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خخشبتق يـؼى دّل اهـبهى اهيخلدى ّ اهٌبيٕ ؿوٓ سذة االشخذيبراح االسٌتٖج اهيتبضرث

 ّ خـختر اهسزائر يً تًٖ اهدّل اهخٕ ختضد ؿً فم.ٌخٖسج هدّرٍ فٕ ضل اهيضنالح اهخٌيّٖج
ارختبػ اكخظبدُب تلػبؽ اهيضرّكبح يً خالل خّفٖر اهيٌبط اشخذيبرٔ اهيالئى ّ ازاهج
 ّخِدف ُذٍ اهدراشج اهلٖبشٖج اهٓ خضوٖل.اهلّٖد ايبى ضرنج رؤّس االيّال االسٌتٖج
ًٖػتٖـج ّضسى االشخذيبراح األسٌتٖج اهيتبضرث اهّافدث اهٓ اهسزائر خالل اهفخرث اهييخدث ت

 يؾ اهخرنٖز ؿوٓ اُى اهـّايل اهيؤششبخٖج ّخضدٖد اُى ينٌّبح يخبػر اهتود2014 ّ 1990

ٓ ّذهم تٌبء ؿو.ؿوٓ اشخلػبة االشخذيبراح االسٌتٖج اهيتبضرث فٕ اهسزائر

اهيؤذرث

 ّيً خالل يـػٖبح دهٖل يخبػر اهتالدPRS groupاهيـػٖبح اهيلديج يً ػرف يسيّؿج
ٕ ّ يً اسل اهخّظل اهٓ اهٌخبئز خى االؿخيبد ؿوٓ اهيٌِز اهّظفٕ اهخضوٖو.(ICRG)ٕاهـبهي
ًّ تـد خػتٖق يسيّؿج ي. هّظف يخغٖراح اهدراشج ّاشوّة االٌضدار اهخػٓ اهيخـدد
االخختبراح االضظبئٖج خى اهخّظل اهٓ غرّرث خخفٖع اهيخبػر االكخظبدٖج يؾ االضبرث
اهٓ ؿدى االؿخيبد اهيفرػ ؿوٓ يداخٖل اهيضرّكبح ّاهخٕ خيذل خػر ضلٖلٕ ؿوٓ االكخظبد
.ٌٕاهّػ
.ٔ يخبػر اهتود اهخٌّٖؾ االكخظبد،سبذتٖج االشخذيبراح: الكمهبح الهفخبحٌج
Abstract:
Most of developed and developing countries in the world eagerly compete to attract foreign direct
investment for its role in solving development problems. Algeria is among these countries is looking for
unpacking the relationship between economy and the hydrocarbons sector By providing appropriate
investment climate and remove barriers to the movement of foreign capital.
This standard study aims to analyze the nature and volume of FDI inflows to Algeria during the period
between 1990 and 2014 with a focus on the most important institutional factors and to identify the most
important risks affecting the country to attract foreign direct investment to Algeria. Using data provided by
the PRS group and based on global risk guide (ICRG) .In this article, we rely on descriptive and analytical
approach to describe the different variables of the study and with the application of a multi linear regression
model and a set of statistical tests, the findings indicate that Algeria have to reduce its economic risk
reduction with and the over-reliance on of hydrocarbons revenues which represent a real danger to the
national economy.

Keywords :Attractiveness of FDI ,country risk, diversification .
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د.يٖدًّ شٖشبٌٓ
الهلدهجٖ :ـد االشخذيبر األسٌتٕ يً تًٖ أُى يظبدر اهخيّٖل اهخبرسٕ فٕ اهـلّد االخٖرث،
ضٖد ؿرفح ُذٍ اهفخرث ضرنج يخزاٖدث هضسى اهختبدالح اهيبهٖج اهدّهٖج تيب فِٖب االشخذيبر

األسٌتٕ اهيتبضر اهذٔ ُٖـد يً أترز يؼبُر اهـّهيج ّاالٌديبر فٕ االكخظبد اهـبهيّٕ .يً
ُذا اهيٌػوق ،اضخد اهخٌبفس تًٖ دّل اهـبهى ّ اهدّل اهٌبيٖج تدرسج أنتر ؿوٓ سذة
االشخذيبراح األسٌتٖج اهيتبضرث يً خالل خضشًٖ يٌبخِب االشخذيبرٔ ّ اهخضنى فٕ ؿّايل
اهسذة اهيخخوفج .فٌِبهم دّل رنزح ؿوٓ ؿّايل اهسذة اهنالشٖنٖج ّ اهيخيذوج فٕ خّفرُب
ؿوٓ اهيّارد االّهٖج ّاهٖد اهـبيوج اهرخٖظج فٕ ضًٖ رنزح دّل اخرْ ؿوٓ اهـّايل
اهيؤششبخٖجّ .رغى اهسِّد اهيتذّهج فٕ ُذا االػبر ،ختلٓ اهسزائر يً تًٖ اهدّل األكل سذتب
هالشخذيبراح األسٌتٖج ا هيتبضرث ضٖد شسوح خراسـب فٕ اهخدفلبح اهّاردث ضٖد توغح ;6:5

يوًّٖ دّالر شٌج  2014يلبتل1499يوًّٖ دّالر فٕ ؿبى 2580ّ 2012يوًّٖ دّالر فٕ ؿبى

ّ 2011ذهم ضشة االضظبئٖبح اهيلديج يً ػرف يؤخير االيى اهيخضدث هوخسبرث ّاهخٌيٖج "
االٌنخبد"ّ .ضشة اهـدٖد يً اهدراشبح فبٌَ خّسد يسيّؿج يخٌّؿج يً اهيضدداح االشبشٖج
ّاهخٕ خؤذر تضنل إٖسبتٕ اّ شوتٓ ؿوٓ سبذتٖج االشخذيبراح األسٌتٖج اهيتبضرث ضٖد ٖـد
يشخّْ اهخػر إضدْ ُذٍ اهيضدداح.
 .4طرش اإلشكبلٌج:

ّتٌبء ؿوٓ يب شتق ذنرٌٍٖ ،تغٕ إٖسبد إسبتج ّاغضج هوشؤال االخٕ:

هل ٌهكو خفسٌر الخراسع فً خدفلبح االسخذهبراح األسىتٌج الهتبشرث فً السزائر إلى
هخبطر التمد ؟ و هب هو هكوو الخطر األكذر خأذٌرا عمى سبذتٌخهب؟
 .3فرضيبث الدراست9

اؿخيدح اهدراشج ؿوٓ يسيّؿج يً اهفرغٖبح اهخٕ ُدفح تظفج أشبشٖج إهٓ يـرفج أذر
يخبػر اهتود-ؿوٓ سبذتٖج االشخذيبراح األسٌتٖج اهيتبضرث فٕ اهسزائر خالل اهفخرث
اهيدرّشج ّ; .سبءح ؿوٓ اهضنل اهـديٕ نبالخٕ:
 :H01ال خّسد ؿالكج ذاح دالهج اضظبئٖج تًٖ يخغٖراح يخبػر اهتود ّاالشخذيبر األسٌتٕ
اهيتبضر ؿٌد يشخّْ دالهج (.)α≤0.05

