ املالية املستحقة املقابلة هلا، متياز األهداف املسطرة الدافعة إلقرار هذه اإل

 حواجزمن  يعارضهاتتحقق تلقائيا ملا  أهنا ال الإ ا أمام األزماتإنكشافأكمر صمودا وأقل  قتاادمفضية إلكانت 
 أو ستفادة، ولكي ال تذهب تلك التضحيات املالية سدى أوقفت الدولة التأهيل والقابلية لإل2داخلية وخارجية
ات معيارية معينة تتعلق بنوعية ومتيز وأمهية وأداء األنشطة إشاراطات اجلبائية واجلمركية على متياز االستزادة من اإل

ات اجلبائية واجلمركية فهو قائم على املوازنة بني العوائد متياز من اإل ةستفادية، أما ترجيح العازم على اإلقتااداإل
ه ووفائه لتزامي جيعلها موقوفة على مدى النفعية للمشمول هبا كمقابل إلختيار طابعها اإلألن  احملدقةاملتوقعة واملخاطر 

الانف  إنتقاءجبائية وغري جبائية كمة فيها كِ حَ تَ معينة مُ وعوامل ات املقررة، هذه النفعية مرتبطة بشروط شاراطباإل
، وتدخالت الدولة للحد من النشاطات غري عتباراملالئم واثر مردوديتها وطبيعة األوعية اجلبائية واجلمركية حمل اإل

 .3رغوبةامل

ات اجلبائية واجلمركية بالنسبة لكل من متياز مبدى نفعية اإل اإلحاطة بالشروط والعوامل املتحكمة إنوعليه ف
(، والشروط الفرع األول) ات اجلبائية واجلمركيةمتياز باإل نتفاعات اإلإشاراط تبيان إبتداء  ة واملستفيد تقتضي الدول

ات متياز باإل نتفاعالعوامل اجلبائية املؤثرة على اإل(، مث الفرع الماين) ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلاملتحكمة يف نفعية 
 .(الفرع المالث) اجلبائية واجلمركية

 

 

 

 
                                                           

1
 Christian Valenduc, op.cit, p.88. 

 . 91وليد اجليوسي، مرجع سابق، ص. 2
 .  336-331ناصر مراد، مرجع سابق، ص ص.  3
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز باإل نتفاعات اإلإشتراطالفرع األول: 
ات ذات الابغة اجلبائية واجلمركية لفائدة فئات متياز توظف الدولة اإل ية املرغوبةقتاادارقية األنشطة اإلل 

ويزيد يف تراكم معينة من األنشطة األمر الذي خُيفف عنها األعباء اجلبائية واجلمركية وُيسهم يف خفض تكاليفها 
وأيضا حُيسن اإلنتاجية ويُعزز قدرهتا التنافسية، هذه الفوائد وغريها  قدرة التمويلية الذاتيةي مبا يرفع الستممار الرأمسال اإل
ات اجلبائية واجلمركية تقابلها تضحيات متياز ية واحلمائية اآلنية واملستقبلية اليت جينيها املشمول باإلستممار التمويلية واإل

بغض النظر عن املسوغات املتعددة اخلارجية والداخلية العامة واخلاصة  -ية حمققة من قبل الدولة هتدف من ورائها مال
ة معينة؛ مما يتطلب حال تاميم ووضع هذه املنظومة إجراء إجتماعيية و إقتاادحتقيق أهداف إىل  -سالفة الذكر

ياسية املشكلة لنطاق تطبيق هذه التدابري وإجراء دراسة ية والسقتاادة واإلجتماعيدراسات مستوفية عن الظروف اإل
 هبا.    نتفاعات اإلإشاراطأنسب ضوابط و إىل  استشرافية هلا للوصول

ستزادة منها باحلاول على اإل أو منحها إنات اجلبائية واجلمركية إجراءات هادفة ومشروطة فمتياز ن اإلوأل 
 ات اآليت بياهنا:اطشار ات إضافية عادة ما يتم ربطه بأحد اإلإمتياز 

العمل  وحاارنه مكمل ومعوض إلية للقطاع اخلاص على أجيابظرة اإلالن: ستفادة( التأهيل والقابلية لإلأوال
تقليدية الي للدولة ولي  منافسا هلا جتعل هذه األخرية تـَُوِجهه إلنشاء وتوسعة أنشطته النوعية واملتميزة وغري قتااداإل

بنيان اإلنتاجي، بتحفيزه جبائيا ومجركيا وتمبيط األنشطة املنافسة له العازفة عن املشاركة اليت ختدم توازن وجتان  ال
ا على املوقع ونوعية إعتمادات متياز ؛ هلذا تستفيد مشاريع معينة دون سواها من اإل1الفعلية يف العملية اإلنتاجية
 ة.جتماعيية واإلقتاادالنشاط وتأثريه على التنمية اإل

ات اجلبائية متياز من اإل ستفادةات املؤهلة لإلستممار طرق حتديد اإل تتعدداط وأهميته القطاعية: نوعية النش( 1
 حىت النشاط وحجمه. أو الفرع أو بتحديد القطاع أو واجلمركية فقد تكون بضبط نوعها

ات على اطإشار وضع مفهوم له يشكل حدود و  املشرع حيث يتوىل ات:متياز المشمول باإل ستثمارأ( تحديد نوع اإل
حيث جعل  ستمماراجلزائري ممال للمقاود باإل ستمماراملستفيدين، يتضح ذلك من خالل تقليص قانون اإل

إنشاء(  إستممارأصول تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة ) إقتناءاملعين بالتشجيع مقتار على  ستمماراإل
   .2رأمسال شركةيف وتوسيع قدرات اإلنتاج و/أو إعادة التأهيل* وكذا املسامهات 

                                                           
 .35عبد احلليم صقر، مرجع سابق،  ص. عطية 1

يف حني أن  * يقاد بإستممار اإلنشاء اإلستممار من أجل تكوين أو إنشاء حبت للرأمسال التقين بإقتناء أصول جديدة بغرض إنشاء نشاط مل يكن موجودا،
توسيع تشكيلة اإلنتاج لتشمل سلعا أو خدمات جديدة إستممار التوسع فهو التوسع الكمي عن طريق رفع قدرات اإلنتاج و/أو التوسع النوعي عن طريق 

طابقة العتاد عن طريق إقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إىل تلك املوجودة، أما إستممار إعادة التأهيل فيتممل يف عمليات إقتناء سلع وخدمات موجهة مل
 ا واليت تؤثر عليها أو من أجل الرفع يف اإلنتاجية.  والتجهيزات املوجودة من أجل معاجلة التأخر التكنولوجي أو بسبب التلف لقدمه

، 93م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  2
 .  36ص.
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 معينةالنشاط يف قطاعات ممارسة املشرع  بأن جيعل ات:متياز النشاط المشمول باإل أو الفرع أو ب( تحديد القطاع
على غرار قطاع احملروقات وقطاع املناجم كما أسلفنا الذكر يف  من املعاملة التفضيلة، ستفادةشرطا لإل فروع بعينها أو

حىت  أو الفروعإىل  وقد يتدرج املشرع نزوال بائية واجلمركية املمنوحة مبوجب قوانني خاصة،ات اجلمتياز معرض تناول اإل
ه بأنشطة معينة )األنشطة إهتمامالقطاعات ويعرب عن  إتساعاألنشطة إذا كان حتديدها يفي باملقاصد؛ ليتفادى 

الفرع كما  أو ر شرط النشاط يف القطاعات مرتبط بتوفمتياز من اإل ستفادةالتاديرية وإحالل الواردات(، فالتأهيل لإل
، ومن أمملة ذلك ربط املشرع 1ات على وجه التحديدمتياز ميكن أن حتدد وتضبط قائمة بالنشاطات املشمولة باإل

الضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على النشاط  أو الشركات أربا من إعفاء مؤقت من الضريبة على  ستفادةاإل
ت بالنشاط يف القطاع الاناعي ضمن بعض الفروع منها صناعة احلديد والتعدين، اللدائن ( سنوا2املهين ملدة )

 .2اهليدروليكية، الكيمياء الاناعية، امليكانيك و السيارات...اخل 

تستعمل حلار النشاطات وكذا السلع واخلدمات املستمناة من ع قوائم املشر  يضعالتحديد بالقوائم السلبية: ( ج
، ويتم مراجعتها بشكل دوري حسب األهداف واملقاصد التوجيهية 3ات اجلبائية واجلمركيةمتياز إلمن ا ستفادةاإل

 ية ورحبية املشاريع. قتاادولضمان اجلدوى اإل

ممل  نسبا معينة أو ومن صور هذا التحديد أن يضع املشرع مبالغا دنياحد أدنى في المبالغ المستثمرة:  إشتراطد( 
 تفوق:  أو توسع وإعادة التأهيل أن تساويات الإستممار ه يف إشاراط
 دج. 39919991999تساوي  أوأقل  ة إذا كانت هذه األخريةات اإلمجاليستممار اإلمن جمموع  %32 نسبة -
تساوي  أو قلأو  دج 39919991999ة إذا كانت هذه األخرية تفوق ات اإلمجاليستممار اإلمن جمموع  %32 نسبة -

 دج. 3219991999مبلغها أقل من  دج دون أن يكون 3.19919991999
دون أن يكون  دج 3.19919991999ة إذا كانت هذه األخرية تفوق ات اإلمجاليستممار اإلمن جمموع  %39 نسبة -

     .4دج 32919991999مبلغها أقل من 

أكمر لة بنشاطات معينة يظهر من خالل إضفاء معام هتماماإل :المميزةلفائدة النشاطات  اإلضافيةات متياز اإل( 2
ات املشاركة املمنوحة متياز ال تُلِغي اإل حبيث متيزا حىت من النشاطات املستفيدة من املعاملة التفضيلية اجلبائية واجلمركية،

                                                           
اإلعفاء وختفيض نسبة الفوائد البنكية املمنوحة للنشاطات  ، الذي حيدد كيفيات تطبيقم3931195191املؤرخ يف  31/333املرسوم التنفيذي رقم  1

 .99و 96، ص.92و 91و 93م، املواد 3931195139، الاادر بتاريخ 33ج ر، العدد  التابعة لبعض الفروع الاناعية،
م، املادة 3935133113تاريخ ، الاادر ب26م، ج ر، العدد 3932م، املتضمن قانون املالية لسنة 3935133119املؤرخ يف  35/39القانون رقم  2

 . 32، ص.22
، الذي حيدد القوائم السلبية واملبالغ الدنيا لإلستفادة من املزايا وكيفيات تطبيق املزايا على م3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم  3

 .96و 92، ص.ب§92أ وَ §91م، املادتني3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  خمتلف أنواع اإلستممارات،
 .  39و 99، ص.32املادة املرجع نفسه،  4
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اخلاصة املنشأة مبوجب التشريع املعمول به لفائدة النشاطات  ضافيةاإلات متياز اإل ستفادةات القابلة لإلستممار لكل اإل
 .1ة و الاناعية والفالحيةالسياحي متيازذات اإل

مبا يضمن  ات جغرافياستممار توزيع وتوطني اإلل اإلضافية:ات متياز من اإل ستفادةاإلقليمي للتأهيل واإل عتبار( اإل2
ة ودرجة جتماعيية واإلقتاادا على معايري النمو الدميوغرايف واملعطيات الطبيعية واإلإعتمادحتقيق التوازن يف التنمية 

يف مناطق اجلنوب واهلضاب ات املنجزة ستممار ات إضافية لإلإمتياز و  يإمتياز األمر ختايص نظام  التجهيز يقتضي
املناطق املعنية باملزايا اخلاصة  ، فنجد2العليا وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من قبل الدولة

لوادي، غرداية، إليزي، األغوط، ورقلة، أدرار، بسكرة، بشار، ا)هي  بعنوان واليات اجلنوب اإلستمنائيللنظام 
باتنة، اجللفة، البيض، خنشلة، ) مجيع بلديات الواليات التالية بعنوان واليات اهلضاب العليا(، و متنراست، تندوف

أم ، ميلة، املدية، برج بوعريرج، البويرةالواليات اآلتية )بلديات (، وبعض املسيلة، النعامة، سعيدة، تبسة، تيارت
 (.تيسيمسيلت، تلمسان، سوق أهراس، بلعباس سيدي، سطيف، البواقي

ولكن التزايد  ،للقوى العاملة يف معظم الدول النامية كربيعد القطاع العام هو املشغل األ ( إنشاء مناصب شغل:ثانيا
 إوحاارو  يةقتاادخوصاة املؤسسات العمومية اإلمن جهة و اهلندسي ألعداد طاليب الشغل مبختلف املستويات 

من الدور الذي يلعبه ي للدولة من جهة ثانية وخفض اإلنفاق العام وترشيده من جهة ثالمة حّد قتاادلنشاط اإلا
العاملة، وبقي رهان التخفيف من البطالة موقوف على القطاع اخلاص وقدرته على القوى  إستيعابالقطاع العام يف 

ت دون مازال مسامهته إال أن ،فرص العمل القائمة أعددا من طاليب الشغل خبلق فرص عمل جديدة وتوسيع إستيعاب
ة رأس املال والتغريات التقنية املتسارعة اليت ُيستعاض يية املتعاقبة وحركقتاادالسيما أن اهلزات اإل، املستوى املأمول

 املعاك  لتلك اجلهود. جتاهاليد العاملة تدفع باإلفيها عن 

لذا مل يتم ربطها بسياسة التشغيل فقط فسياسة دعم  لدولةا إهتمامالتشغيل حمور  عمليةلطاملا كانت   
ولعل أهم ركيزة يف  ،3وسياسة دعم املؤسسات الاغرية واملتوسطة وغريها تنطوي كلها على أهداف تشغيلية ستمماراإل

لي احمل ستممارن خالل تشجيع اإلمواستحداث األنشطة وتوسيعها ة املبادرات املقاوالتيسياسة التشغيل هي ترقية 
 إستهدافب، غري أهنا تاطدم الكميف للعمالة ستخداماألجنيب للقطاعات اليت تتاف باإل ستمماراإل إستقطابو 

عدد ممكن من العمالة أقل  الربح ولتقليل التكاليف اليت أحد مظاهرها االقتاار علىامش و القطاع اخلاص لتعظيم ه

                                                           
، 32م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  1

 . 39ص.
 .39، ص.31، املادة املرجع نفسه 2
   
مركز دراسات الوحدة و ية قتااداجلمعية العربية للبحوث اإل ة،حبوث إقتاادية عربي، جملة اجلزائر: حتليل وتقييم"" سياسات التشغيل يف ، رحيم حسني 3

 . 319.، صم3931جويلية ، 13-13 املزدوج  العدد لبنان، ،العربية
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آليات التشغيل املعتمدة من قبل اجلزائر ففضال  ا يفتنوعذلت اجلهود اليت أمثرت من أجل ذلك بُ ، الرخياةاملنتجة و 
جند تدابري تشجيع إنشاء وتوسعة املشاريع اليت تستوعب قدرا من العمالة، واليت  عن ما تعلق منها بالتشغيل املباشر

ضافية املرتبطة حبد معني ات اإلمتياز العرضية من اإل ستفادةية اجلبائية واجلمركية املقررة هلا واإلمتياز من بينها املعاملة اإل
 ات جبائية ومجركية.   إمتياز من مناصب العمل املستحدثة يف النشاط املشمول أصال ب

دعم املبادرات املقاوالتية إىل  وجهيستند هذا الت :مناصب لمختلف الفئات العمريةستحداث إو التشغيل الذاتي  (1
هلذا  ؛رصة عمل له ولغريه بدعم من الدولة ومبرافقتها لهف من خالهلا شأ املعين نفسهنْ يُـ  األنشطة اليت واستحداث

 :الغرض مت إنشاء
ألفكار مشاريع  ةحلاملا سنة 12إىل  39وهي جهاز موجه للفئة العمرية من  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابأ( 
 املهين أو ؤهل العلميامل إشاراطإىل  تضمن عددا معينا من مناصب الشغل الدائمة باإلضافة من خلق مؤسسات كنمتَُ 
 اخلربة الفنية وكذا املسامهة املالية...اخل. أو

الذي عرف يف مساره عدة مراحل فمن مؤسسة عمومية للضمان  الاندوق الوطين للتأمني على البطالةب( 
لهم وا مناصب شغتطبيق نظام تعويض البطالة لفائدة العمال األجراء الذين فقدلم 3995من سنة  إبتداء   جتماعياإل

من لبالغني الفائدة البطالني ذوي املشاريع  اتجهاز دعم إحداث النشاطإىل  ،يةإقتاادألسباب بافة ال إرادية و 
 م. 3939من  إبتداء  م ليعزز بدعم توسيع النشاطات 3995ا من سنة إنطالقسنة وهذا  29و  12بني ما العمر 
لفئة األشخاص احملرومني من  تة اهلشاشة حيث مسحأداة حملاربوهي  املاغرالوكالة الوطنية لتسيري القرض ج( 

 ات ميسرة.إشاراطوفق  استحداث أنشطتهم اخلاصة اليت متكنهم من احلاول على مداخيل
تأيت يف اليت تحفيزية التدابري ال من ستفادةات اإلإشاراطمت تكييف ولتفعيل ودعم أهداف هذه اهلياكل   

ومراحل تأسي  املشروع وحىت تشغيله وتستمر بعد لتستجيب وتتماشى  1ات اجلبائية واجلمركيةمتياز مقدمتها اإل
  التشغيل لضمان استدامته.

استحداث هياكل إن  ات الجبائية والجمركية اإلضافية لفائدة األنشطة المنشئة لمناصب شغل:متياز اإل( 2
  ستممارتشجيع اإلإىل  اإلضافةب ايت بإنشاء املؤسسات ومرافقتهاا مهمة تشجيع وجتسيد التشغيل الذوكل هلمتعددة تُ 

بالقيود احلمائية  إنشاء مشاريع جديدة وتوسيع املشاريع القائمة وإحاطتها إجتاهاجملزية يف ات متياز بشكل عام بتقدمي اإل
على األمدين  املزيد من اليد العاملة إستيعاباملسامهة خبلق فرص عمل جديدة و اجلمركية وغري اجلمركية من شأنه 

ات جبائية ومجركية إضافية مرتبطة بشكل وثيق مع إمتياز ؛ لتعزز هذه اجلهود بتدخل الدولة مبنح طويلاملتوسط وال
مناب  (399، حيث تشارط إنشاء أكمر من )طالب الشغل اآلنيةملات ستجاباإل ىاستحداث مناصب شغل كإحد

                                                           
، اجلزائر، 3اإلخوة منتوري قسنطينة، جامعة سانيةالعلوم اإلن، جملة "3935-3939" واقع سياسة التشغيل يف اجلزائر يف الفارة ما بني ، كوثر زيادة  1

 . 132.، صم3932 ديسمرب، 56العدد 
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املمنوحة  ستغاللاإل ات مرحلةإمتياز من  ستفادةمقابل رفع مدة اإل 1شغل دائم ومباشر ومستويف للشروط
 .2ت( سنوا2)إىل  ( سنوات1من ) ستممارات املنجزة يف إطار الوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار لإل

 قتاادات ذات األمهية اخلاصة بالنسبة لإلستممار فكرة اإلظهور ل أوليف  الوطني: قتصاد( األهمية الخاصة لإلثالثا
حجم  ات من بينهاعتبار ات إضافية إلإمتياز ع املشرع استفادهتا من أرج 3يف التشريع اجلزائريم 3991سنة الوطين 

بالعملة  ربا األ إرتفاعاإلنتاج الذي جيري تطويره، و  إندماجنسبة  إرتفاعاملشروع، ومميزات التكنولوجيا املستعملة، و 
م إذ 3993لسنة  ستممارومل خيتلف األمر كمريا يف قانون اإل ،4ات على املدى الطويلستممار الاعبة ومردودية هذه اإل

املنح القائم على التكنولوجيا اخلاصة املستعملة واليت من شأهنا أن حتافظ على البيئة وحتمي املوارد  إعتبارمت تفايل 
، 5من مزايا النظام االستمنائي ستفادةات هنا باإلستممار تنمية مستدامة وحظيت اإلإىل  الطبيعية وتدخر الطاقة وتفضي

ية إتفاقات مزايا استمنائية معدة على أساس ستممار م خاص هلذا النوع من اإل3931لسنة  مارستمويف قانون اإل
يات املربمة مع  تفاق، ممل اإل6اليت تتارف باسم الدولة ستممارمتفاوض عليها بني املستممر والوكالة الوطنية لتطوير اإل

دار(، الشركة الوطنية لالتااالت املتنقلة ، شركة الدار الدولية )سي7 (ACC) كل من الشركة اجلزائرية لالمسنت
(KSC(  اتااالت اجلزائر للهاتف النقال موبلي ،)ATM( حامة واتر ديسالنايشن ،)HWD أقواس دو سكيكدة ،)
(ADS )( وكهرماKAHRAMA) 8. 

ية ما ميلكه قتاادعليه جتسيد وتنامي األنشطة اإلمن مجلة ما يتوقف  وفوائض القيمة: رباحاأل إستثمار( إعادة رابعا
ات اجلبائية واجلمركية املسامهة يف رفع متياز من اإل ستفادةاملستممر من موارد مالية خاصة، ومن شأن اإل أو املبادر

                                                           
، الذي حيدد كيفيات تطبيق املزايا اإلضافية لإلستغالل املمنوحة لإلستممارات املنشئة م3932191192املؤرخ يف  32/392املرسوم التنفيذي رقم   1

 .52، ص.95م، املادة 3932191196ر بتاريخ ، الااد31ج ر، العدد  ألكمر من مائة مناب شغل ،
، 31م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  2

 .  33ص.
اجمللة ، ق املربم مع الشركة الوطنية لالتااالت املتنقلة منوذجا"" معاملة اإلستممارات ذات األمهية اخلاصة بالنسبة لإلقتااد الوطين: اإلتفا، بن هالل ندير 3

 . 391.، صم3932، 93كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد   ،عبد الرمحان مرية ببجاية، جامعة األكادميية للبحث القانوين
 م،3991139139، الاادر بتاريخ  15العدد  ج ر، ممار،، املتعلق بارقية اإلستم3991139192املؤرخ يف  91/33املرسوم التشريعي رقم  4
 .92، ص.32املادة  
 م، 3993196133، الاادر بتاريخ 52م، املتعلق بتطوير اإلستممار، ج ر، العدد 3993196139املؤرخ يف  93/91األمر رقم  5

 .  91، ص.33و  39املادتني 
 .33، ص.39و 36و 32، املواد املرجع نفسهقية اإلستممار، م، املتعلق بار 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  6
   
، 93م، املادة 3995133131، الاادر بتاريخ 23ج ر، العدد  إتفاقية اإلستممار بني الوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار والشركة اجلزائرية لالمسنت،  7
 .33ص.

، اتااالت اجلزائر للهاتف شركة الوطنية لالتااالت املتنقلةشركة الدار الدولية )سيدار(، ال ومار اإلستممار بني الوكالة الوطنية لتطوير اإلستم اتإتفاقي  8
 11-33ص ص. م، 3992193136، الاادر بتاريخ 92ج ر، العدد  ،دو سكيكدة وكهرماي ، حامة واتر ديسالنايشن، أقواس النقال موبل
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؛ هذه األمهية جتعل املشرع يشارط إعادة 1ا وحتقيق تراكم لرأمسالإستغالهلاملدخرات يف بداية املشاريع وبعد الدخول يف 
ممال اشارط على  ستممارفوائض القيمة، ففي إطار أنظمة دعم اإل إستممارإعادة  أو ا ربقسط معني من األ إستممار

الشركات والرسم على النشاط  أربا ختفيضات يف الضريبية على  أو املكلفني بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات
 أو املوافقة هلذه اإلعفاءات ربا من حاة األ %19نسبة  إستممارإعادة  ستغاللاملهين املمنوحة خالل مرحلة اإل
من تاريخ إقفال السنة املوالية اليت خضعت نتائجها للنظام التفضيلي،  إبتداء  ( سنوات 5التخفيضات يف أجل أربع )

ات املناوص متياز من اإل ستفادةيف النشاطات والسلع واخلدمات املؤهلة لإل ستممارباإل ستمماروقد ضبط إعادة اإل
اجلزائري خاصة مقتنيات األصول اليت تدخل يف إطار إنشاء نشاطات جديدة وزيادة القدرة  مارستمعليها يف قانون اإل

 .2اإلنتاجية وإعادة التأهيل
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز الفرع الثاني: الشروط المتحكمة في نفعية اإل
ة ومبراعاة احملددات الداخلية ات معينإعتبار وفق ية إقتاادلدواعي ات اجلبائية واجلمركية متياز تامم الدولة اإل

طبيعة النشاط ومكان إقامته  اهتا املعيارية، املتمحورة أساسا حولإشاراطب لتزامواخلارجية حلمل املشمولني هبا على اإل
مناصب شغل، إدراج التكنولوجيا، إدماج املنتج احمللي، إنشاء قطاعي، القليمي و اإل زيعتو ال) واإلطار القانوين للمستفيد

 يةقتاادة ملتطلبات التنمية اإلإستجابمعينة  مقاصد بلوغ ؛ وتستهدف الدولة من خالهلارة التاديرية...اخل.(املقد
عن النظام املرجعي اجلبائي واجلمركي لااحل بعض األعوان  إستمناءة، هذا التارف من الدولة هو جتماعيواإل
خالل ختفيف العبء الضرييب ومن مث زيادة قدرات من هم ارجيح قراراهتم وتوجيهليني احملليني واألجانب قتااداإل

 غري أن، 3ات املرغوبة واحلد من النشاطات اليت ال ترغبها الدولةستممار توسيع اإلإنشاء و إىل  ا يؤدي؛ ممالتمويل الذايت
على القطاعات ذات تأثريات متفاوتة بني البلدان و واجلمركية ورغم تعدد أشكاهلا وصورها إال أهنا ات اجلبائية متياز اإل

ية وحتقيق األهداف املرجوة من منحها موقوف على متياز املقاصد اإلإىل  ، والوصول4النشاطات واألقاليم وفيما بني
بربط  ات املقررة، هذه النفعية مرتبطة بشروط معينة متحكمة فيهاشاراطه باإللتزامنفعيتها للمشمول هبا كمقابل إل

 ة ألثر نسيب مقبول لااحل املستفيد وحماطة بضمانات وقائية.اهلدف والنشاط بالانف املالئم وحمدث

                                                           
  . 133مرجع سابق، ص. ،"واملتوسطة الاغرية املشروعات أعمال بيئة ال إص و هتيئة يف الضرييبالتحفيز  دور"، احلواس زواق 1
املتعلقتني بإلزامية  3931من قانون املالية لسنة  23و  3، الذي حيدد كيفيات تطبيق أحكا املادتني م3931133136قرار الوزاري املشارك املؤرخ يف ال 2

 ج ر،  ،فاءات أو التخفيضات الضريبية املمنوحة يف إطار أنظمة دعم اإلستممارمن  حاة األربا  املوافقة لإلع% 19إعادة إستممار نسبة 
 .19، ص.95و 93تني ، املادم3931.33.33، الاادر بتاريخ 23العدد 

 .  336-331ناصر مراد، مرجع سابق، ص ص.  3
4
 Interntional monetary fund, "options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", op.cit, p.13. 
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ا تاميمها بعناية السيما أهن ات اجلبائية واجلمركيةمتياز لإلاملنتج  ستخداميتطلب اإل :المالئم الصنف إنتقاء( أوال
 من جهة، والتوازن بني املتأتية منها اآلجلةمن قبل الدولة واملنافع  اآلنيةقائمة على أساس توازن بني التضحيات املالية 

 صنف أنسب إستعمالمن جهة ثانية ناهيك عن  اتمتياز باإل املشمول من قبل واملخاطر املتحملة العائد احملتمل
كل أصنافها مالئمة بالقدر نفسه لتحقيق تلك األهداف ، فكوهنا حمددة األهداف ال يعين ذلك بالضرورة أن  منها

، واليت من بينها اإلعفاءات 1ا يف البلدان النامية هي األقل كفاءةدامإستخات متياز أكمر أشكال اإل إنخاصة و 
حيث الضريبية املؤقتة فبالرغم من بساطتها )اإلعفاء من دفع ضرائب معينة لفارة زمنية حمددة( إال أهنا كمرية العيوب 

 ا:إهن
لاناعات وااملنتجة لألسواق احمللية  لقطاعاتا) املعفاة وال برحبية بعض األنشطة والقطاعات ربا ال تعتد مبقدار األ -
مؤثرا على عزم املستممر للنشاط فيها لتحقق العوائد اجملزية يف ات فارقا وال متياز اليت ال يشكل وجود اإل(  يةستخراجاإل

 كل األحوال.
 الوطين. قتاادمغرية أكمر للمشروعات قارية األجل قليلة النفع يف الغالب لإل -
 بائي من قبل املشروعات اخلاضعة جبائيا، وتتيح جماال للتحايل كتمديد فارة اإلعفاء*.تشكل دافعا للتهرب اجل -
 تكلفتها املالية على ميزانية الدولة يف غالب األحيان غري جلية بالقدر الكايف. -

الية ات معينة فضال عن شفافية تكلفته املستممار الضرييب أكمر نفعية وتشجيعا إل عتمادجند أن اإلويف املقابل  
الضرييب يف حساب ضرييب خاص على هيئة قيد حماسيب تافى  عتمادعلى امليزانية ويسر مراقبته، فبعد إيداع قيمة اإل

ية، ويعامل املستفيد فيما سوى ذلك كأي خاضع جبائي عادي؛ مما متياز ات اجلبائية موضوع املعاملة اإللتزاممنه اإل
الضرييب املتا  للمستفيد، إال أن هذا  عتماداملضحى هبا ومتبقى قيمة اإل يوفر معلومات أكمر دقة عن إيرادات امليزانية

جتديد إىل  الانف ال خيلو من العيوب فهو يناسب أكمر األصول الرأمسالية قارية األجل اليت يؤدي استبداهلا
شراء املتكرر لألصول التحايلي هلذا الانف بالبيع وال ستغاللالضرييب باإلضافة إلمكانية اإل عتمادمن اإل ستفادةاإل

والشيء ذاته من  من هذا النظام، ستفادةلااحل غري املؤهلني لإل قتناءاإل أو ات جديدة يف كل مرةإعتمادواملطالبة ب
ات اجلبائية غري املباشرة بتحويل املواد اخلام والسلع الرأمسالية عن مقادها متياز حيث التحايل وااللتفاف على اإل

واملوجهة  سترياد( واحلقوق اجلمركية على اإلTVA) اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة ي املستفيدة منمتياز اإل
 .2ات اليت متنح على شكل إهالك معجل األقل عيوبا واألقل كلفة أيضامتياز اإل أصال لتعزيز املقدرة التاديرية، لتبقى

                                                           
1
 Vito Tanzi et Howell Zee, "Une politique fiscale pour les pays en développement ", traduction: Pierre Pellerin, 

volume 27  de Economic Issues, International Monetary Fund Publication Services, Washington DC, Mars 2001, 

 p.14. 
 ه مشروع جديد حتت مسمى مغاير.وكممال على ذلك إغالق املشروع القائم املستفيد وإعادة تشغيله على أن *

2
 Vito Tanzi et Howell Zee, Ibid, pp.14 -16. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Economic+Issues+-+International+Monetary+Fund%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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ستفيد الناشط يف جماالت وقطاعات أن يكون حاول امل :)تحفيز/تثبيط( ( تدخل الدولة مزدوج التأثيرثانيا 
سواء   املنافسة أو ة بتدابري تمبيط األنشطة غري املرغوبةمن الدولات جبائية ومجركية مدعوما إمتياز على بة و ومناطق مرغ

ية قتااداألنشطة اإل أربا اإلعفاء من الضرائب على  أو سوامها، كأن يااحب التخفيض أو كانت جبائية ومجركية
تشجيع  وعلى سبيل املمال يقابلية غري املرغوبة، قتااداألنشطة اإل أربا معدالت الضرائب على  املرغوبة زيادة

املواد الايدالنية واملستلزمات الطبية املوجهة للطب البشري املانعة يف  إستريادالاناعة الايدالنية جبائيا ومجركيا منع 
 .1اجلزائر

 أن  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز إلا تقتضي نفعية مركية المستفاد منها:ات الجبائية والجمتياز ثر ومردودية اإل( أثالثا
 من حيث مقدارها وتأثريها. تليب قدر املستطاع متطلبات وتطلعات املستممرين

كانت نسبيا كبرية مما   ستفادةقبل اإل ( أن تكون ميزة جبائية ومجركية فعالة وهذا يعين أن األعباء اجلبائية واجلمركية3
 )ختفيض، إعفاء...اخل( ذات قيمة معتربة للمستفيد. ستفادةجيعل اإل

فارقا مؤثرا لااحل املشمولني هبا من  ربا من حيث األ ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلمن  ستفادة( أن تشكل اإل3
 .ية املرغوبة خبالف األنشطة غري املرغوبةقتااداإلاألنشطة 

 يةقتاادية خاصة يف املراحل األوىل للمشروعات اإلإجيابيف حتقيق نتائج  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلسهم ( أن تُ 1
تخفيضات، ال خالل من) يف تراكم رؤوس األموال وتزيدع القدرة التمويلية الذاتية رفبالاركيز على جانبها كمعاملة ت

(، يةقتاادكية اإلاألنظمة اجلمر  ،ئتمان، خفض معدالت اإلخضاعاإلرجاء، اإلتأجيل، ال ،عفاءاتاإل ،سوماتاحل
مقل لزيادة مردودية عوامل وأداء اجلهاز اإلنتاجي، والتكفل ب املرتفعةاألصول الرأمسالية  إقتناءو  جنازإلاتكلفة  وختفيض

 .منخفضة أو إما معدومة ربا األ اليت تكون فيها ستغاللعملية الدخول يف اإل
 ستغاللانات وقائية للوصول مبخاطر االلتفاف واإلات اجلبائية واجلمركية على ضممتياز تنطوي منظومة اإلأن  (5

احلد األدىن، على شاكلة اإلخضاع لرقابة مجركية ومتابعة دقيقة إىل  يةمتياز املتحايل والتحويل عن املقاصد اإل
 اتمتياز للمقتنيات من املواد اخلام والتجهيزات واملعدات الرأمسالية املوجهة لألنشطة التاديرية واملستفيدة من اإل

، باإلضافة ملتابعة اهليئات املعنية 3، وختايص مساحات ملعاجلة الاادرات2يةقتااداجلبائية واألنظمة اجلمركية اإل
 .4ات املمنوحةمتياز املكلفني بتعهداهتم يف إطار اإل إلتزامالسيما اإلدارتني اجلبائية واجلمركية ملدى  ستممارباإل

                                                           
 ج ر ،املواد الايدالنية واملستلزمات الطبية املوجهة للطب البشري املانعة يف اجلزائر إسترياد لق مبنع،املتعم3932192199قرار املؤرخ يفال 1
 .13 -32، ص ص. 93و 93تني م، املاد3932.33.32، الاادر بتاريخ 13العدد  
 .   96-95مرجع سابق، ص ص. ، عبد اهلل احلرتسي محيد 2
 /م ع ج/222" التعليمة رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، " ترقية الاادرات خارج احملروقات 3

 . 95، ص.3931191135املؤرخ يف  931/31أ خ/م
، املتعلق مبتابعة اإلستممارات والعقوبات املطبقة يف حالة عدم إحارام االلتزامات والواجبات م3932191192املؤرخ يف  32/395سوم التنفيذي رقم املر  4

 .19، ص.93م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  املكتتبة،
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز باإل نتفاعى اإلالفرع الثالث: العوامل الجبائية المؤثرة عل
اذبة جية إستقرار  اتإمتياز سواء كانت  -واملكلف للدولة  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز لإل نح اجملزياملاإلقرار و 

ال يعين بالضرورة بلوغ تلك  -مل املستهدفني طواعية على تارفات معينة مقاودةحتَْ  سلوكية أو نة لهوطِ مُ و  ستممارلإل
جيعل تلك املقاصد موقوفة على مدى  اجلبائية واجلمركية اتمتياز ي لإلختيار الطابع اإلألن  بشكل تلقائي،قاصد امل

مرتبط بعوامل عديدة أشدها تأثريا وبشكل مباشر العوامل ذات الطبيعة  نتفاعات للمشمول هبا، واإلمتياز نفعية تلك اإل
   اجلبائية.   

مما جيعل اخليارات أمام  ستممارتتعدد أشكال وجماالت اإل :متيازمحل اإل لجمركيةاألوعية الجبائية وا( طبيعة أوال
كمرية لكن العقالنية جتعل مناط األمر يف قراره هو ما ُتسفر عنه املوازنة بني العائد املتوقع واخلطر   ستمماراملقبل على اإل

ية حبكم تأثريمها على تلك قتاادشروعات اإلاحملتمل؛ هلذا حيظى ختفيض التكاليف واألعباء وتعظيم العوائد يف امل
، هذه األخرية جتعل ختفيض التكاليف واألعباء وتعظيم 1من قبل املستممر والدولة هتماماملوازنة بقدر واف من اإل

ات متنحها لااحل مشروعات معينة لتحقيق مقاصد الدولة متياز العوائد واحلماية املفضية هلما نواجتا  أغلبها مباشرة إل
 ية؛ منها ما هو قائم على التكلفة ومنها ما هو قائم على الربح.قتااداإل

 أو نطوي على تعويضات حمددة مرتبطة بالتكاليفت :على التكلفة ةقائمال الجبائية والجمركية اتمتياز ( اإل1
اريع املشتوسعة  أو املسامهة يف إنشاءخفض تكلفة رأس املال وبالتايل إىل  ية وهي هتدفستممار النفقات اإل

قواعد تعويض تها، تتجسد من خالل زيادة مردوديو مل تكن لتتحقق لوال تعزيز املقدرة التمويلية  اليتية ستممار اإل
 هتالكاإلقيمتها عن طريق  إسارداد أو املسَتخَدمة يف العملية اإلنتاجية،األصول الرأمسالية له تتعرض الذي  هتالكاإل

التخفيضات واإلعفاءات املتعلقة إىل  ، باإلضافة2االئتمان الضرييب، م األصولإعادة تقيي ،يةستممار املنح اإل، املعجل
املشروع )ممال ختفيض احلقوق اجلمركية املتعلقة بالتجهيزات  إجنازالتجهيزات واملعدات اليت تدخل مباشرة يف  إقتناءب

واإلعفاء من احلقوق  3غيل الشبابيف إطار الوكالة الوطنية لدعم تش إستمماراملستوردة اليت تدخل مباشرة يف حتقيق 
يف إطار الوكالة الوطنية  إستممار إجنازاجلمركية والرسم على القيمة املضافة املتعلقة بالسلع اليت تدخل مباشرة يف 

 (.4 ستممارلتطوير اإل

                                                           
    .39و 39طالل كداوي، مرجع سابق، ص. 1

2
 Interntional monetary fund, "options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", op.cit, p.20. 
 ، م3991.33.39 بتاريخالاادر  61 ، العددج ر، م3995قانون املالية لسنة ، املتضمن م3991.33.36املؤرخ يف  91/33قانون ال 3

 .33، ص.53املادة 
) أ،ب( 3§33م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون  4

 .  39ص.
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عفاء اإل أو بالتخفيضتعمل على ختفيض العبء اجلبائي  :الربح القائمة على الجبائية والجمركية اتمتياز ( اإل2
 ،التخفيضات واملعدالت التمييزية، اإلجازة الضريبية ملمن الضرائب والرسوم املطبقة على الدخل اخلاضع، وهي تش

 ،(IBS) الشركات أربا الضريبة على ، ومت  جمموعة واسعة من الضرائب والرسوم )املكافأة اجلبائية ،تأجيل الضريبة
الرسم على ، احلقوق اجلمركية ،الرسم العقاري، الدخل اإلمجايل الضريبة على (،TAPالرسم على النشاط املهين )

 ربا رسم على األ، الالضريبة على النتائج اإلمجالية السنوية املطبقة على أعمال التنقيب (،TVA) القيمة املضافة
 ...اخل. (.املنجمي ستغاللإتاوة اإل، االستمنائية 

بالغ األمهية فاألوىل أكمر  قائمة على التكلفة والقائمة على الربحال اجلبائية واجلمركية اتمتياز اإلالفرق بني و  
بسبب وجود  ربا إذا كان منخفض الرحبية، والشيء ذاته عندما يتم كسب األ ستممارفعالية من المانية يف تشجيع اإل

القائمة  جلبائية واجلمركيةا اتمتياز اإلاألسواق احمللية فتكون  أو التكتالت أو عوامل خاصة باملوقع ممل املوارد الطبيعية
املستممر يف املشروعات املرحبة  إهتمام، غري أهنا تكون حمور 1 ستممارغري فعالة مرة أخرى يف تشجيع اإل على الربح

قارية األجل منخفضة اإلجازات الضريبية يف املشروعات إىل  واليت ال تتطلب احتياجات كبرية من رأمسال فيميل
الحتياجات  ومستجيبةمالئمة بنف  القدر  اجلبائية واجلمركية اتمتياز فليست كل اإلبالتايل ؛ و يةستممار التكاليف اإل

نظرا للتباين يف األس  اليت تقوم ات املتعددة واملتنوعة وال نفعية بالقدر ذاته للمستفيد وملبية لتطلعاته؛ ستممار اإل
عامل له أمهية بالغة  متيازلإل لذي سوف يكون حمالحتديد الوعاء ا إنوعليه ف ؛عليها ولتعدد األوعية اليت ترد عليها

ضوع دراسة مو د ألجل ذلك يكون ونفعيته بالنسبة للمستفي اجلبائي واجلمركي متيازاإل وكفاءة على مستوى فعالية
 اته.إنعكاسو من قبل املانح من حيث مقدرته  إنتقاءمستفيضة و 

 اتمتياز األغراض املختلفة لإلا بإعتبار  :نتفاعة على اإلركيوالجم ةالجبائي يةمتياز اإل المعاملةشكل تأثير ( ثانيا 
 تردفإهنا  (2 التكنولوجيا...اخل إستقدام، العمالة، التادير، ربا رؤوس األموال، زيادة األ إستممار) اجلبائية واجلمركية

ستخدمة يف املاألصول الرأمسالية له تتعرض الذي  هتالكقواعد تعويض اإلعلى أوعية متعددة فتظهر على شكل 
االئتمان ، إعادة تقييم األصول ،يةستممار املنح اإل، املعجل هتالكاإلقيمتها عن طريق  إسارداد أو العملية اإلنتاجية،

من حيث الدرجة وخمتلفة من  هذه األشكال هلا تأثريات متفاوت، واإلعفاءاتالتخفيضات إىل  ، باإلضافةالضرييب
حمدودة يف نف  الوقت مما جيعل الدولة يف الغالب ال تكتفي ومع ذلك فهي  يةقتاادعلى األنشطة اإل حيث الطبيعة

شكل توليفة متناسقة كفيلة ببلوغ الغرض من منحها، وجدير بالذكر هنا أن أكمر األشكال بشكل واحد منها بل تُ 
اإلعفاءات الضريبية  ات اجلبائية واجلمركية جندمتياز ا ليست يف الغالب أكمرها كفاءة، فمن بني مجيع أشكال اإلإنتشار 

، فبالرغم من تأثريها البالغ على 3ا يف الدول النامية رغم ما يكتنفها من عيوبإستخداماملؤقتة هي األكمر شيوعا و 
                                                           

1
 Interntional monetary fund, options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", Loc.cit. 
 .92و 06مرجع سابق، ص.، "احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  2

3
 Vito Tanzi et Howell Zee, op.cit, p.11&12. 
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بغض النظر عن مقدارها( لذلك توجد قيود حتد من  ربا )ممال إعفاء األإال أهنا مكلفة مليزانية الدولة  ستممارقرار اإل
 .1لذا جنده دائما مدعوما بأشكال أخرىالتوسع يف هذا الشكل 

 سن الناوص الناظمةعند تاميم و  ات الجبائية والجمركية:متياز اإلب نتفاعراعاة العامل الزمني في اإل( مثالثا
أن تأخذ يف احلسبان الوقت املناسب واملدة الكافية لتطبيقها الكفيلة من الضروري  بائية واجلمركيةات اجلمتياز إلل

ية مير مبراحل لكل مرحلة منها متطلباهتا ومعوقاهتا قتااد، فالتجسيد امليداين للمشروعات اإلف املرجوةبتحقيق األهدا
يف تعزيز الوقت األنسب للمسامهة التشجيعية و خماطرها، ففي املراحل األوىل تَبلغ النفقات والتكاليف ذروهتا وهو 

ات مناسبة قائمة على أساس التكلفة، لتتبع يف فارات إمتياز  القدرة التمويلية للمستممر وحتسني وضعيته املالية بواسطة
يتها، إستمرار ها مربر وجود املشروعات وضمانة إعتبار لتعظيم هذه األخرية ب ربا ات قائمة على أساس األإمتياز الحقة ب

 ستغاللمرحلة اإلو  جنازات بني مرحلة اإلمتياز وهو التوجه الذي كرسه املشرع اجلزائري عندما أقام متييزا من حيث اإل
 جنازاألصول والتجهيزات اليت تدخل مباشرة يف اإل إقتناءففي األوىل منحت ختفيضات وإعفاءات على  وما بعدمها،

...اخل، ويف املرحلة ستممارحسب نوع وحجم اإل 2بني املستممر واهليئة املشرفة إتفاقوترك مدة املرحلة لتكون موضوع 
للعبء اجلبائي واجلمركي املعظمة هلامش الربح وجعل مدهتا موضوع معاملة المانية منحت اإلعفاءات املخفضة 

 تفضيلية حيث َمنح للمشروعات املنجزة يف إطار:

ات عتبار سنوات للمشروعات املقامة يف املناطق الشمالية ميكن رفعها إل (1مدة ) ستممارالوكالة الوطنية لتطوير اإل -
 نجزة يف اهلضاب العليا واجلنوب.  سنوات للمشروعات امل (39تشغيلية، ومدة )

سنوات للمشروعات املقامة يف املناطق الشمالية  (1( مدة )ANSEJ ، CNAC ،ANGEMأجهزة دعم التشغيل ) -
سنوات للمشروعات املنجزة  (39و) سنوات للمشروعات املنجزة يف املناطق املطلوب ترقيتها واهلضاب العليا، (1و)

يف السنة  % 29بنسبة يتم إخضاعها بشكل تدرجيي لمالث سنوات  لة اإلعفاءاتمرح إنتهاءبعد يف اجلنوب، و 
 .3يف السنة المالمة % 32يف السنة المانية و %29األوىل من اإلخضاع الضرييب و

يقتضي هنجا قائما على  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل إعتماد ات الجبائية والجمركية:متياز ( نطاق تطبيق اإلرابعا
دد فيه نطاق تطبيقها من حيث املوضوع ومن حيث املستفيدين باالستناد ملعايري أهلية واضحة قابلة للتحقق قواعد حيُ 

 ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلومن مث ميكن منح  مساحة ممكنة من التأويل والتفسري والتفاوض،أقل  منها بسهولة مع

                                                           
 .  339ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 1
، 39م، املادة 3931196191بتاريخ ، الاادر 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  2

 .  33ص.
التاريخ   www.mtess.gov.dz/ar /للتشغيل-الوطنية-السياسة/ ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي 3

 .33:29م، التوقيت 3936199.91
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، 2، وبالشكل التقديري التفاوضي يف أضيق نطاق1هابشكل تلقائي عن طريق التحقق من املعايري املناوص علي
وكذلك السلع والتجهيزات واخلدمات  ستهدفة بالتشجيعالدقيق للقطاعات والفروع واألنشطة املالتحديد إىل  باإلضافة
ات تياز ممن اإل نتفاعنظرا ألمهية هذا اإلطار العملي يف مدى اإل 3ات وغري املستمناة من جمال التطبيقمتياز املعنية باإل
 املشروع. ويف حتقيق

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز الحواجز التشريعية ألداء اإل :ثانيالمطلب ال
موقوفة على كل مشتمالت بيئة األعمال ولكن بدرجات متفاوتة وعلى  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز نفعية اإل 

وحتتل فيها احلواجز أثري العقبات اليت تعارضها تَ آخر بِ مدى التنسيق والتكامل فيما بينها، كما أهنا مرهونة من جانب 
سن  أو هنا تنجم عن العديد من املسببات الدافعة لتعديلوأل ا بأبعاد تأثريهاإعتبار ذات الطبيعة التشريعية الادارة 

فإفرازات الواقع ومراعاة الدولة لظروفها ومااحلها وما حيقق أهدافها وتكييف إلغاء أخرى،  أو تشريعات جديدة
ة لتطلعات ومطالب بعض املعنيني يتأتى منها العديد من العقبات والعراقيل ستجابوحتيني املنظومة القانونية وحىت اإل

ات اجلبائية واجلمركية، سواء بتضمن بعض القيود القانونية كإلزامية إعادة متياز األممل باإل نتفاعاليت حتد من األداء واإل
 إدماج معينة...اخل.، اإللزام بتحقيق معدالت ستمماراإل

أو  إضافات على ما هو ساري منها وحىت اإللغاء الكلي أو إدخال تعديالت أو سن تشريعات جديدةإن 
التشريعي، الذي مي  باملراكز  ستقراراإلطباعا بعدم إنة فيه تعطي وارد وال مناص منه، غري أن املبالغ اجلزئي أمر

بأخر؛  أو ال األعمال لألشخاص وبالتايل التأثري على مكاسبهم بشكلالقانونية القائمة والتوقعات املشروعة يف جم
بذلت اجلهود  إن، و نارافحىت العدول واإل أو يةقتااداألنشطة اإلوبالتايل خلخلة عملية الارجيح لااحل تقليص 

الدولة  ولتوجه مبدأ المبات التشريعي الذي قد ال يفي الركون إليه بالغرض حملدوديته إعتمادوالتقنيات لتفادي ذلك ك
فتعدل قواعد وتضيف  داة السهلة والطيعة يف يد الدولةه األإعتبار ب -وتدخالهتا  ااهتإلتزامتزايد تبعا ل –املفرط للتشريع 

 اجلزئي كما وقد تستحدث قواعد جديدة.  أو أخرى ناهيك عن القواعد اليت يطاهلا اإللغاء الكلي

                                                           
املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم اءات أخرى اإلستفادة من مزايا اإلجناز..." راجع: "...خيول تسجيل اإلستممار بقوة القانون ودون أي إجر  1

، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  ، الذي حيدد كيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به،م3932191192
 .33، ص.31م، املادة 3932191196

ستمنائية اإلستممارات اليت متمل أمهية خاصة لإلقتااد الوطين واملعدة على أساس إتفاقية متفاوض عليها بني املستممر والوكالة ... "...تستفيد من املزايا اال 2
، الاادر 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99بعد موافقة اجملل  الوطين لإلستممار..." راجع: القانون رقم 

 .33، ص.32م، املادة 3931196191بتاريخ 
، الذي حيدد القوائم السلبية واملبالغ الدنيا لإلستفادة من املزايا وكيفيات تطبيق املزايا على م3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم   3

 .96و 92، ص.92-93م، املواد 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  خمتلف أنواع اإلستممارات،
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هبا يقتضي تقسيمها ليتم  نتفاعواإل ات اجلبائية واجلمركيةمتياز أداء اإل اليت تعيقاحلواجز التشريعية وعليه فتبيان 
عدم التشريعي أي  ، مث ما َتَكون تراكميا عن العمل(األولا هو مناوص عليه من قيود قانونية )الفرع مل إبتداء  التعرض 

 .(لفرع المالثاتشريعي وتضخم القواعد القانونية )التضخم ال(، و الفرع الماين)القانوين ستقراراإل
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز التي تحد من نفعية اإل الفرع األول: القيود القانونية
هبا على جممل الظروف املشكلة  نتفاعات اجلبائية واجلمركية تدابري تشجيعية يتوقف أداؤها ومقدار اإلمتياز اإل 

يئة من مزايا أخرى وعلى ما تتعرض له من عراقيل وعلى درجة التنسيق والتكامل مع ما تتيحه هذه البلبيئة األعمال 
ات والضمانات لتحقيق مجلة من األهداف اليت متياز وتواجهه من حواجز، ورغم توجه اجلزائر وحو خيار تقدمي اإل

ية من جهة، وتوجهها لتكييف وحتيني منظومتها القانونية وفق متطلبات تلك ستممار تتحقق من خالل العملية اإل
ات اجلبائية متياز اإلها أكمر ليونة وجاذبية من جهة ثانية، إال أن هناك بعض القيود اليت حتد من أداء العملية وجعل
 هبا تأيت يف صدارهتا القيود ذات الابغة القانونية. نتفاعومن اإل واجلمركية

إلزام املستفيدين من بغض النظر عن موضوعية وأمهية القاد من وراء  :ستثمار( القيد المزدوج بإلزامية إعادة اإلأوال
التخفيضات املستفاد منها ضمن  أو املوافقة لإلعفاءات ربا حاة األ إستممارات اجلبائية واجلمركية بإعادة متياز اإل

من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة "...يتعني على  353نه زيادة على أحكام املادة إأجل معني، حيث 
ختفيضات يف جمال كل الضرائب والرسوم واحلقوق اجلمركية  أو فيدون من إعفاءاتاملكلفني بالضريبة الذين يست

 املوافقة هلذه اإلعفاءات ربا حاة األ ستممار، بإعادة اإلستمماروالرسوم شبه اجلبائية وغريها يف إطار أنظمة دعم اإل
وتدخل مت إعادة النظر فيه  ، فهذا اإللزام يعد قيد على حرية التارف1 التخفيضات يف أجل أربع سنوات..." أو

 أو املوافقة لإلعفاءات ربا من حاة األ( %19ثالثني باملائة)إىل  ستممارخبفض احلاة املعنية بإعادة اإل
من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة واليت حررت كما  353تعديل أحكام املادة إثر  التخفيضات،

الشركات،  أربا ختفيضات يف الضريبة على  أو دين يستفيدون من إعفاءات"...يتعني على املكلفني بالضريبة اليلي
ثالثني  إستممار، إعادة ستمماريف إطار أجهزة دعم اإل ستغاللوالرسم على النشاط املهين املمنو  خالل مرحلة اإل

من  إبتداء  ات، ( سنو 5التخفيضات يف أجل أربع ) وأ ات املوافقة هلذه اإلعفاءاتمتياز ( من حاة اإل%19باملائة)
ية فيه زدواجنه يبقى قيدا واإلأ، رغم التخفيض إال 2 السنة املالية اليت ختضع نتائجها للنظام التفضيلي..." إختتامتاريخ 

يف النشاطات والسلع  ستمماراإل بل -ا على إطالقهإستممار فلي   – ستممارتتممل يف حتديد املقاود بإعادة اإل
م 3931196191 املؤرخ يف 31/99ات املناوص عليها مبوجب القانون رقم متياز من اإل ستفادةواخلدمات املؤهلة لإل

                                                           
م، 3999192131، الاادر بتاريخ 55ج ر، العدد  ،3999، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنةم3999192133املؤرخ يف  99/93األمر رقم   1

 .31، ص.22املادة 
م، املادة 3932133113بتاريخ ، الاادر 23ج ر، العدد  ،3931، املتضمن قانون املالية لسنة م3932133119املؤرخ يف  32/36القانون رقم   2

 .95، ص.93
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وختص عملية إعادة ، كما م3992193133املؤرخ يف  92/96يتم إقااؤها مبوجب املرسوم التنفيذي رقمواليت مل 
، وإعادة التأهيل مقتنيات األصول اليت تدخل يف إطار إنشاء نشاطات جديدة وزيادة القدرة اإلنتاجية ستمماراإل
 .1املسامهة يف رأمسال شركة معينةو 

 ات اجلبائية متياز لألنشطة املعنية باإل ةالدوري واملراجعة واملقاود هنا هو التقليص التوسع في القوائم السلبية: (ثانيا
عددا كبريا من ، مما يعين 2اتمتياز اإلتلك السلع واخلدمات املستمناة من والتوسع يف القوائم املتضمنة واجلمركية 
ات متياز باإل نتفاعات اجلبائية واجلمركية بل وحىت املشمولة هبا ال يتسىن هلا اإلمتياز ية غري معنية باإلقتااداألنشطة اإل

 . 3السلع واخلدمات اليت تدخل ضمن القوائم السلبية إقتناءاجلبائية واجلمركية حال 

ات اجلبائية واجلمركية متياز ن اإلم ستفادةاليت تتيح اإلمرة: تحديد األسقف الدنيا ومقدار المساهمة المستث (ثالثا
أو  ات إال بشرط أن تساويمتياز من تلك اإل ستفادةات التوسع وإعادة التأهيل اإلستممار نه ال ميكن ممال إلإحيث 

  .4تفوق نسبا معينة سالفة الذكر 

الوطين  الشريكن يف إطار شراكة ميتلك فيها أن إقامة األجنيب ملشروع تقتضي أن تكو تعين  :61/49القاعدة  (رابعا
القاعدة هذه  دولة،املراد إقامته يف ال ستممارمن أصول اإلعلى األقل ( %23)على نسبة ا خاص أو كان  اعمومي املقيم

ظة احملافأمهها  ها لعدة دواعيإعتماداإلقليمي للدولة، يتم  متدادية على اإلقتاادحق قانوين وممارسة عادية للسيادة اإل
، غري أن هذه الوطنية العمومية واخلاصة شروعاتاملوكذا ، اإلنتاج الوطننيو  قتاادعلى السيادة الوطنية ومحاية اإل

مواطين الدول ى لع ستممارقتاار أوجه اإلألهنا تؤدي المن ضمن القيود اليت تفرض على املشروعات القاعدة تانف 
قد اعتمدت ، و 5وحرمان الوافدين (%23)لك املواطنني أكمر من املضيفة دون غريهم من املستممرين الوافدين أي مت

أن يكون الرأمسال اململوك من طرف اجلزائريني املقيمني يف إطار  "...ن نات على وجوب اجلزائر هذه القاعدة بأ
ة متمل ات األجنبية إال يف إطار شراكستممار اإل إجنازن "...ال ميكن ، وأ6..."على األقل( %23)الشراكة يف حدود 

                                                           
املتعلقتني بإلزامية إعادة  3931من قانون املالية لسنة  23و 3، احملدد لكيفيات تطبيق أحكام املادتني م3931133136قرار وزاري مشارك املؤرخ يف  1

، الاادر 23، العدد ج ر ،ستمماريف إطار أنظمة دعم اإلالتخفيضات الضريبية املمنوحة أو  املوافقة لإلعفاءات ربا من حاة األ %19نسبة  إستممار
 .19، ص.95م، املادة 3931133133بتاريخ 

لى ، الذي حيدد القوائم السلبية واملبالغ الدنيا لإلستفادة من املزايا وكيفيات تطبيق املزايا عم3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم  2
 .99، ص.39م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31، العدد ر ج ات،ستممار خمتلف أنواع اإل

 جع واملوضع نفسه.املر  3
 .39و 99، ص.32املادة ، املرجع نفسه 4
   
ملوسوم ا قوقلكلية احل الماين، املؤمتر العلمي "دور القانون يف حتسني مناخ اإلستممار يف مار جلذب اإلستممارات األملانية املباشرة" ،صال  زين الدين 5
 .32و 31، ص.م3932افريل 19و 39، مار، طنطا، جامعة "القانون واإلستممارب"

م، 3999192.31، الاادر بتاريخ 55ج ر، العدد  ،3999، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنةم3999192133املؤرخ يف  99/93األمر رقم  6
 .96، ص.39املادة 
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ويقاد باملسامهة الوطنية مجع عدة  جتماعيعلى األقل من رأس املال اإل( %23) فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة
 أو طبيعيبغرض إعادة بيع الواردات على حاهلا من طرف أشخاص  ستريادشركاء ... ال ميكن أن متارس أنشطة اإل

على األقل من رأس املال ( %23)ملسامهة الوطنية املقيمة بنسبة معنويني أجانب إال يف إطار شراكة تساوي فيها ا
على األقل مل يطالب خبالف  أو وعدم التفريط فيهيد الق ااحلفاظ على هذب ، وفيما طالب البعض1 ..."جتماعياإل

عات القطان يقتار على بإضفاء نوع من املرونة عليه بأ 2األورويب حتاديف حني طالب البعض كاإل *،ذلك كفرنسا
، وعدد من املنظمة العاملية للتجارةدون سواها اليت تبقى حتكمها املنافسة الكاملة، بينما البعض اآلخر ) ةساراتيجياإل

بإلغاء هذا القيد؛ وقد اسقط هذا القيد من قانون  واليابانية...اخل( طالب حلكومة األمريكية واألملانيةالشركاء كا
م، وهذا ال يعين إلغاؤه فقد أدرجه املشرع يف موضع آخر مما 3931196191خ يف املؤر  31/99اجلزائري رقم  ستمماراإل

بتأسي  شركة  سترياد"...ترتبط ممارسة األجانب ألنشطة إنتاج السلع واخلدمات واإليعين اإلبقاء عليه ونص على أن 
 .3 على األقل من رأمساهلا..."(%23)ة حتوز املسامهة الوطنية املقيمة على نسب

ية حبق الشفعة على كل التنازالت عن قتاادسسات العمومية اإلتع الدولة وكذا املؤ متَ  تعزيز حق الشفعة:( خامسا
من قانون املالية  13ستحداثه من خالل املادة إمت حق  لفائدة املسامهني األجانب أو حاص املسامهني األجانب

من القانون املالية  22و  م3939التكميلي  من قانون املالية 51مث عدل على التوايل باملواد  م3999التكميلي 
 أو من ةإجتماعيحاص  أو فرصة للدولة للتموقع كشريك حيظى باألولوية بالنسبة للتنازالت عن أسهمم، وهو 3935

على و قيد على حرية امللكية  فهو مبمابة وبغض النظر عن الغاية منه ،أولوية حق الشراء اخيول هل كما  لفائدة أجانب
، ورغم ذلك فقد مت اإلبقاء على هذا احلق بشكل صريح ضمن الشريك أو املتعاقد إختيارو  ف وحتديدحرية التار 

"...تتمتع الدولة حبق الشفعة على كل  حيث ستمماراملتعلقة باإل املراجعة والتحيني اللتني مستا الناوص التشريعية
م ـت ن ذلك فقد، بل أكمر م4 دة األجانب..."لفائ أو ة املنجزة من قبلجتماعياحلاص اإل أو التنازالت عن األسهم

 تنازل غري مباشر ملؤسسة إىل  سيما فيما خيص التنازالت اليت تتم يف اخلارج و اليت تارجمالتعزيزه 
                                                           

وأخريا  33/33والقانون  33/31والقانون  39/93واملعدلة باألمر  99/93املتممة باألمر  93/91زائري اجل ستممارمكرر من قانون اإل 95املادة  1
 م، املادة3931133113، الاادر بتاريخ 16، العدد ج ر ،3935، املتضمن قانون املالية لسنة م3931133119املؤرخ يف  31/96القانون رقم 

 .36و 32، ص.21
يف حوار خص  اجلزائري بالوزارة األوىل الفرنسية-املسؤول السامي للتعاون الاناعي والتكنولوجي الفرنسي (Jean-Louis Levet) جان لوي  لويفأكد * 

إستممارهم ن تشكل "ورقة راحبة" للمستممرين الفرنسيني الذين يستفيدون بميكن أ  %23/59أن قاعدة م 3932192192به وكالة األنباء اجلزائرية يوم 
 .الفرنسيونيف حميط إداري و مايل و عقاري ال يدركه الشركاء  ونتحركيألهنا تسمح بإجياد شركاء موثوقني ، ل يف اجلزائرعلى املدى الطوي

2
 Commission européenne, la haute représentante de l’union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, 

"rapport sur l’état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV rénovée", la Belgique, Bruxelles06.04.2018, p6. 

PEV: politique européenne de voisinage. 
م، املادة 3932133113، الاادر بتاريخ 23ج ر، العدد  ،3931، املتضمن قانون املالية لسنة م3932133119املؤرخ يف  32/36القانون رقم  3

 .32، ص.11
، 19م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  4

 .  31ص.
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 .1ات خالل إنشائهاإمتياز  أو خاضعة لقانون جزائري و استفادت من تسهيالت

يا وغري املتناسبة يف بعض األحيان مع النسيج الاناعي احملددة إدار  ( اإللزام بتحقيق معدالت إدماج معينة:سادسا
 (على األقل بعد %32، فممال يف جمال إنتاج املركبات تلتزم شركة اإلنتاج والاركيب بتحقيق إدماج بنسبة )الوطين

      .2السنة اخلامسةبعد ( %19)إىل  (%59السنة المالمة من النشاط وبنسبة تاراو  من )

 قتناءأولوية اإلإنشاء عدد معني من مناصب الشغل و  إشاراطذه القيود فهناك املزيد كوال يقف األمر عند ه
بعامل اجلودة وختايص هامش تفضيلي بالنسبة للمنتجات ذات املنشأ اجلزائري  عتباردون اإل 3ةالوطني من املنتجات

  . 4للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري أو و/
 

 قانونيال ستقرارعدم اإل الفرع الثاني:
اإللغاء مبا  أو سن وإصدار التشريعات والتارف احلر فيها بالتعديل واإلضافة مظاهر سيادة الدولة أهم من 

يتناسب ومااحلها وحيقق أهدافها، السيما أن التشريع أداة طيعة يف يد الدولة تعرب بواسطتها عن سياساهتا 
ة للمطالب والتطلعات املتزايدة مبراعاة ستجابخلاوص، واإلعلى وجه ا ية واجلبائية واجلمركيةستممار ية واإلقتااداإل

التشريع مناسبا ومتماشيا مع ذلك التغري، وهو تكيف أن يكون تقتضي  الواقع املتسم بالتغريإلفرازات و الدولة لظروفها 
ا وقد إضافات على ما هو ساري املفعول منها كم أو إدخال تعديالت أو مير وجوبا عرب سن تشريعات جديدة كلية

 أو الكلي، وكلها تارفات مت  باملراكز القانونية لألشخاص ومكاسبهم بشكل أو يطال التشريعات اإللغاء اجلزئي
رافقتها محاية وقائية للمراكز القانونية ومت  إنغري مباشر، فاملبالغة يف املساس بالتشريعات السارية و  أو بأخر مباشر

 يف حميط املخاطبني بالتشريع ككل.      ستقرارم اإلطباعا بعدإنالتكفل اجليد بآثارها تُنشأ 

وثبات التشريع  إستقرار( المساس بالمراكز القانونية القائمة والتوقعات المشروعة في مجال األعمال: أوال
تكون املراكز ن بأ قوق يف مجيع اجملاالتاحلمن شأنه ضمان  واألنشطة لشؤونختلف املالقواعد القانونية املنظمة 

                                                           
، 13م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  1

 .  31ص.
، الاادر 16ج ر العدد ، الذي حيدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج املركبات وتركيبها،م3932133136املؤرخ يف 32/155املرسوم التنفيذي رقم 2

 .39، ص.95م، املادة 3932.33.36بتاريخ 
 .  33من دفار األعباء املرفق هبذا املرسوم، ص. 95واملادة 

، جوان 91األجنيب يف اجلزائر"، جملة احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، اجلزائر، العدد ود القانونية لإلستممار عبديل حبيبة، "القي 3
 .  313، ص.م3931

للمؤسسات اخلاضعة ، املتعلق بكيفيات تطبيق هامش األفضلية بالنسبة للمنتجات ذات املنشأ اجلزائري و/أو م3933191136القرار الوزاري املؤرخ يف  4
 .31، ص.93م، املادة 3933.95.39، الاادر بتاريخ 35ج ر، العدد  للقانون اجلزائري،
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املراكز القانونية اليت نشأت يف  وتتساوى يف ذلك، ري معرضة للمفاجآت واملباغتاتنية الناشئة عن أي نشاط غالقانو 
ختفيضات  أو اتإمتياز )اآلمال املتعلقة على مقتضيات قانونية قائمة كالتعاقد بناء على  تنشأ يف املستقبل باليت احلاضر

 ن ـم حماور األمـأه 2ة املشروعةـالتشريعي والمق ستقرارفاإل وبالتايل(، 1مناوص عليها فعليا يف ناوص القانون
 . لتزامالقانوين مبا يوفراه من إطار مالئم للتعامل والتعاقد واإل

ألنشطة جنا  ا تأثريا على قوماتأشد امله إستقرار  إنفأهم حمددات بيئة األعمال يعد التشريع  حيث إنو 
الذي "...  يقتااداإل طويرللت رافقالقانوين امل ستقراراإلاملقاود هنا هو  القانوين ستقراراإلها، و إستمرار ية و قتااداإل

ي واضحة وفعالة وغري معرضة لالهتزاز واملفاجآت، قتااديعين أن تكون املراكز القانونية النامجة عن النشاط اإل
بل والرهان عليه، ولذلك هو التعامل مع املستق قتاادي بطبيعته نشاط ممتد من الزمن، وجوهر اإلقتاادفالنشاط اإل

، 3 .."فينبغي أن تكون هناك فكرة واضحة عن املراكز القانونية لي  يف احلاضر فقط، وإمنا يف املستقبل أيضا .
السيما تلك اليت حتظى مبعاملة  لمشروعاتمكاسب لو  شخاصقانونية لأل مراكز عنهاتمخض ت ةيقتااداإل فاألنشطة

سهولة ويسر، بالسلطة العامة بقدر ما تتم األعمال يف منعة ومنأى حىت من تكون  بقدر مامجركية  أو تفضيلية جبائية
تعاقدات وتعهدات على  إمجاال إال ةيقتااداإل والتافية والتوقف التام، فما األنشطة نارافالعك  يمري نزعات اإلو 

وحمددة وحتظى تعهدات واضحة ال، وما مل تكن هذه التعاقدات و ةائد حمددو القيام وتنفيذ أعمال يف املستقبل مقابل ع
 ستقراراإلكما يعين ،  4الشى متاما  تتتل وقد تلك األنشطة خت إنف قبل األشخاص* العامةة السلطمن  حارامباإل

من  املكون لدولة القانون القانوينها أحد أوجه األمن إعتبار ب التوقعات املشروعة إحارامة درجوبنف  الأيضا  التشريعي
ما ميكن من توقع كيفيات  ؛نشاطات السلطات العمومية بقواعد مضبوطة ومعروفة مسبقاخالل اقتضاء إحاطة 

                                                           
 ، 51جملة امللحق القضائي، املعهد العايل للقضاء، اململكة املغربية، العدد  ،"االجتهاد القضائي واألمن القانوين" عبد الرمحان اللمتوين،  1

 .39م، ص.3935ماي 
مااحلهم اليت مل ترق إىل مرتبة احلق الذي حيميه القانون وما يتوقعونه من اإلدارة بناء على سلوكها املعتاد يف مواجهة حاجة  اد وآماهلم يف حتقيقثقة األفر   2

جملة اجلامعة  ،العام" "نظرية التوقع املشروع يف القانون اإلدارة إىل حتقيق أهداف السياسة العامة املتغرية واملتجددة، راجع: حسني حرب حسني الشويل،
 .269و 219م، ص.3932، 3-16العراق، العدد  ،يف اجلامعة العراقية اإلسالميةمركز الدراسات والبحوث  ،العراقية

 م، متا  على الرابط:3993191135مار،  ،53616العدد  332حازم الببالوي، " االستقرار والتغيري: بني امللل واإلثارة"، األهرام، السنة   3
http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/6/24/Fron0.htm 31:39م، التوقيت 91.3936199، التاريخ. 

