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 : الممخص

الكشف عن االتجاه الذي تتطور بو تدفقات االاتثمار األجنبي  الدرااة إلى تاعى ىذه
، حيث ناتعرض معالجة (0721-7102)خالل الفترة  الوافدة إلى االقتصاد الجزائري

ليذه الغاية، تم  إحصائية لمبيانات المتاحة بااتخدام نماذج االاتيفاء الداخمي، وتحقيقا
االعتماد عمى المنيج االاتقرائي. نتائج التحميل االقتصادي والقيااي تشير إلى أن 

عمى  ويؤولاموكا متذبذبا تدفقات االاتثمار األجنبي الوافدة إلى االقتصاد الجزائري تشيد 
 عمىاالاتثمارات األجنبية الوافدة الى الجزائر.  حركةفي  التباطؤ إلىالماتوى المنظور 

جذب و ع تشجيالالزمة ل لياتاآللبحث عن ضرورة ااألااس توصي الدرااة ب ىذا
التنمية  متطمباتتمويل واالتجاه بيا نحو تفعيل دورىا في ، االاتثمارات األجنبية المباشرة

في الجزائر، والمحافظة عمى ماار متزايد ليا، ولن يكون ذلك إال بتييئة المناخ 
 االاتثماري المحفز.
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Abstract: 

This study seeks to reveal the trend in the inflows of foreign 

investment into the Algerian economy during 1970-2117. We 

review the statistical analysis of the available data using internal  

interpolation models. To this end, the extrapolation method was 

used. The results of economic and econometric analysis indicate 

that inflows of foreign investment into the Algerian economy are 

fluctuating and at the foreseeable level are likely to slow down the 

movement of foreign investments into Algeria. On this basis, the 

study recommends the need to find the necessary mechanisms to 

encourage and attract foreign direct investment and to activate its 

role in financing the development needs of Algeria and to maintain 

an increasing path for it.  

Keywords: Foreign direct investment, Algerian economy.  Internal 

interpolation models. 

  مقدمة:
التنمية  عاتمشرو  عمى تمويل مختمف قادرةكانت  الجزائر ليس ىناك شك في أن      

خاصة في انوات  والقااية الصعبة الخيارات من معاناة دون االقتصادية واالجتماعية
تحان أاعار البترول في الاوق بفعل  مراحة المالية غير المابوقةاأللفية الثالثة نتيجة ل

تغيرت  ،2114في منتصف  البترول أاعار لذلك، ومنذ بداية انخفاضالعالمية ؛ وخالفا 
 أكثر حيث أصبح ،باالقتصاد الوطنيبدأت مالمح األزمة المالية تعصف و األوضاع 

 اإلنفاق من عالية ماتويات عمى لمحفاظ الكافية الموارد لدييا تعد لم الحكومة أن وضوحا
 2117في  %37.3االنفاق الحكومي إلى حيث انخفض  العمل، فرص ومواصمة خمق

، وىو ما أدى إلى 2115% في 46.6ل كنابة من الناتج الداخمي الخام بعدما اجل معد
% 3.8بعدما اجل  2117% في 1.3تدىور معدل النمو االقتصادي الذي تدحرج إلى 

 النفط، أاعار انخفاض يطرحيا ىامة تحديات تواجو الجزائر تزال وال. )1( 2115في 
        وبمعدل نمو االب ُقدر بنحو  بشكل محاوس الوطنيةحيث تراجعت المدخرات 

 .6102و 2114بين عامي  (%12.67-)
ىو الوجو اآلخر لنجاح عممية التنمية االقتصادية، وىو ُيعد  بديمة ةرد ماليان إيجاد مو إ

اد فجوة التمويل أمرا ممحا وضرورة حتمية تفرض نفايا اليوم بإلحاح مفرط من أجل 
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اشرة، االاتثمارات األجنبية المبالقتصاد الوطني، ونقصد ىنا عمى وجو التحديد قضية ل
لتمويل التنمية والتقدم االقتصادي واالجتماعي لمدول، اااية حد الركائز األالتي باتت أ

حدة من تقميل العمى  ةااعدااتراتيجيا يمكن من خاللو الم اخيار وُتعد تنميتيا اليوم 
االاتفادة من المزايا التي تجمبيا ، و أاعار المحروقاتالمترتبة عن انييار الصدمة المالية 

