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 ملخص:
ظل  يف  وحتريرها  الدولية،  التجارة  قواعد  لتغيرّ  كان  لقد 
منرّظمة الترّجارة العاملية دور رئي�سي يف فتح عهد جديد للإ�ستثمار 
الأجنبي املبا�رش واإعطائه اأهمية، فالأ�سواق كانت يف وقت ما داخل 
التجارة  اأ�سبحت متكاملة من خلل  الن فقد  اأما  الوطنية،  احلدود 
اجلن�سيات  املتعددة  ال�رشكات  لأن�سطة  العاملي  ع  والتو�سرّ الدولية 
كما زاد باملقابل دور ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش داخل الإقت�ساد 
الدرّول  يف  واأي�سا  ال�سناعيرّة  الدرّول  يف  تركز  قد  اأنه  بيد  العاملي، 
النرّامية التي تطبق النظم الدميقراطية ونظم الأ�سواق احلررّة، واجلدير 
بالذكر اأن الظواهر ال�سائدة جميعها ت�سي اإىل وجود تكامل قوي ما 
بني التجارة و ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش، ناهيك عن النرّ�سق الدويل 
دولية،  �سات  وموؤ�سرّ منظمات  من  اجلدد  الدوليني  والفاعلني  اليوم 
اأخذت تفر�ض برامج و�سيا�سات اإقت�سادية وجب على الدول النامية 
الربامج  تلك  �سوء  يف  القت�سادية  �سيا�ستها  و�سياغة  اإتباعها 
خطوة  كل  درا�سة  اأجل  من  ة  ملحرّ احلاجة  اأ�سبحت  لذا  وال�سيا�سات، 
يا�سة القت�سادية لأنها �سوف تر�سم م�ستقبل البلد فيما  يف ر�سم ال�سرّ
خلل  من  ال�رشيبية  ال�سيا�سة  جند  ال�سيا�سيات  هذه  بني  ومن  بعد، 
جعل عوامل اجلذب اأكرث من غيها من الدول ق�سد جذب اأكرب حجم 
هذا  يف  عليه  الإجابة  نحاول  ما  وهذا  الأجنبية،  ال�ستثمارات  من 
رح من خلل معرفة احلوافز ال�رشيبية املقدمة واأثرها املبا�رش  الطرّ
اإىل اجلزائر، ومقارنتها مبثيلتها  الأجنبي  الإ�ستثمار  على تدفقات 

يف تون�ض املغرب وا�ستخل�ض النتائج. 
املناخ  املبا�رش،  الأجنبي  ال�ستثمار  املفتاحية:  الكلمات 

ال�ستثماري، احلوافز ال�رشيبية، الدول امل�سيفة.

Tax franchises as a direct foreign investment stim-
ulation And guide it (as an Algeria Case) 

Abstract:

I›ve had to change international trade rules and 
liberalization under the World Trade Organization 
a key role in opening a new era of foreign direct 
investment and give it the importance of markets 
was once within national borders time but now it has 
become integrated through international trade and 
global expansion of the activities of multinational 
companies also increased contrast role foreign 
direct investment in the global economy, however, 
has been focused in industrialized countries and 
also in developing countries that have democratic 
systems and systems of free markets apply, and is 
worth mentioning that all the prevailing phenomena 
indicate the existence of a strong integration between 
trade and foreign direct investment, not to mention the 
international pattern today and international actors 
New from international organizations and institutions, 

it took impose programs and economic policies must 
on developing countries to follow and the formulation 
of economic policy in the light of those programs and 
policies, so it is an urgent need to examine every step 
in the formulation of economic policy because it will 
draw the country's future later Among these policies, 
we find tax policy by making attractions more than 
other countries in order to attract the largest volume 
of foreign investments and this is what we are trying 
to answer it in this proposal, through knowledge of 
tax incentives and direct impact on foreign investment 
flows to Algeria and compare them with those in 
Tunisia, Morocco and draw conclusions.

 Key words: Foreign direct investment, investment 
climate, tax incentives, host countries.

مقدمة:
تزايدت اأهمية ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف البلدان النامية، 
فيها  اخلارجية  املديونية  حجم  يف  الرتفاعات  تلك  بعد  خا�سة 
اإليه  واللجوء  املا�سي،  القرن  من  الثمانينيات  ع�رشية  مطلع  مع 
التمويل املتاحة لها يف عملية  اأ�ساليب  اأ�سلوب جديد من  باإعتباره 
الدور  حقيقة  النامية  البلدان  اأدركت  بذلك  القت�سادية،  التنمية 
حتقيق  يف  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  يلعبه  اأن  املمكن  من  الذي 
ت�ساءلت  اأن  بعد  املحلي،  ال�ستثمار  وت�سجيع  الإقت�سادي،  النمو 
وتفاقم  وامل�ساعدات،  القرو�ض  مثل  الأخرى  التمويل  كثيا م�سادر 
تعاين  التي  واخلارجية  الداخلية  القت�سادية  الهيكلية  الختللت 
منها مثل العجز يف احل�ساب اجلاري اخلارجي، والعجز يف املوازنة 

العامة، واإرتفاع معدل البطالة وغيها.
الن�ساط  على  هامة  انعكا�سات  ال�رشيبية  يا�سة  لل�سرّ اأن  ومبا 
الإقت�سادي، على اإعتبار اأن ال�رشيبة من اأهم امل�سادر احل�سول على 
املوارد ال�سيادية يف الدولة اإذ اإن امل�ستثمر حني يقرر اإختيار دولة ما 
لل�ستثمار فاإن ا�ستف�ساره الأول بجانب ا�ستف�سارات اأخرى يكون عن 
املعاملة ال�رشيبية التي ميكن اأن يخ�سع لها �سواء من ناحية اأرباحه، 
اأو ال�رشائب املقررة على منتجاته اأو على دخله، لذلك حتر�ض العديد 
من الت�رشيعات املقارنة على الرتكيز حول هذه النقاط لت�سع اأمام 
اإىل  بالإ�سافة  ال�ستثمار،  على  م�سجعة  واإعفاءات  مزايا  امل�ستثمر 
ويف  احلدود،  اأق�سى  اإىل  ال�رشيبة  حت�سيل  اإجراءات  كافة  ت�سهيل 
مبنح  ال�رشيبية  �سيا�ستها  اإ�سلح  على  اجلزائر  عملت  الإطار  هذا 
الذي  الإ�سلح  اأن يحقق  اآملة يف  اعفاءات وحوافز �رشيبية هامة، 
انتهجته منذ بداية الت�سعينات لغاية اليوم اإىلا�ستقطاب ال�ستثمارات 

الأجنبية وتوطنها وا�ستقرارها.

مشكلة الدراسة:
على �صوء ما �صبق فالإ�صكالية املراد درا�صتها ميكن �صياغتها 

على النحو التايل:
يف  ◄ املعتمدة  ال�رضيبية  الإ�صالحات  فعالّية  مدى  ما 

اجلزائر وقدرتها على حتفيز ال�رضكات الأجنبية وتوّطنها فيها؟
ميكن  الدرا�صة  م�صكلة  على  لالإجابة  الفرعية:  الت�صاوؤلت 
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ال�صتعانة بالت�صاوؤلت الفرعية التالية:
يا�سة املالية و ال�ستثمار  ◄ كيف ميكن حتديد العلقة بني ال�سرّ

الأجنبي يف الإقت�ساد؟
اجلزائر  ◄ يف  املقدرّمة  القانونية  احلوافز  جملة  تتمثل  فيما 

امل�ستثمر  جلعل  كافية  هي  وهل  الأجنبي؟  ال�ستثمار  لت�سجيع 
الأجنبي ُيقبل على ال�ستثمار يف اجلزائر؟

بال�سيا�سة  ◄ املتعلقة  والإجراءات  التدابي  حققت  هل 
ال�رشيبية الغر�ض املتمثل يف حتفيز وجذب ال�ستثمار يف اجلزائر؟

أهداف الدراسة:
ن�صعى من خالل هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف التالية:

بدور  ♦ يقوم  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  اأن  حقيقة  اإدراك 
املحرك الرئي�سي لعملية التنمية القت�سادية.

كل  ♦ يف  ال�سائد  ال�ستثماري  املناخ  ومقارنة  اإ�ستعرا�ض 
متنحها  التي  املزايا  لتحديد  وذلك  واملغرب،  وتون�ض،  اجلزائر،  من 
ال�سعف  الأجنبي، وكذا لتحديد نقاط  للم�ستثمر  بيئتها القت�سادية 

يف ال�سيا�سات ال�ستثمارية املتبعة من طرفها بغر�ض حت�سينها.
حماولة فهم فعالية وكيفية انتقال ال�سيا�سة ال�رشيبية من  ♦

اإقت�سادي واإجتماعي، وبالتايل  اأداة �سبط  اإىل  للتمويل،  اأداة  جمرد 
ال�سيا�سة  اآلية عمل  لل�سيا�سة القت�سادية وكذا فهم  اأداة فعالة  فهي 
ال�رشيبية يف اجلزائر منذ اإبرامها للعقود مع الهياآت الدولية، ومدى 
م�ساهمة  وتقييم  القت�سادي  للإ�سلح  ال�رشيبي  الإ�سلح  مواكبة 
اجلباية يف تفعيل القت�ساد اجلزائري، وامل�ساهمة يف التخفيف من 

حدة الإختللت القت�سادية.
الوقوف على دور احلوافز ال�رشيبية يف حتفيز ال�ستثمار  ♦

املحلي وا�ستقطاب ال�ستثمار الأجنبي يف اجلزائر.

أهمية الدراسة:
ونظرا لأهمية ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش فقد اجتهت معظم 
ال�ستثمار  اأمام  اأبوابها  فتح  اإىل  النامية  اأو  املتقدمة  �سواء  الدول 
الأجنبي املبا�رش، واأ�سبح هذا النوع من ال�ستثمارات جمال للتناف�ض 

بني الدول و�ساحة للت�سابق املحموم نحو اإجتذاب املزيد منها. 
اإن اإجتاه ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش اإىل دولة معينة يتوقف 
هذه  اإىل  جلذبه  املقدمة  واحلوافز  ال�ستثمار  هذا  جذب  عوامل  على 
الدول، وتعد احلوافز ال�رشيبية اأحد الأ�ساليب امل�ستخدمة من طرف 
الدول امل�سيفة جلذب امل�ستثمرين، واجلزائر بو�سفها من دول العامل 
ال�ستثمار  تدفقات  اإجمايل  من  ممكنة  ن�سبة  باأكرب  للفوز  املناف�سة 
وا�سع  ا�ستخدام  �سائد عامليا من  املبا�رش وملواكبة ما هو  الأجنبي 
للحوافز ال�رشيبية يف جذب ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش، عملت على 

اإ�سدار عدة ت�رشيعات تتميز بحزمة هائلة من احلوافز ال�رشيبية.

حدود الزمنية واملكانية للدراسة:
 2002 من  املمتدة  الفرتة  للبحث متثلت يف  الزمنية  احلدود 
مقارنة  درا�سة  يف  فتمثلت  املكانية  احلدود  اأما   ،2014 غاية  اىل 

متغيات املو�سوع بني كل من اجلزائر وتون�ض واملغرب. 

منهج الدراسة:
اإعتمدنا يف اإعدادنا لهذا الورقة البحثية على املنهج الو�سفي 
املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  ال�رشيبية على  ال�سيا�سة  اآثار  لتو�سيح 
ال�سيا�سة  على  التاأثي  يف  احلديثة  العاملية  امل�ستجدات  ودور 
دولة  يف  املتمثلة  احلالة  درا�سة  مبنهج  اإ�ستعنرّا  كما  ال�رشيبية، 
اجلزائر، ويظهر ذلك من خلل العتماد على املعلومات والبيانات 
ال�سابقة،  والدرا�سات  املجلت  الكتب  من  عليها  احل�سول  مت  التي 
والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر  تقارير  من  كل  واإح�ساءات 
الوطنية  والوكالة  ال�ستثمار  ل�سمان  العربية  واملوؤ�س�سة   UNCTAD

لتطوير ال�ستثمار ANDI للفرتة املمتدة من )2002 - 2014(.

تعريف مصطلحات الدراسة
امل�ساريع . 1 تلك  يف  ويتمثل  املبا�رض:  الأجنبي  ال�صتثمار 

التي يقيمها وميتلكها ويديرها امل�ستثمر الأجنبي اإما ب�سبب امللكية 
الكاملة للم�رشوع، اأو نتيجة ل�سرتاكه يف راأ�ض مال امل�رشوع بجزء 
الأجنبي  امل�ستثمر  يكون  اأن  ذلك  وي�ستوي يف  الإدارة،  له حق  يربر 
فردا، اأو �رشكة اأجنبية، اأو فرعا لإحدى ال�رشكات الأجنبية اأو موؤ�س�سة 
يكون  الدويل  النقد  �سندوق  و�سعه  الذي  املعيار  وح�سب  خا�سة، 
اأكرث  اأو   %  10 الأجنبي  امل�ستثمر  ميتلك  حني  مبا�رشا  ال�ستثمار 
الأ�سوات  عدد  ومن  الأعمال،  موؤ�س�سات  اإحدى  مال  راأ�ض  اأ�سهم  من 
يف  راأيا  امل�ستثمر  لإعطاء  عادة  كافية  احل�سة  هذه  وتكون  فيها، 
اإدارة املوؤ�س�سة، ويوفر هذا النوع من ال�ستثمار توليفة من التمويل 
الطويل الأجل ومن التكنولوجيا والتدريب والتعلم واخلربة الإدارية 

والت�سويقية. 
املناخ ال�صتثماري: ح�سب تعريف املوؤ�س�سة العربية ل�سمان . 2

الأو�ساع  جممل  اإىل  ال�ستثماري  مناخ  تعبي  ين�رشف  ال�ستثمار 
والظروف املكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية ال�ستثمارية، وتاأثي 
تلك الأو�ساع والظروف �سلبا واإيجابا على فر�ض جناح امل�رشوعات 

ال�ستثمارية.
بال�ستياد . 3 متعلقة  حوافز  هي  ال�صتثمار:  حوافز 

واملعدات  العينية،  الأموال  روؤو�ض  على  اجلمركية  والإعفاءات 
النتاج،  بعملية  املتعلقة  والو�سائل  والأجزاء  الأولية،  املواد  اأو 
واعتمادات �رشيبية بالن�سبة للر�سوم اجلمركية املوؤداة على املعدات 

اأو اللوازم امل�ستوردة.

