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 ر وتقديرشك
 ظاىرىا نعمو على نشكره و فيو مباركا طيبا كثَتا ضبدا كبمده ،القهار الواحد هلل الشكر أوؿ

يرزقنا  أف نسألو و العمل، ىذا إقباز على وفقنا الذي الكرًن وجهو عببلؿ ينبغي كما و باطنها
 .يوعل والقادر ذلك وِف إنو فيو، اإلخبلص .عليو والقادر ذلك وِف إنو فيو، اإلخبلص

ما  تجدوا لم فإف فكافئوه معروفا إليكم صنع سلم"من و وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ   
نتقدـ  اغبديث ذاهب ألىلو،وعمبل بالفضل واعًتافا كافأتموه" قد أف تروا حتى لو فادعوا بو تكافئوف
 :إُف اعبزيل بالشكر
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 .القياسي يف اعبانب ساعدين الذي
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  عامة:مقدمة 

 
I 

يف " كونو سلعة إسًتاتيجية عاؼبية ومادة أولية أساسية بالذىب األسودارتبط تاريخ اقتصاد بعض الدوؿ دبا يعرؼ "
الصناعة الكيماوية والبًتوكيماوية،فأصبح وبظى دبكانة مهمة يف التجارة اػبارجية وموقع خاص يف تشكيل معاَف 
اػبريطة االقتصادية العاؼبية.وعلى ىذا األساس أصبحت أسعار النفط ؿبل اىتماـ سواءا يف كيفية ربديدىا أو يف 

ز بالتقلب وعدـ الثبات.ويعرب تقلب األسعار عن الضبابية تأثَت القوى الفاعلة على تلك األسعار،فبا جعلها تتمي
اليت سبس أسواؽ النفط باعتبارىا أكثر األسواؽ تقلبا،ويعزى ذلك إُف مرونة الطلب السعرية للنفط،كونو سلعة 
ضرورية غَت متاحة لئلحبلؿ على اؼبدى القصَت يف أغلب أوجو استخدامها وىذه التقلبات قد تكوف شديدة إما 

 فاع أو االلبفاض.باالرت

 أي على مباشر وغَت مباشر بشكل تؤثر العاؼبية فبا النفطية يف السوؽ أسعاره سلوؾ باختبلؼ آثاره زبتلفلذا 
 واحدة لصدمة نفطية يبكن حيث االستقرار عدـ من حالة مسبباستوردة،م أـمصدرة  أكانت العاَف،سواء دولة يف

 على كبَت  تعتمد بشكل الريعية وخاصة اعبزائر اليت القتصادياتا سواء العاَف اقتصاديات بشل كفيلة تكوف أف
 ما خبلؿ ذلك من ويتضح بذاهتا قائمةال إلقتصاداتا أو يف تنفيذ مشاريعها وبراؾبها التنموية نفطيةال اإليرادات

 عنو جتنت واليت باالرتفاع وتارة أخرى باؽببوط تارة ىذا. يومنا إُف1970 منذتقلبات  النفط من أسعار بو مرت
أف اذباه  واؼبختصُت االقتصاديُت من العديديرى  حيثواػبارجية، الداخلية التوازنات على اهبابية أو سلبية آثار

 اليت اآلليات لتحليل االقتصاديات من بالكثَت لتقلبات الدورة االقتصادية دافعا رئيسيالسبب ال نفط ىيالأسعار 
من أىم األدوات اليت تقف وراء  اؼبالية السياسةالقتصادية.لذا تعترب ا سياساهتا ـبتلف النفط على أسعار هبا تؤثر

 التكييف خبلؿ من االقتصادي للتوازف واؼبعدؿ اؼبنظم احملرؾ لكوهنافشل السياسة االقتصادية ألي بلد،قباح أو 
 ففيمصدر ؽبا. أىم ةالنفطي اإليرادات سبثل واليت إيراداهتا حبجم بدورىا تتأثر واليت اغبكومية غبجم النفقات الكمي
 إُف التوجو كبو التوسع يف اإلنفاؽ،ىذه يدفع فبا اؼبالية اإليرادات ارتفاع يف سيتسبب النفط أسعار ارتفعت ما حاؿ
 عدـ حالة إُف الدولة يدفع فبا اؼبوارد اؼبالية ونقص النفط أسعار البفاض عند بعد فيما إلغاؤىا يصعب الزيادة

 اؼبردود شح يعٍت ففي حالة البفاضوالبفاضها، عن تقل صعوبة الأثار  النفط أسعار الرتفاع أف االستقرار،موضحا
اؼبسطرة وتبٍت إجراءات تقشفية وترشيد اإلنفاؽ  ربامجال يف نظر وإعادة يعٍت اختبلؿ فبا األخَتة ؽبذه والعائد

 اغبكومي.

 بو تسمح ماطار إ يف اؼبالية ياسةالس أدوات استخداـ يف بالتوسعاليت قامت  الدوؿ ىذه بقية مثل اعبزائر تعد
 للبلد االقتصادية السياسة أىداؼ ربقيق سبيل يف العامة وإيراداهتا نفقاهتا بسياسة اؼبالية لوزارة التشريعات اؼبختلفة

السياسة اؼبالية مرتبطة  جعل الصعبة للعملة رئيسي كمصدر نفطيةال اؼبوارد على اعبزائري اعتماد االقتصاد أف إال
العاؼبية.ويرجع ذلك إُف أف اإليرادات العامة يف اعبزائر تتميز دبيزة  األسواؽ يف النفط أسعار بتقلباتشديدا  ارتباطا

اؼبرتبطة بدورىا بتقلبات أسعار النفط من  خاصة وىي أف جزء كبَت منها يتأتى عن طريق إيرادات اعبباية النفطية
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باإليرادات العامة اليت سبثل الوجو ؽبا ىذا ما أدى جهة،ومن جهة أخرى النفقات العامة ترتبط بشكل رئيسي 
 مالية سياسة الدولة اتبعت الثمانيناتو  السبعينات فًتة فخبلؿمسار تلك النفقات عرضة لتقلبات أسعار النفط.

 األزمة حدوث معنفطية.ولكن ال اعبباية على ذلك سبويل يف معتمدةاإلنفاؽ االستثماري، منهبدؼ الرفع توسعية 
 الكلي االقتصادي االستقرار يف االختبلؿوظهرت بوادر  اعبزائري االقتصاد أثرت 1986 سنة ة اؼبعاكسةالنفطي

 مع اتفاقيات يفالقياـ بإصبلحات والدخوؿ  اعبزائروباألخص رصيد اؼبيزانية اليت شهدت عجزا،فبا اجرب 
 اغبصيلة بزيادة الفًتة ؽبذه اؼبالية سياسةال سبيزت قد.و اؽبيكلية االختبلالت لتصحيح ذلكو  الدولية اؼبالية اؼبؤسسات
 األفراد على الدخل ضريبة معدالت ىيكلة إعادةاؼبضافة، القيمة على الرسم خبلؿ توسيع من الضريبية

 خبلؿ من العاـ اإلنفاؽ تطور تقليص إُفزائر اعب سعتأخرى  جهة من و،الضرييب الوعاء زيادةوالشركات،و 
 الطلب حجم زبفيض إُف إضافةلؤلسعار، العاـ اؼبستوى ذبنبا الرتفاع ذلك و األجور و الرواتب كتلة زبفيض

سنة  من إبتداءا و. البنوؾ تطهَت و العامة اؼبؤسسات إلعادة ىيكلة الزمة مالية موارد بتشكيلالكلي والسماح 
  -1999ة الفًت  خبلؿ باغبذر اؼبالية السياسة متزايدا،حيث سبيزت انتعاشا اعبزائري النفط أسعار عرفت 1999
يف ربويل توجهات  اعبزائر شرعت2000منذ سنة  العاؼبي النفط لسوؽ اإلهبابية الرؤية اتضحت أف وبعد،2001

 تسمى جديدة اقتصادية سياسة تنفيذ يفسياستها اؼبالية كبو توسيع اإلنفاؽ العاـ واليت ذبسدت بوجو اػبصوص 
 طريق عن االقتصادي النمو معدؿ رفع إُف أساسا دؼهت الكينزي اليت التوجو ذات االقتصادي اإلنعاش بسياسة
 العمومية االستثمارية الربامج تنفيذ خبلؿ من السياسة ذبسيد ىذه مت قد االستثماري،و العاـ اإلنفاؽ حجم زيادة

 (2009-2005)النمو لدعم التكميلي ( الربنامج2004-2001االقتصادي) اإلنعاش دعم برنامج يف اؼبتمثلة
 (.2014-2010)االقتصادي  النمو توطيد برنامجو 

 على النحو التاِف : إشكالية الدراسةوبناءا على ما سبق ذكره يبكن صياغة        

 كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على أدوات السياسة المالية في الجزائر على المدى الطويل ؟        

 الية:الت الفرعية التساؤالت طرح من خبلؿ طرح التساؤؿ الرئيسي يبكن 

  والعوامل اؼبؤثرة يف تقلبات أسعار النفط ؟ ؿبددات أىم ىي ما -1
 وتقلبات أسعار النفط يف اعبزائر؟ اؼبالية السياسة فيما تتمثل طبيعة العبلقة بُت أدوات -2
ا السلطات اؼبالية يف اعبزائر تسمح بقابلية االستمرار كبو ضماف االستدامة هتىل اإلجراءات اليت إزبد  -3

 ؟ وىل يبكن التعويل عليها يف اؼبستقبل ؟الية اؼب
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 اختبار و مناقشتها هبدؼ الفرضيات من ؾبموعة صياغة يتم اإلشكالية ىذه عن لئلجابةفرضيات الدراسة: 
 :كالتاِف وىي صحتها مدى

 العرض والطلب نبا احملدداف األساسياف لسعر النفط. -1
 أدوات السياسة اؼبالية على الطويل.توجد عبلقة سببية بُت تقلبات أسعار النفط و  -2
 صياغة السياسة اؼبالية وربمل العجز اؼبوازين ال زالت مرىونة بتقلبات أسعار النفط.  -3

تكمن أنبية الدراسة يف أداء السياسة اؼبالية يف ظل تقلبات أسعار النفط وخصوصا اعتماد  أىمية الدراسة:
نتوج معُت مثل النفط يبقى عرضة للصدمات اػبارجية واليت تنبع اإليرادات العامة للميزانية بشكل كبَت على م

بصفة خاصة من أسعار النفط يف األسواؽ الدولية ولذلك تسعى الدراسة على إذا ما كانت السياسة اؼبالية يف 
ىذه  اعبزائر ستتأثر بتقلبات أسعار النفط الذي يبثل متغَتا خارجيا وما إذا كانت ازبذت إجراءات وقائية ؼبعاعبة

 اآلثار احملتملة باإلضافة إُف مدى قباحها والتعويل عليها يف اؼبستقبل.

 اؼبعاصرة إُف الدولة تسعى اليت القضايا أىم الضوء على أحد تسليط إُفالدراسة  ىذه هتدؼ :أىداؼ الدراسة
 اؼبالية السياسة أدوات اءيف أد بالتغَتات وربطها النفط أسعار اؼبستقبلية بالتغَتات التنبؤ ؿباولة خبلؿ من ربقيقها

 الذي الكبَت للدور ونظرا عنها تنتج اليت واآلثار اغبادة الصدمات ىذه ذبنب سبل يف البحث إمكانية يستدعي فبا
 النشاطات االقتصادية.ومن بُت أىداؼ ىذه الدراسة: يف اؼبالية السياسة بو تقـو

 .النفط أسعار تطور ومسار ،النفط أسعار ؿبددات أىم على التعرؼ -1
 تقلبات ظل العامة ورصيد العجز اؼبوازي للجزائر يف والنفقات اإليرادات من كل تطور مسار على التعرؼ -2

 أسعار النفط.
 وضعية السياسة اؼبالية للجزائر. على النفط أسعار تقلب ىبلفها اليت االنعكاسات على التعرؼ -3
السياسة  على النفط أسعار لتقلبات السلبية اآلثار مواجهو على القادرة العامة واآلليات السبل إبراز ؿباولة -4

 اؼبالية.
 إبراز العبلقة بُت تقلبات أسعار النفط وأدوات السياسة اؼبالية يف األجل الطويل واذباه األثر ىذا. -5

على ربليل وقياس أثر تقلبات أسعار النفط  إُف التطرؽ يف اؼبوضوع ؽبذا دراستنا تتمحور سوؼ :الدراسة حدود
 نفطية صدمات شهدت الفًتة ىذه ألف 2016-1970أدوات السياسة اؼبالية باعبزائر وذلك خبلؿ الفًتة 

 خبلؿ النفطية الصدمة وحىت 1986 لسنة النفطية باألزمة ومرورا 1973 سنة األوُف بالطفرة النفطية بدءا عديدة
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بللبفاض الغَت اؼبسبوؽ لألخَتة امة النفطية العاؼبية. والصد اؼبالية األزمة مع تزامنت واليت 2009و 2008سنيت
حوؿ اعبزائر اليت تعد من  الدراسة ؾباؿ حددنا فقد اؼبكاين باإلطار يتعلق . وفيما2014ألسعار النفط يف سنة 

 أسعار إصبلحية،وتبٍت أو سياسات تنموية برامج تطبيق طريق عن ىامة مكانة اؼبالية للسياسة أعطت اليت الدوؿ
النفطية.وبالتاِف   العائدات صندوؽ الستقرار وإنشاء للدولة اؼبالية اؼبيزانية إيرادات تقديرات يف للنفط متحفظة
 الفيصلي العنصر األخَت ىذا يشكل إذللنفط، السعرية إُف التقلبات القوؿ صح أف وخضوعها ارتباطها يتضح
 .ىزة ألي عرضة هبعلها اؼبرجوة فباواإلقبازات  اؼبشاريع لتحديد

 البحث: في المستخدمة األدوات و المنهج

باؼبنهج  االستعانة اؼبقدمة،سيتم الفرضيات صحة مدى اختبارو  سلفا اؼبطروحة اإلشكالية على لئلجابة سعيا
 ربليل العبلقة  إُف إضافة  اؼبالية،تقلبات أسعار النفط السياسة أدوات من خبلؿ وصف وذلك التحليلي الوصفي

قياسية ألثر تقلبات أسعار  دراسة خبلؿ من باألساليب الكمية االستعانة سيتم ااعبزائر،كم يف وضعيتهما تقييم و
 النفط على السياسة اؼبالية.

اػباصة  األساسية اؼبراجع و اؼبصادر على تعتمد الدراسة ىذه البحث،فإف يف اؼبستخدمة باألدوات يتعلق فيما أما
 ذات اؼبواقع اإللكًتونية وكذا الدولية اؽبيئات تصدرىا يتال التقارير و اؼبلتقيات و العلمية اؼبقاالت و باؼبوضوع

 الوطٍت الديواف قبل اؼبنشورة من اإلحصائية اؼبعطيات و البيانات استخداـ إُف إضافة باؼبوضوع الصلة الوطيدة
 البنك الدوِف،و النقد كصندوؽ الدولية االقتصادية اؼبنظمات إحصائيات وكذا اؼبالية لئلحصائيات ووزارة

 نفط تقلبات أسعار ال أثر لتحليل اؼبوجهة القياسية للدراسة كأداةEviews  10برنامج  استعماؿ سيتم اؼبي،كماالع
 على السياسة اؼبالية يف اعبزائر.  

وىي   من الناحية العربية واألجنبية سيتم عرض بعض الدراسات اليت ؽبا عبلقة مع اؼبوضوعالدراسات السابقة: 
 كالتاِف:

 اؼبستويات ربقيق من اؼبالية السلطة سبكن مدى معرفة إُف الدراسة ىذه ىدفت (:20061وسي ،دراسة )درا -1
 على االقتصادي والسيطرة االستقرار وربقيق والًتاكم، االستهبلؾ بُت اؼبوارد زبصيص حيث من اؼبثلى واؼبقبولة
 اؼبراحل تبيُت ؿباولة 2004-1990الفًتة  خبلؿ العاـ، االقتصادي التوازف وربقيق اؽبيكلية االختبلالت
 ؾبموعة سة إُفوخلصت الدرا.اؼبالية على السياسة حتما تنعكس واليت اعبزائري االقتصاد هبا مر اليت االنتقالية

 تؤكده ما وىذا الدولة تدخل أنبية من يقلل ال االقتصادي اغبر النظاـ الدوؿ تبٍت: منها نذكر النتائج من

                                                           
 "،أطروحة دكتوراة  دولة جامعة اعبزائر2004-1990السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازف االقتصادي حالة الجزائر مسعود دراوسي،"  1
 .2006،اعبزائر،03
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 السبب سبثل النفقات زيادة أف إُف دراسة اؿ خلصت كما العمومية باعبزائر، اؼبصاٌف يف العامة النفقات زيادة
 اػبارجي التمثيل ونفقات العاـ اإلنفاؽ ترشيد ضرورةب الدراسة أوصت اؼبوازنة، كما عجز يف الرئيسي

الوعي  نشر كبو جبدية العمل إُف باإلضافة الضروري، غَت العاـ اإلنفاؽ من واغبد والدبلوماسي والربؼباين
 من شكل بأي والتهرب الضرييب الغش وؿباربة اؼبختصة اعبهات مع بالتنسيق وذلك أفراد اجملتمع بُت الضرييب

 األشكاؿ.
تطرقت ىذه الدراسة يف البحث عن مدى تأثَت تقلبات  " 1(2009قويدري قويشح بوجمعة،( دراسة -2

زنات االقتصادية الكلية يف اعبزائر، معتمدا على اؼبنهج الوصفي التحليلي من أسعار البًتوؿ على ـبتلف التوا
-1986خبلؿ إثارة األزمات البًتولية اليت تعرض ؽبا العاَف منذ األزمة البًتولية، خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت 

اؼبتغَتات  باستخداـ طريقة اؼبربعات الصغرى لدراسة األثر قصَت األجل باالعتماد على ؾبموعة من 2007
وقد توصلت الدراسة إُف ؾبموعة  .اؼبيزاف التجاري، الناتج احمللي اإلصباِف، واؼبيزانية العامة للدولة :واؼبتمثلة يف

من النتائج بأف التوازنات االقتصادية الكلية يف اعبزائر تتأثر بشكل كبَت بتقلبات أسعار النفط فبا يؤدي إُف 
ا تسبب مبو اؼبؤشرات االقتصادية الكلية وربسن اؼبيزاف التجاري، والبفاض زيادة الفوائض اؼبالية اليت بدورى

 الدين، وارتفاع الناتج احمللي اإلصباِف. 
ىدفت ىذه الدراسة على ربديد مدى فاعلية السياسة اؼبالية يف مواجهة (: 22009 ضالع دليلة،( دراسة -3

تقلبات أسعار النفط يف االقتصاد اعبزائري ؼبا ؽبذه من تأثَت مباشر على اؼبؤشرات االقتصادية الكلية واليت 
القتصادي واالجتماعي للببلد،باإلضافة إُف االعتماد الكبَت لبلقتصاد تنعكس بدورىا على االستقرار ا

ات أسعار ور اعبزائري على اإليرادات النفطية، معتمدا على اؼبنهج الوصفي التحليلي حيث تناوؿ فيها تط
النفط وطرؽ ربديدىا باإلضافة إُف تطورات السياسة اؼبالية يف االقتصاد اعبزائري،خبلؿ الفًتة اؼبمتدة 

. وقد توصلت الدراسة إُف ؾبموعة من النتائج من ضمنها وجود عبلقة ترابطية بُت كل 2007-1990ُتب
من اإليرادات والنفقات اغبكومية من جهة وأسعار البًتوؿ من جهة أخرى رغم اإلصبلحات االقتصادية 

نفقات العامة وتقليل وحىت بعد إنشاء صندوؽ ضبط اؼبوارد والذي َف يقم بدوره األساسي واؼبتمثل يف ضبط ال
 تبعيتها ألسعار النفط خبلؿ فًتة ارتفاعها.

2009) دراسة -4
3
 Nese Erbil,6) 28 يف اؼبالية السياسة لسلوؾ الدورية التقلبات قامت ىذه الدراسة باختبار 

 من ؾبموعة على االعتماد خبلؿ (من 2009-1990بُت)  اؼبمتدة الفًتة للبًتوؿ خبلؿ منتجة دولة
                                                           

،اعبزائر 07"،ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا،العدد أثر تقلبات أسعار البتروؿ على التوازنات االقتصادية الكلية في الجزائرقويدر قوشيح بوصبعة،"  1
2009. 

ية قتصادية ،زبصص مالال" رسالة ماجيسًت يف العلـو افعالية السياسة المالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط _حالة الجزائرضالع دليلة،"  2
 .2009-2008ونقود،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،اعبزائر ،

3
 Nese Erbil, "Is Fiscal Policy Procyclical in Developing Oil-Producing Countries? ", IMF. Working Paper, 

July 2011. 
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 احملروقات، خار اغبقيقي اإلصباِف احمللي الناتج اؼبستهلك، أسعار مؤشر :يف اؼبتغَتات االقتصادية واؼبتمثلة
اإلنفاؽ  احملروقات، خارج اإليرادات اغبقيقية يقي،اغبق اؼباؿ إنفاؽ رأس اغبقيقي، اإلنفاؽ اإلصباِف

 لبلذباىات مسايرة اؼبتغَتات كلها أف توصلت الدراسة إُف وقد .النفطية غَت واؼبيزانية األولية االستهبلكي
 الدوؿ يف لبلذباىات مسايرة اإلنفاؽ الدخل، فئات عرب موحدة ليست أف النتائج كما العينة، يف الدورية

 أف كمااؼبرتفع   الدخل ذات البلداف يف لبلذباىات معاكسة تكوف حُت يف ة الدخل،ومتوسط منخفضة
نوعية  فاف وعليو الدخل، ومرتفعة متوسطة اجملموعات يف اػبارجي التمويل بقيود اؼبالية تتأثر السياسة

 .اؼبنخفض الدخل ذات اجملموعات يف تأثَت أكثر تكوف السياسية والبنية اؼبؤسسات
  2010) دراسة -5

1
Tan Juat Hong:) على البًتوؿ أسعار صدمات أثر لدراسة البحثية الورقة ىدفت ىذه 

 وقد 2008-1970الفًتة  خبلؿ سنوية بيانات على باالعتماد اغبكومية اإليرادات والنفقات من كل
 أسعار البًتوؿ، :التالية االقتصادية اؼبتغَتات خبلؿ من األجل، وطويل قصَت األثر الباحثوف لدراسة استخدـ
 عبلقة وجود أف أنبها النتائج من ؾبموعة إُف الدراسة توصلت وقد .اغبكومية اإليرادات اغبكومية، النفقات
 ستكوف البًتوؿ أسعار يف اهبابية صدمة حدوث اؼبوازنية، والسياسة البًتوؿ سعر من تقلبات كل بُت متبادلة

أثر  ؽبا سيكوف سلبية بًتولية صدمة حدوث بينما اإليرادات، وبالتاِف اغبكومية النفقات على أثر كبَت ؽبا
 .اغبكومية النفقات وبالتاِف اغبكومية اإليرادات على سليب

 اؼبرتفعة التقلبات اثر يف الدراسة بالتحقيق ىذه ىدفت :(Amany A. El Anshasy, 2011 2) دراسة -6
 15 من مكونة لعينة للبًتوؿ، اؼبصدرة الدوؿ يف ادياالقتص والنمو اإليرادات اغبكومية على البًتوؿ ألسعار
 اعتمد وقد .السنوية البيانات على باالعتماد 2004-1970بُت  اؼبمتدة الفًتة للبًتوؿ خبلؿ مصدرة دولة

 الطويل اؼبديُت يف األثر لتقدير ) VARمبوذج)  مستخدما التحليلي الوصفي اؼبنهج على دراستو يف الباحث
 على اؼبدى النمو معدالت تباطؤ إُف تؤدي ال البًتوؿ أسعار تقلبات أف الدراسة إُف توصلت والقصَت.وقد

 على بسيط اثر اهبايب لديو البًتوؿ ألسعار كبَت ارتفاع اؼبالية السياسة مراقبة بعد ذلك على زيادة الطويل،
الدراسة إُف  توصلت اكم وليس لعنة، نعمة عن عبارة اؼبورد فاف وعليو االقتصادي النمو على الطويل اؼبدى

 البًتوؿ على االقتصاد. أسعار لتقلبات مًتصبة أو عاكسة ىي اؼبالية إف السياسة
 على النفط أسعار تقلبات تأثَت مدى ربديد ىدفت ىذه الدراسة إُف (:20123دراسة )داود سعد اهلل ، -7

 ( مستخدما2010-2000الفًتة) خبلؿ سنوية بيانات على باالعتماد اعبزائري يف االقتصاد اؼبالية السياسة

                                                           
1
 Tan Juat Hong,”Impact of Oil Price Shocks on Government Revenue and Expenditure Evidence for 

Malaysia”, IBBM, 2010. 
2
 Amany A. El Anshasy, "Oil Prices and Economic Growth in Oil-Exporting Countries " Journal of Applied 

Business and Economics, vol 12(4), 2011. 
3
("،رسالة ماجستَت يف العلـو االقتصادية ،زبصص 2010-2000الجزائر ) في المالية السياسة على النفط أسعار تقلبات ثراهلل،" أ سعد داود  

 .2012-2011،اعبزائر ،03يل االقتصادي ،جامعة اعبزائر التحل
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 النفط، واؼبنهج أسعار تقلبات ظل يف النفط لصناعة ىبيالتار  التطور سرد اجل من والتارىبي اؼبنهج الوصفي
 اؼبنهج إتباع وأخَتا مت النفط، اؼبسببة بعدـ استقرار سوؽ والعوامل اؼبنحنيات وتفسَت ربليل هبدؼ التحليلي
 الواحد القرف أف يشهدىا اؼبمكن من اليت األسعار ؼبستويات مبوذج توقعات وضع خبلؿ من التحليلي
مبوذج  مستخدما اؼبالية الوطنية، السياسة أداء على التقلبات تلك عن اؼبًتتبة اآلثار وقياس والعشرين،

(VARلعينة ) ومعدؿ النمو، ومعدؿ اإليرادات والنفقات العمومية، يف أساسا اؼبتغَتات واؼبتمثلة من 
من  لك يف لصدمة ىذه اؼبتغَتات الكلية كل استجابة بدراسة مدى قاـ حيث الفائدة، ومعدؿ التضخم

 الدراسة إُف تقدًن صبلة من النتائج تستدعي ضرورة توصلت وقد .اغبكومية والنفقات اإليرادات اغبكومية
 الطاقة من ربسُت وسبكن اإلنتاجية مبو تشجع باجملاالت اليت االىتماـ خبلؿ من العاـ، اإلنفاؽ توجيو إعادة

 السياسة توجيو يف الصرؼ احتياطي ارتفاع يًتصبها ليتا الوفرة اؼبالية استغبلؿ دبحاولة وذلك اؼبوجودة اإلنتاجية
 اغبقيقي القطاع مبو لتسهيل اؼبالية الوساطة دور تعزيز إُف باإلضافة العرض الكلي، وربفيز تنشيط إُف اؼبالية
 .اؼبالية اإلصبلحات باإلسراع يف تطبيق وىذا

1 ) 2012دراسة) -8
Mansour, Fereydoon, Rezan :) بُت العبلقة اختبار الدراسة إُف ىذهدفت ى 

 )اؼبمتدة الفًتة خبلؿ سنوية بيانات على اإليراين،باالعتماد يف االقتصاد اغبكومية والنفقات اإليرادات البًتولية
 خبلؿ من األجل، وقصَت طويل األثر لدراسة VAR(،وقد استخدـ الباحثوف مبوذج 1996-2007
 توصلت الدراسة وقد .البًتوؿ أسعار خبلؿ من واإليرادات البًتولية كومياغب اؼبتغَتات اإلنفاؽ من ؾبموعة

الدراسة  فاف وعليو الفًتات، يف ـبتلف اغبكومية النفقات على لئليرادات البًتولية معنوي أثر وجود إُف
ًتة ف مدار على اغبكومية والنفقات اإليرادات البًتولية من كل بُت قوية تبادلية عبلقة وجود إُف توصلت
    .الدراسة

Sajjad Faraji Dizaji 2012)دراسة  -9
2
 كل بُت الديناميكية العبلقة يف أساسا البحثية الورقة هتدؼ ىذه(6,

 لصدمات تستجيب اإليرادات والنفقات كانت إذا ؼبعرفة اإليرانية، الدولة يف اإليرادات والنفقات اغبكومية من
 :يف سبثلت األوُف للمجموعة فبالنسبة ،ـبتلفتُت اؼبتغَتات وفًتتُت من ؾبموعتُت استخدـ البًتوؿ وقد أسعار
 إصباِف إُف اغبكومية بالنسبة النفقات إصباِف اإلصباِف، احمللي الناتج إُف بالنسبة البًتوؿ البًتوؿ،إيرادات أسعار
 (خبلؿ  VARباستخداـ مبوذج ) .اغبرب على العراؽ  يف واؼبتمثل ونبي متغَت إُف باإلضافة احمللي، الناتج
 اإليرادات البًتولية بُت سببية وجود عبلقة إُف الدراسة توصلت وقد 2008-1970بُت  ةاؼبمتد الفًتة

النفقات  اإليرادات البًتولية، :اؼبتغَتات التالية على فتحتوي الثانية للمجموعة بالنسبة أمااغبكومية. والنفقات
                                                           

1
 Mansour Garkaz, Fereydoon Azma and Reza Jafari, “Relationship between oil revenues and government 

expenditure using wavelet analysis method: Evidence from Iran”,Economics and Finance Review, Vol. 2(5) 

pp. 52 – 61, July, 2012. 
2
 Sajjad Faraji Dizaji, "The effects of oil shocks on government expenditures and government revenues nexus in 

Iran (as a developing oil-export based economy) ", International Institute of Studies, Working Paper No 540, 

2012 
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اؼبستهلك باستخداـ  أسعار رمؤش النقد، عرض نفقات رأس اؼباؿ، اإلصبالية، اإليرادات اغبكومية اغبكومية،
 ( وقد2/2009:1: 1990بُت ) اؼبمتدة للفًتة سنوية ربع (  باالعتماد على  بيانات  VAR)مبوذج

 كما أوضحت اغبكومية، النفقات إُف اإليرادات اغبكومية من سببية عبلقة وجود الدراسة إُف توصلت
 .تغَتات اؼبدروسةاؼب  صبيع على إليرادات البًتولية تأثَت وجود الدراسة إُف

 أسعار مست لتطورات اليتا وتتبع ربليل ىدفت ىذه الدراسة إُف تقدًن(: 20131دراسة )إبراىيم بلقة، -10
.حيث 2009إُف  2000من اؼبمتدة الفًتة خبلؿ العربية للدوؿ العامة اؼبوازنة انعكاساهتا على ومدى النفط

من  لكل للتطورات اغباصلة وشرح وصف تقدًن خبلؿ من والتحليلي، الوصفي اعتمد الباحث على  اؼبنهج
 ارتفاع والبفاضا من بو مرت الدراسة وما فًتة يف َتةاألخ ىذه تقلب إُف الداعية واألسباب النفط  أسعار

 مت وقد .يتعادؿ بإيراداهتا ونفقاهتا دبا العربية، للدوؿ اؼبوازنية للسياسة ما نوع مفصل شرح تقدًن إُف باإلضافة
 يوصف كدخل القطاع النفطي على دوؽبا أغلبية للدراسة نظرا العتماد كعينة العربية الدوؿ زبصيص
 وسياساهتا ـبططاهتا بناء يف بصورة أساسية عليو تعتمد ريعية دوؿ اػبارج كوهنا من اؼبالية تدفقاتلل باألساسي
 االهبابية الواضحة االنعكاسات أنبها النتائج، من ؾبموعة إُف النهاية توصلت  الدراسة يف وقد .التنموية
 الدوؿ ؽبذه النقدية الواردة التدفقات اعقبم عنو ارتف فبا الدراسة، فًتة خبلؿ النفط أسعار ارتفاع عن والناذبة

 النشاط أداء ربسُت يف مسانبة بذلك اإلنفاؽ يف التوسع على اؼبالية السلطات قدرة زيادة فبا نتج عنها
 مع تتناسب طرديا واليت ضريبية، والغَت اإليرادات الضريبية حجم ارتفاع إُف أدى الذي األمر وىو االقتصادي،

