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  خلص: ملا

، 1990/2016خالل فترة  لقد حاول بحثنا هذا دراسة اثر السياسة املالية و السياسة النقدية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  في الجزائر          

 مة ثم التطرق لى النشاط االقتصادي عافتطلب منا ذلك تناول التعاريف املختلفة للسياسة املالية و النقدية و أهدافها و أدواتها املستخدمة في التأثير ع

 ARDL  على نموذج فيها تم اعتمادنا   ، يليه دراسة قياسيةلتحليل وصفي ألثر بعض و أهم هذه األدوات على تطور تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

و الذي تم ، قدية، سعر الصرف و معدل إعادة الخصمتضمن مجموعة من املتغيرات و التي تمثلت في اإلنفاق الحكومي، الجباية العادية ، الكتلة الن

وضئيلة أما  التوصل من خالله إلى أن اإلنفاق الحكومي و الكتلة النقدية تساهم في زيادة تدفقات االستثمار األجنبي بينما سعر الصرف فأثاره محدود 

 على تدفقات االستثمار 
ً
 األجنبي بالجزائر. الجباية العادية و معدل إعادة الخصم فتأثيرهما عكسيا

 أدوات السياسة املالية، أدوات السياسة النقدية، االستثمار االجنبي املباشر الكلمات املفتاحية 
  E17, E6 : JEL تصنيف

  املقدمة 
وذلك ملكانته الهامة في  ،اديتحقيق التنمية و النمو االقتصاألساسية في  زائالركمن بين يعتبر االستثمار األجنبي املباشر في الوقت الراهن           

خاصة بعد األحداث االقتصادية األخيرة و التحوالت التي شاهدتها األوضاع و التي تجلت في االنفتاح التجاري الدولي وزيادة , اقتصاديات دول العالم

 مختلف التبادالت بما في ذلك االستثمار األجنبي املباشر .

نامية إلى ضرورة تصحيح أوضاعها و النهوض باقتصادياتها و مواكبة التطورات و االندماج في االقتصاد العالمي من كل هذا التغير دفع الدول ال           

 خالل خلق مناخ مالئم يمكنها من استقطاب اكبر قدر ممكن من االستثمار األجنبي املباشر بشتى الطرق و مختلف األساليب و أفضلها.

جة إلى تحقيق تنمية اقتصادية كونها من الدول النامية فهي مجبرة على تحقيق اكبر قدر ممكن في جذب والجزائر كغيرها من دول العالم بحا

 االستثمارات األجنبية املباشرة .

فالبد تصادية وال يتحقق هذا إال من خالل انتهاج سياسات اقتصادية هادفة و ناجحة .وبما أن السياستين املالية و النقدية هي أهم أجزاء السياسة االق

 من استغالل أداوتهما في تحقيق هذا الهدف.

 : اإلشكالية

ة إن سعي الدول النامية من بينها الجزائر إلى خلق مناخ استثماري و زيادة جاذبية االستثمار يتطلب رسم الحكومة لسياسات اقتصادية مدروس           

 : على هذا األساس يمكن لنا طرح التساؤل التاليبدقة مع متابعة مستمرة حتى تضمن الوصول إلى األهداف املسطرة و 

 ؟ املنتهجة في جذب االستثمار األجنبي إلى الجزائرتأثير السياسة املالية و السياسة النقدية ما مدى 

 : ومنها تنبثق التساؤالت الفرعية التالية

 ؟. ما املقصود بالسياسة النقدية و السياسة املالية و ما هي أدواتهما 

 باالستثمار األجنبي املباشر ؟. ما املقصود 

 . هل حققت الجزائر نتائج ملموسة من خالل اإلجراءات املتعلقة بأدوات السياسة النقدية و املالية؟ 

 .أي السياستين األكثر تأثير في جذب االستثمار األجنبي املباشر إلى الجزائر؟ 

 

http://www.refaad.com/
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mailto:Knouria45@yahoo.fr
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 : فرضيات الدراسة
 : صيغت فرضيات الدراسة على النحو التالي   

 بوتيرة  ساهمة اإلجراءات و التدابير املتعلقة بأدوات السياسة النقدية و السياسة املالية في تحريك االستثمار و تحسين املناخ االستثماري ولو

 ضعيفة.

 مار األجنبي املباشر إلى الجزائرتعد السياسة النقدية أكثر فعالية من السياسة املالية في جذب االستث. 

 :الدراسات السابقة 
 تحليلية أو قياسية و ذلك ألهمية السياسات االقتصادية في جذب االستثم

ً
ار األجنبي تطرق العديد من الباحثين  لهذا املوضوع من خالل دراسات سواءا

 املباشر، على هذا األساس نتطرق لبعض هذه الدراسات.

  بول ندوبويس يPAUL NDUBUISI كالو ،KALU  السياسة الحكومية : يجيريا، مقال تحت عنوانأبيا الحكومية ، ن ة، جامع2016سنة "

 واالستثمار األجنبي املباشر التدفقات الداخلة إلى نيجيريا "

النقدية واملالية في تحديد  تحدد هذه الدراسة القيام ، بصورة تجريبية ، بدراسة الدور الذي تقوم به السياسة الحكومية ، وال سيما في مجاالت          

 (.2014-1980مار األجنبي املباشر في نيجيريا )تدفقات االستث

واليات تصحيح  لقد جمعت البيانات املتعلقة بالدراسة من مصادر ثانوية وحللت باستخدام أسلوب االنحدار املتعدد، جوهانسن للتكامل املشترك

 األخطاء.

لسياسات ، وهي: معدل التضخم ، سعر الصرف األجنبي، وكشفت النتائج أن هناك عالقة سلبية بين االستثمار األجنبي املباشر ومتغيرات ا 

 نتائج تجريبية،  والعجز/الفائض املالي الحكومي ، فضال عن املتغير الوهمي )عامل املخاطر السياسية(. واستنادا إلى

   عطية محمد عالونهAteyah M. ALAWNEH   و توركي الفوازTorki AL-FAWWAZ  اثر    : مقال تحت عنوان 2015 باألردن سنة"

 The Impact of the Fiscal and Quantitative)السياسات املالية و النقدية الكمية علي االستثمار املحلي واألجنبي املباشر في األردن"

Monetary Policies on the Domestic and Foreign Direct Investment in Jordan) 
( ، 2011-2000االستثمار املحلي واألجنبي املباشر في األردن خالل الفترة )ى ملالية والنقدية الكمية علتهدف الدراسة إلى توضيح اثر السياسة ا          

فتوحة( ، واختارت هذه الدراسة املتغيرات املستقلة أدوات السياسة النقدية التي تشمل )معدل أعاده الخصم ، واالحتياطي إلزامي وعملية السوق امل

وات مالية تشمل النفقات الرأسمالية الحكومية(، ألنها تلعب دورا كبيرا في االقتصاد األردني، فان مصدر البيانات كما اختارت هذه الدراسة أد

األردن . و تم تحليل البيانات باستخدام أسلوب  االنحدار -املستخدمة في هذه الدراسة هو قاعدة بيانات البنك املركزي األردني ، إدارة اإلحصاءات

 .ملتعددالخطي البسيط /ا

سلبيه بين  حيث استخدمت الدراسة نموذجين ، األول هو تقييم اثر  السياسة املالية و النقدية على االستثمار املحلي ، وجدت الدراسة أن هناك عالقة 

بين االحتياطي النقدي معدل أعاده الخصم واالستثمار املحلي ، ولكنها ليست ذات داللة إحصائية، بينما توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية 

الضرائب  اإللزامي و االستثمار املحلي ، نظرا لوجود احتياطيات نقدية زائدة في املصارف في األردن. وأظهرت الدراسة أيضا وجود عالقة سلبية بين

فعالية السياسية املالية أكبر من فعاليه واالستثمار املحلي ، وعالقة ايجابية بين اإلنفاق الرأسمالي  الحكومي واالستثمار املحلي ، وهذا يعني أن ال

 السياسات النقدية في التأثير على  االستثمار املحلي.

إحصائية بين وتبين الدراسة الثانية اثر السياسة املالية والنقدية علي االستثمار األجنبي املباشر ،و أظهرت الدراسة وجود عالقة سلبية ذات داللة 

ألجنبي املباشر ،  ،في حين اظهر انه يوجد عالقة ايجابية بين الضرائب واالستثمار األجنبي املباشر ، والسبب هو أن معدل أعادة الخصم واالستثمار ا

ى تعزيز الحكومة تمنح إعفاءات ضريبية لتشجيع االستثمار األجنبي املباشر. توص ي هذه الدراسة باعتماد سياسة اإلقناع األدبي لتوجيه املصارف إل

 1مار املحلي ، فضال عن الحاجة إلى السياسة املالية في األردن التي تمنح إعفاءات ضريبية لتشجيع االستثمار املحلي .دورها في االستث

   دراسة جوشوا بيلوJoshua A. Bello  السياسة :  أطروحة دكتوراه تحت عنوان  ، جامعة أوبورن، الواليات املتحدة األمريكية،  2005سنة

 إفريقيا وكينيا ونيجيريا( األجنبي املباشر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )بلدان مختارة  غانا ،جنوب املالية ونمو االستثمار 

(Fiscal policy and the growth of foreign direct investment in sub-saharan africa (selected countries: ghan kenya, 

nigeria, and south Africa)) 

 ةار هذه الدراسة أثر السياسة املالية على االستثمار األجنبي املباشر في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، مع التركيز على بلدان مختتقيم           

لصحراء ، بما في االستثمار األجنبي املباشر في اقتصاديات إفريقيا جنوبي اتوسع غانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وتبحث الدراسة كذلك إمكانية  : هي

                                                             
1 . Ateyah M. ALAWNEH , October2015 ,The Impact of the Fiscal and Quantitative Monetary Policies on the Domestic and Foreign 
Direct Investment in Jordan. An Empirical StudyInternational Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management 
Sciences,University of Jordan. 
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وتحاول هذه الدراسة املساهمة  ذلك تحديد العوامل )املالية أو غير املالية( التي تساهم في نمو االستثمار األجنبي املباشر في املنطقة على املدى الطويل.

تملة من اكتساب املعارف التي تأمل هذه البلدان في املناقشات التي تركز أساسا علي الحوافز الضريبية في بلدان إفريقيا جنوبي الصحراء ، والفوائد املح

 في الحصول عليها وكيفية تحقيق ذلك.

