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 ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز دور إسرتاتيجية التكامل العمودي اخللفي الذي تتبناه مؤسسة 

 . سوناطراك يف حتسني أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي للصناعة النفطية
أداء املؤسسة يف القطاع، و  بني التكامل العمودي اخللفي وأثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية

زيادة حيث سامهت هذه اإلسرتاتيجية يف حتسني مؤشرات أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي من حيث 
مما ساهم يف حفاظ املؤسسة على مستويات االحتياطات . حتسني االكتشافاتو  التنقيبفعالية نشاط 

 .املؤكدة لديها من احملروقات
 .إسرتاتيجية املؤسسة،التكامل العمودي، التكامل اخللفي،أداء املؤسسة: كلمات المفتاحيةال

Abstract 

The study is aims to illustrate the role of strategy of vertical 

integration backward adopted by SONATRACH institution in improving 

the performance of the enterprise in the rear of the activity of the oil 

industry. 

 the results of the study a positive relationship between the vertical 

integration back and the performance of the enterprise in the private sector, 

Where this strategy has contributed to improve the organization's 

performance indicators in the back of activity in terms of increase the 

effectiveness of drilling activity and improve the discoveries. This 

contributed to maintaining levels of the organization’s oil reserves. 
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 ة ـــمقدم

االسرتاتيجيات املتبعة من طرف املؤسسات  أهمالتكامل العمودي اخللفي من  إسرتاتيجية تعترب
ألن هذه عموديا، البرتولية خاصة، حيث تعترب الصناعة النفطية بصفة عامة من الصناعات املتكاملة و  عامة

 من استكشاف اإلنتاجيةالسيطرة على مجيع حلقات العملية للمؤسسات النفطية ب تسمح اإلسرتاتيجية
 .أحد مميزات هذه الصناعة اإلسرتاتيجيةصبحت هاته أبالتايل و  استخراج املواد األولية،و  تطويرو  حبثو 

 البحث)اهلدف من تكامل أي مؤسسة نفطية مع النشاط اخللفي للصناعة النفطية  نأ كما
من  اإلمجاليةمن مث الرفع من كمية االحتياطات و  هو حتسني االحتياطات املكتشفة كل سنة( التنقيبو 

 .احملروقات قصد توفريها لإلنتاج أو على األقل تعويض الكميات املنتجة بكميات مكتشفة جديدة
يف اجلزائر حمتكرة من قبل شركة سوناطراك، حيث يظهر التكامل العمودي  الصناعة النفطيةوتعترب 

لسوناطراك من خالل نشاطاهتا ووجودها القوي يف كل جمال سواء اخللفي منه أو األمامي من خالل 
حيث تعمل مؤسسة سوناطراك منذ سنوات على توسيع نشاطها اخللفي يف الصناعة .مؤسساهتا التابعة

وهذا من اجل حتسني ادائها . نفطية من خالل االستثمار يف وسائل البحث والتنقيب عن احملروقاتال
ما يرافقه من تراجع يف و  يف ظل االهنيار املتسارع ألسعار النفط يف السوق الدولية اخللفي يف القطاع

 .اإليرادات
 :التايلالرئيسي  سؤالالتكمن إشكالية البحث يف  :إشكالية البحث

 سوناطراك  مؤسسةلما هو دور استراتيجية التكامل العمودي الخلفي 
 ؟النشاط الخلفي في في تحسين أداء المؤسسة 

 :الفرعية التالية األسئلةخالل طرح  من ،املوضوع جوانب حتليل ميكننا هذا السؤالولإلجابة على 
مةةربرات تبنيهةةا مةةةن و  هةةي أهةةم دوافةةع مةةةاو  ماهيةةة إسةةرتاتيجية التكامةةل العمةةودي اخللفةةي للمؤسسةةات   -

 طرف املؤسسات 
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 ما مدى تكامل مؤسسة سوناطراك يف النشاط اخللفي للصناعة النفطية يف اجلزائر   -
كيةةت تسةةاهم إسةةةرتاتيجية التكامةةل العمةةةودي اخللفةةي ملؤسسةةة سةةةوناطراك يف حتسةةني أداء املؤسسةةةة يف   -

 النشاط اخللفي   
 :طرح الفرضيات التاليةإشكالية البحث سنلإلجابة على  :فرضيات الدراسة

تواصل مؤسسة سوناطراك التوسع اخللفي يف النشاط اخللفي لصناعة احملروقات باالعتماد على  -
 ؛جمهوداهتا اخلاصة بدل الشراكة األجنبية يف القطاع

 ؛حتسن أداء املؤسسة يف النشاط اخللفيو  هناك عالقة طردية بني التكامل اخللفي يف القطاع -
حتسن مستوى االحتياطات النفطية يف السنوات األخرية نتيجة حتسن االكتشافات اليت حتققها  -

 . سوناطراك 
التعرض  يفاملنهج الوصفي  على عتماداالمسايرة لطبيعة املوضوع، فقد تطلبت الدراسة  :منهجية الدراسة

 .احلالة سةراديف التحليلي  نهجعلى املو . يف الصناعة التكامل العموديإىل بعض املفاهيم النظرية حول 
 اليوم معلومة أصبحت الدويل االقتصاد يف عامة بصفة الطاقة ومصادر احملروقات أمهية إن :الدراسة أهمية
 الباحث رأى فقد اجلزائري، لالقتصاد الفقري العمود هو يف اجلزائر احملروقات قطاع أن ومبا .اجلميع، لدى
سعار النفط يف اآلن يف ظل االهنيار املتسارع أل مؤسسة سوناطراك تبحثألن  أوال املوضوع، هذا خيتار أن

 اجلزائري االقتصاد يف خاصة مكانة حيتل احملروقات قطاع ألن ثانياو  ،السوق الدولية على حتسني ادائها
 .التنمية عملية تقريبا وتتوقت عليه

 :نذكر منها ما يلي األهداف،هندف من خالل هذا الدراسة إىل حتقيق جمموعة من  :أهداف الدراسة
العمودي اخللفي كاسرتتاتيجية، وذلك عن طريق مؤسسة تسليط الضوء على مفهوم التكامل  - 

 ؛سوناطراك
 ؛املؤسساتمن قبل اخللفي معرفة أهم املربرات واحلجج لتبين إسرتاتيجية التكامل العمودي   -
 .سوناطراك ؤسسةأداء مو  اخللفي حتديد العالقة بني التكامل العمودي  -
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 التأصيل النظري إلستراتيجية التكامل العمودي : أوال
 تعريف التكامل العمودي للمؤسسات. 0

 من أكثر بتنفيذ املؤسسة قيام فكرة على مجيعها تركز العمودي، التكامل ملفهوم تعريفات عدة هناك
  .أمامي عمودي وتكامل خلفي عمودي تكامل :مها بطريقتني العمودي التكامل ويتم  .إنتاجية عملية
 يعين فهو لألمام، التكامل أما املدخالت، مصادر حنو بالتحرك املنشاة قيام اخللفي، التكامل ويعين     
 .بنفسها منتجاهتا لتسويق األمام حنو بالتحرك املنشاة قيام

 :التعاريت هذهبني  من ونذكر النظر، وجهات باختالف العمودي التكامل تعريت حيث خيتلت     
 بورتر تعريف " Porter  "هو قرار الشركة باستخدام املعامالت " حيث يعرف التكامل العمودي

  1؛"الداخلية، بقرار إداري، بداًل من معامالت السوق وذلك لتحقيق أهدافها االقتصادية
    تعريف قلي": "Glais "املراقبة الفعالة و  يتم تعريت التكامل الرأسي من الناحية الفنية باإلدارة

 2؛"ذلك حتت سلطة مشرتكةو  التوزيع-ملرحلتني منفصلتني على األقل من مراحل عملية اإلنتاج
  تعريف مارتين": " A.CH.MARTINEالتكامل الرأسي للشركة هو التموقع مبنبع "حيث يعترب

توزيع و  عيف مراحل متتالية ومتصلة لتصني، أو مبصب النشاط األصلي ،بدال من الشراء أو البيع
 3؛"املنتج

  تعريف روجر كالرك"Roger Clark :" يتمثل التكامل العمودي يف قيام مؤسسة ما بعملية
يف مراحل متتالية يكمل بعضها البعض وذلك بغرض احلصول على منتج ما أو توليفة من  إنتاجية

   4؛كما تعترب التكامل العمودي احملدد الرابع هليكل الصناعة  توزيعها،املنتجات أو 

                                                 
1
 Michel PORTER, «  Choix stratégiques et concurrence», Economica, 1982, p 327. 

2
 Michel GLAIS, « Incidences de l'intégration verticale sur la promotion de 

l'efficience économique et le fonctionnement concurrentiel des marchés », Revue 

de la Concurrence et de la Consommation, n° 89, 1996, p 5. 
3 A. CH. MARTINET, « Stratégie », édition Vuibert, 1982, p 180.   