 تطور يف عرفت واليت العربية للدوؿ العامة اؼبوازنة على انعكاس اهبايب لو كاف فبا .ياالقتصاد النشاط وتَتة
 بسبب النفطية األسعار البفاض عن نتجت تراجعات حادة ذلك بعد تدـ لتعرؼ َف الفرحة أف غَت رصيدىا،
 إُف اضطرىا دكسا إُف فيها االقتصادي التباطؤ حوؿ اؼبخاوؼ لتتنامى 2008 اؼبالية لسنة األزمة تداعيات

وعليو  العاـ اإلنفاؽ حجم بزيادة السياسات تلك وسبثلت االقتصادية، للدورة معاكسة مالية إتباع سياسات
 وزبفيف كبح على العمل ضرورة إُف األخَتة الدراسة يف لتتوصل.كبَتة البفاضات العامة موازناهتا تكبدت
 إُف باإلضافة األماـ، كبو االقتصادية التنمية عجلة لدفع عامل كأىم النفطي، على القطاع االعتماد درجة

 .كفاءهتا ورفع العامة النفقات ترشيد على والعمل االقتصادي، التنويع على وجوب الًتكيز
تطرقت الدراسة يف تقييم اآلثار االقتصادية الكلية للسياسة اؼبالية باعبزائر (:20132دراسة)شيبي عبد الرحيم -11

،باستخداـ مبوذج 2010-1965وازنة والدين العاـ خبلؿ الفًتة ومدى إمكانية استدامة ربمل عجز اؼب
(.وقد بينت نتائج الدراسة بأف السياسات  tar,star, msvar(،وال خطي )مباذج svarخطي )مبوذج

                                                           
1
،ؾبلة الباحث،العدد "(2009-2000 (الفترة خالؿ العربية للدوؿ العامة الموازنة على وانعكاساتها النفط تطورات أسعار ،"بلقلة براىيم  

 .2013،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،اعبزائر،12

، "الجزائر حالة : العاـ والدين الموازي العجز تحمل استدامة على والقدرة المالية للسياسة الكلية االقتصادية اآلثار" الرحيم، عبد شييب 2
 2013-2012تلمساف،اعبزائر، جامعة التجارية، والعلـو والتسيَت االقتصادية العلـو كلية العلـو االقتصادية، يف دكتوراه أطروحة
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اؼبالية التوسعية اؼبنتهجة باعبزائر سبارس نوعا من اآلثار البلكينزبة من خبلؿ ظهور أثار مزاضبة،وىذا ما يضفي 
درة النسبية للسياسة اؼبالية باعبزائر على التأثَت يف اؼبتغَتات االقتصادية،إذ أف معدالت النمو احملققة خاصية الق

كانت ضعيفة جدا مع قيم االستثمارات اليت مت رصدىا خبلؿ كل ىذه السنوات.كما ظهرت أدوات 
ات الرواج مؤكدة بذلك فرضية ال السياسة اؼبالية باعبزائر دبضاعفاهتا فعالة يف فًتات الركود أكثر منها يف فًت 

سباثل أثار السياسة اؼبالية.وىذا وقد أسفرت النتائج أيضا على وجود أثر عتبة بعجز اؼبوازنة اعبزائري والدين 
العاـ)سلوؾ الخطي(،فبا يدؿ على أف ىناؾ ال سباثل أثار التعديل السريع،أي وجود تسيَت نشط لصناع القرار 

ة،مىت ابتعد ىذاف األخَتاف عن قيمهما التوازنية،حيث تتدخل اغبكومات للحد من للدين العاـ وعجز اؼبوازن
العجز وتفاقم الدين فقط عندما يفوؽ ىذا األخَت عتبة معينة.وىذا دليل على أف الصدمات اإلهبابية والسلبية 

من عجز اؼبوازنة يف رصيد اؼبوازنة والدين العاـ غَت متماثلة.وتوصل الباحث كذلك أف السَتورة الكلية لكل 
والدين العاـ باعبزائر غَت مستقرة وأف اإلنفاؽ اغبكومي يزداد دبعدالت مبو تفوؽ معدالت مبو اإليرادات،أي 
أف الدولة سبيل إُف إنفاؽ يفوؽ مداخيلها على اؼبدى الطويل،فبا يدعم فرضية عدـ إمكانية استدامة ربملها 

 على الطويل.
( Chibi, Benbouziane, Chekouri.2014دراسة) -12

1
 السياسة ىدفت ىذه الدراسة يف البحث عن آثار:

 واالكبدار اؼبتجهات لتحويل ماركوؼ مبوذج باستخداـ االقتصادي اعبزائري، النشاط على اؼبالية
 باحثوفال . واعتمد2011الرابع لسنة الربع غاية لسنة إُف األوؿ الربع من اؼبمتدة الفًتة( MSVAR)الذايت

 .احمللي اإلصباِف والناتج العامة، والنفقات اإليرادات العامة، من كل يف تتمثل متغَتات أساسية على ثبلثة
 دورة من الدولة من قبل احملددة األنظمة عرب اؼبالية للسياسة متماثلة غَت آثار وجود الدراسة إُف توصلت وقد

 واإليرادات اغبكومية صغَتة لئلنفاؽ اهبابية ضاعفاتم النتائج أظهرت حيث ،)والركود االزدىار( األعماؿ
 أوقات يف اقوي تأثَت ؽبا اؼبالية السياسة فاف صدمات ذلك إُف باإلضافة النظامُت، كبل يف القصَت اؼبدى على
 ذلك ومع .اؼبتماثلة الغَت اآلثار فرضية وترسخ تؤكد واليت أوقات التوسع، يف عليو كانت فبا االقتصادية الشدة
 صناع يتفاعل أخرى ناحية من فًتات الركود، يف إليرادات العامة تأثَت من اغبكومي اقوي اإلنفاؽ تأثَت فاف

اإليرادات  تزيد ألهنا الدورية لبلذباىات مسايرة أي كينيزية ضد نظر وجهة مع اؼبالية القرار يف السياسة
 .الركود يف صحيح والعكس االزدىار حاالت يف والنفقات

 على البًتوؿ أسعار تطاير أثر .تطرقت ىذه الدراسة إُف اختبار(" 20152ن رمضاف أنيسة،دراسة )ب -13
 سنوية بيانات باستخداـ وذلك اعبزائر يف اؼبالية السياسة دورية ومعرفة أسباب راعبزائ اؼبالية السياسة

                                                           
1
 Abderrahim Chibi, Mohamed Benbouziane and Sidi Mohamed Chekouri, "The Impact of Fiscal Policy on 

Economic Activity Over The Business Cycle: An Empirical Investigation in The Case of Algeria", The 

Economic Research Forum, Working Paper No 845, October 2014. 
2
 العدد والتنمية، ؾبلة اإلسًتاتيجيةالجزائر"، دراسة للبتروؿ، المصدرة الدوؿ في المالية السياسة ودورية البتروؿ أسعار تطاير بن رمضاف أنيسة،"  

 .2015،جويلية 09
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 يرجع اعبزائر يف اؼبالية السياسية دورية سبب أف إُف التطبيقية الدراسة .وقد توصلت يف2014-1970للفًتة
 توزيع يف التفاوت يف ةاؼبمثل االجتماعية والبلمساواة اإلدارة بَتوقراطية اؼبؤسساتية، البيئة إُف  ضعف باألساس

 تدين أف حيث مباشرة غَت عبلقة ىي العاـ واإلنفاؽ البًتوؿ أسعار تطاير بُت العبلقة أف الدخل كما
 اؼبؤسسايت اإلطار وضعف البًتوؿ أسعار تطاير فأف وبالتاِف اؼبالية، السياسة دورية تسبب اؼبؤشرات اؼبؤسساتية

 البًتوؿ يف حدة ذاهتا. وفرة وليس ئراعبزا يف االقتصادي النمو إضعاؼ يؤدي إُف
 أسعار تقلبات عن الناجم األثر الدراسة يف البحث عن سبحورت ىذه: 1 (2015دراسة )زرواط،بورواحة، -14

 الوصفي اؼبنهج من كل مستخدما 2014-1980من اؼبمتدة الفًتة االقتصاد اعبزائري خبلؿ على النفط
 اؼبدى يف سببية عبلقة وجود جراقبر اختبار خبلؿ الدراسة من توصلت القياسي .وقد ؼبنهجالتحليلي وا

اإلصباِف  احمللي الناتج مبو ومعدؿ الصرؼ سعر وبُت جهة االستثمارات من وإصباِف النفط بُت سعر القصَت
 يف الناتج موالن معدؿ من وكل النفط أسعار بُت الطويل اؼبدى يف متزامن تكامل ووجود أخرى، جهة من

 أنبها، التوصيات من ؾبموعة الدراسة إُف خلصت االستثمارات. وقد وإصباِف البطالة ومعدؿ اإلصباِف احمللي
 عن التحوؿ اف من بالرغم النظيفة، البديلة الطاقة مصادر تنمية من أجل اؼبدى إسًتاتيجية بعيدة ربديد
 الدولية االيكولوجية الضغوط أف غَت واقتصادية، قنيةت ألسباب فبكن غَت القريب واؼبتوسط اؼبدى يف البًتوؿ
اؼبنشآت  إلدارة البلزمة احملليةالقدرات  تنمية إُف باإلضافة .احملتملةالتغَتات  لكل ربتم االستعداد واحمللية
 اؼبسؤولية لتحقيق من أكرب بقدر االضطبلع مناعبزائر  لتمكُت لوجيةو التكنوالقدرات  الفنية العاملة والقوى

 الطاقات أف تنسى بدوف األخرى اإلنتاجية بالقطاعات االىتماـ ضرورة األخَت ويف .اإلمبائية ألىداؼا
 .تأىيلها وضرورة البشرية

: ىدفت ىذه الدراسة إُف ربديد اذباه السببية بُت تقلبات  2(2017دراسة )بن دحماف أمنة وآخروف ، -15
أسعار النفط اػباـ وأىم اؼبتغَتات الرئيسية للسياسة اؼبالية يف اعبزائر اؼبتمثلة )اإلنفاؽ اغبكومي ،نفقات 

لت نتائج الدراسة إُف وجود عبلقة سببية تتجو من أسعار النفط كبو مؤشرات التسيَت،نفقات التجهيز(وتوص
 اؼبيزانية العامة.

 
 
 

                                                           
-1980أثر تقلبات أسعار البتروؿ على االقتصاد الجزائري دراسة قياسية للفترة الممتدة زرواط فاطمة الزىراء،بورواحة عبد اغبميد،"  1

وارد الطاقوية بُت متطلبات التنمية القطرية وتأمُت االحتياجات السياسات اإلستخدامية للم :"،مداخلة مقدمة ضمن اؼبؤسبر األوؿ حوؿ2014
 .2015،اعبزائر،01الدولية،جامعة سطيف

"،اجمللة 2014-1970قياسية  دراسة-اثر صدمات أسعار النفط على الميزانية العامة في الجزائربن دضباف أمنة،ركراؾ مونية،عمراين فاطمة،" 2
 .2017،جانفي 09اعبزائرية القتصاد واإلدارة،العدد



  عامة:مقدمة 

 
XI 

أما خبصوص دراستنا فقد اختلفت عن الدراسات السابقة الذكر حيث تطرقت إُف دراسة أثر تقلبات أسعار النفط 
ية أف تقدـ بنتائجها وتوصياهتا لبلقتصاد على أدوات السياسة اؼبالية،وتعد ىذه الدراسة بصفتها دراسة قياسية جزائر 

اعبزائري،وباألخص على واضعي السياسات االقتصادية يف بناء توجهاهتم اؼبستقبلية يف ربسُت أداء السياسة اؼبالية 
اليت كانت وال تزاؿ لصيقة التغَت السعري للنفط،من خبلؿ تقدير مبوذج قياسي يعكس العبلقات الديناميكية بُت 

 " راسة اؼبتمثلة يف اإليرادات العامة،والنفقات العامة،رصيد اؼبوازنة يف اؼبدى الطويل استنادا على منهجية متغَتات الد
Toda and Yamamoto " مبنية على مباذج االكبدار الذايتvar. 

 :لتحقيق ىدؼ الدراسة،قسمنا الدراسة إُف ثبلثة فصوؿ : أقساـ الدراسة

مقسما إُف ثبلثة مباحث خصص أوؽبا إُف  صيل النظري للسياسة الماليةالتأمت التطرؽ يف الفصل األوؿ إُف 
الوصف الشامل ؼباىية السياسة اؼبالية من حيث التعريف،وتبياف األىداؼ اؼبرجوة،وكذا التطرؽ إُف تطورىا يف 

 .الفكر االقتصادي،لننتقل بعد ذلك إُف أدوات السياسة اؼبالية،مث التحليل االقتصادي للسياسة اؼبالية

من خبلؿ كونو اؼبتغَت األساسي الذي تقـو عليو الدراسة  تقلبات أسعار النفطلأما الفصل الثاين قد خصص 
توضيح ماىية النفط والسعر النفطي وأنواعو وؿبدداتو واألطراؼ الفاعلة يف السوؽ النفطية مع اإلشارة إُف التطور 

أىم الصدمات النفطية اليت ىزت اقتصاديات الدوؿ،مث  التارىبي الكتشافو مرورا باألسواؽ النفطية باإلضافة إُف
تطرقنا كذلك إُف أثاره االقتصادية على اقتصاديات الدوؿ وباألخص الريعية اليت ظهرت فيها العلة اؽبولندية مع 

 تشخيص ىذا اؼبرض لبلقتصاد اعبزائري.

لنفط على أدوات السياسة المالية تحليلية وقياسية ألثر تقلبات أسعار اأما الفصل األخَت مت زبصيصو لدراسة 
،مت تقسيمو إُف ثبلثة مباحث مت تقدًن ملخص عن تاريخ 2016-1970للجزائر خالؿ الفترة الممتدة من 

النفط يف االقتصادي اعبزائري وأىم ما مر بو،باإلضافة إُف اإلمكانيات النفطية اليت تزخر هبا،مث تناولنا ضمن ىذا 
الية للجزائر أي ربليل تطور كل من سياسة اإلنفاؽ العاـ،واإليرادات العامة ورصيد الفصل ربليل وضعية السياسة اؼب

اؼبوازنة العامة يف ظل تقلبات أسعار النفط،مع اإلشارة إُف اإلجراءات اليت انتهجتها اعبزائر يف اغبد من اآلثار 
خبلؿ دراسة العبلقة الديناميكية  السلبية لتقلبات أسعار النفط وربليل مدى قباعتها .ويف األخَت قياس األثر من

بُت تقلبات أسعار النفط وأدوات السياسة اؼبالية مع ربديد الطرؽ اؼبستخدمة يف النمذجة القياسية،حيث مت ربديد 
مبنية على مباذج االكبدار الذايت " Toda and Yamamotoالنموذج اؼبناسب لدراسة السببية واؼبتمثل يف منهجية 

var. 
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 مقدمة الفصل:

ازدادت  وقد اغبديث، واالقتصادي اؼباِف الفكر يف األخرى السياسات بُت من ىامة مكانة اؼبالية السياسة ربتل
أو  االجتماعية أو االقتصادية اؼبتغَتات سواء اغبديثةى اجملتمعات عل طرأت اليت اؼبتعددة اؼبتغَتات بسبب أنبيتها

النظرية العامة في العمالة والفائدة يف مؤلفو "كينز   جوف مينارد اإلسهاـ الكبَت لبلقتصادي السياسية.ويعود 
ا يف مع تأكيده على فشل آليات السوؽ وحدىيف تأسيس قاعدة معرفية حوؿ أنبية السياسة اؼبالية ،والنقود"

عبلج اؼبشاكل االقتصادية وخاصة مشكلة الكساد العظيم، وما ترتب عليو يف الواقع العملي من ضرورة تبٍت أراء  
كينز اػباصة بتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي واالنتقاؿ من نطاؽ الدولة اغبارسة إُف نطاؽ الدولة اؼبتدخلة 

 بسياسات مالية مناسبة.

يف ياسة اؼبالية دورا أكثر أنبية وأصبحت أداة رئيسية من أدوات السياسة االقتصادية ومنذ ذلك اغبُت اكتسبت الس
ومعاعبة ما يتعرض لو من ىزات وأزمات فضبل عن ما ؽبا من اثر يف التنمية توجيو مسار الكياف االقتصادي،

الية يف النظم اؼبعاصرة القتصادية وخاصة يف الدوؿ األخذة يف النمو، وبفضل ذلك التطور الذي غبق بالسياسة اؼبا
أصبح من واجب الدولة ولزاما عليها أف تتدخل يف توجيو االقتصاد الوطٍت يف كافة نواحيو،وأصبحت السياسة 

 اؼبالية تلعب دورا جوىريا يف ربقيق األىداؼ اليت ينشدىا االقتصاد الوطٍت.

عنواف  ربت وجاء اؼبالية سياسةلل ىيممفا وضبط بياف إُف األوؿ الفصل يف البحث يسعى األساس ىذا وعلى
 التالية: باحثإُف اؼب الفصل تقسيم ومت اؼبالية للسياسة النظريالتأصيل 

 المبحث األوؿ:السياسة المالية في الفكر االقتصادي.

 المبحث الثاني:أدوات السياسة المالية.

 .المبحث الثالث:التحليل االقتصادي للسياسة المالية
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 مالية في الفكر االقتصادي.ياسة الالمبحث األوؿ:الس

ربتل موقعا ىاما بُت السياسات األخرى العامة للدولة و  لسياسة االقتصاديةأداة من أدوات السياسة اؼبالية تعترب 
االقتصادية ،حيث تؤثر يف كافة اعبوانب أىداؼ االقتصاد الوطٍتسانبتها الفعالة يف ربقيق ـبتلف ؼب انظر 

انتشار التضخم والكساد ،واغبد من ى أعلى من الدخل الوطٍت من جهةواالجتماعية من أجل ربقيق مستو 
ى.وبناء على ما سبق سوؼ يتم التطرؽ من خبلؿ ىذا اؼببحث إُف تعريف السياسة اؼبالية والبطالة من جهة أخر 

 ضف إُف ذلك البد فهم أي سياسة اقتصادية من خبلؿ فهم الفكر والتعرؼ على ؾبمل أىدافها اؼبرجوة ربقيقها،
اليت تستند إليو،ألف ىذا الفكر يوضح كيف ستؤثر ىذه السياسة يف االقتصاد وكيف يبكن لبلقتصاد أف يؤثر 

 عليها وعلى ىذا األساس مت تناوؿ دراسة السياسة اؼبالية يف إطار ربليل أفكار مفكرين اقتصاديُت.

 .أىدافها المطلب األوؿ: تعريف السياسة المالية و

 المالية.أوال:  تعريف السياسة 

كانت و  .1" و تعٍت حافظة النقود أو اػبزانةFiscاشتق مصطلح السياسة اؼبالية أساسا من الكلمة الفرنسية "     
على استخداـ ىذا اؼبصطلح  امة و ميزانية الدولة، وتعززؼبالية العاد يف معناىا األصلي كبل من اير السياسة اؼبالية 

كس يع،و  Alain. H. Hanseاألعماؿ" للربوفيسور نطاؽ واسع أكاديبي بنشر كتاب"السياسة اؼبالية ودورات 
ا إشباع اغباجات العامة فقد استهدؼ اجملتمع قديب،مفهـو السياسة اؼبالية تطلعات وأىداؼ اجملتمع الذي تعمل فيو

اؼبوازنة العامة وضماف  ركز االقتصاديوف جل اىتمامهم على مبادئ مثها من موارد اؼبوازنة العاـ ومن ويلسبو 
أف ىذه ازباذ قرارات،و  لُتؤو اختيار اغباجات العامة اؼبطلوب إشباعها يتطلب من اؼبس لكن نظرا ألفتوازهنا،و 

ربقيق فعاليتها بُت ىذه األىداؼ اؼبتعارضة و  األخَتة قد ربدث آثارا متعارضة أحيانا فتثَت مشكلة كيفية التوفيق
 مفهـو السياسة اؼبالية. توفيقات و التوازنات يتكوف أساس وو يف ضوء تلك العلى كبو مرغوب،

إلعطاء تعريف للسياسة اؼبالية فنجد أف الفكر اؼباِف يزخر بعدة تعريفات ـبتلفة ؼبفهومها على سبيل ذلك نذكر   
 من بينها:

ؾبموعة األىداؼ والتوجهات واإلجراءات والنشاطات اليت تتبناىا الدولة للتأثَت يف  اؼبالية" بأهناتعرؼ السياسة  
 "2.االقتصاد القومي واجملتمع هبدؼ احملافظة على استقراره العاـ وتنميتو ومعاعبة مشاكلو ومواجهة كافة الظروؼ

                                                           
 .201، ص1999، دار صفاء للنشر والتوزيع،الطبعة األوُف، عماف، ، "المالية العامة"طارؽ غباج 1

 212،ص2007ار اؼبيسرة للنشر والتوزيع والطباعة،الطبعة األوُف ،عماف ،دمبادئ المالية العامة "حسُت الوادي،عزاـ أضبد زكرياء،" ؿبمود 2 
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أهنا ؾبموعة السياسات اؼبتعلقة باإليرادات العامة والنفقات العامة بقصد ربقيق أىداؼ ؿبددة.بينما يعرفها "
ك متغَتات االقتصاد البعض بأهنا سياسة استخداـ أدوات اؼبالية العامة من برامج اإلنفاؽ،واإليرادات العامة لتحري

واالدخار،واالستثمار،وذلك من أجل ربقيق اآلثار اؼبرغوبة،وذبنب اآلثار غَت ي كالناتج القومي،والتشغيل،الكل
  "1.اؼبرغوبة فيها على كل من الدخل والناتج القومي ومستوى العمالة وغَتىا من اؼبتغَتات االقتصادية

ا يضمن التوازف الضروري ، ودببأهنا توجيو السلطات العامة لبلد ما لئليرادات والنفقات اغبكوميتُتأيضا تعرؼ   
" وتتضمن اإليرادات اغبكومية ؾبموعتُت 2.خبلؿ فًتة زمنية تكوف عادة سنة واحدة، يف اؼبيزانية العامة للدولة

رئيسيتُت  إحدانبا: دورية تتقدمها غالبا، الضرائب والرسـو مث عوائد اؼبلكية العامة واألخرى غَت دورية وىي تشمل 
واإلصدار اعبديد للبنك اؼبركزي.وتشمل النفقات اغبكومية كافة النفقات العامة )الداخلية واػبارجية(روض الق

السلع واػبدمات ؼبختلف ة(واليت تًتكز يف مشًتيات اؼبعتمدة يف اؼبيزانية العامة )االستهبلكية منها واالستثماري
ة اؼبختلفة لدفع اؼبستوى اؼبعيشي والضماف لتمويلياؼبرافق والدوائر واؼبؤسسات العامة باإلضافة إُف اؼبدفوعات ا

 االجتماعي وؼبواجهة أثار التقلبات وخاصة البطالة.

وىي تتضمن تكيفا كميا غبجم اإلنفاؽ العاـ لعاـ،السياسة اؼبالية ىي" دراسة ربليلية للنشاط اؼباِف للقطاع ا
ىذه اإليرادات بغية ربقيق أىداؼ معينة  واإليرادات العامة وكذلك تكيفا نوعيا ألوجو ىذا اإلنفاؽ ومصادر

بطبيعتها النهوض باالقتصاد الوطٍت ودفع عجلة التنمية وربقيق العدالة االجتماعية والتقليل من التفاوت بُت األفراد 
وىي مرتبطة كذلك باجملودات اؼببذولة  عبميع النشاطات اؼبالية للدولة" أي ىي دراسة 3.يف توزيع الدخوؿ والثروات

من طرؼ الدولة للتسيَت األمثل لئليرادات والنفقات العامة من أجل الرفع من مستويات النشاط االقتصادي 
 وربقيق استقراره.

 اإلنفاقية براؾبهاو  اإليرادية مصادرىا فيو دمةعمد،مستخ عن الدولة تنفذه و زبططو برنامج" اؼبالية السياسة إف
 السياسي و االجتماعيو  لى كافة متغَتات النشاط اإلقتصايع مرغوبة غَت آثار وذبنب مرغوبة آثار إلحداث
 " 4.اجملتمع ألىداؼ ربقيقا

 –بالزيادة أو بالنقص  -وىناؾ تعريف آخر للسياسة اؼبالية حيث أنو باستخداـ تغَتات رصيد اؼبيزانية و تغيَت  
فإف السياسة اؼبالية تعترب أداة رئيسية يف يد السلطات التحويبلت اؼبالية العامة،معدالت االقتطاعات اإلجبارية و 

                                                           

 
 .152،ص2013دار الصفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة األوُف،عماف،الكلي "،أساسيات االقتصاد إياد عبد الفتاح النسور،" 1

 50،ص2010دار الصفاء للنشر والتوزيع،الطبعة األوُف،عماف،،"السياسات المالية والنقدية وأداء األسواؽ المالية"،عباس كاضم الدعمي  2

 .12ص،1982"،دار النهضة العربية ،بَتوت،،"المالية العامة والسياسة الماليةعبد اؼبنعم فوزي3 

 .15،ص2002الدار اعبامعية،الطبعة الثالثة ، اإلسكندرية ،،"السياسة المالية "حامد عبد اجمليد دراز 4 
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و مبو الناتج : معدؿ التضخم ،و البطالة، ربع مؤشرات و اؼبتمثلة يفالعامة للوصوؿ إُف أىدافها اؼبتمثلة يف األ
 .1احمللي اإلصباِف،ورصيد اؼبيزاف اعباري

ت وىناؾ تعريف أخر ال ىبرج عن مضموف التعريفات السابقة يوضح أف السياسة اؼبالية ىي تلك السياسا  
،اؼبتصلة دبستوى مبط اإلنفاؽ الذي تقـو بو اغبكومة من ناحية،ودبستوى ىيكل واإلجراءات اؼبدروسة واؼبعتمدة
 2.ن ناحية أخرىاإليرادات اليت ربصل عليها م

  السياسة المالية ىي أداة الدولة للتأثير في النشاط االقتصاديفإف ؾبمل التعريفات تتفق أف " سبق، فبا وفقا
،وىي السياسة التي إلى تحقيقها عىوالسياسية التي تسبغية تحقيق األىداؼ االقتصادية،واالجتماعية 

مرغوبة  أثار تنتظم في الموازنة العامة إلحداثالعامة،والتي  برامج نفقاتها،وإيراداتها دولةها تستعمل البفضل
واإلنتاج،والتوظيف،أي تنمية واستقرار االقتصاد الوطني،ومعالجة غير المرغوبة على الدخل  اآلثاروتجنب 

 ".ؼ المتغيرةمشاكلو ومواجهة كافة الظرو 

 ثانيا:أىداؼ السياسة المالية.

ىي جزء ىاـ من السياسة االقتصادية هتدؼ إُف تنمية من خبلؿ التعريفات السابقة الذكر فإف السياسة اؼبالية  
االقتصاد وربقيق استقراره والواقع أف السياسة اؼبالية وىي تسعى إُف ربقيق ىذه األىداؼ إمبا تؤثر يف ـبتلف 

 وطٍت.ومن ؾبمل أىدافها ىي كالتاِف:تصاد القطاعات االق

االقتصادي ربقيق التشغيل الكامل للموارد ويقصد باالستقرار تحقيق االستقرار والتقدـ االقتصادي: -1
،مع احملافظة على مبو معدؿ حقيقي فاجئة يف اؼبستوى العاـ لؤلسعاروذبنب التغَتات اؼب،االقتصادية اؼبتاحة

.فالتشغيل الكامل ال يعٍت الوصوؿ دبعدؿ البطالة إُف الصفر،وإمبا التقليل النسيب 3مناسب يف الناتج القومي
ن التغَتات النسبية الكبَتة واؼبفاجئة يف أسعار السلع ؽبا، وخلق الفرص العمل اؼبتاحة اؼبنتجة،كما هبب اغبد م

واػبدمات من جهة وزيادة متوسط نصيب الفرد من حجم اإلنتاج )سلع وخدمات(،يعترب مقياسا للتقدـ 
االقتصادي يف مستوى معيشة اؼبواطنُت وىذا ىو ىدؼ النمو االقتصادي والذي يتوفر من توفر عدة مقومات 

 وزيادة الًتاكم الرأظباِف والعمل البلـز لزيادة اؼبوارد اؼبتاحة وربسينها. منها التقدـ التكنولوجي

                                                           
1
 Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry : “ Dictionnaire des sciences économiques”,  P.U.F, 

Paris, 2001, p .77 -78.                               
2
 ENCYCLOPEDIE  ECONOMIQUE, Tendances Actuelles, Economica, PARIS, 1984, P. 708 

 .255،ص2003، ؾبموعة النيل العربية،مصر، القاىرة،"أساسيات االقتصاد على مستوى االقتصاد القومي)تحليل كلي( "عبد اجمليد عبد اؼبطب،  3
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وارد السياسة االقتصادية اليت تتبعها اغبكومة هبب أف تعمل على استخداـ اؼبتحقيق الكفاءة اإلنتاجية: -2
باالستغبلؿ ،وذلك ربقيق أكرب قدر فبكن من اإلنتاج ،وأف معيار الكفاءة يعٍتاؼبتاحة بأفضل طريقة فبكنة
 األمثل للعناصر اإلنتاجية.