 .والتي تااىم في دفع عجمة النمو االقتصادي ،االاتثمارات إلى الدولةىذه 
 : الدراسةإشكالية 

لتنمية االقتصادية، لتمويل اكمصدر ااتشعارا بأىمية االاتثمارات األجنبية المباشرة      
ضطمع بو في اد فجوة التمويل، والمااىمة في زيادة اإليرادات تبالنظر لمدور اليام الذي و 

 التالي :  الرئياي الاؤال في لمعالجتيا ناعى التي الرئياية اإلشكالية تتبمور ،يةالضريب
 كيف تتجو حركة االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى االقتصاد الجزائري؟

 : فرضيات الدراسة

تأاياا عمى ما تقدم، اعتمدنا الفرضية التالية كأااس لمناقشة موضوع الدرااة،      
التباطؤ في حركة االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى  إلى يؤول اتجاهد يوجوىي: 

 االقتصاد الجزائري.
 : أىداف الدراسة

تاعى ىذه الدرااة إلى اإلجابة عمى الاؤال الوارد بصفة أاااية في اإلشكالية،      
 ة:واختبار مدى صحة الفرضية المتبناة، وىي باختصار تتمثل في النقاط التالي

 تقديم إطار نظري ألىم المفاىيم األاااية المتعمقة باالاتثمار األجنبي المباشر؛ -
الوقوف عند تطور تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر الوافدة إلى االقتصاد  -

 ( ؛2117-1971الجزائري خالل الفترة )

 نماذج االاتيفاء الداخمي لمتغيرة االاتثمار األجنبي المباشر.  وتقدير صياغة -

 :منيج الدراسة

المنيج بااتخدام انقوم  ،المطروحة وتحقيق أىداف الدرااة اإلشكاليةعمى  لإلجابة     
تطور االاتثمارات األجنبية الوافدة إلى الجزائر خالل الفترة الوصفي التحميمي الاتعراض 

نماذج انعتمد عمى المنيج اإلحصائي الوصفي عند عممية بناء  كما(، 2117-1971)
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من خالل االاتعانة بمجموعة من األدوات ، وىذا يفاء الداخمي لممتغيرة محل الدرااةاالات
التي توفرىا لنا مبادئ النظرية اإلحصائية والتحميل االقتصادي الكمي،  اإلحصائية

 وباالعتماد عمى قاعدة بيانات البنك الدولي.
 : مخطط الدراسة

 ثالثة محاور:إلى  الدرااة األمر تقايم تطمب اإلشكالية موضوع لمعالجة     
 ينصب عمى ااتعراض المفاىيم األاااية المتعمقة باالاتثمار األجنبي المباشر؛ -1
ُكرس لبيان التطورات الحاصمة في تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر الوافد إلى  -2

 الجزائر مع تقديم تحميل اقتصادي ألىم المحطات التي شيدتيا ىاتو المتغيرة ؛

ص لمدرااة القيااية وعممية تقدير نماذج االاتيفاء الداخمي لمتغيرة االاتثمار ُخص -3
 األجنبي المباشر الوافد إلى الجزائر.

 :ساسية لالستثمار األجنبي المباشرالمفاىيم األ -1
ُيعد االاتثمار األجنبي المباشر أحد روافد التنمية ومحركاتيا الايما في البمدان      

ممدخرات المنخفضـة في تمك البمدان، وشح حجـم المااعدات والمنح الماليـة النامية، نظرا ل
من البمدان المتقدمـة والمؤااات المالية الرامية وغير الرامية إلى البمدان النامية، 
وصعوبة الحصول عمى االقتراض الخارجي وما يترتب عميو من فوائد مركبة تثقل كاىل 

  .)2(الدول الفقيرة
ادر المحمية ميما توفرت لدى الدول النامية، تبقى ىذه الدول في كما أن المص 

حاجة مااة إلى المصادر الخارجية، ألنيا تكون عامال أااايا لتوفير العممة األجنبية 
الضرورية لعممية االاتيراد، باإلضافة إلى النتائج اإليجابية التي تنشأ من المجوء إلى ىذه 

 .)3(تقدمة مثال عن طريق االاتثمارات المباشرةالمصادر، كتوفير التكنولوجيا الم
وُيعتبر االاتثمار األجنبي الذي ُيعد جزءا من أي اقتصاد يتبع منيج اقتصاد  

