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"العام المعجزة"، عملية إعادة  البعضوالذي أسماه  1979لقد شهد العالم منذ لقاء مالطة  

صياغة النظام العالمي، فلقد شهد االتحاد السوفياتي تغييرات جذرية على الصعيدين االقتصادي 

تغير موضوع  ،على ذلك كأهم قوة مالية في العالم، بناء والسياسي، كما تم االعتراف باليابان

ن . إ1األموال واألسواقعلى  لميالتنافس العا إلىوالمواجهة في العالم من السيطرة الصراع 

حامال معه بوادر  ،اتيأهمية وحساسية التطورات التي حصلت في دول العالم في عقد التسعين

هما التكنولوجيا  ،معتمدة على عاملين أساسيينية بترولشهد ثورة  ،عالمي جديدي بترولنظام 

ديد على ش، إن االعتماد العالمي البترولللالحديثة والسياسات التي اتبعتها الشركات العالمية 

 بتروللل ةجعل السوق العالمي ،هذا المورد الطبيعي الناضب الذي يستخدم في كافة المجاالت

روف العرض ظ سلعة إستراتيجية دولية تحكمها البترولأكثر األسواق تقلبا وتغيرا.يعد 

دول العالم تعيش مزيدا من التشابك  تجعل ،كما استجدت فيه عوامل أخرى جيوسياسية ،والطلب

 واالندماج في المنظومة االقتصادية العالمية مع عوامل سياسية.

تفوق الزيادة  البترولأن زيادة استهالك  أي،تطويرها  بترولللد األهمية النسبية يلعل تزا 

المتجددة في العالم  غير مصادر الطاقة األخرى، جعل هيكل استهالك الموارد في استهالك

 اإلنتاج، إذ أن إنتاجه واستهالكه في المدة الحالية يؤثر في 2أساسيةيعاني من تغيرات 

بنظر االعتبار  يجب أن تأخذ البترولفإن أسواق  ،من توم ،االستهالك في المدة المستقبليةو

ما قال هيوجويل دي سيرفانتس في االحتياطي وحساب القيمة العادلة، لهذا المورد، ك االنخفاض

رواية دون كيشوت ال مانشا: "إن نعمة الثروة  16كتب في القرن  ني الشهير الذيااالسب المؤلف

ألن 3ال تتمثل في مجرد تملكها أو تبذيرها في اإلنفاق ولكن في استخدامها بطريقة حكيمة".

الستخدام األجيال   ون متاحايؤثر في الرصيد المتبقي منها الذي يك لبتروللالمتسارع االستخدام 

على هذا األساس سيتم دراسة وم ، ومن ت4ة بما يحفظ مستوى مقبوال للمعيشة والرفاهالمقبل

 .البترولسوق   نماذج تحديد آليات

 

  

                                                           
 .19، ص: 1993، القاهرة، مصر، العربية النفط والتنمية العربية في عقد التسعيناتمركز البحوث والدراسات،   :1

-1980الجمهورية العراقية،  ، مطبوعة جامعية، جامعة الموصل،، الطبعة األولىاقتصاديات النفطمحمد زاهر السّماك، : 2

 . 29 :ص، 1981

، أطروحة دكتوراه في العلوم سوق النفط العالمية وانعكاساتها على السياسة النفطية العراقيةالبوعلي، يحي حمود حسن : 3

 . 8:، ص2010 االقتصادية تخصص فلسفة ، كلية اإلدارة و االقتصاد ، جامعة البصرة،

 .229:، ص2017، اإلسكندرية، القانونية،مكتبة الوفاء ، الطبعة األولىالنفط وإشكالية التنمية االقتصاديةصبرينة يونسي،  :4
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 البترولالمبحث األول: نماذج تحديد آليات سوق 

هو أن اقتصاديات الموارد ، وسوق السلع المصنعة البترولإن الحدّ الفاصل بين سوق  

فشروط توازن أسواقها ،مبادئ علم االقتصاد العامالناضبة لها نظرياتها وال ينطبق عليها 

لتعظيمها تختلف عن شروط  )تجددةغير الم(ي يسعى إليها مالك المواد الناضبة واألهداف الت

فإن كل برميل يستهلكه اإلنسان اآلن سيفقده بترولللبالنسبة ، وأهداف السلع التي ينتجها اإلنسان

د جيال القادمة من نصيبها من المورحرم األست لبتروللا زاد استهالك هذا الجيل إلى األبد وكلم

 1األجيال. زيعها توزيعا رشيدا ليستفيد منهاالذي خلقه هللا بكميات محدودة لذا يجب تو

غير (التطرق إلى النظرية االقتصادية ألسواق المورد الناضب  من هنا سيتم

 ،لبترولللتحديد توجهات األسعار المستقبلية ي البترولالتي تفسر كيفية عمل السوق ،)الهيكلي

 وحاالت عدم اليقين.

 "لويس سسيل جراي"نظرية النضوب وفقا ألفكار  األول: طلبالم

الريع تحت "ت عنوان حفي بحثه ت جرايالباحث  "النضوببمفهوم"إن أولى المهتمين  

التي جاء بها ديفيد  اإلنتاجية، ابتدأ في مقالته بفكرة تناقص 1914في عام  "فرضية النضوب

المتغير، وطبقا لمفهوم  اإلنتاجيريكاردو والمتمثلة بنقصان إنتاجية األرض بزادة العنصر 

أن الريع هو مدفوعات للكميات األصلية والكميات الراسخة  بافتراضريكاردو للريع كان قد قدم 

يدفعه على أي يقول أن الشخص الذي يدفع ما يسمى بالريع  ،غير قابلة للتدمير من التربة

 2ب هو سلعة قابلة للتقييم من أساس وجودها على األرض.شتراض، إن الخاق

 :"لويس سسيل جراي" أسس نظرية 1-1

فكرة النضوب بإعطائه أمثلة لمحتويات المنجم من الفحم وأوضح بأنه  جرايلقد استهل  

دة تكوينه اقتصاديا فمن لكن من الصعب عمليا إعا ،هل إعادة تخزين الفحم في مكان ماسمن ال

تغير المكان أو تغير الشكل، لقد أعطى أمثلة افتراضية عن  وجهة نظره أن النضوب يكون عند

اضيا لمحتويات المنجم من الفحم واضعا في ذلك األسس النضوب عندما حدد حجما افتر

                                                           
 http://www.alarabiya.netلالطالع أكثر يرجى مراجعة الموقع االلكتروني التالي :: 1

، "توجهات، أسعار النفط الخام" أسعار الفائدة وفكرة النضوب وأحمد حسين علي الهيتي، عمار محمد سلو أحمد العبادي،  :2

 .146 :، ص2009، 15، العدد 5مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، المجلد 

http://www.alarabiya.net/
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نضوب الموارد االقتصادية، لكنه لم يتطرق إلى حال األسواق والتي والركائز األولى لنظرية 

نضوب المنجم بين أن كما ،1إشارات ضمنية إلى أن السوق في حال المنافسة التامة ككانت هنا

طن من الفحم ومن اهتمامات مالك المنجم الحصول على عوائد  400يكمن عند مستوى إنتاج 

 ،زداد أسعار الفحمطن، لكن عندما ت 700صافية موجبة فإنه سيتوقف االستخراج عند مستوى 

 طن. 700عند مستوى أعلى من  باإلنتاجصاحب المنجم سوف يستمر 

ل مع األسعار لمنجم أسرع مما هو عليه الحاإلى استنزاف ااألسعار المرتفعة  تؤدي 

ب الموارد التي لم تمس األسس والركائز األولى لنظرية نضو جرايلقد أعطى و، المنخفضة

 السوق.في ألسعار م بنظرية نضوب الموارد في تحديد ااهت هثاني أفكارحال السوق، 

 "هوتلنك"نظرية النضوب عند  :الثاني طلبالم

تصاد الموارد اقفي بحثه   1931سنة  هوتلنكهارولد وضع االقتصادي األمريكي  

نموذجا رائدا يتم من خالله التوزيع الزمني الكفء الستغالل الموارد القابلة للنفاذ،  2الناضبة

وبذلك يعتبر هذا  هوتلنكنظرية األم لـالأما النماذج األخرى التي وضعت بعده تعد تطويرا في 

حيث وضع في بحثه أساس نظرية  ،3الناضبةلموارد اللبنة األساسية في اقتصاديات ا النموذج

الموارد الناضبة التي مفادها أن سعر الموارد الناضبة يجب أن ينمو بمعدل مساو لمعدل سعر 

 .ألن احتياطاته تنخفض بشكل ثابت بمرور الزمن ،الفائدة

يجب أن يكون سعره في كل فترة لغرض زيادة  ،الرشيد للموارد الناضبة االستخدام إن

لى للحفاظ عليه من دون أن يؤثر سلبا في ثعن طريق تحديد قرارات اإلنتاج الم ،نتجربح الم

وجي، إال موضوع تحديد أسعار الطاقة بالمتغير التكنول ارتبطالذي و 4مستوى النمو االقتصادي

                                                           
 .147 :، صذكره بقر محمد سلو أحمد العبادي، مرجع سعما، أحمد حسين علي الهيتي:1

الموارد الطبيعية الناضبة وأثرها على النمو االقتصادي، دراسة حالة البترول في  "بلمقدم مصطفى، بن رمضان أنيسة، :2

 .10 :، ص2012، 3، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية، العدد "الجزائر

 .مرجع و موضوع نفسهما:3

 .10 :، صمرجع سبق ذكرهيحي حمو حسن البوعلي،  :4
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لتحديد األسعار المثلى للطاقة هي نظرية الموارد الناضبة  تاعتمد التي أن أكثر النظريات

 .1هوتلنكل

  :لمعدل سعر الفائدة األمث 1.1

اقترح في نموذجه لهذا  ،هي األساس الجوهريأن مسألة نضوب الموارد  ،هوتلنكاعتبر

 ،زمنيا الخام بجدولة إنتاجهالبترولمنتج  إذ يقوم ،بوصفه محددا ألسعار المورد وكمية اإلنتاج

بحيث تصبح القيمة الحالية للبرميل الواحد المستخرج في الوقت الحاضر متساوية عما يستخرج 

في كل الحقب الزمنية في المستقبل، أي أن قيمة البرميل في كل المراحل الزمنية متساوية البد 

 2بنفس معدل نمو سعر الفائدة. البترولأن ينمو سعر برميل 

الموارد الناضبة للوقت الحاضر مساو لقيمته في المستقبل أي  سعرالشكل التالي يوضح  

 أنه ينمو بمعدل مساو لمعدل سعر الفائدة األمثل.

 معدل سعر الفائدة األمثل :(1-1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : James L. SWEENEY: Economic theory of depletable resources, an introduction, Stanford 

university, To Appear as Chapter 17 in Handbook of Natural Resource and Energy Economics, Volume 

3,  1992, p: 19. 

                                                           
، دراسة تحليلية قياسية حالة الجزائر ميناحاج بن زيدان، دراسة النمو االقتصادي في ظل تقلبات أسعار البترول لدى دول  :1

صادية والعلوم ومصر، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية تخصص إقتصاد، كلية العلوم االقتوالمملكة العربية السعودية 

 .66 :، ص2013-2012 الجزائر، بكر بلقايد، تلمسان، التجارية وعلوم التسيير ،جامعة أبي

 .10 :، صسبق ذكرهيحي حمور حسن البوعلي، مرجع  :2

𝐸𝑡
∗ 
 

Et 

Pt 

dct/ dEt
 

P0e
rt 
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العامل األساس لتوزيع الموارد االقتصادية  ،إذ يمثل سعر الفائدة من الناحية النظرية 

من خالل خلق سعر مستقبلي لالستهالك  ،الناضبة بشكل أمثل بين الفترات الزمنية المختلفة

 1مقارنة باالستهالك الحالي.

أن هناك اختالف في حال سوق الموارد الناضبة عن حال  ،في مقالته هوتلنكوقد تناول 

يث أن المنتج المنافس ليس له القدرة على التحكم بالسوق من سوق الموارد األولية األخرى، ح

خالل آلية األسعار السائدة التي ستؤدي إلى استنزاف قاعدة المورد خالل مدة زمنية محددة، 

، وال يمكن التحكم فيه وهذا حال 2فالمنتج المنافس سيبيع إنتاجه بالسعر المعطى في السوق

تيجي المعبر عنها بالتكتالت وتجمع القلة الهادفة إلى تحديد سوق المنافسة، بينما السوق االسترا

اإلنتاج الكلي، بسعر أولي مرتفعا نسبيا ويزداد تدريجيا بمعدل يفوق سعر الفائدة الحقيقي التي 

وذلك بسبب سيطرة المحتكر على الموارد والتحكم بالكمية  ،ينضب الموارد فيها في وقت متأخر

أقل وبسعر أعلى مقارنة بسوق المنافسة التامة ومن ثم يمارس إذ يقوم بطرح كمية  ،والسعر

 3النضوب ضغطا على األسعار.

 :"نكهوتل"فرضيات  -2.1

من خالل قراءة ما جاء عن هوتلنك ، يتبن لنا أن هذا المؤلف وضع فرضيات تتعلق بسوق 

 : يمكن توضيحها فيما يلي من النقاط ،البترول وإشكال نضوب هذا المورد

يؤدي إلى زيادة استخراج المورد الناضب ومن تم انخفاض  لبتروللارتفاع السعر الفعلي  -

 د.كمية االحتياطات الذي يؤثر على تقصير عمر المور

 ،األخرى السلعشرط توازن سوق المورد الناضب يختلف تماما عن شرط توازن سوق  -

فشرط توازن سوق السلع هو تساوي السعر مع التكلفة الحدية بينما شرط توازن معدل 

 4مصدر.التحت األرض مع معدل إيجاد  البترولإرتفاع سعر 

                                                           
 .10يحي حمو حسن البوعلي، مرجع سبق ذكره، ص: : 1

 .151ذكره، ص: أحمد حسين علي الهيتي، عمار محمد سلو أحمد العبادي، مرجع سبق : 2

 .11يحي حمو حسن البوعلي، مرجع نفسه، ص:  :3

 على الموقع االلكتروني 2014ديسمبر  28أنور أبو العال، درس للمبتدئين في اقتصاديات البترول، قناة العربية، األحد  :4

http://www.alarabiya.,et/ar/aswaq/oiland gaz.2:، ص 23/01/2017يوم  االطالع. 
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 ما هو معدل الفائدة ال يقصد بها سعر الخصم المستخدم لحساب القيمة الحالية، بينما -

 صحيح أن سعر الخصم للمورد الناضب هو معدل إيجاد البديل للمورد.1

د الناضب وبالتالي اإلسراع يؤدي إلى زيادة معدل استخراج المور *سعر الفائدة ارتفاع -

 .بنضوبه

حيث أن  ،اختالف حال سوق الموارد الناضبة عن حال سوق الموارد األولية األخرى -

االستنزاف تكون بالتالي مدة ، الل تكتل مجموعاتهاها من خسعريحدد  ،أولهافي حال 

حكم فيه وبالتالي تحديد أسعارها ال يمكن الت ،، أما حال سوق المنافسة للموارد النافذةبطيئة

 .ةكون قريبمدة االستنزاف ت

 :"هوتلينك"صيغة نموذج  -3.1

الذي  ،الخام بمقدار سعر الفائدة البترولفي مقالته ضرورة نمو سعر  هوتلنك وضحأ

كما 2لّم بعد دفع كلفة االستخراج للمورد ونقله إلى السوقتاعتبره على أنه السعر الصافي المس

أن المنافسة ستؤدي إلى استنزاف المورد من خالل اعتماده على  ،1931أوضح في مقالته عام 

 :3رياضية التالية اللية اآل

Pt = P0 * ert 

 حيث:

tP: ؛السعر خالل سنة المقارنة 

0P؛: السعر خالل سنة األساس 

e:؛أساس اللوغاريتم الطبيعي 

t: ؛الزمن ممثل بعدد السنوات 

r: ؛سعر الفائدة 

                                                           
 .2أنور أبو العال، مرجع سبق ذكره، ص:  :1

يجب أن تستخدمه الحكومات المالكة للموارد الناضبة، هو معدل رأس المال الحقيقي سعر الفائدة: نعني به سعر الخصم الذي:*

 لناضب.الالزم والقادر على إنتاج البديل الذي يعد دخال صافيا يساوي أو يعوض عن دخل المورد ا

 .150 :، صذكره قبس مد سلو أحمد العبادي، مرجععمار محأحمد حسين علي الهيتي،  :2

 .مرجع وموضوع نفسهما :3
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؛ كما أوضح هوتلينك  1ولقد افترض هوتلينك معدل نمو سعر الفائدة يكون بنسبة ثابتة 

ؤدي إلى زيادة معدل االستخراج وبالتالي اإلسراع بنضوب المورد في مدة أن سوق المنافسة ت

 2توضح االفتراض التالي:زمنية 

q = ƒ(P,t) =a 

(q):  العرض الكلي للمورد الناضب خالل المدة(t)  والسعر(P) 

 .(T ,0)حيث أن مدة نضوب المورد محصورة ما بين 

 للطرفين كالتالي: (T ,0)وبالتالي يكون التكامل المحدد بالمدة 

 

 a=0.3التي تمثل الحد األعلى يكون اإلنتاج للمورد الناضب  )T(عند الوصول إلى 

(، إذ تناول ∞، 0أن مدة نضوب المورد فيها محددة بين ) ،قد فسر سوق االحتكار 

 نقطة الحد األعلى لمنحنى الدخل،هوتلنك النظرية االعتيادية ألسعار االحتكار التي تحدث عنها 

)q Y= P .(  4:التالية وعند اختيار الكمية بوصفها دالة للزمن تأخذ الصيغة 

 

 

 

أن المنافسة ستؤدي إلى استنزاف المورد من خالل اعتماده  1931كما أوضح في مقالته عام 

 5على آلية رياضية التالية:

𝑃0𝑒𝑟𝑡= tP 

  

                                                           
 .12علي، مرجع سبق ذكره، ص يحي حمود حسن البو :1

 .150ص  ذكره، بقر محمد سلو أحمد العبادي، مرجع سعماأحمد حسين علي الهيتي،  :2

 .150ص مرجع نفسه، : 3

 .115، ص نفسهمرجع : 4

 .150، ص مرجع نفسه: 5
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 الشكل التالي: أكثر فيكما يمكن التوضيح 

 : المسار األمثل لالستخراج(2 - 1) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source::James L. SWEENEY, Economic theory of depletable resources ; An introduction ; editors allen V. 

Kneese and James L. Sweeney ; to appear as chapter 17 in handbook of natural resource and energy economics, 

volume 3, october 15, 1992, p : 20. 

 

لمعدل  متناقصةما أن التكلفة الحدّية هي وظيفة غير طالأنه  ،يتضح من خالل هذا الشكل 

فإن األمر األول هو الظروف الالزمة لتحقيق أقصى قدر من  ،عند النقطة المثلى ،االستخالص

ل لمعدل االستخالص لتكلفة الفرصة الثابتة استنادا إلى المعادلة ثأي الخيار األم ،الظروف

لنا أن التكلفة الحدية هي وظيفة متزايدة لمعدل االستخراج  يتضح، فمن خالل الشكل أعاله )03(

 1بمقدار سعر الفائدة الثابت وارتفاع فرصة التكلفة الحدّية.

الذي يتم فيه التحكم  ،السوق المحتكربين ما ممكن التمييز  ،هوتلنكما وضحه من خالل 

سعار خالل مدة محددة الذي يطيل مدة استنفاذه، لكن حال سوق المنافسة التي ال األفي تحديد 

                                                           
1: James L. SWENEY, op. cit, p. 20. 

P0 

St 

Optimal P0 

S0 
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ي تكون فيها االستنزاف تى في السوق خالل مدة محددة الالمعط السعرتحديد والتحكم في يمكن 

 قريب.

 :قبليةتأثير الزيادة المتوقعة في األسعار المست -1.3.1

والتي بالزيادة تتأثر بمعدل نمو سعر الفائدة  للبترول تطرق هوتلنك أن أسعار المستقبلية 

 تم توضيحها من خالل الشكل الموالي:

 : تأثير الزيادة المتوقعة في األسعار المستقبلية(3 - 1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Source:: James L. SWENEY,Economic theory of depletable resources ; An 

introduction ; editors allen V. Kneese and James L. Sweeney ; to appear as chapter 17 in 

handbook of natural resource and energy economics, volume 3, october 15, 1992, p. 31 . 

 1لما:

𝑡̀ ≤ 𝑡  إذا كان  �̀��̀� = 𝑝𝑡 

𝑡̀ > 𝑡   إذا كان  �̀��̀� > 𝑝𝑡 

 

                                                           
1: James L. SWENEY, op .cit, p:31. 

P0 

St 

S0 

High Price 

Expectations 

Initial Price 

Expectations 

λ λ' 
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أعلى، غير أن التغيرات في  ستكون�̀�  الزمن في األسعار المستقبلية  جميعيفترض هوتلنك أن 

النظرية  لها تأثير على األسعار إال أن النظام الضريبي والوضع السياسي وكذا أنماط االستخراج

 1لم تتطرق إلى هذا.

 :سعر الخام قياسا إلى أسعار سنة األساسلاألسعار المستقبلية ل -2.3.1

الخام بمقدار سعر  البترولنمو األسعار المستقبلية لسعر ضرورة أن ت ،أكد لنا هوتلنك

دوالر للبرميل وكان سعر الفائدة  58هو  2015البرنت لسنة  البترولفإن كان لدينا سعر الفائدة؛ 

المستقبلية  البترول( فإن أسعار األمريكيةللواليات المتحدة  (5%الرسمي في نهاية الفترة هو 

 تسجل المبالغ التي يتم توضيحها في الجدول كالتالي: 

 : األسعار المستقبلية لسعر الخام قياسا إلى أسعار سنة األساس.(1-1) جدول رقم

 2019سعر سنة  2018سعر سنة  2017سعر سنة  2016سعر سنة  2015سعر سنة  

سعر سنة األساس 

بمقدار سعر  نموي

 الفائدة

58 95,62 157,66 259,93 428,59 

السعر المستقبلي 

مخصوم بمقدار سعر 

 الخصم

58 58 58 58 58 

 

الرياض، ، مجموعة سامبا الماليةالمتوفرة في المرجع: من إعداد الطالبة استنادا على المعطيات  المصدر:

 .2:المملكة العربية السعودية، ص

 

دوالر  428،59هو  2019لعام  البتروليتضح من الجدول أن السعر المستقبلي لبرميل 

للبرميل وهو مساو لسعر سنة األساس بعد خصمه بمقدار سعر الخصم فاألسعار المستقبلية 

 ستبقى دائما مساوية لسعر سنة األساس بعد خصمها بمقدار سعر الخصم.

  

                                                           
1: James L. SWENEY, op .cit, p:31. 
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 :للتكلفة "نكيهوتل"فرضية  -3.3.1

الجيدة، وعندما تنضب  ات ذات النوعيةأن في البداية يتم إنتاج االحتياط،نكيهوتليعتقد 

 اإلنتاجكما يجب إضافة نسبة معينة إلى كلفة  ،ينتقل المنتج إلى إنتاج احتياطات ذات نوعية أقل

في مثل هذه  ،اإلنتاجيالفعلية كونها مادة ناضبة تتطلب قيمة تعويضية عن نضوب هذا المورد 

 انخفاضالت ال يرتفع الريع بمعدل سعر الفائدة ولكن يضاف إليه نسبة مئوية للتكاليف نتيجة االح

معيار يقيس نسبة تغير  Ctكما أشار في فرضية التكلفة الحدية باعتبار  1،تياطاتاالح

 الصيغة الدالية التالية: ، وقد أوضح ذلك من خاللنضوب الموردلتياطات مع مرور الزمن االح

 

 

 

 

يمكن التوضيح من خالل الشكل  ،بالنقصانزيادة إلى ذلك وقياسا لنسبة تغير االحتياطات  

 الحدية: لفرضية التكلفة الموالي معدل االستخراج األمثل

 لمعدل اإلستخراج األمثل: فرضية التكلفة لهوتلينك (4 - 1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

Source::James L. SWENEY,Economic theory of depletable resources ; An introduction ; editors 

allen V. Kneese and James L. Sweeney ; to appear as chapter 17 in handbook of natural resource 

and energy economics, volume 3, october 15, 1992. p 25 

                                                           
 .31 :علي، مرجع سبق ذكره، صيحي حمود حسن البو :1

Pt 

St 

S0 
Ct + Pt 
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Pt 0 =:لما يكون  من خالل الشكل أعاله لمعدل االستخراج األمثل
يكون السعر أصغر أو ،  ∗

 t+PtCيساوي التكلفة الحدية مضافا إليها تكلفة الفرصة الضائعة، أّما إذا كان السعر قد تجاوز 

وبالتالي ينتقل المنتج إلى إنتاج احتياطات ذات نوعية أقل  ،فإن االستخراج يكون ال نهائي

 أقرب.تكون وبالتالي نسبة النضوب 

اليوم واالحتفاظ به في باطن  البترولما استخراج : إأن المنتج له خياران يوضح هوتلنك 

أية كمية تستخرجها اليوم ال تكون متوفرة في  ذلك األرض الستخراجه في المستقبل، ويعني

من خالل الحصول ، أما إذا استخرج مالك المصدر اليوم، فإنه سوف يستثمر إيراداته المستقبل

في المستقل سيكون البترولعلى سعر الفائدة، أّما إذا حدث العكس بحيث اعتقد المنتج أن سعر 

 1الفائدة الحالي.أقل من معدل نمو الفائدة فإنه سيزيد من إنتاجه الحالي لالستفادة من سعر 

أعطى هوتلنك نموذج لتفسير مسار السعر المتزايد بسعر الفائدة والكمية المنتجة لقد 

وكيفية ارتفاع سعر  البتروللفهم آلية أسواق كقاعدة  البترولواصفا سلوك أسواق  ،المثلى

من خالل  البترولمع تغير التكلفة الحدية لالحتياطات بمرور الزمن والمحافظة على  البترول

 ما ركز على المفاضلة بين االحتفاظ به في باطن األرض أو استخراجه.ترشيد استهالكه ك

 "هيوبرت"نظرية النضوب عند  :الثالث طلبالم

حينما وضع تطبيقاته لدراسة إنتاج ، 1953ظهر العالم األمريكي ماريوكنج هيوبرت عام  

في عام إذ توصل  ،للبترولالواليات المتحدة األمريكية واإلنتاج العالمي  مدنلبعض  البترول

وأنه يعادل توزيعا خاصا يشبه شكل  ،2األقصىحدّه سيصل إلى  البترولأن إنتاج إلى 1956

كما كان  ،البترول في شركة شل إلنتاججرس اعتبارا أنه كان آنذاك يشغل منصب مهندس 

 يعرف عمليات استخراج البترول في مختلف المصادر في الحقول الصغيرة.

سيصل إلى حدّه األقصى ثم يبدأ  البترولفرضيته القائلة "إنتاج  1956قدم هيوبرت في 

ن متشككين من أن حقيقة هيوبرت وتنبؤاته تعالج وظل االقتصاديوقد  ،3التراجع ال محالة"ب

 ،ن كامبل والهيريراأعلن العالم 1998، وفي عام وهي خارجة عن قانون السوق البترولإنتاج 

                                                           
 .15-14يحي حمو الحسن البوعلي، مرجع سبق ذكره، ص  :1

2: Oluwadunsin ALALADE, "what d'etremines oil production? a case study of nigeria and united kingdomi a 

thesis submited for the degre of Mphil", Beunel University London, March 2016, p: 24. 

3: James L. SMITH, op.cit, p: 2. 
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خالل نفس الفترة تعاون  ،1الرأيواتفقا على هذا  استنفاذه جتائنأكثر أهمية من  البترولأن ذروة 

في "اتحاد دراسة قيمة  البترولالجيولوجيون والفيزيائيون وخبراء الطاقة ممن يهتمون بقيمة 

الذي أسسه الجيولوجي "كولين كامبل" توصل هؤالء أن خالل تلك  "ASPOالنفط والغاز  إنتاج

 .2العالمي أقصاهالفترة سيصل قيمة االنتاج 

 :"هيوبرت"فرضيات ذروة  -1.3

، يتبن لنا أن هذا المؤلف وضع فرضيات تتعلق بسوق  هيوبرتمن خالل قراءة ما جاء عن 

 التالية: فرضياتتم بناء منحنى هيوبرت على البترول وإشكال نضوب هذا المورد.

 ؛و االحتفاظ به في مكانهأمورد طبيعي ناضب يمكن استخراجه  البترولدراسة  -

 ؛3خالل الوقت على شكل جرسبشكل مستمر  اإلنتاجيتم  -

اإلنتاج بعد ذروة االكتشاف مع تجاهل التطور التكنولوجي في زيادة تأتي ذروة  -

 االكتشافات.

ارتباط دالة العرض بالتكاليف للمورد الناضب وعدم ارتباطه باالضطرابات السياسية  -

 والعوامل االقتصادية.

 :"هيوبرت"منحنى  -2.3

والية أمريكية سيصل  48ألقل من  البترولأن انتاح  (1956-1962)توقع هيوبرت في  

، البترولقام بتقدير قمة اإلنتاج العالمي  1974، وفي عام 19704أو عام  1956ذروته إما في عام 

 5.شكل جرسغالبا ما يسلك مسار  البترولأن إنتاج إلى توصل  1995عام وفي 

 .هيوبرتذروة  يوضح منحنى الشكل أدناه

 

 

 

                                                           
1: James L. SMITH, op cit, p 2. 

 .233، ص: 2015، الطبعة األولى، المملكة األردنية الهاشمية، عمان، األردن، جغرافيا النفطمهدي أحمد رشيد،  :2
3: James L. SMITH, ibid, p: 5. 
4: Frédéric REYNES et al" (How does economic theory explain the hubbert peak oil model?) », institiore for 

environnementalstadies faculty of Earth and life sciences (FALW), Vu University Amsterdam, p :2. 
 .233سبق ذكره، ص:  مهدي أحمد رشيد، مرجع : 5
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 1956ذروة هيوبرت لـ ( :5 - 1) شكل رقم

 

 Source : James L.SMITH, op. cit, p: 32. 

 :"هيوبرت"صيغة نموذج  -3.3

يتم  أنعلى افتراض  العام من خالل بناء منحنى ،يتم توضيح صيغة ذروة هيوبرت

 كالتالي: Tبشكل مستمر من خالل الزمن  اإلنتاجتوزيع 

: منحنى العام لذروة هيوبرت. (6 - 1)شكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : James L. SMITH, p:32 
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 1تأخذ الصيغة التالية:

qt = URR* ƒ (t) 

 حيث:

q(t): تمثل معدل اإلنتاج في الزمنt. 

URR:.تمثل حجم االحتياطات القابلة لالستخراج 

ƒ (t): التوزيع الجتماعي الطبيعي بمتوسطT  وانحراف معياريδ. 

إلى أن يصل في مرحلته الثانية إلى  1 إلى الحدّ األدنى لمعدل اإلنتاج في الزمن :Q1تشير 

 عند تحدد بداية ذروة اإلنتاج. Tحده األقصى في الزمن 

التي تأخذ وبالفعل  استنفاذهاكما قدم نموذج هيوبرت صيغة قياس نسبة الموارد التي تم 

 التوزيع االحتمالي التالي:

 

 

، البتروللهيوبرت مع اآلليات االقتصادية لمنحنيات عرض  البتروليتفق نموذج ذروة  

ناضب فمن المتوقع أن يزداد مسار السعر التواني على األمد ي البترولإذ أن طالما المورد 

كما تتناسب  ،ألن الندرة تتناسب طرديا مع االستنزاف ،الحقيقيالبعيد أعلى من سعر الفائدة 

وألن السعر يجب أن يغطي (أيضا مع عامل التكلفة، إذ مع االستنزاف تزيد تكاليف اإلنتاج 

 هنا تتأكد الصلة بين دالة العرض والتكاليف. )التكاليف

إلى قمة األمريكيةصل إنتاج الحقول سيأن  إلى توصل ، قدطبقا لحسابات هيوبرت 

 اإلنتاجوقد حدث ذلك بالفعل خالل ذات الفترة، كما يؤيد سير  ،خالل السبعينياتذروتها 

قمما في إنتاجية اآلبار في مناطق متعددة  بحيث شوهدت ،تلك النظرية البترولالنرويجي من 

العالمي في عام  اإلنتاجا بينت حساباته أن قمة وكد، 1971من الواليات المتحدة األمريكية عام 

 .2اهتمام الجميعتحظى ب العالمي اإلنتاجمة غير أن مسألة ق الى الذروة ، تو صل 2010

                                                           
1: James. L. SMITH, op. cit, p: 5-6. 

 .235مهدي أحمد رشيد، مرجع سبق ذكره، ص  :2
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فيمكن  ،لجميع اآلبار في منطقة ما البتروليسهل تعيين وقت قمة يتضح أنه  ،مما سبق 

ال يمكن التأكد  ة،إال أن على مستوى السوق العالمي ،التنبؤ بالمستقبل مما يكون قريب من الواقع

الذي يعتمد بدوره على  )على المدى البعيد(بشأن االنتعاش النهائي ألسعارها على مرور الزمن 

التطورات التكنولوجية، ا األحداث السياسية، وكد ،وتكاليف اإلنتاجسعار الفائدة الطلب وأ

مستويات النمو االقتصادي الذي تجعل مسار السعر ينقلب بعنف، بالتالي ال يمكن إعطاء 

 اال يمكن النفي على أنه ،إال أنه.للنموذج المصداقية بسبب إهمال العوامل االقتصادية األساسية

السيما وأنهم قد ذكرت  ،االتكاء المفرط عليه إشكاليةورد الناضب والمعن تحدثت النظريات 

 والفضدنا ز ما، وأنه آيل لنفاد ال محالة، هذا العالمية البتروليةللعديد من األحواض لنا ذروتها 

  .ةالعالمي البتروللمعرفة أطراف الفاعلة في سوق 
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 ةالعالمي البترولسوق المبحث الثاني: أطراف 

حلبة صراع فئات المتعاملين في السوق، حيث تهدف كل بترولللتشكل السوق العالمية  

غير أن تضافر  ،1الريع المتحققفئة منها إلى حماية وضعها وتأمين حصولها على نصيب من 

العالمي واتساع أطراف الفاعلة فيها. يوجد  البترولجملة من العوامل زاد في شدة تعقيد سوق 

، الدول المستوردة للبترولالدول المصدرة  حاليا ثالثة أطراف أساسية تتعامل في السوق هم:

 .لبتروللركات العالمية ش، الللبترول

 لبتروللالمطلب األول : الدول المصدرة 

ثانية خارج األوبك، حيث من مجموعة األوبك ومجموعة لبتروللتتكون الدول المصدرة  

، وأحيانا 2أن كل مجموعة قد تؤدي أحيانا إلى اتحادات ومفاوضات للوصول إلى حلول وسط

 أخرى توجد فيها اختالفات وتناقضات متعددة داخل المجموعة.

المؤكد التي توجد  البترولهو مدى توفر احتياطات  ،البترولإن المحدد األساسي إلنتاج  

لذا فمن المهم  ،ألنه ال يمكن ألي دولة أن تنتج بدون هذا المقوم ،عالمفي دول محددة من ال

ومن إنتاج الدول إضافة إلى  ،3في العالمية بترولمعرفة أهم الدول التي تمتلك أكبر احتياطات 

 العرض.

 احتياطات: 1-1

مع التقدم التكنولوجي الكبير أصبح تقدير كميات موارد الطاقة المدفوعة في باطن  

 )كابياألو(، فحسب معطيات منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 4األرض أمرا ممكنا

 :في الجدول اآلتي كالتالي مبينة دولة وهي 15في  بترولللتبين أكبر احتياطات األقطار المالكة 

  

                                                           
 .21 :، صالنفط والتنمية العربية في عقد التسعيناتمركز البحوث و الدراسات العربية،  :1
 مرجع و موضوع نفسهما. :2

 .38 :بق ذكره، صيحي حمود الحسن البوعلي، مرجع س :3

 05/02/2017تاريخ االطالع:  www.bayyrog.com:اإلطالع على الموقع اإللكتروني التاليللمزيد يرجى  :4

http://www.bayyrog.com/
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 )2017-2006مليار برميل خالل الفترة الممتدة (لمؤكد البتروال( : احتياطي 2 - 1جدول رقم )

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
نسبة التغيير 

2016-2017 

 0,0 266,46 264,9 268,4 266,58 264,85 264,9 264,40 264,59 264,59 264,06 264,21 264,25 السعودية

 10,6 157,2 157,3 158,3 157,53 157,8 157,30 154,58 151,17 137,62 137,62 136,15 138,40 إيران

 0,0 148,766 150 144,3 143,07 145,30 145,30 141,40 142,30 142,30 115,00 115,00 115,00 العراق

 0,0 101,5 101,5 104 101,50 101,50 101,5 101,50 101,50 101,5 101,50 101,5 101,5 الكويت

 0,0 100,0 297,6 297,7 100,00 99,40 99,4 99,40 99,40 99,40 99,40 99,38 87,32 فنزويال

اإلمارات 

 العربية
97,80 97,80 97,80 97,80 97,80 97,80 97,80 97,80 97,80 97,8 97,8 97,8 0,0 

 0,0 80,0 87 80 80,90 80,00 80,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 روسيا

 1,1 37,5 37,2 37,14 37,07 37,14 37,14 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 37,20 نيجيريا

 0,0 48,36 48 48,47 48,42 48,50 48,50 48,00 47,10 46,42 44,27 43,66 41,46 ليبيا

 0,6 35,4 35 37 36,50 28,95 28,95 20,68 19,12 19,12 21,32 20,97 21,76 و م أ

 0,0 30,0 30,00 30 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 39,80 كازاخستان

 0,0 25,2 23,9 25 25,24 25,24 25,24 25,26 25,50 25,38 25,41 25,09 26,19 قطر

 0,0 25,63 17,3 25 24,65 23,72 23,72 20,35 20,35 20,35 16,30 16,30 16,30 الصين

 2,7 12,6 12,18 15 15,31 13,15 13,15 13,99 12,86 12,80 12,62 12,18 11,77 البرازيل

 0,0 12,2 12,20 12 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 الجزائر

 151,56 إجمالي العالم
1170,84

1 
1169,08 1185,09 1936,63 1241,55 1266,79 1281,80 1282,30 

1285,

40 
 

1;449,5

1 
0,26 

نسبة دول 

 أوبك للعالم
81,3 81,0 81,3 80,4 80,80 80,50 79,50 78,60 78,50 78,30  71,3  

 : من اعداد الباحثة وفقا للبيانات من :المصدر

 .145-144ص:  )أوبك(تقرير األمين العام السنوي الثاني واألربعون، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -

 16/02/2017تاريخ االطالع:http://bayyraq.com2016جدول بيانات احتياطي النفط الخام   -

 .200-199،  ص:)أوبك(تقرير األمين العام السنوي السابع والثالثون، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -

 .200-199، ص: )أوبك(تقرير األمين العام السنوي التاسع والثالثون، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -

ي بترولدولة التي تستحوذ على أكبر احتياط  15لبيانات ( 2 - 1)يشير الجدول رقم   

حيث بلغت االحتياطات  ،التي شهدت ارتفاعا مستمرا 2017-2006عالمي للمدة الممتدة ما بين 

لتصل سنة  2010برميل عام  1236,63برميل إلى مليار  1151,56ما يقارب  2006سنة لالعالمية 

http://bayyraq.com2016/
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من تقديرات احتياطي  %0,25يزيد عن  ارتفاع بسيط الوهو  ل،مليار برمي 1285,40إلى  2015

 مليار برميل.  1282,3التي بلغت  2014عام 

العضو الرئيسي لمنظمة األوبك  و البترولتعتبر السعودية أحد أبرز الالعبين في تجارة  

  مليار برميل بنسبة 268,4بـ  2016عالمي التي قدرت سنة ي بترولوالمالكة ألكبر احتياط 

وحسب بيانات صادرة عن مؤسسة باركيز والتي نشرت في  ،من االحتياط العالمي 8,7%

فيما قد تواجه  ،عاما 170بأنها تكفي ألكثر من  ،االقتصادية Businessindiderصحيفة 

ثم  ،مليار برميل 158,3بينها إيران بـ  من لنضوب بعض الدول الخليجيةية البترولاإلمدادات 

 ، اإلمارات العربية،...العراق، الكويت، فنزويال

للسنوات األخيرة لكل دولة  البترولكما يتضح من التغيرات التي طرأت على احتياطات  

نظرا للتقلبات التي  ،يةالبترولشهدت تقلبات في احتياطاتها  2017-2014ففي الفترة ما بين 

لبعض الدول: ية البترولما أدى إلى ارتفاع احتياطات  ،خالل ذات الفترة ،البترولشهدتها أسعار 

 موجودة في العالم.ية بترولإمبراطوريات  10أكبر 

ارتفاعا غير مسبوق  2015شهد التغيير السنوي الحتياطات فنزويال خالل عام  وقد

ليصل إلى  197,7 %أي نسبة  ،مليار برميل مقارنة باحتياطات العام السابق 197,7بمقدار 

الكويت سجلت نسبة  مليار برميل، وكذا 0,1مليار برميل مسجال بذلك تراجعا بنحو  297,7

مليار برميل وانخفضت خالل  2,5المقدرة بـ  2,5 %ارتفاعا نسبة  2015-2014تغير ما بين 

 مليار برميل. 101,5مليار برميل، لتصل إلى  2,5بنحو  2017

بنحو  2016انخفاضا في مستوياتها خالل عام  ،للصين البترولكما شهدت احتياطات 

ليتعافى  مليار برميل 17,3لتصل إلى  ،2015مقارنة باحتياطات العام السابق  ،مليار برميل 7,7

 .2017بعدها في 

 2011عام  80,5 %كما تراجعت نسبة احتياطات دول أوبك بالنسبة الحتياطات العالم من 

مليار برميل 6رغم إضافة أوبك ألكثر من ،2015عام %78,3ليصل إلى  2013عام  78,6 %إلى 

في باقي  البترولإلى تقديرات االحتياطي فيها وبالتالي هذا التراجع يعود إلى ارتفاع احتياطي 

 1.لمأنحاء العا

                                                           
 .119-118 :، ص)أوبك(تقرير األمين العام السنوي الثاني واألربعون، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  :1
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 :البترولإنتاج  1-2

 خالل نفس الفترة: بتروللليلي يبين الجدول أدناه أكبر الدول المنتجة  وفيما

 (0172-2006الممتدة ) خالل الفترة لبتروللأهم أكبر الدول المنتجة ( :3 - 1جدول رقم )

 )مليون برميل/يوم(
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
نسبة التغيير 

2016-2017 

 0,7 11.001 10.292,2 10.111,1 10.087,1 10.325,0 10.147,6 9.919,3 9.768,4 9.919,3 9.768,4 9.830,0 9.672,5 روسيا

 4,9 9.949 10.460,2 10.192,6 9.701,0 9.241,0 8.165,6 8.184,0 8.532,0 8.184,0 8.532,0 8.978,6 9.208,0 السعودية

 4,4 940,6 8.874,6 9.415,2 8.763,7 7.467,7 6.486,8 5.309,0 4.940,2 5.309,0 4.940,2 5.122,2 5.136,3 و م أ

 3,2 3.877 3.981,8 4.283,9 4.201,0 4.090,2 4.049,0 3.802,0 3.802,8 3.802,0 3.802,8 3.755,0 3.697,0 الصين

 7,8 3.872 3.651,3 3.151,6 3.121,0 3.623,0 3.544,5 3.557,1 4.055,7 3.557,1 4.055,7 4.013,0 4.072,6 إيران

 7,4 4.471 4.647,8 3.504,0 3.110,0 2.668,0 2.358,1 2.336,2 2.280,5 2.336,2 2.280,5 2.035,2 1.952,2 العراق

 11,6 2.125 2.372,5 2.653,9 2.683,0 2.383,0 2.853,6 2.878,1 3.118,5 2.878,1 3.118,5 2.991,8 3.107,0 فنزويال

 6,7 2.705 2.954,3 2.858,7 2.866,8 2.659,0 2.312,1 2.261,6 2.676,0 2.261,6 2.676,0 2.574,5 2.644,5 الكويت

 3,5 2.968 3.088,0 2.980,9 2.794,0 2.517,0 2.323,8 2.241,6 2.572,2 2.241,6 2.572 2.529,0 2.568,0 اإلمارات

 4,2 2.620 2.510,0 2.437.3 2.224,5 2.094,0 2.049,7 1.957,0 1.810,1 1.957,0 1.810,1 1.761,0 1.725,0 البرازيل

 5,7 3.900 1.185,8 2.835,3 2.777,8 2.082,8 2.016,8 2.034,0 2.164,0 2.034,0 0; 2.164 2.182,2 2.072,0 كندا

 8,2 1.725 1.295,0 1.321,6 1.361,4 1.600 1.600,0 1.285,8 1.385,0 1.285,8 1.385,0 1.100,0 1.105,3 كازاخستان

 4,4 1.625,5 1.615,5 1.567,4 1.524,0 1.739,4 1.875,0 2.017,0 2.020,0 2.017,0 2.020,0 2.242,0 2.353,6 النرويج

 7,4 1.061 1.146,3 1.157,1 1.193,0 1.257,0 1.189,8 1.216,0 1.356,0 1.216,0 1.356,0 1.398,0 1.426,0 الجزائر

 7,1 599 651,5 656,0 709,0 810,0 733,4 733,0 842,8 733,0 842,8 842,7 802,9 قطر

إجمالي 
 إنتاج العالم

80.651,3 85.606,3 84.0449,2 70.908,6 71.810,4 72.506,6 73.556,0 74.939,6 76.191,0 75.123,3 75.476,7 97.894,8 0,4 

  40,8 44,1 42,4 40,3 42,2 44,1 41,8 40,6 40,8 37,6 36,5 39,5 نسبة أوبك 

   33.280,5 31.850,2 30.673,8 31.603,5 32.433,9 30.322,2      أوبك

 : من إعداد الطالبة بناء على البيانات الواردة فيالمصدر
 .149-148: ، ص)أوبك(تقرير األمين العام السنوي الثاني واألربعون،منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -

 .204-203: ، ص)أوبك(تقرير األمين العام السنوي السابع والثالثون، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  -

 .204-203: ، ص)أوبك(قطار العربية المصدرة للبترول تقرير األمين العام السنوي التاسع والثالثون، منظمة األ -

- OPEC,annual satisticalbelletin, organization of the petrolium exporting countries, 2017, p: 32. 

 

مليون  78ارتفاعا ملحوظا بنحو أكثر من  2015العالمي خالل  البترولشهد إجمالي إنتاج 

 مليون برميل/يوم. 76,2مقارنة بالعام السابق الذي سجلت البيانات فيه  ،برميل في اليوم

متأثرا بارتفاع معدل إنتاج السعودية  40,4 %قد ارتفع معدّل إنتاج أوبك بنسبة  ،وعموما

مليون  30,70مقارنة بـ ،2015مليون برميل في عام  31,5ليصل اإلنتاج إلى أكثر من  ،والعراق

للسعودية إلى ارتفاع من ي البترول، كما تشير أيضا البيانات اإلنتاج 2014برميل / يوم في عام 
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في عام  %13,07يوم بنسبة  /ليون برميلم 10,19إلى  2014مليون برميل / يوم عام  9,71

 ألف برميل/يوم بنسبة تقدر بـ348,2بنحو  البترول، تلتها العراق حيث قدر معدل إنتاج 2015

ي بحوالي أ 3,83 %، ثم اإلمارات التي ارتفع معدل اإلنتاج فيها بنسبة 2015عام  4,46 %

ألف برميل/يوم، كما ارتفعت تقديرات معدل اإلنتاج في البرازيل والنرويج وكندا  298,2

ألف برميل/يوم بين عامي  87وكازاخستان إضافة إلى الصين التي ارتفع إنتاجها بما يقارب بـ

 من 10,6 %، أما الواليات المتحدة األمريكية فقد ارتفع متوسط إنتاجها بنسبة 2015و 2014

، غير أن بيانات باقي 2015مليون برميل/يوم لعام  9,4إلى  2014ليون برميل/يوم عام م 8,47

ألف برميل/يوم  45لكل من الجزائر وقطر بنحو  البترولالدول تشير إلى انخفاض معدل إنتاج 

 1ألف برميل/يوم. 24,80في كل منهما إضافة إلى انخفاض إنتاج الكويت بحوالي 

 :2017-2010خالل الفترة الممتدة  لبتروللأهم أكبر الدول المصدرة ويبين الجدول التالي 

  

                                                           
 .121 :، ص)أوبك(تقرير األمين العام السنوي الثاني واألربعون، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  :1
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 2017-2010 خالل الفترة الممتدة بترولللأهم أكبر الدول المصدرة (: 4 - 1) رقمجدول 

 ألف برميل((

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
تغيير 

2016/2017 

 6,6- 6.968,3 7.463,4 7.163,3 7.153,5 7.570,7 5.556,8 7.218 6.644 السعودية

 0,4- 5.061,5 5.080,6 4.897,3 4.488,8 4.689,4 4.757,1 4.786 4.978 روسيا

  3.802,0 3.803,5 3.004,9 2.515,5 2.390,4 2.423,4 2.166 1.890 العراق

اإلمارات 

 العربية
2.104 2.457 2.445,2 2.701,4 2.496,7 2.441,5 2.407,8 2.378,7 -1,2 

 -,5- 2.010 2.128,2 1.963,8 1.994,8 2.058,5 2.070,00 1.816 1.430 الكويت

 6,2 2.912,1 2.742,1 2.301,2 2.276,2 2.058,7 1.756,9 1.608 1.478 كندا

  3.802,0 1.921,7 1.081,1 1.109,2 1.215,4 2.102,0 2.537 2.248 إيران

 4,2 1.811,1 1.738,0 2.114,0 2.120,1 2.193,0 2.368,00 2.377 2.464 نيجيريا

 13,6- 1.596,4 1.835,0 1.974,2 1.964,9 1.528,0 1.724,8 1.553 1.562 فنزويال

 5,6- 1.576,7 1.670,1 1.710,90 1.607,9 1.669,4 1.663,3 1.546 1.711 أنقوال

 11,3 1.370,7 1.385,6 1.393,3 1.390,1 1.378,0 1.365,00 - - كازاخستان

 0,8- 1.362,1 1.372,7 1.234,7 1.303,2 1.198,5 1.303,00 1.455 1.602 النرويج

 0,8- .1.264,61 1.274,3 1.247,1 1.219,8 1.270,7 1.333,1 1.421 1.460 المكسيك

متحدة ال الواليات

 االمريكية
       118,0 89,2 

 5,3- 632,6 668,3 642,2 622,9 744,0 808,6 843 709 الجزائر

 13,1- 792,1 254,7 262,2 319,00 589,1 962,00 300 1.118 ليبيا

إجمالي 

 الصادرات
41.159 41.282 41.718,1 40.638,8 40.311,1 41.688,3 44.176,0 4.471,84  

نسبة دول 

 وبك األ
55,4 57,5 60,6 58,7 57,4 56,3 56,6 55,6 3 

 1,6- 24.860,9 25.013,9 23.488,1 23.129,8 23.854,2 25.293,8 23.734 22.806 وبكاألدول 

 در:المص

- OpecAnnuall statistical bulletin, organization, of petrolium exporting countries, 2017, p 60. 

- OpecAnnuall statistical bulletin, organization, of petrolium exporting countries, 2016, p 52. 

- OpecAnnuall statistical bulletin, organization, of petrolium exporting countries, 2017, p 52. 
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ألف برميل  44.713,84الخام المصدرة آخذة في النمو البالغة حوالي  البترولإن كميات 

إلى  2013عام  58,7 %، غير أن نسبة مساهمة األوبك انخفضت من 2017في اليوم خالل 

، 2016-2015خالل عامين  56,6 %حتى  56,3 %يد انخفاضا لتصل إلى لتز 2014عام  57,4%

ويمثل  17,8 %بة بنس 2016وذلك نتيجة استمرار صدمة انخفاض مستويات األسعار خالل عام 

 10.1 %مليار دوالر أي نسبة  31,5انخفاضا بمقدار  ذلك

حافظت المملكة العربية السعودية على مركزها األول من قائمة المصدرين باإلضافة 

وهي ترأس تموين السوق  ،وأكبر مالكي احتياط عالمي ،تربع على عرش المنتجينتإلى كونها 

الخام  البترولفقد بلغت كميات  ،العربي المصدر البترولمن إجمالي  54 %العالمية بنحو 

من إجمالي صادرات العالم  17 %أي بنسبة  ،برميل/يوم 7.463,4حوالي  2016المصدرة عام 

من إجمالي صادرات  17,18%بنسبة  ،برميل/يوم 7.163,3مقابل نظيرته العام السابق المقدر بـ 

 ،من إجمالي صادرات العالم 11,5%بحوالي  لبتروللتغذي السوق العالمية  ،العالم، تليها روسيا

 من إجمالي الصادرات العالمية.  8,61 %لة المرتبة الثالثة بحوالي تليها العراق محت

 بترولللالمطلب الثاني : الدول المستوردة 

من مجموعة غير متجانسة حيث أن هناك دول التي  بترولللتتكون الدول المستوردة  

دول ال تستهلك سوى كميات قليلة منه، وهي أساسا  و البترولتنتج وتستهلك كميات كبيرة من 

 2الدول النامية.