وىي سبثل عملية توزيع اؼبوارد اؼبادية والبشرية اؼبتاحة تحسين عملية تخصيص الموارد االقتصادية المتاحة: -3
هبدؼ ربقيق أعلى مستوى فبكن من الرفاىية ، يف الدولة بُت األغراض أو اغباجات أو النشاطات اؼبختلفة

 و يشمل التخصص العديد من التقسيمات: .1و اجملتمعلئلفراد 
 زبصيص اؼبوارد بُت القطاع العاـ و القطاع ػباص. -
 زبصيص اؼبوارد بُت سلع اإلنتاج و سلع االستهبلؾ. -
 زبصيص اؼبوارد بُت االستهبلؾ العاـ و اػباص. -
 صيص اؼبوارد بُت اػبدمات العامة و اػبدمات اػباصة.زب -

لعمالة،ومستويات األجور السياسة اغبكومية تلعب دورا فعاال يف ربقيق مستوى اتحقيق العمالة الكاملة: -4
 ربقيق االستقرار يف االقتصاد الوطٍت.واألسعار،

ل اؼبختلفة والذي ينتج عن توزيع أي تقليل التفاوت بُت مستويات الدختحقيق العدالة في توزيع الدخل: -5
ؼ رئيسي للسياسة د،ىبل زيادة الدخوؿ للطبقات الفقَتةعوائد ومكافآت عناصر اإلنتاج من أبناء اجملتمع،

 اؼبالية.
فرغم كونو إُف أنو ليس مرادفا ؽبا سباما، فالتنمية وإف كانت تعٍت النمو االقتصاديقتصادية:تحقيق التنمية اال -6

إال أنو ال يكفي وحده لضماف ربقيقها ألف النمو يعرب عنو بأنو الزيادة اإلصبالية يف إنتاج عنصر أساسي ؽبا 
حجمو بل أيضا   الًتكيز ليس فقط على مبو السكاف بينما التنمية تعٍت السلع واػبدمات دبعدالت أسرع من

إف أنبية اؼببالغ اؼبعدة لبلستعماؿ يف موازنة الدولة وتعدد أوجو إنفاقها وكذا  .2على التغَتات يف ىيكلو القطاعي
تنوع طرؽ إنفاقها،كل ذلك أدى إُف جعلها أداة يف خدمة التنمية االقتصادية ففيما ىبص النفقات يتوجب على 

أف تساىم النفقات اليت ذبريها الدولة يف  تيحا بصورة مباشرة أو غَت مباشرة،أي هببالدولة أف ذبعل استعماؽبا م
إعادة تكوين الدخل الوطٍت،أما فيما ىبص اإليرادات هبب أف تتأكد الدولة من إنتاجيتها وذبنب االقتطاع الذي 

 يسعى إُف تكوين رأس اؼباؿ أو تنمية اإلنتاج.
الدولة يف ربقيق العدالة االجتماعية يتضمن خبللو ربقيق العدالة الضريبية  إف واجب دالة الضريبية:تحقيق الع -7

،تفسح اجملاؿ للعدالة التوزيعية اليت على تنظيم عبلقات التبادؿ اػباصةوال ننسى أف العدالة الشاملة اليت هتيمن 
فراد مقابل ما فليس للدولة أف تقطع من دخوؿ األكل فرد حقو من اغباجات الضرورية،  ينبغي ؽبا أف تعطي

                                                           
 42،ص1984،مؤسسة الثقافة اعبامعية،اإلسكندرية،"أصوؿ المالية العامة"اؿ حشيش،كم  1

 .326،ص2010دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع،عماف ،األردف،اد"،،"مبادئ علم االقتصؿبمود حسُت الوادي وآخروف 2 
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تؤديو ؽبم من خدمات بل عليها أف تقيم ىذا االقتطاع على أساس قدرة مسانبة كل فرد فيها وىذا يعٍت 
أما ،إعادة توزيع الدخل الوطٍت لتلبية مستلزمات العدالة االجتماعية وكذلك مستلزمات االستقرار االقتصادي

ة فهو مراعاة للحد األدىن الضروري للفرد يف تلبية اؼبسلك الذي هبب على الدولة يف نطاؽ العدالة الضريبي
بل تصيب اعبزء اؼبخصص لتلبية تلك اغباجات،حاجاتو وحاجات عائلتو فبل تتناوؿ الضريبة على دخل ىذا 

 .1لة عن طريق التوزيع العادؿ للدخلزاد عنو ولذلك يفًتض أف تصلح الدو  ما
يعترب التضخم أحد اؼبشاكل االقتصادية اليت تتسبب يف عرقلة مسَتة التنمية عالج معدالت التضخم: -8

االقتصادية،لذلك تتدخل السياسة اؼبالية بأدواهتا من أجل التقليل من معدالتو اؼبرتفعة،للحد الذي ال يعرقل 
أهنا تتدخل من خبلؿ سياسة الضرائب بامتصاص القوة الشرائية اليت تتمثل يف حجم حركة التنمية فنجد 

الطلب الزائد عن حجم العرض لتحقيق التوازف فيما بينهما،وقد تتدخل بسياسة اإلنفاؽ عندما يكوف 
 2االقتصاد َف يصل بعد غبالة التشغيل الكامل

البطالة تعٍت وجود قوة بشرية يف اجملتمع بدوف عمل،وعلى الرغم من أف البطالة  التقليل من معدالت البطالة: -9
ؽبا أنواع ـبتلفة مثل البطالة االحتكاكية والبطالة اؼبوظبية والبطالة اؼبقنعة والبطالة اؽبيكلية،إال أف كل ىذه 

االقتصاد وتردي اؽبياكل اإلنتاجية يف الدوؿ النامية لذلك فإف تدخل الدولة األنواع تكوف بسبب سوء حالة 
،أي أنو  3بسياستها اإلنفاقية على االستثمار لزيادة حجم الطاقة اإلنتاجية يؤدي إُف زيادة الطلب على العمالة

حتاجت العملية اإلنتاجية،إُف مزيد من القوة العاملة،وبالتاِف يقل معدؿ البطالة،كما أف البطالة كلما ا
اؽبيكلية اليت تكوف بسبب انتقاؿ حالة االقتصاد من مستوى أدىن إُف مستوى أعلى يف تقنية النتائج اؼبًتتبة 

العمالة تسعى جيدا إُف اؼبستوى اؼبهارة  عنها تتجلى يف أف االستغناء عن العمالة الغَت اؼبؤىلة فنيا،ذبعل تلك
 والفٍت اؼبطلوب للحصوؿ على فرصة العمل اؼبناسبة طاؼبا كانت الطاقة اإلنتاجية تستوعب تلك الزيادة.

يبكن احملافظة على مستوى األسعار من خبلؿ تدخل الدولة لتحليل واقع المحافظة على مستوى األسعار: -10
رية وأسباب ارتفاع أسعار السلع واإلجراءات اليت تقـو هبا الدولة ؼبعاعبة ظاىرة األسعار وربديد اؼبؤشرات السع

ارتفاع األسعار سواء من خبلؿ الرقابة على حركة األسواؽ أو ضبط جودة اؼبنتج لتتدخل السياسة اؼبالية 
سعار فإهنا لتحديد العبلقة فيما بُت الدخوؿ واألسعار،فإذا ما وجدت أف ىناؾ فجوة فيما بُت الدخوؿ واأل
 .4تتدخل بسياسة اإلنفاؽ التوسعي،لزيادة دخوؿ األفراد بالقدر الذي يتوازف مع مستوى ارتفاع األسعار

 

                                                           
1
 .16،ص2009مؤسسة شباب اعبامعة،اعبزائر،عامة"،،"أساسيات في االقتصاد المالية العبد اهلل خبابة  

 .114،ص2000ة، مصر،"، دار النهضة العربيالسياسة الماليةسعيد اغبضري، "  2

 .301،ص2002"،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف،االقتصاد الكليأضبد األشقر، "  3

 .255،ص2010"،الدار اعبامعية،الطبعة األوُف،اإلسكندرية،السياسات النقدية والمالية واالستقرار االقتصاديوحيد مهدي عامر،"  4
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 الكالسيكي.لفكر ي االمطلب الثاني:السياسة المالية ف

خبلؿ اؼبدة اليت سادت فيها النظرية الكبلسيكية وبالتحديد يف القرنُت الثامن والتاسع عشر ومطلع القرف 
،كانت الفلسفة االقتصادية و االجتماعية تقـو على أساس سيادة النظاـ االقتصادي اغبر والذي يقرر إنو العرشُت

ت احملددة ؽبا،عن ذلك تعمل قوى السوؽ على ربقيق التوازف من الضار أف تتدخل الدولة يف غَت اجملاال
االقتصادي واالجتماعي بشكل تلقائي وعند مستوى التشغيل الكامل،وبالتاِف فهمت النظرية الكبلسيكية على 
أهنا تنادي بعدـ تدخل الدولة على وجو اإلطبلؽ يف اغبياة االقتصادية ألف نشاط األفراد أفضل بكثَت من نشاط 

لة كما يعتقدوف،فتدخلها يف غَت اجملاالت اؼبعهود إليها الدفاع اػبارجي واألمن الداخلي والقضاء وضماف الدو 
اؼبرافق العاـ تبديد وضياع عبزء من اؼبوارد االقتصادية ،ؽبذه األسباب أمنت النظرية الكبلسيكية دببدأ )اغبياد اؼباِف( 

 .1مفهـو الدولة اغبارسة يف ظل 

ومن الطبيعي كي يضمن االقتصاديوف الكبلسيكيوف ربقيق مبدأ )اغبياد اؼباِف( البد أف يقتصر دور الدولة على 
فقات التقليدية للدولة اغبارسة الوظائف التقليدية اليت حددهتا النظرية يف اغبصوؿ على اإليرادات العامة لتغطية الن

واليت عرفت،فضبل عن ذلك أكدوا ضرورة احملافظة على توازف اؼبوازنة،وىذا يعٍت أف السياسة اؼبالية ىي سياسة 
ؿبايدة ال يبكنها أف ربدث أي تغيَت أو تعديل يف األوضاع واؼبراكز االقتصادية القائمة،فلم يكن للضرائب مثبل أف 

أىداؼ اقتصادية واجتماعية،كذلك يرفضوف مسألة اللجوء إُف القروض العامة،ويف الوقت  تستخدـ يف ربقيق أية
ذاتو يرفضوف مسألة وجود العجز يف اؼبوازنة العامة وبشكل أشد من الفائض فيها،ذلك ألف وجود العجز يتطلب 

من الضرائب يكوف على  اؼبزيد من الضرائب لسد العجز األمر الذي يتناىف مع الفروض الكبلسيكية،إذ أف اؼبزيد
كذلك ؼبموؿ الرئيسي لؤلنشطة االقتصادية  حساب مدخرات األفراد،ومن مث على االستثمار اػباص الذي يعدونو ا

وجود الفائض يعٍت أف الدولة قد سبادت يف فرض الضرائب ويؤدي ىذا إُف اآلثار السابقة نفسها،ولذا َف يكن 
وثيقة للموازنة اغبسابية السنوية ،إذ كاف للتساوي اغبسايب الدقيق بُت  للموازنة أية أنبية اقتصادية،فلم تكن إال

 النفقات العامة واإليرادات العامة قاعدة مهمة جدا يف اؼبالية التقليدية واليت تعرؼ بقاعدة موازنة.

يف ضوء مبدأ ويف ضوء ما تقدـ يبكن اغبكم على سبلمة السياسة اؼبالية يف ضوء مبدأ توازف اؼبوازنة العامة،ال    
التوازف االقتصادي العاـ،طاؼبا اعتقد الكبلسيك أف األخَت يتحقق تلقائيا،وىم بذلك أعفوا السياسة اؼبالية من أي 

السياسة اؼبالية يف الفكر  أفدور يف التوازف االقتصادي،وقصر دورىا على ربقيق التوازف اغبسايب،وىكذا قبد 
 : 2التقليدي تنحصر كالتاِف

                                                           
 .297،ص2005"،دار صفاء للنشر والتوزيع،الطبعة األوُف،عماف،حليل االقتصاد الكليتىوشيار معروؼ،"  1

 .280،صذكره مرجع سبقىوشيار معروؼ، 2
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النفقات العامة ربدد اإليرادات العامة على وصف أف النفقات ىي اليت تسوغ اإليرادات وربدد حجمها وىذا  -
 يتماشى مع ما يدعو إليو الفكر التقليدي.

 .قل اؼبيزانيات حجما أكثرىا سبلمةتقليص اؼبيزانية إُف اقل حجم فبكن،إذ اعتقد الكبلسيك أف أ -
 ة احملافظة على توازف اؼبوازنة العامة سنويا.ضرور  -
،طاؼبا أف األخَت ىو مصدر تكوين رؤوس األمواؿ،إذ يفًتض ضرائب على االستهبلؾ وعلى االدخارتفضيل ال -

إف االدخار يتحوؿ إُف استثمار واف خَت الضرائب تلك اليت سبيز من العبلقات القائمة فيما بُت الدخوؿ أو 
 فيما بُت الثروات.

خبلصة ما تقدـ يبكن أف نبلحظ أف اؼبفكرين الكبلسيك قد فصلوا بُت النظرية اؼبالية والنظرية االقتصادية      
من جهة وبُت السياسة اؼبالية والسياسة االقتصادية من جهة أخرى،وىذا يعد من أوجو النقص يف النظرية 

د التطبيق الدقيق يف أية مرحلة مع أهنا كانت مسوؤلة التقليدية،باإلضافة إُف ذلك فإف السياسة اؼبالية احملايدة َف ذب
عن عدـ تدخل الدولة للحد من اؼبتغَتات االنكماشية والتضخمية اليت شهدىا العاَف أواخر القرف التاسع عشر 

 أوائل القرف العشرين،إذ كانت سلبية ىذه السياسة سببا يف اػبروج عليها وإتباع سياسة مالية إهبابية. 

 الكينزي. الث:السياسة المالية في الفكرلب الثالمط

يف الوقت الذي يؤكد فيو الكبلسيك على أنو الوجود للكساد،أبرزت مدد االهنيار االقتصادي مشكلة البطالة    
والبفاض الدخل القومي بصورة َف تعرؼ من قبل وبالتحديد يف العقد الثالث من القرف اؼباضي،فقد كاف من غَت 

ج السيئة أف تقف السياسة االقتصادية ومنها اؼبالية موقفها اغبيادي التقليدي وكاف عليها أف اؼبتصور أماـ النتائ
تتدخل إلعادة التوازف االقتصادي،إذ كاف لشدة ىذا الكساد الدور الكبَت يف إجبار الدولة على إعادة النظر يف 

دولة باستخداـ السياسة اؼبالية بشكل فكرة )حالة اغبياد( وأفسحت اجملاؿ لوجو نظر أخرى ـبتلفة تتطلب قياـ ال
أكثر فعالية ودقة متمثلة بالتوسع يف اإلنفاؽ العاـ حملاربة البطالة وإلعادة االنتعاش االقتصادي،األمر الذي اقتضى 

يسمح بوجود عجز  أفخروج السياسة اؼبالية من حيادىا التقليدي لتتوُف مسؤولية ىذه األىداؼ،دبعٌت أنو يبكن 
 1.ؼبوازنة،إذا كاف ىذا عبلجا للكساد والتضخم الذي يصيب االقتصاد القوميأو فائض يف ا

 أف السياسة تلك الفكرة اليت نادى هبا االقتصادي كينز متصديا للتحليل الكبلسيكي بالنقد،إذ أشار كينز إُف  
اؼبالية ىي أكثر األسلحة أنبية يف مكافحة البطالة والكساد،وأف السياسة اؼبالية ترجع إُف اؼبالية العامة اليت تغطي  

وما تفرغ عنو من " ساي لألسواؽ"كبل من )اإلنفاؽ اغبكومي والضرائب واالقًتاض العاـ( رافضا بذلك قانوف 
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يها اإليباف باذباه النظاـ الرأظباِف تلقائيا كبو التوازف االقتصادي،بل على مسلمات يف إطار النظرية الكبلسيكية،وف
 العكس من ذلك أوضح أف اقتصاديات الرأظبالية سبيل إحداث اإلختبلالت الدورية ونوبات الركود اؼبزمنة.

الكلي ومضى كينز يف ربليلو وبكل قوة إُف استنتاج أنو ال يبكن إحداث مستويات أعلى مصطنعة من الطلب 
الفعاؿ لبلقتصاديات الرأظبالية بصورة تلقائية )الفروض الكبلسيكية(،لذا أكد كينز للخروج من أزمة الكساد على 
أنبية التدخل اغبكومي يف النشاط االقتصادي وحقنو جبرعات منشطة حىت يتسٌت رفع الطلب الكلي الفعاؿ إُف 

صبلة من السياسات ومنها ما كاف يف ؾباؿ السياسة اؼبستوى الكايف لتحقيق التوظف الكامل عن طريق تطبيق 
اؼبالية خفض الضرائب وزيادة اإلنفاؽ أو كبلنبا معا وخصوصا يف ؾباؿ اػبدمات واألشغاؿ العامة،وىنا سيفعل 
اؼبضاعف فعلو،وبالتاِف تعويض النقص يف الطلب الكلي حىت لو أدى ذلك إُف عجز يف اؼبوازنة العامة،لذلك دافع  

عن سياسة التمويل بالعجز بوصفها سياسة مبلئمة يف سنوات الكساد،وبذلك زبلى عن القواعد  كينز وبقوة
التقليدية للسياسة اؼبالية متخذا وأتباعو مفهوما جديدا ؽبا يتمثل يف )اؼبالية الوظيفية أو احملضرة(بدال من مفهـو 

 واالجتماعي.اؼبالية احملايدة وأصبحت أداة رئيسية للتأثَت يف النشاط االقتصادي 

وانتهى كينز يف ربليلو إُف أف التوازف ال يتحقق تلقائيا،بل أف النظاـ الرأظباِف يظل اغبالة الغالبة ؼبدة طويلة يف 
مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل،وكاف من اؼبنطقي أف ينعكس ىذا التحليل على السياسة اؼبالية،حبيث 

ذي بدوره يفرض عليها مسؤولية ضماف توازف التشغيل الكامل،ويبكن يستلـز خروجها عن اغبياد التقليدي ، وال
 : 1سبثيل انعكاس التحليل الكينزي على النظرية اؼبالية بصفة أساسية فيما يلي

 حلوؿ التوازف االقتصادي ؿبل التوازف اؼباِف غاية للسياسة اؼبالية. -
 اط االقتصادي.ضرورة تدخل الدولة يف النش -
 تعد بصفة أساسية أدوات اقتصادية.األدوات اؼبالية  -

 المطلب الرابع:السياسة المالية في الفكر الكالسيكي والكينزي الجديد.

 السياسة المالية في الفكر الكالسيكي الجديد. أوال:

تقلبات،حيث يقلل ىؤالء من يرى الكبلسيك اعبدد بأف السياسة اؼبالية أداة غَت فعالة لتبليف أو لتقليل حدة ال
تأثَت زيادة اإلنفاؽ اغبكومي وتقليل الضرائب أي من تأثَت عجز اؼبيزانية اغبكومية على الطلب اإلصباِف أثناء الركود 
.وىم يبنوف رأيهم ىذا على فكرة مسبقة مفادىا )أف قرارات االدخار اػباصة باألسر مستقلة عن التوقعات بشأف 

 عند حدوث أي عجز يف اؼبيزانية اغبكومية (.الضرائب مستقببل وذلك 
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أف دافعي  5551يف العاـ  T.Sargentوأكثر من ىذا أكد رواد اؼبدرسة الكبلسيكية اعبديدة وىو توماس سرجنت 
الضرائب سيقللوف من إنفاقهم االستهبلكي وسيزيدوف باؼبقابل من إدخاراهتم،عندما يتوقعوف فرض ضرائب أعلى 

عرض عليهم سندات حكومية لقروض إضافية فإهنم يقللوف من استهبلكهم القتناء ىذه يف اؼبستقبل،وكلما ت
السندات للحصوؿ على اؼبزيد من اؼبكاسب اؼبالية منها،وبذلك ال يؤثر العجز يف اؼبيزانية اغبكومية على أسعار 

 الفائدة اغبقيقية.

هبلكي للتغيَتات اليت ربدث يف ال تستجيب األسر يف إنفاقها االست-حسب رأي ىؤالء الكبلسيك–وىكذا 
اؼبعدالت اعبارية للضرائب،ألف ىذه التغيَتات ال تعوض اؼبكاسب اؼبتوقعة من شراء السندات اغبكومية.فقد أشار 
 ىؤالء االقتصاديوف إُف أف األسر ال تزيد من مستويات استهبلكها حىت مع البفاض الضرائب الشخصية الصافية 

 .الكينزيوف يتوقعو كما(  ) اإلصباِف الطلب اغبكومية اؼبيزانية عجز وبفز ال وبالتاِف هادائينيت لزيادة وذلك     

 يظهر ال وبالتاِف العجز لتمويل كافية تكوف قد اؼبفروضة،إهنا الضرائب تقليل مع تزداد األسر إدخارات أف ودبا
( بالعجز التمويل مع الصافية الضرائب تكافؤ) يف D.Ricardo مبدأ فيسود. الفائدة أسعار يف مؤثر تغيَت أي بسببو

 تعويض ؾبرد) فإنو وبالتاِف(  ) اإلصباِف الطلب يف يؤثر ال اغبكومية اؼبيزانية عجز أف اؼببدأ ىذا على واعتماد
 (.حالية بضرائب اؼبستقبل ضرائب

 بشأف اضياؼب القرف ستينات هناية منذ  Muth.،R Lucusلوكاس لروبرت العقبلنية التوقعات مباذج أف والشك
( قياسي) كمي بتحليل واؼبستهلكُت اؼبستثمرين مدت وقد والضرائب اإلنفاؽ أدوات وحركات اؼبالية األسواؽ
 لبعض اؼبختلفة بالتأثَتات اؼبتعلقة تلك فيها دبا توقعاهتم لبناء اؼبتاحة اؼبؤشرات لكافة أوزاف وضع على يعتمد

 .واالستثمار واالدخار االستهبلؾ ذباه الناس فاتتصر  على والنقدية كاؼبالية االقتصادية السياسات

 اؼبعلومات اعتماد خبلؿ من وذلك الفعلية والعوائد التوازنية والعوائد اؼبثلى اؼبتوقعة العوائد بُت ىؤالء ميز لقد 
 أحدث حسب التوقعات بناء مث ومن حالية معلومات استخداـ إُف باإلضافة اؼبالية األسواؽ يف وبالذات السابقة

 اؼبتوقعة العوائد بأف العقبلنية التوقعات مباذج أصحاب بُت فقد.اؼبعروفة القياسية األساليب طريق عن ؼبعلوماتا
 العوائد لتبلغ ترتفع التوازنية العوائد فإف وبالنتيجة تزداد الفعلية العوائد فإف التوازنية العوائد من أكرب كانت إذا اؼبثلى
 وحىت هتبط الفعلية العوائد فإف  التوازنية العوائد من أقل اؼبثلى اؼبتوقعة العوائد وفتك عندما وبالعكس اؼبثلى اؼبتوقعة
 .اؼبثلى اؼبتوقعة العوائد لتبلغ االلبفاض إُف التوازنية بالعوائد تؤدي

 اؼبستوى يف ملموس ارتفاع عن أخَتة أشهر بضعة يف ربدث واليت النقود عرض يف تغيَتات تكشف عندما وىنا
 القرار صناع فإف لؤلسعار العاـ واؼبستوى النقود عرض من كل مبو بطؤ من سنوات بعدة وذلك عارلؤلس العاـ
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 اعبديدة،مع اؼبعلومات وحسب اؼبيزانية،مسبقا يف التوسع أو العجز خلق هبدؼ حكومية سياسة أية يواجهوف
 . القرارات لعشوائية هبامش القبوؿ

 العقدين خبلؿ االقتصادية التقلبات حدة زبفيف يف العقبلنية قعاتللتو  السابقة التحليلية التطورات أسهمت لقد
 . اؼباضي القرف من األخَتين

  .الجديد الكينزي الفكر في المالية السياسة:ثانيا

 Alvinبينهم "ىانس  ومن اعبدد بالكيًتيُت عرفوا من وتطويره الفكر ىذا يف شارؾ وقد        

Hansen،"Sidney     Weintroub وىيكس"Hicks"وبوؿ سامويلسوف"Paul Samuelsonيف برز ما بُت ".ومن 
 :التالية الوطٍت الدخل معادلة مستخدما كينز نظرية ربليل يف ىانس أضاؼ لقد اجملاؿ مبوذج ىانس. ىذا

 (.الواردات-لصادرات+)الحكومي اإلنفاؽ+االستثمار+االستهالؾ=الدخل        

 اؼباِف،وأوضح اغبياد مبدأ بانتقاد اؼبالية،فقاـ للسياسة الكبلسيكية ساألس ىانس ىاجم اؼبعادلة ىذه وبتحليل 
 االستقرار ربقيق يف اؼبالية السياسة بدور شديدا اىتماما واىتم االقتصادي النشاط يف عمد عن الدولة تدخل

 التمويلية ساليباأل واستخداـ اؼبالية سياستها رسم يف اغبرية للدولة ليطلق اؼبيزانية توازف مبدأ ورفض االقتصادي
 .االقتصادي النشاط ؼبتطلبات وفقا الفائض أو بالعجز

ويف نفس السياؽ البد من اإلشارة إُف مسانبة مدرسة ىانس وبالتحديد يف األربعينيات من القرف اؼباضي استنادا 
ع اؼبفهـو الوظيفي ؽبا إُف النظرية الكينزية )نظرية اؼبوازنة الوظيفية،إذ تبنت أسس جديدة للسياسة اؼبالية تتماشى م

 أال وىي السياسة التعويضية( يف القواعد األبية:

ذا سادت البطالة اإلجبارية فإف السياسة التوسعية سوؼ ترفع من الطلب الكلي وصوال إُف حجم الناتج عند إ -
 مستوى االستخداـ الكامل.

ى الطلب الكلي ومن مث البفاض إذا ساد التضخم فإف السياسة اؼبالية االنكماشية كفيلة بتخفيض مستو  -
 اإلنفاؽ الكلي وصوال إُف حجم الناتج مقاسا باألسعار الثابتة دوف التضخم.

إذا ساد االستخداـ واالستقرار يف اؼبستوى العاـ لؤلسعار فإف مستوى اإلنفاؽ النقدي اإلصباِف وبافظ على  -
 مستواه ؼبنع حدوث بطالة أو تضخم.
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 اسة المالية.المبحث الثاني:أدوات السي

اتضح فبا تقدـ أف السياسة اؼبالية تعٍت استخداـ اغبكومة للضرائب واإلنفاؽ العاـ واؼبوازنة العامة من أجل لقد  
ربقيق االستقرار االقتصادي وربقيق العدالة االجتماعية،كل ذلك يف إطار ربقيق أىداؼ التنمية االقتصادية 

أدوات أساسية لرسم وتنفيذ السياسة اؼبالية وىي:سياسة اإلنفاؽ واالجتماعية،ومن ىنا يتضح أف ىناؾ ثبلثة 
 العاـ،سياسة اإليرادات العامة،سياسة اؼبوازنة العامة للدولة.

 المطلب األوؿ: سياسة اإلنفاؽ العاـ.

لعل من الضروري اإلشارة إُف اإلنفاؽ العاـ يعكس دور الدولة يف النشاط االقتصادي،وتزداد أنبية دراسة  
ت العامة مع تطور الدولة وتوسع سلطتها وزيادة تدخلها يف اغبياة االقتصادية لكوهنا األداة اليت تستخدمها النفقا

من أجل ربقيق أىدافها،لكن اجملاؿ ال يفسح بإلقاء الضوء تفصيليا على كل اعبوانب اػباصة باإلنفاؽ العاـ أو 
 اغبكومي إال أنو يبكن تناوؿ النقاط التالية:

 ؾبموع النفقات اليت تقـو الدولة بإنفاقها يف شكل كمية معينة من اؼباؿ خبلؿ فًتة ىو" نفاؽ العاـمفهـو اإل -1
" وتعرؼ "النفقة على أهنا 1.هبدؼ إشباع حاجات عامة معينة للمجتمع الذي تنظمو ىذه الدولةزمنية معينة،

مبلغ من النقود،يدفعو شخص من أشخاص القانوف العاـ إلشباع حاجة عامة،وىؤالء األشخاص ىم الدولة 
  "2.أو أحد ىيئاهتا أواحد األشخاص العاملُت فيها

السياسة  وىو احد أوجو  وبالتاِف فإف اإلنفاؽ العاـ يعرب عن حجم التدخل اغبكومي والتكفل باألعباء العمومية، 
االقتصادية اليت تعتمد يف التأثَت اؼبباشر على الواقع االقتصادي واالجتماعي.كما يعرب عن أحد اؼبعايَت اؼبستخدمة 

نشاط االقتصادي،وتشمل النفقات العامة صبيع مدفوعات اغبكومة غَت واجبة لقياس حجم دور الدولة يف ال
نفقات ال وتندرج السداد اليت تقـو هبا سواء كانت دبقابل أو بدوف مقابل،سواء كانت إلغراض جارية أو رأظبالية

 :3العامة ربت ؾبموعة من التقسيمات على النحو التاِف

 :وىنا تنقسم إُف مركزية أو نفقات اؽبيئات احمللية )البلمركزية(.حسب جهة اإلنفاؽ - أ
واؼبنافع  وفوائد القروض واإلعانات، :وىي تقسم إُف نفقات عادية )جارية(كالرواتب واألجور،حسب التكرار - ب

ادية)غَت متكررة(فتشمل أما النفقات غَت الع والبعثات العلمية، وـبصصات القطاع العسكري، االجتماعية،
 النفقات الرأظبالية.
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وكذلك نفقات خدمة ونفقات اؼبساعدات واؼبنح االجتماعية  الرواتب، :وتتمثل يف األجور وحسب الشكل - ث
 الدين العاـ.

:وتقسم دبوجب ذلك إُف نفقات عمومية تذىب لئلدارات اغبكومية يف الدولة،ونفقات الرفاه حسب الغرض - ث
 ىب لصاٌف بناء اؼبستشفيات واؼبدارس واغبدائق العامة والشوارع...إُف وأخَتا نفقات األمن العاـ.العاـ اليت تذ

:وتقسم إُف نفقات منتجة تولد عائدا مثل الطَتاف والربيد ونفقات غَت منتجة مثل االقتصادية ثاراآلحسب  - ج
 . ونفقات ربويلية شق الطرؽ الزراعية.كما قد تكوف نفقات استثمارية

:زبتلف سياسة اإلنفاؽ العاـ من دولة إُف أخرى بسبب اختبلؼ العوامل محددات اإلنفاؽ الحكومي -2
 احملددة ؽبذا اإلنفاؽ ومنها ما يلي:

يق اإليرادات :تتمتع الدولة بنوع من اؼبرونة يف قدرهتا على ربققدرة الدولة على تحقيق اإليرادات العامة - أ
دية على القطاعات قانوف الذي يبكنها من فرض الضرائب السياتتمتع بقوة الالعامة؛وذلك لكوهنا 

ىذه اإليرادات سبكن الدولة من ربديد حجم األخرى،واغبصوؿ على القروض واإلصدارات النقدية.
 .إنفاقها،اليت قد تكوف أكرب أو أقل من اإليرادات اؼبتحصل عليها

النشاط االقتصادي يف الدولة،ففي فًتات :يتأثر اإلنفاؽ اغبكومي دبستوى مستوى النشاط االقتصادي - ب
الكساد ينخفض مستوى الطلب الكلي وتزداد معدالت البطالة وىنا تقـو الدولة بزيادة اإلنفاؽ اغبكومي 
لتحفيز الطلب الكلي وتنشيط الوضع االقتصادي لرفع مستوى اإلنتاج،أما يف حاالت التضخم االقتصادي 

كومي،للحفاظ على معدالت متدنية من األسعار واحملافظة على فتقـو الدولة بتخفيض معدؿ اإلنفاؽ اغب
 االستقرار السعري. 

