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 عنوان المداخلة  : " الترويج لفرص االستثمار ومحفزاتـه "

 يـن : األول والثانـيالمحـور
 

 : ملخص المداخلـة
 اقتصادية يشهد العالم تحوالت سريعة وهامة أوجبت على الدول النامية انتهاج سياسات    

ي هذا ة. وفرشيدة ومرنة لتحقيق التنمية االقتصادية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجي

لخاص اري وذلك لتشجيع االستثمار ااإلطار سعت هذه الدول إلى تحسين مناخها االستثم

 .الوطني واألجنبي 
    

تبني ووالجزائر باعتبارها إحدى هذه الدول عمدت إلى تطوير مناخها االستثماري 

ّمنت مجموعة من اإلصالحات االقتصادية تضعبر التحول إلى اقتصاد السوق استراتيجية 

ية وعة من الحوافز المالنظام الجبائي من خالل تقديم مجمالأساسا مراجعة واصالح 

 ،ويره وإصدار عدة قوانين تخص االستثمار بمختلف أنواعه ، وإنشاء وكاالت مساعدة لتط

 أوضاعاً مواتية لالستثمار. والتي شكلت في مجموعها 
  
يق تسةوالوبالنظر ألهميةة منةاا االسةتثمار فةي التةدفق الرأسةمالي، تبةرة الحاجةة إلةى ضةرورة  

مارية بغةةرت تعريةةف المسةةتثمرين بمختلةةف المقةةدرات االقتصةةادية لفةةرص االسةةتثلتةةرويج الو

 فةةي التعريةةفدول تخفةةق عةةدة ومةةع دلةةك نجةةد أن .  المتاحةةة وحجةةم المزايةةا والحةةوافز المعتمةةدة

 باألفكار االستثمارية وتفوت بذلك على نفسها فرصا ثمينة.
 

عةن ؟ و سةتثماريةاالفةرص اومن هذا المنطلق يمكننا أن نتساءل عن ماهية وأهميةة التةرويج لل

 كةن لهياةاتثم إلى أي مةدى يمآليات الترويج للمحفزات االستثمارية بما فيها التحفيز الجبائي ، 

 ؟  ناسبةترويج االستثمار تزويد المستثمرين بالمعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات الم

 
 

 أوال : فرص االستثمار ومحفزاتـه
 

مواجهة التحديات الداخلية واالستثماري لتحقيق التنمية االقتصادية  تسعى الدول إلى تحسين مناخها    

التحول إلى  إستراتيجيةتبني وتطوير مناخها االستثماري بقامت الجزائر منها الجزائر التي ، ووالخارجية 

النظام الجبائي  وإصالحمجموعة من اإلصالحات االقتصادية تضّمنت أساسا مراجعة عبر اقتصاد السوق 
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، وإنشاء وكاالت * ل تقديم حوافز مالية وإصدار عدة قوانين تخص االستثمار بمختلف أنواعهمن خال

 مواتية لالستثمار. فرصا مساعدة لتطويره، والتي شكلت في مجموعها 

 مفهوم االستثمار: -1
لتنميية اتحقييق  فيي يعد االستثمار أهم العناصر المستهدفة لسياسة التحفيز باعتباره الدعامة األساسية واألولى   

 االقتصادية, وهو ما يتطلب منا تحديد مفهومه واألساليب التحفيزية التي تمسه .

 لمعنيين.مفهوم االستثمار: تتعدد اآلراء فيما يتعلق بمفهوم االستثمار, والسبب اختالف طبيعية تخصص ا 

سسية لييب بضيرل البيي  أو التحويي , المؤ تنشئها: " قيم ثابتة مادية ومعنوية تكتسبها أو وفمحاسبيا االستثمار ه

 )1(وإنما بضرل االستعمال المباشر أو غير المباشر في العملية اإلنتاجية, التجارية أو الخدمية."

ماليا هو: " التعام  باألموال  ، ومفهومه اكتساب الموجودات الماديةينظر لالستثمار على أنه أما اقتصاديا ف

نها لحظة زمنية معينة ولفترة محددة بقصد الحصول على تدفقات مالية وذلك بالتخلي ع للحصول على األرباح

 )2("مستقبلية, تعول عن القيمة الحالية لألموال المستثمرة, وعن عام  المخاطرة المرافق للمستقب . 

