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 اىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع

من قال فييم المولى عز وجل "واخفض ليما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحميما كما  إلى
".صغيرا ربياني  

أمي حب والعطاء.............لي دنياي وعممتني ال وأضاءتالعيون التي سيرت الميالي  إلى  

.اسكنيا فسيح جناتوو الحبيبة رحميا اهلل   

المقصود أبي الغالي رحمو اهلل وجعل مثواه  إلى من عممني الكفاح حتى الوصول إلى اليدف
 الجنة.

 وجدتي أطال اهلل في عمرىا.

 إلى روح جدتي وجداي رحميما اهلل.

 إلى من ترعرعت معيم ونما غصني بينيم إخوتي

"."عبد المطيف" "فيصل ""نعيمة" "حياة  

أخواتي بناتإلى دفئ البيت وسعادتو   

."سجود" و "ريناد"  

الكريمة" أخوالي" و"خاالتي" و"أعمامي" وعماتي" و"أبنائيم".إلى جميع األسرة   

 إلى أختي وصديقتي التي لم تمدىا لي أمي "باغالد شريفة".

 إلى رفيقة دربي في ىذا العمل المتواضع "العايبي أسماء"

 إلى صديقاتي وأحبتي التي ساندوني ومدوني بيد العون من البداية إلى النياية ونخص بالذكر:

"نعيمة" "ربيعة" " "خديجة" "حدة" حنان "أية"."مريم"   

 إلى كل األساتذة األفاضل الذين قدموا يد العون خالل الدراسة والبحث.

 إلى زميالتي في الدراسة والى كل من أحبيم وحفظيم قمبي.

 إلى كل من شجعني عمى إتمام ومواصمة ىذا العمل.

 إلى كل من سعتو ذاكرتي ولم تسعو مذكرتي.

الء اىدي ثمرة جيديإلى كل ىؤ   إكرام 



 

 إهـــــــداء
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قال اهلل تعالى "وقضى ربك اال تعبد إياه وبالوالدين احسانا"

كممات الشكر والعرفان بالجميل الى رمز الرجولة... الى الذي ميدى طريق العمم الى الذي الذي ال تفيو إلى 
 وقف بجانبي في كل صغيرة وكبيرة الى ابي حفظو اهلل وبارك اهلل في عمره.

سر الوجود ونرجس الحياة ونورىا ...الى التي اعطتني حياتيا وغمرتني بحبيا وحنانيا...الى من كان إلى 
جاحي ...الى من أضاءت لي الطريق بكل عزم وجيد...الى امي الغالية حفظيا اهلل وبارك في دعاؤىا سر ن

 عمرىا.

من يرون في نجاحي ازدىارا وارتقاء ليم ...الى إخوتي وأخواتي.إلى   

بسمة وبراءة الحياة... أماني، إشراق، تقوى، فداء، فيصل.إلى   

كل العائمة الكريمة.إلى     

التي لم تمدىا امي )سمية رابحي(.صديقتي واختي  إلى   

صديقتي دربي التي وضعنا يد في يد لكمال ىذا العمل المتواضع )اكرام غرمة(.إلى   

الذين عرفتيم أصدقاء وعشرتيم كل من )أسماء، وىيبة، نعيمة، مريم، خديجة، سيام، سعيدة، نور إلى 
ئام، سناء، نصيرة، سمية...(.ياليدى، و   

مروان( جزاك اهلل عنا كل خير. ينزين العابد )عثمانيإلى   

البروفيسور بوعزة عبد القادر...بارك اهلل فيو وحفظو.إلى   

كل من قدم العون والساعدة في ىذه المذكرة.إلى  لى كل ذي فضل ومن لو حق عمي...إ  

ماءــــأس   



    
 شكر وعرفان

 

العمل المتواضع فما كان لشًء أن ٌجري فً ملكه إال بمشٌئته جلالحمد هلل الذي مكننا من إتمام هذا   

شانه، فشكري األعظم هلل.   

قسم العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير. أسرةكل  إلىنتقدم بالشكر الخاص والتقدير الكبير   

بو  وأناربو عمم وفيم المحترم المشرف "بوعزة عبد القادر" الذي حمل القمم و  لألستاذنتقدم بالشكر الجزيل 
 دروب الجيل بعممو وتكرمو.

إلى عثماني زين العابدين مروان الذي ساعدنا في إنجاز ىذا العمل بالشكر الخاص كما نتقدم  

والشكر الخالص لمسادة األساتذة المحكمين الذين قاموا بتقويم وتصحيح درجة صدق االستبانة من خالل 
الستبيان. توجيياتيم ومالحظتيم التي كانت كمال  

الذي لم يبخموا عمينا بنصائحيم وتوجيياتيم  حفظيم اهلل ورعاىم وسدد خطاىم، األفاضل األساتذةوالى كل 
 القيمة.

معمومة. أونصيحة  أوفشكرا جزيال عمى كل كممة   

السنة  إلى األولىننسى تقديم الشكر لكل طمبة عموم اقتصادية والتجارية وعموم التسيير من السنة  كما ال
 الثانية ماستر.

كل موظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية ادرار. إلىبالشكر والعرفان كما نتقدم   

كذلك تقديم الشكر لكل من المكتبة العمومية ومكتبة العموم االقتصادية بالجامعة عمى تعاونيم. وال ننسى  

بعيد.من  أوقريب والى كل من قدم لنا يد العون من 
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 تمييد:

تسعى الجزائر كغيرىا من دول العالم إلى انتياج سياسة اقتصادية جديدة، تعتمد عمى ترقية االستثمارات     
األجنبية والمحمية، وىذا من خالل سن مجموعة من الحوافز التي تسيم في خمق مناخ مالئم لقيام واستمرارية 

ونوعية االستثمارات التي تنمييا المؤسسات  تمك االستثمارات، حيث تبنى االقتصادات عمى أساس حجم
 الصغيرة والمتوسطة فضال عن المؤسسات الكبيرة الحجم؛ عمى اختالف أنشطتيا والقطعات التي تحتوييا.

ولحفز تمك االستثمارات تمعب السياسة الضريبية دورا ىاما في النشاط االقتصادي، باعتبار أن الضرائب     
تعتبر من أىم المصادر لمحصول عمى الموارد السيادية لمدولة، مما قد يؤدي إلى تخفيض العجز الكمي في 

نفاق العام.الموازنة العامة لمدولة وخمق موارد تمويمية لتغطية مختمف اشكال اال  

فاالستثمار يعتبر بمثابة القناة الفعالة في تمويل مختمف استراتيجيات التوازن االقتصادي وتنفيذىا وحتى      
يتسنى ليذا األخير أن يقوم بدوره في تنفيذ وتمويل ىذه البرامج فالبد أن يحظى باالىتمام والعناية من طرف 

خدمة لمتأثير عمى ىذا األخير وتوجييو في االتجاه المرغوب: السمطات العامة، فنجد من بين الوسائل المست
سياسة التحريض الضريبي التي تستخدميا الدول، من خالل توفير مزايا ضريبية وتسييالت وضمانات تعمل 

عمى حث المؤسسات لممبادرة باالستثمار، وذلك من اجل توطين رؤوس األموال المحمية واستثمارىا وكذا 
بل أن توجييو إلى القطاعات  يموال األجنبية، إال أن استقطاب االستثمارات. ال تكفاستقطاب رؤوس األ

 والمناطق المرغوبة أصبح ضرورة حتمية من اجل تحقيق التنمية وتوازنيا بين جيات الوطن المختمفة.

 إشكالية البحث:

 من خالل ما سبق يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسة عمى نحو ما يأتي:

سياسة التحريض الضريبي عمى االستثمار المحمي بوالية ادرار أنموذجا.ما مدى تأثير   

 ولإلحاطة بالموضوع أكثر تمت تجزئة اإلشكالية الرئيسة إلى األسئمة الفرعية التالية:

 ما المقصود بسياسة التحريض الضريبي واالستثمار المحمي؟ 
 ما أثر سياسة التحريض الضريبي عمى االستثمار المحمي؟ 
  يتجمى دور إجراءات سياسة التحريض الضريبي في دعم االستثمارات المحمية بوالية ادرار؟فيما 



 مقدمت
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 فرضيات الدراسة:

 تتمثل فرضيات الدراسة فيما يمي:

: يوجد أثر ذو داللة معنوية بين التحريض الضريبي واالستثمار المحمي في الفرضية الرئيسية األولى-1
%.                                                 5المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية         

يندرج تحت ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية صيغت عمى النحوو                      

: يوجد أثر ذو داللة معنوية بين "بعد اإلعفاء الضريبي واالستثمار     فرضية الفرعية األولىال -1-1
%                            5المحمي" في المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية   

االستثمار يوجد أثر ذو داللة معنوية بين بعد التخفيض الضريبي وبين الفرضية الفرعية الثانية:  -1-2
%5المحمي في المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية   

يوجد أثر ذو داللة معنوية بين بعد اإلجراءات الضريبية التقنية وبين الفرضية الفرعية الثالثة:  -1-3
%.                       5االستثمار المحمي في المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية   

 أىمية البحث:

 تنبع أىمية ىده الدراسة من خالل العناصر التالية:

  تجمع الدراسة بين متغيرين بالغي األىمية في وقتنا الحاضر وىما سياسة التحريض الضريبي وسياسة
 االستثمار المحمي وأىميتيما في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 تعتبر ىذه الدراسة إضافة عممية جديدة لمكتبة جامعة ادرار؛ 
  اإللمام بمدى مساىمة سياسة التحريض الضريبي في تحفيز ودعم وتطوير واستمرار االستثمارات

 المحمية. 

أىداف البحث:   
 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداف نذكر منيا:

 دوات الضريبية؛األ تبيان أىمية سياسة التحريض الضريبي في حفز االستثمارات المحمية من خالل 
 ة دور سياسة التحريض الضريبي في تحفيز االستثمار المحمي؛معرف 



 مقدمت
 

 ج 
 

  معرفة اإلعفاءات والتخفيضات والتسييالت والضمانات المطبقة من طرف الدولة لتشجيع االستثمار
 المحمي.

:البحثدوافع اختيار   
 تم اختيار ىذا الموضوع لعدة أسباب منيا:

  الباحثتين، يدخل ضمن المواضيع المرتبطة الرغبة الذاتية في دراسة موضوع يتناسب مع تخصص
 بمجال التخصص: مالية المؤسسة؛

  البحثالدراسة األكاديمية من خالل ىذا تعميق المعارف المتحصل عمييا أثناء. 
 .الرغبة في ربط العالقة بين سياسة التحريض الضريبي وسياسة االستثمار المحمي 

 حدود البحث:
عمى سياسة التحريض الضريبي وأثرىا عمى االستثمار اقتصرت الدراسة في جانبيا النظري 

 المحمي، وبالنسبة لمجزء التطبيقي حددت الدراسة فيما يمي:
تم إجراء دراسة ميدانية عمى عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية الحدود المكانية: 

 ادرار.
، 2020/2021الجامعية:  تم إجراء الدراسة خالل السداسي الثاني من السنة الحدود الزمنية:

خالل الفترة الممتدة من نياية شير مارس الى غاية بداية شير مايأي   
 المنيج المتبع:

قصد االستجابة لمتطمبات ىذه الدراسة استخدمنا، المنيج الوصفي عند التطرق لمختمف الجوانب 
روحات النظرية لمموضوع، وذلك من خالل االطالع عمى الكتب والرسائل العممية واألط

المتعمقة بسياسة التحريض الضريبي من جية، واالستثمار المحمي من جية  ةوالمقاالت األكاديمي
أخرى، اما المنيج التحميمي فتم استخدامو لموقوف عمى طبيعة العالقة بين المتغيرين وعند اجراء 

 الدراسة الميدانية، عمى عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية ادرار.
:البحثبات صعو   
من أبرز الصعوبات التي تم مواجيتيا أثناء اجراء الدراسة الميدانية؛ تمك االجراءات    

االحترازية والصارمة التي تطبقيا المؤسسات الصغيرة المتوسطة لموقاية من وباء كورونا، وقمة 
 المراجع المتعمقة بموضوع البحث عمى مستوى المكاتب الجامعية المحمية.



 مقدمت
 

 د 
 

البحثتقسيم   
في ظل الحدود الموضوعة لمبحث، سوف نقوم بتقسيمو إلى ثالثة فصول، حيث سنستعرض في 
الفصل األول أساسيات سياسة التحريض الضريبي كأحد أدوات السياسة االقتصادية واالستثمار 

لثاني تطرقنا إلى مجموعة من الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث، المحمي، أما الفصل ا
في حين أن الفصل الثالث ىو عبارة عن دراسة تطبيقية لموضوع الدراسة. 



 

   

 الفصل األول
لسياسة  اإلطار المفاىيمي

التحريض الضريبي واالستثمار 
ميالمح  
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 تمييد
من دول العالم سواء المتقدمة منيا أو النامية الستخدام أدوات سياسة التحريض كأسموب لجذب  لجأت العديد
حيث  لما ليا من تأثير عمى التنمية  وزيادة معدالت النمو االقتصادية واالجتماعية، ،المحمية االستثمارات

لك مقابل االلتزام بتنظيم وذ سمحت لممستثمرين بإمكانية االستفادة من اإلعفاءات والتخفيضات الضريبية،
تمكننا من اإلحاطة  النقاط الرئيسية التي إلىومن اجل ىذا سوف نحاول التعرض  االستثمارات وتوجيييا،

القتصاد من خالل دعم االستثمار ابالموضوع سياسة التحريض الضريبي والدور التي تمعبو في النيوض ب
وىذا كمو من خالل دراسة ىذا الفصل. المحمي،  

رئيسية كاآلتي: ثالث مباحث إلىولقد قسم ىذا الفصل   
سياسة التحريض الضريبي. ماىية المبحث األول:  

ستثمار المحمي.اال ماىية ث الثاني:المبح  
العالقة بين سياسة التحريض الضريبي واالستثمار المحمي. المبحث الثالث:  
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  الضريبي: ماىية سياسة التحريض األولالمبحث 
مكونات  أحدكونيا  فروع االقتصاد،عمى كافة  التأثيرتمارس سياسة التحريض الضريبي دورا ميما في   

 .المختمفة أىدافيااالقتصادية التي تستخدميا الدولة لتحقيق  أساس من السياسةوجزء  الموازناتيةالسياسة 
أىم األىداف واألدوات المرتبطة بالسياسة  ميا وأىميتيا وتوضيحتحديد مفيو تحاول الدراسة في ىذا المبحث 

ة.الضريبي  
مفيوم سياسة التحريض الضريبي :األولالمطمب   

وتعني مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعمق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات    
العامة لالقتصاد من جية االجتماعي حسب التوجييات و  والتأثير عمى الوضع االقتصاديالعمومية من جية 

.1ثانية  
مجموعة البرامج المتكاممة التي تخططيا وتنفذىا الدولة مستخدمة كافة مصادرىا  تعرف أيضا عمى أنيا:و     

غير مرغوبة  أثاروسياسية مرغوبة وتجنب  اقتصادية واجتماعيةة والمحتممة إلحداث أثار الضريبية الفعمي
.2المجتمع أىدافلممساىمة في تحقيق   

السمطات  ألىدافوتنظيم وتطبيق االقتطاعات الضريبية طبقا  لتأسيس"مجموعة القرارات المتخذة  كما أنيا   
"3العمومية.  