واتساع  يد اؼبستمر للنشاط اغبكومياتشهد النفقات تزايدا مستمرا بسب التزأسباب نمو اإلنفاؽ العاـ: -3
  :1ىذه الزيادة أنبها وتبُت األدبيات وجود ؾبموعة من األسباب اؼبباشرة اليت تعزى إليهادورىا يف اغبياة العامة،

 :حيث يعترب شكل النظاـ االقتصادي،ودرجة تدخل الدولة يف اغبياة االقتصادية مناألسباب االقتصادية - أ
تعد حاليا صبيعها ،األسباب الرئيسية لزيادة النفقات العامة وبرامج اإلصبلح االقتصادي،والعوؼبة االقتصادية

 من أبرز ما يؤثر على مبو حجم ىذا اإلنفاؽ أيضا. 
:ويربز يف مقدمتها زيادة عدد السكاف، وما رافقو من تطور يف اغباجات االجتماعية األسباب االجتماعية - ب

 اعبرائم، والسرقات السلب والنهب.العامة، و 

                                                           
 ،2012اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية،الطبعة األوُف،"المالية العامة المفاىيم والتحليل االقتصادي والتطبيق"، ،أضبد عبد السميع عبلـ  1
 .45ص
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 :إف اؼبشاركة السياسية على مستوى الدوِف،وزيادة سياؽ التسلح واتساع نفقات األمناألسباب السياسية - ث
إضافة إُف مظاىر عدـ االستقرار السياسي الناصبة عن اغبروب والثورات تعترب من أبرز ما يؤدي إُف زيادة 

 اإلنفاؽ العاـ.
فتوسع دور الدولة يرافقو توسع اؽبيكل اإلداري بسبب اتساع مستوى التنظيم دارية والمالية:األسباب اإل - ث

 اإلداري للدولة.
 ارتفاع اؼبستوى العاـ لؤلسعار والفساد اؼباِف واإلداري واألزمات االقتصادية العاؼبية. أسباب أخرى وتشمل: - ج
 قتصاد يف ؾبموعة من اجملاالت وىي كاأليت:تستخدـ النفقات العامة يف االاوحو اإلنفاؽ الحكومي: -4
اؼبستشفيات  اإلنفاؽ على إنشاء اؼبرافق العامة يف قطاعات التعليم والصحة والتدريب من خبلؿ إنشاء - أ

 واعبامعات واؼبدارس واغبدائق واؼبرافق العامة.
 ماية االجتماعية ونفقات التقاعد.البطالة وبرامج اغب اإلنفاؽ على التأمينات االجتماعية مثل إعانات الفقر و - ب
وتقدًن اؼبعونات  دعم بعض السلع األساسية اؼبوجهة لشروبة كبَتة من السكاف مثل األدوية والقمح واألرز، - ث

 العينية والنقدية ؽبم.
 اإلنفاؽ على شراء اؼبستلزمات الرأظبالية اليت ربتاجها األجهزة اغبكومية اؼبختلفة كاألثاث والسيارات. - ث
توفَت الرواتب واألجور للعاملُت يف اؼبؤسسات اغبكومية والعسكرية وبدالت التنقل والسفر وغَتىا من  - ج

 النفقات لتسَت أعماؿ شؤوف الدولة.
إنشاء بعض اؼبشروعات أو اؼبؤسسات اليت ال هتدؼ إُف ربقيق الربح واليت توفر خدمات عامة للسكاف مثل  - ح

 ة واعبوازات والبلديات والكهرباء واؼبياه والربيد.دائرة اؼبرور واألحواؿ اؼبدني
 االقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاؽ الحكومي: اآلثار -5

 يًتتب ؼبا وفقا العامة اإلنفاقية السياسة ترسم أف من  البد الفعاؿ اإلهبايب الدور هبذا العامة النفقات تقـو لكي   
 طريق عن اجملتمع أىداؼ ربقيق على تساعد اليت تلك ىي ؼبثلىا اإلنفاقية السياسة تصبح وىكذا.أثار من عليها
 االقتصادية أثارىا تتفق اليت( النفقة تنفيذ وطريقة ومكاف وتوقيت وحجم نوع) اإلنفاقية السياسة عناصر اختيار

 لتحقيق ةووسيل معينة وظيفة لػتأدية أداة-اجملتمع، أىداؼ لتحقيق اؼبرغوبة اآلثار تلك مع والسياسية واالجتماعية
 .-انتقاىا من اغبكمة انتقت منها الوظيفي اؽبدؼ انتقى ؿبددة،فإذا غاية

 االقتصادي النشاط متغَتات يف(العاـ اإلنفاؽ) اإلنفاقية السياسة ألثار اؼبتعمقة الدراسة أنبية تبدو ىنا ومن
 بشؤوف القائمُت عجز إُفو  اجملتمع أىداؼ ربقيق يف الدولة فشل إُف يؤدي وأف البد الدراسات ىذه مثل فإغفاؿ
 اؼبالية السياسة لواضع جدا مهمة تعترب اآلثار معرفة على دليبل ويكفي األساسية واجباهتم أداء عن العاـ االقتصاد
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 ىدؼ ربقيق من سبكنو أو يواجهها اليت اؼبشكلة لعبلج البلزمة لؤلداة اؼبناسب االختيار من سبكنو أهنا حيث
 :1العاـ اإلنفاؽ عليها يؤثر واليت الوطٍت االقتصاد يف الرئيسية يةاالقتصاد اؼبتغَتات أىم.معُت

 عوامل عدة على يتوقف الكلي،وىذا اإلنتاج مستوى على يؤثر سوؼ العاـ اإلنفاؽ تغَت:اإلنتاج مستوى - أ
 .استخدامو وكيفية ونوعو اإلنفاؽ سبويل مصدر وىي

 يلسبو  مصدر على يتوقف اإلنتاج مستوى على اإلنفاؽ حجم زيادة تأثَت إف:العاـ اإلنفاؽ تمويل مصدر (1
 االقتطاعات) الضرائب طريق عن اجملتمع أفراد موارد من ـالعا اإلنفاؽ سبويل يتم.العاـ اإلنفاؽ يف الزيادة ىذه
 معدة تكوف ،أو(االستهبلكي اإلنفاؽ)لبلستهبلؾ معدة تكوف إما األفراد حبوزة تكوف اؼبوارد وىذه(اؼبالية

 .استثماري نفاؽ إ( مدخرات شكل على) لبلستثمار
 ؾباؿ يف إما يكوف قد العاـ االستعماؿ إُف اؼبوارد ىذه من جزءا ربوؿ الضرييب االقتطاع طريق عن والدولة

 .استثماري أو استهبلكي

 يف اؼبقتطعة اؼبوارد الدولة واستخدمت لبلستهبلؾ اؼبعدة األفراد موارد على الضريبة الدولة فرضت إذا اغبالة ىذه يف
 يف اؼبقتطعة رداؼبوا تلك الدولة استخدمت إذا أما.الوطٍت الناتج على يذكر تأثَت يكوف ال فإنو االستهبلؾ ؾباؿ
 يكوف وىنا االقتصاد يف اإلنتاجية الطاقة يوسع وبالتاِف الرأظباِف التكوين زيادة إُف يؤدي ىذا فإف استثماري ؾباؿ

 واؼبخصصة اؼبعدة األفراد مواد على الدولة فرضت إذا أما.الوطٍت الناتج مستوى على إهبايب أثر العاـ لئلنفاؽ
 اإلنتاج مستوى زبفيض إُف يؤدي ذلك فإف استهبلكي ؾباؿ يف اؼبوارد ىذه ةالدول تستخدـ فبالتاِف لبلستثمار

 ؾباالت يف اؼبوارد تلك الدولة استخدمت إذا ما حالة ويف.اػباص للقطاع اؼبتاح االستثمار حجم من زبفض ألهنا
 أكثر الدولة كانت إذا أي.اؼبوارد تلك استخداـ كفاءة مدى على يعتمد ىنا العاـ اإلنفاؽ أثر فإف استثمارية
 حالة ويف اإلنتاج يف توسع وبدث وبالتاِف اإلنتاج، مستوى على موجبا األثر كاف اػباص القطاع من كفاءة
 سوؼ الوطٍت الناتج فإف اؼبقتطعة اؼبوارد تلك استخداـ يف الدولة من كفاءة أكثر اػباص القطاع العكس
 .ينخفض

 :يلي فيما أثره ويتضح:العاـ اإلنفاؽ نوع (2
 .الوطٍت الناتج مستوى على مباشر أثار لو وخدمات سلع مقابلو الدولة تشًتي الذي الفعلي نفاؽاإل -
 اإلنفاؽ زيادة)الوطٍت الناتج مستوى على االستهبلكي اإلنفاؽ من اكرب فعالية لو االستثماري اإلنفاؽ -

 مستوى على اإلنتاجية الطاقة ةزياد إُف يؤدي فبا اجملتمع يف الرأظباِف التكوين زيادة إُف يؤدي االستثماري
 (.االقتصاد

                                                           
"،مكتبة حسن -دراسة تطبيقية لنماذج التنمية اإلقتصادية-نفاؽ الحكومياآلثار االقتصادية الكلية لسياسة اإلوليد عبد اغبميد عايب،" 1

 .95،ص2010العصرية،الطبعة األوُف،بَتوت،
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 بعض إزالة.*اػباص القطاع يف اإلنتاج تكلفة زبفيض:* إُف يؤدي األساسية البنية ؾباؿ يف العاـ االستثمار -
 عناصر استخداـ يف كفاءة.* اعبمود اإلنتاج عناصر حركة ربرير.* اؼبوجودة واالختناقات العقبات
 .نوعاو  كما اإلنتاج زيادة.*اإلنتاج

 إذا عما أكرب يكوف اإلنفاؽ أثر فإف احمللية اؼبنتجات على العاـ اإلنفاؽ استخدـ إذا:اإلنفاؽ استخداـ كيفية (3
 : يلي فيما اإلنفاؽ استخداـ أثر ويتضح الواردات على انفق
 .الكلي الطلب مستوى من يرفع سوؼ ؿبلية وخدمات سلع شراء على اإلنفاؽ نتائج -
 . االقتصادي النشاط وزيادة احمللية الصناعات مبو يف يساعد مث ومن -
 .والتوظف العمالة مستوى زيادة -

 يف اإلنتاج دبستوى مرتبط الدخل،وىذا مستوى مع طرديا يرتبط االستهبلؾ مستوى:االستهالؾ مستوى - ب
 يزداد أي يبإهبا تأثَت الدخل مستوى ارتفاع إُف يؤدي ذلك فإف اإلنتاج مستوى ارتفع إذا االقتصاد،فمثبل

 .العاـ اإلنفاؽ حجم زاد كلما الكلي االستهبلؾ مستوى

 بُت طردية العبلقة. )لبلستهبلؾ اغبدي اؼبيل قيمة على يتوقف االستهبلؾ مستوى على العاـ اإلنفاؽ رأث
 أبناء بُت والثروة الدخل توزيع كيفية على يعتمد االستهبلؾ يف التغَت ،مقدار(لبلستهبلؾ اغبدي واؼبيل االستهبلؾ

 .اجملتمع

 الذي اإلنفاؽ من أكثر االستهبلؾ مستوى من يزيد سوؼ الفقراء دخوؿ مستوى يرفع الذي العاـ اإلنفاؽ  
 مستوى على تأثَتا اإلنفاؽ أنواع أىم االجتماعية اإلعانات مثبل .اؼبرتفعة الدخوؿ أصحاب منو يستفيد

 عدة من االستهبلكي اإلنفاؽ زيادة على اؼبباشر العاـ ؽاإلنفا أثار وتتضح.لبلستهبلؾ اغبدي اؼبيل مث االستهبلؾ
 :أنبها طرؽ

 :األيت من واضح وىذا:االستهالكي العاـ اإلنفاؽ زيادة (1
 النوع ىذا من العاـ اإلنفاؽ حجم زاد كلما،األجهزة تسيَت أجل من استهبلكية وخدمات سلعا الدولة تشًتي -

 .االقتصاد يف الكلي االستهبلؾ مستوى زاد
 مقابل تدفعها ومرتبات أجور شكل على يكوف للدولة االستهبلكي العاـ اإلنفاؽ من جزءا إُف باإلضافة -

 االستهبلؾ على ينفق سوؼ الدخوؿ ىذه من مهما جزءا وأف العامة اغباجات إشباع لفرض تلـز خدمات
 .الكلي الطلب زيادة معناه وىذا وخدمات سلع لشراء اؼبستفيدين من

 :األيت يف ىذا ويتضح :االستثماري ؽاإلنفا زيادة (2
 اؼبشروعات يف العاملُت وأجور االستثمارية السلع ينتجوف الذين اؼبنتجُت دخوؿ زيادة إُف يؤدي -

 .دخوؽبم مستوى ارتفاع نتيجة اػباص القطاع يف االستهبلؾ مستوى من يزيد وىذا.االستثمارية



  األوؿ:                                                                التأصيل النظري للسياسة المالية. الفصل

30 
 

 :األيت من ويتضح العاـ اإلنفاؽ من كجزء:االجتماعية التحويلية المدفوعات زيادة (3
 .لبلستهبلؾ اغبدي اؼبيل سيزيد ألنو اإلنفاؽ مستوى من يزيد -
 (اٍف...اؼبتقاعدين العجزة، الشيوخ،) اؼبنخفضة الدخوؿ ألصحاب اإلعانات ىذه تدفع -

 نفاؽاإل.اؼبدخرات زادت الدخل مستوى ارتفع كلما الدخل دبستوى طرديا االدخار يرتبط:االدخار مستوى - ث
 اغبدي اؼبيل على مث الدخل،ومن مستوى على تأثَته طريق عن االدخار مستوى على يؤثر العاـ

 أبناء بُت والثروة الدخل توزيع كيفية على يتوقف االدخار مستوى على العاـ اإلنفاؽ تأثَت مدى.لبلدخار
 وإعانات(اٍف...التعليم حة،الص)الضرورية العامة اػبدمات شكل على يكوف ما كثَتا العاـ اإلنفاؽ.اجملتمع
 .الغذائية السلع أسعار لدعم

 زيادة يستدعي فبا اؼبنخفضة الدخوؿ ذات الفئات وخاصة واجملتمع لؤلفراد اغبقيقية الدخوؿ رفع إُف يؤدي وىذا  
 .االستثمار على يؤثر العاـ،والذي االدخار حجم زيادة وبالتاِف مدخراهتم

 :1التاِف النحو على األسعار على العاـ اإلنفاؽ يؤثر: األسعار مستوى - ث

 مثبل العرض احمللية،زيادة ألسواؽا يف تبادؽبا يتم اليت واػبدمات للسلع والطلب العرض قوى على تأثَته طريق عن
 .أحيانا مالية كسياسة اػبصوص ىذا يف الدولة تتخذىا اليت التنظيمية اإلجراءات خبلؿ من

 النتيجة تكوف الكلي الطلب زيادة على األثر من أكرب واػبدمات السلع عرض زيادة على اإلنفاؽ أثر كاف فإذا 
 العرض من اكرب دبقدار الكلي الطلب ادز  إذا أما.الطلب من أكثر العرض لزيادة وذلك األسعار مستوى البفاض

 .يرفعها أو ىبفضها إما األسعار مستوى على يؤثر العاـ اإلنفاؽ وبالتاِف.ويرتفع يتغَت سوؼ األسعار مستوى فإف

 اعبهاز وكاف االقتصادية للموارد الكامل التشغيل دوف االقتصاد كاف إذا: األسعار مستوى خفض حالة في 
 الطلب يف للتغَت استجابة سرعة وىناؾ االقتصاد يف فائضة إنتاجية طاقات ىناؾ أي اؼبرونة عاِف اإلنتاجي
 يف الزيادة ىذه كانت اإلنتاج،وإذا يف كبَتة زيادة إُف تؤدي اغبالة ىذه يف العاـ اإلنفاؽ زيادة الكلي،فإف

 الطلب،زبفض يف الزيادة من أكرب اإلنتاج يف الزيادة.)ينخفض سوؼ األسعار مستوى أف شك فبل الطلب
 (.األسعار

 اإلنتاج تكاليف من زبفض وبالتاِف االقتصادية اإلعانات حجم زيادة تستدعي مالية سياسات اغبكومة تتخذ قد 
 أصحاب متناوؿ يف األسعار هبعل االجتماعية اإلعانات حجم يف التوسع أف األسعار،حيث تنخفض مث ومن

                                                           
  45ص، 2005عماف، وائل للنشر،الطبعة السابعة،"دار مبادئ اإلقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيقخالد واصف الوزين،أضبد حسُت الرفاعي،" 1
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 ومنع التضخمية الضغوط على السيطرة يف مهما دورا تلعب يةواالجتماع االقتصادية اإلعانات.اؼبنخفضة الدخوؿ
 .األسعار ارتفاع

 مرحلة يف أو االقتصادية للموارد الكامل التشغيل حالة يف االقتصاد كاف إذا:األسعار مستوى رفع حالة في 
 الكلي الطلب حجم من تزيد سوؼ اإلنفاؽ يف زيادة أي وأف اؼبرونة عدًن يكوف العرض فإف ذلك من قريبة
 اإلنفاؽ زيادة) دبعٌت.األسعار مستوى يف ارتفاع عليو يًتتب فبا هنائيا زيادة يكوف ال أو اإلنتاج زيادة من بأكثر
 (.األسعار ترتفع مث ومن يزيد ال والعرض الطلب تزيد

 لنفقاتا بُت نفرؽ أف هبب الدخل توزيع إعادة يف العامة النفقات أثر ؼبعرفة: الوطني الدخل توزيع مستوى - ج
 .اغبقيقية والنفقات التحويلية

 الناتج زيادة إُف مباشرة تؤدي ال اليت النفقات تلك" بأهنا التحويلية بالنفقات يقصد:التحويلية النفقات أثر (1
 فروع بُت أو اؼبختلفة االجتماعية الفئات بُت اؼبوجودة الدخوؿ من جزءا ربويل على تقتصر الوطٍت،واليت

 االجتماعية النفقات:أقساـ لثبلثة عرضها حيث من نقسمت التحويلية والنفقات "1.اؼبختلفة اإلنتاج
 بازدياد أنبيتها دوتزدا والثروة الدخل توزيع إعادة أدوات من ىامة أداة التحويلية النفقات.اؼباليةاالقتصادية،
 .حجمها

 دخوؿ إهباد الوطٍت،أي الدخل زيادة إُف مباشرة بطريقة تؤدي اغبقيقية النفقات:الحقيقية النفقات أثر (2
 إعادة إُف تؤدي اغبقيقية النفقات.العاـ لئلنفاؽ األوِف التوزيع يف تساىم النفقات أف ذلك ومعٌت جديدة
 .2ثبلثة بطرؽ التوزيع

 والصحية، والثقافية التعليمية النفقات مثل اجتماعية أغراض ربقيق إُف هتدؼ اليت اغبقيقية النفقات -
 لدخلا توزيع إعادة إُف جديدة دخوؿ توزيع الوطٍت،ومن الدخل زيادة من إليو تؤدي ما إُف إضافة

 النفقات وىذه.جدا منخفضة بأشباف أو ؾبانا عليها اؼبًتتبة اػبدمات بتوزيع الدولة قامت إما الوطٍت،وذلك
 .الدخل توزيع إعادة يف تساىم

 منها،وذلك جزء يف ربويلية نفقة على الدولة سبنحنها اليت واؼبرتبات األجور تشتمل قد اغبقيقية النفقات -
 السوقية القيمة معرفة يستلـز مقابلها،وىذا اؼبدفوعة اػبدمات قيمة رتباتواؼب األجور ىذه تعدت ما إذا

 . النفقات ىذه مقابلها اؼبدفوعة للخدمات
 مرونة على يعتمد وىذا لؤلسعار العاـ اؼبستوى رفع إُف والتحويلية اغبقيقية العامة النفقات تؤدي قد -

 الثابتة الدخوؿ حساب على الدخوؿ ولصاٌف ٍتالوط الدخل توزيع إعادة إُف يؤدي اإلنتاجي،وما اعبهاز
 .الدائنُت حساب وعلى اؼبدينُت لصاٌف الدخل توزيع إعادة إُف يؤدي ببطء،وىذا تزيد اليت أو

                                                           
 .28،ص2003"،دار العلـو للنشر والتوزيع،اعبزائر،المالية العامةؿبمد الصغَت بعلي ويسرى أبو العبل، "  1

 .55،ص2003"،دار اغبامد للنشر والتوزيع،عماف،المالية العامة والتشريع الضريبي،"عادؿ فليح العلي  2
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 :العامة اإليرادات سياسة:الثاني المطلب

 الفكر بتطور مةالعا اتاإليراد تطورت وقد.العاـ اإلنفاؽ لتمويل والضروري اؼبكمل اعبزء العامة اإليرادات تعترب  
 لبلزمةا باألمواؿ العامة اػبزانة تزويد كيفية على التقليديُت عند العامة اإليرادات اقتصرت حيث واؼباِف االقتصادي

 اإليرادات كوف فبجانب اغبديثة اؼبدرسة يف أما.األساسية بوظائفها الدولة لقياـ البلـز اإلنفاؽ تغطية أجل من ؽبا
 الدولة تستطيع اؼبالية السياسة أدوات من مهمة أداة أصبحت أهنا العامة،إال مواؿاأل على للحصوؿ أداة العامة

 ضرورية كنتيجة العاـ اإلنفاؽ أنبية تزايد إُف واالجتماعي،باإلضافة االقتصادي النشاط على التأثَت بواسطتها
 .واالجتماعي االقتصادي النشاط أوجو ـبتلف يف الدولة دور لتزايد

 شكل يف الدولة عليها ربصل اليت االقتصادية اؼبوارد بأهنا" العامة اإليرادات تعرؼ :العامة اتاإليراد تعريف -1
 "1.العامة اغباجات إشباع هبدؼ العامة النفقات تغطية أجل من نقدية تدفقات

 غَت عامة وإيرادات عادية عامة إيرادات إُف العامة اإليرادات تصنيف يبكن:العامة اإليرادات تصنيفات -2
 .2عادية

 مثل ودورية منتظمة بصفة الدولة عليها ربصل اليت اإليرادات تلك ىي :العادية العامة اإليرادات:أوال
 .الدومُت ،دخل الضرائب،الرسـو

 العصر يف للدولة العامة اإليرادات مصادر أىم من تاإليرادا من النوع ىذا يعترب:الضريبية اإليرادات - أ
 النشاط على للتأثَت الدولة تستخدمها اليت العامة اؼبالية السياسة أدوات أىم من فالضرائب .اغبديث

 علم دراسة يف مهمة مكانة الضريبة مفهـو أخذ وؽبذا واجتماعية اقتصادية أىداؼ ربقيق هبدؼ االقتصادي
 .العامة اؼبالية

 ربقيق أجل من جربا الدولة بو تقـو اجملتمع أفراد وثروات دخوؿ من ماِف اقتطاع ىي:الضريبة ريفتع (1
 جربي نقدي اقتطاع وىي" أو "3.للفرد مباشر عائد ىناؾ يكوف أف دوف الدولة تقدمها اليت العامة اػبدمات

 لتدخل أو العامة األعباء يف منو مسانبة الدفع على ؼبقدرتو وفقا مقابل ببل بدفعو ويقـو اؼبكلف يتحملو هنائي
 ."معينة أىداؼ لتحقيق الدولة

                                                           
 139،صذكره ؿبمد عباس ؿبرزي،مرجع سبق  1

 .85،صذكره بقعبدا هلل خبابة،مرجع س  2

دار الفكر اعبامعي، "،-لمعاصربين النظاـ المالي اإلسالمي وا-دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االجتماعيةىشاـ مصطفى اعبمل،"  3
 .171،ص2007،اإلسكندرية
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 كافة مستخدمة الدولة وتنفذىا زبططها اليت اؼبتكاملة مجالربا ؾبموعة عن تعرب:" فهي الضريبية السياسة أما 
 مرغوبة غَت أثار مرغوبة،وذبنب وسياسية اجتماعية و اقتصادية أثار إلحداثواحملتملة، الفعلية الضريبية مصادرىا
 زبلت أف بعد سبويلية،لكن كأداة األساس يف الضريبية السياسة تستعمل "1.اجملتمع أىداؼ ربقيق يف للمسانبة
 .واالجتماعي االقتصادي الوضع على للتأثَت كأداة الضريبة تستعمل أصبحت حيادىا عن الدولة

 :2يلي ما إُف الضرائب تقسيم يبكن:الضرائب أنواع (2
 يف لوجودىم اعتبار األفراد على تفرض األشخاص على الضريبة:األمواؿ وعلى األشخاص على الضريبة 

 األشخاص حبوزهتا اليت واؼبمتلكات األمواؿ على فتفرض األمواؿ على الضريبة ،أما رعايتها ربت الدولة
 (".وسندات أسهم) مالية أوراؽ أو استهبلكية سلع أو تاجيةإن سلع أو عقار أو كأرض
 كاأليت هبما يقصد:والمتعددة الواحدة الضريبة نظاـ: 

 ضريبة على الدولة تفرضها اليت الضرائب تقتصر إف الوحيدة الضريبة بنظاـ يقصد:الواحدة الضريبة نظاـ -
 .األنبية القليلة الضرائب بعض جوارىا وإُف وحيدة

 فحسب الضرائب من ـبتلفة ألنواع اؼبولُت إخضاع اؼبتعددة الضريبة نظاـ يعٍت: المتعددة لضريبةا نظاـ -
 الضرائب تتعدد مث ومن اؼبكلفوف ؽبا ىبضع اليت الضرائب من ـبتلفة أنواع على الدولة تعتمد التعريف ىذا

 الضريبة التهرب من ؿاؼبمو  افلح إذا إنو حبيث الضرييب التهريب من الضريبية،يقلل األوعية وزبتلف
 .الضرائب كافة من التهرب عليو يستحيل الوحيدة

 مباشرة وغَت مباشرة ضرائب إُف عبئها ربمل حيث من تقسيمها ويبكن:المباشرة وغير المباشرة الضرائب. 
 ىو ما اغبالة ىذه يف والوعاء.امتبلكو أو اكتسابو حيث من الوعاء على تفرض اليت ىي:المباشرة الضرائب 

 :وىي.3اؼبباشرة الضرائب من رئيسيتُت ؾبموعتُت بُت التمييز  ويبكن .اؼبكلف أمواؿ إال
 ذمة يف ألمواؿا دخوؿ عند أي اكتساهبا عند األمواؿ على تفرض اليت الضرائب وىي:الدخل على ضرائب 

 .اؼبكلف
 حيازة بعد أي اؼبكلف يبلكها عندما األمواؿ على تفرض اليت الضرائب وىي:الماؿ رأس على ضرائب 

 .ثروهتا وتكوين األمواؿ

                                                           
 .139،ص2003ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر،،"-ييةدراسة تحليلية تقيم–السياسات االقتصادية الكلية  "عبد اجمليد قدي،  1

 . 65لصغَت بعلي ويسرى أبو العبل،مرجع سبق ذكره ،صؿبمد ا2  

 .222،ص2000"،دار النهضة العربية،القاىرة،"مبادئ اقتصاديات المالية العامةالسيد عطية عبد الواحد، 3  
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 الدفع على القدرة مع ترتبط ألهنا اجملتمع أفراد بُت الضرييب العبء توزيع يف العدالة ربقيق اؼبباشرة الضريبة مزايا من
 عدـ عيوهبا اجملتمع،ومن فئات بُت والثروة الدخل توزيع إعادة يف الفعالة األدوات من وتعترب(اعديةتص ضرائب)

 ..لوضوحها نتيجة هبا يشعر ألنو اؼبكلف على عبئها حصيلتها،ثقل يف التحكم إمكاف لعدـ الكافية اؼبرونة

 ضرائب اسم عليها ويطلق هاإنفاق أو األمواؿ باستخداـ الضرائب ىذه ترتبط: المباشرة غير الضرائب 
 حيث مباشرة، غَت بطريقة الدخل تصيب فهي إنفاقو،لذا دبناسبة الدخل على تفرض لكوهنا وذلك اإلنفاؽ

 اإلنتاج،الضريبة على اؼببيعات،الضرائب ،ضريبةمثل يتحملها الذي ىو لضريبة ودافع عبئها نقل اؼبمكن من انو
 .1اعبمركية الرسـو أو الواردات على اؼبضافة،الضرائب القيمة على
 واإلنتاج االستهبلؾ يف اؼبعامبلت حجم على تفرض اليت الضريبة بأهنا تعرؼ:"المبيعات على الضريبة 

 ."واالستَتاد والتصدير
 وتسمى ؿبليا اؼبستهلكة أو اؼبنتجة السلع من معينة أنواع على تفرض بضرائ وىي:اإلنتاج على الضرائب 

 ىو منها واؽبدؼ العامة اػبدمات من اؼبتحققة اؼبنفعة أجل من اؼببيعات،وتفرض على االنتقائية بالضرائب
 . السفر تذاكر أو السيارات وقود ضريبة مثل اػبدمة تكاليف أو النفقة تغطية
 تتمثل اليت اؼبضافة القيمة تصيب ولكن.مراحلو صبيع يف اإلنتاج على تفرض:ضافةالم القيمة على الضريبة 

 قيمة زيادة أخرى وبعبارة.اؼبرحلة ىذه بداية يف قيمتها  عن مراحلو من مرحلة كل يف اإلنتاج قيمة يف بالزيادة
 وأهنا منها التهرب بصعوبة تتميز الضريبة وىذه,بدايتها يف اؼبشًتى قيمتو عن مرحلة كل هناية يف اؼبباع اإلنتاج

 .ومعقدة مطولة إجراءاهتا عيوهبا من ولكن عالية رقابة ذو
 وتشكل الببلد إُف دخوؽبا عند اؼبستوردة السلع على وتفرض:الجمركية الرسـو أو الواردات على الضرائب 

 إُف باإلضافة لدافالب تلك يف السلع من الواردات نسبة ارتفاع بسبب النامية الدولة إيرادات من جيدة نسبة
 : اعبمركية الضرائب تقسيم ويبكن.استهبلكها معدؿ ارتفاع

 قيمتها من معينة بنسبة السلعة على تفرض اليت الضرائب ىي:القيمة الضرائب. 
 أو الوزف من وحدة أو السلعة من الوحدة على معُت دبقدار السلعة على تفرض اليت وىي:النوعية الضرائب 

 مراقبتها حيث من مكلفة ولكنها دفعها، وسهولة الكافية باؼبرونة تتسم اؼبباشر غَت لضرائبا مزايا ومن.اغبجم
 .وربصيلها

 يف عنها يعرب أصبح اليت األدوات من ؾبموعة على الضريبية السياسة تعتمد:الضريبية السياسة أدوات (3
 التعاوف منظمة وتصنف اعببائية اؼبعايَت سبس زبفيضات عن عبارة وىي"الضرييب باإلنفاؽ" الضريبية األدبيات
 : 2إُف الضريبية النفقات االقتصادية والتنمية

                                                           
 .180،ص2000"،الدار اعبامعية اعبديدة،اإلسكندرية،الوجيز في المالية العامةسوزي عدِف ناشد،" 1

 .172،173،صذكره عبد اجمليد قدي،مرجع سبق 2
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 .السائدة اؼبعدالت من أقل ضريبية ؼبعدالت اؼبموؿ إخضاع وتعٍت:الضريبية التخفيضات -
 مقابل سداده الواجب الضرائب بلغم يف اؼبكلفُت بعض عن الدولة حق إسقاط ىي:الضريبية اإلعفاءات -

 .معينة ظروؼ يف معُت نشاط دبمارسة التزامهم
 .الدفع مواعيد تأجيل -

 :الضريبية للسياسة االقتصادية اآلثار (4

 على واستقرارىا الضريبة عبء نقل بعد أي استقرارىا بعد أثارىا يتناوؿ للضرائب االقتصادية اآلثار يف البحث إف
 فإنو اجملتمع أىداؼ ربقيق هبا يقصد اليت اؼبالية السياسة من جزء ىي اؼبثلى الضريبية السياسة أف اودب.النهائي التأثر
 رسم يف للمساعدة أو القائمة الضريبية السياسة سبلمة على للحكم االقتصادية الضرائب أثار دراسة من البد

 يف االقتصادي النشاط ؾبرى على ثريؤ  الذي الوحيد العامل ىي ليست الضريبة أف كما. جديدة ضريبية سياسة
 وثيقا ارتباطا ترتبط الضريبية للسياسة النهائية اآلثار فإف ولذلك فراغ يف تعمل ال الضريبية فالسياسة اجملتمع،وبالتاِف

 اآلثار ىذه توضيح يتم يلي وفيما.الضرائب وربصيل ربط وبأسلوب االئتمانية ،والسياسة اإلنفاقية السياسة بأثر
 .بالضرائب تتأثر اليت االقتصادية األنشطة اعبوانب بعض على

 يوجو الفردي الدخل بأف معروؼ كما:االستهالؾ وعلى الفردي الدخل استعماالت على الضريبة أثر 
 فرض أثر ويتوقف.الدخل استعماالت أعادت وبالتاِف التوزيع ىذا تؤثر ىنا والضريبة ولبلدخار لئلنفاؽ
 ربرص واليت اؼبرتفع الدخل ذات الطبقة من الفرد كاف فإذا.الفرد إليها ينتمي اليت الطبقة نوع على الضريبة
 من فإنو االستهبلكية حاجاهتا كافة استيفاء بعد كفائض االدخار إُف ناظرة اؼبعيشي دبستواىا االحتفاظ على

 من الدنيا ةالطبق ذوي من الفرد كاف إذا أما.لبلدخار موجو كاف الذي اعبزء من الضريبة يدفع أف األرجح
 إنفاقو نقص حساب على الضريبة سيدفع فإنو الضرورية حاجاهتا يكفي دخلها يكاد ال اليت الدخوؿ

 .1تزداد األسعار ألف السلعة استهبلؾ على سليب بشكل تؤثر اليت اإلنتاج ضريبة إُف باإلضافة االستهبلكي
 بُت والثروة الدخل توزيع إعادة يف كبَتا دورا التصاعدية الضرائب تلعب:الدخل توزيع على الضريبة اثر 

 الدخل توزيع يف التفاوت من التقليل وبالتاِف اؼبنخفض الدخل وذات الفقَتة الطبقات لصاٌف اجملتمع طبقات
 .التصاعدية الضريبة دبوجب اؼبفروضة تلك من اكرب مبالغ اؼبرتفعة الدخوؿ ذوي يدفع أف أي

 أسعار ارتفاع وىو االقتصادي التاريخ يف اؼبزمنة اؼبشكبلت إحدى ىو التضخم:التضخم على الضريبة أثر 
 وذلك األسعار ارتفاع من باغبد العامة السلطات وتعمد.اإلنتاج على الضرائب زيادة خبلؿ من وذلك السلع
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 االستهبلؾ لزيادة تتجو واليت الوسيلتُت كبل أو العاـ ؽاإلنفا وخفض اإلنتاج، على الضرائب زيادة خبلؿ من
 .1 التضخم مشكلة تفاقم مث ومن

 والنمو اؼباؿ رأس تراكم مصدر االستثمارات،فهي عائد األرباح ربتعت:االستثمار على الضريبة أثر 
 ذلك بالضرائب،ألف األرباح ىذه إرىاؽ عدـ إُف ناميةال الدوؿ تلجأ االستثمار تشجيع االقتصادي،وبغرض

 ىاما دورا الضريبة جدا،تلعب كبَت االستثمار معدؿ كاف إذا ما حالة يف إال البلحق النمو على خطرا سيشكل
 زبفيض إُف تؤدي تصاعدية أـ كانت اؼبباشرة،نسبية الضرائب زيادة لذلك االستثمار ميل على للتأثَت كأداة

