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 :الملخص

ولتحقيق هذا اهلدف نقوم أثر االستثمار األجنيب املباشر على منو القطاع الصناعي يف اجلزائر، هتدف هذه الدراسة إىل معرفة   
كمتغري تابع واالستثمار األجنيب املباشر الوافد  القيمة املضافة للقطاع الصناعي:التاليةبتحليل العالقة طويلة األجل بني املتغريات 

إىل غاية  9108 جلوهانسن من سنةالتكامل املشرتك  اختبارباستخدام طرق قياسية تعتمد واالستثمار احمللي كمتغريات مستقلة، و 
 تأثري اجيايب ومعنوي لكل من واالستثمار األجنيب املباشر الوافد واالستثمار احملليلنتائج التجريبية إىل وجود أشارت ا، و 1897

 .على املدى القصري والطويل منو القطاع الصناعي يف اجلزائرعلى 
 

 .التكامل املشرتك، ائر ، القطاع الصناعي، اجلز االستثمار األجنيب املباشر: الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 

  The purpose of this study is to measure the impact of Foreign Direct Investment on the 

Industrial Sector Growth in Algeria, towards this goal we analyze the long term relationship 

among the following variables: the value added of industry sector is used as a dependent 

variable, Foreign Direct Investment inflows and Domestic Investment as independent 

variables, using cointegration technique over the period from 1980 to 2017. Our empirical 

results suggest that Foreign Direct Investment inflows and Domestic Investment had a 

positive and significant effect on the industrial sector growth of Algeria in the long run as 

well as in the short run. 
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 :المقدمة

ا من هل ملا نظرا   املباشرة، األجنبية االستثمارات جذب يف سواء، حد على النامية و ةماملتقد فيها مبا العامل، دول معظم تتنافس
 تفعيل يف املسامهة ليشمل املالية، للموارد ةاحمللي   االحتياجات يف العجز سد   يتجاوز استدامتها، و التنمية عملية يف بالغة ةي  أمه

 قبل، من متو فرة غري كانت اليت اإلنتاج، عناصر بعض توفري طريق عن ية،احملل   للصناعات بالنسبة التكلفة ختفيض و ة،احمللي   السوق

 إىل إضافة اخلدماتية، أو السلعية اهتباحتياجا االستثمارية مشاريعه متد   اليت املساعدة، ةاحمللي   الصناعات دفع و تشجيع عن فضال  

 تصاعد كليش   كما .يدةاجل   ةوالتسويقي   املالية و اإلدارية السياسات و رة،املتطو   ةاإلنتاجي   األساليب و احلديثة، ةالتقني   الطرق نقل

 ملا املباشر، األجنيب االستثمار جذب إىل للسعي إضافيا   سببا   ا،هتمدفوعا موازين حتسني و ا،هتصادرا بتنافسية النامية الدول اهتمام

 إذا الصادرات، زيادة و الواردات، من التقليل إمكانية ث   ومن جودته، حتسني و حمليا ، نعاملص   اإلنتاج زيادة على مباشر   أثر   من له

 .التصدير إىل الفائض اإلنتاج هذا هوج   ما
 تتمث ل للعمال، اقتصادية وفرات حتقيق و اجلديدة، العمل مناصب من املزيد خلق يف املباشر األجنيب االستثمار يساهم كما

 عن ينجم قد ما عن فضال   ة،الفني   مهتمهارا تطوير و اإلنتاجية، مهتقدرا زيادة و أجورهم، ارتفاع عملهم، ظروف حتسني يف أساسا  

 األمر املناسبني؛ السعر و باجلودة االستهالكية السلع توافر يف تتم ثل للمستهلك، اقتصادية وفرات من االستثمارات من النوع هذا

 .املضيف تمعجملا ألفراد االقتصادية الرفاهية من يزيد الذي
دي إىل خلق موارد متجددة للدخل ؤ حيث ي ،احملور األساسي ألي خطة تنموية اقتصادية يف الدول ةالصناع يُعد قطاعو 

توفري مناصب إىل  ةضافا ،األخرى االنتاجيةلقطاعات االقتصادي والنهوض با معدالت النمويعمل على زيادة كما انه   الوطين،
 .بديلة للوارداتشغل، وانتاج سلع 

 الدخل مصادر تنويعيف  جمملها، يصب   اليت ،املاضية الفرتة خالل اقتصادية اتتغري   احداث على اجلزائر، عملت لذلك، و

 البيئة تعزيز و ،باالستثمارات املتعلقة القوانني على ذلك االقتصادي، فانعكس النشاط يف النفطي غري القطاع مسامهة وزيادة

 املستثمر منح إىل إضافة، املباشر األجنيب االستثمار فيها مبا االستثمار، أنواع خمتلف تشجيع و األموال، رؤوس لتدف قات الناظمة

 اليت اهليئات، من جمموعة تأسيس عن فضال   الضريبية، و املالية حلوافزاو  االمتيازات و القانونية، الضمانات من العديد األجنيب