 :H02ال خّسد فرّق ذاح دالهج إضظبئٖج تًٖ

اهيخبػر اهشٖبشٖج ّخدفلبح االشخذيبر

األسٌتٕ اهيتبضر فٕ اهسزائر ؿٌد يشخّْ دالهج (.)α≤0.05
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 :H03ال خّسد فرّق

ذاح دالهج إضظبئٖج تًٖ اهيخبػر اهيبهٖج ّ خدفلبح االشخذيبراح

األسٌتٖج اهيتبضرث فٕ اهسزائر ؿٌد يشخّْ دالهج (.)α≤0.05

 :H04ال خّسد ؿالكج ذاح دالهج إضظبئٖج تًٖ اهيخبػر االكخظبدٖج ّ االشخذيبراح األسٌتٖج
اهيتبضرث فٕ اهسزائر ؿٌد يشخّْ دالهج (.)α≤0.05

 .2أههٌـج التحد :خنيً اُيٖج اهتضد فٕ اهـٌبظر اهخبهٖج :

 خٌتؾ أُيٖج ُذا اهتضد يً أُيٖج االشخذيبراح األسٌتٖج اهيتبضرث ّ اهخٌبفس اهدّهٕ ؿوٓ
اشخلػبتِب فٕ ؼل اهخضّالح االكخظبدٖج اهيـبظرث ّ تٖئج دّهٖج يضفّفج تبهيخبػر.

 خنيً

أُيٖج ُذا اهتضد فٕ

اهخػرق اهٓ اُى اهيضدداح اهيؤذرث ؿوٓ سبذتٖج

االشخذيبراح فٕ اهسزائر تٌبء ؿوٓ االضظبئٖبح اهيلديج يً ػرف يسيّؿج

"تٕ.ار.اس") )prsgroupفٕ اهفخرث اهييخدث تًٖ  1990إهٓ غبٖج .2014

 دراشج يخخوف اهٌؼرٖبح اهضدٖذ ج ّاهيفشرث هسبذتٖج االشخذيبراح األسٌتٖج اهيتبضرث
ّ،خضدٖد خظّظٖبح ّ ييٖزاح االشخذيبراح األسٌتٖج فٕ اهسزائر.
اوال  :هفهون الخطر و هخبطر التمد  :إً يفِّى خػر اهتود يً اهيفبُٖى اهيرنتج ّ اهيخـددث
األتـبد ّ ،هرفؾ اهوتس ٖنًّ يً اهغرّرٔ اهخفركج تًٖ يفِّى خػر اهتود » « Country Risk

ّ تًٖ ينٌّبخَ اهيخداخوج ّ اهيخـددث يً زّاٖب يخخوفج ّيً تٌِٖب اهيخبػر اهشٖبشٖج ،
اهيخبػر االكخظبدٖج  ،اهدًّٖ اهشٖبدٖج  ،يخبػر اهذؿر اهيبهٕ تبإلغبفج إهٓ اٌخلبل ؿدّٔ
األزيبح تنل خداؿٖبخِب هودّل اهيسبّرث.
 .1هفهون الخطرٖ:ـخلد اهتبضذًّ فٕ ؿوى أظّل اهنويبح أً أظل نويج »«Riskنويج
يشخّضبث يً يسيّؿج يً اهوغبح ،فِٕ فٕ األظل نويج الخٌٖٖج يأخّذث

يً » ّ «Resecare»«Resicum »«Risicum » ،Riscusاهخٕ خـٌٕ كػؾ اهضٕء هنٕ ٌٖيّ.
ّفٕ شٌج  1525ؼِرح نويج »«Risicoفٕ يـسى اهوغج األهيبٌٖج ضٖد نبٌح خـٌٕ ضدّد أّ
إينبٌٖج ضدّد يخبػر أّ خشبئرّ .فٕ اهلرً اهشبدس ؿضرٌ ،سد نويج»ّ«Rischio

»«Riezgoفٕ اهوغج االشتبٌٖج ُّٕ .نويج يأخّذث يً اهوغج اهـرتٖج ّ اهخٕ خـٌٕ" رزق "ّ

اهيلظّد يٌِب اهتضد ؿوٓ فرظج ّ اهتضد ؿوٓ اهضؼّ .فلػ فٕ اهلرً اهشبتؾ ؿضر ؼِرح
نويج «[SkjongRolf,2005,p15]،»Riskفٕ اهوغج االٌسوٖزٖج ّسبءح تيـٌٕ يخبػر اهتضبر
ّيخبػر اهخسبرث اهتضرٖج تبهخظّط.
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د.يٖدًّ شٖشبٌٓ
.1.1خعرٌف الخطر حسة»ٖ " :« ISO31000(2009) /IEC Guide 73ـرف اهخػر تأٌَ يزٖز
يرنة يً اضخيبل خضلق اهضدد ٌّخبئسَ "[ ّ ] Everet Cath،2011,p7تبهخبهٕ فبهخـرٖف

ٖضٖر أً اهخػر ُّ ضولج اهّظل ّ هضؼج خضلق اهضدد ّاٗذبر اهيخرختج ؿوٓ ضدّذَ.
.1.1خعرٌف » ُّ» :« Frank Knightاضخيبل ضدّد اهخشبرث[ .]knight Frank,1940,p45

.8.6خعرٌف طبرق عتد العبل حهبد:اهخػر ُّ اٌضراف اهٌخبئز[ؿتد اهغفبر ضٌفٕ،
،2000ط  ]17اهخٕ ٖينً أً خضدد خالل فخرث يضدّدث ّيً زيً يـًٖ ّ ُّ ٌفس

اهخـرٖف اهذْ ذُة اهَٖ[ػبرق ؿتد اهـبل

ضيبد،2003،ط.]25

 .1هفهون هخبطر التمد  :إً يفِّى خػر اهتود يً اهيفبُٖى اهيرنتج ّ اهيخـددث األتـبدّ ،
هرفؾ اهوتس ٖنًّ يً اهغرّرٔ اهخفركج تًٖ يفِّى اهخػر اهلػرٔ

نيؤضر يرنة

ّنخػر تبهيفِّى اهنوٕ ّ تًٖ ينٌّبخَ اهيخداخوج ّ اهيخـددث يً زّاٖب يخخوفج ّيً تٌِٖب
اهيخبػر اهشٖبشٖج  ،اهيخبػر االكخظبدٖج  ،اهدًّٖ اهشٖبدٖج  ،يخبػر اهذؿر اهيبهٕ
تبإلغبفج إهٓ اٌخلبل ؿدّٔ األزيبح تنل خداؿٖبخِب هودّل اهيسبّرث.
 .1.1خعرٌف هخبطر التمد » ُٕ:«Country RiskDefinitionاهيخبػر اهيخـولج تدّهج يب ّ
اهٌبسيج ؿً ؿّايل اكخظبدٖج ،شٖبشٖج يبهٖج ّ أضٖبٌب إهٓ ؿّايل اسخيبؿٖج ّ سغرافٖج .