 من خالل الطلب على الكميات المستوردة. بترولللويمكن دراسة الدول المستوردة 

 :بترولللالطلب العالمي  -1.2

المبين في الجدول  بترولللمن خالل الطلب العالمي يتم تحديد أهم الدول المستهلكة  

 التالي:

  

                                                           
 .62 : ، ص)أوبك(تقرير األمين العام السنوي الثالث واألربعون، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  :1

 .22العربية في عقد التسعينات، ص: مركز البحوث والدراسات العربية، النفط والتنمية  :2
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 (2017-2010) خالل الفترةالخام  لبترولل( :  أهم الدول المستهلكة 5 - 1جدول رقم )

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 تغيير

2016/2017 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية 

18.949,2 19.180,5 18.490,2 18.999,3 19.153,4 19.576,4 19.729,7 19.917,0 1,0 

 4,4 12.321,0 11.506,3 11.194,5 10.784,8 10.387,8 9.793,0 9.409,9 8.951,2 الصين 

 2,0- 3.942,0 3.992,7 4.120,2 4.267,1 4.504,1 4.630,2 4.443,1 4.429,2 اليابان

 1,8 4.465,0 4.387,0 4.050,9 3.786,3 3.668,3 3.629,4 3.432,6 3.305,9 الهند

 1,4 3.477,0 3.424,4 3.433,7 3.460,1 3.376,6 3.317,7 3.262,2 3.199,3 روسيا

المملكة العربية 

 السعودية
2.727,1 2.559,5 2.872,7 2.994,0 3.163,4 3.318,7 3.209,8 3.242,0 1,0 

 1,0 3.104,0 3.071,7 3.111,3 3.158,1 3.097,5 2.955,1 2.797,6 2.714,2 البرازيل

 0,9 2.654,0 2.565,7 2.406,8 2.347,5 2.328,3 2.321,8 2.259,3 2.268,6 كوريا الجنوبية

 3,9 2.540,0 2.413,1 2.372,3 2.373,9 2.435,3 2.389,2 2.392,0 2.467,0 ألمانيا

 1,1 2.422,0 2.428,3 2.406,0 2.406,6 2.455,0 2.470,5 2.310,0 2.283,2 كندا

 5,0- 1.925,0 1.951,7 2.006,7 2.039,8 2.090,6 2.102,2 2.112,4 2.080,4 المكسيك

 1,0 1.819,0 1.742,2 1.794,9 1.845,6 1.776,2 1.764,4 1.784,3 1.820,4 إيران

 3,0 1.707,0 1.681,0 1.690,7 1.691,7 1.714,4 1.738,9 1.793,0 1.833,4 فرنسا

 1,8 1.715,0 1.684,3 1.668,5 1.635,1 1.604,9 1.580,7 1.395,6 1.332,5 أندونيسيا

 0,4- 1.579,0 1.588,0 1.544,9 1.519,9 1.527,4 1.534,9 1.577,9 1.620,4 المملكة المتحدة

 0,7 1.296,0 1.288,6 1.255,4 1.199,6 1.208,4 1.300,9 1.385,5 1.440,9 إسبانيا

 2,4 1.283,0 1.267,1 1.265,9 1.266,2 1.259,9 1.370,3 1.493,8 1.544,4 إيطاليا

إجمالي 

 الواردات
87.337,1 88.197,4 89.428,3 91.073,8 91.990,5 93.677,7 95.115,1 97.196,0 1,7 

 0,7 9.302,0 9.045,2 9.249,7 9.129,8 8.916,6 8.518,6 8.341,2 9.096,9 أوبك

  9,6 9,5 9,9 9,7 9,8 9,5 9,5 9,3 %نسبة أوبك 

 :المصدر
-OPEC: Annuel statistical bulletin, organization of the petroleum exporting countries, 2018, p 48.  
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 2014إلى غاية منتصف  2010العالمية خالل المدة الممتدة من  البترولشهدت سوق 

 البترولاستقرارا متزايدا إنعكاسا لحالة تعافي االقتصاد العالمي، كما أشارت بيانات الطلب على 

مليون برميل/يوم بمعدل  1,5حوالي  2015الخام اآلخذة في التزايد التي بلغت مقدارها خالل 

بـ  (2014)مليون برميل/يوم متجاوزا نظيره في العام السابق  92,5ليصل إلى  1,7 %بلغ 

ليصل  1,7 %منخفضا عن نظيره العام السابق بـ  1,3، كما ارتفع الطلب العالمي حوالي %1,3

 مليون برميل/يوم. 95,11إلى 

كما تشير التقديرات إلى احتالل الواليات المتحدة األمريكية مركز الصدارة في الطلب 

من  20,74% مليون برميل/يوم أي ما يعادل نسبة 19,72في العالم، إذ بلغ طلبها  البترولعلى 

مليون/يوم الذي يمثل  11,5تلتها الصين بطلب قدر بـ  2016مجموع الطلب العالمي في عام 

ألف  4.387,00من مجموع الطلب العالمي. كما ارتفعت تقديرات الهند إلى  12,09 %حوالي 

ألف  3.992,7مما يعادل حوالي  3,1 %برميل/يوم غير أن اليابان قد سجلت إنخفاضا قدره 

ألف  4.120,2بالمقارنة مع العام المناظر الذي وصل إلى حوالي  2016برميل/يوم لعام 

 ألف برميل في اليوم. 3942قد سجل  2017برميل/يوم غير أنه في عام 

 :بترولللالدول المستوردة  2-2

 من خالل: بتروللليبين الجدول التالي مختلف الدول المستوردة 
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 ) 2017-2010(خالل الفترة الممتدة  بترولللأهم الدول المستوردة (:6 - 1جدول رقم ) 

 )ألف برميل/يوم(

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 تغيير

2016/2017 

الواليات المتحدة 

 األمريكية 
9.862 9.489,0 8.527,0 7.730,0 7.344,0 7.363,0 7.877,0 7.912,0 0,8 

 10,5 8.425,7 7.625,4 6.730,9 6.177,5 5.657,7 5.423,8 5.089 4.767 الصين 

 0,8 4.341,5 4.308,3 3.935,5 3.791,4 3.792,6 3.682,2 3.275 2.759 الهند

 2,5 3.235,2 3.157,8 3.233,5 3.244,6 3.408,9 3.457,5 3.399 3.473 اليابان

 3,8 3.040,6 2.938,0 2.781,1 2.475,7 2.450,3 2.555,0 2.528 2.401 كوريا الجنوبية

 0,3- 1.832,3 1.843,0 1.843,1 1.806,8 1.828,4 1.882,9 1.828 1.883 ألمانيا

 9,4 1.340,4 1.228,8 1.261,6 1.085,9 1.178,7 1.381,1 1.458 1.592 إيطاليا

 2,9 1.329,9 1.296,0 1.306,0 1.191,5 1.168,5 1.183,0 1.053 1.061 إسبانيا

 4,4 1.140,7 1.095,7 1.145,8 1.076,1 1.110,1 1.142,8 1.296 1.298 فرنسا

 0,1 1.092,9 1.095,1 1.056,5 957,2 952,1 1.004,1 989 1.037 هولندا

 - - 798,9 856,2 940,2 1.017,6 1.080,5 1.012 965 بريطانيا

 8,9 977,0 895,1 804,8 784,7 782,8 832,2 717 716 سنغافورة

 9,2- 807,1 890,8 565,5 563,6 651,4 714,1 672 765 كندا

 4,1 46.446,5 44.908,3 43.045,0 41.433,8 41.636,0 43.045,2 42.682 43.076 إجمالي الواردات

OECD 28.553 27.865 27.450,3 25.861,3 25.120,9 26.038,2 26.253,2 27.354,2 2,5 

 :من إعداد الطالبة بناء على البيانات الواردة في:المصدر

- OpecAnnuall statistical bulletin, organozatio, of petrolium exporting countries, 2017, p: 69. 

- OpecAnnuall statistical bulletin, organozatio, of petrolium exporting countries, 2016, p: 63. 

- OpecAnnuall statistical bulletin, organozatio, of petrolium exporting countries, 2017, p: 59. 

-OPEC: Annuel statistical bulletin, organization of the petroleum exporting countries, 2018, p 69.  

 

الخام، إذ  البترولأن هناك نموا وتزايدا مطردا في استيراد  تشير بيانات جدول واردات 

 2015الخام خالل عام البترولتشير التقديرات إلى ارتفاع كميات واردات العالم من 

ألف برميل/يوم ليزيد  43045,00مقارنة بمستويات العام السابق لتصل إلى  3,88 %دارـــــبمق

ألف برميل/يوم، كما نستنتج أن  44908,3ليصل إلى  4,3 %بمقدار  2016ارتفاعا خالل عام 
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الخام لجميع المجموعات اإلقليمية نحو الزيادة ولم يسجل انخفاضا   بترولللاتجاه االستهالك 

 سوى من قبل أمريكا الشمالية.

أن أمريكا الشمالية  ،من خالل دراسة البيانات المتاحة في مجال استهالك الطاقة يالحظ

تقف فيها الواليات المتحدة األمريكية على رأس  ترول،البتحتل مركز الصدارة في استهالك 

 7.877,0إلى  2016إذ ارتفع استيرادها خالل  ،المجموعة كإمبراطور محافظا بذلك على مرتبته

، (2015)من السوق العالمية مقارنة بمستويات العام السابق 17,54 %أي زهاء  ،لف برميل/يومأ

حوالي  إلى 2017مقارنة بالعام السابق ليزيد ارتفاعا سنة ، 7% وهو مستوى مرتفع بحوالي

 ألف برميل في اليوم. 7912.0

ستهالك ن االم 49,15 %كما حظيت دول آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية بنسبة 

ألف  7.624,4بحوالي  2016إذ بلغت استيرادها عام  ،الصين العالمي، تتربع على رأسها

 8425.7لى حوالي إ 2017ن واردات العالم ليزيد ارتفاعا عام م 17 %ما يعادل  ،برميل/يوم

من إجمالي  9,59 %ألف برميل/يوم أي بنسبة  4.308,3، تليها الهند بحوالي ألف برميل/يوم

في ، ن إجمالي واردات العالمم 7,31 %واردات العالم، ثم بمرتبتها الرابعة اليابان بحوالي 

 ألف برميل/يوم. 2.938,0ريا الجنوبية بحوالي مؤخرة المجموعة كو

 ،ن إجمالي واردات العالمم 22,94 %محتلة المرتبة الثالثة بنسبة الغربية أما دول أوربا 

خصوصا الوطن العربي عامة المغذي األول والممون  ،التي تعتبر منطقة الشرق األوسط

الرئيسي ألسواق ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا وهولندا وبريطانيا باعتبارها أهم األسواق 

 تسمت بالتذبذب في أسواقها.ا ( 2017-2014)  فيها. غير أن خالل ذات الفترة  بترولللالمستهلكة 

الخام  البترولاحتلت ألمانيا المرتبة األولى في سوق أوربا الغربية، ارتفعت إيرادات 

إلى  2015لتصل في عام ، 2014مقارنة بعام  2 %ألف برميل/يوم أي نسبة  36,3لها بحوالي 

 .2017تبقى إيراداتها مستقرة إلى غاية ، ألف برميل/يوم 1.843,1حوالي 

ألف برميل/يوم  1.114,5بمقدار  2015اعا خالل عام ارتف اسبانياكما سجلت إيرادات 

إال أنه قد انخفض  ،ألف برميل/يوم 1.306,0مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى  ،9,6 %أي بنسبة 

ألف برميل/يوم  10يوم بمقدار /لألف برمي 1.296,0لتصل إيراداتها إلى حوالي  2016في عام 

 .0,76 %بنسبة 
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لتصل  2015،إيراداتها عام  ارتفاعتليها إيطاليا بمرتبتها الثالثة تشير األرقام فيها إلى 

 اليوم،/ألف برميل 1.085,9 التي قدرت 2014مقارنة بنظرتها عام  ،ألف برميل/يوم 1.261,6 إلى

أي بنسبة  ،ألف برميل/يوم 32,8مقدر بـ  2016أخذت في تناقص طفيف خالل عام  ،وبعدها

 ألف برميل. 1.228,8تصل إلى ل %2,6

أي  ،ألف برميل/يوم 96,1تأتي المرتبة الرابعة لفرنسا التي سجلت زيادة بمقدار  ،ثم

ألف  1.076,7التي قدرت اإليرادات فيها بـ ، 2014مقارنة بمستوياتها العام  6,4%نسبة 

ألف 50,1والي وبعدها أخذت بالتناقص بح ،ألف برميل/يوم 1.145,8برميل/يوم لتصل إلى 

 تأتي هولندا وبريطانيا. ،ألف برميل/يوم. وأخيرا 1.095,7لتسجل  4,4 %أي بنسبة  ،برميل/يوم

 للبترولالشركات العالمية المطلب الثالث : 

أحد أنواع الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في  ،بترولللالعالمية  الشركاتتعد 

سوف  ،غير أن سياستها تختلف باختالف طبيعتها ،البترولقطاع الطاقة باألخص في مجال 

وأثرها على  ،بترولللنستعرض رؤية عن كيفية تحول التوازن والتحكم في احتياطيات العالمية 

الكبرى خالل بداية القرن العشرين إلى شركات مستقلة ومن تم  البترولاألسعار من شركات 

 الوطنية . البترولإلى شركات 

 :العالمية البترولأنواع شركات  -1.3

حيث يمكن التمييز في هذا الصدد بين شركات  وتختلف، العالمية البترولتتعدد شركات  

 كبرى، وشركات مستقلة وأخرى وطنية. 

 :الكبرى البترولشركات  /1

في بداية القرن العشرين للشركات العالمية بالهيمنة على البترولية سمحت االمتيازات  

، ومن زواياها المختلفة بما في ذلك قنوات 1يةالبترولوالتحكم بكامل مراحل الصناعة  البترول

رات قد تجلت تلك السيطرة بوضوح في انفراد الشركات بالقرا، التوزيع للبترول الخام ومنتجاته

الهامة في الصناعة المتالكها لمصادر اإلنتاج ووسائل التوزيع المادي وتسهيالت التصنيع 

                                                           
، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة )أهمية النفط في االقتصاد والتجارة الدولية )النفط السوري نموذجاقصي عبد الكريم ابراهيم،  :1

 .. 55، ص: 2010الثقافة، دمشق، 
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، إال أن الدول المنتجة لم 1وشبكات توزيع المنتجات بنسبة عالية وإن تفاوت من منطقة ألخرى

سيطرتها الكبرى المتكاملة بحكم ية البترولتحصل إال على الشيء القليل من األرباح، فالشركات 

كانت تبتغي اإلبقاء على مركزها في السوق العالمية واالحتفاظ باألسعار قدر  ،على نسبة كبيرة

 2اإلمكان في مستويات عالية.

لقد مرت الصناعة في مرحلة معينة بدرجة عالمية من التنظيم االحتكاري إلى نظام  

، تهدف الكارتل الذي 3بشكل أقل لكن 2013الكارتل بين الشركات العاملة واستمرت حتى 

والشركات العالمية الكبرى األخرى إلى السيطرة )*الشقيقات السبع(وضعته الشركات العاملة 

بما يميزها في اعتمادها على صيغة  4لية وبالتالي على الصناعة النفطيةعلى االحتياطات البترو

من االستكشاف والتنقيب، الحفر ية البترولمتكاملة في الصناعة (التكامل عموديا وأفقيا 

في  البترولفضال عن سيطرتها على عمليات استثمار  )واالستخراج إلى النقل والتوزيع

الكارتل أيضا إلى استبعاد المنافسة السعرية ففي ظل المنافسة ، كما تهدف 5الصناعات الالحقة

الكاملة تنص القاعدة االقتصادية على أن سعر البيع يجب أن ينخفض بنفس مقدار انخفاض 

نفقات اإلنتاج، لكن في ظل الكارتل قامت الشركات الكبرى بتنسيق الجهود فيما بينها بهدف 

لت على ضمان التوازن الدقيق في السوق الفورية بين تثبيت األسعار لتعظيم أرباحها، كما عم

، ما مكن  6العرض والطلب الستبعاد دخول منافسين جدد إلى السوق والتحكم فيه بصفة تامة

                                                           
 -2002، الطبعة التاسعة، مكتبة عين الشمس، المكتب العربي الحديث، االسكندرية،  تسويق البترولصديق محمد عفيفي،  :1

 . 385، ص: 2003

، الطبعة األولى، الدار الجامعية االسكندرية، اقتصاديات البترول والسياسة السعرية البتروليةعبد المطلب عبد الحميد،  :2

 . 165، ص: 2015

، دار هومة السياسات المالية في الجزائر، دراسة على ضوء األزمة المالية العالميةاألزمات النفطية وسعد هللا داورد،  :3

 . 52، ص: 2013للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

الشقيقات السبع:هو مصطلح صاغه رجل األعمال إنريكوماتيي في الخمسينات، تتكون المجموعة من سبعة شركات أقيمت  :*

لعالمية وهي: من ستندارد أويل أوف نيوجرسي و شركة ستاندارد أويل أوف نيويرك، ستاندارد من أجل هيمنت صناعة النفط ا

 أويل أوف كالفورنيا، شركة شيفرون، و شركة شل الهولندية، و شركة أنغلو، وشركة بريتش بتوليوم. 

 .53سعد هللا داود، مرجع نفسه، ص:  :4

 .46 :ين البوعلي، مرجع سبق ذكره، صسيحي حمود ح :5

 .54 :، صمرجع نفسهسعد هللا داود،  :6
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أال وهو وجودها في سوق دولة تتمتع  بترولللهذه الشركات من السيطرة على السوق العالمي 

ة األمريكية مما شد أزرها وقوى بنيانها بأقوى نفوذ سياسي واقتصادي وهي الواليات المتحد

 1.البتروليةفضال عن توزيع أنشطتها في الصناعات المختلفة غير 

العربي البترول تنفرد تقريبا بإنتاج  ،اتيلقد كانت الشركات الكبرى حتى الخمسين 

كما أن االحتياطات الضخمة التي تزخر بها هذه  ،والسيطرة على نسبة كبيرة من حجم األسواق

من االحتياطي العالمي  80 %التي بلغت نحو ، المنطقة كانت جميعها خاضعة لسيطرتها

حيث  ،2لما اقترن معه من تشابك مصالح تلك الشركات ترابطها ،وحال الوضعالبترولي، 

فجأة بدا في عام للبترول بصورة تدريجية من البلدان المنتجة البترول جوبهت سيطرتها على 

الشركات السبع نفسها تسقط في شرك سياسي وانتزاع السيادة الكاملة على قد وجدت  ،1973

 ،التي تناقصت سيطرتها بفعل عوامل مختلفة ،وكذا الشركات الكبرى األخرى ،3مصادر النفط

 ،في العالم البتروليةأولها ظهور مؤسسات مختلفة أدت في النهاية إلى تغير صورة الصناعة 

وإنشاء  4ى قنوات التوزيع واتخاذ قرارات اإلنتاج واألسعارخصوصا في مجاالت السيطرة عل

 1960عام للبترول، بقيام منظمة الدول المنتجة والمصدرة  ،اتيإذ تميزت فترة الستين ،األوبك

في السوق الدولية من طرف الشركات البترول كرد فعل إزاء التخفيضات المتعمدة ألسعار 

 5االحتكارية كحسومات لتصريف بترولها.

 :الشركات المستقلة /2

عند ظهور بعض العوامل  ،اتيمنذ الخمسين ،بدأت تظهر أهمية الشركات المستقلة

لها التأثير على األسعار والتأثير النسبي على مركز الشركات الكبرى، ولعل  تالجديدة التي كان

قيا دخول الشركات المستقلة واكتشافها احتياطات جديدة في شمال إفري ،أخص تلك العوامل

 ،ما تبع ذلك من تدفق إنتاجها لألسواق العالمية بصورة متزايدة ،ثم ،ومنطقة الخليج العربي

                                                           
، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة " العوامل التي أثرت على اتفاقيات أسعار النفط العالمية" عماد الدين محمد المزيني،  :1

 .17 :ص، 2013، 1، العدد 13المجلد ، العلوم اإلنسانية

 .174 :عبد المطلب عبد الحميد،  مرجع سبق ذكره، ص :2

3 :www.reelwafurat.com,   consultée le 24/08/2015 . 

 .375 :، صذكره بقصديق محمد عفيفي، مرجع س :4

 .60:ص، 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2004ثورة أسعار النفط ضياء مجيد الموسوي،  :5

http://www.reelwafurat.com/
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والتي (لقد أدى نمو شركة البترول الفرنسية  . 1وما ضاعف من أهميتها تأثيرها على األسعار

 ، وتوسع)إيني(وكذلك نمو الشركة اإليطالية  )تعد أحيانا من بين الشركات العالمية الكبرى

أيضا في مشروعات تكرير وأعمال  .فقط في مرحلة اإلنتاج ،أعمال الشركتين خارج أوربا

ما كان أبعد أثرا في  ،أدى ذلك إلى إضعاف سيطرة الشركات السبع الكبار، غير أن ،التسويق

للعمل  )خالف مجموعة الكبار(هو خروج بعض الشركات األمريكية  ،إضعاف تلك السيطرة

 2في صناعة البترول خارج الواليات المتحدة األمريكية بحثا عن األسواق وأيضا عن اإلنتاج.

 ،المملوكة بعدد من الشركات األمريكية المستقلة )أمبينويل(كان نشاط الشركات المستقلة 

حصلت شركة إيني على امتياز في إيران، وفي عام  1957وفي عام  ،على امتياز في الكويت

ابانية على حصلت شركة  بان أمريكان على امتياز في إيران، كما حصلت الشركات الي 1958

كذلك حصل عدد من الشركات المستقلة التي كانت في مقدمتها ، الكويتامتيازات في السعودية، 

 3إيني وبام أمريكان و فيلبس على امتيازات في جمهورية مصر.

ورغبتها في  ،خولها الصناعة حديثايظهر أن الشركات المستقلة بسبب د ،ومع ذلك

تحقيق أكبر قدر ممكن من رؤوس األموال التي وظفتها، فإنها كانت تحاول أن تفتح منافذ لها 

وتزيد مبيعاتها فيها، ولم يكن يتأتى لها ذلك إال بعرض إنتاجها بأسعار تقل عن األسعار المرتفعة 

 4لالنجذاب إليها.وبمقدار يغري المشتري  ،التي تعلنها الشركات الكبرى

كرد ،1960لعام للبترول بقيام منظمة الدول المنتجة والمصدرة  ،اتيتميزت فترة الستين

إزاء التخفيضات المعتمدة في السوق الدولية من طرف الشركات المستقلة كحسومات  ،فعل

التي أحدثت ، وهذا ما أدى إلى دفع الحكومات إنشاء شركات وطنية،5لتسويق بترولها الخام

 .للبترولتغيير في نمط السوق العالمية 

 

                                                           
 .174 :عبد المطلب عبد الحميد،  مرجع سبق ذكره، ص :1

 .376 :، صسبق ذكرهصديق محمد عفيفي، مرجع  :2

 .377 :صمرجع نفسه،  :3

 .176 :عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص :4

 .60 :، صمرجع سبق ذكرهضياء مجيد الموسوي،  :5
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 :الشركات الوطنية /3

والدول المنتجة البترولية نقطة تحول مهمة في العالقات بين الشركات ، 1956يعتبر عام 

في الشرق األوسط، حين شرعت هذه الدول في إنشاء شركات وطنية لها حق اإلشراف على 

وتكريره وتسويقه البترول امتيازات جديدة الستكشاف  وحق منح ،بوجه عامالبترول صناعة 

حيث تحسنت شروط التعاقد معها  ،عن االتحاد االحتكاري العالمي ،للشركات األجنبية المستقلة

الوطنية في الدول البترول أخذ دور شركات  ،اتيمنذ أواسط الستين ،1ونسب اقتسام األرباح

 2نتاجا ونقال وتكريرا وتسويقا.العالمي إالبترول المنتجة يزداد في صناعة 

ها األوبك في تحديد أسعار ، التي تعتبر أهم خطوة التي اتخذاتيأما مرحلة السبعين

لصالح دولها المنتجة البترولية، التي شكلت نهاية مرحلة مهمة في تاريخ الصناعة بترولها 

احتكرته لفترة تقارب الكبرى على نظام التسعير الذي البترول أنهت سيطرت شركات  ،حينما

 3نصف قرن.

الخام لبترولها قانون يقضي بزيادة السعر المعلن  سنأقدمت ليبيا على ،1970في عام 

حققت ليبيا زيادة ، 1971في ، 55 %مع رفع ضريبة الدخل إلى  ،سنتا للبرميل الواحد 30بمقدار 

نجليزية في حقل سديد اإلالبترول ثابتة من رفع السعر المعلن، كما قامت بتأميم حصة شركة 

من  %51بتأميم نسبة  1971عام  ،قامت الحكومة ،في الجزائر .البترولي، وكان هذا أّول تأميم

البترول تم تأميم شركة  1972وفي العراق عام  ،مصالح الشركات البترولية العاملة في الجزائر

 4العراق.

مما زاد  ،لكونها قد حدثت في أوقات متقاربة ،تميزت بالفعالية ،إن التأميمات التي جرت

تلك الشركات  نتجت بعض التغيرات في مجال سيطرة كماالبترولية. من تأثيرها على الصناعة 

 األوبك الخام بموجب هذه التأميمات.البترول على إنتاج وأسعار 

  

                                                           
، الجماهرية العربية ماهرية للنشر والتوزيع واإلعالن، الدار الجالخاممنظمة األوبك وأسعار النفط العربي نّواف الرومي،  :1

 .185 :، ص2000الليبية، 

 .57 :قصي عبد الكريم إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص :2

 .185 :ص نّواف الرومي، مرجع سبق ذكره، :3

 .61 :ضياء مجيد الموسوي، مرجع سبق ذكره، ص :4
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 العالمي البترولالمبحث الثالث: تحليل سوق 

وحتى الراهنة لتغيرات  ،خالل السنوات الماضيةللبترول، تعرضت السوق العالمية 

الكبرى البترولية الشركات  احتكار فقد تقلبت خصائص هذه السوق لتنتقل من وضع ،جذرية

بأنها البترولية، بقرارات اإلنتاج والتسعير واتصاف السوق للبترول التي تحكمالدول المنتجة 

ر وفق المرونات دراسات العرض والطلب فيها في األمد القصيبتهتم و  لتعود ،1سوق منتجين

نتيجة للسياسات التي طبقتها  البترول العالميالدول الصناعية على سوق  السعرية، ثم هيمنت

 .)مرونة عكسية(2التي انتهت فيها إلى سوق مشترين وفق مرونة الكمية، وكالة الطاقة الدولية

 البترولالمطلب األول: أوضاع العرض والطلب على 

الموارد الناضبة غير والتي توصف ب البترولعتمد دراسة أوضاع عرض وطلب ت

تخضع لعوامل  ،يةتتضمن قيمة اقتصادية عال توصف أيضا بسلعة إستراتيجية كما ،المتجددة

قبل المنظمات  جيو سياسية وتطورات تكنولوجية وعدم اليقين، وسلوك الدول المنتجة من

سيتم التركيز على  ،من هنا ،3المؤكد والمرجحالبترولي وإلى االحتياطي ،*والكارتالت النفطية

 )الكمية(السعر والمرونة  من خالل التعرض إلى دراسة مرونة والطلب دراسة عناصر العرض

 .العكسية

 :البترولدالة العرض وطلب  -1.1

بسلوكياته عن بقية الموارد األولية األخرى من ناحية  البترول،يختلف عرض وطلب 

   العرض والطلب. تتحكم في مجالالعوامل التي 

  

                                                           
جامعة الملك سعود، مرونات الطلب على الواردات النفطية لدول االتحاد األوروبي، "دراسة قياسية"   :1

faculty.ksu.edu.sa  05/03/2017تاريخ اإلطالع. 

 مرجع نفسه. :2

جارية من خالل تحديد تنظيم المنافسة التالكارتل: اتفاق بين المنتجين يرمي إلى احتكار أصناف معينة من البضائع أو  :*

عرض المنتجات وذلك من أجل التسبب في عملية رفع لألسعار فمثال: منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط هي أحد أشكال 

 الكارتل وهي كارتل نفطي صريح.

، تحليل أسواق النفط العالمية في ضوء مؤشرات المرونة، الكمية، جامعة بابل، كلية اإلدارة واالقتصاد، المرزوكخالد علي  :3

 .09/03/2016تاريخ اإلطالع  www.iasj.net، 2 :ص
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 1أساسيات دالة عرض وطلب أي منتج تأخذ الصيغة الدالية التالية:غير أن 

 

 

 

 

 حيث:

DQ:الكمية المطلوبة 

0Q: الكمية المعروضة 

P:سعر المادة 

 

 العرض والطلب بشكله المألوف( منحنى 7 - 1الشكل رقم: )

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Source : Bernard BERNIER, Henri LOUIS VEDIE, Initiation à la microéconomie, 3éme édition, 

Dunod, Paris, France, 2009, p : 37-38. 

 

   

  

                                                           
1 : Bernard BERNIER, Henri LOUIS VEDIE, op cit, pp 11-14. 

الطلبمنحنى   

P 

Q 

 منحنى العرض

P 

Q 
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، أما 1المطلوبةمنحنى انحدار نحو األسفل يربط بين مستوى السعر والكمية  منحنى الطلب هو

 منحنى العرض يفسر عالقة موجبة بين السعر والكمية المعروضة.

 :البتروليالعرض  -أ

 ةالعالميالبترولية الكميات الممكن عرضها وتبادلها في السوق البترولي، يمثل العرض   

 أو معلومة لتلبية الحاجيات اإلنسانية. ،خالل فترة زمنية محددة ،بين األطراف المتبادلة

 :البتروليالمرونة السعرية للعرض   -1أ.

يتأثر بتكاليف عوامل اإلنتاج أو بدرجة االحتكار،  ،السعر أناالقتصاديون  يرى

 علىاصة خ ،اللوجستيكيةبسياسات التسعير، العوامل السياسية، المناخية والعوامل الفنية و

فإن المرونة تعبر على مدى تأثير تغيير النسبي للسعر  ،نا ظاهرتينيدالمدى القصير، لما تكون ل

 قابل للتطور انكماشا أوزيادة.البترولي، في تغيير الكمية المعروضة، كون العرض 

للتغير في تعّرف مرونة العرض السعرية بــ "مقدار استجابة الكمية المعروضة 

 2السعر".

 3رياضيا تأخذ العالقة التالية:

 

 

 

ردية ر دائما موجبة، نتيجة العالقة الطير السعون نسبة تغير الكمية على نسبة تغتك

 .)الكمية والسعر(بينهما 

ألن المنتج ال يهمه مدى  ،من ناحية التحليل االقتصادي ليس له أهمية ،مرونة العرض

وإنما الذي يهمه هو مدى تأثير تغيير السعر  ،تأثير تغيير السعر على تغيير الكمية المعروضة

                                                           
1: Michael PARKIN, Robin BADE, Introduction à la micro économie moderne, 3ème édition, Bibliothèque 

nationale du Québec, Canada, p : 107.  

 .135 :، ص2014، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، األردن، عمان، مبادئ االقتصاد الكليني، ابني هعبد الرزاق  :2

، 2006 وهران،،الجزائرديوان المطبوعات الجامعية، ، الطبعة الثانية، االقتصاد الجزئيمبادئ عبد الناصر رويسات، : 3

 .27ص
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ألن الكمية المطلوبة من طرف المستهلكين تمثل كمية مبيعات المنتج  ،على الكمية المطلوبة

 1وإنفاق المستهلكين هو إيراد المنتج.

 :البتروليالطلب  -ب 

خالل  ،التي تحتاجها البشريةية البترولعن تلك الكميات من السلعة البترولي طلب يعبر ال

 2الضرورية. االحتياجاتبهدف اشباع وتلبية  ،عند سعر معلوم ،فترة زمنية محددة

 :للبترولمرونة الطلب السعرية   -1ب.

يطلبونها من السلعة بر الكمية المطلوبة عن قناعة المشترين بسعرها فتحدد الكمية التي تع

 3والتي يوافق المنتجون على عرضها.

للسعر  المرونة تعبر عن مدى تأثير التغيير النسبي ،لما تكون لدينا ظاهرتين مرتبطتين

"مقدار استجابة الكمية المطلوبة  اتعّرف مرونة الطلب السعرية بأنهفي تغيير الكمية المطلوبة؛ و

 4للتغير في السعر.

 5ونة السعرية للطلب كما يلي:رياضيا تكتب المر

 

 

 

 ير السعر دائما سالبة نتيجة العالقة العكسية بينهما.تكون نسبة تغير الكمية على نسبة تغ

إذ يتطلب النشاط  ،يتأثر بدرجة النمو االقتصاديالبترولي أن الطلب  ،االقتصاديون يرى

لنمو، يعتبر السعر من العوامل االقتصادي زيادة في استهالك الطاقة لتغطية وتلبية حاجيات هذا ا

السعر أدى إلى  لىفكلما ارتفع وعالبترول، األساسية والفعّالة في تحديد حجم الطلب على 

العديد من الدراسات  والعكس صحيح، كما أثبتالبترول انخفاض وانكماش الطلب على 

                                                           
 .27 :، صسبق ذكرهعبد الناصر رويسات، مرجع : 1

 .59-58 :، صذكره بقمرجع سمحمد ماضي، كمال ديب،  :2

 .4 :، صمرجع سبق ذكرهخالد حسين علي المرزوك،  :3

 .126 :، صذكره بقع سمرج عبد الرزاق بني هاني،: 4

 .24 :، صنفسهعبد الناصر رويسات، مرجع  :5
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أن هناك عالقة موجبة بين مستوى الدخل الفردي وبين الحجم المطلوب من  ،االقتصادية

المنتوجات الطاقوية، إضافة إلى تأثير العوامل االجتماعية في زيادة وانكماش الطلب على 

 1والتطورات المناخية والقيود البيئية. السكانبما فيها تطور حجم البترول، 

يستدعي األمر دراسة جانب الطلب ولي، البترحسب طبيعة وواقع االقتصادي للسوق 

 بعالقته العكسية .                                

 المطلب الثاني: المرونة العكسية للطلب  

تعتمد غالبا  ،إن اإلنتاج العالمي للمنتجات الصناعية االستخراجية والمنتجات الزراعية

عادة ما تكون عوامل سياسية، ، ةفالعوامل العرضية غير المتوقع ،على اعتبارات ال سعرية

 تتحكم في تحديد األسعار. ،اقتصادية وكذا الظروف المناخية والمستوى التكنولوجي

 :)مرونة الكمية(المرونة العكسية للطلب  -1.2

بين السعر  ،إن الواقع االقتصادي المعتمد يقود إلى أن هناك عالقة متبادلة التأثير

بر عن الكميات ، وإنما تعالتي مفادها أن دالة الطلب ال تعبر عن الكمية المطلوبة ،والكمية

المطلوبة والمعروضة التي يكون فيها السعر هو المتغير المستقل والمحدد للكمية المطلوبة وكذا 

تكون دالة الطلب تعبر عن  ،المعروضة، غير أن في ظل العوامل العرضية غير المتوقعة

 وهي المتغير المستقل.  ،حسب الكميات المطلوبة والمعروضةمستوى األسعار 

التي تأخذ الصيغة الدالية ، أي أن الكمية هي المحددة للسعر والمعرفة بالدالة العكسية

 التالية:

P = P(Qs)2  ;  P = P(QD)3 

 
يجب أن نمثل دائما الكمية في المحور األفقي والسعر على المحور العمودي وذلك ألن 

إال أنه  4الكمية متغير مشترك بين القيم االقتصادية األخرى مثل اإليراد، التكاليف، الربح،...

                                                           
 .72-60 ص: ، صسبق ذكرهمرجع  محمد ماضي، كمال ديب، :1

2: Bernard BERNIER, op.cit, p: 14. 

3: Ibid, p: 11. 

 .10 :عبد الناصر رويسات، مرجع سبق ذكره، ص :4
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أي أن منحنى  ،يجب التنبه إلى أن منحنيات كل من العرض والطلب ستكون معاكس للمألوف

 1بينما منحنى الطلب ذا ميل موجب. ،العرض سيكون ذا ميل سالب

 الشكل البياني التالي: هكما يوضح

 :  منحنى العرض والطلب في الدالة العكسية(8 - 1)  الشكل رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :التالي على ما ورد في المرجع : من إعداد الطالبة بناءالمصدر

الكمية، جامعة بابل، تحليل أسواق النفط العالمية في ضوء مؤشرات المرونة، خالد حسين علي المرزوك،  -

 .09/03/2016تاريخ اإلطالع  www.iasj.net،  11-10ص: كلية اإلدارة واالقتصاد،

 

 يتضح لنا منحنى الطلب بميله الموجب بعالقته الطردية كلما ،من خالل الشكل البياني

زادت الكمية زادت األسعار والعكس صحيح، أما منحنى العرض بميله السالب وبعالقته 

 العكسية كلما زادت الكمية المعروضة انخفضت األسعار والعكس صحيح. 

البترول لنا من خالل منحنى ونموذج العرض والطلب أن سلوك السوق  ،كما يتضح

 المعروضة والمطلوبة المحددة للسعر. العالمي من ناحية  العوامل  تقرر أيا من الكميات

ن آراء المختصين االقتصاديين، إذ نجدهم تارة يقولون بهذا الرأي مستقاة موهذه الحقيقة 

بالقول  )جون كيليث كالبريث(وتارة بالرأي اآلخر حيث جاء على لسان االقتصادي األمريكي 

                                                           
 11ص.ي حسين المرزوك، مرجع سبق ذكرهخالد عل :1

العرضمنحنى   

P 

Q 

الطلبمنحنى   

P 

Q 
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مثال فالسبب  البترولإذا رأيت انخفاضا في سعر (في كتابه  25عن األجيال القادمة في صفحته 

وفيه اإلشارة إلى  )1، أو ألن المعروض منه قد ارتفعالبترولإما أن يكون انخفاض الطلب على 

 أن كل من الكمية المعروضة و المطلوبة كالهما محددّا للسعر. 

كوسة وكذا وهكذا تبدو جميع األمور المألوفة المتعلقة بالعرض والطلب االعتياديان مع

وبناءا على ذلك يمكن تعريف المرونة الكمية بأنها "درجة استجابة  )العكسية(المرونة الكمية 

أو حساسية األسعار للتغيرات الحاصلة في الكميات المعروضة و/أو المطلوبة" والتي يمكن 

 2حسابها وفق الصيغة اآلتية:

 

 )لتغير النسبي في الكمياتا(/التغير النسبي في السعر((= )العكسية(مرونة الكمية 

 

العالمي معتمدين على الدالة العكسية في دراسة البترولإن اعتقادنا في تحليل سوق 

العرض والطلب وكذا المرونة العكسية، يبدو أقرب للواقع ألنه يبين آثار تغييرات الكمية 

المطلوبة والمعروضة منه على األسعار، والتي ال يمكن الوصول إلى تحديد قيمتها التقديرية 

ة التي يعيشها العالم باإلضافة إلى الصحيحة إال بأخذ تفاعل الظروف السياسية المضطرب

العوامل الجيولوجية والتغيرات التكنولوجية والتقنية المتاحة والمضاربات في البورصة الدولية 

والعوامل االقتصادية فضال على بعض المتغيرات والعوامل ية البترولفي تحديد حجم الموارد 

قة الدولية التي لها التأثير الكبير على التنظيمية والمالية التي تفرضها المنظمات ووكالة الطا

 أسعار المورد االقتصادي الناضب غير المتجدد.

 

 

 

 

                                                           
 .12:خالد علي حسين المرزوك، مرجع سبق ذكره، ص :1

 .وموضوع نفسهمامرجع : 2
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 :البترولتعامل أسواق  اتآلي -2.2

لكن بعد ية البترولتتم من خالل العقود الطويلة األجل بشكل خاص من قبل الشركات 

إلى أمريكا وأوربا ظهرت الحاجة اآلنية  البترولالعربي على تصدير  البتروليالحصار 

 ، التي تتم في األسواق التالية :1البترول

 :األسواق الفورية -

ية البترولعن حالة التفاعل بين العرض والطلب في السوق بترولللتعبر الحاجة الفورية 

ن الدولية فهي وسيلة عملية للتخلص من الفوائض البترولية بأسعار منخفضة بغيت تحقيق تواز

ات أدت التعامالت القصيرة األجل إلى وجود فائض يفي منتصف الثمانين 2العرض والطلب

كبير في العرض البترولي العالمي دفع باألسواق الفورية إلى مرتبة متزايدة األهمية، حتى 

صارت أسعار التعامل فيها سببا رئيسيا من أسباب عدم استقرار هذه األسواق مما جعلها عرضة 

 3سريع.للتذبذب ال

 :األسواق المستقبلية  -

المستقبلية أسواق مالية لما توفر للمتعاملين من التغطية ضد  البترولتعتبر أسواق عقود 

للحد من التذبذبات الشديدة والغير متوقعة لألسعار  ،مخاطر تذبذب األسعار في األجل القصير

الخام من أجل تقليص المخاطر، كما تأخذ بالحسبان المتغيرات الظرفية من المخاطر السياسية 

 البترول، فهي أسواق تحقق لمشتري 4وعدم استقرار أسعار الفائدة وتذبذبات  أسعار الصرف

ضد تقلبات السعر خالل فترة االنتظار، التي تأمين احتياجاته المستقبلية مع ضمان حمايته 

، بدأت التعامالت 5األسعار في ظروف تتسم بعدم االستقراريصعب التنبؤ خاللها باتجاه 

في سوق دوليين هما: سوق نيويورك وسوق لندن  1983الخام عام  بترولللالمستقبلية الفعلية 

                                                           
دراسة  -العالقة بين األسعار الفورية واألسعار المستقبلية للنفط الخام في السوق الدولية " عبد الستار عبد الجبار موسى،  :1

 .2 :، ص2007، 4، مجلة ادارة االقتصاد، العدد "سوق التبادالت السلعية في نيويورك

صرف الدوالر أمام األورو وإنعكاساتها على تطورات سوق البترول العالمية، سهلي، راتول محمد، تقلبات سعر  رقية: 2

 . 478 :، ص2016 ، ديسمبر11، العدد مجلة رؤى االقتصاديةجامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 

 .171 :، صمرجع سبق ذكرهمحمد ماضي، كمال ديب،  :3

 .178 :، صنفسهمرجع : 4

 .478 :، صمرجع وموضوع نفسهمارقية سهلي، راتول محمد، : 5
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توسعت بعد ذلك ليبلغ مجموع العقود التي تخص و  1985كانت تجري بشكل محدود حتى عام 

ليون م 30,4 مليون عقد في سوق نيويورك و 59,7الخام الخفيف  البترولتجهيز ألف برميل من 

، وتبعته بعد ذلك سوق طوكيو للتبادل السلعي وسوق 2005عقد في سوق لندن في عام 

 1سنغافورة.

 :واآلجلة الفورية البترولبين أسواق العالقة  -1.2.2

تلعب التوقعات الخاصة باتجاه تطور كل من الطلب والعرض في المستقبل دورا هاما 

في  البترولالفورية حيث تعكس دور السوق الحالية أسعار  البترولفي مركبات أسعار 

اق اآلجلة، فهي من جهة ، كما تتميز األسواق العاجلة بالمرونة الشديدة عكس األسو2المستقبل

عن الحاجة ليتسنى  )الزائدة(تسمح ألصحاب الفوائض من التخلص من بعض الكميات اإلضافية 

 3بذلك تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

 يالبترولفي المجال المطلب الثالث : العوامل المؤثرة على العرض و الطلب 

وأثره على األسعار فيما يلي سيتم  البترولتم التطلع على أساسيات عرض وطلب سوق  

 . يالبترولالتطرق إلى العوامل العرضية المتوقعة وغير المتوقعة على العرض والطلب 

 :يالبترولالعوامل المؤثرة على العرض  -1.3

 بعدة عوامل منها:ي البتروليتأثر العرض 

 :مقدار توفر البترول /1

مع إمكانية عرضها بسهولة ويسر، فقد تؤثر ية البتروليقصد به مدى توفر االحتياطات  

ضخامة كميات االحتياطي إيجابيا على إمكانية تزايد الكميات المستخرجة والمعروضة، أما في 

 4حالة تناقص هذه االحتياطات فإنه سيؤثر على مرونة العرض.

 

 

                                                           
 .03 :عبد الستار عبد الجبار موسى، مرجع سبق ذكره، ص: 1

 .73سعد هللا داود، مرجع سبق ذكره، ص: : 2

 .173 :ذكره، صمحمد ماضي، كمال ديب، مرجع سبق : 3

 .55 :صمرجع نفسه، : 4
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 :البترولتكاليف إنتاج  /2

لها عالقة مباشرة بأسعاره، فعندما تكون األسعار البترولأن تكاليف إنتاج  فيه مما الشك

يمكن اإلنتاج وتحقيق أرباح حتى  ،في مستوياتها المرتفعة ال يوجد أي قلق من ناحية اإلنتاج

في األماكن الصعبة وعالية التكلفة، ولكن الوضع يختلف عندما تكون األسعار منخفضة، فعلى 

دوالر  54إلى مستوياتها المتدنية إذ بلغ 2014ت األسعار  مؤخرا في سبيل المثال حين وصل

والذي سيتم توضيحه  ؟ الدولةللبرميل، إذن ما هو السعر المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية 

 من خالل دراسة السعر المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية كل الدولة على حدة كالتالي: 

 يةالدولةالمطلوب لتحقيق التوازن في ميزان البترول:سعر (9 - 1)الشكل رقم 

 

 

 العالميالطالبة استنادا على بيانات البنك  إعدادمن المصدر:

تحديدا التي بترولللجعل التخوف والقلق القتصاديات الدول الناشئة والنامية المصدرة 

حيث قد تؤثر التكلفة اإلنتاجية سلبا على حجم  ،البترولربطت موازناتها بسعر برميل 

ينما ال يستطيع تغطية خاصة ح ،المعروض بتقليص وتحديد الكميات المنتجة أو المعروضة

م الربحية، المالحظ من الشكل أن ، ومن تتكاليف التنقيب واالستخراج اإلنتاج والنقل والرواتب

والر يتم د 140لديها عند البترولإيران هي األكثر تضررا تتجاوز خسارتها عند سعر برميل 

ا عند سعر البرميل مدوالر، فنزويال والجزائر يتم تغطية تكاليفه 60تغطية تكاليفها المقدرة ب

 حتسب لديها الموازنة.سوف تتأثر كل دولة بحيثيات ما ت دوالر، 121

ليس ثابت لديها، بالتالي نجد السعودية دخلت في عجز  البترولنعلم أن دول الخليج سعر 

م تدخل في منحنى العجز بل هم ولكن الكويت وقطرواإلمارات العربية المتحدة ل ،الموازنة
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دوالر وبالتالي كل دولة لديها معطيات تختلف عن  15دوالر حتى  10المستفادين بما يقارب 

 األخرى في معالجة أوضاعها المالية.

أن يتجه تخفيض التكلفة إلى البطء  ،كلما نتج عنه ،سوده االحتكاركلما كان السوق ي

سوده حجة االحتفاظ ، حيث أن السوق تنتيجة تحكم المحتكر في اإلنتاج وفي عرض السلعة

بينما إذا كان السوق تنافسية  فإن  منظمة األوبك،ص أعضاء كل منظمة التي بات شعار بحص

 البترولكون سعر ي واها،على مستسريع للتكلفة اإلنتاجيةالنخفاض االكثرة المنتجين يؤدي إلى 

 مقاربا أو أقل من التكلفة اإلنتاجية.

 :العوامل الجيوسياسية /3

بالعديد من العوامل السياسية والحروب خاصة تلك التي ي البتروليخضع المعروض 

سادت في منطقة الشرق األوسط على مدى األربعة العقود الماضية، كما تخضع إلى السياسة 

ية البترولالمنتهجة من طرف الدولة ففي بعض األحيان من أجل الحفاظ على ثروتها ية البترول

ا أخرى تكون بحاجة إلى المزيد من الموارد المالية قد تنتهج هذه األخيرة سياسة إنكماشية وأحيان

 1تزيد من معروضها ومن ثم ارتفاع إيراداتها.