تارة لقد استخدمت طريقة املربعات الصغرى والشامل لعدة قطاعات وسالسل زمنية إلجراء تقديرات وتحليالت للبيانات التاريخية ألربعة بلدان مخ

(. وال تظهر نتائج االنحدار في السلسلة الزمنية املجمعة أي دليل علي أن الحوافز 2002-1980عاما ) 23تمثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ملدة 

ن أن رأس املال املالية اجتذبت استثمارات إلى منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء كإقليم ، ولكن توجد اختالفات بين األمم في املنطقة. غير أن النتائج تبي

امل املحددة لنمو االستثمار األجنبي املباشر في إفريقيا جنوبي الصحراء ، مما يدعم الدراسات السابقة بان رأس البشري وحجم السوق هما أهم العو 

نمو االستثمار املال البشري أساس ي لنقل التكنولوجيا والنهوض بنمو االستثمار األجنبي املباشر. وتبين أيضا أن االستقرار السياس ي مهم جدا بالنسبة ل

ذلك أن شر في بلدان إفريقيا جنوبي الصحراء ، ولكن العجز واملعدل الضريبي يؤثران تأثيرا سلبيا علي االستثمار األجنبي املباشر. ويترتب علي األجنبي املبا

في املنطقة إفريقيا جنوبي الصحراء باستعراض مواقفها بشان عرض الحوافز املالية لتعزيز نمو االستثمار األجنبي املباشر  ةتقوم الحكومات في منطق

ناغما مع ،كما ينبغي لبلدان إفريقيا جنوبي الصحراء أن تستثمر في شعوبها وقد يحتاج صانعو السياسات إلى استخدام سياسات أكثر دينامكية وأكثر ت

 1التغير السريع في التكنولوجيا .

   دراسة نيتي بأسينNiti Bhasin ،2014 ،سياسة املالية علي تدفقات االستثمار األجنبي املباشراثر ال  : جامعة دلهي الهند، مقال تحت عنوان 

 دراسة الهند واختيار االقتصاديات األسيوية

(The Impact of Fiscal Policy on Foreign Direct Investment Inflows: A Study of India and Select Asian Economies) 

دور  ىالستثمار األجنبي املباشر الواردة من بلدان مختارة من آسيا ، مع التركيز بوجه خاص علتبحث الدراسة عن العوامل  املحددة لتدفقات ا          

 السياسة املالية للبلد املضيف في قرارات االستثمار األجنبي املباشر.

-1991في املنطقة األسيوية للفترة  وقد استخدمت بيانات سبعة بلدان و التي تعد أكبر االقتصاديات املستفيدة من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

واحدة  . )تم استبعاد بلدين هما هونغ كونغ وفيتنام بسبب عدم توفر البيانات املتعلقة بالسياسة املالية(. وبمساعدة من بيانات على مدى فترة 2011

والى جانب املحددات التقليدية  .ار األجنبي املباشر، تقوم الدراسة بوضع نماذج لدور السياسة املالية في تعزيز االستثم 2011-1991وعشرين سنة من 

تهيئه بيئة مواتية  لالستثمار األجنبي املباشر ، تركز هذه الدراسة على دور متغيرات السياسات املالية في التأثير على االستثمار األجنبي املباشر. وبغيه

ها الضريبية لجعلها قادرة على املنافسة دوليا. وتشكل املعاهدات الضريبية الثنائية لالستثمار األجنبي، أعادت بلدان عديدة بما فيها الهند ، تصميم نظم

حكومي التي جزءا من هذه العملية للتخفيف من حدة مشكلة االزدواج الضريبي الدولي. ومن املتغيرات الهامة األخرى للسياسة املالية نسبة اإلنفاق ال

 .تتسم بطابع إنمائي

 عمال طريقة املربعات الصغرى .تم تحليل البيانات باست

 : و حسب نتائج الدراسة فان العوامل املحددة التي ظهرت على أنها هامه هي

وبالتالي ،  ايجابية. انفتاح االستثمار األجنبي املباشر والهياكل القاعدية، حيث يشكل التفاوت في انفتاح االستثمار األجنبي املباشر أمرا هاما وله داللة  

كما أن  سياسة أكثر تحررا وانفتاحا في مجال االستثمار األجنبي املباشر يساهم في زيادة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في االقتصاد،فان انتهاج 

 د.تصامعامل متغير الهياكل القاعدية إيجابي ، مما يعني أن البنية التحتية الحديثة والجيدة الوضع تجتذب االستثمار األجنبي املباشر إلى اق

لسياسة املالية غير أن معامالت متغيرات السياسة املالية ، أي املعاهدات الضريبية الثنائية والنفقات الحكومية ليست هامة  . وهذا يعني أن متغيرات ا

أن تكون شبه معدومة ، ففي حين وبالتالي فان متغيرات السياسة املالية تكاد  لم تدخل بعد في عملية صنع القرارات املتعلقة باالستثمار األجنبي املباشر.

 2أن السياسة املالية التنافسية قد تيسر عمليات األعمال التجارية ، فإنها ال تزال ليست ذات اعتبارا أوليا في قرارات االستثمار.

  ،قدية و املالية على " اثر السياسة الن   : ،جامعة الوادي الجزائر، مقال تحت     عنوان2015ديسمبر 09محمد لحسن عالوي، كريم بروشة

 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر."

ل فترة الهدف من هذه الدراسة و إظهار اثر السياسة النقدية و املالية املتبعة على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى الجزائر خال          

 (VAR)جه (، باستعمال نموذج االنحدار الذاتي املت1996-2012)

، سعر الصرف( كمتغيرات للسياسة النقدية أما السياسة املالية فتم اختيار M2الكتلة النقدية   وتم اختيار املتغيرات املستقلة ) معدل الخصم،

 )النفقات العمومية( ،أما املتغير التابع فيتمثل في قيمة االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى الجزائر. 

                                                             
1 .  Joshua A. Bello, December 16, 2005,FISCAL POLICY AND THE GROWTH OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SUB-
SAHARAN AFRICA (SELECTED COUNTRIES: GHANA, KENYA, NIGERIA, AND SOUTH AFRICA), Auburn University. 
2 . Niti Bhasin,2014,The Impact of Fiscal Policy on Foreign Direct Investment Inflows: A Study of India and Select Asian Economies 
journal press India ,Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi . 
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تبين انه هناك عالقة سببية في اتجاه واحد بين كل من اإلنفاق العام، كتلة النقود و معدل الخصم وكذا تدفقات االستثمار األجنبي  من خالل النتائج

فبشكل عام ر األجنبي املباشر الوارد إلى الجزائر إضافة إلى هذا تبين أن هناك قوة تفسيرية لإلنفاق العام و الكتلة النقدية تفسر التغير في قيمة االستثما

ت منسجمة مع تبين النتائج أن هناك تأثير ايجابي ومعنوي للسياسة النقدية و املالية على االستثمار األجنبي املباشر و عليه فان نتائج الدراسة جاء

 1النظرية االقتصادية. 

 ،لسياسة املالية في جذب االستثمار " فعالية ا  : ،جامعة الوادي الجزائر، مقال تحت عنوان2017ديسمبر12دراسة عبد الحق،طير عقبة

 األجنبي املباشر في الجزائر " 

 من وذلك (2015-1995) الفترة خالل الجزائر في املباشر األجنبي االستثمار جذب في املالية السياسة فعالية قياس إلى البحثية الدراسة هذه دفته          

 ARDLتمت الدراسة باستخدام أسلوب  الجبائي، الجانب من الجبائية اإليرادات ومؤشر اقي،اإلنف الجانب من التجهيز نفقات مؤشر على التركيز خالل

  : وتم التوصل الى النتائج التالية

 في الزيادة أن حيث الطويل، األجلفي   التجهيز نفقات ومؤشر املباشر األجنبي االستثمار تدفق مؤشر بين%5 املستوى  عند ومعنوية طردية عالقة وجود

 . %2.16املباشر ب  األجنبي االستثمار تدفق في الزيادة إلى تؤدي% 1 ب التجهيز نفقات

 اإليرادات ومؤشر املباشر األجنبي االستثمار تدفق مؤشر بين %5 املستوى  عند ومعنوية عكسية عالقة وجود

  النظري للدراسة طار اإل 

  السياسة املالية وأدوات مفهوم

عرفها االقتصادي و قد  الدولة و تدخلها وقد ارتبط مفهوم السياسة املالية بمبدأ حرية الدولة في وضع سياستها املاليةالسياسة املالية هي مرآة تبين دور 

(Bach) على أنها " أداة الستخدام كل من اإلنفاق الحكومي والضرائب إضافة إلى القروض لغرض التأثير على الطلب الكلي وذلك حسب الظروف

توزيع املوارد بين الحاجات و األغراض املختلفة بهدف تحقيق ، تقليل من البطالة ، ورها في تحقيق النمو االقتصاديعن د االقتصادية للبلد، فضال

 .2و تحقيق العدالة من خالل إعادة توزيع الدخل "الرفاهية لألفراد 

 .األدواتفيما يلي التعرف على هذه  وعليه سنحاول  ،من األدوات من اجل بلوغ أهدافها املسطرةتستخدم السياسة املالية مجموعة 

يمكن تقسيم في حاجة إليه من أموال لسداد نفقاتها ختلفة تستمد منها الدولة ما هي هي مجموعة من املصادر املتنوعة و امل   العامة اإليرادات  . أ

 : إيرادات الدولة تبعا ملصادرها إلى عدة أقسام

 
ا
 أساسواجبها و املتمثل إن قيام الحكومة ب   اإليرادات السيادية: أوال

ً
في توفير الدفاع و الحماية العامة لكافة املواطنين هو مصدر سيادتها و حقها في  ا

"  Fecرسما  " " وأحيانا   Taxالحكم فإذا أخلت بواجبها انتفى عنها حق السيادة، ومنه يأتي حقها في استقطاع أموال من األفراد تسمى أحيانا " ضريبة 

 
 
 " .  Royaltyاوة توأحيانا أخرى " ا

 
ا
 التحويالت و القروض العامة،  أرباح املشروعات االقتصادية ، دخل الدولة من ممتلكاتها   االقتصادية اإليرادات : ثانيا

نين هي مبلغ نقدي يصدر من خزانة الدولة بغرض تلبية حاجة عامة ، فالحكومة تؤدي خدمات عامة مختلفة بهدف حماية املواط  النفقات العامة  ب.