يسرية للجميع بتكلفة معقولة وبإجراءات  متاحا   الذود عنهاأن يكون  جيببل  هاإحارامحلقوق و با عارافال يقتار األمر على اإليتعني أن نشري إىل أنه   *
 النظام القانوين إىل إنعدام أقرب امبرور وقت طويل، فإن هذأو  باهظةبتكاليف أو  إجراءات تقاض معقدة ومرهقةبممكنا  ولكن  ذلكإذا كان ، أما غري مرهقة
توافر املؤسسات والنظم بي قتاادالتقدم اإل قائم على ربطال املؤسسي قتاادما يعرف باإلإىل  وهو ما متخض عنه التوجه ضعف كفاءته، وتدل على
 .السليمة

 . نفسهمااملرجع واملوضع حازم الببالوي، " االستقرار والتغيري: بني امللل واإلثارة"،  4

http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/6/24/Fron0.htm
http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/6/24/Fron0.htm
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وبالتايل متكني األشخاص من التخطيط وبرجمة تارفاهتم بشكل مسبق على أساس  سلطاهتا إستعمالوحاالت 
1املعطيات القانونية املوجودة

 .القائمة عتداء على احلقوقاإل يـَْعدلالتوقعات املشروعة هتديد هذه ألن  ،
القوانني نتيجة تغريها املتكرر بعلة مقتضيات  إستقراروكمريا ما يوجه النقد لألنظمة القانونية على أساس عدم 

ية اليت قتااداملعامالت والتوقعات الفردية للمعنيني بالقوانني السيما منهااإل إستقراري وزعزعة قتاادالنظام العام اإل
 .2ألمن القانوين نتيجة تغيري مقتضياهتا بسرعةيعاب عليها أكمر من غريها غياب ا

الطبيعي  تطورالألن  مودتشريعي اجلال ستقراراإلولي  معىن التشريعي:  ستقرار( َتْطوير التشريع و"آفة" عدم اإلثانيا
ر تطو تشريعات تتالءم مع التغريات احلاصلة، فالي مبا اجملتمع يستلزم بالضرورة تطور الناوص القانونية يف حاجيات

 إدخال الكمري من املفاهيم اجلديدة على الفكر القانوينإىل  اجة ماسة، فاحلجاتهتماشى مع احتياتبتطور اجملتمع و 
ال تتفق مع العار واحتياجاته ياعب عتيقة قوانني بالعمل بية ستمرار إلان ، وأل يةقتاادتطورات احلياة اإلمتاشيا مع 
بني قانون غري  غري سويةه من أوضاع فلختُ القانوين مبا  ستقرارهر عدم اإلمظهرا  من مظا بل وتعترب وتنفيذها هاإحارام

هو أال يكون جمال تطور تشريعي ال ستقرارباإلإمنا املقاود ، مطبق وواقع جديد ال يعرف تنظيما  قانونيا  سليما  
فجائية  أو متوقعة بأحكام غري ميدانا  للمفاجآت وإلغاء أخرى تعديل أو ادور ناوص قانونية جديدةب تشريعاتال
 املتجددةاالحتياجات يتالءم و مبا سن تشريعات جديدة وتعديل وإلغاء ناوص قانونية فإن  ؛ وعليهدم المقةة هتدماوص

 بل قد يكون مراعاة له. التشريعي ستقرارال يعترب خروجا  على معىن اإل

  هولكن ا  مطلوبهدفا   بدو يف ظاهرهي خاصة اجلبائية واجلمركية ستمماراليت مت  اإل تطوير التشريعاتإال أن 
 غضالتشريعية وبالناوص  وإضافة وإلغاء تعديلإصدار و  فحمالت باجلزائر ستمماركبرية ملناخ اإل  "آفة" حيمل ضمنيا
 ستقراراإلعدم ألن  تهم،ثقن تزيد من توج  املبادرين واملستممرين وتبدد ائل سلبية بأرسمل حت فإهنا هاالنظر عن جدو 

والتأويل؛  بعض يفتح باب التفسري معه بعض املتعارض أو غري واضح الداللة أو ئاملفاج أو التعديل املتكررو  يالتشريع
 ومن إدارة ألخرى.خرى ألالتطبيق من جهة  يف وبالتايل التباين

إليه يف ا لتكرار ما سبق التطرق درء  التشريعي:  ستقرار( محدودية مبدأ الثبات التشريعي أمام تأثيرات عدم اإلثالثا
نقتار على ما  يةإقتاادات اجلبائية واجلمركية لدواعي متياز معرض تناول تطور التشريعات اجلزائرية املتضمنة اإل

ية وكمرة التعديالت والتغيريات ضمن فارات زمنية ستممار كمرة القوانني الناظمة للعملية اإليستشف كنتيجة متمملة يف  
حتمية إىل  إرجاعها اليت ميكن ،والتعديالت اليت جترى عليها رتبطة هباالناوص التطبيقية املناهيك عن متقاربة 

                                                           
امعة جبكلية احلقوق والعلوم السياسية   التوقعات القانونية"، إحارامشول بن شهرة، " التأصيل القانوين ملبدأ محاية التوقعات املشروعة"، امللتقى الوطين "  1

 .91-99، ص ص. 3931خاصة بامللتقيات والندوات  م، حوليات: سلسلة3931193.32و  35ورقلة، اجلزائر، قاصدي مربا  
 ، 53ملغربية، العدد جملة امللحق القضائي، املعهد العايل للقضاء، اململكة ا ،"مبدأ األمن القانوين وضرورة األمن القضائي" عبد اجمليد غميجة، 2

 .39-91م، ، ص ص. 3999ماي 
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املوجه مث  قتاادالسوق تلتها مرحلة اإل إقتاادية ميزهتا قوانني إنتقالبداية مبرحلة  وخاوصية املرور من مرحلة ألخرى
 .السوق وحترير املبادالت إقتاادإىل  نتقالمرحلة اإل

ا خمتلف القوانني السيم ىتعديالت علالإدخال املبالغة يف إحداث و أيضا  يعيالتشر  ستقرارومن أوجه عدم اإل 
كأحد ورغم مبدأ المبات التشريعي  السنوية،  املالية نيانو ق إستغاللبشكل دوري متكرر ب يةستممار املرتبطة بالعملية اإل

ية ومراكز قانونية إمتياز ركية ضمن معاملة جبائية ومجاملكرس يف أغلب القوانني اليت تأهم الضمانات سالفة الذكر 
إال أن تأثرياته تبقى حمدودة مع بقاء أحقية الدولة يف سن وإصدار وتعديل وإضافة  ستممارممل قانون اإلومكاسب 

  .وإلغاء ما تشاء من قوانني وأحكام
 

 الفرع الثالث: التضخم التشريعي وتضخم القواعد القانونية
وهو دور  وضع القواعد والضوابطمن خالل احي احلياة نيف شىت م معاجملت أنشطةتنظيم مجيع توىل الدولة ت
القواعد القانونية اليت تقرها  املقتار علىسواء أكان باملفهوم الضيق  الدولة أهم أعمالعملية التشريع من جيعل 

، التنفيذيةة القواعد اليت تعدها السلطأيضا  الذي يشملباملفهوم الواسع  أو السلطة التشريعية مبقتضى القوانني
منها زادت من التوجه أكمر للتشريع واملالحظ يف أغلب الدول أن عملية التشريع نشطة جدا نظرا لعدة عوامل 

سهولة ، وقد ساعد يف ذلك اهتاإلتزامو  هذه األخريةتدخالت املطردة لزيادة وال ظام يف الدولةأداة لتوحيد النك هإستعمال
فيه املشرع على وحو يستجيب  معينةباستحداث قواعد اجلديدة يف اجملتمع  مواجهة األوضاعحيث تتم  وتعديله هسن

يف  ابحتـََغري الظروف اليت تُ إىل  باإلضافة د من حاجاتالوفاء مبا جيَُ و املستمر لتطور امسايرة ، لكن حلاجات اجملتمع
فتأيت القواعد اليت سنها غري  اجملتمع يف تقدير حاجات ، كما وقد ال يوفق املشرعغري مالئمةالسارية القواعد ظلها 
 إلغائها أو تعديل القواعد القائمة إجتاه؛ كل ذلك يدفع باحلاجات تلكقاصرة على الوفاء بلظروف و لمالئمة 

هذه األداة األساسية أنتج ظواهرا سلبية أفقدت التشريعات قيمتها  إستخدامواستحداث أخرى، غري أن اإلفراط يف 
ذلك  العديد من املاطلحات للداللة على انني وحجمها وقد ُوظفتستمرة يف عدد القو املالزيادة ومكانتها على غرار 

التشريعات وفقدان فعاليتها مضاهاة  قيمة إخنفاضن هذا التوسع باقار الالتضخم التشريعي  أكمرها تفضيالو أمهها  لعل
 .1ي للتضخمقتاادللمفهوم اإل

 تضخم القواعد القانونيةكذا و  جماعددا وح والتنظيم إلفراط يف التشريعا يظهر من خاللوالتضخم املقاود 
"... يقاد بالتضخم التشريعي وجود عدد كبري من القوانني املتشاهبة غري حمددة الاياغة القانونية واليت ختتلف  حيث

                                                           
1
 Piotr F.Zwiersykowski,  " L’inflation législative - quelques repères méthodologiques sur l’exemple de la législation 

polonaise(1944-2002) ", Revue internationale de droit comparé, université de lyon2, École Normale Supérieure de 

Lyon, France, Volume 57 N°3, 2005, p.742 et 743. 
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يف ا أيض الزيادة يف عدد القوانني فحسب ولكن الزيادةوال يقتار على  1 احملاكم يف تفسريها يف قضايا مشاهبة..."
أشكال عدة ب فروع القانون مبفهومه املوسع مي  كل يف التشريعالتزايد املبالغ فيه ، إن 2ناوصالإطالة ب حجمها

تشكل دائما تكاثر الناوص فال ي أخاب من غريه من حيث قتاادتفاوتة ويعد التشريع يف اجملال اإلوبدرجات م
عدام األثر وتتطلب إن؛ مما جيعلها سريعة التفايلىل إ تسعى بل جمموعة ناوص متخااةجمردة جمموعة قواعد عامة 

، كما 3يةإنتقالها بوقائع متحركة ومتطورة فتظهر القوانني وكأهنا قوانني رتباطجتديدا وتنقيحا بشكل دوري وسريع إل
ون تكاثرا يف الناوص القانونية يف القانهناك تضخما يف القواعد القانونية كلما كان هناك  كن القول إنمي"... 
لكن مفهوم التضخم ميتد ليشمل كذلك كل  يف قوانني خمتلفة اليت ميكن تطبيقها على مسألة واحدة. أو الواحد

ناوصا تتعارض مع  أو كان حيوي ناوصا مكررة أو احلاالت اليت يكون فيها حجم التشريع كبريا بشكل غري مربر
اعدة القانونية حبيث تطغى على األصل العام هلذه ات التشريعية على القستمناءوجود جمموعة من اإل أو ناوص أخرى

 .4 تلك..." أو القاعدة

ة إستجابلسياسة تشريعية* وجيهة ما امتاما ستنكاره فهو نتيجة عرضية ال ميكن جتنبها إمت  إنو هذا التضخم 
واسعا على  فسح اجملالإثر  سباب موضوعية كتعدد ماادر وهيئات التشريع مبفهومه الواسعألأو  ،5ألوضاع مستجدة

 لضرورة التكيف املستمر للتشريع مع ظهور جماالت وقيود جديدة يف بيئة ُمَعوملة أو ،الدور التشريعي للسلطة التنفيذية

ة جتماعيعلى العالقات اإل أكربيف التأثري بشكل لرغبة صناع السياسات  أو ي،قتاادالسيما يف اجملال اإل
أصبحت  أن التشريعات احلديمةالتضخم التشريعي خاصة و  إجتاهفع بكل ذلك يد ،6ية من خالل التنظيمقتاادواإل
، ةإجتماعيية و إقتاادات سياسية و عتبار إل بالتحديد الزمين يف تطبيقها وتتميز ظم حاالت خاصة وفئات معينةنَ تُـ 

 ياجملتمع لواقعاعتداد كبري بادون توضع  أو إما كرد فعلالتشريعات اليت توضع بطريقة ارجتالية  بعضذلك إىل  أضف

                                                           
التشريعية: دراسة حتليلية نقدية يف القانون املدين"، جملة جامعة تكريت -حامد، " تضخم القواعد القانونية عبد اهلل فاضل، و عبد الكرمي صاحل عبد الكرمي 1

 .359.م، ص3935، سبتمرب 31نية، العراق، العدد للعلوم القانونية، جامعة تكريت للعلوم القانو 
2
 Georges Hispalis, "Pourquoi tant de loi(s) ? ", Revue Pouvoirs, édition du seuil/ Normandie roto impression s.a.à 

Lonrai, France, 2005/3N° 114, septembre 2005, p. .112  
"، امللتقى الوطين املوسوم باألمن القانوين، كلية احلقوق والعلوم جتماعيي واإلقتاادحسان نادية، " فعالية التقنني يف حماربة التضخم القانوين يف اجملالني اإل 3

 .63، ص.م، مطبوعة أعمال امللتقى3933.33.91و  92السياسية جبامعة قاصدي مربا  ورقلة، اجلزائر، 
 .356.عبد اهلل فاضل حامد، املرجع نفسه، ص صاحل عبد الكرمي، و عبد الكرمي 4

قضية عن طريق التشريع أصال، أو  قرار التادي ملوضوع إختاذن املقاود بالسياسة التشريعية "...الفلسفة اليت حتكم عملية التشريع بداية من إىل أ * نشري
ناوص قانونية وإصدارها بالطرق املقررة..."، إىل  مع بشأهنا وقدرته ومااحله إزائها، مث ترمجة مبادئ السياسةومرورا بتحليل املوضوع وحتديد أولويات اجملت

مم املتحدة اإلمنائي: راجع: على الااوى، " الاياغة التشريعية للحكم اجليد؟"، ورشة عمل " تطوير منوذج للاياغة التشريعية للربملانات العربية"، برنامج األ
 .92، ص.م3991193191إىل  91دارة احلكم يف الدول العربية بالتعاون مع جمل  النواب اللبناين، لبنان، من برنامج إ

5
 Christian atias, " le droit et les droits au xx

e
 siècle ", L'Etat au xx

e
 siècle: regards sur la pensée juridique et 

politique du monde occidental, études réunies par: Simone Goyard-Fabre, s.éd, librairie philosophique J.VRIN, 

France, 2004, p.240. 
6
 Piotr F.Zwiersykowski, op.cit , p.738. 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs.htm
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، فضال عن ناوص تاحيح األخطاء اليت بناوص أخرى اواستبداهل اإلغائه أو تعديلهاإىل  مما يؤدي وخاوصياته
 ه.راحلم وجودها وتشوب العمل التشريعي يف خمتلف الواقع العملييمبت 

هنج  تمادإعإىل  ومن بينها اجلزائر اليت أفرز ميلها الدول أغلب ظاهرة عامة مت  التضخم هبذه الافةو 
للتحوالت االيديولوجية اليت عرفتها واألزمات املختلفة اليت مرت هبا القانونية  سايرةامليا من جانبها يف سع اإلصالحات

الالزمة؛ نتج عن  من خالل تبين ناوص قانونية جديدة تستقبل املفاهيمية قتاادويظهر األمر جليا يف اجلوانب اإل
مبعمرة  كظهور قواعده حيمل يف طياته جوانب سلبية  إنكان هذا ضروريا ف إنو  ظهور ناوص قانونية كمريةذلك 

، 1املتناقضة فيما بينها وأخرى غري ذات جدوى ، وبعض القواعدالتحكم يف تطورها نيياعب حىت على املختا
هذا يداين، أجهزة الدولة من فرض تفسرياهتا للناوص يف الواقع امل تتمكنوبالتايل تظهر صعوبات التطبيق وتداعياهتا و 

ثار العديد من اآل وله والغموض والتعقيد القانونيني ستقرارعدم اإلعدم اليقني و إذ يورث  األمن القانوينب التضخم مي 
بطء إجراءات عن  ناهيك لفسادأشكال ا إنتشاربغري املباشرة  أو مبفهومها السليب لبريوقراطيةكااملباشرة   سيئةال

وتعطيل وصول واطالع اجلميع على تشريعي السراف ، نتائج ترتبت جراء اإلاالقضاي يفوتعطيل الفال ي التقاض
اللذين يقتضيان  األمن القانوينو  2بشكل متنايف مع مبدأ " ال يعذر جبهل القانون" اعد القانونيةو القالتشريعات و 
يطال يف اجلزائر  قائمأمر  وصول واالطالعصعوبة الو ، بقواعد أكمر مرونة وأكمر تطبيقية  أفضلبشكل و أقل  التشريع
 تعن الغاية واهلدف الذي وضع ةبعيد ةالتشريعي وصالناجيعل مما ؛ 3يقتااديف القانون اإلخاصة  *ملختانياحىت 

إىل  املخاطبني هبايدفع ؛ وهو ما التشريعات ماراكمة وباقية على حاهلا تواجهها تلك تظل القضايا اليتو  من أجله
ات متياز ية مهما كانت اإلستممار عن األعمال اإل نارافحىت اإل أو تقليصإىل  دييؤ و عامالت امل إجراءعن  اإلحجام

مادر ألغلب أنواع املخاطر، إىل  ات والضماناتمتياز اجلبائية واجلمركية املقررة جمزية أمام حتول التشريع من مادر لإل
اليت  العاطفة وإمنا حتكمها الدراساتال حتكمها حىت متهورا  أو حكيما أو سواء كان رأمسال جبانا ستممارفقرارات اإل

 .وبالبدائل املتاحةواملخاطر بالتكلفة  هوتقارن تستشرف إمكانيات الربح والعائد

                                                           
 .21و 22، ص.مرجع سابق حسان نادية، 1
م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،م، 3991م، املتضمن تعديل دستور اجلزائر 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم  2

 .32، ص.74املادة 
 .51، ص.م3932والتوزيع، مار، للنشر مركز الدراسات العربية ،  3"، طالجرائم الضريبية، "راجع أيضا: ياسر حسني هبن 

وان  هذا املبدأ مبدأ "ال يعذر جبهل القانون" أقل  عند عملية التشريع بشكل عتبارتؤخذ بعني اإل أنالبد من اليت قانونية البادئ ن من املإىل أ شارة* جتدر اإل
ولكن  أنواعها،على خمتلف  التشريعاتبكافة  اإلملامعلى  ينقادر  أن كل املخاطبنينتاور من الناحية املنطقية والعملية  أنمن اخليال القانوين فال ميكن كان 

جراء جنعل  جيب أال هلذا ؛جرد النشرمب علم الكافة به على ة قطعيةقرينك املبدأ هذا وضع وخاصة اإللزامالعموم والتجريد من حيث لتشريع ابسبب طبيعة 
التشريعات  بالنسبة للمختاني بالشؤون القانونية حيث يابحون غري قادرين على متابعةأيضا  امن هذا املبدأ اخليايل بالنسبة للعامة خياليالتضخم التشريعي 

 ..اخل..واالستمناءات الواردة عنها هلا يالت املتكررةويف التعد إليهايف اللجوء  اإلفراطبسبب 
 .املرجع واملوضع نفسهنادية، حسان  3
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بإعداد  لتزاماإلإذا ما مت التضخم التشريعي والتنظيمي بالضرورة أن الاناعة التشريعية ال تعين واجلدير بالذكر 
التشريع ألن  ،تشريعي والتنسيق وتكامل كل العوامل مبا فيها التشريعاإلنتاج ال ناوص ذات نوعية جيدة تراعي شروط

عليه أكمر مما جيب على حساب عوامل  عتماداإل أو واالقتاار عليه قادر على حل القضايا واملشكالتغري وحده 
حده ال التشريع و إىل  وهلذا فإن اللجوء؛ القضايا واملشكالتتلك هروب من مواجهة  أو سطحية ةمواجهأخرى يعد 

 .حيل املشكلة بل قد تزداد معه تعقيدا
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز الحواجز غير التشريعية ألداء اإل :لثالمطلب الثا
األمر ال ألن  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز باإل نتفاعداء واإلاألجز التشريعية ليست الوحيدة اليت حتد من احلوا 

عملية تفسري تلك الناوص وجتسيدها ميدانيا من خالل مجلة من إىل  داهيقف عند إقرارها مبقتضى ناوص بل يتع
ات اجلبائية متياز ي وعلى فعالية وأداء اإلستممار القرار اإل إختاذاملعامالت والتدابري اإلدارية واإلجرائية املؤثرة على عملية 

شكيلة مستخدمني وليست دائما تلك طاملا أن اهليئات اليت تقوم بذلك تنشط ضمن بيئة إدارية معينة وبت واجلمركية
اإلجراءات وتقليص تبسيط  اهليئات اإلدارية وطواقمها مؤهلة وذات كفاءة وتغيب فيها العراقيل البريوقراطية وتنتهج

ات متياز اإلإقرار  عملية، هبذه املواصفات يطغى على 1يةستممار التدابري التشجيعية للمشروعات اإل إختاذاآلجال و 
لتاحيح عند وااملساءلة و للتمحيص والتقييم  عدم اخلضوعو  شفافةعدم الوتنفيذها ومتابعتها  كيةاجلبائية واجلمر 
 الفساد اإلداري واملايل. خاصة عل الفساد يستشريثقة املستممرين وجي هزاالقتضاء؛ مبا ي

ي راعِ يُ  ؛ اليتمستوى املخاطرة ية مؤثرة السيما أهنا من حمدداتإقتاادكل ذلك يتم يف ظل ظروف سياسية و 
التشريعي سالف الذكر  ستقراراإل حيث إن، و بشكل عام ستقرارمدى توفر اإلو درجتها  يستممار اإل متخذ القرار

 السياسيامليدانني أمهها  تلف امليادينخما  يف إستقرار أيضا  األمر يتطلبف ستقراروحده ال يكفي لتوفري معىن اإل
واللذين قد يفوق تأثريمها يف أي عمل تشجيعي العوامل األساسية  اللذين يعترب توفرمها يف أي بلد من يقتاادواإل

ية قتاادلألنشطة اإلي كلما كان ذلك عامال مشجعا قتاادالسياسي واإل ستقرارالعوامل املادية، فكلما توفر اإل
 كمريا من نفعيتها.ي فيفقد املعاملة التفضيلية اجلبائية واجلمركية  قتاادالسياسي واإل ستقرارومعززا للمقة، أما عدم اإل

ات متياز جيعل التطرق إليها يكون حسب حجم التأثري على نفعية اإلاحلواجز غري التشريعية هذا التعدد يف 
عدام إن( ، يليها الفرع األول) اجملموعة وسوء تطبيق القانون العراقيل البريوقراطيةاجلبائية واجلمركية حيث تتادر 
 .(الفرع المالثي )قتاادواإل السياسي ستقرارعدم اإل(، مث الفرع الماين) املايلالشفافية واستشراء الفساد اإلداري و 

 

                                                           
 .31مرجع سابق، ص.حريب حممد موسى عريقات،  1
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 وسوء تطبيق القانون : العراقيل البيروقراطيةالفرع األول
ات اجلبائية واجلمركية مبقتضى ناوص تشريعية إال أن قيمتها بالنسبة للمستهدفني هبا متياز اإلإقرار  يتم 
حيث  على عملية تفسري تلك الناوص وطريقة تنفيذها ةموقوف وفعاليتها بالنسبة للمانح هااملستفيد من إنتفاعومقدار 
من  ستفادةمن حتديد األشخاص واألنشطة واملشروعات املؤهلة لإل إبتداء   األخرية بإتباع إجراءات إدارية معينةتتم هذه 

 ستغاللوالدخول يف اإل جنازت وكيفيات وآجال اإلاإلتزامومرافقة املشمولني هبا ومتابعة  ،ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل
تافيتها وهي  أو اتلتزامغاية التحرر من تلك اإلإىل  ،اتشاراطبالتعهدات واإل لتزاموإخضاعهم ملراقبة مدى اإل

الوصول  إنات تتطلب تعامال مع اهليئات اإلدارية احلكومية املتعددة ملدة ليست باهلينة؛ وبالتايل فإرتباطمراحل و 
ات اليت تقابلها تضحيات مالية مؤكدة مرتبطة بكفاءة تلك اهليئات اإلدارية احلكومية اليت متياز اصد الدولة املاوحة لإلملق

يني واملستممرين قتاادتظهر من خالل طبيعة ونوعية وآجال إجراء معامالهتا مع مرتفقيها عموما واملتعاملني اإل
ي ستممار القرار اإل إختاذال مهما ومباشرا من حيث التأثري على عملية املعامالت اإلدارية تعد عام إنخاوصا؛ وعليه ف

على األقل غري معيقة فإهنا تدفع  أو كانت املعامالت نوعية  إنات اجلبائية واجلمركية، فمتياز وعلى فعالية وأداء اإل
 .1 والعك  إذا كانت موبوءة بالعراقيل البريوقراطيةجيايباإل جتاهباإل

كان املفهوم العلمي هلا غري حمدد   إنعن املعىن احلقيقي للبريوقراطية حىت و  إنارافقاودة هنا البريوقراطية امل 
وتعدد املشكالت التنظيمية التنظيمات  حجم لكرب ُمالزمة ظاهرة إال أهنا تبقىبافة قطعية لتناوله من زوايا متعددة 

 تتخذ اليت األجهزة جملموعة 2يف اإلدارة عملال وتقسيم التخاص أساليب وإدخال اخلربة الفنيةإىل  وظهور احلاجة

 رمسي حتديد وفق العمل حيث ينظم الرمسية، السلطة قاعدة على القائم الرشيد التنظيم أشكال من معينا شكال

 عدة بني عمودياو  وظائف بني أفقيا العمل وتقسيم الفين التخاص مبدأ توزيعها يف يراعى والواجبات اتختااصلإل

 ومعلنة وحمددة مقررة رمسية وإجراءات قواعد وفقبطريقة منهجية  األجهزة هذه يف العمل وجيرى رئاسية، مستويات

نشاطها   تعليماهتا ويسجل الناوص التشريعية وتدون تتضمنها -تطبق يف مجيع احلاالت واملواقف احملتملة- مسبقا
 الشخاية؛ وبالتايل اتعتبار اإل حمل املوضوعية اتعتبار اإل بإحالل فيها العمل عالقات وتنظيم تظام،إنب كتابيا

 .3فالبريوقراطية نظام إداري* يستهدف الااحل العام للمجتمع وإحدى أدوات الدولة الرئيسية يف ممارسة السلطة العامة
ة إجتماعييف إطار بيئي معني يتفاعل معه ويف ظل ظروف سياسية و  يعملالتنظيم البريوقراطي إال أن 

توحدت  إناخلاائص اهليكلية والتشغيلية واألساليب ختتلف فيما بني البريوقراطيات و ية معينة جتعل من إقتاادو 
 ظاهرة مناملمارسة يف األس  اليت تقوم عليها؛ هلذا وألسباب داخل التنظيم وأخرى خارجة عنه تتحول البريوقراطية 

                                                           
 .  333و  333ناصر مراد، مرجع سابق، ص. 1
 .62 -22ص.  م، ص3935، دار الفجر للنشر والتوزيع، مار، 3"، طاالحتراف اإلداري الحكوميحممد الاريىف، "  2
احلكومية وأنشطتها، الدور املمارس من قبل املوظفني كاهلياكل احلكومية وغري ت أخرى  أيضا إىل إستعماال لفظ البريوقراطية ينارفجتدر اإلشارة إىل أن * 

 به من ضخامة وتعقيد يف اإلجراءات.العموميني، جمموعة اإلجراءات اليت جيب إتباعها يف مباشرة العمل احلكومي، النظام اإلداري يف جممله وما يتسم 
 .السابقنياملرجع واملوضع حممد الاريىف،  3
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 يقتاادالسيما اإل أمام التطور كؤود  عقبة بذلك فتابح ؛سلبية تتضاءل مزاياها أمام سلبياهتا ظاهرةإىل  يةإجياب
مظاهر بني املعاصرة، ومن  واملشاكل اجلارية األحوال ملتطلبات ةستجاباإل وبطء واجلمود،يطغى عليها التعقيد  عندما

 : 1جند البريوقراطية
 ها أفقيا وعموديا بدون مربرات حقيقية.إتساعزيادة تعقيد اهلياكل التنظيمية العامة و  -
 الناظمة وصعوبة اإلملام هبا حىت على املوظف العام.تعدد التشريعات  -
 التنسيق بني املارابطة وظيفيا منها. إخنفاضتعدد األجهزة احلكومية و  -
 املبالغة يف تطبيق املركزية وشغل اإلدارات العليا بأعمال روتينية. -
 د يف تقدمي اخلدمات. تركيز السلطة يف أيدي فئة من مسؤويل املستويات اإلدارية املسبب للبطء الشدي -
 .وتناقضها أحيانا يةتعدد القوانني والناوص التطبيقية والتنظيم -
 ات السلبية من بعض املوظفني.يالسلوك -
 املزيد من املركزية والتعقيد يف أداء اخلدمات.إىل  مقاومة التغيري يف التنظيم والقوانني مما يؤدي -

وفعالية أدائها وثيقة الالة  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلمن  فاعنتهو احملدد لسقف اإل احمليط اإلدارين وأل
ات ومتابعتها وجتسيد متياز السيما اجلبائية واجلمركية على تفسري التشريع والتنظيم الضابط ملنح اإل مبقدرة كل اإلدارات
ها العراقيل البريوقراطية هيئات إدارية مؤهلة ذات كفاءة تغيب في األمر يتطلبف 2ية ميدانياستممار املشروعات اإل

البريوقراطية حيث تعد ية ستممار التدابري التشجيعية للمشروعات اإل إختاذاإلجراءات وتقليص اآلجال و تبسيط  وتنتهج
العامل البشري من خالل ي وهذا ناشئ أساسا عن ستممار مبعىن التعقيد يف املعامالت من أهم أسباب تدين الوضع اإل

 إما: جتة عن كون املوظف العموميالتعامالت املضنية النا
دون خربة كافية  أو ال ميلك الكفاءة الالزمة وال الدراية واملعرفة املهنية )كأن يكون معينا أصال باحملاباة واحملسوبية(، -

 .3 )بغض النظر عن مؤهله وأقدميته(
 التعقيد. إجتاهب وال يشكل إال خطوة إضافية *لكونه فائضا عن احلاجة أو -
ضمنا بالتماطل والتهاون يف أداء  أو صراحة تنفيذها أو القرارات إختاذ فساد يستغل إشرافه علىشوبا بالم أو -
والن مبا جيرب املتعامل على دفع أَ يُ  أو تغل ثغراهتماسْ م اللذين تُ ات واإلجراءات بذريعة مقتضيات التشريع والتنظيلتزاماإل

ال عنها أهنا أعباء إضافية بدون مقابل فعلي ُمنّفرة ذات مفعول اليت أقل ما يق اإلدارية تسهيل شؤونه رشى بغرض
 ات.متياز معاك  متاما لنهج التشجيع ومنح اإل

                                                           
 .61، ص.السابقحممد الاريىف، املرجع  1
  . 135و  131مرجع سابق، ص. ،"واملتوسطة الاغرية املشروعات أعمال بيئة إصال  و هتيئة يف الضرييبالتحفيز  دور" احلواس زواق، 2
 .99، ص.د ت، األردنللنشر والتوزيع، دار الفال    "، د ط،عات اإلقتصادية واإلستثمارية عبر تاريخ األردنتطور القطا، "أكرم كرمول 3

عدم هيكلة اهليئات ، باإلضافة إىل غريهاة أكمر من جتماعيللجوانب اإل عتبارمعايري التوظيف واالحتياجات الفعلية والنوعية واإل إحارام* بسبب عدم 
 بني العمل املؤدى وبني وصفه الوظيفي املقرر له أصال.فيه  يقارن ا بشكل دوريوظيفي تهاال هيكلاإلدارية بشكل صحيح و 
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 أو التقليل منها من خالل الدفع الشكلي أو القرارات إختاذتفادي حتمل املسؤولية بعدم إىل  مييل البريوقراطي -
 افزو احل عدامنمن هو ادين منه ُسلميا؛ وهذا إلإىل  عبء العمل من هو أعلى منه ُسلميا، باإلضافة إلحالةإىل  إحالتها

 تستخدمها أن ميكن اليت املعايري عدامنوكذا إل نتائج ما يارتب عليها من من اخلوفية و جيابات اإلالتارف علىالفعلية 

 ات.التارف يةإجياب من لتحققل الرقابةهيئات 
اري التطورات العاملية احلاصلة على مستوى ات وتطورها مبا جيَُ جند عدم مواكبة الذهنيأيضا  ويف اجلانب البشري -
 .1على حد سواء القرار ومواقع التنفيذ إختاذاكز مر 

قائمة اليت العراقيل البريوقراطية بعض ببقاء أيضا  وباإلضافة للعامل البشري فاستفحال العراقيل البريوقراطية مرتبط
 إوحاارالسوق و  إقتاادإىل  وجهالت بعد هاأدوار  تراجع رغم الدولة رأدوا تزايدب مرحلة سابقة اتسمت يف ظلنشأت 
 يف املتتالية والعجلة اإلصال  حماوالتإثر  ، العراقيل اليت رسخها تعدد وتوسع أجهزة الدولة والتضخم التشريعيمهامها

 2ستممارباإل املتعلقة ننيالقوا تفسري وتنفيذ حول الرقابة الفعلية على مجيع املستويات غياب معإصدار التشريعات*، 
 قتاادجعل اإل كل ذلك ،الفساد إنتشاراألجهزة اإلدارية و  أداء على املركزية وغلبة املناسب الوظيفي التأهيل وغياب

عقبات تعقيد وبطء اإلجراءات  ستمماراجلزائري يعاين من ثقل البريوقراطية اليت تؤثر سلبا  على منوه إذ يواجه اإل
وتعدد ومجود  ستمماراهليئات ذات الالة باإل وتعدد **الاراخيص واملوافقات والسندات املطلوبة ىعل للحاول اإلدارية

رغم جهود ومساعي ، النشاط إهناء وإجراءات بالتافية السوق من اآلمن سحابناإل صعوبةالتشريعات الناظمة و 
اليت من بينها إنشاء  ستممرين احملليني واألجانبت اإلدارية أمام املالبريوقراطية وتسهيل اإلجراءالتفادي العراقيل  الدولة

كانت مقتارة على تطوير قطاعات وأنشطة معينة( اليت سبق ذكرها يف معرض تناول   إنشبابيك موحدة المركزية )و 
أن  ات اجلبائية واجلمركية، إالمتياز مرافقة ملنح اإلإدارية كضمانات   التيسريات اإلدارية وحماولة توحيد اإلطار املؤسسايت

األمر لي  ذا صلة دائما بالناوص التشريعية بل متعلق أكمر باإلدارة )وعاملها ألن  العراقيل البريوقراطية بقيت قائمة
دمات اليت ال ترقى اخل حيث يظهر الفرق الواضح بني الناوص وواقعاألساس العنار البشري( اليت تتوىل تطبيقها 

 عنشح يف املعلومات والبيانات الكافية واحملينة وذات املاداقية م و تكتعن  ناهيك 3وتطلعاهتمملطالب املستممرين 

 . 4اإلداراتبعض  مستوى على ستمماراإل مناخ
                                                           

 .119.صمرجع سابق، محدي فلة، ومحدي مرمي،   1
 يف واحلل شكلةصياغة الناوص التشريعية والتنظيمية وتعارضها أحيانا األمور اليت يستغلها املوظف الفاسد فيملك يف ظلها امل املتسببة يف غموض وسوء* 
 .سعاراملرتبات وعدم تناسبها مع وترية الزيادة املتسارعة لأل عدالة تدىن وعدمب مدعومةقبوال، أو  ت السلبية رفضاالوقت فيتسع جمال التارفا نف 

 .312و  311عبديل حبيبة، مرجع سابق، ص. 2
ممل إجراءات اجلمركة وإجناز معامالته يف وقت مناسب  املطلوبة نداتالاراخيص واملوافقات والس على احلاول املستممر يف الغالب ال يستطيع **

تكاليف  إرتفاع يارتب عليها طويلة اجلهات اإلدارية مرارا ولفارات على الارددإىل  يضطره مماواإلجراءات على مستوى املوانئ من حيث املدة والتكاليف، 
 اليت يتحملها. جنازاإل
، فرع قانون األعمال، ،كلية احلقوق3اجلزائر، جامعة غري منشورة  مذكرة ماجستري"، ز القانونية لإلستممار األجنيب يف اجلزائراحلوافز واحلواج، "لعماري وليد 3

 . 92، ص.3939/3933
 .  املرجع واملوضع نفسهماعبديل حبيبة،  4
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 عدام الشفافية واستشراء الفساد اإلداري والماليإنالفرع الثاني: 
ها ومتابعتها ات اجلبائية واجلمركية أن تكون عملية إقرارها وتنفيذمتياز يتطلب بلوغ األهداف املرجوة من اإل 

اإلجراءات التاحيحية عند  إختاذشفافة وختضع للتمحيص والتقييم ضمن منظومة تضمن إمكانية املساءلة و 
ات اجلبائية واجلمركية يقوضه متياز باإل نتفاعاالقتضاء؛ مبا يعزز ثقة املستممرين وحيد من نطاق الفساد، فمقدار اإل

 ملايل.واستشراء الفساد اإلداري واعدام الشفافية إن

 نتفاعات خاوصا وكذا قرارات منحها واإلمتياز ترتبط خمتلف السياسات وصناعة منظومة اإلعدام الشفافية: إن( أوال
بطبيعة املعلومات اليت  -القائمة على املوازنة بني التضحيات واملزايا وبني التكاليف واملخاطر-ستممارهبا وقرارات اإل

ن اجلهات اإلدارية هي مادر املعلومات ومستخدم رئيسي هلا هذا يقتضي أن تزويد صناع تلك القرارات هبا، وأليتم 
تكون األجهزة اإلدارية شفافة وتعمل على الشفافية املتمحورة حول عناري القانونية وعالنية اإلجراءات والغايات 

ل على املعلومات توفري املعلومات والعمل بطريقة متفتحة تسمح ألصحاب الشأن باحلاو "...، بأن يتم 1واألهداف
، وتعين الشفافية الوضو  2..." القرارات املناسبة واكتشاف األخطاء إختاذالضرورية للحفاظ على مااحلهم و 

التشريعات وموضوعيتها  إنسجامالشروط املرجعية للعمل وتكافؤ الفرص ووضو  و  أو باملتطلبات لتزاموالعقالنية واإل
نشر املعلومات واإلفاا  عنها وسهولة الوصول إليها، حبيث تكون متاحة ومرونتها، إضافة على تبسيط اإلجراءات و 

 .3 للجميع
ية إذ تعد عنارا هاما قتاادخاصة يف السياسة اإل نفتا بالنزاهة* واإل رتباطشد اإلأوبالتايل فالشفافية مرتبطة 

عمال على غرار إحداث وتاميم والسيما يف املعامالت املهمة لبيئة األ 4للشركات املستممرة وللدولة املستممر فيها
؛ 5اهتاإلتزامالتحرر من  أو غاية تافيتهاإىل  ات اجلبائية واجلمركية وعلى طول مراحل منحها ومتابعتها ومراقبتهامتياز اإل

أمر أساسي  وات اجلبائية واجلمركية متياز اإلوتنفيذ منظومة إقرار  املسؤولية عن نعقادفالشفافية هنا شرط ضروري إل
مجيع أصحاب املالحة باملعلومات املطلوبة لتقييمها من حيث أساسها القانوين وموازنة التضحيات باملزايا لتزويد 

                                                           
، مكتبة القانون واإلقتااد 3"، طلمالي: دراسة مقارنةالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في مكافحة الفساد اسالمة بن سليم الرفاعي، " 1

 .  96م، ص.3932الرياض، اململكة العربية السعودية، 
 .   369مرجع سابق، ص.، أمحد ماطفى صبيح 2
شارقة، اإلمارات العربية حممد قدري حسن عبد الرمحن عممان، "الشفافية اإلدارية"، دورية الفكر الشرطي، مركز حبوث الشرطة ، القيادة العامة لشرطة ال 3

 .311-321م، ص ص. 3935، جويلية 91، العدد 31املتحدة، اجمللد 
 أن إالة يشفافالنزاهة وال وميمفه نيوبالرغم من التقارب ب ل،يف العم واإلخالص واألمانةم املتعلقة بالادق يمنظومة القجتدر اإلشارة إىل أن املقاود هبا * 

 .ةيعمل راءاتوإجنظم باين تال المينما يب ةيمعنو  أخالقيةم يتال بقي األول
، م3991، جوان 95جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر،  العدد  يات مشال أفريقيا،إقتااديف اجلزائر"، جملة  ستمماربلعوج بولعيد، "معوقات اإل 4

 . 61-63ص ص. 
 .09، مرجع سابق، ص."احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  5
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املتأتية منها، وكيفية إدارهتا ووضو  وبساطة وموضوعية معايري التأهيل، وكذا حول جمال التارف والسلطات التقديرية 
 عملية صنع  شافإنكاملتاحة للمسؤولني الذين مينحوهنا، عالوة على مدى 
 .1ات اجلبائية واجلمركية املمنوحةمتياز القرار يف األجهزة اإلدارية املشرفة ونشر وتبيان اإل

على هيئات  عتمادلكن طبيعة موضوع الشفافية وصعوبة الوصول حلقيقة الوضع القائم تقتضيان اإل
ات ال تعرب عن الواقع بقطعية إال أهنا عتمدت على مدركن إإ* اليت و متخااة ومستقلة ممل منظمة الشفافية الدولية

م يف 3932حيث صنفت هذه املنظمة اجلزائر وفق مؤشر مدركات الفساد لسنة  2حد كبريإىل  قريبة من احلقيقة
 أو املؤشرات األخرى تدين مستوى الشفافية نتائجإىل  وهو ما يعين باإلضافة 3دولة 369من أصل  333املرتبة 
عدام إنزة واألنشطة غري الشفافة اليت تكون املعلومات حوهلا غري متوفرة وغري واضحة، و عدامها بوجود بعض األجهإن

عدم تقاسم املعلومات والبيانات وعدم التارف بطريقة مكشوفة، وتطغى على األجهزة غري أيضا إىل  الشفافية يشري
مفتوحة بني أصحاب املالحة  الشفافة إجراءات غري واضحة لكيفية صنع القرار فيها، كما ال متلك قنوات اتاال

وبني مسؤوليها وتضع جزء يسري من املعلومات يف متناول املرتفقني وال تقوم على التدفق احلر للمعلومات؛ وهو ما 
عدام الشفافية يزيد من التمييز السليب إنهبا، و  نتفاعات اجلبائية واجلمركية ومعيق لإلمتياز املعاك  ألداء اإل جتاهيدفع باإل
السياسية التعسفية، ويفسح اجملال واسعا أمام الفساد، وحيد من الوصول للبيانات  أو ملة ومن القرارات اإلداريةيف املعا

، كما وأن غياب الشفافية يف 4يستممار القرار اإل إختاذواملعطيات ذات املاداقية اليت تُبين عليها دراسات اجلدوى و 
شخاية املخلة يف اغلب األحيان باملااحل ومطية لزيادة العوائق بعض التشريعات يعترب سببا رئيسيا لالجتهادات ال

أن عدم وجود الشفافية يف املعامالت اليت هلا عالقة إىل  القرارات، إضافة إختاذالبريوقراطية والتوجه وحو مركزية 
يارتب عليه تسميم يف األنظمة والقوانني ويف املمارسات اإلدارية وعدم توافر البيانات بوضو  وماداقية  ستممارباإل

 ات املقررةمتياز مهما كان حجم اإل ستمماروعدول عن اإل إنارافي وعرقلة حركة رأس املال ونزعات ستممار املناخ اإل
 هبا ويضاعف درجة املخاطرة املتحملة. نتفاععدام الشفافية يقلل مقدار اإلإنألن 

األممل للموارد  ستممارختلف الدول فاإل أو  تقدماإلدارة حمدد أساسي يف ستشراء الفساد اإلداري والمالي:إ( ثانيا
يعتمد أساسا على وجود أجهزة إدارية ذات كفاءة عالية حبكم مسؤوليتها على تنفيذ سياسات الدولة والتوجيه وحو 

                                                           
1
 Interntional monetary fund, "options for low income counrties' effective and efficient use of tax incentives for 

investment", op.cit, p.24. 

يار ايغن ، أمانتها العامة يف برلني م من قبل املدير السابق للبنك الدويل احملامي األملاين ب3991* وحري بالذكر أهنا منظمة غري حكومية دولية تأسست عام 
دولة اكتسبت شهرهتا بإصدار العديد من املؤشرات اليت تعىن بقياس مستوى الفساد ومدركاته وإعداد البحوث  399بأملانيا وتضم حاليا فروعا يف 

 ".العاملي ضد الفساد تحالفوالدراسات والتقارير اإلحاائية على مستوى العامل من خالل تبين شعار" ال
، العبيكان للنشر، اململكة العربية السعودية، 3"، طالنزاهة في مواجهة الفساد: تجربة المملكة العربية السعوديةحممد بن عبد اهلل الشريف، "  2

 .323ص.  م3931
3
 Transparency International, https://www.transparency.org/country/DZA, Date 28.09.2018, hour 22:45. 

 ، املرجع املوضع السابقني."احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  4

https://www.transparency.org/country/DZA
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، لكن وحتت 1حتقيق األهداف بأقل تكلفة وأسرع وقت؛ فلإلدارة دور مهم وفعال يف حتقيق وتسريع عملية التنمية
لقواعد اليت تنظم سري العمل رافات خمالفة لإوحعديد من املسببات قد تعاري اإلدارة ومستخدميها سلوكيات و وطأة ال

واملايل  الفساد اإلداريأبرزها  إنتعددت أنواعه ف إنالذي و  الفساد ، اليت ميكن أن تنضوي حتت مسمىاإلداري واملايل
ية قتاادالتنمية اإل ةشلل يف عمليمسببا ل ،يف الدول الناميةسارع اليت تزداد وتت متفاوتة ووتائربدرجات  نتشاراإلواسع 

 .2اوالقدرة املالية واإلدارية وبالتايل عجز الدولة على مواجهة حتدياهت
ي أفهو موجود يف "...على معاين عديدة ويطال جل األجهزة والقطاعات واملايل  الفساد اإلداريينطوي 

صاحب قرار وتكون هناك حرية يف  أو خدمة أو قوة احتكار على سلعة أو مسيطرةه للشخص قوة يون فيكم يتنظ
 ةيمنظمة الشفاف، وتعتربه 3 مترير القرار لفئة دون األخرى..." أو السلعة أو حتديد األفراد الذين يستلمون اخلدمة

 هو "... ستعمال، هذا اإلةيق مكاسب شخايجل حتقأفة يف القطاع العام من يالوظ إستعمال وءة سيالدول
خاصة سواء  أهدافلااحل  أهدافهذلك اجلهاز عن  رافإوحإىل  واليت تؤدي اإلداريالنشاطات اليت تتم داخل اجلهاز 

أخالقي من جانب العاملني يسود  أو "...كل تارف غري قانوين مادينه أي أ ،4..."مجاعي أو فردي بأسلوبذلك 
هدر يف موارد الدولة إىل  ساب املالحة العامة مما يؤديحتقيق مااحل شخاية على حإىل  يف بيئة بريوقراطية يهدف

 ستقرارعدم اإلإىل  ة ويؤديجتماعيية واإلقتاادية األمر الذي ينعك  بالسلب على عمليات التنمية اإلقتااداإل
ه تأيت رتكابالفساد ووجود فرص إل رتكابالفساد على عدة عوامل كوجود دوافع إل إنتشار. ويعتمد 5السياسي..."

حياول احلاول  أو يوافق على استالم أو حيال أو ضعف الرقابة والتسيب ووجود الفاسدين "...كل موظف يقبلمن 
 أو ألي شخص أخر أي نوع من املكافآت غري املشروعة كدافع للقيام بأداء خدمة نفعية أو من أي شخص لنفسه

وتظهر صور  متعددة أشكاال اإلداريالفساد  يأخذ، و 6إجراء مضايقة لشخص ما أثناء ممارسته لنشاطاته الرمسية..."
برز أومن  ؛ لتعدد وتشابك جماالت النشاط اإلنساين اليت ميكن أن يطاهلا الفساد ويستشري فيهاإستمرارجديدة منه ب

  ازإجنالتباطؤ يف  عمل،ت الاوقأ إحارامعدم ، الواسطة*، بتزازاإل ،ةيحملسوب، ااحملاباة، الرشوةه: ات اليت تعرب عنيالسلوك
                                                           

 .9.م، ص3935، مار، اجملموعة العربية للتدريب والنشر د ط،، "الفساد اإلداري في العالم العربي: مفهومه وأبعاده المختلفة"، حممد صادق إمساعيل 1
العراقي بعد االحتالل األمريكي للعراق عام  قتااد"الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم اإل نزار عبد األمري تركي الغامني، ومحد جاسم حممد اخلزرجي، 2

، فاعلة يف حماربة الفساد واإلرهاب" ، املؤمتر العلمي السنوي المالث عشر لكلية القانون املوسوم ب"بناء دولة املؤسسات على أس  قانونية أداة"3991
 .33، ص.م3932افريل 39أهل البيت، العراق، جامعة 

لغري للعلوم "، جملة االفساد اإلداري واملايل يف العراق وأثره اإلقتاادي واإلجتماعي:أسبابه،أنواعه،مظاهره، وسبل معاجلته، "تغريد داود سلمان داود 3
 .99، ص.م3932 ،11، العدد 39، اجمللد لعراق، اواإلقتااد، جامعة الكوفة كلية اإلدارة،  اإلقتاادية واإلدارية

 .نفسهمااملرجع واملوضع تغريد داود سلمان داود،  4
 .   56مرجع سابق، ص.أمحد ماطفى صبيح،  5
 .52-53، ص ص. املرجع نفسه 6
 يف أخرى على جهة تفضيل: احملاباة. املهنة أصول أو لتشريعا خالف عمل تنفيذ أجل من منفعة على الشخص حاول: بـالرشوة يقاد إمجايل وبشكل* 

 مستغال معني طرف من أموال على احلاول: االبتزاز حق، وجه بغري الشخص هلا ينتمي جهة أو فرد لااحل أعمال تنفيذ: احملسوبية. حق وجه بغري اخلدمة
 دون مجاعة  أو فردا يستحق ال من لااحل مركز ذا شخص تدخل: الواسطة. بالفساد املتاف الشخص بوظيفة مرتبطة مااحل تنفيذ مقابل الوظيفي موقعه
 .الالزمة والكفاءة العمل بأصول االلتزام
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 اجلمركي. أو التهرب الضرييب، 1املهمة واملستعجلة املعامالت
ليست فقط من حيث املدى  ختالفبشكل عام وبعض أشكاله أكمر ضررا من غريها واإلمضر  الفساد

ات إمتياز تبين منظومة إىل  ، كاليت ساقت الدولة2الذي هو مهم بالطبع ولكن طبيعة الفساد والظروف اليت حيدث فيها
ة معينة؛ اليت إجتماعيية و إقتاادية والتوسع فيها وبلوغ أهداف قتاادومجركية إلنشاء مجلة من األنشطة اإلجبائية 

معظم الدول تعلن عن مكافحة الفساد إال أن هذا األخري يظل عمليا حاضرا، بالرغم من أن جتعل اجلزائر على غرار 
إىل  االستناد يتم ما وهلذا غالبا الدقيقة؛ حااءاتاإل غياب ظل يف الاعوبة غاية يف أمر دقيق بشكل حجمه تقدير
من خالل مؤشرات معينة* مملما أسلفنا الذكر  منظمة الشفافية الدوليةاجملال ك هذا يف الدولية املنظمات دراسات

 أجل من اجملال هذا يف اجملهودات الكافية تبذل مل اجلزائرية السلطات أن اهليئة هذه منظور يف وهي وضعية تعين
 من الوقاية قانون خالل من الفساد لظاهرة اجلزائري املشرع تادي رغم، 3البالد يف املستشرية الفساد بؤر اصرةحم

4مكافحته و الفساد
تأثريه  أن اجلزائرية غري اإلدارة داخل الفساد ملكافحة رادعة عقوبات و إجراءات وضع الذي و 

من  إبتداء  ات اجلبائية واجلمركية متياز ساد معرقل ألداء اإلتدل على أن الف بعض اآلثار، حيث ميكن رصد بقي حمدودا
 هبا نتفاعوحمُِد لإل املرتفقني،ب ملااحل يدة ال تستجي رشرياسات فاسدة غيالفاسدة تنتج س فاإلدارة تاميمها وإقرارها

 منها: 5حال اجلمع بني السلطة االحتكارية والسلطة التقديرية
توسط، وحاول  أو صعوبة احلاول عليها دون رشوة أو املرافقة وتردي نوعيتهاات و متياز احلد من خدمات منح اإل -

 ية املناسبة.ستممار القدرة اإل أو من ال يستحق عليها دون أن يكون لديه املالءة املالية
د من املوارد حت إذ عامبشكل  ستمماركفاءة اإلتضعف   6مبمابة ضرائب تعسفية تعد املدفوعات غري املشروعة -

تفقد فات؛ ستممار تكاليف اإلنتاج وتقليل جودة وحجم ورحبية اإلزيادة ، عالوة على كلفتهيف  د يز وتة املخاا
 .7الشركات فرص العمل اهلامة بسبب خماطر الفساد

 يؤدي الفساد لوضع العراقيل أمام التوسع يف إنشاء املشروعات اخلاصة لااحل القطاع غري الرمسي، وتدين مستويات  -

                                                           
 .393، ص.مرجع سابق، تغريد داود سلمان داود 1

2
 Robert Klitgaard, "controlling corruption", 1 ed, Library of congress cataloging-in-publication Data, United 

States of America, 1991, p.46. 

(، مقياس الفساد العاملي NIS(، تقييمات نظام النزاهة الوطين )GCR(، تقرير الفساد العاملي )BPI(، مؤشر دافعي الرشى )CPIؤشر مدركات الفساد)م* 
(GCB.) 
خمرب التنمية احمللية  –اإلقتااد والتنمية ، جملة د على التنمية اإلقتاادية يف اجلزائر: دراسة حتليلية قياسية"" أثر الفسا، حيي مناصري، وبوشو حممد جنيب 3

 . 319و 316م، ص3932وان ج، 96اجلزائر، العدد   فارس باملدية،حيي جامعة  ،ية و التجارية و علوم التسيريقتاادكلية العلوم اإل،  املستدامة
م، ص 3991191196، الاادر بتاريخ 35م، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، العدد 3991193139ملؤرخ يف ا 91/93القانون رقم  4

 .  32-91ص. 
5
 Robert Klitgaard, Ibid , p.47. 

6
 George T.Abed, & Sanjeev Gupta,"Governance corruption & Economic Performance", n.ed, International 

Monetary  Fund publication Services, United States of America, 2002, p.46. 
7
 Marie Chêne, "L’impact de la corruption sur la croissance et les inégalités", revu par Robin Hodess PhD 

Transparency International, EU Anti-corruption Helpdesk , 15.03.2014, pp.03-05. 
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  .2ويضيع الوقت جنازتقل املبادرات واجلهد واإل، ف1فاءة واالبتكاراملنافسة والك
مزايا املتنفذين باحلاول على  اتطلبو نتيجة دفع الرشى  ستممارتكلفة اإل رتفاعات إلمتياز عزوف املستهدفني باإل -
تدمري إىل  ية املؤديقتاادوشلل يف عملية البناء والتنمية اإل هي وضعف منو قتااديؤثر سلبا على بنية القطاع اإل مما
 .3والقدرة املالية واإلدارية ومن مث عجز الدولة على مواجهة التحديات اليت تواجهها قتااداإل
املستممرين تفيد بضعف سيادة القانون وعدم ضمان احلقوق يف الدولة مما جيعل من إىل  الفساد يرسل إشارة سلبية -
 ات بدورها خاضعة لظرف الفساد. تياز إمخماطرة غري مأمونة العواقب مقابل  ستمماراإل
 أو اهتمرتباطإل أو بعض األشخاص حيظون مبعاملة خاصة وتسهيالت معينة لعالقاهتم الشخايةألن  عدم املساواة -

 .4وحماذيره ستممارلقدرهتم على دفع الرشى وغريهم تاعب عليه اإلجراءات وترتفع خماطر اإل
 -ات اجلبائية واجلمركيةمتياز باإل نتفاعها وجه من أوجه اإلإعتبار ب-املشروعةباحلد من املنافسة يشوه بيئة اإلعمال  -

وجود شركات غري  إستمرارا يعين مم منافسة صورية جعلها أو احلقيقية من املنافسةبغري حق الشركات بعض  ومحاية
 ذات كفاءة.

 ويقوي واملادية، البشرية األصول يف نتجامل يستممار اإل الاراكم فرص ويعطل بالندرة تتسم اليت للموارد هدرا الفساد -

 .5السريع الربح وسلوك قيم من
وهروب األموال خارج  ستممارالوظائف وضعف اإل إجنازيستنزف األموال والمروات والوقت والطاقات ويعرقل أداء و  -

 .6التنمية البلد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر مما يارتب عليه تأخر وتعمر مسرية
 .7الشخاية ستفادةاإل لغرض ةمعين حاالت على وتطبيقها العقوبات إستخدام أو القوانني تطبيق عدم -
 نتقائياملعامالت وإصدار قوانني لااحل فئات معينة والتنفيذ اإل إجناززعزعة المقة بتخطي القواعد القانونية يف  -

املوظفني تفقد الدولة قوهتا بعد فقد المقة هبا لدرجة تابح خمالفة  القوانني وعدم نزاهة إحارامعدم للقانون، وبتضافر 
 .8القوانني هي األصل

 
 

                                                           
جامعة نايف العربية للعلوم  ،م"، الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة الفساد3933ية العربية ملكافحة الفساد تفاقبابكر عبد اهلل الشيخ، " تفعيل اإل 1

  .99.، صم3933191192إىل  91اململكة العربية السعودية، من  األمنية،
 .51.م، ص3932، األردن، دار غيداء للنشر والتوزيع،  3ط، "الفساد اإلداري: وإستراتيجية المكافحة اإلعالمية" ، يم عبد اهلل الزبيديحممد إبراه 2
 .33.، صم3932، األردن، دار اجمد للنشر والتوزيع،  د ط، "الفساد اإلداري والمالي كظاهرة وأساليب عالجها" ، صبحي لطفي سالم 3
 .   29مرجع سابق، ص.، صبيحأمحد ماطفى  4
 . 312.، صمرجع سابق، حيي مناصري، وبوشو حممد جنيب 5
 .352.ص مرجع سابق،حممد صادق إمساعيل،  6
ة جامعة نايف العربي ،"، الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة الفساداآلثار اإلقتاادية للفساد املايل واإلداري، " عبد الرمحان بن راشد العبد اللطيف 7

  .96.، صم3933191192إىل  91اململكة العربية السعودية، من  للعلوم األمنية،
 .53.، صمرجع سابق، حممد إبراهيم عبد اهلل الزبيدي 8
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 يقتصادالسياسي واإل ستقرارالفرع الثالث: عدم اإل
ي ستممار يرتبط قراره اإلية إقتاادات اجلبائية واجلمركية املمنوحة ألغراض متياز ملنتفع املستقبلي من اإلا

مضارب يعطي  أو متحفظ يعطي لعنار األمان األولوية على ما سواه،إىل  ذا يانفحبساسيته للمخاطرة وعلى ه
ميمل "...النمط  والذي توازنتندرج ضمن الانف امللبية العظمى غاألولوية لعنار الرحبية على ما عداه، غري أن األ

أخرى، لذا تكون  رة من جهةاألكمر عقالنية، الذي يعطي أمهية للموازنة بني العائد املتوقع من جهة ودرجة املخاط
ية مدروسة بعناية يراعى فيها تنويع إستممار قرارات  إختاذحساسية وتقبله لدرجة املخاطرة يف حدود معقولة متكنه من 

ال بد أن يرافقها مستوى  إستمماركل عملية وألن   ،1 اطرة..."بالكيفية اليت تعظم العائد وتقلل املخات ستممار اإل
التشريعي  ستقراراإل نإ، وحيث بشكل عام ستقرارمدى توفر اإلو درجتها ي متخذ القرار راعِ ذا يُ هل؛ معني من املخاطرة
امليدانني أمهها  تلف امليادينخما  يف إستقرار أيضا  األمر يتطلبف ستقراروحده ال يكفي لتوفري معىن اإلسالف الذكر 
واللذين قد يفوق  ستمماراألساسية احملددة لإل اللذين يعترب توفرمها يف أي بلد من العوامل يقتاادواإل السياسي

 ستمماري كلما كان ذلك عامال مشجعا لإلقتاادالسياسي واإل ستقرارتأثريمها العوامل املادية، فكلما توفر اإل
 .2والعك  صحيح

من  اسيالسي ستقراراإل :الجبائية والجمركية اتمتياز باإل نتفاعاإلأداء و السياسي على  ستقرارعدم اإلأثر ( أوال
 هالسياسي إال أن ستقراراإلحديد معىن رغم تعدد االجتهادات الرامية لتعانيه، و التعقيد لذلك تتعدد مب املتسمةالظواهر 

النظام   إستقراراحلكومي ويوسع حينا ليشمل  ستقرارمرادفا لإل مازال يكتنفه بعض الغموض لتضييقه أحيانا ليابح
، واجملال بينهما رحب ليشمل معىن "...الدرجة اليت تتطابق فيها ري الرمسيةككل بكافة عناصره ومكوناته الرمسية وغ

واهلياكل غري الرمسية داخل النظام السياسي وكلما اتسعت الفجوة بني الشقني  دوارواهلياكل الرمسية مع األ دواراأل
يث تكون مؤسسات النظام قادرة مبعىن "...اجلدارة املؤسسية حب أو ..."ستقرارالرمسي وغري الرمسي للنظام زاد عدم اإل

مؤسسات  إهنياربالطرق السلمية دون  -املااحل والقيم نتيجة تضارب–وتسوية النزاعات احملتملة  إستيعابعلى 
م قدرة النظاأي حالة المبات وعدم التغري باملؤسسات السياسية الرمسية وغري الرمسية و"... ،3 تآكلها..." أو النظام

بنجا  مع األزمات اليت تواجهه وقدرته على إدارة الاراعات القائمة داخل اجملتمع بشكل السياسي على التعامل 
ة للحد األدىن من توقعات ستجابيستطيع من خالله أن حيافظ عليها يف دائرة متكنه من القيام مبا يلزم من تغيريات لإل

أعمال ) ين غياب العنف بكافة مستوياتهيع وإمنا عدم التغيري وأ ال يعين اجلمود وهذا، 4 وحاجات املواطنني..."

