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مقدمــــــــــــة

مقدمة:
وتعد الشركات املتعددة اجلنسیات من أكثر األمناط تعبا عن عوملة االقتصاد  ،ملا متلكه من إمكانیات مادیة
وبشریة هائلة متتد إىل خمتلف دول العامل  ،وتنوع نشاطاهتا لتشمل قطاعات اإلنتاج والتجارة واخلدمات واملال
واملصارف الدولیة ،بغیة توزیع املخاطر وتنویع مصادر الربح  ،وسعیها لتحویل العامل إىل ساحة اقتصادیة واحدة
بغیة بسط نفوذها  ،واحكام سیطرهتا على قطاعات األعمال يف العامل مستفیدة من منجزات التقدم العلمي والتقين
األمر الذي أدى لت ا رجع دور الدولة أمام هذه الشركات. .
و مع تزاید الشركات متعددة اجلنسیات تتزاید أمهیة دراسة أتثری نشاط هذه الشركات على تفعیل
االستثمار املباشر حیث متثل قضاای االستثمارات األجنبیة املباشرة  ،وخاصة يف شكل الشركات متعددة اجلنسیات
حمو ا ر الهتمام كثری من الكتاب ورجال األعمال واحلكومات يف الدول النامیة واملتقدمة معا وعلى ضوء ما سبق
 ،میكننا صیاغة إشكالیة التالیة:
 -1إشكالية الدراسة:
ما هو أتثري الشركات متعددة اجلنسيات يف تفعيل االستثمار األجنيب املباشر ؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالیة نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما هو دور الشركات متعددة اجلنسیات يف تفعیل االستثمار األجنيب املباشر ؟
 .2ما مفهوم الشركات املتعددة اجلنسیات و أهم خصائصها و إسرتاجتیتها ؟
 .3ماهیة االستثمار األجنيب و ما أهدافه ؟
-2فرضيات الدراسة :
لإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة و األسئلة الفرعیة مت صیاغة الفرضیات التالیة :
.1

لشركات متعددة اجلنسیات دور فعال يف تفعیل االستثمار األجنيب املباشر آلهنا شركات عمالقة و ذات

رأس مال كبری

أ

.2

تعتب الشرکات متعددة اجلنسیات کیاانت اقتصادیة عمالقة ال یستهان هبا ،ذات امتداد اترخیي حافل

ابلتطورات ،هلا أمناط عدیدة ومتنوعة ،كما تتمتع إبدارة وهیکل تنظیمي متعدد حسب طبیعة الشركة ،و تنفرد ،
خبصائص تعزز وجودها ،لتضع إسرتاجتیات تتناسب وتتوافق مع املناخ الذي تعمل به مبا خیدم مصاحله.
.3

االستثمار األجنيب املباشر یتمثل يف قیام شخص أو منظمة من بلد معني ابستثمار أمواله يف بلد أخر.

 -3أهداف الدراسة :
•

الرغبة الشخصیة يف االطالع على املوضوع .

•

أتصیل اجلوانب النظریة و الفكریة لالستثمارات األجنبیة املباشرة.

•

تسلیط الضوء على أهداف الشركات املتعددة اجلنسیات.

•

التعرف على أهم احملددات املؤثرة يف االستثمار األجنيب املباشر.

 - 4أمهية الدراسة :
تتمثل أمهیة البحث يف الدراسة الدقیقة لشركات متعددة اجلنسیات كقطب اقتصادي عاملي و دورها يف تفعیل
االستثمار األجنيب املباشر و توصل إىل بیان مسامهة الشركات املتعددة اجلنسیات يف سرعة هیكلة االقتصاد العاملي
و الشامل
 -5دوافع اختيار املوضوع :
• الرغبة الشخصیة يف االطالع على املوضوع .
• التعرف على االستثمار األجنيب و سبل تفعیله .
• حماولة تسلیط الضوء على واقع اجلزائر يف استقطاب الشركات املتعددة اجلنسیات ابعتبارها العامل
األساسي يف تفعیل االستثمار األجنيب املباشر.
 -6حدود الدراسة :
لإلجابة على التساؤالت املوضوعیة لدراسة و الوصول اىل النتائج املرغوبة بدقة موضوعیة مت اجناز هذا الدراسة
ضمن احلدود التالیة .
• احلدود املكانیة  :اخرتان ان تكون دراستنا التطبیقیة هلذا املوضوع يف اجلزائر.


ب

• احلدود الزمانیة  :متتد فرتة دراستنا هلذا املوضوع ما بني ()2017-2002
-7منهج الدراسة :
• اجلزء النظري  :ولإلجابة عن إشكالیة البحث واثبات صحة الفرضیات املتبناة من عدمه اخرتان املنهج
الوصفي ،الذي یهدف إىل مجع احلقائق والبیاانت عن ظاهرة أو موقف معني ،مع حماولة تفسری هذه
احلقائق وحتلیلها للوصول إىل إبداء االقرتاحات بشأن املوقف أو ظاهرة موضوع الدراسة،وذلك ابالعتماد
على العدید من الكتب وبعض الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث بغیة إبراز أهم
املفاهیم اخلاصة الشركات املتعددة اجلنسیات الشركات املتعددة اجلنسیات.
• اجلزء التطبيقي :تطرقنا من خالله لدراسة دور الشركات متعددة اجلنسیات يف تفعیل االستثمار األجنيب
املباشر للجزائر ،وذلك ابالعتماد على أسلوب املنهج دراسة حالة جبمع املعلومات و البیاانت ذات صلة
ابملوضوع و حتلیلها.
 -8الدراسات السابقة:
الدراسة األوىل :غواطي محزة ،أتثري استاتيجيات الشركات املتعددة اجلنسيات يف نقل التكنولوجيا يف الدول
النامية دراسة حالة البازیل ،رسالة ماجستری غری منشورة ،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیری،
جامعة حممد خیضر ،بسكرة.2013/2012،
یهدف الباحث إىل إجابة على اإلشكالیة املطروح واملتمثل يف مدى أتثری اإلسرتاتیجیة املنتهجة من طرف
الشركات املتعددة اجلنسیات يف نقل التكنولوجیا حیث توصل الباحث إىل النتائج التالیة:
 تستخدم الشركات املتعددة اجلنسیات نقل التكنولوجیا كوسیلة اإلطالة منتجاهتا وحىت طرق إنتاجها وهذاأثبتته النظریة دورة حیاة املنتج ابلتفصیل.
 إن الشركات املتعددة اجلنسیات ختتار الوسیلة األنسب اليت تتماشى مع اسرتاتیجیاهتا الرامیة إىل احلفاظعلى میزهتا التنافسیة.


ت

الدراسة الثانیة :رايل زوینة  ،الشركات متعددة اجلنسيات وأاثرها االقتصادیة على البلدان النامية دراسة حالة
اجلزائر من فتة( ، )2010-2000رسالة ماجستری غری منشورة ،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم
التسیری ،جامعة اجلزائر".2012/2011،"3
یتمثل اهلدف األساسي هلذا الباحثة حماولة إبراز التأثری االقتصادي و نتائج عمل الشركات املتعددة
اجلنسیات يف البلدان النامیة و اجلزائر بوجه اخلصوص،بغرض مواجهة و تصحیح ما هو سليب فیها و تعظیم املزاای
منها حیث توصل إىل مجلة من النتائج و اليت متثلت قي :
 أظهرت الشركات املتعددة اجلنسیات مسامهتها الفعالة يف تنمیة القدرات اإلنتاجیة للدولة املضیفة(خاصةالبلدان الصناعیة احلدیثة) أن تساه م بشكل كبری يف نقل التكنولوجیا و املهارات اإلنتاجیة و رؤوس األموال كما
تساهم بشكل فعال يف تطویر جماالت احلیاة عن طریق خلق أمناط استهالكیة مسایرة للتطور التكنولوجي و التقدم
احلضاري.
 أن الشركات البرتولیة العاملیة أثبتت دورها اهلام يف تطویر قطاع البرتول و تنمیة القدرات اإلنتاجیة للدول املنتجةو املصدرة.
الدراسة الثالثة :بعداش بوبكر،مكانة الشركات املتعددة اجلنسيات يف التجارة الدولية دراسة حالة
اجلزائر،مذكرة مقدمة شهادة ماجیسرت يف العلوم االقتصادیة ،جبامعة اجلزائر.
حبیث أوضح الباحث معظم اثر هذه الشركات على االقتصاد العاملي ،كاألثر على التجارة اخلارجیة األثر
على میزان املدفوعات  ،و األثر على النشاطات االقتصادیة و الدولیة ،و توصل إىل أن مكانة الشركات املتعددة
اجلنسیات تلعب دورا أساسیا يف التجارة اخلارجیة،و يف االستثمارات األجنبیة املباشرة .و يف األخری أوضح
الباحث واقع الشركات املتعددة اجلنسیات يف اجلزائر ،و أفاقها املستقبلیة ،و ذالك إببراز الدور الذي تلعبه هذه
الشركات يف االقتصاد اجلزائري.
-9

اهليكل العام للدراسة:

تبعا لألهداف املستوحاة من الدراسة وملعاجلة إشكالیة البحث واإلجابة عن األسئلة الفرعیة واختبارا لفرضیات قمنا
بتقسیم البحث إىل ثالث فصول أساسیة كاأليت:
حبیث یتناول الفصل األول :اإلطار املفامهي لشركات املتعددة اجلنسیات و ذالك ابلتطرق إىل ثالثة مباحث ،
خصص املبحث األول ماهیة الشركات املتعددة اجلنسیات أما املبحث الثاين فخصص إىل دراسة أمناط و خصائص
الشركات املتعددة اجلنسیات أما املبحث الثالث فقد خصص إلسرتاجتیة والنظرایت املفسرة لشركات املتعددة
اجلنسیات .أما الفصل الثاين و املعنون ابالستثمار األجنيب املباشر فقد مت تقسیمه إىل ثالث مباحث خصص


ث

املبحث األول ملاهیة االستثمار األجنيب املباشر أما املبحث الثاين فقد خصص لدوافع و حمددات االستثمار
األجنيب املباشر أما املبحث الثالث فكاان على النظرایت اخلاصة ابالستثمار األجنيب.
وتضمممن الفممص الثالممث أتثممری الشممركات املتعممددة اجلنسممیات علممى االسممتثمار األجنمميب املباشممر يف اجلزائممر حیممث مت
تقس ممیمه إىل ث ممالث مباح ممث خص ممص املبح ممث األول إىل التط ممورات التشم مریعیة املنظم ممة لق ممانون االس ممتثمار األجن مميب
املباشمر يف اجلزائممر أممما املبحممث الثمماين فتنمماول اإلطممار القمانوين لنشمماط الشممركات املتعممددة اجلنسممیات واهممم الضممماانت
أما املبحث الثالث فقد حاولنا توضیح أتثری الشركات متعددة اجلنسیات على االستثمار األجنيب املباشر.
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الفصل الأول ؛ الشركات المعدة الجنسيات

تمهيد
تعتبر الشركات المتعهدة الجنسيات القوة المحركة للاقتصاد العالمي ،حيث ثلظث هذه
الشركات منذ ظهورها الفعلي في اواخر القرن التاسع عشر منعرجا مما ادى إلى كبك في النشاط
الاقتصادي العالمي الذي كان لساني ليان نك الحقبة من الزمن،اما اليوم فهي نشكل القوة الصوثرة
في صنع الاحداث والتحولات الإقتصادية الاجتماعية والسياسية

في العالم وبالتالي اضحت لك

الشركات القوة المتحكمة والمسيطرة طى اهم النشاطات الاقتصادية في مخظضى

ارجاء العالم

وهذه الصفة تعتبر من ابرز لسان هذه الشركات ويرجع السبب في ذلا إلى ان نك الشركات
تعمل وفخ نظام اقتصادي مهم وهو يسلدويل عناصر الإنتناج وخاصة العسل ،كما ان معظم
الدراسات اصهحث تعدها القوة الدافعة الرئيسة لظاهرة العولمة والتي تعد المحدد الأساسي لعمل-ة
التنمية الاقتصادية في اظب دول العالم،ولدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة
مباحث ستعرضها فيما يلين

المهحث الأول ز ماهية الشركات المتعددة الجنسيات

المهحث الثانرانماط وخصائصى الشركات المتعددة الجنسيات

المهحث الثالث النظريات المضرة لننئاة الشركات المتعددة الجنسيات

المهحث الأول  ،ماهية الشركات المتهدة الجنسيات

تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات احد اهم اشكال الاستثمار الأجنبي المهاشر ،وترجع تسميها
بالشركات المتعددة الجنسيات لوجود فروع لها في عدة دول حيث يتحصل كل فرخ طى جنسية
نك للدولة و التي نقم فيها و تصبح بذالل هذه الشركة متعددة الجنسيات

الفصل الأول ؛ الشركات المعدة الجنسيات

المطلب الأول  ،تريف الشركات المتهدة الجنسيات
تعددت التعاريف المقدمة للشركات المتعددة الجنسيات  ،وعن بينها نذكر ما يلى ز ١
يعرف فيرويذر إااقسمقتنل الشركات متعددة الجنسيات طى انها

نيموعئ من

الشركات التي لديها انشطة اعمالي بشكله مباشر في دولتين او اكثر-
اما

إاهة (وسيموندس إيمهسنق)

يعرفان الشركات ئتعلذة الجنسياث ،على انهاها

مجموعة من الشركات يسيطر عليها مركئ رئسي واحد ،وتنتشر عملياتها في اقطار متعددة-

ويرى بر بول الم بهبيقهه بانه لا يطبمنه للثعركق انه تكون متعددة الجنسية الإ إذا توافرت
علي شرطاني اساسيان -انه يكون لها استيطاني هي لددتةس بلدانه اجنبية علي الأقل،و( فروعها
الإنتاجية تطل ما لا يقل عن

«ينن١هإ اصولها الإجمالية.

المطلب الثاني  ،نشاة الشركات متعددة الجنسيات

في ما يخصى ننئاة الشركات المتعددة الجنسيات يشير يمليه .إلى ان جذورها تمتد إلى القرن
الرابع عثعر ،فقد كانت الشركات الهولندية و الانجليزية و الفرنسية متعددة الجنسيات للسعى إلى
الحصول على للموارد الطبيعية التي توفرها بلدانها الأصلية تجر ان الأشكال الحديثة للشركات
متعددة الجنسيات يمكن ان يعود تاريخها إلى القرن التاسع عثعرإ«تسسيث نك الفترة كان
المستثمرون الأوروبيون يقومون بتصدير السلع و الخدمات إلى جميع انحاء العالم و لديهم
استثمارات في مختلف البلدان.

ففي القرن التاسع عشر كانت الشركات متعددة الجنسيات تبحث عن للموارد من اهم
الشركات في تلك الفترة

نجد الشركات الانجلوهولندية (ااع«يمسلاة«» ساسوالثعركاث

الهريطانيةإلح»يمسث لمس ءع٧م» و الشركات البلجيكية إابيق.عءعاس() و الشركات
الفرنسية إ«ناع«تهنهدءعسرعاس) و الشركات الألمانية إسعنقسع٢ةثىو الشركات
للهولندية إسم و الشركات إالامريكية) ليرءع«عع اق ءعلاق وءعايمثه»ةبه (ااااها«لا
يمثهاتهةكل ٢الت«ا اذ( نتهلمسلمق) وتهفلكعاع٠ي
وفي القرن العشرين تطورت الشركات متعددة الجنسيات و اصهحث و تبحث عن اكوق،
من خلال القرن العشرين دائما بدا التنافس بين الشركات الأمريكية و الأوروبية( قد نتج عن هذا
التنافس تصدر الشركات الأمريكية للمرتبة الأولى عالميا الممتدة بين هت ٥ه إلى تلبي ه بدون
منازع خاصة في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر للا بعد هذه الفترة واجهت الشركات
الأمريكية منافسة من جانب الشركات اليابانية.

ود«س يسلما اكلا ثهنذال محسذ ٢كذنسذ« الاس اسكسع«ذ ثه٧أعس«س قرأ اعن-عقيل مثل «ثهكل ٠لم
«تيعأن»« مثل «ثهكل«يحل ا

الفصل الأول ؛ الشركات المعدة الجنسيات

وفي السبعينات من القرن الماضي بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات تجر مالية سة
الاف شركة و ما يزيد عن اربعين إلف شركة حتى عام و«ا لا لقد تجاوزت المبيعات المحققة
من طرف الشركات خارج بلدانها الأصلية مهلغ الصادرات العالمية للسلع و الخدمات ٠ ١

ولقد بلغت إجمالي ايرادات شركة «سلمس اسععالأمريكية لادنة آ«ا ما يقارب ي٠لهآإ
مليار دولار امريكي .وهذا يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأظب البلدان العربيةق كما ان الجمالي
ايرادات اكبر لهلهاثعركة متعددة الجنسيات من كن اكبر له«و شركة متعددة الجنسيات في العالم لادنة
له««ي وقد بلغت لهو .مليار دولار امريكي لا تاتي شركة اكل ستا و في المرتبة الأولى
بايراد قدر لاهاي مليار دولار امريكي

يعتبر ظهور الشركات متعددة الجنسيات احد المظاهر

الحديثة لتقدم الكثير من دول العالم مثل كوريا الجنوبية و البرازيل و الأرجنتين و جنوب إفريقيا ٠
و قد ساهمت الشركات متعددة الجنسيات في الكثير من المجالات وسيما نقل التكنولوجيا و
تطوير اساليب الإدارة و التدريب و خلق فرصى عل جديدة و زيادة الكفاءة و الإنتاجية عن
طريق رفع المنافسة و في هذا في الصدد تجدر الإشارة إلى ما يقارب يهتشركة متعددة الجنسيات
يبلهلقركزث بتمهةوت هولي الدول المثقدمة حيث هنالك ما يقارب كذا .تآآ شركة فرعية
ساهمت بما نسبته كا من إجمالي الناتج العالمي،و ادارت نحو يي من الصادرات العالمية و خلقث
وظائف لنحو قآ مليون عامل لادنة تهله«ب و تضع هذه الشركات الددتراتجياث استثمارية ننهدف
بصفة عامة إلى تعظيم الارباح في إطار ايعتراتجية عولمة الإنتاج و تزايد التوجه لعمليات التعاقد
الخارجى والمكناسي .و الاوفثعورس«يمس }

المهحث الثاني  ،انماط و خصائص الشركات المتهدة الجنسيات

ينس النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق العالمية ويزداد فيه دور المؤسف
الاقتصادية الدولية ،وتبرز فيه عدد من الملامح الهيكلية .نتمتع الشركات المتعددة الجنسيات والتي
تعد من اهم ملامح ظاهرة العولمة او النظام الاقتصادي المعاصر بالعديد من الصفات والسمات
التي تميزها وتتحدد دورها وتأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي.

المطلب الأول  ،انماط الشركات متعددة الجنسيات

يمكن تصنيف الشركات متعددة الجنسيات صب التصنيفات التي قدمها علالالا٨وك
»قلنلكلرل»قلاقلاو لالا»قل٧و لمبهرقتلتلمجه٧به،يمكن تقسيمها إلى ثلاثة اصناف

اولا  ،انماط الشركات متعددة الجنسيات صب ته»لملا٨ول،يرى تعليلا/نقرا ان هذا النوع من
الشركات يمكن تصنيفه لة اربعة انواع نذكر منها نوعين باختصار(
هي دريد محمود على و شركات مهددة الجنسيات .الهة العن واساليب النشاط .منظورات الحلى الحقوقية و ««ضإو صرلآ ه ع
تر التحول في دور نحولة و اعادة اكتشاف الحكومة ع محلة اقتصادية العربية .العدد عضإ ٠بوانتنأ« س « ه ع
و ي محمد الدين يددعلد ،الشركات المهددة الجنسية و اثارها الهكصادية و السهاسية ،الهية المصرية العامة للكناي ،مصر«( ،ضإس لآ ه ع
هالمرجع نضه،س«٠
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بر الشركات الصناعية المتهدة الجنسيات .يعتبر هذا النوع من الشركات اكثر الأنواع اهمية
حيث يحقق او سدى إلى تحقيق درجة عالية من التكامل في النشاط
(نحو السوق

و التكامل الراسي و الأمامي

او المستهلك او العملاء( و التكامل الراسي الخلفي (نحو المراد الخاص او

مستلزمات الإنتاج و التسويق و عرهما١

كالشركات التجارية

المتهدة الجنسهاثتهذا النوع

من الشركات اكثر نجد فيه ان الشركة المعنية

لها مركز إنتاجي واحد حيث تعتمد عليه اعتمادا كبيرا او كليا في التصدير المباشر للنواق
الأجنبية و في هذا الخصوصى يرى ههلمبهرقتلتلمجه٧بههه و ان هذا النوع من الشركات لا يعتبر
شركات متعددة الجنسيات في حالة عدم امتلاك الشركة فروعا لتسويق منتجاتها في الدول او
الأسواق ٠

لك

الشركات المتهدة الملكهةيو يظهر هذا النوع من الشركات إذا تعددت جنسيات ملاكها على

المستوى الدولى ،او نموا إحدى الشركات الوطنية عن طريق اندماجها في شركات اخرى دولية
او اندماجها مع بععنس الشركات في بععنس الدول المضيفة.

ثانيا زانماط الشركات متعددة ا ل اجانسيات صب ههبىتلر(بيررل»تلماأ

قدمملتلنلمل«تلماا محاولة لتصنيف انماط الشركات المتعددة الجنسيات يمكن عرضها في
ا لأتي ١ ٠

ك لنمط المركزي وحيد الجنسهةيفي ظل هذا النمط تكون الشركة وحيدة الجنسية اي وطنية
لنا و لكنها تمني فروعا إنتاجية في بععنس

الدول او الأسواق الأجنبية يتي اتخاذ جميع

القرارات الرئيسية في المركز الرئسي لشركة بالدولة إلام
ك النمط اللامركزي تبالمقارنة النمط الأول  ،نجد انه في هذا النمط توجد درجة عالية من
اللامركزية في اتخاذ القرارات و حرية التصرف في فروع الشركة بالخارج كما انه من
المحتمل ان نقل الدرجة درجة الرقابة الشركة الاثم

على فروعها في الأسواق الأجنبية كما ان

هذا النمط تعدد فيه الجنسيات المالكة لشركة ٠

ك النمط الهغرافيتيتميز هذا النمط من الشركات المتعددة الجنسيات بالتكامل و الانتشار
الجغرافي في ممارسة الأنشطة و العمليات طى مستوى العالي
الحجم و توافر للموارد المالية

كما تتميز الشركة يكبر

و البشرية و الفنية.

اما من الناحية جوانب الضعف التي تشوب الأنماط السابقة  ،فتجدر الإشارة هنا إلى ان
النمط المركزي وحيد الجنسية لا تتوافر لديه القدرة على التكيف مع متطلبات البينة في الدول
المضيفة  ،و بمعنى اخر ان الشركة المتعددة الجنسيات تحاول بالدرجة الأولى لمرضى معاييرها

هي دريد محمود طي و المرجع يددبق ذكرهم س هجإ٠
«لمز

الفصل الأول ؛ الشركات المعدة الجنسيات

الثقافية و الاقتصادية و السلوكية المعمول بها بالدولة الاثم و في الدول المضيفة دون النظر إلى
الفروق أو التباين في المتغيرات الهينة و ظروفها

بين الدولتين.

