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 القتهالتحفيز الضريبي وع مداخلة مقدمة للمشاركة ضمن فعاليات اليوم الدراسي حول:

 درار.أبالواقع االستثماري في والية 

 عنوان المداخلة: مختلف أوجه التأثير الضريبي على قرار االستثمار

 .في المؤسسة
 (1)بوعزة عبد القادر :ستاذلأل

 مقدمــة: 

رار االسىتممار  سىءا ت تعلىأل ا مىر بال انىش التشىريع   ء تنعكس الضريبة بشكل مباشر على   ى 
ذلى  مىن بقءانين االستممار الت  تهىف  الفءلىة مىن هالهىا خلى  هلىأل منىاو مازىل ءمثمىر لاسىتممار  ء

اف هال تء يه اهتمامىا  المسسسىة االسىتممارية خلى   نشىغة مريىءش ويهىا  ء خلى  منىاغأل ء هىا  يىر
 تر يتها ءتنميتها.

ها خفهال ا التأمير الضريب  من  انش آهر عل  المعايير الكمية الت  يتل من هالكما ينعكس هذ
لماليىة ءاعتبار الضريبة عنصرات من عناصىر التىفوأل النقىفن عنىف تقيىيل ءفراسىة المرفءفيىة ءال ىفء  ا

 للمشاريع االستممارية.
ة ءاالسىتممار  مىن ءمن هذا المنغلأل  وإننا سنثاءل و  هاته الءر ة فراسة العا ة بين الضىريب 

 التالية: هال البثث و   ء ه التأمير الضريب  عل  القرار االستممارن  ءذل  بالتغرق خل  العناصر
  ءالت: التأمير الضريب  عل   رار االستممار من هال سياسة التثريض الضريب  

ت: التأمير الضريب  عل  التفوقا  النقفية ءعل  مرفءفية االستممارا .   مانيا
 

ً.الضريبيًعلىًقرارًالستثمارًمنًخاللًسياسةًالتحريضًالضريبيًالتأثير:ًولاًأ

هلأل مناو مش ع ءمثمر عل   خل سياسة التثريض الضريب   تسع  الفءلة من هالً

 ءالتسهيا  ذا  الغابع اإل را ا االستممار  ءالتثريض الضريب  عبارة عن م مءعة من 

ماماتهل اال تصافيين  بغرض تء يه اهت ا عءانمعينة من  ويزهالتثميرن تتهذها الفءلة لصالح 

مة الت  ة العاءالمناغأل المراف تش يعها ءتنميتها  ءوأل السياس ءا نشغةاالستممارية نثء القغاعا  

 تنت ها الفءلة .

أل لتثقي كأسلءشيعتبر التثريض الضريب  متغيرا استراتي يا تتهذه الفءلة  ا ساسءعل  هذا 

تثقيأل  بغية صافية ءاال تماعية  ءذل  من هال سن تشريعا  ضريبية ء ءانين استممارالتنمية اال ت

 :االهفا  التالية

 

 

 

  

 الت  تثقأل تكاما ا تصافيا ويما بينها تش يع المشاريع  -

  و  المهغغ الءغن  للتنمية. ا ءلءيةذا   ا نشغةتء يه االستممارا  نثء  -

 ءتنميتها  يتهاترتش يع االستممار و  المناغأل يراف  -
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 الءارفا   خثالتش يع ءفعل المشاريع الت  تمكن من  -

 .خصائصًالتحريضًالضريبيً-1

 : ويما يلة هصازص فتمير التثريض الضريب  بعي

بة ين بالضريسياسة التثريض الضريب  ترتكر عل  منح ضريبية للمكلم خن اختياري:ًإجراءانهًً-أ 

 اييسالمق ففة  لكل المسسسا  الكاملة و  التنميذ بتل مقابل امتمالهل للشرءغ ءالمقاييس المث

كتس  من مل يء يترتش عليها  ن عقاش   نمن ا ل االستمافة من المرايا فءن ءاالمتمال اهذ الشرءغ 