الاوق ؛ ليس أكثر من ادخار تم في دولة أجنبية، يأتي كرافد لالدخار المحمي، ليدعم 
ة المضيفة، فيزيد عممية االاتثمار، ولو من خالل رغبتو بمعدل الربح األعمى في الدول

من معدل النمو االقتصادي وُيَارع خطة التنمية. إنو يمثل مدخرات قام بيا أفراد أو 
مؤااات يعيشون خارج اقتصاد الوطن، بمعنى أنيم غير مقيمين. ويتكون ىذا االدخار 
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القروض  عن طريق واردات رؤوس األموال األجنبية المتمثمة في القروض العمومية ؛
... إلخ. وتتأتى رؤوس األموال ىذه من مصادر (4)لمنح والمااعدات األجنبيةالتجارية ؛ ا

مختمفة، كالبنوك التجارية ؛ األاواق المالية العالمية والديون الحكومية. وىي تشكل 
المصادر األاااية الخارجية لتمويل التنمية، وبقدر ما يتحقق من دفعات ممحوظة في 

اتوى الدخل الفردي وبالتالي ماتوى أعمى من االدخار النمو االقتصادي، بقدر ما يرتفع م
 الوطني، ُيَمكنيا من تمويل مشاريع التنمية بشكل أواع فأواع.

ىو إقامة شركة، أو إعادة شراء كمي أو جزئي لشركة كما أن االاتثمار األجنبي المباشر 
 ولمبيع أ مألمتاويق  مأجنبية، اواء كانت الشركة تمثل فروعا لإلنتاج أ قائمة في دولة

 .نوع من النشاط اإلنتاجي أو الخدمي، موزعة أنشطتيا عمى عدد من الدول األجنبية ألي
ااتثمار األجانب في أاواق رأس المال المحمية، فيو  االاتثمار األجنبي غير المباشرأما 

 والخدمات كما يحدث في االاتثمار األجنبي المباشر. دون قيام الماتثمرين بتوفير التقنية
االاتثمار األجنبي المباشر ذلك النوع من أنواع االاتثمار الدولي الذي ُيعتبر         

يعكس حصول كيان مقيم )الماتثمر المباشر( في اقتصاد ما عمى مصمحة دائمة في 
مؤااة مقيمة )مؤااة االاتثمار المباشر( في اقتصاد آخر، وينطوي عمى وجود عالقة 

الماتثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة طويمة األجل، إضافة إلى تمتع 
قصد بو دائما ومن الجدير ذكره أن االاتثمار األجنبي المباشر ال يُ  .(5)المؤااة

ال يصبح أبدا  FDI؛ إذ أن كثيرا من ااتثمارات جديدة تتم من قبل مؤااات أجنبية 
ن المؤااات مااتثمارا بالمعنى الحقيقي، ولكن ببااطة يمثل نقل ممكية أصول موجودة 

المحمية إلى األجنبية من خالل االندماج أو االاتحواذ عمى أصول قائمة مثمما يتم في 
 . (6)عمميات الخصخصة

حتى أواخر الاتينات، اتخذ االاتثمار األجنبي المباشر شكل الفروع المقامة          
منتصف  والمشاريع المشتركة، ولكن منذ النصف األول من الابعينات ومع ذروتيا في

الثمانينات صار االاتحواذ واالندماج يشكل الصفة الجديدة لشكل االاتثمار األجنبي 
، فإن التفضيل الحالي لمشركات الغربية، بما فييا  Joffreالمباشر.  ووفقا لجوفري 

الشركات المبتدئة عمى الماتوى الدولي ىو ىذا الشكل من أشكال االاتثمار األجنبي 
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لى أربعة أاباب تتعمق أاااا بـ : الارعة ؛ المخاطر ؛ نقص رأس المباشر، ما يرجعو إ
مال الشركات الماتيدفة وأخيرا ضرورة التغمب عمى العقبات الكبيرة التي تعترض 

 .(7)الدخول
 تدفقات صافي ىو المباشر األجنبي االاتثمار تدفقات وحاب البنك الدولي فإن صافي

 من أكثر أو المائة في 01 نابة) اإلدارة في دائمة حصة عمى لمحصول الوافد االاتثمار
. الماتثمر اقتصاد غير اقتصاد في عاممة مؤااة في( التصويت بحقوق المتمتعة األايم
 من ذلك وغير ااتثمارىا المعاد والعائدات الممكية حقوق مال رأس مجموع عن عبارة وىو
. المدفوعات ميزان في مبين ىو كما األجل، قصير المال ورأس األجل طويل المال رأس