فِٕ خخـوق تخشبئر يبهٖج اهيخّكـج ٌخٖسج اهخغٖر فٕ شـر اهفبئدث أّ هيضبنل اكخظبدٖج

نبهتػبهج ّ اهخغخى أّ ألشتبة شٖبشٖج خيس اهٌؼبى ننل أّ كػبؽ يـًٖ.
.2.2خعرٌف شبتٌرو» ٖ«shapiroـرف ضبتٖرّ يخبػر اهتود ؿوٓ أٌِب اهيشخّْ اهـبى يً ضبهج

ؿدى اهٖلًٖ اهشٖبشٕ ّ االكخظبدٔ اهخٕ خؤذر ؿوٓ كٖيج اهلرّع أّ االشخذيبراح هوتود
].[shapiro 1985,p881
.2.1خعرٌف»:»PeijieWangخػر اهتود اهيغٖف ُّ ،ؿدى اهٖلًٖ[]Peijie W,2009,p378فٕ
اهيٌبط اهشٖبشٕ ،اهتٖئج ا الكخظبدٖج ّاهّغؾ اهيبهٕ[ Sissani, Midoun., &Belkacem,

 ]Z,2014,p31ييب ٖؤذر شوتٖب ؿوٓ أداء اهيؤششبح يً ضٖد اهيظبهص ّ اهيردّد اهيبهٕ".
.4.2وكدعرف«»SelivaIransoيخبػر اهتود تأٌِب االضخيبل اهيخّكؾ ؿً ؿدى اهشداد فٕ أٔ تود
يً اهتوداً تشتة االكخظبد اهنوّٕ ،اهؼرّف اهشٖبشٖج أّ االسخيبؿٖج تيب فِٖب يً اهخبػر
اهٌبخسج ؿً اهدًٖ اهخبرسٕ أّ يب ٖشيٕ تبهدًّٖ اهشٖبدٖج[]Seliva Iranso,2008,p9

.

ّ .4.1حسة« »Imad A.Moosaيخبػر اهتود خضدد ٌخٖسج اهخـرع هخشبئر فٕ اهيـبيالح
ؿتر اهضدّد تشتة أضداد شوتٖج فٕ تود يـًٖ .فنل اهيـبيالح ّ اهظفلبح اهخسبرٖج اهخٕ خخى
4

أبحاث اقتصادية وإدارية

هخـبطر التمد واذرهب عمى حسن االسخذهبراح الوافدث دراسج كٌبسٌج :السزائر خالل الفخرث ( )4102-1990

ؿتر اهضدّد يـرغج هيخبػر اهتود شّء نبً اهخـبيل يؾ اهضنّيبح ،يؤششبح خبظج أّ
أفراد[.]Imad A.Moosa,2002,p132

ّ نضّظوج يً اهخـبرٖف اهشبتلج ٖينً اً ٌشخٌخز خـرٖف يضخرم ضٖد ٌشخػٖؾ اهلّل اً
خػر اهتود ُّ خػر نوٓ ٖضيل يسيّؿج يً اهيخبػر اهشٖبشٖج  ،االكخظبدٖج ّ أٔ ٌّؽ
اخر يً االخػبر اهٌبضئج ّ اهخٕ كد خّذر ؿوٓ تٖئج االؿيبل فٕ اهتود اهيغٖف ّ ٖـرع
اهضرنبح ّ اهيشخذيرًٖ األسبٌة إهٓ خشبئر غٖر يخّكـج.
ذبىٌب  :االسخذهبراح االسىتٌج الهتبشرث و خطور هب اللطبعً و السغرافً فً السزائر

 .1خعرٌف االسخذهبراح األسىتٌج الهتبشرث ٖ:خخوف اهفرق تًٖ االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبضر

ّ اهغٖر يتبضر يً ضٖد ٌشتج اهخيوم يؾ اهيضبرنج فٕ االدارث يً دّهج إهٓ أخرْ[.ؿوٕ

ؿتد اهفخبش اتّ ضرار،2007،صّ]232ؿيّيب خـد ٌشتج  %10اهخػ اهفبظل تٌِٖيب ؿوٓ
اشبس اغوة اهخـبرٖف اهيلديج يً ػرف اهِٖئبح اهدّهٖج.

 .1.1خعرٌف االىكخبد  :«unctad»:أيب يؤخير األيى اهيخضدث ضّل اهخسبرث ّ اهخٌيٖج ،فلد

اّرد خـرٖف هالشخذيبراح االسٌتٖج يً خالل خّفر ؿٌظرًٖ اشبشًٖ ُيب ":اهيظوضج

اهدائيج" ّاهخٕ خٌػّٔ ؿوٓ ّسّد ؿالكج ػّٖوج األسل تًٖ اهيشخذير اهيتبضر ّيؤششج
االشخذيبر اهيتبضر .ايب اهـٌظر اهذبٌٕ فِّ غرّرث اهضظّل ؿوٓ يب ال ٖلل ؿً%10
يً األشِى اهـبدٖج أّ اهلّث اهخظّٖخٖج هويؤششج فٕ اهخبرر].[Unctad,2002,p245

.1.1خـرٖف» :«John Dunningاالشخذيبر األسٌتٕ اهيتبضر هدّهج يب ُّ يسيّؽ
االشخذيبراح

األسٌتٖج

]Dunning,2002,p103

اهييوّنج

هضرنبح

اهدّهج

خبرر

ضدّدُب[

John

.

 .1الخطور اللطبعً و السغرافً لالسخذهبراح األسىتٌج الهتبشرث فً السزائر خالل الفخرث

تٌو  : 1113-1881ضِدح اهسزائر خضشً يـخترا فٕ خدفق االشخذيبراح األسٌتٖج اهيتبضرث،
ٌخٖسج اهسِّد اهيتذّهج هخضشًٖ ؿّايل اهسذة إال أٌِب ختلٓ غٖر نبفٖج

فٕ

اهّكح

اهراًُ[انراى ،يٖبشٕ . ]2011،252،ضٖد خضٖر إضظبئٖبح يؤخير االيى اهيخضدث هوخسبرث ّ
اهخٌيٖج " االٌنخبد " أً ضسى االشخذيبراح األسٌتٖج اهّاردث إهٓ اهسزائر خالل اهفخرث ؿرف
كفزث ٌّؿٖج ٌخٖسج خػتٖق كبًٌّ اهٌلد ّ اهلرع ،10/90تـدُب ظدر كبًٌّ خضسٖؾ ّ خركٖج
االشخذيبراح هشٌج  ّ1993اهذٔ كدى ؿدث يزاٖب هويشخذيرًٖ دًّ خيٖز تتً اهيشخذيرًٖ
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اهيضوًٖ ّ االسبٌة ،ذى سبء خـدٖل ُذا اهلبًٌّ شٌج  ّ 2001اهذْ فشص يسبال ّاشـب
هالشخذيبر اهخبط اهّػٌٕ ّاألسٌتٕ.
 .1.1الفخرث تٌو  ّ: 1111 - 1881خالل ُذٍ اهفخرث خراسـح رؤّس االيّال اهّافدث

هوسزائر خبظج خالل شٌّاح 1995،1994،1993

ّ ٖرسؾ تـع اهختراء االكخظبدًّٖ

اهشتة إهٓ ؿدى االشخلرار األيٌٕ ّ اهشٖبشٕ اهخٕ ؿرفخِب اهسزائر خالل ُذٍ اهفخرث  -فخرث
اهـضرٖج اهشّداء -ييب اٌـنس شوتب ؿوٓ سبذتٖج االشخذيبراح األسٌتٖج ّأداء االكخظبد
اهسزائرٔ ننل.
الشكل ركن ( )1خطور االسخذهبراح األسىتٌج الوافدث إلى السزائر خالل الفخرث 1111 -1881

 .الوحدث (همٌوو دوالر أهرٌكً )

Source :Unctad,Op,cit.