 :يالبترولالعوامل المؤثرة في الطلب  -2.3

 بعدة عوامل من بينها:ي البتروليتأثر الطلب 

 :النمو االقتصادي /1

المحرك الحيوي للتطور االقتصادي واالجتماعي، كما يعتبر النمو البتروليعتبر 

، إذ يتطلب أي زيادة في النشاط االقتصادي إلى يةالبترولاالقتصادي المحرك الرئيسي للطاقة 

لتغطية حاجيات هذا النمو، حيث يؤدي التطور االقتصادي ية البترولزيادة استهالك الطاقة 

سعى هؤالء إلى تحسين مستويات معيشتهم عن طريق رفع الكلي إلى زيادة دخل األفراد في

معدالت استهالكهم في مختلف النواحي، ومن أدلة دور النمو االقتصادي في تحفيز استهالك 

 .)2كالصين والهند وكوريا الجنوبية(الطاقة هو ما تشهده حاليا الدول الناشئة 

                                                           
 .51 :محمد ماضي، كمال ديب، مرجع سبق ذكره، ص: 1

، الطبعة األولى، دار النشر الجامعي الجديد، أثر التغييرات المناخية على األسواق العالمية للطاقةعبد القادر مطالس،  :2

 . 132-131 :،  ص2017الجزائر، تلمسان، 
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 :يةالبترولمن الجدول التالي يتم توضيح عالقة الناتج الداخلي الخام باستهالك الطاقة 

 البترولعالقة الناتج الداخلي الخام باستهالك ( 7 - 1) الجدول رقم:

 

 البلد
 %البترولحجم االستهالك اليومي من 

 مليون برميل يومي) من العالم (

 الناتج الداخلي الخام
 )مليار دوالر(

 - 19,1 (21,1) الواليات المتحدة األمريكية

 9886 9,05 (10,16) الصين

 8555 4,45 (5) اليابان

 8331 3,31 (3,9) الهند

 6283 2,44 (2,9) ألمانيا

 1161 2,38 (2,6) كوريا الجنوبية

 8082 1,74 (2,1) فرنسا

 4802 1,59 (1,8) المملكة المتحدة

 2452 1,53 (1,8) إيطاليا

 5361 1,50 (1,8) إسبانيا

اقتصاديات الطاقات الناضبة والمتجددة، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، محمد ماضي، كمال ديب، المصدر:

 .62 :ص ،2017الجزائر، 

 :البترولر سع /2

، فارتفاع البتروليعتبر السعر من العوامل األساسية والفعّالة في تحديد حجم الطلب على 

يؤدي إلى ترشيد الطاقة وتحسين فعاليتها للدول المستهلكة لتخفيض فاتورة  البترولأسعار 

الطاقة، أيضا يؤدي بأغلب الدول الصناعية الكبرى والناشئة التي تعاني من نقص إمداداتها 

إلى التوجه نحو تشجيع ودعم إنتاج الطاقات المتجددة النظيفة للتقليل من تبعيتها  يةالبترول

جديدة عالية تكاليف ية بترول، كما سوف يسمح ارتفاع األسعار بدعم دخول حقول 1الخارجية

اإلنتاج وعلى رأسها النفط الصخري األمريكي، والمؤكد أن انخفاض وتدني الذي يسجله سعر 

سواء كان ية البتروليعتبر كأحد األسباب المؤدية إلى زيادة توسع الطلب على السلعة  البترول

 2ن أساسين:خاما أو مشتقاته، تتوقف العالقة العكسية والكمية المطلوبة على توفر عنصري

                                                           
 .136 :عبد القادر مطالس، مرجع سبق ذكره، ص :1

 .66 :محمد ماضي، كمال ديب، مرجع سبق ذكره، ص: 2
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 .بترولللمدى إمكانية وجود بدائل  -

 سرعة اإلحالل أي سرعة إحالل السلعة الثانية باألولى دونما عوائق أمنية أو فنية. -

 :مستوى الرفاه االقتصادي /3

أثبتت العديد من الدراسات االقتصادية العالقة الموجبة بين مستوى رفاه الفرد والطلب 

 .البترولي

 :حجم النمو السكاني /4

باإلضافة إلى حجم النشاط االقتصادي للبلد  السكانيرى العديد من االقتصاديين حجم 

يعتبر من أهم العوامل المؤثرة على حجم الطلب، على مختلف السلع والخدمات عموما 

 1خاصة.ية البترولوالمشتقات 

بمجرد أن يصل  ،ولكن بشكل ثابت ،ينمو نموا بطيئاالبترولوقد لوحظ أنه استهالك 

دوالر، سيصاحب ذلك ارتفاع في مبيعات  5000دوالر و 4000مستوى دخل الفرد إلى ما بين 

وبالتالي ارتفاع استهالك الوقود، كما تشير التقديرات الحالية أّن حجم حظيرة الصين  ،السيارات

حاليا  في حين أن الحظيرة ،ليون سيارةم 160 إلى120ا بين م 2020للسيارات سيتراوح بحلول 

 2مليون فقط.15تحتوي على 

 يلخص لنا عالقة تطور عدد السكان مع مدى االستهالك الفردي للطاقة. ،والجدول التالي

 .العالمي السكان(: عالقة تطور استهالك الطاقة مع حجم 8 - 1جدول رقم )

 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 2030 

 9,8 6,92 5,30 3,69 2,52 2,02 1,70 1,49 (مليار نسمة(عدد سكان العالم 

 323 230 393 196 97 54 26 10 )ألف مليار واط/السنة(إجمالي استهالك الطاقة 

 البيانات مجمعة من المراجع التالية:  :المصدر

اقتصاديات الطاقات الناضبة والمتجددة، النشر الجامعي الجديد، محمد ماضي، كمال ديب،  -

 .71ص:   ،2017تلمسان، الجزائر، 

-www.inawdoob.com  consulté le 14/11/2017    

-https://www.skynewsarabica.com>article   consulté le 15/11/2016 
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 :العوامل المناخية /5

، فاألعاصير يالبترولقد تؤثر التقلبات المناخية غير المتوقعة بشكل كبير على الطلب 

مما يؤثر على إمدادات ،البترولبمنشآت صناعة  ،لوحدها قد تسبب أضرار بعيدة المدى

إعصار إيخان في خليج المكسيك وإعصار كاترينة الذي  ،على سبيل المثال .1المستقبليةالبترول

 ضرب سواحل الجنوب الشرقي للواليات المتحدة األمريكية.
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 ةالمؤكدة، إذ ال يمكن ألي البترولهو مدى توفر احتياطات  البترولإن المحدد األساسي إلنتاج  

كما يتضح من رؤية كيفية تحول التوازن والتحكم في االحتياطات  ،دولة أن تنتج من دون هذا المقوم

األوبك  البترولوأثرها على األسعار، السيما خالل سيطرت الشركات على إنتاج  ،بترولللالعالمية 

المعادلة تسعى إلى ضرورة استقرار سوق الخام بموجب التأميمات، والجدير بالذكر أن كافة أطراف 

بشكل خاص، خاصة وأنها  بترولللالمنتجة  أولوية لدى الدول البترولإذ يشكل  ،ةالعالمي البترول

تسعى للحفاظ على ثرواتها من خالل ترشيد استهالك الطاقة، إذ يؤثر معدل استهالكها الحالي 

مستقبل والمتواجدة بصفة  ثابتة وغير المتجددة وعمليات االستغالل واالستخراج بمعدل إنتاجها في ال

فطبقا إلحصائيات الهيئات العالمية  اإلنتاج العالمي اهتمام  الجميع. خاصة وأن مسألة قيمة ،عبر الزمن

وأنه سوف يقل ،  2011و 2007بين  ما العالمي قد وصل ذروته خالل األعوام البترولأن إنتاج 

سيظل ينخفض حتى يصبح اإلنتاج العالمي نحو  البترولأن إنتاج تدريجيا في المستقبل، كما تنبأت ب

، هذا 1مليون برميل يوميا 115مليون برميل يوميا، في حين أن االستهالك سوف يزيد إلى نحو  44

سيصل إلى حدّه  البترولحينما قدم فرضيته القائلة بأن "إنتاج  1956ما أثبتته نظرية هيوبرت سنة 

، البترولمع اآلليات لمنحنيات عرض  البترولاألقصى ثم يبدأ بالتراجع ال محالة"، يتفق نموذج ذروة 

فمن المتوقع أن يزداد مسار السعر التوازني على األمد البعيد السيما  ،ناضب البترولطالما أن مورد 

ير أنه في ظل العوامل العرضية غير وأن الندرة تتناسب طرديا مع االستنزاف وكذا عامل التكلفة، غ

أي أن  ،المتوقعة تكون دالة الطلب تعبر عن مستوى األسعار حسب الكميات المطلوبة والمعروضة

 .)الكمية(الكمية هي المحددة للسعر حسب ما تم توضيحه في الدالة العكسية للطلب 

لى مرور الزمن خاصة ال يمكن التأكد بشأن االنتعاش النهائي لألسعار ع األساس، على هذا 

وأنه عرضة لمستويات النمو االقتصادي وأسعار الفائدة والتكاليف وكذا األحداث السياسية والتطورات 

 مما يجعل مسار السعر ينقلب بعنف. ،التكنولوجية

وما مدى تأثير  على األسعار؟ وأثرها ةالعالمي البترول فماذا عن العوامل المشخصة لسوق 

 الجزائر خاصة؟ على أطرافها عامة و البترولأسعار سوق 
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 الفصل الثاني

البترول على  صدمات أسعار تأثير

 اقتصاديات الدول النامية
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بين فترات يسودها االنتعاش وفترات أخرى  البترولإن االضطرابات الحادة ألسعار  

لها تداعيات على سياسات واقتصاديات دول النامية، السيما في تسعير  ،يسودها االنكماش

 ،العالمي صدمة عكسية حادة ألسعاره البترولهد سوق ش 2014، ففي أواخر عام البترول

 .دوالر  45حيث وصل سعر البرميل إلى أقل من 

تجاوز ما تمليه األساسيات االقتصادية فهو جزء  البترولثمة قناعة أن سقوط أسعار   

زيادة إلى آثاره على كال من الدول النامية المنتجة  ،من معادلة حرب اقتصادية سياسية

ن تداعيات تلك الصدمة خاصة وخاصة منها الجزائر التي لم تكن بمنأى ع للبترولوالمصدرة 

إذ  أصبح من أكثر المواضيع إثارة للجدل  ،وأنه تعتبر مداخل المحروقات من أهم مواردها

االعتبارات التي زت بالنتيجة العديد من المشاكل وحيث بر ،وإحاطة بالغموض وصعب الفهم

 .البترولارتبطت بأسعار 

 البترولزيادة نسبة استهالك  وتطويرها أدى إلى للبتروللعل تزايد األهمية النسبية  

واستهالكه في المدة  هإذ أن إنتاج ،بنسب تفوق الزيادة في استهالك مصادر الطاقة األخرى

 مورد ناضب. البترولالسيما وأن  ،ستهالك في المدة المستقبليةاالنتاج واإلالحالية يؤثر في 

 م معالجة هذا الفصل من خالل النقط التالية:من هنا سيت

  .البترولتحليل  االقتصادي لصدمات أسعار  أوال:

 .)اقتصاديات الدول النامية( البترولسوق  جهات معادلةوتأثيرها على  البترولصدمات  ثانيا:

 .على االقتصاد الجزائري البترولتأثير صدمات أسعار  ثالثا:
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 وأثرها على األسعار البترولالمبحث األول: تشخيص عوامل سوق 

بين فترة يسودها االنتعاش وفترات أخرى  ،البترولإن االضطرابات الحادة ألسعار  

لها تداعيات على سياسات واقتصاديات دول العالم وبالخصوص الدول  ،يسودها االنكماش

كان دائما  ،زى وراء سعر معين أو غيرهملية تسعير وإدراك المغعالنامية، إلى حدّ أن فهم 

إذ برز العديد من  ،من أكثر المواضيع إثارة للجدل وإحاطة بالغموض وصعب فهم الكثيرين

والتي يمكن إجمالها في  ،البترولالمشاكل واالعتبارات التي ارتبطت بعملية تحديد أسعار 

 الفروع التالية:

 : البترولالعرض والطلب على  المطلب األول :

األوبك  بترولالعالمي وعلى  للبترولشهد عقد العشرين، تزايدا في العرض الخام  

ألف  76.191من إنتاج العالمي البالغ  40,3%بشكل خاص، فبعد أن كان إنتاج األوبك يشكل 

البالغ و 2015ن إنتاجها لعام م 42,4%أصبح يشكل حوالي  2014برميل في اليوم في عام 

معدل إلى  2016في تزايد إلى أن وصل سنة  اإلنتاجواستمر  ،برميل/يوم ألف 31852,28

 ألف برميل/يوم. 75476,7العالمي المقدر بـ  اإلنتاجمن  %44,1

 :لبترولسياسية معادلة حرب اقتصادية  -

إال أن أعضاء  ،بالرغم من حدوث ركود لالقتصاد العالمي وانخفاض الطلب العالمي 

منظمة األوبك، منظمة الدول المصدرة للبترول، وتحديدا المملكة العربية السعودية في عام 

إلى ما يقارب أعلى مستوى وصلت إليه منذ ثماني سنوات،  اإلنتاجقامت برفع مستويات  2016

بدافع الرغبة في الدفاع عن حصتها السوقية وأخرى جيوسياسية، ومع رفع العقوبات 

اإليراني إلى األسواق العالمية بسرعة  البترول، عاد 2016االقتصادية على إيران في بداية عام 

، 1ليون برميل/يومم 3,6إلى نحو  1620في منتصف عام  اإلنتاجحيث وصل  ،إلى حد ما

في دول الشرق األوسط مثل: إيران والعراق والسعودية تعدى مسألة  اإلنتاجعموما إن نمو 

ا صلت روسيالدول األعضاء األخرى في المنظمة، كما و اإلنتاجاستقرار أو انخفاض موازنة 

                                                           
1:www.standardandpooks.com/ratingdirect. Consulté le 03/03/2017 

، وتقوم بتحديد 2016وكالة اس أند بي جلوبال للتصنيفات االئتمانية ترفع توقعات ألسعار النفط للفترة المتبقية من عام 

 .5، ص 2016سبتمبر  20، نشر 2016توقعاتها ألسعار النفط والغاز الطبيعي لعام 
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في النصف  ،مليون برميل/يوميا11عند نحو  2015لعام  نتاجاإل في لةكذلك إلى مستويات مسج

الكبيرة التي تترتب على أي خفض  اآلثار، أضحى هناك مخاوف بشأن 2016األول من العام 

نظرا لألولويات المختلفة ألعضاء المنظمة وحتى االتفاق على تجميد العرض  ،إلنتاجفي ا

 ،القصير رض الحالي في السوق على المدىععلى فائض ال اإلبقاءسيؤدي على األرجح إلى 

 .البترولر في سعر يمما يؤدي إلى التغي

جيولوجية ومناخية تؤثر في ، أمنية، ماليةدية، هناك عوامل جيوسياسية واقتصا ،إذن 

فإذا اختل التوازن بين العرض والطلب . وبالتالي األسعار، البترولالعرض والطلب على 

العدة  المعروض في ظل تلك العواملوارتفعت األسعار، فنقص أانخفضت  ،لصالح أحدهما

 1أو بعضها يرفع األسعار.

العالمي  البترول مخزوناتمارست منظمة الدول المنتجة للبترول تحدّ كبير في خفض  

دوالر أمريكي، تحدّ يعوق سوى ارتفاعات   60نوات، إذ اقتربت األسعار لمستوى س 5لمتوسط 

النفط الصخري األمريكي،  فقد برزت المؤشرات اإليجابية على فاعلية خفض  إنتاجمعدالت 

 مليار 3 لىإ 2016التجارية للدول الصناعية في مارس  البترول محزوناتفي تراجع  اإلنتاج

مما ، 10%ألوبك بنسبة لكن هذا المخزون ال يزال أعلى من المستوى المستهدف ل ،برميل

الصخري األمريكي باالرتفاع،  البترولعودة معدالت حفارات  ،يقلل من فاعلية هذا التراجع

بقى العقبة الوحيدة أمام جهود األوبك بعودة األسعار إلى مستوياتها المستهدفة من قبل منتجي لت

 .األوبك

بسبب عدة عوامل تتعلق  ،التوازن واتساع الفجوة بين العرض والطلب اختاللإن  

 ،دوالر للبرميل 150إلى ما يقارب  البترولمسببة ارتفاع أسعار  ،بالمدى المتوسط والبعيد

يبدو  32%بنسبة  انخفاضادوالر للبرميل، يعني  48لتنخفض بشكل مفاجئ إلى ما يقارب 

مع الكثير  ،دوالر للبرميل أمرا محيّرا لخبراء السوق 100إلى ما دون  البترولتراجع أسعار 

لها اجمي يمكن إاستمراريته في المدى المنظور الذومدى  ،من التكهنات حول عوامل التراجع

 باآلتي:

                                                           
األكاديميون للنشر والتوزيع،  ،، الطبعة األولىأساسيات إنتاج الطاقة )البترول، الكهربا، الغاز(سعيد خليفة الحمودي، : 1

 .124، ص 2016المملكة األردنية الهاشمية، عمان ، 
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 العوامل المتعلقة بالطلب : 1-1

 يمكن إجمالها في النقاط التالية :

 العرض:ضعف الطلب في مواكبة زيادة  1-1-1

تعتبر بداية للنمو العالمي لعام  2014إلى أن صدمة األسعار ألواخر  ،نينظر المحللو 

ومن  ،3,3%حين كان  2014فاعا طفيفا عن عام تليسجل ار ،3,5%إلى  3,8%من  2015

جع وتر ،3,7%ليبلغ  ،2016عام لالقتصاد العالمي ل لنموفي ا بالبطءالمتوقع أن يستمر المنحنى 

كل من الصين، الهند، روسيا ومنطقة اليورو واليابان، األسباب إلى ضعف النشاط لمعظم 

، في المقابل 2016و 2015كل من السنوات  ل   2,4%ويتوقع أن تسجل الدول المتقدمة نموا بنسبة

في ظل تباين واسع بين أداء الواليات المتحدة األمريكية  2014عام ل 1,8%و ،2013عام ل % 1,3

 ، حسبما يبين الجدول التالي:1ثانيةواالتحاد األوروبي واليابان من جهة  ،من جهة

  

                                                           
فاق االقتصادية (، اإلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، استشراف اآل8التقرير السنوي رقم ) :1

 .9-8، ص 2015في ظل تزاحم التحوالت والمتغيرات، أفريل  2016-2015العالمية والعربية 
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 2016-2013العالمي  لالقتصاد: توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي (1 - 2)الجدول رقم

 )النسب المئوية( 

 2016 2015 2014 2013 البيان

 3,7 3,5 3,3 3,3 الناتج العالمي

 2,4 2,4 1,8 1,3 االقتصادات المتقدمة

 3,3 3,6 2,4 2,2 الواليات المتحدة

 1,4 1,2 0,8 -0,5 منطقة األورو

 4,7 4,3 4,4 4,7 الدول الصاعدة والنامية

 -1,0 -3,0 0,6 1,3 روسيا

 6,3 6,8 7,4 7,8 الصين

 6,5 6,3 5,8 5 الهند

 3,9 3,3 2,8 2,2 الشرق االوسط ودول شمال إفريقيا

 2,7 2,8 3,6 2,7 العربية السعوديةالمملكة 

 5,3 3,8 3,1 3,4 حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات

 4,8 3,7 3 2 واردات االقتصادات المتقدمة

 6,1 3,2 3,6 5,5 واردات الدول الصاعدة النامية

 12,6 -41,1 -7,5 -0,9 $البترولسعر 

 -0,7 -9,3 -4 -1,2 $البتروليةأسعار السلع غير 

، اإلتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد (8)التقرير السنوي رقم  المصدر:

، في ظل تزاحم 2016-2015العربية، استشراف اآلفاق االقتصادية العالمية والعربية  

 .10:، ص2015التحوالت والمتغيرات، أفريل 
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مليون برميل/يوم  2,44حوالي  2014بلغت الزيادة في العرض العالمي، بين جانفي/ديسمبر 

وكانت أهم مصادر الزيادة في العرض هي الواليات المتحدة  ،5,4%بمعدل نمو سنوي 

 1ثم دول األوبك ودول أخرى. )النفط الصخري(األمريكية 

 االقتصاديات الناشئة:في  البترولكثافة استخدام  1-1-2

حيث سجل  ،يظهر أثر تباطؤ النشاط االقتصادي في البلدان الناشئة على الطلب العالمي 

مقابل  4,7%) 2012مقارنة بمستواه في سنة  خفيفا،انخفاضا  2013النمو االقتصادي في 

 6,2%و 7,6%على التوالي(، وهو بدوره أقل المعدالت المسجلة في السنوات السابقة ) %4,9

(، 2007في  8,7%و 2006في  8,2%) ( وفي السنوات التي سبقت األزمة2011و 2010في 

 .2012منخفضة نسبيا مقارنة بوتيرة  2013وتيرة سنة تعتبر 

أثار عدوى سلبية على فعا،ى حاله حتى في مستوى يبقى مرتعل ،النمو في الصينكان  

سبب عالقاتها التجارية المكثفة مع هذا البلد، من جانبها ب ،العديد من البلدان األخرى للمنظمة

 جارا معه، 2012زيادة مقارنة مع سنة ال، ب2013في سنة  4,4%سجلت الهند معدل نمو بلغ 

 2على وجه الخصوص انتعاش االستثمار.

، التي في الوقت الذي شهد فيه العالم تصاعدا مستمرا في نمو اقتصاديات الدول الناشئة 

بزيادات غير مسبوقة على الطلب  ،ها نسبة كبيرة من االقتصاد العالميشكلت اقتصاديات

إذ ارتفع الطلب  ،آسيا أخرى من الهند ودول، كالصين، من مستهلكين جدد ،بترولللالعالمي 

مليون برميل يوميا  2,2بزيادة مقدارها  ،مليون برميل يوميا 88إلى  البترولالعالمي على 

إن الطلب العالمي سيرتفع إلى أكثر من  الصادرة عن األوبك، ، حسب التقارير2008خالل 

أن الصين ، و3,3%بمتوسط سنوي ال يقل عن  ،مليون برميل في غضون سبع سنوات 100

دل يزيد على عبم بترولللوازداد استهالكها  ،100%بأكثر من  بتروللل احتياجاتهاتضاعفت 

بعدما كان لها اكتفاء ذاتي منه قبل عشر سنوات، وهي تعد ثاني مستهلك في  ،في السنة %7

بعد الواليات المتحدة األمريكية، كما أن الطفرة االقتصادية والصناعية في الهند  ،العالم

                                                           
أسعار النفط على علي ميرزا، آثار انخفاض أسعار النفط على الدول المستهلكة والمنتجة، ملف ندوة، تداعيات هبوط  :1

 .4 :ص،  2015نوفمبر  7، ت، الدوحةربي لألبحاث ودراسة السياساعالمركز ال البلدان المصدرة،

 .15-14 :، صمرجع نفسه :2
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الذي أسهم  ،نمو المحققة سنة بعد سنةالكانت في حالة تصاعد بمعدالت  ،والبرازيل ودول آسيا

بمستويات أعلى، إذ توقعت وبالتالي الضغط على األسعار ، البترولفي زيادة الطلب على 

ألف برميل  200للنفط في تقارير شهرية أن الطلب سيرتفع بمعدل مليونين و الوكالة الدولية

 1هذا بافتراض أن النمو االقتصادي في الصين والهند يسير بصورة طبيعية. ،يوميا

 تباطؤ النمو االقتصادي في الدول الناشئة :  1-1-3

على الطلب العالمي، حيث سجل  ،أثر تباطؤ النشاط االقتصادي في البلدان الناشئة 

 4,7%و 3,3%) 2012و 2013انخفاضا مقارنة بمستواه في سنة  2014النمو االقتصادي في 

 7,6%وهو بدوره أقل المعدالت المسجلة في السنوات السابقة )، على التوالي(  4,9%مقابل 

 2006في  8,2%) 2008على التوالي( في السنوات التي سبقت أزمة  2011و 2010في  6,2%و

 اـــمم ، 20122المنخفضة نسبيا مقارنة بوتيرة  2013الوتيرة لسنة (، هذه 2007في  8,7%و

أحد العوامل كنتيجة انكماش االقتصاد العالمي  ،البترولأدى إلى انخفاض الطلب العالمي على 

 ويات منخفضة.تبآثار على األسعار بمسالبترولتؤثر في انخفاض الطلب على  التي ،يةاألساس

 :البترولالعوامل المتعلقة بجوانب عرض  1-2

 يمكن إجمالها في النقاط التالية :

  

                                                           
 .127-126-125:، ص2016، المملكة األردنية الهاشمية، عمان، أساسيات إنتاج الطاقةسعيد خليفة الحمودي،  :1

 .15-11ص: ص ،2014، التطور االقتصادي والنقدي الجزائر، طبع في نوفمبر 2013البنك الجزائري، التقرير السنوي  :2
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 :تباطؤ االستثمارات 1-2-1

 يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل الموالي :

 2017-2006للمدة الممتدة  للبترولاألوبك  إنتاجتغير  (1 - 2)رقم  الشكل:

 

 

 ( 3 - 1رقم ) استنادا على معطيات الجدول  من إعداد الطالبةالمصدر: 

الرئيسية وراء  هاأسبابالتي يمكن تفسير  ،البترولمن  اإلنتاجفي ظل محدودية  

تعلق بالفترات الطويلة التي مرت بها ما ي ،أولها ،عدةإلى أسباب  اإلنتاجاالنخفاض ونمو 

واستبدال  البترولمن نقص االستثمارات في الدول المصدرة لتطوير حقول ، البترولصناعة 

هو  ،المتدنية، السبب الثاني األسعارنتيجة  ،الماضيةسنة  30المتقادمة على مدى  المنشآت

والتراجع  ،إنتاجهاة تقلص االحتياطات العالمية ووصول الحقول في بعض الدول إلى ذرو

أدى إلى محدودية العرض في مواجهة  ،كل هذا ،المستمر في إنتاج الدول من خارج أوبك

 1.الطلب المتنامي

التي تزود السوق أن منظمة الدول المصدرة للبترول،  إلى ،تشير التحليالت االقتصادية 

قلت  بعد أن ،اإلنتاج بشكل كبيرالعالمي، لم تعد قادرة على زيادة  البترولمن  40%بأكثر من 

                                                           
 128-127سعيد خليفة الحمودي، مرجع سبق ذكره، ص:: 1
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، وأيضا قدم الحقول الموجودة وعدم االهتمام كثيرا بصيانتها االستثمارات في االستكشافات

 1.وتطويرها

 إنتاجهاوزادت  ،مليون برميل/يوم 31,85إلى  إنتاجهارفعت األوبك  ،2015ففي عام  

مّما أدى إلى زيادة تفاقم أزمة األسعار، من مؤيدي فكرة  ،مليون برميل/يوم 33إلى أكثر من 

 ،2016مليون برميل/يوم عام  10يقدر بأكثر من  االتي سجلت ارتفاع ،السعودية ؟زيادة إنتاج

مليون برميل/يوم خالل نفس السنة، أّما  3وإيران بـ  ،مليون برميل/يوم 4تلتها العراق بـ 

 .اإلنتاجيةا زيادة قدراتها مكنهجة األخرى فال يبالنسبة للدول المنت

أدى إلى العزوف عن االستثمار في صناعة ، البترولإن االنخفاض المستمر ألسعار  

، فبعد فترة طويلة البترول إنتاجما أدى إلى نقص االستثمارات الالزمة لتوسيع طاقة ، البترول

 ،اإلنتاجن حوافز لالستثمار في عمليات روملم يجد المستث ،االقتصاد العالمي انكماشمن 

نجد أن النقص الحاد في  ،االستخراج والتكرير، عالوة على ذلك بسبب ارتفاع تكاليف

مما يزيد من تراجع النمو في القدرة  ،يؤدي إلى تأخير العديد من المشاريع ،المهارات

 امتلكتبعدما  ،دمتهادات وصلت إلى نهاية خعبسبب أن أجزاء كبيرة من الم ،، وكذااإلنتاجية

 2بصفة   شبه كاملة.

 اإلنتاجيةمعناه عدم التوسع في الطاقة ، البترولإن تباطؤ االستثمار في صناعة  

 .يالبترولبالتالي محدودية العرض ، اإلنتاجية، عدم إمكانية الزيادة في القدرة بتروللل

 :اإلنتاجيةمحدودية القدرة  1-2-2

استمرار مشاكل ضعف مستوى االستثمار في االستكشاف والتكرير  ،يتوقع المحللون 

زادت فيه الحاجة لمصافي  ،لفترة طويلة، في الوقت الذي األسعارمستوى انخفاض بسبب 

ار فيها االستثم البتروليةوال تقبل الشركات  ،التي تعد من المنشآت المكلفة، البترولتكرير 

                                                           
كوثر عباس الربيعي،التأثير األمريكي في سوق النفط العالمية، مركز الدراسات الدولية، قسم الدراسات األمريكية، بغداد، : 1

   27ص:

     02/03/2017تاريخ االطالع:      www.iasg.netنقال من الموقع: 

، مجلة الباحث، 2010-2008يدة في سوق النفط وأثرها على استقرار األسعار، سعد هللا داود، تشخيص المتغيرات الجد :2

 .214 :، ص09/2011عدد 

http://www.iasg.net/
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مثل المكسيك  ،في المناطق الواعدة ،التنقيب ولوجود عقبات قانونية أمام فرص ،بشكل واسع

دستورها الشركات األجنبية من االستثمار، حيث تعمل مصافي التكرير المتوافرة  عالتي يمن

 تواجه ،وخصوصا في الواليات المتحدة األمريكية بأقصى طاقتها ،بعدد محدود جدا في العالم

مثل البنزين الذي ارتفعت أسعاره ية، البترولاالستهالك على المشتقات صعوبة في تلبية طلب 

الذي  ،الخفيف البترولهذه المصافي معدة لتصفية  ،بشكل كبير في السنوات األخيرة، إذ أن

بينما  .وهي نوعية أصبحت غير متوفرة ،ال يحتوي سوى على كميات منخفضة من الكبريت

نتيجة العوامل الموضحة أدى تراجع مستوى  ،1األسواق الثقيل هو األكثر توفرا في البترول

من الدول المنتجة غير أعضاء األوبك،  البترولإمدادات  في االستكشافات والمصافي نقص

على  االعتمادوهو األمر الذي يزيد من  ،في المقابل شهدت األوبك زيادة مؤثرة في اإلنتاج

 إمدادات األوبك.

بالتوازن  2014سنة ، البترول أسواقالربط بين تحركات األسعار في  ،يبدو من الصعب 

 150من مستوى  البترولالدقيق للعوامل األساسية للسوق، حيث أن االنهيار السريع ألسعار 

دوالر للبرميل، الذي يستند مبدئيا إلى تغيير  48إلى نحو  2014دوالر للبرميل في منتصف 

يدل على أنه إما أن يكون هناك زمن تأخير يفصل بين  ذاه طفيف في عوامل السوق القائمة.

 2التي أثرت على حركة األسعار. ،الذي حصل في عوامل السوق ،التغير

في ظل محدودية االستكشافات البترولية في الوقت الحالي، فإن نظرية الندرة لهذا  

بينما تزداد تكلفة االستخراج في المياه ، البترولتزداد كلما زاد معدل استخراج  ،االحتياطي

يحذرون من أن ية، البترولة ورأقل، كما أن المتمسكين بفرصة الذ العميقة ذات جودة ونقاء

 20303، وأنه سيتراجع إلى النصف بحلول 2006قد بلغ ذروته عام  بترولللاإلنتاج العالمي 

بالرغم من اللجوء إلى  ،د القدرات اإلنتاجية التي تضاف إلى اإلمداداتمما يسبب عدم وجو

 مصادر الطاقة البديلة.

                                                           
    02/03/2017تاريخ االطالع:      www.iasg.netالموقع: نقال من .29-28 :سبق ذكره، صمرجع كوثر عباس الربيعي، : 1

سعد هللا داود، األزمات النفطية والسياسات المالية في الجزائر، دراسة على ضوء األزمة المالية العالمية، دار هومة،  :2

 .92-90ص:  ، ص2013الجزائر، 

 .130 :سعيد حليفة الحمودي، مرجع سبق ذكره، ص :3

http://www.iasg.net/
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 ضريبية في الدول المتقدمة:السياسة ال 1-2-3

تمكن األطراف الفاعلة من التحكم في  ،تعاني من المضاربين أحيانا البترولأسعار  

الفعلية(، تعد الضرائب على  اإلنتاج)االحتياطي، المكتشف، قدرات  البتروليةالصناعة 

من  76%إلى من بين أكبر مصادر تمويل ميزانيات الدول األوروبية، حيث تصل البترول

سعر لتر البنزين الذي يباع للمستهلك األوربي، في حين أن الضريبة في الواليات المتحدة 

من الضرائب المفروضة على  ، مما جعل الفجوة بين المدخالت26%األمريكية  تصل إلى 

تتزايد وتتجاوز ثالثة أضعاف  الغربيةالبترولية واألرباح التي تجنيها الشركات  البترول

، حيث ظهرت دعوات في الدول المستهلكة خاصة المتقدمة 1للبترولالمنتجة  الت الدولمدخ

بفرض ضرائب على استهالكه ليتسنى تمويل االستخدامات  البترولأسعار  انخفاضالستغالل 

، إن 2.البترولالعامة الضرورية، مما يساعدعلى تخفيض الضغط للتخلي عن تطوير بدائل 

أسعار المستهلك لمادة البنزين في دول اإلتحاد األوربي تتأثر بالضرائب أكثر بكثير من تأثرها 

من السعر األساسي، والتي تعمل على رفع  50%الخام، حيث تصل إلى  البترولبأسعار 

وبالتالي التسبب في  ،األسعار إلى مستويات مضرة باألسواق والمستهلكين على حد السواء

ويقول األمين العام لمنظمة األوبك أن على الدول  ،تذبذب أسواق الطاقة بشكل دائماستمرار 

وبشكل خاص الدول الصناعية العمل على تخفيف مستوى الضرائب التي  للبترولالمستوردة 

 3تفرضها للمساهمة في خفض معدالت التذبذب واستقرار األسعار.

إلى من الدول النامية  البترولعائدات من الصراع بدوره حول اقتناص المزيد  ،نإذ 

حتى  ،من دعوة أوبك إلى زيادة إنتاجها هو خفض األسعار ،الدول الغنية، فالهدف الرئيسي

إلى الدّول الصناعية، لماذا تلجأ الدول النامية  بترولللمن الدول المنتجة  اإليراداتتنتقل 

الضرائب ستساهم بشكل ، 4؟ذلك إلى زيادة الضرائب على القيمة المضافةك بترولللالمنتجة 

، بترولللفي مداخيل وإيرادات الناتج المحلي اإلجمالي للدول النامية المصدرة  ،واضح

                                                           
 .30ذكره، ص كوثر عباس الربيعي، مرجع سبق : 1

 . 13، ص مرجع سبق ذكرهعلي ميرزا، : 2

 .1 :، ص2014فيفري  25التقرير األسبوعي، العراق للطاقة، تنشيط االقتصاد العراقي،  :3

 .مرجع و موضوع نفسهما  :4
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 ،يةالبترولوعجز الموازنات العامة وزيادة الموارد غير  البترولإيرادات للتعويض عن تراجع 

 والترشيد في االستهالك.

 متغيرات االقتصاد الكلي: سعر صرف الدوالرالمطلب الثاني : 

أيضا سعر صرف الدوالر الذي له ، البترولمن العوامل التي تدخل في تقرير سعر  

تجعل كال الطرفين يتأثر باآلخر وال  ،ميكانيكية عكسيةعالقة  البترولبكون أنه تربطه  ،تأثير

ت الواليات المتحدة األمريكية باستيراد إلى حين بدأ ،، يمكن أن نرد جذورها1اميمكن فصله

بالدوالر، عملة االحتياط العالمي وعملة أكبر مستورد للخام  البترولويوم بدأ تسعير ، البترول

بينت أن  ،2014اسة البنك المركزي األوروبي لعام حسب الحقائق التي أظهرتها در .آنذاك

 بالدوالر. البترولعالقة عكسية ملحوظة ربطت هناك 

 مع سعر صرف الدوالر: البترولعالقة سعر  2-1

على الدول  البتروليؤدي إلى زيادة فاتورة واردات ، البترولإن ارتفاع أسعار  

بالتالي تفاقم عجز ، التي طالما كانت الواليات المتحدة األمريكية على رأسها ،المستوردة

حيث  ،هذا ما يضع ضغطا على عملة الدوالر ،ومن ثم ميزان المدفوعات ،الميزان التجاري

أنه انخفض استيراد الواليات المتحدة  ،أصدرت بيانات إدارة المعلومات للطاقة األمريكية

أالف 3أالف برميل/يوم إلى  6أي من  50%حوالي إلى  ،ول األوبكمن د بترولللمريكية األ

أنه كون اعتماد الواليات المتحدة  ،كما يرى العديد من الخبراء .20142برميل/يوم فيماي 

من النفط الصخري  إنتاجهامع طفرت  ،قد تراجع بشكل ملحوظالبترولاألمريكية على استيراد 

ملة أكبر مستورد في العالم، وحسب لم يعد الدوالر ع ،الكتفاء الذاتيمؤخرا، واتجاهها نحو ا

 للصين ال إلى الواليات المتحدة األمريكية.   البترولتصدر السعودية المزيد من  ،اإلحصائيات

بدال من الدوالر،  ،المحلية ا، لبيع الطاقة بعمالتهاجديد اكما أن عقد روسيا والصين اتفاق 

للصين مباشرة بالليوان الصيني، إضافة إلى  البترولأصبحت إيران تبيع  ،عالوة على ذلك

                                                           
العالمية، رقية سهلي، راتول محمد، تقلبات سعر صرف الدوالر أمام األورو وانعكاساتها على تطورات سوق البترول : 1

 .488 :، ص2016، ديسمبر 11الوادي، الجزائر، العدد  قتصادية، جامعة الشهيد حمه لخضر،مجلة رؤى ا

2 :www.crushthestreet.com/dollar; consulté le 11/01/2018. 

http://www.crushthestreet.com/dollar
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لتجاوز عقوبات الواليات المتحدة األمريكية واألمم ، مقابل الذهب البترولأنها تبيع كذلك 

 1المتحدة.

 :البترولسعر الدوالر على أثر سعر صرف  2-2

من خالل أثر مباشر  البترولإلى رفع أسعار  ،سعر صرف الدوالر انخفاضيؤدي  

النخفاض الدوالر إلى زيادة حدة  ،وأثر غير مباشر، يتمثل األثر المباشر أو القصير األجل

لمباشر ، أما األثر غير االبترولما يساهم في ارتفاع أسعار ، البترولالمضاربات في عقود 

يتمثل في تغيير أساسيات السوق، وانخفاض  ،صرف الدوالرعر أو البعيد المدى النخفاض س

، بسبب انخفاض القوة الشرائية للدول المصدرة، مما يسهم في تخفيض اإلنتاجيةالطاقة 

كما أن انخفاض قيمة الدوالر يعني أن  .2األسعار تفاعالمعروض مقارنة بالطلب وبالتالي ار

ألنه يحتاج كمية  ،مثال ،تر من الصينشم أويصبح أكثر جاذبية لمشتر من أوروبا  البترول

ما قد يرفع من الطلب  ،المقوم بالدوالر البترولأقل من اليورو أو الليوان لشراء برميل من 

  وبالتالي يزيد من سعره. البترولعلى 

                                                           
1 : www.crushthestreet.com/dollar; consulté le 11/01/2018. 

ر باستخدام التكامل المشترك نبيل مهدي الجنابي، كريم سالم حسين، العالقة بين أسعار النفط الخام وسعر صرف الدوال: 2

 www.abbyy.com   21/08/2017نقال من الموقع:     تاريخ االطالع: ، ( Ganger )هوسببي

http://www.crushthestreet.com/dollar
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تبعا لتقلبات سعر صرف الدوالر  األوبكلسلة  البترولتقلبات أسعار  (:2 - 2الجدول رقم) 

 2017-2014مقابل اليورو للمدة بين 

 السنة/الشهر
 البترولسعر 

 لسلة األوبك
سعر صرف الدوالر 

 بالنسبة لليورو
 السنة/الشهر

 البترولسعر 
 لسلة األوبك

سعر صرف الدوالر 
 مقابل اليورو

 0,92004 52,4 2016جانفي/ 0,73396 106,12 2014جانفي/

 0,90075 28,7 2016فيفري/ 0,73240 106,8 2014فيفري/

 0,92844 34,7 2016مارس/ 0,72322 104,2 2014مارس/

 0,88201 37,9 2016أفريل/ 0,72400 104,3 2014أفريل/

 0,88400 43,2 2016ماي/ 0,72793 105,4 2014ماي/

 0,88946 45,8 2016جوان/ 0,73520 107,9 2014جوان/

 0,90359 42,7 2016جويلية/ 0,73840 105,6 2014جويلية/

 0,89241 43,1 2016أوت/ 0,75100 100,8 2014أوت/

 0,89240 42,9 2016سبتمبر/ 0,77550 96,0 2014سبتمبر/

 0,90307 47,9 2016أكتوبر/ 0,78923 85,1 2014أكتوبر/

 0,92522 43,2 2016نوفمبر/ 0,80161 75,66 2014نوفمبر/

 0,94843 51,7 2016ديسمبر/ 0,81230 59,5 2014ديسمبر/

 0,94154 52,4 2017جانفي/ 0,85950 44,4 2015جانفي/

 0,93870 53,4 2017فيفري/ 0,88091 54,1 2015فيفري/

 0,93544 50,3 2017مارس/ 0,92369 52,5 2015مارس/

 0,93446 51,4 2017أفريل/ 0,92541 57,3 2015أفريل/

 0,90521 49,2 2017ماي/ 0,89571 62,2 2015ماي/

 0,89118 45,2 2017جوان/ 0,89114 60,2 2015جوان/

 0,86840 46,9 2017جويلية/ 0,90843 54,2 2015جويلية/

   2017أوت/ 0,89825 45,5 2015أوت/

   2017سبتمبر/ 0,88931 44,8 2015سبتمبر/

   2017أكتوبر/ 0,89093 45,0 2015أكتوبر/

   2017نوفمبر/ 0,93158 40,5 2015نوفمبر/

   2017ديسمبر/ 0,91765 33,6 2015ديسمبر//
 باالعتماد على: ةالطالب إعدادمن المصدر:

-www.oanda.com   consulter le 11/01/2018  

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، تقارير الشهرية حول التطورات البترولية في األسواق العالمية  -

 . 2017-2014 و دول األعضاء، اإلدارة االقتصادية، من

 



 على اقتصاديات الدول النامية البترول أسعارصدمات  تأثيرالثاني                                 الفصـل 

~ 78 ~ 

والدوالر المتوتر للمدة  البترولسعر بين  الدائمالترابط   (2 - 2) يوضح الجدول رقم  

شهد االنخفاض التدريجي في أسعار صرف الدوالر اتجاه اليورو   ، حيث2014/2017الممتدة 

ل أعلى لتسج ،البترولما أسهم في دعم أسعار  2014فقد سجل أدنى مستوياته في جانفي 

زين دول أعضاء منظمة رميل/يوم، الوقت الذي ترتفع فيه خوالر للبد 106,12مستوياته 

الناضبة مقابل دوالرات متدهورة  البتروليةواالستنزاف السريع لثرواتها  إنتاجهااألوبك بزيادة 

بدأ االنتعاش في سعر ،2014، وفي مطلع جوان البترولكأخذ أسباب ارتفاع أسعار  ،القيمة

 0,78923ـ الذي أخذ يزداد تدريجيا حتى بلغ أعلى معدل شهري المقدر ب ،صرف الدوالر

 .2014دوالر مقابل اليورو في أكتوبر 

مع المعدالت الشهرية  ،الخام البترولبمقارنة التغيرات في المعدالت الشهرية ألسعار  

إضافة إلى أرقام وبيانات  ،الموضح في الجدول السابق ،مقابل اليورو ،ألسعار صرف الدوالر

 ،نت أن هناك اتجاه عام للعالقة العكسيةيبالتي  ،2014دراسة البنك المركزي األوروبي لعام 

أدى إلى تراجع قيمة 10%بـ  أسعاره حيث أن ارتفاع ،والدوالر البترول سعرربطت بين 

ـ   .0,73%بنسبة  البترولارتفاع أسعار  1%بينما رافق تراجع الدوالر بنسبة ، 0,28%الدوالر ب

التي تكبدت خسائر  ،سعر صرف الدوالر انخفاضمدى أضرار  ،ستشعرأردنا أن ن 

 مداخلوصلت بها إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات على  ،2014قياسية للخام منذ منتصف 

تحصل على إيرادات  ،يوضح أن تلك الدول اإلحصائي، فحسب التحليل للبترولالدول المنتجة 

دوالر على األقل، وهذا قد يكون بعيد المنال  100 البترولمريحة فقط عند بلوغ معدل سعر 

 الدولي الراهن الذي يديره قطب واحد. عفي ظل الوض

 المطلب الثالث : السياسات الحكومية

أو انهيار  عال يمكنها تفسير ارتفا ،أن عوامل السوق بمفردها ،يبدو أنه من المؤكد 

في تضخيم حركة  ،ة الخاطئةاألسعار، يسلم بعض المحللين باإلسهام الهام للسياسات الحكومي

بشكل كبير في الركود ية، البترولساهمت منظمة األوبك الخاصة بإدارة اإلمدادات  األسعار.

ننظر إلى السياسات  ،، من جهة أخرىهذا من جهة االقتصادي الذي شهده العالم مؤخرا
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أي قبل وأثناء وبعد كل أزمة على أنها أحد العوامل التي تلعب  ،الحكومية في مختلف مراحلها

 1أو قد يحدث العكس. ،دورا محوريا في تخفيف أثارها على االقتصاد

 البترولية الموارد علىفقط إلى تقييد الحصول  ،حيث لم تؤد تلك السياسات الخاطئة 

في جميع أنحاء العالم بل ساهمت في تغذية الطلب المحلي على وقود النقل أثناء فترة ارتفاع 

 2األسعار.

في بعض البلدان المصدرة ية البترولنجد أن عامل تأميم الموارد  ،أخرىمن ناحية  

متعددة الجنسيات من الوصول وتطوير  البترولقد أدى إلى منع شركات  ،مثل: فنزويالبتروللل

، كما حافظت سياسات البترولإنتاجالعجز في  تفاقمما ساهم في  ،جديدة بتروليةحقول 

الحكومية المخصصة  اإلعاناتعلى  أبقتالحكومية االقتصاديات السوق الناشئة مثل: إيران 

 ،في الحقيقة في األسواق العالمية ،أسعار البنزين المحلية بشكل ال يعكس مستوياتهالدعم 

في هذه األسواق مع بداية االرتفاع في  ،األمر الذي حال دون منع انخفاض االستهالك

 3األسعار.

أن سياسات الواليات المتحدة األمريكية الخاصة باالحتياطي  نجد ،زيادة على ذلك 

سياسات بعض  نتيجة، البترولوالتشوهات التي حصلت في سوق  للبترولاالستراتيجي 

وزارة الطاقة قرار . أيضا يبدو أن 4قد ساهمت بالتأكيد في ارتفاع وحتى انهيارها ،الحكومات

أدى وحده إلى زيادة  ،الوقود ضمن االحتياطي االستراتيجي رفع مخزونشأن األمريكية ب

وهذا ليس باألمر الجديد بالنظر إلى الصدمة البترولية لعام  ،دوالر للبرميل 10األسعار بنحو 

 5سيئة للوقود. ادخارشجعت الواليات المتحدة األمريكية على تصميم سياسات ، 2008و 3197

                                                           
 .102 :ص مرجع سبق ذكره، ،األزمات النفطية والسياسات الماليةسعد هللا داود، : 1

االسكندرية،  ، الطبعة األولى،الدار الجامعية، اقتصاديات البترول والسياسة السعرية البتروليةعبد المطلب عبد الحميد،  :2

 .293،  ص 2015

   www.eldarelgamaya.net      le 03/08/2017     consultée      لالطالع أكثر أنظر إلى:

 .215، صذكرهمرجع سبق ، "تشخيص المتغيرات الجديدة في سوق النقط وأثرها على استقرار األسعار"سعد هللا داود،  :3

 .103، ص نفسه، مرجع األزمات النفطية والسياسات الماليةسعد هللا داود، : 4

 .294-293، ص نفسهعبد المطلب عبد الحميد، مرجع  :5

http://www.eldarelgamaya.net/


 على اقتصاديات الدول النامية البترول أسعارصدمات  تأثيرالثاني                                 الفصـل 

~ 80 ~ 

خاصة المملكة العربية السعودية تساهم في  ،بعض دول األوبكومن ناحية أخرى  

الواليات المتحدة وفي روتردام الكاريبي، الدول االسكندنافية،  على مستوىطها تخزين نف

خارج أراضي الوطن العربي، البترولية الداخلة في سياسة عملية تدوير للثروة  ،بهولندا

 البترولباستئجار  األمريكيةهو السماح للواليات المتحدة  ،وأخطر ما في السياسة السعودية

كما  .كية بحجة ضبط األسعارن بالخارج في أوقات الطوارئ حسب االحتياجات األمريالمخز

حجم لكنها لم تحدد  ،2005خزين االستراتيجي منذ عام تبدأت سياسة ال ،أن الصين كذلك

 ، البترولمليون برميل من  38بينما أعلنت الهند نيتها إلنشاء خزين استراتيجي يبلغ  .خزينها

وإمكانية تحكم الدول ذات الخزين  ،هذا ما أسهم في االضطرابات في االقتصاد العالمي

 1االستراتيجي الكبير في األسعار صعودا ونزوال.

جد اإلشارة إلى أن أي سياسة تتخذها الحكومات بهدف ضمان استقرار أسعار ، نهنا 

 وامل.من التقلبات بحاجة إلى األخذ بعين االعتبار لكل الع، البترول

 

 

  

                                                           
 .28، ص  مرجع سبق ذكرهكوثر عباس الربيعي، : 1
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اقتصاديات ( البترولسوق  جهات معادلةوتأثيرها على  البترولصدمات المبحث الثاني: 

 )الدول النامية

إن تالحم األوضاع االقتصادية العالمية ووقوفها جنبا إلى جنب مع أوضاع سوق  

التي لم تكن  ،أثر كبير على اقتصاديات الدول النامية البترول، جعل لصدمة أسعار البترول

فجوة تضخمية هائلة جعلتها في  البترولبمنأى عن تداعيات تلك الصدمة، تظهر أن ألسعار 

 أمر يبدو غير مرجع.

 البترولالمطلب األول : التحليل االقتصادي لدرجة التقلبات أسعار 

 تحليل االقتصادي لدرجة تقلبات األسعار من خالل مرحلتين كاألتي : سيتم 

 :2009-2000التحليل االقتصادي لدرجة التقلبات خالل الفترة  1-1

 ،إلى أرقاما تاريخية البترولوصلت أسعار  بتروليةطفرة  2011-2000شهدت الفترة الممتدة 

دوالر  27,6، حيث ارتفعت األسعار من للبترولنمت معها اقتصاديات الدول النامية المصدرة 

أي بمعدل نمو سنوي  ،2011دوالر للبرميل في شهر سبتمبر  107,61إلى  2000للبرميل عام 

قد أحدثت األزمة المالية العالمية تأثيرات ، 2008في صيف عام  ،إال أن، 13,2 %1بلغ حوالي 

بعد شهرين من وقوع  75%التي بدأت باالنخفاض بحوالي البترول،جوهرية حادة في أسعار 

دوالر  36,37دوالر أمريكي إلى حوالي  100ن األزمة، وتحديدا في سبتمبر من نفس العام م

 .2عاد ليتعافى قليال 2009أمريكي، وفي حدود مارس 

ودول  )األوبك( للبترولاتفقت منظمة الدول المصدرة  ،في ضوء هذا االنخفاض الكبير 

باستثناء العراق (مثل روسيا على تخفيض  حجم اإلنتاج اليومي لتقليل حجم الخسائر  ،أخرى

في مقر المنظمة في العاصمة النمساوية فينا، استمرت حالة التحسن  )بسبب أوضاعها الخاصة

 2008بعد حالة من الركود التي مّر بها أواخر عام  ،ي شاهدته األسواقتال البترولألسعار 

 .2009وأوائل 

 

                                                           
 .484، ص مرجع سبق ذكرهرقية سهلي، راتول محمد،  :1

، الطبعة األولى، دار وائل 2008األزمات المالية واالقتصادية بالتركيز على األزمة المالية العالمية يوسف أبو فارة،  :2

 .258-257، ص 2015للنشر، جامعة خليل فلسطين، 
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 :2017-2010التحليل االقتصادي للتقلبات خالل الفترة  1-2

فيها  البترولحيث بلغ متوسط أسعار  ،حالة من االستقرار ،2010تميزت أسعار سنة  

وصلت  ،بارتفاع أسعارها 2014إلى غاية بداية  2011دوالر، كما أشارت بيانات فترة  68,59

دوالر، بينما بدأت  123,21والمقدرة بسعرها االسمي  ،2011إلى أقصى ذروة لها في افريل 

دوالر في جانفي  47,11إلى  2014جوان  فيدوالر  108,37األسعار باالنخفاض المفاجئ من 

 62,51خالل سبعة أشهر، وقد عاود السعر باالرتفاع ووصل إلى  56,5 %أي بنسبة  2015

تلتها فترة تزايدت حدّة تدهور األسعار بعد قرار منظمة  ،20151ماي من عام  دوالر في شهر

ليبلغ أدنى مستوى في  ،مليون برميل/يوم 31األوبك بعدم خفض اإلنتاج وبقائه عند مستوى 

دوالر، ولو بادرت البلدان المنتجة الرئيسية لمنظمة األوبك بخفض العرض  30,69أسعاره 

انهيار سوق األسهم  ،لتجاوز السوق هذه األزمة، إضافة إلى ،مليون برميل 2بمقدار ال يتجاوز 

ما زادت انتكاس أسعار خام  ،الصيني مما أثير عالمات استفهام بشأن نمو االقتصاد الصيني

 لشكل التالي:هذا يوضحه ا 18%بنحو 

 (2018-2014) أكتوبر منذ مستوياتها أعلى عند البترول (  أسعار2 - 2الشكل رقم )

 

Source : http//www.jadwa.com  consulté le 03/01/2019 . 

                                                           
1 :http://www.cbi.iq/document/dr.ahmed.ibrahi-2; consulté le 02/03/2017  

http://www.cbi.iq/document/dr.ahmed.ibrahi-2
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كان تباطؤ النمو االقتصادي في العام واضحا، إذ تزامن األداء المنخفض في أوربا  

 7,1%واليابان مع تراجع معدل نمو اإلنتاج المحلي اإلجمالي في البلدان النامية والناشئة من 

وسيبقى  ،%35الذي أسهم في تفاقم األسعار بنسبة تقدر بـ ،2015عام  3,3 %إلى  2010عام 

ومن المتوقع  ،العالمي البتروليشكل ضغطا على حجم استهالك  ،ضعف النمو االقتصادي

شكل هبوط  ،20171عام  4,7 %ارتفاع معدل النمو االقتصادي للبلدان النامية والناهضة إلى 

من إجمالي الطلب العالمـي   %4إذ وصل الطلب الهندي  ،كسبـا اقتصاديا للهنـد البترولأسعـار 

وقد نمـا اإلنتـاج الصناعي فـي الهند بنسبــة  ،2015لعام  3,6 %أي بنسبة نمو  البترول،علـى 

 التي يمكن توضيحه في الشكل التالي : ،6,42 %

 (2015-1985)للفترة الممتدة  النمو االقتصادي )نسبة مئوية /سنويا(( : 3 - 2شكل رقم )

 

Source:Prepared by studentdepending on enrgy information administration 

EIA،www.eia.gov, leconsulté  le 21-03-2018 

 

مليون 1عائد إلى وجود تخمة المعروض الذي بلغ  ،كما أن تراجع األسعار المفاجئ  

مليون  2,060إلى  2015وواصل فائض العرض في السوق لعام  2014برميل/يوم في عام 

دوالر للبرميل،  44,4مسجال بذلك أدنى مستوياته إلى  ،مسببا زيادة تفاقم األسعار ،برميل/يوم

مليون  1,077الخام لمجموعة دول األوبك بمقدار  البترولحيث ازداد إجمالي إنتاج 

في الربع  5 %مليون برميل في اليوم، أي بنسبة  1,32ومن خارج دولها مقدار  ،برميل/يوم

                                                           
 ، نقال من الموقع: 11-10، ص 2016أحمد إبريهي علي، تحليل سوق النفط العالمي، مارس  :1

     http://www.cbi.iq/document/dr.ahmed.ibrahi-2; consulté le 02/03/2017 

2 : http://www.jarwa.com; consulté le 26/05/2017.  
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دت التي أ ،نتيجة للزيادات الكبيرة من المملكة العربية السعودية والعراق، 2015الثالث لعام 

 .1مليون برميل/يوم ألّول مّرة خالل عامين 32إلى ارتفاع إنتاج إلى أكثر من 

من الدول  البترولمليون برميل/يوم، حيث قدر عرض  1,32بمقدار  ،ومن خارج دولها 

وهوعنصر  ، 2016 ألف برميل/يوم لعام 700بمقدار  2015خارج األوبك بأقل مما كان عليه في

إيجابي المتصاص الفائض، وفي المقابل سجل إجمالي إنتاج المنظمة أعلى مستوى له لعام 

ألف  131بزيادة مقدارها  ،مليون برميل/يوم 32,33حوالي من شهر جانفي إلى  2016

بحجة المحافظة على حصص أعضائها ، 20152برميل/يوم عن مستوى شهر ديسمبر لعام 

 التالي يوضح لنا العالقة.السوقية، الشكل 

 وفائض العرض البترولسعر العالقة العكسية بين (: 4 - 2الشكل رقم )

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRIXPETROL1 APROFRE 

 

 

 

 

في اإلطار الزمني لألزمة في أواخر  ،يوضح الشكل: حركة فائض العرض وعالقته بالسعر

بانسجامها مع النظرية في تفسير لتموجات السعر منذ عام  ،المبينة بعالقتها العكسية ،2014

 وفترة األزمنة التي كانت سبب االنهيار األخير المرتبط بفائض العرض. ،2010

                                                           
1 : http://www.jarwa.com; consulté le 26/05/2017. 

