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 الملخص: 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اثر التحفيز الجبائي الذي  تقدمه الدولة من خالل مختلف اإلجراءات والقوانين التشريعية        
ية على تحسين األداء المالي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خالل دراسة ميدانية شملت مجموعة من والتنظيم

مؤسسة( ببعض واليات الوطن. وكانت أهم النتائج أن للضريبة محل التحفيز الجبائي دور في تحسين األداء  200المؤسسات )
يز، وأن لمختلف الجهات التي لها عالقة بمنح التحفيز دور في تفعيله حتى المالي من خالل الوفورات الضريبية الناجمة عن التحف

 يتحسن األداء المالي.

 السياسة الجبائية، التحفيز الجبائي، األداء المالي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  الكلمات المفتاحية:

  : مقدمةال
الجبائية لتحقيق مختلف هذه  ضعتها الدولة  فهي تستخدم السياسةاألهداف االقتصادية التي و من أجل الوصول إلى 

لح األخرى والمصاالمتعلقة باالقتطاع الجبائي  األهداف وسعيا إلى تحقيقها تكلف مختلف هيئاتها المتمثلة في مصالح الضرائب
ستفيد منها بأشكال تقديمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ...الخ، حيث يتم تANDI، ANSEJ الجبائية الحوافز المعنية بمنح

الحوافز لذلك  وإبداء الرغبة في الحصول على مختلفة وهذا يكون عن طريق تقربها من هذه المصالح سواء عند اإلنشاء أو التوسع
سة، وكذلك إتباع مجموعة إجراءات يتوجب عليها توفر شروط معينة في المؤسسة بحد ذاتها أو في المنطقة التي تنشط فيها المؤس

 شكلية تسهر الهيئات الحكومية على توفرها.
والستفادة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من مختلف هذه الحوافز الجبائية فإنها بذلك توفر مقدار معين من األموال عوضا 

ذا ما يجعل من أدائها المالي يتحسن تبعا لهذه من دفعه كضرائب يمكنها باالحتفاظ به واستخدامه في تلبية احتياجاتها المتعددة وه
 الوفورات الضريبية الموفرة.
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 أهمية البحث:
 الذي تؤديهمن الناحية االقتصادية والمتوسطة الصغيرة موضع البحث تتجلى في الدور االقتصادي للمؤسسات أهمية         

ئي ، ولعل الجدير بالدراسة في مجال المؤسسات الصغيرة واالجتماعية...الخ سواء على المستوى الكلي أو على المستوى الجز 
 والمتوسطة هو الجانب المالي لها من خالل تقييم األداء المالي لهذه المؤسسات.

والمتوسطة وتحسين أداءها المالي  الصغيرة المؤسسات االليات التي توفرها الدولة لتشجيع أحد الجبائي ويعتبر التحفيز
 تشهدها التي االقتصادية للتحوالت الدولي، كما أن المستوى  أو المحلي المستوى  على سواء بالمنافسة تتميز اقتصادية بيئة في للعمل
 مع يتجاوب ضريبي لنظام بإخضاعها السوق، اقتصاد الصغيرة والمتوسطة في الهادفة إلى تطوير قطاع المؤسسات الجزائر

 المستقبلية. وأهدافها خصائصها

  مشكلة البحث:
المختلفللة  االجبائيلة المقدمللة ملن طللرف الدوللة فللي أشلكالهأثلر السياسللة وألجلل تأييللد كلل مللا تلم سللرده سلابقا سلليتم دراسلة سللبيل         
لجلة المشلكل خلالل معاملن  احة االقتصلادية الجزائريلة وذللكلمؤسسات الصلغيرة والمتوسلطة التلي تنشلط فلي السلسين األداء المالي للتح

 يلي:  مال والمطروح وفق
 ألداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر؟ على ا التحفيز الجبائيأثر ما هو 

ولمحاولة كشف جوانب وخبايا هذه الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي الذي تم طرحه يمكن االعتماد على مجموعة األسئلة الفرعية 
 المصاغة على النحو التالي:

 ي على األداء المالي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالجزائر؟ما هو دور الضريبة محل التحفيز الجبائ 
 ما هو دور  مجال تطبيق التحفيز وشكله على األداء المالي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر؟ 
  صغيرة  والمتوسطة بالجزائر؟تأثير مختلف أنوع التحفيز الجبائي المقدم للمؤسسات الهل توجد فروق في 

 التالية:  الفرضيات صياغة يمكن المطروح سابقا التساؤل من انطالقا
  للضريبة محل التحفيز الجبائي أثر في زيادة وتحسين األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر وذلك من

 خالل الوفورات الضريبية التي توفرها المؤسسات وتستعملها فيما بعد في احتياجاتها الخاصة؛
  تطبيق التحفيز الجبائي يؤدي إلى زيادة األداء المالي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر وهذا عن طريق إن مجال

تنوع التحفيز الجبائي بين اإلعفاء والتخفيض الضريبي والفراغ الضريبي...الخ مما يؤدي إلى تحسين األداء المالي للمؤسسة 
 محل التحفيز؛

  الصغيرة   ثير نوع التحفيز الجبائي المقدم على األداء المالي بحسب اختالف نوع المؤسسةفي تأتوجد فروقات ذات داللة
 والمتوسطة بالجزائر.

 تأثير نوع التحفيز الجبائي على األداء المالي للمؤسسات ص م بحسب اختالف مدة النشاط.في  توجد فروقات ذات داللة 

  الدراسات السابقة:
اسللة األوليللة للموضللوع، ومللن خللالل المسللح المكتبللي ألطروحللات الللدكتوراه  ورسللائل الماجسللتير والتللي تناولللت أثنلاء القيللام بالدر          

حيث تم العثور على بعض الدراسلات التلي تطرقلت للبعض أجلزاء هلذه الدراسلة والتلي نلذكر  هذا الموضوع سواء بصفة جزئية أو كلية،
 من أهمها:
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  أثر الحوافز والتشريعات الضريبية على تشجيع (، والموسومة بعنوان 2009)دراسة الباحث وصفي أحمد محمد المحارمة
أطروحة دكتوراه، األياديمية العربية للعلوم المصرفية، األردن يتضح من خالل االستثمار في المملكة األردنية الهاشمية، 

ثمار في األردن وذلك من خالل كل من هذه الدراسة أنها تهدف إلى تبيان أهمية الحوافز الضريبية ومدى تأثيرها على االست
ضريبة الدخل والمبيعات ومعرفة ما إذا كانت العوائد التي تخسرها الدولة نتيجة اإلعفاء هي ذات أهمية وجدوى بالنسبة 
للمستثمرين، حيث تمت الدراسة الميدانية على مجموعة من المستثمرين في االقتصاد األردني وذلك بتوجيه استبيان لهم 

استخراج مختلف النتائج التي أهمها أن الخدمات الضريبية في ضريبة الدخل والمبيعات قد جاءت في المرتبة  ومن ثم
 األولى في اهتمام المستثمرين وذلك لما تحويه على مختلف الحوافز الضريبية التي يهتم بها المستثمرين؛

   الدراسلة التلي قلام بهلا الباحلثMichel Dumont (2012)  بلللللوالموسلومة : Impact des subventions et des 
Incitation Fiscales sur LA recherche et Le Développement des Entreprises en 

Belggique  وتمللت هللذه الدراسللة بالمكتللب الفللدرالي للتخطلليط ببروكسللل، حيللث تنللاول الباحللث المللنح الحكوميللة والحللوافز
بلداع واالبتكلار واإلنتاجيللة داخلل المؤسسلات وقللد تملت دراسلة تللأثير هلذه المللنح الجبائيلة واللداعي لهللا وكلذا تأثيرهلا علللى اإل