 اؼبنشود الغرض حسب الضرائب استخداـ هبب لذلك النشأة حديثة االستثمارات تلك صةخا االستثمار
 يف التخفيضات خبلؿ من واؼبؤقتة الدائمة الضريبية اإلعفاءات طريق عن االستثمار وتشجيع توجيو يف واؼبتمثل
 السياسة مع سباشيا ىذاو  وتكثيفها ترقيتها يف اؼبرغوب اإلنتاج فروع إُف االستثمار توجيو بغية الضرائب مبالغ

 تكاليف من للتخفيض كأداة تستخدـ فهي األنبية بالغ أثر فلها اؼبباشرة الغَت الضرائب أما االقتصادية
 على رسـو واػبدمات،من السلع على الضرائب من والتخفيض اإلعفاء طريق عن تشجيعو مث ومن االستثمار

 .ثماريةاالست السلع استَتاد عند صبركية ورسـو األعماؿ رقم
 البيع أسعار وبالتاِف اإلنتاج على مباشرة غَت أو مباشرة بطريقة تؤثر الضريبة إف:اإلنتاج على الضريبة أثر 

 : 2حالتُت مبيز وىنا اإلنتاج نفقة ارتفاع إُف يؤدي اؼبباشرة الضرائب فرض فإف يكن ومهما
 منتجاتو يف األسعار لزيادة كضريبة دفعو ما تعويض يستطيع ال اؼبنتج فإف السوؽ يف الكاملة اؼبنافسة حالة 

 .السوؽ يف السائدة األسعار مستوى عن
 أي اإلنتاج نقص وبالتاِف أرباحها لنقص نظرا الصناعة من زبرج اؼبشروعات بعض أف قبد ما الةح يف أما 

 تعتمد النتائج وىذه اؼبستهلك على مباشرة غَت ريقةبط يؤثر وىذا سعرىا زيادة وبالتاِف السلع عرض نقص
 مستوى إُف الرجوع احتماؿ كاف كلما الطلب مرونة البفضت فكلما الطلب مرونة درجة على أساسية بصفة
 فرض فيجب االحتكار يف مرتفعة،أما الطلب مرونة تكوف عندما والعكس الضريبة فرض قبل السابق الربح

 .السوؽ على كحوافز تعترب مرتفعة ضرائب

 ضريبة تكوف اغبالة ىذه اغبافزة،ويف بالضريبة يعرؼ ما وىو اإلنتاج يف توسعية أثار سبارس أف للضريبة ويبكن
 طريق عن منو اقتطع ما تعويض قصد إضايف ؾبهود بذؿ إُف العامل وتدفع اإلنتاج تشجع حافز بل عبء ليست
 .اإلنتاج زيادة ذلك على ويًتتب الضريبة
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 أية أف عليو ينجر وىذا االستثماري اإلنفاؽ حبجم الكلية العمالة حجم يرتبط:العمالة على ةالضريب أثر 
 لتوجيو كأداة الضريبة العمالة،وتستعمل خفض إُف تؤدي االستثماري اإلنفاؽ من التقليل على تعمل ضريبة

 الصناعة تلك يف مالةالع حجم من معينة،تنقص صناعية نتائج على اؼبفروضة اؼبرتفعة الضريبة العمالة،إذف
 إُف اؼبؤسسات تشجع قد األجرية الكتل على اعبزايف الدفع كضريبة العمل تزيد اليت الضرائب كذلك
 اليت الضرائب أف الضريبية،كما األسعار يف تفاوت ىناؾ كاف إذا خاصة العاملة اليد ؿبل اآلالت استعماؿ
 سلعة تنتج اليت القطاعات يف العدالة تشجيع ىعل تعمل أف شأهنا من معينة سلعة إنتاج تكاليف من زبفض
 :1ىي العمالة لًتقية الدولة تدخل وسائل بُت ومن بديلة
 بمناص إحداث تشجيع أجل من الصغَتة للمؤسسة ضريبة مزايا منح . 
 عامة بصفة اؼبؤسسات على الضرييب العبء زبفيض. 
 االستَتاد عند اعبمركية الرسـو من اإلعفاء اإلنتاج،كحالة ذبهيزات استَتاد عند الضريبية اؼبعاملة يف التمييز  
 خاصة منفعة العمومية،مقابل مؤسساهتا إحدى الدولة،أو إُف جربا الفرد يدفعو نقدي مبلغ" ىو :الرسـو - ب

 "2.ككل اجملتمع على تعود عامة منفعة جانب لىع الفرد عليها صلوب

 يف الرسم لتحديد نظرا األنبية ىذه فقدت االقتصادي تقدـ ومع الدولة، موارد يف كبَتة أنبية سابقا للرسـو وكاف 
 استعماؽبا يبكن العامة اإليرادات من نسب كلتش مازالت ذلك ومع ولكن أقل أو اػبدمة إنتاج تكلفة حدود
 .واجتماعية اقتصادية أىداؼ لتحقيق الدولة توجيو وسائل من كوسيلة

 ملكية كاف سواء الدولة سبلكها اليت واؼبنقولة العقارية األمواؿ بو ويقصد: "(الدولة أمالؾ دخل)الدومين - ث
 . اػباص الدومُت و العاـ الدومُت إُف الدومُت تقسيم ويبكن"3.القانوف ألحكاـ زبضع خاصة أو عامة

 يبكن ال وحيث للنفع وتؤدي القانوف ألحكاـ زبضع الدولة سبتلكها اليت األمواؿ بو ويقصد: العاـ الدومين -
 .اٍف...العامة اؼبوانئ،اغبدائق كالطرؽ، األفراد طرؼ من للتملك ؿببل يكوف بيعو،وال أو فيو التصرؼ

 اػباص القانوف ألحكاـ زبضع واليت خاصة ملكية الدولة سبتلكها اليت األمواؿ بو ويقصد: الخاص الدومين -
 لئليرادات دائما موردا ويشكل العاـ الدومُت عكس على إيرادا الدومُت ىذا ويدر األشخاص ملكية شأف
 :منو يتكوف الذي اؼباؿ لنوع تبعا أقساـ ثبلثة إُف اػباص الدومُت ويقسم العامة

                                                           
 .38،ص2007،دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع، الطبعة األوُف،عماف،اقتصاديات المالية"ؿبمد طاقة وىدى العزاوي، "  1

 .323،صذكره ؿبمد عباس ؿبرزي،مرجع سبق  2

.91،صذكره مرجع سبقسوزي عدِف ناشد،  3  



  األوؿ:                                                                التأصيل النظري للسياسة المالية. الفصل

38 
 

 ويعرؼ اػباص الدومُت أنواع أىم من والغابات،وىو الزراعية األراضي من يتكوف(:الزراعي)العقاري الدومُت 
 يدفعها اليت األجرة من أو اؼبنتجات  بيع شبن من يأيت الدومُت من النوع ىذا التقليدي،ودخل بالدومُت

 .اؼبستأجروف
 أي وذبارية صناعية مشروعات من الدولة سبلكو فبا الدومُت ىذا تكوفي:والتجاري الصناعي الدومُت 

 .والصناعي التجاري الطابع ذات للدولة العامة اؼبشروعات
 واليت ؽبا اؼبملوكة(والسندات األسهم) اؼبالية األوراؽ من الدولة ؿبفظة اؼباِف بالدومُت يقصد:اؼباِف الدومُت 

 .أمبلكها من الدولة اتإيراد ضمن تدخل أرباح على منها ربصل

 (: العامة القروض) العادية غير العامة اإليرادات:ثانيا

 وذلك إليها الدولة تلجأ حيث اؼبصادر أىم من االئتمانية باإليرادات عليها يطلق ما أو العامة القروض عتربت
 لتغطية للدولة ألساسيةا اؼبنافذ بُت من العامة،وأيضا نفقاهتا لتغطية كافية غَت األخرى اؼبصادر تكوف عندما
 مبالغ إنفاؽ إُف األحياف من كثَت يف الدولة ربتاج قد.للدولة اؼبالية السياسة أدوات إحدى ويعترب اؼبتزايدة نفقاهتا
 اؼببالغ اقًتاض إُف الدولة تلجا بتغطيتها،وعندئذ اؼبنتظمة الدورية اإليرادات تسمح العاـ،ال اإلنفاؽ وجوه يف كبَتة
 اليت السنة إيرادات من شيئا يستقطع ال نفسو الوقت اؼبطلوبة،ويف األمواؿ على الدولة ربصل هبذاربتاجها،و  اليت
 :  حالتُت يف اإليرادات من النوع ؽبذا الدولة النفقات،وتلجأ هبذه فيها تقـو

 .األقصى حجمو الضرييب اؼبعدؿ ببلوغ وذلك األقصى حدىا إُف الضرائب تصل حينما -
 .    اؼبمولُت لدى عنيفة فعل ردود للضرائب فيها فيكو  اليت اغباالت -

 أشخاص ألحد أو للدولة تدفع عينية أو نقدية كانت سواء األمواؿ من مبالغ ىي":العامة القروض تعريف -1
 مسبق تصريح إُف يستند عقد ودبوجب اختيارية وبصورة أجنبية أو ؿبلية اقتصادية وحدات من العاـ القانوف

 "1.القرض أصل وسداد القرض مبلغ على فوائد بدفع الدولة تتعهد شريعيةالت السلطة قبل من
 :زوايا عدة من إليها النظر ويبكن القروض وأشكاؿ صور تتعدد:القروض أنواع -2
 أقساـ ثبلث إُف وتنقسم:السداد فترة حيث من: 

 .واحدة سنة سدادىا فًتة تتعدى ال:المدى قصيرة قروض -
 .سنوات7-2 بُت سدادىا فًتة تنحصر:المدى متوسطة قروض -
 .فوؽ ما سنوات7 من تسديدىا فًتة تكوف:المدى طويلة قروض -
 قسمُت إُف تنقسم: استعمالها حيث من: 
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 .وغَتىا الغذائية اؼبواد من استهبلؾ لتغطية توجو:استهالكية قروض -
 .جديدة استثمارات وخلق اؼباؿ رأس لتكوين توجو:استثمارية قروض -
 قسمُت إؿ تنقسم:عليها الحصوؿ مصدر حيث من: 

 :ظاىري وقرض حقيقي قرض إُف تنقسم:الداخلية القروض -
 فوؽ اؼبقيمُت االعتباريُت أو طبيعيُتال األشخاص من الدولة عليو ربصل الذي القرض ىو:الحقيقي القرض 

 البفاض حدوث إُف تؤدي وبالتاِف االقتصاد يف اغبالية الشرائية القوة من جزءا اؼبدخرات تلك أراضيها،وسبثل
 .لؤلسعار العاـ اؼبستوى يف االستقرار وربقيق واػبدمات السلع على الكلي الطلب حجم يف
 األرصدة من مبالغ اؼبركزي البنك يدفع أف اؼبركزي،وىو نكالب من الدولة اقًتاض ىو:الظاىري القرض 

 .اغبكومة تصدرىا دين سندات مقابل للحكومة لديو اجملمدة
 الدولة تلجأ العادة أجنبية،ويف اقتصادية وحدات من الدولة تقًتض حُت ىذا يكوف:الخارجية القروض -

 يف الدولة تسعى اليت اؼبشروعات مويللت احمللية اؼبدخرات تكفي ال حُت االقًتاض من النوع ىذا غلى
 .التنمية أىداؼ لتحقيق وذلك إقامتها

 يتم.اػبارج من وخدمات سلع شراء من هبا تتمكن أجنبية عمبلت على اغبصوؿ يف الدولة تساعد القروض ىذه
 الدين ادسد عن الدولة تعجز حُت واؼبدين الدائن بُت مشكبلت تثَت قد .األجنبية بالعمبلت وفوائده القرض دفع
 الشؤوف يف الدائنة الدولة تتدخل وأحيانا .غبلها الدوِف القانوف إُف اللجوء يتم قد وىنا بالتزامها الوفاء وعدـ

 االقتصاد على عبئا يشكل سوؼ فإنو استهبلكية أغراض يف اػبارجي القرض استخدـ إذا.اؼبقًتضة للدولة الداخلية
 .للتنمية ىامة وسيلة يكوف أف من بدال

 العوامل من دبجموعة إال العامة للقروض تلجأ ال الدوؿ إف:العامة القروض لسياسة االقتصادية آلثارا -3
 على العامة النفقات زيادة عن الناجم العجز لسد العامة القروض تكوف فقد أخرى إُف دولة من زبتلف

 تنموية مشاريع لتمويل تصادي،أواالق النمو وتسريع االقتصادية البنية يف التأثَت أجل من أو العامة اإليرادات
 :أنبها من متعددة أثار القروض عن وينجم اؼبشاريع ىذه مثل تغطية عن الداخلية اإليرادات تعجز البلد يف

 :طريقتُت عن التضخم إُف العامة القروض تؤدي:التضخم على أثر - أ
 األسعار مستوى ارتفاع إُف يؤدي ذاوى اؼبنتجة غَت العامة النفقات وزيادة الوطٍت اإلنتاج تدىور إُف يؤدي. 
 الشرائية القدرة البفاض إُف يؤدي والذي النقدي اإلصدار طريق عن التزاماهتا تسديد إُف الدولة تلجأ إف 

 .األسعار مستوى ارتفاع إُف وبالتاِف للنقود
 إعادة من تؤديو ما خبلؿ من واالدخار االستهبلؾ على العامة القروض تؤثر:واالدخار االستهالؾ على أثر - ب

 والسبب االستهبلؾ حسب على لبلدخار اؼبيل لصاٌف وذلك التوزيع ىذا يتم حيث الوطنية الدخوؿ لتوزيع
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 اؼبيل زيادة إُف يؤدي ما وىذا سندات يف الكتتاب أجل من للمدخرين تقدـ اليت التسهيبلت إُف راجع
 .لبلستهبلؾ اؼبيل والبفاض لبلدخار

 : خبلؿ من وذلك الوطٍت الدخل توزيع سوء إُف العامة القروض تؤدي:الوطني لالدخ توزيع على اثر - ث
 الفقَت ويزداد األغنياء، ويقل غٌت الغٍت فيزداد الوطٍت الدخل توزيع سوء على يساعد ذاتو حد يف التضخم أف 

 .الفقراء عدد ويزداد فقرا
 فرض طريق عن سبوؿ وسداده القرض خدمة نفقات واف الغنية الطبقات من اغبكومية السندات ضبلة أف 

 بُت والثروة الدخل توزيع سوء من ذلك فيزيد األكرب عبؤىا الفقَتة الطبقات تتحمل اليت اؼبباشرة غَت الضرائب
 .اجملتمع أبناء

 اعبزء الزدياد اجملتمع أبناء على الضرييب العبء زيادة من العامة القروض تؤدي:القادمة األجياؿ على أثر - ث
 لعامة القروض أف ،اغبقيقية الدين خدمة نفقات لتسديد ىبصص أف هبب والذي اؼبيزانية إيرادات من الثابت
 .القادمة األجياؿ على عبؤىا يقع ةمؤجل ضرائب

 .الموازني العجز سياسة:الثالث المطلب

 لسياستها خبلؽبا من الدولة ربدد اليت الوسيلة كوهنا اؼباِف التخطيط أدوات أىم من للدولة العامة اؼبوازنة تعد 
 اؼبيزانية وبالتاِف اؼبالية السياسة أدوات أىم ومن أىدافها وربقيق توزيعها وعملية اؼبوارد استغبلؿ كيفية يف وبرناؾبها
 .االقتصادي النشاط يف الدولة دور انعكاس إال ىي ما  العامة

 .العامة الموازنة سياسة: أوال

 بسنة عادة تقاس مستقبلية مدة عن الدولة وإيرادات لنفقات يريتقد بياف ىي:"العامة الموازنة تعريف -1
 ربقيق على تعمل اؼبالية السياسة أدوات من رئيسية أداة أهنا كما التشريعية، السلطة من إجازة وتتطلب
 "1.للدولة واالقتصادية االجتماعية األىداؼ

لى ىذا فإّف اؼبوازنة العامة للدولة ما ىي إاّل خطة مالية يتم على أساسها ازباذ القرارات اػباصة بالنفقات العامة وع
للدولة وإيراداهتا لفًتة الحقة، أي أهنا سبثل برناؾبا ماليا يتضمن السياسات اؼبالية واألىداؼ اليت تسعى الدولة 

 .لتحقيقها
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:تقضي القواعد العامة لعلم اؼبالية بضرورة تقيد الدولة بعدد من القواعد موازنةالقواعد العامة في إعداد ال -2
 :1األساسية عند ربضَتىا للموازنة العامة وتتضمن ىذه القواعد ما يلي

:تقضي ىذه القاعدة بضرورة وضع موازنة واحدة تدرج فيها صبيع نفقات الدولة ووسائل دةقاعدة الوح - أ
وىذا يعٍت أف يكوف للدولة الواحدة موازنة عامة واحدة وذلك لتبسيط معرفة اػبطة اؼبالية للدولة  سبويلها.

 دبجرد النظر إليها.

 للدولة وىذا بدوره وبقق فائدتُت أساسيتُت: وترجع أنبية وحدة اؼبوازنة من ضرورة إيضاح اغبالة اؼبالية    

إيضاح إساءة استخداـ األمواؿ،فاستخداـ موازنات متعددة زبفي عملية تسوء استخداـ األمواؿ العامة  (1
 وتبذيرىا.

سبكُت السلطة النيابية من مباشرة سلطتها الكاملة على الرقابة اؼبالية العامة فعرض موازنة عامة شاملة على  (2
النيابية يبكنها من إجراء مفاضلة بُت كافة وجوه اإلنفاؽ حبيث تقر ما تراه مناسبا وتستبعد ما ال يرى  السلطة

 ضرورة لو.
تقـو ىذه القاعدة على أساس عدـ إتباع طريقة اؼبوازنة الصافية وىذا يستلـز إدراج صبيع قاعدة عمومية: - ب

إتباع طريق الناتج الصايف اليت ال يسجل فيها إال  النفقات واإليرادات دوف إجراء اؼبقاصة بينهما.أي عدـ
 فائض اإليراد على النفقة بالنسبة للوزارة...

اؼبوازنة الصافية تقـو على أساس إجراء مقاصة بُت اإليرادات وبُت اؼبصروفات اليت أنفقت يف سبيل اغبصوؿ طريقة 
ليها.أما الطريقة اإلصبالية فتبٍت على أساس عليها، كما ذبرى مقاصة بُت النفقات وبُت اإليرادات اليت ترتبت ع

 إدراج كافة النفقات واإليرادات دوف إجراء أية مقاصة.

 اؼبوازنة ألوجو إنفاؽ ؿبددة بل :تقضي ىذه القاعدة أف ال يتم ربديد إيرادات معينة يفقاعدة التخصيص - ث
النفقات تدرج فيها كافة اؼبصروفات ذبمع كافة اإليرادات يف جانب واحد ويقابلها يف اعبانب األخر قائمة ب

اؼبتعلقة بالسنة اؼبالية.فتخصيص إيرادات معينة عبهة معينة يؤدي إما إُف زيادة األمواؿ اؼبتوفرة لديها وقد يزيد 
 على احتياجاهتا فبا يؤدي إُف اإلسراؼ والتبذير. 

ستخداـ اؼبوارد اؼبالية اؼبتوفرة لذلك فإف قاعدة عدـ التخصيص تساعد على اغبصوؿ على أكرب فائدة فبكنة من ا
 للدولة وذلك ؼبواجهة احتياجاهتا طبقا ألنبية أوجو اإلنفاؽ يف سلم األولويات.
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عدـ اشًتاط اتفاقها مع  تغطيها اؼبوازنة سنة واحدة مع :يقصد" هبا أف تكوف اؼبدة هبا اليتقاعدة السنوية - ث
ولة على حدة.ومن اؼببلحظ بأف تاريخ بداية السنة اؼبالية السنة اؼبيبلدية وإمبا ربدد السنة تبعا لظروؼ كل د

 "1.ىبتلف من دولة إُف أخرى تبعا لنظامها اإلداري والتشريعي
بتوازف اؼبوازنة العامة أف ال تزيد اإليرادات عن النفقات أو العكس.وىذا يعٍت أف اؼبوازنة  :"يقصدقاعدة توازف - ج

زادت النفقات عن اإليرادات  اتعترب متوازنة إذا تعادلت اإليرادات مع النفقات وتعترب اؼبوازنة يف حالة عجز إذ
فبا تضطر الدولة إُف سبويل ذلك العجز إما عن طريق االقًتاض العاـ الداخلي أو اػبارجي أو استخداـ 

    "2.أية أساليب أخرى لتمويل العجز يف اؼبوازنة االحتياطات،أو
 :3التاِف سبر اؼبوازنة العامة للدولة بأربعة مراحل وىي على النحومراحل الموازنة العامة: -3
 ويرجع وإعدادىا عامةال اؼبوازنة بتحضَت التنفيذية السلطة تقـو أف عليو اؼبتفق من:واإلعداد التحضير مرحلة - أ

 :اؼبربرات من العديد إُف ذلك

 الربامج من تضع أف التنفيذية،وللدولة السلطة على واالجتماعية االقتصادي اجملتمع أىداؼ ربقيق مسؤولية تقع
 والقياـ وسياستها براؾبها لتنفيذ ضروريا تراه ما تطلب أف اؼبرجوة،وؽبا األىداؼ بتحقيق كفيبل تراه ما والسياسات
 . بوظائفها

 األمر اؼبالية األعباء ربمل على والفئات القطاعات مقدرة ربديد على قادرة وإدارية فنية وإمكانات أجهزة للدولة
 .اإليراد اختيار من يبكنها الذي

 عادة اؼبرحلة ىذه وتبدأ اؼبوازنة ربضَت مهاـ الدولة تتوُف لذلك اجملتمع، حاجات معرفة على أقدر التنفيذية السلطة
 من يلـز ؼبا تقديراهتا إعداد وزارة أو ىيئة أو مؤسسة كل تتوُف حيث.اغبكومية الوحدات أصغر مستوى لىع

 .موازناهتا إعداد اؼبطلوب اؼبالية السنة خبلؿ إيرادات من عليو ربصل أف تتوقع وما نفقات

 واػبرباء الفنية األساليب من ددوع العامة اؼببادئ من دبجموعة الدولة تسًتشد للموازنة واإلعداد التحضَت مرحلة يف
 .واؼبستشارين

 يف النظر قبل اعتمادىا مث اؼبوازنة مشروع يف اؼبقًتحة اؼبصروفات دبناقشة النيايب اجمللس يبدأ:االعتماد مرحلة - ب
 بقرار التقيد ودوف العامة اجملتمع حاجات أساس على اؼبصروفات ىذه تقدير يبكن حىت اإليرادات جانب

 .إليراداتا احملدودية
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 النفقات تلك لتمويل البدائل بُت اؼبفاضبلت إلجراء اؼبختلفة اإليرادات مقًتحات حوؿ اؼبناقشة تركز ذلك بعد
 .اؼبالية السنة بداية قبل اؼبوازنة،أي تنفيذ يف البدء قبل عليها اغبصوؿ ينبغي إجازة اؼبوازنة على الربؼباف موافقة وتعترب

 ثبلثة أو شهرين بُت تًتاوح بفًتة اؼبالية السنة بداية قبل اؼبوازنة مشروع تقدـ ضرورة على الدساتَت تنص لذلك
 .التشريعية للسلطة األقل على شهور

 بعد اؼبوازنة ىذه يف أدرجت اليت النفقات ودفع اإليرادات ربصيل إجراء اؼبوازنة بتنفيذ يقصد:التنفيذ مرحلة - ث
 بعض يف اإليراد يزيد حبيث. البعض بعضها تعوض قد إليراداتا أخطاء إف.اؼبختصة السلطات قبل من اعتمادىا
 ضيقة حدود يف إال تعوض ال التقدير فأخطاء للنفقات بالنسبة أما.األخر البعض يف ويقل مقدرا كاف كما البنود
 . الضرورة وحسب ألخرى دولة من ىبتلف وىذا

 مرحلة قباح لضماف ضرورية وىي التنفيذ على أثره امةالع اؼبوازنة بو تتسم أف ينبغي الذي اؼبرونة لعامل أنو والواقع
 .التنفيذ

 اؼبوازنة مشروع دبناقشة قيامها طريق عن التشريعية للسلطة اؼبالية الرقابة تتحقق:والمراجعة الرقابة مرحلة - ث
 عند ةالرقاب عملية وتتواصل.العاـ الصاٌف يف العامة األمواؿ استخداـ من للتأكد وذلك اعتماده قبل العامة
 تستخدـ إقرارىا مت اليت اإلعتمادات وإف اؼبرسومة السياسة عن تنحرؼ ال أهنا من للتأكد وذلك اؼبوازنة تنفيذ
 .أجلها من أدرجت اليت األغراض يف

 وتتعاقب والتنفيذ االعتماد مرحليت وتصاحب(اإلعداد مرحلة)العامة اؼبوازنة مراحل أوؿ بدء مع تبدأ الرقابة مرحلة
 .اػبتامي اغبساب مرحلة خبلؿ من ذلك بعد والتنفيذ االعتماد حليتمر  ذلك بعد

 فأي العامة واإليرادات العامة النفقات من تتكوف العامة اؼبوازنة باعتبار:العامة للموازنة االقتصادي األثر -4
 بُت كثَت جدؿ ؿبل ظل الذي العجز أو الفائض حيث من العامة اؼبوازنة سبس فهي جانبها من تنتهج سياسة

 أثارا ربدث قد اؼبيزانية فالسياسة فذلك عبلجها يتوجب اقتصادية مشكلة أنو أـ ضروري ىو ىل االقتصاديُت
 :اآلثار ىاتو من ونذكر العامة اإليرادات سياسة أو اغبكومي اإلنفاؽ سياسة ربدثها اليت ألثارا تبعا

 االقتصادي النشاط يبر عديدة تقلبات تعرؼ االقتصادية اغبياة إف:واستقرار ثبات كعامل العامة الموازنة - أ
 اؼبعرب القتصاديا االستقرار ربقيق يف تربز فعاليتها وبالتاِف اقتصادية قررات تتخذ وانكماش توسع لفًتات فيها
 خاصة سياسة التضخمية،فاستخداـ الضغوط حدة لتحقيق وىذا األسعار استقرار بدرجة الغالب يف عنها

 على تطرأ اليت يتماشى،والتقلبات دبا العامة والنفقات الضرائب على بالتأثَت وإلنفاقي دياإلرا جبانبها باؼبيزانية
 سًتتفع الوطٍت الدخل ارتفاع فعند االقتصادي االستقرار ىذا وتثبيت تشجيع يف أساسية تعترب الوطٍت الدخل

   قاتالنف ستنخفض الوقت نفس ويف للجمهور اؼبتاح الدخل من فتمتص الضريبية اإليرادات
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 التضخمي الضغط حدة من التقليل ومنو الطلب زيادة كبح على تعمل العوامل وىذه اإلعانات زبفيض جراء من
 .جديدة بنفقات القياـ معناه الدخل مستوى يف االرتفاع خبلؿ من اإليرادات زيادة إف كما

 يف وفعاؿ أساسي كشرط الدولة تدخل اظهر قد نزييالك الفكر إف:لالستثمار كمحفز العامة الموازنة - ب
 ؿبوريُت على وىذا اغبكومي اإلنفاؽ ىبص فيما مباشرة بطريقة يكوف أف إما وىذا الكلي الطلب على التأثَت
 امتيازات أو الضريبية معدالت يف التأثَت طريق عن مباشرة غَت بطريقة أو واستثماري استهبلكي إثنيُت
 اليت الفجوة ىذه المتصاص اؼبستثمرين ربفز أف شأهنا من مياغبكو  اإلنفاؽ يف الزيادات ىذه وبالتاِف.ضريبية
 حىت باؼبيزانية صلة ذات أخرى بإجراءات تقـو أف الدوؿ وبإمكاف.الطلب ارتفاع نتيجة مصدرىا كاف

 أو لبلستثمار تشجيع إما منها رغبة منخفضة فائدة وبأسعار طويلة لفًتات قروض ؼبنح وىذا االستثمار
 .الصادرات وترقية انتعاش هبدؼ منطقة أو قطاع إُف االستثمار توجيو اوبإمكانن أخرى قطاعات

 :العامة الموازنة عجز:ثانيا

 يف اغبكومي النشاط وحجم اذباه وبدد اؼبوازنة فعجز.اؽبامة واؼبالية االقتصادية اؼبتغَتات أحد اؼبوازنة عجز ويبثل
 يف أـ توسع حالة يف الكلي الطلب كاف إذا ما ينب فالعجز.الكلي الطلب ؿبددات أحد أنو كما.الكلي االقتصاد

 العجز إلبفض إذا ،أمااؼبالية للسياسة توسعية اذباىات يعٍت ذلك فإف اؼبوازنة عجز يتزايد وعندما.انكماش حالة
 العجز وبدث فقط صحيحا دائما ليس ىذا أف اؼبالية،بيد للسياسة االنكماشي االذباه على يدؿ ذلك فإذف
  بينما الضريبية اإليرادات مث ومن عندىا ينكمش االقتصاد،حيث منو يعاين الذي االقتصادي الركود حالة بسبب
 غَت أو اؼبفاجئ البفاضا بسبب وبدث العجز فإف الريعية اإلقتصايات ويف والتحويلية االجتماعية النفقات تزيد

 االقتصادي باالستقرار وثيقة صلة لو ةاؼبوازن عجز أخرى،فإف جهة ومن(النفط إيرادات) الريعية اإليرادات يف اؼبتوقع
 وسعر الوطنية العملة قيمة ،استقرار التضخم معدؿ على أثار ؽبا سبويلو وطريقة العجز فحجم االقتصادي والنمو
 تتحملو عبء من ذلك عن بينهم ومن واػبارجي احمللي العاـ الدين حجم بتطور كذلك العجز ويرتبط الفائدة
 .القادمة األجياؿ

 من أكرب العامة النفقات فيها تكوف اليت الوضعية تلك عن اؼبوازين العجز يعرب: "الموازني العجز فتعري -1
 ."1العامة اإليرادات وإصباِف(اغبكومية) العامة النفقات إصباِف بُت الفرؽ عن ناتج العامة،فهو اإليرادات

 : االقتصادية المدارس نبي العامة الموازنة العجز -2
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يعّد عجز اؼبوازنة العامة أحد القضايا اليت القت اىتماـ اؼبدارس االقتصادية بداية من الكبلسيك وصوال  
نزيُت وال تزاؿ قضية عجز اؼبوازنة أحد القضايا اليت تشغل االقتصاديُت وأصحاب السياسة يلبلقتصاديُت الك

 تصادية من قبل الدوؿ واؼبؤسسات االقتصادية الدولية. وتوضع كمعيار للعديد من التقييمات االق

عدـ تدخلها يف النشاط و الدولة،تبٌت الفكر الكبلسيكي مبدأ حياد المدرسة الكالسيكية والعجز المالي: - أ
وعدـ اللجوء إُف عجز اؼبوازنة العامة أ توازف اؼبوازنة العامة للدولة،مبداالقتصادي،أي حياد السياسة اؼبالية،

 : 1ع تبٍت ىذا اؼببدأ إُف ارتكاز الفكر الكبلسيكي إُف العديد من اغبجج منهاويرج
 ىو إاّل سحب من موارد القطاع اػباص_ االستثمار اػباص(  وماض اغبكومة ال يضيف طاقة إنتاجية،إف اقًتا

 لئلنفاؽ على االستهبلؾ اغبكومي. 
  إّف اقًتاض اغبكومة يؤدي إُف عدـ القدرة على سبويل اؼبوازنة العامة مستقببل حيث تنقل أعباء خدمة الدين

 وسداد أصل القرض للموازنة العامة يف السنوات اؼبقبلة. 
  وتؤدي إُف ازباذ إجراءات من شأهنا الضغط على دافع ة يساىم يف مبو اإلنفاؽ اغبكومي،انيعدـ توازف اؼبيز

 الضرائب لزيادة حصيلة الضرائب. 
   إّف وجود العجز اؼباِف يؤدي إُف تدىور قيمة النقود وزيادة مستويات األسعار، وؼبّا كاف ىذا األخَت يتطلب

يمتها، وبالتاِف زيادة األسعار فبا يؤدي إُف استمرار العجز أي كمية كبَتة من النقود وبالتاِف سوؼ تنخفض ق
 الدخوؿ يف دائرة مفرغة من التضخم اغبلزوين وتعميد عجز اؼبوازنة. 

