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  .أتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدنا على اجناز هذا العمل من قريب أو بعيد

  األستاذ املؤطر الدكتور حلمر عباس على نصائحه وإرشاداته

  جزاك اهللا كل اجلزاء على فضلك وتوجيهاتك القيمة

يوسفي كما أجد نفسي شاهدا على أمساء تستحق الشكر والتقدير واالحرتام، أخص بالذكر األستاذ الفاضل 

واألخ ديداوي كمال حفظه اهللا ورعاه، وكل أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية زميلي بن شاعة رضا ، و رشيد

 .وعلوم التسيري جبامعة عبد احلميد ابن باديس مبستغامن

 الوجود يف لدي وما أملك ما أعز إىل املتواضع هذا عملي يأهدكما 

 وأيب أمي عمرمها يف اهللا أطال قليب إىل الناس وأقرب

  .ومجيع زمالئي  وعائليت وأخوايت إخويت إىل أهديه كما
 

 كلمة شكر



 :والمالحق األشكال، قائمـة الجداول

  :قائمة الجداول

  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

1 -01  

2 -01  

2 -02  

2 -03  

2 -04  

3 -01  

3 -02  

3 -03  

3 -04  

  

3 -05  

3 -06  

  

3 -07  

3 -08 

  

3 -09  

  كفاءة النظام اجلبائي

  العوامل الشرطية والدافعة واحلاكمة لالستثمارات األجنبية

  )مبليارات الدوالرات(  2014- 2010األجنيب املباشر تدفقات االستثمار 

  % الوحدة 2012- 2010 س املال الثابتمعدالت النمو االمجايل لتكوين رأ

  املباشر األجنيب االستثمار عن املرتتبة االجتماعية والتكاليف املنافع

  2012-1996بيانات حجم السوق للبلدين خالل الفرتة 

  )2014- 2001( للفرتة  اجلزائرتدفقات وخمزون االستثمار الوارد إىل 

                                                                             )2014- 2001( للفرتة  تدفقات وخمزون االستثمار الوارد إىل تونس

اجلغرافية خالل  طقةاملن حسب اجلزائر إىل الواردة األجنبية االستثمارات تدفقات
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  2014- 2003أهم الشركات األجنبية املستثمرة يف اجلزائر خالل الفرتة 
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  2014- 2003الشركات األجنبية املستثمرة يف تونس خالل الفرتة أهم 

إىل اجلزائر خالل الفرتة  الوارد املباشر األجنيب لالستثمار التوزيع القطاعي

2002 -2012  

إىل تونس خالل الفرتة  الوارد املباشر األجنيب لالستثمار التوزيع القطاعي

2002 -2013  
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)%((  

  منحىن الفر
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  )مئوية
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جنبية كأحد أهم مصادر التمويل اخلارجية وهلا دورها يف التنمية االقتصادية ملا تقدمه تعترب االستثمارات األ       

كما أن االستثمار االجنيب املباشر يساهم يف   من خدمات يف جمال ختفيف األعباء واملسامهة يف توليد االدخار،

قتصاد الكلي فعلى مستوى اال توظيف العمالة الوطنية وتقليص معدالت البطالة باإلضافة إىل نقل التكنولوجيا، 

حول منو إنتاجية العمل واألفضلية التنافسية بني املناطق والبلدان، وتأهيل االقتصاد والتنمية  اأصبح االهتمام منصب

، أما على مستوى االقتصاد اجلزئي يركز االهتمام على التنظيم وطبيعة اهلادفة إىل حتقيق تنمية مستدامةطاعية الق

متثل حتديات كربى أصبحت تكنولوجيا اليت ال املؤسسات ونوع التأهيل املطلوب يف سوق العمل وأمهية إدخال

تصميم إسرتاتيجيات شاملة تتعلق بالبحث والتطوير من أجل بالنسبة للبلدان النامية اليت تبحث دائما عن 

حتقيق  من أجل و  .فيلاض التكيفوختجديدة، تطوير املنتجات القائمة، حتسني اجلودة،  منتجاتاحلصول على 

  .ةاألجنبي اتاىل جلب االستثمار  منها األهداف تسعى الدول وخاصة الناميةهذه 

يئة املناخ املناسب من خالل ذا املنظور ومن أجل بلوغ األهداف املرجوة وجب على الدول  عمال       

ظل  األجنبية يف تكييف النصوص القانونية وحماولة إجياد أجنع السبل الكفيلة جبلب وتنظيم االستثمارات

  .اإلمكانيات املتاحة ووفقا لألهداف املسطرة

وتونس، منذ بوادر تسعينات القرن املاضي، على تبين سياسات استثمارية، ولذلك، عملت كل من اجلزائر        

موجهة بصورة متزايدة، حنو التحرر االقتصادي واقتصاد السوق، وتبين اسرتاتيجية النمو اليت تقوم على حتسني 

ر، مبا فيها وتشجيع خمتلف أشكال االستثما املناخ االستثماري، وتعزيز البيئة املنظمة لتدفقات رؤوس األموال،

والعمل على حتسني مؤشرات البنية التحتية،  طوير خدماتبت االهتماممار األجنيب املباشر، من خالل االستث

االقتصاد الكلي، إضافة إىل االهتمام عند رسم سياستها اجلبائية، مبنح املستثمر األجنيب العديد من الضمانات 

فضال عن تأسيس جمموعة من اهليئات، واليت تعمل على مساندة وتطوير  القانونية، واالمتيازات واحلوافز اجلبائية،

  .االستثمار األجنيب املباشر داخل البلدين

أحد مكونات مناخ االستثمار واليت تستخدمها الدول من أجل جذب  اجلبائيةتعترب السياسة و        

 وسائلها وذلك باستخداماف الدولة، االستثمارات األجنبية، والتأثري على سلوك املستثمرين مبا يتفق وأهد

فإن مشكلة الدراسة ترتكز يف ومنه  .املختلفة، واملتمثلة يف املزايا والتحفيزات الضريبية املمنوحة من طرف املشرع

 ةالوارد االستثمار األجنيب املباشر زيادة تدفقاتعلى أمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه السياسة اجلبائية يف  التعرف

وباعتبار أن تساؤالت الدراسة ، وتوجهها حنو القطاعات االقتصادية املستهدفة) اجلزائر وتونس(إىل البلدين 
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تتضمن التوجه إىل لب املشكلة وذلك عن طريق وضع ما تسعى إليه الدراسة بصيغ استفهامية واضحة، وعليه فإن 

  :هذه الدراسة تتوجه لإلجابة على اإلشكـالية التـالية

  :كاليةاالش   

   ؟يف كل من اجلزائر وتونس املباشر األجنيب االستثمار جلب علىية جلبائما مدى تأثري السياسة ا�

  :األسئلة الفرعية  

  :ئلة الفرعيةسطرح جمموعة من األمن ولإلجابة على هذه اإلشكـالية بشكل مفصل كان البد 

  ؟كل من اجلزائر وتونسيف   يف جلب االستثمار األجنيب املباشر السياسة اجلبائيةمدى فعالية  ما�

  ؟اجلزائر وتونس كل من  لالستثمار األجنيب املباشر يف املمنوحةالتحفيزات اجلبائية و  الضمانات ماهي طبيعة �

 ؟استغالهلاميكن  اليت الفرص وماهي  اجلزائر وتونس، مميزات مناخ االستثمار يفماهي �

  :دراسةفرضيات ال   

  : التالية الفرضيات تقدمي ميكن الفرعية األسئلة وجمموعة اإلشكالية عن اإلجابة بغية   

 . والتطور النمو تحقيقل أساسية أداة املباشر األجنيب االستثمار -

 .املباشر االستثمار األجنيبجذب و  تشجيع يف هاما دورا يلعب اجلبائي التحفيز -

 االستثمارات تدفقات من ويزيد األجنيب املستثمر ثقة من يعزز املالئم االستثماري املناخ توفري إن -

  .املباشرة األجنبية

  :الدراسة أهداف   

العالقة املوجودة بني السياسة اجلبائية واالستثمار األجنيب املباشر يف كل من  دف هذه الدراسة إىل حماولة فهم   

وعليه ميكن حصر  وكيف ميكن هلذه السياسة أن تساعد يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة، البلدين،

 :التالية الرئيسية النقاطيف أهداف هذه الدراسة 

 .معرفة طبيعة وخصائص االستثمار األجنيب املباشر -

 .اقتصاديات البلدان املضيفة على املباشر األجنيب لالستثمار والسلبية االجيابية اآلثاراستعراض  -

 .املباشر األجنيب جلب االستثمار يف مسامهتها ومدى اجلبائية وأمهيتها السياسة على الضوء تسليط -

 .يف كل من اجلزائر وتونسالسائد التعرف على مناخ االستثمار    -
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  .دينلالوارد إىل الب املباشر األجنيب االستثمارعرض حصيلة تدفقات    -

ة كل بلد يف جمال التحفيزات جترب من االستفادة وحماولة السياسة اجلبائية يف كل من اجلزائر وتونس مقارنة -

  .ةاملباشر  ةاألجنبي اتاالستثمار  ذبجل اجلبائية املوجهة

  :أهمية الدراسة   

االقتصادي سياسة االصالح ب من خالل أمهية السياسة اجلبائية اليت هلا عالقة وطيدةتربز أمهية هذه الدراسة    

والذي يعترب كأداة هامة من  يصب يف مصلحة التنمية االقتصادية والعمل على جذب االستثمار األجنيب الذي

  .  أدوات نقل التكنولوجيا وتوطينها مع عصرنة أساليب وطرق التسيري والتنظيم

  :الموضوع اختيار دوافع   

 :وضوع ومن أبرزهالقد كانت هناك دوافع عديدة ومتنوعة يف اختيار هذا امل   

 .الرغبة يف معاجلة موضوع السياسة اجلبائية واالستثمار األجنيب املباشر ملا له من أمهية يف االقتصاد الدويل -

املواضيع االقتصادية اليت ال تزال حتظى باالهتمام الواسع يف جمال  من املباشر األجنيب االستثمارموضوع  -

 .املتخصصة الدولية اهليئات عن الصادرة السنوية والتقاريرالدراسات املعاصرة، 

من خالل  املباشر األجنيب االستثمار جذب سياسة يف كل من اجلزائر وتونس قدرات معرفة حماولة  -

 .السياسة اجلبائية املتبعة يف كل بلد

  :الدراسات السابقة   

دراسة حالة اجلزائر  -املباشردور السياسة اجلبائية يف جذب االستثمار األجنيب " الذي خيص وضوعاملا ذهإن    

، واليت جند منها دراسة حيث كانت هناك عدة دراسات حملية ودوليةمت تناوله من جوانب خمتلفة، ، "- وتونس

  :الباحث

 -تونس -اجلزائر( العريب املغرب دول يف املباشر األجنيب لالستثمار املمنوحة بوراوي، احلوافز ساعددراسة   .1

 كلية دويل، اقتصاد فرع االقتصادية، العلوم يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة مذكرة مقارنة، دراسة ،)املغرب

وقد توصل إىل أن احلوفز املمنوحة  .2008-2007باتنة،  االقتصاد، قسم التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم

 غري االستثماراتتظل هذه و  االستثمار األجنيب املباشريف الدول املغاربية مل تسهم يف استقطاب وجذب 

  .لديها االستثمارية املتاحة والفرص إمكاناا إىل بالنظر املطلوب املستوى ودون كافية
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دراسة بعض دول املغرب -سالكي سعاد، دور السياسة املالية يف جذب االستثمار األجنيب املباشردراسة   .2

للمؤسسات، جامعة ايب بكر بلقايد،  الدويل التسيري يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،- العريب

 وتوصلت إىل أن السياسة املالية يف اجلزائر طيلة فرتة الدراسة مل تكن رشيدة. 2011- 2010تلمسان، 

، أما يف تونس فقد أثبتت جدواها يف جذب هذا النوع املباشر جنيباأل االستثماربالقدر الكايف الذي جيذب 

 .من االستثمار

 يف املاجستري شهادة لنيل مذكرةاالمتيازات املالية لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر،  لقراف سامية،دراسة  .3

أن االمتيازات وكأهم نتيجة توصلت إليها  .2011-2010، الفرع قانون األعمال، جامعة اجلزائر، احلقوق

 .املالية رغم أمهيتها ال تعد كافية لوحدها جللب املستثمرين األجانب

على النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف  االستثمار األجنيب املباشربيوض حممد العيد، تقييم أثر دراسة   .4

االستثمار وتوصل إىل أن . 2011- 2010تونس، اجلزائر، املغرب، : االقتصاديات املغاربية، دراسة مقارنة

، ويرتبط مدى حتقق يلعب دورا مهما يف مساندة ودعم النمو االقتصادي للدول املضيفة األجنيب املباشر

 .اآلثار االجيابية املرجوة منه باإلطار التشريعي املنظم لعملية توجيه، دخول وتوطن هذه االستثمارات

  :صعوبات إنجاز الدراسة   

  :تتمثل أساسا يفذا البحث لقد واجهتنا مشاكل وصعوبات عديدة عند إجناز ه   

يف البلدين، وبالنسبة للتوزيع  املباشر األجنيب لالستثماراجلغرايف  بالتوزيع املتعلقة اإلحصائيات قلة -

 .اجلزائر يف القطاعي

 الزمين التسلسل بنفس تتوفر ال اإلحصائيات بعض أن ذلك األحيان، بعض يف املقارنة عملية صعوبة -

 الصادرة واألرقام تصدرها، اليت احمللية اهليئات بني البيانات يف اختالفات توجد كما ،فيما خيص البدين

 تلك خمتلف بني والرتجيح التوفيق حماولة إىل الباحث اضطر مما واإلقليمية، الدولية املنظمات عن

  .البيانات

 :تبع في الدراسةالم المنهج   

 يعتمد الذي الوصفي املنهج استخدمنا فقد جوانبه جبميع اإلملام من نتمكن وحىت املوضوع طبيعة إىل بالنظر  

 املنهج وكذا. فيها املؤثرة والعوامل وأبعادها وخصائصها لطبيعتها، التعرض خالل من مبجملها الظاهرة وصف على

 ومقارنتها والبيانات األرقام حتليل خالل من اجلزائر وتونس البلدين بني املقارنة دراسة يف يظهر الذي التحليلي

 . ببعض بعضها
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 العربية باللغة واملراجع الكتب من العديد على الدراسة هذه اعتمدت فقد البحث، يف املستخدمة األدوات أما

 وكذا ،البلدين يف االستثمار هيئات من املتوفرة االلكرتونية املراجع إىل باإلضافة باملوضوع، اخلاصة واألجنبية

 .الصلة ذات الدولية املنظمات عن الصادرة التقارير

  :الخطة المتبعة في الدراسة

 أمهيتها وإيضاح الدراسة أهداف حتقيق إىل وللوصول الفرضيات، وإختبار البحث إشكالية من أجل االجابة على

 :فصول  يف ثالث املوضوع تناول الضرورة إقتضت

 شمل، ويدراسة نظرية للنظام اجلبائي والسياسة اجلبائية إىل مت التطرق يف هذا الفصل: الفصل األول �

 دراسةباإلضافة إىل ، السياسة اجلبائيةخمتلف جوانب تناول  وكذا، اجلبائيلنظام لإلطار النظري ادراسة 

  .لضغط والتهرب الضرييبا

يتناول ، و الستثمار األجنيب املباشر، فيشمل السمات الرئيسية لالفصل الثاينفيما خيص  :الفصل الثاين �

 النظريات املفسرة لالستثمارتطرق إىل باإلضافة إىل ال، املباشراألسس النظرية لالستثمار األجنيب 

تطور حجم االستثمار االجنيب املباشر وتأثريه على كذا ، و واملناخ االستثماري األجنيب، حمدداته

  .اقتصاديات البلدان املضيفة

حالة اجلزائر  - املباشرالسياسة اجلبائية واالستثمار األجنيب  دراسةكرس الفصل الثالث ل :الفصل الثالث �

، "جزء متهيدي"وتناولنا فيه منحىن الفر( السياسة الضريبية ومناخ االستثمار يتطرق إىل دراسةو ، - وتونس

دراسة باإلضافة إىل ، ) يف البلدين جنبيةاجلبائية املوجهة لالستثمارات األسياسة الضمانات واحلوافز  وكذا

إىل  الوارد املباشر األجنيب االستثمار تدفقاتوكذا التطرق إىل دراسة ، ناخ االستثمار يف اجلزائر وتونسم

  .وطرق توزيعه البلدين

دور السياسة اجلبائية يف " ويف األخيـر قمنا بتقدمي بعض النتائج اليت توصلنا إليها من خالل دراستنا ملوضوع 

وقد ساعدتنا هذه النتائج على إبداء بعض ، "- دراسة حالة اجلزائر وتونس  -جذب االستثمار األجنيب املباشر

   .حلديث، ونرجو أن نكون قد وفقنا يف معاجلة هذا املوضوع االتوصيات



  

  

  

  الفصل األول
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  :مةمقد

 املشاريع خاصة االقتصادية بالتنمية الهتمامها وذلك العمومية، انفقا يف بارتفاع النامية تتميز الدول   

 كالسياسة والسياسات اآلليات بعض على اعتمدت التنموية طهاوخط هابراجم الدولة حتقق وحىت اإلسرتاتيجية،

  .من أحد أدواا اليت تستخدمها من أجل حتقيق أهدافها اجلبائيةاليت تعترب السياسة و  املالية النقدية،

 الشرائية، القدرة على احملافظة خالل من االجتماعية العدالة حتقيق إىل اجلبائيةتها سياس خالل من الدولة تسعى   

 االستثمارات تأثريها علىاالقتصادي من خالل  النمو حتقيق إىل باإلضافة العمومية، انفقا متويل خالل من

 الضغطا ختفيف خالل من ذلك ويتم االستثمارات، هذه تدفق تشجع أن شأا من اليت األجنبية،و  الوطنية

  .ضريبية وإعفاءات ومزايا حوافز من تقدمه مبا ،االستثمارية املؤسسة علىالضرييب املفروض 

وألمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه السياسة اجلبائية يف تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية كان من املهم أن    

  :التالية األساسية النقاط الفصل هذا يف نتناولس األساس هذا وعلىنتناول موضوع الضريبة ونظامها اجلبائي، 

  اجلبائيلنظام ااإلطار النظري  -

  اجلبائية السياسة مدخل إىل  -

  الضغط والتهرب الضرييب  -

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  والسياسة اجلبائية دراسة نظرية للنظام اجلبائي                                                                        الفصل األول 
 

8 
 

  :الجبائي لنظامااإلطار النظري  -1

 دخل الدولة يف النشاط االقتصادي،تعترب الضرائب أهم املوارد املوجهة لتمويل اخلزينة العمومية للدولة ووسيلة لت   

 من يتجزأ ال جزءا اجلبائي النظام أصبح الدولة، إيرادات تدعيم يف الضريبة تلعبه الذي اهلام الدور هلذا واعتبارا

 تنظيم أجل من ضريبية وتقنيات وقوانني تشريعات بإصدار تم الدول خمتلف أصبحت حيث العامة، األنظمة

  .من خالل القانون اجلبائيالذي يتم ، و املؤسسة على وأشكاهلا أنواعها مبختلف الضرائب فرض عملية

حول أساسية أن نتناول، مفاهيم  ارتأينااجلبائي،  النظام أساس باعتبارها بالضريبة اجلبائي النظام الرتباط ونظرا   

  .دراسة القانون اجلبائيباإلضافة إىل  والنظام اجلبائي الضريبة

 :حول الضريبة أساسيات 1-1

وبذلك فإن هناك صلة بني اهليكل الضرييب  ،تطورت الضرائب بتطور أهداف الدولة، ودورها يف اتمعلقد    

  1.للدولة ونظامها االقتصادي واالجتماعي والسياسي السائد واملطبق يف فرتة فرض الضرائب

 النفقات تغطية بقصد املركزية، السلطة تفرضها العامة السيادة أعمال من عمال الضريبة الرومانلقد اعترب ف   

 تعبريا كان أنه القدمي، العصر يف الضرائب فرض مييز ما أهم ولعل اإلمرباطورية، عن لدفاعتوفري احلماية واو  العامة

مقابل احلماية وتوفري  التكليفية ملقدرم مراعاة ودون املكلفني، لرضا اعتبار أي دون السلطة إرادة عن خالصا

  .)وهي أفكار املدرسة الكالسيكية( األمن دون التدخل يف النشاط االقتصادي

 مفهوم وانتشر احلارسة، الدولة مفهوم عن التخلي ضرورة استلزم واالجتماعية االقتصادية وضاعاأل تطور معو    

 بضرورة ونادى الدولة بدور هتما والذي كينز االجنليزي فجاء االقتصادي م 1929كساد بعد املتدخلة الدولة

 منافية أفكاره تشغيلها، فجاءت على اخلاصة املشروعات تعجز اليت املوارد لتشغيل االقتصادي النشاط تدخلها يف

ومن هنا كان فرض  ،األزمة من للخروج االتباع واجبة حكومية سياسات خططت واليت الكالسيك، ألفكار متاما

  .السياسة االقتصاديةالضرائب وسيلة لتحقيق أهداف 

 سياسيةخرى أ إىل واالقتصادية املالية األهداف كل منبعد احلرب العاملية الثانية، تعدى مفهوم الضريبة  و    

 .اجلبائية سياستها خالل من حتققها الدولة واجتماعية

                                                           
 .5، ص 2007، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة جباية المؤسساتمحيد بوزيدة،  -  1
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  :وخصائصها ماهية الضريبة1-1-1 

أهداف  حتقيق بغرض مقابل بدون الدولة حتدده وائي إلزامي مايل اقتطاع"  على أاتعريف الضريبة  كنمي   

  .1"عامة

 الدولة(اجلماعات اإلقليمية  لفائدة منجز مقابل، دون ائي سلطة ذو نقدي اقتطاع" :بأا كذلك وتعرف   

  .2"اإلقليمية العمومية اهليأة لصاحل أو) احمللية ومجاعاا

 من وذلك مقابل دون وائية، بصورة جربية املكلفني من وجتبيه الدولة تفرضه املال من مبلغ" :كذلك هيو    

  .3"العمومية النفقات بتغطية القيام أجل

 :4مايلي جند الضريبة خصائصأهم  ومن

 الضريبية خالفا للنظم نقدي شكل يف الضريبة تفرض احلديث العصر يف أنه إال مايل، اقتطاع الضريبة -

  .السابقة

 بتحديد اجلبائي طريق القانون عن الدولة النفراد وذلك األفراد قبل من وإجبارية إلزامية بصفة تدفع الضريبة -

 . واملنازعات املتابعات وإجراءات والتحصيل الربط طرق

 .وديعة أو أمانة ليست فهي لالسرتداد قابلة غري أا أي ائية بصفة الضريبة تدفع -

 خالل من عليه اليت ستعود املنفعة طبيعة وال مقدار يعرف ال الضريبة دافع أن أي مقابل بدون الضريبة تدفع -

   .الضريبة دافع يعود على خاص مقابل فال وذا الضريبة حتققها اليت العامة املنفعة

 نفقات ملواجهة بل معني بذاته، شيء على اإلنفاق لغرض حتصل ال فهي عامة منفعة لتحقيق الضريبة جتىب -

 .والدولة املواطنني مجيع ختص عامة

 :األسس القانونية للضريبة 2- 1-1

 والتزام الضرائب فرض للدولة يف احلق تعطي اليت القانونية االرتكاز نقطة إجياد يف العامة املالية نظرية عملت    

  :نظريتني مها ظهور العملية هذه عن نتجت وقد بأدائها، املواطنني

                                                           
 .8محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص  -  1

2   - Raymond muzellec : Finance publiques .édition Dalloz, 8eme édition,1993, p 42. 
 .176، ص 2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة المالية العامةزغدود، علي  -  3
 .8محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص  -  4
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  االجتماعي العقد نظرية -

   االجتماعي التضامن نظرية -

 وبني بينه معنوي أو ضمين بعقد املواطن ارتباط على املنفعة فكرةاالجتماعي  العقد نظرية أنصار يرجعو     

 أفراد حلماية حريتهم من جزء من بالتنازل املواطنني قيام يف العقد هذا ويتمثل ،االجتماعي بالعقد يسمى ،الدولة

   . 1الدولة نشاط من عليهم تعود اليت املنافع مقابل الضرائب بدفع يلتزمون مايل عقد مبقتضى أم كما اتمع،

 بيع عقد " مسيث كآدم البعض فاعتربه العقد، هذا طبيعة تكييف يف النظرية هذه قوة يف االختالف كان وقد  

 .ضرائب شكل يف اخلدمات هذه مثن بدفع التزامهم مقابل لألفراد خدماا تبيع فالدولة " خدمات

 اتمع أفراد هم فيها الشركاء كبرية، إنتاج شركة الدولة أن اعتربوا حيث" شركة عقد" أنه على البعض واعتربه  

 منفعتها تعود عامة نفقات حتمل إىل باإلضافة نفقات خاصة ويتحمل معني عمل بأداء منهم كل يقوم حيث

   .الشركاء مجيع على

 دولة وجود بضرورة مسلمون املواطنني أن هو مضموا أساسية فكرة على تقومف  ،االجتماعي التضامن نظريةأما 

 الضريبة، بأداء يلزمهم األفراد بني اجتماعي تضامن ينشأ منهو  احتياجام، وإشباع مصاحلهم حتقيق على تعمل

 لكل العمومية اخلدمات وتوفري املتعددة بوظائفها القيام من الدولة هذه تتمكن حىت التكليفية، مقدرته حسب كل

 على الدولة متارسها اليت السيادة بفكرة مرتبطة االجتماعي التضامن نظرية فإن ذلك إىل باإلضافة املواطنني،

  .ا مقيمني أجانب أو مواطنيها كانوا سواء الضريبة أداء على إجبارهمو  إللزامهم مواطنيها

  :لنظام الجبائيا 1-2

بالسياسة الضريبية، كبريا  ارتباطا يرتبط فهو الواقع، يف الضريبية للسياسة العملي التطبيق اجلبائي النظام ميثل   

بأدائها  حمدد زمن يف معينة دولة رعايا يلتزم اليت والفرائض والرسوم الضرائب من جمموعة هو اجلبائي النظامف

 بني يرتاوح اجلبائي النظام أن خراآل البعض يرىو  .حملية أو مركزية من مستوياا اختالف على العامة للسلطة

  2:ومفهوم ضيق واسع مفهوم مفهومني،

                                                           
 . 185، 184، ص، ص، 2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة اقتصاديات المالية العامةحممود عباس حمرزي،  -  1
 .19، ص 2002، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، ضريبية مدخل تحليلي مقارنالنظم اليونس أمحد البطريق، سعيد عبد العزيز عثمان،  -  2
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 إىل تركيبها يؤدي والفنية اليت واالقتصادية اإليديولوجية العناصر جمموع هو: الواسع باملفهوم اجلبائي النظامف   

 جمتمع يف صورته عن اقتصاديا متقدم جمتمع يف ختتلف صورته والذي للنظام الواجهة ميثل الذي معني ضرييب كيان

  .متخلف

 مراحله يف االستقطاع الضرييب من متكن اليت والفنية القانونية القواعد جمموعة: الضيق باملفهوم اجلبائي النظامأما    

  .والتحصيل الربط إىل التشريع من املتتالية

   :النظام الجبائيمقومات  1- 1-2

 لتحقيق حمدد معني وزمن جمتمع يف وتطبيقها اختيارها يراد اليت الضرائب جمموعة"هو  اجلبائي النظاممبا أن    

 الناجح التكامل تطلبي اجلبائي النظامهذا  جناح فإن .1"اتمع ذلك ارتضاها اليت الضريبية السياسة أهداف

  2:التالية الثالثة للمقومات

  التشريعية اإلدارة -

  التنفيذية اإلدارة -

  القضائي اجلهاز -

 يف اجلبائي النظام ووسائل وأهداف فلسفة حتدد واليت اجلبائي القانون بإصدار ختتص اليت هي التشريعية اإلدارةف   

  .اتمع

 للضريبة والتحصيل والربط احلصر خالل من اجلبائي القانون تنفيذ تتوىل أجهزة تضم فهي التنفيذية اإلدارةأما    

  .واملنازعات اجلبائية والرقابة

  .اجلبائية واإلدارة املكلفني بني تنشأ قد اليت املنازعات يف الفصل كأداة تتوىل  القضائي اجلهازويعترب    

  :توفر العناصر األساسية التالية أيضا األمر ويتطلب

 .األصولية الفنية القواعد كل فيها يراعى ومتوازنة متجانسة ضريبية سياسة -

 .األخرى االقتصادية السياسات مع متجانسة ضريبية سياسة -

 .اجلبائية السياسة عن يعرب وواضح مستقر ضرييب تشريع -

                                                           
 .23، ص 2003، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، طبعة النظم الضريبية، الدراز احلميد عبد -  1
 .3البليدة، ص  ،دحلب سعد ، مداخلة جبامعةتقييم السياسة الجبائبة في الجزائركمال رزيق، بوعالم رمحون،   -  2
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 .الضريبية السياسة تنفيذ يتوىل الكفاءة من عال قدر على ضرييب جهاز -

  :النظام الجبائيوكفاءة فعالية  2- 1-2

تعريف فعالية النظام اجلبائي يف مدى قدرته على حتقيق ومتكني أهدافه املالية واالقتصادية واالجتماعية  ميكن   

 1.مصلحة الدولة، مصلحة املمول ومصلحة اتمع: مراعاة ويتعني على املشرع أثناء فرض الضريبة ،متوازن بشكل

فعال  ضرييب نظام لتصميم اعتمادها أساسية ميكن مؤشراتVito-Tanzi( 2( تانزي فيتو االقتصادي يقرتحو 

  : وهي

 من ضئيل نسبيا عدد من الضرييب اإليراد إمجايل من كبري جزء يأيت بأن املؤشر هذا يقضي :ؤشر التركيز م -

 وجود فتجنب  ،اإلدارة والتنفيذ تكاليف ختفيض يف يساهم أن شأنه من ذلك ألن الضريبية، واملعدالت الضرائب

 آثار تقييم تسهيل إىل يؤدي أن ميكن حمدودة، إيرادات تدر اليت املعدالت وجداول الضرائب من كبري عدد

  3.مفرطة الضرائب بأن االنطباع خلق السياسة وتفادي تغريات

 كانت وإذا ،اتاإليراد من حيث حجم قليلة ضرائب هناك كانت إذا مبا األمر ويتعلق :التشتت مؤشر -

  .الضرييب النظام تبسيط دف منه التخلص جيب الضرائب من النوع هذا مثل عددها قليل، هل موجودة

 الوعاء تساعاألن  املمكنة، األوعية من قريبة الفعلية الضريبية األوعية كانت إذا مبا األمر ويتعلق :التآكل مؤشر -

 عن الفعلية الضريبية ابتعدت األوعية وإذا ،نسبيا منخفضة معدالت اعتماد رغم االيرادات زيادة إىل يؤدي الضرييب

 ما هذا ،الضرييب وعاء تآكل إىل يؤدي ذلك فإن والقطاعات، لألنشطة اإلعفاءات منح يف اإلفراط بفعل املمكنة

 شأنه من) املعدالت رفع(املسعى  هذا ومثل يف اإليرادات احلاصل النقص تعويض يف طمعا املعدالت رفع إىل يدفع

  .الضرييب التهرب على حيفز أن

املستحقات  يدفعون املكلفني جعل إىل الدافعة اآلليات بوضع األمر ويتعلق :تأخرات التحصيل مؤشر -

 بفعل عامل التضخم، للحصيلة الضريبية احلقيقية القيمة اخنفاض إىل يؤدي التأخر ألن آجاهلا احملددة، يف الضريبية

  .املستحقات الضريبية دفع يف التأخر للحد من صارمة عقوبات الضرييب النظام يتضمن أن البد وهلذا

                                                           
  .3كمال رزيق، بوعالم رمحون، مرجع سابق، ص  - 1
 مكافحة جمال يف خاصة 1994 إىل 1974 من الدويل النقد صندوق يف مهام عدة شغل اإلقتصادي، اإلصالح جمال يف كبري اقتصادي خبري :تانزي فيتو - 2

 Vito Tanzi – The Underground Economics –The International Bank.Quarterley :األموال، انظر وغسيل الفساد
Review. December 2000.N 35.P 5. 

3   - Ibid. p 5. 
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 املعدالت ذات الضرائب من ممكن أقل عدد على الضرييب النظام اعتماد مبدى األمر ويتعلق :التحديد مؤشر -

واحدة مثال دف تقليصها من أجل  يبةبضر  الضرائب بعض إحالل إمكانية الواقع يف ينفي ال وهذا ،احملددة

  .الضرييبتبسيط النظام 

 للمكلفني يضمن مبا مبوضوعية، قياسها يتم أوعية من الضرائب جباية بضرورة األمر ويتعلق :الموضوعية مؤشر -

العدالة  مبدأ ضمن هذا ويصب .هلا خيططون اليت أنشطتهم ضوء على الضريبية اللتزامام واضح بشكل التقدير

 ومعلوما واضحا دفعه املطلوب واملبلغ وطريقته الدفع ميعاد يكون ، حبيثمسيث آدم جاء به الذي اليقني،و 

  .آخر شخص ألي للمكلف أو

 التقديرات سالمة مبدى أيضا يتعلق وهذا ،وبفعالية بالكامل الضرييب النظام تنفيذ مبدى ويتعلق :التنفيذ مؤشر -

 التشريعات معقولية مدى عن فضال التنفيذ، على األساسي القائم ألا الضريبية اإلدارة تأهيل ومستوى والتنبؤات،

  1.واالقتصادي االجتماعي الواقع ضوء على للتنفيذ وقابليتها

 الضرائب حتصيل تكلفة جيعل وهذا النفقات، يف االقتصاد مبدأ من مشتق مؤشر وهو :مؤشر تكلفة التحصيل -

  .الضريبية احلصيلة مستوى على سلبا ذلك ينعكس ال حىت ميكن، ما أقل

 الرتكيز ترامؤش منها خاصة فعال ضرييب نظام تصميم حتديد اتشر مؤ  أهم من تانزي فيتو اتمؤشر  عتربتو    

واليت جند منها مدى احرتام  ،الضرييب نظامال فعالية حتديد يف كبري دور هلا أخرى ت رامؤش توجد كما والتشتت،

   .يف ظل االمكانيات املتاحة املبادئ الضريبية باإلضافة اىل مدى حتقيق األهداف الضريبية املعلن عنها

ستخدام األمثل واألنسب للموارد املتاحة يف يد النظام اجلبائي اإل ا يقصدف فاءة النظام اجلبائيكوفيما يتعلق ب   

املتاحة الذي يوفر أقل تكلفة ممكنة، فالكفاءة ترتبط بعنصر التكلفة والعالقة  أي اختيار أحسن بديل من البدائل

 2.استخدام املوارد املتاحة واملخرجات، أي مدى الرشد يفبني املدخالت 

ويتجلى هذا واضحا من خالل آخر مؤشر من وعليه فإن وجود الكفاءة يضمن بدرجة كبرية حتقيق الفعالية    

والفعالية يف اجلدول  وميكن صياغة العالقة بني الكفاءة زي والذي هو مؤشر تكلفة التحصيل،مؤشرات فيتو تان

  :التايل
                                                           

التسيري، باتنة،  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ، مذكرة ماجستري، كليةأثر االصالحات االقتصادية على فعالية النظام الضريبي في الجزائرعمار ميلودي،  - 1
 .70، ص2014

 .4كمال رزيق، بوعالم رمحون، مرجع سابق، ص   -  2
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  كفاءة النظام الجبائي: 01-1الجدول رقم 

 سعد من إعداد الطالب، اعتمادا على كمال رزيق، بوعالم رمحون، تقييم السياسة اجلبائبة يف اجلزائر، مداخلة جبامعة :المصدر

  .4البليدة، ص  دحلب،

  :من خالل اجلدول تتضح لنا العالقة بني الفعالية والكفاءة للنظام اجلبائي كالتايل

وهي احلالة املثالية للنظام اجلبائي، حيث أنه يتسم بالكفاءة والفعالية يف آن واحد، أي أن أهداف : الحالة األولى

  .خدام أمثل ملوارد وإمكانات الدولةالسياسة اجلبائية يف ظل النظام اجلبائي حمققة، مع است

يف هذه احلالة يكون النظام اجلبائي فعال، لكنه غري كفء أي مبعىن حتقق أهداف السياسة اجلبائية : الحالة الثانية

  . يف موارد الدولة لكن مع وجود اسراف وتبذير

دم حتقق األهداف مع وجود يف هذه احلالة يكون النظام اجلبائي كفء ولكن غري فعال، أي ع :الحالة الثالثة

  .رشادة يف استخدام املوارد

يف هذه احلالة يكون النظام اجلبائي غري فعال وغريكفء ، أي عدم حتقق األهداف مع عدم وجود  :الحالة الرابعة

  .رشادة يف استخدام املوارد

 1:أساسية نواحي ثالث خالل من جبائي نظام أي كفاءة على احلكم ويتحدد

 .الضرييب اتمع مشول مدى :األولى الناحية

 .االجتماعية والعدالة الكفاءة العتبارات متهئمال ومدى الضريبية األسعار هيكل :الثانية الناحية

  .التنفيذ يف العدالة يعين ما وهو والتحصيل بالتحقيق يتعلق فيما الضريبية اإلدارة كفاءة :الثالثة الناحية

  

                                                           
 .4كمال رزيق، بوعالم رمحون، مرجع سابق، ص   -  1

  غير فعال  فعال  النظام الجيائي

  احلالة الثالثة  احلالة األوىل  كفء

  احلالة الرابعة  احلالة الثانية  غير كفء
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  : القانون الجبائي 1-3

 شبكة داخل اجلبائي، مكانته القانون عليها يرتكز اليت األسس معرفة وهاجلبائي  القانون دراسة من اهلدف   

 مكانة أعطته واليت تطبعه اليت االستقاللية يف يتمثل هام عنصر إبراز جانب إىل معها، وروابطه القانونية الفروع

  .واملكان الزمان يف تطبيقه تفسريه، اجلبائي، القانون ملصادر التطرق إىل باإلضافة القانونية املواد قائمة يف متميزة

  : القانوني النظامو  الجبائي القانون 1- 1-3

 اإلداري، ففي القانون ظهور منذ وهذا للدولة السيادية األوىل الصالحيات بني من اجلبائي القانون كان لقد   

 دور تطور مع لكن العام، اإلداري للقانون املميزة األوجه من وجها اجلبائي القانون أعترب األوروبية البلدان بعض

 مكانة على االستحواذ من اجلباية متكنت العمومية النفقات تسيري يف فأكثر أكثر التدخل يف أخذت اليت الدولة

 على اخلصوصية القواعد من ترسانة هلا شكل األساس، فقد هذا الضريبة، على خالل من نفقاا يف متويل متميزة

  .املايل القانون مستوى

 تعاجلان املادتني وكال اجلبائي، والقانون العمومية املالية :اثنتني مادتني من عام بشكل يتكون األخري، هذا   

  .العمومية للنفقات هامة متويل وسيلة تعترب واليت )منه جزء أو كله( الضريبة موضوع

 عامة وإيرادات عامة نفقات من للدولة، العامة امليزانية وتنفيذ إلعداد املنظمة القواعد بتحليل تقوم العامة فاملالية   

  .ولواحقها

 مؤسسات وعلى بالضريبة املكلف على املفروضة القانونية القواعد بتحليل فيقوم جهته من اجلبائي القانون أما"   

  .1 "عليها الربملان تصويت بعد نافذة القواعد هذه وتكون الضريبة، وحتصيل وتصفية بوعاء املتعلقة الدولة

 القواعد على زيادة وهذا للجباية أو للضريبة خاصة أحكام توجد أنه هو اجلبائي القانون استقاللية مبدأ إن   

 تكون أن ميكن القواعد هذه بعض مقاربة أو تعريف فان اإلطار هذا يف. 2األخرى امليادين لكل املنظمة املوجودة

  .ضيقة أو واسعة إما حملتويات حاملة قواعد يعرض األخري هذا أن مادام اجلبائي القانون لدى خمتلفة

  

  

                                                           
 .41 ص  هومة، دار،  2004 ، طبعةوالضرائب الجباية اقتصاديات ،حمرزي عباس حممود -  1
 .44 ص  ،2004 سابق، حمرزي، مرجع عباس حممود -  2
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  : الجبائي القانون داءأ 2- 1-3

 ميكن وهنا قواعده اجلبائي القانون خالهلا من يبىن اليت املصادر دراسة هو اجلبائي القانون أداء من اهلدفإن "   

 نصا باعتباره اجلبائي القانون تفسري كيفيات إىل التطرق جانب إىل دويل، قانون داخلي، قانون: مصدرين تسجيل

  . 1"قانونيا

 املصادر يف أساسا تتمثل اجلبائي القانون فمصادر الوطنية، السيادة عن نابعة اجلبائية السلطة ومادامت   

  .فأكثر أكثر مهما نصيبا تأخذ الدولية املصادر أخذت الدولية االقتصادية العالقات تطور ومع الداخلية،

  :فيمايلي تتمثل اجلبائي القانون مصادركما أن 

 القانونية القواعد خارج حتصل أو تصفى أو تؤسس ال القانون وبالتايل إطار يف جماهلا الضريبة جتد: القانون -

 حاالت يف إال املالية قانون خارج من جبائي طابع ذو حكم أي يتخذ أن ميكن الو  . املشرع قبل من هلا املوضوعة

 طابع ذو حق أي أو ضرييب شبه الرسم الضريبة، وحتصيل وضع كيفيات حتديد يتم أن ميكن حيث استثنائية،

 األحكام إعداد عند النصوص ذه االعتبار بعني األخذ ويتم وزاري، قرار أو تنفيذي مرسوم خالل من جبائي

 أن بعد للدراسة يقدم قانون مشروع شكل يف إعداده يتم الذي األخري هذا املالية، قانون يف دجمها يتم اليت اجلبائية

الربملان ويتم املصادقة عليه من طرف رئيس اجلمهورية يف اية كل سنة  إىل الوزراء جملس قبل من عليه يصادق

فمثال يف اجلزائر جند أن ( ، كما هو معمول به يف كل من اجلزائر وتونس،ليصبح ساري املفعول يف السنة املوالية

املؤرخ  املالية بقانون املتعلق 84/17لقانون إىل ا إضافة ،من الدستور 64 للمادةاجلباية تأخذ النسق القانوين طبقا 

  ).07/07/1984يف 

 ويقوم الضرائب وإدارة املكلف بالضريبة بني منازعات تسجيل اثر القاضي يتدخل ملا :األحكام القضائية -

 هذه تدعى جبائي، نص إىل الضرائب إدارة طرف من املقدم التفسري وحتويل لتغيري وأحكام قرارات باختاذ عندها

  .اجلبائية باألحكام األحكام

 ملا التنظيمية أو التشريعية واملفسرين للنصوص واملنظرين املؤلفني عن الصادرة اآلراء مجيع الفقه يشمل :الفقه -

 املشرع على تأثريا متارس كذلك تكون ملا القانونية، واألحكام الضريبية القوانني لتطبيق أدوات األخرية هذه تكون

  .القاضي رأي أو

                                                           
 .51 إىل 49 ص ،2004 سابق، مرجع حمرزي، عباس حممود -  1
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 العالقات يف احلاصل للتطور نتيجةك تعتربفهي  املصادر اخلارجيةهذا فيما يتعلق باملصادر الداخلية، أما    

 تغري أن وميكن الداخلي، التشريع على أحكامها تفرض أا دام ما بالغة أمهية دورها ويكتسي الدولية، االقتصادية

  .الدولية اجلبائية االتفاقيات يف أساسا الدولية أو اخلارجية املصادر وتتمثل أحكامه، عميق بشكل

 أن مادام الضرائب، تغييب ، أو∗االزدواج الضرييب جتنب دف  مربمة ثنائية الدولية اجلبائية االتفاقيات تعتربو    

 مبناسبة ضرييب غري أو ضرييب ازدواج موضوع تكون أن تكليفية واحدة ميكن لقدرة سيادية، الدول صالحيات

لتفادي  العامل عرب املربمة اجلبائية االتفاقيات عدد زاد اخلارجية، التجارة توسع فعلبو  .دولية اقتصادية عالقات