المطلب الثاني خصائص الشركات متعددة الجنسيات

تميل الشركات متعددة الجنسيات إلى ان تكون احتكارية  ،حيث تكون فيها الملكية والإدارة
والإنتاج وانشطة المبيعات ممتدة فوق نطاق لددلطة عدة كيانات قومية،

وتتالف من مركز رئيسي

في دولة ما مع مجموعة من الفروع في الدول الأخرى ،والهدف الرئيس للشركة هو تامين اقل
كلفة لإنتاج السلع من اجل الأسواق العالمية ،ويمكن تحقيق هذا الهدف بالحصول طى افضل
واكفأ المواقع لمرافق الإنتاج او الحصول على تنازلات ضرائبية من الحكومات المضيفة لهذه
الشركات ١ ٠

وتمني الشركات متعددة الجنسيات مجمعا كبيرا من المواهب الإدارية ،والموجودات المالية
والموارد الفنية ،وتقوم بادارة عملياتها العملاقة باستراتيجية عالمية منطة ،وتحاول الشركات
متعددة الجنسيات توسعة وإدامة مراكزها في السوق من خلال التوحيد والتكامل العمودي
وبمركزية اتخاذ القرارات في الشركة ،وعن الأمثلة النموذجية طى هذا النوع من الشركات
شركة (٨لك((ك( ،لالا

وتجرها }

وبالإضافة إلى ما تقدم تتميز الشركات المتعددة الجنسيات بسمات عديدة عن بقية الشركات
والمؤسف العاملة في الاقتصاد العالمي تتمثل بالآتي ز

اولا ز لراع الرقعة الجغرافية لنثعاطاننهازتتجعد اهمية هذه السمة لدى الشركات من متعددة
الجنسيات من كونها تهم في صياغة ورسم الاستراتيجيات على صعيد العالي وعن تحديد
الكميات والنوعيات التي تنتج عالميا ،وفي ذات الوقت ننهدف إلى تحقيق ابعتراتيجية أمن
الإمدادات وعن شم المحافظة طى تقييم المستثمرين للشركة الذي قد يتاثر موقفهم نحوها نتيجة
توقف بععنس مناثطها في ميدان الاستكشاف او الإنتاج او النقل في منطقة ما لسبب او لأخر،
جميع ذلك يدفع بها إلى السي للانتشار في عشرات الدول بحثا عن ميزة نسبية في اي دولة ،
واحيانا دون اعطاء الأفضلية لدولة المقر القانوني }

اسايسليبايشرسيمهددة الجنسيات ودورها في الأنتاج الدول( محلة اخبار النفط والصناعة و العدد ( هم) و اليو ظبي و
ع«ضإ و ستتر
تر محمود خلف و مدخل الى عالم العلاقات الدولية و دار زهران و عمان و تلآلآ ه و سلهت ه ع
تر المرجعنضه و ت«ه ١صر« ع
))
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ثيانهاا  ،كر الحجم

يعد كبر وضخامة حجم الشركات متعددة الجنسية مقارنة بحجم المشاريع

الاقتصادية الأخرى للدول الاثم احد اهم الخصائصى المميزة لتلك الثعركاث ،ويمكن الاستدلال على
ذلك من خلال المؤشرات المتيةز
كالدخل الاجمالي/يعكس هذا المؤشر مدى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها هذه المؤسف والتي
جعلها تؤثر في العديد من القرارات التي تتخذ بشان الاقتصاد العالمي في اروقة العديد من
المؤسف الاقتصادية الدولية ٠

ك حهم المبيعات تيعنل٠ر حجم المبيعات السنوية للشركات المتعددة الجنسيات من اهم المؤشرات
المعبرة عن ضخامة هذه الشركات  ،حيث ازداد حجم مبيعات الشركات المتعددة الجنسية من
تلهوومليار دولار في عام ل«إليلما إلى «عويإ مليار دولار في عام «ليلما وإلى له«ولها مليار دولار
في عام الهلع  ٠كما بلغت قيمة المبيعات لأكبر مانة شركة متعددة الجنسيات ولهويمليار دولار
ممثلة ما نسبته عإهإ من إجمال مبيعات كل شهكة الشركات المنتسبة في الاقتصاد العالمي عام
له««ي والبالغة «ثتمهقإ ه مليار دولار ١ ٠

وهيمنت الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الصناعة وتحديدا صناعة

السيارات في

مجال المبيعات وتتقدمها شركة جنرال موتور بحجة من المبيعات يقدر في ع٠عآا مليار دولار،
وشركة فورد موتور لوعتها مليار دولار  ،شم شركات صناعة النفط  ،وتعد شركة اكسون موبيل
الرائدة في حجم المبيعات في عام لألأليلما  ،حيث بلغت مبيعاتها اكثر من لكنها مليار دولار  ٠وتاتي
الشركات العاملة في مجال المعدات الالكترونيات والمعدات الكهربائية بالمرتبة الثالثة وجاعث
في مقدمة هذه الشركات شركة جنرال الكتريك للالكترونيات  ،حيث تجاوزت مبيعاتها

ه ه ه

مليار دولار ٠
ثالثا  ،التفوق والتطور التكنولوجي.

تعد الشركات المتعددة الجنسيات مصدرا اساسيا لنقل

المعرفة الفنية والإدارية والتنظيمية ،وذلك من خلال التدريب وتوفير العمالة المتخصصة الأمر
الذي يسهم في تضييق الفجوة التكنولوجية والتنظيمية كن الدول المثقدمة والدول النامية ٠

ان قوة الشركات متعددة الجنسية تكمن في إحكام طوق هيمنتها طى العلم والتكنولوجيا
ضامنة عن طريقها وضعا احتكاريا تستغله إلى ابعد للحدود في تحقيق الأرباح  ٠وعن الناحية
الظاهرية نستطيع القول بان العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول النامية تكون ضمن
إطار نموذج السوق الممثل للاحتكار الثنائي  ،ويتي نقرير التوازن في هذا السوق بالاعتماد على
القوة التطوعية للطرفين  ،لكن هذا النموذج لا يمكن تطبيقه في الظرف القائم ليد -عدم التوازن

هي دريد محمود طي و النظام القانوني و الشركات المهددة الجنسيات و دار الأمارة للنظر والتوزيع و لاه و ثتم«ضإ و ستة.
ق(

الفصل الأول ؛ الشركات المعدة الجنسيات

الكبير القائم لصالح الشركات المتعددة الجنسيات  ،لاحتكارها المهمين هو الذي يمكنها عمليا من
استلال نقل التكنولوجيا طى سورة حزت منهم قوتها المالية١ .

وفي ميدان الثوري العلمية والتكنولوجية فان الشركات متعددة الجنسيات لا ننهيمن فقط طى
احدث المعدات التكنولوجية بل ايضا على احدث الميادين التي من المؤمل ان تتطور فيها
التكنولوجيا عن طريق استثماراتها الهائلة في مناشط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  ،فهذه
الشركات تسيطر على احدث ميادين التقدم التكنولوجي

مثل الصناعات الالكترونية والنووية

والكيميائية والعسكرية .وعن خلال هيمنة هذه الشركات على هذه الميادين المثقدمة والتكنولوجيا
القائدة فيما احكمت لسيطرتها على اظب النقاناث المنسابة من دول الشمال الغني إلى دول الجنوب
الفقيرة ٠

ان السيطرة طى عمليات البحث والتطوير تعد من اهم الوسائل التي تدفع الشركات إلى
السعي للبحث عن الإنجازات العلمية والتكنولوجية  ،ما ينجم عنها من تقلصى التكاليف وزيادة
الفاعلية وتطوير المنتجات وزيادة الفرصى التجارية وخلق مصادر دخل إضافية بحيث اصهحث
المعرفة وليس السلعة  ،هي المورد الحاسم في مجال التنافسية كن الشركات للسيطرة طى
ا كو ق العالمية ٠

راينا ..الإنتاج المتهدسعث الشركات المتعددة الجنسيات حتى الحرب الكونية الثانية إلى بلو(
وفورات الحجب ما ينجم عنه من تخفيعنس متوسط التكاليف وعن شم تحقيق الأرباح الاقتصادية.
وبسبب المستجدات التكنولوجية وامتلاك الشركات المرونة في الإنتاج  ،اخذت الشركات بالدخول
في الاندماجات العمودية لتضم في انشطتها مجالات عل ليس لها علاقة واضحة بتحقيق الأرباح
الكبيرة ،او المحافظة عليها ،وبالتعبير الاقتصادي إحلال مفهوم وفورات المجال محل وفورات
الحجم  ،بكلمة اخرى اخذت الشركات تعمد على التنوع الشديد في انشطتها الاقتصادية لكي تتمكن
من تعويطن الضارة المحتملة التي قد تصيب نشاط معين بالربح الذي يحققه نشاط اخرهم

وحتى الريع الأخير من القرن العشرين  ،فقد كان النوعان الأكثر تميزا من استثمارات
الشركات متعددة الجنسيات هما الاستثمارات التصنيعية في الاقتصاديات المتقدمة صناعيا لمنظمة
التنمية والتعاون الاقتصادي قلاثكقلا(ك واستثمارات الصناعات الاستخراجية  ،وخاصة استخراج
النفط في العالم الأقل تطور( وفي العقدين الأخيرين من القرن الماضى ومطلع القرن الحالي
ازدادت لسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الخدمات بشكل مطرد  ،واخذت تقدم لسلع
وخدمات متنوعة ما كن وسائل الأعلام والاتصالات و الصيرفة والتأمين وتجرها من الخدمات
المالية والمصرفية{

اصطنىيمةسرراكنظهم الدولي للشركات المهددة الجنسيات تنهة الحقوق جامعة السكندر-ة و دار النهضة العربية و ضإ« هم
سقإ ه ع
ق دريد محمود طي و شركات مهددة الجنسيات .الهة العن واساليب النشاط .منظورات الحلبي الحقوقية و ««ضإو سلآضإنعضإلآ٠
ثن بالمرجع يددبق ذكره و اليه العن واساليب النشاط  .منظورات الحلبي الحقوقية و لآ«ضإ و سعضإلآ٠
ق(
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المبحث الثالث  ،استراتحاث و

توجد الكثير

النظريات المفسرة لنشاة الشركات لمتهدة الجنسيات

من الأراء و النظريات التي تناولت هذا الموضوع بالتحليل والدراسة ،لذا

لددنقتصر في دراستنا على عرضى ابرز النظريات و الأكثر شيوعأ ،القديمة والحديثة منها

و التي

اتفق عليها معظم الكتاب و المفكرين الاقتصاديين.

المطلب الأول ز استراتجية الشركات متعددة الجنسيات في توجيه

الاستثمار الأجنبي لمهاشر

تختلف إستراتيجية الشركات متعددة الجنسيات في تحديد المناطق التي تستثمر فيها حسب
اهدافها الاستراتجية و وضعية المنافسة السوقية وخصائصى البلد المضيف للاستثمار .اي دوافع
لجوء الشركات متعددة الجنسيات للاستثمار خارج للدولة الأصلية ،فقد فننرها المنى من
الاقتصاديين و المفكرين على اتما تعتبر من ابعتراتيجيك الاستثمار الأجنبي المباشر وعن بين
هولاء نجد وشارل البرت هيمعإي اعلانا »ثه«لير

الذي تحدث عن ثلاثة إستراتجياث من وراء

الاستثمار خارج البلد الأصل وهي التي يجب تمييزها وفق ما يلين ١

هر الاستراتيجية المعتمدة لاختراق مخظف مواقع للموارد الطبيعية المتنوعة وعن شم فان الاستثمار
وفق هذه الاستراتجية هو الذي يرتكز على قاعدة إنتاج واستغلال المواد الأولية.
ينبر الاستراتيجية المعتمدة لغرطى اختراق الأسواق التي بموجبها يندفع المستثمر الأجنبي للن٠تاج و
فهم

ولتسويق ضمن حدودها.

ن الاستراتيجية الأخيرة التي تتضمن هدف التقليل من التكاليف اين نجد الاستثمار المحقق وفق ذلك
يستهدف من ورائه تحقيق كفاءة عالية طى جانب تحقيق الميزات بالمقارنة.

بالموازاة يجب التاكيد هنا على حقيقة جوهرية تكمن فين ال هنك العديد من الدراسات التي
دبممث ما ايده وشارل البرت ،هيمعانملمع.تا»ع«لير  ،حيث اجريت هذه الأخيرة في هذا السياق
وكان من نتائجها ان هناك اربعة دوافع اساسية ترتكز عليها إستراتيجية الشركات متعذدة
الجنسيات للاستثمار في الخارج والتي يمكن الإشارة إليها بايجاز-

ك الدافع الأول  ،ويكمن في الاختراق الجاد والكبير لللعواق العالمية فهو الدافع الأول الذي
يجعل من الشركات منذدة الجنسيات نقزر تفضيل التدويل بدلا من التصدير ،في هذا الإطار
التحليل

اظهر ان القرار اتخذ لصالح الإنتاج في الخارج بدلا من التصدير ،وهذا مرهون عامة

بالنقائهى المميزة لللعواق المراد اختراقتها ،فالمؤسسة تندفع لإنشاء فروع الإنتاج في الخارج
وذلك لاستخدام موارد تجر مصدرة او لتحويل المواد الأولية واستغلال اليد العاملة
الرخيصة ٠ ٠الع ،وبالتالي التقليل قدر الإمكان من التكاليف إلى جانب السي للاستفادة مما يتوفر

ه عد« س حأ«يظل وقن»اث ين محعلمسثهححذعحسذ حثها سذ»يت ع«ث-نع لا( حاعيت« حنك اعنف يمام عثهايتلمانذ» نك
ق ح«ث»كام «ذلسبه ثذسال قسذعيتحذاصذعمذعالابه يتما ثمة حع«ابهثهعثك حثها لإ ةإاكج ثهلاعأ«ثأين» ٠تو( «٠تهي ته حأاس»
هل
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في بععنس الدول من مراكز البحث المتطورة والمهارات العالمية والكفاءة بغية تحسين المنتجات
وتطويرها لظهية رغبات واحتياجات

المستهلكين وتطلعا .وذلك طى المستويات

ك الدافع الثاني فيكمن في تجئب مخظف العوائق والحواجز المحتملة والتي قد تعترطى بشدة كل ٠
من حركات الاستثمار والتجارة و من بينها الضرائب والرسوم المجحفة طى الواردات بعنرطى
الحيلولة دون إغراق السوق ،وعن العوائق ايضا البينة المعادية للاسترالي او نظام قواعد المنشا
إلى جانب العراقيل الجمركية الأخرى.
ك الدافع الثالثتيتمثل في تحقيق ونيل فرصى صناعية ممكنة ثي الأسواق العالمية ،وفي هذا
تاختصىفي صناعات او ذات الاستخدام
الصدد يجب التاكد من ان هناك شركات على سبيل المثالي
عيمكن لهذه الأخيرة
الأمثل و القوي للتقنية او ذات التكاليف العالية في البحث و التطوير ،حيث
قممقم.قعبه من عزيا نقلية و إنتاجية و تسويقية في هذا الأسواق  ،و هذا ما
استغلال ذالك بحكم ما مس
يقتضي بضرورةأالنلئلنم المباشر في هذه الأسواق العالمية.

ك الدافع الراهيروهو الدافع الأخير فيكمن في اندفاع الشركات بشكل ضروري نحو إتباع اساليب
وسياسات الشركات المنافسة ذلك بسلب وجود ما يسمي ب ز ههاحتكار القلةهه ،هذا الأخير هو عامل
من

عوامل التدويل ،بحيث يدفع بهذه الشركات إلى المنافسة الحادة فيما بينها مما يحتم عليها

استخدام مخظف الأساليب منها على سبيل الذكر وليس الحصر ،القيام بالبحث والتطوير لأجل
الابتكار.

تكثيف الإشهارالع ،وكل هذا يدخل في نطاق محاولة الاستيلاء على اكبر حصة في

الأسواق العالمية ٠

المطلب الثاني النظريات المضرة لنشاة الشركات المتهدة الجنسيات

اولا يالنظرياث التقليدية ..لددوف نحاول خلال هذا المطلب التطرق إلى اهم النظريات التقليدية و
التي تناولت موضوع الشركات المتعددة الجنسيات ٠

بر

نظرية عدو كمال السوق جهملهثه«ه اهنهثهههمثه«بهأ هثهظهمس
بر ه مفهوم نظرية عدو كمال السوقي هذه النظرية قد اقترحت من طرف اقتصادي كندي
هههيمرساا نعبهجها٢ه٢بي سنة له« ه هذه النظرية طى افتراطى سغياب المنافسة الكاملة في
اسواق الدول النامية ،بالإضافة إلى نقصى العرطى من السلع فيها ،كما ان الشركات الوطنية في
الدول المضيفة لا تستطيع منافسة الشركات الأجنبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية او الإنتاجية
المختلفة او حتى فيما يختصر بمتطلبات ممارسة اي نشاط وظيفي أخر لمنظمات الأسف اي ان
توافر بععنس القدرات او جوانب القوة لدى الشركات متعددة الجنسية (توافر للموارد المالية،
التكنولوجية المهارات الإدارية ٠ .للع» بالمقارنة بالشركات الوطنية في الدول المضيفة يعتبر احد

ق(
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العوامل الرئيسية التي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمار الأجنبي المهاشر ،او بمعنى أخر ان
إيمان هذه الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تكنولوجيا او
انتاجيا او ماليا او إداريا ٠ .لله لدديمثل احد المحفزات الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه
الشركات الخاصة بالاستثمار او ممارسة اي انشطة إنتاجية او تسويقية في الدول النامية ،كما
يفترطى هذا النموذج للنظرة الشمولية الاستثمار الأجنبي المباشر فضلا عن ان التملك المطلق
لمشروعات الاستثمار هي الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوة لدى الشركات متعددة الجنسية١ .

وفي هذا الشان يرى ااهودوينجاا ،انه في حالة لسيادة المنافسة الكاملة في احد الأسواق
الأجنهية ،فان هذا يعني انخفاطى قدرة الشركات متعددة الجنسية على التاثير او التحلي في السوق،
حيث توجد الحرية الكاملة امام مستثمر للدخول في السوق ،كما ان السلم الخدمات المقدمة
إالنواتج) وكذلك مدخلات او عناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس وعن شم فانه قد لا توجد
مزايا تنافسية للشركات متعددة الجنسية في مثل هذا النوع من نماذج السوق.

ويتفق في ذلك كل من ال٠ارتاا كقتلتقلا وااكيفزاا يمع٧ةثك حيث يؤكدان على وجود ارتباط وثيق
كن كلا من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بواسطة الشركات متعددة الجنسية ،وبين توافر او
امتلاك بععنس المزايا النسبية لك الشركات بالمقارنة بالشركات الوطنية في الدول المضيفة
فالدافع إلى اتجاه الشركات متعددة الجنسية إلى الاستثمارات الخارجية هو وجود ميزة تستطيع
ا لاستفادة منها  ٠ي

مما س٠ق يمكن القول ان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ل صب نظرية عدم كمال السوقس
إلى الدول المضيفة يعتمد على وجود عامل طى الأقل من العوامل التالية(

ل حالة وجود فروق او اختلافات جوهرية في منتجات الشركات متعددة الجنسية بالمقارنة
بالشركات الوطنية بر الأجنبية الأخرى! بالدول المضيفة

نظيرتها بالدول المضيفة
ل كبر حجم الشركات متعددة الجنسية وقدرتها طى الإنتاج بحجم كبير تستطيع في هذه الحالة
تحقيق وفيات الحجم
ل تفوق الشركات متعددة الجنسية تكنولوجيا.
يثب هالثنتقاداث الموجهة للنظرية  ،بخصوصى الاننقاداث الموجهة لنظرية عدم كمال السوق يرى
توبول( ومعيموندساا اني افتراطى إدراك ووعي الشركات متعددة الجنسية لجميع فرصى

٠ل«أإ ولي (.مثهحفا٠هاثهتاألا ٧لك ثهو٠ثهااعسثهع«ذ ث»ثأذنال قسأعحثثم لازثه« ثه»ثهيسلإ ا
تر بو قحف عند السدلام ،اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي مرجع يتملق ذكره ،س «تأ
تر علي محمد ليونمر المزروعي .دور الاستثمارات الأجنبية واثرها على التنمية الاقتصادية في العالم الناس مع الاثارة للى دولة الامارات
العربية المتحدة .ريردالة ما-نتر في الاقتصاد .كلية التجارة .جامعة علن شمس«« ،ضإ ،صر « ع
)،
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وقيود الاستثمار لجميع دول العالي ويعتبر هذا الافتراضى تجر واقعي من الناحية العملية( ١
ان هذه النظرية لم تقدم اي تفسير مقبول حول تفضيل الشركات متعددة الجنسية للتملك
المطلق لمشروعات الاستثمار الإنتاجية كوسيلة لاستغلال جوانب القوة او المزايا الاحتكارية لهذه
الشركات في الوقت الذي يمكنها تحقيق ذلك من خلال اشكال اخرى للاستثمار او العمليات
الخارجية كالتصدير او عقود التراخيصى الخاصة بالإنتاج او التسويق-لع.

يبر

نظرية الحملة  ،لقد ظهرت هذه النظرية كنتيجة حتمية لتصويب الخلل الذي شاب
الافتراضات التي قامت عليها نظرية عدم كمال السوق
نجاح

شركات متعددة الجنسيات يتوقف بمجرد

حيث اجهضت الافننىاطى القائل بان

عدم تكافؤ المنافسة كن هذه الشركات وشركات

الوطنية ،وقامت باقرار ان النجاح يتوقف على مدى ما تمارسه الدول المضيفة
والقوانين

التي نؤثر على حرية الاستثمار وممارسة

من رقابة

الأنشطة المرتبطة بها ،ويعني

نظرية

الحماية تلك الممارسات الوقائية من قيل الشركات الأجنبية لضمان عدم تسرب الابتكارات الحديثة
في مجال الإنتاج ،التسويف و الإدارة صوما إلى اسواق الدول المضيفة و ذلك لطول فترة
ممكنهتر هذا من جهة وجهة وعن جهة اخرى حتى تستطيع الشركات الأجنبية ضر حدة الرقابة و
الإجراءات الحكومية بالدول المضيفة و إجبارها على فتح قنوات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل
اراضيها  ٠وفي هذا الشان يرى هود رينج

الأصول

بضرورة احتفاظ الشركات الأجنبية باص

إ المعرفة ،الخهرة ،الاختراعات  ٠ ٠ ٠الع  )،التي تحقق لها التميز المطلق بدلا من

تصديره او بيعه للشركات الأخرى في الدول المضيف{ ،لكن وبعد ان ظهرت الأن اساليب
حديثة لممارسة الحماية،و التي اضحت اكثر فاعلية من نك التي تستخدمها الشركات متعددة
الجنسيك ،اسبح بامكانها تحقيق الحماية لاسلثمرننها.