الدراسات السابقة: 
ح�سب اإطلع الباحثني ويف حدود ما توفر لديهما من معلومات 
ومراجع حول مو�سوع البحث هناك العديد من الدرا�سات والبحوث 
العلمية التي اأجنزت يف خمتلف اجلامعات واملجلت العاملية والتي 
تناولت مو�سوعي احلوافز و ال�ستثمار الأجنبي، ومنها على �سبيل 

املثال ل احل�رش نذكرها يف الآتي ح�سب الرتتيب الزمني لن�رشها:
For�( بعنوان *)Abdel Hameed M.Bashir 1999(  ررا�سـة
eign Direct Investment and (Economic Growth in Some)

*Hameed M.Bashir Abdel, Foreign Direct Investment and Eco�
nomic Growth in Some MENA countries: Theory and Evidence, 
Topics in Middle Eastern and North African Economies, Quinlan 
School of Business, Loyola University Chicago, USA, 1999.  
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MENA countries: Theory and Evidence، حيث هدفت اإىل درا�سة 

الإجمايل  املحلي  والناجت  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  بني  العلقة 
مثل  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  منطقة  دول  بع�ض  يف  للفرد 
الفرتة  خلل  وذلك  وتركيا  تون�ض  املغرب،  الأردن،  م�رش،  اجلزائر، 
الأجنبي  ال�ستثمار  اأن  على  النتائج  دلت  وقد   1990-1975
املبا�رش يوؤدي ويقود اإىل النمو القت�سادي، وهذا الأثر يختلف من 
بلد اإىل اآخر، كما اأن ال�ستثمار املحلي والنفتاح الإقت�سادي من اأهم 

عوامل النمو القت�سادي. 
Inves� ( مــار�ض 2004 بعنـوان *)Marouane Alaya( ةررا�سـ
tissement Direct Etranger et Croissance Economique(، هدف 

هذا البحث اإىل درا�سة تاأثي ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش على النمو 
 ،2003  - 1973 القت�سادي يف تون�ض خلل الفرتة املمتدة بني 
امل�ساحبة  التكنولوجيا  �سعف  اأن  اىل  الدرا�سة  هذه  تو�سلت  حيث 
لل�ستثمار الأجنبي املبا�رش هي التي اأدت اإىل عدم اإفادة تون�ض من 
تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش اإ�سافة اإىل تركزها يف قطاعات 

�سناعية تقليدية ل تتطلب تكنولوجيا عالية مثل قطاع الن�سيج.
املمنوحة  )احلوافز  بعنوان   )2008( بوراوي**  �صاعد  درا�سة 
)اجلزائر- العربي  املغرب  دول  يف  املبا�رش  الأجنبي  للإ�ستثمار 
تون�ض-املغرب((، هدفت هذه الدرا�سة اإىل تقييم اأداء واإمكانات دول 
املغرب العربي يف جذب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة من خلل 
لقيا�ض  والإقليمية  الدولية  املوؤ�رشات  يف  الدول  هذه  ترتيب  عر�ض 
ا�ستقطاب  دون  حالت  التي  املعوقات  اأهم  مربزة  ال�ستثمار  مناخ 
اأن  اىل  الدرا�سة  هذه  تو�سلت  حيث  البلدان،  هذه  اإىل  ال�ستثمارات 
يعود  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  اإ�ستقطاب  الإخفاق يف  �سبب 
الدول  فيها  ت�سرتك  التي  واملعوقات  العراقيل  من  جملة  وجود  اإىل 
وانعدام  والبيوقراطية،  الف�ساد  م�سكلة  اأهمها  ولعل  املغاربية، 
بال�ستثمار،  املكلفة  الهيئات  �سلحيات  يف  التداخل  ال�سفافية، 
املوجهة  الأرا�سي  وقلة  تكلفته،  وارتفاع  ال�سناعي  العقار  م�سكلة 
امللئمة،  التمويلية  القنوات  توفر  عدم  عن  ف�سل  لل�ستغلل، 
على  املوازية  ال�سوق  وهيمنة  واملغرب،  للجزائر  بالن�سبة  ول�سيما 
الأن�سطة القت�سادية يف بلدان املغرب العربي، وكذلك �سيق ال�سوق 
املحلي مقا�سا بالدخل الفردي مقارنة بدول منطقة MEDA )الدول 

املتو�سطية(.
احلوافز  )اأثر  بعنوان   )2009( طالبي***  حممد  درا�سة 
الأجنبي املبا�رش يف  ال�ستثمار  ال�رشيبية و�سبل تفعيلها يف جذب 
ال�رشيبية  احلوافز  اأثر  تبيان  اإىل حماولة  الدرا�سة  اجلزائر.(، هدفت 
الأجنبي  ال�ستثمار  جذب  اأجل  من  اجلزائري  امل�رشع  منحها  التي 
حيث  بتون�ض،  املمنوحة  ال�رشيبية  باحلوافز  ومقارنتها  املبا�رش 

تو�سل الباحث اإىل اأن احلوافز ال�رشيبية املمنوحة من طرف اجلزائر 
�سعيفة باملقارنة مع دولة تون�ض، واأن دورها يف جذب ال�ستثمار 
الأجنبي مل يبلغ هدفه وياأتي بثماره يف اجلزائر، وهذا ما ي�ستدعي 
حت�سني املناخ ال�ستثماري وتوجيه احلوافز ال�رشيبية نحو قطاعات 
معينة ذات مزايا تناف�سية، وتخفي�ض املعدلت ال�رشيبية، وال�سعي 
اإبرام املزيد من التفاقيات الثنائية ملنع الزدواج ال�رشيبي،  نحو 

وكذلك ت�رشيع الن�سمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة.
Mohammad Mafizur Rahman and Muham�(  ررا�سة
Do Imports and For�( مــار�ض 2011 بعنوان  *)mad Shahbaz

)eign Capital Inflows Lead Economic Growth in Pakistan

هدفت هذه الدرا�سة اإىل قيا�ض اأثر الواردات وتدفق راأ�ض املـال 
الأجنبي على النمو الإقت�سادي يف باك�ستان خلل الفتـرة 1990 - 
2010، وقد دلت النتائج على وجود اأثر اإيجابي ومعنوي للـواردات، 
الإقت�سادي، ووجود علقة  النـمو  الأجنبي على  املال  راأ�ض  وتدفق 
�سببية قوية من الـواردات، وتدفق راأ�ض املال الأجنبي باإجتاه الناجت 

املحلي احلقيقي الإجمايل. 
درا�سة �صعاد �صالكي**  )2011( بعنوان )دور ال�سيا�سة املالية 
املغرب  دول  بع�ض  –درا�سة  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  جذب  يف 
ال�سيا�سة  اأدوات  تطبيق  اإىل حماولة  الدرا�سة  العربي-(، هدفت هذه 
املالية يف الواقع ال�ستثماري خا�سة يف دول املغرب العربي، وعلى 
وتكييف  التنمية  لتحقيق  وذلك  وتون�ض،  اجلزائر  يف  التحديد  وجه 
ال�سيا�سات  ومقارنة  العاملي،  القت�ساد  مع  القت�ساديات  هذه 
العربي والإفادة من جتاربها يف جلب  املالية لبع�ض دول املغرب 
ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش، حيث تو�سلت الدرا�سة اىل اأن ال�سيا�سة 
املالية يف اجلزائر طيلة فرتة الدرا�سة مل تكن ر�سيدة بالقدر الكايف 
حجم  نفعا  جتد  مل  حيث  املبا�رش،  الأجنبي  ال�ستثمار  يجذب  الذي 
الأجنبي، كما مل  التي منحتها اجلزائر للم�ستثمر  احلوافز ال�رشيبية 
ت�سب النفقات العامة التي ر�سدتها اجلزائر يف مكانها املنا�سب، يف 
حني ال�سيا�سة املالية يف تون�ض اأثبتت جدواها فـي جذب ال�ستثمار 
حيث  مـن  باجلزائر  مقارنة  الأف�سل  هي  وكانت  املبا�رش،  الأجنبي 

نوع وكم احلوافز ال�رشيبة املمنوحة للم�ستثمر الأجنبي. 
درا�سة بولرباح غريب*** )2012( بعنوان )العوامل املحفزة 
جلذب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة وطرق تقييمها درا�سة حالة 
اجلزائر(، قام الباحث من خلل هذه الدرا�سة بح�رش جميع العوامل 
جلذب  املحفزة  والتنظيمية  القانونية  ال�سيا�سية،  القت�سادية، 
ال�ستثمار الأجنبي ودرا�سة املوؤ�رشات القت�سادية لقيا�سها، ودرا�سة 
العوامل يف اجلزائر وحماولة تقييم و�سعيتها من خلل  واقع هذه 

* Alaya Marouane, Investissement Direct Etranger et Croissance 
Economique, Centre d’Economie de Développement (CED), Uni�
versité Montesquieu Bordeaux IV, France, 2004.

** بوراوي ساعد، الحوافز الممنوحة لإلستثمار األجنبي المباشر في دول 
العلوم  في  ماجستير  مذكرة  )الجزائر-تونس-المغرب(،  العربي  المغرب 
التسيير  وعلوم  اإلقتصادية  العلوم  كلية  دولي،  اقتصاد  فرع:  اإلقتصادية، 
والعلوم التجارية، جامعة الحاج لخضر تلمسان، الجزائر، 2007 � 2008.
*** طالبي محمد، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب اإلستثمار 
األجنبي المباشر في الجزائر، مجلة إقتصاديات شمال افريقيا، مخبر العولمة 
 ،06 العدد  الشلف،  علي  بن  حسيبة  جامعة  افريقيا،  شمال  وإقتصاديات 

الجزائر،

* Mafizur Rahman Mohammad, Shahbaz Muhammad, Do Im�
ports and Foreign Capital Inflows Lead Economic Growth in 
Pakistan, South Asia Economic Journal, vol. 14 no 01, Srilanka, 
March 2013.

** سالكي سعاد، دور السياسة المالية في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر –
دراسة بعض دول المغرب العربي، مذكرة ماجستير في العلوم اإلقتصادية، 
فرع: مالية دولية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، 

جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، �2010 2011.
*** غريب بولرباح، العوامل المحفزة لجذب اإلستثمارات األجنبية المباشرة 
وطرق تقييمها دراسة حالة الجزائر، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح 

ورقلة، العدد 10، الجزائر، 2012.
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املوؤ�رش  اأن  اىل  الباحث  ل  تو�سرّ حيث  القت�سادية،  احلرية  موؤ�رش 
املدرو�ض مبني على جمموعة من العوامل يف البلد امل�سيف والتي 
املبا�رش،  الأجنبية  للل�ستثمارات  طاردا  اأو  حمفزا  بلدا  منه  جتعل 
للبلد  وال�سعف  القوة  نقاط  ويحدد  ملحظات،  عن  عبارة  والتقرير 
يف  التح�سني  من  باملزيد  الن�سح  يقدم  اأنه  اإىل  اإ�سافة  املعني، 
العوامل، ال�سيء الذي يعزز فكرة اأن هذه العوامل هي عوامل حتفيزية 
املوؤ�رشات  واأن  جهة،  من  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  جلذب 

القت�سادية تعد من بني طرق تقييم هذه العوامل.

أهم ما ميّيز الّدراسة عن الّدراسات السابقة:
بهذا  املتعلرّقة  والدرا�سات  الأبحاث  على  الإطلع  بعد 
تناولت هذا املو�سوع  ابقة  ال�سرّ الدرا�سات  اأغلب  اأنرّ  املو�سوع، تبنيرّ 
فبع�سها  مف�سلة،  ب�سورة  جزئيه  بني  الربط  دون  منف�سل  ب�سكٍل 
تطررّق ملو�سوع ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،fuqih الآخر تناول 
زت  مو�سوع حوافز ال�ستثمار ب�سفة عامة دون تخ�سي�ض، كما ركرّ
العوامل املحفزة لل�ستثمار املبا�رش  اأهميرّة  ابقة على  ال�سرّ الدرا�سات 
وعوامل جناحها يف اقت�ساد ن�سط ت�سوده قوانني ال�سوق التناف�سية، 

وبيرّنت �رشورة توفي البيئة امللئمة لعمل هذه العوامل.
من  عامل  تخ�سي�ض  ال�رشورة  من  ه  اأنرّ الباحثان  وجد  لذلك، 
عوامل جذب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة، ودرا�سة ما مدى جناح 
امل�سيفة،  الدولة  يف  الأجانب  امل�ستثمرين  توجيه  يف  العامل  هذا 
وبالتايل رفع ر�سيدها من العملة ال�سعبة، والعديد من املزايا التي 
اقت�سادها يف دولة مثل اجلزائر،  اإىل تنويع موارد  اأي دولة  ت�سعى 
ومقارنة هذا الآداء مع مناذج من املغرب العربي ممثلة يف دولتي 

تون�ض واملغرب. 

حمتويات الدراسة:
مت  الفرعية  والت�صاوؤلت  الرئي�صية  الإ�صكالية  على  لالإجابة 

تق�صيم الدرا�صة اإىل ثالثة حماور اأ�صا�صّية:
اأول: مفهوم واأهمية ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش. �
ثانيا: احلوافز ال�رشيبية ودورها يف توجيه ال�ستثمارات  �

الأجنبية املبا�رشة.
ال�ستثمارات  � جذب  يف  ال�رشيبية  احلوافز  فعاليرّة  ثالثا: 

الأجنبية املبا�رشة يف اجلزائر. 