 3لخدمات إنفاقا من جانب الحكومة .و تحقيق الرفاهية العامة و منه يستلزم أداء هذه ا

 : آلية عمل السياسة املالية  -ج

 وجود  .املنتجاتفي هذه الحالة يكون العرض الكلي اكبر من الطلب الكلي و بالتالي عجز في تصريف  : حالة الكساد االقتصادي 
ً
و هذا يعني أيضا

لة فرص العمل . ففي هذه الحالة يكون االقتصاد في حالة ركود و تالش ي مما يدفع الحكومة إلى تبني السياسة املالية التوسعية و ذلك البطالة و ق

 4: عن طريق

 مداخيل  تلجا الحكومة إلى زيادة اإلنفاق العام املتمثل في زيادة مشترياتها ) السلع و الخدمات ( بمعنى زيادة : زيادة مستوى اإلنفاق العام

ا يدفعها األفراد و بالتالي زيادة الطلب . و تؤدي زيادة الطلب باملؤسسات إلى زيادة إنتاجها و هذا ما يجعلها بحاجة إلى  أيدي عاملة جديدة مم

 إلى فتح فرص التوظيف و منه القضاء على مشكل البطالة و الخروج من حالة الكساد. 

                                                             
 09اثر السياسة النقدية و املالية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر. جامعة الوادي الجزائر،العدد ،2015ديسمبر 09محمد لحسن عالوي، كريم بروشة، .1

.201، املالية العامة،دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ص 1999طارق لحاج،  2  
 .  41، املالية العامة و السياسة املالية .دار النهضة بيروت العربية، لبنان.ص 1994عبد املنعم فوزي،   .3
 . 5مذكرة لنيل شهادة املاجستير، جامعة الجزائر ص -حالة الجزائر  –(، السياسة املالية ودورها في تفعيل االستثمار 2010/2011أريا هللا محمد، ) .4
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 الضرائب أو منح إعفاءات ضريبية لألفراد بدال من زيادة اإلنفاق العام. الن تالك  قد تعتمد الحكومة تخفيض : تخفيض الضرائب

لي بما االقتطاعات التي يتم التخلي عنها تؤدي إلى الزيادة في الدخل ألتصرفي املخصص لالستهالك و الدخار و هذا ما يؤدي إلى زيادة الطلب الك

 في ذلك الطلب االستهالكي و الطلب االستثماري .

 في نفس الوقت و ذلك للخروج من حالة الكساد و دفع عجلة التنمية  قد
ً
تستعمل الحكومة الزيادة في اإلنفاق العام و تخفيض الضرائب معا

 .ة إلى األماماالقتصادي

 الحالة في إتباع سياسة وهو االرتفاع املتواصل في املستوى العام لألسعار . و يتمثل دور السياسة املالية  في هذه  : حالة التضصم في االقتصاد

 1: مالية انكماشية محاولة تخفيض مستوى الطلب و خفض القدرة الشرائية معتمدتا على

  منه نقص الطلب الكلي و  إلىيؤدي  املضاعف لتخفيض حجم االستهالك و هذا ما آليةوهو يعتمد على  : العام اإلنفاقتخفيض مستوى

 كبح مستوى األسعار .

 الذي يؤدي إلى تخفيض الدخل التصرفي . و بالتالي تخفيض الطلب وهذا ما يؤدي إلى كبح مستوى األسعار .و  : رفع مستوى الضرائب 

 . ي آن واحد للخروج من حالة التضخموقد تعمل الحكومة على تخفيض مستوى اإلنفاق العام و زيادة الضرائب ف 

   السياسة النقدية و ادوات مفهوم

 منها . اإلقالل أوبزيادة حجمها  إماسياسة لهل عالقة بالنقود و الجهاز املصرفي و التي تؤثر على عرض النقود  أنهاتعرف السياسة النقدية على 

معينة تحقيق مصلحة  أهدافالتي تتخذها الدولة للسيطرة على عرض النقد من اجل تحقيق  اإلجراءات"مجموعة  بأنهاتعرف السياسة النقدية 

 2" .  ألفرادهااقتصادية 

 : لخيص أهداف السياسة النقدية فيما يلييمكن ت

 . زيادة الدخل الوطني عن طريق زيادة النمو االقتصادي 

 . املحاولة للوصول إلى التشغيل الكامل و خفض معدالت البطالة 

 . تحقيق االستقرار في األسعار و إحكام الرقابة على التضخم النقدي 

  3العملة .املحافظة على توازن ميزان املدفوعات و على قيمة 

  : األدوات غير املباشرة للسياسة النقدية . أ

ن اجل تعمل هذه األدوات بشكل غير مباشر على التأثير في املستوى السيولة البنكية و التأثير على تكلفة الحصول على األموال )القروض( وهذا م

 ويتعلق األمر في هذه الحالة بكل
ً
 من معدل الخصم و سياسة السوق املفتوحة. إحداث تغيير في كمية النقود املتداولة إجماال

   نعني به معدل الفائدة الذي يحصل عليه البنك املركزي عندما يقدم قروض للبنوك التجارية    الصصم ( إعادةسياسة معدل الصصم ) معدل

 أو يعيد خصم األوراق التجارية و السندات التي تقدمها له .

 يؤثر على قروض البنوك التجارية .تحديد معدل الخصم من قبل البنك املركزي 

 ألورا   سياسة السوق املفتوحة 
ً
في حاالت التضخم  -خاصة السندات الحكومية -ق مالية تعني تدخل البنك املركزي في السوق املالية إما بائعا

 وذلك المتصاص النقود املتداولة اإلضافية مما يقلل من عرض النقد 

 من اإلنعاش االقتصادي .كما قد يدخل مشتري لزيادة عرض النق
ً
 د في حاالت الكساد محاوال إحداث نوعا

   : األدوات الكمية املباشرة . ب

تهدف هذه األدوات الكمية إلى مراقبة حجم القروض ، حيث تتعلق بتحديد مختلف الحصص البنكية و شروط استعمال تسهيالت البنك املركزي و 

 4كذا االحتياطات اإلجبارية .

 

 

 

                                                             
 .7صاملرجع السابق .محمد . أريا هللا .1
 .238عمان .ص –.املالية العامة من منظور إسالمي .دار صفاء للنشر و التوزيع  2001محمود حسن الوادي .حسين محمد سمحان .  .2
 .157ص   14القتصاد الجديد العدد ،اإلصالحات النقدية في الجزائر و دورها في تحقيق االستقرار النقدي .جامعة الجياللي بونعامة .مجلة ا2016.فتيحة ملياني،3

.44ص  ،، أساسيات في اقتصاد املالية العامة.مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية2009خباية عبد هللا . . 
4
  



 قادري نورية، ساكت فاطمة الزهراء                                         2016-1990أثر السياسة املالية و النقدية على االستثمار األجنبي املباشر يف اجلزائر  خالل الفرتة  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018 
 227 

 

  : ة عمل أدوات السياسة النقديةآلي ج.       

 تحدث الفجوة التضخمية نتيجة ارتفاع الطلب الكلي على العرض الكلي و للقضاء على هذه الفجوة يمكن التقليل  : حالة الفجوات التضصمية

 من الطلب الكلي ، و عليه يتم استخدام " السياسة النقدية االنكماشية " .

 ك املركزي في هذه الحالة ببيع السندات الحكومية إلى مختلف البنوك التجارية و املؤسسات املختلفة و يقوم البن : عمليات السوق املفتوحة

( و اإلنفاق cاألفراد، و عليه من خالل عملية البيع ستنخفض كمية النقد املتداول في االقتصاد ، و منه ينخفض كل من اإلنفاق االستهالكي )

 تخفيض الطلب الكلي إلى أن يصل إلى مستوى العرض الكلي .( ، وهذا ما يؤدي إلى Iاالستثماري )

 في هذه الحالة يرفع البنك املركزي سعر الخصم و منه انخفاض حجم القروض املتوفرة لدى البنوك التجارية ، فترفع هذه  : سعر الخصم

ا القروض فينخفض حجمها بسبب ارتفاع تكلفة و منه ترتفع األموال املودعة في البنوك ، أمسعر الفائدة على الودائع و القروض  األخيرة

 اإلقراض ، و عليه انخفاض الطلب الكلي إلى غاية مستوى التوازن.

 يرفع البنك من نسبة االحتياطي القانوني و منه تنخفض قدرة البنوك على توليد االئتمان و كنتيجة لهذا االرتفاع  : االحتياطي القانوني

 و عليه انخفاض الطلب الكلي إلى غاية  توازن الطلب الكلي و العرض الكلي . (I)اإلنفاق االستثماري  ،  و (C)تنخفض نسبة اإلنفاق االستهالكي 

 الفجوة االنكماشية تحدث نتيجة انخفاض الطلب الكلي عن العرض الكلي و للتخلص من هذه الفجوة البد من زيادة    حالة الفجوة االنكماشية

 ياسة نقدية توسعية .س إتباعالطلب الكلي و عليه يتم 

 فهذه  األفرادفي هذه الحالة يدخل البنك كمشتري للسندات الحكومية من املؤسسات و البنوك التجارية و كذا  : عمليات السوق املفتوحة

قوم به قطاع األعمال لألفراد و يرتفع اإلنفاق االستثماري الذي يالعملية تؤدي لزيادة كمية النقد املتداول في االقتصاد فتزيد القوة الشرائية 

 فيزيد الطلي الكلي إلى مستوى التوازن مع العرض . 

 يخفض البنك املركزي من سعر الخصم و تقترض البنوك التجارية كميات كبيرة من البنك املركزي فتخفض البنوك التجارية  : سعر الخصم

ودعة في البنوك فيرتفع الطلب الكلي إلى غاية التساوي مع من سعر الفائدة على الودائع و القروض و هذا يعني انخفاض حجم األموال امل

 العرض الكلي .

