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 :ملخص
        أثاااار ا يااااا  أملااااعا  اساااانتج عياااا  اهياااازا  است ااااا    تتنااااالد اسد املااااة اهذدمااااة   لااااة  اهذاسااااة اسب  يااااة

 2212إىل عاا   2212املتخدمنا اهنهج است يييا  مان لادد د املاة اسبياااان اسسان ية مان عاا  .   اجلزائر
 .  اجلزائر

أظهرن اسنتائج لج د عدقة مباشرة بني  صيد اهيزا  است ا   لملعر اسنتج   اجلزائار يياب بتذيا  
 .ة تؤثر بشكل ملييب عي   صيد اهيزا  است ا     ياسة ا يا لا لاسعكس   ياسة ا تتاعهالة  األلي 

 .أملعا  اسنتج، اهيزا  است ا  ، اسصاد ان، اس ا دان :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

The study presented in this paper discusses the impact of the collapse 

of oil prices on Algeria's trade balance. We used the analytical approach by 

examining the annual data from 2010 to 2016 in Algeria. 

The results showed a direct relationship between the balance of trade 

and the price of oil in Algeria, where the collapse of the latter affected the 

trade balance negatively and vice versa in case of rising. 

Keywords: Oil prices, trade balance, exports, imports. 

Jel Classification Codes: F14, F62, Q41, Q43. 
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  :مقدمة .5
 تتسا  بعاد  املاتذرا  لك ارة استذيباان مل ق اسنتج اخلا  ل  أكا  ملا ق سيسايأل األملاملاية   اسعاا ، ل 

   ا تتاا  أملاعا  اسانتج يكا   سصااو اسادلد اهنت اةإ .  أملعا  اسانتج اتي اة ستريثيلاا باسعدياد مان اسع امال
ليكا   اس عاأل  اسنتطياة، اساه لا  أملاار لا دملاا اهاسياة، راا تاؤثر اهابياا  يهاا يياب تازداد ع ائادلا اهصد ةل 

 .  يك   سصاو اسدلد اهستهيكةمعاكسا   ياسة اخنتاض أملعا  
  اسسن ان األلية، يدد االقتصادي   جمم عة من اسع امل اهسامهة   تذيبان أملاعا  اسانتج عيا  

د، صادمان اسعارض اسنااج  عان أياداس ملياملاية م ال احلارلا لاس ا  ان   اسبيادا  األع اا    ملابيل اه اا
 .منظمة ألبك، لاست سينان   تكن س جيا املتخراج اسنتج اخلا ، لاكتشاف يذ د جديدة

أصااب ا اجلزائاار منااة أك اار ماان أ بعااة عذاا د تعتمااد عياا  قطااا  اساانتج اسااة  أصااب  اسعماا د استذاار  
سااديها عائادان ماسيااة عااخمة، كمااا لا  اهصااد  اسرئيساا  سيعمياة اسصااعبة، لألاا  عاماال سدقتصااد، ييااب أ  

سزيااادة اساادلل، لبسااب  لااةا االعتماااد أصااب  االقتصاااد اجلزائاار  عرعااة ستذيبااان أملااعا  اساانتج   اسساا ق 
 هياةاسعا اسانتج أملاعا  اخنتااض أ  إال لاسانتج اسطاقاة قطاا  تطا ير   اجلزائار ملاع  من اسرغ  لعي . اسعاهية
 أجل من استذشف ملياملة ستنتية اسي    إىل اجلزائرية احلك مة د أل را لاهختصني، االقتصاديني خمالف أثا 
 . ماسية حمذذة أزمة جتن 

 ملادد املاتذرا  اساه األلطاا  مان اسادلي اسنذاد صاندلق خماالف ماأل جزائريا   اقتصاادي   يتتا 
 لاالملرتاتي يان إعداد اخلطج سعد  اجلزائرية احلك مة منتذدين اسنتج، أملعا  لب ط اتي ة اس طين االقتصاد
 اس  قاة لاة  حتاالد .األلار  اسذطاعاان اناتاجياة تطا ير   يساال  بشاكل اسساابذة، اسسان ان اسدزماة  
 عيا   صايد ميازا  است اا   لتداعياتا  اسانتج، اهتااج  ألملاعا  اال ياا  ليف اسكامنة اسع امل أبرز مناقشة

 .األزمة لة  من خلرلج اجلزائر اهمكنة اهذرتيان بعض سي زائر لتذدمي
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مـايي تـداعيات انهيـار أسـعار  :استاسياة انشاكاسية سطار  ات صال اسسااب  اسعارض عيا  لباالعتمااد
 النفط على رصيد ميزان التجاري الجزائري؟