 .11ص،   أحمد بريهي، مرجع سبق ذكره :2

 وبياانت :   Eviews 8اعتمادا على نتائج  الطالبةاملصدر: من إعداد 
- Annual statistical bulletin, organization of the 

petroleumexportingcountries, 2017 page 48,32 
- Annual statistical bulletin, organization of the 

petroleumexportingcontries, 2016 page 42, 
-  

 
 

http://www.jarwa.com/
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ة متبادلة بين بأنه يتحدد السعر في السوق عبر تفاعل آني أو تغذي ،يمكن القول ،وعليه 

لذا يتطلب امتصاص فائض العرض أو االستجابة للطلب الزائد في تغيرات  ،العرض والطلب

مع تراجع معدل نمو الناتج  ،في السعر للوصول للتوازن، كما أن تباطؤ النمو االقتصادي

في تدهور سعر  35 %قد أسهم بنسبة تقدر بـ  ،المحلي اإلجمالي للبلدان النامية والناهضة

 .1بترولال

زالت سياسة المنظمة األوبك تولي اهتمامها  ال البترول،في ضوء هذا االنهيار ألسعار  

إلى سياسة اإلبقاء على  ،نحو تغيير استراتيجياتها من سياسة خفض اإلنتاج لدعم األسعار

بحجة الحفاظ على حصتها السوقية نتيجة استمرار المنافسة  ،اإلنتاج على مستوياته المرتفعة

 ،2016في ديسمبر  (األوبك) للبترولوسط أعضائها، أفضى اجتماع منظمة الدول المصدرة 

دوالر، إذ وافقت السعودية خالل االجتماع  50إلى  البترولإلى ارتفاع سعر برميل  ،في فيينا

اليومي، في حين سمحت المنظمة إليران بتحديد مستويات جديدة  البتروليعلى خفض إنتاجها 

 .2ماليين برميل يوميا 3,797لإلنتاج عند 

تكتنف الظروف السياسة  ،إلى أن هناك درجة عالية من عدم اليقين ،كما تجدر اإلشارة 

بشأن  )أوبك( للبترولالقرارات المستقبلية لمنظمة الدول المصدرة واالقتصادية وكذلك 

تجاوز ما تمليه  ،2014منذ أواخر  البترولمستويات اإلنتاج، ثمة قناعة أن سقوط أسعار 

حيث صار سعر لتر  ،األساسيات االقتصادية فهو جزء من معادلة حرب اقتصادية سياسية

 زيادة إلى آثاره على كال من المستهلكين والمنتجين. ،الوقود ينافس مثيله من لتر الماء

 على الدول المصدرة والمستوردة له: البترولالمطلب الثاني : تأثير أسعار 

تحت وطأة أثار وانعكاسات صدمات أسعار  للبترولتراجعت صادرات الدول المنتجة  

 واالنخفاض ،بسبب تراجع وتيرة النمو االقتصادي البترول، فقد تأثرت صادرات البترول

اإلشارة إلى أن انخفاض  راألوروبية واآلسيوية، تجد، الحاد في طلب األسواق األمريكية

 .للبتروليجابية على النمو االقتصادي في الدول المستوردة يؤثر بصورة إ البترولأسعار 

  

                                                           
1 : http://www.cbi.iq/document/dr.ahmed.ibrahi-2; consulté le 02/03/2017 . 

2 : http://www.makkahnp.com; consulté le 30/01/2017. 

http://www.cbi.iq/document/dr.ahmed.ibrahi-2
http://www.makkahnp.com/
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 على الدول المنتجة: البترولتأثير تقلبات أسعار  2-1

من االنخفاض المتسارع في  للبترول،تأثرت وتضررت بعض الدول النامية المنتجة  

متأثرة بذلك ماليتها العامة ومشاريعها  البتروليةحيث تراجعت إيراداتها  البترول،أسعار 

دول مجلس التعاون والجزائر، بالقابل ، هذه الدول اليمن، السودان، ليبيااالستثمارية، من أهم 

حجم سيولة كبيرة، ذات  للبترول،تراكم لدى بعض الدول المصدرة  البترولية،خالل الطفرة 

التنويع االقتصادي وذات ، المنخفضة من التصنيعت المستويات األعداد العالية من السكان وذا

عقب  ،1واجهت سلسلة من التحديات التي تعاظمت وتفاقمت ،االستثمارات األجنبية المنخفضة

التي عانت بعدها هذه الدول من تزايد معدالت البطالة وتجميد بعض  البتروليةصدمة األسعار 

 النفقات العامة والتمييز بين القطاعات، 

بفضل  البترول،ستتمكن على المدى المتوسط من استيعاب التراجع في سعر  الجزائر 

انخفاض مستويات الدين العام ووفرة االحتياطات النقدية، لكنها معرضة على المدى األبعد 

التي  ،2والغاز البتروللمواجهة شح في المالية العامة بسبب االعتماد الشديد على صادرات 

سيواجه كل من اليمن وليبيا تداعيات كبيرة، كما  ،في المقابل ،95 %تصل إلى أكثر من 

سيواجه العراق آفاقا صعبة بسبب األوضاع التي يشهدها، في بلد حطمته الحرب ويخوض 

السعودية مع احتياطاتها من العمالت  ،غير أن ،3حاليا حربا مكلفة إلعادة االستقرار األمني

أكثر بكثير من غيرها من الدول، مما  البترولتستطيع تحمل التراجع في أسعار األجنبية، 

يجعلها مستمرة بالحفاظ على حصتها في السوق على حساب منافسيها في منظمة الدول 

 وكنا قد وضحنا ذلك في الفصل السابق. ،وغيرها من الدول المنتجة للبترولالمصدرة 

بصورة مباشرة بالتراجع  للبترول،كما تأثرت اقتصاديات الدول النامية المنتجة  

وتراجع العائدات  ،الواضح والملموس في االستثمار األجنبي وتحويالت العاملين بالخارج

                                                           
  256 يوسف بوقارة، مرجع سبق ذكره، ص :1

في ظل تزاحم التحوالت  2016-2015، استشراف اآلفاق االقتصادية العالمية والعربية )08(التقرير السنوي رقم : 2

 .17، ص 2015والمتغيرات، االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، أفريل 

 . وموضوع نفسهما، مرجع )08(التقرير السنوي رقم  :3
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حيث تضررت قيمة ،1من أهم هذه الدول: األردن، مصر، سوريا، لبنان وتونس ،السياحية

 خاطر االئتمان الناشئة في هذا القطاع.وارتفعت م ،الشركات الطاقوية

مثل  ،أثار على جدوى تطوير مصادر أخرى للطاقة البترولكما أن النخفاض أسعار  

المولدة من المساقط المائية والمصادر الشمسية  2الغاز الطبيعي، الفحم، الطاقات المتجددة

نمو العالي والزيادة حرارية والعضوية، على سبيل المثال، بالرغم من -والرياح والجيو

الملموسة في أهميتها النسبية في توليد الطاقة الكهربائية في السنوات الماضية في الواليات 

في  7 %لم تزداد إال بنقطة واحدة من  ،المتحدة، إال أن نسبتها في مجموع استهالك الطاقة

وقع في بيئة مساندة أي في ظل أسعار  ،مع العلم أن هذا التطور ،2013في  8 %إلى  1990

 .3العالية البترول

 ،)مثل الجزائر(إلى انخفاض أسعار الغاز في المناطق  البترولأدى انخفاض أسعار  

فسعر  ،الخام أو منتجاته البترولبحيث يرتبط تسعير الغاز  ،التي يسود فيها التسعير بعقود

وصل إلى  ،دوالر للوحدة الحرارية 4,5نحو  2014جويلية  01الغاز الطبيعي الذي بلغ في 

مع ذلك لكل واحد ، 2016دوالر في مارس  1,7وإلى نحو  2015دوالر في جانفي  2,8نحو 

 .4من أنواع مصادر الطاقة قواعد لعبة خاصة به

إلى تراجع إنتاج غالبية البلدان النامية المصدرة  البترولقد يؤدي استمرار انخفاض أسعار 

 أو أكثر. 40 %بنسبة وصلت إلى حوالي  ،للبترول

باستثناء الجزائر وإيران بعد رفع (،في المنطقة للبترولتواجه البلدان النامية المصدرة 

ما يدلي بها على  ،والحرب لبترولاضربة مزدوجة تتمثل في انخفاض أسعار ، )العقوبات

 البترولوهبوط إنتاج  البتروليةعلى حافة الهاوية، مع وقوع أضرار كبيرة بقطاعاتها إبقائها 

بتقدير من ، تقليص أكبر من نفقاتها ،ال تزال مطلوبا ،ال أكثر 40 %بنسبة وصلت إلى حوالي 

                                                           
 .265يوسف بوقارة، مرجع سبق ذكره، ص  :1

في سوق النفط العالمية على الشرق األوسط، حياة وسوق،  شموئيل إيفن، غيران يشيف، اآلثار اإلستراتيجية للتطورات: 2

 .12، ص 2017فيفري  12، األحد 275السنة السادسة، العدد 

علي ميزرا، تداعيات هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة، آثار انخفاض أسعار النفط على الدول المستهلكة والمنتجة،  :3

 .12، ص 2015مركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، نوفمبر 

 .وموضوع نفسهمامرجع  شموئيل إيفن، غيران يشيف، :4
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إضافة إلى تيار الالجئين  ،أزمات أمنيةإنه تثقل على النمو االقتصادي في المنطقة ، الصندوق

من المتوقع انتعاش االقتصاد اإليراني في  ،، في المقابلمن المناطق التي تعيش حالة الحرب

 2016في العام 1,4 %إلى  2015ضوء رفع العقوبات عن الدولة من الصفر في المائة في العام 

بما يفوق اآلثار  ،هذا ما يعزز معدل النمو االقتصادي في إيران ،3,7 %سيبلغ  2017وفي العام 

، وفي المقابل تحتاج إيران إلى مئات المليارات من الدوالرات البترولالسلبية لهبوط أسعار 

 .1من أجل إعادة اإلنتاج إلى مستوياته قبل فرض العقوبات البترولية،لتحديث حقولها 

السيما السعودية واإلمارات العربية  للبترول،شهدت غالبية البلدان النامية المصدرة  

حينها  ،2018التي تستمد أثارها على األرجح إلى غاية  ،المتحدة، اختالالت االقتصاد الكلي

بدأت تعيد النظر في نفقاتها الضخمة والبدء بتقليص الميزانية، بما في ذلك تقليص الدعم 

 الحكومي للوقود، الكهرباء والمياه.

من  ،أن يتدهور مركز المالية العامة واألرصدة الخارجية لهذه المجموعة ،من المتوقع 

من إجمالي  8,4 %و 10,3 %لى ليصل العجز إ ،2015عام  للبترولالبلدان النامية المصدرة 

من  55%حيث سيتجاوز عجز الموازنة  ،ويبرز ذلك في ليبيا ،الناتج المحلي على التوالي

عام في من إجمالي الناتج المحلي  70%ويبلغ عجز المعامالت الجارية  ،إجمالي الناتج المحلي

إجمالي اإلنفاق الحكومي.وفي  1l4ويشكل الدعم  60 %وتشكل األجور والرواتب في ليبيا  ،2015

فقد تشهد هذه البلدان تحسنا في مداخليها  ،وانحصار الصراعات البترولحالة انتعاش أسعار 

 .2البترولية

 :للبترولعلى الدول المستهلكة  البترولتأثير تقلبات أسعار  2-2

من االنكماش االقتصاد األوروبي  للبترولعانت وتأثرت اقتصاديات الدول المستهلكة 

في المقابل انخفاض مجموع ، مؤثرة بذلك على التجارة الخارجية لدول المنطقة ،والصيني

 2000مليون برميل/يوم سنة  48,2في دول مجموعة التعاون االقتصادي من  البترولاستهالك 

                                                           
 13:ه، صشموئيل إيفن، غيران يشيف، مرجع سبق ذكر :1

 .6-5ص ي العالم العربي، مرجع سبق ذكره،مجموعة البنك الدولي، التفاوتات واالنتفاضات والصراع ف :2
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 28,7مليون برميل/يوم. من جهة أخرى زاد استهالك الدول النامية والصاعدة من  45,7إلى 

 .20141مليون برميل/يوم في  46,7إلى  2000مليون برميل/يوم في

يؤدي مكاسب الدول إلى تحسين في  البترول،يفترض باالنخفاض في أسعار  ،ظاهرا 

موازين مدفوعاتها، خاصة بالنسبة للدول عالية االستهالك كأوربا والصين واليابان وبالذات 

. ويتوقع أن يستمر األمر كذلك إذا بقيت األسعار تحوم حول مستوياتها العالية 2015في عام 

الستغالل انخفاض  ،قدمةأو تنخفض أكثر، كما ظهرت دعوات في الدول المستهلكة خاصة المت

 2بفرض ضرائب على استهالكه ليتسنى تمويل استخدامات عامة ضرورية. البترولأسعار 

سينتقل تأثير انخفاض األسعار باإليجاب لكل من لبنان واألردن باعتبارهما من  

خاصة  ،في تحسين ميزان المدفوعات ومركز المالية العامة لكل البلدين البترول،مستوردي 

ألن فاتورة الدعم الكبيرة ستنخفض وسيساعد في زيادة صافي الدخل المتاح لإلنفاق لدى  لبنان

هو البترول، المستهلكين، كما يمكن أن تجني المغرب وتونس منافع أكبر من انخفاض أسعار 

 ،3ما يحسن من وضع حساب المعامالت الجارية لديهما من خالل انخفاض فواتير االستيراد

بالتالي يمكن أن يتأرجح معدل النمو بين ، يعتمد بشدة على الزراعة ،المغرببالمقابل اقتصاد 

أكثر مما تنتج  البترولاالرتفاع والهبوط تبعا لألحوال المناخية، أما مصر هي دولة تستورد 

، في توفير النفقات على الطاقة البترولعليه فقد ساهم انخفاض أسعار ، مليار دوالر 3,7بحجم 

من شأنه أن يمس بقدر أكبر في مصادر  البترولمع ذلك فإن استمرار التدهور في سوق 

كما  ،الدخل لديها، فاستمرار الوضع المتدهور سيكون ذا تأثير سلبي على االقتصاد المصري

على تحويالت  للبترولمتدنية فسيحظى األردن بصفته مستورد  البترولإذا بقيت أسعار  ،نهأ

فسيتأثرون بتقليص  ،املين في الخليج، ناهيك عن الفلسطينيون في الضفةمالية أقل من الع

القطاع فيتلقون بضع مئات ماليين دوالرات من العاملين الفلسطينيين في الخليج، وكذا 

 من دول الخليج وشمال إفريقيا. 4المساعدات المالية

                                                           
 .6، ص نفسهمجموعة البنك الدولي، التفاوتات واالنتفاضات والصراع في العالم العربي، مرجع  :1

 .13علي ميزرا، مرجع سبق ذكره، ص : 2

 .9، ص نفسهالبنك الدولي،  مرجع مجموعة : 3

 .13شموئيل إيفن، غيران يشيف، مرجع سبق ذكره، ص  :4
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 :البترولر المطلب الثالث : مكاسب وخسائر المستهلكين والمنتجين من انخفاض أسعا

يعتبر مكسبا للدول المستوردة فقط، بينما في  البترول،يفترض أن انخفاض أسعار  

أكثر مما تنتج، فهي  البترولالتي تستهلك من  ،الحقيقة تمتد المكاسب إلى الدول المنتجة أيضا

 .البتروليةللمنتجات  البترولفي المحصلة تكتسب أكثر مما تخسره من انخفاض أسعار 

 مكاسب وخسائر المستهلكين و المنتجين :  •

نتيجة انخفاض  البترولجدول مكاسب وخسائر مستهلكي ومنتجي سيتم التوضيح من خالل  

 :البترولأسعار 

 نتيجة انخفاض أسعاره البترولو منتجي  خسائر مستهلكيمكاسب و ( 3 - 2رقم ) جدول

 بمليارات الدوالرات )-(والخسائر  )+(المكاسب  

 2015مقارنة مع  2016 2014مقارنة مع  2015 2013مقارنة مع  2014 

 الصافي المستهلكين المنتجين الصافي المستهلكين المنتجين الصافي المستهلكين المنتجين 

 12,6- 17,2- 4,6 169,6 232,4 62,8- 30,4 41,5 11,1- أوربـــا

 -2 2,1- 0,1 27,7 28,7 1- 5 5,1 0,2- فرنسا

 2,14- 2,29- 0,15 35,91 38,46 2,56- 6,52 6,97 0,46- ألمانيا

 1,5- 3,6- 2,2 19,6 49 29,4- 3,6 8,8 5,2- المملكة المتحدة

 6 4,3- 10,4 82,9- 58,5 -141,4 14,5- 10,4 24,9- إفريقيـــا

 1,6 0,5- 2,1 21,6- 63 27,9- 3,8- 1,1 4,9- الجزائر

 0,1- 0,9- 0,8 1,4 12,2 10,8- 0,3 2,2 1,9- مصر

 0,3 0,3- 0,6 4,4- 3,9 8,4- 0,8- 0,7 1,5 ليبيا

 1 110- 111 28- 1482 1510- 2- 265 2,66- العالـــم

 26 9- 34 436- 144 580- 78- 26 104- دول األوبك 

 25- 78- 53 409 1315 906- 76 238 162- دول خارج األوبك

دول التعاون االقتصادي 

(OECD) 
-73 133 59 -409 732 323 24 -44 -19 

-non)الدول األخرى 

OECD) 
-193 132 -61 -1078 727 -350 64 -43 20 

أسعار النفط آثار انخفاض أسعار النفط على الدول المستهلكة والمنتجة، ملف ندوة، تداعيات هبوط علي ميرزا،  المصدر:

 .11ص:، 2015نوفمبر  7، ربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحةعالمركز ال على البلدان المصدرة،
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مليار  59سجلت الدول المتقدمة مكاسب صافية والمقدرة بـ 1يتضح من الجدول أنه: 

لترتفع   2014مليار دوالر خالل سنة  133في الوقت الذي بلغت فيه مكاسب المنتجين  ،دوالر

خالل  البترولأسعار  انحدارمليار دوالر التي زاد  323وتصل مكاسبها الصافية  ،2015خالل 

تتحمل  ،مليار دوالر في المقابل 19فتسجل  2016لتتحول إلى خسارة خالل سنة  ،ذات السنة

مليار دوالر في  350مليار دوالر و 61الدول النامية والصاعدة خسارة صافية قدرت بـ 

وعلى مستوى تقسيم العالم بين دول  ،2016وتكسب من خسارتها في  ،2014-2015السنتين  

فدول خارج األوبك حققت مكاسب على حساب دول األوبك  ،األوبك ودول خارج األوبك

لحساب دول األوبك  2016بينما حققت خسائر خالل ، (2014-2015)خالل سنوات الصدمة 

 .2016خالل 

ح أن منتجي أوربا تحملوا عبء خسارة قدرت ــــيتض ،2014مع  2013د مقارنة ــعن 

 البترولية،ر دوالر من استهالك المنتجات مليا 41,5في المقابل اكتسب ، مليار دوالر 11,1بـ 

مليار  232,4التي وصلت إلى البترول، زادت مكاسب المستهلكين خالل شدة انحدار أسعار 

حين ارتفعت  2016مليار دوالر، بينما في  170أي بصافي المكاسب  2015برميل خالل 

في المقابل سجل مستهلكي أوربا ، مليار دوالر 5بلغت مكاسب المنتجين  ،األسعار بنسب قليلة

أما بالنسبة لدول إفريقيا  مليار دوالر. 13مليار دوالر بصافي خسائر  17خسارة مقدرة بـ 

فتفاقمت  2015، أما 2014مليار دوالر سنة  14,5تحملت صافي خسائر البالغة  ،فاألمر ينعكس

لمقابل سجلت مكاسب صافية خالل مليار دوالر وفي ا 82,9ووصلت إلى  ،الخسارة حينها

 مليار دوالر.    6والتي قدرت بـ  2016

تجدر اإلشارة إلى أن التأثيرات جاءت مزدوجة، تباطؤ النمو  ،وفي ضوء ما سبق 

، وقد أدى هذا األخير عمليا إلى آثار سلبية على البترولاالقتصادي العالمي وانخفاض أسعار 

السعودية، العراق، الجزائر، ليبيا، قطر، (بما فيها:  للبترولمكاسب الدول النامية المصدرة 

على إيرادات تلك الدول وحدث ما يسمى  تي انعكستوال )ان،...البحرين، اإلمارات العربية، عم

الجزائر واحدة من تلك الدول قد تأثرت مكاسبها من انخفاض أسعار  قتصادي.االبالجمود 

  ، ادن ما حال نشاطها االقتصادي عقب تلك الصدمة ؟البترول

                                                           
 .10-9علي ميرزا، مرجع سبق ذكره، ص  :1
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 الجزائريعلى االقتصاد  البترولالثالث: تأثير صدمات أسعار  المبحث

من مجموعها،  92,9% حيث تمثل ،تواصل محروقات الجزائر هيمنتها على الصادرات 

يلعب دورا محوريا في  البترولالسيما وأن  البترول،إذ تعتبر من بين الالعبين في تجارة 

الذي يعتمد اقتصادها على نسبة شبه كاملة على القطاع  ،الرفع من قدرات االقتصاد الجزائري

 للحصول على العملة الصعبة. البترولي

 الجزائرية البتروليةالمطلب األول: اإلمكانيات 

من خالل دراسة تطور  ،سيتم إبراز ذلك ،معتبرة بتروليةتمتلك الجزائر إمكانيات  

 ه.واحتياطات البترولإنتاج 

 تطور االحتياطي المؤكد في الجزائر:1-1

، إذ تعتبر الجزائر من بين البتروليتعد االحتياطات قاعدة االرتكاز األساسية لإلنتاج  

تعد ثامن دولة عربية من  ،محتلة المرتبة الخامس عشر عالميا البترولأحد الالعبين في سوق 

حيث االحتياط بعد كل من السعودية، إيران، العراق، الكويت، اإلمارات العربية، ليبيا، قطر، 

 الجدول التالي:في االحتياطات المؤكدة  ذلك، من خالل حيمكن توضكما ي

 ( 2017-2000للجزائر خالل الفترة ) البترولتطور االحتياطي المؤكد من : (4 - 2) جدول رقم

 )الوحدة: مليار برميل(

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 12,20 12,27 11,350 11,800 11,314 11,3140 11,3140 االحتياطي 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 االحتياطي

    2017 2016 2015 2014 السنوات

    12,20 12,20 12,20 12,20 االحتياطي

Source: OPEC, Annuel statistical bulletin, Cd Rom and web version, 2007, World Proven 

Crud Oil reserves by country 1980-2007, Oil and Gaz data . 

 (.2 - 1معطيات جدول رقم ) -
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لى إ 2006 تميزت تقديرات االحتياطي المؤكد بالجمود النسبي خالل الفترة الممتدة بين 

النشاط  انحصارليار برميل، يشير هذا الثبات إلى م 12,20، وقد قدرت بحوالي 2017غاية 

في  البتروليةالمنتجة، في ظل محدودية االستكشافات  البتروليةاالستكشافي في محيط الحقول 

، البترولالوقت الحالي، فإن نظرية الذروة لهذا االحتياطي تزداد كلما زاد معدل استخراج 

بينما تزداد تكلفة االستخراج كلما امتد االستخراج إلى احتياطات ذات جودة أو نقاء أقل، كما 

قد  للبترول" يحذرون من أن اإلنتاج العالمي البتروليةأن بعض المتمسكين لفرضية "الذروة 

 .20301وأنه سيتراجع إلى النصف لحلول عام  ،2006بلغ ذروته عام 

 :في الجزائر البترولتطور إنتاج  2 -1

 سيتم توضيح ذلك من خالل الجدول التالي: 

(    2017-2000)دةالممتفي الجزائر خالل  الفترة  البترولتطور إنتاج  (:5 - 2جدول رقم )

 (مليار برميل)

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 1368,8 1352,0 1311,4 942,4 729,9 776,6 796,0 اإلنتاج

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 1257,0 1189,8 1216,0 1356,0 1216,0 1356,0 1371,6 اإلنتاج

 السنوات
2014 2015 2016 2017 

 نسبة تغير

2016-2017 
  

   7,4 1061,0 1146,3 1157,1 1193,0 اإلنتاج

 

Source:-OPEC, Annuelstatistial Bulletin, CD Rom and Web version, 2007, world crud oil 

production by contry, 1980-2007, Oil and Gaz data, 2007 

  (.3 - 1باالعتماد على الجدول رقم ) -

                                                           
بوعوينة مولود، هاشم جمال، العالقة بين أسعار النفط وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية في الجزائر، مجلة الريادة  :1

 .126، ص 2017 /05، العدد 03المجلد رقم القتصاديات األعمال، 
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في حالة من االنتعاش، عرفت الفترة  البترولمع بداية األلفية الجديدة دخل قطاع  

مستوى غير مسبوق ولعل ذلك راجع إلى تزايد الطلب  ،يها اإلنتاجف 2007-2003الممتدة من 

، وكذا الجهود المبذولة في البحث والتنقيب، كما أن السلطات الجزائرية البترولالعالمي على 

من خالل قانون المحروقات  ،ام االستثمارات األجنبية في قطاع المحروقاتفتحت المجال أم

تنشط بالشراكة مع سوناطراك مما  ،شركة 50حيث بلغ عدد الشركات ما يفوق  ،2005سنة 

سجل انخفاض في  ،، غير أنه1ساهم في تطور الطاقة اإلنتاجية للبترول الخام في الجزائر

 2013بسبب األزمة المالية العالمية، وفي سنة  2012إلى غاية  2008الكمية المنتجة من سنة 

مليار برميل غير أن مع التقلبات الحادة  1257,0عاد ليتعافى نوعا ما حيث سجل اإلنتاج فيها 

ستوياته ليصل إلى أدنى م2017، انخفض اإلنتاج خالل عام 2014في جوان البترول ألسعار 

 85,3 مليار برميل/يوم مشكال بذلك انخفاضا بحدود 1,061إذ قدرت بمتوسط  2014 ،منذ عام

 .2016المقارنة مع مستويات عام ب 7,4%ليار برميل أي ما يعادل نسبة م

قررت دول األعضاء في منظمة األوبك  ،2017في الخامس والعشرين من شهر ماي  

تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة منبثقة لمهمتها الرئيسية وضع آلية  ،والدول غير األعضاء

 ،بما يضمن االلتزام بقرار خفض اإلنتاج المتفق عليه البترولشهرية لمراقبة معدالت إنتاج 

، والجزائر واحدة من بين دول البتروليةوتحقيق االستقرار في السوق  ،بهدف دعم األسعار

 والجدول التالي يوضح ذلك: 2تاجالطالبة بخفض اإلن ،األعضاء

  

                                                           
زرواط فاطمة الزهراء، بورواحة عبد الحميد، أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري، دراسة قياسية للفترة  :1

 (، المؤتمر األول: السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وتأمين2014-1980الممتدة )

 .5، ص 2015، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 1االحتياجات الدولية، جامعة سطيف

 .40تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعون، مرجع سبق ذكره، ص  :2
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 بعد اتفاق الخفض البترولتطور في إنتاج الجزائر من  (:6 - 2) جدول رقم

 مليون برميل/يوم()

مستوى اإلنتاج 

 المرجعي
 2017ديسمبر  الكمية المتفق على خفضها

 2017التغير بين ديسمبر 

 والمستوى المرجعي

1,089 0,050 1,037 0,052 

 .42ص: ،)أوبك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ،تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعونالمصدر: 

مليون  1,037باتفاق خفض اإلنتاج إلى حوالي  ،وقد بلغ متوسط نسبة التزام الجزائر 

وهو أعلى مستوى لها منذ تفعيل اتفاق خفض اإلنتاج ما أثر على إيراداتها  ،برميل/يوم

 .البترولية

 )مليون طن(المصدرة في الجزائر  البترولكميات  1-3

 المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية البترولية،تعد قيمة الصادرات  

 .والداعم الرئيسي لقاعدة االقتصاد الجزائري

 )مليون طن(المصدرة في الجزائر  البترول:  كميات  (7 - 2) جدول رقم

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 947,2 970,3 893,2 741,0 566,2 441,5 461,1 الكميات المصدرة

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات

 744 808,6 843 709 747 841 1253,5 الكميات المصدرة

    2017 2016 2015 2014 السنوات

    632,6 668,3 642,2 622,9 الكميات المصدرة

 

Source: OPEC, Annuel statistical bulletin, Cd Rom and web version, 2007, Crad Oil exports by country, 

1980-2007, Oil and Gaz data 

-OPEC, annuel statistical bulletin, organisation of the petroleum exporting countries, 2013, p 49. 

-OPEC, Annuel Statistical Bulletin, organisation of the petroleum countries, 2014, p 49. 

 (.4 - 2)نات الجدول رقم اعتمادا على بيا -
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مليون طن  841ليون طن لتصل إلى م 1253,5المصدرة من  البترولتراجعت كميات  

، ترابطا مع عودة انتعاش نمو الطلب العالمي، تحسنت أسعار البرميل 2,4%نسبة ب 2008لسنة 

 للبترولما أدى إلى ارتفاع متوسط الكميات المصدرة  ،2011بوضوح في السوق العالمي لسنة 

 .ليون طنم 843إلى 

إلى انخفاض كبير في قيمة صادرات  ،المستمرة البتروليةأدت األزمة  ،بينما 

التي أعطت صورة توضح  البترولحيث أشارت بيانات حركة أسعار  ،2015المحروقات لـ 

إثر زيادة تفاقم  2015، ففي عام 2014اآلثار السلبية التي نجمت عن حركة األسعار خالل عام 

كما  ،مليار دوالر13,661إلى أقل مستوى له بلغت  البترولاألسعار، قدرت قيمة صادرات 

مليار دوالر للسنوات على التوالي  12,478مليار دوالر إلى   11,812يالحظ ارتفاع قيمتها من 

ويمثل  ،29%نسبة ب 2017، وذلك نظرا الرتفاع مستويات األسعار خالل عام 2017، 2016

كما يمكن توضيح ذلك من خالل ، 21,7%ليار دوالر أي بنسبة م 6,66ذلك ارتفاعا بمقدار 

 .البترولجدول قيمة صادرات 

 دوالر( مليار) )2017-2013(للجزائر  البترول(: قيمة صادرات 8 - 2جدول رقم ) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 12,478 11,812 13,661 26,976 29,807 للجزائر البترولقيمة صادرات 

 .76ص ،)أوبك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول تقرير األمين العام الرابع واألربعين،  المصدر:

 على نشاط االقتصاد الجزائري: البترولأثر تقلبات أسعار المطلب الثاني : 

من  ،على االقتصاد الوطني البترولبدراسة انعكاس تطور أسعار  ،يمكن توضيح ذلك 

نسبة مساهمة قطاع المحروقات و اإلجماليبالناتج المحلي  البترولخالل دراسة عالقة أسعار 

 .في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ودراسة وضعية الموازنة العامة في الجزائر
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 : اإلجماليالمحلي  بالناتج البترولعالقة أسعار 2-1

 يتبين ذلك من خالل الشكل التالي : 

 بأسعاره الثابثة اإلجماليبالناتج المحلي  البترول(: عالقة أسعار 5 - 2شكل رقم ) 

 ) بالدوالر (

 

 على بيانات :المصدر: من اعداد الطالبة بناء 

 البنك الدولي لالحصائيات  -

 63، صذكره بقالمصدرة للبترول أوابيك ؛ مرجع ستقرير منظمة األقطار العربية  -

في مستوياته العالية إلى حمل عائدات  للبترولأدى بقاء سعر متوسط البرميل  

بدأ  ،، إال أن2007مع سنة  20,1%بزيادة تساوي  ،ليار دينارم 4951,5المحروقات إلى 

في تحمل صدمة خارجية لتزايد حدة األزمة  ،2008االقتصاد الجزائري من الثالثي الرابع لـ 

والر للبرميل في السداسي د 88,22إلى  البترولالتي أدت إلى تراجع أسعار  ،المالية العالمية

 ،والرد  111,51إلى  2007دوالر في  74,95وذلك بعد انتقال من  ،الثاني من نفس السنة

 .2,82%بصفتها قناة تنتقل عبرها آثار الركود في نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

 111,5) 2012دوالر للبرميل( وفي 112,94)2011لوحظ تحسنا في األسعار لسنة  

مؤثرا بذلك في الناتج المحلي اإلجمالي  ،دوالر للبرميل( 109,53)2013دوالر للبرميل( وفي 

 . (2,76%)2013وفي   (%3,37)2012 (%2,89)2011

وكذا نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي االتجاه البترولكما تبرز التطورات أسعار  

دوالر 38,75) 2014التنازلي المستمر، نتيجة النخفاض األسعار في الثالثي الرابع لـ 
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، مؤثرا دوالر للبرميل( 49,5ليبلغ متوسط سنوي )2015االتجاه في  واستمر هذا ،للبرميل(

 2016ليزيد حدة االنخفاض لسنة  ،3,76%نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي لـ في انخفاض 

متماشيا بذلك مع نسبة الناتج المحلي اإلجمالي  ،دوالر للبرميل 40,7إلى مستوى يقل عن 

%3,3. 

كما خلّف ضعف انتعاش النمو في البلدان المتقدمة وتباطؤه الواضح في البلدان الناشئة  

 2015مما زاد من انخفاض سعر البرميل لسنة  ،ضعف في الطلب على المحروقات ،والنامية

 ،مليون طن 642,2إلى  البترول مسببا تراجع كميات صادرات ،في ظرف فائض في العرض

فليس للجزائر الحق في  ،إلى أن الكميات المصدرة محددة من طرف منظمة األوبك ،لإلشارة

، في حين عرفت البترولطرح كميات إضافية لتعويض القيمة الناقصة من انخفاض أسعار 

 مليون دوالر. 12478إذ سجلت قيمة صادراتها إلى نحو  ،2017انتعاشا في  البترولصادرات 

 جمالي نسبة مساهمة قطاع المحروقات في نمو الناتج المحلي اإل 2-2

إن التبعية القوية للجزائر إلى صادرات المحروقات، وضعف تغطية االحتياجات  

بواسطة اإلنتاج الفالحي والنمو الصناعي غير الكافي، كلها عوامل تؤثر في وتيرة  ،الغذائية

 النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي، الشكل التالي يوضح ذلك :

نسبة مساهمة قطاع المحروقات في نمو الناتج المحلي اإلجمالي (: 6 - 2الشكل رقم )

 .2016-2012 للفترة الممتدة

 

 .27، ص 2017، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، سبتمبر 2016بنك الجزائر، التقرير السنوي  المصدر:
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من 3%قابل م 2008في سنة  2,4%أنه نما الناتج المحلي بنسبة  ،يتضح من الشكل أعاله

، سجلت نسبة مساهمة قطاع 2005قطة مقارنة مع ن 2,7، وبتراجع يساوي 2007سنة 

، كما قدر إجمالي الناتج الداخلي 2008سنة ل 23,14%المحروقات في الناتج المحلي اإلجمالي 

متجاوزا وتيرة سنة  3,3%بتزايد في الحجم قدره  ،2010مليار دينار في سنة  12.049,5بمبلغ 

حروقات بنسبة بمساهمة قطاع الم 1 25,9%حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة ، 2007

سمح  البترول،بالرغم من انخفاض حجم المحروقات المصدرة، لكن ارتفاع أسعار  ،%17,61

 للحد من اآلثار السلبية على االقتصاد الجزائري.

منخفضة إلى  ،في الناتج الداخلي اإلجمالي البترولقدرت نسبة مساهمة إيرادات قطاع  

تردد نمو الطلب العالمي وانخفاض  ،، كما أن20,33%عن سابقتها من  2012عام ل %18,78

 البتروليةأثر على انخفاض نسبة مساهمة إيرادات الموارد ، 2013إنتاج المحروقات لسنة 

. تعّزز النشاط االقتصادي 2013سنة  17,36%للجزائر على الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

من جهة ، 3,76%حيث بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي  ،بوتيرة نمو عالية 2015في 

في  9,06%في الناتج المحلي اإلجمالي  البترولانخفضت نسبة مساهمة إيرادات  ،أخرى

 البترول، كما أدى التدهور الحاد في سوق 2014خالل  15,71%إذا ما قورنت بنسبة ، 2015

إلى أول عجز للرصيد اإلجمالي لميزان المدفوعات في الجزائر منذ سنة  ،خالل ذات السنة

خالل  10,922%ووصولها إلى  البترولإلى تخفيض نسبة مساهمة إيرادات  ،، ما سمح1998

2016. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21، ص 2011، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، جويلية 2010بنك الجزائر، التقرير السنوي  :1

 .36ص ،2016، ،التطور االقتصادي والنقدي للجزائر2015تقرير بنك الجزائر، التقرير السنوي  :2
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 وضعية الموازنة العامة في الجزائر: 2-3

 من خالل الجدول التالي: وضعية الموازنة العامة في الجزائردراسة سيتم  

 لياردينار(م( (2016 -2000(:وضعية الموازنة العامة للجزائر للفترة (9 - 2الجدول رقم)

 رصيد الموازنة إجمالي النفقات البتروليةاإليرادات  ضبط اإليرادات إجمالي اإليرادات 

2000 1578,1 453,2 1211,98 1178,1 400 

2001 1505,5 123,9 1147,19 1321,0 184,5 

2002 1603,2 26,5 1006,80 1556,6 52,6 

2003 1974,4 448,9 1350,48 1690,2 284,6 

2004 2229,7 623,5 1569,71 1891,8 337,9 

2005 3082,6 1368,8 2352,02 2052,0 1030,6 

2006 3639,5 1798,0 2798,77 2453,0 1186,8 

2007 3679,9 1738,8 2789,36 3108,5 579,3 

2008 5190,2 2288,2 4089,87 4191,0 999,5 

2009 3675,1 400,7 2410,86 4246,3 -570,3 

2010 4392,9 1318,3 2903,70 4466,9 -133,2 

2011 5790,1 2300,3 3977,79 5853,6 -63,5 

2012 6339,12 2535,0 4183,81 7058,1 -718,8 

2013 5957,5 -70,2 3687,69 6024,2 -66,6 

2014 5738,4 -1155,0 2146,16 6995,7 -1257,3 

2015 5103,1 -2336,0  7656,3 -2553,2 

2016 5042,2 -1318,2  7383,6 -2341,4 
 

Source: Banque d'Algérie, rapport annuel de la banque d'Algérie 2016, p:111.  

 .2016، 2015، 2013، 2008، 2006، 2003بنك الجزائر، تقارير سنوية للسنوات:  -

المتأتية من إيرادات المحروقات ، 2010-2000سمح ارتفاع إيرادات الميزانية خالل  

بتشكيل مخزونات معتبرة لإلدخارات المالية للخزينة العمومية في صندوق ضبط اإليرادات، 

مليار دينار  2288,2انخفاضا من  البتروليةإال أنه عقب الصدمة الخارجية سجلت اإليرادات 

ا في الميزانية العامة مؤديا بذلك تسجيل عجز ،2009مليار دينار خالل  400,7إلى  2008سنة 
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من إجمالي الناتج المحلي  1,1%ال يمثل سوى  ،في المقابل ،ليار دينارم 570,3المقدر بـ

االرتفاع القوي في إيرادات  2010، كما نتج عن التحسن لـ 2009في  5,7%اإلجمالي مقابل 

 ،إيرادات المحروقات، حيث ساهمت البترولالمتأتي من ارتفاع أسعار  ،صادرات المحروقات

من  البترولبالمقابل انتقلت  إيرادات  ،70%واقع ب 2010في زيادة  اإليرادات اإلجمالية لسنة 

استمرت تلك الطفرة إلى غاية  ،2010ليار دينار في م 1318,3لى إ 2009ينار في د 400,7

الموازنة العامة نفسها  ا تالشت هذه الطفرة المالية، لتجدسرعان م ،غير انه ،2014صيف 

وأن  ؟يشير إلى عدم قدرة اإليرادات اإلجمالية لتغطية نفقاتها، كيف ال ،أمام عجز حقيقي

 االتكاءفإنه من غير الحكمة  ،للبترول ةاالقتصاد الجزائري مرهونا بأسعار السوق العالمي

 . ةسوق العالميالقرارات وعلى مورد متعلق بما تجوب به األرض ال غير  

عقب االنخفاض  30%بحوالي  البتروليةعن االنخفاض في اإليرادات الجبائية  ،كما نتج 

بلغت إيرادات  ،في حين ،من متوسط سعر البرميل عجزا في الميزانية 47%المقارب لـ 

أي  ،2015 ليون دوالر سنةم 33080,6قابل م 2016ليون دوالر سنة م 27917,5المحروقات 

مليون دينار، في ظرف  2341,4مسجال عجزا قدره  ،مليون دوالر 5163,1بانخفاض قدره 

ليون م 33202,8إذ  تنتقل نسبة إيرادات المحروقات إلى  ،يتسم باالرتفاع الطفيف لألسعار

 .2017دوالر لسنة 

بقدر األهمية التي تعنيها هذه العوائد الجاهزة كمصدر لتمويل الفاعليات  ،لإلشارة 

االقتصادية والتنموية لديها، فإنها تصبح في عدد من حالتها وقودا لممارسات فساد متفاوتة 

 الدرجات.

 النتائج المترتبة عن الفساد على عجز الموازنة العامة: 2-4

من أهم  يةالبترولجعل للتقلبات السعرية  يةالبترولإن االتكاء المفرط على الجباية  

المحددات الرئيسية الختالل توازن االقتصاد الجزائري، وفي المقابل يعني الحصول العجز  

مثل تحديا عليها واضح ومستمر في مالية الدولة التي ت المزمن في الميزانية وجود قصور

يستعصي عليها تجاوزه في أغلب األحيان، ويفسح استمرار حالة العجز ، لكن االتصدي له
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، هذه الحاالت 1مجاال واسعا للممارسات ومناورات ذات أبعاد اقتصادية وسياسية متنوعة

واقعة ومتكررة ال ريب، لكنها حينما تستشري تصبح مسببا لزرع فساد عميق يسدّ الطريق 

فإنها ترقى حينئذ إلى مستوى "لعنة الموارد"، التي غالبا ما على كل امكانية لتقدم حقيقي، 

 استقطبت اإلنهيار المادي واألخالقي.

 2يمكن إجمال اآلثار المترتبة عن الفساد في عجز الموازنة العامة في النقط التالية: 

 ؛إضعاف دور الحكومة وكفاءتها في الحقل االقتصادي أداءا وتمويال -

االستثمار الرأسمالي الحكومي، ما يضعف مصادر اإليرادات العامة عن طريق تراجع  -

 ؛تقليص أرباحه المتوقعة

االمتداد خارج الميزانية بحثا عن موارد إضافية لتغطية العجز وتكمن مكامن الخطورة  -

 ؛المفتوحة للممارسة الفساد في االقتراض

أبعادا مهددة على الصعيد األمني ال يخلو المساعدات الخارجية من االلتزامات قد تطال  -

 ؛والسياسي، إضافة إلى تكلفته المرهقة للميزانية العامة للدولة ذات العالقة

 ؛غالبا ما تنفق إيرادات الميزانية في مجاالت أقل أولوية وكفاءة -

د والتالعب في بنودها ايتيح ضعف ضوابط اإليرادات والمصروفات فيها المجال للفس -

 ؛إمكانية التقصي والمتابعةما يؤدي إلى إضعاف 

 تلك هي األمور التي تعوق فعالياتها االقتصادية والتنموية بصورة واضحة. 

 في االقتصاد الجزائري : نمط استخدام اإليرادات البتروليةالثالث المطلب

 البتروليةاستنادا لبعض تجارب بعض الدول التي تعتمد في ميزانيتها على اإليرادات  

 والتغلب على مصيدة 3ذات الصفة المتقلبة عاجال أو آجال، ولضمان حقوق األجيال القادمة

المرض الهولندي ولعنة الموارد وعدم اليقين وكذا معالجة هذه المشكالت قامت الجزائر في 

                                                           
، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، ، الطبعة الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربيداود خير الدين وآخرون،  :1

 .135، ص 2015المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ، بيروت،  ،األولى

 .137-134 ص ، صمرجع نفسه :2

، المكتب الجامعي الحديث، التنوع االقتصادي النرويجي في ظل تحديات الثروة النفطيةنوري محمد عبيد الكصب، : 3

 .90، ص 2015اإلسكندرية، الطبعة 



 على اقتصاديات الدول النامية البترول أسعارصدمات  تأثيرالثاني                                 الفصـل 

~ 103 ~ 

بهدف تحقيق التوازنات  ،قانون المالية التكميلي بإنشاء صناديق سياديةفي  2000 ،سنة

 1هدفه يصب على: ،حيث سمي في الجزائر بصندوق ضبط اإليرادات ،االقتصادية

في األسواق الدولية من آثارها المدمرة  البترولعن تقلبات أسعار معالجة المشكالت الناشئة  /1

 على االقتصادات الوطنية.

 لألجيال المقبلة وبالتالي فهي ذات طابع إدخاري. البترولادخار جزء من إيرادات  /2

ينتمي صندوق ضبط اإليرادات إلى الحسابات الخاصة ماهية صندوق ضبط الموارد:   3-1

 2000جوان  27المؤرخ في  02-2000ن القانون رقم م 10للخزينة، وأنشأ بموجب المادة 

: يفتح في كتابات 2، والذي ينص على التالي2000والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 

 3الموارد ويفيد في هذا الحساب.عنوان صندوق ضبط ب 302-103الحزينة حساب خاص رقم 

 أوال/ جانب اإليرادات:

 ويشمل: 

 ؛دوالر37فوائض القيمة الجبائية الناتجة عن مستوى أسعار المحروقات أعلى من  •

 يضمن كل اإليرادات األخرى المتعلقة بتسيير الصندوق. •

 ثانيا/ جانب النفقات:

 ويشمل: 

طريق قانون المالية السنوي والحد من ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن  •

 ؛المديونية العمومية

 ؛تخفيض الدين العام •

 

 

 

                                                           
 .194، مرجع سبق ذكره، ص األزمات النفطية والسياسات المالية في الجزائرسعد هللا داود،  :1

، مجلة "فعالية صندوق ضبط الموارد في إدارة الفوائض النفطية في الجزائر"دين عبد الفتاح دحمان، أحدادي عبد الغني،  :2

 .68، ص 2016، ديسمبر 06البشائر االقتصادية، العدد 

 .195-194، ص نفسهسعد هللا داود، مرجع : 3
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 أهداف صندوق ضبط اإليرادات: 3-2

 1ويمكن إجمالها في النقط التالية :

دخل لتحقيق االستقرار :تم انشاء هذه الصناديق أساسا للتصدي لتقلبات أسعار السلع  -

 األساسية.

إنشاء صناديق المدخرات للحفاظ على العائدات من الموارد مدخرات لألجيال: تم  -

 الطبيعية غير المتجددة لألجيال المستقبلية.

من أجل مواجهة العجز في  ،تمويل المعاشات التقاعدية : أنشئت هذه الصناديق -

نتيجة لتزايد النمو  ،لدفع المعاشات التقاعدية لشيخوخة األشخاص ،المستقبل

 الديمغرافي.

 األداء األمثل : تهدف بعض الصناديق السيادية لتعظيم عائد االحتياطات األجنبية. -

وأبعادها  يةالبترولالتنوع االقتصادي: يضاف إلى المعضلة المالية العامة في البلدان  -

لذلك كان هدف  البترولالتنموية وتتمثل المعضلة باالستعداد لعصر ما بعد نضوب 

 .يةالبترولوير القطاعات واإليرادات غير تنويع مصادر الدخل الوطني تط

نحو  ،على توجيه االحتياطات الوطنية ،التطور والتقدم: تعمل الصناديق السيادية -

 مشاريع على المدى البعيد ذات األهمية اإلستراتيجية لالقتصاد المحلي.  

 : أهداف الصندوق والتعديالت التي عرفها   (7 - 2)  الشكل رقم

 

 

 

 

 
 

"فعالية صندوق ضبط الموارد في إدارة الفوائض النفطية في الجزائر"، دين عبد الفتاح دحمان،حدادي عبد الغني،  المصدر:

 69ص، ، 2016، ديسمبر 06مجلة البشائر االقتصادية، العدد 

                                                           
حوكمة الصناديق السيادية، دراسة تجربة لكل من النرويج و الجزائر، مجلة الباحث  ،فرحات عباس، سعود وسيلة: 1

 .13-92، ص 2015، ديسمبر  4االقتصادي ، العدد 
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 حوكمة صندوق ضبط الموارد الجزائري: 3-3

الخاص بوضعية الموازنة العامة للجزائر للفترة الممتدة  ،(8 - 2)  بالعودة للجدول رقم 

مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار  ،نالحظ أن إيرادات صندوق ضبط اإليرادات ،(2000-2016)

، 2014مليار دوالر سنة  60في الجزائر إلى  البترولفبتراجع مداخيل  ،السوق العالمي البترول

مليارات دوالر أي ما يعادل  10سعة أشهر تقريبا فَقَدَ بذلك صندوق ضبط الموارد  في ظرف ت

لجعله كاحتياط  ،الذي مهمته تجميع الفائض من الموارد الجبائية، 1ينار جزائريد 757,10

إستراتيجية استخدام  ،تستخدمه لتغطية العجز في الميزانية العامة في المستقبل، غير أن

إيرادات ضبط الموارد هذه ال تخلو من العيوب، فحسب نتائج ترتيب معهد صناديق الثروة 

فيما يخص مدى امتثال صندوق ضبط الموارد لمعايير  ،2014السيادية للربع الرابع من 

استنادا لمؤشر تريمان الذي يغطي ثالث مجاالت أساسية، ، دئ الحوكمة المتعارف عليهاومبا

اإلطار المؤسسي، الحوكمة وهيكل الحكم، الشفافية والمساءلة، تحصيل صندوق ضبط الموارد 

 ،على أربعة نقاط ونصف من مجموع ثالثة وثالثين نقطة، أما فيما يخص ،في الجزائر

جاء صندوق ضبط  ،لشفافية الصناديق [Linaburg- Maduelle]تصنيف مؤشر الشفافية 

 2ندوق.ص 52اإليرادات في الجزائر في المرتبة األخيرة من مجموع 

 وهذا ما يوضحه الشكل أدناه:

  

                                                           
مريم شطيبي محمود، انعكاسات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري، ضمن المحور الثاني: التداعيات المحتملة : 1

تصاد الجزائري، مقدمة في إطار أشغال الندوة المنظمة من طرف قسم االقتصاد واإلدارة حول: ألزمة قطاع الطاقة على االق

أزمة أسواق الطاقة والتداعيات على االقتصاد الجزائري قراءة في التطورات في أسواق الطاقة، جامعة األمير عبد القادر 

 .9-8، ص 2015ماي  14للعلوم اإلسالمية، كلية الشريعة واالقتصاد، يوم 

ضويفي حمزة، دور صندوق ضبط الموارد في إدارة مداخيل الجباية البترولية وتمويل عجز الخزينة، المركز الجامعي :2

 تم االطالع عليه من الموقع: .133تيسمسيلت، ص 

https://platform.almanhal.com    date de consultation 07/11/2018 . 
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حسب مؤشر الشفافية للربع العالم للدول دية ا: ترتيب الصناديق السي(8 - 2)الشكل رقم 

 2018األخير من 

IstQuarter 2018 LMTI ratings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.swfinstitute.org/.../linaburg-maduell-transparency-inde... consulté le 

21/03/2019 . 