 منيا مخصوماً  الجديدة االاتثمارات تدفقات صافي) التدفقات صافي الامامة ىذه وتوضح
 األجانب. الماتثمرين من المعني البمد في( احبيا يتم التي االاتثمارات

 تحميل تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافد إلى الجزائر  -2

اتثمار األجنبي المباشر الوافد إلى الجزائر بتقايم فترة يمكننا تحميل تطور تدفقات اال
الدرااة إلى ثالثة فترات أاااية، ويمكن تتبع محطات االاتثمار األجنبي المباشر في 

 ( :( والممحق )( و)الشكمين )
 ( : 0439ـ0429الفترة )

 0531مميون دوالر انة  41.06بعدما اجمت االاتثمارات األجنبية ما قيمتو  
 %1610مميون دوالر ) 1.2إلى  0530من الناتج الداخمي الخام(، انيارت انة  0621%)

من الناتج الداخمي الخام(، ويمكن تفاير ذلك بالتدىور الكبير في النمو االقتصادي الذي 
(. ىذا األخير الذي يعتبر أىم عنصر في جذب االاتثمارات األجنبية، %00611-اجل )

 0531و 0536مميون انتي  10مميون و 10.15يث اجمت ولكنيا تحانت فيما بعد، ح
الصدارة  0531عمى الترتيب، نتيجة التحان في معدل النمو االقتصادي، واحتمت انة 

من  %6630مميون دوالر) 114في حجم االاتثمارات األجنبية المتدفقة، التي وصمت إلى 
 الناتج الداخمي الخام(. 

لى غاية انة  0531بداية من انة   ، أخذ ماار االاتثمارات األجنبية 0535وا 
 0534؛ 0533؛ 0532؛ 0531الوافدة إلى الجزائر اتجاىا نزوليا، حيث اجمت الانوات 
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مميون دوالر عمى  61.25و 011.01؛ 034.11؛ 043؛ 005عمى التوالي :  0535و
ى تحان مميون دوالر، وىو ما أدى إل 114.25بـ  0541الترتيب. تالىا تحانا كبيرا انة 

ليبمغ متواط الفترة  .%1646نصيبيا من الناتج الداخمي الخام، حيث مثمت نابة 
من الناتج الداخمي  %1643مميون دوالر، أي ما نابتو  015( ما قيمتو 0541ـ0531)

 الخام.
  ( :0440ـ0430الفترة )

األجنبية  تالصدارة في قيمة االاتثمارا 0556في ىذه الفترة، احتمت انة  
من الناتج الداخمي الخام، وىي  %1612مميون دوالر، وىو ما مثل نابة  11ة بـ الوافد

 األجنبي االاتثمار جذب قدرة الجزائر عمى نابة ضعيفة جدا، وتعني انخفاضا كبيرا في

( ما 0551ـ0540وبمغ متواط الفترة ) المباشر، مقارنة بعقدي الابعينات والثمانينات.
 األجنبية المباشرة داخل االاتثمارات مكن إرجاع ضعفمميون دوالر، وي 161111قيمتو 

الوضع الجزائر، أو باألحرى انعداميا في ىذه الفترة إلى عدة أاباب، نذكر منيا : 
، إضافة إلى عدم 0545 الايااي واألمني الذي تميز بعدم االاتقرار ابتداء من أواخر

( ؛ أين 0551ـ0551) توفر االاتقرار االقتصادي خاصة في بداية انوات التاعينات
تفاقم حدة . أضف إلى ذلك معدالت نمو االبة، ماجال تباطأ النمو االقتصادي

التي  منيا تفاقم حجم المديونية الخارجية والفجوة التضخمية ؛ االختالالت والفجوات
عدم ، باإلضافة إلى %6164شيدت ماتويات مخيفة، حيث بمغ متواط معدل التضخم 

وااتقرار  مالئم، نتيجة عدم وضوح ااتثماري مناخ توفر كذلك عدم، واقعية أاعار الصرف
الوافدة، إضافة إلى القيود المفروضة  الحوافز لالاتثمارات كفاية قوانين االاتثمار، وعدم