 : أهداف االستثمار -1-1

ثيال سيبي  الم كر منهيا عليىتشم  أهداف االستثمار عدة نواحي: مالية ،  اقتصادية ،  اجتماعية وسياسية ني      

 وليب الحصر :

 الستضاللاج وباتكثيف اإلنتاج من السل  والخدمات بزيادة القدرة اإلنتاجية عن طريق عصرنة وسائ  اإلنت -

 تتوسي  نشاطا -     .للطاقات والقدرات اإلنتاجية  للمؤسسات م  تحسين لإلنتاجية من حيث المرودية  األمث

 حدات جديدة واستحداث منتجات تدعم تواجدها في األسواق.المؤسسة بخلق مشاري  وو

 زيادة التصدير وتقليص االستيراد. -

 توفير مناصب شض  جديدة بشك  دوري. -

 ..الخ(.تحسين المستوى المعيشي, بتوفير بيئة اجتماعية مالئمة )إنشاء مراكز صحية, مخابر تحليلية,. -

 استضالل قوي للموارد والثروات الداخلية. -

 بي.ط أجنتحقيق االستقالل االقتصادي م  حرية القرار في توجيه النشاط االقتصادي بعيدا عن أي ضض -

 

 : قرار االستثمار -1-2

يكلف  يه قديعد قرار االستثمار من أصعب القرارات التي تواجهها المؤسسة االقتصادية, ألن الخطأ ف   

ا أن ري جدتصادي وحتى االستراتيجي, له ا من الضروالمؤسسة تواجدها, وك ا مستقبلها االجتماعي واالق

ه, ويتم تعترضيسبق اتخاذ قرار االستثمار دراسة وافية لمرودية المشروع وللمحيط العام وللمخاطر التي س

 ذلك وفقا للعديد من المعايير والمقاييب وهـي:

 دراسة المحيط .   -دراسة المشروع .                          - 

 ة المخاطر التي تشم  : العم  ، السوق ، السعر، التنظيم ، و المخاطر المالية .دراس - 

 المناا االستثماري ودوره في ترقية االستثمار: -2
يعبر المناخ االستثماري عن مجموع األوضاع المكونة للمحيط ال ي تتم فيه العملية االستثمارية والتي تأثر    

روعات، ويمكننا التمييز بين مناخ استثماري مالئم لألعمال وآخر غير سلبا أو إيجابا على فرص نجاح المش

ل ا نجد الدول والحكومات تعم  باستمرار على تحسين مناخها االستثماري ال ي يتكون من عوام   مالئم.

 :1متفاعلة حتى وإن كانت غير متجانسة، يمكن إبراز أهمها كاآلتي

درجة الثقة التي يوليها قطاع األعمال للسلطات العمومية درجة االستقرار السياسي: وهي مؤشر على  -

 -ومصداقية التزاماتها واستقرار تشريعاتها ، فاالستقرار السياسي ضمانة ضد مخاطر المصادرة، التأميم.. 

                                                
ه ، وصدور المرسوم ، لتشجي  االستثمار وترقيت 1990وقانون النقد والقرل سنة  1988قانون االستثمار لسنة ن أهم ه ه القوانين :م *

زات لالستثمارات ، وامتيا 19إلى  17، حيث تم تحديد اإلجراءات التحفيزية في المواد  05/10/1993المؤرخ في  12 -93التشريعي رقم 

 .  33إلى  26وأما بالنسبة للمناطق الحرة ففي المواد  23إلى  21المنجزة في المناطق الخاصة في المواد 

 .47ص 1992دار هومة. ط  ، المنير في المحاسبة العامة بوشاشي بوعالم ، )1( 
  14-13 .ص1997ط -دار المستقب  مبادئ االستثمار ، طاهر حيدر حردان ،  )2(
الستثمار احول فرص  الملتقى الوطني األولقدي عبد المجيد ، دور االستثمار في المؤسسات الصضيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات،  1

مارس  03 -02،   ، ملحق المعهد الوطني للتجارة بمتليلي –الواق  والتحديات  –بوالية غرداية ودور المؤسسات الصضيرة والمتوسطة 

2004. 
 



درجة االستقرار االقتصادي: وتتعلق بمدى وضوح السياسة االقتصادية المنتهجة ممثلة في مدى واقعية النظام 

 .....الخ.واعتداله، السياسة النقدية المنتهجة، كفاءة الجهاز المصرفي الضريبي 

 ة النشاطي ممارسف: باعتبارها محددة لسعر التكلفة، ذلك أن القدرة على االستمرار  تكاليف عوام  اإلنتاج -

 االقتصادي مرهونة بمدى القدرة على المنافسة التي تعتبر التكلفة إحدى محدداتها.

لنشاط ايعبر عن الطلب، ووجود مستوى كافيا من الطلب هو وحده المبرر لممارسة  هكونحجم السوق:  -

 .فردي (لادخ  الال يتوقف فقط على عدد السكان وإنما على قدراتهم الشرائية )متوسط  هواالقتصادي، و

 -     ية.اللإمكانية الحصول على القرول واألموال تبعا الحتياجات المؤسسات االستثمارية /أو االستض -

ي تقليص ساهم فيمستوى حجم الهياك  القاعدية: تعني توفر الهياك  القاعدية بالحجم والمستوى المالئم بما 

 التكاليف األولية لالستثمار وتمكينه من االنطالقة السريعة.

