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مةمقد 

؛التنمية بالنسبة للدول النامية ةهميا ألنظر َأفقد بد عدد منها منذ نهاية الحرب العالمية  كبير
الثانية تستيقظ من سبات يةنحو التنمية االقتصادية واالجتماع عميق ،عقبات اعترضت  ولكن ثم

الت جل تحقيق معدأويل االستثمار المطلوب من الالزمة لتماألموال  عدم كفاية رؤوس :هاهمأ ؛طريقها
نمو مرتفعة ؛للدخل القومي جانب رؤوسإلى  األجنبيةاألموال  ضرورة االستعانة برؤوسأظهر  امم 

  .األموال الوطنية

 في تحقيق لإلسهاممن وسائل التمويل  مهمةٌ وسيلةٌ االستثمار بأن الدول ومن هنا وجدتْ
   .نحو التنمية االقتصاديةأهدافها 

ة أحد األعمدة الرئيس فهو، صاد القومير االقترات الحاكمة لتطوالمتغيأحد  االستثمار دحيث يع
إطار  النفطية والخروج مناإليرادات  جانبإلى  االعتماد عليهإلى  التي يسعى االقتصاد العراقي

قاالقتصاد الريعي الضي.  

ف تتعرأن  عليها نإف، جذب وتشجيع االستثمار -ومنها العراق  - وحتى تستطيع الدول النامية 
 ةزالإف على ما يعوق انسيابها والعمل على كذلك التعر، ليهاإلك االستثمارات لالنسياب ز تعلى ما يحفِّ
   .التخفيف من شدتها األقّلعلى أو  هذه العوائق

اونظر  أصبحت  السياسة الضريبيةألناا تلعب دورمن السياسات المالية  كلٍّإطار  في مهم
 ةالحيا ةالتي تستخدمها الدولة لتوجيه دف مهمةالوسائل الدى إح لوألنها تمثِّ، واالجتماعية واالقتصادية

 ةالسياسة الضريبية نجا نوأل، خرىأ ةمن ناحي رسم الواقع االقتصادي ةعادوإل ةاالقتصادية من ناحي
االستثمارات حيث تؤثر تأثيرا مباشربصف ا في اقتصاديات المشروع االستثماريعام ةوفي عوائده ة 

اصخ بصفةذلك كله ، ة اا يجعل من السياسة الضريبية عاملًفإنمهم اومؤثر في المناخ االستثماري 
ا لالستثمار المعاملة الضريبية حافز تكون أن وبالتالي يمكن، س المال)أللدولة المضيفة (المستوردة لر

  .ما ةفي دول

مما حمن خالل أهدافها  من رٍبية لتحقيق كثيعانة بالحوافز الضرياالستإلى  ا بالعديد من الدولد
بماٍ  المفروض على المشروعات االستثمارية تخفيف العبء الضريبي)إذ عفاءات الضريبية)اإلى بيسم ،

ومن العوامل المؤثرة والفعالة في جذب  ةً،حلم عفاءات الضريبية ضرورةًصبح منح الحوافز واإلأ
 عفاءات بظروفأو اإل الحوافز ههذ تقترن أن بشرط، األجنبيةأو  وتشجيع االستثمارات سواء الوطنية

   .إلى البلد جذب االستثماراترفع فاعليتها في  ةتساعد في عملي ةجيد ةمناخي



 ٣

 
 الدور الذي تقوم به الحوافز الضريبية في جذب االستثمار ةالبحث حول معرف مشكلةتتمحور 

  .وماليزيا موضوع الدراسة المقارنةراق الدول النامية ومنها العإلى 

 ةًضريبي هناك حوافز أن وماليزيا نجد التشريعات االستثمارية في العراقإلى  وعند النظر

حجم االستثمارات في العراق  ، إال أناألجنبيةأو  للمشروعات االستثمارية سواء الوطنية ةًممنوح ةًكثير

في  فما سبب عدم فعالية الحوافز الضريبية، في ماليزياما قورنت بحجم االستثمارات إذا  ضئيٌل

  ؟ العراق

 
  :يأتي كما، إلى تحقيقها حثهداف التي يسعى الباأل همأ ةيمكن بلور

  .الضريبية الحوافزوأشكال دراسة مفهوم  -١

  .االستثماروأشكال دراسة مفهوم  -٢

  . بالنسبة إلى العراق وماليزيا مة لالستثماريعات المنظِّرة في التشرالحوافز الضريبية المقر ةمعرف -٣

  .إلى ماليزيا ثر الحوافز الضريبية في جذب االستثمارأ -٤

  .إلى العراق الحوافز الضريبية في جذب االستثمار ةمدى فاعلي -٥

  .علية الحوافز الضريبية في العراقزة لالستثمار لرفع فاالسياسات المحفِّأو  لياتوضع اآل -٦

 
من القواعد التي تستند عليها  ةٌهو قاعد، جنبياألأو  سواء الوطني ة،عام ةاالستثمار بصور نإ

دارتهاإحسنت الدولة أما ، إذا رهاالدولة في تحقيق التنمية االقتصادية وتطو.  

ول االستثمارات عدم دخ هامهأ ةعديد ع اقتصاده ألسبابٍزال يعاني من تراجي العراق ال نوأل

 فال بد،  , بالرغم من وجود الحوافز الضريبيةاالستثمارات األجنبية منها ةًليه بالشكل المطلوب وخاصإ

ألجل  ؛منها قات التي تحدالمعوأو  كالتالمش ةمن تسليط الضوء على حجم تلك االستثمارات ومعالج

  . له االقتصادي لعراق ورفع المستوىالمستثمرين في العمل داخل ا ةكسب ثق



 ٤

 
  :منها ة،عد هذا الموضوع مناهج ةبع الباحث في معالجاتَّ

ادرة عن تاحة والتقارير الصات المحصائيحيث قمنا برصد وتحليل البيانات واإل :نهج التحليليمال -١
مان االستثمار) , والمؤسسة العربية لضونكتاداأل ةمنظممثل ( ،بعض الجهات العالمية واإلقليمية

  .واستخالص النتائج منها جداوَل ةواستخدامها في صور

لتشريعات الحوافز الضريبية والتشريعات  ر التاريخيمن حيث عرض التطو :المنهج التاريخي -٢
  .من العراق وماليزيا زة لالستثمار في كلٍّخرى المحفِّاأل

يع االستثمار في العراق ية في جذب وتشجفي تقويم دور الحوافز الضريب :المنهج االستنباطي -٣
  . وماليزيا

لرصد تجارب وتشريعات الحوافز الضريبية ودورها في جذب  المنهج التطبيقي المقارن: -٤
  . ماليزيا) -  وهي (العراق ،ة المقارنةاالستثمارات للدول المختارة في الدراس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  الفصل األول
  احلوافز الضريبية وأثرها يف جذب 

  الستثمار إىل ماليزياا
نظرا لحاجة الدول الملحة إلى زيادة االستثمارات بشكل متواصل، اتجهت دولة ماليزيا إلى تقديم 

مزيد من الحوافز لجذب االستثمار،إذ تعد ماليزيا من الدول التي يحتذى بها كنموذج في تهيئـة منـاخ   

االستثمار، يمكن الوقوف على طبيعـة   جاذب لالستثمار، ومن خالل تجربة هذا البلد الناجحة في جذب

  الحوافز الكفيلة في تعزيز مستويات االستثمار في العراق.

ونهدف في هذا الفصل إلى الوقوف على االتجاهات والسياسات المختلفة التي تبنتها ماليزيا فـي  

السـتثمارات  جذب االستثمارات إليها، ألننا نعلم أن الحوافز الضريبية وحدها ال تستطيع أن تجذب كل ا

  إذا لم يكن هناك مناخ جيد تتمتع به الدولة يساعد في عملية جذب االستثمارات إليها.

  وعليه سوف نقسم هذا الفصل على النحو اآلتي:

  .أهم القطاعات الماليزية التي ساهمت في جذب االستثمار: األولالمبحث 

  .ى ماليزياالحوافز الضريبية وأثرها في جذب االستثمار إل: الثاني المبحث

  المبحث الثالث: الحوافز الضريبية في التشريعات العراقية ومدى فعاليتها في جذب االستثمار.
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  األول املبحث

  أهم القطاعات املاليزية التي ساهمت يف جذب االستثمار

أولت الدولة الماليزية أهمية خاصة لبعض القطاعات المهمة التي ساعدت في جـذب االسـتثمار   

  ليزيا، ومن هذه القطاعات قطاع التصنيع, وقطاع التعليم, وتنمية الموارد البشرية واالجتماعية.إلى ما

كذلك أيضا هناك عوامل أخرى ساعدت في تحسين المناخ االسـتثماري المـاليزي، كاالهتمـام    

ـ   ريعات بالبنية التحتية، وضمان أمن المجتمع الماليزي، وسهولة اإلجراءات اإلدارية، واالهتمـام بالتش

  القانونية المحفزة لالستثمار (الحوافز الضريبية).

  ، وكما يلي:م هذا الجزء من الدراسة إلى مطلبينوعلى ذلك سوف نقوم بتقسي

  : القطاعات الرئيسية التي ساهمت في جذب االستثمار إلى ماليزيا.المطلب االول

  ماليزيا. : العوامل األخرى التي ساهمت في جذب االستثمار إلىالمطلب الثاني

  املطلب االول

   جذب يف ساهمت التي الرئيسية القطاعات

  ماليزيا إىل االستثمار

قامت الدولة الماليزية باالهتمام بالقطاعات الجاذبة لالستثمار وذلك من خالل رسـم السياسـات   

ـ      ذه التنموية االقتصادية لها، كالسياسة االقتصادية الجديدة، وسياسة التنميـة القوميـة. ومـن خـالل ه

السياسات التنموية تم تطوير هذه القطاعات وجعلها هدف للشركات االسـتثماري، ومـن أهـم هـذه     

  القطاعات هي:  

 

شهدت ماليزيا منذ أكثر من ثالثة عقود طفرة تنموية واسعة النطـاق حـددت معـالم وقسـمات     

مد في السبعينات على تصدير القصـدير والمطـاط   انطالقتها االقتصادية المعاصرة, فبعد أن كانت تعت

والخشب وبعض المصادر األولية األخرى, سرعان ما اتجهت بقوة إلى التصـنيع التكنولـوجي المعـد    



 ٧

للتصدير, والذي شهد تنامياً ملحوظاً في ظل تسارع معدالت التصدير في الثمانينيات والتسعينيات, وهو 

  .  )١(مصاف أكبر الدول النامية الجاذبة لالستثمارما أدى نقلة نوعية قادت ماليزيا إلى 

كمرحلة صناعات إحالل الـواردات,   ,)٢(وقد مرت التجربة الصناعية في ماليزيا إلى عدة مراحل

  ومرحلة الصناعات الموجهة للتصدير, ومرحلة الصناعات الثقيلة, ومرحلة الصناعات عالية التقنية.

قق العديد من األهـداف الكليـة لتطـوير الصـناعة     ومن خالل هذا التطور في الصناعات, تح

  الماليزية ومن أهمها جذب المستثمر إلى العمل في مجال الصناعة.

كما أن حكومة مهاتير خالل عقدي الثمانينيات والتسعينيات أعطـت سلسـلة مـن اإلعفـاءات     

  ر.الضريبية والمزايا للمستثمرين األجانب وبخاصة في مجال الصناعات الموجهة للتصدي

أمام ثـروة المجموعـة األمريكيـة     ١٩٨٦وقد كان من أهم هذه المزايا التي أعلن عنها عام 
  الدولية لالستثمار:

 % أو أكثر.٥٠حرية التملك الكامل للمشروعات إذا كان المستثمر يصدر منها    -١

عامالً ماليزياً ساعات عمـل   ٣٥٠حرية التملك للمشروعات بدون قيود إذا كانت تقوم بتشغيل   -٢

 كاملة.