.1.1الفخرث تٌو  : 1113-1111إً خضشً االّغبؽ اهشٖبشٖج شبُى تلدر نتٖر فٕ ؿّدث
اهيشخذيرًٖ األسبٌة ّ .خبظج يؾ خػتٖق ترٌبيز االٌـبص االكخظبدٔ خالل اهفخرث اهييخدث

تًٖ  2004-2001اهٓ سبٌة خػتٖق اهترٌبيز اهخنيٖوٕ

خالل اهفخرث اهييخدث تًٖ -2005

 .2009ضٖد ارخفـح االشخذيبراح األسٌتٖج اهّاردث ضّاهٓ 1113يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ فٕ
شٌج  2001ذى خغبؿفح إهٓ 2753يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ فٕ ٌِبٖج شٌج .2009

ّرغى اهّغؾ اهيبهٕ اهيرٖص هوسزائر خالل ُذٍ اهفخرث  ،اال أً خدفلبح رؤّس األيّال
ٌضّ اهسزائر تلٖح يخّاغـج .فوى خخـدْ كٖيخِب  2301يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ فٕ شٌج 2010

ّ 2580يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ هشٌج  ّ. 2011اٌخفغح خدفلبح االشخذيبراح األسٌتٖج ٌضّ
اهسزائر هشٌج  2012إهٓ  1499يوًّٖ دّالر أيرٖنٕ.ذى خراسـح اهٓ انذر يً  1506يوًّٖ
دّالر هشٌج .2014
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السدول ركن ( : )1خدفلبح االسخذهبر األسىتً الهتبشر لمسزائر خالل الفخرث( - 1111

.)2014الوحدث  :همٌوو دوالر أهرٌكً .
السنواث

1111

1111

1111

1112

1113

1114

1115

1116

االستثمبراث
الواردة

280

1113

1065

637

882

1145

1888

1743

السنواث

1117

1118

1111

1111

1111

1112

1113

1114

االستثمبراث
الواردة

2631

2753

2301

2580

1499

1692

1506

الهضدر :كبعدث تٌبىبح هؤخهر األهن الهخحدث لمخسبرث والخىهٌج(االىكخبد).

االسخذهبراح األسىتٌج الهتبشرث اللطبعٌج خبرر كطبع الهحروكبح  :ضشة اهخلرٖر اهشٌّٔ
اهيلديج يً ػرف اهيرنز اهّػٌٕ هإلؿالى األهٕ ّ االضظبئٖبح اهخبتؾ هوسيبرم هـبى

 ،2012فبً يتٖـبح اهيضرّكبح خيذل ضّاهٓ  %97.04يً ظبدراح اهسزائر .فٕ ضًٖ توغح
اهظبدراح خبرر كػبؽ اهيضرّكبح  7.6:يوٖبر دّالر أيرٖنٕ هـبى ، 2011أٔ تزٖبدث خلدر
ة % 41يلبرٌج تـبى ّ .2010ضشة تٖبٌبح اهّنبهج اهّػٌٖج هخػّٖر االشخذيبر فئً أغوة
اهيضبرٖؾ االشخذيبر اهيظرش تِب خخـوق أشبشب تبهظٌبؿبح ّ تضّاهٕ  239يضرّؽ ّاهتٌبء ّ
تٌشتج خلدر تــــــــــــ ّ 56.50%األضغبل اهـيّيٖج ّ اهرٔ فٕ اهيرختج
اهذبٌٖج تٌشتج خلدر تــــــــــــ ّ 15.13%تضّاهٕ  84يضرّؽ فٕ ضًٖ هى

ٖشخضّذ كػبؽ اهزراؿج اال ؿوٓ ٌشتج  1.42%يً يسيّؽ اهيضبرٖؾ.

السدول ركن ( )1خلسٌن الهشبرٌع االسخذهبرٌج الهضرحج أسىتٌج حسة كطبع الىشبط
الوحدث :همٌوو دٌىبر سزائري
قطبعبث النشبط

انزراعة
انبناء االشغال انعامة و انري
انصناعة
انصحة
اننقم
انسياحة
انخدمات
االتصاالت انسهكية انالسهكية
المجموع

عدد المشبريع
6
64
239
6
16
10
81
1
423

النسبت المئويت
%1.42
%15.13
%56.50
%1.42
%3.78
%2.36
%19.15
%0.24
%100

المبلغ
2391
41083
978702
13573
9531
481304
504522
98441
2120549

الهضدر  :وكبلج الوطىٌج لخطوٌر االسخذهبر http://www.andi.dz/index.php/ar/secteurs.
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ذبلذب  :اإلطبر العهمً لمدراسج هع خلدٌر ىهوذر و اخختبر الفرضٌبحٖ :خى خلدٖر يـبهى
اهٌيّذر تبشخـيبل ػرٖلج اهيرتـبح اهظغرْ ّ ،اهخٕ خـختر يً افغل اهػرق هخلدٖر
اهٌيبذر اهخػٖج يؾ خّفر اهضزى اهتريسٖج اهيخخظظج فٕ اهخضوٖل اإلضظبئٕ يذل ترٌبيز
 SPSSاالظدار .20كيٌب تئدخبل اهتٖبٌبح فٕ يضرر تٖبٌبحّ SPSSخشيٖج يخخوف
اهيخغٖراحّ .كد خى اشخخداى فٕ دراشخٌب اهػرٖلج االؿخٖبدٖج «ّ »Stepwise«ّ »Enterاهخٕ
خـػٌٖب اهٌيّذر اهيلدر ّاهيضخّْ ؿوٓ نل اهيخغٖراح اهيشخلوجّ.هوخضلق يً ضرّػ فرّع
ٌيّذر االٌضدار اهخػٓ اهيخـدد نبً يً اهغرّرٔ خّفر يسيّؿج يً اهضرّػ االشبشٖج
ُّٓ :
 .1طرٌلج الرسن التٌبىً الخختبر االعخدال:يً خالل يالضؼج ّغؾ اهٌلبػ فـٕ رشـى

Normal Q-Q Plotضنل ( ّ )2اهيأخّذ يً ترٌبيز ٖ ، )*(SPSSالضؼ أً اهٌلبػ خلرٖتـب

خلؾ ضّل اهخػ اهيشخلٖى ييب ٖـٌٓ أً ضدّد اهخػأ خختؾ خّزٖـب ػتٖـٖب.
الشكل ( )1الرسن التٌبىً الخختبر االعخدال

طرٌلج الهدرر الخكراري لمتواكً الهعٌبرٌج  :يً خالل رشى اهيدرر اهخنرارٔ ضنل()3

هوتّاكٕ اهيـٖبرٖج ٌالضؼ خضلق فرع االؿخدال ،نيب ٌالضؼ ؿدى ّسّد كٖى ضبذث ضٖد ال
خزٖد كٖى اهتّاكٕ ؿً (ّ )3ال خلل ؿً(.)3-
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الشكل ركن ( )2الهدرر الخكراري لمتواكً الهعٌبرٌج