وتتمثل هذه الأساليب في النقاط ها التي وردت طى اتفاقية الجات و التي تمث بعد جولة
اروع(

إق« هر له« ه)و الخاصة باتفاقية حقوق الملكية الفكرية ،نك الاتفاقية التي ننهدف

إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ،وقد إلتزمت بحقوق التأليف و النشر الواردة في معاهدة برف
و حماية برامج الكمهيوتر ،و حماية العلامة التجارية .و الدعاية

التقنية و الأسرار التجارية .و

براءات الاختراع و تنصرم النظرية على تعديل القنوات بالدول المثقدمة خلال عام وبالدول
النامية خلال خمس اعوام والدول اقل نموا خلال احدى عشر عاما ثم
وبتالي يمكن القول انه لم يعد هناك

مبرر لعملية الحماية التي تقو بها شركات متعددة

الجنسيات فى الأنشطة الاقتصادية التى تمارسها و حيث بهذه الإجراءات اصهحث تقلل من
الضوابط وقدياسك الحكومية للدول تهلمضيفة

هي علي محمد ليونمر المرزوي ،مرجع يتملق ذكره ،س « ع
ق فلك صن خلف  ،التمويل الدولي  ،منسة الوراق للنشر والتوزيع  ،عمان ٠» ،جإ  ،ص ثه ه ع
ثن عبد العظم او قحف ،نظريان التدويل وجدوى الاستثمارات الاجنبية  ،مرجح عابق ص »قل
ه اومنور اوسير وعل النذير  ،حوافز الاستثمار الخاس المباشر  ،مجلة اقتصاديات شمال افريقيا العدد ، .جامعة الشلف بدون نناريه  ،ص » ه ه ع
ت(

الفصل الأول ؛ الشركات المعدة الجنسيات

الفرع الثاني النظريات الحديثة
نظرية دورة حياة لمنتج ( المنتج الدولي! ه

بر

نظرية دورة حياة المنتج تر تأسيسا من طرف الاقتصادي الأمريكي ههرلانون اترللعاترلعلجهثم١
هسيسدنةههه« ه
ولا شلح ان تناول نظرية دورة حياة المنتج الدولى يمكن ايضا ان يقدم لنا تفسيرا كهاي
انتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بصفة خاصة والدول المثقدمة بصفة عامة،
كما لها تلقي الضوء على دوافع الشركات متعددة الجنسية من وراء الاستثمارات الأجنبية من
ناحية ،وعن ناحية اخرى فانها توضح كيفية او لدهاب انتشار الابتكارات والاختراعات الجديدة
خارج حدود للدولة الاثم وبصفة عامة ،تنطوي » .مع التطبيق ل دورة حياة المنتج الدولى طى
ثلاثة مر احل اساسية يمكن إبرازها من خلال الشكل إ ي
طى الولايات المتحدة الأمريكية كمثال طى ذلك طى النحو التاليين
الشكل( هم تدورة حياة المنتج الدولي.
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المع ( رإ أهو قف عه
د السلاهم،اقنضاديات الأصل و الاستثما
ر الدولي .مرجع سك نكره ،صلى هلك
في لاح ظ ة ز هذا ا لشكل ) يوضح ما.
ثي
لداث منحنيا
ت لمراحل حياة منتج دولى واحد.
تهنظرية الموقعكصفة عامة ينطوي قرار الاستثمار الأجنبي المباشر الخاصى باي شركة متعددة
الجنسية طى العديد من العوامل بعضها دولي اما الآخر فيمثل عوامل على الصعيد المحلي
(على مستوى للدولة الاتر) ،وفي هذا الشان نجد ان محور اهتمام نظرية الموقع يرتبط بقضية
اختيار للدولة المضيفة التي لددتكون مقرا للاستثمار او ممارسة الأنشطة الإنتاجية او
التسويقية٠ ٠ .الع الخاصة بالشركات متعددة الجنسية ،او بمعنى أخر انها تركز على المحددات
والعوامل الموقعية او البيئية المؤثرة طى قرارات استثمار هذه الشركاث ،في الدول المضيفة
او كما يرى ها بار( ان هذه النظرية تر بالمتغيرات البيئية في الدول المضيفة التي ترتبط
بالعرطى والطلب تلك العوامل التي تؤثر على الأنشطة الإنتاجية او التسويقية .والبحوث

ه ثتم«ه هم واحراق سلويتر صثثصىلم
له (

الفصل الأول ؛ الشركات المعدة الجنسيات

والتطوير ونظم الإدارة وتجرها ،ويضيف اادونينغاا وه-لاقل ان هذه النظرية تهتم بك العوامل
المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتسويق والإدارة ٠ .للعلم بالإضافة إلى العوامل التسويقية والعوامل
المرتبطة بالسوق ٠

خلاضة الفصل

تعتبر الشركات متعددة الجنسيات اقتصادية دولية فرضت نفسها طى الاقتصاد العالمي و
ذالك بامتلاكها فروع عابرة للقارات تعمل تحث لسيطرتها هذا ما جعلها تحظى باهتمام بالغ من
طرف الاقتصاديين  ،كما ان للشركات متعددة الجنسيات مميزات و خصائصى تعبر عن قوة
نشاطها و عملها في الوسط الاقتصادي الدولى  ،و يظهر ذالك من خلال ضخامتها بحيث وصل
حجم هذه الشركات احجام خيالية مما جعلها تنافس اكبر اقتصاديات العالمية من حيث المداخيل و
الإيرادات ،ياضافة إلى انتشارها الجغرافي في مختلف الدول و القارس و هذا راجح إلى التنوع

و(

الفصل الأول ؛ الشركات المعدة الجنسيات

في الإنتاج و الأنشطة ،لتاخذ بعين الاعتبار التفوق و التطور العلمي و التكنولوجي لمنتجاتها ومما
جعلها تحتكر الأسواق للدولية و تسيطر على اكبر العلامات التجارية ٠

وبما ان الشركات متعددة الجنسيات لها اهداف تعى لتحقيقها .وايضا لضمان استمرارها وقوة
نشاطها وضعت وابتكرت هذه الشركات جملة من الإستراتجيك تعمل بها ،وفق خطط تغزو بما
اسواق خارجية وتبحث عن بلدان تستثمر بما باقل تكلفة وتبحث عن اكبر المحفزات التي تضمن
لها اتخاذ القراران المناسبة في تحقيق ابعتراتجيتها مسنق٠لا ٠

«؛نإ

القصهل

ل للثلخننثمار

الثانى

ل لأهنهيه

الفصل لثاني  ،الاستثمار الأجنبي المهاشر

تمهيد
يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من اهم الأنشطة الاقتصادية التي اكتست قد كبيرا من
الأهمية منذ ظهوره ،مما دفع بالكثير من الاقتصاديين والباحثين إلى محاولة ايجاد مفهوم دقيق
وواضح له ،والوصول إلى اهم مظاهره واشكاله التي تفتح المجال اكثر للاستفادة منه ،الأمر الذي
اكد طى اهميته والاهتمام به من قبل الاقتصاديين والمفكرين

إلا ان ذلك ادى إلى ظهور اراء مؤيدة واخرى معارضة للمصنثمار الأهلي المباشر كل
طى صب ما يراه

من انعكاسات لهذا الأضير على للدولة المضيفة للمصتثمار ،حيث ان هذه

الأخيرة تتحمل جزءا من المسوولية لما تحصل عليه من تدفقات الاستثمار الأجنبي المهاشر ،فهلا
يتوقف على مدى ضبطها لسياستها الاستثمارية والدوافع الحقيقية لاختباره ،وقدمنا بتقسيم هذا
الفصل إلى ثلاثة مباحث ز
المهحث الأول نماهية الاستثمار الأجنبي المهاثس

المهحث الثاني ز الاستثمار الأجنبي المباشر دوافعه ،محددا(

المهحث الثالث نظريات الاستثمار.

المهحث الأول يماهية الاستثمار الأجنبي المهاشر

التمويل الخارجى الذي تعتمد عليه الدول،لأته يوفر للموارد اللازمة للقيام بهراصج الاستثمار التي
تستهدفها خطط ،وبما ان الاستثمار يعتبر الوسيلة ذات الأهمية التي تساهم في عملية التنمية لاني
دولة،كان لزاما علينا ان نعرج قيلا على موضوع الاستثمار ٠

هي

الفصل لثاني  ،الاستثمار الأجنبي المهاشر

المطلب الأولي مفهوم الاستثمار الأجنبي المهاشر

يعتبر الاستثمار عامل اساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول ،اة ك اهتما العديد من
الباحثين و المفكرين الاقتصاديين عهر التاريخ الاقتصادي ،حيث تباينت ارائهم في تحديد مفهوم
واحد و شامل خاصى بع

اولد تريف الاستثماري ان مفهوم الاستثمار في اللغة لم يخرج عن كونه طلب الحصول على
الثمرة وثمرة الشيء ما تولد عنه وثمر الرجل ماله اي احسن القيام به ونا ١

في حين عرفه آخرون بانه نعهارة عن للتوظيف المنتج لراس المال او هو عبارة عن توجيه
للأموال نحو الددتخداماث تودي إلى اثهاخ حاجات اقتصادية!

كما يعرف ايضا طى انهن النشاط الذي يترتب عليه القيام بخلق طاقة جديدة للمؤسسة من
خلال إضافة وحدات إنتاجية جديدة او استبدال الأصول الحالية باصول اكثر كفاءة وطاقة{
يتضح من التعريفات الطبقة ان ز الموسسات الدولية تتفق جميعها في نظرتها للاستثمار
الأجنبي المباشر كونه تدفق لراس المال على دولة تجر للدولة صاحبة راس المال ،بعنرطى إنشاء
مشروع طويل الأجل يتولى المستثمر إدارته كليا او جزئيا وذلك خدمة لهدفه المتمثل في تحقيق
الربط ٠

اما المنظمة العالمية للتجارة (ثبيل(ك) فتعرفه على انهن ذلل النشاط الذي يقوم به المستثمر
المقيم في بلد ما إالهلد الأصلي{ والذي من خلاله يستعمل اصوله في بلدان اخرى (دول مضيفة)
وذلك مع نية تسييرها{

ئانهات تريف الاستثمار الأجنبي المهاشرتهنالل عدة تعاريف سلذكر خلال هذا المطلب اهمها ز
يعرف صندوق النقد الدولى (لالهم) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةرمتلص الاستثمار
الأجنبي المباشر على انهن لتنوع من الاستثمار الدولي الزي يعكس هدف حصول كرن عقم في
اقتصاد ما إالمسنثمر المهاشر) طى مصلحة دائمة في موسسة مقيمة في اقتصاد أضر (موصة
الاستثمار المهاثسر) و تنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر

ه محمد أحمد سوهلم ،الاستثمارات الأضيق في مجال العقارات .دراسة مقارنة هلن القانون واس الاسلامي الطبعة الأولى الإسكندرية منشأة المعارف بالإسكندرية.
مصر ،لآ٠ق ،سجين.
ق موسي يودعان  ،القوانين الأساسية للاستثمار في الدول المغاربية .نصوص منقحة وفقا لأحداث تعديلات .دار مدني ،الجزائر ت«ه« ،كره هم
تر مهارلي سلوس ،الضهير المالي ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية «١ ،ين ،سو ه هاه
فى حاتم القرنشاوي ،تجارب عربية في جذب الاستثمار الأجنبي المهاشر  ،مؤتمر الاستثمار والتمويل .مصر ،ت«ه« ،ستإتم
تر بلال بوجمعة ،تحليل واقع الاستثمارات الأجنبية المياشرة و افاقها في ظل اتفاقية الشراكة الأورومقوسطية ،دراسة حالة الطانر،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير
تلعةن،ت٠ق  ،كره جه.
قق

الفصل لثاني  ،الاستثمار الأجنبي المهاشر

المهاثسر والمؤسسة بالإضافة إلى تمنع المستثمر المباشر بدرجة كوة من النفوذ في إدارة
المؤسسة ١ ٠

اما المنظمة العالمية للتجارة (ثبيلقمثلتعرفه على انهن ذلك النشاط الذي يقوم به المستثمر
المقيم في بلد ما إالهلد الأصلي{ والذي من خلاله يستعمل اصوله في بلدان اخرى (دول مضيفة)
وذلك مع نية ل.ظديلا هاب

كما يعرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (قله«ثككملل» الاستثمار الأجنبي المباشر
طى انهن ذلك الاستثمار الذي ينطوي طى علاقة طويلة المدى ،تعكس مصالح دائمة و مقدرة
على التحكم الإداري كن شركة في القطر الاثم القطر الذي تنتمي إليه الشركة المستثمرة و شركة
او وحدة إنتاجية في قطر أخر القطر السهل للاستثمار .لأ
يتضح من التعريفات الطبقة ان ز الموسسات الدولية تتفق جميعها في نظرتها للاستثمار
الأجنبي المباشر كونه تدفق لراس المال على دولة تجر للدولة صاحبة راس المال ،بعنرطى إنشاء
مشروع طويل الأجل يتولى المستثمر إدارته كليا او جزئيا و ذلك خدمة لهدفه المتمثل في تحقيق
الربح  ٠ه

ها

كما يقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر كافة المشروعات التي يقوم بانشائها المستثمرون

الأجانب ويمنلكونها او يشاركون المستثمر الوطنى فيها ((لالنلإ تل«س»لمتل٧ماو يسيطرون فيها
طى الإدارة ،حيث تتميز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتبر استثمارات طويلة الأجل
باستقرار كبير وهي غالبا ما نتر عن طريق شركات عالمية نراهم في نقل التكنولوجيا الحديثة
والخهرةوتطوير الإدارة(

المطلب الثاني اشكال الاستثمار الأجنبي المهاشر

فيما يلي نتناول اشكال الاستثمار الأجنبي المباشر التي تختلف باختلاف الغرطى الذي للسعى
إليه هذه الاستثمارات
اشكال الاستثمار الأجنبي المهاشر صب الغرض .لقد تر وضع تصنيفات مختلفة لأنواع الاستثمار
الأجنبي المباشر الددتنادا إلى الدوافع والمحفزات التي تودي إلى حدوث الاستثمار و قد امكن
تصنيف انواع الاستثمار الأجنبي المباشر وفق المحددات التالية ز

(  « .وراوول وعلم»« ناسهنبي٧بهأ يسأله «لماا نك كلاااا لبيإآةبي» وتلاها الألبي ل»ألمالى قإثكقل(ك
تر بلال بوجمعة  ،تحليل واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة و افاقها في ظل اتفاقية الشراكة الأوروصقوسطية  ،مرجع سابق .لآ ه ٠
و ل طي عبد القادر طي ،محددات الاستثمار الأجنبي المهاشر ،قضايا التنمية في القطار العربية  ،الهد الواحد والثلاثون  ،ع٠ين  ،سك
ه ل حاتم القرنشاوي ،تجارب عربية في جذب الاستثمار الأجنبي المهاشر  ،صذقمر الاستثمار والتمويل .مصر ،ت«ه« ،سر ق ٠
و أحمد زغدار ،الاستثمار الأجنبي المباشر كشكل صن كيل دعم التحالفات الاستراتيجية لمواجهة المنافسة  ،مهنة الياحث  ،عند ق ،الجزاثر  ،ع٠ين ،س.لآتع ه ٠
،ق
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هرالاستثمك الباحث عن الثروات الطهههةكعى العديد من الشركات متعددة الجنسية نحو الاستفادة
من للموارد الطبيعية والمواد الخاص التي تتمتع به العديد من الدول النامية وخاصة في مجالات
البترول والغاز والعديد من الصناعات الاستخراجية الأخرى(

ان وجود هذا النوع من الاستثمار في البلد للمضيف س.هه القيود المفروضة طى الواردات
كما ان هنك اسبابا اخرى للقيام بهذا النوع من الاستثمار منها ارتفاع تكلفة النقل في للدولة
المضيفة مما يجعل الاستثمار فيها اكثر جدوى من التصدير إليها ففي هذه الحالة فان هذا النوع
من الاستثمار لا يؤثر على الإنتاج لأنه يحل محل الصادرات ولما له أثار ايجابية على
الاستهلاك وأثار ايجابية تجر مباشرة على التجارة  ،حيث انه ساهم في ارتفاع معدلات النمو في
الدول المضيفة للاستثمار عن طريق زيادة رصيد راس المال فيها  ،كما ان له أثار توسعية على
التجارة في مجالي الإنتاج والاستهلاك وذلك بزيادة صادرات للدولة المضيفة وزيادة وارداتها من
مدخلات الإنتاج والسلع الواردة إليها من الدول المصدرة للاستثمار.

يتي هذا النوع من الاستثمار عندما نقوم الشركات متعددة الجنسيات بتركيز جزء من انشطتها
في الدول المضيفة بهدف زيادة الربحية .فقد دفع ارتفاع مستويات الأجور في الدول الصناعية
بععنس هذه الشركات إلى الاستثمار في العديد من الدول النامية ويتميز هذا النوع من الاستثمارات
باثاره التوسعية على تجارة للدولة المضيفة كما لطدنند إلى تنويع صادراتها فضاا عن اطاره
التوسعية طى

ه الاستهلاك عن طريق استيراد كثير من مدخلات الإنتاج  ٠ويحدث هذا النوع من

الاستثمار فيما كن الدول المثقدمة والأسواق الإقليمية المتكاملة

كالسوق الأوربية او شمال القارة

الأمريكية ق ٠

يثر

الاستثمار الباحث عن الأصول اوستراتيهكيتطق هذا النوع بقيام الشركات بعمليات تملك او
شراكة لخدمة اهدافها الاستراتيجية .كما تقوم هذه الشركات بالاستثمار في مجال البحوث
والتطوير في إحدى الدول النامية او المتقدمة مدفوعة برغبتها في تعظيم الربحية(
الاستثمار المشترك .هو احد مشروعات الأعمال الذي يمظكه او يشارك فيه طرفان إل
شخصيتان معنويتان ) او اكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة والمشاركة هنا لا نقتصر
طى الحصة في راس المال بل تمتد ايضا إلى الإدارة والخبرة وبراءات الاختراق كما انه
في حالة اشتراك طرف اجنبي او اكثر من طرف محلي للقيام بانتاج لددلعة جديدة او تنمية
السوق او اي نشاط إنتاجي او خدماتي أخر لددواء كانت المشاركة في راس المال او
بالتكنولوجيا فان هذا يعتبر استثمار مشتركا!

ه نقي المرجع ٠يتمر ه تتم ه ٠
ق موسي سعيد مطر  ،شقهري نوري موسي ،ياسر المومني .التمويل الدولي .الطبعة الأولى سان ،دار صقاء ،ج٠ين ،س.لآت هم
ثن المرجع نضه . ،هم
ه عبد السلام أبو قحف ،ادارة الأعمال الدولية .مصر ،دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية ين٠ين ،سر كتتمة.
تق

الفصل لثاني  ،الاستثمار الأجنبي المهاشر

الاستثمارات الأجنبية المهاشرة متعددة الجنسيات (الشركاث متعددة الجنسهاث»تعتهر

ك

الشركات متعددة الجنسيات بمثابة القطرة التي تجر وراءها الاستثمار الأجنبي المباشر نحو
اقاليم العالم المختلفة وقد تعددت التعاريف الخاصة بها حيث ان التسميات العنيدة التي تطلق
طى هذا الشركات ناجم بالأساس عن اختلاف وجهة النظر بخصوصها وحتى بخصوصى
تعريفها ٠ ١
فقد كان يطلق عليها في بدا( ظهورها الشركات المتعددة الجنسيات لاذا-بيلا
لإلماة«لم»ع ،حيث

كانت ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يهملى إدارتها اثسخاصى من

جنسيات متعددة و في مرحلة لاحقة رات لجنة العشرين والتي ثصكلتها اللجنة الاقتصادية
والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها الخاصى هنثاط هذا النوع من الشركات ان يتم استخدام
كلمة اااي«قيمكيرتما بدلا من سسن«سكلمة لمبيذلمةسم بدلا من عيمبه«عءس

 ،حيث ان ضذه

الشركات تتعدى القومياث ،ذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحرير ونقل للموارد والمزايا كن
الدول ق ٠

جزئيا فهو الموسسة ذات المسوولية المحدودة او تجر المحدودة التي مقرها للدولة المضيفة
كقاااقلام المدلل والتي تمتلك حق المشاركة في الإدارةق
كما تعرف الشركات متعددة الجنسيات على لها شركات ذات رفىوس اموال ضخمة تملك
اعمالا ووسائل إنتاج في اكثر من دولة ويدير نشاطها على المستوى الدولى مجلس إدارة يتخذ من
الوطن الاثم مركز رئيسيا لهاثم
و تتميز الشركات المتعددة الجنسيات بمجموعة من الخصائصى هي كالتالي زنع
هر

كبر حجمها وتشجيعها في العالم بلسم

ينبر

تنوع المنتجات ٠

ن

الطبيعة الاحتكارية لهذه الشركات.

ص

التفوق التكنولوجي.

.

هيمنتها على الاقتصاد.

.

قدراتها المالية الكبيرة حيث ان الشركة التي تقل مبيعاتها عن « ه مليون دولار لا تعبر من
الشركات متعددة الجنسيات.

تح

قرارات التخطيط والاستثمار والإنتاج والتسويق والشعير يتي اتخاذها من قبل الشركة الاثم ؛

.

القدرة الهائلة طى التسويق والاعتماد الكبير طى الإعلان الدائم في مختلف وسائل الإعلام
المتاحة ؛

ه المرجع نقث٠س تإ«٠
ق عثمان أبو حر -المضاد الدولي .الطبعة الأولى صان ،دار أسامة للنشر ج٠ين ،سر «ين٠
و عبد السلام أبو قحف ،ادارة الأعمال الدولية  ،مرجعسةبق ،يتمر« ٠
ه موسي سعيد مطر  ،شقهري نوري موسي ،ياسر المومني .التمويل الدولي .الطبعة الأولى سان ،دار صقاء ،ج٠ين ،يتمر« ه ٠
و المرجعنضه  ،كر«ه٠

له ق
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.

رعتها الدائمة في التحلي والسيطرة طى لسوق التكنولوجيا في العالم وذلك لبسط لسيطرتها
الاقتصادية وزيادة نفوذها في العالي

المهحث الثاني الاستثمار الأجنبي المهاشر دوافعه ،محدداته.

يعثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية و القانونية التي تسود
في البلدان المضيفة وعليه يبقى التحدي الكبير امام الدول هو إصلاح و تعديل هذه الأوضاع بما
يتوافق مع متطلبات و نوعية الاستثمارات المراد تشجيعها بدافع الاستفادة منها وعن اجل تحسين
الأداء الاقتصادي و التقليل من حدة المشاكل الاجتماعية .اما التحدي الذي يواجهه المستثمر
الأجنبي يتمثل في اختيار انس المواقع لتوطين مشاريعه وتحقيق اهدافه الاستراتجية.