وخللللل الباحلللث إللللى أنللله يجلللب ان يترتلللب عللللى الملللنح  2009-2001والحلللوافز عللللى الموازنلللة الحكوميلللة خلللالل الفتلللرة 
عللى الهلدف العلام الحكومية والحوافز الجبائية على حل وسط بين درجة الحوافز الجبائيلة الموجهلة للمؤسسلات ملن جهلة و 

للسياسلة الحكوميللة الللذي يهللدف إلللى تفعيلل هللذه الحللوافز الجبائيللة والمللنح الحكوميلة حتللى يتسللنى تنميللة قطللاع المؤسسللات 
 ؛االقتصادية

  المداخلة التلي قلام بهلاAndrew Stone (2008 :والموسلومة بلللل ،)De L’efficacité des Incitation fiscale pour 
Promouvoir L’investissement معد في برنامج ،MENE- OCDE Tunisie  حيلث تطلرق الباحلث إللى عناصلر ،

البيئة االستثمارية واللى النظلام الجبلائي المثلالي وذللك بعلد المقارنلة بلين النظلام الجبلائي العلادي واألخلر المثلالي، وكلذا علر  
ار وتطللرق إلللى االقتصللاد التونسللي واالقتصللاد لألنظمللة الحللوافز الجبائيللة وعللر  التحفيللز الجبللائي المثللالي والمشللجع لالسللتثم

 المصري وكذا التحفيز الجبائي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 معالجة الموضوع وفق ما يلي:سيتم طرحها سابقا  تمالتي  وفي اثر معالجة االشكالية ومختلف االسئلة الفرعية
 الجزائر  ب الجبائي تحفيزوال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفاهيم حول : أوالا     

أّدى التحول الذي عرفته السياسة االقتصادية في الجزائر مع نهاية الثمانينات حتى يومنا هذا، إلى انفتاح االقتصاد      
الجزائري واندماجه في السياق االقتصادي العالمي، مّما دفعها إلى اإلهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تأهيله 

 كييفه مع المنافسة الدولية.و ت
وأمام الصعوبات والعراقيل التي يعاني منها هذا القطاع المؤسسات تحاول الجزائر وضع إجراءات لدعم وتطوير وترقية      

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، العمومية منها والخاصة في مختلف القطاعات االقتصادية، وهذا من أجل تكثيف النسيج 
 خلق مناصب شغل جديدة، والمساهمة في ترقية صادراتها خارج المحروقات.المؤسساتي، و 

 1تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة :. 1 

                                                             
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  ،2001/12/12المؤرخ في  18/01الجريدة الرسمية، القانون رقم.  1

 . 26ص ،77والمتوسطة، العدد
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إلدراك الجزائر ألهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع قاطرة التنمية وضعت وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة         
حيث  .2001ديسمبر  12الصادر في  والمتوسطة،تعريفا مفّصال رسمّيا من خالل القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة 

 :التي  مهما كانت طبيعتها القانونية بأّنها مؤسسة إنتاج السلع والخدماتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعرف
  عامل؛ 250تشّغل من عامل إلى 
 ( مليون دينار500ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي  ملياري دينار، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة ) ، كما

 تستوفي معيار االستقاللية؛
 التعريف بالشكل المفصل التالي:و يمكن أن نورد هذا 

  شخل، أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائة  250إلى  50المؤسسة المتوسطة هي مؤسسة تشّغل ما بين
 ( مليون دينار؛ 500( وخمسمائة )100)

  (مليون 200) شخل، وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي 49إلى  10المؤسسة الصغيرة هي مؤسسة تشّغل ما بين
 ( مليون دينار؛  100دينار، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مائة )

 ( مليون دينار، أو 20المؤسسة المصّغرة هي مؤسسة تشّغل من عامل واحد إلى تسعة عّمال، وتحقق رقم أعمال أقل من )
 ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية عشرة  ماليين دينار"؛

إلى انه تم المصادقة على مشروع لقانون توجيهي جديد خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. عدل في تعريفها يما يجب اإلشارة 
 : والجدول التالي يوضح ذلك ومجموع الميزانية المذكورة سابقا. األعمالمن حيث حدود رقم 

 ( : تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر1الجدول رقم )

 المعــايير 
 رقم األعمال السنوي  العمالة الموظفة ؤسسةالم

 بـ )مليون دينار(
 الحصيلة السنوية
 بـ )مليون دينار(

لمؤسسة الصغيرة جداا  20أقل من  40أقل من  9إلى  1 
 200أقل من  400أقل من  49إلى  10 المؤسسة الصغيرة

 1000إلى  200 4000إلى  400 250إلى  50 المؤسسة المتوسطة

 .2017جانفي  11الصادر بتاريخ  02الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد  لمصدر:ا           

  للتحفيز الجبائيمفاهيم أساسية . 2

التحفيز الجبائي هو أحد األساليب واآلليات المستعملة من طرف الدولة من أجل تحقيق أهدافها المختلفة سواء االقتصادية   
ا وتسهيالت التي تعمل على حث المؤسسات مهما كان حجمها إلى االستثمار وتشجيعه أو أو االجتماعية وذلك من خالل تقديم مزاي

 حث المؤسسات إلى االستثمار في مجاالت أخرى لم يكونوا يرغبون في االستثمار فيها من قبل، ومنه سيتم التطرق إلى ما يلي:
 تعريف التحفيز الجبائي. 1.2
 همها أنه للتحفيز الجبائي عديد التعاريف من أ      
تخفيف من معدل الضرائب، القاعدة الجبائية أو االلتزامات الجبائية التي تمنح للمستفيد بشرط تقيده بعدة مقلايي  فهلي        

مسللاعدات ماليللة غيللر مباشللرة تمللنح إلللى بعللض األعللوان االقتصللاديين الللذين يلتزمللون بللبعض المعللايير والشللروط التللي يحللددها 
 1المشرع.

                                                             
 .118، ص 2003، الجزائر: دار هومة، الية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقفعناصر مراد، . 1
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التحفيز الجبائي هو عبارة عن مساعدات مالية غير مباشرة تمنحها الدولة ضمن سياستها الجبائية المنتهجة إلى بعض األعوان 
 االقتصاديين على شرط التزامهم بشروط محددة مسبقا.

ذا ألن المؤسسة العمومية بحكم انتمائها لقطاع الدولة وخضوعها مباشرة لى القطاع الخاص دون العام ههذا وترتكز الدولة ع
 1لمخططات تنموية مسطرة وكذلك إلى ما يميز القطاع الخاص عن العام بل:

 ستثمار ويترتب على ذلك نقل حجم اإلنتاج والتشغيل؛ضعف حجم اال 
 التمركز في المدن الكبرى األيثر تطورا خصوصا الشمالية مما يترتب عنه اختالل في التوازن؛ 
 .االستثمار في القطاعات االستهاليية األيثر ربحا والتي ال تتطلب قدرات وكفاءات عالية 
 خصائص التحفيز الجبائي. 2.2 

ل التعاريف السابقة الذكر يمكن استخراج بعلض الخصلائل التلي يتميلز بهلا التحفيلز الجبلائي والتلي سليتم ذكلر من خال   
   2أهمها ما يلي:

ـــاري: . 1.2.2 حيلللث يتلللرك الحريلللة للمؤسسلللات واألعلللوان االقتصلللاديين حريلللة االختيلللار بلللين الخضلللوع أو علللدم إجـــراء اختي
 الخضوع للشروط والمقايي  المحددة من قبل الدولة وهذا مقابل االستفادة من هذه الحوافز.

خلالل ملنح هللذا التحفيلز الضلريبي لألعللوان االقتصلاديين والمسلتثمرين يكللون  إن هلدف أي دوللة مللنإجـراء هــاد : . 2.2.2
 في إطار سياسة اقتصادية لتنمية وتطوير وإنعاش مناطق معزولة أو قطاعات محددة ألهميتها في مخطط التنمية.