                                                           
دن، األر  ،للنشر والتوزيع املناهجدار ، 3ط "،دراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات: تحليل نظري وتطبيقي، "كاظم جاسم العيساوي 1

    .13و 19، ص.م3931
    .11-13، ص ص. املرجع نفسه 2
، املكتب العريب للمعارف، مار، 3"، طتداول السلطة واالستقرار السياسي في أفريقيا: دراسة حالتي نيجيريا وموريتانيا، "ودشيماء حمى الدين حمم 3

 . 59-52، ص ص. م3932
 .51.، صم3932 األردن، ،الكتاب األكادميي ، مركز3"، طلناميةإيديولوجيات الحياة السياسية في الدول ا"، يوسف حسن يوسف 4
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ات العسكرية نقالباإل التمرد،فاالية ناحلركات اإل ،احلروب األهلية ،االغتياالت، التظاهرات، اتضطراباإل ،الشغب
 .1 ات السياسية...اخل(ضطرابواإل

ة القانون، السلطة يف الدولة، شرعية النظام السياسي، سياد إنتقالالسياسي  ستقراراإلمؤشرات أهم ومن 
ية للنظام، قلة تدفق اهلجرة قتاادالربملاين، الدميقراطية وتدعيم املشاركة السياسية، جنا  السياسات اإل ستقراراإل

هو السياسي  ستقرارهلذا فاإل، 2يقتاادة ملتطلبات البيئة الداخلية واخلارجية واألداء اإلستجابالداخلية واخلارجية، اإل
املوجب بني درجة  رتباطلإل؛ ا البيئة الضرورية الستتباب األمن ورفع وترية التنميةمسعى كل الدول ألنه يوفر هل

بعيدا مهما   ستقرارالقائم على أساس قرار املستممر احملتمل الذي يدفعه عدم اإل ستممارالسياسي ومعدل اإل ستقراراإل
 ستقرارعدم اإل اليت تعرض جلذبه، حيث حيتلية املغرية اجلبائية واجلمركات متياز اإل أو ية املتاحةستممار كانت الفرص اإل

نتيجة لزيادة  3يستممار اإلالقرار  إختاذبالدول النامية من حيث ترتيب أمهيتها على  ستممارالعناصر املعوقة لإلصدارة 
ستوى فضال عن التأثري السليب يف مستوى اإلنتاجية نتيجة لتشويه األسواق والنمو غري املتكافئ سواء على امل ،خماطره
 هعرفاجلبائية واجلمركية، ويستدل على ذلك مبا ات متياز اإلإقرار  القطاعي بشكل مناقض ألداء وغايات أو اجلغرايف
 آمنة وغرية مستقرة؛ وهو وصارت يف نظر العديد دولة غري تدهورمن  ي يف اجلزائر خالل التسعيناتقتااداإل النشاط
ي ستممار خروج أصحاب رؤوس األموال وإحجام األجانب عن العمل اإلاملستممرين احملليني بل و  إنارافإىل  ما أدى

، 3995-3993ي قتااداإلنعاش اإل ات اليت رصدها اجلزائر، واليت ما كانت لتسري قدما يف براجمها )متياز رغم كل اإل
والتمكن من ( .3939-3932الربنامج اخلماسي ، 3935-3939ات العمومية ستممار الربنامج اخلماسي لإل

األمين  ستقرارالوصول لقدر من اإلبدون  ات التشجيعيةمتياز باإل نتفاعاملستممرين وتكوين البيئة املالئمة لإل قطابإست
 .4 والسياسي النسيب

عموما  ستقراريؤدي اإل :والجمركية ات الجبائيةمتياز باإل نتفاعاإلأداء و  ي علىقتصاداإل ستقرارعدم اإلأثر ( ثانيا
، هذا األخري الذي ة يف هتيئة مناخ األعمال، ويؤثر يف ثقة املستممر ويف قراراتها حامسأدوار ( )التشريعي، السياسي...اخل

حتقيق درجة األول قائم بشكل رئيسي على ألن  بشقيه الداخلي واخلارجي، يقتااداإل ستقرارإلليعطي أمهية بالغة 
توازن ميزان الماين قائم على ها، بينما ة فيبري وتفادي التغريات الك سعاريف املستوى العام لأل ستقرارمناسبة من اإل

 ستقراراإلالوطنية باملقارنة مع نظرياهتا األجنبية؛ وعليه يعد قيمة العملة  إستقراراملدفوعات من خالل ضمان 

                                                           
ية احلقوق والعلوم حممد الااحل بوعافية، "االستقرار السياسي، قراءة يف املفهوم والغايات"، جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مربا  ورقلة، كل 1

  .133-139، ص ص. م3931، جوان 32السياسية، اجلزائر، العدد 
 .29-56، ص ص. ، املرجع نفسهيوسف حسن يوسف 2
 .  13و 92أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، مرجع سابق، ص. 3
عباس لغرور جامعة  كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ،احلقوق والعلوم السياسية، جملة "االستقرار السياسي وأثره على التنمية احمللية يف اجلزائر"، إمساعيل بوقرة 4
  .123-119، ص ص. م3932جوان ، 96اجلزائر، العدد  شلة،خبن
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ات الناشئة خبالف الدول اليت تعاين قتاادوهو ما حتقق يف اإل 1الظروف األساسية إلحداث التنمية أحدي قتااداإل
ي هبا قتااداخلارجي؛ ألنه يؤثر سلبا يف مستوى األداء اإل أو ي سواء على املستوى الداخليقتااداإل ستقرارإلعدم ا
تقلبات مناظرة إىل  تؤدي ممال سعارالتقلبات يف مستويات األ، ف2متدنية وغري مستقرة هاإقتاادمعدالت منو  كونوتُ 

ية على مستوى إقتاادخلق مشاكل إىل  ومؤدية ...اخللتضخما ،الكساد ،لبطالةا إجتاهتدفع بي قتااديف النشاط اإل
 .3الفرد وعلى املستوى الوطين

وحيظى بأمهية   ستمماري يف الدول النامية يعد أحد احملددات الرئيسية لتدفق اإلقتااداإل ستقرارعنار اإلإن 
؛ لذا 4من خالهلا تقدير حجم املخاطرواليت ميكن  يةستممار كبرية كونه من أهم العوامل املؤثرة على تقلبات العوائد اإل

الكفيل بتحقيق النمو القابل  ستممارعمل على هتيئة مناخ اإلألنه يافز اجليد )ي باحلقتااداإل ستقراريسمى اإل
ات اجلبائية واجلمركية )كاإلعفاء متياز من احلوافز السيما اإل ويتضافر مع غريهبدون تضحيات مباشرة(  ستمرارلإل

معدل التضخم وما يرتبط به من  إرتفاعب هبا، وغيابه املتممل نتفاعاإلمقدار و  ئهاأدا ويؤثر يف 5 (الضرييب واجلمركي
ضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ومن مث زيادة عجز ميزان املدفوعات وما يقارن به من تراجع يف قيمة العملة 

  إني، و قتااديف النهاية سلبيا على معدل النمو اإل ي الذي تنعك  آثارهقتاادالوطنية يارتب عليه ضعف األداء اإل
ات املرغوب ستممار ية واإلقتاادات اجلبائية واجلمركية جمزية ألنه حَيُول دون توجه املعنيني هبا لألنشطة اإلمتياز كانت اإل

قارات وختزين ات غري منتجة تتممل يف املضاربة على العإستممار إىل  هاول الكمري منحيَُ  أو تشجيعها خاصة املنتجة،
 ستقرارعدم اإل أنإىل  وجتدر اإلشارة، 6زراعية أو يف األنشطة احلقيقية صناعية كانت ستممارالسلع بدال من اإل

نه يعتمد بشكل كلي على إيرادات قطاع احملروقات، أها ذلك قتاادبالطابع الريعي إليرتبط يف اجلزائر  يقتااداإل
 .7يف األسواق الدولية مرتفعة جدا البارول سعاردرجة احلساسية أل إنومنه ف

                                                           
 .323و 323.، صم3932 األردن، ،دار املعتز للنشر والتوزيع، 3"، طاإلدارة المالية العامة"، حممد سلمان سالمة 1
، (: دراسة حتليلية قياسية"3933-3999"أثر عدم االستقرار اإلقتاادي والسياسي يف النمو اإلقتاادي يف مار خالل الفارة )، علي عبد الوهاب جنا 2

م، 3931سبتمرب  ، 21-23املزدوج العدد  لبنان، ،مركز دراسات الوحدة العربيةو ية قتااداجلمعية العربية للبحوث اإل، حبوث إقتاادية عربيةجملة 
  .96.ص

 .نفسهما، املرجع واملوضع سالمةحممد سلمان  3
ن ـة والضريبية يف الكمري مـكبري والسياسات النقدية املتقلبة وسياسات سعر الارف املتضاربة وضعف األنظمة املاليفقد ساهم العجز املايل اهليكلي ال  ... " 4

إىل  هذه العوامل الارف احلقيقية وقد أساءت أسعارالفائدة ويف خلق درجة عالية من عدم استقرار  أسعارتلك الدول يف املعدالت العالية واملتغرية للتضخم و 
حتقيق بعض  د متكنت منـالكلي ق قتااديف هذه اجملموعة من الدول يف مقابل ذلك جند أن جمموعة الدول اليت حققت استقرار يف اإل ستممارمناخ اإل

 ." ... ستممارالنجا  يف جذب تدفقات اإل
 .329م، ص.3932دن، األر  ،وزيعللنشر والت أجمددار ، طد  "،اإلنماء اإلقتصادي والسياسي في الوطن العربي، ": هاين مسري حالوةراجع

    .323، ص.نفسهرجع املهاين مسري حالوة،  5
 .323.، صنفسهرجع امل، سالمةحممد سلمان  6
اإلساراتيجية ، جملة "3931-3993"دور السياسة املالية يف حتقيق االستقرار اإلقتاادي الكلي اجلزائري خالل الفارة:، روشو عبد القادر وراتول حممد 7

 .315.م، ص3932، جانفي 33اجلزائر، العدد  عبد احلميد بن بادي  مبستغامن،جامعة  ،اإلقتااد والتجارة وعلوم التسيريكلية   ،والتنمية
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 الجبائية والجمركية اتمتياز متابعة األداء ومراقبة وترشيد اإل :الفصل الثاني
ات اجلبائية واجلمركية بواسطة تقدمي متياز من اإل ستفادةات اليت تراود املقبلني على اإلتوجسأغلب ال بعد إزالة 

ات اليت ياعب منحها منفردة وجمردة من الضمانات مهما  متياز من تلك اإل ستفادةحزمة ضمانات مالئمة ترافق اإل
ات إشاراطجممل الظروف احمليطة من  ات رحبا من حيثمتياز باإل نتفاعكانت جمزية، مع السعي جلعل جمال اإل

(، وليست هذه احلدود هي الوحيدة سياسية.و ية، إدارية، مالية، أمنية، إقتاادتشريعية، )وحدود وحواجز  وضوابط
ي فهناك سلوكيات وأفعال من جانب العنار البشري قتاادات اجلبائية واجلمركية اإلمتياز املؤثرة على نفعية وأداء اإل

ات والتعهدات وبالتحويل لتزامحتيالية وبعدم االمتمال لإلاملوضوعة مسبقا بالطرق اال واالهداف املعايري واخلططتطال 
ي؛ مما جعل املشرع ينيط باإلدارات املشرفة إجراء املتابعة ومالحقة التنفيذ خطوة خبطوة حلار متياز عن املقاد اإل

ها إن على األقل التخفيض من آثار  أو جانب إقراره لوسائل متكن من جتنب املخاطر وتفاديهاإىل  راف، هذاوحاإل
من خالل إجراءات رقابية ذات أغراض خمتلفة وقائية وردعية، وهذا بعدما وفر تدابري مرنة تتيح نقل وحتويل  وقعت
ات املارتبة عنها وفق ضوابط معينة من أجل جتنب لتزامات اجلبائية واجلمركية وحىت إمكانية التحلل من اإلمتياز اإل

شرع السبيل ميسورا لتسويتها إداريا ووديا من قبل اإلدارتني اجلبائية اخلاومات، ويف حالة نشوب هذه األخري جعل امل
 تعذر ذلك يبقى سبيل القضائي للتسوية متاحا. إنواجلمركية و 

ات اجلبائية واجلمركية من مرافقة ومتابعة ومراقبة مبا يكفل متياز هذه اهلالة احلمائية اليت حظيت هبا منظومة اإل 
تـَُقلص من مقداره ونفعية املنظومة للمستفيد ويف حتقيق املقاصد  ل اخلارجية اليتات العوامأداء فعال تتضاءل فيه تأثري 

ات متياز ن منظومة اإلات يف حد ذاهتا، وبالرغم من ذلك وألمتياز من إقرارها إال ما تعلق بتأثريات وتداعيات إعمال اإل
املغاير لفعل منظومة  جتاهخرى تدفع باإلوعناصر أ جتاهاملتضمن عناصر تدفع بنف  اإل ليست معزولة عن احمليط

فعلها قد يفي باألغراض اليت صممت من أجلها كما وقد يكون حمدود التأثري، األمر الذي  إنات؛ هلذا فمتياز اإل
ات اجلبائية واجلمركية، متياز ي لإلقتاادأخذ جممل عناصر احمليط باحلسبان وعقلنة وترشيد التوظيف اإل يقتضي لزوما
 ي لتجسيد ذات األهداف. قتاادجياد البدائل وتنويع وتوسيع عوامل التأثري اإلباإلضافة إل

ات اجلبائية واجلمركية متياز لتبيان متابعة األداء ومراقبة وترشيد اإلسعى نا نهذه التفاعالت جتعل إنفوعليه   
ات اجلبائية متياز ومراقبة اإل متابعة املوسوم بـ" يف املبحث األول اولوحمبحمني إىل  ويتطلب األمر تقسيم هذا الفال

ات اجلبائية واجلمركية السيما من متياز حتديد أشكال ومستويات املتابعة والرقابة اليت خيضع هلا املشمول باإل " واجلمركية
 يمنازعات وفق طريق إداري ودوتسوية مفرزات املتابعة واملراقبة من قبل اإلدارات املشرفة واإلدارتني اجلبائية واجلمركية، 

تطرق ألداء ن " ات اجلبائية واجلمركية وفق نظام منسقمتياز أداء وترشيد اإل املوسوم بـ" ويف املبحث الماين قضائي. أو
 ي.قتاادعقلنة وترشيد توظيفها يف ظل وجود البدائل لتنويع وتوسيع عوامل التأثري اإلو ات اجلبائية واجلمركية متياز اإل
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز متابعة ومراقبة اإل: المبحث األول
دى توافر أدوات الرقابة مبإليها مرهونا تطمح  ة اليتجتماعيية واإلقتاادإن بلوغ الدولة لألهداف التنموية اإل 

مدى سالمة تارفات  واألداء الذي ُوِجه وحو حتقيق تلك األهداف، وعلى جنازاملناسبة لإلشراف واملتابعة وتقييم اإل
ومطابقتها للتشريعات وأيضا على مدى توافر العوامل الرئيسية الضرورية لزيادة وتعزيز فاعلية  اتمتياز املشمول باإل

ات جبائية ومجركية ال يعين بالضرورة حتققها فقد إمتياز ات مقابل منح إلتزامب معينة وإحاطتها ع أهدافضْ وَ ، فَـ 1الرقابة
؛ مما يعين وجود خلل يةمتياز َحول املقاود عن الوجهة اإلمت التَ  أو معدومااحملقق أقل من األهداف ورمبا  جنازيكون اإل

ذلك هي وجود وظيفة إىل  الوسيلة إنالتوازن فإىل  احملقق وللوصول جنازاملخطط لتحقيقه واإل جنازيف املوازنة بني اإل
اإلدارية  أهم مكونات العمليات ىحدإعد الرقابة بشكل عام ت، إذ 2وما يليه املنحترد على رقابية تلي التاميم و 

ها التاحيحية أدوار ي، أمهية بالغة جتلت يف قتاادالسيما املتالة بامليدان اإل 3املشتملة على التخطيط ومتالزمة معه
ها متعدد األنواع )سابقة، متزامنة، إعتمادمة، ما يفسر رَّ والكاشفة للظواهر السلبية واملسامهة يف مكافحة األفعال اجملَ 

 .املركزية اجلهوية واحمللية رقابيةاليات ستو املالحقة(، وعلى خمتلف 

ات بل هناك جانب يتحمله متياز منظومة اإل ق أهدافيسبب عدم حتق دائماليست الظروف احمليطة  نوأل
مبخالفة األحكام االحتيالية و حىت بالطرق  أو دون مقدرة وتأهيل أحيانا ستفادةالعامل البشري الذي حتركه رغبات اإل

بشكل مضر باملالحة العامة ومشوه من قبل املستفيد وعدم امتمال هذا األخري مت التعهد به  ماجمانبة  أو نونيةالقا
كان مشروطا   إنومنح املستفيد هامشا و  اتلتزاممن املرونة على القيود واإل، بالرغم مما أضفاه املشرع لتدخالت الدولة

 وهو ما دفع ؛ات ضمن ضوابط معينةلتزاماإلالكلي من تلك  أو إلجراء التعديالت ومنحه إمكانية التحلل اجلزئي
بتجرمي التارفات املضرة والسلبية ورصد جزاءات مناسبة هلا تساهم يف جتنب  جياد آليات وقائية وعقابيةإلاملشرع 

ات بشكل لتزاممل ميتِمل لإلأو  اتنتهاكالكمريين عنها، ووضع إمكانية تسوية وضعية من أقدم على تلك اإل إنارافو 
جهات إىل  ُمؤدي للغرض الردعي بافة معجلة ودون اللجوء -من جانب اإلدارتني اجلبائية واجلمركية -إداري ودي

 احلكم القضائي، كما وضع املشرع إمكانية املتابعة والتسوية القضائية إلهناء اخلاومات.
متابعة  نواع ومستوياتات اجلبائية واجلمركية للمتابعة واملراقبة يقتضي حتديد أمتياز ان خضوع منظومة اإلبيَ وتِ 
وإلغاء  ضوابط تعديل ونقلمث إبراز احمليط املرن من خالل (، )املطلب األول ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ومراقبة اإل

(، مما يـُرَبِر وجود جزاءات ردعية مبناسبة تسوية ما تفرزه الرقابة من املطلب الماينات اجلبائية واجلمركية )متياز اإل
 .(املطلب المالث) ات اجلبائية واجلمركيةمتياز طة باإلاملنازعات املرتب

 
                                                           

 .   25، ص.م3999، مار، الفكر اجلامعي،  دار 3"، طدور الدولة في الرقابة على مشروعات اإلستثمار، "السيد حممد اجلوهري 1
    .352م، ص.3931للنشر والتوزيع، األردن،  اجلنادرية،  3"، طإدارة األعمال مبادئ، "رائد حممد عبد ربه 2
األردن"، اجمللة املارية عممان حسني عممان عممان وبشري عبد العظيم البنا، "تقييم أثر الرقابة املالية اليت ميارسها ديوان احملاسبة على املؤسسات العامة يف  3

 . 519م، ص.3933، 91، العدد 11جامعة املناورة، مار، اجمللد  للدراسات التجارية، كلية التجارة،
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز مستويات متابعة ومراقبة اإل :المطلب األول
اليت متارس يف إطار القانون وإلضفاء األمهية على هذا املبدأ والتجارة  ستممارتعتمد اجلزائر مبدأ حرية اإل 

 نتفاعا وحتويل العوائد منها واإلإستغالهلية واملشاريع و قتاادإنشاء األنشطة اإل، هذه احلرية يف 1أدرجته ضمن دستورها
رافات عن املقاصد؛ هلذا فهي ليست مطلقة إوحباملعامالت التفضيلية اجلبائية واجلمركية قد تستغل مطية ملخالفات و 

، قانون الذي يفرض إجراءات رقابيةبدون قيد وال شرط وال تعين رفع مجيع أحكام الرقابة فالتمتع هبا يتم يف إطار ال
أهنا التحقق من أن كل شيء يسري وفقا للخطة املعتمدة وطبقا للتعليمات الاادرة  الرقابة فت بهر  ومن ضمن ما عُ 

اخلطأ من أجل تقوميها ومنع  أو والقواعد واألحكام املقررة وترد من حيث املوضوع على تبيان نواحي الضعف
متابعة اإلشراف و ل األنشطة وتنطوي على جطال تواكب وتال يتجزأ من العملية اإلدارية جزء  ؛ فالرقابة2تكرارها

بالتعهدات  لتزاماإل ن مدىالتبيية العملية اإلدارية إستمرار بشكل مستمر ية ستممار عمليات تنفيذ وإقامة املشروعات اإل
واألهداف اليت تلعبها الرقابة  دوارلنا أن األ ؛ من هنا يتبنيحتقيق األهداف املراد إدراكها يف وقتها احملدد وبالتايل

تاحيحي فهي الدور ذكر ال ي، وقانوين ونقتار يف هذا املقام علىإقتاادتتجلى يف أكمر من جمال إداري، مايل، 
 ستغاللاإلجانب دور أوسع يتممل يف إىل  مها بالنسبة للحالة موضوع الرقابة،وِ قَ رافات إن وجدت وتُـ وحتكشف اإل
أهنا من أهم إىل  ، باإلضافةاملقايي  املناسبةأو  نتائج الرقابة يف حتديد األهداف وتاميم ووضع املعايريل املستقبلي

اكتشاف  مبناسبةات والتارفات السلبية من جانب املكلف لتزامالوسائل املعتمدة ملكافحة خرق التعهدات واإل
ن من تقييم األداء ومعاجلة أوجه ومُتَكتظام إنباطراد و  تامتياز منظومة اإلسري الرقابة تكفل التالعب من جانبه، وهبذا 

)سابقة، متزامنة،  القيام هبامعيار زمن  إعتمادالناجتة عن أمهها  ت على أنواعها فتعددت ولعلإنعكس، أمهية القاور
 على مراقبة املبين ساراتيجياملستوى اإل) رقابيةالستويات املة مع متوافقالحقة( لتنفيذ موضوع الرقابة، هبذا تكون 

ومتابعة العوامل احمليطة وفحوى التنظيم، واملستوى التكتيكي والتشغيلي القائمني على تقييم عملية التنفيذ( واملتناسقة 
ت إحتماالتعمل على زيادة تتكفل هبا و  املركزية واإلقليمية اجلهوية واحمللية، اليت ملستويات اإلداريةعلى الارتيب مع ا
لة ملقابل منح اإل دةحتقيق األهداف احملد َشك 

ُ
  ات اجلبائية واجلمركية.متياز امل

واملتزامنة  املراقبة السابقةتناول ل بستهَ يُ  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز التطرق ملستويات متابعة ومراقبة اإلوعليه ف
الفرع ) ات اجلبائية واجلمركيةياز متاملراقبة الالحقة لإل(، مث املتابعة و الفرع األول) ات اجلبائية واجلمركيةمتياز منح اإلمع 
 .(الفرع المالثتمم مبستويات هيئات الرقابة اجلبائية واجلمركية )(، ويُ الماين

 
 

                                                           
م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،م، 3991م، املتضمن تعديل دستور اجلزائر 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم  1

 .  33، ص.51املادة 
،  دار المقافة والنشر والتوزيع، األردن، 3"، طهزة الحكومية: دراسة تحليلية وتطبيقيةالرقابة اإلدارية والمالية على األجمحدي سليمان القبيالت، " 2

    .31، ص.م3939
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز الفرع األول: المراقبة السابقة والمتزامنة مع منح اإل
عات مدعومة بتدابري ية ومشرو إقتاادية على شكل برامج وأنشطة قتاادجتسيد األهداف التنموية اإل 

تفضيلية جبائية ومجركية تتوىل الدولة تاميمها وإقرارها واإلشراف على وضعها قيد التنفيذ، يقتضي تشجيعية ومعاملة 
املتدرجة حسب زمن تنفيذها باملقارنة مع  ات للرقابةمتياز بالضرورة إخضاع هذه األنشطة واملشروعات املشمولة باإل

ات اجلبائية واجلمركية متياز سبقه وتتزامن معه تدابري رقابية هامة، ونظرا لتعدد صيغ اإلات الذي تمتياز زمن منح اإل
ات املمنوحة يف إطار الوكالة متياز اليت تشملها ولتبيان هذين القسمني من املراقبة خنتار اإل ستمماروتعدد أنظمة دعم اإل
 ها كاآليت: منوذجا ونورد املوضوعات اليت ترد علي ستممارالوطنية لتطوير اإل

األنشطة  مراقبة هذه األخرية لي  مبعزل عن مراقبة ات الجبائية والجمركية:متياز لمنح اإل( المراقبة السابقة أوال
ومتابعة تنفيذها، وذلك من خالل رسم  "...اجلهات املختاة باإلشراف عليها هبا حيث تقوم واملشروعات املشمولة

ضع القوانني املنظمة هلا قبل بدايتها عن طريق القوانني اليت تضعها السلطة السياسات واخلطوات الالزمة إلنشائها وو 
وفقا للشروط  جناز، أي اجلهد املنوط هبيئات خمتاة متممل يف اإلشراف ومتابعة حسن سري اإل1 التشريعية..."

ها والوقوف على مدى ات املتعهد هبا، لتقييم أدائها بافة مستمرة وتقوميلتزاماإل إحارامات املوضوعة مع شاراطواإل
اخلطأ استباق أساس جناحها يف حتقيق األهداف التنموية املسطرة، وهذا النمط من الرقابة وقائي ألنه مبين على 

وصول بيانات ومعلومات عن وقوع اخلطأ  إنتظارمتابعة العمل التنفيذي أوال بأول واالطالع على سري العمل دون و 
 ، هلذا تناب على العديد من النقاط منها:2ر أية مشاكل ومراقبة أية تغرياتجتنب ظهو إىل  ؛ مما يؤديرافوحواإل
ية إقتاادات اجلبائية واجلمركية متنح ألنشطة متياز حقيقة أن اإل ( الرقابة على شخص المستفيد المستقبلي:1

هبا؛ هلذا فشخص واألنشطة تعين يف احملالة شخص القائم  إال أن هذه املشاريع ومشروعات مرغوبة مبواصفات معينة
حتديد حيث إن  معنويا، أو سواء كان شخاا طبيعيا ستفادةات اإلإشاراطولي  يف منأى عن  إعتباراملستفيد حمل 

يلعب دور هام يف تفادي التطبيع مع رعايا الدول اليت ال تقيم اجلزائر معها عالقات  ستفادةجنسية املقبل على اإل
ني يف البطاقية الوطنية ملرتكيب أعمال الغش ومرتكيب املخالفات اخلطرية ستبعاد املسجل، عالوة على إ3دبلوماسية

، وأيضا مهريب ومبيضي 4للتشريعات اجلبائية واجلمركية والتجارية وكذا عدم القيام باإليداع القانوين حلسابات الشركة

                                                           
 .   21مرجع سابق، ص.، السيد حممد اجلوهري 1
  .322.ص، م3932للنشر والتوزيع، األردن،  دار املعتز،  3"، طالمفاهيم اإلدارية الحديثة،"حممد القدومي، حممد هاين حممد، وزيدي عبوي 2
خبنشلة، اجلزائر،  بن شعالل حمفوظ، "النظام القانوين للرقابة السابقة على جتسيد اإلستممار األجنيب"، جملة احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور 3

 . 133م، ص.3931، جوان 91العدد 
 م،3999.92.31، الاادر يف 55، العدد ج ر، م3999لسنة  املتضمن قانون املالية التكميلي، م3999.92.33املؤرخ يف  99/93األمر رقم  4

 .99، ص.39املادة 
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 إعتبارفتح احلساب البنكي، ب عن طريق حتقيق البنوك واملؤسسات املالية من هوية وعنوان زبائنها قبل 1رؤوس األموال
 .2اجلزائر عن طريق تقنية التحويل املاريف الدويلإىل  هذا األخري القناة الشرعية لتحويل رؤوس األموال من اخلارج

ات اجلبائية واجلمركية هادفة إلنشاء أنشطة معينة متياز اإل :ستفادة( الرقابة على موضوع األنشطة المرشحة لإل2
ذا أحاطها املشرع بارتيبات تشكل قاعدة لعملية الرقابة بتحديد جمال وموضوع وطبيعة النشاط ؛ هلومبواصفات حمددة
م )املادة المانية منه( 3931اجلزائري لسنة  ستممار، فممال يف قانون اإلات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل الذي يستفيد من

شاطات جديدة وتوسيع قدرات اإلنتاج وإعادة ستحداث نإاألصول اليت تندرج يف إطار  إقتناءقتاار على مت اإل
 :3التأهيل واملسامهة يف رأمسال شركة، لتكون املعاملة التفضيلية من أجل

 أصول جديدة بغرض إنشاء نشاط مل يكن موجودا. إقتناءب 4إنشاء حبت للرأمسال التقين أو تكوين -
النشاطات أو   ودة شريطة أن يكون النشاطمن املزايا من طرف مؤسسة موج ستفادةإنشاء نشاط جديد قابل لإل -

 املمارسة حلد اآلن من طرف هذه املؤسسة مستمناة من املزايا.
 أو التوسع النوعي عن طريق توسيع تشكيلة اإلنتاج لتشمل سلعا أو التوسع الكمي عن طريق رفع قدرات اإلنتاج -

 وجودة.تلك املإىل  وسائل إنتاج جديدة تضاف إقتناءخدمات جديدة عن طريق 
سلع وخدمات موجهة ملطابقة العتاد والتجهيزات املوجودة من أجل معاجلة التأخر  إقتناءإعادة التأهيل يف عمليات  -

 من أجل الرفع يف اإلنتاجية. أو بسبب التلف لقدمها واليت تؤثر عليها أو التكنولوجي
 :5املعاملة التفضيلية مملمن  ستفادةستبعاد بعض األنشطة والتارفات االحتيالية من اإلوهذا إل
 موجود. ستممارتغيري الشكل القانوين للمؤسسة املستغلة إل -
 استئناف نشاط موجود حتت تسمية أخرى. -
 ا مسبقا يف نشاط موجود.إستعماهلا من سلع مت إنطالقتكوين نشاطات  -

                                                           
موال أو  مساعدة حتويل األموال أو نقلها مع علم الفاعل أهنا عائدات مباشرة أو غري مباشرة من جرمية بغرض إخفاء أو متيه املادر غري املشروع لتلك األ 1

الت منها هذه األموال على اإلفالت من اآلثار القانونية ألفعاله، وكذا  اكتساب األموال أو حيازهتا أي شخص متورط يف إرتكاب اجلرمية األصلية اليت حت
م، 3933193131املؤرخ يف  33/93أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أهنا تشكل عائدات إجرامية...اخل، راجع: األمر رقم 

 م  املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، 3992193191يفاملؤرخ  92/93املعدل واملتمم للقانون
 .  96، ص.93م، املادة 3933.93.05، الاادر بتاريخ 96العدد  ج ر،

، الاادر بتاريخ 33العدد  ج ر،م، املتعلق بالوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما، 3992193191املؤرخ يف  92/93القانون رقم   2
 .  92، ص.35-91م، املواد من3992193199

على الذي حيدد القوائم السلبية واملبالغ الدنيا لإلستفادة من املزايا وكيفيات تطبيق املزايا ، م3932.91.92املؤرخ يف  32/393 التنفيذي رسومامل 3
 .99، ص.35و 31و33واد امل م،3932191196، الاادر يف 31، العدد ج رات، ستممار خمتلف أنواع اإل

4
 "…Désigne l’ensemble des moyen de productions, c’est-à-dire les biens qui permettent de produire d’autres biens 

ou services …" voir: David Hénaux, "les mouvements internationaux de capitaux: comprendre les crises 

financiéres "s.éd, Educagri éditions, France, 2009, p.22. 
 .99، ص.33املادة  ،املرجع نفسه، م3932.91.92املؤرخ يف  32/393 التنفيذي رسومامل 5
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ن قطاع كقطاع احملروقات والشيء ذاته بالنسبة لتحديد األنشطة املشمولة باملعاملة التفضيلية يف أكمر م 
 .1 (...اخل.ستغاللاإلو  املنجمي التنقيب واالستكشاف و البحث نشاطات املنشآت اجليولوجيةواملناجم )

املمنوحة يف إطار  اتمتياز اإل :ات من نفس الطبيعة(إمتياز ) التفضيليةالدعم ( مراقبة عدم الجمع بين األنظمة 2
ات من نف  إمتياز وجود عدة فا، املستممر على التحفيز األكمر تشجيع الحيو ال ميكن مجعها  ستمماراإلدعم  أنظمة

لألشخاص  ال ميكن؛ وبالتايل 2تطبيقها معا ويف هذه احلالة يستفيد املستممر من التحفيز األفضلإىل  الطبيعة ال يؤدي
-ENSAJ ANGEM) ممال يف إطار خمتلف أجهزة دعم التشغيل واجلمركية اجلبائية اتمتياز اإلمن  استفادواالذين 

CNAC ،)من جهاز  ستفادةاإل(ANDI) املمنوحة يف إطار  ستغاللاإلفارة اإلعفاء فيما خيص مرحلة  إنتهاء إال بعد
 جهاز دعم التشغيل. اتإمتياز التخلي عن ، أو نظام جهاز دعم التشغيل

والتجارة إال أن بعض  ارستممعلى الرغم من رفع االحتكار وتبين مبدأ حرية اإل على مجال النشاط:( الرقابة 4
، عالوة على األنشطة املستبعدة لذاهتا 4قطاع اإلعالم 3القطاعات مازالت ممنوعة على األجانب كقطاع الطريان املدين

ات لكوهنا واردة متياز من اإل ستفادةغري مقيم املستمناة من اإل أو ية بغض النظر عن املستممر مقيمإقتاادات عتبار إل
 ة.  ضمن القوائم السلبي

ترتبط  سترياداألجانب ألنشطة إنتاج السلع واخلدمات واإل ممارسة(: %61/49مراقبة قواعد الشراكة )قاعدة  (6
، وهي قاعدة بقيت قائمة منذ 5 على األقل من رأمساهلا(%23)ة بتأسي  شركة حتوز املسامهة الوطنية املقيمة على نسب

 ات برأمسال مملوك كلية لألجانب.إستممار ا، حيث ال تقبل محائية رغم اللغط الذي دار حوهل تاعتبار م إل3999

وهي إحدى املعاين  تعامل املشرع بنوع من اخلاوصية مع النشاطات املقننة الرقابة في إطار النشاطات المقننة:( 2
ضعان مهنة خي أو والتجارة ويقاد هبا "...كل نشاط ستممارللممارسة يف إطار القانون الواردة كقيد على حرية اإل

للقيد يف السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما ومبحتوامها ومبضموهنما وبالوسائل املوضوعة حيز التنفيذ توفر شروط 

                                                           
 م،3935191119، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135املؤرخ يف  35/92القانون رقم  1

 .32و  92ص.والارتيب،  على التوايل 312و  93،95املواد 
، 32م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  2

 .  33ص.
م، 3996191136، الاادر بتاريخ 56م، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، ج ر، العدد 3996191132املؤرخ يف  96/91القانون رقم  3

 .39، ص.51املادة 
 م.   3932192139، الاادر بتاريخ 53م، ج ر، العدد 3932192132املؤرخ يف  32/35املعدل واملتمم بالقانون رقم 

، 13، املادة م3933193132، الاادر بتاريخ 93م، املتعلق باإلعالم، ج ر، العدد 3933193133املؤرخ يف  33/92رقم  العضوي القانون 4
 . 32ص.

م، املادة 3932133113، الاادر بتاريخ 23ج ر، العدد  ،3931، املتضمن قانون املالية لسنة م3932133119املؤرخ يف  32/36القانون رقم  5
 .32، ص.11
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الذي متنحه اهليئات اإلدارية، وهذا يعين اخلضوع  عتماداإل أو الرخاةأمهها  1 خاصة للسما  مبمارسة كل منهما..."
ية ) قتااديئات اإلدارية املستقلة املوجودتان يف اغلب القطاعات واألنشطة اإللرقابة اهل أو للرقابة اإلدارية التقليدية

ات من ستممار اإل ستفادةمراقب إل إشاراطاحملروقات، املناجم، الاناعة الايدالنية...اخل.(، وهي يف ذات الوقت 
 .2ات السيما اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل

 إستممارممل النسب احملددة واليت حيب جتاوزها يف ) ستمماراإل األسقف الدنيا ملبالغ إحارامإىل  باإلضافة 
 ...اخل.ومحاية البيئة جنازامتالك الطاقات التقنية واملالية الالزمة لإليف، التوطني املار ، (التوسع وإعادة التأهيل

هي عبارة عن جمموعة من  عموما الرقابة املتزامنة: ات الجبائية والجمركيةمتياز ( المراقبة المتزامنة مع منح اإلثانيا
رافات أثناء تنفيذ األنشطة، والتأكد من مدى وحاألساليب واإلجراءات والارتيبات املستخدمة يف الكشف عن اإل

ؤدى بدقة وموضوعية كما خطط والتأكد من أن النشاط الذي يتم ممارسته يُ  تها للمعايري التنظيمية املوضوعةمطابق
 األداءاملقارنة بني ري جت، و ومرحلة مبرحلة خطوة خبطوةالرقايب ملوضوعه منذ البداية  ، كما يقاد هبا مالزمة العمل3له
 .والعمل على تاحيحه آنيا ومنع تفاقمهراف وحاإل لتحديداملعايري املوضوعة و 
 ستفادةها من أجل اإلإجناز ات قبل ستممار ختضع اإل ستمماريف إطار قانون اإل :ستثمارتسجيل اإلإثر  ( المراقبة1
، يتطلب التسجيل التعريف ستممارلدى الوكالة الوطنية لتطوير اإل *ات اجلبائية واجلمركية املقررة للتسجيلمتياز ن اإلم

نسخة من القيد يف السجل التجاري، وحيازة إىل  املممل القانوين املباشر هلذا اإلجراء باإلضافة أو بشخص املستممر
اوم للميزانية اجلبائية األخرية واخلضوع للنظام اجلبائي احلقيقي، وقبل رقم التعريف اجلبائي وكذا صفحات األصول واخل

)الشبابيك املوحدة الالمركزية( على  ستممارأعداد شهادة التسجيل تعمل املااحل الالمركزية للوكالة الوطنية لتطوير اإل
 ختالفاإل أو ه، ويف حالة اإلغفالات اجلبائية توافق املوقع املناوص عليمتياز واإل ن أن النشاط غري مستمىنالتأكد م

بني املعلومات الواردة يف استمارة التسجيل وتلك الواردة يف الوثائق املقدمة يكون التسجيل حمل رفض مؤقت يف 
ميكن التكفل به يف نف  اجللسة فيقوم  ختالفاإل أو ، إال إذا كان اإلغفال4قيام املستممر بالتعديالت الالزمة إنتظار

ات ستممار بتاحيحه على الفور وذلك بعد موافقة املستممر، خبالف أن تكون اإل ستمماربتسجيل اإلالعون املكلف 

                                                           
اضعة للقيد يف السجل التجاري وتأطريها، م، املتعلق مبعايري حتديد النشاطات واملهن املقننة اخل3992193136املؤرخ يف  92/59املرسوم التنفيذي رقم  1

 .  99، ص.93م، املادة 3992193139، الاادر بتاريخ 92ج ر، العدد 
، 91م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  2

 .  36ص.
 .321.صمرجع سابق، ،مد، وزيدي عبويحممد القدومي، حممد هاين حم 3

دي إلنتاج السلع * جتدر اإلشارة إىل أن تسجيل اإلستممار هو اإلجراء املكتوب الذي يعرب من خالله املستممر عن إرادته يف إجناز إستممار يف نشاط إقتاا
د من خالل إستمارة تعترب مبمابة شهادة تسجيل م، يتجس3931196191املؤرخ يف   31/99أو اخلدمات يدخل ضمن جمال تطبيق قانون اإلستممار 

 تقدمها اهليئات الالمركزية للوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار وفقا للشكل احملدد قانونا.
العدد ج ر، كل ونتائج الشهادة املتعلقة به، م، احملدد لكيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا ش3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم  4

 .  33، ص.39و 99و 92م، املواد 3932191196، الاادر بتاريخ 31
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م والناوص التنظيمية 3931196191املؤرخ يف  31/99 ستممارمتعلقة بنشاطات خارج جمال تطبيق قانون اإل
صة احملددة يف التشريع والتنظيم املعمول اليت ال تتوفر على الشروط اخلا أو املتخذة لتطبيقه والواردة يف القوائم السلبية

هبما اليت تكون حمل تبليغ كتايب بالرفض املربر، وتتمم هذه التدابري الرقابية برقابة القائمة احملددة لكمية السلع 
 ستممارواخلدمات اليت يقوم هبا مركز تسيري املزايا ليتحقق من أن السلع واخلدمات تدخل بافة مباشرة يف إطار اإل

ابقة لطبيعة النشاط املمارس واألحكام التنظيمية املتعلقة بالقوائم السلبية، كما وختضع التعديالت اليت من شأهنا ومط
كبيانات )املوقع، املوطن اجلبائي، التسمية، شكل ممارسة   اتمتياز من اإل ستفادةأن تطرأ خالل مدة اإل

 .1وحد الالمركزيالنشاط...اخل.( للتدابري الرقابية ذاهتا من قبل الشباك امل

ات اجلبائية واجلمركية متياز ات املسجلة بقوة القانون وبافة آلية من اإلستممار عقب هذه التدابري تستفيد اإل
يفوق  أو ات اليت يساوي مبلغهاستممار ات اليت متنح لإلمتياز من اإل ستفادةأن التسجيل واإلإىل  نه جتدر اإلشارةغري أ

ات اليت متمل أمهية خاصة بالنسبة ستممار ات االستمنائية اليت من شأهنا أن متنح لإلمتياز مخسة ماليري دينار جزائري واإل
 . 2ستممارالوطين ختضع لقرار واملوافقة املسبقة من قبل اجملل  الوطين لإل قتاادلإل

ستممر تعد وفق اآلجال وبناء على طلب امل جنازبعد إمتام مرحلة اإل: ستغالل( معاينة المادية للشروع بمرحلة اإل2
الذي على أساسه  ستغالل( حمضر معاينة الشروع يف مرحلة اإل3)مركز تسيري املزايا املااحل اجلبائية املختاة إقليميا

  .4ات اجلبائية واجلمركية املقررة هلذه املرحلةمتياز من اإل ستفادةميكن اإل

ات متياز اإلوحتدد  ملشاركة واإلضافية متنحات امتياز زيادة على اإلي: قتصادات بعد التقييم اإلمتياز تحديد اإل (2
ية متفاوض عليها بني إتفاقالوطين واملعدة على أساس  قتاادات اليت متمل أمهية خاصة لإلستممار لإل االستمنائية

، وكذا  ستممارمتارفة باسم الدولة وتربمها بعد موافقة اجملل  الوطين لإل ستمماراملستممر والوكالة الوطنية لتطوير اإل
يفوق مخسة ماليري دينار  أو ات حسب موقعها واليت يساوي مبلغهاستممار ات اليت من شأهنا أن متنح لإلمتياز إلا

 ستمماري الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير اإلقتاادبعد التقييم اإل ستممارجزائري، من قبل اجملل  الوطين لإل
 .5تنظيميا مسبقا واملعد على أساس بطاقة معلومات ذات النموذج احملددة

                                                           
ج ر، العدد كل ونتائج الشهادة املتعلقة به، م، احملدد لكيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا ش3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم  1

  . 31و 33، ص.33و 31م، املادتني 3932191196، الاادر بتاريخ 31
 .  33و 33، ص.35و 91املرجع نفسه، املادتني  2
  ، املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير اإلستممار وتنظيمها وسريها،م3932191192املؤرخ يف  32/399املرسوم التنفيذي رقم  3

 .92، ص.92م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد 
، 39م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  4

 .  39ص.
على الذي حيدد القوائم السلبية واملبالغ الدنيا لإلستفادة من املزايا وكيفيات تطبيق املزايا ، م3932.91.92املؤرخ يف  32/393 التنفيذي رسومامل 5

 .39، ص.36املادة  م،3932191196، الاادر يف 31، العدد ج رات، ار ستممخمتلف أنواع اإل
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األصول املشكلة عن على  التنازلاقتضت متكني املستفيد من املرونة  للترخيص:( إخضاع التنازل عن األصول 4
أهلية املالك اجلديد  إشاراطمع  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ات اليت استفادت من اإلستممار اإل أو اتمتياز طريق اإل

( مقدرة ANDI) قه حتت طائلة اإللغاء، وتكمن أمهية الارخيص يف حتقق وكالةساب تاإلتزاموالوفاء بكل  ستفادةلإل
ات وهي نوع من الرقابة القبلية املماثلة ملا سبق وَأن طُبق على املستممر لتزاموالوفاء باإل جنازاملالك اجلديد على اإل

 .1األول

بإعادة  لتزامدى اإلجال ومراقبة ماآل إحارامواألمر ال يقتار على هذه املواضيع الرقابية فهناك غريها ك 
اليت نكتفي بذكرها دون بياهنا  ومدى حتقق نسب اإلدماج ،ات املمنوحةمتياز املتأتية من اإل ربا حاة من األ إستممار
 ات اجلبائية واجلمركية.متياز ا للتكرار ألنه سبق التطرق إليها يف معرض تناول القيود القانونية لنفعية اإلدرء  
 
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز المتابعة والمراقبة الالحقة لمنح اإل ني:الفرع الثا
ات اجلبائية واجلمركية خيضع هذا األخري للمتابعة واملراقبة متياز تتمة للرقابتني السابقة واملتزامنة مع منح اإل 

ات اجلبائية لتزامت واإلالقوانني والتنظيما إحاراميف الكمري من األهداف املتمحورة حول   يتقاطعننيالالحقة اللت
  ن:إإال أهنما متباينتان حيث  واجلمركية

للتعرف على كيفيات يقاد باملتابعة عموما اجلهد والسعي الدائم  ات الجبائية والجمركية:متياز ( متابعة منح اإلأوال
جوة؛ مما يقتضي على وسريورة العمل حمل املتابعة يف ظل اخلطة املاممة، والتحقق من مدى تقدمه لبلوغ األهداف املر 

رافات وحاهليئات اليت تتوىل املتابعة احلاول على املعطيات واملعلومات بشكل دوري وتفحاها للكشف عن اإل
أساسي  ركنواألخطاء احملتملة فور حاوهلا والتدخل إلصال  الوضع قبل استفحاله، هبذا تتجلى أمهية املتابعة ك

لرقابة باملفهوم التقليدي كوهنا مرادف ملالحقة عمليات التنفيذ خطوة خبطوة ، ولكن تتميز عن التحقيق الرقابة الفعالة
رافات عن النهج احملدد والعمل على تالفيها حىت قبل نشؤها وعليه فالفارق وحومرحلة مبرحلة وحتديد نتائجها وتوقع اإل

يتقاطع يف جمال واسع مع متابعة املشروعات ات اجلبائية واجلمركية متياز بني املتابعة واملراقبة فارق زمين، ومتابعة منح اإل
 ختاة مبتابعة سري العمل واألداء ات املهاجلقيام  ن خاللـواألنشطة املستفيدة منها م

  .   2ألهداف املرجوةل والتحقق من أدائها هامن نتهاءإلا حىت العام هلذه األنشطة واملشروعات

                                                           
جامعة قاصدي مربا  ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  دفاتر السياسة والقانون، جملة "احلوافز اجلبائية لارقية اإلستممار وآليات رقابتها"، صاحل بودهان 1

 . 525.، صم3936 جوان، عدد خاصاجلزائر،  ورقلة،
 .   21مرجع سابق، ص.، د حممد اجلوهريالسي 2



ين/ الفال الماين: متابعة األداء ومراقبة وترشيد اإلمتيازات اجلبائية واجلمركيةالماالباب   

 

290 
 

اجلزائري  ستمماراإل املمنوحة مبوجب قانون ة واجلمركيةاجلبائي اتمتياز ات املستفيدة من اإلستممار ختضع اإل
 حيث تتم:1فارة اإلعفاء طوال للمتابعة  الساري املفعول

 .اإلدارتني اجلبائية واجلمركية أو من جهة اهليئة املشرفة :اتمتياز المشمولة باإل يةستثمار متابعة تقدم المشاريع اإل( 1
من خالل مرافقة ومساعدة املستممرين وكذا مجع املعلومات اإلحاائية تتم  ممارستأ( بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير اإل

يلتزم ، حيث ستغاللواإل جنازات اإلإمتياز تابعة اليت متارسها الوكالة طوال فارة تتم املو ، 2عارياملختلفة عن تقدم املش
سنويا كشفا  للوكالةهلذا الغرض أن يرسل  ، وجيب عليهباملتابعةبتقدمي كل املعلومات املطلوبة للقيام خالهلا املستممر 

وفقا الوكالة له اجلبائية على وثيقة تسلمها  ي مزودا باملعلومات ومؤشرا عليه من املااحلستممار عن تقدم مشروعه اإل
ن تاريخ تأشرية م إبتداء  أقااه شهر واحد  أجلع املؤشر عليه يف رو ، وجيب إيداع كشف تقدم املشلنموذج حمدد
كل سداسي بغرض تشخيص   ستممارتقوم املااحل احمللية للوكالة الوطنية لتطوير اإلبائية، وتبعا لذلك املااحل اجل

مبقارنة بني كشوف التقدم الواردة  ستمماراملستممرين املتخلفني الذين مل يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع اإل
مركز تسيري  أو املااحل اجلبائيةإىل  رسلتخلفني وتُ حينئذ تعد قائمة املستممرين امل ، واتستممار وبطاقية تسجيل اإل

من تاريخ تبليغ  إبتداء  شهرين  أجلتقدمي هذا الكشف يف ل -حمددوفق منوذج -املزايا املختص إقليميا العذارهم 
 .3اتمتياز اإلاالعذار حتت طائلة توقيف 

ات اجلبائية واجلمركية متياز املستفيد من اإل امإحار السهر على تتم املتابعة ببالنسبة لإلدارتني اجلبائية واجلمركية  ب(
ات املمنوحة، وتتم املتابعة اليت متارسها إدارة اجلمارك طوال متياز ات املكلف هبا والواجبات املكتتبة يف إطار اإللتزاملإل

املتابعة اليت به، أما ا هو حمدد يف التنظيم املعمول فارة عدم التنازل عن السلع املقتناة باإلعفاء من احلقوق اجلمركية كم
يودع املستممر حيث  4لنظام اجلبائي التفضيليالسلع املقتناة بعنوان ا إهتالكطوال فارة فتتم متارسها اإلدارة اجلبائية 
املزود باملعلومات لدى املااحل اجلبائية ملكان املوطن الضرييب يف نف   يستممار ع اإلرو شاملالكشف السنوي لتقدم 
 من جهتها بإرسال املااحل اجلبائيةالتارحيات اجلبائية السنوية، لتقوم  جال احملددة بالنسبة إليداعالوقت ويف حدود اآل

أو مركز )تعد املااحل اجلبائية ، كما و ستممارلوكالة الوطنية لتطوير اإلاإىل  كشوف تقدم املشاريع املقدمة بعد االعذار
قضاء األجل احملدد يف إنيستجيبوا لالعذار بعد مخسة عشر يوما من املعنية قائمة املستممرين الذين مل  (تسيري املزايا

 اليت يتمتعون هبا. اتمتياز اإلبعد القيام بتعليق  ستممارالوكالة الوطنية لتطوير اإلإىل  االعذار وترسلها

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2017 ", p.24. 
، 13م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  2

 .  31ص.
لواجبات املتعلق مبتابعة اإلستممارات والعقوبات املطبقة يف حالة عدم إحارام االلتزامات وا، م3932.91.92املؤرخ يف  32/395 التنفيذي رسومامل 3

 .19، ص. 92إىل  92املواد من  م،3932191196، الاادر يف 31، العدد ج ر، املكتتبة
 .19، ص.91و  93املادتني  ،نفسهرجع امل، م3932.91.92املؤرخ يف  32/395 التنفيذي رسومامل 4
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ات اجلبائية متياز تتكفل اإلدارات واهليئات املعنية بتنفيذ منظومة اإل ات والواجبات المكتتبة:لتزاممتابعة اإل( 2
السلع املقتناة بعنوان النظام اجلبائي  هتالكواجلمركية بعنوان املتابعة وطبقا لاالحياهتا وخالل املدة القانونية إل

ات لتزامات اإللتزاماإل، ويقاد ب1ات املمنوحة لهمتياز اته يف إطار اإللتزاماملستممر إل إحارامالتفضيلي بالسهر على 
بعدم  أو ا بالقيامإلتزاموالناوص املتخذة لتطبيقه اليت تضع على عاتق املستممر  وناملناوص عليها مبوجب القان

  املمنوحة. اتمتياز اإلالواجبات املذكورة هي تلك اليت اختذها املستممر مقابل و ، القيام

بعد تـَُتخذ اليت هي جمموعة األساليب واإلجراءات  ات الجبائية والجمركية:متياز ( المراقبة الالحقة لمنح اإلثانيا
ه إجناز ه وبني ما هو مطلوب إجناز ما مت  املرحلي قاد تـَبَـنُي الفرق بني أو املنح الكلي أو جنازاإل أو من التنفيذ نتهاءاإل
ما تعين أيضا ـرافات وأسباهبا وحماولة إجياد وسائل لتاحيحها يف الوقت املناسب، كوحلتعرف على األخطاء واإلل

 ة سابقا  والنتائج واإلجنازات الفعلية؛ واهلدف من هذه الرقابة هو رصد األخطاء، والسعيوعَ ضُ ة بني املعايري املو ـاملقارن
، أي أهنا تناب على ما صدر فعال من تارفات وأعمال ومقارنة النتائج الفعلية النهائية 2عالجها بشكل فوريإىل 

ة حسب الوقت ـــــــور متباينــــــــــــدة صــــــــة الالحقة عــــــــوللرقابات، ـــــختالفد اإلــــددة سلفا لتحديــــباملعايري املوضوعية واحمل
 ة: ــــــــــــواألسلوب واهليئة املمارس

"...ميكن إدارة اجلمارك أن تقوم بعد منح رفع اليد  ات الجبائية والجمركية:متياز ( الرقابة الجمركية الالحقة لإل1
3 بة الحقة..."برقا أو عن البضائع برقابة مؤجلة

: 

الرقابة املؤجلة: هي الفعل الذي تقوم من خالله مااحل اجلمارك بالفحص الوثائقي للتارحيات لدى اجلمارك قاد أ( 
التشريع والتنظيم اللذين تكلف إدارة اجلمارك بتطبيقهما، وتتم هذه الرقابة يف مكاتب إدارة  إحارامالتأكد من 
كية قاد التأكد من صحة عملية اجلمركة والوثائق املرفقة املطلوبة على اخلاوص ، وجُتْري للتارحيات اجلمر 4اجلمارك

 أو سترياديف جمال )عناصر احتساب الرسوم، اإلعفاءات اجلبائية املقررة مبقتضى التشريع املعمول به املمنوحة عند اإل
(، 5لارف، اإلجراءات اإلدارية اخلاصةوالتادير، اإلجراءات املتعلقة مبراقبة ا ستريادالتادير، تدابري احلظر عند اإل
التارحيات لدى اجلمارك اليت تشكل خطر  إنتقاءحتليل املخاطر الطي يسمح ب ومتارس الرقابة املؤجلة على أساس

                                                           
، 11م، املادة 3931196191اادر بتاريخ ، ال51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  1

 .  35ص.
  .326-322.صمرجع سابق،  ص  ،حممد القدومي، حممد هاين حممد، وزيدي عبوي 2
 م واملتضمن قانون اجلمارك، 3929192133املؤرخ يف  29/92م، املعدل واملتمم للقانون رقم3932193131املؤرخ يف  32/95القانون رقم  3

 .  39، ص.51م، املادة 3932193139ر بتاريخ ، الااد33ج ر، العدد 
 م، احملدد لكيفيات ممارسة الرقابة املؤجلة والرقابة الالحقة من طرف إدارة اجلمارك، 3936.92132املؤرخ يف  36/366 التنفيذي رسومامل  4

  .92، ص.95م، املادة 3936192136، الاادر يف 51، العدد ج ر
 .91، ص.92املادة  املرجع نفسه،  5
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بيانات  أو اإلنذارات أو إشعارات الغش أو املعلومات أو االستعالمات إستغاللعلى أساس  أو الغش،
ابة املؤجلة تبعا لنظام آيل عشوائي على التارحيات لدى اجلمارك اليت ال تشكل الرقأيضا  االستعالمات، كما وتتم

 رقابة الحقة.ل خضاعهاإه ميكن إن، ورغم خضوع عمليات اجلمركة للرقابة املؤجلة ف1خطر غش جلي

 ب( الرقابة الالحقة: هي الفعل الذي تقوم من خالله مااحل اجلمارك بفحص يشمل الدفاتر والسجالت واألنظمة
غري مباشرة جبمركة البضائع  أو املؤسسات املعنية بافة مباشرة أو احملاسبية واملعطيات التجارية اليت حيوزها األشخاص

قاد التأكد من دقة وصحة التارحيات لدى اجلمارك، وتتم الرقابة الالحقة يف إطار برنامج سنوي ومتارس يف حمالت 
كد من قانونية نشاط األشخاص واملؤسسات طبقا للتشريع والتنظيم التأإىل  األشخاص واملؤسسات املراقبة، وهتدف

املعمول هبما، والبحث ومعاينة كل خمالفة للتشريع والتنظيم اجلمركيني والارف وحركة رؤوس األموال من واىل اخلارج، 
ة يف فحص )اجلداول وأيضا البحث ومعاينة كل جرمية أخرى مرتبطة بعمليات اجلمركة والتجارة اخلارجية، وتتممل الرقاب

املالية، الوثائق احملاسبية، الوثائق اجلمركية واجلبائية، كل الوثائق التربيرية األخرى، تقارير حمافظي احلسابات، التدقيق 
 املعدة من قبل مااحل اجلمارك على األشخاص واملؤسسات 

متارس  2اسبة املنجزة من قبل املااحل اجلبائيةاملراقبة، تقارير التدقيق اخلارجية املعدة من قبل اخلرباء، نتائج فحص احمل
الفورية، التحقيقات اليت يقوم هبا  أو الرقابة حسب برنامج معد على أساس نتائج )حتليل املخاطر، الرقابة املؤجلة

اإلنذارات الاادرة عن خمتلف مااحل إدارة اجلمارك، معلومات حمال عليها من   أو إشعارات الغش أعوان اجلمارك،
نه إضافة لإلعفاءات اجلبائية ، واجلدير بالذكر أ( 3اإستغالهلكل معلومة ميكن  اهليئات الوطنية، أو ملؤسساتكل ا

املستفيدة  أو يـُْعىن كذلك بالرقابة الالحقة األشخاص واملؤسسات املستفيدة من اإلجراءات املبسطة للجمركةواجلمركية 
 .4ي املعتمد قتاادمن صفة املتعامل اإل

هي و  يقابل النظام التارحيي املعتمد اخلضوع للرقابة اجلبائية ات الجبائية:متياز ة الجبائية الالحقة لمنح اإلالرقاب( 2
 اليت تـَُتخذ بافة بعدية وترد على العناصر املار  هبا وفق:جمموعة األساليب واإلجراءات 

ضيحات والتربيرات الالزمة كتابيا أ( مراقبة التارحيات: دراسة التارحيات واملستندات وعناصر امللف وطلب التو 
إقامة وضعية قانونية ماطنعة حبتة غايتها إىل  ستبعاد املستندات اليت هتدفاملراقبة حيق لإلدارة اجلبائية إ وخالل هذه

 أو وضعية اخلاضع للمراقبةإىل  ختفيض الضريبة املستحقة بالنظر أو التملص أو ات اجلبائيةمتياز من اإل ستفادةاإل
حلقيقية، ويف حالة نشوب خالف حول أساس التاحيح يعرض النزاع ضمن اآلجال على جلنة دراسة أنشطته ا

                                                           
 .91، ص.91املادة  ،جع نفسهر امل  1
  
  .91، ص.33إىل  96واد من ، املرجع نفسهامل  2
  .91، ص.33، املادة رجع نفسهامل  3
 م، احملدد لكيفيات ممارسة الرقابة املؤجلة والرقابة الالحقة من طرف إدارة اجلمارك، 3936.92132املؤرخ يف  36/366 التنفيذي رسومامل  4

  .96، ص.35، املادة م3936192136، الاادر يف 51لعدد ، اج ر
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ية مع املكلف بالضريبة عند تقومي تفاقاإل أو القانون ويف حالة ثبوته تتضامن كل أطراف الوثيقة إستعمالالتعسف يف 
ناورات التدليسية، ويارتب عن إجراء التعسف يف الديون غري املربرة لتسديد الزيادات وتطبيق عقوبات مقررة يف حالة امل

 ساردادالزيادات أثار جبائية إزاء أنظمة اإلخضاع الضرييب وإجراءات املراقبة وحق اإلإىل  احلق باإلضافة إستعمال
 .1من اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة واألنظمة االستمنائية ستفادةحق اإل إستمناءالسيما 

فحص يف عني املكان امللفات احملاسبية ومقارنتها بعناصر إىل  اسبة: جمموعة العمليات اليت هتدفب( التحقيق يف احمل
 2قاد التأكد من صحة وثبوتية التقييدات احملاسبية ومقارنتها مع الوضعية احلقيقية للنشاط املمارس ستغاللاإل

 وبالتارحيات اجلبائية ملعرفة صحة وماداقية هذه األخرية. 
عدة ضرائب  أو يف حماسبة املكلفني ويعترب إجراء رقابة موجه يتضمن ضريبة واحدة يق املاوب: حتقيقج( التحق
 . 3معطيات حماسبية متعلقة مبدة تقل عن سنة جبائية أو مبجموعة عمليات أو كل املدة غري املتقادمة أو بعنوان جزء

 ودارة اجلبائية مبمارسة الرقابة على تارحيات الدخل أداة تسمح لإلد( التحقيق املعمق يف الوضعية اجلبائية الشاملة: 
احلالة املالية والعناصر املكونة لنمط  أو )الذمة بني املداخيل املار  هبا من جهة والوضعية املالية نسجاممراقبة اإل

ا لدى ، من خالل فحص نقدي مللف املكلف مبا يتضمنه من وثائق وم4 معيشة أعضاء املقر اجلبائي( من جهة ثانية
 املااحل اإلدارية األخرى مبوجب ممارسة حق االطالع.

 املكلف ينظمها مناورة أي قبل اجلبائية اإلدارة هبا تضطلع مراقبة عملية اجلبائي التلب  يعترب"... اجلبائي: ( التلب هـ

 الغش لوقف بالتدخل اجلبائية لإلدارة اإلجراء هذا ويسمح ،اخلاوص على اإلعسار عملية ترتيب هبدف بالضريبة
 واملالية احملاسبية للوثائق املباشر ستعمالاإل على باحلاول لإلدارة يسمح كما،  مقبولة مؤشرات جتتمع عندما املمارس

 اتلتزاماإل فيها تنتهي ال اليت للمرحلة بالنسبة حىت وذلك املناسب الوقت يف املعنيني لألشخاص ةجتماعيواإل
، ومن ضمن حاالت التلب  اجلبائي ممارسة نشاط بسرية والبيع 5..."اجلبائي التشريع يف عليها املناوص التارحيية

 . 6يمتياز ات اجلبائية عن مقادها اإلمتياز والشراء بدون فواتري وحتويل اإل
                                                           

 53واد من ، املم3932.33.36يف ، الاادر 21 ، العددج ر، م3936قانون املالية لسنة ، املتضمن م3932.33.32املؤرخ يف  32/33 لقانونا  1
 .31و  33، ص.55إىل 

عمار ، جامعة الدراسات القانونية والسياسية، جملة اربة الغش والتهرب الضرييب""الرقابة اجلبائية ودورها يف حم، خضراوي اهلادي وسعيداين حممد السعيد 2
 . 29.، صم3932 وان، ج93، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد باالغواط ثليجي

، املادة م3996.92.32 يفاادر ، ال53 ، العددج ر، م3996قانون املالية التكميلي لسنة ، املتضمن م3996.92.35املؤرخ يف  96/93األمر   3
 .96، ص.33

، 31، املادة م3993.33.36 يف، الاادر 12 ، العددج ر، م3993قانون املالية لسنة ، املتضمن م3993.33.36املؤرخ يف  93/32القانون   4
 .3552ص.

 ، م3939.96.39 يف، الاادر 59 عدد، الج ر، م3939قانون املالية التكميلي لسنة ، املتضمن م3939.96.31املؤرخ يف  39/93 األمر 5
 .99، ص.36املادة 

6
  Raouya abderrahmane,  " la flagrance fiscale: pour un contrôle fiscale plus efficace", République Algérienne 

Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, la lettre de la DGI, N° 68/2013, 

pp. 01-03. 

la lettre de la DGI  : Bulletin d’information de la direction générale des impôts. 
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 الث: مستويات هيئات الرقابة الجبائية والجمركيةالفرع الث
ة خمولة بذلك مبوجب القانون مدعومة هياكل وأجهز تتوىل عمليات التجسيد امليداين ملختلف أصناف الرقابة  

باآلليات والوسائل ليتسىن هلا القيام بدورها الرقايب بطريقة منظمة وفعالة من أجل بلوغ الغايات واألهداف املنشودة، 
 االدارة اجلبائية واالدارة اجلمركية واملااحل ت مضامينها على مجيع مستويات أجهزةإختالف إنالرقابية و  دواروتتواجد األ
  املختلطة.

 منح املشرع لإلدارة اجلبائية حقوقا وصالحيات واسعة تتيح هلا التحقق من صحة التارحيات ( اإلدارة الجبائية:أوال
وتاحيح وتقومي األخطاء املرتكبة ومن مجلة هذه احلقوق االطالع على خمتلف السجالت والدفاتر والوثائق، والزيارة 

 نة املادية، والرقابة، واستدراك األخطاء اإلدارية بإعادة النظر يف االقتطاع سواء بتعديلهامليدانية ملقرات املكلفني واملعاي
أجهزة مركزية وأخرى غري مركزية متتامة وظيفيا حيث إىل  ، هذه اإلدارة اجلبائية تُقسم1إنشاء اقتطاع جديد...اخل أو

 ات اجلبائية اآليت:متياز جند يف جمال رقابة اإل
 املديرية العامة للضرائب ات الجبائية:متياز ية للمديرية العامة للضرائب المشرفة على اإل( المصالح المركز 1

 أو جبائية ات الدولية اليت حتتوي على أحكامتفاقيات اجلبائية الدولية واإلتفاقالسهر على حتضري ومناقشة اإلبمكلفة 
اجلبائية مع  املااحل السهر على حتسني عالقات، ينيتنفيذ التدابري الضرورية ملكافحة الغش والتهرب اجلبائ، شبه جبائية
 مديرية التشريع ات اجلبائيةمتياز يف رقابة اإلأمهها  ،( مديريات رئيسية96تتكون من مثاين )و ، بالضريبة املكلفني

 .2مديرية العمليات اجلبائية والتحايلو  والتنظيم اجلبائيني

الناوص التشريعية  إعداد أشغال إجنازو  السياسة اجلبائية بيقتطتتوىل : مديرية التشريع والتنظيم الجبائيينأ( 
تتكون من ، و الدولية اتتفاقيات واإلتفاقاإلب املرتبطة التطبيقية حتضري الناوصعالوة على ، للجباية والتنظيمية

 الفرعية يةاملدير و  اجلبائية واإلجراءات والتنظيم لمديرية الفرعية للتشريعلة فباإلضاف فرعية( مديريات 95) أربع
 هناك: اجلبائية للدراسات

 اتتفاقواإل ياتتفاقمشاريع اإل يف دراسة وإعداد املسامهةب املكلفة :الدولية اجلبائية املديرية الفرعية للعالقات -
تعلقة تسوية املسائل املجانب إىل  ،هبا واملناهج األولية املتالة والتفاوض بشأهنا وكذا يف حتضري التدابري الدولية اجلبائية

ات إتفاقاجلبائي واألحكام اجلبائية املتضمنة يف  اجملال يف القنالية أو ات واحلاانات الدبلوماسيةمتياز بتطبيق اإل
خلارجية املسامهة يف إعداد الناوص التشريعية والتنظيمية فيما خيص تدخل املؤسسات ا، وكذا التعاون األخرى

 واألشخاص غري املقيمني يف اجلزائر.

                                                           
 . 23.، صمرجع سابق، خضراوي اهلادي وسعيداين حممد السعيد 1
 يف، الاادر 22 ، العددج ر، املاليةاملتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة ، م3992.33.36املؤرخ يف  92/115 التنفيذي رسومامل  2

 . 39 -32، ص ص. 92، املادة م3992.33.93
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ات اجلبائية متياز اإل وحتيني وتقييم إحااءاليت تتكفل ب :اخلاصة واألنظمة اجلبائية اجلبائية للحوافز الفرعية ةاملديري -
ات متياز السهر على تطبيق ومتابعة اإلعفاءات واإل، و املمنوحة إما مبقتضى قوانني املالية وإما مبقتضى ناوص خاصة

 اتمتياز واإل اإلعفاءات مكتب، يةمتياز اإل اجلبائية األنظمة بمكت عمل على تسيريمن خالل ال ؛اجلبائية املمنوحة
 ات اجلبائية.متياز اإل تكاليف وتقييم متابعة مكتب، و اخلاصة اجلبائية األنظمة مكتب، اجلبائية

 جمال يف املطبقة العملية التوجيهات إتباعتعمل على حث املااحل على  :مديرية العمليات الجبائية و التحصيلب( 
 للتحايل الفرعية املديرية ال عن، ففضفرعية مديريات (95أربع ) من وتتكون، وحتايلها وتافيتها ضريبةال وعاء

 املديرية ، تتوىلاخلاصة اجلبائية واألنظمة للضمان الفرعية املديرية، و التلخيصاملديرية الفرعية لإلحاائيات و 
 :اجلبائية للتقييمات الفرعية
 .اإلجراءات اجلبائية كذاو والتنظيمية  التشريعية املألحك املمركزة غري املااحل تطبيق على السهر -
 .األشغال املرتبطة بإحااء التارحيات ومراقبتها غري املمركزة السيما منها نتائج وتقييم نشاط املااحل حتليل -
 .)مكتب خماص( يةمتياز اإل وحة يف إطار األنظمةاملمن ات اجلبائيةمتياز اإل متابعة ومراقبة -
 وحتليلها وإثرائها. مؤشرات التسيري ومتابعتها  ضعو  -
 اجلبائية املااحل اخلارجية ات الجبائية:متياز المركزية للمديرية العامة للضرائب المشرفة على اإلغير المصالح ( 2

لدى املكلفني  بإعداد وإجناز برامج التدخالت واملراقبة على وجه اخلاوص مكلفة :مديرية كبريات المؤسساتأ( 
من حيث متابعة أمهها  ،1( مديريات فرعية و قباضة و مالحتني92تتكون من مخ  )و  الضريبة وتقييم نتائجها؛ب

 ات اجلبائية:متياز ومراقبة اإل
 القطاعني البارويل العاملة يف للمؤسسات اجلبائية امللفات تسري اليت :احملروقات جلباية الفرعية املديرية -

 مكتب تسيري امللفات اجلبائية، من خالل ألجنبية غري املقيمة واخلاضعة للقانون اجلزائريالشركات ا وكذا البارويل وشبه
الرسم على القيمة  سارجاعإ وطلبات ية،متياز طلبات الشراء باإلعفاء والنظم اإل بضمان فحص ومعاجلة املكلف
  املضافة.

اخلاضعة للقانون العام وكذا املؤسسات غري  للمؤسسات امللفات اجلبائيةتضمن تسيري  الفرعية للتسيري: املديرية -
عاجلة ملفات اسارجاع الرسم على القيمة إضافة مل حتايل الضرائب واحلقوق والرسوم؛ مهام الوعاء و متابعةو  ،املقيمة
 ، وية واخلاصةمتياز بتسيري ومتابعة النظم اجلبائية اإلكلف امل تسيري امللفات مكتب، ومن ضمن مكاتبها املضافة
معاجل طلبات اسارجاع الرسم على و  متابعة التكفل مبقارنة املستندات؛الذي تسند له  التسيري لتدخالت ودعممكتب ا

 مها ويضم هذا املكتب مالحتني، يف عني املكان تظمة واملعايناتاملن  بالتدخالت القياموكذا  القيمة املضافة؛
ومتابعة  املعاينات مالحة املضافة؛ لرسم على القيمةع الدفع املسبق لسارجا إو  ات اجلبائيةمتياز اإل مالحة متابعة

 اجلبائية. املعلومة
                                                           

جامعة  غري منشورة مذكرة ماجستري"، دور الرقابة اجلبائية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية: دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية الوادي، "سليمان عتري 1
 .95 -69م، ص ص. 3933/3933، قسم علوم التسيري، قتاادية والتجارية وعلوم التسيري،كلية العلوم اإلاجلزائرحممد خيضر بسكرة 
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 الوالئية املركزية واملديريات اإلدارة بني العالقة الوظيفيةتضمن لإلدارة املركزية  إمتداد :المديرية الجهوية للضرائبب( 
فني بالضريبة من نظام الشراء باإلعفاء املكل إستفادةاملوافقة على تتوىل ات متياز لإل، ومن مهامها الرقابية للضرائب

الشلف،  ( يف كل من99التسع ) تتواجد املديريات اجلهوية، حسب الشروط املناوص عليها يف التشريع املعمول به
( 95تتكون املديرية اجلهوية للضرائب من أربع )و  ،نبشار، البليدة، اجلزائر، سطيف، عنابة، قسنطينة، ورقلة و وهرا

 ات اجلبائية:متياز مديريتني ترتبطان بالرقابة على اإلمنها  1مديريات فرعية
الذي يتكفل  مكتب التنشيط والتنظيم والعالقات العامة من خالل :املديرية الفرعية للعمليات اجلبائية والتحايل -

 ا.يف نظام الشراء باإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة ومتابعته عتمادبطلبات اإل
إليها على  كلةاملو  اإلدارة املركزية وباملهام يهاتتوج تنفيذاليت تتوىل : اجلبائية واملنازعات للمراقبة رعيةالف املديرية -

 املستوى احمللي وذلك يف جمال املراقبة اجلبائية واملنازعات.
على  سهروت ؛واملراكز اجلوارية للضرائب مراكز الضرائبى لع السلمية ارس السلطةمت ج( المديرية الوالئية للضرائب:

برامج التدخل  ، بإعدادوحتقيق األهداف احملددة هلا نشاط املااحل ومتابعة ومراقبة ،نيوالتشريع اجلبائي التنظيم إحارام
 فرعية ديرية الوالئية للضرائب من مخ  مديرياتكون املتتا، و نتائجه فيذها وتقّوميلدى املكلفني بالضريبة ومتابعة تن

حاص  إعتماد بطلباتاليت تتكفل  اجلبائية املديرية الفرعية للعملياتاجلبائية ات متياز بعة اإلمن حيث رقابة ومتاأمهها 
 ات اجلبائية اخلاصةمتياز اإلعفاء واإل متابعة أنظمةو  املضافة ومتابعتها ومراقبتها من الرسم على القيمة شراء باإلعفاء
سم نظام الشراء باإلعفاء من الر  يف عتمادبات اإلدرس طليستلم الذي ي العامة مكتب التنظيم والعالقاتمن خالل 

، ناهيك عن املديرية يةمتياز اإلو  األنظمة اجلبائية اخلاصة متابعةات، و عتماداإل هذه على القيمة املضافة مع تسليم
 .2الفرعية للمراقبة اجلبائية

خارج قيقي لفرض الضريبة للمؤسسات اخلاضعة للنظام احل اجلبائية تسيري امللفات يعمل على( مركز الضرائب: د
لدى  واملراقبة التدخالتبرامج  ، كما يعداملهن احلرة جمموعإىل  كربيات املؤسسات باإلضافة مديرية إختااصجمال 

امللفات اليت تتوىل  املالحة الرئيسية للتسيري مركز الضرائب ، ومن ضمن هيكلةللضريبة وتقّييم نتائجها اخلاضعني
ات اجلبائية والدراسة األولية متياز الوعاء، واملراقبة اجلبائية ومتابعة اإل عني ملركز الضرائب يف جمالالتاب اجلبائية للمكلفني
عني  يف بعنوان املراجعات راقبةاملقار  عمليات اليت ت مالحة الرئيسية للمراقبة والبحثلل، باإلضافة لالحتجاجات

د جداول مع إعدا ملركز الضرائب، التابعني الضريبةب لتارحيات املكلفني املكان واملراقبة على أساس املستندات
 دورية. إحاائية وحواصل تقييمية

                                                           
، الاادر يف 29العدد ج ر، م، املتضمن تنظيم املااحل اخلارجية لإلدارة اجلبائية وصالحياهتا، 3991199136املؤرخ يف  91/132 التنفيذي املرسوم  1

 . 96.، ص96و  92م، املادتني 3991199135
 .39.ص، 32املادة  جع نفسه،املر   2
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ات اجلبائية واجلمركية لدواعي متياز من اإل ستفادةعمليات املتابعة وإخضاع املنح واإل ( اإلدارة الجمركية:ثانيا
 ن:إاحلها اخلارجية حيث ية تتوزع من اجلانب اجلمركي بني املااحل املركزية إلدارة اجلمارك وماإقتااد

تطبيق القانون اجلمركي تسمح بضمان  القانونية والتنظيمية اليتتتوىل تنفيذ التدابري  ( المديرية العامة للجمارك:1
وم ، وهبذه الافة تقوالقانون التعريفي والتدابري املوضوعة على عاتقها مبوجب الناوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا

 :1وجه اخلاوص مبا يليمة للجمارك على املديرية العا
 املشاركة يف إعداد الناوص التشريعية واملبادرة بالناوص التنظيمية املتعلقة بامليدان اجلمركي وتنفيذها. -
 الوطين عن طريق تنفيذ السياسة التعريفية وغري التعريفية. قتااداملشاركة يف محاية اإل -
 على مكافحة التهريب وتبييض األموال واجلرمية العابرة للحدود. السهر باالتاال مع املااحل املختاة -
 ات الدولية اليت هتم النشاط اجلمركي.تفاقيات واإلتفاقاملشاركة يف دراسة وإعداد مشاريع اإل -
 تنفيذ األحكام القانونية والتنظيمية املطبقة على املبادالت الدولية واملراقبة اجلمركية. -

ات متياز ية العامة للجمارك على املستوى املركزي اليت تساهم يف متابعة ومراقبة اإلومن ضمن هيكلة املدير 
التشريع والتنظيم واألنظمة اجلمركية ومديرية اجلباية وأس  اجلبائية واجلمركية جند بعض مديرياهتا املركزية خاصة مديرية 

 :2الضريبة ومديرية التحقيقات اجلمركية

املديرية الفرعية للتشريع والتنظيم اليت تشارك يف إعداد من خالل واألنظمة الجمركية: مديرية التشريع والتنظيم أ( 
ها، وأيضا إسقاط أحكام إنسجامالناوص التشريعية والبادرة بالناوص التنظيمية اليت هتم املادة اجلمركية وتضمن 

املديرية الفرعية لإلجراءات كذا من خالل ات املاادق عليها على املنظومة التشريعية والتنظيمية، و تفاقيات واإلتفاقاإل
إعداد وتبسيط اإلجراءات املتعلقة بإحضار البضائع وتقدميها للجمارك واجلمركة، وإرساء إطار  والتسهيالت اليت تتوىل

 أيضاو يني ومساعدي اجلمارك. قتااداملتعاملني اإل إعتمادمؤسسات وضمان متابعتها، ودراسة ملفات -شراكة مجارك
ية واألنظمة قتااداليت تقوم بإعداد مشاريع اإلجراءات اليت تعاجل األنظمة اجلمركية اإلالفرعية لألنظمة اجلمركية  املديرية

املستودعات اجلمركية واملاانع اخلاضعة للرقابة اجلمركية، وتأطري النشاط املتعلق  إعتماداخلاصة، ودراسة ملفات 
 باملناجم وباحملروقات.