 :فرضية البحث. 5.5
 إملاارتاتي يةاساادز  بنااا   اظاارا سد تباااط اس ثياا  اسكااامن بااني اهياازا  است ااا   لقطااا  اساانتج، بااان ماان

صااد ان لاا ج اورلقاان، لسان يتاريت  الساك إال مان لادد تن ياأل اس عاسة لمدئماة ستنمياة اسصااد ان لاصاة 
 .اسصاد ان

إباراز اسع امال اساه أدن إىل ا ياا  أملاعا  اسانتج،  لا  اسد املاة لاة  مان اسرئيسا  اهلادف أ  يياب
 .اهيزا  است ا   عي  اسنتج ملعر اخنتاض لآثا 

 :اسب  ية عي  اسن   استاي اس  قة لة  تذسي  مت انشكاسية، عن لسإلجابة
 .مالية ملعر اسنتج: المحور األول -
 .أملباا ا يا  أملعا  اسنتج :المحور الثاني -
 .أثر ا يا  أملعا  اسنتج عي  اهيزا  است ا     اجلزائر :المحور الثالث -
 :النفط سعر مايية. 8

 :يي  كما لالسك لأا اع ، اسنتط  اسسعر مته   اتنالد
معينة  زمنية مدة لدد اسنتج س ميل اسنذدية اسص  ة أل اسنذدية اسذيمة ل : سعر النفط تعريف .5.8
 إىل بانعا ة منالية، اجتماعية، ملياملية، اقتصادية، ع امل عدة تريثي األمريك ، اتي ة باسدلال  اهذار
 اسه اسدلسية اسنتج مل ق طبيعة بسب  مستمرة ستذيبان خي أل اسسعر للةا. اسسائدة يينها اسس ق طبيعة
 مستذرة غي أملعا ا لجعيها اسنتج أملعا  عي  السك ااعكس را االملتذرا ، باسديناميكية لعد  تتس 
 اهؤثرة  ي  اسع امل حتديد  لخمتيف طرق لختتيف. (2212م ال  مصطت ، ) اهستمرة سيتذيبان لخت أل
 .اهت ملج اسرب  إسيها م ا ا اناتاج أا  تكيتة عي  اسبداية   يدد إال استا خي ، تط    مرايل يس 
 ل  اسك  ، اسنتطية اسشركان عيي  تسيطر ايتكا يا سيصب  ملعرا اسسعر مته   تغي اسس ق طبيعة لبتغي
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 حيدد أصب  اسنتطية اسس ق ميكاايزمان تغي لبعد اهنت ة، اسدلد قبل حمتكرا من ملعرا أصب  اسستينان
  .(2212طييب، ) لاسطي  شرلط اسعرض ل  
 :النفط أسعار أنواع. 8.8
 3-2 تت الز ال  رتة لدد اسنتج س ميل است    استسيي  ملعر ل : (Spot Price)السعر الفوري  -

 تتخة   يما تامة باملتذدسية تتمتأل اسه األطراف بني يت دد اسة  اسسعر لل  ،(2212اسطالر، ) أملابيأل
  عد، لتك   اسصتذة إمتا  عند اسسائد اسسعر ل  لبالتصا  معينة، اتطية جناز صتذةإ بشري  قرا ان من
ميه ا، ) لاسشرا  اسبيأل عميية إجرا  ي     اسس ق اسسائدة لاسطي  اسعرض بريلعا  متريثرة األملعا  لة 

2212) . 
 معي  ، زمن   اسنتج س يدة اسنذدية باسذيمة يت دد ملعر ل  Official Price):) الرسمي السعر -

 اسس ق   حتدس اسه باستغيان اسسعر لةا يرتبج .ةإدا ي أل يك مية  مسية أل جهة طرف من ليت دد
 .(2211ب  يي ، ) سينتج است  ية

 لدد مع ا عنها باسدلال  اسنتج س ميل اسنذدية اسذيمة لل  (Nominal Price): السعر االسمي -
 اسنتج ملعر أل براا ملعر م ل خمتيتة إىل أمل اق األملعا  تنس  ، لقد(2212بيذية، ) زمنية معينة حلظة
 .دلال ا سي ميل 02ملعر األلبك يسال   أ ،  نذ د م د (2213اهزيين، ) لغيلا اسعريب