 التثريض الضريب  الغابع   خ را 

ياسة س و  خغار الضريبية لألعءان اال تصافيينمنح االمتيارا   خل تل ا الفءلة  هادف:ًإجراء -بـ 

نية التثريض الضريب    صف بلءغ  ملة من ا هفا  المسغر عليه وان التضثية الضريبية اآل

 تكءن لها انعكاسا  مستقبلية تروع من مستء  التنمية اال تصافية ءاال تماعية

 ش يالمزة  بالضريبة هغه ... خن التثريض الضريب  مء ه خل  وزة معينة من إجراءًلهًمقاييس: - ـ

 إلغارااغ  رل  ملة من المقاييس ءالشرءغ الت  يثففها المشرءع  غبيعة النشاغ  مكان النشتثت  ن

ميع القانءن  ءالتنظيم  للمستميف ...الخ والتثريض الضريب  ليس ا را  عاما يغبأل علا  

ن ستميف متمثفف بمقاييس ءالمسسسا  الت  تست يش لتل  المقاييس ه  الت   خ را  ءخنماالمسسسا  

 ثميرا  ءالمرايا الضريبية.الت

  التحريضًالضريبي:ًأشكال-2

ءثءاور ضريبية ءالت  تتبناها معظل الفءل  تسهيا و    شكاليتهذ التثريض الضريب  عفة   

 لتثريضاالتثريضية   صف التأمير عل   رار االستممار للمسسسا   ءيمكن  ن يتهذ و  سياساتها 

 الضريب  ا شكال التالية:

  الضريبي:ًاءاإلعفً-2-1

 صف تش يعها ءثمها عل  اتهاذ  للضريبةالمسسسة  خهضاعالضريب  عفل  باإلعما يقصف   

 رزيا يهص   ءكليا يهص  ميع الضرازش  خعما االضريب   اإلعما يكءن  خن رار االستممار  ءيمكن 

اسة سيالضريبية  لذل  ن ف  خيرافاتهاالضريب  يكل  الفءلة نقص و   ءاإلعما بعض الضرازش 

 لةالفء الضريب  مء هة لمزة معينة من المسسسا  تست يش لشرءغ ءمقاييس مثففة من غر  اإلعما 

منغقة ة  الءالمفر ة ضمن  ءانين االستممار ءتتعلأل هذه الشرءغ عافة بنءع النشاغ   ءث ل المسسس

 ال غراوية للنشاغ  مف  هلأل مناصش شغل...الخ 

يكءن بصءرة  خن  يضابصءرة فازمة فازمة  كما يمكن الضريب   اإلعما يكءن  خنءيمكن   

 خل  ا اإلعمذا الذن يستمر غءل ثياة المشرءع  ءنمنح الفءلة ه اإلعما  هءل الفازل  واإلعما مس تة 

 زل ذا الفا اإلعما يكءن  خنمثففة ءنكءن مء هة لمناغأل ءوزا  ا تماعية معينة  ءيمكن   نشغة

 مقاو .  ءماع  ء ف يكءن لهف  ا تغابع ا تصافن 

 المفةالذن يستمر لمفة معينة من ثياة المشرءع ءهذه  اإلعما المس   وهء ذل   اإلعما  خما  

تش يع  خل  اإل را ثسش التشريع الضريب  ء ءانين االستممار ءيهف  ممل هذا   هرتهتل  من بلف 
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غاق السليل و  المسسسا  ثفيمة التكءين ءتهمي  العش  الضريب  عليها ثت  تتمكن من االن

 .نشاغهاممارسة 

المسسسة للضريبة  خهضاعالتهميض الضريب  هء عملية يتل من هالها التخفيضًالضريبي:ًً-2-2

بهف  اإل را هذا  خل بمستء  ا ل مما ي ش: ءتا ا الفءلة ءالتشريعا  الضريبية   

.تثقيأل العش  الضريب   ءمن مل التأمير عل   رار االستممار    

تهميض الءعا    ءيكءن التهميض الضريب  و  شكل تهميض معل الضريبة  خنءيمكن   

لشرءغ ءالمقاييس االستمافة من هذا التهميض  ءهذه االضريب   ء ف يضع المشرءع بعض الشرءغ 