 .االزدواج الضرييب

   :سياسة الجبائيةالمدخل إلى  -2

 على احلصول إىل دف تعد مل فهيوسيلة هامة لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي،  اجلبائيةالسياسة تعد    

ويتم  أهدافها، لتحقيق تستخدمها الدولة بيد وفعالة هامة أداة وإمنا فقط، التقليدية النفقات الالزمة ملقابلة االموال

الدولة عند التنظيم الفين للضريبة باعتبارها من القواعد  واليت تلتزم اذلك من خالل احرتام املبادئ العامة للضريبة 

  .اجلبائية السياسة االستخدام الكفء ألدوات خالل منوكذلك األساسية لتصميم نظام ضرييب فعال، 

ماهية إىل دراسة  باإلضافة ،هاطرق تصنيفكذا العامة للضريبة وخمتلف أهدافها و املبادئ لذلك ارتأينا أن نتناول    

  .السياسة اجلبائية

  :العامة للضريبة وأهدافهاالمبادئ  2-1

خمتلف القواعد واملبادئ العامة للضريبة اليت جيب على املشرع إتباعها باإلضافة إىل التطرق  وهنا ميكن تناول   

  .ملختلف األهداف واليت تصبو الضريبة إىل حتقيقها

  :العامة للضريبةلمبادئ ا 1- 2-1

يقصد باملبادئ العامة اليت حتكم الضريبة، جمموعة القواعد واألسس اليت يتعني على املشرع إتباعها ومراعاا '   

) اخلزينة العمومية(عند وضع أسس نظام ضرييب يف الدولة، ودف هذه القواعد إىل التوفيق بني مصلحيت الدولة 

                                                           
 .يقصد به فرض نفس الضريبة أكثر من مرة على نفس املكلف و على نفس املال  - ∗
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هذه " ثروة األمم"زي ادم مسيث يف كتابه الشهري ، ولقد صاغ االقتصادي االجنلي1"ومصلحة املكلف بالضريبة

  .العدالة، اليقني، املالئمة يف التحصيل واالقتصاد يف نفقات اجلباية وكذا السنوية: القواعد يف

  :قاعدة العدالة -

حبيث  يف األعباء العامة، يف املسامهة) املكلف(تنطلق هذه القاعدة من القدرة املالية التكليفية لدافع الضريبة    

  .2تكون مسامهة أعضاء اجلماعة يف األعباء العامة متناسبة مع دخوهلم

مقدرته، أي مراعاة حتقيق العدالة يف توزيع  ويقصد بالعدالة أن يوزع العبء املايل على أفراد اتمع كل حسب   

ع يف حتمل نفقات الدولة عند ادم مسيث بأن يساهم كل أفراد اتم األعباء العامة بني األفراد، ويقصد بالعدالة

    .النسبية، أي تكون مسامهام متناسبة مع دخوهلم حسب مقدرم

ولقد أخذت أغلب التشريعات الضريبية املعاصرة بفكرة قاعدة العدالة وما تطبيق الضريبة التصاعدية وإقرار    

   .من مبدأ العدالة صوراً ال إاالعفاءات العائلية واحلد األدىن من الدخل املعفى من الضريبة ا

  :قاعدة اليقين -

وميعاد ) سعرها-وعائها(إن مضمون قاعدة هو أن تكون الضريبة حمددة بوضوح من حيث أسس حساا    

يعلمه  عها، وطريقة حتصيلها مقررة بوضوحأي أن ال تفرض الضريبة بشكل تعسفي، بل يكون دف .الوفاء ا

فاهلدف األساسي من وضع هذه القاعدة هو حماولة اعطاء اخلاضع للضريبة تفسريا عن كيفية  اخلاضع للضريبة،

   .دفع الضريبة وحتديد مقدار الضريبة الواجب دفعها

  :قاعدة المالئمة في التحصيل -

 حتصيل ميعاد يتالءم أن يعين هذا للممول، األكثر مالئمة والطرق األوقات يف الضريبة جتىب أن ا ويقصد   

 لعبئ تقبال وأكثرة على الدفع قدر  أكثر املكلف فيه يكون الذي وهو الوقت الدخل حتقيق موعد مع الضريبة

  .الضريبة

 ضريبة جتيب كأن الضريبة، لدفع مالئمة األوقات أكثر دخله على املكلف فيه حيصل الذي الوقت ويعترب   

 الدورة اية يف والتجارية الصناعية األرباح ضريبة وجتيب أجورهم، استالم أوقات يف املكلفني من واألجور الرواتب

  .اإلجيار تكاليف دفع بعد مثال املكلفني من العقارات ريع ضريبة وجتيب الربح، حتقيق وعند املالية،

                                                           
 .10، 09محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص، ص،   -  1
 .15، ص 2005الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، أسس المالية العامة، خالد شحادة اخلطيب، أمحد زهري شامية،   -  2



  والسياسة اجلبائية دراسة نظرية للنظام اجلبائي                                                                        الفصل األول 
 

19 
 

  :قاعدة االقتصاد في النفقات -

 فرضها أصبح وإال اإلمكان قدر حبصيلتها يقصد ذه القاعدة أن تكون نفقات جباية الضريبة ضئيلة مقارنة   

األمهية، وتشمل تكاليف اجلباية مجيع املنح والرواتب اليت تدفعها الدولة لألشخاص الذين يعملون على  عدمي

  .حتصيلها

  :قاعدة السنوية -

وأيضا من املهم  حيث تفرض الضريبة وبتم حتصيلها بصورة سنوية، وذلك لتجنب تراكم الضريبة لعدة سنوات،   

فرض الضريبة بشكل سنوي وذلك الرتباطها بالفرتة املالية للمؤسسات االستثمارية، عادة تكون السنة الحتساب 

  .األرباح وإعداد امليزانية ودفاتر احلسابات

   :الضريبةهداف أ 2- 2-1

د جمرد آلية لتحصيل املوارد تعتمد الدولة على الضريبة كأداة لتحقيق سياستها انطالقا من كون الضربية مل تع   

من خالل و  .وامنا ملا هلا، باالضافة اىل ذلك، من أدوار اخرى اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وسياسية. العمومية

إىل أهداف مالية، اقتصادية، ميكن تصنيفها  ،األهدافذلك تسعى الضريبة إىل حتقيق جمموعة متباينة من 

  :اجتماعية، ثقافية وسياسية

من خالل توفري املوارد العمومية، وذلك لكون الضريبة أداة لتغطية األعباء العامة للدولة، وتظهر األهداف املالية    

ورغم التطور احلاصل يف دور الضريبة إال أا تبقى الوسيلة املفضلة لتوفري االيرادات العمومية، نتيجة وجود بعض 

قروض وإصدار نقدي، فضال عن الطابع غري التضخمي النقائص يف أشكال التمويل احلكومي األخرى من 

  .للتمويل الضرييب

  :وميكن إبرازها من خالل مايلي تتعددف األهداف االقتصاديةأما   

 لتنشيط إليها  الدولة تلجأ اليت اهلامة األدوات إحدى تكون قد فالضريبة :االقتصادي النشاط تشجيع -

  .يف إطار سياستها املالية واالنكماش التضخم حالة من كل يف االقتصاد
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يتم استخدام الضريبة للتأثري يف هيكل االستثمارات  :توجيه االستثمارات الى القطاعات المرغوب فيها -

لكوا أكثر قدرة على توفري مناصب الشغل أو انشاء  بتوجيهها حنو القطاعات اليت تسعى احلكومة لرتقيتها،

  . ... القيمة املضافة لالقتصاد أو احالل الواردات أو كوا أكثر صداقة للبيئة

كما يؤثر منط االقتطاع الضرييب على توجيه االستثمارات وتوزيعها جغرافيا حسب مناطق دون أخرى، من أجل      

وذا تعترب اجلباية ... و اقتصاديةأبني املناطق أو لرتقية مناطق معينة العتبارات أمنية، سياسية  اقامة توازن جهوي

  .أحد متغريات مناخ االستثمار، الذي جيب أن يكون مالئما الستقطاب االستثمارات احمللية وخاصة األجنبية

نسيق السياسات االقتصادية، تستخدم الضرائب ضمن مسعى ت :المساهمة في تحقيق االندماج االقتصادي -

اذ يستحيل اجناز اندماج اقتصادي من دون تنسيق أو توحيد األنظمة الضريبية اخلاصة بالدول املنطوية حتت 

         .1...)منطقة تبادل حر، احتاد مجركي، سوق مشرتكة، احتاد اقتصادي(االندماج يف أي صورة كان 

 بعض الدولة حلماية تلجأ فقد: الخارجية المنافسة من وحمايتها المحلية الصناعات تشجيع على العمل -

 السلع على ضرائب فرض عن طريق املستوردة الصناعات منافسة على قادرة تكون ال قد اليت احمللية الصناعات

 للسلع أفضل منافسة ظروف خلق إىل بالتايل ويؤدي السلع املستوردة أسعار رفع على يعمل بدوره وهذا املستوردة،

  .حمليا املصنعة

تستعمل الضرائب للتأثري على السلوك االستهالكي لألعوان من خالل  :النأثير على هيكل وحجم االستهالك -

التأثري على األسعار النسبية للسلع واخلدمات، ففرض ضريبة مرتفعة على بعض املنتجات يؤدي اىل التقليل من 

ياملقابل يعمل ختفيض الضرائب على بعض . أو االنتقال اىل استهالك سلع بديلة هلا استهالكها، إذا كانت عادية،

  . املنتجات اىل زيادة الطلب عليها ومن مث زيادة استهالكها

  :منهاو لى حتقيق بعض األغراض االجتماعية عتعمل الضريبة كما أن    

زيادة  على الدولة باعتماد ذلك املرتفعة، والثروات الدخول بني التفاوت حدة ختفيض :إعادة توزيع الدخل  -

 الدخول على أصحاب حصيلتها توزيع بإعادة تقوم مث املرتفعة، والثروات الدخول أصحاب على الضرائب

  .الدخول على التصاعدية خالل من ذلك ويتم املنخفضة،

                                                           
 . 112، ص 2011، دار جرير للنشر والتوزيع، طبعة دراسات في علم الضرائبعبد ايد قدي،   -  1
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رأس املال املستثمر يف قطاع السكن من الضرائب وكذا األمر بالنسبة  وذلك باعفاء: معالجة مشكل السكن -

  .ملداخيل الكراء دف التخفيف من أزمة السكن

 النمو حتفيز خالل من اإلقتصادي باهلدف مرتبط إجتماعي هدف الفقرفهدف حماربة  :محاربة الفقر -

  .الفقرية للمناطق وتوجيه النشاطات اإلقتصادي

حيث ميكن للسلطات حماربة بعض االفات مثل التدخني وتناول : اهر االجتماعية السيئةالتقليل من المظ -

   .الكحول بفرض ضرائب مرتفعة على صناعتها وبيعها وكذا استهالكها

وذلك  كأداة للمحافظة على الرتاث الثقايف للمجتمعات وتنميته،  لتحقيق األهداف الثقافية، تستعمل الضريبةو    

  .من خالل منح اعفاءات وحتفيزات جبائية ال الصناعات التقليدية واألشغال الفنية

تعترب الضريبة األداة املالية الرئيسية اليت تستخدمها احلكومات لتنفيذ ف أما فيما خيص األهداف السياسية،   

 على وختفيضها الدول، منتجات بعض على مرتفعةضرائب  ففرض. ثار سياسيةآياساا العامة واليت ينتج عنها س

   .سياسية ألهداف للضريبة استعماال يعترب خرىبعض الدول األ منتجات

  :تصنيفات الضرائب 2-2

ونعين به اختيار موضوع الضريبة، وقد يكون موضوع الضريبة ماال أو نشاطا معينا، وهو القاعدة اليت ترتكز    

  :منها نذكر معايري عدة أساس على الضرائب تصنيف ويتم .عليها الدولة يف فرض الضرائب

  :والواقعة المنشئة للضريبة الضريبة وعاء عيارم 1- 2-2

 توفر جمردفتنشأ  للضريبة، املنشئة الواقعة، أما املتعددة والضريبة الوحيدة الضريبة دجنالضريبة  وعاء معيار حسب   

الضريبة على رأس املال، الضريبة على الدخل  ، وهيبالضريبة لتزاماال إىل تؤدي اليت والشخصية الظروف املوضوعية

  :والضريبة على االستهالك، وهي كمايلي

 الالزمة التكاليف مجيع املصادر، بعد خصم خمتلف على موحدة ضريبة فرض ا يقصد :الوحيدة الضريبة -

 وعاء أا على املختلفة الدخول من الواحد الشخص حيصل عليه ما مجع أخرى وبعبارة الدخل، على للحصول

  .1واحد

                                                           
 .19، 18 ،محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص، ص -  1
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  :مبايلي الوحيدة الضريبة ومتتاز

 .جبايتها نفقات قلة و حتصيلها سهولة -

 .أعبائه خمتلف وكذا املكلف، إمكانيات كل االعتبار بعني تأخذ -

 .بالوضوح متتاز -

  :يلي فيما الوحيدة الضريبة سلبيات ونذكر

 .االقتصادي النشاط مظاهر من واحدا مظهرا أو الثروة من جزءا إال متس ال -

 من يتهربون املكلفني الضريبة وجتعل وعاء إرهاق إىل تؤدي حيث املكلفني، على العبء ثقيلة الوحيدة الضريبة -

 .دفعها

 هذا ، فحسب1إخضاع املمولني ألنواع خمتلفة من الضرائب يعين نظام الضرائب املتعددة،: المتعددة الضرائب -

 األوعية وختتلف تتعدد مث ومن املكلفون، هلا خيضع الضرائب اليت من متعددة أنواع على الدولة تعتمد النظام،

 .الدخل حتقيق وتكاليف الثروة، مصادر الختالف الضرائب النوع من هذا إىل نلجأ الضريبية،

  :أمهها مزايا عدة الضرائب من النوع وهلذا

 يتحمل ومل الضريبة الوحيدة، من التهرب من املمول أفلح إذا أنه حيث الضرييب، التهرب ظاهرة من يقلل -

 .الضرائب كافة من التهرب عليه يستحيل النظام هذا ظل يف فانه العامة، األعباء من نصيبه

 .الوحيدة الضريبة الشأن يف هو كما املمول إرهاق إىل يؤدي ال إذ املكلفني، على الضرييب العبء من يقلل -

 االقتصادي النشاط سري وإىل عرقلة الضرييب النظام تعقيد إىل يؤدي الضرائب من النوع هذا تعدد يف اإلفراط لكن

  .اجلباية نفقات ارتفاع يفو 

  :جند مايلي للضريبة املنشئة الواقعة معياروحسب 

 األموال جمموع املال، برأس املال، ويقصد رأس متلك عن تنتج اليت الضرائب هي :المال رأس على الضرائب -

حلظة  يف بالنقود والقابلة للتقدير الشخص ميتلكها اليت) املبنية وغري املبنية(والعقارية ) والسندات كاألسهم(املنقولة 

 أو املبين العقار مبناسبة متلك التسجيل  حقوق أمثلتها ومن ال، أو للدخل مولدة كانت وال يهم إن معينة، زمنية

  .املبين غري

                                                           
 .53ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، دون تاريخ، ص، المالية العامة، حسن مصطفى حسني -  1
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 من الشخص عليه ما حيصل كل بالدخل ويقصد الدخل، حتقق واقعة عن تنشأ واليت: الضرائب على الدخل -

 رأس العمل، األساسية واليت هي الدخل مصادر باعتبار يقدمها، اليت اخلدمة أو ينتجها اليت السلع مقابل إيرادات

  .معا املال رأس و العمل املال،

 السلعة، شراء املولد للضريبة هوباعتبار الفعل  االستهالك عن الضرائب تنتج هذه: الضرائب على االستهالك -

 تتمثل معينة أوجه يف استعماله عند الدخل على تفرض اليت الضرائب تلك االستهالك على بالضرائب ويقصد

يف  أي السلع من معينة أنواع استهالك على تفرض قد االستهالك وضرائب االستهالكية، السلع على باحلصول

 ضريبة صورة يف السلع أنواع مجيع على تفرض وقد االستهالك على الداخلي كالرسم االستهالك على نوعية صورة

  .املضافة القيمة على كالرسم االستهالك على عامة

  :ومعدل الضريبة الضريبي العبء تحمل معيار 2- 2-2

أما وفقا ملعيار  ،املباشرة غري والضرائب املباشرة الضرائب بني منيز أن نستطيع الضرييب العبء حتمل عيارمل وفقا   

  :معدل أو سعر الضريبة فهناك الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية، وهي كمايلي

 بأي أخر شخص إىل عبئها يستطيع نقل وال مباشرة، املكلف يتحملها اليت الضرائب هي :المباشرة الضرائب -

 ، أواإلمجايل الدخل على للضريبة بالنسبة احلال هو األشخاص كما على كانت سواءا الدخل ضريبة فمثال حال،

 العبء استطاعتهم نقل دون مباشرة الشركات يتحملوا أرباح على للضريبة بالنسبة هو احلال كما الشركات على

  .غريهم إىل

 عبئها نقل العمومية اخلزينة إىل بتوريدها يقوم من يستطيع اليت الضرائب تلك وهي :المباشرة غير الضرائب -

 مبناسبة الثروة على مباشرة الغري الضرائب وتفرض والغري، العمومية اخلزينة بني وسيطا املمول هذا ويكون الغري إىل

املستهلكني  إىل عبئها نقل يستطيع) التاجر(الضرائب  هذه فدافع وبذلك، االستهالك على الضرائب مثل تداوهلا

  ).املستهلك النهائي(
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 من عام بشكل الضريبة معدل ، ويتحدد1عالقته بوعاء الضريبة يف الضريبة مبلغهو  معدل أو سعر الضريبةإن 

 والضريبة النسبية الضريبة جند املعيار هلذا وتبعا أعبائها، تغطية من على احتياجاا بناءا العامة السلطات طرف

  .التصاعدية

 اخلاضع املادة حجم كان ثابت مهما معدل أساس على احملسوبة الضريبة تلك ا يقصد: النسبية الضريبة -

 % 07الرسم على القيمة املضافة الذي يفرض مبعدل  مثال يف اجلزائر جند النسبية الضرائب أمثلة ومن للضريبة،

   .على رقم األعمال % 17أو

  .2 %6كنسبة استثنائية، اضافة إىل نسبة خمفضة   %12كننسبة عامة، و  %18أما يف تونس مبعدل 

  3:اخلاضعة للضريبة وتأخذ شكلني مها املادة حجم تزايد مع املعدل ارتفاع تعين :الضريبة التصاعدية -

 هذه وترتب طبقات، عدة إىل املمولني دخول تقسيم يتم احلالة هذه وفق :اإلجمالية التصاعدية الضريبة �

  .أكرب طبقة إىل انتقلنا كلما متزايد مبعدل الضريبة تفرض مث تصاعديا، األخرية

 اإلمجالية، التصاعدية الضريبة لعيوب جتنبا الضريبة من النمط هذا وجد :بالشرائح التصاعدية الضريبة �

 ويتم الشخصية املكلف أوضاع مراعاة أي للمعيشة، الضروري األدىن احلد إعفاء األسلوب هذا يتضمن

 .أخرى إىل شرحية من انتقلنا كلما تتزايد خمتلفة بنسب الضريبة تفرض مث شرائح إىل الدخل تقسيم

   :معيار مادة الضريبة 3- 2-2

  4:وفقا ملعيار مادة الضريبة جند الضرائب على األشخاص والضرائب على األموال   

 أو الضريبة حمل هو نفسه يكون اإلنسان بأن األشخاص على بالضرائب يقصد: األشخاص على الضرائب -

  .للثروة امتالكهم عن النظر بغض الدولة إقليم يف وجودهم حبكم األشخاص على فتفرض الضريبة، وعاء

 أو ثروة إما األموال تكون وقد الضريبة لفرض كأساس األموال اختيار ا وقد يقصد: األموال على الضرائب -

 سلع شكل أو عينيا شكال أخذت سواءا معينة زمنية حلظة يف قيم من األفراد ميتلكه ما جمموع هي والثروة دخل،

                                                           
 .253، ص 1978، سوريا، ، منشورات جامعة حلبمبادئ المالية العامةحممد السعيد فرهود،  -1
 .2014اجلمهورية التونسية، بوابة وزارة االقتصاد واملالية، حملة عامة عن اجلباية،  -  2
 .26محيد بوزيدة، مرجع سايق، ص  -3
 .135إىل  132ص  ،2003 حممود عباس حمرزي، مرجع سابق، -4
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 دورية بصورة الفرد عليه حيصل ما هو الدخل أما النقود، من مبلغ أو مالية أوراق أو استهالكية سلع أو إنتاجية

 معا كليهما يف أو عمله يف أو اإلنتاج لوسائل ملكيته يف يتمثل قد معني، مصدر من مستمر حنو على منتظمة

 اليت السلع من أجره من جزء على احلصول املقبول من كان وان احلديثة اتمعات يف نقدية صورة الدخل ويأخذ

  .بإنتاجها يقوم

  :التالية لألسباب الدخل إىل الثروة من الضريبة وعاء انتقل العشرين، القرن بداية ومع

 أمهية زيادة ذلك ترتب على قد النقدي، االقتصاد إىل العيين االقتصاد من وحتوله االقتصاد حلق الذي التطور -

 أصبح وقد الضريبية اإلدارة جانب من تلك األخرية تقدير لصعوبة ونظرا العقارية الثروة عن املنقولة الثروة

 .تقييم حمل عنها الناتج الدخل

 عالقات شكل تنظيم يف متثلت استغالل، حق من عنها يتفرع وما امللكية حق على فرضت اليت القيود -

 .العقارية الثروة أمهية إىل تناقص أدى مما وغريها السكنية لألغراض واملباين األراضي استئجار

  .الضرائب حصيلة يف مسامهة الفرد درجة حيدد الذي املعيار أصبح حبيث العمل عن الناتج الدخل أمهية تزايد -

 معينة مشاكل يثري الضريبة لفرض كأساس وبالتايل التكليفية، املقدرة عن كتعبري الدخل اختيار فان ذلك ومع   

  :هي

 .عينيا منها البعض يكون فقد نقدية، الدخل عناصر كل ليست -

  ).سرية األعمال(النقدية  الدخول تقدير صعوبة -

  :هاأدواتو  السياسة الجبائيةمفهوم  2-3

مفهوم وخصائص السياسة اجلبائية، وكذا خمتلف أدواا واليت تستخدمها من أجل  العنصر سنتناول يف هذا   

  .التأثري يف قرارات املستثمرين دف جذب االستثمار األجنيب

  :السياسة الجبائية  1- 2-3

 تبحث فهي اإلقتصادية، السياسة وفنون أدوات إحدى هي اليت املالية السياسة من جزءا اجلبائية السياسة تعترب   

 فهي ع،اتم أهداف حتقيق يف من املسامهة الدولة لتمكني املايل، النشاط أوجه وحتلل اجلبائية الظواهر خمتلف يف

 كافة على حتقيقها إىل تسعى آثار إلحداث الضرائب وفنون أساليب كافة مستخدمة الدولة وتنفذه ختططه برنامج

  .والسياسي واالجتماعي االقتصادي النشاط متغريات
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 بتعريف الضريبة واملاليني االقتصاديني احملللني اكتفىو  الضريبيةو اجلبائية  السياسة املفاهيم خبصوص تعددت لقد   

    :نذكر بينها ومن الضريبية السياسة هي الضرائب بشأن الدولة قرارات واعتربوا فقط

 ألهداف طبقا الضريبية االقتطاعات وتطبيق وتنظيم لتأسيس املتخذة القرارات جمموعة هي الضريبية السياسة   

  .1العمومية السلطات

كافة مصادرها الضريبية الفعلية  جمموعة من الربامج اليت تضعها الدولة مستخدمة: وتعرف أيضا على أا   

مرغوبة، وجتنب أية أثار غري مرغوب فيها من أجل حتقيق  وسياسية واجتماعية اقتصاديةواحملتملة، إلحداث أثار 

  .2واالجتماعيةوالسياسية  االقتصاديةأهداف اتمع 

 والربامج واحملتملة الفعلية الضريبية اإليرادات ليشمل نطاقها ميتد بأن الضريبية للسياسة املفهوم هذا ويسمح   

 الدولة متنحها اليت الضريبية احلوافز ليشمل الضريبية السياسة نطاق ميتد أن ميكن وبذلك ا املرتبطة املتكاملة

 يف متنازل عنها حمتملة ضريبية إيرادات الضريبة هذه أن باعتبار وذلك تشجيعها، يف ترغب معينة اقتصادية ألنشطة

  .الطويلة الفرتة يف تعويضها حمتمل القصرية، الفرتة

تعتمد السياسة الضريبية على جمموعة من األدوات املستخدمة يف صورة مزايا ضريبية، تعرف يف األدبيات    

 2001عن صندوق النقد الدويل سنة  بالنفقات الضريبية اليت يعرفها دليل شفافية املالية العامة الصادراالقتصادية 

شمل االعفاءات من الوعاء الضرييب والبدالت املخصومة من الدخل االمجايل والقيود الضريبية اخلصومة ت: على أا

     .3)مثلما حيدث يف حالة االهتالك املعجل( من االلتزامات الضريبية وختفيضات املعدالت وتأجيل دفع الضرائب

  :مايليجند السياسة اجلبائية ومن أهم خصائص 

 .معينة أهداف حتقيق بغية املوجهة الربامج من متكاملة تشكيلة هي عبارة عن �

أي  االقتصادية السياسة من جزءا تعترب بدورها واليت للدولة املالية السياسة من جزءاالسياسة اجلبائية  تعد �

 .أهدافها حتقيقمن أجل أا أداة تستخدمها 

                                                           
1- Brachet bernard , le systéme fiscal francais, 7eme edition, aout 1997, paris , p 14 . 

 .145، ص 1998، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيقاحلجازي مرسي السيد،  -  2
 .118ص ، 2011عبد ايد قدي، مرجع سابق،  -  3
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 واليت جند منها املرجوة، وأهدافها تتناسق وحمتملة فعلية ضريبية أدوات على ترتكز السياسة اجلبائية �

 .الضريبية اإلعفاءات والتخفيضات

 التنمية عجلة ودفع ، ترقية البجث والتطويراالستثمار وحتفيز جذب إىل اجلبائية السياسة دف �

املمنوحة من طرف  الضريبية املختلفة، واملتمثلة يف املزايا والتحفيزات وسائلها باستخداموذلك  االقتصادية،

 .املشرع

  :أدوات السياسة الجبائية 2- 2-3

األجنبية،  االستثماراتمتثل احلوافز الضريبية أحد أبرز أدوات السياسة اجلبائية واليت تستخدمها الدول جلذب    

االقتصادي واالجتماعي،  والتأثري على سلوك املستثمرين مبا يتفق وأهداف الدولة خاصة يف جماهلا التنموي

  .خمتلف أشكاهلاكذا سنتناول مفهوم احلوافز الضريبية، واهلدف منها، و  يليوفيما

 األساليب على للداللة عامة بصفة يستعمل نسبيا، حديث مصطلح اقتصادي، كمفهوم اجلبائي التحفيزف   

  .1معني بقطاع للنهوض التنمية نطاق يف االقتصادية السياسة تتخذها اليت اإلغرائي الطابع ذات والطرق

 لبعضها، أو االستثمارات لكامل الدولة تقدمها نقدية، بقيمة للتقدير قابلة اقتصادية ميزة هي الضريبية احلوافز   

  .جغرايف أو موضوعي ملعيار وفقا حتديدها ويتم

 حمدد نشاط أو معني سلوك إتباع على األشخاص لتحفيز كسياسة الضرائب استخدام الضريبية احلوافز تعينو    

 ومستوى أوعيتها حتديد أو معينة بضريبة األخذ طريق عن ميكن حيث الدولة أهداف حتقيق على يساعد

 املستثمر تشجع أن شأا من الضريبية فاحلوافز مؤقتة، إذن أو دائمة ضريبية إعفاءات منح طريق عن أو ،2أسعارها

  .احلوافز هذه يعطي الذي البلد يف باالستثمار قراره إصدار إىل وتدفعه والوطين األجنيب

إن سعي الدول جلذب املستثمرين األجانب من خالل احلوافز الضريبية بغية حتقيق مجلة من األهداف ولعل    

  :أبرزها

 .وتوسعه منها القائم استمرار أو البالد، يف جديدة استثمارية مشروعات إقامة على املستثمرين تشجيع -

                                                           
 .215 ص ، 2009بوداود، ،اجلزائرية الشركة مكتبة ،المؤسسات جباية في محاضرات محو، حممد أوسرير، منور -  1

2  - OECD, Investment Policy, POLICY FRAMEWORK FOR INVESTMENT, 2011 Edition, p08, 
on line at:www.oecd.org/investment/pfitoolkit. 
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ه هذ توجيه طريق عن سواء االقتصادية التنمية خطط تتطلبه مبا االلتزام على األجنبية االستثمارات تشجيع -

 .الدولة إقليم من حمددة مناطق إىل أو الوطين، االقتصاد من معينة قطاعات إىل االستثمارات

 .اخلارج إىل حتويلها من بدال يف البلد املضيف استثمار األرباح احملققة إعادة على األجانب املستثمرين حث -

 التكنولوجيا وذات الوطنية يد العاملةلل االستخدام كثيفة االستثمارات خاصة األجنبية االستثمارات جذب -

   .دف حماربة البطالة وكذا تكوين وحتسني أداء العمال الوطنينياملتقدمة، 

 زيادة ومنه االقتصادي النشاط تنوع إىل بالضرورة تؤدي االستثمار فتنمية مستقبال، اخلزينة إيرادات زيادة -

 الوعاء اتساع وبالتايل للضريبة، اخلاضعة االقتصادية العمليات تعدد ذلك عن وسينتج اإلنتاجية، الفروع

الضريبية، كما هو  احلصيلة ارتفاع إىل يؤدي مما بالضريبة املكلفني عدد زيادة عنه سينجم وهذا الضرييب،

 :موضح يف الشكل التايل

 

  ةموميآلية عمل السياسة التحفيزية في زيادة موارد الخزينة الع :01-1الشكل رقم 

  

  

  

  

  .، باالعتماد على ما سبقباحثاعداد المن  :المصدر

 احلوافز تتخذ سياسة التحفيز الضرييب عدة أشكال وأوجه تؤثر من خالهلا الدولة على قرار االستثمار وتأخذو    

 االستهالك الضريبية، اإلجازة أو املؤقت اإلعفاء التمييزية، الضريبية األسعار: أمهها من أشكال عدة الضريبية

   .ترحيل اخلسائر االستثماري، االئتمان املعجل،

سياسة التحفيز 
 الجبائي الفعالة

زيادة موارد 
 الخزينة العمومية

زيادة المؤسسات 
 ا�ستثمارية

اتساع الوعاء 
 الضريبي

ارتفاع حصيلة 
 الضريبة

زيادة عدد المكلفين 
 بالضريبة
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 معاملة تقرير خالل من وذلك االستثمارية، املشروعات جلذب كأداة الضريبة أسعار استخدام ميكن حيث   

 أو الضريبة، سعر حتديد عند التمييز يف إما تتمثل املكلفني، من معينة جمموعة أو النشاط من معني لنوع متميزة

  .1العادي للسعر وفقا احملدد الضريبة ملبلغ احلكمي اخلفض

 بأسعار الضريبة املشرع يفرض حيث الضريبية، املعاملة يف التمييز صور أشهر من التمييزية الضريبية  األسعار وتعترب

 متييزي ضرييب سعر كاستخدام التنمية، خطة أهداف يف مسامهته مدى أو حجمه أو املشروع لنوع وفقا خمتلفة

 املصنعة األجزاء نسبة متثل اليت للسلع متييزية مجركية ضريبية أسعار استخدام أو التجارية، عن الصناعية لألنشطة

  .النهائي للمنتج املكونة الكاملة األجزاء جمموع إىل مقررة نسبة عن حمليا منها

 السنوات من لعدد ضريبيا إعفاءا االستثمارية املشروعات منحفيقصد ا  )املؤقت اإلعفاء( الضريبية اإلجازة أما  

 حجم على التأثري يف هاما دورا متارس بأن هلا تسمح بطريقة استخدامها ميكن و اإلنتاجية، حياا بداية يف

 املستثمر يتحملها اليت املخاطر تقليل يف هاما دورا وتلعب املختلفة، القطاعات بني توزيعها ومنط االستثمارات

 وخاصة ا تتمتع اليت للمشروعات ذاتية سيولة وحتقق الصايف، العائد وتزيد اجلديدة، لالستثمارات بالنسبة

 هذا تقدم اليت الدولة يف االستثمار على املستثمر يشجع مما اإلنتاجية حياا بداية يف أرباحا حتقق اليت املشروعات

  .2احلافز

 وذلك النامية الدول من العديد إليه جلأت فقد األجنبية االستثمارات تشجيع يف ودوره احلافز هذا ألمهية ونظرا

 من لعدد يتمتع املستثمر أن أي حياا، بداية يف السنوات من لعدد ضريبيا إعفاءا االستثمارية املشروعات مبنح

 هذه بانتهاء اإلعفاء ينتهي مث الضريبية، باإلجازة مسيت ولذلك الضرائب مصلحة مع التعامل من بإجازة السنوات

  .سلفا احملددة اإلجازة أو املدة

 لألصول التارخيية التكلفة قيمة استهالك إىل تؤدي اليت الطرق كافة: ضرييب كحافز املعجل باالستهالك يقصدو    

    3.املقدرة اإلنتاجية حياا فرتة من أقل زمنية فرتة خالل الرأمسالية

                                                           
، ص 1989 الرابع، العدد اإلسكندرية، جامعة االقتصادية، و القانونية البحوث جملة ،الخاص لالستثمار كحافز الضريبية اإلجازة دور الفويل، حممد أسامة - 1

174. 
 .126ص  ،1991 مصر، القاهرة، األوىل، الطبعة الشروق، دار ،االقتصادي لإلصالح قومية استراتيجية نحو سعيد، النجار -  2
 .264، ص 2000، مركز االسكندرية للكتاب، السياسات الماليةحامد عبد ايد دراز،  -  3
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 الدخل، لضريبة السلبية اآلثار من حيد حيث االستثمار، قرار على يؤثر أن ميكن املعجل االستهالك واستخدام

 الضريبة مقدار من كل على يؤثر أن ميكن املستخدم االستهالك منط أن ذلك االجيابية، اآلثار من العديد وحيقق

 األنشطة حنو وتوجيهها األجنبية االستثمارات لتشجيع املعجل االستهالك يستخدم لذلك املستثمر، يتحمله الذي

  .االقتصادية التنمية عملية يف الفاعلية من مزيدا حتقق أن شأا من اليت االقتصادية

 املشرتاة اجلديدة الرأمسالية األصول قيمة من معينة نسبة خبصم السماح فينتج يف إطار االستثماري االئتمان أما   

 ختفيض ذلك يصاحب أن دون الضريبة من ختفيض عليه يرتتب الذي األمر املستثمر، على املستحقة الضريبة من

االستثماري تقتصر  على أنه يف غالبية التشريعات اليت تقدم مزايا االئتمانوجتدر االشارة  .1الضريبة وعاء يف فعلي

  .رأمسالية الت واملعدات الرأمسالية دون األراضي واملباين كأصولعلى اآل

 تؤدي قد اليت لمخاطرل عرضةم تكون استثمارية عملية أي أن شك الف ،ترحيل اخلسائر  حافزما فيما خيص أ   

 فال اإلنتاج يف االستمرار املستثمر يستطيع ال وقد ،2رباحاأل على احلصول من بدال خسائر حتقيق إىل باملستثمر

 يف ربح حتقيق يف أمال اخلسائر وجود من بالرغم اإلنتاج يف املستثمر يستمر قد ولكن املشروع، تصفية احلل يف جيد

 خصم يف احلق وذلك مبنحه اإلنتاج يف االستمرار ميكن للمشرع حتفيز املستثمر األجنيب علىهنا و  قادمة،ال فرتاتال

 ال قد حد إىل الضرييب الوعاء يضيق مث ومن الالحقة، أو السابقة السنوات أرباح من هلا تعرض اليت اخلسائر

  . خصمها واجبال التكاليف ضمن اخلسائر اعتبار ألن نظرا الربح، حتقيق رغم ضريبة أي املستثمر معه يتحمل

 وهذا معينة، سنة خالل خسائر حتقيق عن النامجة اآلثار المتصاص وسيلة التقنية هذه عتربتبعبارة أخرى، و    

 .املؤسسة رأمسال تآكل إىل ذلك يؤدي ال حىت الالحقة السنوات على بتحميلها

 

 

 

  

                                                           
 .83، مرجع سابق، ص النظم الضريبية مدخل تحليلي مقارنالبطريق، سعيد عبد العزيز عثمان، يونس أمحد  -  1
  .153، ص 2013، دراسة مقارنة، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، اآلثار االقتصادية لإلستثمارات األجنبيةنزيه عبد املقصود حممد مربوك،  - 2
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  :الضغط والتهرب الضريبي -3

 الضريبية العدالة مدى يقيس ألنه بالنواتج الضرائب عالقة حتدد اليت األساسية املعايري من الضرييب الضغط يعترب   

إال أن جتاوزه لعتبة املالئمة يدفع  ،االنشطة االقتصادية من خالل تأثريه علىوكذا مستوى التطور االقتصادي 

  .املكلف بالضريبة حملاولة التخلص من الضريبة مما يدفعه للتهرب الضرييب

  .لتهرب الضرييبدراسة ظاهرة ا وكذا، وأثره على االنشطة االقتصادية وسنتناول الضغط الضرييب   

 :لضغط الضريبيا 3-1

واملعروفة  املفاهيم اخلاصة بالعالقة املوجودة بني االيرادات الضريبية والناتج الداخلي اإلمجايل، عددتتلقد    

، وميكن تسميته أيضا مبعدل االقتطاع )OCDE(بالضغط الضرييب حسب منظمة التنمية والتعاون االقتصادي 

  .اإلجباري، مستوى اجلباية، وعبء الضريبة على االقتصاد

  :فهوم الضغط الضريبيم 1- 3-1

، 1اخلام احمللي بالناتج عنها املعرب املنتجة الثروة بعملية مقارنة اجلبائية االقتطاعات نسبة هو اجلبائي الضغط إن   

 املوارد ارتفاع أن حيث ككل، الوطين واالقتصاد املستثمرون يتحمله الذي املايل العبء بتحديد لنا يسمح والذي

 مواصلة دون حيول والذي املستثمرين، لألشخاص املوجهة املوارد وضعف جهة، من العمومية للخزينة العائدة

 الضغط معدل حساب ويتم .التنمية االقتصادية طريق يف عائقا يعد ارتفاعه فإن لذلك اإلنتاجية، أنشطتهم

 :التالية بالعالقة الضرييب

  : الضرييب للضغط حسب املفهوم الضيق

  .اخلام احمللي الناتج / الضريبية االيرادات =الضرييب الضغط معدل

  2:وحسب املفهوم الواسع للضغط الضرييب

  .اخلام احمللي الناتج / شبه الضريبية+ الضريبية  االيرادات =  الضرييب الضغط معدل

                                                           
 .156، ص 2003 ،بعة الثانيةالط اجلامعية، املطبوعات ، ديوانالكلية االقتصادية السياسات إلى المدخل قدي، يداعبد  -  1
  .39، ص 1993 اجلزائر، ماجستري، جامعة أطروحة، النامية الدول في الجباية مظاهر صحراوي، علي -  2
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 الضريب الضغط مستوى 1957 سنة يف Colin Clark) (1 كالرك كولن األسرتايل االقتصادي حدد لقدو    

 احلاالت ومل املتقدمة االقتصاديات سوى االعتبار بعني تأخذ ال النسبة هذه أن إال ،25%ب األمثل

وهو يعرب على مدى كفاءة سياسة  .2العامة األعباء حتمل يف املسامهات تزداد أين وأزمات، حروب من االستثنائية

  .التنمية االقتصادية املتبعة

  :ب اال هذا يف النامية الدول وتتسم

 .، نتيجة اخنفاض الدخل الوطيناملتقدمة بالبلدان مثيله مع مقارنة الضرييب الضغط اخنفاض -

 .، واخنفاض الوعي الضرييب لدى املكلف بالضريبةالضريبية اهلياكل ختلف -

  .الضريبية اإلدارة كفاءة وعدم القانونية، الثغرات وكثرة الضرييب، التشريع ضعف -

 .اإلعفاءات كثرة -

 .إداريا فيها التحكم يصعب مما التعديالت وكثرة الضريبية النظم تعقد -

  :االقتصاديةأثر الضغط على االنشطة  2- 3-1

يعرب على مدى كفاءة سياسة التنمية  بعد دراسة ملفهوم الضغط الضرييب تبني أنه ذلك املستوى الذي   

  :االقتصاديةنشطة رف الدول، ملا له من آثار على األاالقتصادية املتبعة من ط

باعتباره  الدخل علىالضريبية االقتطاعات  تأثري خالل من يكون االستهالك على الضرييب الضغط تأثري إن   

 اخنفاض يف ينعكس ما وهو املنتجات، أسعار رفع أو الدخول، خفض إىل تؤديألا  ذلكو  ،مصدر لإلستهالك

  .املتاحة الدخول احلقيقية

 توزيع إعادة إىل باملكلف يؤدي ذلك فإن إنقاصه، إىل فأدت الدخل هذا على ضريبة فرضت ما فإذا   

 يتوجهون إىل نتيجة اخنفاض دخلهم واملتوسطة، احملدودة الدخول ذوي وخاصة فاملكلفون، 3دخله استعماالت

 حنو أسعارها ومتيل عليها، الطلب يقل وبالتايل منها، الكمالية وخاصة واخلدمات، السلع ببعض التضحية

 الطلب مرونة لدرجة تبعا أخرى إىل سلعة من يتفاوت بل واحدة بدرجة يتم ال االخنفاض هذا أن إال االخنفاض

                                                           
 1989عام  تويف اخلام الداخلي الناتج مكتشفي أهم من ويعترب اململكة يف اشتغل بريطاين واحصائي اقتصادي هو 1905 نوفمرب مواليد من كالرك كولن  -  1
  . http://fr.wikipedia.org/wiki/Colin_Clark أنظر .

2   - Angus Maddison ,Macro measurements Before and After Colin Clarck. Shorter version 
appeared in the Australian Economic History Review. England. (March 2004). P 1. 