المطلب الأولي دوافع الاستثمار الأجنبي المهاشر
ان تمتع الشركات الأجنبية و المستثمرين الأجانب بهععنس القدرات الخاصة وجوانب القوة
المتمثلة اساسا في الوفرة المالية و التفوق التكنولوجي و المهارات الإدارية دفعت هم إلى ممارسة
انشطة استثمارية مخظفة خارج للدولة الأب اي في دول اخرى لدهعث جاهدة و بكل الوسائل إلى
جذا من اجل تحقيق بععنس الأهداف الخاصة وفيما يلي لددنتطرق إلى اهم دوافع قيام الاستثمار في
الخارج الخاصة بالمستثمر الأجنبي و دوافع الجذب من طرف الدول المضيف.
تتعدد دوافع قيام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الخارج  ،و يمكن حصر اهمها في النقاط
التالي ز
اولا  ،البحث عن المصادر ز سدى المستثمر ا لأجنبي إلى اسسنغلال المز ايا النسبية المتوفية في
الدول المضيفة لاسيما نك  ،دف بناء قاعدة إنتاج ترتكز طى استلال المواد

المتعلقة بالموارد

الطبيعية كالنفط و الغاز ،و المنتجات الزراعية الأولية و الثروات الكامنة١ .
ثانيا  ،الرغبة في النمو و التوسير ان عجز السوق الوطنية عن تحقيق اهداف المشروع
الاستثماري و التجاري في النمو والتوسع يؤدي بالضرورة إلى التوجه نحو الاستثمار الخارجي،

تر براهمية أمل سلاهمهة ظرهفة ،حول التعجيل بالتغيير تعين الاستثمار الأجنبي المباشر هو المفتاح للتنمية الهضادية ،الملتقى الدولي حول سياسات التمويل و أثرها
ه عل الهضاديات و المذسسات ،دراسة حالة الطاير و الدول النامية .كلهة العلوم الاقتصادية و التجارية و مخبر العلوم الاقتصادية و الضهير ،جامعة محمد خيضر ( ه
يتمر ،ينين/ه هته««س هين هومي،
وق
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والبحث عن منافذ عهر للحدود الوطنية من اجل تطوير الاستغلال التجاري والحصول طى اكبر
قدر ممكن من الأسواق(
ثالثا  ،الاسناد ة عن انخفاض تكاليف عوامل الإنتاج ز سدى المستثمر ا لأجنبي إلى ا لاستفادة من
الانخفاطى النسبي في تكاليف عناصر الإنتاج في الدول المضيفة كإيجار الأراضي واجور
العمال ،بالإضافة إلى الاستفادة من انخفاطى حدة المنافسة المتعلقة اساسا بالسعر والجودة
وتكاليف النقل ،وهذا ما يدفعه إلى استثمار مزاياه التنافسية ويتحقق كل ذلك في ظل الإنتاج بالبلد
والتسويقية لأطول فترة ممكنة خاصة في حالة ارتفاع الطلب طى منتجاته المضيف الذي يمنحه
اكبر فرصة لتكييف المنتجات مع احتياجات السوق المحلية مما ساهم في زيادة الطلب
عليها،ومن ) زيادة المنافع  ٠ي
رابعا  ،لتخفيف عن مخاطر الاعتماد على سوق واحدةن سدى المستثمر الأجنبي إلى توزيع
استثماراته في دول واسواق مخظفة ،والحد من الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية ومخظف
الأخطار التي يمكن التعرطى لها ويتحقق ذلك عندما يكون معامل الارتباط كن عوائد الاستثمار
في الخارج ضعيفا طى عكس الاستثمارات المحلية التي عادة ما يكون معامل الارتباط بينها قوي
نوعا ما وذلك لا نجنعرطى إلى نقس للظروف التي قد تحدث في السوق.
خامسا .تجنب قيود لتجارة الخارجية و الاستفادة عن السياسات الاقتصادية للدول المضيفة .يتي
اللجوء إلى الاستثمار الأجنبي المباشر دف تجنب مخظف العوائق التي تعترطى التجارة الخارجية
و من بينها الرسوم و الضرائب الجمركية نظام الحصصى والإجراءات الإدارية المعقدة التي دف
للتقليل من الاستيراد  ..ببالغ هذا من جانب ،وعن جانب اخر الاستفادة من الحوافز و التسهيلات
المختلفة المنصوصى عليها بموجب النصوصى التشريعية المتعلقة بتشجيع الاستثمار المباشر
الأجنبي و المعتمدة في إطار السياسة الاقتصادية الخاصة بتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي
كالضهيتنث الائتمانية تخفيعنس معدلات الفاثدة ،الحوافز الجبائية ببالغ
المطلب الثاني محددات الاستثمار الأجنبي المهاشر
بعد إدراك العديد من الدول خاصة النامية منها بمنافع واهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ليس
فقط كوسيلة للتمويل ولما كوسيلة جد هامة نراهم في تحقيق التنمية الاقنضادية ،اتجهت إلى
تحسين مناخها الاستثماري كخطوة اساسية لجذبه من خلال الاهتمام بالمحددات الاقتصادية
والسياسية والقانونية بمخظف اشكالها .تجر ان توجه الاستثمار نحو مناطق معينة لا يتي بشكل
عشوائي وإنما يرتكز على دراسة دقيقة لخصائصى المنطق المضيفة دف البحث عن المزايا
النسبية و مصادر الثروة التي يتي استغلالها وفقا للأهداف السطرة من اجل تعظيم الأرباح و
زيادةنصهيه من الأسواق الخارجية ٠
وسيتم من خلال ما يلي عرضى لأهم المحددات المؤثرة في قرار توطين الاستثمارات
ا لأجنهية المباشرة.
تر دريد محمود الطراض ،الاستثمار الأجنيي ،المعوقات و الضمانات القانونية مركز دراسات الوحدة العربهة ،الطبعة الأولى بهروث ،ت«ه«  ،كره سآ٠
تر مفهلمكثللمنبياسهويه نبي٧فانهثقس« ك ووهلاعلم»أا« ونبيلمترلينلمل» اناة-آ ثانكعلثا(٠٠نك وهإ وتقاسما إلية-وهلم( ك نهلملنهلماإ كليستل
ع««ي وسكلا) يدع تهذس٧لم،إ وهلة سس«و
بح
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اولا  ،المحددات السهاسهةيمن بين العناصر التي تندرج ضمن المحددات السياسية المؤثرة في
قرار الاستثمار في الخارج نجد الاستقرار السياسي و الحكم الراشد
هرالاستقرار السياسين يعد الاستقرار السياسي من اهم العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي
المباشر فكلما تمتع البلد بظروف لسياسية مسنقرة خالية من الاضطرابات كلما كان ذلك حافزا
لزيادة تدفقات الاستثمارات الدولية و ينطوي عدم الاستقرار السياسي على اسباب عديدة و معقدة
يمكن إدراجها في عنصرين.
سعدت الاستقرار الحكومي الناتج عن التغيرات السريعة و المتتالية في اعضاء الحكومة و توجهاته
السياسي ٠
معدم الاستقرار في القطاع المولساتي الناتج عن التحولات السريعة في السياسات التي تحكم و
تنظم هذا القطاع إ الخوصصة  -الملكية العامة » ٠ ٠ ٠
ان هذه الرهاب تؤثر بشكل لهي على الوضعية الاقتصادية للهلد ،الأمر الذي يحد من
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليه ،نتيجة تخوف المستثمرين من بععنس للمخاطر و يمكن
إيجازها في النقاط التالية.
ذالتصفية او مصادرة الحكومات المضيفة لمشروعات الأجانب كليا او جزئيا لأعاطى المنافع
العامة و بدون تعويعنر
كالتامهم و تحويل المشروعات إلى ملكية عامة،
كفرطرى قيود على تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج،
كالثلغاء و عدم الوفاء بالعقود و الاتفاقيات المبرمة كن المستثمرين الأجانب و الدولة.

إذن فاسنقرار النظام السياسي و طليعة التغيرات الحكومية التي من الممكن حدوثها و مخاطر
التأميم و للمصادرة و التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي كلها تعتبر من كن اهم المتغيرات
التي ياخذها المستثمرين بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار الاسنثمار،كما تشير إلى ذلك نقارير الهند
الدولى و الدراسات المتخصصة في هذا المجال  ،مثل هدراسة سعلميمءةثك ك اقوالا( لادنة «له«ي ،و
التي كنث ان الدول التي تتمتع بالاستقرار السياسي تحظى بتدفق كبير للاستثمار الأجنبي
المهاشر ،و هي نفس النتيجة التي توصلت إليها دراسة كل منسةتر ٨ك كيريمة٧سق٠كا لادنة يله«
بالإضافة إلى دراسة اترقلا لادنة «له«ي و التي بين من خلالها وجود علاقة ارتباط قوية كن
مؤشرات خطر عدم الاستقرار السياسي وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في لهي دولة خلال
الفترة يهسثميىيع

( أحمد زكريا صهام ،آليات جذب الاستثمارات الخارجية الى الدول العربية في ظل العولمة الأردن كنموذج ،مهنة اضاديات شمال افريقي{ المر العدد الثالث
تإ٠تي ين ،سر قلآ٠
والترابية سقإ وتلي-هلة والمسح ثك»٨يإقلثك ةإ وهلة و٢ة« ووهان وهنهسوه٧يا ك قل ،سحسك وهنا ويسرعون-الإ ووهس« «ثهملإ ا
فيال ولم لالا وق انه٧وو««ي عبيآسز ملم،كآإ وهلة

لم «يثمع«ثم،ي نوها ته«يدسنه ثاحة« «يرهلما٠و««اإييس٧لما
(ق
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وقد توضحت نتانج هذه الدراسات جليا بعدما شهدت بععنس الدول العربية  .الدول العرية
التي شهدت احداث الركع العربي هي  ،مصر ،سوريا ،لهلها ،تونس ،إلى اضطرابات لسياسية
عنيفة ليد -ثورات الر بهم العربي ،هذه الأخيرة التي اثرت لددلها طى حجة تدفقات الاستثمارات
الأجنبية الواردة إليها بشكل خاصى و إلى الدول العربية بشكل عاج نتيجة ارتفاع درجة عدم التاكد
وصعوبة التنبؤ لما قد يحدث في السهل خاصة من الجانب الاقتصادي فقد ترجع حجم الاستثمار
الأجنبي الوارد إلى المنطقة العربية بنسبة تيلمان اا« اي ،ما يعادل تهمليار دولار امريكي
بعدما حقق لهع٠ع مليار دولار امريكي لادنة « هى ه
يبر

الحكم الراشد  ،من دون شك ان ارساء قواعد الحكم الراشد يعتبر ضرورة لجذب
الاستثمارات الأجنبية المباشرة و يعرف الحكم الراشد صب الهند الدولى للإعمار و التنمية بانه
للطريقة التي يمارس ا الحكم في تسيير و إدارة اقتصاد بلد ما و للموارد الاقنضادية ،و يحدد
الهند ثلاثة مصادر للحكم الراشدي

طوعية و شكل الحكم
كالطريقة التي يتم ا انهال السلطة في إدارة اقتصاد البلد و موارده لغرطى التنمية
كقدرة الحكام طى رلدم و تشكيل و تنفيذ السياسات و تادية الوظائف
ويقوم الحكم الراشد على مجموعة من المعايير اهمها ز شفافية نظام الحكم  ،المساءلة و لسيادة
الحكي إشراك النظام الحاكم للقوى الأخرى إ السياسية و الاجتماعية ) في عملية صنع القرار،
الفعالية و الاستجابة لاحتياجات المواطنين طى اساس إدارة عقلانية و راشدة للموارد ،المساواة و
تكافؤ الفرعي ق
ثانيا  ،المحددات الاقنضاديةيننر المحددات الاقتصادية من اهم العوامل المحفزة للاستثمار
الأجنبي المهاشر ،لكونها تلعب دورا هاما في تكوين المناع الاستثماري المهم و الجاذب لمخظف
الأنشطة الاستثمارية .و من كن اهم العناصر المرتبطة بهذه

المحددات ما يلي(

ميل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول التي تاخذ بميدا الحرية في التجارة للدولية و
الانفتاح الاقتصادي لأن ازالة الحواجز الجمركية و مخظف القيود التجارية يؤدي إلى الرفع من
معدلات التبادل التجاري الدولى هذا من جانب ،و من جانب اخر يؤدي إلى انخفاطى اسعار السلع
المستوردة لددواء الاستهلاكية او الإنتاجية مما يعود بالنفع على الدول من خلال زيادة الدخل
الإجمالي وإتاحة الفرصى امام

المنتجين بالتوجه نحو اي فرخ من فروع الإنتاج التي تمكنهم من

توظيف اموالهم بفعالية اكبر  ٠ه

ترالمرسة العربية لضمان و ائتمان الصادرات .نشرة فصلهة ،السنة الئلانون ،الكوهت ،العند ، .ين ه«ين ،سر عنه ٠
تر بن بركة الزهراء .دراسة العلاقة الارتياطيق لتدفقات الاستثمار الأجنس المياشر والتنمية وأثر الفساد عليها ن حالة الدول العربهة ،الملتقى الدولي حول لور الاستثمار ين
الأجنبي المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي .كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و طوم الضهير جامعة عهلر لغرور ،خنشلة  ) ). ،ه أفرهل ق هتنن  ،كره ت«ل
تر الانفتاح الاضادي و تحرير القطة الدولية في عمر العولمة ،دار المنهل اللبناني .بهروث ،الطبعة الأولى ) ه«ين ،ستإ ه ٠
( محمد دهاب ،التجارة الدولية في عصر العولمة دار المنهل اللبناني .بهروث ،الطبعة الأولى «ه٥ين ،لآه٠
قق
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و نقاس درجة الانفتاح الاقتصادي بنسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ،فكلما
اقتربت النسبة من كلها هوذلع طى الانفتاح الكبير طى العالم الخارجى  ٠ة
لكن نجد ان درجة الانفتاح لازالت منخفضة في بععنس الدول خاصة في الشرق الأوسط و
شمال افريقيا لا تعتمد مهدا الحماية التجارية دف حماية الصناعات الناشئة من المنافسة ومكافحة
لسياسية الإعاق ،و قد تكون هذه المبررات تجر كافية بالنظر إلى المزايا المتحققة من الانفتاح
ا لاقتصاد ننوي ٠

لمهحث الثالث ..النظريات الاستثمار.

لقد تعددت النظريات المضرة لنثاة الاستثمار منها الحديثة ومنها القديمة وهذا حسب اختلاف
المفكرين الاقتصاديين نتيجة

اختلاف الزمان والمكان ٠

المطلب الأولي التفسير التقليدي لحركة الاستثمار الأجنبي المهاشر
لقد تعددت النظريات التي تناولت التفسير التقليدي لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر و سنقوم
بعرطى لبععنس هده النظريات فيما يلين
اولد لنظرية الكلاسيكية ..لقد الددنتد التحليل الكلاسيكي على فرضيات عديدة اهمها الملكية
الخاصة والمنافسة التامة وسيادة حالة الاستخدام الكامل للموارد والحرية الفردية في ممارسة
النثطط ،ي يفترطى الكلاسيكي ان ا لاستثمار ك ا لأجنهية المباشرة تنطوي طى الكثير من المنافع ،
تجر ان هذه المنافع تعود في معظمها على الشركات متعددة الجنسيات  ،اما الاستثمارات من
وجهة نظرهم هي بمثابة مباراة من طرف واحد حيث ان الفائز بنتيجتها الشركات متعددة
الجنسيات وتستند وجهة نظر الكلاسيك في هذا الشان إلى عدد من المبررات والتي من بينها ما يلين
ل

ميل الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويل اكبر قدر ممكن من الأرباح المتولدة من عملياتها

إلى للدولة الاثم بدلا من إعادة استثمارها في للدولة المضيفة
ل قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا التي لا تتلعثم مستوياتها مع متطلبات التنمية
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدول المضيفة.
ل ان ما تنتجه الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي إلى خلق انماط جديدة للاستهلاك في الدول
المضيفة لا تتلاءم مع متطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول.
ل

قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسيات ضاع الفجوة بين افراد المجتمع فيما يختصر

بك توزيع للدخول وذلك من خلال ما نقدمه من اجور مرتفعة للعاملين فيها بالمقارنة بنظائرها
من الشركات الوطنية ويترتب طى هذ ا خلق الطبقية ا لاجتماعية ٠
ل

وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر على لسيادة للدولة المضيفة واستقلالها من خلال خلق التبعية

الاقتصادية والتبعية السياسية }
اسنمة،زثرايستثمرلأجنييسشر هى الناتج المحلي الاجصالي ،دراسة قطههقية هى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفقرة «»قل»« ه مجلة تنمية
ين الرافدين .عق،العند «، ١قه«٠
تر مدحت القرهشي ،التنمية الهضادية ،نظريات وسياسات وموضوعات .الطبعة الأولى الأردن  ،ت٠ين  ،كره ٠تإتإ
تر ١عبد السلام أبو قحف ،نظريات التدويل و جدوى الاستثمارات الأضيق مرجع سةبق ،سإي٠
قق
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من بين الاننقاداث التي قدمت لهذه النظرية لها مهنية طى فرضية المنافسة التامة وهي فرضية
تجر واقعية ا
ثانيا  ،نظرية عدو كمال الأسواق ..نقوم هذه النظرية طى افتراطى سغياب المنافسة الكاملة في
اسواق الدول النامية ،بالإضافة إلى نقصى المعروطى من السلع فيها،ق كما ان توافر بععنس جوانب
وعناصر القوة تجعل هذه الشركات اكثر قدرة طى منافسة المشروعات المحلية في الدول النامية
وعن اهم عناصر القوة للشركات الأجنبية التي توفر لها قدرة تنافسية اكبر ما يلين
هر اختلافات جوهرية في نوعية إنتاجها بالمقارنة مع الإنتاج المحلي.
ينبر توفر مهارات إدارية وانتاجية وتسويقية مقارنة مع ما متوفر منها في الشركات والمشروعات
المحلية ٠
قس قدرات تتيح لها تحقيق احجام كبيرة في الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم التي تجعل
إنتاجها اقل كلفة وسعرا بالمقارنة مع الشركات المحلية التي نتيح بكلفة وسعر اعلى
ص اختراق إجراءات الحماية الإدارية والجمركية من خلال مشروعات الاستثمار الأجنبي
المباشر ٠
قبر التفوق التكنولوجي للشركات الأجنبية باستخدامها وسائل واساليب إنتاجية اكثر حداثة وتطور

 .الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات المالية وتجرها والتي تمنح للشركات الأجنبية

بهدف ٠

جذبها للاستثمار في الدول النامية ٠
ثالثا  ،نظرية الميزة الاحتكارية يلأتعتمد هذه النظرية على فرضية التدويل في تفسيرها للمعهاب
التي تودي بالشركات المتعددة الجنسيات إلى اللجوء للاستثمار الأجنبي المباشر وتركز هذه
النظرية طى فكرة ان الشركات المتعددة الجنسيات تمني قدرات و إمكانيات خاصة لا تتمتع بها
الشركات المحلية بالدول المضيفة كما ان هنك عوائق مثل عدم كمال السوق تمنع الشركات
المحلية من الحصول على نك المميزات ويذكر ان تلك المميزات تجعل الشركات تحصل على
عائدات اعلى من الشركات المحلية،ومن نك المميزات التنافسية إنتاج شركة معينة لسلعة متميزة
لا يمكن للشركات المحلية او الشركات المنافسة الأخرى إنتاجها ليسلب فجوة المعلومات او حماية
العلامة التجارية او مهارات التسويق،وكان إ هايمر) اول من وضح ان اهم عنصر لحدوث
الاستثمار الأجنبي المباشر هو رنجة الشركة في تعظيم العائد  ،اعتمادا على الميزات التي نتمتع
بها الشركة في ظل لسوق ذات هيكل احتكار(

المطلب الثاني التفسير الحديث لحركة الاستثمار الأجنبي المهاشر
من اهم النظريات التي تناولت هذا الموضوع ما يلين

ا٠دالسرهوقحف،نطريتهويلو جدوى الاستثمارات الأضيق مرجع سةبق ،كره .يو
تر عمر صقر  ،العولمة وقضايا اضادية معاصرة  ،الإستندرية ،الدار الجامعية بالإسكندرية  ،ب««ي  ،كره علا
و رضا عبد السلام ،محددات الاستثمار الأجنبي المهاشر في عصر العولمة  ،دراسة مقارنة لقطر كل صن شرق وجنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية مع القطط هى
مصر ا لط صاعة الاولى ٠ي««ي،س وتر

هق
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اولد نظرية توزيع المخاطر اركز كوهين عاج وتلي( طى فكرة توزيع للمخاطر في شرح لدهاب
حدوث الاستثمار الأجنبي المباشر  ٠فوفقا لهذه النظرية ،الشركات تستثمر بالخارج وذلك بعنرطى
زيادة ارباحها من خلال تخفيعنس حجم للمخاطر التي تواجهها فعملية تخفيعنس للمخاطر نتر من
خلال التوزيع للمنثدطة وعن القائلة بعدم وضع الهيهى في لادلة واحدة و بالتالي تقوم شركة بعملية
توزيع لاستثماراتها من خلال الاستثمار في دول متعددة حيث ان اقتصاديا تجر متشابهة وتجر
مرتبطة مع بعضها المنى ٠
بالرغم من ان هذه النظرية تجد جانبا من التطبيق في حياتنا المعاصرين إلا ان ما حدث
بالولايات المتحدة الأمريكية خلال لددهتملر الهلع كان بمثابة ضربة قاضية للعديد من الشركات
الدولية الكبرى العاملة بالولايات المتحدة خاصة نك التي تعمل لخدمة السوق الأمريكي فما حدث
بالولايات المتحدة لم يؤثر فقط على لسوق والاقتصاد الأمريكي وإنما طى كافة الأسواق العالمية
وعن شم لن يغير من الأمر شيع لو قامت الشركة بتوزيع انشطتها في دول اخرى تجر الولايات
المتحدة  ،كما ان النظرية لم تستطع نقدية تفسير مقنع للحكمة من قيام الشركة بالاستثمار المباشر
بدلا من الاستثمار تجر المباشر في عملية توزيع مخاطرها شم تختلف عوائد الاستثمار من بينة
استثمارية إلى اخرى فهي فكرة مشابهة

للفكرة العامية.

ثانيا  ،نظرية دورة حياة المنتج  ،تقوم هذه النظرية طى اساس افتراطى ان دورة الحياة المنتج
تتضمن المرور بمراحل عديدة ومنها البحث والابتكار شم مرحلة تقديم السلعة بعد إنتاجها في
السوق المحلية  ،شم مرحلة النمو في إنتاجها وتسويقها محليا ودوليا ومرحلة تثعهع السوق المحلية
وعن شم مرحلة إنتاجها من قهل الدول المثقدمة الأخرى واخيرا مرحلة إنتاج السلعة في الدول

النامية بعد ان تكون السلعة قد تدهور إنتاجها نتيجة المنافسة السعرية والجودة ،حيث يؤيد الواقع
العملي والممارسات الفعلية ذلك في حالات ليست بالقليلة والتي من ابرز الأمثلة لها الصناعات

الالكترونية والحسابات الآلية منها بشكل خاصى }

ه رضا عبد السلام  ،محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عمر العولمة  ،دراسة مقارنة لتجارب كل صن شرق وجنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية مع القطههقي هى
مصر ،الطهعة الأولى  ،مصر ،المكتبة العصرية بالمنصورة ،سآ«ق كره جا
ق فلهح حسن خلف  ،التمويل الدولي  ،سان  ،مزسعة الوراق ع«ين  ،كره ٠ينج١
قق
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خلضة الفصل الثاني
ان الاهتمام بموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف مختلف المدارس الاقتصادية
والمفكرين الخبراء رجل دول العالي جاء ليعكس حقيقة معينة وهي ان هذا الأخير هو ظاهرة
اقتصادية جديرة بالدراسة والتفسير وقد تجلى ذلك من خلال مخظف الدراسات المنمطة بع
لا شك ان الاستثمار الأجنبي المباشر يتدفق للدول المضيفة في اشكال مخظفة ،حيث ان هذه
الأشكال هي في الحقيقة مرهونة من حيث التطبيق بسياسات الدول المضيفة واستراتيجيات
الشركات الأجنهية ،اما فيما يخصى لدهاب قيامه والعوامل التي تتحكم في لددلولف المستثمرين
الأجانب لتجعيده ،فقد سجلت هنك عدة تفسيرات مختلفة بسلب تهد زوايا دراسته.
ان مخظف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهاته تحكمها للظروف الملائمة التي
تجعلها اكثر نجاعة وفعالية لددواء بالنسة للدول المضيفة او المستثمرين الأجانب ٠
واخيرا ،الحقيقة التي تمليها هنا ،هي ان الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل محورا من محاور
اهتمام المفكرين والخبراء والدول ،ليس فقط لاعتباره ظاهرة اقتصادية معقدة من حيث التسمية او
المنهوب بل ايضا من حيث التفسيرات التي جاءت حول قيامه وتدارطى للمواقف بشان ذلا

،ق

القصهل

يائير

الئمركاث

الثالث

الهنود ة

الااكهننثمار

٠هنهيه
الأا

الهنسهاث

الههاشهر

على

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

تمهيد

ان النتانج الإيجابية التي يمكن ان تنجم عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية إذا
احسن التعامل معه ،ادت بالكثير منها إلى ننهينة للظروف المناسبة للحصول طى اكبر قدر من هذه
الاستثمارات الأجنبية.

