
 1 

 ات الضريبية في إطار جهازي الوكالة الوطنية زالتحفي

 والوكالة الوطنية لتطوير االستثمارلدعم تشغيل الشباب 
 

 

 األستاذ: الليل أحمد

 أستاذ مساعد مكلف بالدروس قسم الحقوق

 جامـعة أدرار

 

دذجي  ن دورفي إطار التحوالت الجديدة الذي  عففاذا االقتدذاد الجرا ذف  نذم إعدذاأ عذدة أجاذرة نتذول  

إ للو ذول إلذ   حقيذق نخلق األعدطة االقتدادية من خالل مذا نقدمذل لرفذفاد مذن مسذاعدات فذي جواعذع عذدة سذعيا

، ويذذذ ني علذذذ  رأس منجذذذرات اقتدذذذادية نسذذذا م بذذذدور ا فذذذي الت ويذذذف مذذذن التطالذذذة و ذذذما  النمذذذو االقتدذذذاد 

تدذذاد  إذ للندذذيطين فذذي المجذذال االقالمسذذاعدات المقدمذذة التحويذذر الوذذفيتي والذذي  يكتسذذي أ ميذذة بال ذذة بالنسذذتة 

إ مذن م تلذف االمتيذا ات التذي يحدذلو  علياذا  ي  ذيا فذيدجعام عل  دخول معتفك االستثمار االقتداد  اعطالقا

 اإلطار.

تطذذويف لفذذي  ذذيا السذذياق نلعذذع لذذالإ مذذن الولالذذة الوطنيذذة لذذدعم ندذذ يل الدذذتاة ولذذيل  الولالذذة الوطنيذذة 

 في عداط اقتداد .طاة المستثمفين وندجي  األففاد للدخول بار اإ في استقاالستثمار دوراإ 

 ؟الوفيتي رعن  اذين الجاا ين والدور الي  يلعتاعل في مجال التحويعتساأل وبناأاإ عليل 

 أوالً: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

 1996ة مني سذن من األجارة التي نم إحداثاا ANSEJيعتتف جاا  الولالة الوطنية لدعم ند يل الدتاة 

والمتعلذذق بذذدعم  1996يوليذذو  02الموافذذق ل 1417 ذذوف عذذار  16المذذخرف فذذي  234-96بمفسذذور ر اسذذي رقذذم 

كذذوينام نندذ يل الدذذتاة نتمثذذل مامذة الولالذذة الوطنيذذة لذذدعم ندذ يل الدذذتاة فذذي مسذذاعدة الدذتاة التطذذال بم تلذذف 

مذن   الجذة التطالذة بطفيقذة اقتدذادية مذ ون  يلام في إعداأ مخسسات مد فة، نذوفف منا ذع عمذل دا مذة أ  مع

 امتيا ات مالية وجتا ية.

سذامية نحذ  الفعايذة ال 2003ألتذوبف  23و  22لقد عفف  يا الجاا  من الملتق  الوطني للذوالة يذومي 

عذم دة لجاذا  دلو امة ر يس الجماورية السيد عتد العرير بونوليقذة، ديناميكيذة جديذدة نحذ  عنذوا  اا ليذات الجديذ

 الدتاة، حيث عدة إجفاأات جديدة نم  مناتا: ند يل

 مليار سنتيم(. 01مليو  دينار ا 10سقف االستثمار أ ت   -

 200مليذو  دينذار أ  ا 2لمذا ال يتعذدس سذقف االسذتثمار  %5ن ويض عستة المسا مة الد دذية إلذ   -

المتيذا ات باإل ذافة إلذ  ا مليذو  دينذار، 10مليذو  دينذار إلذ   2لما يوذوق سذقف االسذتثمار  %8مليو  سنتيم( و 

 المالية المتمثلة في القفض بدو  فا دة وامتيا ات جتا ية وللتو ي  ألثف:

 