 .63، ص 2006اجلزائر،  جامعة ،دكتوراه ، أطروحة 2004 - 1992الفترة  في االقتصادي اإلصالح وتحديات الجزائري الضريبي النظام، بوزيدة محيد -  3
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 السلع من أكثر عليها الضرائب لفرض نتيجة استهالكها يتأثر الكمالية كالسلع املرن الطلب ذات فالسلع عليها،

  . الضرورية كالسلع عنها االستغناء األفراد يستطيع ال اليت املرن غري الطلب ذات

ألم يدفعوا من  استهالكهمأما الضرائب املفروضة على أصحاب الدخول املرتفعة فإا ال تأثر على    

، وهذا له على حساب االستهالك ؤدي عادة إىل التضحية باالدخارت عبء الضرييبالزيادة يف الوهنا  مدخرام،

وهذا يؤثر على االقتصاد بشكل  أثر اقتصادي مهم على املدى البعيد ويتمثل يف تقليل من حجم االستثمارات

  . سليب

إن االدخار ذو عالقة عكسية مع االستهالك حيث أن االدخار هو اجلزء املتبقي من الدخل بعد االستهالك،    

ففرض ضرائب يؤدي إىل ختفيض الدخول ويؤدي بصفة عامة إىل ختفيض االستهالك واالدخار خاصة بالنسبة 

  .الدخار لألفراد

 جمموع االحتياطات وأرباح املؤسسة غري املوزعة يتكون منهنا أما فيما خيص ادخار املشروعات، فاالدخار    

هناك معاملة جبائية خاصة غالبا ما تكون وعلى هذا األساس ، واليت يهدف إىل إعادة استثمارها على الشركاء

ادخار  النوع من يف اطار السياسة اجلبائية، وذلك من خالل خفض الضغط اجلبائي على االدخارهلذا النوع من 

  .أما الضغط اجلبائي املرتفع فهو يقلص هذا النوع من االدخار .باعتباره وسيلة من وسائل التمويلاملشروعات 

 الدخل اخلسارة يف تعويض قصد عمله وساعات جهوده مضاعفة املكلف يستطيع الضرييب الضغط زيادة أمام   

من  ،الضريبة الذي خيصم من دخوهلملتغطية حجم ة العمال ككل إنتاجي نيومن مث حتس، 1الدخل ثرأ حسب

صحاب رؤوس األموال الذين يعملون على حتسني انتاجيتهم أأجل احملافظة على مستوى معيشتهم، وكذلك 

  .  لتغطية أعباء الضريبة من أجل احملافظة على مستوى أرباحهم، وهذا بدوره يعمل على حتسني وزيادة استثمارام

 العمالة حجم من ينقص معني نشاط يف االقتطاعات زيادة حيث العاملة اليد هلتوجي الضرييب الضغط ويستعمل   

وهذا يتوقف على السياسة اجلبائية املتبعة ومدى  العمالة، قاعدة توسيع على االقتطاعات ختفيض ويعمل فيه

  .ترقيتها للعمالة، وذلك من خالل منح املزايا الضريبية للمؤسسات دف إحداث مناصب الشغل

                                                           
1   - Pierre Beltrame, La fiscalité en France, Ed Hachette, France 1998. p 174. 
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سعر الفائدة السائد يف السوق وعلى األرباح يعتمد حجم االستثمار يف اتمع على عنصرين أساسيني ومها و    

الضرييب املرتفع على ختفيض حجم االستثمارات من خالل  الضغطيعمل اليت ميكن حتقيقها من االستثمار، و 

بني حجم االستثمار وحجم األرباح، ويتجلى  تقليصه ألرباح املستثمرين، ويتضح مما سبق أن هناك عالقة طردية

واضحا اهتمام الدول ذا العنصر من خالل منح مزايا واعفاءات ضريبية من أجل التخفيف من الضغط الضرييب 

املفروض على املؤسسات دف جلب االستثمار احمللي وخاصة األجنيب، وسنتناول هذا العنصر بالتفصيل باعتباره 

   .بحثاليصب يف موضوع 

 من العمليات احملقق الربح معدل يف التأثري خالل من اإلنتاج حجم على الضرييب االقتطاع مستوى يؤثرو    

 فاألثر األسعار املستهلكني بزيادة إىل منتجام على املفروضة الضريبة عبء نقل املنتجون استطاع فان اإلنتاجية

 سلبيا يكون فاألثر عبء الضريبة نقل املنتجون يستطع مل إن أما ثابتا يبقى أو اإلنتاج يزيد حيث اجيابيا يكون

ورمبا  االستثماراإلنتاجية يؤدي على ختفيض  العمليات يف األموال توظيف وخفض إنتاجهم املنتجون خيفض حيث

  .وهذا بدوره يؤثر على التنمية االقتصادية تسريح أو تقليص عدد العمال

االستثمار واإلنتاج بصورة مباشرة أو غري  العمالة، االستهالك،  االدخار،على كل من  يؤثر الضغط الضرييبو    

فوق العتبة املثلى وكل ارتفاع يف معدل الضغط الضرييب  ،مباشرة، مما يؤدي إىل اخنفاض يف النشاط االقتصادي

بء الضرييب دف ختفيف الع ارتفاع الغش والتهرب الضرييبالذي يسمح بيؤدي اىل اخنفاض األداء االقتصادي و 

    .املفروض 

االدخار، توسيع قاعدة  االستهالك، تشجيع لرتشيد الدولة بيد لذلك وجب أن يكون الضغط الضرييب أداة   

 يف أجله من انشأ الذي اهلدف حيقق حىت اجلهوي االستثمار وتوجيه اليد العاملة، إلحداث التوازن العمالة، توجيه

  .العامة املالية

  :التهرب الضريبي 3-2

 بيانات تقدمي خالل من سواء عليه املرتتبة الضريبة بدفع املكلف إقرار عدم :هو عبارة عن الضرييب التهرب  

 وهنا املشروعة، غري أو املشروعة الطرق باستخدام سواء الضريبة تسديد من اإلفالت أو الضريبية، للدوائر مضللة

   1.كلي أو جزئي بشكل إما الضريبة دفع من املكلف يتخلص قد

                                                           
 .37، ص 2007، مذكرة ماجستري، كلية التجارة، اجلامعة االسالمية غزة، ظاهرة التهرب من ضريبة الدخلسامل عمرية العمور،  -  1
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 أجل من ا املكلف يقوم اليت العمليات جمموعة هي :أنه على الضرييب ربالته :Cartou Louis ويعرف   

 الدولة داخل يف وأكثر امتيازات سواء أحسن مينحه الذي اجلبائي النظام متناول يف للضريبة اخلاضعة مادته وضع

  1.خارجها أو

  :لتهرب الضريبيل المختلفة شكالاأل 1- 3-2

 الأشك عدة يأخذميكن أن ، و مشروعة غري بطريقة أو مشروعة بطريقة الضرييب إما التهرب يتحقق أن وميكن   

  :نذكر منها

  التهرب الضرييب املشروع  -

 الضرييب غري املشروع التهرب -

 التهرب الضرييب الدويل -

 الضرييب، التشريع يف املوجودة بالثغرات ذلك يف مستفيدا الضريبة دفع من املكلف جتنب هو التهرب املشروعف   

 الغرض هلذا املكلف بلوغ أجل ومن الضريبة، دفع من للتخلص القانون يف املوجودة الثغرات املكلف يستغل أي

 على ذلك يف مستندين الضريبة، دفع لتجنب الطرق خمتلف على للتعرف الا يف باملختصني باالستعانة يقوم فهو

  2.الضرييب التشريع يف املوجودة الثغرات

 على املفروضة الضريبة دفع من العمدي التهرب هو به فيقصد الغش الضرييبأو التهرب غري املشروع أما    

 صحيح غري تقرير بتقدمي وذلك املستحقة، الضريبة دفع بعدم إما ويكون الضريبية، القوانني ا خمالفا املكلف،

 املشروع غري التهرب ويعترب ،كتمان النشاط كليا حبيث ال يدفع أية ضرائب أو للضريبة، اخلاضع النشاط على

  .القانون عليها يعاقب مالية جرمية

االستثمار األجنيب ب له عالقةعنصر مهم والذي يعترب التهرب الضرييب الدويل كذلك  ويف هذا اال جند   

هذا الشكل من التهرب غالبا بواسطة الشركات متعددة اجلنسيات واليت تتوفر على فروع عابرة  يتم، و املباشر

 جتانس عدم من للقارات، دف ختفيف األعباء وخاصة األعباء الضريبية إىل أقل ما ميكن، وذلك باستفادا

                                                           
1   - Cartou Louis :Droit Fiscal international et européen, 2édition, Précis Dalloz ,Paris,1991,P259. 

، 2011، قسم البحوث والدراسات، دائرة الشؤون القانونية، مكاحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة في الحد من الفساد: صاحل حسن كاظم، حبث بعنوان - 2
 .40، 39ص،ص، 
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أكرب  لتحقق األقل حدة رييبالض التشريع ذات الدولة لنشاطها ختتار حيث املختلفة، للدول التشريعات الضريبية

  .ممكن ضرييب عبء وأقل ممكنة منفعة

يعترب هذا النوع من التهرب من أخطر أشكال التهرب، إذ أنه يتمثل يف العمل على التخلص من دفع الضريبة "   

واألرباح اليت من املفروض أن ختضع لضرائب البلد الذي  يف بلدها عن طريق التهرب غري القانوين للمداخيل

  .1")املخفض(حققت فيه فعال إىل بلد آخر يتميز بضغطه الضرييب املالئم 

  :نذكر منها أشكالعدة  الدويل التهرب الضرييب نميتخذ هذا النوع و    

 التالعب يف التصريح بأسعار الصفقات التجارية -

 املبالغة يف تقييم التكاليف -

بني الشركات اليت متلك فروعا يف اخلارج، يستعمل  ما عادة التالعب يف التصريح بأسعار الصفقات التجاريةإن    

حيث تقوم بتحويل أرباحها الجتاه فروعها املتواجدة يف دول رسومها أقل، كما يلجأ إىل هذا الشكل شركات 

ا املصنعة يف البلد وبيعها يف بلد ثاين التجارة الدولية لتحويل مركز الضغط من أجل ضبط تسوية سعر منتجا

  .2 يف البلد الذي يكون فيه العبئ احلقيقي اجلبائي أخف وطأةسعيا منها لتحقيق أقصى نسبة من أرباح 

أو  ويتم التالعب يف التصريح باألسعار، إما عن طريق خفض أسعار املبيعات بالنسبة للسلع املوجهة للتصدير،   

  .  رفع أسعار السلع املشرتاة عند االسترياد

رفع النفقات والتكاليف على حنو ومهي حيث يتم ها فيتم من خالل تضخيمو املبالغة يف تقييم التكاليف أما    

زيادة تكاليف السلع والعمل وكذا أجو ورواتب ومكافآت املوظفني خارج البلد مع أشخاص أو مؤسسات ومهية، 

  .ح الظاهرة قليلة وبالتايل تقل الضرائب املفروضة عليهاحىت تصبح األربا 

ومن بني الطرق األكثر استعماال وانتشارا جند تكاليف املقر، إذ تفرض التكاليف من قبل الشركة األم املوجودة "   

لفرع، باخلارج على فرع هلا بالدولة املعنية من خالل تطبيق نسبة معينة أن حتددها بنفسها على رقم أعمال هذا ا

  .3"وميكن هلذه النسبة أن تقوم بامتصاص جزء كبري أو حىت كل األرباح اخلاضعة للضريبة

                                                           
 .41محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص  -  1
 . 42محيد بوزيدة، مرجع سابق، ص  -  2
 .42سابق، ص محيد بوزيدة، مرجع  -  3
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  :أسباب التهرب الضريبي 2- 3-2

 املالية التشريعات باختالف ألا ختتلف وذلك حصرها ميكن وال ومتعددة كثرية الضريبة من التهرب أسباب إن   

اإلجراءات وميكن  وفعاليات األجهزة وكفاءة العام الوعي ومستوى والسياسية واالجتماعية االقتصادية واألوضاع

  :هذه األسباب على النحو التايلأهم إمجال 

  :األسباب التشريعية -

 وعدم الضرييب، التشريع يف إىل النقص إما ذلك ومرجع الضرييب التهرب أسباب أهم من التشريعية األسباب إن   

 دمقإىل  ذلك مرجع ورمبا الضريبة دفع من ليتخلصوا منها املكلفون ينفذ ثغرات على واحتوائه صياغته، إحكام

  .دقتها أو وضوحها نتيجة لعدم الضريبية أو التشريعات

  :تعدد الضرائب وارتفاعها -

 الناتج تعدد الضرائب وارتفاعها مما يؤدي إىل ارهاق املكلف بالضريبة ودفعه حنو التهرب الضرييب، وكذا التهرب   

أكثر من مرة واعتقاده بعدم أحقية الدولة  الضرييب العبء حتمل على املكلف قدرة وعدم الضرييب االزدواج عن

  .ذه الضريبة

  :ضعف الوعي الضريبي -

 املكلفني لدى الضرييب الوعي زاد فكلما الضرييب، للتهرب الرئيسية األسباب من الضرييب الوعي ضعف يعد   

 على النفسي الباعث كان ضعيفا املكلفني لدى الضرييب الوعي كان إذا والعكس التهرب على الدافع ضعف

  .الضريبة كراهية وسادت قويا الضرييب التهرب
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  :خاتمة الفصل األول

 تمعاتا قبل من تداوهلا مت حيث القدمية العصور إىل تارخيها يرجع وإمنا ،العصر حديثة ليست ضريبةال إن   

 دف تعد مل فهي االقتصادي إال يف العصر احلديث، حليزاومل تأخذ مكانة هامة يف  تنظيمة، غري بطريقةلكن 

 تستخدمها الدولة بيد وفعالة هامة أداة وإمنا فقط، التقليدية النفقات الالزمة ملقابلة موالاأل على احلصول إىل

الضرييب أو  القانون خالل من توضع واليت الضريبية السياسة استخدام خالل من ذلك ويتم أهدافها، لتحقيق

  .اجلبائي

أما النظام الضرييب فهو الرتمجة الفنية للسياسة الضريبية اليت ختططها وتنفذها الدولة إلحداث آثار اقتصادية    

ة واجتماعية وسياسية مرغوبة، وجتنب أخرى غري مرغوبة وال يتم ذلك إال يف ظل نظام ضرييب ميتاز بالكفاء

  .يقوم على احرتام املبادئ العامة للضريبة والفعالية

الضغط الضرييب ذلك املستوى الذي يعرب على مدى كفاءة سياسة التنمية االقتصادية من خالل السياسة  يعترب   

يدفع إال أن جتاوزه لعتبة املالئمة نشطة االقتصادية، االقتصادية املتبعة من طرف الدول، ملا له من آثار على األ

  .املكلف بالضريبة حملاولة التخلص من الضريبة مما يدفعه للتهرب الضرييب

 من املصادر اخلارجية على االستثمار األجنيب باعتباره ة ميكن أن تكون هلا آثار اجيابيةإن السياسة الضريبي   

ب هذا النوع من ، أو بعبارة أخرى قد تكون السياسة الضريبية عامل جلذلتمويل خطط التنمية االقتصادية

هذا النوع من  وسنتناول .وذلك من خالل منحه العديد من احلوافز الضريبية املختلفة األشكال االستثمار

   .االستثمار يف الفصل التايل

  

  

  



 
 
 
 

  الفصل الثاني
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 :مقدمة

 ضمن من ويعد االقتصادية الدراسات يف أمهية املوضوعات من أكثر املباشر األجنيب االستثمار موضوع يعترب   

 .املتخصصة الدولية اهليئات مستوى على للنقاش املطروحة القضايا

دورا مهما يف خلق الثروة والتعجيل بالنمو  اخلارجية التمويل مصادر كأحداملباشر   جنيبويلعب االستثمار األ   

والتحول االقتصادي فهو يسمح بنقل التكنولوجيا وتقليص البطالة بتوفري مناصب الشغل باإلضافة اىل حتسني 

  . املناخ التجاري وجعله أكثر تنافسية

على وجه اخلصوص   النامية أو املتقدمة سواء الدول معظم اجتهت فقد املباشر األجنيب االستثمار ألمهية ونظرا   

 من النوع هذا وأصبح املباشر، األجنيب االستثمار أمام اأبوا فتح إىلواليت تعاين من تفاقم أزماا املالية 

   .منها املزيد اجتذاب حنو للتسابق وساحة الدول بني للتنافس جماال االستثمارات

  :التالية األساسية النقاط الفصل هذا يف سنتناول األساس هذا وعلى

  الستثمار األجنيب املباشرل األسس النظرية -

   حمدداتهو  املباشر جنيبألاالستثمار ا -

  جنيب املباشر وأثره على اقتصاديات البلدان املضيفةاالستثمار األ -
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  :المباشر ستثمار األجنبيلال األسس النظرية -1

االستثمار األجنيب املباشر اهتماما وتفضيال من طرف الدول املضيفة، اليت جتد فيه املنافع واملكاسب  يلقى   

ماهية باإلضافة إىل التطرق إىل  ،الستثمارسنتناول دراسة عامة حول لهنا و املرتبطة بعملية التنمية االقتصادية، 

    .ذكر أهم أشكاله ودوافعهمع ، االستثمار األجنيب

  :االستثمار يات حولأساس 1-1

، ويعرف االستثمار قبل التوجه لدراسة االستثمار األجنيب جيب معرفة ماهية االستثمار من أجل حتديد املفاهيم   

االستثمار هو : " أما قيتون فيقول أن". ووسيطة آليةاالستثمار هو شراء أو صنع منتوجات "  :بأنه حسب لومبار

أما دييرتلون فيقول أن ". تطوير وتنمية لوسائل الطاقات املهيأة، فاالستثمار حتسني يف املستقبل مع انفاق وتضحية

  1.االستثمار يوجد يف قلب احلياة االقتصادية والنظرية النقدية ونظرية التنمية ونظرية الفائدة

اقتناء أصول تندرج يف اطار استحداث نشاطات : كمايلي  01/03اجلزائري من خالل األمر ويعرفه املشرع   

جديدة أو توسيع قدرات االنتاج أو اعادة التأهيل أو اعادة اهليكلة أو هو املسامهة يف رأس مال املؤسسة على 

  . 2زئي أو الكليشكل مسامهات عينية أو نقدية، أو هو استعادة النشاطات يف اطار برنامج اخلوصصة اجل

  :االستثمار وأهدافه 1- 1-1

ميكن القول أن االستثمار هو عبارة عن انفاق جمموعة من األصول دف حتقيق عائد متوقع على املدى    

كاملفهوم احملاسيب، املفهوم االقتصادي واملفهوم املايل وميكن عرضها    عدة مفاهيم لالستثمارو املتوسط والطويل 

     : كمايلي

هو عملية توظيف أموال للحصول على تثبيتات عينية متثل  :كمايليمن الناحية احملاسبية   االستثمار عرفي   

، أو احلصول على تثبيتات عينية ومعنوية تعترب وسائل انتاج ...)ءاتاألراضي، البنا(  جتهيزات جديدة للمؤسسة

وكذلك احلصول على وسائل توزيع أو ...) الرباءات، العالمات، معدات وأدوات صناعية( جديدة للمؤسسة 

، وذلك على أمل أن حيقق هذا التوظيف تدفقات ...)يلمعدات االعالم اآل ،معدات النقل( وسائل ادارة وتسيري

  .نقدية على مدى فرتات زمنية تكون مبالغها أكرب من املبالغ املوظفة حاليا وذلك دف زيادة ثروة املؤسسة

                                                           
، املــــــلتقى الوطــــين األول حول االقــــتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة الشراكة ودورها في جلب االستثمارات األجنبيةبن حبيب عبد الرزاق، بومدين حوالف،  - 1

 .09، ص2002جبــامعة سعد دحلب، البليدة، 
 .بتطوير االستثمار واملتعلق 2001أوت  20املؤرخ يف   01/03من األمر  2املادة  -  2
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تكوين رأس املال واستخدامه دف حتقيق الربح يف األجل القريب : فهواالقتصادي االستثمار من اجلانب أما    

نتاجي، او توسيع طاقة انتاجية قائمة، أو حيازة إأو البعيد بشكل مباشر أو غري مباشر، مبا يشمل انشاء نشاط 

  1.ملكية عقارية أو اصدار أسهم أو شرائها من االخرين

 :كينز حيث ماينرد الكربى جلون التوازن خالل معادلة من عنه التعبري ميكن االقتصادية الناحية من واالستثمار   

Y=C+I حيث :Y  ،ميثل الدخل الكليC  ،ميثل االستهالكI هو اجلزء  فاالستثمار ومنه .ميثل االستثمار

   .املتبقي من الدخل بعد االستهالك

التخلي على أموال ميتلكها الفرد يف حلظة زمنية ولفرتة من  :على أنه لالستثمار، فيعرف املايلوبالنسبة للمفهوم    

للمستثمر، وكذلك النقص املتوقع يف ية مستقبلية تعوض القيمة احلالية الزمن بقصد احلصول على تدفقات مال

احتمال  عائد معقول مقابل حتمل عنصر املخاطرة املتمثل يفبفعل عامل التضخم، وذلك مع توفري قيمتها الشرائية 

  2.عدم حتقيق هذا التدفق

ختتلف أهداف االستثمار باختالف اجلهة اليت تقوم بعملية االستثمار فقد يكون اهلدف حتقيق النفع العام أو و 

  :ما يلي  الربح وهو اجلانب الذي ترتكز عليه أغلب الدراسات، ومن أهم أهداف  االستثمارو حتقيق العائد 

 مالئم عائد حتقيق أمواله إىل توظيف خالل من يهدف مستثمر كل أن حيث): الربح( العائد تحقيق -

 هذا عن النظر يصرف جيعله مرضي للمستثمر عائد حتقق عدم ألن أمكن، إن خسارة حتقيق دون

 .االستثمار

 .والعمل على زيادته من خالل اعادة استثماره) الثروة(استمرارية احلصول على الدخل  :تكوين الثروة -

ملستثمر يف املشروع وال س املال االصلي اأاحملافظة على قيمة ر  :صول الحقيقية قيمة األالمحافظة على  -

 .ال من خالل دراسة عنصر املخاطرةإيتم ذلك 

 .عليه املرتتبة االلتزامات ومواجهة مجيعللتمكني من تغطية حاالت الطوارئ  :ضمان السيولة الالزمة -

  

  

  
                                                           

 .18، ص  2008األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر الثقافة دار مقارنة، قانونية دراسة ،العربية الدول في االستثمار ضمانات اهللا، عبد الكرمي عبد اهللا عبد -  1
 . 22، ص 2004، الثالثة طبعةال األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار ،)العلمية والتطبيقات النظري اإلطار(االستثمار إدارة حممد، مطر -  2
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 :االستثمار تقسيمات 2- 1-1

يقسم ، فمن الوجهة اجلغرافية تقسيمه ومعايري أسس الختالف وذلك أنواع عدة إىل االستثمار تقسيم ميكن 

   :إىل استثمارات حملية وأجنبية االستثمار

توظيف األموال يف خمتلف ااالت املتاحة لالستثمار يف السوق احمللي بغض النظر  االستثمارات احملليةويقصد ب

عن األداة االستثمارية اليت مت اختيارها لالستثمار، وقياسا على ذلك فإن األموال اليت قامت املؤسسات بتوظيفها 

سوق : واملتمثلة يفمهما كانت أداة االستثمار املستخدمة هذا االستثمارات احمللية و  بنيداخل الوطن تعترب من 

  .اخل. . . العقار، سوق العمالت األجنبية، سوق األوراق املالية

 طرفهي مجيع الفرص املتاحة لالستثمارات يف األسواق األجنبية من فاخلارجية  أو األجنبيةاالستثمارات أما    

ر أو غري مباشر، إذ تكون مباشرة يف شكل شركات أو فروع األفراد أو املؤسسات املالية إما بشكل مباش

مؤسسات تنشأ يف البلد املضيف لالستثمار أو قيام املستثمرين احملليني بشراء عقارات أو حصص يف شركات 

ويكون االستثمار غري مباشر للبلد املصدر لرأس املال عن طريق مؤسسات مالية دولية أو عن طريق  ،أجنبية

  .1صناديق االستثمار، حيث تستثمر األموال يف مشروعات استثمارية يف شىت دول العامل

ة إىل استثمارات توسعية، اسرتاتيجي التقسيم حسب اهلدفزاوية  تصنيف االستثمارات من كذلك  ميكنو   

  .واستثمارات يف جمال البحث والتطوير

ال أو إضافة هو توسيع الطاقة اإلنتاجية والتوزيعية للمؤسسة، بإدخاالستثمارات التوسعية  يكون الغرض منو    

حجم اإلنتاج من أجل توسيع املكانة أو احلصة السوقية وزيادة القدرة على املنافسة عن  منتجات جديدة وزيادة

  .طريق خفض التكلفة الوحدوية للمنتجات

   إىل احملافظة على بناء واستمرار املؤسسة أو املشروع، أما املبالغ املستثمرة يف سرتاتيجية االستثمارات إلادف و

ة من حجم إيرادات املؤسسة خالل عدد من السنوات لتوجيهها إىل استثمار هذا اال فقد تكون نسبة معين

  .اسرتاتيجي معني

يكتسب أمهية خاصة يف املؤسسات الكبرية احلجم  االستثمار يف جمال البحث والتطوير والنوع الذي يشمل   

التكاليف وحتسني النوعية عرب  فيضا إىل ختوجند أن هذا االستثمار يهدف أساس حيث تكون عرضة للمنافسة

                                                           
 .34، مرجع سابق، ص حممد مطر -  1
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الزمن وهذا عن طريق تكثيف اآللية وتطوير اجلهاز اإلنتاجي وبالتايل القدرة على مواجهة املؤسسات املنافسة يف 

  .خمتلف األسواق

   :ه إىلفيتصن ميكنالزمنية  دةاملحسب االستثمار  تقسيمإن 

  .عن سنتني االيت تقل مد وهي :قصيرة األجل تاستثمارا -

   .سنوات 7اىل  2مدة تشغيلها ما بني  ترتاوح :استثمارات متوسطة األجل -

  .سنوات 7عن ا اليت تزيد مد وهي :استثمارات طويلة األجل -

  :االستثمارات إىل ميكن تصنيفحسب طبيعة االستثمار و    

 )العقارات، اآلالت واملعدات( يعرب عن موجودات املؤسسة من األصول املادية امللموسة :االستثمار المادي -

  .املستعملة يف النشاط

   .البشري يف املؤسسة العنصر وتأهيل بتكوين يتعلق ما وهو :االستثمار المعنوي -

  :مهاو  حسب املعيار الشكلينوعني من االستثمارات  كما ميكن كذلك أن منيز بني   

به مسألة التحكم الفعلي يف املؤسسة أي املراقبة الفعلية يف املؤسسة ويتحدد  ويقصد :االستثمار المباشر -

  .القدرة على اإلشرافيف رأس املال املؤسسة اليت تعطي لصاحبها التحكم مبقدار املسامهة 

و اكتساب أموال عن استثمار احلافظات ويكون يف شكل قروض أهو ما يسمى بو  :المباشر الستثمار غيرا -

 . يف املشاريعذات فوائد ثابتة دون التحكم طريق السندات 
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 :االستثمار األجنبي 1-2

 مامييز وأهم وأمشل، أوسع وجه على العوملة بروز يف األمهية البالغ املظهر الدولية األموال رؤوس لتدفق كان لقد   

 األجنيب االستثمار ويعترب التدفقات، هذه من ممكن قدر أكرب إلستقطاب الدول بني املشتد التنافس هو ذلك

 األجنيب االستثمار نواع ومبادئأ، مفهوم إبراز مايلي خالل من لوسنحاو  التدفقات، هذه أشكال أحد املباشر

  .املباشر

  :وأنواعه همفهوم 1- 1-2

ليول اجنر االستثمار األجنيب على أنه عبارة عن عمل أو تصرف ملدة معينة من أجل تطوير  االقتصادي يعرف   

نشاط اقتصادي معني ويتجلى هذا العمل يف شكل أموال مادية أو غري مادية، ومن بينها امللكية الصناعية، املهارة 

  .1الفنية نتائج البحث أو يف شكل قروض

املضيف  دارية صادرة عن السلطة احمللية للبلدإهو عبارة تراخيص قانونية من الوجهة ال األجنيب الستثماراف   

بغرض السماح لألشخاص الطبيعيني، أو املعنويني املقيمني أو غري املقيمني باجناز ومتويل نشاطات اقتصادية 

  .2منتجة، أو غري منتجة على أراضيها

املتعلقة باإلنتاج أو التوزيع يف اطار التعاون جمموعة العمليات  وهو كذلك من وجهة النظر االقتصادية   

  .االقتصادي الدويل حبيث ترتجم هذه العمليات من خالل االستثمار املباشر وغري املباشر 

االستثمار حركة رؤوس األموال من وإىل الدولة املضيفة أو  اعتبارعلى ريكز ف املايل لالستثمار األجنيب املفهومأما    

املصدرة حبيث تسمح الدولة من خالل أنظمتها القانونية حبرية حتويل أو ترحيل األموال الضرورية دف متويل 

  .3نشاطات اقتصادية يف البلد املضيف

فمن بني  األجنيب، فقا هلا االستثمارتختلف املعايري اليت يصنف و ف االستثمار األجنيبأنواع أما فيما خيص    

أما فيما خيص معيار املصدر، فمن خالله  املعايري جند املعيار الزمين  والذي يصنفه إىل استثمار قصري وطويل املدى

                                                           
1  - Labolenger : les contrats entre états et entreprises étrangères.Édition économica. 
Paris.1985.p17. 

 .383، ص 2006اجلزائر،  ، دار اخللدونية للنشر والتوزيع،الكامل في القانون الجزائري لالستثمارعجة اجلياليل،  -  2
3  - Zouaimia Rachid : Investissement international in revue international de droit public. N° 
03/1992.P 381. 
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تتم التفرقة بني االستثمار األجنيب العام واخلاص، أما فيما خيص املعيار األكثر استعماال هو ذلك الذي يأخذ يف 

ىل إاألجنبية  مقدار السيطرة والتحكم يف االستثمار األجنيب والذي من خالله يتم تصنيف االستثماراتاحلسبان 

  .)استثمارات احملفظة(مباشرة وأخرى غري مباشرة، استثمارات 

 ):استثمارات المحفظة(غير المباشر الستثمار األجنبيا -

يف امتالك غري املقيمني لبعض األوراق املالية من أسهم وسندات ملنشات وطنية، دون ممارسة أي نوع  ويتمثل   

من الرقابة أو املشاركة يف تنظيم وإدارة املشروع االستثماري مقابل حصوهلم على عائد نظري املشاركة املتمثلة 

  1.باألسهم والسندات

  :المباشر االستثمار األجنبي -

املشروعات اليت يقيمها وميتلكها ويديرها املستثمر األجنيب من خالل املعرفة يتمثل يف األجنيب املباشر  الستثمارا

و مؤسسة أو فرعا إلحدى وقد يكون املستثمر األجنيب فردا أس املال النقدي، أالفنية واإلدارية ومبا ميلكه من ر 

اره من العناصر الركيزة اليت تدخل يف نطاق باعتب هذه الدراسةوسنتناول مفهومه بشكل واسع يف . الشركات

  .البحث

  :ستثمار األجنبيلال العامة مبادئال 2- 1-2

  :تتمثل املبادئ العامة للقانون الدويل لالستثمار فيمايلي   

 مبدأ احرتام امللكية اخلاصة -

 مبدأ احرتام احلقوق املكتسبة -

 عدم التمييز بني املستثمر الوطين، أو املستثمر األجنيب مبدأ -

حسب قواعد االستثمار الدويل اليت هي قواعد رأمسالية حبتة عنصر من عناصر النظام ن امللكية اخلاصة إ   

الرأمسايل وهي ذات طابع مقدس يتعني على سلطات البلد املضيف ضمان احرتامها ومثل هذا الضمان العمومي 

فاق امللكية اخلاصة ضيقة يف البلد لتأميم ونزع امللكية وكلما كانت آمثل هذه الدول يف اللجوء اىل ايقيد حرية 

  . 2املضيف كلما قل النشاط االستثماري ومن مث عدد املستثمرين األجانب

                                                           
 .19، ص2013، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، الطبعة األوىل االستثمار األجنبي المباشرأشرف السيد حامد قبال،  -  1

2- Terki N: Sociétés étrangères en Algérie. O.P.U. Alger.1976. p 08. 
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حسب هذا املبدأ نستنتج أن امللكية اخلاصة تأثر على جذب االستثمار األجنيب وذلك حسب طبيعة اقتصاد     

   .تصوره هلذا املبدأكل نظام ومدى 

كأثر طور القانون الدويل لالستثمار نظرية احلقوق املكتسبة املتعارف عليها يف القانون اخلاص حيث اعتربها  لقد    

يف البلد ، وتتمثل يف مجيع احلقوق اليت اكتسبها املستثمر األجنيب أثناء مباشرته لنشاطه ثار اجراءات التأميمآمن 

  .هذا املستثمر حرتامها مع مراعاة حقوقإواليت جيب  يف ظل قانون معني،  املضيف

  :واملالحظ أن الفقه الدويل يف هذا الشأن انقسم اىل قسمني

يرى أن املستثمر األجنيب يفقد كل حق مبجرد حصول حق التأميم، باستثناء احلق يف التعويض الذي : قسم أول

  .1يتم حسب بعض التشريعات بصفة قبلية، عادلة ومنصفة، مثلما نص عليه الدستور اجلزائري

اليت جيب ويرى أن التعويض املمنوح للمستثمر، ال يعين فقدانه لبعض احلقوق املكتسبة األخرى و : قسم ثان

  .2احملافظة عليها عند اجراء أي تأميم

راء تنطلق من خلفيات سياسية، فالقسم األول وإذا تأملنا يف هذا املبدأ من خالل قسميه جند أن هذه اآل   

فيتعلق أساسا بنظرة الدول النامية واليت ترى أن هذا املبدأ ميثل قيدا على حرية وسيادة البلد املضيف لالستثمار 

ناجتة عن استغالالت منحتها الدول املضيفة له، وهلا احلق يف اسرتجاعها مع تقدمي األجنيب، وأن هذه احلقوق 

     .أما بالنسبة للقسم الثاين فيمثل موقف الدول الصناعية الكربى. للوفاء جبميع حقوقه لالزمالتعويض ا

تقوم معاملة االستثمار على أساس فبدأ عدم التمييز بني املستثمر الوطين، أو املستثمر األجنيب أما فيما يتعلق مب   

مييز يف املعاملة هو القانون الدويل لالستثمار، ومصدر عدم الت. مبدأ املساواة وهي مساواة يف احلقوق والواجبات

  3.خرآوالذي يشرتط على الدولة املضيفة عدم تفضيل قطاع على 

  

  

  
                                                           

 .1989من الدستور  23املادة  -  1
2  - Terki N : Opcit.p 15. 
3  - Bouhacen Mahfoud: Droit international de la coopération industrielle. O.P.U. Alger.1982.  
P75. 
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  :االستثمار األجنبي المباشر 1-3

 ظهوره، منذ األمهية من كبريا قدرا اكتسبت اليت االقتصادية األنشطة أهم من املباشر األجنيب االستثمار يعترب   

 مظاهره أهم إىل والوصول له، وواضح دقيق مفهوم إجياد حماولة إىل والباحثني االقتصاديني من بالكثري دفع مما

 االقتصاديني قبل من به واالهتمام أمهيته على أكد الذي األمر منه، لالستفادة أكثر اال تفتح اليت وأشكاله

  .واملفكرين

  :وأشكاله االستثمار األجنبي المباشر مفهوم 1- 1-3

لالستثمار األجنيب املباشر  اقتصاديني وباحثني لكتاب وكذا دولية وهيئات ملنظمات تعاريف عدة وردت لقد   

  :يلي فيما أمهها نورد أن حناول

ينطوي هذا النوع من االستثمار : يعرف عبد السالم أبو قحف االستثمار األجنيب املباشر على أنه هو الذي   

زء من أو كل االستثمارات يف املشروع املعني هذا باإلضافة اىل قيامه باملشاركة يف على متلك االستثمار األجنيب جل

أو سيطرته الكاملة على .)joint –venture(ادارة املشروع  مع املستثمر احمللي يف حالة االستثمار املشرتك 

، فضال عن قيام )Wholly-owned project(يف حالة ملكيته املطلقة ملشروع االستثمار  االدارة والتنظيم

  1.املستثمر االجنيب بتحويل كمية من املوارد املالية والتكنولوجية واخلربة الفنية يف مجيع ااالت اىل الدول املضيفة

 مشروعات يف باالستثمار شركة قيام بأنه االستثمار األجنيب املباشر FMIبينما يعرف صندوق النقد الدويل    

 ويكون املشروعات، تلك عمليات على التأثري من قدر ممارسة دف وذلك األم، الوطن حدود خارج تقع

 األعمال، مؤسسات إحدى مال رأس أسهم من أكثر وأ  10%املستثمر ميتلك حني مباشر األجنيب االستثمار

  2.سةاملؤس إدارة يف التأثري على بالقدرة امللكية هذه ترتبط أن على

) البلد األم(عملية يقوم ا املستثمر املتواجد يف بلد ما :على أنه  OMCكما تعرفه املنظمة العاملية للتجارة    

  3.مع نية تسيريها) الدول املضيفة(حيث يستعمل أصوله يف بلدان أخرى 

: األجنيب املياشر بأنهولقد عرفت اللجنة املنبثقة عن مؤمتر احتاد القانون الدويل احلادي واخلمسني االستثمار    

  1.حتركات رؤوس األموال من البلد املستثمر إىل البلد املستفيد بغري تنظيم مباشر

                                                           
 .10، ص 1998، مكتبة االشعاع الفنية، الطبعة الرابعة، االعمال الدوليةمقدمة في ادارة عبد السالم أبو قحف،  -  1
 86 .ص،  1993، 359الفقرة  ، 18اجلزء اخلامسة، الطبعة ،المدفوعات ميزان دليل الدويل، النقد صندوق -  2
  .251ص ،2003مرجع سابق،  ايد، عبد قدي -  3
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االستثمار األجنيب املباشر على أنه ، OCDEوباملوازاة مع ذلك، عرفت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية    

 للقيام الفرصة يعطي أنه مع املؤسسات، حيث ذلك االستثمار القائم على أساس حتقيق عالقات اقتصادية دائمة

  :عن طريق املؤسسات تسيري على احلقيقي باألثر

  .رع أو شركة تابعةأنشاء أو توسيع مؤسسة، ف �

  .مسامهة يف أنشاء مؤسسة أو مشروع جديد �

 اإلدارة يف املشاركة أساس على يقوم استثمار نهأ على املباشر االستثمار األجنيبBIRD الدويل  البنك ويعرف   

 وفقا التعريف( املستثمر دولة خبالف أخرى دولة يف تشغيله مت مشروع يف )اإلدارة أصوات من باملائة 10 غالبا(

 2.امللكية يف حمددة حصة وله للمشروع اإلدارة جملس يف تأثري ذا يكون أن يرغب واملستثمر ) لإلقامة

أصبح متغريا ومتطورا وذلك ألنه االستثمار األجنيب املباشر فهوم مل ه ال يوجد اطار حاصروعلى هذا النحو فإن   

  .املختلفةتزيد فيه الدولة أو تنقص حسب ظروفها االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

  :األجنيب املباشر عدة أشكال لعل أمههايأخذ االستثمار و 

  :االستثمار المشترك -

هذه الدول  جلذب رؤوس األموال األجنبية نظرا ألمهيتها، إال أنحتاول الدول وخاصة النامية منها التنافس بينها    

حتاول أن جتد نوعا من التوازن بني جذب رؤوس األموال األجنبية وما يصاحبها من خربات من جهة، واحلفاظ 

وذلك ال يتم إال بضرورة اشراك القطاع الوطين العام . على سيطرة العناصر الوطنية على اقتصادها من جهة أخرى

أو اخلاص يف رأس مال املشروع األجنيب ويطلق على هذا النوع من االستثمار اسم املشروع املشرتك أو االستثمار 

    . الثنائي

يف استثمار أجنيب يقوم على أساس املشاركة مع رأس املال الوطين، وحتدد نسبة املشاركة  "ويعرف أيضا على أنه   

وتنص قوانني كثري من الدول واليت من بينها اجلزائر . 1"للدولة املضيفة رأس مال املشروع يف ضوء القانون الداخلي

  . من رأس مال املشرع، تفاديا للهيمنة األجنبية %49على أن ال تتجاوز هذه النسبة 

                                                                                                                                                                                     
  .19أشرف السيد حامد قبال، مرجع سابق، ص -  1

2 - World Bank, The Role of Foreign Direct Investment in Development, Development 
Committee meeting, Washington D.C, 1991. P 5. 
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  :مما سبق تتضح لنا بعض مميزات االستثمار املشرتك منها

القرارات يف الشركة من خالل ملكية  حق املستثمر الوطين يف االشرتاك يف االدارة واإلطالع على كافة -

 .خدمة مصاحلها بالتايلرأس املال و 

) مصادرة، تأمني ومنع حتويل األرباح(قلة املخاطر اليت قد يتعرض هلا للشريك األجنيب يف البلد املضيف  -

  .باإلضافة اىل املزايا والتسهيالت اليت يستفيد منها يف الدولة املضيفة

  :المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي االستثمار -

تعترب االستثمارات اليت ميلكها املستثمر األجنيب بالكامل من االستثمارات األكثر تفضيال من طرف الشركات    

متعددة اجلنسيات، ويسمح هذا النوع من االستثمار هلذه الشركات من انشاء فروع لإلنتاج والتسويق أو غريها من 

  .ة واخلدمية بالبلد املضيفالنشاطات االنتاجي

أشكال االستثمارات يتيح للعنصر األجنيب السيطرة الكاملة يف اختاذ القرار، وهلذا ترتدد الدول  وهذا الشكل من    

كثريا يف التصديق على مثل هذه االستثمارات خوفا من التبعية االقتصادية أو اهليمنة من قبل املستثمر األجنيب، 

ائلة اليت حققتها تلك الشركات من جراء استنزاف املوارد الطبيعية للدول املضيفة بأخبس خاصة بعد األرباح الط

  . 2األمثان، وتسببها يف زيادة عبئ ميزان مدفوعات هذه الدول

  :األجنبي المباشر من قبل الشركات متعددة الجنسيات االستثمار -

الشركات متعددة اجلنسيات مبثابة القاطرة اليت جتر وراءها االستثمار األجنيب املباشر حنو أقاليم العامل  تعترب   

   .3من االستثمارات األجنبية املباشرة على مستوى العامل ككل %80املختلفة، حيث أا مسؤولة عن أكثر من 

ومنها الذي تستخدمه األمم املتحدة لتوضيح أا ولقد تعددت التعاريف اخلاصة بالشركات متعددة اجلنسيات،    

ليست شركات ميتلك رؤوس أمواهلا أكثر من دولة وإمنا هي شركات هلا فروع يف العديد من الدول وتعمل وفق 

ومن مث فهي شركات ذات امكانيات مالية وإدارية كبرية حتاول مد نشاطها  .االسرتاتيجية اليت حتددها الشركة األم

يف دولة أخرى، ويكون ، فتقوم بإنشاء شركات تابعة أو وليدة "الدولة األم"ليم الدولة اليت توجد فيه إىل خارج إق

لتلك الفروع استقالهلا القانوين عن الشركة األم املنشئة هلا، حيث ختضع الشركة الوليدة للنظام القانوين السائد يف 

                                                                                                                                                                                     
 .34أشرف السيد حامد قبال، مرجع سابق، ص -  1
 .72األوىل، ص  ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، الطبعةالتنمية االقتصاديةحممد زكي شافعي،  -  2
 .39أشرف السيد حامد قبال، مرجع سابق، ص -  3
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صادي للشركة األم اليت تباشر عليها الرقابة والسيطرة الدولة املضيفة، وتكتسب جنسيتها، لكن يبقى والئها االقت

   .  والتوجيه

  :االستثمار األجنبي المباشردوافع  2- 1-3

، تلك األسباب والعوامل اليت حتكم اجتاهاته وحركته واليت جند من بينها هيدوافع االستثمار األجنيب املباشر    

  .دافع البحث عن األصول االسرتاتيجية، دافع البحث عن األسواق، املصادر عن البحثدافع 

إىل استغالل امليزة النسبية للدول والسيما تلك الغنية باملواد األولية كالنفط  املصادر عن البحثدافع يهدف و    

  .1والغاز واملنتجات الزراعية فضال عن االستفادة من اخنفاض تكلفة العمالة أو وجود عمالة ماهرة ومدربة

يهدف عادة إىل تلبية املتطلبات االستهالكية يف أسواق الدول املضيفة ف عن األسواقالبحث دافع أما    

، وخاصة تلك اليت كان يتم التصدير إليها يف الفرتات )قليميةإ سوق حملية، جماورة أو( لالستثمارات األجنبية

  .السابقة

االستثمار فيما بني الدول املتقدمة لتوفرها على الكفاءات،  يف جمال دافع البحث عن الكفاءةحيدث و    

  .رة االمريكيةوروبية أو مشال القاواألسواق االقليمية املتكاملة كالسوق األ

تقوم الشركات بعمليات التملك أو الشراكة مع  حبيث األصول االسرتاتيجيةالبحث عن دافع أما فيما يتعلق ب   

  .يف الدول املضيفة خلدمة أهدافها االسرتاتيجية) العمومي واخلاص( املستثمرين 

 

  

  

  

  

  

                                                           
 . 6، السلسلة الثالثة، ص 2004سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية، عدد  ،- قضايا  و تعاريف -المباشر االستثماراألجنبي خضر، حسان -  1
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   :محدداتهو المباشر  األجنبي الستثمارا -2

حتليال لبعض النظريات اليت ميكن من خالهلا حتديد العوامل املؤثرة على االستثمارات  عنصريتناول هذا ال   

 هنااخلصوص، وسنتناول  اجلنسيات يف هذامتعددة و  األجنبية دوافع وحمددات الشركاتكذا و  ،األجنبية املباشرة

املناخ  إىل حمددات استقطابه، مع التطرق إىل التطرق باإلضافة إىل، األجنيب النظريات املفسرة لالستثمارا

  . قوماتهخمتلف مو  االستثماري

  :األجنبي النظريات المفسرة لالستثمار 2-1

 قيام نظريات تفسر عدة قدموا الذين االقتصاديني طرف من كبري باهتمام املباشر األجنيب االستثمار حظي لقد   

    :التايل النحو على النظريات هذه أهم االستثمار، وسنتناول من النوع هذا

  :والنيوكالسيكية الكالسيكية النظرية 1- 2-1

املنافع تعود املنافع، غري أن هذه  يفرتض الكالسيك أن االستثمارات األجنبية املباشرة تنطوي على الكثري من   

واالستثمارات األجنبية من وجهة نظرهم هي مباراة من طرف واحد  ،يف معظمها على الشركات متعددة اجلنسيات

وتستند وجهة نظر الكالسيك . 1الشركات متعددة اجلنسيات وليست الدول املضيفةحيث أن الفائز بنتيجتها 

  :على عدد من املربرات لعل أمهها

 بدال األم البلد إىل عن استثماراا املتولدة األرباح من ممكن قدر أكرب بتحويل األجنبية الشركات تقوم -

 .املضيفة الدولة يف استثمارها إعادة من

 .املضيفة التنمية بالدولة متطلبات مع مالئتت ال قد اليتو  التكنولوجيا بنقل األجنيب االستثمارا قومي -

، والذي قد يتعارض مع األجنبية الشركاتخلق أمناط جديدة لالستهالك نتيجة لتعدد منتجات  -

 .يف الدولة املضيفة متطلبات التنمية

 .األجنبية الشركاتمسامهتها يف خلق الطبقية االجتماعية من خالل ارتفاع أجور عمال   -

 .امكانية التأثري على سيادة الدولة املضيفة واليت قد تنتج من خالل التبعية االقتصادية  -

                                                           
 .175، ص 1993كلية التجارة، جامعيت االسكندرية وبريوت، طبعة ،  اقتصاديات االدارة واالستثمارعبد السالم أيو قحف،  -  1
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يكون يف  Hecksher- ohlin التموقع حسب النظرية الكالسيكية لريكاردو ونظريةكما أن البحث عن    

 الكالسيكية النظرية اهتم رواد لقدو .1املبادالت الدولية للسلع واخلدمات ويقدم نتائج خمتلفة يف االقتصاد الدويل

االستثمار األجنيب املباشر يف منو  دور آرائهم وأظهرت حتفيز النمو االقتصادي، يف والتكنولوجيا املال رأس بدور

  .2االقتصاديات النامية، من خالل التخفيف من فجوة االدخار واالستثمار

الكاملة،  املنافسة بفرضية واملتعلقة أساسا الكالسيكية االفرتاضات أساس على النيوكالسيكية النظرية وقامت   

 املال رأس أسواق أن كما البعض، بعضها منعزلة عن تكون ما غالبا الدول خمتلف يف املالية األسواق أن واعتربت

  .منها النامية وخاصة الدول من الكثري يف التطور من الكايف بالقدر ليست

 ألخرى، دولة من الفائدة سعر الختالف استجابة أنه على املال رأس تدفق تشرح النيوكالسيكية فالنظرية مث، ومن

 حيصل اليت املناطق إىل يتدفق املال رأسو إن  ،النامية نظرا لندرة رأس املال فيهاحيث يرتفع سعر الفائدة يف الدول 

  .عائد أعلى على فيها

وعموما يف هذا الشأن، يتأكد أن نظريات الطرح الكالسيكي والنيوكالسيكي القائمة على أساس التبادل     

ا عجزت عن التفريق بني االستثمار املباشر، إال أستثمار األجنيب الدويل، فبالرغم من حماولتها تفسري قيام اال

 املايل، املال رأس منطلق من األجنيب االستثمار عاملت ةالنيوكالسيكيالنظرية  أن كمااألجنيب املباشر وغري املباشر،  

التكنولوجيا،  املال، رأس عن فضال تتضمن كقائمة املباشر األجنيب االستثمار مفهوم االعتبار يف تأخذ ومل

  .واإلدارة، وأن قيام تلك النظرية يقوم على فرضية املنافسة الكاملة غري املقبولة متاما يف الواقع واملهارات،

 عديدة، عوامل هناك بل اخلارج يف االستثمار قرار اختاذ يف األساسي احملدد هو ليس الربح، تعظيم هدف إن   

 حركة وتفسري األجنبية، االستثمارات نشأة لكيفية تفسريها عدم إىل إضافة اخل، ... السوق النمو، حسم كمعدل

 من االنتقال على اإلنتاج عوامل قدرة عدم تفرتض اليت هذه األخرية حركة التجارة على قياسا االستثمارات تلك

  .3على حركة األسعار التأثري املستورد أو املصدر يستطيع وال آلخر بلد

  

  

                                                           
1 -Cyril Bonyeure, l’ investissement international, presse universitaire de France, Boulevard Saint-
Germain, 1ere édition, septembre 1993, Paris, p 15. 

