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                  11قرآن كريم سورة المجادلة اآلية   صدق اهللا العظيم   ﴿ َيْرَفِع اللُه الِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللُه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر ﴾        أ 



جل أن يوفقهم إلى العلم  و ، سائال الموالى عزآية أسيل – معاذ عبد الصمد - وأبنائي األحباء إبتهال  إلى زوجتي الغالية التي تحملت مشاق مسيرتي   اهللا في عمرها  طالإلى أمي الحنون أ  روح أبي الزكية الطاهرة  إلى           ب          إلى كل من علمني حرفًا في هذه الدنيا   أهدي هذا العطاء...........وٕالى أرواح الشهداء   ي إلى جميع أفراد أسرت  إلى كل من علمني حرفا في الدنيا  وأن يحضنهم بالمن واليقين وأن يجللهم بالعافية في الدين و الدنيا والعمل 



قراءة هذا ، ولما بذله من جهد ووقت في لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرةإلى األساتذة األفاضل           بعد شكر اهللا تعال أتقدم            ....مأل السموات واألرض                                        .....فله الحمد من قبل ومن بعد        مد اهللا على عونه ورحمته بكرة وأصيالً الح........ الحمد اهللا كثيرا  من سورة الكهف 10: اآلية رقم   ﴾رَبـَنا آتَِنا ِمن لُدنَك رَْحَمًة َوَهيْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشًدا﴿  بسم اهللا الرحمن الرحيم       ت        الباحث  وما توفيقي إال باهللا     .عدة والتشجيع إلنجاز هذه الرسالةوشكري وعرفاني لكل من قدم لي المسا              .البحث ومناقشته وتقويمه



رسـالفه   



  02  مفاهيم عامة حول االستثمار: المبحث األول  01  تمهيد  االطار النظري لالستثمار االجنبي المباشر : الفصل االول  أ  المقدمة العامة    اإلهداء    التشكر  الصفحة  العنوان �  �     الفهرس
  02  مفهوم االستثمار وأهدافه :األول المطلب •
  02  االستثمار مفهوم: األول الفرع −
  03  االستثمار أهداف: الثاين الفرع −
  04  انواع االستثمار وادواته: الثاني المطلب •
  04  انواع االستثمار: الفرع األول −
  10  ماهية االستثمار االجنبي المباشر :المبحث الثاني  07  االستثمار أدوات: ثاينالفرع ال −
  10  ووانواعه املباشر األجنيب االستثمار مفهوم: االول المطلب •

  11  املباشر األجنيب االستثمار مفهوم: ولالفرع األ −
  12  املباشر األجنيب االستثمار أنواع :الفرع الثاين −
  15  وحمدداته املباشر األجنيب االستثمار أشكال: الثاني المطلب •
  15  املباشر األجنيب االستثمار أشكال: الفرع االول −
  16 املباشر األجنيب االستثمار حمددات :الفرع الثاين −



  19  الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار واقع: الثالث المبحث �  �     الفهرس
  19  اجلزائر يف االستثمار لقوانني التارخيي التطور: األول المطلب •
  19  الستينات لفرتة قوانني: األول الفرع −
  22  .الثمانينات لفرتة قوانني: الثاين الفرع −
  23  التسعينيات لفرتة قوانني: الثالث الفرع −
  26  اليوم غاية إىل 2000 من املمتدة للفرتة قوانني :الرابع الفرع −
  28 االستثمار تطوير و برتقية املكلفة اهليئات: الثاني المطلب •
  28  متابعتها و دعمها و االستثمارات ترقية وكالة: األول الفرع −
  30  اجلزائر يف االستثمار تطوير و لدعم حديثة هيئات و أجهزة إنشاء: الثاين الفرع −
دراسة وتقييم كل من املناخ االستثماري واالستثمار االجبين املباشر  :المطلب الثالث • من اجل جذب االستثمار االجنبية  االصالحات اليت قامت ا اجلزائر :الفرع الثالث -    عراقيل االستثمار االجبين املباشر :الفرع الثاين -    االطار النظري ملناخ االستثماري :الفرع االول -   31   اجلزائر يف   37  االقتصادي النمو حول أساسية فاهيمم : األول المبحث  36  تمهيد  مفاهيم حول المتغيرات االقتصادية وعالقتها باالستثمار األجنبي المباشر  :الفصل الثاني  34  خالصة الفصل    اجلزائر يف املباشر األجنيب الستثمارجم احل حتليلية دراسة: الفرع الرابع -    املباشرة
  37  ماهية النمو االقتصادي: المطلب األول •
  37   مفهوم النمو االقتصادي وامهيته  :الفرع االول −



 �  �     الفهرس
  39  االقتصاديقياس النمو  :الفرع الثاين −
  39 أنواع النمو االقتصادي وعناصره  :المطلب الثاني •
  39  انواع النمو االقتصادي :الفرع االول −
  40 عناصر النمو االقتصادي: الفرع الثاين −
  42 التضخم حول أساسية مفاهيم : املبحث الثاين  40 دراسة حتليلية لتطور معدل النمو االقتصادي يف اجلزائر : املطلب الثالث •
  42 تعريف التضخم وانواعه :املطلب االول •
  42  تعريف التضخم  :الفرع االول −
  43  انواع التضخم :الفرع الثاين −
  46 اسباب التضخم واثاره  :املطلب الثاين •
  46  ضخم اسباب الت :الفرع االول −
  48  اثار التضخم  :الفرع الثاين −
  54  عالقة كل من النمو االقتصادي والتضخم باالستثمار االجنبي المباشر: لمبحث الثالثا  52  اجلزائر يف ملعدل التضخم دراسة حتليلية  :المطلب الثالث •
  54  عالقة النمو االقتصادي باالستثمار األجنيب املباشر :المطلب األول •
  61  مدخل لنظرية القياس االقتصادي: المبحث األول  60  تمهيد   الدراسة القياسية  :الفصل الثالث  56  خالصة الفصل  55 عالقة التضخم باالستثمار األجنيب املباشر :ثانيالمطلب ال •



 �  �     الفهرس
  61  مفهوم القياس االقتصادي: المطلب األول •
  61  أمهيةو التعريف باالقتصاد القياسي  : الفرع األول −
  61  أهداف االقتصاد القياسي: الفرع الثاين −
  62  مراحل البحث يف االقتصاد القياسي :الفرع الثالث −
  62  نماذج القياس االقتصادي: المطلب الثاني •
  62  منوذج االحندار اخلطي البسيط :الفرع االول −
  62  منوذج االحندار اخلطي املتعدد: الفرع الثاين −
  62  اختبارات املعنوية أو الداللة: الفرع الثالث −
  76   . 2016 - 1996االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة الدراسة القياسية ألثر بعض المحددات االقتصادية الكلية على  :الثاني المبحث  67  مشكلة تعدد االرتباط اخلطي: الثالفرع الث -   65 مشكلة عدم ثبات التباين : الفرع الثاني -  63  مشكلة االرتباط الذايت: الفرع األول -   62 مشاكل القياس االقتصادي :المطلب الثالث :المطلب الثالث •
  77  للنموذج الرياضي الشكل حتديد :ثاينالفرع ال -   76  البيانات جتميع و النموذج متغريات حتديد :ولاال الفرع -   76  النموذج تعيني :المطلب األول •
الدراسة  اخلطي و جلتقدير النموذ  Eviews برنامج استعمال :المطلب الثاني •   79  االحصائية للنموذج املقدر االقتصادية و



  80 الدراسة االقتصادية واالحصائية للنموذج املقدر: الفرع الثاين -   Eviews 79 تقدير النموذج باستعمال برنامج :الفرع االول -  �  �     الفهرس
  83 : اختبار االرتباط الذاتي :الفرع األول -   82 اختبار النموذج من الناحية القياسية: :المطلب الثالث •
        110  المراجع قائمة  93  قائمة المالحق  90    الخاتمة العــــامة           85  اختبار عدم تجانس التباين  :الفرع الثاني: الفرع الثاين -
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انب اعتماده  اىل ج العمل،وزيادة فرص  التكنولوجيةوتنويع النشاط االقتصادي، وترقية معارف االستخدامات ، كان من اجل حتقيق تغريات اساسية يف مصادر النمو والتضخم ىاجلهود ألجل حتسني مناخ العمل االستثمار الدول على استقطاب االستثمار االجنيب املباشر، وحرص حكومتها على بذل املزيد من ان تسابق         . واستقراره االستثمار وجذب حتفيز على واألساليب املساعدة الوسائل خمتلف باستعمال وذلك لديها االستثمارية  وخمزون حجم زيادة على الدول جل عملت وقد االستثمارات من قدر أكرب جذب إىل الرامي الدويل التنافس بركب للحاق تتسابق العامل دول أن على دليل خري الدويل االقتصادي والواقع .اقتصادية متغريات عدة على تأثري من له وملا االقتصادية التنمية حتقيق يف بالغة أمهية من له ملا وذلك الدول، اقتصاديات يف هامة مكانة االستثمار حيتل         التمهيد  � �  أ  ا�
	��� ا����� اليت كانت  ،"القروض اخلارجية "كوسيلة  متويلية خارجية بديلة حممود العواقب مقاربة بتلك الوسيلة  التقليدية  يف  األمهية متزايدة أصبحت تدفقاته أن إال املتقدمة، الدول يف يرتكز األجنيب االستثمار معظم أن ورغم        . لشروط ومتطلبات االندماج يف االقتصاد العاملي احلقيقيةبالتايل االستجابة  .عواقبها وخيمة تلف خم ماجلزائر حيت ميكن استخداوالتضخم على االستثمار االجنيب املباشر يف  االقتصاديكل من النمو  تأثريوهذا ما يقودنا اىل دراسة وقياس مدي . خري باعتبارها متس االقتصاد على املستوى الكلياالاملؤشرات والتضخم حيث تعد هذه االخرية من اهم املؤشرات املؤثرة على حجم االستثمارات داخل بلد دون غريها من  النمو االقتصاديمعدل ثر ببعض املؤشرات االقتصادية منها أاملباشر الذي يت األجنيب االستثمار على باالعتماد االقتصادية تنميتها حتقيق على قدرا لزيادة تسعى اليت النامية الدول بني من اجلزائر وتعد .النامية الدول خنص بالذكر النموذج املتعدد الذي ومن بني هذه االساليب  .ادوات القياس االقتصادي لتقدير هذه الظاهرة     "؟ )2016-1996( المباشر في الجزائر خالل الفترة األجنبيعلى االستثمار  االقتصاديةالمحددات ما مدى تأثير " :تتمحور حول السؤال الرئيسي التايل البحث إشكاليةمن هذا املنطلق فان  .نعتمد عليه باألساس يف هذه الدراسة



االستثمار االجنيب  ىوالتضخم عل هل ميكن بناء منوذج قياسي حيدد تأثري كل من النمو االقتصادي .3 اجلزائر؟ املباشر يفيؤثر النمو االقتصادي ومعدل التضخم  على االستثمار االجنيب  هل .2  ماهو واقع  االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة؟ .1 :لتدعيم هذا السؤال الرئيسي نطرح االسئلة الفرعية التالية  االسئلة الفرعية  � �  ب  ا�
	��� ا����� االستثمار االجنيب املباشر  ىكل من التضخم والنمو االقتصادي عل  تأثريميكن بناء منوذج قياسي حيدد  .3 .اجلزائر املباشر يفعلى االستثمار االجنيب  بشكل كبريالنمو االقتصادي ومعدل التضخم يؤثر  .2  .يف اجلزائر العديد من العراقيل املباشر يعاين االستثمار االجنيب .1  :ةكإجابة مؤقتة على االسئلة الفرعية مت وضع الفرضيات التالي  فرضيات البحث   املباشر يف اجلزائر ؟ على مهم حظيت ظاهرة االستثمارات األجنبية املباشرة باهتمام متزايد من قبل االقتصاديني ملا تلعبه من دور  اهمية البحث  . يف اجلزائر   : على انه فرصة للنمو والتطور ومن هذا املنظور فان هلذا البحث امهية تتمثل يف ما يلي فأصبحت الدول النامية تنظر لالستثمار األجنيب  ،الصعيد العاملي فهي ظاهرة اقتصادية تشكل عملية تشجيعية
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 للخروجعليه يف زيادة مواردها املالية و حماولة إجياد بديل من ضمن البدائل اليت ميكن للجزائر االعتماد  −



  .من خطر االعتماد على مصدر واحد و أساسي للتمويل           � �  ج  ا�
	��� ا�����
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لالقتصاد الكلي على االستثمار االجنبي قياس أثر بعض المؤشرات الكمية "سحنون فاروق،  .1  :ومن بني الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع حبثنا نذكر الدراسات السابقة   .باستعمال معطيات سنوية 2016 اىل سنة 1996حددت الفرتة الزمنية الىت تغطيها الدراسة القياسية هي من سنة  :الحد الزمني −  � �  د  ا�
	��� ا����� مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة  ،)دراسة حالة الجزائر( المباشر  : خالله اىل النتائج التاليةر الذي توصل من شو االستثمارا االجنيب املباحاولت هذه الدراسة بناء منوذج قياسي يربط بني املؤشرات الكمية لالقتصاد الكي  .2010سطيف، 
  .تفسريها حماولة إىل واالقتصادية السياسية وتوجهام عقائدهم باختالف واالقتصاديني والكتاب واملفكرين االقتصادية املدارس من بالكثري دفع الذي األمر وهو معقدة اقتصادية ظاهرة املباشر األجنيب االستثمار إن −
 .النموذج حتليل خالل االقتصادية، من النظرية مع تتماشى وهي التضخم و اإلمجايل احمللي الناتج يف تتمثل املباشر األجنيب االستثمار على تؤثر اليت املؤشرات −
 .النموذج يف واالقتصادية اإلحصائية املعنوية هلما التضخم و اإلمجايل احمللي الناتج مؤشر −
كلية العلوم   االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على االقتصاد الجزائر،عبد الكرمي بعداش،  .2 .احملسوبة ستودنت إحصائية خالل من وهذا املباشر األجنيب االستثمار على تأثري املؤشرات أكثر اإلمجايل احمللي الناتج يعد − ومن بني اهم النتائج اليت توصلت اليها هذه الدراسة نذكر ما . 2008 ،االقتصادية، جامعة اجلزائر  :يلي
 .ملا قد ينتج عن خالف ذلك من منازعات بني املستثمرين األجانب والدولة املضيفة هلممفهوم االستثمار من املفاهيم املهمة جدا واألساسية اليت جيب حتديدها بدقة عالية ، نظرا يعترب  −
 .من العملة الصعبةيف أسعار احملروقات اليت متثل اليد الوحيدة لالقتصاد اجلزائري الذي أنتج مداخيل كبرية  واملفاجئوقع حتسن كبري يف بعض مؤشرات مناخ االستثمار يف اجلزائر، ويعزى ذلك اىل االرتفاع الكبري  −



 :ومن بني اهم النتائج اليت توصلت اليها هذه الدراسة نذكر ما يلي النامية االقتصاديات انفتاح عن الناشئة اإلفرازات أهم احد املباشر األجنيب االستثمار باعتبار املغاربية الدول يف املستدامة والتنمية االقتصادي     النمو على املباشر األجنيب االستثمار أثار تقييم حماولة إىل الدراسة هذه تطرقت. 2010سطيف           عباس فرحات التسيري، جامعة وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية املاجستري، شهادة  لنيل مذكرة ،" .المغرب الجزائر، تونس، :مقارنة المغاربية دارسة االقتصاديات في المستدامة والتنمية االقتصادي النمو على المباشر األجنبي اإلستثمار أثر تقييم "،  العيد حممد بيوض .3  � �  ه  ا�
	��� ا�����
 .اخلدمية أو التصنيعية االستخراجية، ألنشطتها ممارستها عملية وكذا االستثمارات، هذه وتوطن دخول توجيه، لعملية املنظم التشريعي باإلطار املباشر األجنيب االستثمار من املرجوة االجيابية األثار حتقق مدى يرتبط −
 .التصديرية للقدرة وتعزيز احمللية واملنافسة لالستثمار حتفيز احمللية، والتطوير البحوث لربامج دعم احلديثة، للتكنولوجيا نقل وتنظيمية، إدارية خربات من يوفره مبا املضيفة للدول االقتصادي النمو ودعم مساندة يف ا مهمً  وراد املباشر االجنيب االستثمار يلعب −
عالقة هذه أيضا ل ومت التطرقاالقتصادي والتضخم  النمو حول أساسية مفاهيمحيت نركز فيه على إعطاء الذي جاء بعنوان مفاهيم حول املتغريات االقتصادية وعالقتها باالستثمار األجنيب املباشر، : الفصل الثاني  .1996-2016خالل الفرتة  اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار واقع املباشر و كذلك التعريفات املختلفة لالستثمار واالستثمار االجنيبحيمل عنوان االطار النظري لالستثمار االجنيب املباشر حيث سنتعرض يف هذا الفصل إىل  : الفصل األول  : لقد استدعت طبيعة املوضوع تقسيمه إىل ثالث فصول ميكن عرضها على النحو التايل   هيكل البحث  .حنوها االستثمارات هذه لتوجه اقتصادي كمحفز القطاعات هذه رحبية ارتفاع شرط توفر حالة يف خصوصا املضيفة للدول النسبية امليزة ذات القطاعات لنمو املناسب اإلطار و املباشر االجنيب االستثمار يوفر −     .املتغريات باالستثمار االجنيب املباشر



على االستثمار األجنيب  الكلية بناء منوذج قياسي حيدد تأثري احملددات االقتصاديةجاء بعنوان  : الفصل الثالث  � �  و  ا�
	��� ا�����   صعوبات البحث  .  على االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر خالل فرتة الدراسةالكلية  مدى تأثري احملددات االقتصادية نيقياسية تبويف االخري اجراء دراسة ه اىل اجلانب النظري للنموذج القياسي في تطرقاملباشر يف اجلزائر والذي ن
 .عدم تطابق االحصائيات اليت حصلنا عليها واختالفها من هيئة رمسية اىل اخرى −



    المباشراالطار النظري لالستثمار االجنبي       الفصل األول



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������ امليادين، ذلك أنه أحد  شىت يف األجنيب االستثمار تشجع االقتصادية السياسات معظم أن حيث        .األجنبيةهذه االستثمارات  على باالعتماد االقتصادية تنميتها حتقيق على قدرا لزيادة تسعى اليت النامية الدول بني من اجلزائر وتعد        .املباشرة األجنبيةاالستثمارات  بأمهيةلزيادة وعي الدول النامية  نظرا األخرية السنوات يف فأكثر أكثر به االهتمام زاد اىل ان والدول الشركات اهتمام جيذب األجنيب االستثمار ظل كما .األجنبية االستثمارات هذه بفضل العامل دول أقوى إىل وجيزة فرتة يف حتولت اليت أمريكا يشكل إحدى مالمح اخلريطة االقتصادية العاملية، مثل صبحأوقد العامل،  دول من للعديد االقتصادية التنمية يف سامهت اليت العناصر احد ابرز األجنبية االستثمارات اذ متثلالعشرين،  القرن مطلع مع بوضوح قدمية، جتلت اقتصادية ظاهرة املباشر األجنيب االستثمار يعترب         :تمهيد  � �  1                اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار واقع :الثالث املبحث املباشر األجنيبماهية االستثمار : املبحث الثاين مفاهيم عامة حول االستثمار: املبحث األول  :على ما سبق مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث بناءا       .املباشر األجنيب االستثمار تدفقات من تستفيد أن الدول كل بإمكان استثماراا، إذ متويل يف العجز تواجه اليت الدول من الكثري إليها تلجأ بديلة متويل وسيلة كونه إىل بروز االستثمار األجنيب املباشر يف يعود السر، و ت املوجودةيف الثرواعلى مستوى املؤسسات واألفراد على املستوى الوطين والدويل وهذا كله من اجل خلق ثروات جديدة أو الزيادة الرئيسية اليت تدفع بوترية التنمية االقتصادية، وإحدى الوسائل اهلامة لتحسني الوضعية االقتصادية املكونات 



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������ املال ويتكون من مجيع السلع واخلدمات  رأسعلى رصيد  اإلبقاء أوزيادة  إىليوجه  إنفاقايعترب االستثمار      مفاهيم عامة حول االستثمار: المبحث األول   � �  2        :نذكر منها أنالعديد من التعاريف لالستثمار واليت ميكن  توجد     االستثمار مفهوم: األول الفرع .وأهدافه لالستثمار املختلفة املفاهيم اىل التعرف الفرع هذا يف وسنحاول  .االستثمار جماالت لتعدد نظرا أهدافه حصر ويف تعريفه يف فاختلفوا باالستثمار، االقتصاديون الباحثون اهتم      مفهوم االستثمار وأهدافه :األول المطلب  .يف املطلب الثاين  وأدواته االستثمار أنواع إىل مث األول املطلب يف وأهدافه االستثمار مفهوم إىل سنتطرق املبحث هذا خالل من     .من اجل انتاج سلع وخدمات اخرى مستقبال  اإلنتاجاليت تستخدم يف خطوات 
  .1"مل يستهلك الذي الناتج من اجلزء ذلك فهو اهتلكت، اليت الرأمساليةالسلع  حمل حيل الذي ،الرأمساليةالسلع  رصيد إىل يضاف الذي النهائية السلع من اجلزء ذلك "بأنه اقتصاديا يقصد باالستثمار −
 43 .ص ،2010/2011   اجلزائر، ،3جامعة اجلزائر  كلية العلوم االقتصادية، ، غري منشورة ماجيسرتمذكرة  ،")حالة الجزائر ( السياسة المالية ودورها في تفعيل االستثمار" ارياهللا حممد، 3-  . 22ص  ، 2004، والتوزيع، األردن للنشر دار وائل  ، الطبعة الثالثة ،"االستثمار إدارة "حممد، مطر -2  . 115ص ، 2000عمان، للنشر، املسرية دار ،الطبعة االوىل ،"الكلي االقتصاد مبادئ" داود، حسام -1                                                  3.''األولية النفقات من أكرب إمجايل مببلغ ولكن الوقت جامدة عرب بأقساط إيرادات أي أو نتائج على مستقبال احلصول لغرض احلاضر الوقت يف باملوارد تضحية كل بأنه ذلك عن التعبري ميكن . 2"التدفق  هذا حتقيق عدم احتمال يف املخاطرة املتمثل عنصر حتمل مقابل معقول عائد توفري مع ذلك ،التضخم عامل بفعل الشرائية قيمتها يف املتوقع النقص ذلكك املستثمر، ألموال احلالية القيمة تعوض مستقبلية مالية تدفقات على احلصول بقصد الزمن ولفرتة من زمنية حلظة يف الفرد ميتلكها أموال عن التخلي "بأنه ماليا باالستثمار يقصد −



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������ لتنشيط  مصطلحًا يشري إىل توظيف رؤوس األمواليعترب  االستثمار نستخلص من خالل التعاريف السابقة ان  1."طويلة ملدة نشاطها يف الستخدامها بل بيعها اجل من املؤسسة ليس أنشأا أو اشرتا اليت الضخمة، املبالغ ذات املادية غري والقيم املادية الوسائل تلك "على أنه االستثمار إىل ينظر محاسبيا −  � �  3       2:ييل مايف االستثمار أهداف ذكر ميكن عامة بصفة  . العام واالستثمار اخلاص االستثمار بني مشرتكة أهدافا هناك أن من بالرغم ،)اخلاص القطاع(اخلواص  به يقوم الذي اخلاص واالستثمار ،)العام القطاع (احلكومة به تقوم الذي العام االستثمار بني التفريق االستثمار من احلقيقية بالغاية اإلملام يقتضي  االستثمار أهداف  :الثاني الفرع  .مشروع اقتصادي معني يرجع باملنفعة املادية على أصحاب املشروع ويؤثر إجياباً على االقتصاد الوطين
 .فائدة أكثر جمال عن حبثا املشروع تصفية ورمبا التمويل، عن للتوقف بصاحبه ماليا يدفع االستثمار تعثر نال املشروع، استمرار على يعمالن مناسب وربح مالئم عائد حتقيق األموال توظيف من األساسي اهلدف إنف االستثمار نوع كان مهما: المالئم العائد تحقيق −
 .الثروة تلك وتنمية املستقبل يف ثروة تكوين أو حتقيق أمل على اجلاري احلايل أو االستهالك عن التخلي أو بالتضحية الفرد يقوم ما عند ذلك ويتحقق: وتنميتها الثروة تكوين −
 35 .ص ،مرجع سابق ارياهللا حممد،2-  . 96ص ،  2011/2005، اجلزائر ،اجلامعية املطبوعات ديوان الوطين، احملاسيب للمخطط طبقا )"محلولة ومسائل بتمارين ومرفقة بأمثلة دراسة موضوعية(للمؤسسات  العامة المحاسبة" حممد، بوتني1-                                                  .األساسية لالستثمار العامة األهداف بني من املوجودات على احملافظة تعد بالتايلو  . احملددة الشروط يف ظل ا الوفاء يستطيع ال قد ديون يف الدخول إىل باملستثمر التضحية هذه تؤدي ،يماض ستثمارات يف وقتاال يف املستثمر حققهااليت  خاصة ممتلكات ضياع إىل يؤدي كلها أو املوجودات من التضحية جبزء ألن اإلسرتاتيجية، األمور من للمستثمر بالنسبة املوجودات على احملافظة وتعد. هلذه املخاطر السلبية التأثريات من املوجودات هذه له تتعرض أن ميكن وما االستثمار من املتوقعة املخاطر سةادر  بعد وذلك فيها، التصرف له حيق أو املستثمر ميتلكها اليت: الموجودات قيمة على المحافظة −



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������   : 2وهي املعيار هلذا وفقا االستثمارات من أنواع أربعة بني التمييز ميكن: االستثمار نوعية حسب-أوال  :التصنيفات هذه من البعض يلي فيما تصنيفها، يف املستخدم املعيار حسب االستثمارات تتعدد  االستثمار أنواع: الفرع األول  .املوالية الفروع خالل من وأنواعه االستثمار أدوات إىل سنتطرق وأهدافه االستثمار على التعرف بعد  وأدواتهاالستثمار  أنواع: الثاني المطلب  .1املتاحة املوارد من كجزء ضرورية تعترب أا إال ،)عتيادياال( املستثمر هتماماالسرتاتيجي إل احملور السيولةتعد  وال. استثماره يف حيتاجها اليت التشغيلية االحتياجات تكاليف تسديد أجل من ذلك نقدية، توفري سيولة على املستثمر حيرص :الحاجيات تلك لمواجهة السيولة وتوفير المتوقعة الحاجات تأمين −  � �  4     
  .ولالستثمار لالستهالك ختصص وخدمات سلع إنتاج إىلدف : اقتصادية استثمارات •
 .للفرد االجتماعية الرفاهية زيادة إىل دف: اجتماعية استثمارات •
 .أداءه تنظم أو اتمع، تصون اليت اإلدارية املرافق تطوير إىل دف: إدارية استثمارات •
   .معنوية واستثمارات مالية واستثمارات           مادية أو حقيقية استثمارات إىل املعيار هلذا وفقا االستثمارات تصنف: االستثمار أداة حسب-ثانيا   .البشرية الثروة على يركز االستثمار فهذا التعليم، من أخرى وأنواع الرمسية واملدارس        املواطنني تدريب برامج يف وتتجلى البشرية، التنمية على تقوم: البشرية الموارد في استثمارات •
  37-38 .ص ص ، 2002عمان، للنشر، وائل دار الطبعة االويل،، "الحقيقي و المالي االستثمار مبادئ" ،رمضان زياد-3   87 - .86ص ، ص 2005/ 2006 القاهرة،  القاهرة، جامعة احلقوق، كلية ،غري منشور دكتوراه رسالة ،"النامية الدول في االستثمارات توجيه في أثرها و الضريبية الحوافز سياسة" إدليب، حممود مىن-2  . 21 ص ، 2003عمان، والتوزيع، للنشر صفا دار الطبعة االويل، ،"المالية واألسواق االستثمار"معروف، هوشيار-1                                                    ".3خدمة شكل على أو سلعة شكل تظهر على إضافية اقتصادية منفعة استخدامه على ويرتتب ذاته حد يف اقتصادية قيمة له أصل احلقيقي كل باألصل ويقصد والذهب، والسلع كالعقار حقيقي أصل حيازة يف احلق للمستثمر ّوفر مىت حقيقيا االستثمار يعترب" . املالية األوراق غري يف االستثمارات أو املشروعات استثمارات أو األعمال باستثمارات أيضا تسمى : المادية أو الحقيقية االستثمارات •