 األملار أ  ل  ملنة إىل منس با احلاي االمس  اسسعر ل : (Actual Price) السعر الحقيقي -
 املتبعاد بعد احلاي االمس  يس  اسسعر يساهبا ليت  زمنية، ة رت  ع  اسسعر تط   عن يع  اسة  اسسعر
 احلاسية، اهعتمدة لاسسنة األملار بني ملنة اهاثية اسدلال  صرف ملعر   استغي أل است خ  ع امل تريثي

 ملنة   عنها احلاسية اسسنة   اسنتج اس ايد برميل أليب عن اهت ذذة اسشرائية اسذد ة بني اهذا اة يت  لمب جبها
 اسشركان سد  يبذ  بل اسعا  سيرأ  أبدا ينشر ال احلذيذ  اسسعر أ  اىل ، لاشي(2213اهزيين، ) األملار
 .اسنتطية
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 :أسباب انهيار أسعار النفط. 3
 تنص اسه االقتصادية اسنظرية من ااطدقا   :العالمي اإلنتاج وزيادة العالمي االستهالك انكماش.  5.3
 ملعرلا يرتتأل أ  اسطبيع   من ،(اناتاج) عرعها ما عي  مليعة (االملتهدك) اسطي   اق إالا أا  عي 

 ل  لاسه هلما، اوددة لاسع امل لاسعرض، باسطي  يت دد مليعة أ   إ  ملعر لباستاي ص ي ، لاسعكس
   استريثي   دل لا متا ر ألر  لا جية لع امل االقتصاد  اسنشاط مست     اسنتج تتم ل ياسة  

 .(2212اسسذا،) اسس ق
 مناط    عدة االقتصاد  اسنم  معدالن   تراجعا اهاعية اسسن ان لدد اسعاه  االقتصاد شهد

 كل   االقتصاد  االاكماش إىل يعز  اسنتج، عي  اسعاه  سيطي  اذصا اسرتاجأل لةا ليعت  اسعا ، من
 اسنذد تذديران صندلق بيغا لةا ل . سينتج عخمة املتهدكية لل  أمل اق لاسيابا ، لاسصني من أل لبا
 أ  يعين ما ،2212سيعا   %3.3مذابل %3.2حن   2015 سعا  اسعاه  االقتصاد  اسنم  هعدد اسدلي
 م ا بة أيدس ي ميا، ما ميي   برميل يدلد تت الز ال تكاد عئيية ملتك   اسنتج عي  اسطي  زيادة
  .(2212م ال  مصطت ، ) عنياسبائ كبا  بني لمنا سة شديدة االخنتاض، عي  كبية

 األلبك، لا ج منظمة دلد من االاتاج زيادة عن ااجتة اسعرض   زيادة لناك أما من جهة اسعرض،
 اهت دة لاس اليان من كندا است ديد لج  لعي  ثابتة، شب  مست يان عند ألبك إاتاج املتذرا  مذابل

 OPEC,2015)) 2212برميل ي ميا   ملنة  ميي   1.80 ا اسدلد لة  ااتاج زيادة لاس ازيل، لقد ن
 برميل ي ميا ميي   83.22إىل  اسعاه  اناتاجسيصل  ي ميا برميل ميي   1.1 اسطي    مت قعة زيادة مذابل

(IEA, 2014). 
ميي    1.32ازداد عرض اسنتج اخلا    اسي   من لا ج دلد منظمة ألبك مبذدا   2212  عا  

ميي   برميل    2.222إىل  2212لصل  ائض اسعرض   عا  . يي   برميلم 1.200برميل، لمن دلهلا 
، للكةا تعمذا األزمة اسه بدأن عا  2212ميي   برميل   اسي     ملنة  1اسي   مذابل  ائض اسعرض 

مبذدا   2212من لا ج ألبك بريقل را كا  عيي  عا   2212ليذد  عرض اسنتج اخلا    عا  . 2212
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لاتي ة سزيادة اسطي  اسعاه  لتذيص اسعرض من لا ج ألبك يرتتأل اهذدا  .   اسي   أسف برميل 022
ميي    28.0بعد أ  كا   2212ميي   برميل ي ميا عا   31.2است ازين سينتج اخلا  من دلد ألبك إىل 

ي ميا ميي   برميل 32.332ا تتأل إىل  2212سكن إاتاج ألبك   عا  . 2212برميل تذريبا   اسي   عا  
لسةا  إ  جتميد االاتاج عند مست     عا  . 2212أسف برميل ي ميا عن عا   131بزيادة مذدا لا ي اي 

أسف برميل، لل  أدىن بتا ق كبي من  ائض عا   032يبذ   ائ ا   اسعرض مبت ملج ي م  يذد   2212
 .(2212ابريه ، ) 2212