  .19 ص  ، األردن، 1997املناهج، دار ،االستثمار مبادئ صيام، زكريا أمحد -  2
 24 . ص الكويت، ، 1986،ةللثقاف الوطين الس ،القومية الظاهرة ومستقبل للقومية العابرة الشركات السيد، حممد سعيد  -  3
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  :نظريات اخرى  2-1-2 

على افرتاض أساسي مؤداه غياب املنافسة الكاملة يف أسواق النامية، باإلضافة  عدم كمال األسواق ظريةن تقوم   

إىل نقص املعروض من السلع فيها، وأن الشركات الوطنية يف الدول املضيفة ال تستطيع منافسة املشروعات 

أنه يف  Hood & Youngا اال يرى األجنبية يف جماالت األنشطة االقتصادية أو االنتاجية املختلفة، ويف هذ

األجنبية يف التحكم فهذا يعين اخنفاض قدرة الشركات  ،1حالة سيادة املنافسة الكاملة يف أحد األسواق األجنبية

يف السوق، لتوفر احلرية الكاملة ألي مستثمر متكنه من الدخول للسوق، باإلضافة إىل أن السلع واخلدمات 

  .منه فإنه ال توجد مزايا تنافسية للشركات األجنبية يف هذا النوع من مناذج السوقاملقدمة تتسم بالتجانس، و 

مع هود وينج يف هذا اخلصوص، حيث يعترب أن الدافع األساسي إىل  Cavesو  Parryكما يتفق كال من    

املتعددة اجلنسية إىل االستثمار يف اخلارج هو متتعها مبيزة احتكارية معينة كاخلربة الفنية واالخرتاعات اجتاه الشركات 

قدم كال من هامير واالبتكارات تستطيع االستفادة منها يف الدول املضيفة، وانطالقا من نظرية عدم كمال السوق 

Hymer  وكيندلربجرKindleberger  اليت تنص على أن االستثمار األجنيب املباشر نظرية املنشأة الصناعية، و

يف اخلارج جيب أن حيقق أرباحا أكرب من تلك اليت حيققها يف الداخل مع امتالكه ملزايا احتكارية أو شبه احتكارية 

   .2يف مواجهة الشركات احمللية يف الدول املضيفة

على بعض احلاالت  يعتمد املضيفة الدول إىل املباشرة األجنبية االستثمارات تدفق فان النظرية هذه وحسب

  :التالية

ل و املوجودة يف الدتلك  عن األجنبية الشركة منتجات يف جوهرية واختالفات فروقات وجود حالة   -

 .املضيفة

 كفاءة من أكثر بدرجة واإلنتاجية والتسويقية اإلدارية املهارات على اجلنسيات متعددة الشركات توفر -

 .الوطنية الشركات يف مثيالا

 كبري اإلنتاج حبجم وفرات على اجلنسيات متعددة الشركات اعتماد -

 .الدولة املضيفةعن  تكنولوجيا األجنبية الشركة نفوق حالة -

                                                           
تطور  على (TRIMS) الرتميز التفاق احملتملة لألثار حتليلية دراسة ،المباشر األجنبي واالستثمار العالمية التجارة منظمة اهللا، عوض السالم عبد صفوت -  1

 .14 مصر، ص القاهرة، ،2004 العربية،ة النهض دار النامية، الدول إىل املباشر األجنيب االستثمار حركة
 .47، ص 2001الدار اجلامعية، االسكندرية،  العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة،عمر صقر،  -  2
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 يصبح وبالتايل عملية التصدير يعيق مما املضيفة الدولة يف اجلمركية احلماية وسياسات إجراءات حالة -

 .األمثل احلل هو املباشر األجنيب االستثمار

 .الدولة املضيفة هلا تقدمها اليت واالمتيازات التسهيالت من األجنبية الشركات استفادة -

  1: هي انتقادات عدة النظرية هلذه وجهت لقد

 ويعترب هذا العامل دول جبميع االستثمار وقيود فرص جلميع اجلنسيات متعددة إدراك الشركات افرتاض -

 .العملية الناحية من واقعي االفرتاض غري

التملك املطلق  اجلنسيات متعددة الشركات تفضيل ألسباب مقبولة تفسريات أية النظرية هذه تقدم مل -

 أخرى بدائل فيه توجد الذي الوقت األرباح يف لتحقيق كوسيلة األم خارج الدولة اإلنتاجية للمشاريع

 .والتسويقباإلنتاج  اخلاصة الرتاخيص كالتصدير أو عقود اخلارجية لالستثمار والعمليات

 عدم نظرية عليها قامت اليت االفرتاضات شاب الذي للخلل نتيجة ظهرت اليت رية احلمايةظوهناك كذلك ن   

 تسرب عدم لضمان األجنبية الشركات قبل من الوقائية املمارسات احلماية بنظرية ويقصد .السوق كمال

 ممكنة فرتة ألطول وذلك املضيفة الدول أسواق إىل عموما واإلدارة التسويق، اإلنتاج، جمال يف احلديثة االبتكارات

 بالدول احلكومية واإلجراءات الرقابة حدة كسر األجنبية الشركات تستطيع حىت أخرى جهة ومن جهة، من هذا

 وينج هود يرى الشأن هذا ويف .أراضيها داخل املباشر األجنيب االستثمار قنوات فتح على وإجبارها املضيفة

 املطلق التميز هلا حتقق اليت )اخل... االخرتاعات اخلربة، املعرفة،( األصول بأحد األجنبية الشركات احتفاظ بضرورة

ن موحاليا توجد أساليب بديلة اكثر فاعلية . 2ةاملضيف الدول يف األخرى للشركات بيعه أو تصديره من بدال

حلماية براءات االخرتاع تضمنها مواثيق وجود ضوابط  ، سلوب التقليدي السابق للحماية وعلى سبيل املثالاأل

الواردة ضمن  ، مثل االتفاقية اليت دف إىل محاية حقوق امللكية الفكريةوتسهر على تطبيقها منظمات دولية

  .شروط املنظمة العاملية للتجارة

من  R. Vernonرميوند فرنون  هامن بني روادو  قيام التجارة الدولية،لتربر  دورة حياة املنتوجنظرية لقد جاءت    

جنيب عالقة بني التجارة واالستثمار األال سريفت على ةالنظري ههذ تعتمدو ، 1966جامعة هارفارد األمريكية عام 

 جنبية املباشرة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإابرة للقارات وراء االستثمارات األاملباشر ودوافع الشركات العا

                                                           
 .108، ص 2005، جملة اقتصاديات مشال افريقيا، العدد الثاين، الشلف، ماي االستثمار الخاص المباشرحوافز منور أوسرير وعليان نذير،  -  1
 .54ص ،  2001 اجلامعة، شباب مؤسسة ،األجنبية االستثمارات وجدوى التدويل نظريات قحف، أبو السالم عبد -  2
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وتنظوي دورة حياة  .األم الدولة حدود خارج اجلديدة واالخرتاعات االبتكارات انتشار أسباب أو كيفية توضح

ولتوضيح ذلك نستعني  مع التطبيق على الواليات املتحدة األمريكية كمثال على أربعة مراحل رئيسيةاملنتج الدويل 

 :بالشكل التايل

  دورة حياة المنتج الدولي: 01-2شكل رقم ال

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .209ص ،2004 مرجع سابق،، عبد السالم أبو قحف :المصدر

  :قدمي مراحل دورة حياة املنتج كالتايلميكن تو 

 )االبتكار(مرحلة التقدمي -

 مرحلة النمو -

 مرحلة النضج -

  مرحلة االحندار -

1 2 3 

4 

 الدول المتقدمة ا�خرى

 الدول النامية

 الو�يات المتحدة ا�مريكية

 تصديرال

 ا�ستيراد

 الزمن
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الشركة (منتوج جديد ناجم عن االبتكارات واالخرتاعات للشركة االجنبية  ظهورلنتيجة  االبتكار مرحلةتبدأ و    

النامجة عن البحث والتطوير، وهنا توجه محالت اعالنية ، وتتميز هذه املرحلة بارتفاع التكاليف واألسعار )األم

  .  وخارجه حنو أسواق الدول املتقدمة) السوق األمريكي(احمللية  بالرتويج للمنتوج اجلديد يف السوقمكثفة تقوم 

 احمللي، السوق يف السلع شراء على اإلقبال ويتم كبرية، بصورة املنتج على الطلب يزيدف أما يف مرحلة النمو   

 الشركة وتقوم املنافسة، على قدرا تفقد أن قبل سريعة بصورة املنتج امتالك ميزة باستغالل املنتجة الشركة وتبدأ

 داخلالزيادة  يف الطلب ويبدأ ذواق والعادات والتقاليد،األ من تقارب لالستفادة ااورة سواقألإىل ا بتصديره

مما يتيح هلا االستفادة من مزايا اقتصاديات احلجم لتخفيض التكاليف مما يدفعها إىل حتسني ، 1اخلارجية السوق

 من دورة حياة املنتوج املنتوج وتطويره استجابة إىل طلب السوق احمللي والدويل، والعمل على إطالة هذه املرحلة

  .شركة من حتقيق أقصى األرباحلتمكني ال

يشهد املنتج منوا سريعا، مما ينتج عنه زيادة يف االنتاج واالستهالك خاصة يف البلد األم،  وخالل مرحلة النضج   

يف هذه املرحلة بسبب متكنها من الطرق التكنولوجية املستخدمة  )منافسة الدول املتقدمة(نافسة يف الظهوروتبدأ امل

  .نتاج ذلك املنتج، ويكون الطلب على املنتج يف هذه احلالة أكثر حساسية لعامل السعر يف البلد األمإيف 

واليت ينتج عنها   ،الشديدة املنافسة نتيجة املرحلة النهائية لدورة حياة املنتج بكوا تتميزأما مرحلة االحندار ف   

سعار الوحدوية للمنتوج مع ارتفاع جودته، كما ميكن للبلد األصلي حىت الوصول إىل إسترياد املنتج من ألااخنفاض 

  .البلدان املنافسة

يصبح البحث عن أقل تكلفة إنتاج هدفا أساسيا  فنظرا للمنافسة الشديدة اليت تواجه الشركة صاحبة املنتج،   

للشركات، فتبدأ يف البحث عن االستثمار املباشر يف الدول النامية من خالل اجياد أسواق جديدة تسوق فيها 

      .ملنتجها، حبيث متكنه بذلك من بداية دورة حياة منتج جديدة

  .2األجنيب املباشر يف الدول املتخلفةوقد الحظ فرنون أن هذه املرحلة تتميز بقيام االستثمار    

املعنية يف السوق الوطين طاملا من التحليل السابق يتضح أن الشركات متعددة اجلنسيات تفضل إنتاج وبيع السلعة 

بينما تتجه إىل . أا حتقق مستويات مرضية من األرباح، أو يف حالة اخنفاض درجة املنافسة يف السوق احمللي

                                                           
 166 . األردن، ص ، 2003الطبعة األوىل، والتوزيع، للنشر احلامد دار الدولية، األعمال إدارة عباس، علي -  1
 .59 ص،  2002 والنشر، مصر، للطباعة السالم دار، العولمة عصر في المباشر األجنبي االستثمار محددات السالم، عبد رضا -2
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فحركة الشركات . ل النامية ناقلة عملياا االنتاجية والتسويقية إىل هناك عندما تشتد املنافسةاالستثمار يف الدو 

  :وميكن تبيان ذلك كمايلي 1متعددة اجلنسيات حتدث ألسباب حمددة تتفق واسرتاتيجيتها العاملية،

 اشتداد املنافسة بني الشركة متعددة اجلنسيات ومثيالا يف الدولة األم -

 السوق باملنتج يف البلدان املضيفة عدم تشبع -

 متتع الشركة متعددة اجلنسيات مبزايا االنتاج والتسويق اجليد  -

 ....).العمالة، املواد األولية(  اخنفاض التكاليف يف البلدان النامية -

جهة اجلديدة من جهة، ومن  املنتجات يف باالستثمار فقط تم ألا انتقادات عدة النظرية هلذه وجهت لقد   

. أخرى وجود بعض السلع واملنتجات ال ميكن تطبيق هذه النظرية عليها واملعروفة بسلع التفاخر لصعوبة تقليدها

 للتملك املطلق اجلنسيات متعددة الشركات تفضيل ألسباب مقبوال تفسريا تقدمي من متكنها عدم إىل إضافة

 أخرى بدائل فيه توجد الذي الوقت األرباح يفلتحقيق  كوسيلة األم للمشروعات اإلنتاجية خارج الدولة

  .باإلنتاج والتسويق اخلاصة الرتاخيص كعقود والعمليات اخلارجية لالستثمار

نظرية املوقع باختيار الدولة املضيفة حيث ترتكز على احملددات والعوامل اخلاصة بالبيئة تم  نظرية املوقعإن    

وباملوقع اليت تؤثر على قرارات إقامة االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفة نظرا الرتباط هذه العوامل 

يف تفسريه  J.Dunningون دنينغ وهذا ما أكده ج. بتكاليف إقامة املشروع وإنتاجه وتشغيله وتسويقه وإدارته

وتشري أغلب . 2لنظرية املوقع فأوضح أا تم بتكاليف العملية االنتاجية والتسويقية والعوامل املرتبطة بالسوق

ستثمار األجنيب املباشر حنو البلدان املضيفة بدل التصدير على أن العوامل املوقعية تؤثر على توجه االالدراسات  

  .إليها

  : مايلي) البيئية(وجند من بني هذه العوامل املوقعية  

حجم السوق، حدة املنافسة، منافذ البيع والتوزيع، توفر وكاالت االعالن، مدى امكانية  :عوامل السوق -

 .اخل... التصدير لدول أخرى

 .اخل... ل النقل، توفر وسائاملوارد األولية وقراتوفر مثل توفر اليد العاملة، : عوامل مرتبطة بالتكاليف -

                                                           
 .250، ص 2012األوىل، ، دار الراية للنشر والتوزبع، عمان، الطبعة تشجيع االستثمار وأثره على التنمية االقتصاديةمنصوري الزين،  -  1
 .183، عمان، ص 2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، التمويل الدوليفليح حسن خلف،  -  2
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مثل االستقرار السياسي ومدى قبول االستثمار األجنيب، استقرار سعر  :عوامل مرتبطة بمناخ االستثمار -

 .اخل... وخمتلف املزايا واالعفاءات الضريبية املمنوحة الصرف، نظام الضرائب

وهي مجيع االجراءلت لبيت تتخذها الدولة دف ضيط التجارة اخلارجية ومحاية : عوامل الحمائية -

 .اخل... التعريفة اجلمركية، نظام احلصص: اقتصادها ومنها

مثل املوقع اجلغرايف، التسهيالت املقدمة من طرف البلد املضيف جلذب االستثمار : عوامل أخرى -

   .ارجإىل اخلوال األجنيب، مدى امكانية حتويل األرباح ورؤوس األم

 Robock & Simmondsكل من روبوك وسيموندس لتعود  واليت ظرية املوقع املعدلةوهناك كذلك ن   

وتعترب كامتداد لنظرية املوقع، حيث اقرتحا أن األعمال واالستثمارات األجنبية تتأثر بثالث جمموعات من العوامل، 

  :كمايلي 01- 2دول فمنها الشرطية، الدافعة واحلاكمة كما يوضحه اجل
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  العوامل الشرطية والدافعة والحاكمة لالستثمارات األجنبية: 01-2جدول رقم ال

  

  .405، ص 2001عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، الطبعة األوىل،  :المصدر

  

  

  

  أمثلة  العوامل الشرطية

جدة السلعة، متطلبات / نوع السلعة، استخدامات السلعة، درجة حدائة   السلعة/ خصائص املنتج- أ

  .خصائص العملية االنتاجية) الفنية واملالية واليشرية(االنتاج للسلعة 

اخلصائص املميزة للدولة - ب

  املضيفة

منط توزيع الدخل، مدى توافر املوارد اليشرية والطبيعية،  طلب السوق احمللي،

  .مدى التقدم احلضاري، خصائص البيئة السياسية االقتصادية

العالقات الدولية للدول  - ج

  املضيفة مع الدول األخرى

نظم النقل واالتصاالت بني الدول املضيفة والدول األخرى، اإلتفاقات 

على حرية أو انتقال رؤوس األموال االقتصادية والسياسية اليت تساعد 

  .واملعلومات، والبضائع، واألفراد والتجارة الدولية

  أمثلة  العوامل الدافعة

  .مدى توافر املوارد املالية والبشرية والفنية أو التكنولوجية، حجم الشركة  اخلصائص املميزة للشركة- أ

  .ومواجهة التهديدات واألخطار التجاريةاملقدرة النسبية للشركة على املنافسة   املركز التنافسي- ب

  أمثلة  العوامل الحاكمة

اخلصائص املميزة للدولة - أ

  املضيفة

القوانني واللوائح اإلدارية ونظم االدارة والتوظيف وسياسات اإلستثمار، 

  .واحلوافز اخلاصة باالستثمارات األجنبية

سات اخلاصة بتشجيع تصدير رؤوس األموال القوانني واللوائح والسيا  اخلصائص املميزة للدولة األم- ب

  .واالستثمارات األجنبية، املنافسة، ارتفاع تكاليف االنتاج

االتفاقات املربمة بني الدولة املضيفة والدولة األم، واملبادئ واملواثيق الدولية   العوامل الدولية - ج

  . املرتبطة باالستثمارات األجنبية بصفة عامة
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  :استقطاب االستثمار األجنبي المباشر محددات 2-2

 للدولة اختياره يف األجنيب املستثمر يركز عليها اليت النقاط أهم من األجنيب االستثماراستقطاب   حمددات تعترب  

 سياسي باستقرار تتميز اليت البلدان يفضلون األجانب املستثمرين أن التجربة أثبتت وقد استثماره، فيها سيقيم اليت

 تكلفة واخنفاض اجليدة األساسية البنية وتسهيالت التنظيمية اللوائح وقلة املفتوحة األسواق وقانوين، وأن واقتصادي

، وتنقسم هذه العوامل إىل ثالث 1عليها واحلفاظ األجنبية االستثمارات جذب يف أساسية عوامال متثل اإلنتاج

  : أقسام وهي

 :لعوامل االقتصاديةا 1- 2-2

هذه العوامل من جمموعة احملددات االقتصادية األساسية جلذب االستثمار األجنيب املباشر، ومن بني هذه  وتتكون 

  :العوامل نذكر منها

 السياسة االقتصادية -

 درجة االنفتاح على العامل اخلارجي -

 توفري مناخ مالئم لإلستثمار -

 حجم السوق احمللي -

 .حرية االنتقال وحتويل األرباح -

على سياسة اقتصادية واضحة، وخاصة تلك املتعلقة باألجور واألسعار ومعدل الصرف والفائدة،   دولةتوفر ال   

 تفادي خالله من يتم والذي األجنبية املشروعات على عالية إضافية أعباء يتضمن ال ضرييب نظام توفريمع 

   .          من بني أكثر الدول املستقطبة لرؤوس األموال األجنبيةالضرييب، جيعلها  االزدواج

 غلقة،نم والغري اخلارجي العامل املنفتحة على االقتصاديات تلك درجة االنفتاح على العامل اخلارجيب يقصدو    

 من األجنيب املستثمر بال تشغل اليت اإلنتاج عوامل حركة من التجاري، وكذا التبادل حركة من يسهل الذي األمر

ولقد عجزت الكثري من الدول النامية يف مواجهة التحديات اليت جنمت مؤخرا عن  2.وكفاءا وفرا درجة حيث

  .االنفتاح االقتصادي يف ظل العوملة واالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة

                                                           
 .87 ، ص2006 األوىل، للطباعة، العامرية، الطبعة اجلالل شركة اجلامعي، الفكر دار ،األجنبية لالستثمارات االقتصادية اآلثار مربوك، املقصود عبد نزيه  -  1
للمؤسسات، جامعة ايب  الدويل التسيري يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة أطروحة ،دور السياسة المالية في جذب االستثمار األجنبي المباشرسالكي سعاد،  - 2

 .89ص  ،2010،2011بكر بلقايد، تلمسان، 
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 كاملدارس االجتماعي املال رأس مرافق يف تتمثل حتتية بيئة توفريفيندرج يف إطار  الئم لإلستثماراملناخ أما امل   

 تستند اليت األخرى اخلدمات وكافة والتأمني والكهرباء واالتصال املاء ومشاريع واجلسور والطرق واملستشفيات

باإلضافة إىل حتسني شروط وقوانني العمل بالنسبة . اإلنتاجية بعملياا قيامها عند عليها اإلنتاجية املشروعات

  .األجنبية مما يشجعها على االستثمارللمشاريع 

على مردودية االستثمار األجنيب ويعتمد على املساحة وعدد السكان  كذلك  يؤثر  حجم السوق احملليكما أن    

والقدرة الشرائية لدى املستهلكني، فالدول ذات الدخل الفردي املرتفع تكون أكثر قابلية الستقبال االستثمارات 

ل اليت حتتل مواقع إسرتاتيجية ميكن أن تكون حمل اهتمام الشركات األجنبية، خاصة يف غياب األجنبية وأيضا الدو 

  .املنافسة احمللية

 تساعد تسهيالت تلعب دورا هاما يف استقطاب االستثمارات األجنبية فتقدمي حرية االنتقال وحتويل األرباحو    

 هذه توفر مثل اليت الدولة حنو األجنبية املشروعات جيذب الذي بالشكل واإلقامة االنتقال وحرية اهلجرة على

من  حتد وإجراءات قيود تفرض أو التسهيالت هذه مثل توفر ال اليت الدول التوجه هذا من وحيد التسهيالت

 تقييد وعدم ) األم الدولة ( اخلارج إىل واألرباح والفوائد العوائد حتويل يف احلرية باإلضافة إىل توفري. 1ذلك

  .2حريتها

  : والسياسية العوامل القانونية 2- 2-2

  :النقاط الرئيسية التالية يفالعوامل القانونية وتتمثل    

 األنظمة القانونية -

 احلماية القانونية -

 طريقة الفصل يف النزاعات -

 االستثمار األجنيب، يتخذه أن جيب الذي القانوين الشكل حتدد اليت األنظمة تتمثل يف األنظمة القانونيةف   

 من ذلك غري إىل األجنيب املستثمر بدخول اخلاصة القواعدوكذا  باالستثمار، فيها املسموح االقتصادية القطاعاتو 

  .األجنيب باالستثمار املتعلقة القانونية األنظمة

                                                           
 .2 ص  مرجع سابق، مطر، حممد -1
 .1 ص  مصر، ، 2003اإلسكندرية، اجلامعية الدار ،معاصرة اقتصادية وقضايا العولمة صقر، عمر -2
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 امللكية نزع وخطر التأميم كخطر والسياسية، التجارية غري املخاطر من احلماية تتمثل يفف احلماية القانونيةأما    

 .واإلضرابات احلروب عن الناجتة املخاطر إىل إضافة والتجميد، واملصادرة

يقصد ا الطريقة اليت يتم ا الفصل يف النزاعات وتسوية اخلالفات يف البلد، ف طريقة الفصل يف النزاعاتأما    

ميكن اللجوء إىل املركز الدويل فاللجوء إىل الوساطة يف التحكيم، ويف حالة عدم اتفاق األطراف على حل النزاع 

 جتعل اليت العوامل من أهم األمر هذا أن حيث. 1باالستثمارات التابع للبنك العاملي لتسوية اخلالفات املتعلقة

        .البلد هذا يف االستثمار عن حيجم األجنيب املستثمر

 لبلد األجنبية االستثمارات جذب مدىعلى  التأثري يف مهما دورا للعوامل األخرى كما السياسية للعوامل إن   

 املستثمرين إقبال يشجع مما االقتصادي االستقرار مدى على مثال تنعكس السياسي االستقرار فدرجة اآلخر، دون

  .األجانب

 عمل على تؤثر أن ميكن حبيث حادة سياسية تغريات حصول عدم يتضمن والذي السياسي االستقرارف   

 االستقرار عدم وألن. 2فيها األجنيب واالستثمار الدويل التمويل يستخدم اليت االقتصادية وعلى البيئة االقتصاد

 ومشروعات الدويل التمويل فإن ولذلك األجنيب، واالستثمار الدويل التمويل حتقيق أهداف يضمن ال السياسي

 النظام طبيعة ذا ويرتبط أكرب سياسي استقرار فيها يتحقق اليت الدول الغالب حنو يف تتجه األجنيب االستثمار

 اخلارجي للتمويل املصدرة للدول السياسية التوجهات مع األقل متماشيا على يكون أن يقتضي والذي السياسي

 املوارد تتوجه حىت التمويل توفر اليت الدول لتوجهات هذا النظام خدمة مطلوبا يكن مل إن معها متناقض وغري

  .3إليها املالية

  

  

  

  

                                                           
، "جلزائري يف األلفية الثالثة االقتصاد ا"امللتقى الوطين األول ، وأثارها على التنمية االقتصاديةاالستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر تشام فاروق،  - 1

 . 12ص
 .90ص العربية، مصر مجهورية، 2000 الثالثة، الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة ايرتاك ،المالية لألسواق واالقتصادي المالي التحليل حممود، صبح -  2

3  - Kusi honberger, Josef battat and peter kusek, Attracting FDI: how much does investment 

climate matter? the World Bank group, August 2011, p 01. 
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  :همقوماتو المناخ االستثماري  2-3

 من العوامل االقتصادية، مركبة توليفة على يشتمل أصبح أن إىل تدرجييا االستثماري املناخ مفهوم تطور لقد   

الرتويج القطر وللفرص االستثمارية، وذلك ألن  إىل الوصية اجلهات خالهلا من تسعى اليت والسياسية واالجتماعية،

املستثمرون سواء الوطنيون أو األجانب ال يقررون االستثمار يف منطقة ما إال بعد دراسة املناخ االستثماري ا، 

  .، تعريف مناخ االستثمار وكذا التطرق إىل خمتلف مقوماتهسنتناولهنا و 

  :يمناخ االستثمار ال 1- 2-3

 تؤثر اليت والقانونية اإلدارية ،االجتماعي االقتصادية، السياسية، األوضاع جممل بأنه االستثمار مناخ يعرف   

  1.معني بلد يف االستثمارية املشاريع أداء على ة مباشر غريو   مباشرة بصورة

وتشمل هذه والظروف املؤثرة يف اجتاه تدفق رأس املال وتوظيفه، جممل األوضاع : يقصد باملناخ االستثماريو    

الظروف األبعاد السياسية واالقتصادية وكفاءة وفعالية التنظيمات اإلدارية، اليت جيب أن تكون مالئمة ومناسبة 

  2.جلذب وتشجيع االستثمارات احمللية واألجنبية

 يف تؤثر اليت والسياسية اإلقتصادية واملؤسسات والسياسات الظروف جمموعة بأنه االستثماري املناخ عرف كما   

 واالجتماعية السياسية بالظروف املناخ هذا ويتكاثر آخر دون بلد إىل استثماراته بتوجيه وتقنعه املستثمر ثقة

 من التقليل ميكن ال متداخلة وحدة تشكل كوا كبري تأثري من العوامل هلذه ملا املعين البلد يف واملؤسسة والقانونية

 3.شأا

ويعترب عنصرا العائد واملخاطرة احملركان الرئيسيان لرؤوس األموال، فنجد أن رأس املال يبحث دائما عن املكان    

لذلك فإن الدافع األساسي وراء حركة رأس . املالئم الذي يكون فيه عنصر املخاطرة أقل ما ميكن من تعظيم العائد

  4. للطمأنينة وأكثر حتقيقا للربح املال من مكان آلخر هو السعي حنو مناخ أكثر مدعاة

  

                                                           
 األول، الزراعي االستثمار أسبوع ضمن عمل ورقة المستقبلية، والرؤى السودان في األجنبية االستثمارات الدولي، والتعاون لالستثمار العامة اإلدارة - 1

 .4، ص2005مارس،  اخلرطوم،
 .  2ص.1998، ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر الوطن للعلوم املالية واملصرفية، جامعة الريموك، األردن، واقع مناخ االستثمار في الوطن العربيحريب عويقات،  -  2
 .17، ص2009، 458العدد مصر، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة منشورات ،العربي االقتصادي التعاون ومستقبل العربية االستثمارات لطفي، علي -  3
االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة،  العلوم يف دولة دكتوراه شهادة لنيل مقدمة ، رسالةاالستثمار األجنبي المباشر في الجزائرتقييم مناخ سعيدي حيىي،  -  4

 .174، ص 2006-2007
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  :المناخ االستثماري مقومات 2- 2-3

النقاط  يف أمهها نوجز مقومات، عدة على واألجنبية الوطنية األموال لرؤوس اجلاذب االستثماري املناخ يرتكز   

  :الرئيسية التالية

 املناخ السياسي واألمين -

 املناخ الثقاقي واالجتماعي -

 املناخ االقتصادي -

 عدم حيث االستثماري، املناخ مالئمة مدى علىواألمين  ونظرا ألمهيته يف التأثري  ملناخ السياسيا بالرتكيز على  

 وبذلك االستثمار معدالت خفض وبالتايل االدخار معدالت خفض إىل يؤدي واألمين، السياسي االستقرار توفر

 االستثمارية أصوله توظيف إىل يدفعه الذي األمر احلكم، جهاز استقرار يف الثقة املستثمر الوطين واألجنيب يفقد

  .وأمنا األكثر استقرارا املناطق يف

  :1يلي فيما نوجزها العوامل من مبجموعة واألمين السياسي املناخ ويتأثر   

 .دكتاتوريا أو دميقراطيا نظاما كونه حيث من املتبع السياسي النمط -

 .األجنبية االستثمارات من السياسية األحزاب موقف -

 التنمية يف عملية للمشاركة األجنبية لالستثمارات السماح يف الرغبة حيث من السياسي الوعي درجة -

 .واالجتماعية االقتصادية

 تفهمها لديها ومدى السياسي الوعي ودرجة املضيف البلد شؤون إدارة يف العسكرية املؤسسة دور -

 .االقتصادية التنمية ملشاكل

 وإمكانية شروعامل نشاط على املؤثرة العوامل من جمموعة يشملففيما يتعلق باملناخ الثقايف واالجتماعي  أما   

  :خالل من ذلك ويربز املطلوب، التعاون ومقدار تكامل

 .العاملة القوى وحتسني تنظيم يف العمالية والنقابات اجلمعيات مدى تأثري -

 .املتعددة يف التكوين والتدريبية التعليمية السياسة الدور الذي تلعبه -

 .املتبعة اإلجتماعية التأمينات ومقدار الصحي الوعي درجة -
                                                           

 هرة، مصر، ص، ص،، رسالة ماجستري كلية التجارة عني مشس، القادور سياسات االصالح االقتصادي في تهيئة المناخ االستثماريدعاء حممد ساملان،  -  1
24، 25  . 
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 لنشاط الشركات اتمع أفراد وتعاون تفهم ودرجة اإلقتصادي التقدم ومقومات بعناصر الوعي درجة -

 .األجنبية

  :مايليجند  هفي املؤثرة العوامل أهم وأخريا، املناخ االقتصادي و الذي من بني   

 .البلد داخل الطبيعية املوارد مدى توفر -

 .البنية التحتية ومدى صالحيتهايئة  -

 .اخلارجية املنافسة مواجهة على والقدرة الدول داخل املتاحة املنافسة درجة -

 .ما حتتويه من حتفيزاتمرونة السياسة املالية والنقدية، واجلبائية و  -

 .واستقرار القوانني والتشريعات، خاصة تلك املتعلقة برأس املال املستثمر وضوح -

 .مدى كفاءة األسواق املالية والبنوك، وقدرا على توفري املعلومات للمستثمر -

 .مدى حترر السياسة التجارية واالنفتاح االقتصادي حنو اخلارج -

 .حجم السوق واملوقع اجلغرايف -

 .قوة االقتصاد احمللي ومنوه -

 ... .مدى استقرار األسعار ومعدل التضخم -
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 :ره على اقتصاديات البلدان المضيفةجنبي المباشر وأثاالستثمار األ -3

 ذلك مييز ما وأهم ،واسع وجه على العوملة بروز يف األمهية البالغ املظهر الدولية األموال رؤوس لتدفق كان لقد   

 املباشر األجنيب االستثمارباعتبار  التدفقات هذه من ممكن قدر أكرب الستقطاب الدول بني املشتد التنافس هو

جنيب املباشر حجم االستثمار األتطور  وسنتناول  ،ملا له من تأثري على اقتصاديااالتدفقات،  هذه أشكال أحد

  .ره على اقتصاديات البلدان املضيفةأثباإلضافة إىل العامل،  عرب

  :العالم عبر جنبي المباشرتطور حجم االستثمار األ 3-1

 اقتصاديات من حتول الكثري مع خاصة كبرية، طوراتت املباشر األجنيب لالستثمار العاملية التدفقات عرفت   

 املديونية أزمة تفاقم أن كما ،قوى السوق على أساسا تعتمد اقتصاديات إىل خمططة اقتصاديات من الدول

 مصادر استخدام وشجع جهة من اخلارجي االقرتاض اللجوء إىل من قلل األخرية العقود يف النامية للدول اخلارجية

 أزمة برزت أين 1982 ربيع بعد خاصة .املباشر األجنيب االستثمار اليت من بينها جندو  األخرى، اخلارجية التمويل

 هاعدوب .مبستحقام الوفاء على قدرا بعدم دائنيها أهم املكسيكية احلكومة حينذاك أعلمت حيث املديونية،

  .السابقة صعوبات كبرية الفرتة خالل ضخمة مبالغ اقرتضت اليت النامية أو مصنعة الشبه البلدان جل واجهت

  :العالم عبرجنبي المباشر االستثمار األأداء  1- 3-1

 منذ وخاصة العاملى على  املستوى حجمها ىف ومستمرا كبريا تزايدا املباشر األجنىب االستثمار تدفقات شهدت   

 وهى املتقدمة، البلدان التوسع هذا مشل وقدن القرن العشري من التسعينات اية وحىت الثمانينات عقد منتصف

بدرجات أقل،  ولكن النامية البلدان إىل باإلضافة املباشر، األجنىب االستثمار واستقبال لتدفق الرئيسى املصدر

 األجنيب االستثمار من النامية االقتصادات استقطبت -وللمرة األوىل على اإلطالق - 2012عام  وذلك إىل غاية 

  .ضعها القيادي يف السنتني املواليتنيو حمافظة على ، البلدان املتقدمة استقطبته مما أكثر املباشر

 209دوالر، وارتفع إىل  بليون 59 حوايل املباشر األجنىب لالستثماري السنو  في بداية الثمانينات بلغ التدفقف   

، دوالر مليار 332إزداد حجم االستثمار األجنيب املباشر إىل حنو  1995، ويف عام 1990دوالر يف عام  مليار

بداية  ىف عليه كان ما أمثال ستة حبواىل إزداد املباشرة األجنبية العاملي لالستثمارات الرصيد أن يعىن وهذا

فاع القياسي إىل حالة االنتعاش االقتصادي اليت شهدا البلدان الصناعية الثمانينات، وميكن ارجاع هذا االرت

  .كساد مطلع التسعيناتأعقاب  
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، والذي 2000املباشر يف تزايد مستمر لتصل إىل حدها األقصى يف عام  األجنىب وظلت تدفقات االستثمار   

مليار دوالر عام  560مليار دوالر، ولكنها أخذت يف االخنفاض يف السنوات التالية لتصل إىل  1411بلغ 

نسبيا شديدا  املباشر الداخل على الصعيد العاملي لتشهد ارتفاعا األجنىب ، مث عادت تدفقات االستثمار2003

، 1مليارات دوالر 1306 فوصل حجمها إىل 2006يف سنة  %38للسنة الثالثة على التوايل حيث بلغت نسبته 

. 2000مليار دوالر يف العام الذي سبقه، وهذا املبلغ قارب الرقم القياسي الذي سجل يف عام  916.27من 

أين  2007مواصلة االرتفاع إىل غاية عام . والذي يعكس وجود أداء اقتصادي قوي يف أجزاء عديدة من العامل

  .02 2-كما هو موضح بالشكل رقم  مليار دوالر 1833أكرب نتيجة على الصعيد العاملي قدرت بحققت 

املباشر تراجعا رهيبا بسبب  األجنىب فقد حققت تدفقات االستثمار 2009-2008أما فيما خيص الفرتة    

تداعيات األزمة املالية العاملية على الصعيد احمللي والعاملي، ومل تعرف حركة االستثمارات الدولية اخلارجية انتعاشا 

 1652ب  تواصل حتسنها للعام الثاين على التوايلو . مليار دوالر 1409 ، حيث بلغ حجمها2010إال يف سنة 

  .مليار دوالر

 %18 تريليون دوالر بنسبة 1.35فقد اخنفض االستثمار املباشر األجنيب العاملي إىل مبلغ  2012يف سنة  أما    
، مبا %9املباشر العاملي منوه، لتسجل تدفقاته ارتفاعا بنسبة  األجنىب استعاد االستثمار 2013أما يف سنة ، 2

تريليون دوالر أمريكي، وازدادت هذه التدفقات يف اموعات االقتصادية الرئيسية كافة،  1.45يعادل مبلغ 

 ،3تريليون دوالر 25.5املباشر العاملي ليبلغ  األجنىب وارتفع رصيد االستثمار. املتقدمة منها والنامية واالنتقالية

  ).02 2-انظر الشكل رقم(

 دوالر ريليونت 1.23 إىل 16% بنسبة املباشر األجنيب االستثمار من الداخلة العاملية التدفقات اخنفضتولقد    

 لدى السياسات خبصوص نالتيق وعدم العاملي، االقتصاد هشاشة إىل معظمه يفذا يفسر وه ،4 2014 عام يف

 سحب عمليات بعض تقابلها أيضاً  اجلديدة االستثمارات وكانت. املرتفعة السياسية اجلغرافيا وخماطر املستثمرين،

 الناتج مثل الكلي االقتصاد متغريات مع يتناقض املباشر األجنيب االستثماروكان االخنفاض يف  .الكبرية االستثمار

   .منواً  شهدت مجيعاً  وهي والعمالة اإلمجايل، الثابت املال رأس والتجارة، وتكوين اإلمجايل، احمللي

                                                           
 .50أشرف السيد حامد قبال، مرجع سابق، ص -  1
 .17، االستثمار والتجارة من أجل التنمية، ص 2013 تقرير االستثمار العالمي،األونكتاد،  -  2
 .1، االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة، ص 2014، تقرير االستثمار العالمياألونكتاد،  -  3
 .1، إصالح حوكمة نظام االستثمارات الدويل، ص 2015، تقرير االستثمار العالمياألونكتاد،  -  4
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 مجموعة وبحسب العالم نطاق على المباشر، األجنبي االستثمار من الداخلة التدفقات: 02-2الشكل رقم 

  :)الدوالرات بمليارات(  2014-1995 االقتصادات، 

  

  .24 ، ص2015األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي،  :المصدر

  :المباشر األجنبي الستثمارل لمشاريع والقطاعي لتوزيع الجغرافيا 3-1-2 

 إىل 2014النامية سنة  االقتصادات بلدان إىل املباشر األجنيب االستثمار من الداخلة التدفقات وصلت قدل   

 القيادي وضعها يف النامية البلدان استمرت وهكذا، دوالر مليار 681 بلغت إذ تارخيه، حىت هلا مستوى أعلى