 

لمعالجة فقط الخلل  ،استخدام إيرادات صندوق ضبط الموارد في الجزائر ،إن اقتصار 

 ،مهما كان حجم العجز المالي الذي تعانيه، إضافة إلى ،في تمويل عجز الخزينة العمومية

إذ أنه يخضع لرقابة داخلية لكنها معطلة، كما  ،والحد األدنى من الشفافية ،اتسامه بالغموض

وتفصح عن معلومات دقيقة وعن موجوداتها  ،عن عملياتها أنها ال تصدر تقارير مفصلة

0                2                       4                    6                        8                     10 

https://www.swfinstitute.org/.../linaburg-maduell-transparency-inde...%20consulté%20le%2021/03/2019%20.%0d
https://www.swfinstitute.org/.../linaburg-maduell-transparency-inde...%20consulté%20le%2021/03/2019%20.%0d
https://www.swfinstitute.org/.../linaburg-maduell-transparency-inde...%20consulté%20le%2021/03/2019%20.%0d
https://www.swfinstitute.org/.../linaburg-maduell-transparency-inde...%20consulté%20le%2021/03/2019%20.%0d
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 1من خالل وسائل اإلعالم مقارنة بتلك النرويجيية ،وحساباتها من طرف الهيئة المسيرة له

والمراجعة الفصلية لإلعالن عن  ،عدم متابعة التدفقات االستثمارية الداخلية ،إضافة إلى

 ،على المدى المتوسط والبعيد يةالبترولنتائجها. هذا ما أدى إلى عدم فعالية استخدام العوائد 

  بما يضمن حقوق األجيال القادمة من هذه الثروة الناضبة.

                                                           
التنويع االقتصادي كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النفطية، حالة موسى باهي، كمال رواينية، : 1

 .148، ص 2016، ديسمبر 05البلدان العربية المصدرة للنفط، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 
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متغيرات كبيرة نتيجة االنخفاض وربما المزمن  ،شهدت البيئة االقتصادية في الجزائر 

وتباطؤ النمو بدرجة فاقت التوقعات في منطقة اليورو والصين واليابان  البترولار في أسع

من  ،البترول، غير أن السمة التي ال يمكن تجاهلها في الدور الذي يلعبه قطاع 1وروسيا

 مساهمة كبيرة في إنعاش إيرادات الجزائر.

إن التطورات تشكل فرصة سانحة وقوة دفع مواتية إلصالح نظم دعم  ،في هذا السياق 

عدم الشفافية في ومؤسسات الدولة و إيقاف الهذر، تكثيف جهود اإلصالح، أسعار الطاقة

إدراكا  ،باالستخدام المنضبط الحتياطات صندوق ضبط الموارد والتقليص في الميزانيات

السيما في كونه سلعة عالمية شديدة المرونة  ،دياتوالعوامل المؤثرة في اقتصا البتروللطبيعة 

والتأثر بالمتغيرات التي تنتاب االقتصاد العالمي، ما يفضي بنا إلى تطبيق خطة طموحة 

بوضع إستراتيجية  ،تستهدف إنقاذها من التعلق المطلق بخطر االعتماد على المورد الواحد

تطوير قطاعات جديدة تولي لخلق  استدامة النمو االقتصادي، تقتضي عملية استدامة نمو

 . البترولوتوفير مصادر دخل جديدة غير متعلقة بسوق 

 

 

 

 

 

                                                           
من انخفاص أسعار النفط في سياق  إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى، مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي التعايش :1

 تراجع الطلب.



 

 

 

 

 

 

 

 

   الثالثالفصل 

  البتروليةآليات الخروج من األزمة 

 "وفقا" للبدائل االقتصادية في الجزائر



 " وفقا " للبدائل االقتصادية في الجزائر البتروليةآليات الخروج من األزمة         الثالث   الفصـل 
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إلى تحقيق نمو اقتصادي يؤهلها إلى االندماج في  ،تطمح الجزائر على غرار جميع الدول 

 البترولالعالمي، ولكن هذا الطموح كان باالعتماد على نشاط تصديري موحد، فصادرات  االقتصاد

كانت تحقق أكبر نسبة دخل للدولة، والذي كان يتحدد سعره وكميته إلى حد كبير بعوامل خارجية، 

أو باعتبار  البترولالقتصاد الجزائري سريع التأثر بالتقلبات التي تحدث في أسواق ا مما جعل

في  البترولالجزائر ترتكز على تصدير هذا النوع من الثروات، ونظرا للتذبذب الذي عرفته أسعار 

إلى انخفاض الصادرات، وبالتالي إعاقة الحركة التنموية، أدى  1986من  ابتداء ،األسواق الدولية

إيجاد موارد بديلة لقطاع المحروقات، تكون و البحث إعادة النظر في كل هذا أرغم الدولة في

 كقطاعات دائمة تساهم في تنويع االقتصاد الجزائري.

شهدت  ،البتروليةالخصائص الرئيسية التي تتميز بها األسواق تقلبات األسعار تعتبر من 

ما دون األربعين  إلىليتواصل معدل االنخفاض  البترول،انخفاض مباشر في أسعار  2014سنة 

حيث انخفضت اإليرادات  ،اقتصادية للجزائر أزمةالذي شكل  األمر، 2016سنة  فيدوالر للبرميل 

وبدأ  الميزان التجاري  يسجل حاالت العجز مع استحالة تمويل المشاريع التنموية المسطرة،   ،المالية

الذي يعكس هشاشة االقتصاد الجزائري ويدفعها إلى البحث عن حلول بديلة لقطاع  األمر

 الركيزة األساسية لالقتصاد الوطني. الذي يعتبر ،المحروقات

المستوى الدولي  التعرف على الدور األكثر إثارة للصراعات علىسيتم  ،في هذا الفصل

ه الثروة في االقتصاد الجزائري وأثر تراجع تطرق إلى أهمية هذسيتم الحيث  ،البتروليةوهي الثروة 

كما أن البحث عن بدائل قطاعية للمحروقات تعتبر  البترولي.البديلة للطاقة  واالستراتيجياتأسعارها 

تحقق التنمية  أنالقطاعات التي يمكن  الزراعة والسياحة أهم ألة مصيرية للجزائر، ويعتبر قطاعامس

التي تحوزها الجزائر، نتيجة اإليرادات  المستدامة لالقتصاد الوطني، وهذا باستخدام الوفرة المالية

 .البترولية

 مباحث: ةثالث إلىسيتم تقسيم هذا الفصل 

واالستثمار  المبحث األول: رهانات استغالل الطاقات المتجددة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .في الجزائر األجنبي المباشر

 .لالقتصاد الجزائري ينتنموي ينالمبحث الثاني: الزراعة والتنمية الريفية  كبديل

 لالقتصاد الجزائري. يناستراتيجي ينالمبحث الثالث: القطاع السياحي واقتصاد المعرفة كبديل
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 والمتوسطة ات الصغيرةــالمتجددة والمؤسسات ـات استغالل الطاقـرهانالمبحث األول: 

 في الجزائر األجنبي المباشر واالستثمار

من بينها الجزائر،خلال  ،خاصة الدول العربية ،البتروليةتواجه اقتصاديات الدول 

في المرحلة الراهنة، مما ينجر عنه  البتروليةتنظيميا وهيكليا في منظومة االقتصاديات 

انهيار أسعار  إلىمستقبال تحديات صعبة ومخاطر عميقة، نتيجة كل صدمة خارجية تؤدي 

استغالل  ،من بينها الجزائر ،للبترولعالميا، وهذا ما يتطلب من الدول المصدرة  البترول

ول التي اهتمت بمجال تعتبر الجزائر من بين الدو ،الطاقات المتجددة كبديل لدعم اقتصادها 

في  الطاقة  ،المتجددة  إمكانات  الجزائر في مجال الطاقة حيث تكمنالطاقات المتجددة، 

مقومات هذين  ألهموزارة الطاقة الجزائرية، فسيتم التطرق  حسب ،طاقة الرياحالشمسية و

 .المصدرين في الجزائر

 مفاهيم عن الطاقة المتجددةالمطلب األول: 

تعريف وأهمية الطاقات المتجددة كمحفز للتنويع والنمو  إلىفيما يلي سيتم التطرق   

 االقتصادي في الجزائر.

 تعريف الطاقات المتجددة: 1-1

دون أن يؤدي ذلك إلى  ،تتميز مصادر الطاقة المتجددة بقابلية استغاللها المستمر

استنفاذ منبعها، فالطاقة المتجددة هي تلك التي نحصل عليها من خالل تيارات الطاقة التي 

كذلك نعني بالطاقة المتجددة الكهرباء  ،على نحو تلقائي ودوري ،يتكرر وجودها في الطبيعة

لمائية، وكذلك الوقود التي يتم توليدها من الشمس والرياح والكتلة الحيوية والحرارة الجوفية وا

 1الحيوي والهيدروجين المستخرج من المصادر المتجددة.

 من خالل تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في ،التي نحصل عليهاهي الطاقات 

الطبيعة على نحو تلقائي ودوري، وهي بذلك على عكس الطاقات غير المتجددة الموجودة 

 يمكن اإلفادة منها إال بعد تدخل اإلنسان إلخراجها منه.غالباً في مخزون جامد في األرض ال 

                                                           
محمد طالبي، محمد الساحل،" أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامة ـ عرض تجربة ألمانيا "ـ  :1

 .203، ص 2008، الجزائر،06الباحث، عدد مجلة 
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وتعتبر من القطاعات  الحيوية ،تتميز الطاقات المتجددة بفاعلية  كبيرة في االقتصاديات الحديثة

 : بأنهاهذا  قطاع نجد  ومن فوائد

 ؛تعتبر الطاقة المتجددة كبديل عن الطاقة التقليدية التي هي في طريقها للنفاد •

 ؛تعتبر مصدر نظيف للطاقة وغير قابل للنضوب •

 ؛باستخدام الطاقة المتجددة يمكن تخفيض تكلفة اإلنارة •

 ؛توفير مناصب شغل في مختلف القطاعات و امتصاص البطالة •

 ؛االقتصاد في العملة الصعبة و تحويلها إلى إقامة مشاريع للتنمية •

 ؛الخدمات العموميةتمكين سكان المناطق النائبة من االستفادة من  •

 ؛تعتبر الطاقة المتجددة مصدر للعملة الصعبة باعتبار انه  يمكن تصديرها •

يؤدي استخدام الطاقة المتجددة إلى تخفيض تكلفة اإلنتاج بالنسبة للمشاريع الصناعية  •

 ؛ما يؤدي إلى زيادة الربح الصافي وزيادة اإلنتاج و بالتالي زيادة التوظيف

لف المناطق النائية وبالتالي استغالل هذه الطاقة لمختلف األنشطة توفير الطاقة إلى مخت •

 الزراعية ما يوفر مناصب الشغل وزيادة اإلنتاج.

 أهمية الطاقات المتجددة: 1-2

 1للطاقات المتجددة أهمية بالغة تتمثل فيما يلي:

 الطاقات المتجددة هي بديل الطاقة التقليدية: .1

أرقامها  بشكل واضح ومعدالت االستهالك وارتفاعإن استخدامات الطاقة تتنامى 

المضطرب، إضافة  يعطي مؤشرا على ذلك، واألسباب متعددة منها التوزيع والتزايد السكاني

 والتي تعتمد ،التوسع بالمنشآت االقتصادية وتنامي حركة االستثمارات بمختلف أنواعها إلى

 على استخدام الطاقة بشكل كبير. 

                                                           
ـ دراسة  : 1 مالحي رقية، بوشنقير ايمان، زرواط فاطمة الزهراء، "مكانة الطاقات المتجددة في السياسات التنموية الجزائرية 

الثاني، العدد تحليلية لعناصر المناخ المؤثرة في الرياح باستعمال المركبات األساسيةـ"، مجلة االقتصاد الصناعي، الجزء 

 .30 ، ص2017، جوان 12
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يتبين أنه إذا كان هدفنا هو تقليل كمية الوقود التقليدي الذي يتم حرقه  ،مما سبق

ولتقليل المخاطر البيئية التي يسببها فإنه يتوجب علينا البحث عن مصادر  ،لغرض إطالة عمره

وماتها. والحل يكمن جديدة غير ناضبة وصديقة للبيئة، وتطوير كفاءتها، وتقليل أسعار منظ

 .في  مصادر الطاقة المتجددة

 :التغيير المناخي كسب للتفكير في الطاقات المتجددة .2

من % 21ة وجماليمن صادراتها اإل %50تتعرض الزراعة في إفريقيا، التي تمثل   

الخام، آلثار التغير المناخي. وحسب التوقعات،في غياب تدخالت فعالة، سيرتفع  المحليالناتج 

 مليون شخص. 50عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بـ 

مليون شخص في إفريقيا من ضغط مائي  250باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، سيعاني 

خاصة في إفريقيا  2050مليون سنة  600 -350. وسيرتفع هذا الرقم إلى ما بين 2020سنة 

 .ولهذا الضغط المائي آثار وخيمة على الزراعة والصناعة الشمالية.

هم التغيير المناخي في زيادة العبء الصحي على إفريقيا، نتيجة تنقل اكما سيس

في أفق  Plaudismeالريا مليون شخص إضافي إلى خطر  الم 90األفراد، حيث سيتعرض 

2030. 

التكاليف السنوية للتكيف لكل القطاعات، حسب المنطقة  إجماليويمكن أن نعرض 

في الجدول  2050-2010نسبة من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة الممتدة من لكقيمة مطلقة 

 التالي:
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التكاليف السنوية للتكيف لكل القطاعات، حسب  إجمالي: (1 - 3) رقم الجدول

 2050-2010نسبة من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة الممتدة من لالمنطقة كقيمة مطلقة 

 

 ني: الطاقات المتجددة في الجزائرالمطلب الثا

أهم الطاقات المتجددة في الجزائر من بنها الطاقة الشمسية وطاقة  إلىسيتم التطرق 

 الرياح.

 الطاقة الشمسية :  2-1

أعلنت الوكالة األلمانية للطاقة حسب دراسة قامت بها حديثا بان الصحراء الجزائرية 

 3000ة في الجزائر  يالشمس اإلشعاعاتحيث تدوم  ،هي اكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم 

تقديم  إلىوهو ما دفع الوكالة  ،في العالم إشراقمستوى  أعلىوهو  ،في السنة إشعاعساعة 

وبناء عليه تم  ،اقتراح للحكومة األلمانية حول إقامة مشاريع استثمار في الصحراء الجزائرية

من الكهرباء بفضل الطاقة الشمسية ونقلها  % 5إلنتاج  2007االتفاق بين الحكومتين في سنة 

 1.عبر ناقل كهربائي بحري  ألمانيا إلى

                                                           
، جامعة  11فروحات حدة، "الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر"، مجلة الباحث،  العدد :1

 5، ص 2012قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، 
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 الشمسية في الجزائر حسب اإلقليم: إمكانات الطاقة (2 - 3)الجدول رقم 

 الساحل الهضاب العليا الصحراء المنطقة

 2650 3000 3500 متوسط مدة االشعاع الشمسي ساعة / السنة

 1700 1900 2650 / السنة 2متوسط الطاقة ك و/م 

األورومتوسطية لما بعد السياسات االقتصادية للدول "مالحي رقية، غالي نسيمة، مكي عمارية، المصدر :

، ملتقى دولي حول ما بعد البترول: التبادالت التجارية واالختيارات "البترول ـ دراسة حالة الجزائر ـ

 .05 ، ص2018أكتوبر  23/24االقتصادية للدول األورومتوسطية،  جامعة مستغانم، الجزائر، 

بان الجزائر تستحوذ على إمكانيات هائلة في مجال الطاقة ( 2 - 3)يبين الجدول رقم 

الشمسية خاصة في المناطق الصحراوية التي تتميز بالرقعة الجغرافية الواسعة المناخ المالئم 

الطاقة الشمسية وهذا ما يجعل  إنتاجوكذلك منطقة الهضاب العليا لديها مردود جيد في 

فيما تقل ساعات  سياسات الناجحة في الجزائر.االستثمار في مجال الطاقة الشمسية من ال

 قيمة معتبرة من الطاقة . إنتاجفي المناطق الساحلية ولكنها  تبقى  قادرة على   اإلشراق

 طاقة الرياح : 2-2

يتغير المورد الريحي في الجزائر من مكان آلخر نتيجة الطبوغرافية وتنوع 

 جغرافيتين:المناخ،حيث تنقسم الجزائر إلى منطقتين 

كلم وبتضاريس  1200الشمال الذي يحده البحر المتوسط ويتميز بساحل يمتد على 

جبلية  تمثلها سلسلتي األطلس التي والصحراوي وبين هاتي السلسلتين توجد الهضاب العليا 

 والسهول ذات المناخ القاري ومعتدل السرعة في الشمال غير مرتفع جدا؛

بسرعة رياح اكبر منها في الشمال خاصة في   ومنطقة الجنوب التي تتميز   

م/ثا في منطقة "ادرار" وعليه يمكن القول أن  6م/ثا وتتجاوز  4الجنوب  الغربي بسرعة 

إلى م/ثا وهي طاقة مالئمة لضخ المياه خصوصا  2سرعة الرياح في الجزائر تتراوح ما بين 

ولقد أتاح وضع خارطة لسرعة الرياح والقدرات من الطاقة من الطاقة  ،في السهول المرتفعة

المولدة من الرياح المتوفرة في الجزائر تحديد ثماني مناطق شديدة الرياح، قابلة الحتضان 

لى الشريط الساحلي، ثالث مناطق في تجهيزات توليد الطاقة من الرياح،  وهي: منطقتان ع
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الهضاب العليا وثالث مواقع أخرى في الصحراء. وقد قدرت القدرة التقنية للطاقة المولدة من 

تيتراواط/ساعة سنويا قابلة  37تيتراواط/ساعة سنويا، منها  172الرياح لهذه المناطق بحوالي 

؛ 2007االحتياجات الوطنية لسنة  من %75لالستغالل من الزاوية االقتصادية؛ وهو ما يعادل 

ميغاواط  10ـ بومن خالل المستجدات، فقد تقرر تشييد أول مزرعة رياح بالجزائر، بطاقة تقدر 

المشترك بين فرنسا والجزائر، إذ اقترح أفضل  CEGELECبأدرار؛ ولقد وكلت مؤقتا للمجمع 

 1عرض في المناقصة المفتوحة بخصوص المشروع.

 الطاقة المائية :  2-3

لكن أغلبها ال مليار متر مكعب  68لوطني بـا تقدر الكميات المتساقطة على التراب

متر مكعب منها حوالي مليار  25يستغل تتجه نحو البحر و تقدر الموارد المتجددة حاليا ب 

 2سدا في الخدمة. 50سد منها  103يوجد حاليا لموارد المياه السطحية،  2/3

ميغاواط و هي ضعيفة، نتيجة عدم  233الكهرومائية بالجزائر  اإلنتاجوتبلغ حصة 

للمراكز المتاحة  اإلنتاجيةالطاقة  الكهرومائي وضعف اإلنتاجتوفر العدد الكافي من مواقع 

 2009وأسهمت الطاقة الكهرومائية سنة  نتيجة عدم كفاءة االستخدام والتحكم في التكنولوجيا.

من مجموع  3 %ميغاواط من الطاقة الكهربائية وهي قيمة ضعيفة جدا مثلت  228 إنتاجفي 

 3الكهرباء الكلية المنتجة.

  

                                                           
 .40-39، مرجع سبق ذكره،  ص2017، جوان 12مالحي رقية وآخرون، مجلة االقتصاد الصناعي، الجزء الثاني، العدد  :1

روشو عبد القادر، "البعد التنموي المحلي للتحول الطاقوي في الجزائر ـ دراسة في إطار المخطط  :2

 .  134، ص 30/12/2018، 3، العدد 9"، مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، المجلد 2011/2030الطاقوي

يق االنتقال الطاقوي في الجزائر"، مجلة الطيف عبد الكريم، كوراد فاطيمة، "االستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لتحق :3

 . 13، ص30/12/2018، 3، العدد9االقتصاد والتنمية البشرية، المجلد 
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 : أهم مراكز توليد الطاقة الكهرومائية في الجزائر(3 - 3) الجدول رقم

 قدرة التوليد ) ميغاواط( المركز

 71.5 درقنية

 24 أغيل مدى

 100 منصورية

 16 أرقان

 8.085 الجمعةسوق 

 4.458 تيزي مدن

 2.712 أفزر نيشبال

 7 غريب

 6.425 قوريت

 5.7 بوحنيفية

 15.6 واد الفضة

 3.5 بني باهد

 4.228 تيسالة

 286 المجموع
 

االستثمار في الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق االنتقال ": الطيف عبد الكريم، كوراد فاطيمة، المصدر

 .13، ص30/12/2018، 3، العدد9، مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، المجلد "الجزائرالطاقوي في 
 

  :المستقبلية الطاقات المتجددة في الجزائر اآلفاق 2-4

إمكاناتها تكمن في الطاقة الشمسية  أنتؤمن الجزائر بقطاع الطاقات المتجددة رغم 

وكذلك في طاقة الستثمار في مجال الطاقة الشمسية ا إلىالذي دفعها  األمربدرجة كبرى، 

النجاعة برنامج تطوير الطاقات المتجددة والجزائر قد سطرت  أنالرياح، وفي هذا المجال نجد 

 1:الطاقوية الذي يتضمن خمسة محاور 

 ؛الطاقات المتجددةبرنامج تنمية  -

 النجاعة الطاقوية واقتصاد الطاقة؛برنامج تنمية  -

 ؛القدرات الصناعية الواجب تنميتها لمرافقة البرنامج -

 ؛البحث والتطوير -

                                                           
 www.energy.gov.dz//-http  ,برنامج وزارة الطاقة الجزائرية  لتطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية :1

 .7/04/2017 :أطلع عليه يوم

http://www.energy.gov.dz/
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 القانوني والتنظيمي واإلجراءات المحفزة . اإلطار -

الشمسية ومساحات طاقة  ويتضمن هذا البرنامج انجاز حوالي ستين من المحطات

فيما يتم مشروع انجاز الكهرباء الموجهة للسوق المحلية على  2020هذا بحدود الرياح و

 مرحلتين.

حيث في هذه الفترة سيتم انجاز حولي  2020 إلى 2015المرحلة األولى من  •

ميغاواط من الكتلة الحيوية  500 إلىميغاواط من طاقتي الرياح والشمسية إضافة  4000

 الحرارة الجوفية.و

ية الربط الكهربائي بين تهدف الر تنم  2030 إلى 2021المرحلة الثانية من  •

تجددة في كل من الصحراء حيث ستمكن من تركيب محطات كبرى للطاقات المالشمال و

هذه المرحلة ستستهدف صناعة حقيقية للطاقات المتجددة  أنبشار كما ادرار عين صالح و

تيراواط   170 إلىالكهرباء  إنتاجيصل  أنحيث يتوقع  ،مصحوبة ببرنامج في التكوين والبحث

الكهرباء الموجه  إنتاجمن  %27تساهم الطاقات المتجددة بنسبة  أنوبهذا يتوقع  2030بحدود 

مليار متر مكعب من حجم الغاز الطبيعي،  300 لالستهالك الوطني وهذا ما سيسمح بادخار

 بإستراتيجيةالجزائر ستتمسك  أنكما  2014،1مرات االستهالك الوطني لسنة  8أي ما يعادل 

 سمحت ظروف السوق بذلك. إذاالتصدير لألسواق الخارجية مستقبال 

  

                                                           
1: http-//www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables , consulté le 24/04/2017. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
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 2011/2030: البرنامج المخطط لتطوير الطاقة الشمسية ( 4 - 3)الجدول رقم 

 2030 إلى 2021ت من السنوا 2020 إلى 2011السنوات من  نوع الطاقة

 MW800 MW 200 الطاقة الشمسية والضوئية

 الطاقة الشمسية الحرارية

2011/2012 

انجاز مشروعين 

 MW150بقدرة 

2016/2020 

مراكز  4انجاز 

تبلغ  إنتاجبقدرة 

MW 1200 

2021/2023 

MW 500 

 سنويا

2024/2030 

MW 600 سنويا 

للتنويع الطاقوي في  كإستراتيجيةتفعيل استخدام الطاقة المتجددة "بوفاس الشريف، باليلية ربيع، المصدر: 

، ملتقى وطني حول المؤسسات االقتصادية الجزائرية واستراتيجيات التنويع االقتصادي في ظل "الجزائر

 .13، ص 2017أفريل  26و 25انهيار أسعار، قالمة، الجزائر، 

 آثار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على االقتصاد الجزائري كبديلالمطلب الثالث:

 للمحروقات

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنها العمود الفقري ألي اقتصاد سيتم يمكن اعتبار  

 معالجتها من خالل النقاط التالية:

 :مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية  3-1

من المشاريع  % 98فقد بينت اإلحصائيات المنشورة في الواليات المتحدة األمريكية أن  

الناشطة في المجاالت االقتصادية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة  وتكمن أهمية المؤسسات 

 1: األتيالصغيرة والمتوسطة في 

دور هذه المؤسسات في تنمية الطلب على السلع االستهالكية حيث تلعب دور  -

مالية كبيرة  أساسي في تطوير االستهالك النهائي حيث أن هذه الصناعات ال تتطلب إمكانيات

وبالتالي تلبية الطلب المحلي على مختلف  ،األمر الذي يساعد على تطوير هذه الصناعات

 السلع الضرورية.

                                                           
"دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصادية وزيادة مستويات التشغيل"، بغداد لنبن وعبد الجق بوقفة ،  :1

الملتقى الوطني حول واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،جامعة الوادي، 

 .9-8، ص 05/05/2013الجزائر، 
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رفع مستوى التوظيف الذي هو العنصر األساسي للعمل وبالتالي رفع مستوى  -

 الطلب على السلع االستهالكية واالستثمارية.

هذه المؤسسات هي األساس والبداية  دورها في التكامل الصناعي حيث تعتبر  -

تحتاج إلى المؤسسات الصغيرة  ألنشطة الصناعة التحويلية، كما أن المؤسسات الكبرى

 %100المتوسطة وال يوجد أي مصنع يزعم أن إنتاجه   قد تم في معامله و

دورها في تحقيق التنمية المحلية حيث تتميز المؤسسات الصغيرة بتكيفها مع  -

وكذا  تحقيق  ،رها الواسع جغرافيا وامتصاصها للبطالة على المستوى الداخليالمحيط وانتشا

 أرياف.صادي قريب من مختلف الفئات مدن والتوزيع العادل للدخل باعتبار أن النشاط االقت

 إنعاش المناطق الداخلية التي تعتبر بعيدة عم األنشطة االقتصادية. -

 ناتج الداخلي وتنمية الصادرات.دورها في تحسين المؤشرات االقتصادية مثل ال -

 :واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  3-2

يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام من طرف الحكومة الجزائرية  

 ت عدت هيأت لدعم ومرافقة المؤسسات الصغير والمتوسطة الناشئة على غرارأنشأفقد 

L’ANDI، CNAC، ANSEJ،ANGEM المالية ألصحاب وكذا تقديم التسهيالت اإلدارية و

الذي ساعد على زيادة عدد المؤسسات  األمر ،المشاريع  حتى يتمكنوا  من انجاز مؤسساتهم

 .(5 - 3)الصغيرة والمتوسطة في الجزائر كما يبينه الجدول رقم 
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: تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر (5 - 3) الجدول رقم

 2009/2016حسب القطاع الفترة 

 2016 2015 2014 2013 2010 2009 طبيعة المؤسسة القطاع

 الخاص

 902 345 شخصية معنوية
369 

319 

441 

964 
496 989 537 901 577 386 

 001 241 شخصية طبيعية
249 

196 

136 

622 
159 960 396 136 436 251 

 / / األنشطة الحرفية
168 

801 
194 562 206166 233298 

 438 532 542 547 557 591 شخصية معنوية العام

 494 587 المجموع
619 

072 

747 

934 
852 053 

 

934 037 

 

1013 

637 

 

من خالل اإلطالع  بناء على احصائيات وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية الطالبة إعدادمن المرجع : 

  13/03/2016http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistiqueعلى الموقع بتاريخ 

 

ات الصغير والمتوسطة في الجزائر يشهد نمو يبين الجدول السابق قطاع المؤسس

بحوالي  2016 إلى 2009لهذه المؤسسات منذ سنة  جماليبنسبة كبيرة حيث  ارتفع العدد اإل

في  بأنهكما نجد  ،فيما يحظى القطاع الخاص بالنسبة األكبر من هذه المؤسسات ،% 100

القطاع الخاص تأتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الشخصية المعنوية في المرتبة 

األولى متبوعة بالمؤسسات ذات الشخصية الطبيعية فيما نالحظ نمو في عدد المؤسسات ذات 

 األنشطة الحرفية.

  

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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: تقسيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ذات الشخصية (6 - 3) الجدول رقم

  2016السداسي األول من سنة  سب النشاطالمعنوية ح

 طبيعة النشاط
مؤسسات 

 خاصة

مؤسسات 

 عامة
 المجموع

النسبة 

 المئوية

 1 7272 178 094 7 الفالحة 

 1 3205 04 3201 النفط والغاز، الطاقة والمناجم والخدمات

 29 169146 22 169124 شركة بناء والتشييد والهيدروليكية

 17 99408 133 99275 التصنيع

 52 298793 101 298292 الخدمات 

 100 577824 438 577386 المجموع

من خالل اإلطالع على الموقع المصدر : النشرية اإلحصائية لوزارة الصناعة و المناجم الجزائرية 

  13/03/2016http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique بتاريخ

الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  (  بان تقسيم المؤسسات6 - 3) يبين الجدول رقم 

من نصف هذه المؤسسات تنشط في مجال  أكثر أنحيث نجد  ،حسب النشاط  غير متوازن

ئة في القطاع الفالحي ابالم 1ئة تنشط في مجال البناء فيما فقط نسبة ابالم 29الخدمات وحوالي 

القطاع العام يخصص اكبر نسبة لقطاع  أنكما تشير  البيانات  ،ونفس النسبة في مجال الطاقة 

والنسبة التصنيع قطاع البناء والخدمات و إلىوجه الفالحة  والخدمات فيما القطاع الخاص يت

األقل بالنسبة للفالحة وللتوضيح أكثر يبين الشكل أدناه توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 لتالي:احسب القطاعات ك

 

 

  

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القطاعات( توزيع 1 - 3شكل ) 

 

 اعتمادا على بيانات من: ،الطالبة إعدادمن المصدر: 

 .30ص ،2016نوفمبر  ، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،2015بنك الجزائر، تقرير السنوي  -

 

مؤسسة إذ بلغ صافي عدد مناصب  935000يشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    

منصب  225000غير أنه يتميز بهيمنة قطاع الخدمات موفرا  82500الشغل المنشأة حوالي 

الوطني  اإلقليمعلى ، كما يبن لنا الجدول الموالي توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1شغل

 كالتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .30-ع سبق ذكره، ص،  مرج2015بنك الجزائر، تقرير السنوي  :1

1,00%

51,60%

0,50%

31,30%

15,60%

ب كل ة توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسالنسب
قطاعات

الفالحة  الخدمات  المحروقات، الطاقة و المناجم البناء و األشغال العمومية و الري الصناعة المعملية
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الصغيرة والمتوسطة  على  اإلقليم : تقسيم المؤسسات (7 - 3)الجدول رقم 

 2016السداسي األول 

 نسبة التركيز عدد المؤسسات اإلقليم

 69 401231 الشمال

 22 126051 الوسط 

 9 50104 الجنوب

 100 577386 المجموع 

  

من خالل اإلطالع على الموقع  ،2016نشريه المعلومات اإلحصائية لوزارة الصناعة والمناجم المصدر :  

 http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique،13/03/2016بتاريخ 

 

جد بان توزيع المؤسسات الصغيرة ن(07ـ  03)ومن تحليل بيانات الجدول رقم 

المتوسطة حسب اإلقليم غير متكافئ حيث ترتكز معظمها في الشمال وبنسبة اقل في الوسط و

 والجنوب .

 :والمتوسطة في ترقية الصادرات ةمساهمة المؤسسات الصغير 3-2-1

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدرة كبيرة على غزو األسواق الخارجية 

وتوفير النقد األجنبي وتخفيف العجز في الميزان المدفوعات بل  والمساهمة فزيادة الصادرات

 .المدفوعات في كثير من الدول فائض في ميزان إحداثساهمت في  أنها

تحاول تغطية الجزء األكبر من السوق المحلي من المنتجات االستهالكية  أنهاكما 

ضمن ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية  86خاصة الغذائية،وتحتل الجزائر رتبة 

 1.اإلنتاجيةالهادفة لزيادة  اإلصالحاتالعالمية الذي يعد كحافز النتهاج 

 

                                                           
قطاع المؤسسات الصغير والمتوسطة كبديل تنموي لالقتصاد الجزائري خارج إطار  "سليمان ناصر، عواطف محسن، :1

، الملتقى الدولي األول حول تقييم استراتيجيات وسياسيات الجزائر االقتصادية، استقطاب "المحروقات المعوقات والحلول

للمحروقات في آفاق االلفية الثالثة بالجزائر. جامعة المسيلة، الجزائر بالتعاون مع مخبر السياسات االستثمارات البديلة 

 09.-ص 2014أكتوبر  29و 28واالستراتيجيات االقتصادي، 

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة:  3-2-2

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في الناتج الداخلي الخام من خالل توفير 

وبالتالي الرفع من مستوى الطلب الكلي الفعال  اإلنتاجمناصب العمل الذي يعتبر أهم عناصر 

زيادة الدخل ألفراد  إلىزاد التوظيف أدى ذلك  على السلع االستهالكية واالستثمارية، فكلما

؛ أما الجزء المتبقي األسواقالمجتمع، فجزء من هذا الدخل يوجه لالستهالك مباشرة من 

 إلىسات المالية التي توجهه بدورها فيوجه لالستثمار في مشاريع صغيرة أو يدخر في المؤس

 االستثمار.

 اإلنتاجيةكما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تساعد على رفع المعدالت 

كما تعمل على زيادة دورة المبيعات مما يقلل من التي تستخدمها،  اإلنتاجلمختلف عوامل 

أقل تكلفة ممكنة، تكاليف التخزين والتسويق بما يساعد على وصول المنتجات للمستهلك ب

زيادة حجم الناتج الوطني وتنوعه لشمولية هذه المؤسسات  إلىوبالتالي تؤدي هذه العوامل 

 1العديد من القطاعات االقتصادية.

: مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في القيمة (8 - 3)الجدول رقم  

 2015ـ  2012المضافة 

 2012 2013 2014 2015 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

 14 1313 14 1188 12 893 12 793 نسبة القطاع العام

 86 7924 86 7338 88 6741 88 5813 نسبة القطاع الخاص

 100 9237 100 8526 100 7634 100 6606 المجموع

الجزائر وسبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معوقات ": األخضر بن عمر وعلي البلوشي، المصدر

، ملتقى وطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "تطويرها

 .08 :،ص2013ماي  05/06الجزائر، جامعة الوادي، الجزائر، 

                                                           
دراسة أثر الحوكمة على فعالية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ـ حالة قطاع الصناعة الغذائية في بكريتي نصيرة،  :1

مالية مؤسسة، جامعة مستغانم،  -، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، تخصصالجزائرـ

 .152 -، ص2018/2019الجزائر، 
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يبين الجدول السابق أن النسبة األكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة 

أن القطاع الخاص هو الذي يساهم في خلق قيمة مضافة على  2015و 2012المتزامنة ما بين 

 غرار القطاع العام.

 :مجال العملمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في   3-3-3

يبين مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العمالة أي الجدول التالي 

  الزيادة في مناصب العمل:

: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل (9 - 3)الجدول رقم  

 2016 ـ2010

 2010 2012 2014 2015 2016 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة

القطاع نسبة 

 العام
48 3 47 3 46 2 43 2 29 1 

نسبة القطاع 

 الخاص
1577 97 1800 97 2116 98 2327 98 2511 99 

 100 2540 100 2371 100 2157 100 1847 100 1625 المجموع

الصناعة دراسة أثر الحوكمة على فعالية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ـ حالة قطاع بكريتي نصيرة، : المصدر

، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية والعلوم التجارية و علوم التسيير، تخصص: مالية مؤسسة، الغذائية في الجزائرـ

 .154ص  ،2018/2019جامعة مستغانم، الجزائر، 

 

جدا في توفير مناصب يشير الجدول السابق أن القطاع الخاص يساهم بنسبة كبيرة

انخفاض  2016و 2010لعام الذي شهد خالل الفترة المتزامنة ما بين الشغل مقارنة مع القطاع ا

سنة  %1 إلىكبيرا في عدد العمال الموظفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي وصل 

 ، وبالتالي نستنتج أن القطاع الخاص يحقق نتائج جيدة على جميع المستويات.2016

وبالتالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تنمية االقتصاد الجزائري سواء 

في الزيادة في القيمة المضافة المحققة من طرف المؤسسات  الذي يعتبر معيار قياس فعلي 

 األهميةوبالتالي تقييم  PIBلحجم المؤسسة من خالل نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام 

 ننسى المساهمة في العمالة خاصة القطاع الخاص. أنمؤسسة بدون االقتصادية لكل 
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 تحليل أداء الجزائر بالنسبة لجاذبية االستثمار األجنبي المباشر مطلب الرابع: 

سيتم تقييم وتحليل أداء الجزائر في مجموعة المتطلبات األساسية، مجموعة العوامل  

 فيما يلي: اإليجابيةالكامنة ومجموعة العوامل الخارجية 

 : 2016-2013تحليل أداء الجزائر في المجموعات الثالث   4-1

خالل الفترة الممتدة ما بين سيتم تحليل أداء الجزائر في المجموعات الثالث فيما يلي        

 .2016و 2013

 2016 - 2013(: أداء الجزائر في المجموعات الثالت خالل الفترة 10 - 3الجدول )

ترتيب دول 
 المجموعة

مجموعة المتطلبات 
 األساسية

 مجموعة العوامل الكامنة
مجموعة المتطلبات 
 الخارجية اإليجابية

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

2013 2014 201
5 

201
6 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

 24,5 25 19,2 10,3 42,1 45,8 45,5 38,3 54 54,8 55,8 52,4 تونس

 25,2 23,6 17,4 10,1 44,3 46 44,8 31,1 55,7 56,4 56,7 49,7 المغرب

 19,4 18,6 15 06 38,3 37,7 37,5 35,9 45,1 45,8 46,6 41,6 الجزائر

 

، 108، 98، 97، ص: 2013المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات: تقرير مناخ االستثمار،  المصدر:

. تقرير 176، 120، 116، ص: 2015.تقرير مناخ االستثمار، 120، 110، 109، ص: 2014تقرير مناخ االستثمار، 

 .  174، 118، 114، ص: 2016مناخ االستثمار، 

 

الجدول أن الجزائر تحرز تأخرا من حيث الترتيب فيما يخص أدائها في يبين هذا  

المجموعات الثالث بالمقارنة مع تونس والمغرب وذلك خالل السنوات األربع، وهذا معناه 

 أنها لم تحرز تقدما في األداء في هذه المجموعات.

للمجموعات الثالث  إال أنه يالحظ أن أدائها يتحسن من سنة إلى أخرى وذلك بالنسبة        

  6,69 %وبنسبة  8,41 %حيث ارتفعت قيمة المؤشر في مجموعة المتطلبات األساسية بنسبة 

فيما يخص مجموعة المتطلبات الكامنة في حين ارتفعت قيمة المؤشر بالنسبة لمجموعة 

 .223,33 %العوامل الخارجية اإليجابية بنسبة 

يتضح أن الجزائر طورت كثيرا جاذبيتها لالستثمار فيما يخص العوامل الخارجية         

ميز والتقدم التكنولوجي وهذا اإليجابية والتي تضم مؤشر اقتصاديات التكتل ومؤشر عوامل الت

ما أثبته الواقع بحيث عرفت الجزائر في اآلونة األخيرة تطورا ملحوظا خاصة في مجال 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والتي ساهمت في تطوير السوق، وكذلك تطور بيئة األعمال، 
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العربي ودول  وبالرغم من ذلك تبقى متأخرة إذا ما قورنت بالدول العربية خاصة دول الخليج

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إذ تعتبر الفجوة كبيرة خاصة في مجال التطور التكنولوجي 

أن الجزائر تسعى إلى تحسين جاذبيتها  وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وهذا معناه

اخ لالستثمارات األجنبية وزيادة نصيبها من التدفقات العالمية لالستثمار من خالل تحسين من

ملحوظ فيما  االستثمار في الجزائر؛ لكن في المقابل يبقى أداؤها منخفضا لم يتطور بشكل

يخص مجموعة العوامل األساسية والتي هي األهم بالنسبة للمستثمر، والتي غيابها أو عدم 

كفايتها يجعل المستثمر ال يقدم أساسا على االستثمار في البلد. فهي بمثابة شروط مسبقة كما 

وتجدر اإلشارة إلى تراجع عدد الشركات المتعددة  الثاني،إلشارة إليه في المحور سبق ا

 الجنسيات في الجزائر، كما يبينه الجدول التالي:

 2015 -2006(: تراجع عدد الشركات المتعددة الجنسيات في الجزائر 11 - 3الجدول )

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

عدد 

 الشركات
45 28 66 28 17 24 17 12 13 13 

، 2016المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ االستثمار، سنة  المصدر:

 .119ص: 

 66يالحظ تراجع كبير في الشركات األجنبية في الجزائر حيث انخفض عددها من        

وهو  %  80,30 أي بمعدل انخفاض قدره 2015شركة فقط سنة  13إلى  2008شركة سنة 

تراجع البد من دراسة أسبابه من خالل التعرض إلى تحليل أداء الجزائر فيما يخص مجموعة 

 المتطلبات األساسية.

 :تحليل أداء الجزائر في مجموعة المتطلبات األساسية  4-2

لقد أثبتت األرقام التي قدمتها المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات         

أن الجزائر تفصلها فجوة معتبرة عن الدول العربية فيما يخص مجموعة المتطلبات األساسية، 

 وهذا ما يمكن إبرازه من خالل ما يلي:
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(: أداء الجزائر في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية 12 - 3الجدول )

 االستثمار بالمقارنة مع الدول العربية والمتوسط العالمي

 

 

 

 تم إعداد هذا الجدول باالعتماد على الرسم البياني المقدم من طرف: المؤسسة العربية لضمان  المصدر:

: 2014،  تقرير مناخ االستثمار: 98: ص: 2013تقرير مناخ االستثمار: االستثمار وائتمان الصادرات: 

 .120: ص:2016،  تقرير مناخ االستثمار: 120: ص: 2015،  تقرير مناخ االستثمار: 110ص: 

 

يتضح من خالل الجدول أعاله أن أداء الجزائر في مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي  

، في )المرتبة األولى(تتفوق على باقي الدول العربية وأداؤها أحسن بالنسبة للمتوسط العالمي 

حين يتقارب أداؤها في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية مع المتوسط العالمي 

ة وبيئة اتيويتساوى مع أداء الدول العربية، ويتضح كذلك أن أداءها في مؤشري البيئة المؤسس

أقل إذا ما قورن بأداء الدول العربية والمتوسط العالمي على حد سواء وذلك  ،أداء األعمال

 خالل فترة الدراسة، فالجزائر تتمركز في المرتبة األخيرة في هذين المؤشرين. 

لم يتحسن خالل  ،يةاتين هذا الجدول أن أداء الجزائر في مؤشر البيئة المؤسسكما يب        

، في حين تحسن أداؤها في 30حيث ولمدة أربع سنوات كانت قيمة المؤشر أقل من  ،الفترة

إلى ]أقل  2013[ سنة 30حيث ارتفع من ]أقل من ، 2014مؤشر بيئة أداء األعمال خاصة سنة 

 .50بقيمة  2016و 2015ى االنخفاض قليال سنة ، ليعود إل2014[ سنة 60من 

 : أقل<
 

 : أكبر>

 مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي
مؤشر الوساطة المالية والقدرات 

 التمويلية
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

 <10 <10 <10 10 <80 80 <80 <80 الجزائر

 >10 >10 <20 >10 <70 <80 70 <70 الدول العربية

 <20 20 20 >20 70 70 70 70 المتوسط العالمي

 : أقل<
 

 : أكبر>

يةاتمؤشر البيئة المؤسس  مؤشر بيئة أداء األعمال 

2013 2014 
2015 2016 2013 2014 2015 2016 

 50 50 <60 <30 <30 <30 <30 <30 الجزائر

 <70 >60 >60 40 <40 <40 <40 40 الدول العربية

 70 <70 70 >50 50 50 50 <60 المتوسط العالمي
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(: أداء الجزائر في المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر ضمان لجاذبية 13 - 3الجدول )

 االستثمار بالمقارنة مع تونس والمغرب

 
تم إعداد هذا الجدول باالعتماد على الرسم البياني المقدم من طرف: المؤسسة العربية لضمان  المصدر:

. تقرير مناخ االستثمار: 108، 98، 97، ص: 2013تقرير مناخاالستثمار:  -االستثمار وائتمان الصادرات:

،  تقرير مناخ االستثمار: 176، 120، ص: 2015تقرير مناخ االستثمار:  -120، 110، 109، ص: 2014

 .174، 118، ص:2016

ية وبيئة أداء اتأن الجزائر متأخرة كذلك في مؤشري البيئة المؤسس ،من المالحظ جدّا 

حين حققت المغرب تطورا في مؤشر ي فع جارتيها تونس والمغرب، بالمقارنة م ،األعمال

نقطة، حققت  40أي بفارق  2016سنة (  70إلى ) 2013سنة (  40من )بيئة أداء األعمال 

نقطة فقط، أما فيما يخص مؤشر  20الجزائر تطورا في نفس المؤشر ونفس الفترة بفارق 

خالل فترة  ،نقاط وأكثر 10فتفوقت المغرب وتونس على الجزائر بفارق  ،يةاتالبيئة المؤسس

 مع عدم تطور طبعا قيمة المؤشر في الجزائر. ،الدراسة

 :زائر في مؤشرات بيئة أداء األعمالتحليل أداء الج  4-3

إن النتيجة المتوصل إليها من خالل ما سبق عرضه في هذا المبحث عن حالة الجزائر  

ووضعية جاذبيتها لالستثمار األجنبي المباشر تستدعي تحليل أدائها في مؤشري البيئة 

 66ية وبيئة أداء األعمال بشيء من التفصيل، فتراجع عدد الشركات األجنبية من اتالمؤسس

يعني وجود عوامل طرد مهمة، ولعلها تتمثل  2016شركة فقط سنة  13إلى  2008شركة سنة 

 الدول
 

 مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

 10 <20 <20 <20 70 70 <80 >70 تونس

 <20 >20 20 20 >70 >80 <80 <80 المغرب

 <10 <10 <10 10 <80 80 <80 <80 الجزائر

 الدول
 مؤشر بيئة أداء األعمال يةاتمؤشر البيئة المؤسس

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

 <70 >60 <70 50 >40 >40 >40 <50 تونس

 70 <70 70 40 >40 40 40 >40 المغرب

 50 50 <60 <30 <30 <30 <30 <30 الجزائر
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في هذين المؤشرين؛ وفيما يلي تعرض الجداول التالية واقع الحال بالنسبة ألداء الجزائر في 

مال ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار باألخص مع العلم أن عدم مؤشري بيئة أداء األع

ية ال يعني إهماله ولكن األرقام التي تم عرضه في الجدول اتالتعرض لمؤشر البيئة المؤسس

بالمقارنة مع مؤشر البيئة  )مؤشر بيئة أداء األعمال(( السابق تبيّن ضعف هذا المؤشر 8رقم )

ية غير متوفرة بشكل مفصل عن اتلخاصة بمؤشر البيئة المؤسسية، كما أن البيانات ااتالمؤسس

 كل بلد وإنما هي معروضة في شكل مجموعات.

بالمقارنة مع  2016(: المؤشر العام لبيئة أداء األعمال في الجزائر سنة 14 - 3الجدول )

 مجموعة من الدول العربية

 الدول
الترتيب 

 عربيا
الترتيب 
 عالميا

سهولة 
أداء 
 األعمال

التعامل مع 
تراخيص 

 البناء

الحصول 
على 

 الكهرباء

تسجيل 
 الملكية

الحصول على 
 االئتمان

حماية 
 المستثمرين

تنفيذ 
 العقود

 18 49 97 10 04 02 60 31 1 اإلمارات

 81 105 126 86 38 57 103 74 5 تونس

 59 105 109 76 55 29 43 75 6 المغرب

 126 163 185 98 56 103 88 113 9 األردن

 155 122 79 111 144 113 73 131 12 مصر

 106 174 174 136 130 122 145 163 15 الجزائر

، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 2016قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال  المصدر:

  21/03/2017 بتاريخ اإلطالع تم،  www.dhaman.netالموقع متوفر على

دولة عربية تتمركز الجزائر في المرتبة  20يالحظ من خالل هذا الجدول أنه من أصل  

على الصعيد العالمي وهي بذلك تعتبر متأخرة  188من أصل  163عشر، وفي المرتبة  15

سواءا عربيا أو عالميا في مؤشر بيئة أداء األعمال، األمر الذي يقلل من جاذبيتها لالستثمارات 

 .األجنبية المباشرة ومن ثمة من تدفقات االستثمار العالمية

 وهذا ما يمكن مالحظته من الرسم البياني التالي:
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في الدول العربية للفترة الممتدة  OECDتدفقات استثمارات دول  إجمالي(: 2 - 3الشكل )
 بالمليون دوالر 2014- 2003

 
باالعتماد على البيانات الواردة في تقرير المؤسسة العربية  ،لبةاتم إعداد هذا البيان من طرف الطالمصدر:

 نقال عن :  75، ص: 2016لضمان االستثمار وائتمان الصادرات عن مناخ االستثمار في الدول العربية 
OECD International Direct Investment Database Dataset: FDI financial flows by partner country BMD4 

 

ا الرسم البياني أن الجزائر حققت أكبر قيمة من تدفقات االستثمار لدول منظمة يبين هذ 

 99,82 %مليون دوالر، لتتراجع بنسبة  2801، بملغ 2010التعاون االقتصادي والتنمية سنة 

سنوات، وهذا ما يمكن اعتباره انهيارا كبيرا  03مليون دوالر في  2796أي بمبلغ  2013سنة 

( 6تدفقات االستثمار وهي النتيجة التي يمكن تفسيرها بالرجوع إلى الجدول رقم )في قيمة 

، األمر الذي يمكن تفسيره 2013شركة فقط سنة  12حيث انخفض عدد الشركات األجنبية إلى 

حسب تصريحات الوكالة الوطنية لالستثمار إلى ضعف بيئة أداء األعمال التي تطرد المستثمر 

 األجنبي.

