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   األجنيب املباشرستثمارأثر احلوافز الضريبية وسبل تفعيلها يف جذب اال
   يف اجلزائر

  
٭ طاليب حممد.أ  

  جامعة البليدة 
Résumé : 
   Cette étude Instituée « les effets des avantages Fiscaux et leurs 
améliorations sur l’attraction des Investissements directs En Algérie » 
Notre problématique est consacrée a connaitre l’impact des avantages 
Fiscaux sur l’investissement comme Moyen de la politique Economique 
de l’Algérie, et proposer quelques solutions pour qu’il soit efficaces dans 
leurs applications et ce avec une comparaison avec nos voisins la Tunisie 
qui ont un environnement d’investissement presque similaire .  
   Notre objectif est d’inciter les pouvoirs publiques en Algérie de donner 
plus d’importance aux avantages Fiscaux pour Allégie les conditions de 
travail et faire face aux contraintes qui entraves toujours les investisseurs 
en Algérie et motiver  les chercheurs dans ce domaine afin  d'enrechir le 
sujet dans l’avenir   

  

  املقدمة
ا يلعب االستثمار األجنيب املباشر كأحد مصادر التمويل اخلارجية دورا مهما وحيويا نظرا مل

يقدمه من خدمات للتنمية االقتصادية وختفيف أعبائها ومسامهته يف توليد االدخار، كما 
يساهم يف توظيف العمالة الوطنية، ويقلل من معدالت البطالة، عالوة على أنه يساهم بشكل 

  كبري يف نقل التقنية احلديثة
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سواء املتقدمة  معظم الدول اجتهت فقد  األجنيب املباشر ستثمارونظرا ألمهية اال  
ات ستثماروأصبح هذا النوع من اال،  األجنيب املباشر ستثمارالنامية إىل فتح أبواا أمام االأو

  . املزيد منهااجتذاب احملموم حنو جماال للتنافس بني الدول وساحة للتسابق
 األجنيب املباشر إىل دولة معينة يتوقف على عوامل جذب هذا ستثمارإن اجتاه اال  

 أحد األساليب احلوافز الضريبيةوتعترب ،   واحلوافز املقدمة جلذبه إىل هذه الدولستثماراال
  .املستخدمة من طرف الدول املضيفة جلذب املستثمرين

فها من دول العامل املنافسة للفوز بأكرب نسبة ممكنة من إمجايل تدفقات واجلزائر بوص 
 واسع للحوافز الضريبية يف استخدام وملواكبة ماهو سائد عامليا من  األجنيب املباشرستثماراال

لت على إصدار عدة تشريعات تتميز حبزمة هائلة من عم،  األجنيب املباشر ستثمارجذب اال
  .احلوافز الضريبية

املباشر وسبل   األجنيبستثمارأثر احلوافز الضريبية يف جذب االكن ماهو ول  
  .؟سؤال حناول اجلواب عليه فيما يلي يف اجلزائراهتفعيل

 : األجنيب املباشروأمهية االستثمارمفهوم :أوال

لقد كان لتدفق رؤوس األموال الدولية املظهر البالغ األمهية يف بروز العوملة على   
وأهم مامييز ذلك هو التنافس املشتد بني الدول إلستقطاب أكرب قدر ممكن ، وجه أوسع وأمشل
وسنحاول ،  األجنيب املباشر أحد أشكال هذه التدفقاتستثمارويعترب اال، من هذه التدفقات

  .  األجنيب املباشرستثماراال وأمهيةمفهوم من خالل مايلي إبراز 

 ) OCDE(يةقتصادوالتنمية االعاون ظمة التـمن تعرفه : األجنيب املباشرستثمارمفهوم اال-1
من إمجايل رأس املال   %10ال تقل عن األجنيب حصة  ينطوي على متلك املستثمرعلى أنه 

 .)1( قوة التصويتأو
فإن حصة املستثمر جيب أن ، )OCDE (التنمية اإلقتصاية حسب تعريف منظمة التعاون و

وبالتايل إذا كانت ،  أجنيب مباشرثماراسته استثمار فما فوق لكي يعترب  %10تكون من 
،  أجنيب غري مباشراستثمارفإنه يف هذه احلالة يعد ،  %10حصة املستثمر األجنيب أقل من 

  . املباشر وغرياملباشر ليس واضحا وغري متفق عليهستثماراخلط الفاصل بني االفومع ذلك 
ا مباشرا استثمارل  على األقل من حقوق امللكية ميث %25فتعترب أستراليا حيازة   

 يف كل من الواليات املتحدة األمريكية  %10و،  يف فرنسا %20على حني جند الرقم 
  .والسويد وأملانيا
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 األجنيب املباشر مصدرا مهما من ستثماريعترب اال  : األجنيب املباشرستثماراالأمهية -2
 ستثماريتميز االو ، يةقتصادمصادر التمويل يف الدول املضيفة من خالل دفع عجلة التنمية اال
عانات والقروض بكثري من األجنيب املباشر باملقارنة بوسائل التمويل اخلارجي أمثال املنح واإل

أزمة املكسيك ودول (فقد أثبتت الشواهد التطبيقية متيزه باإلستقرار يف األزمات املالية ، املزايا
كذلك ، ا يف حالة القروض متويل غري مكلف فهو اليولد أقساط أوفوائد كمو، )شرق آسيا

 األجنيب املباشر إنتقال للقدرات التكنولوجية واخلربات اإلدارية ستثماريترتب على تدفقات اال
  .يةقتصاد واليت تكون الدول النامية يف أمس احلاجة إليها لتحقيق تنميتها االوالتسويقية

ملباشر  األجنيب استثمارالالعاملي جلذب اإن التنافس :  األجنيب املباشرستثمارحمددات اال-3
اليتم بطريقة عفوية أو إرجتالية وإمنا خيضع ،  من املزايا اليت يتمتع ا املذكورة سلفاستفادةلال

هذا ماجيب توضيحه فيما  وستثماريسمى مبناخ اال امل أو ماإىل جمموعة من احملددات أو العو
  :يلي

مية حمددات مفردها حمدد إن تس : األجنيب املباشرستثمار حمددات اال مفهوم3-1
وعند إسقاط املعىن ، مبعىن عملية أخذ موقف عادة جازم وقاطع يف قرار ما، ومصدرها حدد

 األجنيب املباشر جندها تفيد اجلوانب اليت يأخذها املستثمر ستثمارالسابق على حمددات اال
  . يف اخلارجستثماركأساس إلختاذ قرار اال

عة ـ ختتلف يف أمهيتها باختالف طبيستثمارة لقرار االوتوجد العديد من العوامل احملدد
ات وإستمرار تدفقها إىل ستثمارغري أن منو اال، ستثمرـة املـجنسي وي ستثماراال املشروع

           .ي السائدستثمارمالءمة املناخ اال على مدىيتوقف يف املقام األول ، الدول املضيفة 

اع املكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية ـأنه األوضـ بستثماريعرف مناخ االو    
جاح ـتلك األوضاع والظروف سلبا أو إجيابيا على فرص ون وتأثري، يةستثماراال
روف ـشمل الظـوت، اتستثماراالاجتاهات  وو من مث حركة ، يةستثمارشروعات االـامل

مل شـما تـك، نيةـتماعية واألمـواإلجية قتصاداسية واالـاع السيـواألوض
    .)2(اإلداريةقانونية والتنظيمات ـاع الـوضاأل

 رأي املستثمرين من خالل عينات استطالعات يتكتس: ستثمار قياس مناخ اال3-2
باالستطالع، ي يف البلدان املعنية ستثمارمدروسة أمهية خاصة يف حتديد  مكونات املناخ اال
 نظام اإلدارة العامة قضايا: بعنوان)3(ويف هذا الصدد رصدنا تقريرا عن البنك العاملي

حيث أشار هذا التقرير إىل أن هناك ستة عوامل رئيسية حتمل املتعامل األجنيب على ، 2006
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تكلفة اليد ، الوصول إىل األسواق: من عدمه يف بلد ما وهي على الترتيبستثمار قرار االاختاذ
اإلطار ،  األجانب املستثمرينالستقبال البلد ، استعداددرجة تأهيل اليد العاملة، العاملة