 تمتع المستثمر األجنبي بحرية كاملة في مجال حركة األموال واألرباح.   -٣

 المرونة في تطبيق القواعد الخاصة بحجم العمالة األجنبية في المشروعات وتأشيرات إقامتها.   -٤

قامت الحكومة بتخفيف القيـود   ١٩٩٧وفي عقد التسعينيات بعد األزمة االقتصادية اآلسيوية عام 

% على أرباح المستثمرين األجانب ١٠ستثمار الموجهة للسوق المحلي, كما ألغيت ضريبة الخاصة باال

  ، كما وضحنا سلفاً.)٣(في االستثمارات غير المباشرة

                                                        

جابر سعيد عوض, وضع السياسة العامة في ماليزيا, المحددات والخصائص العامة في ماليزيا, جامعة القـاهرة,   (١)
  .١٦٧, ص٢٠٠٨

ال عبد المنعم بيومي، التجربة الماليزية وفق مبادئ التمويل واالقتصاد اإلسالمي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، نو(٢)
  .٧٠، ص٢٠١٠

  .١٣٨جابر سعيد عوض, وضع السياسة العامة في ماليزيا, المرجع السابق, ص (٣)



 ٨

 

 شهدت السياسات التعليمية اهتماماً متزايداً من قبل الحكومات الماليزية المتعاقبة, وهو ما تـرجم 

في إنشاء العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية, وتطوير المناهج وفقـاً ألهـداف الدولـة القوميـة,     

وتطوير الهيكل التنظيمي للتعليم, واالهتمام بتقوية العملية التعليمية وإحالل القوانين الجديدة التي تتفـق  

  . )١(مع المتطلبات العالمية محل القوانين القديمة

من أهمية التكنولوجيا في فكرة الدكتور مهاتير محمد أن بنـاء   ٢٠٢٠رؤية  وحسب ما ورد في

مجتمع متقدم ومتطور لديه نظرة مستقبلية ال يمكن أن يكون مجتمعاً مستهلكاً فقط للتكنولوجيـا, وإنمـا   

  .) ٢(يساهم مساهمة فعالة في التقدم العلمي والتكنولوجي في المستقبل

دولة الماليزية بالعلم والتكنولوجيا ثالث صـور: تنميـة المـوارد    ومن هذا السياق اتخذ اهتمام ال

البشرية, زيادة عدد العاملين في مجال العلم والتكنولوجيا من خالل برنامجاً لجذب العلماء والمهندسـين  

  .)٣(الماليزيين المقيمين بالخارج, تعمل الحكومة على استيراد التكنولوجيا من الخارج

 (Corridor Multi Media Super)الحكومة الماليزية بإنشاء وادي األخبار وفي هذا اإلطار, قامت 

ويهدف هذا المشروع الذي يطلق عليه (جسر الوسائط المتعددة) إلى تطوير صناعة التكنولوجيا الحيوية 

  . )٤(في البالد

كما أنشأت الحكومة الماليزية وكالة الفضاء القومية, والتي سيكون لهـا دور كبيـر فـي دفـع     

  . )٥(تكنولوجيا الفضاء واألقمار الصناعية

                                                        

ماليزيا, النمـوذج المـاليزي للتنميـة, برنـامج      رجاء إبراهيم سليم, السياسة التعليمية وتنمية الموارد البشرية في (١)
  . ١٢١, ص٢٠٠٥الدراسات الماليزية, جامعة القاهرة, 

مدحت أيوب, رؤية محاضر مهاتير محمد للعلم والتكنولوجيا, الفكر السياسي لمهاتير محمد, برنـامج الدراسـات    (٢)
  .٢١٧, ص٢٠٠٠الماليزية, جامعة القاهرة, 

  .١١٢مرجع السابق, صرجاء إبراهيم سليم, ال (٣)
  .٢١٩مدحت أيوب, المرجع السابق, ص (٤)
  .١١٢رجاء إبراهيم سليم, المرجع السابق, ص (٥)



 ٩

وانطالقاً من صعوبة قيام الدولة بمفردها بكل هذه الجهود من حيث إدخال التكنولوجيا في القطاع 

التعليمي إلى جانب ضرورة العمل على التنمية البشرية, قامت بفتح مجاالً واسعاً أمام القطاع الخـاص,  

. كما ساهم وجود استثمار أجنبي في  )١(الشركات متعددة الجنسية وقطاع االستثمار األجنبي, فضالً عن

. فهذه الظـروف جعلـت   )٢(ماليزيا على تشجيع هذه الجهات على بناء جامعات أجنبية تستوعب أبنائهم

  القطاع التعليمي في ماليزيا يساهم في جذب االستثمارات إلى البالد.

 

وشـملت المنتجـات الصـناعية     ٢٠٠٠% من الناتج المحلي اإلجمالي في ٣٣اعات مثلت الصن

الرئيسية أشباه الموصالت والمنتجات الكهربائية واألجهـزة االسـتهالكية اإللكترونيـة والمنسـوجات     

والمالبس الجاهزة، وتعد ماليزيا الثالثة في تصدير أشباه الموصالت على المستوى العالمي، وإذا كانت 

أشباه الموصالت قد مثلت قاطرة النمو الصناعي في ماليزيا سواء في خلق فـرص العمـل أو   صناعة 

  فرص التصدير فهذا بسبب هيمنة االستثمارات األجنبية عليها.

وتعد ماليزيا ثاني أكبر مصدر من هذا المنتج إلى الواليات المتحدة وكانت األولـى حتـى عـام    

والصادرات سنة بعد األخـرى، وقـد اسـتوعبت الواليـات      ، وبعد هذا العام زاد معدل اإلنتاج١٩٨٦

، كمـا تتزايـد صـادرات    )٣( ٢٠٠٠% من المنتجات اإللكترونية الماليزيـة فـي عـام    ٢١المتحدة 

  اإللكترونيات الماليزية إلى آسيا وأوربا مع عودة االنتعاش االقتصادي.

روكيماويات واإللكترونيات وأشباه وتعد ماليزيا سوقًا جاذبا لالستثمارات األجنبية في صناعة البت

، حيث إن االسـتثمارات  (MSC)الموصالت وأنشطة البحث والتطوير خاصة في المشروع الماليزي 

في هذا المشروع معفاة من قيود تحويل العملة وقيود تسجيل األجانب، وتتركز االستثمارات األمريكيـة  

الموصـالت والمنتجـات اإللكترونيـة     في النفط والغاز والصناعة خاصة في شركات صناعة أشـباه 
                                                        

, ٢٠٠٠ماجدة علي صالح, سياسة التعليم وتنمية الكوادر البشرية, مركز الدراسات اآلسـيوية, جامعـة القـاهرة,     (١)
  . ٩٩ص

  . ١١٥رجاء إبراهيم سليم, المرجع السابق, ص (٢)
عالء الدين أحمد، مناخ االستثمار في مصر (دراسة مقارنة بالنموذج الماليزي) رسالة دكتوراه، كليـة الحقـوق،    (٣)

 .٣٣٨، ص٢٠١٧جامعة طنطا، 



 ١٠

وظلـت   ١٩٩٩مليـار دوالر فـي    ٦األخرى. وطبقًا للبيانات األمريكية بلغت االستثمارات األمريكية 

مليـار   ١٥الواليات المتحدة األولى في االستثمارات األجنبية في ماليزيا وحصلت على موافقات بلغت 

  .)١( ٢٠٠٠دوالر في صناعات عديدة في عام 

جد قيود رئيسية على االستثمار في القطاعات المتوجهة للتصدير في ماليزيا بينمـا توجـد   وال تو

بعض قيود على االستثمار في الصناعة المتوجهة للسوق المحلي، وقد خففت الحكومة من هـذه القيـود   

فأسقطت كل شروط الملكية والتجديد للمشروعات الصناعية الجديدة واستمرت في هـذه   ١٩٩٨في عام 

  ، كذلك امتدت التسهيالت إلى قطاعات التأمين والنقل البحري واالتصاالت.٢٠٠٣سياسة حتى عام ال

وهكذا نجد أن الحكومة الماليزية تشجع االستثمار وخاصة األجنبي المباشـر فـي الصـناعات    

  المتوجهة للتصدير وصناعات التكنولوجيا عالية الجودة.

العامة التي تستهدف زيادة نسبة إسهام الماالي فـي  وخارج قطاع التصدير تماشيا مع السياسات 

الماليزية المشروعات المشتركة بين المـاالي والشـركات األجنبيـة، وفـي      ةاالقتصاد، تشجع الحكوم

  مناطق كثير تحدد الملكية األجنبية والعمالة األجنبية.

وعلـى وجـه    وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات تنشط ماليزيا في اجتذاب االسـتثمار األجنبـي،  

الذي يهدف إلى إنشاء وادي سيليكون في ماليزيا، فتقدم الكثيـر مـن    (MSC)الخصوص في مشروع 

  اإلعفاءات لالستثمارات األجنبية في هذا المشروع.

وفي قطاع الخدمات تشجع الحكومة الماليزية االستثمار في الفنادق والسياحة والبحوث والتطوير 

  .)٢(اصة األجنبية مقيدة في صناعات النفط والغازوالتدريب، ولكن االستثمارات وخ

  

  

  
                                                        

 .١٦٧مدحت أيوب، دور الموارد األجنبية في التجربة اإلنمائية الماليزية، مرجع سابق، ص (١)

 .١٦٨مدحت أيوب، المرجع السابق، ص (٢)



 ١١

  الثاني طلبامل

  العوامل األخرى التي ساهمت يف جذب االستثمار إىل ماليزيا

ماليزيا, كذلك  إلىلى القطاعات الرئيسية التي ساهمت في عملية جذب االستثمار إضافة إ  
   يأتي. وكما هناك عوامل اخرى ساهمت في تهيئة المناخ االستثماري الماليزي

 
قامت الحكومة الماليزية بدعم مزايا تشجيع التصنيع الموجهة للتصدير بإقامة شبكة متقدمة مـن   

الطرق والمواني والنقل واالتصاالت وغيرها, مما كان له أثره الكبير في تحويل ماليزيا إلى بيئة جاذبة 
  .)١(الجنسيات لالستثمار والشركات متعددة

 
إن األمن واالستقرار الداخلي هو األهم من وجهة نظر رئيس الوزراء مهاتير محمد، كما شـدد  
على األبعاد المتعددة لألمن، وأنه ال يقتصر على األبعاد العسكرية فقط، إذ شدد على صـعوبة الفصـل   

ي من ناحية، واالستقرار السياسي الداخلي والتنمية االقتصادية والتوافق االجتماعي من بين األمن القوم
  ناحية أخرى.

لما كان لهذا األمن واالستقرار السياسي، التأثير على السياسة االقتصادية مـن نـواحي كثيـرة    
  .)٢(مار األجنبيةاإلقليمية، وجذب االستث ةكتحرير السياسة االقتصادية من نواحي كثيرة كتحرير التجار

كما أن ضمان أمن المجتمع الماليزي من الخارج وذلك بضمان أمن إقليم جنوب شـرق آسـيا,   
كذلك ضمان قدرة وفعالية اآلليات. (كما سماها مهاتير بعقيدة األمن الشامل)، وكان لسيطرة تلك العقيدة 

جارة اإلقليمية, جذب االستثمارات تأثيرها على السياسة الخارجية الماليزية من نواحي كثيرة (تحرير الت
  .)٣(األجنبية)

 
المضيفة لالستثمار أن تكون إجـراءات   إن من األمور األساسية التي يرغبها المستثمر في البالد

تأسيس المشاريع سهلة وغير روتينية وواضحة في نفس الوقت. فذلك يجعل المستثمر أكثر اسـتقراراً  
                                                        

  .٧٠بد المنعم بيومي, مرجع سابق, صنوال ع (١)
كمال المنوفي, األطلس الماليزي, الجزء الثالث, برنامج الدراسات الماليزية, مركز الدراسات اآلسـيوية, جامعـة    (٢)

 .٣١٦- ٣١٥, ص٢٠٠٦القاهرة, 

  . ٣١٦- ٣١٥كمال المنوفي, المرجع السابق، ص (٣)



 ١٢

ي البالد المضيفة لالستثمار ويختصر في ذلك الوقت واألموال اللـذان سـوف يهـدران إذا تعقـدت     ف
  اإلجراءات اإلدارية لقيام االستثمار.

  حيث حرصت الحكومة الماليزية على تسهيل اإلجراءات اإلدارية لتأسيس المشاريع االستثمارية.

يونيـو   ١١ر الصحفي الذي عقده فـي  كما أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في المؤتم
في بوتراجايا على حكومته العمل بشكل أكبر لتسهيل إجراءات االستثمار وتأسيس المشاريع أو  ٢٠١٩

المشروعات التجارية في ماليزيا, مضيفاً أنه يتوجب على الحكومة العمل أكثر نحـو تخفيـف القيـود    
  .)١(اإلدارية المفروضة على تأسيس المشاريع في البالد

 
وجود التشريعات والضمانات القانونية المشجعة لالستثمار وضع ماليزيا خالل مراحـل التنميـة   
المختلفة حزمة من التشريعات القانونية المحفزة على االستثمار في ماليزيا، حيث شكلت على إعفـاءات  

فز ضريبية وتسهيل اإلجراءات الجمركية، وإعفاء المناطق الحرة من قوانين وتخفيضات ضريبية (حوا
الملكية، كما تضمنت القوانين على السماح لألجانب باالستحواذ على نسب مختلفة من حقـوق الملكيـة   

% مـن حقـوق الملكيـة فـي     ١٠٠مقابل نسب محددة للتصدير، حيث يمكن لألجانب االستحواذ على 
% أو أكثر من منتجات تلك الشـركة، فضـالً عـن حريـة التملـك      ٨٠بتصدير شركاتهم عند قيامهم 

  .)٢(عامالً ماليزيا ساعات عمل كاملة  ٣٥٠للمشروعات دون قيود إذا كانت تقوم بتشغيل 

كما وقعت الحكومة الماليزية اتفاقيات ضمان االستثمار مع مختلف الدول المسـتثمرة داخـل   
  ماليزيا بما يضمن اآلتي:

 شركات األجنبية من التأميم اإلجباري.حماية ال -١

إمكانية لجوء الشركات متعددة الجنسيات لنظام فض المنازعات للحصول علـى التعويضـات    -٢
 القانونية.

باإلضافة إلى حرية تمويل أرباحهم وعوائدهم ورأس المال للخارج ولتسهيل تلك اإلجـراءات   -٣
عامـل مـع الطلبـات المقدمـة مـن      أنشأت الحكومة هيئة التطوير الصناعي كهيئة منفردة للت

  المستثمرين األجانب.