وقد ارتأينا في هذا الفصل دراسة حالة الجزائر وقد قمنا بعرطى الإطار القانوني المنظم للاستثمار
الأجنبي في الجزائر وقمنا بدراسة التدفقات الأجنبية في الجزائر وعرجنا على التوزيع القطاعي
للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وقد قمنا بثضه هذا الفصل إلى ثلاثة مهاحثز

المهحث الأول ز التطورات

التشريعية المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

المهحث الثاني ز لإطار القانوني لنشاط الشركات متعددة الجنسيات و اهم الضمانات
المهحث الثالثناثير الشركات المتعددة الجنسيات طى الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

المهحث الأول  ،التطورات

التشريعة المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي المهاشر في الجزائر

عرف تطور التشريعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر عدة مراحل
إذ تهدا الفترة الأولى من الستينات إلى غاية النصف الأول من الثمانينات اما الفترة الثانية فتيا من
بداية الثمانينات الى غايةالنصف الثاني من التسعينات.

ي
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اما الفترة الأخيرة فهي تمتد من بداية شهر اوت لسنة ««ينو إلى غاية يومنا هذا ،فكل
مرحلة من المراحل السابقة عرفت تشريعات قانونية خاصة بهذا الاستثمار وعليه لدديتناول هذا
المهحث دراسة العناصر التالية

المطلب الأول  ،الأطراف

القانونية للاستثمار الأجنبي المهاشر

لقد اصدر المشرع الجزائري عدة قوانين ننهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي  ،تتمثل هذه
للقوانين فيما يلين

اولا  ،قانون«ي المزرغ فيسيلين ح«ل المتطق يالاستثماراثتينر هذا للقانون اول تشريع
جزائري بعد الاسنقلال موجه وبصفة مركزة واساسية إلى الاستثمار الأجنهي ،حيث نصث المادة
الثالثة منه طى توجها نحو الخارج وذلك بالنصر على ان حرية الاستثمار معترف بها للمثدخاصى
الطبيعيين والمعنويين في إطار النظم العامة وقواعد التأسيس ١

ونصت ايضا نفس المادة السابقة طى ان المستثمر الأجنبي له كل الضمانات العامة التي
تشمل حرية إقامة موسك ذات طايع صناعي تجاري ،بالإضافة إلى ضمان من نزع الملكية،
ولأن كون هذه الأخيرة ممكنة ان تصبح الأرباح المتراكمة في مستوى رفىوس الأموال
السنثمرة ،يؤدي نزع الملكية إلى تعويطن عادل ،إلا ان المشرع الجزائري اشترط طى
المستثمر الأجنبي وبصورة واضحة ان قبول الاستثمار الأجنبي مرهون ،يكون هذا الأخير في
إطار اهداف للدولة وذلك من اجل بناء اقتصاد اشتراكي

وهذا ما نصث عليه المادة يي من نفس

للقانون طىز ها ان للدولة نتدخل بواسطة الاستثمارات العمومية بانشائها لمولساث وطنية او
موسك ذات الاقتصاد المختلط ،بمشاركة راس المال الأجنبي والوطني من اجل جمع الشروط
الأساسية لتحقيق اقتصاد اشتراكي

خاصة في القطاع ذي النشاطات التي تمثل اهمية حيوية

بالنسبة للاقتصاد الوطني-

وقد جاء هذا للقانون بامتياز يستفيد منه المستثمرون نذكر منه(

لداستثمار او يكون مليم
ع ا طثمار يجب ان يكون مرفق باعتماد من طرف ا للجنة الوطنية ل ي
لبرنامج الاستراتجية التنموية المتبعة من طرف الدولة
ساستخداهم تكنولوجيا حديثة مع ضمان تكوين اليد العاملة المحلية.
سيجب ان تكون الشركات المتعاقدة الزاميا استثمار لا يقل عن و ملايين دينار جزائري وان توفر
على الأقل كلها منصب صلب

ه المادة .من قانون«٠المزرع في ثهجإجوليةتن« برالمتطق يالأسقثعارات ،ج٠ر،ح ٠عدد تنقل ،صادر تك بتاريخ تنه أوت تن .ه
ق محفوظ لعشب ،دراسات هي القانون ايضادته ،المطبعة الرسة ،الجزائر «تننإ  ،ص ٠قا
له
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وبالرغم من الضمانات والامتيازات التي جاء بها للقانون الضق ،إلا ان تطبيقه كان شبه
محدود ،وذلك رجع إلى النقاط الموالية }

الأوضاع الاقتصادية المتوترة السائدة في تلك المرحلة بحيث تمثلت في ضيق السوق
المحلية ،ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقصى الهياكل القاعدي-لع إلى جانب الاضطرابات السياسة
التي عملت على تردد المستثمرين الأجانب وتخوفهم من الاستثمار في الجزائر

انتهاج نمط الاشتراكية القيمة على اعضاء الأولوية للقطاع العاب وتقليصى القطاع الخاصى
هروب رفىوس الأموال الأجنبية إلى الخارج من طرف الهنود

ثانيا ..قانون الاستثمار السادر فيههء هتبعد فشل في تطبيق قانون قه ٥ه يتبن الجزائر قانون
جديدا للاستثمار لتحديد دور راس

المال في إطار التنمية الاقتصادية ومكانة واشكاله والضمانات

ويقوم الاستثمار حسب هذا للقانون على مجموعةمن المبادى يتي تلخيصها على النحو
الموالي{

المهدا الأول ز هو ان الاستثمارات الخاصة لا ننجز بحرية في الجزائر  ،بحيث يجب التمييز كن
القطاعات الحيوية للاقتصاد والقطاعات الأخرى ،وذاك بموجب المرسوم فترجع مبادرة
الاستثمار في القطاعات الحيوية إلى للدولة او الهيناث التابعة لها ،إضافة إلى ذلك يكون للدولة

في القطاعات الأخرى فعلى كل مستثمر في الصناعة او السياحة يريد ان ينشا او يعمل على
تطوير الموسسة ان يحصل طى اعتماد سابق من قبل السلطات الإدارية ويمكن للدولة ان تكون
لها مبادرة الاستثمار اما عن طريق الشركات المخظطة ،وعن طريق

إجراء مناقصات لإحداث

موسسات معينة
المهدا الثاني يتعلق بمنح الامتيازات والضمانات التي تخصى الامتيازات والضمانات التي تخصى
الاستثمار الأجنهي ،ويتي الاستفادة من النظام العادي للامتياز والضمانات نتيجة الاعتماد او
الترخيصى ٠
ك

هفيما يخس اجراءات الاعتماد/هنك عدة حالات.

سالاعتماداث الممنوحة من طرف الوالي تكون خاصة بالمولساث الصغيرة(
سالاعتماداث الممنوحة من قيل امانة اللجنة الوطنية للاستثمارات وهي خاصة بالمؤسسات
المتوسطة ٠

ثن محفوظ لعشب ،نض المربي صلد قا
ترالأمر رقع٥تذ »ثهجإ المزرع في قإ ه ديعسبر ثه« ه  ،المتضمن قانون الاستثمارات ج.ر٠ج٠ج ،عدد ، .صادر بتاريخ تم ه مدبري ثه« هنى
جإ«
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ثالثا  ،قانونيين ه هالمتطق يالاستثمارت تجسد هذا للقانون في عدة نصوصى قانونية تنظم
عمليات الاستثمار الخاصة لددواء كانت من فعل المحليين او الأجانب وذلك عن طريق
الاستثمارات مع موسسة او موسك بمعنى أخر تشكيل الشركات الاقتصادية المختلطة ولقد
كانت الميزة الرئيسية لهذا للقانون هو تحديد نسبة المشاركة القانونية باقصى حد هو لأ«هإ من
راس مال الشركة١ .
وكانت من كن هذه الأهداف الموجودة في إطار هذا للقانون تتمثل فيما يلين
الرفع من طاقة الإنتاج الوطني ،وخلق مناصب شغل جديدة والزيادة في الدخل الوطنى وذلك
بمساهمة الاستثمار الخاصة المنتجة.
تكميلية القطاع العام وتدعيمه بالقطاع العس وذلك حتى يتسنى تحقيق التشابك الصناعي
وبعث النشاطات الاقتصادية المخظفة
تحقيق التوازن الجهوي من خلال تشجيع المستثمرين للاستثمار في المناطق المحرومة
رابعا-لم المتطق يالنقد والقرطنييمثل قانون النقد والقرطى الذي تبنته الجزائر في دا افريل
ل«إليلما اداة جديدة للسياسة الاقتصادية في الهلد ،فهو يندرج في إطار الأحكام التشريعية الخاصة
بتطبيق الإصلاح الاقتصادي ويهدف إلى تعديل النظام النقدي المالي و إعادة تنشيط الإنتاج
بواسطة رفىوس الأموال الداخلية والخارجية وجاعث

مهادتن هذا للقانون كما يلين
حرية الاستثماري للمستثمر الأجنبي الحرية للقيام باي نشاط استثماري تجر ان هذا للقانون وكما
جاء في قانون تكوا  ،ترير قطاعات مخصصة للدولة والهيئات التابعة لها ،على ان يحدد ذلك
هنصى تشريعي ،كما ان للقانون حدد شروط تدخل راس المال الخاصى وهذا ما نصت عليه المادةي
له ا
رفع القيود المفروضة من قهل القوانين السابقة والمرتبطة بحل تدخل راس المال و الطبيعة
القانونية للشريك بحيث لم يتي إلغاء شرط اقثم» وللمسنثمر تجر المقيم الحرية المطلقة في إقامة
الاستثمار بمفرده او عن طريق الشركة{
حرية تحويل رفىوس الأموال بعد تاشيرة ينل الجزائر في مدة شهرين اي ان يتي بعد ذلك بعد
لكنه يوم من تقديم الطلب إلى بللو الجزائر
الضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر تجدر الإشارة هنا ان في
هذا التاريخ الذي صدر فيه للقانون لم توقع و لم تصادق الجزائر على اية اتفاقية متعلقة
با لاستثمار ك ٠
تبسيط قبول عملية قبول عروطى الاستثمارات و إخضاعها إلى الراي بمطابقة اي يقدم
الطلب إلى مجلس النقد و القرطى شم يثبت في الملف خلال شهرين كما اعطى للقانون المستثمرين
ه ا قانون( ه ه المزرع في «اوت «٥ه و المتطق يالأستثعار ج.ر٠ج٠ج ،عدد ، .صادر بتاريخ تم ه دردبتمبر ثه« هنى
تر قاتنهحل سقاقاقا ه نلهما ٨امحآعآلةه ححلححع وهسحلثلاا ح هكهقايرا وامسيات((
قه
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الأجانب الحق في اللجوء إلى التحكم الدولى في حالة وقوع خلافات بينهم و كن المستثمرين
المحليين ٠
المرسوم التشريعي المتطق هترمة الاستثمارزوجاء هذا المرسوم من اجل تشجيع الاستثمار
بصفة عامة و الاستثمار الأجنبي بصفة خاصة وقد لددهق صدور قانون لاستثمار قانون الدول
يتعلق بتنظيم للقانون التجاري و الثاني بتحكم التجارة الدولية.
و جاء هذا للقانون بعد مستجدات اهمها(
سإلغاء إجراءات الاعتماد التي كانت لمدة طويلة وفي إشكال مخظفة واشا في المقابل تصريح
اسهل مما كان عليه.
سإلغاء كل الفروقات لترقية الاستثمارات

ودعمها ومتابعتها على شكل النشا .الوحيد اين يتقدم

المستثمر بوضع ملف حول الاستفادة والترخيصى  ،ويفرطى ايضا هذا للقانون على هذه
الوكالة اجلا اقصاه لكنه يوم للرد على طلبات المستثمرين ٠
منح تدابير تشجيعية وامتيازات صب ما ذههث إليه موادصسمن نفس المرسوم و تتمثل
في ز
ستضييق رلدهم ثابت في مجال نس٠ة منخفضة تقدر ب وهإ تخصى للعقود التأسيسية و الزيادات في
راس المال.
سإعفاء الملكية العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ
الحصول عليها.
سالإعفاء من الرسم طى القيمة المضافقلسلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الاستثمار
لددواء كانت مستوردة او محصل عليها من السوق المحلية وتكون موجة لنا لإنجاز عمليات
خاضعة للرسم طى القيمة المضافة.
ستطهيق نسبة منخفضة نقدر ب يهإ في مجال الرسوم الجمركية عبء السلع المستوردة التي تدخل
مباشرة في إنجاز الاستثمار  ،ويمكن للسلع المذكورة في هذه المادة ان تكون محل تنازل
وتحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة
المطلب الثاني تدفق الاستثمار الأجنبي المهاشر
عملت الجزائر خلال مرحلة الضعينيك على بذل مجهودات كبيرة وذلك فيما يخصى المجال
القانوني المنار و الاقتصادي بغية اسنقطاب المستثمرين الأجانب حيث كرست حرية
الاستثمار كمينا من جهة ،وعملت طى تحفيزها من جهة اخرى ،و قهل التطرق إلى تدفق
الاستثمار الأجنبي المباشر لا بد من الأشارة إلى نوايا هذا النوع من الاستثمار شم الانتقال إلى ما
) انجازه ميد انيا ٠
اولد نوايا الاستثمار الأجنبي المهاشرسينثم في هذا الجزء نقسم حصيلة نوايا الاستثمار الأجنبي
المباشر في ثلاث مر احل يفصلها قانون ترقية الاستثمار لسنة ق«ا وقانون تطوير الاستثمار
الهلع وذلك راجح إلى س.لينن
ارسالتشريديسهالمورع في تن«اتنوبرتن« هنى المتطق بترقية الاستثمار ج٠رعج،عدد»ه،صادر بتاريخ( ه اتنوبرتن« هنى
همه
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يرجع السبب الأول إلى الاختلاف في الأطر القانونية و الموسعة المنظمة للاستثمار
الأجنبي المباشر حيث نجد ان قانون القرطى كان كن يرساالمرجع القانوني لهذا الاستثمار.
كما كانت مصالح ينل

الجزائر( مجلس النقد و القرطى) بمثابة الإطار المولساتي المكلف على

صن تطبيق هدا للقانون  ،لمصادقة مجلس النقد والقرطى يمثل شرطا اساسيا لتحقيق هذا
الاستثمار اما في الفترة الممتدة ه«يبره« ه فنجد قانون ترقية الاستثمار ووكالة ترقية وتدعم
ومتابعة الاستثمارات يعتبران الأساس القانوني المنار للاستثمار الأجنبي اما منذ

ه«ي إلى

غاية يومنا هذا فنجد قانون تطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اصهحا يمثلان
المرجع القانوني و المولساتي لهذا الصنف من الاستثمار١ .
اما السبب الثاني يكمن في إتلاف مصدر وطبيعة الاحصائيات المتعلقة بنوايا الاستثمار
الأجنبي المهاشر ،حيث كانت مديرية حركة رفىوس الأموال لدى بنلح الجزائر بيني-
لهسالمصدر الرئيس لهذه النوايا ) تحويل مصدر هذه الاحصائيات إلى وكالة ترقية و تدعم
ومتابعة الاستثمارات وذالل في الفترة الممتدة سيسد/لهيثم اصهحث الوكالة الوطنية مصدر لهذه
ا لاحصائيات ٠
ثانيا ..نوايا الاستثمار الأجنبي في ضل قانون النقد و لعرض ( ست«ل»حس إحصائيات
ينل لجزائر فقد تر إصدار و التوصل الى إعطاء يلي رايا بالمطابقة منها ولها قرارا متعلقا
بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر و ععقرارا متعلقا باصحاب الامتياز واي قرار للبائعين
بالجملة و ذلك من كن له«ق ملف مدروس ،و هو ما يعادل نسبة قبول آع هرما معدل قبول
الاستثمار الأجنبي المباشر فيعتبر الأعلى مقارنة بالاصناف الأخرى المطروحة لدى ينل الجزائر
و ذلك بنسبة كله هإو ذلك في أخر اجتماع عقده مجلس النقد و القرطى بغية دراسة إمكانية استثمار
عير المقيمين بالجزائر
المهحث الثاني  ،لإطار القانوني لنشاط الشركات متعددة الجنسيات و اهم الضمانات

تعى اظب الحكومات وعن بينها الحكومة الجزائرين إلى توفير للظروف الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية المناسبة والمشجعة طى الاستثمار في داخل الوطن وفي خارجه ،لهذا
لجك إلى إصدار تشريعات ورفع عراقيل و منح تسهيلات بانواعها المختلفة لجذب استثمارات
الشركات متعددة الجنسيات ي

لدراسة ذلك نقوم اولا بتبيان مكانة الشركات متعددة الجنسيات في ظل النصوصى القانونية
الداخلية والدولية شم نبين اهم الضمانات والامتيازات الممنوحة لجذب استثماراتها

المطلب الأولي المكانة القانونية للشركات متعددة الجنسيات

ه بالمرسوم التشريعي « سضإ ه المنيع في تن أكتوبرخ،تن« ه المتطق بترقية ايساف ج بر ٠تة ٠ج،عدد»ه،صادر بتاريخ( ه اكتوبرتن« بر
تر بعداثر عبد الكريب اللسقثعار الأجنبي المباشر وأثره على الققصاد الجزائري خلال الفترة ثه« ه سقإ٠ضإ ،رسالة دكتوراه خير منشورة .فيالطوم
الاقضادية ،تخصص النقود والمالية كلية العلوم الاقتصادية وعلوم النير ،جامعة الجزائرين ثه٠جإ،س« بر
تك
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لا يخفى على احد اهمية استثمارات الشركات متعددة الجنسيات ذلك ان هذا النوع من
الاستثمارات يعمل طى استقطاب راس المال الأجنبي و ذلك لما يوفره من مزايا بالغة الأهمية،
الأمر الذي يقودنا إلى البحث عن المكانة التي تحظها هذه الشركات في للقوانين الداخلية وفي
المواثيق الدولية مو كذا في مختلف الاتفاقيات الدولية

اولد في ظل قوانين الاستثمار-عرفت الجزائر عدة قوانين لقين فيها لسياسة للدولة في مجال
استقبال الاستثمار الأجنبي المهاشر ،وهذا ما لددوف نهلننه من خلال دراسة مختلف المراحل التي
مز بها قانون الاستثمار.
مرحلة الستينيات .تهنث الجزائر قانونين الأول في لادنة تعليلا هم والثاني في لادنة تهتهواق ٠،فقانون
تعليلا لم يتناول الشركات متعددة الجنسيات سراحة إلأ انه تحدث بالمقابل عن المستثمر الأجنبي
الذي منح له حرية الاستثمار الددتنادا إلى نص المدة حلا من قانون رقم ي-آتي يتضمن قانون
الاستثمارات تن  ،وتناول ضمانات عامة يستفيد منها كل مستثمر اجنهي ،وضمانات خاصة تستفيد
منها المؤسف المنشاة عن طريق اتفاقية.
إلا ان هذا للقانون لم يحقق الأهداف المنتظرة منه ويعود لددلنب إخفاقه في تحفيز الاستثمارات
الأجنبية بما فيها استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات كهاي عدة
مما ادى إلى صدور قانون أخر و هو الأمر رقم ته-دلهي الذي يلغي قانون رقم يع سآتي الذي
يعتبر اكثر شرحا وتجسيدا للمطار التنظيمي الخاصى بتدخل راس المال الأجنبي والوطني ،وان لم
يتحدث عن اشكال الاستثمار الأجنبي ربى اهمية كل شكل ،وهو ما يجعل الشركات متعددة
الجنسيات تخضع لنفس اتزاماث وضمانات المستثمر الأجنبي بصفة عامةه

مرحلة الثمانينات ..عرفت الجزائر اول قانون لادنة يلتم /ه نع ،و اهم ما جاء فيه هو السماح
لراس المال الأجنبي والمحلي بتكوين شركات مختلطة الاقنضاد ،الأمر الذي يؤكد رفعنس التدخل
المباشر للاستثمار الأجنبي ومشاركته المطلقة في الشركات الاستثمارية.