   السياسي للبلد،  االستقرارلقانوينا
فهي أربعة ،  من عدمه يف دولة معينةستثمارأما العوامل الثانوية يف إختاذ قرار اال  

، على القروض البنكية احملليةصول احل، البىن التحتية،   احملروقاتاملوارد الطبيعية خارج:عوامل
  .اخلصوصيات الثقافية

 األمهية اختالفهو ، املباشر  األجنيبجذب االستثمارخيص عوامل يما كالية فـإن اإلش
سيتم تناوله من خالل دراسة أثر أحد هذه  وهذا ما، هذه العوملالنسبية لكل عامل من 

  .بيةيالعوامل وهي احلوافز الضر

   األجنيب املباشرستثمار يف جذب االاحلوافز الضريبية مناقشة مدى فعالية  :ثانيا

مستخدمة يف ذلك عدة أساليب من بني ،  األجنيب املباشرستثمارالعامل جلذب االتسعى دول 
يسمى بالتنافس الضرييب   على هذا األسلوب أدى إىل ظهور ماعتماد االو، أمهها الضرائب

 األجنيب ستثمارغري أن هناك جدال حول مدى تأثري احلوافز الضريبية يف جذب اال، بينها
  .املباشر

تقدمها ،  بقيمة نقديةية قابلة للتقديراقتصاد ميزة يه :أنواعها وستثمارالمفهوم حوافز ا-1
، )4(ويتم حتديدها وفقا ملعيار موضوعي أو جغرايف، لبعضها ات أوستثمارالدولة لكامل اال

وكذلك ،  فيهاستثمار إىل جماالت يعزف عن االاتستثمارإىل توجيه االكأن دف الدولة 
  .  لتحقيق هذه األهدافستثماروبالتايل تأيت حوافز اال، نةمعي السعي إىل تنمية مناطق

  بأا جمموعة إجراءات وترتيبات ذات  قيمستثماروميكننا تعريف حوافز اال  
 أو األجانب لتحقيق أهداف  احمللينيا الدولة للمستثمرين سواءاية قابلة للتقومي متنحهاقتصاد
 حنو قطاعات ستثمارالتوجيه استثمار، ة االالشركات للقيام بعملي كإغراء األفراد أو(حمددة

ية حنو استثمار من خالل منح حوافز ستثمار اجلهوي لالحتقيق التوازن، هاغري مستثمر في
  ).إخل...املناطق غري املرغوب فيها

احلصر هي مخسة   على اختالف أنواعها على سبيل اإلمجال الستثمارإن حوافز اال  
)5: (   
 .يةي عالاقتصاد انفتاحدرجة  �
 . الكلي والقدرة على التنبؤقتصادالسياسات اليت تعزز استقرار اال �
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 .يةقتصاداستقرار األحوال القانونية واال �
 .أسعار صرف مستقرة نسبيا �
 . وال يعطي مزايا أكثر للتمويل بالعجزستثمارهيكل ضرييب يشجع على متويل اال �
خاصة جماالت الصحة   وجود بىن أساسية وتشجيع القطاع اخلاص يف دخول هذا اال �

 .لالستمراروالتعليم باعتبارمها يسامهان يف حتسني إنتاجية العامل بصورة قابلة 
  . قوى عاملة مؤهلة ماهرة ومتعلمة �

  -:سنتناول فيما يلي أهم مكونات احلوافز الضريبية وتشمل :مكونات احلوافز الضريبية-2

ن بعض املكلفني يف مبلغ هو عبارة عن إسقاط حق الدولة ع : اإلعفاء الضرييب2-1
وذلك ، )6(الضرائب الواجب السداد مقابل إلتزامهم مبمارسة نشاط معني يف ظروف معينة

 جزئي أو كما قد يكون هذا اإلعفاء، نطاقه، موقعه اجلغرايف، حجمه، حسب أمهية النشاط
يف  سنة 15نوات وقد تصل إىل  س)5( إىل مخس )2(وتتراوح مدة اإلعفاء بني سنتني، كامل

 الضرييب للمستثمر األجنيب ، غال مينح اإلعفاءيويف بعض الدول األخرى كالسن، بعض الدول
 من قيمة  %100على أرباحه خالل الفترة الزمنية احملددة إىل أن يصل جمموع أرباحه إىل 

  .)7(رأس املال املستثمر عندها ينتهي اإلعفاء حىت وإن مل تنته الفترة الزمنية لإلعفاء الضرييب
  -:)8( العديد من املشاكل والعيوب منهاايشوغري أن طريقة اإلعفاء الضرييب   

 دء اإلعفاء الضرييب فهل حتتسب من تاريخ ـاريخ بـحديد تـكلة تـمش •
 .احلصول على املوافقة بإنشاء املشروع أم من تاريخ بدء اإلنتاج

من بدء األوىل ت ي أو خسائر يف السنواستثمار عن املشروع االعند حتقق أرباح ضئيلة •
  .يتحقق عليها ضرائب يف األصل النشاط فهذه اخلسائر ال

تثمر إىل تصفية املشروع بعد اية اإلعفاء الضرييب خاصة إذا كان املشروع ـجلوء املس •
ورمبا إنشاء مشروع آخر جديد للتمتع من اإلعفاء من جديد ية، استهالكجتاريا أو صناعات 

 . دول أخرى ليتمتع بإعفاء جديديف نفس الدولة أو اإلنتقال ل

 ببعض االلتزام مقابل هي تقليص ميس قيمة الضريبة املستحقة:  التخفيضات الضريبية2-2
 التخفيضات الضريبية بناءا على استخداممبعىن يتم ،  األرباحاستثمارالشروط كإعادة 
   املستهدفةواالجتماعيةية قتصادالتوجهات السياسة ا

لتخفيضات الضريبية أكثر جدوى من طريقة اإلعفاء ومن وجهة نظرنا فإن ا  
  : التاليةلالعتباراتالضرييب وذلك 
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 طريقة اإلعفاء الضرييب هو أا وسيلة يستخدمها املستثمر للتهرب استخدامأهم مشاكل  •
 .الضرييب خاصة يف حالة املشروع ذو العمر اإلنتاجي قصري األجل

 هذا باعتبار، لذي خيضع له بعد فترة اإلعفاءتثمر هو املعدل الضرييب اا يهم املسـإ ن م •
  . اإلنتاجي طويل األجلذو العمراألخري مؤقت وهذا خاصة يف حالة املشروع 

بها تصميم جدول لألسعار الضريبية حيتوي على عدد من بويقصد  : املعدالت التمييزية2-3
ت عكسيا مع ملعدالهذه احيث ترتبط ، رتبط بنتائج حمددة لعمليات املشروعتاملعدالت 

فتزداد املعدالت تدرجييا كلما ، يةقتصاداال مدى مسامهته يف حتقيق التنميةحجم املشروع أو 
  . )9( والعكس صحيحستثمار نتائج عمليات االاخنفضت

من ،  إىل تأثريه املباشر على النتيجة مسألة ضريبية بالنظرهتالكيعترب اال: هتالك نظام اال2-4
  املطبقهتالكخري حسب نظام االويتوقف هذا األ، هتالكالخالل حساب القسط السنوي ل

 . كبري كلما كانت الضرائب املفروضة على املؤسسة أقلهتالكوكلما كان قسط اال

وتشكل هذه التقنية وسيلة إلمتصاص  : إمكانية ترحيل اخلسائر إىل السنوات الالحقة2-5
تحميلها على السنوات الالحقة حىت و هذا ب، اآلثار النامجة عن حتقيق خسائر خالل سنة معينة

  .يؤدي ذلك إىل تآكل رأمسال املؤسسة ال

يثار جدل كبري :  األجنيب املباشرستثمار مدى فعالية احلوافز الضريبية يف جذب اال-3
 األجنيب ستثمارتعترب كأداة فعالة لتشجيع اال، حول مسألة ما إذا كانت احلوافز الضريبية

نا سلفا إذا كان للحوافز الضريبية دورا يف تعظيم األرباح فهل وكما ذكر، املباشر من عدمه
 األجنيب املباشر؟ وهذا ماسيتم توضيحه ستثمارهذا كايف ألن تكون عامل مهم يف جذب اال

