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Abstract   
 

Foreign direct investment is of paramount importance at the international level, especially in developing countries, as 

many studies have shown its effective impact and its essential role in the medium and long term in advancing 

economic growth by stimulating GDP rates, providing employment opportunities, providing expertise and advanced 

technology. What prompted most Arab countries, including Algeria, to exert efforts in order to provide an appropriate 

investment environment to attract direct investment through a set of economic reforms, guarantees and facilities, and 

their conclusion of multiple bilateral agreements to encourage and protect the foreign investor.The research aims to 

know the extent of the impact of foreign direct investment on economic growth in Algeria for the period (2000-2017) 

by using standard analysis tools to identify the nature of the relationship between foreign direct investment and 

economic growth.The research also found that the gross domestic product has a positive relationship with foreign 

direct investment, that is, when foreign direct investment increases by one unit, this will inevitably lead to an increase 

in economic growth by (6.43). The research also recommends the necessity of adopting economic structural reform 

policies in line with the reality The Algerian economy, and working to develop and develop the financial markets 

through their size and tools, with an emphasis on the issue of legislation and laws that guarantee the regulation of 

capital investment flows. 

Key words: foreign direct investment - economic growth - gross domestic product - Joint investment - Investing in 

free zones.  
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 المقدمة

يَُعد االسةتثمار األجنبةي المباشةر فةي الوقةت الحاضةر مةن اهةم      

المواضةةي  االقتصةةادية التةةي لقيةةت قةةدراا كبيةةر مةةن االهتمةةام وذلةةك 

بسةةبب دور  فةةةي تمويةةل التنميةةةة االقتصةةادية ، حيةةة  لقةةي العةةةالم 

النةةامي ايةةادة ملحوظةةه فةةي نصةةيبه مةةن اجمةةالي التةةدفقا  العالميةةة 

المباشر، وباألخص بعد االامة المالية العالمية  لالستثمار األجنبي

إضافة الى التغيرا  في البيئة السياسية واالقتصادية الدوليةة علةى 

خال  مةا كانةت عليةة فةي القةرن الماضةي مةن انخفةاا التةدفقا  

بسبب انعدام الثقة في ما يمكن ان تحققةه تلةك االسةتثمارا ، حية  

ي المباشةةر يمثةةل تهديةةد عةةد  ابلةةب البلةةدان ان االسةةتثمار األجنبةة

حقيقي لسيادة ذلك البلد ومن ثم السيطرة علةى ثرواتةه االمةر الةذي 

أد  الةةةةى تجاهةةةةل تةةةةثثير  فةةةةي النمةةةةو االقتصةةةةادي، اال ان هةةةةذا 

االسةةةتثمار، ومةةةا يتصةةةف بةةةه مةةةن نقةةةل للتكنولوجيةةةا المتطةةةورة، 

واسهامه في تكةوين التةراكم الرأسةمالي وايةادة كفةاسة رأا المةال 

درته اإلدارية والتنظيمية، أد  الى ايةادة التنةافس البشري ورف  ق

بةةين البلةةدان بهةةد  جةةذ  االسةةتثمار المعنةةي عةةن طريةةق إاالةةة 

الحةةةةواجز والمعوقةةةةا  التةةةةي تقةةةةف بطريقةةةةه واعطةةةةاس  الحةةةةوافز 

لذلك عملت معظةم  والضمانا  التي تمهد دخوله األسوا  المحلية.

المناسةةب واجةةراس البلةةدان العربيةةة علةةى تهيئةةة المنةةاي االسةةتثماري 

التعةةةديال  علةةةى األنظمةةةة والقةةةوانين والتشةةةريعا  التةةةي تحكةةةم 

االستثمار األجنبي المباشةر، اذ انةه كلمةا كةان منةاي االسةتثمار فةي 

البلةةد المضةةيف أكثةةر مالئمةةة كلمةةا ااد تةةثثير االسةةتثمار األجنبةةي 

المباشر على النمو االقتصادي أسرع واقو ، فالحرية االقتصادية 

جةراسا  وتةوفر أسةوا  ماليةة متطةورة ومسةتو  عةال وسهولة اإل

من التعليم والتدريب وتدني في مؤشرا  الفساد تزيةد بشةكل كبيةر 

مةةن اسةةهام االسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر فةةي النمةةو االقتصةةادي ، 

وبةةذلك يكةةون مةةن المهةةم تحليةةل اتجاهةةا  هةةذا االسةةتثمار، وبيةةان 

االقتصةادية والنمةو الدور الذي يستطي  ان يلعبه في عملية التنميةة 

االقتصةةةادي، وكةةةذلك فةةةي تطةةةور وتقةةةدم البلةةةدان علةةةى المسةةةتو  

االقتصةةادي واالجتمةةاعي والسياسةةي، وبمةةا ان االسةةتثمار األجنبةةي 

المباشةةةر يعتبةةةر المحةةةدد األساسةةةي للطاقةةةة اإلنتاجيةةةة والمحةةةرك 

الرئيسي لمتغيةرا  االقتصةاد الكلةي اختيةر هةذا الموضةوع بهةد  

ألجنبةةي المباشةةر علةةى بعةةر المتغيةةرا  معرفةةة اثةةر االسةةتثمار ا

 االقتصادية الكلية في الجزائر.

 مشكلة البحث

تتبلةور مشةكلة البحة  فةي ان بالبيةة البلةدان الناميةة تعةاني مةن     

الةنقص الحةاد فةي المةوارد الماليةةة المحليةة الالامةة لتمويةل عمليةةة 

 التنميةةة االقتصةةادية، االمةةر الةةذي يجبةةر هةةذ  البلةةدان الةةى االعتمةةاد

على الموارد األجنبية لسد العجةز فةي المةوارد المحليةة وبةاألخص 

 االستثمار األجنبي المباشر.

 

 أهمية البحث

تكمةةن أهميةةة البحةة  فةةي إدراك حقيقةةة ان لالسةةتثمار األجنبةةي     

المباشةةر إثةةر بةةالن فةةي تنميةةة اقتصةةاديا  الةةدول ومنهةةا الجزائةةر 

العمةةةال  والحصةةةول علةةةى العديةةةد مةةةن المزايةةةا التكنولوجيةةةة، و

الصةةعبة وكةةذلك الخبةةرا  اإلداريةةة فيمةةا يشةةكل موضةةوع حمايتةةه 

مظهةةر مةةن مظةةاهر انفتةةاح االقتصةةاديا  وانةةدماجها فةةي االقتصةةاد 

العةةالمي، وكةةذلك يعطةةي رق  مسةةتقبلية حةةول كيفيةةة التعامةةل مةة  

 الشركا  األجنبية.