أوال: مفهوم وأهمية االستثمار األجنيب املباشر

مفهوم الإ�صتثمار الأجنبي املبا�رض: يتفق كل من �سندوق . 1
و�سع  على  والتنمية  القت�سادي  التعاون  ومنظمة  الدويل  النقد 
ذلك  اأنه  يف  يتمثل  املبا�رش،  الأجنبي  لل�ستثمار  حمدرّد  مفهوم 
ال�ستثمار الذي يتم يف اإقامة م�رشوعات ميلكها ويديرها الأجانب، 
�سواء كانت امللكية كاملة، اأو كانت بح�سة تكفل ال�سيطرة على اإدارة 
ن�ساطها  متار�ض  م�رشوعات  �سورة  يف  تكون  ما  وغالبا  امل�رشوع، 
يف البلدان النامية، اأو فروع ل�رشكات اأجنبية يف اخلارج، مبعنى اأنرّ 
هذا ال�ستثمار يتم يف اأن�سطة اإ�ستثمارية داخل اأي بلد، وي�سيطر عليه 
القائمون يف بلد اآخر)1(، واملوجه للتاأثي يف ال�سوق وت�سيي املوؤ�س�سة 

نة يف دولة خمالفة لدولة املوؤ�س�سة الأم.) 2( املتوطرّ
اأهميرّة . 2 تزايدت  املبا�رض:  الأجنبي  ال�صتثمار  اأهمية 

اأن  بعد  العاملي،  عيد  ال�سرّ على  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات 
الدول  يف  ال�ستثمارية  امل�ساريع  متويل  م�سادر  اأهم  من  اأ�سبحت 
النامية، اإبتداء من الن�سف الأول من الثمانينات ومع بداية الألفية 
النقاط  الأجنبي املبا�رش يف  اأهمية ال�ستثمار  اجلديدة، حيث تكمن 

الآتية: )3(
الدولية  � امل�ساعدات  حجم  انخفا�ض  اإىل  اأدى  اإليه  اللجوء 

والقرو�ض التي كانت امل�سدر الأ�سا�سي للتمويل.
يعد ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش م�سدرا اأكرث اأمانا وفائدة  �

للقطر امل�ست�سيف مقارنة بال�ستثمار الأجنبي غي املبا�رش.
توطني  � و�سائل  اإحدى  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  يعد 

التكنولوجيا والنفاذ اإىل الأ�سواق.
اأحد م�سادر راأ�ض املال واخلربات الإدارية. �
يكون البلد اأكرث تناف�سية كلما كانت قدرته اأكرب على جذب  �

ال�ستثمارات الأجنبية. 
النظام  � مع  والتفاعل  الندماج  درجة  لزيادة  �رشوري 

القت�سادي العاملي. 
مفهوم ومقّومات املناخ ال�صتثماري:. 3

ه: » جممل الأو�ساع  ♦ تعريف املناخ ال�صتثماري: يعرف باأنرّ
تلك  وتاأثي  ال�ستثمارية،  العملية  فيه  تتم  الذي  للمحيط  املكونة 
الأو�ساع والظروف �سلبًا اأو اإيجابًا على فر�ض وجناح امل�رشوعات 
وت�سمل  ال�ستثمارات،  واإجتاهات  حركة  َثمرّ  ومن  ال�ستثماريةـ 
الظروف والأو�ساع ال�سيا�سية و القت�سادية والجتماعية والأمنية، 

كما ت�سمل الأو�ساع القانونية والتنظيمات الإدارية.()4( 
نات املناخ  ♦ مقومات املناخ ال�صتثماري: ميكن اإيجاز مكورّ

ال�ستثماري يف العنا�رش الآتية.)5(
ها  � القت�سادي متجرّ النظام  كلرّما كان  الإقت�صادي:  الّنظام 

وق كلما كان جاذبًا  ال�سرّ نحو احلرية والإنفتاح الإقت�سادي واآليات 
للإ�ستثمار والعك�ض �سحيح.

دميقراطيا  � ال�سيا�سي  النظام  كان  كلما  ال�ّصيا�صي:  النظام 
كلما كان جاذبا لل�ستثمار، وكلما كان ديكتاتوريا كلرّما كان طاردا 
يا�سي، ويرتبط هذا الأخي بال�ستقرار  وهذا يرتبط مبدى ال�ستقرار ال�سرّ
الأمني، فكلما كان النظام الأمني م�سيطرا على الأمن وعلى اجلرمية 

كان جاذبا لل�ستثمار والعك�ض �سحيح.
النظام البيئي: ويتكون من جمموعة قيم وعادات وتقاليد  �

عة  م�سجرّ كانت  كلرّما  اإيجابية  نات  املكورّ هذه  كانت  فكلرّما  املجتمع، 
وجاذبة لل�ستثمار والعك�ض �سحيح.

ال�صتثمار  � اإدارة  على  القائمة  والأجهزة  الإداري  النظام 
الإجراءات  ب�سهولة  الإداري  النظام  متيز  كلرّما  التنظيمي:  والإطار 
للإ�ستثمار  جاذبا  كان  اإدارية  تعقيدات  وجود  وعدم  وو�سوحها 
اإدارة  على  القائمة  الأجهزة  كانت  كلرّما  اأنه  كما  �سحيح،  والعك�ض 
للإ�ستثمار  جاذبة  كانت  كلرّما  وتنظيميا  اإداريا  كفوؤة  ال�ستثمار 
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اجلزائر" حالة  "دراسة 

أ. محمد ملني علون
أ.عطية حليمة  

والعك�ض �سحيح.
املنّظمون: كلما توفر عدد من املنظمني الأْكفاء، كلرّما اأدى  �

مني  ا اإذا مل يتوفر العدد الكايف من املنظرّ ذلك اإىل جذب ال�ستثمار، اأمرّ
الأْكفاء يكون ذلك طاردا للإ�ستثمار.

يتيح  � نظام  توافر  كلما  ال�صتثمارية:  املعلومات  نظام 
البيانات والإح�ساءات واملعلومات ال�ستثمارية للم�ستثمرين ب�سكل 

ى ذلك اإىل جذب ال�ستثمار. مف�سل ودقيق ومنا�سب كلما اأدرّ
القانون  � يف  وتتمثل  ال�صتثمار:  وت�رضيعات  قوانني 

الرئي�سي للإ�ستثمار يف اأي دولة من الدول، اإ�سافة اإىل جمموعة من 
والبنوك،  الأجنبي  النقد  قانون  مثل  لة  املكمرّ والت�رشيعات  القوانني 
وقانون ال�رشائب واجلمارك... وغيها من القوانني التي لها علقة 
بال�ستثمار كما قد يلحظ ما يلي: كلرّما متيزت قوانني وت�رشيعات 
للإ�ستثمار  واملرونة كانت جاذبة  والإ�ستقرار  بالو�سوح  ال�ستثمار 
احلوافز  من  جملة  ال�ستثمار  قانون  ت�سمن  كلما  �سحيح.  والعك�ض 
اإىل  ذلك  اأدى  وجمركية  �رشيبية  اإعفاءات  من  املنا�سبة  واملزايا 
جذب ال�ستثمار، والعك�ض �سحيح كلما كانت هناك �سمانات كافية 
للأرباح  ة حتويله  وحريرّ م�ساريعه،  اأموال  م�سادرة  َكعدم  للم�ستثمر 

وخروج ودخول عوامل الإنتاج اأدى اإىل جذب ال�ستثمار الأجنبي.
ال�صيا�صات القت�صادية*: كلما كانت هذه ال�سيا�سات مرنة،  �

وا�سحة، تتميز بالكفاءة والفعاليرّة، وتتما�سى والتغييات والتحولت 
القت�سادية على امل�ستوى الكلي، كانت جاذبة للإ�ستثمار والعك�ض 

�سحيح. واأهم هذه ال�سيا�سات:
ال�صيا�صة املالية**: كلما كانت ال�سيا�سة حتتوي على جملة  �

من الإعفاءات ال�رشيبية واجلمركية، كانت جاذبة للإ�ستثمار، كما 
اأنه كلما كان ال�سعر ال�رشيبي منا�سبا ول يثقل كاهل امل�ستثمر، كان 
ذلك حمفزا للإ�ستثمار، اإ�سافة اإىل اأنه كلما كان اإنفاق الدولة يتجه 

نحو تهيئة البنى التحتية، كان ذلك جاذبا للإ�ستثمار.
ال�صيا�صة النقدية***: كلما كانت ال�سيا�سة النقدية تو�سعية  �

كانت جاذبة للإ�ستثمار والعك�ض �سحيح. 
ة،  � �سيا�سة التجارة الدولية: كلما كانت هذه ال�سيا�سة حترريرّ

اجلمركية  التعريفة  تخفي�ض  نحو  وتتجه  ال�سادرات  لتنمية  حمفزة 

هذه  اآثار  وتنعك�ض  �سحيح،  والعك�ض  للإ�ستثمار  جاذبة  كانت 
ميزان مدفوعات  اجلاري من  احل�ساب  �سلبا يف  اأو  اإيجابا  ال�سيا�سة 
البلد املعني، حيث يحقق احل�ساب املذكور فائ�سا اإذا كانت �سيا�سة 
التجارة اخلارجية جيدة و�سليمة، وبالتايل جتلب م�ستثمرين جددا، 

رة للم�ستثمرين. اأو عجزا يف احلالة املعاك�سة وتكون منفرّ

املوقع  � يعد  امل�سيفة:  للدولة  اجلغرايف  املوقع  اأهمية 
اجلغرايف للبلد عامل جذب مهمرّ للإ�ستثمارات الأجنبية، حيث يقوم 
امل�ستثمر باملفا�سلة بني الدول على اأ�سا�ض هذا املعيار، فمثل ي�سهم 
هذا القرب يف تخفي�ض تكاليف الن�ساط ال�ستثماري كخف�ض تكلفة 

النقل والترّ�سويق، علوة على �سمان توافر اأ�سواق حمليرّة وا�سعة.

كفاءة ال�سيا�سة التعليمية والتكوينية ودعم اأن�سطة البحث  �
والتطوير: فكلما كانت هذه ال�سيا�سات كفوؤة يف جمملها، �ساعد ذلك 
امل�ستثمر الأجنبي من خلل ما يجلبه معه من تكنولوجيا ومعرفة 

متطورة، وي�ستطيع بذلك الإعتماد على اخلربات املحلية.

األجنبية  االستثمارات  توجيه  يف  ودورها  الضريبية  ثانيا:احلوافز 
املباشرة

يف  �سواء  حدرّ  على  النامية  والدول  املتقدمة  الدول  تتناف�ض 
التنمية  يف  اأهمية  من  له  ا  ملمِ املبا�رش،  الأجنبي  ال�ستثمار  جذب 
قامت  الأهمية،  لهذه  ونظرا  امل�ستدامة  النمو  وحتقيق  القت�سادية، 
العديد من الدول النامية بو�سع �سيا�سات وت�سميم حزمة من احلوافز 
وتوليد  املبا�رش،  الأجنبي  ال�ستثمار  من  املزيد  جذب  اإىل  تهدف 
اأن جتنيها يف حال حتقق القدر اللزم من ذلك  املنافع التي ميكن 

التدفق نحو اقت�سادياتها.

عرف احلوافز على اأنها . 1 مفهوم حوافز ال�صتثمار واأنواعها: ترّ
لأنواع  اأو  بعينها  ل�رشكات  تقدم  للتقدير  قابلة  اقت�سادية  ميزة  اأيُّ 
للت�رشف  ت�سجيعها  لغر�ض  احلكومات  وبتوجيه من  ال�رشكات،  من 
بال�سكل املرغوب وتت�سمن الإجراءات والرتتيبات التي ت�سمم ب�سكل 
الأجنبي  ال�ستثمار  م�ساريع  ن�ساط  من  العائد  معدل  لزيادة  حمدد 

املبا�رش، اأو تخفي�ض )اأو اإعادة توزيع( لتكاليفه اأو خماطره.)6(

ويوؤكد تقرير الأمم املتحدة للتجارة والتنمية اأن عدد البلدان 
اإىل  ذلك  وُيعزى  م�ستمر،  تزايد  يف  لل�ستثمار  احلوافز  ت�سمن  التي 
خمتلف  بني  ال�سديد  التناف�ض  من  نوعا  خلقت  التي  العوملة  موجة 
الدول لل�سعي جلذب اأكرب قدر من ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش، ولذلك 
ونظمها  التنظيمية  بيئتها  يف  تعديلت  باإجراء  منها  العديد  قامت 
الوطنية اخلا�سة بهذا ال�ستثمار لتكون اأكرث ملئمة وجذبا لتدفقات 

ال�ستثمار.

* السياسة اإلقتصادية: ينظر الى السياسة اإلقتصادية بخصوص مناخ اإلستثمار 
من خالل ثالث سياسات فرعية هي: السياسة المالية، السياسة النقدرية وسياسة 

التجارة الخارجية.
** السياسة المالية: وتعد هذه السياسة من أهم األدوات اإلقتصادية الرئيسية لما 
لها من تأثيرات على المتغيرات اإلقتصادية، إذ تؤثر في الطلب الفعلي وبالتالي 

في مستويات النشاط والتشغيل والمستوى العام لألسعار وغيرها.
في عرض  المخطط  التغيير  الى  النقدية  السياسة  تشير  النقدية:  السياسة   ***
النقود بغرض التأثير في االتجاه المرغوب، وقد تكون هذه السياسة انكماشية 
أو توسعية، وبخصوص مناخ اإلستثمار ينبغي أن تتحكم السياسة النقدية على 
االقل في سعر الصرف ومعدل التضخم وكلما كانت هذه السياسة توسعية كلما 
كانت جاذبة لإلستثمار والعكس صحيح، على أن تكون هذه السياسة متوافقة مع 

التغير في حجم النشاط اإلقتصادي المطلوب وتتسم باالستقرار.
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 2004( الفرتة  خلل  اأنه  اأعله  والبيانات  الأرقام  تظهر 
الأجنبي  ال�ستثمار  يخ�ضرّ  تعديل   1036 اإح�ساء  مترّ   )2013  -
املبا�رش، كان من بينها 76 % من جمموع التعديلت اأكرث ملئمة 

لل�ستثمار الأجنبي املبا�رش.
اأ�صكال حوافز ال�صتثمارات: ميكن ت�سنيف احلوافز املقدمة . 2

من حكومات الدول امل�سيفة لل�رشكات الأجنبية يف جمال ال�ستثمار 
املبا�رش اإىل ما يلي:

1�2 حوافز متويلية: تت�سمن قيام حكومات الدول امل�سيفة 
بتزويد امل�ستثمر الأجنبي بالأموال ب�سكل مبا�رش، وقد تكون يف �سكل 
اإعانات حكومية مينح لتغطية جزء من تكلفة راأ�ض املال، والنتاج، 
وتكاليف الإنتاج املرتبطة بامل�رشوع ال�ستثماري، اإ�سافة اإىل تقدمي 
وتخفي�ض  الوطنيرّة،  البنوك  من  القرو�ض  على  للح�سول  ت�سهيلت 

معدلت الفائدة على القرو�ض.)7(
احلوافز  من  النوع  هذا  تقدمي  يتم  �رضيبية:  حوافز   2�2

بهدف:)8(
تخفي�ض اأعباء ال�رشائب بالن�سبة للم�ستثمر الأجنبي. �
اجلمركية  � الر�سوم  من  احلرة  املناطق  �سادرات  اإعفاء 

ت�سغيل  بعد مرحلة  ما  عامًا   15 اإىل  ت�سل  الت�سدير ملدد  و�رشائب 
امل�رشوع. 