، أال وهي التنموية هتاخمط طا ضمن الواردة األهداف حتقيق هلا يكفل مبا، الوطين الرتاب داخل شركاته عمل تسهيل على تعمل
خاصة القطاع الصناعي ملا له من أمهية ودور فعال يف دعم النمو االقتصادي والنهوض بالقطاعات  االقتصادية القاعدة تنويع

 .اإلنتاجية األخرى
، ومن بينها منو القطاع الصناعيو املباشر  األجنيباهتمت بالبحث يف العالقة بني االستثمار  اليتالدراسات  دتوتعد  

إىل أن كل من الناتج احمللي اإلمجايل وسعر الفائدة والعمالة توصلت  اليت   ،1(Noor El Hoda & All 2003)دراسة
أهم حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع الصناعات التحويلية يف ماليزيا خالل الفرتة هي من والصادرات والواردات 

االجيايب  ألثر ا ،2( Maryia Akulava 2011) دراسة تأكد  و . وباستعمال طريقة املربعات الصغرى 9100-1888
والسليب على البعض اآلخر ( صناعة اآلالت، الوقود البناء، العقارات،)بعض القطاعات الصناعية املباشر على  األجنيبالستثمار ل

                                                           
1
 Noor Al-Huda Abdul Karim, Paul C. Winters, Tim J. Coelli and Euan Fleming (2003), «Foreign Direct 

Investment in Manufacturing Sector in Malaysia», Paper prepared for the 47th Annual Conference of the 

Australian Agricultural and Resource Economics Society (AARES). 
2  Maryia Akulava (2011), « The Impact of Foreign Direct Investment on Industrial Economic Growth in 

Belarus», Belarusian Economic Research and Outreach Center, BEROC WP No.11.  
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وأشارت . 1881-1881املمتدة مابني باستخدام طريقة املربعات الصغرى للفرتة يف بيالروسيا  ...(املعادن، االتصاالت، )
يف القطاع  لالستثمار األجنيب املباشر األثر االجيايب إىل ،3(Sanghamitra and D.Venkatrama 2016) دراسة

 ،4(Mohamed Azeroual 2016)دراسة  وبين ت .1892اىل  1888عن طريق معامل االرتباط من  باهلندالصناعي 
على إنتاجية قطاع الصناعات واألثر االجيايب لالستثمارات الواردة من اسبانيا االستثمارات األجنبية الواردة من فرنسا  األثر السليب

 Rasaq and All) أوضحت دراسةو  .وباستعمال طريقة العزوم املعممة 1891-9101لفرتة التحويلية يف املغرب خالل ا

مما يؤكد من فعالية السياسة االقتصادية يف نيجرييا أن االستثمار األجنيب املباشر يؤثر اجيابيا على اإلنتاج الصناعي   ،5(2017
 ك دتأ و .باستخدام منوذج االحندار الذايت واختبار السببية للحكومة النيجريية من خالل حترير السياسات الصناعية والتجارية

الصناعي يف  اإلنتاجحد كبري من منو  إىلاملباشر يعزز  األجنيبأن االستثمار  ،6(Madhabendra and All 2018) دراسة
 .1891-1881خالل الفرتة بطريقة العزوم املعممة  اهلند

يف للعديد من الدول  تأثري االستثمار األجنيب املباشر على منو القطاع الصناعيحول مما سبق، يتنب لنا اختالف الدراسات و 
جاءت هذه الورقة البحثية الختبار  ،من هذا املنطلقفرتات الدراسة، و كذا املستخدمة، و قياسية ال ، والنماذج النتائج املتوصل اليها

 1897-9108باستعمال بيانات سنوية تغطي الفرتة   اجلزائريف األجنيب املباشر على منو القطاع الصناعي  االستثمارأثر 
  .بتطبيق منهجية التكامل املشرتك جلوهانسنو 

 :الدراسة النظرية: أوال
ترقية  وكذاتطوير املوارد البشرية  ، اإلبداع إعادة تأهيل املؤسسات، جاهدة لتطوير القطاع الصناعي من خالل اجلزائر  تسعى

استثمارات  إنشاءوبالتايل خلق فرص عمل وتشجيع  ،اجلزائر كوجهة استثمارية حتسني جاذبيةأي  املباشراالستثمار األجنيب 
 .جديدة
 :لمحة عن قطاع الصناعة بالجزائر .1

، يف العديد من الفروع من خالل ارتفاع االنتاجية وتنوعهايف السنوات األخرية يف اجلزائر تطورا ملحوظا  الصناعة قطاعيعرف 
، الكيمياء الصناعية، الكهربائية والكهرو منزلية، اللدائن اهليدروليكية، صناعة احلديد والتعدين: 7بصفة عامة حيث يضم

النسيج ، صناعة األغذية، التكنولوجيا املتقدمة، بناء السفن وإصالحها، صناعة الطائرات، امليكانيك وقطاع السيارات، الصيدالنية
 من طرف هذا القطاع خالل الثروة املنتجةيوضح لنا  والشكل املوايل. اخلشب وصناعة األثاث ،واأللبسة واجللود واملواد املشتقة