 . )انظر الشكل السابق( العامل صعيد على الداخلة التدفقات حيث من % 55نسبة  حمققة  )2012 منذ سنة(

 هلذا متلقني عشرة أكرب بني من ومخسة .العامل يف املباشر األجنيب لالستثمار متلقٍ  أكرب ثاين هي الصني وأصبحت

  .نامية بلدان هي العامل يف االستثمار

 حدوث من فعلى الرغم، املتقدمة البلدان إىل املتجهة للتدفقات املنخفض املستوى 2014 عام يف واستمر   

 األجنيب االستثمار من التدفقات اإلمجالية اخنفضت للحدود، العابرة واالستحواذ االندماج حاالت يف انتعاش

 كبريا تأثرا التدفقات هذه وتأثرت .دوالر مليار 499 إىل % 28بنسبة  االقتصادات من اموعة هذه إىل املباشر

  .02-2كما هو موضح يف اجلدول رقم 1.املتحدة الواليات من الكبرية احلجم االستثمار سحب حباالت

                                                           
 . 6،  ص2015، تقرير االستثمار العالمياألونكتاد، -  1
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 مليار 48 إىل % 52 بنسبة انتقالية مبرحلة متر اليت االقتصادات بلدان يف املباشر األجنيب االستثمار واخنفض   

 إىل دولية، جزاءات وبتوقيع النفط أسعار باخنفاض مصحوباً  اإلقليمي، النزاع أّدى فقد ،2014عام  يف دوالر

  .باملنطقة املستثمرين اهتمام تقليص وإىل االقتصادي النمو بآفاق اإلضرار

  2014-2010 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر: 02-2 جدول رقمال

  دوالر مليار                                                                                                                    

  االستثمار األجنبي المباشر حسب المناطق تدفقات  

  2014  2013  2012  2011  2010  المنطقة

  1228  1452  1351  1652  1409  العالم

  499  566  561  820  696  االقتصادات  المتقدمة

  681  778  703  735  637  االقتصادات النامية

االقتصادات التي تمر بمرحلة 

  انتقالية

75  96  87  108  48  

  .2015 ،2014 ،2013: من اعداد الطالب باالعتماد على بيانات تقارير األونكتاد لالستثمار العاملي، للسنوات: المصدر

 األجنيب االستثمار حنو لو التح املاضية العشر السنوات خالل استمر فلقد التوزيع القطاعي أما فيما خيص  

 األجنيب لالستثمار العاملي الرصيد من  63 %اخلدمات نصيب بلغ ، 2012عام فيف اخلدمات، قطاع يف املباشر

 األويل القطاع نصيب مرات وتسع ،% 26 التصنيع الذي بلغ قطاع نصيب ونصف مرتني يعادل ما وهو املباشر،

 املضافة، العاملية القيمة من % 70يبلغ والذي اخلدمات نصيب أن إىل وبالنظر .)03- 2الشكل رقم ( 7% البالغ 

 املباشر األجنيب االستثمار من اخلدمات يف املباشر األجنيب االستثمار نصيب ارتفاع يزداد أن احملتمل من يكون

  1.العامل نطاق على

                                                           
 . 12، مرجع سابق، ص 2015، تقرير االستثمار العالمياألونكتاد،   - 1
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 الزيادة وراء يقف العوامل من عددا أن عتقدي العاملي، االقتصاد هيكل يف الزمنية االجتاهات جتاوز جرى وإذا   

 :مايلي العوامل هذه وتشمل، اخلدمات جمال يف املباشر األجنيب االستثمار ونصيب مستوى يف حدثت اليت

 املعلومات تكنولوجيا جمال يف التكنولوجية املضيفة، والتطورات االقتصادات يف اخلدمات قطاع يف املتزايد التحرير

 تؤدي اليت املضافة العاملية القيمة سالسل ولنمو التجاري،  للتداول قابلية أكثر اخلدمات جتعل واليت واالتصاالت

  .بالتصنيع املتصلة اخلدمات لتدويل زمخا أعطى ما وهوهاما  دورا اخلدمات فيها

  )%( 2012القطاع،  حسب المباشر األجنبي االستثمار من الداخلة لتدفقاتا: 03-2الشكل رقم 

  
  

  اجلنسية، املتعددة األعمال مؤسسات/املباشر األجنيب االستثمار بيانات قاعدة ، األونكتاد: المصدر

 )fdistatistics .www.uncatad.org(  

  :المضيفة البلدان اقتصاديات على المباشر األجنبي االستثمار جذب آثار 3-2

دف جذب وتشجيع االستثمار األجنيب املباشر، تقدم البلدان املضيفة وخاصة النامية منها العديد من املزايا    

ى ثارا خمتلفة علآوالتحفيزات واإلعفاءات الضريبية يف جمال االستثمار، فإنه الشك أن هلذه االستثمارات 

  .من االستثماراتاقتصاديات البلدان املضيفة هلا، بني مؤيد ومعارض هلذا النوع 

فاملؤيدون لالستثمارات األجنبية، وهم أنصار الفكر الرأمسايل، يرون أن االستثمار األجنيب املباشر مبا ميثله من    

حزمة من رؤوس أموال نقدية ومعدات وتتكنولوجيا ومعارف إدارية وتسويقية وتنظيمية يلعب دورا إجيابيا يف 

النامية يف مجيع هذه ااالت، كما يؤدي إىل خلق نوع من الديناميكية يف  تعويض الفجوة اليت تعاين منها الدول
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االقتصاد من خالل ما متثله االستثمارات األجنبية املباشرة من آثار دفع لألمام واخللف يف خمتلف قطاعات 

 .1النشاط االقتصادي

ن أن االستثمارات األجنبية املباشرة  أما املعارضون لالستثمارات األجنبية، وهم أنصار الفكر املاركسي، فريو    

ليست إال وسيلة استعمارية جديدة ملواصلة استنزاف الدول النامية، فمعظم االستثمارات األجنبية توجه إىل 

اليت حتتاج إىل االستثمار بشكل كبري مثل اهلياكل القطاعات اخلدمية واالستخراجية وتبتعد عن القطاعات 

ذا فضال عن أن االستثمار األجنيب املباشر يتجه إىل الدول النامية بدافع املصلحة االقتصادية واالجتماعية، وه

االجيابية وسنحاول تبيان خمتلف اآلثار  .2وقبل كل شئ حىت ولو كانت هذه املصلحة غري اقتصادية تية أوالالذا

وهي وجهة النظر املؤيدة  املضيفة البلدان اقتصاديات علىة املباشر  األجنبية االستثماراتواملنافع املرتتبة عن جذب 

  :مايليفياآلثار السلبية وهي وجهة النظر املعارضة، وميكن تلخيص أمهها  لالستثمارات، وكذا خمتلف

  :اآلثار االيجابية لسياسة تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة 1- 3-2

 من االستثمارات هذه عن يرتتب فيما تتجلى األجنبية االستثمارات وفوائد منافع نا االقتصاديون الباحثون يرى   

التكوين الرأمسايل، خلق فرص العمل، حتسني ميزان املدفوعات، نقل التكنولوجيا و حتقيق التنمية  معدل يف زيادة

  .االقتصادية

  :زيادة معدل التكوين الرأسمالي المباشر على األجنبي االستثمارأثر  -

االجيابية واليت حتسب لصاحل االستثمارات األجنبية املباشرة يف البلدان عد هذا األثر من بني أهم اآلثار ي   

من أجل حتقيق التنمية االقتصادية، بسبب  مصادر التمويل، وذلك لكون معظمها يعاين من نقص يف املضيفة

اخنفاض دخلها القومي من جهة، ومن جهة أخرى لضعف معدل االدخار الناتج عن صعوبة االدخار فيها، 

لذلك تلجأ هذه البلدان لتعويض النقص باللجوء إىل القروض األجنبية ذات التكاليف املرتفعة، وإما اللجوء إىل 

الزيادة املستمرة يف  خالل الرأمسايل، منشرة اليت تظهر أمهيتها يف زيادة معدل التكوين االستثمارات األجنبية املبا

  .إىل هذه البلدان تدفق هذه االستثمارات

                                                           
، حبث منشور يف جملة االقتصاد االسالمي، ارات األجنبية المباشرة والتنمية االقتصادية في العالماالستثمإيهاب عز الدين ندمي، فرج عبد العزيز عزت،  - 1

 .20، ص 232االمارات، العدد 
 .20إيهاب عز الدين ندمي، فرج عبد العزيز عزت، مرجع سابق، ص  -  2



  طار النظري لالستثمار األجنيب املباشرإلا                                                                             ثاينالفصل ال 
 

73 
 

إىل البلدان النامية أربعة أمثال مستواها يف الفرتة املمتدة بني سنة فمثال، ارتفعت تدفقات هذه االستثمارات    

مليار  51.8مليار دوالر إىل  12.6،حيث ازدادت من متوسط سنوي قدره 1992-1993، 1980-1985

  .19941مليار دوالر يف عام  70دوالر مث ارتفعت إىل 

حمققة أكرب نسبة  مليار دوالر، 1833حوايل إىل املباشر  األجنيب االستثمارتدفقات  ارتفعت، 2007ويف عام    

من  %68ما نسبته (مليار دوالر 1248حبيث قدرت حصة الدول املتقدمة حبوايل  على الصعيد العاملي،

 وحصة دول االقتصادات احملولة حبوايل) %27ما نسبته (مليار دوالر 500، وحصة الدول النامية حبوايل )االمجايل

لفرتة  %7.73 أما بالنسبة ملعدل منو تكوين رأس املال الثابت فقد بلغت .2)%4ما نسبته (ليار دوالر م 86

وترتفع هذه النسبة عند االقتصاديات الناشئة والنامية، وميكن مالحظة ذلك من خالل اجلدول  2010-2012

  :التايل

  2012-2010معدالت النمو االجمالي لتكوين رأس المال الثابت : 03-2جدول رقم ال

   % :الوحدة                                                                                                                   

  2012  2011  2010  المنطقة  المتغير

   

تكوين معدل نمو 

  رأس المال الثابت

  7.2  6.5  9.5  العامل

  6.2  4.2  2.5  االقتصادات املتقدمة

  8.2  8.9  9.6  االقتصادات الناشئة والنامية

Source: Rapport 2011 UNCATAD. based on United Nations. 2011 for GDP 

and IMF. 2011 a for GFCF. P 18. 

من خالل ما سبق نالحظ أن حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر  إىل البلدان املضيفة يف زيادة مستمرة، 

 وذلك عن طريق زيادة الدخل احمللي الناتج عنواليت من املمكن توجيهها إىل تكوين رأس املال يف تلك البلدان، 

إىل استثمارات حملية ترفع من معدل التكوين ) دخارلالاجلزء املوجه (زيادة االستثمارات، والذي يتحول جزء منه 

  .الرأمسايل

                                                           
 .6، ص 1995، جملة التمويل والتنمية، ديسمرب النامية، االنجازات والمشكالتاالستثمار األجنبي المباشر في البلدان زياد فانغ شني وجويل بريغسمان،  -  1
 .12، الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية، ص 2008 ،تقرير االستثمار العالمياالونكتاد،  -  2
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  :المباشر على العمالة األجنبي االستثمارأثر  -

من الدوافع املهمة واليت جتعل البلدان تتنافس فيما بينها على جذب االستثمار األجنيب املباشر التقليل من حدة    

  .املضيف لإلستثمار األجنيب البطالة، من خالل توفري فرص عمل إضافية يف البلد

، )أزمة الكساد(نتيجة تباطؤ النمو االقتصادي العامليالبطالة، خاصة يف بداية الثمانينات،  نسبة تولقد ارتفع   

. باالضافة إىل مشكل املديونية اخلارجية الذي تعاين منه الدول النامية نتيجة قصور مواردها ومصادرها التمويلية

الدول النامية واملتقدمة، ففي الدول املتقدمة تعترب بطالة مؤقتة نتيجة مرونة جهازها االنتاجي وختتلف البطالة بني 

جهازها االنتاجي فضال عن  فتكون مزمنة نتيجة ضعفوارتفاع معدالت االستثمار ا، عكس الدول النامية 

  .اخنفاض االستثمار ا

يف فضال عن مسامهة االستثمارات األجنبية املباشرة يف احلد من نسبة البطالة وخلق فرص العمل، فإا تساهم    

  .بالبلدان املضيفة وخاصة النامية منها الرفع من مستوى انتاجية العمالة تدريب وتنمية املوارد البشرية ومنه

الشركات عابرة القارات اليت تعمل يف أمريكا  فرعا من فروع 310وهذا ما أكدته إحدى الدراسات اليت مشلت 

    . 1مج تدريب بصفة منتظمةامن عدد هذه الفروع تقوم بعقد بر   %62الالتينية، حيث أظهرت أن 

  :2وميكن أن تساهم االستثمارات األجنبية يف خلق فرص للعمل، وذلك يف ضوء االعتبارات واالفرتاضات اآلتية   

 عالقات خلق إىل سوف يؤدي املضيفة الدول يف باالستثمار تقوم اليت للقارات العابرة الشركات وجود إن -

 املواطنني تشجيع خالل من الدولة، يف االقتصادي املختلفة النشاط أوجه بني وخلفية أمامية رأسية تكامل

 سوف وهذا األجنبية للشركات اخلام املواد أو الالزمة، اخلدمات املساعدة لتقدمي مشروعات إنشاء على

فرص  خلق مث ومن وغريها املقاوالت صناعة وتنشيط اجلديدة الوطنية عدد املشروعات زيادة إىل يؤدي

 . للعمل جديدة

 إىل يؤدي وهذا سوف احملققة، األرباح على ضرائب بدفع تقوم سوف األجنبية االستثمارية الشركات أن  -

 يف التوسع من ميكنها سوف عوائد الدولة زيادة فإن ثابتة األخرى العوامل بقاء مع و الدولة، عوائد زيادة

 خلق هذا على سيرتتب مث ومن، جديدة )... خدمية وجتارية و صناعية ( استثمارية مشروعات إنشاء

 .للعمل جديدة فرص

                                                           
 .210ص  ،2001 عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، -  1
 . 419، ص 2013مرجع سابق،  ،نزيه عبد املقصود مربوك -  2
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 االنتشار مع أو الرأسي األفقي املستوى على سواء أنشطتها يف األجنبية االستثمارية الشركات توسع إن -

النائية املتخلفة  املناطق أو احملافظات جديدة يف عمل فرص خلق إىل يؤدي سوف األنشطة هلذه اجلغرايف

 . الدولة داخل اقتصاديا

 سوف احلرة يف املناطق العمالة كثيفة واملشروعات للتصدير، املوجهة االستثمارية املشروعات إنشاء إن -

 .اجلديدة العمل فرص من العديد خلق إىل يؤدي

 فإنه ) الوطنية باملقارنة بنظريا ( املرتفعة واملكافآت األجور ذات األجنبية االستثمارية الشركات وجود إن -

  .األجنبية الشركات ذه للعمل واإلدارية املتميزة العينية والكوادر العمالة تتجه أن احملتمل من

مكافحة البطالة وخلق فرص العمل، ونظرا ألن البلدان النامية تعلق آماال كبرية على االستثمار األجنيب املباشر يف 

فان بعض الدول املضيفة تشرتط يف قوانينها اخلاصة باالستثمار األجنيب مشاركة اليد العاملة احمللية حىت تستفيد 

  .تلك االستثمارات من املزايا والتحفيزات الضريبية املقدمة من طرف تلك البلدان

   :المدفوعاتميزان  المباشر على األجنبي االستثمارأثر  -

يف توجيه واخلرباء يعترب ميزان املدفوعات من أهم املؤشرات االقتصادية اليت تساعد رامسي السياسة االقتصادية    

  .وإدارة االقتصاد الوطين لبلد ما، فهو بذلك ميثل مرآة تعكس الصورة للحالة االقتصادية لكل بلد

سجل لكافة املعامالت االقتصادية اخلارجية اليت تتم بني عبارة عن  :لبلد ما بأنهويعرف ميزان املدفوعات    

    1.املقيمني يف دولة معينة واملقيمني يف اخلارج خالل فرتة زمنية معينة عادة ما تكون سنة واحدة

يشتمل ميزان و  .2ه السجل اخلاص باملعامالت ما بني مقيمي البالد وبقية العاملويعرفه الدكتور تومي صاحل، بأن   

ويضم امليزان التجاري، ميزان اخلدمات وميزان التحويالت من جانب  املدفوعات على شقني مها احلساب اجلاري،

يضم هذا احلساب مجيع املعامالت الدولية اليت يرتتب عنها انتقال رأس املال من وحساب رأس املال، و  .واحد

يف حالة فائض، وإما أن  ميزان املدفوعات وميكن أن يكون .دولة ألخرى، سواء كانت أصوال حقيقية أو مالية

ميزان املدفوعات وهذه  حالة عجز يف هناك وكلتا احلالتني يف صاحل الدولة، وميكن أن يكون يكون يف حالة توازن

  .احلالة يف غري صاحل الدولة

                                                           
 .89، ص 1989، الدار املصرية اللبنانية، الطبعة الثالثة، دراسات في االقتصاد الدوليسامي عفيفي حامت،  -  1
 .290، دار أسامة، اجلزائر، ص مبادئ التحليل االقتصادي الكليتومي صاحل،  -  2
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ستثمارات األجنبية وملواجهة العجز يف ميزان املدفوعات والعمل على حتسينه، تتجه الدول إىل فتح أبواا إىل اال   

  .املباشرة لتغطية هذا العجز كبديل عن االقرتاض من اخلارج وتفادي تراكم الديون اخلارجية

ملضيفة يستلزم حتديد وبصفة عامة فإن دراسة وتقييم أثر االستثمارات األجنبية على ميزان املدفوعات يف الدول ا   

  1:ودراسة

  :مثل: التدفقات الداخلة: أوال

 للمستثمر كاملة ملكية مملوك املشروع هل( يف املشروع االستثماري األجنيب املستثمر مسامهة مقدار -

 زادت وكلما أم أقل من ذلك %50هل هي ) املشاركة؟ نسبة هي مشرتكة وما ملكية هو هل األجنيب،

األجنيب إىل البلد  النقد من التدفق حجم زاد املشروع االستثماري كلما يف األجنيب املستثمر مسامهة نسبة

 .املضيف

 .واخلدمات املختلفة السلع من الواردات من الوفر عن الناتج األجنيب النقد من الوفر مقدار -

 . للتصدير نتيجة األجنيب النقد من التدفق مقدار -

 .اخلارج من األجنبية الشركات عليها حتصل اليت القروض -

مساعدات حتصل عليها الشركات األجنبية من  شكل يف األجنيب النقد من الداخل التدفق مقدار -

 .احلكومات األم

  :وتتمثل في: التدفقات الخارجة: ثانيا

 .اإلنتاج أو مستلزمات أولية ومواد خام مواد السترياد األجنيب النقد من اخلارجة التدفقات مقدار -

 .للخارج احملولة األجانب بالعاملني اخلاصة واحلوافز واملرتبات األجور مقدار -

 .والتسويق اإلنتاج مرحلة بدء للخارج بعد احملولة األرباح مقدار -

 .األولية واملواد اخلام املواد حتويل أسعار فروق -

  :دراسة وتحليل العوامل والمتغيرات اآلتية والتي قد تؤثر بصورة أو بأخرى على ميزان المدفوعات: ثالثا

 البشرية البحوث والتنمية وأنشطة مراكز وإنشاء دعم يف االستثمارية األجنبية الشركات مسامهة مدى -

 .والفنية

 .العمالة أو كثافة املال رأس بكثافة يتصف وهل هو نوع املشروع االستثماري -
                                                           

 .182ىل إ 179 ص من، 2001عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق،  -  1
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 .من األجانب مقارنا بنظائرهم املختلفة التنظيمية أو الوظيفية املراكز يف الوطنيني العاملني عدد -

 . املذكورة يف أوال وثانيا واجتاهاا السنويةواخلارجة  الداخلة التدفقات منو معدالت -

 .ومدى تواجد املناطق احلرة وشروط ممارسة األنشطة االنتاجية والتسويقية داخلها وخارجهادرجة فعالية  -

 .الواردات أو لتخفيض للتصدير موجهة مشروعات هي هل، االستثمار مبشروعات التوجه درجة -

 .والواردات بالصادرات املرتبطة والرسوم الضرائب -

 . الفائدة وأسعار التضخم، ومعدالت العملة فرق -

 .املضيفة الدولة داخل و األجنبيةأالوطنية  البنوك من األجنبية بالعملة االقرتاض -

 . ككل االقتصاد مستوى على املضافة القيمة -

من  البلدان املضيفةميكن القول أن االستثمارات األجنبية املباشرة قد حتدث أثر إجيايب على ميزان مدفوعات    

 إال أنه من الصعب التعميم بأن هذه االستثمارات هلا أثر ، أو احالل الواردات اخالل رفع كفاءة قطاع التصدير

ألن األمر خيتلف من بلد إىل آخر، وأن هناك عوامل جيب ، املضيفةالبلدان إجيايب على ميزان املدفوعات يف كل 

  .ر االستثمارات األجنبية املباشرة على ميزان املدفوعات يف الدولة املضيفةأخذها بعني االعتبار عند دراسة أث

  :المباشر على الوضع التكنولوجي األجنبي االستثمارأثر  -

نظرا ألا تلعب دورا بارزا يف اسرتاتيجية التنمية يف مجيع دول العامل، يعترب موضوع التكنولوجيا موضوع العصر،    

فرضت موضوع التكنولوجيا، التباين الواضح يف التقدم االقتصادي والصناعي والفين بني ولعل أهم األسباب اليت 

  .الدول املتقدمة والدول النامية

  :كمايلي  ف التكنولوجيايتعر ميكن و    

  1.هي دراسة جمموعة املعارف واملهارات الالزمة لتصنيع منتج وإقامة اآللية الالزمة إلنتاجه   

 خالل تتم واليت واالجتماعي االقتصادي التطور لعملية الالزمة واإلبداعات االخرتاعات مجيع عن أو هي عبارة   

  2.املختلفة النمو مراحل

                                                           
 . 40، ص1992، وزارة البحث العلمي، أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا، استيعاب التكنولوجيا وتحديات العصرعلي حبيش،   - 1
، 1980األردن، الريموك، جامعة العريب، االقتصادي التكامل معوقاتو  التنمية مشكالت ندوة ،الشاملة العربية التنمية في ودورها التكنولوجيا حداد، أديب - 2

 .224ص 
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يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من طرف بعض البلدان وخاص النامية منها، وسعيا منها  ورغبة   

جل بلوغ من أللنهوض بركب التقدم التكنولوجي اجته أغلبها إىل تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية املباشرة 

  .اهلدف املنشود

تكنولوجيا االنتاج، واملهارات، والقدرات االبتكارية، نقل فاالستثمارات األجنبية املباشرة أصبحت وسيلة هامة ل   

األمر الذي يسمح بتحسني الصنعة، وحتقيق تقدم يف طرق التصنيع، وزيادة . 1واألساليب التنظيمية واالدارية

  .فضال عن تدريب العمالة احمللية. 2االنتاج، واكتساب اخلربة اإلدارية

 على املباشر األجنيب االستثمار تكنولوجيا عوائد تأثري لقياس أجريت اليت الدراسات من العديد هناك   

 :ولعل أبرزها، املضيفة البلدان اقتصاديات

 كان االقتصادي، النمو حتفيز يف الكوري اإلنتاج قطاع جناح أن أوضحت واليت :1997سنة HONG دراسة

  3.املباشر األجنيب االستثمار من املزيد تدفق بفضل اإلدارية واملهارات التكنولوجيا من استفادته بسبب

  :المباشر على النمو االقتصادي األجنبي االستثمارأثر  -

لقد أصبحت مشكلة التنمية االقتصادية منذ اية احلرب العاملية الثانية الشغل الشاغل لالقتصاديني ورجال    

كما أصبحت القضية األساسية املتداولة سواء على النطاق احمللي يف الدول املتخلفة أو على   ،البحث العلمي

ويرجع هذا االهتمام ذه املشكلة إىل التغيريات السياسية اليت حدثت بعد احلرب العاملية الثانية  ،النطاق الدويل

  .وكذا تطور الفكر االقتصادي

عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي احلقيقي لالقتصاد خالل فرتة زمنية : بأا االقتصادية التنمية عرفتو    

 القومي، االقتصاد وهيكل بنيان تغيري يف تتمثل متعمدة وتدابري وسياسات إجراءات :بأا تعرف ميكن، أو 4طويلة

                                                           
1  - Padma Mallompally and Karl p : Foreign direct investment in developing countries, in Finance 
and development, March,1999, p 36. 
2 - Gerard Blanc, le contrat international d’équipement industriel. L’exemple Algérien, Thèse de 
doctorat de l’université d’aix-marseille3, 1980, p 233.    
3  -  Hong K, Foreign capital and economic growth in Korea: 1970-1990, Journal of Economic 
Development, Vol 22, n° 1, June 1997, p.p.79-88. 

 .529، ص 1988االسكندرية، ، الدار اجلامعية، مبادئ االقتصادكاما بكري،   -  4
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 وحبيث الزمن، من ممتدة زمنية فرتة عرب احلقيقي الفرد دخل متوسط يف ودائمة سريعة زيادة حتقيق إىل ودف

  .1األفراد من العظمى الغالبية منها يستفيد

وسواء مت . وعند احلديث عن التنمية االقتصادية تثار قضية التفرقة بني التنمية االقتصادية، والنمو االقتصادي   

 عن التطورال، فإنه يرتتب عليهما زيادات يف الدخل القومي ونصيب الفرد منه عرب الزمن الناتج  التمييز بينهما أو

  .سواء املقصود أو املخطط يف التنمية االقتصادية، والتطور التلقائي يف النمو االقتصادي

ولتحقيق التنمية االقتصادية فإن ذلك حيتاج إىل استثمارات ضخمة، وبالتايل فهي تتطلب رؤوس أموال كبرية    

ا العجز تلجأ هذه البلدان إىل جذب تعجز عن توفريها البلدان املضيفة وخاصة النامية منها، وملواجهة هذ

  .املباشرة باعتباره أحد املصادر اخلارجية للتمويل لتسهيل إجناز عملية التنمية االقتصادية األجنبية الستثماراتا

وكما ذكرنا سابقا، فاالستثمارات األجنبية تساهم يف تكوين رأس املال، وبالتايل سد الفجوة االدخارية املوجهة    

ستثمارات واليت تساهم يف عملية التنمية االقتصادية، باالضافة إىل ذلك تساهم هذه االستثمارات يف لتمويل اال

من جهة، ومن جهة أخرى، فهي تساهم يف  جلب التكنولوجيا والرفع من مستوى انتاجية العمالة بالبلدان املضيفة

زيادة االنتاج وتطويره وبالتايل زيادة صادرات هذه البلدان باإلضافة إىل خلق مناصب الشغل، وكل هذا يساهم يف 

  .حتقيق تنميتها االقتصادية

-Firebugh )1992وتبني وتنسق نتائج الدراسات اليت قام ا جمموعة من الباحثني مثل دراسة فايربو    

اليت تنتهي إىل أن االستثمار األجنيب يرتبط ارتباطا اجيابيا بالنمو، كما يتفق فايربو مع ديكسون بوزويل  )1996

  2.يف أن الشركات ذات امللكية األجنبية ليست مفيدة تنمويا مثل الشركات اململوكة حمليا) 1996(

عما حتقق يف العام الذي سبقه، لكنه  %1قدرها  بزيادة % 2,8مبعدل 2003  العاملي عام االقتصاد منى لقد   

املباشرة  األجنبية الستثماراتويرجع ذلك إىل سرعة تدفقات ا %4وهو  2004دون املعدل الذي حتقق عام 

  3).املباشرة  األجنبية الستثماراتا عوملة(وانتشارها 

                                                           
 درجة على للحصول مقدمة رسالة ،العربية مصر بجمهورية والتنمية اإلقتصادي اإلصالح في الخاص اإلستثمار دور حسن، حممود مجعة احلكيم عبد -  1

 .33 ص ، 2000مشس، مصر، عني جامعة احلقوق، يف دكتوراه
 .396منصوري الزين، مرجع سابق، ص  -  2
، 2006، حالة اجلزائر، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر،، أهمية االستثمار األجنبي المباشر ودوره في التنمية المستدامةبلقاسممصباح  -  3

 .57ص
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 وأن ... املضيفة االقتصاديات منو على املباشرة األجنبية لالستثمارات املهم الدور إىل أخرى دراسة وتشري   

 دخل ذات( الفقرية يسمح للبلدان مباشرة استثمارات شكل يف األجنيب الرأمسال على االقتصاديات هذه انفتاح

 1.بسرعة الغنية البلدان باستدراك )ضعيف فردي حقيقي

املباشرة، من أجل الرفع  األجنبية الستثماراتلذلك ينبغي على الدول املضيفة، العمل على جذب وتشجيع ا   

من صادراا، وأن تدير هذه العملية بالكيفية اليت حتقق هلا العديد من املكاسب واألهداف املرجوة، وتقلل هلا 

  . الكثري من املساوئ

  :اآلثار السلبية لسياسة تشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة 2- 3-2

 سلبية ثاراآ هناك فإن األجنبية، االستثمارات تشجيع سياسة على ترتتب اليت اإلجيابية واآلثار الفوائد مقابل يف   

  :يلي كما املضيفة واليت ميكن أن نوجزها باختصار البلدان يف األجنبية االستثمارات وجود ترتتب على

  :المباشرة األجنبية االستثمارات خدمة مدفوعات -

مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية عبئا على اقتصاديات البلدان املضيفة لالستثمارات، حبيث أنه  تشكل   

  .يف بعض البلدان جتين االستثمارات من وراء أعماهلا ما يفوق أضعاف ما تستثمره داخل تلك الدول

  :ايليوبصفة عامة فإن مدفوعات خدمة االستثمارات األجنبية املباشرة إمنا تتمثل فيم   

 .، وكذا الفائدة على رأس املال املستثمرللخارج احملولة األرباح -

 .كرباءات االخرتاع  االستثمارية املشروعات يف املستخدمة التكنولوجيا نقل خدمة مدفوعات -

 .حتويل العمال األجانب جلزء من أجورهم إىل بلدام -

  :لمضيفةا البلدان على المالية الموارد بعض ضياع -

األجنيب املباشر تقوم البلدان املضيفة بتقدمي تسهيالت وإعفاءات جبائية   االستثمار جذبمن أجل    

لكن . للمستثمرين األجانب، الشئ الذي يعترب فقدان لبعض املوارد املالية احملتملة خالل فرتة تطبيق هذا احلوافز

دة ما يكون مدروس من طرف الدول ميكن إمهال هذا األثر خاصة على املدى البعيد، ألن تقدمي تلك احلوافز عا

  .األجنيب ا لصاحل االستثمار د مالية مستقبلية تفوق تلك املضحىاملضيفة لالستثمارات ويتوقع أن يكون له موار 

                                                           
1 - Hassane Rafik Bouklia et Najet Zatla, Investissements directs étrangers, croissance et 

convergence: une approche empirique, dans le cahier du CREAD, N°46/47, 4Tri.1998 et 1Tri.1999, 
p 209. 
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  :االستهالك زيادة -

األجنيب املباشر بالبلدان املضيفة سوف يؤدي إىل حتقيق وفورات اقتصادية من خالل ظهور  إن متوقع االستثمار   

ونظرا ألن منتجات الشركات االستثمارية األجنبية غالبا ما تكون عالية اجلودة وعادة ما  لالستهالك،أمناط جديدة 

ذواق املستهلكني مما يؤدي إىل زيادة تكون مصحوبة حبمالت اعالنية وتروجيية ملنتجاا، مما يكون له تأثري على أ

  . مما يؤدي إىل تقليص حجم املدخرات ا بالدول املضيفة لالستثمارات حجم االستهالك

  :التضخم معدالت ارتفاع -

كل زيادة يف التداول النقدي يرتتب الدول النامية بارتفاع الضغط التضخمي فيها، وميكن تعريفه على  تتسم    

الطلب الكلي الفعال عن العرض الكلي للسلع واملنتجات يف فرتة زمنية معينة واليت تؤدي إىل زيادة عليه زيادة يف 

يف املستوى العام لألسعار، ولعل تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة ميكن أن يتسبب يف احداث موجات 

  :تضخمية بالبلدان املضيفة، وميكن اظهار ذلك على النحو التايل

األساسية من طرق ووسائل نقل ومواصالت، دف يئة املناخ للمشروع  سني البنية التحتيةالعمل على حت -

مصادر حقيقية، فإن  األجنيب وتسهيل العملية االنتاجية، فإذا جلأت الدولة إىل التمويل احمللي عن طريق

خم، أما إن كان التمويل أسعار السلع واملواد األولية سرتتفع يف الوهلة األوىل مسببة ارتفاع يف معدل التض

من اجلهاز املصريف، فإا تعمل على زيادة كتلة النقود املتداولة، وبالتايل زيادة  ئتمانبزيادة حجم اال تضخمي

 . ، مما يؤدي إىل ارتفاع يف األسعارحدة الضغط التضخمي

ألن االنفاق التضخمي، توجه االستثمار األجنيب املباشر حنو القطاعات غري املنتجة يؤدي إىل زيادة الضغط  -

على هذه املشروعات يولد طلبا مستمرا وهنا حيدث اختالل يف التوازن بني العرض والطلب عاكسا أثره على 

 .ارتفاع املستوى العام  لألسعار

  :يالبيئ تلوثال -

هلذه االستثمارات،  ميكن أن تساهم االستثمارات األجنبية املباشرة يف التأثري سلبا على البيئة يف البلدان املضيفة   

ألا توجهها غالبا ما يكون إىل القطاعات اليت تساهم يف التلوث البيئي مثل الصناعات االستخراجية يف جمال 

إضافة إىل ظهور الصناعة  اإلمسنت،النفط، الغاز، املعادن، الصناعات الكيمياوية، وكذا صناعة األمسدة و 

واليت تعترب أكثر عداءا للبيئة، وختضع هذه االستثمارات  )غاز الصخرياستخراج البرتول وال(االستخراجية الصخرية 

  .يف دوهلا ملعايري بيئية مشددة على العكس يف الدول النامية
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االستثمارات  عن الناجم البيئي التلوث من للحد لدول املضيفةا تستعملها اليت األدوات أهم بني من إن   

 مرتفعة ضريبية معدالت فرض طريق عن سواء البيئية، باجلباية يعرف ما أو اخلضراء الضرائب هي األجنبية املباشرة

 لتشجيع اجلبائية واإلعفاءات احلوافز منح طريق عن أو ،اليت تساهم يف التلوث البيئيا األنشطة على نسبيا

  .للبيئة الصديقة التكنولوجيات استعمال

  :النامية البلدان اقتصاديات على السيطرة -

االستثمار األجنيب املباشر متلك من القدرات املالية والتنظيمية، ورمبا السياسية ما ميكنها من إن مشروعات    

السيطرة على اقتصاديات البلدان النامية وإخضاعها لشروطها مبا يتفق ومصاحلها كمؤسسات تعمل فقط من أجل 

ميكن أن تتحول إىل سيطرة سياسية تؤثر على  احلصول على أكرب قدر ممكن من الربح، وهذه السيطرة االقتصادية

    1.حرية الدولة يف اختاذ القرارات االقتصادية والسياسية

 اجلدول يف املباشر األجنيب االستثمار عن املرتتبة االجتماعية والتكاليف املنافع بعض وتلخيص وميكن ذكر   

 :التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                                                           

 .22إيهاب عز الدين ندمي، فرج عبد العزيز عزت، مرجع سابق، ص -  1
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  المباشر األجنبي االستثمار عن المترتبة االجتماعية والتكاليف المنافع:  04-2جدول رقم ال

  التكاليف االجتماعية  المنافع االجتماعية  عنصر الدراسة

 .الشرب مياه لتحسني مشاريع إقامة-  البيئة

 .التلوث يف التحكم مع صناعية مشاريع إقامة-

  .النائية املناطق يف األساسية البنية تنشيط-

 املشاريع إقامة عن الناتج التلوث-

 أو اهلواء تلوث سواء االستثمارية،

 ...املاء

 مواصفات ذات سلع إلنتاج مشاريع إقامة-

  .اإلنسان بصحة تضر

 احلديثة األساليب على احمللية العمالة تدريب-  العمالة

 .لإلنتاج

 باملشروع احمللية العمالة من كبرية نسبة تعيني-

 . األجنيب

 ذات احمللية العمالة دخول مستوى رفع-

  .العالية الكفاءة

 و احمللية العمالة بتدريب االهتمام عدم-

 .باألجانب االكتفاء

 احمللية العمالة من كبري عدد عن االستغناء-

. 

  .فقط األجنبية باخلربة االستعانة-

  .سبق ما لكل كنتيجة البطالة نسبة ارتفاع-

 عامة بصفة املعيشي املستوى رفع-  الرفاهية

 .معقولة بأسعارو  عالية  جودة ذات سلع إنتاج-

  .احمللية للعمالة والفين العلمي املستوى رفع-

 احمللية العمالة دخول بني الكبرية الفروق-

 .األجنبية والعمالة

 إنتاج جمال يف املنافسة احتدام-

  .اجلودة مقاييس واحرتام السلع

 نقل يف األجنيب املشروع يساهم قد-  البحث والتطوير

 .احمللية للمشروعات احلديثة التكنولوجيا

 الطاقة تطوير يف األجنيب املشروع يساهم قد-

 .احمللي باتمع املتوفرة

 الوطنية التنمية يف األجنيب املشروع يساهم قد-

  .االقتصادي النمو معدالت بزيادة ذلك و

 حديثة تكنولوجيا األجنيب املستثمر ينقل قد-

 مناسبة غري تكون قد ولكن املضيفة، للدولة

 حيث من أو تكلفتها حيث من سواء

 .الفنية تعقيداا

 فقط املشروع على التكنولوجيا تقتصر قد

 تستفيد ال وبالتايل احمللية للعمالة نقلها دون

  . احمللية البيئة منها

 واملخاطر، للمكاسب حتليلية نظرة  - انتقال مبرحلة متر اليت االقتصاديات يف املباشر األجنيب االستثمار زيدان، حممد :المصدر

  .132ص األول، العدد إفريقيا، مشال اقتصاديات جملة
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  :الفصل الثاني خاتمة

جنيب املباشر من طرف خمتلف املدارس االقتصادية، واملفكرين االقتصاديني، األ االستثمارب إن االهتمام الواضح   

كأحد مصادر التمويل اخلارجية، فهو يلعب   فباعتباره. ليعكس أمهيته يف الدراسات االقتصادية واهليئات الدولية

يزان حتسني مو تكوين رأس املال،  يف واملسامهةمن خالل خلق فرص العمل، دورا مهما يف دفع عجلة التنمية 

  . املهارات واخلرباتنبقل التكنولوجيا وكذا حتسناملدفوعات و 

من هذا املنطلق، اشتد التنافس بني غالبية الدول وخاصة النامية منها واليت تعاين أغلبها من تفاقم أزماا املالية،    

، حتسني املناخ االستثماري وجعله أكثر تنافسيةعلى تشجيع وجذب االستثمار االجنيب املباشر وذلك من خالل 

، وكنتيجة زايا والضمانات اليت تسهل قدومهاريقها ومنحها املباالضافة إىل إزالة احلواجز والعراقيل اليت تعيق ط

لذلك ازداد حجمه من حيث الرصيد واملعامالت الناشئة عنه، حيث بلغ حجم تدفق االستثمار األجنيب الوارد 

وجود مليار دوالر حمققة أكرب نسبة على الصعيد العاملي، والذي يعكس  1833حنو   2007عامليا خالل عام 

  .اقتصادي قوي يف أجزاء عديدة من العاملأداء 

االستثمار ال يعين بالضرورة التوجه األعمى حنو االستثمار االجنيب  سياسة تشجيعغري أن هذا اجلانب االجيايب ل 

معرفة  و  ،وجب معرفتها ،يف البلدان املضيفة هذه االستثمارات ترتتب على وجود آثارا سلبية ناكه نإبل املباشر، 

  .ا والتعامل معها للتقليل من أضرارها والصمود أمامهاكيفية مساير 

االستثمار والتأثري على  بيئةإىل حتسني  التحفيزات واإلعفاءات الضريبيةواملتمثلة يف  السياسة اجلبائية ودف   

 ،املباشرجنيب ألاالستثمار االدور الذي ميكن أن تلعبه السياسة اجلبائية يف جذب وهنا يكمن  سلوك املستثمرين،

  .وهذا ما سنحاول أن نتناوله يف الفصل املوايل

  

  

  

  

 



 
 
 
 

 الفصل الثالث
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  :مقدمة

دورا مهما  فهو يلعب ، باعتباره أحد مصادر التمويل اخلارجية،األجنيب املباشرنظرا لألمهية املتزايدة لالستثمار    
أغلبها من تفاقم واليت تعاين  منها بأمهيته وخاصة النامية عامة يف حتقيق التنمية االقتصادية، ونظرا القتناع الدول

، من خالل يئة مناخها االستثمار األجنيب املباشراشتد التنافس فيما بينها دف جذب وتشجيع  ،أزماا املالية
  .االستثماري وجعله أكثر جاذبية إلغراء املستثمر األجنيب

البلدان اليت تسعى جاهدة لتهيئة مناخها االستثماري، دف استقطاب وتعترب كل من تونس واجلزائر،  من بني    
سياسة الضمانات واحلوافز اجلبائية واليت تلعب دورا مهما يف جذب  لااستعم من خالل االستثمار األجنيب،

حتسني مناخ  أا عملت على باالضافة إىل هذا من جهة، و املعروفة باملنافسة اجلبائية،االستثمار األجنيب املباشر، 
 ،، من خالل يئة البنية التحتية، والعمل على حتسني مؤشرات االقتصاد الكلي، من جهة أخرىستثماراال

بإمكانيات هائلة وموقع اسرتاتيجي هام ميكنهما من حتقيق التنمية املنشودة كال البلدين يتمتعان إىل أن   ةباإلضاف
، االستثمار األجنيب املباشرعرفة العالقة بني السياسة اجلبائية و ومل. من خالل استقطاب االستثمار األجنيب املباشر

  :التالية الرئيسية هذا الفصل النقاط سنتناول  يف

  السياسة الضريبية ومناخ االستثمار -
  دراسة مناخ االستثمار يف كال من اجلزائر وتونس -

  وطرق توزيعه إىل البلدين الوارد املباشر األجنيب االستثمار تدفقات -
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  :مناخ االستثمارالسياسة الضريبية و  -1

تعترب السياسة الضريبية أحد مكونات مناخ االستثمار واليت تستخدمها الدول من أجل جذب االستثمارات    
املختلفة، واملتمثلة يف  وسائلها وذلك باستخدام، األجنبية، والتأثري على سلوك املستثمرين مبا يتفق وأهداف الدولة

  .والتحفيزات الضريبية املمنوحة من طرف املشرع املزايا
سياسة باإلضافة إىل التطرق لالعالقة بني الضريبة واالستثمار، نظرا الرتباط الضريبة باالستثمار ارتأينا أن نتناول و 

   .هماقارنة بينامل، و وتونس جنبية يف اجلزائراجلبائية املوجهة لالستثمارات األالضمانات واحلوافز 

  :)منحنى الفر (االستثمارو الضريبة  بين عالقةال 1-1

وحترض تدفع  - أي الوزن الضرييب-كاقتصادي ليربايل، اعترب الفر أن االرتفاع السريع ملعدالت الضغط الضرييب    
. إىل اإلنقاص من وقت العمل على حساب الوقت املخصص للراحة) املؤسسات(قطاع العائالت وقطاع األعمال 

احلصيلة الضريبية للدولة،  يثبت يف احلقيقة بأن كل زيادة يف الضغط الضرييب تؤدي إىل زيادة إذن فمنحىن الفر
تؤدي أي زيادة يف الضغط الضرييب إىل اخنفاض يف  واليت بعدها فقط إىل غاية نقطة تسمى نقطة العتبة ولكن

   1.احلصيلة

وتركز الدراسة على ضرورة ختفيض املعدالت الضريبية حىت يتحقق كل من النمو االقتصادي والزيادة يف احلصيلة    
  :كمايلي )الفر منحىن(ويبني الشكل التايل عالقة الضريبة باالستثمار الضريبية يف آن واحد، 