.ييبسياسة التحريض الضر  أىداف: المطمب الثاني  
:نذكر منيااقتصادية واجتماعية لمسياسة الضريبية  أىدافىناك عدة   

األىداف االقتصادية أوال:  

  ضريبية كخفض معدل الضريبة  بامتيازاتويكون ذلك عن طريق منح  االقتصادي:تحقيق النمو
 االقتصادية التي ترغب الدولة رفع معدل النمو فييا. لألنشطة أدائيا من اإلعفاءاو 

 :من خالل  ،ريبية في سرعة التطور التكنولوجيتؤثر السياسة الض سرعة الطور التكنولوجي
التخفيضات من بعض الرسوم  آو اإلعفاءاتفمثال  ،أخرىعمى  معينة إنتاجيةتفضيل طرق 

 .4عمى التجييزات والمكونات التكنولوجية الجمركية

                                                           
1
كمية  االستثمار في المؤسسة، شيادة ماجستير، تخصص عموم تجارية، استراتيجيةحجار مبروكة، اثر السياسة الضريبية عمى  - 

 .44ص ،2006/2005المسيمة، -جامعة محمد بوضيافالعموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية، 
شيادة ماجستير، تخصص قانون أعمال، كمية الحقوق  ،رالجزائمشري حم الحبيب، السياسة الضريبية وأثرىا عمى االستثمار في  - 2

 .89ص ،2009/2010بسكرة، –جامعة محمد خيضر  والعموم سياسية،
 .89ص نفس المرجع سبق ذكره، - 3
4
أسماء، دور السٌاسة فً تحقٌق التنوٌع االقتصادي فً الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخصص نقود ومالٌة، كلٌة العلوم بلعما  - 

 24، ص7102/7103االقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر،
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 :السياسة الضريبية في تحقيق االستقرار االقتصادي، إسياميظير  تحقيق االستقرار االقتصادي 
وتتوقف  ورفعيا لمعالجة ظاىرة التضخم. من خالل تخفيض الضرائب لمعالجة ظاىرة الركود،

فعالية السياسة الضريبية في تحقيق االستقرار االقتصادي عمى توفير عناصر نوعية ضمن 
بما ال  النظام الضريبي تمكن الدولة من الزيادة في معدالت الضريبة وتوسيع الوعاء الضريبي،

 اسية ومرونة النظام الضريبي.ومدى حس يتجاوز الطاقة الضريبية لممجتمع،
 تأثيرىامن خالل  عمى السموك االستيالكي، لمتأثير تستعمل الضريبة كأداة و االستيالك:توجي 

مما يعني انو كمما فرضت ضرائب مرتفعة عمى بعض  النسبية لمسمع والخدمات، األسعارعمى 
ىذا االنخفاض ال يتم  أن إال انخفاض الطمب عمييا، إلىيؤدي  السمع الضارة والكمالية مثال،
عمى  فرضت ضرائب منخفضة إذاوالعكس صحيح  أخرى إلىسمعة  دفعة واحدة بل بتفاوت من
 تشجيع استيالكيا. إلىبعض السمع فيذا يؤدي 

 :تستخدم السياسة الضريبية في تحقيق التوازن الجيوي لالستثمار  توجيو وتشجيع االستثمار
  وتخفيضات في ضرائب المؤسسات التي تعمل في المناطق إعفاءاتويكون ذلك عن طريق منح 

 الضريبي فييا، ءاالقتصادية التي يقل العب األنشطة إلى اإلنتاجمما يسمح بتنقل عوامل  النائية
الوجوه ربحية، ومن ىنا  أكثريمكن استغالليا في  أينالتنقل  إلىتسعى دائما  اإلنتاجفموارد 

في ىيكل االستثمارات بتوجيييا نحو قطاعات معينة تسعى  تأثيرلمضريبة  أنيمكن القول 
خمق القيمة المضافة  أوقدرة عمى استحداث مناصب الشغل  أكثرلكونيا  ترقيتيا، إلىالحكومة 

 ة لمبيئة.صداق أكثركونيا  آو الواردات إحالل أو
  القطاعات التي  وأ ،إنتاجيافيما يتعمق بالكميات التي يرغبون في  العمل: أربابتوجيو قرارات

 عمى حجم ونوعية ساعات العمل، لمتأثيريمكن استخدام الضريبة  ألنو يفضمون النشاط فييا،
توزيع  بإعادةومن ثم يمكن استخدام الضريبة لتغيير الييكل الوظيفي لممجتمع  حجم المدخرات،

 االقتصادية. األنشطةالموارد البشرية بين مختمف 
  أسعارتعتبر الكثير من الضرائب تكاليف تحتسب ضمن  :عمالاألزيادة تنافسية مؤسسات قطاع 

مما يعمل  ،عمى التكاليف باالنخفاض التأثير إلىوبيذا فان تخفيض الضرائب يؤدي  التكمفة،
 إعفاءوليذا تعمل الدول عمى  عمى زيادة تنافسية منتجات المؤسسات المعنية بالتخفيض،

 .1الخ الضرائب عمى القيمة المضافة... منتجاتيا المصدرة من الضرائب الجمركية ومن
 
 

                                                           
1

 37نفس المرجع سبق ذكره، ص ،بلعما اسماء -
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 :تنسيق السياسات  مسعوتستخدم الضرائب ضمن  المساىمة في تحقيق االندماج االقتصادي
الضريبية  األنظمةتوحيد  آويستحيل انجاز اندماج اقتصادي من دون تنسيق  إذ االقتصادية،

اتحاد  تبادل حر،منطقة )كان صورة  أيالخاصة بالدول المنطوية تحت االندماج في 
 1(ي....جمرك

 :ىدف السياسة الضريبية اتسع ليشمل تحقيق التوازن بين  أن ذلك تحقيق التنويع االقتصادي
ففرض ضريبة  السياسة االقتصادية لمدولة، وأولوياتمختمف القطاعات االقتصادية بما يتماشى 

يؤثر عمى قرارات المستثمرين  ،األخرىاقل عمى قطاع معين يراد تنميتو بالمقارنة مع القطاعات 
 باإلضافة مناسبة لالستثمار في مختمف القطاعات االقتصادية، أعمالويعمل عمى تييئة بيئة 

 2.اىمة في تحقيق التنويع االقتصاديقدرة السياسة الضريبية عمى المس إلى
األىداف االجتماعية والثقافية ثانيا:  

االجتماعية والثقافية نذكر منيا عمى وجو  األىدافتستعمل السياسة الضريبية لتحقيق مجموعة من 
:الخصوص  

تؤثر الضريبة عمى الحصص النسبية من الدخل الوطني الموجو لمختمف الشرائح  توزيع الدخل: إعادة*
تقوم الضريبة بدور  أين وىذا قصد تقميل درجة تركز الدخل لدى بعض الفئات، والفئات المكونة لممجتمع،

تحقيق ىذا اليدف  أن إلى اإلشارةوتجدر  .األوليالمالحظة في التوزيع  المصحح لالختالالت في الدخل
؛أخرىيتطمب مراعاة توازن بين كفاءة تخصيص الموارد من جية وتحقيق العدالة الضريبية من جية   

 إمكانياتغم وجود عدة ور  ،لمضريبةوالثابت  األصميىذا اليدف ىو اليدف تمويل تدخالت العمومية: *
 أنماطا اعتمد إذاخاصة  غير تضخمي، إجراءالضريبة يتميز بكونو  إلىفان المجوء  العام، اإلنفاقلتمويل 

الخاص  لإلنفاقكضريبة عمى الدخل التي تعمل عمى تقميص حجم المداخيل المتاحة  معينة من الضرائب،
ومن بين المزايا التي يوفرىا التمويل الضريبي  وحتى الضريبة عمى االستيالك فان تعمل عمى كبح الطمب،

النقدي؛ اإلصداربخالف  الضريبي غير محدودة اإلخضاعىي قدرة الدولة في الواقع عمى   
وتخفيض  المال المستثمر في قطاع السكن من الضرائب، رأس بإعفاءيكون ذلك  *معالجة مشكل السكن:

بنائيا قصد االستفادة من ىذا  إلىسكنية بما ينفع المالكين ليا  ألغراضالمبنية  األراضيالضرائب عمى 
الكحول بفرض  شرب كالتدخين، تقمل من مظاىر اجتماعية السيئة، أن أيضاكما يمكن لمضريبة  التخفيض.

 ضرائب مرتفعة عمييا؛

                                                           
بمعما أسماء، دور السياسة في تحقيق التنويع االقتصادي في الجزائر، أطروحة دكتوراه، تخصص نقود ومالية، كمية العموم  - 1

 81ص79ص ،2017/2018االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير،
2
 37نفس المرجع سبق ذكره ص - 
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وذلك من خالل تمويل الضريبة لمصناديق والبرامج  المحافظة عمى التراث الثقافي لممجتمعات وتثمينو:*
:كاآلتيبتقديم مزايا ضريبية  وأالموضوعة ليذا الغرض   

والمسرحية من الضرائب  والعروض الفنية التأليفالفنية، عوائد  األعمال أتعابالدخول الناجمة عن  إعفاء -
 عمى الدخل؛

الفنية والمواد الداخمة في الصناعة الثقافية من الضريبة عمى القيمة المضافة  واألشغالالمنجزات  إعفاء -
زيادة المقروئية واالىتمام بالفن؛بغرض   

ا من ة حماية ليالصادرات من مواد التراث والصناعات التقميدي عمىفرض الضريبة عمى القيمة المضافة  -
1.جنحو الخار  التيريب  
التحريض الضريبيسياسة  أىمية :الثالث المطمب  

؛*تحقيق التراكم الرأسمالي بالنسبة لممؤسسة  
؛*زيادة إنتاجية المؤسسة  

؛*دفع عجمة التنمية االقتصادية لممؤسسة  
؛*تحقيق التوازن الجيوي من فعل توجيو اىتمامات المستثمرين نحو المناطق الريفية والجنوبية  

.2لممناطق المحتاجة لمترقية كالجنوب والريف*منح امتيازات وتسييالت   
.ضريبيسياسة التحريض ال أدوات :المطمب الرابع  

األدوات وذلك بيدف جذب وتحفيز االستثمار والمتمثمة تعتمد سياسة التحريض الضريبي عمى مجموعة من 
 في:

*اإلعفاءات الضريبية: ىي إسقاط لحق الدولة عن بعض الممولين في مبمغ الضرائب الواجبة السداد مقابل 
ى زيادة دخمو الصافي بعد يساعد الممول عم ، وىو مابممارسة نشاط معين في ظروف محددةالتزاميم 
المستخدمة لكونيا  األدوات أكثر. وتعتبر من مؤقتا أو، دائما جزئيا آوكميا  اإلعفاءيكون  أن، ويمكن الضريبة

ليا مجموعة من العيوب نذكر منيا:  أن إال اإلدارةسيطة ب  
كبرى ىم  أرباحيتوقعون تحقيق  عن مقدارىا يجعل المستثمرين الذينبغض النظر  األرباح إعفاء أن-1

؛المستفيدون من ذلك  
 حيث تستطيع المؤسسات الخاضعة لمضرائب الدخول ،المؤقتة حافزا قويا لمتيرب الضريبي اإلعفاءاتتولد -2

من خالل تسعير القائم عمى التحويالت المتبادلة؛ أرباحيااالقتصادية مع المؤسسات المعفاة  في العالقات  
؛ضريبي المؤقت وتمديدىاال اإلعفاءىناك فرصة لتحايل المستثمرين بااللتفاف عمى فترة -3  

                                                           
 37نفس المرجع سبق ذكره ص - 1
ثابتً خدٌجة، دراسة تحلٌلٌة حول الضرٌبة والقطاع الخاص، شهادة ماجستٌر، تخصص تسٌٌر المالٌة العامة، كلٌة العلوم  - 2

 . 72، ص7100/7107االقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر،
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 التي ىي في العادة غير ذات نفع كبير اآلجل، استقطاب المشروعات القصيرة المؤقت اإلعفاءيغمب عمى -4
؛األجللالقتصاد مقارنة بالمشروعات قصيرة   

لم تكن  إذا، خاصة الميزانية إيرادات، وتحديد تكمفتيا عمى المؤقتة اإلعفاءاتصعوبة ضمان شفافية -5
.ةوعات مطالبة بتقديم تصريحات ضريبالمشر   

*تخفيضات ضريبة الخاصة بالوعاء: وىي عبارة عن إجراءات ضريبة تسمح بتخفيض بعض أجزاء الدخل 
نفقات  إلىتستند ىزه الخصومات  أنة، يمكن عمى المادة الخاضعة لضريب إجراءىاعن طريق خصومات يتم 

ة الناجمة عن يسمح لمممول بتحقيق وفرات ضريب ما وىذا. عفييا حسب مبمغ يحدده التشري وجزافيةحقيقية 
التغيير المعدل الحدي لإلخضاع نحو االنخفاض من جية، وتقميص الحجم المادة الخاضعة لمضريبة عندما 

نسبيا. أويكون المعدل تصاعديا   
*تخفيضات الخاصة بالمعدل: ويعني ذلك إخضاع المكمف بالضريبة إلى معدالت ضريبة اقل من المعدالت 

المعاد استثمارىا بدال من المعدل  األرباح، كالمعدل المفروض عمى الضريبيدية المستخدمة في النظام العا
. الشركات أرباحالعادي عمى   

*القرض الضريبي: ىو حق ضريبي قابل لتحميل عمى ضريبة أخرى، وىو عبارة عن امتياز ضريبي يتعمق 
بار بعين االعت دفوع آخذاتخفيض مبمغ الضريبة الم ، ويتمثل فيروط خاصةيتمتعون بش بفئة الممولين الذين

.قواعد الضريبة سارية المفعول  
*تأجيل الضريبة: وىي عبارة عن مبالغ ال تدخل في حساب المادة الخاضعة لمضريبة لمفترة الزمنية المعنية 

نما، بالضريبة 1.فترات الالحقةفي المادة الخاضعة لمضريبة في ال تدخل وا   
.االستثمار المحميماىية  :الثاني المبحث  

والتي  محفزاتو ومعوقاتو، ومحدداتو أىدافويوجد عدة مفاىيم لالستثمار المحمي التي تمكننا من تحديد   
 سنوضحيا في ىذا المبحث.

  تثمار المحميسمفيوم اال :المطمب األول 
         عدة تعاريف منيا: المحمي ويشمل عمى سنتطرف في ىذا المطمب إلى مفيوم االستثمار

تعريف01: بأنو االستثمار الذي يقوم بإدارتو والحصول عمى أرباحو المستثمرون يحممون جنسية البمد 
.2الخاص أويكون مموال عن طريق القطاع العام  آنويستوي في ذلك  المحتضن لتمك االستثمارات،  

 

                                                           
تخصص االقتصاد الدولي والتنمية  عفيف عبد الحميد، فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة، شيادة ماجستير، - 1

 .36ص ،2013/2014كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، المستدامة،
شيادة ماجستير، تخصص اقتصاد التنمية، كمية العموم  االستثمار الخاص عمى التنمية االقتصادية في الجزائر، أثراعميري خالد،  - 2

 .5ص ،2014/2015التسيير،االقتصادية والتجارية وعموم 
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تعريف02: االستثمارات المحمية ىي جميع الفرص المتاحة لالستثمار في السوق المحمية، بغض النظر عن 
.1الخ ....واالوراق المالية والذىب والمشروعات التجارية مثل العقارات اداة االستثمار المستعممة،  

تعريف03: يعرفو البنك الدولي عمى" انو إجمالي تكوين رأس المال )إجمالي االستثمار المحمي سابقا(،وىو 
صافي التغيرات في مستوى  إليومضاف  الثابتة لالقتصاد، األصوليتكون من مجمل النفقات عمى زيادة 

   .2"المحزونات
محددات االستثمار المحمي :مطمب الثانيال  
والتوقعات التكاليف، العوائد، :أساسية وىيقرار استثماري بشكل عام بثالثة عناصر  أييتحدد     
ويستخدم سعر اإلنتاجية خالل مدة حياتو  االستثمارتتمثل في مجموع التدفقات النقدية التي يدرىا  العوائد:-1

 الفائدة عند خصم ىذه التدفقات.
وىي مختمف النفقات التي يتطمبيا ىذا االستثمار. التكاليف:-2  
التفاؤل او التشاؤم لدى  وىي تخضع لدرجة ترتبط بسموك المستثمرين تجاه متغيرات المحيط، التوقعات:-3

3المستثمر.  
أىداف االستثمار المحمي. المطمب الثالث:  

         :نذكر منيا نحو التالي أىدافتحقيق عدة  إلىيسعى االستثمار المحمي      
وباالستغالل  اإلنتاجوسائل  عصرنوعن طريق  اإلنتاجيةمن السمع والخدمات بزيادة القدرة  اإلنتاج*تكثيف 
المردودية؛من حيث  لإلنتاجيةمع تحسين  لممؤسسات اإلنتاجيةلمطاقات والقدرات  األمثل  

؛األسواق*توسيع نشاطات المؤسسة بخمق مشاريع ووحدات جديدة واستحداث منتجات تدعم تواجدىا في   
ة الصادرات وتقميل الواردات؛*دعم ميزان المدفوعات من خالل زياد  
 *زيادة التصدير وتقميص االستيراد؛

طريق تدريب وتنمية القوة العاممة؛وتقميل البطالة عن  *زيادة معدالت العمالة،  
توفير مناصب شغل جديدة بشكل دوري؛*  

مخابر تحميمية(؛ مراكز صحية، إنشاء)مالئمة بتوفير بيئة اجتماعية  *تحسين المستوى المعيشي،  
ل قوي لمموارد والثروات الداخمية؛*استغال  

                                                           
كمية العموم  أطروحة الدكتوراه، سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراىنة، احمد باشي، - 1

 43ص ،2003/2004االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،
االستثمار المحمي المباشر في الجزائر، مقالة عممية، كمية العموم ثر المتغيرات االقتصادية عمى العبادي رحيم حسين ومحمد  - 2

 .431، ص2،2013العدد  ،40المجمد اإلدارية،
3
 .431ص رحيم حسين، نفس المرجع سبق ذكره، - 
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االقتصادي بعيدا عن أي ضغط ي مع حرية القرار في توجيو النشاط االستقالل االقتصاد تحقيق* 
1أجنبي.  
محفزات ومعوقات االستثمار المحمي :رابعال المطمب  
   :يما يماالستثمار المحمي بمجموعة من المحفزات والمعوقات تتمثل في  يمتاز    