                                                        

  .١، ص١١٦, العدد٢٠١٩زيا والعالم العربي, كوااللمبور, المؤتمر الصحفي لمهاتير محمد, مجلة أسواق مالي (١)
 .١٣٨، ص٢٠٠٦أحمد الشربيني، األطلس الماليزي، الجزء األول، برنامج الدراسات الماليزية، جامعة القاهرة،  (٢)



 ١٣

  املبحث الثاني

  احلوافز الضريبية وأثرها يف جذب االستثمار إىل ماليزيا

وقـانون   ١٩٧٦تجسدت الحوافز الضريبية في عدة قوانين ماليزية، كقانون ضريبة الدخل لسنة 

، ١٩٧٦يبة االستهالك لسنة ، وقانون ضر١٩٧٢وقانون ضريبة المبيعات لسنة  ١٩٦٧الجمارك لسنة 

  .١٩٩٠، وقانون المناطق الحرة لسنة ١٩٨٦وقانون دعم االستثمارات لسنة 

وهذه القوانين تغطي االستثمارات في التصنيع  والزراعة والسياحة وقطاع الخـدمات المتعـددة   

  .)١(باإلضافة إلى األبحاث والتنمية والتدريب وأنشطة الحماية البيئية 

حوافز التي تمنحها الحكومة الماليزية والتي جاء النص عليهـا فـي القـوانين    ومن استعراض ال

سالفة الذكر، يتضح أنه يتم الموافقة على الطلبات الخاصة بمنح هذه الحوافز من خالل جهات مختلفـة،  

وتعتبر هيئة تنمية االستثمار في ماليزيا هي الجهة صاحبة النصيب األكبر في دراسة وتقويم الطلبـات  

اصة بمنح هذه الحوافز، باإلضافة إلى جهات أخرى مثل هيئة اإليرادات المحلية، وهيئة اإليـرادات  الخ

الداخلية ومؤسسة تطوير الوسائط المتعددة. فوجود تشريعات الحوافز الضريبية في القوانين الماليزيـة  

  وإلى جانبها المناخ االستثماري الجيد، تعمل على جذب االستثمارات بشكل ملحوظ.

على أنواع الحوافز الضريبية التي تمنحهـا هيئـة تنميـة     سوف نتعرف من خالل هذا المبحث

  وآثار تلك الحوافز في جذب االستثمار إلى ماليزيا. )٢(االستثمار في ماليزيا

  - ، وكما يلي:وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين

  ت الرئيسية في ماليزيا.الحوافز الضريبية الممنوحة للقطاعات والمجاال :المطلب االول

  أثر الحوافز الضريبية في جذب االستثمار إلى ماليزيا. الثاني: المطلب
                                                        

 .٥٦جابر سعيد عوض، دور الدولة الماليزية في التنمية، النموذج الماليزي للتنمية، مرجع سابق، ص (١)

ة تنمية االستثمار في ماليزيا: وهي الهيئة الحكومية الرئيسية المعنية بترويج قطاعات الصناعة والخدمات فـي  هيئ (٢)
ماليزيا, فهي تساعد الشركات التي ترغب في االستثمار في قطاع التصنيع وقطاع الخدمات المرتبطة به, كما تقوم 

ت, وهذه الهيئة هي بوابة العبور للحصول على العديد مـن  أيضاً بتسهيل عملية تنفيذ المشاريع العائدة لتلك الشركا
انظر: جابر سعيد عوض, دور الدولة الماليزية في التنمية, النموذج الماليزي للتنمية, مرجـع   الحوافز الضريبية.

  .٥٦سابق, ص



 ١٤

  األولاملطلب 

  احلوافز املمنوحة للقطاعات وااالت الرئيسية

لقد جاء في القانون الماليزي، عدد من الحوافز الضريبية والمالية للقطاعات الرئيسية التـي يـتم   

صد بالقطاعات الرئيسية هي (القطاع الصناعي, والزراعي, والسياسي, والبيئـي)،  االستثمار فيها، ونق

  وكما يأتي.

 

   - سوف أتناول الحوافز الممنوحة بقطاع الصناعة من خالل النقاط التالية:  

بإعفـاء   : تتمتع الشركات التي تستثمر في قطاع التصـنيع الحوافز الرئيسية لتصنيع الشركات -١

ضريبي مؤقت لمدة خمس سنوات من سداد ضريبة الدخل حيث تقوم بسـداد ضـريبة علـى    

% من الدخل الخاضع للضريبة مع فترة إعفاء تبدأ من يوم اإلنتاج (يعرف باليوم الذي يبلغ ٣٠

%) من دخلها, ويمكـن ترحيـل   ٧٠% من قدرتها) أي أنه يعفى من الضريبة (٣٠فيه إنتاجها 

مال غير المستوعبة باإلضافة إلى الخسائر المتراكمة التي يتم تحملها خالل مخصصات رأس ال

 .)١(فترة اإلعفاء وخصمها من الدخل المحقق بعد اإلعفاء الضريبي المؤقت للشركة

أو  شركة التكنولوجيا هي شركة تتولى أداء األنشـطة المروجـة  حوافز شركات التكنولوجيا:   -٢

ت التكنولوجيـا الجديـدة والناشـئة, وتتمتـع الشـركات      إنتاج المنتجات المروجة في مجـاال 

% من الدخل الخاضع للضـريبة  ١٠٠االستثمارية التكنولوجية بإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 

لمدة خمس سنوات ويمكن ترحيل وخصم مخصصات رأس المال غير المسـتوعبة باإلضـافة   

بي المؤقت من الدخل المحقق بعـد  إلى الخسائر المتراكمة التي تحملها خالل مدة اإلعفاء الضري

 .)٢(انتهاء اإلعفاء الضريبي المؤقت للشركة

                                                        

(1) Malaysia Investment In The Manufacturing Sector Policies, Incentives And Facilities, 
Malaysia Industrial Development Authority, 2009,P15.   

  .٢٨٩أحمد نعمان أبو السعد، مرجع سابق، ص (٢)



 ١٥

تتضمن المشروعات اإلستراتيجية منتجات أو أنشطة ذات  - حوافز المشروعات اإلستراتيجية: -٣

أهمية وطنية, فهي تتضمن بصورة عامة استثمارات كبيرة في رأس المال بفترة تطوير طويلة 

تكنولوجيا وتكون متكاملة وتحقق ارتباطات ممتدة وذات تأثير هـام  وبها مستويات عالية من ال

% مـن الـدخل   ١٠٠على االقتصاد الماليزي لذلك فهي تتمتع بإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 

القانوني لمدة خمس سنوات, ويمكن ترحيل وخصم ذلك اإلعفاء الضريبي المؤقت مع اإلعفـاء  

 خاضع للضريبة لمدة عشر سنوات.% من الدخل ال١٠٠من ضريبة الدخل بنسبة 

والشركات التي تتولى تصنيع السيارات تتمتع بإعفاء من ضـريبة   - حوافز صناعة السيارات: -٤

% على الدخل القانوني لمدة عشر سنوات, ويمكن ترحيل مخصصات رأس ١٠٠الدخل بنسبة 

مـدة اإلعفـاء   المال غير المستوعبة باإلضافة إلى الخسائر المتراكمة التي يتم تحملها خـالل  

الضريبي المؤقت وخصمها من الدخل المحقق بعد االنتهاء من اإلعفـاء الضـريبي المؤقـت    

 للشركة.

بهدف الترويج للصادرات الماليزية فـإن   - اإلعفاء الضريبي على قيمة الصادرات المتزايدة: - ٥

 شركات التصنيع بالنسبة لما تقوم بتصديره في ماليزيا مؤهلة للحوافز اآلتية:

% من قيمة الصادرات المتزايدة علـى  ١٠ضريبي على الدخل الخاضع للضريبة يعادل  إعفاء - 

 % من القيمة المضافة.٣٠أن تبلغ البضائع المصدرة نسبة 

% من قيمة الصادرات المتزايدة علـى أن  ١٥كذلك إعفاء ضريبي على الدخل القانوني يعادل  - 

 .)١(% من القيمة المضافة٥٠تبلغ البضائع المصدرة نسبة 

فهذه الحوافز الضريبية الممنوحة للقطاع الصناعي الماليزي تجعل االستثمار يتسارع إلى ماليزيا 

سواء كان استثمار محلي أو أجنبي. وهذا ما تشير له إحصائيات االسـتثمار المـاليزي فـي القطـاع     
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اعي . حيث بلغت نسبة االستثمارات األجنبية المباشـرة فـي القطـاع الصـن    )١(٢٠١٩الصناعي لعام 

  (الوحدة: بالمليون رنجت). ٢٠,٢٢٦,٣الماليزي حوالي: 

(الوحدة:   ٥,١٧٢,٢كما بلغت نسبة االستثمارات المحلية في القطاع الصناعي الماليزي حوالي: 

  بالمليون رنجت).

 

نـتج منتجـات   كما في قطاع التصنيع, تكون الشركات االستثمارية في القطاع الزراعي التـي ت 

مروجة أو تشارك في نشاطات مدعمة للقطاع الزراعي حاصلة على إعفاء ضـريبي مؤقـت بنسـبة    

% ضرائب من دخلها القانوني (الدخل الخاضع ٣٠% من الضريبة الخاضعة للدخل. أي تقوم بدفع ٧٠

لمنـتج  للضريبة) لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إنتاجها (المحدد على أسـاس اليـوم األول لبيـع ا   

الزراعي), كذلك يمكن ترحيل مخصصات رأس المال غير المستوعبة باإلضافة إلى الخسائر المتراكمة 

التي يتم تحملها خالل فترة اإلعفاء المؤقت وخصمها من الدخل المحقق من اإلعفاء الضريبي المؤقـت  

  .)٢(للشركة

دة لجذب االسـتثمارات فـي   حيث يتم تقديم حوافز محدوكذلك أيضاً هناك حوافز إلنتاج الغذاء: 

مشاريع المواد الغذائية سواء على مستوى الزراعة, أو على مستوى اإلنتاج أو المعالجة ويـتم إعطـاء   

الحوافز الضريبية لكل شركة تستثمر في شركة تابعة تعمل في مشروع إلنتاج المواد الغذائية المعتمـدة,  

  والحوافز الضريبية هي:

تابعة لها تعمل في مجال إنتاج الغذاء تحصل على خصـم مـن    الشركة التي تستثمر في شركة -١

 الضريبة يعادل حجم االستثمار في تلك الشركة التابعة.

تتمتع الشركة التابعة التي تعمل في مجال إنتاج األطعمة بإعفاء كامل من ضريبة الدخل علـى   -٢

أو لمـدة خمـس   دخلها القانوني لمدة عشر سنوات تبدأ من السنة الضريبية للمشروع الجديـد  
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 ١٧

سنوات من السنة الضريبية لمشروع التوسع. وتبدأ فترة اإلعفاء الضريبي من السـنة األولـى   

 التي تحصل فيها الشركة على أرباح قانونية.

  .)١(وكذلك ترحيل الخسائر التي تم تحملها قبل فترة اإلعفاء إلى ما بعد فترة اإلعفاء    

 

كان تطـوير الفضـاء الجـوي واحـدة مـن المنـاطق       : )٢(حوافز لصناعة الفضاء الجوي -١

وتشـمل األنشـطة التـي     العالمية التي حددتها الحكومة الماليزية. اإلستراتيجية والتكنولوجية

تجـات  تساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تصميم وتطوير وبناء وتشغيل وصـيانة المن 

ذات الصلة بالفضاء الجوي (المركبات الفضائية والطائرات والصواريخ والقذائف الصاروخية 

والقذائف الجوية واالتصاالت والمالحة ونظم المالحة الجوية). واعتبـاراً مـن ينـاير عـام     

, وهذه الصناعات مؤهلة للحصول على حوافز ضريبية شاملة بهدف جعـل ماليزيـا   ٢٠١٠

لصناعة الطيران في آسيا والمحيط الهادي. فتحصل الصناعات التي تدخل فـي  مركزاً عالمياً 

سـنة تبعـاً لمسـتوى     ١٥سـنوات إلـى    ٥هذا المجال على اإلعفاء من ضريبة الدخل لمدة 

 االستثمار والقيمة المضافة والتكنولوجيا وغيرها من المعايير.

مارس نشاطاً فـي التكنولوجيـا   أن الشركات التي ت: )٣(حوافز لصناعة التكنولوجيا الحيوية  - ٢

 :تتأهل للحصول على الحوافز التالية الحيوية

 % من الدخل القانوني وذلك على النحو التالي:١٠٠إعفاء من الضريبة على نسبة   -  أ

لفترة عشر سنوات متتالية من السنوات الضريبية بداية من العام األول لحصول الشـركة   - 

 د.على دخل قانوني من العمل التجاري الجدي

لفترة خمس سنوات متتالية من التقديم بداية من العام األول لحصول الشركة علـى دخـل    - 

 قانوني من العمل التجاري القائم ومشروع التوسيع.
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 ١٨

% من الدخل القانوني الناتج عن عمل تجاري جديد أو مشروع توسـع بمـا   ١٠٠إعفاء بنسبة   - ب

مؤهلة التي تم إنفاقها علـى مـدى   % من المصروفات الرأسمالية ال١٠٠يعادل تعويضاً بمبلغ 

 خمس سنوات.

وتشمل مشروعات السياحة البيئية والسياحة الزراعيـة, وأيضـاً   : )١(حوافز صناعة السياحة - ٣

وإنشاء معسكرات العطالت ومشروعات االستجمام وتشمل المعسكرات الصيفية  أعمال الفنادق

قل, وتشير أعمـال الفندقـة   مشارك على األ ٣٠٠٠وإنشاء مراكز المؤتمرات التي تتسع لعدد 

  إلى إنشاء فنادق جديدة أو توسيع أو تحديث الفنادق القائمة.

حوافز صناعة الفنادق والسياحة: تتمتع الشركة بإعفاء ضريبي مؤقت لمدة خمس سنوات مـن    - أ 

% من دخلهـا القـانوني   ٣٠% أي يجب عليها أن تسدد ضريبة ٧٠سداد ضريبة الدخل بنسبة 

ج الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة الدولي, ويمكن ترحيل مخصصـات  بداية من يوم اإلنتا

رأس المال غير المستوعبة باإلضافة إلى الخسائر المتراكمة التي يـتم تحملهـا خـالل فتـرة     

 خصمها من الدخل المحقق بعد اإلعفاء الضريبي المؤقت للشركة االستثمارية.