 يخفض البنك املركزي من االحتياطي القانوني فتزيد قدرة البنوك التجارية في توليد االئتمان و كنتيجة لهذا يرتفع اإلنفاق  : االحتياطي القانوني

 يه الطلب الكلي مع العرض الكلي . إلى مستوى يتساوى ف  االستهالكي  و اإلنفاق االستثماري 

 

 االستثمار األجنبي املباشر  ، محددات و دوافعمفهوم

 : لقد عرف االستثمار األجنبي املباشر العديد من الباحثين فقالوا عنه

لخارج عن تقل نسبة التملك في ا، أو ملكيتها في شركة أخرى على أن ال لى الشركة التابعة لها في الخارج" عملية تدفق القروض من قبل الشركة األم إ

10%. "1 

 : كما يعرفه البعض اآلخر بأنه

 " انتقال رؤوس األموال لالستثمار في الخارج بكل مباشر في صورة مشروعات 
ً
 2كان نوعها ". أيا

في مشروع صل على حصة ثابتة االستثمار الذي يح" املباشر على انه  األجنبي( في تقريره السنوي لالستثمار IMFو يعرفه صندوق النقد الدولي )

 مقام في اقتصاد آخر غير اقتصاد املستثمر ، و يتحكم املستثمر األجنبي في إدارة املشروع ".

من إجمالي رأس املال أو عدد األصوات   %10حصة املستثمر األجنبي في رأس املال أو قوة التصويت بنسبة ال تقل عن  OECDوقد حددت منظمة 

 3في املشروع . 

 فهي تنقسم إلى: محدداتهأما 

تلعب املحددات االقتصادية دور أساس ي في توجيه االستثمارات و من هذه املحددات وجود سياسات اقتصادية مستقرة  : املحددات االقتصادية . أ

كانيات للتوسع فانه و مرحبة باالستثمار و تتمتع باالستقرار و الثبات إضافة إلى حجم السوق فإذا كان حجم السوق كبير و نشط يملك كل اإلم

                                                             
  .23، االستثمار األجنبي املباشر و حقوق البيئة ، االكادميون للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى  ص2014سليمان عمر الهادي، .1
 .31، ضمانات االستثمار األجنبي )دراسة مقارنة( ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى  ص 2017حمد خضير الجبوري،.عمار م2
 .44، عبد السميع يونس ،دور االستثمار األجنبي في التنمية االقتصادية في اندونيسيا ، املكتب العربي للمعارف ، الطبعة األولى  ص2016. وفاء عبد العزيز،3
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تثمار يجذب االستثمار األجنبي كما أن درجة االنفتاح االقتصادي و القوة التنافسية لالقتصاد الوطني تعتبر من العوامل الرئيسية في جذب االس

 1األجنبي .

منها اإلعفاءات الضريبية . إعفاءات السلع  تتمثل في الحوافز املمنوحة للمستثمر األجنبي فقد تكون حوافز ماليو  : املحددات املالية و التمويلية . ب

شرة التي الرأس مالية املستوردة من الرسوم الجمركي واو من ضرائي الواردات األخرى .و الحوافز التمويلية املتمثلة في اإلعانات الحكومية املبا

 2مشروعات استثمارية .اإلنتاج و كذلك مشاركة الحكومة في ملكية أسهم  , تمنح لتغطية جزء من تكلفة رأس املال

نونية الكافية فاإلطار املستثمر األجنبي لن يقدم على االستثمار في بلد ما إال إذا توفرت له الحماية القا : املحددات التشريعية و التنظيمية . ج

 و التنظيمي املنظم ألنشطة االستثمار األجنبي يعطي الثقة و األمان للمستثمر األجنبي .التشريعي 

االستقرار السياس ي في البلد املضيف محدد هام لجذب االستثمار األجنبي املباشر الن وجود نظام ديمقراطي يحترم اإلرادة  : سياسيةاملحددات ال . د

 الشعبية و عدم و جود صراعات داخلية وهذا عامل محفز لجذب االستثمار . 

ة ، منها الحصول على املواد الخام بأقل تكلفة و االستفادة من تسعى الشركات األجنبية إلى االستثمار في دول أخرى لتحقيق أهداف محددكما 

فرض  انخفاض تكلفة اليد العاملة إضافة إلى ذلك بحثها عن أسواق جديدة لتصريف فوائض السلع و قد تعتمد على استثماراتها في تحقيق رغبتها في

 سيطرتها  االقتصادية و السياسية على الدولة املضيفة . 

دول املستقطبة أو املضيفة ) الدول النامية( فهي تلجا لالستثمارات األجنبية لحل مختلف مشاكلها منها البطالة ، الحاجة الكتساب أما بالنسبة لل

ما يؤدي إلى تحسين في الخارج و هذا  أخرى  ألسواقالتكنولوجيا العالية إضافة إلى ذلك إنتاج منتجات كانت تستورد في السابق و تمكنها من التصدير 

 3يزان املدفوعات و تصحيح االختالل في امليزان التجاري م

 دوافع االستثمار األجنبي املباشر : ( 1) الجدول 

 الدوافع أطراف االستثمار

 

 

 

 الدولة األم 

 زيادة العوائد و زيادة املبيعات. -

 ث عن مواد أولية بأقل تكلفة.البح -

 إيجاد أسواق جديدة لتصرف فوائض السلع. -

 لعاملة ذات تكلفة منخفضة.البحث عن اليد ا -

 االستفادة من اإلعفاءات الضريبية و التشريعات املحفزة. -

 فرض السيطرة السياسية و االقتصادية على الدولة املضيفة. -

 

 الدولة املضيفة      

 الحصول على التكنولوجيا املتطورة و تطوير أساليب اإلنتاج. -

 اكتساب موارد إنتاجية كانت تستورد في السابق  -

 وفير فرص العمل و امتصاص البطالة. ت -

 باالعتماد على املعطيات السابقة. من إعداد الباحتثيناملصدر:

 دراسة تحليلية وصفية ألثر املتغيرات املستقلة للدراسة على االستثمار األجنبي املباشر
 ألهمية السياسة املالية و السياسة النقدية في جذب االستثمار األجنبي من خالل ت

ً
أثيرها على بعض عناصرها و التي سنحاول تحليل عالقتها نظرا

 بتدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر .

 : اثر متغيرات السياسة النقدية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

التحليل هذا االرتباط من خالل  عرض تطور بعض  للسياسة النقدية دور فعال في التأثير على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ، سنحاول           

 عناصر السياسة النقدية و بالنسبة لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر . 

 اثر معدل إعادة الصصم على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة 

عة من األدوات و من بينها معدل إعادة الخصم الذي أصبح أداة جد تأثر السياسة النقدية على األوضاع االقتصادية من خالل استخدامها مجمو           

 هامة و عليه سنحاول معرفة اثر هذا  األخير على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر .

 

 

                                                             
 .72ص  ،االستثمار األجنبي و التنافسية الدولية .مكتبة حسن العصرية لنشر لبنان ، الطبعة األولى، 2013 ،.عبد الكريم كاكي1
  .73ص  ،سابقالرجع امل.عبد الكريم كاكي .2
 .67بية، مذكرة ماجستير في التحليل االقتصادي جامعة الجزائر ص( ، العوملة و تأثيرها على تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى الدول العر 2005-2004. يحياوي سمير ) 3
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 (.2016-1990تطور معدل إعادة الصصم و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر )( 1) الشكل

 
 

 :و  . 2017،مارس37/رقم2015، ديسمبر 32النشرة اإلحصائية الثالثية رقم  /algeria.dz-of-http://www.bankبنك الجزائر     موقعيتماد باالع تين:من إعداد الباحثاملصدر
www.unctadstat.org    

كحد أقص ى فعرفت تدفقات جد منخفضة لالستثمار األجنبي املباشر  ثم  %15ي املرحلة األولى  ارتفاع معدل الخصم فبلغ نالحظ من خالل الشكل ف

واستمر إلى غاية   2004بداية من  %4ثم واصل هذا االنخفاض إلى غاية  1998سنة  %9.5بعدها بدا  معدل إعادة الخصم في االنخفاض فوصل إلى 

فشهدت تدفقات االستثمار األجنبي ارتفاع ملحوظ و منه فان إجراء تخفيض معدل الخصم يعد   2016سنة  %3.5إلى لينخفض بعدها  2015سنة 

 ضمن إجراءات دعم االستثمار .

 : عالقة الكتلة النقدية بتدفقات االستثمار األجنبي الواردة - أ

 ر خالل فترة الدراسة .يمثل املنحنى املوالي تطور كمية النقود و تدفقات االستثمار األجنبي املباش

 (.2016-1990و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ) M2تطور الكتلة النقدية  : (2)الشكل

 
    www.unctadstat.org :و   /algeria.dz-of-http://www.bankبنك الجزائر     موقعيباالعتماد  الباحثتين من إعداد :املصدر

وهي مرحلة تبنت فيها   2000إلى سنة  1990نالحظ من خالل الشكل أن الكتلة النقدية عرفت نمو غير مستقر ، يتبين لنا في الفترة األولى من سنة 

فقات استثمارية  ضعيفة  أو شبه معدومة في بعض األحيان لكن بداية الجزائر سياسة صارمة السترجاع االستقرار النقدي و قد عرفت هذه الفترة تد

شهدت الكتلة النقدية تطور معتبر نتيجة لتحسن مؤشرات االقتصاد الكلية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول وترافق هذا التحسن  2001من سنة 

د ضعيف للكتلة النقدية وهذا بسبب تأثر االقتصاد بالصدمة البترولية و فعرفت نمو ج 2015بزيادة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر . أما سنة 

مسجلة بعد ذلك نتائج ايجابية نتيجة  2016شهدت تدفقات االستثمار األجنبي في نفس السنة تراجع سلبي لكن سرعان ما استرجعت مسارها سنة 

 لتحسن  السياسات االستثمارية و تبني الجزائر قانون جديد لالستثمار.

 على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر و العكس صحيح. 
ً
 وعليه يمكن القول أن نمو الكتلة النقدية يؤثر إيجابا
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http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.unctadstat.org/
http://www.unctadstat.org/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.unctadstat.org/
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 : اثر سعر الصرف على تدفقات االستثمار األجنبي الواردة - ب

 ألهمية سعر الصرف في تطور االقتصاديات و بما أن االستثمارات األجنبية لها دور هام في د          
ً
فع عجلة تطورها كان ال بد علينا إظهار عالقة و نظرا

 اثر التغير في سعر الصرف على االستثمار األجنبي املباشر. 