 اوال: معوقات االستثمار المحمي
صعوبة فيم الموظف المعني في الدولة لتفاصيل طمب  ،اإلداري كبطء العمل *المعوقات البيروقراطية: 

.........الخ. اإلداريالمنشاة، الفساد   
التعصب......الخ. الوساطة والمحسوبية، وتتمثل في الرشوة، :اإلداريمتغيرات الفساد *  

القانونية مع المشكالت  التعديالت والتغيرات في القوانين، ،واألنظمةكتعدد القوانين  *المعوقات القانونية:
الفساد في تطبيق القانون. المشكالت القانونية مع الشركاء، المشكالت القانونية مع المتنافسين، العمال،  

العممي والخبرة العممية. التأىيلندرة  ،وتتمثل في ندرة ميارة العاممين *معوقات الميارية:  
وتتمثل في ارتفاع تكاليف اإلنتاج. *معوقات التكمفة:  

معوقات التسويق الخارجي. وتتمثل في معوقات التسويق المحمي، لتسويق:*معوقات ا  
عدم كفاية  ارتفاع سعر الفائدة والكمف، وجود الضمانات الكافية لمتمويل، وتتمثل في عدم *معوقات التمويل:
عدم وجود برامج تمويل متخصصة، عدم اعتبار الجدوى االقتصادية لممشروع. السوق المانحة،  

 )عبئ ضريبي مرتفع في بداية انطالق وتتمثل في الضرائب المرتفعة والمتعددة الضرائب والرسوم:*معوقات 
2الخ.  غموض في القوانين الضريبية... االزدواج الضريبي، المشروع(،  

 ثانيا: محفزات االستثمار المحمي
دة معدالت لزياوذلك بتقديم مجموعة من الحوافز  ،تشجيع وتطوير االستثمار المحمي إلىتسعى الدولة دائما   

 بدورىا إلى ثالث فئات رئيسية:ىذه المحفزات وتنقسم  قابمة لالستمرار، النمو االقتصادي بوتيرة
 ر.وحوافز التصدي ،أساسية: وتتمثل في الحوافز الضريبية بصفة المالية الحوافز-1

 ؛الدخل آو األرباح* تخفيض معدل ضريبة 
 األرباح المعاد استثمارىا من الضريبة عمى األرباح؛ إعفاء جزء*

 ؛االجتماعي *تخفيض اشتراكات الضمان
 ضرائب المبيعات حسب الحجم؛ تخفيض*
 ؛المستوردة اإلنتاجمدخالت  إعفاء*

                                                           
ادرار، حوتيو عمر، الترويج لفرص االستثمار ومحفزاتو، مداخمة التحفيز الضريبي وعالقتو بالواقع االستثماري في والية  - 1

08/5/2007. 

 .142ص141، ص2عددالمنصوري زين، واقع وآفاق سياسة االستثمار في الجزائر، مجمة اقتصادية،  - 2
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 الصناعات التصديرية؛ يض الرسوم عمى*تخف
 ؛األجنبينشاطات الصرف *تخفيض الرسوم عمى 

 ؛لمتنازل القيمةات المحققة لفوائض في ضرائب دخول الشرك تخفيضات*
 التسويق والترويج. بأنشطة*تخفيض ضريبة دخل الشركات المرتبطة 

قروض  أو حكومية، إعاناتالمباشرة لممشروع في شكل  األموالوتتمثل في توفير  :الحوافز التمويمية-2
 أنواعلتغطية  منخفضة التامين الحكومي بمعدالت المشاركة الحكومية في المشروع، أو بفوائد منخفضة،

 أميم والمصادرة.معينة من المخاطر مثل مخاطر تغيرات أسعار الصرف، أو المخاطر التجارية كت
وامتيازات خاصة  وتقديم الدعم الحكومي لمخدمات،والمتمثمة في الحوافز التنظيمية،  الحوافز األخرى:-3

 بالسوق.
 *الحوافز التنظيمية:

 والعمل؛ ومعايير الصحة بيئية،تخفيض التقيد بمعايير -
 والمعمول بيا؛ لممعايير المطبقةمؤقت او دائم من االمتثال  إعفاء-
 بنود لضمان تعديل التشريعات التي تضر بمصالح المستثمرين. إقرار-

 :*تقديم الدعم الحكومي لمخدمات
 من سعرىا بأقلالخدمات  وتوفير ىذه النقل، وسائل االتصال، الماء، التحتية مثل الكيرباء، البنيدعم -

 التجاري)السوقي(؛
 1سييالت المتعمقة بتنمية الميارات؛وكل الت التدريب والتأىيل الخاص باليد العاممة،-
 ودراسات السوق، دعم الخدمات من خالل المساعدة في تزويد المستثمر بمعمومات مصادر التمويل،-

وتقنيات وقنوات  مجال عمميات اإلنتاج،وتقديم النصح في  توفر السمع الرأسمالية، والمعمومات التسويقية،
 .2التسويق

 *امتيازات خاصة بالسوق:
 ؛صفقات حكومية تفضيمية-
 الحماية من منافسة االستيراد؛-

 .3وضمان حق االحتكار إغالق السوق من أي منافسين جدد،
 

                                                           
1
كمية العموم االقتصادية  ،ردول المغرب العربي، شيادة ماجستيساعد بوراوي، الحوافز الممنوحة لالستثمار األجنبي المباشر في  - 

 .49ص ،2007/2008وعموم التسيير،
 .49ص نفس المرجع سبق ذكره، - 2
 .49ص نفس المرجع سبق ذكره، - 3
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 .العالقة بين سياسة التحريض الضريبي واالستثمار المحمي ثالث:الالمبحث 
نقصان في منح  أوكل زيادة  أنوطيدة بين السياسة الضريبية واالستثمار المحمي، إذ ىناك عالقة    

عمى االستثمارات المحمية وىذا ما سنتطرق  اإليجاب أوبالسمب  إماالضريبية ينعكس  واإلعفاءاتالتخفيضات 
 في ىذا المبحث. إليو

 االستثمار المحمي.سياسة التحريض الضريبي عمى  أثر: المطمب األول
 خمق مناخ مشجع ومحفز عمى االستثمار، إلىتسعى الدولة من خالل سياسة التحريض الضريبي   

تتخذىا الدولة  والتسييالت ذات الطابع التحفيزي، اإلجراءاتوالتحريض الضريبي عبارة عن مجموعة من 
 واألنشطةبغرض توجيو اىتماماتيم االستثمارية نحو القطاعات  االقتصاديين، األعوانلصالح فئة معينة من 

 وفق السياسة العامة التي تنتجيا الدولة. والمناطق المراد تشجيعيا وتنميتيا،
لتحقيق التنمية  كأسموبيعتبر التحريض الضريبي متغيرا استراتيجيا تتخذه الدولة  األساسوعمى ىذا 

 األىدافسن تشريعات ضريبية وقوانين استثمار بغية تحقيق  وذلك من خالل االقتصادية واالجتماعية،
 التالية:

 ؛تكامال اقتصاديا فيما بينياتشجيع المشاريع التي تحقق  -
 ؛في المخطط الوطني لمتنمية األولويةذات  األنشطةتوجيو االستثمارات نحو  - 
 ؛ي المناطق يراد ترقيتيا وتنميتياتشجيع االستثمار ف -
 1الواردة. إحاللتشجيع ودعم المشاريع التي تمكن من  -

 دور سياسة الضريبية في تشجيع االستثمار المحمي. :المطمب الثاني
من  االستثمار وذلكتمارس السياسة الضريبية التي تعد جزءا من السياسة المالية دورا فاعال في تشجيع     

توجييو نحو النشاط المرغوب فضال عن ميمة في جذب االستثمار،  أداةخالل الحواجز الضريبية التي تعد 
 بما يخدم االقتصاد الوطني. 

األول الحوافز  شقين، تأخذالحوافز التمويمية والتي ثم  ،الضريبية والحسومات المالية اإلعفاءاتمنح وتتمثل   
ومنح االئتمان بأسعار  والمساعدة الحكومية،ىي حوافز التمويل الموجو لالستثمار الوطني أو المحمي )المالية 

أما الشق الثاني فيو الحوافز غير المالية مثل توفير  والمشاركة الحكومية في رأس المال( فائدة منخفضة،
البيئة المناسبة والمعمومات والخدمات اإلدارية واالستشارية وغير ذلك من الخدمات التي تسيل عمى المستثمر 

 .2ثمارالمحمي عممية االست
 

                                                           
األستاذ بوعزة عبد القادر، مختمف أوجو التأثير الضريبي عمى قرار االستثمار في المؤسسة، مداخمة لممشاركة ضمن فعاليات اليوم  - 1

 .1ص ،رالدراسي حول التحفيز الضريبي وعالقتو بالواقع االستثماري في والية ادرا
2
 .7-6(، مقالة عممية، ص2015-1996نبيل إبراىيم محمود، العوامل المؤثرة في دعم االستثمار المحمي في العراق لممدة) - 
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 لدعم االستثمار المحمي. الضريبي عوامل نجاح سياسة التحريض الث:ثال المطمب

تتزامن مع وضع الدولة لمجموعة من  أن يتطمب نجاح سياسة التحريض الضريبي لجذب المستثمر،  
من طرف المستثمر حتى يحصل عمى التحفيز الذي تبتغي الدولة الحصول  إتباعياالشروط والعوامل الواجب 

وعميو يجب  ،ديةالسياسة االقتصا أىدافمنو تحقيق و  الموضوعة، األىدافمنو عمى الفوائد التي تحقق 
 السياسة نذكرىا فيما يمي: نجاحالوقوف عمى مجموعة من العوامل لضمان 

 ؛التحفيزية اإلجراءاتسية المحيطة بتطبيق االجتماعية والسيا *الظروف االقتصادية،
 ؛لمتغيرات المستقبمية تنبؤيوراسة *د

 ؛*طبيعة ومدة ىذه التحفيزات
 ؛لمستفيدين من التحفيزات الجبائية*تحديد الشروط التي يجب عمى ا

 ؛االقتصاديةة تبعا لسياسة الدولة الرئيسي األىميةالنشاط ذات  إلىتتناسب تطبيق التحفيزات الجبائية  أن*
نشاط  إلىال معنى لتحريض ضريبي موجو  إذالنشاط  أىميةمع  واإلعفاءاتالتخفيضات  أىميةتتناسب  آن*

 ؛ال يستفاد منو
وتضييع الوقت حتى ال تضعف عزيمة  اإلجراءاتتعقيد  أوتجنب اتخاذ القرارات تحت ضغوط سياسية *

 ؛وال تحد من رغبتيم في االستثمار المستثمرين
 ؛ثمارتالجبائية معتبر بحيث تحفز المستثمر المحمي عمى االس واإلعفاءاتيكون حجم التخفيضات  أن*

 ؛ةوذلك لمعرفة مدى نجاح السياس سياسة التحريض الضريبي، إطارتقييم مرد ودية اإلعفاءات الممنوحة في 
 إعدادوذلك عند  المحمية، لمحافز المتعمق باالستثماراتاىتمام السياسة الضريبية باختيار الشكل المناسب *
 .1سمبية ولتحقيق أىداف مرغوبة أثارتعديل القوانين الضريبية حتى ال يكون ليا  أوصياغة  آو
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
السداسي  ،17العدد  مجمة اقتصادية، زينات أسماء، دور التحفيزات الجبائية في تعزيز فرص االستثمار في الجزائر، - 

 .115ص ،2017الثاني،
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 الفصل: خالصة
تسعى  إذلعالقة بين سياسة التحريض الضريبي عمى االستثمار المحمي من خالل معالجتنا ليذا الفصل ا   

 إلىالوطني وتحسين المستوى المعيشي بحيث تمجا الدولة  باالقتصادطرق لمنيوض واالرتقاء  إليجادالدولة 
الدولة  أنكما  تشجيع االستثمارات لممساىمة في نمو وتطور االقتصاد، إلىتبني سياسات تحريضية تيدف 

ت وامتيازا ،ألمرالزم  إنقوانين مالية التي تصدر كل سنة  إطارتقديميا لمجمل االمتيازات تمنح في  عند
 سنوات.5  إطار قوانين االستثمار التي تصدر كل  تمنح في
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 الفصل الثاني

السابقة الدراسات  
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 تمييد: 

سياسة التحريض  أثرسات التي تطرقت الى الموضوع انتطرق في ىذا الفصل الى جممة من الدر  فسو 
جوة العممية التي فوبيان ال واالختالفالضريبي عمى االستثمار المحمي مع تقديم تعميق يتضمن أوجو االتفاق 

 الفصل الى مباحث كالتالي:الحالية وعمى ىذا األساس تم تقسيم تعالجيا الدراسة 

 العربية تحث األول: الدراسابالم

 المبحث الثاني: الدراسات األجنبية 

 الدراسة السابقة والدراسة الحالية زالمبحث الثالث: ما يمي
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 العربية  االول: الدراساتالمبحث 

 واالستثمار المحمي.سات تتعمق ب: سياسة التحريض الضريبي اتم االشارة في ىذا المبحث الى الدر 

 سياسة التحريض الضريبي االول: الدراساتالمطمب 

والتي زائر ( بعنوان دور السياسة الضريبية في تحقيق التنويع االقتصادي في الج2018دراسة )بمعما  -
االصالح الضريبي والتعرف عمى توجيات السياسة الضريبية في الجزائر وفق  تيدف الى تقيم مسار

المنيج الوصفي التحميمي وكان من ابرز نتائجيا الى اظير تطور أداء السياسة الضريبية في الجزائر 
تحسن وتزايد في الحصيمة الضريبية و ضعف الحوافز الضريبية الممنوحة لمقطعات االقتصادية في 

لتوجييي لالستثمار وان االستمرار في منح الحوافز الضريبية دون التحديد الكمي لعوائدىا أداء دورىا ا
 .1دور السياسة الضريبية في تحقيق أىدافيا  تضاعفوتكاليفيا، يؤدي الى 

 يبالجزائر والتدراسة التحميمية لقواعد تأسيس وتحصيل الضرائب  ن( بعنوا2015دراسة )لعالوي   -
تيدف الى تشخيص االطار النظري لممنظومة الجبائية وعالقتيا بالييكل االقتصادي لمدولة واالليات 

وفق المنيج التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي واالستشرافي وكان النظرية إلصالحيا وتمثمت عينتيا في
 2ابرز نتائجيا في عدم جدوى سياسة اإلعفاءات الجبائية. 

عنوان فعميات السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة (ب2014دراسة )عفيف  -
( والتي تيدف الى تبيان دور السياسة الضريبية في تحقيق التنمية 2012   2001الجزائر خالل )

المنوطة باألىداف المستدامة بكافة أبعادىا وتحقيق العوائق التي تحول دون تحقيق السياسة الضريبية 
لمنيج الوصفي والتحميمي وكان من ابرز نتائجيا تساىم السياسة الضريبية بشكل فعال في بيا وفق ا

تحقيق مختمف االبعاد التنمية المستدامة كما ان التوسع في منح اإلعفاءات الضريبية المؤقتة لم يكن 
 3فقط غير ذي جدوى في تشجيع االستثمار بل انو حرم الخزينة العمومية من إيرادات ىامة .