العامة  � املرافق  با�ستغلل  املتعلقة  الر�سوم  تخفي�ض 
كاملياه والكهرباء.

ا�ستخدام الهتلك املت�سارع والإفادة من تقنية  � اإمكانية 
القر�ض ال�رشيبي.

وتعتمد ال�صيا�صة ال�رضيبية لتحقيق اأهدافها على جملة من 
الأدوات نذكر منها:

عن  ♦ الدولة  حق  اإ�سقاط  عن  عبارة  ال�رضيبي:  الإعفاء 
اإلتزامهم  بع�ض املكلفني يف مبلغ ال�رشائب الواجب �سدادها مقابل 
اأو  دائمًا  الإعفاء  ويكون  معينة،  ظروف  يف  معني  ن�ساط  مبمار�سة 
موؤقتا، غي اأن طريقة الإعفاء ال�رشيبي ي�سوبها العديد من امل�ساكل 

والعيوب منها:
م�سكلة حتديد تاريخ بدء الإعفاء ال�رشيبي، فهل حتت�سب  �

من تاريخ املوافقة على اإن�ساء امل�رشوع اأو تاريخ بدء الإنتاج؟.

اأو  � ال�ستثماري  امل�رشوع  من  �سئيلة  اأرباح  حتقق  عند 
خ�سائر يف ال�سنوات الأوىل من بدء الن�ساط فهذه اخل�سائر ل يتحقق 

عليها �رشائب يف الأ�سل.
اأو �سناعات  � جلوء امل�ستثمر اإىل ت�سفية امل�رشوع جتاريا 

اإن�ساء م�رشوع اآخر جديد للتمتع من اإعفاء جديد  ا�ستهلكية، ورمبا 
بنف�ض الدولة اأو الإنتقال اإىل دولة اأخرى للتمتع باإعفاء جديد.

التخفي�صات ال�رضيبية: هي تقلي�ض مي�ض قيمة ال�رشيبة  ♦
امل�ستحقة، مقابل اللتزام ببع�ض ال�رشوط كاإعادة ا�ستثمار الأرباح، 
هات  توجرّ على  بناء  ال�رشيبية  التخفي�سات  ا�ستخدام  يتم  مبعنى 

ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية امل�ستهدفة.
للأ�سعار  ♦ ت�سميم جدول  بها  ويق�سد  التمييزّية:  املعدلت 

حمدرّدة  بنتائج  ترتبط  املعدلت  من  عدد  على  يحتوي  ال�رشيبية 
حجم  مع  عك�سيا  املعدلت  هذه  ترتبط  حيث  امل�رشوع،  لعمليات 
امل�رشوع اأو مدى م�ساهمته يف حتقيق التنمية القت�سادية، فتزداد 
املعدلت تدريجيا كلما انخف�ست نتائج عمليات ال�ستثمار والعك�ض 

�سحيح.
بالنظر  ♦ �رشيبية  م�ساألة  الإهتلك  يعترب  الهتالك:  نظام 

ال�سنوي  الق�سط  النرّتيجة، من خلل ح�ساب  تاأثيه املبا�رش على  اإىل 
للهتلك، ويتوقف هذا الأخي ح�سب نظام الهتلك املطبرّق، وكلرّما 
كان ق�سط الإهتلك كبيا كانت ال�رشائب املفرو�سة على املوؤ�س�سة 

اأقل.
وت�سكل  ♦ الالّحقة:  ال�صنوات  اإىل  اخل�صائر  ترحيل  اإمكانية 

خ�سائر  حتقيق  عن  الناجمة  الآثار  لمت�سا�ض  و�سيلة  التقنية  هذه 
ل  حتى  اللحقة  ال�سنوات  على  بتحميلها  وهذا  معينة،  فرتة  خلل 

يوؤدي ذلك اإىل تاآكل راأ�سمال املوؤ�س�سة.)9(
3-2 احلوافز غي املبا�رشة: 

تقوم العديد من حكومات الدول امل�سيفة مبنح ت�سهيلت  �
لل�رشكات الأجنبية امل�ستثمرة كتزويدها بالأرا�سي والبنية الأ�سا�سية 
باأ�سعار اأقل من اأ�سعارها اجلارية، ورمبا تقوم تلك احلكومات مبنح 
وق يف �سورة معاملة  ال�سرّ امتيازا فيما يتعلق مبركزها يف  ال�رشكة 
تف�سيلية بخ�سو�ض امل�سرتيات احلكومية، ومنحها مركزا احتكاريا 

يف ال�سوق، كما قد تكون يف �سورة احلماية من مناف�سة الواردات.
تخفي�ض  � اإىل  امل�سيفة  احلكومات  بع�ض  تلجاأ  قد  كما 

جدول رقم )01(
التغييرات التنظيمية الوطنية للفترة )2004 2013�(

2004200520062007200820092010201120122013البند

80777449414557445359عدد البلدان التي اأدخلت التغييات

166145132806989116678686عدد التغييا ت التنظيمية

14411910759516175526463الأكرث اإيجابية للإ�ستثمار

20252519162436152463الأقل اإيجابية لل�ستثمار

2102244000حمايدة/غي حمددة

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على: األونكتاد، تقارير االستثمار العالمي 2012 � 2013.
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اإلمتيازات الضريبية كمصدر لتحفيز اإلستثمار األجنبي املباشر وتوجيهه
اجلزائر" حالة  "دراسة 

أ. محمد ملني علون
أ.عطية حليمة  

الر�سوم اأو الإعفاء منها نهائيا واخلا�سة با�ستخدام املرافق العامة 
للعقارات  الإجارات  قيمة  وتخفي�ض  ..الخ،  والكهرباء.  كاملياه 
الأجنبية  ال�ستثمارية  امل�ساريع  مبختلف  اخلا�سة  والأرا�سي 
بالإ�سافة اإىل اإعفائها يف بع�ض الأحيان من تطبيق قوانني العمل 

ال�سائدة واملعمول بها يف امل�رشوعات الوطنية.)10(
معينة  �رشوط  وفق  احلوافز  هذه  ومتنح  اأخرى:  حوافز   2-4

يتم الإتفاق عليها مثل:)11(
عدم فر�ض قيود على التملك الكلرّي اأو اجلزئي للم�رشوعات  �

ال�ستثمارية.
اخلا�سة  � والأرا�سي  العقارات  اإيجار  قيمة  تخفي�ض 

بال�ستثمارات.
اإىل  � الهادفة  والدرا�سات  للبحوث  تقدمي م�ساعدات خا�سة 

تو�سيع امل�رشوعات القائمة.
اإقامة اأنظمة املناطق احلرة.  �
التي  � الختللت  لتعوي�ض  م�ساهمات  اإىل  الديون  حتويل 

يعرفها القت�ساد الكلي. 
اإن�ساء امل�رشوعات  وت�سهم هذه احلوافز يف تخفي�ض تكاليف 
ب�سكل غي مبا�رش، وبالتايل اإمكانية حتقيق معدرّل عائد مرتفع)12(، 
ال�سكل  يف  »ال�رشيبية«  املالية  احلوافز  اأنواع  اإجمال  وميكن 

التايل:)13(
شكل رقم 01

هيكل نماذج الحوافز الضريبية

المصدر: فريد النجار، االستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 2000، ص 84.
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تاأثري ال�رضيبة على ال�صتثمار الأجنبي املبا�رض:. 3

الأجنبي املبا�رش يتجه من بلد  اأن ال�ستثمار  مما ل �سك فيه 
تعترب  ال�رشيبة  ولأن  هذا  ممكن،  عائد  اأكرب  لتحقيق  �سعيا  اأخر  اإىل 
عن�رشا موؤثرا على حجم الأرباح، وبالتايل يعد امل�ستوى ال�رشيبي 
من املركبات الأ�سا�سية ملناخ اأي اإ�ستثمار على اعتبار اأن ال�رشيبة 
اأداة مهمة للتاأثي على امليل ال�ستثماري وذلك لأن زيادة ال�رشائب 

املبا�رشة توؤدي اإىل تخفي�ض من قيمة ال�ستثمار. 
اإنرّ للحوافز ال�رشيبية دورا مهما يف حت�سني املناخ ال�ستثماري 
للدولة امل�سيفة، نظرا ملا يقدمه من مزايا، فيمكن للدول امل�سيفة 
ا�ستعمالها اأداة لتوجيه ال�ستثمارات للقطاعات القت�سادية املهمة، 
ذلك عموما من  ويتج�سد  الوطنية،  التنمية  الأولوية يف خطة  وذات 
للم�ساريع  ال�رشيبية  واحلوافز  الإعفاءات  من  اأكرب  قدر  منح  خلل 

ال�ستثمارية التي تتجه اإىل تلك القطاعات القت�سادية.
دورا  توؤدي  اأْن  التف�سيلية  ال�رشيبية  للمعاملة  ميكن  كما 
موؤثرا يف ت�سجيع ال�سناعات الت�سديرية بتوفي ت�سهيلت ملداخيلها 
جذب  اأداة  ال�رشيبية  الأ�سعار  ا�ستخدام  ميكن  حيث  وخمرجاتها، 
متميزة  معاملة  تقدمي  خلل  من  وذلك  ال�ستثمارية،  للم�رشوعات 
لنوع معني من الن�ساط، اأو جمموعة معينة من املكلفني اأي التمييز 
الإعفاء  ا�ستخدام  اأو  العادي  لل�سعر  وفقا  ال�رشيبة  �سعر  حتديد  عند 
ال�رشيبي بطريقة ت�سمح لها باأن متار�ض دورا مهما يف التاأثي على 
مما  املختلفة،  القطاعات  بني  توزيعها  ومنط  ال�ستثمارات،  حجم 
احلافز  هذا  تعطي  التي  الدولة  يف  ال�ستثمار  على  امل�ستثمر  ي�سجع 

نظرا لأهميته جلاأت اإليه خمتلف الدول النامية منها.
الذي  املتناق�ض  الهتلك  ا�ستخدام  ميكن  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
التي  القت�سادية  الأن�سطة  نحو  ويوجه  ال�ستثمار  قرار  على  يوؤثر 
من �ساأنها اأن حتقق مزيد من الفعالية يف عملية التنمية، اأو الإعفاء 
من ال�رشائب والر�سوم اجلمركية التي تفر�ض على الآلت واملعدات 
تكون  التي  ال�ستثماري  امل�رشوع  ي�ستوردها  التي  اخلام  واملوارد 

لزمة لإن�سائه وت�سغيله اأو التو�سع فيه.)14( 
التي  القت�سادية  ال�سيا�سات  توجيه  يف  لفعاليتها  ونظرا 
تهدف ايل جذب روؤو�ض الأموال، فقد ذهبت العديد من الدرا�سات مثل 
احلوافز  اإعطاء  اىل   1993 رولف   ،1986 ويل�ض   ،1973 هيليرن 
تو�سل  فيما  اهتمام كبي،  امل�سيفة  الدولة  توفرها  التي  ال�رشيبية 
(كابل، بيود،1987( وروث واأحمد،1987 ( وليم،1983(، اإىل اأن 
الإعفاءات ال�رشيبية واجلمركية لي�ض بعامل موؤثر يف علمية �سنع 
بالن�سبة  ال�رشيبية  الإعفاءات  اأهمية  بدت  واإن  ال�ستثماري،  القرار 
لل�ستثمار من اأجل خدمة ال�سوق املحلي، وعلى الرغم من ذلك فاإن 
اإذا  اأن يكون لها تاأثي فعال  الإعفاءات ال�رشيبية واجلمركية ميكن 
ما كانت العوامل الأخرى غي ال�رشيبية تعمل باإيجابية ويف �سالح 

جذب ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش.)15( 

األجنبية  االستثمارات  جذب  يف  الضريبية  احلوافز  فعالّية  ثالثا: 
املباشرة يف اجلزائر

1. اإجراءات الإ�صالح ال�رضيبي امل�صجعة لال�صتثمار الأجنبي 
يف اجلزائر:

من اأجل تنمية اقت�سادها، وبعث عجلة التنمية عمدت اجلزائر 
ومن  القطاعات.  خمتلف  يف  اإ�سلحات  وتبني  قوانني  اإحداث  اإىل 
يف  ق�سوى  اأهمية  من  ي�سكلن  ملا  واجلباية،  ال�ستثمار  اأهمها 
ال�ستثمار وال�رشائب  الوطني، وعليه فقد احتوت قوانني  القت�ساد 
ومن  ال�ستثمار،  ترقية  على  تعمل  تنموية  وبرامج  حتفيزات  عدة 
خارج  ال�سادرات  واإنعا�ض  لل�ستثمار،  امللئم  املناخ  تهيئة  ثم 
املحروقات وامت�سا�ض البطالة وا�ستعمال الأداة ال�رشيبية بفعالية 
التي من �ساأنها اأن حتفز ال�ستثمار اأكرث فاأكرث، بناء على اإمتيازات 

خمتلفة.
التي  ال�ستثمار  بقوانني  يتعلق  فيما  ملحظته  ميكن  وما 
تنمية  فعالية يف  ذات  تكن  اأنها مل  و2001   1993 قانوين  �سبقت 
وهذا  ال�ستثمار،  ترقية  يف  ثانويا  دورا  واأدت  اجلزائري،  الإقت�ساد 

يعود اإىل جملة النقائ�ض التي نلخ�سها يف نقطتني:)16(
وتهمي�ض  ♦ فعاليتها،  وعدم  ال�رشيبية  الإمتيازات  قلة 

لل�ستثمار  كمحرك  العمومي  للقطاع  على  الرتكيز  اخلا�ض  القطاع 
يف اجلزائر.
وعدم  ♦ البيوقراطية،  التعقيدات  من  الكثي  على  اإحتوائها 

ملئمة البيئة القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية يف تلك املرحلة. 
 93/12 ال�صتثمار  قانون  يف  ال�رضيبية  الإمتيازات   1�1

املوؤرخ يف 5 /10 /1993:

التي  ال�رشيبية  الإ�سلحات  مع  تزامنا  القانون  هذا  جاء   
�رشعت فيها اجلزائر يف �سنة 1992، ويهدف هذا القانون اإىل حترير 
واإعطاء  ال�سوق  قواعد  اإر�ساء  خلل  من  وذلك  اجلزائري،  الإقت�ساد 
الأهمية الكبية للقطاع اخلا�ض من خلل ت�سجيع وحتفيز ال�ستثمار 
القطاع اخلا�ض و ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش من اأجل امل�ساركة يف 
اأنظمة  عملية التنمية، ومينح هذا القانون امتيازات �رشيبية ح�سب 