 هدف البحث

 يهةد  البحة  الةةى بيةان األثةةر الةذي يتركةةه االسةتثمار األجنبةةي    

المباشر على النمو االقتصادي، ومعرفة الحجم الحقيقةي لةهُ خةالل 

 فترة البح  في الجزائر.

 فرضية البحث

يقةةةوم البحةةة  علةةةى فرضةةةية مفادهةةةا ))ان االسةةةتثمار األجنبةةةي    

المباشةةر يسةةاهم فةةي تحقيةةق النمةةو االقتصةةادي ولةةه دور فعةةال فةةي 

ايةةةةادة معدالتةةةةه، وان هنةةةةاك عالقةةةةة طرديةةةةة بينةةةةه وبةةةةين النمةةةةو 

 االقتصادي في الجزائر((.

 منهجية البحث

اعتمةةد البحةة  األسةةلو  الوصةةفي والتحليلةةي لتحليةةل تةةدفقا      

االستثمار األجنبي المباشر الى الجزائةر، وكةذلك األسةلو  الكمةي 

مةةةن خةةةالل قيةةةاا إثةةةر االسةةةتثمار األجنبةةةي المباشةةةر فةةةي النمةةةو 

 االقتصادي.

 حدود البحث

 بح  المكانية الجزائر.شملت حدود ال : الحدود المكانية 

-2222امةةا الحةةدود الزمانيةةة فشةةملت المةةدة ) : الحدددود الزمانيددة

( والخاصةةةة بتةةةدفقا  االسةةةتثمار األجنبةةةي المباشةةةر علةةةى 2217

اعتبار ان هذ  المدة شهد  احداثاا ومتغيرا  علةى تواية  تةدفقا  

 االستثمار األجنبي المباشر على المستو  العربي ومنها الجزائر.

 النظرياإلطار 

 الستثمار األجنبي المباشرا

 االستثمار األجنبي المباشر مفهوم . أ

تعدد  الرق  فيما يخص تعريف االستثمار األجنبةي المباشةر      

فالبعر يرا  ) على انه عملية توظيف لرقوا أموال اجنبية بير 

وطنية في موجودا  رأسمالية ثابتة في بلد مضيف وينطوي على 

عالقةةة طويلةةة األمةةد تعةةود بمنفعةةة للمسةةتثمر األجنبةةي إضةةافة الةةى 

قابة عليها سةواس مةن بلةد  او تمتعه بالحق في إدارة موجوداته والر
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بلةةد اإلقامةةة المقةةيم فيةةه ويكةةون المسةةتثمر امةةا شةةخص او شةةركة او 

( بينمةةةةا عرفةةةةه صةةةةندو  النقةةةةد 1.7:2216، مؤسسةةةةه)الجبوري

الةةدولي بثنةةه انشةةاس مشةةروع او عمليةةا  إنتاجيةةة فةةي بلةةد بيةةر بلةةد 

المسةةتثمر، يربةةب المسةةتثمر عةةن طريةةق انشةةاس هةةذ  العمليةةة الةةى 

المنافسة وله الحق في التملك فيها، شرط ان يمنحةه تحقيق الربح و

هذا الحق التةثثير علةى إدارة تلةك المنشةثة او عمليةة اإلنتةاا، اذ ان 

هنةةاك عالقةةة تةةثثير فيمةةا بةةين اقتصةةاد ذلةةك البلةةد والمنشةةثة المقامةةة، 

حيةة  يحصةةل المسةةتثمر األجنبةةي علةةى فوائةةد ومنةةاف  فةةي المةةد  

صندو  النقةد الةدولي ان (، وحسب رأي 11:2225البعيد)الكواا،

االسةةتثمار األجنبةةةي يكةةةون اسةةتثماراا مباشةةةر اذا امتلةةةك المسةةةتثمر 

%( او اكثةةر مةةن رأا مةةال الشةةركة علةةى ان تةةرتب  12األجنبةةي )

هةةةةةةةةةذ  الخاصةةةةةةةةةية بالقةةةةةةةةةدرة علةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةثثير علةةةةةةةةةى إدارة 

بثنةةه انتقةةال  االسددر (، ويعرفةةه unctad,2004:345المؤسسةةة)

رأا المال األجنبي الى االستثمار مباشرة فةي الخةارا للعمةل فةي 

شكل وحدا  صناعية او تمويلية او اراعية او انشةائية او خدميةة 

ويعةةةةةةد الةةةةةةربح الةةةةةةداف  الرئيسةةةةةةي المحةةةةةةرك لهةةةةةةذا االسةةةةةةتثمار 

(، ويتضةةةةح مةةةةن التعةةةةاريف السةةةةابقة ان 1.2 : 2226)االسةةةرا،

سةةو  اسةةتثمار حقيقةةي طويةةل  االسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر لةةيس

االجل في األصول اإلنتاجية حي  ان هةذا النةوع يقةوم بةه شةخص 

طبيعي او معنوي )شركة مثالا( في بلد معةين ويسةتثمر أموالةه فةي 

بلةةد اخةةر وان يكةةون للمسةةتثمر األجنبةةي تةةثثير واضةةح فةةي إدارة 

المشروع المقام في بلد اخةر بيةر بلةد  االم والةذي يجةب ان يتميةز 

ستقرار السياسي وعدم التعرا لالامةا  مةن اجةل النجةاح في اال

 في سعيه وتحقيق هدفه الرئيسي وهو الربح.

 ب. أنماط االستثمار األجنبي المباشر.