ذا نظرنا إلى عدم أرباح االاتثمار تحويالت عمى  المؤىمة، اليد العاممة توفر لمخارج. وا 

واالتصاالت خاصة في  منشآت النقل لبيروقراطية، وغيابالرشوة والفااد اإلداري وا وتفشي
ىذه األوضاع المتردية في الجزائر كان المناخ غير جذاب ىذه الفترة، يتبين أنو بابب 

 .لالاتثمار األجنبي
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  ( :0902ـ0441الفترة )
األجنبية المباشرة اتجاىا  تعرف التدفق في االاتثمارا 0552بداية من انة       

 لتنخفض 0552مميون دوالر انة  631االاتثمار األجنبي من  ث انتقمت قيمةمغايرا، حي

،  1998دوالر انة مميون 212.2، ثم لترتفع إلى 0553مميون دوالر في  621إلى 
. وقد 6111مميون دوالر في انة  641.0و ، 1999عام مميون دوالر 650.2 لتتراجع إلى

المباشر، حيث  األجنبي دفق االاتثمار( ماتويات متواضعة لت6111ـ0552شيدت الفترة )
 مميون دوالر.  110بمغ متواطو الانوي ما قيمتو 

عرف االاتثمار األجنبي المباشر قفزات معتبرة، حيث  6110بداية من انة  
، 6111مقارنة بانة  %651630مميار دوالر، أي بزيادة قدرىا  0.00اجل ما قيمتو 
 الياتف من حصة الرخصة الثانية من األول أورااكوم لمقاط شراكة وذلك بفضل دفع

( 6100ـ0552وقد بمغ المتواط الانوي لتدفق االاتثمار األجنبي المباشر لمفترة ) .النقال
من الناتج الداخمي الخام. واحتمت انة  %0661مميار دوالر، بما يمثل  0610ما قيمتو 

 مي الخام(، األمر الذيمن الناتج الداخ %6مميار دوالر ) 6.31الصدارة بتحقيقيا  6115

ىذه الفترة.  خالل المباشر االاتثمار األجنبي جذب يعني تحانا في قدرة الجزائر عمى
 ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أاباب، منيا: تحقيق االاتقرار االقتصادي نتيجة التحان في

، وتقميص حجم المديونية %1611التضخم، الذي بمغ متواطو في ىذه الفترة  معدالت
رجية إلى ماتويات مريحة، باإلضافة إلى تاجيل معدالت نمو ال بأس بيا، إضافة الخا

نتيجة  إلى التحان في الوضع األمني والايااي، والتحان في المناخ االاتثماري ؛
 التي وضعتيا الدولة الاتقطاب المزيد من االاتثمارات األجنبية. الحوافز

ت األجنبية في الجزائر بعد انة وبالرغم من ىذا التحان، إال أن االاتثمارا  
اقتصارىا عمى قطاع النفط تبقى متواضعة وفي منحى تنازليا عمى العموم، نتيجة  6105

من جية، وتباطؤ عممية اإلصالح في القطاع الصناعي الذي يعرف ايطرة القطاع 
 .وتباطؤ عممية الخوصصة من جية أخرى ،العام

الاتقطاب  توفر الظروف الجيدة لم يالدول الت من تزال إن الجزائر اليوم ال 
 بين الفرق إلى بالنظر نشاطا، األقل الدول مع الجزائر ُتصنف الخارجي، وبالتالي االاتثمار
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  111الرتبة في وقت اابق، عمى الجزائر حصمت المحققة، فقد القدرات الموجودة والنتائج
 تدفق لنتائج  0,3بمؤشر األجنبية المباشرة ااتقطاب االاتثمارات عمى القدرة في

ىذا  االاتثمارات األجنبية. عمى ااتقطاب عمى لقدرة الدولة كمؤشر 0,216 و االاتثمارات،
ااتقطاب  مجال في الفعمية قدراتيا عن بعيدة التصنيف ىذا وفق الجزائر تظل األااس،

نطاق  خارج األجانب لمماتثمرين مقنعة غير الجزائرية وتضل الوجية االاتثمارات،
 .(8)اتالمحروق

 تقدير معادالت االستيفاء الداخمي لمتغيرة االستثمار األجنبي المباشر : -3
 ،االاتيفاء ىو طريقة إحصائية تاتخدم مفيوم رياضيالداخمي:  مفيوم االستيفاء 3-1