                                                           
3
 Sanghamitra Samal and D.Venkatrama Raju (2016), « A Study of Foreign Direct Investment on 

Manufacturing Industry in India: An Emerging Economic Opportunity of GDP Growth and 

Challenges », Arabian Journal of Business and Management Review, Volume 6, Issue 3. 
4 Mohamed Azeroual (2016), « The Impact of Foreign Direct Investment on the Productivity Growth in 

the Moroccan Manufacturing Sector: Is Source of FDI important?», Azeroual, Journal of International and 

Global Economic Studies. 
5 Rasaq Akonji Danmola, Adijat Olubukola Olateju, Abubakar Wambai Aminu (2017), « The Impact of Foreign 

Direct Investment on the Nigeria Manufacturing Sector: A Time Series Analysis »,Vol13, No.31.  
6 Madhabendra Sinha, and All (2018), « Foreign Direct Investment and Indian Industries:  A Dynamic 

Panel Study», International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 118 No. 18. 

7
-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l: على املوقع التايل" قطاع الصناعة"الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار   

industrie 11/91/1890، اطلع يوم. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-industrie
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-industrie
http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l-industrie
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كافة   الفرق بنيب ويتم اجياده الصناعةصايف ناتج قطاع هي  بالثروة املنتجة أو القيمة املضافةنعين و  1897-9108الفرتة 
 .املدخالت الوسيطةو املخرجات 

 القيمة المضافة للقطاع الصناعي :1 الشكل

 
 DataBankبيانات  من إعداد الباحثين باالعتماد على: المصدر

، املرحلة األوىل اليت أن القيمة املضافة لقطاع الصناعة ميكن تقسيمها اىل مرحلتني أساسيتنينالحظ من خالل الشكل أعاله 
ويعود هذا اىل ضعف النشاط  1888واىل غاية سنة  9108يف القيمة املضافة للقطاع الصناعي من سنة  متيزت بتذبذب

االقتصادي بصفة عامة الذي يرجع اىل سيطرة الدولة على كل اجملاالت التباعها النظام االشرتاكي واعتمادها أساسا على 
أما ث األزمة الداخلية اليت عانت منها اجلزائر آنذاك، 9101-9106االيرادات النفطية اليت متيزت باالرتفاع باستثناء سنوات 

 الذي عمل على  1889ويرجع هذا اىل قانون االستثمار املعدل يف سنة  ارتفاع متواصل وبوترية أسرع املرحلة الثانية فتميزت ب

، ث 1880اىل غاية سنة لالستثمار جلبهمهبدف  للمستثمرين لتطويره وتقدمي حوافز فعالية أكثر آليات املالئم ووجود املناخ توفري
 1891ليعاود االرتفاع اىل غاية سنة  وارتفاع الواردات السلع الصناعية، بسبب األزمة العاملية 1881شهد اخنفاض معتربا يف سنة 

 الكيةاالسته السلع من الداخلية السوق بسبب ضعف العمالة الصناعية ومتطلبات 1896ث ينخفض مرة أخرى اىل غاية سنة 

البناء، : بسبب ارتفاع االنتاجية وتنوعها يف العديد من الفروع خصوصا 1897ات، ث ليعرف تطورا ملحوظا يف سنة ر واالستثما
 .8احلديد والصلب، امليكانيك وااللكرتونيك، األدوات الكهرومنزلية، النسيج، الصناعات الغذائية، الصيدلة وقطاع السيارات

فيوضحها اجلدول  18979-1881القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة اىل اجلزائر خالل الفرتة التوزيع أما فيما خيص 
 :املوايل

                                                           

 
 algeria.dz-of-http://www.bank /html :على املوقع التايل"1112-1112- 1111 التقرير السنوي"بنك اجلزائر 8

/rapport.htm  ، 11/91/1890اطلع يوم. 
9
 كامل خالل اجلزائر، إىل الواردة املباشرة األجنبية االستثمارات من اقتصادي قطاع كل بنصيب املتع لقة اإلحصائيات ندرة إىل هنا اإلشارة اجلدير من  

 .1897-1881فرتة لاملتعل ق با 9 اجلدول سوى لجملاا هذا يف متقد   مل االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة أن  وذلك  الدراسة فرتة
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 1112-1111خالل الفترة  المباشرة الواردة الى الجزائر األجنبية لالستثمارات التوزيع القطاعي: 1 الجدول
عدد  القطاع االقتصادي

 المشاريع
النسبة من 

اجمالي عدد 
 (%)المشاريع

القيمة المحّققة 
مليون دينار )

 (جزائري

النسبة من 
 القيمة إجمالي

(%) 

عدد مناصب 
 الشغل المحّققة

النسبة من 
إجمالي عدد 

مناصب الشغل 
 (%)المحّققة 

 8420 629 8411 1760 9422 91 الزراعة
 97419 11110 1410 01111 91476 921 البناء

 31,15 51412 51,22 1151122 31,12 555 الصناعة
 9462 1916 8412 91171 8467 6 الصحة
 9408 1287 8417 90166 1401 16 النقل