 .782، ص 4991دار املريخ للنشر، السعودية، ، فريد بشري طاهر: ،  ترمجة اقتصاديات الصناعةروجر كالرك،  4



 العيد قريشي .أ
 لخضر مرغاد .د.أ

 دور إستراتيجية التكامل العمودي الخلفي في تحسين أداء مؤسسة سوناطراك
 0202 -0222 دراسة تحليلية للفترة

 

293 

 

 املنشأة فيه تستخدم الذي الوضع " أنه على العمودي التكامل يعرف :تعريف أحمد سعيد بامخرمة 
 ".5 أخرى إنتاجية عملية إنتاج مستلزمات أحد من كل أو إنتاجية كجزء عملية إنتاج كل

يعترب من بني الطرق املتبعة من قبل  القول أن التكامل العمودي، يف بعض األحيان، ميكنومنه 
وعليه فعندما تريد أو ترغب املؤسسة يف حتسني وضعيتها ،فإن , املؤسسة املتخصصة لتحسني وضعيتها

فاملؤسسة تستفيد من األرباح احملققة عند كل مرحلة  «Raisonnable» التكامل يبدو كاختيار منطقي
 .من مراحل اإلنتاج

 وذلك عمودية، ملكانة املؤسسة احتالل على يعتمد إسرتاتيجي جهتو  إذن التكامل العمودي هو
 منافذ حنو بالتحرك وٕاما اخللفي، العمودي بالتكامل يُعرف ما وهو مصادر التوريد؛ حنو بالتحرك إما؛

 إسرتاتيجية التكامل اعتبار وميكن كليهما، أو األمامي، العمودي يُعرف بالتكامل ما وهو التوزيع؛
 .القيمة نظام يف من إسرتاتيجية التنويع خاص شكل العمودي

 :التكامل العمودي للمؤسساتأنواع  .0
 :ذلك حسب كل متغري، منهاو  حتديد عدة تصنيفات للتكامل العمودي ميكن
 حسب اتجاه توسع النشاط  .0.0

ذات صلة بنشاطها الرئيسي يعترب منوا  (سواء كان للخلت أو لألمام)إن قيام املؤسسة بإنشاء وحدة أو فرع 
 .داخليا، أو قيامها بالنمو اخلارجي بدمج أو اكتساب مورديها أو عمالئها

 (Intégration en amont  -أو التكامل من المنبع): الخلفي  التكامل .أ
زمة عمودي للخلت يتمثل يف سيطرة مؤسسة ما على عمليات إنتاجية تنتج مدخالت أل التكامل

مثال ذلك قيام شركة نسيج بإقامة مصنع للغزل أو ، للمنتج الرئيسي الذي تتوىل إنتاجه يف الوقت احلايل
قيام شركة جتميع سيارات ، و وقيام شركة خمابز بإقامة مطاحن للغالل أو مزارع للقمح، بإقامة مزرعة للقطن

                                                 
 .99ص  ،4991التوزيع، جدة، و  ، الطبعة األوىل، دار زهران للنشراقتصاديات الصناعةأمحد سعيد باخمرمة،  5
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لتكامل للخلت هو نوع من التحرك ومن مث فإن ا، أو عجالت السيارات، بإقامة مصانع لزجاج السيارات
 .اجتاه مصادر املدخالت

 أن " وهو األعلى، إىل التكامل أو املنبع، من بالتكامل كذلك اخللفي العمودي التكامل ويسمى
 إنتاجية عملية إنتاج مستلزمات أحد من كل أو كجزء خلفية إنتاجية عملية إنتاج كل املنشأة تستخدم

 6."أمامية
 من اإلنتاجي النظام يف املدخالت عناصر تدعم اليت األعمال توسيع اخللفي التكامل يعينوبذلك 

 جمال يف للمشروبات الكربى شركاتال تكامل ذلك منو  .مصنعة شبه سلعو  أجزاءو  طاقة،و ، أولية مواد
 النهائي املنتج نوعية على السيطرة من أعلى مستوى حتقيق ،لغرض البالستيكيةو  الزجاجية القناين تصنيع

 القصب لزراعة واسعة حقول السكر صناعة شركات امتالك مثل ممكن حد أدىن إىل التكاليت خفضو 
 7.املدخالت لدعم خلفي تكامل هوو  السكري

 الرئيسي للمنتج الزمة مدخالت تنتج إنتاجية عمليات على ما منشأة تسيطر " أن أيضا يعين وهو
 . "8 احلايل الوقت يف إنتاجه تتوىل الذي

 (Intégration en aval -أو التكامل إلى المصب ):التكامل األمامي .ب
يف قيام مؤسسة ما بتملك عمليات إنتاجية هتدف إىل تسويق  التكامل العمودي لألماميتمثل 
وقيام شركة نسيج بإقامة مصانع ، مثال ذلك قيام شركة صلب بإقامة مصانع للسفن، منتجاهتا احلالية

 وقيام شركة دبغ اجللود بإقامة مصانع لألحذية، للمالبس اجلاهزة أو إقامة مراكز لتوزيع منتجاهتا يف السوق
 . ومن مث فإن التكامل لألمام هو نوع من التحرك اجتاه السوق، احلقائبو 

                                                 
 .92-96  ص ص، سابق مرجع، الصناعة اقتصاديات، باخمرمة سعيد أمحد 6
 115 -116   ص ص، 2010، ،األردن اليازوردي دار ،اإلستراتيجية اإلدارة ياسني، غالب سعد 7
، التوزيعو  والنشرالدار اجلامعية للطباعة ، التطبيقو  النظرية بين الصناعي االقتصاد، عطية القادر عبد حممد القادر عبد 8

 73  ص ،4991، اإلسكندرية
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 «en aval» ل حنو األمامللمواد األولية يتكام «Fabricant» ما أن منتج, على سبيل املثال
والذي , ويف اخلدمة والطريقة, هذا التنويع يكمن يف النوعية, حىت ميكنه االستفادة أكثر للتنويع يف منتجاته

فإن التكامل األمامي , وبنفس الطريقة. يسمح للمؤسسة بطلب أسعار أعلى وبالتايل حتقيق أرباح كبرية
 .طابقا ملتطلبات املؤسسةملنتوج ما يسمح بأن توزيع املنتجات يكون م

فهو قد حيدث يف نفس الوقت الذي تنشأ فيه ، وحيدث التكامل العمودي بأكثر من أسلوب
يسمى هذا بالتكوين ، و املتجهة للخلت متكاملتانو  املؤسسة، ومن مث تولد عملييت اإلنتاج املتجهة لألمام

قيامها بإقامة فروع مكملة هلا و  سةقد حيدث التكامل العمودي نتيجة للنمو الداخلي للمؤس، و العمودي
كما قد حيدث التكامل العمودي عن طريق قيام مؤسسة . يسمى هذا بالتوسع العمودي ، و مع مرور الزمن

ما بتملك مؤسسة أخرى قائمة تعمل يف مرحلة إنتاجية سابقة أو الحقة مكملة للمؤسسة األم ويسمى 
 .هذا باالندماج العمودي

 حسب درجة التكامل  0.0
فهو يكون تاما عندما يكون إنتاج العملية املتجهة ، قد يكون التكامل العمودي تاما أو جزئيا

يكون جزئيا عندما يكون هناك ، و للخلت مستخدما بالكامل كمدخل وسيط يف العملية املتجهة لألمام
ومن مث ، مامجزء من إنتاج العملية املتجهة للخلت مستخدما يف إشباع جزء من حاجة العملية املتجهة لأل

كما أن العملية املتجهة ،  فإن هذا يعين أن العملية املتجهة للخلت تبيع جزءا من انتاجها لزبائن جدد
 9 .لألمام تشرتي جزءا من احتياجاهتا من بائعني جدد

 :آخر غري تامو  وبالتايل ينقسم التكامل الرأسي أيضا إىل تكامل تام
يتم هذا النوع من التكامل بني مرحلتني من مراحل اإلنتاج، حيث يتم توفري مجيع  :التكامل التام .أ