ا احتللرام بعلللض باعتبلللار التحفيللز موجللله إلللى فئللة معينلللة مللن المكلفلللين بالضللريبة والتللي عليهلللإجــراء لـــي مقــايي : . 3.2.2
المقايي  التي يحددها المشرع كتحديد نوعية النشاط مكان إقامته اإلطار القانوني والتنظيملي للمسلتفيد ويعتبلر شلرط ضلروري 

 لالستفادة من التحفيزات.
إن األعلوان االقتصلاديين يحصللون عللى التحفيلز الجبلائي ملن طلرف الدوللة وذللك مقابـ((:  -وجود الثنائية )فائدة. 4.2.2

 .قابل توجههم إلى االستثمار في القطاعات االقتصادية التي تتماشى مع األهداف التنموية المسطرة من طرف الدولةم
أي الوسليلة التلي تسلتخدمها سياسلة التحفيلز الجبلائي لتشلجيع وتوجيله المسلتثمرين، حيلث تكلون فلي شلكل الوسـيلة: . 5.2.2

ر وشلروط محلددة ضلمن بلرامج التحفيلز الجبلائي، قلد تكلون عللى شلكل تسهيالت وتحفيزات جبائية مختلفة، وتكون وفق معلايي
دعم مالي مباشر وتسهيالت في منح قرو  ومساعدات مالية، أو في شكل امتيازات جبائية وهي األيثر اسلتعماال،، وتعلرف 

ي تملنح لله إذا اتخلذ بالتحفيزات الجبائية حيث تخفض في معدل الضرائب للمبلغ الخاضلع للضلريبة أو االلتزاملات الجبائيلة التل
 بعض اإلجراءات.

  أهدا  التحفيز الجبائي. 3.2
تسعى الدولة من خالل تطبيق سياسة التحفيز الجبائي إلى تحقيق العديد من األهداف المختلفة من حيث الطبيعة    

 نجد أن هناك نوعين من األهداف هي ما يلي: 
  3ن الناحية االقتصادية إلى ما يلي:يهدف التحفيز الجبائي م  األهدا  االقتصادية:. 1.3.2

                                                             
 . 119 – 118، ص ص ، مرجع سابقفعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق. ناصر مراد، 1

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية أثر التحفيزات الجبائية على االستثمار في ظ( اإلصالحات االقتصادية، . لعال رمضاني،  2
 . 42، 41، ص ص 2002جامعة الجزائر،  العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،

، 2002، مصلر: اللدار الجامعيلة الجديلدة، ، النظم الضريبية مدخ( تحليلـي مقـارن يون  أحمد البطريق، سعيد عبد العزيز عثمان .3
 .60ص 
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تنمية االستثمار من خالل تخفيض العبء الضريبي أو إلغائه كليا ومن ثم ينقل حجم التكاليف التي تتحملها  
ؤسسة المستفيدة من التحفيز مما يجعلها توجه هذه الوفورات الجبائية إلى االستثمار ومن ثم إمكانية منافسة المنتجات الم

 األجنبية؛
  دعم الواردات من السلع الرأسمالية الالزمة لي  فقط للقيام بعملية التنمية بل الستمرارها حيث يتعين على النظام

 السلع على األقل في المراحل األولى لحياة المؤسسة الخاصة؛ الضريبي تشجيع استيراد مثل هذه
  تشجيع المشاريع التي تحقق تكامال اقتصاديا؛ 
 توجيه االستثمارات نحو األنشطة ذات األولوية في المخطط الوطني للتنمية؛ 
 تشجيع المشاريع التي توفر مناصب شغل؛ 
 كنتيجة لمساعدة العمليات اإلنتاجية التي تهدف إلى تصدير السلع  تحصيل إيرادات إضافية مرتبطة بتطوير الصادرات

 خارج قطاع المحروقات؛
  زيادة إيرادات الخزينة مستقبال، فتنمية االستثمار تؤدي بالضرورة إلى تنوع النشاط االقتصادي ومنه نمو الفروع

ساع الوعاء الضريبي وهذا يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية مما ينتج عنه تعدد العمليات الخاضعة للضريبة مما يؤدي إلى ات
 الحصيلة الجبائية.

يهدف التحفيز الجبائي من الناحية االجتماعية إلى عدة نقاط أساسية نذكر أهمها فيما األهدا  االجتماعية: . 2.3.2
 يلي: 

  :ات من خالل توفير مناصب شغل جديدة فالتحفيز  المساهمة في امتصاص حدة البطالةامتصاص البطالة
الجبائية الممنوحة للمستثمرين تمكنهم من تحقيق وفورات ضريبية تسمح بإعادة استثمارها وتشغيلها بتوفير مناصب شغل 

 جديدة مما يساهم في تخفيف حدة البطالة على المستوى المحلي وحتى على المستوى الوطني للدولة؛
 :الموجهة لتشجيع االستثمار في المناطق المحرومة ويتم ذلك من خالل الحوافز الجبائية  تحقيق التوازن الجهوي

والتي يراد تنميتها وتطويرها وذلك لتقليل الهوة بينها وبين المناطق المنتعشة اقتصاديا وهذا حتى يتم القضاء على ظاهرة 
 النزوح الريفي وخلق شروط الستقرار السكان؛

 :)بين أفراد المجتمع من خالل االقتطاع الجبائي الذي يمكن أن تتم عملية توزيع عادل للدخل  توزيع العادل للدخ
يقتطعه من المكلفين بالضريبة ويوزعه على أفراد المجتمع في شكل نفاقات على قطاعات تعود بالنفع على الجميع مثل 

ي تقل الصحة، التعليم، المرافق العمومية...الخ، كما أن معظم التشريعات الضريبية تسمح باإلعفاء الضريبي للدخول الت
عن مستوى معين، فاالقتطاع الجبائي ال يأخذ من هذا الدخل ألنه ال يصل إلى هذا الحد وهذا ما يحقق عدالة في عملية 

 1االقتطاع من المكلفين بالضريبة.
 :أدوات التحفيز الجبائي. 4.2

للسياسة التحفيز الجبائي أن تؤدي دورها في تفعيل النشاط االقتصادي  وحقيق مختلف األهداف المسطرة  يتسنى       
مسبقا والمتعلقة بأهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية، البد عليها من االعتماد على أدوات لتحقيق ذلك، بما يتماشى 

مسبقا، ومنه سيتم تناول مختلف األدوات التي تعتمد عليها الّسياسة التحفيزية والتي يتمثل أهمها في ما ما هو مسطر 
 يلي: 
يعتبر اإلعفاء الضريبي من بين، أهم أدوات التحفيز الجبائي، حيث هو الذي تعتمد عليه : اإلعفاء الضريبي. 1.4.2

ا، نظرا لما يتميز به من خصائل عن باقي األدوات األخرى، الّسياسة الجبائية التحفيزية في تحقيق مختلف أهدافه

                                                             
 . 211، ص 2007بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، النظام الضريبي وأهدا  المجتمع، . سعيد عبد العزيز عثمان،  1
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ونظر لمفهوم  اإلعفاء الجبائي كتحفيز تقدمه الدولة من خالل  ويمكن إبراز مختلف جوانب اإلعفاء الضريبي في ما يلي
خاطر التي إسقاط مباشر لحقها في الضريبة تجاه المكلف. ويعتبر حافزا ضريبيا مهما، لالستثمارات حيث يقلل من الم

يتحملها المستثمر بالنسبة لالستثمارات الجديدة مما يجعل لديه أثر ايجابي على الهيكل التمويلي وتختلف قوة اإلعفاء 
الضريبي والدور الذي يؤثر به على قرار االستثمار من نظام ضريبي إلى آخر وذلك الختالف الظروف االقتصادية 

 والسياسية واالجتماعية لكل دولة .
يتعلق الفراغ الضريبي بوجود أو عدم وجود الضريبة في نشاط معين، وهو يعتبر أحد أهم : الفراغ الضريبي. 2.4.2

التحفيزات التي تعتمد عليها الدولة لجلب االستثمار وتشجيعه. ويمثل أسلوب من أساليب التدخل غير المباشر للدولة 
ئب سواء كان ذلك بصفة جزئية أو كلية لفترة زمنية محددة في والمتمثل في تخليها عن بعض إيراداتها المالية من الضرا

إطار سياساتها االقتصادية لتوجيه األنشطة االقتصادية الوجهة التي تتفق وأهداف سياستها العامة. ويمكن تعريفه على 
الت أقل إنتاجا أنه إعفاء جزئي أو كلي لفترة زمنية محدودة، ليجذب رؤوس األموال غير المستغلة أو المستغلة في مجا
 1إليه، فيؤدي ذلك إلى التوسع فيه وتوجيه االستثمارات الموجهة المرغوبة من حيث النوع والزمان والمكان.