لالسةةةتثمار األجنبةةةي المباشةةةر أنمةةةاط عةةةدة يمكةةةن استعراضةةةها     

 : كاالتي

 االستثمار المشترك .0

واجتماعيةة الن يعتبر هذا النم  األكثر شيوعاا ألسبا  سياسية     

درجةةةة سةةةيطرة الطةةةر  األجنبةةةي ضةةةئيلة جةةةداا، وبالتةةةالي تعزيةةةز 

الملكية الوطنية من خالل خلةق طبقةة جديةدة مةن رجةال االعمةال، 

هذا النوع من االستثمار األجنبي المباشر يتمثل في انشاس او إدارة 

احةةةةد  المشةةةةاري  فةةةةي مجةةةةال اسةةةةتغالل المةةةةوارد الطبيعيةةةةة او 

الصناعا  االستخراجية او في المجةاال   الصناعا  التحويلية او

الزراعية ويتم بمشاركة عدد من األطرا  أحدهما أجنبي واألخةر 

وطنةةي سةةواس كانةةت ملكيتةةه للقطةةاع الخةةاص او الحكةةومي، وبةةذلك 

أصبح نم  المشاركة من األنماط المهمة، ألنه يعكس التوافق فيمةا 

يستطي  مةن  بين البلد االم والبلد المضيف، حي  ان البلد المضيف

خالل هذ  الصيغة ان يحصل على الموارد التكنولوجية واإلداريةة 

من بير ان يترك حقةه فةي السةيطرة علةى المشةاري  المقامةة علةى 

(، وعلةةةى الةةةربم مةةةن محاولةةةة 72 : 2221أراضةةةيه)أبو قحةةةف،

البلدان النامية للتنافس فيما بينها بهةد  اسةتقطا  رقوا األمةوال 

اليهةةا اال انهةةا تحةةاول ان تجةةد نوعةةاا مةةن  األجنبيةةة لحاجتهةةا الماسةةة

التواان بةين اسةتقطا  رقوا األمةوال األجنبيةة ومةا يرافقهةا مةن 

خبةةةرا ، وبةةةين الحفةةةاظ علةةةى سةةةيطرة العناصةةةر الوطنيةةةة علةةةى 

اقتصةةادها وذلةةك مةةن خةةالل الةةنص فةةي قوانينهةةا بضةةرورة اشةةراك 

القطاع الخاص او العام الوطنيين بةرأا مةال المشةروع المشةترك 

 (.2216:.6ل،)قبا

 لمملوك بالكامل للمستثمر األجنبياالستثمار ا .0

يعةد هةذا الةنم  مةن االسةةتثمارا  األجنبيةة المباشةرة مةن أكثةةر      

األنماط تفضيالا لد  الشركا  متعددة الجنسية وذلك نتيجة للمزايا 

التي يحصل عليها من هذا النم  من االسةتثمارا ، ويتضةمن هةذا 

الشةركا  متعةددة الجنسةية بثنشةاس فةروع  النم  من االستثمار قيام

إنتاجية او تسويقية في البلد المضيف، كما يتيح للمسةتثمر األجنبةي 

ان يقوم بامتالك مؤسسا  قائمة بذاتها في البلةد المضةيف )سةعيد، 

 (2215:.يوسف،

 االستثمار في المناطق الحرة .3

، يقصد بالمنطقة الحرة هي المنطقة التي تق  داخةل حةدود البلةد    

وهةةي مةةن اهةةم السياسةةا  وأكثرهةةا فاعليةةة فةةي تشةةجي  االسةةتثمار 

األجنبي االمر الذي دفة  بةبعر الةدول الةى وضة  قةوانين خاصةة 

بتلك المناطق حي  تقوم المناطق الحرة على فكرة اعفاس البضةائ  

التةةةي تقةةةوم بتصةةةديرها او اسةةةتيرادها مشةةةروعا  المنطقةةةة مةةةن 

  والةةةةواردا  اإلجةةةةراسا  الجمركيةةةةة الخاصةةةةة فةةةةي الصةةةةادرا

 (2215:.15والضرائب الجمركية )الحصادي، 

 مار في مشاريع او عمليات التجميعاالستث .4

ويكةةون علةةى شةةكل اتفةةا  بةةين طةةرفين متعاقةةدين أحةةدهما أجنبةةي  

واألخةةةر وطنةةةي حيةةة  يقةةةوم الطةةةر  األجنبةةةي بتزويةةةد الطةةةر  

الةةوطني بمتطلبةةا  منتةةوا معةةين ليقةةوم بتجميعهةةا ويصةةبح منتجةةاا 

 (. .127:221الصن  )بن منصور،نهائياا تام 

ثانيدددا : تحليدددل تددددفقات االسدددتثمار األجنبدددي المباشدددر الدددوارد الدددى 

 الجزائر

ان الحكومةةة الجزائريةةة ومنةةذ حصةةولها علةةى االسةةتقالل فثنهةةا     

عملت جاهدة على توفير المنةاي االسةتثماري المناسةب السةتقطا  

ن والةنظم االستثمار األجنبي المباشر عن طريق حزمة مةن القةواني

والتشريعا  التي تعتبر حافز ومنظم لالستثمار األجنبةي المباشةر، 

فمنحت ضمانا  تشريعية وقانونية وكةذلك إداريةة لحمايةة رقوا 

األمةةوال األجنبيةةة ، إضةةافة الةةى ذلةةك عقةةدها لعةةدد مةةن المعاهةةدا  

اإلقليمية والدوليةة الهةد  منهةا هةو فسةح المجةال امةام رأا المةال 

( ان تةدفقا  االسةتثمار 1ر، فيتضةح مةن جةدول )األجنبي لالستثما

األجنبةةي المباشةةر الةةواردة الةةى الجزائةةر قةةد سةةجلت قفةةز  نوعيةةة 
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( مليةةون 12.( فقةةد ارتفعةةت مةةن )2221-2222اسةةتثنائية عةةام )

( 2221( مليةةةون دوالر عةةةام )1116( الةةةى )2222دوالر عةةةام )

ن ويعود السبب الرئيسي في تلك القفزة هو بي  الرخصةة الثانيةة مة

الهاتف النقال الى شركة )اوراسكوم( وقيامها بتسديد القسة  األول 

(، ومة  بدايةة االلفيةة الثالثةة بةدأ 1:2215مةن الرخصةة )هةاجيرة ،

يتضةةةح التحسةةةن بحجةةةم التةةةدفقا  الةةةواردة حيةةة  اخةةةذ  اتجةةةا  

( 27.6( مليون دوالر حتى بلن ما قيمته ).66تصاعدي بدأ من )

ذبت الجزائةةةر اسةةةتثمارا  ( فقةةةد اجتةةة2221مليةةةون دوالر عةةةام )