 اإلعانات المالية:
 قفض بدو  فا دة طويل المدس معوي من لل الووا د والفسور. -

نطتيذذق معذذدل م وذذض للووا ذذد التنكيذذة ومسذذتوس  ذذيا الت وذذيض يت يذذف حسذذع طتيعذذة الندذذاط وموطنذذل  -

 (.%75أما األعدطة األخفس فنستتاا  %90الحية، والف  والديد التحف ، عستة االو

 اإلمتيازات الجبائية:
 عن شفاأ المعدات والتجايرات. % TVAاإلعواأ من الفسم عل  القيمة الموافة  -

 .%5نطتيق معدل م وض عل  الحقوق الجمفلية للتجايرات المستوردة بنستة  -

 لكية عل  اإللتسابات العقارية التي نتم في إطار النداط.اإلعواأ من رسور عقل الم -

اإلعوذذاأ مذذن حقذذوق التسذذجيل علذذ  عقذذود ن سذذيس المخسسذذات المدذذ فة إذا لذذا  لذذدياا شذذكل قذذاعوعي  -

سنوات ابتداأإ من سنة اعطذالق المدذفوت نسذتويد المخسسذات المدذ فة مذن  06( ولمدة EURL-SARL-SNCا

 إعواأات جتا ية و ي:

 ( الوفيتة عل  أرباح الدفلات.IBSلكلي من ا* اإلعواأ ا

 ( الوفيتة عل  الدخل الكلي.IRG* اإلعواأ الكلي من ا
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 (.VF* اإلعواأ من الفسم الجرافي ا

 .TAP* اإلعواأ من الفسم عل  النداط الماني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة المشاريع:
ة حتذذ  لولالذذة منذذي إعدذذاأ الوكذذفإ  مفافقذذة الدذذتاة فذذي اسذذتثمارانام  ذذفورة ومامذذة أساسذذية نقذذور باذذا ا

 الدخول في فتفة االست الل وللعملية لجنتين:

 الل تذفة االسذتلجنة عل  مستوس الولالة نتم فياا المفافقذة والمتابعذة الميداعيذة للمدذاري  التذي دخلذ  ف -

-نذذذاتين م-ومذذذن خاللاذذذا يذذذتم معاينذذذة التجايذذذرات والتوجيذذذل اللترامذذذات الدذذذتاة المسذذذتويد نجذذذا  الدذذذفلاأ ابنذذذوك

  فا ع...الخ(.

اسذة لذل لجنة أخفس  ي اللجنة المحاستية لمتابعة المدذاري  نتكذو  مذن جميذ  الدذفلاأ األساسذين لدر -

 المداري  التي نعيق االستثمار الدتاعي وإعطاأ الحلول الوفورية.

 األيام اإلعالمية:
لدذتاة فذي إعذالر ونوجيذل ا نعتمد الولالة في عداطاا عل  العمل الميذداعي عتذف الذدوا ف والتلذديات قدذد

 إعداأ مخسسات مد فة م تلوة.

 :le fond de garantieصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض 
 نم إعداأ  يا الدندوق لوذما  القذفوض الممنوحذة مذن طذفف التنذوك والمخسسذات الماليذة للمخسسذات

 دتاة.المد فة المند ة في إطار جاا  الولالة الوطنية لدعم ند يل ال

يدذذكل الدذذندوق  ذذما  إ ذذافي للتنذذوك والمخسسذذات الماليذذة باإل ذذافة للوذذماعات المقدمذذة مذذن طذذفف 

 المخسسات المد فة والمتمثلة في:

ة لذدعم ر ن التجايرات لدال  التن  أو المخسسة الماليذة فذي الدذف األول ولدذال  الولالذة الوطنيذ -1

 (.Nantissement d'équipementند يل الدتاة في الدف الثاعي ا

 ة الماليذةالت مين  د لل األخطار لكافة نجايرات المخسسة المد فة الم خوذ باسم التن  أو المخسس -2

 (.Avenant de subrogationفي الدف األول وباسم الولالة الوطنية لدعم ند يل الدتاة في الدف الثاعي ا

 (.Le gage de véhiculeر ن العتاد المتنقل ا -3

ت لدذذندوق إجتذذار  لكافذذة التنذذوك والمخسسذذات الماليذذة المدذذتفلة فذذي نمويذذل المخسسذذااالشذذتفاك فذذي ا

 المد فة لجاا  الولالة الوطنية لدعم ند يل الدتاة.