نتيجة لهذه السياسة صدر اول قانون خاصى بالشركات مخظطة الاقنضاد ،وهو قانون رقم
تنتميتطق بتاسيس شركات مخظطة الاقتصاد وسيرها هموترجع الرهاب التي دفعت المشرع
الجزائري إلى خلق إطار قانوني للشركات مخظطة الاقتصاد على حطب الشركات متعددة
الجنسيات إلى عدة لهاب اهمهاز التخوف الدائم من التبعية التي تلحق بالاقتصاد الوطنى بصورة
عامة بالإضافة إلى السياسة الاقتصادية المنتهجة من قبل الدولة التي كانت مرتكزة طى مهدا
توجيه الاقتصاد بصفتها المحتكر الأساسي لكل المجالات القابلة للاستثمار واعتبارها مجالات
حيوية ،
اانونرقمتنهصمزرعفيهينن جويلية تن .ه يتضمن قانون الاستثمارات ج ٠ر،ح ،عدد تنقل ،صادر تك بتاريخ تنه أوت تن .ه ملغى.
تر أمر رقم  .س»ثهضإ ،مزرع في قإ ١مبرور ثه«، ١يقضمن قانون الاستثمار ج.ر٠ج٠ج ،عدد ، .صادر بتاريخ ته دردبتمبر ثه« ) ملغى.
تر أنظر المادة  .من قانون رقم تنثه،جإ ،يقضمن قانون الاستثمارات المرجح السايق.
هر أنظر الردة تم وما يليها من أمر رقم  .س»ثهضإ ،يتضمن قانون الاستثمار المرجح السابق.
ول قانون رقي ه ه عزرع في هجإاوت جإ« ه ينطق يالأسنهاعار الققسادي الخاس الوطنيئرعج،عدد« المزرخة في ١تناوتجإ« هنى
تل قانون رقم ضإثهسقن ه،مزرع في قا ١اوتجإ« ،١يتطق لتاسيس شركات مختلطة الققصاد و سيرها جرعج،عددقثالمزرخة في ١تناوتجإ« ه ع
نه«
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إلا ان هذا للقانون تر تعديله بموجب قانون رقمسلميتطق بتاسيس الشركات المختلطة
الاقتصاد وسيرها ١

لذي بدوره اكد مشاركة راس المال الأجنبي في بناء التنمية

الاقتصادية عن

طريق إنشاء شركات مخظطة الاقتصاد.
مرحلة التسعينات ..تهنث الجزائر مرسوم تشريعي رقمتريايتطق بترقية الاسنثمار،بموجهه تر
إلغاء احكام قانون رقصا يتعلق بتاسيس شركات مختلطة الاقتصاد وسيرها ،الذي يشكل
التوجه الصريح والواضح نحو ليبرالية الاقتصاد والسوق ،عوطى التردد والتذبذب الذي عرفته
القوانين السابقة.
نظهر مكانة الشركات متعددة الجنسيات من خلال الضمانات والامتيازات التي اتى بها هذا
المرس،فهو يعترف بامتيازات المستثمر الأجنبي على عار المستثمرين الوطنيين إذ تر دمج
هذه الشركات مع المستثمر الأجنبي بصفة عامة

وهكذا فقد منح المرسوم التشريعيين مكانة هامة للاستثمار الأجنبي على إطلاقه دون تمييز
بين حجة هذا الاستثمار وقدراته والاحتياجات الوطنية والفعلية(

بر

المرحلة الممتدة عن لالا« إلى غاية الهورس الأمراسالذي يتعلق بتطوير
الاخثمارترنصى تشريعي ينظم الإطار القانوني العام الذي يحكم الاستثمارات في الجزائر
فتنصى المادة وي منه على إلغاء كل الأحكام الطبقة المخالفة لهذا الأخير ،ولا لدديما تلك الواردة
يي المرسوم التشريعي رقمتر يا يتعلق بترقية بالاستثمار{
ن.ثدد.ثالمكانة القانونية للاستثمارات الأجنبية وتعميق الضمانات
يمتاز هذا للقانون الجديد!دهم.
والامتيازات الممنوحة لها ،من نذ تحفيز النشاط الاقتصادي

يجمل هذا الأمر بدوره الشركات متعددة الجنسيات مع المستثمر الأجنبي بصفة عامة ،دون.
نجران نصري المادةلميمن هذا الأمر ،تفرق كن المستثمر المقيم والغير
مراعاة خصوصياتها ،ا
المقيم الذي يتحدد بنظرة إلى العملة التي يستعملها لإنجاز استثمار اتهم

تر تعديل هذا الأمر بموجب امر رقما«ه يتعلق بتطوير الاستثمار/الذي منح امتيازات
إضافية للاستثمارات التي لها اهمية خاصة في الاقتصاد الوطنى وتحديد المزايا عن طريق
التفاوضى كن الوكالة والمسنثمر ،ويتميز هذا الأمر بانه فتح الباب امام اي شكل من اشكال
الاستثمار فقد كرس ما يعرف بمبدا جذب الاستثمار الدولى دون حدود بشرط التصريح لدى
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ٠

هل-قانون رقع٥يمسقن ه،مزرع في قا ١اوتثه« ه ،يتطق يتأسس الشركات المختلطة القصد وسبيرها،ج بر ٠تة ت،عدد«،صادرة«اوتثه« بر
ا مر .التشريعي رقعتتيسضإ ه،مزرع في قإاكتوبر تن« ه ،يتطق بترقية الاستثمار .بر ٠تة ،.عدد»،٥صادر بتاريخ( ه اتنوبرتن« هنى
همأنطر نص الردة « من أمر رقم هب تنكتطق بتطوير الاستثمار المرجع نضع
ه سأنظر نص الردة ١تن من أمر رقم (١نه ، .يتطق بتطوير الاستثمار المرجح السابق.
تع ا أمر رقمت/تنه المزرع في قإ ه جويلية ه٠جإ  ،يتطق بتطوير الاستثمار ج.ر٠ج٠ج ،عدد تميع  ،صادر بتاريخ( ه جويلية ثه٠جإ٠
ته
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تتاضمن قانون النقد والقرطى ه،بمثابة الركيزة
ثانيا ..في ظل قانون النقد والقرضنىيعد قانون-ايي
التي تعتمد عليها الشركات متعددة الجنسيات في الجزائر حيث يحررها تماما من القيود والعوائق
التي كانت نقف امام توسعها في الهتند ،يتضمن نصوصى كثيرة تعالج الاستثمار بصفة عامة،
بموجبها الغى التمييز كن المستثمر الوطنى والأجنهي ،ليحل محله التمييز بين المقيم والغير المقيم
في الجزائري  ،وهذا ما نصث عليه نصري المراد يلها،الهإ و منهي

إلا انه تر إلغاء هذا للقانون بموجب الأمر تهااالذي يتضمن قانون النقد والقرطى تث،فحذف
المشرع العديد من النصوصى القانونية .من بينها المواد الالفة الذكر ،وهذا ما يفسر تجاوز
المشرع الجزائري مرحلة البحث عن معيار التمييز والتفريق كن المستثمرين(
إذ نصري طى مجموعة من الصور التي يمكن ان يتواجد عليها المستثمر الأجنبي وكذا الشركات
متعددة الجنسيات وهين
ل إنشاء مكاتب التمثيلي حيث تناولت المادتين-يه من امري-اا مكاتب التمثيل كصورة من
صور تواجد الشركات الأجنبية في الجزائر لددواء كانت اصلية او شركات متعددة الجنسيات{

ل المساهمة في البنوك الخاضعة للقانون الجزائر( قد كرست المادة .من الأمر اعلاهح ،
إمكانية ساهمة الشركات الأجنبية في البنوك والموسسات المالية التي يحكمها للقانون الجزائري
تجر انه لم يحدد إذ كانت تلك البنوك عمومية او خاصة ،وطنية او اجنبية-

ل فروع الشركات الأجنبية نوهو وجه اخر لوجود الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في
المجال المصرفي بحيث تستطيع هذه الأخيرة فتح فروع لها تكون تابعة للشركة الأب بعد
الحصول طى ترخيصى من مجلس النقد و القرطى

وح -نصري المادتين وله« من امر ق-اا

يتتعلق بالنقد و القرطىلإ
ي

كما انه قيد المستثمر بطريقة قانونية ليتمكن من التواجد ،وجعله شركة ساهمة كاساس فى
حالات اسلثنائية ،يمكن ان ياخذ شكل تداضديه حسب المادة ال»قله من امر ااثمق« يتضمن قانون
النقد و القرطى و

ثالثا  ،في ظل قانون المحروقات تتعد ازمة انخفاطى اسعار البترول لسنة ولهما الدور الكبير
لبروز اول محاولة لتنظيم القطاع بصورة مقننة ،وصدر اول تشريع خاصى بالخجل وهو قانون

ه تنته قانون رقم (نهيم(نه ه  ،عزرع في » ه ايل ٠قا ه  ،يتضمن قانون النقد والقرض ،ج.ر.ج.٠ج ،عدد ه ه  ،صادر بتاريخ ثه ه افريل «قا هنى
ق لحظر المادتين جإثه ه ،من قانون رقم (نهيم(نه ،١يتطق بالنقد والقرني ،المرجح السابق.
ثن سأمر رقمه ه ه  ،عزرع في ثهجإ أوت ه٠جإ  ،يتطق بالنقد والقرض ،ج.ر٠ج٠ج ،عدد جإقإ  ،صادر بتاريخ تجإ أوتتبي ،معدل ومنهم بموجب
أمر رقم( هر»«،مزرع في ثهجإ أوت« ١تننإ  ،ج.ر٠ج٠ج ،عدد «  ،صادر بتاريخ ه(نه دردبتمر إنه ١تننإ٠
هر أنظر المادتين ١ثهس»ثه من امر رقمه ه ،١يتطق بالنقد و القرض ،المرجح عابق.
تع لحظر المادة (.من امر رقمه ه ،١يتطق بالنقد و القرض ،المرجح نضع
فى وتلي مليكة ،الشركات المتقدة الجنسيات وتاثيرها على سيادة الدول ،مذكرة لنيل شهادة الماستير ،تخصص إدارة أعمل ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية جامعة خميس مليانة١ »،تننإ ،ستتر
تج ا انظر المادننن»ثهوقإثه من امر رقم تنير ه ،١يتطق بالنقد و القرض  ،المرجح عابق
و سنتم المادة ه٠تنثه امر رقمه ه ه يتضمن قانون النقد والقرض ،،المرجح السايق.
له«
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سا باعمال التنقيب المحروقات! الذي يفسر للوجود الفعلي والمكثف للمستثمر الأجنبي في
مجال المحروقات ٠

لكنه في نفس الوقت اهمل نقاط اخرى ذات اهمية كبيرة ،اهمها سغياب معيار صريح و واضح
يتبناه للقانون للتفريق كن الوطنى والأجنبي.

إل تواجد الشريك الأجنبي في مجال المحروقات ياخذ شكل قكراكة« باعتبارها من اولى
الإستراتجياث المعتمدة من قبل شركة معونا طرال١

لكن بصدور القانونى الذي يتعلق بالمحروقات

ترهق كرس المشرع معيار الإقامة بدلا من

مصطلح المستثمر الأجنبي والخير الأجنبي للتعامل مع المستثمرين في هذا القطايم وهذا ما ورد
في نصري الملهى الفقري .

منهج ،فهذا للقانون لا يختلف عن سابقه في تحديد شروط تواجد هذه

الشركات فهو يشترط ضرورة الحصول طى رخصة او ايراج العقدي تجر ان الجديد الذي اتى به
هذا للقانون هو تغيير المتعاملين مع هذه الثدركاث ٠،فبعدما كانت الشركة الوطنية السنا طراز
المتعامل الوحيد مع هذه الشركات مع تدخلات وزير الطاقة ،اسبح المستثمر الأجنبي اليوم
يتعامل مع وكالتين هماز الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها وهي علططة ضبط
المحروقات ..والوكالة الوطنية لنثمين موارد المحروقاثهملنفطم

تجر ان هذا للقانون طل بموجب الأمر رقاه يتعلق بالمحروقات( تضمن هذا التعديل
تخفيف شروط ممارسة التنقيب والاستكشاف ،واشار إلى إلزامية الاشتراك مع لددوناطراير في
اعمال التكرير وتحويل المحروقات.

في الأخير نستخلصى ان مخظف قوانين المحروقات لم تتحدث عن الشركات متعددة الجنسيات
مما يبقي الاهتمام منصب طى الاستثمار الأجنبي بصفة عامة

المطلب الثاني ز ضمانات جذب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في الجزائر

لقد لدهعث الجزائر بشتى الطرف لتوليد بيئة استثمارية عليمة لتسنقطب المستثمرين الأجانب
واموالهم بما فيها الشركات متعددة الجنسياث ،وذلك من خلال نقدية جملة من الضمانات المكرسة
تلف للقوانين ا لم.تطقة بالاستثمار وعن اهمها نذكر الضمانات المالية والضمانات القانونية
خ.
في م ا
و الضمانات القضائية في

ه ا قانون رقمت( ه،مزرعلآ ١اوتثه« ه  ،يتطق باعمال التنقيب والبحث عن المحروقات ج٠رعج٠عددقإتن  ،صادر بتاريخ تجإ أوت ثه« ه ملغى.
ق ا قانون رقمت(  ،عزرع في « ايل قإ«جإ  ،يتطق يالمحروقاص ج.ر٠ج٠ج ،عدد  ، .صادر بتاريخ قا ه جويلية قإ«جإ معدل ومنهم(
تر أنظر الردة  .الفقرة تنه من أمر رقعق»  ،يتطق يالمحروقاص المرجح نضه٠
ه ا امر رقعتن هر هته ،المزرع في تننإ فيقر .تن ه«جإ  ،يتضمن نهيل قانون رقمق»  ،ج.ر٠ج٠ج ،عدد ه ه  ،صادر بتاريخ »جإ ايل تن ١تننإ٠
وه
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اولد الضمانات لمظهةييطي المستثمر الأجنبي اهمية بالغة لما يتيحه له قانون الاستثمار في
للدولة المضيفة من حرية في تحويل اصل الاستثمار وعوائده إلى الخارج ( بالإضافة إلى
التعويهى المالي ضد للمخاطر السياسية .والذي يتبين فيما يلين

بضمان تحويل روءوس الأموال المستثمرةيقد منح للمستثمر الأجنبي ضمان تحويل رفىوس

امواله وعوائدها ،وكان ذلك بداية في قانون

النقد والقرطى لسنة لهليليلما  ،شم جاء بعد ذلك

العرس التثعريديتريا يتعلق بترقية الاستثمار

ليؤكد على هذا الضمان في نصري المادة  .و

منه تر وقد كزس للقانون رقم الكيك يتعلق بتطوير الاسنثمارإالمعدل والمتميهذا الضمان ،بل
واكد عليه بالموازنة مع الاتفاقيات للدولية التي صادقت عليها للجزائر مع تجرها من الدول.

إذ تنصرم على ذلك المادة اي من امر رقمس« السالف الذكر طى انه ز يتمتع المستثمر الأجنبي
بحرية كاملة في تحويل رفىوس الأموال المستثمرة بعينها ،اي الأموال التي جلبها معه بالعملة
الصعبة القابلة للتحويل ،وكذلك حرية تحويل عائدات هذه الأموال من مداخيل وفوائد وارباح
وتجرها من الإيرادات المتصلة بالاستثمار٠ .

كما نجد امر رقمي-اا يتعلق بالنقد و القرطى ،الذي بموجبه ) إلغاء قانون-ا يتعلق بالنقد
والقرطى ،استبقى على هذا الضمان وذلك بنصه في المادة عيا ومنهه

يبرالتهويطن المالي ضذ المخاطر السهاسهةينجد ان هنك اختلاف كبير في تحديد مفهوم للمخاطر
السياسية .من حيث محتواها ونطاق مضمونها ،لأنها نتغير بتغير للظروف السياسية والاقتصادية
للد ل نع
و

٠

فنجد المشرع الجزائري عل على طمانة المستثمر الأجنبي و التاكد طى ضمان عدم تعرضه
لمثل هذه للمخاطر في ظل قانون رقم الهسي-سنعلق بتطوير الاستثمار الساري المفعول ،وقد فضل
في الأمر بايرادته نصري صريح يستبعد نهائيا ،ويلغي إمكانية لجوء للدولة الجزائرية للتأميم او
نزع الملكية التي كان يتعرطى لها المستثمر في الماضي ،وارتأى ضرورة الاقتصار طى
للمصادرة الإدارية و دون القضائية اذا اقتضى الأمر ذاللج٠ ٥

إذ اورد احتمال تعرطى الاستثمارات الأجنبية  ،وعن بينها استثمارات الشركات متعددة
الجنسيات لخطر للمصادرة الإدارية كاستثناء مقند بحالات محددة في التشريع المعمول به ،وهذا
ه ا لعماري وليد  ،الحوافز والحواجز القانونية لسقثدار الأجنبي هي الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانوني فرح قانون الأصل ،كلية الحقوق،
جامعة منتورتي ،قططينة ،ثه٠جإ  ،ص تنجز.
تر أنظر نص الردة تنه من العرس التشريعي رقمتنيمجإ ( يتطق بترقية الاستثمار المرجح السابق.
ثن ا أنظر نص الردة ١تن من أمر ١تحتن«  ،يتطق بتطوير الاستثمار المرجح السابق.
ه ا أنظر المادة ثهجإ ه من أمر رقمه ه ( يتطق بالنقد والقرض ،المرجح السابق.
تل ضافي لسا ،الضمانات الممنوحة لسقثدارات الأجنبية هي الجزائر دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،فرح قانون .الأعمال،
كلية الحقوق ،جامعة يوف بن خدة ،الجزائر  ،ثه٠جإ  ،س»تن٠
فى ا حفافي لسا ،المرجع السابق .ص قإتن٠
«ق
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ما نصت عليه المادة ا»ا من للقانون اعلاهههلا يمكن ان تكون الاستثمارات المنجزة موضوع
مصادرة إدارية ،إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول امه٠ ١ .

فالى جانب استبداد المشرع الجزائري إمكانية ممارسة للدولة لحقها السيادي المتمثل في
التأميم او نزع الملكية ،التي كانت تشكل اهم ا لمخاطر السياسية .التي يخشى المستثمرين
الأجانب لها في الدول المضيفة وخاصة النامية منها

،فاغه يضمن إلى جانب ذلك انه في حالة

تعرطى ممظكاتهم للمصادرة الإدارية كحالة استثنائية .يحق لهم الحصول طى مقابل مالي
كتعويعنس ،وهذا ما نصت عليه المادةسا من امرسا« يتعلق بتطوير الاستثمار يترتب طى
للمصادرة تعويطن عادل ومنصف .عسير

بل ذههث الجزائر إلى ابعد من ذلك وجعلت من التعويهى مهدا دسنيريا ،الذي يقز ان المساس
بحق الملكية يجب ان يتي في إطار القانون ويترتب عليه تعويطن قهلي ،عادل ومنصفق ٠

ثالثا ..الحوافز الضرهيهةزنظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي المهاشر ،كش المشرع العديد من المزايا
والمنافع للمستثمرين الأجانب والوطنيين على ط السواء ،اكانوا اشخاصى طبيعيين او معنويين تن
،من بينها الحوافز الضرهيية ٠،وبخصوصى هذا الشان يجب ان نميز بين مزايا النظام العاب ومزايا
النظام ا لاستئناف ٠

بر مزايا النظام العام يقوم هذا النظام طى منح الامتيازات طى اساس السياسة الوطنية للاستثمار
وتهيئة الثقليبوتقتصر المزايا الممنوحة للمستثمرين في هذا النظام طى المراحل الأولى لإنجاز
ن..شغيله وتستفيد الاستثمارات منن
ا لمث« وع وبداية هه

ستطهيقى النسبة المخفضة في مجال للحقوق الجمركية ،فيما يخصى التجهيزات المستوردة و التي
تدخل مباشرة في إنجاز المشروع
سالإعفاء من الضريبة طى القيمة المضافة ،فيما يخصى السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في
إنجاز الاستثمار ٠
سالإعفاء من رلدم نقل الملكية ،فيما يخصى كل المقتنيات العقارية التي تمث في إطار الاستثمار
المعني هب
وينلك سدرقلنرنى رتم ههر«مرلننعلق نقلنونى للمالية لسنةوا« تعم معدلا لنطنى للطرق قل« منمقنونى
رتم مر««« يتعلق بتطوير الاستثمار ،وهذا في نصري المادة(  ،اين تناول المثنى مزايا النظام

ه ا بعداثر عبد الكريب الاستثمار الأجنبي هي الجزائر و أثاره هي القصد الجزائري خلال الفترة (ثه« هرت«ه«) ،أطروحة لنيل الدكتورة في العلوم
الاقنضادية،فر؛ نكر ،جامعة الجزائر( ه«،تن ص هت بر
ق ا أنظر المادة .ه من أمر رقم ١تحتن« ،يتطق بترقية اللسقثعار ،المرجح السايق.
ثن ا بوسة نور الدين ،المركز القانوني للمستثمر الأجنبي هي القانونين الدولي والجزائري رسالة لنيل شهادة الدكتورة  ،تخصص القانون الخاس كلية
الحقوق ،جامعة يرعد دطب ،البليدة ،قإ٠جإ  ،ص ٠قإثه ه
ه ا طالبى محمد( ،ثر الحوافز الضريبية وسد تفعيلها ض جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ض انجزا -مجلة ع اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد
..
..
..
الهس»،معة البليدة ،دب سني ص تن.
تع ا قانون رقم »هر« ،١عزرع في « ديسمبر »هته ، ١يتضمن قانون المالية لسنة قاه«  ،ج.ر٠ج٠ج ،عدد « .الصادرةبتاريخ ١تن ديعسبر »١تننإ٠
فى ا أنظر المادة يعتم من قانون رقمه هر ٥ه  ،يتضمن قانون المالية لسنة قا له«  ،المرجع نقي.
(ق
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 ٠العا هم
ي ك مزايا النظام الاستثنائي حددالقانونس« الذي يتعلق بتطوير الاستثمار .الاستثمارات التي
تستفيد من مزايا خاصة في نصري المادة كا منه ١

والتي تتمثل فيما يلين
سالاسنثماراث التي ننجز في المناطق التي يتطلب تنميتها ساهمة خاصة من الدولة(
ل الاستثمارات ذات الأهمية بالنسة للاقتصاد الوطني ،لاسيما عندما يستعمل تكنولوجية خاصة من
شانها ان تحافظ على البينة ،وتحمي للموارد الطهيعية ،وتدخر الطاقة وتفضي إلى التنمية
المستدامة ينز
فضلت المواد ه ه ،لاه ،ينته مكرر

هلة من للقانون الالف الذكر ،في نك امتيازات الممنوحة

للمستثمرين (

رابعا يالضصاناث القضايهةثل الشركات متعددة الجنسيات عادة ما لا تقدم طى استثمار اموالها
في بلد ما اءلأ على اساس معرفتها بوجود القواعد القانونين التي تحكم تسوية النزاعات المحتمل
قيامها بينها وبين الشريك المحلي وضرورة اطمئنانها طى إمكانية إخضاعها للتحكيم التجاري
الدولي ،هذا ما ادى إلى توجه للدولة الجزائرية إلى تكريس حق اللجوء إلى التحكم في شكل
ضمانات ممنوحة للمستثمرين

الأجانب بصفة عامة والشركات متعددة الجنسيات بصفة خاصة ٠

هعريس حق اللجوء إلى التحكيم التجاري الدوليتلقد ابدى المشرع الجزائري في السنوات
الماضية تحفظا شديدا إزاء التحكم التجاري الدولى بشكل عاب حيث اعتبره يتنافى مع مقتضيات
السيادة الوطنية ؛ واعتبره ايضا وسيلة في يد الشركات متعددة الجنسياث ،تستعمله للدفاع عن
مصالحها وتحقيق اهد ايها ه ٠

لكن بعد الشروع في الإصلاحات الاقنضادية ،تغيز موقف واضطر إلي تكريسه بموجب
العرس التشريعي رقم قرليله المعدل والمتهم لقانون الإجراءات المدنية لسنة تكوا نع ،والذي
يمثل الإطار العام للتحكيم التجاري الدولى في الجزائر رجاء محله قانون الإجراءات المدنية
والإدارية الذي ادرجه في الفصل السادس من الهاب الثاني من الكتاب الخامس{
كما نصري امر رقما( سيل يتعلق بتطوير الاستثمار في المادة آا منه ،طى إمكانية اللجوء إلى
التحكم التجاري الدولى في حالة وجود نزاع

و ذلك كاستثناء على اختصاصى الجهات القضائية

ه ا أنظر المادة إنه ه من قانون رقم ١تحتن«  ،يتطق بتطوير الاستثمار المرجع السابق ع
تر ا طالبي محمد( ،ثر الحوافز الضريبية وسد تفعيلها ض جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى الجزائر (.مجلة ع اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد
..
..
..
الهس ،نامعة البليدة ،دب سني ص تن.
ثن ا انظر المواد جإ ه،جإ ،١ته ( ه ه مكرر ه من قانون ١تحتن« ،يتطق بتطوير الاستثمار المرجع السابق.
ه ا عيبوط محند وعلي،كضارات الأجنبية هي ضوء سياسة الانفتاح القسادي هي الطاقم المجلة النقدية للقانون والعلوم العباسية كلية الحقوق،
جامعة مولود معمر( عدد ....هحس»آ
ول أنظر الردة هيت من العرس التشريعي رقمتنيم«  ،عزرع في ت«ه اكتوبر تن« ه  ،يتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،ج.ر٠ج٠ج ،عدد تجإ  ،صادر
بتاريخ (نه ١أكتوبر تن«.. ١
تل أنظر المواد قا« ه إلى هثه« ه من قانون رقع«ي مزرع في « فيفر .ثه٠جإ  ،يتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية .ج.ر٠ج٠ج ،عدد
١جإ  ،صادر بتاريخ « أفريل ٠ثه٠جإ
قق
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الوطنية للدولة(
اشار ايضا المشرع إلى اعتماد طريق التحكيم الدولى فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقة
بالهترول ،الذي يعتبر القطاع الحيوي لتواجد الشركات متعددة الجنسيات بنسمة اكبر استنادا إلى
نصري المادة لهو من قانون المحروقات هز
نفس المسلك عرفته الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي ابرمتها للدولة ا الجزائرية التي
لا تخلو بدورها من الإشارة إلى التحكيم التجاري الدولي ،كاداة مفضلة لتسوية نزاعات

الاستثمار

بعد فشل تسويتها بالطرق الودية.