ر االستثماري في القطاع الخاص بشكل كبير، وهذا ما يؤثر نمط االهتالك المستخدم على القرا :نظام االهتالك. 3.4.2
يجعل المشرع الضريبي يستخدمه كحافز يحقق العديد من اآلثار اإليجابية من خالله، فنجده يستخدمه كأداة لتشجيع 
ية االستثمار الخاص وتوجيهه في اتجاه األنشطة االستثمارية المرغوبة والتي تحقق مزيدا من الفعالية في عملية التنم

 االقتصادية.   
إعانات االستثمار، التخفيضات  المعاملة الضريبية للخسائر،يما أن هناك  أدوات أخرى للتحفيز الجبائي أهمها )      

 الضريبية(

 :: مفاهيم أساسية حول األداء المالياا ثاني
فالمؤسسات الناجحة يتوجب عليها معرفة  االداء المالي يعتبر من بين أهم العناصر التي تعنى بها المؤسسات االقتصادية       

كل سنة وهل هي في تطور أو تدني ولذلك تجد المؤسسة تهتم باالداء المالي بشكل كبير وفي ما يلي سيتم وضعيتها المالية في 
 تسليط الضوء على أهم عناصره.

 : تعريف األداء المالي .1
بالحكم على كفاءة وفعالية المؤسسة في تخصيل مواردها المالية  األداء المالي مجموعة العمليات التي تتعلقيمثل         

 .المتاحة وتحقيق خططها المستقبلية وأهدافها المسطرة انطالقا من معلومات متوفرة ومتاحة ضمن القوائم المالية المعدة
 :مصادر معلومات األداء المالي .2

لي بحيث يجب أن تكون ذات جودة عالية  وفي الوقت المناسب، المعلومات نقطة االنطالقة األساسية لألداء الماتعد       
 ويمكن تقسيم  مصادر المعلومات إلى معلومات داخلية وخارجية وهذا ما سيتم عرضه في ما يلي:

   :تتمثل المصادر الداخلية المستعملة في عملية تقييم األداء المالي عموما في المعلومات التي  تقدمها المصادر الداخلية
صلحة المحاسبة، وتتمثل هذه المعلومات في الميزانية، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزينة، جدول تغييرات م

 2.الخاصة والمالحق األموال

                                                             
1
 .149، ص 1987 اإلسكندرية، ، الدار الجامعية،االقتصاد الماليعبد الكريم صادق بركات، .  

2
،  دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ( المالي مدخ( صناعة القراريالتحلمنير شاير محمد، إسماعيل إسماعيل، عبد الناصر نور، .  

 .20، ص 2008 األردن،
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 :تتحصل المؤسسة على هذا النوع من المعلومات من محيطها الخارجي، وهذه المعلومات يمكن  المصادر الخارجية
 1عامة، ومعلومات قطاعية . معلوماتتصنيفها إلى نوعين من المعلومات 

 :األهدا  المالية للمؤسسة االقتصادية .3
معظم طرق تحديد مؤشرات ومعايير التقييم تطلب تحديد األهداف المالية، ويمكن حصر األهداف التي تسعى المؤسسة          

 ، وسيتم عرضها في ما يلي:إلى تحقيقها في: التوازن المالي، السيولة واليسر المالي، المردودية
  : تقي  السيولة، بالنسبة للمؤسسة، قدرتها على مواجهة التزاماتها القصيرة، أو بتعبير آخر تعني السيولة واليسر المالي

إلى أموال متاحة، فنقل السيولة أو عدم -المخزونات والقيم القابلة التحقيق-قدرتها على التحويل بسرعة األصول المتداولة
ها يقود المؤسسة إلى عدم المقدرة على الوفاء أو مواجهة التزاماتها كما أن عدم قدرة المؤسسة على توفير السيولة يفايت

 2(.الكافية يؤدي باإلضرار بثالث مصالح هي )المؤسسة، أصحاب الحقوق، عمالء المؤسسة
  :يعتبر التوازن المالي هدفا ماليا تسعى الوظيفة المالية لبلوغه ألنه يم  باستقرار المؤسسة المالي، ويمثل التوازن المالي

حتفاظ به وعبر الفترة المالية، التوازن المالي في لحظة معينة التوازن بين رأس المال الثابت واألموال الدائمة التي تسمح باال
 3يستوجب ذلك التعادل بين المدفوعات والمتحصالت أو بصفة عامة بين استخدامات األموال ومصادرها.

  :درة الوسائل المتمثلة )الرأس المالي االقتصادي، الرأس الملال المللالي ( على المردودية بشكل عام تدل على قالمردودية
تحقيق النتيجة، وهو ما يعك  المردودية االقتصادية و المردودية المالية، على التوالي. فحسب نوع النتيجة والوسائل 

 4المستخدمة يتحدد نوع المردودية.
 : الدراسة التطبيقية:ثالثاا 

 :فرضيات الدراسة التطبيقية .1
بناء على إجابات أفراد العينة، للوقوف على مدى تطابق وجهات  رها اختباتم القيام بصياغة الفرضيات التي سيتم    

هات وآراء أفراد العينة، وعليه كانت الفرضيات التي تم صياغتها على شكل النظر المعبر عنها من خالل الفرضيات مع توج
الفرضية الصفرية ومن ثم الفرضية البديلة لها حتى يتسنى اختبار صدق الفرضية ومن ثم قبولها أو رفض الفرضية الصفرية 

 وقبول الفرضية البديلة وعليه كانت فرضيات الدراسة كما يلي:
واألداء المالي للمؤسسة االقتطاع الجبائي بين  ارتباط دالة إحصائيا(: ال توجد عالقة h10رضية الصفرية)الف: H1الفرضية األولى 

 ص م.
 (الفرضية البديلةh11 :)توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين االقتطاع الجبائي واألداء المالي للمؤسسة ص م . 

األداء المالي و ل التحفيز الجبائي اشكأبين  ارتباط دالة احصائيا عالقة(: ال توجد h20لفرضية الصفرية): اH2الفرضية الثاني 
 للمؤسسة ص م.
 (الفرضية البديلةh21 :) بين أشكال التحفيز الجبائي واألداء المالي للمؤسسة ص م. إحصائياتوجد عالقة ارتباط دالة 

                                                             
1
، 2002 الجزائر، نشورة، جامعة بسكرة،رسالة ماجستير غير م ،األداء المالي للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييم عادل عشي،.  