 (.2016-1990تطور سعر الصرف و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر )  (3) : الشكل

 
    www.unctadstat.org : و  http://www.mf.gov.dz  وزارة املاليةموقعي باالعتماد على  من إعداد الباحتثيناملصدر:

نالحظ من خالل الشكل أن سعر صرف الدينار الجزائري تميز باالرتفاع في غالب األحيان و قد رافق هذا االرتفاع زيادة حجم 

وقد واصل  2002دج سنة  79.68إلى  1990دج سنة  8.96الوارد إلى الجزائر، فقد ارتفع من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 

 .2016دج سنة  109.44هذا االرتفاع فبلغ  

وعليه فان انخفاض العملة الجزائرية له اثر ايجابي في زيادة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة و منه نستنتج أن خفض 

 اهم في زيادة حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر.سعر صرف الدينار يس

 : اثر السياسة املالية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

ل سياسة من اجل استقطاب رؤوس األموال الخارجية و االستثمارات األجنبية، عمدت الجزائر إلى استعمال سياستها املالية لبلوغ هذه األهداف من خال

 لنفقات، وفق إستراتيجية تسمح لها بالتدخل لتحسين مناخ االستثمار و جذب االستثمارات األجنبية .اإلرادات و ا

 اثر النفقات العامة على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر .  - أ

 من اآلثار التي تتركها السياسة االنفاقية على االقتصاد ككل، سنحاول الوصول إلى مدى تأثير            
ً
   هذه األخيرة على االستثمار األجنبي املباشر .انطالقا

 (2016-1990تطور النفقات العامة و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر ) : (4)الشكل

 
of-http://www.bank- . بنك الجزائرو   www.unctadstat.org :و   http://www.mf.gov.dz  وزارة املاليةمواقع على  باالعتماد من إعداد الباحثتين : املصدر

algeria.dz/html/rapport.htm . 
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تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى الجزائر تختلف من فترة إلى أخرى، ففي  يتبين لنا من خالل الشكل أن تطور النفقات العامة باملقارنة مع

ه معدومة املرحلة األولى و التي تزامنت مع اإلصالحات الهيكلية و التي عرفت تقشف الدولة كانت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر منخفضة أو شب

 مع برنامج اإلنعاش االقتصادي فعرفت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في هذه الفترة  بدأت النفقات العامة في 2000بداية من سنة 
ً
االرتفاع تزامنا

سجلت  2015تزايد و تراجع من فترة إلى أخرى فتعاكس التدفقات مع النفقات العامة دليل على مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص  ففي سنة 

و  2016ر حصيلة سالبة رغم ارتفاع النفقات العامة خالل هذه الفترة، بينما عرفت التدفقات االستثمارية ارتفاع سنة تدفقات االستثمار األجنبي املباش

باشر الواردة هذا ما يدل إلى أن النفقات العامة ليست محدد رئيس ي لالستثمار األجنبي املباشر خالل فترة الدراسة و أن تدفقات االستثمار األجنبي امل

 ما أنفقته الدولة كنفقات عامة. كانت اقل م

 : اثر الجباية العادية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر  - ب

 تحتل السياسة الضريبية املطبقة في الدول املضيفة مكانة هامة و هي ضمن أساسيات اتخاذ قرار االستثمار بالنسبة للمستثمر األجنبي .

 (2016-1990ة و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر )تطور الجباية العادي  : (5)الشكل

 
    www.unctadstat.org :و   http://www.mf.gov.dzوزارة املالية  موقعي باالعتماد على  من إعداد الباحثتين املصدر 

أن الجباية  2016إلى  1990نالحظ من خالل التمثيل البياني لكل من تطور الجباية العادية و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر خالل فترة الدراسة من 

 مع تدفقات االستثمار يتبين لنا أن خالل املرحلة األولى  عرفت ا
ً
لتدفقات تزايد ترافق مع العادية في تزايد مستمر خاصة في السنوات األخيرة ومقارنتا

العادية وعليه  الفترة التي كانت فيها قيمة الجباية العادية منخفضة أما السنوات األخيرة فتراجعت قيمة التدفقات مع تزايد جد مرتفع في قيمة الجباية

 على تدفق االستثمار نستخلص أن تطور الجباية العادية كان عكس تدفقات االستثمار األجنبي املباشر و منه فان ارتفاع الجب
ً
اية العادية يؤثر سلبا

 . األجنبي 

  الدراسة القياسية
نبرز من خاللها أثر كل من السياستين املالية و النقدية على تدفقات االستثمار  2016-1990لقيام بدراسة قياسية للفترة االالجزء نحاول في هذا 

السياستين املالية و النقدية التي تم  ألدواتوذج يربط بين االستثمار  األجنبي املباشر كمتغير تابع األجنبي املباشر في الجزائر . لهذا تم االعتماد على نم

 .لتطرق لها سابقاا

 نموذج و متغيرات الدراسة 

 باالعتماد على الجانب النظري و الدراسات السابقة نطرح في بحثنا هذا النموذج التالي:

IDEt=f(Gt, M2t, TCDt, TRSt, TXt) 

 حيث:

IDEt 1190/2016: االستثمار األجنبي املباشر الوارد الى الجزائر خالل الفترة 

Gt 1990/2016: النفقات العمومية خالل الفترة 

M2t 1990/2016: الكتلة النقدية) املعروض النقدي + ودائع تحت الطلب( خالل الفترة  

TCDt 1990/2016: سعر الصرف الدينار بالنسبة للدوالر 

TRSt 1990/2016إعادة الخصم : معدل 

TXt 1990/2016: الجباية العادية 
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 CNUCEDتم الحصول على بيانات هذه املتغيرات من قاعدة بيانات البنك الجزائر و موقع وزارة املالية أما االستثمار من موقع 

 موذج.و حتى نتجنب عدم خطية العالقة بين متغيرات الدراسة نقوم بإدخال اللوغاريتم النيبيري على الن

 سنقوم أوال بدراسة سلسلة متغيرات الدراسة من خالل اختبار جذر الوحدة.

 :ملتغيرات النموذج  دراسة االستقرارية

في  يعتبر اختبار استقرارية السالسل الزمنية في الدراسات القياسية التي تعتمد على بيانات متعلقة بسالسل زمنية جد ضروري، لتفادي الوقوع          

 في كشف خواص السالسل الزمنية هو اختبار  ديكي فولر املطور التحليال 
ً
)  ADF ت الخاطئة أو املزيفة و من بين االختبارات األكثر انتشارا

Augmented Dickey-Fuller ) و phillips-perronبيرون  فيليبسPP فمن خالل هذا االختبار سنتمكن الكشف عن استقرارية السالسل الزمنية  ،

 : ها كالتاليو تحديد رتب

 ما تحقق لسلسلة الزمنية املستقرة هي التي ال تحتوي ال على اتجاه عام و ال على تقلبات موسمية، لكن األحداث التاريخية و الوقائع االقتصادية ا
ً
نادرا

 مسارات عشوائية مستقرة .

و اختبار  فليب بيرو  ADFديكي فولر  ستخدمنا اختبار هناك العديد من اختبارات جذر الوحدة املختصة في فحص خصائص السلسلة الزمنية، وقد ا

PP . 

 ADF ديكي فولر املطور  نتائج اختبار: (2الجدول)
   UNIT ROOT TEST TABLE 

(ADF) 

     

         

 At Level        

  LNG LNIDE LNM2 LNTCD LNTRS LNTX  

With 
Constant 

t-Statistic -3.5304 -2.5853 -2.6382 -6.0238 -1.6241 -2.7081  

 Prob.  0.0152  0.1087  0.0985  0.0000  0.4553  0.0862  

  ** n0 * *** n0 *  

With 
Constant 
& Trend  

t-Statistic -3.3968 -3.1117  0.2420 -2.1576 -1.8081 -1.5855  

 Prob.  0.0736  0.1245  0.9970  0.0015  0.6691  0.7709  

  * n0 n0 *** n0 n0  

Without 
Constant 
& Trend  

t-Statistic  5.0608 -0.5331  1.7908  2.1026 -2.1064  2.7647  

 Prob.  1.0000  0.4757  0.9791  0.9893  0.0361  0.9977  

  n0 n0 n0 n0 ** n0  

         

 At First 

Differenc

e 

       

  d(LNG) d(LNIDE) d(LNM2) d(LNTCD

) 

d(LNTRS) d(LNTX)  

With 
Constant 

t-Statistic -3.7216 -6.3453 -2.9499 -6.4283 -4.7506 -5.3035  

 Prob.  0.0104  0.0000  0.0538  0.0000  0.0009  0.0002  

  ** *** * *** *** ***  

With 

Constant 
& Trend  

t-Statistic -4.6629 -6.1504 -4.4111 -6.1602 -4.3930 -5.6163  

 Prob.  0.0056  0.0002  0.0096  0.0002  0.0096  0.0007  

  *** *** *** *** *** ***  

Without 
Constant 

& Trend  

t-Statistic -2.0049 -6.5049 -1.2061 -5.9255 -2.3145 -4.2481  

 Prob.  0.0452  0.0000  0.2017  0.0000  0.0228  0.0002  

  ** *** n0 *** ** ***  

Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and (no) Not Significant  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.      