  منحنى الفر: 01-3الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

 

  

  .11قندوز، مرجع سابق، ص الكرمي عبد بلعزوز، علي بن :المصدر

                                                           
 .10ص ،2006والتدريب،  للبحوث اإلسالمي املعهد حبثية، ورقة ، الفر و خلدون ابن بين، الضريبة تقتل الضريبة مبدأ قندوز، الكرمي عبد ،عزوزبل علي بن -  1

الحصيلة 

 الضريبية

 2م 1م المعدالت الضريبية

 أ

 ب
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  :من خالل الشكل السابق، يتضح مايلي

، كما يف الشكل، فان احلصيلة الضريبية تكون عند أعظم )1م(عندما يكون معدل الضريبة يف املستوى - 1

 ).أ(قيمة هلا 

، فان احلصيلة الضريبية تنخفض )2م(إىل املعدل األكرب ) 1م(مت جتاوز هذا املعدل وانتقلنا من املعدل  إذا - 2

 1).ب(إىل ) أ(من 

ولعل أهم مشكلة تواجه مصممي السياسة الضريبية هي معرفة أين يتواجد االقتصاد القومي لكل بلد يف منحىن    

، وذلك حىت يتسىن وضع السياسة الضريبية املالئمة واملتمثلة إما يف زيادة أو )1م(الفر، بالنسبة ملستوى الضريبة 

، فانه هناك عالقة )1م( ومنه نستنتج أنه عندما يكون معدل الضريبة أقل من املستوى. ختفيض املعدالت الضريبية

بينهما ، فإن العالقة )1م( طردية بني معدالت الضريبة واحلصيلة الضريبة، أما عند جتاوز معدل الضريبة للمستوى

 Trop d’impôt,tue »"الكثري من الضريبة يقتل الضريبة" وهنا ميكن القول أن تتحول إىل عالقة عكسية،

l’impôt ».  السياسة الضريبية املثلى يف هذه احلالة من منحىن والدولة ترى أن حصيلتها الضريبية تنخفض، و

تؤدي إىل رفع معدالت النمو االقتصادي لزيادة احلافز على العمل الفر، هي بتخفيض املعدالت الضريبية اليت 

واالستثمار واالنتاج كما تزداد احلصيلة الضريبية لكرب حجم االنتاج القومي والرتفاع مرونة احلصيلة الضريبية 

  .بالنسبة للناتج القومي االمجايل

الليربالية اهلادفة إىل ختفيض االقتطاعات  يسعى منحىن الفر إىل تربير السياسات ذات اخللفية ويف األخري،   

  2.اإلجبارية، ويشكل أساسا لنقد الضغط الضرييب املرتفع

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .129 ص ، 1997مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،الضريبية النظم حجازي، سيدال املرسي -  1
 .162، ص2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكليةعبد ايد قدي،  -  2
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 :سياسة الضمانات والحوافز الجبائية الموجهة لالستثمارات االجنبية في الجزائر 1-2

والتسهيالت والضمانات من تقدم اجلزائر يف اطار جذب وتشجيع االستثمارات األجنبية حزمة من احلوافز    

بداية االنفتاح احلقيقي لالقتصاد اجلزائري، حيث  1993ميثل قانون االستثمار لسنة و  .ستثمار االواننيخالل ق

جاء هذا القانون يف سياق التوجه حنو اقتصاد السوق واالستعداد لالندماج يف االقتصاد العاملي حيث تضمن 

  .جنيبر جذب االستثمار األز يف اطاجمموعة من الضمانات واحلواف

 :الجزائر في األجنبي للمستثمرالممنوحة  القانونية الضمانات 1- 1-2

  :يف عدة عناصر أساسية لعل أمهها مايلي اجلزائر يف األجنيب للمستثمراملمنوحة  القانونية الضماناتتتمثل أهم    

 مبدأ حرية االستثمار - 

 مبدأ عدم التمييز - 

 حرية حتويل رؤوس األموال - 

 ثبات القانون املطبق على االستثمار - 

 التحكيم الدويل - 

 االزدواج الضرييب - 

التشريع  مراعاة مع اجلزائر يف الستثماريف االكاملة  احلرية األجانب للمستثمرين يضمن حرية االستثمارإن مبدأ    

 هي اليت ماعدا تلك املختلفة االقتصادية النشاطات شىت يف االستثمارات إلقامة ا املقننة املعمول والتنظيمات

الرتبية والتعليم، وتكون هذه االستثمارات قبل اجنازها موضوع تصريح  العمومية، كالصحة صراحة للدولة، خمصصة

من هذا املنطلق يظهر بأن احلرية مفتوحة يف كل ااالت باستثناء األنشطة املقننة اليت . باالستثمار لدى الوكالة

  .من أجل ضمان األمن و النظام العام، واحملافظة على الصحة العموميةحتتاج إىل ترخيص وذلك 

  :على مايلي1 01- 09من القسم الثالث لألمر  58وتنص املادة 

 على 51 % بنسبة الوطنية املقيمة املسامهة فيها متثل شراكة إطار يف إال األجنبية االستثمارات إجناز ميكن ال "   

 يف االستثمار بإنشاء يسمح كما. "شركاء عدة مجع الوطنية باملسامهة يقصد و االجتماعي، املال رأس من األقل

 شركة شكل يف أو  )SNC( مجاعي باسم شركة شكل يف أو  )SARL(حمدودة  مسؤولية ذات شركة شكل

   .)SPA(أسهم ذات

                                                           
 .2009، واملتضمن لقانون املالية التكميلي لسنة 2009جويلية  22املؤرخ يف  01-09األمر رقم  -  1
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 األشخاص حيظى"فيها  ورد واليت 12 -93التشريعي املرسوم من 38 املادة حسب مبدأ عدم التمييزولقد جاء    

 حيث من اجلزائريني الطبيعيني واملعنويني األشخاص ا حيظى اليت املعاملة بنفس األجانب واملعنويني الطبيعيني

، ويعامل مجيع األشخاص الطبيعيني واملعنويني األجانب نفس املعاملة "باالستثمار يتعلق فيما وااللتزامات احلقوق

  .رمتها الدولة اجلزائرية مع بلدام األصليةمع مراعاة أحكام االتفاقيات اليت أب

املتعلق بالنقد والقرض، وحسب قانون  10-90حسب القانون فلقد جاء  حرية حتويل رؤوس األموالأما مبدأ    

للمستثمر األجنيب احلق يف حتويل رؤوس األموال والنتائج واملداخل والفوائد،  حبيث أنه ،1993االستثمارات لسنة 

وسواها من األموال املتصلة بتمويل نشاطات اقتصادية يف اجلزائر غري خمصصة للدولة، وتتوسع إىل ضمانات 

:" كمايلي  12-93يمن املرسوم التشريع 12االتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها اجلزائر، والذي نصت عليه املادة 

تستفيد االستثمارات اليت تنجز بتقدمي حصص من رأس املال بعملة قابلة للتحويل احلر، ومسعرة رمسيا من البنك 

ويتم ". املركزي اجلزائري الذي يتأكد قانونا من استريادها، من ضمان جتويل رأس املال املستثمر والعوائد النامجة عنه

ة خالل فرتة االستغالل، وهناك حتويالت ميكن أن تتم بصفة واحدة وهذا عند حتويل رؤوس األموال بصفة مستمر 

  .تصفية االستثمار أو التنازل عنه

 الرتخيص ويتم اجلزائر، طرف بنك من األجنبية االستثمارات عن التنازل نتائج أو األرباح حتويل جيب تقييم طلب

  .امللف، بغرض محاية املستثمر من تقلبات أسعار الصرفإيداع  تاريخ من ابتداء شهرين أقصاه أجل يف بالتحويل

وبدافع طمأنة  12-93من املرسوم التشريعي  39يف املادة  جاءفلقد  ات القانون املطبق على االستثمارثبأما مبدأ 

  : نص قانون االستثمارات اجلزائري يف هذه املادة حبيث املستثمر االجنيب 

ال تطبق املراجعات وااللغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة يف اطار هذا املرسوم التشريعي " 

  ". إال اذا طلب املستثمر ذلك بصراحة 

ويكرس نص هذه املادة مبدأ احرتام احلقوق املكتسبة عند تطبيق القوانني اجلديدة على االستثمارات اليت شرع يف   

كما أبدت اجلزائر نيتها بإبرام عدة اتفاقيات دولية يف اطار ترقية وتشجيع االستثمار األجنيب وضمان حق . ااجنازه

  . ملكيته يف حالة التأميم وعدم احلجز على أمواهلا أو مصادرا أو فرض احلراسة عليها

 5الصادر يف  12- 93التشريعي املرسوم من 41 املادة عليه تنص ملا طبقاف التحكيم الدويلأما فيما خيص    

 أو املستثمر سواء كان بفعل املتعاقدة اجلزائرية والدولة األجنيب املستثمر بني ينشأ نزاع أي فإن ،1993أكتوبر 

 هنا املختصة باحملاكم واملقصود املختصة، على احملاكم يطرح النزاع فإن ضده، اجلزائرية الدولة اختذته إلجراء نتيجة



  - حالة اجلزائر وتونس - السياسة اجلبائية واالستثمار األجنيب املباشر                                                 ثالثالالفصل  
 

91 
 

 أبرمتها األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقيات هناك كانت إذا إال مبدئيا تكون خمتصة حبيث اجلزائرية احملاكم هي

 جاء االستثمارات، حيث تشجيع حول وفرنسا اجلزائر بني مثال االتفاقية الثنائية .وتتعلق بالصلح والتحكيم اجلزائر

  :النزاع يتم تسويته أو اخلالف أن منها املادة الثامنة نص يف

 بالرتاضي بني الطرفني - 

 املتعلقة النزاعات حلل املركز الدويل أمام أو اجلزائرية احملكمة إىل النزاع يرفع أشهر 6 مدة يف يسوى مل فإذا - 

 .باالستثمار

 38التوقيع على 1990نتج عن االصالحات اجلبائية اليت تبنتها اجلزائر منذ فقد  االزدواج الضرييبأما فيما خيص 

  .، وذلك لتفادي كل ما من شأنه عرقلة االستثمار األجنيباالزدواج الضرييباتفاقية لتجنب 

   :الجزائر في  األجنبي للمستثمر الممنوحة الجبائية الحوافز 2- 1-2

عملت السلطات العمومية خالل السنوات املاضية على تشجيع االستثمار، وذلك من خالل اصدار األمرين    

املتعلقني بتطوير االستثمار وما تضمناه من حتسني لبيئة االستثمار، باالضافة إىل احلوافز  08-06و 03- 01

، وسوف نتطرق إىل هذه االمتيازات )2010-2009- 2008( سنواتلاجلبائية املمنوحة اليت أفرزا قوانني املالية ل

  .حسب النظام العام واألنظمة اخلاصة

مينحها  هناك عدة مزايارات احلالية املنجزة خارج املناطق الواجب تطويرها، و يطبق على االستثما النظام العامف   

 .هذا النظام خالل مرحلة االجناز واالستغالل

  :مايلي سنة إىل ثالث سنوات من من تاالستثمارا تستفيد مرحلة اإلجنازفخالل 

  من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع غري املستثناة واملستوردة واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار اإلعفاء - 

اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة املستوردة أو املقتناة حمليا واليت  - 

  تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار

  ق نقل امللكية بعوض عن كل املقتنيات العقاريةاإلعفاء من دفع ح - 

على ز المتيااحق املتضمنة ية ـلوطنك األمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاايف رصاـمولتسجيل ق امن حقوء إلعفاا - 

تطبق هذه املزايا على املدة الدنيا حلق . يةرالستثماجناز املشاريع اإلاملبنية املمنوحة غير املبنية وية رلعقاك األمالا

  .زاإلمتيا
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بعد منصب شغل و ) 100(دثة حىت مائة سنوات بالنسبة لإلستثمارات احمل) 3(ملدة ثالث  مرحلة اإلستغاللو       

       :معاينة الشروع يف النشاط الذي تعده املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر

  )IBS(اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -

  )TAP(اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين  -

منصب شغل أو ) 101(سنوات، بالنسبة لإلستثمارات اليت حتدث مائة وواحد ) 5(ومتدد هذه املدة إىل مخس 

 .أكثر عند إنطالق النشاط

 يعاد اليت رباحاأل على% 33ب مقدرة منخفضة نسبة تطبيقباإلضافة إىل املزايا السابقة تستفيد كذلك من 

  .احملددة االعفاء فرتة انقضاء بعد استثمارها

يطبق على االستثمارات احلالية املنجزة يف املناطق الواجب تطويرها واليت متثل فائدة ف لنظام االستثنائيللأما بالنسبة 

 أثناء التاليةمن احلوافز اجلبائية  ي تنميتها مسامهة خاصة من الدولةاملناطق اليت تستدع وتستفيد ،للدولة بالنسبة

  :من مايلي سنوات) 03(ملدة ثالث و مرحلة اإلجنــاز 

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

  اإلستثمار

فيما خيص العقود التأسيسية ) 2‰(تطبيق حق التسجيل بنسبة خمفضة قدرها اثنان يف األلف  -

  للشركات والزيادات يف رأس املال

مها من الوكالة، فيما خيص األشغال املتعلقة باملنشآت يباملصاريف، بعد تقيتكفل الدولة جزئيا أو كليا  -

  األساسية الضرورية إلجناز اإلستثمار

اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات غري املستثناة من املزايا واليت تدخل  -

  من السوق احملليةمباشرة يف إجناز االستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة 

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية فيما خيص السلع املستوردة وغري املستثناة من املزايا واليت تدخل مباشرة يف  -

  إجناز االستثمار

حق املتضمنة ية ـلوطنك األمالامبالغ ري ولعقار اإلشهاايف رصاـمولتسجيل ق امن حقوء إلعفاا -

تطبق . يةرالستثماجناز املشاريع اجهة إلبنية املمنوحة املواملغير املبنية وية رلعقاك األمالاعلى ز المتياا

 . هذه املزايا على املدة الدنيا حلق اإلمتياز

 



  - حالة اجلزائر وتونس - السياسة اجلبائية واالستثمار األجنيب املباشر                                                 ثالثالالفصل  
 

93 
 

  :من سنوات )10( ملدة عشرو  تستفيد هذه االستثمارات مرحلة االستغاللأما يف 

  ن الضريبة على أرباح الشركاتإعفاء م - 

  الرسم على النشاط املهين إعفاء من - 

سنوات إبتداء من تاريخ اإلقتناء، من الرسم العقاري على امللكيات العقارية اليت ) 10(ملدة عشر اإلعفاء    - 

  تدخل يف إطار اإلستثمار

: وفقا لنظام االستهالك( مزايا إضافية لتحسني وتسهيل االستثمار، مثل تأجيل العجز وفرتات اإلستهالك  -

  .)املتصاعد، الثابت واملتناقص

اتفاقية متفاوض عليها، وتنشر مبوجب د تستفي، فألمهية بالنسبة لالقتصاد الوطينلمشاريع ذات اأما بالنسبة ل   

مرحلة  ، خالليف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية بني املستثمر والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من املزايا التالية

  :سنوات )5( مخس  ملدةو اإلجنــاز 

والرسوم والضرائب وغريها من االقتطاعات األخرى ذات الطابع اجلبائي املطبقة اإلعفاء من احلقوق   -

على االقتناءات سواء عن طريق االسترياد أو من السوق احمللية، للسلع واخلدمات الضرورية إلجناز 

  االستثمار

لقانوين إعفاء من حقوق التسجيل املتعلقة بنقل امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج وكذا اإلشهار ا -

  الذي جيب أن يطبق عليها

  إعفاء من حقوق التسجيل فيما خيص العقود التأسيسية للشركات والزيادات يف رأس املال -

  إعفاء من الرسم العقاري فيما خيص امللكيات العقارية املخصصة لإلنتاج -

اإلشهار العقاري، وكذا مبالغ األمالك الوطنية بالنسبة  ومصاريفلتسجيل ق امن حقوء إلعفاا -

 .لعمليات التنازل املتضمنة األصول العقارية املمنوحة دف إجناز مشاريع استثمارية

سنوات ) 10(ملدة أقصاها عشر تكون  ،مرحلة اإلستغـاللخالل هذه االستثمارات  أما املزايا اليت تستفيد منها   

  :تستفيد منو ها املصاحل اجلبائية بطلب من املستثمر، اليت تعدو  ،معاينة الشروع يف االستغاللابتداء من تاريخ 

  )IBS(اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -

  )TAP(اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين  -
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فة اليت اإلعفاءات أو التخفيضات يف احلقوق أو الضرائب أو الرسوم مبا فيها الرسم على القيمة املضا -

تنقل أسعار السلع املنتجة عن طريق اإلستثمار الذي يدخل يف إطار النشاطات الصناعية الناشئة، 

  بقرار من الس الوطين لإلستثمار

مزايا إضافية أخرى، بقرار من الس الوطين لإلستثمار، مثل تلك املتعلقة بتكفل الدولة جزئيا أو كليا  -

الة، فيما خيص األشغال املتعلقة باملنشآت األساسية الضرورية إلجناز باملصاريف، بعد تقييمها من الوك

 .اإلستثمار

  :جنبية في تونسالجبائية الموجهة لالستثمارات األسياسة الضمانات والحوافز  1-3

والتسهيالت والضمانات من  من احلوافز جمموعةجذب وتشجيع االستثمارات األجنبية  دف تونستقدم    

 والذي 1993 ديسمرب 27 بتاريخ والصادر 1993 لعام 120- 23 عدد قانون حيددو  االستثمار، خالل قوانني

معظم القطاعات، نظام قيام املشاريع وتشجيع االستثمارات واليت دف خاصة إىل دفع  ويغطي بالشمولية يتصف

 .عدة ضمانات، والذي يهدف كذلك إىل طمأنة املستثمر األجنيب من خالل  تونسبالنمو والتشغيل نسق 

  :تونس في األجنبي للمستثمرالممنوحة  القانونية الضمانات 1- 1-3

  :يف عدة عناصر أساسية لعل أمهها مايلي تونس يف األجنيب للمستثمراملمنوحة  القانونية الضماناتتتمثل أهم     

 مبدأ حرية االستثمار -

 حرية حتويل األرباح -

 محاية االستثمارات -

 التحكيم الدويل -

  الضرييب االزدواج -

الفصل األول من جملة تشجبع االستثمارات، القطاعات اليت تنجز فيها  يبني مبدأ حرية االستثمارفيما خيص    

االستثمارات حبرية شريطة االستجابة للشروط اخلاصة بتعاطي هذه األنشطة وفقا للتشريع التونسي املعمول به، 

  1:وهي

 والصناعات املهين، اإلنتاج والتكوين والتعليم الرتبية النقل، السياحة، الصناعة، البحري، والصيد الفالحة   

 قانون وتنسحب أحكام. اخلدمات غري املالية واألنظمة، العقاري البحث واحمليط، البيئة محاية الصحة، الثقافية،

                                                           
 .7، صالتونسية للجمهورية االستثمارات تشجيع جملة املتضمن 1993 ديسمرب 27 يف ؤرخامل 93-120 عدد الثاين من القانون الفصل -  1
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وتبقى . 1النشاط تغيري أو إعادة التهيئة أو التجديد أو التوسيع أو العمليات املتعلقة باالحداث على االستثمار

  .االستثمارات يف بعض األنشطة األخرى خاضعة ملوافقة املصاحل املعنية باالستثمار

ليت يقع ضبطها بأمر، جيب أن اغري أن مسامهة املستثمر األجنيب يف بعض أنشطة اخلدمات غري املصدرة كليا 

ومنه نالحظ أن تونس تطبق اسرتاتيجية . المن رأس امل %50ختضع ملوافقة اللجنة العليا لالستثمار إذا جتاوزت 

  .االستثمار املوجه للتصدير بالدرجة األوىل

مبا يف ذلك الربح احملقق عند عملية البيع  يف تونس لمستثمر األجنيبلتعترب كضمان  حرية حتويل األرباحكما أن    

املقر حلرية التحويالت  1993ماي  03بتاريخ  1993لسنة  48بعملة قايلة للتحويل وفقا ملا جاء يف القانون عدد 

  .املتعلقة بالّدفوعات جتاه اخلارج

مع البلدان العربية  يت أبرمتها تونسإطار االتفاقيات الثنائية اليف  والذي يتم محاية االستثماراتوكذلك مبدأ    

ليا والربتغال وبريطانيا وعدة دول أخرى منها أملانيا وبلجيكيا وكوريا اجلنوبية واسبانيا وفرنسا واندونيسيا وايطا

  .والسويد وسويسرا وتركيا والواليات املتحدة األمريكية وهولندا

من جملة تشجيع االستثمارات التونسية، ختتص احملاكم  67حسب الفصل ف التحكيم الدويلأما فيما خيص    

الة اتفاق ينص عليه شرط التونسية بالنظر يف كل خالف يطرأ بني املستثمر األجنيب والدولة التونسية إال يف ح

التحكيم أو خيول ألحد الطرفني اللجوء إىل التحكيم عن طريق اجراءات حتكيم خاصة، أو تطبيقا لإلجراءات 

، والذي يعترب من الصلحية أو التحكيمية املنصوص عليها  حسب االتفاقيات املربمة من طرف الدولة التونسية

  .أهم الضمانات املمنوحة للمستثمر األجنيب

 إتفاقية، 50واملقدرة ب مت إقراره يف إطار االتفاقيات الثنائية املمضاة مع عديد الدول عدم االزدواج الضرييبإن    

منها خاصة أملانيا والنمسا وبلجيكيا وكندا وكوريا اجلنوبية والدمنارك ومصر وإسبانيا وفرنسا واندونيسيا وإيطاليا 

 .واألردن والنرويج وبريطانيا العظمى والسويد والواليات املتحدة األمريكية وبلدان إحتاد املغرب العريب

 

  

                                                           
 .7، 6التونسية، ص،ص،  االستثمارات تشجيع جملةالفصل األول واخلامس من  -  1
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  :تونس في األجنبي للمستثمر الممنوحة الجبائية الحوافز 2- 1-3

احلوافز اجلبائية تقدمها حسب األولوية وحبسب  نتقدم تونس دف جذب االستثمارات األجنبية مجلة م

  :مايلي القطاعات، وجند من بينها

 التحفيزات اجلبائية واملالية -

 حوافز تشجيع التصدير -

 لفالحيةوا حوافز التنمية اجلهوية -

 .حوافز بيئية -

عملت الدولة التونسية على إعطاء بعد وأمهية قصوى هلذا اجلانب فقد  التحفيزات اجلبائية واملاليةب وفيما يتعلق   

  :ويظهر ذلك من خالل النقاط الرئيسية التالية

املكتتبون يف رأس املال األصلي للمؤسسات اخلاضعة ) الشركات(ينتفع األشخاص الطبيعيون أو املعنويون  - 

ت أو يف الزيادة يف رأس ماهلا بطرح املداخيل أو األرباح اليت يقع استثمارها ألحكام جملة تشجيع االستثمارا

 .من املداخيل أو األرباح الصافية اخلاضعة للضريبة %35وذلك يف حدود 

تنتفع الشركات اليت ختصص كل أرباحها أو جزء منها الستثمارها يف صلب املؤسسة بطرح األرباح املستثمرة  - 

  .ح اخلاضعة للضريبة على الشركاتمن األربا  % 35يف حدود 

ميكن للمؤسسات اختيار نظام اإلستهالكات التنازلية بعنوان التجهيزات اليت تفوق مّدة استعماهلا السبع  - 

  .سنوات

 باستثناء االستثمارية، املشاريع إلجناز الضرورية للمستلزمات وإعطاء مزايا الضرائب رسوم من اإلعفاء ويتم - 

 بالواردات اخلاصة املضافة القيمة على ضريبةك 10%نسبة  وتطبيق اإلنتاج رسوم وإلغاء السياحية، السيارات

 ورسوم القيمة املضافة على الضريبة وإلغاء. مثيل مصنوع حمليا املستوردة األجهزة ال يكون هلذه أن بشرط

 .االستثمارجملة تشجيع  من التاسع للفصل وفقا حمليا، للمعدات املصنوعة بالنسبة اإلستهالك

  :يتميز االستثمار التونسي بأنه استثمار موجه للتصدير، وتتمثل أهم احلوافز والتشجيعات فيمايليكما     

على األقل من  %70تعترب املؤسسات الفالحية ومؤسسات الصيد البحري مصدرة كليا عندما تصدر  - 

سترياد  للسلع الضرورية لإلنتاج حسب انتاجها مع إمكانية تسويق النسبة املتبقية حمليا، وتعفى من رسوم اال

 .الفصل اخلامس عشر من جملة تشجيع االستثمار 
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من املداخيل  %50االعفاء من ضريبة الدخل لألشخاص الطبيعيني والضريبة على الشركات بعد خصم  - 

ضريبة واألرباح املتأتية من التصدير، على أن يقع الطرح الكلي للمداخيل املتأتية من التصدير من هذه ال

أساسا خالل العشر سنوات األوىل للنشاط بداية من أول عملية تصدير بعد تقدمي مطلب يف الغرض عند 

 .إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات

ختول اإلستثمارات املنجزة من قبل املؤسسات املصدرة كليا طرح األرباح اليت ختصص لإلستثمار يف صلب  - 

 .سة من األرباح الصافية اخلاضعة للضريبة على الشركاتاملؤس

ميكن للمؤسسات املصدرة كليا انتداب أعوان تأطري وتسيري من ذوي اجلنسيات األجنبية وذلك يف حدود  - 

  .أربعة أعوان وبدون مصادقة مسبقة

حوافز التنمية ( تنميتهاالوطين يف املناطق الواجب  االقتصاد يف األمهية ذات االستثمارية تستفيد املشاريعو    

  :التالية اإلضافية باالمتيازات )حوافز التنمية الفالحية( واملناطق الفالحية) اجلهوية

سنوات  5الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات ملدة  أساس من واألرباح للمداخيل الكلي الطرح - 

حسب مناطق تشجيع التنمية اجلهوية  سنوات للمجموعة الثانية والثالثة واملوزعة10للمجموعة األوىل و

 .حسب األولوية

من كلفة االستثمار  %25، %15، %8تنتفع مشاريع االستثمار املنجزة يف هاته املناطق مبنحة نسبتها  - 

 . بالرتتيب وعلى حسب اموعات دف تشجيع التنمية اجلهوية

تمثلة يف مسامهة الدولة يف مصاريف البنية ميكن للمشاريع املخولة لالنتفاع بامتيازات التنمية اجلهوية، وامل - 

 .األساسية الضرورية الجناز املشروع

 ابتداءا االجتماعي الضمان برامج يف العمل صاحب حبصة املستثمرة الشركات تتكفل الدولة التونسية عن - 

  .سنوات مخس أو عشر اإلنتاج ملدة طور يف الدخول من

 األوىل العشر سنوات الضريبة خالل أساس من االستثمارات هذه من املتأتية واألرباح املداخيل كل طرح  - 

 الفعلي اإلنتاج طور يف الدخول تاريخ من ابتداء

 واألحياء األمساك تربية لتهيئة مناطق املنجزة لالستثمارات بالنسبة األساسية البنية مصاريف الدولة تتحمل - 

 الساخنة باملياه الري مناطق لتهيئة أو املائية،

تستفيد االستثمارات الفالحية املنجزة باجلهات ذات الظروف املناخية الصعبة وكذلك االستثمارات يف  - 

 .على التوايل %25و %8الصيد البحري باملناطق الناقصة استغالال، مبنحة اضافية تقدر ب 



  - حالة اجلزائر وتونس - السياسة اجلبائية واالستثمار األجنيب املباشر                                                 ثالثالالفصل  
 

98 
 

 حبيث االستثمارات التونسية،حسب الفصل السابع والثالثني من جملة تشجيع فلقد حددت  بيئيةالوافز أما احل   

تستفيد االستثمارات اليت تقوم ا املؤسسات دف مقاومة التلوث الناتج عن نشاطها أو اليت ختتص يف مجع أو 

  :حتويل أو معاجلة الفضالت والنفايات من التشجيعات التالية

 والرسم على االستهالك ةالقيمة املضاف على باألداء العمل وتوقيف اجلمركية، الرسوم من االعفاء الكلي - 

   للضريبة اخلاضعة الصافية واألرباح املداخيل من %50نسبة  طرح - 

 .من تكلفة املشروع %25تقدمي منحة لالستثمار بنسبة  - 

  :والجزائر تونسفي كل من الضمانات والحوافز  مقارنة بين 1-4

لالستثمار  املمنوحة واحلوافز الضماناتالنقاط فيما يتعلق ب من ميكن مالحظة العديدبق من خالل ما س   

  .واجلزائر تونساألجنيب املباشر يف كل من 

وفقا للقاعدة و  إال يف إطار الشراكة يف اجلزائر األجنيب يتم االستثمارال ميكن أن ففيما يتعلق حبرية االستثمار    

إذا جتاوزت  ،املصدرة كليانشطة غري األبعض أما يف تونس فهناك حرية لالستثمار األجنيب إال يف ، % 51/49

  .من رأس املال جيب أن ختضع ملوافقة اللجنة العليا لالستثمار %50مسامهة املستثمر األجنيب 

أقر قانون االستثمار اجلزائري على املساواة يف املعاملة بني املستثمرين اجلزائريني  أما بالنسبة ملبدأ عدم التميييز فقد

  .التونسي مل ينص على كيفية معاملة رأس املال األجنيبواألجانب، أما قانون االستثمار 

ق املراجعات يتطب أقر املشرع اجلزائري على عدمفقد  ثبات القانون املطبق على االستثمارب تعلقفيما يأما    

 ، أما املشرع التونسي فلم ينص على هذا النوع منوااللغاءات اليت قد تطرأ يف املستقبل على االستثمارات املنجزة

  .الضمانات

إىل موجهة  اجلبائية احلوافز تونس يف أنه جندجلبائية دف تشجيع قطاعات معينة، فيما خيص تقدمي احلوافز ا   

 املشاريع وكذلك التصديري، األداء ذات واملشاريع اجلهوية، الفالحية، وبالتنمية بالتنمية اخلاصة القطاعات

تستدعي تقدمي احلوافز اجلبائية للقطاعات اليت عامة، بالرغم من  بصفة احلوافز توجيه فإن يف اجلزائر أما السياحية،

، وكذا املشاريع ذات األمهية بالنسبة لالقتصاد الوطين، إال أن هذه القطاعات مل تنميتها مسامهة خاصة من الدولة

 .حتدد مثلما فعل املشرع التونسي
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 ذكر حيثلتونس  أفضلية مع  البلدينكال يف مطبق جنده ترحيل العجزباختيار نظام االهتالك و فيما يتعلق و    

 حيث ضريبية إمتيازات من به يتميز وما املتناقص االستهالك وهو املستخدم االستهالك نظام التونسي التشريع

 ألقساط الكبري احلجم نتيجة وهذا نشاطها من األوىل السنوات يف خاصة أقل ضرائب دفع من املؤسسة ميكن

 هناك( نوعه إىل اإلشارة دون االستهالكات نظام تطبيق فيتم اجلزائر يف بينما املتناقص، النظام حسب االهتالك

 .1)والثابت واملتزايد، املتناقص، وهي اجلزائر يف لالستهالك أنظمة ثالثة

مل تتالية، أما يف تونس ملدة مخس سنوات م يف اجلزائر ميكن ترحيل العجز ،ترحيل العجز أما فيما خيص حافز   

  .تنص على تقدمي هذا النوع من احلوافز

تقدم تونس هذا النوع من احلوافز مبوجب جملة تشجيع االستثمارات للشركات خيص منحة االستثمار، ففيما و    

اليت تقوم باستثمارات يف قطاع الفالحة، التنمية اجلهوية ومحاية البيئة، أما اجلزائر مل تنص على منح هذا النوع من 

  .، والذي يوجه إىل االستثمارات العمومية2"صندوق دعم االستثمار"م وجود حساب  خاص بعنوان احلوافز رغ

 10متنح إعفاء ملدة جند أن اجلزائر ، اإلعفاء من ضرائب الدخل وضرائب األرباح على الشركات ويف جمال   

سنوات من النشاط الفعلي، وهذا خاص باملشاريع االستثماريةاليت تكوم يف مرحلة االستغالل وتندرج ضمن النظام 

  .ملدة غري حمددة %50سنوات، ومن ختفيض قدره  10االستثنائي، أما تونس فتستفيد من إعفاء ملدة 

 املضافة القيمة العمل بضريبة تونس أوقفت فاء من الرسم على القيمة املضافة، فقدفيما خيص حافز اإلعو    

 املضافة القيمة على الضريبة من اإلعفاء فيتم اجلزائر خيص يف فيما أما حمليا، املصنوعة للتجهيزات بالنسبة

(TVA) السوق من مقتناة أو مستوردة كانت سواء االستثمار، إجناز يف مباشرة تدخل اليت واخلدمات لسلعلا 

   .احمللية

جند أن تونس تقدم االعفاء من الرسوم اجلمركية للمواد اليت ، حافز اإلعفاء من الرسوم اجلمركيةفيما خيص أما    

ليس هلا مثيل مصنع حملي،  دف محاية منتجها احمللي، أما يف اجلزائر فيتم تطبيق النسبة املخفضة للرسوم 

                                                           
إفريقيا، العدد السادس،  مشال اقتصاديات ، جملةالجزائر في المباشر األجنبي االستثمار جذب في تفعيلها وسبل الضريبية الحوافز أثر طاليب حممد،  -  1

 .12االبليدة، ص، 
 االستثمارات برتقية الوزير املكلف تصرف حتت ويوضع 2002 سبتمرب  15 يف املؤرخ ، 295-02 رقم  التنفيذي املرسوم مبوجب اخلاص احلساب هذا أنشئ -2

 .احلساب ذاهل اآلمر بالصرف باعتباره
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عتبار ما إن كان لتلك السلع بديل مصنع اجلمركية على املواد اليت تدخل يف اجناز االستثمار، دون األخذ بعني اال

 .حمليا

لكن أغلب ، اجلزائر يف املمنوحة الضريبية احلوافز من أفضل تونس يف املمنوحة الضريبية احلوافز فإن القول وخالصة

الدراسات توصلت إىل أن أغلب قرارات االستثمار ال تتأثر باحلوافز الضريبية وحدها، وإمنا ضمن مناخ استثماري 

  .ممالئ

 :مناخ االستثمار في الجزائر وتونس  -2

إن دراسة مناخ االستثمار تساعد على معرفة العوامل اجلاذبة والطاردة لالستثمارات، وهي كمحددات لتفسري    

 .االكثر مالئمة يناخ االستثمار امل يفضلاملستثمر االجنيب  أن توجهات االستثمار األجنيب املياشر ألي بلد، مادام

مؤشرات االقتصاد الكلي يف البلدين كذا و  ناخ االستثمار يف اجلزائر وتونسدراسة مل العنصروسنتناول يف هذا    

  .البلدين كال  والتنظيمي لالستثمار يف املؤسسايت لإلطارباالضافة إىل التطرق 

 :وتونس دراسة مناخ االستثمار في الجزائر 2-1

القوانني والسياسات واملؤسسات االقتصادية والسياسية اليت تؤثر يف ثقة يقصد باملناخ االستثماري جمموعة    

سنقوم بدراسة مقومات البنية التحتية يف املستثمر، وخاصة األجنيب وتقنعه بتوجيه استثماره إىل بلد دون آخر، و 

من أهم حمددات ، باعتبارها جلذب االستثمار األجنيب، وكذا خمتلف االمكانيات املمكن تفعيلها اجلزائر وتونس

  .استقطاب االستثمار األجنيب املباشر

 :في الجزائر واقع مناخ األعمال 1- 2-1

 ويضمن التنمية ركائز من أساسية ركيزة يشكل الذي االقتصادي للنمو األساسي احملفز التحتية البنية تعترب    

 بتخفيض يسمح الدولية املعايري مع متوافقة حتتية بنية توفر أن حيث االقتصادي، النشاط وكفاءة استمرارية

الدولة  حرصت فقد اإلطار هذا وضمن. كربأ تنافسية بقدرة تتمتع املؤسسات جيعل الذي األمر التكاليف،

كثريا  تطورت اليت اجلزائر يف التحتية البنية شبكة وتطوير تعزيز على االقتصادي اإلنعاش برامج خالل من اجلزائرية

  . 2000منذ عام خاصة 

تتمتع اجلزائر بقدرات وإمكانيات مستقطبة لرؤوس األموال األجنبية، واليت من املمكن أن جتعل منها دولة من و    

  :أقوى الدول النامية املتنافسة على الفوز بأكرب قدر ممكن من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر واليت نذكر منها
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قرا من ها لدول مشال القارة اإلفريقية و تتميز اجلزائر مبوقع اسرتاتيجي هام بتوسط :الموقع االستراتيجي -

  .األسواق األوروبية

وبشريط  2كلم 2.381.741تعترب اجلزائر اكرب بلدان املغرب العريب مبساحة قدرها  :وعدد السكان المساحة -

  .سمةمليون ن 40.4ب 2016كلم، وبعدد سكان قدر يف سنة 1200ساحلي قدره 

 لغاز، الزنك، احلديد، الفوسفات،اليورانيومبثروات طبيعية هائلة من البرتول، ا اجلزائر تزخر :الثروات الطبيعية -

  .كربيكون أبالتايل هامش الربح أقل و ، حيث أن وفرة املواد األولية جتعل التكلفة الرصاصو 

متتلك اجلزائر إمكانيات زراعية جد مرحبة من خالل تنوع املناخ الذي يؤدي إىل  :إمكانيات زراعية و صناعية -

  .نسبيا يد عاملةاخنفاض تكلفة التنوع احملاصيل، باإلضافة إىل إمكانيات صناعية من خالل وفرة املوارد األولية و 

متتلك اجلزائر إمكانيات سياحية هائلة من حيث توفرها على الساحل، الصحراء،  :مكانيات سياحيةإ -

ضمن الرتاث العاملي لليونسكو، وهي قلعة بين محاد، الطاسيلي، صنفة باالضافة إىل سبعة مواقع أثرية  ماهلضاب، 

 .مجيلة، تيمقاد، تيبازة، وادي ميزاب والقصبة

  :ميكن تلخيصها يف: البنية التحتية -

 عامليا والثالثة افريقيا مبا فيها 40واملرتبة  كلم،  112039شبكة طرق معبدة تفوق  :قل البريالن �

والية منها مثانية واليات  32كلم ويعرب 1216الذي ميتد على مسافة  الطريق السريع شرق غرب

حمطة جتارية  200( كلم  4600، باإلضافة إىل شبكة السكك احلديدية اليت تصل إىل ساحلية

كم مع ثالثة  9.5  بطول العاصمة مرتوا واحد يف اجلزائرومتتلك  .ا جزء مكهرب )عملية

كذا و  )اجلزائر العاصمة ، وهران وقسنطينة(ترامواي   3و كم يف طور اإلجناز   9.4  امتدادات بطول

  .)ومستغامن سطيف ،ورقلة، سيدي بلعباس(يف طور اإلجناز   4

 31ميناء جتاري، مينائني للنفط و 11منها  مرفق وهياكل حبرية، 45 متتلك اجلزائر :النقل البحري �

 .إشارة حبرية  2200، وميناء واحد للرتفيه، وميناء للصيد

 .تتوزع على خمتلف مناطق البالد مطار دويل 13مطار منهم  35متلك اجلزائر  :النقل الجوي �
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  :واقع مناخ األعمال في تونس 2- 2-1

 وتطور منشآت البنية التحتيةجمموعة من االصالحات مكنتها من حتسني مناخ األعمال عمدت تونس إىل تبين    

  :رؤوس األموال األجنبية واليت نذكر منهالمستقطبة  إمكانياتو ، باالضافة إىل توفرها على طاقات يف البلد

املتوسط حيث تقع بني حوضيه الشرقي والغريب متتلك تونس موقع هام يف إذ تعترب بوابة :لموقع الجغرافيا  -

  .ويفصلها مضيق صقلية عن القارة االوروبية

 11.1وبعدد سكان قدر ب 2كلم 163610ترتبع تونس على مساحة تقدر ب  :لمساحة وعدد السكانا -

   .2016 يف عام مليون نسمة

  .احلديد، الرصاص، الزنك وامللح تزخر تونس ببعض الثروات منها، البرتول، الفوسفات،:لثروات الطبيعيةا -

املتمّيز فهو مناخ متوسطي يف الشمال وعلى  تونس مبوقعها اجلغرايف  ر مناخيتأث :إمكانيات زراعية وصناعية -

طول السواحل وشبه جاف داخل البالد ويف اجلنوب، ويتميز املشهد الطبيعي يف تونس بنسبة عالية من ظهور 

وتتوفر  .وكل هذا من شأنه توفري الظروف املالئمة لتنويع املنتوج الفالحي. ساعة يف السنة 3000الشمس تتجاوز

  .ا نسبيا يد عاملةاخنفاض تكلفة التونس على بعض املوارد األولية باالضافة أىل 

املستويني  فهناك وعي سياحي عال على. مجيع مقومات اجلذب السياحي تونستتوافر يف  :إمكانيات سياحية -

الرمسي والشعيب، وجيـد السائح يف تونس بغيته مهما تنّوعت وتباينت، فإىل جانب شواطئها اليت يبلغ طوهلا حوايل 

واهزة مبرافق وخدمات سياحية متطورة هناك املقصد السياحي  البحر األبيض املتوسطكم على مياه   1200

 كلو  تضاريسها بني اجلبال، الغابات، الشواطئ والصحراء وتتنوع .الثقايف ممثًال بكنوز من الرتاث واآلثار واملتاحف

  .تواتر حضارات عريقة شهدا تونس منذ فجر التاريخيعكس  هذا

  :واليت ميكن تلخيصها فيمايلي :البنية التحتية -

ألف كلم  32تتوفر تونس على شبكة من الطرقات املتطورة اليت يقدر طوهلا حبوايل : النقل البري �

كلم، من الوصول بسرعة إىل خمتلف املناطق   2256وشبكة من السكة احلديدية يبلغ طوهلا 

  .االقتصادية بالبالد والربط مع الدول ااورة
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مواين جتارية جمهزة بكافة املرافق الضرورية وتؤمن النقل بني  8حيث توجد بتونس  :النقل البحري �

 .ساعة 24بصفة منتظمة ويف زمن ال يفوق  مرسيليا وجنوة وبرشلونة نئتونس وموا

موزعة على خمتلف مناطق البالد ، مطارات دولية 7مطار منهم  30متتلك تونس  :النقل الجوي �

  . تؤمن الرحالت اجلوية إىل خمتلف البلدان بأوروبا والشرق األوسط وإفريقيا

   :في الجزائر وتونس يالكل االقتصادمؤشرات  2-2

باستثمارات أجنبية ليس عملية عفوية، وإمنا خيضع موعة من احملددات والعوامل اليت حتدد مسارها، إن القيام    

وهناك عدة مقومات أساسية تتمثل يف احملددات االقتصادية مثل حجم السوق والنمو االقتصادي باإلضافة إىل 

  :لدين، كمايليسياسة اقتصادية مستقرة وواضحة، وسنتناول هذه املقومات االقتصادية للب

  :، معدل التضخم والحساب الجاريحجم السوق 1- 2-2

االقتصادية وغالبية الدراسات امليدانية على أمهية حجم السوق كمحدد رئيسي تركز العديد من الدراسات    

  لتفسري تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف العامل، حيث أن أعمال الشركات متعددة اجلنسيات تتطلب أسواقا

ويعرض اجلدول التايل بيانات حجم السوق لدول الدراسة  . 1كبرية لتصريف منتجاا قبل االجتاه إىل التصدير

  :كمايلي

  2014-1996بيانات حجم السوق للبلدين خالل الفترة : 01- 3جدول رقمال

    1996  2000  2005  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

  GDP*  46941  54790  102339  138199  161777  198538  207955  209703 213518 

 38900 38600  38481  37726  37062  36383  33960  31719  29845  **السكان  الجزائر

  GDPper**

*  

1572  1727  3013  3796  4364  5257  5403  5432 5480 

  GDP  19587  21473  32282  43607  44377  46434  45562  46260 47600 

 11000 10900  10777  10673  10549  10439  10029  9563  9089  السكان  تونس

  GDPper  2154  2245  3218  4177  4206  4350  4236   4250 4330 

  .دوالر ***ألف نسمة،  **مليون دوالر، *

  .databank.worldbank.org :من إعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع :المصدر