المشاريع الفندقية: الشركات االستثمارية التي  الحوافز المخصصة للقيام باستثمارات جديدة في   -ب 

 نجوم مؤهلة للحوافز التالية: ٥و  ٤تقوم بعمل استثمارات جديدة في فنادق 

 % من الدخل القانوني لمدة خمس سنوات.١٠٠إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة  - 

 كما يمكن ترحيل مخصصات رأس المال غير المستوعبة باإلضافة إلى الخسائر المتراكمـة  - 

التي يتم تحملها خالل مدة اإلعفاء الضريبي المؤقت وخصمها مـن الـدخل المحقـق بعـد     

 االنتهاء من اإلعفاء الضريبي المؤقت للشركة.

حوافز إعادة االستثمار في مشروعات الفنادق والسياحة: فالشركات التي تعيد االسـتثمار فـي     - ج 

  افز اآلتية:توسع وتحديث وتجديد مشروعات الفنادق والسياحة مؤهلة للحو

 % من الدخل القانوني لمدة خمس سنوات.٧٠إعفاء مؤقت من ضريبة الدخل بنسبة  - 

                                                        

 .Http://Www.Mida.Gov.My ستثمار في ماليزيا، ينظر الرابط:هيئة تنمية اال )١( 



 ١٩

كما يمكن ترحيل مخصصات رأس المال غير المستوعبة باإلضافة إلى الخسائر المتراكمة  - 

خالل فترة اإلعفاء المؤقت وخصمها من الدخل المحقق بعد اإلعفاء الضـريبي المؤقـت   

  للشركة.

)١(:  

  وتتمثل هذه الحوافز في اآلتي:  

تستطيع الشركات التي تنفـذ مشـروعات السـتزراع     - حوافز مشروعات استزراع الغابات:  -١

 ١٠% من الدخل القـانوني لمـدة   ١٠٠الغابات الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 

ر المتراكمة التـي تـم   سنوات, ويمكن ترحيل مخصصات رأس المال غير المستوعبة والخسائ

تحملها خالل فترة اإلعفاء المؤقت فضالً عن ذلك ويمكن استقطاعها من دخل الشركة في فترة 

 ما بعد اإلعفاء الضريبي.

حوافز التخزين والمعالجة والتخلص من السموم والمخلفات الخطرة: يتم تقديم حوافز لتشـجيع    -٢

والخطرة ومعالجتها والتخلص منها, وتتأهـل   إقامة المنشآت المالئمة لتخزين المخلفات السامة

الشركة التي تقوم بهذه النشاطات الثالث بشكل مباشر وبأسلوب متكامل للحصول على إعفـاء  

% من الدخل القانوني لمـدة خمـس سـنوات, ويمكـن ترحيـل      ٧٠من ضريبة الدخل بنسبة 

خالل فترة اإلعفاء  مخصصات رأس المال غير المستوعبة والخسائر المتراكمة التي تم تحملها

 الضريبي المؤقت.

حوافز لتنشيط وتدوير المخلفات: تتأهل الشركات التي تقوم بنشاطات تشمل تدوير المخلفـات    -٣

الزراعية أو المنتجات الزراعية الجانبية, وتدوير الكيماويات, وإنتاج لوحـات اإلعالنـات أو   

% من الدخل القـانوني  ٧٠دخل بنسبة المنتجات الخشبية معادة التدوير, إلى إعفاء من ضريبة ال

لمدة خمس سنوات, ويمكن ترحيل مخصصات رأس المال غير المستوعبة خالل فترة اإلعفـاء  

 الضريبي.
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% مـن  ١٠٠حوافز لترشيد الطاقة: تحصل الشركات على إعفاء من ضريبة الـدخل بنسـبة     -٤

مسـتوعبة  سنوات ويمكن ترحيل مخصصـات رأس المـال غيـر ال    ١٠الدخل القانوني لمدة 

 والخسائر المتراكمة التي تم تحملها خالل فترة اإلعفاء الضريبي المؤقت.

حوافز أنشطة توليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة: إن الشركات التي تولـد الطاقـة    -٥

ميغاوات) والطاقة الشمسـية وهـي    ١٠باستخدام الكتلة الحيوية والطاقة المائية (بما ال يتجاوز 

% ١٠٠المتجددة والصديقة للبيئة تتأهل للحصول على إعفاء من ضريبة الدخل بنسبة المصادر 

سنوات, ويمكن ترحيل مخصصات رأس المال غيـر المسـتوعبة    ١٠من الدخل القانوني لمدة 

 والخسائر المتراكمة التي تحملها خالل فترة اإلعفاء الضريبي المؤقت.

)١( :  

افز أخرى غير واردة في أي موضع آخر ويمكن أن تنطبق على القطاعات يغطي هذا القسم حو

الرئيسية (التصنيع, الزراعة, والفضاء, والسياحة, واإلدارة البيئية) وسوف أتناولهـا علـى التفصـيل    

  التالي:

 حوافز مقدمة لمزودي خدمات التصميم الصناعي في ماليزيا: - ١

% مـن اإليـرادات   ٧٠ؤهلين للتمتع بإعفاء يكون مزودو خدمات تصميم المنتجات الصناعية م

المكتسبة بصورة قانونية من الضرائب لمدة خمس سنوات وذلك مقابـل تشـجيع مـزودي الخـدمات     

المذكورة ألعمال التطوير والتحديث التي تؤدي بدورها إلى االرتقاء بالقيمة المضافة للمنتج. علـى أن  

  إنتاج ضخمة.   تهدف خدمات التصميم الصناعي المقدمة إلى عمليات

 : )٢(مخصصات مالية لألبنية الصناعية - ٢

تتمتع مخصصات األبنية الصناعية للشركات التي تخصص نفقات من رأس مالها إلنشاء مبنـى  

أو شرائه ليتم استخدامه في أغراض محددة بما في ذلك التصنيع والزراعة والتعدين ومرافـق البنيـة   
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 ٢١

عددة والفنادق المسجلة في وزارة السـياحة. وتكـون هـذه    التحتية والبحوث والمشروعات القومية المت

%. ويمكـن علـى   ٣% وتعويض سنوي يبلغ ١٠الشركات مؤهلة للحصول على تعويض مبدئي بنسبة 

  عام. ٣٠هذا النحو استرداد النفقات خالل 

 تخفيض على رسوم التدقيق المالي:   - ٣

لي نفقات قابلة للتعويض وتخصـم  يتم اعتبار النفقات التي ترصدها الشركات لرسوم التدقيق الما

عند احتساب الضريبة على الدخل, وذلك لتقليل تكلفة ممارسة األعمال التجارية وتعزيز االلتزام لـدى  

  الشركات.

 :)١(حوافز للحصول على حقوق الملكية - ٤

المصروفات الرأسمالية المنفقة للحصول على براءات اختراع وتصميمات وخطـط وعالمـات   

وحقوق أخرى مشابهة من أجانب هي مصروفات مؤجلة للتمتع بخصم عند حسـاب   تجارية أو ماركات

  % على مدى خمس سنوات.٢٠ضريبة الدخل. ويمنح هذا الخصم سنوياً بما يعادل نسبة 

 حوافز تمنح عند استخدام تجهيزات الوقاية البيئية: - ٥

% وتعـويض  ٤٠ة تتلقى الشركات التي تعتمد تجهيزات الوقاية البيئية تعويضات مبدئيـة بنسـب  

% على المصروفات الرأسمالية المنفقة على هذه التجهيزات. ويمكن على هذا النحـو  ٢٠سنوي بنسبة 

  استرداد المبلغ كامالً خالل ثالث سنوات.

 حوافز مقدمة لوسائل المبيت للموظفين: - ٦

تكون األبنية المستخدمة كوسائل مبيت للموظفين في سياق أعمال تشـغيل منشـأة صـناعية أو    

شروع خدمي مرخص أو أعمال فندقية أو سياحية مؤهلة للحصول على مخصـص خـاص لألبنيـة    م

% من قيمة المصروفات الخاصة بأعمال التشييد أو المشتريات لهذا المبنـى لمـدة   ١٠التجارية بنسبة 

  عشر سنوات.
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 ٢٢

 حوافز مقدمة لمنشآت رعاية أطفال الموظفين: - ٧

مشتريات األبنية ألغراض توفير منشآت رعايـة  تكون المصروفات الخاصة بأعمال التشييد أو 

% ١٠أطفال الموظفين مؤهلة للحصول على مخصصات تعويضية عن نفقات األبنية التجارية بنسـبة  

  لمدة عشر سنوات.

 حوافز خاصة بالتعريفة الجمركية: - ٨

  وتتمثل هذه الحوافز باآلتي:

 اإلعفاء من جمارك استيراد المواد الخام أو مكوناتها:  -أ 

نظر في منح إعفاء كامل من جمارك استيراد المواد الخام أو مكوناتها بغض النظر عمـا  يمكن ال

  إذا كانت المنتجات النهائية موجهة إلى التصدير أو السوق المحلية.

يمنح إعفاء كامل من جمارك استيراد المواد الخام أو المكونات بشـكل عـادي, عنـدما تكـون     

ر, شريطة أال يكون هناك إنتاج محلي مـن المـواد الخـام أو    المنتجات النهائية موجهة لسوق التصدي

  المكونات, أو أن تكون جودة اإلنتاج المحلي وسعره غير مقبولين.

ويمكن النظر في منح إعفاء كامل من جمارك استيراد المواد الخام أو مكوناتهـا التـي ال يـتم    

  حلية.إنتاجها محلياً عندما تكون المنتجات النهائية موجهة للسوق الم

كما يمكن أيضاً منح إعفاء كامل إذا كانت المنتجات النهائية مصنوعة من مواد خام أو مكوناتهـا  

  غير خاضعة ألي جمارك استيراد.

اإلعفاء من جمارك االستيراد على األجهزة الطبية المستوردة بغـرض توريـد التجهيـزات      - ب 

 الالزمة لها:

طبية التي يتم استيرادها بغرض تجهيز أجهـزة  يمنح إعفاء كامل من جمارك استيراد األجهزة ال

عالجية كاملة أو منتجاتها على أال تكون منتجة محلياً, وذلك تشجيعاً للجهات المحلية لتصنيع األجهـزة  

  الطبية على تجهيز منتجاتها دعماً لمبدأ القيمة المضافة وكذلك لتحسين قدرتها التنافسية.
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 لدخل على األجهزة والمعدات:اإلعفاء من جمارك االستيراد وضريبة ا    -ج 

من سياسة الحكومة الماليزية عدم فرض ضرائب على األجهزة والمعدات التي تسـتخدم بشـكل   

  مباشر في عملية التصنيع والتي ال تنتج محلياً.

حيث يتم منح إعفاء كامل من جمارك االستيراد وضرائب المبيعات. ويمنح إعفـاء كامـل مـن    

  والمعدات المشتراه محلياً. ضريبة المبيعات على األجهزة

 اإلعفاء من جمارك االستيراد وضريبة الدخل على قطع الغيار واألجهزة المستهلكة:    - د 

تكون الشركات الصناعية مؤهلة للحصول على إعفاءات من جمارك االستيراد وضريبة الـدخل  

خدامها بشكل مباشـر فـي   على قطع الغيار واألجهزة المستهلكة التي ال يتم إنتاجها محلياً والتي يتم است

  عملية التصنيع.
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  الثاني املطلب

  أثر احلوافز الضريبية يف جذب االستثمار إىل ماليزيا

تضمنت السياسة الماليزية الربط  بين الحوافز وتقديم التسهيالت المتخصصة لتنميـة المهـارات   

مر الذي انعكس على تحسين قدرات وتطوير التكنولوجيا خاصة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات, األ

ماليزيا التنافسية, وقد أدى تطور هيكل الحوافز في ماليزيا إلى االنتقال التدريجي من التشـجيع العـام   

  .)١(لالستثمار األجنبي إلى التركيز المحدد على القطاعات عالية التقنية والعناقيد الصناعية

التي هدفت إلى جذب االستثمارات الخارجيـة   وقد أصدرت الحكومة الماليزية حزمة من القوانين

وقد تضمنت تلك الحزمة قانون ضرائب االستثمار وحوافز التصدير وزيادات رأس المال المسـموحة  

وحوافز الفنادق والحوافز الجغرافية. وهذه الحوافز ما زالت مستمرة إلى اآلن مع إدخال العديـد مـن   

جذب استثمارات أجنبية جديدة وقد قـدمت الحكومـة    التعديالت والمراجعات من وقت إلى آخر بهدف

قانوناً جديداً لحوافز االستثمار وحزمة جديدة من الحوافز في أنشـطة   ٢٠٠٣سبتمبر  ١١الماليزية في 

التصنيع والزراعة والسياحة (متضمنة الفنادق) والخدمات والبحث والتطوير والتدريب وأنشطة حمايـة  

  بالتصنيع والخدمات كما وضحناها سابقاً. البيئة وقطاعات أخرى ذات عالقة

, وقـانون  ١٩٨٦كما أن هذه الحوافز قد تم تضمينها من قبل, في قانون تشجيع االستثمار لعـام  

, وقـانون  ١٩٩٠, وقانون ضرائب الشركات العامة خـارج الـبالد لعـام    ١٩٦٧ضرائب الدخل لعام 

وهـذه   ١٩٦٠وقانون المناطق الحرة عام , ١٩٧١, وقانون ضريبة المبيعات لعام ١٩٦٧الجمارك لعام 

  الحوافز مصممة باألساس إلعطاء إعفاء مؤقت أو كامل من دفع الضرائب.