 .39ص 

، 2010، األردن، مجتمع العربي للنشر والتوزيعال مكتبة ،1ط ،مقدمة في اإلدارة المالية والتحلي( الماليمفلح محمد عقل، .  2
 .24ص

 .247، ص. 2000، مجموعة النيل العربية، مصر، األداء المالي لمنظمات األعمالالسعيد فرحات جمعة، .  3
4  . Alain Capiez, Elément de Gestion Financière, 4 éd, Masson, Paris, 1994, p121. 
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المالي  األداءفي تأثير نوع التحفيز الجبائي على  اإحصائيفروق دالة (: ال توجد h30لفرضية الصفرية): ا H3 الفرضية الثالثة
 ص م. بحسب اختالف نوع المؤسسة

 (الفرضية البديلةh31 :) بحسب اختالف  المالي األداءالجبائي على  تأثير نوع التحفيز بين إحصائياتوجد فروق دالة
 ص م. نوع المؤسسة

 المالي األداءتأثير نوع التحفيز الجبائي على في  إحصائياوق دالة ال توجد فر  (:h40لفرضية الصفرية)ا:  H4 الفرضية الرابعة 
 بحسب اختالف مدة النشاط. للمؤسسات ص م
 ا(لفرضية البديلةh41:)  للمؤسسات ص م المالي األداءتأثير نوع التحفيز الجبائي على في  إحصائياتوجد فروق دالة 

 بحسب اختالف مدة النشاط.

  :نةحدود الدراسة، المجتمع وعي
 : . حدود الدراسة1

  :حيث أخذت الدراسة على مستوى الجزائر وذلك بالتطرق إلى العديد من واليات الوطن لتكون الدراسة الحدود المكانية
، المدية، ورقلة، )الجزائر، البليدة، سطيف، قسنطينة، تبسةيات التي تم توزيع االستبيان فيها لوالا أهمومن بين أشمل وأدق، 
علينا عملية  سهلواهذه المناطق بسبب سهولة التنقل إليها وكذا وجود البعض من األصدقاء الذين  اختيارالوادي(، وتم 

 توزيع االستبيان.  
 :الحصول عليها، وهي  تم التي البيانات ومعالجة واستالمها االستمارات توزيع خاللها تم التي السنة هي الحدود الزمنية

 .2015حوالي أربعة أشهر بداية من فيفري  كانت المدة 2015سنة 
  :تستند في هذه الدراسة آلراء وإجابات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تربطهم عالقة الحدود البشرية

 بمتغيرات الدراسة.
  :ا المرتبطة والمحاور بالمواضيع الدراسة هذه اهتمتالحدود الموضوعية األداء المالي  ةالجبائي أثر السياسة وضوعبم أساس،

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

  :. مجتمع وعينة الدراسة2
  :صاحب مؤسسة أو  المستجوب الشخل يكون  أن من أجل تحديد مجتمع الدراسة تم االعتماد كحد أدنىمجتمع الدراسة

 من الدراسة مجتمع ويتكون  يتسنى قبوله في المشاركة ضمن عينة الدراسة،مسير لمؤسسة صغيرة ومتوسطة وذلك حتى 
مسيرو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذوي العالقة بأحد متغيرات الدراسة، سواء كانت هذه المؤسسات و أصحاب 

يرة من المؤسسات الصغ المخصصة لذلك . أوي من احد الوكاالت الوطنية الصغيرة متحصله على التحفيز الجبائ
 .العامالجبائي والمتوسطة التي هي في النظام 

  :نظرا لتعقيدات الموضوع إذ وجدت صعوبة في تحديد مجتمع الدراسة بدقة نظرا لتغير حجم المجتمع من عينة الدراسة
 200مصدر آلخر ومنه صعوبة ضبط حجم العينة وفقا للنماذج اإلحصائية المعروفة، تم تحديد عينة عشوائية قوامها 

والجدول اآلتي يوضح وزيع االستبيان على أفراد العينة، ؤسسة من مختلف أفراد المجتمع محل الدراسة، حيث تم القيام بتم
 اإلحصاءات الخاصة باستمارات االستبيان: 
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 (:  طرق توزيع استمارة االستبيان2الجدول رقم )
 جموعالم التسليم اإللكتروني التسليم العادي طريقة تسليم االستبيان

 200 50 150 إجمالي االستمارات الموزعة

 170 30 140 االستمارات المسترجعة

 16 06 10 االستمارات الملغاة

 154 24 130 للدراسة الصالحةاالستمارات 

 .ينالمصدر: من إعداد الباحث

% من  77يقارب  وتمثل ماارة استم 154يتبين من خالل الجدول السابق أن مجموع االستمارات الصالحة للدراسة بلغت        
 وجود استمارة نظرا لعدم استكمالها أو 16، وهذا بعد عملية الفرز والتنظيم، وتم استبعاد حوالي 200مجموع االستمارات الموزعة 

 .إجاباتهاتضارب في 
%،  60م االلكتروني % والتسلي 93وتبين كذلك أن نسبة استرجاع استمارات االستبيان عن طريق التسليم العادي بلغت حوالي 

 مما يدل على أن التسليم العادي لالستمارات ألفراد العينة المستهدفة في الدراسة أيثر فاعلية من التسليم االلكتروني. 

 :تحديد منهجية وخطوات الدراسة المتبعة
المتعلق نجاز الجانب التطبيقي تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محورا، رئيسيا، في أي دراسة ميدانية إذ سيتم من خاللها إ  

األداء المالي للم ص م والتي من خاللها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل أثر السياسة الجبائية على إيجاد ب
وهي حيث تم االستعانة بأداة بحثية معينة أال اإلحصائي، وذلك للتوصل إلى نتائج تحقق األهداف التي تسعي إليها الدراسة، 

 االستبيان، وفي ما يلي عر  لمختلف الجوانب التي تبعت استخدام هذه األداة من عملية البناء، التوزيع...الخ.
 :. مراح( إعداد االستبيان1

مرت عملية اإلعداد االستبيان الموجه لهذه الدراسة بمرحلتين أساسيتين وذلك من خالل عملية بناء االستمارة ومن ثم    
علها في شكلها األولي لتقديمها للتحكيم، ثم تأتي المرحلة الثانية التي تتعلق بالتوزيع، وفي ما يلي عر  لهذه المراحل ج

 بشيء من التفصيل.

( أعدت باللغة A4بالنسبة لالستبيان العادي تم عر  استمارة االستبيان على ورقة عادية ): . عملية بناء االستمارة1.1
 ية، أما بالنسبة لالستبيان االلكتروني لقد تم تحميله باستخدام البريد االلكتروني للباحث.العرب

بعد ذلك قمنا باستشارة مجموعة من األساتذة المختصين في مجالي المحاسبة واإلدارة واإلحصاء لتحكيم االستبيان وذلك 
معة الشهيد حمه لخضر بالوادي، بهدف إعطاء بانتمائهم لجامعات مختلفة منها جامعة البليدة، ورقلة، وكذا من جا
 .صورة واضحة لمحتوى هذا االستبيان والتأيد من سالمة صياغته

قام الباحث بتوزيع واسترجاع استمارة االستبيان اعتمادا على عدة قنوات، منها استمارة االستبيان: . توزيع واسترجاع 2.1
د العينة، أو االستعانة ببعض مكاتب المحاسبة ومحافظة الحسابات كونهم يعتبرون مرعية االتصال المباشر بأفرا

محاسبية لهذا النوع من المؤسسات، وكذا االستعانة ببعض األساتذة الزمالء من الواليات األخرى للتنقل لمختلف أفراد 
 العينة المحتلمين.
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وزيع االستبيان على توجيه رسائل الكترونية ألفراد العينة عن طريق أما بالنسبة لالستبيان االلكتروني فتم االعتماد في ت
البريد االلكتروني وهذا بعدما تم الحصول على مختلف العناوين االلكترونية، تتضمن رسالة الدعوة للمشاركة في 

 االستبيان مع إرفاقه معها. 
، وتم 20 إصدار SPSSان البرنامج اإلحصائي استخدمنا لمعالجة بيانات االستبي  :. عملية معالجة االستبيان3.1   

استخدام االختبارات اإلحصائية الالمعلمية، وذلك ألن مقياس ليكارت هو مقياس ترتيبي وقد تم استخدام األدوات 
 اإلحصائية اآلتية:

 .اختبار ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لمعرفة ثبات فقرات االستبيان 
  ارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف عينات الدراسة وآراءهم حول النسب المئوية والتكر

 فقرات االستبيان.
 ( اختبارone simple t test.الختبار الفرضيات وتعميم نتائج الدراسة على مجتمع الدراسة ) 