لدذتاة ااالشتفاك في الدندوق إجتار  لكافة المخسسات المد فة لجاا  الولالة الوطنية لذدعم ندذ يل 

 والمتحدلة عل  قفوض بنكية.

 قط.فالدندوق يعني المخسسات المد فة المند ة في إطار التمويل الثالثي  االشتفاك في مالحظة:
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 طريقة االنخراط ودفع االشتراك:
ار مذن  اشتفاك المخسسة المد فة في الدندوق يتم بعد الحدول عل  الموافقة التنكيذة وقتذل نسذليم قذف

سذاس أمتلغ االشتفاك يحذدد علذ  ( من طفف مدال  الولالة الوطنية لدعم ند يل الدتاة، DOARاإلمتيا ات ا

 .%0,35متلغ القفض التنكي ومدنل حيث معدل االشتفالات لكل آجل دف  ة 

 وق.دف  متلغ اشتفالات المخسسة المد فة يتم عل  دفعة واحدة لامالإ عند االشتفاك في الدند -

 ثانياً: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.

 ، المتعلذذق بتطذذويف االسذذتثمار المعذذدل2001أوت  20وافذذق الم 03-01بمقتوذذ  األمذذف الف اسذذي رقذذم 

خسسذذة ، نعذذد الولالذذة الوطنيذذة لتطذذويف االسذذتثمار م2006جويليذذة  15المذذخرف فذذي  08-06بذذاألمف رقذذم والمذذتمم 

 طاب  إدار  في خدمة المستثفين المحليين واألجاعع و ي نتول  سيما الماار التالية:عمومية ذات 

 ويف ا ومتابعتاا.االستثمارات ونط نفقية -

 .إعالر ومساعدة المستثمفين في إطار إعجا  مدارعام -

 سسات وإعجا  المداري .نسايل استيواأ اإلجفاأات الت سيسية عند إعداأ المخ -

 .من  المرايا ال ا ة باالستثمار -

 نسييف  ندوق دعم االستثمار. -

 ر.نسييف الحافظة العقارية وغيف المنقولة الموجاة لالستثما -

 نتكو  الولالة من عدة أجارة  ي:

 المجلس الوطني لالستثمار جاا  استفانيجي لدعم ونطويف االستثمار. -

ندذذذمل اإلدارات والاي ذذذات العموميذذذة المعنيذذذة  شذذذتابي  وحيذذذدة المفلريذذذة علذذذ  المسذذذتوس الذذذوطني -

 باالستثمار.

  يالل نقنية م تدة للدعم ومتابعة إعجا  المداري . -

 انية وطنية ودولية.شتكات معلوم -

  ندوق لدعم االستثمار. -

 حافظة عقارية للمستثمف. -

 مسا مة ختفاأ وم تدين جرا فيين وأجاعع. -

 دولة ذو قوة عمو عالية. -

 إرادة في خدمة المستثمفين والتنمية الوطنية. -

 لما نقور بعدة أعدطة أخفس نتمثل في:

 الترقية والوثائق: -1

 ت مانية، منتديات وأيار دراسية وإعالمية.ننظيم ملتقيات ولقاأا -

 مدال  مفلر م تص في التوثيق وقاعدة معلومانية. -

 عدف دال ل ومندورات ولتيتات متعلقة بوفص االستثمار حسع المناطق والت ددات. -

 