أيضا يتم بيع و  متطلبات اإلنتاج أي بشكل كامل دون اللجوء إىل شرائها من اخلارج يف املرحلة األوىل،
املة هذا ما جنده يف مصانع الصلب ذات النشاطات املتكو  املنتج بالكامل داخليا يف املرحلة األخرى،

                                                 
 . 788  ص، سابقمرجع ، روجر كالرك 9
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من مث ال تقوم و  بشكل كبري، حيث أن كل إنتاج الصلب اخلام يتم ختصيصه لعملية تصنيع الصلب،
 .الشركات بشراء املواد اخلام من اخلارج

يوجد هذا النوع من التكامل عندما ال حتقق مراحل اإلنتاج اإلكتفاء الذايت : التكامل غير التام .ب
إمكانياهتم اخلاصة يف إنتاج ما حيتاجون و  يعتمدون على أنفسهم هلذا جند أن مصنعي السياراتو  الداخلي،

 .ذلك بصورة جزئيةو  التصنيع إليه من مكونات أساسية لعملية
جند يف بعض الصناعات أن هناك بعض الشركات تتكامل مع بعضها البعض بشكل رأسي، و  هذا،

تاج بداية من الكشت عن حقول تتحد يف مجيع عمليات اإلنو  مثل شركات البرتول العمالقة اليت متتلك
التوزيع اخلاصة هبا، بينما يف و  البرتول اليت تنتجه الشركة يف حمطات اإلمداد انتهاء بتوزيعو  البرتول اجلديدة

البناء جند أن هناك و  بعض الصناعات األخرى ال جند هذا التكامل بالشكل الكايف، ففي عمليات التشييد
 توفري املواد اخلامو  منها من يقوم بوضع التصميماتو  تقوم بأنشطة خمتلفةالكثري من الشركات املنفصلة اليت 

 حىت يف داخل الصناعة الواحدة قد جند أن الشركات تتنوعو  غريها من عمليات املقاوالت األخرى،و 
 .ختتلت بشكل كبري فيما يتعلق بالتكامل الرأسيو 

فهو يكون تاما عندما يكون إنتاج العملية املتجهة ، وقد يكون التكامل العمودي تاما أو جزئيا
يكون جزئيا عندما يكون هناك ، و للخلت مستخدما بالكامل كمدخل وسيط يف العملية املتجهة لألمام

ومن مث ، جزء من إنتاج العملية املتجهة للخلت مستخدما يف إشباع جزء من حاجة العملية املتجهة لألمام
كما أن العملية املتجهة ،  تجهة للخلت تبيع جزءا من إنتاجها لزبائن جددفإن هذا يعين أن العملية امل

 .لألمام تشرتي جزءا من احتياجاهتا من بائعني جدد
 مبررات التكامل العمودي/دوافع. 3

تدنية ، و الرئيسية الثالثة اليت تؤدي باملؤسسات للتكامل عموديا هي نقائص السوق األسباب
 10:التكنولوجيةزيادة الكفاءة و  التكاليت

                                                 
10

 PERRY M.K., « Vertical Integration: determinants and effects », Handbook of 

Industrial Organization, SCHMALENSEE R. et WILLIG R.D. ed,1989 , vol I, p 185. 
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 :السوق( عيوب) تجنب نقائص 0.3
التدخالت احلكومية، املنافسة غري ، العوامل اخلارجية: تتنوع أسباب عيوب السوق يف احلقيقة إىل

 :الكاملة، وتباين املعلومات
 (:(les externalitésالخارجية احتواء العوامل  .أ

فمثال مسعة املوزع الذي توزع املؤسسة من  قد ترغب املؤسسة يف احتواء وامتالك العامل اخلارجي،
ويف الواقع، فالتكامل الرأسي إىل األمام يعترب وسيلة . خالله منتجاهتا مثال على أحد العوامل اخلارجية

للمؤسسة لتتجنب العوامل اخلارجية السلبية اليت تؤثر على أدائها، وذلك من خالل قيام املؤسسة بتسويق 
 .السمعة يف التوزيعو  من خالل عالمات جتارية سيئة الصورة منتجها بنفسها دون توزيعه

 (:les interventions publiques)تجنب التدخالت الحكومية .ب
ففي حالة صناعة الغاز . يعترب التكامل الرأسي وسيلة للتهرب من رقابة الدولة أو اجلهة املنظمة

فإذا كان الناقل متكامل أماميا مع  .نظمنيأسعاره خاضعة لرقابة املو  مثال، نشاط النقل هو احتكار طبيعي
 .حتكم اجلهة املنظمةو  املمون، هنا تكون أسعار عمليات النقل الداخلي خارجة عن رقابة

خمتلت التجارب تظهر أن هذه السلطات التنظيمية تسعى للتأكد من فصل احلد األدىن بني نشاطات   
 .النقل واملوفرين لتجنب هذه الظاهرة

بالتايل مجيع التشريعات تؤدي إىل حتفيز النمو من خالل التكامل بني الوحدات املختلفة للشركة 
 .سواءا رأسياً أو أفقياً 

 (:les asymétries d’information)تباين المعلومات . ج
هذه املعلومات املتنوعة . إنتاج املعلوماتو  التكامل الرأسي ميكن أن يقلل من تكاليت اكتساب

 .أن تؤثر على هيكل تكاليت الصناعة أو على مستوى الطلب يف السوق الوسيطة أو النهائيةميكنها 
توزع األسعار بني خمتلت وحدات و  ضافة إىل ذلك، التكاليت الثابتة مرتبطة بتوقعات العرض والطلب،إلبا

 .اهليكل املتكامل
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لرفع ( تكامل خلفي )وبصرف النظر عن أي حافز آخر، قد متيل املؤسسة لدمج نشاطات املنبع 
وبالتايل تتخذ قرارات االستثمار واإلنتاج كوهنا . حالة عدم اليقني بشأن سعر واحد من عوامل إنتاج املنبع

، الذي  ( ARROW 1975)بدأ هذا النوع من النماذج يف التحليل مبسامهة االقتصاديو   .أكثر يقينا
 .ور املعلومات يف عملية التكامل العموديكان واحداً من األوائل الذين قاموا بتسليط الضوء على د

نظرية الوكالة هي أيضا من النماذج اليت تعترب احلصول على املعلومات اخلاصة هي لب قرارات 
، فهذا (الوكيل)دخلت يف عقد مع موزع يف املصب ( نشاط رئيسي)فإذا مؤسسة من املنبع . االندماج

 . ياألخري سيطالب بالكشت عن السعر النهائي احلقيق
 .تلك املعلومات اخلاصة متنح لألخري إيرادا من اآللية املفروضة على املمون إلعداد الطلب النهائي

التكامل الرأسي إىل األمام يلغي عدم الكفاءة النامجة عن عدم متاثل املعلومات نظرًا ألن املمون يكون قد 
 .تابع األرباح املفصلة

اكتشاف و  أرباحا إضافية فقط بالتعرف( املوزع)ملصب وميكن أن حتقق الشركة املتكاملة مع فرع ا
 .ذات صلة باألرباح احملصلةو  السعر النهائي احلقيقي الن الكمية األمثل متعلقة بالسعر املعلن

، حيث يفرتض أن التكامل الرأسي ( CROCKER 1983)وهذا هو النهج الذي اقرتحه كروكر 
 وباإلضافة إىل ذلك، وكما الحظ بريي. توزيع بكفاءةال يغري من حافز مؤسسات الفرع املسؤولة عن ال

(PERRY 1989 ) 11.فانه لكي نصل إىل نتيجة مماثلة جيب إبرام عقد جد معقد 
 .وأخرياً، جتدر اإلشارة إىل أن التكامل الرأسي ال يعين بالضرورة الكشت عن معلومات ذات قيمة

ميكن أن توجد أهداف حمددة لكل منها إىل جانب  فإذا أرادت الشركات املتكاملة اإلبقاء على هيكلها،
وهذه األهداف املشرتكة ميكن أن تؤدي إىل استمرار عقد وكالة . حتقيق احلد األقصى للمنفعة املشرتكة

يف هناية املطاف، ميكن أن يسمح التكامل الرأسي بإبراز قدر أكرب من املعلومات و  .يتميز مبعلومات خاصة
 .معلومة خاصةولكن ال يضمن اختفاء أي 