يً خالل اهسدّل ركى (ٌ )3الضؼ أً يسيّؽ اهػرٖلج اهيختـج ُٕ اهػرٖلج االؿخٖبدٖج ّ أً
نل اهيخغٖراح اهيشخلوج خى إدخبهِب.
.2.1اخختبرKolmogorovواخختبر ّ : Shapiroالخختبر فرغٖج أً ضدّد اهخػأ خختؾ اهخّزٖؾ
اهػتٖـٕ ٖختؾ االخٕ:

فرع اهـدى
اهفرع اهتدٖل

ضدّد اهخػأ خختؾ اهخّزٖؾ اهػتٖـٕH 0 :
ضدّد اهخػأ ال خختؾ اهخّزٖؾ اهػتٖـٕH1 :

يً اهسدّل (ّ )3تيب أً ) Sig.(P-valueأنتر يً يشخّْ اهدالهج    0.05فٕ نال
االخختبرًٖ ضٖذٌسد أً ) Sig.(P-valueخشبّٔ  0.200ضشة اخختبر 0.637 ّ kolmogorov

ضشة اخختبر  .shapiroفِذا ٖـٌٓ كتّل فرع اهـدى ّ ٌشخٌخز أً ضرػ اؿخداهٖج اهخّزٖؾ
االضخيبهٕ هضدّد اهخػأ يضلق.
السدول ( )2اخختبر ShapiroواخختبرTests of Normality Kolmogorov
Kolmogorov-Smirnova
Statisti
df
Sig.
c
0,140
23
*1,200

Shapiro-Wilk
Statis
df
Sig
tic
.
Standardized
0,968
23
1,6
Residual
37
*. This is a lower bound of the true significance. a.
LillieforsSignificance Correction
 .1عدن وسود ارختبط ذاخًDurbin-Watson test :

يً خالل اهسدّل ( ّ ، )6يً اهـيّد األخٖر اهيشيٓ ٌ Durbin Watsonسد اً كٖيج DW

خشبّٔ ّ1.384ذهم ؿٌد  ّ K=3اهخٕ خيذل ؿدد اهيخغٖراح اهيشخلوج اهيشخـيوج فٕ
العدد العشرون -ديسمبر 6106
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اهٌيّذر ّ  ّ. n= 23يً سدّل ٌ، Watson Durbinسد أً ُذٍ اهلٖيج  1.384خلؾ تًٖ
يٌػلج كرار غٖر يضددث[اسامة،ربيعامين،2008،ص ]46تًٖ du ّ dLضٖد
 dL = 1.078و  ّ du = 1.660فٕ يذل ُذٍ اهضبهج ٖينً اهوسّء إهٓ اخختبر أخر.
.2عدن وسود ازدوار خطى تٌو الهخغٌراح الهسخلمج:

.1.2هو خالل فحص هضفوفج االرختبط هوضظّل ؿوٓ يـبيالح االرختبػ اهذٌبئٖج تًٖ

اهيخغٖراح اهذالذج اهداخوج فٕ االٌضدار تضٖد ٖينً اهضنى تـدى ّسّد ازدّار خػٓ تًٖ

اهيخغٖراح .يً يظفّفج االرختبػ اهخبهٖج ٌسد ؿدى ّسّد ارختبػ يـٌّٔ هيـبيالح االرختبػ
اهذٌبئٖج تًٖ اهيخغٖراح اهذالذج اهيشخلوج.
السدول ركن ()3سدول االرختبط
Pol Risk

Fin Risk

Correlation
Eco Risk

FDI

0,630

0,882

0,637

FDI 1,000

Pearson

0,268

0,668

1,000

Eco Risk 0,637

Correlation

0,538

1,000

0,668

Fin Risk 0,882

1,000

0,538

0,268

Pol Risk 0,630

 .2.3هو خال ل االعخهبد عمى هعبهل خضخن الختبٌو ّ :ذهم يً سدّل(Coefficients )5

ّتبهغتػ ؿوٓ اهٖيًٖ ّ CollinearityStatisticsاهذٔ ٖضخّٔ ؿوٓ يـبيالح خغخى اهختبًٖ

خضح خشيٖج  VIFتضٖد إذا نبٌح كٖيج يـبيالح خغخى اهختبًٖ  VIFأكل يً خيشج فٖينً
اهضنى تـدى ّسّد ارختبػ خػٓ تًٖ اهيخغٖراح اهخفشٖرٖج ّ .يً خالل اهسدّل ٌسد أً كٖيج
)3.13( ُٕ VIFهينًّ اهخػر االكخظبدٔ)4.01( ،تبهٌشتج هينًّ اهيخبػر اهيبهٖج ّ
( )1.64هينًّ اهيخبػر اهشٖبشٖج ّ .تبهخبهٕ ال ّسّد الرختبػ خػٓ تًٖ اهينٌّبح
اهيشخخديج فٕ اهٌيّذر[ضشًٖ ؿوٓ تخٖح ،شضر فخص اهلل ،2009،ط.]175
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السدول ركن ( )4هعبهل خضخن الختبٌو
CollinearityS
tatistics

VIF

Sig.

Standard
ized
Coeffici
ents
Beta

t

Tole
ranc
e

0,319 23121
0,249 33118
0,609 13531

1,000
1,033
1,000
0.247

-5,583
-2,293
6,066
1,193

Unstandardized
Coefficients

Std.
Error
616,072
22,621
22,572
13,699

-0,368
1,102
0,139

Model

B

-3439,248
-51,865
136,916
16,346

)(Constant
Eco Risk
Fin Risk
Pol Risk

a. Dependent Variable: y
.3ىخبئز الدراسج و اخختبر الفرضٌبح :يً خالل اهسدّل ( )6تـٌّاً » Model Summaryb

» ّاهذْ ٖخغيً اهٌخبئز اهخبظج تيـبيل اهخضدٖد ّاهيأخّذ يً ظفضج اهيخرسبح ٌسد أً
يـبيل اهخضدٖد اهيظضص «ٖ » Adjusted R Squareفّق ٌشتخَ ُ ّ. %79ذٍ اهٌشتج خدل
ؿوٓ أً اهٌيّذر يلتّل إضظبئٖب تيشخّْ ؿبهٕ سدا.
السدول ( )5خلٌٌن هخخضر عو ىهوذر االىحدار الهخعدد
MODEL SUMMARYB
R

M

D-

CHAN

STD.