 1471 7616 1481 910112 1499 91 السياحة
 98416 91021 1418 918108 91481 916 الخدمات
 9491 9188 1411 01229 8499 9 االتصاالت
 111 113421 100 1511521 111 111 اإلجمالي

 من اعداد الباحثين اعتمادا على بيانات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: المصدر
 مما يعين أنه احمل ققة القيمة و املشاريع عدد حيث من الصدارة مرتبة احتل  الصناعة قطاع نالحظ من خالل اجلدول السابق أن 

 إمجالية بقيمة، 1897-1881خالل الفرتة مشروع  110 هةاملوج   املشاريع عدد بلغ حيث، األجنيب لمستثمرالوجهة املفضلة ل

 الوارد املباشر األجنيب االستثمار تد فقات إمجايل من % 69411 يعادل ما أي ، مليون دينار جزائري 1818177 ب رتقد  

 مليون 01111 بقيمة و مشروع، 921 ب البناء قطاع ذلك تلى ث   .منصب عمل 09291حوايل  قام بتوفريو  ،اجلزائر إىل

لكن و مشروع  916اخلدمات ب قطاع بعد فيما ليأيت .الواردة التدف قات إمجايل من % 91 من أزيد ميث ل ما هو و جزائري، دينار
 إمجايل من % 91 من أزيد كذلك  ميث ل ما وهو جزائري، دينار مليون 01229 أكرب من القطاع البناء واليت بلغت بقيمة 

 األجنيب االستثمار تد فقات إمجايل من % 1 عن تزيد متقاربة، بنسب  السياحة و  النقل قطاعي بعد فيما ليأيت. الواردة التدف قات
 أما .التوايل على جزائري دينار مليون 910112 و 90166 وبقيميت التوايل، على مشروع 91و 16 ب و الوارد، املباشر
 الزراعة  قطاع متهامقد   يف يأيت األخرى، االقتصادية القطاعات باقي فتتقامسها فقط، % 1411 يف املتمث لة و املتبق ية، النسبة

 األخري يف  و %8467 بنسبة الصحة قطاع ث جزائري، دينار مليار 1760 بقيمة و ،مشروع ثالثة عشربو  ،% 9422 بنسبة

 .جزائري دينار ونملي 01229 قيمة بذلك جالمس   ،% 8499 بنسبة التصاالتا قطاع
، يف اجلدول السابق، نالحظ بأن  قطاع الصناعة قد احتل املرتبة األوىل، وبنسبة جد  مرتفعة؛  من خالل ما جاء من بيانات 

 .األمر الذي يرجع بالدرجة األوىل إىل ارتفاع مردودية هذا القطاع بالنسبة لشركات املستثمر األجنيب
 :لمحة عن االستثمار األجنبي المباشر .1

ثمارات األجنبية املباشرة اهتمام العديد من الكت اب و الباحثني االقتصاديني، الذين عملوا جاهدين على جذب موضوع االست
 . حتديد مفاهيم  واضحة و دقيقة هلذا النوع من االستثمارات، إضافة إىل حتديد خمتلف أشكاله و آثاره
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كة  ما باالستثمار يف مشاريع  تقع خارج حدود وطنها و ميكن تعريف االستثمار األجنيب املباشر على أن ه قيام منشأة  أو شر 
 10. األم، و ذلك هبدف ممارسة قدر  من التأثري على عمليات تلك املشاريع

و عموما ، يرى رواد النظرية احلديثة أن  االستثمار األجنيب املباشر يعترب من أجنح الوسائل دفعا  للتنمية الشاملة، نظرا  ملا قد 
  11:و آثار  إجيابي ة  على البلدان املضيفة، و اليت تتمث ل أساسا  فيما يلي ينجم عنه من منافع  

 متويل و حتقيق التنمية االقتصادية؛ 
 خلق فرص جديدة للعمل؛ 
  حتسني ميزان املدفوعات؛ 
 نقل التكنولوجيا و املهارات الفني ة و اإلدارية. 

تتيح مسارات و اختيارات متعد دة، أمام كل  من املستثمر األجنيب  وتأخذ االستثمارات األجنبية املباشرة أربعة أشكال  خمتلفة،
  :12و تتمث ل هذه األصناف فيما يلي. و الدولة املضيفة له

 ميث ل هذا الشكل استثمار طويل األجل، يعقد ما بني طرفني، أحدمها وطين و : االستثمارات األجنبية المباشرة المشتركة
 هذا النوع من االستثمارات ال تتطل ب دخول كل طرف  شريك  صحص ة من رأس املال، فقد اآلخر أجنيب، غري أن  املشاركة يف

 . يقد م أحد الطرفني فقط املعلومات أو اخلربة، أو العمل التكنولوجي، بشرط اشرتاكه مع الطرف اآلخر يف إدارة املشروع
 االستثمارات األكثر تفضيال  لدى املستثمر  ميث ل هذا النوع من: االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي

  .األجنيب، ذلك أن ه مينحه امللكية املطلقة للمشروع و احلري ة الكاملة يف اإلدارة
 تتمث ل يف تلك االتفاقيات اليت يقوم مبوجبها مستثمر أجنيب بتزويد مستثمر وطين مبكونات :  مشاريع أو عمليات التجميع

 .، هبدف جتميعها لتصبح منتجا  هنائيا  ...(ة، قطع سياراتأجهزة إلكرتوني)منتج معني  
 هي شركات ختضع ملكيتها وإدارهتا لسيطرة جنسيات متعد دة، وتقوم بأنشطتها االقتصادية : الشركات متعّددة الجنسيات

إال أن  خطط عملها و سياساهتا تصم م يف مركزها الرئيسي الذي يوجد يف دولة معي نة، تسمى الدولة  يف بلدان  أجنبية متعد دة،
 .األم، لكن  نشاطها يتجاوز احلدود الوطنية هلذه الدولة إىل دول  أخرى، هي الدول املضيفة

، االقتصادية القطاعات خمتلف على عاتهدراسة توزي يف فقط ينحصر ال ،يف اجلزائر املباشر األجنيب االستثمار واقع حتليل إن  
ا ميتد  ملعرفة  املباشرة األجنبية االستثمارات استقطاب على املضيفة الدولة قدرة مدى ملعرفة ذلك و اإلمجالية، أو السنوية تد فقاته وامن 

 : 1897-9108يف الشكل املوايل خالل فرتة الدراسة  تدفقاته نوضح تطور، و األجنبية الدول خمتلف من
 

 

 

 

 

 
                                                           

سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية، السنة  ، جملة  جسر التنمية،"االستثمار األجنبي المباشر، تعاريف و قضايا" حسان خضر  10
 .1882الثالثة، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، سنة 

  2007دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة "  اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية" نزيه عبد املقصود حممد مربوك 11
12

 .1882القاهرة، سنة " الستثمارات األجنبية المباشرةا"مركز املشروعات الدولية اخلاصة  
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 تطور االستثمار األجنبي المباشر: 1الشكل 

 
 DataBankبيانات  من إعداد الباحثين باالعتماد على: المصدر

 9116واىل غاية سنة  9108من سنة الوافد الستثمار األجنيب املباشر تدفقات انسيب لالثبات اليتبني من خالل الشكل السابق 
عرف ث يف تلك الفرتة نظرا لتبين النظام االشرتاكي واألزمة الداخلية اليت عرفها االقتصاد الوطين،  ضعف االهتمام بهويعود هذا اىل 

من خالل  همن أجل تشجيعاخلطوات امللموسة اليت مت وضعها تطورا ملحوظا وهو ما يدل على االستثمار األجنيب املباشر الوافد 
 .لقيمة املضافة للقطاع الصناعي ا اآلخر عرف مرحلتني مثل منحىنبالتايل هو و  1889قانون االستثمار املعدل يف سنة 

 الدراسة القياسية: ثانيا
باستعمال و  ،جلوهانسن مت استخدام طريقة التكامل املشرتك أثر االستثمار األجنيب املباشر على منو القطاع الصناعيمن أجل معرفة 

األجنيب املباشر الوافد  واالستثمار IND)) املضافة للقطاع الصناعيلقيمة ل 1897 غاية  إىل 9108بيانات سنوية منذ سنة 
(FDI ) واالستثمار احمللي GCF) ) قاعدة البيانات استخرجت من واليتDataBank. 

 :جذر الوحدةاختبار  .1
اختبار ديكي و يعترب ، هاوحتديد درجة تكامل ،استقرار السالسل الزمنية موضع الدراسةمدى عرفة مباختبار جذر الوحدة  يسمح

 حتتوي األوىل على احلد   ،خمتلفة ن ثالثة معادالت احندار  يتضم   حيث يف ذلك؛ األساليب املستعملة فولر املوسع من بني أهم  
تتمث ل  فرضيتني،اختبار  عام، ويتم   اه  اجت  بدون  ثابت و بدون حد  فالثالثة ، أما اه العامالثابت واالجت   الثانية احلد  حتتوي  و ،الثابث

احملسوبة  t إذا كانت القيمة املطلقة ،ستقرامل غري واليت تعين وجود جذر الوحدة أو املتغري   ،H8:B=0فرضية العدم األوىل يف 
أما الفرضية الثانية، فهي لكن بعد أخذ الفروق،  ،أخرى ة  عادة االختبار مر  إب اجلدولية، وهو ما يتطل   t لـ أصغر من القيمة املطلقة

احملسوبة أكرب من القيمة املطلقة t وذلك إذا كانت القيمة املطلقة  ،على استقرار السلسلة اليت تدل   ،H9:B≠0البديلة  الفرضية
t ا متكاملة من الدرجة الصفر أهن  ؛ فهذا يعين اجلدولية، ومىت وجدت السلسة األصلية ساكنة عند املستوىI(8) ، ب ذا تطل  إأما