معينة وهي كالتايل:)17( 
النظام العام: تتمتع ال�ستثمارات التي ينجزها الأ�سخا�ض  �

النظام  هذا  اإطار  يف  الأجانب  اأو  املحليون،  واملعنيون  الطبيعيون 
جمركية  ال�رشيبية،  المتيازات  من  امل�سمون  الأدنى  باحلد 
املر�سوم  من   19  ،18  ،17 املواد  �سمن  وهي   )18( واإجتماعية 
وفق  ال�رشيبية  املزايا  من  الإفادة  93/12ويتم  رقم  الت�رشيعي 
اإجناز  مرحلة  مرحلتني  على  الت�رشيعي  املر�سوم  من  العام  النظام 

امل�رشوع، ومرحلة ا�ستغلل امل�رشوع.
ال�ستثمارية  ♦ امل�ساريع  ت�ستفيد  امل�رضوع:  اإجناز  مرحلة 

اإذا �سدر  اإل  التالية،  المتيازات  �سنوات من  تزيد عن ثلث  ل  ملدة 
14 من  قرار خلف ذلك عن الوكالة يحدد مدة اأطول ح�سب املادة 

القانون 93/12.) 19(
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أ. محمد ملني علون
أ.عطية حليمة  

ا�ستغلل  ♦ تاريخ  من  اإبتداء  امل�رضوع:  ا�صتغالل  مرحلة 
�سنتني  اأدناها  فرتة  طيلة  الإعفاء  من:  الإفادة  يتم  امل�رشوع، 
والدفع  ال�رشكات  اأرباح  ال�رشيبة على  �سنوات من  واأق�ساها خم�ض 
اجلزايف* والر�سم على الن�ساط ال�سناعي والتجاري مع تطبيق ن�سبة 
خمف�سة على الأرباح التي يعاد ا�ستثمارها بعد انق�ساء فرتة الإعفاء 
املحددة من 2 �سنة اإىل 5 �سنوات، اإ�سافة اإىل مزايا اأخرى يحددها 

القانون 12/93 يف املادة 14.
ل�سنة  � ال�ستثمار  قانون  ميرّز  لقد  اخلا�سة:  املناطق  نظام 

القت�سادي  التو�سع  مناطق  بني  اخلا�سة،  املناطق  �سمن   1993
تلك  هي  القت�سادي  التو�سع  فمناطق  ترقيتها،  الواجب  واملناطق 
ا  اأمرّ ومادية،  وب�رشية  طبيعية  باإمكانيات  تتمتع  التي  املناطق 
املناطق الواجب ترقيتها فهي املناطق التي تفتقر لهذه الإمكانيات، 
المتيازات  من  اخلا�صة  املناطق  �صمن  املناطق  هذه  وت�صتفيد 

ال�رضيبية التالية ح�صب املراحل:
تنجز 	.  التي  ال�ستثمارات  ت�ستفيد  امل�رشوع:  اإجناز  مرحلة 

يف املناطق اخلا�سة يف فرتة ل ميكن اأن تتجاوز ثلث �سنوات ابتداء 
من تاريخ تبليغ الوكالة، بالمتيازات التالية: 

لكل  � بالن�سبة  مبقابل  امللكية  نقل  �رشيبة  من  الإعفاء 
امل�سرتيات العقارية التي تنجز يف اإطار ال�ستثمار.

منخف�سة  � بن�سبة  الت�سجيل  جمال  يف  ثابت  ر�سم  تطبيق 
قدره0،5% فيما يخ�ض العقود التاأ�سي�سية والزيادات يف راأ�ض املال.

مبا�رشة  � توظف  التي  واخلدمات  لل�سلع  بالن�سبة  الإعفاء 
يف اإجناز ال�ستثمارات من الر�سم على القيمة امل�سافة �سواء كانت 

م�ستوردة اأو منتجة يف ال�سوق املحلية.
الر�سوم  � جمال  يف   %3 ب  تقدر  خمف�سة  ن�سبة  تطبيق 

اإجناز  يف  مبا�رشة  تدخل  التي  امل�ستوردة  ال�سلع  على  اجلمركية 
ال�ستثمار، وميكن اأن تكون هذه ال�سلع مو�سوع تنازل وحتويل طبقا 

للت�رشيع املعمول به بعد موافقة الوكالة.
يف 	.  ال�ستثمارات  ت�ستفيد  امل�رشوع:  ال�ستغلل  مرحلة 

املناطق اخلا�سة ابتداء من تاريخ ال�رشوع يف الإ�ستغلل بناء على 
قرار الوكالة من الإمتيازات التالية:)20(

الإعفاء من ال�رشيبة على اأرباح ال�رشكات والدفع اجلزايف  �
والر�سم على الن�ساط ال�سناعي والتجاري، طيلة فرتة اأدناها خم�ض 

�سنوات وحدها الأق�سى ع�رش �سنوات من الن�ساط الفعلي. 

ال�ستثمار  � اإطار  يف  تدخل  التي  العقارية  امللكيات  اإعفاء 
فرتة  طيلة  عليها  احل�سول  تاريخ  من  ابتداء  العقاري،  الر�سم  من 

اأدناها خم�ض �سنوات واأق�ساها ع�رش �سنوات.
تخفي�ض 50% من الن�سبة املنخف�سة للأرباح التي يعاد  �

فرتة  اإنتهاء  بعد  الن�ساط  فرتة  بعد  خا�سة  منطقة  يف  ا�ستثمارها 
الإعفاء.
الإعفاء من ال�رشيبة على اأرباح ال�رشكات والدفع اجلزايف  �

والر�سم على الن�ساط ال�سناعي والتجاري يف حالة الت�سدير، وذلك 
ح�سب رقم اأعمال ال�سادرات بعد انتهاء فرتة الإعفاء.

اأرباب العمل يف  � اأو كليًا مب�ساهمات  تتكفل الدولة جزئيًا 
النظام القانوين لل�سمان الجتماعي بر�سم الأجور املدفوعة جلميع 
قرار  على  بناء  للتمديد،  قابلة  �سنوات  خم�ض  فرتة  طيلة  العمال 

الوكالة.
نظام املناطق احلرة: تعررّف املناطق احلرة باأنها مناطق  �

يف  تقع  جتارية،  واأن�سطة  وخدمات  �سناعية  اأن�سطة  فيها  متار�ض 
م�ساحات م�سبوطة حدودها، قد ت�ستمل على مطار اأو ملك وطني، اأو 
تقع بالقرب من ميناء مطار اأو منطقة �سناعية متار�ض �سلحيات 
ال�سلطة العمومية على املطارات واملوانئ )21(، وت�ستفيد ال�ستثمارات 
املنجزة يف املناطق احلرة من مزايا �رشيبية حددتها املادة 28 من 
التي تقام  اإذ تعفى ال�ستثمارات   ،93/12 الت�رشيعي رقم  املر�سوم 
يف املناطق اخلا�سة بعنوان ن�ساطها من جميع ال�رشائب والر�سوم 
ال�رشيبي واجلمركي ما  ال�رشيبي و�سبه  الطابع  والقتطاعات ذات 

عدا:
غي  � ال�سياحية  بال�سيارات  املتعلقة  والر�سوم  احلقوق 

املرتبطة با�ستغلل امل�رشوع.
لل�سمان  � القانوين  النظام  يف  وال�سرتاكات  امل�ساهمات 

الإجتماعي.
كما ت�ستفيد هذه ال�ستثمارات من املزايا التالية: �
الإعفاء فيما يخ�ض عائدات راأ�ض املال املوزعة الناجتة  �

عن ن�ساطات اقت�سادية متار�ض يف املناطق احلرة من ال�رشائب.
يوظف العمال الأجانب الذين جرى توظيفهم وفقا للمادة  �

تقنني  �سكليات م�سبقة عمال  بدون   93/12 رقم  املر�سوم  33 من 
وموؤطرين من جن�سية اأجنبية بدون حتديد عدد العمال لكل موؤ�س�سة، 
الت�رشيح  اإىل  املناطق احلرة  الأجانب يف  العمال  ويخ�سع توظيف 
لدى م�سالح الت�سغيل املخت�سة اإقليميًا فقط، ويخ�سع هوؤلء العمال 
من   %  20 بن�سبة  الإجمايل  الدخل  على  اجلزافية  ال�رشيبة  لنظام 

مبلغ اأجورهم. )22(
 03/01 ال�ستثمار  قانون  يف  ال�رشيبية  المتيازات   1-2
املوؤرخ يف 20 /08 /2001: يعترب الأمر 03/01 اإمتدادا للقانون 

ابق ومنح المتيازات التالية: ال�سرّ
ال�ستثمار،  ♦ اإجناز  مرحلة  يخ�ض  فيما  العام:  النظام  يف 

وبالن�سبة للنظام العام فت�ستفيد املوؤ�س�سة امل�ستثمرة من الإعفاء من 
مبا�رشة  تدخل  التي  واخلدمات  لل�سلع  امل�سافة  القيمة  على  الر�سم 
كل  مقابل  امللكية  نقل  حقوق  من  والإعفاء  امل�رشوع،  اإجناز  يف 
من  ت�ستفيد  كما  املعني،  ال�ستثمار  اإطار  يف  متر  التي  القتناءات 

* الدفع الجزافي: هو عبارة عن ضريبة مباشرة تفرض علي األفراد الطبيعيين 
الرواتب  بدفع  والمكلفة  الجزائر  في  المقيمة  الهيئات  لمختلف  والمعنويين 
جزافية  بطريقة  هنا  الضريبة  وعاء  تقدير  يتم  حيث  للمستخدمين،  واألجور 
بالنشاط  وثيق  وإرتباط  صلة  لها  التي  واألدلة  القرائن  بعض  إلى  باإلستناد 
الخاضع للضريبة، وتلجأ اإلدارة الضريبية عادة إلى تطبيق هذه الطريقة عندما 
يمتنع المكلفون عن تقديم إقراراتهم الضريبية، أو ألنهم ال يتمكنون من ذلك 
لعدم وجود دفاتر محاسبية منتظمة وأمينة تبين القيمة الحقيقية لوعاء الضريبة، 

وغالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي:
- الجزافي القانوني: يستعمل خاصة في تقدير األرباح الصناعية حيث يحدد 
بعض  علي  بناءا  لإلستثمار  اإلجبارية  القيمة  تفرضه  الذي  المعامل  القانون 

المعطيات المتوفرة والقرائن القانونية الذي يحددها المشرع.
رقم  أن  الممول حيث  مع  إتفاق  الضرائب  إدارة  تجرى  اإلتفاقي:  الجزافي   -
أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ 

الواجب دفعه.
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تدخل  التي  امل�ستوردة  التجهيزات  جلمركة  خمف�ض  معدل  تطبيق 
مبا�رشة يف اإجناز ال�ستثمار.

ا فيما يتعلق مبرحلة ال�ستغلل وملدة ثلث �سنوات بالن�سبة  اأمرّ
لل�ستثمارات املحدثة حتى مائة من�سب �سغل، وبعد معاينة ال�رشوع 

يف الن�ساط الذي تعده امل�سالح ال�رشيبية بطلب من امل�ستثمر: 
�  .)IBS( الإعفاء من ال�رشيبة على اأرباح ال�رشكات
� .)TAP( الإعفاء من الر�سم على الن�ساط املهني

لل�ستثمارات  بالن�سبة  �سنوات،  خم�ض  اإىل  املدة  هذه  ومتدد 
الن�ساط،  انطلق  اأكرث عند  اأو  �سغل  التي حتدث مائة وواحد من�سب 
التي يحدد املجل�ض  القطاعات ال�سرتاتيجية  و/اأو ال�ستثمارات يف 

الوطني لل�ستثمار قائمتها.
فت�ستفيد  ♦ اخلا�ض  للنظام  بالن�سبة  اخلا�ص:  النظام  يف 

م�ساهمة  تنميتها  تتطلب  التي  املناطق  يف  تتم  التي  ال�ستثمارات 
بالن�سبة  اخلال�سة  الأهمية  ذات  وال�ستثمارات  الدولة  من  خا�سة 

للقت�ساد الوطني من مزايا خا�سة تتمثل فيما يلي:
تطبيق حق ثابت يف جمال الت�سجيل مبعدل خمف�ض قدره  �

0.2 %فيما يتعلق بالعقود التاأ�سي�سية والزيادات يف روؤو�ض الأموال.
الإعفاء من الر�سم على القيمة امل�سافة فيما يخ�ض ال�سلع  �

كانت  �سواء  ال�ستثمار  اإجناز  يف  مبا�رشة  تدخل  التي  واخلدمات 
م�ستوردة اأو م�سرتاة من ال�سوق املحلي.

القتناءات  � لكل  مبقابل  امللكية  نقل  حقوق  من  الإعفاء 

جزئيا  الدولة  وتتكفل  ال�ستثمار،  اإطار  يف  متت  التي  العقارية 
بامل�ساريف بعد تقييمها من الوكالة فيما يخ�ض الأ�سغال املتعلقة 

بالهياكل التحتية ال�رشورية لإجناز ال�ستثمار. 
من  املوؤ�ص�صة  فت�صتفيد  ال�صتغالل،  مرحلة  يخ�ص  فيما  اأّما 

جملة من المتيازات وهي كالآتي:
الإعفاء من ال�رشيبة على اأرباح ال�رشكات وال�رشيبة على  �

الدخل الإجمايل على الأرباح املوزعة، والدفع اجلزايف، والر�سم على 
الن�ساط املهني ملدة ع�رش �سنوات كاملة.

الر�سم  � من  القتناء  من  ابتداء  �سنوات  ع�رش  ملدة  اإعفاء 
العقاري على امللكيات العقارية التي تدخل يف اإطار ال�ستثمار.

ال�ستهلك  � واآجال  العجز  تاأجيل  اإ�سافية مثل  منح مزايا 
التي من �ساأنها حت�سني وت�سهيل ال�ستثمار.)23(

املوؤ�س�سات  بني  يفرق  مل   03/01 الأمر  اأنرّ  الإ�سارة  وجتدر 
 ، امل�ستثمرة الوطنية والأجنبية، ول بني امل�ستثمر العمومي واخلا�ضرّ
ول بني ال�سخ�ض الطبيعي واملعنوي، اإذ حظي اجلميع مبعاملة عادلة 

ومن�سفة.)24( 
2. مقارنة قانون ال�صتثمار يف الدول املغاربية:

لل�ستثمار  اجلزائري  الت�رشيع  م�سايرة  مدى  معرفة  اأجل  من 
اإىل جذب ال�ستثمار  اأي�سا  مع ت�رشيعات الدول الأخرى التي تهدف 
الأجنبي نقارن فيما يلي من خلل جدول رقم 02 )25( بني كل من 
اجلزائرو املغرب وتون�ض فيما يتعلق باحلوافز ال�رشيبية اجلمركية 

واملالية املقدمة من كل دولة.
جدول رقم )02(

 مقارنة اإلعفاءات الضريبية والجمركية بين الجزائر، المغر	 وتونس.