 الدراسات، البحث والتطوير: -2

 دولة.ريف المناطق التي نتطلع ننميتاا مسا مة خا ة من الèفي ن  المدارلة -

 نفقية المواق  والمندآت األساسية إلقامة المداري . -

 متابعة التطور التكنولوجي االقتداد  والقاعوعي. -

 في المجاالت التقنية والمالية. بحث واست الل ففص التعاو  -

 :هيكلة الوكالة على المستوى المحلي الشباك الوحيد الالمركزي

ي رقذم مذن األمذف الف اسذ 23يدمل الدتاك الوحيد الالمفلر  عل  مستوس الوالية والمخسس في المادة 

للولالة  ، عل  لل الممثلين المحليين2006جويلية  15، المعدل والمتمم ب مف 2001أوت  20المخرف في  01-03

 وليا الاي ات واإلدارات المعنية باالستثمار.

د مفلذذذر  مذذذن أجذذذل نسذذذايل العمليذذذات االسذذذتثمارية و ذذذو النظيذذذف الوحيذذذوقذذذد أعدذذذ  الدذذذتاك الوحيذذذد الال

 حيث يتول  القيار بالماار التالية: للمستثمفين

 اإلعالر. -



 4 

 إيدات ونسجيل التدفي  باالستثمار وطلتكم المتيا ات. -

 ساعة التي نلي نسجيل طلتكم لالمتيا ات. 72قفار من  االمتيا ات بعد ال التمكن من سحع  -

 دارية األساسية إلعجا  واست الل مدفوعكم. فاج الوثا ق اإلاست -

 إرشاد نوجيل ومساعدة في لل ما يتعلق بمدفوت االستثمار . -

 است فاج السجل التجار . -

إ األمف  يليذة جو 15، المعذدل والمذتمم بذ مف 2001أوت  20المذخرف فذي  03-01لما يتومن الدتاك وفقا

 يندا  عل  ديمومة الوماعات التالية: ، والقاعو  التجار  الجرا ف 2006

 عدر المساس باالمتيا ات المحدل علياا. -

 نحويل رؤوس األموال والمداخيل. -

 المساواة في التعامل م  لل المستثمفين. -

مايذذذة ن طيذذة عذذذن طفيذذق المعا ذذذدات واالنواقيذذذات الدولذذة الثنا يذذذة أو المتعذذذددة األطذذفاف لتدذذذجي  وح -

 االستثمارات.

 ة الطعن اإلدار .إمكاعي -

 فين ال يذذفإمكاعيذذة اللجذذوأ إلذذ  التحكذذيم الذذدولي فذذي حالذذة قيذذار عذذرات بذذين الدولذذة الجرا فيذذة والمسذذتثم -

 المقيمين.

 قابلية االستفادة من االمتيازات:

إ فذذي شذذكل  لذذل شذذ ص طتيعذذي أو معنذذو ، عذذار أو خذذاص، وطنذذي أو أجنتذذي، ينجذذر اسذذتثماراإ عاديذذا

 ي يستلرر فياا النمو مسا مة خا ة من الدولة.مسا مات، خارج المناطق الت

 أنواع االستثمار:

 استثمار جديد. -

 نوسي  قدرات اإلعتاج. -

 إعادة الت  يل أو إعادة الايكلة. -

 المسا مة في رأس مال الدفلة عل  شكل مسا مات عقدية أو عينية. -

 استعادة النداطات في إطار خو دة جر ية أو للية. -

 

 النشاطات:

أو المتيذا  و عداط إعتاج السل  أو ال دمات ال يف مستثناة وليا االستثمارات المنجرة في إطذار مذن  الل 

 الفخدة.

 السلع والخدمات:

 لل السل  وال دمات ال يف مستثناة والتي ندخل متاشفة في إعجا  االستثمار.

 اإلجراءات:

 .1ندفي  باالستثمار وطلع المرايا

ي إعجذذا  الحذذق فذي دعذم ومفافقذذة مذن الولالذذة الوطنيذة لتطذويف االسذذتثمار فذفذي النظذار العذذار، للمسذتثمف 

 واست الل مدفوعل.