 ا تتخ همبصادية القدرة على إدارة االقتصاد الوطني : أي مدى قدرته على مواجهة والتصدي للتقلبات االقت -

 .جراءات اإلتدابير وال مناعتمادا على مجموعة السلطات االقتصادية 

وهناك مناهج عديدة لقياس المناخ االستثماري تهدف كلها إلى تحديد موقف السلطات العمومية المحلية من 

البلد. القطاع الخاص واالستثمارات األجنبية، وتعكب الوض  االجتماعي و السياسي القائم في  

 
 

 :لالستثمار وم التّحفيز مفه -3

" التّحفيز كمفهوم اقتصادي, مصطلح حديث نسيبيا, يسيتعم  بصيفة عامية للداللية عليى األسياليب والطيرق ذات 

 .)1(الطاب  أإلغرائي التي تتخ ها السياسة االقتصادية في نطاق التنمية للنهول بقطاع معين"

 معينية ةفئي ات طاب  تحفيزي, تتخ ها الدولة لصالحفسياسة التحفيز تمث  مجموعة من اإلجراءات والتسهيالت ذ

سة العامية من األعوان االقتصاديين بضرل توجيه نشاطهم نحو القطاعات والمناطق المراد تشجيعها وفق السيا

 ....التي تنتهجها الدولة لتحقيق أهداف إستراتيجية, تنمية االستثمار, تشجي  الصادرات

زات ذات حفيييز الضييريبي ميين أهمهييا, وهييو:" جمليية ميين اإلجييراءات واالمتييياوللتحفيييز أنييواع مختلفيية, يعتبيير الت

قيية قطياع  صبضة ضريبية تتخ ها الدولة لفائدة فئة معينة مين األعيوان االقتصياديين لتوجييه نشياطهم بضيرل تر

 .(2)أو منطقة جضرافية أو أي غرل آخر تمليه طبيعة السياسة االقتصادية واالجتماعية المنتهجة"

ارات التحفيز الضييريبي ميياهو إال مجموعيية  تسييهيالت تقرهييا السياسيية الضييريبية, فييي إطييار االختيييومنييه فيي  

 اجتماعية.اإليديولوجية والتنموية لتعبئة الطاقات المادية والبشرية, في اتجاه تحقيق أهداف اقتصادية و

 :فرص االستثمار  -4

لمؤسسية ، أو حجمهيا ، مميا يفيرل عليى ا للمحيط أهمية بالضة في إنشاء واسيتقرار المؤسسية مهميا كيان نوعهيا

 ضييرورة التعييرف عليهييا بالبحييث عيين الفييرص واسييتضاللها ومعرفيية المخيياطر وتجنبهييا ، وميين الفييرص العديييد

 نجد :المتاحة أمام المؤسسات 

 فز الجبائية :حواال -4-1

تبار في عين االعبخ  ، ل ا يجب األعلى االستثمار أهم الفرص المتاحة في التشجي  التحفيزات الجبائية تشك   

 ا لمشجعة لهاهامة قرار االستثمار توجهات السياسة الجبائية, حيث تعتبر االمتيازات الضريبية من العناصر ال

 القرار وهي تتخ  الصور التالية:

جمي   )كلي  : يقصد باإلعفاء الضريبي, إسقاط دف  الضرائب على المكلف, سواء تم ذلك بشكلياإلعفاءات -

 .أو بشك  جزئي )بعض الضرائب فقط( الضرائب(,

يضات ر التخف: من بين المشاك  التي تواجه االستثمار هو ضضط العبء الضريبي, له ا تعتبالتّخفيضات -  

ألمر اتعلق الضريبية من األدوات الناجحة التي اتخ ها المشروع الجبائي لتخفيف العبء الضريبي سواء ي

 عاء الضريبي.بتخفيض معدل االقتطاع أو بتخفيض الو

 

                                                
(1)

هامبتر  .رسالةئيمظاهر الجباية في الدول النامية وآثارها على االستثمار الخاص من خالل اجراءات التحفيز الجبامحزاوي علي. 
 91ص1991.1992جامعة الجزائر

(2)
الة رس 1998-1989, حالة الجزائر لفترة السياسة الضريبية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدوليبليلة لمين. 

 53ص1999ماجستير جامعة الجزائر 
(3)

علوم .معهد ال.رسالة ماحستيرثأثير النظام الضريبي على نشاط المؤسسة في ظل االصالحات الضريبية حالة الجزائرناصر مراد. 
 178ص1997االقتصادية.جامعة الجزائر



 
 

نه ستيراد أللى اال: تعتمد تنمية اقتصاديات الدول النامية بالدرجة األولى ع التخفيف من الحقوق الجمركية -

جمركية, وم الهو من يوفر متطلبات االستثمار من مواد أولية ووسائ  تجهيز, وألن االستيراد مرتبط بالرس

في  الت تتمث ع تسهيالي أمام التنمية االقتصادية, قدّم المشرّ تكون ه ه األخيرة عائقا أمامه, وبالت وحتى ال

 تخفيف الحقوق الجمركية ويأخ  ه ا التخفيف شك  تعويض مباشر, إعفاء, أو قرل ضريبي.