اجلزائر ح�صب الأمر ال�صادر �صنة 2001 اخلا�ص ال�رضائب والر�صوم
بتطوير ال�صتثمار

املغرب ح�صب مدونة ال�صتثمار ال�صادرة �صنة 
تون�ص ح�صب قانون ال�صتثمار ال�صادر �صنة 19951993

الر�سم على القيمة 
امل�سافة

-ح�سب النظام العام يتم اإعفاء ال�سلع واخلدمات 
التي تدخل مبا�رشة يف اإجناز ال�ستثمار.

-ح�سب النظام الإ�ستثنائي يتم اإعفاء ال�سلع 
واخلدمات التي تدخل مبا�رشة يف اإجناز ال�ستثمار 
مهما كانت م�ستوردة اأو م�سرتاة من ال�سوق املحلي.

الإعفاء اأو التعوي�ض يف حالة ال�ستياد اأو احل�سول 
من ال�سوق املحلي على �سلع التجهيز، الآلت 

واأدوات الإنتاج.

-حوافز ت�سجيعية م�سرتكة: الإعفاء اإىل حدود 10 
% على الواردات اأو احليازة املحلية لتجهيزات 
الإنتاج ح�سب القوائم ماعدا ال�سيارات املحلية.

-حوافز خا�سة ح�سب القطاعات ذات الأولوية، 
التخفي�ض اإىل معدل %10 اأو الإلغاء الكلي ح�سب 

طبيعة التجهيزات م�ستوردة اأو حملية.

يتميز القانون اجلزائري بالإعفاء الكلي دون متييز، فهو مياثل القانون املغربي، بينما جند اأنرّ القانون التون�سي ل يقدم الإعفاء الكامل، ولكنه يعطي الأولوية التقييم
ح�سب القطاعات القت�سادية.

حقوق الت�سجيل

الإعفاء من جميع حقوق الت�سجيل على جميع 
العمليات ذات العلقة بال�ستثمار )نظام عام اأو 

اإ�ستثنائي( 
تطبيق ر�سم ثابت على الت�سجيل مبعدل خمف�ض 
يقدر بـ 2 بالألف على العقود التاأ�سي�سية اأو رفع 

راأ�ض املال، ح�سب النظام ال�ستثنائي.

-الإعفاء بالن�سبة لعقود احل�سول على عقارات 
ال�ستثمارات مع �سمان التـاأكد من اإجناز امل�رشوع 

يف اأجل اأق�ساه 24 �سهر. 
% على عقود حيازة الأرا�سي للبناء.. -معدل 2.5 

% على امل�ساهمات اخلا�سة  -معدل اأق�سى 0.5 
بتاأ�سي�ض اأو رفع راأ�سمال ال�رشكات.

-الإعفاء اأو تعوي�ض احلقوق الت�سجيل على عقود 
حتويل امللكية، خا�سة يف القطاعني الفلحي 

وال�سياحي.
-منح مزايا يف �سكل فر�ض ر�سم ثابت على 

عقود الت�سجيل اخلا�سة بال�رشكات اأو التحويلت 
العقارية.

يقدم القانون اجلزائري مزايا كثية للم�ستثمرين مقارنة بالت�رشيع التون�سي واملغربي، مع تطبيق ن�سبة جدرّ خمف�سة ت�سل اإىل 2 بالألف على العقود التاأ�سي�سية التقييم
اأو رفع راأ�ض املال.
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أ. محمد ملني علون
أ.عطية حليمة  

اجلزائر ح�صب الأمر ال�صادر �صنة 2001 اخلا�ص ال�رضائب والر�صوم
بتطوير ال�صتثمار

املغرب ح�صب مدونة ال�صتثمار ال�صادرة �صنة 
تون�ص ح�صب قانون ال�صتثمار ال�صادر �صنة 19951993

ال�رشائب على 
اأرباح ال�رشكات 
وال�رشيبة على 

الدخل

بعد التاأكد من البداية الفعلية ل�ستغلل امل�رشوع 
)النظام ال�ستثنائي( ي�ستفيد امل�ستثمر من اإعفاء 

ملدة 10 �سنوات من الن�ساط الفعلي من دفع 
ال�رشيبة على اأرباح ال�رشكات وال�رشيبة على 

الدخل الإجمايل وعلى الأرباح املوزعة ومن الدفع 
اجلزايف والر�سم على الن�ساطات املهنية

-الإعفاء الكلي من دفع ال�رشيبة على اأرباح 
ال�رشكات تطبق على رقم الأعمال اخلا�ض 

بال�سادرات واملحقق بالعملة ال�سعبة ل�سالح 
ال�رشكات امل�سدرة ملدة �سنوات الأوىل ثم 

التخفي�ض اإىل 50 % فيما بعد ملدة 5 �سنوات 
بالن�سبة لل�رشكات املقيمة يف املناطق املحرومة 

با�ستثناء بع�ض ال�رشكات.

الإعفاء من دفع ال�رشائب اخلا�سة باأرباح 
ال�رشكات وبالدخل ح�سب طبيعة الن�ساط ميكن 

اأن ت�سل اإىل 100 % بالن�سبة للأرباح املحققة 
نتيجة عمليات الت�سدير لفرتة ت�سل اإىل 10 �سنوات 

وبتخفي�ض 50 % فيما بعد.

التقييم
مينح القانون اجلزائري اأطول مدة اإعفاء كلي ت�سل اإىل 10 �سنوات دون متييز بني قطاعات الن�ساط، بينما نلحظ اأنرّ هذه املدة تقدر بـ 5 �سنوات يف املغرب مع 
�سات العاملة يف قطاع احلرف وال�سناعات التقليدية، ويركز الت�رشيع التون�سي على اإعطاء مزايا خا�سة ل�سالح املوؤ�س�سات  الإ�سارة لمتياز خا�ض ل�سالح املوؤ�سرّ

امل�سدرة، بينما يفتقد الت�رشيع اجلزائري هذا العن�رش على الرغم من الدعوات الر�سمية لت�سجيع الت�سدير. 

الر�سوم وال�رشائب 
العقارية واملحلية

الإعفاء من الر�سم العقاري على امللكيات العقارية 
ملدة 10 �سنوات

-الإعفاء ب�رشوط على الأرباح العقارية.
-الإعفاء خلل 5 �سنوات على الر�سم احل�رشي على 

البناءات اجلديدة والإ�سافة يف البناءات واآلت 
الإنتاج.

الإعفاء من عدة ر�سوم اأخرى خا�سة بالن�سبة 
للموؤ�س�سات املقيمة يف املناطق املراد تنميتها 
والجتاه العام هو احلد من الإعفاء يف الر�سوم 

املحلية بهدف عدم الأ�رشار مبيزانيات اجلماعات 
املحلية.

ة �رشوط، التقييم يقدم القانون اجلزائري الإعفاء الأهم مقارنة مبا هو معمول به يف كل من تون�ض واملغرب اإذ ت�سل مدة الإعفاء يف اجلزائر اإىل 10 �سنوات دون اأيرّ
بينما تفر�ض �رشوط للإفادة من الإعفاء يف املغرب ومبدة تقدر بـ 5 �سنوات، يف حني تنتهج تون�ض مبداأ الإعفاءات اخلا�سة ح�سب مناطق تواجد املوؤ�س�سات. 

الر�سوم اجلمركية
تطبيق الر�سم املخف�ض فيما يتعلق باحلقوق 

اجلمركية على التجهيزات امل�ستوردة امل�ستعملة 
مبا�رشة يف حتقيق ال�ستثمار.

ر�سم بني 2.5 % و10 %
كحد اأق�سى على ال�سلع التجهيزية والأدوات وقطع 

الغيار ال�رشورية لرتقية وتطوير ال�ستثمار.

-احلوافز امل�سرتكة يتم تخفي�ض املعدل اإىل 10 
.%

-احلوافز اخلا�سة ح�سب قطاعات الن�ساط ميكن 
اأن ت�سل اإىل الإعفاء اأو التعوي�ض مبعدل 10 % 
اإىل غاية تطبيق نظام املناطق احلرة لل�رشكات 

امل�سدرة هذه الإعفاءات تخ�ض ال�سلع والتجهيزات 
ال�رشورية لإجناز ال�ستثمارات.

التقييم
بعد تعديل معدلت الررّ�سوم اجلمركيرّة، ميكن القول اإن هناك تقاربا يف معدلت الر�سوم اجلمركية املطبقة على الواردات من ال�سلع التجهيزية امل�ستعملة مبا�رشة 

يف ال�ستثمار، ولكن تعد معدلت الر�سوم املطبقة يف اجلزائر اأعلى من الر�سوم املطبقة يف تون�ض واملغرب، كما ين�ض القانون التون�سي على اإمكانية الإعفاء 
الكامل من الر�سوم اجلمركية من املناطق احلرة التي تخ�ض ال�ستثمارات املوجهة للت�سدير 

-احلوافز املالية 
اخلا�سة بتكفل 

الدولة بالنفقات 
املرتتبة على 

اأ�سغال الهياكل 
القاعدية اللزمة 
لإجناز ال�ستثمار

–الإجنازات 
املحا�سبية

-تكفل الدولة كليا اأو جزئيا بنفقات اأ�سغال 
الهياكل القاعدية ال�رشورية لإجناز ال�ستثمار.

-منح مزايا اإ�سافية لي�ست تلقائية مع اإمكانية 
ترحيل اخل�سائر ومتديد ح�ساب الإهتلك

-ت�ستفيد بع�ض املوؤ�س�سات التي توفر بع�ض 
املعايي مل�ساركة الدولة يف النفقات اخلا�سة 

باحل�سول على الأرا�سي اأو نفقات الدرا�سة 
والهياكل القاعدية مب�ساريف التكوين املهني 

للعاملني وبنفقات تهيئة املناطق ال�سناعية.

-من الناحية املحا�سبية يتم تخ�سي�ض موؤونة 
لل�ستثمار اأو من ال�رشيبة على اأرباح ال�رشكات 

اأو ال�رشيبة على الدخل ح�سب بع�ض ال�رشوط مع 
اإتباع اأ�سلوب الهتلك املنزيل.

- تقدم الدولة علوات ح�سب طبيعة ال�ستثمار 
من اأجل متويل امل�رشوع من حيث نفقات الدرا�سة 

والهياكل القاعدية.

- اإتباع اأ�سلوب الهتلك املنزيل يف ح�ساب اأق�ساط 
الهتلك

التقييم
يفيد امل�ستثمرون يف اجلزائر من التكفل التام للدولة بتهيئة املناطق ال�سناعية وتزويدها بالهياكل القاعدية ال�رشورية للإ�ستثمار، وهي الإجراءات نف�سها 

املطبقة يف كل من تون�ض واملغرب، لكن امللحظ اأن امل�سكلة يف اجلزائر تتمثل يف عدم قيام ال�سلطات املحلية يف كثي من الأحيان بتهيئة املناطق املخ�س�سة 
للإ�ستثمار وهو ما يعيق تنفيذها بالتبعية. 

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على:

 .Cnuced, Examen de la politique de l’investissement en Algérie, Genéve, 2004, pp 106,110 �

�  ،2001/ 8/ 20 املوؤرخ يف   03/01 الأمر  ما ورد يف 
مرجع �سابق، �ض �ض04 - 09. 

 من خلل مقارنة ت�رشيعات ال�ستثمار يف الدول الثلث، يتبني 

لنا اأن امل�ساريع ال�ستثمارية يف اجلزائر تتميز ببع�ض اخل�سو�سيات 
املحددة يف النقاط الآتية:

معينة  � واجبات  اأو  �رشوطا  اجلزائري  الت�رشيع  يفر�ض  ل 
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على امل�ستثمر الأجنبي لي�ستفيد من المتيازات مثل ا�سرتاط القيام 
امل�ستثمر  يعد  ولكنه  حملية،  عمل  منا�سب  توفي  اأو  بالت�سدير 
امل�ستثمر  بني  املبا�رش  التفاو�ض  الطريق  عن  كثية  بامتيازات 
م�سافة  قيمة  ذا  باإعتباره  ال�ستثمار  لتطوير  الوطنية  والوكالة 

للقت�ساد الوطني.
وجود  � نلحظ  ال�رشيبية  بالإعفاءات  يتعلق  فيما 

النظامني  ال�رشيبية فهي مذكورة يف كل  الإعفاءات  ازدواج يف 
والر�سوم  امل�سافة  القيمة  على  )الر�سم  وال�ستثنائي  العام 

اجلمركية(. 
بـ  � املحددة  ال�رشكات  اأرباح  على  ال�رشيبة  معدل  يعد 

25 % فقط مبوجب قانون املالية  30 % الذي مت تخفي�سه اىل 
املنطقة  لدول  العام  الجتاه  مع  متا�سيا   2006 ل�سنة  التكميلي 

املغرب. % يف   35 و  تون�ض  % يف   30

ال�رشائب  � اأنرّ  الأجانب  امل�ستثمرين  من  العديد  يذكر 
تعد  املهني  الن�ساط  على  والر�سم  اجلزايف،  الدفع  مثل  الأخرى 
يف  الن�سبة  كانت  فاإذا  الأخرى،  بالدول  مقارنة  ن�سبيا  مرتفعة 
البلدان  يف  املتو�سط  فاإن   % و3   %  2.5 بـ  ترتاوح  اجلزائر 

.%  1 بـ  تقدر  املهني  الن�ساط  على  للر�سم  بالن�سبة  املجاورة 
املعوقات  � اأحد  يعد  اجلزائري  ال�رشيبي  النظام 

ح�سب  وذلك  امل�ستثمرين،  اأغلب  نظر  يف  لل�ستثمار  الرئي�سية 
 600 �سملت حوايل  والتي  الدويل  البنك  بها  قام  التي  الدرا�سات 
العديد  بوجود  يتميز  اجلزائري  ال�رشيبي  فالنظام  موؤ�س�سة)26(، 
للإدارات  التاأويلت  يزيد من عدد  الغي وا�سحة مما  النقاط  من 

لل�رشائب. املختلفة 

3. واقع ال�صتثمار الأجنبي املبا�رض يف اجلزائر يف الفرتة 
)27(:2014  � 2002 املمتدة 

للفرتة  اجلزائر  يف  الإجمالية  ال�ستثمارات  ح�سيلة   3-1
الوكالة  طرف  من  املقدمة  اإح�سائيات  ح�سب   :2012  -  2002
الوطنية لتطوير ال�ستثمار خلل الفرتة املمتدة بني 2002 و2012 

اأبرزت املعطيات التالية: 
منجزة، اأي ن�سبة 91 % من الكل. -  � م�ساريع   32  004

2 م�رشوع مل يتم اإجنازه اأي ن�سبة 7 %.  580

اأي ن�سبة 2 %. � 593 م�رشوع مت التخلي عنه 

الفرتة  نف�ص  خالل  الإجمالية  باملنجزات  يتعلق  فيما  اأما 
فكانت كالآتي:

004 32 م�ساريع منجزة، اأي بن�سبة 91 % من الكل. -  �
2547 مليار دج اأي حوايل 31.8 مليار دولر اأمريكي.