حسب مؤشر  -في مؤشرات األداء-ا ما قورنت الجزائر مع دول تحتل مراتب أولى وإذ       

ضمان لجاذبية االستثمار، فهي متأخرة، بالرغم من أن هذه الدول لم تكن تحظى بنصيب وافر 

مثل السعودية واإلمارات، حيث ظهرت تدفقاتها بقيمة سالبة  2003من تدفقات االستثمار في 

مليون دوالر على التوالي لكن سرعان ما استدركت الوضع  978-مليون دوالر و (48-)

مليون دوالر من  29135وطورت من جاذبيتها لالستثمارات األجنبية حيث حققت اإلمارات 

سنوات فقط، أما بالنسبة للسعودية فقد بلغت  04بعد فترة  OEDCالتدفقات االستثمارية لدول 

 سنوات. 05في مدة  5624أي بقيمة زيادة  4646قيمة  2009تدفقات االستثمار إليها سنة 
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كانت معتبرة من  OECDأما عن مصر، فإن نصيبها من التدفقات االستثمارية لدول        

 30.555، وقد بلغت أقصى قيمة بالمقارنة مع الجزائر، اإلمارات والسعودية بمبلغ 2003بداية 

، وعادت إلى التحسن بمعدل منخفض من 2009لتتراجع كثيرا سنة  2007مليون دوالر سنة 

وذلك بسبب الوضع األمني في  166إلى قيمة  2013، ثم انخفضت سنة 2013إلى غاية  2007

 .2014مصر، ثم عاودت االرتفاع مرة أخرى سنة 

ل وما يالحظ بالنسبة للجزائر أنها في الترتيب األخير من حيث تدفقات استثمار دو       

إلى  2003التعاون االقتصادي والتنمية، حيث لم تصل هذه التدفقات في الفترة الممتدة من 

مليون دوالر بالمقارنة مع مصر، اإلمارات والسعودية، حيث بلغ  5000إلى مبلغ  2014

دوالر بالمقارنة مع مصر التي  مليون 1386,83 متوسط التدفقات االستثمارية خالل الفترة

خالل نفس الفترة تليها اإلمارات بقيمة متوسط  6867,16ط أي بقيمة حققت أعلى متوس

 مليون دوالر. 2628,33مليون دوالر ثم السعودية بقيمة  6307,75
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 لالقتصاد الجزائري ينتنموي ينكبديل والتنمية الريفية  الزراعة :الثانيالمبحث 

القطاعات القادرة على بناء اقتصاد متكامل وجلب  أهمالفالحة احد  يعتبر قطاعا

العملة الصعبة والكثير من دول العالم تعتمد على هاذين القطاعين في اقتصاداتها فنجد اسبانيا 

النابض في اقتصاد السياحة هي القلب  أنوالمغرب تعتمد على الفالحة بشكل كبير فيما في 

 تونس .كل من  تركيا و

 واقع القطاع الفالحي في الجزائر المطلب األول:

 لدراسة واقع القطاع الفالحي يستدعي التطرق إلى :  هالتوج إن 

 :القطاع  الفالحي في الناتج المحلي لمختلف الدول  مساهمة 1-1

بان مساهمة الفالحة في الناتج المحلي للدول ذات الناتج المحلي ،يبين الجدول التالي

 د بكثرة على الصناعة والخدماتالصين وفرنسا فهي تعتم البرازيل،، مثل المرتفع ضئيلة

من ناتج  %9مثال بالنسبة للصين فان نسبة ، لكنها بالرغم من ذلك فإنها تضيف قيمة معتبرةو

مليار دوالر بالنسبة  2095.4من ناتج قدره  %17نسبة   أومليار دوالر  11007.7محلي قدره  

للهند تعتبر مساهمة جيدة ما يدل على أهمية الفالحة في االقتصاديات وبالنسبة للجزائر فتشير 

 ةمع مراعا %13 إلى 9البيانات بان مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي قد ارتفعت من 

من  أفضلة جيدة مليار دوالر وهي نسب 166.8 إلى 54.8االرتفاع في الناتج المحلي من 

واالرتفاع في مساهمة القطاع  ،تعتبر الفالحة ركيزة أساسية في االقتصاد المغربي أينالمغرب 

باكستان ة للدول الفقيرة مثل أفغانستان وبالنسب أما ،%14 إلى 13الفالحي كانت منخفضة من 

ومع ذلك فهناك انخفاض كبير  جماليفنجد مساهمة الفالحة بنسبة كبيرة في الناتج المحلي اإل

 في قيمة هذا األخير نتيجة لضعف القطاعات األخرى كالصناعة والخدمات.
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: مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي لمختلف (15 - 3) الجدول رقم

 2015و 2000الدول لسنتي  

 الدول
الناتج المحلي 

2000 

 الناتج المحلي

2015 

نسبة مساهمة قطاع 

 2000الفالحة 

نسبة مساهمة قطاع 

 2015الفالحة 

 13 9 166.8 54.8 الجزائر

 22 38 19.3 2.5 أفغانستان

 5 6 1774.4 655.4 البرازيل

 14 13 100.6 38.9 المغرب

 9 15 11007.7 1211.3 الصين

 25 26 271.0 74.0 باكستان

 1 1 455.1 237.9 بلجيكا

 1 2 164.2 164.2 الدنمارك

 2 2 2418.8 1368.2 فرنسا

 17 23 2.095.4 476.6 الهند
 

 http://wdi.worldbank.org/table/4.2بناء على بيانات البنك الدولي  الطالبة إعداد: من المصدر 

 

  :في الجزائر القطاع الفالحيواقع  1-2

بمؤهالت كبيرة في مجال الفالحة والصيد البحري مما يمكنها من تتمتع الجزائر 

 جماليولقد شهدت مساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي اإل ،االستثمار في هذا القطاع

 2015في سنة  %12حيث بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع   ،في السنوات األخيرة اارتفاع

 وزارة الفالحة. إحصائياتحسب 

  

http://wdi.worldbank.org/table/4.2
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الفالحي لمختلف المنتوجات للفترة   اإلنتاج: التطور الحاصل في  (16 - 3) الجدول رقم

 .2014 إلى 2009من 

 البيض الحبوب البطاطا الحليب المنتج
حوم لال

 الحمراء
 الخضروات اللحوم البيضاء

 13.4 12.5 12.6 7.5 4.2 12.7 8.3 % نسبة التطور

 02/06/2016http://www.minagri.dzفي  المؤرخ وزارة الفالحةتقرير المصدر :
 

ة قد شهدت نمو في الفترة يالفالح المنتجاتتشير بيانات الجدول أعاله بان كل 

االستثمارات الموجهة لقطاع الفالحة قد شملت  أن ىما يدل عل 2014 إلى 2009الممتدة من 

، كما نالحظ نسبة النمو في قطاع الحبوب كانت ضئيلة ما يستوجب المنتجات الغذائيةكل 

 مادة أساسية االستهالك. أنها باعتبار  استثمارات تدعيمية

 في الجزائر جماليمساهمة القطاع الفالحي في الناتج المحلي اإل :الثانيالمطلب 

في  املحوظ االناتج المحلي ارتفاع إجماليلقد عرفت مساهمة القطاع الفالحي في 

من فيما يلي سيتم توضيح ما يعكس المجهودات المبذولة في هذا القطاع  ،السنوات األخيرة

 :الفالحي كالتاليخالل تطور القيمة المضافة لقطاع 

 :تطور القيمة المضافة لقطاع الفالحي 2-1

للقطاع ألفالحي في  تطور القيمة المضافة( 3 - 3)يبين الشكل رقم وفيما يلي، 

 .(  بأسعارها الحقيقية بالدوالر2017-2000) الجزائر للفترة الممتدة

  

http://www.minagri.dz/
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للفترة  الجزائرفي  ألفالحيلقطاع ل القيمة المضافة تطور: (3 - 3)الشكل رقم 

 بأسعارها الحقيقية بالدوالر ( 2017-2000 )الممتدة

 

 من إعداد الطالبة بناء على معطيات من المواقع التالية:المصدر: 

https://donnees,banquemondiale,org   consulté le 13/12/2018   
https://knoema,comconsulté le 13/12/2018   

ان القيمة المضافة لقطاع الفالحة شهدت  تزايد مستمر ، تشير بيانات الشكل السابق 

، ما يفسر 2015والر سنة د 19215.25إلى  2009والر سنة  د 12820.13حيث ارتفعت من 

بان التراجع الحاصل في نسبة مساهمة هذا القطاع  في الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة 

كانت بسبب ارتفاع الناتج نتيجة   )الذي سيتم التطرق إليه بدقة الحقا(، 2011 لىإ 2009

، إذ  تراجعت في الرتفاع أسعار البترول وليس بسبب تراجع القيمة المضافة لقطاع الفالحة

 .%8 إلى %9.5من حوالي  2017إلى 2014لفترة من ا
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 الثابتة العاملة الفالحية بالقيمة لليد المضافة القيمةتطور : (4 - 3)الشكل رقم 

(الدوالر المليون)

 

 من إعداد الطالبة بناء على معطيات من المواقع التالية:المصدر : 

https://donnees,banquemondiale,org   consulté le 15/12/2018   
 

 العاملة الفالحية بالقيمة لليد المضافة القيمةتطور  إن، تشير بيانات الشكل السابق

 19268.03 إلى 2009سنة دوالر  13010.98حيث ارتفعت من  ا،شهدت تزايد مستمر الثابتة

تزايد االهتمام ، ما يفسر دوالر 19850.23مسجال قيمة  2017ليزيد ارتفاعا سنة  2015سنة  دوالر

 بذات القطاع. 

 :في الجزائر القطاع الفالحي في تنويع الصادرات خارج المحروقاتمساهمة  2-2

يتضح لنا أن  2017و 2016لقد شهدت واردات الجزائر من المواد الغذائية لسنة 

حيث قدرت قيمتها  الجزائر تعتمد على الواردات لتغطية طلباته المحلية من المنتجات الغذائية

خاصة: منتوج الحبوب، الدقيق،  26859 5 إلى، وارتفعت 2016في سنة  73179 4ة جمالياإل

ما يعادل  %31.98الواردات الغذائية بنسبة  إجماليوالطحين الذي يحتل الحصة األكبر من 

المعجنات المستهلك الجزائري على الخبز و العتماد، نظرا 2017مليار دينار سنة  27616 2

حيث يأتي منتوج  للحليب ومشتقاته في تغذيته، ومن المالحظ أيضا أن هنالك استهالك كبير
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حيث  2017مليار دينار في سنة  22306 1بقيمة  %17.18الحليب في المرتبة الثانية بنسبة 

 2016.1مقارنة بسنة  ارتفاعاعرف 

ن واردات الجزائر لبعض المنتجات الغذائية لسنتي ييبلي اوفيما يلي الجدول المو

 .2017ـ  2016

 واردات الجزائر لبعض المنتجات الغذائية :(17 - 3) الجدول رقم

 .2017ـ  2016لسنتي  

 المنتوج الوطني
 2017أشهر من سنة  10 2016أشهر من سنة  10

 % العدد % العدد

 31,98 276,16 2 35,24 400,62 2 حبوب، دقيق وطحين

 17,18 223,06 1 11,73 798,84 الحليب ومشتقاته

 12,83 913,42 10,89 742,03 سكر وحلويات

 5,16 367,40 5,00 340,41 القهوة والشاي

 4,42 314,59 3,62 246,30 خضر جافة

 2,44 173,96 2,99 203,59 لحوم

 02, 74 268,59 5 69,46 731,79 4 المجموع

 %100 118 7 %100 812 6 يةئالوارداتالغذاإجمالي

 

Source : Ministère des Finances, Direction des Douanes, 2017. 

أما فيما يخص صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية تبقى ضعيفة حيث أن أهم 

واستثمارية لهذا منتج تصدره الجزائر هو سكر الشمندر لما تزخر الدولة من إمكانيات مناخية 

 2المحصول الغذائي إضافة إلى التمر الذي يأتي في المرتبة الثانية.

 

                                                           
 .139،  ص مرجع سبق ذكرهبكريتي نصيرة،  :1

 .141، ص مرجع نفسه :2
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 صادرات الجزائر من المنتجات الغذائية : (18 - 3)الجدول رقم

 .2017ـ  2016لسنتي 

 2017أشهر من سنة  10 2016أشهر من سنة  10 السنة

 % العدد % العدد المنتوج

 13,73 204,95 11,91 97, 171 سكر القصب والشمندر

 2,53 37,75 1,94 28,06 التمر

 

Source : Ministère des Finances, Direction des Douanes, 2017. 

 

السكر القصب   الجدول السابق يبين أهم المنتجات المصدرة، حيث يحتل منتوج

وفي  2016الصادرات في سنة  إجماليمن  % 11,91والشمندر المركز األول فلقد بلغ نسبة 

التمور في الجزائر حقق نتائج جيدة  إنتاجوكما هو مالحظ أن  ،13,73%بلغت  2017سنة 

 إنتاجهالتي بلغت نسبة  2016مقارنة بسنة  2,53%نسبة  2017في سنة  إنتاجهحيث بلغت نسبة 

 .1,94% ـب

الفالحية المحلية ومن هذا  باإلمكانياتبصورة عامة الصناعة الغذائية مرتبطة  

من خالل جهود  األغذيةوتوافر  اإلنتاجالمنطلق حقق القطاع الفالحي تحسن كبير في نمو 

الدولة من خالل البرنامج الوطني للتنمية الفالحية والريفية؛ إال أن هذه النتائج ال تزال تعاني 

الفني للمزارع، وحجم  اإلشرافمن تقص في الموارد المائية المتاحة للري وانخفاض مستوى 

 المزارع يبقى عائق كبير أمام سياسة تحديث وتطوير القطاع الفالحي.

 :2019: السياسات المنتهجة للنهوض بالقطاع الفالحي في الجزائر آلفاق الثالثالمطلب 

سيتم عرض السياسات المنتهجة للنهوض بالقطاع الفالحي من خالل التطرق إلى  

 البرنامج الخماسي الخاص بالقطاع كالتالي:
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  :البرنامج الخماسي الخاص بالقطاع الفالحي 3-1

يتطلب تدعيم  ،2015/2019البرنامج الخماسي  إطارإن المسعى الذي اعتماده في  

لزيادة التحفيزي والمرافقة لالستثمار الخاص والشراكة على حد سواء،  اإلطاروتكثيف 

 1لتصدير، وقد ارتكز هذا البرنامج على خمس محاور هي:االعرض الوطني وتطوير 

، بتوسيع المساحة الفالحية اإلنتاجيةالمحافظة على جهود تدعيم وتوسيع القاعدة  :األولالمحور 

 الفالحية والغابية. النافعة وتقوية المكننة وتثمين المنتجات

متابعة عملية مواصلة جهود تكثيف المنتجات الفالحية التي تتم عن طريق : لمحور الثانيا

االستراتيجي وتكييف سياسة الدعم والتمويل، والتسيير العقالني وتوفير أحسن لعوامل  البناء 

 .، مع إعادة تهيئة البنية التحتية الفالحيةاإلنتاجووسائل 

عزيز تقوية الحماية وحفظ الموارد الطبيعية بالتسيير المستدام للغابات، وت: المحور الثالث

برامج توسيع التشجير وتقوية  وإطالقه الصحراوية، سهبية وشبالبرامج الموجهة للفضاءات ال

 .وسائل التدخل للهياكل االقليمية لإلدارة

التأطير لإلنتاج الوطني عن طريق توسيع وتقوية نظام  تقوية آليات الدعم و: لمحور الرابع ا

الوقاية والمراقبة الصحية والصحة النباتية، ضد اآلفات والكوارث الطبيعية، ووضع أجهزة 

 .اإلنتاجيةدعم مالئمة لالستثمار وتحسين 

متابعة تقوية الكفاءات البشرية والدعم التقني عبر عصرنة اإلدارة الفالحية، : المحور الخامس

 ونشر التقدم التقني. واإلرشادالغابات والتكوين والبحث  وإدارة

 :2المزمع تحقيقها من خالل هذا البرنامج ما يلي األهدافومن 

 10.2مليون قنطار من الخضار،  157مليون قنطار من الحبوب،  67.3 إنتاج •

من  5.8 مليون قنطار من اللحوم الحمراء، 6.4مليون قنطار من التمور، 

 ؛مليار لتر من الحليب 4.3اللحوم البيضاء، 

                                                           
اء الذاتي"، مجلة البحوث االقتصادية المتقدمة، جامعة الوادي، نسمن فطيمة، "الفالحة الجزائرية بين التبعية و االكتف :1

 . 174، ص 2017، جوان 02الجزائر، العدد 

 مرجع وموضوع نفسهما.  :2
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 ؛هكتار من المساحة المسقية 1.000.000تطوير الري الفالحي بزيادة  •

ة لعشر واليات، تابثهكتار  172.000ة مقدرة ب إجماليبمساحة غابة  13تهيئة  •

غابة  61هكتار ستشمل  413.000ـ ة مقدرة بإجماليدراسات التهيئة لمساحة 

 ؛والية 23على مستوى 

 ؛هكتار 55.000إيالء العناية لمناطق السد األخضر بتشجير مساحة  •

 ؛%5 ـيقدر ب 2015/2019تحقيق معدل نمو سنوي متوقع للفترة  •

 دائم في القطاع الفالحي.منصب شغل  1.500.000ما يقارب  إنشاء •

 .2019كما تم وضع مجموعة من األهداف الكمية تخص اإلنتاج الفالحي لسنة 

 :2019 اإلنتاج الفالحي المتوقع سنة 3-2

يلخص الذي  2019الفالحي لسنة  اإلنتاجوضع مجموعة من األهداف الكمية تخص  

 في الجدول التالي:

 )الوحدة:القنطار( 2019الفالحي المتوقع سنة  اإلنتاج: (19 - 3)الجدول رقم 

 الفرع
 الزيادة المحققة

2009/2014 

النتاج المحقق 

 2014سنة 

ج المتوقع ئالنتا

 2019سنة 

نسبة الزيادة 

 المتوقعة

 %104 70000000 34321780 %4.2 الحبوب

 %24 13500000 10889000 / الحمضيات

 %68 8000000 4765000 / الزيتون

 %155 4300000 1683000 %8.3 الحليب

 %164 6300000 2387000 %12.5 اللحوم الحمراء

 %166 5800000 2179000 %12.6 اللحوم البيضاء

 %238 68000000 20129000 %12.6 البطاطا

 %34 12500000 9344000 / التمور

، مجلة "تقييم سياسات الفالحة والتنمية الريفية في الجزائر"بوزيان فتيحة، شباكي حفيظ  مليكة،  المصدر:

 .133 ، ص2018، جوان 1، العدد 5دراسات اقتصادية، المجلد 
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، تبدو أنها طموحة جدا 2019المتوقع لسنة  اإلنتاجعند قراءة األرقام المتعلقة بكمية 

التي تفوق فيها نسبة  بالمنتجات الحيوانية )الحليب، اللحوم الحمراء والبيضاء(خاصة ما تعلق 

وعموما يبين أن الوزارة الوصية ستركز على هذه الفروع والدليل  %150 الزيادة المتوقعة

 اإلنتاجالعمل على زيادة هو أن أحد ركائز المخطط الخماسي الحالي هو تربية الحيوانات؛ 

ه لترقية القطاع الفالحي، إذ يجب أن يرافق  بمجموعة من اإلجراءات، الفالحي ال يكفي وحد

من بينها التركيز على بناء سالسل القيمة للقطاع الفالحي من خالل توفير المدخالت المتمثلة 

بل تخزين والبحث العلمي، أيضا توفير س باإلرشاد في البذور والشتالت واآلالت وتدعيمها

التنفيذي  هذا األخير أمام تحدي كبير خاصة بعد صدور المرسوم ؛الفالحيوتسويق المنتوج 

الذي يتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عن  07/01/2018 المؤرخ في (02 ـ18) رقم

منتج، حيث تعتبر أغلبها منتجات فالحية،  851ه تعليق استيراد بحيث تم بموجاالستيراد، 

تعليق استيراد كل من اللحوم بأنواعها، الحليب ومشتقاته، الخضر، الفواكه، الزيتون حيث تم 

؛ وبالتالي أصبح على المنتوج الفالحي الوطني تلبية الطلب الداخلي عليه كما قولياتاوالب

 .1ونوعا

  

                                                           
بوزيان فتيحة، شباكي حفيظ  مليكة، "تقييم سياسات الفالحة و التنمية الريفية في الجزائر"، مجلة دراسات اقتصادية،  :1

 .133 -، ص2018جوان ، 1، العدد 5المجلد 
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 الجزائري لالقتصاد يناستراتيجي ينكبديل واقتصاد المعرفة المبحث الثالث: القطاع السياحي

بالنظر إلى العوائد المالية الكبيرة التي يمكن  ،يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات

ولما يوفره من فرص لخلق الثروة والتخفيف من  ،يوفرها في األمدين المتوسط والبعيد أن

حدة الكثير من المشاكل االقتصادية، وقد وجدت الكثير من الدول في هذه الصناعة )السياحة( 

بديال استراتيجيا الستغالل مواردها السياحية بشكل يضمن استدامتها ويغنيها عن االعتماد 

ن حيث تشغيل اليد العاملة وأصبح لها على مصادر الثروة الناضبة، فهي الصناعة األولى م

دور أساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وعلى هذا تسعى الحكومة الجزائرية إلى 

جعل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المرجع الرئيسي للسياسة السياحية بالجزائر في آفاق 

التي سيترتب عنه  2015آفاق  مليون سائح في 2.1، كما تراهن الجزائر على استقبال 2025

 .1منصب شغل مباشر وغير مباشر 400.000استحداث 

 والعمالة في الجزائر جماليإلا المحلي الناتج في السياحة : مساهمة المطلب األول

 والعمالة في الجزائر. جمالياإلمدى مساهمة الناتج المحلي  إلىسيتم التطرق  

 :جماليإلا المحلي الناتج في السياحة مساهمة 1-1

 جمالياإل المحلي الناتج في السياحة مساهمة أن ،أدناه (5 - 3) رقم الشكل من نالحظ

استقرت  ثم ،جزائري دينار مليار 420 بمقدارأي  % 3.3 بلغت 2006سنة  فيي الجزائر

 االنخفاض لكن ،2009سنة  %3.7حدود  إلى، لترتفع 2008،2007النسبة نوعا ما في السنوات 

 سنةاالرتفاع  إلىثم عادت  %،3.5إلى أقل من  2011و 2010 سنوات طفيف بشكل ولو رجع

 إلىلتصل  2014في حين انخفضت بشكل ملفت سنة  %،3.6 معدل إلى تقريبا ليصل 2013

بمبلغ  %3.6 إلى 2016و 2015ثم ارتفعت في السنتين األخيرتين  %،3.2أدنى مستوياتها بـ

 ليار دينار جزائري. م 600حوالي 

  

                                                           
بربيش السعيد وشابي حليمة،" دور التنويع االقتصادي من خالل الصناعة السياحية في الجزائر لتحقيق التنمية والتقليص  :1

نوفمبر  16- 15من البطالة"، ملتقى استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، 

 .01، ص 2011
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 جماليإلا المحلي الناتج في السياحة : مساهمة(5 - 3) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

المؤشرات االقتصادية للعمل السياحي ودورها في التنمية "مراد اسماعيل، مالحي رقية، المصدر: 

، مجلة العلوم االدارية والمالية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد "المستدامة في الجزائر

 .  165 :، ص2017، ديسمبر 01، العدد 01

 

 الفنادق حركية مثل السياحية الصناعة عن الناتجة االقتصادية ذلك النشاطات يعكس

 المتوقع السياحي. ومن للتوافدالداعمة  الخدمات من وغيرها الطيران وشركات السفر ووكالء

 المحلي الناتج من جزائري دينار مليار 873.7 يقارب ما سنويا أي ٪3.7 بمقدار والنسبة تنم أن

 .2025سنة  في واألسفار السياحة في مباشرة مساهمة جمالياإل

 :مساهمة السياحة في التشغيل في الجزائر  1-2

منصب  240.000 السياحة في الجزائر حوالي، خلقت (6 - 3)حسب الشكل رقم 

 2007من مجموع العمالة، ثم انخفضت خالل سنتي  %2.7أي بنسبة  2006شغل حتى سنة 

لتصبح  2009نسبة العمالة خالل  ارتفعمنصب، ثم  230.000انخفاضا طفيفا بحوالي  2008و

 السنواتثم ترتفع خالل  %2.6الى  2010وظيفة، لتنخفض سنة  270.000أي ما يمثل  2.8%

 320.000 من مجموع العمالة في الجزائر أي ما يقارب %3 إلىتصل ل 2013، 2012،2011

 أعلى إلىوتصل  2015لتعود لالرتفاع سنة  % 2.8 إلى 2014ثم انخفضت سنة  ،وظيفة

 وظيفة في القطاع. 350.000بـ  أي %3.1بنسبة  2016مستوياتها سنة 
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 مساهمة السياحة في التشغيل: (6 - 3) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

أثر تبني معايير االبداع واالبتكار "مالحي رقية، بشني يوسف، بن شني عبد القادر، المصدر: 

، مؤتمر دولي حول االبداع "في تسويق الخدمات السياحية البيئية على تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

 .12 :، ص2018جانفي  17/18جامعية، دبي، واالبتكار، الكلية االماراتية الكندية ال

 

 475.000 بخلق 2026 عام في ٪3.4 نسبة إلى ليصل المعدل هذا ينمو أن ويتوقع

 السفر ووكاالت الفنادق في العمل تشمل هذه الوظائف. العمالة إجمالي من مباشرة وظيفة

  :مثل الركابخدمات  أيضا ويتضمن ،الركاب نقل خدمات من وغيرها الطيران وشركات

 .السياح قبل من مباشر كدعم والترفيه المطاعم أنشطة
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 في الجزائر والتنمية المستدامة المطلب الثاني: االستثمار السياحي

 :االستثمار السياحي في الجزائر  2-1

 ،مستمر ارتفاع في السياحية االستثمارات حجم أن ،أدناه (7 - 3)الشكل  من نالحظ

 2008 ، لينخفض سنة 2007مليار دينار سنة  230  إلى 2006مليار دينار سنة  200 من  بداية

، في حين استمر في االنخفاض ينارد مليار175 إلى 2009ثم يرتفع سنة   ،مليار دينار 165 إلى

  سنةاالرتفاع الطفيف من  إلى، ثم يعود دينارمليار  140 إلىيصل ل 2011  -2010سنوات 

مليار دينار. ويتوقع أن يرتفع مبلغ االستثمار في المجال السياحي  175يبلغ ل 2016 إلى 2012

 .2026مليار دينار في سنة  250إلى 

 : االستثمار السياحي في الجزائر(7 - 3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: World Travel &Tourism Council (2016) Algeria: Travel & Tourism Economic Impact 2016 
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 :2025آلفاق  السياحية المستدامة في الجزائر التنمية 2-2

تشكل السياحة المحرك الجديد للتنمية المستدامة، ودعم النمو والمحرك الرئيسي لقطاع 

الخدمات في االقتصاد، نظرا لما لها من مقومات خلق الثروة وفرص العمل وتوفير الدخل 

 الدائم.

حيث من المقرر أن أغلبية هذه المشاريع، والتي يقوم بها مستثمرون من القطاع 

ألف فرصة عمل جديدة بمختلف الخدمات السياحية،  36الخاص من شأنها أن تساهم بخلق 

 .2015بحلول العام  مليون سائح 5.2هذا فضال عن وضع خطة سياحية تهدف إلى استقطاب 

 :السياحية األقطابأهداف .1

 والموضحة في الشكل التالي: ،ولهذه األقطاب السياحية السبعة خمسة أهداف رئيسية

 : األهداف الخمسة لألقطاب السياحية(8 - 3)شكل رقم

 

البيئة والسياحة، المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية "م.ت.ت.س  ،وزارة تهيئة اإلقليمالمصدر: 

 .45ص، 2008، الجزائر، جانفي 2"،كتاب2025
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 السياحية للتهيئة التوجيهي المشاريع والفنادق والقرى السياحية المدرجة ضمن المخطط .2

 SDAT2025 :  س(.ت.ت.)م

مشروع موزعة  80ـ المخطط فيقدر عددها بأما عن المشاريع المدرجة ضمن هذا المشاريع :أ.

 على األقطاب السياحية السبعة على النحو المبين في الجدول التالي: 

 (2025) أفاق  هيئة السياحيةتتوزيع مشاريع المخطط التوجيهي لل :(20 - 3) جدول رقم

 عدد المشاريع األقطاب السياحية لالمتياز

 23 شمال شرق

 32 شمال وسط

 18 شمال غرب

 04 الجنوب الشرقي )الواحات(

 02 الجنوب الغربي )توات(

 01 الجنوب الكبير )الطاسلي(

 00 الجنوب الكبير )األهقار(

 80 المجموع

 

 SDAT(2025وزارة تهيئة اإلقليم، البيئة والسياحة، المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية )أفاق  المصدر:

 .06 ص ،2008الجزائر، جانفي  ،: المشاريع ذات األولوية السياحية5، الكتاب

 

نالحظ أن المخطط قد أهمل وبدرجة كبيرة تنمية السياحة في  ،من معطيات الجدول

األقطاب السياحية التي تنتمي للقسم الجنوبي للبالد، بالرغم مما تزخر به هذه األخيرة من 

 7مشروع في الشمال مقابل  73ث أننا نجد يبح ،السياحة الساحلية عن مؤهالت ال تقل أهمية

 فقط في الجنوب.

فندق ب  274االنطالق  بصدد هي التي و شرع فيها التي ة للفنادق:أما بالنسبالفنادقب.

 سرير. 29386
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 المشاريع الفندقية في طور االنجاز :(21 - 3)جدول رقم 

 عدد األسرة عدد الفنادق األقطاب

 5965 86 شمال شرق

 9295 49 شمال وسط

 10146 85 شمال غرب

 2092 26 الجنوب الشرقي )الواحات(

 1513 23 الغربي )توات(الجنوب 

 150 01 الجنوب الكبير )الطاسلي(

 225 04 الجنوب الكبير )األهقار(

 29386 274 المجموع

السياحة كبديل استراتيجي لتفعيل التنويع االقتصادي "سبتي وسيلة، محمد تاج الدين صحراوي،  المصدر:

والبدائل المتاحة لتنويع االقتصاد الجزائري، جامعة  اإلستراتيجية، يوم دراسي حول الخيارات "في الجزائر

 .276 :، ص19/04/2018محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

مشروعا سياحيا في سبعة أقطاب سياحية بامتياز مع الشروع في  80انطالق 

سريرا كما ذكر سابقا، موزعة على سبعة أقطاب  29386 إيواءفندقا بطاقة  274انجاز 

 1سياحية لالمتياز على كامل التراب الوطني، وهو موضح في الجدول اآلتي:

  

                                                           
عقون شراف، بوحديد ليلى، "دور السياحة الداخلية في تحقـيق التنمية االقتصادية بالجزائر في ظل المخطط التوجيهي  :1

، 2، العدد 7"، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، المجلد 2030للتهيئة السياحية آفاق 

 .10 -، ص2017ديسمبر 
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 اإليواء الخاصة بكل قطب سياحيمجموع القرى السياحية وطاقات : (22 - 3)الجدول رقم

 األقطاب السياحية

الفنادق جميع 

 األصناف

 )عدد األسرة(

القرى 

 السياحية

 القرى السياحية

 )عدد األسرة(

 7378 4 5965 يشرقيالشمالالقطب السياحي ال

 39849 12 9295 وسطالقطب السياحي ال

 6852 3 10146 يغربالشمال القطب السياحي ال

 ـ ـ 2092 الجنوب الشرقيالقطب السياحي 

 92 1 1513 الجنوب الغربيالقطب السياحي 

 ـ ـ 150 الطاسليالقطب السياحي 

 ـ ـ 225 األهقارالقطب السياحي 

 54171 20 29386 المجموع

دور السياحة الداخلية في تحقـيق التنمية االقتصادية بالجزائر في "عقون شراف، بوحديد ليلى، : المصدر

، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد حمه لخضر، "2030ظل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 

 .10 :، ص2017، ديسمبر 2، العدد 7الوادي، الجزائر، المجلد 

 

 :لدعم قاعدة التنوع  كإستراتيجيةاالستثمار في اقتصاد المعرفة : الثالثالمطلب 

 التي أدركت مدى العربية المتحدة اإلماراتدولة  واألخذ بتجربة ،يمكن التحدث

المعرفة باعتباره من القاعات التي تمتاز بفرص كبيرة للنجاح،  اقتصادأهمية االستثمار في 

الديموغرافية، مما أدى تتناسب والقدرات االقتصادية و ،رةرؤية شاملة لهذه األخي وذلك ضمن

 6.94قيمتهما ب تحسين قيمة كل مؤشر اقتصاد المعرفة ومؤشر المعرفة اللذين قدرت  إلى

، وارتفاع تنافسيتها عالميا وحلولها ضمن المراتب الخمس 2014على الترتيب سنة  7.09و
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الصادر عن المنتدى ، 2016ـ  2015مؤشرا عالميا وفق التنافسية العالمية للعام  27األولى في 

 1االقتصادي العالمي " دافوس" في سويسرا.

العربية المتحدة  اإلماراتالتنويع االقتصادي في  إستراتيجيةعوامل نجاح ومن أهم  

 2والدروس المستفادة منها:

كونه أحد  ،على االبتكار اإلماراتحيث ركزت دولة  ،واالبتكار اإلبداعتشجيع 

 ،في القطاع الحكومي بما يصيب مباشرة في تطوير المعرفة سواءأعمدة التنويع االقتصادي، 

 و حلول مبتكرة للصناعات الحديثة. على مستوى الشركات لطرح أفكارأو 

 أداء الجزائر ضمن مؤشر اقتصاد المعرفة: 3-1

من خالل مؤشراته  ،يمكن توضيح أداء الجزائر ضمن مؤشر اقتصاد المعرفةو

 3الرئيسية و الفرعية من خالل الجدول التالي:

  

                                                           
اإلمارات العربية المتحدة نموذج رائد في التنويع االقتصادي"،  -داودي، داودي عبد الهادي، "اقتصاد ما بعد النفط أحمد :1

يوم دراسي حول الخيارات اإلستراتيجية والبدائل المتاحة لتنويع االقتصاد الجزائري، جامعة محمد بسكرة، 

 .628،ص 19/04/2018الجزائر،

 .642ص  لهادي، مرجع نفسه،أحمد داودي، داودي عبد ا :2

ـ دراسة  2016قراءة في مؤشر المعرفة العربي لسنة   -بوقموم محمد، كنيدة زليخة،" آليات االنتقال إلى اقتصاد المعرفة :3

 .133، ص 2017، ديسمبر 22حالة الجزائر ـ"، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد 
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 : أداء الجزائر ضمن مؤشر اقتصاد المعرفة (23 - 3) الجدول رقم

 36.06مؤشر اقتصاد المعرفة بقيمة كلية بلغت 

 القيمة المحاور الرئيسية والفرعية لمؤشر اقتصاد المعرفة

 39 المحور األول: األداء التنظيمي و الموارد البشرية

 37 االنفتاح االقتصادي /1

 42 ياتالتنظيم المؤسس /2

 40 ياتالتمكين المؤسس /3

 37 الموارد البشرية /4

 36 المحور الثاني: التنافسية والتطور االبداعي للهيكل االقتصادي

 32 تنافسية الهيكل االقتصادي /1

 41 تطور الهيكل االقتصادي /2

 31 المحور الثالث: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المرتبطة باالقتصاد

 27 التكنولوجي والمعرفيالتبادل  /1

 34 البيئة التمكينية /2

اقتصاد المعرفة: قراءة في مؤشر المعرفة العربي  إلىآليات االنتقال "بوقموم محمد، كنيدة زليخة،  :المصدر

 :، ص2017، ديسمبر 22، العدد وإدارية، مجلة أبحاث اقتصادية "ـ دراسة حالة الجزائر ـ 2016لسنة  

134. 
 

 ،يتضح أن المؤشر الكلي القتصاد المعرفة في الجزائر ،من خالل قراءة الجدول

توافر المتطلبات األساسية  من المتوسط بما يدل على عدموهي قيمة أقل  36.06بلغت قيمته 

، 2016محدداته من خالل مؤشر المعرفة العربي  إلى بالنظر ،قتصاد المعرفة في الجزائرال

مؤشر األداء  فقد جاءت بالترتيب التالي: ،المؤشرات الرئيسية للمؤشر الكلي إلىأما بالنظر 

للهيكل  اإلبداعيأما مؤشر التنافسية والتطور  ،39التنظيمي والموارد البشرية بقيمة 

، في حين أن مؤشر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فقد بلغت قيمته 36االقتصادي بقيمة 

ات الفرعية نالحظ أن مؤشر التبادل التكنولوجي والمعرفي حقق المؤشر إلىأما بالنظر  ،31

في تحقيق تطور فعلي وملموس على صعيد التبادل بما يدل عل فشل الجزائر  ،27أقل قيمة 
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التكنولوجي والمعرفي، في حين أن مؤشر التنظيم المؤسسي حقق أعلى قيمة ضمن مؤشر 

 .1لكنه يبقى دائما أقل من المتوسط، 42المعرفة الكلي بقيمة 

 بناء اقتصاد المعرفة في الجزائر: مشاكل 3-2

يمكن القول ان هناك جملة من  ،انطالقا من تحليل الواقع المعلوماتي للجزائري

وال بد من تجاوزها كي تتمكن من إقامة مجتمع معرفي ومن بين ،الجزائر التحديات تواجه

 2هذه التحديات أو المعوقات نذكر منها:

 الفجوة الرقمية التي خلقتها ثورة المعلومات واالتصاالت بين الدول المتقدمة والدول •

 توافر أسس المعرفة بمكونات هذا االقتصاد الجديد؛النامية، والتي تقاس بدرجة 

 التخلف الهيكلي لالقتصاد الجزائري نتيجة استمرار اعتماده على الريع  •

 البترولي وعدم بناء اقتصاد إنتاج حقيقي خاضع للمعايير المتعارف عليها دوليا؛

 للقيام بعمليات االتصال ألزمةلالتحتية  غياب المستوى المطلوب من البنية •

 باإلنترنيت خاصة ما يتعلق بالتكنولوجيا الالسلكية واألقمار الصناعية والهواتف 

 النقالة؛

سياسة  رتفاع تكلفة استخدام اإلنترنيت في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظلا •

 التقشف المطبقة من طرف الدولة؛

 مواقف انعدام أو ضعف الوعي بأهمية التكنولوجيا خاصة وتطبيقاتها بل وتبني  •

 وانصراف انشغال الحكومات المتعاقبة إلى توفير ،سلبية منها في بعض األحيان

 االحتياجات األساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم لتبقى مسائل اإلنترنيت 

 واقتصاد المعرفة في نظر األغلب ال حاجة إليه وهو في أخر قائمة االهتمامات؛

 والكفاءات البشرية وما نتج عنه من جرة الدمغة إلى البلدان اإلطاراتتهميش  •

 كان من الممكن االعتماد بمثابة خسارة كبيرة للجزائر ، األمر الذي يعتبراألجنبية

 بشكل كبير في التنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة؛ عليها

                                                           
 .134، ص سبق ذكرهبوقموم محمد ، كنيدة زليخة ، مرجع  :1

، 7مقيمح صبري، هرموش ايمان، "واقع اقتصاد المعرفة ومعوقات تكوينه في الجزائر"، مجلة الباحث االقتصادي،  العدد :2

 .15، ص 2017جوان 
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 ألسواقغياب اإلطار التشريعي الذي ينظم المعامالت االلكترونية في ظل انفتاح ا •

 وانتشار االنترنت؛

 تدني مستوى معيشة غالبية الجزائريين وتدهور القدرة الشرائية والرعاية الصحية •

 حتى ومستوى التعليم ما أدى إلى بلوغ البالد أدنى مستويات التنمية البشرية متأخرة

 ويصرف على بعض الجيران المغاربيين، وهو ما يشكل تحديا يقلب أجندة الدولة

 الغايات من غيرها اهتمامها إلى محاوالت تحسين مستوى المعيشة كأولوية مقدمة على

واألهداف، مما يعيق اإلقالع نحو اندماج فعلي وتدريجي في الحركية االقتصادية 

 واقتصاد المعلومات لمجتمع التأسيس العالمية المتجهة في ظل العولمة المعلوماتية نحو

 .لمعرفةا
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تكون  البديل  أنالتنويع االقتصادي يمكنها  إستراتيجيةبان  ،الدراسة  يتبينمن هذه 

 الفالحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،حيث يعتبر قطاعاتفي الجزائر للبترولاألمثل 

قت في الو يجب على الحكومة  التركيز عليها القطاعات التي أهممن  ،واقتصاد المعرفة

يعتبر قطاع السياحة بديل استراتيجي فعال ك،ذل إلىإضافة  االستثمار فيها،الراهن وزيادة 

على الدولة معالجتها  ،لكنه يعاني من نقاط ضعف،خاصة انه قادر على جلب العملة الصعبة

فال يمكنه تحقيق التنمية في الوقت  ،ما قطاع الطاقات المتجددةأ.واستغالل الفرص المتاحة

سيظل المورد الرئيسي للطاقة وإمكانية تصدير هذا النوع من   ،لالبترو أن ااعتبار،الراهن

 كإستراتيجيةلجزائر االستثمار في هذا القطاع  ، لكن على   اتبقى بعيدة المدى ،الطاقات

كذا دعم برامج البحث و ،لقطاعالناشطة في هذا ا هذا بمواصلة دعم المشاريع ،مستقبلية

 التطوير.و

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

            

        

               

 الفصل الرابع 

مقارنة إستراتيجية الجزائر مع بعض 

 الدول النامية المصدرة للبترول
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فستأتي أخرى وإن لم يكن شادا في النظرة التاريخية  ،حتى لو انتهت فترة التدهور هذه 

، إال أنه مميزا في وقوعه في ذروة الهزة بتجاوزها ما تمليه األساسات البترولألسعار 

 االقتصادية.

الثانية بمعوقاتها تسابقت الدول النامية التي انتزعت استقاللها بعد الحرب العالمية  

المتعددة التي تملك اإلمكانيات نحو بناء قاعدة اقتصادية دون االعتماد المطلق على المورد 

من أجل تحسين مناخها االستثماري لرفع قدراتها اإلنتاجية في جميع  ،الواحد اآليل للنضوب

ألمثل من خالل تفعيل إستراتيجية يتداخل فيها جميع االستخدام ا ،القطاعات األخرى

للمساهمة في تطوير تلك القطاعات وزيادة البترولي من القطاع  ،لالحتياطات المالية المثالية

 اإلجمالي. المحليمساهمتها في الناتج 

سيعالج هذا الفصل دراسة السياسات المرتبطة بتطبيق إستراتيجية  ،على ما سبق بناء 

والوقوف على أهم  ،اخلية المتاحةفي ظل الفرص واإلمكانيات الدبترولية تفعيل مصادر غير 

الناجحة في البحث عن مصادر تمويل بديلة البترولية التجارب التنموية لبعض الدول النامية 

الخام المفاجئ، للحاق بركب الحضارة والتقدم البترول لمواجهة مخاطر انخفاض أسعار 

 وتجاوز تخلفها.

 سيتم تقسيم الفصل إلى النقاط التالية: ،على هذا األساس

 ؛دراسة تحليلية للنشاط االقتصادي خارج قطاع المحروقات •

 ؛نماذج قياسية لمعطيات بانيل •

البيانات (دراسة قياسية إلستراتيجية التنمية لبعض تجارب الدول باستخدام نماذج بانيل  •

 .)2017-2000(للفترة الممتدة  )المقطعية
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 تحليل واقع االقتصاد الجزائريالمبحث األول: 

الجزائري الذي  االقتصادعن وهن البترولية مواتي لصدمات الكشف الطقس غير  

بواسطة اإلنتاج الفالحي والنمو  االحتياجاتوكذا ضعف تغطية  ،إرتبط بالظروف الخارجية

والتي سيتم  حروقاتبصادرات خارج الم االهتمامكما حاولت الجزائر  ،الصناعي غير الكافي

 .تحليلنا للنشاط االقتصادي خارج المحروقاتمن خالل التطرق إليها 

 المطلب األول: النشاط االقتصادي خارج قطاع المحروقات

تحليل  الجزائر من خاللمن غير قطاع المحروقات بيتم دراسة تحليل النشاط االقتصاد  

على كل القطاعات ومن تم نسبة مساهمة كل قطاع في  اإلجمالينسبة توزيع الناتج المحلي 

 .  اإلجماليالناتج المحلي 

 :الخام حسب القطاعات المحليتوزيع الناتج اإلجمالي  1.1

خصصت الجزائر مبالغ استثمارية إلنشاء اقتصاد وطني مكون من قطاعات متكاملة  

اإلجمالي من خالل  المحليفي تنمية االقتصاد الجزائري، يتبين لنا حصة كل قطاع من الناتج 

 حسب القطاعات.المحلي والشكل التالي يعطينا توزيع الناتج اإلجمالي  )1-1(الملحق رقم 

 2018-2001الخام حسب القطاعات باألسعار الجارية للفترة الممتدة المحليتوزيع الناتج : (1 - 4) الشكل رقم

 

 مجمعة من : بياناتالطالبة استنادا على  إعدادمن المصدر:

 .2018إلى  2008 ، مناإلحصائية الثالثيةبنك الجزائر، النشرة  -
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الفالحة الصناعة بناء وأشغال عمومية خدمات خارج اإلدارات العمومية
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يتبين أن الحكومة الجزائرية اعتمدت في توزيعها  (1 - 4)من خالل تتبعنا للشكل رقم  

غير أنه  ،لكل من قطاع الصناعة والفالحة 10%اإلجمالي بحصة لم تتجاوز المحلي للناتج 

للفترة  30%وخاصة خدمات خارج اإلدارات العمومية بنسبة  الخدماتأولت اهتمامها لقطاع 

بدعم أقوى ، إال أنه سرعان ما بدأت سياسة الحكومة تعطي اهتمامها 2014إلى  2001الممتدة 

 ،األخرىلقطاع الزراعة، من المؤكد أن الزراعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية االقتصادات 

أهمية كبيرة في تطوير ودفع  السيما و أن لها، الكبيرة المتشابكة بين القطاعات نظرا للعالقة

عجلة التنمية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص، كما أنها تعتبر مصدرا للدخل لغالبية 

 السكان وتستقطب أكبر عدد من العمالة.

 :نمو القطاع الفالحي 1-2

من القمح محققة اكتفاء  90%كانت الجزائر منتجة لـ  ،ستعمارفي فترات قبل اال 

من مداخيل الجزائر وذلك  65%الزراعة  األوروبية، إذ مثلتذاتي وتصديرا بأسعار السوق 

مليون هكتار  32والغاز، كيف ال؟ والجزائر تزخر على البترول قبل الدخول لمحطة تصدير 

ناتج فالحي على مدار سنة  التي ،كمليون هكتار 40مقدرة بـ المن المساحة الكلية العالمية 

مؤكدا أن ثرواتنا فوق األرض وليس  1جاءت على لسان الدكتور سعيد بختاوي الخبير الفالحي

مستقبل البالد  ضيعة كبيرة لألموال وكذا رهانتحتها معتبرا أن االعتماد على البترول م

 واألجيال القادمة.

 .الشكل التالي يبين لنا واقع نمو قطاع "الزراعة والغابات والصيد البحري"

 

 

 

  

                                                           
،مداخلة بمناسبة ملتقى خاص بموضوع التنمية )ملتقى التغذية( الذي انعقد بمدينة دكتور سعيد بختاوي، خبير فالحي  :1

 .وهران، الجزائر
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 حري نمو قطاع الزراعة والغابات والصيد الب: ( 2 - 4) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15ص:، 2018جويلية التطور االقتصادي و النقدي للجزائر، 2017بنك الجزائر، التقرير السنوي المصدر:

  

لها منذ ثمانية  أسوأ أداء 2008الجزائر حققت سنة  تبين لنا أن ،من خالل تتبعنا للشكل

، غير أنه زادت القيمة المضافة في الناتج 2002سنوات، ال يماثله سوى الركود المسجل سنة 

طار المواتية، كما الذي كان بفضل تساقط األم 2009سنة  10,06%المحلي اإلجمالي بنسبة 

 5,11الحبوب بواقع  إنتاجباستئناف النمو القوي حيث زاد  2011الحي لـ سمح الموسم الف

صول الوفير للقمح اللين ، إذ سمح المح2009مليون طن لكن يبقى أقل من ذلك المسجل في 

، زد إلى أنه قد حقق أعلى نمو 1مليار دوالر 3,3إلى  19,2%واردات الحبوب بنسبة بتخفيض 

 1,8%، إال أنه انخفضت وتيرة نمو القطاع الفالحي لتبلغ 2013سنة  8,8%في الحجم بمعدل 

 2مليار دينار. 2140,3بتدفق للثروة المنتجة قيمته  2015سنة  6% مقابل

  

                                                           
 .34:، ص 2012 النشرة اإلحصائية الثالثية، ،بنك الجزائر :1

 .22 :، ص2016 النشرة اإلحصائية الثالثية، بنك الجزائر، :2
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 اإلجمالي: الخام المحلينسبة مساهمة القطاع الفالحي في نمو الناتج   1-2-1

:  مساهمة قطاع "الزراعة والغابات والصيد البحري" في نمو  (3 - 4) الشكل رقم

 المحلي الخامالمحلي إجمالي 

 

 15 ،ص2018التطور االقتصادي و النقدي للجزائر،جويلية  2017التقرير السنوي  بنك الجزائر، المصدر:

  

حي طفرة سجل القطاع الفال 1999إلى غاية  1986استدراكا وتذكيرا عن الفترة الممتدة 

بينما  33,09%إلى  12,35%إذ تراوحت ما بين  اإلجماليفي القيمة المضافة للناتج المحلي 

كما خسرت مساهمة القطاع نقطة  8,97%بانحدار نسبته  2000تراجعت بنسب جد كبيرة سنة 

، حافظ به على مركزه الرابع بعد القطاعات 6,6% نسبتهاالمحلي مئوية في إجمالي الناتج 

 .2007الخمسة في االقتصاد الوطني لـ 

 0,90بارتفاع قدره  المحلي من إجمالي الناتج  9%يمثل اإلنتاج الزراعي  ،في حين 

، )1المحليإجمالي الناتج (في مجال المساهمة لتدفق الثروات  2011مئوية مقارنة بسنة نقطة 

للقيمة المضافة لالقتصاد  23,6%والمحلي في إجمالي الناتج  17,5%كما بلغت مساهمته 

إذ رتبت خالل تلك السنة في المرتبة الثانية من حيث خلق الثروات،  ،2014الحقيقي لسنة 

المحلي في نمو إجمالي الناتج  6,3%من نموها وبـ  6,5%وفي المقابل لم تساهم سوى بواقع 

 راجع لتباطؤ وتيرة توسعها.الذي كان  2016، 2015على التوالي لـ  16,7%و 22,9%مقابل 

  

                                                           
 .35:، ص، مرجع سبق ذكره2012بنك الجزائر،  :1
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 :نمو القطاع الصناعي   3.1
 الشكل التالي يوضح ذلك. ،تعتبر الصناعة أضعف القطاعات في الجزائر 

 : نمو قطاع الصناعة (4 - 4 )الشكل رقم

 

 .28، ص:2018التطور االقتصادي و النقدي للجزائر،جويلية  2017التقرير السنوي بنك الجزائر، المصدر:

هي الصناعة المعملية فقد عرفت نموا  اإلنتاجية األنظمةأن ركيزة  ،الملفت للنظر 

بوتيرة أقل، بسبب الوزن المعتبر نسبيا لفرع "الماء  2015سنة  3,8%إلى  2012في  5%نسبته 

والطاقة"، فال يمكن لهذا المعدل أن يخفي ضعف توسع الصناعة خارج فرع "الصناعة 

صنيع وتنويع االقتصاد الوطني، الغذائية"، كما ال تزال غير كافية لمباشرة عملية إعادة ت

خاصة فيما يخص فروع "مواد البناء"، النسيج، الجلود واألحذية، الخشب، الورق للفلين 

الذي كان ناجما عن توسع  ،)0,03(1والصناعات المتنوعة، حيث يقرب متوسط نموها تقريبا 

بنمو مرتفع في الطلب  2015توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي لدى المشتركين، إذ تميزت سنة 

 1%نقطة مئوية إلى  8,4للغاز( وفي المقابل فقدت الصناعة الغذائية  1,3%للطاقة و 4%)بـ 

 2015.2في 

 :المحليالقطاع الصناعي في نمو إجمالي الناتج نسبة مساهمة   1.3.1

جمالي أضعف نمو عن كل تبقى مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي اإل 

 فقط. 6,7%ال يساهم في نمو الناتج المحلي اإلجمالي سوى بواقع القطاعات و

                                                           
 .38:، ص2012 ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك الجزائر،  :1

 .36:ص، 2016،  النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك الجزائر،  :2
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 المحلي: مساهمة قطاع "الصناعة" في نمو إجمالي الناتج  (5 - 4) الشكل رقم 

 
 

 22،ص:2018التطور االقتصادي و النقدي للجزائر،جويلية  2017التقرير السنوي بنك الجزائر،المصدر:

  

 4,39%)يعتبر قطاع الصناعة أضعف القطاعات مساهمة في إجمالي الناتج المحلي 

 متذبذبة مة المضافة للقطاع الصناعي كنسبةي(، إذ سجلت الق2014في  6,35%مقابل  2008في 

، 2010سنة  53,85%، 51,6%بنسبة  2008سنة (الناتج المحلي اإلجمالي  لمساهمته في

 47,81%)مسجال بذلك نسبا  2014و 2013ويزيد تدهورا سنتي  )2012سنة  %51,25

 .37,78%إلى  2016( ليزيد انحدارا سنة 45,95%و

 يعد قطاع الصناعة أضعف القطاعات في تدفق ثروات االقتصاد الوطني. 

 :نمو قطاع الخدمات    4.1

وتطور ألي دولة يعتبر تطور قطاع الخدمات المرآة التي تعكس تطورا أي اقتصاد  

 القطاعات األخرى.
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 :اإلجمالي المحلينسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج   1.4.1

 يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل الموالي: 

 : مساهمة قطاع "الخدمات" في نمو إجمالي الناتج المحلي (6 - 4) الشكل رقم

 

 19، ص:2018التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،جويلية  2017التقرير السنوي بنك الجزائر، المصدر:

  

، ظهر تباطؤ النشاط 2004من الدخل الوطني خالل  32,3%قطاع الخدمات وحدة تشكل 

غير أنه يبقى  2010لسنة  6,9%نقطة في النمو إلى  1,9في قطاع الخدمات المسوقة  إذ فقد 

من القيمة  21,9%بـ 1خارج المحروقات اإلنتاجفي  واألولثاني أكبر مساهم في خلق الثروات 

المحلي اتج ، وبالنظر في مساهمته في إجمالي الن2012في  6,4%المضافة لهذا القطاع بنسبة 

إال أنه عاود تحسن للخدمات المسوقة بوضوح من خالل 20,1%الخام التي بلغت نسبة 

، وبقيمة 2013لسنة المحلي في نمو إجمالي الناتج  (56,3%)مساهمته بأكثر من النصف 

مليار دينار(  7856,8مليار دينار،  7403,6سجلت ما يقارب ) 2016، 2015مضافة لسنوات 

 اإلنتاج( للخدمات المسوقة باستمرار نمو المحليمن إجمالي الناتج  45,1%و 44,6%ما يعادل )

ما هو حال صادرات وواردات الجزائر من غير اذن  الفالحي وارتفاع واردات السلع.

 ؟المحروقات

  

                                                           
 .26:، ص2010 ،النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك الجزائر،: 1
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 من غير المحروقاتالجزائر  وارداتو : صادراتالثانيالمطلب 

كثر خارج قطاع المحروقات باعتبارها المنفذ األحاولت الجزائر االهتمام بصادرات  

ـ الجزائر كما يمكن توضيح صادرات  ،نقد األجنبيال توفير من خالل  2017خارج المحروقات ل

 دراسته من جانب تحليل صادرات و واردات المنتجات.