( مليةار دوالر بةين عةامي 11616اجنبية مباشرة قةدر  بحةوالي )

( ويرجةةة  سةةةبب ذلةةةك الةةةى تبنةةةي الحكومةةةة لخطةةةة 2226-2221)

( مليةار دوالر إضةافة 12( بلغةت قيمتهةا )2212-2225خماسةية )

الةةى تبنيهةةا لبرنةةامج المصةةالحة الوطنيةةة والةةذي كةةان مةةن نتائجةةه 

انةب األمنةي، الةى جانةب قطعهةا ألشةواط التحسن الملحوظ فةي الج

كبيةةةةرة فيمةةةةا يخةةةةص اإلصةةةةالحا  االقتصةةةةادية واالنفتةةةةاح علةةةةى 

التحديا  العالمية عبر التفاوا مةن اجةل االنضةمام الةى المنظمةة 

العالمية للتجارة وكذلك اصدار قانون جديد لتطوير االستثمار عام 

( 112:2215ودعةةةم اإلرادة الحقيقيةةةة السةةةتقطابه )شةةةاوي، 2221

(، فةةي حةةين انخفضةةت التةةدفقا  الةةواردة عةةام 1:2215)هةةاجيرة،

( مليةةةون دوالر، ومةةةن ثةةةم عةةةاود  .226لتبلةةةن حةةةوالي ) 2212

( مليةةون دوالر ويرجةة  2571فبلغةةت ) 2211ارتفاعهةةا فةةي عةةام 

سةةبب هةةةذا التحسةةةن الةةةى اسةةتقرار البيئةةةة السياسةةةية واألمنيةةةة فةةةي 

(، 11:2212،الجزائر مقارنة بالبلةدان العربيةة المجةاورة )هجةيج 

لتسجل قيمة سالبة بلغت حةوالي  2215اال انها انخفضت في العام 

( وذلك بسبب عدم االستقرار في الوض  األمني والسياسي -.51)

إضةةافة الةةى الحركةةا  االحتجاجيةةة ضةةد قةةرار الحكومةةة القاضةةي 

بةةالترخيص لشةةركا  نفطيةةة عالميةةة السةةتخراا واسةةتثمار الغةةاا 

تةةةدفقا  االسةةةتثمار األجنبةةةي ( يوضةةةح 1الصةةةخري، والجةةةدول )

( )مليةةةون 2217_2222المباشةةةر الةةةواردة الةةةى الجزائةةةر للمةةةدة )

 دوالر(:.

 

 )بالمليون دوالر( (2217-222تدفقا  االستثمار األجنبي المباشر الواردة الى الجزائر للمدة) (1) جدول

 

 

 

( )تقريةةر منةةاي 2225المؤسسةةة العربيةةة لضةةمان االسةةتثمار ) -

( الصةةةفاة ، الكويةةةةت، 2225االسةةةتثمار فةةةي الةةةةدول العربيةةةة 

 .121ص

- Unctad (2006) (world Investment Report2006: 

FDI from Developing and transition 

Economies: Implications for Development) 

U,N, New York and Geneva, P299. 

-   Unctad .(2012). (world Investment 

Report2012:Towards a New Generation of 

Investment POLICLES ) U,N, New York and 

Geneva P169. 

- Unctad (2017) (world Investment Report2017: 

Investment and the digital economy )U, N, 

New York and Geneva, P222. 

- Unctad (2018) (world Investment Report2018: 

Investment and New industrial POLICLES )U, 

N, New York and Geneva, P184. 

ثالثا : قياس وتحليل إثر االسدتثمار األجنبدي المباشدر علدى النمدو  

 (.0202-0222االقتصادي في الجزائر للمدة )

 اوال : اإلطار النظري للمنهج القياسي.

تخضةة  معظةةم المتغيةةرا  االقتصةةادية  مفهددوم االسددتقرارية: .1

تلةك المتغيةرا   اْلهم اختبار تشخيصي يقةيس مةد  اسةتقرارية

وذلك يعتبر من أبرا اساسيا  الدراسة التطبيقية، وذلك بسبب 

وجةةةود اتجاهةةةا  عشةةةوائية تجعةةةل مةةةن المتغيةةةرا  )السلسةةةلة 

الزمنية( بير مستقرة، وحتةى يةتم اختبةار سةكون تلةك السلسةلة 

الزمنيةةة يةةتم اسةةتخدام طةةريقتين مةةن طةةر  االختبةةار، األولةةى 

( معبةةراا عنةةه ADF tes)تتمثةةل باختبةةار ديكةةي فةةولر الموسةة  

 (Dicky and Fuller,1981بالمعادلة االتية: )

∆Yt = β1 + β2 t + Yt-1 + Σ    αi ∆Yt-i + t… (1) 

 (Phillips and perron 1988:355وكذلك اختبار فيلبس بيرون معبراا عنه بالمعادلة االتية:)

∆Yt = a₀ +   a₁Yt-1 + a2t + e₁…………(2) 
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ويعتبةةةةر هةةةةذين االختبةةةةارين مةةةةن أكثةةةةر االختبةةةةارا  دقةةةةة فةةةةي تحديةةةةد مةةةةد  اسةةةةتقرار السالسةةةةل الزمنيةةةةة للمتغيةةةةرا  مةةةةن عدمةةةةه. 

(Hill&others,2011:488) 

وان ابلب الدراسا  القياسةية تعتمةد اعتمةاداا اساسةياا علةى اختبةار 

كونه يعتبر من أكفث االختبارا   (ADF test)الموس   ديكي فولر

المتعلقةةة بجةةذر الوحةةدة ألنةةه يسةةتهد  تصةةحيح مشةةكلة االرتبةةاط 

الذاتي عن طريةق تضةمين دالةة االختبةار خروقةا  المتغيةر التةاب  

 (66: .222وهما )الفراا، ويتم ذلك لتحقيق هدفين

 اجراس محاولة توفير في درجة الحرية. .1

 ارتباط البواقي الذاتي.عالا مشكلة  .2

 اختبار جوهانسن للتكامل المشترك: .6

يتم تحديد عدد من متجهةا  التكامةل المشةترك وفقةاا القتةراح عمةل 

 من العالمين )جوهانسن و جيسليس( بثجراس اختبارين هما:

مةن  1وفية يةتم اختبةار فرضةية وجةود أكثةر مةن  اختبار األثر: . أ

 rمتجها  التكامل المشترك في مقابل النموذا العام بير المقيد

ويتم احتسابها احصائياا وفق المعادلة االتية:)عبدالراا  و  9=

 (.155:2212حسن،

      ( )    ∑   (  
 

     
    
  )…………..(3) 

 اذ يعر  كل من:

Tممثالا بحجم العينة : 

rممثالا عدد المتجها  للتكامل المشترك : 

كما تنص فرضية العةدم وجةود متجهةا  للتكامةل المشةترك بعةدد يسةاوي علةى  P-r( تكون اصغر من قيمة المتجها  الذاتية  حي  ان )

 .rحي  ان عدد تلك المتجها  يجب ان يقل او يساوي  rاألكثر 

 اختبار القيمة العظمى: ويحسب احصائياا وفق المعادلة االتية:  .  