ADJ

R

W

GE

ERRO

UST

SQUA

O

RE

D

STATI

R OF

ED R

STICS

THE

SQU

E

SIG. F

ESTIM

ARE

L

ATE

1,38

0,000

408,8

0,79

0,82

0,90

1

A. PREDICTORS: (CONSTANT ), POL RISK, ECO RISK, FIN RISK
B. DEPENDENT VARIABLE: FDI

نيب ٖـػٌٖب اهسدّل كٖيج يـبيل اهخضدٖد ّ اهيشيٓ فٕ اهسدّل «»R Square

 ّ R 2  0.820اهذْ خـٌٓ أً اهيخغٖراح اهيشخلوج اهذالذج خفشر ضّاهٓ %82يً اهخغٖراح

اهخٕ خضدد فٕ اهيخغٖر اهخبتؾ " "Yأيب اهتبكٕ ّ اهيلدر ة  %18فٖرسؾ إهٓ ؿّايل أخرْ
ّٖينً إدراسِب خضح يشيٓ اهخػأ اهـضّائٕ.
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د.يٖدًّ شٖشبٌٓ
.1.3الهعىوٌج الكمٌج لمىهوذر  :هوخـرف ُل اهٌيّذر يـٌّٔ إضظبئٖب أى ال ٖ ،خى تبخختبر
اخختبر اهضنل اهداهٕ هوـالكج تًٖ اهيخغٖر اهخبتؾ ّ اهيخغٖراح اهيشخلوج ّ ذهم ؿً ػرٖق

اخختبر فرغٖج اهـدى غد اهفرغٖج اهتدٖوج.

H 0 : 1  2  ...  k  0

غد اهفرع اهتدٖل هٖشح نل  i  i  1,.., k خشبّْ ظفر H 1 :

رفع ٖ H 0ـٌٕ أٌَ ّٖسد ؿوٓ األكل ّاضد يً ٖ x1 , x 2 , x 3رختػ يـٌّٖب تبهٌيّذر .
a

السدول ()7الهعىوٌج الكمٌج لمىهوذر ANOVA
ANOVAB
F

SIG.

SUM OF

DF

MODEL

SQUARES
0,000A

31,9

3

1,604E7

21

3510056,88

REGRES

1

SION

0
24

1,955E7

RESIDU
AL

TOTAL

A. PREDICTORS: (CONSTANT ), POL RISK, ECO RISK, FIN RISK
B. DEPENDENT VARIABLE: FDI

ٖخغص يً اهسدّل ( ّ )7اهخبط تخضوٖل اهختبًٖ « »Anovaأً  p-valueفٕ اهـيّد األخٖر
يً اهسدّل ّ اهيشيبح  Sig.خشبّٔ اهظفر أٔ أكل يً يشخّْ اهيـٌّٖج  ّ   0.05ؿوَٖ
ٌرفع فرع اهـدى ٌّلتل اهفرع اهتدٖل اهذْ ٖـٌٓ أً ٌُبم ّاضد ؿوٓ األكل يً
يـبيالح االٌضدار اهسزئٖج خنًّ يـٌّٖجّ.ؿوٓ ذهم ٌشخٌخز أً " "Yخرختػ يؾ ّاضد ؿوٓ
األكل يً اهيخغٖراح اهذالذج.
 .1.3إختبر ٌخص كل هعبهالح االىحدار:ضٖد ٖخى اخختبر فرغٖبح اهـدى هنل يـويج اٌضدار
سزئٕ . i , i  1, 2,3 .

هو خالل السدول (ّ)8يً اهـيّد اهيشيٓ ( Sig.اهيسبّر هوـيّد اهيشيٓ  tؿوٓ اهٖيًٖ)
ٌضظل ؿوٓ اخختبر يـبيالح االٌضدار نل ؿوٓ ضدث.

تبهٌشتج ل ٖ 1 ,2 , 0خغص أً كٖيج  Sigأكل يً يشخّْ اهيـٌّٖج

  0.05

ّتبهخبهٕ

ٌرفع اهفرغٖج اهـديٖج ّ ٌلتل تبهفرغٖج اهتدٖوج اهخٕ خـٌٓ يـٌّٖج نل يً . 1 ,2 , 0
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السدول ركن ( )7اخختبر ٌخص كل هعبهالح االىحدار
Sig.

t

0,0000
0,0330
0,0000
1,2471

-5,583
-2,293
6,066
1,193

تبهٌشتج ل

Coefficientsa
Unstandardized
Standardi
Coefficients
zed
Coefficie
nts
B
Std.
Beta
Error
3439,248
616,072
-51,865
22,621
-,368
136,916
22,572
1,102
16,346
13,699
,139

Model

)(Constant
Eco Risk
Fin Risk
Pol Risk

ٖ 3خغص أً كٖيج ) 0.247( ُٕSigأنتر يً يشخّْ اهيـٌّٖج

1

  0.05

ّتبهخبهٕ ٌلتل فرع اهـدى ّ ٌرفع اهفرع اهتدٖل اهخٕ خـٌٓ يـٌّٖج  . 3أيب تبهٌشتج
هنل يً  β2 ،β1،β0فلٖيج كٖيج ُٕSigؿوٓ أكل يً يشخّْ اهيـٌّٖج .   0.05أٖغب يً

اهسدّل (ٌ )68-9ضظل ؿوٓ كٖيج نل يً  b1 ,b2 , b3 , b0نبهخبهٕ :
b3  16.346,b2  136.916,b1 =-51.865,b0  3439.248

ّتبهخبهٕ فبً ٌيّذر االٌضدار اهيلدر ٖنًّ ؿوٓ اهضنل اهخبهٕ :
FDI=-3439،248 –51،865 Eco Risk+136،916 Fin Risk + 16،34 Pol Risk

ٌّؼرا هـدى يـٌّٖج اهيخغٖر اهيشخلل 3βفٕ اهيـبدهج اهشبتلج فلد
االٌضدار اهخدرٖسٕStepwise

خى اشخـيبل

ػرٖلج

 Regressionاهيلخرضج يً ػرف«ُ ّ«Efroymson 1960ذٍ

اهػرٖلج خشيص تئدخبل اهيخغٖراح اهّاضد خوّ األخر يؾ اشختـبد اهيخغٖراح اهغٖر

يؤذرث[ ّ]Cox David R.،1974 ,p51ذهم تِدف خضشًٖ اهٌيّذر.
 .4طرٌلج االىحدار الخدرٌسً »ّ « Stepwiseتخٌفٖذ ُذٍ اهػرٖلج ٖخغص أً اهـيوٖج يرح
ؿوٓ يرضوخًٖ ّ يً خالل اهسدّل ركى ( )13-5تـٌّاًModel Summaryخى إدخبل اهيخغٖر

االّل تبإلغبفج إهٓ اهذبٌٕ ٌّ،الضؼ اهخغٖر فٕ يـبيل اهخضدٖد يً  0.77إهٓ  0.838أٔ أً
اهٌيّذر ٖضرش أنذر يً  %83يً اهخلوتبح فٕ االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبضر.
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السدول ركن ( )8خلٌٌن الىهوذر تطرٌلج االىحدار الخدرٌسً
»Model Summaryc « Stepwise
MODEL SUMMARYB
CHANGE STATISTICS

STD.

ADJ

R

SIG.

F

R

ERROR

UST

SQUA

F

CHAN

SQUA

OF THE

ED R

RE

CHA

GE

RE

ESTIMA

SQU

CHAN

TE

ARE

NGE

R

GE

0,000

80,51

0,778

0,76

434,534

0,778

0,882

A. PREDICTORS: (CONSTANT ), FIN RISK
B. DEPENDENT VARIABLE: FDI

ّ يً اهسدّل أؿالٍ ٌ ،سد أً كٖيج يـبيل االرختبػ = ُّّ 0.88Rارختبػ ؿبهٕ سداّ .