( بعنوان دراسة تحميمية حول الضريبة والقطاع الخاص "دراسة حالة والية تممسان 2012راسة )ثابتي د -
"والتي تيدف الى توضيح االثار التي تحدثيا الضريبة عمى نشاط القطاع الخاص والنتائج التي تترتب 

                                                           
1
قتصادٌة بلعما اسماء، دور السٌاسة الضرٌبٌة فً تحقٌق والتنوٌع االقتصادي فً الجزائر، اطروحة الدكتورة جامعة احمد دراٌة أدرار، كلٌة علوم ا 

  7103-7102وتجارٌة وعلوم التسٌٌر، تخصص نقود مالٌة، سنة 
2

طروحة الدكتورة، جامعة محمد خضٌر، بسكرة، كلٌة العلوم االقتصادٌة محمد لعالوي، دراسة تحلٌلٌة لقواعد تأسٌس وتحصٌل الضرائب بالجزائر، ا

 7102-7107، قسم العلوم االقتصادٌة، تخصص علوم اقتصادٌة، سنة روالتجارٌة وعلوم التسٌٌ
3

ة دكتورة، جامعة (، اطروح7107-7110عفٌف عبد الحمٌد، فعلٌات السٌاسة الضرٌبٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة دراسة حالة الجزائر خالل )

 (70107-7102االقتصاد الدولً والتنمٌة المستدامة، سنة ) فرحات عباس بسطٌف كلٌة علوم اقتصادٌة وتجارٌة وعلوم تسٌر، تخصص
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اإلدارية يسمح  تبيان الشفافية الضريبة من حيث وعائيا وجبايتيا وتبسيط التعقيدات عنيا ومحاولة
بإقبال القطاع الخاص والتزاميم بوجباتيم اتجاه مصمحة الضرائب وفق المنيج الوصفي التحميمي وكان 

 تاإلجراءاإن إخضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الخاص لنفس ابرز نتائجيا 
والمعدالت الضريبية المطبقة عمى الشركات الكبرى من شأنيا أي يحد من قدرتيا عمى من المنافسة 

 1وبالتي عمى النمو.
 االستثمار المحمي  الثاني: الدراساتالمطمب 

( بعنوان سياسة التمويل االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل 2019ل خضردراسة )بن  -
( والتي تيدف الى التأكيد عمى أىمية مختمف سياسات 2015-1988التطورات العالمية الراىنة )

وأيضا الى معرفة األسباب الرئيسية والمشكالت التي تعاني  بينيما،تمويل االستثمار والعالقة متبادلة 
نتائجيا يعتبر  أبرزوفق المنيج الوصفي التحميمي وكان من  الجزائر،ية االستثمار في منيا عمم

 2الدول المضيفة.تفضيال من طرف  أكثراالستثمار األجنبي المباشر الشكل 
ن اليات تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصادية وتيدف الى ابعنو  منصوري(دراسة ) -

االستثمارات في الجزائر وتحميل االليات  رت والعوامل التي تعرقل نمو وتطو الكشف عمى المسببا
والسبل التي من خالليا يمكن لمجزائر ان تطور وتنمي االستثمار المحمي وفق المنيج الوصفي 

 اقتصادياتحميمي حيث استنتجت ان الجزائر تتوفر عمى العديد من المؤىالت التي تجعل منيا قطبا 
 . 3أبدت إرادة قوية وبذلت جيودا معتبرة لتطوير والترقية ضاكبير كما ان أي

المتغيرات االقتصادية عمى االستثمار المحمي المباشر في  أثر ( بعنوان2013-رحيم، عباديدراسة ) -
عدد السكان  الحقيقي،الفائدة  النقد، سعركل من عرض  اختيار تأثيرالجزائر والتي تيدف الى 

واإلصالحات االقتصادية عمى االستثمار المحمي والوصول الى عمى نموذج قياسي يعبر عن 
نتائجيا تذبذب أسعار الفائدة الحقيقة  أبرزالمتغيرات االقتصادية وفق المنيج االستقراء وكان من 

 4السكان.واالستثمار المحمي يتأثر إيجابيا بحجم 
                                                           

1
ان جامعة أبو بكر تلمس رثابتً خدٌجة دراسة تحلٌلٌة حول الضرٌبة وقطاع الخاص مذكرة ماجٌستر كلٌة علوم االقتصادٌة وتجارٌة وعلوم التسٌٌ

 .7107-7100تخصص تسٌٌر المالٌة العامة 
2

دكتورة  ( اطروحة7102-0433عالمٌة الراهنة )بن لخضر عٌسى سٌاسة التموٌل االستثمارات فً الجزائر وتحدٌات التنمٌة فً ظل التطورات ال

 .7104-7103 جامعة الجاللً الٌابس سٌدي بلعباس كلٌة علوم االقتصادٌة وتجارٌة وعلوم تسٌر تخصص اقتصاد المالً
3
جامعة الجزائر، كلٌة العلوم االقتصادٌة والعلوم ، ةدكتور اطروحة ،كأداة لتموٌل التنمٌة االقتصادٌةمنصوري الزٌن الٌات تشجٌع وترقٌة االستثمار  

 التسٌٌر، تخصص نقود مالٌة.
4
(، دراسات، 7114 0434الجزائر دراسة قٌاسٌة للفترة )رحٌم حسٌن ومحمد عبادي، اثر المتغٌرات االقتصادٌة على االستثمار المحلً مباشر فً  

 7102، 07، العدد 71العلوم االدارٌة، المجلد 
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ستثمار المحمي عمى ضوء ا االزمات االقتصادية الراىنة في دراسة )مجادي(بعنوان سياسة اال -
والتي تيدف الى الكشف عمى أىمية والدور الذي يمعبو االستثمار المحمي في ترقية  ،الجزائر

االقتصاد المحمي والوطني خارج قطاع المحروقات في الجزائر وفق المنيج الوصفي التحميمي وكان 
لبيئة المناسبة المحمية ومشجعة لالستثمارات في مختمف المجاالت نتائجيا العمل عمى إيجاد ا أبرز

 1التنموية.

 األجنبية  الثاني: الدراساتالمبحث 

 سوف نتطرق في ىذا البحث الى جممة من الدراسات األجنبية متعمقة بالمتغيرين.

 األجنبية المتعمقة بالتحريض الضريبي  تالدارساالمطمب األول 

 (يبو عيش)دراسة ال foreign direct investment, domesticinvestment and economic 
growth : empirical evidenc from cointegration panel data techniques. 

بين االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحمي والنمو  والتي تيدف اختبار العالقة الديناميكية
تحميل  وتتمثل عينتيا في البمدان النامية، استخدمت أداة تقنيةاالقتصادي في المدى الطويل والقصير 

لمشترك لمبيانات التخطيطية لجمع البيانات وفق المنيج الوصفي وكان من ابز نتائجيا ان  التكامال
النمو االقتصادي يرتبط بشكل إيجابي باالستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحمي في المدى 

ذلك ان االستثمار المحمي يرتبط باالستثمار المحمي المباشر والنمو  الى ضافةالقصير والطويل، باإل
 2االقتصادي في المدى القصير والطويل.

  دراسة((2018) ل Jean Bosco Harelimana)  مقال بعنوانThe role of taxation resilient , 

and development of Rwanda economy  ىدفت الدراسة الى تقييم دور الضرائب في تنمية
 920عينة من اصل  90(، بحيث تم تصميم استبيان ل2016-2013االقتصاد الرواندي لمفترة )

ثم اختيارىم  بشكل مقصود، كما تم تحميل البيانات باستخدام برنامج  الموظفينمن مجموعة من 

                                                           
1
 مجادي، سٌاسة االستثمار المحلً على ضوء االزمات الراهنة فً الجزائر، مقالة  
 foreign direct investment، domesticinvestment and economic growth: empirical evidenc بو عيشيدراسة ال2

from cointegration panel data techniques 
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Spss   ، العالقة بين المتغيرات، خمصت الدراسة الى من اجل تحديد معامل االرتباط الذي يقيس
  .1وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الضرائب والتنمية االقتصادية في رواندا

  زانج()دراسة يان ofdi impacton domestic investment efficiency: based on Chinan 
sexperience. 

والتي تيدف الى دراسة العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر المتجو الى الخارج واالستثمار 
المحمي، حيث تمثل اداتيا في التحميل النظري والتجريبي وفق المنيج الوصفي التحميمي، وكان من 

وىناك اجراء  نتائجيا تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الخارجة ال تزاحم االستثمار المحمي، أبرز
 2والذي سوف يستمر.%5معدل المساىمة المحمية بشأنفعال 

 يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  الثالث: ماالمبحث 

سوف نتطرق في ىذا المبحث الى أوجو االتفاق وأوجو االختالف وكذا الفجوة العممية والجوانب االستفادة من 
 الدراسات.

 المطمب األول: أوجو االتفاق والختالف بين الدراسات السابقة 

من خالل عرض الدراسات السابقة التي تناولت سياسة التحريض الضريبي واالستثمار المحمي قد اكدت 
 أىمية سياسة تحريض لما اظيرتو في تطوير وزيادة االستثمار المحمي وفيما يمي أوجو التشابو واالختالف

 السابقة:والدراسات  دراستنابين 

 أوجو التشابو:

  مجتمع الدراسة الحالية من جميع العاممين في مؤسسة نفطال  تتكون والمجتمع:من حيث العينة
 ( لتتفق مع مؤسسة تحكم، إطار تنفيذ، عون)عون 

                                                           
1
 The role of taxation resilient , and development ofمقال بعنوان ، Jean Bosco Hareliman (2018) ل دراسة - 

Rwanda economy 

 .ofdi impacton domestic investment efficiency: based on Chinan sexperience دراسة يان زانج-2
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  مع العديد من ت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي حيث تشابي : اتبعتالمنيجمن حيث
 )عفيف(. (، دراسة)بن لخضر (، دراسة)منصوري بمعما(، دراسةمنيم دراسة )الدراسات 

  الدراسة الحالية في متغيرات البحث أي سياسة التحريض  : تتفقلمبحثمن حيث المتغيرات الخاضعة
 والستثمار المحمي مع الدراسة )عفيف(، دراسة )بمعما(.

 االختالف:أوجو 

 :ىدفت الدراسة الحالية الى معرفة مدى تأثير أدوات السياسة الضريبية في زيادة وتطوير  اليدف
الضريبة التي  أثراالستثمار المحمي في مؤسسة النفط بينما ىدفت دراسة )ثابتي( الى توضيح 

 منصوري( التيدراسة ) عنيا، وكذاتحدثيا الضريبة عمى نشاط القطاع الخاص والنتائج التي تترتب 
 االستثمارات.الى الكشف عمى المسببات والعوامل التي تعرقل نمو وتطور  تيدف

 :تطرقت الدراسة الحالية الى متغيرين اساسين ىما سياسة  من حيث المتغيرات الخاضعة لمبحث
السابقة تطرقت الى احد المتغيرين مثل  تالدارساالتحريض الضريبي واالستثمار المحمي وبينما 

دراسة )مجادي ( التي تطرقت  وكذألك الضريبي،دراسة )عفيف( التي تطرقت الى سياسة الحريض 
االسقاط الدراسة الحالية عمى شركة  : تمالدراسةمن حيث بيئة  -الي المتغير االستثمار المحمي .

اما  2013ي البنك الدولي والبنك المركزي ( في حين طبقت دراسة )رحيم وعبادي ( ف2021نفطال )
في صندوق الوطني  2012في بورصة الجزائر بينما دراسة )ثابتي(  2015الدراسة )بن الخضر( 
 لضمان االجتماعي .

سياسة التحريض  أثرالعممية بتطرقيا لمموضع  الفجوةومن العرض السابق يتضح لنا ان ىذه الدراسة عالجت 
 التحميمي.استخداميا لممنيج الوصفي  عينتيا، وكذلكالضريبي عمى االستثمار المحمي وتعدد ادواتيا وشمول 

 يمي:كما استفادا الطميبين من الدراسات السابقة ما 

 ؛بناء فكرة الدراسة 
 ؛اختيار عينة الدراسة وتحديدىا 
 ؛تحديد أساليب اإلحصائية المناسبة 
 ؛واالداة المناسبة لمدارسة الحالية اختيار المنيج 
 .بناء االستبانة وصياغة الفقرات وتطويرىا 
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 المطمب الثاني: الفجوة العممية التي تعالجيا الدراسة الحالية:

من خالل استعراض أوجو االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة نشير ان الدراسة الحالية تتفق مع  
الرئيس وىدفيا العام اال انيا تختمف عنيا في عدة جوانب تمثل الفجوة الدراسات السابقة في موضوعيا 

 العممية التي تعالجيا ىذه الدراسة ىي:

 تضمنت ىذه الدراسة ربط لممشكمة البحثية بالمتغيرات المعاصرة. أوال:

دقيقة عن : استخدمت ىذه الدراسة مدخمين بحثين )المدخل الكمي / المدخل الكيفي( وذلك لتكوين فكرة ثانيا
 مشكمة الدراسة. كما تضمنت تنوعا في المنيج الدراسة لتشمل المنيج الوصفي والتحميمي.

لم تقتصر ىذه الدراسة عمى العينة واحدة فقط وانما تضمنت مجموعة من العينات لضمان تشخيص  ثالثا:
 الواقع بدقة.

 ك من اجل جمع البيانات بدقة أكبر.تعددت أدوات ىذه الدراسة حيث شممت المالحظة واالستبانة وذل رابعا:

ومن العرض السابق يتضح ان ىذه الدراسة عالجت فجوة عممية متعددة الجوانب بتطرقيا لموضوع أثر 
مؤسسة صغيرة والمتوسطة وتعدد  55سياسة التحريض الضريبي عمى االستثمار المحمي وشمول عينتيا ل 

 الوصفي التحميمي.ادواتيا بين مالحظة والستبيان واستخداميا لمنيج 

 المطمب الثالث: جوانب االستفادة من الدراسات السابقة 

فيو ان الدراسة الحالية استفادت كثير من مما سبقيا من الدراسات. حيث حاولت ان توظف كثير  كمما ال ش
دقيق لممشكمة ومعالجتيا بشكل شمولي. ومن جوانب االستفادة  من الجيود السابقة لموصول الى تشخيص

 :يالعممية لمدراسات السابقة ما يم

استفادت الدراسة الحالية مجتمع الدراسات السابقة في الوصل الى صياغة دقيقة لمعنوان البحثي الموسوم  أوال:
 ب أثر سياسة التحريض الضريبي عمى االستثمار المحمي.

 المالئم ليذه الدراسة. استفادت الدراسة الحالية من جميع الدراسات السابقة في الوصول لممنيج ثانيا:

وظفت الدراسة الحالية توصيات ومقترحات الدراسات السابقة في دعم مشكمة الدراسة واىميتيا  ثالثا:
 خصوصا دراسة فعاليات السياسة الضريبي.
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استفادت الدراسة الحالية من دراسة )ثابتي( دراسة التحميمية حول الضريبة والقطاع الخاص        رابعا:
حيم، عبادي( أثر المتغيرات االقتصادية عمى االستثمار المحمي المباشر في صياغة أدوات ودراسة )ر 
 الدراسة.

استفادت الدراسة الحالية من دراسة)مجادى( سياسة االستثمار المحمي عمى ضوء االزمات  خامسا:
نمية المستدامة دراسة في الجزائر ودراسة )عفيف( فعميات السياسة الضريبية في تحقيق الت ةاالقتصادية الراىن

 حالة الجزائر في أثر اإلطار النظري.
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 خالصة الفصل

 أثرمختمف الدراسات واألبحاث العممية السابقة التي تناولت موضوع الدراسة  استعرضنامن خالل ىذا الفصل 
حيث تبين لنا ان سياسة التحريض الضريبي ىي أداة المحمي  السياسة التحريض الضريبي عمى االستثمار

فيي دائما تسعى الى  قرار استثماريجد فعالة في تشجيع االستثمار المحمي كما ىي أيضا تؤثر عمى أي 
 السمبية لالستثمار وتحفيزه. أثرالحد من 



 

    

 الفصل الثالث

دراسة ميدانية بالمؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة بوالية أدرار
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 تمييد

م ن خ الل ى ذا الفص ل  يتم الدراسة ،س  بعد ان تم التطرق الى أىم المفاىيم المتعمقة باالطار النظري لمتغيرات
مجموع   ة م   ن المؤسس   ات الص   غيرة التطبيق   ي إس   قاط م   ا ت   م دراس   تو نظري   ا عم   ى مي   دان الدراس   ة والمتمث   ل ف   ي 

غي  ر حج  م التح  ريض الض  ريبي ف  ي ت سياس  ةوذل  ك بي  دف التع  رف عم  ى م  دى ت  أثير  ،أدراروالي  ة بوالمتوس  طة 
يتض   من ى   ذا الفص   ل مختم   ف اإلج   راءات الدراس   ة ، بحي   ث عم   ى مس   توى عين   ة ومجتم   ع االس   تثمار المحم   ي 

من وصف المنيج دراسة المتبع وخص ائص العين ة الدراس ة ،  االمتعمقة باالطار المنيجي لمدراسة الميدانية بدء
لي  تم ف  ي األخي  ر ع  رض النت  ائج وتفس  يرىا طبق  ا ألبع  اد المتغي  ر المس  تقل سياس  ة التح  ريض الض  ريبي والمتغي  ر 

لمتأك  د م  ن م   دى وج  ود ت   أثيرات االختب  ارات الالزم   ة  باس   تخدام فرض  ياتالار واختب   الت  ابع االس  تثمار المحم   ي،
 إيجابية او سمبية لسياسة التحريض عمى االستثمار المحمي.

 :األساس تمخصت محاور ىذا الفصل في النقاط التالية وعمى ىذا

 اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة. المبحث األول :
 الدراسة.شة نتائج عرض ومناقالثاني: المبحث 
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 المبحث األول: اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة 

نستعرض في ىذا المبحث الى الطرق واألدوات اإلحصائية المستخدمة في انجاز ىذه الدراسة، حيث سنتطرق 
لمعالجة وتحميل الى مجتمع وعينة الدراسة، وكذا عرض خصائص العينة ومختمف الطرق اإلحصائية المتبعة 

 بيانات أداة الدراسة.