وىو أحد معتقدات الكبلسيك، وأشار إُف رفض كينز قانوف ساي لؤلسواؽ، نزي والعجز المالي:يالفكر الك - ب
اػبفية اليت تؤمن هبا الكبلسيك، كما أقر بواقعية البطالة اإلجبارية عدـ وجود نظاـ أو آلية تستند إُف اليد 

ومن مث اػبطأ بافًتاض التشغيل الكامل الذي وضعو الكبلسيك كأساس للتحليل، وأّف األسعار واألجور ال 
 تتسم باؼبرونة اليت افًتضها الكبلسيك وأرجع ذلك إُف مبو نقابات العماؿ، وؽبذا اقًتح كينز تدخل الدولة
لتحقيق التوظيف الكامل وإهباد التوازف للدخل الوطٍت من خبلؿ السياسات اؼبالية والسياسات النقدية. فقد 
نادى كينز بتدخل الدولة إلعادة التوازف االقتصادي وتفعيل السياسة اؼبالية وعدـ توازف اؼبوازنة العامة وذلك 

ـ االلتزاـ دببدأ توازف اؼبوازنة، وإّف عجز اؼبوازنة يكوف من أجل استعادة ىذا التوازف، وهبذا فإّف كينز قد أباح عد
يتعرض  عند حدوث خلل يف التوازف بُت الطلب والعرضيؤدي إُف مستوى التشغيل والناتج،مرغوبا فيو طاؼبا 

فإنّو يبكن القضاء على ىذه البطالة وإحبلؿ التوازف االقتصادي العاـ من خبلؿ االقتصاد غبدوث البطالة،
العجز)عجز اؼبوازنة(، من خبلؿ زيادة اإلنفاؽ العاـ باؼبقدار الذي يتطلبو ربقيق االستقرار وأيضا التمويل ب

                                                           

 "،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه،جامعة اعبزائر،قسم العلـو االقتصادية،دور السياسة المالية في تحقيق التوازف اإلقتصاديمسعود درواسي،" 1 
 .146،ص2005
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عندما يتعرض االقتصاد للتضخم فإنّو باإلمكاف القضاء عليو من خبلؿ ربقيق فائض باإليرادات العامة من 
 ستقرار. خبلؿ زيادة الضرائب وزبفيض اإلنفاؽ العاـ باؼبقدار الذي يتطلبو ربقيق اال

نزي يؤمن بفاعلية اؼبوازنة العامة وعدـ حياد السياسة اؼبالية، وبإمكانية إحداث يفبا سبق لبلص إُف أّف الفكر الك
 عجز اؼبوازنة العامة أي عدـ توازف اؼبوازنة العامة يف سبيل ربقيق التوازف العاـ لبلقتصاد الوطٍت. 

 :1نتيجة عدة عوامل يبكن تصنيفها يف سببُت نباوبدث العجز اؼبوازين أسباب العجز الموازني: -3
 :وقبد ضمنها عدة سلوكات منها:مجموعة العوامل الدافعة إلى زيادة اإلنفاؽ العاـ - أ

النفقات العامة يف األخذ بنظرية العجز اؼبنظم،وىذه النظرية ىي تعبَت ألفكار كينز ومَتداؿ واليت مفادىا أف زيادة 
أوقات األزمات وخاصة الكساد،وبدث تأثَتا مباشرا يف الدخل القومي،وذلك كوف اعبهاز اإلنتاجي يف الدوؿ 
اؼبتقدمة يتميز دبرونة سبكنو من زيادة عرض السلع واػبدمات،فضبل عن وجود مواد طبيعية مهيأة 

ف معاعبة الركود االقتصادي بزيادة اإلنفاؽ العاـ عاطلة نتيجة البفاض الطلب.إ وآالتلبلستغبلؿ،وعوامل إنتاج 
مسألة ىامة كوهنا تعمل على زيادة التشغيل،حىت وإف  أدى إحداث تضخم،فحسب ىذه النظرية هبب أف 
اللباؼ منو طاؼبا َف يبلغ االقتصاد مستوى العمالة الكاملة وتؤدي الزيادة يف الدخل القومي الناصبة عن زيادة 

زيادة الضرائب على اؼبداخيل وعلى األرباح فبا يبكن من القضاء الحقا على العجز،خاصة وأف اإلنفاؽ العاـ إُف 
 ىذا الوضع يسمح للدولة بالكف أو على األقل بالتقليل من منح اإلعانات للعاطلُت.

 اَفوتتجلى ىذه العوامل بشكل بارز يف دوؿ العمجموعة العوامل المؤدية إلى تراجع اإليرادات العمومية:  - ب
 يلي: الثالث حيث يبكن أف لبلط منها ما

ضعف اعبهد الضرييب الذي يعتمد ربديده أساسا على حجم الدخل القومي الذي يعترب ضعيفا يف  -
 الدوؿ النامية.

ارتفاع درجة التهرب الضرييب الناجم عن اتساع حجم االقتصاد اؼبوازين من جهة ولضعف تأىيل اإلدارة  -
 الضريبية.

 فاءات واؼبزايا الضريبية دوف أف يقابلها توسع يف األوعية الضريبية كثرة اإلع -
وىو ما يعمل على عدـ استقرار  اعتماد الضرائب على أوعية غَت مستقرة)كأسعار اؼبواد األولية( -

 اإليرادات العامة. 
احد لعجز اتفاؽ حاسم بُت االقتصاديُت على مقياس أو مفهـو و  ال يوجدمشكلة قياس عجز الموازنة:  -4

اؼبوازنة فكل مقياس لو ىدؼ معُت يف تسليط الضوء على طبيعة واذباه العجز،ولذلك يبكن النظر إُف مقاييس 
                                                           

 .205،ص ذكره عبد اجمليد قدي،مرجع سبق 1.  
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تصنيفها وفقا ؼبعايَت معينة منها،ومن جانب أخر تستخدـ مقاييس عجز  عجز اؼبوازنة من زوايا ـبتلفة أو
،ومن تبلؿ ىذه السياسة وكيفية تصحيحهاديد مدى اخاؼبوازنة كأداة لتقييم كفاءة وفاعلية السياسة اؼبالية ورب

 :1يلي ىذه اؼبعايَت ما
 وفقا ؽبذا اؼبعيار ىناؾ مفهـو العجز التقليدي والعجز الشامل.معيار الشموؿ: - أ

  فرؽ بُت إصباِف النفقات العامة واإليرادات العامة باستثناء تغَتات حجم اؼبديونية. :ىو الالعجز التقليدي (1

 D=G-T    النفقات العامة Gإليرادات العامة )الضرائب بشكل رئيسي(. واTحجم العجز .و Dحيث 

 .للحكومة الكلي اؼباِف الوضع شاملة بصورة يلخص التقليدي اؼباِف العجز وعموما

 أف أي العاـ القطاع مؤسسات+ احمللية السلطة+ اؼبركزية اغبكومية األجهزة عجز يتضمن ىو:الشامل العجز (2
 .احمللية السلطة+العاـ القطاع مؤسسات+اؼبركزية اغبكومية اإليرادات- العامة اإليرادات

 .احمللية السلطة+العاـ القطاع مؤسسات نفقات+اؼبركزية اغبكومة نفقات-العامة النفقات

 العجز جزأين من ويتكوف.العامة اإليرادات منها مطروحا العامة النفقات إصباِف بُت الفرؽ ىو الشامل العجز
 .الرأظباِف والعجز اعباري

 :العجز على والتضخم الفوائد أثر معيار - ب
 اػبارجي الدين فوائد استبعاد مع واإليرادات النفقات إصباِف بُت الفرؽ يساوي الذي:األساسي العجز مفهـو (1

 الوضع يبُت األساسي العجز أف أي.اعبارية للفًتة اؼبالية األنشطة سبثل وال اؼباضية الفًتة بعجوزات مرتبطة هناأل
 فاعلية عن بدقة يعرب ال األساسي العجز مفهـو فإف عامة وبصورة .اؼبالية األوضاع عن دبعزؿ للحكومة اؼباِف

 . النامية للدوؿ مشكلة يبثل ذيال اػبارجي الدين فوائد يستبعد ألنو اؼبالية السياسات

  

 أثار لتبليف اعبارية باألسعار وفوائدىا الديوف ربط عن الناجم العجز عن يعرب :التشغيلي العجز (2
 بتطور بربطها للديوف اغبقيقية القيمة البفاض خسائر بتغطية العادة يف الدائنوف يطالب التضخم،حيث

 حجم يرتفع ومنو اؼبستحقة القروض وأقساط لفوائد النقدية القيمة رفع على يعمل الربط ىذا ومثل األسعار
 (.اعباري العجز) اؼبوارد من اغبكومي القطاع متطلبات صايف استخدـ إذا العجز

                                                           
 .222،ص2014دار األمُت للنشر والتوزيع،صنعاء،، ،"النظرية االقتصادية الكلية"ؿبمود األفندي  1

 .مسبقا عليها المتعاقد القروض على الفوائد-الجاري العجز= األساسي العجز
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العجز الثانوي مدفوعات الفوائد على  ويقصد. الثانوي العجز+األساسي العجز يساوي:اإلجمالي العجز (3
 الدين احمللي واػبارجي للفًتة السابقة.

 معيار العالقة باإلختالالت االقتصادية: - ث
 العجز الهيكلي:)العجز الالريعي( (1

ماَف تتخذ سياسة اقتصادية إلزالتو  استمرارهاس للعجز يف فًتات اإلختبلالت االقتصادية أو العجز احملتمل يىو مق
تصحيح اإلختبلالت اؼبسببة للعجز،ومن أمثلة اإلختبلالت االقتصادية اعتماد اإليرادات اغبكومية على مصدر  أو

 أساسي كإيرادات النفط أو إختبلالت األسعار أو إختبلالت القدرة اإلنتاجية لبلقتصاد الكلي.

قتصادات الريعية اليت تعتمد على ويعترب العجز البلريعي أبرز مثاؿ العجز اؽبيكلي وىذا اؼبقياس يستخدـ يف اإل
من إصباِف اإليرادات العامة  98%مصدر ريعي يف اإليرادات العامة مثل إيرادات النفط يف اعبزائر حيث يبثل

للدولة ويف ىذه اغبالة يبكن العجز البلريعي الذي يساوي الفرؽ بُت النفقات العامة واإليرادات العامة غَت 
لتنويع مصادر الدخل واإليرادات العامة اليت تتسم م اعبهود اؼبطلوبة ر ىذا العجز حجالنفطية.ويظه

 باالستمرارية،بدال من االعتماد على اؼبصادر اإليرادية اؼبؤقتة واؼبتقلبة أسعارىا عاؼبيا كإيرادات النفط.

 السلبية.  اإلهبابية و  اآلثاريبكن لسياسة العجز اؼبوازين إحداث ؾبموعة من أثار سياسة العجز الموازني: -5
أخذ كينز مبدأ اؼبضاعف إلظهار فعالية العجز اؼبوازين،فزيادة :اإليجابية لسياسة العجز الموازني  اآلثار - أ

اإلنفاؽ العاـ تشجع يف نفس الوقت االستهبلؾ،اإلنتاج،وكذلك االستثمار فالسياسة اؼبيزانية ىي سياسة 
العرض واليت من أىدافها اغبد من ارتفاع األسعار  طلب وتتناقض مع السياسة الليربالية اليت تسمى سياسة

 وزبفيض تكاليف اإلنتاج.
 األثر على تدعيم استهبلؾ العائبلت. (1
ة ا يف االستثمارات يؤدي إُف زيادعلى إنعاش استثمارات اؼبؤسسات:يعتقد كينز أف ارتفاعاألثر  (2

ل حبيث أف االدخار اإلضايف يوازف االستثمار اإلنتاج،والعمالة ويسمح االستثمار اإلضايف برفع اإلنتاج والدخ
 اإلضايف الذي مت ضخو يف القناة االقتصادية.  

اإلهبابية  اآلثارإذا كانت سياسة العجز اؼبوازين ربدث ؾبموعة من السلبية لسياسة العجز الموازني: اآلثار - ب
 عند توفر بعض الشروط فإهنا باؼبقابل تؤدي إُف إحداث أثار سلبية،أنبها:

:يعرب أثر اإلزاحة عن ذلك األثر الناجم عن سبويل العجز اؼبوازين عن طريق اؼبدونية أثر اإلزاحة)المزاحمة( (1
العمومية،إذ وبد ذلك من إمكانية عبوء اػبواص إُف االستدانة نتيجة ارتفاع معدالت الفائدة بفعل زيادة 

ية)العجز اؼبوازين(إُف تكثيف األنشطة بشكل هبعل عاحتياجات سبويل االقتصاد،إذ تقـو السياسة اؼبيزانية التوس
وإذا َف يزداد عرض النقود فإف ىذا الضغط على  األعواف يف حاجة أكثر إُف وسائل الدفع إلجراء معامبلهتم.
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طلب النقود يدفع أسعار الفائدة إُف االرتفاع إُف الدرجة اليت يتحقق فيها توازف سوؽ النقود.يف حُت 
النقدية يؤدي التدخل  ساتواانعكلبيا مع ىذا االرتفاع ألسعار الفائدة وبالنظر إُف يتجاوب االستثمار س

العمومي إُف إزاحة االستثمار اػباص.ويف اقتصاد مفتوح يبكن التخفيف من أثر اإلزاحة عن طريق دخوؿ 
 رؤوس األمواؿ األجنبية اؼبستقطبة بارتفاع أسعار الفائدة.

قة القائمة بُت العجز اؼبوازين وعجز اغبساب اعباري،قبد أف العجز اؼبوازين :العبلتدىور الحسابات الخارجية (2
وعات.ويسمى ىذا الشكل بالعجوزات التوأـ اليت تثَتىا يف فيبكن أف يتزامن مع عجز يف اغبساب ؼبيزاف اؼبد

ت الظل نظاـ سعر صرؼ مرف ،اغبركية لرؤوس األمواؿ .فدخوؿ رؤوس األمواؿ األجنبية بفعل ارتفاع معد
يؤدي إُف تدىور التنافسية  ،يدفع سعر صرؼ العملة الوطنية إُف التحسن وىو ماالفائدة،نتيجة العجز اؼبوازين

 عن طريق األسعار للمنتجات الوطنية.  
 طرؽ تمويل العجز الموازني وأثار كل منها: -6

اِف، فإنو على السياسة اؼبالية عندما تستهدؼ السياسة اؼبالية نتيجة الظروؼ واألوضاع االقتصادية إحداث عجز م
فهي أماـ ؾبموعة من اػبيارات اؼبمكنة لتمويلو واليت تقـو بتطبيقها السلطات اؼبالية إهباد سبل لسد ىذا العجز،

ولقد اختلف واليت يبكن ربديدىا من خبلؿ زيادة الضرائب،اللجوء إُف االقًتاض العمومي،اإلصدار النقدي. 
 :1ويل بالعجز وظهرت ثبلثة اذباىاتاالقتصاديوف حوؿ نظرية التم

 عجز ويعتقد أصحاب ىذه النظرية أّف ىذا التمويل وبقق ما يلي: : اؼبؤيّد لنظرية التمويل بالاالتجاه األوؿ 
 تشجيع االستثمار ويسرع معدالت النمو االقتصادي.  -
 ىبلق كتلة سلعية يف اؼبستقبل تكفي إلعادة امتصاص الكتلة النقدية مصدر ىذا التمويل.  -
 اؼبستقبل. التمويل بالعجز يساعد على توزيع أعباء التنمية بُت أجياؿ اغباضر و  -
 ويبثل الفريق اؼبعارض للتمويل بالعجز، وتربيرىم لذلك ىو أف ىذا التمويل يؤدي إُف تضخم االتجاه الثاني :

نقدي حاد نظرا ألّف البلداف اليت تلجأ إليو غالبا ما يكوف جهازىا اإلنتاجي ضعيفا، واؼبيل اغبدي لبلستهبلؾ  
خم من تشجيع اؼبضاربة، ضعف االدخار، وتردي مستوى لدى أفرادىا مرتفعا، وما يًتتب عن ىذا التض

اؼبعيشة ألصحاب الدخوؿ الضعيفة) احملدودة( ومنو زيادة التفاوت الطبقي بُت أفراد اجملتمع. ؼبا نادى 
أصحاب ىذا االذباه بضغط النفقات العامة وؿباربة الدعم السلعي ألّف ذلك يؤدي إُف ظهور السوؽ السوداء 

 ع الفعلي ألسعار السلع اؼبدعومة وتزيد من بؤس الطبقات الفقَتة. اليت تعرب عن الواق

                                                           

  
، دراسة بظاىرة عجز اؼبوازنة وأثُرىا االقتصادية واالجتماعية يف البلداف العربية، مركز دراسات الحكومة والفقر واإلنفاؽ العاـالفارس عبد الرزاؽ،  1

 .20،22، ص1997الوحدة العربية، بَتوت، 
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 اؼبعتدلوف يف نظريتهم إُف سياسة التمويل بالعجز، ويرى ىؤالء االقتصاديوف أّف التمويل االتجاه الثالث :
بالعجز هبب أف يكوف ضمن حدود معينة، واّف يوجو كبو اؼبشاريع اإلنتاجية ذات مردود سريع تستطيع من 

بلؿ الطلب على إنتاجها امتصاص الكتلة النقدية الزائدة كما هبب أف يًتجم التمويل بالعجز إُف سلع خ
وخدمات منتجة تكافئ الكتلة النقدية الفائضة، كما أف نسبة التمويل بالعجز ال تتعدى معدؿ زيادة 

 : 1يلي يبكن لعجز اؼبوازنة أف يبوؿ بكما الناتج.كما
عندما تتزايد النفقات العامة عن اإليرادات العامة فإّف الدولة قد تلجأ لئلصدار النقدي  اإلصدار النقدي: - أ

و اعبهاز اؼبصريف، ومن الضروري أف يتم اعبديد عن طريق البنك اؼبركزي والتوسع يف االئتماف الذي يبنح
اإلصدار النقدي يف حدود الغطاء اؼبوجود يف اجملتمع من سلع وخدمات، فإذا مّت إصدار أوراؽ مالية دوف أف 
يقابلها غطاء من السلع واػبدمات، فمعٌت ذلك أّف كمية أكرب من النقود تطارد كمية أصغر من السلع 

خم النقدي وكذلك وبدث تضخم عندما يتم خلق االئتماف بزيادة النقود واػبدمات ويسمى ىذا األمر بالتض
 اؼبصرفية دبعدؿ يفوؽ معدؿ مبو الناتج الوطٍت ويسمى ىذا التضخم بالتضخم اؼباِف. 

وبذلك يبكن للدولة عن طريق اإلصدار النقدي اعبديد سبويل النفقات العامة دبوارد وإيرادات غَت فبلوكة ؽبا       
قية ويعد اإلصدار النقدي اعبديد من أسهل الوسائل اليت تلجأ إليها الدولة يف تغطية النفقات العامة يف أو غَت حقي

حالة عدـ كفاية اإليرادات العامة، وتلجأ إليها الدوؿ النامية بصفة خاصة، عند عجزىا عن االقًتاض أو زيادة 
لنقدي اعبديد، ويبكن ذكر شروط إقباح اإلصدار حصيلة الضرائب، ولتفادي اآلثار السلبية الناذبة عن اإلصدار ا

 النقدي اعبديد فيما يلي: 

 سبّيز اعبهاز اإلنتاج باؼبرونة وعدـ اعبمود.  -
توجيو اإلصدار اعبديد إُف استثمارات حيوية وسريعة العائد يبكن من خبلؽبا االستغناء عن اإلصدار  -

 اعبديد فيما بعد. 
 فًتات متباعدة ويف جرعات صغَتة. ضخ اإلصدار النقدي اعبديد على  -
تضافر السياسات االقتصادية مثل سياسات االستثمار وسعر الفائدة والضرائب، وذلك لضماف السيطرة  -

 على اآلثار التضخمية الذي يسببها اإلصدار النقدي. 

 عبمود ما وبدث كنتيجة فبا سبق يبكن أف نقوؿ أف العجز الناجم باؼبوازنة العامة للدولة يف الدوؿ النامية عادة  
الذي يبكن و حصيلة الضرائب وعدـ قدرهتا اللحاؽ بالنمو السريع لئلنفاؽ اغبكومي على السلع واػبدمات احمللية 

وكذلك عجز موارد النقد األجنيب ر النقدي، زيادة حصيلة الضرائب(،تسويتو من خبلؿ اؼبوارد احمللية) زيادة اإلصدا

                                                           
 .49.ص2014دار الفكر اعبامعي،الطبعة األوُف،اإلسكندرية،"اآلثار االقتصادية للتمويل بالعجز"، ،إبراىيم متوِف حسن اؼبغريب  1
 



  األوؿ:                                                                التأصيل النظري للسياسة المالية. الفصل

51 
 

األمر الذي يتم تسويتو من خبلؿ الديوف اػبارجية واإلعانات اػبارجية أو تجة باػبارج،السلع واػبدمات اؼبنعن سبويل 
 جذب االستثمارات األجنبية.

تقـو اغبكومات إُف اللجوء إُف االقًتاض العاـ لتمويل العجز اؼبوازين سواء من خبلؿ طرح االقتراض العاـ: - ب
 ىعلات الدولية.ويستند البعض يف اللجوء يف االقًتاض أوراؽ مالية لبلكتتاب العاـ أو االقًتاض من اؼبؤسس

نظرية االستهبلؾ الذايت للقروض واليت مفادىا أف القروض سبحو نفسها بنفسها دبرور الزمن نظرا لكوف العبء 
اغبقيقي للقرض يتناقص بصفة مستمرة بسبب الزيادة اؼبضطردة يف عدد السكاف ويف حجم الثروة القومية 

 ة النقود.وبسبب تدىور قيم

 ويثَت التمويل باؼبديونية ؾبموعة من القضايا:

  ىناؾ من يطرح فكرة اعبيل الذي يتحمل العبء اغبقيقي وأثر اؼبديونية باعتبارىا عبئا حقيقيا على
االقتصاد.إذ ىناؾ اذباه يذىب إُف كوف اعبيل اؼبستقبلي ىو الذي يتحمل عبء اؼبديونية فبثبل يف األقساط 

 من خبلؿ دفعو للضرائب وىذا هبعل األجياؿ اؼبستقبلية معاقبة بأعباء َف تستفد منها. والفوائد ويتم
  أما ىناؾ اذباه أخر ينظر إُف العبء على أنو االلبفاض اغباصل يف رأس اؼبتاح للقطاع اػباص نتيجة االقًتاض

واألفراد كاف باإلمكاف العاـ،وىذا ما وبدث أثار مزاضبة،ذلك أف األمواؿ اليت اكتتب هبا القطاع اػباص 
توجيهها كبو االستثمار أو بناء اؼبنازؿ أو زيادة االستهبلؾ الذي من شأنو حفز اإلنتاج،وضمن ىذا اؼبنظور 
فغن العبء يقع يف أف واحد على اعبيل اغباِف واعبيل اؼبستقبلي،ذلك أف اعبيل اؼبستقبلي اليصلو إال مبلغ 

  يتمتع أال برأظباؿ أقل.أقل من رأس اؼباؿ وكذلك اعبيل اغباِف ال
  أما الكينزيوف فَتفضوف فكرة ربميل األعباء مابُت األجياؿ،فالعبء وبدد حسبهم على أنو النقص اغباصل يف

االستهبلؾ الناجم عن القرض العمومي وبالتاِف اعبيل الذي يقًتض ىو الذي يتحمل كليا البفاض 
فوائد واألقساط،إال أهنا يف النهاية ال تتحمل إال االستهبلؾ.صحيح أف األجياؿ البلحقة سوؼ تتحمل ال

 عبئا ضئيبل يغطي عمليات التحويل بُت الوحدات االقتصادية. 
تعترب الضريبة من أىم وسائل سبويل العجز.ذلك أف زيادة اإلنفاؽ العاـ تقتضي الزيادة يف معدالت الضريبة: - ث

ويبكن ؽبذه الزيادة يف اؼبعدالت أف  مقدار العجز. وتوسيع األوعية الضريبية لضماف حصيلة تناسب الضريبة،
ذبعل من وعائها األرباح الصافية ؼبؤسسات القطاع اػباص أو األجور واؼبرتبات.فإذا مت سبويل ىذا العجز من 
 خبلؿ الزيادة يف الضرائب على أرباح اؼبؤسسات اػباصة،فإف القطاع اػباص يبكنو أف يقرر ربويل ىذه الزيادة

 لكُت برفع األسعار حىت وبافظ على مستويات الربح السابقة،وبالتاِف يكوف قد ربمل أعباء ىذهإُف اؼبسته
يدفع هبم إُف اؼبطالبة برفع  الضريبة العاملوف من خبلؿ ارتفاع تكاليف اغبصوؿ على السلع واػبدمات،وىذا ما

 ؼبؤسسات اػباصة.األجور دبقدار يكافئ االرتفاع يف األسعار فبا يعمل على تقليص ىوامش ربح ا



  األوؿ:                                                                التأصيل النظري للسياسة المالية. الفصل

52 
 

النتيجة من زيادة الضريبة أهنا تعمل على اغبد من قدرات التمويل الذايت ؼبؤسسات القطاع اػباص الستثماراهتا   
من بعض ألوراؽ اؼبالية وطرحها لبلكتتاب،مع ربملو ىذه الصيغة وىذا ما يدفع هبا إُف اللجوء إُف إصدار ا

 اؼبخاطر.   

 صادي للسياسة المالية.المبحث الثالث:التحليل االقت

وميزانية الدولة  هتتم بدراسة األوجو واؼبسائل اؼبالية اؼبتعلقة بالنشاط اغبكومي اإلنفاقي واإليرادي.السياسة اؼبالية 
زين وعلى مستوى وقياسها بعمليات االقًتاض وكيفية استخدامها ؽبذه األنشطة يف التأثَت على الوضع التوا

السياسة اؼبالية يف التحكم يف حجم اإلنفاؽ والضرائب والدين العاـ  عمل تكمن آليةوبالتاِف االقتصاد الوطٍت،
فبواسطة السياسة اؼبالية العامة يبكن للحكومة استخداـ قواىا الضريبية من أجل ؿباربة التضخم واالنكماش،وذلك 

العدالة يف توزيع عار واألجور،استقرار األس لة،رفع معدالت مبو الناتج الوطٍتاإلنفاقية لتحقيق العمالة الكامو 
من خبلؿ ذلك سيتم توضيح  كيفية عمل أدوات السياسة اؼبالية من خبلؿ اذباىُت توسعي الدخل.

وانكماشي،ومعاعبة فجوتُت التضخمية واالنكماشية ومدى تأثَتىا على اؼبتغَتات االقتصادية ضمن اؼبطالب 
 اؼبوالية:

 .المطلب األوؿ: اتجاىات السياسة المالية 

عندما يعجز الطلب الكلي عن امتصاص العرض الكلي اؼبتاح،من السلع  أوال:السياسة المالية التوسعية:
 يعٍت .واػبدمات يف االقتصاد )التوازف بُت الطلب الكلي والعرض الكلي،عند مستوى أقل من التشغيل الكامل(

بتفعيل السياسة الضريبية وزيادة حجم ربفيز الطلب الكلي لسد الفجوة القائمة وىنا تقـو الدولة  ذلك ضرورة
 .1اإلنفاؽ العاـ لرفع مستوى الطلب

ىذا التحفيز قد ينتج عنو إقامة اؼبشروعات العامة وشق الطرؽ اعبديدة وإنشاء اؼبدارس واعبامعات واؼبستشفيات 
شرائح معينة من السكاف مثل إعانات البطالة والشيخوخة.صبيع تلك أو أهنا قد تقـو دبنح إعانات اجتماعية ل

يزيد من حجم الطلب الكلي وبالتاِف يزداد  اإلجراءات تزيد من القوة الشرائية لؤلفراد ولقطاع األعماؿ وىو ما
يو حجم االستثمار ويزداد الطلب على العماؿ وىو ما ينعكس يف رفع معدالت التشغيل يف االقتصاد عموما.وعل

 :2فإف إجراءات السياسة اؼبالية التوسعية تتضمن إجرائُت

                                                           
  .163،صذكره قبإياد عبد الفتاح النسور،مرجع س   1

  
، 2003للنشر و التوزيع،الطبعة األوُف، األردف، دار اغبامدالنقود والمصارؼ واألسواؽ المالية"،عبد اؼبنعم سيد علي،نزار سعد الدين،"  2
 .  336ص
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ويضمن مستويات معيشية  (AD)اإلصباِف ىم مباشرة يف رفع الطلباوىذا ما يس (G)زيادة اإلنفاؽ اغبكومي  - أ
 معينة للعاطلُت وذوي الدخوؿ اؼبنخفضة.

الدخل الفردي للتصرؼ فبا و اجملاؿ وىذا ما يزيد من متوسط تقليل الضرائب والرسـو من حيث اؼبعدؿ /أ - ب
 بالتاِفيشجع على زيادة اإلنفاؽ اػباص )االستهبلكي واالستثماري( ويقلل الضغط على اؼبستوى األسعار و 

 .وبفز النشاط االقتصادي بشكل عاـ
يادة اإلنفاؽ اغبكومي ستؤدي إُف زيادة مضاعفة يف مستوى الدخل أو زإف أثر زيادة اإلنفاؽ الحكومي: -1

 الناتج حسب الشكل التاِف: 

 (:أثر زيادة اإلنفاؽ على مستوى التوازف.01الشكل رقم )
 

 
 .304ص ،2006 دف،األر  األوُف، الطبعة والتوزيع، للنشر اغبامد ،دار-وتطبيقات مبادئ– الكلي االقتصاد"العيسى، الدين سعد نزار:المصدر

 الكلي الناتج مع (   ) الكلي اإلنفاؽ يتساوى إذ (  )الشكل يتبُت أف االقتصاد يتوازف يف النقطة من
 مستوى من أقل (  )(،وىذا يعٍت أف مستوى الناتج °45عند تقاطع دالة اإلنفاؽ الكلي مع خط)(  )

 مستوى عند التوازف ربقق اليت (  )ةالنقط إُف ليصل الكلي اإلنفاؽ زيادة يتطلب وىذا  (  ) االستخداـ
 يف مبُت ىو كما (  )إُف ( )من اغبكومي اإلنفاؽ بزيادة وبقق أف يبكن وىذا (  )، إلنتاج الكامل االستخداـ

 إُف  (   ) من الكلي لئلنفاؽ فباثلة زيادة وىي (  ) إُف  (  ) من الناتج زيادة إُف يؤدي  الشكل،والذي

 لتأثَت كنتيجة اغبكومي اإلنفاؽ يف التغَت من أكرب ىو ( ) ناتجال مستوى يف التغَت حيث (   )
 اغبكومي اؼباِف اؼبضاعف،للتوسع على للحديث يقودنا اؼبالية السياسة فعالية على فاغبديث ،لذلك*اؼبضاعف
 حساسية مدى على شديدة اعبزئية،بصورة أو الكاملة صورتو يف سواء العاـ اإلنفاؽ زيادة من الناتج خاصة

 الدخل                                           
   Yالكلي

 الكلي اإلنفاؽ
AE. 