 

 Eviewsمن إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج  : املصدر
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 PP    نتائج اختبار فيليب بيرو : (3الجدول)

 

 EViews10باالعتماد على   : املصدر

غير مستقرة و لكنها تستقر بعد الفروقات األولى و ذلك بعد التصحيح الغير معلمي   LnTRS,و   LnIDEمن الجدول  فيليب بيرو نالحظ أن السالسل 

 . %10 , %5 , %1ستويات و بالتالي تصبح مستقرة عند م PPلفليب بيرو 

 حسب فيليب بيرو فهي سالسل مستقرة عند املستوى .  LnTCDو  LnG,LnTX,LnM2أما السلسلتين 

 :فقد اتبعنا املنهجية التالية   ADFفيما يخص منهجية ديكي فولر الصاعد

 : (LnIDE)السلسلة 

[M1] ∆𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡 = 𝜆𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡−1 − ∑ 𝜙𝑗+1 
𝑝
𝑗=1 ∆LnIDEt−j + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑖 

[M2]                              Δ𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡 =  𝜆𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡−1 −  ∑ 𝜙𝑗+1
𝑝
𝑗−1 + 𝑐 + 𝜀𝑖 

[M3]                          Δ𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡 =  𝜆𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡−1 −  ∑ 𝜙𝑗+1
𝑝
𝑗−1 + 𝜀𝑖 

 

واخترنا اصغر درجة تباطؤ التي كانت معظمها الصفر    Schwarz,AKaike , Los-Like lihoodى املعايير الثالثة لتحديد درجة التأخير نعتمد عل

 (.1)ملحق

  : نقوم بتقدير النموذج و اخترنا ملعظم السالسل الفرضيات التالية

   UNIT ROOT TEST TABLE (PP)    

 At Level        

  LNG LNIDE LNM2 LNTCD LNTRS LNTX  

With 

Constant 

t-Statistic -3.5522 -2.4990 -2.6897 -6.6386 -0.5141 -6.7358  

 Prob.  0.0144  0.1272  0.0893  0.0000  0.8731  0.0000  

  ** n0 * *** n0 ***  

With 
Constant & 

Trend  

t-Statistic -3.4086 -3.1050  0.6961 -5.4622 -2.8183 -1.2671  

 Prob.  0.0720  0.1260  0.9993  0.0008  0.2037  0.8737  

  * n0 n0 *** n0 n0  

Without 
Constant & 

Trend  

t-Statistic  4.4945 -0.4025  6.4266  1.7451 -0.9041  2.8484  

 Prob.  1.0000  0.5287  1.0000  0.9773  0.3152  0.9981  

  n0 n0 n0 n0 n0 n0  

         

 At First 

Difference 

       

  d(LNG) d(LNIDE) d(LNM2) d(LNTCD) d(LNTRS) d(LNTX)  

With 
Constant 

t-Statistic -4.8325 -6.3442 -2.8603 -6.4283 -4.8338 -5.4327  

 Prob.  0.0007  0.0000  0.0645  0.0000  0.0007  0.0002  

  *** *** * *** *** ***  

With 
Constant & 

Trend  

t-Statistic -9.0737 -6.1501 -3.3151 -6.1602 -4.4841 -12.1697  

 Prob.  0.0000  0.0002  0.0868  0.0002  0.0079  0.0000  

  *** *** * *** *** ***  

Without 
Constant & 

Trend  

t-Statistic -3.0987 -6.5031 -1.4827 -5.9255 -4.2347 -4.2481  

 Prob.  0.0033  0.0000  0.1263  0.0000  0.0002  0.0002  

  *** *** n0 *** *** ***  

Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and (no) Not Significant  

*MacKinnon (1996) 

one-sided p-values.      
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[M1] 

H0 : λ=0     أي نقبل فرضية وجود جذر الوحدة في السلسلة إذا كانتProb > 0,05 

H0 : b = 0   إذا كان معامل االتجاه العام يختلف عن الصفر أيProb (Trend)> 0,05  أي السلسلة من نوعTs . و غير مستقرة 

[M2] 

H0 : C = 0   نقبل فرضية السلسلة تحتوي على ثابت مشتق إذا كانProb ©> 0,05        

H0 : λ =0   نقبل الفرضية املعدومة أي وجود جذر الوحدة في السلسلةProb> 0,05 

[M3] 

H0 : λ =0   نقبل فرضية وجود جذر الوحدة  

 :نوضح نتائج االختبار  في الجداول التالية كما يلي   01من الجدولين السابقين و حسب امللحق رقم 

 LnIDEللسلسلة  ADFنتائج اختبار  : (4الجدول)

     

 

 

 

 

 

 

 
 Eviewsبرنامج باالعتماد على  من إعداد الباحثتين : املصدر                        

 LnGلسلة للس  ADFنتائج اختبار  : (5الجدول)

             

 

 

 

 

 

 

 

 Eviewsامج من إعداد الباحثتين باالعتماد على برن : املصدر

 LnM2للسلسلة   ADFنتائج اختبار  : (6الجدول)

            

 
 

 

 

 

 

 Eviews من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج : املصدر                                

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                          LnIDEللسلسلة   ADFاختبار  -

 

 النماذج

H0 :λ=0 H0 : b = 0 H0 :C=0    

  (Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

رة 
تق

س
ر م

غي
ة 
سل

سل
 

[M1] 0,433                0.10                  0.13                   غير مستقرة 

[M2] 0.5351              /                    0,13                   غير مستقرة 

[M3] 0,47                 /      /                     غير مستقرة 

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                         LnGللسلسلة   ADFاختبار 

   H0 :λ=0 H0 : b=0 H0 :C=0 النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

لة 
س
سل

ال

رة 
تق

س
م

 

[M1] 0,07                 0,10                 0,0008            مستقرة 

[M2] 0,01                /                    0,001               مستقرة 

[M3] 1,00                /                      /                   غير مستقرة 

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                        LnM2للسلسلة   ADFاختبار  -

   H0 :λ=0 H0 : b=0 H0 :C=0 النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

ة 
سل

سل
ال

ست
م

رة 
ق

 

[M1] 0,99                 0,64                0,98                 غير مستقرة 

[M2] 0,053              /                    0,02                 مستقرة 

[M3] 0,97                /                      /                   غير مستقرة 
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 LnTRSللسلسلة   ADFنتائج اختبار  : (7لجدول)ا

  

 

 

 

 

 
                     

 Eviewsبرنامج باالعتماد على  من إعداد الباحثتين : املصدر

 LnTXللسلسلة   ADFنتائج اختبار  : (8الجدول)
           

 

 

 

 

 

 

 

 

     Eviewsبرنامج باالعتماد على  من إعداد الباحثتين : املصدر

 LnTCDللسلسلة  ADFنتائج اختبار  : (9الجدول)

        

 

 

 

 

 

 

 

 Eviewsبرنامج باالعتماد على  من إعداد الباحثتين : املصدر

 .DSنالحظ أن كل السالسل ال تحتوي على مركبة االتجاه العام إذن هي سالسل 

 كما هو موضح في الجداول أعالهوقمنا بإتباع املراحل املدرجة سابق
ً
 ، كانت كل سالسل املتغيرات املستقلة مستقرة عند املستوى .ا

 : ولى أصبحت املتغيرات مستقرة لذلك لدينافهو غير مستقر عند املستوى . وبعد الفرقات األ  LnIDEأما املتغير 

LnIDE (1) , LnG (0), LnM2 (0), LnTCD (0), LnTRS (0), LnTX (0)  

 . ARDLإذن نقوم بتقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة 

 : ARDLباطئة باستعمال نموذج االنحدار الذاتي للفجواة الزمنية املوزعة املت  منهجية التكامل املشترك  

( ، أن تكون املتغيرات متكاملة من 1990) Johansen and Juselius ( و1987)  Engle and Grangerيتطلب إجراء اختبارات التكامل املشترك مثل 

 ARDL وزعةنموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املنفس الدرجة وال يمكن إجراءها بوجود متغيرات متكاملة بدرجات مختلفة وعليه ظهر 

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                  LnTRSللسلسلة   ADFاختبار 

   H0 :λ=0 H0 : b=0 H0 :C=0 النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

 
لة
س
سل

ال
 

رة 
تق

س
م

 

[M1] 0,24                0,20                 0,01                 غير مستقرة 

[M2] 0,92                /                    0,96                 غير مستقرة 

[M3] 0,03                /                      /                         مستقرة 

 0اقل قيمة =  : التأخيرات عدد                               LnTXللسلسلة   ADFاختبار  -

   H0 :λ=0 H0 : b=0 H0 :C=0 النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

ة 
سل

سل
ال

 
رة 

تق
س
م

 

[M1] 0,77                0,33                0,06                غير مستقرة 

[M2] 0,08                /                    0,003                      مستقرة 

[M3] 0,99                /                      /                   غير مستقرة 

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                   LnTCDللسلسلة   ADFاختبار  -

   H0 :λ=0 - H0 : b=0 - H0 :C=0 - النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

ة  
سل

سل
ال

رة 
تق

س
م

 

- [M1] 0,0015               0,11               0,00                 مستقرة 

- [M2] 0,00               /                    0,00                  مستقرة 

- [M3] 0,98               /                      /                    غيرمستقرة 
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(Autoregressive Distributed Lag Model)  املطور من قبل (Pesaran, Shin, & Smith, 2001) هذا النموذج يعتبر كبديل الختبارات التكامل

 : فيما يليبارات عن باقي االخت Pesaran et al (2001)املشترك املعروفة، بحيث يمتاز هذا االختبار املطور من قبل 

. فالشرط الوحيد لتطبيق هذا االختبار هو أن ال تكون I(1)أو  I(0)ال يتطلب أن تكون السالسل الزمنية جميعا متكاملة من نفس الدرجة   -

 .I(2)درجة تكامل أيا من املتغيرات 

- ARDL يكون  أن تتطلب التي التقليدية املشترك لالتكام اختبارات معظم عكس وهذا صغير العينة حجم كان إذا حالة ما في تطبيقه يمكن 

 .كفاءة أكثر النتائج لكي تكون  كبير العينة حجم

يمكننا من فصل تأثيرات األجل القصير عن األجل الطويل حيث نستطيع من خالل هذه املنهجية تحديد العالقة التكاملية  ARDLنموذج  -

 .و القصير في نفس املعادلةللمتغير التابع و املتغيرات املستقلة في املديين الطويل 

 .تحديد حجم تأثير كل من املتغيرات املستقلة على املتغير التابع -

و الطويل أكثر  أيضا في هذه املنهجية نستطيع تقدير معلمات املتغيرات املستقلة في املديين القصير و الطويل. و تعد معلماته املقدرة في املدى القصير 

 
ً
 ب اتساقا

ً
(. لتحديد طول فترات اإلبطاء 1990جسلس )-( و طريقة جوهانسن1988(، جوهانسن )1987غرنجر )-انجل كطريقةرى الطرق األخمقارنتا

 (1)للمعادلة  ARDLنموذج (. SC( و )AIK( حيث يتم اختيار طول الفترة التي تدني قيمة كل من )SC( و )AIKاملوزعة يستخدم عادة معيارين هما )

 يكتب على الشكل التالي:
𝑑(𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡) = 𝑐 + 𝛽0𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡−1 + 𝛽1𝐿𝑛𝐺𝑡−1 + 𝛽2𝐿𝑛𝑀2𝑡−1 + 𝛽3𝐿𝑛𝑇𝐶𝐷𝑡−1 + 𝛽4𝐿𝑛𝑇𝑅𝑆𝑡−1 + 𝛽5𝐿𝑛𝑇𝑋𝑡−1