مت خلق حوايل 000 300 من�سب �سغل. �
الأجنبية منها:

اأجنبية مت اإجنازها. � 410 م�ساريع ا�ستثمارية 

 803 مليار دج اأي 1/3 من ال�ستثمارات املنجزة. �
959 42 من�سب �سغل مت ا�ستحداثها للأجانب اأي بن�سبة  �
.%  14

وتتوزع امل�صاريع الأجنبية على القطاعات التالية مو�صحة 
يف اجلدول وال�صكل املواليني:

جدول رقم )03(
 توزيع المشاريع االستثمارية األجنبية المنجزة 2002 � 2012

%منا�صب ال�صغل%القيمة باملليون دينار%عدد امل�صاريعقطاع الن�صاط

57 %7423450 %22056599200ال�سناعة

24 %2110363 %9723167118اخلدمات ال�سناعة

14 %016698 %631512082البناء، الأ�سغال العمومية والهيدروليك

01 %00505 %16043991النقل

02 %0182 %0601887الفلحة

00 %00737 %05016192ال�سحة

01 %021124 %030113587ال�سياحة

100 %10049959 %210100803057املجموع

http://www.andi. :على الموقع االلكتروني وتاريخ اإلطالع اآلتيين ،ANDI المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معلومات من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
58 :13 ,2015/08/dz/index.php/ar/declaration-d-investissement, 11
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الشكل رقم )02(
 توزيع المشاريع االستثمارية األجنبية المنجزة �2002 2012

http://www.andi. :على الموقع االلكتروني وتاريخ اإلطالع اآلتيين ،ANDI المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معلومات من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
 58 :13 ,2015/08/dz/index.php/ar/declaration-d-investissement, 11

ل�سنة  اجلزائر  يف  الجمالية  ال�ستثمارات  ح�سيلة   3-2
2014: تعترب �سنة 2014 من اأف�سل ال�سنوات يف جمال ال�ستثمارات 
امل�رشح بها )9.904( منذ اإن�ساء الوكالة الوطنية لتطوير ال�ستثمار 

ANDI وهو موؤ�رش يدل على التطور مقارنة ب�سنة 2013، وميكن اإبراز 

هذه املقارنة لعدد امل�ساريع، وما حققته من عوائد مالية ومنا�سب 
�سغل ل�سنتي 2013 و2014 من خلل اجلدول التالية: 

جدول رقم )04(
مقارنة المشاريع االستثمارية اإلجمالية المنجزة خالل سنتي 2013 � 2014

امل�صاريع 
منا�صب ال�صغلعائد ال�صتثمار مبليار دجعدد امل�صاريع

التباين %20132014التباين %20132014التباين 20132014%

883097991113842022461318611327840,70املحلي

48,8017082181756,40-6510564,54332170الأجنبي

8895990411171621922814894315095901املجموع

http://www.andi. :على الموقع االلكتروني وتاريخ اإلطالع اآلتيين ،ANDI المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معلومات من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
58 :13 ,2015/07/dz/index.php/ar/declaration-d-investissement, 18

ال�ستثمارية  امل�ساريع  عدد  نلحظ  اأعله  اجلدول  خلل  من 
 2014 اإىل   2013 �سنة  من  تزايد  قد  الأجنبية  اأو  املحلية  �سواء 
العائد  اأما من حيث  التوايل،  11% و64،54% على  تباين  بن�سبة 
املحقق فكان هناك تراجع بالن�سبة ملداخيل امل�ساريع ال�ستثمارية 
لهذه  الن�سبية  للأهمية  راجع  وهذا   %-48،80 مبقدار  الأجنبية 

امل�ساريع، بينما منا�سب ال�سغل التي حققتها امل�ساريع ال�ستثمارية 
فقد تزايد من �سنة 2013 اإىل 2014 بن�سبة تباين قليلة جدا حمليا 
النتائج  هذه  اأنرّ  اإل   ،%6،40 فبن�سبة  اأجنبيا  ا  اأمرّ  ،%01 ب  قدرت 
�سياق  يف  ت�سجيلها  مت  والتي  واعدة،  باآفاق  تب�رش  التي  الإيجابية 
وطني يت�سم بتحديات جديدة تتعلق بانخفا�ض اأ�سعار النفط، والتي 
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ينبغي اأن ت�سجعنا وحتفزنا على تقدمي وم�ساعفة جهودنا ل�سمان 
بروز اقت�ساد حديث ومتنوع، بعيدا عن �سبح وهاج�ض العتماد على 

النفط والغاز والتي ت�سهم حاليا باجلزء الأكرب من دخل البلد.

تون�ض  اجلزائر،  يف  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات   .4
واملغرب )2005 - 2014( وعلقتها باحلوافز ال�رشيبية

جدول رقم05
 تطور صافي تدفق االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر تونس والمغر	 )2005�2014( 

الوحدة: مليون دوالر 	مريكي. )28(

2014 2013  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  ال�سنة الدولة 

1.600 1.691 1.499 2.301 2.264 2.746 2.593 1661.8 1795.4 1081.1 اجلزائر 

1878.6 1.096 1.603 1.148 1.513 1.687 2758.6 1.616 3.308 783 تون�ض 

3.580 3.358 2.728 2.568 1.574 1.951 2487.1 2.804 2.449 1.654 املغرب

المصدر: من اعداد الباحثين باإلعتماد على:

- وزارة االقتصاد والمالية في المغرب، مجلة المالية، العدد 23، أفريل 2014، ص32.

.UNCTAD, World Investment Report 2008, Annex Table B1 �

مناخ  � تقرير  ال�ستثمار،  ل�سمان  العربية  املوؤ�س�سة 
ال�ستثمار يف الدول العربية ل�سنة 2006، الكويت، �ض 49. 

مناخ  � تقرير  ال�ستثمار،  ل�سمان  العربية  املوؤ�س�سة 
ال�ستثمار يف الدول العربية ل�سنة 2007، الكويت، �ض 60.

املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار، تقرير مناخ ال�ستثمار  �
يف الدول العربية ل�سنة 2012 - 2013، الكويت، �ض 75. 

حيث  � من  خام�سا  املغرب  بعنوان:  مقال   ،24 اجلريدة 
الكرتونية  جريدة  العربية،  بالدول  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار 
http://www.aljari� الآتيني: الزيارة  وتاريخ  املوقع  على   غغربية، 

 .da24.ma/p/economie/69817, 7/8/2015, 12.00

حتليل اجلدول الّسابق:
من خالل اجلدول نالحظ ما يلي:

تون�ض  من  كل  يف  املمنوحة  ال�رشيبية  احلوافز  من  بالرغم 
واملغرب اأف�سل من نظيتها يف اجلزائر، اإلرّ اأنرّ ما نلحظه اأنرّ حجم 
تون�ض  من  كل  يف  امل�سجلة  تلك  من  اأكرب  الأخية  لهذه  التدفقات 
واملغرب، ما يوؤكد نتيجة الأثر ال�سعيف للحوافز ال�رشيبية يف جذب 

ال�ستثمارات الأجنبية. 
املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات  تدفقات  حجم  ارتفع  فقد 
اإىل  ذلك  ويعود   ،2005 عام  عن   2006 لعام  تون�ض  اإىل  الواردة 
كما  الأعمال،  مناخ  حت�سني  يف  كبي  جناح  من  تون�ض  حققته  ما 
ال�رشكات  اإن�ساء  واإجراءات  تكاليف  الدول يف خف�ض  اأوائل  تعد من 
برامج  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة  بال�ستثمار،  املتعلقة  املنازعات  وحل 
اخلو�س�سة التي تعد كذلك من اأوائل الربامج يف الدول العربية، اإذ اأن 
تون�ض كانت �سباقة يف تنفيذ الإ�سلح القت�سادي مقارنة بالدول 

العربية.
ا�ستطاعت  تون�ض،  راأ�سها  وعلى  عديدة  عربية  دول  وبخلف 
اإثر  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  اإنخفا�ض  تفادي  واملغرب  اجلزائر 
 2011 عام  العربي  الربيع  وانتفا�سات  العاملية  املالية  الأزمة 
لأوروبا  الت�سدير  كقاعدة  للمملكة  الرتويج  جهود  منها  لأ�سباب 

الأجنبي  ال�ستثمار  حجم  اإرتفاع  ومع  واأفريقيا،  الأو�سط  وال�رشق 
املبا�رش، ميتلك املغرب �سل�سلة القيمة لل�سناعات التحويلية ول�سيما 
ا�ست�سافت  فقد  اجلزائر  اأما  وال�سيارات،  اجلوية  ال�سناعات  يف 
امل�سارف  جمايل  يف  خليجيني  م�ستثمرين  من  كبية  م�رشوعات 

والعقار، ومن الأردن يف جمال �سناعة الدواء وقطاع الطاقة. 
يف  ل�سيما  ارتفاعها  اجلزائر  اإىل  الواردة  التدفقات  لتوا�سل 
كنقطة  وذلك  دولر،  مليار   2.593 م�ستوى  بلغت  اأي   2008 �سنة 
اجلزائر،  اإىل  الوافدة  الأجنبية  ال�ستثمارات  حجم  يف  كبية  حتول 
ثم قفزت هذه التدفقات اإىل حجم 2.746 مليار ال�ستثمار الأجنبي 
بها  �سجلت  �سنة  اأح�سن  بذلك  لتكون   2009 �سنة  دولر  املبا�رش 
غاية  اإىل  املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  لتدفقات  حجم  اأكرب  اجلزائر 
يومنا هذا، على اعتبار اأن حجم هذه التدفقات عرف بعد ذلك تراجعا 
حم�سو�سا، حيث بلغت التدفقات م�ستوى2.571، 2.264 و 1.484 
مليار دولر وذلك يف كل من ال�سنوات 2011،2010 و 2012على 
التوايل ويرجع هذا الرتفاع والتح�سن يف جاذبية اجلزائر عموما اإىل 
الفر�ض الكبية التي خلقتها اجلزائر، بالإ�سافة اإىل مزايا موقعها، 
بف�سل املخططات اخلما�سية للتنمية والتي متركزت اأغلبها يف جمال 
البناء والأ�سغال العمومية مما اأ�سهم يف جذب املزيد من امل�ستثمرين 
قطاع  يف  تتدفق  ظلت  التي  الأموال  روؤو�ض  اإىل  اإ�سافة  الأجانب 
املحروقات، وذلك بالرغم من تبعات الأزمة العاملية ل�سنة 2008.

)29(

لتحافظ  دولر  املليار  عتبة  على  املغرب  حافظت  حني  يف 
على زيادات م�ستمرة يف تدفق ال�ستثمار الأجنبي الذي يعدرّ املوؤ�رش 
الرئي�سي على حت�سن مناخ الأعمال يف هذا البلد لأنه يعك�ض قدرته 

على جذب امل�ستثمرين الأجانب.
ال�ستثمارات  حجم  يف  التذبذب  اأو  الرتاجع  من  التاأكد  بعد 
الأجنبية املبا�رشة يف تون�ض ل بد لنا من التعرف على اأ�سباب هذا 
اجع، وهي يف الغالب تاأتي �سمن فر�سية جنب راأ�ض املال الذي  الرترّ
يهرب عند توقع ارتفاع درجة املخاطرة، والتي �ساحبت ما ي�سمى 
بثورات الربيع العربي، ولكن لو اأردنا اأن ن�سع هذه الأ�سباب فيمكن 

اأن تكون على ال�سكل التايل: )30(
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لثورات  ♦ امل�ساحبة  والجتماعية  ال�سيا�سية  الإ�رشابات 
الربيع العربي.

عدم ال�ستقرار الأمني والجتماعي لل�ستثمارات الأجنبية  ♦
ب�سفتها مراكز قوى للنخبة احلاكمة يف دول الربيع العربي.