  -:فيما يلي
ورولف ، ) 1986(ويلس ، )1973( مثل هيلينر ذهبت العديد من الدراسات   

وأهم ، )10(رها الدولة املضيفة إهتمام أكرب  اليت توفستثماروافز اال إىل إعطاء ح)1993(
  .  تتمثل يف احلوافز الضريبيةستثمارأشكال حوافز اال

 متعددة ستثماراالية اتفاقخالل املناقشات واملفاوضات اخلاصة بإعداد لكن و  
ي والتنمية قتصاد هلا يف إطار أعمال منظمة التعاون اال و اليت جرى اإلعداد)MAI(األطراف 

)OECD( ،بدى بعض اخلرباء تشككهم حول مدى فعالية احلوافز الضريبية كعنصر مؤثر أ
 بعض املنظمات الدولية وكذا انتقاد، شركات املتعددة اجلنسياتيف القرارت طويلة األجل لل

رد املغاالت يف منح اإلعفاءات واحلوافز الضريبية وأا تعترب إهدار للموا، )OECD(وأعضاء 
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، أن احلوافز تعطي ميزة للـدول الغنية اليت تستطيع تقدميها ضافة إىلباإل، املالية للحكومات
وعلى اجلانب اآلخر فقد طالبت بعض الدول واليت دعيت حلضور املناقشات بضرورة احلوافز 

  ).11(يةقتصادوذلك لتعويض إرتفاع درجة املخاطر يف الدول خارج منظمة التعاون والتنمية اال
البلدان النامية يف منح احلوافز واالعفاءات الضريبية كذلك فإن جتارب العديد من   

كثريا ماتنطوي التشريعات ففها وتعط مثارها ا االجنيب املباشر مل تبلغ أهدستثمارالستقطاب اال
ن اإلعفاءات الضريبية غالبا ما متنح عن باإلضافة إىل أ، يبية على تفضيل املستثمرين اجلددالضر

 اإلعفاءات دوربالتايل فإن و، جع على الفساد اإلداريطريق إجراءات إدارية معقدة تش
ف للتكاليف ومعظم للعوائد  ال يعود له أي مفعول باعتبار أن الفساد فالضريبية كمخ

   .أعباء إضافية بالنسبة للمستثمر ميثلاإلداري 
تتأثر   الستثمارهذا وتوصلت العديد من الدراسات إىل أن أغلب قرارات اال  

  :)12(ية ومنهاباحلوافز الضريب
ومن (بني احلوافز املالية ولقد إكتشف تواجد عالقة عكسية):Lim) 1983 دراسة  -

 .  األجنيب املباشرستثماروتدفق اال )ضمنها احلوافز الضريبية
  إليهايجة اليت توصلـس النتـي نفـوه):Shah,Toye  ) 1978دراسة  -

 Lim ، لومهي الذي ميارس تأثريه عندما العكسية هي نتيجة التعويض اوبرر ذلك بأن العالقة
  .يةقتصاد احلوافز للتغطية على نقص املوارد والتنمية االاستخدامحتاول الدول املضيفة 

تأثر يف  احلوافز الضريبية ال توصلت إىل أن )Shah,Toye ) 1978دراسةإن   
خرى هلا  األجنيب املباشر ألن الدول املضيفة تستعملها كستار لتغطية عوامل أستثمارجذب اال

  .ستثماردور أكرب يف قرار اال
ذا ـهأمهيتها وكثري من ـقد فقدت ال وافز الضريبية يف تقديرنا اخلاصـذلك فإن احلـك

فهذه احلوافز مطبقة يف كافة دول العامل بدون إستثناء وهي ، راجع إلعتبارها شيء مفروغ منه
متلك حجم سوق ول ذا الشكل شيء متوفر وليس نادر وكمثال على ذلك ليست كل الد

  .لحوافز الضريبيةللكن كل الدول تطبق نظام ، كبري
فهي تعمل يف جو من ، يعين هذا عدم اإلهتمام بتقدمي احلوافز الضريبية ولكن ال  

وهي ذا الشكل ال ،  األجنيب املباشر األساسيةستثمارالتفاعل بينها وبقية عوامل جذب اال
  . يف دولة ما ولكنها مكملة لهثمارست يف إختاذ قرار االا حامساتلعب دور

  
  



  طاليب حممد/   أ         أثر احلوافز الضريبية و سبل تفعيلها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر   

    العدد السادس-يات مشال إفريقيا اقتصادجملة    320

 

  . يف اجلزائر األجنيب املباشرستثمارأثر احلوافز الضريبية يف جذب اال:ثالثا

 األجنيب املباشر يف اجلزائر جيب إتباع ستثمارملعرفة أثر احلوافز الضريبية يف جذب اال   
 :اخلطوات التالية

منذ أن باشرت  :تونسزائر و اجلالضريبية املقدمة من طرف احلوافزنة بني مقار -1
مت تعديل العديد من ،  السوقاقتصادية والتوجه حنو قتصادالسلطات اجلزائرية اإلصالحات اال
 أحد 1993 الصادر يف اية ستثمارويعترب قانون ترقية اال، القوانني اليت تصب يف هذا اإلجتاه

حيث أن ،  سلبية خلف نتائج93/12ولكن املرسوم التشريعي رقم ، أهم هذه القوانني
رغم ، طاملا أنه مل حيقق ماكان منتظرا منه، ت على بعض النقائص والقصور فيهاالتجربة دلّ

إذ بني جمموع امللفات املودعة لدى الوكالة الوطنية لترقية ، الضمانات واحلوافز اليت قدمت فيه
  جتسيد مت 2001 حىت سنة 1993 ألف من سنة 48 اليت بلغ عددها )A.N.D.I(ستثماراال
  ).13( فقط % 10

 يف ثوب جديد ليعزز احلوافز ويشجع ستثمار املتعلق بتطوير اال01/03لذلك جاء األمر رقم 
 رقم ات ويتفادى بطبيعة احلال ما وقع فيه املرسوم التشريعيستثمارعلى املزيد من اال

  . من مآخذ93/12
فضلنا إجراء ، ئر مبا هو سائد دولياويف حماولة ملعرفة مكانة احلوافز الضريبية املمنوحة يف اجلزا

مقارنة على األقل بإحدى دول اجلوار وهي تونس واحلكمة من هذا اإلختيار هي أن تونس 
هذا باإلضافة أن التجربة ،  اجلزائرها مثلدولة نامية مثلدولة عربية وهي يف نفس الوقت 

املباشر حيث لعب  األجنيب ستثمارالتونسية تعد من التجارب الناجحة يف جمال جذب اال
  ).14( دورا بارزا يف هذا اال1993 لسنة 93 رقم ستثمارقانون اال

 . وسيتم فيما يلي عرض احلوافز الضريبية املقدمة من طرف اجلزائر وتونس مث املقارنة بينهما

 املؤرخ 01/03احلوافز الضريبية املقدمة من طرف اجلزائر يف ضوء األمر رقم  -1-1
 من األمر 10 و09 إىل املادتني استنادا :ستثمارلق بتطوير اال واملتع2001 أوت 20يف 
النظام العام :أدرجها ضمن النظامني،  منح املشرع اجلزائري صنفني من املزايا01-03

 املستثمر من احلوافز اجلبائية استفادةذلك أنه إىل جانب ، )اخلاص (االستثنائيوالنظام 
 من االستثنائيفإنه يستفيد يف إطار النظام ، العامواجلمركية املنصوص عليها يف إطار النظام 

احملافظة على  السيما عندما يستعمل تكنولوجيا خاصة من شأا، مزايا وإعفاءات خاصة
  .واملساعدة على حتقيق تنمية شاملة، وإدخال الطاقة، ومحاية املوارد الطبيعية، البيئة
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  -:)15(بية واجلمركية املمنوحة للمستثمرينوشبه الضري، وفيما يلي إجياز ألهم احلوافز الضريبية
على منح اإلمتيازات على أساس السياسة  يقوم هذا النظام :النظام العام للحوافز •