                                                 
11 PERRY M. K, op.cit, p 209. 
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 (:l’efficacité d’un monopsone ) فعالية المحتكر. د

دمج نشاطات املنبع عن طريق و  قد يكون من املفيد ملؤسسة يف وضع احتكاري، التكامل للخلت
 ذلك ما يزيد يف أرباحهاو  شراء واحدة أو أكثر من مورديها حلماية نفسها من ارتفاع أسعار مداخالهتا،

 .ازدهارها عموماو 
أن أي مؤسسة يف وضع احملتكر تسعى إىل أن تستحوذ على ( PERRY 1989) وقد بني بريي 

وردين يف وقت واحد، أو تستحوذ 
ُ
إذا أهنا هتدف إىل التكامل التام . عليهم واحداً تلو اآلخر(شراء)مجيع امل

 .إعادة شراء الشركات تؤدي إىل زيادة يف قيمة األصولو  للخلت،
وردين، وتزيد من كميات الشراء من اخللت، مما فخطوة خبطوة، املؤسسة 

ُ
احملتكر تبدأ بشراء احد امل

وردين اآلخرين، وبالتايل تقليل أيضا تكلفة مشرتياهتا
ُ
 .يقلل من اإليرادات يف نظر امل

 :تدنية تكاليف المعامالت 0.3
وهي تتعلق ، (باإلضافة إىل سعر البيع) وتتمثل تكاليت املعامالت يف تكاليت اللجوء إىل السوق

كما أهنا تأخذ يف االعتبار  .أخرى موزعو  تنفيذ العقد املربم بني شركة موردو  بتصميم وصياغة التفاوض
 .الوقت الالزم للبحث عن سعر البيع

أول من ركز ( WILLIAMSON 7311)مث ويليامسون ( Coase 7391)يعترب كل من  كوز 
حتليل التكامل العمودي مير عرب استبدال املبادالت  ،COASEبالنسبة لة . على تكاليت املعامالت

 .التكامل العمودي فقط وضع للتبادل الثنائي بني هذين الكيانني. العمودية بداًل من عملية اإلنتاج
لذلك، إذا كانت تكلفة املبادالت يف السوق تتجاوز األرباح النامجة عن هذه الصفقة، مثل هذا التبادل لن 

 .تثمار واإلنتاج املرتبط هباته املعامالت لن يتحققيتم، وبالتايل االس
فاصل . على خصوصية األصول WILLIAMSONويركز مفهوم تكاليت املعامالت عند 

 . خاص يؤدي إىل احتكار ثنائي بني املشرتي والبائع الناجتة على مستوى هذا األصل
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بادل بني شركتني من أرباح يف الواقع، يزيد االستثمار يف األصول اليت ميكن أن تكون مكرسة للت
و ميكن أن يكون األصل عنصر رأس املال العيين كما قد يكون رأس املال بشري للشركة، أو .األخريين

 (.عالمة جتارية على سبيل املثال)أيضا استثماراً غري املادي 
. فصياغة عقد حيدد التزامات كل من الطرفني بكل االحتماالت املمكنة سيكون باهظ التكلفة

هذا الوضع يسمح بظهور السلوك االنتهازي الذي تسعى من خالله الشركات مناسبة لتحقيق شبه إيراد و 
و بالتايل تظهر إسرتاتيجية التكامل الرأسي لتكون وسيلة أكثر .التهديد بفسخ اتفاق التسويةو  من التلويح

 .فعالية إلدارة العالقات
 (: L’efficacité technologique )زيادة الكفاءة التكنولوجية  3.3

كما يف حالة إنتاج الكهرباء من )يف حالة شركات الطاقة، السيطرة على إمدادات الطاقة األولية 
ذلك باهلروب من و  .يتماشى مع الرغبة يف احلصول على منتج يف ظروف مستقرة( الغاز الطبيعي أو النفط

ورد
ُ
الذي ميكن أن يكون )ضمان الوصول إىل عامل اإلنتاج اهلام  وبصورة عامة، .البيئة املتقلبة ألعمال امل

 .هي الفكرة الرئيسية للتكامل العموديو  (مادة خام أو عمالة متخصصة، أو أصول خاصة
، يف أن (CARLTON et PERLOFF 1998)بريلوف و  وذلك ما أشار إليه كل من كارلتون

مادة خام أساسية، (صول على مدخالت هامة التفسري التقليدي للتكامل العمودي هو احلاجة لضمان احل
                   ).12من ناحية العمل الدرجة متخصص عاصمة معني، الطاقة األساسية

 :تعزيز القوة السوقية. 3.3
باإلضافة إىل األسباب الرئيسية الثالث السابقة، ُتربز ُمشكلة خيار االستعانة مبصادر خارجية أو 

للنشاطات املتمركزة يف املنبع أو املصب أمهية مسألة التكامل العمودي مرارا حيازة الشركات و  اكتساب
اخليارات اليت هي حىت اآلن األقل و  لفهم النتائج املتوقعة من هذه التحركاتو  .وتكرارا لدى املؤسسات

 .تعترب األقل خضوعا للقواعد اإلدارية يف عامل اخليارات اإلسرتاتيجيةو  وضوحا
                                                 
12

 CARLTON D.W. et PERLOFF J.M, « Economie Industrielle », 1998, de Boeck 

Université, p 556. 
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 لتحليل، فاملوضوع حساس ومرتبط ارتباطًا وثيقا بالسياق اخلاص هبيكل السوقأما فيما يتعلق با
ومع ذلك، األدبيات احلديثة يف االقتصاد الصناعي توفر شبكة للتحليل القاعدي توضح . التكنولوجياو 

 :القضايا واألهداف بالتمييز بني هذين اخليارين بشكل صحيح
 هل من األفضل للمؤسسة اكتساب وسائل اإلنتاج: التنظيميةالنهج األول يستند على مبدأ الفعالية  -  
 13 إبرام العقود و  التوزيع أم االعتماد على السوقو 

يستهدف حتوالت القوة السوقية يف احتكارات القلة الثنائية ألحد و  أما الثاين، يتعلق بالتنافسية، -   
 .املتنافسني املتكاملني رأسياً 

 

 الدراسة التحليلية لدور إستراتيجية التكامل العمودي في تحسين أداء مؤسسة سوناطراك :ثانيا
 في القطاع لمؤسسة سوناطراكالتكامل الخلفي  .0

سوناطراك يف الصناعة اخللفية  عرفة درجة التكامل العمودي اخللفي الذي تطبقه مؤسسةمل
 .يف النشاط هافروعكذا و  ا يف الصناعةبنفسه نشطة اليت تغطيها املؤسسةألالبد من معرفة ا ،للمحروقات

  األنشطة الرئيسية لمجمع سوناطراك 0.0
 ، فإن قطاعكما هو احلال يف الصناعة النفطية العاملية اليت تتميز بدرجة عالية من التكامل العمودي

 هتيِمن منشأة إذ البرتولية، اخلدمات أنشطةو  خلفية أنشطةو  أمامية أنشطة يتجزّأ إىل اجلزائرياحملروقات 
 الشريك كوهنا األنشطة هذه على ملحوظ بشكل" الشركة الوطنية لنقل وتسويق احملروقات"  سوناطراك
من ، يف السنوات األخرية كبرية بسرعة سوناطراك مؤسسة عمل ميدان توسعو  للدولة، املّمثل األساسي
 صناعة احملروقات ميادين مجيع يغطِّي أضحى ،حبيث الذي تقوم به يف القطاع التكامل العموديخالل 

 يبقى هيمنة حمدودة، األنشطة بعض هيمنتها يف أن إال .واإلنتاج النقل على البداية يف مقتصرا كان أن بعد

                                                 
13

 Hervé TANGUY, « Stratégie d’intégration verticale : efficacité organisationnelle et 

pouvoir de marché», La jaune et la rouge, october 2013, p p 26-27. 
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 النحو على التجزئة نلخِّص هذهو  املهام، خمتلت إلجناز األحيان من الكثري يف الشراكة إىل تلجأ إذ
 14:التايل
إنتاج و  االستثمارو  التنقيب نشاطات خمتلت املنبع نشاط يُغطِّي :(المنبع نشاط) خلفية أنشطة -

 الوطنية املؤسسات بني قوية منافسة النشاط هذا يشهدو  األنابيب، عرب النقلو  النفط، منابع
 جتري مؤسسات حيث األجنيب، االستثمار على االنفتاحو  القطاع حترير بعد خصوًصا األجنبية،و 