    (     )       (   ̂   )  …………(4) 

مةةن  r+1مةةن المتجهةةا  للتكامةةل المشةةترك فةةي حةةين ان الفرضةةية البديلةةة تفتةةرا وجةةود  rويةةنص اختبةةار فرضةةية العةةدم علةةى وجةةود 

لنسبة االمكانيةة عةن القيمةة العظمةى الحرجةة فهةذا يعنةي رفةر فرضةية العةدم وبالتةالي عةدم  LRالمتجها  وان ااد  القيمة المحسوبة 

فهذا يعني عدم رفر فرضية العدم وبالتالي وجود متجه تكامل مشترك علةى ترك وفي المقابل إذا ما كانت اقل وجود متجه للتكامل المش

 األقل.

 (.varنموذا االنحدار الذاتي ) -6

من أكثر النماذا المستخدمة مرونةا في تحليل سالسل امنية ذا  متغيةرا  متعةددة ويسةتخدم مةن اجةل وصةف سةلوك يعتبر هذا النموذا 

( ووفقةاا لهةذا النمةوذا يةتم التعامةل مة  هةذ  المتغيةرا  بةنفس الطريقةة مةن 16:2221الصفاوي ، يحيى،)المتغيرا  االقتصادية الحركي 

النموذا بعدد معين من مدد االبطاس الزمني نفسها، ويمكن كتابة هةذا النمةوذا بالشةكل التةالي: دون شروط مسبقة حي  يتم إدخالها ضمن 

 (.661:2212)نقار،العواد،

 ( )              ..................(5 ) 

 

 Bوبمةدة ابطةاس امنةي  p تمثل مصةفوفة كثيةرة الحةدود مةن الدرجةة B( مستقر من الدرجة الثانية وNسياقاا عشوائياا ذو بعد ) ytاذ تمثل 

 وتكتب كما يلي: 

 ( )                             ( )       

ويةةتم تقسةةيم اختبةةار متجةةه االنحةةدار الةةذاتي العشةةوائي الةةى نةةوعين 

(، امةةةةا الثةةةةاني فهةةةةو المقيةةةةد varاألول ويسةةةةمى بيةةةةر المتعةةةةدد )

(VECM ويعتمدان بشكل أساسةي علةى اختبةارا  االسةتقرارية )

للسالسل الزمنية المستخدمة ضمن النمةوذا، اذ يسةتخدم االختبةار 
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األول فةةي حةةال اسةةتقرار جميةة  المتغيةةرا ، امةةا فةةي حةةال عةةدم 

اسةةةتقرار بعةةةر المتغيةةةرا  او جميعهةةةا يةةةتم اللجةةةوس حينهةةةا الةةةى 

 (.  166:2221)طراونة، (VECM) االختبار الثاني بير المقيد

 

 

 

ثانيدددا : قيددداس أثدددر  االسدددتثمار االجنبدددي المباشدددر علدددى النمددددو 

 (0202-0222االقتصادي في الجزائر للمدة )

النةاتج المحلةي  االسةتثمار االجنبةي المباشةر فةييتم قياا تةثثير     

 جزائةر وفةق منهجيةة جوهانسةن للتكامةل المشةتركفةي ال اإلجمالي

تغطةةةي بيانةةةا   و، Eviews10حصةةةائي باسةةةتخدام البرنةةةامج اإل

وكمةةةا هةةةو فةةةي الجةةةدول  (2017-2000الدراسةةةة المةةةدة الزمنيةةةة)

 اآلتي:

 ( متغيرا  الدراسة2) جدول

.االقتصةةةاد العربةةةي الموحةةةد( اعةةةداد مختلفةةةة، أبةةةو ضةةةبي، االمةةةارا  العربيةةةة المتحةةةدةالمصةةةدر: صةةةندو  النقةةةد العربةةةي )تقريةةةر 

تحديةةةد المتغيةةةر المسةةةتقل والمتغيةةةر التةةةاب  ضةةةمن النمةةةوذا  ويةةةتم

 : وتوصيفهما بالصورة التالية القياسي

( Y) اجمةالي النةاتج المحلةيأ. المتغير التاب : يشمل المتغير التاب  

 .نسبة مئويةوهو 

االسةةةتثمار  . المتغيةةةر المسةةةتقل: يعبةةةر عنةةةه بمتغيةةةر واحةةةد هةةةو 

 ( وهو بالمليون دوالر أمريكي.X) االجنبي المباشر

بعد تحديةد المتغيةر المسةتقل والتةاب  يمكةن صةيابة العالقةة الداليةة 

 اآلتي:للمتغيرا  الداخلة في النموذا والتي تثخذ شكلها 

دالةةةة  (Y) جمةةةاليالنةةةاتج المحلةةةي اإلإلةةةى أن  (f)يعبةةةر الرمةةةز  إذ

 .(X) لالستثمار االجنبي المباشر

 

 

 

 إختبار جذر الوحدة )سكون السالسل الزمنية ( :اوالا 

 Unit Root test (stationary) 

ان الخطةةوة األولةةى فةةي تحليةةل بيانةةا  المتغيةةرا  االقتصةةادية     

جةةذر الوحةةدة للوقةةو  علةةى  اختبةةارالمعةةدة للتقةةدير تتمثةةل بةة جراس 

 الجةةراسمةةد  اسةةتقرار السالسةةل الزمنيةةة ، بةةل وكشةةرط اسةةاا 

ولتجنةةةب النتةةةائج  (Cointegration)التكامةةةل المشةةةترك  اختبةةةار

الزائفةةة لطريقةةة المربعةةا  الصةةغر  وللحصةةول علةةى تفسةةيرا  

( ومةةةن خةةةالل 6اقتصةةةادية ذا  معنةةةى ، وتشةةةير نتةةةائج الجةةةدول )