  I.13( d)ا متكاملة من الدرجة نقول أهن  ف ،ةجلعلها مستقر   (d… , 1,2)أخذ الفروقاألمر 
                                                           
13 Regis Bourbonnais " Économétrie Manuel et exercices corriges "8 éd, Dunod, Paris, 2011. 
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 :ويوضح اجلدول التايل النتائج اليت مت احلصول عليها
 ADFاختبار ديكي فولر الموسع : 1الجدول 

 حالة التكامل  عند الفرق األول عند المستوى  المتغيرات

I(d)  قاطع واتجاه  قاطع
 زمني

قاطع واتجاه  قاطع بدونهما
 زمني

 بدونهما

IND  -1.18 -1.84 0.11 -6.20 -6.11 -6.22 I(1) 

FDI -1.25 -1.99 -0.61 -4.86 -4.77 -4.94 I(1) 

GCF -0.10 -1.52  0.91 -3.44 -3.69 -3.10 I(1) 

 Eviews   9 من إعداد الباحثين باالعتماد على برنامج: المصدر
 : عند اجلدولية tعلما أن 

 بدونهما قاطع واتجاه زمني قاطع 
1% -3.621023 -4.226815 -2.679735 

5% -2.943427 3.536601 -1.958088 

10% 2.610263 -3.200320 -1.607830 

  %1اجلدولية عند مستوى معنوية  tاحملسوبة أصغر من قيمة  tنالحظ من خالل اجلدول قبول فرضية العدم وذلك الن قيمة 
جلميع متغريات الدراسة مما يعين وجود جذر الوحدة وبالتايل عدم استقرار السالسل الزمنية عند املستوى، لذلك سنقوم بعد ذلك 

اجلدولية مما يعين خلو السالسل الزمنية من  tاحملسوبة أكرب من قيمة  tباختبار الفرق األول، ويتضح لنا رفض فرضية العدم قيمة 
استقرارها عند الفرق األول، ومنه نقول أن متغريات الدراسة مستقرة بعد أخذ الفرق األول وبالتايل فهي  جذر الوحدة وبالتايل

 .متكاملة من الدرجة األوىل
 :اختبار التكامل المشترك .1

فسيتم I(9  )بعد الـتأكد من استقرار السالسل الزمنية للمتغريات الدراسة وأهنا متكاملة من نفس الدرجة أال وهي الدرجة األوىل 
اختبار وجود عالقة توازنية بني السالسل الزمنية على اآلجال الطويلة عن طريق اختبار التكامل املشرتك الذي يعترب اختبار لرتبة 

 :14وعندها ميكن احلصول على احلاالت التالية ( )املصفوفة
تكون مجيع املتغريات فان هذه املصفوفة تكون صفرية و (    )إذا كانت رتبة املصفوفة مساوية للصفر -

 .لديها جذور وحدة، وأن املتغريات غري متكاملة تكامال مشرتكا فيما بينها

فان مجيع املتغريات ليس هلا جذور وحدة، أي أهنا متغريات  (   )أما إذا كانت رتبة املصفوفة تامة الرتبة  -
 . مستقرة

 .متجه تكامل مشرتك واحدفانه يوجد  (   )أما إذا كانت رتبة املصفوفة مساوية للواحد -

 .ما يدل على وجود عدة متجهات متكاملة تكامال مشرتكا(     )أما إذا كانت رتبة املصفوفة   -
 VARوالذي يتطلب حتديد عدد فرتات التباطؤ الزمين املناسبة، ومن اجل اختبار العدد األمثل لفرتات التباطؤ نستخدم اختبار 

Lag Order Selection Criteria  والذي يعتمد على استخدام عدة معايري، ويبني اجلدول التايل أن عدد فرتات التباطؤ
 :من طرف مجيع املعايري كما هو موضح فيما يلي 1الزمين املناسبة هي

                                                           
14

 Regis Bourbonnais " Économétrie Manuel et exercices corriges "8 éd, Dunod, Paris, 2011. 
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 اختيار فترة تباطؤ النموذج:  2الجدول 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -2223.370 NA   4.82e+58  143.6367  143.7755  143.6820 

1 -2136.043   152.1171*   3.09e+56*   138.5834*   139.1385*   138.7644* 

2 -2129.736  9.765649  3.75e+56  138.7572  139.7286  139.0738 
       
 Eviews   1 برنامجمن إعداد الباحثين باالعتماد على : المصدر        

 :أما نتائج اختبار التكامل املشرتك فهي موضحة يف اجلدول أدناه
 اختبار التكامل المشترك لجوهانسن : 4لجدول ا

 فرضية العدم
 فرضية البديلة

 قيم المتجه
 اختبار األثر

 3.841466 2.243438   0.069812       15.49471 14.76280 0.332256        29.79707 31.28052 0.413058        %5القيمة الحرجة  قيمة األثر
 Eviews   1 برنامجمن إعداد الباحثين باالعتماد على : المصدر 