ؿوَٖ فئٌٌب ٌرفع اهفرغٖج اهـديٖج  H01:ال خّسد ؿالكج ذاح دالهج إضظبئٖج تًٖ يخبػر
اهتودّ سبذتٖج اهسزائر هالشخذيبراح األسٌتٖج اهيتبضرثٌّ.لتل تبهفرغٖج اهتدٖوج  ّ: H10اهخٕ
خأند أٌَ خّسد ؿالكج ذاح دالهج إضظبئٖج تًٖ يخبػر اهتودّ سبذتٖج االشخذيبراح األسٌتٖج

اهيتبضرث تٌبء ؿوٓ يرتؾ يـبيل االرختبػ اهلّٔ ّ اهيلدر .R2 = 0.77
السدول ركن ( )11خحمٌل الختبٌو'anova

'

تبسخعهبلstepwise

ANOVAB
SIG.

F

0,000

80,51

SUM OF SQUARES

MEAN

MODEL

SQUARE
1,520E7

1

1,520E7

REGRESSION

A

188819,890

23

4342857,46

24

1,955E7

RESIDUAL
TOTAL

A. PREDICTORS: (CONSTANT ), FIN RISK
B. DEPENDENT VARIABLE: FDI

ّ يً خالل سدّل خضوٖل اهختبًٖ ركى ( )10ضٖد خيح يرضوج اهضذف ٌّالضؼ اً اخختبر
خضوٖل اهختبًٖ نبً يـٌّٖب سدا ّ.يً خالل سدّل اهيـبيالح اهيـٌّٖج اهيخخبرث ضٖد خى
اخخٖبر اهيخغٖر اهذبٌٕ ذى اخخٖبر اهيخغٖر االّل ّاشختـبد اهيخغٖر اهذبهد ّ ٌسد اً سيٖؾ
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يـبيالح االٌضدار ضٖد ٌسد اً

= 000sig.اكل يً يشخّْ اهيـٌّٖج  ّ 0.05تبهخبهٕ فئٌٌب

ٌشخٌخز اً ٌيّذر االٌضدار يـٌّٔ ننل.
السدول ركن ( )11الهعبهالحCoefficientsتبسخعهبل طرٌلج stepwise
COEFFICIENTSA
SIG.

T

STANDA

UNSTANDARDIZED

RDIZED

COEFFICIENTS

MODEL

COEFFI
CIENTS

BETA
0,000

-6,626

0,000
0.025

8,973
2.426-

0,882
-.390

B

STD. ERROR
469,670

-3111,925

CONST

11,459
22.699

102,822
-55.064

FIN RISK
ECO
RISK

A. DEPENDENT VARIABLE: FDI

يً اهسدّل ركى ( ّ )11يً اهـيّد اهيـٌّٖج ٌ Sig.سد أٌَ تـد خػتٖق اهػرٖلج اهخدرٖسٖج خى
ضذف يخغٖر اهيخبػر اهشٖبشٖج هـدى يـٌّٖخَ االضظبئٖج  .نيب نبٌح كٖيج اهيخغٖر اهيخبػر

اهشٖبشٖج غٖر يـٌّٔ ضخٓ فٕ اهػرٖلج اهـبدٖج ضٖد  sig. = 0.247أٔ أنتر يً يشخّْ

اهيـٌّٖج ييب ٖخرخة ؿوَٖ كتّل اهفرغٖج اهـديٖج : H02ال خّسد ؿالكج ذاح دالهج إضظبئٖج
تًٖ اهيخبػر اهشٖبشٖج تيخخوف ينٌّبخِب تخدفلبح االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبضر إهٓ اهسزائر.
ّ يً ٌفس اهسدّل ٌسد اً يخغٖر اهيخبػر اهيبهٖج ّاهذٔ ريزٌب هَ تبهريز ّFin Risk
يخغٖر اهيخبػر االكخظبدٖج  EcoRiskأكل يً يشخّْ اهيـٌّٖج االضظبئٖج ّ .ؿوَٖ ٌرفع
اهفرغٖج اهـديٖج فٕ نال اهضبهخًٖ ٌ ّ H04ّ H03لتل تبهفرغٖج اهتدٖوج أ اهخأنٖد ؿوٓ
ّسّد ؿالكج ذاح دالهج اضظبئٖج تًٖ اهيخبػر اهيبهٖج ّ اهيخبػر االكخظبدٖج ؿوٓ سبذتٖج
االشخذيبراح األسٌتٖج فٕ اهسزائر.
.5ىخبئز اخختبر الفرضٌبح  :تـد ّغؾ اهفرغٖبح نأشبس هودراشج اهلٖبشٖج ٌ ،ـيل ؿوٓ

االسبتج ؿوِٖب يً خالل اهٌخبئز اهيخضظل ؿوِٖب ّ .اهسدّل ركى (ٖ )12وخط هٌب أُى اهٌخبئز
ّتضدّد اهذلج اهيخـبرف ؿوِٖب فٕ كتّل أّ رفع اهفرغٖبح .
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السدول ركن ( )11همخص الخختبر فرضٌبح الدراسج
الفرضٌج

العدهٌج
H01

الفرضٌج

الستة

الىخٌسج

-ال خّسد ؿالكج ذاح دالهج

هنً يً اهسدّل ()13-9
و(MODEL )16-4
ٌ SUMMARYسد اً يـبيل

ٌلتل

إضظبئٖج تًٖ يخبػر اهتود

ّ سبذتٖج اهسزائر

هالشخذيبراح األسٌتٖج
اهيتبضرث.

الفرضٌج

ال خّسد ؿالكج ذاح دالهج

العدهٌج
H02

اهشٖبشٖج ّخدفلبح االشخذيبر

إضظبئٖج تًٖ اهيخبػر

األسٌتٕ اهيتبضر إهٓ اهسزائر.

االرختبػ ؿبهٕ سدا

تبهفرغٖج
اهتدٖوج
H11

R2 = 1.71 ّ R=0.90

يً اهسدّل ركى ()18-4

SIG

 =0.24أي أنتر يً يشخّْ
اهيـٌّٖج P VALUE> 0.05

ٌرفع

اهفرغٖج

اهتدٖوج ّ

ٌلتل

تبهفرغٖج
اهـديٖج.

الفرضٌج

العدهٌج
H03

ال خّسد ؿالكج ذاح دالهج

SIG =.000و تبهخبهٕ فيخغٖر

ٌلتل

اهيبهٖج ّ سبذتٖج

يشخّْ اهيـٌّٖج االضظبئٖج

اهتدٖوج

ال خّسد ؿالكج ذاح دالهج

 ّSIG =0.025تبهخبهٕ

ّ تبهخبهٕ

االكخظبدٖج ّ سبذتٖج

أكل يً يشخّْ اهيـٌّٖج

إضظبئٖج تًٖ اهيخبػر

االشخذيبراح األسٌتٖج .

الفرضٌج
العدهٌج
H04

إضظبئٖج تًٖ اهيخبػر

االشخذيبراح األسٌتٖج .

اهيخبػر اهيبهٖج أكل يً

تبهفرغٖج

فيخغٖر اهيخبػر االكخظبدٖج

ٌلتل

اإلضظبئٖج

اهتدٖوج

تبهفرغٖج

الهضدر هو اعدادالتبحد .