ان السالسةل الزمنيةة   (ADF)موسة  تطبيق أختبار ديكي فةولر ال

كانت بير مستقرة عند المستو  ، (X , Y)للمتغيرا  االقتصادية

           لةةةةةذلك تةةةةةم إجةةةةةراس أختبةةةةةار جةةةةةذر الوحةةةةةدة بةةةةةالفرو  األولةةةةةى

(First – difference)  تبةين أن وللمتغيةرا  للسلسةلة االصةلية

و  %5و  %1المتغيرا   قد استقر  عند مستو  معنويةة ) مي ج

وبذلك ستكون جمي  المتغيرا  االقتصادية مستقرة  سواس  (10%

كان ذلك بوجود قاط  أم قاط  وأتجةا  عةام او بةدون قةاط  واتجةا  

 عام.

 

 

 

 

 

 

 



 

    171 

 175-165( 2221) – (1العدد ) (11). المجلد  . مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية واخرون جسوم

 نتائج اختبار استقرارية السالسل  الزمنية (6) جدول
 

 

Eviews.10    

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

Significant    

b: Lag Length based on SIC    

 (ADFفولر الموس  ) –اختبار ديكي 

 المتجه
 )عند المستو (   At Level االختبار

 X Y 

 قاط  فق 

t-Statistic 

Prob.t 

Stationarity 

-1.967389 

0.2962 

no 

-1.803424 

0.3662 

no 

 قاط  واتجا  عام

t-Statistic 

Prob.t 

Stationarity 

-2.219599 

0.4359 

no 

-3.777833 

0.4485 

no 

بدون قاط  واتجا  

 عام

t-Statistic 

Prob.t 

Stationarity 

-0.399493 

0.5224 

no 

-0.939761 

0.2956 

no 

 At First Difference )عند الفر  االول(

 X Y االختبار المتجه

 قاط  فق 

t-Statistic 

Prob.t 

Stationarity 

-4.475261 

0.0049 

*** 

-3.488780 

0.0228 

** 

 قاط  واتجا  عام

t-Statistic 

Prob.t 

Stationarity 

-4.483666 

0.0184 

** 

-3.522435 

0.0710 

* 

بدون قاط  واتجا  

 عام

t-Statistic 

Prob.t 

Stationarity 

-4.671070 

0.0002 

*** 

-3.612260 

0.0013 

*** 
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 ( Cointegration test)أختبار التكامل المشترك  : ثانيا

)عالقة تكامةل مشةترك(  جللمعرفة العالقة التواانية طويلة اال    

جيسةةلس –جوهانسةةن  اختبةةاربةةين المتغيةةرا  االقتصةةادية نسةةتخدم 

Johansen- Juselius Test) وذلةةةةك بعةةةةد التثكةةةةد مةةةةن ، )

(  .) أسةةتقرارية وسةةكون السالسةةل الزمنيةةة ويسةةتعرا الجةةدول 

         أختبةةةةةةارا  التكامةةةةةةل المشةةةةةةترك باسةةةةةةتخدام أختبةةةةةةاري األثةةةةةةر

(Trace test)  والقيمةةةةةةةةة االمكةةةةةةةةان االعظةةةةةةةةم(Maximum 

Eigenvalue)  باتجا  وبدون اتجا  ، وتبين من خالل االختبارين

مشترك بةين النةاتج المحلةي االجمةالي التكامل اتجاهين لل بانه يوجد

((Y)  (Xs) (واالستثمار االجنبي المباشةرX) علةى جزائةر فةي ال

اكبةر  statisticalاالحصةائية   (Trace)االمةد الطويةل كةون قةيم 

% لةذا نقبةل 5عنةد مسةتو    Critical valueمن القيمة الحرجةة 

التي تشةير إلةى وجةود تكامةل مشةترك بةين  (H1)الفرضية البديلة 

 عةةدم التةةي تشةةير إلةةى (H0)رضةةية العةةدم فالمتغيةةرين ونةةرفر 

وجةةةود تكامةةةل مشةةةترك بةةةين المتغيةةةرين . امةةةا القيمةةةة االحصةةةائية  

statistical value  حسب أختبار القيمةة العظمةىMaximum 

Eigenvalue  فهي اكبر من القيمة الحرجة(Critical value)  

عند مستو  المعنوية نفسه االمر الذي يؤكد قبول الفرضية البديلة 

 . ورفر  فرضية العدم
 

المشترك بين متغيرا  الدراسة باستخدام طريقة جوهانسوننتائج اختبار عالقة التكامل  (.جدول )

 

 Traceاختبار االثر 

 فرضية العدم

عةةةةةدد متجهةةةةةا  التكامةةةةةل 

 المشترك

 الفرضية

 البديلة
Prob. 

القيمةةةةةةةةةة الحرجةةةةةةةةةة 

 )الجدولية(

Statistics 

Trace 

 %5 )المحتسبة(

r=0 r > 0 0.0253 15.49471 17.42499 

r=1 r  > 1 0.0451 3.841466 4.012959 

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 Maximum القيمة العظمىاختبار 

 فرضية العدم

عةةةةةدد متجهةةةةةا  التكامةةةةةل 

 المشترك

 الفرضية

 البديلة
Prob. 