 المطمب األول: طريقة الدراسة 

نموذج وعينة  من المنيج المتبع، وتحديد االدراسة، انطالق ذهيعكس ىذا المطمب المنيجية المتبعة في اعداد ى
 الى تصميم نموذج الدراسة. ةباإلضافالدراسة، 

 أوال: منيج الدراسة 

 من البحث تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي األىداف المرجوةمن اجل تحقيق 

: وذل  ك م  ن خ  الل االعتم  اد عم  ى مختم  ف المراج  ع ف  ي تك  وين اإلط  ار النظ  ري لمموض  وع المنننيج الوصننفي 1
 والمذكرات الجامعة والمجاالت. والتي تضمنت الكتب والرسائل واالطروحات

م  ن خ  الل اجاب  ات ، المتعمق  ة بالظ  اىرة مح  ل الدراس  ةوذل  ك بجم  ع البيان  ات والمعموم  ات  المنننيج التحميمنني: 2
 وذل  ك م  ن خ  الل المس  تجوبين ح  ول بن  ود ومح  اور االس  تبيان وتحمي  ل النت  ائج الت  ي ت  م التوص  ل اليي  ا وتفس  يرىا.

م ن حي ث محاول ة  ،والي ة ادرار لمؤسسات محل عينة الدراسة عم ى مس توىمعرفة اراء واتجاىات العاممين في ا
االعتم اد عم ى مص درين رئيس ين وىذا ب ،تحريض الضريبي عمى االستثمار المحميالاسة سي تحديد درجة تأثير

 ىما:

 تم االعتماد عمى األبحاث والدراسات السابقة ذات صمة بموضوع الدراسة وكذا المقابمة المصادر الثانوية :
 والمالحظة.

 :مخصص  ة لتحقي   ق الوتتمث   ل ف  ي جم  ع البيان   ات األولي  ة م  ن خ  الل تص   ميم االس  تبانة  المصننادر األوليننة
 .اىداف البحث
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 دراسةثانيا: مجتمع وعينة 

ف   ي عين   ة  ح   داث او )االف   راد( او المؤسس   ات الت   ي يمك   ن ان يك   ون أعض   اءيقص   د بمجتم   ع الدراس   ة جمي   ع اال
المؤسسات المتوسطة والص غيرة بوالي ة ادرار، يبم غ مجموعة من وفي ىذا البحث شمل مجتمع البحث 1الدراسة.
 من صناعية الى تجارية وخدماتية. مؤسسة، تتوزع عمى إقميم والية ادرار وتتنوع أنشطتيا 3974عددىا 

اما بالنسبة لعينة الدراسة، فيمكن تعريف العينة عمى انيا شمول جزء من المجتمع االحصائي، عمى ان يك ون 
لخص  ائص المجتم  ع المس  حوب من  و ى  ذا الج  زء، وف  ي دراس  ة ى  ذه اش  تممت العين  ة عم  ى  ى  ذا الج  زء مم  ثال دقيق  ا

 .2مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية ادرار، تم انتقاؤىا بطريقة عشوائية

 ( استبانة 49( استبانة عمى المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتم االسترجاع )55وعميو تم توزيع )

 عينة الدراسة: ح إحصائياتوالجدول التالي يوض

 والقابمة لمتحميل االحصائي ونسبة االستبيانات الموزعة والمسترجعة د(: عد02-03الجدول رقم )

االستبيانات  االستبيانات الموزعة االستبيانات
 المسترجعة

االستبيانات 
 المفقودة

 06 49 55 العدد

  10.90 89.09 100 النسبة

 .اعداد الطالبتان المصدر:

 

 

 

                                                           
1
https:// drasah. Com. / description. As px ? Ed=3089&url ,20/4/2021 ,16 :20. 

االردن،  –، دار شروق لنشر والتوزٌع، عمان 7112، 0عبد الحمٌد عبد المجٌد البلدوي، اسالٌب البحث العلمً وتحلٌل االحصائً، ط 2

 .21ص
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 ثالثا: نموذج الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة. الطالبتان استنادا الى إشكالية ادالمصدر: اعد

الضريبية،  سياسة التحريض الضريبي بأدواتيا )اإلعفاءاتيتكون نموذج الدراسة من متغيرات الدراسة متغير 
التخفيضات الضريبية، اإلجراءات الضريبية التقنية( كمتغير مستقل، واالستثمار المحمي كمتغير تابع، كما 

يتكون النموذج كذلك من البيانات الشخصية المتمثمة في: الجنس، العمر، المستوى التعميمي، حجم المؤسسة، 
 السنوات بداية النشاط، المجال االستثماري.عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 االعفاء الضرٌبً

 التخفٌض الضرٌبً 

اإلجراءات التقنٌة 

 الضرٌبٌة 

 سٌاسة التحرٌض الضرٌبً

 

االستثمار 

 المحلً
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 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %38.8 19 ذكر

 %61.2 30 انثى

 %100 49 المجموع

 

 

 

 البيانات الشخصية رابعا:

 يتميز افراد عينة الدراسة بمجموعة من الخصائص كما يمي:

 حسب الجنس:-1

 

 

 Spssالمصدر: اعداد الطالبتان وفقا لمخرجات برنامج 

في حين الذكور  %61.2االناث يمثمون جل افراد عينة الدراسة  ان (02-03نالحظ من خالل الجدول )
وىذا راجع اال الى طبيعة العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكونيا مؤسسات داخل  %38.8يمثمون 
 .البالد

 

 

 

 

 

  

افرادعينة الدراسة ( توزيع 02-03الشكل رقم)
 حسب الجنس

(: توزيع افراد العينة الدراسة02-03الجدول رقم)  
 حسب الجنس

38.8% 61.2% 

 الجنس

 ذكر

 أنثى
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 حسب العمر:-2

 

 

 Spssالمصدر: اعداد الطالبتان وفقا لمخرجات برنامج 

( أعاله ان نسبة فئة العمال البالغ عمرىم أكثر من 3-2( والشكل رقم )3-2يتضح من خالل الجدول رقم )
في حين  %34.7سنة ب  40الى 30ييا فئة التي تتراوح اعمراىم بين مىي أصغر فئة ت %14.3سنة  40

 فيي أكبر فئة مستثمرة. %51سنة تمثمت نسبتيا ب  30فئة التي أعمارىم اقل من 

يمكن القول ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية ادرار يعتمد عمى شباب االنيا  قمن خالل ما سب
 وىذا راجع اال رغبة الشباب في الرغبة االستثمار المحمي. %50مثمت ازيد من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية التكرار العمر
 %51 25 سنة 30اقل من 

 %34.7 17 سنة 40الى 30من 
 %14.3 7 سنة 40أكثر من 
 %100 49 المجموع

 0
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 30أقل من 
 سنة

إلى  30من 
 سنة  40

 40أكثر من 
 سنة

 العمر

 العمر

(: توزيع افراد العينة الدراسة03-03الجدول رقم)  
 حسب العمر

( توزيع افرادعينة الدراسة 03-03الشكل رقم)
 حسب العمر
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 حسب المستوى التعميمي:-3

 

 

 

 Spss v26اعداد الطالبتين وفقا لمخرجات برنامج  المصدر: 

( ان افراد الحاممين شيادة ليسانس تصدروا التصنيف حسب المستوى التعميمي 4-3يتبين من خالل الجدول )
من اجمالي عينة المدروسة ثم تمييا العاممين المدرجة تحت شيادتين تقني سامي وأخرى  %42.9 بنسبة

 من العينة المدروسة.%8.2وتأتي في اخر ترتيب المستوى الثانوي بنسبة  %24.5بنسبتين متساويتين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة  التكرار المستوى التعميمي
 المئوية

 %8.2 4 ثانوي

 %24.5 12 تقني سامي

 %42.9 21 ليسانس

 %24.5 12 أخرى

 100% 49 المجموع

 

8% 

25% 

43% 

24% 

 المستوى التعلٌمً

 ثانوي

 تقنً سامً

 لٌسانس

 أخرى

(: توزيع افراد العينة الدراسة04-03الجدول رقم)  
 حسب المستوى التعميمي

الدراسة ( توزيع افرادعينة 04-03الشكل رقم)
 حسب المستوى التعميمي
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 حسب حجم المؤسسة:-4

 

 

 

 Spss v26اعداد الطالبتين وفقا لمخرجات برنامج  المصدر:

عامل ىو 50( السابقين نجد ان حجم الذي ىو أكثر من 5- (3( والشكل رقم 5-3من خالل الجدول رقم )
وتمييا  %30.6عامل بنسبة  50الى 10ثم تأتي بعدىا المؤسسات التي عدد عماليا من %36.7أكبر نسبة 

وفي األخير مرتبة المؤسسات التي  %18.4عمال بنسبة  10الى  6 المؤسسات التي تتراوح عدد عماليا
وىذا راجع الى طبيعة العمل في كل مؤسسة وكم من وعامل  %14.3عمال بنسبة  5و 1عماليا بين 

 تحتاج.

 

 

 

 

 

 

 

النسبة  التكرار حجم المؤسسة
 المئوية

عمال 5- 1من  7 14.3% 

عمال 10-6من  9 18.4% 

عامل 50-10من  15 30.6% 

عامل 50أكثر من   18 36.7% 

 %100 49 المجموع
 

(: توزيع افراد العينة الدراسة05-03الجدول رقم)  
 حسب حجم المؤسسة

0
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 -10من 
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أكثرمن 
 عامل 50

 حجم المؤسسة

 حجم المؤسسة

( توزيع افرادعينة الدراسة 05-03الشكل رقم)
سسةحسب حجم المؤ   
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 عدد سنوات من بداية النشاط:-5

 

 

 Spss v26اعداد الطالبتين وفقا لمخرجات برنامج  المصدر:

سنوات  5( ان المؤسسات التي تقل بداية نشاط من 6-3( والشكل )6-3يتبين لنا من خالل الجدول رقم )
سنوات بنسبة  10ثم تمييا المؤسسات التي بداية نشاطيا أكثر من  % 36.7ىي أكثر المؤسسات بنسبة 

 أصغر نسبة.%28.6سنوات بنسبة  9سنوات الى  5ة نشاطيا من في حين المؤسسات التي بداي34.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة  التكرار سنوات بداية النشاط
 المئوية

سنوات 5اقل من   18 36.7% 
 9سنوات الى  5من 

 سنوات
14 28.6% 

سنوات 10أكثر من   17 34.7% 
 %100 49 المجموع

 

 

 

36.7% 

28.6% 

34.7% 

 سنوات بداٌة النشاط

 سنوات 5أقل من 

 9إلى  5من 
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات 

(: توزيع افراد العينة الدراسة06-03الجدول رقم)  
 حسب سنوات بداية النشاط

( توزيع افرادعينة الدراسة 06-03الشكل رقم)
 حسب سنوات بداية النشاط
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 مجال االستثمار:-6

 

 

 Spss v26اعداد الطالبتين وفقا لمخرجات برنامج  المصدر:

مجال االستثمار خدماتي ىو أكبر مجال استثماري  ( ان7-3( والشكل رقم )7-3يتضح من الجدول رقم )
 %20.4ثم يمييا مجال صناعي بنسبة  %53.1في والية ادرار بنسبة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة 
وىذا راجع الى  %8.2لتنتيي بالمجال الفالحي الذي تمثمت نسبة %18.4بعد ذلك يأتي مجال تجاري بنسبة 
 طبيعة وتوجو القطاع المستثمر فيو.

 

 

 

 

 

 

 

 

النسبة  التكرار مجال االستثمار
 المئوية

 %20.4 10 صناعي

 %53.1 26 خدماتي

 %8.2 4 فالحي

 %18.4 9 تجاري

 %100 49 المجموع
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 مجال االستثمار

 مجال االستثمار

(: توزيع افراد العينة الدراسة07-03الجدول رقم)  
 حسب مجال االستثمار

( توزيع افرادعينة الدراسة 07-03الشكل رقم)
 حسب مجال االستثمار
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 المطمب الثاني: األدوات المستخدمة في الدراسة

وكذا التحقق من  المطمب الى األدوات المستخدمة في جمع البيانات ذات الصمة بالدراسة،تم التطرق في ىذا 
 ثبات أداة الدراسة، وعرض مختمف األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات الدراسة.

 أوال: اداة الدراسة

 تم استخدام مجموعة من األدوات نوجزىا فيما يمي:

 تكأداة رئيسية لجمع بيانات الدراسة، وقد تم اعداد االستبانة وفق مقياس ليكار  االستبيان: -1
الخماسي الذي يعتبر أحد المقاييس األكثر شيوعا حيث يطمب فيو من المبحوث ان يحدد درجة 

متدرجة عمى النحو  تموافقتو او عدم موافقتو عمى خيارات محددة، وىو يتكون من خمسة خيارا
وتم تقسيم استبانة الدراسة الى  1دة، ال واوافق، غير متأكد، ال أوافق، ال أوافق ابدا،بش قالتالي: أواف

 محورين كما يمي:

تضمن ىذا المحور الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة )الجنس، العمر،  المحور األول:
 ر(.المستوى التعميمي، حجم المؤسسة، عدد السنوات من بداية النشاط، مجال االستثما

تضمن ىذا المحور متغيرات الدراسة الممثمة في المتغير المستقل سياسة التحريض  المحور الثاني:
 الضريبي بأدواتو الثالثة والمتغير التابع االستثمار المحمي.

كما ىو  عبارات، 5عبارة، موزعة لكل أداة 15حيث شممت أدوات سياسة التحريض الضريبي 
 موضح في الجدول التالي:

 (: العبارات التي تقيس أدوات سياسة التحريض الضريبي8-3الجدول رقم )
 رقم العبارة األداة

 5-1 اإلعفاء الضريبي
 10-6 التخفيض الضريبي

 15-11 اإلجراءات الضريبية التقنية

 اعداد الطالبتين وفقا لمعطيات الدراسة. المصدر:
 

                                                           
1

 72، ص ، دار النشر وائل للنشر7113، 0ط ،Spssمحفوظ جودة التحلٌل االحصائً األساسً الستخدام 
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 .ة( عبار 11ما بالنسبة لالستثمار المحمي قد شمل)أ
وحتى نتمكن من قياس اتجاىات واراء العاممين، اعتمدنا عمى ترميز الخيارات في مقياس ليكارت 

 ( كما ىو موضح في الجدول التالي:05( الى )01بإعطاء كل راي قيمة معينة من)
 : يوضح مقاييس ليكارت الخماسي(09- 03الجدول رقم )

 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق ال اتفق بشدة التصنيف
 5 4 3 2 1 الدرجة

 محفوظ جودة مرجعاعداد الطالبتين باالعتماد عمى  المصدر:
 حيث تم تحديد طول الخاليا مقياس ليكارت الخماسي الدنيا والعميا كما يمي:

  4=1-5أصغر قيمة= –حساب المدى= أكبر قيمة 
  0.8=4/5ثم نقسم المدى عمى الفئات ليصبح طول الخمية 
  الخمية+ اقل قيمة في المقياسالحد األعمى لمخمية=طول 

 وبالتالي يصبح طول الخمية كما ىو موضح في الجدول التالي:
 (: طول الخاليا حسب مقياس ليكارت الخماسي10-03الجدول رقم)

 المستوى الموافق لو االتجاه المتوسط الحسابي
 ضعيف جدا ال اتفق بشدة 1.8الى اقل 01من
 ضعيف ال اتفق 2.6الى اقل 1.8من
 متوسط محايد 3.4الى اقل 2.6من 
 مرتفع اتفق 4.2الى اقل  3.4من 

 مرتفع جدا اتفق بشدة 5الى اقل  4.2من 

 اعداد الطالبتين. المصدر:

وقد أجريت مع رئيس قسم عون مصمحة التجارية بالمؤسسة، وذلك قصد توضيح طبيعة  المقابمة:-2
 عمل المؤسسة محل الدراسة.

مشاىدة مختمف الوسائل المستخدمة في المؤسسات الصغيرة وذلك من خالل المالحظة: -3
نجاز العمل والخدمات المقدمة، وكذلك مشاىدة طريقة تعامل رؤساء  والمتوسطة، وطرق تنظيم وا 

 األقسام والمصالح مع العاممين.
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 ثانيا: صدق وثبات أداة الدراسة
 صدق أداة الدراسة -1

صممت فعميا لقياسو، فصدق األداة يتجمى في صدق يقصد بصدق أداة الدراسة ان األداة تقيس ما 
في إطار ذلك تم التحقق من صدق األداة باالستعانة بنخبة منتقاة من المحكمين  1نتائجيا وتفسيراتيا.