 األمريك  ا تتأل اناتاج ييب اليان اهت دة،اس     اسصخر  اسنتج إاتاج زيادة إىل السك ليع د 
، 2212 ملنة برميل ي ميا ميي   13من  أك ر إىل 2010 ملنة   تذريبا برميل مديني 10 من اسنتج من

احتاد مصا ف ) اسنتج اهست  د حمل اوي  اسنتج إيدد من اسنتج من مست  د أك  مكن لل  ما
   (.2212اسك يا، 

 :ل من اسعرض لاسطي  اسعاه  عي  اسنتجلاسشكل اه اي ي ع  ك
 العرض والطلب العالمي على النفط بمليون برميل يوميا: 85رقم  الشكل 
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 IEA، لاس كاسة اسدلسية سيطاقة OPECمن لدد تذا ير اسشهرية سكل من منظمة ألبك  نيمن إعداد اسباي : المصدر
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اسعديد من اخل ا    جماد اسطاقة ما  يرجأل: ي الواليات المتحدة األمريكيةثورة النفط الصخري ف. 8.3
إىل اسطترة اسه تشهدلا اس اليان اهت دة   إاتاج اسنتج  يشهد  اسعا  من تراجأل   املعا  اسنتج

اسصخر ، لل  ما مكن األمريكي   من االعتماد عي  إاتاجه  اوي  بشكل أك  لاالملتغنا  عن اسنتج 
ست  د من اخلا ج،  ذد ا تتأل اناتاج األميك  مبذدا  اس عف تذريبا لدد اسسا ملن ان اهاعية، ما اه

أد  اىل تراجأل اسطي  اسعاه  عي  اسنتج، إال أ  اس اليان اهت دة ل  أك  مستهيك سينتج   اسعا ، 
اس اليان اهت دة يكت  لال ت جد إشا ة إىل أ  لب ط اناتاج ب. لاعطر اهنت    خلتض أملعا  اسنتج

 .(2212احتاد مصا ف اسك يا، ) 2212ياسيا سر أل األملعا  عا  
 اهت دة اس اليان   اسنتج مأل منت   ملعرية يرا   دليا ألبك منظمة أ  اسبعض يعتذد
اس اليان    اجلديدة اسنتج مشا يأل تصب  أ  باالخنتاض بريمل سألملعا  اسكا تل  سيسم  األمريكية،
 تكيتتها لاسك يا اسسع دية م ل مناط    اسنتج إ  املتخراج .اسس ق من لخترج مرحبة يغ اهت دة

  باملتمرا  داك تا، لمشاد تكسار م ل مناط  تكيتة   أك ر املتخراج اسنتج اسصخر سكن  منخت ة،
 لاتي ة اسصناعة، ليغاد ل   احبني اس اليان اهت دة غي منت   مليصب  بعض اسنتج أملعا  اخنتاض

 عي  األقل لةا ما تريمي  اسس قية يصتها عي  لحتا ظ ألبك اسنتج أملعا  مل ف تستذر ةسكس
(Plumer, 2015). 

كا  اسدلال  األمريك  اورك اسرئيس  الخنتاض أملعا  اسنتج لدد اسسن ان : ارتفاع قيمة الدوالر. 3.3
 ي  هستخدم  اسعمدن األلر ،السك أ  برميل اسنتج مذ   باسدلال  را هعل ملعر  أع اسذييية اهاعية،

   لاسعكس اسنتج عي  اسطي  ا تتا  إىل مليؤد  األمريكية اسعمية صرف ملعر اخنتاض   أ   إ  باستاي
 12  اس اقأل، اسدلال  ل  أعي  مست   مذابل اسي  ل منة . األمريك  اسدلال  صرف ملعر ياسة ا تتا 

مريك  لاخنتاض أملعا  اسنتج، للةا ي أل اسس ق حتا عاما، را أد  إىل ا تتا    مؤشر اسدلال  األ
 عي  ملبيل . اسك ي من اس غ ط، ألا  عندما تك   قيمة اسدلال  مرتتعة، ترتاجأل قيمة اسسيأل األملاملية
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  اخنتاض ياد   مؤشران اسسيأل  2212اه اد، تسب  ا تتا  اسدلال    اسنصف اس اين من عا  
 . (Tarver) األملاملية منها اسنتج