ّتبهخبهٕ فبً ٌيّذر االٌضدار اهخػٓ اهيخـدد اهيلدر ٖنًّ ؿوٓ اهضنل اهخبهٕ:
.7الخحمٌل

االكخضبدي :تبهٌشتج

FDI  3111.92  55.05EcoRisk  102.82FinRISK

إلضبراح اهيـبيالح ٌ ،سد أً يـويج اهيخبػر االكخظبدٖج (ّ )X1اهخٕ ريزٌب هِب
تبهريز  EcoRiskخٌشسى يؾ اهيٌػق االكخظبدٔ ّخؼِر اهٌخبئز أً ٌُبم خأذٖر ؿنشٕ تًٖ
زٖبدث اهيخبػرث االكخظبدٖج ّاالشخذيبر األسٌتٖبهيتبضر.ضٖد أً أٔ زٖبدث فٕ اهيخبػر
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االكخظبدٖج تيلدار ّضدث ّاضدث خلّد إهٓ اٌخفبع االشخذيبر األسٌتٕ تيلدار (ّ )55.06ضدث
يؾ تلبء اهـّايل األخرْ ذبتخجٌ ّ .شخٌخز أً يسيّؿج اهـّايل االكخظبدٖج هِب األذر األنتر
فٕ زٖبدث اشخلػبة رؤّس األيّال األسٌتٖج.
 تٌٖيب يـويج اهيخبػر اهيبهٖج  ّ x2اهخٕ ريزٌب هِب فٕ ٌيّذسٌب تبهريز" "Fin Riskفتبهرغىيً يـٌّٖخِب االضظبئٖج  ،فِٕ ال خٌشسى يؾ اهيٌػق االكخظبدٔ اهٌؼرٔ ّ هنً ٖينً خفشٖر
ذهم إهٓ أً أغوة اهضرنبح اهيخـددث اهسٌشٖبح خشخذير فٕ يسبل كػبؽ اهيضرّكبح فلػ ّ
اهذٔ ٖخيٖز ؿً غٖرٍ يً اهلػبؿبح تبرخفبؽ اهـبئداح اهخٕ خغػٓ نل االخػبر.

تبهٌشتج هيـويج اهيخبػر اهشٖبشٖج( ّ )x3اهخٕ ريزٌب هِب تبهريز  Pol Riskفوى ٖنً هِب

أذر ضلٖلٕ ؿوٓ سبذتٖج االشخذيبراح األسٌتٖج ّ سبءح يخـبرغج يؾ اهخّكـبح اهٌؼرٖج
ّٖينً خفشٖر ُذٍ اهٌخبئز تأً يـؼى االشخذيبراح األسٌتٖج تبهسزائر خخرنز فٕ كػبؽ
اهيضرّكبح (تبهسٌّة اهسزائرٔ) اهذٔ ٖيخبز تٌّؽ يً االشخلرار يً سِج ّ ٖخغؾ
تبهدرسج األّهٓ إهٓ األّغبؽ اهشٖبشٖج اهخٕ خضنى االكخظبد اهـبهيٕ يً سِج أخرْ (أشـبر
اهتخرّل ،أداء االكخظبد األيرٖنٕ ،أّغبؽ تؤر اهخّخر ّ )..،هٖس تبألّغبؽ االكخظبدٖج
فٕ اهسزائر.
 .7ىخبئز التحد:سبءح ُذٍ اهدراشج تِدف خضوٖل أذر يخبػر اهتودّ اهيخيذوج فٕ اهيخبػر

اهيبهٖج  ،االكخظبدٖج ،اهيخبػر اهشٖبشٖج ّ خضدٖد أذرُب ؿوٓ سبذتٖج االشخذيبراح األسٌتٖج
فٕ اهسزائر خالل اهفخرث اهييخدث تًٖ .2014 ّ 1990

حٌد خوضمىب إلى الىخبئز الخبلٌج:

 خّسد ؿالكج شتتٖج تًٖ يشخّْ اهخػر ّ سبذتٖج االشخذيبراح األسٌتٖج اهيتبضرث ّ
تبهخبهٕ فيضدد اهخػر يً تًٖ أُى اهيضدداح اهيؤذرث ؿوٓ خدفلبح االشخذيبر األسٌتٕ فٕ

اهسزائر.

 يً خالل اهدراشج اهلٖبشٖج ٖينً اهضنى ؿوٓ أً سبذتٖج االشخذيبراح ٌضّ اهسزائر
خخّكف ؿوٓ يدْ اهخضنى فٕ يخبػر اهـّايل االكخظبدٖج تبهدرسج االّهٓ نبهخضنى فٕ
االخسبُبح اهخغخيٖج اهيرخفـج  ،شـر اهفبئدث اهضلٖلٕ ،ضسى اهدًٖ اهخبرسٕ يؾ خضشًٖ
يـدالح ٌيّ اهٌبخز اهيضوٓ.
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ٌٓيٖدًّ شٖشب.د
خرنٖز االشخذيبراح فٕ كػبؽ اهٌفػ ٖـد خِدٖد اكخظبدٔ ؿوٓ اهيدْ اهػّٖل ّ دهٖل



ؿوٓ ؿسز اهشوػبح اهيضوٖج فٕ االشخذيبر فٕ اهـلل اهتضرٔ اهسزائرٔ ّ خػّٖر اهتضد
.اهـويٕ نأشبس هوخٌيٖج االكخظبدٖج ّ زٖبدث سبذتٖج اهسزائر
: الهراسع

اهيٌّفٖج

سبيـج

،اهيخـددث

هويخغٖراح

ٕاالضظبئ

اهخضوٖل

: الهراسع تبلمغج العرتٌج
،ًٖاي

رتٖؾ

، اشبيج.6

.46ط،2008،1ػ،يظر،

 دار، االٌديبر فٕ االكخظبد اهـبهيٕ ّ اٌـنبشبخَ ؿوٓ اهلػبؽ اهخبط فٕ اهسزائر،ٕ يٖبش، انراى.7
.252 ط،2011 شٌج،1ػ،اهسزائر،ُّيج هوػتبؿج

،2009،ً ؿيب،ً االرد،ٔ دار اهٖزّر،1 ػ، ٕ االكخظبد اهلٖبش، شضر فخص اهلل، ضشًٖ ؿوٓ تخٖح.8
.175ط

.25ط،2003،سبيـج ؿًٖ ضيس،نوٖج اهخسبرث،ادارث اهيخبػر، ػبرق ؿ تد اهـبل ضيبد.9

–  " االشخذيبر فٕ األّراق اهيبهٖج – األشِى – شٌداح – ّذبئق اشخذيبر،ٕ ؿتد اهغفبر ضٌف.:
.17  ط،2000 ، اإلشنٌدرٖج، اهدار اهسبيـٖج،" اهخٖبراح

 اهػتـج،ًاالرد،دار اهيشٖرث،االكخظبد اهدّهٕ ٌؼرٖبح ّ شٖبشبح، ؿوٕ ؿتد اهفخبش اتّ ضرار.;
.233-232ط

ط،2007٬ٓاالّه

: الهراسع تبلمغج االسىتٌج
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