 تقع  عندما،  لـ  محددة لقيمة المقابمة قيمة  لتحديد طريقة الداخمي وُيعد االاتيفاء
 البيانات من مجموعة ضمن تقعان القيمتان وىاتان و  قيمتين معمومتين  بين

 ىنا اليدف، و  و ...     و  مثل  الثنائية
 محاولة ىو ذلك عمل أااليب دأح .ممكنة دقة داخميا بأكبر الماتوفاة قيمة  إيجاد ىو

 وبشكل أكثر دقة، داخمي ااتيفاء قيم يعطي وىذا نفايا، البيانات نقاط عبر يمر منحن إيجاد
 ليس من أنو العمم مع بعضيا، عن الماافة متااوية البيانات نقط تكون عندما خاص

 التي لنقطةبا تحيط التي النقاط فقط بل البيانات نقاط كل عبر المعادلة تمر أن الضروري
 الدقة ودرجة المنحني طبيعة عمى يعتمد النقاط ىذه وعدد حالًيا، عمييا نركز اىتمامنا

 في الماتخدمة المعادالت من أشكال .داخميا الماتوفاة النقطة في حااب المطموبة
 المار الحدود إيجاد كثير يتم حيث الحدود، كثير ىو تعقيدا واألكثر دقة االاتيفاء األكثر

 باالاتيفاء الطريقة تعرف وىذه الدرااة، قيد بالنقطة تحيط التي البيانات نقط من ديدالع عبر
 المعطاة نقط البيانات تكون عندما فاعمية أكثر تصبح وىي حدود، كثير بوااطة الداخمي
 .(9) ثابتة( البيانات نقط بين متااوية )الماافة بفواصل

 األمامية: الفروق تخدامكثير حدود باس بواسطة الداخمي االستيفاء 3-1-1
 من عدد عبر المار الداخمي االاتيفاء حدود كثير إيجاد ممكنا كان إذا أنو الطبيعي من

 البيانات كانت إذا خاصة أكبر، دقة عمى نحصل فإننا متااوية، بفواصل النقاط البيانية
 اخميالد االاتيفاء حدود كثير إيجاد ىي الماتخدمة الطرائق تقواا ممحوظا. أحد تبدي
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 مفصولة x قيم  فييا ) الماافة متااوية بيانات لدينا أن األمامية، باعتبار الفروق بااتخدام
 :    (10)بالعالقة تعطى الفروق األمامية ثابت ( وىذه بمقدار

 
 التي النقطة من  الحالية  النقطة بطرح عمييا نحصل ألننا األمامية بالفروق وتدعى
 :بالشكل أعمى مراتب من األمامية الفروق إليجاد الفكرة ىذه تعميم ويمكن   أماميا 

 
 

 
 

 ات نقاط من مجموعة أجل من التالي األمامية الفروق جدول كتابة ممكنا يصبح وبذلك 
 :بيانات

       
      

 

     
  

    
   

   
    

       
 بشكل ىي الناتجة المخرجات وأن يابقو، الذي الصف عن خمية ينقص فص كل أن الحظ

 ايجاد جدول بعد .الفروق ىذه إيجاد طريقة عمى اعتمادا طبيعي وىذا عموي، مثمث قائم
 لتمثيل نيوتن – لغريغورياألمامي  الداخمي االاتيفاء قانون ااتخدام يمكن األمامية، الفروق
 :بالشكل والذي ُيعطى بيانات، نقطة من  موعةلمج المرتبة  من حدود كثير

 
تايمور لـ  امامة منشور عن عبارة الواقع في وىي،  لـ  بالنابة حدود كثير معادلة وىي

 انتقاء أوال يجب القانون ىذا األمامية. لتطبيق بالفروق فيو المشتقات ااتبدال تم 
 ليا، األمامية الفروق من حااب العديد يمكن والتي ولتكن  معروفة نيةبيا نقطة
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 األمامية. يمثل جدول الفروق في األااس باطر يحتوييا الذي الاطر اندعو والتي
 أي،  األااس  اطر في الموجودة والقيمة النقطة المجيولة  بين البعد المتحول 

 األمامية الفروق ، ... ،  ،  القيم :  وتمثل أن : 
 المعطاة. الماافة الثابتة بين قيم  و األااس، لاطر