 اال تتا    اسدلال  صرف ملعر املتمر إالا اهلب ط   اسنتج أملعا  املتمرا  اخل ا  يت قع   بعض
لل    ا تتا   2014 عا  من بداية اسبيا ا تتاعا صرف اسدلال  ملعر شهد ييب اسعمدن، بباق  مذا اة

بسب   عيي  طي اس برتاجأل اسنتج أملعا  اخنتاض تتسي إىل هب  د أل اسة  مستمر إىل يد اآل ، األمر
 .اسدلال  صرف ملعر ا تتا 

  اسعذ د اهاعية كااا : النفط أسعار تديور من السعودية العربية المملكة موقف. 3.3
بني كته اهيزا   يما يتعي  بريملعا  اسنتج ي د اسعا ، السك أ ا متتيك كميان لائية اسسع دية تتري ج  

لغي مستغية بعد من اسنتج،  إ  اسسع دية قاد ة عي    أل إاتاجها بسرعة   لقا قصي اسبيا  لدل  
ها اسنتط  من لسكنها أي ا  قاد ة عي  كب  إاتاج ،حتمل تكاسيف إاتاج كبية، ما يد أل األملعا  إىل اهلب ط

 .(2212ي لااس، ) أجل   أل األملعا  عاهيا ، لاصة لأ ا ثاسب أك  مصد  سينتج   اسعا 
 أ  منها إد اكا تغيي، بدل  احلاي اناتاج عي  ملذف انبذا  اجتا  التا ن  ذد ه قتها أما باسنسبة

 عي  قاد ة هعيها ما اهاسية نااليتياطيا من سديها لأ  اسذصي، األجل من تغيان ل  األملعا  اخنتاض
 استات  ة ملتد أل كااا اسه  ه  اناتاج لتض ليا  إىل جلرين قد إالا كااا لأا  استغييان، لة  حتمل
 ياجت  بسب  اناتاج ختتيض عي  يذبل سن لكدمها لاسعراق، إيرا  كل من  يها تشا كها أ  بدل  ليدلا
 ختتيض بعد  اسسع دية سذرا  تبين لاسبعيد  إ  اهت ملج  اهد عي  لأما اهاسية، ايتياطات  لععف سيسي سة
 تد ك  ه  اسشماسية، أمريكا اسصخر    اسنتج  رع  إاتاج اسة  اجلديد است د  عن ااج  اسنتج إاتاج
 هلا يكت  سن اناتاج ملذف ستختيض أ  حمالسة لأ  اهعرلض،    ائض من يعاين اسنتط  اسس ق بري 

 باه ل اسغربية اسنتج شركان تتعال    إالا أل خمزل ا االملرتاتي   اهت دة اس اليان املتخدما إالا اسن ا 
 لمثة. اسنتطية اسس ق من جز ا  كبيا ختسر لقد عييها، لليمة ملتك   اسع اق   إ  سةا إاتاجها،  لتض  
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 اهنتج إزاية ألجل األملعا  لب ط من مزيد إىل اسسع دية ترم  أ  اسباي ني من  ري  هد ييب آلر  أ 
 إال اسك  ، اسنتطية ألبك سدلد مع ية استذييد  غي اسنتج إال يشكل اسنتطية، اسس ق من اجلديد اسعاه 
 شركان تتمكن لسن ،(دلال  02-22) بني ترتال  اسصخر  اسنتج من اس ميل اس ايد إاتاج كيتة أ 

 دلال ، للكةا 60   دل  إىل ملعا األ تدل   ب ج  ك يا اسصم د من اسذصي اهد  عي  اسنتج اسصخر 
 اسعاهية األملعا  حتديد   يعيد زما  اهباد ة سن اسدلسية اسطاقة لريطة   اسصخر  اسنتج دل  حت ي   إ 

 صاد ان عي  جمددا اسسع دية اهليمنة عي  إيكا  اهستذبل   مليعمل لإمنا ليس  اهميكة إىل سينتج
 .بيدا  اسعا  من لغيلا اهت دة اس اليان إىل اسطاقة

ميكن اسذ د بري  اسسع دية تسع  من لدد انبذا  عي  أملعا  اسنتج اسعاهية منخت ة إىل  ؛لعيي 
 .حتذي  لدف مليامل ، أال لل  حت ي  دل  غرميها األملامل    اهنطذة أ  إيرا    اسس ق اسعاهية

 لةا من اسسيامل  اهلدف أ  اوييني بعض ير  قد: وإيران روسيا ضد اقتصادية عقوبات. 1.3
 تتريثر أ  ميكن اسه اسدلد اهنا سة منها  لمليا لإيرا  بعض عي  اقتصادية عغ ط هما ملة االخنتاض، ل 