 اإلنتاج؛و  التنقيب أعمال إلجناز األجنبية املؤسسات من العديد مع شراكة عقود سوناطراك
ُميَّع، غازات فصل الطبيعي، الغاز متييع أنشطة يُغطي  (:المصب نشاط) أمامية أنشطة -

 البرتول امل
 قلة كبريًا بسبب تأخًرا يَعِرف الذيو  إخل،...الصناعي الغاز إنتاج البرتوكيماويات، التكرير،

رَتقب من لكن اإلستثمار،
ُ
 ملؤسسة السياسيات االستثمارية لتوجُّه نتيجة كبريًا منًوا يشهد أن امل

 .املؤسسات األجنبية مع الشراكة عرب املشاريع من العديد إقامة حنو سوناطراك
حلاجة مؤسسة سوناطراك لتدعيم تكاملها يف االنشطة اخللفية، حيث يغطي نشاط املنبع نشاطات  نظراو 

أو عن , تضطلع سوناطراك هبذه األنشطة مبجهود ذايت. إنتاج احملروقاتو  تطوير ،اإلستكشاف ،البحث
من  -حيث يغطي جممع سوناطراك أنشطته يف القطاع اخللفي. طريق الشراكة مع شركات برتولية أخرى

لصناعة عرب شركاهتا القابضة ملختلت املراحل اخللفية  اليت متتلكها (filiales) خالل فروع املؤسسة
 .احملروقات يف اجلزائر

 لفي فروع المؤسسة في النشاط الخ.0.0
اخللفية ملؤسسة سوناطراك أو ما يعرف بنشاطات املنبع عبارة عن تكامل عمودي  تعترب النشاطات

تستثمر يف مرحلة سابقة ( Sonatrach)ويعين أن املؤسسة األم ، للمؤسسة األم( أو إىل األعلى)للخلت 
 .ملراحل اإلنتاج 

                                                 
 المحروقات قطاع مؤسسات حالة النمو الخارجي دراسةو  الداخلي النمو خيار أمام المؤسسةالياس بن ساسي،  14

 .488ص  ،7008، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، بالجزائر
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ملؤسسة سوناطراك نشاطات البحث واالستغالل والتطوير وإنتاج  اخللفيويشمل النشاط 
 .أجنبيةاليت تؤمن من طرف شركة سوناطراك لوحدها أو يف إطار شراكة مع شركات برتولية و  احملروقات،

تطوير احلقول البرتولية املكتشفة، وحتسني معدل اسرتجاع واستيفاء  إىلوهتدف هذه املهام 
 15.ياطاتاالحت

  16:عرباملرتبطة به، )*( الفروع، العملية إسرتاتيجيتهويدمج النشاط اخللفي يف 
  املؤسسة الوطنية للجيوفيزياءENAGEO ؛ 
  الشركة الوطنية للهندسة املدنية والبناءGCB ؛ 
  املؤسسة الوطنية خلدمة اآلبارENSP ؛ 
  املؤسسة الوطنية للحفرENAFOR ؛ 
  الشركة الوطنية ألشغال البرتول الكربىENGTP . 

واليت تشارك يف تطوير ، %400وتعترب مجيع الفروع السابقة ممتلكة من طرف جممع سوناطراك بة 
 .يف النشاط اخللفي واستغالل احملروقات

  :االستكشاف أداء نشاط تطور .0
 ارتفعت فكلما الدولية، السوق يف األسعار مبستوى العموم، يف واإلنتاج االستكشاف أنشطة تتأثر

 اإلعتمادات حجم بزيادةه املؤسسة هلذ ذلك مسح كلما كبرية، عائدات ةاملنتج املؤسسة توحقق األسعار
 إكتشافها مت حقول تطوير أو وتطويرها والغاز للنفط جديدة حقول عن البحث يف لالستثمار املخصصة

 .قبل من
 
 

                                                 
15

 www.sonatrach-dz.com/activiteamont . 
16

 Sonatrach, Rapport annuel 2010, p 34 . 

 % .400نقتصر هنا على الفروع الوطنية لسوناطراك واململوكة من طرفها بة  *

http://www.sonatrach-dz.com/activiteamont
http://www.sonatrach-dz.com/activiteamont
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 :Forage d'exploration))االستكشافي  أو الحفر نشاط التنقيب -0
 املسح نشاط زاد الزلزايل، فكلما املسح جمهود بتطور عادة االستكشايف احلفر نشاط تطور يرتبط

 .املوالية يف السنوات احلفر أعمال العمل على تكثيت على مؤشرا ذلك كان كلما إجيابية، نتائج حتققتو 
اسرتاتيجية التكامل العمودي اخللفي يف القطاع، حيث  واصلت سوناطراك تبين وبناءا على ذلك،

واصلت املؤسسة عملية اقتناء حفارات جديدة متاشيا مع تطور املساحة املسكتشفة باملسح الزلزايل 
ن يف نشاط احلفر لك اصبح عدد احلفارات العاملة اآلبذو  ، للبحث عن احملروقاتاالستكشايف

 :كما يوضحه اجلدول التايل،  حفارة 19االستكشايف التابعة للمؤسسة 
 2015- 2000لمؤسسة سوناطراك للفترة  االستكشافي الحفر نشاط تطور(:  20)الجدول

 السنوات
 الحفارات

( Rig ) العاملة 
 اآلبار المنجزة

 (Wells -بئر)
 السنوات

 الحفارات
( Rig ) العاملة 

 اآلبار المنجزة
 (Wells -بئر)

0222 42 432 0222 72 249 
0220 20 418 0222 72 265 
0220 22 427 2010 24 258 
0223 70 429 2011 33 249 
0223 70 490 2012 38 258 
0222 74 498 2013 49 191 
0222 71 302 2014 49 215 
0222 79 260 2015 19 770 

 .للبرتول تقارير رمسية ملنظمة الدول املصدرة باالعتماد على نيمن إعداد الباحث:  المصدر              

سلك منحةى تصةاعديا مسةتمرا  احملفورة اآلبار عدد منحىن أن يبني أعاله اجلدول معطيات حتليل إن
عةةدد و  لكةةن منةةذ تلةةك السةةنة رغةةم تذبةةذب عةةدد احلفةةارات العاملةةة يف تلةةك الفةةرتة، ،7009إىل غايةة سةةنة 

                                                 
 جديدة غازية أو نفطية اكتشافات على احلصول هبدف جديدة حقول يف آبار حفر هو االستكشايف احلفر. 
 



 العيد قريشي .أ
 لخضر مرغاد .د.أ

 دور إستراتيجية التكامل العمودي الخلفي في تحسين أداء مؤسسة سوناطراك
 0202 -0222 دراسة تحليلية للفترة

 

305 

 

تضةاعت عةدد احلفةارات  قةد سةجلو  .بئةر يف السةنة 700 قل عةنمل يو  اآلبار احملفورة كل سنة يف شبه ثبات
 . 7041حفارة سنة  19إىل  7009حفارة سنة  71العاملة للمؤسسة يف النشاط من 

 ( :Les Découvertes et taux de succès) معدل النجاحو  االكتشافات -3
 العمةوم، حيةث علةى جيةدة نتةائج األخةرية السةنوات يف احملروقةات عةن االستكشاف نشاط أمثر لقد

 7043 احملققةة عةامي الةيت تلةك نتيجةة أفضةل وكانةت سةنة، كةل يف اكتشةافا 48 املتوسةط يف املعةدل جتةاوز
 .اكتشافا 37 بة 7041و

يف الفةةرتة األخةةرية  تقةةدما عمةةا كةةان حيققةةه مةةن قبةةل، حيةةث كةةان  االكتشةةافاتوقةةد سةةجل متوسةةط 
اكتشةةافات فقةةط للسةةنة عهةةود تعتةةرب كبةةرية يف  1هةةو  4980-4924احملقةةق يف الفةةرتة  االكتشةةافاتمعةةدل 

-7000اكتشةافا للسةنة عهةود استكشةاف أقةل يف الفةرتة  41نشاط االستكشاف  بينمةا ارتفةع إىل حةوايل 
 .  هو ما يعرب عن زيادة فعالية نشاط االستكشاف يف تلك الفرتةو  ،7040
 السنوي املعدل أن اكتشافا، أي 470فقد بلغت االكتشافات احملققة يف الفرتة السابقة  النفط، خيص ففيما