 نتائج الدراسة التطبيقية 
والمستعملة في البحوث  يام بها والتي مرت على عديد المراحل المنهجية المختلفةمن خالل الدراسة التطبيقية التي تم الق

ساسية، الميدانية، حيث قام الباحثين باختبار صدق اداة الصدراسة ومن ثم اختبار فرضيات الدراسة واستخالص أهم النتائج اال
 وفي ما يلي عر  ألهم العناصر:

  :. صدق وثبات أداة الدراسة1
في هذا الصدد تم القيام بعر  االستبيان على مجموعة من المحكمين تألفت من أساتذة متخصصين في مجال المحاسبة            

أصبح  وقد تم االستجابة آلراء المحكمين، وقيام بإجراء التعديالت في ضوء المقترحات المقدمة وبذلك واإلحصاءواإلدارة 
وعلى هذا األساس تّم  صدقهثباته و بتحليل إحصائي لالستبيان للتأيد من  ينقيام الباحثتم االستبيان في شكله النهائي، كما 

وكانت نتائج االختبار الثبات وفقا  يرونباخ-ة من خالل حساب معامل الفابهذه الدراس ةاختبار ثبات محاور االستبيان الخاص
 للجدول الموالي:

 كرونباخ -ألفا(:  معامالت الثبات وفقا لطريقة 3الجدول رقم )
 معامل الصدق )جذر الفا( قيمة معامل ألفا عدد الفقرات البيان

 0.874 0.765 12 مجموع فقرات االستبيان

 .spssبرنامج بناءاا على مخرجات  ينالمصدر: من إعداد الباحث

يرونباخ لفقرات االستبيان -ألفانالحظ من الجدول أعاله انه تم حساب كل فقرات االستبيان، وتبين النتيجة إلى أن قيم معامل    
يبرهن على صالحية االستبيان، أي كلما كانت قيمة ألفا  وهو معامل جيد ،0,765المعتمدة في البحث كان معامل الثبات يساوي 

 خالل قريبة من الواحد دلت على وجود ثبات عالي، وبالتالي يمكن القول بأن فقرات االستبيان المستخدمة تتميز بالثبات، ومن
 أنيمكن  أخرى لو تم توزيعه مرة  أيهذا ما يدل على وجود صدق في االستبيان  0.874مالحظة معامل الصدق الذي يقدر بلل 

ما سبق ذكره وبعد التأيد من صدق وثبات فقرات االستبيان، يصبح صالح للتطبيق على عينة ومن م على نف  النتائج. نتحصل
 الدراسة.
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 :. تحلي( نتائج االستبيان2

في هذا الصدد  سيتم معالجة كل األجزاء المتضمنة لالستبيان وتحليلها واستخالص النتائج منها باستخدام البرنامج 
وسوف يستخدم في تحليل المعلومات المجّمعة ميدانيا مقياس ليكارت الثالثي وفي ما يلي ، 20اإلصدار رقم  SPSSاإلحصائي 

 ان:سيتم عر  مختلف التحاليل المتعلقة باالستبي
 :. عرض لطريقة معالجة االستبيان1.2

بعد فرز وتحليل اإلجابات المتضمنة في استمارات االستبيان، قصد بناء قاعدة معطيات ومن ثم تفريغ االستمارات 
سطر، حيث تم تخصيل  154عمود و 38الصالحة للدراسة )يما تم توضيحه سابقا(، في شكل جدول مصفوفي يتضمن 

(، 5.852= 154×38، أي: )992تمارة، وبهذا حصلنا على قاعدة بيانات لالستبيان تتكون من خانة لكل جواب في االس
 تم ترميز هذه المعطيات على النحو التالي: وقد 
   الخيار الثالث بالعدد 2، الخيار الثاني بالعدد 1بالنسبة للمعلومات العامة لعينة الدراسة: يرمز للخيار األول بالعدد ،
 ، وهكذا...3
  االتجاه العام  لمعرفلةأما بالنسبة لفقرات المحاور اعتمدنا على مقياس ليكارت الثالثي في تحديد مقايي  اإلجابات

 .آلراء أفراد العينة حول كل فقرة من فقرات االستبيان
 :خصائص عينة الدراسة. تحلي( 2.2
 بالخصائل االقتصادية لعينة الدراسة رى وأخ المعلومات الديموغرافيةب متعلقةمختلفة أسئلة  االستبيانضمن يت    
نوع المؤسسة، عدد العاملين بها، مدة النشاط...الخ، وكذلك تمت دراسة ما إذا كانت المؤسسة مستفيدة من التحفيز  مثل

 لعينة الدراسة. الساسيةالجبائي الممنوح من الجهات الرئيسية المانحة له، وفي ما يلي عر  لمختلف الخصائل ا
 :نوع المؤسسةيع أفراد العينة حسب توز . 1.2.2
تختلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحسب األنواع المعتمدة في القانون التجاري والذي يعرف بمصطلح    

الشكل القانوني للمؤسسة فقد قسم هذا العنصر إلى األجزاء األربعة التي من الممكن أن تكون عليها مؤسسة 
   لتوزيع عينة الدراسة وفق نوع المؤسسة أو الشكل القانوني للمؤسسة.الصغيرة والمتوسطة وفي ما يلي عر 
 (:  توزيع أفراد العينة حسب نوع المؤسسة4الجدول رقم )

 المجموع (4شركة تضامن) (3شركة ذ م م ) (2شركة فردية ) (1شخل طبيعي) المهنة

 154 3 29 19 103 التكرار

 100 1.9 18.8 12.3 66.9 %النسبة

 .spssن إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج المصدر: م

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن الفئة المهيمنة على أفراد العينة تتمثل في أصحاب المؤسسات ذات الشخل الطبيعي        
ليها الفئتين ثم ت % 18,8ثم من بعد ذلك نجد فئة أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة  % 66,9حيث كانت النسبة 

. وعدد األشخاص الطبيعيين % 1,9، وأصحاب شركات التضامن بنسبة %12,3األخريين المتعلقتين بفئة الشركات الفردية بنسبة 
المتزايد في المجال االقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة راجع إلى توجه أصحاب هذه المؤسسات إلى العمل الريادي من غير 

وكذلك راجع إلى إمكانية إنشائها بسهولة ويسر، والشكل الموالي يوضح توزيع أنواع المؤسسات على عينة  الدخول في الشركات،
 الدراسة.
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 توزيع أفراد العينة حسب عدد العاملين بالمؤسسة. 2.2.2
من الجدول الموالي نالحظ أن معظم أفراد العينة المدروسة يمتلكون يوظفون عدد من العمال اقل أو 

 49إلى  10يوظفون عدد من العمال يتراوح من  % 26,0، وما نسبته % 68,2مال وذلك بنسبة ع 9يساوي 
عامل والتي هي  50عامل، وتأتي الفئة القليلة في أفراد العينة المدروسة والتي توظف عدد من العمال ايبر من 

 .% 5,8بنسبة 
 (:  توزيع أفراد العينة حسب عدد العاملين5الجدول رقم )

 المجموع (3عامل )50أيثر من  (2عامل ) 49إلى  10من  (1عمال  ) 9أقل من  العاملين

 154 9 40 105 التكرار
 100 5.8 26.0 68.2 %النسبة

 .spssالمصدر: من إعداد الباحثين بناء على مخرجات برنامج 
 توزيع أفراد العينة بحسب مدة النشاط. 3.2.2

بيان تم اختيار التقسيم لهذه العينة بحسب نوع مدة النشاط من خالل دراسة العينة الموجه إليها االست 
الفعلي في المجال االقتصادي وذلك حتى يتسنى معرفة مدى حداثة أفراد العينة المدروسة في ممارستها النشاط 
االقتصادي ومن ثم مدى حداثتها آو خبرتها في حصولها على الحوافز الجبائية من الجهات المختلفة، وقد تم 