وتقتصر املزايا املمنوحة للمستثمرين يف هذا النظام على ،  ويئة اإلقليمستثمارالوطنية لال
  :ات من ستثماروتستفيد اال.املراحل األوىل إلجناز املشروع وبداية تشغيله

حقوق اجلمركية فيما خيص التجهيزات ـخفضة يف جمال الـة املـق النسبـ تطبي-
 .املستوردة واليت تدخل مباشرة يف إجناز املشروع

 ن الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات ـاء مـ اإلعف-
  .ستثماراليت تدخل مباشرة يف إجناز اال

 ستثمارمللكية فيما خيص كل املقتنيات العقارية اليت متت يف إطار اال اإلعفاء من رسم نقل ا-
  .املعين

 على أساس مرحلتني االستثناءات يف نظام االمتيازاتمنح  يتم :االستثناءاتنظام  •
 وهذا كما هو موضح ، االستغالل يف االنطالقومرحلة  ستثمار، وهي مرحلة بدء اإلجناز لال

  :فيما يلي
  :ات املعنية منستثمارتستفيد اال: ستثماراز لاليف مرحلة بدء اإلجن

 اإلعفاء من دفع حقوق نقل امللكية بعوض فيما خيص كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف -
 .ستثمارإطار اال

 فيما خيص العقود التأسيسية والزيادات % 0.2 تطبيق حق ثابت يف جمال التسجيل بنسبة -
 .يف رأس املال

 فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل TVAبة على القيمة املضافة  اإلعفاء من الضري-
وذلك عندما ، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق احملليةستثمار، مباشرة يف إجناز اال

   .تكون هذه السلع واخلدمات املوجهة إلجناز عمليات ختضع للضريبة على القيمة املضافة
حلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة واليت تدخل  تطبيق النسبة املخفضة يف جمال ا-

 .مباشرة يف إجناز املشروع
    :متنح املزايا التالية، االستغالل انطالقبعد معاينة  :االستغالل انطالقيف مرحلة 

سنوات مـن النشاط  الفعلي من الضريبة على أرباح ) 10( اإلعفـاء ملـدة عشـر -
ومن ، ومن الدفع اجلزايف، خل اإلمجايل على األرباح املوزعةومن الضريبة على الد، الشركات

 .الرسم على النشاط املهين



  طاليب حممد/   أ         أثر احلوافز الضريبية و سبل تفعيلها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر   

    العدد السادس-يات مشال إفريقيا اقتصادجملة    322

 

 من الرسم العقاري على االقتناء من تاريخ سنـوات ابتداء) 10( إعـفاء ملدة عشر -
 .ستثمارامللكيات العقارية اليت تدخل يف إطار اال

مثل تأجيل العجز وآجال مار، ستثأو تسهل اال/ منح مزايا إضافية من شأا أن حتسن و-
  .ستهالكاال

 يعدل ويتمم ستثمارمت إصدار نص جديد لتشجيع اال، 2006و جتدر اإلشارة أنه يف جويلية 
  .ستثمار واملتعلق بتطوير اال2001 أوت 20 املؤرخ يف 01/03األمر رقم 

غري ، يبيةضرومنها احلوافز ال، لالمتيازاتويؤسس هذا النص اجلديد منظومة جديدة وتوسيعا 
لذلك سنكتفي ،  األجنيب املباشر ستكون مستقبليةستثمارأننا لن نركز عليه ألن آثاره على اال

 أوت 20 املؤرخ يف 01/03 يف ضوء األمر رقم الضريبية املمنوحة بالتركيز على احلوافز
  .ستثمار واملتعلق بتطوير اال2001

احلوافز الضريبية لتشريع التونسي تضمن ا :تونساملقدمة من طرف الضريبية احلوافز - 1-2
   - :)16(التالية 

 ن الرسوم اجلمركية فيما خيص املواد ـفاة مـب القطاعات معـغلأ •
 .والتجهيزات اليت ليس هلا مثيل مصنوع حمليا 

ات  بالنسبة للتجهيزستهالكعمل بضريبة القيمة املضافة ورسوم االـوقيف الـت •
 .املصنوعة حمليا

إلنتاجها بشرط درة كليا أن تستورد بكل حرية املواد الالزمة كن للمؤسسات املصـمي •
 .وم هذا التصريح مقام سند اإلعفاءا لدى مصلحة اجلمارك ويق) اإلقرار( التصريح 

 اليت حتقق عملية تصدير بشرط مسك حماسبة قانونية طبقا ألحكام الة تتنتفع املؤسسا •
 -:التجارية 

لرسوم ذات األثر املماثل املستخلصة على املواد األولية وم اجلمركية واـرجاع الرسـاست -
واملواد نصف املصنعة املستوردة أو اليت يتم اقتناؤها من قبل املؤسسة بالسوق احمللي لصنع 

  .مواد ومنتجات معدة للتصدير 
رسوم اجلمركية والرسوم ذات األثر املماثل املستخلصة على مواد التجهيز ـترجاع الـاس -

 . وغري املصنوعة حمليا بعنوان اِحلصة املصدرةاملستوردة
أن تنتفع باملواد ) السلع الرأمسالية (لصناعية املنتجة ملواد التجهيز كن للمؤسسات اـمي •

األولية واملنتوجات أو اللوازم املعدة لصناعة هذه املواد واليت ليس هلا مثيل مصنوع حمليا بنفس 
  .ستوردة على حاهلا اإلعفاءات املطبقة على مواد التجهيز امل
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 :عفاءات ضريبية فيما يلي أمهها  عدة إ كذلكتضمن التشريع التونسي
  ..التنمية الفالحية خاصة مبشاريع ملدة عشر سنوات  •
 :خالل العشر سنوات املوالية % 50ملدة عشر سنوات وبنسبة  •

  ..التنمية اجلهوية خاصة مبشاريع
األداء اخلاصة باملشاريع ذات  : ملدة غري حمددة% 50ملدة عشر سنوات وبنسبة  •

  .التصديري
 قتصادرى عندما يكتسي املشروع أمهية خاصة لالـوات أخـمس سنـدة خـمل •

 .الوطين 
تأتية من مشاريع البنية األساسية اليت تنجز من ـلألرباح امل% 50اإلعفاء بنسبة  •

ك املشاريع املنجزة وكذل، لعقاري مبناطق التنمية اجلهوية مؤسسات األشغال العامة والبحث ا
املتعلقة بربامج السكن االجتماعي وبتهيئة مناطق األنشطة الفالحية والسياحية والصناعية 

 .وبناءات األنشطة الصناعية املواد 
املقيمني للمساكن تعفى من رسوم التسجيل والطابع اجلبائي عقود اإلحالة مبقابل بني غري •

  .واليت وقع اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويلالسياحية املنجزة يف نطاق مشاريع سياحية 
 .ات املتناقصةستهالكتيار نظام االاخ •
اجلديدة أوالزيادة ن األرباح املكتتب ا يف أي من املؤسسات ـم % 35فاء لـ ـاإلع •

يف مشاريع محاية البيئة % 50يف رأمساهلا أو يف صلب نفس املؤسسة ويرتفع اإلعفاء لـ 
يف مشاريع التنمية الفالحية والتنمية % 100 ويرتفع لـ ةالجتماعيومشاريع اخلدمات ا

وط من ضمنها مسك حماسبة اجلهوية ويستوجب االنتفاع ذا االمتياز االلتزام بعدة شر
  .قانونية 

بعد عرض خمتلف احلوافز الضريبية   : مقارنة احلوافز املقدمة من طرف اجلزائر وتونس1-3
  :سنقوم مبقارنة بينهما من خالل العناصر التالية ،املمنوحة يف اجلزائر وتونس

جند : افز اإلعفاء من ضرائب الدخل  وضرائب األرباح على الشركاتحبفيما يتعلق  •
من ضرائب الدخل وضرائب األرباح على الشركات  ومبدة إعفاء  هي األضعف اجلزائرأن

ية اليت تكون يف مارستثاملشاريع االخاص بوهذا  ، من النشاط الفعلي سنوات 10ـ تقدر ب
تتمتع أفضل حيث  تونس حيث ،  ل وتندرج ضمن النظام اإلستثنائيمرحلة اإلستغال