 ةةب ،7041 عام النتائج أفضل حتققت ولقد .تقريبا اكتشافات7هو  الفرتة يف النفطية لالكتشافات املتوسط
 .اكتشافا 41

 السةنة، يف اكتشةافات  40 هةو أكثةر مةن الفرتة لنفس االكتشافات معدل الغاز، فإن خبصوص أما
 عندما تعترب جيدة أهنا غري النفطية، االكتشافات نتائج متقاربة مع ما حد إىل ظاهرها يف تبدو وهي نتائج

 .النفطية احلقول على أكثر منصبا كان النشاط تركيز أن نعلم
نسةةةبة النجةةةاح يف االكتشةةةاف مةةةن  ارتفةةةاع نالحةةةظ( 07)مةةةن خةةةالل املعطيةةةات الةةةواردة يف اجلةةةدول 

هاتةةةه النسةةةبة مةةةن  ،7000-4994للفةةةرتة   % 71إىل مةةةا يقةةةارب  4980-4924كمعةةةدل للفةةةرتة   42%
معةةةةدل يف زيةةةةادة ذلةةةةك مت تسةةةةجيل رغةةةةم  . 7040-7004للفةةةةرتة املواليةةةةة   %74النجةةةةاح اسةةةةتقرت علةةةةى 

يف السةةةنوات  سةةةوناطراك هةةةذا مةةةا يةةةوحي إىل حتسةةةن خةةةربة  مؤسسةةةةللسةةةنة، /اكتشةةةافا  41 إىلاالكتشةةةافات 
 . األخرية يف النشاط



 العيد قريشي .أ
 لخضر مرغاد .د.أ

 دور إستراتيجية التكامل العمودي الخلفي في تحسين أداء مؤسسة سوناطراك
 0202 -0222 دراسة تحليلية للفترة

 

306 

 

 2015- 2000لمؤسسة سوناطراك للفترة  والغاز النفط عدد اكتشافات (:07)الجدول

 السنوات االكتشافات الغازية االكتشافات النفطية المجموع
22 09 03 0222 
22 03 03 0220 
06 03 03 0220 
22 04 03 0223 
00 04 08 0223 
22 09 07 0222 
02 44 09 0222 
02 1 41 0222 
02 3 43 0222 
02 1 47 0222 
02 41 41 2010 
02 40 40 2011 
30 08 73 2012 
30 47 70 2013 
30 41 42 2014 
30 47 48 2015 

 باالعتماد على تقارير خمتلفة لسوناطراك نيمن إعداد الباحث :المصدر

 بإدراج تقنيات ،السنوات األخرية على مر ،مسحت اخلربة املكتسبة من قبل سوناطراكحيث 
جهة  مسح منو  .ية جديدة من احملروقاتاليت يعود هلا الفضل يف اكتشاف حقول برتولو  استكشاف جديدة

 .خيار الشراكة املتخذ يف سياق تقاسم املخاطر االستكشافية بتكثيت جمهودات االستكشاف، أخرى
 :7040-97نسب النجاح احملققة يف الفرتة و  الشكل التايل يوضح تطور عدد االكتشافاتو 
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 7040-4997نسبة النجاح لمؤسسة سوناطراك للفترة و  تطور عدد االكتشافات(: 20)الشكل 

 
 Ministère de l’Energie et des Mine, Evolution du Secteur de :بناءا على  نيمن إعداد الباحث :المصدر

l'Energie et des Mines. 
 

 مؤسسة حتليل تطور عدد االكتشافات احملققة يف النشاط اخللفي للقطاع، نالحظ أن لمن خال
نشاط املسح االستكشايف عرب ،فباإلضافة إىل تطوير يف حتقيق هاته النتائج سوناطراك سامهت بشكل كبري

العاملة لديها  االستثمار املتواصل اليت تقوم به املؤسسة لتطوير أسطول احلفاراتو  املسح ثالثي األبعاد تقنية
الشكل و  ،تواصل منو االكتشافات احملققة من طرف سوناطراك مبجهوداهتا لوحدها. يف نشاط التنقيب

 .التايل يربز نصيب املؤسسة من االكتشافات عهدها اخلالص مقارنة بنتائجها عرب شراكة
ا اخلالصة حيث يف السنوات األخرية حققت سوناطراك نتائج جيدة جدا باعتمادها على جمهوداهت

 . يف نشاط البحث لتحقيق االكتشافات لوحدها دون شراكة مع األجانب
عمودي التكامل التبين املؤسسة خليار  عن  ربواالعتماد على اجملهودات الذاتية بدل الشراكة يع

حيث افرز هذا التكامل حتقيق نتائج معتربة حني تضاعفت فعالية املؤسسة يف  نشاط التنقيب،مع لفي اخل
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 7007- 7004سنة يف سنوات /اكتشافات 1 مرات، حيث انتقلت االكتشافات من 9النشاط إىل حوايل
 . 7041-7041سنة يف /اكتشاف 30إىل ما يقارب 

  
 0202-0222تطور حصة سوناطراك لوحدها من االكتشافات للفترة (: 20)الشكل 

 
 السنوية باالعتماد على تقارير سوناطارك نيمن إعداد الباحث :المصدر

سوناطراك واصلت إسرتاتيجية التكامل العمودي من خالل الشكل السابق يتبني أن مؤسسة 
ذلك من و  اقتناء حفارات جديدة كل سنةو  االعتماد على قدراهتا الذاتية اخللفي هلا يف النشاط من خالل

  .اجل حتسني أدائها يف النشاط اخللفي
 كان البد من دراسة العالقة  ،(y)على عدد االكتشافات (x)وملعرفة تأثري عدد احلفارات العاملة 

 :املوجودة بني املتغريين يف الدراسة اإلحصائية التالية
اخلاص بتطور عدد احلفارات ( 07) فمن خالل املعطيات السابقة املتحصل عليها من اجلدول رقم

 ل سنة،قابلة هلا كمقارنتها بالنتائج اخلاصة بعدد االكتشافات املو  7041-7000العاملة للفرتة 
 :حصلنا على الشكل التايل الذي ميثل العالقة اخلطية بني املتغريين EVIEWS  بربنامج باالستعانةو 

 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

6 
4 4 3 

5 6 
9 8 9 9 

27 

19 

24 

29 30 30 

3 2 2 
4 

7 

2 

8 

12 

7 7 

2 1 

7 

3 2 1 

 سوناطراك بالشراكة سوناطراك لوحدها
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 عدد االكتشافات المحققةو  لدى سوناطراكعالقة الخطية بين عدد الحفارات لا: (23)الشكل

 
 EVIEWSباالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر

 :من خالل النتائج املتحصل عليها من الربنامج، مت التوصل إىل صياغة العالقة اخلطية البسيطة التالية
 
 
 
 

فانةه ميكةن اسةتنتاج أن  ،0.22تسةاوي إىل و  جةاءت موجبةة ""مبةا أن قيمةة و  العالقة السابقة،من 
حفةارة كلمةا  4تتمثةل يف أنةه كلمةا زاد عةدد احلفةارات العاملةة  بةة و  .واضحة بني املتغريين هناك عالقة طردية

هو مةا و  جاءت سالبة ""يف حني القيمة الثابتة .  اكتشاف يف السنة 0.22زادت عدد االكتشافات ب 
هةو أمةر و  تكةون عةدد االكتشةافات احملققةة اقةل مةن السةابقيعين أنه يف حالة ثبات عدد احلفةارات فغالبةا مةا 

 . منطقي يف الصناعة النفطية ،كون تقادم هاته احلفارات من سنة ألخرى ينقص من مردوديتها
علةى املتغةري ( عةدد احلفةاراتX ) مدى تأثري املتغري املستقل و  والختبار جودة منوذج العالقة السابقة

اليت تشرح وتفسر نسبة كبرية من التغريات ( R)أ لقيمة معامل التحديد نلج، (عدد االكتشافات Y)التابع 
نالحةةظ مةةن خةةالل الشةةكل السةةابق أن قيمتةةه  و  الةةيت حتةةدث يف معةةدالت االكتشةةافات ملؤسسةةة سةةوناطراك،