القيمةةةةةةةةةة الحرجةةةةةةةةةة 

 )الجدولية(

Statistics 

Max-Eigen 

 %5 )المحتسبة(

r=0 r > 0 0.0451 3.841466 4.012959 

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 

النةاتج  بةين  (VAR)قبةل اجةراس تحليةل أنمةوذا االنحةدار الةذاتي 

واالسةةةتثمار االجنبةةةي المباشةةةر , (Yاجمةةةالي)المحلةةةي االجمةةةالي 

(X)( 5البد من معرفة مّدة االبطاس المثلةى ، ويتضةح مةن جةدول  )

           معةةةايير وهةةةيان مةةةّدة االبطةةةاس المثلةةةى هةةةي اثنةةةان وفقةةةاا لخمسةةةة 

(LR , FPE , AIC , SC ,HQ)  حي  ان مةّدة  االبطةاس المثلةى

هي المّدة التي تقابل اقل قيمة موجودة في المعايير المذكورة وهي 

(2). 
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اإلحصائية المعايير حسب المثلى االبطاس فترة اختبار نتائج (5) جدول

 ( بين متغيرات الدراسةVAR: اختبار االنحدار الذاتي ) ثالثا

ان  (VAR)يتضةةح مةةن جةةدول تحليةةل أنمةةوذا االنحةةدار الةةذاتي 

االسةتثمار يةرتب  بعالقةة طرديةة مة   (y)الناتج المحلةي االجمةالي 

السةةةتثمار االجنبةةةي ( ، اي عنةةةدما يةةةزداد ا(X االجنبةةةي المباشةةةر

بمقةةدار وحةةدة واحةةدة فةةان ذلةةك سةةيؤدي الةةى ايةةادة النةةاتج  المباشةةر

 بلغةت   القةوة التفسةيرية  (، وان6..6المحلي االجمالي بمقدار )

بنسبة  المتغير التاب % مما يؤكد ان المتغير المستقل يؤثر في  92

فةةي % يعةةود لتةةثثير عوامةةل اخةةر  لةةم تةةدخل  8% والبةةاقي   92

   % وهةةو اد  مةةن  90 بلغةةتالمعةةدل    . وان قيمةةة  النمةةوذا

بمعنويةةةةة لمعلمةةةةا  المقةةةةدرة المتغيةةةةر  (t-test).واشةةةةار اختبةةةةار 

، امةةا اختبةةار المعنويةةة  P-valueالمسةةتقل حسةةب مسةةتو  الداللةةه 

فقةةد اشةةار إلةةى معنويةةة النمةةوذا المقةةدر كةةون  (F-test)االجماليةةة 

%(، وعليةه 5عند مستو  معنويةة ) (56.87)المحتسبة  (F)قيمة 

   (H1)ونقبل الفرضية البديلة  (H0)نرفر فرضية العدم 

 

 ( للعالقة بين متغيرا  الدراسةVARنتائج اختبار االنحدار الذاتي ) (6) لجدو

 VARنتائج اختبار 

 مستو  الداللة

P-value 
t-statistics 

Standard errors 

 
Coefficient Variable 

2.2222 15.7266 2...212 6..6212 X 

R-squared                    0.92 

Adj. R-squared            0.90 

F-statistic                     56.87 

Prob. F                         0.0121 

      Eviews.10 برنامج مخرجا  على باالعتماد الباح  أعداد من: المصدر           

يةةتم اختبةةار تبةةاط الةةذاتي وعةدم تجةةانس التبةةاين : اختبةةار االر بعةاا را

النمةةاذا المقةةدرة للتثكةةد مةةن خلوهةةا مةةن مشةةكلة االرتبةةاط الةةذاتي 

-Breusch)االرتبةةةاط التسلسةةةلي بةةةين القةةةيم( باسةةةتعمال اختبةةةار )

Godfrey Serial Correlation LM Test)  
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 متغيرا  الدراسةنتائج اختبار االرتباط الذاتي وعدم تجانس التباين للعالقة بين  (7جدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.7805 Prob. F 0.254746 F-statistic 

0.6691 Prob. Chi-Square 0.803657 Obs*R-squared 

              

من خالل نتائج الجدول اعال  تبين ان االنموذا القياسي خالي من 

 Breusch-Godfrey سةةب اختبةةارحمشةةكلة االرتبةةاط الةةذاتي 

Serial Correlation LM Test ( الن احتماليةةةProb. F) 

  %(.5من ) أكبر( Prob. Chi-Squareو)

 االستنتاجات والتوصيات

 تاجاتاالستن

المباشر الواردة الةى الجزائةر لةم ان تدفقا  االستثمار األجنبي  .1

تكن بالمستو  المطلو  والحجم المناسب مقارنة بما تم تقديمه 

مةةةن إصةةةالحا  اقتصةةةادية وتسةةةهيال  وضةةةمانا  ودعةةةوا  

رسمية، وابرامها لالتفاقيةا  الثنائيةة متعةددة األطةرا  لحمايةة 

المستثمر األجنبي، إضافة الى امتالكها الثروا  الطبيعية التةي 

هةةا الشةةركا  األجنبيةةة المسةةتثمرة، ويعةةود سةةبب ذلةةك تبحةة  عن

الةةةى عةةةدم االسةةةتقرار فةةةي الوضةةة  االمنةةةي والسياسةةةي وفشةةةل 

السياسا  االقتصادية وعدم توفر البنية التحتيةة وتةدخل الدولةة 

فةةي النشةةاط االقتصةةادي ممةةا جعةةل المنةةاي االسةةتثماري مناخةةاا 

 طارداا لالستثمار األجنبي.

التوصةل اليةة مةن نتةائج أي ان  تطابق فرضية البح  م  ما تم .2

هنةةاك عالقةةة ارتبةةاط بةةين االسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر والنمةةو 

 االقتصادي. 

يتضح من نتةائج التحليةل االحصةائي )نمةوذا االنحةدار الةذاتي  .6

VAR ان الناتج المحلي اإلجمالي )(Y)  يرتب  بعالقة طرديةة

( ، أي عنةةةةدما يةةةةزداد Xمةةةة  االسةةةةتثمار األجنبةةةةي المباشةةةةر )

االسةةتثمار األجنبةةةي المباشةةةر بمقةةةدار وحةةةدة واحةةةدة فةةةثن ذلةةةك 

( ، 6.43سةيؤدي الةةى ايةةادة النةةاتج المحلةةي اإلجمةةالي بمقةةدار )

% بمةةا يؤكةةد ان المتغيةةةر 12بلغةةت  R2وان القةةوة التفسةةيرية 

% يعةود لتةثثير 1% والبةاقي 12المستقل يؤثر في التاب  بنسبة 

 عوامل أخر  خارا النموذا.