 هيكل الصادرات: 1 -1

ذلك من خالل اتسم هيكل الصادرات من غير المحروقات باالنخفاض، يتم توضيح  

 الشكل التالي:

 2017صادرات من غير المحروقات للفترة ال:  هيكل ( 7 - 4)الشكل رقم 

 

 .2018الطالبة اعتمادا على بيانات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  إعدادمن  :لمصدرا

مليار  1,32بقيت صادرات السلع خارج المحروقات على مستوى منخفض يقدر بـ  

مليون  58,809ة األكبر تخص المديبات النفتا بمقدار الالفت لالنتباه أن النسب.2017دوالر في 

مليون دينار جزائري، أّما المنتوجات الفالحية فهي  37,921دينار يليها غاز األمونيا بمقدار 

من إجمالي الصادرات غير المحروقات والمكونة أساسا من السكر والتمور 18%لم تتعد نسبة 

 .4%وعادة ما تبقى مواد التجهيز الصناعية في الترتيب األخير بنسبة 

للتنافسية  الضعف الهيكلي في هذا المجال إنما راجع للتنوع الضعيف ،المؤكد أن 

السيما وأن الواردات تتميز بميل تصاعدي تحت تأثير قفزة واردات السلع  ،الخارجية

 االستهالكية غير الغذائية.

;  نصف المنتوجات
73%

%4; مواد الخام

سلع المعدات 
%4; الصناعية

سلع االستهالك 
%1; غير الغدائية

%18; الغداء

  %النسب
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 : (2017-2005تحليل تطور المنتجات المستوردة ) 1-2

تميزت واردات الجزائر بانتساب الميل الموجب بوتيرة سنوية عرفت قفزة في الفترة  

، 2011في المقابل سجلت في ) 2014مليون دوالر في  29394حيث بلغت ، 2011-2014

 مليون دوالر(. 28778مليون دوالر،  25784مليون دوالر،  21924( )2013، 2012

إن استمرار قفزة الواردات للسلع كان مجرا باالرتفاع الحاد لكل من واردات السلع  

االستهالكية غير الغذائية وواردات نصف المنتجات وواردات منتجات البترول، بينما تراجعت 

 أي 2014مليون دوالر في  29394مليون دوالر مقابل  22405مسجلة  2015بشكل كبير سنة 

للسنة الثانية  2016كما زاد تراجع واردات السلع لـ  ،مليون دوالر 6989بانخفاض قدره 

 سياسة إحالل الواردات.تطبيق بهذا ما يدلي الهتمام حكومة الجزائر  2017و

  2017-2005تطور أهم المنتجات المستوردة للفترة  :(1 - 4)الموضح في الجدول رقم

 ) ماليين الدوالرات(

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

معدات التجهيزات 

 الصناعية
3127 3477 4737 6779 6641 6613 7522 10000 10720 11093 8464 6197 5619 

 4765 5348 5148 6993 8131 6093 4833 4995 5975 5803 3394 2680 1639 نصف المنتجات

 6138 5572 5860 7676 6644 6497 6741 4443 4431 6438 3986 2888 2745 الغذائيةالمنتوجات 

السلع المستهلكة 

 غير الغذائية
1089 1189 1448 1850 1743 1672 1962 2241 2287 2522 1957 2021 1893 

 556 764 977 1111 996 953 866 772 646 694 651 434 294 المنتجات الخام

 18970 19902 22405 29394 28778 25784 21924 18496 19437 21564 14215 10668 8895 المجموع

 2018الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  المصدر:

ليون دوالر م 45951البالغ  2017ر اإلشارة إلى أنه من إجمالي الواردات عام دوتج 

 مليون دوالر أمريكي. 18970وتبلغ قيمتها  41,28%أمريكي، الواردات الرئيسة تمثل 
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 : مقارنة الجزائر ببعض الدولالمطلب الثالث

للجزائر التوجه لدراسة إشكالية تحديد  االقتصادي اإلنتاجبالنظر في دراسة قطاعات  

نفس اإلمكانيات  نوعا مالها التي كل قطاع في مقارنة مع الدول النمو السنوي لمدى مساهمة 

 ونفس الظروف.

 قطاع الصناعة: 3-1

بالنسبة  بالقيمة الحالية للدوالر الصناعةقطاع القيمة المضافة ل:(8 - 4شكل رقم ) 

 المتحدة، ايران، نرويج، مصر، الجزائرالمارات العربية ل

 

 من اعداد الطالبة استنادا على البيانات الواردة في: المصدر:

https://données.banquemondiale.orgconsultéle 11/12/2018. 

https://knoema.com consulté le 18/11/2018                  

 يشير الشكل أعاله على أنه:

نظام اقتصادي معرفي مستقر  إرساءساهمت دولة اإلمارات العربية المتحدة في  

يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة  ،ومستدام قائم على االبتكار والبحث والتطوير

، عرف قطاع الصناعة تطورا إذا ما قورن 1والمتوسطة والشراكة مع االستثمارات األجنبية

 157253,64نحو  2001إذ بلغت القيمة المضافة للقطاع خالل  ،المقارنةوع موضمع الدول 

متوسط معدل النمو بلغ  إذ ،هد قطاع الصناعة التحويلية خالل ذات الفترةاإذ ش ،مليون دوالر

اإلجمالي باألسعار الجارية لتصل إلى  المحليتطورت نسبة مساهمته في الناتج و 7,2%نحو 

                                                           
اإلمارات العربية المتحدة، وزارة ، "دراسة اقتصاد اإلمارات مؤشرات إيجابية وريادة عالمية"أحمد ماجد، ندى الهاشمي، : 1

 .15 :، ص2016االقتصاد، إدارة التخطيط ودعم القرار، مبادرات الربع الثالث، أغسطس 
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الجزائر مصر االمارات ايران النرويج

https://données.banquemondiale.org/
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عالية تنافس  بإنتاجيةإذ تمتعت  ،19751عام  08%بعد أن كانت نحو  ،2015عام  10%نحو 

إلى  2017خالل المنتجات األجنبية في األسواق المحلية والعالمية ووصلت قيمتها المضافة 

 .2%اإلجمالي  المحلينسبة مساهمة في نمو الناتج ب ،مليون دوالر 166790,47نحو 

 ،تلتها دولة إيران التي تعمل على تنويع صناعتها السيما في مجال الصناعات الثقيلة

بمتوسط نمو سنوي للقيمة  )2012-2007(حيث ساهمت قيمتها المضافة خالل الفترة الممتدة 

وفي المقابل انخفضت قيمتها المضافة بعد صدمة أسعار ،5,5%المضافة لذات القطاع حوالي 

إذ وصلت قيمتها  ،المقارنة محل متأثرة صناعتها ولو بنسبة منخفضة مقارنة مع دولالبترول 

إذ بلغت  ،2013مقارنة مع سنة  ،ليون دوالرم 93247,11إلى نحو  2017سنة  المضافة خالل

تلتها دولة النرويج  ليون دوالر كقيمة نمو سنوي للقيمة المضافة لقطاع الصناعةم 200432,31

أكبر من دولة  2017التي تعد رائدة إذا ما قورنت مع الجزائر إذ سجلت قيمتها المضافة خالل 

مليون دوالر وفي المقابل دولة إيران سجلت سوى  119232,33إذ وصلت إلى  ،إيران

 ليون دوالر متأثرة بذلك بالعوامل الجيوسياسية.م 93247,11

تج المحلي اإلجمالي ( مساهمة معتبرة للنا2016-2012سجلت خالل الفترة ) مصر 

تراجعت  ليون دوالر، غير أنهم 115313,07مضافة للصناعة التحويلية قدرت بمتوسط قيمة 

ال تزال الجزائر بمساهمتها  مليون دوالر، إال أنه 79438,88وصلت إلى  2017خالل سنة 

، إذ سجلت 4,3%المحلي اإلجمالي التي ال تتعدى  اإلنتاجالمتواضعة للصناعة التحويلية في 

ليون دوالر لكن سرعان ما م 100242,77إلى نحو  2008القيمة المضافة للقطاع خالل 

إلى  2017يزداد تراجعا خالل ل 2015ليون دوالر خالل سنة م 59151,23تراجعت إلى 

 .0,6%مليون دوالر بنسبة نمو سنوي للقيمة ال تتعدى  61810,74

  

                                                           
 .15، مرجع شبق ذكره، ص أحمد ماجد، ندى الهاشمي  :1
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 :الفالحةقطاع   3-2

 الشكل التالي يوضح ذلك:

 ةتبالدوالر بأسعارها الثاب قطاع الزراعةافة لالقيمة المض( 9 - 4شكل رقم )

 (، نرويج، المغرب، الجزائر إيرانالعربية المتحدة،  اإلمارات)

 

 الطالبة اعتمادا على: إعدادمن المصدر: 

https://données.banquemondiale.org, consulté  le 11/12/2018 

https://knoema.com consulté le 18/11/2018                  

إيران تمكنت من رفع  أندل على الزراعي ي باإلنتاجالخاص  أعالهاستنادا إلى الشكل  

( أي بزيادة سنوية تصل في 2008-1970خالل الفترة ) 291,6%إنتاجيتها الزراعية بحوالي 

( يصل في 2017-2010يرتفع وبقيمة مضافة لنمو سنوي خالل الفترة )ل 8%المتوسط إلى 

دوالر،  ليونم 44281,51تصل إلى  2017بالمقابل بقيمة مضافة لسنة  5,4%المعدل إلى 

لإلشارة أن إيران تحتل المرتبة التاسعة في آسيا في إنتاج القمح وتمكنت من تحقيق االكتفاء 

إلى دولة مصدرة بتمركزها ألرض خصبة في شمال  2007الذاتي من القمح والتحول منذ عام 

ن م 20%إيران في المناطق القريبة من بحيرة أورميا وقرب بحر قزوين إذ تشكل سوى 

 1ن المحاصيل الزراعية.م 60%ولكنها تقدم حوالي أراضيها 

                                                           
و االستشراف، ، مركز الدراسات التطبيقية 2010، الطبعة  2020إيران مستقبل المكانة اإلقليمية عام وليد عبد الحي،  :1

 .105 :، ص2010الشراقة، الجزائر، 
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الجزائر االمارات ايران مغرب النرويج

https://données.banquemondiale.org/
https://knoema.com/
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بنسبة  اإليرانيأمريكية فإن القطاع الزراعي يساهم في االقتصاد  إلحصائياتوطبقا  

من األيدي العاملة تعمل فيه، حيث وصلت القيمة المضافة للعامل لسنة  25%علما بأن  %11

 .2017مليون دوالر سنة  43334,21مليون دوالر إلى  32838,02بـ  2011

غير أن الجزائر حسبما جاء على لسان الدكتور سعيد بختاوي خبير اقتصادي في  

يون هكتار من األراضي مل 40من أصل  80%مداخلتها لملتقى التغذية أن الجزائر تمتلك 

ما يشكل لها فرصة لتكوين زراعة وقطاع فالحي قوي  ،الزراعية ذات الجودة العالية عالميا

أن الجزائر في القرن من رغم بال،يخلق عائدات تخلف قطاع المحروقات لتحقيق األمن الغذائي

( تصل قيمتها المضافة 1970-2000خالل الفترة ) .بينما،الثامن عشر كانت هي المصدرة للقمح

نسبة ب( 2017-2000لترتفع بقيمة مضافة للنمو السنوي خالل ) 2,3%للنمو السنوي سوى 

 2011بقيمة مضافة للزراعة من اليد العاملة خالل  1,2%إلى  4,6-%طفيفة تتراوح ما بين 

وهي قيمة ضئيلة جدا إذا  2017ليون دوالر خالل م 19850,23مليون دوالر و 15231,75إلى 

هكتار  مليون 32ما قورنت مع إمكانياتها المجتمعة تربة جيدة وفصول ومناخ معتدل بمساحة 

 من المساحة العالمية.

  2010مليون دوالر خالل  12065,53تليها المغرب بقيمة مضافة سنوية تتراوح ما بين  

 إنتاجها ذا جودة عالية.وهي دولة مصدرة ب 2017مليون دوالر خالل  14249,69و

أما اإلمارات العربية المتحدة تعد دولة من أشدّ الدول فقرا في مصادر المياه المتجددة 

 واألراضي الصالحة للزراعة.

النرويج: ما زال القطاع الزراعي النرويجي متأخرا مما انعكس على نسبة القيمة المضافة 

 ( كمتوسط.2000-2017ترة )خالل الف 2,80%للنمو السنوي إذ لم يتجاوز سوى 
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 قطاع الخدمات: 3-3

 يمكن تحليل نشاط قطاع الخدمات كمقارنة لبعض الدول كالتالي:

 بالدوالر بقيمته الحقيقية قطاع الخدماتالقيمة المضافة ل( 10 - 4شكل رقم )

 (، نرويج، المغرب، الجزائرإيرانالعربية المتحدة،  اإلمارات)

 

 الطالبة باالعتماد على: إعدادمن  المصدر:

https://données.banquemondiale.org consulté le 11/12/2018 

https://knoema.com consulté le 18/11/2018                  

 

وبطاقة عمل تصل  43%في االقتصاد اإليراني بحوالي فيساهم  ،أما القطاع الخدماتي 

 166538,05 القيمة المضافة لقطاع الخدمات إلى  تمن األيدي العاملة، وقد بلغ 45%إلى 

 287223,01 إلى أكثر من  2017سنة  ليزيد ارتفاعارتفاع االليزيد  2015مليون دوالر سنة 

ليون دوالر، تلتها دولة النرويج م 43334,21وعمالة قدرت بـ بقيمة مضافة كلية ليون دوالر م

 62%بمالحظة ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي 

 إنتاجيةهذا يعني أن قطاع الخدمات يعتبر قطاعا مزدهرا ومستوعبا للقوى العاملة عند مستوى 

( إلى ما يقارب على التوالي 2016-2017مرتفعة إذ بلغت القيمة المضافة لليد العاملة لسنة )

 مليون دوالر(. 2573,99 -2498,00)
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التي تسعى إلى تطوير قطاعي السياحة والطيران إذ شهدت الدولة  اإلماراتتلتها دولة  

الذي بات خالل السنوات األخيرة موردا مهما للدخل في منظومة  1نقلة هائلة بقطاع السياحة

وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي نظرا الرتباط قطاع البترول اقتصاد ما بعد 

نسبة نمو  2012احة بالعديد من القطاعات األخرى إذ بلغت القيمة المضافة للقطاع في يالس

 .1,9%نسبة  2016وفي  %7,4

 0,2%إلى  2017بينما الجزائر تبقى دائما في المؤخرة بنسبة نمو للقيمة المضافة لسنة  

 .اإلنتاجييدل على انخفاض التنوع مما

 : واقع التنويع االقتصادي في الجزائر مقارنة مع بعض الدولالرابع المطلب 

فيما يعد  ،االقتصاديةيعد التنويع االقتصادي عنصرا أساسيا من عناصر عملية التنمية  

يمكن تحديد واقع  ،هإال أن ،من اقتصاد أولي إلى اقتصاد متنوع يالتحويل اإلنتاجيالتنوع 

المشكالت بأسبابها الحقيقية ربط التنوع االقتصادي إال بعد تحليل بعض المؤشرات بغرض 

ستفادة ومحاولة دراسة وتحليل نقاط الضعف الستدراك مخاطرها واستغالل نقاط القوة لال

 سيتم توضيح ذلك من خالل التطرق إلى مؤشرات التنوع االقتصادي. ،منها

  

                                                           
، مجلة ميالف "اقتصاد ما بعد النفط، اإلمارات العربية المتحدة نموذج رائد في التنويع االقتصادي"بوقنيش وسيلة،  :1

 .218، ص 2017للبحوث والدراسات، العدد الخامس، جوان 
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 :للبترولمؤشرات التنويع االقتصادي للدول المصدرة  4-1

 :والشكل التالي يوضح لنا مؤشرات التنوع االقتصادي 

 للبترولمؤشرات التنويع االقتصادي للدول المصدرة :(11 - 4)الشكل رقم 

 

التنويع االقتصادي كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في "موسى باهي، كمال رواينية، المصدر:

، ديسمبر 05، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، عدد"البلدان النفطية حالة البلدان العربية المصدرة للنفط

 .145ص: ،2016

التنوع التي تقيس درجة  المؤشرات هيرشمان من أشهر-يعتبر مؤشر هونندل 

 1.]1[والواحد  ]0[االقتصادي ألي اقتصاد، تتراوح قيمته ما بين الصفر 

يوضح الشكل أعاله مدى إمكانية اإلمارات العربية المتحدة والبحرين في تحقيقها  

ألعلى معدل مؤشر تنويع الصادرات، تليها مباشرة عمان وقطر وفي المراتب األخيرة 

                                                           
، مجلة "إستراتيجية التنوع االقتصادي في الجزائر على ضوء التجارب الدولية"ما أسماء، بن عبد الفتاح دحمان، علبل :1

 .333 :، ص2018، سنة 01، العدد 7االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، المجلد 
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الدّال على ظرفية مؤشر تنويع  [0]الجزائر ألقل مؤشر تنويع الصادرات القريب من الصفر 

 في أغلبها.الصادرات الخاص بالمحروقات 

للبترول الجزائر دولة تعتمد على مورد ناضب دائم العرضة للصدمات السعرية  

المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية، ال طالما انتهجت العديد من االستراتيجيات للخروج من بئر 

ضرة في جدول ا حامإيراد المورد الواحد لبناء درع يحميها من جميع الصدمات التي كانت دو

عالج دول المصدرة، غير أن إشكال الفساد وغياب الشفافية ال يعتبر تحديا منفصال يأعمال ال

على طريقة خاصة بل هو جدول أعمال اإلصالحات االقتصادية يكمل ويعزز الجهود في 

بل  ال يمثل ضمان سياسة اقتصادية مثالية ،غير أنه ،مجال االستثمار في جميع القطاعات

يشكل حماية ال غنى عنها لتفادي استمرار سياسة رديئة وتطبيق االستراتيجيات بشرعية وتنفذ 

 1بسرعة وإخالص.

  

                                                           
، مجلة "تونس-المغرب-ين الجزائراإلصالحات والنمو االقتصادي في شمال إفريقيا، دراسة مقارنة ب"حاكمي بوحفص،  :1

 .8 :اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد السابع، ص
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 المبحث الثاني: نماذج قياسية لمعطيات بانيل

 ،اذج بانيلاالستخدام المتزايد للبيانات الزمنية الفردية وببساطة أكثر نم ،من المسلم به 

خاصة في أواخر الثالثين السنة،  ،التي أصبحت واحدة من أبرز الطرق في االقتصاد التطبيقي

والتي تسمح لنا بتحديد اآلثار غير الموجودة في المقاطع العرضية، قد تحد بعض المشاكل 

كما من الممكن إدارة األثر الفردي والزمني والتحكم في آثار  ،المقترحة في االقتصاد القياسي

 1المتغيرات المحذوفة على خصائص التقدير.

 هو تقديم بعض المفاهيم حول االقتصاد القياسي لمعطيات بانيل. الهدف من هذا الجزء

 المطلب األول: النماذج األساسية لمعطيات بانيل

من خالل تجانس البيانات العرضية  ،سيتم دراسة النماذج األساسية لمعطيات بانيل 

 والسالسل الزمنية بعد تحديد أبعاد نماذج بانيل كالتالي: 

 أبعاد نماذج بانيل: 1-1

مني وبعد فردي ما جعلها أكثر زيترتب على هيكل معطيات بانيل بعد مضاعف، بعد  

فعالية في إمكانية الحصول على تقديرات ذات ثقة عالية، حيث أن هيكل هذه المجموعة يزيد 

 2من كمية المعلومات المتاحة إنطالقا من:

 T=1 … rويتغير من  Tويرمز له بـ  )،...مؤسسات، دول(الذي يتعلق باألفراد  البعد الفردي:

متكررة لكل فرد من العينة والتي تفوق على األقل فترتين  Tالذي يتعلق بالزمن  البعد الزمني:

 .T≥2أي 

 مشاهدة كلية. NTومقطع  Tمشاهدة وNمعناه مقطع خطي لـ 

 النماذج األساسية لبانيل 1-2

دراستها باستخدام البيانات العرضية أو تسمح نماذج بانيل بدراسة مشاكل يستحيل  

  وتكتب كالتالي: ،السالسل الزمنية

                                                           
1:Alain PILOTTE, Econométrie des donnés de Panel théorie et applications, Corpus Economie, imprimé en 

France, Paris, N° 640286, février 2011, p: 09 -  10. 

2 :Bruno CREPAN, Nicolas JACQUEMENT, Econométrie méthodes et applications, groupe de Boeck, édition 

de Boeck université, Paris, Aout 2010, p : 170. 
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 1يكتب النموذج األساسي كاآلتي:

Yit = αi + β̀Xit + εit 

 

 t=1, ……..N       -         i= 1, ………,N                      حيث:

itYمتغيرة داخلية : 

itX مصفوفة لـ :K  متغيرة مفسرة𝑋it = (X1𝑖𝑡 …. . ,Xkit) 

β̀ متجه عمودي لـ :K  : معلمة حيثβ̀ = (β1, … . . , βk) 

εitحد الخطأ العشوائي للوحدة أو الفترة :t. 

الذي يحتوي على مجموعة من المتغيرات الخاصة باألفراد أو  𝛼𝑖إن تجانس األثر الثابت لـ 

 ،المجموعات التي يمكن مالحظتها مثل: الجنس أو المنطقة، هنا المتغيرات ثابتة عبر الزمن

، بينما المشكل (MCO)يتم التعامل معه بالنموذج الكالسيكي وتقدر بطريقة المربعات الصغرى 

الحظة التي تأخذ بعين االعتبار تصرفات أو سلوكات غير م 𝛼𝑖الذي يطرح هو عندما تكون 

أي تتغير عبر الزمن مثل: دراسة تأثير التعليم والخبرة على األرباح، هنا  ،األفراد عبر الزمن

يمكن لمعطيات بانيل أن تعطي تقديرات لدراسة السلوكات غير مالحظة عبر الزمن والبيانات 

 2العرضية في آن واحد.

 نماذج لألثر الثابت كالتالي: هنا يتم دراسة عدة 

 .دراسة نموذج األثر الثابت /1

 .دراسة نمو األثر العشوائي /2

 المطلب الثاني: نماذج ذا األثر الثابت 

الذي  ،حسب ما تم التطرق إليه إن دراسة سلوكيات وتصرفات األفراد عبر الزمن 

يحتوي على اختالالت لعوامل غير ملحوظة، نماذج بانيل تسمح لنا بدراسة التغيرات الموجودة 

                                                           
1 :Isabelle CABORET, et al, Econométrie appliquée (Méthodes- applications-corrigés), groupe de Boeck, 2eme 

édition, Paris, 2009, p: 269. 

- www.deboeck.com 

2 :William GREENE, Econométrie, université Paris, 7eme édition, 2011, p: 331- 332. 
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، التي يمكن التعبير عنها بالمتغيرات (Between)وما بين األفراد  (WITHIN)داخل األفراد 

 الصورية.

وكيفية في هذا المطلب سيتم التطرق إلى نماذج بانيل ذات األثر الثابت الفردي والزمني 

 التعامل معها.

 : تقدير نموذج ذا األثر الثابت 1-2

يعتمد نموذج األثر الثابت على ضم الحدّ الثابت في اإلضطراب وكتابة النموذج على  

 :1الشكل التالي

𝑌𝑖𝑡 = �̀�𝑖𝑡 + 𝛽 + 𝛼𝑖 + ℰ𝑖𝑡 

 حيث:

α𝑖 .معلمة غير معرفة يتم تقديرها : 

 :(LSDV)طريقة المربعات الصغرى ذات المتغيرات الصورية   1-1-2

عادة ما نربط نموذج بانيل باألثر الثابت بهذه الطريقة وهذا نظرا إلدخال المتغيرة  

 tXوtYالمعلمة التي نريد تقديرها، ونضع  α𝑖الصورية في الثابت، حيث إذا قمنا بوضع 

 2يصبح النموذج كالتالي: 𝑖المتعلقة بالفرد  Tلمشادهات 

𝑌𝑖 = 𝑋𝑖 . 𝛽 + 𝐼𝛼𝑖 + ℰ𝑖 

 3المصطلحات نجد:بتجميع 

 

 

 

 

𝑌 = [𝑋𝑑1𝑑2 ……𝑑𝑛] [
𝛽
𝛼
] + 휀 

                                                           
1 :William GREENE, op.cit, p :345 . 

علوم االقتصادية، تخصص اقتصاد صواليلي صدر الدين، النمو والتجارة الدولية في الدول النامية، أطروحة دكتوراه ، :2

 .122 :ص، 2006-2005قياسي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، الجزائر،

3:William GREENE, ibid, p: 346. 
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 كما يمكن كتابة النموذج على الشكل التالي: 
 

𝑌 =  [𝑋𝑑1𝑑2 ………𝑑𝑛] [
𝛽
𝛼
] +  휀 

 كما يمكننا تمثيل النموذج على الشكل التالي: 

 

𝑌 = 𝐷𝛼 + 𝑋𝛽 + 휀 

D:  مصفوفة لمجموعة من المتغيرات الصورية ذات البعد(NT, N) 

𝐷𝑖 = (𝐷1 ………𝐷𝑛) 

iD:  لألفراد األخرى التي  0للفرد والقيمة  1يمثل لنا المتغيرات الوهمية التي تأخذ القيمة

 1يمكن تمثيلها بشكلها المصفوفي كاآلتي:

𝐷 =

[
 
 
 
 
 
 
1 0 … 0
⋮ ⋮ … ⋮

1 0 … 0
0 1 … 0
⋮
0
⋮
0

⋮
1
⋮
0

… ⋮
… 0
… 1
⋯ 1]

 
 
 
 
 
 

= (𝐷1, 𝐷2, , , , , , , 𝐷𝑁) 

 

 2يمكن تقدير النموذج بطريقة المربعات الصغرى للمتغيرات الصورية كما يلي:

𝑏 = [�̀�𝑀𝐷𝑋]
−1 

[�̀�𝑀𝐷𝑌] = 𝐵𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎 

 مع:

𝑀𝐷 = 𝐼 − 𝐷(�̀�𝐷)
−1

�̀� 

  

                                                           
1: Isabelle  CABORET, et al, op.cit, p : 270. 

2: william GREENE, op.cit, p: 347. 
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 يمثل المصفوفة القطرية التالية: Dهيكل 

 

𝑀𝐷 =

[
 
 
 
 
𝑀0 0 … 0
0 𝑀0 0 0
⋮ … 𝑀0 ⋮
⋮ … … ⋮

⋮ … … 𝑀0]
 
 
 
 

 

 

 التالي:كل مصفوفة من المصفوفة القطرية تأخذ الشكل 

𝑀0 = 𝐼𝑇 −
1

𝑇
𝑖𝑡′ 

 هو نفس االنحدار. DXMعلى  DYMإذن إن تطبيق المربعات الصغرى لـ 

�̅�𝑖.̅وX̅i.أو[Xit − �̅�i.]على[Yit − �̅�i.] 

لكل  Tعلى كل المشاهدات  itXو itYلمتوسطات  (Kx1)على التوالي العددية والمتجهات 

 :1العادية النحدار المقسم التالي.كما يمكن إيجاد النموذج إنطالقا من المعادلة iاألفراد 

�̀�𝐷𝛼 + �̀�𝑥𝑏 =  �̀�𝑦 

𝛼 =  (�̀�𝐷)
−1

�̀�(𝑦 − 𝑥𝑏) 

 بالنسبة لكل فرد نجد:

α𝑖 = Y̅i. − X̀̅i. b 

 هي: bكما تساوي المقدر المناسبة لتباين المقارنة لـ 

𝑉𝑎𝑟𝐴𝑠𝑦. 𝐸𝑠𝑡. [𝑏] =  𝛿2[�̀�𝑀𝐷𝑋]
−1

 

 كما يمكن كتابة المقدر التباين للبواقي كالتالي:

S2 =
∑ ∑ (Yit − X̀itb − αi)

2T
t=1

n
i=1

𝑛𝑇 − 𝑛 − 𝐾
 

                                                           
1: Wiliam GREENE, op.cit, p: 347. 
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 1تعطى كما يلي: 𝛼𝑖أما مقدر تباين األفراد 

𝑉𝑎𝑟(𝛼𝑖) =
𝜎𝜀

2

𝑇
+ �̅̀�𝑖.𝑉𝑎𝑟(𝑏)�̅�𝑖. 

 :)نموذج داخل األفراد (Withinتقدير النموذج بطريقة  1-2

 انطالقا من:

�̀� =  (�̀�𝑀𝑑𝑋)
−1

�̀�𝑀𝐷𝑦 

 في المربعات الصغرى للنموذج. �̂�نالحظ أن تقدير  DMبالنظر إلى خصائص المصفوفة 

𝑀𝑑𝑌 =  𝑀𝑑𝑋𝑏 + 𝑀𝑑휀 

بتقدير المربعات الصغرى على البيانات المركزية بالنسبة لمتوسط  Withimكما يتعلق تقدير 

 الثبات معناه:

β̂ = β̂𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑚 

التي تنص على أن التقدير بطريقة المربعات الصغرى بالنسبة  Kruskalاستنادا على نظرية 

 التي تأخذ الصيغة التالية: 2MCGللمتوسط هو نفس تقدير المربعات الصغرى المعممة 

𝑌𝑖𝑡 − �̅�𝑖. = (𝑋𝑖𝑡 − �̅�𝑖.)𝑏 + (휀𝑖𝑡 − 휀�̅�.) 

 حيث:

i=1, …..n 

t= 1, ….., T 

 التي تسمح بتفكيك المعالم إلى مرحلتين: Free Shwahزيادة على االعتماد على طريقة 

 عن طريق المربعات الصغرى العادية. 𝛽تقدير /1

 تحديد الثابت إستنادا على العالقة التالية: /2

�̂�𝑖 = �̅�𝑖. − �̂�𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑚�̅�𝑖. 

 

 

                                                           
1 : Wiliam GREENE, op cit, p: 347. 

2: Hubert TEMPF, Econométrie des données de Panel, théorie et applications, Ed économica, Paris 2011, p :62. 
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 تقدير عن طريق الفرق األول:  2-1-2

التقدير بطريقة المتغيرات االصطناعية لنموذج الفرق األول والذي  Hsiaoو Andersonاقترح 

 يأخذ الصيغة التالية:

Yit − Yit−1 = β1(Xit − Xit−1) + β2(X2it − X2t−1) + ⋯ 𝑡 

𝛽𝑘(𝑋𝑘𝑖𝑡 − 𝑋𝑘𝑖𝑡−1) + 𝜆(𝑌𝑖𝑡−1 − 𝑌𝑖𝑡−2) + (휀𝑖𝑡 − 휀𝑖𝑡−1) 

 حيث:

i=1,…… N  وt= 3,…., T 

   نضع:

𝑣𝑖𝑡 = 휀𝑖𝑡 − 휀𝑖𝑡−1 

لهذا النموذج غير متحيز وله سلوك تقاربي ما دام المتغيرات المفسرة خارجية  MCOتقدير 

 ولكن بصفة ضعيفة إي:

𝐸(𝑣𝑖𝑡 /𝑋1𝑖𝑡, . . . 𝑋𝑘𝑖𝑡) = 0 

𝐸(𝑣𝑖𝑡
2  /𝑋1𝑖𝑡, . . . 𝑋𝑘𝑖𝑡) = 2𝛿𝜀

2 

 

 1تكون مصفوفة التباين والتباين المشترك لحد الخطأ كالتالي:

𝑉𝑎𝑟(𝑣/𝑋) = 𝛿𝜀
2(𝐼 ⊗ ɸ) 

 
 

 I(N,N)و (T-2,T-2)ذات البعد  ɸمع 

 )K+1(), 2-NT(مصفوفة المتغيرات المفسرة لنموذج الفروق األولى ذات البعد  DXنضع: 

XD = [ΔX    ΔY-1] 

                                                           
1 : Isabelle CABORET, et al, op.cit, p: 278 - 279. 
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 الصيغة التالية: DZتأخذ المصفوفة االصطناعية 

ZD = [∆𝑋𝑌−2]أوZD = [∆𝑋∆𝑌−2] 

 في هذه الحالة يكتب التقدير بطريقة المربعات الصغرى كالتالي: 

[
�̂�

�̂�
] = (𝑋�̀�𝑃𝑍𝐷𝑋𝐷)

−1
(𝑋�̀�𝑃𝑍𝐷∆𝑦) 

 مع:

𝑃𝑍𝐷 = 𝑍𝐷(𝑍�̀�𝑍𝐷)
−1

𝑍�̀� 

 إختبار األثر الفردي:  2-1-3

 فيما تكمن أهمية وجود عدّة طرق للتقدير؟ 

يتم إعطاء فكرة عن دقة تحديد النموذج المقبول إن كان النموذج محدد جيدا فإن تقدير  

هو نفس تقدير الفرق األول التقاربي إستنادا على اختبار ستيونت  Withimداخل األفراد 

بموجبه يتم اختبار وجود أو عدم وجود األثر الفردي، ولكن هذه الفرضية على مجموعة معينة 

، إذا كنا مهتمين بالفرق بين المجموعات، نستطيع اختبار ذلك استنادا على تكون غير مجدية

 ، والذي يعطى بالعالقة التالية:1اختبار فيشر

𝐹(𝑛−1; 𝑛𝑇−𝑛−𝑘) =
(𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉

2 − 𝑅𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝é
2 ) / (𝑛 − 1)

(1 − 𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉
2 )/ (𝑛𝑇 − 𝑛 − 𝑘)

 

التقديرات  حيث تحث فرضية العدم المتمثلة في تساوي معالم األثر الفردي فإن أحسن 

، أي أن النموذج (Pooled)أو بصيغة أخرى تقدير اإلجمالي  (5Group2هو تقدير اإلجمالي 

 2يحتوي على ثابت مشترك لجميع مجموعات األفراد.

 تقدير نموذج ذو األثر الثابت الزمني واألثر الفردي  2-2

 3ويصبح النموذج كالتالي:يمكن توسيع النموذج للمتغيرات الصورية بإضافة األثر الزمني 

𝑌𝑖𝑡 = �̀�𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 휀𝑖𝑡 

                                                           
1 : William GREENE, op.cit, p: 348.  

 .124 :صواليلي صدر الدين، مرجع سبق ذكره، ص :2

 .125 - 124 :، ص نفسه مرجع :3
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 تحت القيد التالي:

∑𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

= ∑𝛾𝑡 = 0

𝑛

𝑡=1

 

وعليه ومن أجل تقدير معالم المتغيرات الخارجية عن طريق طريقة المربعات الصغرى بعد 

 1تحويل المتغيرات والتي تؤخذ على الشكل التالي:

𝑌∗𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡 − �̅�𝑖. − �̅�.𝑡 + �̿� 

𝑋∗𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡 − �̅�𝑖. − �̅�.𝑡 + �̿� 

 مع:

�̅�.𝑡 =
1

𝑛
∑𝑌𝑖𝑡

𝑛

𝑖=1

�̿�و =
1

𝑛𝑇
∑∑𝑌𝑖𝑡

𝑇

𝑡=1

𝑛

𝑖=1

 

 أما بالنسبة لمقدرات الثوابت نجدها اعتمادا على:

�̂�𝑖 = 𝑎𝑖 = (�̅�𝑖. − �̿�) − (�̅�𝑖. − �̿�)�́� 

�̂�𝑡 = 𝑑𝑡 = (�̅�.𝑡 − �̿�) − (�̅�.𝑡 − �̿�)�́� 

�̂� = 𝑚 = �̿� − �̿̀�𝑏 

 𝑋∗𝑖𝑡.2المحدد من خالل مربع مجموع تقدير  bأما التقدير التقاربي للتباين المشترك لـ 
 

𝑆2 =
∑ ∑ (𝑌𝑖𝑡 − �̀�𝑖𝑡𝑏 − 𝑚 − 𝑎𝑖 − 𝑑𝑡)

2𝑡
𝑡=1

𝑛
𝑖=1

𝑛𝑇 − (𝑛 − 1) − (𝑇 − 1) − 𝐾 − 1
 

  

                                                           
1 : William GREENE, op.cit, p: 349. 

 125:صواليلي صدر الدين، مرجع سبق ذكره، ص : 2
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 المطلب الثالث: نماذج بانيل ذات األثر العشوائي

نموذج األخطاء المركبة المحددة عشوائيا غير مالحظة وغير  ،يمكن إطالق عليه 

المرتبطة بالمتغيرات التفسيرية، وهو نموذج يفترض أن كل دولة أو كل سنة تختلف في حدّها 

 1العشوائي والذي يعطى بالصيغة التالية:

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + �̀�𝑋𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 |
𝑖 = 1,…… ,𝑁
𝑡 = 1,……𝑇

 

 مع:

μit = μi + ε𝑖𝑡 

𝛍𝐢: .ثابت مع مبرر الزمن الذي تأخذ بعين االعتبار تأثير المتغيرات المحذوفة من النموذج 

 نفرض أن:

𝐸(𝜇𝑖𝜇𝑗  /𝑋1𝑖𝑡 … ,𝑋𝑘𝑖𝑡) = 0/  𝑖 ≠ 𝑗 

𝛆𝒊𝒕:  المتغير العشوائي الذي يأخذ بعين االعتبار المتغيرات المحذوفة بالنسبة لكل فرد عبر

 الزمن.

 نفرض أن:

𝐸(휀𝑖𝑡휀𝑗𝑡 /𝑋1𝑖𝑡 … , 𝑋𝑘𝑖𝑡) = 0  /  𝑖 ≠ 𝑗أو𝑡 ≠ 𝑡̀ 

 كذلك:

𝐸(𝜇𝑖𝑡𝜇𝑖�̅� /𝑋1𝑖𝑡 … ,𝑋𝑘𝑖𝑡) = 𝛿𝜇
2/   𝑡 ≠ 𝑡̀ 

𝐸(𝜇𝑖𝑡𝜇𝑖�̅� /𝑋1𝑖𝑡 … , 𝑋𝑘𝑖𝑡) = 0/   𝑖 ≠ 𝑖و 𝑡 ≠ 𝑡̀ 

 تكتب كالتالي: (T,T)مصفوفة التباين والتباين المشترك لـ     ذات البعد 

Ω =

[
 
 
 
 
 
𝜎𝜇

2  + 𝜎𝜀
2 𝜎𝜇

2 … 0

𝜎𝜇
2 𝜎𝜇

2 + 𝜎𝜀
2 … 0

… ⋮ ⋮ … ⋮
𝜎𝜇

2 ⋮ ⋮ … 𝜎𝜇
2 + 𝜎𝜀

2

]
 
 
 
 
 

=  𝜎휀
2𝐼𝑇 + 𝜎휀

2𝑖𝑖 ̀

                                                           
1 : Isabelle CABORET, op.cit, p: 288. 
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 تعطى كالتالي: (NT, NT)مصفوفة التباين والتباين المشترك للمتغير العشوائي: ذات البعد 

𝑉𝑎𝑟(𝜇/𝑥) = 𝐸(𝜇�̀�/𝑥)

[
 
 
 
 
Ω 0 … 0
0 Ω … 0
⋮ ⋮ … ⋮
⋮ ⋮ … ⋮

… … … Ω]
 
 
 
 

= 𝐼 ⊗ Ω = ⋀ 

 

 تقدير نموذج ذات األثر العشوائي: 2-1

األخطاء من شكل خاص حيث أنها مرتبطة بافتراض نموذج األخطاء المركبة هو نموذج ذات 

 أن:

Ω  معلومة فإن أحسن التقديرات الخطية للمعالم النموذج هو تقديرMCG. 

Λيجب ايجاد محدد المصفوفة المعكوسة لـ 
−1/2

التي تعطى كما Ω1-1/2إذن هي مصفوفة   

 يلي:

Ω−1/2 = 𝐼 −
𝜃

𝑇
𝑖�̀�̅م̀عθ = 1 −

σε

√𝑇σμ
2 + σε

2

 

 تنطلق من تقدير بطريقة المربعات الصغرى للنموذج المحول التالي: MCGتقدير 

𝑌𝑖𝑡 − 𝜃�̅�𝑖. = 𝛼(1 − 𝜃) + 𝛽1(𝑋1𝑖𝑡 − 𝜃�̅�𝑖.) + 𝛽2(𝑋2𝑖𝑡 − 𝜃�̅�2𝑖.) + ⋯

+ 𝛽𝑘(𝑋𝑘𝑖𝑡 − 𝜃�̅�𝑘𝑖.) + (𝞵𝒊𝒕 − 𝜃�̅�𝑖.) 

 مع:

i=1,….., N   و   t=1,……, T 

�̂�+ = (𝑋+1 ⋀ 𝑋+
−1

)
−1

(𝑋+′ ⋀ 𝑌) 

  

                                                           
1 : Isabelle CABORET, et al, op.cit, pp : 285 - 287. 
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 المشترك المعطى بـ:مع مصفوفة التباين والتباين 

𝑉𝑎𝑟(�̂�+)  = 𝜎𝑤
2 (𝑋+1 ⋀ 𝑋+

−1

)
−1

 

   μiوتباينات المتغير العشوائي لـ  𝝷ولكن لكي نتمكن من التقدير يجب معرفة معالم المصفوفة 

 :ثم يمكن تطبيق تقدير طريقة المربعات الصغرى الشبه المعممة εitو

(MCQG) (Moindre Carrés Quasi Généralisés). 

θ = 1 −
σ̂ ε

√𝑇σ̂μ
2 + σ̂ε

2

 

 .Betweenو الخارجي  withimنستعمل نتائج التقدير الداخلي   𝝷من أجل تقدير معالم  

 :withimنموذج  -1

 يأخذ الشكل التالي: 

𝑌𝑖𝑡 − �̅�𝑖. = 𝛽1(𝑋1𝑖𝑡 − �̅�1𝑖.) + 𝛽2(𝑋2𝑖𝑡 − �̅�2𝑖.) + ⋯ + 𝛽𝑘(𝑋𝑘𝑖𝑡 − �̅�𝑘𝑖.) + (휀𝑖𝑡 − 휀�̅�.) 

 withimمتغيرات عشوائية للنموذج 𝑤itتقدير المربعات الصغرى العادية غير متحيزة 

𝑤it = (휀𝑖𝑡 − 휀̅𝑖.) 

wite  بواقيوσ̂ε
2

 휀𝑖𝑡التباين المشترك المقدر لمتغيرات العشوائية  

σ̂ε
2 =

∑ ∑ e𝑤it
2

t𝑖

NT − N − K
 

σ̂ε
σεهو تقدير غير متحيز ل 2

2 

 :Betweenتقدير ما بين األفراد  -2

 معاكل ما بين األفراد للنموذج المركب األخطاء نستعمل متوسط األفراد:لتطبيق 

 لدينا:

�̅�𝑖. =  𝛼 + 𝛽1�̅�1𝑖. + 𝛽2�̅�2𝑖. + ⋯+ 𝛽𝑘�̅�𝑘𝑖. + 휀�̅�. + 𝜇𝑖 

𝛾𝑖. = 𝜇𝑖 + 휀𝑖. 
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 تباين األخطاء الناتج عن هذا النموذج هو:

σ̂b
2 =

∑ ebi
2

i

N − (K + 1)
 

 θ̂لموبالتالي يمكننا أن نستنتج التقدير غير متحيز وتقاربي لمعا

θ̂ = 1 −
σ̂ ε

√𝑇σ̂𝑏
2

 

 withimيكتب تقدير بطريقة المربعات الصغرى الممكنة كمتوسط مرجح لتقديرات 

 .Betweenو

�̂�𝑀𝐶𝐺 = 𝐹𝑤�̂�𝑤 + (𝐼 − 𝐹𝑤)�̂�𝑏 

 مع

𝐹𝒘 = (𝑋�̀�𝑋𝑤) + (1 − 𝜃)2(𝑇𝑋�̀�𝑋𝑏)
−1

(𝑋�̀�𝑋𝑤) 

 

 إختبار األثر الفردي العشوائي: 2-1-1

 :Breush Paganإختبار  -1

األثر الفردي العشوائي نختبر الفرضية العدم لتباين إلختبار وجود أو عدم وجود  

 1μ𝑖األخطاء

𝐻0: 𝜎𝜇
2 = 0 

𝐻1: 𝜎𝜇
2 ≠ 0 

 

                                                           
1: Bruno CREPAN,_Nicolas JACQUEMET, op. cit, p :183   
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 1اعتمادا على اإلحصاء   المحسوبة التالية:

𝐿𝑀 = √ 𝑁𝑇

2(𝑇−1)
(
∑ (∑ �̂�𝑖𝑡𝑡 )2𝑖

∑ ∑ �̂�𝑖𝑡
2

𝑡𝑖
− 1)

2

 𝝌1
2 

 MCOالبواقي المتحصل عليها في تقدير  �̂�𝑖𝑡مع 

 :Hondaإختبار  -2

 Breush andإختبار أحداي بسيط جدا متمثل في مقارنة اختبار إحصائية  Hondaيقترح 

Pagan :بالتوزيع الطبيعي المختصر 

𝐻0: 𝜎𝜇
2 = 0 

𝐻1: 𝜎𝜇
2 > 0 

 إعتمادا على الكمية التالية:

𝐿𝑀 = √
𝑁𝑇

2(𝑇−1)
[

𝑁𝑇

2(𝑇−1)
(
∑ (∑ �̂�𝑖𝑡𝑡 )2𝑖

∑ ∑ �̂�𝑖𝑡
2

𝑡𝑖
− 1)

2

]  N(0,1) 

 المطلب الرابع: اختبار الكشف عن نماذج بانيل

 سيتم الكشف عن أي نموذج أفضل باالعتماد على اختبار هوسمان  

 :Huausmanإختبار هوسمان  4-1

من أجل التفرقة بين أحسن نموذج ما بين نموذج ذو األثر الفردي والنموذج األثر العشوائي 

الكمية والذي يأخذ بعين االعتبار مصفوفة التباين المشترك لمعالم النموذج والذي يأخذ الصيغة 

 2التالية:

�̀� = (�̂�𝐿𝑆𝐷𝑉 − �̂�𝑚𝑜𝑦)
̀

[𝑉𝑎𝑟(�̂�𝐿𝑆𝐷𝑉) + 𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑚𝑜𝑦)]
−1

(�̂�𝐿𝑆𝐷𝑉−�̂�𝑚𝑜𝑦) 

�̀�                      𝜒2(𝐾) 

�̂�𝑚𝑜𝑦.تقدير متوسط النموذج االجمالي : 

 

                                                           
1: Isabelle CABORET et al, op.cit, p : 287. 

2: William GREENE, op.cit, p : 364-365. 
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 :اختبار التحديد 4-2

 Waldمن أجل اختبار تساوي تباينات بين األفراد في النموذج العام لبانيل نستعمل اختبار 

 والذي يتبع توزيع كأي تربيع.

 :(Wald test)اختبار والد  4-2-1

 يتم اختبار والد في فرضية العدم والفرضية البديلة:

𝐻0: �̂�𝑖
2 = 𝜎𝑗

2;  ∀𝑖 ≠ 𝑗 

𝐻0 = ∃𝜎𝑖
2 ≠ 𝜎𝑗

2;  ∀𝑖 ≠ 𝑗 

 بالعالقة التالية: Waldويعطى اختبار 

𝑊 = ∑
(�̂�𝑖

2 − 𝜎2 )
2

𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑖
2)

𝑛

𝑖=1

 

]𝑤                           𝜒2حيث:  ] 

plimσ̂2تحت فرضية = σ2 

 

تمثل تقدير التباين من التقدير عن طريق المربعات الصغرى للنموذج اإلجمالي   σ̂2بحيث: 

(Pooled) و ،σ̂i
 يتم حسابها كما يلي:  2

 

 

 

من خالل هذا المبحث اتضح لنا أن كيفية التعامل مع نماذج بانيل تختلف نوعا ما عن 

النماذج القياسية األخرى وبهذا سيتم في المبحث الموالي تطبيق ذلك على عينة من الدول 

 2017-2000خالل فترة 
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 للبترولالمبحث الثالث: تقدير نماذج بانيل لبعض الدول المصدرة 

من أجل تحديد وتقييم أثر االعتماد على المورد الوحيد على نسبة النمو السنوي للناتج  

سيتم وضع حزم السالسل الزمنية المقطعية المجمعة بوضع مجموعة تتألف  ،اإلجمالي المحلي

من سلسلة زمنية لكل مجموعة بيانات مقطعية، ولهذا الغرض سنقوم بتقدير النموذج اإلجمالي 

Pooled تقدير نموذج األثر الثابت ونموذج ذات األثر العشوائي.و 

 ضل نموذج للدراسة.اعتمادا على بعض االختبارات سيتم اختيار أحسن وأف 

 المطلب األول: تقدير نماذج بانيل

الفالحية  إلى تقدير أثر القاعدة االقتصادية الصناعية و ،استهدفت هذه الدراسة 

في بناء النمو االقتصادي، باستعمال سلسلة من البيانات  البترولونسبة إيرادات  ة،والخدماتي

للمتغير التابع معدل النمو  2017-2000لعينة متكونة من ثمانية أفراد متتابعة خالل الفترة 

 اإلجمالي لقاعدة البيانات لكل دولة تتضمن معدالت: المحليالسنوي للناتج 

السنوي للقيمة المضافة لقطاع  النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع الفالحة والنمو 

 .البتروليةالصناعة والنمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع الخدمات وكذا اإليرادات 

 مشاهدة. 144لكل متغير أي  NTنة وبذلك يكون عدد المشاهدات الكلية س Tخالل الفترة 

 النموذج المستخدم: 1-1

اإلجمالي كمتغير  المحليتم استخدام معدل النمو السنوي للناتج  ،من أجل بناء النموذج 

تابع ومعدل النمو السنوي القيمة المضافة لقطاع الفالحة ومعدل النمو السنوي للقيمة المضافة 

البترول لقطاع الصناعة ومعدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع الخدمات ونسبة إيرادات 

 كمتغيرات مستقلة. في الناتج المحلي اإلجمالي

 تم استخدام الدالة التالية:  

%𝐶𝑅𝑜𝑖𝑠 = (%𝑉𝐴𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑙𝑡;%𝑉𝐴𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟;%𝑉𝐴𝑆𝑒𝑟𝑣𝑐; 𝑅 − 𝑜𝑖𝑙) 

 بشكل مختصر يمكن كتابة النموذج بصيغته العامة التالية:

𝐶𝑟𝑜𝑖𝑠𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 
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 مع:

t= 1,2,………..,T 

i=1,2,………..,N 

 بحيث:

itCrois:  يمثل نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدولةi  في الزمنt. 

𝛂𝒊: .يرمز للتأثير الخاص بكل بلد 

𝛃:  متجه عمودي لـK .معلمة 

𝛆𝒊𝒕:  متجه عمودي لـnT  حد الخطأ العشوائي للدولةi  والزمنt. 