+ ∑ ∝1𝑖

𝑘

𝑖=0

𝑑(𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸)𝑡−𝑖 + ∑ ∝2𝑖 𝑑(𝐿𝑛𝐺)𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=0

+ ∑ ∝3𝑖 𝑑𝐿𝑛𝑀2𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=0

∑ ∝4𝑖

𝑘

𝑖=0

𝑑(𝐿𝑛𝑇𝐶𝐷)𝑡−𝑖

+ ∑ ∝5𝑖 (𝐿𝑛𝑇𝑅𝑆)𝑡−𝑖 + ∑ ∝6𝑖+ (𝐿𝑛𝑇𝑥)𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=0

𝑘

𝑖=0

 

 (α)ولى ( . بينما تعتبر معلمات الفروق األ األمدمعلمات العالقة طويلة األجل ) (β)تكون معلمة املتغير التابع املبطأ لفترة واحدة على املعادلة تمثل 

 تشير إلى الجزء القاطع وأخطاء الحد العشوائي  على التوالي . (ℰ)و  (C)معلمات الفترة القصيرة في حين أن 

في األول اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات النموذج و كذا معلمات املتغيرات املستقلة في األجل   ARDLَ  يتضمن اختبار النموذج 

حيث يتم اختبار فرضية العدم بعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات   (Wald test)من خالل  (F)ل ذلك نقوم بحساب إحصائية فيشر القصير و ألج

للحدود العليا و الدنيا عند درجات للقيم الحرجة   pearson et alالنموذج ) غياب عالقة توازنية طويلة األجل( ثم نقوم بمقارنتها مع القيم الجدولية 

 عنوية. م

 : تحليلالنتائج و ال
 بعد تحديد النموذج و متغيرات الدراسة نلقي الضوء على ما توصلنا إليه من نتائج تقدير النموذج .

 : اختبار التكامل املشترك باستعمال منهج الحدود  - أ

كما أسلفنا من قبل و  I(0)و الدنيا   I(1)العليا  وذلك بحساب إحصائية فيشر و مقارنتها بالقيم الحرجة  (ARDL)يوضح الجدول املوالي اختبار الحدود 

 ذلك الختبار فرضية العدم و التي مفادها عدم وجود تكامل مشترك .

   : وكانت النتائج كما يلي

 اختبار منهج الحدود لوجود عالقة طويلة األجل : (10الجدول)

 Eviews من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج : املصدر  

 النتيجة  FCإحصائية فيشر املحسوبة    اإلصدار

 د عالقة تكامل مشتركوجو  29,03947 النموذج

  I(0)الحد األدنى  I(1)الحد األعلى  القيم الحرجة

 3,41 4,68 %1عند مستوى معنوية 

 2,96 4,18 % 2,5عند مستوى معنوية

 2,62 3,79 %5عند مستوى معنوية 

 2,26 3,45 %10عند مستوى معنوية 
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إذن هي في  %10و %5 ,  %1املحسوبة ذات معنوية واكبر من القيم الحرجة للحد األعلى عند مستوى معنوية  Fا أن قيمة بم

 منطقة التكامل املشترك وبذلك هناك عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات الدراسة) مستقلة و متغير التابع (
    استنتاج العالقة طويلة األجل  - ب

قوم بقياس العالقة الطويلة األجل بين متغيرات السياسة املالية و السياسة النقدية و االستثمار األجنبي املباشر في إطار ن       

 .    ائج التقديروالجدول املوالي يعطينا نت ARDLنموذج 

 (LnIDEمقدرات معلمات األجل الطويل )املتغير التابع   :(11) الجدول 
 املعنوية املعلمة املتغير

LnG 17,66 0,0016 

LnM2 23,99 0,0004 

LnTCD 4,42 0,1525 

LnTRS -7,99 0,0131 

LnTX -4,21 0,0277 

C 31,89 0,0723 

 Eviews  من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج : املصدر               

   (1,2,2,2,1,1)تم اختيار القيم املتباطئة    
ري على نموذج الدراسة أصبحت معلمات هذا النموذج مرونات، أي إذا تغيرت احدي املتغيرات املستقلة بوحدة واحدة يكون عند إدخالنا للوغاريتم النبي

بقيمة املعلمة. إذن على هذا  األساس سيتم تفسير نتائج تقدير معلمات املدى الطويل .نالحظ أن على املدى الطويل معلمة سعر الصرف   IDEالتغير في 

حيث نالحظ  %10, %5 , % 1أما باقي املتغيرات فهي ذات معنوية عند مستوى  .   prob >0.05الن  IDEذات معنوية أي ال تؤثر على تدفق  الدوالر ليست

لوطنية و عطيات اتأثير ايجابي ملتغير الكتلة النقدية و النفاق الحكومي على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر و هذا ما يتوافق مع الدراسة الوصفية مل

 أما باقي املتغيرات و املتمثلة في كل من معدل إعادة الخصم و الجباية العادية لديهم تأثير سلبي.  الدراسة النظرية .

 ARDL    (DLnIDE)تقدير نموذج تصحيح الصطأ لنموذج   -ج
لقصير بين املتغيرات وهذا باستخدام نموذج تصحيح الخطأ بعد التأكد من العالقة علة املدى الطويل، سنقوم باستنباط العالقة على املدى ا          

 الغير هيكلي . 

 ARDLلنموذج   UECMنتائج تقديرات نموذج تصحيح الصطأ  : (12الجدول)
 املعنوية املعلمة املتغير

DLnG 18,72 0,0042 

DLnM2 -25.44 0.0019 

DLnTCD 4,68 0.0884 

DLnTRS -8,47 0.0339 

DLnTX 4,47 0.0563 

cointEq(-1) -1,060 0.0001 

DC 33.81 0.1159 

R
2=0,564                        Dw = 2,11                 P(F) = 0,000023 

 Eviews من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج : املصدر                    

مما يؤكد وجود العالقة  Prob = 0.0001ومعنوية   1,06-كانت قيمته  بإشارة سالبة وذو معنوية حيث  ECM(-1)تحصلنا على حد تصحيح الخطأ 

تأثير املتغيرات التوازنية على املدى الطويل ويعتبر هذا املعدل سرعة تصحيح االختالالت  التي تحدث في املدى القصير على املدى الطويل، أما فيما يخص 
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ملتغيرات معنوية، حيث تتأثر تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  بالفترات السابقة لكل من املستقلة على املدى القصير نالحظ أن جميع معلمات هذه ا

 وكذا بالنسبة لسعر صرف الدوالر  و الجباية العادية. أما الكتلة النقدية كانت نتيجة الدراسة سالبة و هذا ي
ً
 ما مع اإلنفاق الحكومي إيجابا

ً
تعارض نوعا

 اإلطار النظري . 

. وفيما يخص القدرة التفسيرية  Prob(0,00002)<0,05فهو ذو معنوية حيث كانت قيمة فيشر الجدولية اكبر من املحسوبة و بلغت قيمة  أما النموذج

 وهي نسبة مقبولة  % 4, 56للنموذج قدرت ب  

 داخل مجال رفض وج  DW = 2.11و جاءت قيمة ب 
ً
 . ود ارتباط ذاتي أولى بين األخطاءفهو تقريبا

 ارات تشصي: النموذج اختب  -د

  : ال يمكن االعتماد على هذا النموذج حتى نقوم بتشخيصه من خالل مجموعة من االختبارات من بينها

 نتائج اختبارات تشصي: النموذج : (13الجدول)
 نتيجة االختبار  القيمة  اإلحصائية  لالختبار  H0فرضية العدم  نوع االختبار 

 Fc : 8,26      Chi-deux : 11,96 Prob >0,05          ال يوجد ارتباط تسلسلي بين األخطاء   LMاالرتباط التسلسلي لألخطاء  

Fc > FT             

 H0قبول 

Prob : 0,11 Prob: 0,10    

التوزيع الطبيعي للبقايا   اختبار

jaque-Bera 

 
ا
                               Jaque Bera : 0,45 البقايا موزعة طبيعيا

Prob: 0,79                                             

Prob > 0,05  

 H0قبول 

 اختبار عدم ثبات التباين

Breusch-pagan-Godfery 

                                              Fc  = 0,79 ثبات تباين األخطاء  

Prob = 0,66                                        

Prob > 0.05  

Fc >  FT                     

 H0قبول 

 .Eviewsبرنامج باالعتماد على  من إعداد الباحثتين : املصدر

كما أنها  نالحظ من الجدول أعاله أن اختبارات التشخيص كانت ايجابية أي خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء و عدم ثبات تباينها

 
ً
 . موزعة طبيعيا

  : اختبار استقرار النموذج  -ه

املجموع التراكمي ملربعات البواقي املعاودة  : هناك عدة اختبارات يتم االعتماد عليها للتأكد من خلو البيانات املستخدمة من أي تغيرات هيكلية منها

(Cusum of Squares)  بيانات و مدى استقرار معلمات طويلة األجل مع معلمات وتوضح هذه االختبارات أمرين و هما تبيان وجود أي تغير هيكلي في ال

 . ARDLقصيرة األجل، و أظهرت الكثير من الدراسات أن مثل هذه االختبارات نجدها مصاحبة ملنهجية 

      CusumSQو   Cusumإذا كان الشكل البياني الختبارات كل من   ARDLيتحقق االستقرار الهيكلي ملعامالت املقدرة لصيغة تصحيح الخطأ لنموذج 

  Evans و  Brown،Dublinاملقترحة من قبل كل من 
 CusumSQ  نتائج اختبار : (6)الشكل

 

 

    

 

  

 
                                   

 EViews10 باالعتماد على مخرجات : املصدر                   
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 Cusumنتائج اختبار   : (7)الشكل

 

 

 

 

                  
              

 

 

 

 EViews10 باالعتماد على مخرجات : املصدر              

 
الخاص بنموذج الدراسة، انه يعبر  وسط خطي داخل    CUSUMيتضح لنا من خالل الرسم البياني املمثل الختبار املجموع التراكمي للبواقي املعاودة 

 . % 5رارية في النموذج عند حدود حدود املنطقة وهذا دليل على وجود نوع من االستق

، فهو أيضا يعبر عن وجود استقرارية و ثبات املقدرات عبر الزمن . وعليه يمكن CUSUMSQأما اختبار  املجموع التراكمي ملربعات البواقي املعاودة 

 القول أن هناك انسجام و تناسق في النموذج بين نتائج املدى القصير و املدى الطويل .