اليت تشارك يف إعداد الناوص التشريعية والتنظيمية فيما خيص اجلباية  س الضريبة:مديرية الجباية وأسب( 
ات اجلبائية، من متياز اإلجراءات اليت تعاجل اجلباية واإل الضريبة، ويف إعداد مشاريعات اجلبائية وأس  فرض متياز واإل

 . بائية وضمان متابعتهاات اجلمتياز منظومة اإلتطبيق  خالل املديرية الفرعية للجباية اليت تسهر على

                                                           
، 31 ، العددج ر، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية للمديرية العامة للجمارك وصالحياهتا، م3932.93.39املؤرخ يف  32/99 التنفيذي رسومامل  1

  .39.، ص 93م، املادة 3932.93.31 يفالاادر 
  .31-39.، ص 92إىل 91 واد مناملرجع نفسه، امل  2
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يات التعاون املتبادل لغرض البحث وقمع الغش إتفاقبوضع حيز التنفيذ ج( مديرية االستعالم وتسيير المخاطر: 
اجلمركي والتجاري وضمان متابعتها، والسهر على التعاون مع مااحل ومؤسسات الدولة املكلفة بالبحث وقمع الغش، 

 ومسك بطاقية املخالفني.

ام الرقابات اجلمركية وتوجيه املااحل غري املمركزة يف وضعها ـحتديد نظ اليت تتوىل ة التحقيقات الجمركية:ـيمدير د( 
خالل املديرية الفرعية للتحريات اليت تقوم بضمان التحقيقات اجلمركية يف جمال العمليات التجارية،  حيز التنفيذ، من

الرقابة  اليت تتكفل بضمان جانب املديرية الفرعية للرقابة الالحقةإىل  ،يني املعتمدينقتاادومراقبة نشاط املتعاملني اإل
يني، ناهيك عن املديرية الفرعية ملكافحة قتااداإل وبضمان تدقيق املتعاملنيالالحقة يف جمال العمليات التجارية، 
 الغش اليت توجه املااحل غري املمركزة.

ااحل تتممل يف املللمااحل املركزية  اتإمتدادإىل  هيكلتهاوقد متت  ( المصالح الخارجية إلدارة الجمارك:2
ات متياز باإل نتفاع، وكلها تساهم يف متابعة ومراقبة املنح واإل1 هوية واىل مااحل خارجية حملية تابعة هلااجلارجية اخل

املتعامل  املقتناة ة عدم التنازل عن السلعفار اجلبائية واجلمركية ) ممل متابعة ومراقبة اإلعفاءات اجلمركية طوال 
 :حيث إنية...اخل.(، بأشكال متتامة قتاادي املعتمد، األنظمة اجلمركية اإلقتااداإل

اليت تتشكل من املديرية اجلهوية للجمارك اليت تتوىل على اخلاوص السهر على  أ( المصالح الخارجية الجهوية:
َعدة و 
ُ
 وتتشكله، إستغاللالتهريب باالستعالم اجلمركي ومجعه و ة مكافحة الغش و إساراتيجيتنفيذ اإلجراءات اجلمركية امل

وبشكل موازي للمالحة السابقة من املالحة اجلهوية للرقابة البعدية اليت تقوم بالبحث عن الغش اجلمركي أيضا 
وتادير  دإسترياالوثائقية مللفات التارحيات اجلمركية، وضمان الرقابة الالحقة لعمليات  أو ومعاينته، وبالرقابة املؤجلة

، أي مراقبة العمليات املنجزة يف 2ات اجلبائية وقمع املخالفاتمتياز البضائع مبا يف ذلك العمليات اليت استفادت من اإل
ات املكتتبة يف لتزامجبائي، وتتبع اإل إمتيازإطار األنظمة التجارية التفضيلية والوجهة املميزة للبضائع عندما تستفيد من 

 .3التحقيقات الظرفية  أو الالحقة أو ية سواء بالرقابة املؤجلةقتااداإل جمال األنظمة اجلمركية

مفتشية اقسام اجلمارك اليت تتوىل إدارة ومراقبة نشاط املااحل املكلفة برقابة أمهها  اليت ب( مصالح خارجية محلية:
تعلقة باألنظمة اجلمركية املرخاة، العمليات التجارية، والسهر على تطبيق القوانني والتنظيمات واإلجراءات اجلمركية امل

املستودعات اجلمركية واملخازن املؤقتة واملوانئ اجلافة  إستغاللالقواعد املسرية لفتح و  إحارامفضال عن السهر على 

                                                           
، الاادر 16 ، العددج ر، احملدد لتنظيم املااحل اخلارجية للمديرية العامة للجمارك وسريها، م3933.33.96املؤرخ يف  33/533 التنفيذي ومرسامل  1
  . 39و 31و 32، على التوايل والارتيب ص.31و 95و 93املواد م، 3933.33.35 يف
 .39، ص.33املادة ، جع نفسهر امل  2
  
الذي حيدد املواقع واإلختااص اإلقليمي وسري املااحل اجلهوية وقطاعات النشاط للرقابة الالحقة التابعة ، م3931.92.19رخ يف املؤ القرار الوزاري   3

  .31و 32، ص.92و 95املادتني م، 3935.93.36 يف، الاادر 96 ، العددج ر، للمديرية العامة للجمارك
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واملاانع اخلاضعة للرقابة اجلمركية، من خالل عدة مااحل ممل املفتشية الرئيسية ملراقبة العمليات التجارية اليت تستقبل 
 تارحيات اجلمركية وتقوم مبراقبتها. ال

وباملوازاة مع مفتشية أقسام اجلمارك هناك قطاع النشاط للرقابة الالحقة الذي يتوىل تنفيذ خمططات الرقابة 
يني قتاادي، والقيام بتدقيق املتعاملني اإلقتاادوالقيام بالرقابة لوجهة البضائع املستوردة يف إطار النظام اجلمركي اإل

 .عتمادهبدف اإل

بني مااحل الضرائب واجلمارك التابعة لوزارة املالية واملااحل املكلفة بالتحقيقات  ( المصالح المختلطة:ثالثا
ية وقمع الغش بوزارة التجارة نشأت جلنة تنسيق وزارية مشاركة وجلان تنسيق والئية وفرقا خمتلطة للرقابة قتااداإل

لدى كل  الرقابة، حيث تقوم الفرق املختلطة بعمليات الرقابةيف جمال األعمال املشاركة  جنازوهذا إل ،1املشاركة
شخص ينشط ضمن الدورات التجارية وهذا قاد التأكد من تطابق هذه العمليات مع التشريعات اجلبائية واجلمركية 

 .2والتجارية اجلاري العمل هبا
 
 

 لجمركيةات الجبائية وامتياز ل ونقل وإلغاء اإلضوابط تعدي المطلب الثاني:
تستعمل الدولة سلطاهتا وفق ما خيدم مااحلها وحيقق أهدافها ومن مجلتها سلطة إحداث تعديل إضافة إلغاء 

ها شخاا معنويا متارفا ومرتبا آلثار، إال أن املقاصد واألهداف ذاهتا إعتبار وإنفاذ التشريعات عالوة على تارفاهتا ب
اهتا الدولية إلتزاماهتا و إرتباطا بإعتبار ي قتاادة السيما يف اجملال اإلهذه السلط إستعمالهي اليت جتعلها ال تسهب يف 

ية، كما وجتعل تارفات الدولة اليت مت  باملراكز ستممار وتعهداهتا والضمانات املقدمة من قبلها لبعث العملية اإل
تعديل إىل  املنفردةالقانونية لألشخاص وتوقعاهتم املشروعة يف أضيق نطاق، )بعدم جلوء الدولة مبحض إرادهتا 

، عدم فرض جباية جديدة، عدم تعديل ستممارات املربمة مع املستممرين، وجتميد النظم القانونية احمليطة باإلتفاقاإل
املضمار نفسه تكفل الدولة مبوجب القانون احلرية يف إنشاء  ، ويف3 قواعد حتديد األوعية الضريبية ومعدالهتا...اخل(

من املعامالت اجلبائية واجلمركية التفضيلية تقتضي وجوبا  ستفادةا، إال أن اإلإستغالهلشاريع و ية واملقتااداألنشطة اإل
ات والتعهدات املكتتبة لتزاماخلضوع ملتابعة ومراقبة أجهزة الدولة املختاة،كما وتقتضي من جانب املستفيد الوفاء باإل

طوال فارة ات وقيود شاراطبائي ومجركي تفضيلي ختضع إلنظام ج طوال فارة سرياهنا فممال املقتنيات واملستوردات حتت
ات متياز اإلالسلع املقتناة بعنوان  إهتالكطوال فارة و عدم التنازل عن السلع املقتناة باإلعفاء من احلقوق اجلمركية 

 اجلبائية.
                                                           

املتضمن تأسي  جلان التنسيق والفرق املختلطة للرقابة بني مااحل وزارة املالية ووزارة التجارة  ،م3992.92.32املؤرخ يف  92/399 التنفيذي رسومامل  1
  .31.، ص93م، املادة 3992.92119 يف، الاادر 29 ، العددج ر، وتنظيمها

  .32.، ص36، املادة رجع نفسهامل  2
  .نيزروال معزوزة، املرجع واملوضع السابق 3
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املرونة على ات والوفاء بالتعهدات املكتتبة طوال تلك اآلجال يتطلب إضفاء نوع من لتزامضمان القيام باإل 
كان مشروطا إلجراء التعديالت من جانبه مبا   إنبعدم الفعل، ومنح املستفيد هامشا و  أو ات بالفعللتزامالقيود واإل

ات بتسوية الوضعية لتزامالكلي من تلك اإل أو يتوافق وحاجياته وما يطرأ من ظروف، ومنحه إمكانية التحلل اجلزئي
ضوابط بستهلها نغريه، وهذا ضمن ضوابط معينة إىل  ات وحتويلهالتزامتلك اإل نقل أو مع السلطات اإلدارية املختاة

 املشمولةضوابط التنازل ونقل ملكية املقتنيات (، فالفرع األول) ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلب املشمولةتعديل املقتنيات 
 .(الفرع المالث) بائية واجلمركيةات اجلمتياز إلغاء اإل(، مث الفرع الماين) ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلب

 
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز ضوابط تعديل المقتنيات المشمولة باإل الفرع األول:
متتعت هذه  إنو  - الذي يأيت من جانب الدولةات اجلبائية واجلمركية متياز الذي يطال اإلستبعاد التعديل بإ 

ا إعتبار  -ساريةلتشريعات الجزئي ل أو إلغاء كلي أو ديلتع أو اجلديدة التشريعات األخرية بسلطة سن وإنفاذ
تعديل مي  باملراكز القانونية إىل  وتعهداهتا بعدم جلوئها مبحض إرادهتا املنفردةبالضمانات املقدمة من قبل الدولة 

التعديل  إن؛ فللمستفيدين ) عدم فرض جباية جديدة، عدم تعديل قواعد حتديد األوعية الضريبية ومعدالهتا...اخل.(
حتديد إىل  ات اجلبائية واجلمركية يفضيمتياز حتديد مضمون اإلحيث إن  قد يأيت من جانب املستفيد لعدة أسباب

املستوردات من السلع واخلدمات اليت تدخل  أو بواسطة قائمة حمددة لكمية املقتنيات ستممارالتكوين املادي لإل
وختضع للرقابة إلقرار مطابقة  1اتمتياز املستفيد املستقبلي من اإليتم إعدادها من طرف  ستمماراإل إجنازمباشرة يف 
ن مراقبة ات والقوائم السلبية، وألستمناءللشروط ولطبيعة النشاط املمارس ولإلحكام التنظيمية املتعلقة باإلمضموهنا 

حجمها،  أو عددها أو تناؤهاقتدخل يف طبيعة التجهيزات املراد إاملطابقة ال ختول احلق يف مراقبة املسار التقين وال ال
ْمِبتة، ويتم إجراء  أو ه ميكن تعديل قوائم املقتنيات بناء على طلب املستممرإنف

ُ
مممله القانوين مدعوما بالوثائق التربيرية وامل

ات حسب نف  اإلجراءات اليت منحت هبا هذه األخرية متياز التعديل على املقتنيات واملستوردات املستفيدة من اإل
 .2داية واعدت هبا القوائم األصليةمن الب

إعداد قوائم تاحيحية، إىل  املستوردات حتت نظام جبائي ومجركي تفضيلي أو يؤدي تعديل قوائم املقتنيات 
م ــــــــوائة، قــــــيليم تكمـــــــقوائإىل  ذهـــــــــل هــــــــــم التعديـــــــل ميكن أن تانف قوائـــــــــرض من التعديـــــالغإىل  رـــــــوبالنظ
 .  3ةــــــــم ماححــــــــوائـوقة، ـــــــتـعديلي

                                                           
ج ر،  ، الذي حيدد كيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به،م3932191192املؤرخ يف  32/393 املرسوم التنفيذي رقم  1

 .31، ص. 39م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31العدد 
 .35، ص.35، املادة املرجع نفسه  2
 .35، ص.32، املادة املرجع نفسه  3
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مستوردات  أو القائمة األصلية لتسمح بإضافة مقتنياتإىل  وهي قائمة إضافية تضاف تكميلية:ال ةائمالق( أوال
  غري تلك املوجودة بالقائمة األصلية.اخلدمات  أو من السلعجديدة 

 أو املستوردات من األجهزة أو وهي قائمة موجهة إلضافة وتبديل متزامن للمقتنيات تعديلية:ال ةائمالق( ثانيا
 اخلدمات الواردة يف القائمة األصلية.

اخلدمات مع حذف  أو املستوردات من السلع أو استبدال املقتنياتإىل  وهي قائمة هتدف مصححة:ال ةائمالق( ثالثا
 تلك املستبدلة يف القائمة األصلية.

ها وقت تقدمي إجناز ات اليت مل يستنفذ أجل ستممار هذه القوائم التاحيحية ال ميكن إعدادها إال بالنسبة لإل 
قابال للتمديد يكون استالم امللف خاضعا لدخول  جنازاإل أجلويف حالة العك  وعندما يكون طلب التعديل، 

ئي للمشروع مانعا إلعداد القوائم التاحيحية طاملا اجلز  ستغاللالتمديد حيز التنفيذ، وال يشكل الدخول يف مرحلة اإل
 .1جنازمن مزايا اإل ستفادةأن املستممر حيتفظ باإل

 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز ضوابط التنازل ونقل ملكية المقتنيات المشمولة باإل الفرع الثاني:
املكتتبة اليت ختدم أهداف إقرارها  اتلتزامات اجلبائية واجلمركية هو نظري الوفاء بالتعهدات واإلمتياز منح اإل

ات عدم التنازل والتحويل وعدم نقل امللكية السيما للمقتنيات واملستوردات حتت لتزامبآخر، ومن مجلة اإل أو بشكل
ممل حالة الاناعات الاركيبية  إعتبارنظام جبائي ومجركي تفضيلي ملن منحت هلم امسيا يكون شخص املستفيد حمل 

جزئي ناقال للملكية واردة يف  أو ات وإجراء تنازل كليلتزامنية، غري أن إمكانية التحلل من هذه اإلوالاناعة الايدال
األهداف ميكن حتقيقها بوفاء ألن  إعتباربعض اجملاالت اليت ال يشكل فيها شخص املستفيد األويل فارقا وال حمل 

ية نقتار هنا على إقتاادات اجلبائية واجلمركية لدواعي از متيات، ونظرا لتعدد امليادين اليت متنح فيها اإللتزامغريه باإل
 والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنشاط املنجمي. ستممارجهازي الوكالة الوطنية لتطوير اإل

عدم التنازل والتحويل  إلتزامالتحلل من (: ANSEJ(و)ANDIجهازي) ونقل ملكية المقتنيات ضمن( التنازل أوال
ميكن أن تكون األصول "... ستمماريتم وفق إجراءات معينة حيث من جانب الوكالة الوطنية لتطوير اإلونقل امللكية 

 ستمماراملشكلة لرأمسال التقين املكتسب عن طريق املزايا موضوع تنازل من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق باإل
مركز تسيري املزايا  أو ستمماروطنية لتطوير اإلاملسجل شريطة احلاول على الارخيص املسلم حسب احلالة من الوكالة ال

 املختص إقليميا.

                                                           
ج ر،  ، الذي حيدد كيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به،م3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم   1

 .35، ص.31م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31العدد 
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ات اليت تعهد هبا املستممر األول واليت لتزاميلتزم املشاري أمام اهليئة املعنية املذكورة يف الفقرة أعاله بالوفاء بكل اإل -
 ه تسحب هذه املزايا.إلتزاممن تلك املزايا ويف حالة عدم  ستفادةمسحت باإل

جزء منها حسب احلالة ال خيضع التنازل عن األصول املنفردة إال  أو نه ومع مراعاة تسديد كل املزايا املستهلةأغري  -
 مركز التسيري املختص إقليميا. أو لتاريح أمام الوكالة

وتطبق عليه العقوبات املناوص عليها يف  متيازترخيص مبمابة حتويل مسار اإل وأ يعد كل تنازل دون تاريح -
 .1جلبائي بالنسبة للحاالت املماثلة..."شريع اجلمركي واالت

لدعم والوكالة الوطنية  ستممارونظرا للتطابق يف حالة التنازل ونقل امللكية يف جهازي الوكالة الوطنية لتطوير اإل
 نتناوهلما جمتمعني معا كاآليت:  2تشغيل الشباب

ات جبائية إمتياز املستفيدة من  اتستممار اإلتصة: ( التنازل الكلي مع الترخيص من السلطة اإلدارية المخ1
الوكالة أو  ستممارلدى الوكالة الوطنية لتطوير اإلحتويلها إال بعد تاريح بالعملية  أو ومجركية ال ُيسمح بالتنازل عليها
على عاتق املستفيد ات املارتبة لتزامله بتحمل كل اإلاحملول  أو املتنازل له إلتزاماملدعوم ب الوطنية لدعم تشغيل الشباب

ات، لتزاموحتويل اإل التنازل الكلي مع الارخيصاألول هو وضعني إىل  األصلي، غري أن هذه احلالة يف األصل تتفرع
 ات.لتزاموبدون حتويل اإل التنازل الكلي مع الارخيصوالماين هو 

ملستوردات حتت شروط معاملة ا أو التنازالت عن املقتنيات ات:لتزامالترخيص وتحويل اإلالتنازل الكلي مع أ( 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لااحل املستفيدين  أو ستممارتفضيلية واملرخاة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير اإل

ات اجلبائية واجلمركية متياز ات املارتبة على عاتق املستفيد األصلي تتم بدون إعادة دفع مبالغ اإللتزامالقابلني لكافة اإل
    نوحة سلفا.املم
التنازالت اليت حتوز املوافقة من قبل الوكالة الوطنية : اتلتزام( التنازل الكلي مع الترخيص بدون تحويل اإلب

ات الناشئة على عاتق لتزامله ال يقبل اإل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ولكن املتنازل أو ستممارلتطوير اإل
ات اجلبائية واجلمركية متياز ات تتم هذه التنازالت بالدفع الكلي ملبالغ اإلمتياز إلاملستفيد األصلي واملقابلة لتلك ا

    املمنوحة لسابقه.

يف إطار التنازل الكلي بدون احلاول على ( التنازل الكلي بدون ترخيص من السلطة اإلدارية المختصة: 2
مستوردات حتت شروط معاملة  أو قتنياتترخيص ميكن التمييز بني حالتني أوالمها التنازل الكلي بدون ترخيص مل

 أو اجلمركية حسب احلالة، وثانيتهما التنازل الكلي بدون ترخيص ملقتنيات أو تفضيلية مستهلكة من الناحية اجلبائية
 اجلمركية. أو من الناحية اجلبائية ستهالكمستوردات حتت شروط معاملة تفضيلية يف طور اإل

                                                           
، 39م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  1

 .  31ص.
2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.15,16 et 22. 
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 التحويلأو  بالتاريح بعملية التنازل لتزاماإل جمركيا: أو لكة جبائياستهقتنيات م( التنازل الكلي بدون ترخيص لمأ
اجلبائي واجلمركي الكلي هلا جيعل من إجراء  ستهالكاملقتنيات واملستوردات أي أن اإل إستهالكموقوفة على أمجايل 

وفق نظام جبائي  مستوردات أو ياتة التنازل الكلي بدون ترخيص ملقتنالتاريح بالعملية غري إجباري، ويف هذه احلال
ات اجلبائية متياز بافة كلية ال يارتب عليه إعادة دفع املبالغ املالية املشكلة لإلمجركيا  أو مهتلكة جبائياتفضيلي 

 واجلمركية املمنوحة بداية.

حويالت الت أو التنازالت الجمركي: أو الجبائي ستهالك( التنازل الكلي بدون ترخيص لمقتنيات في طور اإلب
ات اجلبائية واجلمركية واليت متت دون ترخيص مسبق من الوكالة متياز واملستوردات املستفيدة من اإلالكلية للمقتنيات 
اجلبائية ات متياز مبالغ اإلينجم عنها إعادة دفع  الوطنية لدعم تشغيل الشباب الوكالة أو ستممارالوطنية لتطوير اإل

 ي.متياز العقوبات املارتبة عن حتويل تلك املقتنيات عن مقادها اإل واجلمركية املمنوحة بافة مستقلة عن

املستوردة وفقا لنظام جبائي ومجركي تفضيلي مميز  أو اجلزئي عن األصول املنفردة املقتناة التنازل( التنازل الجزئي: 2
املتنازل عليها ويتم حتديد  األصول أو ات اجلبائية واجلمركية بعنوان األصلمتياز ينجم عنه تسديد مبالغ املقابلة لإل
 .1املتبقية ستهالكاملبالغ للتسديد حسب مدة اإل

تستفيد نشاطات بمناسبة النشاط المنجمي:  للمقتنيات تحت نظام جبائي تفضيليالتنازل والتحويل  (ثانيا
الرسم على  ممل اإلعفاء من ات جبائية ومجركيةإمتياز املنشآت اجليولوجية والتنقيب واالستكشاف املنجميني من 
حلساهبم جتهيزات  أو أصحاب الاراخيص أنفسهم إقتناءالقيمة املضافة واإلعفاء من احلقوق والرسوم اجلمركية حال 

ات هلذا ال ميكن حتت طائلة متياز يف احلاول على هذه اإل عتبار؛ وهذا يعين أن الاراخيص هي حمل اإل2ومواد معينة
 أو املنجمي احلريف ستغاللتراخيص اإل أو زئي لاراخيص البحث املنجمياجل أو التحويل الكلي أو البطالن التنازل

تراخيص ممارسة نشاط اللم واجلمع و/أو اجلين للمواد املعدنية من نظام املقالع املتواجدة على حالتها فوق سطح 
 جزئي،و أ حتويل كلي أو مقلع موضوع تنازل إستغالل أو منجم إستغاللاألرض، بينما ميكن أن تكون تراخيص 

 أو مقلع التنازل ستغاللترخيص إل أو منجم ستغاللبروتوكول يرغب مبوجبه صاحب ترخيص إل أو كل عقد  وخيضع
هذا للموافقة املسبقة للسلطة اإلدارية  ستغاللات املارتبة عن ترخيص اإللتزاماجلزئي للحقوق واإل أو التحويل الكلي

وال ميكن إبرام عقد  مناجم الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية اللإستغ، اليت تتممل يف حالة 3املختاة اليت منحته
 التحويل إال بشرط موقوف على موافقة الوكالة، هذه املوافقة هي بدورها ختضع للشروط اآلتية: أو التنازل

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur en Algérie 2018 ", p.24. 
، 312م، املادة 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135املؤرخ يف  35/92القانون رقم  2

 .  32ص.
 .31، ص.11املرجع نفسه، املادة  3
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 وكذا  اته املتعلقة هبذا القانون وناوصه التطبيقيةلتزامأن يكون الااحب احلايل للارخيص املنجمي موافيا إل -
 الناوص التشريعية والتنظيمية السارية املفعول.

التحويل الشروط املطلوبة للحاول على الارخيص املنجمي بنف  الطبيعة  أو أن يستويف املستفيد من هذا التنازل -
 ويكون لديه القدرات التقنية واملالية الكافية لتنفيذ مضمون الارخيص املنجمي.

احلاول  أجلن السلطة اإلدارية املختاة من ـالتحويل يف حالة املوافقة املسبقة م أو ازلن التنـجيب على املستفيد م -
 ر ـعلى الارخيص املنجمي أن يكتتب دفار أعباء جديد يتضمن خاوصا الربنامج اجلديد ألشغال التطوي

 .1مهااز إجناملكمن واجلهد التقين واملايل اجلديدين اللذين يتعهد صاحب الارخيص اجلديد ب إستغاللو 
 إجياراملنجمي موضوع  ستغاللنه ال ميكن حتت طائلة البطالن أن يكون ترخيص اإلأإىل  هذا وجتدر اإلشارة
 .2 كلي أو من الباطن سواء جزئي

 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز إلغاء اإل الفرع الثالث:

 ستفادةات املارتبة مبناسبة اإلتزاملالتعديل والتنازل ونقل امللكية هناك سبيل آخر للتحلل من اإلإىل  باإلضافة
واجلمركية الذي قد تلجأ  ات اجلبائيةمتياز إلغاء اإلعن ات اجلبائية واجلمركية يتممل يف اإللغاء، وبغض النظر متياز من اإل

رية بتقييد النفقات اجلايف إطار السياسة املالية اهلادفة لتخفيض عجز امليزانية كأحد اإلجراءات املتخذة - إليه الدولة
ا إعتبار ألنه يكون يف أضيق احلدود  -3تغيريات يف النظام الضرييب لزيادة احلايلة اجلبائية إعتمادمع للحكومة 

بالضمانات اليت تعهدت هبا الدولة بعدم املساس باملراكز القانونية للمستفيدين إضافة لعدم املساس بالتوقعات 
باإللغاء هنا اإللغاء فاملقاود املكون لدولة القانون،  القانوينن كأحد أوجه األم يف جمال األعمال لألشخاص املشروعة

، ومن باب املمال ات اجلبائية واجلمركية حيث يـَُتا  له هذا اإلجراءمتياز الناشئ عن اإلرادة املنفردة للمستفيد من اإل
 نون املناجم.، قانون احملروقات وقاستممارات الناشئة مبوجب القوانني اخلاصة قانون اإلمتياز أخذ اإلن

 قرارات اإللغاء يتم إعدادها من قبل مااحل الوكالة الوطنية لتطوير : ستثمار( في المجال الذي يحكمه قانون اإلأوال
، بأن جعل اإللغاء الناشئ بإرادة املستفيد 4ات اجلبائية واجلمركيةمتياز بنف  أشكال وإجراءات منح اإل ستمماراإل

تنتهي آثار إجراء التسجيل إما بسبب جتريد من "...حيث ستممارثار تسجيل اإلاملنفردة أحد األسباب املنهية آل
                                                           

 يف، الاادر 59 ، العددج ر، احملدد لكيفيات وإجراء منح الاراخيص املنجمية، م3936.96.92املؤرخ يف  36/393 التنفيذي رسومامل  1
 .99، ص.12م، املادة 3936.96.96

، 11م، املادة 3935191119، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135املؤرخ يف  35/92القانون رقم  2
 .  31ص.

 .332د الرمحان بن سانية، مرجع سابق، ص.عبد اللطيف ماطيفي، وعب 3
4
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.16. 
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اإلمتام الكلي  أو عدم تقدمي قائمة إضافية أو جنازقضاء آجال اإلإن أو البطالن أو اإللغاء بافة إرادية أو احلقوق
اآلجال املقررة ملرحلة  هاءإنت، وقد يتخذ قرار اإللغاء من جانب املستفيد صورا ضمنية كأن يستبق 1 للمشروع..."

 يعزف عن متديدها بأن: أو جنازاإل
 .2ستغاللات السلع واخلدمات وذلك بتقدمي معاينة هنائية للدخول يف اإلإقتناءيقرر املستممر إهناء  -
املذكور يف شهادة التسجيل بعد مدة ستة أشهر من حلول  جنازاإل أجليتخلى املستممر بافة إرادية عن متديد  أو -
 .3 ألجل..."ا

ات اجلبائية واجلمركية يف هذين اجملالني متياز من اإل ستفادةاإل ( في مجالي المحروقات والنشاطات المنجمية:ثانيا
جزئيا عن عقده  أو ترخيص ساري، ففي جمال احملروقات جيوز للمتعاقد التخلي كليا أو تابعة وموقوفة على وجود عقد

ات املارتبة على قانون لتزامات العقد املذكور والشروط واإلإلتزامشروط و خالل فارة البحث إذا كان قد استوىف 
مناجم أن يتخلى يف أي وقت عن  إستغاللكما ميكن لااحب ترخيص ب، 4احملروقات والناوص املتخذة لتطبيقه

د أن تقبله الوكالة نه ال يابح التخلي هنائيا إال بعراره، غري أترخياه مع إخطار الوكالة الوطنية للنشاطات املنجمية بق
الوطنية للنشاطات املنجمية مبوجب قرار صريح وجيب أن يكون طلب التخلي ماحوبا على اخلاوص بالوثائق اليت 

 .5 قانونا ات املناوص عليهالتزامحتددها شرطة املناجم وتمبت تنفيذ اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ج ر ، الذي حيدد كيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به،م3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم   1

 .35، ص.19ادة م، امل3932191196، الاادر بتاريخ 31العدد 
 .32، ص.11، املادة جع نفسهر امل 2
 
 املرجع واملوضع نفسه. 3
 .  32ص.  59م، املادة 3992192139، الاادر بتاريخ 29م، املتعلق باحملروقات، ج ر، العدد 3992195136املؤرخ يف  92/92القانون رقم  4
 يف، الاادر 59 ، العددج ر، ات وإجراء منح الاراخيص املنجميةاحملدد لكيفي، م3936.96.92املؤرخ يف  36/393 التنفيذي رسومامل  5

 .99، ص.11م، املادة 3936.96.96
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 ةات الجبائية والجمركيمتياز المنازعات المرتبطة باإل المطلب الثالث:
ا ال يتناىف وخضوعها للضوابط إستغالهلية واملشاريع و قتاادحلرية إنشاء األنشطة اإلتكري  املشرع  

أكمر من تقتضي  هذه األخرية اجلبائية واجلمركية التفضيلية ألنظمةاملستفيدة من اتلك واإلجراءات الرقابية، السيما 
على وجه اخلاوص ، ويف هذا اإلطار أناط املشرع اةاخلضوع إلشراف ومتابعة ومراقبة أجهزة الدولة املختغريها 

بالواجبات املفروضة قانونيا وتنظيميا  املستفيد وفاءباإلدارتني اجلبائية واجلمركية مهاما لضمان والتأكد من مدى 
إال  حملدد؛تحقيق األهداف املراد إدراكها يف وقتها اسعيا ل طوال فارة سرياهنامن قبله ات والتعهدات املكتتبة لتزاماإلبو 

هبا ال يقتار دوما على من تتوفر فيهم أصال معايري التأهيل املوضوعة  نتفاعات اجلبائية واجلمركية واإلمتياز أن منح اإل
ْمَتِملني باإل ستفادةلإل

ُ
ات اجلبائية واجلمركية لتحقيق متياز ات فقد تاطدم عملية تدخل الدولة مبنح اإللتزاممنها وال امل
 1المغرات والطرق االحتيالية إستغاللية مع رغبات ومطامع الكسب السريع و قتاادصة اإلمجلة من األهداف خا

دم االمتمال، اليت ـات واخلروقات وعنتهاكومناورات التدلي  والتملص والتهرب من دفع املستحقات فتكون مطية لإل
دولة واملساس مبورد أساسي مت ه ) نزيف موارد الـاإلضرار باملالحة العامة ويظهر ذلك يف أكمر من وجإىل  تؤدي

ات لغري مقاصدها، عدم بلوغ األهداف املتوخاة من املنظومة، تشويه متياز ختاياه بناء على أولويات، حتويل اإل
ها أدوار اجملال حلماية املوارد لتؤدي املشرع هبذا  إهتمامي...اخل.(؛ وهو ما يفسر قتاادتدخالت الدولة يف الشأن اإل

تشديد اجلزاءات رصد و ، بواسطة املسطرة هدافاألخسارهتا دون حتقيق تضحية هبا دون مربر و الية وعدم قتااداإل
ى األثر الفردي ألهنا تتعدحبسب الفعل وتأثريه ودرجة خطورته  اجملرمة تلك التارفات السلبية إرتكاباملارتبة عن 

 األفراد. مجيعواحملدود لتطال 
معاينة خمالفات ونشوب خاومات  مانجم عنهيالني اجلبائي واجلمركي إن املتابعة واملراقبة املستمرتني يف اجمل

ه باإلمكان تسويتها، إما بشكل إداري وودي يف إناخلاومات مل يتم جتنبها ف حيث إنبالرغم من اجلوانب الوقائية؛ و 
سب تدرجها اجلمركية على مستوى اللجان حب أو القضاء من طرف اإلدارة اجلبائيةإىل  إطار القانون دون اللجوء

ية ورحبا للوقت واجلهد، ويف احلاالت اليت تتعذر فيها التسوية اإلدارية والودية فتتم إقتاادات مالية و عتبار وعتباهتا إل
دعوى جبائية ذات  أو التسوية قضائيا مبتابعات أمام جهات احلكم سواء كانت الدعوى عمومية ذات طابع جزائي

 طابع خمتلط جزائي مدين.
ها خاومات متعددة إعتبار بعدة خاائص ومميزات ب هاماتسواسعا الملنازعات اجلبائية واجلمركية اجمال ن وأل 

العديد منها بناوص عقابية فاغلب املنازعات اليت تطر   إرتباطومتنوعة يف الطبيعة واملقاد واهلدف، ناهيك عن 
ات متياز الضوء على املنازعات املرتبطة باإلعملية تسليط ؛ هذه الرحابة جتعل من 2على القضاء متعلقة باجلانب اجلزائي

اجلبائية واجلمركية تقتار على إشارات دون اخلوض يف التفاصيل ضمن ثالث تفرعات حتدد فيها بداية املخالفات 
                                                           

 ال احلار، راجع:نشري إىل ان اإلحاطة بكل أساليب االحتيال من الاعوبة مبكان هلذا أشار املشرع لألعمال اليت يعتربها طرقا احتيالية على سبيل املمال  1
 .33-39م، ص ص. 3996، 93الضريبية: الغش الضرييب"، اجمللة القضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، اجلزائر، العدد أحسن بوسقيعة، "املخالفة  
 .35م، ص.3996، اجلزائر، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، "المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري"، فارس السبيت 2
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ات اجلبائية واجلمركية )الفرع األول(، يلي ذلك التطرق للتسوية باورهتا اإلدارية والودية متياز واجلزاءات املتعلقة باإل
 ات اجلبائية واجلمركية )الفرع المالث(.متياز لفرع الماين(، مث املتابعة القضائية للمنازعات املتعلقة باإل)ا
 

 ات الجبائية والجمركيةمتياز المخالفات والجزاءات المتعلقة باإل الفرع األول:
ت لتشمل اغلب ات اجلبائية واجلمركية اليت تنوعمتياز اإلإقرار  ها متأجلبغية حتقيق األهداف اليت من 

القطاعات واألنشطة وأحيطت بالتسهيالت وبالضمانات وأُْرفقت بتيسريات مُتَكن من إدخال التعديالت املناسبة 
ات املااحبة هلا؛ مما جيعلها مطمعا وموضوعا حملاوالت من ال تتوافر لديهم لتزاموأُدرجت كيفيات التحلل من اإل

بغري  ستفادةتفعوا هبا قاد اإلإنملناورة من تتوافر لديهم شروط التأهيل و ، كما تبقى جماال ستفادةشروط التأهيل واإل
ات اجلبائية واجلمركية عن الوجهة اليت ألجلها متياز ات املتعهد هبا، بتحويل اإللتزامبالواجبات املقررة واإل لتزاماإل

ن حيجم بأ متناعباإلقد تقع  يادر منه كما إجيايبات تقع بفعل يباشره الفاعل عن طريق عمل نتهاكمنحت، هذه اإل
هلذا كان ال بد  يارتب عليها اإلخالل مبالحة الدولةأفعال وكلها  ،تعهد به أو يوجبه القانون إلتزاماملعين عن القيام ب

وتعد اجلزاءات املالية هي املفضلة يف هذا املضمار على أساس  1اإرتكاهبمن وجود جزاءات قانونية يقررها القانون على 
، ويتوىل املشرع حتديد صور السلوكات املعاقب 2ل بالضد الفائدة اليت يرجو مرتكب املخالفة احلاول عليهاأهنا تقاب

ع على مرتكبيها وبالتايل حيدد يف كل نص الشروط اليت يتطلبها يف الفعل كي خيضع هلذا وقّ عليها والعقوبات اليت تُ 
، ومتتاز هذه املخالفات بأهنا غري حماورة يف 3ررة هلذا الفعلالنص ويستمد منه الافة غري املشروعة وحيدد العقوبة املق

ناوص قانون معني إذ أن كل خمالفة تقع ضمن ناوص القانون اخلاص هبا )قانون اجلمارك ، قانون 
أفعال إىل  نانفهايات، هذا التعدد والتوزع جعلنا تفاقاإلإىل  ...اخل.( كما ميتد مادر هذه املخالفاتستمماراإل

 كاآليت:  ستفادةعدم التنفيذ وعدم االمتمال بعد اإلأفعال ات التأهيل، و إشاراطات بالتملص من متياز لى اإلاحلاول ع

ات اجلبائية متياز من اإل ستفادةختضع اإل ات المنح والتأهيل:إشتراطات بالتملص من متياز ( الحصول على اإلأوال
لتربير  أو إجراءات معينة وفق ما يفرضه القانون والتنظيمواجلمركية للقيام بتارحيات وتقدمي وثائق وشهادات والقيام ب

ات؛ ينتج لدينا أن األعمال متياز صيغة معينة من اإل من ستفادةات التأهيل لإلإشاراطالتوافق مع  أو توفر الشروط
تيجتها ن أو وثائق اليت يكون هدفها أو شهادات أو ات بتاريح مزورشاراطالتدليسية* واحملاوالت اليت مت  هبذه اإل

                                                           
 .   31مرجع سابق، ص. ،فارس السبيت 1
جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية،  صبا  مابا  حممود ، وأمحد خلف حسني الدخيل، "الطبيعة القانونية للجزاءات املالية الضريبية: دراسة مقارنة"، 2

 .  551م، ص.3992، 93، العدد 35العراق، اجمللد  جامعة تكريت،كلية الاربية،
 .39ابق، ص.مرجع س، ياسر حسني هبن  3

عفاء أو  * نشري إىل أن من بني األعمال التدليسية تقدمي وثائق مزورة أو غري صحيحة لإلستناد عليها عند طلب احلاول إما على ختفيض أو خام أو إ
من قانون الضرائب املباشرة  391ة إسارجاع للرسم على القيمة املضافة وأما اإلستفادة من اإلمتيازات اجلبائية لااحل بعض الفئات من املدينني، راجع املاد

-م3999-م3991من قوانني املالية على التوايل والارتيب 96-33-91-16-39-32م، املعدلة باملواد 3936والرسوم املماثلة اجلزائري لسنة 
 م.3933-م3991-م3993-م3993
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ات اجلبائية واجلمركية يردعها متياز التملص من دفع الضرائب واحلقوق والرسوم وغريها من املستحقات املقابلة لإل
ات كمستحقات مستوجبة، ومن أمملة تلك األفعال والعقوبات متياز اإل إستفاءالقانون بإيقاع اجلزاءات عالوة عن 

 املرصودة هلا نذكر:

ا من إنطالقنشطة اإلنتاج ألالناظمة حكام األ إحارامعدم  أو على كل تاريح مزوريارتب التصريح المزور: ( 1
 سحب مقرر التقدير التقين  مركيةات اجلبائية واجلمتياز تفيدة من اإلاملس مناذج التجميع املوجهة للاناعات الاركيبية

 إسارجاع ر التقين ـقرر التقدياملعنيني مبإىل  لى هذا السحب الذي يبلغـتب ع، ويار 1لوزارة املكلفة بالاناعة
 .2عن العقوبات املقررة، فضال ات الضريبية واجلمركية املمنوحةمتياز اإل

ات اجلبائية واجلمركية متياز من اإل ستفادةإلإرفاق شهادة منشأ مزورة بغرض اكالوثائق والشهادات المزورة: ( 2
ات يف هذا اإلطار(، متياز من اإل ستفادةتؤس  لإلة )هذه الشهادة الدولي ياتتفاقاإلو ات تفاقاإل املمنوحة مبوجب

فـَُيكيف هذا الفعل إذا كان يتعلق ببضائع غري حمظورة وغري خاضعة لرسم مرتفع على أهنا خمالفة من الدرجة المانية 
املتغاضى عنها، ويعاقب على هذا  أو )تاريح مزور من حيث املنشأ( تقتضي دفع احلقوق والرسوم املتملص منها

أو  ، وإذا كان الفعل يتعلق ببضائع حمظورة3غرامة مالية تساوي ضعف مبلغ احلقوق والرسوم املتملص منهاالفعل ب
 أو خاضعة لرسم مرتفع فـَُيكيف جنحة من الدرجة المانية )تاريح خاطئة من حيث املنشأ مرتكب بواسطة شهادات

نتيجتها احلاول  أو حماولة هدفها أو ة للتطبيقغري قابل أو غري كاملة البيانات أو غري دقيقة أو وثائق أخرى مزورة
ويعاقب على هذه األفعال مباادرة  (سترياديتعلق باإل إمتيازأي  أو رسم خمفض أو اجلزئي على إعفاء أو الكلي

البضائع حمل الغش والبضائع اليت ختفي الغش وغرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع املاادرة واحلب  من ستة 
 .  4نيسنتإىل  أشهر

 جنازات اجلبائية واجلمركية متنح هلا آجال معينة لإلمتياز املشاريع املشمولة باإل التنفيذ وعدم االمتثال:( عدم ثانيا
اهتم إستممار  إجناز ستممارات يف إطار قانون اإلمتياز فممال يقع على عاتق املستفيدين من اإل ستغاللوالدخول يف اإل

ويدون يف  ستممارويبدأ سريانه من تاريخ تسجيل اإل ستممارلوكالة الوطنية لتطوير اإليف األجل املتفق عليه مسبقا مع ا
                                                           

إلنتاج إنطالقا من مناذج التجميع املوجهة للاناعات احملدد لشروط تعريف أنشطة ا، م3999.95.93املؤرخ يف  3999/25 التنفيذي رسومامل  1
 .91، ص.33م، املادة 3999195192، الاادر يف 39، العدد ج رالاركيبية، 

 املوجهة التجميع مناذج من إنطالقا اإلنتاج أنشطة تعريف لشروط احملدد م،2111.12.21 يف املؤرخ 11/88 التنفيذي باملرسوم واملتمم املعدل 
 .11.ص ،10 املادة م،2111.13.12 يف الاادر ،12 العدد ر، ج كيبية،الار  للاناعات

2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.25. 
 العدد ج ر،، املتضمن قانون اجلمارك، م3929.92.33رخ يف املؤ  29/92ون ، املعدل واملتمم للقانم3932193131يف  املؤرخ 32/95القانون   3

  .53.، ص139املادة ، م3932193139الاادر بتاريخ ، 33
  .51.، صمكرر 132املادة ، املرجع نفسه  4
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 يةستممار عدم التنفيذ والتقدم يف املشاريع اإل ؛ مما جيعل1شهادة التسجيل والذي ميكن أن ميدد وفق الكيفيات احملددة
  ها عقوبات رادعة. ات تتخذ ضدخمالف ات والتعهدات املكتتبةلتزامعلى عدم االمتمال لإلعالوة 

ات الواردة يف قرارات منح ستممار عندما يتنب أن اإل ية:ستثمار عدم التنفيذ و عدم التقدم في المشاريع اإل (1
عدم  إنعندما تكون الشروط اليت منحت على أساسها هذه القرارات مل تستوف ف أو ات اجلبائية مل تنفذمتياز اإل

ات متياز املعنويني الذين منحت هلم هذه اإل أو ريد األشخاص الطبيعينيوجت عتمادسحب اإلإىل  التنفيذ هذا يؤدي
ات وتابح احلقوق والرسوم واألتاوى اليت مت إعفاؤهم متياز من هذه اإل ستفادةمن حق اإل عتماداجلبائية مبوجب اإل

فع املناوص ، بغض النظر عن كل األحكام املخالفة ودون املساس بعقوبات تأخري الد2منها مستحقة على الفور
من  إبتداء  م اليت حتسب 3936من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة اجلزائري لسنة  593عليها يف املادة 

إذا  ستممارالتاريخ الذي كان يستوجب فيه دفعها. هذا بشكل عام وبشكل خاص يف املشاريع اليت حيكمها قانون اإل
تابح  ستممارشهادة تسجيل اإل مبرور سنة على تسليم جنازالبدء يف اإل تامتياز املستفيد من اإلرف املشروع عْ مل يَـ 

 :3جنازويقاد بالبدء يف اإل ،باطلةهذه األخرية 
أ( احلاول على الاراخيص بالنسبة للنشاطات املقننة واملاادقة على دراسة األثر بالنسبة للنشاطات املانفة وإعداد 

 اإلنشاء. إستممارق األمر بالتجاري لبقية النشاطات عندما يتعلالسجل 
 ات التوسع وإعادة التأهيل.ستممار السلع املستفيدة من املزايا اجلبائية بالنسبة إل إقتناءب( العملية األوىل من 

الوطنية لتطوير وعليه ففي حالة عدم القيام بإيداع الكشف السنوي لتقدم املشاريع تُلزم اهلياكل املؤهلة للوكالة   
ات وتدعوه لتقدمي التربيرات احملتملة، متياز املستممر بواسطة رسالة موصى عليها بتعليق حقوقه يف اإل بإشعار ستمماراإل

ات بإلغاء متياز ه جيرد من حقوقه يف اإلإناملستممر بالامت يف الشهر الذي يلي تاريخ اإلشعار ف إلتزامويف حالة 
يف التشريع املعمول به، ويؤدي التجريد من شهادة تسجيله، دون اإلخالل بالعقوبات األخرى املناوص عليها 

العقوبات املناوص عليها يف التشريع إىل  ات املستهلكة باإلضافةمتياز تسديد كل اإلإىل  اتمتياز احلقوق يف اإل
ات وفق األشكال نفسها اليت مت هبا التسجيل وتتجسد متياز والتنظيم املعمول هبما، ويتم التجريد من احلق يف اإل

 .4اإلدارات املعنيةإىل  مع إرسال نسخ أصلية اتمتياز جريد من احلقوق يف اإلبإشعار بالت

                                                           
 .  33، ص.39م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون  1
، 32، املادة م3996.33.13 يف، الاادر 25 ، العددج ر، م3999لسنة  قانون املالية، املتضمن م3996.33.19املؤرخ يف  96/33 القانون 2

 .91ص.
  ، الذي حيدد كيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به،م3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم  3

 .32و 35، ص.13م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد 
، املتعلق مبتابعة اإلستممارات والعقوبات املطبقة يف حالة عدم إحارام االلتزامات والواجبات م3932191192املؤرخ يف  32/395املرسوم التنفيذي رقم  4

 .59، ص.33-33-39م، املواد 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  املكتتبة،
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وبوفائه  بأداء املستفيد ستفادةات وقيود اإلإشاراطترتبط  ات والتعهدات المكتتبة:لتزام( عدم االمتثال لإل2
 متيازنون املقرر لايغة اإلات املناوص عليها مبوجب القالتزامات والتعهدات املكتتبة، اليت يقاد هبا تلك اإللتزاملإل

 أو ات بالقيامإلتزاموالناوص املتخذة لتطبيقه باإلضافة ملا تعهد به املستفيد، األمر الذي يضع على عاتق هذا األخري 
)عدد معني من الوظائف، معدل إدماج معني، نسبة إنتاج  1الواجبات مقابل املزايا املمنوحةهذه وتكون  بعدم القيام،

 ولكن، التأهيلشروط لضمان التوافق املستمر مع ضرورية هلذا فاملتابعة املستمرة واملراقبة ليست فقط مادر...اخل.(؛ 
املكتتبة، وقد تعددت ات والتعهدات لتزامعدم االمتمال لإلو للكشف عن خرق األحكام القانونية والتنظيمية أيضا 
 باألمملة التوضيحية التالية: لذا نكتفي متناعباإل أو ات بتعدد الواجبات بالقيامنتهاكصور اإل

واملستفيدة من  ستمماراملشاريع اخلاضعة لقانون اإل يف إلزامية االحتفاظ بعدد مناصب الشغل: إحترامأ( عدم 
االحتفاظ بعدد مناصب الشغل خالل مدة ثالثة أشهر ماراكمة عند  إحاراميؤدي عدم اته اجلبائية واجلمركية إمتياز 

املمنوحة بعنوان إحدى السنتني  ستغاللإعادة مزايا اإلإىل  ملالية املعنية مبدة اإلعفاءتاريخ قفل إحدى السنوات ا
سحب إىل  إلزامية االحتفاظ بعدد مناصب الشغل ملدة تفوق ثالثة أشهر ماراكمة إحاراميؤدي عدم ، كما اإلضافيتني

املختص إقليميا عن طريق إشعار حيرر  ادر سحب املزايا مسؤول مركز تسيري املزايايُ ، و 2ستغاللني من مزايا اإلنتس
تسديد اإلعفاءات والتخفيضات املستهلكة دون اإلخالل إىل  ستغاللحسب األشكال املقررة ويؤدي سحب مزايا اإل

 .3بالعقوبات األخرى املناوص عليها يف التشريع املعمول به

التنظيم املعول  أو ق كلما نص التشريعيكون التجريد من احلقو  :قانونالات المقررة في لتزامعدم الوفاء باإلب( 
  31/99اجلزائري رقم  ستممارقانون اإلات املقررة يف لتزامهبما على هذه العقوبة السيما يف حاالت عدم الوفاء باإل

 .4ات املكتتبة مقابل املزايا املمنوحةلتزاماإلخالل باإل أو م3931196191املؤرخ يف 

حالة القوة القاهرة يؤدي عدم مراعاة  إستمناءبليها في دفتر الشروط:ات المنصوص علتزامعدم مراعاة اإلج( 
 الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوكالةباات املناوص عليها يف دفار الشروط الذي يربط الشباب ذوي املشاريع لتزاماإل

                                                           
 والواجبات االلتزامات إحارام عدم حالة يف املطبقة والعقوبات اإلستممارات مبتابعة املتعلق م،3932191192 يف املؤرخ 32/395 رقم التنفيذي املرسوم 1

 .59، ص.99املادة ،  م،3932191196 بتاريخ الاادر ،31 العدد ر، ج املكتتبة،
ضافية لإلستغالل املمنوحة لإلستممارات املنشئة ألكمر ، الذي حيدد كيفيات تطبيق املزايا اإلم3932191192املؤرخ يف  32/392املرسوم التنفيذي رقم  2

 .56، ص.39م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  من مائة مناب شغل ،
 .56، ص.33، املادة املرجع نفسه 3
  ل ونتائج الشهادة املتعلقة به،، الذي حيدد كيفيات تسجيل اإلستممارات وكذا شكم3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم  4

 .32، ص.13م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد 
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ون اإلخالل م منحها مبوجبها دـضمن نف  األشكال اليت ت 1 ات املنوحةمتياز الكلي لإل أو السحب اجلزئيإىل 
 .2بتطبيق األحكام القانونية والتنظيمية األخرى املعمول هبا

ختفيضات يف الضريبة  أو املكلفني بالضريبة املستفيدين من إعفاءات يتعني على :ستثماربإعادة اإلالتقيد  عدم( د
إعادة  ستممارة دعم اإليف إطار أجهز  ستغاللالشركات والرسم على النشاط املهين املمنو  خالل مرحلة اإل أربا على 
 من  إبتداء  التخفيضات يف أجل أربع سنوات  أو ات املوافقة هلذه اإلعفاءاتمتياز من حاة اإل %19 إستممار
  إساردادادة ـذلك إع إحارامدم ـ، ويارتب على ع3السنة املالية اليت ختضع نتائجها للنظام التفضيلي إختتامتاريخ 
 .4امات جبائيةات اجلبائية مع تطبيق غر متياز اإل
السيما للمقتنيات واملستوردات حتت نظام جبائي تغيري الوجهة التفضيلية  :يمتياز عن المقصد اإل ( التحويلهـ

 مناوص ومعاقب عليه يف أكمر من موضع حيث: إنتهاك لغري ما منحت من أجلهي إمتياز ومجركي 
التنازل بدون رخاة  أو مبقابل ستعمالاإل أو اإلعارة أو ي، والتأجريمتياز حتويل البضائع عن مقادها اإليعد  -

 اجلمارك اجلزائري من الدرجة األوىل يف مفهوم قانون املتعلقة بالبضائع املوضوعة حتت نظام القبول املؤقت جنحة
لية تساوي قيمة البضائع املاادرة، غرامة مال الغش والبضائع اليت حتفي الغش، وباادرة البضائع حميها مبلعيعاقب 

 .5ستة أشهرإىل    من شهريناحلبو 
نشاطاهتم غري تلك اليت  إستغاللات اجلبائية املمنوحة للفالحني من أجل متياز يارتب على التحويل البني لإلكما   -

%399منحوا من أجلها تلك املزايا املطالبة بدفع الضرائب والرسوم املفروض تسديدها مع تطبيق غرامة قدرها 
6. 

عند حتويل الوجهة التفضيلية تادر عقوبة التجريد من  ستممارات مبوجب قانون اإلمتياز لإليف املشاريع املستفيدة  -
 .7اتمتياز احلقوق يف اإل

                                                           
1
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des douanes, 

direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, "guide des avantages fiscaux",centre 

national de l’information et de la documentation CNID, mai 2008, p.21. 
م تشغيل م املتعلق بدع3991192193املؤرخ يف  91/315املعدل واملتتم للمرسوم الرئاسي ، م3991.99.33املؤرخ يف  91/199 املرسوم الرئاسي 2

 .91و 92، ص.96، املادة م3991.99.35 يف، الاادر 22 ، العددج ر، الشباب
، 93، املادة م3932.33.13 يف، الاادر 23 ، العددج ر، م3931قانون املالية لسنة ، املتضمن م3932.33.19املؤرخ يف  32/36 القانون 3

 .95و 91ص.
 إساردادالتخفيضات ويقابل عدم االمتمال له أو  إلعفاءاتافقة لاملو  ربا حاة األلكامل  ستمماراإل إعادةتنبغي االشارة إىل ان البداية كانت مع قيد   4

، م3999قانون املالية التكميلي لسنة ، املتضمن م3999.92.33املؤرخ يف  99/93 القانونراجع:  %19تطبيق غرامة جبائية نسبتها اإلمتيازات مع 
 .31، ص.22، املادة م3999.92.31 يف، الاادر 55 ، العددج ر

 ، املتضمن قانون اجلمارك م3929.92.33رخ يف املؤ  29/92ون ، املعدل واملتمم للقانم3932193131يف  املؤرخ 32/95القانون   5
  .51.، ص319املادة ، م3932193139الاادر بتاريخ ، 33 العدد ج ر،

، م3999.92.31 يف، الاادر 55 ، العددج ر، م3999ة التكميلي لسنة قانون املالي، املتضمن م3999.92.33املؤرخ يف  99/93 القانون 6
 .99، ص.32املادة 

، املتعلق مبتابعة اإلستممارات والعقوبات املطبقة يف حالة عدم إحارام االلتزامات والواجبات م3932191192املؤرخ يف  32/395املرسوم التنفيذي رقم  7
 .59، ص.31م، املادة 3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  املكتتبة،
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز المتعلقة باإل اإلدارية والودية للمنازعاتالتسوية  الفرع الثاني:
اجلبائية واجلمركية أمر وارد؛ لذا تسعى  اتمتياز باإل نتفاعات لألحكام املنظمة ملنح واإلنتهاكاألخطاء واإل

على األقل تسويتها  أو إبتداء  اإلدارة املشرفة واملختاة واإلدارتني اجلبائية واجلمركية وكذا املستفيد لتجنب اخلاومة 
بشكل ودي ومرضي قبل البت النهائي القضائي، وأهم مناذج التسوية الالح الذي هو عموما عقد ينهي به الطرفان 

ن يتنازل  يتوقيان به نزاعا حمتمال وذلك بأ أو نزاعا قائما -هالن للتارف بعوض يف احلقوق اليت يشملها الالحاملؤ -
اجلزاءات، الضمانات  وأ أكمر من حقوقهما )جزء من التعويضات أو كل منهما على وجه التبادل عن حق

ات اليت دعاءيارتب عليه إسقاط احلقوق واإلالقضائية...اخل.(، وجيوز الالح يف املااحل املالية على وجه اخلاوص و 
قائم بني اإلدارة السيما اجلبائية واجلمركية وبني اللنزاع لالتسوية الالحية ، و 1تنازل عنها أحد الطرفني بافة هنائية

 
ُ
 أو قضائيةال نازعةوامل ةطريق اخلاومخوض  ليتجنباو اخلاومة ه طرفا املنازعة إلهناء سبيل يسلك الطرف الماين أو َتابَعامل

، وقد أجازت بعض القوانني ويف خمالفات لوقت طويل ةومستغرق ةكون مكلفيت غالبا ما تالبعد نشوهبا  عنها العدول
 آلية الالح:إىل  وجرائم معينة اللجوء

األشخاص  يف األصل حيالات الجبائية والجمركية: متياز ( المصالحة الجمركية في المنازعات المتعلقة باإلأوال
ون بسبب منازعة مجركية على اجلهة القضائية املختاة قاد حماكمتهم طبقا ألحكام قانون اجلمارك والتشريعات املتابع

من قانون اجلمارك اجلزائري ولقمع اجلرائم اجلمركية متارس  329اليت تتوىل إدارة اجلمارك تطبيقها، فوفقا ألحكام املادة 
رس إدارة اجلمارك الدعوى اجلبائية لتطبيق اجلزاءات اجلبائية وجيوز للنيابة النيابة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات ومتا

العامة أن متارس الدعوى اجلبائية بالتبعية للدعوى العمومية وتكون إدارة اجلمارك طرفا تلقائيا يف مجيع الدعاوى اليت 
ااحلة مع األشخاص املتابعني بسبب حتركها النيابة العامة ولااحلها، غري أن املشرع رخص إلدارة اجلمارك إجراء امل

من قانون اجلمارك  312بعض املخالفات واجلرائم اجلمركية بناء على طلبهم، وفق ما تنص عليه أحكام املادة 
  اجلزائري.

التادير حسب مفهوم  أو ستريادإن املااحلة اجلمركية ال جتوز يف اجلرائم املتعلقة بالبضائع احملظورة عند اإل
التادير بأي صفة كانت( ويف غريها  أو ستريادمن قانون اجلمارك ) احلظر املطلق عند اإل 33 من املادة الفقرة األوىل

، %29، %32ميكن للجمارك إبرام املااحلة على أن ال تتضمن إال إعفاءات جزئية من الغرامات يف حدود النسب )
ا ودرجة مسؤولية املتابعني هبا إرتكاهبروف )درجة خطورة األفعال اليت متت معاينتها وظ 2( حسب عدة معايري22%

اللجان احمللية للمااحلة  أو ومبلغ الغرامة وحالة العود...اخل(، وعلى أن خيضع طلب املااحلة لرأي اللجنة الوطنية

                                                           
م، املواد 3922199119، الاادر بتاريخ 26م، املتضمن القانون املدين املَعدل واملَتمم، ج ر، العدد 3922199131املؤرخ يف  22/26األمر رقم  1

 .  3932، ص.513 -529
 العددج ر، ة وكذا نسب اإلعفاءات اجلزئية، املؤهلني إلجراء املااحل، احملدد قائمة مسؤويل إدارة اجلمارك م3931.95.33يف  املؤرخالقرار الوزاري   2

  .31و 32.، ص96و 92املادتني ، م3931.92.32الاادر بتاريخ ، 13
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قيمة البضائع املاادرة يف السوق  أو املتملص منها أو حسب طبيعة اجلرمية ومبلغ احلقوق والرسوم املتغاضى عنها
 لية. الداخ

أن إدارة اجلمارك ال يُلزمها رأي هذه اللجان عندما يكون مبلغ احلقوق والرسوم املتغاضى إىل  جتدر اإلشارة
 أو دج(319991999دينار) قيمة البضائع املاادرة يف السوق الداخلية أقل من مليون أو املتملص منها أو عنها

 أية مرحلة من مراحل سريها إال يف أو ة قبل حتريك الدعوىتساويها. كما أنه ميكن إلدارة اجلمارك أن تعقد املااحل
 .1نه ال جيوز هلا ذلك بعد صدور حكم قضائي هنائيأ

بعك  قانون اجلمارك فالقوانني  ات الجبائية والجمركية:متياز ة في المنازعات المتعلقة باإلبائيالمصالحة الج( ثانيا
لرغم من تضمن قانون اإلجراءات اجلبائية اجلزائري إلجراءات الطعن ، فبااجلبائية مل تتضمن ناا صرحيا جييز املااحلة

مكرر منه، فضال  63و 63و 69اإلداري أمام اللجان الوالئية واللجان اجلهوية وأمام اللجنة املركزية للطعن يف املواد 
طة للجزاءات والغرامات عن تضمنه أحكاما بالتخفيضات اليت تـَُقرِرها اإلدارة تلقائيا واملقاصات والتخفيضات املشرو 

إجراءات املااحلة فيما يتعلق بالدعوى العمومية واجلبائية يف املادة إىل  نه مل يتطرق بشكل جليإال أ، 2اجلبائية
 . 3اجلبائية

ه تضمن إمكانية إجراء املااحلة فيما يتعلق باملخالفات إنقانون الضرائب غري املباشرة فإىل  لكن بالرجوع
من قانون الضرائب غري  213نه "...دون املساس بأحكام املادة منه اليت تنص على أ 259ادة املتعلقة به بنص امل

التنظيمية حتايل غرامة جبائية حتدد  أو ات القانونيةلتزاماملباشرة يارتب على التأخري يف دفع الضريبة وبعد توفر كل اإل
ذي يلي تاريخ استحقاق تلك احلقوق، وجيوز من مبلغ احلقوق املتأخر دفعها وتستحق من اليوم األول ال %39بـ

من قانون  91جزء منها والئيا من قبل اإلدارة طبقا ألحكام املادة  أو باورة استمنائية أن تسقط كل هذه الغرامة
قانون الضرائب غري املباشرة فتجيز ختفيض الغرامات اجلبائية وفقا للشروط  من 222اإلجراءات اجلبائية..."، أما املادة 

اإلعفاءات اليت تقبل هبا  أو لقواعد املناوص عليها مبوجب هذا القانون، على أن ال يكون من آثار املااحلاتوا
رقم يقل عن مبلغ تعويض التأخري الذي يكون واجب األداء لو إىل  اإلدارة ختفيض الغرامة احملكوم هبا على املخالف

من قانون اإلجراءات  مكرر 395ارة الضمنية نورد املادة من ذات القانون، ويف إطار اإلش 259طبقت أحكام املادة 
نه "...ميكن ملدير كربيات املؤسسات ومديري الضرائب بالوالية سحب الشكوى يف حالة أاجلبائية اليت تنص على 

من احلقوق األصلية والغرامات موضوع املالحقة اجلزائية واكتتاب جدول االستحقاق للتسديد حيدد  %29تسديد 
 نحو اآليت:على ال

                                                           
 العدد ج ر،، املتضمن قانون اجلمارك، م3929.92.33رخ يف املؤ  29/92ون ، املعدل واملتمم للقانم3932193131يف  املؤرخ 32/95القانون   1

 .12.، ص339املادة ، م3932193139ادر بتاريخ الا، 33
2
  République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des impôts, 

direction du contentieux,instruction N° 217/MF/DGI/DCTX du 02.04.2013, "remise conditionnelle des pénalités et 

amendes fiscales" . 
 .   329و  326مرجع سابق، ص.، فارس السبيت 3
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 دج(.3919991999( أشهر عندما يقل مبلغ الدين اجلبائي عن عشرين مليون دينار)1أجل التسديد يقدر بستة) -
( شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين اجلبائي عشرين مليون 33أجل تسديد مدته اثنتا عشر) -

 دج(.1919991999دج( ويقل عن ثالثني مليون دينار)3919991999دينار)
( شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين اجلبائي ثالثني مليون 36تسديد مدته مثانية عشر )أجل  -

 دج(.1919991999دينار)
 ، ويارتب على 1 من قانون اإلجراءات اجلزائية..." 91ينهي سحب الشكوى الدعوى العمومية طبقا للمادة       
الدعوى العمومية مرفقا بنسخة من هذه  رزنامة للتسديد من طرف القابض املختص تقدمي طلب تأجيل إعتماد
جهات احلكم املختاة إلدراجها ضمن ملف الدعوى بقاد توقيف الدعوى إذا   أو وكيل اجلمهوريةإىل  الرزنامة

بقاد التماس تأجيل الفال يف القضية يف حالة وجودها أمام جهات  أو كانت على مستوى وكيل اجلمهورية،
من الرزنامة املتعهد هبا ملواصلة الدعوى وهذا بطلب من املدير الوالئي  ، ويؤدي عدم دفع استحقاقني2احلكم

للضرائب، أما يف حالة الوفاء وتافية الدين اجلبائي املستحق ضمن اآلجال تسحب الشكوى بافة هنائية مث تنقضي 
 الدعوى العمومية.

كاملة وجزء من الغرامات يتيح   إن إمتام املااحلة بتحايل مستحقات اإلدارة اجلبائية كحقوق ورسوم جبائية  
هلا حتقيق أغراضها احلقيقة يف الردع إذ يلتزم املخالف بتنفيذ شروط الالح مبحص إرادته ويستند نظام الالح 

؛ 3ختزال اإلجراءات القضائية واإلداريةإات املالئمة اليت تتجلى يف كسب الوقت واجلهد وخفض التكاليف و عتبار إل
يف املنازعات اجلبائية أثبت جناعة قانونية وعملية هامة سواء بالنسبة لإلدارات اجلبائية اليت هلذا يرى البعض أن الالح 

تستفيد من تبسيط اإلجراءات وإهناء النزاع وجتنب اإلجراءات القضائية املطولة، باإلضافة لتحقيق جدوى مالية معتربة 
النسبة للمخالف املطالب باألداء بتجنيبه العقوبات ب أو اخلزينة،إىل  عن طريق إدخال موارد مالية مستوجبة وإضافية

 .4يقتاادجتنيبه للعقوبات اليت مت  نشاطه اإلإىل  السالبة للحرية إضافة

نه طاملا لإلدارة حق طلب رفع الدعوى مث التنازل عنها مقابل التسوية الالحية يف املستحقات أوحري بالذكر 
رفع إىل  مبجرد وقوع املخالفة دون حاجة إبتداء  األوىل أن تتااحل  والتعويضات واجلزاءات املالية فيكون من باب

ن الالح يف املادتني اجلمركية واجلبائية جوازي بالنسبة لإلدارتني ويف نف  الوقت لي  حقا للُمَتابَع ، كما وأ5الدعوى

                                                           
، الاادر بتاريخ 23م، ج ر، العدد 3933م، املتضمن قانون املالية لسنة 3933133136املؤرخ يف  33/31أنشأت هذه املادة مبوجب القانون رقم  1

 .31، ص.52م، املادة 3933133139
 .   313مرجع سابق، ص.، فارس السبيت 2
 .   313املرجع نفسه، ص. 3
 .   62م، ص.3935، تون ، جممع األطرش للكتاب املختص، 3، ط"الصلح في الجرائم الجبائية"، عماد سعايدية 4
 .   311، ص.نفسهرجع امل، فارس السبيت 5



ين/ الفال الماين: متابعة األداء ومراقبة وترشيد اإلمتيازات اجلبائية واجلمركيةالماالباب   

 

315 
 

ن العمومية واجلبائية، والعربة يف يف سريان الدعويا ستمرارة لطلبه فلهما احلق يف رفضه واإلستجابفال تلزم اإلدارتني باإل
 ذلك مالحة اخلزينة العمومية اليت غالبا ما ختدمها املااحلة إذا ما مت مقارنتها باملتابعة القضائية. 