 الخمفية:  الفروق حدود باستخدام كثير بواسطة الداخمي االستيفاء 3-1-2
 أو البيانات مجموعة بداية من قريبة االاتيفاء نقطة تكون عندما األمامية الفروق تاتخدم

 نقطة فييا تكون جزئية مجموعة انتقاء يمكن بحيث كبيرة البيانات نقاط مجموعة عندما تكون
 عندما أكبر دقة تعطي فإنيا الخمفية الفروق أما الجزئية، المجوعة بداية من االاتيفاء قريبة

 الخمفية الفروق وتعطى البيانات، مجموعة إلى بداية أقرب داخميا طة الماتوفاةالنق تكون
 :بالعالقة

  
الحالية  النقطة من الخمفية  النقطة بطرح عمييا نحصل ألننا األمامية بالفروق وتدعى
 :(11)بالشكل أعمى اتبمر  من الخمفية الفروق إليجاد الفكرة ىذه تعميم ويمكن،  

 
 

 
 

 :الشكل يأخذ ليا الخمفية الفروق جدول فان بيانات نقاط ات لدينا كان إذا وبالتالي
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 لمطريقة نتيجة وىو الخمفية الفروق جدول بو يظير الذي الافمي القائم المثمث شكل نالحظ
بااتخدام  الداخمي االاتيفاء قانون ااتخدام اآلن يمكن .الفروق ىذه ااتخراج التي تم بيا

 من حدود كثير لتمثيل نيوتن – لغريغوريجدول الفروق الخمفية بالتعويض في قانون 
 :بالشكل والذي ُيعطى بيانات، نقطة  المار عبر المرتبة 

 
 أيضا وىنا،  لـ  بالنابة حدود كثير اابقا، وىذا القانون ىو تعريفيا تم عواملال أن حيث
 يجب وىنا في الجدول، األخير الاطر غالبا يكون والذي األااس اطر لتعيين نحتاج

 فوق القيمة تقع الماتوفاة النقطة ألن االبة اتكون قيمة  أن مالحظة
 ااس.األ اطر في الموجودة

)% من إجمالي لمتغيرة االستثمار األجنبي المباشر معادالت االستيفاء الداخمي  3-0
 الناتج المحمي(:

)% من  االاتثمار األجنبي المباشرأن صافي تدفقات  (IED/PIB)قيم المتغيرة يتبين من 
م0.32-خالل فترة الدرااة كان محصورا بين أقل قيمة  إجمالي الناتج المحمي( ة % ُماجَّ

مة انة 2.71وأعمى قيمة  2015انة  % وبانحراف 0.60بمتواط بمغ  ،1974% ُماجَّ
في  عنيف% التي تؤشر عمى تذبذب 115%. وبالتالي فإن درجة التقمب 0.69معياري 

 قيم ىذه المتغيرة. 
)% من إجمالي الناتج  االاتثمار األجنبي المباشرتدفقات تبين المعادلة أدناه، تطور 

ر تابع لمتغير الزمن، حيث يمكن التعبير عنو بكثير حدود من الدرجة كمتغي المحمي(
 : الخاماة

IED/PIB = 5E-07t
5
 - 7E-05t

4
 + 0,0035t

3
 - 0,0651t

2
 + 0,3746t + 

0,4716 

R² = 0,56 

(، بأن ىناك اتجاىا 0وتفيد ىذه البيانات من خالل المعادلة المقدرة وكما يبينو الشكل )
، حيث أن ميل االتجاه يكون بمقدار (IED/PIB)لحركة  اقصالتنمتذبذبا ويؤول إلى 

 كما يمي : الرابعةمرتبط بعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة 
25E-07t

4
 - 28E-05t

3
 + .0.1.5t

2
 – .013.2t + 0,3746  
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 )% من إجمالي الناتج المحمي( االستثمار األجنبي المباشر: تطور تدفقات 0الشكل 
مميد لو وكثير الحدود ال  

 

 (0: مراوم اعتمادا عمى بيانات الممحق ) المصدر
 لمتغيرة االستثمار األجنبي المباشر:معادالت االستيفاء الداخمي  3-3

خالل فترة  االاتثمار األجنبي المباشرأن صافي تدفقات  (IED)قيم المتغيرة يتبين من 
مة انة  مميون دوالر( 116.35-)الدرااة كان محصورا بين أقل قيمة  وأعمى  6101ُماجَّ