 . ملدة غري حمددة %50 سنوات وبنسبة 10جمموعات كبرية من املشاريع إلعفاء  ملدة 
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جند يف تونس اإلعفاء من الرسوم  :اإلعفاء من الرسوم اجلمركيةبالنسبة حلافز  •
صنوعة حمليا وهذا دف محاية املنتوج املقطاعات  فيما خيص املواد غري  الاجلمركية لكافة

أما يف اجلزائر فيتم تطبيق النسبة املخفضة يف جمال الرسوم اجلمركية طبقا لألمر  ، التونسي 
  .ومنه فاجلزائر فهي األضعف من حيث حافز اإلعفاء من الرسوم اجلمركية.01/03رقم 

جنده مطبق يف كل من  اجلزائر  :)هتالكاال (ستهالكتطبيق نظام االبالنسبة حلافز  •
 املستخدم وهو ستهالكالتشريع التونسي نظام اال مع أفضلية هلذه األخرية حيث ذكر، وتونس

 ضريبية حيث ميكن املؤسسة من دفع ضرائب تزاتيامإ املتناقص ومايتميز به من ستهالكاال
 هتالكة احلجم الكبري ألقساط االأقل خاصة يف السنوات األوىل من نشاطها وهذا نتيج

ات دون اإلشارة إىل نوعه ستهالكبينما يف اجلزائر فيتم تطبيق نظام اال، حسب النظام املتناقص
  ).    والثابت،  واملتزايد،  يف اجلزائر وهي املتناقصستهالكهناك ثالثة أنظمة لال( 
  . وغري مطبق يف تونسجنده مطبق يف اجلزائر :بالنسبة حلافز السماح  بترحيل اخلسائر •

تـوقيف  مـونس يتـيف ت :بالنسبة حلافز اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة •
أما يف اجلزائر فيتم  ، صنوعة حملياـهيزات املـالـعمل بضريبة القيمة املضافة بالنسبة للتج

رة ضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشـيمة املـاإلعفاء من الضريبة على الق
  . يف النظام العام وكذلك يف النظام اإلستثنائيستثماريف إجناز اال

  : معينة حنو تشجيع قطاعات أسلوب احلوافز الضريبية املوجهةاستخدامبالنسبة ملدى  •
 ، ة إىل املشاريع اخلاصة بالتنمية الفالحيةي الضريبيف تونس جند توجيه احلوافز    

أما يف ،  وكذلك املشاريع السياحية، داء التصديرياملشاريع ذات األ و، هويةوبالتنمية اجل
حبيث رغم ، ريبية يطفو عليه الغموضـواحلوافز الضاجلزائر فإن توجيه احلوافز بصفة عامة 

ية اليت تنفذ يف املناطق اليت ستثمارباملشاريع االوالذي يتعلق  وجود نظام احلوافز اإلستثنائي
وكذلك املشاريع اليت تكون هلا أمهية  ، الدولةحتتاج تنميتها إىل مسامهة خاصة من جانب 

غري أن املشرع اجلزائري مل يذكر قطاعات بعينها مثلما فعل املشرع ، خاصة من جانب الدولة
  .التونسي الذي أشار بوضوح إىل القطاع الفالحي والقطاع السياحي

الضريبية وخالصة القول فإن احلوافز الضريبية املمنوحة يف تونس أفضل من احلوافز    
املمنوحة يف اجلزائر والسؤال الذي يتبادر إىل األذهان ماهي عالقة احلوافز الضريبية بتدفقات 

  . األجنيب املباشر يف اجلزائر وتونس ؟سؤال حناول اإلجابة عنه فيما يليستثماراال
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 بعد:تونس واجلزائر األجنيب املباشر يف ستثماراحلوافز الضريبية وعالقتها بتدفقات اال-2
أن احلوافز الضريبية املمنوحة يف تونس أفضل من نظريا يف ، الوصول إىل النتيجة اليت مفادها

من الدراسة معرفة مدى التناسب بني احلوافز الضريبية وتدفقات زء نريد يف هذه اجل، اجلزائر
  .  األجنيب املباشر يف البلدينستثماراال

جنيب املباشر يف اجلزائر وتونس للفترة  األستثمارتدفقات االمقارنة  ):01(اجلدول رقم 
  ماليني الدوالرات: الوحدة )2000-2005(

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الدول

  1795  1081  882  634  1065  1196  438  اجلزائر

  3312  728  639  58  821  486  779  تونس

 world investment report ,Transnathonal Corporations; (2006-2004) :املصدر

Extractive Industries and Development,  

,United Nation, 2007,p251.  
(2000-2003) ; world investment report ,The Shift Towards Services, ,United 
Nation, 2004,pp367-368.  

  :يتضح مايلي) 01(من خالل اجلدول رقم 
أفضل من نظريا   األجنيب املباشر  يف تونس       ستثماررغم أن احلوافز الضريبية  املمنوحة لال       -

 األجنيب املباشر يف اجلزائر أكـرب مـن         ستثمارأن حجم تدفقات اال   إال  ،  املمنوحة يف اجلزائر  
وهذا مايؤكد النتائج اليت توصلت     ،  التدفقات الواردة إىل تونس خالل أغلب سنوات الدراسة       

 األجـنيب   ستثمارالضريبية يف جذب اال   ات السابقة بشأن األثر الضعيف للحوافز       إليها الدراس 
    .املباشر

احملقـق يف سـنة       مليون دوالر  1196بـ   املقدر األجنيب املباشر    ستثمارحىت تدفق اال    -
انطوى عليـه مـن حـوافز      وما01/03 وهي السنة اليت توافق إصدار األمر رقم         2001
ن دوالر حتقق بفضل  مليو1065 بـ واملقدر 2002وكذلك التدفق احملقق يف سنة ، ضريبية

 وخوصصة شركة الصناعات احلديدية     ،  بيع رخصة اهلاتف النقال لشركة أوراسكوم املصرية      
 ستثمارفهي ذا الشكل ليست نابعة من حتسني يف مناخ اال،  لشركة إسبات اهلندية، باحلجار

ألجـنيب   ا سـتثمار اليت تعترب احلوافز الضريبية جزءا منه والدليل على ذلك إخنفاض تدفق اال           
 مليون  882مث ارتفع إىل مستوى     ،   مليون دوالر  634 إىل مستوى    2003املباشر يف سنة    

   .بيع الرخصة الثالثة لشركة الوطنية لإلتصاالت الكويتيةكذلك  بفضل 2004سنة دوالر 
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،  األجنيب املباشر يف اجلزائر    ستثمار مما يؤكد األثر الضعيف للحوافز الضريبية يف جذب اال         -
غـري أن   ،   ضمن النظام اإلستثنائي   01/03لب احلوافز الضريبية مينحها األمر رقم       هو أن أغ  

 جاءت يف معظمها    2004 ،  2002 ،  2001 األجنيب املباشر يف سنة      ستثمارتدفقات اال 
 ، هذا القطاع الذي يعترب السوق احمللي ومعدل منوه كمحرك أساسي له، من قطاع اإلتصاالت

 مليـون  33.99،  2005قدر عدد  السكان يف اجلزائر لسنة     ( تتوافر عليه اجلزائر   وهذا ما 
   . ) ودخل فردي مافتئ يتحسن من سنة ألخرى % 2.2نسمة ومبعدل منو سنوي 

  : يف اجلزائرستثمار الضريبة كمعوق لالاعتبارمدى -3

ألن الضريبة ، لضرييب يف اجلزائر مستوى العبء ا من الدراسةسنتناول يف هذا اجلزء  
 األجنيب املباشر قد تكون معوق له إذا كانت ستثمار تكون عامل حمفز لالن أكما ميكن

 وألن  احلافز يتزايد حنو التحول إىل العمل ىف القطاع ، املعدالت الضريبية تتميز باملغاالت
سوف نشري إىل ،  إذا كانت األنشطة ىف القطاع الرمسى تتعرض للمزيد من الضرائباملوازي