Y= - 4.58 + 0.77 X 

:حيث   
Y :متثل عدد االكتشافات احملققة 

X :متثل عدد احلفارات العاملة 
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مةةةةن التغةةةةريات الةةةةيت حتةةةةدث يف عةةةةدد االكتشةةةةافات يفسةةةةرها تطةةةةور عةةةةدد  %21 مةةةةا يعةةةةين، "0.21"كانةةةةت 
يؤكةةةد العالقةةةة الطرديةةةة بةةةني عةةةدد و  كمةةةا أن شةةةكل االنتشةةةار يبةةةني. احلفةةةارات العاملةةةة يف البحةةةث والتنقيةةةب

 .املتمثل يف عدد احلفارات العاملة يف نشاط التنقيبو  االكتشافات كمتغري تابع للمتغري املستقل
 عالقة الخطية بين عدد الحفارات لشكل االنتشار في ا :(23) الشكل

 عدد االكتشافات المحققةو  لدى سوناطراك

 
 EVIEWSباالعتماد على برنامج  نيمن إعداد الباحث: المصدر

 

ن عةةةدد احلفةةةارات العاملةةةة يف نشةةةاط التنقيةةةب ملؤسسةةةة سةةةوناطراك أو بةةةاألحرى التكامةةةل إوبالتةةةايل فةةة
، باالعتمةاد علةةى فروعهةا يف النشةةاط بةدل الشةةراكة يف نشةاط االستكشةةاف العمةودي اخللفةي الةةذي تقةوم بةةه

 .فيما خيص عدد االكتشافات احملققة كل سنة يؤثر بشكل كبري على أداء املؤسسة مع األجانب
بتطةةةةوير أسةةةةطول احلفةةةةارات العاملةةةةة يف نشةةةةاط  -صالةةةةذا ميكةةةةن القةةةةول أن لالسةةةةتثمار اخللفةةةةي اخلةةةة 

هةو مةا يتضةح يف عةدد االكتشةافات و  .دور هام يف حتسني أداء املؤسسةة يف النشةاط اخللفةي -االستكشاف
 .اليت تساهم بدورها يف حتسني مستوى االحتياطي العام من احملروقات للمؤسسة
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 :تطور احتياطي المحروقات لمؤسسة سوناطراك -ثانيا
تشةةافات اجلديةةدة املسةةجلة كةةل إن منةةو االحتيةةاطي مةةن احملروقةةات مةةن سةةنة ألخةةرى تسةةاهم فيةةه االك

بالتايل يعترب تطور املستوى . من طرف مؤسسة سوناطراكهو ناجم عن نوعية االكتشافات املسجلة و  سنة،
 .املؤشر احلقيقي على أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي للمؤسسة يف القطاع يالعام لالحتياط

 :الخام النفط احتياطي تطور -0
منةوا متواصةال بعةد فةتح القطةاع للشةةراكة ملؤسسةة سةوناطراك شةهد االحتيةاطي املؤكةد مةن الةنفط اخلةام 

 8,8، إال يف بعض السنوات املعدودة، حيث كان مستوى االحتياطي يف حةدود  4989مع األجانب سنة 

 400مليةار برميةل أي مبعةدل زيةادة قةةدره  9,7مسةتوى  4990، بينمةا سةجل سةةنة 4989مليةار برميةل سةنة 
ليصةةل هنايةةة  7000-90، فيمةةا تضةةاعت هةةذا املعةةدل للفةةرتة 4990-4989مليةةون برميةةل يف السةةنة للفةةرتة 

ُسةجل أعلةى و  .مليةار برميةل 47,7ةةعلةى  7009ليستقر سةنة . مليار برميل 44,3إىل أزيد من  7000سنة 
 .7001 سنةية هنامليار برميل  47,72بةاخلام  للنفط احتياطي

 أن بعةد إذ .مليةون برميةل 47700بلوغةه  ثباتةا بعةد 7009سةنة  بدايةة مةناالحتيةاطي  سةجللكةن 
علةى  وحةدها قةادرة غةري املاليةة أو التقنيةة سةواء الوطنيةة القةدرات أن والثمانينيةات السةبعينيات أثبتةت جتربةة

 املباشةر وعلةى األجنةيب االسةتثمار علةى االنفتةاح مةن البةد أنةه اجلزائةر اقتنعةت شاسةع، منجمةي جمةال تغطية
-2003 الفةرتة يف اجلزائةر قامةت اجلديةدة، القطاعيةة السياسةة هلةذه وتطبيقةا .اجملال هذا يف األجنبية اخلربات
 يف وجنحةت االستكشةاف، جمةال يف أجنبيةة نفطيةة شةركات مةع شةراكة عقةد 50 مةن أكثةر بتوقيةع 1987
 اجملمةوع يف قامةت شةركة 50 مةن أكثةر الفةرتة نفةس يف عةددها بلةغ حيةث الشةركات، مةن كبري عدد جذب
 .وحده االستكشاف ميدان يف دوالر مليار 2.5 عن يزيد مبلغ بإنفاق
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 2014- 0222للفترة  النفط الخام احتياطي تطور (:22)الشكل 

 
 على تقارير سنوية لسوناطراك باالعتماد نيمن إعداد الباحث:  المصدر

 

مقارنةةةةة بإمجةةةةايل  انةةةةه يعتةةةةرب صةةةةغرياائةةةةري مةةةةن البةةةةرتول اخلةةةةام، إال اجلز منةةةةو االحتيةةةةاطي مةةةةن رغم و بةةةةال
وهةي نسةبة ضةعيفة . من إمجايل احتيةاطي العةامل مةن الةنفط اخلةام % 4االحتياطي العاملي، حيث مل يتجاوز 

 % 77,18ة بةالكويت واإلمارات اليت قةدرت نسةبها  و  للغاية إذا ما قورنت بنسب اململكة العربية السعودية
 17.على التوايل من إمجايل احتياطي العامل % 8,34و % 8,97و

الربيطانيةةة، ( (British petroleumكمةةا قةةدرت إحصةةائيات الطاقةةة العامليةةة الصةةادرة عةةن شةةركة 
احلاليةة،  والتقنيةة االقتصةادية شةروط االسةتغالل ظةل يف العمةر االفرتاضةي الحتيةاطي الةنفط اخلةام اجلزائةري،

حبلةةةةول عةةةةام  بةةةدون اكتشةةةةافات جديةةةدة يف القطةةةةاع سينقضةةةي االحتيةةةةاطيأي أن هةةةذا  18.سةةةةنة 48حبةةةوايل 
7072. 

 

                                                 
 .40 ص، 7040 السنوي اإلحصائي التقرير للبرتول، املصدرة العربية األقطار منظمة 17

18   BP Statistical Review of World Energy, June 2010, p 6 
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 :الغاز الطبيعي احتياطي تطور -0
احتياطي كبري من الغاز الطبيعةي، مكنهةا مةن احةتالل املرتبةة الرابعةة مةن بةني أكةرب دول  اجلزائر متتلك

 حتتةةةل املرتبةةةة األوىل بةةةني دول الشةةةرق األوسةةةط و  النةةةرويج،و  كنةةةداو  العةةةامل املصةةةدرة للغةةةاز الطبيعةةةي بعةةةد روسةةةيا
ميثةل حقةل حاسةي ، و فاحتياطات اجلزائر الثابتة مةن الغةاز جتعلهةا حتتةل املرتبةة الثامنةة يف العةامل .مشال أفريقياو 

مليار مرت مكعب من االحتياطات الثابتة ،و مةن املتوقةع منةو إنتةاج  7380الرمل أكرب حقل يف اجلزائر يضم 
 19. 7031الطلب احمللي حىت عام و  لتلبية احتياجات أوروباالغاز الطبيعي 

مليةار  0369قفةز مةن  حيةث4999وسجل االحتياطي العام من الغاز الطبيعي منوا كبريا خةالل سةنة 
رغةةم أن عةةدد االكتشةةافات املسةةجلة ، 4999مليةةار مةةرت مكعةةب سةةنة  4523إىل  4998مةةرت مكعةةب سةةنة 

اكتشافات للغاز فقط وذلةك الن هاتةه االكتشةافات أفةرزت عةن حةوض بةه كميةات  3كان   4999يف سنة 
 .كبرية من الغاز الطبيعي يف حاسي الرمل

 1101علةةةى مسةةةتوى ( 7041 -7000) لفةةةرتة طويلةةةة و  لكةةةن بعةةةد ذلةةةك ظةةةل االحتيةةةاطي مسةةةتقرا
 .مليار مرت مكعب رغم عدد االكتشافات املسجلة كل سنة للغاز الطبيعي