من أعضاء ىيئة التدريس المنتمين الى كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، قصد 
نى الخبرة الذي اكسبيم السمعة في اختصاصاتيم، مما جعل أداة االستفادة من خزينيم المعرفي ومنح

( أساتذة واسمائيم في الممحق 07الدراسة أكثر دقة وموضوعية في القياس، وقد بمغ عدد المحكمين )
 (.02رقم)

وقد تم االستجابة آلراء المحكمين وقمنا بإجراء ما يمزم من حذف واضافة وتعديل في ضوء 
 (.03ذلك وصل االستبيان لصورتو النيائية كما ىو موضح في الممحق رقم)المقترحات المقدمة وب

 ثبات أداة الدراسة-2
يقصد بثبات أداة الدراسة: ىي قدرتيا عمى التواصل الى نفس نتيجة القياس ميما تكرر 

 .2استخداميا في دراسة نفس الظاىرة
 وقد تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل طريقتين ىما:

امل الفا كرونباخ وعمى حسب ىذا معامل فان الحد األدنى لقيمة معمل الفا يجب ان مع 2-1
، وكمما ارتفع قيمة ىذا المعامل دل ذلك عمى ثبات أكبر ألداة الدراسة، وتم حساب 0.6يكون

 معامل ثبات الفا كرونباخ لمتغيري الدراسة كما ىو موضح في الجدول التالي:
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 773-772، ص7101ط األولى، دار المسٌرة للنشر، عمان األردن  Spssحمزة دودٌن محمد، التحلٌل االحصائً المقدم للبٌانات باستخدام 
2

 071، ص 7114دار المسٌرة لنشر وتوزٌع وطابعة، محمد محمود الجوهري، أسس البحث االجتماعً، عمان 
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 معامل الفا كرونباخ لمتغيري الدراسة وعبارات االستبانة(: 11-03الجدول رقم)
 معامل الفا كرونباخ تعدد العبارا البيان

 0.761 15 سياسة التحريض الضريبي
 0.838 11 االستثمار المحمي

 0.853 26 جميع عبارات االستبانة

 Spss v26إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

( أعاله ان قيمة الفا كرونباخ لكافة بيانات االستمارة 12-03خالل الجدول رقم)نالحظ من 
 ( وىو ما يعني ان قيمة الثبات محققة.0.6(، وجميعيا أكبر من)0.853)
قمنا بتطبيقييا ميدانيا، وعمى بيانات العينة  ةألدا نبعد التأكد من المحكمي :ياالتساق الداخم 2-2

بحساب معامل االرتباط لمعرفة درجة االرتباط كل عبارة من عبارات االستبيان في المحور الذي 
 تنتمي اليو، وىذا ما يقصد بيو الصدق الداخمي.

ة من االتساق الداخمي لممحور األول: الجداول التالية توضح معامل االرتباط بين كل فقر  2-2-1
 الفقرات احدى االبعاد الثالثة والدرجة الكمية لممحور، والذي يبين معامالت االرتباط المبنية دالة

البعد األول من المحور ( يوضح االتساق الداخمي بين كل عبارة من عبارات 12-3الجدول رقم)
 االعفاء الضريبي ودرجة الكمية األول: 

 االحتماليةالقيمة  معامل االرتباط العبارات الرقم
0.604** يشجع االعفاء الضريبي عمى اإلنعاش المناطق المحرومة اقتصاديا 01  0.000 
 0.000 0.792** استفادت مؤسستكم من إعفاءات ضريبية خاصة بالقطاع المستثمر فيو 02
 0.000 0.504** أدت اإلعفاءات الضريبية إلى زيادة أرباح مؤسستكم 03
 0.000 0.497** إعفاء دائم طوال حياة المشروعاستفادت مؤسستكم من  04
 0.000 0.558** تحصمت مؤسستكم عمى إعفاءات مؤقتة لمدة معينة من حياة المشروع 05

 Spss v26إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

الضريبي ودرجة فقرات بعد االعفاء  بين كل فقرة من طان معامل االرتبا (:12-3يوضح الجدول )
يذا يعتبر البعد صدقا لما وضع ل 0.05>&عند مستوى معنوية  الكمية لمبعد، ترتبط ارتباطا قويا

كل فقرات بعد االعفاء الضريبي، حيث  عند R<0.75>1بين  لقياسو حيث معامل االرتباط محصور
 .R=1ان درجة ارتباط بعد االعفاء الضريبي تقترب واحد وىذا يدل عمى االرتباط 
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 ( لبعد االعفاء الضريبي 2حيث نالحظ من خالل الجدول ان أكبر معامل االرتباط يتمثل في العبارة )
، وان كل الفقرات معامل ارتباطيا محصورة بين %7.92( وبنسبة مئوية 0.792ىو)**

0.792<R<0.497 وىذا يدل  0.05>&، وىذا يعني ان معامل االرتباط كل العبارات أكبر من
 االرتباط قوي جدا. عمى ان معامل

يوضح االتساق الداخمي بين كل عبارة من عبارات التخفيض الضريبي ودرجة  (13-3)الجدول رقم
 الكمية لمبعد الثاني لممحور

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العبارات الرقم
0.755** استفادت مؤسستكم من تخفيضات ضريبية في إطار تشجيع المؤسسات 06  0.000 
 0.000 0.736** الت الضرائب الواجبة الدفع.تحصمت مؤسستكم عمى تخفيض في معد 07
 0.000 0.617** ساىم التخفيض الضريبي في زيادة أرباح مؤسستكم. 08
 0.000 0.568** ساىمت التخفيضات الممنوحة لمؤسستكم في تخفيف العبء الضريبي. 09
 0.000 0.568** .حجم االستثماراتتحصمت مؤسستكم عمى تخفيضات ساىمت في زيادة  10

 spss v26إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

يبين الجدول معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد التخفيض الضريبي ودرجة الكمية لمبعد والذي يبين 
.ليذا يعتبر البعد صادقا لما 0.05≤&عند مستوى معنوية المبنية عند العبارات تكون قوية معامالت االرتباط 

 فقرات بعد التخفيض الضريبي، عند كل R<0.75>1وضع لقياسو، حيث معامل االرتباط محصور بين 

 .R=1ان االرتباط تام يكون حيث ان درجة االرتباط لبعد التخفيض الضريبي تساوي واحد وىذا يدل عمى

( لبعد التخفيض الضريبي 06رتباط يتمثل في العبارة)حيث نالحظ من خالل الجدول ان أكبر قيمة لمعامل اال
، وان كل فقرات معامل ارتباطيا محصورة بين % 7.55( أي بنسبة مئوية0.755ىو)**

0.568<R<0.755. 

 وىذا يعني معامل االرتباط قوي جدا. 0.05>&وبما ان كل معامالت االرتباط 
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االتساق الداخمي بين كل عبارة من عبارات اإلجراءات الضريبية  ح( يوض14-03الجدول رقم)
 التقنية ودرجة الكمية لمبعد الثالث لممحور 

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العبارات الرقم
0.733** ساىم نظام االىتالك في تجديد االستثمارات الميتمكة في مؤسستكم 11  0.000 
 0.000 0.658** الوعاء الضريبي بفضل نظام االىتالكاستفادت مؤسستكم من تخفيض  12
 0.000 0.746** استفادت مؤسستكم من تخفيض ضريبي من خالل ترحيل الخسائر لمسنوات الموالية 13
 0.000 0.602** تحصمت مؤسستكم عمى تخفيض ضريبي جراء إعادة استثمار األرباح المحققة 14
 0.000 0.695** ى األرباح جراء إعادة تقييم االستثماراتاستفادت مؤسستكم من تخفيض ضريبي عم 15

 Spss v26إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

يبين الجدول معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات بعد اإلجراءات الضريبية التقنية والدرجة الكمية لمبعد 
.ليذا يعتبر البعد 0.05>&والذي يبين معامالت االرتباط المبنية عند العبارات قوية الدالة عند مستوى معنوية 

عند كل الفقرات البعد اإلجراءات  R<0.75>1صادقا لما وضع لقياسو، حيث معامل االرتباط محصور بين 
الضريبية التقنية، حيث ان درجة االرتباط لبعد اإلجراءات الضريبية التقنية تساوي واحد وىذا يدل عمى 

 .R=1االرتباط تام 

( لمبعد اإلجراءات الضريبية 13حيث نالحظ من خالل الجدول ان أكبر قيمة لمعامل االرتباط يتمثل في )
، وان كل فقرات معامل االرتباط محصورة %7.46( بنسبة مئوية 0.746**التقنية ىو)

 .R<0.746>0.602بين

  االتساق الداخمي لممحور الثاني االستثمار المحمي 2-2-2
الجدول التالي يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور االستثمار المحمي والدرجة الكمية 

 رتباط المبنية دالة ويعتبر المحور صادقا لما وضع لقياسو.لممحور، والذي يبين معامالت اال
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( يوضح االتساق الداخمي بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني 15-03الجدول التالي رقم )
 لالستثمار المحمي

 القيمة االحتمالية قيمة االرتباط العبارات الرقم
0.652** مؤسستكمساىم قانون تشجيع االستثمار في دعم وتطوير  16  0.000 
 0.000 0.622** تتابع عممية تنفيذ القوانين المتعمقة باالستثمار المحميqىناك سمطة رقابية  17
 0.000 0.558** تحصمت مؤسستكم عمى تسييالت خاصة باالستثمار المحمي 18
 0.000 0.587** يوجد وعي استثماري لدى المستثمر المحمي باالستثمار في السوق المحمية 19
 0.000 0.529** استفادت مؤسستكم من تسييالت جبائية ساىمت في زيادة األرباح 20
0.562** ساىمت القوانين والتشريعات في زيادة أنشطة مؤسستكم وتطويرىا 21  0.000 
 0.000 0.642** تحصمت مؤسستكم عمى امتيازات مالية خاصة باالستثمار المحمي 22
ضمانات وحوافر في إطار سياسة دعم االستثمار تحصمت مؤسستكم عمى  23

 المحمي

**0.767 0.000 

 0.000 0.557** ساىمت البيئة المحمية في تشجيع مؤسستكم عمى تقديم االنشطة والخدمات. 24
 0.000 0.698** ساىمت قوانين االستثمار في تكوين بيئة استثمارية محفزة. 25
 0.000 0.607** بالمناطق المراد ترقيتيا وتنميتياتحصمت مؤسستكم عمى امتيازات خاصة  26

  Spssإعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

نالحظ من خالل الجدول معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات االستثمار المحمي والدرجة الكمية لمبعد  
.ليذا يعتبر البعد 0.05>&والذي يبين معامالت االرتباط المبنية عند العبارات قوية الدالة عند مستوى معنوية 

معامل االرتباط متوسط R<0.75>0.25صادقا لما وضع لقياسو، حيث معامل االرتباط محصور بين 
وىذا يدل عمى ان معامل االرتباط قوي عند كل فقرات  R<0.75>1وباإلضافة الى انو محصور بين 

 .R=1االستثمار المحمي، حيث ان درجة االرتباط االستثمار المحمي تساوي واحد وىذا يدل عمى االرتباط تام 

( الستثمار المحمي 23االرتباط يتمثل في العبارة)حيث نالحظ من خالل الجدول ان أكبر قيمة لمعامل 
، وان كل فقرات معامل ارتباطيا محصورة %7.67( أي بنسبة مئوية0.767ىو)**

 .R<0766>0.529بين
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 ثالثا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
وذلك  داللية،في ىذا البحث تم استخدام مجموعة من البرامج واألساليب اإلحصائية الوصفية واالست

من اجل التحقق ثبات أداة الدراسة والتحميل االحصائي لمبيانات، واختبار فرضيات الدراسة، وتتمثل 
 ىذه األساليب في:

 ( استخدام البرنامج اإلحصائيSpss V26.) 
 والنسب المئوية لمعرفة خصائص افراد الدراسة. تالتكرارا 
 .معامل ألفا كرومباخ لتحديد ثبات أداة الدراسة 
 .معامل االتساق الداخمي 
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 المبحث الثاني: تحميل النتائج الدراسة ومناقشتيا

بعد عرض اإلجراءات المنيجية في الدراسات وأدواتيا، سنقوم من خالل ىذا المبحث بعرض وتحميل النتائج 
 رار.المتحصل عمييا من خالل الدراسة الميدانية عمى عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية أد

 المطمب األول: تحميل نتائج الدراسة

في ىذا المطمب سوف نستعرض النتائج اإلحصائية الوصفية لمتغيرات الدراسة، وكذلك النتائج االحصائية 
 االستداللية؛ أي اختبار الفرضيات.

 أوال: نتائج اإلحصاءات الوصفية 

تواضح الجداول التالية التحميل الوصفي لعبارات متغيرات الدراسة من خالل استعراض المتوسط الحسابي 
 .Tواالنحراف المعياري واختبار 

 التحميل الوصفي لمتغير سياسة التحريض الضريبي  1

سياسة التحريض توضح الجداول التالية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألدوات وعبارات متغير 
 الضريبي:

 أوال: االعفاء الضريبي

 يظير من خالل الجدول التالي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعبارات: 
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 ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداة االعفاء الضريبي16-03الجدول رقم )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 المتوسط

مستوى 
 االجابة

 متوسط 3 1.278 3.306 يشجع االعفاء الضريبي عمى إنعاش المناطق المحرومة اقتصاديا 01

استفادت مؤسستكم من إعفاءات ضريبية خاصة بالقطاع  02
 المستثمر فيو

 متوسط 2 1.128 3.346

 مرتفع 1 1.076 3.612 مؤسستكمأدت اإلعفاءات الضريبية الى زيادة أرباح  03

 ضعيف 5 0.914 2.551 استفادت مؤسستكم من اعفاء دائم طوال حياة المشروع 04

تحصمت مؤسستكم عمى إعفاءات مؤقتة لمدة معينة من حياة  05
 المشروع

 متوسط 4 1.197 2.938

  - 0.717 3.151 االعفاء الضريبي 01-05

 Spss v26إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

اإلعفاءات الضريبية الى  "أدت أىمية ىي عبارة: ت( ان اكثر العبارا16-03يتضح من خالل الجدول رقم )
(وتعكس ىذه النتيجة حالة  1.076( وانحراف معياري) 3.612حسابي ) طزيادة أرباح مؤسستكم" بمتوس

ة حول العبارة، ثم جاءت في المرتبة الثانية من حيث أىمية العبارة" استفادت مؤسستكم اتفاق بين افراد العين
( ، 1.128(وانحراف معياري ) 3.346من إعفاءات ضريبية خاصة بالقطاع المستثمر فيو" بمتوسط حسابي)

ريبي عمى انعاش وتبين ىذه النتيجة حالة التأكد واالتفاق بين افراد العينة ،وجاءت عبارة "يشجع االعفاء الض
(،ونالحظ ان ىذا 1.278( وانحراف معياري)3.306المناطق المحرومة" في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي)

المتوسط يقترب من حالة عدم التأكد ألفراد العينة مما يعني ان االفراد غير متأكدين من ان  تشجيع االعفاء 
وجاءت العبارة" تحصمت مؤسستكم عمى إعفاءات  الضريبي  قد يقوم عمى انعاش بعض المناطق المحرومة،

( 1.197( وانحراف معياري)2.938مؤقتة لمدة معينة من حياة المشروع" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي)
وتدل ىذه النتيجة عمى وجود حالة عدم التأكد بمستوى إجابة متوسطة، مما يدل ان المبحوثين غير متأكدين 

إعفاءات مؤقتة، ثم في المرتبة الخامسة جاءت العبارة" استفادت مؤسستكم  من ان المؤسسة تحصمت عمى
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(، وتبين ىذه النتيجة 0.914( وانحراف معياري)2.551من اعفاء دائم طوال حياة المشروع" بمتوسط حسابي)
ضريبية حالة عدم التأكد ألفراد عينة الدراسة، مما يدل عمى انيم غير متأكدين من انيم استفادوا من إعفاءات 

 دائمة.

ومن خالل ما سبق، يتضح لنا ان بعد االعفاء الضريبي سائد بدرجة مرتفعة في المؤسسات الصغيرة 
(، وىذا ما يدل عمى ان المؤسسات الصغيرة 0.717( وانحراف معياري)3.151والمتوسطة بمتوسط حسابي)

لتأثير في العاممين إلحداث تغيرات والمتوسطة بوالية ادرار ليا قوة تأثير جيدة وشخصية جذابة تمكنيا من ا
 جوىرية.

 الثانية: التخفيض الضريبي ةاألدا 2

 .يظير من خالل الجدول التالي نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعبارات

 المعيارية لمعبارات ت( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافا17-03الجدول رقم )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 المتوسط

مستوى 
 االجابة

استفادت مؤسستكم من تخفيضات ضريبية في إطار تشجيع  06
 المؤسسات

 متوسط 4 1.274 3.040

تحصمت مؤسستكم عمى تخفيض معدالت الضرائب الواجبة  07
 الدفع

 متوسط 3 1.080 3.428

 مرتفع 1 1.016 3.612 مؤسستكمساىم التخفيض الضريبي في زيادة أرباح  08

ساىمت التخفيضات الممنوحة لمؤسستكم في تخفيف العبء  09
 الضريبي

 مرتفع 2 1.240 3.591

تحصمت مؤسستكم عمى تخفيضات ساىمت في زيادة حجم  10
 االستثمارات

 مرتفع 2 1.171 3.591

   0.786 3.453 التخفيض الضريبي 06-10
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أىمية ىي عبارة: "ساىم التحفيض  تان اكثر العبارا ( ان العبارة17-03)يتضح من خالل جدول رقم 
( وانحراف 3.612حسابي ) طالضريبي في زيادة أرباح مؤسستكم "  جاءت في المرتبة األولى بمتوس

( وتعكس ىذه النتيجة  درجة موافقة عالية من التأكد ألفراد العينة فالمستجوبين يرون  ان  1.016معياري) 
العبارتين"  التخفيض الضريبي ساىم من زيادة ارباحيم ، ثم جاءت في المرتبة الثانية من حيث درجة التأكد

التخفيضات الممنوحة  تساىم»ستثمارات" والعبارة تحصمت مؤسستكم عمى تخفيضات زيادة حجم اال
(وانحراف معياري  متساوي 3.591لمؤسستكم في تخفيف العبء الضريبي "بمتوسط حسابي متساوي )

( ، وىي درجة موافقة مرتفعة بالنسبة لمستوى اإلجابات المعتمدة ، اال انيا تقترب من حالة عدم 1.171)
ية "تحصمت مؤسستكم عمى تخفيض معدالت ضريبية الواجبة الدفع" في التأكد، وجاءت عبارة من حيث األىم

(، ونالحظ من خالل ىذه النتيجة تدل 1.080( وانحراف معياري)3.428المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي)
عمى وجود شبو اتفاق بين افراد العينة، وجاءت العبارة" تحصمت مؤسستكم عمى تخفيضات ضريبية في اطار 

( وتدل ىذه النتيجة 1.274( وانحراف معياري)3.040ار" في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي)تشجيع االستثم
عمى وجود حالة عدم التأكد بين افراد العينة حول ىذه العبارة ،اذا  ان المتوسط الحسابي يقترب من درجة 

 محايد .