E

1

   E1 E 2 
 E1 

E

0

   E1 E 2 
 E1 

      

   

    

    

45° 
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 اإلنفاؽ زيادة على ترتب وإذا الفائدة سعر إُف بالنسبة مرنا االستثمار كاف الفائدة،فكلما لسعر ثماراالست
 . 1اؼباِف للتوسع الكامل األثر ربقق من يضعف ذلك فإف(اغباؿ بطبيعة باالرتفاع) الفائدة سعر يف أثار اغبكومي

 وربفيز اؼبتاحة الدخوؿ تزايد إُف يؤدي فبا الضرائب زبفيض طريق عن الكلي الطلب مستوى رفع يبكن وكذلك
 الكلي الطلب لتحفيز"كينز" االقتصادي إليو دعى ما وىذا البطالة مشكلة حل وبالتاِف واالستثمار االستهبلؾ

 فهذا ،(ΔG)دبقدار اغبكومي اإلنفاؽ يزيد ىي،فعندما كما الضرائب على اإلبقاء مع العاـ اإلنفاؽ زيادة طريق عن
 (      )  إُف (     ) من الكلي الطلب منحٌت يرفع سوؼ

طلب الكلي ويًتتب على ذلك ارتفاع إف أي زيادة يف اإلنفاؽ اغبكومي ترفع من مستوى الأثر المزاحمة: -2
الدخل والناتج الكلي،إف ىذه الظاىرة تسمى مزاضبة)إبعاد( اإلنفاؽ اغبكومي إلنفاؽ اػباص وىذه اؼبزاضبة 
تكوف جزئية الف مقدار البفاض الدخل اقل من مقدار الزيادة "فاؼبزاضبة ىي البفاض الطلب االستهبلكي 

نفاؽ اغبكومي الذي يرفع الطلب الكلي ويف نفس الوقت أسعار واالستثماري الناذبتُت عن زيادة اإل
 الفائدة".إف آلية انتقاؿ تأثَت رفع اإلنفاؽ اغبكومي يتم على الشكل التاِف: 

                          (  )          

رتفاع سعر الفائدة نتيجة الزيادة يف فإف أثر اؼبزاضبة يؤثر على الصادرات،إف ا ذا كاف االقتصاد مفتوحا بدرجة كبَتةإ
اإلنفاؽ اغبكومي يغري رؤوس األمواؿ األجنبية لتوظيفها يف البنوؾ احمللية فبالتاِف سعر صرؼ العملة الوطنية 

 ينتعش وتصبح األسعار احمللية أقل تنافسية لؤلسعار األجنبية يًتتب على ذلك البفاض الصادرات.

يف الدخل نتيجة ارتفاع اإلنفاؽ اغبكومي أكرب من مقدار االلبفاض الثاين  إف مقدار الزيادة األوُفمالحظة: 
 .         نتيجة اثر اؼبزاضبة   

 إف أثر مزاضبة للقطاع اػباص يبكن أف يتحقق من خبلؿ قناتُت:مزاحمة القطاع الخاص: -3
ػباص مثل اإلنفاؽ على الصحة فاؽ اقناة اؼبزاضبة اؼبباشرة:وبدث عندما يكوف اإلنفاؽ العاـ بديبل لئلن - أ

 والتعليم.
 :قناة اؼبزاضبة من خبلؿ - ب

 أثر اإلنفاؽ على عجز اؼبوازنة. -
                                                           

آلثار اليت زبلفها التغَتات يف اإلنفاؽ اغبكومي والزيادة يف االستثمار.   يقصد باؼبضاعف ىو عبارة عن ربلل الوضعيات االقتصادية عن طريق ا*  
 

"،حبث  الحـز التحفيزية في الدوؿ العربية ومواجهة األزمة المالية العالمية،رؤية تحليلية لفعالية السياسية الماليةعبد اهلل شحاتة خطاب، " 1
 وتطورات ما بعد األزمة االقتصادية العاؼبية،اعبمعية العربية لبحوث االقتصاد ،بَتوت، لبناف،مقدـ للمؤسبر العلمي العاشر حوؿ اإلقتصادات العربية 

 .03ص
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 أثر سبويل العجز على أسعار الفائدة. -
 أثر سبويل العجز على االئتماف اؼبتاح للقطاع اػباص.   -

السلع واػبدمات فإف الطلب الكلي يف حالة قررت الدولة مثبل زيادة اإلنفاؽ اغبكومي أي زيادة مشًتياهتا من 
ستكوف على   ( )فإف زيادة   فإف دبا أف الناتج ثابت عند  أف         لطلب الكليا( )  يرتفع أي

حساب زبفيض عنصر أخر من عناصر الطلب الكلي وىو االستثمار.اإلنفاؽ االستهبلكي لن يتأثر ألف الدخل 
 تكوف معادلة التوازف كما يلي: وعندئذ     -   اؼبتاح ثابت 

   (   )  ( )  ( ) 

 يتم زيادة الضرائب لتمويل اإلنفاؽ وبالتاِف َف( ) البفاض االستثمار اػباص الف الضرائب ظلت ثابتة 
 البفضالوطٍت  االدخارالعاـ.ومن مث فإف  االدخارمن خبلؿ زبفيض  االقًتاضاغبكومي.وإمبا عبأت اغبكومة إُف 

يف سوؽ راس اؼباؿ وبالتاِف إنتقل منحٌت اإلدخار يسارا وىذا يعٍت اف األرصدة اؼبعروضة (  )إُف (  )  من
فبا أدى إُف إرتفاع سعر الفائدة (  )إلقًتاض إلبفضت،بسبب فائض طلب على األرصدة اؼبتاحة لئلقراض عند

عند نقطة          ولكن ىو سعر الفائدة التوازين اعبديد (  )وإلبفاض االستثمار حيث أصبح (  ) إُف
     .2التوازف

                اػببلصة ىناؾ مزاضبة االستثمار اػباص ناصبة عن زيادة اإلنفاؽ اغبكومي     

 الحكومي على االستثمار و االدخار.(:أثر زيادة اإلنفاؽ 02)رقم  الشكل

 
 

 

                           

          

 على الطلب ائضف
 .لئلقراض اؼبتاحة األرصدة

r 

    

   

(   ) 
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 فإف الدخل اؼبتاح  ( )زبفيض الضرائب وظاىرة مزاضبة االستثمار مرة أخرى:عندما تقرر الدولة زبفيض الضرائب 

Y) =    ( 
 
-Tومن مث يزيد اإلنفاؽ االستهبلكي( ) دبقدار التغَت يف الضرائب مضروبا يف اؼبيل اغبدي     

                                       أي اف: (  )لبلستهبلؾ 

̅  )   ̅         فإف اإلدخار الوطٍت ينخفض ألف( )ودبا أف الدخل الثابت عند    )   ̅  

 .  (  )نخفض االدخار فإف االستثمار ينخفض مقابل زيادة االستهبلؾ يف ظل دخل ثابت وعندما ي

الحظ أف البفاض االدخار وانتقاؿ منحٌت االدخار األرصدة اؼبعروضة لبلقًتاض يسارا بسبب فائض طلب على   
ستثمار اػباص.ومرة األرصدة اؼبتاحة لبلقًتاض ومن مث يرتفع سعر الفائدة مسببا يف النهاية البفاض حجم اال

 أخرى فإف ظاىرة اؼبزاضبة لبلستثمار اػباص ربدث بسبب زبفيض الضرائب.

خالصة األمر فإف السياسة المالية التوسعية ىي زيادة اإلنفاؽ الحكومي وتخفيض الضرائب تسبب 
سات على انخفاض االدخار ومن ثم ارتفاع سعر الفائدة ومزاحمة االستثمار الخاص دوف أف تؤثر ىذه السيا

 الدخل إلي يظل ثابتا وفق التحليل الكالسيكي.

 :ظاىرة المزاحمة الشاملة لالستثمار واالستهالؾ للقطاع العائلي -4

ال يقتصر مزاضبة اغبكومة يف النموذج الكبلسيكي للنشاط اػباص على االستثمار وإمبا تشمل وسبتد إُف اإلنفاؽ 
 ض أف االدخار احمللي يرتبط بعبلقة طردية مع سعر الفائدة.أي أف االستهبلكي للقطاع العائلي:ولتوضيح ذلك نفر 

 أف أي الفائدة سعر مع عكسية بعبلقة يرتبط االستهبلكي اإلنفاؽ مث ومن          حيث( )    

             حيث(̅ )    

  وبالتاِف يبكن كتابة اؼبعادلة التالية:

 ̅    (  )   ̅   ( ) 

 ( )   ( ) 

اض أف السياسة اؼبالية للدولة تقتضي أف تزيد اإلنفاؽ اغبكومي وإف ىذا سيؤدي على زيادة الطلب على بافًت 
االستثمار ومن مث زيادة الطلب على األرصدة اؼبتاحة لبلقًتاض،فبا يسب انتقاؿ منحٌت الطلب على األرصدة 

 .  إُف    ازين من مسببا ارتفاع سعر الفائدة التو  (03)الشكلاؼبتاحة  إُف جهة اليمُت يف 
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        :  حيث ( )اؼبسافة.(  )إُف (  ) من االستثمار البفاض يسبب الفائدة سعر ارتفاع إف

 األرصدة على الطلب زيادة أف يأ            حيث b اؼبسافة (  )إُف (  ) من االدخار زيادة أيضا ويسبب
 من اؼبعروضة األرصدة على الطلب زيادة يضاأ اقًتف قد( اغبكومي اإلنفاؽ زيادة بسبب) لبلقًتاض اؼبتاحة

 :أف يأ          االستهبلكي اإلنفاؽ البفاض عن الناصبة(االدخار) لبلقًتاض اؼبتاحة األرصدة
            

 :أي اغبكومي اإلنفاؽ يف الزيادة يساوي االستهبلؾ البفاض إليو مضافا االستثمار البفاض فإف مث ومن
                

 أي.اػباص للقطاع االقتصادي النشاط تزاحم فقط وإمبا الدخل على تأثَت ؽبا ليس اؼبالية السياسة فإف أخر ودبعٌت 
 وذلك.واالستهبلؾ االستثمار من كبل وليشمل والعائلي اػباص للقطاع اؼبزاضبة ظاىرة سعت قد اإلنفاؽ زيادة أف

 للتوازف األساسية اؼبعادلة فإف اغبالة ىذه ويف القابض طاعالق استهبلؾ على الفائدة لسعر العكسي األثر لسبب
         (  )       :        يلي كما تظهر

 .واالستهالؾ االستثمار على الحكومي اإلنفاؽ زيادة أثر(:02) رقم الشكل

 
عندما يكوف مستوى الطلب الكلي اكرب من مستوى العرض الكلي ويكوف  :ثانيا:السياسة المالية االنكماشية

عندما يتولد يف االقتصاد ضغوط تضخمية ترفع من اؼبستوى العاـ لؤلسعار كبو ،الة التشغيل الكاملاالقتصاد يف ح
 .1األعلى وىنا تقـو الدولة فبثلة بوزارة اؼبالية دبحاولة امتصاص ىذه الضغوط عرب أدوات السياسة اؼبالية

 :1كماشية تشمل اإلجرائُت اآلتيُتفالسياسة اؼبالية االن

                                                           
 . 164،صذكره إياد عبد الفتاح النسور،مرحع سبق  1

r 

   

   

(   ) 
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وذلك توفَت اجملاؿ األوسع أماـ النفقات )اإلستهبلكية واإلستثمارية ( اػباصة  ( )زبفيض اإلنفاؽ اغبكومي  - أ
مباشرة بإعتبار اإلنفاؽ  (  )صباِفللًتشيد ولدفع العاطلُت للقبوؿ بفرص العمل اؼبتاحة ولتقليل الطلب اإل

 .اؼبذكور جزء ىاـ من ىذا الطلب يف أسواؽ السلع واػبدمات واؼبوارد
( باإلضافة إُف زيادة موارد اؼبلكية اغبكومية   زيادة الضرائب والرسـو لتقليل الدخل القابل للتصرؼ ). - ب

 الطلب على السلع واػبدمات .ويساىم يف تقليل ( ) وذلك دبا يؤثر يف اؼبستوى العاـ لؤلسعار 
من خبلؿ الشكل اؼبواِف يوضح اثر تراجع مستوى الطلب الكلي وذلك أثر تخفيض اإلنفاؽ الحكومي: -1

مع رفع مستوى معدالت ،نتيجة زبفيض مستوى اإلنفاؽ فبا ينعكس على زبفيض معدالت االستهبلؾ
 خفض القدرة الشرائية وىذا يعٍت ضبط الضرائب فبا ينعكس على تراجع معدالت الدخوؿ اؼبتاحة وبالتاِف

 مستوى الطلب الكلي.

 (:أثر تخفيض اإلنفاؽ الحكومي على مستوى التوازف.04)رقم  الشكل

                                   
وىذا يعٍت أف مستوى اإلنفاؽ الكلي يفوؽ مستوى   من الشكل البياين يتضح أف االقتصاد يتوازف عند النقطة 

اليت ربق التوازف عند مستوى    وبالتاِف البد من تراجع مستوى اإلنفاؽ الكلي إُف النقطة   الكامل االستخداـ 
 .  االستخداـ اؼبتاح لئلنتاج 

ويبكن خفض مستوى الطلب الكلي برفع معدالت الضرائب اليت تؤدي إُف البفاض االستهبلؾ وكذلك 
 االستثمار مع زبفيض اإلنفاؽ اغبكومي.

                                                                                                                                                                                     
 .337،صذكره عبد اؼبنعم سيد علي،نزار سعد الدين،مرجع سبق  1
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التقليل  أو يؤدي إُف زيادة فائض اؼبيزانية )زيادة الضرائب ،زبفيض اإلنفاؽ اغبكومي(الية انكماشية،إتباع سياسة م
 من العجز فيها وىذا يساىم بدوره يف زبفيض الطلب الكلي ومن مث معدؿ التضخم.

التأثَت يف  وىنا هبري االختيار بُت ىاتُت السياستُت اؼباليتُت)توسعية،انكماشية(،حسب اؽبدؼ اإلسًتاتيجي يف
حجم الدخل الوطٍت ويف كيفية توزيع ىذا الدخل بُت الفئات اؼبختلفة أو بُت االستهبلؾ واالدخار واالستثمار من 

 جانب والتأثَت يف مستويات األسعار يف أسواؽ السلع واػبدمات من جانب أخر.

ي إُف تغيَت خط إنفاؽ اؼبستهلكُت ومهما يكن يف األمر فإف زيادة اإليرادات العامة وخاصة الضرائب والرسـو تؤد
 ( ) واؼبستثمرين إُف األسفل حيث ينفق ىؤالء أقل عند كل مستوى من الناتج وباؼبقابل أف زيادة النفقات العامة

إُف األعلى حيث ينفق اؼبستهلكوف واؼبستثمروف (  ))وخاصة اإلعانات اغبكومية( تدفع خبط اإلنفاؽ اإلصباِف
 .(  )اكثر عند كل مستوى للناتج

  المطلب الثاني:آلية عمل السياسة المالية:  

فجوة تضخمية يف االقتصاد وىنا  أو ستستخدـ إما ؼبعاعبة وجود فجوة انكماشية الشك أف أدوات السياسة اؼبالية
 يبكن توضيح اآللية التالية لعمل السياسة اؼبالية :

 الفجوة التضخمية: :أوال

جوة التضخمية عندما يفوؽ اإلنفاؽ الوطٍت إصباِف اإلنتاج الوطٍت عند يقصد بالفمفهـو الفجوة التضخمية: -1
مستوى االستخداـ الكامل وىذا يعٍت زيادة إصباِف الطلب )الطلب الكلي(على السلع واػبدمات اؼبختلفة عن 
إصباِف اإلنتاج الذي يبكن أف وبققو االقتصاد يف حالة التوازف فبا يؤدي إُف ارتفاع أسعار ىذه السلع 

يسمى  واػبدمات دبعدالت تتزايد نسبتها كلما اتسعت الفجوة بُت إصباِف اإلنفاؽ وإصباِف اإلنتاج وىذا ما
 .1 بالتضخم االقتصادي

ارتفاع اؼبستوى العاـ يف حالة وجود تضخم يف االقتصاد بسبب السياسة المالية ومعالجة الفجوة التضخمية: -2
لؤلسعار فهنا تستخدـ سياسة مالية انكماشية وهتدؼ ىذه السياسة إُف ضبط مستوى اإلنفاؽ اغبكومي 

عبلج الفجوة التضخمية بإحدى األسلوبُت ر.ويتم هبدؼ السيطرة على مستوى الطلب الكلي وارتفاع األسعا
 :2التاليُت

ويعتمد على الدور التلقائي الذي يبكن لفائض الطلب أف يلعبو،من خبلؿ ارتفاع األجور األسلوب األوؿ: - أ
النقدية يف إزالة الفجوة التضخمية،وتعمد على آلية التكاليف التلقائية يف ىذه اغبالة على انتقاؿ العرض 

                                                           

 .216،صذكره ؿبمود حسُت الوادي،وزكرياء أضبد عزاـ،مرجع سبق  1 

 .327،صذكره بقخالد واصف الوزين،أضبد حسُت الرفاعي،مرجع س  2
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جور النقدية(،وبالتاِف استعادة التوازف عند مستوى إُف اليسار)بفعل اإلرتفاع يف األ (    )الكلي
،إال اف ىذا األسلوب ال ىبلو من ؿباذير،فإستعادة التوازف عند مستوى اإلستخداـ التاـ سوؼ (   )اإلنتاج

 يرافقها عادة يف اؼبستوى العاـ األسعار.
إُف جهة اليسار (  )ب الكليويعتمد على الدور الذي يبكنو أف يلعبو انتقاؿ منحٌت الطلاألسلوب الثاني: - ب

،ويبكن للسياسة اؼبالية من خبلؿ (  )يف إزالة األجور التضخمية واستعادة عند مستوى االستخداـ الكامل
زياة الضرائب أو من خبلؿ زبفيض اإلنفاؽ اغبكومي أف تساعد على إنكماش الطلب الكلي وإزالة الفجوة 

اإلرتفاع يف األجور واألسعار،ومع ذلك فهذا األسلوب ال التضخمية،ولعل من فوائد ىذا األسلوب ىو ذبنب 
ىبلو ىو األخر من ؿباذير،فقد يبالغ القطاع اػباص يف فهم بعض مؤشرات السياسة اؼبالية االنكماشية فبا 
يدفع ىذا القطاع إُف زبفيض إنفاقو بصورة كبَتة،وقد يؤدي ذلك بالتاِف إُف تراجع اإلنفاؽ الكلي إُف مستوى 

وينتهي اإلقتصاد بذلك إُف (  )كثَت عن اؼبستوى الذي يتطلبو التوازف عند االستخداـ الكاملقد يقل ب
 تضخمية للوقوع يف فجوة انكماشية.اػبروج من الفجوة ال

 في معالجة الفجوة التضخمية. االنكماشية( :السياسة المالية 05)رقم  الشكل 

 
                                             من خبلؿ الشكل أعبله يبكن توضيح معاعبة الفجوة التضخمية تلقائيا عن طريق انتقاؿ منحٌت العرض                    

من موقعو إُف جهة اليسار،أو عن طريق سياسة مالية انكماشية تؤدي إُف البفاض الطلب  (    )الكلي
 .(  )الكلي

حبيث تعكس  (  )واؼبستوى العاـ لؤلسعار (  )،وضع التوازين االبتدائي لكل من الدخل(  )سبثل النقطة
 ىا الوضع التوازين.                      ر الفجوة التضخمية اليت تنشأ عندقدام (     )اؼبسافة 
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P ألسعار العاـ اؼبستوى  

 .التضخمية الفجوة عبلج يف الثاين األسلوب

 اؿ

 .التضخمية الفجوة عبلج يف التلقائي األوؿ األسلوب

 .261،ص2003والتوزيع،األردف، للنشر اغبامد األوُف،دار الطبعة،"الكلي االقتصاد في المقدمة"،الدباغ بشَت سامةأ:المصدر
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يوضح األسلوب األوؿ إمكانية إزالة الفجوة التضخمية من خبلؿ حركة منحٌت العرض الكلي إُف جهة اليسار    
 كاستجابة لقائيةت بصورة تتم أف يبكن (    ) الكلي العرض ؼبنحٌت اغبركة وىذه ،(     ) إُف (     ) من

 الكامل االستخداـ مستوى عند التوازف استعادة إُف اغبركة ىذه مثل واألسعار،وتؤدي النقدية األجور الرتفاع
 .(  ) لئلسعار العاـ اؼبستوى إرتفاع إُف تؤدي ،كما(  )

       من اليمُت جهة إُف الكلي الطلب منحٌت انتقاؿ خبلؿ من التضخمية الفجوة معاعبة الثاين األسلوب يوضح    

    اػباص القطاع لدى اإلنفاؽ يف طبيعي تراجع إُف الطلب يف االلبفاض ىذا يرجع ،وقد(   ) إُف(   )  
 إستعادة إُف(  )الكلي الطلب البفاض يؤدي األحواؿ صبيع انكماشية،ويف مالية سياسة أو(واستثمار استهبلؾ)

 إُف لؤلسعار العاـ اؼبستوى إلبفاض إُف سيؤدي اغبالة ىذه يف أنو ،إال(  )الكامل االستخداـ مستوى عند التوازف
(  ) . 

 :ثانيا:الفجوة االنكماشية 

عندما يقل الطلب عن إصباِف اإلنتاج الوطٍت فبا يتسبب يف البفاض مستويات  :مفهـو الفجوة االنكماشية -1
شية وتعرؼ ىذه اغبالة بالركود أسعار السلع واػبدمات اؼبختلفة دبعدالت تتزايد كلما اتسعت الفجوة االنكما

 .1أو الكساد اإلقتصاي
عندما يكوف االقتصاد دوف مستوى الطاقة اإلنتاجية  أي السياسة المالية ومعالجة الفجوة االنكماشية: -2

وىنا يزداد عجز   ( )وزبفيض الضرائب  ( ) زيادة الكامنة يقًتح النموذج الكينزي سياسة مالية توسعية أي
اؼبيزانية اغبكومية ولتمويل العجز يبكن االقًتاض من مصادر ؿبلية أو أجنبية، وىذا وبفز الطلب الكلي 

 . (  )اإلصباِف على توجيو االقتصاد كبو التشغيل

: 2عبلج الفجوة االنكماشية بإحدى األسلوبُت ونبا كاأليتوكذلك يبكن   

 ويعتمد على الدور التلقائي الذي تلعبو الفجوات االنكماشية عادة يف زبفيض األجور األسلوب األوؿ:
النقدية،واألسعار بدرجة كافية تسمح بانتقاؿ منحٌت العرض الكلي على اؼبدى القصَت إُف جهة 

مستوى االستخداـ الكامل،وىذه الطريقة ربتاج إُف فًتة طويلة  صاد إُف التوازف عنداليمُت،وبالتاِف إعادة االقت
 من الزمن لكي تؤتى شبارىا بالكامل.

                                                           
 .217،صذكره ؿبمود حسُت الوادي،وزكرياء أضبد عزاـ،مرجع سبق  1

 .328ف الوزين،أضبد حسُت الرفاعي،مرجع سبق ذكره،صخالد واص  2
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 ويعتمد على الدور الذي يلعبو انتقاؿ منحٌت الطلب الكلي إُف جهة اليمُت يف إزالة الفجوة األسلوب الثاني:
ويبكن ربقيقها أيضا بالسياسة اؼبالية التوسعية ،( 쫎 )الكامل االنكماشية ويف استعادة التوازف عند االستخداـ

 من خبلؿ الرسم اؼبواِف يبُت كيفية عبلج الفجوة االنكماشية باألسلوبُت اؼبذكورين.

 :السياسة المالية التوسعية في معالجة الفجوة االنكماشية. (06)رقم الشكل 

 
     (    )فجوة االنكماشية من خبلؿ انتقاؿ منحٌت العرض الكليأنو يبكن إزالة المن خبلؿ الشكل يتضح 

 .(  ) الكلي العرض زيادة إُف تؤدي توسعية مالية سياسة خبلؿ من اليمُت،أو جهة ببطء

حبيث تعكس  (   )واؼبستوى العاـ لؤلسعار (  )،وضع التوازين اإلبتدائي لكل من الدخل(  )سبثل النقطة  
 الفجوة اإلنكماشية اليت تنشأ عند ىا الوضع التوازين.                      مقدار   (     )اؼبسافة 

ألسلوب األوؿ إمكانية إزالة الفجوة االنكماشية من خبلؿ حركة منحٌت العرض الكلي إُف جهة اليمُت يوضح ا
 تتم أف يبكن (    ) من اليمُت جهة إُف الكلي العرض ؼبنحٌت اغبركة وىذه ،(     ) إُف (     ) من

 للفجوة االلبفاض،كنتيجة كبو واألسعار النقدية األجور يف كافية مرونة توفر افًتضنا إذا وذلك تلقائي بشكل
 الكامل االستخداـ مستوى عند التوازف استعادة إُف ىذه (    ) الكلي العرض منحٌت حركة االنكماشية،وتؤدي

 .(  )إُف األسعار العاـ اؼبستوى البفاض إُف تؤدي كما،(  )

       من اليمُت جهة إُف الكلي الطلب منحٌت انتقاؿ خبلؿ من االنكماشية الفجوة معاعبة الثاين األسلوب يوضح
 استهبلؾ) اػباص القطاع لدى الطلب يف زيادة إُف الكلي الطلب يف الزيادة ىذه ترجع ،وقد(   ) إُف(   ) 

 عند التوازف استعادة إُف الكلي الطلب يف زيادةال ىذه مثل ،وتؤدي(توسعية مالية سياسة إُف استثمار،أو أو
 .(  )لؤلسعار العاـ اؼبستوى إرتفاع إُف تؤدي كما (  )،الدخل مستوى
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Y  دخلال 
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                    Y  دخلال 
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P  العاـ اؼبستوى
ر األسعار  

 االنكماشية الفجوة عبلج يف التلقائي األوؿ األسلوب االنكماشية الفجوة عبلج يف الثاين األسلوب

 .259ذكره،ص سبق الدباغ،مرجع بشَت أسامة:المصدر

P   األسعار العاـ اؼبستوى
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 .المالية للسياسة الكلية االقتصادية اآلثار:الثالث المطلب

وكيفية انعكاس  ،معظم اؼبقاربات النظرية ألثار السياسة اؼبالية دبدى تأثَتىا يف مبو الناتج احمللي اإلصباِفأعطت 
وما مدى تأثَت الضرائب على أرباح صي وأصناؼ اإلنفاؽ الكلي األخرى،ذلك على كل من الدخل الشخ

الشركات وإعانات االستغبلؿ اؼبالية القديبة ؽبا على حجم االستثمار اػباص،باإلضافة على اؼبتغَتات اؼبوازنية اؼبالية 
 ر.على كل من سعر الفائدة ومستوى العاـ لؤلسعا

 أوال:من ناحية الطلب.

البلكينزية   اآلثارالسياسة اؼبالية يف اؼبدى القصَت يبكننا التمييز مابُت اآلثار الكينزية التقليدية،وبُت فإذا تقصينا 
اليت تتبناىا كل من النقديُت انطبلقا من فرضية التوقعات التكيفية،والكبلسيكيُت اعبدد إنطبلقا من فرضية 

 .1،وأيضا نظرية الدورات االقتصادية اغبقيقية اػباصةالتوقعات العقبلنية

يكوف للسياسة اؼبالية التوسعية تأثَت مضاعف يفوؽ الواحد : ضمن المقاربات الكينزية التقليدية -1
 .انتهاج سياسة مالية انكماشية أو تقشفية إُف البفاض يف الناتج اإلصباِفورة بالضر صحيح،وعليو سيؤدي 

عن ينتج يف ىذا الصدد قد .ىذا ومع العلم باف مضاعف اإلنفاؽ اغبكومي أكرب من مضاعف الضرائب
ذلك إُف  السياسة اؼبالية التوسعية أثار اؼبزاضبة يف حالة ما ارتفعت معدالت الفائدة إُف األعلى،أين سيؤدي

البفاض يف االستثمار اػباص ومن مث البفاض التأثَت الكلي يف الناتج احمللي اإلصباِف.وعلى النقيض من 
إذ أف التخفيض من ،ذلك،يف حالة انتهاج سياسة مالية انكماشية قد تنتج بعض أثار اعبذب والتكامل

حجم االستثمار اػباص بشكل  اإلنفاؽ اغبكومي سيؤدي إُف البفاض يف معدالت الفائدة فبا سَتفع من
 يعمل على التقليل من اآلثار االنكماشية للسياسة اؼبالية التقشفية.

تؤدي السياسات اؼبالية التوسعية إُف االرتفاع عاـ  (:اغبديث مع مرونة يف األسعار) :ضمن النموذج الكينزي -2
عدالت بدورىا الفائدة اليت يف األسعار فبا سيخفض من عرض النقود،وىذا ما سينجر عنو ارتفاع يف م

ستؤدي بدورىا إُف مزاضبة اآلثار اإلهبابية على الناتج اإلصباِف.والعكس صحيح يف حالة السياسة اؼبالية 
االنكماشية،إذ أف التخفيض من عجز اؼبوازنة سيؤدي إُف التخفيض من األسعار ومن معدالت 

 الفائدة،وبالتاِف ربسن ظروؼ االستثمار.
تعمل معدالت الفائدة اؼبرتفعة على جذب اؼبزيد من :مفتوح وقابلية انتقاؿ رؤوس األمواؿضمن اقتصاد  -3

رؤوس األمواؿ من اػبارج.ففي حالة أسعار الصرؼ مرنة،الرفع من قيمة العملة وأثار اؼبزاضبة يستكمبلف بعدـ 
ل على زبفيض قيمة مرونة األسعار،فحُت سيكوف ىذا األثر اقل من حجما يف حالة مرونة األسعار،إذ سيعم

                                                           
1
 Long.J and r.C Plosser,”Real Business Cycles”,Journal of Political Economy,Vol.91.N.1,1983,p39. 
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العملة من األسعار،وعلى النقيض من ذلك يف حالة السياسة اؼبالية االنكماشية اليت ستعمل على زبفيض 
معدالت الفائدة والبفاض يف قيمة العملة.ويبكن ىنا ألثار االنكماشية إما كليا عن طريق األسعار غَت اؼبرنة 

لصرؼ ثابتة مع عدـ مرونة يف األسعار،ستحوؿ تدفقات رؤوس أو جزئيا باألسعار اؼبرنة.أما إذا كانت أسعار ا
سيمنع من ظهور أثار اؼبزاضبة،وبالتاِف سيكوف ألي  األمواؿ دوف أي ارتفاع يف معدالت الفائدة وىذا ما

توسع )انكماش( ماِف تأثَت  إهبايب )سليب( قوي على الناتج اإلصباِف.أما إذا كانت األسعار مرنة فإنو سيتم 
باؼبقابل،تستند اآلثار البلكينزية على فرضيات:التوقعات  تدرهبيا. اآلثارمن حدة ىذه التخفيض 

سياسة مالية توسعية  انتهاجالعقبلنية،اؼبكافئ الريكاردي،واؼبصداقية.إذا تبٌت األفراد توقعات عقبلنية،سيقودىم 
قد يؤدي إُف مضاعفات  مستمرة إُف توقع ارتفاع مستمر يف معدالت الفائدة اليت ستعيق االستثمار،فبا

سلبية.نفس الشيء يف حالة وجود مصداقية وسباسك يف القرارات اؼبالية،أين سيتوقع األفراد زبفيضا ثابتا يف 
معدالت الفائدة اليت بدورىا ستشجع االستثمار فبا قد ىبفض األثر االنكماشي السليب على الناتج اإلصباِف 

يب. عبلوة على ذلك يف البفاض اإلنفاؽ اغبكومي سيتوقع األفراد بشكل ملحوظ إُف درجة ربولو إُف أثر إهبا
البفاض االقتطاعات الضريبية اؼبستقبلية فبا يعٍت الزيادة يف دخل عمرىم )ثروهتم(،وىذا ما يدفعهم إُف الزيادة 

 .1يف استهبلكهم اغباِف

غَت أنو يف بعض اغباالت قد تؤدي التوقعات إُف اآلثار الئلنكماشية للرفع من الضريبة يف حالة ما إذا أعترب 
اؼبستهلكوف أف الزيادة يف الضريبة تدؿ على تغيَت يف النظاـ يف كل واحدة من األحداث،إذ أهنم لن يتوقعوا ثروة 

 أهنا زبفيض زيادات الضرائب،ولذلك سيحافظوف على مستوى استهبلؾ عيش بدوف تغيَت. مستقبلية كثَتة من ش

بشكل وثيق،ترتبط فرضية اؼبكافئ الريكادي دبفهـو التوقعات العقبلنية ففي حالة التخفيض من الضرائب ومعرفة 
ب(سيجعل منهم يتوقعوف األفراد أف اغبكومة ؽبا قيد ماِف وملتزمة بقواعد واتفاقيات معينة مثبل)معيار التقار 

زيادات مستقبلية يف الضرائب اليت ستعمل على زبفيض ثروهتم لذلك سيعيدوف النظر يف استهبلؾ عمرىم،يرفعوف 
ادخارىم لتمويل االستهبلؾ اؼبستقبلي،مع زبفيض استهبلكهم اغباِف. وعلى النقيض من ذلك إذا البفض اإلنفاؽ 

 رائب اؼبستقبلية فبا سيدفعهم إُف الزيادة يف استهبلكهم اغباِف.اغبكومي فسيتوقع األفراد البفاضا يف الض

 ثانيا:من جانب العرض.