                                                           
- 1996(خالل الفرتة  مقارنة قياسية دراسة :والمغرب وتونس الجزائر من كل في المباشرة األجنبية االستثمارات تدفق داتمحدعبود زرقني، نورة بريي، -  1

 . 161، ص 2014، 67،68، حبوث اقتصادية عربية، العدد، 2012
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أكثر من ثالث مرات عنه يف تونس، لكنه ال يعترب مؤشر كافيا للتعبري عن حجم  اجلزائر ميثل عدد السكان يف

وبالرجوع إىل بيانات اجلدول، حيث أن . الطلب الفعلي داخل السوق احمللي، حيث يرتبط بالقدرة الشؤائية لألفراد

 عن القدرة الشرائية لالفراد، يعرب عن حجم السوق، بينما الناتج احمللي االمجايل الفردي يعربالناتج احمللي االمجايل 

، غري أنه منذ بداية سنة 2000-1996نالحظ أن الناتج احمللي االمجايل للبلدين مل يعرف تغريا كبريا خالل الفرتة 

مليار دوالر،  213 .518 قيمة 2014، شهدت اجلزائر زيادة كبرية يف الناتج احمللي االمجايل ليبلغ يف سنة 2005

ويرجع هذا االرتفاع الكبري إىل مداخيل احملروقات واليت عرفت أسعارها . 1996قيمته يف  أضعاف 4.6معادال 

أما تونس فقد سجلت مستويات مرتفعة للناتج احمللي االمجايل خاصة خالل . مستويات قياسية خالل هذه الفرتة

  .1996أضعاف قيمته يف  2.4معادال مليار دوالر،  47.600 قيمة 2014، ليبلغ يف سنة 2014- 2009الفرتة 

 فقد .الدراسة للدولتني حمل بالنسبة كبرية ارتفاعات سجلت أا نالحظ الفردي الدخل بيانات مبالحظة كذلك

، 2013عن مقداره يف سنة %0.88 قدره منو مبعدل دوالر 5403 ب 2014 سنة للجزائر الفردي الدخل قدر

 مبتوسط املمثلة ألفرادها الشرائية القدرة أما تونس فمستوى. 2010عن مقداره يف سنة  %25.57وبعدل منو قدره 

حمققة أعلى نسبة هلا خالل الفرتة،  2011 سنة دوالر 4350 بلغت حيث كذلك جيدة تعد فهي الفردي الدخل

 االستثمارات لدخول وحمفز جيد مؤشر يعترب ما وهو لألفراد الشرائية القدرة ى حتسنعل إمجاال تدل البيانات هذهو 

   .لكل من البلدين األجنبية

ويفرتض نظريا يعترب معدل التضخم من بني اهم املؤشرات الدالة على سالمة السياسة النقدية للدولة املضيفة، و    

يف هذا االطار حسب بعض االطروحات أن االخنفاض يف معدل التضخم يؤدي إىل تدفق االستثمارات األجنبية 

  .رؤوس األموال إىل اخلارج خاصة املباشرة منها واحلد من هروب

ومن خالل . 2014- 1996خالل الفرتة ويوضح الشكل التايل تطور معدل التضخم يف اجلزائر وتونس    

الشكل نالحظ أن هناك استقرار نسيب ملعدالت التضخم يف تونس عكس اجلزائر خالل الفرتة املذكورة، فقد 

، أما اجلزائر فقد عرفت تذبذبات عديدة يف 2014- 1996خالل الفرتة  %5- 3سجلت تونس معدالت ما بني 

من  معدل التضخم ، فقد اخنفضإال أا سجلت أرقاما مقبولة خالل السنوات األخرية معدالت التضخم

-2008 خالل الفرتة، لتعود لالرتفاع 2007-2000خالل الفرتة  %3لتبقى يف حدود  1996 سنة 18.7%

 رجعي بأثر املدفوعة األجور مستوى على احلاصل االرتفاع بسبب، 2012سنة  %8.89ليصل إىل ، 2014
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ب تنفيذ برامج االنعاش االقتصادي، اجلزائرية، وكذا بسب احلكومة طرف من االجتماعية املطبقة السياسة ضمن

  .ليعود لالستقرار يف السنوات املوالية كما يوضحه الشكل التايل

  )نسبة مئوية( 2014- 1996ل الفترة تطور معدل التضخم في البلدين خال: 02-3 الشكل رقم

 
  .databank.worldbank.orgمن اعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع  :المصدر

  .)01انظر امللحق رقم(

ميثل أهم احلسابات يف ميزان املدفوعات ألنه يعكس أهم العالقات فهو  احلساب اجلاريأما فيما يتعلق ب   

واملوضحة بالشكل، نالحظ أن اجلزائر قد حققت أداء احلسابات اجلارية، بالنسبة لوضعية ف.االقتصادية الدولية

وهذا راجع لالرتفاع يف اسعار البرتول خالل الفرتة وهو ما ، 2013-2005فائض جتاري موجب خالل الفرتة 

اجلاري بالنسبة إىل الناتج احمللي االمجايل وبالتايل فإن معدل احلساب . أدى إىل حتسن احتياطي الصرف األجنيب

أما بالنسبة لتونس فقد كانت معدالت حساا اجلاري سالبة . سوف يتبع أسعار احملروقات بنسبة كبرية يف اجلزائر

  .كما هو موضح بالشكل التايل  2014- 2005 خالل الفرتة
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  )مليار دوالر(2014-2005الفترة خالل للبلدين تطور معدل الحساب الجاري : 03-3الشكل رقم 

  
  .databank.worldbank.orgمن اعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع : المصدر

  )02انظر امللحق رقم( 

  :والمديونية الخارجية احتياطات الصرف 2-2-2

  13.56 من انتقلت حيثللجزائر ) مبا فيها االحتياطي من الذهب(للصرف  الرمسية االحتياطات لقد ارتفعت   

استقرت دوالر،حيث  مليار170.5 بقيمة أي 2010سنة  أضعاف عشر من أكثر إىل 2000 سنةمليار دوالر 

 اإلمجايل الرصيد فائض بفعل املتتالية الزيادات هذه وجاءت مليار دوالر، 200عند ما يقارب  2012يف سنة 

احتياطات ضئيلة يف  تغريات أما بالنسبة لتونس فقد سجلت .املدفوعات الناجم عن ارتفاع أسعار احملروقات مليزان

  .وهذا كما يوضحه الشكل التايل. يف السنوات االخريةمليار دوالر  9 يف حدودقدرت صرف مقارنة باجلزائر ال
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  )مليار دوالر( 2015- 2000تطور احتياطات الصرف في البلدين خالل الفترة : 04-3الشكل رقم 

  
  .databank.worldbank.orgمن اعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع : المصدر

  )03انظر امللحق رقم( 

مليار دوالر يف اية  6إىل أقل من  للجزائر لقد تراجع حجم املديونية اخلارجيةف لمديونية اخلارجيةأما بالنسبة ل

العضوة  16مع الدول ، حيث سامهت االتفاقيات املربمة 1994مليار دوالر سنة  32، بعدما كانت تفوق 2006

ومن خالل . 2006يف نادي باريس والبنوك العضوة يف نادي لندن يف التسديد املسبق للديون اجلزائرية يف عام 

 ،%2.6و %2.54و %2.72حيث مثلت املديونية نسبة  منخفضة يف اجلزائرالشكل نالحظ أا تبلغ مستويات 

أما تونس فال تزال تعرف مستويات  .على التوايل 2014و 2013، 2012من الناتج احمللي اإلمجايل للسنوات 

ونسبة ، 2012 اتج احمللي االمجايل سنةمن الن %58.5نسبة  ملديونيةاملديونية ارتفاعا مطردا حيث مثلت ا

إال أا تبقى يف احلدود اآلمنة وفقا ملعايري  2014يف سنة  %51.5، لتنخفض إىل 2013يف سنة   57.3%

 .كنسبة من الناتج احمللي االمجايل للبلدين  ويبني الشكل التايل قيم املديونية اخلارجية. البنك الدويل
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  2014-2000للبلدين خالل الفترة  بالنسبة للناتج المحلي االجمالي المديونية الخارجيةقيم : 05-3 الشكل رقم

 
انظر ( .databank.worldbank.orgمن اعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع  :المصدر

 )04امللحق رقم

  :وتونس الجزائر لالستثمار في والتنظيمي االطار المؤسساتي 2-3

وتفعيلها، تتنافس الدول على يئة املناخ املؤسسايت  ةاملباشر  ةاألجنبي اتاالستثمار جذب واستقطاب دف    

البلدين  والتنظيمي لالستثمار يف االطار املؤسسايتملية االستثمار، وهنا سنتناول املالئم واملساعد يف تسهيل ع

  .حمل الدراسة

  :لالستثمار في الجزائر والتنظيمي االطار المؤسساتي 1- 2-3

يف جمال االستثمار وتدعيم اإلطار القانوين لالستثمار يف اجلزائر، مت إنشاء هياكل ادارية ترمي ملساندة وتطوير    

  :مشاريع االستثمار، واليت جند منها

  : CNIلمجلس الوطني لالستثمارا -

، وهو جهاز اسرتاتيجي 2011سبتمرب  24املؤرخ يف  281- 01انشئ هذا الس مبوجب املرسوم التنفيذي    

وزارات يشرف عليه رئيس احلكومة، فهو يقوم بتحديد سياسة االستثمار  9لدعم وتطوير االستثمار يتكون من 

واألولويات املتعلقة مبنح االمتيازات اخلاصة يف كل قطاع، وهو يتمتع بصالحيات واسعة فيما يتعلق مبنح 

إىل ذلك فإن الس ال يعترب سلطة إدارية مستقلة، كما أن قرارته وتوصياته ال  باإلضافة. االمتيازات للمستثمرين
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بتطبيق النصوص املتعلقة باالستثمار، وبالدرجة األوىل توجه مباشرة للمستثمرين بل هي خاصة بالسلطات املكلفة 

  .الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات

  :فيمايلي وتتمثل مهام الس الوطين لالستثمار

 صياغة اسرتاتيجية وأولويات االستثمار -

 حتديد املناطق املعنية بالتنمية -

 إقرار االجراءات واملزايا التحفيزية -

 .املصادقة على مشاريع اتفاقيات االستثمار -

  :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات -

املتعلق بتطوير االستثمار،  2001أوت  20املؤرخ يف  03- 01تأسست الوكالة مبقتضى األمر الرئاسي رقم    

حتت وصاية رئيس احلكومة، وهي عبارة عن  2006جويلية  15املؤرخ يف  08-06املعدل واملتمم  باألمر رقم 

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشأت خلدمة املستثمرين احملليني واألجانب، وتتمتع بالشخصية املعنوية 

  :ام التالية، وتتوىل املهواالستقالل املايل

 ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها -

 استقبال املستثمرين املقيمني وغري املقيمني، وإعالمهم ومساعدم -

بواسطة خدمات الشباك  تسهيل القيام باالجراءات التأسيسية للمؤسسات وجتسيد املشاريع  -

 الوحيد الالمركزي

 تسيري املزايا املرتبطة باالستثمار -

 ا املستثمرون خالل مدة االعفاء تعهد احرتام االلتزامات اليتالتأكد من  -

   .املشاركة يف تطوير وترقية جماالت وأشكال جديدة لالستثمار -

  :الشبابيك الوحيدة الالمركزية -

 من املظاهر للحد االستثمار لرتقية الوطنية للوكالة الالمركزي اهليكل ضمن املوحد الشباك استحداث مت   

 على لتطوير االستثمار الوطنية الوكالة من جزء وهو املستثمرين، لصاحل اإلدارية اإلجراءات وتسهيل البريوقراطية

 اليت عن اإلدارات ممثلني الوكالة، إطارات جانب إىل ويضم الوالية مستوى على أنشئ حيث احمللي املستوى

 الضرائب، التجاري، مصاحل للسجل الوطين املركز : كمايلي وهي باالستثمار املتعلقة املسائل خمتلف يف تتدخل



  - حالة اجلزائر وتونس - السياسة اجلبائية واالستثمار األجنيب املباشر                                                 ثالثالالفصل  
 

110 
 

 الوطين الصندوق والعمل، التشغيل والبيئة، العمرانية التهيئة التعمري، مصاحل اجلمارك، مصاحل الدولة، أمالك مصاحل

 الضبط جلنة ممثل البلدي، لشعيبا لسا مأمور األجراء، لغري اإلجتماعي الضمان وصندوق اإلجتماعية للتأمينات

 لتعزيز جيدة آلية يعترب الوحيد الشباك فإن وعليه. العقاري والضبط االستثمارات وترقية املوقع حتديد على

 يضطلع حيث االستثمارية، املشاريع جتسيد أمام تقف اليت اإلدارية العقبات خمتلف يعاجل وانه خاصة االستثمار

  :ب املوحد الشباك

  املزايا منح وقرار اإليداع شهادات وإصدار إقامة -

 إىل إيصاهلاو  الوحيد الشباك داخل املمثلة واهليئات احلكومية باإلدارات املرتبطة بامللفات التكفل -

 اجليدة النهائية وصياغتها املختصة املصاحل

 الشركات وتسجيل تأسيس -

 البناء تراخيص إصدار ذاك يف مبا والرتاخيص املوافقات منح -

 .وتوجيههم املستثمرين استقبال -

  :ANIREF الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري -

من أجل دعم االستثمار، وتعترب  2007أفريل  23املؤرخ يف  119- 07مت إنشاء هذه الوكالة وفقا للمرسوم رقم    

، واليت مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري موضوعة حتت وصاية سلطة وزير الصناعة وترقية االستثمارات

وهذا من أجل دعم  وشفافة ةأن تساهم يف بروز سوق عقارية ترتكز على نظام االمتياز تكون منظممن شأا 

  :ومن بني مهامها مايلي، االستثمار

 التسيري، الرقابة، الوساطة والتنظيم العقاري يف اطار النظام االساسي القانوين للممتلكات -

 والطلب اجتاه السوق العقاري إعالم سلطة القرار احمللية باملعلومات املتعلقة بالعرض -

 .ضبط السوق العقاري للمسامهة يف انبثاق سوق عقاري موجه لالستثمار -
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  :االطار المؤسساتي والتنظيمي لالستثمار في تونس 2- 2-3

يف جمال االستثمار وتدعيم اإلطار القانوين لالستثمار يف تونس، مت إنشاء هياكل ادارية ترمي ملساندة وتطوير    

  :مشاريع االستثمار، واليت جند منها

  :FIPA وكالة النهوض باالستثمار الخارجي -

حتت وصاية وزارة االستثمار والتعاون 1995فيفري  6املؤرخ يف  19مبوجب القانون عدد الوكالة  أنشأت   

 :مكاتب يف اخلارج موزعة كالتايل 6 كما أن هلا وهي مؤسسة عمومية مقرها االجتماعي بتونس العاصمة الدويل،

يف تونس  اخلارجي وتعمل الوكالة على ترقية االستثمار. بروكسل، شيكاغو، لندن، كولونيا، ميالن وباريس

يف تونس والعمل على  ناخ االستثمارمب التعريف وكذا وتوجيههم إىل مساعدة املستثمرين األجانب باإلضافة

  .حتسينه

تعمل الوكالة مع مكاتب دراسات خارجية عاملية من أجل حتسني الوضع التنافسي من أجل حتقيق أهدافها،    

  :ومن بني مهامها مايلي، األجنيب لتونس يف جمال االستثمار

 توفري املساعدة واإلحاطة الالزمة باملستثمرين األجانب -

اعثني احملليني النهوض باإلستثمار اخلارجي يف تونس يف كل القطاعات وتنمية عمليات الشراكة بني الب -

  .ونظائرهم يف اخلارج وذلك يف اطار املخططات التنموية

 .استنباط وإعداد الربامج والتدابري الكفيلة باستقطاب االستثمار اخلارجي -

  :API والتجديد وكالة النهوض بالصناعة -

الصناعة مكلفة بتنفيذ وكالة النهوض بالصناعة والتجديد هي مؤسسة عمومية تونسية تعمل حتت وصاية وزارة    

سياسة الدولة املتعلقة خصوصا بالنهوض بالقطاع الصناعي بصفتها هيكل مساندة للمؤسسات والباعثني سواء 

  :احملليني أو االجنبيني ومن بني مهامها مايلي

 تبسيط االجراءات والتصرف يف االمتيازات املنصوص عليها مبجلة االستثمارات -

 حسب الفروع الصناعية دراسات التموقع اإلسرتاتيجي -

 مساندة خمتلف الباعثني وكذا املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

 .تقدمي املعلوماتاخلاصة بقطاع الصناعة مع النشر والتوثيق -
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  :    APIAوكالة النهوض باالستثمارات الفالحية  -

 القانون مبقتضى أحدثت إدارية، غري صبغة ذات عمومية مؤسسة هي الفالحية باالستثمارات النهوض وكالة   

 قطاعات يف االنتاج وتعصري اخلاص باالستثمار النهوض على تعمل وهي ، 1982أوت 6  يف املؤرخ 67 عدد

 من البحري، والصيد الفالحة ملنتجات األويل التحويل وعمليات ما املرتبطة واخلدمات البحري والصيد الفالحة

 واألجانب التونسيني واملستثمرين الشبان والباعثني البحريني والصيادين الفالحني إىل جمانية تقدميها خلدمات خالل

  .مشاريعهم وتنفيذ ودراسة تشخيص فرتات خالل

 : مايلي يف الوكالة نشاطات وتتلخص

 ستثماراتاال تشجيع مبجلة الواردة واجلبائية املالية االمتيازات منح -

 الواعدة املشاريع وأفكار االستثمار فرص تشخيص -

 مشاريعهم إجناز مراحل خمتلف يف وتأطريهم ملفام تكوين يف بالباعثني إلحاطة ا -

 الفالحية الشراكة لدعم األجانب ونظرائهم التونسيني املستثمرين بني الصلة ربط  -

وإعداد  والتحويل اإلنتاج وأساليب طرق بتطوير تتعلق أنشطة خالل من اجلودة تنمية يف املسامهة -

 .والتصدير للرتويج املنتوج

  :CEPEXمركز النهوض بالصادرات  -

، وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة جتارية 19731افريل  14املؤرخ  20القانون رقممت احداث املركز مبوجب    

  :وصناعية تتمتع باالستقالل املايل وتعمل حتت وصاية وزارة الصناعة ومن بني مهامه مايلي

الرتويج وخصائص األسواق اخلارجية وإعالم املوردين إعالم املصدرين التونسيني بامكانيات  -

 األجانب باملنتوجات التونسية اجلاهزة للتصدير

مباشرة دراسات األسواق والنشاطات التجارية حلساب اإلدارة واملنظمات العمومية أو اخلاصة  -

 املتعلقة بتصدير املنتوجات التونسية

صدير وإعطاء احللول املناسبة بالتعاون مع املصدرين النظر يف املشاكل اخلاصة والعامة املتعلقة بالت -

 والسلط العمومية

 .دعم الصادرات التونسية والسهر على تنميتها -

 
                                                           

 .، واملتعلق باحداث مركز النهوض بالصادرات1973افريل  14املؤرخ يف  20القانون عدد  -  1
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 :وطرق توزيعه إلى البلدين الوارد المباشر األجنبي االستثمار تدفقات -3

 سنة من االستقرار بعدم ومتيز حادة، تذبذبات املغرب دول إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات شهدت   

 املتحدة األمم مؤمتر عن الصادر العاملىي االستثمار تقرير يرصدها اليت السنوية التدفقات أن يالحظ كما ألخرى،

 األورومتوسطية الشبكة تقدمها اليت واإلحصائيات األرقام عن ختتلف العريب املغرب بلدان حول والتنمية للتجارة

 املرصد يسجل  حن ففي بينهما، اإلحصائية املعلومات مجع طريقة حيث من (ANIMA) االستثمارات إلنعاش

 ا املصرح للمستثمرين الفردية املشاريع وإحصاء اجلزئي، االقتصاد مستوى على املعطيات (MIPO) األورويب

 ما وهذا املدفوعات، ميزان خالل من احلقيقية التدفقات يسجل األونكتاد فإن احمللية، االستثمار وكاالت لدى

 (UNCTAD) األونكتاد جهة من عنها املعلن اإلحصائية املعلومات يف وتباينا زمنيا تباطؤا خيلق

   (ANIMA).وأ

دراسة باإلضافة إىل إىل البلدين  الوارد املباشر األجنيب االستثمار تدفقاتبدراسة حجم  اجلزءوسنقوم يف هذا    

  .يف البلدين لالستثمار األجنيب املباشر والقطاعي اجلغرايف التوزيع

  :إلى البلدين الوارد المباشر األجنبي االستثمار تدفقاتحجم  3-1

 سنة البلدين وخاصة بعد على املالية العوملةا أفرز  اليت اجلديدة الروافد من املباشر األجنيب االستثمار يعترب   

 بقية مع بلدينلل اخلارجية التعامالت من كبريا حيزا االستثمار من النمط هذا يشغل يكن مل حيث ،2000

  .املغاريب االقتصادي املناخ تسود كانت اليت الداخلية االقتصادية للظروف نظرا العامل،

  :الجزائرتدفقات ومخزون االستثمار الوارد إلى  1- 3-1

الصناعات االستخراجية منذ لقد تركزت تدفقات االستثمارات الواردة إىل اجلزائر بشكل أساسي يف اجتاه    

ومتيزت بغياب  االستقالل وقدرت بنسب متواضعة، واعترب قطاع احملروقات املفضل لالستثمار االجنيب يف البلد،

حيث  1996 إال يف سنة  شبه كامل يف بداية التسعينات نتيجة الظروف اليت عرفتها املرحلة، ومل تعرف انتعاشا

املستثمرين األجانب وهذا  ةختاذ الدولة مجلة من املزايا واحلوافز لفائداليجة نت ،مليون دوالر 270 بحجمها  قدر

يف اطار إعادة التوازن الداخلي واخلارجي والعمل على بعث النشاط االقتصادي على قواعد فعالة، من خالل 

  .1993لسنة  االستثمار قانون
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 :)2014-2001( للفترة  الجزائرتدفقات ومخزون االستثمار الوارد إلى : 02- 3الجدول رقم

  مليون دوالر                                                                                                                      

  

  :من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر
- UNCATAD, World Investment Repport, 2014, WWW.Uncatad.org.wir. 

- UNCATAD, World Investment Repport, 2015, WWW.Uncatad.org.wir. 

 ملحوظا، تطورا شهد قد الدراسة، حمل الفرتة خالل املباشر األجنيب االستثمار خمزون أن السابق اجلدول ينب   

 االستثمار وتشجيع حتفيز إىل اهلادفة واإلجراءات التدابري من جمموعة العمومية السلطات اختاذ إىل ذلك ويرجع

 يف املتوفرة االستثمارية الفرص أغلب على احملروقات قطاع وهيمنة لالقتصاد، الكلية املؤشرات يف استقرار إىل إضافة

 تدفقات من اخلوصصة حصة ضعف إىل االستثمارات نعاشإل متوسطية األورو الشبكة بيانات وتشري . اجلزائر

 2005 سنة اجلزائر يف احملققة األجنبية االستثمارات جمموع من% 2 نسبة تتعد مل إذ املباشر، األجنيب االستثمار

، وهو ما يفسر ضعف السياسات املنتهجة من طرف الدولة اجلزائرية 1الثالثة يتعدى ال املشروعات من وبعدد

  .جلذب االستثمارات االجنبية خارج قطاع احملروقات

ارتفاع ملحوظ يف حجم االستثمار االجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر، حيث   2001لقد عرفت الفرتة بعد سنة    

،  وهي السنة اليت توافق إصدار 2001مليون دوالر سنة  1108إىل  2000مليون دوالر سنة  280انتقلت من 

والذي  2002املتعلق باالستثمار وما انطوى عليه من حوافز ضريبية، وكذلك التدفق احملقق يف سنة  03-01األمر 

  :سياسة انفتاح االقتصاد الوطين من خالل وميكن ارجاع هذا االرتفاع إىل  ،مليون دوالر 1065بلغ حجمه 

                                                           
1   - ANIMA, IDE dans la région MEDA en 2006, document n° 23mai 2007, p80. 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

التدفقات 

  الواردة

1,108.0 1,065.0 638.0 882.0 1,145.0 1,795.4 1,661.8 

  11,847.3  10,104.4  8,216.8  7,071.8  6,189.8  5552.8  4487.8  المخزون الوارد

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

التدفقات 

  الواردة

2,632.1  2,746.2  2,300.2  2,580.0  1500.9  1691.8  1504.6  

   26,785.8  25,297.8  23,606.8  22,107.8  19,526.8  17,225.8  14,479.4  الوارد المخزون
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 هذه من ألولللقسط ا املصريةORASCOM شركة دفع بفضل النقال اهلاتف لرخصة اجلزائر بيع -

 .الرخصة

 .اهلندية ISPATلشركة  باحلجار احلديدية الصناعات شركة خوصصة -

مليون دوالر، ليعاود االرتفاع ليقدر  638عرف حجم االستثمارات اخنفاض ملحوظ قدر ب  2003سنة  أما

لالتصاالت " الوطنية"والناتج عن بيع الرخصة الثالثة للهاتف النقال لشركة  2004عام  مليون دوالر 882ب

متجاوزا مستوى املليار دوالر ليبلغ ذروة  2005وواصل حجم االستثمار االرتفاع انطالقا من سنة . الكويتية

، حمافظة على نفس النسق للثالث سنوات املقبلة حيث قدرت مليون دوالر 2632ب  2008جديدة قدرت عام 

  :ويرجع هذا االرتفاع إىل األسباب التاليةمليون دوالر  2580ب  2011عام 

 اجلهات اعتمدا خاصة حتفيزات تبعتها واليت االقتصادية التوازنات واستقرار الكلي االقتصاد مؤشرات حتسن    

 مقارنة تدرجييا تطور املباشر األجنيب االستثمار جذب يف اجلزائر قدرات فإن لالنكتاد ووقفا باالستثمار، املعنية

 قطاع بيةذجبا عهامتتل من جهة، ومن جهة أخرى فيها االستثماري املناخ حتسن فقد إفريقيا، مشال دول ببعض

وشركة ' سوناطراك" اجلزائرية والغاز النفط شركة بني املوقعة تلك مثل الصفقات أضخم عرف الذي احملروقات

"BRITUSH PETROLUM ' حوايل قيمتها بلغت صاحل عني منطقة يف للغازالربيطانية لتطوير حقل 

  .، وهذا للرحبية العاملية املعروفة يف قطاع احملروقاتدوالر مليار ثالث

فقد تراجع حجم االستثمار االجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر إىل أدىن مستوى منذ سنة  2012أما منذ سنة    

، ويعود هذا االنكماش يف تدفقات االستثمار 2014مليار دوالر إىل غاية سنة  1.5حبيث قدر يف حدود  2005

  :إىل مايلي

 أحداث الربيع العريب وانعكاساته على املنطقة -

 .كماش احلاصل يف االستثمار يف قطاع احملروقات الخنفاض أسعارهاالن -

ويرى بعض احملللني، أن حالة التذبذب وعدم االستقرار اليت شهدا االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر، 

 املصريف اجلهاز ثقل لإلدارة، املميزة البريوقراطية جانب إىل االستثمار،  نيقوان استقرار بعدم تتعلقلعدة أسباب، 

، 2009ة اليت جاء ا قانون املالية التكميلي لسن) 51/49(فعلية، باإلضافة إىل القاعدة  لبورصة اجلزائر وافتقاد

 .وكذا حق الشفعة الذي أقرته وزارة املالية
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  :تونستدفقات ومخزون االستثمار الوارد إلى  2- 3-1

لقد تركزت تدفقات االستثمارات الواردة إىل تونس بشكل أساسي يف اجتاه قطاع الصناعة ولكن منذ سنة    

كنتيجة لتعوبل الدولة على القطاع أصبحت ترتفع لصاحل قطاع اخلدمات وخاصة الفنادق واملطاعم، وهذا   1995

    .السياحي

 :)2014-2001( للفترة  تونستدفقات ومخزون االستثمار الوارد إلى : 03-3 الجدول رقم

 مليون دوالر                                                                                                             

  :من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر
- UNCATAD, World Investment Repport, 2014, WWW.Uncatad.org.wir. 

- UNCATAD, World Investment Repport, 2015, WWW.Uncatad.org.wir. 

  600حبيث قدرت يف حدود إىل تونس  الوارد األجنيب املباشر رجاءت انطالقة تونس متأخرة يف جمال االستثما   

، إال أا حققت قفزة نوعية جعلته يتصدر قائمة الدول املغاربية من حيث  2005-2001مليون دوالر للفرتة 

 وشهدتمليار دوالر،  3.3حيث قدرت ب  2006حصيلة االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة، وهذا يف سنة 

 دينار مليون 25 من تطورت حيث ونوعية كمية قفزة النفطية غري القطاعات إىل املوجهة املباشرة االستثمارات

 :هذا االرتفاع اىل األسباب التالية ويعود ،6200 عام تونسي دينار مليون 630 أكثر من إىل 1987 عامتونسي 

 لإلمسنت اجلزائرية التونسية الشركة بشراء اإلسبانية " براسا" جمموعة قيام عن والطاقة الصناعة وزارة اعالن -

 .مصانع ستة إىل ستثمرينمل بيعت اليت االمسنت مصانع عدد يرتفع وذا دوالر مليون 85 مببلغ األبيض

  .ارتفاع االستثمار يف جمال احملروقات -

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنوات

التدفقات 

  الواردة

487.0 821.0 583.6 639.1 783.1 3,308.0 1,616.3 

  26,193.2  21,831.8  16,839.5  17,843.9  16,238.5      المخزون الوارد

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

التدفقات 

  الواردة

2,758.6  1,687.8  1,512.5  1,147.8  1,603.2  1,117.2  1,060.3  

  

  31,540.4  33,341.2  32,604.2  31,543.4  31,363.8  31,276.9  28,525.1  المخزون الوارد
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مليون  1616سقوطا حرا من حيث التدفقات الواردة، قدر ب  2007جنيب التونسي عام عرف االستثمار األ

دوالر، وهذا بسبب تداعيات األزمة العاملية واليت كانت على موعد مع اختناقات أصابت جل االستثمار 

مليار دوالر،   2.7قدرت ب 2008على الرغم من حتقيق زيادة معتربة يف حجم االستثمار الوارد يف عام .العاملي

تصاد التونسي مل يتعاف كليا من تيعات األزمة العاملية نظرا الرتباطه الوثيق باألسواق العاملية، حيث إال أن االق

  .مليار دوالر 1.5حيث قدر ب  2010جتلى هذا واضحا يف  االخنفاض املستمر إىل غاية 

مليار دوالر، 1.1، بانكماش يف حجم االستثمار االجنيب الوارد قدر حبوايل 2014- 2010لقد متيزت الفرتة    

  :، ويعود هذا الركود يف حجم التدفقات الواردة إىل2005ووصل إىل أدىن مستوى منذ عام 

 أحداث الربيع العريب وانعكاساته على املنطقة -

 ...).أحداث سوسة، تواصل االحتجاجات( غياب االستقرار يف تونس  -
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  :البلدين في لالستثمار األجنبي المباشر الجغرافي التوزيع 3-2

يف    حبسب البلدان املصدر، وكذا أهم الدول املستثمرةالستثمارات األجنبية الواردة احتليل  اجلزءتناول يف هذا نس   

كال البلدبن، اجلزائر وتونس، وذلك ملعرفة مدى قدرة الدولة املضيفة على استقطاب تدفقات االستثمار األجنيب 

املباشر من خمتلف الدول األجنبية، وتنوع مصدرها، وعدم الرتكيز على أقطاب جغرافية معينة دون غريها، دف 

  .الرفع من هامش األمان وختفيضا للمخاطر

 :الجزائرفي  لالستثمار األجنبي المباشر الجغرافي عالتوزي 1- 3-2

  :التايل اجلدول نورد املصدر، بلدان حبسب اجلزائر إىل الواردة األجنبية االستثمارات حتليل أجلمن    

خالل الفترة  الجغرافية المنطقة حسب الجزائر إلى الواردة األجنبية االستثمارات فقاتتد: 04-3الجدول رقم 

2002-2013 

عدد   المنطقة

  المشاريع

  القيمة بالمليون

  دينار جزائري 

النسبة من القيمة االجمالية 

  لالستثمار االجنبي

 إجمالي من النسبة  عدد مناصب الشغل

  الشغل مناصب عدد

  51.47  48408  25.79  521531  257  أوربا

  39.41  37069  21.99  444845  205  ببيما فيها االتحاد االروبي

  5.42  5103  4.87  98580  34  آسيا

  3.69  3473  3.05  61850  10  أمريكا

  37.46  35230  61.17  1237112  154  الدول العربية

  0.03  30  0.04  1000  1  إفريقيا

  0.28  264  0.14  2974  1  أستراليا

الشركات متعددة 

  الجنسيات

11  99117  4.90  1535  1.63  

  100  94043  100  2022164  468  االجمالي

Source: ANDI, agence nationale de développement de l’investissement: Bilan des 
déclarations d’investissement 2002-2013, projets impliquant des étrangers.www.andi.dz. 

نالحظ أن الدول العربية قد احتلت املرتبة األوىل عامليا من حيث نصيبها من دول السابق، جلحسب بيانات ا   

من % 61.17بنسبة  2013-2002الواردة إىل اجلزائر يف الفرتة ) املباشرة وغري املباشرة(األجنبية  تاالستثمارا

من إمجايل مناصب الشغل اليت وفرا كامل االستثمارات األجنبية،  % 37.46القيمة االمجالية، وهو ما ميثل نسبة 

تليها الدول األوروبية يف املرتية . لبينية الواردة إىل اجلزائروهو ما يعطي انطباعا حسنا حول االستثمارات العربية ا

من إمجايل عدد مناصب الشغل  %51.47، موفرة بذلك أزيد من من القيمة االمجالية% 39.41الثانية بنسبة 
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شجيع اليت وفرا االستثمارات األجنبية الكلية، وهي من أكثر الدول اليت أبرمت معها اجلزائر اتفاقيات حلماية وت

، وبنسب %3.05لتليها أمريكا بنسبة  ،%4.87واحتلت االستثمارات اآلسيوية املرتبة الثالثة بنسبة .االستثمار

  .ضعيفة كل من إفريقيا واسرتاليا

 %4.9حبوايل  2014- 2002أما الشركات متعددة اجلنسيات، فقد قدرت استثماراا يف اجلزائر خالل الفرتة    

ليت وفرا من امجايل مناصب العمل ا %1.63منصب شغل، بنسبة  1535من امجايل االستثمارات، موفرة 

    .االستثمارات األجنبية

  2014-2003أهم الدول المستثمرة  في الجزائر في الفترة :  06-3الشكل رقم

  
  .119، ص2015وائتمان الصادرات،مناخ االستثمار يف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان االستثمار :المصدر

  :، يتضح مايلي05 وبيانات امللحق رقمالسابق  الشكل استنادا إىل بيانات

ممثلة  2014- 2003مليار دوالر خالل الفرتة  15تعد االمارات أهم مستثمر أجنيب يف اجلزائر، وذلك بأزيد من 

من امجايل االستثمارات الواردة إىل اجلزائر، وترتكز أهم االستثمارات االماراتية خارج القطاعات  % 22.5بنسبة 

مشروع، وتربط  26النفطية، وأبرزها الصناعة، السياحة، العقارات وقطاع الطاقات املتجددة، جمسدة من خالل 

د، االستثمار، السياحة ومنع االزدواج اتفاقية ومذكرة تفاهم، يف جمال االقتصا 40االمارات باجلزائر أكثر من 

مليار دوالر، لكن بالرغم من ذلك تبقى االمارات  5وهذا قبل جتميد مشروع دنيا بارك والذي يقدر ب . الضرييب

  .مليار دوالر9 بأقل منرائدة يف االستثمارات االجنبية الواردة إىل اجلزائر لكن 

ا�مارات
22.5%

اسبانيا
11.6%

فرنسا
8.7%

فيتنام
7.0%

سويسرا
6.7%

مصر
6.1%

المملكة المتحدة
5.5%

الو�يات المتحدة
4.9%

الصين
3.9%

لوكسمبورغ
3.6%

أخرى 
19.6%
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مليار دوالر خالل نفس الفرتة، ممثلة بنسبة  7.8مارات قدرت حبوايل حلت اسبانيا يف املرتبة الثانية، بامجايل استث

، مليار دوالر 5.95تليها فرنسا بقيمة استثمارات بلغت  من امجايل االستثمارات الواردة إىل اجلزائر،  11.6%

الواليات  من امجايل االستثمارات، مث تليها كل من فيتنام، سويسرا، مصر، اململكة املتحدة، %8.7ممثلة بنسبة 

املتحدة، الصني و أخريا لوكسمبورغ كأكرب عشر دول مستثمرة يف اجلزائر على الرتتيب من حيث تكلفة  املشاريع 

  .2014-2003خالل الفرتة 

وفقا ملا وفرته من  2014- 2003غري وأنه، ومن جهة أخرى، فإن ترتيب الدول املستثمرة يف اجلزائر يف الفرتة 

 81آالف منصب عمل من خالل  10أكثر من مناصب عمل، حيث تتصدر فرنسا املرتية األوىل، حمدثة 

 7تليها مصر موفرة أكثر من مشروع،  12 آالف منصب عمل من خالل 9مشروع، تليها الصني موفرة أكثر من 

 24منصب عمل من خالل  6700، وتليها اسبانيا موفرة حوايل مشروع 11آالف منصب عمل من خالل 

تليها االمارات موفرة حوايل  ،مشروع 12آالف منصب عمل من خالل  5، تليها سويسرا موفرة أكثر من مشروع

  .مشروع 26آالف منصب عمل من خالل 4

  2014-2003أهم الشركات األجنبية المستثمرة في الجزائر خالل الفترة :05-3الجدول رقم 

  .119، ص2015مناخ االستثمار يف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، :المصدر

  

عدد   الشركة  الترتيب

  المشروعات

عدد 

  الوظائف

التكلفة 

  بالمليون دوالر

1  Emirates International Investment Company  1  3.000  5.000  
2  Vietnam Oil and Gas Corporation 

(PetroVietnam)  
2  1.999  4.743  

3  Repsol SA  2  839  3.565  
4  Jelmoli Holding AG  5  4.500  3.539  
5  Total Co.  3  961  3.465  
6  Orascom Group  6  3.541  2.814  
7  ArcelorMittal  3  4.349  2.447  
8  British Petroleum (BP)  3  485  2.384  
9  Grupo Ortiz Construccion y Servicios Del 

Mediterraneo  
4  2.434  2.049  

10  China National Petroleum (CNPC)  2  291  1.991  
  Other Companies  344  70.754  36.043  

  68.040  93.153  375  االجمالي  
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 :تونس في لالستثمار األجنبي المباشر الجغرافي التوزيع 2- 3-2

  :التايل اجلدول نورد املصدر، بلدان حبسب تونس إىل الواردة األجنبية االستثمارات حتليل أجلمن 

خالل الفترة  الجغرافية المنطقة حسب تونس إلى الواردة األجنبية االستثمارات تدفقات: 06-3الجدول رقم 

2006-2013 

  %النسبة من االجمالي  )تونسي دينار بالمليون( القيمة  الدولة

  53.37  11593.07  االتحاد األوروبي

  24.4  5299.5  الدول العربية

  8.86  1925.57  أمريكا

  1.27  276.48  آسيا

  4.51  980.33  الدول األخرى

  100  21719.23  اإلجمالي

  :من إعداد الباحث، باالعتماد على : المصدر

FIPA-TUNISIA, agence de promotion de l’investissement extérieur: Chiffres clés, 

investissements étrangers, flux des IDE par pays, flux des IDE dans les industries 

manufacturières, rapport sur les IDE en Tunisie, décembre 2013. 

قد احتلت املرتبة األوىل عامليا من حيث حتاد األورويب دول االنالحظ أن حسب بيانات اجلدول السابق،    

برصيد إمجايل قدر ب   2013-2006يف الفرتة  تونسنصيبها من االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل 

لتأيت الدول العربية يف املرتبة الثانية،  من القيمة االمجالية،% 53.37بنسبة مليون دينار تونسي، ممثل  11593

من اإلمجايل، مث الدول األمريكية  %24.4مليون دينار تونسي، والذي ميثل نسبة  5299.5برصيد إمجايل قدره 

من اإلمجايل، وتأيت يف األخري الدول اآلسيوية  %8.86وهو ما ميثل  مليون دينار تونسي، 1925.57برصيد 

 . من اإلمجايل %1.3برصيد ال يتجاوز 
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 :2014-2003أهم الدول المستثمرة  في تونس في الفترة : 07-3الشكل رقم 

  
  .115، ص2015االستثمار وائتمان الصادرات،مناخ االستثمار يف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان :المصدر

  :مايلي ، يتضح06وبيانات امللحق رقم  السابق استنادا إىل بيانات الشكل

ممثلة  2014- 2003مليار دوالر خالل الفرتة  14تعد االمارات أهم مستثمر أجنيب يف تونس، وذلك بأزيد من 

استثمارات  بإمجايلمن امجايل االستثمارات الواردة إىل تونس، تليها يف املرتبة الثانية البحرين  % 36.3بنسبة 

 من امجايل االستثمارات الواردة إىل تونس، %14.7مليار دوالر خالل نفس الفرتة، ممثلة بنسبة  6قدرت حبوايل 

، مث تليها كل من اململكة املتحدة، %8.4ة مليار دوالر، ممثلة بنسب 3.7قدرت ب بامجايل استثماراتتليها قرنسا 

تونس من حيث تكلفة كأكرب عشر دول مستثمرة يف إيطاليا، الواليات املتحدة، اسبانيا، النمسا، أملانبا، اليابان  

  .2014- 2003على الرتتيب خالل الفرتة  املشاريع

وفقا ملا وفرته من  2014-2003غري وأنه، ومن جهة أخرى، فإن ترتيب الدول املستثمرة يف تونس يف الفرتة 

 123ألف منصب عمل من خالل  21مناصب عمل، حيث تتصدر فرنسا املرتية األوىل، حمدثة أكثر من 

مشروع، تليها ايطاليا موفرة أكثر من    11ألف منصب عمل من خالل  12ليها االيابان موفرة أكثر من مشروع، ت

 35آالف منصب عمل من خالل  7نيا موفرة أكثر من مشروع، تليها أملا 36آالف منصب عمل من خالل 8

، تليها الواليات املتحدة موفرة نيمشروع آالف منصب عمل من خالل 6 مشروع، وتليها االبحرين موفرة حوايل

  .مشروع 32آالف منصب عمل من خالل  5أكثر من 

ا�مارات
36.3%

%14.7البحرين

فرنسا
8.4%

المملكة المتحدة
7.0%

ايطاليا
5.6%

الو�يات المتحدة
4.9%

اسبانيا
4.5%

النمسا 
3.2%

ألمانيا
2.2%

اليابان
2.2%

أخرى 
11.1%
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  2014-2003األجنبية المستثمرة في تونس خالل الفترة  أهم الشركات:07-3الجدول رقم 

  .115، ص2015العربية، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،مناخ االستثمار يف الدول :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

التكلفة بالمليون   عدد الوظائف  عدد المشروعات  الشركة  الترتيب

  دوالر

1  Benetton Group SpA  8  4.164  101  
2  Yazaki Group  6  8.624  566  
3  ) Societe Generale (SocGen  5  90  55  

4  Grupo Iberostar  5  1.095  649  
5  TUI  4  876  519  
6  Centurion Energy  4  103  91  
7  British Gas Group (BG)  3  420  2.149  
8  OMV  3  386  1.076  
9  Orange (France Telecom)  3  639  207  
10  Heineken  3  520  70  
  Other Companies  335  77.761  35.428  

  40.911  94.678  379  االمجايل  
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  :المباشر األجنبي الستثمارل التوزيع القطاعي 3-3

 الصرف فجوة أو االدخارية الفجوة سد يف تساهم أجنبية، عمالت جمرد املباشر األجنيب االستثمار ليشك ال   

 استثمارية، مشاريع يف أساسا يتمّثل إمنا و األجنبية، والقروض اخلارجية للمنح بالنسبة احلال هو كما األجنيب،

 النامية خاصة املضيفة، الدول يف اندر  لمتث إنتاجية، وعوامل والتكنولوجية، الفنية األساليب أرقى اطيا يف تضم

  .االقتصادية التنموية خططها تنفيذ أمام تقف أساسية عقبات تونس،و  كاجلزائر منها،

 وإمنا اإلمجالية، أو السنوية فقاتهتد دراسة يف فقط ينحصر ال املباشر، األجنيب االستثمار واقع حتليل فإن ولذلك

 حنو توجيهها على هلا، املضيفة الدولة قدرة مدى ملعرفة االقتصادية، القطاعات خمتلف على توزيعاته لدراسة ميتد

  .املنشودة االقتصادية التنمية بتحقيق الكفيلة احليوية، االقتصادية القطاعات

  :وتونس الجزائر كل من  إلى الوارد المباشر األجنبي الستثمارل التوزيع القطاعي 1- 3-3

الواردة  املباشرة األجنبية، فإن االستثمارات ANDIحسب بيانات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات    

، وقد احتل 2012- 2002الفرتة  خالل متفاوتة بنسب االقتصادية القطاعات خمتلف على توزعت قد للجزائر،

املوجهة للصناعة  املشاريع عدد بلغ حيث احملققة، والقيمة املشاريع عدد حيث من الصدارة مرتبة قطاع الصناعة

ة من امجايل قيم % 74.61مليار دينار جزائري، ممثل بنسبة  599.2مشروع، بقيمة امجالية قدرت ب  220

مليار دينار جزائري، ممثل  167.18مشروع، بقيمة   97االستثمارات الواردة إىل اجلزائر، يليه قطاع اخلدمات ب

مليار دينار جزائري، 13.5مشاريع، بقيمة  3من امجايل االستثمارات، يليه قطاع السياحة ب % 20.81بنسبة 

مليار دينار جزائري، وبنسب متفاوتة ال تتعدى  12مشروع، بقيمة  63يليه قطاع البناء واألشغال العمومية بو 

أما قطاع النقل، الفالحة والصحة، فكان تدفق االستثمار ات األجنبية ا ضئيال، كما يوضحه اجلدول . 2%

  .التايل
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 2012- 2002الجزائر خالل الفترة  إلى الوارد المباشر األجنبي الستثمارل التوزيع القطاعي: 08- 3الجدول رقم

  

  القطاع االقتصادي

عدد 

  المشاريع

 المحققة القيمة

 دينار المليار(

  )جزائري

 من النسبة

القيمة  إجمالي

 (%)  

 مناصب عدد

الشغل 

  المحققة

 عدد إجمالي من النسبة

الشغل  مناصب

  (%) المحققة

  54.58  23450  74.61  599.200  220  الصناعة

  24.12  10363  20.81  167.118  97  الخدمات

  15.59  6698  1.50  12.082  63  واألشغال العموميةالبناء 

  1.17  505  0.49  3.991  16  النقل

  0.19  82  0.11  0.887  6  الفالحة

  1.71  737  0.77  6.192  5  الصحة

  2.62  1124  1.69  13.587  3  السياحة

  %100  42959  %100  803.057  410  اإلجمالي

Source: ANDI, agence nationale de développement de l’investissement : Bilan des réalisations 

des investissements, période 2002-2012, investissements étrangers. 