وكانت هذه الحوافز يتم مراجعتها بصفة دورية ويـتم تعـديلها لمقابلـة االحتياجـات المختلفـة      

ميـة الصـناعية   للمستثمر مما أوجد حزمة من الحوافز تغطي كثيراً من األنشـطة الالزمـة لـدفع التن   

  .  )٢(والنمو
                                                        

), التجارب التنموية في كوريا الجنوبية وماليزيـا  ٢١١والتنمية (رقم معهد التخطيط القومي, سلسلة قضايا التخطيط (١)
  .٤٢, ص٢٠١٧والصين, االستراتيجيات والسياسات والدروس المستفادة, القاهرة, 

  .٢٠٩بازم عثمان, إستراتيجية التصنيع في ماليزيا, مرجع سابق, ص (٢)
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ومن هنا لم يكن غريباً أن يشهد عقد الثمانينيات والتسعينيات وإلـى اآلن تـدفق االسـتثمارات    

األجنبية المباشرة الوافدة إلى ماليزيا والقادمة بصفة خاصة من (الواليات المتحـدة, اليابـان, تـايوان,    

ألمانيا,  سويسرا, استراليا, كوريا, الصين, الهنـد,   كوريا الجنوبية, سنغافورة, هولندا, المملكة المتحدة,

  فرنسا, فلندا, باكستان, وآخرون وحسب الترتيب.

- ١٩٩٠وعرفت تدفقات متزايدة من االستثمار األجنبي المباشر إلـى ماليزيـا خـالل الفتـرة (    

  ):٢) حسب ما يوضحه الجدول رقم (٢٠١٩

  )٢جدول رقم (

  ٢٠١٩ – ١٩٩٠اليزيا (تراكمي)  خالل الفترة من التدفقات االستثمارية الواردة إلى م

  (الوحدة: بالمليون دوالر)

  حجم االستثمار الوارد  السنة

١٠,٣١٨  ١٩٩٠  

٥٤,٣١٥  ٢٠٠٠  

١٠١,٦٢٠  ٢٠٢٠  

١١٧,٦٤٤  ٢٠١٥  

١٣٩,٥٤٠  ٢٠١٧  

١٦٠,٧٧٢  ٢٠١٨  

٢٦٧,٠٠١  ٢٠١٩  

Source : https://unctad.org/en/pages/publicationarchive.aspx  

) أن االستثمارات الداخلة (الواردة) إلى ماليزيا بدأت تتـدفق بشـكل   ٢ويتضح من الجدول رقم (
ويرجع ذلك إلى ما قدمته الحكومـة الماليزيـة فـي عـام      ٢٠١٩- ٢٠٠٠ملحوظ وخصوصاً من سنة 

االستثمار (حوافز في أنشطة التصـنيع والزراعـة والسـياحة...الخ)     من قوانين جديدة لحوافز ٢٠٠٣
وطبقاً لمصادر األونكتاد فإن تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى ماليزيا كان متوجهاً للصناعة التـي  

% من االسـتثمار األجنبـي   ٣٠% إلى ٢٠% من هذا االستثمار كما ذهب ٦٠% إلى ٤٠استقبلت من 



 ٢٦

ز, واستحوذت الخدمات أيضاً على نسبة كبيرة, وبصفة خاصة قطاعـات التمويـل   المباشر للنفط والغا
  وخدمات األعمال والموانئ وتطوير مشروع الجسر المتميز.

ويشكل تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى ماليزيا نحو ثلث االستثمار الخاص سنوياً كما يشكل 
  .)١(اإلجمالي االستثمار األجنبي المباشر نحو نصف الناتج المحلي

كما تنقسم االستثمارات األجنبية المتدفقة إلى ماليزيا إلى قسمين األول مـن هـذه االسـتثمارات    
يشمل االستثمارات اآلسيوية أما القسم الثاني فيضم استثمارات الدول األخـرى والواليـات المتحـدة,    

خاصـة االسـتثمارات اليابانيـة     والدول األوروبية. وتتسم االستثمارات اآلسيوية المتدفقة إلى ماليزيا
والكورية والتايوانية بأنها مكملة لالستثمارات الوطنية وتولد منافع مشـتركة للبلـد المسـتثمر والبلـد     

  .)٢(المضيف في آن واحد والسيما في مجال نقل التقنية الحديثة

والـدول  وعلى العكس من ذلك فإن االستثمارات القادمة من الدول األخرى والواليات المتحـدة  
األوروبية تهدف في األساس إلى تعظيم مكاسبها وأرباحها االحتكارية وذلـك بصـرف النظـر عـن     

  المكاسب اإلنمائية التي تعود على البلدان النامية.

وعلى الرغم من ذلك أدى االستثمار األجنبي المباشر إلى إعطاء دفعة قوية لألداء الصناعي فـي  
ثار إيجابية على استخدام الموارد المحلية، وكذلك على البيئة الطبيعيـة  ماليزيا، كما أن لهذا االستثمار آ

  .)٣(في ماليزيا

مما جعل االقتصاد الماليزي يتمتع بقوة تنافسية عالية إذ يعد واحد من أفضل الدول اقتصاديا فـي  
، ٢٠٠٥حتى عام  ١٩٥٧% سنويا على التوالي منذ عام ٦,٥آسيا، حيث حقق متوسط معدل نمو بنسبة 

مليار دوالر لتصبح ماليزيا ثالث أكبر اقتصاد في مجموعـة   ٤٥٠بلغ الناتج المحلي  ٢٠١١وفي عام 
  اآلسيان واحتلت المركز الرابع عالميا.

وخالصه ما تقدم نقول : ان نجاح  سياسه الحوافز الضريبية في ماليزيا وجعلها ذات فاعلية 
ماليزيا من مناخ استثماري جيد  جة لما تتمتع بهالبالد , كان نتي كبيره في جذب االستثمارات الى

  متكامل على الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي .
                                                        

  , ٢٠٠٦الدراسـات الماليزيـة, جامعـة القـاهرة,     عبد المنعم علي, األطلس الماليزي, الجـزء األول, برنـامج    (١)
  .٣٩- ٣٨ص

  .١٥٧مدحت أيوب, دور الموارد األجنبية في التجربة اإلنمائية, مرجع سابق, ص (٢)
 .٥, ص٢٠٠٥عادل عبد العظيم, التجارب الدولية, تجارية ماليزيا, المعهد العربي للتخطيط, الكويت, (٣)
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  الثالث املبحث

  احلوافز الضريبية يف التشريعات العراقية 

  ومدى فاعليتها يف جذب االستثمار
ماضـي،  صدرت العديد من التشريعات المنظمة لالستثمار في العراق منذ ثمانينيات القـرن ال   

وكان الهدف منها هو تشجيع االستثمار، وتوجيهه الوِجهة التي تتفق مـع أهـداف وأولويـات الخطـة     
القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة، وقد تضمنت هذه التشريعات من الحوافز الضريبية مـا  

  يساعد على تحقيق هذه األهداف.

حوافز ضريبية حسب التطور التاريخي، كما سنبين وسنتناول هذه التشريعات وما تضمنته من   
  مدى قدرة أو فاعلية الحوافز الضريبية في جذب االستثمار إلى العراق، كما يأتي:

 
قية المنظمة لالستثمار سوف نعرض للحوافز الضريبية التي نصت عليها أبرز التشريعات العرا  

  كما يأتي:

١– ١٩٨٢) لسنة ١٣رقم ( اإلعفاءات الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي:  

عدة إعفاءات  ١٩٨٢) لسنة ١٣أعطى المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخِل العراقي رقم (  
  ضريبية من أجل تشجيع االستثمار وهي:

  :)١(حوافز صناعة السياحة - أ

لتشجيع الحركة السياحية في العراق؛ وذلك لما يدره هذا النشاط من مردود اقتصـادي للدولـة     
 ١٩٨٢وتشجيع الحركة العمرانية؛ فقد أعفى المشرع العراقي من خالل قانون ضريبة الـدخل لسـنة   

أعفى دخـل  دخول أصحاب الفنادق المقامة في بغداد والمحافظات من الخضوع لضريبة الدخِل، حيث 
الفنادق من الدرجة الممتازة واألولى المقامة في بغداد عند إنشائها وخالل السنوات الخمس األولى بعـد  

  استثمارها، أما الفنادق المماثلة المقامة خارج بغداد فتكون مدةُ اإلعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها.

  :)٢(اإلعفاءات الضريبية على الدخل الزراعي –ب 

المشرع العراقي الدخَل الزراعي الناجم للزراع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية  أعفى  
  والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات.

                                                        

 .٢١٤ص، مرجع سابق، خيري إبراهيم مراد )١(

 .٢٢٠ - ٢١٩ص، مرجع سابق، خيري إبراهيم مراد )٢(
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  ) من المادة السابعة من قانون ضريبة الـدخل العراقـي علـى إعفـاء     ١فقد تضمنت الفقرة (  
يوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربيـة  الدخل الزراعي الناجم للزراع ومربي الح 

  الحيوانات.

كما أعفى المشرع العراقي الربح الداجني، بمعنى آخر: األرباح الناجمة من النشـاط المتعلـق     
  بحقول الدواجن والمفاقس التي يديرها أو يمتلكها المكلف.

العراقي على إعفـاء األربـاح الناجمـة    حيث تضمنت المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل   
  للمكلف عن حقوق الدواجن والمفاقس التي يمتلكها أو يديرها.

   في اإلسهام في دعم مشروعات األمن الغذائي وتتضح غاية المشرع من هذا اإلعفاء الضريبي
المنتوجـات  وتوفير مادة اللحوم البيضاء، وكذلك بيع المادة في السـوق المحليـة وإمكانيـة منافسـة     

  المستوردة في السوق المحلية.

  :)١(خصم الضرائب األجنبية - جـ

أجاز المشرع الضريبي العراقي خصم الضريبة األجنبية من الضريبة العراقية التـي تتحقَّـق     
) من المادة الخامسة من ٤على المكلف، وذلك من الدخل الناجم في اإلقليم العراقي، فقد جاء في الفقرة (

على أنه يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد أجنبي  ١٩٨٢) لسنة ١١٣ن ضريبة الدخل رقم (قانو
عن الدخل العائد من ذلك البلد، من الضريبة المدفوعة في العـراق، وال يجـوز أن يتجـاوز المبلـغ     

.ر للضريبة في العراق على الدخل المكتسب من البلد األجنبيالمخصوم المبلغ المقد  

أما إذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد األجنبي عن هـذه القيمـة المحـددة، فتُرحـل       
  الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية.

  حيث يعـد ،هي تالفي االزدواج الضريبي ع من هذا الحافز الضريبيالغاية المتوخَّاة للمشر إن
مار، وبالتالي يعد أداةً نافرةً له، ولكن عنـدما يعلـم المسـتثمر أن    األخير أحد المعوقات المهمة لالستث

النظام القانوني في العراق يتجنَّب االزدواج الضريبي، فإن ذلك يعد وسيلةً مهمةً لجذبه لكي يستثمر في 
  العراق.

) ١٢( ) التي نصت على هذا اإلعفاء أضيفت بموجـب المـادة  ٤وتجدر اإلشارة هنا أن الفقرة (  

  .٢٠٠٤/ ٢/ ١٩في ٢٠٠٤) لسنة ٤٩من األمر الصادر من سلطة االئتالف المؤقتة المرقم (

  

                                                        

 .٢٢٧ -٢٢٥صالمرجع السابق، ، خيري إبراهيم مراد)١(
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  :قوانين االستثمارات العربية – ٢

أنشأ المشرع العراقي ألجل جذب االستثمارات إلى البلد قانونين لالستثمارات العربي، وهما كلٌّ   

  ) والذي ألغي وحـلَّ محلـه القـانون الثـاني     ١٩٨٨) لسنة ٤٦من (قانون االستثمارات العربية رقم (

  .٢٠٠٣) والذي ألغي أيضا بعد عام ٢٠٠٢) لسنة ٦٢(قانون االستثمار العربي رقم (

  وسوف نعرض للحوافز الضريبية التي جاءت في كال القانونين، كما يأتي:  

  :١٩٨٨) لسنة ٤٦اإلعفاءات الضريبية في قانون االستثمارات العربية رقم ( –أ 

يتمتَّع المشروع االستثماري الحاصل على إجازة التأسيس وفقًا ألحكام هذا القانون باإلعفـاءات    

  :)١(اآلتية

  من رأس ماله المستثمر فعلًا لمدة خمـس سـنوات   ٢٠إعفاء أرباحه من ضريبة الدخل بنسبة %

آلتية للسنوات % في السنوات الخمس ا١٠اعتبارا من السنة التي يحقق فيها أول ربح له، وبنسبة 

  الخمس اُألول.