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز المتابعة القضائية للمنازعات المتعلقة باإل الفرع الثالث:
ات اجلبائية متياز من اإل ستفادةاإل أو مبناسبة منح الناشئ خالفاإلدارية والودية للتسوية الإذا مل تتم  

املبدأ العام حيث يارتب على إىل  ه يتم الرجوعإن، فاجلمركية وبني املخالف املستفيد أو واجلمركية بني اإلدارة اجلبائية
ناحية اجلمركية معاينة واثبات اخلرق إحالة املرتكب على اهليئات القضائية للمحاكمة، هذا األصل موافقا من ال

لدعوى اممارسة لنيابة لقمع اجلرائم اجلمركية اليت ُتْسند يف إطار من قانون اجلمارك اجلزائري  329ألحكام املادة 
 ممارسةز للنيابة العامة يائية لتطبيق اجلزاءات اجلبائية، وجتُِ الدعوى اجلبممارسة دارة اجلمارك العمومية لتطبيق العقوبات وإل

تكون إدارة اجلمارك طرفا تلقائيا يف مجيع الدعاوى اليت حتركها على أن ة بالتبعية للدعوى العمومية الدعوى اجلبائي
من قانون الضرائب  192، كما أن هذا األصل موافقا من الناحية اجلبائية ألحكام املادة النيابة العامة ولااحلها

من  15من قانون الرسوم على رقم األعمال واملادة  339 من قانون الضرائب غري املباشرة واملادة 215املباشرة واملادة 
من قانون اإلجراءات  395من قانون التسجيل وكل هذه املواد حتيلنا يف املتابعة للمادة  339قانون الطابع واملادة 

 اجلبائية تتم املتابعات هبدف تطبيق العقوبات اجلزائية املناوص عليها يف القوانني -3اجلبائية اليت تنص على أن "...
 املدير الوالئي للضرائب. أو بناء على شكوى من مدير كربيات املؤسسات

تلك املتعلقة باملخالفات املتالة  إستمناءوال تتم الشكاوى اليت جيب على املدير الوالئي للضرائب الشروع فيها ب -3
جنة املنشأة هلذا الغرض لدى املديرية بالضرائب غري املباشرة وحق الطابع إال بعد احلاول على الرأي املوافق من الل

من  26-22-22-25د املواإىل  ، باإلضافة1 اجلهوية للضرائب املختاة اليت تتبعها املديرية الوالئية للضرائب..."
املتابعة ختضع لإلجراءات العامة يتخللها يف بعض  إنتقدمي الشكوى وحتريك الدعوى فإثر  نف  القانون. وعلى
 نوع من اخلاوصية ) تقدمي الشكوى، املرافعات...اخل(.  املواضع واألحيان 

إىل  توقيفها أو ختضع مجيع املتابعات القضائية من حيث حتريكها ( مباشرة الدعوى العمومية والدعوى الجبائية:أوال
كاما خاصة ، غري أن قانون اجلمارك والقوانني اجلبائية وقانون اإلجراءات اجلبائية تضمنت أحالقواعد العامة املقررة

بالدعاوى واملنازعات مردها الطابع املميز للجرائم اجلمركية واجلبائية اليت تتولد عنهما دعويان دعوى عمومية تسعى 
لتطبيق العقوبات اجلزائية )العقوبات السالبة للحرية والغرامات اجلزائية(، ودعوى جبائية تسعى لتطبيق اجلزاءات اجلبائية 

ادرات(، ويف هذا املوضع ختتلف الدعوى اجلمركية عن الدعوى اجلبائية ففي األوىل الشقني )الغرامات اجلبائية واملا
العمومي واجلبائي مستقلني أي أن الشق العمومي منوط بالنيابة العامة )جهة االهتام( يف حتريكه ومباشرته طبقا لقانون 

                                                           
املادة ، م3932.33.36لاادر بتاريخ ا، 33 العدد ج ر،م، 3936، املتضمن قانون املالية لسنة م3932.33.32يف  املؤرخ 32/33القانون   1

  .32و 31.، ص25
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حتريكه إدارة اجلمارك طبقا لقانون اجلمارك، يف  اإلجراءات اجلزائية أما الشق اجلبائي من الدعوى اجلمركية فتستقل يف
، وتبدأ مباشرة الدعوى 1حني أن القوانني اجلبائية أناطت باإلدارة اجلبائية كامل الاالحية يف حتريك الشقني معا

ء ها الطابع التقين والسلطة التقديرية املمنوحة لإلدارة حسب ظروف املخالفة وإمكانية إجراإشاراطبتقدمي شكوى مرد 
 املااحلة...اخل. 

إىل  يف صورة بالغ تتقدم به أوجب القانون تقدمي الشكوى من اجلهة اإلدارية املعنية ( شروط ومصير الشكوى:1
لتسهل معرفة األطراف وموضوع  كيفية تقدميها إال أهنا عمليا صيغة مكتوبة أو السلطات القضائية، ومل حيدد شكل

أمام وكيل اجلمهورية، وتكون  أو املدين املاحوب بالشكوى دعاءة اإلالشكوى سواء أمام قاضي التحقيق بواسط
خمتومة لتحديد املختص برفعها* وإلضفاء الطابع الرمسي عليها. وخبالف الدعوى اجلمركية اليت ميكن أن متارس بالتبعية 

وينتج عن كون تقدمي  2الدعوى يف املادة اجلبائية يقع باطال حتريكها قبل تقدمي الشكوى من اإلدارة اجلبائية إنف
كعمل قانوين ال جيوز الرجوع   3الشكوى شرطا الزما للمتابعة أن تنقضي الدعوى العمومية يف حالة سحب الشكوى

 عنه ممن له احلق يف رفعها.
القانون العام السارية على الدعاوى مع بعض  إختااصتطبق قواعد : اتمنازع( الجهات المختصة بالنظر في ال2

 املادتني اجلمركية واجلبائية.اخلاوصية يف 
ايا اجلزائية يف ضتنظر اهليئة القضائية اليت تبت يف الق أ( الجهة المختصة بالنظر في المنازعة في المادة الجمركية: 

 أو يف املخالفات اجلمركية املقرونةأيضا  املخالفات اجلمركية وكل املسائل اجلمركية املمارة عن طريق استمنائي، وتنظر
، يف حني تنظر اجلهة القضائية املختاة يف البت يف القضايا القانون العام إختااصاملرتبطة جبنحة من  أو ةالتابع

* وغريها من القضايا اجلمركية *اإلكراهها ومعارضات إسارداد أو املدنية يف االعاراضات املتعلقة بدفع احلقوق والرسوم
 هاإختااص ئرةاحملكمة املختاة هي احملكمة الواقع يف دا إنميا فالقضاء اجلزائي، أما إقلي إختااصاليت ال تدخل يف 

 .   4مكان معاينة املخالفةإىل  مكتب اجلمارك األقرب

                                                           
 .31و 32أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص.  1

بة عامة وعدم إشاراط * حري بالتنويه أنه حتت طائلة بطالن اإلجراء تـَُقدم الشكوى ممن أناط هبم القانون هذه املهمة أو ممن مسح هلم بإنابتهم مع كفاية إنا
 .اإلنابة مبناسبة كل منازعة

 .392 -391مرجع سابق، ص ص. ، فارس السبيت 2
الاادر بتاريخ ، 56 العدد ج ر،، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم، م3911.91.96يف  املؤرخ 11/322القانون   3

 .133، ص.91املادة ، م3911.91.39
حتايل احلقوق والرسوم والغرامات واملبالغ األخرى املستحقة مبجرد إثبات أن مبلغا ما ** تتعني اإلشارة إىل اإلكراه كوسيلة ممنوحة إلدارة اجلمارك قاد  

من نسخة من أصبح مستحقا إثر عملية ناجتة عن تطبيق التشريع والتنظيم املكلفة بتطبيقهما، حيث ميكن لقابضي اجلمارك أن يادروا األمر باإلكراه يتض
اليت تربر دعوى إدارة اجلمارك، وإن كان عمال إداريا فانه لي  صرفا حيث يوجب قانون اجلمارك على رئي   السند الذي يمبت الدين أو نسخة من الوثيقة

 من قانون اجلمارك.   329احملكمة املختاة أن يؤشر على األوامر باإلكراه، وتبلغ وفق الشروط الواردة يف املادة 
ج ر، العدد ارك، م واملتضمن قانون اجلم3929192133املؤرخ يف  29/92تمم للقانون م، املعدل وامل3996196133املؤرخ يف  96/39القانون رقم  4

 .  23، ص.325اىل 323م، املواد  من 3996196131، الاادر بتاريخ 13
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) احمللي ختااصخروجا عن القواعد العامة لإلب( الجهة المختصة بالنظر في المنازعة في المادة الجبائية: 
اليت هي من النظام العام اليت  1 ائهم، حمل القبض عليهم...اخل(شرك أو املتهمني، أحدحمكمة حمل اجلرمية، حمل إقامة 

ميكن إثارهتا يف أي مرحلة وصلت إليها الدعوى؛ هلذا وللتسهيل على اإلدارة اجلبائية اخضع املشرع يف املادة اجلبائية 
ها مكان إختااصحبسب احلالة اليت يقع يف دائرة  ختااصاإلدارة اجلبائية ويكون اإل ختياراحمللي إل ختااصاإل
ن القانون املدين اجلزائري اليت جتعل للشخص ـم 29وفق مفهوم املادة  2مقر املؤسسة أو مكان احلجز أو رض الغرامةـف
 ي موطنا هو مكان تواجد مركز إدارته الذي يقابل حمل إقامة الشخص الطبيعي.عتبار اإل

قتضي وجود قواعد وإجراءات متعلقة بإخطار حتريك الدعوى ي ( إخطار جهات الحكم وإجراءات المحاكمة:ثانيا
  أو ات احلكم وإحالة القضايا، عالوة على اإلجراءات أمام جهات احلكم سواء تعلق األمر بإجراءات احملاكمةجه

 بطرق الطعن.

حتال القضايا وفقا للقواعد العامة أمام اجلهات املختاة باحملاكمة أما  ( إخطار جهات الحكم وإحالة القضايا:1
اإلحالة إليها من قبل اجلهات القضائية املنوط هبا إجراء  أو التلب  أو ن طريق إجراء التكليف املباشر باحلضورع

، 332، 339، ويف ظل عدم حتديد القوانني اجلبائية لإلجراءات املتعلقة باإلحالة إال اإلشارة يف املواد 3التحقيق
 يف املادة اجلبائية، والذي يتم إستعماالحلضور الذي يعد األكمر من قانون اإلجراءات اجلبائية للتكليف با 319، 316

من قانون اإلجراءات  559عن طريق اإلدارة املرخص هلا قانونا بذلك حسب املادة  أو عن طريق النيابة العامة
 ية للمحاكمة.اجلزائية؛ ففي القضايا اجلمركية متلك إدارة اجلمارك تكليف املتهم مباشرة باحلضور أمام اجلهات القضائ

العامة  يف املادة اجلبائية واجلمركية ختضع للقواعدقواعد وإجراءات احملاكمة  ( إجراءات المحاكمة وطرق الطعن:2
، تدوين إجراءات املرافعاتوجاهية  ،املرافعات شفوية ،4حبق الدفاع  أو السيما فيما تعلق بعالنية اجللسة

الطعن العادية )املعارضة، االستئناف، الطعن بالنقض( وغري العادية   احملاكمة...اخل، والشيء ذاته بالنسبة لطرق
 .5كالتماس إعادة النظر

                                                           
الاادر بتاريخ ، 56 العدد ج ر،، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم، م3911.91.96يف  املؤرخ 11/322القانون   1

  .121و 122، ص.139املادة ، م3911.91.39
 .399مرجع سابق، ص.، فارس السبيت 2
 - 112  - 112 -111   وادـامل، هـرجع نفسـامل، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم، م3911.91.96يف  املؤرخ 11/322القانون   3

  .121، ص.116
، الاادر بتاريخ 35، العدد ج رم، 3991م، املتضمن التعديل الدستوري دستور اجلزائر 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم  4

 .  19، ص.319و 313م، املادة 3931191192
 م واملتضمن قانون اجلمارك، 3929192133املؤرخ يف  29/92م، املعدل واملتمم للقانون 3996196133املؤرخ يف  96/39القانون رقم  5

 .  21مكرر، ص. 369م، املادة 3996196131ر بتاريخ ، الااد13ج ر، العدد 
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أن الدعوى نظام إجرائي مستقل عن احلق من حيث  شارةحري باإلقضاء الدعوى العمومية والجبائية: إن( ثالثا
وال تنقضي إال بادور  سيلة اقتضائهقضاء وإمنا العالقة بينهما أن احلق موضوع للدعوى وهذه األخرية و نالنشأة واإل
من قانون اإلجراءات اجلزائية هي وفاة املتهم،  91نقضائها تضمنتها املادة هنائي فيها، إال أن هناك أسباب إلحكم 

التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات، صدور حكم حائز حلجية الشيء املقضي فيه، سحب الشكوى إذا  
 زما للمتابعة، واملالحة إذا كان القانون جييزها صراحة.كان تقدميها شرطا ال

 :اليت تطبق بناوص عامة وعلى كل احلاالت وهيقضاء الدعوى العمومية والجبائية: نأسباب عامة إل( 1
املتهم، وتنقضي  أثناء سري الدعوى وقبل الفال فيها تنقضي الدعوى العمومية واجلبائية بوفاة وفاة المتهم:أ( 

طعن بالنقض دون أن تؤثر على سري الدعوى بالنسبة  أو مومية يف هذه احلالة حىت بعد توقيع استئنافالدعوى الع
 نه يف املادة اجلمركية "...إذا تويف مرتكب املخالفة اجلمركية قبل صدور حكم هنائي، إال أ1الشركاء أو لباقي املتهمني

ة دعوى الستادار اهليئة القضائية اليت تبت يف القضايا كل قرار حيل حمله تؤهل إدارة اجلمارك لتباشر ضد الارك أو
إذا مل يتمكن من حجزها حكما بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه  أو املدنية حكما حبجز األشياء اخلاضعة هلذه العقوبة

إىل  جألإلدارة اجلبائية أن تل كما، 2 الغش..." إرتكاباألشياء وفقا للسعر املعمول به يف السوق الداخلية يف تاريخ 
القسم املدين للمطالبة حبقوقها، أما وفاة املتهم بعد صدور حكم هنائي فتنقضي هبا الدعوى العمومية ويسقط احلكم 

   . 3فيما تعلق بالعقوبة السالبة للحرية وال تسقط الدعوى اجلبائية فتنفذ كديون* على تركة املتوىف ويف حدودها
ون اإلجراءات اجلزائية مدد التقادم يف الدعوى العمومية حسب من قان 99-96-92حددت املواد  التقادم:ب( 

للجنح وسنتني للمخالفات، وخبالف ذلك جعلت القوانني اجلبائية  ات للجنايات و ثالثتانيف اجلرم بعشر سنو 
 متديدها يف حاالت معينة الرسم مع إمكانية أو ( سنوات من مبدأ السريان حسب نوع الضريبة95التقادم أربع )مدة 

من قانون اإلجراءات اجلبائية  353إىل  392كإجراء املخالف لتارف تدليسي وفق ما نات عليه املواد من 
م، أما يف املادة اجلمركية فهناك جانب متطابق وموحد مع قانون اإلجراءات اجلزائية مع بعض اخلاوصية حيث 3936

ا وسنتني إرتكاهبمن تاريخ  إبتداء  ات كاملة ( سنو 91تسقط بالتقادم دعوى قمع اجلنح اجلمركية بعد مضي ثالث )
( بالنسبة للمخالفات اجلمركية وينقطع سريان مدة التقادم باحملاضر اجلمركية وباعاراف املخالف، كما تسقط 93)

 ( سنوات من تاريخ وجوب أدائها وحيال هذا 95دعوى حتايل احلقوق والرسوم يف ظرف أربع )
 . 4ذا قام املدين بتارف تدليسي مل تتمكن اجلمارك جراؤه من مباشرة دعواها( سنة إ32التقادم بعد مخسة عشر )

                                                           
 .   323مرجع سابق، ص.، فارس السبيت 1
 .232، ص.313م، املادة3929192135، الاادر بتاريخ 19م، املتضمن قانون اجلمارك، ج ر، العدد3929192133املؤرخ يف 29/92القانون 2

 ضلية على مجيع الدائنني بالنسبة جلميع املبالغ اليت يوكل إليها حتايلها. *  وهنا نشري إىل متتع إدارة اجلمارك حبق اإلمتياز واألف
 م واملتضمن قانون اجلمارك، ج ر، 3929192133املؤرخ يف  29/92م، املعدل واملتمم للقانون 3996196133املؤرخ يف  96/39القانون رقم  3

   .25، ص.3مكرر  391م، املادة 3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد 
  ج ر،، املتضمن قانون اجلمارك، م3929.92.33رخ يف املؤ  29/92ون ، املعدل واملتمم للقانم3932193131يف  املؤرخ 32/95القانون   4
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؛ يرتب عدم جواز 1الوصف اجلرمي عن الفعل به الذي يتم بقانون من السلطة التشريعية تنزع ( العفو الشامل:ج
ارف إن إنو  توقيفها يف أية مرحلة وصلت إليها ما مل يادر فيها حكم بات هنائي، أو حتريك الدعوى العمومية

 الدعوى اجلبائية بالتبعية أمام القضاء اجلزائي إال بالنص الاريح.إىل  نه ال ينارفمجيع األطراف إال أإىل  قضاءناإل
مل ترفع الدعوى فال ميكن  إنيارتب عليه تطبيق القانون الالحق ألنه األصلح للمتهم، ف ( إلغاء قانون العقوبات:د

 ،2تدبري أمن بغري قانون أو ؛ فال جرمية وال عقوبةفتنقضي إللغاء النص التجرميي رفعت ومل حيكم فيها إنحتريكها و 
 .3حكمها يوقف تنفيذه إنة فانصدرت إد إنو 

حكم قضائي هنائي قطعي بسبق صدور تنقضي الدعوى اجلزائية  الشيء المقضي فيه: هـ( صدور حكم حائز لقوة
 .يف املوضوع مستنفذ لكل طرق الطعنفاصل 

رد عليها وإرادة نظرا خلاوصية النص املطبق واألفعال اليت تقضاء الدعوى العمومية والجبائية: نخاصة إلأسباب ( 2
 .4اخلاوم

تقدمي شكوى ملباشرة يف اجملال اجلبائي اشارط املشرع  سحب الشكوى إذا كان تقديمها شرطا الزما للمتابعة:أ( 
عل سحب شكواها يكون بنف  أشكال تقدميها )مكتوبة شقي الدعوى معا وأناط اإلدارة اجلبائية بذلك؛ مما جي

نه من الناحية العملية ال تتمسك اإلدارة ، غري أ5قضاء الدعوى العمومية واجلبائيةإنومدعومة بالتربيرات( ويارتب عليه 
شق العمومي فراد النيابة العامة بالإنقضاء بل تارك للقضاء إصدار احلكم املناسب، ويف اجملال اجلمركي ناجلبائية باإل

الشق إىل  ية إدارة اجلمارك بالشق اجلبائي جيعل سحب الشكوى من قبل هذه األخرية ال ينارف أثرهإستقاللو 
كان حتريك الدعوى العمومية ذاهتا جاء بناء على شكوى تقدمت هبا   إنالعمومي بل مقتارا على الشق اجلبائي و 

 إدارة اجلمارك.
يف  إجراء املااحلةمنه  312يف املادة يز قانون اجلمارك جي مملما صراحة:( المصلحة إذا كان القانون يجيزها ب

من قانون اإلجراءات  91حكم قضائي هنائي؛ فريتب إبرامها وإعماال للمادة  قبل صدور بعض اجلرائم اجلمركية
  .الدعوى العمومية والدعوى اجلبائية قضاءإناجلزائية 

 
 
 

                                                           
م، 3931191192، الاادر بتاريخ 35العدد  ج ر،، م3991م، املتضمن تعديل دستور اجلزائر 3931191191املؤرخ يف  31/93القانون رقم   1

 .  31، ص2§ 359املادة 
 ، م3911.91.33الاادر بتاريخ ، 59 العدد ج ر،، املتضمن قانون العقوبات املعدل واملتمم، م3911.91.96يف  املؤرخ 11/321القانون   2

  .293، ص.93املادة 
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  .96.م، ص3935، مار، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،  3، ط"إنقضاء الخصومة بالصلح القضائي"، خاطرطلعت يوسف  4
 .32أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص.  5
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 ت الجبائية والجمركية وفق نظام منسقامتياز : أداء وترشيد اإلالمبحث الثاني

لي  من املضمون دائما أن إال أنه  ،ستممارعلى قرارات اإلتؤثر اجلبائية واجلمركية  اتمتياز اإلأن المابت  
احملور األساسي الذي شغال ناإلبنسبة مقبولة، ليشكل هذا  فوائد إمجاليةتكون تكاليفها أقل من ما يتأتى منها من 

 جتاهرغم العديد من احلجج اليت يستند عليها اإل ستممارفز اإلحليا إقتااداملعارض لتوظيفها  جتاهيغذي حجج اإل
ات اجلبائية واجلمركية إما استنادا واقتناعا باآلراء املؤيدة متياز اإل دول تقدمال اغلبفإن املؤيد، ومع هذا اجلدل املتجدد 

 .يف ظل حميط تنافسي ي أسرعإقتااديز منو ات إضافية لتعز ستممار إل نتيجة حاجتهاوإما سبيال تسلكه 

ملقدار  عتباراإل مع األخذ بعني ةوفعال مؤثرة اتمتياز اإلمنظومة  تكونهذه املواضع التنافسية تقتضي أن  
ات هبدف ترشيدها ورفع كفاءهتا وهنا يأيت يف متياز التقييم املنتظم والدوري ملنظومة اإلإىل  ، وهو ما حييل1التكاليف
طريقة قّيمة ملراقبة مقدار ك ول إعادة النظر يف صيغ هذه املنظومة ومراجعتها لضمان عدم جتاوز حدود التوازناملقام األ
غري املشمولني  أعلى على جبايةيف شكل  صعبةتعديالت مالية اليت يتطلب تعويضها  الضائعةالسيادية اإليرادات 
هلذا ال يقف ، على أشكال التمويل األخرى املكلفة كربأ إعتماد أو ختفيضات يف اإلنفاق، أو ات،متياز مبنظومة اإل
نتهاج سبل تفعيلها سواء تعلق األمر بسبل إإىل  ات اجلبائية واجلمركية فحسب بل ميتدمتياز عقلنة وترشيد اإلاألمر عند 
ر أمهية أكم مجركية اليت غالبا ما تكونغري بسبل تفعيل مت  عناصر غري جبائية و  أو ات يف حد ذاهتامتياز مت  اإل

ات ستممار جيتذب الكمري من اإليشجع و الافرية لن  بايةحىت نظام اجلألن  ؛ستمماربكمري يف حتديد معظم قرارات اإل
فإن  ومن مث ،جتعل املشاريع غري قابلة للتطبيق بشكل أساسي ستممارإذا كانت هناك أوجه قاور خطرية يف مناخ اإل

 العوامل املساعدة اليتتباه عن نجيب أال يارف اإلاجلبائية واجلمركية  اتمتياز اإل وتفعيل وترشيد بشأن تاميم احلرص
اليت تزيد من فعالية املنظومة وتأثريها، ناهيك عن العناصر اليت تشكل  بشكل منسق واجبة التوظيفيط احملهبا يزخر 

 .النمو والتنميةآثار أكمر مواتاة ودائمة على اإلنتاجية و بدائل ذات خيارات تنويع وتوسيع جمال التأثري و 

ية قتاادات تقتضي التطرق بداية لألداء والكفاءة اإلمتياز اإلحاطة بأداء وفاعلية وتأثري منظومة اإلإذا ف
يا إقتاادات اجلبائية واجلمركية متياز ات اجلبائية واجلمركية )املطلب األول(، مث سبل عقلنة وترشيد توظيف اإلمتياز لإل

 ي )املطلب المالث(.قتاادوتنويع وتوسيع عوامل التأثري اإل )املطلب الماين(، لتتمم بالبدائل
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 Bruce bolinck, " effectiveness and economic impact of tax incentives in the SADC region", Nathan-MSI Group, 

Nathan associaes inc, Arlington Virginia, february 2004, p.(1/5). 

Region: southern african development community. 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز ية لإلقتصاداألداء والكفاءة اإل: المطلب األول
ال تكاد ختلو دولة من دول العامل املتقدمة والنامية على حد سواء من وجود صيغ ضمن تشريعاهتا املختلفة  

ات اجلبائية واجلمركية، إال أن حجم هذا متياز واليت ميكن إدراجها ضمن منظومة اإل خاصة اجلبائية واجلمركية منها
لايغة منها دون غريها،  أو التواجد زيادة ونقاانا مرتبط مبدى األمهية النسبية اليت يقررها املشرع هلذه املنظومة جمتمعة

تلك إلحداث التأثريات املرغوبة  أو هذه الايغة الايغ من مدى قدرة وفعالية إنتقاءوتنبع هذه األمهية وبالتايل عملية 
 ية.   قتاادة التنمية اإلإساراتيجيوتاليف التأثريات غري املرغوبة وزيادة معدل النمو والتالؤم و 

ات اجلبائية واجلمركية مستند متياز صيغ منظومة اإل إعتمادي بإقرار و قتاادوعليه فتدخل الدولة يف الشأن اإل
إىل  ية إال أن هذه التأثريات تتسم بالتباين من حيث الشكل والشدة، واألكيد فيها أهنا تؤدياادقتعلى تأثرياهتا اإل

املشمول هبا وتاب يف صاحله إال أن مناط األمر بالنسبة للدولة لي  ذلك إمنا هو مدى حتقق املقاصد  أربا تعظيم 
قة والتناسبية بني تكلفتها من جهة ومنافعها املبين على دراسات متعددة لبيان العال-ية من إقرارها قتاادخاصة اإل

وهو ما يشكل حمور اجلدال المائر بني الكمريين  -ية ومتطلباهتاقتاادللدولة من جهة أخرى وبني مراحل التنمية اإل
ها أدوات فعالة لتشجيع إنشاء إعتبار ومدى ية إقتاادلبواعث ات اجلبائية واجلمركية متياز اإل حول مدى فعالية ودور

 .ية املرغوبة من عدمهاقتااداإلسيع األنشطة وتو 

يا، ولكن واجهت هذه إقتااد ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلوتوظيف منظومة  عتمادمؤيد إل إجتاهفهناك 
ية بعض التحفظات خاصة مبقارنة املنافع اليت حتققها مع اخلسارة اليت تتحملها قتااداملنظومة هبذا األداء والكفاءة اإل

اإلخالل بالعدالة وتأثريها على ختايص املوارد وخاصة على املستوى إىل  خالل ختفيض إيراداهتا باإلضافة الدولة من
ات متياز اإلمنظومة  عتمادمناهض إل إجتاه؛ فَتَشكل 1اتمتياز ذلك صعوبة إدارة ومراقبة هذه اإلإىل  العاملي ضف

 املستندة حبجية املربرات املقدمة من كل طرف ي، وحسم هذا اجلدل يتمقتاادوتوظيفها اإل اجلبائية واجلمركية
آلثار السلبية املارتبة هذه املنظومة وبني مقدار التضحيات وا إعتمادو إقرار  مقارنة الفوائد املتأتية من وراءإىل  باألساس
قل فهناك حد التساوي مع سلبياهتا على األإىل  ال تال ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإليات منظومة إجيابن عنها، وأل
ن الدولة غري ملزمة بتقدمي كل الايغ بل هلا أن تتخري من حلد منها فقط قدر اإلمكان خاصة وأاإىل  مييلثالث  إجتاه

 بينها ما حيقق مااحلها ويتناسب مع ظروفها.

ات اجلبائية واجلمركية يقتضي عرض أهم متياز ية لإلقتاادداء والكفاءة اإلاألتبيان بناء على ما تقدم فو 
يا )الفرع األول(، مث أهم املربرات إقتااد اجلبائية واجلمركية اتمتياز اإل املؤيد لتوظيف منظومة جتاهربرات املؤسسة لإلامل

ضرورة املعترب بتوفيقي ال جتاهني يتم إبراز اإلجتاهاإل أحدترجيح ة )الفرع الماين(، ويف غياب املعارضاليت تسند اآلراء 
 )الفرع المالث(. صيغها بعض التوظيف رغم حمدودية تأثري

                                                           
 .331ناصر مراد، مرجع سابق، ص.  1
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 ياإقتصاد ات الجبائية والجمركيةمتياز المؤيد لتوظيف اإل تجاهإلاالفرع األول: 
على الاعيد التمويلي وحمققة وأكمر صورها معجلة ات اجلبائية واجلمركية للمشمول هبا جلية متياز نفعية اإل

ات تفاقن املعاملة التفضيلية الواردة يف اإلم ستفادةي واحلمائي، اليت ميكن تلخياها إمجاال يف اإلستممار واإل
التنافسية؛ وعليه ختفيض األعباء وزيادة املقدرة ، تقليل التكاليف، الضرييب زدواججتنب اإليات الدولية املربمة، تفاقواإل

لتشجيع ها أدوات فعالة إعتبار ية ومدى إقتاادات اجلبائية واجلمركية لبواعث متياز مدى فعالية ودور اإلفالتساؤل عن 
غري اليت تعترب ية املرغوبة من عدمها هو يف احلقيقة تساؤل على النفعية بالنسبة للدولة قتاادإنشاء وتوسيع األنشطة اإل

ات اجلبائية متياز ي ملنظومة اإلقتااداإل ستخداماملؤيد لإل جتاهمؤكدة واغلب صورها آجلة، ويف هذا املضمار يستند اإل
صيغ هذه  عتمادية اليت ميكن حتقيقها كنتيجة إلقتاادهداف السيما ذات الطبيعة اإلكل من مجلة األإىل   واجلمركية

ستناده على التناسبية إأكمر من  -اليت سبق بياهنما فيما تقدم  - املنظومة واىل املسوغات الداخلية واخلارجية العديدة
ا إنتشار الذي أضحى من أكمر األساليب  هذا النمط دوليا، عتمادمع التكلفة املتحملة ويدعمهما بالتزايد املطرد إل

املتنامية  1وال مفر أمام أية دولة السيما النامية من اخلضوع لقواعد املنافسة ستمماراجلاذبة لإل *يات الدولإقتاادبني 
ات بتخفيف األعباء وتقدمي التسهيالت املالية واجلبائية واجلمركية ستممار اإل إستقطاببشكل حمموم يف تمبيت و 

من اليت تظهر  ات اجلبائية واجلمركية بالنسبة للدولةمتياز اإل وأمهية قيمةإبراز عن  جتاههذا اإل ، كما يعمليميةوالتنظ
ات متياز ؛ هلذا يقدم هذا األخري األثر املايل لإلجتاههذا اإل نتقاده حمورا إلإعتبار جوانب عديدة مركزا على اجلانب املايل ب
حيات مالية وإمنا على شكل مكاسب مالية بالزيادة العددية للمكلفني ومقدرهتم اجلبائية واجلمركية ال على أساس تض

ا يف مقدار حايلة اإليرادات على املدى إجيابالتكليفية وتزايد عدد ونوع وحجم األوعية اجلبائية اخلاضعة اليت تنعك  
ات اجلبائية متياز رض تناول قيمة اإلوالتنموية اليت مت التطرق إليها يف مع اجلوانب التاحيحيةإىل  الطويل، باإلضافة

 واجلمركية بالنسبة للدولة.

ات اجلبائية واجلمركية يف الوقت الراهن دورا مهما يف متياز تلعب اإلاملؤيد  جتاهوفضال على ذلك ووفقا لإل
 كحينذاو  ؛هذه الايغ ويف السنوات املاضية إعتمادأكمر مما كانت عليه يف بدايات  ستممارالتأثري على قرارات اإل

ية غري إقتاادات اجلبائية واجلمركية لدواعي متياز استنتاج مفاده أن اإلإىل  املستشارين يف املادة اجلبائيةوصل بعض 
غري أن التطورات احلاصلة أعادت النظر يف هذا ، وقد يكونون على حق فيما مضى فعالة حلد كبري وغري حامسة

 :2ستممارات اجلبائية واجلمركية يف قرارات اإلعتبار ة اإلهناك عوامل عديدة تفسر أمهياالستنتاج فحاليا 

                                                           

الفارق يف املفاضلة بني  ات اجلبائية واجلمركية مما جعل غالبية الدولة توظفها وإمنامتياز ي لإلقتااداإل ستخدامب اإلاوَ تَ سْ إ الكمري تنبغي اإلشارة إىل أن* 
ات شكل االئتمانات الضريبية واملعاملة اجلبائية التفضيلية متياز صيغ وفق تناسبيتها مع ظروفها وإمكانياهتا وتطلعاهتا فنجد الدول املتقدمة تتخذ اإلأو  صيغة

 املواتية يف حني تركز الدول النامية على اإلعفاءات.
 .352ص. عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق،   1

2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, "Tax incentives" , The World Bank, The World Bank Institute, washington DC, USA, 

2002, p.03 & 04. available on: 

 http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/Resources/EassonZoltPaper.pdf, date 27.11.2018, hour 18:26. 
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 ات اجلبائية واجلمركية جمزية وأكمر سخاء مما كانت عليه يف املاضي؛ فالتخفيف الفعال يف األعباء اجلبائية متياز اإل -
أنواع عدة  عشر سنوات عالوة على التوسع لتشملإىل  واجلمركية تزايد هندسيا وتضاعف لتال فارة اإلعفاءات ممال

 من الضرائب والرسوم.
مما جيعل جلبائية لااحل احلواجز اجلبائية؛ لص من احلواجز غري اي قدما يف حترر التجارة وحرية حركة رأس املال قَ املضِ  -

 خاصة املشاريع األكمر حساسية للجباية. ستمماراملعاملة التفضيلية اجلبائية واجلمركية عامال جد مهم يف قرارات اإل
يعد للبلدان اجملال واسعا لتاميم أنظمتها اجلبائية واجلمركية مبعزل عن حميطها الدويل، فاحلركية يف رأس املال  مل -

 يف احمليط اإلقليمي فضال عن املمارسة الدولية. لنظم الدول األخرى عتباروالعمالة تقتضي األخذ بعني اإل
ات اجلبائية واجلمركية، اليت متياز اإل إستخدامتادي هلا دون تنامي املنافسة اجلبائية كّون مالذات ضريبية ياعب ال -

 .1ستممارياعب االستعاضة عنها وتعويضها يف ظل منافسة إقليمية ودولية على اإل
ات اجلبائية واجلمركية بشكل جيد يف بعض البلدان واملناطق وعدم الفعالية يف مناطق أخرى لي  مرده متياز تعمل اإل -
إىل  تقلتإنات عرفت تطورا و متياز هتا إمنا ظروف ومقومات تلك املناطق السيما أن منظومة اإلات يف حد ذامتياز اإل

 .2أكمر حتديدا إستهداف
ات املختلفة جمتمعة ال يقدم نتائج تعرب حقيقة عن فعاليتها فلكل نوع خاائاه وآثاره املتباينة متياز تقييم أنواع اإل -

 هدف معني. أو اليت ينتجها على موضوع
ات جديدة وكبرية وتطوير قطاعات وأنشطة إستممار ياعب تقييم املكاسب املباشرة وغري املباشرة )استجالب  - 

 ية...اخل.( ملقارنتها بالتضحيات املالية.قتاادمعينة وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا ناهيك عن اآلثار غري اإل
  قتااداملعتمد على تنشيط اإل جتاهففي اإل ستمماراإل ض األدلة على أن املعدالت اجلبائية املرتفعة تمبطـهناك بع -

 ي ويؤدي يف النهاية لزيادة قتاادختفيض معدالت الضرائب يزيد يف النمو اإل إنواإلنتاج ف ستمماربالاركيز على اإل
 .3يف عوائد الضرائب

 ع وأنواع املنتجات وما نتج التغريات املتسارعة اليت طالت اهلياكل التنظيمية للشركات وأساليب اإلنتاج والتوزي -
 عنها من زيادة وترية املنافسة فيما بني الدول.

يات الدولية تفاقات واإلتفاقات الدولية الناشئة عن اإللتزامات اجلبائية واجلمركية للوفاء باإلمتياز احلاجة ملنظومة اإل -
 تنفيذ حلول للحد من ل النهج اجلماعيق وف العمل سويا  يفرضها  املربمة عالوة على تنسيق املعدالت اجلبائية؛ اليت

 
                                                           

الدول املستوردة لرأس املال وال جتد هذه الدول بديال عن هذا إىل  اتستممار ان نظام اإلعفاء الضرييب يلعب دورا أساسيا يف جذب اإل"... ي بالذكر حر   1
 إختالفألخرى بالنظام كحافز لتشجيع رأس املال األجنيب اخلاص على الوفود إليها وان كانت سياسة تطبيق هذا النظام ختتلف بطبيعة احلال من دولة 

 .355عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق،  ص.: ، راجعالظروف السائدة يف كل دولة..."
2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, "Tax incentives" , op.cit, p.14 & 15.  

 ،  3حممد صفوت حسن، ط ترمجة، "مقدمة في العلوم السياسية" روبرت ل. كورد، جيم  ا. ميديروس، والار س.جونز، ،مايكل ج. روسكني 3
 .   539م، ص.3932، مار، دار الفجر للنشر والتوزيع
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 .1إدخال خطط التوافق الضرييبب املنافسة الضريبية العاملية
ركية السيما املتعلقة ات اجلبائية واجلممتياز لتوظيف اإل ات املوجهةنتقاداملؤيد الرد على اإل جتاهتوىل اإلوقد  
ِمنح لقاعدة الضريبية فهناك صيغا أخرى متعددة كا اإلعفاءات اليت تسبب تآكلن األمر ال يقف عند بتكلفتها بأ

توسيع إىل  هبوط العوائد شكليا  ويف الوقت ذاته تؤديإىل  ديتؤ اليت والتخفيض يف معدالت الضريبة  ستمماراإل
ات بالتهرب متياز على املآخذ املتعلقة بعالقة هذه اإل، وكذا الرد الوعاء الضرييب نتيجة تقليل حاالت التهرب الضرييب

ا مقرونة بوجود أصول رأمسالية ذات هب نتفاعاإلألن  ية تتيح فرصا  أقل للتهربستممار صيغ كاملنح اإللضرييب بوجود ا
 .2وجود مادي ملموس

  
 ياإقتصاد ات الجبائية والجمركيةمتياز لتوظيف اإل المعارض تجاهإلا: ثانيالفرع ال

ات لااحل املشمول هبا على رأسها تعظيم عوائده ات اجلبائية واجلمركية من تأثري متياز ال ميكن إنكار ما لإل
ه اليت إستقرار و  ستمماراإل إستقطاب، ولكن هل هذا جيعلها عامال حامسا يف استحداث املشروعات التنموية و املالية

ات متياز ات الدولة ومن أهم مربرات التضحيات املالية، ويف هذا املضمار واجه توظيف اإلإهتمامهي على رأس 
فقدان إيرادات أكيدة من ضمن إىل  ات يف فعاليتها خاصة مبقارنة املنافعنتقادواجلمركية بعض التحفظات واإلاجلبائية 

أوجه على  ياإقتاادات اجلبائية واجلمركية متياز ض لتوظيف اإلاملعار  جتاه، وينبين اإل3الانف األساسي إليرادات الدولة
  عديدة ومن أهم اآليت:

أن أمهها  العديد من اآللياتإىل  يقتاادض الضرائب تساهم يف حتفيز النمو اإليشري مؤيدو فكرة أن ختفي -
لكن  اتستممار تبدو تلك الفكرة طريقة بسيطة جلذب اإلو  اتستممار ذب اإلجتَ نشأ و تُ املعدالت الضريبية املنخفضة 

إىل  حيدة اليت تسعىليست الو ضمن حميط دويل تنافسي جيعل من كل دولة  أن الطريق لي  ممهدا  هبذا الشكل إتضح
 .4ضرائبالبتخفيض  ستممارجذب اإل

يا فقدت الكمري من أمهيتها وبريقها فقد صارت شيء مفروغ منه فهي إقتاادواجلمركية املوظفة ات اجلبائية متياز اإل -
سوق  فاضلة على غرار امتالك حجم ، وبالتايل فهي شيء متا  ولي  ميزة مُ إستمناءمطبقة يف كافة دول العامل بدون 

ات جبائية ومجركية مع وترية إمتياز كبري ) ليست كل الدول متلك حجم سوق كبري لكن كل الدول تطبق منظومة 
 .5 تناف  فيها متسارعة(

                                                           
1
 Danielle wenner, Kevin zollman, "how to end international tax competition", the new york times, Nov.2,2017, 

      https://www.nytimes.com/2017/11/02/opinion/ending-international-tax-competition.html, date 13.12.2118, 

      hour 19:10. 
 املرجع واملوضع السابقني.مىن اإلدليب،  2

 .331ناصر مراد، مرجع سابق، ص.  3
4
 Danielle wenner, Kevin zollman, Idem. 

 .  22و 25أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، مرجع سابق، ص. 5
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يا مل تبلغ أهدافها وترتب إقتاادات اجلبائية واجلمركية متياز وتوظيف اإل جتارب العديد من البلدان النامية يف منح -
 ارها املنتظرة، "...فكمريا ما تنطوي التشريعات الضريبية على تفضيل املستممرين اجلدد باإلضافةآثارها املرغوبة وتعط مث

 إنأن اإلعفاءات الضريبية غالبا ما متنح عن طريق إجراءات إدارية معقدة تشجع على الفساد اإلداري وبالتايل فإىل 
ل ـاد اإلداري ميمـالفسأن  ارـإعتبله أي مفعول بدور اإلعفاءات الضريبية كمخفف للتكاليف ومعظم للعوائد ال يعود 

 .1ة للمستممر..."ـة بالنسبـاء إضافيـأعب
؛ فاألدلة التجريبية على ستممارتآكل القاعدة الضريبية دون أي آثار جوهرية على مستوى اإلإىل  اتمتياز تؤدي اإل -

لنمو والتنمية ليست حامسة ويف حاالت كمرية ات اجلبائية واجلمركية لزيادة امتياز ي لإلقتااداإل ستخدامفعالية اإل
 .2ات مقابل أداء متواضعمتياز يسهل نسبيا الوصول لنتيجة مفادها التكلفة الكبرية هلذه اإل

ات وحبكم أثرها املايل تسبب عجزا يف موارد الدولة املالية يف أكمر من وجه فهي فضال على تضييع حايلة متياز اإل -
يف حد ذاهتا إضافة لنفقات هياكل التسيري واملراقبة واالمتمال ...اخل.( تغري املشروعات ات متياز مالية معتربة )اإل

القائمة غري املستفيدة باملطالبة باملعاملة باململ حتقيقا للعدالة الضريبية اليت تناقضها معاملة املشروعات املتماثلة يف 
ية بتوسيع دائرة اإلعفاءات ويتحول معها قتاادروعات اإلنشاطها وطبيعتها معاملة متييزية، وبالتايل مطالبة كافة املش

 . 3حق مكتسبإىل  متيازقاعدة عامة واإلإىل  ستمناءاإل
 اإليرادات يف ات اجلبائية واجلمركية األوعية اجلبائية وختفض حايلتها املالية مما ينعك  سلبا على متياز تفسد اإل -

األمر خفض حجم إنفاقها  أو أخرى اادررق الناشئة من موامني الفتأإىل  اتما يدفع احلكوم؛ وهو املوازنة العامة
 .4ية ومالية كمريةإقتاادت إختالالالذي يسبب يف 

 ستخداموصعبة التطبيق الفعال لعرضتها إلساءة اإل ستممارتشويه قرارات اإلإىل  اجلبائية واجلمركية تؤديات متياز اإل -
 املعقد. ستممارات تدخل يف صناعة قرار اإلإعتبار  والفساد، فهي ليست أكمر من جزء يسري من عدة

ات اجلبائية واجلمركية متياز معني وحتديد مكان إقامته ليست اإل إستممار إستهدافنه يف أإىل  وصل بعض الباحمني -
ا بني الدول النامية خلات معظم الدراسات أهنا ذات إنتشار األكمر مسألة رئيسية، فممال اإلعفاءات وهي الشكل 

ات اجلبائية واجلمركية ذات أمهية عند متاثل متياز ، وإمنا تاري اإلستممارة حمدودة ونادرا ما تكون فعالة يف جذب اإلقيم
 .5مهما اإعتبار الظروف واملقومات يف احمليط اإلقليمي للدولة وتابح فارقا و 

                                                           
 رجع واملوضع السابقني.، املخالف يوسف الفتو  أبو مسري أمحد 1

2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit, p.01.  

 .355و  351عطية عبد احلليم صقر، مرجع سابق،  ص. 3
 ، التاريخ post_1608.html-logspot.com/2011/02/bloghttp://drkhalilhussein.b خليل حسني، "سياسات اإلصال  الضرييب"، 4

 .39:32م، التوقيت3936133195
 م. 3991من كتابه السياسات العامة يف الدول النامية، دار املنهل اللبناين للطباعة والنشر، 

5
 Alex Easson, Eric M.Zolt, Ibid, p.08 & 19.  

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/02/blog-post_1608.html
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ات ونتيجة ستممار هجرة اإلإىل  لكيؤدي ذ أكمر أو ات مماثلةإمتياز ملنح  فوجود بلد آخر له االستعدادبنف  املنطق  -
 تكون جد حمدودة. ستفادةلذلك فاإل

األمر الذي يعين مزيدا من الفساد  ؛إن مل تكن مجيعها نامجة عن تدخالت سياسية نافذةات متياز أهم اإل إن -
ناهيك عن اإلخالل بالعدالة وتأثريها على ختايص املوارد وخاصة على املستوى العاملي، إىل  ، باإلضافة1الضرييب

 .2ات املمنوحةمتياز صعوبة إدارة ومراقبة هذه اإل

املشاريع اليت تتلقى معاملة جبائية ومجركية  أو متتع بعض املسؤولني بسلطة تقديرية واسعة يف حتديد املستممرين -
إىل  ومكاسب شخاية، إضافة أربا عرب حتقيق ها، إستخدامت إساءة إحتماالالفساد وترفع من إىل  تفضيلية مؤدية

 .3 منشئات وشركات تابعة للشركة األم جتنبا لدفع الضرائبإىل  ها عرب حتويلهاأرباحالتالعب املمكن يف 
من خالل العديد من التقنيات كاإليهام  ات بتعقيدات إدارية تفسح اجملال واسعا للتهرب الضرييبمتياز تارافق اإل -

تغيري  أو من إعفاءات جديدة، ستفادةيات جديدة لإلاملشروعات القائمة ملسم إختاذبإنشاء مشروعات جديدة ب
شركة بأخرى، أما الشركات متعددة اجلنسيات فتستطيع أن حتول  إندماج أو موقعها، أو القانوين للشركة، لالشك
 .4الدول األكمر إعفاء )اجلنات الضريبية( لتستفيد من مزاياهاإىل  ها من الدول ذات املعدالت الضريبية املرتفعةأرباح
 ات اجلبائية واجلمركية متياز ي وحتديد النتائج واآلثار املارتبة على إعمال اإلقتاادمن الاعب جدا التوظيف اإل -

 األسواق فيها ليست دائما قائمة على دعائم تنافسية.ألن  السيما يف البلدان النامية
أكيدة يف  أو باقية حمققة ربا دامت األمعاملة تفضيلية جبائية ومجركية خاصة ماإىل  ات ما ال حتتاجستممار من اإل -

منذ بداية تشغيلها وغري املعرضة للاعوبات التمويلية واملالية  ربا ل املشروعات سريعة العائد واحملِقَقة لألـالدولة )مم
 .5 وخماطر التوقف(

 .6ةجتماعيتضحيات مالية حتد من قدرة الدولة على متويل براجمها خاصة اإل -
مرتبطة وموقوفة على رقم  ستفادةاملعطيات الاورية باإلفراط يف التقييم إذا كانت اإل إنتشارإىل  اتمتياز تؤدي اإل -

 معني.
ات ستممار بعض اإل إستقطابات اجلبائية واجلمركية يف إنشاء وتوسيع وتمبيت و متياز جنحت بعض صيغ اإل إنحىت و  -
 إعفاءات متنح دون النظر ات، السيما يف ظلستممار تلك اإلاحلاد يف تكاليفها يتجاوز الفوائد املتأتية من  رتفاعاإل إنف
 اليت يتم اكتساهبا من قبل املشمول. ربا مقدار األإىل 

                                                           
 .السابقنياملرجع واملوضع خليل حسني،  1
 مراد، املرجع واملوضع السابقني.ناصر  2
 .نفسهاملرجع واملوضع خليل حسني،  3
 املرجع واملوضع السابقني.مىن اإلدليب،  4
 عطية عبد احلليم صقر، املرجع واملوضع السابقني. 5

6
 Alex Easson, Eric M.Zolt , op.cit, p.05.  
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إىل  ات دون سواها على غرار اإلعفاءات يف الدول الناميةمتياز ايغ معينة من اإلالواسع النطاق ل ستخداميشري اإل -
 ة.لتحقيق األهداف املرجو  مالئمةاألكمر  اتمتياز اإلشكال أ ختيارإل هتماماإلإال القليل من  أنه ال يُعطى

خنراط يف العملية الاعبة ما يقتضي حلوال فعلية شاملة باإل ية والسياسية وغريها يف بلدقتاادوجود املشاكل اإل -
 إضافية. ةات جبائية ومجركيإمتياز واملطولة لتاحيح أوجه القاور بدال من تزويد املستممرين ب

املشاكل اليت ترافق تطبيقها و  بائية واجلمركية والسلبيات اليت حتيط هباات اجلمتياز املآخذ على اإل إىل باإلضافة
ات متياز مغاير لإل إجتاهتدفع بأيضا  ات واملمارسات الدوليةلتزاماإل إنف تافية...اخل.(البدء وآثار سرياهنا، االمتمال،  )

ات اجلبائية متياز تلغي أنواعا معينة من اإل أو لب من البلدان أن تقللاجلبائية واجلمركية، فمنظمة التجارة العاملية تط
واجلمركية كشرط للقبول يف املنظمة، كما يناح بافة تقليدية ممملي البنك الدويل وصندوق النقد الدويل بعدم 

لتمويل اإلضايف، ات لتلقي امتياز ات اجلبائية ويضع هذا األخري شرط القضاء على صيغ معينة من اإلمتياز اإل إستخدام
مدونة لقواعد السلوك حتظر أنواعا معينة  إعتمادات الدولية تسفر يف الغالب على تفاقيات واإلتفاقعالوة على أن اإل

 ات جديدة.إمتياز  إعتمادحتد من القدرة على  أو ات اجلبائيةمتياز من اإل

 
 يةالجبائية والجمرك اتمتياز ي لإلقتصادالتوظيف اإلضرورة : ثالثالفرع ال
على تفعيل عملية أيضا  تامني املوارد املالية للدولة وال يقتار على ذلك وإمنا يعمل اجلبائييستهدف النظام  

مقومات  ات الدولية؛ لذلك تستغل كلرتباطالوطين يف خضم التعامالت واإل قتاادالتنمية وتعزيز القدرة التنافسية لإل
وتفرض  اتهتمامواجهة اإلإىل  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز مة اإلمنظو  توظيفوجبات وهنا تعود مُ  يقتاادالشأن اإل

ات املوجهة هلذه نتقادعلى الرغم من وجاهة اإللة جلزء منه، املشكّ  ستممارجمال مناخ اإل تساعنفسها بإحلا  نظرا إل
ات ستممار كية على اإلات اجلبائية واجلمر متياز ية أدىن شك يف األثر احملدود لإلقتاادفال تارك األدبيات اإلاملنظومة 

املستممر مقارنة مع حجم سوق  إختياروتأيت يف مركز متأخر من حيث الارتيب من بني العوامل املؤثرة واليت حتدد 
العمل والبنية التحتية واملهارة واإلنتاجية للقوى العاملة ومدى مرونة قوانني العمل والتبادل ومحاية السرية املارفية 

. غري أن بعض املمارسات اخلاطئة تعتربها العامل األساسي لتشجيع وتمبيت 1 ين والسياسيوشفافية النظام القانو 
، إال أن"...املستممر اجلاد 2يةقتاادات اإلعتبار ات املالية على اإلعتبار ات وهذا يعين تغليب اإلستممار اإل إستقطابو 

تداله، أي عدم وجود ضرائب ورسوم عالية ال هتمه اإلعفاءات الضريبية بقدر ما هتمه معقولية النظام الضرييب واع
سياسة ضريبية معقدة. واإلعفاءات الضريبية حبد ذاهتا ال جتذب إال أسوء أنواع  أو ية يف الضرائبإزدواجوعدم وجود 

َمنح إعفاءات  أو ات خاصةإمتياز فال حاجة إلعطاء  ستمماراملستممرين. ففي حال توفر املقومات األساسية لإل
                                                           

1
 Néji Baccouche, " incitations aux investissements et concurrence entre états", revue tunisienne de fiscalité, centre 

d’études fiscale, faculté de droit de sfax, tunisie,  N°5, 2006, p.15. 
اجلمهورية شق، جملة العلوم اإلقتاادية والقانونية، جامعة دم م"،3993لعام  39عابد فضلية، "واقع اإلستممار يف سورية يف ظل قانون اإلستممار رقم   2

 . 93، ص.م3993، 93، العدد 32العربية السورية، اجمللد 
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يأيت  ستمماروحسب دراسة املؤسسة العربية لضمان اإل، 1 ات وخاصة األجنبية منها..."ستممار اإل جتذابضريبية إل
تأيت اإلعفاءات يف الوقت ذاته و  ستممارالضرائب والرسوم ضمن اجملموعة األوىل من بني العوامل املعيقة لإل إرتفاع

 .2يف الدول العربية ستممارالضريبية ضمن اجملموعة األخرية من بني العوامل احملفزة لإل

، فالواجب الفال بني ات اجلبائية واجلمركية وتوظيفهامتياز بتقدمي اإل هتمامولكن ال يعين هذا عدم اإل 
وأداء  إنتقادات اجلبائية واجلمركية وبني متياز ات واملآخذ والسلبيات اليت حتيط بايغة معينة من صيغ اإلنتقاداإل

 ملأو  على أس  غري سليمةاليت منحت ة وأداء املنظومة وتأثريات بعض الايغ ككل، وبني فعالي أو املنظومة جمتمعة
مالئمة بنف  القدر  اتمتياز صيغ اإلفليست كل  ،يتم توجيهها الوجهة الاحيحة مبا خيدم العملية التنموية يف الدولة

 اتمتياز اإلكمر أشكال أ إنمن سواها من حيث مردودية التكاليف ولألسف فأقل  وبعضها التنموية لتحقيق األهداف
مليئة بالعيوب رغم بساطة و  )اإلعفاءات املؤقتة( البلدان النامية هي يف الغالب اقلها كفاءة اجلزائر على غرار شيوعا يف
ن فقد توصلت بعض الدراسات وأقر بعض املستشارين بأ ، لكن هذا ال ينسحب على كامل الايغ واألشكال3إدارهتا
) ممال من خالل جتديد املعدات واآلالت،  ستممارركية املاممة جيدا واهلادفة لتشجيع اإلات اجلبائية واجلممتياز اإل

 إستخداماملممر؛ فهناك حتول بني مستشاري اجلباية من التوصية بعدم  ستممارالبحث والتطوير( جنحت يف زيادة اإل
ات اجلبائية واجلمركية بشكل متياز ذ اإلها وتاميمها، إذا ما مت تاميم وتنفيإستخدامحتسني إىل  ات اجلبائيةمتياز اإل

حتقيقها دون توفري هذه ات اليت مل تكن من املمكن ستممار اإل إجتذابصحيح فقد تكون أداة مفيدة يف تشجيع و 
كانت ال تلعب   إنو ، 4 أنواع حمددة من املستممرين( أو اجلديد ستمماركاإل اتستممار ات )أنواع حمددة من اإلمتياز اإل

لكنها تبقى مؤثرة ومكملة لغريها من املؤثرات، وهي تعمل يف جو  ستممارقرارات اإل إختاذالتأثري على دورا حامسا يف 
 ؛ فاحلاجة مازالت قائمة ومستمرة5يةستممار املشاريع اإل إستقطابمن التفاعل بينها وبني بقية عوامل تشجيع وتمبيت و 

ة لتطلعات ستجابوقت سبق لإل أياهنة ورمبا أكمر من ات اجلبائية واجلمركية يف املرحلة الر متياز منظومة اإلإىل 
كاسب مشروعه )التكلفة ماملستهدفني إذ تدخل ضمن العناصر الرئيسية يف معادلة املستممر لتحديد جدوى و 

الوفاء إثر  ية الدوليةقتاادات واملستجدات اإلجتاهية، الوقت، املبيعات، تكلفة التشغيل...اخل.(، وملسايرة اإلستممار اإل
 املنافسة الدولية اليت استخدمت فيها الدول املتقدمة نفسها  إحتدامي والتجاوب مع قتاادات الارابط اإلإلتزامب

                                                           
واشنطن   (،CIPE: جتربة اجلمهورية العربية السورية"، مركز املشروعات الدولية اخلاصة)ستممارحممد خالد املهايين، "الضرائب وعالقتها بتشجيع اإل 1

 . 91.العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، ص
 .96:39م، التوقيت 3936133195التاريخ ، arabia.org/files/ppt/khaledelmheny.ppt-www.cipe متا  على:

 .66مرجع سابق، ص.عمريوش حمند شلغوم،  2
3
 Vito Tanzi et Howell Zee, op.cit, p.13et14. 

4
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit , pp. 07-09. 

 .  22و 25سابق، ص. أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، مرجع 5
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يف ظل  2واإلشكال أهنا تستخدم بشكل مفرط ناهيك عن البلدان النامية 1ات اجلبائية واجلمركية ومازالتمتياز اإل
مما  ية ومالية متضاربة ال ميكن التوفيق بينهاإقتااداحل بوجود ما ستمماردويل بشأن اإل إتفاقإىل  التوصل صعوبة

وإذا كانت املنافسة اجلبائية بني الدول حقيقة ال  ،التخلي عن تدخالهتا اجلبائية واجلمركية جيعل الدول تواجه صعوبة يف
مركية ضرورة ات اجلبائية واجلمتياز منظومة اإل إستخدامذلك جيعل من  إن فالسوق املعومل إقتاادكن جتنبها يف مي

"... واحدة الوحيد، ويف احلقيقة ما هي إال  تقتضي فقط تاحيح املفهوم اخلاطئ الذي يُنظر هلا به على أهنا العامل
النهج ، و 3من ضمن جمموعة من العوامل اليت حيسبها املستممر يف النموذج املايل من أجل حساب رحبية املشروع..."

، واحلد من 4الدولية بدال من منح املعاملة التفضيلية املواتية ملستممرين حمددين املمارسة إىل  األفضل هو جعلها اقرب
 .كانت األعباء اجلبائية واجلمركية باألصل منخفضةها قدر اإلمكان السيما إن  إستخدام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Néji Baccouche, op.cit, p. 13 et 54. 

2
 Ibid, p.61.  

il convient de noter que :  "…La fiscalité est actuellement utilisée à outrance par les Etats soit moyennement les 

dépenses fiscales en recourant à l’exonération totale ou partielle ou encore à la subvention au profit de l’investisseur 

; les régions elles-mêmes (c'est-à-dire les échelons infraétatiques) pratiquent l’incitation pour séduire l’investisseur, 

soit moyennant les réformes du système d’imposition de droit commun en baissant les taux et en réajustant l’assiette 

et le barème... ". 
   . 29.م، ص3931، مار، الدار املارية اللبنانية،  1، ط"مديرا لنجاح اإلقتصاد المصري 11421 العبور اإلقتصادي لمصر:"، علي وايل 3

4
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit, p.04. 
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 ياإقتصادات الجبائية والجمركية متياز ترشيد توظيف اإل: المطلب الثاني
 ستقراراإل يف مرتبة متأخرة بعد ستمماراملؤشرات املتعلقة مبناخ اإل بائية واجلمركية من بنيات اجلمتياز تأيت اإل 

، ورغم ذلك تكتسي أمهية بالغة والبنية التحتية واملوارد البشرية ومنظومة التمويل جتماعياألمين والسياسي والسلم اإل
 ستممارد سواء لتكون أكمر تشجيعا وترحيبا باإليف ظل تااعد حدة املنافسة بني الدول املتقدمة والنامية على ح

، 1يةقتاادي وإلتاحة املزيد من فرص العمل ولتمبيت واستدامة التنمية اإلقتااده حمركا دافعا لتحقيق النمو اإلإعتبار ب
ها هتمل تنافسي جعلات اجلبائية واجلمركية يف جو متياز ويبدوا أن أمهية هذه املنظومة وحرص الدولة على توفري حزمة اإل

نتهاج سياسة ، وجعلها متضي قدما بإبعض املبادئ األساسية يف تناسبية التكلفة مع العوائد وتوازن املااحل املتقابلة
فراط يف منح اإلوحو  الدول جرف 2منطقها كلما زاد السخاء كلما زاد عدد املستممرين واملشروعات، منهج حمل نقد

التسقيف وعدم جتاوز احلدود  إعتمادة تقتضي إعادة النظر يف السخاء املفرط و ات اجلبائية واجلمركية؛ فالرشادمتياز اإل
ات إمتياز سياسة  إعتمادال يؤدي ألنه  ؛لتكلفةلالتوازن واالعتدال، كما تقتضي إجراء تقييم منتظم املعينة القائمة على 

ي مبا يضر بغري املشمولني هبذه إعادة توزيع العبء اجلبائأيضا إىل  نفقات جبائية كبرية فحسب بل يؤديإىل  سخية
 املنظومة ويطال العدالة الضريبية.

قائم ونافذ ما هو إعادة النظر ومراجعة إىل  ات اجلبائية واجلمركية ميتدمتياز رفع كفاءة وفاعلية اإل إنكما و  
إثر  أ الايغوتوظيف أكف إنتقاءبإتباع هنج التبسيط و مع ضمان احلقوق املكتسبة ، عن طريق ربطها باألهداف هامن

 إختاذبأيضا  اليت يتم دعمها ات املعمول هبا،متياز يف منظومة اإلوالبحث عن التحسني تنقيح وحتديد أوجه القاور 
، ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ثر وفعالية اإلأ الزيادة يفاليت من شأهنا  على املستويني الداخلي واخلارجيمجلة من الارتيبات 

ية وإنتاجية العمل هي احملددات الرئيسية يف ضوء املنافسة قتاادونية واإلدارية والسياسية واإلأصبحت البيئة القانفلقد 
من الواضح أن شفافية النظام اإلداري والقضائي  ذلكإىل  الدول املختلفة باإلضافة تياإقتاادالشرسة واملفتوحة بني 
 .ية لبلدجياباإللق اليوم يف نظر املستممرين السمعة يت ختط الو والضرييب هي الشر 
بتسقيف  إجتاهجيري العمل يف أكمر من  ياإقتاادات اجلبائية واجلمركية متياز لعقلنة وترشيد توظيف اإلإذا 

 ة واجلمركية )الفرع الماين(، ات اجلبائيمتياز وإعادة النظر يف السخاء املفرط )الفرع األول(، ومبراجعة منظومة اإل
  اجلبائية واجلمركية )الفرع المالث(. اتمتياز نتهاج سبل تفعيل أداء اإلوبإ

                                                           
هات الارويج لإلستممار يف ظل املتغريات العربية"، املؤسسة العربية لضمان اإلستممار وائتمان الاادرات، السنة فهد راشد االبراهيم، "حتديات تطوير ج 1

   .91م، ص.3933، ، الكويت، سبتمرب 91، العدد الفالي19
 األجنيب ستممارلإل احملدود والتأثري عامليةال املباشر األجنيب ستمماراإل تدفقات من أفريقيا حاة تدين خلف تكمن اليت األسباب من"...يتعني ذكر أن   2

 سخية حوافز تقدمي على يركز جنه وهو املباشر، األجنيب ستمماراإل وتشجيع التماس يف ةاألفريقي البلدان اعتمدته الذي النهج يف يتممل ما القارة يف املباشر

 .عموم ا..." التجارية واألعمال عاملشاري تنظيم نشاط تشجيعإىل  مفضية حملية بيئة يئةته على يركز مما أكمر
جمل  التجارة والتنمية، الدورة ، "تعزيز الروابط بني اإلستممار احمللي واإلستممار األجنيب املباشر يف أفريقيا"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، راجع: 
 .95م، ص.3931بسويسرا،  ، طبعونكتاداأل منشورات األمم املتحدة، 22التنفيذية 
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 السخاء المفرطوإعادة النظر في الفرع األول: تسقيف 
؛ والسياسي لدولة جتماعياإل ستقرارله تداعيات مباشرة على التوازنات وينعك  على اإل ستممارمستوى اإل

 رتباططريقة قاطعة فك اإلية متلي وبقتاادذلك أصبح فحوى أهم السياسات حىت وإن كانت العقالنية اإل أجلمن 
، بوضع ترسانة قانونية ستممارة لتشجيع اإلإساراتيجيوضع إىل  إال أننا جند مساعي حميمة من قبل جل الدول

ات جبائية إمتياز ية اليت تفرضها الظروف، تضم قتاادمع املطالب السياسية واإل إستمرارتشجيعية يتم تكييفها ب
ألن  أغلب العوامل املؤثرة يف سعي من الدولة حمل تقد حل اتمتياز ومة اإلمنظكما لو أن  بشكل متزايد ومجركية

الضريبة  إستخدام عتباريرا  ليأخذ يف اإلاوكان على حياد الضريبة أن يتكيف ويتلقى حمتوى مغ - تكون أكمر ترحيبا  
مما يؤجج التناف  الدويل الذي مقارنة مع نظرياهتا  –العامة النفقات لغرض خارج الوظيفة التقليدية املتمملة يف تغطية 

اليت تعترب مادر ا للتعقيد والتشويه اللذين ال داعي هلما يف كمري من ات متياز ات سلسلة اإلإستمناءقد يُنتج املزيد من 
التناف  بني الدول جعل كل منها تتحان بسيادهتا لتفعيل ترسانة  إحتداميا، وإمنا إقتااداألحيان وغري املرغوبة 

والزالت  ستمماركية تشجيعية فقد استخدمت الدول املتقدمة نفسها منظومات جبائية ومجركية لتشجيع اإلجبائية ومجر 
ية ومالية إقتاادبوجود مااحل  ستمماردويل بشأن اإل إتفاقإىل  التوصل يف ظل صعوبةناهيك عن الدول النامية، 
 .1تخلي عن تدخالهتا اجلبائية واجلمركيةمما جيعل الدول تواجه صعوبة يف ال متضاربة ال ميكن التوفيق بينها

وأن تكلفة تدخالهتا اجلبائية واجلمركية  حىت الدول النفطيةه ال ميكن أن تستغين أية دولة عن اجلباية حيث إنو 
غري حمتملة  جيعل تكلفتها إجتاهيف تسري ( و املوارد املالية) وسائل العمل الرئيسية للدولةات تطال إمتياز على شكل 
إطار قانوين تقليدي ب ات اجلبائية واجلمركية يف الدول الناميةمتياز اإل إستخدامحملدودية املوارد و  ايد نظرا  بشكل متز 

سارة خل املسببةلمراجعة التنازلية شبه السنوية ل باإلضافة مفرط يكون سخيا  بشكليف الغالب مامم لكل مستممر 
وأمام  يات اجلاتإتفاقية الشراكة مع اإلحتاد األورويب و إتفاق التعريفات مبوجباإليرادات اجلمركية النامجة عن تفكيك 

 ات جبائية ومجركيةإمتياز كبري يف البلدان اليت منحت   األجنيب بقدر ستممارسيما اإلال ستممارمل يرتفع حجم اإلذلك 
ت امتياز هو مناقشة هذه اإلمن ذلك لي  القاد ، وبالتايل فتقييم مدى السخاء يُطر  حبدة ولكن 2سخية

ات واإلعفاءات مملما متياز واإلعفاءات يف حد ذاهتا ألنه يف ظل األوضاع القائمة فمن الضروري توفري ممل هذه اإل
ات والتيسريات متياز ، وإمنا القاد عدم جتاوز السقف احملدد يف خضم حرص الدولة على توفري اإلأسلفنا الذكر

فالسياسات اجلبائية واجلمركية ، 3ستممارلة وما يتأيت من اإلللمستممرين وعدم إمهال حتقيق التوازن بني تضحيات الدو 
ات اجلبائية واجلمركية بشكل ينطوي على قدر من املبالغة متياز توظيف اإلإىل  قد عمدتاملستجيبة للمنافسة الدولية 
عدالت اجلباية من ات اجلبائية واجلمركية يقتضي بالضرورة رفع املمتياز أن التوسع يف اإلإىل  واإلفراط، وجتدر اإلشارة

                                                           
1
 Néji Baccouche, op.cit, pp.51-54. 

2
 Ibid, pp.56-58. 

طاع اخلاص احمللي وجدير بالذكر"...أن اإلفراط يف تقدمي اإلعفاءات الضريبية وغريها من احلوافز للمستممرين يف إطار سعي السياسة اإلنفتاحية لتشجيع الق 3
 م كبري يف منو...".    =واألجنيب قد أسهمت يف ضياع موارد حمتملة دون أن يكون هلا إسها
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وبالتايل  موارد سيادية لتغطية نفقاهتا؛ "...إىل  ات حلاجة الدولة الدائمةمتياز ناحية أخرى على غري املشمولني بتلك اإل
الضرائب يف نوا  أخرى.  أسعارن يااحبه زيادة يف األعباء و نواحي البد وأ أو مزيدا من اإلعفاءات يف ناحية إنف

ت سوى أحد وجهي العملة. والوجه اآلخر هو زيادة األعباء الضريبية على من ال يتمتعون فاإلعفاءات الضريبية ليس
أن اإلعفاءات وهي تقرر مزايا لبعض املمولني، فإهنا، وبنف  إىل  ه جيب النظر دائماإنمبمل هذه اإلعفاءات. ولذلك ف

ات العدالة يف إعتبار ض النظر عن ، وبغ1 الدرجة تفرض أعباء وعقوبات مالية أخرى على طائفة من املمولني..."
من جهة ورفع املعدالت  ستممارات اجلبائية لتشجيع اإلمتياز املبالغة من الناحيتني )منح اإل إنحتمل األعباء العامة ف

نفسه حبكم أن األنشطة اليت ال  ستمماراجلبائية على غري املشمولني من جهة ثانية( هلا تداعياهتا على اإلنتاج واإل
ات ستممار عن القيام باإل إنارافنوازع  ات اجلبائية واجلمركية متمل األغلبية وزيادة األعباء اجلبائية عليهامتياز تتمتع باإل

 ستممار، يف ظل وترية تناف  دويل حمتدم وحميط مستقطب لإلالتوسع يف األنشطة القائمةاجلديدة وعدول عن 
 وموظف جلميع عوامل اجلذب. 