 قطاعات من عدد على توزعت قد اجلزائر يف املباشرة األجنبية االستثمارات أن اجلدول السابق من يتضح   

 عدد حيث من الصدارة مكان واخلدمات الصناعة قطاعي واحتل 2012-2002 الفرتة خالل الوطين االقتصاد

 القطاعني هذين مردودية ارتفاع إىل ذلك يف السبب ويرجعوبنسب جد مرتفعة،  املقدرة، واملبالغ املسجلة املشاريع

 مشروع بإجناز صيدال شركة قامت الصيدالنية، حيث واملنتجات احملروقات جمال يف والسيما األجنبية، للشركات

 ،باكستار، فايزر - األمريكية الشركات مع وكذا السعودية الشركة مع بالشراكة دوالر مليون15 مببلغ الدواء إلنتاج

 . دوالر مليون 100 مببلغ - وليلي

 عدد نسبة بلغت إذ املباشر، األجنيب لالستثمار استقطاب يف احملروقات بعد الثاين االتصاالت قطاع ويعترب

  2006-12003.   الفرتة خالل للجزائر املوجهة املشاريع عدد جمموع من 21 % املشاريع

ة، متواضع بسبن إال الفرتة هذ خاللوالسياحة  ، النقلالصحة، العمومية األشغالالفالحة، ا قطاعات حتظى ومل

 اهتمام ، من جهة، وكذاالسياحي وكذا الفالحي الجماا يف كامنة وقدرات إمكانيات من اجلزائر به تزخر مما بالرغم

  .من جهة أخرى .القاعدية واهلياكل التحتية البىن وترقية السكن، مبجال العمومية السلطات
                                                           

1   - ANIMA, IDE dans la région MEDA en 2006, document n° 23.mai 2007, p. 154.  
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فإن  ،FIPAالوكالة التونسية للنهوض باالستثمار اخلارجي وبيانات احصائياتحسب ف تونس إىلأما بالنسبة    

 متفاوتة بنسب االقتصادية القطاعات خمتلف على توزعت قد الواردة إىل تونس، املباشرة األجنبيةاالستثمارات 

 قيمة بلغت إذ األخرى، القطاعات باقي على الطاقة قطاع هيمنة ، نالحظ2013-2002الفرتة  خالل

، يليه %44.31 ن دينار تونسي، وهو ما ميثل نسبةمليو  3840.70القطاع  هذا يف املباشرة األجنبية االستثمارات

، يليه قطاع %34.06 ن دينار تونسي، وهو ما ميثل نسبةمليو  2951.90يف املرتبة الثانية بقيمة قطاع اخلدمات 

، يليه قطاع %20 ن دينار تونسي، وهو ما ميثل نسبةمليو  1733.06الصناعة املعملية بقيمة استثمارات قدرها 

  .السياحة والعقارات، وقطاع الفالحة، بنسب ضئيلة، كما هو موضح بالشكل التايل

 2013-2002تونس خالل الفترة  إلى الوارد المباشر األجنبي الستثمارل القطاعي التوزيع: 09- 3الجدول رقم

  (%)النسبة من االجمالي  القيمة بالمليون دينار تونسي  القطاع االقتصادي

  19.99  1733.06  الصناعة المعملية

  44.31  3840.73  الطاقة

  1.13  98.1  السياحة والعقارات

  0.49  42.86  الفالحة

  34.06  2951.90  الخدمات

  %100  8666.65  اإلجمالي

Source: FIPA-TUNISIA, agence de promotion de l’investissement extérieur : Chiffres clés, 

investissements étrangers, flux des IDE par secteur, rapport sur les IDE en Tunisie, décembre 

2013. 

 قطاع جاذبية وتعزىمن خالل اجلدول السابق، نالحظ جاذبية قطاع الطاقة لغالبية االستثمارات األجنبية،    

 اأقر  اليت الضريبية، التخفيضات جمموعة إىل إضافة واجلديدة، الواعدة القطاعات من كونه إىل تونس يف الطاقة

  2000.1ة لسن للطاقة اجلديد القانون على ابناء الطاقة يف االستثمار جمال يف التونسية احلكومة

 2006سنة  Tunisie télécom خصخصة أما بالنسبة لفطاع اخلدمات فقد احتل املرتبة الثانية، وهذا بسبب

 دينار مليون 218 ب درقامل BT التونسيمن رأس مال البنك  % 13مليون دينار تونسي، و شراء  2972مببلغ 
                                                           

 لنيل مقدمة ، مذكرةمقارنة دراسة ،)المغرب – تونس -الجزائر( العربي المغرب دول في المباشر األجنبي لالستثمار الممنوحة الحوافزبوراوي،  ساعد -  1
 .110، ص، 2008- 2007االقتصاد، باتنة،  قسم التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية دويل، اقتصاد فرع االقتصادية، العلوم يف املاجستري شهادة
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من  %15ل QATAR télécom وشراء ،Le crédit mutuel Français  طرف من 2012 تونسي سنة

. مليون دينار تونسي 636.9بقيمة  Télécommunication Tunisianaأسهم شركة االتصاالت التونسية 

أما الصناعة املعملية فقد حلت يف املرتبة الثالثة، وقد سيطر عليها قطاع النسيج واملالبس، إذ توجد به حوايل 

مصدرة كليا، وتعترب تونس املورد السادس لالحتاد األورويب فيما يتعلق باملالبس، كما يتمتع هذا القطاع  1136

أما املراتب االخرية، فكانت من نصيب قطاع السياحة والعقارات وقطاع الفالحة، على . بقدرات انتاج عالية

  .الرتتيب، من امجايل الندفقات الواردة إىل تونس

  :جنبي المباشرعلى تدفقات االستثمار األ هاأثر و الحوافز الجبائية  2- 3-3

املباشر يف كل من اجلزائر وتونس، يف ظل السياسة اجلبائية  االستثمار األجنيبباالعتماد على دراسة وحتليل واقع    

م على مدى كفاءة املطبقة، وبعد تتبع حجم تدفقاته الواردة وتوزيعها اجلغرايف والقطاعي يف كال البلدين، للحك

  :، تبني لنا مايلياالستثمار األجنيب املباشرالسياسة اجلبائية املطبقة دف جذب 

 يف املمنوحة انظري  من أفضل تونس يف املباشر األجنيب لالستثمار املمنوحة الضريبية احلوافز أن رغم -

 تونس إىل الواردة من التدفقات أكرب اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار تدفقات حجم أن إال اجلزائر،

 األثر بشأن السابقة الدراسات توصلت إليها اليت النتائج يؤكد ما وهذا الدراسة، سنوات أغلب خالل

  .األجنيب املباشر االستثمار جذب يف الضريبية للحوافز الضعيف

 املباشرة األجنبية ستثماراتإن السياسة اجلبائية املطبقة يف البلدين، مل تكن هلا القدرة على جذب اال -

 .يف اال وإمكانات البلدين الستثماراتاذه هل، رغم احلوافز املوجهة بصورة كافية

، فنالحظ أن اجلزائر االستثمار األجنيب املباشرأما فيما خيص احملددات االقتصادية األخرى املتعلقة ب -

وبدرجة أقل تونس تتمتع بإمكانات طبيعية، بشرية ومادية هائلة، لكنها مل تستغل بالطريقة اليت متكنها 

 . من تعظيم تدفقات هذه االستثمارات

اليت أقرت مبوجب  االستثمار األجنيب املباشرهناك تشابه شبه تام فيما خيص الضمانات املوجهة جلذب  -

 .يف كل من اجلزائر وتونس ليةالتشريعات الداخ

الوارد إللى البلدين يف القطاعات ذات املردودية، كقطاع  جنيب املباشرتدفقات االستثمار األ أغلب تركز -

 .)جاذبية قطاع االتصاالت( واخلدمات )جاذبية قطاع احملروقات( الطاقة
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، لبلديناالسرتاتيجية بالنسبة لكال ا القطاعات بعض جنيب املباشر يفاالستثمار األ غياب تركز تدفقات -

 .ومن بينها قطاعي السياحة والفالحة والذي ميكن التعويل عليهما

غالبا مبحددات أخرى، غري  اجلزائر وتونس إىل البلدين ةجنيب املباشر الواردتدفقات االستثمار األتأثر  -

: جند من بني هذه احملددات، و الستثماراتجلذب هذه ااملوجهة  اجلبائيةالضمانات واحلوافز سباسة 

تبعات  ،حتسن مناخ األعمال، استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي، حجم السوق االستقرار السياسي،

السياسة املنتهجة يف جمال ا نستنتج أن نمن هو  . ...أحداث الربيع العريبتداعيات  األزمة املالية،

وليست من العوامل  االستثمار األجنيب املباشرالضمانات واحلوافز من عوامل اجلذب املكملة الستقطاب 

 .الرئيسية احملددة لقرارات االستثمار

  :وتونس جنبية المباشرة في الجزائرفاق االستثمارات األآ  3-4

منطقة مشال افريقيا ستعرف اخنفاضا،  جنبية املباشرة يففاق االستثمارات األآيرى صندوق النقد الدويل، أن    

وهذا يرجع إىل الرتاجع املستمر ألسعار البرتول من جهة، باالضافة إىل آثار الصدمات األمنية، املخاطر 

 . اجليوسياسية والتوترات االجتماعية ايل تعرفها املنطقة من جهة أخرى

يف  %3.5و 2016يف عام  %3.1من املتوقع أن تشهد املنطقة منوا اقتصاديا قد يبلغ  FMIوحسب تقديرات    

ملا هو متوقع فيما خيص بقاء أسعار البرتول يف مستويات منخفضة على املدى الطويل، تتجه  ونظرا ،2017عام 

الدول املصدرة للبرتول يف املنطقة إىل ترشيد النفقات العمومية، تقليص اإلعانات احلكومية وحماولة اجياد مصادر 

  .يف القطاع العام خاصةوهذا ما يؤثر سلبا على كل من االستهالك واالستثمار و  1.بديلة لإليرادات

تدهور يف مناخ األعمال نظرا  2015ويف ظل املناخ العاملي املناسب لالستثمار، تشهد تونس منذ بداية    

ويشهد قطاع . لألوضاع األمنية السائدة يف البلد، األمر الذي يبعث القلق يف نفوس املستثمرين وخاصة األجانب

من الناتج احمللي اخلام ويوفر  %7والذي ميثل (تدهورا  تصاد التونسيالسياحة والذي يعرف أمهية كربى يف االق

ويشهد كذلك قطاع الصناعة، اخنفاضا يف االنتاجية . ، من خالل تراجع نسبة السياح األجانب)من العمالة 15%

نظرا لتصاعد االضرابات واالحتجاجات، وتبقى الدولة تعول على القطاع الفالحي من أجل النهوض بالتنمية 

  .االقتصادية يف السنوات الالحقة

والذي يتضمن خمتلف اإلجراءات املوجهة  2020- 2016ي للتنمية وتتجه تونس من خالل املخطط اخلماس   

جلذب االستثمارات وحتسني مناخ األعمال، من خالل التقدم يف تبين وتطبيق االصالحات االقتصادية وعصرنة 
                                                           

1 -Rapport des IDE 2015 et perspectives 2016, New TUNISIA,FIPA, p16. 
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املالية  ةاالدارة ومراجعة منظومة الصفقات العمومية وإصدار الة اجلديدة لالستثمار واستكمال اصالح املنظوم

  .واجلبائية، واعتماد سياسة ارادية لدفع الشراكة بني القطاعني العمومي واخلاص

ويف ظل اشراف الدولة على  )اقتصاد ريعيفهو (يتميز اقتصادها بالتبعية للمحروقات فأما بالنسبة للجزائر،    

يدفع بالضرورة إىل االخنفاض و  يهدد بنية االقتصاد نظرا هلشاشته ، ومنه فإن االخنفاض يف أسعار احملروقاتتسيريه

  .، خاصة يف القطاع الطاقوييف حجم االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة للبلد

 ال يزال يطغى عليه التسيري بالبلد، إال أنه االستثمارترقية مناخ األعمال و  لتحسني وتتجه احلكومة اجلزائرية   

من املستثمرين يف ظل غياب هيئة فعالة ميكنها الفصل يف املركزي البريوقراطي وهو ما ينفر الكثري  اإلداري

يف انتظار  .، بدل اللجوء إىل التحكيم الدويل املكلفبل املستثمرينقاملنازعات والطعون والشكاوى املقدمة من 

  .اصالح فعلي ملنظومة تسيري االقتصاد وإرادة فعلية للحد من ظاهرة البريوقراطية وانتشار الفساد

، أن هناك اخنفاض يف حجم تدفقات االستثمار 2016لسنة CNUCED ير االستثمار عرب العامل ويشري تقر    

وهو ما مليون دوالر،  587- ، واملقدر ب 2014مقارنة بسنة  2015األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر يف سنة 

البريوقراطية اإلدارية وعدم الوضوح يف يعكس عزوف املستثمرين عن الوجهة اجلزائرية اليت ال تزال معقدة وتطبعها 

أما . باإلضافة إىل غياب االستثمار يف قطاع احلروقات نتيجة لرتاجع أسعاره جمال التشريعات والقوانني املتغرية،

الذي تصدره املؤسسة العربية  2016لسنة  يف الدول العربية االستثمار األجنيب املباشربالنسبة لتونس، فيشري تقرير 

إىل  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد، أن هناك اخنفاض طفيف يف حجم ائتمان الصادراتلضمان و 

يف بلد يعيش حالة  وهي نتيجة مقبولة مليون دوالر 1001واملقدر ب  ،2014مقارنة بسنة  2015يف سنة  تونس

منذ عشرية من الزمن، بل أضحت  عدم االستقرار باملقارنة مع اجلزائر واليت سجلت أسوأ حصيلة هلا على االطالق

، يف ظل الرتدد الذي خييم على املستثمرين األجانب حيال سوق يعترب من الدول القليلة اليت تسجل نتاجا سلبيا

  .من بني أعقد األسواق يف املنطقة وباخلصوص عندما يتعلق األمر باالستثمار خارج قطاع احملروقات

مليار دوالر متثل  26.2حنو  2015الواردة إىل اجلزائر بنهاية عام  املباشر االستثمار األجنيبكما بلغت أرصدة    

من االمجايل العريب خالل نفس الفرتة، أما األرصدة الواردة إىل تونس من هذه االستثمارات فبلغت يف  3.2%

  .من االمجايل العريب خالل نفس الفرتة %4مليار دوالر ممثلة حوايل  32.9نفس السنة حنو 

 اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار مشروعات عدد بلغ 2015 وديسمرب 2003 يناير بني ما الفرتة لخال   

 االستثمارية التكلفة أن إىل التقديرات وتشري وأجنبية، عربية شركة 315 قبلة من تنفيذها يتم مشروعا  381

 فبلغ عددها تونس يفأما  .عامل الف92 حنو  وتوظف دوالر مليار 60 حنو تبلغ املشروعات لتلك اإلمجالية
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 التكلفة أن إىل التقديرات وتشري وأجنبية، عربية شركة 322 قبل من تنفيذها يتم مشروعا 390 خالل نفس الفرتة

  .1عامل الف 92.9 من أكثر وتوظف دوالر مليار 27.2 حنو تبلغ املشروعات لتلك اإلمجالية االستثمارية

 الدول أهم قائمة يف التوايل على وتركيا وقطر إسبانيا حلت 2015 وديسمرب 2011 يناير بني ما الفرتة وخالل   

أما يف  .اإلمجايل من 65%حنو حصتهم بلغت فيما للمشروعات، االستثمارية التكلفة حسب اجلزائر يف املستثمرة

 يف املستثمرة الدول أهم قائمة يف التوايل على املتحدة واململكة والنمسا فرنسا حلتتونس وخالل نفس الفرتة 

 .اإلمجايل من 52% حنو الثالث الدول حصة بلغت فيما للمشروعات، االستثمارية التكلفة تونس حسب

 شركات مستثمرة يف اجلزائر 10قائمة أهم  االسبانية لإلنشاءاتORTIZ تصدرت شركة  2011 عام ومنذ   

تصدرت مليار دوالر، أما يف تونس فقد  9.4تقدر بنحو  حيث تنفذ مخس مشروعات ضخمة بتكلفة استثمارية

شركات مستثمرة يف تونس حيث تنفذ مشروعني بتكلفة استثمارية تقدر  10النمساوية قائمة أهم  OMVشركة 

  .مليون دوالر 976بنحو 

مليار  3.7ترتكز االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر يف قطاع الطاقة بقيمة  2011ومنذ عام    

أما يف تونس فترتكز هذه . مليار دوالر 1.3مليار دوالر مث البناء ومواد البناء ب 1.7دوالر، والعقارات بقيمة 

، والغذاء والتبغ مبقدار مليار دوالر 1.4االستثمارات األجنبية يف قطاعات الفحم والنفط والغاز الطبيعي مبقدار 

  . حسب تقديرات االونكتاد مليون دوالر 519مليون دوالر والفنادق والسياحة مبقدار  807

فيتوقع أن يشهد قطاعي  وتونس جنبية املباشرة يف اجلزائرالستثمارات األوكخالصة ملا سبق، فيما خيص آفاق ا   

النفط والسياحة ركودا يف جمال جذب االستثمارات األجنبية املباشرة يف املنطقة على املدى القصري، نظرا لصدمة 

أما األمنية واملخاطر اجليوسياسية اليت تعرفها املنطقة،  عاحلاد يف أسعار النفط العاملية باإلضافة إىل األوضا اهلبوط 

 األجنبية االستثمارات من املزيد استقطاب على وتونس اجلزائركل من   قدرة تبقىفعلى املدى املتوسط والطويل، 

 لتسليط االستثمارية والفرص لألفكار الرتويج على بالقدرة رهونم تنمية االقتصاديةال على املتوقعة وآثارها املباشرة

 وتوسيع االقتصادية قدراتال تثمني سبيل يف وذلك باالستثمار جديرة مشروعات من متاح هو ما على الضوء

 .وخربم إمكانام من االستفادةحماولة و  االقتصاديني الشركاء تنويع إىل إضافة اإلنتاجية، القاعدة

  

 
  

                                                           
  .114،118 ، ص2016 مناخ االستثمار يف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، -1
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  :الفصل الثالث خاتمة

كخالصة ملا سبق ميكن القول أن السياسة اجلبائية جزء من مناخ االستثمار، ومنه دور سياسة الضمانات     

األجنيب املباشر ال يظهر جليا إال إذا كانت بقية العوامل واحملددات  رواحلوافز اجلبائية املوجهة جلذب االستثما

  .املكونة للمناخ االستثماري يف صورة جيدة

، والرتكيز االقتصادية من اجلهود املبذولة من أجل حتقيق التنميةويف دراستنا هذه فإن اجلزائر وتونس،  بالرغم    

على جذب االستثمار األجنيب، من خالل حتسني مناخ االستثمار وتطوير البنية التحتية والعمل على حتسني 

واحلوافز اليت منحتها للمستثمرين األجانب إال أن مؤشرات االقتصاد الكلي، ورغم السياسات اليت انتهجتها 

  .النتائج املرجوة مل ترقى للمستوى املنشود

األجنبية الواردة إىل هذه الدول على قطاعات خمتلفة وبنسب متفاوتة، حيث ترتكز معظم  وتتوزع االستثمارات   

خاصة يف جمال االتصاالت، وهذا اخلدمات ة يف قطاع الطاقة والبرتول وكذا يف قطاع املباشر  ةاألجنبي اتر االستثما

ا كانت بعيدة  األجنبية املباشرةجلاذبية ورحبية القطاعني، أما فيما خيص باقي القطاعات، فنسب االستثمارات 

، رغم االمكانيات اهلائلة اليت يتمتع ا البلدان يف بعض القطاعات، كقطاع عن طموحات وأهداف هاته الدول

  .الفالحة والسياحة
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إن االهتمام الواضح باالستثمار االجنيب املباشر من طرف خمتلف املدارس االقتصادية، واملفكرين        

فباعتباره كأحد مصادر التمويل اخلارجية، . واهليئات الدولية ليعكس أمهيته يف الدراسات االقتصادية االقتصاديني،

من خالل خلق فرص العمل، واملسامهة يف على الصعيد العاملي، فهو يلعب دورا مهما يف دفع عجلة التنمية 

غري أن هذا اجلانب  ،املهارات واخلربات تكوين رأس املال، وحتسني ميزان املدفوعات ونقل التكنولوجيا وكذا حتسنب

جنيب املباشر، بل إن هناك االستثمار األاالجيايب لسياسة تشجيع االستثمار ال يعين بالضرورة التوجه األعمى حنو 

آثارا سلبية ترتتب على وجود هذه االستثمارات يف البلدان املضيفة، وجب معرفتها، ومعرفة كيفية مسايرا 

 .لتقليل من أضرارها والصمود أمامهاوالتعامل معها ل

وخاصة النامية منها واليت  الدول  غالبية املباشر، وجب على االستثمار األجنيب شجيعودف استقطاب وت       

جاذبية إلغراء املستثمر  وجعله أكثر ئم لتحفيزهتوفري املناخ املناسب واملالتعاين أغلبها من تفاقم أزماا املالية 

عامل جلذب هذا النوع من مكونات مناخ االستثمار اليت ميكن أن تكون  اجلبائية أحد ةوتعترب السياس ،األجنيب

املزايا والضمانات اليت تسهل قدومه وكذا حماولة ازالة خمتلف  العديد من من خالل منحه وذلك االستثمارات

الرصيد واملعامالت الناشئة عنه، حيث وكنتيجة لذلك ازداد حجمه من حيث . احلواجز والعراقيل اليت تعيق طريقه

مليار دوالر حمققة أكرب نسبة  1833حنو  2007بلغ حجم تدفق االستثمار األجنيب الوارد عامليا خالل عام 

  .وجود أداء اقتصادي قوي يف أجزاء عديدة من العاملعلى الصعيد العاملي، والذي يعكس 

اجتهتا إىل إقرار سياسة الباب املفتوح أمام االستثمار األجنيب  ،وال شك أن كل من البلدين اجلزائر وتونس       

وجعله أكثر تنافسية، وذملك من خالل يئة  العمل على حتسني مناخ االستثمارب وهذااملباشر، نظرا ألمهيته، 

واملوجهة  باإلضافة إىل منح العديد من الضمانات وخمتلف املزايا واحلزافز اجلبائيةاإلطار القانوين واملؤسسايت، 

جلذب االستثمرات األجنبية، وكذا حماولة إزالة مجيع القيود والعراقيل اليت من شأا أن تقف حائال يف وجه 

  .املستثمر األجنيب

والرتكيز  ويف دراستنا هذه فإن اجلزائر وتونس،  بالرغم من اجلهود املبذولة من أجل حتقيق التنمية االقتصادية،       

على جذب االستثمار األجنيب، من خالل حتسني مناخ االستثمار وتطوير البنية التحتية والعمل على حتسني 

األجانب  اليت منحتها للمستثمرين والضمانات مؤشرات االقتصاد الكلي، ورغم السياسات اليت انتهجتها واحلوافز

مقارنة  نت بعيدة عن طموحات وأهداف هاته الدولوكا  ترقى للمستوى املنشودمل إال أن النتائج املرجوة

   .ةباألخص يف بعض القطاعات على غرار قطاعي الفالحة والسياح البلدين اهلائلة واملتوفرة يف مكاناتاإلب

واليت تستخدمها الدول  مناخ االستثمار أحد مكوناتكخالصة ملا سبق ميكن القول أن السياسة اجلبائية و        

ال يظهر جليا إال إذا كانت بقية العوامل ، إال أن دورها وخاصة األجانب من أجل التأثري يف قرارات املستثمرين

   .واحملددات املكونة للمناخ االستثماري يف صورة جيدة
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  :مايلي اتضح حيث الدراسة، هذه يف جاءت اليت الفرضيات اختبار الباحث حاول وقد       

، وقد توصلنا إىل والتطور النمو تحقيقل أساسية أداة املباشر األجنيب االستثمارتنص الفرضية األوىل على أن        

التكوين الرأمسايل، خلق  معدل يف زيادة من املباشر األجنيب االستثمار اهذ عن يرتتب فيماصحة هذه الفرضية، 

  .حتقيق التنمية االقتصادية اليت ا يتم نقل التكنولوجيا و فرص العمل، حتسني ميزان املدفوعات،

 األجنيب االستثماروجذب  تشجيع يف هاما دورا يلعب اجلبائي التحفيزتنص الفرضية الثانية على أن        

دور ال يظهر جليا إال إذا كانت بقية العوامل واحملددات املكونة ال ألن هذا لكن بشكل جزئي فقط،، املباشر

باعتبار أن سياسة احلوافز اجليائية املوجهة لالسثمار األجنيب ليست من  .للمناخ االستثماري يف صورة جيدة

  .احملددات الرئيسية املتحكمة يف قرارات االستثمار

 من ويزيد األجنيب املستثمر ثقة من يعزز املالئم االستثماري املناخ توفري نالثالثة على أتنص الفرضية        

من خالل حتليل تدفقات االستثمار ، وقد توصلنا إىل صحة هذه الفرضية، املباشرة األجنبية االستثمارات تتدفقا

حيث تبني لنا أن توفري املناخ االستثماري املالئم من استقرار  األجنيب املباشر الواردة إىل كل من اجلزائر وتونس،

لالستثمار، باإلضافة إىل تبين سياسة األوضاع السياسية واالقتصادية مع توفري األطر املؤسساتية والقانونية املناسبة 

ت االستثمارات جبائية فعالة من ناحية أخرى، كل هذه العوامل تعزز من ثقة املستثمر األجنيب وتزيد من تدفقا

  .األجنبية إىل البلدين حمل الدراسة

  :وقد انتهت الدراسة بالتوصل إىل بعض النتائج والتوصيات، واليت متت صياغتها كمايلي        

االستثمار األجنيب املياشر أحد مصادر التمويل اخلارجية األقل تكلفة دف حتقيق التنمية، خاصة يعترب  - 

 .اليت تعاين من تفاقم أزماا املالية للبدان

دورا مهما يف دفع عجلة التنمية من خالل خلق فرص العمل، واملسامهة  االستثمار األجنيب املياشر يلعب  - 

 .يف تكوين رأس املال، وحتسني ميزان املدفوعات ونقل التكنولوجيا وكذا حتسنب املهارات واخلربات

االستثمار  االستثمار، ال يعين بالضرورة التوجه األعمى حنو هذاإن اجلانب اإلجيايب لسياسة تشجيع  - 

بل إن هناك آثارا سلبية ترتتب على وجود هذه االستثمارات يف البلدان املضيفة، وجب  ،األجنيب

 .تقليل من أضرارهامعرفتها، ومعرفة كيفية مسايرا والتعامل معها لل

 اجلزائر، يف املمنوحة انظري  من أفضل تونس يف املباشر يباألجن لالستثمار املمنوحة الضريبية احلوافزإن  - 

 .إىل البلدين االستثمار األجنيب املياشرإال أن أثرها كان ضعيف على جذب تدفقات 
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ميكن القول أن السياسة اجلبائية جزء من مناخ االستثمار، ومنه دور سياسة وكأهم نتيجة متوصل إليها،  - 

األجنيب املباشر ال يظهر جليا إال إذا كانت بقية  راملوجهة جلذب االستثما الضمانات واحلوافز اجلبائية

 .العوامل واحملددات املكونة للمناخ االستثماري يف صورة جيدة

 الواردة االستثمار األجنيب لتدفقات واجلغرايف القطاعي بالتوجه يتعلق فيما بلدينال بني مشرتك قاسم هناك - 

باإلضافة إىل أن هناك تشابه شبه تام  فيما يتعلق بضمانات االستثمار،  خالل الفرتة حمل الدراسة،

 .واختالف طفيف فيما خيص احلوافز اجلبائية املقدمة يف كل من اجلزائر وتونس

أن  ة الواردة إىل املنطقة، ميكن أن نالخظاملباشر  ةاألجنبيمن خالل دراسة التوزيع القطاعي لالستثمارات  - 

 من املتأتية العوائد إلرتفاع نتيجةهذه االستثمارات تسجل حضورها بقوة يف قطاعات الطاقة واخلدمات، 

 يللبلدين على غرار قطاع بالنسبة إسرتاتيجية قطاعات يف تغيب حني يف. القطاعات هذه يف النشاط

 . مثال السياحةو الفالحةـ، 

، فنالحظ أن اجلزائر االستثمار األجنيب املباشرعلقة بأما فيما خيص احملددات االقتصادية األخرى املت - 

وبدرجة أقل تونس تتمتع بإمكانات طبيعية، بشرية ومادية هائلة، لكنها مل تستغل بالطريقة اليت متكنها 

 . من تعظيم تدفقات هذه االستثمارات

يف االستقرار السياسي  إىل البلدين، األجنيب املباشر راالستثماتتمثل سبل تشجيع وتسهيل انسياب   - 

لالستثمار، باإلضافة  مع توفري األطر املؤسساتية والقانونية املناسبةوحتسني احملددات االقتصادية الكلية، 

 .إىل  توجيه احلوافز الضريبية حنو القطاعات ذات املزايا التنافسية

  :التوصيات التاليةو  نقدم االقرتاحاتميكن أن من خالل النتائج املتوصل إليها يف دراستنا،    

 مناخ خلق حنو املستمر والتطور الطبيعي التدرج يكفل مبا واألمين السياسي االستقرار توفري على العمل - 

 من املزيد تدفق يضمن مما الراشد، احلكم وأسس مبادئ إىل تبلوره مراحل يف خيضع اقتصادي واستثماري

 .األجنبية املباشرة االستثمارات

العمل على توجيه احلوافز اجلبائية حنو القطاعات ذات املزايا التنافسية، كقطاعي السياحة والفالحة،  - 

 .خاصة بالنسبة إىل اجلزائر

 الدول إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات لزيادة املشرتكة، اإلفريقية السوق إنشاء سرعة ضرورة - 

 .األجنبية الشركات جتذب أن ميكن الكبرية السوق مزايا أن حيث األعضاء،

العمل على تطوير اإلطار املؤسسايت وتأهيل العنصر البشري، فضال عن العمل على قدر اإلمكان على  - 

 .التقليل من حدة مشاكل الفساد والبريوقراطية
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 .التونسية للجمهورية االستثمارات تشجيع جملة املتضمن 1993 ديسمرب 27 يف املؤرخ 93-120 عدد القانون .3
 .وكالة النهوض باالستثمار اخلارجي واملتعلق بإحداث ،1995 فيفري  6املؤرخ يف  19القانون عدد  .4
 .مركز النهوض بالصادرات بإحداث، واملتعلق 1973افريل  14املؤرخ يف  20القانون عدد  .5
 .املتعلق بتحويل األرباح يف تونس 1993ماي  03بتاريخ  1993لسنة  48القانون عدد  .6
 .وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية واملتعلق بإحداث 1982 أوت 6 يف املؤرخ 67 عدد القانون .7
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  )نسبة مئوية( 2014-1996تطور معدل التضخم في البلدين خالل الفترة : 01الملحق رقم 

  
  

  

الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع  من اعداد :المصدر

databank.worldbank.org.  
 

  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  السنوات

معدل التضخم في 

 تونس
18,7  5,7  4,95  2,6  0,33  4,22  1,41  4,26  3,96  1,38 

معدل التضخم في 

 الجزائر
3,73  3,65  3,13  2,69  3  1,9  2,8  2,7  3,63  2,02  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

التضخم في معدل 

 تونس
2,31 3,67 4,9 5,73 3,91 4,51 8,89 3,25 2,92 

معدل التضخم في 

 الجزائر
4,5 3,4 4,9 3,5 4,4 3,5 5,1 5,8 4,9 



  

  )مليار دوالر(2014-2005تطور معدل الحساب الجاري للبلدين خالل الفترة : 02الملحق رقم 

  

من اعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع : المصدر

databank.worldbank.org.  
  

  

 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  4,3-  3,9-  3,7-  3,4-  2,1-  1,23-  1,7- 0,917- 0,619-  0,299-  تونس

  9,7-  1,04  12,2  17,7  12,2  0,432  34  30,35 28,92  21,18  الجزائر



  

  )مليار دوالر( 2015-2000تطور احتياطات الصرف في البلدين خالل الفترة : 03 الملحق رقم 
 

 

الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع  من اعداد: المصدر

databank.worldbank.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

احتياطي الصرف 

  في الجزائر
13,56  19,63  25,15  35,45  45,69  59,17  81,46  115  

احتياطي الصرف 

  في تونس
1,87  2,05  2,37  3,04  4,03  4,55  6,91  8,03  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

احتياطي الصرف 

  الجزائرفي 
148,1  155,1  170,5  191,4  200,6  201,4  186,4  144,7  

حتياطي الصرف ا

  في تونس
9,04  11,29  9,76  7,79  8,72  7,55  7,5  10,9  



-2000بالنسبة للناتج المحلي االجمالي للبلدين خالل الفترة  قيم المديونية الخارجية: 04رقمملحق ال

2014  
 
 
 

 
 
 
 

من اعداد الطالب باالعتماد على قاعدة بيانات البنك الدويل، املوقع  :المصدر

databank.worldbank.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

القيم في 

  الجزائر
48,9  42,8  42,2  36,3  27,4  17,3  5,25  4,61  

  55,7  56,9  58,5  65,3  68,6  69,8  61,1  55,3  القيم في تونس

 2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات

القيم في 

  الجزائر
3,68  5,45  4,5  3,07  2,72  2,54  2,6  

  51,5  57,3  58,5  51,9  53,3  54,9  50,6  القيم في تونس



  : 2014 - 2003 في الفترة الجزائر لىإ الواردة االستثمارات:05الملحق رقم 

  .119، ص2015مناخ االستثمار يف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،:المصدر

  

  الترتيب
  دوالر بالمليون التكلفة  الوظائف عدد  المشروعات عدد  الشركات عدد  المصدرة الدولة

  15,280  11,561  26  25  اإلمارات  1

  7,860  6,702  24  20  إسبانيا  2

  5,950  10,011  81  62  فرنسا  3

  4,743  1,999  2  2  فيتنام  4

  4,538  5,874  12  7  سويسرا  5

  4,178  7,350  11  9  مصر  6

  3,738  2,033  24  18  املتحدة اململكة  7

  3,303  3,210  34  31  املتحدة الواليات  8

  2,658  9,566  12  12  الصني  9

  2,447  4,349  3  1  لوكسمبورغ  10

  2,150  3,089  2  2  قطر  11

  1,941  4,628  5  5  تركيا  12

  1,346  580  4  3  روسيا  13

  1,132  2,018  22  17  تونس  14

  933  3,464  13  8  السعودية  15

  669  4,922  17  14  أملانيا  16

  645  597  7  7  كندا  17

  478  354  4  4  أيرلندا  18

  468  425  1  1  سنغافورة  19

  443  214  1  1  برمودا  20

  443  214  1  1  الربازيل  21

  443  214  1  1  البهاما جزر  22

  350  638  1  1  أفريقيا جنوب  23

  321  819  1  1  ليبيا  24

  270  1,012  1  1  أسرتاليا  25

  234  2,651  10  7  اجلنوبية كوريا  26

  219  815  6  6  إيطاليا  27

  160  342  1  1  )بورما(ميامنار   28

  152  1,268  4  4  إيران  29

  129  437  7  6  املغرب  30

  422  1,797  37  28  أخرى  

  040,68  153,93  375  306  االجمالي  



  : 2014- 2003 في الفترة الى تونس  الواردة االستثمارات:06الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .115، ص2015مناخ االستثمار يف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،:المصدر
 

  الترتيب الدولة المصدرة الشركات عدد  المشروعات عدد عدد الوظائف التكلفة بالمليون دوالر

 1 اإلمارات 14 16 4,295 14,839

 2 البحرين 1 2 6,000 6,000

 3 فرنسا 104 123 21,465 3,437

 4 اململكة املتحدة 15 16 2,789 2,852

 5 إيطاليا 26 36 8,668 2,274

 6 الواليات املتحدة 29 32 5,707 1,989

 7 إسبانيا 13 17 3,662 1,851

 8 النمسا 5 6 952 1,303

 9 أملانيا 26 35 7,003 915

 10 اليابان 5 11 12,817 902

 11 السويد 7 8 1,265 692

 12 تركيا 3 3 5,358 686

 13 سويسرا 12 13 3,264 485

 14 هولندا 9 11 3,402 365

 15 كندا 3 6 380 344

 16 الربتغال 2 2 684 320

 17 اهلند 2 2 1,024 275

 18 الكويت 2 3 429 271

 19 أسرتاليا 1 1 1,012 270

 20 قطر 3 3 303 245

 21 تايالند 1 1 219 130

 22 اجلزائر 1 2 858 117

 23 السعودية 2 3 393 61

 24 أيرلندا 6 6 191 44

 25 الصني 2 2 151 36

 26 بلجيكا 1 2 800 30

 27 املغرب 2 2 140 25

 28 هونغكونغ 2 2 104 23

 29 سنغافورة 1 1 54 22

 30 نيوزيلندا 1 1 54 22

 أخرى 11 11 1,235 86
 

  االجمالي 312 379 678,94 40, 911
 



 :ملخصال

دورا مهما يف خلق  فهو يلعبمن أكثر املوضوعات أمهية يف الدراسات االقتصادية، كبديل عن اإلقرتاض اخلارجي،  املباشر األجنيب االستثماريعترب موضوع  

خ التجاري وجعله أكثر الثروة والتعجيل بالنمو والتحول االقتصادي فهو يسمح بنقل التكنولوجيا وتقليص البطالة بتوفري مناصب الشغل باإلضافة اىل حتسني املنا 

  .املباشر  الدول اىل جلب االستثمار األجنيب مجيع من أجل هذه األهداف وأخرى تسعى، تنافسية

البلدين منذ بوادر  ر األجنيب، ولذلك عملت حكومات كل منوتعترب كل من تونس واجلزائر، من بني الدول اليت اقتنعت عموما بأمهية جلب االستثما

جلبائية، دف جذب تسعينات القرن املاضي، على حتسني مناخ األعمال، واالهتمام بالسياسة اجلبائية، من خالل االستعمال احلسن لسياسة الضمانات واحلوافز ا

  .االستثمار األجنيب املباشر

ات هذه من خالل دراستنا هذه، نستنتج أن سياسة احلوافز اجليائية املوجهة لالسثمار األجنيب املباشر ليست احملدد الوحيد املتحكم يف جذب تدفق

 .وتطويره واملؤسساتية ايل تعمل على ترقية االستثمار القانونيةاملتكون من مجيع األطر و االستثمارات، وإمنا يف احلقيقة توفر مناخ األعمال املالئم 

  .عمال، مناخ األاحلوافز اجلبائية، تدفقات االستثماراالستثمار األجنيب املباشر، السياسة اجلبائية،  :الكلمات المفتاحية

Résumé: 

 La littérature consacre à l’investissement direct étranger (IDE) une importance particulière dans la mesure où il est 

supposé se substituer à l’endettement extérieur, permet de créer de l’emploi, facilite l’expansion économique et contribue 

au transfert de technologies et à la création d’un climat commercial plus compétitif. Pour toutes ses raisons, la plupart des 

pays souhaitent attirer ce type d’investissement. 

L’Algérie et la Tunisie adhérent à cette stratégie d’attirer les investissements directs étrangers et ce depuis les 

années quatre-vingt-dix. Beaucoup d'efforts ont été déployés par les pouvoirs publics de ces deux pays pour améliorer 

l'environnement des affaires notamment par une meilleur politique fiscale garantissant des avantages aux entreprises 

étrangères. 

Néanmoins il apparait clairement selon notre étude qu’un système fiscal avantageux n’est pas l’unique facteur 

décisif pour attirer les IDE. C’est en réalité tout l’environnement des affaires institutionnel et juridique qui fait la force d’un 

système susceptible d’attirer les investissements directs étrangers. 

Les mots clés: investissement direct étranger (IDE  ) , la politique fiscale, les avantages fiscaux, les flux des IDE, 

l’environnement des affaires. 

Abstract:   

The subject of foreign direct investment is considers one of the most important in economic studies, as an alternative 

to foreign borrowing, it plays an important role in creating wealth and accelerates growth and economic transformation It 

allows the transfer of technology and reduces unemployment by providing jobs as well as to improve the business climate 

and makes it more competitive, and for this reason and many others, all nations is to strive to bring in FDI. 

Both Tunisia and Algeria are among the countries which are generally convinced by the importance of attracting 

foreign investment, and therefore the governments of the two countries have worked since the nineties of the last century to 

improve the business climate, and raise attention to fiscal policy, through a better use of policy guarantees and incentives of 

the tax, in order to attract FDI. 

Through this study, we deduce that the incentive policy oriented to foreign direct investment is not the sole 

determinant which masters the flow of investment, but in fact in the existence of an appropriate business climate that 

consist of all legal frameworks and institutions to work on the upgrade investment and development. 

Key words: Foreign direct investment (FDI), fiscal policy, tax incentives, investment flows, the business climate 
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