 ويمكنل االستوادة من المرايا التالية:

 نستويد االستثمارات ال ا ة بالنداطات ال يف مستثناة، من االمتيا ات التالية:

 مساعدات عند اإلنجاز:

 ناريخ التتليغ بقفار من  المرايا:خالل مدة متوق علياا م  المستثمف ابتداأ من 

شذفة فذي اإلعواأ من الحقوق الجمفلية فيما ي ذص السذل  غيذف المسذتثناة والمسذتوردة والتذي نذدخل متا -

 إعجا  االستثمار.

توردة أو اإلعواأ من الوفيتة عل  القيمة الموافة فيمذا ي ذص السذل  وال ذدمات ال يذف مسذتثناة، المسذ -

إ والتي ند ةالمقتنا  متاشفة في إعجا  االستثمار، خلمحليا

ار بعذذوض فيمذذا ي ذذص لذذل المقتنيذذات العقاريذذة التذذي نمذذ  فذذي إطذذاإلعوذذاأ مذذن دفذذ  رسذذم عقذذل الملكيذذة  -

 االستثمار.

                                                
 ة الوطنية لتطويف االستثمار.االستثمارات متوففة عل  مستوس الولال 1
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 ( ساانوات بعااد معاينااة المشااروع فااي النشاااط الاا ي تعااد 3مساااعدات عنااد االسااتغالة ولماادة ثااال    -

 المصالحة الجبائية بطلب من المستثمر:

 أ من الوفيتة عل  أرباح الدفلات.اإلعوا -أ

 اإلعواأ من الفسم عل  النداط الماني. -ة

 االستفادة من االمتيازات:

لل استثمار منجر في شكل مسا مات من طفف شذ ص طتيعذي أو معنذو ، عذار أو خذاص، وطنذي أو 

 أجنتي:

 مسا مة خا ة من الدولة. في منطقة يستدعي فياا النمو -

 قتداد الوطني.أو يمثل مدلحة خا ة لال -

 

صاة المناطق المحددة من طرف المجلس الوطني لالستثمار والتي يستدعي فيها النماو مسااهمة خا -أ

 من الدولة.

 أنواع االستثمار:

 استثمار جديد. -

 نوسي  قدرات اإلعتاج. -

 إعادة الت  يل أو إعادة الايكلة. -

 عينية.مخسسة عل  شكل مسا مات عقدية أو  المسا مة في رأس مال -

 استعادة النداطات في إطار خو دة جر ية أو للية. -

 النشاطات:

أو  المتيذا  ولل عداط إعتاج السل  أو ال دمات ال يف مستثناة وليا االستثمارات المنجرة في إطذار مذن  ا

 الفخدة.

 السلع والخدمات:

 والتي ندخل متاشفة في إعجا  االستثمار.لل السل  وال دمات ال يف مستثناة 

 إلجراءات:ا

 .1ندفي  االستثمار وطلع المرايا -

 مساعدات عند إنجاز االستثمار:

 ا يلي:مخالل مدة متوق علياا م  المستثمف، يستويد االستثمار ال اص بالنداطات ال يف مستثناة من 

طذذار فيمذذا ي ذذص لذذل المقتنيذذات العقاريذذة التذذي نذذتم فذذي إاإلعوذذاأ مذذن دفذذ  حقذذوق عقذذل الملكيذذة بعذذوض  -

 مار.االستث

ي فذذفيمذا ي ذذص العقذذود الت سيسذية والريذذادات  %2نطتيذق حقذذوق بنسذتة م ووذذة قذذدر ا اثنذا  بذذاأللف  -

 رأس المال.

إ بالمدذذاريف، بعذذد نقييماذذا مذذن الولالذذة، فيمذذا ي ذذص األشذذ ال ا - إ أو لليذذا لمتعلقذذة نكوذذل الدولذذة جر يذذا

 بالمندآت األساسية الال مة إلعجا  االستثمار.