تمنح شهادات اعتماد ضريبي للمستثمرين للتخلص من :  )1(شهادات االعتماد الضريبي المطبقة لالستثمار

لضرائب على الدّخ  أو على رقم األعمال, الرسوم التجارية والضرائب المقتطعة االلتزامات الجبائية كا بعض

 من المنب  فيما يخص الحصص الُمحّولة للخارج.

 : بالتصدير ةخاص ةضريبيحوافز  -4-2

 د من حيثالرائ من بين العمليات االقتصادية التي تولي لها الدولة عناية خاصة نجد التصدير, نظرا لدوره

ا ي اتخ تهات التلة الّصعبة, لتحقيق بعض التوازنات االقتصادية الهامة, ومن بين جملة اإلجراءتوفير العم

ى لضريبة علاعلق ب : ، تشك  حوافز تتالجبائية العديد من االمتيازات الدولة لترقية التصدير وتنميته و هناك 

 . الحوافز المتعلقة برقم األعمالو حقوق الجمارك،  الدخ 

 : بالتشغيل ةخاص ةريبيضحوافز  -4-3

ختلف يقصد بالتشضي  " توفير عدد من الوظائف ومناصب العم  في شتى ميادين النشاط االقتصادي وم

 . "مستويات العم  بالشك  ال ي يلبي أكبر عدد من طلبات للقوة العاملة

 : ولتشجيعه اتخ ت سياسة الحث الجبائي بعض اإلجراءات من أهمها

 ،ُمشضّ التخفيض على الشخص ال-

 ، التخفيضات الضريبية للمؤسسات ذات الكثافة العمالية -
 

  الترويج للفرص االستثمارية ماهيـة ثانيا : 

ص ألهمييية منيياخ االسييتثمار فييي التييدفق الرأسييمالي، تبييرز الحاجيية إلييى ضييرورة تسييويق وتييرويج الفييرنظييرا  

 .لمعتمدةالمتاحة والمزايا والحوافز ااالستثمارية بضرل تعريف المستثمرين بمختلف المقدرات االقتصادية 

 ج:ـمفهـوم التروي -1
بأنيه ذليك النشياط الي ي يسيلط الضيوء  يعيرف التيرويج لألفكيار والفيرص االسيتثمارية  :1جـتعريف التروي -1-1

على إمكانيات نجاح المشروع، والتي قد تبرز من خيالل مسيتويات دراسيات الجيدوى. ووصي  أطيراف العالقية 

 ا في سبي  إخراج المشروع حيز التنفي .االستثمارية مع

 

 

ن ميين خييالل ممارسيية وظيفيية التييرويج، تسييعى الجهييات المعنييية للوصييول إلييى عييدد ميي : جـأهةةداف الترويةة -1-2

 األهداف، لع  أهمها ما يلي:

 اجت اب مستثمرين وطنيين وأجانب. -1

 العم  على تعدد الشركاء المحتملين م  الشريك الوطني )عام أو خاص(. -2

 تثمين القدرات االقتصادية وتوسي  القاعدة اإلنتاجية. -3

المحيددات  ترتكز الحكومات والهيئات على جهودها الترويجية ذلك أنهيا تعتبير مين أهيم : جـأهمية التروي -1-2

جملية مين  المساعدة على تدفق االستثمار، كما أنها تساعد على خلق بعض التأثيرات الجانبيية مين خيالل تطبييق

 حات الهيكلية وتشجي  دور القطاع الخاص.اإلصال

 : وأهمهاهناك العديد من العناصر المكونة إلستراتيجية الترويج،  ج:ـالعناصر المكونة للتروي -1-3

 ويشم  اإلعالنات والعالقات العامة والنشرات. بناء االنطباع: -أ

 ويستهدف ذلك قطاعات معينة لالستثمار. توليد االستثمار: -ب

ويشييم  التسييهي  علييى المسييتثمر للحصييول علييى كيي  المعلومييات والتييراخيص والمييوارد  لمسةةتثمر:خدمةةة ا -ج

 الضرورية لمباشرة نشاطه.