مةةن إمجةةايل احتيةةاطي العةةامل يف هنايةةة  %7,3اجلزائةةر الثابةةت مةةن الغةةاز الطبيعةةي و يشةةكل احتيةةاطي 
اململكة العربية السعودية واإلمةارات الةيت قةدرت و  ، وهي بذلك حتتل املرتبة الرابعة عربيا بعد قطر7041سنة 

 20.على التوايل % 3.09و % 1.74و %  47.32بة نسبها  
الربيطانيةةة العمةةر ( (British petroleumإحصةةائيات الطاقةةة العامليةةة الصةةادرة عةةن شةركة  وقةدرت

 21.سنة 11 مناحلالية، بأكثر  شروط االستغالل ظل يف اجلزائري،الغاز الطبيعي االفرتاضي الحتياطي 
 

                                                 
 ،7001جامعة اجلزائر،  وحة دكتوراه،طر أ، أثره على االقتصاد الوطنيو  الغـاز الطبيعي في الجزائر كةتوش عاشةور،  19

 . 432:ص
 .49:ص، 7041 السنوي اإلحصائي التقرير للبرتول، املصدرة العربية األقطار منظمة 20

21   BP Statistical Review of World Energy, op. cit, p 6. 
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 2014-0222الطبيعي بالجزائر للفترة  الغاز احتياطي تطور (:22)الشكل 

 
 .OPECملنظمة الدول املصدرة للبرتول باالعتماد على تقارير سنوية  نيإعداد الباحثمن  :المصدر      
 

 .2015- 2000 للفترة الطبيعي لسوناطراك الغاز احتياطي تطور (:23)الجدول
 مرت مكعب مليار :ةالوحد                                                                                      

 النمو % اإلحتياطي السنة النمو % اإلحتياطي السنة
0222 4523 0,07 0222 4154 0,00 

0222 4523 0,00 0222 4154 0,00 

0220 4523 0,00 2010 4154 0,00 

0222 4545 0,49 2011 4154 0,00 

0222 4580 0,77 2012 4154 0,00 

0222 4580 0,00 2013 4154 0,00 

0222 4154 -1,66 2014 4154 0,00 

0222 4154 0,00 2015 4154 0,00 

 .باالعتماد على تقارير سنوية لسوناطراك نيمن إعداد الباحث:  المصدر

اليت تعرب يف احلقيقة عةن الفةرق بةني الكميةات و  السابقالشكل من خالل نسب النمو الواردة يف و 
مثلةةت النمةةو  7001-4988جنةةد أن الفةةرتة . املكتشةةفة مةةن الغةةاز الطبيعةةي يف مقابةةل الكميةةات املنتجةةة منةةه

إىل مةا  4988سةنة  3مليةار م 3700حيث قفز االحتياطي مةن ( 4991باستثناء سنة )املستمر لالحتياطي 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

1
9
8
6

 1
9
8
8

 1
9
9
0

 1
9
9
2

 1
9
9
4

 1
9
9
6

 1
9
9
8

 2
0
0
0

 2
0
0
2

 2
0
0
4

 2
0
0
6

 2
0
0
8

 2
0
1
0

 2
0
1
2

 2
0
1
4

 
 مليار متر مكعب



 العيد قريشي .أ
 لخضر مرغاد .د.أ

 دور إستراتيجية التكامل العمودي الخلفي في تحسين أداء مؤسسة سوناطراك
 0202 -0222 دراسة تحليلية للفترة

 

315 

 

حةىت  3مليةار م 1100بينمةا تراجةع املسةتوى بعةدها ليسةتقر عنةد . 7001هناية سنة  3مليار م 1180يعادل 
مةةةا يعةةةين أن الكميةةةات املنتجةةةة مةةةن الغةةةاز الطبيعةةةي يف هاتةةةه الفةةةرتة كانةةةت تعةةةوض بكميةةةات  ،7041هنايةةةة 

 (.03أنظر اجلدول . )مكتشفة جديدة
 

 :اتمةــــخ
إسرتاتيجية التكامل العمودي اليت ، ميكن القول أن ومن خالل الدراسة التحليلية يف األخري

التنقيب عن احملروقات و  يف حتسني قدرات البحث املتمثلةو  تتبناها سوناطراك يف النشاط اخللفي للقطاع،
 عهود املؤسسة لوحدها بدل اجلهود مع بالشراكة، قد سامهت يف حتسني أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي

هاته األخرية حىت وان مل تسجل حيث  .الغازو  النفط اخلامكل من املستويات العامة الحتياطي  املتعلق بو 
أي أن  .حتياطاتلال اإلنتاج على ثبات املستوى العاموترية فقد حافظت املؤسسة رغم مواصلة منوا، 

مل تسجل اخنفاضات إال يف و وى املخزون العام من االحتياطات االكتشافات املسجلة حافظت على مست
  .هو االمر الذي يعترب اجيابيا من الناحية االقتصاديةو  سنة  واحدة

التحليل العالقة اليت تربط بني التكامل العمودي اخللفي الذي تقوم به مؤسسة و  ولقد بينا بالعرض
التنقيب عرب تطوير احلفارات و  سوناطراك يف القطاع عرب االعتماد على قدراهتا الذاتية يف نشاط البحث

ن هذا التكامل يساهم يف حتسني اداء املؤسسة فيما خيص أالعاملة يف نشاط البحث والتنقيب، حيث تبني 
 .االحتياطات املؤكدة عرب حتسني االكتشافات املسجلة

، حيث واصلت مؤسسة سوناطراك التوسع اخللفي يف صحة الفرضية األولىمت التأكد من وقد 
ذلك و  جنبية يف القطاعالنشاط اخللفي لصناعة احملروقات باالعتماد على جمهوداهتا اخلاصة بدل الشراكة األ

االستثمار املتواصل اليت تقوم به املؤسسة لتطوير أسطول و  تطوير نشاط املسح االستكشايف من خالل
 .احلفارات العاملة لديها يف نشاط التنقيب
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املتمثلة يف وجود عالقة طردية بني التكامل اخللفي و صحة الفرضية الثانية،التأكد من  أيضا مت
املتغري التابع و  املمثل بعدد احلفارات العاملة يف النشاطو  مستقل يف الدراسة اإلحصائيةيف القطاع كمتغري 

 .املتمثل يف عدد االكتشافاتو  لتحسن أداء املؤسسة يف النشاط اخللفي
النفطية يف السنوات األخرية  حتسن مستوى االحتياطات صحة الفرضية الثالثة، نفي متإال أنه 

نتيجة حتسن االكتشافات اليت حتققها سوناطراك، حيث تبني أن االحتياطات النفطية املؤكدة مل تتزايد بل 
ميكن القول بان االكتشافات احملققة من طرف سوناطراك سامهت يف احلفاظ و  .شهدت نوعا من الثبات

 . إلنتاجعلى استقرار االحتياطي دون تراجع  رغم تواصل ا
 :ومن خالل الدراسة التحليلية مت التوصل إىل النتائج التالية 

تواصل مؤسسة سوناطراك االعتماد على اسرتاتيجية التكامل العمودي مع النشاط اخللفي للقطاع  -
 ؛باالعتماد على جمهوداهتا اخلاصة عرب فروعها يف البحث والتنقيب

ص بتطوير أسطول احلفارات العاملة يف نشاط االستكشاف له دور هام يف اأن لالستثمار اخللفي اخل -
 ؛حتسني عدد االكتشافات كل سنةو  حتسني فاعلية نشاط التنقيبحتسني أداء املؤسسة يف 

تقدما عما  حقق  ملؤسسة سوناطراك عهودها اخلاصةيف الفرتة األخرية  اكتشافات النفطمتوسط أن  -
التنقيب و  نشاط االستكشافأداء املؤسسة يف رب عن زيادة فعالية هو ما يعو  ،كان حيققه من قبل

   ؛عن احملروقات
حافظت مؤسسة سوناطراك عن طريق حتسني عدد االكتشافات كل سنة من احلفاظ على املستوى  -

 .اإلنتاجالعام لالحتياطات رغم مواصلة وترية 
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 :المراجعقائمة 
 :باللغة العربيةالمراجع 

 .4991دار املريخ للنشر، السعودية، ، فريد بشري طاهر: ، ترمجةاقتصاديات الصناعةروجر كالرك،  .4
 .4991، دار زهران للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة األوىلاقتصاديات الصناعة،أمحد سعيد باخمرمة،  .7
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