وبالتايل رتبة     ، مما يعين رفض فرضية العدم %1يبني اجلدول أعاله أن قيمة األثر أكرب من القيمة احلرجة عند مستوى 
ويشري اختبار التكامل     املصفوفة ال تساوي الصفر، لذا ننتقل اىل االختبار املوايل صحيث نقوم باختبار فرضية العدم التالية 

وبالتالي نؤكد وجود عالقة  املشرتك اىل قبول فرضية العدم بوجود عالقة تكامل واحدة وبالتايل  فان رتبة املصفوفة تساوي الواحد،
وازنية طويلة األجل بين هذه المتغيرات أي وجود درجة عالية من الحركة المشتركة فيما بينهم مما يظهر أنها ال تبتعد عن ت

 .بعضها كثيرا بحيث تظهر سلوكا متشابها
  :وبالتايل ميكن تقدير معادلة التكامل املشرتك كما يلي
  تقدير معادلة التكامل المشترك: 5الجدول 

Dependent Variable: IND   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     FDI 13.22880 2.116769 6.249526 0.0000 

GCF 0.526713 0.067875 7.760089 0.0000 

C 1.44E+10 2.46E+09 5.843248 0.0000 
     
     R-squared 0.877788     Mean dependent var 4.68E+10 

Adjusted R-squared 0.869641     S.D. dependent var 2.78E+10 

S.E. of regression 1.00E+10     Sum squared resid 3.03E+21 

Long-run variance 7.28E+19    

 Eviews 1 برنامجمن إعداد الباحثين باالعتماد على : المصدر 
 :من خالل املعادلة ما يلي يتبني  

  وبالتايل فان املتغريات املفسرة  أال وهي  8406القدرة التفسريية اجليدة للنموذج وهذا ما يدل عليه معامل التحديد املعدل
اع القطوهو منو أال من التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع % 06حوايل تفسر  احملليواالستثمار  ألجنيب املباشراالستثمار ا

 ؛الصناعي
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 ؛يف اجلزائر القطاع الصناعييؤثران اجيابيا على  احملليواالستثمار  ألجنيب املباشراالستثمار ان كل من ا 

  9141بنسبة  القطاع الصناعيتؤدي اىل زيادة يف % 9بنسبة  األجنيب املباشر الوافدان كل زيادة  يف االستثمار% ،             
، وهذا يدل على ان قطاع الصناعة يعترب الوجهة الرئيسية لالستثمار %1أقل من  848888الن قيمة االحتمال  معنويوهو 

 ؛التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة اىل اجلزائروهو ما يتوافق مع األجنيب املباشر 

  تؤدي اىل % 9بنسبة  احملليحيث أن زيادة االستثمار  ،اجلزائريف  األجنيبمن االستثمار  اقلذو تأثري  احملليان االستثمار
الن  معنوي، وهو فقط وهذا يدل على ضعف االستثمارات احمللية يف قطاعة الصناعة% 8411بنسبة  القطاع الصناعيزيادة يف 

 .%1أقل من  848888قيمة االحتمال 

 :نموذج تصحيح الخطأ .2
،ووجود عالقة تكامل I(9 )بعد الـتأكد من استقرار السالسل الزمنية للمتغريات الدراسة عند نفس الدرجة أال وهي الدرجة األوىل 

 :يلي كما طوتنيغراجنر ذو اخل -مشرتكة واحدة فسيتم تقدير منوذج تصحيح اخلطأ وفق اجنل

العادية،  الصغرى املربعات طريقة باستخدام الطويل املدى على وازنيةالت العالقة منوذج تقدير املرحلة هذه يف يتم :األولى الخطوة
  .البواقي حساب ث

 ،يعمل على تعديل أي حالة غري متوازنة حنو التوازن يف املدى الطويل الذي اخلطأ تصحيح منوذج تقدير فيها يتم :الثانية الخطوة
 باالضافة اىل ادخال الفروق للمتغريات واحدة ، بفرتة متباطئ مفسر كمتغري يف معادلة االحندار املقدرة بإدخال البواقي ذلك ويتم

                                     :يلي كما وذلك األخرى،
 :مع العلم أن

 معامل تصحيح اخلطأ     
 .معنوية وسالبة تكون أن معلمة قوة الرجوع اىل التوازن اليت جيب    

 :ونتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ موضحة يف اجلدول املوايل
 نتائج نموذج تصحيح الخطأ:  3الجدول 

Dependent Variable: D(IND)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(FDI) 4.188658 2.043759 2.049487 0.0496 