المؤسسات الصغيرة ومن خالل ما سبق يتضح لنا ان بعد التخفيض الضريبي سائد بدرجة مرتفعة في 
(، وىذا راجع الى ان التخفيضات الضريبية 0.786( وانحراف معياري)3.453والمتوسطة بمتوسط حسابي)

المؤسسات الصغيرة  ةليا تأثير قوي عمى تشجيع وزيادة االستثمارات والذي ينعكس ايجابا عمى مردودي
 والمتوسطة.

 األداة الثالثة: اإلجراءات الضريبية التقنية

 من خالل الجدول التالي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمعبارات يظير 
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 المعيارية ت( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافا18-03الجدول رقم )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

 فاالنحرا
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 المتوسط

مستوى 
 االجابة

االستثمارات الميتمكة في ساىم نظام االىتالك في تجديد  11
 مؤسستكم

 متوسط 5 1.252 2.877

استفادت مؤسستكم من تخفيض الوعاء الضريبي بفضل نظام  12
 االىتالك

 مرتفع 1 3.989 3.714

استفادت مؤسستكم من تخفيض ضريبي من خالل ترحيل  13
 الخسائر لمسنوات الموالية

 متوسط 4 1.184 3.183

ضريبي جراء إعادة استثمار  تحصمت مؤسستكم عمى تخفيض 14
 األرباح

 متوسط 3 1.090 3.244

استفادت مؤسستكم من تخفيض ضريبي عمى األرباح جراء  15
 إعادة تقييم

 متوسط 2 1.250 3.346

  - 1.137 3.273 اإلجراءات الضريبية التقنية 11-15

 Spss v26إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:                           

أىمية ىي عبارة: "استفادت مؤسستكم من الوعاء  ت( ان اكثر العبارا18-03يتضح من خالل الجدول رقم )
(وتعكس ىذه النتيجة  3.989( وانحراف معياري) 3.714حسابي ) طالضريبي بفضل نظام االىتالك" بمتوس

حالة اتفاق بين افراد العينة حول العبارة، ثم جاءت في المرتبة الثانية من حيث أىمية العبارة" استفادت 
(وانحراف معياري  3.346مؤسستكم من تخفيض ضريبي عمى األرباح جراء إعادة تقييم" بمتوسط حسابي)

ن ىذه النتيجة حالة االتفاق بين افراد العينة ،وجاءت عبارة "تحصمت مؤسستكم عمى ( ، وتبي1.250)
( وانحراف 3.244تخفيض ضريبي جراء إعادة استثمار  االرباح" في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي)

جاءت (،وتبين لنا ىذه النتيجة ان المتوسط الحسابي يقترب من حالة عدم التأكد لممبحوثين، و 1.090معياري)
العبارة" استفادت مؤسستكم من تخفيض ضريبي من خالل ترحيل خسائر لمسنوات الموالية" في المرتبة الرابعة 
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( وتدل ىذه النتيجة عمى وجود حالة عدم التأكد ألفراد 1.184( وانحراف معياري)3.183بمتوسط حسابي)
ألخيرة جاءت العبارة" ساىم نظام االىتالك عينة الدراسة، مما يعني ان االفراد غير متأكدين ، ثم في المرتبة ا
(، 1.252( وانحراف معياري)2.877في تجديد االستثمارات الميتمكة  في مؤسستكم" بمتوسط حسابي )

وتبين ىذه النتيجة حالة عدم التأكد ألفراد عينة الدراسة، مما يدل عمى انيم غير متأكدين من ان نظام 
 ات  الميتمكة.االىتالك يساىم  في تجديد االستثمار 

ومن خالل ما سبق يتضح لنا ان بعد اإلجراءات الضريبية التقنية سائد بدرجة مرتفعة في المؤسسات الصغيرة 
(، وىذا يدل عمى ان اإلجراءات الضريبية 0.173( وانحراف معياري)2.273والمتوسطة بمتوسط حسابي)

 رئيسي والجوىري لتشجيع لالستثمار المحمي.التقنية المتمثمة في أدوات سياسة التحريض الضريبي الدافع ال

 

 التحميل الوصفي لممتغير االستثمار المحمي:

 يوضح الجدول التالي متوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المتغير االستثمار المحمي 

 المعيارية لممتغير االستثمار المحمي تواالنحرافا المتوسطة( قيم 19-03رقم ) الجدول

المتوسط  العبارات             رقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 

 المتوسط

مستوى 
 اإلجابة

 متوسط 5 1.253 3.367 ساىم قانون تشجيع االستثمار في دعم وتطوير مؤسستكم 16

ىناك سمطة رقابية تتابع عممية تنفيذ القوانين المتعمقة  17
 باالستثمار المحمي

 مرتفع 1 1.121 3.693

 متوسط 6 1.011 3.346 تحصمت مؤسستكم عمى تسييالت خاصة باالستثمار المحمي 18

يوجد وعي استثماري لدى المستثمر المحمي باالستثمار في  19
 السوق المحمية

 مرتفع 2 1.081 3.551

 مرتفع 4 0.891 3.449استفادت مؤسستكم من تسييالت جبائية ساىمت في زيادة  20
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 األرباح

القوانين والتشريعات في زيادة أنشطة مؤسستكم ساىمت  21
 وتطويرىا

 مرتفع 2 1.100 3.551

تحصمت مؤسستكم عمى امتيازات مالية خاصة باالستثمار  22
 المحمي

 متوسط 7 1.211 3.306

تحصمت مؤسستكم عمى ضمانات وحوافز في إطار سياسة  23
 دعم االستثمار المحمي

 مرتفع 3 1.192 3.469

البيئة المحمية في تشجيع مؤسستكم عمى تقديم ساىمت  24
 األنشطة والخدمات

 مرتفع 2 1.155 3.551

 متوسط 8 1.265 3.061 ساىمت قوانين االستثمار في تكوين بيئة استثمارية محفزة 25

تحصمت مؤسستكم عمى امتيازات خاصة بالمناطق المراد  26
 ترقيتيا تنميتيا

 متوسط 6 1.090 3.346

  - 0.698 3.426 االستثمار المحمي 16-26

 Spss v26إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

( ان العبارة" ىناك سمطة رقابية تتابع عممية تنفيذ القوانين المتعمقة 19-03يتجمى من خالل الجدول رقم )
( وانحراف 3.693بمتوسط حسابي)باالستثمار المحمي" جاءت في المرتبة األولى من حيث درجة الموافقة 

( وىذه النتيجة تعكس حالة االتفاق بين عينة مما يعني ان االفراد يتفقون عمى ان ىناك 1.121معياري)
سمطة رقابية تتبع العمميات المتعمقة باالستثمار المحمي، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث درجة الموافقة 

ريعات في زيادة أنشطة مؤسستكم وتطويرىا" والعبارة "يوجد وعي تأتي العبارات "ساىمت القوانين والتش
استثماري لدى المستثمر المحمي باستثمار في السوق المحمي " والعبارة" ساىمت البيئة المحمية في تشجيع 

 ة( وانحراف معياري مختمف بالنسب3.551مؤسستكم عمى تقديم األنشطة والخدمات بمتوسط حسابي متساوي)
( وتبين ىذه النتيجة حالة عدم التأكد 1.155( والعبارة الثالثة )1.081)ة( والعبارة الثاني1.100ولى)لمعبارة األ

ألفراد العينة، ثم تمييا في الترتيب من حيث درجة الموافقة عبارة "تحصمت مؤسستكم عمى الضمانات والحوافز 
( وتعكس 1.092راف معياري)( وانح3.469في اطار في سياسة دعم االستثمار المحمي" بمتوسط حسابي)
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ىذه النتيجة حالة عد التأكد ألفراد العينة بمستوى إجابة  متوسط مما يعني ان االفراد غير متأكدين من 
"استفادت مؤسستكم من التسييالت  المعمومات، وجاءت في المرتبة الرابعة من حيث درجة الموافقة عبارة

( وتبين ىذه النتيجة 0.891( وانحراف معياري)3.449بي)الجبائية ساىمت في زيادة األرباح" بمتوسط حسا
وجاءت في المرتبة الخامسة العبارة" ساىم  حالة عدم التأكد ألفراد العينة مما يعني ان االفراد غير متأكدين،

(،ثم 1.253( وانحراف معياري)3.367قانون تشجيع االستثمار في دعم وتطوير مؤسستكم" بمتوسط حسابي)
بة السادسة العبارتين" تحصمت مؤسستكم عمى امتيازات خاصة بالمناطق المراد ترقيتيا" والعبارة تمييا في المرت

( 3.346الثانية" تحصمت مؤسستكم عمى التسييالت الخاصة باالستثمار المحمي" بمتوسط حسابي متساوي)
اءت العبارة" تحصمت (، وج0.011( والعبارة الثانية)0.090وانحراف معياري مختمف بالنسبة لمعبارة األولى)

( 3.306مؤسستكم عمى امتيازات مالية خاصة باالستثمار المحمي" في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي)
(، ولتنتيي بالعبارة األخيرة في المرتبة الثامنة" ساىمت قوانين االستثمار في تكوين 1.211وانحراف معياري )

 (.1.265(وانحراف معياري)3.061البيئة االستثمارية المحفزة" بمتوسط حسابي)

من خالل ما سبق يتضح لنا ان محور االستثمار المحمي سائد بدرجة متوسطة في المؤسسات الصغيرة 
( وتدل ىذه النتائج عمى ان المؤسسات 0.698( وانحراف معياري)3.426والمتوسطة بمتوسط حسابي)

في البقاء واالستمرار وتحقيق األرباح الصغيرة والمتوسطة تسعى دائما الى تحقيق ىدفيا األسمى المتمثل 
 وذلك من خالل اتباعيا لقوانين تشجيع االستثمار المحمي.

 المطمب الثاني: اختبار الفرضيات المدروسة )نتائج إحصائية استداللية(

الدراسة، وذلك لمعرفة  تنستعرض في ىذا الجزء نتائج الفروض المتعمقة باختبار الفرضيات المرتبطة بمتغيرا
العالقة اإلحصائية بين سياسة التحريض الضريبي كمتغير مستقل واالستثمار المحمي المتمثل في المتغير 

 التابع.

 الفرضية الرئيسية

يوجد أثر ذو داللة معنوية بين التحريض الضريبي واالستثمار المحمي في المؤسسات محل الدراسة عند 
  %5مستوى معنوية 

 تحت ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية صيغت عمى النحو التالي:ويندرج 
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يوجد أثر ذو داللة معنوية بين "بعد اإلعفاء الضريبي واالستثمار المحمي" في  الفرضية الفرعية األولى:
 %5المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية 

 االستثمار المحمي  المتغيرات

معامل 
 الثبات

معامل 
 االنحدار

معامل 
االرتباط 

R 

معامل 
التحديد 

R2 

 Tاختبار  معامل فيشر

اإلعفاء 
 الضريبي

 T SIGقيمة  F SIGقيمة 

2.108 0.419 0.430 0.185 10.646 0.002 3.263 0.000 

 Spss v26إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين بعد اإلعفاء الضريبي انطالقا من الجدول السابق يتبين أن 
(، وىذا يعني أن بعد اإلعفاء 0.419واالستثمار المحمي خالل فترة الدراسة، فقد بمغ معامل االنحدار)

( فتمثل مساىمة 2.108في التأثير عمى االستثمار المحمي، أما القيمة ) %41.9الضريبي يساىم بنسبة 
 د األخرى في االستثمار المحمي؛األبعا

( %18.5( وىذا يعني أن )0.185فقد بمغت ) Rأما القابمية التفسيرية لمنموذج والمتمثمة في معامل التحديد 
من التغيرات الحاصمة في االستثمار المحمي خالل فترة الدراسة يعود سببيا إلى بعد اإلعفاء الضريبي وىذا 

(، حيث توضح ىذا القيمة العالقة الطردية 0.430ين المتغيرين والذي بمغ )ما أكدتو قيمة معامل االرتباط ب
 الضعيفة بين المتغيرين.

وىذه القيمة ذات داللة معنوية عند  3.263قد بمغت  Fومن خالل نفس الجدول كذلك نجد أن قيمة اختبار 
 .0.05مستوى داللة 

التي تنص عمى أنو: يوجد أثر ذو داللة معنوية  وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة
 %.5بين بعد اإلعفاء الضريبي وبين االستثمار المحمي في المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية 

يوجد أثر ذو داللة معنوية بين بعد التخفيض الضريبي وبين االستثمار المحمي في الفرضية الفرعية الثانية: 
 %5ند مستوى معنوية المؤسسات محل الدراسة ع
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 االستثمار المحمي المتغيرات

معامل 
 الثبات

معامل 
 االنحدار

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد 

 Tاختبار  معامل فيشر

التخفيض 
 الضريبي

 T SIGقيمة  F SIGقيمة 

1.858 0.454 0.511 0.261 16.619 0.000 16.619 0.000 

 Spss v26من إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

انطالقا من الجدول السابق يتبين أنو توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين بعد التخفيض 
(، وىذا يعني أن بعد 0.454الضريبي واالستثمار المحمي خالل فترة الدراسة، فقد بمغ معامل االنحدار)

( فتمثل 1.858في التأثير عمى االستثمار المحمي، أما القيمة ) %45.4بي يساىم بنسبة التخفيض الضري
 مساىمة األبعاد األخرى في االستثمار المحمي؛

( %26.1( وىذا يعني أن )0.261فقد بمغت ) Rأما القابمية التفسيرية لمنموذج والمتمثمة في معامل التحديد 
حمي خالل فترة الدراسة يعود سببيا إلى بعد التخفيض الضريبي وىذا من التغيرات الحاصمة في االستثمار الم

(، حيث توضح ىذا القيمة العالقة الطردية 0.511ما أكدتو قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين والذي بمغ )
 الضعيفة بين المتغيرين.

ذات داللة معنوية عند وىذه القيمة  16.619قد بمغت  Fومن خالل نفس الجدول كذلك نجد أن قيمة اختبار 
 .0.05مستوى داللة 

وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو: يوجد أثر ذو داللة معنوية 
 %5بين بعد التخفيض الضريبي وبين االستثمار المحمي في المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية 

أثر ذو داللة معنوية بين بعد اإلجراءات الضريبية التقنية وبين االستثمار  يوجد الفرضية الفرعية الثالثة:
 %.5المحمي في المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية 
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 االستثمار المحمي المتغيرات

معامل 
 الثبات

معامل 
 االنحدار

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد 

 Tاختبار  معامل فيشر

اإلجراءات 
الضريبية 

 التقنية

 T SIGقيمة  F SIGقيمة 

2.573 0.261 0.425 0.181 10.353 0.002 3.218 0.002 

 Spss v26من إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

انطالقا من الجدول السابق يتبين أن توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين بعد اإلجراءات 
(، وىذا يعني أن بعد 0.261التقنية واالستثمار المحمي خالل فترة الدراسة، فقد بمغ معامل االنحدار)الضريبية 

( 2.573في التأثير عمى االستثمار المحمي، أما القيمة ) %26.1اإلجراءات الضريبية التقنية يساىم بنسبة 
 فتمثل مساىمة األبعاد األخرى في االستثمار المحمي؛

( %18.1( وىذا يعني أن )0.181فقد بمغت ) Rسيرية لمنموذج والمتمثمة في معامل التحديد أما القابمية التف
من التغيرات الحاصمة في االستثمار المحمي خالل فترة الدراسة يعود سببيا إلى بعد اإلجراءات الضريبية 

توضح ىذا القيمة (، حيث 0.425التقنية وىذا ما أكدتو قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين والذي بمغ )
 العالقة الطردية الضعيفة بين المتغيرين.