  . اجلزائرحجم القطاع املوازي يف

والذي ، 2005لقد خلص التحقيق الذي أجري يف سنة  : العبء الضرييب يف اجلزائر   3-1
إىل حتديد سلسلة من العوائـق واملـصاعب الـيت تعتـرض            ) مؤسسة( مقاولة   600مشل  

  عبـئ   أن جيب اإلشـارة إىل   غري أنه   ،  )17( من بينها الثقل الضرييب       كان واليت،  املستثمرين
كأحد أكثـر األعبـاء     ،  االخنفاضوالذي يندرج ضمن مسار دويل حنو       الضريبة يف اجلزائر    

 املعدل العادي للرسـم     حيث يتراوح ،   يف البلدان الواقعة على ضفيت البحر املتوسط         اخنفاضا
 ومعدل الـضريبة املطبـق علـى     %25 و% 18على القيمة املضافة يف هذه البلدان بني 

   ).18( % 40 و %30الشركات بني 
 25 إىل % 30دل املطبق على أرباح الشركات يف اجلزائر ورغم ختفيضه من ولكن املع   

 20و % 15إال أنه اليزال دون املعدل املطبق على املستوى العاملي الذي يتراوح بني    %
   . مما يستدعي ضرورة اإلصالح%

 قـضايا :حسب تقرير أصدره البنك العاملي بعنوان      : حجم القطاع املوازي يف اجلزائر     3-2
2006لسنة   نظام اإلدارة العامة  

أشار التقرير بأن  ومن خالل املسح الذي مشل اجلزائر       ،  )19(
ـ     ،  على بيئة األعمال يف اجلزائر    هناك اثنيت عشر عامال سلبيا يؤثر        ل كان من بني هذه العوام

فقد أكدت اإلحصائيات الرمسية أن القطـاع املـوازي يف           ،  منافسة القطاع املوازي احلادة   
وهي نسبة  ،   من الكتلة النقدية املتداولة يف السوق الوطنية       % 40 يسيطر لوحده على     اجلزائر
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ية يف هذه الظاهرة نتيجة التساهل يف معاجلة        قتصادمرتفعة جدا تؤكد عدم حتكم السلطات اال      
وبالتايل فإن اخلسائر اليت يسببها القطاع املوازي من خالل املنافـسة غـري             ،  )20(هذا امللف 

الذين يعملون يف إطار القانون يعانون فعال وضعا مزريـا          وأن املنتجني   ،  ة جدا الشرعية معترب 
  .غري مشجع على اإلطالق

  :يف اجلزائر  األجنيب املباشرستثمار تفعيل أثر احلوافز الضريبية يف جذب االسبل -رابعا

  مل تبلغ  هدفها وتأيتكما أشرنا سابقا فإن احلوافز الضريبية املمنوحة يف اجلزائر    
ومنه سوف نقترح بعض الترتيبات اليت من شأا ،  األجنيب املباشرستثماربثمارها كمحفز لال

   . األجنيب املباشر يف اجلزائرستثمارتفعيل أثر احلوافز الضريبية يف جذب اال

  :من الضروري إتباع الترتيبات التالية : على املستوى الداخلي-1

لضريبية جزءا من مناخ باعتبار أن احلوافز ا : يف اجلزائرستثمارحتسني مناخ اال -1-1
 األجنيب املباشر ال يظهر إال إذا كانت ستثمارفإن أثر احلوافز الضريبية يف جذب االستثمار، اال

ومنه يستلزم ضرورة ، يف صورة جيدةي ستثماراملكونة للمناخ االبقية العوامل األخرى 
كما ،  أجل الوصول لإلستقرار املطلوبي منقتصاداإلستمرار يف ج اإلصالح السياسي واال

عب املهام ألنه ميس اإلنسان  واليت هي من أص،  اإلدارة اجلزائرية وإصالحجيب تأهيل
التكوين الفعال  لإلداريني :ومايتميز به من إختالف يف طريقة التفكري والصفات من خالل

زيادة على ، ى املواطننيوزيادة الوعي القانوين لد، وتبسيط وإضفاء الشفافية على املعامالت
   .لوظائف املشاة يف القطاع اخلاصرفع أجور اإلداريني إىل مستوى ا

ويقصد بسياسة :  يف اجلزائر األجنيب املباشرستثمارتطبيق سياسة إلستهداف اال-1-2
جلذب أنواع معينة  املوارد التروجيية املختلفة استخدام األجنيب املباشر بأنه ستثماراستهداف اال

ذلك  األجنيب املباشر بشكل عام وستثمار األجنيب املباشر بدال من جذب االستثمار االمن
، ادراتـزيادة الص، يقتصادزيادة معدالت النمو اال:مثل(ية حمددةاقتصادلتحقيق أهداف 

حتسني املستوى التكنولوجي والفن ، توفري فرص العمل، الل حمل الوارداتـتاج لإلحـاإلن
 مقارنة بالدول ستثمار من مزايا املوقع وخفض خماطر االستفادةوذلك لال) اإلنتاجي
تقوم ،  األجنيب املباشرستثمارفالدولة اليت تقوم بتطبيق سياسة إلستهداف اال، ).21(األخرى

 بشكل عام ستثمارمبنح احلوافز الضريبية حنو األنشطة املستهدفة فحسب بدال من توجيهها لال
عفاءات الضريبية اليت توفرها ألن احلوافز واإل ، الفوائد أعظم   يوفرناوهذا من وجهة نظر
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 فإن توجيه احلوافز هومن،  وخاصة امليزانية العامة للدولةقتصادالدولة متثل تكلفة يتحملها اال
جنده ،  يف اجلزائرستثماروبالنظر إىل قانون اال، يةقتصادس إجيابيا على البنية االالضريبية ينعك
ية دون حتديد قطاعات ستثماروافز الضريبية إىل مجيع القطاعات اال ومنها احلمينح احلوافز

كما ذكرنا ذلك  االستثنائيوهذا رغم أن القانون مينح حوافز ضريبية ضمن النظام ، بعينها
ية اليت تنفذ يف املناطق اليت حتتاج تنميتها إىل مسامهة خاصة ستثمارسابقا بالنسبة للمشاريع اال
 قتصادية اليت تكون هلا أمهية خاصة بالنسبة لالستثماراملشاريع االمن جانب الدولة وكذلك 

غري أن هذا القانون يفتقر إىل التفصيل فيما خيص القطاعات أو ااالت من نفس ، الوطين
  . اجلزائريقتصادهذه القطاعات اليت تعترب مهمة بالنسبة لال

 املباشر يعكسه التوزيع  األجنيبستثمار االاستهدافإن عدم تطبيق اجلزائر لسياسة     
 يف اجلزائر خالل الفترة  خارج قطاع احملروقات  األجنيب املباشرستثمارالقطاعي لال

 يتضح حيث،  وهي الفترة اليت شهدت أعلى التدفقات احملققة يف اجلزائر)2000-2005(
 من إمجايل )22(% 0.37أن قطاع الفالحة رغم أمهيته اليزال يعاين التهميش حيث ميثل 

كذلك النسبة املتواضعة لقطاع ، زائر من إمكانيات يف هذا االلتدفقات رغم ماتزخر به اجلا
وهذا رغم اإلمكانيات السياحية ، )23(% 2.9 بـالسياحة من إمجايل التدفقات اليت تقدر 

  .املتوفرة يف اجلزائر
ميكن ، اللذان ميكن إستهدافهماباإلضافة إىل القطاع الفالحي والقطاع السياحي     

وهذا بغرض حتديد الفرص ، ية املتاحة  يف اجلزائرستثمارسح شامل جلميع الفرص االالقيام  مب
  .  اجلزائريقتصادية ذات املزايا التنافسية يف االستثماراال

 األجنيب املباشر ستثماركما ذكرنا سابقا فإن اال : ختفيض املعدالت الضريبية-3 -1
 املستثمر األجنيب يهمه املعدل الضرييب الذي خيضع له بعد وبالتايل فإن،  طويل األجلاستثمار

 احمللي ستثمارومنه فإن ختفيض املعدالت الضريبية يؤدي إجيابا يف جذب اال، فترة اإلعفاء
  اجلزائريةطالب منتدى رؤساء املؤسسات احلكومة، ويف هذا الصدد، واألجنيب على حد سواء