توردة أو ة عل  القيمة الموافة فيمذا ي ذص السذل  وال ذدمات ال يذف مسذتثناة، المسذاإلعواأ من الوفيت -

إ التي ندخل متاشفة في إعجا  االستثمار.المقتناة   محليا

فة فذي اإلعوذاأ مذن الحقذوق الجمفليذة فيمذا ي ذص السذل  ال يذف مسذتثناة المسذتوردة والتذي نذدخل متاشذ -

 إعجا  االستثمار.

 المشروع: مساعدات خالة مدة استغالة

مدذفوت بعد معاينة اعطالق االست الل من طفف مدال  الوفا ع بناأاإ عل  طلع المستثمف، يسذتويد ال

 من:

لذ  ( سذنوات مذن الندذاط الوعلذي مذن الوذفيتة علذ  أربذاح الدذفلات ومذن الفسذم ع10اإلعواأ لمدة ا -

 النداط الماني.

خ مذن نذاري ي نذدخل فذي إطذار االسذتثمار ابتذداأإ اإلعواأ من الفسم العقار  عل  الملكيذات العقاريذة التذ -

 ( سنوات.10االقتناأ، لمدة ا
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عنااادما تساااتعمل االساااتثمارية التاااي تمثااال مصااالحة خاصاااة لالقتصااااد الاااوطني السااايما المشااااريع  -ب

لاى تنمياة تكنولوجيات نظيفة من شأنها أن تحافظ على البيئة وتحمى الموارد الطبيعية وتادخر الطاقاة وتفضاي إ

 مستديمة.

لمجلذذس يتفنذذع علذذ  االسذذتثمارات المنجذذرة فذذي  ذذيا اإلطذذار إبذذفار انواقيذذة متوذذاوض علياذذا بعذذد موافقذذة ا

 .لدعتيةلجماورية الجرا فية الديمقفاطية ا ي  االنواقية في الجفيدة الفسمية لالوطني لالستثمار ونندف 

م بعذد عذن طفيذق التنظذينحدد االستثمارات ذات األ مية بالنستة لالقتداد الوطني حسع معاييف نوذتط 

 رأ  مطابق من المجلس الوطني لالستثمار.

 :يمكن أ  ن ص المرايا التي يمكن منحاا لاي  االستثمارات لال أو جرأاإ من المرايا ا نية

 ( سنوات:5في مرحلة اإلنجاز لمدة أقصاها خمس   -1

خذذفس ذات الطذذاب  إعوذذاأ و أو خلذذوص الحقذذوق والفسذذور والوذذفا ع وغيف ذذا مذذن االقتطاعذذات األ -أ

لوذفورية اأو مذن السذوق المحليذة للسذل  وال ذدمات فاد يالجتا ي المطتقة عل  االقتناأات سواأ عن طفيذق االسذت

 إلعجا  االستثمار.

ي القذاعوع رإعواأ من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكية العقارية الم ددذة لنعتذاج ولذيا اإلشذاا -ة

 الي  يجع أ  يطتق علياا.

 اأ من حقوق التسجيل فيما ي ص العقود الت سيسية للدفلات والريادات في رأس المال.إعو -ج

 الم ددة لنعتاج.إعواأ من الفسم العقار  فيما ي ص الملكيات العقارية  -د

ساتغالة ابتداًء من تاريخ معايناة الشاروع فاي اال( سنوات 10في مرحلة االستغالة ولمدة أقصاها   -2

 الجبائية يطلب من المستثمر:التي تعدها المصالح 

 اإلعواأ من الوفيتة عل  أرباح الدفلات. -أ

 اإلعواأ من الفسم عل  النداط الماني. -ة

إ  يادة علذ  المرايذا المذيلورة أعذال  يمكذن أ  يقذف المجلذس الذوطني لالسذتثمار مذن  مرايذا إ ذاف ية طتقذا

 للتدفي  المعمول بل.