                                                
 .58زائر ص ( رسالة ماجستير، جامعة الج92-1998لجزائر)اإلصالحات الجبائية وانعكاساتها االقتصادية والمالية في ا ،بن جوزي محمد )1(
ة غرداية ار بواليمنهجية ترويج الفرص االستثمارية " ، الملتقى الوطني األول حول فرص االستثم، "  قويدري محمد والطاهر جعمات 1

  . 2004مارس  03-02،  يالواق  والتحديات ، ملحق المعهد الوطني للتجارة بمتليل -ودور المؤسسات الصضيرة والمتوسطة



 المكونات الثالثة في آن واحد.ويفض  تطبيق 

  المالءمية ميووتجدر اإلشارة هنيا إليى أنيه بالقيدر الي ي تكيون فييه هي ه المكونيات الثالثية مرنية وقابلية للتكييف  

 . لمسطرةالقتصادية واالجتماعية والسياسية، بالقدر ال ي تكون مجدية ومحققة لألهداف االمستجدات ا

 ج:ـمرتكزات التروي -2
 :1يعتمد الترويج للفرص االستثمارية على عدة مرتكزات نوجز أهمها فيما يلي

دى سيات تفييد ميالدراإعادة دراسات الجدوى في مستوياتها المختلفة )األولية والتفصيلية(، ذلك أن نتائج هي ه  -1

قة ية من الدنجاعة وقابلية تجسيد الفرص واألفكار االستثمارية. ويشترط هنا أن تكون الدراسات على درجة عال

 والتفصي  حتى يمكن تجاوز ك  االختالالت.

تحدييييد وعيييرل الفيييرص االسيييتثمارية وإعيييداد ملفيييات المشييياري  وذليييك مييين خيييالل تنظييييم وعقيييد النيييدوات  -2

ت والسيفارا لتي تهدف للتعريف به ه الفرص. كما يمكن أن تساهم األجهزة الرسمية مث  الوزاراتاالستثمارية ا

 وغرف التجارة في التعريف بالفرص االستثمارية.

قليمييية إقنيياع الجهييات المعنييية والمهتميية بالمشييروع. ويقصييد بهييا الشييريك الحكييومي التقليييدي والهيئييات اإل -3

 .والقطاع الخاص والشركاء األجانب

 الترويج اإللكتروني وأهميتـه : -3
إلنترنييت إن ثييورة المعلومييات أضييافت أسييلوبا حييديثا فييي كيفييية أداء األعمييال اليومييية والتجارييية، حيييث جعلييت ا

 المسافات البعيدة تتقارب بنقرة على فأرة الحاسوب للوصول إلى بيانات تجارية واستثمارية.

 

 

اصية عيادة هيكلية وهندسية أعمالهيا عليى مختليف المسيتويات، وخونتيجة ل لك بدأت الشركات والمؤسسات فيي إ

ا فادة مين هي يمكين لليدول الناميية االسيتييه على المستوى التسويقي واستخدام المعلومات في إنجياز أعمالهيا. وعل

ييوفر لهيم ووسائ  عديدة للوصول إلى المستثمرين المحتملين وفر ستقطاب االستثمار، حيث يال األسلوب الجديد

 البيانات والمعلومات المطلوبة والتي عادة ما يجدون صعوبة في الحصول عليها. 

وأصييبحت مواقيي  شييبكة اإلنترنييت للمؤسسييات والهيئييات المشييجعة لالسييتثمار تييزود المسييتثمرين بالمعلومييات 

 : 1ل المناطق والدول والتكتالت اإلقليمية مث والبيانات االستثمارية التي يحتاجونها حو

 تحلي  شام  لبيئة األعمال. .1

 اتجاهات االستثمارات الواردة.المؤشرات االقتصادية )معدل دخ  الفرد، معدل التضخم...(. .2

 البيئة التشريعية وحوافز االستثمار. .3

 القوانين واإلجراءات الضابطة لألعمال التجارية. .4

 ة وكلفة أداء األعمال.تحلي  القطاعات المستهدف .5

 عرل للفرص االستثمارية ذات الجدوى. .6

 الخدمات التي تقدم للمستثمر. .7

هيئية  125( عين وجيود أكثير مين Ipanet  وتفييد إحصيائيات الشيبكة العالميية للمعلوميات االسيتثمارية )اإلبانيت

بيرز أهميية ة ومحليية. وتمؤسسية إقليميي 140تشجي  استثمار لديها مواق  على اإلنترنت باإلضافة إلى أكثير مين 

 ه ه المواق  في اتخاذ القرارات االستثمارية من خالل تزايد عدد زوار ومستخدمي مواقعهم. 

ت بيين هيئيا ل لك تبرز بوضوح الفجوة الرقمية التي تدل على ميدى تقيدم البيئية التحتيية للمعلوميات واالتصياالت

بيا بينميا موقي  ليدول غيرب أور 120يث يوجد أكثر من تشجي  االستثمار في الدول الصناعية والدول النامية، ح

 (.2001موقعا لدول إفريقيا وجنوب الصحراء )من إحصائيات  24يوجد 

سيتخدمت اإن إنشاء هيئات تشجي  االستثمار لمواق  شبكة اإلنترنيت عمليية متواصيلة ومتطيورة باسيتمرار، وقيد 

تثمرين ال التسيويق اإللكترونيي واسيتهداف المسيبعض الهيئات اإلنترنت بفعالية أكثر من غيرها خاصية فيي مجي