. باسنسبة هلا مصاد  اسدلل أل  اسنتج مبيعان ييب مت ل مليبية، بص  ة األملعا  باخنتاض اقتصاداملا
 اناتاج، ملذف بعد  ختتيض األلي ألبك منظمة م قف تعيل تتسيان جمم عة من مؤلرا   كما تس د

   استريثي بغية ل لمليا، بكل من إيرا  أعرا  اقتصادية نحلاق حمالسة بري ا اسسعر، اخنتاض من اسرغ  عي 
 مأل است الا عي  لمحيهما، (2212مدياين، ) ألر  لمناط  األلملج ق ايا اسشرق اجتا  اهتبعة ملياملاملا
 .اسغربية اهصاحلة شرلط

 : لتجاريميزان اال ثر انهيار أسعار النفط علىأ. 3
يعت  من  .اهيزا  است ا   ل  استرق بني قيمة لا دان بيد ما لبني قيمة صاد ات ، لدد  رتة ما

اهؤشران االقتصادية اهلامة لتكمن قيمت    حتييل مك اات  لسيس   قيمت  اهطيذة، هلةا البد من معر ة 
يت  أ  اسبة اه اد األلسية أل اه اد اصف اهصنعة أل اهصنعة إىل امجاي ا عية كل من مك اات  لليك

  .ن ااهست  دان أل اسصاد
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يس  تط    (2212-2212)اسشكل استاي يظهر تط   أ صدة اهيزا  است ا     اجلزائر سيترتة 
 .أملعا  اسنتج

 (:8852-8858)خالل الفترة  تطور الميزان التجاري وميزان المدفوعات في الجزائر: 85الجدول رقم 
 8852 8851 8853 8853 8858 8855 8858 السنوات

دوالر ) سعر النفط
 (للبرميل

 

00.2 

 

120.2 

 

128.2 

 

122.0 

 

 

82.3 

 

28.2 

 

22.0 

 

 ميزان التجاري رصيد
 (مليار دوالر)

 

12.8 

 

22.2 

 

 

22.3 

 

8.2 

 

1.0 

 

 

-10 

 

-10.2 

 إجمالي الصادرات
 (مليار دوالر)

 

20.1 

 

 

02.8 

 

01.0 

 

 

22.2 

 

22.1 

 

32.2 

 

28.3 

 صادرات المحروقات
 (مليار دوالر)

 

22.1 

 

01.2 

 

02.2 

 

23.0 

 

20.2 

 

33.1 

 

20.8 

 

إجمالي الواردات 
 (مليار دوالر)

 

22.2 

 

20.3 

 

 

22.4 

 

22.9 

 

20.3 

 

21.6 

 

22.7 

 اعتمادا عي  ايصائيان بنك اجلزائر نيمن إعداد اسباي : المصدر

مييا   12.8 ائ ا قد  ا  2212يذ  عا   است ا   يزا اه  صيد أ  أعد ، لداجلد يظهر
 ا تتا  إيرادان للةا يرجأل إىل 2212مييا  دلال  عا   22.3دلال  لاملتمر   ا تتا  يىت لصل 

اهر    اسسيأل س ا دان اسذ   باال تتا  بشكل كبي متريثرا   2213اورلقان، لاخنتض   ملنة  صاد ان
ع زا قيمت  ت ا   يزا  اساه  صيد مل ل 2212   ملنة أ  اورلقان، غي من اهصد ة سكميانا برتاجأل

 .اجلزائر من اورلقان صاد ان إيرادان عي  اسنتج اسه أثرن أملعا  دلال  اتي ة ا يا  مييا ( 10-)
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 اين ، املتمر اخنتاض ملعر اسنتج   اسس ق اسدلسية، اسة  ااطي    اسنصف اس2212ط اد ملنة 
دلال  سي ميل    82.28حبيب اخنتض مت ملج اسسعر اسسن   سي ميل من اسنتج اخلا  من  ،2212من 

لقد أدن لة  األزمة اسنتطية . %20، أ  اخنتاض قد   2212دلال  سي ميل    28.28إىل  2212
، 2212س ية   ، مذا اة بتيك اه2212اهستمرة إىل اخنتاض كبي   قيمة اسصاد ان من اورلقان   

 %.23.2بنسبة 
مييا  دلال  ( 1.0) 2212  ع   لة  استط  ان، ااتذل  صيد اهيزا  است ا   من شب  ت از    