   إعفاء االحتياطيات المحتجزة من أرباح المشروع المخصصة لتطويره أو توسيعه، من ضـريبة

 % من صافي أرباحه السنوية قبل احتساب الضريبة.٢٥الدخل، شرط أن ال تتجاوز 

 تي تسـتخدمها  إعفاء الموارد األولية أو مواد التغليف والمواد نصف المصنعة أو التامة الصنع ال

الصناعات الهندسية اإللكترونية والكهربائية والميكانيكية التي يحتاجها المشـروع مـن الرسـوم    

الجمركية بقرارٍ من الوزارة المعنية لمدة خمس سنوات. وقد ُألغي هذا القانون وحلَّ محله قـانون  

  .٢٠٠٢) لسنة ٦٢االستثمار العربي رقم (

  :٢٠٠٢) لسنة ٦٢رقم ( ون االستثمار العربياإلعفاءات الضريبية في قان –ب 

قسم المشرع العراقي في هذا القانون البيئة االستثمارية في العراق إلى ثالث مناطق تنمويـة أو    
ثالثة قطاعات اقتصادية، وهي ( أ، ب، ج) حسب درجة التطور االقتصادي والتنمـوي، حيـث مـنح    

ا المشروع االستثماري إعفاء خمسيا من ضريبة الـدخل، بمعنـى   المشرع جميع المناطق التي يقع فيه

                                                        

م (الملغى)، جريدة الوقائع ١٩٨٨لسنة  ٤٦/ أوال/ ثانيا/ ثالثا) من قانون االستثمارات العربية رقم ٨انظر المادة ( )١(
 م.٢٥/٤/١٩٨٨، ٣١٩٩العراقية، العدد



 ٣٠

آخر: إعفاء أرباح المشروع االستثماري في أي من القطاعات أو فروعها من ضـريبة الـدخل لمـدة    
  خمس سنوات ابتداء من السنة التي يحقق فيها أول ربحٍ للمشروع ووفق النسبة اآلتية:

  المنطقة التنموية (أ). % إذا كان المشروع ضمن٢٥نسبة  - 

 % إذا كان المشروع ضمن المنطقة التنموية (ب).٥٠نسبة  - 

 % إذا كان المشروع ضمن المنطقة التنموية (ج).٧٥نسبة  - 

كما أعفى المشرع في القانون نفسه االحتياطي المخصص للتوسيع والتطـوير مـن ضـريبة    
صافي أربـاح المشـروع السـنوي قبـل      % من٢٥الدخل، ولكن اشترط في هذا اإلعفاء أالَّ يتجاوز 

  .)١(احتساب الضريبة

كما أعفى الموجودات الثابتة المستوردة من الرسوم والضرائب، ولكن المشرع اشترط هنـا أن  
يتم إدخالها إلى العراق خالل ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار الوزارة بالموافقـة علـى إجـازة    

  المشروع.

ستوردة ألغراض المشروع من الرسوم والضرائب، واشترط هنا المشرع إعفاء قطع الغيار الم
% من قيمة الموجـودات الثابتـة،   ٢٠حتى يتمتَّع المشروع بهذا اإلعفاء أالَّ تزيد قيمةُ هذا اإلعفاء عن 

  .)٢(علما بأن المشرع حدد مدة اإلعفاء هنا بثالث سنوات من تاريخ صدور إجازة االستيراد

) نجـد أن  ٢٠٠٢وقانون سنة  ١٩٨٨ر إلى قوانين االستثمارات العربية (قانون سنة وعند النظ
مـن   –المشرع العراقي يحابي ويفضل المستثمر العربي على غيره من المستثمرين؛ ولعلَّ سبب ذلـك  

متمثلـة   هو أن النظام السياسي الذي كان يحكم العراق آنذاك ذو أيدلوجية فكرٍ قوميـة  - وجهة نظرنا 
بفكر حزب البعث العربي االشتراكي، الذي يجد أن المصلحة الوطنية والقومية تقتضي تشـجيع إسـهام   

  االستثمارات في العملية االقتصادية في العراق دعما للتكامل االقتصادي العربي.

ـ    تثمار وعلى الرغم من ذلك فإن قوانين االستثمارات العربية لم تستطع جـذب وتشـجيع االس
وجلبه إلى العراق بالرغم من اإليجابيات التي جاءت في نصوصها، وسبب ذلك أنـه عقـب صـدور    

وفرض العقوبات األممية على العراق  ١٩٩٠حصل غزو العراق للكويت في سنة  ١٩٨٨القانون لسنة 
  التي أدت إلى الفشل بكسب ود المستثمرين ودخولهم إلى بيئة العراق االقتصادية.

                                                        

م (الملغى) جريدة الوقائع ٢٠٠٢لسنة  ٦٢/ ثالثا/ خامسا) من قانون االستثمار العربي رقم ١٢(انظر المادة  )١(
 م.٢/١٢/٢٠٠٢، ٣٩٥٩العراقية، العدد 

 م .٢٠٠٢لسنة  ٦٢/ أوال/ ثالثا) من قانون االستثمار العربي رقم ١٠انظر المادة ( )٢(



 ٣١

  :١٩٩٨لسنة  ٢٠والمختلط رقم  للقطاعين الخاص نون االستثمار الصناعيقا – ٣

خطَا العراقُ خطوةً أخرى مهمةً في جذب وتشجيع االستثمار وتهيئة الظروف المناسبة لخلـق    

  مهـم وهذا جانب ،وشعور المستثمر باألمان القانوني البيئة الحاضنة لها من خالل وضع إطارٍ قانوني

ب المناخ االستثماري، لذلك فقد أصدر المشرع قانون االستثمار الصناعي للقطاعين الخـاص  من جوان

، والذي يسري على المشاريع االستثمارية الخاصة بالمواطنين العراقيين ١٩٩٨لسنة  ٢٠والمختلط رقم 

  حصرا.

إجازة التأسيس أو ) من هذا القانون أن يكون مقدم طلبِ الحصول على ٧حيث جاء في المادة (  

تملُّك مشروعٍ صناعي والذي سبق وأن صدرت به إجازةُ تأسيسٍ عراقيا؛ أي يحمـل وثيقـة الجنسـية    

. إذن حصـر المشـرع   )١(العراقية، وأن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من العمر (تمام األهلية القانونية)

ة، فإذا أراد شخص عربي أو أجنبي تأسـيس  العراقي سريان هذا القانون على العراقيين فقط دون البقي

  مشروعٍ استثماري صناعي، فإن هذا القانون ال يسري عليه.

  :)٢(واإلعفاءات الضريبية التي نص عليها هذا القانون هي  

     إعفاء المشاريع الصناعية المقامة قبل نفاذ هذا القانون من كافة الضـرائب والرسـوم باسـتثناء

  لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.ضريبة الدخل و

      ا المشاريع الصناعية التي تحصل على إجازة التأسيس بعد نفاذ هـذا القـانون، فتعفـى مـنأم

الضرائب والرسوم كافةً عدا ضريبة الدخل، ولمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ منْحها إجـازة  

 .)٣(التأسيس

 الص من ضريبة الـدخل وعلـى   منح القانون المشروع إضافةً إلى اإلعفاءات أعاله، إعفاء ناعي

 النحو اآلتي:

                                                        

جريدة الوقائع ، ٢٠صناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ا) من قانون االستثمار الثاني ا/ولًأ /٧انظر المادة ( )١(
 .١٩٩٨/ ٨/٣، ٣٧٣٣العدد ، العراقية

 .١٩٩٨لسنة  ٢٠ا) من قانون االستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم / أول٨ًانظر المادة ( )٢(

 .١٩٩٨لسنة  ٢٠تلط رقم ا) من قانون االستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمخ/ ثاني٨انظر المادة ( )٣(



 ٣٢

إعفاء أرباح المشروع السنوي من ضريبة الدخل وفق النِّسب المئوية المبينة أدناه من صـافي   - 

الربح لمدة خمس سنوات اعتبارا من السنة التي يحقِّق فيها ربحا له بعد حصوله على إجـازة  

  :)١(، وكما يأتيالتأسيس

% للمشاريع المملوكة لألفراد أو العائد للشركات باستثناء الشركات المساهمة، وذلـك  ١٠نسبة  - 

  % في المدن األقل تطورا.٢٠في المدن المتطورة و 

% للمشاريع العائدة للشركات المساهمة (عدا الشركات المساهمة المختلطة) في المدن ١٠نسبة  - 

  دن األقلِّ تطورا.% في الم٢٥المتطورة و

  % في المدن األقلِّ تطورا.٣٠% لشركات القطاع المختلط في المدن المتطورة و ٢٠نسبة  - 

وهنا نطرح تساؤلًا مشروعا: أين المشرع العراقي من االستثمار األجنبي؟ لماذا هـذه النظـرة     

لماذا لم يسـمح القـانون العراقـي     ؟ بمعنى آخر:٢٠٠٣السلبية تجاه المستثمر األجنبي للفترة قبل عام 

للمستثمر األجنبي بالدخول إلى الساحة االقتصادية العراقية، بالرغم من تيقُّنه مـن أهميـة رأس المـال    

   والـوطني وما يجلبه معه من مهارات وتكنولوجيا متطورة قلَّما يجدها لدى المستثمر العربـي األجنبي

ه في قطاعات استهالكية أو في قطـاع العقـار أو المضـاربة باألسـهم     الذي غالبا ما تكون استثماراتُ

  والسندات التي يسعى من ورائها إلى الربح السريع والمجزي؟

إلـى عـام    ١٩٨٠ولإلجابة عن هذه التساؤالت نقول: إن تلك الحقبة الزمنية الممتدة من عـام    

سبب نظرة الريبة والشك حياله، وأنه سـيقوم بنهـبِ   لم تكن مهيأةً الستقبال المستثمر األجنبي ب ٢٠٠٣

!مةٌ من االستعمار الجديد، وهو االستثمار االقتصاديالبلد، وأنه صورةٌ متقد خيرات  

وهذه النظرة الخاطئة تجاه المستثمر األجنبي تغيرتْ في العراق بعد التغيرات السياسية في البلد   

لسـنة   ١٣ريكي للعراق، وتُوج هذا بصدور قانون االستثمار رقـم  ، أي بعد االحتالل األم٢٠٠٣عام 

٢٠٠٦   ،ا أو أجانـبوالذي فتح العراق على مصراعيه لجميع المستثمرين سواء كانوا وطنيين أو عرب

  فهم متساوون أمامه.

                                                        

 ٢٠رقم  ) من البند ثالثًا من قانون االستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، جب، / ثالثًا /أ٨انظر المادة ( )١(
 .١٩٩٨لسنة 



 ٣٣

 كثرت فيها الحروب العراقيةُ مع دوِل الجوارِ، حيث ٢٠٠٣إلى  ١٩٨٠كما أن الفترة من عام   

، وبعـدها غـزو   ١٩٨٨ي سنوات حتى عام ثمانودامت  ١٩٨٠اندلعت الحرب العراقية اإليرانية سنة 

الذي أدخل العراق في حصارٍ اقتصادي من قبل األمم المتحدة حتـى عـام    ١٩٩٠العراق للكويت عام 

ع القـوانين  ، لذلك لم تكن الظروف تسمح للمشرع العراقي بمواكبة التطور االقتصادي وتشـري ١٩٩٣

  المحفِّزة على ذلك.  

     ئ مثل هذه القوانين فإنها ال تُنتج أثرها؛ وذلك بسبب غياب المسـتثمر األجنبـيأنش وحتى وإن

  .)١(لعدم االستقرار السياسي واألمني في العراق

  وقـانون   ٢٠٠٦لسـنة   ١٣رقـم   بية فـي قـانون االسـتثمار العراقـي    اإلعفاءات الضـري  – ٤
  : ٢٠٠٦لسنة  ٤رقم  العراق - مار في إقليم كردستان االستث     

  المعــدل  ٢٠٠٦لســنة  ١٣اإلعفــاءات الضــريبية فــي قــانون االســتثمار العراقــي رقــم  - أ  

  : ٢٠١٥لسنة  ٥٠والقانون رقم  ٢٠١٠لسنة  ٢بالقانون رقم      

ون االسـتثمار  إن أبرز الخطوات المتَّخذة لتشجيع االستثمار في العراق التـي يتضـمنها قـان     
) وكما ١٧، ١٥(المعدل) هي اإلعفاءات الضريبية والتي تضمنتها كلٌّ من المادة ( ٢٠٠٦العراقي لسنة 

  يأتي:

  :)٢(ي) من القانون أعاله ما يأت١٥مادة (جاء في ال  

      يتمتَّع المشروع الحاصل على إجازة االستثمار من الهيئة الوطنيـة، باإلعفـاء مـن الضـرائب
  ) سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري.١٠( والرسوم لمدة

    ويتضـمنها ،من رسوم اإلفراز ورسوم التسجيل العقـاري السكني إعفاء المشروع االستثماري
 رسوم انتقال الوحدات السكنية للمواطنين (الرسوم العدلية).

                                                        

 .١٦٣صم، ٢٠١٦، عمان، دار األيام، معوقات االستثمار األجنبي في الدول العربية، أحمد هليل الشمري )١(

جريدة  م،٢٠٠٦لسنة  ١٣العراقي رقم  ا) من قانون التعديل الثاني لقانون االستثمارثالثً ا/ثاني ا/ولًأ/١٥(انظر المادة  )٢(
 م.٢٠١٦كانون الثاني  ٤ ،)٤٣٩٣العدد (، الوقائع العراقية



 ٣٤

 باإلضاف ،لتمديد أو منح إعفاءات مشاريعِ قوانين ة إلى اإلعفـاءات تقـديم   لمجلس الوزراء اقتراح

حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى ألي مشروعٍ أو قطاعٍ أو منطقة والمدد والنِّسب التي يراهـا  
مناسبةً وفقًا لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي، ومدى مساهمته في تشغيل األيادي العاملة ودفـع  

 عجلة التنمية االقتصادية.