𝐗𝒊𝒕:  مصفوفة لـk .متغيرة مفسرة 

 العينة المستخدمة يتم كتابة الصيغة كالتالي:وعلى ضوء 

Croisit = αi + β1Agrcltit + β2indstlit + β3servit + β4R − oil + εit 

 تعريف المتغيرات: 1-2

 الجدول التالي يتضمن لنا متغيرات النموذج

 التعريف بالمتغيرات المستعملة في نموذج الدراسة. )2 - 4(الجدول رقم 

 اسم المتغير رمز المتغير

T.Crois  اإلجمالي المحليمعدل نمو السنوي الناتج 

R-oil  في الناتج المحلي اإلجماليالبترول نسبة إيرادات 

Agrclt معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع الفالحة 

indstl  السنوي للقيمة المضافة لقطاع الصناعةمعدل النمو 

Serv معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع الخدمات 

 

 على متغيرات النموذج محل الدراسة. من إعداد الطالبة بناء المصدر:
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 دراسة استقرارية معطيات بانيل: 1-3

 اعتمادا على عدة اختبارات كاآلتي: ،يتم دراسة استقرارية بيانات بانيل

 Panelلدراسة استقرارية معطيات  ADF-LLC: نتائج اختبارات )3 - 4(الجدول رقم 
 

 عند التفاضل األول

𝐈(𝟏) 
(1st différence) 

 عند المستوى
𝐈(𝟎)Level 

 المتغيرات االحصاءة

-9,62618 

(0,0000) *** 

-1,54734 

(0,0609)*** 
Levin, lin & chut t* 

R-oil 

 

-7,17548 

(0,0000) *** 

-0,75997 

(0,2236) *** 
Im, Pesasan and Shin W-Start  

77,2327 

(0,0000) *** 

16,2162 

(0,4380) *** 
ADF-Fisher Chi-Square 

 -11,5743 

(0,0000) *** 
Levin, lin & chut t* 

Croiss 
 -10,8370 

(0,0000) *** 
Im, Pesasan and Shin W-Start  

 115,923 

(0,0000) *** 
ADF-Fisher Chi-Square 

 -12,1760 

(0,0000) *** 
Levin, lin & chut t* 

Agreclt 
 -12,6577 

(0,0000) *** 
Im, Pesasan and Shin W-Start  

 136,503 

(0,0000) *** 
ADF-Fisher Chi-Square 

 -9,29434 

(0,0000) *** 
Levin, lin & chut t* 

Indstr 
 -9,72813 

(0,0000) *** 
Im, Pesasan and Shin W-Start  

 103,884 

(0,0000) *** 
ADF-Fisher Chi-Square 

 -11,2697 

(0,0000) *** 
Levin, lin & chut t* 

Servc 
 -10,2876 

(0,0000) *** 
Im, Pesasan and Shin W-Start  

 107,843 

(0,0000) *** 
ADF-Fisher Chi-Square 

 .Eviewsمن إعداد الطالبة استنادا على برنامج  المصدر:

 ،  1%معنوي عند  (***)، 5%معنوي عند  (**)،  10%معنوي عند  (*)

بعد تطبيق االختبارات الثالثة تشير إلى غياب  ،من خالل نتائج الجدول المتحصل عليها 

جذر الوحدة لكل المتغيرات المدروسة لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، معدل نمو القيمة 

المضافة لقطاع الصناعة، معدل نمو القيمة المضافة لقطاع الزراعة، معدل نمو القيمة المضافة 
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إذن ال وجود لجذر  ،لى قبول الفرضية البديلةما يدل ع (Level)لقطاع الخدمات عند المستوى 

هي المتغيرة الوحيدة التي تضم التفاضل من الدرجة البترول الوحدة، بينما معدل إيرادات 

 .1%األولى عند مستوى 

 Pooledالمطلب الثاني: تقدير النموذج اإلجمالي 

 يتم تقدير نموذج االجمالي وفق التقديرات التالية :  

 تقدير النموذج: 2-1

 يتم تقدير النموذج بطريقة المربعات الصغرى العادية التي تأخذ الشكل التالي:

Croisit = αi + β1indstlit + β2Agrcltit + β3servit + β4R − 𝑜𝑖𝑙it + εit 

 تقدير النموذج اإلجمالي :(4 - 4)  الجدول رقم

 

R-oil Servc Agreclt Indstr النموذج اإلجمالي الثابت 

0,0273 

(0,2008)*** 

0,3637 

(0,0000)*** 

0,0878 

(0,0161)*** 

0,1787 

(0,0000)*** 

0,8663 

(0,0655)*** 

R2=0,5683 

R2ajuster=0,5558 

F2=45,74 (0,000)*** 

Dw=1,41; SE=2,8822 

Wald Test =15,42 

NT=144 

N=8     T=18 

 .Eviewsمن إعداد الطالبة باستخدام برنامج  المصدر:

 .1%قبول المعالم لمستوى المعنوية  P.Valueتمثل قيمة االحصاءة 

 .10%قبول المعالم بمستوى معنوية  5%قبول المعالم بمستوى المعنوية 

 النموذج المتحصل عليه:

Croisit = 86,63 + 17,87 indstlit + 8,78 Agrcltit + 36,37 servit + 2,73 R − oil + εit 

أظهر االنحدار وجود العالقة الطردية لمعالم النموذج  ،من خالل ما تم التحصل عليه 

مع معدل النمو كما هو متوقع من النظرية االقتصادية، كما أن كل معالم النموذج لها معنوية 

ليس لها معنوية، أما معامل التحديد الذي يعني المتغيرات البترول غير أن إيرادات  ،إحصائية

في المتغير التابع والقيمة المتبقية تمثل تأثير  من التغير الحاصل 55,58%تفسر حوالي 
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فيشير لها معنوية إحصائية عند  Fمتغيرات أخرى لم تدخل في النموذج، كما أن االحصاءة 

حصاءة دربن واتسن تدل دير ال يمكن االعتماد عليها ألن إج التق، غير أن نتائ5%مستوى 

 قا.على وجود ارتباط األخطاء والتي سيتم الكشف عنها الح

 اختبار وجود ارتباط األخطاء: 2-2

 يتم ذلك اعتمادا على الفرضيات التالية: 

H0: ρ =0 

H0 : ρ>0 

 ،هذا يعني وجود ارتباط موجب حسب وقوع القيمة في منطقة رفض العدم :dL  >DW بما أن

الذي يعني وجود مشكلة االرتباط الذاتي لألخطاء، لمعالجة هذه المشكلة نقدر النموذج في 

 .AR(1)وجود ارتباط األخطاء من النوع 

 :(Cachrane-Orcult)التقدير في حالة وجود ارتباط األخطاء  2-3

على شبه  MCOوتطبيق  t-1إالكما هو الحال بالنسبة للسالسل الزمنية يمكن استعمال  

 AR(1)مع األخذ بعين ارتباط األخطاء من النوع ، (Cachrane-Orcult)الفرق حسب 

 الموضحة في الجدول التالي:

 (Cochrane-Orcult)( : تقدير حسب 5 - 4الجدول رقم) 

AR(1) R-oil Servc Agreclt Indstr النموذج اإلجمالي الثابت 

0,3336 

(0,0001)*** 

0,0433 

(0,1472)*** 

0,3143 

(0,0000)*** 

0,0843 

(0,0086)*** 

0,2054 

(0,0000)*** 

0,5606 

(0,3767)*** 

R2=0,6323 

R (Adjuter)=0,6182 

Prob (F-Statistic)=0,000  

Dw=1,92;  SE=2,7136 

 Eviews8من إعداد الطالبة باستخدام برنامج  المصدر:

 ،  1%معنوي عند (***)، 5%معنوي عند (**)،  10%معنوي عند  (*)

االرتباط الذاتي لألخطاء، بعد معالجة مشكلة  ،يبدي النموذج المقدر تحسنا واضحا 

تحسن معامل التحديد وقيمة الخطأ المعياري لالنحدار  ،إلى النموذج ككل يالحظ بالنظر
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مما ينفي وجود  du<dw<4-dL، أي أن 2وقيمة داربن واتسن اقتربت من  ،أصبحت أصغر

 ارتباط بين األخطاء.

 المطلب الثالث: تقدير النموذج باستعمال التأثيرات الثابتة

سيتم تقدير النموذج باستعمال المتغيرات األدواتية و من تم الكشف عن وجود األثر  

 الثابث. 

 :LSDVتقدير باستعمال المتغيرات األدواتية  3-1

 تأخذ الصيغة العامة التالية: 

Croisit = β1 Agrclt + β2indstl + β3serv + β4R − oil + α1D1 + α2D2 + α3D3

+ α4D4 + α5D5 + α6D6 + α7D7 + α8D8 

   
 على النتائج المبينة في الجدول التالي: ناتحصل، في التقدير _Eviewsباستعمال برنامج  

 (LSDV)تقدير النموذج باستعمال المتغيرات األدواتية  :(6 - 4جدول رقم ) 

 النموذج متغيرات النموذج

0,0774    (0,0352) Agreclt 

𝑅2=0,6125 

𝑅2 (Adjuter)=0,5802 

SE=2,8021  

Dw=1,53   

0,1571    (0,0000) Indstr 

0,3136    (0,000) Servc 

0,0852    (0,04) R-oil 

-0,5792    (0,5380) D1 

-1,9201    (0,2660) D2 

1,3133    (0,0745) D3 

1,2684    (0,0872) D4 

-0,0128    (0,9902) D5 

-0,2222    (0,8330) D6 

0,0325    (0,9644) D7 

1,7479    (0,5146) D8 

  Eviews8من إعداد الطالبة باستخدام برنامج  المصدر:

 .1%معنوي عند (***)،  5%معنوي عند  (**)،  10%معنوي عند (*)

نموذج معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الموضحة نتائجه في  ،تبين نتائج التقدير 

 ،وبإشارة موجبة 5%عند مستوى  إحصائيةأن معالم النموذج كلها ذات معنوية  ،الجدول أعاله

أي العالقة طردية بين المتغيرات المفسرة والمتغيرة المفسرة  فبذلك توافق النظرية 
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 ،5%دم معنوية المتغيرات الوهمية عند مستوى إال أنه توضح النتائج على ع ،االقتصادية

6D ,فنتائج تقديرها تعني أن معدل النمو ينخفض بمعنوية في الفترات التي تأخذ فيها كل من 

1, D2, D5D  على الترتيب ويرتفع بمعنوية في   22,22;  1,28;  192,01; 75,92بـ  1القيمة

على  174,7;  3,25;126,84; 131,33بـ  1القيمة D4, D7, D8D ,3الفترات التي تأخذ فيها 

 الترتيب.

 .58,02%على أن المتغيرات المستقلة تفسر تغيرات معدل النمو بـ  𝑅2في حين تدل قيمة 

 اختبار وجود األثر الثابت الفردي 3-1-1

 : وجود األثر الثابت الفردي باالعتماد على إحصاءة فيشر كالتالييتم الكشف على  

𝐹 =
(𝑆𝐶𝑅𝑃𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 − 𝑆𝐶𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉)/(𝑁 − 1)

1 − 𝑆𝐶𝑅𝐿𝑆𝐷𝑉/(𝑁𝑇 − 𝑁 − 1)
 

𝐹  = 2,1531 

F= 2,1531    F= 1,94 

بما أن فيشر المحسوبة أكبر من فيشر الجدولية نرفض الفرض العدم ونقبل الفرضية البديلة 

 ن النموذج ذو أثر فردي.القائلة بأ

 المطلب الرابع: نموذج ذو تأثيرات ثابتة أم ذو تأثيرات عشوائية

 اإلجماليتفسير العالقة بين معدل النمو السنوي للناتج المحلي ،لتقدير هذا النموذج 

سيجرى من خالل  ،البترول إيراداتومعدل النمو السنوي للقيمة المضافة للقطاعات و كدا 

سيتم  Hausmanاستنادا على  اختبار اختبار  ،واألثر العشوائي الثابتنموذج األثر تقدير ال

 المفاضلة بين النموذجين.

 تقدير النموذج ذو األثر الثابت وذو األثر العشوائي 4-1

 على طريقة المربعات الصغرى ،الثابتة التأثيراتقدير معالم نموذج نعتمد  في ت 

(OLS) ، بينما سيتم االعتماد على طريقة المربعات الصغرى المعممة في تقدير معالم نموذج

 .(EGLS)التأثيرات العشوائية 
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 الموضح في الجدول اآلتي: 

(: معلمات نموذج الدراسة المقدرة باستخدام نماذج ذي األثر الثابت 7 - 4) جدول رقم

 واألثر العشوائي.

 النمو السنوي للناتج المحلي اإلجماليالمتغير التابع: نسبة 

 T= 17      N= 8     2017-2000الفترة: 

 (EGLS)التأثير العشوائي نموذج  (OLS)نموذج التأثير الثابت  المتغيرات

 ***0,2324     (0,7865)*** 0,866333     (0,0587) (Constant)القاطع 

Agréculture 0,1579     (0,0000)*** 0,087860     (0,0130)*** 

Insdist 0,0779     (0,0346)*** 0,178771     (0,0136)*** 

Servc 0,3132     (0,0000)*** 0,363750     (0,0000)*** 

Roil 0,0839     (0,0793)*** 0,027330     (0,1968)*** 

hausman test 𝜒2[4]=12,366427     (0,0148)*** 

Number of observation 144 144 

R-Squared R2=0,6110 0,568310 

Adjusted R-Squared �̅�2=0,5786 0,555887 

Prob (F-statistic) (0,0000)*** (0,0000)*** 

S.E of regression 2,807527 2,882260 

 .Eview8من إعداد الطالبة استنادا على برنامج  المصدر:

 .1%معنوي عند  (***)،  5%معنوي عند  (**)،  10%معنوي عند  (*)

 :Hausmanاختبار  4-2

سيتم الكشف عن وجود أو عدم وجود نموذج األثر ، Hausmanاستنادا على اختبار 

من خالله يتسنى لنا اختبار أي نموذج أنسب نموذج التأثيرات الثابتة أم نموذج  ،العشوائي

 الذي يأخذ الصيغة التالية: ،التأثيرات العشوائية

𝐻 = (𝑏𝐹𝐸 − �̂�𝑅𝐸)
′
(𝑉𝑎𝑟𝐹𝐸 − 𝑉𝑅𝐸)−1(𝑏𝐹𝐸 − �̂�𝑅𝐸) 
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 اعتمادا على الجدول التالي:

 Hausman( : نتائج اختبار 8 - 4الجدول رقم )

 Chi P-valueقيمة االختبار    

12,3664 0,0148* 

 .5%معنوي االختبار عند (*)

 .Eview8من إعداد الطالبة استنادا على برنامج  المصدر:

اعتبارا أّن إحصاءة هوسمان تتبع توزيع ، 12,366427بلغت قيمة إحصاءة هوسمان  

(، ثم مقارنتها مع إحصاءة الجدولية التي تظهر أكبر من 4كاي تربيع من الدرجة الرابعة )

وهي أقل من مستوى المعنوية  P-Value = 0,0148، عالوة إلى أّن 𝜒2[4]=9,488قيمته 

 مما يؤكد أن النموذج ذو األثر الثابت هو األنسب واألفضل لبيانات الدراسة.، %5

 المطلب الخامس: اختبار صالحية النموذج وتحسينه

يتبين أن العالقة بين المتغيرات المفسرة التي تفسر  ،إنطالقا من النتائج المتحصل عليها 

نوعا ما قوية، زيادة إلى معنوية النموذج  ،من التغير الحاصل في معدل النمو 61,10%حوالي 

ككل اعتمادا على قيمة اإلحصاءة فيشر،  باإلضافة إلى أن كل معالم النموذج لها معنوية 

يكون ذلك راجع لمشكل  أن التي يمكن، (R-Oil) البترولما عدا معلمة نسبة ايرادات  إحصائية

التي سيتم معالجتها الحقا، عالوة إلى توافق إشاراتها الموافقة للنظرية  ،ارتباط ذاتي لألخطاء

 االقتصادية، ما يبين قدرة المتغيرات المفسرة  على تفسير التغير الحاصل في معدل النمو.

للمفاضلة بين  ،Hausmanاختبار وجود األثر الفردي واختبار  بعد إجراء االختبارات:

الذي سيتم تحسينه بعد إجراء بعض ، نموذج األثر الثابت الذي انتهى باختيار، نموذجين

 االختبارات كالتالي:

 اختبار وجود ارتباط األخطاء: 5-1

: مما يعني DW<dLاعتمادا على احصاءة داربن واتسن الموسعة نجد بما أن  ،يتم ذلك 

 التقدير في حالة وجود ارتباط األخطاء. إعادةوجود ارتباط موجب، مما  يطفو بنا إلى 

  



 إستراتيجية الجزائر مع بعض الدول النامية المصدرة للبترول رنةمقا          الفصل الرابع

~ 200 ~ 
 

 (Cochran-orcutt) تقدير النموذج في حالة وجود ارتباط األخطاء: 5-2

 األخطاءيمكن التقدير مع األخذ بعين االعتبار ، يوجد ارتباط ذاتي لألخطاء ،بما أنه 

 وقد كانت النتائج كالتالي:، AR(1)من النوع 

 تقدير نموذج ذو األثر الثابت في حالة وجود مشكل ارتباط ذاتي لألخطاء:  5-2-1

 يتم توضيح ذلك من خالل  الجدول التالي:  

 ( : نموذج ذو األثر الثابت في حالة وجود مشكل ارتباط ذاتي لألخطاء9 - 4الجدول رقم)

 ناتج المحلي اإلجماليالمتغير التابع: نسبة النمو السنوي لل

 T= 17      N= 8     2017-2000الفترة: 

 نموذج األثر الثابت المتغيرات التفسيرية

 ***0,380728     (0,6962)- (Constant)القاطع 

𝑅2=0,6622 

𝑅2 (Adjuter)=0,6292 

Prob (F-Statistic)= 0,0000 

DW=1,9537≈2 

Wald = 1,172081 

Pro (0,2434) 

Insdistl 0,186943     (0,0000)*** 

Agrécltr 0,073317     (0,0269)*** 

Servc 0,286230     (0,0000)*** 

Roil 0,112254     (0,0387)*** 

AR(1) 0,272902     (0,0014)*** 

 0,628021- الجزائر

 2,689633- المملكة العربية السعودية

 1,238758 كوريا الجنوبية

 1,485763 مصر

 0,956164- اإلمارات العربية المتحدة

 0,301703- إيران

 0,236447 النرويج

 1,614554 قطر

 .Eview8من إعداد الطالبة استنادا على برنامج  المصدر:

 تحليل نتائج االنحدار:

 يمكن مناقشة نتائج الدراسة كاآلتي: 

المعدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع  Agreclt، المتغير 5%عند مستوى معنوية  

 ازداداإلجمالي هو معنوي وإيجابي، إذا المحلي الفالحة بالنسبة للمعدل النمو السنوي للناتج 
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مع ثبات العوامل األخرى يزداد معه معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي بـ  1%بـ 

هذه النسبة ضئيلة جدّا، ما يدل على انخفاض أداء القطاع في مساهمته، مما يتضح و ،%7,33

التباين في األهمية النسبية للقطاع الفالحي سجلت فيه بعض دول الدراسة  ،من أن األثر ثابت

خير نموذجا دولة إيران إذ رغم تمركزها ألرض خصبة تشكل  ،نمو متباينا في ذات القطاع

 من المحاصيل الزراعية، كما أن كوريا 60%من أراضيها إال انها تقدم حوالي  20%سوى 

التي قامت على اإلصالح الزراعي من خالل تقليل الفجوة بين دخول سكان الريف  الجنوبية

والمدن وكذا تطور البنية التحتية وخاصة في المناطق الريفية، وقامت بإقامة مجمعات صناعية 

من األراضي الزراعية ذات  80%لمحيطة.غير أن الجزائر بامتالكها لـ للمحافظة على البيئة ا

بديلة تخلف قطاع المحروقات من خالل  إستراتيجيةالجودة العالية عالميا و التي تشكل لها 

تحسين كفاءة االستغالل للموارد الزراعية باالستفادة من التقنية الحديثة للدول الرائدة في هذا 

 ان.المجال على رأسها إير

معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع  Indstrl، المتغير 5%عند مستوى معنوية  

ما يوافق  ،على وجود عالقة طردية معنوياتها الصناعة، تدل اإلشارة الموجبة للمعلمة و

 1%النظرية االقتصادية، فأي تغير في معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع الصناعة بـ 

ـ  ، فالقطاع الصناعي 18,69%يؤدي إلى زيادة في معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي ب

وبدوره يخلق  يحسن الكفاءة التقنية لقطاع الفالحة والخدمات في العمليات اإلنتاجية من ماكنة 

لكن يبقى التأثير دون المستوى المطلوب، فما من شك أن زيادة التصنيع ، إنتاجا داخل االقتصاد

ساهم في التنقالت والتوزيعات السكانية القطاعية، غير أنها تختلف من دولة ألخرى باختالف 

ظروف وعوامل متعددة لكل منها، أهمها درجة التصنيع ومستوى تطوره الثقافي 

قتصادي، وخير دولة من بين دول الدراسة أكثر مساهمة بنسب كبيرة في تطوير هذا واال

إضافة إلى اإلمارات العربية المتحدة،  )بالرغم من الظروف التي مرت بها(القطاع إيران 

الذي يتميز بالتنوع ويشجع  ،لنظام معرفي قائم على البحث والتطوير بإرسائهاتليها النرويج 

 .األجنبيوالمتوسطة واالستثمار الشركات الصغيرة 

الزيادة في معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع  Servc، 5%عند مستوى  

مع ثبات العوامل األخرى يؤدي إلى زيادة في  1%الخدمات تجعل أي تغير في هذا األخير بـ 
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أي أن هناك عالقة طردية بين المتغيرين  ،28,62%معدل النمو للناتج المحلي اإلجمالي بـ 

يبقى هذا التأثير دون  ،بشكل متوافق مع النظرية االقتصادية وبمعنوية إحصائية، غير أنه

المستوى المطلوب، كما يتضح أن تأثير قطاع الخدمات على معدل النمو السنوي للناتج المحلي 

إضافة إلى اختالف درجة اعتماد دول قيد الدراسة على القطاع  ،متباين ما بين الدول اإلجمالي

الخدماتي في تحفيز واستدامة نموها االقتصادي، إذ شهدت كل من كوريا الجنوبية واإلمارات 

الذي بات خالل السنوات  ،العربية المتحدة وإيران والنرويج نقلة هائلة  في قطاع السياحة

 .   البترول ا مهما للدخل في منظومة ما بعد األخيرة مورد

الموجبة  بإشارته R-oilفي الناتج المحلي اإلجمالي  البترول نسبة مساهمة إيرادات  

، 5%وافق النظرية االقتصادية لمعنوية إحصائية جود العالقة الطردية وهي ما تفتدل على و

رتفع  نسبة النمو ،تمع ثبات العوامل األخرى 1%فحسب التقديرات المتوصل إليها بارتفاعه بـ 

 ،وهي نسبة ضئيلة الستدامة النمو االقتصادي 11,22%السنوي للناتج المحلي اإلجمالي بـ 

مثل الجزائر التي أدى  ،الدراسة على سلعة أولية واحدة ،دولالوالذي يرجع إلى اعتماد بعض 

من اقتصاد أولي  إنتاجهافضال عن عدم تنوع  ،زها الكبير على عدد قليل من القطاعاتتركي

إلى اقتصاد متنوع، عالوة إلى تأثرها بالصدمات الخارجية، إذا ما قورنت بدولة مّرت نوعا 

ت التحول من دولة مثال كوريا الجنوبية التي استطاعما بنفس ظروفها من استعمار،... 

ية للمساعدات األجنبية إلى دولة متقدمة وداعمة من خالل تطوير بنية متوسطة الدخل ومتلق

ويعود سبب النمو الهائل في اقتصاد كوريا الجنوبية نتيجة  .هيكلية اقتصادية وصناعية جيدة

الواردات كمرحلة  إحاللإلستراتيجيةنتيجة تطبيق  ،لتطور قطاع الصناعة التحويلية في البالد

ذلك بتقديم الدعم والمساندة  ،صنيع من أجل التصدير كمرحلة ثانيةالت إستراتيجيةثم  ،أولى

 المحلياألخير في الناتج هذا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت نسبة مساهمة 

من الناتج المحلي اإلجمالي، كما يعد قطاع  39,2%لينتقل إلى  1962عام  14,3%اإلجمالي 

في الناتج المحلي اإلجمالي، فهي تجربة تنموية  58,2%إذ يساهم بنسبة  إنتاجاالخدمات األكبر 
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لدولة استطاعت بناء اقتصاد مثمر خالل بضعة عقود لمواجهة خطر صدمات أسعار 

 .1البترول

ثابث لوجود مشكل االرتباط ان التقدير بطريقة المربعات الصغرى لنموذج األثر ال

إشارة المتغيرات  إنحيث  ،قد حسنت لنا نتائج  المحصل عليها في التقدير ،الذاتي لألخطاء

بالتالي  توافق النظرية  ،أي هناك عالقة طردية مع المتغيرة الداخلية ،الخارجية موجبة

ال يوجد مشكل تجانس تباين األخطاء، وأيضا  ، WALDاختباراالقتصادية، كما أن حسب 

أن  هناك  اختالف تأثير كل دولة في زيادة معدل نمو الناتج المحلي ، حسب ما هو موضح

لنموذج ذو كما سيتم تقدير ا  ،هذا ما قد تم توضيحه أنفا في اختبار تأثير األفراد ،اإلجمالي

 الزمني. -األثر الثابت الفردي

  

                                                           
، الطبعة األولى، عالم الكتب للنشر والتوزيع، األردن،  الجدلية النظرية والتطبيقاالقتصاد الدولي الحديث، بين حسين أحمد الحسين الغرو،  :1

 .197-196، ص: 2016
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 الزمني: -تقدير النموذج ذو األثر الثابت الفردي  5-3

 الزمني-( : نموذج ذو األثر الثابت الفردي10 - 4الجدول رقم)

 (Crois)المتغير التابع: نسبة النمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 T= 17      N= 8     2017-2000الفترة: 

 نموذج األثر الثابت الفردي والزمني المتغيرات التفسيرية

 ***0,774442     (0,5902) (Constant)القاطع 
R2=0,6843 

R̅2=0,6075 

S.E = 2,70 

Prob (F-Statistic)= 0,0000 

Agrécltr 0,076331     (0,0396)*** 

Insdistrl 0,123923     (0,0004)*** 

Servc 0,338921     (0,0000)*** 

Roil 0,140186     (0,0719)*** 

 األثر الثابت الزمني األثر الثابت الفردي

 1,851190 2000 0,731400- الجزائر

 0,714846- 2001 3,304618 المملكة العربية السعودية

 0,229784 2002 1,743903 كورية الجنوبية

 1,630752 2003 1,631235 مصر

 1,077855 2004 0,165631- العربية المتحدةاإلمارات 

 1,050140 2005 0,509319- إيران

 0,250582 2006 0,364106 النرويج

 0,893439 2007 0,971725 قطر

  2008 0,981996 

  2009 -1,926480 

  2010 1,970173 

  2011 0,319504 

  2012 1,920084 

  2013 1,430315 

  2014 -0,408515 

  2015 -0,866073 

  2016 1,413531 

  2017 0,217534 

 .Eviews8من إعداد الطالبة استنادا على برنامج  المصدر:
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وتؤثر سلبا على معدل النمو السنوي للناتج  5%غير معنوية عند مستوى  α𝑖المعلمة  

 المحلي اإلجمالي، وقيمتها تختلف من دولة إلى أخرى حسب خصوصيتها.

 األثر الثابت الزمني: انحدارتحليل نتائج 

، اسياألثر الثابت الزمني يمكن اعتبار األثر الزمني كعامل جيوسي انحدارمن نتائج  

أرقاما تاريخية نمت معها معدل النمو السنوي  2007-2000 ما بين إذ شهدت الفترة الممتدة

قد أحدثت األزمة تأثيرات حادة  2008غير أن في  ،للناتج المحلي اإلجمالي لدول قيد الدراسة

بتدخل من المنظمة  ،غير أنه،36,37$للبرميل إلى  100$إذ انخفضت من  ،البترولفي أسعار 

مثل روسيا تطبيقا إلستراتيجية امتصاص فائض  ،العالمية األوبيك ودول أخرى خارج األوبك

سعيا  ،قامت بتخفيض حجم اإلنتاج اليومي للتقليل من حجم الخسائر ،المعروض في السوق

دا تحديالبترول حينها عاود التعافي لسوق  ،لتحقيق االستقرار المطلوب بين العرض والطلب

تعافي معدل النمو السنوي للناتج  2014-2011، كما أشارت النتائج للسنوات 2009في مارس 

 المحلي اإلجمالي المرتبط باعتماد هذه الدول على سلعة أولية واحدة.

أسهما بشكل البترول، إثر تباطؤ النمو االقتصادي وارتفاع تخمة المعروض في سوق  

مليون  1حين بلغ فائض العرض  ،2014كبير لبلوغ األسعار إلى أدنى مستوياته في جوان 

مليون برميل/يوم، في الوقت الذي سجل  2,060إلى  2015وواصل حتى  2014برميل/يوم عام 

 700بمقدار  2015دول خارج األوبك بأقل مما كان عليه في من  البترولفيه تقدير عرض 

ألف  131مليون برميل/يوم بزيادة مقدارها  32,33حوالي ، أي ب2016مليون برميل/يوم لعام 

نتيجة اهتمامها نحو تغيير إستراتيجيتها من سياسة خفض اإلنتاج  ،2015برميل/يوم من عام 

بحجة الحفاظ على حصتها  ،لدعم األسعار إلى سياسة إبقاء اإلنتاج على مستوياته المرتفعة

السوقية نتيجة استمرار المنافسة داخل أعضائها التي كانت على رأسها المملكة العربية 

 السعودية.

تجاوز ما تمليه األساسيات  2014من أواخر البترول  ثمة قناعة أن سقوط أسعار 

فهو جزء من معادلة حرب اقتصادية سياسية، فضال عن كونه مورد ناضب،  ،االقتصادية

غير البترولية تأثرت بها اقتصادات دول الدراسة بصورة مباشرة بتراجع قاعدة إيراداتها 

معرضة بذلك إلى عجز  ،ناهيك عن األجيال القادمة ،القادرة على أن تخدم الجيل الحالي



 إستراتيجية الجزائر مع بعض الدول النامية المصدرة للبترول رنةمقا          الفصل الرابع

~ 206 ~ 
 

ماليتها العامةومشاريعها االستثمارية خاصة تلك التي ركزت على بعض القطاعات. 

 ،بالرغم من تفاوت تجارب استخدام إيرادات الموارد المتاحة تحت وفوق األرض 

فشل وهشاشة نظام  استخداما أمثال المختلف بين دولة وأخرى، مما قد يتبين من الدراسة مدى

خاصة من الجزائر والمطالبة بإصالح نظام اقتصادي بأسره والتفكير  ،اقتصادي غير متنوع

في أنماط التنمية الحالية مع االنتباه إلى أهمية تسريع عملية االنتقال من االقتصاد البنى إلى 

 اقتصاد متنوع.
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مة النمو االقتصادي، في استدا البترولانطالقا من فكرة قصور مساهمة إيرادات  

ارتكازا بجميع  ،أظهرت هذه الدراسة القياسية ضرورة التسريع في تنويع النشاط االقتصادي

 العالمي. البترولالقطاعات دون التمييز السيما في ظل اهتزازات سوق 

على عينة مكونة من  (Panel Data)باستخدام منهج بيانات السالسل الزمنية المقطعية  

نماذج، ثم أجريت عدة اختبارات الختيار أحسنها وأفضلها،  ةسنة، تم تقدير ثالث 18دول لـ  8

 إذ خلصت الدراسة بالنتائج التالية:

أثبتت على وجود عالقة إيجابية موجبة بين كل نسب النمو السنوي للقيمة المضافة  

للقطاعات على النمو السنوي لمعدل الناتج المحلي اإلجمالي لمجموعة دول محل الدراسة، 

ل للنمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي ارتبط بقطاع الخدمات تلتها قطاع بحيث أفضل معد

 الصناعة ثم في األخير قطاع الفالحة بسبب نسبته الضئيلة.

على معدل النمو السنوي للناتج  البترولالتأثير اإليجابي بنسبته الضئيلة إليرادات  

 عرضة للعوامل الجيوسياسية. األكثر ةالمحلي اإلجمالي المحدد أسعاره في السوق العالمي

، كما وجدنا أن هناك تباين في التأثير في نسبة النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي بين الدول

: النرويج، إيران، اإلمارات العربية المتحدة وكوريا التالية دولالحيث كان هذا التأثير أكبر في 

لمواجهة  البتروليةالتي يمكننا أخذها كتجارب تنموية في البحث عن مصادر غير  ،الجنوبية

 خطر االعتماد على المصدر الوحيد.

حتمية تبتني مرحلة انتقالية في االستثمار في الطاقة مع ضرورة أن تشمل إستراتيجية  

ارات ديناميكية تشمل تنويع االستثم ،االعتماد على الطاقات المتجددة إجراءات أخرى

 كالفالحة والسياحة وقطاع الخدمات.    ،السيما في المجاالت النظيفة ،القطاعية
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تجعلها دولة تنافس الدول  المعتبرةإمكانيات الجزائر 

.الرائدة في كل القطاعات

 نتائج الدراسة:

1/ 

1914

2/ 

3/  

4/ 

85

5/

6/ 
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 جدول توزيع الناتج المحلي الداخلي حسب كل قطاع (:1الملحق رقم )

 السنوات

 

الناتج 

المحلي 

 االجمالي

 الناتج المحلي اإلجمالي

قطاع 

 المحروقات

قطاعات 

 أخرى

  قطاعات أخرى

 الصناعة الفالحة

بناء 

وأشغال 

 ةيعموم

خدمات 

خارج 

اإلدارات 

 العمومية

خدمات 

اإلدارات 

 العمومية

حقوق 

ورسوم 

على 

 الواردات
2001 4227,1 1443,9 2480,3 412,1 315,2 358,9 921,9 472,1 320,9 

2002 4522,8 177,0 1668,2 417,2 337,6 409,9 1004,2 499,4 377,5 

2003 5247,5 1868,9 2980,3 515,3 355,4 445,2 1112,2 552,3 403,1 

2004 6150,4 2319,8 3384,4 580,5 390,5 508,0 1302,2 603,2 446,2 

2005 7563,6 3352,9 3716,7 581,6 420,1 564,4 1518,7 631,9 494,0 

2006 8520,6 3882,2 4146,3 641,3 444,4 674,3 1708,4 677,9 492,1 

2007 9408,3 4089,3 4786,6 704,2 476,0 825,1 1924,8 856,5 532,4 

2008 10090,0 4997,6 5438,5 727,4 519,5 956,7 2147,0 1087,9 653,9 

2009 10034,3 3109,1 6209,4 931,1 573,1 1094,8 2384,6 1225,6 715,8 

2010 12034,5 4180,4 7160,4 1015,3 616,7 1257,4 2629,9 1587,1 747,1 

2011 14526,2 5242,1 8429,5 1183,2 663,8 1333,3 2862,6 2386,6 854,6 

2012 16115,5 5536,4 9501,6 1421,7 728,6 1491,2 3205,6 2654,5 1077,5 

2013 16643,8 4968,0 10433,7 1640,0 765,4 1627,4 3849,6 2551,2 1242,2 

2014 17205,1 4657,8 11308,9 1771,5 837,0 1794,0 4191,0 2715,4 1238,4 

2015 16591,9 3134,3 12149,0 1936,4 900,9 1908,1 4549,9 2853,7 1308,6 

2016 17406,8 3025,6 13042,1 2140,3 975,7 2069,3 4837,8 3018,9 1339,1 

2017 18876,6 3615,0 13862,7 2318,9 1037,0 2213,6 5172,0 3121,3 1398,9 

ثالثي 

2018 
5070,2 1164,1 3566,2 594,7 266,2 577,8 1359,5 767,9 339,9 

 

 20082018لمصدر:ا
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   ايراداتنتائج اختبار استقرارية المتغيرة  (:2الملحق رقم )

 

Pool unit root test: Summary   

Series: ROIL_ALGERIE, ROIL_SAOUDIT, ROIL_COREE, ROIL_EGYPT, 

        ROIL_EMAR, ROIL_IRAN, ROIL_NORVG, ROIL_QATAR 

Date: 01/17/19   Time: 14:31  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Balanced observations for each test   
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -1.54734  0.0609  8  136 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.75997  0.2236  8  136 

ADF - Fisher Chi-square  16.2162  0.4380  8  136 

PP - Fisher Chi-square  16.4718  0.4205  8  136 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 

 

 :ROIL الوحدة للمتغيرة :نتائج االستقرارية للفرق األول و جدر  (:3الملحق رقم )

 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: ROIL_ALGERIE, ROIL_SAOUDIT, ROIL_COREE, ROIL_EGYPT, 

        ROIL_EMAR, ROIL_IRAN, ROIL_NORVG, ROIL_QATAR 

Date: 01/17/19   Time: 14:34  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -9.62618  0.0000  8  122 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -7.17548  0.0000  8  122 

ADF - Fisher Chi-square  77.2327  0.0000  8  122 

PP - Fisher Chi-square  99.6504  0.0000  8  128 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 :CROIS :نتائج إختبار إستقرارية  (:4الملحق رقم )

 

Pool unit root test: Summary   

Series: CROIS_ALGERIE, CROIS_SAOUDIT, CROIS_COREE, 

        CROIS_EGYPT, CROIS_EMAR, CROIS_IRAN, CROIS_NORVG, 

        CROIS_QATAR   

Date: 01/17/19   Time: 14:40  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -11.5743  0.0000  8  121 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -10.8370  0.0000  8  121 

ADF - Fisher Chi-square  115.928  0.0000  8  121 

PP - Fisher Chi-square  439.413  0.0000  8  128 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 :AGRECLT :نتائج إختبار إستقرارية  (:5الملحق رقم )

 

 

Pool unit root test: Summary   

Series: AGRECLT_ALGERIE, AGRECLT_SAOUDIT, AGRECLT_COREE, 

        AGRECLT_EGYPT, AGRECLT_EMAR, AGRECLT_IRAN, 

        AGRECLT_NORVG, AGRECLT_QATAR  

Date: 01/17/19   Time: 14:41  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -12.1760  0.0000  8  123 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -12.6577  0.0000  8  123 

ADF - Fisher Chi-square  136.503  0.0000  8  123 

PP - Fisher Chi-square  951.130  0.0000  8  128 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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 :INDSTR :نتائج إختبار إستقرارية  (:6الملحق رقم )

 

Pool unit root test: Summary   

Series: INDSTR_ALGERIE, INDSTR_SAOUDIT, INDSTR_COREE, 

        INDSTR_EGYPT, INDSTR_EMAR, INDSTR_IRAN, INDSTR_NORVG, 

        INDSTR_QATAR   

Date: 01/17/19   Time: 14:42  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -9.29437  0.0000  8  119 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -9.72813  0.0000  8  119 

ADF - Fisher Chi-square  103.884  0.0000  8  119 

PP - Fisher Chi-square  317.631  0.0000  8  128 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 

 

 :SERVC نتائج إختبار إستقرارية  (:7الملحق رقم )

 

Pool unit root test: Summary   

Series: SERVC_ALGERIE, SERVC_SAOUDIT, SERVC_COREE, 

        SERVC_EGYPT, SERVC_EMAR, SERVC_IRAN, SERVC_NORVG, 

        SERVC_QATAR   

Date: 01/17/19   Time: 14:43  

Sample: 2000 2017   

Exogenous variables: Individual effects 

Automatic selection of maximum lags  

Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 
     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t* -11.2697  0.0000  8  124 

     

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -10.2876  0.0000  8  124 

ADF - Fisher Chi-square  107.843  0.0000  8  124 

PP - Fisher Chi-square  389.580  0.0000  8  128 
     
     ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
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  نتائج تقدير نموذج االنحدار اإلجمالي (:8الملحق رقم )

 

Dependent Variable: CROIS?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/17/19   Time: 14:48   

Sample: 2000 2017   

Included observations: 18   

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 144  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.866333 0.466687 1.856347 0.0655 

INDSTR? 0.178771 0.031986 5.589106 0.0000 

AGRECLT? 0.087860 0.036078 2.435246 0.0161 

SERVC? 0.363750 0.041717 8.719418 0.0000 

ROIL? 0.027330 0.021634 1.263312 0.2086 
     
     R-squared 0.568310     Mean dependent var 4.388194 

Adjusted R-squared 0.555887     S.D. dependent var 4.325004 

S.E. of regression 2.882260     Akaike info criterion 4.989132 

Sum squared resid 1154.732     Schwarz criterion 5.092250 

Log likelihood -354.2175     Hannan-Quinn criter. 5.031033 

F-statistic 45.74757     Durbin-Watson stat 1.410869 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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  (cochrane-orcutt)التقدير يف حالة وجـــود ارتباط االخطاء :نتائج (:9امللحق رقم )
 

Dependent Variable: CROIS?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/17/19   Time: 21:00   

Sample (adjusted): 2001 2017   

Included observations: 17 after adjustments  

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 136  

Convergence achieved after 9 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.560634 0.632094 0.886947 0.3767 

INDSTR? 0.205459 0.032556 6.310955 0.0000 

AGRECLT? 0.084320 0.031613 2.667209 0.0086 

SERVC? 0.314369 0.042184 7.452252 0.0000 

ROIL? 0.043346 0.029724 1.458271 0.1472 

AR(1) 0.333697 0.080645 4.137831 0.0001 
     
     R-squared 0.632380     Mean dependent var 4.297794 

Adjusted R-squared 0.618241     S.D. dependent var 4.391936 

S.E. of regression 2.713631     Akaike info criterion 4.877567 

Sum squared resid 957.2928     Schwarz criterion 5.006066 

Log likelihood -325.6745     Hannan-Quinn criter. 4.929786 

F-statistic 44.72524     Durbin-Watson stat 1.925517 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 األثر الثابث : منوذج احندار تقديرنتائج (: 10امللحق رقم )
 

Dependent Variable: CROIS?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/17/19   Time: 21:38   

Sample: 2000 2017   

Included observations: 18   

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 144  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.232492 0.856766 0.271360 0.7865 

INDSTR? 0.157940 0.032487 4.861695 0.0000 

AGRECLT? 0.077976 0.036517 2.135371 0.0346 

SERVC? 0.313265 0.044067 7.108834 0.0000 

ROIL? 0.083959 0.047484 1.768144 0.0793 

Fixed Effects (Cross)     

_ALGERIE--C -0.795086    

_SAOUDIT--C -2.106054    

_COREE--C 1.086987    

_EGYPT--C 1.042450    

_EMAR--C -0.228514    

_IRAN--C -0.334240    

_NORVG--C -0.191743    

_QATAR--C 1.526199    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.611033     Mean dependent var 4.388194 

Adjusted R-squared 0.578619     S.D. dependent var 4.325004 

S.E. of regression 2.807527     Akaike info criterion 4.982140 

Sum squared resid 1040.451     Schwarz criterion 5.229625 

Log likelihood -346.7141     Hannan-Quinn criter. 5.082704 

F-statistic 18.85096     Durbin-Watson stat 1.504219 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 : اختبار معامل التحديدنتائج (: 11امللحق رقم )

Wald Test:   

Pool: POOLEDFIXWALD  
    
    Test Statistic Value df Probability 
    
    F-statistic  11.91501 (2, 132)  0.0000 

Chi-square  23.83002  2  0.0000 
    
        

Null Hypothesis: C(1)=0,C(5)=0  

Null Hypothesis Summary:  
    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 
    
    C(1)  0.232492  0.856766 

C(5)  0.083959  0.047484 
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 يف حالة وجـــود ارتباط االخطاء منوذج االحندار األثر الثابث (: التقدير12امللحق رقم )
:(cochrane-orcutt) 

 

Dependent Variable: CROIS?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/17/19   Time: 21:44   

Sample (adjusted): 2001 2017   

Included observations: 17 after adjustments  

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 136  

Convergence achieved after 12 iterations  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.380728 0.972681 -0.391421 0.6962 

INDSTR? 0.186943 0.033109 5.646238 0.0000 

AGRECLT? 0.073317 0.032734 2.239793 0.0269 

SERVC? 0.286230 0.043400 6.595199 0.0000 

ROIL? 0.112254 0.053716 2.089791 0.0387 

AR(1) 0.272902 0.083447 3.270352 0.0014 

Fixed Effects (Cross)     

_ALGERIE--C -0.628021    

_SAOUDIT--C -2.689633    

_COREE--C 1.238758    

_EGYPT--C 1.485763    

_EMAR--C -0.956164    

_IRAN--C -0.301703    

_NORVG--C 0.236447    

_QATAR--C 1.614554    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.662215     Mean dependent var 4.297794 

Adjusted R-squared 0.629261     S.D. dependent var 4.391936 

S.E. of regression 2.674179     Akaike info criterion 4.895868 

Sum squared resid 879.6015     Schwarz criterion 5.174283 

Log likelihood -319.9190     Hannan-Quinn criter. 5.009009 

F-statistic 20.09476     Durbin-Watson stat 1.953718 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 األثر الزمني :نموذج انحدار تقدير نتائج (: 13الملحق رقم )

 

Dependent Variable: CROIS?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/17/19   Time: 21:49   

Sample: 2000 2017   

Included observations: 18   

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 144  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.898590 0.491061 1.829894 0.0697 

INDSTR? 0.149132 0.033541 4.446213 0.0000 

AGRECLT? 0.081218 0.036106 2.249402 0.0263 

SERVC? 0.390473 0.043969 8.880675 0.0000 

ROIL? 0.026080 0.022251 1.172081 0.2434 

Fixed Effects (Period)     

2000--C 2.192475    

2001--C -0.824393    

2002--C -0.103873    

2003--C 1.519826    

2004--C 1.007636    

2005--C -0.418782    

2006--C 0.052258    

2007--C -0.895639    

2008--C -0.461819    

2009--C -2.170050    

2010--C 2.040753    

2011--C 0.782976    

2012--C -1.614671    

2013--C -1.262407    

2014--C -0.469776    

2015--C 0.047127    

2016--C 0.781553    

2017--C -0.203195    
     
      Effects Specification   
     
     Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.638519     Mean dependent var 4.388194 

Adjusted R-squared 0.576297     S.D. dependent var 4.325004 

S.E. of regression 2.815253     Akaike info criterion 5.047744 

Sum squared resid 966.9289     Schwarz criterion 5.501466 

Log likelihood -341.4376     Hannan-Quinn criter. 5.232111 

F-statistic 10.26193     Durbin-Watson stat 1.360291 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 األثر الزمني : الثابث و األثرنموذج انحدار تقدير نتائج (: 14الملحق رقم )

Dependent Variable: CROIS?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 01/23/19   Time: 21:56   

Sample: 2000 2017   

Included observations: 18   

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 144  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.774442 1.433989 -0.540061 0.5902 

INDSTR? 0.123923 0.033677 3.679756 0.0004 

AGRECLT? 0.076331 0.036679 2.081079 0.0396 

SERVC? 0.338921 0.046157 7.342847 0.0000 

ROIL? 0.140186 0.077167 1.816647 0.0719 

Fixed Effects (Cross)     

_ALGERIE--C -0.731400    

_SAOUDIT--C -3.304618    

_COREE--C 1.743903    

_EGYPT--C 1.631235    

_EMAR--C -0.165631    

_IRAN--C -0.509319    

_NORVG--C 0.364106    

_QATAR--C 0.971725    

Fixed Effects (Period)     

2000--C 1.851190    

2001--C -0.714846    

2002--C 0.229784    

2003--C 1.630752    

2004--C 1.077855    

2005--C 1.050140    

2006--C 0.250582    

2007--C 0.893439    

2008--C 0.981996    

2009--C -1.926480    

2010--C 1.970173    

2011--C 0.319504    

2012--C 1.920084    

2013--C 1.430315    

2014--C -0.408515    

2015--C -0.866073    

2016--C 1.413531    

2017--C 0.217534    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.684390     Mean dependent var 4.388194 

Adjusted R-squared 0.607546     S.D. dependent var 4.325004 

S.E. of regression 2.709448     Akaike info criterion 5.009264 

Sum squared resid 844.2277     Schwarz criterion 5.607351 

Log likelihood -331.6670     Hannan-Quinn criter. 5.252293 

F-statistic 8.906215     Durbin-Watson stat 1.467921 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 األثر العشوائي :منوذج احندار تقدير (: نتائج 15امللحق رقم )
 

Dependent Variable: CROIS?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/17/19   Time: 22:12   

Sample: 2000 2017   

Included observations: 18   

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 144  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.866333 0.454586 1.905761 0.0587 

INDSTR? 0.178771 0.031156 5.737883 0.0000 

AGRECLT? 0.087860 0.035143 2.500070 0.0136 

SERVC? 0.363750 0.040636 8.951521 0.0000 

ROIL? 0.027330 0.021073 1.296940 0.1968 

Random Effects (Cross)     

_ALGERIE--C 0.000000    

_SAOUDIT--C 0.000000    

_COREE--C 0.000000    

_EGYPT--C 0.000000    

_EMAR--C 0.000000    

_IRAN--C 0.000000    

_NORVG--C 0.000000    

_QATAR--C 0.000000    
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 2.807527 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.568310     Mean dependent var 4.388194 

Adjusted R-squared 0.555887     S.D. dependent var 4.325004 

S.E. of regression 2.882260     Sum squared resid 1154.732 

F-statistic 45.74757     Durbin-Watson stat 1.410869 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.568310     Mean dependent var 4.388194 

Sum squared resid 1154.732     Durbin-Watson stat 1.410869 
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 اختبار هوسان(: نتائج 16امللحق رقم )
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOLREDOM01   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 12.366427 4 0.0148 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     AGRECLT? 0.077976 0.087860 0.000098 0.3192 

INDSTR? 0.157940 0.178771 0.000085 0.0236 

SERVC? 0.313265 0.363750 0.000291 0.0031 

ROIL? 0.083959 0.027330 0.001811 0.1833 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: CROISSAN?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/20/19   Time: 15:30   

Sample: 2000 2017   

Included observations: 18   

Cross-sections included: 8   

Total pool (balanced) observations: 144  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.232492 0.856766 0.271360 0.7865 

AGRECLT? 0.077976 0.036517 2.135371 0.0346 

INDSTR? 0.157940 0.032487 4.861695 0.0000 

SERVC? 0.313265 0.044067 7.108834 0.0000 

ROIL? 0.083959 0.047484 1.768144 0.0793 
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 إسرتاتيجية الدول النامية املصدرة للبرتول يف مواجهة تقلبات األسعار يف السوق و أثرها على النمو االقتصادي
The strategy of exporting petroleum countries developing in the face of price fluctuations in the market and 

their impact on economic growth 

 

La stratégie des pays en développement exportateurs de pétrole face aux fluctuations des prix sur le marché 

et à leur impact sur la croissance économique 

 

  ملخص :
من أهم مواردها،  البرتولخاصة تلك اليت تعترب مداخل  سوق البرتول غري املستقر، يةوضعالدول النامية املصدرة للبرتول  لقد شد اهتمام 

من أثر صدمات أسعار النفط من خالل  و املتوسط تبين إسرتاتيجية وقائية على املدى القصري عنيف البحث  الباحثني انشغال العديد منما زاد 
  أخلدمايت و ألفالحي لتنويع مصادر دخلها. ،الصناعي جيه حنو االهتمام ابلتطور التقين،التو 

 اإلمكانياتجز و وااحلبعض عن  التعرفقد مت  ،الريعيةللدول األكثر اتكاء على اإليرادات  حماولة ملراجعة و إعادة صياغة السياسات 
 إسقاطهاو  ابجلزائر كوهنا واحدة من تلك الدول، و مت الوقوف على أهم التجارب الناجحة التنموية لبعض الدول األساسية القطاعاتبعض تنمية ل

املازجة  ،ليابنالقياسية ملعطيات استنادا على مناذج  مية.اعتمادا على طرق حتليلية و لتبين اسرتاتيجيات حمكمة  ابجلزائربيئة االستثمارية على ال
 هبدف إجياد التقارب ،2017إىل  2000 من دول خالل الفرتة املمتدة 8لعينة مكونة من لبياانت السالسل الزمنية مع بياانت املقاطع العرضية 

خلصت اليت  ،معدالت النمو السنوي جلميع القطاعات و كدا إيرادات البرتول على النمو االقتصاديأثر من خالل حتليل  ،بني هذه الدول ما
      بتحليل لتباعد مسجال ألثر كل دولة.

  .مناذج ابنيل صدمات البرتول،،االسرتاتيجيات البديلة،سوق البرتول ،أسعار البرتول الكلمات املفتاحية : 

 The oil-exporting developing countries have been concerned about the unstable situation in the oil market, Especially 

those whose hydrocarbon revenues are among the most important resources; This has made many researchers more preoccupied 

with the problem; It is problematic to adopt a short-term preventive strategy from the impact of oil price shocks by directing 

attention to technological, industrial, service and agricultural development to diversify its sources of income;  

 An attempt to review Reformulate policies for countries that are more dependent on petroleum revenues; Some of the 

barriers and qualifications of sector development in Algeria have been developed as one of those countries; The most important 

successful development experiences of some countries were highlighted and dropped on the investment environment in Algeria to 

adopt Strict strategies based on analytical and quantitative methods; but in this study we used a Panel data model (cross-sectional 

time study) constructed by a sample consisting of about eight countries during the period from 2000 to 2017, In order to achieve a 

convergence between these countries by analyzing the annual growth rates of all sectors and increasing oil revenues on economic 

growth, which concluded with an analysis of the recorded spread of the impact of each country 

Keywords: Petroleum Market, Oil prices, Alternative strategies, petroleum shocks, panel data 

 

 Les pays en développement exportateurs de pétrole s'inquiètent de la situation instable concernant le marché du 

pétrole, en particulier, ceux, dont les revenus relatifs au pétrole, sont considérés comme essentiels. Ce qui a suscité les 

préoccupations de  nombreux chercheurs, afin d’adopter une stratégie préventive à court terme visant à atténuer L'impact des chocs 

pétroliers, en portant une attention  au développement technologique, industriel, des services et de l’agriculture, pour diversifier 

leurs sources de revenus.  

 En vue, de revoir et de reformuler les politiques des pays les plus dépendants des revenues rentiers, il a été mis en 

place les dispositions pour valoriser le développement du secteur économique, s’inspirant ainsi des expériences réussies de certains 

pays , en les appliquant à l’environnement de l’investissement en Algérie, afin d’adopter des  stratégies judicieuses, s’appuyant sur 

des  méthodes analytiques et quantitatives,  fondées sur les modèles économétriques des données de panel, pour un échantillon de 

8 pays entre 2000 et 2017 , avec un objectif de trouver un rapprochement  entre ces pays par le biais de l’analyse des taux de 

croissance annuels de  tous les secteurs, et également des revenus pétroliers sur la croissance économique, qui s’est conclue par 

une analyse de la différence enregistrée, de l’impact de chaque pays.      

Les mots clés : Marché du pétrole, Prix du pétrole, Stratégies alternatives, chocs pétrolier, Modèles de panel. 