باستعل كااا صدمة أملعا  . 2212لاملتمر لةا اسع ز ملنة  2212مييا  دلال     10إىل ع ز قد   
بعد أك ر من مثااية عشر ملنة من  اسنتج جد يادة، حبيب مل ل  صيد اهيزا  است ا   ألد ع ز س 

 .(2212بنك اجلزائر، ) است ائض اهتتاسية

   است ا   اهيزا   صيد   اسنتج أملعا  تذيبان حتك  مد  استخيص اسنتائج لة  لدد من 
 اسصاد ان لا ج تش يأل جمه دان أ  يبدل السك إىل إعا ة ،لععيت  لشاشة عي  يدد را ،اجلزائر

 .(2213بنك اجلزائر، ) اهرج ة اآلثا  كاملب ترين   اورلقان
 

 :خاتمة .1
 لتزايد ايتياطات  حمدلدية باسن  ا بسب  مهدد لل  سيطاقة أملامل  مصد  اسنتج أ  إىل ت صينا

 الساك   ع امال ملاامها عادة لنااك لأ  اسادلا ، عيا  مساتذرة غاي اسانتج أملاعا  أ  كماا عييا ، انقبااد
 .لاسنتسية اجلي ملياملية، اهنالية ية،االقتصاد منها منتردة، أل جمتمعة

االملاتذدد،  مناة استنم ياة مسايملا   اسنتج قطا  عي  كبي بشكل كما املتنت نا أ  اجلزائر تعتمد
 إال اسا طين، االقتصااد عيا  يتماا ملايؤثر اسعااه ، اهسات   عيا  اسانتج ملا ق أزمة   أل ليل أ    دلس

 براجمهاا سادع  األملاملاية اسركيازة لا  اسانتج تصادير مان لادد اسدلساة جتنيهاا اساه اهاسياة اسعائادان تعاد
 اسرياأل طبيعاة   اسنظار إعاادة يتطيا  لباستاي .اسصعبة باسعمية سيتم يل مصد ا لاستنم ية، كةسك االقتصادية
 اختااال مان لعييا  الباد. جا يا إيرادا لسيس سيدلسة يع د  أمساسيا باعتبا   إيرادا إسي  لاسنظر اسنتط  االقتصاد 
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 اسذطاعاان دل  لتعزياز اسادلل مصااد  تن ياأل لادد مان اهساتذبيية، است اديان اسدزماة ه اجهاة استادابي
 اسنظر إعادة لج ا إىل انشا ة جتد  كما سي رلان، األم ل اهستدامة باالملتخدا  استنمية حتذي    األلر 

 .سيدلسة اسعامة اهيزااية عي  ستختيف اسع   اسعا  اناتاق لترشيد اسدع ، برامج  
 :يي   يما اسنتائج أل  عرض لميكن

 حتدياد أملاعا    اس ييادا  اسعاامد  مهاا لاسطيا  اسعارض لسايس عديادة سع امال اسانتج أملاعا  خت األ -
 لمنهاا ع امال اجلي ملياملاية، عاهياا اسانتج ملاعر حتدياد   ماؤثرة ألار  ع امال لنااك بال عاهياا، اسانتج

 اسانتج ملاعر حتدياد   كبايا دل ا تيعا  جمتمعة اسع امل لة  مجيأل أ  ييب لاستنية، اسنتسية، اهنالية،
 ؛اسعاه 

 ع امل أ  يبدل   أملعا  ، اسي   احلاصل سدخنتاض ععيتا ملببا اسنتج عي  اسعاه  اسطي  تراجأل يعت  -
 ؛االخنتاض سةسك تتسيا األك ر ل  اسعرض

 ي ا  تذيايص ماا يعاين سبرتلسياة،ا اجلباياة اخنتااض جناد اسانتج أملاعا  اخنتااض تاداعيان مان كاةسك -
بااجلزائر،  عذادن اسه اسندلة   اا أج ب  متعامي   صر  ما لل  األجنبية أل االملت ما ان مل ا  اويية

 األلعاا  املاتذرا  عاد  إىل ياؤد  بادل   للاةا اسبطاساة، ي ا  زياادة إىل اسنهاياة   ياؤد  ماا للاةا
 ؛لاسسياملية االجتماعية

 :يي   يما است صيان بعض صياغة ملابذا، ميكن إسيها اهت صل اسنتائج لدد من
 ؛اسريع  االقتصاد من اخلرلج عرل ة -
 ؛اسصاد ان لتن يأل اسنتج عي  االعتماد تذييل -
 ؛اجلزائر  االقتصاد تن يأل أجل من اورلقان قطا  لا ج األلر  االقتصادية اسذطاعان عي  اسرتكيز -
 االلتماا  اىل اجلباياة، بانعاا ة لادد مان سيدلساة  ةمعتا ماداليل ياة  ك اا  است اا ة بذطاا  االلتماا  -