 .المحليين من خالل توفير مواق  نحو معلومات وتحالي  شاملة ودقيقة

وتحييرص هيي ه الهيئييات علييى التحييديث الييدوري والميينظم لموقعهييا الشييبكي علييى اإلنترنييت لضييمان تكييرار زيييادة 

  المسيتثمرين المحتمليين بسرسيال النشيرات المستفيدين منه. وهناك اهتمام متزاييد بشيأن فيتح قنيوات لالتصيال مي

اإللكترونية التي تحتوي على أحدث المستجدات االقتصادية والتنظيمية واإلدارية داخي  الدولية وتسيتخدم بعيض 

                                                
 . 4نفب المرج  ، ص  1
 . 5نفب المرج  ، ص  1



الهيئييات الموقيي  الشييبكي لعييرل واسييتالم نميياذج وطلبييات الحصييول علييى تييراخيص اسييتثمارية أو البحييث عيين 

قي  لرصيد معلوميات السيوق اموهي ه التستفيد من  وب في إقامة شراكة. فرص استثمارية أو شركات محلية ترغ

 للحصول للمستثمرين المحتملين واستضالل الكم الهائ  من مصادر البيانات الموجودة لدى الشركات.
 

 : دور تكنولوجيا المعلومات في الترويج لالستثمار -4

تسيويق ال تطيوير أسيلوب فييالتيرويج لالسيتثمار، وإن تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم مباشرة في   

 مي  المباشير أكثير مرونية وفعاليية ، مميا يحيتم اإلفيادة مين إمكانيية التفاعي المؤسسات لتكون وه ا بدوره يساعد 

 تكنولوجيا المعلومات كك  واإلنترنت خاصة وتوفير البيانات الحديثة بطريقة أكثر فعالية.

سيية مر عبيارة عين وسييلة اتصيال تخدميه فيي الحصيول عليى البيانيات األساإن اإلنترنت من وجهية نظير المسيتث

التكيياليف والمطلوبيية وتسيياعده فييي اتخيياذ قييرار تحديييد أميياكن االسييتثمار بتكلفيية أقيي ، كمعرفيية حييوافز االسييتثمار 

الل خييالرئيسييية إلقاميية المشييروع، حيييث يمكيين للمسييتثمر دراسيية أميياكن المشيياري  االسييتثمارية المحتمليية ميين 

 ات اإلنترنت قب  زيارتها.صفح

بالتيالي واألسلوب الجديد في استخدام اإلنترنت يدعم جهيود هيئيات تشيجي  االسيتثمار لتكيون مراكيز معلوميات، 

 الخارج.وفتح آفاق واسعة في قدرتها للوصول  إلى المستثمرين المحتملين والتعاون م  الشركاء في الداخ  
 

   اات المكلفة باالستثمارالترويجـي لألجهزة والهيدور الثالثا: 

ي فيليدور األكبير االتيي يبقيى عليى عاتقهيا ، والمكلفة باالستثمار والهيئات العديد من األجهزةأنشأت الجزائر      

 .الترويج لالستثمار ولمحفزاتـه 

 :دور األجهزة المكلفة باالستثمار في الجزائر -1

 :ه فـي تتمث  األجهزة المكلفة بالترويج لالستثمار ولمحفزاتـ

  Le conseil national de l'investissement (، CNI) *المجلس الوطني لالستثمار -1-1

 يشرف عليها رئيب الحكومة ويضطل  بالمهام التالية:

 إستراتيجية وأوليات االستثمار.اقتراح  -

 مسايرة للتطورات راقتراح تدابير تحفيزية لالستثما -

 لية تتالءم م  تموي  االستثمار.اقتراح إنشاء مؤسسات ووسائ  ما  -

 Le ministre délègue،الوةارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة وترقية االستثمار -1-2

du chef du gouvernement chargé de la participation et la promotion de l'investissement     :

 حيث تضطل  بالمهام التالية:

 ظمة المرتبطة بتحضير وتجسيد برامج الخوصصة.تنسيق األن -

 اقتراح استراتيجيات ترقية وتطوير االستثمار. -

 Agence national de développement de( ANDI) **الوكالةةة الوطنيةةة لتطةةوير االسةةتثمار -1-3

l'investissement  : حك واتحت إشراف رئيب الحكومة، ونظمت في شك  شبهي( يدGuichet unique ) 

 

 

 

ك الدولية، ، إدارة الضيرائب، أميالالجزائيريضم مجموعة من اإلدارات واألجهزة المعنيية باالسيتثمار مثي : بنيك 