 ُيتناسـب   للهيئة الوطنية لالستثمار زيادة اإلعفاء من الضرائب والرسوم بشكٍل طردي سني عدد
) سـنة إذا كانـت نسـبة    ١٥مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل إلى (

 %.٥٠شراكة المستثمر العراقي في المشروع أكثر من 

  :  )١(عدل اإلعفاءات اآلتيةالم ٢٠٠٦) من قانون االستثمار العراقي لسنة ١٧كما جاء في المادة (

   ،من الضرائب والرسوم الجمركيـة إعفاء الموجودات المستوردة ألغراض المشروع االستثماري
على أن يتم إدخالها إلى العراق خالل مراحل إنشاء المشروع وقبل البدء بالتشغيل التجاري لكـلِّ  

  الزمنية لتنفيذه. مرحلة من مراحله وفق التصميم األساسي للمشروع والمدة

   ىتُعفى الموجودات المستوردة الالزمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسـوم إذا أد

) سنوات من تاريخ إشعار الهيئـة  ٣ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية، على أن يتم إدخالُها خالل (

 .)٢(بالتوسيع أو التطوير

 من الرسوم، على أالَّ تزيد قيمة هذه تُعفى قطع الغيار المستوردة ألغرا ض المشروع االستثماري

% من قيمة شراء الموجودات، بشرط أالَّ يتصرف بها المستثمر لغير األغـراض  ٢٠القطع على 

 المستوردة من أجلها.

                                                        

لسنة  ١٣رقم ستثمار العراقي ا) من قانون التعديل الثاني لقانون االرابع ا/ثالثً ا/ثاني ا/ولًأ /١٧انظر المادة ( )١(
 م.٢٠٠٦

)٢( إضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة : بتوسيع المشروع االستثماري يقصد المشرع العراقي
قصد به: استبدال مكائن ا التطوير في%. أم١٥تزيد على  المواد بنسبةأو  الخدماتأو  التصميمية للمشروع من السلع
او ا أمتطورة بمكائن المشروع كلعلى األجهزة والمعدات القائمة في المشروع بإضافة مكائن إجراء تطويرٍأو  جزء 

  تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات. أو  أجزاء منها بهدف رفع الكفاءة اإلنتاجيةأو  أجهزة جديدةأو 
 .م٢٠٠٦ ةلسن ١٣ا) من قانون االستثمار العراقي رقم ثاني /١٧انظر المادة (  



 ٣٥

   الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيـل تمنح مشاريع
التربوية والعلمية إعفاءات إضافيةً من رسوم استيراد األثاث والمفروشات واللـوازم  والمؤسسات 

) سنوات في األقلِّ، على أن يتم إدخالها إلى العـراق أو  ٤ألغراض التحديث والتجديد مرةً كلَّ (
) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة علـى قـوائم   ٣استعمالها في المشروع خالل (

 تيرادات وكمياتها.االس

    للمشروع من الضـرائب والرسـوم إعفاء المواد األولية المستوردة ألغراض التشغيل التجاري
الجمركية والداخلة في تصنيع مواد مفردات البطاقة التموينية واألدوية واإلنشائية (باستثناء المواد 

 يئة.األولية المتوفرة والمنتجة في العراق) شرط أن تكون صديقةً للب

  : ٢٠٠٦) لسنة ٤رقم ( العراق - ية في قانون االستثمار في إقليم كردستان اإلعفاءات الضريب –ب 

)، كمـا  ٦، ٥منح هذا القانون إعفاءات ضريبيةً للمشروعات االستثمارية، في كلٍّ من مـواده (   
  يأتي:

  :)١(انون االستثمار في إقليم كردستان) من ق٥جاء في المادة (  

 عفى المشمن جميع الضرائب والرسوم غير الجمركيـة لمـدة (  ي سـنوات  ١٠روع االستثماري (
.ا من تاريخ بدء المشروع بتقديم الخدمات أو تاريخ اإلنتاج الفعلياعتبار  

  ات واآلليات والمكائن المستوردة للمشروع من الضرائب والرسومدعتُعفى اآلالت واألجهزة والم
ستيراد، على أن يتم إدخالها عن طريق المعابر الحدودية لإلقلـيم  وشرط الحصول على إجازة اال

خالل سنتين من تاريخ الموافقة على قوائمها من قبل رئيس الهيئة (هيئة االسـتثمار فـي إقلـيم    
كردستان)، وأن تُستخدم ألغراض المشروع حصرا، وبعكسه ال تشملها هذه اإلعفاءات، ويلـزم  

 يعاقب بغرامة قدرها ضعف مبلغ الضريبة المستحقة.المستثمر بدفع الضريبة، و

   من الضرائب والرسوم، على أالَّ تزيد قيمتهـا طع الغيار المستوردة للمشروع االستثماريتُعفى ق
%) من قيمة المكائن والمعدات، وذلك بقرارٍ مسبق من رئيس الهيئـة بالموافقـة علـى    ١٥عن (

 قوائمها وكمياتها.

  واآلالت واألجهزة والمكائن واآلليات الالزمة لتوسـيع المشـروع أو تطـويره أو    تُعفى الموارد

 تحديثه من الضرائب والرسوم.
                                                        

 .٢٠٠٦، العراق –ا) من قانون االستثمار في إقليم كردستان سادس - اولًأ /٥لمادة (انظر ا )١(



 ٣٦

 ) سنوات، علـى أن تحـدد   ٥تُعفى الموارد األولية المستوردة لإلنتاج من الرسوم الجمركية لمدة (
األوليـة المحليـة    أنواع وكميات هذه المواد من قبل الهيئة مع إعطاء األولوية الستخدام المـواد 

 المتوفرة والمالئمة للمشروع االستثماري كما ونوعا.

  :)١() من قانون االستثمار الكردستاني على إعفاءات إضافية، وهي٦كما جاء في المادة (

  العراق) وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة في اإلقلـيم   –للهيئة (هيئة االستثمار في إقليم كردستان
حوافز جازة وفق أحكام هذا القانون والتي تتوافر  منْحللمشاريع االستثمارية الم إضافية وتسهيالت

 فيها إحدى السمتين التاليتين، وذلك وفق ضوابطَ وضعتها الهيئة لهذا الغرض:

 المشاريع التي تُقام في المناطق األقلِّ نموا في اإلقليم. - 

  جنبي.المشاريع المشتركة بين المستثمر الوطني واأل - 

    المشاريع االستثمارية الخدمية التي تؤسس وفق أحكام هذا القانون وحسـب طبيعتهـا للهيئة منح
    ا مشاريع الفنادق والمستشفيات والمدن السياحية والجامعـات والمـدارس، إعفـاءاتوخصوص

د مدة إضافيةً من الرسوم لمشترياتها من األثاث والمفروشات واللوازم ألغراض التحديث والتجدي
) سنوات، على أن يتم إدخالُها إلى اإلقليم واستعمالها في المشروع حصرا خـالل (سـنة   ٣كل (

  واحدة) من تاريخ صدور موافقة رئيس الهيئة على قوائم المشتريات وكمياتها.

 
بية في جذب االستثمارات وخاصـةً األجنبيـة المباشـرة إلـى     لكي نقيم فاعلية الحوافز الضري  

العراق؛ ال بد لنا من عرضِ تدفُّقات هذه االستثمارات الواردة إلـى العـراق وقطاعاتـه االقتصـادية     
  والكشف عنها باألرقام، كما يأتي:

  العراق:إلى  المباشر ق االستثمار األجنبيتدفُّ - ١

لية مثل األونكتاد، وتقارير المؤسسة العربية لضمان االسـتثمار  بحسب الدراسات والتقارير الدو  
ــام  ــتثمار للع ــاخ االس ــواردة  ٢٠١٧بخصــوص من ــة ال ــتثمارات األجنبي ــالي االس ــغ إجم   ، بل

)، كما سنوضح في الجـدول  ٢٠١٧ - ٢٠٠٣مليون دوالر أمريكي خالل الفترة ( ٤٦٠٩٦إلى العراق 
  ).٣رقم (

                                                        

 .٢٠٠٦، العراق -ا) من قانون االستثمار في إقليم كردستانثاني ا/ولًأ /٦نظر المادة (ا )١(
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  )٣جدول رقم (

  العراقإلى  المباشر ثمار األجنبيقات االستتدفُّ

  )٢٠١٧ - ٢٠٠٣(تراكمي) خالل الفترة (

  (الوحدة بالمليون دوالر)

  العراقإلى  حجم االستثمارات األجنبية الواردة  السنة

٥٠  ٢٠٠٣  
٩٠  ٢٠٠٤  
٣٠٠  ٢٠٠٥  
٣٨٣  ٢٠٠٦  
٩٧٢  ٢٠٠٧  
١٨٥٦  ٢٠٠٨  
١٥٩٨  ٢٠٠٩  
١٣٤٦  ٢٠١٠  
٧٨٨٢  ٢٠١١  
٣٤٠٠  ٢٠١٢  
٥٧٣١  ٢٠١٣  
١٠١٧٦  ٢٠١٤  
٧٥٧٤  ٢٠١٥  
٦٢٥٦  ٢٠١٦  
٥٠٣٢  ٢٠١٧  

  ٤٦٠٩٦  المجموع
  جدول االستثمارات األجنبية المباشرة. انظر الرابط:، اإلحصاءات، المصدر: األونكتاد

https://unctad.org/en/pages/publication.archive.aspx. 



 ٣٨

جنبية المباشرة من عـام  ) بأن العراق بدأ في جذب االستثمارات األ٣ويتضح من الجدول رقم (

، أي بعد سقوط نظام الحكم في العراق من قبل االحتالل األمريكي وتغير النظام السياسـي فـي   ٢٠٠٣

العراق وتحرره من األفكار السيئة تجاه المستثمر ورفع العقوبات االقتصادية عنـه مـن قبـل األمـم     

ت االقتصادية تمثَّلت في إصدار قانون االستثمار رقـم  المتحدة، حيث شهدت هذه المدة تغيرا في التوجها

من قبل سلطة االئتالف المؤقَّتة. ولعدم تمتُّع هذه السلطة بالشرعية الالزمة؛ فقـد تـم    ٢٠٠٣لسنة  ٣٩

الذي أعطى االمتيـازات لالسـتثمار    ٢٠٠٦لسنة  ١٣إصدار قانون االستثمار الجديد والنافذ حاليا رقم 

  ) سنة.  ١٥فاءات الضريبية التي قد تصل إلى (األجنبي، واإلع

ومع االستقرار السياسي واألمني في معظم مناطق العراق زاد تـدفُّق االسـتثمارات األجنبيـة    

) مليون دوالر أمريكـي، رغـم تـدنِّي مسـتوى هـذه      ١٠١٧٦الذي بلغ ( ٢٠١٤المباشرة حتى عام 

ثمارات في الدول النامية ومنها ماليزيا، إال أنهـا فـي   االستثمارات األجنبية المباشرة قياسا بحجم االست

نالحـظ انخفاضـا فـي     ٢٠١٤تحسنٍ ملحوظ إذا ما قورنت مع السنوات السابقة لها. إال أنَّه بعد عام 

مستوى تدفق االستثمار إلى العراق، والسبب الرئيس في ذلك هو تردي الواقع األمني في البلـد جـراء   

اإلرهابية (داعش) إلى العراق والتي قامت بتدمير البنى التحتية والممتلكـات العامـة   دخول التنظيمات 

للبلد؛ مما أدى إلى تراجع رؤوس األموال وهروبها من العراق رغم الحوافز واالمتيازات الممنوحة لها 

  .٢٠١٤إلى نصف ما كانت عليه في عام  ٢٠١٧في قوانين االستثمار، حتى تراجعت نسبتها في عام 

     ما، يعتمد على المنـاخ االسـتثماري تدفُّق االستثمارات األجنبية إلى بلد ويتَّضح مما سبق بأن

 الحوافز المتكامل له، وليس فقط على كمية وحجم اإلعفاءات الضريبية التي يمنحها إلى االستثمار؛ ألن

المناخ االستثماري يتمتـع بمواصـفات   الضريبيةَ هي جزء ال يتجزأ من المناخ االستثماري، فكلما كان 

  فقـدان أي صحيح. كما أن دور الحوافز الضريبية وفعاليتها في جذب االستثمار، والعكس ظُمع؛ يجيدة

عنصرٍ من عناصر البيئة االستثمارية في بلد ما سوف يؤثِّر بالسلب على حجم تدفق االستثمارات إلـى  

ق رغم تمتُّعه بالموارد الطبيعية والجغرافية والبيئة التشريعية المحفِّزة علـى  ذلك البلد، والدليل أن العرا

جلب االستثمار، إال أنه بفقدان األمن واالستقرار السياسي وغيرها مـن المعوقـات، أضـحت البيئـة     

  االستثمارية في العراق طاردةً وليستْ جاذبةً.