وختفيض ،   %10 مستوى موحد يف حدود إىلبتخفيض معدل الرسم على القيمة املضافة 
 بالنسبة % 2.5 وإىل % 40 بدال من % 20الضريبة على الدخل اإلمجايل إىل حدود 

رغم أن الدراسة اليت أجراها املنتدى يف هذا الشأن بينت أن ، للضريبة على أرباح الشركات
أقل بكثري من وهذا ، )24( مليار دج 180 باألثر املايل للقيام ذه اخلطوة يقدر 

، اااستثماركات يف تعزيز وتنويع  اإلجيابية اليت سيخلفها يف جمال تشجيع الشراالنعكاسات
  .عاديةية القتصاد التدرجيي يف احللقة االاالندماجوحث القطاع املوازي على 
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  :من الضروري إتباع الترتيبات التالية :على املستوى اخلارجي -2

 الضرييب زدواجاالإن  : الضرييباالزدواجملنع  الثنائية  تاالتفاقيا املزيد من  إبرام 2-1
بتوقيع ذا الصدد قامت اجلزائر ـويف ه،  الدوليةياتتفاقاالالدويل يتم مكافحته من خالل 

) 25(، )2004-1991( الضرييب خالل الفترة زدواجية ثنائية دف إىل جتنب االاتفاق 21
-عمان-سوريا-البحرين-رات العربية املتحدةاإلما-األردن: دول عربية7وهي موزعة على ، 

  . الضرييب مع دول إحتاد املغرب العريبزدواجية منع االاتفاقباإلضافة إىل ، اليمن-مصر
 الضرييب مع الدول العربية ضئيل زدواجيات الثنائية ملنع االتفاقنالحظ أن عدد اال    

كما أن هناك عدة دول ، لة دو22 بباملقارنة مع عدد الدول العربية اإلمجايل الذي يقدر 
 ولكن ال توجد ، ام كبرية يف اجلزائراستثمار واململكة العربية السعودية ، عربية كالكويت

  . الضرييبزدواجيات ملنع االاتفاقمعها 
-وكرانياأ-إفريقيا اجلنوبية:يات األخرى موزعة على الدول التاليةتفاقوباقي اال    
، النمسا-كندا-فرنسا-رومانيا-ركيات-بلغاريا-بلجيكا-إيطاليا-الربتغال-سيانوأند-إسبانيا

 الضرييب مع بقية الدول األخرى إلضفاء زدواجيات منع االاتفاقومنه ضرورة إبرام املزيد من 
  . املزيد من الضمانات للمستثمرين

اجلمركية يف اجلزائر تتميز اإلجراءات إن  : إىل املنظمة العاملية للتجارةنضمام تسريع اال2-2
حبيث املدة الالزمة جلمركة ،  األجانب مما ينجر عنها نفور املستثمرينلتعقيد و طول املدةبا

هذه املدة ، ) يوم يف بعض احلاالت35وقد تصل إىل ( يوم 16 بـسلعة معينة واليت قدرت 
 12تتعدى   ومخسة أيام يف الصني ويف أقصى احلاالت ال، ال تتجاوز ثالثة أيام يف املغرب

    .يوم
نتيجة إندماج  اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة نضماماآلثار احملتملة المن ن  أغري    

هيل اإلجراءات اجلمركية إلزام إدارة اجلمارك بتس،  الوطين يف الفضاء التجاري العامليقتصاداال
 كتوسيع شبكة،  على التقنيات احلديثة يف التسيريعتمادفتضطر هذه األخرية إىل اال، للواردات

كما ، ألن عملية تسيري البضائع مهمة جدا، اإلعالم اآليل على مستوى املكاتب اجلمركية مثال
ويساعد على إختاذ ، يسهل اإلجراءات اجلمركية للبضائع، أن توسيع استعمال اإلعالم اآليل

 على املعلومات اليت يتم احلصول عليها من قبل عتمادوهذا باال، قرارات سليمة وبسرعة
  . )26(وهكذا يتم حتديث إدارة اجلمارك وتطويرها ، بورأنظمة الع
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 :ةمتاخلا
وحىت العبء ، ضعيفة باملقارنة مع دولة تونسإن احلوافز الضريبية املمنوحة من طرف اجلزائر 

الضرييب على املؤسسة اجلزائرية رغم أنه منخفض على ماهو سائد يف الدول الواقعة على 
ع عن املستوى العاملي على األقل من ناحية الضرائب ضفيت البحر املتوسط إال أنه مرتف

 ، باإلضافة إىل احلجم الكبري للقطاع املوازي يف اجلزائر، املفروضة على أرباح الشركات
 ويأيت  األجنيب املباشر مل يبلغ هدفهستثمار يف جذب اال احلوافز الضريبية دوروبالتايل فإن 

ي وتوجيه احلوافز الضريبية حنو ستثماراملناخ االوهذا مايستدعي حتسني ، بثماره يف اجلزائر
والسعي حنو إبرام املزيد من ، وختفيض املعدالت الضريبية، قطاعات معينة ذات مزايا تنافسية

 إىل املنظمة العاملية نضماموكذلك تسريع اال،  الضرييبزدواجيات الثنائية ملنع االتفاقاال
  .للتجارة

يات اليت ميكن أن تتحقق نتيجة تقدمي احلوافز الضريبية من أجل تعزيز االجياب-:التوصيات 
  : األجنيب املباشر يف اجلزائر نوصي مبا يلي ستثماروانسجاما مع ما يقتضيه اال

ضرورة تقدمي مزيد من احلوافز الضريبية ألن ما هو مقدم حاليا مازال مرتفعا مع ما  -1
  .هو سائد على املستوى العاملي

يات الضريبية بني اجلزائر وبقية شركائها خاصة الواقعة على قتفا    ضرورة توحيد اال-2
ها من االندماج اقتصاد الضرييب من جهة وحىت يتمكن زدواجضفة البحر املتوسط ملنع اال

 . العاملي من جهة أخرىقتصادبسهولة يف اال
 هلا  التفاعل معها خاصة اليتإىلات العربية املباشرة ألا األقرب ستثمار     تشجيع اال-3

  .ية مع اجلزائرقتصادنفس املؤشرات اال
 .     توجيه احلوافز الضريبية حنو القطاعات اليت تتميز مبزايا تنافسية-4
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  :اهلوامش
  

، ات األجنبية املباشرة وآفاقها يف البلدان النامية مع اإلشارة إىل حالة اجلزئرستثمارحتليل واقع اال، حممد قويدري -)1( •
  ، اجلزائر، )جامعةاجلزائر، ية وعلوم التسيريقتصادعلوم االية اللـك، نشورةـراه غري مطروحة دكتوأ(

  .3ص، 2005
 األجنيب املباشر ستثمارتقييم جتربة السودان يف إستقطاب اال،  يعقوب علي جانقي وعلم الدين عبد اهللا بانقا-)2( •

   ،صايـوإنعكاسها على الوضع اإلقت
  .301ص ،2006 ،القاهرة ،اإلدارية للتنمية العربية املنظمة ،املباشر األجنيب ستثماراال:والتمويل ستثماراال ؤمترـم
  .09ص، 2006 سبتمرب 26إىل 20من ، 240العدد ، اجلزائر، جريدة أخبار األسبوع-)3( •
، شورةغري منرسالة ماجستري (، يةقتصاد يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات االستثمارحمددات إستقطاب اال،  غنية غايب-)4( •

  .70ص ، 2004، اجلزائر، )املدرسة العليا للتجارة
  .70ص ،  نفس املرجع السابق-)5( •
، 2005 ، 2ط ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ية الكليةقتصاداملدخل إىل السياسات اال، عبد ايد قدي -)6( •
  .173ص
، دارالنفائس،  اإلسالميقتصاد الدول اإلسالمية يف ضوء االاألجنيب املباشر يفستثماراال، حممد عبد العزيز عبد اهللا عبد-)7( •