 ة:ـ... وتضطل  بالمهام التاليCNRC ،ANEM ،CALPIإدارة الجمارك، البلدية، 

 تستقب  وتعالج تصريحات االستثمار. -

 نشاء المشروعات االستثمارية.ترافق وتساعد المستثمرين في استكمال اإلجراءات وإ -

 تصدر قرارات منح المزايا والتحفيزات. -

 تضمن متابعة االستثمارات خاصة احترام االلتزامات الموقعة من قب  المستثمر. -
 

 :وةارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية  -4-1

                                                
 . 21-18، المتعلق بتطوير االستثمار ، المواد  20/08/2001المؤرخ في  03-01أنظر األمر رقم  *

 . 24/09/2001المؤرخ في  282 – 01أنظر المرسوم التنفي ي رقم  **



أحييد  لصييضيرة والمتوسييطة ، باعتبارهيياعييد إنشيياءها بمثابيية  نقطيية تحييول هاميية فييي االسييتثمار فييي الصييناعات ا

 االستراتيجيات الرئيسية للتنمية االقتصادية ، بضرل تشجي  االستثمار.
 

 : ANSEJ 1الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -1-5 

خصيية وضعت تحت تصرف رئيب الحكومة ، ويتولى الوزير المكلف بالتشضي  متابعة نشياطاتها ، وتتمتي  بالش

 تقالل المالي ولها فروع جهوية ومحلية ، ومن مهامها :المعنوية واالس

وتعبئية  تقديم الدعم واالستشيارة لمسيتخدمي المؤسسيات الصيضيرة والمتوسيطة ومتابعية مسيار التركييب الميالي -

 القرول لمشاريعهم طيلة تنفي  المشروع .

 سات .التنظيمية لمستخدمي المؤس ةتوفير المعلومات االقتصادية التقنية التشريعي -

 تحديد المشاري  المفيدة اقتصاديا واجتماعيا . -
 

 :ANPMI 2  الوكالة الوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة -1-6

عية   ومنظميية األمييم المتحييدة للتنمييية الصيينا PNUDأنشييئت بمسيياهمة كيي  ميين برنييامج األمييم المتحييدة للتنمييية 

ONUDI المتوسطة ، وتتكف  بـ :تنشط تحت وصاية وزير الصناعات الصضيرة و 

عات إنجيياز دراسييات قطاعييية ميين أجيي  التعريييف بالمشيياري  الصييناعية التييي تسيياعد علييى التكاميي  بييين الصيينا -

 الكبيرة والصناعات الصضيرة والمتوسطة .

 انجاز دراسات عامة القتراح محاور التنمية الهادفة إلى تدعيم النسيج الصناعي وتوسيعه . -

  مات الصناعية الخاص بالصناعات الصضيرة والمتوسطة لخدمة المتعاملين .إنشاء بنك المعلو -

لألفكيار  إضافة إلى ذلك هناك هيئات ال تق  أهمية عين األجهيزة السيابقة، حييث تسياهم بشيك  فعيال فيي التيرويج

 والفرص االستثمارية وحشد رجال األعمال الوطنيين واألجانب من أهم تلك الهيئات:

 الجمعيات المهنية والحرفية. -CACI.       2ة للصناعة والتجارة الضرف الجزائري -1
 

 :غرف التجارة والصناعة في الترويجدور  -2

وذليك مين  تقيوم بتأديية هي ه الخدمية لرجيال األعميال، حيث أنهيا غرف التجارة كهيئات ال تستهدف الربح تعتبر 

 خالل مجموعة من األساليب لع  أهمها:

ميين  مييات عيين الفييرص االسييتثمارية المتاحيية، وتزويييد المسييتثمرين بكيي  مييا يطلبونييهجميي  ونشيير كافيية المعلو -

 معلومات تجارية واقتصادية تخدم نشاطهم االستثماري.

 متابعة وتنظيم زيارات لوفود رجال األعمال. -      دعم جهود تأسيب المشروعات الجديدة. -

ية، االسيتثمار ة وزيادة االستثمارات، ومعالجية الفيرصإعداد الدراسات والبحوث الميدانية التي من شأنها تنمي -

 وتقديم المشورة االقتصادية.

 أنشطة الندوات واللقاءات ومؤتمرات رجال األعمال. -

قشية ميدى يعتبر تنظيم ه ه المؤتمرات والمشاركة فيهيا مين أهيم األدوات، حييث ييتم تبيادل وجهيات النظير ومناو

 ستثمرين.الفرص االستثمارية ألهداف الم مالئمة
 

 الخالصـة :
 مجموعيية مين السياسيات اإلصيالحية التيييالجزائريية وضيعت الحكومية الوضيعية االقتصييادية مين أجي  تحسيين 

 قوالتيي ليم تحقي تهدف إلى ج ب االستثمارات المحلية واألجنبية، باإلضافة إلى التحسين الدائم لمناخ االستثمار،

ى ي يعتميد عليبرنيامج  خياص  ومتمييز  للتيرويج لالسيتثمار والي   ك  أهدافها المرجوة ، ولتفعي  ذلك يتطلب تبني

 مجموعة من الركائز األساسية أهمها:

 مار مختلف الهيئات واألجهزة المكلفة باالستثإعادة هيكلة قطاع الترويج وتكوين فريق عم  متخصص ب -

لجييدد، علييى المسييتثمرين اإنشيياء وحييدات جديييدة للبحييوث الترويجييية ومتابعيية المسييتثمرين، وخييدمات التيسييير  -

 باإلضافة إلى خدمة معاونة المستثمرين القائمين على ح  مشاكلهم.