ارتفاع درجة املخاطرة يف دول الربيع العربي. ♦
للعملية  ♦ املال  راأ�ض  على  املتوقع  العائد  معدل  انخفا�ض 

ال�ستثمارية.
القت�سادي،  ♦ للن�ساط  بالن�سبة  امل�ستقبلية  التوقعات  �سوء 

وانخفا�ض م�ستوى الدخل ومعدل النمو يف الناجت املحلي.
وانخفا�ض  ♦ العاملية  املالية  الأزمة  الثورات  هذه  �ساحب 

املتقدمة،  املالية  املراكز  ذات  الدول  لبع�ض  الئتماين  الت�سنيف 
مثل فرن�سا اأدى اإىل زيادة خماطر الئتمان يف هذه الدول فخرجت 

روؤو�ض الأموال بحثا عن ملذ اأخر اأكرث اأمنًا.
على  واملحافظة  الأجنبي  ال�ستثمار  جذب  بني  امللئمة   .5
تكن  مل  ال�رشيبية  الإعفاءات  اإن  اجلزائر:  يف  ال�رشيبية  الإيرادات 
الأجنبي  ال�ستثمار  من  املرغوبة  الأنواع  جذب  يف  فعالية  ذات 
القطاعات  بقية  واملتفاعلة مع  الأمد،  الطبيعة طويلة  ذات  املبا�رش 
الواجب  من  وعليه  للإ�ستمرار،  القابل  للنمو  واملحفزة  القت�سادية 
اإتباع بع�ض الرتتيبات لتفعيل اأـرث ال�رشائب يف جذب ال�ستثمارات 

الأجنبية. 
1-5 لكي يتمترّع امل�ستثمر الأجنبي مبزايا الإجازة ال�رشيبيرّة 
اأرباحا �سخمة  التي حتقق  ال�ستثمارات  اإىل  يلجاأ  اأن  كاملة، فلبد 
الإجازة  اأن  جند  ولكن  النرّ�ساط،  مزاولة  من  الأوىل  ال�سنوات  يف 
جذب  يف  النامية  الدول  م�ستوى  على  جناحا  لت  �سجرّ قد  ال�رشيبية 
يع  يولة املرتفعة والك�سب ال�رشرّ ذلك النرّوع من ال�ستثمارات ذات ال�سرّ
اإىل  هت  اجترّ التي  امل�رشوعات  معظم  كانت  ولذلك  املحدود،  واخلطر 
ة اأو �سناعات ا�ستهلكيرّة، وكثيا ما  الدرّول النرّامية م�رشوعات جتاريرّ
يلجاأ هذا النرّوع من امل�ستثمرين بعد انتهاء فرتة الإجازة ال�رشيبيرّة 
باإعفاء جديد يف  اآخر ليتمتع  واإن�ساء م�رشوع  اإىل ت�سفية امل�رشوع 
اأخرى  نامية  دولة  اإىل  والنتقال  امل�رشوع  ت�سفية  اأو  الدولة  نف�ض 
ليتمترّع باإعفاءات جديدة، ول �سك اأن الآثار ال�سلبية ملثل هذا النوع 
من ال�ستثمارات تفوق بكثي اآثاره اليجابية، ويظهر يف هذا الإطار 
�سة لفح�ض طلبات امل�ستثمرين والت�رشيح  اأهمية اإن�ساء هيئة متخ�سرّ
والترّي  املرغوبة  املجالت  بتحديد  وذلك  امل�رشوع،  باإقامة  لهم 
الأولوية يف منح  واإعطائها  بالن�سبة لقت�سادها  اأهميرّة  ذات  تعترب 
اخي�ض، مع ربط الإعفاء ال�رشيبي باأهميرّة امل�رشوع يف حتقيق  الرترّ

خطط التنمية يف الدولة امل�سيفة.)31(
العاملية  املنظمة  يف  ال�رشيع  الندماج  �رشورة   5-2
اإىل املنظمة العامليرّة للتجارة، ميكنها  للترّجارة: وباإن�سمام اجلزائر 
املبا�رش  الأجنبي  ال�ستثمار  لإ�ستقطاب  ملئمة  اأكرث  حميط  خلق 
وخلق حتفيزات جديدة لل�ستثمار خا�سة فيما يتعلرّق بحماية امللكية 
الإنتاج، كما  الإخرتاع كعلمات  �سيرّما براءات  للموؤ�س�سة ل  الفكرية 
جللب  اأكرب  فر�سة  �سيمنحها  مة  املنظرّ هذه  اإىل  اجلزائر  ان�سمام  اأن 
التفاقية  من  اإفادتها  خلل  من  املبا�رشة  الأجنبية  ال�ستثمارات 
با�ستثمارات  تعدرّ  والتي  الترّجارة،  بال�ستثمارات يف جمال  اخلا�سة 
نها  تكورّ التي  بكات  ال�سرّ اأثر  من  الإفادة  مع  خا�سة  عليها  مهمة 

كما  والدرّويل،  اجلهوي  امل�ستوى  على  اجلن�سيات  متعدرّدة  كات  ال�رشرّ
والترّكنولوجيا،  واخلدمات  لع  ال�سرّ تبادل  يف  هامة  و�سائل  من  له  متثرّ
عوامل  ومردودية  الربحية  يف  املتوفرة  الهوام�ض  ا�ستغلل  ويف 

الإنتاج بني الدول والتكترّلت.)32(
كان  لقد  ال�رشيبي:  الزدواج  ظاهرة  على  الق�ساء   5-3
ال�ستثمارات  يحفز  ل  الت�سعينات  �سنوات  قبل  ال�رشيبي  الت�رشيع 
ال�رشيبي  الزدواج  م�سكلة  حلل  مقرتحات  لغياب  نتيجة  الأجنبية 
فجاءت  ال�ستثمارات  لتلك  ت�رشيعي  ا�ستقرار  توفر  وعدم  الدويل، 
ال�رشيبي  للت�رشيع  اأكرث  مرونة  لإعطاء  ال�رشيبية  التفاقيات 

الداخلي، واإيجاد حلول لتلك امل�سكلة.)33(
متلك اجلزائر �سبكة اتفاقيات متطورة منذ ب�سع �سنوات حيث 
 - 17 اآخرها مع دولة قطر يف  28 اتفاقية كان  اإىل  و�سل عددها 
منها  دول خمتلفة،  مع  التفاقيات  هذه  اأبرمت  2011، حيث   -  3
دول من الإحتاد الأوربي كفرن�سا واإيطاليا، يف �سبيل تعزيز ال�رشاكة 
التنفيذ،  اإتفاقية، منها من دخلت حيز   11 الأورومتو�سطية، مبعدل 
ومنها من مل تدخل حيرّزه بعد، اإ�سافة اإىل دول اأخرى عربية واإفريقية 

حه اجلدول الآتي:)34( واآ�سيوية كما يو�سرّ
جدول رقم )06(

 طبيعة اإلتفاقيات الضريبية المبرمة من طرف الجزائر مع الدول األخرى

عدد الدولة 
الإتفاقيات

دخلت حّيز 
التنفيذ 

مل تدخل حيز 
التنفيذ بعد

1183مع الدول الأوروبية

1284مع البلدان العربية

/11مع البلدان الإفريقية 

/33مع البلدان الآ�سيوية

/11مع بلدان اأمريكا

المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على وثائق من وزارة المالية والمديرية 
http:// اآلتيين:  اإلطالع  وتاريخ  االلكتروني  الموقع  على  للضرائب،  العامة 
/50�21�14�24�03�www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014

 2015,10.15/5/conventions-fiscales, 22

ا�ستثمار  اإعادة  على  الأجنبية  امل�رشوعات  ت�سجيع   5-4
اإ�ستثماره  يعاد  قد  ما  باإعفاء  وذلك  امل�سيفة،  الدولة  يف  اأرباحها 

منها من ال�رشائب.
5-5 لقد اأو�سح �سابيو اأن الهيكل املايل لل�ستثمار الأجنبي 
يف  ال�رشكات  دخل  على  ال�رشيبة  لهيكل  ح�سا�سا  يكون  املبا�رش، 
على  ال�رشيبة  معدلت  كانت  فاإذا  امل�سيفة،  والدولة  الأم  الدولة 
ال�رشكات متعددة  الدولة امل�سيفة، فاإن  ال�رشكات مرتفعة يف  دخل 
اجلن�سيات تلجاأ اإىل ح�ساب م�ستحقات ال�رشكات التابعة كديون على 
العوائد  من  ممكن  قدر  اأكرب  توطني  من  تتمكن  لكي  الأم،  ال�رشكات 
الوا�سح  العوائد، ومن  حتت مظلة الإعفاء ال�رشيبي على مدفوعات 
اأنرّ هذه الظاهرة حتتل عددا من امل�سامني لل�سيا�سات ال�رشيبية التي 
يجب اأن تاأخذ الدولة امل�سيفة الراغبة يف جذب ال�ستثمار الأجنبي 

املبا�رش.)35(
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النتائج والتوصيات

I- النتائج: 
ال�رشيبية . 1 ال�سيا�سة  ال�رشيبية من خلل  اإن منح احلوافز 

ما  فعادة  �سك،  مو�سع  تكون  ما  كثيا  وجذبه  ال�ستثمار  لت�سجيع 
ال�رشيبية معر�سة لل�ستغلل من جانب بع�ض  تكون هذه احلوافز 
القائمة والتي تختفي حتت �ستار �رشكات جديدة باإجراء  ال�رشكات 

عملية اإعادة تنظيم �سورية.
الدولة . 2 ت�سجيع  من  ترجى  فائدة  ل  اأنه  ندرك،  اأن  يجب 

لل�ستثمارات الوافدة عن طريق احلوافز ال�رشيبية، اإذا مل تتوفر فيها 
البيئة املنا�سبة لنجاح ال�ستثمارات ب�سفة عامة، فهنا نرى �رشورة 
اإقليم  يف  الداخلي  والإ�ستقرار  الأمني  الو�سع  اأهمية  على  الرتكيز 

الدولة امل�سيفة لل�ستثمار.
بخ�سو�ض فعالية ال�سيا�سة ال�رشيبية يف اجلزائر فقد ظهر . 3

اأثر م�ساهمتها جليا من خلل النتائج التي اأثبتها الإ�سلح اإذ عمل 
ال�ستثماري  التحفيز  خلل  من  القت�سادي  الو�سع  ت�سحيح  على 
قاعدة  وتو�سيع  والدائمة(  املوؤقتة  العفاءات  )التخفي�سات، 
النمو،  م�ستوى  ورفع  البطالة  حجم  تقلي�ض  وبالتايل  النتاجية، 

وا�ستعادة التوازنات تدريجيا.
مبدى . 4 رهن  ال�رشيبية  ال�سيا�سة  فعالية  �سيورة  تعد 

حماربة املعوقات )التهرب ال�رشيبي والغ�ض، الإزدواج( التي توؤدي 
وانتهاج  الأهداف،  بلوغ  دون  وحتول  امل�سار،  على  انحرافها  اإىل 
ودويل(  )حملي  جبائي  تن�سيق  وحتقيق  للقتطاع،  اإ�سرتاتيجية 

ي�سمن تقليل ال�رشر املايل للخزينة العمومية.
ملنطق . 5 يخ�سع  ل  ال�رشيبية  القتطاعات  و�سع  اإنرّ 

الع�سوائية، واإمنا ينبغي اأن تتبنى على اأ�س�ض تتلءم مع عاملي
مبداأين، . 6 اإىل  تاأثيها  يخ�سع  الذي  والفعالية،  العدالة 

يرتكز  والثاين  ال�رشيبي،  العبء  توزيع  يف  بالتكافوؤ  يتعلق  الأول 
على املقدرة التكليفية التي تقوم على اأ�سا�ض التوزيع العادل للعبء 

ال�رشيبي �سمن منطق العدالة الجتماعية.
 من واقع نتائج هذا البحث نستنبط التوصيات التالية:

التوصيات:
باحلوافز  واخلا�ّصة  الإقرتاحات  بع�ص  هنا  جنمل  اأن  ميكن 
وت�صجيع  اجلزائر،  يف  ال�صتثمار  مناخ  حت�صني  ق�صد  ال�رضيبية 

ان�صياب ال�صتثمار الأجنبي املبا�رض كما يلي:
ال�رشيبية . 1 احلوافز  من  متكاملة  منظومة  و�سياغة  و�سع 

مناخ  وحمددات  مكونات  باقي  مع  التام  والتن�سيق  بالتوافق 
ال�ستثمار والعوامل الأخرى املوؤدية جلذبه، ويف اإطار جمموعة من 

ال�سيا�سات القانونية واملالية و القت�سادية املتوافقة.
وال�سمانات . 2 احلوافز  بني  م�ستمر  وب�سكل  الربط  يجب 

املقدمة للإ�ستثمار ودرجة التح�سن يف مناخ ال�ستثمار ف�سل على 
توافر العوامل الأخرى املوؤدية اإىل جذب ال�ستثمار الأجنبي.

العمل على تطبيق خمتلف القوانني والتفاقيات امل�سجعة . 3
جوا  الأجنبي  للم�ستثمر  ي�سمن  ومبا  وجه،  اأح�سن  على  لل�ستثمار 

التي  املخاطر  جميع  من  وحمايته  اأعماله،  لآداء  وملئما  م�ستقرا 
تتهدد م�ساريعه ال�ستثمارية على اإختلف اأنواعها.

على اجلزائر اأن ت�سعى لإبرام اتفاقيات �رشيبية اأكرث من . 4
اأجل الق�ساء على الزدواج ال�رشيبي الدويل، وحت�سني مناخ ا�ستثمار 

روؤو�ض الأموال الأجنبية فيها. 
حتقيق الن�سجام الداخلي بني القطاع العام واخلا�ض يف . 5

جمال و�سع ال�سيا�سة ال�ستثمارية الوطنية والإ�رشاف على تنفيذها 
مبا ي�سمن ال�ستغلل الأمثل للموارد القت�سادية.

توفي اإدارة كفوؤة بتعيني موظفني اأكفاء وعلى دراية عالية . 6
والرتقية،  التعيني  عند  الكفاءة  معايي  واعتماد  ال�ستثمار،  ب�سوؤون 
املح�سوبية  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  من  الإدارة  هذه  نقاء  عل  والعمل 

والو�ساطة والف�ساد التي ت�سيطر على اأغلب الأجهزة احلكومية.
الإدارية  وكذا  القت�سادية  الإ�سلحات  اأن  من  وبالرغم 
والقانونية حتتوي على عنا�رش حمفزة لل�ستثمار الأجنبي املبا�رش 
اإل اأن هذا الأخي قد ل ي�ستجيب لهذه الإ�سلحات اإذا مل ي�ساحبها 

ا�ستقرار �سيا�سي اأمني يف البلد.

املصادر واملراجع:
من�سوري حممد ال�رشيف، اإمكانية اإندماج بلدان املغرب العربي يف النظام . 1

العاملي اجلديد للتجارة، ر�سالة دكتوراه يف العلوم الإقت�سادية، تخ�س�ض: 
حممد  جامعة  الت�سيي،  وعلوم  الإقت�سادية  العلوم  كلية  العمال،  اإدارة 

منتوري ق�سنطينة، 2008 - 2009، �ض �ض 48 - 49.

2 . Ngoulou Ibrahim, les investissements directs étrangers

 en afrique centrale: attractivité et effets économiques,

 thèse de doctorat, faculté des sciences économique et

de gestion, université du sud Toulon�var, France, 26�03�

.2008, p14

حلالت . 3 ال�سارة  مع  الأجنبي  الإ�ستثمار  خماطر  ت�سيي  يو�سف،  م�سعداوي 
حممد  جامعة   ،03 العدد  واإدارية،  اإقت�سادية  اأبحاث  العربية،  الدول  من 

خي�رش، ب�سكرة، جوان 2008، �ض �ض-166 167.

ال�سودان يف . 4 تقييم جتربة  اهلل،  عبد  الدين  علم  بانقا  علي جاتقي،  يعقوب 
اإ�ستقطاب الإ�ستثمار الأجنبي املبا�رش واإنعكا�سها على الو�سع الإقت�سادي، 
جذب  يف  عربية  جتارب  والإ�ستثمار،  التمويل  موؤمتر  �سمن  بحث  ورقة 
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