مة انة  مميون دوالر 6312.51قيمة  مميون دوالر  216.05بمتواط بمغ  ،6115ُماجَّ
% التي تؤشر عمى تذبذب 139. وبالتالي فإن درجة التقمب 837.35وبانحراف معياري 

 في قيم ىذه المتغيرة.  عنيف
كمتغير تابع لمتغير الزمن،  شراالاتثمار األجنبي المباتدفقات تبين المعادلة أدناه، تطور 

 : الخاماةحيث يمكن التعبير عنو بكثير حدود من الدرجة 
IED = -0,0003t

5
 + 0,0244t

4
 - 0,4885t

3
 - 0,148t

2
 + 49,196t - 42,134 

R² = 0,7682 

(، بأن ىناك اتجاىا 6وتفيد ىذه البيانات من خالل المعادلة المقدرة وكما يبينو الشكل )
، حيث أن ميل االتجاه يكون بمقدار مرتبط (IED)لحركة  التناقصإلى متذبذبا ويؤول 

 كما يمي : الرابعةبعنصر الزمن في شكل كثير حدود من الدرجة 
-0,..15t

4
 + .0.976t

3
 – 104655t

2
 - 0,296t + 49,196  
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وكثير الحدود المميد لو  االستثمار األجنبي المباشر: تطور صافي تدفقات 0الشكل   

 

(0: مراوم اعتمادا عمى بيانات الممحق ) رالمصد  
 خاتمة:ال

حاولنا من خالل ىذه الدرااة الكشف عن اتجاه حركة االاتثمارات األجنبية المباشرة      
(، وقد أشارت النتائج إلى أن 0531-6103الوافدة إلى االقتصاد الجزائري خالل الفترة )

ىذا األمر أبانت عنو و  كل عام،االاتثمارات األجنبية المباشرة ميزىا الضعف الشديد بش
رااة القيااية التي أظيرت وجود اموك متذبذب عمى طول الفترة المعنية بالدرااة الد

وىو ، االاتثمارات األجنبية المباشرة عمى الماتوى المنظورحركة التباطؤ في  إلى ويؤول
 ما يؤشر عمى صحة الفرضية األاااية لمبحث.

جذب و ع تشجيالالزمة ل لياتاآللبحث عن ضرورة ااألااس توصي الدرااة ب ىذا عمى     
التنمية  متطمباتتمويل واالتجاه بيا نحو تفعيل دورىا في ، االاتثمارات األجنبية المباشرة

في الجزائر، والمحافظة عمى ماار متزايد ليا، ولن يكون ذلك إال بتييئة المناخ 
 االاتثماري المحفز.
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 (0429-0902لوافدة إلى الجزائر لمفترة )االستثمارات األجنبية ا ( :0الممحق )

1978 1977 1976 1975 1974 

197

3 

197

2 

197

1 

197

 السنة 0

135,1

5 

178,4

5 

187,0

0 

119,0

0 

358,0

0 

51,0

0 

41,4

9 

0,6

0 

80,1

2 IED 

0,51 0,85 1,05 0,76 2,71 0,59 0,61 

0,0

1 1,65 
IED/PI

B 

 
نةالس 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987  

3,71 5,32 0,40 0,80 0,42 - 53,57 13,21 348,67 25,69 IED 

0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 - 0,12 0,03 0,82 0,08 
IED/PI

B 

 
 السنة 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

270,00 0,00 0,00 0,00 30,00 11,64 0,33 12,09 13,02 IED 

0,58 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 0,00 0,02 0,02 IED/PIB 

 

 السنة 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1 156 881,85 637,88 1 065 1 113,11 280,1 291,6 606,6 260 IED 

1,12 1,03 0,94 1,88 2,03 0,51 0,60 1,26 0,54 
IED/P

IB 

 

 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 500,4 2 571,24 2 300,37 2 746,93 2 638,61 1 686,74 1 841 IED 

0,72 1,29 1,43 2,00 1,54 1,25 1,57 
IED/PI

B 

 

 السنة 2013 2014 2015 2016 2017

1 200,97 1 638,26 - 537,79 1 502,21 1 691,89 IED 

0,70 1,03 - 0,32 0,70 0,81 IED/PIB 

IED يون دوالر.: صافي تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر بالمم 
IED/PIB  من الناتج الداخمي الخام. %: صافي تدفقات االاتثمار األجنبي المباشر بالـ 
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