 .لقائميناعلى ح  مشاك  المستثمرين الجزائر التعاون م  غرف التجارة األجنبية وجمعيات المستثمرين في  -

 الخليج العربي وأوروبا التعاقد م  شركة دولية لتنفي  برنامج التسويق والدعاية لالستثمار في منطقتي  -
                                                

 . 08/09/1996في  المؤرخ 1996-96أنظر المرسوم التنفي ي رقم  1
 . 06/07/1992مؤرخ في  283-92أنظر المرسوم التشريعي رقم : 2



 .حضور المؤتمرات الدولية والمنتديات وورش العم ، والمناسبات الترويجية  -

 الخارج ومتابعتهم بشك  فردي.ببدء تطبيق أسلوب الترويج المباشر ال ي يعتمد على لقاء المستثمرين  -

 الجزائر . إصدار دراسات متخصصة وشاملة ألهم القطاعات والصناعات اإلستراتيجية في -

 باالسيتثماراليوزارات المعنيية والتعياون مي  الجزائير إعداد مطبوعات جديدة عن فرص ومزايا االستثمار فيي  -

 نشر المعلومات على بوابة االستثمار على شبكة المعلومات الدولية. ىعل

 . العم  على تحسين مناخ االستثمار وتبسيط إجراءاته -

 

 : الهوامش وقائمـة المراجـع
، لتشجي  االستثمار وترقيته ،  1990وقانون النقد والقرل سنة  1988قانون االستثمار لسنة ن أهم ه ه القوانين : م *

، حيث تم تحديد اإلجراءات التحفيزية في المواد  05/10/1993المؤرخ في  12 -93وصدور المرسوم التشريعي رقم 

وأما بالنسبة للمناطق الحرة  23إلى  21ق الخاصة في المواد ، وامتيازات لالستثمارات المنجزة في المناط 19إلى  17

 .  33إلى  26ففي المواد 

 .47ص 1992دار هومة. ط  ، المنير في المحاسبة العامة بوشاشي بوعالم ، )1( 
  14-13.ص 1997ط -دار المستقب  مبادئ االستثمار ، طاهر حيدر حردان ،  )2(
الملتقى الوطني األول المؤسسات الصضيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات،  قدي عبد المجيد ، دور االستثمار في 1

، ملحق المعهد  –الواق  والتحديات  –حول فرص االستثمار بوالية غرداية ودور المؤسسات الصضيرة والمتوسطة 

 .2004مارس  03 -02الوطني للتجارة بمتليلي ،  
التحفيز  إجراءاتة وآثارها على االستثمار الخاص من خالل مظاهر الجباية في الدول الناميمحزاوي علي. (1)

 91ص1991.1992.رسالة هامبتر جامعة الجزائرالجبائي
-1989, حالة الجزائر لفترة السياسة الضريبية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدوليبليلة لمين. (2)

 53ص1999رسالة ماجستير جامعة الجزائر  1998
.رسالة الضريبية حالة الجزائر اإلصالحاتثأثير النظام الضريبي على نشاط المؤسسة في ظل اد. ناصر مر(3)

 178ص1997ماحستير.معهد العلوم االقتصادية.جامعة الجزائر
( رسالة 1992-1998اإلصالحات الجبائية وانعكاساتها االقتصادية والمالية في الجزائر لفترة) -بن جوزي محمد )1(

 .58ة الجزائر ص ماجستير ، جامع
منهجية ترويج الفرص االستثمارية " ، الملتقى الوطني األول حول فرص ، "  قويدري محمد والطاهر جعمات 1

الواق  والتحديات ، ملحق المعهد الوطني للتجارة  -االستثمار بوالية غرداية ودور المؤسسات الصضيرة والمتوسطة

  . 2004مارس  03-02،  بمتليلي
 . 4، ص  نفب المرج  1
 . 5نفب المرج  ، ص  1
 . 21-18، المتعلق بتطوير االستثمار ، المواد  20/08/2001المؤرخ في  03-01أنظر األمر رقم  *

 . 24/09/2001المؤرخ في  282 – 01أنظر المرسوم التنفي ي رقم  **
 . 08/09/1996المؤرخ في  1996-96أنظر المرسوم التنفي ي رقم  1
 . 06/07/1992مؤرخ في  283-92شريعي رقم :أنظر المرسوم الت 1

 