إلى أربعة أجزء رئيسية والتي هي اقل من سنتين، ما بين سنتين إلى خم  سنوات، من خمسة إلى عشرة  هاتقسيم
سنوات، وفي األخير ايبر من عشرة سنوات، والجدول الموالي يلخل مختلف نتائج توزيع أفراد العينة على مدة 

 النشاط الفعلي.
 (:  توزيع أفراد العينة حسب مدة النشاط6الجدول رقم )

 المجموع سنوات 10من أيبر  سنوات 10و 5بين  سنوات5و 2بين  أقل من سنتين العمر

 154 31 41 60 22 التكرار

 100 20.1 26.6 39.0 14.3 %النسبة

 .spssالمصدر: من إعداد طالب بناء على مخرجات برنامج  

النشاط حيث نجد أن متقاربة إلى حد ما بين ايبر من خالل الجدول أعاله الذي يوضح توزيع أفراد العينة بحسب مدة            
ألصحاب المؤسسات التي تنشط منذ سنتين إلى خم  سنوات، وتليها أفراد المؤسسات التي تنشط بين خم  إلى  % 39,0نسبة 

إلى  %14,3، ونسبة % 20,1، وتأتي في المرتبتين الثالثة والرابع ايبر من عشرة سنوات بنسبة % 26,6عشرة سنوات بنسبة 
المؤسسات التي تنشط لمدة اقل من سنتين، ومن مالحظة هذه النسب نجد أن اقلهم هي التي لها مدة اقل من سنتين وهذا ما يضفي 
على االستبيان نوع من المصداقية في النتائج حيث إن إجابة صاحب مؤسسة استفاد من الحوافز الجبائية لمدة معتبرة لي  كإجابة 

 والي يوضح توزيع أفراد العينة بحسب مدة النشاط.فرد حديث ، والشكل الم
  . معالجة فقرات االستبيان3.2

وفي ما يلي سيتم القيام بتحليل فقرات االستبيان من خالل التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 
على اإلجابات المختلفة ومنه استخراج مدى محور من محاور االستبيان، حتى يتسنى للباحث معرفة مدى اتفاق عينة الدراسة 

 قبول أو عدم قبول لكل محور من محاور الدراسة، وسيتم ذلك في ما يلي.
 على األداء المالي للم ص ماالقتطاع الجبائي . المحور األول والمتعلق بتأثير 1.3.2

 يها من أفراد العينة  كما يلي:من ستة فقرات، والجدول اآلتي يبين ملخل النتائج المحصل علويتكون هذا المحور 
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 األولنتائج دراسة المحور (: 7الجدول رقم )
االنحراف  المتوسط الحسابي  فقرات المحور األول الرقم

 sigالقيمة  tاالختبار المعياري 

تؤثر الضريبة على أرباح الشركات على األداء المالي للمؤسسات  1
 الصغيرة والمتوسطة.

2.7597 .52462 17.97 .000 

تؤثر الضريبة على الدخل اإلجمالي على األداء المالي للمؤسسات  2
 000. 25.93 41331. 2.8636 الصغيرة والمتوسطة.

3 
تؤثر الضريبة على الدخل اإلجمالي لألجور على األداء المالي للم 

 000. 12.67 59751. 2.6104 الصغيرة والمتوسطة

ألداء المالي على ا TAPيؤثر الرسم على النشاط المهني   4
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2.8182 .44947 22.59 .000 

5 
على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة  TFيؤثر الرسم العقاري  

 000. 5.42 69853. 2.3052 والمتوسطة.

تؤثر الرسوم الجمركية للسلع المستوردة على األداء المالي  6
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2.2792 .75405 4.59 .000 

 000. 12.69 50773. 2.5195 جميع فقرات المحور األول

 .spssبناء على مخرجات برنامج  مصدر: من إعداد الباحثينال
على األداء المالي االقتطاع الجبائي يتبين من الجدول أعاله أن أراء أفراد العينة على المحور األول المتمثل في تأثير       
، ونالحظ أن إجابات 2,86و  2,27 ، كانت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المحور تتراوح ما بين ة والمتوسطةالصغير  للمؤسسات

 أفراد العينة تقريبا جاءت كلها بدرجة موافق.
ل وبصفة عامة عند دراسة جميع المتغيرات تبين أن المتوسط الحسابي لفقرات المحور األول المتمثل في تأثير الضريبة مح      

، مما يدل على أن جميع أفراد العينة مجتمعة 0,507واالنحراف المعياري له  2,51التحفيز على األداء المالي للمؤسسة  هو 
 متوافقون وبدرجة كبيرة على موافقة على فقرات هذا المحور.

 sigما القيمة االحتمالية  أ 25,93و 4,59لفقرات المحور األول محصورة بين  tنالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة       
 .0,05أي أن فقرات المحور دالة إحصائيا، عند مستوى داللة  0,000لفقرات المحور كانت كلها 

أي أن جمع فقرات  0,000تساوي  sigأما القيمة االحتمالية    12,69تساوي  tأما جميع فقرات المحور فكانت قيمة     
 لها. ورفض الفرضية الصفرية األولى ، بهذا يمكن القول بصحة الفرضية البديلة0,05المحور دالة إحصائيا، عند مستوى داللة 

 التحفيز الجبائي على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.لمحور الثاني والمتعلق بتأثير . ا2.3.2
 اد العينة كما يلي:يتكون هذا المحور من ستة فقرات، والجدول اآلتي يبين ملخل النتائج المحصل عليها من أفر 

 لمحور الثانيا (: نتائج دراسة8الجدول رقم )
 sigالقيمة   tاالختبار االنحرا  المعياري  المتوسط  الحـسابي فقرات المحور األول الرقم

 000. 28.270 38481. 2.8766 يساهم اإلعفاء الجبائي في تحسين األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 1
 000. 26.984 39718. 2.8636 لتخفيض الضريبي في تحسين األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.يساهم ا 2

 000. 5.624 70205. 2.3182 يساهم الفراغ الضريبي في تحسين األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3

4 
للمؤسسات الصغيرة يساهم نمط االهتالك المطبق في المؤسسة على تحسين األداء المالي 

 والمتوسطة
2.3377 .71602 5.852 .000 

5 
تساهم المعاملة الضريبية للخسائر في تحسين األداء المالي للمؤسسات الصغيرة 

 000. 2.743 79322. 2.1753 والمتوسطة.

تساهم المعاملة الضريبية لألرباح المعاد استثمارها في تحسين األداء المالي للم الصغيرة  6
 سطةوالمتو 

2.2597 .81494 3.955 .000 

 000. 15.783 44673. 2.5682 جميع فقرات المحور الثاني
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 .spssبناء على مخرجات برنامج  الباحثين من إعداد المصدر:

نالحظ من الجدول أعاله أن أراء أفراد العينة على المحور الثاني المتمثل في تأثير شكل التحفيز الجبائي على األداء المالي 
، وحسب مقياس 2,27و 2,87ؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كانت المتوسطات الحسابية لفقرات هذا المحور تتراوح ما بين للم

 ليكارت الثالثي الذي تم تحديده سابقا يشير أن أغلب إجابات أفراد العينة جاءت بدرجة موافق.
وبصفة عامة مما يشير إلى محايد  0,814عياري قدر بل  ، وانحراف م 2,25باستثناء الفقرة السادسة، إذ كان متوسطهما الحسابي 

عند دراسة جميع المتغيرات تبين أن المتوسط الحسابي لفقرات المحور الثاني المتمثل في تأثير التحفيز الجبائي على األداء المالي 
جتمعة متوافقون فراد العينة م، مما يدل على أن جميع أ0,446واالنحراف المعياري له  2,56للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو 

 على فقرات هذا المحور.وبدرجة كبيرة 
 sig ، أما القيمة االحتمالية74 ،2و 28,27لفقرات المحور الثاني محصورة بين  tنالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة 