ًلسنءية.لية اءالمقاييس تثفف عن غريأل  انءن االستممار  من هال التشريع الضريب  و   ءانين الما

  يبيةًالتقنية:الضرًاإلجراءاتً-2-3

لتقن  المعال ة الضريبية لبعض ال ءانش المرتبغة بالمشرءع ا ةالضريبي باإل را ا يقصف   

 ا:تثميرية تسمح بتهمي  العش  الضريب   ءمن بينه ةضريبي عنها  مار االستممارن  ءترتش

تممار االس ل عالمغبأل  المغش )*(يعتبر اهتيار نظال االهتا   هتالكًالمسموحًبه:نظامًاإل -ا

هذا ءكابثة   ءتثميرية   هفا   والسماح بتغبيأل نظال االهتا  معين تكءن له امهضرضريبيا  ااهتيار

 ثسش اهتيارا  المشرءع الضريب .

من التكالي  الت  تهصل من الفاهل من التكالي  الت   اإلها والمشرءع الضريب  يعتبر مهصصا  

تمكن االهتا  امتيارا لصالح المسسسة بثيث بمضه تتهصل من الفاهل الهاصة ءبالتال  يشكل 

ال    ءبالتالءعا  الضريبكة  ءمن  هة مانية تهميض لت فيف استمماراتها المهت خعافةالمسسسة من 

 لضريبة ا ل.

و  ريافة  فرة التمءيل الذات  للمسسسة  والسماح بتغبيأل يعيف و  ثف ذاته  اإلهتا كما يساهل   

يعة   مع غبالذن يتماش اإلهتا   تار نظالريض الضريب  ءبالتال  والمسسسة تثالتث  شكال من شكا

  .نشاغها ءمرثلة نمءها

 تهميض لها يتلنشاغها ومن ها  الهسازر وتشكل خمكانية ترثيل  :إمكانيةًنقلًوترحيلًالخسائرً-ب

لية المءا لسنءا الت  تثقأل هسازر غرح تل  الهسازر من ا رباح االمسسسة  بإمكانالضريب   بثيث 

  )**(ءتثيف مفة ترثيل الهسازر تهتل  من فءلة خل   هر  ثسش  هفا  المشرءع الضريب 

 باحاإلرمار استم فةخعا رار  :عنف اتهاذ المسسسةالمعادًاستثمارهاًاألرباحًىتخفيضًالضريبةًعلً-جـً

  ا رباحالمثققة عن نشاغها االستغال   يسمح للمسسسة بتغبيأل نعفل مهمض للضريبة عل  

من  نشاغها ءتغءيرءالهف  من ذل  هء تثمير المسسسة عل  االستممار  ءتش يعها عل  التءسع 

يبة عل  للمعفل المهمض للضر سسسةمهضءع ال خنكما   اكبر للتمءيل الذات  خمكانيةهال منثها 

 .ب يثففها المشرءع الضري  بالترامايتغلش منها االلترال ببعض الشرءغ ءالتقيف  احاإلرب

ًالقيمةًأعادةً-د ًفائض لقيمة عن ا تتنارل:تتثصل المسسسة عل  وازض القيمة عنفما استثمار

 :هال مفة ثياته  ءتثسش كما يل   خهاكهبعف  لألصلالمثاسبية المتبقية 

ًةًالمحاسبيةًالمتبقيةًالقيم –فائضً=ًسعرًالبيعًًًًًً
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رباح ل  ا تهميض الضريبة ع تستميف منوعنفما تقرر المسسسة خعافة استممار وازض القيمة  وإنها 

مار االستم   تنا ءهذا ثسش المفة الت  يتل ويها خعافة استممار هذه ا رباح )وازض القيمة( ثسش مفة ا

 المتنارل عنه.