يبراهمهة التحكيم التجاري الدولي

بالإضافة إلى توفير محيط مليم لجذب استثمارات الشركات متعددة الجنسيات وطمأنتها
وتوفير حماية قانونية كفيلة لمصالحها الاستثمارية في الدول المضيفة وذلك باقامة علاقات
تجارية واسعة معها ينز
ختاما لهذا الفصل نتوصل إلى ان الشركات متعددة الجنسيات تعتبر من اهم الكيانات الدولية
التي لدهعث للدولة الجزائرية لجلب استثماراتها نظرا لما نتمتع به من إمكانيات نراهم في بناء
وتطوير اقتصادها.
إلا انه بالعودة إلى للقوانين الداخلية المتعلقة بالاستثمار نجد غياب تنظيم صريح و واضح لهذه
الكيانات فهي متساوية مع جميع انواع الاسنثماراتها الأخرى ،ويظهر ذلك من خلال إدراجها
ضمن المستثمر الأجنبي بصفة عامة ربى ما تملكه من خصوصيات تتميز بها عن تجرها ٠
مما سهل وسمح لها بالتغلغل والسيطرة على اقتصاد للدولة وذلك هفرطى شروطها وفق ما
يتماشى مع استراتيجياتها مما يؤثر على لسيادتها.

المهحث الثالث ،

دور الشركات المتهدة الجنسيات في تفعيل الاستثمار الأجنبي المهاشر في الجزائر

لقد تركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل اساسي في قطاع المحروقات منذ
الاستقلال نظرا لانعدام للموارد المالية والخبرات والكفاءات المختصة في هذا الميدان ،و
باعتباره القطاع المفضل لتوسيع الاستثمارات الأجنهية ،و لكن بفضل الأطر القانونية المتزامنة
مع التغيرات الاقتصادية الوطنية اسهم للقطاعات الاقتصادية الأخرى نصيب من الاستثمار
الأجنبي المباشر و سلتناول من خلال ما يلي تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و مخزونه
و توزيعه القطاعي و الجغرافي و اهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني ،و اهم الدول و الشركات
ا لأجنهية المستثمر ق

المطلب الأولي تدفق استثمار الشركات المتهدة الجنسيات إلى الجزائر

ه ا أنظر المادة « من قانون رقمت( ،يتطق بالمحروقات ٠مرجح عابق
ق ا مشوثر حياة ،حمود{ نسرين ،الاستثمار بهن التحرر والحقوق السيادية .مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون العام للأصال ،كلية
الحقوق والعلوم العباسية جامعة عبد الرحمن ميرة ،يجاية ،صجإجإ ع
قق

للصلالثظثيلخيرالشركات منسةالجنسهات هىالاسنتمارالأجنسالمهاشرقيالجزاير

والاجتماعية التي تسود البلد السهل لمثل هذا النوع من الشركاث ،حيث تمثل هذه الأوضاع ما
يسمي بمناع الاستثمار .وفي هذا الصدد نجد ان الجزائر صك بك ما تملك من المجهودات
لتحسين المناع الاستثماري وذلك

من خلال قوانين الاستثمار وتييرها ،وخلق وكالات مهمتها

العمل طى تحسين الاستثمار .وكل هذا من اجل جذب اكبر قدر من الشركات المتعددة الجنسيات
إلىالجزائرلخقيق مخططاتها فيالتنمية ،حيث كانلهذاالتصين الأثرالواضح طى حجة
تدفقات هذه الشركات إليها والجدول التالي يبين تطور تدفقات الشركات ي««سآإ«
الجدول رقم ( ه»ب تندلق استثمار لشركات المتمددة الجنسيات إلى الجزار خلال القلة «٥يبر
ة ه«
تدفق استثمارالشركاث المتهدةالجنسهاث فيالجزا لر
السنوات
(مليوندولار)
له««ي

كلها

الهلع

«ا«ا

يله«ي

وولي

يله«ي

ليلهو

«له«ي

و«آ

ولكي

عوالم

عله«ي

لما««ا

آ««ي

«قلهإ

له««ي

وآدي

ليله«ي

عليوي

كاكي

ايتي

المكي

إ«ي

ياكي

يكتا

ياكي

ليله«إ

دالي

ع«ا

واكي

ق«ا

عالي

«»لما

المصدر من إعداد الطالبي يو«هسسباعتماد على للديوان الوطنى لنساء عت»٠يمابيا١

الشكل رقم (يث» تدفق استثمار الشركات المتهدة الجنسيات إلى الجزائر خلال الفترة لالالايس؟ل«

»تإ

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر
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نوفق لطنثمار اكركات لمننحددة لجنسيات في -
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مذحأ
نج
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ي

اليزلر ( مليون دولار{

مذحأ
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من إعداد الطالبي بالاعتماد طى بيانات الجدول رقم( (

من خلال الجدول رقمإا) و الشكل رقم

«)الذي يوضح تدفق استثمار الشركات المتعددة

الجنسيات الواردة إلى الجزائر خلال الفترة لهلهلهرتهلملهيحيث كانت الاستثمارات الشراكات
المتعددة الجنسيات في الجزائر نقدر بحوالي كلها مليون دولار

لادنة له«« لتصل لادنة الهلع إلى

حوالي «ا«ا مليون دولار وهذا نتيجة الاستقرار السياسي والأمني الذي شجع المستثمرين على
استغلال فرصى

الاستثمار الكبيرة و المغرية  ،ربى صدور قانون الاستثمار الذي اعطى راس

مال الأجنبي والمحلي كثير من الامتيازات إلى ان الاستثمارات في الجزائر بقيت تعرف تذبذب
لتبلغ ذروتها لددنةيهىيب ليلهلهي ٠كاكي ٠اا« حيث وصلت حجة الاستثمارات الشركات المتعددة
الجنسيات إلى حوالي عليوي مليون دولار و هو اعلى رقم في حجة الاستثمارات في الجزائر
وذالع نتيجة

الاستقرار المالي الذي كانت تعيشه الجزائر باضافة إلى السياسة المالية في الجزائر

التي جنهث الجزائر الأزمة المالية العالمية لادنة له«« لتعود إلى حالة تذبذب من لادنة يالهيإلى غاية
عالي و هذا نتيجة لسياسة الاقتصادية و السياسية في الجزائر حيث وصلت لادنة «لما« إلى حوالي
ع«ا مليون دولار.

) الاعتماد على بيانات الجدول لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الاستثمار
للشركات متعددة الجنسيات الواردة إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من لهله«سعلما«٠

الجدول رقم (يث) بتدفقات استثمار الشركات المتهدة الجنسيات والاستثمار الأجنبي المهاشر إلى
الجزائر

يلهي

قق

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر
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عا«

«»لما

ل«إوا

من إعداد الطالب يومليا«يثمق«ثم« لاعتماد طى بيانات موقع عت»٠يمابيا١

الشكل رقم إلك  ،تدفقات استثمار الشركات المتهدة الجنسيات والاستثمار الأجنبي المهاشر إلى
الجزائر

،تإ

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

نوفقات استثمار لشركات النددق الينعيات ي
للردة للبزلر (ملهن دولار)
الاطثمارلث الأجنبية الياشرة

لولىدق-
للبزلر

مذحهي مأذحلهإمذبينةمذحلةمذحلفمذحلةمذبقأمذتي م
ةذلإ مذتي مذتي مذحأ مذحأ مذحأ مذحأ مذحأ مذحأ
تا هتك حأ ننا ن ننم ننم  ،نل

من إعداد الطالب باعتماد على بيانات الجدول((

من خلال الجدول رقم و المنحنى البياني رقم((
سنلاحظ

ان حجم الاستثمارات المباشرة و تدفقات الاستثمارات كان منخفظا لادنة لهل«هيحيث لم

يتعدى له«و مليون دولار،ليثدهد لادنة الهلع تطور لسيدا و ملحوظا حيث وصل الى عتبة له««ا
مليون دولار لكن هذا التطور لم يدون إنما كان ظرفي فقط ليعاود الى الانخفاطى لادنة قله« ٠
معرفث الفترة الممتدة من دلهلهيساا«يتطورا كبيرا حيث تعدت حجم الاستثمارات و تدفقات
الشراكات المتعددة الجنسيات

عتبة سمليون دولار

لادنة «ا«و هو اعلى رقم مسجل لحد

الأن ،و هذا نتيجة الاوضاع المالية الجيدة للجزائر خلال هذه الفترة باضافة إلى الاحتياط النقدي
الكبير الذي كانت تتمع بيه الجزائر خلال تلك الفترة مما جنب الجزائر الأزمة المالية الحادة لادنة
له««ي و كانت الجزائر بمثابة فرصة الذهبية لتعويهى خسائرها.
سلتعرف الفترة الممتدة كن ياسا«

انخفاطى في قيمة الاستثمارات وتراجع كبير مقارنة

بالسنوات الطبقة و هذا نتيجة السياسة المالية و الاقتصادية التي انتهجتها للدولة الجزائرية
باضافة قانون الاستثمار و كذا .ضغط بععنس القوى الغربية على صناع القرار في الجزائر
حفاظا على مصالحهم دون مراعاة

مصلحة الجزائر كدولة و شعب مما اثر لددلها على الاستثمار

وخير دليل على ذالك مشروع الطاقة الشمسية الذي كان لدديجعد طى ارضى الواقع كن الجزائر
والمانيا لولا تدخل فرضا في الشؤون الجزائرية عن طريق عملتها
من خلال المنحى البياني نلاحظ وجود علاقة طردية بين تدفقات استثمار الشركات المتعددة
الجنسيات الواردة إلى الجزائر الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الجزائر اي بزيادة استثمار

تق

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

الشركات المتعددة الجنسيات تزداد معها تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الجزائر
والعكس صحيح.

لمطلب الثاني

التوزيع الجغرافي و القطاعي للاستثمار الأجنهي المهاشر

لدهعث الجزائر في العقدين الأخيرين بكل

بما تملكه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

المهاشرة ،وهذا من خلال ننهينة المناع الاستثماري مليم

ما جعلها محل اهتمام كثير من دول

اولا  ،التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المهاشر

التوزيع

الجغرافي

للاستثمارات الأجنبية المباشرة صب ما يوضحه الجدول والشكل

التاليين ز

الجدول رقم

سة المهاشرة الواردة للجزائر صب المنطقة
نهم
أح ٠
إت)  ،تدفقات الاستثمارات ال ٠
الجغرافية خلال الفترة (يس«ي»
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من إعداد الطالب ليوم ليلليثمول»« باعتمادحلعسيرسلملمزهمثثا بهانات النضرك بالاستثمار يكككتللي اهدطس يللي

الشكل رقم (ه»المشاريع التي تشرك اجانب

له ق

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

المشاريع التى تشرك أجانب

عقد المشاريع
لق  .منى انضهان
لم ا استراليا
فه ا اهتحقيا
اتاح  -الين ٦لمبهة
لالم  ،أمم
هلل ك اينا
قلة  -فمهمتها الجعد ٦شهبي
يإآ - ،ننهي

،

المصدر ن من إعداد الطلب يوم والمالكي/واياها/ث التصريح عت»٠ذ»«دسثمثمن«لمااا اهلريل«هيستا«ي

حسب ما جاءهم في الشكل الهياني(ه) نلاحظ ان الدول الأوروبية

قد لحظت المرتين الأولى

من حيث نصيبها من الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الجزائر خلال الفترة يك«سآلم« حيث
استحوذت على نصيب اكد الذي قدر
وا«« منصب شغل

باكثر من

يهساامليون دينار جزائري موفرة بذالل

الأمر الذي يعطي انطباعا سنا حول وضع الاستثمارات الأوروبية في

الجزائر التي كانت نشهد عزوفا عن استثمار في الجزائر نتيجة الأوضاع الأمنية و البنية التحتية
الهشة

لحي حين احتلت الدول العربية المرتين الثالثة يعي مشروع يقيمة تويتسمليون دينار جزائري
موفرة بذاللديسي منصب شغل.

سو لحظت دول لديا المرتين الرابعة في الاستثمارات الأجنبية بالجزائر ب«اا يقيمة إجمالية تقدر
بحوالي «آليعإ مليون دينار جزائري موفرة بذالع لمعتاامنصب شغل.
يناما الشركات المتعددة الجنسيات التي هي موضوع الدراسة

فقد احتلت المرتين الخامسة لهي

مشروع استثماري في للجزائر بقيمة إجمالية تقدر« ٦ققمليون دينار جزائري موفرة بذالل
«قه منصب شغل و هي نس٠ة ضعيفة جدا بحجة دولة الجزائر التي تتوفر طى إمكانيات مادية
و طبيعية هائلة مما يجعلها قطب استثماري ناجح بك المعابر ٠

ثانيا ..التوزيع لقطاعي للاستثمار الأجنبي المهاشر

وق

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

وفقا للعءحصائياث المتوفية حول نصيب كل توزيع قطاعي من الاستثمارات الأجنبية
المباشرة في الجزائر و الموضحة في الجدول و الشكل التاليين ز

لجدول رقم (ر)التوزيع لقطاعي للاستثمارات الأجنبية المهاشرة يلالايس؟ل«
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الصناعة

المصدر زمن اعداد الطظبسثمق«ثم« لاعتماد ن ات»٠ذ»«دسثمثمن«لطلهاناث التصريح يالاخثمارصيصي)

الشكل رقم إق)  ،التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المهاشرة

.

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

عدد

اكملت.

الياحة٠

القلب

الهئله

ضحة.

.

لصناعة.
ت لا٥

لبناء.

لزرلعةع

ق هو

من إعداد الطالبي باعتماد على الجدول إد)

بتحليل معطيات الجدول رقم إد) و الشكل رقم إو) نلاحظ بان القطاع الصناعيإالتنقي-
التكرير! والهناءإمشاريع ة«اةل»يم )احتلا المراتب الأولى
مردودية هذين القطاعين بالنسة للمستثمر الأجنبي

و بن -مرتفعة و هذا راجح إلى

ولاسيما في قطاع المحروقات بالنسبة

للصناعة حيث احتلت الصناعة نس٠ة ليو٠ووهإ شم الهناء بنسبة آا«هإ

اي سآهإهي نس٠ة جد

مرتفعة و هذا راجح إلى ارباح ثابتة لهذين قطاعين في حين نجد ان القطاعات الأخرى

لم

تتحصل إلا طى لم«أ٠لهاهوو هذا ما يجعلنا نتساءل عن لددلنب عزوف استثمارات الأجنبية الواردة
عن هذه القطاعات.

لمهربى من اهمية القطاعات الأخرى للاقتصاد الوطنى و خاصة الزراعة

و هذا لتوفر

الجزائر على مساحات شاسعة تعتبر من اجود الاتربة في العالم و كذا .السياحة في المناطق
الاحليةإالثعريط الساحلي سظم) و الجنوبي إالهقار والطضلي)

مما يجعلها قبلة للسياح.

ئالثايتطور حهم تدفق الاستثمار الأجنبي المهاشر إلى الجزائر خلال القترة(يسه ه٥يث)

تتميز الجزائر بعدة مزايا طهيعية ،فهي ذات مساحة قدرها ادتسكلم تقع في وسط
المغرب في الشمال الغربي من القارة الإفريقية يحدها شمالا البحر الأبيهى المتوسط  ،وتمتد
جنوبا حتى اعماق الصحراء

التي تملك منها الجزائر اكثر من «ير««ة كلم  ،وهي ذات

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

لساحل بحرية تمتد طى ««ينو ه كلر الفضل الثروات الطبيعية الهائلة والامكانيات السياحية
الضخمة التي تملكها الجزائر  ،فهي تشكل منطقة جلب طبيعية للاستثمار الأجنبي المباشر  ،تجر
ان السياسات الاقتصادية وتسيير هذه للموارد لم يكن كافيا للوصول إلى إطار اقتصادي فعال ،مما
جعل الجزائر تتخبط في مشاكل عديدة وهذا ما اداها إلى فتح المجال امام الاستثمار الأجنبي
المهاشر ،والجدول التالي يوضح تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال
الفترة لهلاك-لهلالي.

الجدول رقم إو ١حصيلة الاستثمارات المصرح بها اليوان الوطنى ياآا«ي

اللأاقثارالاتلهي

جيي.
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لملم»لكلم
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ثتيتإ ييل

هووا»(ق

حسا إحصائهاثا»مةسثمثمني«،اضطس لها«،ياعتماد بيانات التصريح يالاخثمار (يلهسآا«)

الشكل رقم إه) حصيلة الاستثمارات المصرح ايل-تلهي

ق،

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر
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المصدر  ،صب اءحصائيكا»ااهشقل اضطسعا« بيانات النضريح بالاستثمار إيل«تا«»

من خلال الجدول رقم (و)و الشكل رقم (ع)الذي يوضح حجم الاستثمارات خلال الفترة
الممتدة بين ي««سآإ«

ل عدد مشاريع الاستثمارات المحلية بلغ «يييع ما يمثل نس٠ة يهو٠يهوهوفي حين بلغ عدد مشاريع
الاستثمارات الأجنبية لمسا يمثل نس٠ة يااهإ حيث نلاحظ ان حجة استثمارات الأجنبية

خلال

هذه الفترة ضئيل جدلي
يعدد مناصب الشغل الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية بلغ قلهوققا و تمثل نس٠ة وسههي حين
بلغ عدد المناصب الناتجة عن الاستثمارات المحلية االهيهسبتمهة واكو.
طلعحظ ان

قيمة المشاريع الاستثمارية المحلية قد بلغت ييله«لهآاا مليون دينار الجزائري ما يمثل

نس٠ة يهت٠ييهتههمفي حين لم تتعدى قيمة المشاريع الاستثمارية الأجنبية اقله/اوي مليون دينار
جزائري ما يمثل نسبة يع٠آإهإ من قيمة الاستثمارات الإجمالية و هي نسبة ضعيفة جدا مقارنة
بهععنس

الدول العربية الأخرى ٠

ق،

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

الشكل (تر)حصيلة المشاريع الاستثمارية المصرح يها لسنة »للاي

أ«الإ

عدهلمهس

الهمة بمليار ونهر طالرء أ «قا ل
 ،لاية تلق

مناصب الهق

ا

عد الهععهله

عع

عد المضى

؛القهو٠،

القيمة لمليار لينار هزالري » ،ةو ل
مناصب النق

ع ثكهآ،ي ٠

الوصل لطيار لهينلر طالرق ن ة،ل

ن قهقهة وحلم

ن بحقه لا

مناصب الئق

المصدر
ن بيانات التصريح يالاخثمار عت»٠ذ»«ةا١ثمثمن «للمشالآ ا لهي ،ا ضطس له ا «
الشكل رقم الرسم لبهاني يوضح حصيلة المشاريع المصرح يها في لاه«

الاستثمار المحلي

قلتها يم

موقإهوو

لآلآق )لقت لم

حقول.

ةقتا قتل

هوح٠ح

الاسضار الأجنبي

وتلت

«لا

لآققه لآ»ل

عوقوتا

»قك لآ

نهمة

كلل

قإلاق »

ل٠ ،
منا
مهب لنقل

لاةح حمل

وملم قحقا لم
القيمة يهليهن دينار هانري

الاستههعار الأجنبي
»قة لآ

عدد للمشاريع
ععع
الاستنفار ل .لاججنبي

للاهلي«الأكل،ين

له« قلما

.
الاطار المعطي
ةتاة تحلم

الامطار الممض
«لن ٥لقق لم

الاستثمار المحلي
قل» م

بيانات التصريح بالاستثمار عالي ال-كسرى-سطر عالي

ض

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

من خلال الجدول إيه) و الشكل المرافق له نلاحظ ما يلين

سانخفاطى الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر مقارنة مع الاستثمار المحلي حيث نلاحظ انه
وصل عدد المشاريع المحلية المصرح بها في لادنة لها« إلى وكاد ما يمثل نس٠ة و«هإ في حين
لم نتعدى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر « مشروع اي ما يمثل هإو٠لهوهي نسبة
ضعيفة جدلي
سنلاحظ ان الاستثمار المحلي خلق عتكقيلما منصب شغل بنسمة تصل لهت٠يرتههي حين نلاحظ ان
الاستثمارات الأجنبية لم تخلق لدعوى ولما اي نسبة آ٠عهإ و هي نسبة ضعيفة جدا مقارنة ٠
يناما

بخصوصى القيمة الإجمالية للمشاريع المحلية فقد بلغت لي«.لهقو٠لما مليون دينار جزائري ما

يمثل نس٠ة لهت٠لممهي حين بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية فقد بلغت «وله٠و«ا ما يمثل نسبة آ٠لههإ
وهي نسبة ضعيفة جدا مقاربة يقيمة الاستثمارات

المطلب

المحلية.

الثالث  ،معوقات الاستثمار الأجنبي المهاشر في الجزائر

بالرغم من النتانج الإيجابية المحققة في الأعوام الأخيرة .الا ان العمل لابد ان يتواصل لتحقيق
اتفاقيات تناسب إمكانيات الجزائر اوان السوق تحاول عرضى اهم المشاكل التي تعترطى
الاستثمار الأجنبي ليس من باب النقد ،و إنما وضع اليد طى النقائص(

اولا  ،القطاع المالي والسكني ان إصلاح النظام المالي وتحديث وسائل التسيير و التدخل في
السوق المالية اسبح ضروري ليواكب الإصلاحات الاقتصادية .و ذلك لتحقيق النتانج المرجوة
للاستثمار الأجنبي .و بعد إجراء تحقيق عن المناع الاستثماري في الجزائر تبين ان هناك نوع
من التعقيد في تحويل العوائد و الأرباح من طرف المؤسف الأجنبية .بالإضافة إلى انعدام
الوسائل الكفيلة بتغطية التغيرات في معدلات الصرف والقائدة  ٠يؤدي إلى عدم وجود الثقة الكاملة
في النظام المالي من طرف المستثمر الأجنبي-

ثانيا ..العراقيل المرتبطة يالوضهة الأجنبية بعدالأحداث التي عرفتها الدول المتطورة و النامية
فان وجود عدم الاستقرار الأمني الذي كان حكرا طى الجزائر في بداية الضعيناث ،اسهم

تر دلال فاطمة يملأستثعار الأجنبي المباشر هي الجائر خارج نطاق المحروقات( أطروحة دكتورة ،البليدة ثه.يكت٠جإ سها
ق،

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

مؤشرا عالمي ،وذلك بالدهم من إثارته كمشكل معيق للاستثمار الأجنبي .كما يجب لفت الانتباه
إلى اهمية الاستقرار الأمني في جذب المستثمرين الأجانب حيث انه يؤدي إلى استقرار كافة
موسسات الدولة ١ .وبالتالي حماية مصالح المستثمرين الأجانب.

ثالثا ..السوق السوداء او السوق الموازية

ان السوق السوداء من اهم مخاوف المستثمرين حيث يلعب هذا السوق دور مهم في الاقتصاد
الوطنى (
فالأسعار المفوضة في هذه الأسواق تكون اقل و بتالي إمكانية تحطيم اسعار منتجات
المستثمرين الأجانب.