 التوصيات

علةةى الحكومةةة الجزائريةةة ان تتبنةةى سياسةةا  اصةةالح اقتصةةادي  .1

مناسةةبة بمةةا يتناسةةب مةة  الواقةة  االقتصةةادي واالجتمةةاعي لهةةا، 

والعمل على تطوير أسةواقها الماليةة مةن حية  حجمهةا وعمقهةا، 

مةة  التثكيةةد علةةى عمليةةا  التةةرويج لالسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر 

دخول الةى السةو  ألقناع اكبر عدد ممكن من المسةتثمرين فةي الة

الجزائرية من خةالل اسةتخدام كافةة الوسةائل اإلعالميةة وخاصةة 

شبكة االنترنت، إضافة الى عدم السعي الةى جةذ  االسةتثمارا  

األجنبيةةةة بكافةةةة أنواعهةةةا واشةةةكالها أي يتطلةةةب االمةةةر االختيةةةار 

الدقيق للشركا  متعددة الجنسةية الواجةب البحة  عنهةا بالخةارا 

كالقطةةاع الزراعةةي الةةذي يعتبةةر قطاعةةاا فةةي المجةةاال  المهمةةة 

مهمشةةاا مةةن طةةر  المسةةتثمرين األجانةةب العةةاملين فةةي البلةةدان 

 العربية وكذلك قطاع الخدما  والتصني .

لكةةي تسةةتطي  الجزائةةر مةةن تعزيةةز موقعهةةا فةةي جةةذ  االسةةتثمار  .2

األجنبةةي المباشةةر ذا  التكنولوجيةةا المتطةةورة فالبةةد مةةن وضةة  

عمةةةةةل علةةةةةى تنظةةةةةيم التةةةةةدفقا  القةةةةةوانين والتشةةةةةريعا  التةةةةةي ت

االستثمارية وتحديد نوع التكنولوجيا الواجب اسةتيرادها، إضةافة 

الى انضمامها الى المؤشرا  العالمية واإلقليمية كافةة التةي تهةتم 

بهةةةا رجةةةال االعمةةةال األجانةةةب التخةةةاذ قةةةراراتهم فيمةةةا يخةةةص 

المفاضةةلة بةةين البلةةدان المضةةيفة، فضةةالا علةةى ضةةرورة تحسةةين 

اسي اللذان يعدان من العوامل األساسةية والحاسةمة الوض  والسي

 لجذ  االستثمار األجنبي المباشر. 

 المصادر

إثةر البيئةة االسةتثمارية فةي جةذ   (.2216.)لجبوري، عبد الخةالق دبةيا

-2226االسةةةتثمار األجنبةةةي المباشةةةر العةةةرا  انموذجةةةاا للمةةةدة )

المجلةةد ،  مجلةةة القادسةةية للعلةةوم اإلداريةةة واالقتصةةادية .(2216

 .2، العدد11

تةةةدفقا  االسةةةتثمار األجنبةةةي المباشةةةر (.2225.) الكةةةواا، سةةةعد محمةةةود

مجلةة تنميةة الرافةدين،  . واثارها على اقتصاديا  البلدان النامية

 .27جامعة الموصل، كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد

االسةتثمار األجنبةي المباشةر فةي  (.2226.)االسرا، حسين عبد المطلب

ربية الواق  والطموحا ، شؤون اجتماعية، االمارا ، الدول الع

 .12، العدد26المجلد

نظريا  التدويل وجدو  االستثمارا   (.2221.) أبو قحف، عبد السالم

 األجنبية، مؤسسة شبا  الجامعة، اإلسكندرية.

االسةتثمار األجنبةي المباشةر دراسةة  (.2216.)قبال، أشر  السةيد حامةد

دار  : جاهاتةةه فةةي االقتصةةاد العةةالميتحليليةةة الهةةم مالمحةةه وات

 الفكر الجامعي، اإلسكندرية.
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واقةةة  االسةةةتثمار  (.2215.)سةةةعيد وصةةةحراوي، يوسةةةف، بةةةن حمةةةود 

األجنبةةي المباشةةر فةةي الجزائةةر، المةةؤتمر الةةدولي العلمةةي حةةول 

االستثمار األجنبي المباشر والتنمية فةي الةوطن العربةي، مركةز 

 ح_االردن.البح  وتطوير الموارد البشرية، رما

االسةةتثمار األجنبةةي المباشةةر وسةةبل  (.2215.) الحصةةادي، ايمةةان قاسةةم

جذبه لالقتصاد الليبي، مجلة رماح للبحوث والدراسا _ مركةز 

 البح  وتطوير الموارد البشرية، رماح_االردن.

االسةتثمار األجنبةي المباشةر دراسةة نظريةة  (..221.)ابن منصور، ليليا

مخبةةر التنميةةة  ، والتنميةةة البشةةريةواقتصةةادية، مجلةةة االقتصةةاد 

 الجزائةةةةةةر،، جامعةةةةةةة سةةةةةةعد حلةةةةةةب، االقتصةةةةةةادية والبشةةةةةةرية

 (.12المجلد/العدد)

مجلةةة  .واقةة  االسةةتثمار األجنبةةي فةةي الجزائةةر (.2215.)شةةاوي، شةةافية

مركةةز البحةة  وتطةةوير المةةوارد  ، رمةةاح للبحةةوث والدراسةةا 

 .16البشرية_ رماح _االردن،المجلد/العدد

تقييم االستثمار األجنبي المباشر في الجزائةر،  (.2215.)هاجيرة، ديلمي

المةةةؤتمر الةةةدولي العلمةةةي حةةةول االسةةةتثمار األجنبةةةي المباشةةةر 

والتنميةةة فةةي الةةوطن العربةةي _مركةةز البحةة  وتطةةوير المةةوارد 

 البشرية_رماح_االردن،أكتوبر.

اليةةةا  تحفيةةةز وتنميةةةة تةةةدفقا   (.2216.)هجةةةيج، عمةةةر عبةةةد   محمةةةد

جنبي المباشر العالمي الى البلدان العربيةة الجزائةر االستثمار األ

رسةةةةةالة ماجسةةةةةتير فةةةةةي االقتصةةةةةاد، كليةةةةةة اإلدارة  .انموذجةةةةةاا 

 واالقتصاد، جامعة تكريت.
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 ، العدد الثاني.21االقتصادية والقانونية، المجلد

تقريةر منةاي االسةتثمار ) .(2225).المؤسسة العربية لضةمان االسةتثمار 
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 جلة العراقية للعلوم اإلحصائية.الم .(VARاالنحدار الذاتي )

العالقةةة بةةين المؤشةةر العةةام لسةةو  (..222.)الفةةراا، فةةراا عبةةدالعزيز
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