D(GCF) 1.536213 0.253774 6.053479 0.0000 

RESID02(-1) -0.662455 0.144483 -4.585008 0.0001 

C -1.72E+09 1.30E+09 -1.321434 0.1967 
     
     R-squared 0.654503     Mean dependent var 1.18E+09 

Adjusted R-squared 0.618762     S.D. dependent var 1.12E+10 

S.E. of regression 6.89E+09     Akaike info criterion 48.25709 

Sum squared resid 1.38E+21     Schwarz criterion 48.43849 

Log likelihood -792.2421     Hannan-Quinn criter. 48.31813 

F-statistic 18.31237     Durbin-Watson stat 1.742557 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
 Eviews 1برنامج باالعتماد على  ثينمن إعداد الباح: المصدر      

القطاع الصناعي  يف احلاصل التغري من 61.87 %ما يعين أن  0.61 التحديد معامل أعاله أن قيمة اجلدول يتنب من خالل
 متغريات قبل من مفسر فهو 38.13 % الباقي أما ،احملليواالستثمار  ألجنيب املباشراالستثمار اكل من  يف التغري عن ناتج
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 توازنية عالقة مما يدل على وجود اخلطأ مع االشارة السالبة النموذج، ونالحظ معنوية معامل تصحيحهذا يف  إدراجها يتم مل أخرى

ألن قيمة االحتمال  جال القصريةاآلوجود عالقة بني متغريات الدراسة حىت يف نالحظ كما الدراسة،   بني متغريات األجل طويلة
 .%1أقل من  ألهنا ككل  إىل جودة النموذج القياسيProb(F-statistic) تشري ، و  %1من  أصغر

بقبول فرضية العدم أي   Breusch-Godfrey Serialكما أظهرت نتائج اختبار مشكلة االرتباط الذايت باستعمال اختبار 
بقبول فرضية العدم كذلك أي ثبات التباين مما  ARCHأنه ال يوجد ارتباط ذايت ومشكلة عدم ثبات التباين باستعمال اختبار 

 :يعين أن منوذج الدراسة خايل من هذه املشاكل وهو ما يبينه اجلدوالن املواليان

 Breusch-Godfreyاختبار : 2الجدول 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 3.531341     Prob. F(1,31) 0.0696 

Obs*R-squared 3.579268     Prob. Chi-Square(1) 0.0585 
     
     

 

 Eviews    1برنامجمن إعداد الباحثين باالعتماد على :المصدر
 ARCHاختبار : 5الجدول 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 3.763384     Prob. F(1,11) 0.0270 

Obs*R-squared 14.26268     Prob. Chi-Square(1) 0.0752 
     
 Eviews    1برنامجمن إعداد الباحثين باالعتماد على :المصدر     

 :خاتمة
، على اآلجال اجلزائرب قطاع الصناعة تنميةيلعب دورا  مهما  يف  االستثمار األجنيب املباشرأن   ،من خالل هذه الدراسة لنا ني  بت

 :، حيث أظهرت الدراسة القياسية النتائج التالية1897-9108الطويلة، و ذلك خالل الفرتة القصرية و 
 و هذا ما يعين يف نفس الوقت ا متكاملة من نفس الدرجةمما يعين أهن  ؛ لة عند الفرق األو  ات مستقر  مجيع املتغري   ن  إ ،

  إمكانية وجود عالقة بينها يف املدى الطويل؛
 االستثمار األجنيب املباشر  كل من  بنيومعنوية وجود عالقة طردية  ، تبني  لنامن خالل تقدير معادلة التكامل املشرتك

 ؛منو قطاع الصناعةله تأثري إجيايب على االستثمار أن  ؛ مما يعين واالستثمار احمللي والقطاع الصناعيالوافد 
 على وجود عالقة توازنية يف اآلجال مرة أخرى د مما يؤك   ،معنوي وسالب معامله تقدير منوذج تصحيح اخلطا أن   أوضح

ات الدراسة؛ الطويلة  بني متغري 

  ات الدراسة على أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف تفعيل اليت تؤك د و اآلجال القصرية،  حىت يفوجود عالقة بني متغري 
 .سواء على املدى القصري أو الطويل القطاع الصناعي باجلزائر

حنو حتقيق  للجزائرما يعطي دفعا  أقوى ، قطاع الصناعةمنو  تؤدي اىلزيادة االستثمار األجنيب املباشر وباعتبار ان و عموما ، 
 .الستفادة أكثر من مزاياها، مبا ميك نها من التحفيزاتاملزيد من 
 :المراجع

 باللغة العربية: 
 algeria.dz-of-http://www.bank /html :على املوقع التايل"1112-1112- 1111 التقرير السنوي"بنك اجلزائر .9

/rapport.htm  ، 11/91/1890اطلع يوم. 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/rapport.htm
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، جملة  جسر التنمية، سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية، السنة "االستثمار األجنبي المباشر، تعاريف و قضايا "حسان خضر .1
 .1882الثالثة، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، سنة 

 .1882القاهرة، سنة " االستثمارات األجنبية المباشرة"ركز املشروعات الدولية اخلاصةم .1

  2007دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، سنة "  اآلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية" عبد املقصود حممد مربوك  نزيه .4
-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-l: على املوقع التايل" قطاع الصناعة"الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  .5

industrie 11/91/1890، اطلع يوم. 
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