بالتغيرات التي يمكن أن تحدثها متغيرات ياس و يمكن االعتماد عليه للتنبؤ ر  تأكدنا  من جودة و معنوية و خلو النموذج من مشاكل القو في األخي

 .
ً
 السياسة املالية و النقدية املدروسة في النموذج على تدفقات االستثمار األجنبي مستقبال

 الصاتمة

لسياسة املالية و السياسة النقدية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  في الجزائر، فتطلب منا ذلك تناول لقد حاول بحثنا هذا دراسة اثر ا        

 .التعاريف املختلفة للسياسة املالية و النقدية و أهدافها و أدواتها املستخدمة في التأثير على النشاط االقتصادي عامة

تم اعتمادنا على نموذج تضمن  2016-1990خالل فترة قدية على االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر وإلظهار اثر السياسة املالية و السياسة الن

توصلنا إلى مجموعة ،  مجموعة من املتغيرات و التي تمثلت في اإلنفاق الحكومي، الجباية العادية ، الكتلة النقدية، سعر الصرف و معدل إعادة الخصم

 : من النتائج

 سياسة النقدية و السياسة املالية و االستثمار األجنبي املباشر عالقة مهمة، و لها دور هام في التأثير على تدفقات االستثمار األجنبيالعالقة بين ال . 

 الجزائر  لى يعتبر كل من اإلنفاق الحكومي و الكتلة النقدية، ذو أهمية كبيرة في تفسير التغيرات و التطورات في قيمة التدفقات األجنبية الواردة إ

التحتية وزيادة  ىالبنإنفاق الدولة على  أيحيث هناك عالقة طردية بين اإلنفاق الحكومي و االستثمار األجنبي على املدى الطويل و املدى القصير  

في دعم   اإلنفاقيةلية اإلنفاق لالستثمار في مختلف القطاعات ساهم في زيادة تدفقات االستثمار األجنبي، ومنه فان الدولة تستخدم السياسة  املا

يل غير أن و تشجيع االستثمار. أما بالنسبة للكتلة النقدية فهناك عالقة سببية بين االستثمار األجنبي املباشر و الكتلة النقدية على املدى الطو 

  .منضاع االقتصادية لفترة من الز هناك عالقة عكسية بينهما على املدى القصير و هذا راجع إلى عدم استقرار األو 

 لما فيما يخص معدل إعادة الخصم و الجباية العادية اظهرا وجود عالقة عكسية  مع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  على املدى الطويل  فك

 زادت الجباية العادية انخفضت التدفقات االستثمارية و هذا يدل على استخدام الدولة ملستويات جد مرتفعة من الضغط الضريبي و هذا ما

الخصم  يؤثر على املستثمر األجنبي .  و بالنسبة ملعدل إعادة الخصم فان له عالقته عكسية مع تدفقات االستثمار األجنبي  فكلما ارتفعت معدالت

انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي و هذا ما يبين تأثير السياسة النقدية على أداة إعادة الخصم. فتخفيض معدالت الخصم يعتبر ضمن  

ى راءات دعم و تشجيع االستثمار.  ولكن لم يكن لسعر الصرف تأثير جد ملموس على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر خالل هذه الفترة و علإج

 املدى الطويل . 
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 و فيما يلي بعض أهم التوصيات التي نختم بها بحثنا هذا 

 ار في مشاريع البنية التحتية و هذا لتخفيض أعباءها و رفع كفاءة هذه يجب على الدولة أن تشجع االستثمار الخاص خاصة األجنبي لالستثم

 املشاريع و هذا لتحسين مناخها االستثماري.

  يجب أن تركز الدولة أولوياتها االقتصادية و التنموية في دعم تدفق االستثمار األجنبي املباشر وفق أهدافها و أن تمنح الحوافز و

 ثمار الذي يوصلها ألهدافها بأقل تكلفة ممكنة. التسهيالت لذلك النوع من االست

  وفي األخير يجب أن تتزامن السياسة املالية مع السياسة النقدية و التي ال يمكن االستغناء عنها حيث يجب وضع سياسات أكثر فعالية

 الستهداف التضخم و املحافظة على استقرار سعر الصرف و تفادي التقلبات الشديدة. 

 يروقراطية و توفير تسهيالت إدارية.  القضاء على الب 
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Abstract:        We have tried to examine the impact of fiscal policy and monetary policy on foreign direct 
investment flows in Algeria during the period 1990/2016, asking us to do so. Address the different definitions 

of fiscal and monetary policy and its objectives and instruments used to influence economic activity in 
general, and then To address  a descriptive analysis of the impact of some and most important of these tools 

on the evolution of FDI flows, followed by a economitric study in which we relied on a ARDL model that 

included a set of variables, which are in government spending, regular collections, cash mass, exchange rate 

and return rate, which have been Through which government spending and monetary mass contribute to 
increased foreign investment inflows while the exchange rate is exciting limited and slim the regular 

collection and re-discount rate have adversely affected Algeria's foreign investment inflows . 

Keywords: fiscal policy instruments, monetary policy instruments, foreign direct investment 

 

References: 

[1] ʿbd Ạlʿzyz. Wfạʾ, ʿbd Ạlsmyʿ Ywns, Dwr Ạlạsttẖmạr Ạlạ̉jnby Fy Ạltnmyh Ạlạqtṣạdyh Fy Ạndwnysyạ, 

Ạlmktb Ạlʿrby Llmʿạrf , Ạlṭbʿh Ạlạ̉wla, (2016) 

[2] ALAWNEH. Ateyah M, The Impact of the Fiscal and Quantitative Monetary Policies on the Domestic 
and Foreign Direct Investment in Jordan. An Empirical Study, International Journal of Academic 

Research in Accounting, Finance and Management Sciences, University of Jordan,5(4), (2015)  

[3] Ạljbwry. Mạr Mḥmd Kẖḍyr Ḍmạnạt Ạlạsttẖmạr Ạlạ̉jnby (Drạsh Mqạrnh) , Mnsẖwrạt Ạlḥlby 

Ạlḥqwqyh , Ạlṭbʿh Ạlạ̉wh ,(2017) 

[4] Ạltqryr Ạlsnwy Lbnk Ạljzạỷr, Ạltṭwr Ạlạqtṣạdy W Ạlnqdy Lljzạỷr, Jwylyh, (2011). 

[5] Ạltqryr Ạlsnwy Lbnk Ạljzạỷr, Ạltṭwr Ạlạqtṣạdy W Ạlnqdy Lljzạỷr, Sbtmbr, (2017) 

[6] Ạlwạdy. Mḥmwd Ḥsn & Smḥạn, Ḥsyn Mḥmd, Ạlmạlyh Ạlʿạmh Mn Mnẓwr Ạ̹slạmy .Dạr Ṣfạʾ Llnsẖr 
W Ạltwzyʿ–ʿmạn, (2001) 

[7] Bekihal Mohamed, Les investissements Directs Etrangers en Algérie 1990-2010.Mémoire de Magister 

en économie internationale, université d’Oran, Algérie,  (2012-2013(, 

[8] Bello,  Joshua A, December, Fiscal Policy And The Growth Of Foreign Direct Investment In Sub-

Saharan Africa (Selected Countries: Ghana, Kenya, Nigeria, And South Africa), Auburn University, 

(2005)

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:Knouria45@yahoo.fr


[9] Fwzy. ʿbd Ạlmnʿm, Ạlmạlyh Ạlʿạmh W Ạlsyạsh Ạlmạlyh .Dạr Ạlnhḍh Byrwt Ạlʿrbyh, Lbnạn, (1994)  

[10] Kadri. Nouria, Comportement Stratégique des firmes et Commerce international, thèse de Doctorat en 

économie, Université de Tlemcen,  Algérie, (2015-2016) 

[11] Kạky.ʿbd Ạlkrym , Ạlạsttẖmạr Ạlạ̉jnby W Ạltnạfsyẗ Ạldwlyẗ .Mktbẗ Ḥsn Ạlʿṣryh Lnsẖr Lbnạn , Ạlṭbʿh 

Ạlạ̉wla, (2013) 

[12] Kẖbạyh. ʿbd Ạllh, Ạ̉sạsyạt Fy Ạqtṣạd Ạlmạlyh Ạlʿạmh. Mw̉ssẗ Sẖbạb Ạljạmʿh Ạlạ̹Skndryh, (2009)   

[13] Lḥạj, Ṭạrq, Ạlmạlyh Ạlʿạmh, Dạr Ạlṣfạʾ Llnsẖr W Ạltwzyʿ, ʿmạn, (1999) 

[14] Mḥmd. Ạ̉ryạ Ạllh , Ạlsyạsh ẠlmạlyhWdwrhạ Fy Tfʿyl Ạlạsttẖmạr – Ḥạlẗ Ạljzạỷr - Mdẖkrh Lnyl 

Sẖhạdh Ạlmạjstyr, Jạmʿẗ Ạljzạỷr, (2010-2011) 

[15] Mlyạny. Ftyḥh, Ạlạ̹Ṣlạḥạt Ạlnqdyh Fy Ạljzạỷr W Dwrhạ Fy Tḥqyq Ạlạstqrạr Ạlnqdy .Jạmʿẗ Ạljylạly 
Bwnʿạmẗ .Mjlẗ Ạlạqtṣạd Ạljdyd, (14)(2016) 

[16] Slymạn. ʿmr Ạlhạdy, Ạlạsttẖmạr Ạlạ̉jnby Ạlmbạsẖr W Ḥqwq Ạlbyỷh, Ạlạkạdmywn Llnsẖr W Ạltwzyʿ, 

Ạlṭbʿh Ạlạ̉wla, (2014)   

[17] Yḥyạwy. Smyr Ạlʿwlmẗ W Tạ̉tẖyrhạ ʿly̱ Tdfq Ạlạsttẖmạr Ạlạ̉jnby Ạlmbạsẖr Ạ̹Ly̱ Ạldwl Ạlʿrbyh, 

Mdẖkrẗ Mạjstyr Fy Ạltḥlyl Ạlạqtṣạdy Jạmʿẗ Ạljzạỷr, (2004-2005) 