رابعا .مشكل لعقار
ل تتمثل في عدم توزيع الإختصصاث ،ادى إلى تدخل في صلاحية و مصادر القرار  ٠وبالنتيجة
تعدد الإجراءات القانوني و صاب المصداقية لقرار السي حيث نضتث لمصسدرينر
لاقلل٨ثكلنللا »٨بالإضافة إلى صسعوبة الحصول طى ضار لإنجاز المشروع في هياب ننهي١ة
الأراضي جحود الأسواق في بععنس المناطق ،و لغعوء التسيير في هذا المجال .وسوف نعرطى اهم
المشاكل فيما يخصى هذا المجال في بععنس المنطق

ل بالنسبة للمناطق الصناعية تعتبر المنطق الصناعية وسيلة فعالة لانتشار مايك لإنجاز
مشاريع كبرى والتي تعرف بععنس المشاكل اهمها.
ل فراج قانونى يخصى الامتيازات الخاصة بالمناطق الصناعية.

ل عدم الوضوح في وضع العقار وعدم مشروعية بععنس القررات التي تضر منح عقارات مما
يؤدي بالمتعاملين إلى رفعنس وقع بصمتهم.
ل جهود الإمكانيات العقارية و المنشات القاعدية ينز

هي مساحات منشاة عن طريق الولاية او الهلدية ،ولكن هذا الإنشاء قد تر مثلا في ولاية البليدة
في غياب وسائل التخطيط العمراني.

و كانت النتيجة مايك تجر مهياة عدم وجود طرق يسهل الاتصال .تحويل المساحات إلى
فائدة السكن والتجارة ق

و يعود مشكل العقار إلى عراقيل مثل عدم الحصول طى رخصى الهناء دون عقد ملكية.

ه سى مرجع مدينتى ذكره ،ستا
ق ا عبد القادر خديجي ،دراسة الحوافز الممنوحة لسضار هي البلدان النامية ،ط تم.ضإ،سضإ ثه٠
ثن ا دلال فىطمة ،مرجع مدينتى ذكره،س «
نك

الفصل الثظثزلخهر الشركات منىة الجنسيات على الاستثمار الأجنبي المهاشر قي الجزائر

الخضة ،
لقد شهدت الجزائر تدفقات ملحوظة من الشركات متعددة الجنسيات في العشرية الأخيرة
مقارنة بالسنوات السابقة ،وكان ذلك نتيجة للمجهودات التي بذلتها للدولة في مجال تحسين المناع
الاستثماري وذلك من اجل تحقيق تنمية اقتصادها وتطوير الاستثمار الأجنبي المهاثس
نجد ان الشركات المتعددة الجنسيات لها
اثر كبير على زيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي
المباشر في الجزائر حيث اننا نجد ان هنالك علاقة ارتباط قوية بينها و بين الاستثمار الأجنبي
المباشر ٠

ت،

الخاتمة

لقد حاولنا من خلال بحثنا هذا إبراز الدور الهام الذي نلعهه الشركات المتعددة
الجنسيات في الجزائر ومدى مساهمتها في تفعيل الاستثمار الأجنبي المهاشر،وذلع
من خلال تطرقنا إلى الجوانب العامة للاستثمار الأجنبي المباشر و الشركات
المتعددة الجنسيات  ،حيث حاولنا إبراز مخظف المفاهيم المتعلقة بالاستثمار الأجنبي
المباشر اهم محدداته ودوافعه كما وضحنا مخظف النظريات المضرة له وايضا
مختلف اشكال الاستثمار الأجنبي المباشر و التي من بينها الشركات المتعددة
الجنسيات ٠

حيث حاولنا التوسل إلى ان الشركات المتعهدة الجنسيات نقوم على تبادل
المنافع الاقتصادية كن البلد للمضيف والمستثمر الأجنمي ،إذ تتجلى اهميته بالنسة
للبلد المضيف في العضلي رفىوس الأموال والتكنولوجيا كما يساهم في توفير
مناصب الثسغل ،اما بالنسة للمستثمر الأجنمي فتكمن اهميته في اكتساب السوق
جديدة وتحقيق اكبر ربحية ممكنة ،وقمنا ايضا بايراز العلاقة كن هذه الشركات و
الاستثمار الأجنبي المهاثس

كما تناولنا دور الشركات المتعددة الجنسيات في تفعيل في الاستثمار الأجنمي

وحجة تدفق استثمارات الشركات المتجددة

الجنسيات الواردة للجزائر ايضا قمنا

بدراسة قياسية لمعرفة اشر ذو الدلالة الإحصائية لشركات المتجددة الجنسيات في
تفعيل في الاستثمار الأجنبي المباشر ٠

كما الددنتد البحث في مقدمته إلى جملة من الفرضيك ،الضي حاولنا اختبارها
ضمن محتوى الدراسة ،حيث تبين ما يلين

اختيار الفرضيات ،

و من خلال تحليلنا لمعطيات هذا المجال استنتجنا ز

القرضهة الأولين الاستثمار الأجنبي المباشر يتمثل في قيام شخصى او منظمة من
بلد معين باستثمار امواله في بلد أخر لددواء عن طريق الملكية الكاملة للمشروع
او الملكية الجزئية وبهدف تحقيق عائد حيث يعمل طى تحسين كفاءة الأداء
والمردود الاقتصادى هذه الفرضية مؤكدة لأنه الحل الأساسي في تنويع
القطاعات الاقتصادية والإنتاج والتصدير كما انه نوع من القوة للمومسات
الوطنية في إطار الشراكة والتكنولوجيا الدولية.

الفرضية الثانية نالثعركاث المتعددة الجنسيات هي كل شركة نلينثمر في اكثر
من بلد،و تخضع لثلعتراتجية موحدة تاضذ طى مستوى مركز هذه الشركة و
تتكون من شركة اهم تتفرع عنها عدة فروع تعمل تحث لدديطرننها،نتميز الشركات
المتعددة الجنسيات بخصدائصى تميزها عن عرضا من الشركات الأخرى بهععنس
المميزات منها ز الضخامة بحيث وسك هذه الشركات إلى احجام خيالك
واظهر ذلك قيمة العمليات التي نقوم هبا .الانتشار الجضرافي،كما نتمتع بادارة
وهيكإ تنظيمي متعدد حسب طليعة الشرس و تنفرد  ،بخصسائصى نضزز
وجودها ،لتضع ابعتراتيجياث تتناسب وتتوافق مع المناع الذي تعمل به بما يضم
مصالحها ٠

الفرضية الثالثة هناك علاقة مهاثصرة كن الشركات متعددة الجنسيات و
الاستثمار الأمي المهاثضر،حيث ان ث ا زيد حجم الأخهر ببدل طى ث ا زيد
نشاط هذه الشركات ولهذا فقد لعبت دو ا ل كيى ا ل في نثر وتهويل الاستثمار
الأجنبي المباشر وكذلك زيادة تدفقه ويالأخصى إلى الدول النامية ،لهذا فالشركات
متعددة الجنسيات تعتبر مؤسسة تدويل الاستثمار الأجنبي المباشر عهر القارات
وذلك لما تمتلكه من اساليب وطرق لاختراق الأسواق و للحدود الجغرافر،صر
إغراءات تمنحها للبلد المضيف ٠

القرضهة الرابعة ..يوجد اثر ذو دلالة إحصائية لشركات متجددة الجنسيات في
تفعيل الاستثمار

الأجنبي المهاثس

نتائج الدراسة..

طى ضوء ما س٠ق توصلنا إلى الددتخثععن النتانج التالية

.

ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من
خلال ما يوفره من عمالة مهاثسرة وهير مهاثسرة ،وصلة صسعرة غايتها
تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد المضيفين يساهم في نقش
التكنولوجيا وزيادة المعرفة الإدارية ،ويعمل طى تدعم التنمية الاقتصادية.

.

للشركات متعددة الجنسيات خصائصى تميزها عن باقي الشركات في العالم
اهمها كبر الحجم وضخامتها وانتشارها الجغرافي عهر مناطق مخظفة في
العالم  ،لتنوع انشطتها وتصضل بمنتجاتها إلى ابعاد مختلفة  ،بحيث اسست
اليوم لا تكتفي بانتاج منتوج واحد فقط بل تتجدد منتجاتها مو المرسى على
تحين الابتكار و التفوق التكنولوجي.

نلعب الشركات متعددة الجنسيات القناة الرئيسية التي تدير نفقات الاستثمار
الأجنبي المباشر حول العالي وذلك من خلال عمليات الاندماج مع الشركات
والمؤسف الإنتاجية في الأقطارإالدول) الأخرى او الاستحواذ عليها .وتتهم
كبريات الشركات متعددة الجنسيات الدول المتقدمة
ان الشركات متعددة الجنسيات تصهر عن الاستثمار الأهلي المباشر بحيث
اصهحث اليوم تسيطر على ثلاثة ارباع الاستثمار الأجنمي المهانرر ،والذي
بدوره يجدل على قوة الاقتصاديات المتقدمة الضي نف وراء حجة ضذه
ا لاستثمار ات ٠
هنك علاقة ارتباط قوية طردية كن الشركات متعددة الجنسيات و الاستثمار
الأجنبي المباشر في الجزائر حيث اي كلما ا زدث حجة نفقات استثمارات
الشركات متعددة الجنسيات ادى ضذا إلى زيادة حجم نفقات الاستثمار
ا لأجنبي المباشر ٠
هناك دور كبير لشركات متعددة الجنسيات في زيادة حجم نفقات الاستثمار
الأجنبي المباشر في الجزائر حيث تمثل تدفقات الاستثمارات لشركات متعددة
الجنسيات ينل« ثهإ من حجم يسندفقاث الاستثمار الأمي المهاثضر ككل في
الجز اثر ٠
التوصيات ،

من النتانج الطبقة يمكن تقديم التوصيات التالية ز

توجيه للدولة إلى الشركات المتجددة الجنسيات في القطاعات الإنتاجية من
اجل إحلال الواردات الجزائرية و تحقيق الاكتفاء الذاتي مو ذاك من خلال
التسهيلات و الحوافز المختلفة في نك القطاعات كنشاط الصناعي و
الزراعى ،فضك عن الاستثمارات الأجنبية التي تتجه نحو المناطق التي
تحقق فيها ارباحا معتبرة و في وقت قصير ٠
العمل على توسيع اتفاقيات لضمان تدفق اكر للشركات المتعهدة الجنسيات
إلى الجزائر و ضو ما لطدت إلى خفهى مخاطر الاستثمار و خلق بية
استثمارية ملتمة،و كذك عقد اتفاقيات لتفادي ازدواجية الضربية ٠
ضرورة إعادة مراجعة الحكومة الجزائرية لقراراتها حول عجزها في تحقيق
زيعادة نذفق ا لاستثمار ا لأجنمي المهاثسر إلى اقتصاد ها  ،و الوقوف طى
الرهاب التي تحول عن الاقطاب هذه الاستثمارات كونها لا تخلق مناخا
مناسبا و ملائما للوطن هذه الاستثمارات

.

ضرورة تحرير نشاط الشركات المتعددة الجنسيات من لددلطة الدول المثقدمة
لكي لا تكون مركز للضغط و النفوذ طى اقتصاديات الدول النامية.

العمل على تحسين القطاع الخاصى و هذا ما يزيد من جلب المستثمر الأجنمي ضد
ظته نجاح المشاريع ا لمحليتر
مالاح ا

افاق الدراسة

الأوروعتوسطهق

.

دور الشركات لمتهدة الجنسيات في نموا التجارة

.

دور الشركات لمتهدة الجنسيات في تطوير التجارة الجزائرية و المخا-ة
و العرية ٠

.

مدى مساهمة الشركات المتهدة الجنسيات في رفع ايرادات الدولة.

.

دور الشركات لمتهدة الجنسيات في ترقية الموارد البشرية في الجزائر

قائمة ا

ثم لاي هعاللقة ا-لهم ادة

هر قائمة التنس

ه٠

أبو حرب عثمان  ،الاقتصاد الدولي .الطبعة الأولى ،عان ،دار للعامة للنثدر«،ير

ي٠

أبو قحف عند الاهم  ،إدارة الأصل الدولهة ،مصر ،دار الجامعة الجديدقهالبركندرية،

ج٠

الامراض دريد محمود  ،الاستثمار الأجنس ،المعوقات و الضمانات القانونية مركز دراسات الوحدة

ي«ي

العربية .الطبعة الأولى ،بيروث ،لتم«ي٠
القرنثاوي حاتم  ،نحارب عربية قي جذب الاستثمار الأجنبي المهاشر  ،موءتمر الاستثمار والتمويل.
مصر ،ن«ك
القريشي مدحت  ،التنمية الاقتصادية .نظريات وسياسات وموضوعات .الطبعة الأولى ،للأردن ،
تلألأ ي
بودهان مول ، .القوانين الأساسية للاستثمار قي الدول المغاربية .نصوص منقحة وفقا لأحداث
تعديلات .دار مدني ،الجزائر لتم«ي٠
خلف محمود و مدخل إلى عظم العلاقات الدولية و دار زهران و عمان و تلآلآ ه
دريد محمود علي و النظام القانوني لإ الشركات المعدة الجنسيات و دار الأمارقللنثدر والتوزير( و ط
ه و ثه«ي
دياب محمد  ،التجارة الدولية في عصر العولمة دار المذهل اللبناني .بيروث ،الطبعة الأولى ،لم هلمي
٠علند الاهم رضا  ،محددات الاستثمار الأجنبي المهاشر قي عصر العولمة  ،درنة مقارنة لتجارب كل
من شرقه وجنوب شرق ءايرديا وأمريكا اللاتينية مع التطبيق طى مصر ،الطبهة الأولى  ،مصر ،المكتبة
العصرية بالمنصورق ،ت«ي

زهار أحمد  ،الاستثمار الأجنبي المباشر كشكل من أشكال دهم التحالفات الاستراتيجية لمواجهة
المنافذ  ،مهلة الباحث  ،عدد ج ،الح٠زائر  ،هق«ي ٠
لردعيد مطر موس  ،ثقري فوري موس ،ياسر المومني .التمويل الدولي ،الطبعة الأولى ،عان ،دار
صفاء ،ثه«ي٠
للعلامة صين مصطفي الننظهع الدولى للشركات المعدة الجنسيات  ،كلية الحقوق جامعة
الاسكندرية و دار النهضة العربية و ي«ه٠
جه٠

لردلوس مبارك  ،التسيير المالي .الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية  ،ه«تر

»ه٠

الاهم رضا عهد  ،محددات الاستثمار الأجنبي المهاشر قي عصر العولمة  ،درنة مقارنة لتجارب كل
من شرق وجنوب شرق لديا وأمريكا اللاتينية مع التطبيق على مصر  ،الطبعة الاولى .ي««ي٠

وه٠
هه٠

عند القادر خديجي ،دراسة الحوافز الممنوحة للاستثمار قي البلدان النامهة ،ط ٠ت«تر
طي عند القادر علي ،محددات الاستثماري الأجنبي المباشر  ،قضايا التنمية في الأقطار العربية ،
العدد الواحد والثلاثون  ،هق«ي ٠

ته٠

ته ه ٠

فليح خلف صن  ،التمويل للدولي  ،موسعة الورق للنشر والتوزيع  ،عمان  ،هق«ي ،
لعشب محفوظ  ،دراسات قي القانون الاقتصادي .المطبعة الرسمية .الجزائر  ٠لآ«ي

لآ ه ٠

محمد أحمد لردويلع ،الاستثمارات الأجنبية قي مهل العقارات  ،دراسة مقارنة بين القانون والفقه
الءااسمي ،الطبعة الأولى ،الءايردظدرية ،منشات المعابر بالءايردكقدرية ،مصر« ،لأتر

ك قائمة اضمك ات

ه٠

إلياس نجمة ،أثر الاستثمار الأجنبي المهاشر على الناتي المحلي الإجمظي ،درنة تطبيقية طى دولة
الإمارات العربية المتحدقخك الفترة ق««عتنبهلآه ،مح٠لة تنمية ي الرافدين» .ثتم،العدد «ه ،يه«تر

تر

بعداثى عهد الكريب الاستثمار الاجنبي المباشر واثره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة تم« ير
تإ«ي ،ربالة دكتوراه تجر منشورة في العلوم الاقتصادية .تخصص النقود والمالية .كلية العلوم
الاقتصادية وعلوم التسيير .جامعة الجزائريين ثه«تر

لتمر

بقة صان ،الأمن القانوني للاستثمار قي الجزائر عن طريق اسهم التجاري الدولي مذكرة لنيل ثعهادق
الماجستير في القانون .فرع قانون عاب تخصص قانون عام للأعمال ،كلية الحقوق .جامعة عهد الرحمان
ميرق ،بجاية ،لأهلي

ا

بلل بوجمعة  ،تحليل واقع الاستثمارات الأجنبية المباشرة و لقائها قي ظل اتفاقية الشراكة
الأورومتوسطية  ،دراسة حالة الجزائر ،مذكرق مقدمة لنيل ثعهادق الماجستير .تلصان،ت«ي ،

تر

بوسة فور الدين ،المركز القانوني للمستثمر الأجنبي قي القانونين الدولى والجزائري  ،ربالة لنيل
ثعهادق الدكتورة  ،تخصص القانون الخاس كلية الحقوق .جامعة لردعد دطب ،الهليدق ٠،تإ«ي

تر

بونج المزروعي علي محمد  ،دور الاستثمارات الأجنبية وأثرها على الننمهة الاقتصادية قي العظم
الناس مع الاثارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدث ريردالة ماجستير في الاقتصادي كلية التجارق،
جامعة عين ثدمس«« ،ينن.

تر

حنافى ءايرديا ،الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية قي الجزائر دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل ثعهادق
الماجستير في الحقوق .فرع قانون  ٠الأعمل ،كلية الحقوق .جامعة يوسف بن خدق ،الجزائر  ،ثه«ي٠

تلى

دلل فاطمة بهلاسضار الأجنبي المباشر قي الجائر خارج نطاق المحروقات -أطروحة دكتورق ،البليدة
٠لكثمت«ي ٠

قل

لعماري وليد ،الحوافز والحواجز القانونية للاستثمار الأجنبي قي الجزائر مذكرة لنيل ثعهادق الماجستير
في القانون .فرع قانون الأعمل ،كلية الحقوق .جامعة منتوري ،قردنطينة ،ثه«تر

لم ه ٠

مثدوثى حياق ،حمودي نسربن ،الاستثمار يهن التحرر والحقوق السهادية ،مذكرة لنيل ثعهادق الماستر في
الحقوق .تخصص قانون العام للأعمال ،كلية للحقوق والعلوم السياسية .جامعة عهد الرحمن ميرق ،بجاية.

ه ه٠

معيني مليكة ،الشركات المعدة الجنسيات ولخهرها على سيادة الدول ،مذكرة لنيل ثعهادق الماجستير.
تخصص إدارة أعماله كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة خميس مليانة »،هلمي ٠

تبر قائمة المحلى ( الملققدك
ير عيوط معد وعلي،بهلاعثصارات الأجنبية قي ضوء سيامة الهسح الاقتصادي قي الجرس المهلة
النقدية للقانون والعلوم النيلعية ،كلية الحقوق .جامعة مولود معمري ،عدد .لتم«تر هل
ته حول في دور للدولة و اعادة اكتشاف الحكومة  ٠مهلة اقتصادية العربية .العدد هع جوانتن«

وطالب محمد ،اثر الحوافز الضرهيهة وسطه نهعنها قي جنب الاستثمار الأمين المباشر قي الجرس
مهلة  ٠اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد الادس ،جامعة الهليدق ،د  ٠يلدن.

ن بن بريكة الزهرا ءم دراسة العلقة الارتباطية لتهفقات الاستثمار الأمين المهاشر والننمهخ وكر الفسخ
علههاز حالة الدول العربهة ،الملتقى الدولي مول دور الاستثمار ي الأمي المهاثسر في تحقيق النمو

الاقتصادي كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم الضير ،جامعة عباس لنرورى خنشلة.

 .الموسعة العربية لضمان و ائتمان الصادرات .نشرة فصلية ،السنة الثلاثون .الكويتي العدد ، .ينن هلمي ٠

تح الجميلي حميد و ااالثركات المعدة الجنسيات ودورها قي الانتاج الدوير مجلة اخبار النفط والصسناعة و
العدد إه ٠و ابو ظهي و هه«تر
ق اوم .اوسير وعل النذير  ،حوافز الاستثمار الخاس المباشر  ،مهلة اقتنصاديك ثال افريقيا العدد
 ، .جامعة الشلف بدون تاريه٠

تح براهمية ات لردنمية ظريفة ،حول التعجيل بالتغيير ز ننهزهذ الاستثمار الأجنبي المباشر هو المفتاح
للتنمية الاقتصادية .الملتقى للدولي حول هرديايرداث التمويل و أثرها على الاقتصاديات و الموسطت ،درنة
حالة الجزائر و للدول النامية .كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و مخبر العلوم الاقتصادية و الضير ،جامعة

ا القوانين والمراسيم التنفيذية

هب

امر رقم لهه س
هثتمي ،مزرع في و ه لددهتملر له« ه ،يتضمن قانون الاستثمار ج بر .ن٠ع  ،عدد
لك ،صادر بتاريخ ت ه لددهتملر له« ( ملغى.

امر رقم لهه سهثتمي ،مزرع
في و ه لددهتملر له« ه ،يتضمن قانون الاستثمار ج٠ر،ج ،عدد
لك صادر بتاريخ ت ه لددهتملر له« يا ملغى.
امر رقمه.
سثه«

المقرب في و ه جويد
ييليةه«ي ،يتطق هتطوير الاستثمار ج بر .ن٠ع ٠ج،ق عدد

ته  ،سادر بتاريخ /ه جويلية ه«تر

امر رقمقير ٦ه  ،مقرع في « اوت ل«أ«ي  ،ينطق يالنقد والقرض .ج.ر.ج٠ج ،عدد ، .
سادر بتاريخ تينت اوث«« ،معدل ومتمم بموجب امر رقم« هره«،مورع في هي اوت
«ه«ينن  ،ج.ر٠ج.ج ،عدد  ، .سادر بتاريخ هم س٠ضر «ه«تر
امر رقمق هر هل» المقرب في لأي فيفر( هل  ،يتضمن تعديل قانون رقم«ست« ،
ج.ر.ج٠ج ،عدد

ه ه  ،سادر بتاريخ هي افريل ق ه«تر

امر رقمق هر هل» المقرب في لأي فيفري ق هل  ،يتضمن تعديل قانون رقم«ست« ،
ج.ر.ج٠ج ،عدد

ه ه  ،سادر بتاريخ هي افريل قه«تر

العرس التشريعي ق-ينو ه المقرب في «اكتوبرق« هب المتطق هترقية الاستثمار
جفتج،عددهه،صادر بتاريغ« ه اكتوبرق« ه ٠
العرس التشريعي ق-ينو ه المقرب في ق اكتوبر،ق« ه المتطق هرمة الاستثما
جفتج،عددهه،صادر بتاريغ« ه اكتوبرق« ه
مرسوم التشريعي رقم«همه،مورع في واكتوبر قلبي ،٦يتطق هرمة الاستثمار،جرصعدد
هه،سادر بتاريغ« ه اكتوبرق« هب

« ه٠

المادة هب من العرس التشريعي رقمق ، «١مقرع في ت«ز اكتوبر قلبي ه  ،يتضمن قانون
الإجراءات المدنهق  ،ج.ر٠ج.ج ،عدد تينت  ،سادر بتاريخ « ه اكتوبر قلبي ه ..