 .استدي  باسذطا 
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  :قائمة المراجع. 2

  8-0:، ص2212،   اير 132احتاد مصا ف اسك يا، اهصا ف، اسعدد 
 20: ، ص2212العالمي،  النفط سوق تحليلعي ،  إبريه  أمحد 
  ، على أسعار النفط لتقلبات بةالمرغو  غير االقتصادية اآلثار من الحد سياساتبيذية برالي 

أطرلية الجزائر،  حالة إلى اإلشارة للنفط مع المصدرة العربية الدول في العامة الموازنة
 22: ، ص2212-2212اسشيف،  ب عي ، بن يسيبة دكت  ا ، جامعة

  ،واألفاق النفطية الواقع اقتصاديات الدول تمويل في السيادية الثروة صناديق دورب  يي  ابيل 
 02: ، ص2211-2212، 23، أطرلية دكت  ا ، جامعة اجلزائر الجزائر حالة إلى اإلشارة مع
 65 :، ص2213سسنة  اجلزائر بنك تذرير 
 65 :، ص2213سسنة  اجلزائر بنك تذرير 
  23-28: ، ص2212تذرير بنك اجلزائر سسنة 
 جميةالعالمي داالقتصا على وانعكاساتها العالمية النفط أسعار في التطورات ،زيت ين اسطالر ، 

 10:، ص2010 شتا  ،132اسعدد  ،32جميد سا اسعريب، لاستعال  اسنتج
  اسرابج ، عي النفط؟ أسعار تتراجع لماذا ،(2212) ميھابرا حممداسسذا: 

35849http://www.jbcnews.net/article/   21/12/2210تا يخ االطد 
  ،المتوسط  المديين على ومستقبلها النفط ألسعار والمحددة المؤثرة العواملطييب محزة

مدالية مذدمة عمن اهيتذ  اسدلي، ، 8853عام  منتصف منذ انهياريا ظل في والطويل
 20/20، ي م  " داهخاطر لاحلي-ااعكاملان ا يا  أملعا  اسنتج عي  االقتصاديان اهصد ة هلا 

 3:، جامعة حي   ا ر، اهدية، اجلزائر، ص2212أكت بر 
 331: اهزيين، مرجأل ملاب ، ص حممد اسدين عماد 

http://www.jbcnews.net/article/93584%20تاريخ%20الاطلاع%2001/10/2017


 
 أثر انهيار أسعار النفط على رصيد الميزان التجاري في الجزائر                          مخفي أمين. دزاوي عبير،       

                                                                                  (8858-8852) 
(88 

168 

 

  ،مدالية مذدمة عمن الجزائري،  وتداعياته على االقتصاد النفط انهيار أسعارمدياين حممد
، "اهخاطر لاحلي د- ة هلا اهيتذ  اسدلي، ااعكاملان ا يا  أملعا  اسنتج عي  االقتصاديان اهصد

 .0: ، جامعة حي   ا ر، اهدية، اجلزائر، ص2212أكت بر  20/20ي م  
  جامعة جمية ،العالمية النفط أسعار تقلبات على أثرت التي العوامل حممد، اسدين عماداهزيين 

 332: ص ،2013 ،21، اسعدد12 مليسية اسعي   اناسااية، اجمليد األزلر،
   مدالية العالمية،  األسواق في النفط أسعار انهيار على المؤثرة العوامل ة،م ال  مصطت  ملا

-مذدمة عمن اهيتذ  اسدلي، ااعكاملان ا يا  أملعا  اسنتج عي  االقتصاديان اهصد ة هلا 
 2-2: ، جامعة حي   ا ر، اهدية، اجلزائر، ص2212أكت بر  20/20، ي م  "اهخاطر لاحلي د

 0: اهرجأل، ص م ال  مصطت  ملا ة، اتس 
  ،االقتصاد متغيرات على بعض البترول أسعار تقلبات النعكاسات قياسية دراسةميه ا مسع د 

، 2212-2211 اجلزائر، مةكرة اهاجستي، جامعة اهسيية،، (8858-5802)الجزائري  الكلي
 02:ص

  اسرابج ، عي ثمانية أسباب وراء انهيار أسعار النفط، (2212) ي لااس بك، ياملر أب  معيي :
http://www.dw.com/ar     22/12/2210مت االطد. 
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