  .80ص ، 2005، األردن
امللتقى الوطين حول ، مقابلة بني التحفيز واإلعاقة: األجنيب املباشر يف اجلزائرستثمارالضريبة واال،  فاطمة بن عبد العزيز-)8(

  .39ص، 2003 ماي 12- 11 ،جامعة البليدة، السياسة اجلبائية اجلزائرية يف األلفية الثالثة
، )2002- 1990(ي اجلزائر ـرائب فـ األجنيب املباشر والضستثمارالعالقة بني اال،  حممد إبراهيم مادي-)9( •
  ، رسالة ماجستري غريمنشورة(

  .19 ص، 2004، اجلزائر، )املدرسة العليا للتجارة         
  األجنيب املباشر ستثمارحمددات اال، عبد السالم رضا -)10( •
  .117ص ، 2002، العربيةمجهوريةمصر، والنشرسالم للطباعة دارال، يف ظل العوملة •
  معية اجلاالدار، يةقتصادوملة االـالع، يدـد احلمـطلب عبـ عبد امل-)11( •
 .215ص، 2006، اإلسكندرية، 
، ون اخلليجي األجنيب املباشر يف دول جملس التعاستثمارإجتاهات وحمددات اال، ن رفدان اهلجهوجـ حسن ب-)12( •

  ، القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ستثمار، تطوير اإلدارة العربية جلذب اال: التمويلستثمارمؤمتر اال
  .69- 68ص ص ، 2006

  اجلزائرواملنظمة العاملية للتجارة، منتاوي حممد، ناصر دادي عدون-)13( •
  .135ص، 2003، اجلزائر، دار احملمدية العامة،          

ية العربية دراسة قتصاد األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االستثمارحمددات اال،  أمرية حسب اهللا حممد-)14( •
  .180ص ، 2005، مصر، الدار اجلامعية، )مصر-  كوريا اجلنوبية-تركيا(مقارنة 

 املؤرخة 47الرمسية رقم اجلريدة ستثمار،  املتعلق بتطوير اال2001 أوت 20 املؤرخ يف 01/03 األمر رقم -)15( •
  .6-5ص ص ، 2001 أوت 27يف 
، رىـظمى ودول أخـ وأهم احلوافز يف اجلماهريية العستثمارن تشجيع االـمل، وسف درديرة ـاحل يـ ص-)16( •

عـلى :، لـيبياستثمار، هيـئة تشجيـع اال،  األجـنيب فـي اجلـماهريية العـظمىستثماراملـؤمتر الـوطين حـول اال
  :مـوقع

 www.investinlibya.com ،13/11/2007:اإلطالع تاريخ.  
  .08.ص،  2006 نوفمرب 14 إىل08من ، 247العدد ، اجلزائر، جريدة أخبار األسبوع -)17( •
 د خاص بامللتقى العاشر تمععد،  العريبستثماراجلزائر ملتقى اال، جملة دليل املستثمر العريب يف اجلزائر-)18( •

  .80ص، 2003، األعمال العريب يف اجلزائر
  .09ص،  مرجع سبق ذكره، 240العدد ، اجلزائر، جريدة أخبار األسبوع  -)19( •
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على ،  من الكتلة النقدية% 40السوق املوازية للعملة الصعبة تتحكم يف ، اجلزائر، جريدة الفجر-)20( •
  .20/05/2006:تاريخ اإلطالع:www.algeria-voice.org:موقع

مع إشارة (هداف اإلمنائية للدول النامية األجنيب املباشر واألستثمارسياسة إستهداف جذب اال،  طارق نوير-)21( •
  .03ص ، 2006القاهرة، ذللتنمية اإلدارية املنظمة العربية، باشرـيب املـ األجنستثماراال:ويلـ والتمستثمارمؤمتر اال، )مصرإىل 
اجسـتري غيـر ـالة مـرس(،  األجنيب املباشر دراسة حتليلية تقييميةستثماراال، حفوظيـاد م فؤ-)22( •

  .55ص ، 2007، اجلزائر، )جامعة اجلزائر، ية وعلوم التسيريقتصادكـلية الـعلوم اال، منشـورة
  .55ص ،  نفس املرجع السابق-)23( •
  .06ص، 2006توبر  أك17-من11، 243العدد ، اجلزائر، األسبوعأخبارجريدة -)24( •
، - دراسة مقارنة- األجنيب املباشر يف اجلزائر والعربية السعودية ستثمارجتربة إستقطاب اال، حممد ساحل-)25( •
  . 70ص ، 2007، اجلزائر، )اجلزائرمعةجا، ية وعلوم التسيريقتصادكلية الـعلوم اال، رسالة ماجستري غري منشورة(
 .174- 173ص ص، ع سبق ذكرهمرج، حممد منتاوي، عدون ناصردادي-)26( •
  

  :املراجع 
 األجنيب املباشر وإنعكاسها ستثمارتقييم جتربة السودان يف إستقطاب اال،  يعقوب علي جانقي وعلم الدين عبد اهللا بانقا-)1(     

   ،على الوضع اإلقتـصاي
  2006 ،القاهرة ،داريةاإل للتنمية العربية املنظمة ،املباشر األجنيب ستثماراال:والتمويل ستثماراال مـؤمتر
  2005 ، 2ط ، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ية الكليةقتصاداملدخل إىل السياسات اال، عبد ايد قدي - )2(      
 ،دارالنفائس،  اإلسالميقتصاداألجنيب املباشر يف الدول اإلسالمية يف ضوء االستثماراال، حممد عبد العزيز عبد اهللا عبد-)3(       

       2005، األردن
  األجنيب املباشر ستثمارحمددات اال،  عبد السالم رضا-)4(

  مجهوريةمصرالعربية، دارالسالم للطباعة والنشر، يف ظل العوملة
  الدار اجلامعية، يةقتصادالعـوملة اال،  عبد املـطلب عبـد احلمـيد- )5      (

 .2006، اإلسكندرية، 
 ستثمارمؤمتر اال،  األجنيب املباشر يف دول جملس التعاون اخلليجيستثماراهات وحمددات االإجت،  حسن بـن رفدان اهلجهوج-)6(

  ، القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ستثمار، تطوير اإلدارة العربية جلذب اال:التمويل
2006.  

  اجلزائرواملنظمة العاملية للتجارة، حممد منتاوي، ناصر دادي عدون-)7(
  .2003، اجلزائر، دار احملمدية العامة،          

 -تركيا(ية العربية دراسة مقارنة قتصاد األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االستثمارحمددات اال،  أمرية حسب اهللا حممد-)8(
  .2005، مصر، الدار اجلامعية، )مصر- كوريا اجلنوبية

 أوت 27 املؤرخة يف 47اجلريدة الرمسية رقم ستثمار، علق بتطوير اال املت2001 أوت 20 املؤرخ يف 01/03 األمر رقم -)9(
2001.  

املـؤمتر ،  وأهم احلوافز يف اجلماهريية العـظمى ودول أخـرىستثمارملـن تشجيع اال،  صـاحل يـوسف درديرة -)10(
  :عـلى مـوقع:، يبيالـستثمار، هيـئة تشجيـع اال،  األجـنيب فـي اجلـماهريية العـظمىستثمارالـوطين حـول اال

 www.investinlibya.com ،13/11/2007:اإلطالع تاريخ.  
عدد خاص بامللتقى العاشر تمع األعمال العريب ،  العريبستثماراجلزائر ملتقى اال، جملة دليل املستثمر العريب يف اجلزائر-)11      (
  .2003، ئريف اجلزا
مع إشارة إىل ( األجنيب املباشر واألهداف اإلمنائية للدول الناميةستثمارسياسة إستهداف جذب اال،  طارق نوير-)12      (
  .2006القاهرة، املنظمة العربية للتنمية اإلداريةذ،  األجنـيب املـباشرستثماراال: والتمـويلستثمارمؤمتر اال، )مصر

، رسـالة مـاجسـتري غيـر منشـورة(،  األجنيب املباشر دراسة حتليلية تقييميةستثماراال،  فؤاد مـحفوظي-)13      (
  .2007، اجلزائر، )جامعة اجلزائر، ية وعلوم التسيريقتصادكـلية الـعلوم اال