ات اجلبائية واجلمركية بشكل عام فهي مطلوبة ومفيدة إذا استخدمت يف متياز ولي  الغرض مما تقدم رفض اإل
املستممر ن ، خاصة وأ2 من القاعدة العامة اليت خُتضع اجلميع لألعباء اجلبائية إستمناءاحلدود املعقولة، على أن تظل 

يمه بدافع الربح ومما قِ النهاية يُ  يفأجنبيا هو  أو بلد ما سواء كان وطنيا يف يإستممار إقامة مشروع إىل  حينما يتجه
 يفأما اإلفراط  يسر وسهولة وأمان كاف يفومتكينه من إقامة مشروعه  اإلجراءات إختاذهو سهولة  ذلكحيقق له 

، وال مالحة املستممر حيث 3دولةتتحقق به مالحة ال منحه العديد من امليزات بإعفاءات ضريبية فذلك أمر ال
جة زيادة تكلفة اإلنتاج جراء رفع معدالت اجلباية؛ مما جيعل الكمري من املستممرين ال يعتدون ه نتيأرباحتتآكل عوائده و 

كمريا باإلعفاءات بقدر اعتدادهم بالعائد الاايف، فمالحة الطرفني تتحقق مبزيد من التوازن واالعتدال بني معدالت 
 ات جبائية ومجركية مسقفة.  إمتياز جباية معقولة و 

 
 
 
 

                                                           

وبيان تداعياتها اإلجتماعية  1924اإلقتصاد المصري في ثالثين عاما: تحليل التطورات اإلقتصادية الكلية منذ عام إبراهيم العيسوى، "=  راجع: 
 .193، ص.م3992،  املكتبة األكادميية، مار، د ط"، مع تصور لنموذج تنموي بديل

 .69"، مرجع سابق، ص.ة في اإلقتصاددور الدولحازم الببالوي، " 1
  املرجع واملوضع نفسه. 2
 ، األهرام، "منح احلوافز دون احلفاظ على مااحلها يفالدولة بالغت : ستممارمالحظات حول قانون ضمانات وحوافز اإل"، الدين مدحت سعد 3

 . متا  على:51129، العدد 319 م، السنة3935199192
www.ahram.org.eg/News/41296/107/324261.مع-القانون/مالحظات-حول-قانون-ضمانات-وحوافز-اإلستممار الدولة-با/aspx 

 .32:39م، التوقيت 3936133133التاريخ 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز ي: مراجعة منظومة اإلالثانالفرع 
ات اجلبائية واجلمركية يف تشجيع متياز ينبين على ما سبق بيانه عدم إمكانية التقليل من أمهية وفاعلية اإل 

ا من ختفيف إنطالق ستممارالقرارات املتعلقة باإل إختاذملا تتضمنه من مغريات للمستممرين ومساعدات على  ستمماراإل
عباء اليت تمقل كاهل املكلفني، لكن يف ذات الوقت ال ميكننا إخفاء التعقيد وصعوبة إدارة وتضاؤل أمهية وعوائد األ
ات اجلبائية واجلمركية بالنسبة للدولة خاصة اإلعفاءات منها نتيجة فقدان عوائد سيادية كبرية السيما أن اجلزائر متياز اإل

ات توجهت وحو تقدمي ستممار اإل إجتذاب خضم التسابق لتشجيع و يف ظل حرصها على غرار الدول النامية ويف
إىل  ذلك جيزم الكمريونإىل  ات تتسم باملبالغة وهو ما يزيد فقط يف املراكز التفاوضية للمستممرين، "... إضافةإمتياز 

ض بعض ات، ويدعمون رأيهم باستعراستممار أن سياسة اإلعفاءات الضريبية ليست العامل األساسي يف جذب اإل
، من ذلك الواليات املتحدة األمريكية اليت تنتهج نظاما ضريبيا ستممارالنظم الضريبية يف بعض الدول اجلاذبة لإل
ية. باملقابل هناك بعض الدول أغدقت قوانينها باحلوافز الضريبية قتاادمتوازنا يتسم بالتغري املتالئم مع املتغريات اإل
 ستممارمار العربية اليت منحت إعفاءات وحوافز كبرية مبوجب قوانني اإلدون أي جدوى تذكر، من ذلك مجهورية 

؛ هذا التعقيد وصعوبة اإلدارة واالمتمال واملبالغة  1 يف نقاان ال تزايد..." ستمماراملتالحقة، إال أن معدالت اإل
نتيجة أكمر دقة حول ىل إ ات اجلبائية واجلمركية، وللوصولمتياز واإلفراط تقتضي إعادة النظر ومراجعة منظومة اإل

 ستممارات ميكن عقد مقارنة بني اجلزائر ودولة مماثلة هلا من حيث عوامل جذب اإلمتياز ضرورة مراجعة منظومة اإل
أن منظومة إىل  ات مقارنة باجلزائر، ويُرجع األخاائيون ذلكستممار ولتكن تون  اليت تتجلى فيها نسبة تزايد حجم اإل

مركية التونسية موجهة وحو قطاعات حمددة ) القطاعني الفالحي والسياحي( وخاضعة للمراجعة ات اجلبائية واجلمتياز اإل
حيث  ، خبالف الوضع يف اجلزائري واملتغريات املختلفةقتاادأكمر مواءمة للوضع اإلالدورية*؛ مما يرفع كفاءهتا وجيعلها 

ادة النظر ومراجعة املنظومة مبا يرفع كفاءهتا؛ فتارتب املشرع اجلزائري مل يضيق دائرة القطاعات املعنية ومل يعتمد إعإن 
الدولة من  إستفادةات املرغوبة وتتدىن ستممار عن ذلك خسارة كبرية إليرادات سيادية مقابل تطور ضعيف حلجم اإل

 .2اتمتياز منح هذه اإل

املالئمة بني إىل  يالرام 3ات اجلبائيةمتياز قانون مراجعة منظومة اإلفاملشرع التونسي يف هذا اإلطار اصدر 
 ر تقييم سنوي ـنشإقرار  واجلباية، فضال عن ستممارأحكام هذا القانون مع التشريع اجلاري به العمل يف جمال اإل

                                                           
قوق كلية احل،دفاتر السياسة والقانون، جملة "إشكالية اإلزدواج الضرييب الدويل بني اآلثار السلبية وفعالية احللول الوطنية"، الضب طارق، لعجال يامسينة 1

 .335و  331م، ص.3931 جوان، 32اجلزائر، العدد  جامعة قاصدي مربا  ورقلة، والعلوم السياسية،
( كشف عدم جناعة منظومة احلوافز اجلبائية احلالية ذلك أن النتائج م3933من  إبتداءتقييما قامت به تون  )وزارة املالية التونسية  تنبغي اإلشارة إىل أن* 

 ثبت تشتت الناوص وصعوبة تطبيقها يف بعض احلاالت وعدم فهمها من قبل املستممرين.أتوى كلفة املنظومة كما احملققة مل تكن يف مس
  املرجع واملوضع نفسه.، الضب طارق، لعجال يامسينة 2
، 319، السنة 32التونسية، العدد  م، املتعلق مبراجعة منظومة اإلمتيازات اجلبائية، الرائد الرمسي للجمهورية3932193135املؤرخ يف  96القانون عدد  3

 .  132-195م، ص ص. 3932193133الاادر بتاريخ 
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ات اجلبائية متياز للمنظومة السيما من حيث امليزانية املرصودة هلا ومردوديتها وأثرها، وهذا بقاد مراجعة منظومة اإل
 مع الاركيز على الايغ األكمر جناعة يف جتسيد األولويات الوطنية )كالتنمية اجلهوية مبزيد من الارشيد والتيسري

والتادير والفالحة والايد البحري(. كما أن هناك دول مل تكتف باجلهود احمللية يف املراجعة واستقت اخلربة من 
؛ عقب 1ن قبل بعمة صندوق النقد الدويلاته اجلبائية مإمتياز هيئات دولية على غرار طلب األردن مراجعة فنية ملنظومة 

اإلعفاءات الضريبية اجلديدة وختفيضات التعريفة اجلمركية، وقد إىل  يف اإليرادات أرجعه ولو جزئيا إخنفاضأداء هزيل و 
ات اجلبائية اجلديدة وإبقاء متياز قدمت هذه البعمة توصيات على املدى القاري مشلت جتميد العمل بإجراءات اإل

ات متياز ات احلالية وأوصت بتخفيض اإلمتياز من مراجعة وتبسيط منظومة اإل نتهاءاري املفعول حىت يتم اإلالتجميد س
إلغاء بعض الايغ بعد مرحلة  أو اجلمركية ) الرسوم اجلمركية(، وعلى املدى املتوسط فشملت التوصيات ختفيض

 سنوات. 39ية أقااها إنتقال

ئية واجلمركية اليت تظهر من خالل النتائج احملققة ومقارنتها مبستوى  ات اجلبامتياز وعليه فنجاعة منظومة اإل
كلفة هذه املنظومة فضال عن وحدة ناوصها وسهولة تطبيقها وفهمها من قبل املخاطبني هبا تقتضي مراجعة دورية 

املقام األول  وظروف الدولة، وتنطوي يف املتغرياتتكيفا مع ي و قتاادأكمر مواءمة للوضع اإلوجعلها  لرفع كفاءهتا
كما تعمل املراجعة على ات وتوسيع القاعدة اجلبائية من الناحيتني النظرية والعملية،  متياز على تبسيط وترشيد اإل

قد تكون املعاملة جيدة من الناحية ف -املكمف للمعامالت التفضيلية وتيسري إدارهتا واالمتمال هلا ستخدامخفض اإل
أيضا  وترمي -2اتمتياز اإل من األهمتفويت اجلزء إىل  ون مرهقا  للغاية حبيث يؤديتطبيقها العملي يك أنالنظرية بيد 

التقليص يف عدد الايغ باالستغناء عن األشكال اليت مل تمبت جناعتها واإلبقاء فقط على اليت حتقق الغرض منها، إىل 
ن خالل العمل التشريعي عالوة على التنايص وضمان حسن التطبيق ووحدة النص اجلبائي وتفادي التعقيدات م

التنسيق بني  إجراءيراعي  أن إرادهتاات مبحض ستممار املشرع الوطين يف دولة اختارت سياسة تشجيع اإل "... علىف
تقع الاعوبات والعقبات نتيجة التناقضات اخلفية بني  ات وتشريعات الضرائب املتعددة فكمري ماستممار تشريع اإل
؛ لبلوغ منظومة جديدة واضحة وشفافة باليات مبسطة مرتبطة بتحقيق 3 ..."ئبوقوانني الضرا ستممارقانون اإل

  ألثرها على العائدات. عتباراألهداف التنموية قائمة على تقييم النفقات اجلبائية مع أخذ بعني اإل

 

 
                                                           

، م، األردن3931133199األردنية،  الرأي، املؤسسة الاحفيةم الضرييب واجلمركي يف اململكة"، مقارحا إلصال  النظا 36الدويل: "النقدرانيا اهلندي، 1
 http://alrai.com/article/1024268 اململكة-ي-اجلمركي-و-الضرييب-النظام- لاال-مقارحا-36-الدويل-النقد/إقتااد/متا  على: 
 .99:19م، التوقيت 3936133135التاريخ 

 . 31، ص.ناجحة عباس علي، وحممد عباس أمحد، "اإلعفاءات الضريبية ودورها يف تشجيع اإلستممار"، مرجع سابق 2
 املرجع واملوضع نفسه.  3
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز الفرع الثالث: سبل تفعيل أداء اإل
 كالسياسات اليت تعزز   ستمماراإل إستقطابمن األساليب لتشجيع و ها العديد إختالفالدول على  تستخدم

صرف مستقرة نسبيا وقوى  أسعارية و قتااداألحوال القانونية واإل إستقرارالكلي والقدرة على التنبؤ و  قتااداإل إستقرار
اجلباية إن مل توظف ن أل 1ي عالية، لكن يبقى العامل اجلبائي أبرزهاإقتااد إنفتا عاملة مؤهلة ماهرة ومتعلمة ودرجة 

ظهور التناف  اجلبائي بني الدول أنتج مغاالة لدرجة إىل  فهي ممبط له؛ مما أدى ستممارلتكون عامال مشجعا لإل
ات العائد منها؛ وهو األمر الذي جيعل اجلدل قائما ومتجددا حول مدى تأثري وفعالية متياز فيه تكلفة اإلتتجاوز 
ات اجلبائية واجلمركية متياز كلية والركون لإل  عتماده ال ميكن اإلإن، ومملما أسلفنا الذكر ف2ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل

مراجعته الدورية دون سواها وحتميلها أكمر مما حتتمل فهي عامل من العوامل يتطلب التوظيف املناسب فضال عن 
 املرغوبة. تقاؤه لبلوغ األهدافإننسب الايغ وأكمرها تأثريا وتفعيل ما مت أ نتقاءإل

ات حيز النفاذ بافة تلقائية مبجرد متياز جيري وضع اإل ات الجبائية والجمركية:متياز ( أنسب آليات تفعيل اإلأوال
ات وتتوىل اإلدارة فقط متياز صاحب النشاط املعين ملعايري األهلية اليت حيددها النص التشريعي املؤس  هلذه اإل إستفاء

ات بافة استاوابية تنطوي على ضرورة قبول اجلهة املختاة متياز لية تفعيل اإل، يف حني أن آءضمان هذا االستيفا
ات مع إمكانية الرفض القائم على تقدير ما هو مناسب، وتفضل السلطات املاوحة هذا متياز لطلب احلاول على اإل

الشفافية إىل  االفتقاراألسلوب األخري ألنه أكمر مرونة رغم ما يكتنفها من مشكالت تتعلق بالتارفات االستاوابية ك
قدر من الدقة والتحديد حىت  أكربوأعمال الفساد والتحايل والاربح، ليبقى أفضل أسلوب هو صياغة معايري أهلية ب

 .3ات املتمتعة بأعلى معايري اجلدارة واملوضوعيةستممار يقتار املنح على اإل

جتارب البلدان النامية تأيت التجربة اجلزائرية يف  ممل اغلب :ات الجبائية والجمركيةمتياز ( ترتيبات تفعيل اإلثانيا
ات اجلبائية واجلمركية اليت حيول بينها وبني بلوغ أهدافها العديد من احلواجز واملعوقات؛ األمر الذي متياز توظيف اإل
ملستويني الداخلي على ا ات اجلبائية واجلمركيةمتياز ثر وفعالية اإلالارتيبات اليت من شأهنا تفعيل أ مجلة من إختاذيتطلب 
 واخلارجي.

 هاال يظهر أثر إحدى أهم العوامل املكونة ملناخ األعمال و  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل ( على المستوى الداخلي:1
 رتباطهناك نوعا من اإلمرضي ومنسق، ف يستممار بقية العوامل األخرى املكونة للمناخ اإل كان أداءإال إذا   تهافعاليال و 

ية اليت تتشكل من جمموعة العوامل اليت تسهم يف حتديد طبيعة البيئة قتاادواحملددات اإل ستممارإلبني مناخ ا
 األجنيبأو  اخلاص احمللي ستممارطرد لإل أو ها وتعمل تلك احملددات كعناصر جذبإستقرار ية ودرجة قتااداإل

دالت التضخم، سعر الارف األجنيب، )مستوى العجز يف املوازنة العامة، مستوى العجز يف ميزان املدفوعات، مع
                                                           

 . 132و  131ص. طاليب حممد، مرجع سابق، 1
   .22-23أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، مرجع سابق، ص ص.  2

3
 Vito Tanzi et Howell Zee, op.cit, p.13et14. 
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 ية بل يتعداهاقتاادي(، وال يقف األمر عند احملددات اإلستممار أدوات التخطيط املايل والتجاري واإل إستخداممدى 
السياسي ترتفع  ستقرارفالبلدان اليت ال تتمتع بدرجة معقولة من اإل 1ةجتماعياحملددات السياسية واملؤسسية واإلإىل 

ات اليت تقدمها، متياز اإل أو وينارف عنها هذا األخري مهما كانت الفرص ستممارملخاطرة يف عملية اإلفيها درجة ا
يف  ستمرار؛ وبالتايل من الضروري اإل2وكلها عوامل متداخلة ومارابطة مع بعضها البعض وتؤثر وتتأثر فيما بينها

من خالل  ما جيب تأهيل وإصال  اإلدارةاملطلوب ك ستقرارالوصول لإل أجلي من قتااداإلصال  السياسي واإل
 .3 ...اخلالتكوين الفعال لإلداريني وتبسيط وإضفاء الشفافية على املعامالت

 ي، زيادة الاادرات، اإلنتاج إلحالل قتاادية حمددة ممل زيادة معدالت النمو اإلإقتاادلتحقيق أهداف و 
أنواع  إستقطابي واإلنتاجي؛ يقتضي األمر تشجيع و املستوى التكنولوج، حتسني ص العملحمل الواردات، توفري فر 
صورة واضحة  إياالو ية ستممار تسويق الفرص اإل أيي ستممار الارويج اإلية اليت تتطلب ستممار معينة من املشاريع اإل

ية حتظى بقناعة املستممرين و تتوافق مع إقتاادوطر  فرص ذات قيمة ، عن الفرص واملوارد ومنظومة التشريعات
، يف ات املمنوحة واملقومات احملليةمتياز باإل قتناعخلق المقة بالفرص املتاحة و التشريعات النافذة و االو  ،مأهدافه
ماليا  ينومقتدر  نيحقيقي ينحلاول على مستممر قاد ا ية مميزةإستممار وجهة ون كلتسمعة و مركز الدولة لحتسني 
بشكل عام  ستمماراملستهدفة فحسب بدال من توجيهها لإلات وحو األنشطة متياز اإل؛ وبالتايل توجه منظومة 4ومهنيا

إىل  املرهونة مبدى جنا  وتركيز الرسالة التسويقية ودقة بياناهتا، باإلضافة يا على تأثريها وفعاليتهاإجيابمما ينعك  
 5فارة اإلعفاء إنتهاءات اجلبائية واجلمركية بعد متياز ات املشمولة باإلستممار اليت ختضع هلا اإل ختفيض املعدالت الضريبية

والتقييم اليت تقوم هبا هيئات عن جناعة وفعالية أنشطة املتابعة على األقل التدرج يف اإلخضاع اجلبائي، ناهيك  أو
 .6واهليئات املتدخلة يف العملية لتحسني أدائها ستممارتشجيع اإل

احلد ت اجلبائية واجلمركية من خالل امتياز ميكن إضفاء فاعلية أكمر على منظومة اإل ( على المستوى الخارجي:2
غري املقاود من قبل املشرع الناشئ باألساس عن عدم التنسيق بني التشريعات مبحاولة   7ولالدالضرييب  زدواجمن اإل

أيضا  ، ومن الضرورييات المنائيةتفاقولية السيما اإليات الدتفاقمن خالل إبرام املزيد من اإل أو كل دولة جتنبه
على  عتمادوتقليص اآلجال واإل اإلجراءات اجلمركية وتسهيل اجلزائري يف التجارة العاملية ادـقتااج اإلـدمبإالتسريع 

 التقنيات احلديمة يف التسيري.
                                                           

 . 16-12مرجع سابق، ص ص. ، حيىي خلضر 1
    .51و 53مرجع سابق، ص.، عبد الرمحن حممد العقيل 2
  .29-26 مرجع سابق، ص ص.مسري أبو الفتو  يوسف خالف، أمحد  3
الديوانية، العراق،  إستممارالعراق"، هيئة إىل  مع إشارة -جتارب دول خمتارة-يستممار اإلعدي عزيز علي وحياة عبد الرزاق،" الارويج  4

http://investdiw.gov.iq/viewnews.php?id=119 32:39م، 3936133131، التاريخ. 
   نفسه.املرجع واملوضع مسري أبو الفتو  يوسف خالف، أمحد  5
   فهد راشد االبراهيم، املرجع واملوضع السابقني. 6
 . 32و  35ناجحة عباس علي، وحممد عباس أمحد، "إتفاقية جتنب اإلزدواج الضرييب ودورها يف اإلستممار األجنيب"، مرجع سابق، ص. 7
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز عن اإل بدائلو  متممات األداءالمطلب الثالث: 
ها بنجا  يف حاالت تاستخدمول صغرية د جتارببدليل على وحو فعال  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل وظفت

 اجلبائية وغري اجلمركيةلكن العوامل غري ، 1 على غرار ماليزيا وايرلندا وكوستاريكا وجزر موري  )موريشيوس(معروفة 
ليست  اجلبائية واجلمركيةات عتبار اإلو  ستممارحتدد مدى صالحية معظم املشروعات وتسيطر على معظم قرارات اإل

البلدان النامية إىل  ية املنتجة واملرحبة ال تنتمي يف الغالبستممار مالذات املشروعات اإل، فاتستممار حامسة ملعظم اإل
 ستخدامرعة للتنمية واملربّرة للتضحيات املالية املقابلة إلات الدائمة املنتجة املسّ ستممار وال جتذب هذه األخري دائما اإل

ية والسيما الاادرة عن املؤسسات املالية الدولية أدىن قتااداألدبيات اإل ال تارك، اليت ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل
جاذبية أية دولة  إخنفاضات فاجلباية ليست سوى إحدى احملددات، مما يفسر ستممار شك يف األثر احملدود هلا على اإل

، السوق، ستقرارالتحتية، اإل كالبنية  عرضة للمخاطر ستممارأكمر عندما ال تقدم الشروط املسبقة اليت بدوهنا يكون اإل
ال  ات اجلبائية واجلمركية منفردةمتياز ي لإلقتاادالتوظيف اإل تبني التجربة الدولية أن، كما و 2والعمالة املاهرة...اخل

درجة وضعف  التالعب السياسي واملمارسات الفاسدة، فبغض النظر عن قق يف معظم األحيان نتائج إجيابيةحي
السيادية صعبة التعويض دون  اخلسائر يف اإليرادات إعتباره يتم الوصول لتلك النتيجة بإناخل، ف...الشفافية واملساءلة
خفض  أو اتمتياز حمفوفة باملخاطر على شاكلة رفع معدالت اجلباية لغري املشمولني مبنظومة اإل تعديالت مالية

 . أشكال التمويل األخرى املكلفةإىل  اللجوء أو مستوى اإلنفاق العام

العديد من الدول وحو التقييم املنتظم وإعادة النظر ومراجعة وترشيد منظوماهتا التفضيلية  إجتاهذلك يربر  كل
اليت متتد  نتهاج سبل تفعيل األداءية وضبط تأثرياهتا؛ بإقتااداجلبائية واجلمركية يف حماولة منها لتفعيلها ورفع كفاءهتا اإل

أكمر أمهية العوامل غري اجلبائية وغري اجلمركية، هذه األخرية اليت تعد إىل  لتتجاوز العمل على املنظومة يف حد ذاهتا
آثار  ستمماركون لألدوات البديلة لتشجيع اإليميكن أن ، ويف نف  النهج ستمماربكمري يف حتديد معظم قرارات اإل

ات اجلبائية متياز كلية عن اإل، وهذا ال يعين أدوات يستعاض هبا  أكمر مواتاة ودائمة على اإلنتاجية والنمو والتنمية
 رتباطي؛ إلقتاادواجلمركية وإمنا سبل لتخفيف تكلفتها واحلد من الركون إليها واإلفراط واملبالغة يف توظيفها اإل

  .3ية جبملة مركبة ومتفاعلة من العواملستممار القرارات اإل

ات اجلبائية متياز ع منظومة اإلي ألدوات أخرى بشكل موازي ومنسق مقتاادمن هنا تربز أمهية التوظيف اإل
 غري املالية تمماتات اجلبائية واجلمركية )الفرع األول(، مث املمتياز اإل تمويلية ألداءال املتمماتواجلمركية نستهلها ب

 ي )الفرع المالث(.قتااد)الفرع الماين(، بغرض تنويع وتوسيع عوامل التأثري اإل
 

                                                           
1
 Bruce bolinck, op.cit, p.(3/3-3/5). 

2
 Néji Baccouche, op.cit, p.55 et 57. 

3
 Vito Tanzi et Howell Zee, op.cit, pp. 11-13. 
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 ات الجبائية والجمركيةمتياز إلا ألداء الفرع األول: المتممات التمويلية
عن النظام  إستمناءات اجلبائية واجلمركية إال أهنا تبقى متياز منظومة اإل إعتمادن املنافع املتأتية م بالرغم من 

املوافقة للفارة الالزمة الكتساب األنشطة  -طالت يف بعض األحيان إنو  -املرجعي كما وأهنا حمددة بفارة زمنية معينة
والوقتية هي التكلفة  ستمناءعاملة التفضيلية للقدرة على املنافسة يف األسواق الوطنية والدولية؛ وعلة اإلاملشمولة بامل
نفقات وتضحيات وخسائر إىل  ات اجلبائية واجلمركية تارجممتياز هذه املنظومة إذ أن أغلب صيغ اإل عتمادالباهظة إل

التوجه إلعادة النظر يف املنظومة ومراجعتها من جهة  إنتقدم ف ؛ وعلى ما1تآكلهاإىل  وتؤدي فورية يف إيرادات الدولة
اجلبائي واجلمركي والبديل عنها  متيازوإجياد البدائل عنها من جهة ثانية يبقى طرحا قائما حتكمه املقارنة بني صيغة اإل

ات اجلبائية متياز ه يف ظل املعطيات الراهنة ال ميكن االستعاضة متاما عن اإلحيث إنمن حيث األداء والتكلفة، و 
ات اجلبائية متياز هذه البدائل كمكمالت ألداء اإل إستعمالهو التعويض اجلزئي و  إستخدامنسب إن أواجلمركية ف

ات املالية مع املتممات ذات الطبيعة التمويلية اليت متياز واجلمركية، هذه األخرية اليت تشارك يف التانيف ضمن اإل
 إعتماد؛ ألدائها املماثل وترتيبها ألغلب اآلثار الناشئة عن ستممارتشجيع اإلحتتل مركزا مهما يف العملية ويف 

 ات اجلبائية واجلمركية، ومن مجلتها اآليت: متياز اإل

ات متياز الفكر القانوين ابتدع يف بعض الدول نظاما بديال عن منظومة اإل شراء األصول بغرض تأجيرها:نظام ( أوال
ية إقتاادصول بغرض تأجريها"، ومبقتضى هذا النظام تقوم الدولة بغية تشجيع أنشطة اجلبائية يطلق عليه " شراء األ

ية مث تقوم بتأجريها للمستممر ستممار معينة حتقق أهدافا ترغبها الدولة بشراء املعدات واآلالت الالزمة للمشاريع اإل
، فالفائدة املتأتية من 2جبائية تفضيلية ةمنخفض ملدة معينة يف حني ال تضمن الدولة هلذا األخري أية معامل إجيارببدل 

قضاء هذه األخرية هناك إنخالل مدة العقد األصلية وبعد  جياروراء هذا النظام بالنسبة للمستممر هي ختفيض بدل اإل
يعد حماولة ال تشكل البديل  هذا النظام، إمكانية متديدها ولكن ببدل جديد ينسجم مع السعر السائد يف السوق

املعامالت التفضيلية اجلبائية من جانب الدولة ألنه يتطلب منها موارد مالية كافية لشراء تلك املعدات  املالئم عن
ناهيك عن اآلثار السلبية اليت ، واآلالت وهو األمر الذي ال يستقيم مع حاجة الدولة املستمرة واملتزايدة للموارد املالية

اإلعانات املشكلة خلسارة معجلة دفعة واحدة اليت تاب يف  تنعك  على الدولة جراء تقدمي هذه الاورة من صور
ات اجلبائية واجلمركية ال تلحق بالدولة اخلسارة متياز ، بينما اإلربا حتقيق األ إنتظارإىل  صاحل املستفيد من دون حاجة

ومنه فاخلسارة دفعة واحدة فهي مقسمة على طول فارة اإلعفاءات وال حتل اخلسارة إال يف وقت االستحقاق اجلبائي، 
منظومة  إعتمادمن اخلسارة من وراء  أكربنظام " شراء األصول بغرض تأجريها"  إعتماداليت تلحق الدولة جراء 

 .3ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل

                                                           
1
 Amine bouzaiene, "les avantages fiscaux, une perte de recettes pour un bénéfice incertain: lecture critique de la 

nouvelle loi sur les incitations fiscales", observatoire tunisien de l’économie, Tunisie, 31.01.2017,  p.03. 
 .399، ص.، مرجع سابقسامرائيدريد حممود ال 2
 .393، ص.نفسهرجع امل، السامرائيدريد حممود  3
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ات لتشجيع متياز تستعمل احلكومات العديد من أصناف اإل :ستثمارلتشجيع اإل ات التمويليةمتياز ( اإلثانيا
اليت تفضل هذا  البلدان املتقدمةالسيما يف  ستخدامات املالية صدارة اإلمتياز ، وحتتل اإلمنه أكمر ستفادةواإل ستمماراإل

ا باملقدرة املالية لكل منها*، األمر الذي ال مينع من إعتبار ات اجلبائية متياز النمط خبالف الدول النامية اليت تفضل اإل
املنشآت هبدف إىل  ات توفري األموال مباشرةمتياز ن هذا النوع من اإلتوظيفها ولو عرضيا من قبل هذه األخرية، ويتضم

ات املالية األكمر متياز ، ومن بني اإل1الستعادة تكاليف رأس املال أو ات جديدة وعمليات معينةستممار متويل اإل
 شيوعا:
التسويق املتعلق  أو اجلتغطية جزء من رأس املال وتكاليف اإلنتالنقدية  باشرةاملعانات ية واإلستممار اإلنح امل -

ات تبقى أكمر سهولة من توفري أموال متياز ي بينهما كأداتني إال أن اإلقتاادورغم التشابه اإل ،يإستممار مبشروع 
 .2املنح واإلعانات 

، وهنا نشري 3ميسرة وضمانات قروض أسعارالقروض املدعومة من قبيل القروض املقدمة بدون فائدة والقروض ب -
قروض  عربؤسسات املبتمويل إنشاء وتطوير املكلف  ستممارلإلالاندوق الوطين املتمملة يف لتجربة اجلزائر 

سيما الرضني آخرين مقكشريك مع  أو ،على فارات طويلة مقارنة بالبنوك التجاريةو  بشروط تفضيليةمباشرة 
 سيما برأمسالال اتعلى شكل مسامه، و بالقطاعات األقل تفضيال لدى البنوك التجارية أو باملشاريع الكبرية

 (،%15املسامهة بنسبة ات ـتضبط مستويو  ) ذلكـلقطاع اخلاص الوطين الرغبة بلاملؤسسات املتوسطة والاغرية 
يني اجلزائريني ولااحل البنوك قتاادبطلب من املتعاملني اإل اخلارجية **باإلضافة ملنح الضمانات على القروض
لفائدة املتعاملني الوطنيني كما مينح الاندوق ضمانات جتارية ، قروضا واملؤسسات املالية األجنبية اليت منحتهم

وتشمل هذه ، وهذا يف إطار إجناز املشاريع يف اجلزائر بأمر من بنوك املوردين األجانب للسلع واخلدمات
تكون ، وضمانات إرجاع التسبيقات و املناقاات اليت تغطي عجز املتعهد يف إطارضمانات التعهد  الضمانات

 ارـ، ويف إطازـجن، وضمانات حسن اإلعلى األشغال أو ى التموينعل

  

                                                           

ومنها املنح النقدية اليت تتجاوز ) اتستممار اإلإىل  المروة ذلك أن البلدان املتقدمة قادرة على تقدمي إعانات مسبقةمرده احلاصل  ختالفاإليتعني تبيان أن * 
 بائية واجلمركية.ء اجلاعباألالتخفيف من ميكنها في أحسن األحوال فيف وسع البلدان النامية ذلك بينما لي   ستممار(،من تكاليف اإل % 29 أحيانا نسبة

 توزيع،األكادمييون للنشر وال،  3، ط"اإلستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة: في اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي"، سليمان عمر اهلادي 1

 .   13.، صم3999، األردن
2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit , p.11. 

 .91مرجع سابق، ص.، "احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  3
سوم التنفيذي رقم مبوجب املر  الذي أنشأ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الاغرية و املتوسطة هذا الاندوق هناك آليات أخرى مملإىل  باإلضافة** 
م، 3995191135مؤسسة عمومية حتت وصاية وزارة الاناعة واملناجم، انطلق يف النشاط باورة رمسية يف  هوو م، 3993133133املؤرخ يف  93/121

مان للمؤسسات اليت ات اجملدية، وذلك من خالل منح الضستممار تسهيل احلاول على القروض املتوسطة األجل اليت تدخل يف الاركيب املايل لإلليهدف 
 ك.ينية الالزمة اليت تشارطها البنو تفتقر للضمانات الع
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تمويل عن طريق املسامهة يف رأمسال بنسبة ال تسهيلل 1والئي إستممارصندوق  56أنشأت احلكومة نف  التجربة 
من املوارد % 39أن ال تتجاوز املسامهة برأمسال املؤسسات الاغرية واملتوسطة مع وضع حد أعلى  من % 59
 .2ات اليت تسمح هبا وزارة املاليةستمناءما عدا اإل الية املخااة للاندوقامل

الدعم املايل مببالغ مالية متنحها الدولة للقائمني بتنفيذ املشاريع مع عدم مطالبتهم بردها وعادة ما يقدم الدعم  -
 .3أقساطها؛ مما يؤثر مباشرة على تكلفة املشروع أو على شكل إعفاءات من سداد القروض

 .ياإقتاادات عالية اجملازفة إستممار ي ممول من القطاع العام للمشاركة يف إستممار رأمسال  -

تفضيلية متاحا لتغطية بعض  أسعاروعادة ما يكون التأمني احلكومي بتفضيلية  أسعارب ةكومياحل اتتأمينال -
ر غري التجارية ممل نزع امللكية املخاط أو تدين قيمة العملة، أو الارف، أسعاراألنواع من اجملازفة من قبيل تقلب 

 .4السياسي ضطرابواإل

احلكومة بسداد الفرق بني سعر الفائدة املنخفضة على القرض الذي  إلتزاماملنخفضة بدعم عمليات الفوائد  -
ي وبني سعر الفائدة اجلاري به عمل من قبل البنوك التجارية؛ مما يسمح باملسامهة ستممار يستفيد منه املشروع اإل

 .5ويل عدد من املشروعات أكمر مما يسمح به نظام القروض املميزةيف مت

 
 ات الجبائية والجمركيةمتياز الفرع الثاني: المتممات غير المالية ألداء اإل

يتيح  ستممارات اجلبائية واجلمركية يف تشجيع اإلمتياز اإل دوارد العوامل اليت ميكن أن تؤدي أدورا مماثلة ألتعد
ة أوسع وخيارات أرحب وحتكم يف اآلثار بشكل أفضل، فبغض النظر عن البدائل املالية للحكومات جمال مناور 

ولكنها تشارك فيما  اتمتياز اإلاليت يتعذر تانيفها حتت جن  معني من  البدائلبعض السيما التمويلية منها هناك 
بعضها بسهولة نسبية أكمر  غاللإستميكن  6عن طريق مسامهات غري متويلية املشمولني هبابينها خباصية زيادة رحبية 

  من غريها من العوامل، ومن مجلتها نذكر اآليت:

                                                           
، الاادر بتاريخ 55م، ج ر، العدد 3999م، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 3999192133املؤرخ يف  99/93األمر رقم  1

 .  33، ص.399م، املادة 3999192131
2
 Zouiten abderrezak, "l’investissement en droit algerien", thèse de doctorat en sciences non publié, université des 

fréres mentouri constantine -algerie, faculté de droit, spécialité droit public, option droit de l’entreprise , 2014/2015, 

pp.220-223. 
، أمحد اهلنداوي، امساعيل العواملة، جليل طريف، محد الغدير، خالد مقابلة، ربيع الدجاين، سامل بطرس، عبد اهلل الطاهر، إبراهيم حرب، أمحد النمري 3

، صيام سامح الناصر، سليم جدعون، صاحل اخلااونة، صال  البشري، عممان بدير، عماد فاخوري، مؤيد السمان، حممد أبو محور، مروان الزعيب، ووليد
 .   355.، صم3993، األردن، مركز دراسات الشرق األوسط،  3، ط"فاقاإلستثمار في األردن: فرص وآ"
 املرجع واملوضع السابقني. "،احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  4
 .   املرجع واملوضع نفسهالطاهر وآخرون، عبد اهلل  5
 املرجع واملوضع السابقني.، سليمان عمر اهلادي 6
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 :1تنظيمية اتإمتياز ( أوال
 العمل. أو السالمة أو الاحة أو ختفيض املقايي  املعمول هبا يف جمال البيئة -

 لمقايي  املعمول هبا.لمتمال االالدائم من  أو قتؤ اإلعفاء امل -

 عدم تعديل القوانني احلالية مبا يضر مبالحة املستممرين. النص على شروط للتمبيت تضمن -

الاراب الوطين يف حالة جديدة إىل  ات والتدابري ممل شرط إدخال السلع واملعداتشاراطاإلعفاء من بعض اإل -
 ات اجلبائية واجلمركية و معفاة من إجراءات التجارة اخلارجيةمتياز من اإل ستفادةحيث تكون مقبولة بل وقابلة لإل

والتوطني البنكي السلع واملعدات اجملددة اليت تشكل حااا عينية خارجية يف إطار عمليات نقل النشاطات من 
 .2اخلارج

ختفيض تكلفة يتم  غري مباشرةرحبية املستممر بطريقة  هبدف تعزيز غير تجارية متعلقة بالعقار: أسعار( ثانيا
التجارية  سعارتقل عن األ أسعار األراضي للمستممرين بتأجري أو فيما يتعلق بالعقار عن طريق بيع ستمماراإل

وهو ما تدرج فيه املشرع اجلزائري منذ إقراره التنازل عن األراضي التابعة لألمالك الوطنية لااحل ، 3السائدة يف السوق
حتقيق هدفهم  ني؛ وافرز هذا لفئة طفيلية ومستممرين ومهي4الدينار الرمزيإىل  ية تالإمتياز نح بشروط ميات ستممار اإل

 ويلغى متيازاإلة فزامحوا املستممرين احلقيقيني جعل املشرع يكرس يستممار اإلع ير اشاملأغراض مادية ال عالقة هلا بإجناز 
، الذي م3996199193املؤرخ يف  96/95وجب األمر رقم مب حيث تبقى الدولة مالكة للوعاء العقاري* التنازل
سنة ليبقى العقار آلية لتشجيع  99قابلة للتجديد مرتني أي ملدة أقااها سنة  11أدناها  مبدة متيازاإلحدد 
 99بنسبة  ستممارية ومن صور هذا التخفيض ما يظهر يف قانون اإلجيار وأتا  التخفيض يف اإلتاوة اإل، 5ستمماراإل
، ناهيك عن ستغاللخالل مرحلة اإل % 29وبنسبة  جنازية السنوية خالل فارة اإلجيار اإل من مبلغ اإلتاوة %

                                                           
 .92مرجع سابق، ص.، "احلوافز"للتجارة والتنمية، مؤمتر األمم املتحدة  1
، 91م، املادة 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  2

 .  39ص.
، االردن، ، دار األكادمييون للنشر والتوزيع3"، طللدول العربية إتجاهات التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية"، حممد عبد اهلل شاهني حممد 3

 .   339.، صم3932
 م، 3991139139، الاادر بتاريخ 15م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3991139192املؤرخ يف  91/33املرسوم التشريعي رقم  4

 .92، ص.31املادة 
فقط  كتفاءباملزاد العلين و اإل  متيازبإلغاء اإلم 3933ت جديد مبوجب قانون املالية التكميلي لسنة اليعدقام بتر و تدارك األماملشرع * تنبغي اإلشارة إىل أن 

 .بالاراضي متيازباإل
از م، احملدد لشروط وكيفيات منح اإلمتياز على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجن3996199193املؤرخ يف  96/95األمر رقم  5

 .  92و 95، ص.9و 6و  5م، املواد 3996199191، الاادر بتاريخ 59مشاريع إستممارية، ج ر، العدد 
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ات املنجزة يف اهلضاب العليا واجلنوب الذي يكون ستممار بعنوان منح األراضي لإل يةجيار اإل مبلغ اإلتاوة التخفيض من
 .1بعد كل مدة اإلتاوة من مبلغ % 29سنة على الارتيب والتوايل لتطبق نسبة  32و 39بالدينار الرمزي وملدة 

جزئيا بنفقات األشغال املتعلقة  أو تتكفل الدولة كليا لبنية التحتية كالطرقتوفري اباإلضافة ل خدمات مدعومة:( ثالثا
، كما 2ات خاصة املنجزة يف مناطق حمددة من اجلنوب واهلضاب العلياستممار اإل جنازباملنشآت األساسية الضرورية إل

 وتقوم:
 سلكيةالتااالت اال ،اءـامل ،كهرباءالسيما الالتجارية  سعارحمددة بأقل من األو  مدعومة خدماتتخايص ب -

  ...اخل.نقلوال ،وال سلكية 

 .وتنفيذ املشاريع وإدارهتااملساعدة يف حتديد ماادر التمويل  -

 ووجود املواد األولية واللوازم األساسية. 3وتقدمي معلومات عن األسواق يةقتاادواإل يةستممار إجراء الدراسات اإل -

ختفيض تكاليف التشغيل عن طريق دعم برامج تدريب  ة يفاملسامه املساعدة يف التدريب وإعادة التدريب -
 .4العاملني

حتسني  أو إسداء املشورة بشان عمليات اإلنتاج وتقنيات التسويق، وإتاحة التسهيالت التقنية لتطوير املعارف  -
 .5مراقبة اجلودة

 إرتفاعل النامية جتمع بني ُيستعمل السوق كآلية تشجيعية من قبل الدول حيث أن"...الدو  ات سوقية:إمتياز ( رابعا
 درجة الاركز يف الاناعة احمللية ومستويات مرتفعة من احلماية يف مواجهة منافسة الواردات، وهذه التوليفة 

 ات السوقية نذكر:متياز ، ومن صور اإل6 القوة االحتكارية..." إستخدامتشجع على 
 ود احلكومية التفضيلية.على شكل وصول تفضيلي للعق 7ضمان موقع يف السوق ذا أفضلية -
 .حقوق احتكارية أو منح وضع احتكاري -
 .خولأمام مزيد من الد أو غلق السوق أمام الداخلني اجلدد -
 .8منحها معاملة قانونية خاصة أو احلماية من منافسة الواردات -

                                                           
، 31و 33م، املادتني 3931196191، الاادر بتاريخ 51م، املتعلق بارقية اإلستممار، ج ر، العدد 3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم  1

 .  39ص.
 املرجع واملوضع نفسه.   2
 .  36أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، مرجع سابق، ص. 3
 .   351.صمرجع سابق، اهلل الطاهر وآخرون، عبد  4
 املرجع واملوضع السابقني.، "احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  5
 .   311.، صم3932لارمجة، مار، للنشر وادار محيمرا ،  3، ط"اإلقتصاد اإلداري: النظرية والتطبيق"، حممود حامد حممود 6
   املرجع واملوضع السابقني.، سليمان عمر اهلادي 7
    "، املرجع واملوضع السابقني.إتجاهات التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربية"، حممد عبد اهلل شاهني حممد 8



ين/ الفال الماين: متابعة األداء ومراقبة وترشيد اإلمتيازات اجلبائية واجلمركيةالماالباب   

 

343 
 

 أسعارومن ذلك منح  ة خاصة فيما يتعلق باملبادالت اخلارجيةلمعام ات في المبادالت الخارجية:إمتياز ( خامسا
ات، وإزالة خطر تقلب العمالت فيما إستممار إىل  خاصة لارف العمالت، ومعدالت خاصة لتحويل الديون اخلارجية

ات إمتياز نح مات املبادالت اخلارجية بالنسبة إليرادات الاادرات، و عتمادات إلإمتياز يتعلق بالقروض األجنبية، ومنح 
 .1الوطنإىل  ورأس املالخاصة بالنسبة إلعادة اإليرادات 

 لها الدول النامية لتشجيع وتعزيزية اليت ميكن أن تستغجيابمن الوسائل اإل البلدان األصلية: اتإمتياز ( سادسا
ات املختلفة املقدمة من قبل الدول األخرى خاصة الدول األصلية الوافد منها متياز السيما األجنيب منه اإل ستمماراإل
ات املالية لغرض متياز نها املساعدات التقنية ومنحها ملتطلبات نقل التكنولوجيا، وتقدميها لإل، واليت من بيستمماراإل

ه إن، ف2ات بعض البلدان األصلية يف العادة ذات طابع ناحيإمتياز كانت   إنيف البلدان النامية، و  ستممارتشجيع اإل
األورويب، وجتدر  حتادي على غرار اإلقتااداإل ميكن تطويرها واحلاول على املزيد السيما مع األطراف وثيقة الارابط

ات لتعزيز إمتياز ات الدولية اليت تلزم البلدان األصلية بتقدمي تفاقات اقوي قد قطعت ضمن اإلإلتزامأن إىل  اإلشارة هنا
ية املرتبطة منظمة التجارة العاملية املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكر  إتفاق عمليات نقل التكنولوجيا، اليت من بينها

املؤسسات التجارية إىل  منه على أن "... تقدم البلدان املتقدمة األعضاء حوافز 3§11والذي ينص يف املادة  بالتجارة
البلدان منوا من األعضاء من أجل أقل  إىل واملؤسسات العاملة يف أقاليمها لعرض تعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا

 .3..." ستمرارسليمة وقابلة لإلمتكينها من إنشاء قاعدة تكنولوجية 
 

 يقتصادات الجبائية والجمركية مع بقية عوامل التأثير اإلمتياز تساق اإلإالفرع الثالث: 
احيح جيعل منها الشكل الوتنفيذها ب وفقا لألهداف احملددة ات اجلبائية واجلمركيةمتياز التاميم اجليد لإل 

اليت مل  اتستممار ناف معينة من املستممرين وأنواع حمددة من اإلأصأداة مفيدة وطيعة يف يد الدولة لتشجيع وجذب 
هذا الانف  ختتار يف كمري من األحيانتلك التضحيات من قبل الدولة، هذه األخرية اليت  تكن لتتحقق بدون تقدمي

اخ املنتاحيح أوجه القاور يف لسهولتها النسبية مقارنة مع  على أنواع أخرى من اإلجراءاتات متياز من اإل
ة، التشريعية واإلدارية.(، ومقارنة بتكلفة جتماعيية، اإلقتاادي )السيما يف اجلوانب السياسية، األمنية، اإلستممار اإل

كان مناسب ألهداف حمددة   إنو  ختيار، إال أن هذا اإل4ات اجلبائية واجلمركية خاصة التمويليةمتياز البدائل عن اإل
مدين املتوسط والطويل قد ال يكون اخليار األممل، واإلصرار على ه حلاالت عديد وعلى األإنوبافة ظرفية ف

العامل ات اجلبائية واجلمركية هي متياز اإل والسخاء لدرجة اإلفراط ألسباب معينة ال يعين بالضرورة أن ستخداماإل
من جمموعة من من ض جزءهي تعترب مملما أسلفنا الذكر، فه إجتذابو  ستممارتشجيع اإلالرئيسي احلاسم يف  أو الوحيد

                                                           
 .96جع سابق، ص."، مر احلوافز"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  1
 .12املرجع نفسه، ص. 2
 .59املرجع نفسه، ص. 3

4
 Alex Easson, Eric M.Zolt, op.cit, p.09 & 10. 



ين/ الفال الماين: متابعة األداء ومراقبة وترشيد اإلمتيازات اجلبائية واجلمركيةالماالباب   

 

344 
 

الذي يعتزم  يف النموذج املايل من أجل حساب رحبية املشروع وتدخل املستممرتؤخذ باحلسبان من قبل العوامل اليت 
ات اجلبائية واجلمركية ال حتدث فرقا إال إذا عتبار معقدة ولي  من املستغرب أن تكون اإل ستممارالقيام به؛ فقرارات اإل

بني  احماور  ختيارعندما يكون اإل أو ،عدد صغري من املواقع ذات اخلاائص املتشاهبة يقتار على إختيارتعلق األمر ب
 .1تقدم نف  اإلطار للمستممرين متماثلةدول 

 ستممارات اجلبائية واجلمركية يف تعويض أوجه القاور يف مناخ اإلمتياز وباإلضافة حملدودية منظومة اإل 
بعض أنواع جذب تشجيع و يف ات اجلبائية واجلمركية تياز ماإلحىت عندما تنجح وتاحيح إخفاقات السوق ف

السيما أهنا تقارن بفقدان  2اتستممار اإل املتأتية من تلكقد تتجاوز الفوائد باهظة تكون  تكاليفها إنات فستممار اإل
ة قاري  أربا لمستممرين الذين يبحمون عن لجذب إيرادات سيادية مقابل فوائد غري مؤكدة، كما وأهنا تشكل عامل 

ات ال حتدث اآلثار املرغوبة إستممار ب ي ضعيفا  قتاادالسياسي واإل ستقراراألجل فقط يف البلدان اليت يكون فيها اإل
ألهنا تتطلب بالشكل الاحيح الفعال  إدارهتاعن صعوبة  من قبل الدولة وال طائل منها يف ميزان أهدافها، ناهيك

نفسه يقتضي  والفساد، لكن يف الوقت ستخدامر عرضة إلساءة اإلوأكم 3الارتيبات التقديرية دارةة كإمعقدمهاما 
 إحتمالن يكون ن تكون تدخالهتا للتأثري فعالة وأأ ستممارحتقيق األهداف املرغوبة من الدولة الذي مير وجوبا عرب اإل

 -يات مقبولةعلى األقل املماثلة واملنافسة وبتضح –من أية دولة  أكربحتقيق املكاسب من قبل املستممرين فيها 
م ز الال اتمتياز اإلجراءات واإلعليها عمل احلسابات الالزمة والدراسات املالية اليت عن طريقها حتدد فاحلكومة 

هلذا دأب صناع القرار على  ؛إعطاؤها للمستممر من أجل إقناعه بأنه سيكسب يف اجلزائر أكمر من الدول األخرى
الباحمون عدة عوامل  وردوقد أ، ستممارات اجلبائية واجلمركية على اإلتياز مأدراج عوامل أخرى ذات التأثري املماثل لإل

 اليت من مجلتها: ستممارتؤثر على قرارات اإل
 .4الكلي والسياسة املالية المابتة واملستقرة قتاادسياسة اإل -

 .5ةجتماعيواألمين والبيئة اإل السياسي ستقراراإل  -

 .إنتاجوعناصر  ية كافيةبنية أساسية مادية ومالية وقانونية ومؤسس -

احلد من العراقيل ص آجال احلاول على خمتلف اخلدمات، و تقليالتعامالت مع اجلهاز احلكومي، و تيسري  -
 .6والقضاء على التارفات السلبية ستممارالبريوقراطية وتقليص عدد املتدخلني يف العمل اإلداري املتعلق باإل

 .إدارة عامة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة -

                                                           
1
 Alina cristina Nuţǎ, Florian Marcel Nuţǎ, "the effectiveness of the tax incentives on foreign direct investments", 

journal of public administration finance and law, Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania, Issue 01/, 2012, 

p.55 & 56. 
2
 Alex Easson, Eric M.Zolt, Ibid, p.08. 

3
 Alina cristina Nuţǎ, Florian Marcel Nuţǎ, Ibid, p.58. 

4
 Alex Easson, Eric M.Zolt , Idem. 

 .   29و  59.، صم3996دن، األر  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، طد "، ستثماريةتقييم القرارات اإل، "طالل كداوي 5
 .   23و  29.ص علي وايل، مرجع سابق، 6
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 .1املرافق والبنية التحتيةإىل  صولالو سهولة  -

 املستْخِدم واملستْخَدم.وقانون عمل مرن ينظم عالقات 2ومدربةقوة عاملة ماهرة  -

 .آليات مالئمة لتسوية املنازعاتو  لياحملشريك ال توافر -

 البلد األصلي  أو اخلارجإىل  ربا األة يف حتويل ـوحري 3العملة احملليةإىل  يف سعر الارف بالنسبة إستقرار -

 .4ستممارحتقق عائدات مرتفعة من عملية اإل وإمكانية ات الوافدةستممار بالنسبة لإل

 .5ت منوهإحتماالو حجم السوق كفاءة و  -

ي ستممار نوازع عدول عن العمل اإل أو قد تشكل ممبطات إجتذابهذه املؤثرات مملما تشكل عوامل تشجيع و 
اعليته وتفاعله مع البقية يف ترابط حمكم جيعل من الاعب االستعاضة عن عنه، ولكل أثره وتأثريه وف إنارافورمبا 

 مطلب الايغة التكاملية للعوامل التحفيزية جمتمعة تابحاملراهنة على إحداها دون البقية؛ ل أو عنار بعنار آخر
حمط ألن  ة مشاريعه،لكل مستممر يريد أن يركز جمهوداته يف اإلنتاج واملنافسة على التسويق واملبيعات وإدار وتطلع 
وتكلفة التشغيل، نعم تدخل ، املبيعات الوقت، يةستممار التكلفة اإلحماور وهي  ةه وتركيزه يناب على أربعإهتمام
املستممر ألنه يسعى لتعظيم عوائده فال بد أن تكون عنده رؤية  إهتمامات اجلبائية واجلمركية ضمن جمال متياز اإل

نه يف ذات الوقت ال يريد تبديد جمهوده ، إال أستغاللية يف اإلستمرار يف العمل واإلواضحة للتكاليف املتوقعة للبدء 
األسباب كان  هلذهويف اجملازفة وال التعرض ملخاطر إضافية غري جتارية؛  6ووقته وماله يف حل كمري من املشاكل اخلارجية

األمر الذي ال يتحقق ه إجتذابو  رستمماتشجيع اإلل التفكري يف طرق جديدة وأكمر فعالية اتالسياس عا نعلى ص
سياسي وامين  إستقرارتوفر بيئة ذات ات فقط بل بستمناءواملزايا واإل 7بالتشريعات فقط وال بكمرة اإلعفاءات اجلبائية

ية يف قتااداإل اإلجراءاتمن خالل مجلة من  - ستقرارية تتسم بالوضو  واإلإقتاادسياسة و وبنية حتتية مالئمة 
متوافقة مع حتيني وهتيئة اإلطار التشريعي  -الوطين قتاادوالنقدي ومعاجلة كل التشوهات يف هيكلية اإل اجملالني املايل

ية وتكلفة التشغيل ستممار ؛ مبا يقلل التكلفة على املستممر والدولة على حد سواء )التكلفة اإل8واإلداري املناسبني
ولة( ويقلل حدة املعوقات التمويلية، املعوقات التسويقية، وغريمها بالنسبة للمستممر والتضحيات املالية من قبل الد

 املعوقات القانونية. املعوقات املهارية*، املعوقات البريوقراطية و
                                                           

 كلية ،لةورق مربا   قاصدي جامعةجملة الباحث،  "،اجلزائر حالة دراسة تقييمها وطرق املباشرة األجنبية اتستممار اإل جلذب احملفزة العواملبولربا  غريب، " 1

 .393 .، صم3933، سنة 39التسيري، اجلزائر،  العدد  وعلوم والتجارية يةقتااداإل لومالع
    .23.، صعلي وايل، مرجع سابق 2

3
 Alina cristina Nuţǎ, Florian Marcel Nuţǎ, op.cit, p.59. 

  .31، ص.تممار"، مرجع سابقناجحة عباس علي، وحممد عباس أمحد، "اإلعفاءات الضريبية ودورها يف تشجيع اإلس 4
 .  32و  35أمحد مسري أبو الفتو  يوسف خالف، مرجع سابق، ص. 5
    .313، ص.نفسهرجع املعلي وايل،  6

7
 Bruce bolinck, op.cit, p.2/13. 

 .نفسهماناجحة عباس علي، وحممد عباس أمحد، "اإلعفاءات الضريبية ودورها يف تشجيع اإلستممار"، املرجع واملوضع  8
 *  يقاد هبا نقص اخلربة العلمية لليد العاملة وإخنفاض كفاءهتا التدريبية.  
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ي بغية حتقيق أهداف مرغوبة وفق توليفة من قتاادوهنا تظهر أمهية أن تكون تدخالت الدولة للتأثري اإل
يف العديد من احلاالت جلعل  ميكن أن تكون أكمر أمهيةاملالية هذه األخرية األدوات اجلبائية واجلمركية والتمويلية وغري 

ات اجلبائية واجلمركية خاوصا فعالة وغري مكلفة بالنسبة للدولة اليت تتنوع لديها األدوات متياز ات واإلمتياز بقية اإل
 ية ويتوسع جماهلا.قتاادوتتعدد خياراهتا وتزداد درجة تأثرياهتا اإل
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ي قتاادية اجلزائرية مراجعتها لسياسة هيمنة الدولة واحتكارها للنشاط اإلقتاادمن مفرزات التجربة اإل
اخلاص احمللي واألجنيب؛ الذي ُفسح له اجملال  ستمماروإعادة النظر يف سبل ومستويات وحدود تدخالهتا ومعاملتها لإل

ي املتجددة ذات الوقع املتسارع وملقدرته على التكيف؛  قتاادقع اإلة ملعطيات الواستجابا مبقدرته على اإلإعتبار 
ات وتطلعات الدولة لرفع التحديات اليت تواجهها، غري أن ختلي الدولة التدرجيي عن النشاط إلتزامكخيار فرضته 

احل املتعارضة ال دولة ضابطة له تراعي حتقيق توازن املاإىل  يقتاادي واملرور من دولة متدخلة يف الشأن اإلقتااداإل
ا التام من الساحة فقد احتفظت باملرافقة واإلشراف وسلطات املتابعة واملراقبة، وإمنا هو تغيري يف شكل إنسحاهبيعين 

ية قتااداهتم اليت تلعب دورا هاما يف التنمية اإلإستممار يني اخلواص و قتاادحضورها ويف طرق معاملتها لألعوان اإل
ة والتوفيق بني املتطلبات اجملتمعية املتزايدة وتراجع قدرة الدولة على إشباعها نظرا عموما وتساهم يف سد الفجو 
اهتا اليت إلتزاما بإعتبار اء على احلياد فلن يتأت هلا ذلك الدولة حىت ولو ارتأت البقألن  حملدودية ماادرها التمويلية؛

َقو َمة وُمَاِححة وقاصدة إلحداث آثار مرغوبة ية مُ قتاادتفرض تدخالت من خالل منظومتها القانونية يف احلياة اإل
 ي.قتااداإل ستقرارعلى نطاق يتوسع يوما بعد يوم الستعادة التوازن واإل

ية لبلوغ مستوى تنموي قتاادضمن هذا اإلطار تسعى اجلزائر من خالل سياساهتا املهتمة باجلوانب اإل
ي مستدام، وكذلك تسعى للتوفيق إقتاادط دعامة لبناء تنافسي متنوع تكون فيه العوائد النفطية فق إقتاادمرضي و 

يات الدولية تَأثُرا وتَأِثريا وبتفعيل آليات قتاادبني تفاعالت وتداعيات وجودها ضمن حميط نشط بتوظيف تشابك اإل
وطين متنوع ومستقر ومستقل يضمن ماادر  إقتاادي اإلقليمي العريب والدويل؛ مبا يضمن بناء قتاادالتكامل اإل

المروات الطبيعية وخُتََفض ِنسبها يف الدخل؛ لتلعب القطاعات  إستغاللعلى عوائد  عتمادْخل متنوعة، يـَُقَلل فيه اإلدَ 
والزراعة والاناعة حتديدا أدورا معوضة وبديلة لتطوير املنتجات عموما واملنتجات  غري النفطية كالتجارة والسياحة

منتج للمروة أصبح امرأ ملحا  إقتاادإىل  ئل عن املستوردات، فالتحولاملانعة خاوصا املوجهة للتادير وتانيع بدا
ا تنموية ومحائية أدوار ية واملالية؛ األمر الذي يقتضي من الدولة لعب قتاادبل حيويا كحان ضد التقلبات واهلزات اإل

يني احملليني قتااداعلني اإلمتر لزوما عرب سن وإنفاذ وتطوير التشريعات املناسبة اليت تتيح أدوات َتَدُخل حُتَفز الف
جناعة اجلباية وكمافة املبادالت  إنية الدولية املممرة، ويف هذا املضمار فقتاادواألجانب وتفسح اجملال للعالقات اإل

بشكل مغاير يات لتوظيف كل من اجلباية والتدابري اجلمركية قتاادالتجارية الدولية أفرزتا توجها عاما لدى جل اإل
ات بشكل سخي لدرجة متياز تمويلية لتدخالت الدولة( من خالل منح اإلية )التغطية العتيادهتما اإلالستعماوموازي إل
وتوسيع ما هو قائم منها ومحاية اإلنتاج احمللي والاناعات الناشئة  يةقتاادإنشاء األنشطة اإل إجتاهاإلفراط يف 
بعديها املايل والتجاري هبندسة توليفة تشريعية ية يف قتاادهلذا تقوم الدولة ضمن خيارات السياسة اإلوترقيتها؛ 

 ترميغري إجبارية  كإطار يتضمن تدابري استمنائية عن النظام املرجعي اجلبائي واجلمركيوتنسيق اجلهود إقليميا ودوليا  
ايل مشروطة ثر مذات أ وأ ية، باملنح املؤقت لتنازالت ومزايا ماليةقتاادة ملتطلبات التنمية اإلإستجابأهداف معينة إىل 

معياريا )بإحداث توازن إقليمي وقطاعي، خلق مناصب شغل، إدراج التكنولوجيا، رفع نسبة إدماج املنتج احمللي، 
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يني احملليني واألجانب قاد محلهم طواعية على إتباع قتاادتعزيز املقدرة التاديرية...اخل.(، لااحل بعض األعوان اإلو 
التوسع فيما هو  أو ية قطاعيا وإقليميا باإلنشاءستممار هتم وتوجيه العملية اإلية معينة وترجيح قراراإقتاادسلوكيات 

قائم من أنشطة؛ هذه التضحيات يراعى فيها التوفيق بني املااحل املتقابلة من تكلفة آنية ومنفعة آجلة وحمتملة 
ية قطاعيا ستممار ائب للعملية اإلبالنسبة للدولة وبني العائد احملتمل واملخاطر املتحملة بالنسبة للمستممر، لتوجيه ص

ية وزيادة قاعدة املكلفني على املدى املنظور؛ قتاادإحداث التوازنات وبلوغ املقاصد اإلعلى وحو يساهم يف وإقليميا 
ي ضمن قتاادات ومعروض البيئة الدولية يف اجملال اإللتزاماإل العاملي بإدراج قتاادية يف اإلإجيابا بإندماجمبا يْكُفل و 

 يات، تكتالت( من فرص وتسهيالت.إتفاقمما تُِتيحه الروابط الدولية ) ستفادةات الدولة وسياساهتا واإلاتيجيإسار 

ية يف التشريع اجلزائري قتاادات اجلبائية واجلمركية ذات األبعاد اإلمتياز ضمن هذا اخلضم ُتااغ وتتدرج اإل
المنائية ومتعددة األطراف اليت أبرمتها اجلزائر وصادقت  يات الدوليةتفاقات واإلتفاقاليت جند تأسيسها يف عدد من اإل

وقانون احملروقات وقانون املناجم وقانون اجلمارك وأيضا مبوجب  ستممارعليها، ومبوجب القوانني اخلاصة كقانون اإل
تبنية للتوزيع اجلغرايف أحكام قوانني املالية املتعاقبة املدِعمة للتشغيل واملَوَجهة لارقية الاناعة والفالحة والسياحة وامل

 ستممارية واإلقتاادما تفرضه التنمية اإلإىل  يةقتاادة من النظم القانونية واإلإستجابية، كقتاادوتنويع النشاطات اإل
الحتوائها على قدر وايف من  ستمماربتشريع موايت لتطلعات املستممرين من حيث تعظيم العوائد املالية والتوسع يف اإل

 نفتا ة حديمة متكيفة متكاملة مرنة وجمسدة لإلستجاببائية واجلمركية، ولتحديد إذا ما كانت هذه اإلات اجلمتياز اإل
دى ملإلجابة عن التساؤل عن ت دراستنا ي على املستويني اإلقليمي والدويل ومعززة جلاذبية الدولة جاءقتااداإل

املتاحة واملتزايدة يف التشريع اجلزائري يف إحداث  يةإقتاادات اجلبائية واجلمركية املمنوحة لبواعث متياز مسامهة اإل
 النتائج التالية:إىل  على إثرها ناية املرضية، اليت خلاقتاادالتأثريات اإلمنائية واإل

أهم العناصر املستخدمة من قبل اجلزائر على غرار الدول النامية  أحد( تشكل املعاملة التفضيلية اجلبائية واجلمركية 93
يف تساهم من أداة  هملا متمل السند األساس ألي سياسة حكوميةألغراض تنموية، و  ستمماراإل ابإستقطلتشجيع و 

كاسب ممعينة، بدخوهلا ضمن العناصر الرئيسية يف معادلة املستممر لتحديد جدوى و  يةإقتاادحتقيق أهداف 
ي وجماراة الدول قتاادت الارابط اإلاإلتزامالوفاء بإثر  ية الدوليةقتاادات واملستجدات اإلجتاهمشروعه وملسايرة اإل

 املنافسة.
ا يف اجلزائر على غرار الدول النامية وهي األقل كفاءة وفعالية إستخدام( إن اإلعفاءات اجلبائية هي الايغة األكمر 93

مقابل أداء متواضع يرتكز على سارة إيرادات كبرية من حيث التكلفة، فرغم بساطة إدارهتا إال أهنا تؤدي خل
ختلق فرصا للتحايل والتهرب اجلبائي، خبالف صيغة  املستدام، كما أهنا ستممارات املؤقتة بدال  من اإلتممار ساإل

 .مع وجود حد أدىن من التعقيد اإلداري األكمر فعالية من حيث التكلفة االئتمان الضرييب
للدولة  ية واملاليةقتاادالظروف اإل على ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلحزمة من  أو صيغةتعتمد فعالية وأثر أي ( 91
 إنفالسياسية وبالتايل  وضاع، واألالتشريعات السيما اجلبائية واجلمركيةية، وتفاصيل ستممار خاائص املشاريع اإلو 
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مبا يناسبه؛ ما يفسر  كون خاصة بكل بلدتجيب أن ات اجلبائية واجلمركية متياز عمليات تاميم وإنفاذ ومراقبة اإل
أن  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلفال ميكن لنظام واحد من  د يف بعض البلدان خبالف البعض اآلخر،عملها بشكل جي
 الدول. يتناسب مع مجيع

لكنها تبقى مؤثرة  ستممارقرارات اإل إختاذدورا حامسا يف التأثري على ات اجلبائية واجلمركية متياز اإلال تلعب ( 95
 إستقطابل يف جو من التفاعل بينها وبني بقية عوامل تشجيع وتمبيت و ومكملة لغريها من املؤثرات، وهي تعم

وقت سبق  أيهذه املنظومة يف املرحلة الراهنة ورمبا أكمر من إىل  ؛ فاحلاجة مازالت قائمة ومستمرةيةستممار املشاريع اإل
 ة لتطلعات املستهدفني هبا.ستجابلإل

ما مت التوصل إليه ميدانيا بسبب وجود أصناف عديدة من هناك تباين بني ما تسعى إليه التشريعات وبني ( 92
 ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل ية، املالية، السياسية، القانونية، التنظيمية واإلدارية، ففعالية منظومةقتااداملعوقات اإل

 ةجتماعيواإل السياسية الظروف وكذلك يقتاادواإل املؤسسايت كاحمليط عّدة عوامل خارجية وداخلية على متوقفة
السيادية  بفقدان اإليرادات ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإل اغلب صيغ ارتبطت حىت يف بعض حاالت النجا  .السائدة

 نةيعلى حساب اخلز  ستفادةلإلى سعت ةغطاضز تيارات و وبر ية قتاادالتوازن املايل وعدم الكفاءة اإل إختاللو 
 .العمومية

مستهان  هاتكاليف إنالوقت ذاته فيف و مبالغ فيها على نطاق واسع  ات اجلبائيةتياز ماملنتظرة من اإل فوائدالإن ( 91
ة للضغوط الداخلية واخلارجية بقليل من احلذر؛ وضع ياعب ستجابا، األمر ذو الداللة على ضعف التحليل واإلهب