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
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�	 ا������   .1العالقة ذات القوانني تضمها اليت األخرى وباحلقوق الفوائد أو باألرباح املطالبة حق مالكها تعطي )خزينة إذن أو إيداع شهادة أو سند( قرض يف حصة أو )سهم( رأمسال يف حصة شراء يعين هذا ."موجود رأمسايل تكوين شراء "هي : المالية االستثمارات •  � �  5     
  3:مها قسمني إىل االستثمار تقسيم حسب هذا املعيار يتم  .أكثر ال فقط واحدة أداة يف االستثمار فهو التعدد عدم أما. املايلو  املادي االستثمار أدوات من واحدة أداة من أكثر يف االستثمار تنوع بالتعدد يقصد : التعدد وعدم التعدد معيار حسب -ثالثا .2وتكوين العمال علمية، حبثية أعمال إجناز أو الرتاخيص كشراءواألصول الفكرية   املعارف كسب أو متالكإب تتعلق : المعنوية االستثمارات •
 .الوقت نفس يف واملالية املادية االستثمار أدوات من خمتلفة أنواععدة  يف باالستثمار املستثمر يقوم حيث احملفظة، ستثماراب أيضا يسمى : متعدد استثمار •
 4 :  وهي كاأليت ، املختلط االستثمار و اخلاص االستثمار و العام باالستثمار يسمى ما أي .أخرى جهة من مؤسسات عدة أو واحدة مبؤسسة ممثلة الدولة و جهة من األفراد من جمموعة أو واحد فرد بني موزعة أو األفراد فقط، من موعة أو لفرد أو فقط، للدولة ملكا االستثمار كان إن امللكية مبعيار نقصد: االستثمار ملكية معيار حسب -رابعا .خمتلفني نوعني من فقط استثمارين مظ ولو )حمفظة(متعددا  يكون لكنه النوع، نفس من أنه طاملا وحداته تعددت لو حىت وحيدا يكون فاالستثمار .الشركة نفس أسهم من عدد أو ما لشركة فقط واحدا سهما شخص أن يشرتيك.وحيد أي متعدد غري استثمار املعيار هذا وفق االستثمار نوع فيبقى األصل لنفس عملية الشراء تكررت لو حىت هذا .مايل أصل شراء أو مادي أصل بشراء )االعتباري أو الطبيعي(الشخص  يقوم كأن فقط واحد استثمار بعمل القيام هو :) وحيد( متعدد غير استثمار •
  . 38ص ،مرجع نفسه-4 . 37ص ، 2005/ 2006 القاهرة،  القاهرة، جامعة احلقوق، كلية ،غري منشور دكتوراه رسالة ،"النامية الدول في االستثمارات توجيه في أثرها و الضريبية الحوافز سياسة" إدليب، حممود مىن -Denis Babusiaux, Décision d'investissement et calcul économique dans l'entreprise, Economica, Paris, P. 8 3 -2  . 39      ص سابق، مرجع رمضان، زياد -1                                                  .ةاخلاص الشركات أشكال من قانوين شكل أي حتت األشخاص من جمموعة أو شخص به يقوم ما هو: الخاص االستثمار •
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 :1وهي كاأليت ،احلرة املناطق يف ستثماروا خارجية وأخرى داخلية استثمارات إىل املعيار هلذا وفقا االستثمارات تصنف: الجغرافي المعيار حسب-اخامس .عمومي وطرف طرف خاص بني موزعة االستثمار هذا ملكية تكون حبيث، املختلطة الشركات أشكال من قانوين شكل حتت أي ثانية جهة من العمومية املؤسسات من جمموعة أو ومؤسسة جهة من اخلاصة املؤسسات جمموعة من أو خاصة مؤسسة أو األفراد من جمموعة أو فرد به يقوم ما هو: المختلط الستثمارا •
 .أجنيب أو مقيم وطين جنسية املستثمر وعن حقيقية، أو مالية املستعملة االستثمار أداة عن النظر بغض احلرة، املناطق املعين باستثناء للبلد اجلغرافية احلدود داخل املنجزة االستثمارات مجيع هي: الداخلية االستثمارات •
 .دراسته اجلنسية اآلتية معيار وفق الوارد األجنيب باالستثمار الثاين النوع وعلى الصادر األجنيب باالستثمار النوع األول على ويصطلح. ام بلد داخل األجانب استثمارات أو مؤسسات، أو أفرادا كانوا سواء طرف مواطنيه، من ما لبلد اجلغرافية احلدود خارج تتم اليت االستثمارات مجيع هي: الخارجية االستثمارات •
  88 .ص سابق، مرجع إدليب، حممود مىن-1                                                      .إليها البضائع وخروج ودخول العقارات،و  شغل األراضي تراخيص منحاذ يتم  .العمل نظام حيث من خاص قانوين بنظام تتمتع أا إال الدول، قوانني عليها نفس وتطبق الدولة لسيادة ختضع أا رغم الواردات، معاملة الدولة هلذه منها اخلارجة ومعاملة البضائع الصادرات معاملة ذاا الدولة من املنطقة هذه إىل الداخلة البضائع تعامل حبيث الدولة مجركيا عن عزهلا يتم .منه بالقرب أو جوي أو بري أو حبري ميناء نطاق يف تقع، واضحة حدود جغرافية وهلا للدولة تابعة أرض قطعة يف القائم االستثمار ميثل ذلك: الحرة المناطق في االستثمار •
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 .)الصادر اخلارجي االستثمار( أخرى بلدان يف واستثمارام ،)احمللي االستثمار(داخل وطنهم  املواطنني استثمارات أي األصل، لوطنهم اجلغرافية احلدود وخارج داخل )املقيمون(املواطنون  ا يقوم اليت املالية و املادية االستثمارات مجيع هي: الوطنية االستثمارات •
 51 .مرجع سابق، ص  ارياهللا حممد،1-                                                        .والتعدد واجلنسية وامللكية ملؤسسيةاو  والشخصية والنوعي اجلغرايف املعيار عليه ينطبق حيث واحد، معيار من أكثر عليه يسري االستثمار من النوع هذا أن يعين مما. )ومالية        مادية( متنوعة استثمارية أدوات باستخدام واألجنبية )احمللية( الوطنية منها واخلاصة العمومية املؤسسات من جمموعة أو األفراد من جمموعة أو مؤسسة أو فرد به يقوم البلد داخل االستثمار يكون فقد. كبري بشكل تتداخل فيما بينها بل كاملة بصفة بينها الفصل ميكن ال االستثمارات ألنواع السابقة التصنيفات إن     .البحث هذا يف والتحليل بالدراسة املقصود النوع وهو ،ما بلد يف )وأفراد  مؤسسات ( املقيمني غري لألجانب املادية االستثمارات يف تتمثل :واردة مباشرة أجنبية استثمارات  .ب  .وطنهم خارج )أفراد و مؤسسات( للمواطنني املادية االستثمارات يف تتمثل :صادرة مباشرة أجنبية استثمارات  .أ   :نوعني وهي املباشرة، األجنبية باالستثمارات تدعي املادية األجنبية االستثمارات  يف حني. احملفظة يف األجنبية االستثمارات أو املباشرة غري األجنبية باالستثمارات املالية األجنبية االستثمارات عن االقتصادي األدب يف يصطلح .مؤسسات أفرادا أو كانوا سواء األجانب قبل من املنفذة الداخلية االستثمارات جمموع أي ما، دولة داخل )غري املقيمني( األجانب ا يقوم اليت واملالية املادية االستثمارات مجيع هي: األجنبية االستثمارات •
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 .واتمع األفراد حلاجات إشباعا وخدمات حتقق سلع تنتج أا خصائصها أهم ومن وخدمية، وصناعية وجتارية فالحية بني نشاطاا جماالت وتتنوع انتشارا، املادي االستثمار أدوات أكثر من وهي: االقتصادية المشروعات •
 .بالعقارات املتخصصة املالية املؤسسات إلحدى مالية حمفظة يف باملشاركة أو عقاري بنك عن صادر عقاري سند بشراء يقوم عندما: رمباش غري  .ب      ) .أراضي أو مباين(حقيقي  عقار بشراء املستثمر يقوم عندما: مباشر  .أ   ) :بشكلني فيها االستثمار ويتم( املالية األوراق بعد االستثمار عامل يف الثاين املركز بالعقارات املتاجرة حتتل: العقارات •
 :يلي ما منها نذكر متنوعة أيضا وهي: لالستثمار المالية األدوات-ثانيا  .العقد قيمة من معينة بنسبة حتدد تغطية أو تأمني على حصوله مقابل املستقبل يف معني بتاريخ معينة سلعة من معينة كمية بتسليم للسمسار املنتج فيه يتعهد مسسرة مكتب يكون ما غالبا مسسار أو ووكيل السلعة منتج مها طرفني بني عقد املتمثلة يف التعهدات املستقبلية أو املستقبليات باسم تعرف خاصة عقود طريق عن السلع أسواق يف املستثمرين بني التعامل يتم. اخل... الربازيل يف للنب وثالثة لندن يف للذهب وأخرى نيويورك يف للقطن بورصة بوجود نسمع أصبحنا فقد ولذا املالية، األوراق بورصات غرار على )بورصات( متخصصة أسواق هلا تنشأ أن لدرجة لالستثمار صاحلة جتعلها خاصة مبزايا السلع بعض تتمتع: السلع •
   233.  ص بريوت، ،للنشردار السابق  ،"االقتصادي القاموس "،جروان السابق-2 . 42-44 ص ص سابق، مرجع رمضان، زياد -1                                                  .سوقية قيمة و دفرتية قيمة و امسية قيمة له ملكية مستند العادي السهم ميثل: العادية األسهم  .أ  ) .واملمتازة العادية (األسهم من نوعني بني ومنيز 2". شريك لكل املعطاة احلقوق ختوله شركة رأمسال من حصة ميتلك لشخص تسلم وثيقة" يقصد بالسهم: األسهم •
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�	 ا������  2. األسهم هلذه املصدرة املؤسسة ميزانية يف تظهر قد اليت احملتجزة واألرباح االحتياطات تتضمن ال املمتاز للسهم الدفرتية القيمة أن أي املصدرة، األسهم عدد على املمتازة لألسهم اإلصدار وعالوات االمسية القيم جمموع بقسمة حتسب األخرية هذه أن غري. ودفرتية سوقيةو  امسية قيمة"هي العادي السهم مثل قيم ثالثة له . التصفية عن الناتج الربح يف والزيادة األرباح على احلصول يف كاألولوية خاصة، حقوقا صاحبه مينح املمتاز السهم: املمتازة األسهم  .ب  1.السوقية بقيمته الثانوي السوق يف بيعه ميكن وإمنا قيمته باسرتجاع أصدرته اليت املؤسسة مطالبة ميكن وال للمؤسسة، العامة اجلمعية يف التصويت حق وله توزيعها، املؤسسة تقرر اليت األرباح يف حصته من العادي السهم مالك يستفيد و.ةالدفرتي القيمة من أقل أو أكرب القيمة هذه تكون وقد املال، رأس سوق يف السهم ا يباع اليت القيمة يف السوقية القيمة تتمثل وأخريا. ةاملصدر  العادية األسهم عدد على مقسومة للسهم، االمسية القيمة عن فضال اإلصدار وعالوة احملتجزة واألرباح االحتياطات فقط تتضمن بل املمتازة، األسهم تتضمن ال اليت امللكية حقوق قيمة يف فتتمثل الدفرتية القيمة أما . التأسيس عقد يف عليها منصوص يكون ما وعادة السهم، قسيمة على املدونة القيمة يف االمسية القيمة تتمثل  � �  9     
  . 492ص ،مرجع نفسه، هندي إبراهيم منري-5 . 491 ص سابق، مرجع ،هندي إبراهيم منري-4  . 239  ص املرجع نفسه-3   233 .ص ،مرجع نفسه ،جروان السابق -2  .17ص ،1999االسكندرية،  املعارف، منشأة ،"المالية األوراق في االستثمار أساسيات "هندى، ابراهيم منري -1                                                  ".5التضخم مواجهة دف أو موازنتها يف لتغطية العجز إضافية موارد على احلصول دف احلكومة تصدرها اليت األجل متوسطة وطويلة املديونية صكوك "ومتثل احلكومية بالسندات وتسمى: الحكومة تصدرها التي السندات  .أ  :مها صنفني إىل أصدرا اليت اجلهة حيث من السند تصنيف ميكن  4."استحقاقه تاريخ حيل عندما وذلك أقرضه، الذي املبلغ أصل على احلصول يف السند حامل حق إىل إضافة ... االستحقاق تاريخ يف أو دورية فرتات على عائد على احلصول يف احلق حلامله يعطي األجل طويل مديونية مستند" بأنه أيضا السند يعرفكما  3."معنوي أو طبيعي شخص على دينا له أن يف أيضا أو معينة خبدمات متتعه إمكانية يف أو شيء ملكية يف سواء معني حبق صاحبها متتع تثبت وثيقة" هو السند:  تالسندا •
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�	 ا������   .األجنيب املباشر لالستثمار أعطيت اليت التعريفات خمتلف الفرع إىل هذا يف التطرق سيتم    المباشر األجنبي االستثمار مفهوم: األول الفرع .الراهن الوقت وحىت ظهوره منذ املباشر األجنيب االستثمار ا مر اليت املراحل ملختلف التعرض سيتم مث والتحليل التفصيل من بشيء االستثمار من النمط هذا مفهوم تناول البداية يف سيتم لذلك الدقيق مفهومه على املتفق باملصطلح ليس أنه إال أيضا، البيئي وكذا السياسي املايل، القانوين، االقتصادي، الصعيد على التداول وكثري شائعا مصطلحا كان وإن املباشر األجنيب االستثمار مصطلح إن      وأنواعه المباشر األجنبيمفهوم االستثمار  :األولالمطلب    .وحمدداته أشكاله إيل باإلضافة وأنواعهاملباشر حيث سنتناول مفهومه  األجنيباالستثمار ماهية  إىلسوف نتطرق من خالل هذا املبحث     المباشر األجنبيماهية االستثمار : المبحث الثاني 1.االستحقاق تاريخ قبل السندات استدعاء حق املقرتض مثل لصاحل شروطا العقد يتضمن قد كما. الحق تاريخ يف أخرى سندات إصدار على قيود وضع أو للسداد، ضمانا الثابتة األصول بعض رهن مثل املقرض لصاحل أخرى شروط على العقد ينطوي      .حمددة تواريخ يف عليها تفقامل فوائدالو  املبلغ أصل برد بدوره يتعهد الذي األول الطرف إىل مبلغا الثاين الطرف يقرض االتفاق هذا مبقتضى ،)املقرض(واملستثمر )املقرتض( املنشأة بني اتفاق أو عقد مبثابة األعمال منشآت تصدرها اليت السندات تعد: االقتصادية المؤسسات تصدرها التي السندات  .ب   � �  10     
) املستثمرة الشركة إليها اليت تنتمي الدولة(األم  الدولة يف شركة بني األجل عالقة طويلة وجود يتضمن الذي االستثمار ذلك "على أنه املباشر األجنيب االستثمار  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عرفت −  .2الشركة عمليات على التأثري من كبرية ودرجة) لالستثمار املضيفة الدولة(أخرى  لدولة تابعة وشركة
  . 10،ص 2009 واشنطن، السادسة الطبعة  الدويل، االستثمار ووضع املدفوعات ميزان دليل ،الدويل النقد صندوق-OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment,  2000, pp. 7-8 3-2  . 495ص ،رجع نفسهم-1                                                  .3"أخر اقتصاد يف مقيمة مؤسسة إدارة يف النفوذ من عالية درجة أو بالسيطرة يتمتع ما اقتصاد يف مبقيم يرتبط الذي عرب احلدود، االستثمار فئات من فئة "انه املباشر على األجنيب عرف صندوق النقد الدويل االستثمار −
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�	 ا������ )  مضيفة دول( أخرى بلدان يف أصوله يستعمل خالله من والذي )األصلي البلد( ما بلد يف املستثمراملقيم به يقوم الذي النشاط ذلك" االستثمار االخنيب املباشر على انه للتجارة العاملية عرفت املنظمة −  � �  11       "1.تسيريها نية مع وذلك
تعكس  األجل طويلة على عالقة ينطوي استثمار "انه على فاعتربه والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر أما −   :3حدوثه إىل تؤدي اليت واحملفزات الدوافع إىل استنادا املباشر األجنيب االستثمار ألنواع خمتلفة تصنيفات وضع مت: والمحفزات الدوافع إلى استنادا المباشر األجنبي االستثمار تصنيفات-أوال  .له املستقطبة الدول منظار من يصنفه من هناك أن كما له، املصدرة الدول نظر وجهة من يصنفه من وهناك حدوثه، إىل تؤدي اليت واحملفزات الدوافع منظار من يصنفه من هناك أن حيث .منه معينة أنواع منها كل أفرزت واليت املباشر، األجنيب االستثمار تصنيف أساسها على يتم اليت األسس اختلفت      المباشر األجنبي االستثمار أنواع: الفرع الثاني .والشركة األم الفروع اخلارجية بني تربم اليتوصفقات الديون  الداخلية القروض مثل أخرى أموال رؤوس -  ؛استثمارها املعاد العائدات -    ؛يف رأس املال املبدئية املستثمر مسامهة -  :عناصر ثالثةاىل  األجنيب الستثمارا والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتريقسم  .2 )األجنبية التابعة الشركة أو املؤسسة فروع أو املباشر األجنيب االستثمار(املباشر  األجنيب االستثمار غري اقتصاد يف مقيمة منشأة يف )األم املنشأة أو املباشر األجنيب املستثمر( ما اقتصاد يف مقيم كيان من دائمة مصلحة
مذكرة ماجيسرت غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  ،"األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في الجزائر االستثمار" كرمية قويدري،  -  1                                                  الدولة صادرات زيادة على االستثمارات من النوع هذا يشجعاذ . األخرى الصناعات اإلستخراجية من والعديد والغاز، البرتول جماالت يف خاصة النامية، الدول من العديد اتتمتع  اليت الطبيعية املوارد من االستفادة حنو اجلنسيات متعددة الشركات من العديد تسعى: الطبيعية الثروات عن الباحث االستثمار •      2 .ص الكويت، ، 99 /1إصدار  الثانية، السنة املركزة، اخلالصات سلسلة ،"والتنمية المباشر األجنبي االستثمار "االستثمار، لضمان العربية املؤسسةUNCTAD(word investment report 1999: foreign direct investment and the challenge of development), Geneva and NewYork, 1999, p.465 -3-2  6 .، ص2011/2010تلمسان، اجلزائر، 
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  .الواردات على املفروضة القيودبسب  إليه اللجوء يتم األم، الدولة من التصدير عن بديال النوع هذا ويعترب الواردات، إحالل سياسة تطبيق أثناء والسبعينيات الستينيات خالل النامية الدول يف التحويلية الصناعات قطاع االستثمار من النوع هذا ساد: األسواق عن الباحث االستثمار •
ة متعدد الشركات يتمثل هذا النوعمن االستثمار يف قيام :األداء في الكفاءة عن الباحث االستثمار  •  .اإلنتاج مدخالت من كثري استرياد طريق عنك على االستهالل التوسعية آثاره عن فضال ااصادر  تنويع إىل يؤدى كما املضيفة، الدولة جتارة على التوسعية بآثارهت االستثمارا من النوع هذا ويتميز .النامية الدول من عديد يف االستثمار إىل الشركات هذه بعض الصناعية الدول يف األجور مستويات ارتفاع دفع فقد الرحبية، زيادة دف املضيفة الدول يف أنشطتها من جزء برتكيز اجلنسيات
 : 1 مها نوعني إىل) األم الدولة (املصدرة الدولة نظر وجهة وفق أيضا املباشر األجنيب االستثمار تصنيف يتم : المصدرة الدولة نظر وجهة وفق المباشر األجنبي االستثمار تصنيفات -ثانيا .األم الدولة واملعدات اخلدمات صادرات من ويزيد النامية الدول قبل من املاهرة للعمالة تصدير مبثابة يعترب أنه االستهالك، كما و اإلنتاج زاوييت من التجارة على توسعي أثر ذا االستثمار من النوع هذا ويعترب. الرحبية تعظيم يف برغبتها مدفوعة املتقدمة أو النامية الدول يف والتطوير البحث جمال يف باالستثمار الشركة تقوم عندما اجلنسيات متعددة الشركات نشاط من الالحقة املراحل يف االستثمار من النوع هذا يتم: إستراتيجية أصول عن الباحث االستثمار •
 :هي رئيسية عوامل أربعة االستثمارات بتوفر من النوع هذا قيام شروط وتتحدد. النمو من املماثل املستوى ذات الدول بني من االستثمارات النوع هذا حيدث ما وعادة املتلقية، الدول االستثماري يف التوسع إىل النوع هذا ويهدف التكنولوجي والتمويل، والتحويل اإلنتاج، لوسائل امللكية عنصر يف فقط العالقة وتنحصر األم، الشركة عن مستقلة االستثمار من النوع هذا يف الشركات فروع تكون: األفقي االستثمار •
 Markusen, J.R ," Foreign direct investment as a catalyst for industrial development" .European Economic Review,London, Vol 43, 1999, p .335-1                                                  احلجم؛ اقتصاديات إىل الوصول أو حتقيق على القدرة −
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 احلجم؛ كبري االستثمار من النوع هلذا املضيفة الدولة سوق يكون أن −
 .اجلمركية احلواجز لتجنب وكأسلوب اليابانية السيارات استرياد على املتحدة الواليات جانب من املتخذة احلمائية السياسة بسبب األمريكية املتحدة الواليات يف هلا إنتاجية فروع بإنشاء قامت اليت اليابانية السيارات صناعة حالة يف بوضوح مالحظته ميكن النمط وهذا. اجلمركية العوائق لوجود التجارة عن تعويضا االستثمارات من النوع هذا يعترب كما    .املستهدفة األسواق إىل التصدير عمليات قيام دون حتول مرتفعة، اجلمركية والعوائق النقل تكاليف تكون أن −
 :1أنواع ثالثة إىل من منظور اهلدف املباشر األجنيب االستثمار تقسيم ميكن: المستقطبة الدول نظر وجهة وفق المباشر األجنبي االستثمار تصنيفات-ثالثا .اخلدمات قطاع لتشمل توسعت أا كما والربجميات، االلكرتونيات صناعة مثل العالية التكنولوجيا ذات الصناعات يف متركزا أقل وهي اللعب األحذية، املالبس، النسيج، صناعة مثل العمل يف الكثافة ذات التقليدية القطاعات يف الشركات هذه فروع متركز أن حيث الرخيصة، العمالة استغالل خالل من اخلارج، يف أو األم الدولة يف املتواجدة املنافسة الشركات أمام فيه تعمل الذي النشاط قطاع يف التنافسي وضعها حتسني إىل باإلضافة ،)األمامي العمودي االستثمار( التوزيع منافذ خالل من املستهلكني من أكثر االقرتاب إىل أو )اخللفي العمودي االستثمار( املضيفة الدول يف األولية املواد استغالل إىل االستثمارات من النوع هلذا تبنيها خالل من الشركة دفو . احمللية األسواق دون األم البلد أسواق خلدمة للتصدير موجه يكون ما عادة العمودي االستثمار يف األجنبية الشركات فروع به تقوم الذي اإلنتاج فان ذلك إىل إضافة. التسويق عمليات يف الفرع ختصص أو التجميع، مثل اإلنتاجية العمليات من جزء بإنتاج األجنبية الشركات فروع من فرع كل يتخصص االستثمارات من النوع هذا يف: العمودي االستثمار •
  . 32، ص2011/2010 ، اجلزائر،1سطيف التسيري، جامعة وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية ،غري منشورة اجستريم مذكرة ،" .المغرب الجزائر، تونس، :مقارنة المغاربية دارسة االقتصاديات في المستدامة والتنمية االقتصادي النمو على المباشر األجنبي اإلستثمار أثر تقييم "، العيد حممد بيوض 1-                                                  التنمية سبيل انتهاج إىل يؤهلها الذي اقتصادي والنمو التوازن حتقيق إىل تطمح نامية دولة ماتكون عادة- االستثمار من النوع هلذا املستقطبة الدولة هدف يكون: الواردات إحالل إلى الهادف االستثمار •
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 .املستدامة التنمية حتقيق سبيل يف عليها ترتكز اليت الدعامة توفري وبالتايل .التنافسية اقدر  من وترفع هائلة، بشرية طاقات على النامية البلدان لتوفر نظرا العمل كثيفة الصناعات إىل وجهت إذا خصوصا البطالة وحماربة الشغل مناصب خلق يف وتساهم األجنيب، النقد توفري يف تساهم فهي النامية، الدول مصاحل خيدم االستثمارات من األنواع هذه ألن املباشرة، األجنبية لالستثمارات ااستقطا عند كأسس النامية الدول تتبعها أن جيب اليت واملعايري االسرتاتيجيات أجنع بني من الواردات إحالل إىل اهلادف االستثمار إىل باإلضافة االستثمارات من النوع هذا يعترب .والتكنولوجية والسياسية والبيئية واالجتماعية االقتصادية جوانبها بكل املستدامة التنمية مشاريع لتمويل الالزم األجنيب النقد توفري يف ويساهم هلا احمللي االقتصاد حالة على باإلجياب سينعكس مما الدولية األسواق يف التنافسية اقدر  من الرفع وبالتايل التصدير، على اقدر  تعزيز االستثمارات من النوع هذا مثل استقطاب وراء من املضيفة الدول هدف يكون: الصادرات تعزيز إلى الهادف االستثمار •
 :1تايلالوهي ك متفاوت بشكل العاملية االقتصادية الساحة على ميدانيا جتسدت واليت يتخذها، اليت املختلفة األشكال هي األجنيب املباشر االستثمارا يتميز  اليت اخلصائص بني من  المباشر األجنبي االستثمار أشكال: الفرع االول   .االستثمار االخنيب املباشر واهم حمدداته من خالل هذا املطلب سوف نتطرق اىل اشكال ومحدداته المباشر األجنبي االستثمار أشكال :المطلب الثاني .الكوارث حدوث عند اإلعمار إعادة ومبادرات واهلبات كاملنح اخلريية املشاريع صفة االستثمارات هذه تتخذ ما غالبا: حكومية بمبادرة المباشرة األجنبية االستثمارات •
  . 33 ص ،مرجع سابق، العيد حممد بيوض - 1                                                    . والتسويقية واملالية إنتاجية عمليات على وينطوي اقتصادية مشروعات شكل يف ويتم النشاط دولية شركة خالل من خمتلفتني دولتني من أكثر أو طرفان فيه يشرتك استثمار كل أنه على املشرتك االستثمار يعرف: المشترك االستثمار •
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 .التأهيل أو التقنية من عايل قدر تستحق ال بسيطة ميكانيكية بعمليات احمللي الطرف إىل تعمد حيث املنتج هذا صناعة يف املستخدمة التكنولوجيا أسرار تفشي من املنتج صاحبة الشركات خلوف وذلك للتكنولوجيا، نقله قلة االستثمارات من النوع هذا على يعاب خاص وبشكل ،الجنيبا للمستثمر بالكامل اململوك أو املشرتك سواء إليه ينتمي الذي النمط وعيوب مزايا املشروع يكتسب سوف والعيوب للمزايا وبالنسبة احلالة هذه ويف األجنيب الطرف جانب من االستثماري للمشروع الكامل التملك شكل أو املشرتك االستثمار على التجميع مشروعات تنطوي قد ،منتجا لتصبح بتجميعها الوطين الطرف يقوم أن على مثال سيارة وليكن معني ملنتج األصلية املكونات بتوفري األجنيب الطرف خالهلا من يقوم خاص، أو عام سواء وطين وآخر أجنيب طرف بني اتفاقية شكل املشروعات هذه تأخذ  :التجميع عمليات أو مشروعات •
    .للتصدير موجهة سلع إنتاج هدفه يكون ما وعادة واجلمركي، اجلبائي وشبه اجلبائي الطابع ذات واالقتطاعات والرسوم الضرائب مجيع من االستثمارات تلك وتعفى له املنظمة القوانني خالل من ويعمل املضيفة الدولة لقوانني اخلضوع عن بعيدا هنا االستثمار يكون حيث اخلارجية، التجارة عمليات من الوطين الرتاب عرب املوجودة واملؤسسات احلرة املنطقة يف الواقعة املؤسسات بني التجارية العالقات وتعد للتصدير املوجهة النشاطات يف االستثمارات هذه وتكون: الحرة المناطق في االستثمار •
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 .املستثمرين قبل من مرغوبا موقعا ذلك جعلها كلما ما لدولة االقتصادية القوة زادت وكلما اجلنسيات متعددة االستثمارية للشركات القرارات يف كربى أمهية متثل حيث الدولية، التجارة وقيود املصريف، اجلهاز الفائدة، هيكل أسعار التضخم، مستوى النمو، معدالت اإلمجايل، الوطين لناتجتتمثل اهم العوامل االقتصادية يف ا: االقتصادية العوامل •
 .)القروض على احلصول إمكانية( متويلية موارد أو، )املخابر والتطوير، البحث مراكز( تكنولوجية موارد تكون أن ميكن كما. )وكفاءته جودته أيضا وإمنا فقط العمل عنصر تكلفة هنا يقصد وال( بشريةموارد و . )املناخ املياه،، الغاز البرتول،(طبيعيةتتمثل يف موارد  : الموارد توفر •
 . 38  ص ،مرجع سابق، العيد حممد بيوض -1                                                  املستثمر يستفيد قد كما .والكهرباء كاملاء العامة املرافق بإستغالل املتعلقة الرسوم ختفيض صورة احلوافز هذه تأخذ قد كما .اخلصوص وجه على التشغيل مرحلة انطالق بعد األرباح على الضرائب من فيها طرفا األجنيب املستثمر يكون اليت االستثمارية املشاريع إعفاء أو اإلنتاج، ومستلزمات اخلام واملواد الرأمسالية كاألصول بالواردات املرتبطة اجلمركية اإلجراءات يف وتسهيالت ضريبية إعفاءات صورة عادة احلوافز هذه تأخذ     . األجل طويل أو قصري الضريبة يف ختفيض أو إعفاء صورة يف عادة األجنيب للمستثمر املمنوحة الضريبية احلوافز وتكون منها التيقن ميكن وال عالية ضريبية إعفاءات على املدى طويلة مالية خطة إعداد هلا يتيح الضرائب من وثابتا معقوال سعرا بشدة تفضل اجلنسيات متعددة الشركات أن ترى منغري انه هناك  . متوافرة األخرى العوامل كانتما   إذافقط  اجيابيا مؤثرة تكون الضريبية اإلعفاءات أن اآلخر، بينما وجد البعض االستثمار جذب على اجيايب اثر الضريبية لإلعفاءات أن وجدت فمنها ما تضاربت العديد من الدراسات حول اثر احلوافز الضربية  :الضريبية التشريعات •



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
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�	 ا������  .1مرحلة التشغيل انطالق بعد اجلمركية الرسوم من احلرة املناطق يف القائمة للمشاريع املوجهة الصادرات عن إعفاء من األجنيب  � �  17     
 .الشركات إسرتاتيجية مع يتعارض ما وهو أكثر لتكاليف الشركة حتمل إىل ستؤدي ألا نظرا االستثمار جذب يف الدولة فرص من تقلل الضعيفة األساسية فالبنية التحتية، والبنية واملواصالت االتصاالت مثل: األساسية البنية •
  . احمللي السوق خدمة إيل يهدف الذي لالستثمار بالنسبة وخاصة لالستثمار جاذبية أكثر سوقا ذلك جعلها كلما املضيفة الدولة سوق حجم أو الطلب حجم زاد فكلما: المضيفة الدولة في السلعة على والطلب السوق حجم •
احتادات  تناولت اليت الدراسات خالل من تبني حيث: اإلقليمية االقتصادية االتحادات من الدولة وضع •  .املباشر األجنيب االستثمار تدفق على االجيابية شديد االحتادات هذه تأثري أن) االوبيك و األوريب االحتاد( مثل
 2:وهي الدولية الشركات إلسرتاتيجية أو األم للدولة إما ترجع "طاردة" تسميتها ميكن عوامل هناك كانت املضيفة بالدولة املتعلقة العوامل إىل إضافة )طاردة عوامل(المستثمرة الشركة وإستراتيجية األم بالدولة المتعلقة العوامل-ثانيا .باالستثمار قرارها اختاذ قبل كثريا سترتدد الشركة فان معينة لدولة أو املباشر األجنيب لالستثمار مناهض الداخلي العام الرأي كان إذا: المباشر األجنبي االستثمار من الداخلي العام الرأي وضع •
 .فيها لإلنتاج رأمساله أو نشاطه كل أو جزء ونقل مالئمة إستهالك أسواق عن البحثب املنتج قيام ضرورة تستلزم اليت التلف سريعة النشاط أمناط بعض املثال سبيل على هناك أن إذ. الوطنية احلدود عرب نشاطه مزاولة إىل املستثمر دفع يف مهما دورا والتجاري االقتصادي النشاط طبيعة تلعب: والتجاري االقتصادي النشاط طبيعة •
   76- 79  .ص ص ، 2006القاهرة ، العربية، الوحدة دراسات مركز األوىل، الطبعة ،"القانونية والضمانات المعوقات األجنبي االستثمار"السامرائي، حممود دريد-2  . 47 ص ،1992مارس ،1العدد ، 29لد ا والتنمية، التمويل جملة ، "األجنبي االستثمار تيسير" فيفرمان، غي 1-                                                  تؤدي اليت املختلفة السبل عن يبحث املستثمر فان اهلدف هذا إىل وللوصول ،)مالئم ربح حتقيق(العوائد  من معني مستوى حتقيق يف جناحه خالل من املشروع استمرار دف: المشروع عوائد زيادة إلى السعي •



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������  .أخرى دول يف اإلنتاج تكاليف اخنفاض على مستندة أقل بتكاليف اإلنتاج خالل من املرجوة واألهداف األرباح حتقيق وراء سعيا أخرى دول يف باالستثمار املختلفة التجارية الشركات بدأت املنطلق هذا ومن أرباحه، زيادة إىل  � �  18     
 .الوطنية احلدود عرب منافذ عن والبحث اخلارجي االستثمار حنو التوجه إىل بالضرورة يؤدي والتوسع النمو يف االستثماري التجاري املشروع أهداف حتقيق عن الوطنية السوق فعجز األجنبية، األسواق من ممكن قدر اكرب على واحلصول التجاري االستغالل تطوير حنو السعي جند أيضا االستثمار هذا جلب عوامل من إن بل ،األجنبية االستثمارات الستقطاب وحده الكايف العامل يعد ال العوائد حتقيق نا: والتوسع النمو في الرغبة •
 . نامية غري أو نامية أخرى دول يف هلا فروع إنشاء حنو الكربى التجاري االستثمار شركات غلبأ اجتاه يف بوضوح ذلك ويلمس الواحدة السوق هلا تتعرض قد اليت االقتصادية زماتلأل السلبية االنعكاسات من حيد لكي خمتلفة وأسواق دول يف استثماراته توزيع اإلمكان قدر حياول األجنيب املال رأس :واحدة اقتصادية سوق على االعتماد مخاطر من التخفيف •
وقد الثالثة،  واأللفية التسعينيات فرتة يف سيما ال بذلك مرتبطة وتشريعات قوانني عدة صدرتلذا  واألجنبية، احمللية لالستثمارات جاذب مالئم استثماري مناخ خلق و لتهيئة مستمرة جهودا تبذل اجلزائر إن       الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار واقع: الثالث المبحث  . الدولية التجارية احلياة يف دورها وزيادة االقتصادي وضعها حتسني إىل ايته يف يؤدي مما معتدلة بأسعار اخلام املواد على حصوهلا وتامني الدولية رااجتا حجم وزيادة أمامها جديدة أسواق فتح إىل يؤدي انه إذ الوطين، اقتصادها على عديدة بفوائد يعود االستثمار هذا أن باعتبار اخلارج يف االستثمار على شركاا بتشجيع اقتصاديا املتقدمة الدول تم :المتقدمة للدول االقتصادية السياسة • األجنيب، وهذا  االستثمار عمليات تسهيل جلأ من عمومية هيئات عدة إنشاء القوانني هذه إصدار صاحب        .مطالب ثالثة يف هذا املبحث الذي نقسمه إىل إليهماسنتطرق 
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�	 ا������   : 2وهي نقاط أربع يف تتمحور  العامة الضمانات  .أ  .1اتفاقية طريق عن املنشأة املؤسسات منها تستفيد خاصة وبعضها األجانب املستثمرين كل منها يستفيد عامة ضمانات بعضها ضمانات منحهم حيث األجنبية، األموال رؤوس إىل موجه القانون هذا كان وقد  1963  جويلية 26 بتاريخ باالستثمار يتعلق قانون أول اجلزائر أصدرت1963: سنة الصادر االستثمار قانون-أوال  1966.سنة يف والثاين 1963 يف سنة األول قانونني الفرتة هذه يف اجلزائر تبنت    الستينات فترة قوانين: األول الفرع  :كالتايل وهي مراحلأربع  االستقالل خالل منذ االستثمار وتشريعات قوانني تطور اجلزائر عرفت     الجزائر في االستثمار لقوانين التاريخي التطور: األول المطلب  � �  19     
 ؛معنويني أو طبيعيني كانوا سواء األجانب لألشخاص االستثمار حرية •
 ؛األجنبية املؤسسات مسريي و ملستخدمي بالنسبة اإلقامة و التنقل حرية •
 ؛اجلبائية املساواة السيما و القانون أمام املساواة •
 6 .ص ، 1999اجلامعية، املطبوعات ، ديوان"الجزائر في االستثمارات قانون "كمال، قربوع عليوش 2-   1963 . أوت، 2 ل املوافق ، 53العدد الرمسية، اجلريدة ،"االستثمارات قانون يتضمن "1963 جويلية 26 يف الصادر 277-  63رقم قانون -1                                                  جتمد أن ميكنها ذلك على وزيادة االعتماد يف الواردة االمتيازات على تنص أن لالتفاقية ميكن. للجزائريني دائمة عاملة يد 100 من أكثر يشغل أو أولوية ذات منطقة يف باألولوية أو يتسم قطاع يف االستثمار هذا يكون أن ويشرتط سنوات 3 مدة يف دينار ماليني 5من  االستثماري برناجمها يتكون واليت املوجودة، املؤسسات توسيع أو اجلديدة باملؤسسات النظام هذا يتعلق: اتفاقية طريق عن المنشأة المؤسسات  .ب  .اجلزائرية واإلطارات العمال وترقية املهين التكوين تضمن أن املؤسسات هذه على يشرتط لكن لإلنتاج االقتصادي والدعم اجلمركية واحلماية عنها، املتنازل لألموال احلر والتحويل السنوية، الصافية األرباح من50%حتويل إمكانية يف وتتمثل خاصة وامتيازات ضمانات القانون هلا خيول اجلديدة املؤسسات و جديدة باستثمارات تقوم اليت القدمية املؤسسات بعض هناك     .عادل تعويض إىل امللكية نزع يؤدي و املستثمرة، و املستوردة األموال تساوي رؤوس املرتاكمة األرباح تصبح بعدما امللكية نزع ميكن حيث امللكية، نزع ضد ضمان •
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�	 ا������  :2ئ التاليةاملباد تضمن الثورة، جملس ألوامر تطبيقا وهذا1966 سبتمرب15  بتاريخ القانون هذا صدر به اخلاصة والضمانات االقتصادية، التنمية إطار يف املال رأس دور حيدد لالستثمارات جديد قانون اجلزائر تبنت حيث ، 1963قانون فشل بعد القانون هذا جاء 1966: ةسن الصادر االستثمار قانون-ثانيا  1963– 1964)1.     ( التأميمات سياسة اجلزائر انتهاج وبسببته مصداقي يف املستثمرين شك بسبب وهذا العملي الواقع يف القانون هذا يطبق    .املستوردة األولية املواد على الضريبة من الكلي اجلزائري التخفيض ذلك إىل إضافة املدى، وطويلة متوسطة التجهيز بقروض اخلاصة الفائدة نسبة وختفيض سنة 15 ملدة اجلبائي النظام  � �  20     
 .اإلدارية السلطات قبل من مسبق اعتماد على حيصل أن عليه البد السياحة أو الصناعة يف االستثمار ارادعلى من  يشرتط و حرية بكل يتم ال االستثمار هذا أن إال األخرى القطاعات يف يستثمروا أن أجانب أو وطنيني كانوا سواء اخلواص للمستثمرين وميكن احليوية، للقطاعات الدولة احتكار أخر ومبعىن احليوية، القطاعات ضمن االستثمارية املشاريع بإنشاء هلا التابعة اهليئات و الدولة قيام :الجزائر في بحرية تنجز ال الخاصة االستثمارات •
   . الرمسية اجلريدة االستثمارات، قانون يتضمن ،1966سبتمرب 15 يف املؤرخ 84 66 -رقم أمر2- . 7  ص سابق، مرجع كمال، قربوع عليوش1-                                                  ؛اخلاصة اجلزائرية على االستثمارات تطبيقه اقتصر األجانب املستثمرين على القانون هذا تطبيق لصعوبة نظرا  .ب   ؛ضد التأميم وضمان الصافية األرباح حتويل اجلبائية، املساواة والسيما القانون أمام املساواة  .أ  :منها مالية وامتيازات ضمانات على حيتوي فإنه االعتماد قرار خيص فيما أما .بالقطاع املعين التقين والوزير املالية وزير طرف من املمنوحة االعتمادات  .ج   ؛املتوسطة                  باملؤسسات خاصة وهي لالستثمارات الوطنية اللجنة أمانة طرف من املمنوحة االعتمادات  .ب   ؛ الصغرية باملؤسسات خاصة الوايل طرف من املمنوحة االعتمادات  .أ  :وهي القانون هذا يف حمددة اعتمادات ثالث منح يف تتمثل االمتيازات وهذه األجنيب، االستثمار االمتيازات ختص: لالستثمار وضمانات امتيازات منح •
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�	 ا������  2:التالية االمتيازات من األجنيب املستثمر يستفيد سوف هذا ومقابل العاملة، اليد وتكوين شغل مناصب وتوفري األموال ورؤوس التكنولوجيا نقل يف األجنيب املستثمر دور متثل حني األقل، يف على املال رأس من51 % نسبة  العمومية املؤسسة نسبة على القانون أبقى ولقد اتفاق، بروتوكول أساس على وهذا املسامهني جملس أمام مسؤوال يكون والذي اإلدارة، جملس طرف من مسرية تكون بل الشركات هلذه مسرية تعد مل الدولة فمثال نسبيا، حمفزة ومرنة بطريقة و املختلطة الشركات لتسيري جديدة طرق 86-13قانون تضمن لذلك احملروقات قطاع يف خاصة واحمللية، األجنبية االستثمارات جلب على القانون هذا قدرة لعدم وهذا 82-13 قانون لتعديل القانون هذا جاء 1986: أوت 19 في المؤرخ 86–13قانون -ثانيا  1.الشركة مال رأس من أقصى كحد  49 % ـب األجنبية املشاركة ونسبة %51ـسبةب الوطنية املشاركة نسبة القانون حدد ولقد املختلط، االقتصاد ذات الشركات عمل بطريقة أهتم أي التحفيزية، اجلوانب من أكثر الشكلية باجلوانب القانون هذا حيث أهتم82-13قانون اجلزائر تبنت هلذا احملروقات، قطاع الستغالل اإلمكانيات هذه الذي ميلك واألجنيب اخلاص للقطاع حاجاا الدولة أبدت القطاع هذا حيتاجها اليت الكبرية والتقنية املالية لإلمكانية اجلزائري، ونظرا لالقتصاد الفقري العمود احملروقات قطاع وباعتبار .الدولة طرف من احتكارا كان الذي احملروقات جمال واخلدمات، دون جمال التجارة يف واملتمثلة االقتصادية املهام بعض أداء يف ينحصر اخلاص القطاع دور كان بعدما  1982 : أوت 28في المؤرخ82-13  قانون -أوال :يلي فيما الفرتة هذه يف الصادرة القوانني تلخيص ميكن  الثمانينات لفترة قوانين: الثاني الفرع  1982 .إىل 1966 من املمتدة الفرتة وهذا يف املختلطة الشركات االقتصادية خيص الذي الشيء يف األجنبية االستثمارات ميدان يف القانون هذا طبق  .ج   � �  21     
 . 3 ص ،4200أكتوبر 5/3اجلزائر،  ،1سطيف جامعة التسيري، علوم و االقتصادية العلوم للدولة، كلية اجلديد والدور اخلوصصة اقتصاديات حول الدويل امللتقى ،"المتخلفة الدول في الخوصصة عملية و المباشر األجنبي االستثمار"مداخلة بعنوان كمال، مرداوي2- . 7ص ،2005 ، 08العدد بسكرة، خيضر، حممد جامعة، العلوم اإلنسانية جملة ،"أفاق و واقع الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار"زاد، شهر زغيب-1                                                   .التأميم وضمان األجانب العمال رواتب من األجزاء بعض حتويل وضمان به املساهم املال رأس ختفيض أو دفع يف و األرباح حتويل أو استخدام يف اخلاصة القرار اختاذ وعملية التسيري يف املشاركة حق −



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������   3 .ص سابق، مرجع كمال، مرداوي-2 . 67 ص ،2005/2004 اجلزائر، اإلحصاء، و للتخطيط الوطين ، املعهدغري منشورة ماجيسرتمذكرة  ،"الجزائر في التنمية على االستثمار لتأثير قياسية نمذجة"عمران،  بشراير1-                                                   .2متييز دون اخلاص و العام القطاع متويل عملية يف ودورها إقراض كمؤسسات التجارية البنوك ظهور ومنه واإلقراض اإلصدار عملييت بفضل وذلك املركزية البنوك إىل االعتبار رد ذلك إىل وإضافة املال، رأس األجنبية يف املسامهات أنواع لكل األبواب فتح ومنه) 51% و49%( املختلطة الشراكة نسبة حددااللذان 83-13 و  82-13قانوين  بإلغاء قام كما ".قانوين نص مبوجب صراحة إليه مشار شخص معنوي ألي أو عنها املتفرعة للمؤسسات أو للدولة خمصصة غري اقتصادية نشاطات أية لتحويل اجلزائر إىل األموال رؤوس بتحويل املقيمني لغري يرخص"أنه على 183 املادة نصت حيث األموال، رؤوس وحركة الصرف سوق تنظيم أجل من90-10قانون إصدار مت: والقرض بالنقد المتعلق90-10 قانون -أوال .األجنبية األموال رؤوس استقطاب يف اجلزائرية اإلدارة رغبة عن يعربان قانونني أول ومها املستثمرين، جبذب متعلق 1993سنة قانونو  والقرض بالنقد متعلق1990  سنة يف قانون الفرتة هذه يف اجلزائر تبنت      التسعينيات لفترة قوانين: الثالث الفرع .1القمح ماعدا أجنبية أو حملية كانت سواء اخلاصة العمومية املؤسسات جلميع اخلارجية للتجارة الكلي االنفتاح املتضمن 1995 بقانون دعم وقد مسبقا، واملطبق التسرحيات نظام تعويض على عمل والذي اخلارجية بالتجارة اخلاص القانون السنة نفس يف جاء .املدفوع التأسيسي مال الرأس مقابل تسيريها املسامهة صناديق وتتوىل ،)احملدودة املسؤولية ذات شركة أو أسهم شركة(أموال شركة شكل يف تأسيسها يكون أي التجاري، للقانون خاضعة بل العام للقانون خاضعة غري أصبحت كما ،      الوزارية للوصاية خاضعة غري وأصبحت االستقاللية من بنوع تتمتع العمومية املؤسسات فأصبحت املالية، املردودية وحتقيق والبقاء املنافسة يف املماثلة السوق اقتصاد سياسة بإتباع وهذا املسؤولية، وحتميلهم والدولية احمللية السوق يف املؤسسات حترير أجل من وهذا العمومية، املؤسسات استقاللية إىل أدت اليت االقتصادية اإلصالحات مع موازاا 88-25  قانون اجلزائر تبنت1988: جويلية  12 في المؤرخ 25-88 قانون-ثالثا  .أرباحه حتويل يف األجنيب املستثمر تواجه اليت البريوقراطية الصعوبات ذلك إىل وإضافة احمللية، دون املؤسسة اخلاصة العمومية املؤسسة مع وإجباريا 49 %بنسبة املختلطة للشراكة خاضع يبقى األجنيب االستثمار فإن 86-13 قانون يف األجنيب للمستثمر املقدمة االمتيازات ورغم −  � �  22     



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
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�	 ا������   :1مايلي القرض و النقد قانون تضمنها اليت املبادئ وتتمثل   � �  23     
 ؛اخلاص رأس املال لتدخل شروط وضع ذلك جانب وإىل هلا، التابعة واهليئات للدولة حكرا قطاعات حدد القانون هذا أن غري االستثمار، حرية •
 ؛اجلزائر عليها وقعت اليت و الدولية االتفاقيات يف الواردة الضمانات حتديد •
 ؛يوما60 مرور بعد وذلك عليه للتأشرية اجلزائر بنك إىل طلب بتقدمي وذلك األموال رؤوس حتويل حرية •
  :2 شطران 1993 ولقانون خمتلطة شراكة أساس على أو مباشرة كانت سواء املباشر األجنيب االستثمار معوقات كل واستبعاد 86-13و13- 82ميزت قانون اليت القيود مجيع إلغاء مت القانون ذا إذ االقتصادية، عملية اإلصالحات إجناح أجل من وهذا املباشر األجنيب االستثمار يشجع قانون أول 1993 قانون يعترب حيث ، 1988سنة منذ بدأت واليت االستثمار ترقية يف اجلزائر رغبة إمتام دف القانون هذا جاء لقد1993:  لسنة االستثمار قانون -ثانيا  .الصرف سعر وتوازن التكنولوجيا ونقل االستغالل على والتشجيع والعمال اإلطارات وتأهيل الشغل مناصب وترقية خلق منها اجيابية آثار والقرض النقد لقانون إن     .العليا للمحكمة اإلدارية أمام الفرقة الرفض حالة يف الطعن إمكانية مع تقدميه، من شهرين خالل ملفه يف لينظر والقرض  النقد جملس إيل الطلب يقدم حيث باملطابقة الرأي إىل ذلك خيضع االستثمار، قبول عملية تبسيط •
  1990.سنة الصادر القانون ويغري يكمل: األول الشطر •
  8 .ص ، 2007/2006،اجلزائر واإلحصاء، للتخطيط الوطين ، املعهدغري منشورة ماجيسرتمذكرة  ،)"الجزائر حالة قياسية تحليلية دراسة (األجنبي االستثمار محددات"رضا،  حممد حتحات2-  . 13 ص سابق، مرجع ،كمال قربوع عليوش -1                                                   ؛متابعتها و دعمها و االستثمارات ترقية وكالة إنشاء -   ؛الواجبات و احلقوق نفس املستثمرين جلميع أن حيث أجانب، أم حمليني خواص، أم عموميني املستثمرين بني التمييز عدم :املساواة مبدأ -   :مايلي القانون هذا جاء ا اليت النقاط أهم ولعل االستثمار، قانون املتضمن 9312–املرسوم هو: الثاين الشطر •



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������   :منها الرئاسية املراسيم  1:يليفيما تتمثل حيث الوطنية و األجنبية األموال رؤوس جلب أجل من اجلزائر يف االستثمار ملناخ املهيأة 1993 بعد التشريعات و املراسيم و القوانني صدور تتابع لقد     .باحملروقات املتعلقة تلك باستثناء له املخالفة والقوانني املوضوع نفس تعاجل اليت الصادرة القوانني كل صراحة التشريعي النص هذا ألغى لقد    .والتحكيم بالصلح تتعلق اجلزائرية الدولة أبرمتها األطراف متعددة أو ثنائية اتفاقية وجود عدم بشرط ولكن املختصة احملاكم على يعرض والدولة األجنيب املستثمر بني نزاع حدوث حالة يف -  ؛عنها النامجة والفوائد لالستثمار القابلة األموال رؤوس حتويل ضمان -  ؛االعتماد نظام إزالة مع واملالية واجلبائية اجلمركية االمتيازات بعض مبنح :الدولة تدخل إطار من التخفيض -  ؛فروعها أحد أو بالدولة اخلاصة اإلسرتاتيجية القطاعات بعض باستثناء وهذا استثماري، مشروع أي ممارسة أجنبيا أو حمليا كان سواء اخلاصة املستثمر حرية :االستثمار حرية مبدأ -   � �  24     
 ؛االستثمار لضمان الدولية الوكالة إحداث املتضمنة على االتفاقيات باملصادقة اخلاصو   1995/10/30يف ملؤرخا345- 95رقم  الرئاسي املرسوم −
 ؛األخرى الدول ورعايا الدول بني باالستثمارات املتعلقة املنازعات على اتفاقيات تسوية باملصادقة اخلاصو  1995/10/30يف  املؤرخ 95-316رقم  الرئاسي املرسوم −
 ؛العربية الدول يف العربية األموال رؤوس الستثمار املوحدة االتفاقيةعلى  باملصادقة اخلاصو  1995/10/07يف  املؤرخ 95-306رقم الرئاسي املرسوم −
  :منها التنفيذية املراسيم .لالستثمار العربية الشركة إىل اجلزائر انضمام على باملصادقة واخلاص1998/10/26 يف  املؤرخ98-334 رقم الرئاسي املرسوم −
 ؛وأرباحه استثماراته أصل مبلغ بتحويل األجنيب ترخيص للمستثمر إعطاء إىل ويهدف 25/03/1995 يف املؤرخ93 -95رقم التنفيذي املرسوم −
  .81 ص سابق، مرجع شهرزاد، زغيب-1                                                  ؛احلرة املنافسة وتنظيم ومحاية ترقية عملية وخيص  1995/01/25يف املؤرخ06- 95 رقم املرسوم التنفيذي −



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������ -03 األمر يندرج إطار يف:االستثمار بتطوير يتعلق الذي2001 اوت 20 في المؤرخ -03  01رقم األمر-أوال  .االستثمار الوكاالت لرتقية إنشاء وكذلك التشريعية، واملراسيم واألوامر القوانني جمموعة من سن خالل من وهذا واألجنبية، احمللية االستثمارات جذب بغية االستثمارية البيئة حتسني دف اإلجراءات من جمموعة تطبيق يف جمهودات اجلزائر بذلت لقد     اليوم غاية إلى 2000 من الممتدة للفترة قوانين :الرابع الفرع ؛األجنيب املستثمر تعيق اليت الصعوبات إزالة أجل من الوحيد الشباك إنشاء إىل يهدفان اللذان1997/08/24يف  املؤرخ 97-320و319 -97رقم التنفيذي املرسوم −  � �  25        :يلي ما القانون هذا تضمن لقد  .الرخصو  االمتياز منح إطار يف تنجز اليت االستثمارات وكذا واخلدمات للسلع املنتجة االقتصادية النشاطات يف املنجزة واألجنبية احمللية االستثمارات على يطلق الذي النظام األمر هذا حيدد  .االستثمار ودعم برتقية املتعلق  93-12رقم التشريعي املرسوم يف املوجودة األحكام خاصة األمر هلذا املخالفة السابقة األحكام إلغاء على تنص 01-03 راألم من30 املادة  حيث.  1يأخر  تنظميه و تشريعيه بتطور االستثمار ونصوص املتعلق 2001أوت  20يف  املؤرخ 01
  ؛واجلمركية الضريبية وشبه الضريبة احلوافز للمستثمرين، خاصة املمنوحة احلوافز زيادة •
 ؛التصفية أو التنازل عن الناجتة واألرباح املستثمر مال رأس حتويل ضمان •
 2001/09/24 .يف املؤرخ 01-282 رقم التنفيذي املرسوم وفق االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة -  ؛/09/ 2001 21يف  املؤرخ   01-282رقم التنفيذي املرسوم وفق لالستثمار الوطين الس -   :من كل 01-03األمر  مبوجب إنشاء يتم •
 ؛االستثمار لدعم صندوق إنشاء •
 ؛به املعمول للتشريع طبقا متابعتها و دعمها و االستثمارات ترقية حمل وكالة االستثمار لتطوير لوطنيةا الوكالة حتل 01-282 مرق التنفيذي املرسوم مبوجب •
  ."االستثمار بتطوير المتعلق"2001 اوت 20يف  املؤرخ 01-03رقم  األمر من (1) املادة-1                                                   .لالستغالل االنطالق ومرحلة لالستثمار االجناز مرحلة: مرحلتني يف مزايا من تستفيد حيث تنميتها تتطلب اليت املناطق يف باالستثمار اخلاصة باالمتيازات املتعلق االستثنائي النظام •



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
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 ؛املباشر األجنيب واالستثمار اخلارجية التجارة حرية خالل من اخلارجي العامل على االنفتاح •
 ؛واملايل واملصريف النقدي الضبط أدوات تطوير •
 ؛اخلزينة إىل إضافة االقتصادية املؤسسات وعة واخلارجية الداخلية على التوازنات تعتمد أن جيب املدى بل قصرية التوازنات تسيري على تعتمد ال الصرف سياسة •
 ؛النقد سوق على أفضل بشكل اإلشراف و املالية واملؤسسات البنوك مراقبة •
 ؛واخلارجية الداخلية العمومية املديونية ارتفاع •
  :يلي ما األمر هذا أهداف من .العمومية املوارد عوض السوق موارد على التمويل يف االعتماد جيب •
 ؛الظروف أحسن يف مبهامه اجلزائر بنك قيام أجل من وهذا والقرض، النقد وجملس اإلدارة جملس بني الفصل •
 ؛املايل اال يف واحلكومة اجلزائر بنك بني العالقات من جو خلق •
 2 :القانون هذا أسباب ومن االستثمار، و التنمية على االجيابية آثاره خالل من هذا و اآلن حلد صدرت اليت القوانني أهم من املعدل احملروقات قانون إن2005 : مارس في المؤرخ 03-05 رقمالمحروقات قانون-ثالثا  .العمومي واالدخار املالية والساحة للبنوك أفضل محاية •
 ؛الدولة خيلامد زيادة بالتايل و القطاع هذا صادرات تنويع •
 ؛جديدة شغل مناصب زيادة •
   269-. 268ص ، صمرجع نفسه2-   266 .، ص2000 /2001  ، اجلزائر،3اجلزائر ،غري منشورة  ماجيسرتمذكرة  ،"الجزائر في االقتصادية اإلصالحات خالل من المباشر األجنبي االستثمار آفاق و واقع "الرمحان، عبد تومي-1                                                    .املياه حتلية وحمطات الغاز توزيع شبكة بإنشاء وذلك اجلنوب لسكان املناطق احملرومة على العزلة فتح وبالتايل املائية واملوارد الطاقوي اال استغالل زيادة •
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�	 ا������  :ثلة يفنببعض االثار االجيابية املتميتميز هذا   � �  27     
 :واالثار السلبية املتمثلة يف .الطبيعية الثروات يوفره استغالل الذي االقتصادي باإلنعاش التغري هذا يكون حيث. التكنولوجيا ونقص االستثمارات األجنبية وقلة اقتصادها وهشاشة كالبطالة الدولة منها تعاين اليت األوضاع تغري −
  .االستثمار بتطوير املتعلق 2001سنة  غشت 20 يف املؤرخ 03- 01رقم  األمر يف احملددة املزايا من املستثنات والسلع واخلدمات النشاطات قائمة حيدد2007 يناير 11 يف املؤرخ08 – 07رقم التنفيذي املرسوم -  :منها لالستثمار املناسب املناخ توفر اليت األخرى املراسم من عدد هناك ذلك إىل باإلضافة .احمللية املنتجات بدل املستوردة املنتجات استهالك إىل يؤدي مما املتوسطة اآلجال يف النفطية السلع أسعار حترير وكذلك الثروات هذه من املستقبل أجيال حرمان ومنه احملروقات، احتياطي استنزاف وبالتايل األجنبية الشركات يد إىل )األساسية واملنشآت الطبيعية الثروات( الدولة ثروات انتقال −
  .ذلك وكيفيات املزايا منح وطلبه ومقرر التصريح باالستثمار بشكل يتعلق 2008 مارس 24 يف املؤرخ 98-08رقم  التنفيذي املرسوم −
 . 25  ص ، 2008مارس 30 الصادرة ، 17العدد الرمسية، اجلريدة ،(3 )القرار من(2 ) املادة-1                                                  ذات عمومية مؤسسة" عرفها  اليت ومتابعتها، و ودعمها االستثمارات ترقية وكالة وسري وتنظيم صالحيات واملتضمن 1994 أكتوبر 17 يف املؤرخ319 - 94رقم التنفيذي باملرسوم ذلك بعد تدعم مث ، (11)إىل (7) من املواد خالل من وهذا1993 أكتوبر 5 يف املؤرخ االستثمار برتقية املتعلق 12 - 93رقم التشريعي املرسوم خالل من وهذا االستثمار، ودعم متابعة مهمتها وطنية وكالة أنشئت اجلزائر يف مرة ألول      متابعتها و دعمها و االستثمارات ترقية وكالة: األول الفرع .باالستثمار املتعلقة العمومية اهليئات خمتلف املطلب هذا يف نتناول سوف االستثمار تطوير و بترقية المكلفة الهيئات: الثاني المطلب .1الشركة هذه مال رأس من15%ب التأمني وإعادة تأمني شركة رأمسال يف مالية مؤسسة أو البنك ملسامهة القصوى النسبة حيدد والذي التأمني وإعادة التأمني شركة مال رأس يف املالية املؤسسة البنك أو ملسامهة القصوى النسبة حيدد 2008 سنة فرباير 20 يف املؤرخ القرار −



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
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�	 ا������  :2ييل فيما الوكالة مهام وتتمثل .يوم 60 اجل يف املطلوبة املزايا رفض منح أو بقرار وإبالغهم املستثمرين طرف من املطلوبة اإلجراءات تسهيل هو الوحيد إنشاء الشباك هدف وإن .والتشغيل والبيئة العمرانية والتهيئة الوطنية واألمالك الضرائب التجاري، مصلحة السجل اجلزائر، بنك اجلمارك، مكاتب من كل الوكالة تضم :تتضمن اليت 94-319 التنفيذي املرسوم من 22 املادة حسب وهذا الوحيد الشباك شكل يف الوكالة تؤسس  .احلكومة رئيس رعاية حتت وهذا باالستثمارات يتعلق ما لكل املرجعي احلكومي اجلهاز هو أصبح حيث. 1"رئيس احلكومة وصاية حتت وتوضع "الوكالة" النص صلب يف وتدعى املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية يتمتع إداري طابع  � �  28     
 ؛مشاريعهم اجناز يف املستثمرين مساعدة و تدعيم •
 ؛االستثمارات ترقية تضمن •
 ؛املعنية اإلدارة مع باالتصال ا تعهد اليت لالمتيازات املستثمرين احرتام متابعة تضمن •
 ؛االستثمار بفرص املتعلقة للمستثمرين الالزمة والبيانات املعلومات توفري •
 ؛الوحيد طريق الشباك عن وهذا للمستثمرين بالنسبة االستثمار بعملية اخلاصة الالزمة اإلجراءات تسهيل •
 ؛الوطنية السياسة االقتصادية إطاريف 12- 93التشريعي التنفيذي املرسوم إطار يف باالستثمار املرتبطة املزايا منح تقرر •
 ؛االمتيازات من استفادت اليت االستثمارات قرارات نشر •
 ؛احلرة املناطق يف الوكالء بني التنسيق •
 ؛االستثمار جمال يف الدراسات هذه نتائج واستغالل وملتقيات وندوات دراسية أيام تنظيم •
 ؛االستثمارية املشاريع وتقييم إحصاء •
    .9ص ،2004ماي 9 سطيف، جامعة األوروبية، -العربية الشراكة وتفعيل كآلية لتحسني العريب االقتصادي التكامل حول الدويل امللتقى ،"الجزائر حالة دراسة االستثمار مناخ تحسين في األوروبية العربية الشراكة أهمية "بعنوانمداخلة  فاروق، تشام2-  1994 .   أكتوبر19 ، 67رقم الرمسية اجلريدة 1)املادة(متابعتها و دعمها و االستثمارات ترقية وكالة سري و تنظيم و صالحيات املتضمن ، 1994أكتوبر 17 يف املؤرخ 319 –94 رقم تنفيذي مرسوم1-                                                   ؛والتكنولوجيا املستعملة حجمها حيث الوطين، من لالقتصاد خاصة أمهية متثل اليت املشاريع ديدحت •



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������   :1الوطني لالستثمار المجلس-أوال : العديد من اهليئات احلديثة لدعم وتطوير االستثمار نذكر منها انشأت اجلزائر     الجزائر في االستثمار تطوير و لدعم حديثة هيئات و أجهزة إنشاء: يالثان الفرع .رفضها أو املطلوبة املزايا منحه ذاا، بقرار األشكال ضمن وتبلغه أودعه الذي االستثمار تصريح باستالم كتابيا املستثمر تشعر •  � �  29     
 ؛املزايا من املستثنات السلع و النشاطات حتديد •
 ؛الوطين لالقتصاد اخلاصة بالنسبة األمهية ذات باالستثمارات أوال تنميتها جيب اليت باملناطق واملتعلق النظام اخلاص من تستفيد أن ميكن اليت املناطق بني الفصل جيب اإلقليم يئة أهداف ضوء على •
 ؛االستثمار لرتقية الوطين الربنامج لتغطية الضرورية القروض يقيم •
 ؛االستثمارية وتشجيعها املشاريع تنفيذ يف تساعد اليت القرارات اختاذ يف احلكومة مساعدة •
  :4بادئ هيم على تعتمد االستثمار تطوير يف األساسية مهمتها تحققلو  .3على املستوي احمللي مركزية غري ياكل وتتميز اجلزائر، مدينة الوكالة مقر احمللي ويكون املستوى على الوكالة مركزية ال وتساهم الوحيد، الشباك بفضل وهذا املؤسسات بإنشاء املتعلقة املشاكل حل على واملساعدة ومتابعتها االستثمارات تطوير يف األساسية مهمتها تتمثل  .2"االستثمار برتقية املكلف الوزير وصاية حتت الوكالة توضع حيث) الوكالة( النص صلب وتدعى يف املايل واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات عمومية مؤسسة"يليكما عرفت وقد واملتمم املعدل 2001 اوت 20 يف املؤرخ 01-03 رقم األمر من 6 املادة مبوجب وهذا ومتابعتها ودعمها االستثمار ترقية وكالة لتعوض الوكالة إنشاء مت: االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة -ثانيا .على تطويرها واحلث االستثمار متويل اجل من مالية وأدوات مؤسسات استحداث على السهر •
   . 276 ص سابق، مرجع الرمحن، عبد تومي4-  .سابقا إليه املشار 356 -06 رقم التنفيذي املرسوم من (2 ) املادة3-  .سريها و تنظيمها و االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة صالحيات املتضمن و 2006 أكتوبر :9 املؤرخ   356 -06 رقم التنفيذي املرسوم من (1 ) املادة-2  .سريه و تنظيمه و تشكيلته و لالستثمار الوطين الس بصالحيات املتعلق 2007 أكتوبر 09 يف املؤرخ ،355-6رقم التنفيذي املرسوم-1                                                  ؛شكل أفضل باعتبارها املشرتكة االستثمارات إنشاء إىل وسعيها )اخلدمية، اإلنتاجية،اإلسرتاتيجية(القطاعات  مجيع يف ومتابعتها واألجنبية احمللية االستثمارات ترقية •



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������ باجلانب  املتعلقة الشروح لتقدمي كل ذلك و الواليات من عدد على املنتشرة ةالالمركزي الوحيد الشباك فروع خالل وهذا من االستثمارية مشاريعهم الجناز املقيمني وغري املقيمني املستثمرين ومساعدة توجيه •  � �  30       ؛اإلداري
اإلجراءات  عملية تطبيق تسهيل أجل من واالجتماعية االقتصادية املعلومات من ممكن قدر كربأ توفري •  ؛القانونية
 ؛ساعة 72 أجل يف الرفض أو املزايا منح بقرار املستثمر إبالغ •
 ؛ا تعهدوا التزامام اليت و بوفائهم التأكد أجل من املستثمرين ومتابعة باالستثمار املرتبطة املزايا منح •
 :1يلي فيما دورها ومتثل. احلكومة رئيس إشراف حتت اهليئة هذه تكون حيث ،االستثمار وترقية باملسامهة املكلفة احلكومة رئيس لدى املنتدبة الوزارة جند ذلك إىل إضافة     .لالستثمارات املزايا املمنوحة شكل على تقدم اليت الدولة نفقات متويل أجل ، مناالستثمار دعم صندوق تسيري •
 ؛اخلوصصة برامج وجتسيد بتحضري املرتبطة األنظمة تنسيق •
 ؛االستثمار وتطوير ترقية اسرتاتيجيات اقرتاح •
  13 – 14 .ص ص سطيف، جامعة ،التسيري علوم و االقتصادية العلوم كلية املتوسطة، و الصغرية املؤسسات منظومة على و اجلزائري االقتصاد على الشراكة اتفاق انعكاسات و أثار حول الدويل امللتقى ،" الحرة المناطق حالة دراسة المباشر األجنبي االستثمار لجلب كحافز الحرة المناطق دور "مداخلة بعنوان ،امحد مداين علي، بن بلعزوز-1                                                      :يلي فيما وهذا احملروقات قطاع خارج خاصة االقتصادي النشاط دورة حنو الدولية األموال لرؤوس عالية سيولة توفري بغية وذلك حنوها، املتدفقة املباشرة األجنبية االستثمارات حجم من الرفع حماولة إىل أصدرا اليت والتشريعات القوانني جمموعة خالل من اجلزائر عملت     الجزائر في المباشر األجنبي الستثمارحجم ال تحليلية دراسة :الثالث المطلب .واألجانب احملليني للمستثمرين اهليئات هاته متنحها والتسهيالت اليت والضمانات واملزايا القانونية التشريعات شرح خالل من وهذا وتطوير االستثمار ترقية عن مسؤولة هيئات 3 هناك أن لنا يتضح املطلب هذا خالل من .باالستثمار املتعلقة االمتيازات خمتلف حتديد •



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������ 0 باإلضافة الوطنية املصاحلة يف املتمثلة اجلمهورية رئيس ا جاء اليت اخلطة مبادئ وفق اإلرهاب وحماربة البالد يف االقتصادية األوضاع حتسن بسبب دوالر مليون 1795 ـب قدر تدفقا مسجال 2006 سنة حىت االرتفاع يف واستمر39.11 %بنسبة ارتفاعا 2004 سنة ليشهد. التوايل على دوالر مليون 634 و دوالر مليون 1065 ـب يقدر تدفقا مسجال 2003 و 2002 سنيت ، لينخفض 03 -01االستثمار قانون وفق االقتصادي املناخ يف النسيب التحسن إىل باإلضافة املقدمة، والضمانات املستثمرين لفائدة الدولة قدمتها اليت التحفيزية اإلجراءات إىل راجع وهذا دوالر، مليون 1196 ـب يقدر مببلغ ذروته 2001 سنة الوارد االستثمار مستوى بلغ. دوالر مليون 438 قدره مستوى مسجلة 2000 سنة حىت تقلبات ذلك بعد لتعرف دوالر، ماليني 5 حبوايل 1995   لسنة التدفق حجم قدر حيث الفرتة، تلك يف الدويل النقد صندوق مع اجلزائر ا قامت اليت االقتصادية اإلصالحات رغم ضعيفا وبقي بالتقلب، اتسمت التسعينات فرتة أن نالحظ)1-1(رقم اجلدول خالل من  من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات اجلدول :المصدر   (1994-2015)    يبين حجم تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الوارد الى الجزائر خالل الفترة  1-1) :(الشكل رقم     2016، 2004،2013، 2000 رير االستثمار العاملي اتق ىمن اعداد الطالبة باالعتماد عل :المصدر مليون دوالر : الوحدة  (1994-2015)    يبين حجم تدفقات االستثمار االجنبي المباشر الوارد الى الجزائر خالل الفترة1-1 ) (الجدول رقم   � �  31     
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:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������                      .دوالر مليون  587 ـب تدفقا مسجال 2015 سنة حىت ليستمر األعمال مناخ ورداءة االستثمار جاذبية حتسني يف الفشل وكذا االقتصادية األزمة نتيجة 2012 و 2011 سنيت تقلبات شهد ذلك بعد عامليا، الوارد االستثمار اخنفاض نتيجة تراجعا 2010 سنة ليعرف. األزمة بتداعيات تتأثر مل العاملي النظام يف املايل نظامها اندماج  حمدودية بسبب اجلزائر ألن وذلك دوالر مليون 2646 قيمته ما إىل 2008 سنة أخرى مرة مث ارتفع ، 7.24 % ـب تراجع 2007سنة ويف. األجنيب باالستثمار اخلاصة القوانني تعديل إىل  � �  32     



:ا���� ا�ول ا�ط�ر ا�
��ي �������ر ا��
�	 ا������ تعددت املفاهيم والتعريفات اليت أعطيت له ليتوصلوا إىل  حيثاألجنيب املباشر تطورا كبريا  االستثمارشهد        .نظامية غري وأخرى نظامية خماطر يف تتمثل للمستثمر، بالنسبة املتوقع العائد حتقيق دون حتول خماطر تسودها االستثمارات هذه السائد، االقتصادي النظام حسب دولة إىل دولة من ختتلف واليت األهداف من جمموعة حتقيق االستثمار هو من الغرض ألن االقتصادي، النظام يف الرئيسي العنصر باعتباره االستثمار، ملفهوم التطرق الفصل هذا خالل من حاولنا       خالصة الفصل   � �  33      كيان أجنيب لرؤوس أموال أو أصول ملكية جزئية أو    امتالكهو عبارة عن  األجنيب االستثمارتعريف مفاده أن             .املباشر يف اجلزائر األجنيبسنتناول يف الفصل املوايل دراسة بعض املؤشرات االقتصادية اليت تؤثر يف االستثمار   .اجلزائر  إىل الوارد املباشر األجنيب االستثمار تدفقات كما تطرقنا أيضا إىل        . وحمددات  وأنواع أشكالمن تعريف وخصائص و الستثمار األجنيب ل االطار العاملقد تناولنا يف هذا الفصل       . كلية  يف البلد املضيف



  باالستثمار األجنبي المباشرمفـاهيم حول المتغيرات االقتصادية وعالقتها    الفصل الثاني



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� املال البشري وحتسني املهارات واخلربات وملا هلا من  رأس كفاءةاملال ورفع   رأساحلديثة واملسامهة يف تراكم كبريا لالستثمار نظرا للدور املهم واحليوي الذي تلعبه يف نقل التكنولوجيا والتقنيات   اهتماماتويل الدول      تمهيد  �    �  36                 .جنيب املباشرعالقة كل من النمو االقتصادي والتضخم باالستثمار األ: املبحث الثالث  .التضخم حول أساسية مفاهيم: الثاين املبحث   االقتصادي النمو حول أساسية مفاهيم: األول املبحث :وهي ثالثة مباحث إىل الفصل هذا بتقسيم قمنا األساس هذا وعلى، عليه تأثريها وكيفية املباشر األجنيب االستثمار قرار على تؤثر اليت الكلية االقتصادية املؤشرات ألهم املفاهيم خمتلف الفصل هذا يف وعليه سنتناول       .املضيفة الدول إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفق زيادة على كبري تأثري هلاو  االقتصادية املؤشرات من ارتفاع معدل منو الكتلة النقدية وغريهاو  التضخم معدل واخنفاض االقتصادي النمو معدل فارتفاع املباشر األجنيب باالستثمار اوثيق اارتباط ترتبط الكلية فاملؤشرات البيئة هذه يف األجنيب املستثمر ثقة زيادة إىل تؤدي اليت ة،الكلي االقتصادية البيئة استقرار يف أساسا العوامل هذه تتمثل حيث ،االستثمار هذا إليها يتجه اليت والدول االستثمار حجم وعلى االستثماري القرار على تؤثر أخرى عواملوجد ت إذ خمتلف فاألمر املباشر األجنيب لالستثمار بالنسبة أما. األدىن حدها إىل بالتكاليف والوصول املشروع إجناح يف ومسامهتها ا احمليطة البيئة مالئمة مدىو  ة،والتكنولوجي اإلدارية والقدرة املالية دفمنها املوار  جمال أو مشروع أي يف االستثمار قرار على تؤثر اليتواملوارد  العوامل من العديدوجد ت إذ      .االقتصادية الناحية من االستثمارلدراسة  اري كب اهتماما يولون االقتصاد يف الباحثني جعل مما الثروات، وتعظيم االقتصادية التنمية حتقيق أجل من له املناسب املناخ ويئة االستثمار رراق لتوجيه تسعى الدول جعل مما االقتصاديةاملتغريات  مبختلف عالقةولالستثمار  .على عمليات النمو االقتصادي مردوديات



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� هم املؤشرات اليت تعكس املستوى املعيشي لألفراد، وقد تناوله بالدراسة أيعترب النمو االقتصادي من        االقتصادي النمو حول أساسية مفاهيم :األول المبحث    �    �  37       الدخل احلقيقي يف دول ما حدوث زيادة يف متوسط نصيب الفرد من " أنه على االقتصادي النمو يعرف -   2"احلقيقيالقومي  الدخل من ردفال نصيب متوسط يف زيادة حيقق مبا ،القومي أو احمللي الناتج إمجايل يف زيادة حدوث" أنه على االقتصادي النمو يعرف -  1." معني اقتصادي حميط يف الفرد طرف من املنتجة واخلدمات السلع كمية يف املستمرة الزيادة "أنه على االقتصادي النمو يعرف -  :نذكر منها أنهناك العديد من التعاريف للنمو االقتصادي واليت ميكن  :مفهوم النمو االقتصادي -والأ  . مفهوم النمو االقتصادي وأمهيتهسوف نتناول من خالل هذا الفرع       هميتهأمفهوم النمو االقتصادي و : ولالفرع األ .الدول إىل بلوغه باعتباره أساس لتقييم األداء االقتصادي ومعيار من معايري التصنيفات االقتصاديةإن النمو االقتصادي يعد من بني أهم اهتمامات املفكرين االقتصادية، حيث أصبح هدف تسعى كل       ماهية النمو االقتصادي: المطلب األول  .يات النمو االقتصاديدراسة جادة يف نظر  أيةوما حيمله هذا املصطلح من مقومات معينة قبل  فمن املهم جدا حتديد مفهوم النمو االقتصادي. يف القدمي ادم مسيث وريكاردو االقتصادينيوالتحليل كثري من   175 .، ص2006، دار املريج للنشر، اململكة العربية السعودية، "التنمية االقتصادية" ميشيل تودارو، واخرون،  - 4 . 12ص ، 2000،اإلسكندرية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،" التنمية في حديثة اتجاهات" عطية، القادر عبد حممد القادر عبد-3     73 .ص ،2003،االقتصاد،اإلسكندرية ،قسم"-النظريات، االستراتيجيات، التمويل –بين النظرية والتطبيق االقتصادية التنمية"واخرون، عجمية، العزيز عبد حممد- 2 67 .ص  ،رجع سابقم ،العيد حممد بيوض1-                                                  السكاني النمو معدل – القومي الدخل النمو معدل = االقتصادي النمو معدل   :4ومنه.، أي ال بد ملعدل النمو االقتصادي أن يفوق معدل النمو السكايناحلقيقي الفرد دخل يف زيادة عليه أن يرتتببل جيب  احمللي، الناتج إمجايل يف زيادة حدوث فقط يعين ال االقتصادي النمو -    :لقول أنومما سبق ميكن ا 3"خالل فرتة زمنية معينة



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� استبعاد اثر و ، تكون زيادة حقيقية أنالزيادة اليت تتحقق يف الدخل ليست زيادة نقدية، بل جيب  إن -    �    �  38       الدخل الوطين  الناتج الوطين احلقيقي أوالناتج الوطين احلقيقي أو يقاس من خالل التعرف على املتغريات يف ميكن قياس معدل النمو االقتصادي مبعدل النمو يف  اخالل فرتة زمنية معينة إذ واخلدمات املنتجة يف بلد ماالنمو االقتصادي يعرف على أنه ارتفاع املداخيل الوطنية أي مبعىن الناتج الوطين اخلام من السلع  إذا كان       قياس النمو االقتصادي : الفرع الثاني .التخفيف من حدة البطالة -  ؛مستويات االستهالك اخلاصالصحة، التعليم، بناء املنشآت القاعدية، والتوزيع األمثل للدخل القومي، دون أن يؤثر ذلك سلًبا على كتوفري األمن،   ،سؤولياازيادة الدخل القومي تسمح بزيادة موارد الدولة، وتعزز قدرا على القيام جبميع م -  ؛يساعد على القضاء على الفقر، وحيسن من املستوى الصحي والتعليمي للسكان -  ؛والرفع يف معدالت األجور واألرباح عن طريق زيادة اإلنتاج، ،زيادة رفاهية الشعب -  ؛ألبناء اتمع من السلع واخلدماتالكميات املتاحة  زيادة -  : 2مهية كبرية نلخصها يف النقاط التاليةأللنمو االقتصادي  : همية النمو االقتصاديأ-ثانيا .على االستفادة من املوارد االقتصادية املتاحةهو جمموعة من الوسائل اليت تساعد يف زيادة قيمة الدخل باالعتماد مما سبق ميكن تعريف النمو االقتصادي      التضخم معدل - النقدي الفردي الدخل في الزيادة معدل = الحقيقي االقتصادي النمو معدل 1:منهو  .التضخم   59. مرجع سابق، ص ،واخرون عجمية، العزيز عبد حممد -3    10 .، ص2009/ 2008 اجلزائر بومرداس،، العلوم االقتصادية، جامعة أحممد بوقرةكلية  غري منشورة،  ، مذكرة ماجستري" -دراسة نظرية -السياسة النقدية والنمو االقتصادي " بناين فتيحة، -2 10  .، ص2001، دار القاهرة للنشر، القاهرة، "-النظرية والتطبيق - االقتصادي النمو" حممد ناجي حسن خليفة، 1-                                                     :3احلقيقي عرب الزمن حيث يكون



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� التغري يف الدخل الوطين  ومييل االقتصاديون لألخذ مبقياس معدل التغري يف الدخل الفردي احلقيقي بدال مناالقتصادي  �    �  39       فانه  معترب إذا كان النمو االقتصادي يتمثل يف الزيادة احلقيقية للناتج الوطين الفردي خالل فرتٍة زمنية      النموأنواع : ولالفرع األ .النمو االقتصادي واهم عناصره أنواعذا املطلب سوف نستعرض من خالل ه      أنواع النمو االقتصادي وعناصره :المطلب الثاني  عددا لسكان/الدخل الوطني = الدخل الفردي الحقيقي  :للتعبري عن معدل النمو االقتصادي من منطلق أن اخلام جمتمع الرأمسالية، يف  إىل اإلقطاعباالنتقال من جمتمع  تدرجييا هو النمو الذي حدث : النمو الطبيعي-أوال :1يز بني ثالثة أنواع من النموييتوجب علينا التم السلعي بغرض املبادلة، تكوين السوق الداخلية حبيث يصبح لكل منتج سوق فيها عرض  اإلنتاجال، سيادة امل ويل لرأسالتقسيم االجتماعي للعمل، الرتاكم األ إىلمسارات تارخيية اجتماعية قادت عرب عمليات موضوعية  يتصف بكونه ناجتا عن ظروف  وإمناال ميلك صفة االستمرارية، هذا النمو : مستقرالو غير أالنمو العابر -ثانيا .وفيها طلب ، حيث يأيت استجابة حدثتهأن تزول ويزول معها النمو الذي أطارئة عادة ما تكون خارجية، ال تلبث  تزيد عن بضعة عقود يتحول اىل وهو منو ذايت احلركة إذا استمر خالل فرتة طويلة . املواطنني مع تلك اخلططقوته وفعاليته ترتبط ارتباطا وثيقا بقدرة املخططني، وبواقعية اخلطط املرسومة، وفاعلية التنفيذ واملتابعة، وتفاعل ن أغري . وهو النمو الذي حصل نتيجة لعمليات ختطيط شامل ملوارد اتمع ومتطلباته: النمو المخطط-ثالثا . لتطورات مفاجئة ومواتية يف جتارا اخلارجية   9- 8. ص ، ص20082009/اجلزائر،   ،3كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر  ،غري منشورة ، مذكرة ماجيسرتحدود التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل"حمي الدين محداين، -1                                                     .تنمية اقتصادية إىلمنو مضطرد، وبالتايل يتحول 



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� س املال والتقين واليت أساسا يف العمل ور أيوجد العديد من العوامل لتحديد التطور االقتصادي واليت تتمثل        عناصر النمو االقتصادي: الفرع الثاني  �    �  40           69.ص، مرجع سابق،  العيد حممد بيوض-1                                                     .الوطنية العملة ختفيض بسبب والبطالة الشرائية القدرة يف اخنفاض إىل يؤدي املايل العجز من وتقلص التضخم تكبح عندما النقدية السياسة عمل أن منطلق من ذلكو  القصري، األجل يف انكماشية آثار عنها ينتج األخري هذا برامج تطبيق أن على التجارب أوضحت ولقد الدويل، النقد صندوق مع ربمةامل االتفاقيات مرحلة مع النقدية بالسياسة العمل بدأ أنه حيث مالئمة، اقتصادية منو معدالت لتحقيق مالئمة غري بيئة خلق عنه نتج الذي األمر السوق، اقتصاد اجلزائري حنو االقتصاد يف اجلذرية التحوالت من بالعديد )2014-1995(الدراسة  فرتة اتسمت     الجزائر في معدالت النمو االقتصادي دراسة تحليلية لتطور: المطلب الثالث .تقدم تقين فإن ذلك سيؤدي حتما إىل زيادة اإلنتاج وحتقيق النمو االقتصاديحىت وإن بقيت كمية اإلنتاج على حاهلا وحدث  اإلنتاجية،بطريقة أكثر كفاءة، أو بطريقة جديدة يف العملية هو تنظيم جديد لإلنتاج يسمح باالستخدام األكثر فاعلية للموارد املتاحة واليت توظف : التقدم التقني -ثالثا .وعلى توسيع اإلنتاج بواسطة االستثمارات املختلفة احملققة ساعد على حتقيق التقدم التقينتو  للنمو االقتصاديتلك السلع تستخدم يف إنتاج سلع وخدمات أخرى وهي تعترب أيضا كعنصر أساسي  إن حتسن الناتج يعتمد بدرجة كبرية على الزيادة يف كمية ونوعية املعدات الرأمسالية، :مالال رأس عنصر-ثانيا .التكنولوجي الذي تعتمد عليه كفاءة استخدام عناصر اإلنتاج يف العمليات اإلنتاجية لتأهيلوا للعمالة، وإنتاجية عنصر العمل تتحدد بدرجة كبرية حسب العمر والتعليم والتدريب واخلربة،السلع واخلدمات الضرورية لتلبية حاجياته، حيث أن استمرار التدريب والتعليم يزيد من التطوير النوعي يف إنتاج  ايف جمموع القدرات الفيزيائية والثقافية اليت ميكن لإلنسان استخدامهالذي يتمثل : العمل عنصر-أوال 1:تايلالهي ك



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� 0  .واالجتماعي األمين اجلانب من حتسنا اجلزائر عرفت كما آنذاك، اجليد و االستثنائي الفالحي املوسم إىل باإلضافة السنة تلك يف  الصناعة  قطاع انطالق إىل راجع وذلك  ، 1998سنة  5.1 %منو معدل أكرب بلغ 2000إىل  1995 سنة من أنه نالحظ       .الكلي لالقتصاد األساسية املقاييس صحح قد الربنامج هذا فإن وبالتايل اهليكلي التعديل برنامج استغرقها اليت سنوات األربع خالل 3.525  يقارب ما متوسطه بلغ موجب، حيث لكنه مستمراً  تذبذبا يف 2014 وصوال إىل 1995 سنة من ابتداء النمو معدل أن حني يفتذبذبا عرفت  االقتصادي النمو معدالت بأن القول ميكن فإنه أعاله اجلدول معطيات على بناء       (1-2)  رقم جدول من اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات :المصدر    1995-2014 ) (الفترة خالل الجزائر فيالنمو  معدالت تطور (1-2) رقم الشكل  الدويل البنك مؤشرات: المصدر  4.5  2.7  2.6  2.4  3  2.1  2.4  3  5.1  5.2 %ا���� ���ل   2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  ا����ات   5.2  6.9  4.7  2.6  2.2  3.2  5.1  1.1  4.1  3.8 %ا���� ���ل   2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  ا����ات   (1995 -2014 )   الفترة خالل الجزائر في لنموا معدالت تطور (1-2) رقم جدول :الدراسة لفرتة االقتصادي النمو معدالت يوضح أدناه اجلدول  �    �  41      
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المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا�����   تعريف التضخم: ولالفرع األ .وأنواعهالتضخم  تعريف إىلسوف نتطرق يف هذا املطلب      نواعهأتعريف التضخم و  :ولالمطلب األ  .التضخم حول أساسية على ظاهرة التضخم سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل مفاهيم، بغرض التعرف ككلتعترب ظاهرة التضخم من بني الظواهر اليت شغلت اهتمام االقتصاديني، وذلك ملا هلا من أثر على االقتصاد        التضخم حول أساسية مفاهيم   :المبحث الثاني .اخلارجية للمديونية املسبق بالتسديد القيام إىل باإلضافة األجنبية االحتياطات يف زيادة ذلك وشكل املدفوعات، ميزان يف فائض جعل مما االيرادات ارتفعت حيث مميزة اقتصادية وضعية حدوث إىل أدى املرحلة، مما هذه يف ملحوظا ارتفاعا عرفت اليت احملروقات بأسعار وثيقا ارتباطا مرتبطا جنده فإننا 2014 اىل 2000سنة  من النمو هذا مصدر عن حبثنا إذا أننا إىل اإلشارة جتدر      .اهليكلي التعديل لربامج احلقيقية اآلثار وظهور البرتول أسعار تعايف إىل السبب ويرجع النمو معدل متوسط حيث من األقوى املرحلة هذه وتعد ، 2005سنة غاية إىل 5 %حدود يف يبقى و 2003 سنة 6.9 %  إىل ليصل 2000 سنة  2.2 %من  ارتفع الذي لالقتصاد منتظما منوا (2005-2000) الفرتة سجلت كما      �    �  42      
الشرائية  مصحوبا باخنفاض القوةارتفاع يف املستوى العام لألسعار والسلع واخلدمات، "يعرف التضخم بأنه  −   .1"للوحدة النقدية
االستهالك  ارتفاع الطلب على إىليؤدي  اليتالنقدية املتداولة، ازدياد حجم السيولة "نه أعريف أيضا بي − ستوى العام ألسعار السلع واخلدمات للميتمثل يف االرتفاع املستمر "انه  على ويعرف التضخم بصفة عامة     .2"بالنسبة لكمية السلع املعروضة للبيع، فينتج عن ذلك ارتفاع يف أسعار السلع   :3مها لوجود تضخم ساسنيأوبالتايل البد من توافر شرطني  ، "عرب الزمن
     252. ، ص2014دار التعليم اجلامعي، االسكندرية،  ،"االقتصاد الجزئي" ، "االقتصاد الجزئي" سرييت، علي عبد الوهاب جنا، الالسيد حممد  -3    145. ص ،2001، الطبعة االويل، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة،" علم االقتصاد العام"فؤاد حيدر ، -2   213. ، ص1999، دار املريخ للنشر، السعودية، "االقتصاد الكلي"، يتجارد اسرتوبجيمس جوراتيين، ر -1                                                      ؛ضرورة ارتفاع أسعار معظم السلع واخلدمات يف اتمع، مبا يضمن ارتفاع املستوى العام لألسعار −



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� وبالتايل   ،لألسعار بصفة االستمرارية، أي يكون على املدى الطويلن يتسم االرتفاع يف املستوى العام أ −  �    �  43       ن القوة الشرائية لوحدة النقود فان التضخم يتمثل يف االخنفاض املستمر يف القوة الشرائية للنقود وذلك أل ر االقتصادية أن تعمل حبرية وذلك بوضع قيود مثل التسعري اإلجباري، الرقابة احلكومية، سياسة دعم األسعامن خالهلا األسعار من مواصلة ارتفاعها، وبعبارة أخرى ال تسمح الدولة يف ظل التضخم املكبوت للعوامل وهو التضخم الذي حيدث عند تدخل الدولة بوضعها إلجراءات وقيود متنع  ):الكامن( التضخم المكبوت .1 :  2ن من االجتاهات التضخميةااملعيار نوعينطوي حتت ظل هذا : رحسب تحكم الدولة في جهاز األسعا-اوال  .ما وَلد كنتيجة طبيعية تعدد و اختالف األنواع و األشكال حسب املعايريكبري حول إعطائها مفهوما شامال هلا، وهذا  على هذه الظاهرة إال أن هناك جدل بالرغم من االهتمام املنَصب    أنواع التضخم :الثانيالفرع   :1أيما هي اال مقلوب املستوى العام لألسعار  أو  املكشوف يعين انطالق األسعار حنو االرتفاع دون أي تدخل من قبل السلطات احلكومية للحد منه،فان التضخم   ،بعكس النوع السابقو  يسمى كذلك بالتضخم املفتوح، :)المكشوف( التضخم الصريح  .2  .اخل... لبعض السلع و اخلدمات األساسية،  مييز هذا النوع من التضخم وجود زيادة مستمرة يف األسعار بصورة بطيئة  ):التدريجي(التضخم الزاحف .1  :   3مييز االقتصاديون وفق هذا املعيار بني األنواع التالية: لتضخميحسب مدى حدة الضغط ا -ثانيا  .التأثري فيه سنويا، فهو يستغرق فرتة  %3و %2مل حتدث زيادة يف الطلب وذلك مبعدالت ترتاوح بني  وتدرجيية حىت ولو وقد ظهر هذا  .طويلة نسبيا حىت يظهر ومن مث فإنه يسهل على الدولة معاجلة هذا النوع من التضخم زمنية والستينات، يف  النوع من التضخم يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وإجنلرتا خالل فرتة اخلمسينات جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية،غري منشورة اجستري ممذكرة "دراسة اقتصادية قياسية لظاهرة التضخم في الجزائر،"هتهات السعيد، -3   26. ، ص 2003، مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية،"التضخم المالي" غازي حسني عناية، -2 252 .، صسابقرجع مسرييت، علي عبد الوهاب جنا، الالسيد حممد  -1                                                     37.، ص /20052006اجلزائر، 



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� قود واالرتفاع النسيب يف مرحلة الرواج االقتصادي، ويعود السبب األساسي يف ظهوره إىل زيادة كمية الن  �    �  44       حيدث عندما تتزايد األسعار مبعدالت مرتفعة خالل فرتة قصرية من الزمن، تصل  ):المفرط(التضخم الجامح  .2  .األجور واألرباح شد أألجل هذا ميكن اعتبار هذا النوع  .سنويا، وحىت أكثر من ذلك% 60 أو %50 فيها إىل حدود ويف حالة استمرار الوضع . كوسيط للتبادل، وخاصيتها كمستودع للقيمة، مما يدفع األفراد إىل التخلص منهاسرعة تداول النقود، مما يصعب على السلطات التحكم يف الوضع، فتفقد النقود قوا الشرائية، وقيمتها  الوطين، حيث تتواىل االرتفاعات الشديدة لألسعار دون توقف، وتزداد األشكال ضررا وآثارا على االقتصاد  التخلص من هذه النقود املتداولة  االحتياطات والعمالت األجنبية، وأفضل وسيلة لعالج هذه الظاهرة هياملدفوعات، وتفقد فيه الدولة مواردها من  وتدهور ميزان سابق، فان ذلك يؤدي إىل ايار النظام النقديال كرب بكثري من سابقه، مثل حاالت التضخم أيف هذا الصنف تكون نسبة ارتفاع األسعار  :التضخم الراكض .4  .معدالت كبريةهذا النوع ألنه يوجد شيء من اخلطورة، حبيث تدخل حركة تزايد األسعار يف حلقة مفرغة قد تصل إىل سنويا، وجيب احلد من  %10إىل  % 5عندما يكون االرتفاع املستمر لألسعار يف حدود  :التضخم الماشي .3  :1املتداول، ومن بني هذه األنواع خطورة على االقتصاد مما هي عليه حالة اجلموح، حبيث ال يصل األمر إىل درجة فقدان الثقة متاما بالنقدقل ألزاحف فان هناك أنواع أخرى متوسطة احلدة والقوة، وتكون آثارها باإلضافة إىل التضخم اجلامح وا      .بإلغائها واستبداهلا بعملة جديدة     30.ص مرجع سابق، ،"التضخم المالي" غازي حسني عناية، -2   216 .ص ، 2000مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، ،"االقتصاد النقدي"ضياء جميد املوسوي،  -1                                                    :2فالتضخم الذي يتفشى يف سوق السلع خيتلف عنه يف سوق عوامل اإلنتاجتتنوع االجتاهات التضخمية بتنوع القطاعات االقتصادية املوجودة،  :حسب طبيعة القطاعات االقتصادية-ثالثا  .                        على الرتتيب %19 ،%25 ،%26حيث ارتفعت األسعار بنسب  1974، 1979، 1993اليت واجهتها اهلند يف السنوات 



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا�����   :التضخم يف أسواق السلع إىل صنفنيكينز   يصنف :التضخم في أسواق السلع .1  �    �  45      
  .سلع االستثمار على االدخارهو التضخم الذي حيصل يف قطاع صناعات االستهالك حيث يعَرب عن زيادة نفقة إنتاج : التضخم السلعي −
  :فيفرق كينز أيضا بني نوعني من التضخم أما يف أسواق عوامل اإلنتاج :التضخم في أسواق عوامل اإلنتاج .2  .كال قطاعي االستهالك واالستثمارسلع االستثمار على نفقة إنتاجها، و كنتيجة لتفشي هذه االجتاهات التضخمية فان أرباحا كبرية تتحقق يف  وهو التضخم الذي حيصل يف قطاع صناعات االستثمار، حيث يعرب عن زيادة قيمة  :التضخم الرأسمالي −
ن األرباح ليست قل من ضغط األجور ألأط األرباح سيكون الطلب أو األجور، يف حني نالحظ أن ضغقوانني العرض والطلب يف األسواق، حيث أن ارتفاع اهلوامش الرحبية ميكن أن حيدث خارج كل ارتفاع يف حيدث هذا النوع من التضخم عندما حتَدد األسعار اإلدارية من طرف املؤسسات خارج : التضخم الربحي −   .جزءا قليال من سعر التكلفة
أو ، نتيجة لظروف طبيعية كالزالزل والرباكني أوهو تضخم غري اعتيادي ينش :التضخم الطبيعي االستثنائي .1  :   جند من خالل هذا اجلانب األنواع التالية :حسب المصادر و األسباب و الظروف المساعدة -رابعا  .التضخم، وعندما تتعادل نفقة إنتاج سلع االستثمار مع قيمة هذه السلع فان النوع الثاين قد حيدثالنوع األول من  أفان حالة من التوازن قد حتصل وهي تتصف باستقرار يف األسعار، ويف هذه احلالة قد ينشاالستثمار مع االدخار حتليل كينز للتغريات احلاصلة يف مستويات األسعار، حبيث عندما تتعادل نفقة سلع وقد ورد هذا التقسيم يف  .حيصل نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات اإلنتاج، ومنها أجور العمال :التضخم الدخلي − اخل، فهذه الظروف وغريها قد تكون حافزا ...انتشار األوبئة واألمراض، أو بسبب الفيضانات واألعاصري    39 .ص هتهات السعيد، مرجع سابق، -1                                                   .1 األضعافالذي أصاب دول جنوب شرق أسيا، حيث ارتفعت األسعار إىل مستويات خيالية تصل إىل آالف واملد البحري لتسونامي  ثر الزلزالأ 2004واستفحاهلا، كما حدث اية سنة لظهور االجتاهات التضخمية 



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� حلقة من حلقات  ما يكونأسباب التضخم عديدة ومتنوعة، منها ما يرجع ألسباب اقتصادية داخلية، ومنها     سباب التضخمأ: األولالفرع  .ثارهأو التضخم  أسباب أهم إىلسوف نتطرق من خال هذا املطلب  وأثارهأسباب التضخم : المطلب الثاني  .3ألسعار يف الدول املصنعة ترتفع هذه األسعار يف الدول  املستوردةواخلدمات من اخلارج، فنتيجة الرتفاع ايظهر هذا النوع من التضخم يف البلدان الصغرية والنامية، واليت تستورد معظم السلع  :التضخم المستورد .4  .2خدمات عوامل اإلنتاج بنسبة اكرب من اإلنتاج احلدي هلاهذا النوع من التضخم عندما يكون السبب يف ارتفاع األسعار هو زيادة أسعار  أينش :تضخم التكاليف .3  .1فتضطر إىل زيادة الكتلة النقديةالكلي، وحيدث هذا النوع يف حالة عجز امليزانية العامة للدولة، حيث تزيد إنفاقات احلكومة على إيراداا هو ارتفاع املستوى العام لألسعار نتيجة زيادة الطلب الكلي للسلع واخلدمات على العرض  :تضخم الطلب .2  �    �  46       يرتفع سعر ) أو زاد بنسبة اقل( املعروض منها، فإذا حدث إفراط يف الطلب لسبب ما مع بقاء العرض على حالهويستند هذا التفسري إىل قوانني العرض والطلب، حيث أن السلعة يتحدد سعرها عند تعادل الطلب عليها مع   الطلب على السلع و اخلدمات، أي زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى معني من األسعار، حاول اغلب النظريات احلديثة تفسري التضخم بوجود إفراط يف : )تضخم الطلب( زيادة الطلب الكلي-والأ  :االرتباط باالقتصاد العاملي، ومن بني هذه األسباب مات أو اجلزء األكرب منها يؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار وهذا ما يسمى الطلب على مجيع السلع واخلدواخلدمات اليت يتعامل ا اتمع، فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إىل رفع سعرها، فان إفراط     البسيطة اليت تفَسر ديناميكية تكوين السعر يف سوق سلعة معينة، ميكن تعميمها على جمموعة أسواق السلع لب حىت يتالشى، ومن هذه القاعدة ومع كل ارتفاع يف السعر يتناقص الفرق بني العرض والط .4هذه السلعة         180 .ص ،1989 قسنطينة، دار البعث للطباعة و النشر، ،"النظريات النقدية"مروان عطوان، -4   152 .ص ،1999 عمان، دار وائل للنشر، ، الطبعة األوىل،"علم االقتصاد أساسية في مفاهيم"حريب حممد موسى عريقات،  الرمحان، إمساعيل عبد-3     129 .، ص2002 دار امليسرة للنشر و الطباعة و التوزيع، عمان، ، الطبعة االوىل،"النقود و البنوك"، واخرونمجال خريس،  -2 . 40ص هتهات السعيد، مرجع سابق،-1                                                 وحيدث هذا االختالل نتيجة لزيادة الكتلة النقدية املتداولة، عندما يكون هناك حالة عجز يف  .بتضخم الطلب



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� اخنفاض اغلب (من التضخم تستخدم أدوات السياسة املالية و النقدية من اجل إحداث حالة انكماشية وملعاجلة هذا النوع . نوك التجارية يف العمليات االئتمانية و عملية خلق النقودتضخم الطلب أيضا نتيجة توسع البعلى السلع و اخلدمات مع ثبات العرض، وخاصة يف حالة التشغيل الكامل لعناصر اإلنتاج، وميكن أن حيدث بواسطة البنك املركزي، فتزداد الكتلة النقدية املتداولة دون أن تقابلها زيادة يف اإلنتاج مما ينعكس على الطلب ار و طبع املزيد من النقود امليزانية العامة للدولة، حيث يفوق اإلنفاق احلكومي اإليرادات، فتضطر الدولة إىل إصد  �    �  47       ضرائب أو ، كما ميكن للدولة سد العجز يف امليزانية من خالل إصدار السندات أو زيادة ال)األسعار و التكاليف            34.هتهات السعيد، مرجع سابق، ص-2    250 .، ص1983دار النهضة العربية، بريوت،  ،"النقود و البنوك و العالقات االقتصادية الدولية"صبحي تادرس قريصة، مدحت حممود العقاد،-1                                                   .كالعمال واملوظفني املختصني، وكذا املواد األولية: النقص في العناصر اإلنتاجية- .العرض، وهذا يعود إىل أسباب ختتلف حسب ظروف كل بلد، وتتغري من فرتة إىل أخرىيعجز على سد النقص يف  عندما يتصف اجلهاز اإلنتاجي بعدم املرونة، فانه :عدم كفاية الجهاز اإلنتاجي- .اجلهاز اإلنتاجي عن تغطية العرض املتناقصيصل االقتصاد إىل حالة التشغيل الشامل جلميع طاقاته، وبذلك يعجز قد: تحقيق مرحلة االستخدام الكامل-  :2إضافة إىل جمموعة من العناصر ندرجها فيما يلي الربامج،اليت مبقدور اجلهاز االقتصادي توفريها، وكذا سياسة اإلنفاق العام، وأيضا كثرة النقد الزائد واملتداول يف حتقيق إىل إحداث ظواهر تضخمية، ومن بني أهم العوامل املسببة يف اخنفاض العرض الكلي هو نقص الثروة اإلنتاجية ض العرض، حيث أن هذا األخري من شانه أن يؤدي العرض، وما مت ذكره بالنسبة لزيادة الطلب ميكن قوله الخنفاالتضخم تفسريا كامال يف مجيع الفرتات، لذلك فقد رافق تطورها تطورا مماثال يف نظريات أخرى تؤكد على جانب أعطاه مارشال لعامل الزمن الالزم لتوازن األسعار، وأن النظريات اليت تؤكد على جانب الطلب مل تكف لتفسري صياغة األدوات التحليلية للعرض والطلب، ومن املفيد لفهم أفضل ملصطلح التوازن، توضيح الدور احليوي الذي قتصادي الكبري كامربدج الفريد مارشال يف بداية القرن العشرين يف اللقد ساهم ا :انخفاض العرض الكلي-ثانيا  .1احلَد من القدرة االئتمانية للبنوك التجارية



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� دث أحيانا ارتفاع ملموس يف أسعار السلع واخلدمات النهائية نتيجة الرتفاع حي: ارتفاع التكاليف اإلنتاجية-ثالثا  �    �  48       االشرتاكية تعَوض الزيادات يف األجور على تنخفض، وتؤدي بدورها إىل اخنفاض االستثمار الصايف، ويف األنظمة ارتفاع سعر البيع، ويف حالة ما إذا كان من غري املمكن رفع سعر البيع فان أرباح أصحاب املؤسسات سوف ن كل زيادة يف األجور يف حالة ثبات إنتاجية العمل تؤدي إىل زيادة التكلفة الوحدوية لإلنتاج، وبالتايل ألهذا      .1كرب من اإلنتاج احلدي هلاأهذه احلالة هو زيادة أسعار خدمات عوامل اإلنتاج بنسبة وارتفاع األجور بصفة خاصة، واملقصود بزيادة التكاليف يف ) تضخم التكاليف(التكاليف اإلنتاجية بشكل عام     152. ص مرجع سابق، إمساعيل عبد الرمحان، حريب حممد موسى عريقات،-3     81.ص ،1 993ديوان املطبوعات اجلامعية، ،"دروس في التحليل االقتصادي الكلي" امحد هين،-2     129 .ص ، مرجع سابق،،واخرونمجال خريس،  -1                                                   :للتضخم فيما يليوميكن التعرض ألهم اآلثار املختلفة  .واالنتفاع الناجتني عنها     ، وبالتايل فان التكلفة االجتماعية الصافية للظاهرة تعتمد على مقدار الضرر على فئات أخرى يف آن واحدوجيب أن نالحظ انه ميكن أن يكون للتضخم تأثريات سلبية على بعض فئات اتمع، وتأثريات اجيابية  .اتمعاالقتصادي واالجتماعي، مما جيعل من التضخم إحدى املشاكل االقتصادية الرئيسية اليت تتميز بتأثرياا الكلية يف وكذا انعكاساته على البناء يرجع القلق الشديد من تواجد التضخم إىل اآلثار االقتصادية اليت تنجم عنه،      التضخم أثار: الفرع الثاني  .3اخلارجيأسعار بيعها يف األسواق احمللية، أي تستورد الدول وخاصة النامية هذا التضخم كما هو موجود يف العامل اخل، مما ينعكس على ارتفاع ...طعمة اجلاهزة واألحذيةواخلدمات النهائية املستوردة من اخلارج، كاملالبس واأل        نه االرتفاع املستمر واملتسارع يف أسعار السلع ألذلك يسمى هذا النوع بالتضخم املستورد، ويعرف على واملفتوحة على االقتصاديات األخرى، واليت تستورد معظم احتياجاا من السلع واخلدمات النهائية من اخلارج،         يظهر هذا بوضوح يف االقتصاديات الصغرية: استيراد معظم السلع و الخدمات النهائية من الخارج-رابعا  .2معاون جديدة يف اإلنتاج، مما يسبب ارتفاع يف سعر املال أي سعر الفائدة وسعر العتاد اجلديدعماهلا، وأيضا إذا كانت مجيع الطاقات مستخدمة، فيطلب أصحاب املؤسسات على احلكومة الرفع من أجور العمال يف املساومة اجلماعية، حالة ظهور نقصان يف عرض العمل وفائض يف مناصب الشغل، فتستطيع بالضغط ويف الواقع حيتمل أن تكون الزيادات يف األجور نتيجة لقوة نقابات  .شكل إعانات للمحافظة على األسعار



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� سنة (عوائد عناصر اإلنتاج، اليت حيصل عليها املشاركون يف العملية اإلنتاجية، و ذلك خالل فرتة معينة من الزمن ظيم التداول و املبادالت، لتخصيص املوارد و إلعادة توزيع الدخل الوطين، و يتألف هذا األخري من جمموع لتن إن من بني الوظائف اليت تقوم ا األسعار كوا وسيلة: ثر التضخم على توزيع الدخل الوطني الحقيقيأ-والأ  �    �  49       و اخلدمات اليت ميكن فعال احلصول عليها ذه  ، أما الدخل الوطين احلقيقي فيتألف من جمموع السلع)واحدة نتاج املستوى الكامل، كلما تضاءل معدل منو الدخل احلقيقي، وعند وكلما قارب مستوى توظيف عناصر االخالل فرتة التضخم يتواىل ارتفاع الدخل النقدي بشكل مستمر و مبعدالت تفوق ارتفاع الدخل احلقيقي،       .1الدخول النقدية ن ارتفاع األسعار باستمرار يؤدي إىل لذلك فان يف أوقات التضخم يرتكز االهتمام حول الدخل احلقيقي، أل .التوظيف الكامل يصل هذا األخري إىل أقصى مستوى ممكن له وال ميكن زيادته إال يف األجل الطويلمستوى  وميكن متييز احلاالت  .التعرف على الكمية اليت يستطيع الفرد أن حيصل عليها من السلع واخلدمات مقابل ذلكحيصل عليها الفرد كدخل له، إىل حماولة  تدهور القوة الشرائية للنقود، ومن مث يتحول االهتمام من كمية النقود اليت قل من ارتفاع األسعار، هنا يتعرض الدخل احلقيقي للتناقص لكن أارتفاع الدخل النقدي ولكن مبعدل  -  ؛باستمراربقاء الدخل النقدي ثابتا مع استمرار ارتفاع األسعار، يف هذه احلالة يتناقص الدخل احلقيقي  -   :2التالية أثناء عملية التضخم تشمل هذه الفئة األفراد الذين يتحصلون على مداخيلهم من ملكية  :صحاب المداخيل الثابتةأثر على األ  .أ   :3ميكن تقسيم آثار التضخم حسب املداخيل بالشكل التايل .كرب من معدل ارتفاع األسعار هنا يزداد الدخل احلقيقيأ ارتفاع الدخل النقدي مبعدل -  ؛ارتفاع الدخل النقدي مبعدل مساو ملعدل ارتفاع األسعار، يف هذه احلالة يبقى الدخل احلقيقي ثابتا -  ؛قل باملقارنة مع احلالة األوىلأمبعدل  واملعاشات التقاعدية، ..) فوائد السندات وغريها(والفوائد على االستثمارات  األراضي والعقارات السكنية، اجلزائر، ، 3جامعة اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية ،غري منشورة مذكرة ماجستري ،"الجزائرمحاولة بناء نموذج اقتصادي للتضخم في " ايت طالب محيد،-1                                                                155. امساعيل عبد الرمحان، حريب موسى عريقات، مرجع سابق، ص-3   189. ص مرجع سابق، مروان عطوان،-2   32. ص ،8/1997199



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� تشتمل هذه الفئة على موظفي املؤسسات واهليئات املختلفة اليت تتمتع  :األثر على أصحاب المرتبات  .ب   .إىل تناقص املداخيل احلقيقية هلذه الفئةواإلعانات االجتماعية وغريها، ونظرا للثبات النسيب الذي تتمتع به هذه املداخيل، فان ارتفاع األسعار يؤدي   �    �  50       واإلنتاجي خاصة، فقد يتعرض البعض  النظام الرأمسايل يكون مصحوبا عادة بتدهور يف النشاط االقتصاديألصحاب املرتبات ترتفع يف حال اخنفاض مستوى األسعار، ومبا أن االخنفاض السريع واحلاد لألسعار يف ولكن عادة ما حتصل زيادات يف املرتبات قد تؤدي إىل ختفيف ذلك، وباملقابل فان املداخيل احلقيقية قل باملقارنة مع الفئة األوىل، حبيث يؤدي ارتفاع األسعار إىل تناقص مداخيلهم احلقيقية، أمداخيلهم بثبات  قل من أتنقضي فرتة من الزمن بني ذلك، باإلضافة إىل ذلك فان معدل ارتفاع األجور النقدية عادة يكون واملالحظ يف الدول الرأمسالية الصناعية أن األجور ال ترتفع بنفس السرعة اليت ترتفع ا األسعار، حيث قد  .العمالية يف التأثري على احلكومة ويتوقف هذا على عوامل كثرية، قد يكون من بينها قوة ومقدرة االحتاداتبنفس اجتاه تغري األسعار، فارتفاع األسعار املستمر يصاحبه عادة ارتفاع يف املداخيل النقدية  هلذه الفئات، كرب للتغري أتشكل الفئات العمالية معظم أصحاب هذه املداخيل، وتتميز األجور بقابلية  :األجراءاألثر على   .ج   .من أصحاب الفئة إىل انقطاع مداخيلهم نتيجة لتسرحيهم من عملهم قل ضررا الخنفاض أرنة مع أصحاب املداخيل يف الفئتني السابقتني فان األجراء معدل ارتفاع األسعار، وباملقا حيققون  ن أصحاب املشاريع غالبا ماألئة الف خيتلف الوضع متاما بالنسبة هلذه :األثر على أصحاب المشاريع  .د   .القوة الشرائية ملداخيلهم املداخيل تتزايد عادة مبعدل يفوق معدل ن هذه زيادات كبرية يف مداخيلهم احلقيقية خالل فرتة التضخم، أل بشكل عام ال ترتفع النفقات بنفس معدل ارتفاع األسعار بل مبعدل ( ترتفع مباشرة بعد ارتفاع األسعار فارتفاع األسعار يؤدي إىل زيادة اإليرادات النقدية اإلمجالية، ومبا أن النفقات النقدية ال  .االرتفاع يف األسعار نقضاء فرتة من الزمن، لذلك فان األرباح اليت حيصل عليها أصحاب املشاريع سوف تزداد ، وإمنا بعد ا)قلأ املوظفني واملتقاعدين وغريهم من ذوي هذه الظاهرة تتضمن الكثري من احلرمان واملعاناة لفئة كبرية متمثلة يف النقدية للفئات املختلفة داخل اتمع، فبعض الفئات تزداد مداخيلهم على حساب فئات أخرى، وبالتايل فان هكذا فان التضخم يتسبب يف إعادة توزيع الدخل احلقيقي نظرا الختالف معدالت الزيادة يف املداخيل      .كرب، وبشكل أسرع من زيادة النفقاتأبنسبة 



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� ات تناقصت دخوهلا احلقيقية إىل االرتفاع العام يف األسعار، وبذلك تنتقل ملكية هذه األصول احلقيقية من فئوما يشجعهم أكثر على البيع هو ارتفاع القيمة النقدية هلذه األصول مبعدالت تفوق معدل  والعقارات السكنية،    على مستوى معني من االستهالك كانوا قد اعتادوا عليه من قبل، ومثال ذلك أصحاب األراضي للمحافظة مداخيلهم احلقيقية نتيجة االرتفاع املستمر يف األسعار قد يقومون بالتصرف يف ثروام احلقيقية بالبيع، وذلك عشوائيا، والتغريات يف امللكية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتغريات يف املداخيل احلقيقية، فاألفراد الذين اخنفضت د توزيع الثروات يف اتمع بشكل قد يكون خالل فرتة التضخم يعا: التضخم على توزيع الثروة اثر-ثانيا  . األسعار على حني يستفيد أصحاب املداخيل املتغرية من جتار ومنتجنياملداخيل الثابتة الذين ميثلون السواد األعظم من اتمع، حبيث تتخلف مداخيلهم النقدية عن اللحاق بتصاعد   �    �  51       إن اخنفاض املداخيل احلقيقية خالل فرتة التضخم : ثر التضخم على االدخار و االستثمار و االستهالكأ-لثااث . 1فئات أخرى تزايدت مداخيلها احلقيقية تنامي على االستثمار ومنو الناتج الوطين، وعدم كفاية املدخرات لتمويل االستثمارات الالزمة ملواجهة الطلب امللذلك يزداد امليل احلَدي لالستهالك على حساب امليل احلَدي لالدخار، وهذا بدوره سيؤدي إىل اخنفاض ن معظم الدخل النقدي سيوجه إىل االستهالك من السلع اليت تتزايد أسعارها، سيؤدي إىل اخنفاض االدخار، أل مبعىن اخنفاض سعر الفائدة على (السلع واخلدمات االستهالكية، خاصة عندما تكون أسعار الفائدة سلبية،  واالبتعاد عن االستثمارات اإلنتاجية،  ،قل تكلفةأولكن تأخذ تلك االستثمارات اجتاه ااالت اليت تكون فيها  وهنا البد اإلشارة إىل أن حىت يف ظل ظروف التضخم من املمكن تدفق االستثمارات األجنبية إىل البلد املعين،   .ربح هذه املشاريع مما يقلل من قدوم املستثمرون األجانب إىل الدولة املعنية بالتضخمالعقارات، املواد األولية وأجور العمال مما يرتتب عليها ارتفاع يف تكاليف املشاريع اجلديدة، ومن مث يقل معدل إضافة إىل ذلك فان التضخم يؤثر سلبيا على قدرة الدولة على جلب االستثمارات األجنبية، حيث ترتفع أسعار  ).       ودائع االدخار وارتفاع تكلفة االستثمار نفسه    4. 6،ص السعيد، مرجع سابقهتهات  -2    191. ص مرجع سابق، مروان عطوان،-1                                                   .2مما يؤثر سلبا على مسار التنمية يف هذا البلد



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� وبافرتاض أن  يعمل التضخم الناتج على زيادة الطلب على معاجلة البطالة، خاصة يف املراحل األوىل له،  -   :1اتمع، وميكن حصر هذه اآلثار االجيابية على النحو التايلاالقتصاد الوطين، إال أن هناك آثارا اجيابية يعكسها على فروع النشاط االقتصادي وبعض الفئات اجلزئية من أفراد الرغم من السلبيات اليت يفرضها التضخم على اتمع، وإمجاع االقتصاديني على خطورته كحالة مرضية يف وعلى   �    �  52       نه دون مستوى التشغيل الكامل لعوامل ااالقتصاد يعاين من وجود طاقات إنتاجية معطَلة، أو مبعىن آخر     47. ،ص هتهات السعيد، مرجع سابق -1                                                       . مكبوت لتضخم التدرجيي التحرير أسلوب بإتباع ذلك و االقتصاد يف أساسيا متغريا األسعار اعتبار بدا 1990سنة من ابتداء التطبيق حيز ودخوله والقرض النقد قانون إصدار ومع أنه حيث كذلك، ومؤسساته هيكلية أسبابه إن بل فقط نقدية ليست اجلزائر يف فأسبابه لألسعار، العامة التغريات ملستوى مؤشر التضخم يعترب  الجزائر في التضخم لتطورات معدالت دراسة تحليلية :المطلب الثالث  .قل مما كانت عليه أثناء االقرتاضألكن بقوة شرائية ، وذلك نتيجة الخنفاض القيمة احلقيقية للنقود، مما جيعلهم يسددون ديوم بنفس القيمة االمسية،   ختفيف أعباء الدين عنهماإلنتاج من خالل رفع قيمة سلعهم، ويساعد أيضا املدينني يفيستفيد من التضخم أصحاب املداخيل املتغرية كاملنتجني والتجار، ألم يستطيعون تعويض ارتفاع تكاليف  -   .اإلضافيةيشجع التضخم على االستثمار يف جماالت اإلنتاج للسلع اليت ترتفع أسعارها، وذلك دف حتقيق األرباح  -   .كختفيض مستوى االستهالبتمويل املوازنة من خالل إصدار نقود جديدة، واليت يصاحبها ارتفاع جديد لألسعار، مما جيرب األفراد على الغنية على حساب الطبقات الفقرية، ومما يساعد أيضا على ذلك االدخار اإلجباري الناتج عن قيام احلكومة ارتفاع امليل احلَدي لالدخار لدى الطبقات  يساعد التضخم على تكوين املدخرات الالزمة للتنمية من خالل -   .اإلنتاج



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� ����ل   2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  ا����ات  (1995 -2014 )  الفترة في الجزائر في التضخم معدالت تطور   (2-2): رقم جدول  (2014 -1995)    الفرتة يف اجلزائر يف التضخم معدالت تطور يبني أدناه اجلدول  �    �  53      �����ل   2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  ا����ات   3.6  2.6  1.4  4.2  3. 0  2.8  5  5.7  18.7  29.8 %ا� ��0  17 .ص ، 3العدد ، اجلزائر جامعة التجارة، و االقتصادية علوم جملة ،"الجزائر في التضخمي المسار تحديد في الموجهة و السابقة المؤشرات"، تومي صاحل1-                                                  التوجيه لنظام خاضعة االستهالك أسعار ملؤشر املكونة املواد من فقط 15%من أقل بقي حيث األسعار وحترير السوق آليات اعتماد إىل وباإلضافة البطالة، معدالت زيادة بسبب الكلي الطلب مستوى تراجع إىل إضافة اهليكلي التعديل برنامج على باالعتماد التضخم مواجهة يف احلكومة إرادة بينها من واليت أسباب عدة إىل ذلك ويرجع السابقة، بالسنوات مقارنة قياسيا االخنفاض هذا يعترب حيث ، 2000سنة 0.3%إىل18.7% من1996 سنة انتقلت حيث كبريا اخنفاضا التضخم معدالت شهدت فقد 1996 – 2000)(  الفرتة خالل أما      .%140.71بنسبة الدينار قيمة ختفيض رأسها وعلى السلطات النقدية طبقتها اليت اإلجراءات إىل باخلصوص ذلك يرجعو  29.8 %بلغ حيث 1995 سنة خالل ارتفاعا عرف التضخم معدل أن أعاله اجلدول من يتضح       2-2)( ممن اعداد الطالبة باالعتماد على بيانات اجلدول رق :المصدر   ( 1995-2014 )  الفترة في الجزائر في التضخم معدالت تطور   (2-2): رقم الشكل 1993-1998- 2008- 2013 اجلزائر بنك تقارير: المصدر  2.9  3.3  8.89  52. 4  3.91  5.73  4.86  4.5  2.5  1.6 %ا� �
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المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� معدل  خنفضا 2014و  2013سنيت ويف الدينار قيمة اخنفاض كذلكو  الغذائية، املواد منها وخاصة األولية املواد أسعار يف ارتفاع عن الناتج املستورد التضخم ارتفاع إىل ذلك يرجع 2012 سنة 8.89 %بلغ أن إىل 3.91   %بني ما تراوح حيث ذلك بعد التضخم معدل ارتفع مث ، 2006سنة 6.5%إىل 2002 سنة 4.5 % من اإلجباري االحتياطي من والرفع النقدية الكتلة منو معدل خبفض النقدية السياسة تطبيق يف الصرامة إىل أساسا راجع وذلك أخرى بسنوات مقارنة نسبيا اخنفاضا التضخم معدل عرف ( 2006 - 2002 ) بني أنه كما     2001 - 2004).(االقتصادي  اإلنعاش لربنامج نتيجة النقدية الكتلة منو إىل ذلك يرجع و 4.2% نسبة بلغ حيث أخرى مرة لريتفع التضخم معدل عاد 2001 سنة ويف      .طبيعتها كانت مهما الوطنية بالعملة الودائع جمموعة على يطلق إجباري احتياطي فرض إىل باإلضافة ،1993سنة من ابتداء الفائدة معدالت رفع يفسر ما املباشرة غري األدوات إىل جلوئها خالل من النقدية السلطات به قامت ما كذلك نذكر اإلجراءات هذه إىل وباإلضافة ، 1996من بداية  �    �  54       ملباشر واستمراره حنو الدول النامية يعتمد على الكثري من العوامل واملميزات إن التدفق االستثماري األجنيب ا         .واحليوي الذي يلعبه يف الرفع من القدرات اإلنتاجية لالقتصادهم رؤوس األموال اليت شهدت تطورا كبريا، نظرا للدور املهم أيشكل االستثمار األجنيب املباشر أحد      المباشر  األجنبيعالقة كل من النمو االقتصادي والتضخم باالستثمار : لمبحث الثالثا .املصريف اجلهاز عن اخلارجة األموال بذوج احلكومي اإلنفاق من قامت ا احلكومة واخلفض اليت التقشفية السياسة إىل راجع وهذا التوايل على 2.9و 3.3 التضخم ، تضخماحملددات ما هو أساسي مثل االستقرار السياسي واالقتصادي مبا فيه مؤشرات االقتصاد الكلي مثل الو حمددات االستثمار األجنيب املباشر، ومن هذه أو ما يعرف بعوامل اجلذب ألتحفيز املستثمر األجنيب         .االستثمار األجنيب املباشر وعالقتها به وعليه سيتم التطرق يف هذا املبحث  اىل عالقة بعض املؤشرات االقتصادية الكلية اليت هلا تأثري يف قرار   .ومدى تأثريها يف قرار االستثمار األجنيب من عدمه  النمو االقتصادي ،



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� تبعا لنظرية النمو االقتصادي، تقوم هذه العالقة اإلجيابية بني االستثمار األجنيب املباشر والنمو على افرتاض       باالستثمار األجنبي المباشرعالقة النمو االقتصادي : المطلب األول    �    �  55       وجهة النظر هذه، ويعتقد بانتقال املعرفة من شركات االستثمار األجنيب املباشر حدوث منو اقتصادي حسب  إىلن هذا النوع من االستثمار جيلب معه حتسينات يف التكنولوجيا، والكفاءة اإلنتاجية وهذه العناصر تؤدي أ يؤدي نشر املعرفة هذا . دبيات االستثمار األجنيب املباشر بانتشار املعرفةأويعرف هذا يف . اىل الشركات احمللية ني اإلنتاجية والكفاءة يف حتس إىلحيدث نشر املعرفة هذا . اىل حتسني اإلنتاجية والكفاءة يف الشركات احمللية اجلنسيات،  االستثمار األجنيب املباشر ميثل اسرتاتيجيات تنموية قائمة على الشركات العاملية املتعددة إن      .تستخدمها شركات االستثمار األجنيب املباشر اليت مل معها يف السوق احملليببساطة من خالل نسخ التكنولوجيا اليت  إنتاجيتهاحيدث نشر املعرفة هذا عندما تعزز الشركات احمللية من        .الشركات احمللية وما  املتفاوتة بالنسبة للدور الذي ميكن أي يلعبه بالنسبة لتأثريه على النمو االقتصادي، فمن حالة الشكوكاآلراء االستثمارات األجنبية املباشرة هي النشاط االقتصادي الوحيد الذي شهد قدرا ملحوظا من  إن     .ويكون هلا الدور األهم يف منو الصادرات وتطوير تنافسية االقتصاد العاملية منها مبا جتلبه من فوائد تؤدي  إمياناالتحفيزية اليت تدعمها  حالة تبنيها كليا وتبين جمموعة من التدابري إىلاملاضي ن تؤديه تلك االستثمارات يف عملية التنمية واليت سادت خالل عقدي الستينات والسبعينات من القرن أميكن  كدت على دور العوملة املالية يف حتقيق النمو أحتفيز النمو االقتصادي، والدراسات النظرية والعملية  إىل   140-139.ص ، ص2010، الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، "العولمة المالية والنمو االقتصادي"حسن كرمي محزة، -1                                                  أسعار يف التقلب من مزيد إىل سيؤدي التضخم معدل ارتفاع فإن ذلك إىل باإلضافة ،الدولية األسواق يف منافسة أقل البلد ويصبح اإلنتاج تكاليف يف االرتفاع من أعلى األسعار يف االرتفاع يكون ورمبا النهائية السلع أسعار من يرفع وبالتايل، العملية اإلنتاجية واألجور وتكاليف األرباح وحجم التسعري سياسات على مباشر تأثري من وهذا ملا له املستثمرين قبل من االستثمارية القرارات اختاذ عملية يف فعال بدور التضخم يساهم       م باالستثمار األجنبي المباشرعالقة التضخ: المطلب الثاني  .1حد عناصرها األساسيةأن االستثمار األجنيب املباشر هو أاالقتصادي باعتبار 



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� ، كلية غري منشورة مذكرة ماجستري ،")دراسة حالة الجزائر( قياس أثر بعض المؤشرات الكمية لالقتصاد الكلي على االستثمار االجنبي المباشر" سحنون فاروق،-1                                                                         . املضيفة الدول على املباشر األجنيب االستثمار تدفقات على سلبا يؤثر التضخم ومنه      2.االقتصادية التنمية عملية على يؤثر ما هذا، و األجل طويلة االستثمارات عن يبتعد و األجل قصرية األنشطة يف لالستثمار األجنيب باملستثمر يؤدي مما ممكن ربح أكرب ققحت اليت املشاريع يف االستثمار أي األرباح من عالية معدالت حتقيق أجل من وذلك أسعارها ترفع اليت واخلدمات السلع إنتاج إىل تتجه أي إنتاجية األقل االقتصادية النشاطات إىل األموال رؤوس توجيه على يعمل فالتضخم         .احمللية األموال رؤوس إىل تتعدى بل فقط األجنبية رؤوس األموال هجرة إىل ال تؤدي االرتفاع يف استمرارها حالة ويف حملية أو أجنبية سواء كانت املستثمرة األموال رؤوس تناقص إىل املرتفعة التضخم معدالت تؤدي       . 1االستثماري املناخ فساد يف يساهم وكالمها الكلية االقتصادية السياسة يف التحكم عن احلكومة عجزو  الكلي االقتصاد استقرار عدم على مؤشرات املرتفعة التضخم معدالت كما تعترب  ،الوطنية العملة  �    �  56         . 139 ص مرجع سابق، ،السامرائي حممود دريد 2-      109 .، ص20092010/ اجلزائر، ،1وم االقتصادية، جامعة سطيفالعل



المباشرة األجنبي باالستثمار وعالقتها االقتصادية متغيراتال حول مفاهيم :ا�
	� ا����� الذي يعترب شبحا يعيق  الذي تسعى كل الدول إىل حتسينه، وكذا التضخم  االقتصادي النمو من كل مفهوم خالهلا من تناولنا حيث الكلية االقتصادية املؤشرات عن مفاهيم عدة إىل الفصل هذا يف تطرقنا لقد      خالصة   �    �  57            .املباشر يف اجلزائر األجنيبلى االستثمار من خالل دراسة تأثري كل من النمو والتضخم عما جاء يف اجلزء النظري على اجلزائر خالل فرتة الدراسة وذلك  إسقاطمن خالل الفصل الثالث سنحاول       .املضيفة للدولة اختياره عند وكذا االستثمار لقرار اختاذه عند املستثمر ذلك يراعي وعليه ،االستثمار عائد على تؤثر أا باعتبار استثماري قرار أي اختاذ عند بأمهيته يوحي مما االستثمار مناخ ضمن أساسيا اموقع املؤشرات هذه حتتل حيث       .لديها املتوفرة اإلمكانيات حتويل من سواء حد على الدول خالله من تتمكن متواصل وحبث اجتهاد هي الكلية االقتصادية املؤشرات أن إىل الوصول ميكن الفصل هذا يف عرضه مت ما خالل ومن ،عنه تنجر أن ميكن اليت واالجتماعية االقتصادية آثاره طورةوذلك خل مناخ االستثمار،االستثمارات األجنبية فكلما كان مرتفعا كلما انعكس سلبا على 



    دراسة قياسية  الفصل الثالث



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   االقتصادية، سنحاول يف هذا  احملدداتبعد ما قمنا بالدراسة النظرية لالستثمار األجنيب املباشر وبعض   :تمهـيد  � �  59       بناء منوذج  ، لذا سوف حناولالقياس االقتصاديالفصل القيام بالتحليل القياسي وذلك بإتباع خطوات املنهج                      . 2016 -1996اجلزائر خالل الفرتة الدراسة القياسية ألثر بعض احملددات االقتصادية الكلية على االستثمار األجنيب املباشر يف : املبحث الثاين  قياس االقتصاديللنظرية ادخل امل: املبحث األول  :لذا قمنا بتقسيم هذا الفصل اىل .النماذج االقتصاديةيهدف هذا الفصل اىل حتديد أهم احملددات اليت تأثر يف االستثمار األجنيب املباشر معتمدين على بعض            .املباشراحملددات االقتصادية على االستثمار األجنيب  هذه قياسي يدرس أثر



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   فكرة عن اهداف ومنهجية البحث يف القياس االقتصادي واهم هوم القياس االقتصادي مع اعطاء توضيح مفواالحصاء، دف اختبار الفروض والتقدير ومن مث التنبؤ بالظواهر االقتصادية، وسنحاول يف هذا املبحث  ى النظرية االقتصادية والرياضيةلاملتغريات االقتصادية، عن طريق بناء منوذج قياسية معتمدة يف ذلك عاساليب التحليل االقتصادي يهتم بالتقدير الكمي للعالقات بني يعد القياس االقتصادي، اسلوب من         لنظرية لقياس االقتصاديا المدخل: المبحث األول  � �  60       من خالل معناه وأمهيته وأهدافه إضافة إىل  ،القياس االقتصاديسنتناول يف هذا املطلب نظرة عامة حول  مفهوم القياس االقتصادي: المطلب األول   .مشاكله وكيفية معاجلتها جيمع فيه بني  االقتصادية املختلفة وعلى ذلك ميكن اعتباره نوعا خاصا من التحليل والبحث االقتصادي،الفروع الثالثة بغرض التوصل إىل حتديد قيم عددية ملعلمات العالقة واإلحصاء، فهو يف الواقع فرع مكمل هلذه توليفة معينة جتمع بني كل من النظرية االقتصادية واالقتصاد الرياضي يعرب عن  :القياس االقتصاديتعريف -أوال .قياس االقتصادي وامهيتهنتطرق اىل التعريف من خالل هذا الفرع سوف   أهميةو  بالقياس االقتصاديالتعريف : الفرع األول  .همراحل البحث في يف نتائج التطبيقات املختلفة وإمكانية  القياس االقتصاديتكمن أمهية : القياس االقتصاديأهمية  -ثانيا .1الصياغة الرياضية للنظرية االقتصادية وبني أدوات التحليل    06-05.ص ص ،امللك السعود ، كلية العلوم اإلدارية، قسم االقتصاد، جامعة"محاضرات في االقتصاد القياسي"، يوسف علينب نورة عبد الرمحان-2   02. ص ،2002اجلامعة للنشر، اإلسكندرية، ، مؤسسة شباب مقدمة في مبادئ االقتصاد القياسي نعمة اهللا جنيب إبراهيم،-1                                                   :2توظيفها للتحكم يف الظواهر املدروسة وهي كالتايل



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر    ؛واجتاهه وهذا جيعل عملية التحكم واضحة وسهلة      االقتصادية املدروسة من حيت حجم التأثري الظواهر ىثري العوامل املؤثرة علالتقدير الكمي لتأ −  � �  61      
 اإلنتاج وحتديد املقادير املثلى من كل عامل جيب إضافتها للحصول على أعلى إنتاجية وأقل تكلفة؛اإلنتاج على املستوى اجلزئي ميكن تقدير تأخري كل عامل من العوامل املؤثرة على ند تقدير دوال ع −
ات القرارات املتخذة استنادا إىل نتائج الدراسات القياسية تكون رشيدة ألا تستند إىل نتائج وعالق −   دقيقة ومعنوية وتقديرات منطقية وخمتربة؛
  ميكن من خالل النماذج القياسية التنبؤ بتغريات الظاهرة املدروسة بتغري العوامل املؤثرة وبتغري الزمن؛ −
النظريات ومت فيها استخدام  قتصاديون ببنائها على جمموعة منقام اال: االختبار للنظرية االقتصادية-أوال  : ثالثة أهداف رئيسية وهي والقياس االقتصاديلكل علم أهداف معرفية نظرية وتطبيقية،  ديا���س ا
	��أهداف  :الفرع الثاني  .سهولة قراءة الظواهر حيث يعترب النموذج اختصارا واضحا ورقميا للعالقة بني املتغريات  − االقتصادية املدروسة وبدون اختبار صحة السببية و التحليل املنطقي لدعم نظريتهم و إثباا من واقع الظواهر  برسم السياسات واختاذ القرارات عن طريق القياس االقتصادي يساهم : السياسات اتخاذ القرارات ورسم -ثانيا   .1اختبار قوة املتغري املستقل يف تأثريه على سلوكية املتغري التابعيف والتحليل للوصول إىل قيم عديدة       إىل اختبار مدى صحة تلك النظرية عن طريق التقييم القياس االقتصادي ، لذلك يهدف تلك النظريات ، .2006، األهلية للنشر و التوزيع ،عمان ، " أساسيات االقتصاد القياسي التحليلي" ، صائب جواد إبراهيم جواد ، وليد إمساعيل السيفو ، فيصل مفتاح شلوف -1                                                   .1االقتصادية اليت تساعد متخذي القرار يف رسم السياسات والتنبؤ عن اجتاهات هذه املتغريات مستقبالإجياد القيم العددية ملعلمات املتغريات  ىعل القياس االقتصادييقوم : التنبؤ لقيم المتغيرات االقتصادية -ثالثا  .2اختاذ القرارات احلاليةقيم عددية ملعلمات العالقات االقتصادية بني املتغريات لتساعد رجال األعمال واحلكومات يف  ىاحلصول عل   20 .ص، 2007، دار اليازوري، عمان،"االقتصاد  القياسي"سحر فتح اهللا،  حسني علي خبيت،-2  20 .ص



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر     :2خمتصر فيما يلي، وهي موضحة بشكل القياس االقتصاديهناك أربعة مراحل رئيسية يف أية دراسة   :القياس االقتصاديمراحل البحث في  :الفرع الثالث  � �  62      
 ؛وحجم معامل النموذجيشمل إجياد متغريات النموذج، الصياغة الرياضية للنموذج، املعرفة املسبقة إلشارة : تخصيص النموذج �
، اختبار درجة االرتباط فيما ...)بيانات مقطعية، سالسل زمنية،( ويشمل جتميع البيانات : تقدير النموذج �   ؛درجة أو مشكلة التعدد اخلطي، واختيار تقنية التقدير املناسبة للنموذج بني املتغريات املستقلة لتحديد
 .االقتصادي أو مشاكل القياس االقتصادي مقاييس نظرية القياس  -  مقاييس النظرية اإلحصائية أو االختبارات اإلحصائية؛ -   املقاييس االقتصادية املعروفة مسبقا، أو مقاييس النظرية االقتصادية؛ -  :وتعتمد على ثالثة مقاييس أساسية وهي: تقييم النموذج �
وسوف نتطرق اليها   املتعدد والنموذج اخلطي البسيط اخلطي من بني النماذج القياس االقتصادي لدينا النموذج نماذج القياس االقتصادي :المطلب الثاني  .عن طريق التأكد من استقرار املقدرات واختبارات التنبؤ واحملاكاة: تقييم قوة التنبؤ للنموذج المقدر � ، هذه العالقة تسمح x) مفسر(ومتغري مستقل  yيستخدم النموذج البسيط لتكوين عالقة بني متغري تابع    :تقديم النموذج- نموذج اإلنحدار الخطي البسيط  :الفرع األول .املوالية يف الفروع ) 8  .، ص2011، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثانية الجزء األول، ،")دراسة نظرية مدعمة بأمثلة وتمارين (مدخل لنظرية القياس االقتصادي"صاحل تومي،  -3 05. ، ص1993 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ،"نظرية االقتصاد القياسي "،مجال فروخي -2 28 .، صمرجع سابق،  فيصل مفتاح شلوف، صائب جواد إبراهيم جواد وليد إمساعيل السيفو، -1                                                                                                                                                                 :    3، وتعرف العالقة لالحندار xبشرح قيم مأخوذة من طرف  )1........iii xy εβα ++=



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   يعترب اخلطأ متغري     :1عشوائي حيث خيضع للفرضيات األساسية  :فرضيات النموذج - ).املتغري العشوائي( اخلطأ :       ).أو املفسر ( املتغري املستقل :       .املتغري التابع :       : حيث  -   � �  63      
• iε    موزع توزيعا طبيعيا 
)(0قيمة توقعه  • =iE ε. 
)(2تباينه ثابت  • δε =iV . 
 : ال يوجد ارتباط بني األخطاء أي  •
  : حيث  -   :                2األخطاء أي تتمثل طريقة املربعات الصغرى يف إجياد قيم تقديرية للمعامالت، وهذا عن طريق تصغري جمموع مربعات   : تقدير المعامالت بطريقة المربعات الصغرى - :          أي  iεواخلطأ  ixال يوجد ارتباط بني املتغري  •
a  : القيمة املقدرة لـα .  
b  : القيمة املقدرة لـβ .  )ˆ( iii yye   .البواقي  =−
iŷ  :النموذج املقدر.  
iy  :1                                                   .النموذج االقتصادي-Damodar N. Gujarati, Econométrie, Traduit par Bernard Bernier, 4e édition, De Boeck université, Paris, 2004, p.71 2  - R.Bourbonnais, Méthode économétrie, 3ième édition, Dunod, Paris, 2003, p .21 iε
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ie1 )()(هو معرفة درجة االرتباط بني املتغريات  (r)إن اهلدف من حساب معامل االرتباط اخلطي    : (r)حساب معامل االرتباط الخطي -        :وبالتبسيط جند          :,abبالنسبة لكل من 2 xوy  وهو ]حمصور بني     :1على النحو التايل (r)وتعطى عبارة معامل االرتباط   .+−1;1[
)()(هناك ارتباط كلي موجب بني :  r=1: إذا كان  • xوy .  
)()(هناك ارتباط كلي سالب بني :  r=−1:إذا كان • xوy .  
)()(ال يوجد ارتباط بني :  r=0: إذا كان • xوy .   -  معامل التحديد)( 2R2:   هذا املعامل يقيس جودة النموذج، أي يوضح نسبة احنرافات قيم)(y  املوضحة يف النموذج بالنسبة لالحنرافات ]الكلية، وهو عدد موجب حمصور بني  )(ويرمز له بالرمز  0,1[ 2R حيث هو مربع معامل االرتباط اخلطي ، (r)1                                                   :، ويتم استخراج قيمته اجلربية كالتايل - R.Bourbonnais,op.cit, p. 22 2-،دراسة ميدانية لبعض املؤسسات  ،"قياس أثر اإلصالحات االقتصادية على المؤسسة العمومية االقتصادية باستعمال نماذج القياسية " محودي احلاج صحراوي ∑ 226 .ص ،2007/2008جامعة سطيف،  االقتصادية وعلوم التسيري،العمومية االقتصادية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم 
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i yy1   نموذج االنحدار الخطي المتعدد  : الفرع الثاني                               :2Rحيث جند                 :حنصل على )(2
مستقل واحديرتبط مبتغري y)(رأينا يف النموذج اخلطي البسيط أن املتغري التابع  :1تقديم النموذج − )(,1 ixj متغريات يرتبط بعدة y)(، أما يف النموذج اخلطي املتعدد فإن املتغري التابع= )(,......1 ixkj 33221...............................)...7( :حيث تصبح معادلة االحندار   = tktktti xxxy εββββ )1.......(: مع      =+++++ nt = 
  :2متغري عشوائي حيث خيضع للفرضيات التالية )iε(يعترب اخلطأ  :فرضيات النموذج  −
  .  مأخوذة بدون أخطاء (x) قيم املصفوفة  •
)األمل الرياضي لألخطاء معدوم • ) 0=IE ε .   
          .وهذا يعين أن املتغريات املفسرة املهملة يف النموذج هلا أثر متوسط معدوم •
)أي جتانس األخطاء (t) تباين ثابت مستقل عن الزمن  • )i∀   ( ) ni IV 2σε =  .  
∑   51.، ص1993مرجع سابق فروخي مجال،  -iε (.                                                   1- Maddala.G.S, Introduction to econometrics, Mac Millan publishing company, New York, USA, 1988, P. 128 2 (ملختلف احلدود العشوائية "Homoscédasticité"هي فرضية جتانس التباين  •

∑

∑

∑

=

=

=

=

−
+

−

−
= n

i

i

n

i

i

n

i

i

n

i

yy

e

yy

yy 1 21 21 21 2 )()( )(1 )) )6.........(....................)ˆ(1 1 212


















−
−=

∑

∑

=

=
n

i

i

n

i

i

yy

e

R



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   )ال يوجد ارتباط بني األخطاء   •  � �  66       )ji ≠∀     ( ) 0, =jiCOV εε.  
أو بعبارة أخرى نتيجة جتربة ما ال تؤثر على بقية  البعضتعين أن األخطاء ليست مرتبطة ببعضها  •   . النتائج
): أي iεال يوجد ارتباط بني املتغريات املستقلة واألخطاء • )ji,∀  ( ) 0, =jI xCOV ε  . 
=+ε:  لدينا النموذج اخلطي العام  : 1 بطريقة المربعات الصغرى تقدير المعالم − xBy   حيث  :Bxy

))
B: وباشتقاق املعادلة بالنسبة لـ        .كما يف النموذج اخلطي البسيط نصغر جمموع مربعات األخطاء  =

   :حنصل على قيمة هذه األخرية (
      :              ومنه معامل االرتباط اخلطي     ):6املعادلة رقم (  الذي يتم حسابه كما رأينا يف الشكل البسيط  2Rمعامل االرتباط اخلطي هو اجلذر الرتبيعي ملعامل التحديد   :2R2حساب معامل االرتباط  −
BxxByxByy 516. ص ، نفسهاملرجع -2 164. ص ،مرجع سابق، سحر فتح اهللا ،حسني علي خبيت-1                                                    : حيث يعرف بالعالقة التالية   :2Rحساب معامل التحديد المصحح −
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	� ا�����  المباشر في الجزائر   iii:     1بالنسبة للنموذج البسيط -اوال  اختبارات المعنوية أو الداللة: الفرع الثالث  � �  67       xy εβα اليت تنص على عدم وجود  0Hوذلك بوضع الفرضية  y)(واملتغري التابع  x)(تعترب العالقة بني املتغري املستقل    =++  .F)(أو اختبار فيشر T)(نستعمل اختبار ستودنت 1Hأو  0Hوالختبار صحة إحدى الفرضيتني     : ويكون شكل االختبار 0Hعكس  1Hعالقة بينهما فتكون الفرضية 
                             :ويتم هذا االختبار حبساب اإلحصائية التالية  : T)(ستودنت اختبار •

b

c

Bb
T

δ
−

)(1حيث      = −= xx tb εδδ :االحنراف املعياري للمقدرةb .  حيثb  القيمة املقدرة لـB و ،bδ االحنراف املعياري لـb0، ومبا أن الفرضيةH  تنص على انعدامB  فـإن قيمة )(T 0ويتم قبول أو رفض   :      تصبحH  مبقارنة قيمة)(T  دولة عند درجة احلريةمع القيمة ا)( KN    :حيث −
K : هو عدد الوسائط يف هذه احلالة.  
N  : وقرار هذا االختبار يكون كاآليت .هو عدد املشاهدات :   -     tc TT tc -   .معنوي bيف النموذج ألن ) تأثري ( ومنه املتغري له معىن  b≠0إذن : 0Hفإننا نرفض : 〈 TT )(متثل القيمة ادولة عند درجة احلرية  tTحيث   .ليس معنوي أي أن املتغري املفسر له دور يف النموذج bومنه  b=0إذن : 0Hفإننا نقبـل :  〉 KN  .ومبعنوية  −
α  120-122 .، ص ص2013 والتوزيع، ، دار املسرية للنشر، الطبعة االوىل"االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق"،حسام علي داود، خالد حممد السواعي1-                                                     :غري املوضحة بواسطة النموذجيوضح لنا هذا االختبار داللة النموذج بصورة عامة، وكذلك حساب نسبة االحنرافات املوضحة إىل االحنرافات    : F)(اختبار فيشر •
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	� ا�����  المباشر في الجزائر   )(نقوم مبقارنة القيمة   .هو عدد املشاهدات: n       .هو عدد الوسائط: kحيث  :ويتم االختبار حبساب اإلحصائية  � �  68       cF  مع القيمة)( tF  1,(عند درجة احلرية( knk ctإذا كان  -   : وقرار هذا االختبار يكون كاآليت   % α =5مبعنوية  −− FF ctإذا كان  -   .yعلىتؤثر  xأي أن املتغريات : 0Hفإننا نرفض  〉 FF بنفس الطريقة اليت رأيناها يف النموذج اخلطي  yواملتغري التابع  xيعرب عن العالقة بني املتغريات املستقلة   :ويعطى بالعالقة التالية :1بالنسبة للنموذج الخطي المتعدد-ثانيا  .yعلىال تؤثر  xأي أن املتغريات: 0Hفإننا نقبـل  〈  : البسيط حبيث
                                                 :ويتم االختبار حبساب اإلحصائية  :ويكون شكل االختبار: T)(ستودنت اختبار •

i
icT β

δβ ˆ1                                                             :   حيث      =ˆ/ˆ )( −

−= xx
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ee t
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iβ
δ  مث نقارن القيمة)( cT  دولة عند درجة احلريةمع القيمة ا)( kn Tcإذا كان  -   : وقرار هذا االختبار يكون كاآليت  .α=5%مبستوى معنوية  − TT Tcإذا كان  -  .0Hنرفض  〈 TT   .0Hنقبـل  〉

)().........13(   125-126  .ص ص مرجع سابق، ،حسام علي داود، خالد حممد السواعي- 1                                                   :                 ويكون شكل االختبار كاآليت: F)(اختبار فيشر • )1()ˆ())).(1(( 11
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	� ا�����  المباشر في الجزائر   )(وحيسب    � �  69       cF إذا كان  -   : وقرار هذا االختبار يكون كاآليت    :بالعالقة التاليةct FF ctإذا كان  -   .0Hفإننا نرفض فرضية العدم  〉 FF اخلاصة بالفرتات ويعين أن خطأ ما حدث يف فرتة ما، مث أخذ يؤثر يف األخطاء  :مفهوم االرتباط الذاتي -أوال   مشكلة االرتباط الذاتي: الفرع األول  طرق معاجلته سوف نتطرق يف هذا املطلب اىل مشكلة االرتباط الذايت لألخطاء مشاكل القياس االقتصادي :المطلب الثالث  .0Hفإننا نقبل  〈   :2االرتباط الذايت وهيهناك عدة عوامل لظهور : أسباب االرتباط الذاتي -ثانيا  .1الفرتات التالية مبا يؤدي لظهور قيم احلد العشوائي عند مستوى خيتلف عن القيم احلقيقيةأي أنه قد يوجد هناك خطأ واحد ولكنه يتكرر يف كل  .التالية بطريقة تؤدي لتكرار نفس اخلطأ أكثر من مرة
  ؛ذلك املتغري سوف يظهر اىل استقاللية املتغري العشوائيحذف بعض املتغريات املستقلة من النموذج، ويف هذه احلالة يظهر ما يسمى شبه االرتباط الذايت، وتأثري  −
 يف النموذج قد جيعل حدود االضطراب بكل منوذج مرتبطة أيضا أي ظهور االرتباط بني قيم املتغري العشوائي؛قلة األخرى فعند حذف املتغري املستقل املرتبط مع املتغريات املست. سوء توصيف الصيغة الرياضية للنموذج −
  وتصنيفها؛اخلطأ يف معاجلة البيانات سواء يف عدم الدقة يف البيانات ذاا او اخلطأ يف طريقة جتميعها او عند تبويبها  −
1)1,.........(..........)........15(  310. ، صسابق،مرجع حسام علي داود، خالد حممد السواعي2-  386. ص ،1998، الطبعة الثانية، الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية، "االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق"عبد القادر حممد عبد القادر عطية، -1                                                   ؛على حدود االضطراب األمر الذي يتطلب ضرورة تعديل البيانات عدم دقة البيانات واملعلومات قد يؤثر − )1(22
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االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   ارتباط تسلسلي بني األخطاء فان االثار املرتتبة على عندما يكون هناك : اثار االرتباط الذاتي لألخطاء-ثالثا  .حدوث االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائيةاآلثار املمتدة لبيانات السالسل الزمنية، كما هو احلال بالنسبة ألثار احلروب والكوارث، مما يؤدي اىل  −  � �  70         :1ذلك تكون كما يلي
 احصائيا؛ان التقديرات املتحصل عليها بطريقة املربعات الصغرى ملعامل العالقات االقتصادية تكون غري متحيزة  −
تتمتع خباصية ان تقديرات املربعات الصغرى كم يف حالة اختالف التباينات تكون غري كفء مبعىن اا ال  −  األقل تباين او أفضل التقديرات؛
االرتباط هناك عدة اختبارات خاصة بالكشف عن مشكلة : طرق الكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي-رابعا مضللة بالنسبة الختبارات املعنوية؛يرتتب على كرب تباينات التقديرات يف هذه احلالة اتساع فرتة الثقة للمعامل واحلصول على استنتاجات  − ����µ	µ�=                                                              :2االختبار الشكل التايليستعمل هذا االختبار للتأكد من وجود أو عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء من الرتبة األوىل، ويأخذ هذا    اختبار داربن واتسون - .الذايت اال ان األكثر شيوعا ودقة هو اختبار داربن واتسون +	µ�   من اجل ذلك يتم حساب إحصائية داربني واتسون وفق العالقة التالية  :هومعامل االرتباط الذايت من الدرجة األوىل ويهدف إىل اختبار الفرضيات التالية �حيث:  �	 = ∑ �	�	:وميكن تعديل صيغة داربن واتسون لتصبح على الشكل التايل∑��� = 2�1 −   316. ، صبق امرجع سخالد حممد السواعي، ، حسام علي داود2-   535 .، ص2009 ،للنشر،االسكندرية، الدار اجلامعية "التحليل القياسي االحصائي للعالقات االقتصادية" حممد عبد السميع عناين،-1                                                   (��
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	� ا�����  المباشر في الجزائر         71  � �  4 14 d−  24 d−  2 2d  1d  0 0<ρ  ? 0=ρ  0=ρ  ? 0>ρ ��	    :ومنه       = 1 −	��� 
	�إذا كانت قيمة  � = ��فان معامل االرتباط الذايت2 = االرتباط وهذا يعين عدم وجود مشكلة 0   .الذايت
0�ترتاوح بني  	�اذا كانت قيمة  � < �	 < ��فان االرتباط الذايت يكون موجبا أي (2 = 	�و 1 = 0.  
2�ترتاوح بني  		�اذا كانت قيمة  � < �	 < ��فان االرتباط الذايت يكون سالبا أي (4 = 	�و 1− =   :1طريقة الفرق العام ويتم معاجلة مشكلة االرتباط الذايت وفقا هلذه الطريقة كما يليهناك عدة طرق للتخلص من مشكلة االرتباط الذايت وأمهها   :معالجة مشكلة االرتباط الذاتي- خامسا  Source: R, Bourbonnais,op.cit,p:123                       يوضح منطقة القبول والرفض لداربن واتسن (1-3): الشكل رقم   4

  باستخدام أيا من الطرق املستخدمة يف تقدير السابقة؛تقدير معامل االرتباط الذايت  −
���  :إجياد الفرق األول للمتغري التابع واملتغري املستقل وذلك وفقا ملعادلة الفرق العام االتية − − �����) = ��1 − �) + ���� − �����) + �∗�Y :بذلك يتم حتويل البيانات يف ضوء معامل االرتباط الذايت على النحو التايل � = Y� − ρ�Y���X�∗ = X� − ρ�X��� وبغرض عدم جتنب املشاهدة األوىل يف عملية إجياد الفروق، فيتم إجياد تقدير هلا كما يلي: ��∗ = ��#1 − ��$							��∗ = ��#1 − ��$ 
∗��:يتم إجياد تقدير للقيم احملولة باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية  − = % + �&��∗ +   324. ، صمرجع سبق ذكرهحسام علي داود، خالد حممد السواعي، 1-                                                  '



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   يتكون من كلمتني مها غري متساوي أو  التباينإن مصطلح عدم ثبات : التبايندم ثبات ع مفهوم مشكلة-اوال  مشكلة عدم ثبات التباين  :الفرع الثاني .للمتغريات احملولة مرة أخرى وإعادة االختبار اىل ان يتم التأكد من عدم وجود ارتباط الذايت من النموذجهناك قبول للفرض البديل والذي يقضي بوجود االرتباط الذايت، فانه يتعني اخذ الفروق األوىل مرة ثانية كان   فإذاوأخريا يتم اختبار فرض االرتباط الذايت على النموذج احملول باستخدام اختبار دربن واتسون،  −  � �  72       و متغري ()ويقصد بعدم جتانس تباين األخطاء وجود ارتباط بني حد اخلطأ عدم جتانس و التشتت أو التباين .		 �*من املتغريات املفسرة   : 2عدة لظهور هذه املشكلة ومن أمهها ما يليهناك أسباب : أسباب مشكلة عدم ثبات تباين الخطأ-ثانيا   1
  ؛وجود عالقة ذات اجتاهني بني املتغريات الداخلية كما حيدث يف النماذج ذات املعادالت اآلنية −
وذلك الن مجع البيانات الواقعية الدقيقة تقلل ²(*  كلما حتسنت أساليب مجع البيانات كلما قل اخلطأ − يرتتب علي مشكلة عدم ثبات للتباين عددا من اآلثار تتمثل : عدم ثبات تباين الخطأمشكلة  اثار -لثااث  .من األخطاء  :3يف
  ؛تبقي املعلمات املقدرة باستخدام املربعات الصغرى متصفة بعدم التحيز ولكنها تفقد صفة الكفاءة −
تصبح دقيقة تصبح التباينات املقدرة اخلاصة باملعلمات املقدرة متحيزة ولذا فان اختبارات الفروض ال  −   ؛أو مالئمة
   439. ص مرجع سبق ذكره، ،عبد القادر حممد عبد القادر عطية -3   274.ص، املرجع نفسه-  2    273.ص مرجع سبق ذكره،حسام علي داود وخالد حممد السواعي، -1                                                   :من مشكلة عدم جتانس التباين أم ال ونكتفي بأهم اختبار هورق ميكن بواسطتها اختبار ميا لو كان النموذج يعاين هناك عدة ط: اختبار اكتشاف عدم تجانس تباين الخطأ - رابعا .غري متحيزة إال أا تفقد صفة الكفاءة و يعين أا تكون اقل مصداقية من التنبؤات األخرىبالرغم من إن التنبؤات القائمة علي أساس املعلمات املقدرة باستخدام املربعات الصغرى العادية تظل  −



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر     : 1يعد من أهم االختبارات  املستخدمة يف الكشف عن عدم جتانس تباين اخلطأ ويتم وفق اخلطوات التالية   اختبار كولد فيلد و كوالت-  � �  73      
 ؛املتغري املستقلة ترتيبا تصاعديااملشاهدات حسب قيم ترتيب  −
نقسم مستويا تقريبا لربع عدد املشاهدات الكلية، و  Cخنتار عدد من املشاهدات الوسطى قدره  − مشاهدة، حيتوي ) n-c /2(اىل قسمني كل منهما حيتوي على   n-c الىت عددها املشاهدات الباقية   ؛بينما حيتوي القسم االخر على القيم الكبرية لهالقسم االول على القيم الصغرية للمتغريات املفسرة ، 
(1  :2 ومن اجل توضيح بعض طرق التحويل بافرتاض منوذج االحندار اخلطي البسيط نضع   .يف النموذج احململ وهناك عدة طرقفان حل هذه املشكلة يتلخص يف حتويا النموذج االصلي بطريقة معينة حبيث يتضمن توفر فرض ثبات التباين من وجود عدم جتانس التباين، بعد اجراء االختبارات والتأكد : معالجة مشكلة عدم ثبات الخطأ - خامسا  .يتم قبول فرضية  البديلةاجلدولية   0/�-اكرب  .- فإذا كانت -  .اجلدولية يتم قبول فرضية العدماجلدولية   0/�-احملسوبة اقل  .-فإذا كانت  -  : اجلدولية ميكننا قبول او رفض فرضية العدم اذا كانت  0/�-احملسوبة بقيمة  .-مبقارنة  الفرضيات  .من املتغيات املفسرة Kجيرى االختبار االيت يف حالة وجود  − = β0+β1�) 	+ 	ɛ)  - 452. ، صمرجع سبق ذكرهعبد القادر حممد عبد القادر عطية،  -2 . 266 ، صمرجع سبق ذكره سحر فتح اهللا،، حسني علي خبيت-1                                                  :، اي)عالقة غري طردية( املفسرة  تبيان اخلطأ يتناسب مع مربع قيم املتغري :االول االفتراض 



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   5676	   :فنتحصل على (xالتحول املتناسب يتضمن قسمة طريف معادلة االحندار على فان   � �  74       = β0 (�				76 ) + β1	 + �ɛ6		76) 8                                                                   ولدينا�ɛ6		76 	) = �				76 8�ɛ)²) = ، وبذلك ميكن استخدام طريقة املربعات 9²اي ان تباين اخلطأ يف النموذج اجلديد احملول يكون ثابتا ويساوي  9² ، فان التحويل ) عالقة خطية ( تباين اخلطأ يتناسب مع قيم املتغري املفسر  :االفتراض الثاني -    . العالقة اىل الشكل االصلي للنموذجالصغرى يف تقدير العالقة احملولة، مث القيام بتحويل هذه  <=√(>  :كالتايل   ;*√املناسب يف هذه احلالة بقسمة طريف املعادلة للنموذج االصلي على =	 ?@√=> 	+ 	�l B)					√	C> + ɛ6√	C>   ولدينا  			8� ɛi		√*;	) = 1				�i 8�ɛi²) = (E�ɛ)² :ذلك على الصورة التالية اذا تبني ان هناك عالقة بني تباين اخلطأ والقيم التقديرية للمتغري التابع فيمكن كتابة  :االفتراض الثالث -   �9ويبقى احلد االخري ذو تباين ثابت يساوي  9² = 	9ɛ² 					5�6	56	   :كمايلي  					(�1	 احلالة يكون بقسمة املعادلة علىوبالتايل التحويل املناسب يف هذه  = = β0( �					5�6					) + β1	 	=6	5�6					 + � ɛ6			5�6					)  ت يساويبويبقى احلد االخري ذو تباين ثا	9²      



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر     :1تنشأ مشكلة التعدد اخلطي لعدة أسباب نذكر منها ما يلي: عدد االرتباط الخطيأسباب ت - ثانيا  . متغريين مفسرين أو أكثر يف نفس النموذج، أصبح من الصعب فصل أثر كل متغري مفسر على املتغري التابعوهو التدخل اخلطي املتعدد، ويقصد به وجود ارتباط قوي بني  تعدد االرتباط الخطي مفهوم مشكلة-اوال  مشكلة تعدد االرتباط الخطي :الثالثالفرع   � �  75      
  ؛النموذج بنفس امليل عرب الزمن إما بالتزايد أو بالتناقصاملفسرة للنموذج يف اجتاه زمين عام، أي قد تتغري أو تتجه بعض املتغريات املفسرة يف  اشرتاك املتغريات −
 ؛استخدام متغريات مستقلة خمتلفة زمنيا كمتغريات تفسريية يف نفس النموذج −
 ؛مجع البيانات من قاعدة واسعةميكن أن تتغري بعض املتغريات املستقلة سوية بسبب عدم  −
� حيدث تعدد االرتباط اخلطي من الناحية الرياضية عندما ال ميكن إجياد قيمة املقدرة −& = ��′�)��� ′F   وذلك بسبب أن املصفوفة)x'x(  ال تقبل مقلوبا ألن حمددها يساوي الصفر أي 0=|)x'x(|   االرتباط اخلطي تنجم عليها آثار متعددة نذكر منهاإن مشكلة تعدد  :آثار تعدد االرتباط الخطي -الثثا:  
  ؛t و بالتايل يزداد حجم األخطاء املعيارية ويصبح كبري جدا وتنخفض بذلك قيمة إحصائية  كبرية،ال تكتسب مقدرات النموذج خاصية الكفاءة إذ يتزايد تباين مقدرات املتغري املفسرة املرتبطة بدرجة   −
  :2ميكن معاجلته كما يلي :معالجة مشكلة التعدد الخطي -بعاار   .تقدير معلمات النموذج صعبا أو بدون معنوية إحصائية ، وتصبحمرتفعة نسبيا ²Rقدرات هذه املتغريات املفسرة املرتبطة فيما بينها، بينما تكون قيمة مل tاخنفاض قيمة إحصائيات  −
 التقديرات دقة بزيادة عدد البيانات اليت يعتمد عليها التقدير؛ حماولة توسيع حجم العينة وذلك بإضافة بيانات كافية عن متغريات الظاهرة املدروسة إذ تزداد  −
 253.ص ،املرجع نفسه -2  231.ص، سابقمرجع  ،سحر فتح اهللا ،حسني علي خبيت -1                                                   .إذا مل يؤثر التعدد اخلطي علي املقدرات النموذج فيمكن إمهاله −



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   ونقوم بإسقاط  4X له عالقة خطية مع املتغري املفسرG₁	بعد حتديد املتغريات نفرتض بأننا وجدنا  -  ؛جنري احندار املتغريات املفسرة املوجودة يف النموذج مع بعضها البعض اثنني اثنني -  : 1املشكل كما يليحذف أو إسقاط املتغريات املستقلة املسببة يف  −  � �  76       االستثمار األجنيب (بعد حصر بعض حمددات االستثمار األجنيب املباشر اليت ارتأينا اا تأثر يف املتغري التابع   . 2016 -1996المباشر في الجزائر خالل الفترة الدراسة القياسية ألثر بعض المحددات االقتصادية الكلية على االستثمار األجنبي : المبحث الثاني  . IJ²يف كال النموذجني االخريين و خنتار النموذج الذي له اكرب قيمة ل  IJنقوم مبقارنة قيمة  -  ؛ IJو ننظر إيل قيمة 4Xنقوم بنفس العملية مرة ثانية لكن مع إسقاط املتغري املفسر -  ؛ ²Rوجنري احندار املتغري التابع مع املتغري املفسر املتبقي وننظر إيل قيمة   G₁احدمها وليكن دراستنا النظرية، سيتم يف هذا املبحث صياغة النموذج القياسي اخلاص باملشكلة املدروسة  من خالل) املباشر ولتحديد النموذج البد من حتديد متغريات النموذج والشكل الرياضي . جيب ان يشتمل عليها النموذجصياغة النموذج من اهم مراحل بناء النموذج وأصعبها، وذلك من خالل ما يتطلبه من حتديد للمتغريات اليت مرحلة تعد .عنها البيانات جتميع كذا و النموذج متغريات حتديد من البد وتقدير معلماته النموذج لتعيني وتقدير معلماته  النموذج تعيني: المطلب األول  .، وتقديره)االستثمار األجنيب املباشر( والىت نشري  االستثمار االجنيب املباشر، سنقوم بصياغة منوذج قياسي يتكون من متغريين مفسرين ومتغري تابع مبدي تأثري كل من النمو االقتصادي والتضخم على  خاص بناؤه املراد النموذج إن: متغيرات تحديد- اوال   لتعيني النموذج البد من حتديد متغريات النموذج والشكل الرياضي والتوقعات القبلية   تعيين النموذج :ولاال الفرع .للنموذج  263 .ص ذكره، مرجع سابق،    وليد إمساعيل السيفو -1                                                   :اىل خمتلف املتغريات بالرموز التالية



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   ميزان املدفوعات، (ويتمثل يف االستثمار األجنيب املباشر، صايف التدفقات الوافدة : المتغير التابع �  � �  77          IDEويرمز له ب )باألسعار اجلارية للدوالر األمريكي
IDE  : القياسي، ميكن التعبري عما سبق بالصيغة الرياضية التاليةبعدما قمنا بتحديد والتعرف على املتغريات اليت حيتويها النموذج : للنموذج الرياضي الشكل تحديد-اثاني  LDPلرقم القياسي لالسعار معدل التضخم ونعرب عنه با -  GDPويرمز له بالرمز ) القيمة احلالية بالدوالر األمريكي(إمجايل الناتج احمللي  -  وتتمثل يف: المتغيرات المفسرة � = F�GDP, LDP)  كتايلالصيغ الرياضية املناسبة لتقديره سنقوم بوضع الصيغ الرياضية ملعادالت النموذج وهي الصيغة اخلطية اليت هي اخلاص بصايف االستثمار، ومن اجل معرفة سيتم استخدام أسلوب االحندار اخلطي يف تقدير النموذج القياسي:  IDE� = β@ + β�GDP� + β�LDP + µ� حيث ان :  
• t : يعرب عن عدد املشاهدات.  
• �نتوقع ان تكون العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر واملتغريات  :تحديد التوقعات القبلية -ثالثا   				�،β			�،β			β@.متثل معلمات النموذج  .ميكن ان تأثر على النموذجحد اخلطأ الذي ينوب عن باقي املتغريات اليت : �   :كما يلي) الناتج احمللي اإلمجايل،الرقم القياسي لالسعار(التفسريية
  .األجنيب املباشر والناتج احمللي اإلمجايلعالقة طردية بني االستثمار  −
   .املتغريات  هذه ختص اليت البيانات بتجميع سنقوم النموذج، عليها حيتوي اليت املتغريات على تعرفنا أن بعد: البيانات تجميع- رابعا  .عالقة عكسية بني االستثمار األجنيب املباشر والرقم القياسي لالسعار −



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر       .التابع املتغري على املستقلة املتغريات تأثري مدى لتبيني واحدة املعادلة ذات هي سنعتمدها اليت القياس طريقة .الزمن عرب املتغريات سلوك تصف فهي خمتلفة زمنية نقاط عند املتغريات هذه تطور مدى توضح ألا زمنية سلسلة بيانات عن عبارة هي املستخدمة البيانات نوع أن نالحظ اجلدول خالل من     www.albankaldawli.org النبك الدولي موقع المصدر IDE GDP LDP 1996 270000000 46941496780 84.03 1997 260000000 48177862502 88.82 1998 606600000 48187747529 93.26 1999 291600000 48640574567 095.68 2000 280100000 54790245601 095.97 2001 1113105541 54744714396 100.00 2002 1065000000 56760288974 101.43 2003 637881239 67863829880 105.75 2004 881851385 85324998814 109.95 2005 1156000000 103198228458.588 111.47 2006 1841000000 117027304746.54 114.05 2007 1686736540 134977087734.008 118.24 2008 2638607034 171000691877.714 123.98 2009 2746930734 137211039898.193 131.10 2010 2300369124 161207268655.392 136.23 2011 2571237025 200019057307.655 142.39 2012 1500402453 209058991952.125 155.10 2013 1691886708 209755003250.664 160.11 2014 1503453102 213810022462.428 164.77 2015 -403397081.115475 165874330876.321 172.65 2016 1637370975.33816 159049096745.249 183.70 ا���ات   تجميع البيانات الخاصة بالمتغيرات المستقلة والمتغير التابع  :1-3)( الجدول رقم   � �  78      



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر           :كانت نتائج تقدير النموذج اخلطي لالستثمار األجنيب املباشر على النحو التايل2-3)(رقم  وفقا للجدول  EVIEWSمن اعداد الطالبة، باالعتماد على برنامج  :المصدر                        )2016- 1996(نتائج تقدير النموذج اخلطي لالستثمار األجنيب املباشر خالل الفرتة:2-3)(رقم الجدول  :العادية كمايلي الصغرى املربعات تطبيق خالل من عليها التحصل مت اليت النتائج وقد كانت  Eviewsبرنامج  يف البيانات تلك إدخال بعد  Eviews  تقدير النموذج باستعمال برنامج :الفرع االول  الذكر سابقة الفرضيات حيقق الذي تقدير النموذج مرحلة تأيت املستقلة، املتغريات و التابع باملتغري اخلاصة البيانات بتجميع قمنا أن بعد   للنموذج المقدر واإلحصائيةالدراسة االقتصادية  النموذج الخطي و لتقديرEviews  برنامج استعمال :المطلب الثاني  � �  79      



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   النموذج من منظور منطق النظرية االقتصادية ومدى صالحيته من  جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى صالحيةلدراسة مدى صالحية النموذج القياسي املقدر واخلاص باالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر، البد من اجراء   الدراسة االقتصادية واالحصائية للنموذج المقدر: الفرع الثاني  احتمال اخلطأ:  Prob  إحصائية فيشر:  F  إحصائية داربن واتسون:   DW  عدد املشاهدات:  N  معامل التحديد املعدل I�JJJJ  معامل التحديد �T  Iهي عبارة عن قيم إحصائية ل : * حيث ان  � �  80       السابق نالحظ 2-3) ( من خالل اجلدول رقم : اختبار معلمات النموذج من الناحية االقتصادية- اوال  .الناحية اإلحصائية  :مايلي
وحدة حبيث تتوافق هذه النتيجة مع التوقعات القبلية ومنطق النظرية  0.018 ـاألجنيب املباشر سوف يتغري باألجنيب املباشر والناتج احمللي اإلمجايل، حيث إذا تغري الناتج احمللي اإلمجايل بوحدة واحدة فان االستثمار االستثمار  نالحظ ان اشارته موجبة، أي ان العالقة طردية بني) GDP(بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل  −   .االقتصادية
نالحظ ان اشارته سالبة أي ان العالقة عكسية بني االستثمار  )LDP(بالنسبة الرقم القياسي لالسعار  − بوحدة واحدة فان  الرقم القياسي لالسعار، حيث إذا تغري والرقم القياسي لالسعاراألجنيب املباشر  وحدة ومنه تتفق مع منطق النظرية 23265812.2135	 ـباالستثمار األجنيب املباشر سوف ينخفض   Tدام إحصائية ستودينتالتقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج حيث يتم اختبار معنوية املعلمات باستخمبجموعة من املعاير القياسية وأخرى معايري إحصائية اليت دف اىل اختبار مدى الثقة اإلحصائية يف عند اختبار فرضيات منوذج االحندار اخلطي املتعدد يتم االخذ : اختبار النموذج من الناحية اإلحصائية -ثانيا .االقتصادية



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر     .�Iاو معامل التحديد Fواختبار املعنوية مجلة للنموذج باستخدام إحصائية فيشر  � �  81      
  .النموذجكما سبق وذكرنا الختبار املعنوية الكلية للنموذج نعتمد على بعض املعايري اإلحصائية ملعرفة جودة توفيق   اختبار معنوية النموذج جملة �

�Iان القيمة املتحصل عليها ملعامل التحديد :VWمعامل التحديد − 	= ، حيث ان 	0.5025 من املتغريات اليت حتدث على االستثمار األجنيب املباشر اما % 50.25 ـب املتغريات املفسرة تتحكم  .تفسرها عوامل أخرى% 49.74الباقي
�	:@XY  :اإلحصائية الفرضية التالية Fيستخدم هذا االختبار لدراسة معنوية كل املعلمات يف ان واحد حيث تستخدم : إحصائية فيشر −� = ��Y�:	�� ≠ ��-  القيمة اجلدولية مع \-= 9.09 ويتم مقارنة القيمة احملسوبة ^��^�[-  :جند(N-K-1) و ودرجة حرية املقام هK=2 ودرجة حرية البسط  %5عند مستوى معنوية  Fفيشر   اليت يتم استخراجها من جدول 3.55= = -�_� وبالتايل يوجد على األقل ونقبل الفرضية البديلة،  اجلدولية نرفض فرضية العدم�- احملسوبةأكرب من	\- مبا ان   3.55=      .لكلى من املعلمتني %5وهذا مايثبت احتمال اخلطأ اقل من   .مجلة مقبولوبالتايل منوذج  احصائية أي له معنوية غري واحد ال يساوي الصفر ومنه مت

�		:@XY  :باملعلمات املقدرة على النحو التايلالتابع باختبار الفرضيات اخلاصة تستخدم إحصائية ستودنت لتقييم معنوية معامل النموذج، ومن مث تقييم تأثري املتغريات املفسرة على املتغري  :اختبار معنوية النموذج تفصيال �@ = �Y�: �	@ 	≠ �ميكن توضيح نتائج اختبار ستودنت للنموذج من خالل اجلدول املوايل الذي يوضح  %5عند مستوى معنوية   %5عند Tاليت يتم استخراجها من جدول ستودنت  ̀�للمعلمات املقدرة والقيم اجلدوليةàالقيم احملسوبة 



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   PQت  ا�N�Oرات  نتائج اختبار ستودنت للنموذج المقدر: 3-3) (جدول رقم  . probواحتمال خطأ  )(N-Kودرجة حرية   � �  82      ROا�  STUVWOا� Xا���à  Sو��NYا� X̀�ا���   Z[\ لO�^اprob  _T :من خالل اجلدول أعاله نالحظ ما يلي  من اعداد الطالبة :المصدر  GDP 3.669874  2.093  0.0018  LDP  -2.217809  2.093  0.0397  0.0317  2.093  2.329194  ا�`
2 نالحظ ان :@�بالنسبة ملعامل املتغري الثابت  • < | à|  وبالتايل نرفض فرضية العدمY@  ونقبل الفرضية >	prob(0.0317)ولدينا 	�Y البديلة   .%5معنوي عند مستوى داللة @�ومنه نستنتج ان  	0.05
2ان نالحظ :��بالنسبة ملعامل الناتج احمللي اإلمجايل • < | à|   وبالتايل نرفض فرضية العدمY@  ونقبل > prob(0.0018)ولدينا �Y الفرضية البديلة   .وبالتايل فان الناتج احمللي االمجايل يؤثر على االستثمار  %.5معنوي عند مستوى داللة  ��ومنه نستنتج ان  	0.05
2نالحظ ان:  ��بالنسبة لرقم القياسي لالسعار  • < | à|   وبالتايل نرفض فرضية العدمY@  الفرضية ونقبل (Y� prob�0.0397البديلة < فان وبالتايل  .%5معنوي عند مستوى داللة  ��ومنه نستنتج ان  0.05 0.50255لدينا   : Rحنسب معامل االرتباط      . والرقم القياسي لالسعار  له معنوية إحصائية ومع وجود ارتباط بني املتغري التابع واملتغريات املفسرةمن خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اخلطي املقدر، نالحظ ان كل من الناتج احمللي اإلمجايل  .لالسعار يؤثر على االستثمار الرقم القياسي  =  R2    abQو      R= √0.502553	 = 0.7089 = 70.89 %    على  % 70.89نالحظ ان معامل االرتباط قوي هذا يعين كل من املتغريين املفسرة تؤثر يف حدود   .الباقية فهي راجعة اىل متغريات اخري %11 .29االستثمار االجنيب املباشر،  اما 



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   ، سنقوم باختباره من الناحية واإلحصائيةبعد ان تأكدنا من مدى صالحية النموذج من الناحية االقتصادية   اختبار النموذج من الناحية القياسية: الثالث المطلب  � �  83       املتحصل (DW)يعتمد اختبار االرتباط الذايت لألخطاء على إحصائية داربن واتسون حبيث يتم مقارنة قيمة  اختبار االرتباط الذاتي : الفرع االول .القياسية ملعرفة مدى انسجام وتطابق الفروض اخلاصة به 	�	 :عليها من اجلدول مع القيم النظرية املتحصل عليها من جدول داربن واتسون حيث = e=2و n=21والقيم اجلدولية لداربن واتسون عند   ).القيمة احملتسبة الختبار داربن واتسون(1.431471 fgجند  %5 ومبستوى معنوية ′ = du و 0.829 �قبول فرضية العدم، أي عدم وجود ارتباط ذايت، معناه أن DW<4-du 2>1.431471<2.036>2  .)منطقة الشك(نتيجة غري مؤكدة  du<DW<4-dl 2.036>1.431471 <3.171-4 .0>�ذايت سالب، معناه أن   وجود ارتباطرفض فرضية العدم، أي  dl< DW <4  3.171>1.431471 <4-4  النتيجة DWقيمة    تلخيص نتائج داربن واتسون:  4-3)(الجدول رقم  : اجلدول و الشكل التايل كما هو موضح يف  1.964= = 0.  du<DW<2 1.964>1.431471<2 قبول فرضية العدم، أي عدم وجود ارتباط ذايت، معناه أن� = 0.  dl<DW<du 0.829<1.431471<1.964   منطقة الشك(نتيجة غري مؤكدة.(  



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر         84  � �  0<DW<dl 0<1.431471>0.829   موجب، معناه أن  وجود ارتباط ذايترفض فرضية العدم، أي� > وبالتايل الميكن اجلزم بأي شئ، اي  .الشكمنطقة يالحظ ان قيمة داربن واتسون احملسوبة يف النموذج تقع يف   0 =32.67 لية  مع القيمة اجلدTR²  1.348989=ويتم مقارنة القيمة املستخرجة من اجلدول  : فرضيات االختبار   EVIEWSمن اعداد الطالبة، باالعتماد على برنامج  :المصدر   Lagarange Muuliplier نتائج اختبار (5-3)الجدول رقم :توصلنا اىل مايلي EVIEWS برنامجباالعتماد على    Lagarange Muuliplier (LM) .    اختبار يف منطقة الشك هلذا السبب نلجأ  اىل اختبار اخر يقيس االرتباط الذايت لالخطاء وهو DWاذا بوقوع قيمñة   .انه ال ميكننا القول بأنه يوجد ارتباط ذايت ام ال يوجد بني البواقي 		X��² =			X�.  جدولاستخراجها من  اليت يتم  ²m² و  %5عند مستوى معنويةK=2 جند: �² > TR²	  ،اي 0.05احملسوبة اكرب من  \-ولدينا  Prob -\ ومنه نقبل فرضية العدم أي عدم وجود ارتباط ذايت  0.05 < 89. 0 =   .لالخطاء



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   الفرضيات وهذا هذه  هو ثبات التباين حلد اخلطأ، ومنه التأكد من حتققمن بني فرضيات مناذج االحندار  اختبار عدم تجانس التباين  :الفرع الثاني  .ومن خالل هذا االختبار يتضح لنا سالمة النموذج من مشكلة االرتباط الذايت    � �  85        : ومن بني هذه االختبارات لدينا منهاالتباين منها بالقيام باختبارات عدم جتانس
X				 : لدينا     :على النحو التايلwhiteاختبار كانت نتائج 6-3)(رقم  وفقا للجدول  EVIEWSمن اعداد الطالبة، باالعتماد على برنامج  :المصدر    white نتائج اختبار (6-3)الجدول رقم :توصلنا اىل مايلي EVIEWS باالعتماد على برنامج  من ناحية واملتغريات  املفسرة من ناحية اخري ²<'	بالدرجة االويل على تقدير احندار مساعدة بني  للكشف ما اذا كان هناك عدم التجانس بني اخلطأ ام ال ، والذي يعتمد  whiteسيتم اعتماد اختبار  whiteاختبار  − =11.09  ومنه عدد املعلمات االحندارية يف صيغة االحندار املساعدة Kحيث²̂ 		Xn² =			Xo²  %5مبستوى معنوية  	



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   Wh   :ولدينا  � �  86       = nR² = 21 × 0.521071 = =11.09لية  مع القيمة اجلدwh 10.94=احملسوبة ويتم مقارنة القيمة   10.94 		Xn²جدولاستخراجها من   اليت يتم 				Xo² و  %5عند مستوى معنويةK=5 جند: 	Wh < 			XK² نقبل فرضية العدم  ونرفض الفرضية ومنه   	 عدم جتانس ومن خالل هذا االختبار يتضح لنا سالمة النموذج من  .البديلة ونستنتج انه ثبات تباين االخطاء   .التباين
لنا سالمة النموذج املقدر من املشاكل القياسية نستخدم بعض االختبارات  يتضحماسبق ومن خالل  − يوجد  على عدم وجود ارتباط ذايت لالخطاء، حيث تبني لنا من خالل نتائج هذا االختبار انه التشاف االرتباط الذايت لالخطاء الذي خيترب فرضية العدم الدالة كال   LMاختبار : املوضحة لذلك X² ارتباط ذايت لالخطاء يف النموذج الن > TR²	  ،ولدينا-\ \- Prob اي  0.05 احملسوبة اكرب من   Whفرضية العدم الدالة  على جتانس االخطاء حيث تبينت نتائجه ثبات عنصر اخلطأ ألن كتشاف عدم جتانس تباين االخطاء الذي خيترب ال  Wh،  وكذلك  اختبار 0.05 < 89. 0 =  < 			Xo² استعانة بربنامج   اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدرة  : المطلب الرابعEVIEWS   فاننا حنصل على نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي هذا النموذج املقدر، واليت ميكن    EVIEWSمن اعداد الطالبة، باالعتماد على برنامج  :المصدر   بيرا -جاك نتائج اختبار (7-3)رقم الشكل   :توضيحها يف الشكل املوايل



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   حيث  %5بريا عند  - ومن اجل اختبار فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي نقوم مبقارنة احتمال احصائية جاك   .توزيع البواقي للنموذج ال يتوزع توزيع طبيعي  : فرضية البديلة   .توزيع البواقي للنموذج يتوزع طبيعي  : فرضية العدم   : حيث ان فرضيات النموذج هي كااليت  � �  87       كما هو موضح يف الشكل اعاله،  لذلك فاننا نقبل فرضية العدم مبعين ان  0.096 <  0.05لدينا تساوي                     %5التوزيع طبيعي للبواقي مبعنوية  



االستثمار األجنبيعلى  الكلية بناء نموذج قياسي يحدد تأثير المحددات االقتصادية : ا�
	� ا�����  المباشر في الجزائر   ويتضح لنا سالمة النموذج املقدر من املشاكل   النموذج فرضيات كل حتقق، وكذا النموذج يف اقتصاديةو  إحصائية معنوية هلما معدل التضخم و النمو االقتصادي إىل ان كل من مؤشر األخري يف توصلنا حيث    .االحندار منوذج استعملناباملستقلة  املتغريات و التابع املتغري بني العالقة نوع معرفة أجل من اجلزائر يف املباشر األجنيب االستثمار على الكلية االقتصادية املؤشرات أثر حيدد قياسي منوذج بناء خالل من عليه تعرفنا ما تطبيق وحاولنا     .معاجلتها وكيفية نواجهها قد اليت واملشاكل )متعدد ،بسيط(االحندار والنماذج االقتصادي القياس منهجية على التعرف خالل من املباشر األجنيب لالستثمار قياسية دراسة الفصل هذا يف تناولنا لقد     :خالصة الفصل  � �  88         . القياسية



  خاتمة عامـة



�ا�
�	�� ا���� يعترب االستثمار األجنيب املباشر اليوم احد اهم املوارد املالية اليت تراهن عليها خمتلف دول العامل املتقدمة            � �  90   :من اهم النتائج اليت توصل اليها حبثنا نذكر نتائج البحث  .باستخدام النموذج املتعدد 2016-1996قياسية لدراسة أثر بعض احملددات االقتصادية الكلية على االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفرتة  ومن هذا املنطلق حاولنا من خالل هذا البحث اإلجابة على بعض التساؤالت واختبار الفرضيات وفق منهجية .على اقتصاد البلد ككل االجيابية املردودية إضفاء وبالتايل اخلربات ودعم املهارات بتحسني البشري رأس املال كفاءة ورفع املتلقية الدولة رأمسال تراكم يف واملسامهة العمل يف احلديثة والتقنيات التكنولوجيا نقل يف الفعال لدوره نظرا الدولية األموال رؤوس مكونات أهم ألحد السيادية النسبة يشكل االقتصادية، فهو التنمية حتقيق يف بالغة أمهية من له ملا وذلك الدول، اقتصاديات يف هامة مكانة االستثمار حيتلحيث  .واملتخلفة على حد سواء والذي تشغل حيزا كبري لدى اهتمام الباحثني منها
 .كفاءا وادائهاوإنعاش مستويات القطاعات االقتصادية املختلفة من خالل الدفع من طاقاا اإلنتاجية والتحسني من  باره دعامة من دعامات منو اقتصادها االستثمار األجنيب املباشر له أمهية كبرية يف الدولة املضيفة باعت •
ستثمار ومحايته، فأنشات بعض اهليئات كوكالة الدعم وترقية االستثمارات سنة الداخلي بتحسني حوافز االلقد دخلت اجلزائر يف منافسة جلب االستثمار األجنيب منذ بداية التسعينيات، فاهتمت على املستوى  •  . يرقى اىل املستوى املطلوب راجع اىل العراقيل واحلواجز اليت تعيق تدفقه، وأدخلت تعديالت على قانون تطوير االستثمار، اال ان االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر مل 1993
 %29.11اما     على االستثمار االجنيب املباشر، % 70.89املتغريين املفسرين تؤثر يف حدود  كل من -  . املفسرةاإلمجايل والرقم القياسي لالسعار  له معنوية إحصائية ومع وجود ارتباط بني املتغري التابع واملتغريات من خالل الدراسة االقتصادية واإلحصائية للنموذج اخلطي املقدر، نالحظ ان كل من الناتج احمللي  -  :تبني لنا ما يلي 2016- 1996اسية يف اجلزائر خالل الفرتة من خالل دراستنا القي •



�ا�
�	�� ا����   :اختبار صحة الفرضيات  .الباقية فهي راجعة اىل متغريات اخري  � �  91 
  .بقوانينه و قواعده الثقافة و املعرفة املتعلقة باالستثمار بدءا األخرى هي أن معظم املستثمرين احملليني يفتقرون إىل عنصر يف بلدهم و يستثمرون يف اخلارج و احلقيقة اجلزائريني يرفضون فكرة االستثمار فمعظم العمال أن االستثمار مل يتقدم بل عكس ذلكحقيقة مرة هي  املزايا املتعددة و احلوافز إىل أن كل املؤشرات تؤكد على رغم ما قامت به اجلزائر من سياسات إصالحية و •
. جنيب املباشر بكل من الناتج احمللي اإلمجايل ومعدل التضخم، وهذا خالل فرتة الدراسةيتأثر االستثمار اال •   .وحدة23265812.2135	لالسعار بوحدة واحدة فان االستثمار األجنيب املباشر سوف ينخفض بـ العالقة عكسية بني االستثمار األجنيب املباشر والرقم القياسي لالسعار، حيث إذا تغري الرقم القياسي وحدة، وان  0.018ـ الناتج احمللي اإلمجايل بوحدة واحدة فان االستثمار األجنيب املباشر سوف يتغري بان العالقة طردية بني االستثمار األجنيب املباشر والناتج احمللي اإلمجايل، حبيث إذا تغري حيث تبني لنا 
ج قياسي حيدد تأثري كل من التضخم والنمو ميكن بناء منوذ من خالل نتائج الدراسة القياسة توصلنا اىل انه  •    :التوصيات . االقتصادي على االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر
 .املباشرالعمل واحلرص على توفري االستقرار السياسي واألمين لضمان املزيد من تدفقات االستثمار األجنيب  •
 .الرتاخيص االزمة للمشروعات االستثماريةحماربة الرشوة والفساد والبريوقراطية وتسريع منح  •
        .العمل على تفعيل وحتديث القوانني املشجعة لالستثمار األجنيب املباشر •



  المالحق



مالحقالقائمة     101 جدول توزيع كاي تربيع (9)  100 جدول توزيع فيشر (8)  99 جدول توزيع ستودنت  (7)  98 جدول داربين واتسون  (6)  97  بيرا -جاك نتائج اختبار  white 96  (5)اختبار نتائج   LM  95  (4)اختبار نتائج   (3)  94  النتائج المستخرجة من االيفيوز  (2)  93 معطيات متغيرات الدراسة  (1)  الصفحة  العنوان  ملحقرقم ال       � �  92     
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	ات     معطيات متغيرات الدراسة: 1الملحق رقم     � �  93    ا����� 



                  النتائج المستخرجة من االيفيوز:2الملحق رقم       � �  94    ا����� 



                   LMاختبار نتائج  :3الملحق رقم         � �  95    ا����� 



                 whiteاختبار نتائج  :4الملحق رقم         � �  96    ا����� 



              بيرا - جاك نتائج اختبار 5:الملحق رقم      � �  97    ا����� 



      جدول داربين واتسون: 6الملحق رقم       � �  98    ا����� 



      جدول توزيع ستودنت 7:الملحق رقم       � �  99    ا����� 



        جدول توزيع فيشر 8:الملحق رقم       � �  100    ا����� 



          جدول توزيع كاي تربيع 9:الملحق رقم           � �  101    ا����� 
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 44العدد عربية، اقتصادية حبوث جملة ،"الجزائر حالة دراسة النامية الدول في المباشرة األجنبية االستثمارات وتحديات واقع " مسية، بن دالل، مفتاح صاحل -  . 3العدد ، اجلزائر جامعة التجارة، و االقتصادية علوم ةجمل ،"الجزائر في التضخمي المسار تحديد في الموجهة و السابقة المؤشرات"، تومي صاحل -     .2005 ، 08العدد بسكرة ، خيضر، حممد جامعة، العلوم اإلنسانية جملة ،"أفاق و واقع الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار"زاد، شهر زغيب -  .2004ماي 9سطيف، األوروبية،جامعة -العربية راكةالش وتفعيل كآلية لتحسني العريب االقتصادي التكامل حول الدويل امللتقى ،)الجزائر حالة دراسة (االستثمار مناخ تحسين في األوروبية العربية الشراكة أهمية"مداخلةفاروق،  تشام -  2006، 04 العدد إفريقيا، مشال اقتصاديات جملة الجزائر، في االستثمار معوقات بولعيد، بعلوج -   .يفسط جامعة- التسيري علوم و االقتصادية العلوم كلية املتوسطة، و الصغرية املؤسسات منظومة على و اجلزائري االقتصاد على الشراكة اتفاق انعكاسات و أثار حول الدويل امللتقى ،)"بالرة الحرة المناطق حالة دراسة( المباشر األجنبي االستثمار لجلب كحافز الحرة المناطق دور"مداخلةامحد،  مداين علي، بن بلعزوز -  .الكويت ، 99 /1إصدار  الثانية، السنة املركزة، اخلالصات سلسلة ،"والتنمية المباشر األجنبي االستثمار "االستثمار، لضمان العربية املؤسسة -  المجالت والمقاالت �



 .4200أكتوبر 53 ،سطيف التسيري،جامعة علوم و االقتصادية العلوم للدولة، كلية اجلديد والدور اخلوصصة اقتصاديات حول الدويل امللتقى ،"المتخلفة الدول في الخوصصة عملية و المباشر األجنبي االستثمار"مداخلةكمال،  مرداوي -   .1992مارس ،1العدد ،  29لد ا والتنمية، التمويل جملة ، "األجنبي االستثمار تيسير" فيفرمان، غي -  2008،  � �  5 قائمة المراجع
  .2009 واشنطن، السادسة الطبعة الدويل، االستثمار ووضع املدفوعات ميزان دليل ،الدويل النقد صندوق -  .2016 ،2013، 2004، 2000  رير االستثمار العاملياتق -  .1993-1998- 2008- 2013 اجلزائر بنك تقارير -  2007. ،العاملي االستثمار تقرير -   2002 لسنة األول السداسي واالجتماعي، االقتصادي الظرف حول تقرير واإلجتماعي، االقتصادي الوطين الس والجرائد الرسمية التقارير  �
، كلية العلوم اإلدارية، قسم االقتصاد، "محاضرات في االقتصاد القياسي"نورة عبد الرمحان اليوسف، -   المحاضرات �  .جامعة امللك السعود
       http://www.albankaldawli.org -  المواقع  �
 .Damodar N. Gujarati, Econométrie , Traduit par Bernard Bernier, 4e édition, De Boeck université, Paris, 2004. - Denis Babusiaux, Décision d'investissement et calcul économique dans l'entreprise, Economica, Paris - . -   نبية االجمراجع باللغة  �



        .Maddala.G.S, Introduction to econometrics, Mac Millan publishing company, NewYork, USA, 1988.  - OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 2000.   - UNCTAD(wordinvestment report 1999 :foreign direct investment and the challenge of development),Geneva and NewYork,1999. - Markusen, J.R ," Foreign direct investment as a catalyst for industrial development " .European Economic Review,London, Vol 43, 1999. - R.Bourbonnais, Méthode économétrie, 3ième édition, Dunod, Paris, 2003 -  � �  6 قائمة المراجع


	1.pdf (p.1)
	2.pdf (p.2-4)
	Doc7.pdf (p.5)
	الفهرس-3.pdf (p.6-10)
	Doc8.pdf (p.11)
	المقدمة-العامة-1.pdf (p.12-17)
	Doc1.pdf (p.18)
	الفصل-الاول-المحصص-2.pdf (p.19-51)
	Doc2.pdf (p.52)
	الفصل-الثاني-المصحح.pdf (p.53-74)
	Doc3.pdf (p.75)
	الفصل-الثالث-المصحح4.pdf (p.76-105)
	Doc4.pdf (p.106)
	االخاتمة-عامة-5 (1).pdf (p.107-108)
	Doc5.pdf (p.109)
	قائمة-الملاحق-9.pdf (p.110)
	الملاحق-المصحح6.pdf (p.111-119)
	Doc6.pdf (p.120)
	قائمة-المراجع-المصحح.pdf (p.121-126)