وىذه القيمة ذات داللة معنوية عند  10.353قد بمغت  Fومن خالل نفس الجدول كذلك نجد أن قيمة اختبار 
 .0.05مستوى داللة 

ة معنوية وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو: يوجد أثر ذو دالل
بين بعد اإلجراءات الضريبية التقنية واالستثمار المحمي في المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية 

5.% 

: يوجد أثر ذو داللة الرئيسية ككل، والتي تنص عمى أنووفي األخير نقوم بالتحقق من صحة الفرضية 
 .%5محل الدراسة عند مستوى معنويمعنوية بين التحريض الضريبي واالستثمار المحمي في المؤسسات 
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 االستثمار المحمي المتغيرات

معامل 
 الثبات

معامل 
 االنحدار

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد 

 Tاختبار  معامل فيشر

التحريض 
 الضريبي

 T SIGقيمة  F SIGقيمة 

1.708 0.522 0.545 0.297 19.876 0.000 4.458 0.000 

 Spss v26إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

انطالقا من الجدول السابق يتبين أن توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية معنوية بين بعد التحريض 
(، وىذا يعني أن بعد 0.522الضريبي واالستثمار المحمي خالل فترة الدراسة، فقد بمغ معامل االنحدار)

( فتمثل 1.708في التأثير عمى االستثمار المحمي، أما القيمة ) %52.2ساىم بنسبة التحريض الضريبي ي
 مساىمة األبعاد األخرى في االستثمار المحمي؛

( %29.7( وىذا يعني أن )0.297فقد بمغت ) Rأما القابمية التفسيرية لمنموذج والمتمثمة في معامل التحديد 
خالل فترة الدراسة يعود سببيا إلى بعد التحريض الضريبي وىذا من التغيرات الحاصمة في االستثمار المحمي 

(، حيث توضح ىذا القيمة العالقة الطردية 0.545ما أكدتو قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين والذي بمغ )
 الضعيفة بين المتغيرين.

داللة معنوية عند وىذه القيمة ذات  19.876قد بمغت  Fومن خالل نفس الجدول كذلك نجد أن قيمة اختبار 
 .0.05مستوى داللة 

وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو: يوجد أثر ذو داللة معنوية 
 %.5بين بعد التحريض الضريبي وبين االستثمار المحمي في المؤسسات محل الدراسة عند مستوى معنوية 
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 :الفصل خالصة

سياسة التحريض  أثرالتطرق في ىذا الفصل الى عرض نتائج الدراسة التطبيقية المتعمقة بدراسة  تم 
الدراسة  الضريبي عمى االستثمار المحمي لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية ادرار، حيث شممت

 برنامجوبعد تفريغ االستمارات في  صالحة لمتحميل. استمارة 49استمارة، استرجعت منيا 55 توزيع
v26Spss المتغيرين: سياسة التحريض الضريبي تم التحميل االحصائي واختبار فرضيات الدراسة بين

واالستثمار المحمي، حيث تم التوصل الى نتيجة مفادىا: ان سياسة التحريض الضريبي تعتبر المؤشر األىم 
أنموذجامار المحمي بوالية ادرار لقياس مدى زيادة او تراجع نسبة االستث
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 الخاتمة
تناول موضوع أثر سياسة التحريض الضريبي عمى االستثمار المحمي، لمعالجة اإلشكالية تم 

الموسومة بتحميل مدى تأثير سياسة التحريض الضريبي عمى تشجيع االستثمار المحمي في المؤسسات 
ا في الصغيرة والمتوسطة بوالية ادرار، من خالل الفصول الثالثة باستخدام المنيج واألدوات المشار إليي

المقدمة، وبعد الدراسة والتحميل والمناقشة لنتائج الدراسة الميدانية تم الوقوف عمى أىم النتائج النظرية 
 والميدانية لمبحث، ثم اختبار الفرضيات وتقديم مجموعة من التوصيات واالقتراحات.

 أواًل: النتائج النظرية لمبحث
 إلييا عمى نحو ما يأتي: لالمتوصمن خالل الدراسة يمكن استخالص أىم النتائج 

أن سياسة التحريض الضريبي تقوم عمى مجموعة من اإلجراءات الضريبية، والتي تعمل عمى تشجيع  -
المستثمرين المحميين لمرفع من حجم االستثمارات المحمية، وذلك من خالل حصوليم عمى إعفاءات 

افيا، ومن ثم التأثير عمى أدائيا وتخفيضات ضريبية، كما أنيا تساعد المؤسسات عمى تحقيق أىد
 المالي،

تؤدي زيادة اإلعفاءات والتخفيضات الضريبية إلى إقبال المستثمرين وأرباب العمل عمى تكثيف  -
 االستثمارات المحمية لما ليا من تأثير قوي عمى االقتصادات،

يؤدي الى اضعاف  ان االستمرار في منح الحوافز الضريبية دون التحديد الكمي لعوائدىا وتكاليفيا، -
 دور السياسة الضريبية في تحقيق اىدافيا؛

 الدراسة الميدانية نتائج ثانيا: تحميل
من خالل الدراسة الميدانية يمكن استخالص اىم النتائج الميدانية، المرتبطة بنتائج تحميل االستبيان الذي 

  ناه:وجو لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية ادرار، عمى النحو المذكور اد
تممك المؤسسات محل الدراسة سياسة التحريض الضريبي باألبعاد التالية: التحفيز الضريبي،  -

التخفيض الضريبي، اإلجراءات التقنية الضريبية، وىذا بناء عمى درجة الموافقة التي كانت إيجابية 
 تدل عمى وجود سياسة التحريض الضريبي؛

لمحمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة محل الدراسة، يوجد مستوى مقبول من العبارات االستثمار ا -
 وىذا بناء عمى درجة موافقة المبحوثين التي كانت إيجابية تدل عمى وجود استثمار محمي؛

توصمت الدراسة الى انو توجد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين ابعاد سياسة  -
 التحريض الضريبي واالستثمار المحمي؛
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بين ابعاد السياسة التحريض ج اختبار الفرضيات الى وجود تأثير ذات داللة إحصائية توصمت نتائ -
 الضريبي واالستثمار المحمي.

( بين بعد االعفاء 0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى المعنوية ) أثر دبينت الدراسة انو ال يوج -
 الضريبي واالستثمار المحمي.

( بين بعد التخفيض 0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى المعنوية ) أثر دبينت الدراسة انو ال يوج -
 الضريبي واالستثمار المحمي.

( بين بعد 0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى المعنوية ) أثر دبينت الدراسة انو ال يوج -
 اإلجراءات التقنية الضريبية واالستثمار المحمي.

الضريبي بابعادىا تثر بشكل كبير في المتغير التابع  اثبتت ان الدراسة الى ان سياسة التحريض -
ير المستقل تفسر ما االستثمار المحمي، وثبت ذلك من خالل نتائج االنحدار حيث تبين ان المتغ

 .(0.522نسبتو)
 ثالثا: توصيات البحث

عمى ضوء نتائج الدراسة ارتأينا أن نقدم بعض التوصيات التي يمكن ان تخدم اشكالية البحث وتحمحل الكثير 
 من المشكالت االستثمارية المحمية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية ادرار نوجزىا عمى النحو اآلتي: 

من خالل زيادة االىتمام بالسياسات العمل عمى توفير مناخ استثمار مالئم لتشجيع االستثمار المحمي،  -
 التحفيزية لالستثمارات المحمية،

ضرورة مواصمة جيود دعم الدولة لألفراد، من خالل توفير التسييالت الجبائية؛ وذلك لتحقيق أرباح  -
 معتبرة،

 العمل عمى توضيح القوانين والنصوص الضريبية، وكذا اإلجراءات الجبائية بالنسبة لممستثمر، -
رة ترشيد سياسة التحريض الضريبي، وذلك بعدم اإلفراط في منح التحفيزات الجبائية الذي قد يجعل ضرو  -

 األفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقمصون من المنافسة واالبداع.
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 البحث رابعًا: آفاق
أبعاد مختمفة يمكن  عمى ضوء ما توصمت إليو ىذه الدراسة من نتائج، باعتبارىا موضوع اقتصادي ذو  

تناولو من جوانب عديدة، نقترح بعض المواضيع التي نراىا جديرة بان تكون إشكالية لمواضيع وأبحاث أخرى 
 مستقبمية وىي كالتالي:

 .انعكاسات سياسة التحريض الضريبي عمى االستثمار المحمي 
 .مدى مساىمة االستثمار المحمي في تطوير االقتصاد الوطني 
  التحريض الضريبي في المؤسسات االقتصادية.دور سياسة 
 .فعالية سياسة التحريض الضريبي في تحسين مناخ االستثمار األجنبي 

 
 

 
 
 



 

     

 قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة المراجع:

  :الكتب . أ

ط األولى، دار المسيرة لمنشر،  Spssالمقدم لمبيانات باستخدام  اإلحصائيحمزة دودين محمد، التحميل -1
 .2010عمان األردن 

، دار شروق 2007، 1، ط اإلحصائيالبحث العممي وتحميل  أساليبعبد الحميد عبد المجيد البمدوي، -2
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 : استبيان الدراسة02الممحق رقم 
 جامعة أحمد دراية أدرار

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 قسم عموم التجارية

 استبيان الدراسة
 تحية طيبة وبعد، 

، يسرنا أن نضع مالية المؤسسة الماستر في العموم التجارية تخصصاستكماال لمحصول عمى شيادة 
بين أيديكم ىذه االستبانة التي صممت لجمع المعمومات الالزمة لمدراسة التي نقوم بإعدادىا الموسومة 

أثر سياسة التحريض الضريبي عمى االستثمار المحمي دراسة ميدانية لعينة إحصائية في بعنوان: 
 والمتوسطة بوالية أدرار المؤسسات الصغيرة

الى أثر السياسة التحريضية الضريبية عمى تشجيع االستثمار وتيدف ىذه الدراسة إلى التعرف 
، ونظرا ألىمية رأيكم في ىذا المجال، نأمل منكم التكرم باإلجابة عمى أسئمة االستبانة بدقة، حيث أن المحمي

لذلك نييب بكم أن تولوا ىذه االستبانة اىتمامكم،  صحة النتائج تعتمد بدرجة كبيرة عمى صحة إجاباتكم،
 فرأيكم ضروري وعامل أساسي لنجاح ىذه الدراسة.

 ونحيطكم عمما أن إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم، وتقبموا منا أسمى عبارات الشكر والتقدير

 

 :بتانإعداد الطال                                                                             

 العايبي أسماء                                                                          

 إكرامغرمة                                                                          

 
7170-7171الموسم الجامعً:   
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 ( في المربع المناسب الختيارك xمالحظة: نرجو منكم وضع اإلشارة )

  المحور األول: البيانات الشخصية

 ذكر                                 أنثى          الجنس:  

 40سنة              أكثر من  40إلى  30سنة                من  30أقل من                العمر:  
 سنة 

 ثانوي            تقني سامي               ليسانس              أخرى    المستوى التعميمي:      

               عمال 5-1      حجم المؤسسة :  عامل 50-10من          عمال  10-6من 

 

  عامل50من  أكثر                             

 سنوات                                             9سنوات إلى  5سنوات         من  5:      أقل من  لنشاطمن بداية ا سنواتالعدد 

 سنوات             10أكثر من                   

     تجاري فالحي          خدماتي                         مجال االستثمار:      صناعي         

 سياسة التحريض الضريبي المحور الثاني: 

التحريض الضريبي ىو مجموعة اإلجراءات والتسييالت ذات الطابع التحفيزي تتخذىا الدولة لصالح فئة 
 معينة.

 : سياسة االستثمار المحمي المحور الثالث

االستثمار المحمي ىو جميع الفرص المتاحة لالستثمار في السوق المحمي بغض النظر عن أداة االستثمار 
 المستعممة مثل العقارات واألوراق المالية والمشاريع التجارية والصناعية.

 أوال: التحريض الضريبي

الر
 قم

غير  العبارة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة
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 اإلعفاء الضريبي
      يشجع اإلعفاء الضريبي عمى إنعاش المناطق المحرومة اقتصاديا 01
      استفادت مؤسستكم من إعفاءات ضريبية خاصة بالقطاع المستثمر فيو 02
      أدت اإلعفاءات الضريبية إلى زيادة أرباح مؤسستكم  03
      استفادت مؤسستكم من إعفاء دائم طوال حياة المشروع  04
      تحصمت مؤسستكم عمى إعفاءات مؤقتة لمدة معينة من حياة المشروع 05

 التخفيض الضريبي
غير    

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد 
 بشدة

      تشجيع المؤسسات إطاراستفادت مؤسستكم من تخفيضات ضريبية في     06
      الدفع.الت الضرائب الواجبة تحصمت مؤسستكم عمى تخفيض في معد 07
      ساىم التخفيض الضريبي في زيادة أرباح مؤسستكم. 08
      ساىمت التخفيضات الممنوحة لمؤسستكم في تخفيف العبء الضريبي. 09
      . حجم االستثماراتتحصمت مؤسستكم عمى تخفيضات ساىمت في زيادة  10

 اإلجراءات الضريبية التقنية
      ساىم نظام االىتالك في تجديد االستثمارات الميتمكة في مؤسستكم 11
      استفادت مؤسستكم من تخفيض الوعاء الضريبي بفضل نظام االىتالك 12
استفادت مؤسستكم من تخفيض ضريبي من خالل ترحيل الخسائر لمسنوات  13

 الموالية
     

تحصمت مؤسستكم عمى تخفيض ضريبي جراء إعادة استثمار األرباح  14
 المحققة

     

استفادت مؤسستكم من تخفيض ضريبي عمى األرباح جراء إعادة تقييم  15
 االستثمارات

     

 ثانيا: االستثمار المحمي

غير  العبارة الرقم
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

      تشجيع االستثمار في دعم وتطوير مؤسستكمساىم قانون  16
      تتابع عممية تنفيذ القوانين المتعمقة باالستثمار المحميqىناك سمطة رقابية  17
      تحصمت مؤسستكم عمى تسييالت خاصة باالستثمار المحمي 18
      يوجد وعي استثماري لدى المستثمر المحمي باالستثمار في السوق المحمية 19
      استفادت مؤسستكم من تسييالت جبائية ساىمت في زيادة األرباح  20
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      ساىمت القوانين والتشريعات في زيادة أنشطة مؤسستكم وتطويرىا 21
      تحصمت مؤسستكم عمى امتيازات مالية خاصة باالستثمار المحمي 22
تحصمت مؤسستكم عمى ضمانات وحوافر في إطار سياسة دعم  23

 االستثمار المحمي
     

ساىمت البيئة المحمية في تشجيع مؤسستكم عمى تقديم االنشطة  24
 والخدمات.

     

      ساىمت قوانين االستثمار في تكوين بيئة استثمارية محفزة. 25
      تحصمت مؤسستكم عمى امتيازات خاصة بالمناطق المراد ترقيتيا وتنميتيا 26
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 معامل الثبات ألفا كرونباخ
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 :الممخص

عمى االستثمار المحمي،  وأثرىاتسميط الضوء عمى سياسة التحريض الضريبي  إلىتيدف ىذه الدراسة    
بوكالة دعم  واألخذميدانية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوالية ادرار، الذلك تم اختيار الدراسة  وإلبراز

السياسة المتبعة من  أن إلىالييئات الفعالة في ىذا الجانب، وقد خمصت ىذه الدراسة  كأحدوتشغيل الشباب 
لضريبي دعم و تشجيع االستثمارات المحمية جعميا تبادر بتبني سياسة التحريض ا إلىطرف الدولة واليادفة 

المستثمرين وترغيبيم في خمق وتوسيع المشاريع االستثمارية من خالل مجموعة من  إقناعوذلك بيدف 
، حيث أن اليدف األساسي من شروط محددة قوانين و وفقاإلعفاءات، و أفيضات التحفيزات الضريبية كالتخ

 تالتالي العمل عمى تقميل معدالجراء ىذه االستثمارات زيادة معدالت العمالة وتحسين المستوى المعيشي وب
 البطالة والنيوض باالقتصاد الوطني.

 التخفيضات واإلعفاءات الضريبية. التحفيزات، االستثمار المحمي، الضريبي، التحريضالكممات المفتاحية: 

 

 Resume : 

This study aims to shed light on the tax incitement policy and its impact on local investment and 

to highlight that. The field study was chosen in small and medium enterprises in the state of 

adrar and the agency for youth support and Employment was taken as one of the effective bodies 

in this aspect. 

This study concluded that the policy followed by the state and aimed at supporting and 

encouraging local investments, making them initiate the adoption of a tax incitement policy with 

the aim of persuading investors and encourage them to create and expand investment projects 

through a set of tax incentives such as reductions and exemptions in accordance with specific 

laws and conditions. 

   Unemployment rates and the advancement of the national economy. 

Key words: Tax agitation, Domestic investment, Motivations, tax cuts and exemptions. 