تعلأل ا مر باالستممار مكتسش  ء مثفث منذ  كمر من  ءثسش التشريع الضريب  ال رازرن  وإذا

مكتسش  تممارباس ما خذا ا مر     %65ماث سنءا  و  هذه الثالة وازض القيمة يستميف بتهميض  فره

  ً%30لمفة   ل من ماث سنءا  وإن وازض القيمة يستميف من تهميض  فره 

نظر ال إعافةبمح لها المسسسة ه  عملية تس مارا استمعملية خعافة تقييل إعادةًتقيمًالستثمارات:ًً-هـ

ر يير ذا ا هيهوازض القيمة  باستهراج  ءهذه العملية تسمح للمسسسة ءاستثفامها استمماراتهاو   يل 

ة خضاوي   ساغ خهتا  خل هاضع للضريبة  كما  نها تهميض من  مر التضهل عل  المسسسة  ءتسفن 

لمسسسة  لالية عل  التمءيل الذات   ءكذل  تثسين الءضعية الم هاءتعمل هذه المرايا عل  تفعيل  فرت

 تشكل ثاورا للمسسسة. االستممارا لذل  يمكن القءل  ن تقييل 

سن  الضريب  عل  ضالتثري  ءو  خغار سياسية ءويما يتعلأل بالتشريع الضريب  ال رازرن

  را استمماالءغن  عفة  اال تصافءعبر مهتل  مراثل تغءر  االستقالالمشرءع ال رازرن منذ 

عتبر هذا   ءي1993 االستممار  ء هيرا  انءن 1988 انءن  ء يضا االستممارءيتعلأل ا مر بقانءن 

غ المثي نظرا لامتيارا  ءالتثميرا  ال فف تضمنها  باإلضاوة خل  استممار هل  انءن  ا هير

 يناميكيةف عغ   1993لسنة  ماراالستمالعال الذن  ا  ويه  سياق سياسة التثريض عل   اال تصافن

 هامة. استممارية رارا   اتهاذعل   اال تصافيةءش ع ا عءان  االستممارا لمبافرا  

ً

اً ً.الستثمارًةومرًدوديًالنقدية:ًتأثيرًالضريبةًعلىًالتدفقاتًثانيا

  تممارءاالسمن هال التشريع الضريب   االستممارباإلضاوة خل  تأمير الضريبة عل   رار 

 حاال تراف هذا التأمير ينعكس بصءرة مباشرة ءو  شكل كم  عل  التفوقا  المترتبة عن ن 

 .االستممارن

وإفهال الضريبة ضمن عناصر التفوأل النقفن يكءن من هال تثفيف التكلمة الت  تتثملها  

 ةمن  ازمعناصر  هر  ض  تسمر علذل  ن ف الضريبة  خل   باإلضاوة االستممارالمسسسة هال مفة 

 التفوأل النقفن  ءهذه العناصر ه :

 

 اإلها مهصصا   -*

 الضريبة عل   رباح  ء هسارة تهصيص ر س المال.-*

 .الضريب  ءالقرضالمساعفا  -*

 بعف نهاية مفة ثياته. االستمماروازض القيمة الناتج عن التنارل عن -*

لت  الية القيمة الثا وكل هذه العناصر ي ش إلفهالها ضمن التفوقا  النقفية عنف ثساش صاو 

ت  يرا  المع مراعاة كل التأم االستممارن اال تراحي ش تعفيلها بالشكل الذن يسمح بتقييل 

 تثفمها الضريبة.
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*-ً ًاإلهالكمخصصات  ساب الضريبية: "بأنه التس يل الث النظريعر  اإلها  من ء هة :

فيف سماح للمسسسة بت مع مرءر الرمن  لل استعمالهنتي ة  االستممارللتفهءر و   يمة 

 المهتلكة" االستممارا 

الهاضىىعة للضىىريبة بهىىف   ا ربىىاحءيعامىىل اإلهىىتا  مىىن الناثيىىة الضىىريبية بأنىىه تكلمىىة تهمىىيض مىىن 

 تممارتها.سنءن يساعفها عل  خعافة تمءيل خسءخي اف تفوأل نقفن  استمماراتهاالسماح للمسسسة بت فيف 

   الهاضىىعة للضىريبة ينىىتج عنىه ءوىىءرا  ضىريبيةخن تهمىيض مهصصىىا  اإلهىتا  مىىن ا ربىاح 

Economic d Import   ءيكءن من الضرءرن خفهال هذه الءوءرا  الضريبية عنف ثساش التىفوقا

 النقفية المترتبة عن المشرءع.