 ٣٩

٢ – العراق:إلى  باشرة الواردةلالستثمارات األجنبية الم التوزيع القطاعي  

إن هيكل االستثمارات األجنبية المباشرة يعد محصورا في قطاعات معينة وخاصةً قطاع الـنفط    

الذي يمثِّل أكبر القطاعات الجاذبة لالستثمارات األجنبية المباشرة؛ وذلك ألن أغلب القطاعات اإلنتاجية 

 المستشري في الحكومة السياسية في البلد، وعدم إعادة في العراق توقَّفت بسبب الفساد المالي واإلداري

تأهيل المصانع وتطوير بنيتها التحتية التي هدمتها الحروب مع دول الجوار، كـذلك إهمـال القطـاع    

  .)١(الزراعي وعدم االعتماد عليه في زيادة إنتاجية الدولة. فقد أصبح العراقُ يأكُل أكثر مما ينتج

ائياتُ المؤسسة العربية لضمان االستثمار أن التوزيـع القطـاعي للمشـروعات    وتُظهر إحص  

  االستثمارية األجنبية المباشـرة حسـب التكلفـة االسـتثمارية الـواردة إلـى العـراق للمـدة مـن          

) مليون دوالر، وفـي  ١٣٤٤٢) قد تركَّزت في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمقدار (٢٠١٧ - ٢٠١٣(

) مليـون دوالر، والسـياحة بمقـدار    ٧٨٢) مليون دوالر، والبناء بمقدار (٣١٩٣قدار (قطاع العقار بم

تنحدر تكلفة االستثمارات للقطاعات األخرى من هذه االستثمارات حسب  ا) مليون دوالر، وبعده٦٦٧(

  ).٤ما يمكن مالحظته من خالل الجدول رقم (

                                                        

كلية ، لعراقفي ا أثر التوزيع االقتصادي في تحسين المناخ االستثماري، أيسر ياسين فهد؛ أحمد محمود جاسم )١(
 .٣٨٢صم، ٢٠١٤، الجامعة العربية، اإلدارة واالقتصاد



 ٤٠

  )٤الجدول رقم (
  العراق حسب التوزيع القطاعيإلى  توزيع تكلفة االستثمارات الواردة

  ٢٠١٧/ ٢٠١٣للمدة ما بين  
  بالمليون دوالر). :(الوحدة

  

  القيمة %  حجم االستثمار  القطاع اإلنتاجي  م

  ٦٧,٦  ١٣٤٤٢  النفط والغاز الطبيعي  ١
  ١٦,٠  ٣١٩٣  العقارات   ٢
  ٤,٠  ٧٨٢  البناء ومواد البناء  ٣
  ٣,٤  ٦٨٥  الفنادق والسياحة  ٤
  ٣,٣  ٦٦٧  المعادن  ٥
  ١,٦  ٣٢٧  صاالتاالتِّ  ٦
  ١,٦  ٣١٧  الخدمات المالية  ٧
  ١,٥  ٢٩٤  التخزين  ٨
  ٠,٦  ١١٧  خدمات األعمال  ٩
  ٠,٤  ٨٤  وسائل النقل  ١٠

  منـاخ االسـتثمار فـي الـدول العربيـة مؤشـر       ، المصدر: المؤسسة العربيـة لضـمان االسـتثمار وائتمـان الصـادرات     

  .٧٠ص، ٢٠١٨، الكويت، ٢٠١٨ضمان لجاذبية االستثمار      

ويتضح مما سبق بأن الحوافز الضريبية غير فعالة في جذب االستثمارات األجنبية إلى العراق   
ألجل تحقيق التنمية االقتصادية المرجوة منها، ومهما كان حجمها أو إغراؤها فهي غير مـؤثرة علـى   

قتصادي للبلـد؛ وذلـك بسـبب    عملية جذب االستثمارات األجنبية المباشرة التي ترفع من المستوى اال
المعوقات والمعرقالت الموجودة في العراق، كعدم استتباب الحالة األمنية وتردي البِنية التحتية وارتفاع 
تكاليف اإلنتاج بصورة عامة، وسيادة الفساد اإلداري، وعدم االعتماد على التنوع القطاعي في عمليـة  

لتي سوف نتطرق إليها وكيفية إصالحها؛ لكي تساعد وترفع من مستوى اإلنتاج وغيرها من المعوقات ا
فاعلية الحوافز الضريبية في جذب االستثمارات إلى العراق ألجل النهوض باالقتصاد العراقي والقضاء 

  على الفقر والبطالة.

  



 ٤١

 اخلامتة

الضريبية في وبعد تبيان موضوع هذه الدراسة بالتفصيل والتي كان عنوانها " دور الحوافز 

هم النتائج أن اآل جذب االستثمار الى الدول النامية دراسة مقارنه وتطبيقيه على العراق "، نبين
   :والتوصيات التي توصلنا اليها وعلى النحو االتي

 
ان الحوافز الضريبية هي نظام يصمم من قبل السياسة المالية للدولة وذلك بهدف تشجيع  -١

او االستثمار من اجل نمو الناتج القومي وزياده الرفاهية لدى المجتمعات نتيجة قيام االدخار 
  مشاريع الجديدة او التوسع في مشاريع القائمة .

ان االستثمار هو استخدام اموال مهما كانت طبيعتها او نوعها من شخص طبيعي او معنوي في  -٢
  عائد معين ووفقا للقانون . نشاط اقتصادي في داخل او خارج دوله ما بهدف تحقيق

ان الحوافز الضريبية يمكن ان تكون لها اثار ايجابيه في جذب االستثمارات , وبالتحديد  -٣
االستثمارات االجنبية وذلك من خالل منحها العديد من الحوافز الضريبية التي تأخذ عده 

زة الضريبية  , االستهالك اشكال اهمها : االعفاءات الضريبية ( المؤقتة او المؤبدة ) او اإلجا
المعجل , ترحيل الضرائب , وغيرها .وقد اخذ العراق وماليزيا بنظام االعفاءات الضريبية 

  المؤقتة ونظام ترحيل الخسائر .

كما ترى الدراسة انه مهما تعددت وتنوعت الحوافز الضريبية الممنوحة للمشاريع االستثمارية  -٤
ن وحدها أال إ مار نحو مجاالت او انشطه اقتصاديه معينه ,وان كانت قادره على توجيه االستث

غير قادره على ان تجذب جميع االستثمارات وتؤثر  تأثيرا كامال على قرار االستثمار في 
دوله ما , بل ال بد من ان تكون الى جانبها عوامل اخرى مؤثره ومحفزه على االستثمار , 

ن عده عوامل او عناصر محدده له وان الحوافز الن المناخ االستثماري في دوله ما يتكون م
الضريبية هي احد هذه العوامل او جزءا مهم منها . وبمعنى اخر ان الحوافز الضريبية ال 
يمكن ان تقوم مقام باقي عناصر المناخ االستثماري بل البد من ان تتحد مع غيرها من  

واالقتصادي واالجتماعي ني المحددات االستثمارية االخرى كاالستقرار الساسي واالم

  .وغيرها



 ٤٢

ن نجاح فاعليه الحوافز الضريبية  في جذب االستثمار الى ماليزيا كان بسبب تكامل المناخ إ -٥

  االستثماري الماليزي .

بينما فشلت الحوافز الضريبية  في جذب االستثمارات الى العراق وعدم نيل ما كان مرجو 
رية  ذلك بسبب المعوقات والموانع المؤثرة على القرار منها في التأثير على القرارات االستثما

  االستثماري كما وضحنا سابقا . 

 

نوصي بتحسين المناخ االستثماري السياسي واالقتصادي واالجتماعي  في العراق , والذي من  -١

  شأنه جعل الحوافز الضريبية اكثر فاعلية في تحقيق اهدافها , وعلى النحو االتي  :

فير البنى المؤسساتية ، وهذا يشمل وجود نظام قضائي قادر على تحقيق العدالة والمساواة تو  -  أ

وسياده حكم القانون , من خالل وجود اداره حكومية سليمه غير فاسده , وتوفير االستقرار 

  السياسي واالقتصادي ، فضال عن ثبات السياسة االستثمارية للدولة على المدى البعيد .

ءات اإلدارية والمالية والضريبية والتنفيذية , والتي تعي سهوله اجراءات تسهيل االجرا  - ب

الحصول على اجازات الدخول والخروج واإلقامة ووضوح النظام الضريبي وعدالته , فضال 

 عن سهوله تحويل االرباح ورؤوس االموال وازاله العوائق البيروقراطية. 

وهذا يشمل توفير سوق واسع ونشيط وبنى اساسيه توفير المزايا التفضيلية لبلد مثل العراق ,   - ت

حديثه ومتطورة , وموارد طبيعية يسهل الوصول اليها وايدي عامله ماهره ملتزمة ورخيصة 

 االجور .

اعداد مناطق صناعية متعددة وواسعة يتم من خاللها تهيئة االراضي المناسبة  إلقامة    - ث

الجذب االستثماري , لتحل بها المشاكل المشروعات الصناعية المختلفة لتصبح من العوامل 

 القائمة  

اعداد خارطة استثمارية للعراق تتضمن الفرص االستثمارية المتاحة امام االستثمار ونشرها   -  ج

على الموقع االلكتروني لهيئة االستثمار العراقية وفروعها في المحافظات وارسال نسخ منها 

 رج العراق .الى السفارات العراقية والملحقات التجارية خا



 ٤٣

على هيئه االستثمار العراقية اصدار دليل المستثمر بأكثر من لغة وانشاء موقع على االنترنيت   -  ح

 كوسيلة اعالمية .

تزويد المؤسسات المسؤولة هن تحليل المؤشرات االقتصادية بالمعلومات الحديثة اول بأول   -  خ

 لتصحيح تلك البيانات .

الحوافز الضريبية في توجيه الشركات االستثمارية نحو نوصي المشرع العراقي باالعتماد على  -٢

المشاريع اإلنتاجية والتصديرية , وذلك بتمييز االستثمارات التي تتم في القطاعات السلعية قليله 

االستثمار( الصناعية والزراعية ) ضريبيا , عن غيرها من االستثمارات التي تتم في القطاعات 

االستثمار , واعطاءها حوافز ضريبية اكبر , وذلك لجلب اكبر عدد االستهالكية والتحويلية كثيره 

 ممكن من الشركات االستثمارية الى البلد  .

نوصي المشرع العراقي بحل االشكاليات الكبيرة بين الحكومة االتحادية والمحلية في اقليم  -٣

 ١٣االتحادي رقم كردستان , ومنها مشكلة التعارض والتداخل التشريعي لقانونين االستثمار ( 

) , ويحبذا لو بادر المشرع الكردستاني بتعديل نصوص قانون االستثمار  ٦والكردستاني رقم 

  الكردستاني وجعلها تتوافق مع نصوص قانون االستثمار االتحادي احتراما لمبدأ التدرج القانوني .

تا واستقرارا لجذب نوصي المشرع العراقي بتعديل النظام الضريبي وجعله اكثر شفافية وثبا -٤

  وتحفيز االستثمارات .

وضع الضوابط القانونية التي تحكم عملية اصدار التشريعات الضريبية المتالحقة وتعديالتها  -٥

  المختلفة , والتنسيق الكامل مع بعضها البعض . 

في ال بد من ربط برنامج الحوافز الضريبة باألهداف االقتصادية المرغوب في تحقيقها , وذلك  -٦

  ضوء المتطلبات التنمية االقتصادية وتحدياتها .

يجب وضع تشريع قانوني خاص باستثمارات القطاع النفطي والمصرفي , ومنحها حوافز ضريبيه  -٧

  خاصه تتناسب مع المصلحة االقتصادية للبلد  . 



 ٤٤

نوصي بدراسة التجارب الناجحة في مجال وضع سياسه جيده للحوافز الضريبية والمناخ  -٨

الستثماري المالئم لجذب االستثمار ومن اهم هذه الدول ماليزيا وذلك لالستفادة من هذه التجربة ا

  الناجحة . 

العمل على توقيع العديد من اتفاقيات ضمان وحماية االستثمار , ومنع االزدواج الضريبي مع  -٩

  الدول الراغبة في تشجيع مستثمريها على االستثمار في العراق .

البد من التأكيد على ان سياسه الحوافز الضريبية هي جزء من كل , فإصالحها جزء من  وأخيرا - ١٠

مجمل االصالحات في السياسة االقتصادية كافة , والتي بدورها ستؤثر على معدالت الضرائب 

الفعالة التي تعد مؤشرا مختصرا لكل االعباء المفروضة على االستثمارات الجديدة في مناخ 

  . اقتصادي معين 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 ٤٥
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 ٤٦

), التجارب التنموية في كوريـا  ٢١١القومي, سلسلة قضايا التخطيط والتنمية (رقم معهد التخطيط - ١٢
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هيئة تنمية االستثمار في ماليزيا: وهي الهيئة الحكومية الرئيسـية المعنيـة بتـرويج قطاعـات      - ١٥

الصناعة والخدمات في ماليزيا, فهي تساعد الشركات التي ترغب في االسـتثمار فـي قطـاع    

اع الخدمات المرتبطة به, كما تقوم أيضاً بتسهيل عملية تنفيذ المشاريع العائدة لتلـك  التصنيع وقط

  الشركات, وهذه الهيئة هي بوابة العبور للحصول على العديد من الحوافز الضريبية.
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And Facilities, Malaysia Industrial Development Authority, 2009,P15.   

 .Http://Www.Mida.Gov.My هيئة تنمية االستثمار في ماليزيا، ينظر الرابط: - ١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧

  رســالفه
  

  الصفحة  وعـــالموض

.....................  

  ................ المبحث األول: أهم القطاعات الماليزية التي ساهمت في جذب االستثمار

  .......... ماليزيا إلى االستثمار جذب في ساهمت التي الرئيسية القطاعات المطلب األول:

  ............ العوامل األخرى التي ساهمت في جذب االستثمار إلى ماليزيا المطلب الثاني:

  ............... المبحث الثاني: الحوافز الضريبية وأثرها في جذب االستثمار إلى ماليزيا

  ......................... الحوافز الممنوحة للقطاعات والمجاالت الرئيسية المطلب األول:

  ................... أثر الحوافز الضريبية في جذب االستثمار إلى ماليزيا المطلب الثاني:

  المبحث الثالث: الحوافز الضريبية في التشريعات العراقية ومدى فعاليتها في جذب االستثمار

 ................................................................................ الخاتمة

  ......................................................................... قائمة المراجع

  ................................................................................ الفهرس

٢  

٣  

٣  

٨  

١٠  

١١  

٢١  

٢٧  

٤١  

٤٥  

٤٧  

  
  
  
  
  
 