 زمة مالية.ما الحت بوادر ألية اليت تتجلى كقتاادرة اإليرادات والتشوهات اإلامعه جتنب خماطر خس
قياسية تكون عادلة  جبائيةهي حتديد معدالت  بوجه عاممن الناحية اجلبائية واجلمركية  السليمةالتدابري إن  (92

إقليميا ودوليا السيما يف الدول املنافسة واملشابه من حيث الظروف وحمددات ومعتدلة مقارنة باملعدالت السائدة 
 .ستمماروعوامل جاذبية الدولة لإل

يف حتديد مستوى وجودة تدفقات  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلهي أكمر أمهية من  اجلبائية واجلمركيةلعوامل غري ا( 96
، وحالة البنية التحتية، واإلطار يةهار املي، و قتااداإل ستقراراإلالنظام السياسي، و  إستقرارأمهها  ، اليتستمماراإل

 .يفاملار  النظام القانوين والقضائي، وكفاءة عمل

ات اجلبائية واجلمركية منفردة يف تشجيع متياز اإل حمدودية تأثري تـَُبني نتائجها جبالءيستشف من الدراسة و 
عوامل أخرى متنوعة؛ يف هذا الادد ندرج مع حتقق ذلك بتضافرها  إرتباطات املنتجة واملرغوبة و ستممار اإل إستقطابو 
ات اجلبائية واجلمركية وتوسيع وتنويع أدوات التأثري متياز إلتفعيل ا إجتاهد تدفع بـة مقارحة من التوصيات قـمجل
 ي لتحقيق أهداف تنموية معينة كما هو مبني أدناه:  قتااداإل

ات اجلبائية واجلمركية املستخدمة من أجل متياز صيغ اإلبني األهداف واملعايري و  رتباطبشدة اإل هتماماإلينبغي ( 93
 املرغوبة. ألنشطةدقيق ل إستهداف
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ات اجلبائية واجلمركية ذات األثر املايل متياز اإل أن تكون حذرة بشكل خاص حول تقدمي ةب على الدولجي( 93
 قتااداإل ستقراراإلمهم لي  فقط للحفاظ على بشكل سخي لدرجة اإلفراط فليست الوفرة املالية أمر دائم؛ كإجراء 

دولة املالية على حتسني العناصر األساسية يف مناخ قدرة ال خفضمن  ات اجلبائية واجلمركيةمتياز اإلملنع أيضا  ولكن
 .ستمماراإل

على  دية أساسا اليت تعتمد على املوقع وخاصة املشاريع القائمة على املوارداجملستممارات الينبغي أن حتال اال  (91
 .خاصة معاملة تفضيلية جبائية ومجركية

املمارسة الدولية بدال من منح إىل  ئية واجلمركية اقربات اجلبامتياز النهج األفضل هو جعل اإلجيب أن ندرك أن  (95
كانت األعباء اجلبائية ها قدر اإلمكان السيما إن  إستخداماملعاملة التفضيلية املواتية ملستممرين حمددين، واحلد من 

 .واجلمركية باألصل منخفضة
خيضع للشفافية واملراقبة  ا للموارد العامةدامإستخ ات اجلبائية واجلمركية على أهنامتياز اإلإىل  ( ينبغي تعزيز النظرة92

ات اجلبائية متياز ملنظومة اإلدوري تقييم االمتمال بشكل اء جرإ، و ...اخل(املراجعة الربملانيةواملراجعة ) التسقيف، 
 من حيث التكلفة واألثر. هتالتحسين فعالية دلموجوا واجلمركية

اإلفاا  العلين الكامل ويف الوقت املناسب عن القرارات و  نوحةاملمات متياز اإلالكشف العلين عن ب لتزام( اإل91
 .ستخداماإلهذه املمارسة ضرورية لضمان املساءلة واحلماية من إساءة ؛ يتم منحه مجركي أو جبائي إمتيازاملتعلقة بأي 

سياسة  إعتمادن أل التوازن واالعتدال؛وعدم جتاوز احلدود املعينة القائمة على ( احلرص على العدالة اجلبائية 92
إعادة توزيع العبء اجلبائي مبا يضر أيضا إىل  نفقات جبائية كبرية فحسب بل يؤديإىل  ات سخية ال يؤديإمتياز 

  بغري املشمولني هبذه املنظومة.
ستممر مل والضمانات؛ قاد الوصول اتمتياز واإلمكانيات واملقومات والقدرات واإلية ستممار تسويق الفرص اإل( 96

إلياال صورة جلية بكل األبعاد عن  الارويج برامج ة من جمموع املستهدفني، بتكميفو مهني ةمالي كفاءة  وذحقيقي 
 .ية مميزةإستممار مسعة و مركز الدولة كوجهة و  ية واملوارد ومنظومة التشريعات النافذةقتااداإلقيمة الفرص ذات ال

ات اجلبائية واجلمركية املمنوحة متياز امهة اإلدى مسماملتمحورة حول تنا ذكر يف نتائج دراسسبق الومملما 
فإهنا ية املرضية قتاادية املتاحة واملتزايدة يف التشريع اجلزائري يف إحداث التأثريات اإلمنائية واإلإقتاادلبواعث 
 تتوفر بيئة مل من اإلفراط يف منحها إذا ترجى فائدة الفات، ستممار اإل إستقطابكافية لتشجيع و  مل تعد معامالت
 ستممارالناظمة لعملية تشجيع اإلالناحية التشريعية  قبل الدولة من رغم اجلهود املبذولة منفية مواتية، إستممار 

حد تظهر فيه نظريا أكمر تأهيال مما مضى، إال أن هناك تباينا بني ما تسعى إليه إىل  ه اليت وصلتإستقطابو 
مؤشر احلرية و بيئة أداء األعمال  العديدة كمؤشرالتقييم  اتؤشر ا مبإعتبار ، التشريعات وبني ما مت التوصل إليه ميدانيا

جانب إىل  واملقومات، واإلمكانات األداء مؤشرو القطرية  للمخاطر املركب املؤشر و الشفافية مؤشرو  يةقتااداإل
، السياسية، ية، املاليةقتاادبسبب وجود أصناف عديدة من املعوقات اإلمقارنة اجلزائر مبميالهتا إقليميا ودوليا؛ 
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بني الفعالية وضآلة التأثري على اإلنتاج أدوات تدخل الدولة تأرجح القانونية، التنظيمية واإلدارية، وأيضا بسبب 
السياسة النقدية، السياسة التجارية، سياسة احلرية كاملتعددة بتعدد السياسات املفعلة  ، دخارواإل ستهالكواإل
نفاقية...اخل، وتقدير تناسبيتها مع األوضاع والظروف ة املالية، السياسة اإلية، السياسة احلمائية، السياسقتااداإل

ا بأصل املوضوع ووقوفا إلتزامعلى جانب حمدد منها تنا دراس ارقتاإهذا التعدد و إىل  وبالنظر واإلمكانيات واألهداف،
اجلوانب األخرى  إنف ،اإلحاطةعند حدوده املوضوعية والزمانية واملكانية وما تفرضه مقتضيات الاركيز والتفايل و 

اسة بعد جديرة بالدر  الحقة ملواضيع منطلقات تشكل واألدوات اليت تتيحها خمتلف السياسات املشار إليها آنفا
 تتمحور حول:ات اجلبائية واجلمركية متياز ي لإلقتااداإل ستخداماإلستبعاد إ
توليفة عوامل وعندئذ نسب املسامهة اململى  أو ية،عامل حاسم وغري مكلف قابل للتطبيق على احلالة اجلزائر  وجود -

 .لكل منها
  السيما: نقاط حبمية أخرى ذات الالة بفحوى الدراسةإىل  باإلضافة

من معروض  ستفادةوجتاوز معوقات اإل يستممار يف الشأن اإل الفرص املتاحة اليت متكن اجلزائر من تقليص الفوارق -
 .ات العوملةإمتياز األداء الداخلي والبيئة اخلارجية و 

ية إقتاادد مااحل التناف  الدويل وبوجو  إحتدامظل يف  ستمماردويل جامع بشأن اإل تفاقإمكانيات التوصل إل -
 .ال ميكن التوفيق بينها بسهولةومالية متضاربة 

 .يةقتاادتفعيل املقدرة اإلومسامهته يف  الدويلي قتااداإللية االتساق والتنسيق عْ الية وفِ عَ فَـ  -
    العاملي. قتااداجلزائر يف اإل ندماجإل يةالتشريع ةمادعال -

 وهلل املوفق. ومعاجلته، املوضوع إختيار يف ناابأص قد كونن هذا اجلهد أن هناية يف أملن        

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـادر والمراجـة المصـقائم
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 واملراجع باللغة العربية قائمة املاادر 
    (I اادرئمة املقا 

    II) راجعقائمة امل 
 جنبيةاأللغات الر واملراجع بقائمة املااد 

I)  ملراجع باللغة الفرنسيةقائمة املاادر وا 
II)  يةجنليز قائمة املاادر واملراجع باللغة اإل 

 
 .قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية 
 (I:قائمة المصادر 

(i .القرآن الكريم 

 (iiعاجم:القواميس اللغوية والم 
، دار صادر بريوت، لبنان، اجمللد 1"، طلسان العربأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، " (والأ

 هـ.   3535اخلام ، 
، عامل الكتب نشر توزيع طباعة، مار، اجمللد المالث، 3"، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأمحد خمتار عمر، " (ثانيا

 .  م3996
، مؤسسة الرسالة للطباعة 3"، طمعجم المصطلحات واأللقاب التاريخيةلكرمي اخلطيب،"عبد اماطفى  (ثالثا

 م.3991 والنشر والتوزيع، لبنان،

(iii نصوص القانونية:ال 
 :النصوص القانونية الوطنية 

 .م3991ية الدميقراطية الشعبية اجلزائر اجلمهورية دستور  :( الدساتيرأوال
م، املتضمن إصدار نص تعديل الدستور املاادق 3991133192ملؤرخ يف ا 91/516املرسوم الرئاسي رقم ( 3

 م.3991133196، الاادر بتاريخ 21، العدد ج رم، 3991133136عليه يف استفتاء 
 ، 3991م، املتضمن التعديل الدستوري دستور اجلزائر 3993.95.39املؤرخ يف  93/91( القانون رقم 3
 م.3993.95135، الاادر بتاريخ 32، العدد ج ر

 م، 3991م، املتضمن التعديل الدستوري دستور اجلزائر 3996133132املؤرخ يف  96/39( القانون رقم 1
 م.3996133131، الاادر بتاريخ 11، العدد ج ر
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  35العدد ، ج رم،3991املتضمن تعديل دستور اجلزائر  م،3931191191املؤرخ يف  31/93القانون ( 5
 م.3931191192الاادر بتاريخ 

 يات الدولية:تفاق( اإلثانيا
ية التجارية والتعريفية املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية تفاقاإل( 3
  92ج ر، العدد  م،3923133131املؤرخ يف  23/29األمر  فحوىم ) 3923193139املوقعة بنواقشط يف و 

 .(م3923133.15الاادر بتاريخ 
ية التجارية والتعريفية املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واململكة املغربية واملوقعة باجلزائر يف تفاق( اإل3

، الاادر بتاريخ 19ج ر، العدد  م،3921195191املؤرخ يف  21/92األمر رقم  ) فحوىم، 3921191132
 .(م3921195131

التعريفية املربمة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية التونسية واملوقعة مبدينة ية التجارية و تفاق( اإل1
ج ر، العدد  م،3921195191املؤرخ يف  21/96األمر رقم ب ) املاادق عليها م،3921191132اجلزائر يف 

 .(م3921195131، الاادر بتاريخ 19
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية العربية الليبية املوقع عليها ية التجارية والتعريفية بنيتفاق( اإل5

 (.م3921191192املؤرخ يف  21/33األمر رقم ب ) املاادق عليها ،م3921191139بطرابل  يف 
ادل التجاري بني الدول ية تيسري التبإتفاقية، قتااد( جامعة الدول العربية، األمانة العامة، اإلدارة العامة للشؤون اإل 2

 م.3963193132املؤرخ يف  656رقم  جتماعيي واإلقتاادالعربية مبوجب قرار موافقة اجملل  اإل
ية التجارية واجلمركية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و اجلمهورية التونسية املوقعة بتون  يف تفاقاإل( 1

 ، ج رم، 3963133192املؤرخ يف  63/199ي م الرئاساملرسو ب )املاادق عليها م،3963193199
 .(م3963133139، الاادر يف 52العدد 

الضرييب املوقعة بتون  يف  زدواجية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية التونسية لتفادي اإلتفاقاإل( 2
، 32، العدد ج رم، 3962191133يف  املؤرخ 62/313املرسوم الرئاسي ب )املاادق عليها م،3962193199

 .(م3962191133الاادر يف 
م من طرف جمل  جامعة الدول العربية واخلاص 3925ديسمرب  33النظام املوحد املاادق عليه بتاريخ ( 6

 .م(3966ماي  31املؤرخ يف  66/39قم املرسوم الرئاسي ر فحوى  ، )ية إلسرائيلقتاادباملقاطعة اإل
لقرارات ا إعتمادم واخلاصة ب3926.91.39ادق عليها مؤمتر األمم املتحدة يف نيويورك يف ية اليت صتفاق( اإل9

املؤرخ يف  66/311املرسوم الرئاسي التحكيمية األجنبية، ) املنظمة اليها اجلزائر بتحفظ مبوجب 
 .(م3966133131، الاادر يف 56، العدد ج ر م،3966133192
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املرسوم ب )املاادق عليها م،3969فرباير سنة 32ريب املوقعة يف مراكش يوم املغرب الع إحتادمعاهدة إنشاء ( 39 
 .(م3969192191، الاادر بتاريخ 36 ، العددج رم، 3969192193املؤرخ يف  69/25سي الرئا
ية العربية الليبية الشعب ةي بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلماهرييقتاادية التعاون اإلإتفاق( 33

املؤرخ يف  69/21 الرئاسي املرسومب ) املاادق عليها م،3966191136االشاراكية املوقعة باجلزائر يف 
 .(م3966192135، الاادر يف 33، العدد ج ر  م، 3969192131

اعد الضرييب ووضع قو  زدواجية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واململكة املغربية لتجنب اإلتفاق( اإل33
املؤرخ يف  99/399املرسوم الرئاسي ) املاادق عليها بم، 3999193132املساعدة املتبادلة املوقعة باجلزائر يف 

 .(م3999139132، الاادر يف 55، العدد ج رم، 3999139131
) م، 3999يوليو  31املغرب العريب املوقعة يف اجلزائر يوم  إحتادبني دول  ستممارية لتشجيع وضمان اإلتفاقاإل( 31

، الاادر بتاريخ 91، العدد ج رم، 3999133133املؤرخ يف  99/539املرسوم الرئاسي املاادق عليها ب
 .(م3993193191

يوليو  31املغرب العريب اخلاصة بالنقل الربي للمسافرين والبضائع والعبور اجلزائر يف  إحتادية بني دول تفاقاإل( 35
، الاادر 91، العدد ج رم، 3999133133املؤرخ يف  99/533اسي املرسوم الرئ)املاادق عليها ب م،3999
 .(م3993193191بتاريخ 

 31يف اجلزائر يوم  املغرب العريب املوقعة إحتادية اخلاصة بتبادل املنتجات الفالحية بني دول تفاق( اإل32
، 91العدد  ،ج رم، 3999133133املؤرخ يف  99/533املرسوم الرئاسي ) املاادق عليها بم، 3999يوليو

 .(م3993193191الاادر بتاريخ 
الضرييب وإرساء قواعد التعاون املتبادل يف ميدان الضرائب على الدخل بني  زدواجية اخلاصة بتفادي اإلتفاقاإل( 31
املؤرخ  99/535املرسوم الرئاسي )املاادق عليها ب م،3999يوليو31املوقعة يف اجلزائر يوم املغرب العريب  إحتاددول 
 .(م3993193191الاادر بتاريخ  ،91، العدد ج ر م، 3999133133يف 
 39و 99املغرب العريب املوقعة مبدينة رأس النوف)ليبيا( بتاريخ  إحتادية التجارية والتعريفية بني دول تفاقاإل( 32

، 32العدد  ج ر،م، 3993193139املؤرخ يف  93/61الرئاسي  املرسومب )املاادق عليها م،3993مارس 
 .(م3993191195در بتاريخ الاا
ية التجارية والتعريفية املربمة بني حكوميت اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية تفاقإضايف لإل إتفاق( بروتوكول 36

 )املاادق عليه م،3993192132 م املوقع عليه باجلزائر يف3963.93.99واجلمهورية التونسية املوقعة بتون  يف 
 .(م3993191133، الاادر يف 39، العدد ج رم، 3993191192املؤرخ يف  93/391املرسوم الرئاسي ب

التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ومجهورية مار العربية املوقع بالقاهرة يف  تفاقاإل( 39
 19 العددج ر، م، 3993196193املؤرخ يف  93/132 الرئاسي املرسومب )املاادق عليه م،3993139132

 .(م3993196192الاادر يف 
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ات املوقعة باجلزائر يف ستممار ية بني اجلزائر وفرنسا بشأن التشجيع واحلماية املتبادلني فيما خيص اإلإتفاق( 39
 93العدد ج ر، م، 3995193193املؤرخ يف  95/93املرسوم الرئاسي)املاادق عليها بم، 3991193131
 .(م3995193193الاادر بتاريخ 

املؤرخ  92/152املرسوم الرئاسيب )املاادق عليها، ستممارية املتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان اإلفاقت( اإل33
 .(م3992133192، الاادر بتاريخ 11، العدد ج ر م، 3992139119يف 
املرسوم ب )املاادق عليها، بني الدول و رعايا الدول األخرى اتستممار باإلتسوية املنازعات املتعلقة ية إتفاق( 33
 .(م3992133192، الاادر بتاريخ 11، العدد ج رم، 3992139119املؤرخ يف  92/151سي رقم الرئا
املرسوم )املاادق عليها ب ات وائتمان الاادرات،ستممار ية إنشاء املؤسسة اإلسالمية لتأمني اإلإتفاق( 31

 .(م3991195135، الاادر بتاريخ 31 ، العددج ر م،3991195131املؤرخ يف 91/355الرئاسي
، إعالن ستممارية، إدارة املال والتجارة واإلقتاادجامعة الدول العربية، األمانة العامة، اإلدارة العامة للشؤون اإل( 35

بتاريخ  29د.ع3132رقم  جتماعيي واإلقتاادمنطقة التجارة احلرة العربية الكربى قرار اجملل  اإل
 م.3992193139

م، 3991196193ات املوقعة بعّمان يف ستممار ألردن حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلية بني اجلزائر واإتفاق( 32
الاادر بتاريخ  39العدد ج ر، م، 3992195192املؤرخ يف 92/391املرسوم الرئاسيب )املاادق عليها

 .(م3992195191
 96/91القانون ملاادق عليها ب)ام، 3999191131ية املتعلقة باإلدخال املؤقت املربمة باسطنبول يف تفاق( اإل31

 .(م3996193135، الاادر بتاريخ 93، العدد ج رم، 3996193133املؤرخ يف 
ية التعاون التجاري بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اململكة األردنية اهلامشية إتفاق( 32

املؤرخ يف  96/323رسوم الرئاسي رقم املب )املاادق عليها م،3992192139املوقع باجلزائر يف 
 .(م3996196199، الاادر بتاريخ 26ج ر، العدد   م، 3996196196

ات املوقعة بالقاهرة يف ستممار ية بني اجلزائر ومار حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلتفاق( اإل36
  21، العدد ج رم، 3996139133املؤرخ يف  96/139املرسوم الرئاسيب )املاادق عليها م،3992191139
 .(م3996139133الاادر بتاريخ 

التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ومجهورية الاني الشعبية املوقع باجلزائر يف التعاون  إتفاق( 39
 م، 3999139192املؤرخ يف  3999/329 الرئاسي املرسوميف  )التاديق عليه املتضمنم، 3999139119

 .(م399913916، الاادر يف 26 ، العددج ر
م( احملرر بربوكسل 3921192136ية الدولية لتبسيط وتنسيق األنظمة اجلمركية )كيوتو تفاقبروتوكول تعديل اإل( 19

املؤرخ يف  3999/552 الرئاسي املرسوم يف )التاديق عليه بتحفظ املتضمنم،3999191131
 .(م3993193192، الاادر يف 93، العدد م، ج ر3999133131
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ات املوقعة باجلزائر يف ستممار ية بني اجلزائر وجنوب أفريقيا حول الارقية واحلماية املتبادلة لإلتفاق( اإل13
  53العدد ج ر، م، 3993192131املؤرخ يف  93/391املرسوم الرئاسي)املاادق عليها ب م،3999199135
 .(م3993192139الاادر بتاريخ 

)املاادق  م،3999193132ات املوقعة باجلزائر يف ستممار زيا حول ترقية ومحاية اإلية بني اجلزائر وماليتفاق( اإل13
، الاادر بتاريخ 53، العدد ج رم، 3993192131املؤرخ يف  93/333املرسوم الرئاسيب عليها

 .(م3993196193
قعة باجلزائر يف ات املو ستممار ية بني اجلزائر واألرجنتني حول الارقية واحلماية املتبادلتني لإلتفاق( اإل11

  19العدد ج ر،  م،3993133131املؤرخ يف  93/111املرسوم الرئاسي)املاادق عليها ب م،3999139195
 .(م3993133136الاادر بتاريخ 

ات املوقعة باجلزائر يف ستممار ية بني اجلزائر وُعمان حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلتفاق( اإل15
 55العدد ج ر، م، 3993191133املؤرخ يف  93/331املرسوم الرئاسيب عليها)املاادق  م،3999195199
 .(م3993191131الاادر بتاريخ 

ية نقل األشخاص والبضائع والعبور عرب الطرقات بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية إتفاق( 12
 93/162 الرئاسي املرسومادق عليها ب)املام، 3993191132زائر يف وحكومة اجلمهورية التونسية املوقعة باجل

 .(م3993133131، الاادر يف 22، العدد ج رم، 3993133132املؤرخ يف 
املوقع باخلرطوم التجاري بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ومجهورية السودان  تفاقاإل( 11
 39العدد ج ر، م، 3991191132املؤرخ يف 91/332الرئاسي املرسومب )املاادق عليه م،3993191132يف

 .(م3991191131الاادر يف 
ات املوقعة باجلزائر يف ستممار ية بني اجلزائر والسودان حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلتفاقاإل( 12

 39العدد ج ر، م، 3991191132املؤرخ يف 91/333سياملرسوم الرئاب ) املاادق عليهام، 3993139135
 .(م3991191.03الاادر بتاريخ 

الضرييب ومنع التهرب  زدواجبني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ومجهورية مار العربية لتجنب اإل تفاقاإل( 16
املرسوم ب) املاادق عليه م، 3993193132الضرييب بالنسبة لضرائب على الدخل ورأس املال املوقع باجلزائر يف 

 .(م3991195193، الاادر يف 31، العدد ج ر م،3991191132املؤرخ يف  91/353الرئاسي 
)املاادق عليها م، 3993196191بني اجلزائر وليبيا املوقعة بليبيا يف  ستممارية تشجيع ومحاية وضمان اإلإتفاق( 19
 .(م3991192133، الاادر بتاريخ 11، العدد م، ج ر3991192192املؤرخ يف  91/339سياملرسوم الرئاب

ات املوقعة بالكويت يف ستممار زائر والكويت حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلية بني اجلتفاقاإل( 59
  ج ر،م، 3991139131املؤرخ يف  91/129رقم  املرسوم الرئاسي) املاادق عليها بم، 3993199119

 .(م3991133193ادر بتاريخ ، الا11العدد 
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)املاادق عليها م، 3963193132ة احملررة بتون  يف ية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيإتفاق( 53
 .(م3995196196، الاادر يف 59، العدد ج رم، 3995196191املؤرخ يف  95/331 الرئاسي املرسومب

 م،3991191132ات املوقعة بفيينا يف ستممار ية بني اجلزائر والنمسا حول التشجيع واحلماية املتبادلة لإلتفاقاإل( 53
الاادر بتاريخ   12العدد ج ر،  م،3995139139املؤرخ يف  95/132سياملرسوم الرئاب )املاادق عليها

 .(م3995139131
األورويب املتوسطي لتأسي  شراكة بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية من جهة واجملموعة األوربية  تفاقاإل (51

 1اىل 3م، وكذا مالحقه من3993195.33والدول األعضاء فيها من جهة أخرى، املوقع بفالونسيا يوم 
املؤرخ يف  92/92القانون رقم )املوافق عليه ب النهائية املرفقة به،والوثيقة  2اىل3والربوتوكوالت من 

 .(م3992195132، الاادر بتاريخ 19، العدد ج ر م، 3992195131
تفاق األورويب املتوسطي لتأسي  اإلب والوثيقة النهائية املرفقة 2اىل 3والربوتوكوالت من 1اىل3الحق من امل( 55
املوقع بفالونسيا يف بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية اجملموعة األوروبية والدول األعضاء فيها  شراكة

، العدد ج ر م، 3992195132بتاريخ  92/329الرئاسي  املرسوم )املاادق عليها مبوجب، م3993195133
 .(م3992195119، الاادر يف 13
والتعريفية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية املوقعة ية التجارية تفاق( اإل52

ج م، 3992199132املؤرخ يف  92/122املرسوم الرئاسي ) املاادق عليها بم، 3991195131بنواكشوط يف 
 .(م3992199133، الاادر بتاريخ 12 ، العددر

بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية التونسية حول التشجيع واحلماية  تفاقاإل( 51
املؤرخ يف  91/595 الرئاسي املرسومب )املاادق عليه م،3991193131ات املوقع بتون  يف ستممار املتبادلة لإل

 .(م3991133139، الاادر يف 21، العدد ج رم، 3991133135
بني حكوميت اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية حول التشجيع  تفاقاإل( 52

 96/125 الرئاسي املرسومب )املاادق عليهم، 3996193191ات املوقع باجلزائر يف ستممار واحلماية املتبادلة لإل
 .(م3996133131ر يف ، الااد12، العدد ج ر م، 3996133192املؤرخ يف 

ية املوقع بتون  يف التجاري التفضيلي بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و اجلمهورية التونس تفاقاإل( 56
  33، العددم، ج ر3939193133املؤرخ يف  39/33 الرئاسي املرسومب )املاادق عليهم، 3996133195

 .(م3939193132الاادر يف 
التجاري التفضيلي بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  تفاقلإل 3وكول رقم مالحق الربوت( 59

املؤرخ يف  31/323 الرئاسي املرسوم) فحوى م، 3996133195وحكومة اجلمهورية التونسية املوقع بتون  يف 
 .(م3931196133، الاادر يف 53، العدد ج ر م، 3931192135
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ات املوقع باجلزائر يف ستممار ر وصربيا املتعلق بالارقية واحلماية املتبادلتني اإلبني اجلزائ تفاق( اإل29
  59العدد ج ر، م، 3931199119املؤرخ يف  31/115املرسوم الرئاسيب ) املاادق عليهم، 3933193131
 .(م3931139193الاادر بتاريخ 

الضرييب  زدواجمهورية اإلسالمية املوريتانية لتفادي اإلية بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية واجلتفاقاإل( 23
 م،3933133133وجتنب التهرب والغش الضريبيني فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والمروة املوقعة باجلزائر يف

الاادر يف   29العدد ج ر، م،3932133132املؤرخ يف 32/111املرسوم الرئاسي)املاادق عليها ب
 .(م3932133139

الضرييب وملنع التهرب الضرييب يف شأن الضرائب على الدخل  زدواجية بني اجلزائر والسعودية لتجنب اإلتفاقإل( ا23
املؤرخ يف  32/112املرسوم الرئاسي) املاادق عليها بم ، 3931133139وعلى رأس املال املوقعة بالرياض يف 

 .(م3931193191، الاادر بتاريخ 93، العدد ج رم، 3932133132
الضرييب ولتجنب التهرب والغش الضريبيني يف شأن الضرائب  زدواجية بني اجلزائر وبريطانيا لتجنب اإلتفاقاإل (21

 31/321 املرسوم الرئاسيب )املاادق عليهام ، 3932193136عة باجلزائر يف على الدخل وعلى رأس املال املوق
 .(م3931.91192، الاادر بتاريخ 11، العدد ج ر م،3931192131املؤرخ يف 

املؤس  ملنطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية، املوقع يف كيغايل رواندا،  تفاقاإلفريقي، اإل حتاداإل( 25
  م. 3936.91.33

 ( النصوص التشريعية:ثالثا
 :القوانين العضوية 
ادر بتاريخ الا،  93، العدد ج رم، املتعلق باإلعالم، 3933193133املؤرخ يف  33/92رقم  العضوي القانون -

 م.3933193132

 :القوانين العادية 
م، املتضمن متديد العمل بالتشريع الساري املفعول يف 3913133113املؤرخ يف 13/322( القانون رقم 3

 م.3911193133، الاادر بتاريخ 93، العدد ج رإشعار آخر، إىل  م3913133113
، الاادر 21، العدد ج رات، ستممار انون اإلم، املتضمن ق3911192131املؤرخ يف  11/322( القانون رقم 3

 م.3911196193بتاريخ 
 العدد ،ج ر، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم، م3911191196يف  املؤرخ 11/322( القانون 1

 م.3911191139الاادر بتاريخ ، 56
، 59 العدد ،ج راملعدل واملتمم، ، املتضمن قانون العقوبات م3911191196يف  املؤرخ 11/321( القانون 5

 م.3911191133الاادر بتاريخ 
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، الاادر بتاريخ 19، العدد ج ر م، املتضمن قانون اجلمارك،3929192133املؤرخ يف  29/92( القانون رقم 2
 م.3929192135

العدد  ،رج ي اخلاص الوطين، قتااداإل ستممارم، املتعلق باإل3963196133املؤرخ يف  63/33القانون رقم  (1
 م.3963196135، الاادر بتاريخ 15

  وسريها، قتاادم، املتعلق بتأسي  الشركات املختلطة اإل3963196136املؤرخ يف  63/31( القانون رقم 2
 م.3963196113، الاادر بتاريخ 12العدد  ج ر،

الاادر بتاريخ ، 92دج ر، العد م، املتعلق باألنشطة املنجمية،3965193192املؤرخ يف  65/91( القانون رقم 6
 م.3965193113

، الاادر بتاريخ 36، املتعلق بقوانني املالية، ج ر، العدد 3965192192املؤرخ يف  65/32( القانون رقم 9
 .م3965192139

 وسريها،  قتاادم، املتعلق بتأسي  الشركات املختلطة اإل3961196139املؤرخ يف  61/31( القانون رقم 39
 م.3961196132در بتاريخ ، الاا12ج ر، العدد 

ا إستغالهلم، املتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن احملروقات و 3961196139املؤرخ يف  61/35( القانون رقم 33
 م.3961196132، الاادر بتاريخ 12العدد  ،ونقلها باألنابيب، ج ر

ية اخلاصة الوطنية، قتاادات اإلستممار م، املتعلق بتوجيه اإل3966192133املؤرخ يف  66/32القانون رقم ( 33
 م.3966192131، الاادر بتاريخ 36ج ر، العدد 

، 93العدد  ،م، ج ر3999م، املتضمن قانون املالية لسنة3969133113املؤرخ يف  69/31( القانون 31
 .م3999193191الاادر بتاريخ 

املؤرخ يف  61/35املعدل واملتمم للقانون م، 3993133195املؤرخ يف  93/33( القانون رقم 35
، 11العدد  ،ا ونقلها باألنابيب، ج رإستغالهلم املتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن احملروقات و 3961196199
 م.3993133192الاادر بتاريخ 

 12العدد  ،م، ج ر3993م، املتضمن قانون املالية لسنة 3993133136املؤرخ يف  93/32 رقم ( القانون32
 .م3993133136الاادر يف 

م، احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، ج ر، العدد 3996191132املؤرخ يف  96/91القانون رقم  (31
 م.3996191136، الاادر بتاريخ 56
املؤرخ يف  29/92م، املعدل واملتمم للقانون 3996196133املؤرخ يف  96/39( القانون رقم 32

 م.  3996196131، الاادر بتاريخ 13العدد  م واملتضمن قانون اجلمارك، ج ر،3929192.33
، 96م، ج ر، العدد 3999م، املتضمن قانون املالية لسنة 3996133113املؤرخ يف  96/33( القانون 36

 .م3996133113الاادر يف 
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، 93العدد، ، ج ر3999م، املتضمن قانون املالية لسنة 3999133131املؤرخ يف  99/33( القانون رقم 39
 م.3999133132يخ الاادر بتار 

  69العدد  ،م،ج ر3993املتضمن قانون املالية لسنة م، 3999133131املؤرخ  3999/91 ( القانون رقم39
 م.3999133135الاادر بتاريخ 

، الاادر بتاريخ 12م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3993192.91املؤرخ يف  93/39( القانون رقم 33
 م.3993192195

، 61العدد  ،م،ج ر3995م، املتضمن قانون املالية لسنة 3991133136املؤرخ يف  91/33رقم  ( القانون33
 م.3991133139الاادر بتاريخ 

، الاادر 62م، ج ر، العدد 3992م، قانون املالية لسنة 3995133139املؤرخ يف  95/33( القانون رقم 31
 م.3991133119بتاريخ 

م، املتعلق بالوقاية من تبيض األموال ومتويل اإلرهاب 3992193191املؤرخ يف  92/93( القانون رقم 35
 م.3992193199، الاادر بتاريخ 33العدد  ج ر،ومكافحتهما، 

الاادر بتاريخ   29م، املتعلق باحملروقات، ج ر، العدد3992195136املؤرخ يف  92/92( القانون رقم 32
 م.3992192139

املؤرخ يف  22/26األمر رقم  م، يعدل ويتمم3992.91139ؤرخ يف امل 92/39القانون رقم ( 31
 م.3992191131، الاادر بتاريخ 55م املتضمن القانون املدين املعّدل واملتّمم، ج ر، العدد 3922.99.31

، 62العدد  ،م، ج ر3991م، املتضمن قانون املالية لسنة3992133113املؤرخ يف  92/31( القانون 32
 م.3992133113الاادر يف 

  35العدد ، ج رم، املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،3991193139املؤرخ يف  91/93القانون رقم ( 36
 م.  3991191196الاادر بتاريخ 

، 63، العدد م، ج ر3996ن قانون املالية لسنة م، املتضم3992133119املؤرخ يف  92/33( القانون 39
 .م3992133113الاادر يف 

ج ر، العدد ون اإلجراءات املدنية واإلدارية، م، املتضمن قان3996193132املؤرخ يف  96/99القانون رقم ( 19
 م.3996195131، الاادر بتاريخ 33
الاادر ،  51العدد  م، املتضمن التوجيه ألفالحي،ج ر،3996196191املؤرخ يف  96/31 رقم ( القانون13
 م.3996196139بتاريخ 

األراضي التابعة  على متياز، املتضمن شروط وكيفيات منح اإل10..3996.1املؤرخ يف  96/95 رقم ( القانون13
 . 3996199191، الاادر بتاريخ 59ية، ج ر، العدد إستممار مشاريع  جنازلألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إل



 قائمة املاادر واملراجع
 

363 
 

  25العدد  ،م، ج ر3999م، املتضمن قانون املالية لسنة 3996133119املؤرخ يف  96/33 رقم القانون( 11
 .م3996133113اادر يف ال

م، ج ر، 3999م، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 3999192133املؤرخ يف  99/93 رقم القانون( 15
 .م3999192131، الاادر يف 55العدد 

، 26العدد ،م، ج ر3939م، املتضمن قانون املالية لسنة 3999133119املؤرخ يف  99/99 رقم القانون( 12
 .م3999133113الاادر يف 

 69العدد  ،م، ج ر3933م، املتضمن قانون املالية لسنة 3939133139املؤرخ يف  39/31 رقم ( القانون11
 .م3939133119الاادر يف 

، 23العدد  ،م،ج ر3933م، املتضمن قانون املالية لسنة 3933133136املؤرخ يف  33/31القانون رقم  (12
 م.3933133139الاادر بتاريخ 

املتعلق باحملروقات، ج ر، العدد  92/92، املعدل للقانون م3931193.39املؤرخ يف  31/93قم ( القانون ر 16
 م.3931193135، الاادر بتاريخ 33
  16العدد  ،م، ج ر3935م، املتضمن قانون املالية لسنة 3931133119املؤرخ يف  13/08 رقم ( القانون19

 .م3931133113الاادر يف 
، الاادر بتاريخ 36م، املتضمن قانون املناجم، ج ر، العدد 3935193135ؤرخ يف امل 35/92( القانون رقم 59

 م.3935191119
  26العدد  ،م، ج ر3932م، املتضمن قانون املالية لسنة 3935133119املؤرخ يف  35/39القانون رقم ( 53

 م.3935133113الاادر بتاريخ 
، الاادر بتاريخ 53م، ج ر، العدد 3932.92132املؤرخ يف  32/35املعدل واملتمم بالقانون رقم 

 م.3932192139
 23العدد  ،م، ج ر3931م، املتضمن قانون املالية لسنة 3932133119املؤرخ يف  32/36 رقم ( القانون53

 .م3932133113الاادر يف 
در بتاريخ الاا  51، ج ر، العدد ستممارم، املتعلق بارقية اإل3931196191املؤرخ يف  31/99القانون رقم ( 51

 م.3931196191
، 22العدد  ،م، ج ر3932م، املتضمن قانون املالية لسنة3931133136املؤرخ يف  31/35( القانون 55

 .م3931133139الاادر يف 
رخ يف املؤ  29/92ون ، املعدل واملتمم للقانم3932193131يف  املؤرخ 32/95 رقم القانون (52

 م.3932193139الاادر بتاريخ ، 33 العدد ،ج راملتضمن قانون اجلمارك،   ،م3929192133
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، 21العدد  ،م، ج ر3936م، املتضمن قانون املالية لسنة3932133132املؤرخ يف  32/33( القانون 51
 .م3932133136الاادر يف 

 األوامر: 
، 11م، املتعلقة بتأميم شركات مناجم، ج ر، العدد 3911192191اليوم  املؤرخ يف 11/91رقم األمر ( 3
 م.3911192191لاادر بتاريخ ا

، 11م، املتعلقة بتأميم شركات مناجم، ج ر، العدد 3911192191اليوم  املؤرخ يف 11/393رقم األمر ( 3
 م.3911192191الاادر بتاريخ 

الاادر  ،69عدد ال ،ات، ج رستممار اإلم، املتضمن قانون 3911199132املؤرخ يف  11/365 رقم األمر( 1
 .م3911199132بتاريخ 

ي قتاادالتعاون التجاري واإل إتفاقم، املتضمن املاادقة على 3919192133املؤرخ يف  19/32( األمر رقم 5
والتقين بني اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اململكة الليبية املوقع عليه بطرابل  يف 

 م.3919192119، الاادر بتاريخ 52م، ج ر، العدد 3919193193
، 26م، املتضمن القانون املدين املَعدل واملَتمم، ج ر، العدد 3922199131املؤرخ يف  22/26مر رقم األ( 2

 م.3922199119الاادر بتاريخ 
م، املتضمن القانون التجاري اجلزائري املعدل واملتمم، ج ر، عدد 3922199131املؤرخ يف  22/29 رقم ( األمر1

 م.  3922133.39، الاادر بتاريخ 101
، 91م، املتعلق بتأمني القرض عند التادير، ج ر، العدد 3991193139املؤرخ يف  91/91األمر رقم  (2

   م.3991193135الاادر بتاريخ 
العدد ، م، ج ر3991م، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 3991191135املؤرخ يف  91/35 رقم ( األمر6

 .م3991191131، الاادر يف 19
، 62العدد  ،م، ج ر3992م، املتضمن قانون املالية لسنة3991133119املؤرخ يف  91/13 رقم ( األمر9

 .م3991133113الاادر يف 
، 93م، ج ر، العدد 3999م، املتضمن قانون املالية لسنة 3999133131املؤرخ يف  99/33 رقم األمر( 39

 .م3999133132الاادر يف 
  69العدد  ،م،ج ر3993املتضمن قانون املالية لسنة  م،3999133131املؤرخ يف 3999/91 رقم ( األمر33

 .م3999133135الاادر يف 
، 52عدد ال ،، ج رستممارم، املتعلق بتطوير اإل3993196139املؤرخ يف  93/91( األمر الرئاسي رقم 33

 م.3993196133الاادر بتاريخ 
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 ،، ج رستممارتعلق بتطوير اإلامل 93/91م، املعدل لألمر 3991192132املؤرخ يف  91/96( األمر رقم 31
 م.3991192139، الاادر بتاريخ 52العدد 

  56، العدد رج  املتعلق باحملروقات، 92/92م، املعدل للقانون3991192139املؤرخ يف91/39( األمر رقم 35
 م.3991192119الاادر بتاريخ 

م، ج ر، 3996كميلي لسنة م، املتضمن قانون املالية الت3996192135املؤرخ يف  96/93 رقم األمر( 32
 .م3996192132، الاادر يف 53العدد 

على األراضي التابعة  متيازم، احملدد لشروط وكيفيات منح اإل3996199193املؤرخ يف  96/95األمر ( 31
 م.3996199191، الاادر بتاريخ 59ية، ج ر، العدد إستممار مشاريع  جنازلألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إل

م، ج ر، 3999م، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 3999192133املؤرخ يف  99/93 رقم األمر( 32
 .م3999.92.31، الاادر يف 55العدد 

م، ج ر، 3939م، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 3939196131املؤرخ يف  39/93 رقم ( األمر36
 .م3939196139، الاادر يف 59العدد 

م 3992193191املؤرخ يف  92/93انونم، املعدل واملتمم للق3933193131ملؤرخ يف ا 33/93 ( األمر39
 م.3933.93.32، الاادر بتاريخ 96العدد  ج ر،املتعلق بالوقاية من تبيض األموال ومتويل اإلرهاب ، 

 :المراسيم التشريعية 
ج ر، العدد  ،م3991ية لسنة، املتضمن قانون املالم3991193139املؤرخ يف  91/93املرسوم التشريعي رقم ( 3

 م.3991193.39، الاادر بتاريخ 95
، 15، ج ر، العدد ستممارم، املتعلق بارقية اإل3991139192املؤرخ يف  91/33( املرسوم التشريعي رقم 3

 م.3991139139الاادر بتاريخ 
م، ج ر، العدد 3995 م، املتضمن قانون املالية لسنة3991133139املؤرخ يف  91/36املرسوم التشريعي رقم ( 1

 .م3991133119، الاادر بتاريخ 66

 ( النصوص التنظيمية:رابعا
 :المراسيم الرئاسية 
م، املتضمن إحداث مديرية اجلمارك، ج ر، العدد 3915199195املؤرخ يف  15/329( املرسوم الرئاسي رقم 3

 م.3915199132، الاادر بتاريخ 13
، 53املتعلق بدعم تشغيل الشباب، ج ر، العدد  ،م3991192193املؤرخ يف  91/315ملرسوم الرئاسي ( ا3

 .م3991.92.91 بتاريخالاادر 
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املؤرخ يف  91/315م، املعدل واملتتم للمرسوم الرئاسي 3991199133املؤرخ يف  91/199 املرسوم الرئاسي( 1
 .م3991199135، الاادر يف 22، العدد ج رم املتعلق بدعم تشغيل الشباب، 3991192193

م، املتضمن تنظيم الافقات العمومية وتفويض املرفق 3932199131املؤرخ يف  32/352( املرسوم الرئاسي5
 م.3932199139، الاادر بتاريخ 29، العدد ج رالعام، 

 :المراسيم التنفيذية 
املؤرخ يف  69/99م املعدل للمرسوم 35/99/3993املؤرخ يف  93/133 رقم ( املرسوم التنفيذي3

املؤرخ  62/91من القانون  23املتضمن كيفيات حتديد املناطق الواجب ترقيتها يف إطار املادة  م92/93/3969
 م.3993199132، الاادر بتاريخ 55م املتعلق بالتهيئة العمرانية، ج ر، العدد 32/93/3962يف 
 العامة شروطال لضبط احلرة باملناطق، املتعلق م3995139132املؤرخ يف  95/139( املرسوم التنفيذي رقم 3

 م.3995139139، الاادر بتاريخ 12ج ر، العدد  ،احلرة املناطق وتسيري إلقامة
من املرسوم  35م املتضمن تطبيق أحكام املادة 32/39/3995املؤرخ يف  95/133 رقم ( املرسوم التنفيذي1

املناطق اخلاصة وضبط  ، وحيدد شروط تعينيستممارم املتعلق بارقية اإل92/39/3991املؤرخ يف  91/33التشريعي 
 م.3991139139، الاادر بتاريخ 12، العددج رحدودها، 

م، احملدد شروط تسيري األخطار املغطاة بتأمني 3991192193املؤرخ يف  91/312( املرسوم التنفيذي رقم 5
 م.3991192191، الاادر بتاريخ 53القرض عند التادير وكيفياته، ج ر، العدد 

م، املتعلق مبعايري حتديد النشاطات واملهن املقننة 3992193136املؤرخ يف  92/59قم ( املرسوم التنفيذي ر 2
 م.3992193139، الاادر بتاريخ 92العدد  ،ر التجاري وتأطريها، جاخلاضعة للقيد يف السجل 

م، املتضمن تأسي  جلان التنسيق والفرق املختلطة 3992192132املؤرخ يف  92/399 التنفيذي ( املرسوم1
  م.3992192119، الاادر يف 29رقابة بني مااحل وزارة املالية ووزارة التجارة وتنظيمها، ج ر، العدد لل
ا إنطالقم، احملدد لشروط تعريف أنشطة اإلنتاج 3999195193املؤرخ يف  3999/25 رقم التنفيذي املرسوم( 2

 .م3999195192يف  ، الاادر39من مناذج التجميع املوجهة للاناعات الاركيبية، ج ر، العدد 
من قانون املالية  19م، احملدد لكيفيات تطبيق املادة3993139131املؤرخ يف  93/199 رقم التنفيذي املرسوم( 6

 م املتعلقة بإعفاء املنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة يف صناعة األدوية من احلقوق والرسوم، 3993
 .م3993139132، الاادر يف 19ج ر، العدد

م، املتضمن حتديد شروط تنفيذ التدابري الوقائية 3992191133املؤرخ يف  92/339رسوم التنفيذي رقم امل( 9
 م.3992191133، الاادر بتاريخ 51، العددج روكيفياهتا، 

املؤرخ  93/199 التنفيذي م، املعدل واملتمم املرسوم3991192132املؤرخ يف  91/326 التنفيذي ( املرسوم39
م املتعلقة بإعفاء املنتجات 3993من قانون املالية  19احملددين لكيفيات تطبيق املادة  م،3993139131يف 
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، الاادر يف 13، العدد ج رالكيمياوية والعضوية الداخلة يف صناعة األدوية من احلقوق والرسوم ، 
 .م3991192132

 اخلارجية لإلدارة اجلبائية م، املتضمن تنظيم املااحل3991199136املؤرخ يف  91/132 التنفيذي املرسوم( 33
 م.3991199135، الاادر يف 29، العدد ج روصالحياهتا، 

 ستممار، املتعلق صالحيات اجملل  الوطين لإلم3991139199املؤرخ يف  91/122املرسوم التنفيذي رقم ( 33
 م.3991139133، الاادر بتاريخ 15ج ر، العدد  وتشكيلته وتنظيمه وسريه،

، املتضمن تشكيلة جلنة الطعن املختاة يف جمال م3991139199املؤرخ يف  91/122يذي رقم املرسوم التنف( 31
 م.3991139133، الاادر بتاريخ 15ج ر، العدد  وتنظيمها وسريها، ستمماراإل

م، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة املالية، 3992133136املؤرخ يف  92/115 رقم التنفيذي املرسوم (35
 .م3992133.93، الاادر يف 22، العدد ج ر
على  متيازاإليفيات منح كشروط و لدد ، احملم3999192193املؤرخ يف  99/323املرسوم التنفيذي رقم( 32

، الاادر بتاريخ 32ج ر، العدد  ،يةإستممار مشاريع  جنازاألراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة و املوجهة إل
 م.3999192191

م، احملدد لتنظيم املااحل اخلارجية للمديرية العامة 3933.33.96املؤرخ يف  33/533 رقم تنفيذيال املرسوم( 31
 م.3933133135، الاادر يف 16للجمارك وسريها، ج ر، العدد 

من صفة متعامل  ستفادة، احملدد لشروط وكيفيات اإل3933191193املؤرخ يف  33/91املرسوم التنفيذي ( 32
 .3933191192، الاادر يف  35مارك، ج ر، العدد ي معتمد لدى اجلإقتااد

تنظيم وتسيري البطاقية الوطنية ،احملدد لكيفيات 3931193191خ يف املؤر  31/65 رقم ( املرسوم التنفيذي36
ملرتكيب أعمال الغش ومرتكيب املخالفات اخلطرية للتشريعات والتنظيمات اجلبائية والتجارية واجلمركية والبنكية واملالية 

 .3931193139، الاادر يف 99كذا عدم القيام باإليداع القانوين حلسابات الشركة، ج ر، العدد و 
 39/69م، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي 3931193191املؤرخ يف  31/62 رقم التنفيذي املرسوم( 39

يات التبادل إتفاقة يف إطار م احملدد لكيفيات متابعة الواردات املعفاة من احلقوق اجلمركي3939191139املؤرخ يف 
 .م3931.93.39، الاادر يف 99احلر، ج ر، العدد 

،املتعلق بإجراءات اجلمركة املبسطة يف شكل 3931199131املؤرخ يف  31/133 رقم املرسوم التنفيذي( 39
 م.3931199139الاادر يف  56تارحيات تقديرية ومبسطة وإمجالية ،ج ر، العدد 

ا من إنطالقم، احملدد لشروط تعريف أنشطة اإلنتاج 3935193135املؤرخ يف  35/66 قمر  التنفيذي ( املرسوم33
 م.3935191193، الاادر يف 33مناذج التجميع املوجهة للاناعات الاركيبية، ج ر، العدد 



 قائمة املاادر واملراجع
 

368 
 

، الذي حيدد كيفيات تطبيق اإلعفاء وختفيض م3931195191املؤرخ يف  31/333املرسوم التنفيذي رقم ( 33
، الاادر بتاريخ 33ج ر، العدد  فوائد البنكية املمنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الاناعية،نسبة ال

 م.3931195139
م، املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية للمديرية العامة 3932193139املؤرخ يف  32/99 رقم التنفيذي املرسوم( 31

 .م3932193131، الاادر يف 31للجمارك وصالحياهتا، ج ر، العدد 
، املتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير م3932191192املؤرخ يف  32/399املرسوم التنفيذي رقم ( 35
 م.3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  وتنظيمها وسريها، ستمماراإل

الغ الدنيا م، الذي حيدد القوائم السلبية واملب3932191192املؤرخ يف  32/393 رقم التنفيذي املرسوم( 32
، الاادر يف 31ات، ج ر، العدد ستممار من املزايا وكيفيات تطبيق املزايا على خمتلف أنواع اإل ستفادةلإل

 .م3932191196
ات وكذا ستممار ، الذي حيدد كيفيات تسجيل اإلم3932191192املؤرخ يف  32/393املرسوم التنفيذي رقم ( 31

 م.3932191196، الاادر بتاريخ 31دد ج ر، الع شكل ونتائج الشهادة املتعلقة به،
ات والعقوبات املطبقة ستممار ، املتعلق مبتابعة اإلم3932191192املؤرخ يف  32/395املرسوم التنفيذي رقم ( 32

 م.3932191196، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  ات والواجبات املكتتبة،لتزاماإل إحاراميف حالة عدم 
م، احملدد لكيفيات تطبيق املزايا اإلضافية 3932191192املؤرخ يف  32/392( املرسوم التنفيذي رقم 36
، الاادر بتاريخ 31ج ر، العدد  مناب شغل، 399ات املنشئة ألكمر من مئة ستممار املمنوحة لإل ستغالللإل

 .م3932191196
نشاط  ، الذي حيدد شروط وكيفيات ممارسةم3932133136املؤرخ يف  32/155املرسوم التنفيذي رقم ( 39

 م.3932133136، الاادر بتاريخ 16ج ر، العدد  إنتاج املركبات وتركيبها،
م، احملدد لكيفيات ممارسة الرقابة املؤجلة والرقابة 3936192132املؤرخ يف  36/366 رقم التنفيذي املرسوم( 19

 م.3936192136، الاادر يف 51الالحقة من طرف إدارة اجلمارك، ج ر، العدد 
م، احملدد لكيفيات وإجراء منح الاراخيص 3936196192املؤرخ يف  36/393 رقم لتنفيذيا ( املرسوم13

 .م3936196196، الاادر يف 59املنجمية، ج ر، العدد 

 :القرارات 

 ( القرارات الوزارية المشتركة:1
اخلاص  م، احملدد لقائمة إيرادات ونفقات حساب التخايص3931196131القرار الوزاري املشارك املؤرخ يف  (أ

، الاادر بتاريخ 22( الذي عنوانه "الاندوق اخلاص لارقية الاادرات"، ج ر، العدد 193-965رقم )
 م.3931199136
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من  23و  3، الذي حيدد كيفيات تطبيق أحكا املادتني م3931133136قرار الوزاري املشارك املؤرخ يف ال (ب
أو  املوافقة لإلعفاءات ربا حاة األمن % 19نسبة  تممارإساملتعلقتني بإلزامية إعادة  3931قانون املالية لسنة 

، الاادر بتاريخ 23ج ر، العدد  ،ستممارالتخفيضات الضريبية املمنوحة يف إطار أنظمة دعم اإل
 .م3931.33.33

القيمة م، املتعلق باإلعفاء من احلقوق اجلمركية والرسم على 3936191196القرار الوزاري املشارك املؤرخ يف  (ج
، الاادر يف 32املقتناة حمليا من قبل املناولني املعتمدين، ج ر، العدد  أو ضافة للمكونات واملواد األولية املستوردةامل

 .م3936192193
 
 :( القرارات الوزارية2
، املتعلق بكيفيات تطبيق هامش األفضلية بالنسبة للمنتجات ذات م3933191136القرار الوزاري املؤرخ يف  (أ

 م.3933195139، الاادر بتاريخ 35ج ر، العدد  زائري و/أو للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري،املنشأ اجل
م، احملدد تنظيم وسري اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم 3933192132املؤرخ يف  الوزاري القرار (ب

 للشباب ذوي املشاريع،  ستمماراإل باب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون املتعلقة مبلفات مشاريعشتشغيل ال
 .م3933139132، الاادر يف 22ج ر، العدد 

اإلقليمي وسري املااحل اجلهوية  ختااصم، الذي حيدد املواقع واإل3931192119املؤرخ يف الوزاري القرار  (ج
يف ، الاادر 96وقطاعات النشاط للرقابة الالحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك، ج ر، العدد 

 م.3935193136
املواد الايدالنية واملستلزمات الطبية املوجهة  إسترياد، املتعلق مبنع م3932192199املؤرخ يف القرار الوزاري  (د

 م.3932133132، الاادر بتاريخ 13ج ر، العدد  للطب البشري املانعة يف اجلزائر،
يل إدارة اجلمارك املؤهلني إلجراء املااحلة وكذا ، احملدد قائمة مسؤو م3931195133يف  املؤرخالوزاري القرار  (هـ

 م.3931192132الاادر بتاريخ ، 13 العدد، ج راإلعفاءات اجلزئية، نسب 

 :المقررات 
م، 3999193191 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، املقرر املؤرخ يف( 3

، الاادر بتاريخ 33من قانون اجلمارك، ج ر، العدد 392و 391املادتني  احملدد لكيفيات تطبيق
 .م3999191113

 ،م3999193191املقرر املؤرخ يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، ( 3
، الاادر بتاريخ 33ر، العدد ج احملدد لشروط وكيفيات مجركة البضائع بواسطة نظام اإلعالم اآليل ،

 .م3999191113
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 ( األنظمة: خامسا
م، املتعلق بالقواعد املطبقة على املعامالت اجلارية 3992.93.91املؤرخ يف  92/93)البنك املركزي( رقم  نظام -

 .م3992192131، الاادر بتاريخ 13مع اخلارج واحلسابات بالعملة الاعبة، ج ر، العدد 

 ( المنشور:سادسا
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، مديرية القيمة واجلباية، املنشور رقم  (3

 .3996133191املؤرخ يف  599/م ع ج/أ خ/م3219
ة واجلباية، املنشور رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، مديرية القيم( 3

م املتعلق جبمركة البضائع املادرة يف إطار البيع 3931192191املؤرخ يف  933/31/م ع ج/أ خ/م666
 باإليداع.

 التعليمة:( سابعا
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، املديرية العامة للجمارك، " ترقية الاادرات خارج احملروقات"  -

 .3931191135يف  املؤرخ 931/31/م ع ج/أ خ/م222التعليمة رقم 

 :ستثماريات اإلإتفاق( ثامنا
الاادر بتاريخ   23العدد ج ر،والشركة اجلزائرية لالمسنت، ستمماربني الوكالة الوطنية لتطوير اإل ستممارية اإلإتفاق( 3

 م.3995133131
شركة الدار الدولية )سيدار(، الشركة الوطنية  و ستممارر اإلبني الوكالة الوطنية لتطوي ستمماراإل اتيإتفاق( 3

 ،لالتااالت املتنقلة، اتااالت اجلزائر للهاتف النقال موبلي ، حامة واتر ديسالنايشن، أقواس دو سكيكدة وكهرما
 م.3992193136، الاادر بتاريخ 92ج ر، العدد 

 نصوص القانونية األجنبية:ال 
م، املتعلق باملاادقة على بروتوكول خاص بتطبيق الرسم التعويضي 3995196193 املؤرخ يف 91القانون عدد ( 3

، السنة 13املغرب العريب، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، العدد  إحتادم بني دول 3995195193املوحد مربم يف
 م.3995196199، الاادر بتاريخ 312

ات اجلبائية، الرائد الرمسي متياز ق مبراجعة منظومة اإلم، املتعل3932193135املؤرخ يف  96القانون عدد ( 3
 م.3932193133، الاادر بتاريخ 319، السنة 32للجمهورية التونسية، العدد 
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II) :قائمة المراجع 

i )الكتب: 
 العامة: الكتب (والأ

 1924منذ عام  ية الكليةقتصادالمصري في ثالثين عاما: تحليل التطورات اإل قتصاداإلإبراهيم العيسوى، "( 3
 م.3992املكتبة األكادميية، مار، "، د ط، ديلة مع تصور لنموذج تنموي بجتماعيوبيان تداعياتها اإل

، دار طيبة 3"، اجلزء السادس، طتفسير القرآن العظيم( أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كمري القرشي الدمشقي، "3
 265، ص.م3999للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 

"، اجلزء اخلام  عشر، د ط، دار عامل الجامع ألحكام القرآن( أبو عبد اهلل حممد بن امحد األنااري القرطيب، "1
 م.3991الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 

مركز الدراسات ، 3ط "،ي الحد من الفساد اإلداريالرقابة المالية واإلدارية ودورها فأمحد ماطفى صبيح، "( 5
 م.3931العربية للنشر والتوزيع، مار، 

النظرية العامة للمسؤولية الدولية بدون خطأ المسؤولية الدولية ( إسالم دسوقي عبد النيب دسوقي، "2
 م.3931، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مار، 3"، طالموضوعية

 م.3992، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 3"، طةالتنمي إقتصادمقدمة في ( إمساعيل شعباين، "1
ية دراسة تطبيقية على النظام قتصادالتنظيم الدستوري للحقوق والحريات اإلعبد الفتا  أبو اجملد، " أشرف( 2

 .م3932"، د ط، املركز القومي لإلصدارات القانونية، مار، الدستوري: التعديالت األخيرة وآفاق التنمية

دار زهران ، 3"، طة الخاصة: دراسة مقارنةالحماية الدستورية والقانونية في حق الملكيأكرم فاحل الاواف، " (6
 م.3939للنشر والتوزيع، األردن، 

، دار زهران للنشر 3"، طم2111-1946الجامعة العربية والعمل العربي المشترك( الطاهر بن عريفه، "9
 م.3933والتوزيع، األردن، 

، دار أسامة للنشر 3"، طالبحث الجامعي بين التحرير والتصميم والتقنيات بلقاسم فرحايت، " ( العريب39
 .3933والتوزيع، األردن، 

 .م3931، اجلنادرية للنشر والتوزيع،األردن، 3"،طاألسس العلمية في دراسة الطقس والمناخ( هباء أمحد العبد،"33
 م. 3999هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،  ، دار1"، طالعقار الصناعي( بوجردة خملوف، "33
ة إستراتيجيالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامة: دراسة معاصرة في ( ثامر كامل حممد اخلزرجي، "31

 م.3995دار جمدالوي للنشر والتوزيع، األردن، ، 3"، طإدارة السلطة
، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، 3"، طم التنميةعلإلى  مدخلمجال رضا حالوة، وعلي حممود صاحل، "( 35

 م.3999
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 م.3935، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان األردن، 3"، طالدولي قتصادأساسيات اإلمجيل حممد خالد، "( 32
ار، "، د ط، املكتب العريب للمعارف، معلم اإلدارة الدولية البناء التحتي للعالقات الدولية،"جهاد عودة( 31

 .م3931
الصناعة والتصنيع في مصر:الواقع والمستقبل حتى عام منال متويل، ومىن اجلرف، "جودة عبد اخلالق، ( 32

 م.3992، املكتبة األكادميية، مار، 3"، ط2121
 م.3935للنشر والتوزيع، األردن،  ن، األكادمييو 3"، طاإلدارة المالية العامةحممد القاضي، " حسن( 36
"، الرقابة اإلدارية والمالية على األجهزة الحكومية: دراسة تحليلية وتطبيقية، "ان القبيالتمحدي سليم( 39
 م.3939،  دار المقافة والنشر والتوزيع، األردن، 3ط

،  دار احلامد للنشر والتوزيع، 3"، طتدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية( حيدر أدهم عبد اهلادي، "39
 م.   3999األردن، 

 م.3931اجلنادرية للنشر والتوزيع، األردن، ، 3"، طمبادئ إدارة األعمالبه، "ائد حممد عبد ر ( ر 33
، مكتبة القانون 3"، طآليات توحيد األنظمة في دول مجلس التعاون الخليجيرضا حممد عيسى، "( 33
 م.3935، اململكة العربية السعودية، قتاادواإل
، 3"، طبين اإللزام القانوني والواقع العملي دراسة مقارنة محلية ودولية العقود اإلدارية: مازكريا املاري، "( 31

 م.3935دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مار 
 م.3995اجلديدة، اإلسكندرية، مار،  اجلامعة "، د ط، دارالدولي قتصاداإلعوض، " حسني ( زينب35
-إدارة التغييرات والمطالبات  -دية ودور األطرافاإلدارة الموقعية: الجوانب التعاق( سامي حممد فريج، "32

 م.3933دار النشر للجامعات، مار، ، 1"، ط وإقفال العقد األعمال إنجاز
( سعدون محود جمري الربيعاوي، حسني وليد حسني عباس، سارة علي سعيد العامري، ومساء علي عبد احلسني 31

 م.3932، دار غيداء للنشر والتوزيع، األردن، 3"، طإدارة التسويق: أسس ومفاهيم معاصرةالزبيدي، "
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في مكافحة الفساد المالي: دراسة ( سالمة بن سليم الرفاعي، "32

 م.3932الرياض، اململكة العربية السعودية،  قتااد، مكتبة القانون واإل3"، طمقارنة
 م.3999، دار الشروق، األردن، 3"، طعربيةتحديات التنمية ال( مسيح حممد مسعود، "36
السياسي في أفريقيا: دراسة حالتي نيجيريا  ستقرارتداول السلطة واإل، "الدين حممود شيماء حمي( 39

 م.3932، املكتب العريب للمعارف، مار، 3"، طوموريتانيا
دار اجمد للنشر والتوزيع،  "، د ط،ي كظاهرة وأساليب عالجهاالفساد اإلداري والمالصبحي لطفي سالم، " ( 19

 م.3932األردن، 
 م.3999صفاء، األردن،  دار ،3"، طالعامة المالية احلاج،" طارق( 13
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، دار النهضة العربية، مار، 1"، طي في إطار آليات السوققتصادالتخطيط اإلطلعت الدمرداش إبراهيم، "( 13
 م. 3996

، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 3"، طلدولي العامدراسات في القانون اطلعت جياد جلي احلديدي، "( 11
 م.3933

التطبيقات العلمية لكتابة الرسائل واالطاريح التربوية والنفسية: التخطيط ( ظافر هاشم الكاظمي، " 15
 م.3931، دار الكتب العلمية، لبنان، 3"، طوالتصميم

، املكتبة االكادميية، 3"، ط2121يتها حتى عام الموارد المعدنية وآفاق تنمعاطف عبد املنعم هالل،" ( 12
 م.3993مار، 

، املركز القومي 3"، ط القانون اإلداري بين التشريعي المصري والسعوديعبد العزيز بن حممد الاغري، "( 11
 م.3932لإلصدارات القانونية، مار، 

، مكتبة حسن 3"، طيةتصادقدراسات في التنمية اإل( عبد اللطيف ماطيفي، وعبد الرمحان بن سانية، "12
 م.3935العارية، بريوت لبنان، 

، 3"، طيات األسواق الماليةإقتصادأساسيات النظام المالي و ( عبد اللطيف مايطفى، وحممد بن بوزيان، "16
 م.3932مكتبة حسن العارية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 

 .3992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 3"، طكليةية القتصادالمدخل للسياسات اإلعبد اجمليد قدي، "( 19
، املركز القومي 3"، طمبدأ المشروعية والرقابة على أعمال اإلدارةعبد الناصر عبد اهلل أبو مسهدانة، "( 59

 م.3935لإلصدارات القانونية، مار، 
ة النشر والتوزيع، سوريا، مؤسسة رسالن للطباع"، د ط، إدارة األعمال الدولية" علي إبراهيم اخلضر،( 53

 .م3939
، دار يافا العلمية للنشر 3"، طنهيارية: العولمة وبداية اإلقتصادفن إدارة األزمات اإل( فهد خليل زايد، "53

 م.3931والتوزيع، عمان األردن، 
 .م3991، اهليئة املارية العامة للكتاب، مار، 5"، طالنظم المالية في اإلسالمقطب إبراهيم حممد، "( 51
"، ية وتقييم المشروعات: تحليل نظري وتطبيقيقتصاددراسات الجدوى اإلكاظم جاسم العيساوي، "( 55
 م.3931، األردن، للنشر والتوزيع هجاملنادار ، 3ط

"، ترمجة خليل ية في اليابان: الطريق الذي قطعته اليابان كدولة ناميةقتصادالتنمية اإل( كينئيتشي أونو، "52
 م.3996ر الشروق، مار،درويش، د ط، دا

الدولية: العالم بين الحالة الالقطبية إلى  المشروع األورآسيوي من اإلقليميةبن إبراهيم القاري، " ماهر( 51
 م.3932، لندن، E-Kutub Ltdكتب -، إي3"، طوالنظام العالمي متعدد األقطاب
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"، مقدمة في العلوم السياسيةز، "مايكل ج. روسكني، روبرت ل. كورد، جيم  ا. ميديروس، والار س.جون (52
 م.   3932، دار الفجر للنشر والتوزيع، مار، 3ترمجة حممد صفوت حسن، ط

دار غيداء ، 3"، طة المكافحة اإلعالميةإستراتيجيالفساد اإلداري: و حممد إبراهيم عبد اهلل الزبيدي، " ( 56
 م.3932للنشر والتوزيع، األردن، 

 .م3935، دار الفجر للنشر والتوزيع، مار، 3"، طاإلداري الحكومي االحترافحممد الاريىف، " ( 59
دار املعتز للنشر والتوزيع، ، 3"، طلمفاهيم اإلدارية الحديثةاالقدومي، حممد هاين حممد، وزيدي عبوي،" ( حممد29

 م.3932األردن، 

، العبيكان 3"، طبية السعوديةالنزاهة في مواجهة الفساد: تجربة المملكة العر حممد بن عبد اهلل الشريف، " ( 23
 م.3931للنشر، اململكة العربية السعودية، 

، املؤسسة العربية 3"، طات الرأي العام الليبي نحو مسألة الوحدة العربيةإتجاهقياس ( حممد حسن الربغمي، "23
 م.3992للدراسات والنشر، لبنان، 

 م   3999منشورات احلليب احلقوقية،لبنان،  ،3"، طةية المتوازنقتصادنمية اإلإشكاليات الت"( حممد حسن دخيل،21
 م.3935، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، 3"، طالمالية العامة النظرية والتطبيق( حممد خااونة، "25
 .م3932، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، 3"، طاإلدارة المالية العامة، "حممد سلمان سالمة( 22
"، د ط، اجملموعة الفساد اإلداري في العالم العربي: مفهومه وأبعاده المختلفةمساعيل، "حممد صادق إ (21

 م.3935العربية للتدريب والنشر، مار، 
، مركز الكتاب األكادميي، األردن، 3"، طدراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصرحممد علي داهش، "( 22

 م.  3935
، اململكة العربية قتااد، مكتبة القانون واإل3"، طنون الدولي العامالوسيط في القا( حممد نار حممد، "26

 م.3933السعودية، 
دار محيمرا للنشر والارمجة، مار،  ،3"، طاإلداري: النظرية والتطبيق قتصاداإلحممود حامد حممود، "( 29

 .م3932

للنشر والتوزيع، األردن، دار غيداء ، 3"، طي وتحديات الواقعقتصادالنمو اإلحممود علي الشرقاوي، "( 19
    م.3931

ية مكافحة الفساد في إتفاقية مكافحة الفساد: نفاذ وتطبيق إتفاقماطفى حممد حممود عبد الكرمي، "( 13
دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ، 3"، طاألموال إستردادالقانون الداخلي وأثرها في محاكمة الفاسدين و 

 م.3933مار، 
 م.3995، دار أسامة للنشر والتوزيع،األردن، 3"،طموسوعة تاريخ العرب المعاصر والحديث"مفيد الزيدي،( 13
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"، د ط، دار خالد دور إدارة الجودة الشاملة في إنشاء الميزةنور الدين حامد، ونور اهلدى بورغدة، "( 11
 م.3931اللحياين للنشر والتوزيع، عمان األردن، 

، للنشر والتوزيع أجمددار "، د ط، ي والسياسي في الوطن العربيقتصاداإلنماء اإلهاين مسري حالوة، "( 15
 م.3932األردن، 