 وعنف ثساش القيمة الثالية الصاوية المعفلة البف من   هذ بعين االعتبار:

 القيمة الثالية للءورا  الضريبية: - 

 

Leur actuele de l’eonmie d’impot =(ACC x txd) / (k +d) 

 

 ثيث: 

Allocation de cout du capital      تكلمة تهصيص ر س المال ACC 

d . معفل اإلهتا : 

T. معفلة الضريبة : 

K االستثفاث: معفل. 

ا  ءورالمهتل  و  نهاية عمر اإلنتا    وإن القيمة لل االستممارنءو  ثالة بيع ا صل 

 الضريبة ه  كما يل :

 
nimpot=(Vd. D.t) / (k+d)(1+k) ’AEonomie (ou pert) d   

 

 ثيث:

Vd ا صل:  يمة التنارل عن. 

N.السنة الت  تل ويها التنارل : 

 بعف نهاية عمره اإلنتا    االستممارنءنمير بين ثالتين عنف بيع ا صل 

ة عن يافة  يمالة ربعف خهتاكه يتنج و  هذه الث ثالة بيع ا صل بقيمة  كبر من القيمة البا ية -*

ا  بنءف اإليرافءيفهل ضمن  استر اعهيتل  اإلهتا عملية التنارل ءعليه وإن  ر  من 

 الهاضعة للضريبة.

ن عقص  يمة الة نثالة بيع ا صل بقيمة   ل من القيمة البا ية بعف خهتاكه  ينتج و  هذه الث -*

 .اإلهتا ر  من تنارل  ءيترتش علية ضياع  
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ة عف مفة ثيانتي ة ا صل ب اإلهتا ءبعف خي اف القيمة الثالية للءورا  الضريبية  ءتعفيل مبلغ 

لقىرض االمسىاعفا  التى  تقىفمها الفءلىة ءالضىرازش المس لىة  ء  اعتبار  ء هذا بعين االستممار

 الضريب  يمكن ثساش معافلة صاو  القيمة الثالية عل  الشكل التال :

 

)N/(1+K) RN/(1+K)’)+(VTNCF ΣN+(0I-AN(Adj)=V 
T= 1 

+(ACC.d.t.(1+k)/((1+d) (1+k) n ) 

 
N+(s+LD) (1+K)  nX.d . t /(k+d) (1+k)+ 

 

 

 

 ثيث:

S المساعفا  من غر  الفءلة : SUBVENTION)) 

ID الضرازش المس لة الفوع : IMPOT DIFFEREE)) 

لنقفية  ءتعفيل معيار صاو  القيمة الثالية خن خفهال هذه العناصر عنف ثساش التفوقا  ا  

 اتهاذءعل   ساس هذه العناصر من شأنه خعغا  ثكل سليل عنف تقييل مرفءفية المشرءع االستممارن  

 القرار عل   سس ءمعغيا  سليمة.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًالخــــــاتمة.

و   التأميرا  الضريبية عل   رار االستممارمهتل  من هال هاته الءر ة  استعراضنا 

ذل  المسسسة من هال سياسة التثريض ال باز  ءمن هال تأميرها عل  مرفءفية المسسسة. ءب

ما سسسة  كيعتبر من  هل القرارا  الت  تسمر عل  ء ءف الممال  ءضريب  أن  رار  مكننا القءل ب

ال   المفن ءمعقفة سءا  تعلأل المر بال انش التقن   ء اال تصا  فراساالقرار خ را   اتهاذ يتغلش

 عل   ساس سليمة.
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من هال   ءذل  كما تسمر الضريبة عل   رار االستممار من هال سياسة التثريض الضريب  

عن  لنقفيةاكما تسمر الضريبة عل  التفوقا  للقيال باالستممار   مف   فرتها عل  تثمير المسسسة

 .االستممارمعايير تقييل مرفءفية من مل عل  المشرءع االستممارن  ء