 . 0,05داللة مما يشير إلى أن فقرات المحور دالة إحصائيا، عند مستوى  0,000لفقرات المحور كانت كلها 
أي أن  جمع فقرات  0,000تساوي  (sig)أما القيمة االحتمالية    15,78تساوي  tأما جميع فقرات المحور الثاني فكانت قيمة     

 .رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة الثانية إلى، وهذا ما يؤدي بنا 0,05المحور دالة إحصائيا، عند مستوى داللة 
 حسب نوع المؤسسةلتأثير التحفيز الجبائي  األحادي(: تحلي( التباين 9الجدول رقم )

 القرار مستوى الداللة قيمة "ف" درجة الحرية مصدر التباين
 7.481 بين المجموعات

201.930 .000 
 

 دال إحصائيا
 

 30.214 داخل المجموعات
 37.695 المجموع الكلي

 spssن بناء على معطيات برنامج الباحثي إعدادالمصدر: من             

وهي قيمة أصغر من  0.000وأن قيمة مستوى داللتها اإلحصائية  201,93أن النسبة الفائية بلغت  أعالهيتبين من الجدول       
يجة مفادها ومعنى ذلك أنه يمكن الوصول إلى نت ة المقابلة لهاالبديل يةنقبل الفرضو  ة الثالثةالصفري ية،  وبالتالي نرفض الفرض0.05
 ا توجد فروق دالة إحصائي أنه 

 التحفيز الجبائي بحسب مدة النشاط بتأثيرالمتعلق  األحادي(: تحلي( التباين 10الجدول رقم )
 القرار مستوى الداللة قيمة "ف" درجة الحرية مصدر التباين
 6.728 بين المجموعات

271.558 0.000 
 

 دال إحصائيا
 

 36.539 داخل المجموعات

 43.267 المجموع الكلي

 spssالباحثين بناء على معطيات برنامج  إعدادالمصدر: من 
 وهي قيمة أيبر من 0.000وأن قيمة مستوى داللتها اإلحصائية  271,558يتبين من الجدول السابق أن النسبة الفائية بلغت       
ومعنى ذلك أنه يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أنه   ة الرابعةالبديل يةالفرض ونقبل ة الرابعة الصفري يةالفرض ،  وبالتالي نرفض0,05

 .توجد فروق دالة إحصائيا

 النتائج والتوصيات
من خالل الدراسة يستخلل الباحثين عديد النتائج والتي يقترح على اثرها مختلف التوصيات المترتبة عليها وفي ما يلي عر        

 ة واهم التوصيات:الهم النتائج المستخلصة من الدراس
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 النتائج 

من خالل الدراسة التطبيقية التي تم القيام بها والمتعلقة بتأثير السياسة الجبائية على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
نب الجزائرية والتي من خاللها تم دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تم توزيع استبيان يدرس مختلف جوا

العينة المدروسة ومن اختبار فرضيات الدراسة المحددة سابقا يمكن الخروج ببعض النتائج  أفراد إجابةالموضوع، وانطالقا من 
 أهمها ما يلي:

   بين  إحصائياأنه بحسب الفرضية األولى التي تم خاللها قبول الفرضية البديلة والتي تقول أنه توجد عالقة ارتباط دالة
، وهذا ما يتبين من خالل المبالغ من  %0.05بائي واألداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمستوى داللة االقتطاع الج

المالي لها ومؤشر الخزينة من خالل  األداءالتي يأخذها االقتطاع الجبائي من عند المؤسسة والتي تجعلها تؤثر على  األموال
 تأثيرها على التوازن المالي المرحلي.

  إحصائيانه توجد عالقة ارتباط دالة الفرضية البديلة والتي تنل على أ سب الفرضية الثانية والتي تم من خاللها قبولبح 
المختلفة للتحفيز الجبائي  األنواعبين التحفيز الجبائي واألداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث وإنه من خالل 

الجبائي، التخفيض الفراغ الضريبي...الخ تساهم بشكل مباشر وغير مباشر  اإلعفاءثل المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة م
 التي لها دور كبير في زيادة وتحسين األداء المالي في هذا النوع من المؤسسات. األخيرةفي تحقيق وفرات ضريبية هذه 

 رضية البديلة والتي مفادها انه توجد فروق ته الفرضية فانه تم قبول الفابحسب الفرضية الثالثة حيث من خالل اختبار ه
في أثار التحفيز الجبائي على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحسب اختالف نوعية  إحصائيادالة 

المؤسسات التي تحصل على الحوافز الجبائية والتي منها الشخل الطبيعي، الشركة ذات  أنواعالمؤسسات، حيث انه عديد 
ولية المحدودة، الشركة الفردية وشركة التضامن فكل هذه المؤسسات تحصل على الحوافز الجبائية ولكن بنسب متفاوتة المسؤ 

المالي للمؤسسات  األداءالتحفيز الجبائي على  تأثيرومختلفة في الشكل ونوع الضريبة التي هي محل التحفيز وهذا ما يجعل 
 لمؤسسات.ا أنواعالصغيرة والمتوسطة يختلف باختالف 

  إحصائيانه توجد فروق دالة ل الفرضية البديلة التي تنل على أقبو  إلىبحسب الفرضية الرابعة التي تم اختبارها وتوصلنا 
بين أتثير التحفيز الجبائي على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحسب اختالف مدة النشاط، وفي الدراسة 

عشر سنوات وأيثر  إلىخم  سنوات، من خمسة  إلىأقل من سنتين، من سنتين  أساسيةفئات  أربعة ىإلتم تقسيم مدة النشاط 
من عشر سنوات، حيث انه مع زيادة مدة النشاط يمكن من المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من االستفادة من التحفيز الجبائي 

رة زمنية طويلة نوعا ما مما يجعل المؤسسة الصغيرة المقدم بشكل أحسن والتي هناك أنواع من الحوافز تمنحها الدولة لفت
 .والمتوسطة تستفيد منها خالل كل هذه المدة

 من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، نستطيع أن نقدم بعض التوصيات والتي نوجزها فيما يلي:التوصيات: 
  ونشاطها.إعطاء حوافز جبائية ألصحاب المؤسسات حديثة اإلنشاء مهما تكن طبيعتها 
  وضع سياسة على المدى البعيد تدرس مختلف األمور اإلدارية وتعمل على تسهيل اإلجراءات اإلدارية والعراقيل التي تواجه

 أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 وكذا  العمل على التكوين من خالل الدورات والدروس للتعريف بمختلف جوانب التحفيز الجبائي وكيفية االستفادة منه

 المسؤوليات المترتبة عن ذلك.
 .العمل على ثبات القرارات السياسية وسعيها إلى أن تكون في صالح المؤسسات الموجه إليها التحفيز الجبائي 
 تمنح التحفيز الجبائي للعديد من المناطق الخاصة  من الممكن ان السهر على توسيع نطاق تطبيق الحوافز الجبائية حيث

 مناطق خاصة، وهذه المناطق تحوي بلدان معينة وذلك ما يتناسب مع االهداف العامة للدولة. 10 حواليمثال 
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Abstract: 

This study aims to determine the contribution of fiscal stimulus policy pursued by the State 

through the various procedures, legislative and regulatory acts to improve the financial performance 

of small and medium-size enterprises through a field study included a group of enterprises (200 

enterprises) in Some states of the country. The most important results show that tax stimulus have a 

role in improving financial performance throughout tax savings resulting from the stimulus, and that 

various entities which is having a relationship to the stimulus granting have a role in its activation to 

improve financial performance. 

Key words: fiscal Policy, tax deduction, tax incentives, Small and Medium-size enterprises.     

 

http://www.refaad.com/
mailto:,3%20mayouabdellah@gmail.com
mailto:,3%20mayouabdellah@gmail.com
mailto:araba_1979@yahoo.fr
mailto:bougoffa1@yahoo.fr