"،  العربي قتصادية وآثارها المستقبلية في اإلقتصادآليات العولمة اإلهيفاء عبد الرمحان ياسني التكرييت، "( 12
 م.3939،  دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، 3ط

 م.3999األردن،  دار جلي  الزمان للنشر والتوزيع،، 3"، طيةقتصادتنمية اإلأسس ال ،"( وليد اجليوسي11
، األكادمييون للنشر 3"، ط األمة: دراسة حالة العراق-مأسسة السلطة وبناء الدولةوليد سامل حممد، "( 12

 م.3935والتوزيع، األردن، 
اق الحكومي: دراسة تطبيقية قياسية ية الكلية لسياسة اإلنفقتصاداآلثار اإلوليد عبد احلميد عايب، "( 16

 م.3939، مكتبة حسن العارية للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 3"، طيةقتصادلنماذج التنمية اإل
، مركز الكتاب األكادميي، 3"، طإيديولوجيات الحياة السياسية في الدول النامية، "يوسف حسن يوسف( 19

 م.3932األردن، 
 مركز الكتاب األكادميي ،3"، طوالعدالة ستقرارالقانون الدولي بين اإلمحدو، " أمين حيىييوسف عطاري و ( 29

 م.3931األردن، 
 

 المتخصصة: الكتب (ثانيا

ط ، دار الفكر اجلامعي، د "، يقتصادفي تعجيل النمو اإل ستثماردور حوافز اإلإبراهيم متويل حسن املغريب، "( 3
 م.3932االسكندرية، مار،

األجنبي المباشر في  ستثماردور القوانين والتشريعات في جذب اإلالفتو  يوسف خالف، "أمحد مسري أبو  (3
 م.3932 مار، للنشر والتوزيع والطباعة، "، د ط، املكتب العريب للمعارف2111الجزائر منذ عام 

، املركز 3ط "،ات األجنبية المباشرةستثمار ية كوسيلة لجذب اإلقتصادالمحاكم اإل( أمحد عبد ألاله املراغي، "1
 م.3931القومي لإلصدارات القانونية، مار، 

 م.3931، "، د ط، دار العريب للنشر والتوزيع، مار التعريفة الجمركية الجديدةأسامة أنور، "  (5
 .م3991، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، مار، 3"، طالتجارة الدوليةأمحد العديل، " أشرف( 2
 م.  3932"، د ط، دار المقافة للنشر والتوزيع، األردن، المالية العامة والتشريع الضريبي( أعاد محود القيسي، "1
دار الفال  للنشر والتوزيع، "، د ط، ية عبر تاريخ األردنستثمار ية واإلقتصادتطور القطاعات اإلأكرم كرمول، "( 2

 األردن، د ت.
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دار الفكر اجلامعي، مار، ، 3"، طستثمارعات اإلدور الدولة في الرقابة على مشرو ( السيد حممد اجلوهري، "6
 م.3999

"، د ط، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، مار، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق( املرسي السيد حجازي، "9
 م. 3993

ار النشر ، د ط، دITCIS"، ترمجة دار النشر دور الجمارك في العالقات التجارية الدولية( اليزابيت نتاريل، "39
ITCIS،  ،م.3996اجلزائر 

ية العربية قتصاداألجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة اإل ستثمارمحددات اإلأمرية حسب اهلل حممد، "( 33
 م.3992"، الدار اجلامعية، مار، دراسة مقارنة

حلليب احلقوقية، ، منشورات ا3"، طفي العالقات الدولية الخاصة ستثمارعقود اإل( بشار حممد األسعد، "33
 م.3991لبنان، 

"، ترمجة: محيدة ات الصينية الخارجيةستثمار التنين يحلق: دراسات حول اإليب جانغ خونغ جينغ ون، "( 31
 م.3931دار الافاافة للنشر والتوزيع، مار، ، 3حممود فرج، ط

 م.3996، دار الشروق، مار، 3"، طقتصاددور الدولة في اإلحازم الببالوى، "( 35
 "، دط، دار الفكر العريب، مار، دت.القيود الجمركية وتطور التجارة الخارجيةخالف عبد اجلابر خالف، "( 32
، مركز دراسات الوحدة 3"، طاألجنبي المعوقات والضمانات القانونية ستثماراإل، "دريد حممود السامرائي( 31

 م.3991العربية، لبنان، 
"،  : دراسة مقارنةالتحكيم التجاري الدولي ما بين الشريعة والقانون" زياد حممد محود عبد اهلل السبعاوي،( 32
    م.3935املركز القومي لإلصدارات القانونية، مار، ، 3ط

أعمال –الحسم بالتحكيم والتقاضي  -تسوية النزاعات: الحل بالتفاوض والوساطةسامي حممد فريج، "( 36
دار الرضا للنشر للجامعات، مار، ، 3"، طالصلح  -قدر وتغييرات العحساب األضرار عن التأخي -الخبرة

 م.3933
 قتصاداإلسالمي واإل قتصاداألجنبي المباشر وحقوق البيئة: في اإل ستثماراإلسليمان عمر اهلادي، " (39

 م.3999األكادمييون للنشر والتوزيع، األردن، ، 3"، طالوضعي
لبنان،  بريوت، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، "، د ط،إدارة الجمارك وإدارة المرافئشوقي رامز شعبان، "( 39

 .م3999
مركز الدراسات العربية للنشر ، 3"، طفي نظام التحكيم السعودي دور المحكمطارق فهمي الغنام، "( 33

 م.3931والتوزيع، مار، 
 .م3996األردن، ،زيعدار اليازوري العلمية للنشر والتو "، دط، يةستثمار تقييم القرارات اإلطالل كداوي، "( 33
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دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ، 3"، طالخصومة بالصلح القضائي إنقضاءطلعت يوسف خاطر، "( 31
 م.3935مار، 

"، د ط، المالية العامة والقانون المالي والضريبي: الجزء األول المالية العامة والقانون الماليعادل العلي، "( 35
 م.  3999ردن،إثراء للنشر والتوزيع، األ

، دار حروف منمورة 3"، طالحر قتصادي وفي ظل اإلقتصاددور الدولة في تحقيق التوازن اإلعادل عامر،"( 32
 م.3931للنشر االلكاروين، مار،

مركز ، 3"، طالمملكة العربية السعوديةاألجنبي في  ستثمارضمانات اإل( عبد الرمحن حممد العقيل، "31
 م.3931لتوزيع، مار، الدراسات العربية للنشر وا

، دار زهران للنشر والتوزيع، 3"، طتطبيقات فنيات الضرائب بالنظام الجبائي( عبد اهلل احلرتسي محيد، "32
  .م3933األردن، 

عبد اهلل الطاهر، إبراهيم حرب، أمحد النمري، أمحد اهلنداوي، امساعيل العواملة، جليل طريف، محد الغدير، ( 36
لدجاين، سامل بطرس، سامح الناصر، سليم جدعون، صاحل اخلااونة، صال  البشري، عممان خالد مقابلة، ربيع ا

في األردن: فرص  ستثماراإلبدير، عماد فاخوري، مؤيد السمان، حممد أبو محور، مروان الزعيب، ووليد صيام، "
 م.3993مركز دراسات الشرق األوسط، األردن، ، 3"، طوآفاق

، جمموعة 3"، طالسوق العربية المشتركة: الواقع والمستقبل في األلفية الثالثة" عبد املطلب عبد احلميد،( 39
 م.3991النيل العربية، مار، 

"، د ط، دار النهضة العربية، مار، في مصر ستثمارالحوافز الضريبية لتشجيع اإلعطية عبد احلليم صقر، "( 19
 م.3996

الدار املارية ، 1"، طالمصري قتصادلنجاح اإل مديرا 11421ي لمصر:قتصادالعبور اإلعلي وايل، " (13
 م.3931اللبنانية، مار، 

 م.3999"، دط، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ات في الجزائرستثمار قانون اإلعليوش قربوع كمال، "( 13
 م.3935، جممع األطرش للكتاب املختص، تون ، 3"، طالصلح في الجرائم الجبائيةعماد سعايدية، "( 11
دار  ،3"، طسالمي وتطبيقاتها المعاصرة: في الفقه اإلستثمارضمانات اإل( عمر ماطفى جرب إمساعيل، "15

 م.3939النفائ  للنشر والتوزيع، األردن، 
دار الفكر اجلامعي، "، د ط، جنبية في القانون الدوليات األستثمار ضمانات اإلعمر هاشم حممد صدقة، "( 12

 مار، د ت.
"، الدول العربيةإلى  األجنبي المباشر ستثماري في جذب اإلستثمار دور المناخ اإلشلغوم، " عمريوش حمند( 11
 م.3933، مكتبة حسن العارية، لبنان، 3ط
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"، د ط، دار هومة للطباعة المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائريفارس السبيت، "( 12
 م.3996والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

"، موسوعة الفارس قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخليجية ودول أخرىارس حممد عمران، "ف( 16
    م.3932،  املركز القومي لإلصدارات القانونية، مار، 3ط

يات تفاقاالعفاءات الجمركية واإل( فاروق عبد القادر جنم، احلسيين احلسيين حجاج، السيد سعيد اجلربوين،" 19
 الشرقية، د م، د ت.  -د ط، مكتبة الاحابة جدة"، التفضيلية

، دار اجلميل 3"، طالجات دليل التقييم الجمركيكمال عبد الكرمي شوشان، وحممود حممد أبو العال، "( 59
 م.3999للنشر والتوزيع واإلعالم، مار، 

"، د ط، دار اخلليج هنةي ألمغاربي والتكتالت اإلقليمية الراقتصادالتكامل اإلحممد بن عبد اهلل بوبوش، "( 53
 م.3932للاحافة والنشر، عمان األردن، 

، دار احلامد للنشر والتوزيع، 3"، طالمدخل لدراسة علم الجماركحممد سعد الرحاحلة، إيناس اخلالدي،"( 53
 م.3933األردن، 

ة التجارة ات منظمإتفاقالنظام القانوني لشرط الدولة األولى بالرعاية في إطار ، " صايف يوسف حممد( 51
 م.3991، د ط، دار النهضة العربية، مار، "،العالمية

"، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، يات الجباية والضرائبإقتصاد( حممد عباس حمرزي، "55
 م.3995

، 3"، طعربيةات التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول الإتجاهحممد عبد اهلل شاهني حممد، "( 52
 م.3932دار األكادمييون للنشر والتوزيع، األردن، 

، دار محيمرا 3"، طالتجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول العربية( حممد عبد اهلل شاهني حممد، "51
 م.3936للنشر، مار، 

 .م3939األردن،  والتوزيع، للنشر الفكر دار ،1"، طالحرة المناطق في ستثماراإل خااونة،" قاسم حممد( 52
 البشرية املوارد قطاع "، د ط،أجهزة الفحص باألشعة في العمل الجمركي إستخدامحممود حممد أبو العال، "( 56

 د ت. مار، ،املارية اجلمارك الحةمب القدرات وبناء
 م.3999وزيع،مار، "، دط، دار املارية للنشر والتالتقييم الجمركي في ظل الجات( حممود حممد أبو العال، "59
د ن،  "، د ط،نظرة تحليلية على القضايا الجمركية المعاصرة في األلفية الثالثةحممود حممد أبو العال، "( 29
 .م3933مار،  ،املارية اجلمارك الحةمب القدرات وبناء البشرية املوارد قطاع
 اجلمارك الحةمب القدرات وبناء البشرية املوارد قطاع "، د ط،نظم التجارة الدوليةحممود حممد أبو العال، "( 23

 م.3933 مار، ،املارية
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، املركز العريب 3"، طنظام التحكيم التجاري الطارئ: دراسة تأصيلية مقارنةماطفى ناطق صاحل مطلوب،"( 23
 م.3936للنشر والتوزيع، مار، 

، مركز الدراسات 3، ط"المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي( ناصر حممد الشرمان، "21
 م.3932العربية للنشر والتوزيع، مار، 

 م.3933اجلزائر، ط، ديوان املطبوعات اجلامعية،"، دفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق( ناصر مراد، "25
 .م3912 مار، "، د ط، منشأة املعارف،يةقتصادالتعريفة الجمركية كأداة للسياسة اإل" جنيب قالدة،( 22
دار املطبوعات ط،  "، دضد المخاطر غير التجارية ستثمارالنظام العربي لضمان اإلشام على صادق، "( ه21

 م.3992اجلامعية، مار، 
 .م3935مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مار، "، د ط، الجرائم الضريبيةهبن ، "ياسر حسني ( 22
 م.3932مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مار، ، 3"، طالجرائم الضريبيةهبن ، " ياسر حسني( 26
 م.3991د ط، دار النهضة العربية، مار،  

ii) الجامعية: االطاريح والرسائل والمذكرات 
 ( رسائل الدكتوراه:والأ

ارة اجلزائري يف ظل حترير التج قتاادية الشراكة االورومتوسطية على تنافسية اإلإتفاقات إنعكاسأمساء سي علي، "( 3
غري منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف اجلزائر،كلية العلوم  "، أطروحة دكتوراه3932اخلارجية: آفاق ما بعد 

 .3931/3932ية،  إقتاادية، ختاص علوم قتاادية والتجارية وعلوم التسيري قسم العلوم اإلقتااداإل
يف املؤسسات الاغرية واملتوسطة: دراسة منظومة  تممارس( احلواس زواق، "دور السياسة الضريبية يف حتفيز وتوجيه اإل3

ية قتااداجلزائر، كلية العلوم اإل 3غري منشورة، جامعة فرحات عباس سطيف م ص م يف اجلزائر"، أطروحة دكتوراه
 م.3932/3931ووالتجارية وعلوم التسيري، 

غري  فقا للقانون اجلزائري"، أطروحة دكتوراهيف النشاطات املالية و  ستممارأوباية مليكة، "املعاملة اإلدارية لإل( 1
 القانون، قسم احلقوق، ختاص: منشورة، جامعة مولود معمري تيزي وزو اجلزائر،كلية احلقوق والعلوم السياسية

 م.3931192192،
عة مولود غري منشورة، جام حسني نوارة، "احلماية القانونية مللكية املستممر األجنيب يف اجلزائر"، أطروحة دكتوراه( 5

 م.3931192131تيزي وزو اجلزائر،كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، التخاص: القانون،  -معمري
العاملي"، أطروحة  قتاادالسياحي يف اإل قتااددواودي مناورية، "دور التشريعات الوطنية يف ترقية ودمج اإل( 2

ية قتاادقوق والعلوم السياسية، ختاص قانون العالقات اإلغري منشورة، جامعة مستغامن اجلزائر،كلية احل دكتوراه
 .3931/3932الدولية، 
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غري منشورة، جامعة يوسف بن  السوق حالة اجلزائر"، أطروحة دكتوراه إقتاادزايد مراد، "دور اجلمارك يف ظل ( 1
 م.3992/3991ية وعلوم التسيري، فرع: التسيري، قتااداجلزائر،كلية العلوم اإل خدة

غري منشورة، جامعة أبوبكر بلقايد  يف اجلزائر"، أطروحة دكتوراه ستممارروال معزوزة، "الضمانات القانونية لإل( ز 2
 .م3932/3931بتلمسان، اجلزائر،كلية احلقوق والعلوم السياسية، ختاص قانون خاص، 

غري منشورة، جامعة منتوري  اهاألجنيب املباشر يف اجلزائر"، أطروحة دكتور  ستممارسعيدي حيىي، "تقييم مناخ اإل( 6
 م.3991/3992ية وعلوم التسيري، قتاادقسنطينة اجلزائر، كلية العلوم اإل

غري منشورة، جامعة  ات يف اجلزائر"، أطروحة دكتوراهستممار عبد احلميد شنتويف، "املعاملة اإلدارية والضريبية لإل (9
، ، التخاص: القانونسياسية، قسم احلقوقتيزي وزو اجلزائر،كلية احلقوق والعلوم ال -مولود معمري

 .م3932192193
غري منشورة،  ي أملغاريب"، أطروحة دكتوراهقتاادحممد عباس حمرزي، "وحو تنسيق ضرييب يف إطار التكامل اإل( 39

 م.3993/3992ية وعلوم التسيري، فرع النقود واملالية، قتاادجامعة اجلزائر، كلية العلوم اإل
غري منشورة،  اجلزائري"، أطروحة دكتوراه قتاادجزائرية على اإل-ات الشراكة األوروإنعكاس"( ياسني بوضياف، 33

احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ختاص دراسات  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف اجلزائر،كلية
 .م3932133132 متوسطية، -األورو

 ( مذكرات الماجستير:ثانيا
ور الرقابة اجلبائية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية: دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية ( سليمان عتري، "د3

 ية والتجارية قتاادرة ماجستري غري منشورة جامعة حممد خيضر بسكرة اجلزائر،كلية العلوم اإلـالوادي"، مذك
 م.3933/3933وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، 

غري منشورة، جامعة  األجنيب يف اجلزائر"، مذكرة ماجستري ستممارواحلواجز القانونية لإل لعماري وليد، "احلوافز( 3
 .م3939/3933،كلية احلقوق، فرع قانون األعمال، 3اجلزائر

غري منشورة، جامعة  يف اجلزائر"، مذكرة ماجستري ستممار( مشري حم احلبيب، "السياسة الضريبية وأثرها على اإل1
 م.3933191132جلزائر،كلية احلقوق، ختاص قانون األعمال، حممد خيضر بسكرة ا

ية اجلزائرية: دراسة حالة قتاادات الضريبية يف دعم القدرة التنافسية للمؤسسة اإلمتياز ( حيىي خلضر، "دور اإل5
غري منشورة، جامعة حممد  "، مذكرة ماجستري3992-3991مؤسسة املطاحن الكربى للجنوب بسكرة للفارة 

ة إساراتيجيية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، قسم علوم التسيري، فرع قتاادسيلة اجلزائر،كلية العلوم اإلبوضياف امل
 م.3991/3992تنافسي،  إقتاادالسوق يف ظل 
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iii) :المجالت والمقاالت العلمية 
 ( مقاالت عامة:والأ

ضائية، قسم الوثائق للمحكمة العليا، اجلزائر، بوسقيعة، "املخالفة الضريبية: الغش الضرييب"، اجمللة الق أحسن( 3
 م.3996، 93العدد 

السياسي وأثره على التنمية احمللية يف اجلزائر"، جملة احلقوق والعلوم السياسية، كلية  ستقرار( إمساعيل بوقرة، "اإل3
 م.3932، جوان 96احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خبنشلة، اجلزائر، العدد 

األجنيب يف ظل التشريع اجلزائري"، جملة الدراسات  ستممارالطاهر برايك، "التحكيم التجاري يف منازعات اإل( 1
، جوان 93العدد  قوق والعلوم السياسية، اجلزائر،جامعة عمار ثليجي باالغواط، كلية احل القانونية والسياسية،

 م.3932
اتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مربا  ورقلة، كلية احلقوق التحكيم"، جملة دف إتفاقلعرباوي نبيل صاحل، " ( ا5

 م.3931، جوان 32والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد 
،كلية 3ة، جامعة سطيفجتماعيجملة اآلداب والعلوم اإل متوسطية"،-العرباوي نارية، "مستقبل الشراكة األورو( 2

 م.3931، 32العدد  ة واإلنسانية، اجلزائر،جتماعيالعلوم اإل
حسيبة بن بوعلي بالشلف، جامعة  يات مشال أفريقيا،إقتااديف اجلزائر"، جملة  ستممار( بلعوج بولعيد، "معوقات اإل1

 م.3991، جوان 95العدد  اجلزائر،
 ستمماربن أمحد احلاج، "شرط المبات التشريعي بني جتسيد األمان القانوين ومالحة الدولة يف قانون اإل( 2

لة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي باالغواط، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، اجلزائري"، جم
 م.3932، جانفي 92العدد 

 يات مشال أفريقيا،إقتااد( بن داودية وهيبة، "اثر قواعد املنشأ على التجارة اخلارجية لدول مشال إفريقيا"، جملة 6

 م.3999، السداسي األول 91العدد لف، اجلزائر، سيبة بن بوعلي بالشجامعة ح
األجنيب"، جملة احلقوق والعلوم  ستمماربن شعالل حمفوظ، "النظام القانوين للرقابة السابقة على جتسيد اإل( 9

 م.3931، جوان 91السياسية، جامعة عباس لغرور خبنشلة، اجلزائر، العدد 
املربم مع الشركة  تفاقالوطين: اإل قتاادألمهية اخلاصة بالنسبة لإلات ذات استممار بن هالل ندير، " معاملة اإل( 39

الوطنية لالتااالت املتنقلة منوذجا"، اجمللة األكادميية للبحث القانوين، جامعة عبد الرمحان مرية ببجاية، كلية احلقوق 
 م.3932، 93والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد 

 قتااديف ظل تبين اجلزائر إل قتااد" قانون املالية كآلية لتدخل الدولة يف اإلعاماين خمتار، و بنون خري الدين، ( 33
، 91السوق "، جملة ميالف للبحوث والدراسات، املركز اجلامعي عبد احلفيظ بوالاوف، ميلة اجلزائر، العدد 

 م.3931
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ضاربة: قراءة يف تطور األطر بوحنية قوي، ومخي  حممد، "قانون احملروقات يف اجلزائر وإشكالية الرهانات املت( 33
القانونية واملؤسساتية لقطاع احملروقات يف اجلزائر"، جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مربا  ورقلة، كلية 

 م.3931، جوان 99احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد 
: أسبابه، أنواعه، جتماعيي واإلقتاادثره اإلتغريد داود سلمان داود، "الفساد اإلداري واملايل يف العراق وأ( 31

، جامعة الكوفة، العراق، قتاادية واإلدارية، كلية اإلدارة واإلقتاادمظاهره، وسبل معاجلته"، جملة الغري للعلوم اإل
 .م3932 ،11، العدد 39اجمللد 
جملة كلية  رة العربية الكربى"،تقي عبد سامل، "مستقبل التجارة العربية البينية يف ظل قيام منطقة التجارة احل( 35

 م.3933، 36ية اجلامعة، العراق، العدد قتاادية اجلامعة، كلية بغداد للعلوم اإلقتاادبغداد للعلوم اإل
ية اإلقليمية قتاادتوايت بن على فاطمة، "مستقبل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحديات اإل (32

، 91ية وعلوم التسيري، اجلزائر، العدد قتاادامعة قاصدي مربا  بورقلة،كلية العلوم اإلجملة الباحث، ج والعاملية"،
 م.3996

ية املالئمة لقطاع األعمال يف العراق"، جملة العلوم ستممار حالوب كاظم معلة، وداليا عمر نظمي، "البيئة اإل( 31
 م. 3931، 25، العدد 39ق، اجمللد ، العراقتاادية واإلدارية، جامعة بغداد،كلية اإلدارة واإلقتااداإل

مركز الدراسات ، جملة اجلامعة العراقية، "نظرية التوقع املشروع يف القانون العام" حسني حرب حسني الشويل،( 32
 م.3932، 3-16العراق، العدد  ،يف اجلامعة العراقية اإلسالميةوالبحوث 

الاناعية خارج احملروقات يف اجلزائر خالل الفارة  محزة العوادي، ومجال خنشور، "إشكالية ترقية الاادرات( 36
ية والتجارية وعلوم قتاادية وإدارية، جامعة حممد خيضر ببسكرة، كلية العلوم اإلإقتااد("، أحباث 3939-3932)

 م.3931، جوان 39التسيري، اجلزائر، العدد 
 حماربة الغش والتهرب الضرييب"، جملة وسعيداين حممد السعيد، "الرقابة اجلبائية ودورها يف ،خضراوي اهلادي( 39

، 93الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي باالغواط، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد 
 م.3932جوان 

اجلمعية العربية  ية عربية،إقتاادالتشغيل يف اجلزائر: حتليل وتقييم"، جملة حبوث  رحيم حسني، " سياسات( 39
 م.3931، جويلية 13-13 ملزدوجالعدد ا ، لبنان،مركز دراسات الوحدة العربيةو ية قتاادللبحوث اإل

ي الكلي اجلزائري خالل قتااداإل ستقراروراتول حممد، "دور السياسة املالية يف حتقيق اإل ،( روشو عبد القادر33
لتجارة وعلوم التسيري، جامعة عبد احلميد بن وا قتاادة والتنمية، كلية اإلساراتيجي"، جملة اإل3931-3993الفارة:

 م.3932، جانفي 33بادي  مبستغامن، اجلزائر، العدد 
يف الدول النامية"، جملة جامعة األنبار  ستممارسهري إبراهيم حاجم، وصبحي عبد الغفور، "حتسني مناخ اإل( 33

 .م3935، 33، العدد 91ية واإلدارية، العراق، اجمللد قتاادللعلوم اإل
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ات والتنمية اإلقليمية"، جملة املخطط والتنمية، جامعة بغداد، املعهد العايل ستممار شاكر رزوقي زينل، "سياسة اإل( 31
  م. 3999، 39للتخطيط احلضري واإلقليمي، العراق، العدد 

ية ( شاكر مزوغي، " حق التقاضي ودولة القانون"، جملة االجتهاد القضائي، جامعة حممد خيضر بسكرة، كل35
 م.3931، مارس 99احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد 

ية للتشريع اجلمركي يف اجلزائر"، جملة احلقوق والعلوم قتاادبلقاسم ثلب، "األبعاد اإلو شول بن شهرة، ( 32
 .م3932جوان  ،93، اجلزء 93، العدد 39اإلنسانية، جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر، اجمللد 

، وأمحد خلف حسني الدخيل، "الطبيعة القانونية للجزاءات املالية الضريبية: دراسة مابا  حممودصبا  ( 31
، 93، العدد 35مقارنة"، جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، جامعة تكريت،كلية الاربية، العراق، اجمللد 

 م.3992
م"، جملة العلوم 3993لعام  39رقم  ستمماريف سورية يف ظل قانون اإل ستممارعابد فضلية، "واقع اإل (32
 م.3993، 93، العدد 32ية والقانونية، جامعة دمشق، اجلمهورية العربية السورية، اجمللد قتااداإل

، جملة امللحق القضائي، املعهد العايل للقضاء، "االجتهاد القضائي واألمن القانوين" عبد الرمحان اللمتوين،( 36
 م.3935ماي ، 51اململكة املغربية، العدد 

التشريعية: دراسة حتليلية -عبد اهلل فاضل حامد، " تضخم القواعد القانونية، و عبد الكرمي صاحل عبد الكرمي (39
، 31نقدية يف القانون املدين"، جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية، جامعة تكريت للعلوم القانونية، العراق، العدد 

 م.3935سبتمرب 
، جملة امللحق القضائي، املعهد العايل للقضاء، "مبدأ األمن القانوين وضرورة األمن القضائي" ة،عبد اجمليد غميج( 19

 م.3999، ماي 53اململكة املغربية، العدد 
األجنيب املباشر"، جملة البحوث  ستمماراإل ستقطاب( عبد الوهاب مشام، وعمار زودة، "احملددات املكانية إل13
ية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، قتاادالعريب بن مهيدي بأم البواقي، كلية العلوم اإل ية واملالية، جامعةقتااداإل

 م. 3935اجلزائر، العدد األول، جوان 
األجنيب يف اجلزائر"، جملة احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس  ستممارعبديل حبيبة، "القيود القانونية لإل( 13

 م.3931، جوان 91لغرور خنشلة، اجلزائر، العدد 
وبشري عبد العظيم البنا،"تقييم أثر الرقابة املالية اليت ميارسها ديوان احملاسبة على  ،( عممان حسني عممان عممان11

 11 رة، جامعة املناورة، مار، اجمللداملؤسسات العامة يف األردن"، اجمللة املارية للدراسات التجارية، كلية التجا
 م.3933، 91العدد 

 قتااداإلسالمي واإل قتاادية يف ظل اإلقتاادت بكر أمحد، "تدخل الدولة لتحقيق الكفاءة اإلعام (15
، العدد 92، العراق، اجمللد قتاادية، جامعة تكريت،كلية اإلدارة واإلقتاادالوضعي"، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واإل

 م.3999، 35
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ي يف مار خالل الفارة قتاادي والسياسي يف النمو اإلدقتاااإل ستقرارعلي عبد الوهاب جنا، "أثر عدم اإل( 12
مركز و ية قتااداجلمعية العربية للبحوث اإلية عربية، إقتااد(: دراسة حتليلية قياسية"، جملة حبوث 3999-3933)

 م.3931سبتمرب ، 21-23العدد املزدوج  ، لبنان،دراسات الوحدة العربية
ة: دراسة ساراتيجياجلمارك الرقمية كمدخل لتحقيق اليقظة اإلإىل  عيسى بوراوي، وعمار ميلودي، "التحول( 11

جامعة العريب بن مهيدي بأم البواقي، اجلزائر،  جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية، حالة اجلمارك اجلزائرية"،
 م.3932، ديسمرب 96العدد 

منظمة التجارة إىل  نضماماكة االورومتوسطية واإلالشر  إتفاق( فيال هبلويل، "التجارة اخلارجية اجلزائرية بني 12
، 33ية وعلوم التسيري، اجلزائر، العدد قتاادجملة الباحث، جامعة قاصدي مربا  بورقلة،كلية العلوم اإل العاملية"،
 م.3933

ة، "، جملة العلوم اإلنساني3935-3939كوثر زيادة، " واقع سياسة التشغيل يف اجلزائر يف الفارة ما بني ( 16
 م.3932، ديسمرب 56، اجلزائر، العدد 3جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

ية دوافعها وأبعادها"، جملة دراسات وأحباث، جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر، قتاادخلضر طوير، "العوملة اإل (19
 .م3931، جوان 33العدد 

دويل بني اآلثار السلبية وفعالية احللول الوطنية"، الضرييب ال زدواجالضب طارق، "إشكالية اإلو لعجال يامسينة،  (59
جوان  ،32صدي مربا  ورقلة، اجلزائر، العددجملة دفاتر السياسة والقانون،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قا

 م.3931
ية للبحث القانوين، اجلزائري"، اجمللة األكادمي ستممارات يف قانون اإلستممار لعزيز معيفي، " املعاملة اإلدارية لإل (53

 م.3933، جوان 93جامعة عبد الرمحان مريه ببجاية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد 
ية"، جملة املستقبل العريب، مركز الدراسات الوحدة قتاادوحو العوملة اإل جتاهحممد األطرش، "حول حتديات اإل( 53

 م.3999، 319العربية، الكويت، العدد 
السياسي، قراءة يف املفهوم والغايات"، جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة  ستقرارمد الااحل بوعافية، "اإل( حم51

 م.3931، جوان 32قاصدي مربا  ورقلة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد 
ي"، جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ( حممد منري حساين، " احلماية الدستورية ملبدأ املساواة يف النظام اجلزائر 55

 م.3931، جوان 32قاصدي مربا  ورقلة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد 
إمكانية التنسيق عرض ريبية ما بني حتديات التنافسية و ( مقدم عدنان، وعبد اهلل سايب، "سياسات اجلاذبية الض52

 .م3931أوت  ،1آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر، العدداألورويب"، جملة  حتادجتربة دول اإل
جامعة قاصدي مربا  بورقلة،كلية العلوم  جملة الباحث، منور أوسرير،"دراسة نظرية عن املناطق احلرة"،( 51
 م.3991، 3العددية وعلوم التسيري، اجلزائر، قتااداإل
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ية قتااديف اجلزائر بني احلوافز والعوائق"، جملة العلوم اإل ستمماراإلقويدري حممد، "واقع مناخ ( وصاف سعيدي، و 52
، 6ية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، العدد قتااد،كلية العلوم اإل3بسطيف وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس

 م.3996
ية وإدارية، إقتاادلة أحباث ي عرب سياستها املالية"، جمقتاادونادي رشيد، "آلية تدخل الدولة يف النشاط اإل( 56

 م.3933، جوان 99ية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، العدد قتاادجامعة حممد خيضر ببسكرة،كلية العلوم اإل
ية يف اجلزائر: دراسة حتليلية قياسية"، جملة قتاادثر الفساد على التنمية اإلناصري، وبوشو حممد جنيب، " أحيي م (59
جامعة حيي  ،ية و التجارية و علوم التسيريقتاادكلية العلوم اإلخمرب التنمية احمللية املستدامة،   – والتنمية قتااداإل

 م.3932، جوان 96باملدية، اجلزائر، العدد فارس 

 ( مقاالت متخصصة:ثانيا
اجلزائر"، جملة  حالة تقييمها: دراسة وطرق املباشرة األجنبية اتستممار اإل جلذب احملفزة العوامل، "( بولربا  غريب3

، سنة 39العدد التسيري، اجلزائر،  وعلوم والتجارية يةقتااداإل لومالع كلية ،مربا  ورقلة قاصدي الباحث، جامعة
 .م3933

األجنيب املباشر يف اجلزائر بني التحفيز القانوين والواقع املعيق"، جملة املفكر،  ستممارمحدي فلة، ومحدي مرمي، "اإل( 3
 م.3935ببسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، اجلزائر، العدد العاشر، جانفي جامعة حممد خيضر 

ي قتاادية يف الفكر اإلقتاادوالتنمية اإل ستممار( حيدر عبد املطلب البكاء، "احلوافز الضريبية وأثرها على اإل1
 م.3933، 32العدد جامعة الكوفة، العراق،  االسالمي"، جملة مركز دراسات الكوفة،

ي والتشريعات قتاادات واحلوافز الضريبية وتطبيقاهتا يف اجلانب اإلمتياز حيدر جنيب امحد املفيت، "سياسة اإل (5
، 3اجمللد  كركوك، العراق،جامعة السياسية والعلوم القانون كلية،والسياسية القانونية للعلوم القانون كلية جملة العراقية"،
 م.3935أفريل  33، 1العدد 

جملة الدراسات  األجنيب املباشر يف اجلزائر"، ستممارومسية عبابسة، "دور احلوافز الضريبية يف جذب اإل زبري عياش،( 2
 م.3932، ديسمرب 95جامعة العريب بن مهيدي بأم البواقي، اجلزائر، العدد  املالية واحملاسبية واإلدارية،

ي يف اجلزائر"، جملة العلوم قتاادتحقيق التنوع اإلل ستممارفعالية السياسة الضريبية يف توجيه اإل ( زواق احلواس،"1
ية والتسيري والعلوم التجارية، قتاادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف باملسيلة،كلية العلوم اإلقتااداإل

 م.3931، 32اجلزائر، العدد 
األجنيب  ستمماريف جذب اإل سهاد كشكول عبد القيسي، وحسني عاشور العتايب، "دور اإلعفاء الضرييب( 2

العراقي"، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، املعهد العايل للدراسات احملاسبية  قتاادوإمكانية تفعيله يف اإل
 م.3933، 36، العدد 92واملالية، العراق، اجمللد 
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زائر"، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، يف اجل ستممار( شلحي الطاهر، "حمتوى التحفيزات اجلبائية املقدمة لتشجيع اإل6
 م.3935، أوت 39ي ، اجمللد الماين، العدد قتاادجامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر، العدد اإل

وآليات رقابتها"، جملة دفاتر السياسة والقانون، كلية احلقوق  ستممارصاحل بودهان، "احلوافز اجلبائية لارقية اإل( 9
 م.3936امعة قاصدي مربا  ورقلة، اجلزائر، عدد خاص، جوان والعلوم السياسية، ج

األجنيب املباشر يف اجلزائر"، جملة  ستممارطاليب حممد، "اثر احلوافز الضريبية وسبل تفعيلها يف جذب اإل( 39
 م.3999، السداسي األول 91العدد سيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر، جامعة ح يات مشال أفريقيا،إقتااد

م حممد عبد اهلل البعاج، وجنم عبد عليوي الكرعاوي، "دور اإلعفاءات الضريبية يف تشجيع وجذب قاس( 33
ية اجلامعة، العراق، قتاادية اجلامعة،كلية بغداد للعلوم اإلقتاادات األجنبية"، جملة كلية بغداد للعلوم اإلستممار اإل

 م.3935، 59العدد 

iv) وورش العمل المؤتمرات والملتقيات والندوات العلمية: 
 :( المؤتمراتوالأ

ية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة"، مؤمتر قتااد( أمحد أبو بكر علي بدوي، "القطاع اخلاص والسياسة اإل3
 د العريب، ـية والفنية لاندوق النققتاادية التنموية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، الدائرة اإلقتاادالسياسات اإل
 م.3939جوان 19ات العربية املتحدة، أبو ظيب اإلمار 

يف الوطن العريب: الواقع والعقبات واآلفاق املستقبلية"، دراسة  ستممار( حريب حممد موسى عريقات، "مناخ اإل3
ي وأعمال مارفية الكارونية"، كلية العلوم اإلدارية واملالية جامعة إستممار مقدمة للمؤمتر العاملي اخلام  " وحو مناخ 

 م.3992192192و 95، األردن، فيالدلفيا
، املؤمتر واملتوسطة" الاغرية املشروعات أعمال بيئة إصال  و هتيئة يف التحفيز الضرييب "دور ( زواق احلواس،1

اإلدارية  كلية العلومفيالدلفيا،رؤى وأفكار متجددة، جامعة  ات بيئة األعمال املعاصرةإساراتيجيالعلمي الدويل المامن، 
 م.3935افريل 19و  39دن، األر  واملالية،

، املؤمتر ات األملانية املباشرة"ستممار يف مار جلذب اإل ستممار"دور القانون يف حتسني مناخ اإل صال  زين الدين،( 5
 م.3932افريل 19و39طنطا، مار، ، جامعة "ستممارالعلمي الماين لكلية احلقوق املوسوم ب"القانون واإل

، املؤمتر العلمي : تطبيق على احلالة املارية"ستممار"بعض الضمانات القانونية لإل ( عبد املنعم عبد الغين نعيم،2
ية يف قتااديات الدولية وأثرها يف التنمية اإلتفاقبني التشريعات الوطنية واإل ستممارالسنوي التاسع عشر، قواعد اإل
 32إىل32ابوظيب، منكونتننتال فندق انار  اإلمارات العربية املتحدة، جامعة دولة اإلمارات العربية املتحدة

 م.3933افريل
، املؤمتر ية"ستممار يات الدولية واإلقليمية يف تسوية املنازعات اإلتفاق"دور القضاء الدويل واإل ( كامران الااحلي،1

يات الدولية وأثرها يف التنمية تفاقبني التشريعات الوطنية واإل ستممارالعلمي السنوي التاسع عشر، قواعد اإل
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إىل  32ابوظيب، من فندق اناركونتننتال  اإلمارات العربية املتحدة، جامعة ية يف دولة اإلمارات العربية املتحدةقتااداإل
 م.3933افريل 32

، املؤمتر العلمي األجنيب وحوافزه يف القانون املاري: دراسة حتليلية مقارنة" ستممار"ضمانات اإل ( حممد السيد عرفة،2
ية يف قتااديات الدولية وأثرها يف التنمية اإلتفاقبني التشريعات الوطنية واإل ستممارواعد اإلالسنوي التاسع عشر، ق

 32إىل  32ابوظيب، من فندق اناركونتننتال  اإلمارات العربية املتحدة، جامعة دولة اإلمارات العربية املتحدة
 م.3933افريل

"، املؤمتر العلمي ستممارية ودورها يف تشجيع اإلناجحة عباس علي، وحممد عباس أمحد، "اإلعفاءات الضريب (6
ية، جامعة بغداد، املعهد العايل للدراسات قتااداألول، دور العلوم احملاسبية واملالية يف النهوض بواقع املؤسسات اإل

 .م3939133132و 31يومي احملاسبية واملالية، العراق، 
 قتااد"الفساد املايل واإلداري ودوره يف حتجيم اإل زرجي،( نزار عبد األمري تركي الغامني، ومحد جاسم حممد اخل9

، املؤمتر العلمي السنوي المالث عشر لكلية القانون املوسوم "3991العراقي بعد االحتالل األمريكي للعراق عام 
 39اق، أهل البيت، العر ، جامعة "بناء دولة املؤسسات على أس  قانونية أداة فاعلة يف حماربة الفساد واإلرهاب"ـب

 م.3932افريل

 :( الملتقياتثانيا
"، امللتقى الوطين جتماعيي واإلقتاادحسان نادية، " فعالية التقنني يف حماربة التضخم القانوين يف اجملالني اإل (3

و  92املوسوم باألمن القانوين، كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة قاصدي مربا  ورقلة، اجلزائر، 
 عة أعمال امللتقى.م، مطبو 3933.33.91

التوقعات القانونية"،   إحارامشول بن شهرة، " التأصيل القانوين ملبدأ محاية التوقعات املشروعة"، امللتقى الوطين "  (3
م، حوليات: سلسلة 3931193132و  35كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة قاصدي مربا  ورقلة، اجلزائر، 

 .3931خاصة بامللتقيات والندوات 
حالة اجلزائر "، حبث إىل  عزوز علي، "احلوافز اجلبائية يف القطاع ألفالحي ودورها يف دعم األمن الغذائي باإلشارة( 1

ية قتااديف إطار امللتقى الدويل التاسع حول استدامة األمن الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء املتغريات والتحديات اإل
 .امعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائرم، ج3935نوفمرب  31/35الدولية، يومي 

ر"، ( حممد يوسفي، "احلوافز اجلبائية كأحد آليات دعم إنشاء املؤسسات الاغرية واملتوسطة واستدامتها يف اجلزائ5
 91حول إشكالية استدامة املؤسسات الاغرية واملتوسطة يف اجلزائر، يوميحبث يف إطار امللتقى الوطين 

 .شهيد محة خلار الوادي، اجلزائر، جامعة ال3932133192و
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 :العلمية ( الندواتثالثا
م"، الندوة العلمية حول النزاهة ومكافحة 3933ية العربية ملكافحة الفساد تفاقبابكر عبد اهلل الشيخ، " تفعيل اإل( 3

 .م3933191192إىل  91اململكة العربية السعودية، من  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ،الفساد
( طارق احلمورى، "قراءات مبسطة يف التحكيم التجاري الدويل"، ندوة صياغة وإبرام عقود التجارة الدولية، جامعة 3

   م.3992133139إىل  32الدول العربية: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مار، من 
واإلداري"، الندوة العلمية حول النزاهة  ية للفساد املايلقتااد( عبد الرمحان بن راشد العبد اللطيف، " اآلثار اإل1

 م.3933191192إىل  91اململكة العربية السعودية، من  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ،ومكافحة الفساد
األجنيب"، الندوة  ستممارالضرييب ودورها يف اإل زدواجية جتنب اإلإتفاقعباس علي، وحممد عباس أمحد، "ناجحة ( 5

 م.3996133132، اهليئة العامة للضرائب العراق، العلمية األوىل

 عمل: ة( ورشرابعا
على الااوى، " الاياغة التشريعية للحكم اجليد؟"، ورشة عمل " تطوير منوذج للاياغة التشريعية للربملانات  -

  النواب اللبناين، لبنان، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: برنامج إدارة احلكم يف الدول العربية بالتعاون مع جمل العربية"،
 م.3991193191إىل  91من 

 

v) تقارير وأعمال المنظمات الدولية: 
"، ترمجة: 3992املنظمة العاملية للجمارك، " إطار عمل معايري أمن وتسهيل سلسلة اإلمداد يف التجارة الدولية  (والأ

يقيا والشرق األدىن واألوسط، أبو ظيب اإلمارات حممد فايز عبيدات، املكتب اإلقليمي لبناء املقدرة إلقليم مشال إفر 
 .م3933العربية املتحدة، افريل 

، طبع UNCTADمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، "احلوافز"، منشورات األمم املتحدة، سلسلة دراسات  (ثانيا
 م.3995بسويسرا، 

 :ستممارملستممر والدولة الناشئة عن معاهدات اإلاملنازعات بني ا، "األمم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمتر  (ثالثا
 .3992الدولية ألغراض التنمية، سويسرا،  ستمماراستعراض"، سلسلة االونكتاد بشأن سياسات اإل

األجنيب املباشر يف  ستمماراحمللي واإل ستممارمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، "تعزيز الروابط بني اإل (رابعا
 م.3931، طبع بسويسرا، األونكتاد، منشورات األمم املتحدة 22  التجارة والتنمية، الدورة التنفيذية أفريقيا"، جمل

 (vi دوريات:صحف و 
يف ظل املتغريات العربية"، املؤسسة العربية  ستممار، "حتديات تطوير جهات الارويج لإلفهد راشد اإلبراهيم (والأ

 م.3933، ، الكويت، سبتمرب 91، العدد الفالي19وائتمان الاادرات، السنة  ستممارلضمان اإل
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حممد قدري حسن عبد الرمحن عممان، "الشفافية اإلدارية"، دورية الفكر الشرطي، مركز حبوث الشرطة ، القيادة  (ثانيا
 م.3935، جويلية 91، العدد 31العامة لشرطة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، اجمللد 

(vii :وثائق أخرى 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة التجارة، كلمة الوزير )السيد ماطفى بن بادة( يف إطار يوم  (والأ
زائر، األورويب"، فندق الشرياطون اجل حتادحتسيسي وإعالمي حول،" املخطط اجلديد لتفكيك التعريفة اجلمركية مع اإل

 .92-95، ص ص. م3933196136
، "دفار ستممارواملناجم، الوكالة الوطنية لتطوير اإلئرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الاناعة اجلمهورية اجلزا (ثانيا

 م.3932املستممر"، 
 .3939-3931للجمارك اجلزائرية  ساراتيجياملديرية العامة للجمارك، املخطط اإل (ثالثا
شر يف الدول العربية"، دراسة أصدرها األجنيب املبا ستممارحممد إمساعيل، ومجال قاسم حسن، "حمددات اإل (رابعا

 .م3932192193، بتاريخ العربية املتحدة (، اإلماراتAMFصندوق النقد العريب)

 (viii :المواقع االلكترونية 

1 صحيفة الرأي )األردن( أوال(
st
) http://alrai.com 

2 ة ية والسياسيقتاادة اإلساراتيجيالدميقراطي العريب للدراسات اإلاملركز ثانيا(
nd

) http://democraticac 

3 وائتمان الاادرات ستمماراملؤسسة العربية لضمان اإل ثالثا(
rd

) http://dhaman.net 

4 مدونة األستاذ خليل حسني رابعا(
th

) http://drkhalilhussein.blogspot.com 

5 الديوانية )العراق( إستممارهيئة  خامسا(
th

) http://investdiw.gov.iq 

6 األهرام اليومي )مار( (سادسا
th

) http://www.ahram.org.eg 

7 سفارة اجلزائر بروما سابعا(
th

) http://www.algerianembassy.it 

8 )اجلزيرة.نت( شبكة اجلزيرة اإلعالمية ثامنا(
th

) http://www.aljazeera.net 

9 صحيفة اليوم )السعودية( تاسعا(
th

) https://www.alyaum.com 

 (http://www.andi.dz )اجلزائر( ستممارة لتطوير اإلالوكالة الوطني عاشرا(
th

10 

11 مركز املشروعات الدولية اخلاصة )الواليات املتحدة األمريكية( أحد عشر(
th

) http://www.cipe-arabia.org 

12 حمكمة العدل الدولية ثنا عشر(إ
th

) http://www.icj-cij.org 

13 عربيةجامعة الدول ال ثالثة عشر(
th

) http://www.leagueofarabstates.net 

14 وزارة الاناعة واملناجم اجلزائرية ربعة عشر(أ
th

) http://www.mdipi.gov.dz 

15 وزارة املالية اجلزائرية خمسة عشر(
th

) http://www.mf.gov.dz 

16 اجلزائرية جتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان اإل ستة عشر(
th

) http://www.mtess.gov.dz 

17 املغرب العريب إحتاد سبعة عشر(
th

) http://www.umaghrebarabe.org 
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18 )اجلزائر( الوكالة الوطنية لتسيري القرض املاغر ثمانية عشر(
th

) https://www.angem.dz 

 (ency.com-https://www.arab )اجلمهورية العربية السورية( املوسوعة العربية تسعة عشر(
th

19 

20 وزارة التجارة اجلزائرية عشرون(
th

) https://www.commerce.gov.dz 

21 )اجلزائر( املديرية العامة للضرائب واحد وعشرون(
st
) https://www.mfdgi.gov.dz 

22 ة لغريب آسياجتماعيية واإلقتااداألمم املتحدة اللجنة اإل ثنان وعشرون(إ
nd

) https://www.unescwa.org 

 

 

  جنبية:األلغات المصادر والمراجع بالقائمة 
I )باللغة الفرنسية: قائمة المصادر والمراجع 

i) SOURCES : 

- République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, centre national de l’informatique et des statistiques, " statistiques du commerce 

extérieur de l’Algérie pour les dix premiers mois 2017 ". 

ii) REFERENCES :     

1
er

) OUVRAGES : 

1) Christian atias, " le droit et les droits au xx
e
 siècle ", L'Etat au xx

e
 siècle: regards sur la 

pensée juridique et politique du monde occidental, études réunies par: Simone Goyard-Fabre, 

s.éd, librairie philosophique J.VRIN, France, 2004. 

2) David Hénaux, "les mouvements internationaux de capitaux: comprendre les crises 

financiéres "s.éd, Educagri éditions, France, 2009. 

3) Gérard Tessaud, "la douane partenaire du commerce internationale : optimisation sécurisation 

douanière des flux internationaux", s.éd, éditions Connaissances Et Savoirs, france, 2010. 

4) Hironori Asakura, "Histoire mondiale de la douane et des tarifs douaniers", s.éd, Conseil 

de coopération douanière, organisation mondiale des douanes, Bruxelles, 2003. 

5) Marc montoussé, serge d’agostino, alain chaffel, et jean-marc huart, "100 fiches pour 

comprendre la mondialisation "s.éd, Bréal éditions, France, 2006. 

6) Robert charvin, "l’investissement international et le droit au développement ", s.éd, 

l’harmattan, france, 2002. 

 

2
eme

) THESES ET MEMOIRES : 

1) THESE DE DOCTORAT: 

- Zouiten abderrezak, "l’investissement en droit algerien", thèse de doctorat en sciences non 

publié, université des fréres mentouri constantine -algerie, faculté de droit, spécialité droit 

public, option droit de l’entreprise, 2014/2015. 

2) MEMOIRES DE MAGISTERE: 

A) Bekihal mohamed, "les investissements directs étrangers en algèrie", mémoire de magistère 

en économie non publié, université d’oran -algerie, faculté des sciences économiques des 

sciences de getion et des sciences commerciales, option économie internationale, 2012/2013. 

B) Bendjilali zine el abidine, "les caractéristiques de la fiscalité pétrolière en droit algèrien", 

mémoire de magistère en droit non publié, université d’oran -algerie, faculté de droit, option 

droit des affaires comparé, 2012/2013. 

 

3
eme

) REVUES ET ARTICLES : 

1) Christian Valenduc, "Les dépenses fiscales", revue Reflets et perspectives de la vie 

économique, éditions de Boeck supérieur, Belgique, Tome 43, n° 1, 2004. 
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2) Claude Wendling, Caroline Maleplate, et Georges-Henri Lion, "La dépense fiscale en France 

un enjeu crucial pour nos finances publiques", la revue du trésor, France,  n° 10, Octobre 2008. 

3) Douah Belkacem, "les zones franches en Algérie: conclusion d’une expérience", revue des 

économies nord africaines, université Hassiba Benbouali de chlef, N°6, 2009. 

4) Georges Hispalis, "Pourquoi tant de loi(s) ? ", Revue Pouvoirs, édition du seuil/ Normandie 

roto impression s.a.à Lonrai, France, 2005/3N° 114, septembre 2005.  

5) Marie Chêne, "L’impact de la corruption sur la croissance et les inégalités", revu par Robin 

Hodess PhD Transparency International, EU Anti-corruption Helpdesk , 15.03.2014. 

6) Nassima benarab, "le démantèlement tarifaire reculé de huit ans: l’Algérie économisera 8,5 

milliaires de dollars d’ici 2020", l’éco magazines, bimensuel l’éconews, n°56, Algérie, 16 au 31 

décembre 2012. 

7) Néji Baccouche, " incitations aux investissements et concurrence entre états", revue tunisienne 

de fiscalité, centre d’études fiscale, faculté de droit de sfax, tunisie,  N°5, 2006. 

8) Piotr F.Zwiersykowski,  " L’inflation législative - quelques repères méthodologiques sur 

l’exemple de la législation polonaise (1944-2002) ", Revue internationale de droit comparé, 

université de lyon2, École Normale Supérieure de Lyon, France, Vol. 57 N°3, 2005. 

 

4
eme

) ACTES ADMINISTRATIFS : 

 CIRCULAIRES : 

1) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, circulaire n°07/DGD/CAB/D420 du 07.03.2005, relative aux modalités de mise en 

œuvre de la convention algéro-jordanienne. 

2) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, circulaire n°08/DGD/CAB/D420 du 07.03.2005, relative au dédouanement dans le 

cadre de collections. 

3) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, circulaire n°117/DGD/CAB/D131 du 25.11.2006, circulaire régissant le régime 

douanier de l’admission temporaire de matériels destinés à des travaux et prestations. 

4) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, circulaire n°1188/DGD/SP/D012/12 du 09.07.2012, relative a la mise en œuvre du 

statut d’operateur économique agréé(OEA). 

 DECISION : 

- République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, chambre 

algérienne de commerce et d’industrie, décision n° 012/DG/CACI/2003 en date du 01.09.2003, 

portant création du centre de conciliation de médiation et d’arbitrage. 

 INSTRUCTION : 

- République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des impôts, direction du contentieux, instruction n° 217/MF/DGI/DCTX du 02.04.2013, "remise 

conditionnelle des pénalités et amendes fiscales ". 

 GUIDES : 

1) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, direction de la 

promotion des exportations, "recueil relatif aux avantages et facilitations accordes aux 

exportations hors hydrocarbures", avril 2007. 

2) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des douanes, direction de la valeur et de la fiscalité, Sous direction de la fiscalité et du tarif, 

"guide des avantages fiscaux",centre national de l’information et de la documentation CNID, mai 

2008. 

https://www.cairn.info/revue-pouvoirs.htm
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3) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des impôts, direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur 

en Algérie 2017".  

4) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des impôts, direction des relations publiques et de communication, "guide fiscal de l’investisseur 

en Algérie 2018". 

5) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale 

des impôts, direction des relations publiques et de la communication, "guide fiscal du jeune 

promoteur d’investissements ", 2018. 

 

5
eme

) RAPPORTS  ET ACTES D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES : 

1) Vito Tanzi, et Howell Zee, "Une politique fiscale pour les pays en développement ", 

traduction: Pierre Pellerin, volume 27  de Economic Issues, International Monetary Fund 

Publication Services, Washington DC, Mars 2001.  

2) Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, "Examen de la politique 

de l'investissement Algérie", publication UNCTAD, Genève, juillet 2004. 

3) Organisation de coopération et de développement économiques," les dépenses fiscales dans 

les pays de l’OCDE", publication de l'OCDE, France, 02 février 2010. 

4) Commission européenne, la haute représentante de l’union pour les affaires étrangères et la 

politique de sécurité, "rapport sur l’état des relations UE-Algérie dans le cadre de la PEV 

rénovée", la Belgique, Bruxelles 06.04.2018. 

 

6
eme

) DOCUMENTS : 

1) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, direction de la 

promotion des exportations, "recueil relatif aux avantages et facilitations accordes aux 

exportations hors hydrocarbures", avril 2007. 

2) Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), "Algérie guide des hydrocarbures 2007", KPMG 

Algérie SPA, juillet 2007. 

3) Royaume du Maroc, ministère de l’économie et des finances, direction des études et des 

prévisions financières,  " Enjeux de l’intégration maghrébine: le coût du non Maghreb", 

études/depf octobre 2008. 

4) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, agence nationale 

de promotion du commerce extérieur, " recueil de procédures du commerce extérieur algérien", 

Elkalima Editions, Alger, 2011. 

5) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère du commerce, "accord 

d’association entre l’Algérie et l’union européen : nouveau schéma du démantèlement tarifaire 

des produits industriels et les concessions tarifaires révisées des produits agricoles et agro-

alimentaires", 2012. 

6) Raouya abderrahmane,  " la flagrance fiscale: pour un contrôle fiscale plus efficace", 

République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère des finances, direction générale des 

impôts, la lettre de la DGI, N° 68/2013. 

la lettre de la DGI  : Bulletin d’information de la direction générale des impôts. 

7) Chafik Ben Rouine, "Bilan des incitations aux investissements en Tunisie", observatoire 

tunisien de l’économie, Tunisie, Mai 2014. 

8) République Algérienne Démocratique et Populaire, ministère de l’industrie et des mines, 

direction générale de la promotion de l’investissement, "conventions et accords internationaux 

signés par l’Algerie1962-2015". 

9) Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), "guide investir en Algérie", KPMG Algérie SPA, 

janvier 2017. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Economic+Issues+-+International+Monetary+Fund%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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10) Amine bouzaiene , "les avantages fiscaux, une perte de recettes pour un bénéfice incertain: 

lecture critique de la nouvelle loi sur les incitations fiscales", observatoire tunisien de 

l’économie, Tunisie, 31.01.2017. 

11) Luc Monty, "dépenses fiscales", édition 2016, Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec, Gouvernement du Québec, mars 2017. 

 

7
eme

) SITES D’INTERNETES : 
 

La Cour permanente d'arbitrage 1) https://pca-cpa.org 
Agence Nationale de développement de l’investissement (Algérie) 2) http://www.andi.dz 
ANIMA Investment Network 3) http://www.animaweb.org 
Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Algérie) 4) https://www.ansej.org.dz 
Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations 5) http://www.cagex.dz 
Direction générale des douanes (la douane Algérienne) 6) http://www.douane.gov.dz 

 

II) ية:نجليز باللغة اإل قائمة المصادر والمراجع 
i) SOURCES BIBLIOGRAPHY : 

 LEGAL TEXTS: CONVENTION AND AGREEMENT 

1
st
) United Nations, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Done at Vienna on 18 

April 1961, article 23. 

2
nd

) Article 11 Duration and Review of Anti-Dumping Duties and Price Undertakings, 

agreement on implementation of article 06 of GATT, the general agreement on tariffs and trade 

1994. 

  

ii) REFERENCES BIBLIOGRAPHY : 

1
st
) BOOKS: 

1) George T.Abed, & Sanjeev Gupta,"Governance corruption & Economic Performance", 

n.ed, International Monetary  Fund publication Services, United States of America, 2002. 

2) Iain Begg, "Europe: government and money: running Economic and  Monetary Union: 

the challenges of policy coordination", n.ed, the federal trust for education and research, 

London uk, 2002. 

3) Robert Klitgaard, "controlling corruption", 1 ed, Library of congress cataloging-in-

publication Data, United States of America, 1991. 

4) Rupert M.Barkoff, Andrew C.Selden, "Fundamentals of franchising", 3 ed, Américain Bar 

Association  ABA publishing, United State of America , 2008. 

 

2
nd

) UNIVERSITY THESES AND DISSERTATIONS : 
1) Dinh Thi Thanh Binh, "investment behavior by foreign firms in transition economies the case 

of vietnam", doctoral thesis unpublished, university of trento- italy, economics and management,    

november 2009. 

 2) Sören Martin Bergner,  " Tax Incentives for Small and Medium-Sized Enterprises –A 

Misguided Policy Approach?", Inaugural dissertation zur Erlangung des akademischen Grades 

eines Doktors der Wirtschafts wissenschaften der Universität Mannheim, Deutschland, 

28.04.2017. 
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3
rd

) JOURNAL & ARTICLE: 
- Alina cristina Nuţǎ, & Florian Marcel Nuţǎ, "the effectiveness of the tax incentives on foreign 

direct investments", journal of public administration finance and law, Alexandru Ioan Cuza 

University of Iași, Romania, Issue 01/, 2012. 

 

4
th

) REPORTS AND ACTS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS: 

- Interntional monetary fund, "options for low income counrties' effective and efficient use of tax 

incentives for investment", USA International Monetary Fund Washington DC, october 2015. 

 

5
th

) DOCUMENTS: 
1) Bruce bolinck, " effectiveness and economic impact of tax incentives in the SADC region", 

Nathan-MSI Group, Nathan associaes inc, Arlington Virginia, february 2004. 

Region: southern african development community. 

2) European commission, directorate-general taxation and customs union, "authorised economc 

opeators", brussels, 29/06/2007. 

 

6
th

) INTERNET SITES : 
 

The World Bank /The World Bank Institute 1) http://siteresources.worldbank.org 
 

The islamic corporation for the insurance of investment 

and export credit 
2) http://www.iciec.com 

 

The Multilateral Investment Guarantee Agency 3) http://www.miga.org/ 
 

The new york times 4) https://www.nytimes.com 
 

Transparency International 5) https://www.transparency.org 
 

The world association of investment promotion agencies 6) http://www.waipa.org 
 

World Trade Organisation 7) https://www.wto.org 
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 311..........زائر خارج اإلطار العريب......يات الدولية للجتفاقات اجلبائية الناجتة عن اإلمتياز الفرع المالث: اإل           
 319....................................لقوانني اخلاصةا ات اجلبائية املمنوحة مبوجبمتياز املطلب الماين: اإل        
 359.......................................ستممارات اجلبائية املمنوحة مبوجب قانون اإلمتياز الفرع األول: اإل          
 355............................قانون احملروقات............ات اجلبائية املمنوحة مبوجب متياز الفرع الماين: اإل          
 352..................................ة مبوجب قانون املناجم.......ات اجلبائية املمنوحمتياز الفرع المالث: اإل          

 359...............................قوانني املاليةات اجلبائية املمنوحة مبوجب أحكام متياز املطلب المالث: اإل       

 329.....................................ات اجلبائية املدِعمة للتشغيل..................متياز الفرع األول: اإل         
  325.........................ة والفالحة والسياحة...............ات اجلبائية لارقية الاناعمتياز الفرع الماين: اإل         
 326...............ية.................قتاادات اجلبائية لغرض توزيع وتنويع النشاطات اإلمتياز المالث: اإل الفرع         
 315...........................................يةإقتاادات اجلمركية املمنوحة ألغراض متياز املبحث الماين: اإل    

 312..........................................يقتاادلمجال اإلئية لاملطلب األول: التدابري اجلمركية احلما       
 312..........................ية................قتاادالفرع األول: توجيه القيود اجلمركية حلماية األنشطة اإل          
 316..................................................كية التعريفية...............الفرع الماين: القيود اجلمر           

 323...................................يفية.........................الفرع المالث: القيود اجلمركية غري التعر          
 325.................................يةقتااداملطلب الماين: األنظمة اجلمركية املسامهة يف ترقية النشاطات اإل      
 325..............................الفرع األول: األنظمة اجلمركية اخلاصة املارتبة بإرادة أكمر من دولة..........         

 326................................................ية..............قتاادالفرع الماين: األنظمة اجلمركية اإل         
 361...................................يف إطار املناطق احلرة......... ات املعاملة اجلمركيةإمتياز الفرع المالث:          

  399................................مركيةي املعتمد وأداء املرافقة اجلقتااداملطلب المالث: نظام املتعامل اإل       
  399..............................................(...OEAي املعتمد )قتاادتعامل اإلالفرع األول: نظام امل         
  391.................األداء اجلمركي............................ات اإلجرائية املقارنة مبرونة متياز اإل الفرع الماين:        
 391......................................سات....................ة املؤسالفرع المالث: تدابري مجركية ملرافق        
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  399.......................ات الجبائية والجمركيةمتياز ي لإلقتصادالباب الثاني: ضمانات الفعالية واألداء اإل
 393...............................ات الجبائية والجمركيةمتياز باإل نتفاعالفصل األول: الضمانات وحدود اإل 
 393........................................ات اجلبائية واجلمركيةمتياز املبحث األول: الضمانات املرافقة ملنح اإل   
 391..............ات اجلبائية واجلمركية..........متياز ية املرافقة ملنح اإلتفاقاملطلب األول: الضمانات  التشريعية واإل     
 395............................انونية الوطنية.................الفرع األول: الضمانات التشريعية الدستورية والق        
  396.........................يات الدولية..................تفاقية اليت تقررها اإلتفاقالفرع الماين: الضمانات اإل        
  332.........................د.............................ية اليت تقرها العقو تفاقمانات اإلالفرع المالث: الض        
   332............ات اجلبائية واجلمركية..............متياز املطلب الماين: الضمانات الرضائية والقضائية املرافقة ملنح اإل     
 336..... .......ستممارالقضاء الوطين لتسوية منازعات اإلإىل  داخلية واللجوءالضمانات الرضائية ال الفرع األول:        

  333.............................................حكيم.........................التإىل  الفرع الماين: اللجوء        
  331........................................................القضاء الدويل........إىل  الفرع المالث: اللجوء        
 313.............ات اجلبائية واجلمركية...............متياز املطلب المالث: الضمانات اإلدارية واملالية املرافقة ملنح اإل     
 313..................................................اإلدارية.....................الضمانات  الفرع األول:        

 311.................................................إلجرائية....................الضمانات ا الفرع الماين:         
  359............ستممارات اجلبائية واجلمركية للغري والتأمني على اإلمتياز الفرع المالث: ضمانات التنازل وحتويل اإل         
  352............................................ات اجلبائية واجلمركية......متياز باإل نتفاعحدود اإل :املبحث الماين    

  351.................ات اجلبائية واجلمركية........متياز باإل نتفاعاملطلب األول: الشروط والعوامل املتحكمة يف اإل       
  352........................ة واجلمركية....................ات اجلبائيمتياز باإل نتفاعات اإلإشاراطألول: الفرع ا        
  323..................ة واجلمركية...................ات اجلبائيمتياز الفرع الماين: الشروط املتحكمة يف نفعية اإل         
  322........ات اجلبائية واجلمركية.....................متياز باإل نتفاعائية املؤثرة على اإلالفرع المالث: العوامل اجلب        
 326.................................ات اجلبائية واجلمركية..........متياز املطلب الماين: احلواجز التشريعية ألداء اإل    
  329........................ة واجلمركية........ات اجلبائيمتياز من نفعية اإلالفرع األول: القيود القانونية اليت حتد         
  313........................................................القانوين............ ستقرارعدم اإل الفرع الماين:        
  312............................................قانونية...الفرع المالث: التضخم التشريعي وتضخم القواعد ال        
 316..................ات اجلبائية واجلمركية....................متياز املطلب المالث: احلواجز غري التشريعية ألداء اإل    
  319........................الفرع األول: العراقيل البريوقراطية وسوء تطبيق القانون.............................       
  323....................................لفساد اإلداري واملايل..........الشفافية واستشراء ا إنعدامالفرع الماين:        
  322........................................ي..............قتاادالسياسي واإل ستقرارالفرع المالث: عدم اإل       
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 363...............................ات الجبائية والجمركيةمتياز الفصل الثاني: متابعة األداء ومراقبة وترشيد اإل
 363...............................................ات اجلبائية واجلمركيةمتياز املبحث األول: متابعة ومراقبة اإل    
 361.....................................ية واجلمركيةات اجلبائمتياز ة ومراقبة اإلاملطلب األول: مستويات متابع     
  365.........................ات اجلبائية واجلمركية.......متياز الفرع األول: املراقبة السابقة واملتزامنة مع منح اإل          

  369...............................ات اجلبائية واجلمركية.....متياز نح اإلالفرع الماين: املتابعة واملراقبة الالحقة مل          
  395...................................جلبائية واجلمركية..............الفرع المالث: مستويات هيئات الرقابة ا         
  399..................................اجلمركيةو ات اجلبائية متياز املطلب الماين: ضوابط تعديل ونقل وإلغاء اإل     
  199....................ت اجلبائية واجلمركية...........امتياز الفرع األول: ضوابط تعديل املقتنيات املشمولة باإل         
  193.......جلمركية.............ات اجلبائية وامتياز الفرع الماين: ضوابط التنازل ونقل ملكية املقتنيات املشمولة باإل         
  195...........................ة.............................ات اجلبائية واجلمركيمتياز الفرع المالث: إلغاء اإل         

  191.........................................ة واجلمركيةات اجلبائيمتياز املطلب المالث: املنازعات املرتبطة باإل     
  192..................................ات اجلبائية واجلمركية.متياز الفرع األول: املخالفات واجلزاءات املتعلقة باإل         
  133.....ات اجلبائية واجلمركية..................متياز الفرع الماين: التسوية اإلدارية والودية للمنازعات املتعلقة باإل         

  132...........ات اجلبائية واجلمركية.................متياز الفرع المالث: املتابعة القضائية للمنازعات املتعلقة باإل         
 139..................................وفق نظام منسقات اجلبائية واجلمركية متياز : أداء وترشيد اإلاملبحث الماين   

 133................................ئية واجلمركيةات اجلبامتياز ية لإلقتاادألداء والكفاءة اإلاملطلب األول: ا       
 133........................يا.........إقتاادات اجلبائية واجلمركية متياز املؤيد لتوظيف اإل جتاهالفرع األول: اإل          
  135.......................يا.......إقتاادات اجلبائية واجلمركية متياز ف اإلاملعارض لتوظي جتاهالفرع الماين: اإل          
  132.................ئية واجلمركية.................ات اجلبامتياز ي لإلقتاادالفرع المالث: ضرورة التوظيف اإل          

  119....................................ياقتاادإات اجلبائية واجلمركية متياز املطلب الماين: ترشيد توظيف اإل       
  113...................................... السخاء املفرط............الفرع األول: تسقيف وإعادة النظر يف          
  111...............................ائية واجلمركية................ات اجلبمتياز الفرع الماين: مراجعة منظومة اإل          

 112...........................ة واجلمركية..................ات اجلبائيمتياز الفرع المالث: سبل تفعيل أداء اإل          
 112...............................اجلمركيةات اجلبائية و متياز املطلب المالث: متممات األداء وبدائل عن اإل       
  116....................ية واجلمركية..................ات اجلبائمتياز الفرع األول: املتممات التمويلية ألداء اإل          
  159........................بائية واجلمركية..............ات اجلمتياز الفرع الماين: املتممات غري املالية ألداء اإل         

  151..............ي.........قتاادات اجلبائية واجلمركية مع بقية عوامل التأثري اإلمتياز الث: اتساق اإلالفرع الم          
 156..................................................:..................................................خامتة

 125............................................................................:........قائمة املاادر واملراجع
 191..................................................................................................الفهرس:


