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تعترب االستثمارات من ادلواضيع اذلامة اليت اىتم هبا االقتصاديون يف ادلاضي واحلاضر يف معظم الدول، 
وتعد االستثمارات من ادلفاىيم اليت شهدت قدرا ملحوظا من اآلراء ادلتفاوتة حول مدى تأثريىا على الناتج احمللي 

االمجايل، فاالستثمار اليوم اصبح يلعب دورا مؤثرا وإجيابيا يف عملية النمو االقتصادي، حيث تلجا غليو الكثري من 
حيث عملت ىذه الدول على حتسني بيئتها . الدول يف حل بعض مشكالهتا االقتصادية كالفقر والبطالة

االستثمارية من خالل احلوافز والقوانني ادلشجعة واجلاذبة لالستثمار كما تبنت موضوع االستثمار من خالل برامج 
 .التصحيح االقتصادي من اجل ادلسامهة يف حتقيق النمو االقتصادي

واجلزائر كغريىا من دول العامل، وضمن توجهها لتحقيق منو اقتصادي واجتماعي متكامل، ركزت على 
عملية االستثمار باعتبارىا من اىم مكونات الناتج احمللي االمجايل، وذلك من خالل برامج االنعاش االقتصادي 

 .وادلخططات التنموية

و يف حبثنا ىذا حاولنا اإلدلام مبختلف جوانب ىذه الظاىرة، و للوصول إىل أىداف الدراسة إذ كان البد  
علينا من جهة تقدمي اإلطار العام لظاىرة االستثمار و حماولة حتليل تلك الظاىرة يف االقتصاد اجلزائري من خالل 
حماولة دراسة مناخ االستثمار يف اجلزائر، و من جهة أخرى حماولة بناء منوذج قياسي لقياس تأثري بعض احملددات 

  .2014-1990االقتصادية على حجم االستثمار احمللي يف اجلزائر خالل الفرتة 

 :و من أىم النتائج ادلتوصل إليها يف ىذا البحث ىي كمايلي 

بذلت اجلزائر جهودا معتربة لتطوير وترقية االستثمار، وذلك بانتهاج سياسة االصالح االقتصادي، وسن  -
 .التشريعات والقوانني احملفزة لالستثمار

 قامت اجلزائر بإنشاء عدة ىيئات مؤطرة لالستثمار، ومن أمهها الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، الوكالة  -
 .الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 .إن احلوافز ادلمنوحة لالستثمارات يف اجلزائر مكنت من الدفع بوترية االستثمار احمللي -
االستثمار يف قطاع اخلدمات حيظى على اكرب نسبة من حجم االستثمارات بادلقارنة مع القطاعات  -

، وىذا يدل على أن السياسة االستثمارية مل تنجح يف توجيو (احل...الصناعة ، الزراعة، البناء، )األخرى 
 .ادلستثمر احمللي إىل القطاعات االنتاجية

 .ضعف النظام ادلصريف يف تشجيع عملية االستثمار احمللي -
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إن االستثمار يف اجلزائر يعاين من عدة معوقات وعراقيل ادارية، بريوقراطية، عقارية، ومالية، واليت أدت إىل  -
 .التقليل من تدفقاتو

 : استنتجنا مايلي2014-1990ومن خالل دراستنا القياسية حملددات االستثمار احمللي خالل الفرتة 

 أن للدخل القومي ونفقات التجهيز تأثري إجيايب االستثمار احمللي، أما االدخار فلو أثر سليب على تغري 
االستثمار احمللي وميكن أن يرجع ىذا لضعف اداء السوق ادلايل أو أنو يوجو االستهالك، ومن جهة اخرى مل يكن 

دلعدل الفائدة احلقيقي تأثري على تغري االستثمار احمللي نتيجة لعدم اعتماد احلكومة اجلزائرية على آليات العرض 
 .والطلب يف حتديد أسعار الفائدة االمسية

 :وعلى ضوء النتائج وادلالحظات ادلتوصل اليها من خالل البحث، نتقدم باالقرتاحات التالية

العمل على اجياد جو ومناخ مالئم لتطوير وترقية االستثمارات، وذلك بتطوير االطار القانوين وادلؤسسايت  -
 .ادلتعلق باالستثمار احمللي

 .تطوير وتنمية ادلوارد البشرية حسب احتياجات سوق العمل -
العمل على رسم سياسات اقتصادية كلية مستقرة تشمل سياسات مالية ونقدية للسيطرة على مستوى  -

 .التضخم واستقرار سعر الصرف من اجل تقليل ادلخاطر اليت يتعرض ذلا االستثمار احمللي
 .ضرورة تنويع الدخل القومي مبا يتيح زيادة االستثمارات احمللية وتنويعها -
العمل على تعزيز دور القطاع ادلصريف بشكل يتيح لو أن يلعب دورا أكرب يف عملية التنمية االقتصادية  -

 .ومتويل ادلشاريع االستثمارية خاصة االنتاجية منها
ضرورة تطوير سوق االوراق ادلالية لضمان جتميع ادلدخرات وادلساعدة على تأسيس الشركات ادلسامهة  -

 .لتوفري ادوات متويلي وتنشيط االستثمارات احمللية
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 :تمهيـد

    إن اذلدف الرئيسي ألي دولة من الدول ىو تطوير اقتصاداهتا وحتقيق أقصى مستوى معيشي ألفرادىا، ومن 
إذ يعد االستثمار أحد العوامل األساسية يف دفع . أجل حتقيق ذلك تتبع أساليب سلتلفة من بينها استثمار أمواذلا

عجلة التنمية االقتصادية لذا فإن كل دول العامل على اختالف أنظمتها السياسية واالقتصادية، وتباين درجة 
 . تقدمها االقتصادي، تويل االستثمار عناية فائقة وحترص على حتقيق معدالت عالية ومستمرة من االستثمار

ونظرًا لتعدد وجهات نظر االقتصاديُت وتعدد ادلدارس اليت ينتمون إليها أو ادلتأثرين هبا صلد عدة تعاريف 
لالستثمار، من حيث الشكل و ادلضمون وبغرض دراسة أوسع وأمشل نتطرق يف ىذا الفصل إىل أساسيات 

 .االستثمار كمدخل دلوضوعنا ىذا

أما ادلبحث الثاين فيتضمن زلددات . حيث يتضمن ادلبحث االول ماىية االستثمار، أنواعو وأدواتو، أىدافو وأعليتو
 .وسلاطر االستثمار
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 مفاهيم عامة حول االستثمار: المبحث األول

 أعلية كبَتة االقتصاديُت أوىل بعض يعترب االستثمار من العناصر الرئيسية يف أي نظام اقتصادي، لذا
 الدول نوعا من الفعالية والقدرة اليت دتكنها اقتصاديات واعتربوه زلركا أساسيا ؽلكن من إعطاء االستثمارلعنصر 

 . لذا كان من الضروري التطرق إىل مفهوم االستثمار، أنواعو، أعليتو، وأىدافو.دفع عجلة التنميةمن 

 مـاهية االستثمار: المطلب األول

 :تعريف االستثمار- 1

لذا سيتم ذكر بعض التعاريف على النحو ، االستثمار يف تعريف االقتصاديُتاختلفت وجهات نظر لقد 
 :التايل

 (أو الطاقات اإلنتاجية اجلديدة) االستثماراتاستخدام ادلدخرات يف تكوين : " على أنونعرف االستثمار
". 1الالزمة لعمليات إنتاج السلع واخلدمات، و احملافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة أو جتديدىا

 ىو توظيف ادلال هبدف حتقيق العائد أو الدخل أو الربح، و االستثمار" أن  علىويرى بعض االقتصاديُت
". 2ادلال عموما قد يكون على شكل مادي ملموس أو على شكل غَت ملموس

التخلي عن أموال ؽلتلكها الرد يف حلظة معينة لفًتة معُت من الزمن قد تطول أو "كما ؽلكن تعريفو بأنو 
تقصر، وربطها بأصل أو اكثر من األصول اليت ػلتفظ هبا لتلك الًتة الزمنية بقصد احلصول على تدفقات مالية 

 "3مستقبلية

أنو تلك االموال " وأما بالنسبة للمجتمع ككل، يف إطار التحليل االقتصادي يقصد باالستثمار 
ادلخصصة إلنتاج البضائع اليت تستخدم يف انتاج بضائع أخرى، أي ان االستثمار ؽلثل االنتاج الذي ال يستهلك 

 ".4مباشرة كاآلالت، ادلعدات، التجهيزات والبناءات اخل

                                                           
1

 .36 ، ص 2000، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة االستثمار والعولمةحسٌن عمر، 
2

 . 13 ، ص 1997، دار المستقبل للنشر والتوزٌع ، األردنمبادئ االستثمار طاهر حٌدر حردان، 
3

 .6، ص2008، الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق والتورٌدات، القاهرة، أسس االستثمار مروان شموط و كنجو عبود كنجو، 
4

 .168، ص2008، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر التحليل االقتصادي الكليعمر صخري، 
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 : على النحو التايلأن نلخصها ؽلكن وعليوونظرا لتعدد التعاريف إال أهنا تتضمن الكثَت من التشابـو 
يقصد باالستثمار التضحية مبنفعة حالية ؽلكن حتقيقها من إشباع استهالك حايل، وذلك بقصد احلصول على "

 : كما ىو مبُت يف الشكل التايل".1منفعة مستقبلية أكرب ؽلكن حتقيقها من إشباع استهالك مستقبلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 09، ص1999، مؤسسة الوراق، عمان، االردن إدارة االستثمارات االطار النظري والتطبيقات العملية محمد مطر، 

 .7،  ص 2008، الشركة العربية ادلتحدة للتسويق والتوريدات، القاىرة، أسس االستثمار مروان شنوط، كنجو عبود كنجو،: المصدر
 

  مفهوم االستثمار(I-1)الشكل رقم 
 

 االستثمار

 التضحٌة

منفعة حالٌة 

 لحصول

 منفعة مستقبلٌة بهدف

تحقٌق 

 العائد
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 :مختلفة لالستثمارم ـــاهيمف- 2

. من خالل التعاريف السابقة يتضح أن مفهوم االستثمار ؼلتلف حسب منظور اجلهة ادلعرفة لو
 ىو توظيف االموال يف مشاريع اقتصادية، اجتماعية، وثقافية هبدف حتقيق :المفهوم االقتصادي لالستثمار 

 .1ورفع القدرة االنتاجية أو جتديد وتعويض رأس ادلال القدمي جديد،ل تراكم رأس ما
 :2        ونستنتج من ىذا التعريف، أن االستثمار يتمحور حول

 .مدة حياة االستثمار -
 .ادلردودية وفعالية العملية االستثمارية -
 .اخلطر ادلتعلق مبستقبل االستثمار -

 
 تتمثل االستثمارات يف تلك الوسائل ادلادية والقيم غَت ادلادية ذات ادلبالغ : المفهوم المحاسبي لالستثمار

، وىذا حسب ادلخطط الضخمة اليت اشًتهتا ادلؤسسة، ال من اجل بيعها، بل الستخدامها يف نشاطها دلدة طويلة
احملاسيب الوطٍت اجلزائري أي ىو عبارة عن اكتساب للمؤسسة يسجل يف جانب االصول من ادليزانية حتت الصنف 

 :3الثان، وىو يشمل ما يلي
 .(اخل.....أراضي، مباين، جتهيزات، لوازم، عتاد)االستثمارات ادلادية  -
 .(اخل....زلالت جتارية، براءات، العالمات التجارية، ادلصاريف االعدادية)االستثمارات ادلعنوية  -
 .(....سندات، قروض، كفاالت  )االستثمارات ادلالية  -

 
 وادلمّول يعرفو .  كل النفقات اليت تولد مداخل جديدة على ادلدى الطويل ىو:المفهوم المالي لالستثمار

الديون ادلتوسطة + األصول الثابتة )كعمل طويل يتطلب دتويل طويل ادلدى، أو ما يسمى باألصول الدائمة 
 .4وىذا التعريف يشًتك مع التعريف احملاسيب، يف أهنما يركزان على عامل الزمن طويل ادلدى ". (وطويلة األجل

 

 

                                                           
1

 29، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزٌع ، عمان ،االردن، إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيققاسم ناٌف علوان، 
2

 58، ص 2010، الدٌوان الوطنً للمطبوعات الجامعٌة، وهران، دراسات الجدوى وتقييم المشروعات بابا عبد القادر، 
3

 58، ص .......نفس المرجع
4

 59ص ....... نفس المرجع
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 أنواع وأدوات االستثمار: المطلب الثاني
 :أنواع االستثمار-1

إن ما يقوم بو االفراد أو ادلؤسسات من استثمارات ؽلكن ان يصنف من وجهة االقتصاد إىل نوعُت 
 :أساسيُت

وىو يشمل االستثمارات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل زيادة التكوين الرأمسايل يف : االستثمار الحقيقي -أ 
 .1اجملتمع، أي زيادة طاقتو االنتاجية كشراء آالت ومعدات ومصانع جديدة

وإن ذلذه االستثمارات عالقة بالبيئة، وذلا كيان مادي ملموس، وأىم ما ؽليزىا ىو عنصر االمان، 
 .2غَت أهنا تعاين من مشكل السيولة

 يتجسد ىذا النوع من االستثمار، من خالل استخدام الفائض من أرباح أية :3االستثمار المالي -ب 
 .منشأة يف شراء األسهم والسندات

فاالستثمارات ادلالية ىي عبارة عن حقوق تنشأ عن معامالت مالية بُت األفراد وادلؤسسات، 
وبالتايل فإن األصل ادلايل . وؽلكن التعبَت عن ىذه احلقوق بوثائق أو مستندات، تسمى باألصول ادلالية

 .يرتب حلاملو احلق يف احلصول على جزء من عائد األصول احلقيقية للشركة مصدرة للورقة ادلالية
يف حُت يًتتب على االستثمار يف األصول ادلالية قيمة مضافة، ومثال ذلك عند إصدار شركة 

صناعية أسهما إضافية لتمويل عملية توسع يف الشركة، فهذه العملية حتمل يف طياهتا استثمارا حقيقيا 
أو اقتصاديا، ألن األموال وادلبالغ اليت ستحصل عليها الشركات، عند إصدار السندات أو األسهم، 

ستستخدمها يف شراء أصول حقيقية جديدة كاآلالت وادلعدات، وىذه األصول يًتتب عنها خلق منافع 
 .جديدة، متمثلة يف شكل سلع أو خدمات

 :وشلا سبق ؽلكن تصنيف االستثمار إىل

 

                                                           
1

 .170، ص مرجع سابق عمر صخري، 
2

 .21، ص مرجع سابق  مروان شموط وكنجو عبود كنحو، 
3

 .66،  ص مرجع سابقبابا عبد القادر، 
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 :ويقسم إىل االنواع التالية: 1حسب وسائل االستثمار - أ
 وىو االستثمار يف رتيع ادلشاريع االنتاجية واخلدمية اذلادفة إىل انتاج السلع :استثمار مباشر .1

 .واخلدمات
 وىو االستثمار يف االوراق ادلالية باختالف انواعها لشركات االعمال هبدف :استثمار غَت مباشر .2

 .الربح عن طريق البيع
 

 :ويقسم إىل ما يلي: حسب أطراف االستثمار - ب
 وىو االستثمار الوطٍت الذي تكون جنسية ادلستثمرين فيو وطنية سواء أكانوا أفرادا أم :االستثمار المحلي .1

ويتمثل . 2وذلذه االستثمارات أولوية على االستثمارات األجنبية يف الكثَت من الدول واجملتمعات. مؤسسات
 :يف
 وىو االستثمار الذي تقوم بو الدولة لتنفيذ اخلطط االقتصادية، االجتماعية :االستثمار العام 

 .والثقافية وغَتىا من اخلطط اليت ختدم أىداف الدولة
 وىو االستثمار الذي يقوم بو فرد او رلموعة من االفراد ادلستثمرين بنشاط :االستثمار الخاص 

 .زلدود يتمثل يف شركات مساعلة أو فردية من مستثمرين ؽلثلون شرائح سلتلفة من اجملتمع
 وىو االستثمارات اخلارجية اليت أصبحت يف الوقت احلاضر من مصادر التمويل ادلهمة :االستثمار االجنبي .2

 .يف ادلشاريع االقتصادية للدول خاصة يف الدول النامية

أدوات االستثمار - 2

يقصد بأداة االستثمار، ذلك األصل احلقيقي أو ادلايل الذي ػلصل عليو ادلستثمر، مقابل ادلبلغ الذي 
 : 3يستثمره، وىناك عدة أدوات لالستثمار متاحة يف اجملاالت االستثمارية، وىي كما يلي

 

 

                                                           
1

 37، صمرجع سابق قاسم ناٌف علوان، 
2

 22، صمرجع سابق مروان شموط، كنجو عبود كنجو، 
3

 .72 70، ص ص مرجع سابقبابا عبد القادر، 
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  : األوراق المالية (1

تعترب األوراق ادلالية من أىم و أبرز أدوات االستثمار، دلا تتميز بو من امتيازات ىامة للمستثمر، ال تتوفر 
. ولألوراق ادلالية عدة أصناف ختتلف عن بعضها حسب معايَت ومقاييس سلتلفة . يف أدوات أخرى لالستثمار

(  les actions)حسب معيار احلقوق اليت تعود حلاملها، منها ما ىو أدوات ملكية، مثل األسهم  -
 les)بأنواعها ادلختلفة، كاألسهم العادية وادلمتازة، ومنها ما ىو أدوات دين مثل  السندات 

obligations)و األوراق التجارية و غَتىا ،. 

أما من حيث معيار الدخل ادلتوقع من كل ورقة مالية، ىناك أوراق مالية متغَتة الدخل، كاألسهم اليت  -
. يتغَت دخلها من سنة  إىل أخرى

يف حُت ىناك أوراق مالية أخرى كالسندات اليت تكون مداخيلها ثابتة وزلددة بنسبة ثابتة من قيمتها  -
. االمسية

كما ختتلف أيضا األوراق ادلالية من حيث درجة األمان اليت توفرىا بالنسبة حلاملها، إذ نالحظ أن السهم  -
ادلمتاز يوفر درجة أمان أعلى من السهم العادي، والسند ادلضمون بعقار مثال يوفر درجة أمان أكثر نظرا 

دلا يوفره حلاملة، من حيازة األصل احلقيقي ادلرىون لصاحب السند، يف حالة توقف ادلدين عن دفع 
. الدين

 : العقارات كأداة لالستثمار (2

وإما بشكل غَت . (مباين أو أراضي)يتم االستثمار يف العقارات إما بشكل مباشر، كشراء عقار حقيقي 
مباشر عندما يشًتي ادلستثمر سند عقاري، صادر عن بنك استثماري يف رلال العقارات، أو بادلشاركة يف زلفظة 

وتقوم ىذه ادلؤسسات بشراء سندات حتصل بواسطتها على أموال . العقارية" صناديق االستثمار"مالية إلحدى 
. تستعملها فيما بعد لشراء أراضي أو إصلاز مباين
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 : المشروعات االقتصادية كأداة لالستثمار (3

إن ادلشروعات االقتصادية، ؽلكن اعتبارىا من أكثر وأشهر أدوات االستثمار احلقيقي، منها ما ىو 
صناعي وزراعي و جتاري، ومن مث فإهنا تعتمد على أموال حقيقية، كاآلالت وادلعدات وادلباين، ووسائل النقل 

وتنعكس . "قيمة مضافة"يؤدي إىل خلق  (عوامل اإلنتاج)وبالتايل فإن مزج كل ىذه العوامل . والعمال وادلوظفُت
للوطن، ذلذه األسباب فإن االستثمار يف ادلشروعات االقتصادية  (PIB)يف شكل زيادة يف الناتج الداخلي اخلام 

. لو عالقة مباشرة بالتنمية االقتصادية للمجتمع

 : العمالت األجنبية كأدوات لالستثمار (4

. تعترب العمالت األجنبية من بُت أىم أدوات االستثمار يف أسواق ادلال العادلية، خاصة يف العصر احلاضر
فهناك أسواق مالية موجودة يف . إذ أهنا أصبحت منتشرة يف رتيع أضلاء العامل وحتتل حيزا كبَتا يف عمليات البورصة

. نيويورك، وطوكيو، وباريس، وفرانكفورت، ولندن و غَتىا

ومن أىم شليزات سوق العمالت األجنبية أنو يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، كعوامل ميزان 
ادلدفوعات، والقروض الدولية، وأسعار الفائدة، وظروف التضخم واالنكماش االقتصادي، واألحداث السياسية، 

.  إخل…وعامل العرض والطلب

 : المعادن النفيسة كأدوات لالستثمار (5

تنظم ذلا . لقد أصبحت ادلعادن النفيسة، كالذىب و الفضة والبالتُت، أداة من أدوات االستثمار احلقيقي
أسواق خاصة يتم التعامل فيها ، عن طريق الشراء والبيع ادلباشر، وإيداع الذىب لدى البنوك، من أجل احلصول 

. على أرباح، أو تتم على شكل مبادلة أو مقايضة، مثلما ػلدث يف سوق ادلعامالت األجنبية

كما أن أسعار ادلعادن النفيسة شهدت يف اآلونة األخَتة تدىورا حادا بعدما وصلت إىل ذروهتا يف بداية 
لذا أصبح ادلستثمرون يفضلون استثمار أمواذلم يف شراء . مث اطلفض سعرىا بعدما ارتفع سعر الدوالر. الثمانينات

. الدوالر
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  :صناديق االستثمار كأدوات لالستثمار (6
صندوق االستثمار ىو عبارة عن أداة مالية، تكونو مؤسسة مالية متخصصة، كالبنوك أو شركة استثمار 

ذلا دراية وخربة يف رلال تسيَت االستثمارات، وذلك هبدف جتميع مدخرات األفراد من أجل استخدامها يف 
.  اجملاالت ادلختلفة لالستثمار، حتقق للمشاركُت يف ىذا الصندوق إيرادا، ويف حدود معقولة من ادلخاطرة

ويف ىذا ادلضمار ؽلكن اعتبار صندوق االستثمار، كأداة استثمار مركبة، حبكم تنوع األصول اليت تستثمر 
 باألوراق ادلالية، بيعا وشراء، أو ادلتاجرة ادلتاجرةحيث أن القائمُت على تسيَت شؤون الصندوق ؽلارسون . فيها

.  بالعقارات والسلع إىل غَت ذلك من أدوات االستثمار ادلختلفة

وأىم ادلزايا اليت يقدمها صندوق االستثمار للمدخرين، ىي أنو ؽلنح فرصة مهمة دلن ػلوزون على 
على استثمار أمواذلم يف رلاالت سلتلفة، مقابل . مدخرات، وال تتوفر لديهم خربة ودراية مبجال االستثمارات

. احلصول على عمولة معينة من طرف اخلرباء واحملًتفُت الذين يتولون إدارة ىذه الصناديق

 :والشكل التايل يوضح أنواع وأدوات االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (I-2)الشكل رقم 

 17مروان مشوط، كنجو عبود كنجو، مرجع سابق، ص: ادلصدر

 أنواع وأدوات االستثمار

االستثمار الحقٌقً 

 سلع رأسمالٌة

 المالياالستثمار

 أصول مالية

المشروعات 
 االقتصادٌة

مواد االنتاج 
 ولوازمه

المعادن 
 النفٌسة

العموالت  العقارات
 االجنبٌة

صنادٌق 
 االستثمار

 األسهم

االوراق 
 المالٌة
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 أهداف وأهمية االستثمار: المطلب الثالث
 :1أهداف االستثمار -1

ختتلف أىداف االستثمار باختالف اجلهة اليت تقوم بعملية االستثمار، فقد يكون اذلدف من عملية 
مثل انشاء جامعة أو مستشفى  )االستثمار ىو حتقيق النفع العام كما ىو يف ادلشاريع العامة اليت تقوم هبا الدولة

 .، وقد يكون اذلدف منو ىو حتقيق الربح كما ىو احلال يف ادلشاريع اخلاصة(اخل...عام

وؽلكن القول إن أغلب الدراسات اليت تناولت موضوع االستثمار ركزت على االستثمار الذي يهدف إىل 
 .حتقيق عائد مقبول يرافقو مستوى معُت من ادلخاطر

 :وتتلخص اىم أىداف ادلستثمرين من االستثمار فيما يلي
 حتقيق عائد مرض، يساعد ادلستثمر على االستمرار يف مشروعو االستثماري. 
  ،احملافظة على قيمة االصول احلقيقية، أي احملافظة على قيمة رأس ادلال األصلي ادلستثمر يف ادلشروع

 .وحىت تتم احملافظة على رأس ادلال البد من اختيار البديل االستثماري من بُت عدة بدائل مقًتحة
 العمل باستمرار على زيادة العائد ادلتحقق من االستثمار وتنميتو. 
  توفَت مستوى مناسب من السيولة لضمان تغطية متطلبات عمليات النشاط وكذلك العملية االنتاجية

 .للمشروع االستثماري
 :والشكل التايل يوضح أىداف االستثمار

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .35، صمرجع سابق قاسم ناٌف علوان، 

 أهداف االستثمار  (I-3)الشكل رقم 

 .16، صمرجع سابقمروان مشوط،كنجو عبود كنجو، : ادلصدر

ضمان السٌولة 

 الالزمة

استمرارٌة الدخل 

 وزٌادته

المحافظة على 

رأس المال 

 االصلً للمشروع

تحقٌق العائد 

 ادلالئم
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 :أهمية االستثمار -2
تنبع أعلية االستثمار يف الدور النشط والفعال لو يف التنمية االقتصادية وتنحصر ىذه االعلية على وجو 

 :1اخلصوص يف مساعلتو يف اجلوانب اآلتية
o زيادة الدخل القومي وزيادة الثروة الوطنية. 

o  احداث تطور تكنولوجي وذلك من خالل إدخال التكنولوجيا احلديثة وادلتطورة، والذي ينتج عنها
 .ختفيض تكلفة تقدمي اخلدمة وادلنتج ادلتطور

o مكافحة البطالة من خالل استخدام العديد من االيدي العاملة. 

o  دعم البنية التحتية للمجتمع، ألن االستثمار يف مشروع ما قد يتطلب أو يتصاحب بإقامة بناء أو
 .اخل.....شق طريق أو إقامة جسر أو حديقة 

o  دعم ميزان ادلدفوعات من خالل توفَت العملة االجنبية اليت كان سيتم اخراجها من البالد يف ما مل يتم
 .انتاج السلع واخلدمات زلليا

o حتقيق األمن االقتصادي للمجتمع بتأمُت احتياجات ادلواطنُت من سلع وخدمات أساسية وكمالية. 
o استخدام ادلوارد احمللية كادلواد اخلام، وادلوارد الطبيعية. 
o  عدم ادلوارد ادلالية للدولة وذلك من خالل سداد ما يًتتب على ادلشروع من ضرائب للحكومة لكي

 .تقوم ىذه االخَتة بصرفها وفق مقتضيات ادلصلح العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .11-10، ص ص مرجع سابقمروان شموط، كنجو عبود، 
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 االستثمار مخاطر محددات و:المبحث الثاني

إن ادلستثمر ال يقبل على االستثمار إال بعد دراسة العوامل ادلباشرة والغَت مباشرة ادلؤثرة يف قرار 
 .االستثمار، لذا سنتطرق يف ىذا ادلبحث على أىم احملددات وادلخاطر على االستثمار

 محددات االستثمار: المطلب األول

 بالغ األعلية االستثمار القومي، و تفسَت التقلبات يف االقتصاد ىو عنصر متقلب يف االستثمار        ال شك أن 
حيث اختلفت ادلدارس الفكرية يف نظرهتا وتصورهتا للعوامل ادلؤثرة على القرار . 1االقتصادييف التحليل 
 .االستثماري

:  اليت من شئنها ان حتدد القرار االستثماريالعواملوىنا سنقف على بعض 

 :الفائدة سعر .1
سعر حيث ليتم االستثمار يف النظام الراس ادلايل على أساس سعر الفائدة السائد يف االسواق ادلالية،

الفائدة تأثَتا قويا على مستوى االستثمار و يتناسب معو عكسيا، حيث يقل مقدار االستثمار بارتفاع سعر 
وؽلكن حتديد العالقة بُت حجم االستثمار ومعدل .(سعر الفائدة)فائدة القروض و يرتفع باطلفاض ىذا ادلعدل

 :الفائدة وفق اخلطوات التايل
 

 الحدية لرأس المال الكفاية: 
  حيث. تعترب الكفاية احلدية لرأس ادلال وسعر الفائدة العنصرين االساسيُت يف حتديد حجم االستثمار

 إىل فكرة االنتاجية احلدية لرأس "النظرية العامة لالستخدام والفائدة والنقد"يف مؤلفو ادلشهور " كينز"أشار 
ادلال بقولو أن ادلنظم أو رجل االعمال لن يقدم على االستثمار إال إذا كانت االنتاجية احلدية لرأس ادلال 

أما إذا كان معدل الفائدة أعلى من االنتاجية احلدية لراس ادلال  فمن الواجب . أكرب من معدل الفائدة
 .2االحجام عن االستثمار

                                                           
 .49، ص سابقمرجع، حسُت عمر1
2

 174 عمر صخري، مرجع سابق، ص
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اذا تعرف الكفاية احلدية لرأس ادلال بأهنا النسبة بُت العائد السنوي ادلتوقع احلصول عليو من سلعة 
، وبُت ذتن ىذه السلعة (باستثناء الفائدة)رأمسالية معينة  خالل مدة حياهتا ككل بعد طرح كافة التكاليف 

 :ولبيان ذلك رياضيا نتبع الطريقة التالية.1الرأمسالية يف الوقت احلاضر

 ولتكن ىذه العوائد خالل عمر ،نفًتض أن آلة سوف تعطي عوائد مستقبلية سنوياً عن طريق تشغيلها
 :2ادلشروع كما يلي

R1, R2, R3,……Rn 

 

 .ىي عائد تشغيل اآللة يف السنة األوىلR1- :حيث أن 
- Rn ىي عائد تشغيل اآللة يف السنة n .

 

الذي غلعل رلموع القيم (discount Rate)رأس ادلال، ضلسب معدل اخلصم لوحلساب الكفاية احلدية 
 .احلالية للفوائد مساوية إىل ذتن رأس ادلال أي ذتن اآللة

:  دتثل الكفاية احلدية لرأس ادلال تكون لدينا ادلعادلة التالية (e)دتثل ذتن رأس ادلال، و PKو نفًتض أن 

: ذتن رأس ادلال، أي أن  (PK)= القيم احلالية للفوائد ادلتوقعة ادلخصومة 

n

n
K

e

R

e

R

e

R

e

R
P

)1(
..............

)1()1()1( 3

3

2

2

1

1











 

 احلدية  أي الكفاية(e) أمكننا حساب قيمة ،R1  ،R2، ...........Rn و،PKفاذا أعطينا قيما ل
  r>e (معدل الفائدة) أي أكرب من معدل الفائدة السائد يف السوق،ىذه االخَتة إذا كانت ، فلرأس ادلال

 .فإن ادلستثمر يف ىذه احلالة يقدم على االستثمار (الكفاية احلدية رأس ادلال)

فإن  (e≤ r)، أي (e)الكفاية احلدية لرأس ادلال  أو يساوي أكرب (r) إذا كان معدل الفائدة أماو
 .ادلستثمر يف ىذه احلالة يتوقف عن االستثمار

 :كما ىو موضح يف الشكل التايل

                                                           
1

 .46، ص2006دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر الطبعة الثانٌة محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، بلعزوز بن علً، 
2

 .175 174، ص ص مرجع سابق عمر صخري، 
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 منحنى الطلب االستثماري: 

تكون ادلؤسسات االستثمارية راغبة يف أضافة راس مال جديد الستثماراهتا طادلا أن ذلك ػلقق ذلا أرباح 
 أكرب من Rإضافية، وبتعبَت آخر تقوم ادلؤسسات االستثمارية بإحداث استثمارات جديدة كلما كان العائد ادلتوقع 

 مرتفعا تقل معو االستثمارات، والعكس بالعكس، أي أن حجم iفاذا كان سعر الفائدة . تكلفة االقًتاض
I= f( r )االستثمارات يكون تابعا لسعر الفائدة السائد يف السوق 

، وعلى ىذا االساس يكون منحٌت االستثمار 1
 :سالب ادليل كما يوضحو الشكل التايل

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .72، ص 2010دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر دروس وتمارين في التحليل االقتصادي الكلي، عالش أحمد، 

 .71، ص 2010دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر دروس وتمارين في التحليل االقتصادي الكلي، عالش أزتد، : المصدر

  (I-4 )الشكل رقم

 

 (I)االستثمار 

 r معدل الفائدة 

 

منحنى الكفاٌة الحدٌة 

 لرأس المال
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كان حجم r1حيث ؽلثل احملور االفقي االستثمار واحملور العمودي ؽلثل الفائدة فإذا كان معدل الفائدة 
 .I2 فان حجم االستثمار يصبح r2أم اذا ارتفع معدل الفائدة إىل . I1االستثمار 

 : القومي(الناتج) الدخل .2
يؤثر الدخل القومي يف بلد ما بدرجة كبَتة على االستثمارات، وأىم العناصر ادلؤثرة ىي حجم الدخل 

ادلتاح ومعدالت النمو يف الدخل وتوزيع الدخل القومي وانعكاس ذلك على متوسط الدخل الفردي، حيث كلما 
كرب حجم الدخل أدى اىل ارتفاع ادليل احلدي لالدخار ويؤدي ذلك اىل خلق استثمارات ذات طاقات انتاجية 

شلا يدفع ادلؤسسات وكلما زاد ظلو الدخل القومي يعٍت ارتفاع حجم ومرونة الطلب الكلي للمجتمع . واسعة
االنتاجية إىل زيادة انفقها االستثماري من أجل التوسع لتلبية احتياجات الطلب االستهالكي ادلتوقع نظرا لتوقعها 

كما ىو . 1 شلا يعكس عالقة طردية بُت االستثمار والدخل القومياحلصول على عائدات كبَتة من استثماراهتا
 :موضح يف الشكل التايل

 

                                                           
1

 .30 ، ص2009دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان  االستثمار والتحليل االستثماري، درٌد كامل آل شبٌب،

، ديوان التحليل االقتصادي الكليعمر صخري،   عمر صخري، :المصدر
 .176، ص،2008ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

I= f ( r ) 

0 I2 I1  حجم االستثمار(I) 

 r معدل الفائدة 

 

r2 

r1 

 (I-5)الشكل رقم 
 منحنى الطلب االستثماري
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 :ارـاالدخ .3
ألي شخص، يتولد لدى ىذا الشخص فائضا ) االستهالك (إن زيادة الدخل عن االحتياجات ادلعيشية 

أن  ويف ىذا الشأن يرى كينز. ويف حالة توظيف ىذا اجلزء ادلدخر فيتم تسميتو باالستثمار. الدخارايطلق عليو 
ىناك تعادل بالضرورة بُت االدخار وىو الفائض من الدخل بعد االستهالك، وبُت االستثمار وىو عبارة عن اجلزء 

لذلك يتساوى االدخار مع االستثمار، ألن كل منهما يساوي ذلك  .من الدخل الذي يذىب لزيادة التجهيزات
ومن ىنا ؽلكن استنتاج تساوي االدخار باالستثمار كما . اجلزء من الدخل الذي مل يستهلك يف هناية ادلرحلة

 :1يلي

 Y=Q=C+I...........  (1)االستثمار + كاالستهال=  قيمة اإلنتاج =الدخل 
 S= Y-C ............. (2)االستهالك– الدخل = االدخار  : ولدينا كذلك 

:  نستنتج أن (1)ومن ادلعادلة  
 I=Y-C.............. (3)االستهالك-  الدخل = االستثمار 

 
                                                           

1
 28 27بابا عبد القادر، مرجع سابق، ص ص 

I1 

 حجم االستثمارات

I2 

Y1 Y2 

 الدخل القومً

 يبين حجم االستثمارات والدخل القومي ( I-6)الشكل رقم 

 .30 ، ص2009دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان  االستثمار والتحليل االستثماري، درٌد كامل آل شبٌب،:المصدر
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:  صلد أن (3) مع ادلعادلة (2)وبتطابق  ادلعادلة
 S=Iاالستثمار= االدخار 

 
وحسب الكالسيكيُت يرون أن االدخار يسبق االستثمار فأي زيادة يف االدخار تؤدي إىل زيادة يف 

يرى أن االدخار يلي االستثمار ويكون تابع لو،  بينما كينز. ىو نتيجة لالدخار وتابع لو، فاالستثمار االستثمار
 .حبيث أن االستثمار يؤدي إىل خلق الدخل الذي ؼللق بدوره االدخار

 :1التضخم .4
ىو االرتفاع ادلستمر يف مستوى االسعار ولفًتة طويلة من الزمن ومبعدل غَت طبيعي، وان ارتفاع معدل 
التضخم يؤثر تأثَتا سلبيا على االستثمار ألنو ؼللق جو من عدم االستقرار يف قطاع االعمال ويؤدي اىل عدم 

معرفة ادلستثمر احلالة اليت يكون عليها االقتصاد يف ادلستقبل أو األموال ادلستثمرة ويرفع درجة ادلخاطر ألنو يؤدي 
اىل االرتفاع العام يف االسعار واطلفاض القوة الشرائية للنقود ويؤثر على حتديد القيمة احلقيقة للدخول واالرباح 

 حيث أن ادلستثمر الذي ربط أموالو لفًتة طويلة بعائد مقبول لديو ويؤثر على القيمة احلقيقية لرأس ادلال ادلستثمر،
وقت بداية االستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة االستثمار، بل ألن عامال آخر وىو التضخم 

 وىذاما يؤدي اىل اطلفاض الرغبة يف االستثمار يف بلد يعاين من ارتفاع .قد قضى على قدر كبَت من قيمة استثماره
 .مستمر يف معدالت التضخم

 إىل االستثمارات معظم فتتجو القومي االستثمار اجتاىات على سلباوبالتايل فإن التضخم يؤثر 
 االقتصادي التطور يف األساس تعترب اليت اإلنتاجية القطاعات إىل تتجو أن دون رحبا، واألسرع اذلامشية النشاطات

 .االجتماعي و

 وقصر رأمساذلا بصغر واجلملة التجزئة زلالت ادلطاعم، السياحية، الفنادق مثل اخلدمية ادلشروعات تتميزف
 سواء السلعية ادلشروعات عكس على قليل االستثمار من النوع ىذا على التضخم أثر يكون حيث اسًتداده، فًتة

 .ارأمسالو اسًتداد فًتة لطول التضخم معدل بتزايد احلقيقية قيمها تتناقص واليت صناعية أو زراعية كانت

 

                                                           
1

 .31 درٌد كامل آل شبٌب،مرجع سابق ، ص 
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 :1المديونية الخارجية للدولة .5
تعترب الديون اخلارجية مشكلة مزدوجة التأثَت على اقتصاديات الدول، فهي تعد ادلصدر االساسي لتمويل 

استثمارات خطط التنمية من العمالت االجنبية الالزمة السًتاد السلع الراس مالية من آالت ومعدات فال ضَت 
من ظلو الديون اخلارجية على الدولة اذا ما احسن استغالل القروض يف مشاريع استثمارية رلدية وداعمة للنمو 

االقتصادي، وىي احلالة الغالبة على الدول النامية الفقَتة يف ادلراحل ادلبكرة لعملية النمو االقتصادي، ولكن عندما 
ػلُت موعد سداد اقساط القروض والفوائد عليها فان ذلك يؤثر سلبا على مناخ االستثمار وؽلثل نزيفا على ادلوارد 

 :الشحيحة من النقد االجنيب الذي يتوفر للدولة النامية،  وذلك من خالل عدة قنوات
  ،يعتمد حجم الدفعات السنوية على اسعار الفائدة السائدة عادليا، وعلى سعر صرف العملة الوطنية

وايضا على معدالت التبادل التجاري فحلول موعد سداد الديون يكون عادة مصحوبا حبالة من عدم 
التأكد حول ما ؽلكن ان تتبناه الدولة من سياسات هتدف اىل توفَت االرصدة الكافية من النقداالجنيب 

سواء بفرض الضرائب أو الرسوم اجلمركية أو بوضع قيود على تداول النقد االجنيب وما اىل ذلك من 
 .اجراءات شلا غلعل لسداد القروض تأثَتا سلبيا على االستثمار

  بعض أرصدة العمالت االجنبية سواء من عائد الصادرات أو من قروض جديدة قد يتم ختصيصها
 .لسداد القروض القائمة بدال عن دتويل استثمارات جديدة

  من شأن العجز الكبَت من احلساب اجلاري من الديون اخلارجية ان يفقد الدولة االىلية لالقًتاض يف
اسواق ادلال العادلية االمر الذي يذيق على القطاع اخلاص فرص احلصول على التمويل الالزم 

لالستثمار، ويفع من تكلفة التمويل اخلارجي، فيؤثر ذلك سلبا على حجم االستثمارات اجلديدة 
 .ادلمكنة

 :االئتمان المصرفي .6
إن مدى توفر االئتمان ادلصريف يف السياسة الداخلية للمصارف التجارية أو ادلصارف ادلتخصصة لدعم 

، يعترب عامال (الرأمسايل)أو رأس ادلال الثابت  (التشغيلي)ادلشاريع أو الشركات االعمال سواء يف راس ادلال العامل
زلددا ومؤثرا على االستثمار، فان توافر القروض ادلصرفية يساىم يف دعم وتشجيع االستثمار، وبالعكس يف حالة 

 .2تقنُت القروض قد يؤدي إىل حتجيم االستثمار

                                                           
1

، مجلة الباحث، عدد دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالدول النامية دراسة حالة الجزائرموالي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعٌب، 

 .141، ص 07،209-2010
2

 .38، ص ....نفس المرجع،
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 :التوقعات .7
إن االستثمار ال يؤيت ذتاره مباشرة بل إنو ػلتاج لبعض الوقت ليسهم يف إنتاج ادلنتجات اليت جتعلو رلزيا 

 و إىل حد بعيد تصرف اللمستثمر يف هنابة ادلطاف، و بالتايل فإن االستثمار الذي يصدره ادلستثمر اآلن ىو إذً 
 . 1يتم عن الثقة يف ادلستقبل

 :البنى التحتية .8
ان توفر البٌت التحتية الضرورية لألنشطة االستثمارية وخاصة االنتاجية منها يعد من اىم العناصر ادلؤثرة 

على االستثمار، واليت تتمثل يف الطرق وادلواصالت واالتصاالت، االنًتنت، ادلوانئ، الكهرباء، نظام مايل ومصريف 
حيث من خالذلا يتم تعزيز التجارة عرب تسريع عملية نقل السلع وادلواد اخلام، . متطور وشامل، سوق مايل كفوء

 . 2وتامُت استدامة االنتاج ادلكثف للطاقة، وتامُت االتصاالت يف الوقت ادلناسب

: ايلـومن ىنا يتضح أن االستثمار يتحدد وفق عدت عوامل، ؽلكن تلخيصها يف اجلدول الت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .43، صمرجع سابق قاسم ناٌف علوان ، 
2

 .33، ص مرجع سابق درٌد كامل آل شٌب، 
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  االستثمـاردداتـ  مح(I-1)الجدول رقم

 

 المتغيرات التنظيمية و الثقافية العوامل الخارجية العوامل الداخلية

 

األرباح السابقة  -

 االىتالكسلصصات - 
 

  ادلبيعات  - 
عمليات اإلنتاج -   

 
التوقعات -   
عمر ادلصنع -   
عوامل أخرى -   

 ......     اخل

  
معدل الفائدة -  

. (ادلالية و النقدية)سياسات احلكومة-   
 .ادلتغَتات التكنولوجية-   
 االقتصاديةمستوى النشاطات -   

  التوقعات األخرى - 
ظروف البضائع الرأمسالية -   
حالة احلرب و حالة السلم -   
االستقرار السياسي -   
القوة العاملة -   
شركات التأمُت، بنوك، و )اذلياكل النقدية -   

 (..اخل
 ......        اخل  

 
   التصرفات اجتاه اخلطر -

التصرفات اجتاه الربح -   
احلالة الدينية  -   
احلالة التعليمية للسكان -   

 االكتنازالتصرفات اجتاه  -   
 ......       اخل

 

 .169، ص2008، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر التحليل االقتصادي الكليعمر صخري، :المصدر
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 :مخاطر االستثمار: المطلب الثاني

 عدم حتقق العائد ادلتوقع أو احمليطة باحتماالت حتقق التأكد عن ظاىرة حالة عدم تنشأ سلاطر االستثمار
دى حتققها عادة بتدفقات نقدية مستقبلية م ادلستثمر، يرتبط إليها اليت يسعى األىدافعلى االستثمار ذلك الن 

ينتظم احلصول عليها من استثماره، والن احتمال حتقق ىذه التدفقات مرىون بعوامل خارج نطاق سيطرة 
 ومىت اطلفض احتمال حتقق ىذه %100ل افًتاض حتقق ىذه التدفقات بدرجة حيادلستثمر، لذا يصبح من ادلست

ىا ارتفاعا كلما اطلفض ت واليت تزيد درجة تربز ادلخاطر%100التدفقات النقدية اليت يتوقعها ادلستثمر عن درجة 
 .احتماالت حتقق ىذه التدفقات والعكس بالعكس

 الزمٍت لالستثمار، فكلما طالت الفًتة الزمنية لتحقق أو األفقتوجد عالقة موجبة بُت ادلخاطرة والبعد إذ 
 احتمال حتقيق أساس أن والعكس صحيح، ذلك على ادلخاطرةداد درجة ز، تأداة االستثمارالتدفقات اليت توقفها 

 .1باطلفاضهارتفع يالتدفقات النقدية ينخفض بطول الفًتة الزمنية و

معينة ىي ادلخاطر،   االستثمار عائد، فان لو سلاطره ولكل استثمار درجةأنواعودلا كان لكل نوع من 
 عائد شلكن من مستوى مقبول من درجة ادلخاطر لديو، وتنقسم ادلخاطر أعلىلتحقيق  ويهدف ادلستثمر الرشيد

 :2 قسمُت رئيسيُتإىلعادة 

 :المخاطر النظامية . أ

اخل، وال ...وىي ادلخاطر اليت تتعلق بالنظام يف السوق وحركتو، تتعلق بعوامل طبيعية وعوامل سياسية 
 االستثمار، وقطاعات عندما تقع تصيب رتيع رلاالت وإظلاترتبط مثل ىذه العوامل بنوع معُت من االستثمار 

 والعوائد ادلتوقعة واليت حتدث بسبب عوامل تؤثر احملققة جزء من التباين بُت العوائد إىلوتعود ادلخاطر النظامية 
:  ادلالية، وؽلكن ذكر خصائص ىذه ادلخاطر فيما يلياألوراق ادلوجودة يف سوق األوراق رتيع أسعارعلى 

 

 

                                                           
  .28محمد مطر، مرجع سابق، ص  - 1
2

 .21، ص 2003، األردن، 2، دار المناهج للنشر والتوزٌع، طبعةمبادئ االستثماراحمد زكرٌا،  - 
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 .تنتج عن عوامل تؤثر يف السوق بشكل عام -
 . قطاع معُتأو على شركة معينة تأثَتىاال يقتصر  -
 .ترتبط ىذه العوامل بالظروف االقتصادية ، السياسية واالجتماعية -

: السوقية مرتفعة يف احلاالت التاليةأو تكون درجة ادلخاطر النظامية 
 .ةي كصناعة السكك احلديدأساسيةيف الشركات اليت تنتج سلعا صناعية  -
 . مبومسية كشركات الطَتانأعماذلايف الشركات اليت تتصف  -
 .اإلرتالية نسبة كبَتة من تكاليفها الثابتةيف الشركات اليت تشكل التكاليف  -

 :المخاطر غير نظامية . ب

 قطاع معُت تكون مستقلة عن العوامل ادلؤثرة يف أوىي ادلخاطر الناجتة عن عوامل تتعلق بشركة معينة 
، األخطاء اإلدارية قطاع معُت، أو يف شركة معينة إضرابىذه العوامل حدوث من النشاط االقتصادي ككل، و

 الشركة منتجاتعلى تؤثر  ادلستهلكُت وظهور قوانُت جديدة أذواق، التغيَت يف وإعالمية جديدة ظهر اخًتاعات
:  كما يلينظاميةبالذات، ؽلكن تصنيف ادلخاطر الغَت 

تنتج عن االستثمار يف األدوات عائدا إىل رلال معُت، قد يفشل ىذا العمل وبالتايل ال  :مخاطر العمل -
 .تتحقق أىداف االستثمار 

 تنتج أو ما ارتفعت الفائدة بعد ذلك إذا فائدة منخفضة أسعار تنتج عن االستثمار يف :مخاطر السعر -
 . قصَتةاآلجالمت االستثمار   ماادلتوقعة إذاعن خسارة الفائدة 

 لألسعار و الذي وىي ادلخاطر اليت تنتج عن االرتفاع يف ادلستوى العام :مخاطر القوة الشرائية للنقود -
 . اطلفاض يف قيمة النقود ادلعرب عنها بالقوة الشرائيةإىليؤدي 

أو  ادلقًتضة لغايات االستثمار، األموال ىي ادلخاطر النارتة عن عدم قدرة على سداد :مخاطر مالية -
 . معقولةبأسعار سيولة نقدية إىلعدم القدرة على حتويل االستثمار 
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 :خالصة الفصل

مهما اختلفت وتباينت تعاريف االستثمار، فإهنا تتفق على أن موضوع االستثمار ىو تشغيل األموال 
للحصول على ادلنفعة االقتصادية واالجتماعية، حيث تكمن أعليتو يف كونو أحد أىم الوسائل ادلعتمد عليها يف 

تطوير وتوزيع ادلنشآت، وبالتايل حتقيق رفاىية اجملتمع، وذلك بإقامة ادلشاريع االستثمارية اليت تعترب من عوامل 
توجيو عناصر اإلنتاج والكفاءات والقدرات ادلوجودة على ادلستوى االقتصادي، حيث تنوع ىذه ادلشاريع  يعترب 

. دليال على التطور وازدىار النشاطات الصناعية والتجارية ألي بلد بصفتو الشريان احلساس لبناء اقتصاده

اخل، ... االستثمار وأدواتو كاألوراق ادلالية، العقار، ادلعادن النفيسة،أنواعومن خالل التطرق إىل سلتلف 
فذلك يعطي خيارات كثَتة للمستثمر وأصحاب رؤوس األموال الختيار األداة ادلناسبة، إضافة إىل ارتباطو بعدة 

اخل منها ما يؤثر سلبا، ومنها ما يؤثر إغلابا عليو حسب ...االدخار، التضخم زلددات كسعر الفائدة، الدخل،
طبيعة كل زلدد دون غض النظر عن ادلخاطر النارتة عن العملية االستثمارية واليت تتمحور يف احتمال عدم حتقق 

 .اذلدف ادلرجو وادلتمثل يف حتقيق األرباح
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 :تمهيـــــد

بعد الدراسة النظرية لالستثمار، وبعد حتليل مناخ االستثمار يف اجلزائر، سنحاول يف ىذا الفصل القيام 
بدراسة قياسية ذلذه الظاىرة من خالل التعرض حملددات االستثمار احمللي يف اجلزائر، وذلك باتباع خطوات منهج 

 .االقتصاد القياسي

نأيت يف ىذا الفصل، وبعد تقدًن سلتصر ألسس الدراسة القياسية، إىل ابراز أىم احملددات االقتصادية 
األكثر تأثَتا يف حجم االستثمار احمللي، معتمدين يف ذلك على النظرية االقتصادية وباستخدام الطرق القياسية 

واالحصائية اليت تعترب وسيلة وأداة ىامة يف فهم العالقة الرياضية بُت ادلتغَتات االقتصادية ومعرفة العالقة الكمية بُت 
 .ىذه ادلتغَتات

حيث سندرس يف ادلبحث األول منهج البحث القياسي واالضلدار اخلطي ادلتعدد، ويف ادلبحث الثاين سنقوم 
 .ببناء ظلوذج الدراسة وتقديره وحتليلو، أما ادلبحث الثالث فخصص للتقييم القياسي للنموذج ادلقدر و التنبؤ

. 
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 . القياسياالقتصاد مفاهيم في :المبحث األول
 ىذه صحة مدى إختبار بغرض واقعية، بيانات خالل العالقات االقتصادية من بقياسيهتم االقتصاد القياسي 

 بعض بسلوك السياسات، أو التنبؤ بعض رسم أو الظواىر بعض أو تفسَت االقتصادية النظرية تقدمها كما العالقات
. 1االقتصادية ادلتغَتات

  منهج البحث في االقتصاد القياسي:المطلب األول
:  ؽلر أي حبث قياسي بأربعة مراحل ىي

 :2تعيين النموذج -1
 يقصد بتعيُت النموذج صياغة العالقات زلل الدراسة يف صورة رياضية، حىت ؽلكن قياس معامالهتا 

: باستخدام ما يسمى بالطرق القياسية، و تنطوي ىذه ادلرحلة على اخلطوات التالية

ؽلكن حتديد ادلتغَتات اليت ػلتويها النموذج عند دراسة ظاىرة اقتصادية معينة : حتديد متغَتات النموذج - أ
من خالل مصادر عديدة، منها النظرية االقتصادية، الدراسات القياسية يف نفس اجملال، ادلعلومات 

 .ادلتعلقة بالظاىرة
 يقصد بالشكل الرياضي للنموذج عدد ادلعادالت اليت ػلتويها النموذج   : حتديد الشكل الرياضي للنموذج - ب

. و درجة خطية النموذج، و درجة جتانس كل معادلة
إن حتديد توقعات نظرية مسبقة عن إشارة و حجم معلمات العالقة االقتصادية : حتديد التوقعات القبلية - ت

زلل القياس، أمر جد مهم دلرحلة ما بعد التقدير، حيث يتم اختبار ادلدلول االقتصادي  للمعلمات 
 .ادلقدرة من خالل مقارنتها مع التوقعات القبلية من حيث إشارهتا و حجمها

 :3تقدير معلمات النموذج -2
 بعد صياغة العالقات زلل البحث يف شكل رياضي خالل مرحلة التعيُت، نقوم بتقدير معلمات النموذج، 

و ذلك باالعتماد على بيانات واقعية يتم مجعها عن ادلتغَتات اليت يتضمنها النموذج، و على تقنيات قياسية 
: تستخدم يف عملية القياس، و أثناء ىذه ادلرحلة نقوم مبا يلي

.  جتميع البيانات عن ادلتغَتات اليت ػلتويها النموذج - أ
                                                           

1
 .3، ص 2005 الدار الجامعية، االسكندرية، طبعة الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، عبدالقادر محمد عبد القادر عطية، 

2
 16نفس المرجع، ص 

3
 .21نفس المرجع، ص 
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:  اختيار طريقة القياس ادلالئمة، من بُت الطرق ادلمكن استخدامها يف عملية التقدير منها - ب
  طريقة ادلعادلة الواحدة. 
  طريقة ادلعادالت اآلنية. 

 :1تقييم معلمات النموذج -3
 بعد االنتهاء من تقدير القيم الرقمية دلعلمات النموذج، نقوم بتقييم ادلعلمات ادلقدرة، أي حتديد ما إذا 

كانت قيم ىذه ادلعلمات ذلا مدلول أو معٌت من الناحية االقتصادية، و ما إذا كانت مقبولة من الناحية اإلحصائية 
: و ىذا باالعتماد على ادلعايَت التالية

  تتعلق حبجم و إشارة ادلعلمات ادلقدرة، آلن النظرية االقتصادية تضع قيودا مسبقة : ادلعايَت االقتصادية
على حجم وإشارة ادلعلمات، فإذا ما جاءت ىذه ادلعلمات على عكس ظلا تقرره النظرية مسبقا فإن ىذا ؽلكن أن 

 . يكون مربرا كافيا لرفض ىذه ادلعلمات
  هتدف ىذه ادلعايَت إىل اختبار مدى الثقة اإلحصائية يف التقديرات اخلاصة : ادلعايَت اإلحصائية

 ....Fischer، اختبارStudentاختبار: مبعلمات النموذج، منها
  هتدف ىذه ادلعايَت إىل التأكد من أن االفًتاضات اليت تقوم عليها ادلعايَت اإلحصائية : ادلعايَت القياسية

عدم : منطبقة مع الواقع، فإذا كانت ىذه االفًتاضات متوفرة يف الواقع، فادلعلمات ستكتسب صفات معينة أعلها
التحيز، االتساق، أما إذا مل تتحقق ىذه االفًتاضات فادلعلمات ادلقدرة ستفقد بعض الصفات السابقة، بل و يؤدي 

اختبارات االرتباط الذايت، : إىل عدم صالحية ادلعايَت اإلحصائية نفسها لقياس مدى الثقة يف ادلعلمات ادلقدرة، منها
 .اختبارات االمتداد اخلطي ادلتعدد، اختبارات ثبات التباين

: 2تقييم قدرة النموذج  على التنبؤ -4
 من أىم أىداف القياس االقتصادي التنبؤ بقيم ادلتغَتات االقتصادية يف ادلستقبل، و لذا يتعُت اختبار قدرة 

النموذج القياسي على التنبؤ قبل استخدامو يف ىذا الغرض، فمن ادلمكن أن غلتاز النموذج مجيع االختبارات 
متداد للماضي االسابقة و لكن ال يكون صاحلا للتنبؤ، فالتنبؤ قائم على أساس افًتاض أن ادلستقبل القريب 

القريب، و لكن إذا حدثت تغَتات ىيكلية سريعة يف الظروف االقتصادية، فمن ادلمكن أن ال يكون النموذج قادرا 

                                                           
1

 43نفس المرجع، ص 
2

 .44نفس المرجع، ص 
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على التنبؤ هبذه التغَتات، و الختبار مقدرة النموذج على التنبؤ البد من اختبار مدى استقرار ادلعلمات ادلقدرة عرب 
. الزمن، و اختبار مدى حساسية ىذه التقديرات للتغَت يف حجم العينة

 . االنحدار الخطي المتعدد:المطلب الثاني

 يوضح االضلدار اخلطي ادلتعدد العالقة بُت متغَت تابع و رلموعة من ادلتغَتات التفسَتية، ىذا ما يعٍت أن أي 
. تغَت يف ادلتغَتات التفسَتية يتبعها تغَت يف ادلتغَت التابع

 و تشَت خطية العالقة بُت ادلتغَتات التفسَتية و ادلتغَت التابع إىل أن أثر ادلتغَت التفسَتي على ادلتغَت التابع 
ال ؼلتلف عن أثر متغَت أخر، فيفًتض أن مجيع األفراد  يتصرفون بنفس الطريقة، أو أن تفضيالت األفراد متماثلة، و 

نظرا آلن ىذا االفًتاض ال ؽلثل احلقيقة فإن استخدام االضلدار اخلطي ادلتعدد ينطوي على وجود نوع من اخلطأ يف 
التقدير، و لذا فإننا ندخل يف عالقة االضلدار حدا يعرف باحلد العشوائي 

t


1 .

. تقديـم النموذج -1
: 2شكل النموذج

:  تأخذ عالقة االضلدار اخلطي ادلتعدد الشكل التايل
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡 + 𝜀𝑡  

: حيث
-nt 1 
-𝛽𝑖 :  معلمات النموذجki 0. 
-t :اخلطأحد . 
-tY :ادلتغَت التابع .
-tX :ادلتغَتات ادلستقلة. 
 

 
 

                                                           
1

 .254 نفس المرجع، ص
2
 Régis Bourbonnais, Econométrie cours et exercices corrigés, imprimerie CHIRAT, paris,2015, p47. 



 الجزائرفي دراسة قياسية لمحددات االستثمار المحلي                         الفصل الثالث
 

61 
 

: و ؽلكن كتابتو يف شكل مصفوفات
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:1فتصبح على الشكل ادلصفويف كما يلي       1,1,11,1 . nkknn aXY   

)1(شعاع مشاىدات ادلتغَت التابع رتبتو : Y: حيث n .
X : 1((مصفوفة مشاىدات ادلتغَتات ادلستقلة رتبتها((  kn .
 : 1(شعاع معلمات النموذج رتبتو( k .
 :1(شعاع حد اخلطأ رتبتو( n. 

 :MCO2تقدير المعالم بطريقة المربعات الصغرى -2

 .إن ىدف التقدير ىو احلصول على أصغر خطأ
 .مشاىدةnو (شارحة  )متغَتات مفسرة kب ليكن لدينا النموذج اخلطي ادلتعدد 

:    حيث  XY


 XŶ


: شعاع مقدرا. 

لتقدير معامالت النموذج نقوم بتصغَت رلموع مربع البواقي 


n

t

t

1

2 . 

    MinSXYXYMinMinMin
n

t

t 






1

2 

 :فتصبحبالنسبة لـSنقوم باشتقاقىذه ادلعادلة بالنسبة لـ و لتدنية

022 






XXYX

S 

فنحصل على الشعاع


ادلقدر لـ.  YXXX 



1

 

مع العلم أن ادلصفوفة  XX قابلة للقلب . 

                                                           
1
 Ipid,p48. 

2
 Ipid,p49 
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 :هافرضيات -1-1
 :التاليةالفرضيات على علمات ظلوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد ىاملتقديرادلربعات الصغرى يف  طريقة تعتمد 

  توقع اخلطأ العشوائي يساوي الصفر ، أي :𝐸 𝜀𝑡 = 0          , ∀𝑡 
  ثبات تباين األخطاء، أي:𝐸 𝜀𝑡

2 = 𝜎𝜀
2      , ∀𝑡 

  عدم وجود إرتباط ذايت بُت األخطاء أي:𝐸 𝜀𝑡𝜀𝑡′ = 0       , ∀ 𝑡 ≠ 𝑡′ 
  إستقاللية ادلتغَت العشوائي عن ادلتغَتات ادلستقلة أي:𝑐𝑜𝑣 𝑋𝑖𝑡  , 𝜀𝑡 = 0 
  ادلتغَت العشوائي موزع توزيع طبيعي:εt                         N(0,σ2) 
 عدد ادلشاىدات أكرب من السالسل اليت تشرح ادلتغَت التابع، أي    :𝑛 > 𝑘 + 1 
 xi,t بدون اخطاء (مشاىدة) قيم مالحظة .
  عدم االرتباط اخلطي بُت ادلتغَتات ادلستقلة .

:  1خصائص طريقة المربعات الصغرى العادية  -1-2
 :خاصية عدم التحيز  .أ 

 نقول بأن ادلقدر متحيز  أما 0         التحيز ىو الفرق بُت مقدرة ما و وسط توزيعها فإذا إختلف ىذا الفرق عن 
:  بالنسبة دلقدرات طريقة ادلربعات الصغرى فهي حتقق مايلي 

𝐸 𝛽 𝑖 = 𝛽𝑖            , 𝑖 = 0,1,2, ……𝑘 

 𝛽𝑖 ىي مقدر غَت متحيز لـ  𝛽وبالتايل 

: 2خاصية أصغر تباين  .ب 
:    أقل من تباين أي قيمة مقدرة أخرى أي 𝛽 𝑖يقصد بأقل تباين شلكن للمقدرات ، عندما يكون تباين 

𝑣𝑎𝑟 𝛽 𝑖 < 𝑣𝑎𝑟 𝛽
𝑖
                       , 𝑖 = 0,1, 2 , ……𝑘  

𝛽:حيث 
𝑖

 𝛽𝑖ىي القيمة ادلقدرة األخرى لــــ  : 

 

 
                                                           

29 ، ص 2009، دار الخلدونية ، الطبعة الثانية ، الجزائر اإلحصاء التطبيقي مع تمارين و مسائل محلولة جالطو الجياللي ، 
1
 

 188، ص 2004 ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان مقدمة في التحليل اإلقتصادي الكلي مجيد علي حسن و عفاف عبد الجبار سعيد ، 
2
 



 الجزائرفي دراسة قياسية لمحددات االستثمار المحلي                         الفصل الثالث
 

63 
 

 :تقييم نموذج االنحدار الخطي المتعدد -3
:  يتم تقييم ظلوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد باستعمال ادلعايَت الثالثة السابقة

تتعلق حبجم و إشارة ادلعلمات ادلقدرة، آلن النظرية االقتصادية تضع قيودا مسبقة  : :المعايير االقتصادية -3-1
على حجم وإشارة ادلعلمات، فإذا ما جاءت ىذه ادلعلمات على عكس ما تقرره النظرية مسبقا فإن ىذا ؽلكن أن 

 . يكون مربرا كافيا لرفض ىذه ادلعلمات
: تتمثل ىذه ادلعايَت فيما يلي: المعايير اإلحصائية -2.3
 يشَت ىذا ادلعامل إىل النسبة اليت ؽلكن تفسَتىا من التغَت الكلي يف ادلتغَت التابع بداللة :معامل التحديـد - أ

ادلتغَتات التفسَتية ادلدرجة يف دالة االضلدار ادلتعدد، و ؽلكن حسابو انطالقا من معادلة حتليل التباين اليت 
 :تعطى بالشكل التايل

 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1 = 𝑒 ′𝑒 = 𝑦′𝑦 − YX ̂   
𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝑅  

𝑅2 =
𝑆𝐶𝐸

𝑆𝐶𝑇
=  

YX ̂

𝑦′𝑦
  

إن مقياس معامل التحديد يتأثر بعدد ادلتغَتات التفسَتية، و ذلذا ؽلكن أن نصحح قيمة معامل التحديد 
)(عن طريق أخذ درجات احلرية يف احلسبان عند حساب معامل التحديد، حيث أن درجة احلرية  kn تقل مع

. زيادة عدد ادلتغَتات التفسَتية و ثبات حجم العينة

)1(: كما يلي2R و تصبح قيمة معامل التحديد ادلعدل 
1

1 22 R
kn

n
R 




 .

 تًتاوح قيمة معامل التحديد بُت الصفر و الواحد، فإذا كان يساوي الواحد فهذا يعٍت ادلقدرة التفسَتية 
جيدة، و أن جودة التوفيق عند حدىا األقصى، أما إذا كان يساوي الصفر فهذا يعٍت أن ادلقدرة التفسَتية للنموذج 

. منعدمة، و أن جودة التوفيق عند حدىا األدىن

:  تتمثل ىذه االختبارات فيما يلي:اختبارات المعنوية- ب 
 اختبار ستودنتStudent: 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡 + 𝜀𝑡 ج             ليكن النموذ  
01و لتكن 

ˆ.ˆˆ  kادلعلمات ادلقدرة للنموذج  .
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 و ادلتغَت التفسَتي Yالختبار العالقة ادلوجودة بُت ادلتغَت التابع 
i

x( معنوية كل معامل على حدا) نقوم بإجراء ،
:  االختبار التايل









0:

0:

1

0

i

i

H

H



 

:  نقوم حبساب إحصاءةستودنت اليت تعطى بالعالقة التالية
i

i

calT






ˆ
ˆ

ˆ
 .

: حيث
i

̂: مقدر
i

 .

i
 ˆ
:االضلراف ادلعياري لـ: ˆ

i
̂ .

)( تتبع توزيع ستودنت بدرجة حرية تساوي calTاالحصاءة kn .

: و يكون قرار االختبار كما يلي
نرفض الفرضية    - 

0
H إذا كانت tabcal TT  و منو ،

i
ذلا معنوية احصائية .

نرفض الفرضية    - 
1

H إذا كانت tabcal TT  و منو ،
i

ليس ذلا معنوية احصائية .

 اختبار فيشرFisher: 
:   يوضح لنا ىذا االختبار داللة النموذج بصورة عامة، و يأخذ الشكل التايل









0.0.0:

0:

101

100

k

k

H

H







 

:    نقوم حبساب إحصائية فيشر اليت تعطى بالعالقة التالية
kn

R

k
R

Fcal





)1(

1
2

2

 

تتبع توزيع فيشر calFاالحصاءة
).1( knk

F


 .

: و يكون قرار االختبار كمايلي
نرفض الفرضية   - 

0
H 5% إذا كانت

).1(



 
knkcal FF يوجد على األقل متغَت مستقل واحد لو تأثَت     ، و يعٍت

 .على ادلتغَت التابع 
نرفض الفرضية - 

1
H 5% إذا كانت

).1(



 
knkcal FFو يعنيال توجد عالقة بُت ادلتغَت التابع وادلتغَتات  ادلستقلة ، .
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 :تتمثل ىذه ادلعايَت فيما يلي: المعايير القياسية- 3-3
 يعترب االمتداد اخلطي ادلتعدد أحد ادلشاكل القياسية اليت تنشأ عن :معيار االمتداد الخطي المتعدد .أ 

اختالل بعض افًتاضات طريقة ادلربعات الصغرى العادية، و يتمثل يف االرتباط اخلطي بُت عدد متعدد من ادلتغَتات 
.  التفسَتية يف ظلوذج االضلدار ادلتعدد

: ويوجد عدة اختبارات تستخدم للكشف عن مشكل االمتداد اخلطي ادلتعدد، نذكر منها

: Klein1اختبار -
𝑟𝑥𝑖يعتمد ىذا االختبار على مقارنة معامل التحديد  للنموذج مع معامالت االرتباط اجلزئية   𝑥𝑗

 ما بُت ادلتغَتات 2
𝑖ادلستقلة حيث  ≠ 𝑗 .

> 2إذا كان   𝑟𝑥𝑖  𝑥𝑗
. فإنو من ادلتوقع وجود مشكل االمتداد اخلطي ادلتعدد2

: Farrar et Glauber2اختبار  -
يف البداية نقوم حبساب زلدد مصفوفة معامالت االرتباط ما بُت ادلتغَتات ادلستقلة 

𝐷 =  

1 𝑟𝑥1𝑥2
𝑟𝑥1𝑥3 

𝑟𝑥2𝑥1
1 𝑟𝑥2𝑥3 

⋯ ⋯ ⋯

⋯ 𝑟𝑥1𝑥𝑘  

⋯ 𝑟𝑥2𝑥𝑘  

⋯ ⋯
𝑟𝑥𝑘𝑥1 

𝑟𝑥𝑘𝑥2 
𝑟𝑥𝑘𝑥3 

   ⋯     𝑟𝑥1𝑥3 

  

عندما تؤول قيمة ىذا احملدد ضلو الصفر فإن ىذا يدل على وجود مشكل االمتداد اخلطي بُت متغَتتُت مستقلتُت 
 .على االقل

:  وطلتربه وفق الفرضية التالية𝜒2مث نقوم حبساب مربع كاي

 

𝐻0 ∶ 𝐷 = 1

𝐻1 ∶ 𝐷 < 1   

  

𝐻0:  استقاللية بُت ادلتغَتات ادلستقلة. 
𝐻1 : يوجد ارتباط بُت ادلتغَتات ادلستقلة. 

                                                           
1
 Régis Bourbonnais, Op.cit ,p115. 

2
Ipid, p116 
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: و تعطى الصيغة الرياضية ذلذا االختبار كما يلي 

𝜒𝑐𝑎𝑙
2 = − 𝑛 − 1 −

1

6
 2𝐾 + 5  . ln 𝐷 

: حيث 
𝑛 : دتثل عدد ادلشاىدات . 
𝐾 : دتثل عدد معامل النموذج مبا فيها احلد الثابت  .

ln D : اللوغاريتم النيبَتي حملدد مصفوفة معامالت اإلرتباطات اجلزئية  .

 عند درجة 𝜒2 احملصل عليها من جدول القيم احلرجة لـ 𝜒2احملسوبة مع القيمة اجلدولية لـ 𝜒2نقارن قيمة 
K(K-1)  𝑉احلرية =

1

2
 . α ، و مستوى معنوية

𝜒𝑐𝑎𝑙إذا كان   -
2 > 𝜒𝑡𝑎𝑏

 . وبالتايل يوجد مشكل التعدد اخلطي 𝐻0نرفض: 2
𝜒𝑐𝑎𝑙إذا كان   -

2 < 𝜒𝑡𝑎𝑏
 . وبالتايل ال يوجد مشكل التعدد اخلطي 𝐻1نرفض : 2

 
: معيار اإلرتباط الذاتي لألخطاء  .ب 

يعترب االرتباط الذايت أحد ادلشاكل اليت ينجر عنها عدم دقة قياس معامالت العالقات االقتصادية عند 
، حيث يشَت االرتباط الذايت إىل وجود ارتباط بُت القيم ادلشاىدة لنفس ادلتغَت، و عادة ما ختص MCOاستخدام

، حيث تكون قيمة معامل االرتباط بُت قيمو ادلتتالية غَت مساوية للصفر، وىذا ما ىذه ادلشكلة احلد العشوائي 
. ؼلل بإحدى فرضيات طريقة ادلربعات الصغرى العادية

. الرتبة األوىل، الرتبة الثانية، أو رتبة أعلى:   و يأخذ االرتباط الذايت رتبا متعددة منها

 :و للتحقق من فرضية وجود ارتباط ذايت من عدمو، نستعمل عدة اختبارات أعلها
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 :Durbin-Watsonاختبار -
 :1يسمح ىذا االختبار بالكشف عن االرتباط الذايت بُت االخطاء من الدرجة األوىل وفق العالقة

ttt v 1 
: باختبار الفرضية التالية 

𝐻0 ∶  𝜌 = 0 

𝐻1 ∶  𝜌 ≠ 0      𝜌 < 0  𝑜𝑢  𝜌 > 0    

𝐻0 :  دتثل فرضية العدم و تنص على عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء .
𝐻1 :  دتثل الفرضية البديلة و تنص على وجود إرتباط ذايت لألخطاء .

:  اليت تعطى بالعالقة التالية DWنقوم حبساب االحصاءة

𝑫𝑾 =
  𝑒𝑡−𝑒𝑡−1 2𝑛

𝑡=2

 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
  

.     القيمة ادلقدرة دلعامل ادلتغَت العشوائي𝑒𝑡حيث  

 2d اليت دتثل احلد األدىن النعدام االرتباط الذايت، و1d نقارهنا مع القيمتُت اجملدولتُت، DWبعد حساب 
، و عدد ادلتغَتات التفسَتية يف nاليت دتثل احلد األقصى النعدام االرتباط الذايت، و ذلك حسب عدد ادلشاىدات 

. %5النموذج عند درجة معنوية 
 :     يتم قبول و رفض الفرضيتُت حسب ادلخطط التايل

 
 DWشرح اختبار (III-1)الشكل رقم 

 

 

 ا

 

                                                           
1
 Ipid,129. 

4 
14 d  24 d  2 2d  1d

 

0 

اختبار غير 

 حاسم
𝜌 = 0 

 ال يوجد ارتباط ذاتي لألخطاء

 

 

 

 

اختبار غير 

 حاسم

𝜌 < 0 

ارتباط ذاتي 

 سالب

𝜌 > 0 

ارتباط ذاتي  

 موجب
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:  حسب احلاالت التاليـة0Hويتم قبول و رفض

 10 ddw  44  أو 1  dwd : 0نرفضHوبالتايل وجود ارتباط ذايت لالخطاء  .
  22 4 ddwd  :  0نقبلHوبالتايل عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء  .
  21 ddwd  12 أو 44 ddwd  : نتيجة االختبار غَت حامسة، أي ىناك شك ومنو ال ؽلكن

  .0Hأن نرفض أو نقبل 
 
 :  Breusch-Godfreyإختبار -

يصلح ىذا اإلختبار عندما يكون اإلرتباط من الدرجة الثانية فأكثر و عندما يكون ادلتغَت ادلبطأ ضمن 
:  كمايلي ρادلتغَتات ادلستقلة ، و يكتب النموذج العام الذي ػلتوي اإلرتباط الذايت لألخطاء من الدرجة 

𝜀t = ρ1εt−1 + ρ2εt−2 + ⋯⋯ + ρρεt−ρ + 𝑣𝑡  

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡 + ρ1εt−1 + ρ2εt−2 + ⋯ + ρρεt−ρ + et  

: و تتلخص فكرة ىذا اإلختبار على وجود عالقة معنوية بُت األخطاء ،و إختبار الفرضية التالية 

𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝜌 = 0 

𝐻1 ∶  ∃𝜌𝑖  /𝜌𝑖 ≠ 0; i= 1,2 ⋯𝜌 

𝐻0 :  دتثل فرضية العدم و تنص على عدم وجود إرتباط ذايت لألخطاء .
𝐻1 :  دتثل الفرضية البديلة و تنص على وجود إرتباط ذايت لألخطاء .

:  واليت تكتب بالصيغة التاليةLMونقوم اختبار ىذه الفرضية باستخدام احصاءة

LM= n.R
2
                            χ

2 

.𝑛إذا كانت  𝑅2 > 𝜒2 ومنو يوجد مشكل االرتباط الذايت 0نرفض ،. 
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 :معيار عدم تجانس تباين االخطاء .ج 
. 1تتمثل مشكلة عدم جتانس تباين االخطاء يف تغَت تباين احلد العشوائي مع تغَت قيم ادلتغَت التفسَتي

قيم )ونتصادف بكثرة مع ىذا ادلشكل يف حالة البيانات ادلقطعية، أو عندما تكون البيانات دتثل متوسطات 
 ، Goldfeld-Quandاختبار :  ويتم الكشف عن ىذا ادلشكل عن طريق عدة اختبارات وىي. (معدالت
 . وىو الذي سنتطرق لو ألنو االكثر استعماالWhite، واختبار Gleisjerاختبار 

 :White2اختبار  
𝑒𝑡يعتمد ىذا االختبار على اغلاد عالقة بُت مربعات البواق

  ومربع ىذه ادلتغَتات 𝑥𝑡 و ادلتغَتات ادلستقلة 2
𝑥𝑡ادلستقلة

 :ويكون التقدير وفق الصيغة التالية2

𝑒𝑡
2 = 𝛽0 + 𝛼1𝑥1𝑡+𝛽1𝑥1𝑡

2 + 𝛼2𝑥2𝑡+𝛽2𝑥2𝑡
2 + ⋯ + 𝛼𝑘𝑥𝑘𝑡 +𝛽𝑘𝑥𝑘𝑡

2 + 𝑣t  

 :يف حالة معنوية أحد معامل ىذا االضلدار نقبل فرضية عدم ثبات التباين وصلري ىذا االختبار باالعتماد على

 : وفق الفرضية التاليةFisherاحصائة فيشر  -

𝐻0 ∶  β
0

= α1 = β
1

= α2 = β
2

= ⋯ = α𝑘 = β
k

= 0  

.دتثل فرضية العدم و تنص على جتانس تباين األخطاء :  𝐻0 

 :LMأو على االحصائة -
- LM= n.R

2
                            χ

2 

 :حيث
 𝑛 :  حجم العينة. 
 𝑅2 :  معامل التحديد. 
 𝑘 : عدد ادلعامل باستثناء احلد الثابت. 

𝐿𝑀إذا كانت  = 𝑛. 𝑅2 > 𝜒𝑝
 .، ومنو يوجد مشكل عدم جتانس التباين0نرفض 2

 

                                                           
1

 .496 عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص
2
 Régis Bourbonnais, Op.cit ,p151. 
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 :(التوقع)تقييم قدرة النموذج على التنبؤ  -4
قد تكون مرتفعة، وان معلمات النموذج 𝑅2بالرغم من أن ادلقدرة التفسَتية للنموذج مقاسة مبعامل التحديد 

ولعل السبب يف ذلك ىو . قد يكون ذلا معنوية احصائية كبَتة، إال أن مقدرة النموذج على التنبؤ قد تكون زلدودة
وعلى العكس من ذلك فإن مقدرة النموذج على التنبؤ قد . احتمال حدوث تغَتات مفاجئة مل تكن يف احلسبان

 .تكون كبَتة بالرغم من كون معامل التحديد منخفضا وبعض ادلعلمات ادلقدرة غَت معنوية احصائيا
 :1ويوجد ىناك بعض ادلعايَت اليت ؽلكن أن تستخدم يف قياس مقدرة النموذج على التنبؤ، نذكر منها

 :Theilمعامل عدم التساوي لثيل 4-1
 :اذا افًتضنا أن

𝑑f : التغَت يف القيمة ادلتوقعة للمتغَت التابع. 
𝑑𝑎 :التغَت الفعلي يف قيمة ادلتغَت التابع. 

𝑇:   فإن =   
  𝑑f−𝑑𝑎  2

 𝑑𝑎
2 

 :حبيث
0إذا كان  - أ = 𝑇 <= 𝑑𝑓 = 𝑑𝑓وىذا يشَت إىل مقدرة النموذج الكبَتة على التنبؤ ،. 

1إذا كان   - ب = 𝑇 <= 0 = 𝑑𝑓 وىذا يشَت للحالة اليت يتم التوقع فيها بأن ادلتغَت التابع سوف يكون ،
 .ثابتا عرب الزمن

 .عن الواحد كلما دل ذلك على اطلفاض مقدرة النموذج على التنبؤ𝑇كلما زادت قيمة  - ت
 : عالقة المقدر بالفعلي- 4-2

باستخدام بيانات خارج العينة، فإذا كان Ya=β0+ β1Y1+εt  وفقا ذلذا ادلعيار نقوم بتقدير الصيغة 
0: التنبؤ تام يف دقتو فإنو من ادلتوقع أن يكون = 𝛽0، 1 = 𝛽1  . 

بعد تقدير النموذج والتأكد من جودتو، يتم استخدامو يف التنبؤ حيث يعطي رلال ثقة التوقع القيمة 
 1  : 2ويعطى بالعالقة التالية −

𝑦𝑡+ℎ = 𝑦 𝑡+ℎ  ±  𝑡𝑛−𝑘−1
𝛼/2  𝜎 𝜀2 𝑋′𝑡+ℎ 𝑋′𝑋 −1𝑋𝑡+ℎ + 1  

 

 

                                                           
1

 .747 عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص
2
 Régis Bourbonnais, Op.cit, p83. 
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 بناء وتقدير نموذج الدراسة: المبحث الثاني

 ، 2014 إىل غاية 1990تتضمن دراستنا تقدير دالة االستثمار احمللي يف اجلزائر خالل الفًتة ادلمتدة من 

 بناء النموذج: المطلب األول

، وكذلك الشكل الرياضي (ادلتغَتات ادلستقلة و ادلتغَتات التابعة)تشمل ىذه إغلاد متغَتات النموذج 
 .للنموذج وادلعرفة ادلسبقة إلشارة وحجم معامل النموذج

 :تحديد متغيرات النموذج -1
 االقتصادية وغَت االقتصادية ادلؤثرة على االستثمار احمللي بصورة مباشرة ادلتغَتاتنظرا لصعوبة حصر كل 

 من خالل التطرق إىل  الكلية االقتصاديةادلتغَتاتننا سنحاول يف ىذه الدراسة الًتكيز على بعض إأو غَت مباشرة، ف
. يف اجلزائر وفق ما دلت عليو النظريات االقتصاديةاالستثمار احمللي سلوك ثَتا على أ واالكثر تادلتغَتاتاىم ىذه 

 :وتتمثل ىذه ادلتغَتات يف

 .ABFFويعرب عنو يف اجلزائر بالتكوين اخلام لرؤوس األموال الثابتة: االستثمار احمللي -
 .PIBويعرب عنو يف اجلزائر بالناتج الداخلي اخلام : الدخل -
وىي تتضمن كل ما تنفقو الدولة إلقامة مشاريع عامة تدخل يف البنية التحتية مثل : نفقات التجهيز -

 .اخل...ادلستشفيات، الطرق، ادلوانئ
يعترب االدخار عامال زلددا لالستثمار وذو اعلية كبَتة ألنو يرتبط بتمويل االستثمارات الالزمة : االدخار -

 .لتحقيق التنمية
 .وىو سعر فائدة القرض الذي مت تعديلو بسبب التضخم: معدل الفائدة احلقيقي -

ولقد مت احلصول على بيانات الدراسة  باالعتماد على اصدارات كل من  الديوان الوطٍت لالحصائياتو بنك 
كما سنعتمد يف دراستنا على البيانات . 2014 إىل غاية 1990اجلزائر وىذا للفًتة ادلراد دراستها واليت تبدأ من 

، وذلك بقسمة القيم IPCبقيمها احلقيقية وذلك بإزالة أثر التضخم باستخدام ادلؤشر العام ألسعار االستهالك 
على ( االستثمار احمللي، الدخل، نفقات التجهيز، االدخار) للمتغَتات - (III-1)أنظر اجلدول رقم –االمسية 
IPCوطرح معدل التضخم من معدل الفائدة االمسي ، . 
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 2014-1990متغيرات النموذج بالقيم االسمية خالل الفترة  (III-1)الجدول رقم 
                                                      الوحدة مليار دينار

االستثمار  الدخل نفقات التجهيز االدخار %*سعر الفائدة
 المحلي

 السنوات

8,8 139,8 47,7 554,4 141,9 1990 

11,0 265,0 58,3 862,1 215,8 1991 

11,5 290,7 144,0 1074,7 278,0 1992 

11,5 236,8 185,2 1189,7 324,1 1993 

16 306,4 235,9 1487,4 407,5 1994 

18,4 422,4 285,9 2005,0 541,9 1995 

19 606,3 174,0 2570,0 639,4 1996 

15,7 680,1 201,6 2780,2 638,1 1997 

11,5 758,3 211,9 2830,5 728,7 1998 

10,8 1011,7 187,0 3238,2 789,8 1999 

10 1814,0 321,9 4123,5 852,6 2000 

9,5 1764,3 357,4 4227,1 965,5 2001 

8,6 1849,4 452,9 4522,8 1111,3 2002 

8,1 2366,1 516,5 5252,3 1265,2 2003 

8 2952,4 638,0 6149,1 1476,9 2004 

8 4168,6 806,9 7562,0 1680,8 2005 

8 4890,3 1015,1 8514,8 1969,5 2006 

8 5337,0 1434,6 9366,6 2462,1 2007 

8 6297,3 1973,3 11077,1 3228,3 2008 

8 4668,9 1946,3 10006,8 3811,4 2009 

8 5810,3 1807,9 11991,6 4350,9 2010 

8 7025,1 1974,4 14588,5 4620,5 2011 

8 7704,2 2275,5 16208,7 4992,4 2012 

8 7688,3 1887,8 16643,8 5690,9 2013 

8 7596,9 2493,9 17205,1 6311,8 2014 

: مت جتميع البيانات من: ادلصدر
. بنك اجلزائر، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، تقارير سنوية- * 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm 
 . على التوايل2014 إىل 2011، طبعات 44 إىل 41، العدد  الجزائر في أرقام ،  الديوان الوطٍت لالحصائيات -

 

 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
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 2014-1990 خالل الفترةIPCتطور المؤشر العام ألسعار االستهالك  (III-2)الجدول رقم 

 السنوات %مؤشر االسعار السنوات %مؤشر االسعار
105,75 2003 21,16 1990 

109,95 2004 26,64 1991 

111,47 2005 35,08 1992 

114,05 2006 42,28 1993 

118,24 2007 54,54 1994 

123,98 2008 70,79 1995 

131,10 2009 84,03 1996 

136,23 2010 88,82 1997 

142,39 2011 93,26 1998 

155,10 2012 095,68 1999 

160,11 2013 095,97 2000 

164,77 2014 100,00 2001 

  101,43 2002 

 

 الديوان الوطٍت لالحصائيات، مرجع سابق: ادلصدر

 
من معدل - ( II-8 )اجلدول رقم - ، وطرح معدل التضخم  IPCاذاً بقسمة القيم االمسية ذلذه ادلتغَتات على 

 .الفائدة االمسي، ؽلكننا استخالص القيم احلقيقية ذلا
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 2014-1990خالل الفترة ( بالقيم الحقيقية)متغيرات النموذج  ( III-3)الجدول رقم 
 الوحدة مليار دينار

 الدخل نفقات التجهيز االدخار  %سعر الفائدة
االستثمار 

 المحلي
 السنوات

-7,9 6,6 2,3 26,2 6,7 1990 

-14,9 9,9 2,2 32,4 8,1 1991 

-20,2 8,3 4,1 30,6 7,9 1992 

-9,0 5,6 4,4 28,1 7,7 1993 

-13,0 5,6 4,3 27,3 7,5 1994 

-11,0 6,0 4,0 28,3 7,7 1995 

-0,3 7,2 2,1 30,6 7,6 1996 

10,0 7,7 2,3 31,3 7,2 1997 

6,5 8,1 2,3 30,4 7,8 1998 

8,2 10,6 2,0 33,8 8,3 1999 

9,7 18,9 3,4 43,0 8,9 2000 

5,3 17,6 3,6 42,3 9,7 2001 

7,2 18,2 4,5 44,6 11,0 2002 

5,5 22,4 4,9 49,7 12,0 2003 

4,4 26,9 5,8 55,9 13,4 2004 

6,4 37,4 7,2 67,8 15,1 2005 

5,5 42,9 8,9 74,7 17,3 2006 

4,5 45,1 12,1 79,2 20,8 2007 

3,1 50,8 15,9 89,3 26,0 2008 

2,3 35,6 14,8 76,3 29,1 2009 

4,1 42,7 13,3 88,0 31,9 2010 

3,5 49,3 13,9 102,5 32,4 2011 

-0,9 49,7 14,7 104,5 32,2 2012 

4,7 48,0 11,8 104,0 35,5 2013 

4,3 46,1 15,1 104,4 38,3 2014 

 

 (III-1  ،III-2)من اعدا الطالب انطالقا من اجلدولُت: ادلصدر 
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 :تحديد شكل النموذج -2
يعد حتديد شكل النموذج من أىم مراحل بناء النموذج القياسي، وقبل التعرف على شكل النموذج نشَت 

 :يف البداية إىل رموز سلتلف ادلتغَتات ادلستعملة يف الدراسة و ىي كالتايل 

  .ILويتمثل يف االستثمار احمللي ويرمز لو بالرمز :المتغير التابع -
 : وتتمثل يف:المتغيرات المستقلة -

  .Yالدخل ويرمز لو بالرمز  .أ 
  .Deنفقات التجهيز ويرمز ذلا بالرمز  .ب 
  .Epaاالدخار ويرمز لو بالرمز  .ج 
  .Irمعدل الفائدة احلقيقي ويرمز لو بالرمز  .د 

 بعد التعرف على ادلتغَتات اليت يتضمنها النموذج القياسي ، و بعد مجع :الشكل الرياضي للنموذج -
 :البيانات ادلتعلقة بكل متغَت يتم حتديد الشكل الرياضي للنموذج و ادلتمثل يف الدالة التالية 

𝐼𝐿 = 𝑓( 𝑌 , 𝐷𝑒 , 𝐸𝑝𝑎 , 𝐼𝑟  )  
سنعتمد على أسلوب االضلدار اخلطي ادلتعدد يف تقدير النموذج القياسي اخلاص باالستثمار احمللي وفق الشكل العام 

 :ادلقًتح وىو كالتايل
𝐼𝐿𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡 + 𝛽2𝐷𝑒𝑡 + 𝛽3𝐸𝑝𝑎𝑡 − 𝛽4𝐼𝑟𝑡 + 𝜀𝑡   

 :حيث
t :  دتثل الزمن أي قيمة ادلتغَت يف السنةt 

𝐼𝐿 : ؽلثل حجم االستثمار احمللي بـادلليار دينار. 
𝑌  : ؽلثل الدخل بـادلليار دينار. 

𝐷𝑒 : ؽلثل نفقات التجهيز بـادلليار دينار. 
𝐸𝑝𝑎 : ؽلثل االدخار بـادلليار دينار. 

𝐼𝑟 :  معدل الفائدة احلقيقي بـــ%. 
𝜷𝟎 , 𝜷𝟏 , 𝜷𝟐 , 𝜷𝟑 , 𝜷𝟒 :دتثل معلمات النموذج . 

𝜀 : ؽلثل حد اخلطأ والذي ينوب عن بعض ادلتغَتات اليت ؽلكن ان تؤثر يف حجم االستثمار احمللي واليت مل تدرج يف النموذج، أو
 . يصعب قياسها
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 تقدير النموذج وتحليل نتائجه: المطلب الثاني
 :تقدير وتحليل النموذج االولي -1

وىذا باعتبارىا تعطي MCOسنعتمد يف تقديرنا لدالة االستثمار احمللي على طريقة ادلربعات الصغرى 
، وبعد ادخال بيانات الدراسة EVIEWS7ويتم ذلك باالستعانة بالربنامج االحصائي . مقدراختطية غَت متحيزة

 :حتصلنا على النتائج التالية

 :نتائجالتقدير -1-1

 نتائج تقدير النموذج الخطي لدالة االستثمار المحلي ( III-4)الجدول رقم 

Dependent Variable: IL   

Method: Least Squares   

Date: 05/17/16   Time: 17:24   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     Y 0.599088 0.050075 11.96390 0.0000 

DE 0.828511 0.173851 4.765625 0.0001 

EPA -0.640587 0.077547 -8.260636 0.0000 

IR 0.045321 0.043296 1.046764 0.3077 

C -7.690031 0.924897 -8.314474 0.0000 

     
     R-squared 0.987838     Meandependent var 16.40400 

Adjusted R-squared 0.985405     S.D. dependent var 10.78531 

S.E. of regression 1.302956     Akaike info criterion 3.544005 

Sumsquaredresid 33.95389     Schwarz criterion 3.787780 

Log likelihood -39.30006     Hannan-Quinn criter. 3.611617 

F-statistic 406.1090     Durbin-Watson stat 1.827083 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 EVIEWS7  باستعمال برنامج  ( III-3)من اعداد الطالب انطالقا من اجلدول رقم : ادلصدر     

 : كانت نتائج تقدير النموذج على النحو التايل (III-4)ووفقا للجدول رقم 
𝐼𝐿 𝑡 = −7.690 + 0.599 𝑌𝑡 + 0.828 𝐷𝑒𝑡 − 0.640 𝐸𝑝𝑎𝑡 + 0.045𝐼𝑟𝑡   
𝒕𝒄  ∶   −8.314  1.963  4.765  −8.260  1.046   
𝜹𝜷 𝒊

:  0.924    0.050  0.173  0.077  0.043   
𝑹𝟐 = 0.9878        𝜺𝒕

𝟐 = 33.953    𝑭𝐜 = 406.109    𝒏 = 25  
𝑹𝟐 = 0.9854      𝑫𝒘 =  1.827     𝑷𝒓𝒐𝒃𝒇 =0.0000 
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 :حيث
𝑡𝑐 :ىي قيم إحصاءةستودنت احملسوبة للمعامل ادلقدرة. 

𝜹𝜷 𝒕
 االضلرافات ادلعيارية للمعامل ادلقدرة: 

𝑹𝟐 :ؽلثل معامل التحديد. 
𝑹 𝟐 :ؽلثل معامل التحديد ادلصحح. 

 𝜺𝒕
 .رلموع مربعات األخطاء: 𝟐

𝑫𝑾 : دتثل إحصائية ديربن واتسون تستخدم للكشف عن االرتباط الذايت لألخطاء. 
𝑭𝐜 :دتثل إحصائية فيشر احملسوبة. 

𝑷𝒓𝒐𝒃𝒇:احتمال اخلطأ. 
 

 :تحليل النتـائج -1-2
 : التحليل االحصـائي .أ 

𝑹𝟐 إن القيمة ادلتحصل عليها دلعامل التحديد :معامل التحديد - =  تدل على ان ادلتغَتات 0.9878
 تفسرىا عوامل اخرى %1.22من التغَتات اليت حتدث على االستثمار احمللي، أم الباقي %98.78ادلستقلة تفسر 

 .𝜀𝑡غَت مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف حد اخلطأ 
 :Test de Studentاختبار المعنوية الفردية  -

إلجراء ىذا االختبار تستخدم إحصاءةستيودنت و ذلك لتقييم معنوية معامل النموذج، و إلجراء ىذا 
 :، وفقا للفرضية التالية % 5االختبار نقوم مبقارنة إحصاءةستيودنت احملسوبة مع اجلدولية عند مستوى معنوية 

 
𝐻0 ∶ 𝛽𝑖 = 0
𝐻1 ∶  𝛽𝑖 ≠ 0

  

  :حيث

.دتثل فرضية العدم و تعٍت ادلعلمة ليس ذلا معنوية إحصائية:  𝐻0 
.دتثل الفرضية البديلة و تعٍت ادلعلمة ذلا معنوية إحصائية:  𝐻1 
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 :وؽلكن توضيح نتائج اختبار ستيودنت للنموذج من خالل اجلدول التايل
𝑛ودنتعند نفس مستوى معنوية، وبدرجة حرية ينسًتجها من جدول ست𝑻𝒕𝒂𝒃القيمة اجلدولية − 𝑘 −  وتساوي 1

25 − 4 − 1 = Tn−k−1 أي 20
0.05 = T20

0.05 = 2.086  
 Studentملخص نتائج اختبار ستيودنت (  III-5)اجلدول رقم 

 1𝑻𝒄𝒂𝒍 𝑻𝒕𝒂𝒃المعالم  المتغيرات
مستوى 
 المعنوية

القرار  المالحظة

𝛽0 8.314 2.086 0.0000 𝑇𝑐𝑎𝑙 الثابت > 𝑇𝑡𝑎𝑏  𝐻1نقبل  
Y 𝛽1 11.963 2.086 0.0000 𝑇𝑐𝑎𝑙 > 𝑇𝑡𝑎𝑏  𝐻1نقبل  

De 𝛽2 4.765 2.086 0.0001 𝑇𝑐𝑎𝑙 > 𝑇𝑡𝑎𝑏  𝐻1نقبل  
Epa 𝛽3 8.260 2.086 0.0000 𝑇𝑐𝑎𝑙 > 𝑇𝑡𝑎𝑏  𝐻1نقبل  
Ir 𝛽4 1.046 2.086 0.3077 𝑇𝑐𝑎𝑙 < 𝑇𝑡𝑎𝑏  𝐻1نرفض  

 (  III-4)ادلصدر من اعداد الطالب بناءا على اجلدول رقم 
, 𝑌،الثابت )يتبُت لنا ان معامالت ادلتغَتات  (III-5)من اجلدول  𝐷𝑒 , 𝐸𝑝𝑎  ) وبالتايل فهي 0.05 معنويتها اصغر من 

 . وبالتايل ال تؤثر يف ادلتغَت التابع0.05 معنويتها أكرب من 𝐼𝑟، أما ادلتغَتة 𝐼𝐿تؤثر يف ادلتغَت التابع  
 

 : Test de Fisher اختبار المعنوية الكلية -
 :يهدف إىل االختبار  معنوية االضلدار ككل من خالل الفرضية التالية

 
𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 0

 𝐻1: ∃𝛽𝑖  /𝛽𝑖 ≠ 0   ; i = 1,2, … .4   
   

 :حيث
.دتثل فرضية العدم و تعٍت انعدام العالقة بُت ادلتغَت التابع و ادلتغَتات ادلستقلة :  𝐻0 
. دتثل الفرضية البديلة و تعٍت يوجد على األقل متغَت مستقل واحد لو تأثَت على ادلتغَت التابع:  𝐻1 

Fcalيتم مقارنة إحصاءة فيشر احملسوبة واليت تساوي   =  ادلستخرجة من اجلدول رقم 406.1090
(III-4 )  احصاءة فيشر اجملدولة واليت تساويFk;n−k−1

0.05 = 𝐹4;20
0.05 = 2.87 

                                                           
1

 .بالقيمة المطلقة في جميع المراحل االختبارية𝑻𝒄𝒂𝒍 سيتم أخذ القيمة المحسوبة 
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𝐹𝑡𝑎𝑏مبا أن  < 𝐹𝑐𝑎𝑙فإنو نقبل𝐻1ونرفض 𝐻0 و بالتايل يوجد على األقل متغَتة مستقلة واحدة ذلا تأثَت على
 .ادلتغَت التابع 

 :التحليل االقتصادي.  ب

اشارة معلمة الدخل موجبة، وىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت حجم االستثمار احمللي والدخل، وىي  -
تتفق مع النظرية االقتصادية، حيث أنو اذا تغَت الدخل بوحدة واحدة فإن حجم االستثمار احمللي يتغَت بـــ 

 . وحدة0.599
اشارة معلمة نفقات التجهيز موجبة وىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت حجم االستثمار احمللي ونفقات  -

التجهيز، وىي تتفق مع النظرية االقتصادية، حيث أنو اذا تغَتت نفقات التجهيز بوحدة واحد فإن حجم 
 . وحدة0.828االستثمار احمللي يتغَت بــ 

اشارة معلمة االدخار سالبة وىذا يدل على وجود عالقة عكسية بُت االستثمار احمللي واالدخار، وىذه  -
حيث أنو .النتيجة ىي عكس النظرية االقتصادية، شلا يدل على أن جزء من االدخار ال يوجو إىل االستثمار

 . وحدة0.640إذا تغَت االدخار بوحدة واحد يتغَت فإن حجم االستثمار يتغَت بـ 
اشارة معلمة معدل الفائدة احلقيقي موجبة وىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت االستثمار احمللي ومعدل  -

الفائدة احلقيقي وىذه النتيجة عكس النظرية االقتصادية، وعدم معنوية ىذه ادلتغَتة تدل على أن القرارات 
 .االستثمارية ال تعتمد على سلوك معدل الفائدة
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 :تقدير وتحليل النموذج بعد ازالة المتغيرة الغير معنوية -2

نتحصل على EVIEWS7بعد حذف ادلتغَتة الغَت معنوية وادلتمثلة يف معدل الفائدة احلقيقي وباستعمال برنامج 
 :النتائج التالية

 :نتائج التقدير -2-1
 نتيجة تقدير النموذج بعد ازالة المتغيرة غير المعنوية ( III-6)الجدول رقم 

Dependent Variable: IL   

Method: Least Squares   

Date: 05/18/16   Time: 18:30   

Sample: 1990 2014   

Included observations: 25   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     Y 0.601496 0.050136 11.99737 0.0000 

DE 0.745062 0.154848 4.811587 0.0001 

EPA -0.614132 0.073480 -8.357840 0.0000 

C -7.840228 0.915779 -8.561267 0.0000 
     
     R-squared 0.987171     Meandependent var 16.40400 

Adjusted R-squared 0.985339     S.D. dependent var 10.78531 

S.E. of regression 1.305922     Akaike info criterion 3.517342 

Sumsquaredresid 35.81407     Schwarz criterion 3.712362 

Log likelihood -39.96678     Hannan-Quinn criter. 3.571432 

F-statistic 538.6583     Durbin-Watson stat 1.730723 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
 EVIEWS7  باستعمال برنامج  ( III-3)من اعداد الطالب انطالقا من اجلدول رقم : ادلصدر     

 : كانت نتائج تقدير النموذج على النحو التايل (III-6)ووفقا للجدول رقم 

𝐼𝐿 𝑡 = −7.84 + 0.601 𝑌𝑡 + 0.745 𝐷𝑒𝑡 − 0.614 𝐸𝑝𝑎𝑡   
𝒕𝒄  ∶   −8.561  11.997  4.811  −8.357   

𝜹𝜷 𝒊
:  0.915  0.050  0.154  0.073   

𝑹𝟐 = 0.9871        𝜺𝒕
𝟐 = 35.814    𝑭𝐜 = 538.658    𝒏 = 25  

𝑹𝟐 = 0.9853        𝑫𝒘 =  1.730     𝑷𝒓𝒐𝒃𝒇 =0.0000 
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 :تحليل النتائج- 2-1
بعد إزالة ادلتغَتة الغَت معنوية وتقدير النموذج اجلديد سوف صلري االختبارات دلعرفة مدى صالحية النموذج 

 .من الناحية اإلحصائية و االقتصادية مث اختباره من الناحية القياسية الستخدامو يف عملية التنبؤ

 :التحليل االحصائي .أ 

𝑹𝟐 إن القيمة ادلتحصل عليها دلعامل التحديد :معامل التحديد - =  تدل على ان ادلتغَتات 0.9871
 تفسرىا %1.29من التغَتات اليت حتدث على االستثمار احمللي، أم الباقي %98.71ادلستقلة تفسر 

 .𝜀𝑡عوامل اخرى غَت مدرجة يف النموذج ومتضمنة يف حد اخلطأ 
 :Test de Studentاختبار المعنوية الفردية -

إلجراء ىذا اخلتبار تستخدم إحصاءةستيودنت و ذلك لتقييم معنوية معامل النموذج، و إلجراء ىذا اإلختبار نقوم 
 :، وفقا للفرضية التالية % 5مبقارنة إحصاءةستيودنت احملسوبة مع اجلدولية عند مستوى معنوية 

 
𝐻0 ∶ 𝛽𝑖 = 0
𝐻1 ∶  𝛽𝑖 ≠ 0

  

  :حيث
.دتثل فرضية العدم و تعٍت ادلعلمة ليس ذلا معنوية إحصائية:  𝐻0 
.دتثل الفرضية البديلة و تعٍت ادلعلمة ذلا معنوية إحصائية:  𝐻1 

 :وؽلكن توضيح نتائج اختبار ستيودنت للنموذج من خالل اجلدول التايل
 للنموذج الجديدStudentملخص نتائج اختبار ستيودنت ( III-7)الجدول رقم 

 1𝑻𝒄𝒂𝒍 𝑻𝒕𝒂𝒃المعالم  المتغيرات
مستوى 
 المعنوية

القرار  المالحظة

𝛽0 8.561 2.080 0.0000 𝑇𝑐𝑎𝑙 الثابت > 𝑇𝑡𝑎𝑏  𝐻1نقبل  
Y 𝛽1 11.997 2.080 0.0000 𝑇𝑐𝑎𝑙 > 𝑇𝑡𝑎𝑏  𝐻1نقبل  

De 𝛽2 4.811 2.080 0.0001 𝑇𝑐𝑎𝑙 > 𝑇𝑡𝑎𝑏  𝐻1نقبل  
Epa 𝛽3 8.357 2.080 0.0000 𝑇𝑐𝑎𝑙 > 𝑇𝑡𝑎𝑏  𝐻1نقبل  

 (  III-5)ادلصدر من اعداد الطالب بناءا على اجلدول رقم 

                                                           
1

 .بالقيمة المطلقة في جميع المراحل االختبارية𝑻𝒄𝒂𝒍 سيتم أخذ القيمة المحسوبة 
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, 𝑌، الثابت)يتبُت لنا ان معامالت ادلتغَتات  ( III-6 )من اجلدول  𝐷𝑒 , 𝐸𝑝𝑎  ) وبالتايل فهي 0.05 معنويتها اصغر من 
 .𝐼𝐿تؤثر يف ادلتغَت التابع  

 : Test de Fisher اختبار المعنوية الكلية -
 :يهدف إىل االختبار  معنوية االضلدار ككل من خالل الفرضية التالية

 
𝐻0: 𝛽0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3

 𝐻1: ∃𝛽𝑖  /𝛽𝑖 ≠ 0   ; i = 0,1,2,3   
  

 :حيث
.دتثل فرضية العدم و تعٍت انعدام العالقة بُت ادلتغَت التابع و ادلتغَتات ادلستقلة :  𝐻0 
. دتثل الفرضية البديلة و تعٍت يوجد على األقل متغَت مستقل واحد لو تأثَت على ادلتغَت التابع:  𝐻1 

Fcal:        ( III-5 )لدينا إحصائية فيشر احملسوبة من خالل اجلدول رقم   = 538.658 

F(3 ,21):        ىي % 5أما إحصائية فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية 
0,05 = 3,07 

𝑡𝑎𝑏مبا أن  < 𝐹𝑐𝑎𝑙 فإنو نقبل𝐻1 ونرفض 𝐻0 و بالتايل يوجد على األقل متغَتة مستقلة واحدة ذلا تأثَت
 .على ادلتغَت التابع 

 :التحليل االقتصادي .ب 
اشارة معلمة الدخل موجبة وىذا يدل على أن الدخل يعترب زلددا لالستثمار ويساىم يف شرح سلوكو،   -

حيث كل زيادة يف الدخل بوحدة واحدة . وىذا راجع للدخل الوطٍت ادلتزايد نتيجة حتسن أسعار البًتول
 . وحدة06.01ستؤدي إىل زيادة االستثمار احمللي بـ 

اشارة معلمة نفقات التجهيز موجبة وىذا يدل على وجود عالقة طردية بُت حجم االستثمار احمللي ونفقات  -
. 2001التجهيز، وىي تتفق مع النظرية االقتصادية، وىذا نتيجة لسياسة دعم وانعاش االقتصاد منذ سنة 

 . وحدة0.745إذ ان كل زيادة يف نفقات التجهيز بوحدة واحدة تؤدي إىل زيادة حجم االستثمار بـ 
اشارة معلمة االدخار سالبة وىذا يدل على وجود عالقة عكسية بُت االستثمار احمللي واالدخار، وىذه  -

النتيجة ىي عكس النظرية االقتصادية،شلا يدل على أن االدخار ال يوجو لالستثمار، فلرمبا يوجو لغرض 
 0.614حيث أن كل زيادة يف االدخار بوحدة واحدة تأثر بالسلب على االستثمار احمللي بـ .االستهالك

 .وحدة
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 :تقييم النموذج من الناحية القياسية: المطلب الثالث

 بعد أن تأكدنا من مدى صالحية النموذج من الناحية اإلحصائية واالقتصادية، سنقوم باختباره من 

 .MCOالناحية القياسية دلعرفة مدى انسجامو و تطابقو مع الفرضيات اخلاصة بـ 

للكشف عن وجود أو عدم وجود مشكل اإلرتباط الذايت لألخطاء : إختبار اإلرتباط الذاتي لألخطاء  (1
 : حيث تسمح ىذه اإلحصاءة باختبار الفرضية التالية DWنستخدم إختبارديربُت واتسون

𝐻0 ∶  𝜌 = 0 

𝐻1 ∶  𝜌 ≠ 0      𝜌 < 0  𝑜𝑢  𝜌 > 0    

𝐻0 : دتثل فرضية العدم و تنص على عدم وجود ارتباط ذايت لألخطاء. 
𝐻1 :  دتثل الفرضية البديلة وتنص على وجود ارتباط ذايت لألخطاء. 

 :من اجلدول االحصائي لديربُت واتسن صلد

 
𝑑𝑙 = 1.12

 𝑑𝑢 = 1.66   
  

 
  :𝑫𝑾تحديد مناطق القبول و الرفض إلحصاءة(III-2)الشكل  

 
 
 

 
 ( III-5)ادلصدر من اعداد الطالب انطالق من اجلدول رقم 

 
𝑑𝑢 وقعت يف اجملال𝑫𝒘 ونالحظ أن قيمة <  𝐷𝑤 <  4 − 𝑑𝑢   فرضية العدم نقبل  وبالتايل 𝐻0 أي ،

 .ال يوجد لدينا مشكل االرتباط الذايت لألخطاء
 
 

4 12.14

 

66.14

 
2 66.1

 

12.1

 
0 

اختبار غير 

 حاسم
𝜌 = 0 

 ال يوجد ارتباط ذاتي لألخطاء

 

 

 

 

اختبار غير 

 حاسم

𝜌 < 0 

ارتباط ذاتي 

 سالب

𝜌 > 0 

ارتباط ذاتي  

 موجب

DW=1.73 
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 : اختبار تجانس تباين األخطاء (2

 للكشف ما إذا كان ىناك جتانس أو عدم جتانس بُت األخطاء ، و whiteسيتم اعتماد اختبار وايت 
etالذي يعتمد على وجود عالقة بُت مربع البواقي 

 : و ادلتغَتات ادلستقلة و يكون التقدير وفق الصيغة التالية 2

𝑒𝑡
2 = 𝛽0 + 𝛼1𝑌𝑡+𝛽1𝑌𝑡

2 + 𝛼2𝐷𝑒𝑡+𝛽2𝐷𝑒𝑡
2 + 𝛼3𝐸𝑝𝑎𝑡+𝛽3𝐸𝑝𝑎𝑡

2 + 𝑣t  

 :ونقوم باختبار الفرضية التالية 
𝐻0 ∶  β

0
= α1 = β

1
= α2 = β

2
= α3 = β

3
= 0 

𝐻0 :   دتثل فرضية العدم و تنص على جتانس تباين األخطاء. 

 : حتصلنا على النتائج التالية الختبار وايتEviewsو باستعمال برنامج ( III-5))انطالقا من اجلدول رقم 

 White نتائج التقدير الختبار ( III-8)الجدول رقم 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.585863 Probability 0.208326 

Obs*R-squared 8.645389 Probability 0.194525 

 Eviews  وباستعمال برنامج( III-5)ادلصدر من اعداد الطالب انطالقا من اجلدول رقم 

 :كما يلي  Fisherللكشف عن ثبات التباين سوف نعتمد على إحصاءة

𝐹𝑐𝑎𝑙:لدينا = 1,585 

𝐹(3 ,21):  ىي كما يلي  % 5أما إحصاءة فيشر اجملدولة عند مستوى معنوية 
0,05 = 3,07 

𝐹𝑐𝑎𝑙: نالحظ أن  > 𝐹tabو منو نقبل فرضية العدم𝐻0 و بالتايل تتحقق الفرضية اليت تنص على جتانس تباين 
 .األخطاء 
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 :والذي يسمح باختبار الفرضية التاليةjarqueberaسنعتمد على اختبار : اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء (3

𝐻0 :  اخلطأ العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي 
𝐻1 :  اخلطأ العشوائي ال يتبع التوزيع الطبيعي 

 

 لتوزيع األخطاء العشوائية jarqueberaنتائج اختبار (III-3)الشكل رقم 

 
 Eviews وباستعمال برنامج( III-5)ادلصدر من اعداد الطالب انطالقا من اجلدول رقم 

Prob: من خالل النتائج ادلتحصل عليها نالحظ أن = 0.316 > 0.05 

 .األخطاء العشوائية تتبع التوزيع الطبيعي، وبالتايل H1  ونرفضH0ومنو نقبل
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Series: Residuals
Sample 1990 2014
Observations 25

Mean       5.24e-15
Median  -0.108439
Maximum  3.122657
Minimum -3.246195
Std. Dev.   1.221578
Skewness   0.048068
Kurtosis   4.575248

Jarque-Bera  2.594426
Probability  0.273292
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 :خالصة الفصل

-1990حاولنا يف ىذا الفصل القيام بدراسة قياسية حملددات االستثمار احمللي يف اجلزائر خالل فًتة 
ن وذلك باستخدام الطرق القياسية هبدف التوصل غلى اىم احملددات االقتصادية اليت تؤثر يف االستثمار 2014

 .احمللي
وبعد اختيار بعض احملددات األساسية واليت تتوفر عنها ادلعطيات االحصائية اليت مت مجعها من مصادر 
سلتلفة، قمنا بتقدير زلددات دالة االستثمار احمللي ادلقًتحة باستخدام طريقة ادلربعات الصغرى العادية، ومن مث 
اختبار مدى صالحية النموذج باستخدام ادلعايَت االحصائية والقياسية وذلك دلعرفة مدى توافقو مع الفرضيات 

ادلوضوعة حول النموذج، توصلنا إىل ظلوذج خال من ادلشاكل القياسية واالحصائية، و توصلنا من خاللو إىل النتائج 
أن االستثمار احمللي يتأثر إغلابا مع الدخل الوطٍت ونفقات التجهيز شلا يفسر أن لالستثمار احمللي حصة معتربة من 
الدخل نتيجة جتسيد ادلشاريع الكربى يف البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية، و جزء من االدخار ال يوجو إىل 

 .االستثمار رمبا لضعف أداء السوق ادلالية أو أنو يوجو لالستهالك
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 :تمهيد

 قطاع على الًتكيز بقامت لذلك ، االقتصادية واالجتماعيةالتنمية حتقيق على استقالذلا منذ اجلزائر عملت
 . إليها تسعى اليت األىداف حتقيق أجل من وىذا أولوياهتا مقدمة يف وجعلتواالستثمار 

 الذي نذاك آالسائد انتهاج النظام االشًتاكي إال أمامها خيارا دلتجد االستعمار من خروجها بعد واجلزائر
 ىذا وارتبط ضخمة، استثمارات على بٍت والذي االقتصادية العملية ألداء التخطيط أسلوب تطبيق يوجب

 .اخلاص القطاع نشاط ن محدت وتشريعات بقوانُت األسلوب

 اقتصادية بإصالحات  1988 سنة منذ اجلزائر قامت لالقتصاد ادلركزي التخطيط سياسة فشل بعد
 أمام جديدة آفاق اجلزائر فتحت حيث الدولة، وتنظيم رقابة حتت السوق اقتصاد ضلو االنتقال أجل منىيكلية 

 .  االستثماريف جديدة وتشريعات قوانُت وضع منها، واألجانب احملليُت ادلستثمرين

 ادلبحث ويتضمن ،رستثما جهود الدولة يف هتيئة مناخ االاألول مبحثُت، إذل الفصل ىذا يف وسنتطرق
 . زلفزات ومعوقات االستثمار يف اجلزائرالثاشل
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 جهود الدولة في تهيئة مناخ االستثمار: المبحث األول

من أجل خلق مناخ استثماري مالئم يتوافق وسياسة االصالحات االقتصادية ادلنتهجةمن أجل حتقيق التنمية 
االقتصادية، تبذل اجلزائر جهود مستمرة من خالل انتهاج سياسات خاصة، سن قوانُت متتالية، وكذا انشاء 

 . ىيئات وأجهزة اذلدف منها خلق بيئة استثمارية مالئمة ومشجعة
 

 االطار السياسي والقانوني:المطلب األول
 :االطار السياسي -1

 إذل رلملها يف دف تواجلوانب متعددة سياسات االقتصادية اإلصالحات ظل يف اجلزائر انتهجت لقد
 منذ واألجنيب احمللي االستثمار تشجيع على الدولةت عمل االستثمار رلال ففي متكاملة، اقتصادية تنمية حتقيق

 يف ا بويستهان ال خربة اكتسبت قد االقتصادية اإلصالحات سياسة بعد اجلزائر ان كما االقتصادي، االنفتاح
 قيمة االعتبار بعُت أساسا يأخذ باالستثمارات اخلاص التشريع كان فبعدما االستثمارات، وتنظيم تشريع ميدان
 اليت ادلبادرات تشجيع ىو الغرض كان حيث للمستثمرين، لتسهيالت منحها عند ال ادلستثمرة األموال رؤوس
 زلاور الثالث وفق االستثمارات لتوجيو جديدة تدابَت فرضت فشيئا شيئا لكن األمر، بداية يف منعدمة كانت

 :1أساسية

 ادلتوسطة الصناعات )معتدلة بتكاليف الشغل دلواطن اخلالقة ادلشاريع ضلو االستثمارات توجيو 
 عشر من أقل عادة ختلق اليت الصغرى وادلهن واحلرفية التقليدية الصناعات أنشطة ضلو مث( والصغَتة
 .شغلمناصب 

 للبحث شجاعة ترتيبات اختذت احلاد اإلقليمي الالتوازن حالة لتكريس وتفاديا أخرى ناحية من 
 .ترقيتها ادلراد للمناطق ىامة حتفيزات بإقرار الالمركزية على
 األساسي ادلصدر وىي التصديرية األنشطة فان اخلارجية، بادلوارد ادلتعلقة لالحتياجات نظرا 

 .ادلتعاقبة االستثمار قوانُت ويف السنوية ادلالية قوانُت كل يف كبَتا تشجيعا القت اخلارجية الصعبة للعملة
 

                                                           
1

 .128، ص 2، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد واقع وافاق سٌاسة االستثمار فً الجزائر منصوري زين، 
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 :1 االطار القانوني -2
 .شهدت قوانُت االستثمار يف اجلزائر مرحلتُت سلتلفتُت مرحلة االقتصاد ادلوجو ومرحلة التوجو ضلو اقتصاد السوق

 :مرحلة االقتصاد الموجه -2-1
 :عرفت ىذه احلقبة صدور عدة تشريعات تنظم عملية االستثماروىي

وقد منح . يتعلق ىذا القانون برؤوس االموال االنتاجية االجنبية: 1963 الصادر عام 2 277-63قانون 
 .ضمانات عامة للمستثمرين االجانب وضمانات خاصة للمؤسسات ادلنشأة عن طريق اتفاقية

 :تتجلى ىذه الضمانات يف ما يلي
 حرية االستثمار لألشخاص الطبيعيُت وادلعنويُت االجانب. 
 حرية التنقل واالقامة دلستخدمي ومسَتي ىذه ادلؤسسات. 
 ادلساوات امام القانون وال سيما ادلساواة اجلبائية. 
 ضمان ضد نزع ادللكية. 

 فشال تاما نظرا النتهاج اجلزائر سياسة 1963بعد فشل قانون : 1966الصادر عام 3 284-66قانون 
للتأميمات، حيث حدد القانون اجلديد دور رأس ادلال يف اطار التنمية االقتصادية وكذا اجملاالت اليت ؽلكن أن 

يستثمر فيها رأس ادلال اخلاص الوطٍت أو االجنيب وىذا وفق قيود زلددة ، كما اعطى ضمانات خاصة ذلذا 
 :ولقد وضع ىذا القانون ادلبادئ التالية. ادلستثمر

 لقد حدد ىذا القانون ان االستثمار يف : االستثمارات اخلاصة ال تنجز حبرية يف اجلزائر
القطاعات احليوية، يرجع اذل الدولة واذليئات التابعة ذلا، مبعٌت أن ىناك احتكار الدولة ذلذه 

وؽلكن لرأس ادلال اخلاص الوطٍت أو االجنيب أن يستثمر يف القطاعات االخرى على أن . القطاعات
 .اليتم ذلك بكل حرية

 تتعلق االمتيازات باالستثمار االجنيب: منح  امتيازات وضمانات االستثمار. 

                                                           
1

، جامعة الجزائر، سٌاسة االستثمارات فً الجزائر وتحدٌات التنمٌة فً ظل التطورات العالمٌة الراهنة بابا عبد القادر، أطروحة دكتوراه، 

 'بتصرف '144 139 من ص ص2003-2004
2

 .1963-08-02 الصادر يوم 53، الجريدة الرسمية العدد المتعلق بقانون االستثمارات ،1963-07-26 المؤرخ في 277-63 أنظر قانون 
3

 .1966-09-17 الصادر يوم 80الجريدة الرسمية العدد .ٌتضمن قانون االستثمارات، 1966-09-15 المؤرخ في 284-66 أنظر أمر رقم 
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حيث اىتم ىذا القانون باالستثمارات اخلاصة الوطنية وبُت ادليادين : 1982 الصادر عام 111-82قانون 
 :اليت ؽلكن تطوير أنشطة القطاع اخلاص الوطٍت فيها

 نشاطات خدمات التوزيع الصناعي، وصيانة التجهيزات الصغَتة، وماكينات صنع االدوات. 
  الصناعة الصغَتة وادلتوسطة، ادلكملة لنتاج القطاع العام، وخاصة ادلنتجات ادلوجهة الستهالك

 .العائالت، وحتويل ادلواد االولية الزراعية
  ميادين الصيد البحري، البناء واالشغال العمومية، السياحة والفندقة، النقل الربي للبضائع

 .وادلسافرين

 :كما منح امتيازات وتسهيالت جبائية للقطاع اخلاص لالستثمار يف ادلناطق احملرومة ودتثلت فيما يلي
  سنوات اعتبارا 5اعفاء كامل من الضريبة على االرباح الصناعية والتجارية، خالل فًتة ال تتجاوز 

 .من البدء يف االستغالل
  سنوات10اعفاء كامل من الضريبة العقارية لفًتة ال تتجاوز . 
  اعفاء من الرسم الوحيد االمجارل على االنتاج(TUGP)القتناء مواد التجهيز الالزمة لالستثمار . 
  اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، واعفاء من الدفع اجلزايف(VF) 5 دلدة 

 .سنوات اعتبارا من البدء يف االستغالل

جاء متوافقا مع االصالحات االقتصادية اليت ساعلت يف ظهور :1988 الصادر عام 2 25-88قانون 
 .ادلؤسسات العمومية االقتصادية استخالف للمؤسسات االشًتاكية ذات الطابع االقتصادي

 :مرحلة التوجه نحو اقتصاد السوق -2-2
ادلتعلق بالنقد والقرض وكان اذلدف منو ىو تنظيم قواعد اقتصاد : 1990 الصادر عام 103-90قانون 

السوق، تنظيم سوق الصرف، تنظيم حركة رؤوس االموال، وإعادة ىيكلة النظام ادلصريف والبنكي يف اجلزائر، 
 . (بنك اجلزائر)ودورىا يف دتويل استثمارات ادلؤسسات وحتديد مهام البنك ادلركزي . واعادة تنظيم البنوك التجارية

 

                                                           
1

 الصادر يوم    34لعدد ، الجريدة الرسمية االمتعلق باالستثمار االقتصادي الخاص الوطنً، 1982-08-21 المؤرخ في 11-82 أنظر القانون 

24-08-1982. 
2

الصادر 29الجريدة الرسمية العدد ، المتعلق بتوجٌه االستثمارات االقتصادٌة الخاصة الوطنٌة ،1988-07-12 المؤرخ في25-88 أنظر القانون 

 .1988-07-15يوم 
3

 .1990-04-18 الصادر يوم 16الجريدة الرسمية العدد المتعلق بالنقد والقرض، ،1990-04-04 المؤرخ في 10-90 أنظر قانون 
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وقد كرس ىذا القانون رلموعة من ادلبادئ االساسية . باالستثمار ادلباشر يف اجلزائر" 1لغَت ادلقيمُت"وكذا السماح 
 :يف رلال االستثمار نذكر منها

  تشجيع االستثمار االجنيب، وكذا القطاع اخلاص، وعدم التفرقة بينو وبُت القطاع العام، وازالة
 .العراقيل امام االستثمار االجنيب خصوصا

 يوما من 60أي انو يتم ذلك بعد . حرية حتويل رؤوس االموال، بعد تأشَتة بنك اجلزائر دلدة شهرين 
 .تقدصل الطلب اذل بنك اجلزائر

 حتديد الضمانات الواردة يف االتفاقيات الدولية، اليت وقعت عليها اجلزائر. 

ادلتعلق بًتقية االستثمار جاء موافقا لإلصالحات :1993 الصادر عام 122-93المرسوم التشريعي 
بإنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية وكان متزامنا أيضا مع اإلصالحات اجلبائية 1988االقتصادية اليت بدأت منذ 
 : ويهدف ىذا القانون إذل  1992اجملسدة ابتداء من مارس 

 حترير االقتصاد اجلزائري من خالل ارساء قواعد اقتصاد السوق. 
 شجيع استثمار القطاع اخلاص عموما واالستثمار االجنيب ادلباشر على اخلصوص. 
 حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
 البحث عن احلل للخروج من أزمة ادلديونية. 

 
يف ىذا االطار لقدد حدد ىذا القانون مجلة من القواعد وادلبادئ واالجراءات، والضمانات وامتيازات قسمها 

 :حسب االنظمة االستثمارية التالية
 النظام العام. 
 نظام ادلناطق اخلاصة. 
 نظام ادلناطق احلرة. 
 نظام اجلنوب الكبَت. 

                                                           
1

، الذي يحدد شروط تحويل رؤوس االموال، الذي يبين صفة غير المقيم 1990-09-18 المؤرخ في 03-90 من النظام رقم 02أنظر نص المادة 

 .10-90 من قانون 182و181والمقيم  في المادتين 
2

 . المتعلق بترقية االستثمار1993-10-05 المؤرخ في 12-93 أنظر المرسوم التشريعي رقم 
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مناخو وآلية عملو، وىذا بغرض الوصول اذل ، يتعلق بتطوير االستثمار:2001الصادر عام 031-01االمر 
استحداث رلاالت نشاطات جديدة، توسيع القدرات االنتاجية أو اعادة ىيكلة راس ادلال للمؤسسات العمومية 

وادلساعلة فيو، كما مشل ادلفهوم اجلديد اخلوصصة الكلية واجلزئية واالستثمارات ادلدرجة يف منح االمتيازات او 
 :2الرخص، واجلديد يف ىذا التشريع ما يلي

 ادلساواة بُت ادلستثمرين احملليُت واالجانب. 
 الغاء التمييز بُت االستثمار العام واخلاص. 
  انشاء شباك موحد المركزي على شكل وكالة وطنية لتطوير االستثماراتANDI. 

 :االطار المؤسساتي: المطلب الثاني
 :وتشجيع االستثمار نذكر منهادعم من أجل يئاتالوتالدولةالعديدمنأأنش

 :APSSIوكالة دعم وترقية االستثمارات في الجزائر -1
حسب ما جاء يف ادلرسوم 1993-10-05في  ادلؤرخ 12-93 تأسست مبقتضى ادلرسوم التشريعي رقم

  يتضمن صالحيات تنظيم وسَت الوكالة وىي 1415 مجادى األوذل عام 12:  مؤرخ يف319-94التنفيذي رقم  
، 'الوكالة'مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالل ادلارل، وتدعى يف صلب النص 

". 3وتوضع حتت وصاية رئيس احلكومة

: اــأهدافه
o تدعيم ومساعدة ادلستثمرين يف إطار ادلشاريع االستثمارية .
o تضمن ترقية االستثمارات وتنفيذ كل التدابَت التنظيمية. 
o تضمن متابعة احًتام ادلستثمرين بااللتزامات .
o تضع حتت تصرف ادلستثمرين كل ادلعلومات ادلتعلقة بفرص االستثمار .
o تساعد ادلستثمرين على االستفادة من كل اإلجراءات .
o جتري تقييم مشاريع االستثمار وإحصائو .
o نشر القرارات ادلتعلقة  باالستثمارات اليت استفادت من امتيازات .

                                                           
1

 22 في  يوم، الصادر47عددالجريدة الرسمية، المعدل والمتمم، المتعلق بتطوٌر االستثمار، 2001 أوت 20،المؤرخ في 03-01األمر رقم 

 .2001أوت
2

 76، ص4 مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد معوقات االستثمار فً الجزائر،بلعوج بولعيد، 
3

 . المتضمن صالحيات وتنظيم وكالة ترقية االستثمارات ودعمها و متابعتها1994-10-17 المؤرخ في 319-94 المرسوم التنفيذي رقم 
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o تنسيق بُت الوكالء يف ادلناطق احلرة .
o تنظيم ندوات، ملتقيات وأيام دراسية يرتبط زلتواىا هبدفو. 
o تستغل كل الدراسات يف رلال االستثمار. 

 :ؽلكنناعرض أداء الوكالة الوطنية لًتقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها من خالل اجلدول التارلو 
 (2001 إلى 93/94)APSSIأداء الوكالة الوطنية (II-1)الجدول رقم 

 % مناصب الشغل % عدد المشاريع السنوات

93/1994 694 1,43 59 606 3,46 

1995 834 1,72 73 808 4,47 

1996 2 075 4,3 127 819 7,43 

1997 4 989 10,34 266 761 15,52 

1998 9 144 18,96 388 702 22,61 

1999 12 372 25,45 351 986 20,48 

2000 13 105 27,17 336 169 19,55 

2001 5 018 10,40 113 983 6,49 

 100 874 718 1 100 230 48 المجموع

جامعة اجلزائر، ، 2004-1992النظام الضريبي الجزائري وتحديات االصالح االقتصادي في الفترة بوزيدة محيد، أطروحة دكتوراه، : ادلصدر
. 2006-2005السنة اجلامعية 
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 (2001 إلى 93/94 )APSSIأداء الوكالة الوطنية (II-1)الشكل رقم 

 
 Excelباستعمال برنامج  (II-1)من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدول رقم : ادلصدر

 

 مشروع مصرح بو سنة 649يالحظ أن عدد ادلشاريع ادلعلنة قد عرف زيادة معتربة حيث انتقلت من 
وىي آخر سنة لنشاط  2001 مشروع سنة 5018، مث اطلفض إذل 2000 مشروع مصرح بو سنة 13105ذل إ93/94

 .الوكالة
 %250 اذ ارتفع بنسبة 1996كما يالحظ ان التغَت ادللحوظ يف زيادة عدد ادلشاريع ادلصرح هبا كان سنة 

 .12-93 نتيجة لتطبيق ادلرسوم التشريعي 1995مقارنة بسنة 
 

 :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -2

مت ، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات ىي مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية واستقاللية مالية
 استكمالمهمتها الرئيسية ىي تطوير ومتابعة االستثمارات وىذا بتسهيل . 06 ادلادة 03-01إنشاؤىا وفق االمر 

. اإلجراءات اإلدارية ادلتعلقة ببعث مشاريع خلق ادلؤسسات من خالل الشباك العمليايت الوحيد 

 :1ا ــمهامه
 تستقبل و تنصح و تصطحب ادلستثمرين على مستوى ىياكلها ادلركزية و اجلهوية؛ 
  تطلع ادلستثمرين من خالل خاصة موقعها على االنًتنيت و ركائزىا الدعائية و سلتلف نقاط

 .االستعالمات مبناسبة ظواىر اقتصادية منظمة يف اجلزائر و يف اخلارج
                                                           
1
http://andi.dz/index.php/ar/missions-de-l-andi le 30/03/2016 
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 تضفي الطابع الرمسي على ادلزايا اليت ينص عليها نظام التشجيع و ذلك بإنصاف و يف آجال قصَتة؛ 
  لقرارات  (اخل...اجلمارك، الضرائب)حترص على التنفيذ ادلتفق عليو مع سلتلف ادلؤسسات ادلعنية

 .التشجيع على االستثمار
  التنمية بالتآزر مع القطاعات االقتصادية ادلعنيةتاسًتاتيجياتساىم يف تنفيذ سياسات و . 

 

 :استعراض أداء الوكالة وفق ملخص المشاريع المصرح بها
 ( :2012-2002 )التوزيع حسب السنوات خالل الفترة 

 
 ANDI( 2002-2012)اداء وكالة (II-2)الجدول رقم 

 % عدد المشاريع السنوات
القيمة المالية 

  دينارونبالملي
 % مناصب الشغل %

2002 443 1 %67 839 3% 24 092 8 %

2003 1 369 4 %235 944 9% 20 533 7 %

2004 767 2 %200 706 8% 16 446 5 %

2005 777 2 %115 639 5 %17 581 6 %

2006 1 990 6 %319 513 13 %30 463 10 %

2007 4 092 13 %351 165 14 %51 345 17 %

2008 6 375 20 %670 528 26 %51 812 17 %

2009 7 013 22 %229 017 9 %30425 10 %

2010 3 670 11 %122 521 5 %23 462 8 %

2011 3 628 11 %156 729 6 %24 806 8 %

2012 1 880 6 %77 240 3 %8 150 3 %

 %100 115 299 %100 840 546 2 %100 004 32 المجموع

 .2012-2002حالة اإلصلازات للفًتة ادلمتدة من  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، حصيلة ادلشاريع،:المصدر 
http://andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements le 30/03/2016 

 

 
 
 
 

http://andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements%20le%2030/03/2016
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 (II-2 )الشكل رقم 

 
 Excelباستعمال برنامج  (II-2)من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدول رقم : ادلصدر

  يف سنة %1 ادلنجزة حسب عدد ادلشاريع بـلالستثماراتيف البداية كانت تقدر نسبة التطور السنوي 
 مع احلفاظ على احلد األقصى 2009 سنة %22، مث واصل ىذا التطور يف منحى تصاعدي حىت بلغ ذروة 2002
 نالحظ أن حجم كما.2012 سنة %6 ويف األخَت انتهى إذل 2011 و 2010 يف السنتُت ادلتتاليتُت %11بـنسبة 

 .  التطورية وفقا للسنواتاالجتاىاتالتمويل و مناصب الشغل ادلستحدثة  يف نفس 

  2015-2002التوزيع حسب مصادر التمويل خالل الفترة: 

 :2015-2002توزيع االستثمارحسب مصادر التمويل خالل الفترة  ( II-3)الجدول رقم 

 ٪ مناصب الشغل ٪
القيمة المالية 
 بالمليون دينار

 مصدررؤوس األموال عدد المشاريع ٪

  احمللياالستثمار 563 59 99٪ 521 100 9 79٪ 762 904 87٪
  األجنيباالستثمار 676 1٪ 691 471 2 21٪ 254 129 13٪
 المجموع 239 60 100٪ 213 572 11 100٪ 016 034 1 100٪

 . الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، مرجع سابق:المصدر
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 :2015-2002االستثمار المصرح به حسب مصادر التمويل خالل الفترة حجم (II-3)الشكل رقم 

 
 Excelباستعمال برنامج  (II-3)من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدول رقم : ادلصدر

 احمللي على حساب االستثمار األجنيب من حيث عدد ادلشاريع واليت رنالحظ ان ىناك سيطرة لالستثما
 762 904مليون دج مع استحداث 521 100 9 من حجم ادلشاريع و بقيمة مالية تصل إذل %99تقدر بنسبة 
 مشروع فقط، لكن بقيمة مالية معتربة تصل إذل 676األجنيب حبوارل ريف ادلقابل يساىم االستثما. منصب شغل
 من إمجارل القيمة ادلالية، ونفس ادلالحظة بالنسبة الستحداث مناصب %21مليون دج أي ما يعادل 691 471 2

 .الشغل

 2015-2002 التوزيع حسب القطاع القانوني خالل الفترة: 

 :2015-2002توزيع االستثمار حسب القطاع القانوني خالل الفترة (II-4)الجدول رقم

 ٪ مناصب الشغل ٪
القيمة المالية 

  ديناراربالملي
 الحالة القانونية عدد المشاريع ٪

 اخلاص 047 59 98٪ 186 415 6 55٪ 986 868 84٪
 العام 095 1 1.8٪ 653 983 3 34٪ 055 120 12٪
 ادلختلط 97 0.2٪ 374 1173 10٪ 975 44 4٪

 المجموع 239 60 100٪ 213 572 11 100٪ 016 034 1 100٪

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، مرجع سابق: ادلصدر

٪الشغلمناصب
٪الماليةالقيمة

٪المشاريععدد

87%
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13% 21%
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مصدر رؤوس االموال
المحلياإلستثمار األجنبياإلستثمار
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 :2015-2002توزيع االستثمارات حسب القطاع القانوني خالل الفترة (II-4)الشكل رقم 

 
 Excelباستعمال برنامج  (II-4)من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدول رقم : ادلصدر

يالحظ  أن ىناك سيطرة للقطاع اخلاص على حساب القطاع العام من حيث عدد ادلشاريع اليت تقدر 
 986 868مليون دينار مع  استحداث  186 415 6 بقيمة مالية تصل إذل %98مشروع أي بنسبة  047 59بـ

 .منصب شغل

 مشروعا فقط ، لكن بقيمة مالية مهمة ومعتربة تصل إذل 095 1 يف ادلقابل، يساىم القطاع العام حبوارل 
يف األخَت، فإن . ما يشغلو القطاع اخلاص من ادلشاريع الكربى ادلهيكلة٪ 60مليار دج، أي ما يعادل ضلو 983 3

 . مليار دج1173مشروع و بقيمة مالية تقدر بالثلث مقارنة بالقطاع العام  أي بـ37القطاع ادلختلط يساىم حبوارل 

أما فيما ؼلص مناصب الشغل اليت مت استحداثها من طرف القطاع القانوشل فإننا نالحظ أن ىناك نفس 
 من رلموع مناصب الشغل ادلستحدثة، يف حُت أن %84بنسبة  (اخلاص)التوجهات حيث يساىم القطاع األول 

 %4منصب عمل أي بنسبة 975 44، وأخَتا يأيت القطاع ادلختلط الذي استحدث %12القطاع العام ساىم بنسبة
. فقط من اجملموع
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 :(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -3

 وىي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع وتدعيم ومرافقة الشباب البطال الذين 1996تأسست الوكالة سنة 
لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة، وىي ىيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالل ادلارل 

.  خاضعة لسلطة رئيس احلكومة

 :1وتتلخص مهامها الرئيسية في

 تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوي ادلشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية. 
  تسَت وفقا للتشريع والتنظيم ادلعمول هبما، ختصيصات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، السيما منها

اإلعانات وختفيض نسب الفوائد، يف حدود األغلفة اليت يضعها الوزير ادلكلف بالعمل والتشغيل حتت 
 .تصرفها

  تبلغ الشباب ذوي ادلشاريع مبختلف اإلعانات اليت ؽلنحها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 .وباالمتيازات األخرى اليت ػلصلون عليها

  تقوم مبتابعة االستثمارات اليت ينجزىا الشباب ذوي ادلشاريع مع احلرص على احًتام بنود دفاتر الشروط
 .اليت تربطهم بالوكالة و مساعدهتم، عند احلاجة، لدى ادلؤسسات واذليئات ادلعنية بإصلاز االستثمارات

  تقيم عالقات متواصلة مع البنوك وادلؤسسات ادلالية يف إطار الًتكيب ادلارل للمشاريع وتطبيق خطة
 .التمويل ومتابعة إصلاز ادلشاريع واستغالذلا

 

 

 

 

 

                                                           
1
www.ansej.org.dz le 30-03-2016  

http://www.ansej.org.dz/
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 : من خالل الجدول التالي2013استعراض اداء الوكالة منذ انشائها الى غاية 

 2013إلى1996من ANSEJأداء  (II-5)الجدول رقم 

 %عدد المشاريع السنوات 
قيمةالمشاريع 
 بالمليوندينار

 % مناصب الشغل% 

 %29 193601 %31 238327 %30 80096اخلدمات 

 %6 41214 %6 42693 %7 17606نقل ادلسافرين والبضائع 

 %16 102884 %11 81128 %12 33312 الصناعاتالتقليدية

 %11 71309 %11 85065 %20 55156 الزراعة

 %6 40847 %7 52654 %11 28661 الصناعة

 %10 63466 %9 70650 %7 19469 البناءواألشغااللعمومية

 %1 3966 %1 4945 %0,3 795 الصيدوالري

 %22 143648 %25 192252 %13 35193 قطاعاتأخرى

 %100 660935 %100 767714 %100 270288 المجموع

، رللة دراسات دراسة وتحليل سياسة الدعم المالي الحكومي إلنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائرالعايب ياسُت، : ادلصدر
 .47، ص2004، سنة 01اقتصادية، العدد
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  حسب القطاعANSEJعددالمشاريع الممولة من طرف (II-5)الشكل رقم 

 

 
 Excelباستعمال برنامج ( II-5) من اعداد الطالب اعتمادا على اجلدول رقم :المصدر

 

 حسب القطاعANSEJقيمة المشاريع الممولة من طرف  (II-6)الشكل رقم 

 
 Excelباستعمال برنامج ( II-5) من اعداد الطالب اعتمادا على اجلدول رقم :المصدر

 

 ANSEJمناصب الشغل المستحدثة في اطار مشاريع  ( II-7)الشكل رقم 

 
 Excelباستعمال برنامج ( II-5) من اعداد الطالب اعتمادا على اجلدول رقم :المصدر
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يليهقطاعالنقلب%31يالحظمنخالالجلدوألعالىأناالستثماراتادلمولةمنطرفالوكالةيسيطرعليهاقطاعاخلدماتبنسبة
يعكس التوجو ضلو وىوما، % 0.3، فيما سجل قطاع الصيد والري أدسل نسبة تقدر بـ %25نسبة

 . االستثمارفيقطاعاخلدمادتنطرفادلؤسساتادلدعومةمنطرفالوكالة

كمايالحظمنخالالجلدوأليضاأهنناكعالقةطرديةبينتعدادمؤسساتقطاعالنشاطوقيمةاالستثمارواليرجعذلكإلىح
 .1مليوندينار15مجادلؤسسةمنحيثالعمالوإظلايرجعإلىشروطالوكالةفيالدعموىيأالتتعدىقيمةادلشروع

 

 : CNI2لالستثمارالمجلس الوطني  -4

 2001 سبتمرب 24 ادلؤرخ يف 281 – 01ادلرسوم التنفيذي رقم أنشأت وفق ىيئة لالستثمارىواجمللس الوطٍت 
و يقوم .  و وضعت حتت سلطة رئيس احلكومة الذي يتوذل رئاستواالستثمارمن طرف الوزير ادلسؤول عن ترقية 

.  القراراختاذ و الدراسة و ؽلنح لو سلطة فعلية يف االقًتاحبوظيفة 

 : مهامه الرئيسية هي
:  و الدراسة ؽلكن ان نالحظ أن اجمللس االقًتاحبعنوان وظائف 

  االستثمار واألولويات لتنمية االسًتاتيجياتيقًتح .
  لالستثماريقًتح التكيف مع التغَتات ادلسجلة من خالل اإلجراءات احملفزة .
 يقًتح على احلكومة كل القرارات و ادلعايَت الضرورية لتنفيذ جهاز الدعم و تشجيع ادلستثمر .
  النظر يف ادلقًتحات اليت ختص وضع مزايا جديدة، بعنوان ادلقًتحات اليت يتخذىاCNI من خالل

 :الصالحيات اجلديدة ادلمنوحة لو تطبيقا للقانون التكميلي و تتمثل يف 
 ادلوافقة على قائمة النشاطات و السلع ادلستثناة من ادلزايا و كذا التعديالت و كل التحديثات .
  الوطٍتاالقتصادادلوافقة على ادلعايَت لتحديد ادلشاريع اليت هتم  .
 حتديد قائمة النفقات   .
  2006 يوليو 15 ادلنصوص عليو يف ادلرسوم االستثناء من لالستفادةػلدد ادلناطق القابلة .

                                                           
 47، ص... مرجع سابق، العايب ياسُت،1

2
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=52 le 30-03-2016  المديرية الوالئية للصناعة والمناجم ببسكرة

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=52
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  االستثمار يقدر األموال الضرورية لتغطية الربنامج الوطٍت لًتقية لالستثمارإضافتا إذل أن اجمللس الوطٍت 
يشجع على إنشاء ادلؤسسات و اآلليات ادلالية ادلتبناة، عموما اجمللس يعاجل كل القضايا اليت تتعلق 

. باالستثمار

  ليس سلطة إدارية مستقلة، قرارات اجمللس أو توصياتو ال توجو لالستثمارمع العلم أن اجمللس الوطٍت 
 و أول ىاتو السلطات االستثمارمباشرة إذل ادلستثمر و إظلا إذل السلطات الوصية لتنفيذ النصوص اخلاصة بًتقية 

. ANDIاالستثمارىي الوكالة الوطنية لًتقية 
 

 :1الشباك الوحيد -5

الشباك الوحيد الغَت مركزي ىو جزء  من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على ادلستوى احمللي، و الذي 
وىو يشمل،  إذل جانب إطارات الوكالة ، شلثلُت عن اإلدارات اليت تتدخل، يف وقت . أنشئ على مستوى الوالية

 : أو آخر، يف سياق االستثمار مبا يف ذلك اإلجراءات ادلتعلقة مبا يلي
 تأسيسو تسجيل الشركات. 
 ادلوافقات و الًتاخيص مبا يف ذلك إصدار تراخيص البناء. 
 ادلزايا ادلتعلقة باالستثمارات. 

إقامة وإصدار شهادات   ادلستثمرين، بعد تلقيو تصرػلاهتم، باستقبالعلى ىذا النحو، ىو مكلف أيضا  
اإليداع وقرار منح ادلزايا، كذلك  التكفل بادللفات ذات الصلة باإلدارات احلكومية  و اذليئات ادلمثلة داخل 

 .الشباك الوحيد، و إيصاذلا إذل ادلصاحل ادلختصة و صياغتها النهائية اجليدة

: دور الشباك
وتنفيذ ادلشاريع  دور الشباك الوحيد الالمركزي ىو تسهيل و تبسيط اإلجراءات القانونية لتأسيس مؤسسة 

ذلذا الغرض، شلثلواإلدارات و اذليئات ادلكونة لو مكلفُت بإصدارمباشرة على مستواىم، كل الوثائق . االستثمارية
و يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لدى ادلصاحل . ادلطلوبة وتقدصل اخلدمات اإلدارية ادلرتبطة بإصلاز االستثمار

 .ادلركزية واحمللية إلداراهتم أو ىيئاهتم األصلية لتذليل الصعوبات احملتملة اليت يالقيها ادلستثمرون

                                                           
1
http://andi.dz/index.php/ar/guichet-unique/presentation,le 30-03-2016 , الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

http://andi.dz/index.php/ar/guichet-unique/presentation,%20le%2030-03-2016,%20�%2021:00
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 :تشكيل الشباك

ادلركز يضم الشباك الوحيد الالمركزي ضمنتشكيلتو ادلمثلُت احملليُت للوكالة نفسها و كذلك شلثلُت عن 
الوطٍت للسجل التجاري، مصاحل الضرائب، مصاحل أمالك الدولة، مصاحل اجلمارك، مصاحل التعمَت، التهيئة 

العمرانية والبيئة، التشغيل والعمل، الصندوق الوطٍت للتأمينات االجتماعية وصندوق الضمان االجتماعي لغَت 
. االجراء، مأمور اجمللس الشعيب البلدي

 :للجزائر1تحليل المناخ االقتصادي: المبحث االثني
يعد ادلناخ االقتصادي من بُت اىم ادلؤشرات االساسية الدالة على شكل ادلناخ االستثماري يف بلد ما، 

 .والذي يتم دراستو من خالل اداء ادلنظومة ادلالية وكذلك وضعية االقتصاد الكلي

 أداء النظام المالي: المطلب األول
وفق أعلية اخلدمات اليت ؽلكن أن يقدمها النظام ادلارل باعتباره من االعمدة احملفزة لالستثمار والنمو 

 .االقتصادي أولت اجلزائر اىتماما متزايدا لتطوير نظامها ادلصريف و سوقها ادلالية

 :النظام المصرفي .1
 نالحظ أن أداء النظام ادلصريف حتسن 2011-1992من خالل ادلعطيات ادلوجودة يف اجلدول أدناه للفًتة 
مليون دينار  3725 إذل 1992 مليون دينار سنة 412من حيث منحو قروض لألنشطة االقتصادية اذ انتقلت من  

 . 2011سنة 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1

 مكتبة حسن العصرية، لبنان، دور المناخ االستثماري فً جذب االستثمار االجنبً المباشر إلى الدول العربٌة، عميروش محند شلغوم، 

 .145، ص2012طبعة
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 (II-6)الجدول رقم 
 2011-1992تطور اجمالي القروض والودائع خالل الفترة 

اجمالي الودائع من 
 %الناتج المحلي 

 اجمالي الودائع
حصة 

القطاعالخاصمنالناتج 
 %المحلي 

حصة القطاع الخاص من 
 %اجمالي القروض 

اجمالي القروض 
 للنشاط االقتصادي

 السنوات

27% 293 7% 18% 412 1992 

39% 460 6% 35% 220 1993 

32% 483 7% 32% 306 1994 

27% 536 5% 18% 565 1995 

26% 657 5% 17% 777 1996 

27% 749 4% 15% 741 1997 

41% 1169 6% 19% 906 1998 

40% 1309 7% 19% 1150 1999 

36% 1475 7% 29% 993 2000 

43% 1817 8% 31% 1078 2001 

55% 2497 12% 43% 1266 2002 

47% 2494 11% 43% 1380 2003 

45% 2772 11% 44% 1535 2004 

40% 3060 12% 50% 1779 2005 

43% 3660 12% 55% 1904 2006 

51% 4735 13% 55% 2203 2007 

50% 5561 13% 54% 2614 2008 

52% 5176 16% 52% 3085 2009 

47% 5698 15% 55% 3266 2010 

46% 6630 14% 53% 3725 2011 

 2012عدد جوان  (2011-1964احصائيات النقد )النشرة اإلحصائية لبنك اجلزائر من إعداد الطالب اعتمادا على : ادلصدر
www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_retro.htmle 01-04-2016  

 
 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_retro.htm
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 2011-1992منحنى تطور اجمالي القروض والودائع خالل الفترة (II-8)الشكل رقم 

 
 Excelبرنامج باستعمال  ( II-6)من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدول رقم :المصدر 

 

 وىذا 1997نالحظ أن حصة القطاع اخلاص من إمجارل القروض عرفت ارتفاعا مستمرا ابتداء من سنة 
أما . ما يعكس مساعلة النظام ادلصريف يف تعزيز االصالحات االقتصادية، وكذلك على االنفتاح االقتصادي

 بـ 2002بالنسبة دلعدالت ظلو الودائع من الناتج احمللي فشهدت ارتفاعا متذبذبا حيث بلغ أعلى مستوى ذلا سنة 
 و ىي معدالت ضعيفة تعكس ضعف البنوك احمللية يف استقطاب ادلدخرات العائلية ومدخرات القطاع العام 55%

وكذلك بالنسبة للقروض ادلوجهة للقطاع اخلاص إذل الناتج احمللي فسجلت مستوى ضعيف دل يتعدى . واخلاص
 . وىذا نظرا ذليمنة القطاع العام على أغلب وجوه النشاط االقتصادي مبا يف ذلك مؤسسات القطاع ادلارل16%

 : سوق االوراق المالية .2
تلعب السوق ادلالية دورا مهما يف دتويل التنمية االقتصادية، فهي تشكل إحدى اآلليات اذلامة لتجميع و 
توجيو ادلوارد ادلالية وتوظيفا يف ادلشروعات االستثمارية، و ذلك من خالل دور الوساطة الذي تلعبو ، فهي ختلق 

جوا و مكانا و حيزا غلمع ادلدخرين و ادلستثمرين ، وذلك بإتاحة فرص ألصحاب الفوائض ادلالية الستثمار 
مدخراهتم من جهة، و توفَت األموال الضرورية ألصحاب العجز ادلارل من اجل التوسع و النمو من جهة أخرى، 

 .1فالسوق ادلالية تعترب حلقة لتمويل االقتصاد الوطٍت

 : من خالل البيانات اجملمعة يف اجلدول ادلوارلعرض أداء بورصة اجلزائر وسنحاول 

                                                           
1

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، دور التموٌل المصرفً فً التنمٌة االقتصادٌةجمعون نوال، 

 .56:، ص2005/2004
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(: II-7)الجدول رقم 
 2000/2014عدد الشركات المدرجة في بورصة الجزائر خالل الفترة

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

عدد الشركات 
 المدرجة

3 3 3 3 3 5 5 5 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

عدد الشركات 
 المدرجة

5 5 5 5 4 4 4  

 .من اعداد الطالب اعتمادا على التقارير السنوية للجنة مراقبة عمليات البورصة : المصدر
http://www.cosob.org/fr/rapports-annuels, le 31-03-2016  

نالحظ من خالل اجلدول  أعاله ىو االطلفاض الكبَت يف عدد الشركات  ادلقيدة يف البورصة، حيث 
، 2011و2005، مث ارتفع ليصل إذل مخسة بُت 2004- 2000اقتصر العدد على ثالثة شركات خالل الفًتة 

وىذا ما غلعل أداءىا يف دور الوساطة ضعيفا نظرا لصغر . واطلفض إذل أربع شركات خالل الثالث سنوات االخَتة
 .حجم السوق

 :أداء االقتصاد الكلي: المطلب الثاني

و من ، 1يعترباستقراراالقتصادالكليمنادلقوماتالضروريةجلذباالستثماركماجاءتأكيدىفياألدبياتالنظريةوالتطبيقية
أجل دراسة أداء االقتصاد الكلي سنركز على بعض ادلؤشرات الرئيسية وىي معدل النمو االقتصادي، رصيد ادليزانية 

 .العامة، التضخم، واخَتا ميزان ادلدفوعات

 

 

 

 
                                                           

1
 .42، صالمؤسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، 2014 تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية 
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  (II-8)الجدول رقم 
 2014-1990بعض المؤشراتالكليةلالقتصادالجزائريخالاللفترة 

رصيد ميزان المدفوعات 
 *(مليار دوالر)

 **معدل التضخم
رصيد الميزانية العامة 

 *(مليار دوالر)
 ***معدل النمو 

 المؤشرات

 

 السنوات

-0,22 16,60 1,79 0,8 1990 

0,5 25,90 1,99 -1,2 1991 

0,23 31,70 -4,96 1,8 1992 

0,01 20,50 -6,97 -2,1 1993 

-4,38 29,00 -2,54 -0,9 1994 

-6,32 29,80 -3,10 3,8 1995 

-2,09 18,70 1,84 4,1 1996 

1,16 5,70 1,41 1,1 1997 

-1,74 5,00 -1,72 5,1 1998 

-2,38 2,60 -0,17 3,2 1999 

7,57 0,30 5,31 2,2 2000 

6,19 4,20 2,39 4,6 2001 

3,65 1,40 0,66 5,6 2002 

7,47 2,60 3,67 7,2 2003 

9,25 3,60 4,69 4,3 2004 

16,94 1,60 14,06 5,9 2005 

17,73 2,50 16,34 1,7 2006 

29,55 3,50 8,36 3,4 2007 

36,99 4,90 15,48 2 2008 

3,86 5,70 -7,85 1,6 2009 

15,33 3,90 -0,99 3,6 2010 

20,06 4,50 -0,87 2,8 2011 

12,057 8,90 -9,27 3,3 2012 

0,134 3,30 -0,84 2,8 2013 

-5,88 3,70 -15,65 3,8 2014 

 

:  مت جتميع البيانات من: ادلصدر
. بنك اجلزائر، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، تقارير سنوية* 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm le 01-04-2016 
 الديوان الوطٍت لالحصائيات، االرقام القياسية ألسعار االستهالك،** 

http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.htm01-04-2016  

 * **http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W-DZ: ومن

le 01-04-2016  

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm%20le%2001-04-2016
http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.htm
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W-DZ%20***
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W-DZ%20***


  مناخ االستثمار بالجزائر                                                 الفصل الثاني  
 

48 
 

 :معدل النمو االقتصادي .1
2014-1990تطور معدل النمو خالل ( II-9)الشكل رقم 

 
 Excelبرنامج باستعمال  ( II-3) من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدول رقم :المصدر 

لقد كان الرتفاع أسعار النفط و كذا االستقرار الداخلي للبالد االثر ادلباشر على حتسن معدالت النمو 
االقتصادي، فبعدما سجلت معدالت سالبة بداية التسعينيات، فقد عاد معدل النمو لالرتفاع ليسجل اعلى نسبة 

، مث عاد ليًتاجع من جديد بسبب تداعي اسعار النفط وكذا االزمة االقتصادية العادلية واليت 2003 سنة 7.2%
، مث شهد حالة تعايف  جديدة %1.6 بـ 2009أثرت على النمو االقتصادي العادلي حيث سجل ادسل معدل سنة 

 .2014سنة %3.8ليصل إذل 

 :  رصيد الميزانية العامة .2
 2014-1990تطور رصيد الميزانية خالل الفترة ( II-10)الشكل رقم 

 
 Excelبرنامج باستعمال  ( II-3) من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدول رقم :المصدر 
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سجلت ادليزانية العامة تذبذبا يف رصيدىا بُت العجز والفائض خالل سنوات التسعينيات وكان العجز ىو  .3
 مليار دوالر، بتحسن حصيلة إيرادات احملروقات 6.97 بـ 1993السائد حيث سجل اكرب عجز سنة 

وقد حققت ادليزانية فائضا  2008  استمر إذل غاية سنة  2000سجلتا دليزانية العامة رصيدا موجبا  سنة  
ويصبح العجز ىو السمة األساسية  2009مليار دوالر ليتحول الفائض إذل عجز بعد سنة  15.48مهما بـ 

ويعود ىذا إذل الًتاجع يف  مليار دوالر 15.65 عجزا قدر بـ 2014 حيث سجلت سنة .لرصيد ادليزانية
اجلباية البًتولية وتزايد النفقات خاصة ادلتعلقة بالرفع من أجور الوظيفة العمومية، والتوسع يف آليات 

 .الدعم االجتماعي للفئات احملدودة الدخل
 :التضخم .4

 2014-1990تطور معدل التضخم خالل الفترة ( II-11 )الشكل رقم 

 
 Excelبرنامج باستعمال  ( II-3) من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدول رقم :ادلصدر 

نظرا لسياسة حترير االسعار اليت شهدهتا فًتة التحول من االقتصاد ادلوجو إذل اقتصاد السوق وكذلك 
 سنة %32 شهدت معدالت التضخم ارتفاعا قياسيا لتصل إذل حدود 1990ختفيض سعر الصرف سنة 

 شلا أدى اذل ارتفاع اسعار الفائدة البنكية حيث تعد ىذه العوامل من معيقات 1995 و1994سنيت %30و1992
 مت تقليصو ليصل إذل  1996 و1994االستثمار، ولكن مع تطبيق احلكومة  لسياسة مالية ونقدية صارمة ما بُت 

، ومع اتباع الدولة لسياسة االنفاق على ادلشاريع االستثمارية وكذا الزيادة يف كتلة االجور عاد 2000سنة 0.34%
، مث عاد لينخفض من جديد ويسجل 2011سنة %4.5، مقابل2012 سنة %8.9ىذا ادلعدل لالرتفاع ليصل إذل 

 .2014و 2013خالل %3.5معدل متوسط 
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 :ميزان المدفوعات .5

 
 Excelبرنامج باستعمال   ( II-3)من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجلدول رقم :المصدر 

بعكس العجز ادلسجل يف ميزان ادلدفوعات خالل فًتة التسعينيات إذ كانت أسوء سنتُت يف ىذه الفًتة 
 2000 مليار دوالر على التوارل، فانو و بداية من سنة 6.32و 4.38 أين بلغ العجز على التوارل 1995و 1994ىي 

بدأ تسجيل فائض يف ميزان ادلدفوعات وىذا نظرا لزيادة حجم ايرادات اجلباية البًتولية بسبب ارتفاع اسعار 
 مليار دوالر لينهار مباشرة سنة 37 بـحوارل 2008، حيث سجل اعلى فائض سنة 1999البًتول بداية من سنة 

، ومع %90 بسبب االزمة االقتصادية العادلية و اليت اثرت على احلركة التجارية الدولية حيث تقلص بنسبة 2009
 5.88استمرار أسعار  النفط يف االطلفاض خالل السنوات االخَتة واصل اهنياره ليسجل يف آخر سنة عجزا قدر بـ 

 . سنة15مليار دوالر وىو اول عجز يسجلو ميزان ادلدفوعات منذ 
 

 محفزات ومعوقات االستثمار في الجزائر:المبحث الثالث
 :1محفزات االستثمار في الجزائر: المطلب األول

،منح ادلشرّع اجلزائري صنفُت من ادلزايا، أدرجها ضمن 03-01 من األمر 10 و 09استنادا إذل ادلادتُت 
،ذلك أنّو إذل جانب استفادة ادلستثمر من احلوافز اجلبائية (اخلاص)النظام العام والنظام االستثنائي : النظامُت

واجلمركية ادلنصوص عليها فيإطار النظام العام،فإنّو يستفيد فيإطار النظام االستثنائي من مزايا وإعفاءات 

                                                           
1

 .144 143، ص ص مرجع سابق موالي لخضر عبد الرزاق، بونوة شعيب، 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40
1

9
9

0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
1

0
1

3

2
0

1
4

 2014-1990تطور ميزان المدفوعات خالل الفترة (II-12)الشكل رقم 
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خاصة،السيما عندما يستعمل تكنولوجيا خاصة من شأهنا احملافظة على البيئة،ومحاية ادلوارد الطبيعية،واّدخار 
 .الطاقة،وادلساعدة على حتقيق تنمية شاملة

 :و فيما يلي إغلاز ألىم احلوافز الضريبية،وشبو الضريبية واجلمركية ادلمنوحة للمستثمرين

 :مرحلة بدء اإلنجاز .1
 :يستفيد االستثمار من احلوافز التالية

 تطبيق النسبة ادلخّفضة فيمجاالحلقوق اجلمركية فيما ؼلص الّتجهيزات ادلستوردة. 
 اإلعفاء من الضريبة على القيمة ادلضافةTVAفيما ؼلص السلع و اخلدمات. 
 اإلعفاء من رسم نقل ادللكية فيما ؼلص ادلقتنيات اليت دّتت فيإطار االستثمار ادلعٍت. 

أما فيما ؼلص النظام اخلاص، فقد مت منح مزايا لفائدة االستثمارات اليت تنجز فيادلناطق اليت تتطلب 
 :تنميتها مساعلة خاصة من الدولة، ؽلكن إغلازىا فيما يلي

  فيما ؼلص كل ادلقتنيات العقارية اليت تتم فيإطار االستثماربعوض اإلعفاء من دفع حقوق نقل ادللكية. 
  فيما ؼلص العقود التأسيسية و الزيادات فَتأس % 0.2تطبيق حق ثابت فيمجااللتسجيل نسبة سلّفضة

 .ادلال
  تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بادلصاريف بعد تقييمها من الوكالة، فيما ؼلص األشغال ادلتعلقة بادلنشآت

 .األساسية الضرورية إلصلاز االستثمار
 إلعفاء من الضريبة على القيمة ادلضافةا TVA  فيما ؼلص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة فيإصلاز

 من السوق احمللية،وذلك عندما تكون ىذه السلع و اخلدمات مقتناهاالستثمار، سواء كانت مستوردة أو 
 .ادلوّجهة إلصلاز عمليات ختضع للضريبة على القيمة ادلضافة
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 :مرحلة انطالق االستغالل .2

 :بعد معاينة انطالق االستغالل، دتنح ادلزايا التالية
  سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات 10اإلعفاء دلّدة (IBS)  و من الضريبة على

، و من الرسم على النشاط (VF)على األرباح ادلوّزعة ومن الّدفع اجلزايف(IRG)الدخل اإلمجارل
 (.(TAPادلهٍت

  سنوات ابتداء من تاريخ االقتناء من الرسم العقاري على ادللكية العقارية اليت تدخل 10اإلعفاء دلّدة 
 .فيإطار االستثمار

 منح مزايا إضافية من شأهنا أن حتّسن أو تسّهل االستثمار مثل تأجيل العجز وآجال االىتالك. 
 من قانون الضرائب ادلباشرة،و كذا ادلادة 138،وادلادة 1996وؽلكن اإلشارة إذل قانون ادلالية لسنة 

 من قانون الضرائب،قد تضمنت عّدة مزايا للمستثمرين ادلنتجُت والذين يصدرون سلعا و خدمات إذل 309
 : األسواق اخلارجية،نذكر منها

  إعفاء الشركات القائمة بعمليات بيع السلع واخلدمات للتصدير من دفع الضريبة ادلفروضة على أرباحها
 .سنوات (05)احملققة بصورة مؤقتة دلّدة مخس 

 إعفاء الشركات من أداء الّدفع اجلزايف (VF)  سنوات (05)بصورة مؤقتة دلّدة مخس. 
 دتنحها الشركات الوطنية للمالحة % 50مكانية استفادة ادلصدر من ختفيضات بنسبة تقّدر بنحو إ

 .البحرية، واجلوية، و تلك اليت دتنحها ادلوانئ، فيمجالنقل البضائع

 معوقات االستثمار في الجزائر: المطلبالثاني

من اذليئاتادلكلفةبدعموترقيةاالستثمارفياجلزائرمنأجلتحسينبيئةاالستثمار،وذلك هباىوداتالتيتقومدلجعلىالرغممنا
إلىتنميةاالستثماراتاحملليةواألجنبية،إالأنالواقعالعمليووضعاجلزائرفيادلؤشراتالدوليةهتدفخاللسنالقوانينوالتنظيماتواللوائحاليت

، لقياسجاذبيةمناخاالستثمار،يكشفعنوجودالكثَتمنالعراقيلوادلعوقاتالتيتحاولدوننمواالستثماراحملليةواألجنبية
 :وؽلكنإمجاالتصنيفتلكادلعوقاتفيمايلي

 1: إلداريةوالتنظيميةلمشاكالا -1

                                                           
1
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 :يواجهاالستثمارفياجلزائرعدةمشاكإلداريةوتنظيميةأعلها

 ـ  تعقدوطوالإلجراءاتوالوثائقادلطلوبةإلنشاءادلشروع،حيثأنعمليةتأسيسمؤسسةتتطلبادلرورب
  .مندخاللفرد%21.5يوماوتكلف24إجراء،يستغرق14
 ضعفالبنيةالتحتيةوعدمتوفراخلدماتاألساسيةللمستثمرينفيمواقعاالستثمار،حيثأشاررؤساءادلؤسساتفيالتحقيقال

ذي 
واليةإلىعدمتوفرخدماتادلاء،12مععددمنادلؤسساتاالقتصاديةيف2001أجرهتوزارةادلؤسساتالصغَتةوادلتوسطةسنة

 .والكهرباءوالغاز،وخطوطاذلاتف،وقنواتصرفادلياىفيمواقعاالستثمار
 الللتالعباتوالتفسَتات دلجثقاللنظامالضريبيمنحيثتعقداإلجراءاتاجلبائيةوعدمالوضوحفيالتطبيق،وىومايًتكا

حودلناخاالستثماريف2003الشخصيةالتيتؤثرعلىبيئةاالستثمار،وقدعربادلستجوبونفيدراسةأعدىاالبنكالدوليسنة
 .عامالمقيداأومعيقالالستثمار18اجلزائرأظلشكلمعداللضرائبيحتالدلرتبةالرابعةمنضمن .

 :1مشكلةالعقارالصناعي -2
ؽلثاللعقارالصناعيأحدأعلالعوائقالتييواجههاادلستثمرفياجلزائر،وقدتوقفالعديدمنادلشاريعاالستثماريةادلهمةبسببهذ

 :اادلشكل،ويتجلىهذامنخالاللعناصرالتالية

 صعوبةاحلصولعلىقطعةارضمهيأةدلزاولةنشاطاستثماري. 
 تعقدوتعدداإلجراءاتاإلداريةوالقضائية. 
 ةاالرتفاعالفاحشفيأسعارالعقاراتالقابلةلالستغاللبسببادلضارب. 
 عدشلالئمةبعضادلناطقالصناعيةومناطقالنشاطللمعايَتاألساسية،نظرالكوهناأقيمتألىدافسياسيةواجتماعية،ورل

 .سألىدافاقتصاديةنظرالغياباالستشاراتادلتخصصةفيادليدان
 (ة قودادللكيع )بقاءالعديدمناألوعيةالعقاريةالتيبحوزةادلؤسساتالعموميةبدونتسوية. 

لةالعقارفياجلزائرإلىوجودعددكبَتمناألراضيغَتادلستغلة،حيثيوأومنجهةأخرى،أظهرتنتائجالتحقيقاتادلنجزةحودلس
 %جدحوارل

،بينمابلغ2مليوزل180ـمنادلساحةالكليةادلتوفرةغَتمستغلة،وقدبينتتقديراتوزارةالصناعةإلىأضلجمالعقارالصناعيادلتاحيقدرب30
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ت ،وذلذايتبينأناألزمةليس2مليوزل80حجمالطلباتادلودعةلدىالوكالةالوطنيةلتطويراالستثمار
 .فينقصالعقاربقدرماىيمشكلةفسادوضعففيالتسيَتوالتنظيموغيابالشفافيةفيتوزيعاألراضي

 :1مشكلةالتمويل -3
تعتربالعوائقادلاليةمنأعلادلشكالتالتيتعانيمنهاادلؤسساتالقائمةوادلشروعاتاجلديدة،وقدأظهرتعملياتسرباآلراءالتيتمت

 .النشأةذلاصعوباتأكربللحصولعلىالقروضمقارنةبادلؤسساتالقدؽلةة معرؤساءادلؤسساتبانادلؤسساتاحلديث

 :وتتلخصالقيودالتيتعيقتأىياللقطاعالبنكيفيمايلي
 نقصالكفاءةادلهنيةلدىالبنكيينفيمايتعلقبالطرقاحلديثةلتسيَتالقروضوتقييمادلخاطر. 
 رداءةنظامادلعلوماتيةالبنكيةوبطءأنظمةادلدفوعات. 
 طوالدلدةالتيتأخذىادراسةملفاتالقروضقبالدلوافقةعلىمنحهاوقدتكوناإلجابةبالرفضفيكثَتمناحلاالت. 
 شدةالضماناتالتيتطلبهاالبنوكلتغطيةقروضها،والتيعادةماتكونفيشكلرىنرمسيلعقارادتبنيةأوغَتمبنية. 

،أ(غَتادلالكةلعقودادللكية)ونشَتىناإلىأناألراضيوالعقاراتالتيبنيتعليهامشروعاتاالستثماروادلستفيدةمنحقاالمتياز
. 2006اوت30 ادلؤرخفي11-06صبحتصاحلةلتكوينالرىونالرمسيةلضمانالقروضادلقدمةمنالبنوك،وذلكبموجباألمررقم

 

 

 

 :مشكاللفساد -4
 168 من بُت عادليا88فقدصنفتاجلزائرفيادلرتبة، يعتربالفسادظاىرةعادليةحتدوتقلصمنفعاليةاالستثمار

 . 2 دولة21 من بُت 9، أما على الصعيد العريب فاحتلت ادلرتبة 2015ضمنمؤشرمدركاتالفسادلسنةدولة

 7منرؤساءادلؤسساتيدفعوضلوارل%34.3اخاالستثمارفياجلزائرإلىأن منوقدأشارتالدراسةالتيأجراىاالبنكالدوليحول

 .1منبعضادلزاياواخلدماتاالستفادةموتولتسريعمعامالرشاوىمنرقمأعماذلمفيشكل%

                                                           
1

 .80ص نفس المرجع، 
2
Table of results: Corruption Perceptions Index 2015,http://www.transparency.org/cpi2015, le31-03-2015. 

http://www.transparency.org/cpi2015,%20le
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: خالصة الفصل

 االستثمار يف اجلزائر قد عرف تغَتا عما كان مناخيف ضوء ما مت عرضو يف ىذا الفصل، فقد تبُت أن 
.  طرة لالستثمارؤعليو قبل اإلصالحات،سواء ما تعلق بالتشريعات أو بادلؤسسات ادل

 12-93فاإلطار التشريعي لالستثمار يف اجلزائر يرتكز على رلموعة من التنظيمات، حيث يشكل القانون 

 .ادلتعلق بتطوير االستثمار قفزة و وثبة نوعية أساسية لتغيَت نظام االستثمار يف اجلزائر 01/03و األمررقم 

الوكالة الوطنية لتطوير : وكذلك ادلؤسسات ادلؤطرة لالستثمار حسب ما تقدم فهي متنوعة و متعددة من أعلها
 .االستثمار،و الصندوق الوطٍت لالستثمار ، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

                                                                                                                                                                                     
1
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و بالرغم من اجلهود ادلبذولة و ادلكرسة لًتقية و تشجيع االستثمارات احمللية و األجنبية، إال أن حجم 
االستثمارات ادلسجلة يف البالد دل تكن تتناسب بأي حال من األحـوال مع مستـوى الطمـوحات، بسبب 

البطء ادلسجل يف احداث تغيَتات فعلية وميدانية للمناخ االستثماري واحمليط االقتصادي،  وىذا ما دلسناه من 
.     خاللتعرضنا دلعوقات االستثمار يف اجلزائر
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 المقدمة العامة
 

 أ
 

يف  تكون عندما خاصة واجتماعيا، اقتصاديا نفسها لتنمية حتديات عدة عام بشكل النامية الدول تواجو
من  االسرتاتيجية تلك خترجها أن األول وىدفها الذاتية، قدراهتا وفق تنموية اسرتاتيجية وتطبيق التخطيط صدد

 يف الدول ادلتقدمة بركب لاللتحاق قدما وللمضي والثقايف، والتكنولوجي واالجتماعي االقتصادي التخلف مشاكل
 ادلوارد يف ندرة اغلبها وتتجسد أىدافها، حتقيق عن تعوقها كثرية مشاكل ختطي عليها لزاما اجملاالت،كان تلك

 .األىداف تلك ادلناسبة لتحقيق واالجتماعية واالقتصادية السياسية البيئة وغياب ادلؤىلة البشرية وادلوارد االقتصادية
والواقع الذي نعيشو اليوم يثبت أن السياسات ادلتبعة من طرف الدول النامية، تستهدف أغلبها جذب 

. االستثمارات األجنبية إليها، وتشجيع استثماراهتا احمللية

 االجتاه ىذا ويف .البلدان كافة يف التنموية عليها ادلخططات تقوم اليت الركائز أىم من االستثمار دعم يعد
 كافة يف احلركية بعث إىل االقتصادي،  اإلنعاش مبخططات مايعرف خالل من األخرية، السنوات يف تسعى اجلزائر

 تشجيع إىل ترمي اليت واإلجراءات القوانني واألنظمة خمتلف خالل من ذلك جتلى ولقدة متزامن القطاعات وبصورة
 لالستثمار الوطين اجمللس غرار ومتابعة، على إشراف ىيئات ذلك سبيل يف وخلق ادلؤسسات،وأنشئت االستثمار

الشباك الوحيد  إنشاء عن ىذا فضال لدعم تشغيل الشباب، الوطنية والوكالة لتطوير االستثمار الوطنية والوكالة
. الالمركزي  من أجل تسهيل وتبسيط االجراءات القانونية

 من يتم علمية، أسس على قائمة سياسات يف غياب النجاح حيقق أن ميكن ال ادلسعى ىذا جناح أن غري
. النشاط االستثماري على االقتصادية ادلتغريات خمتلف لتأثري النسيب إبراز الوزن خالذلا

 وحتليلها الظاىرة لتلخيص جيدة صورة وتعد الدراسات القياسية من بني األسس العلمية اليت تعطي
 ادلستقبل يف الظاىرة ىذه سلوك حتديد أو تفسري على قادر اقتصادي قياسي بناء منوذج مبحاولة وذلك وتفسريىا،

  .معينة إحصائيات أو معطيات على اعتمادا الكلي وذلك ادلستوى وعلى

 واجتاىو حجمو حيث من اجلزائر يف االستثمار احمللي  علىرأث ذلا كان حمددات عدة ىناك أن  و مع
واليت تتمثل يف الدخل  إال أننا سنهتم يف دراستنا ىذه على بعض احملددات اخلاصة باالقتصاد الكلي ومداه،

. القومي، نفقات التجهيز، االدخار، معدل الفائدة احلقيقي



 المقدمة العامة
 

 ب
 

: إشكالية الدراسة
:  إشكالية الدراسة من خالل السؤال التايلميكن طرحبناء على ما سبق 

 ماهي المحددات االقتصادية التي تؤثر على حجم االستثمار المحلي في الجزائر؟
 

: وميكن جتزئة ىذا السؤال إىل األسئلة الفرعية التالية

؟ ىي حمدداتوما ىو االستثمار؟ وما  -
 كيف تساىم الدولة يف هتيئة مناخها االستثماري؟ -
 االستثمار احمللي؟منذجة حمددات ىل ميكن  -

: الفرضيات
:  األولية على السؤال الرئيسي واألسئلة الفرعية ندرج الفرضيات التاليةلإلجابة

ويتأثر مبجموعة من احملددات االستثمار ىو متغري حساس ونشط وغري مستقر، يصعب التنبؤ بسلوكو  -
 .االقتصادية

 انشاء اذلياكل القاعدية والوكاالت  التشريعات وتساىم الدولة يف هتيئة ادلناخ االستثماري من خالل -
 .الوطنية اخلاصة بدعم االستثمارات احمللية

 . حمددات االستثمار احملليمنذجةميكن  -

: أهمية الدراسة
يف كوهنا تتناول حبث و حتليل العوامل ادلؤثرة يف حجم االستثمار احمللي يف بالدنا تكمن أمهية الدراسة  -

 .كدراسة حالة

 

 

 



 المقدمة العامة
 

 ج
 

 :دوافع الدراسة
 :لقد جاء اختيارنا ذلذا ادلوضوع انطالقا من االعتبارات التالية

 .أن لالستثمار دور يف زيادة القدرات االنتاجية للدولة ورفع معدل النمو االقتصادي -
يعترب االستثمار موضوع الساعة بالنسبة للجزائر اليت تعيش مرحلة التحوالت االقتصادية، والتوجو حنو  -

 . اقتصاد السوق
 .حبكم التخصص االكادميي -

: أهداف الدراسة
: نسعى من خالل ىذه الدراسة إىل حتقيق االىداف التالية

 .تبيان أمهية االستثمار اىم حمدداتو -
 .عرض مناخ االستثمار يف اجلزائر -
 .الكشف عن أبرز معوقات االستثمار احمللي يف اجلزائر -
ويف االخري التفسري القياسي لالستثمار احمللي من تقدير منوذج يعكس العالقة الديناميكية بني االستثمار  -

 .والعوامل احملددة لو

 :المنهج المتبع إلعداد هذه الدراسة

. تعتمد ىذه الدراسة سعيا لتحقيق أىدافها على منهجني ومها ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي

:  الدراسةخطوات
  حول االستثمار باإلضافة إىل دراسة حمدداتو مفاىيم عامةتضمن الفصل األولحتتوي الدراسة على ثالثة فصول، 

 تناول الفصل الثالث ، و وآفاق ومعوقات االستثمار يف اجلزائر، أما الفصل الثاين خصص يف دراسة مناخوخماطره
أسس االقتصاد القياسني وتقييم منوذج االحندار اخلطي ادلتعدد أخريا بناء وتقدير - و الذي يعد أساس الدراسة - 

 .وحتليل منوذج االستثمار احمللي يف اجلزائر
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