باإلضافة لتأثَتات السياسة اؼبالية من جانب الطلب اؼبذكورة،قبد ؽبذه األخَتة بعض اآلثار من جانب العرض أي 
2وآخروف Perottiو Alesina على سوؽ العمل واليت أكده

سبارس الضرائب تأثَتا فقط على عرض  من ىذا اؼبنظور  .
العمل،إذ أف الزيادة يف الضرائب ستؤدي إُف البفاض يف الدخل اغبقيقي فبا سيؤدي إُف الزيادة يف عرض العمل 

                                                           
1
Alesina ,and Ardagna, “Fiscal adjustment Why they can be expansionary” , Economic Policy,1998,p489. 

2
Alesina,Perotti ,and Ardagna, “Fiscal Policy,Profits and investment” ,American Economic Review, Vol 

.92,2002,N.3,p 571. 
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لحفاظ على نفس مستوى االستهبلؾ من جهة أخرى،يبكن الزيادة يف الضريبة أف تؤدي إُف اؼبطالبة يف األجور ل
)يف نقابة عمالية( والتخفيض من الضرائب على األجور فبا سيحد من اؼبنافسة وبالتاِف مبو الناتج احمللي 

رتبط التأثَتات السلبية على الناتج بالتوظيف اإلصباِف،أي أف ىناؾ أثار متباينة.أما بالنسبة لئلنفاؽ اغبكومي،ت
اغبكومي، األجور، التحويبلت اغبكومية، إذ أف وجود مستوى عاِف للتوظيف  اغبكومي سيزيد من قوة االربادات 
العمالية،وعلى حد سواء ستزيد معونات البطالة من األجور احملمية بشكل قد يؤدي إُف ارتفاع األجور التوازنية فبا 

 ا من اؼبنافسة وبالتاِف مبو الناتج احمللي اإلصباِف.سيحد أيض

 :بالنسبة ألثر السياسة المالية على مستوى االستهالؾ الخاص -1

ذبمع نظريات االقتصاد الكلي أف ضرائب الدخل ومسانبات الضماف االجتماعي تعمل على زبفيض الدخل 
دورة اغبياة، يعتمد ىذا األخَت على ثروة اؼبتاح اؼبخصص لبلستهبلؾ.فمن وجهة نظر االستهبلؾ وفق فرضية 

اؼبستهلكُت،أي القيمة اغبالية لدخل اؼبستهل اغباِف واػباِف من الضرائب. وبالتاِف هبب األخذ بعُت االعتبار 
تغَتات السياسة الضريبية والتوقعات اليت من شأهنا تعديل ثروة اؼبستهلكُت من جهة أخرى،هبب أف سبنح 

بشكل يسمح باغبفاظ على مستوى االستهبلؾ يف حالة البفاض الدخل اعباري.أما التحويبلت االجتماعية 
ضمن فرضية اؼبكافئ الريكاردي فإف زبفيضات الضريبة لن تؤدي إُف أي زيادة يف االستهبلؾ منذ أف يعلم 
اؼبستهلكوف بأف اغبكومة سًتفع من الضرائب الشيء الذي سيدفعهم إُف اإلدخار من أجل اغبفاظ على 

ستهبلؾ اؼبستقبلي عند نفس اؼبستوى. بنفس الطريقة إذا زادت اغبكومة من التحويبلت االجتماعية، فإف اإل
اؼبستهلكُت يدركوف باف اغبكومة سًتفع من الضرائب اؼبستقبلية ألجل التمويل فبا سيدفع الذين اليلتقوف اإلعانات 

 ستهبلؾ يف االقتصاد ككل.االجتماعية إُف اؼبزيد من االدخار،وبالتاِف قد اليزيد حجم اال

 بالنسبة ألثر السياسة المالية على حجم االستثمار:  -2

للتأثَت على االستثمار تكوف عرب معدؿ الفائدة، إذ أف أي سياسة ىم قناة أذبمع نظريات االقتصاد الكلي على 
وأف تتسبب يف ظهور بعض  مالية غَت ؿبكمة من شأهنا أف تؤدي إُف ارتفاع يف معدالت الفائدة يف اؼبدى القصَت، 

الضغوط التضخمية يف اؼبدى اؼبتوسط، وىذا ما سينتج عنو نوع اؼبزاضبة لبلستثمار اػباص. القناة الثانية تركز على  
كيفية تأثَت أدوات السياسة اؼبالية مثل الضرائب على أرباح الشركات، اقتطاعات الضماف االجتماعي، واإلعانات 

ر.فإذا افًتضنا بأف مؤسسة ما قررت القياـ باستثمار من منطلق أف تكوف األرباح الناذبة اؼبالية على قرار االستثما
 عن ىذا اؼبشروع االستثماري أكرب من تكلفتو.
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  هبب مراعاة األرباح اغبقيقية اليت ستحصل عليها بعد اقتطاع الضرائب على األرباح، أي أف حجم األرباح
 على الدخل.سَتتبط بشكل كبَت على نظاـ الضرائب 

  ربسب األرباح عن طريق طرح تكلفة اإلنتاج من قيمة اؼببيعات،غَت أف تكلفة اإلنتاج تتضمن األجور اليت
ربتوي بدورىا على اقتطاعات الضماف االجتماعي والضريبة على األجور،وعليو أي زيادة يف ىذه االقتطاعات 

تثمار ال بد فيو من مراعاة التكلفة اؼبالية اليت ال ستؤدي ال ؿبالة إُف البفاض يف األرباح. إذف أي قرار اس
يبكن حساهبا من متغَتات حتمية فقط،بل طبقا للتوقعات اؼبستقبلية ؼبعدالت الفائدة، معدالت التضخم، 
ومعدالت الضريبة، واليت ترتبط بدورىا باإلشارات اغبكومية عن طبيعة السياسات اؼبالية اؼبنتهجة. أما اآلثار 

ليت يبكن أف يبارسها االستثمار اغبكومي على االستثمار اػباص من وجهة نظر وظيفة اإلنتاج،أين اإلهبابية ا
يبارس االستثمار اغبكومي نوعا من األثر التكاملي بإنتاجو لبعض السلع اعبماعية وإنشاء وتطوير اؽبياكل 

فعالية عنصر العمل وزيادة القاعدية،إضافة إُف تكوين وتأىيل رأس اؼباؿ البشري، كل ىذا سيعمل على رفع 
 اإلنتاجية اغبدية لرأس اؼباؿ اػباص.

ىناؾ سببُت رئيسياف يؤدياف بعجز اؼبوازنة إُف الرفع من معدالت  تأثير الساسة المالية في معدالت الفائدة: -3
 :1نبا الفائدة االظبية

  سينتج عن عجز اؼبوازنة العمومي البفاض يف االدخار الكلي بشكل ال تزيد فيو اؼبدخرات اػباصة األخرى
بنفس الكمية )وىذا يف ظل غياب فرضية اؼبكافئ الريكاري( مع غياب تدفقات رأس ماؿ أجنيب 

 البفاض يف عرض رؤوس األمواؿ.معوضة،ىذا ما سيؤدي ال ؿبالة غلى 
  سينتج عن عجز اؼبوازنة زيادة يف أسهم الدين العمومي بشكل ىبفض من دفع مبالغ السندات اغبكومية

)نسبة إُف األصوؿ اؼبالية (،وىذا ما يستدعي ظهور أثر احملفظة اؼبالية أي الزيادة من معدالت الفائدة يف 
 رين على امتبلؾ اؼبزيد منها.السندات اغبكومية من أجل ربفيز اؼبستثم

وفبا الشك فيو أف أي حكومة تعاين من عجز موازين دائم ستلجأ عاجبل أـ أجبل إُف سبويل ىذا العجز باإلصدار 
النقدي فبا سيولد ضغوط تضخمية،عدـ االستقرار السياسي، االعتماد الكبَت على االقًتاض اػبارجي سيزداد 

 .من جهة أخرى قد يتسٌت للنشاط اؼباِف التأثَت يف مستويات األسعار عن طريق    2االعتماد على الضريبة التضخمية
إعانات نقدية أو عينية للمنتجُت أو كييف عبء الضرائب النسيب على السلع اؼبختلفة وما تدفعو اغبكومات من ت

 اؼبستهلكُت، وكذا عن طريق التسعَت اؼبباشر ؼبا ينتجو القطاع العاـ من سلع وخدمات.

 
                                                           

1
 GAlE ,ORSZAG ,”Economic effects of sustained budget deficit”, National Tax Journal,vol,56, 2003 ,p.463. 

2
 Catao Luis and Marco Terronnes ,”Fiscal deficit and inflation”, Journal of Monetary Economics, vol. 52, 

2005,p529 
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 الفصل:خاتمة 

 للتدخل الدولة أدوات من اهنكو  االقتصادية باغبياة اؼبهتمُت أنظار ؿبط يزاؿ وال كاف اؼبالية السياسة مصطلح 
 .واػبارجي الداخلي اؼبستوى على التوازف ربقيقف القطاعات االقتصادية بغية ؼبختل التوجيو وكذا والتحكم

للضرائب واإلنفاؽ العاـ واؼبوازنة العامة تعٍت استخداـ الدولة  مت التوصل من خبلؿ ىذا الفصل بأف السياسة اؼبالية 
قيق أىداؼ التنمية ذلك يف إطار رب لكتصادي وربقيق العدالة االجتماعية،من أجل ربقيق االستقرار االق

 رادات العامةيىناؾ ثبلث أدوات أساسية للسياسة اؼبالية ىي: اإلأف  ّتضحياالقتصادية واالجتماعية، ومن ىذا 
زيادة أو إنقاص إما  واؼبوازنة العامة للدولة، وىذه األدوات يتم استخدامها على النحو التاِفاإلنفاؽ العاـ،

 وعلى ىذا األساساستحداث فائض أو عجز يف اؼبوازنة العامة للدولة.أو  ـزيادة أو إنقاص اإلنفاؽ العا،الضرائب

 مالية سياسة أو توسعية مالية سياسة إمااالقتصاد، ؼبتطلبات تبعا اثنُت،وذلك شكلُت اؼبالية السياسة تأخذ
 قعمو  عن أما.لتضخمو ا االستقرار االقتصادي أي ؿباربة االنكماشىو ربقيق واؽبدؼ األساسي  انكماشية
 فالفكر اؼبختلفة، االقتصادية رساؼبدا بُت اعبوىرية االختبلفات بوضوح ذبلى االقتصادي، الفكر يف اؼبالية السياسة

 يعملوف األفراد وترؾ االقتصادي النشاط يف الدولة تدخل عدـ يف تتمثل اؼبالية السياسة بأف يرى الكبلسيكي
 اؼباِف اغبياد مبدأ لتنتقد ريةنالكي اؼبدرسة بعدىا لتأيت حارسة، دولة ؾبرد الدولة كوف ؿبايدة سياسة اهنوأ حبرية،
 سادت مث التنمية، استمرار وضماف االستقرار لتحقيق االقتصادي النشاط يف الدولة تدخل ياضرور  وأصبح للدولة
 رتوانتش اؼباِف ينز الكي الفكر ازدىر حيث اؼباضي القرف من األربعينات خبلؿ اؼبالية للسياسة جديدة أسس
 .الوظيفية واؼبالية التعويضية اؼبالية أظباء ربت اؼبالية السياسة قواعد
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 أسعار النفط
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 مقدمة الفصل: 

 اػباـ النفط أسعار يف الكبَتة مع الزيادة إُف فًتة السبعينات والتقلبات النفط من كل عنيرجع اغبديث 
 االقتصادية اغبياة يف وتأثَتىا أنبيتها يدتاز تجوىرية  ربوالت عرفت النفط وأسعار قبةاغب تلك ومنذ، 1973سنة
 يوفره ما مدى من والنابعة صبعاء، البشرية واغبياة العاؼبي يف االقتصاديزاؿ  وال األخَت ىذا احتلها اليتزايد األنبية بت

 واليزاؿ يعترب كاف فقد متقدمة، وجد قوية صناعية قاعدة بناء يف مستخدمة مواد طاقوية من اغبيوي العنصر ىذا
عملية  جعل ما للحرماف عبلج دبثابة ليكوف اؼبذىل، االقتصادي موالن ىذا يغذي الذي للتقدـ التكنولوجي، وقودا
 .الطاقة باستهبلؾ وواضحامباشرا  ارتباطا ترتبط التنمية

 التقلبات مستقرة سريعة غَت جعلها وال تزاؿ علىأدت  عوامل من األسعار ىذه تشهده ما كلزيادة على ذلك  
 وبيئية منها جيوسياسية عدة عوامل وجود نتيجة والطويل اؼبتوسط اؼبدى على هبا التنبؤ إمكانية عدـ يبيزىا ما أىم

ىذا  أسعاره يف التحكم صعوبة قدر على األسود الذىب ىذا يلعبو الذي الكبَتين والدور األنبية فعلى قدر،وغَتىا
  .السوؽ ىذه يف وبدث ؼبا رىينة الدوؿ تلك هبعل ما

 1970الفًتة من سبيزت حيث النفطي السوؽ ىزت اليت طيةالنف الصدمات أو التقلبات أىم بتتبع سنقـو وعليو
 النفط،وكذا تأثَتىا على االقتصاديات استقرار أسعار عدـ إُف أدى فبا والصدمات التقلبات بكثرة2016إُف

 ـبتلف على تؤثر نفطية تواجو صدمات فهي النفط أسعار تقلبات خطرمن اليت تعاين  الريعية وخاصة اعبزائر
 .والزواؿ بالنضوب مهدد واحد دبصدر الرتباط مداخيلها جعار وىذا   النقدية أو اؼبالية سوءا ديةاالقتصا سياسات

 اليت واألزمات التطورات و النفط لسعر احملددة العوامل أىم ؼبناقشة الفصل ىذا سنخصص فإننا سبق ؼبا ووفقا
 :يلي كما وذلك النفط أسعار اتهشاىد

 وامل المؤثرة في أسعار النفط.السوؽ البترولية والعالمبحث األوؿ:

 .على اقتصاديات الدوؿنفط المبحث الثاني:انعكاسات تقلبات أسعار ال
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 السوؽ البترولية والعوامل المؤثرة في أسعار النفط.المبحث األوؿ:

 الناحية من سواء عاؼبي تأثَت ؽبا اليت الرئيسة اؼبعايَت أىم من العاؼبي،فهو لبلقتصاد الرئيس احملرؾ نفطال يبثل
 مصادر الطاقة صبيع بُت اإلنسانية،ومن اغبضارة عليها ترتكز اليت الدعامات من وىوالسياسية، أو االقتصادية
 الناتج إصباِف يف كبَت بشكل البًتوؿ يساىم عاؼبيا كما اإلسًتاتيجية تداوال السلع أكثر من النفط يعد األخرى
 أخرى وخدمات صناعات إنشاءأساسيا يف  والصادرات،ولو دور ،وميزاف اؼبدفوعات الدولة،إيرادات  ويف احمللي،
 بسبب واآلخر اغبُتوىبوطا بُت  صعودا بالتذبذب نفطال سعر يتسم والكهرباء. البًتوكيماوية الصناعات أنبها من
 النفط سعر يتحدد العرض جانب اغبرة فمن السوؽ وآلية العرض والطلب بقوى النفط برميل سعر ربط

 كبَت دور فهنالك الطلب ناحية من أماأوابك،و  أوبك منظمات و واؼبصدرة اؼبنتجة للدوؿ نفطيةال بالسياسات
النفط من خبلؿ ىذا  أسعار اؼبؤثرة على االقتصادية العوامل و السكانية الكثافة االقتصادي و النمو ؼبعدالت

 لعوامل اؼبؤثرة يف تسعَته.اؼبتعلقة بالنفط والسوؽ النفطية وا اؼبفاىيم ـبتلفاؼببحث سيتم التطرؽ إُف 

 النفط المطلب األوؿ: مفاىيم عامة حوؿ 

 الطاقة عوامل من فقط كعامل ليس عالية، عاؼبية مكانةالنفط  احتل حيث البًتوؿ عصر بكونو العشرين القرفسبيز 
 االتاجمل كل ويف اليومية، استعماالهتا وحياهتا يف الشعوب كل عليو تعتمد ،إسًتاتيجي اقتصادي كمورد بل

 عرب اإلنساف إليها توصل اليت االكتشافات من أىم نفطال ليصبح وغَتىا، والعسكرية واالقتصادية، السياسية،
.سيتم من خبلؿ ىذا اؼبطلب إُف اؼبعاصر العاَف يف شيء ؿبور كلو  للطاقة األساسي و األوؿ اؼبصدر فهو الزمن

 مفاىيم اؼبتعلقة بالنفط،ونشأتو وأنبية.

البد أوال يف اإلشارة بأف استخداـ كلمة أو مصطلح النفط ليس موحدا سواء على الصعيد فط:تعريف النأوال:
،أما بلداف أوروبا خدـ كلمة بًتوؿ ألهنا أصل التيٍتالعريب بشكل خاص أو الدوِف بشكل عاـ،فالبلداف الغربية تست

العربية من ؿبيطها إُف خليجها  ،فيستخدموف كلمة نفط بدال من بًتوؿ ويف منطقتناالسبليفالشرقية ذات األصل 
 أف قبد النفطية والصناعة لنفطا مصطلحات معجم إُف وبالرجوع . منقسموف يف استخدامهم ؽبذين اؼبصطلحُت

يبكن القوؿ النفط، نفسو ىو البًتوؿ بأف نستنتج وبالتاِف" 1.البًتوؿ زيت "أو "البًتوؿ "تعٍت "النفط" كلمة
 وهبدؼ توحيد اؼبصطلحات برميل البًتوؿ=برميل النفط.

                                                           
 ،1990 اعبديدة، الطبعة بَتوت، لصلع،ا رياض ساحة لبناف، مكتبة ،النفطية" والصناعة البتروؿ مصطلحات "معجم اػبطيب، شفيق أضبد  1
 .323ص
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 زيت عٌتدب أي Oleum زيت + صخر Petr وتعٍت Petroleum التينية كلمة األصل يف ىيالبًتوؿ  كلمةإف  
 عنصرين من كيميائيا يتكوف انو حيث من بسيط فهو الوقت ذات يف ومركبة بسيطة مادة وؿبًت ال يعترب"الصخر. 

 منها. لكل اعبزئي الًتكيب باختبلؼ مشتقاتو خصائص اختبلؼ حيث من مركب وىو،والكربوف اؽبيدروجُت نبا
 "1.ذرات من يتألف جزئ وكل األساسية تركيبها وحدات ىي جزيئات من تتكوف مادة فكل

 ؽبا السائلة اؼبادة .وىذه النفط اػباـ عليها ويطلق السائلة اؽبيدروكاربونات مادة وىي سائلة مادةويعرؼ أيضا انو "
 ـبتلفة اللزوجة وىذه مادة لزجة أنو واألصفر،كما والبٍت واألخضر األسود بُت ومتميزة ولوهنا متنوع خاصة رائحة
 يف الكربوف ذرات دبقدار نسبة ومتجددة متوقفة النوعية الكثافة وىذه اػباـ، النفط النوعية ؼبادة الكثافة حبسب
 "2بالعكس. ثقلو والعكس أو النوعية كثافتو زادت كلما الكربونية الذرات نسبة زادت فكلما اػباـ النفط مادة

 للغاية اؽباـ األولية الطاقة مصادر من مصدر وىو آلخر مكاف من بشدة وتفاوتو وتركيبو مظهره يف ىبتلف النفط
 اػباـ النفط يبثل أف ويبكن.اغبشرات ومبيدات األظبدة فيها دبا الكيماوية اؼبنتجات من للعديد اػبامة اؼبادة وىو

 :كاأليت اػباـ النفط السائلة،ويصنف اؽبيدروكربونية اؼبواد من خبلئط

 أنواع يف والتباين االختبلؼ ىذا إف.اػببلئط كثافة على يتوقف ثقيل،وىذا نفط متوسط، نفط خفيف، نفط 
                                                             3التأثَتات: ىذه أبرز ومن لنفطيا االقتصادي والنشاط الصناعة على متعددة تأثَتات عنو تنجم النفطية اؼبادة

 .النفط وسعر قيمة على التأثَت -
 .النفطية اؼبصايف ونوعية التكرير طريقة على وكذا نقاوتو حيث من اإلنتاجية الكلفة على التأثَت -
 اؼبمكن النفطية اؼبنتجات ونسبة مقدار من عليو وبصل ما تقدير خبلؿ من النفطي العرض على تأثَتال -

 .البًت وكيماوية بالصناعة اػباصة اؼبصب دبرحلة يتعلق ما أي النفطي النوع ذلك من عليها اغبصوؿ
 مؤشر أو معيار عن عبارة ىو4(API)األمريكي البًتوؿ معهد قبل من اؼبوضوعة الثقل جباذبية الكثافة وتقاس
 الكثافة درجة كانت درجة فكلما 60و1 بُت تًتاوح النوعية الكثافة فدرجة .النفط وجودة نوعية ؼبعرفة
 سعره لزيادة يؤدي ما خفيف( وىذا نفط )أي جيدة نوعية من ذلك النفط كوف على عالية،دلت النوعية
 فبا ثقيبل، نفطا كونو أي جيدة غَت أو منخفضة من نوعية النفط منخفضة،كاف الكثافة جةدر  كانت وكلما
 .منخفضا سعره هبعل

 استخراجو نوعا ما سهل(.درجة ) 35 تفوؽ النوعية الكثافة درجة فيو تكوف الذي النفط اػبفيف -

                                                           

 
 10،ص2003،دار النهضة العربية،البتروؿ العربي دراسة اقتصادية سياسية "بداهلل،"حسُت ع 1

 .8،ص1983ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر،،"محاضرات في االقتصاد البترولي"،ؿبمد أضبد الدوري  2 

 .14ؿبمد أضبد الدوري،مرجع سبق ذكره،ص 3

      
4
 American Petroleum Institutation 
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 تخراجو صعب(.اسدرجة ) 35 و 28 بُت النوعية الكثافة درجة فيو تكوف الذي اؼبتوسط النفط -
)استخراجو صعب جدا(.ووبتوي النفط  درجة 28 من اقل النوعية الكثافة درجة فيو تكوف الذي الثقيل النفط -

ل إنتاجو ونقلو اػباـ الثقيل على نسبة أكرب من اؽبيدروكربونية األطوؿ واألوسع وكثيفا وظبيكا جدا فبا هبع
اؼبنتجات القيمة مثل الغازولُت ىي عملية مكلفة  ومعاعبة النفط اػباـ الثقيل ضمنللسوؽ أمرا صعبا،

جدا،وبالتاِف يباع برميل النفط اػباـ الثقيل بسعر أقل بكثَت من النفط اػباـ اػبفيف لكن الربميل منو يزف 
 اختبلؼ إُف يرجع العاَف مناطق ؼبختلف النفط أسعار يف االختبلؼ إف.1أكثر من برميل النفط اػباـ اػبفيف

 لو السعرية القيمة تكوف مرتفعة للنفط النوعية درجة الكثافة كانت أهنا كلما حبيث،النوعية الكثافة درجة
 صحيح. العكس و مرتفعة

 ثانيا: نشأتو:

ف اؼبصريُت القدماء استخدموا الزفت )البًتوؿ الثقيل واللزج( لتشحيم ؿباور يشَت استخداـ اؼبواد البًتولية إُف أ
العربات،ويعد الصينيوف األوائل من استخدـ الغاز الطبيعي الذي كاف يتسرب من باطن األرض،حيث جهزت 

وف بأمريكا ؿباور من القصب لنقل الغاز ؼبسافات قصَتة الستخدامو لغلي اؼباء،ويف القرف السابع عشر أعلن اؼببشر 
عن العثور على سائل قابل لبلشتعاؿ يطوؼ يف اػبلجاف والذي استخدمو اؽبنود واؼبستعمروف األوائل لؤلغراض 
اؼبيكانيكية.ويف أوائل القرف التاسع عشر كاف يستخدـ زيت اغبوت بكثرة كوقود إلضاءة،ولكن َف يكن يعتمد 

ستخداـ زيوت اإلضاءة بديلة تسمى الكَتوسُت أو زيت عليو بشكل رئيسي بسبب كميتو اؼبتضائلة وبدا الناس با
 الفحم اؼبستخرج من الفحم واإلسفلت والنفط اػباـ الذي يتم اغبصوؿ عليو من سيبلف النفط.

 من النصف الثاين يف إال وبدث َف النفط مكامن اكتشاؼ أف إال دوؿ عدة يف النفط استخداـ قدـ من وبالرغم 
 مكمن األمريكية واكتشف اؼبتحدة الواليات يف اؼبلح استخراج أثناء النفط تدفق 1830 ففي عشر، التاسع القرف
 .1858 سنة رومانيا يف وآخر ،1856سنة روسيا يف النفط

 حبفر 1859 يف "دريك إدوين" عندما قاـ األمريكية اؼبتحدة ذباري يف بنسلفانيا بالواليات اكتشاؼ أوؿ ولكن
 إنتاج دبعدؿ قدـ 69,5 عمق اػباـ على الزيت على دربك عثر وقد ضاألر  جوؼ من النفط الستخراج بئر أوؿ

، وأخد 30-20بُت  يًتاوح اخًتاع  إثر على البًتوؿ على الطلب اشتد حىت يتزايد ببطء، اإلنتاج برميل يف اليـو
 كثَت يف اؼبختلفة ومشتقاتو البًتوؿ استخداـ على ىذا فساعد بالبنزين، يدار الذي االحًتاؽ الداخلي ذي احملرؾ

                                                           
 .33،ص2010ة األوُف،عماف،،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الطبع،"محاسبة البتروؿ"حسُت القاضي،ظبَت الريشاين 1
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 1898سنة  ويف الداخلي،باالحًتاؽ  يدار ؿبرؾ ذات سيارة أوؿ ظهرت 1895 سنة ويف الصناعة، من أوجو
 .1البواخر تسيَت يف اؼبازوت استخداـ بدء

 النفط وكيفية أصل حوؿ وكيميائيُت جيولوجيُت من النفط بشؤوف واؼبختصُت ؼبعنيُتا آراء وتباينت اختلفت لقد
 وتكوين النفط نشأة أف على ويستند يركز بعضها ومتنوعة، متعددة النظريات أو اآلراء وىذه .الطبيعة يف تكونو
ىي  العضوية صرالعنا أف على ويركز يعتمد اآلخر والبعض .اآلراء تلك تنوع مع عضوية غَت عناصر من كاف

وبراىينو وتنقسم تلك النظريات إُف نظريتُت  أسانيده لو ىؤالء من فريق وكل .الطبيعة يف النفط تكوين يف األساس
 رئيسيتُت ونبا:

 أنبها نظرية القلوية  البًتوؿ تكوف أصل تفسَت حوؿ النظريات وأقدـ أوُف من وىي :النظرية الالعضوية
 أف على النظريات ىذه كاين  والنشوء اؼبائي ونظرية تدخل اغبرارة العالية،فتجمعونظرية الكربيد واإلنفاؽ الرب 

 وتفاعل كارباد .البلعضوية بُت العناصر كيماوية تفاعبلت نتيجة األرض باطن يف تكونت قد النفط مادة
 مشاهبة ةماد اربادنبا من وينشأاؼباء، خبار مع اغبديد كربيت عنصر أو مثبل الكربوف مع اؽبيدروجُت عنصر

 حسب النفط تواجد أماكن وحرارة ووبدد ضغط من اعبيولوجية العوامل بفعل زيت إُف ربولت اليت لؤلسيتيلُت
 اؼبكسيك يف اؼبوجود النفط النظرية دبكامن ىذه أنصار ويستشهد النارية الصخور مكامن من يف النظرية ىذه

 اؽبيدروكاربونية اؼبنتجات بعض ربضَت من وـبربيا نظريا سبكنوا صحتها كما على دليبل ذلك ويعتربوف والياباف
 . 2واألستيلُت واؼبيثاف...اٍف كالبنزين النفطية أو

 أصيبل الصخور ليس ىذه مثل يف اؼبوجود النفط إف بقوؽبم ذلك على العضوية النظرية أنصار يعًتض بينما
 .عضوي أصل ذات أخرى أماكن من مهاجر ىو وإمبا

 باالستناد إُف األدلة اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة الكثَتة فقد قبل العلماء النظرية العضوية لنشوء النظرية العضوية:
النظرية على أف النفط الغاز قد تكونا للتغَتات البًتوؿ والغاز،وتعتمد الفرضية اؼبنطقية األساسية ؽبذه 

الكيماوية اغباصلة للنباتات وبقايا اغبيوانات،ويعتقد أف أغلب اؼبواد اؽبيدروكربونية قد نشأت من اغبجم 
 الرمل من طبقات يف السنُت ؼببليُت انطمرت الكبَت للعوالق والطحالب والبكتَتيا اؼبتواجدة يف األحواض. اليت

 آرائها وصحة قوة تؤيد اليت والرباىُت األدلة إُف ىذه النظرية تستند الشديدين واغبرارة الضغط ربت الناعم
 :3األدلة ىذه أبرز ومن

                                                           
 .64،ص1992دار حافظ للنشر والتوزيع،الطبعة الثانية،جدة،  النفط"، اقتصاديات"اػبوِف، أضبد فتحي  1

 .17،ص 2010بَتوت،لبناف، األوُف، الطبعة والتوزيع، للنشر الًتات العريب إحياء ،دارالنفط" اقتصاد" الرضا، عبد جعفر نبيل  2 

 .17ؿبمد أضبد الدوري،مرجع سبق ذكره،ص  3
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 اؼبكونة الرسوبية الصخور يف واؽبيدروكاربونات العضوية نباتية أو حيوانية اؼبواد من ضخمة كميات وجود -
 .ألرضيةا للقشرة

البقايا  يف فقط العنصراف ىذاف ويوجد الثقيلة أو اػبفيفة العينات أغلب يف والنيًتوجُت البورفُت عناصر وجود  -
 واغبيوانية. النباتية اؼبواد من اؼبتبقية اؼبواد أو

 حيواين أونبايت من أصل من ىي واليت الكولسًتوؿ مادة لوجود نتيجة يتم حيث للبًتوؿ الضوئي النشاط -
 البًتوؿ.

الداعم للنظرية العضوية لتشكل البًتوؿ والغاز يتضمن حقيقة أف قاع الًتسبات غنية باؼبواد إف الدليل 
العضوية،وأف بعض اؼبكونات الكيماوية للنفط ىي نفسها اؼبوجودة يف النباتات واغبيوانات،ومن اؼبمكن للنفط 

فقط عندما يعرب الضوء من خبلؿ اؼبواد اػباـ أف يكسر الضوء اؼبستقطب وىي ظاىرة فبكنة اغبدوث 
 العضوية،باإلضافة إُف ترافق أغلب حقوؿ النفط والغاز مع الصخور الرسوبية ذات اؼبنشأ البحري .

 تطوير يفضرورية  كسلعة أنبيتو من أساسا نابعة هبا وبظى اليت اؼبتميزة مكانتو النفط و أنبية لعل وثالثا:أىميتو:
 متعددة اؼبتمثل يف: رئيسية جوانب البًتوؿ يف أنبية وتنعكس اؼبعاصر، العاَف يف اإلنسانية اغبياة وتقدـ

 عامل فهي اإلنسانية للحضارة األساسية اؼبقومات أحد الطاقة تعترب :للطاقة وحيوي رئيسي النفط مصدر -1
 رتوف فدوف .اإلنتاجية العملية عناصر أحد ىي بل االقتصادي واالجتماعي التطور عملية يف جوىري

 ؼبعرفة عاما، ومؤشرا مظهرا الطاقة أصبحت قد اؼبادي لئلنساف. اإلنتاج يتم أف يبكن ال الطاقة واستعماؿ
 كانت . فإذا1والتقدـ التطور ذلك مستوى اجملتمع اإلنساين مع ربديد نوع وتطور تقدـ مدى وقياس

 اؼبستوى عن اإلهبايب اؼبؤشر وأعطت عكست حديثة، أنواع ومن كبَتة دبقادير الطاقة من اؼبستهلكة الكميات
 يكوف سباما. ذلك وعكس اؼبنطقة أو البلد لذلك والكبَت العاِف التطوري

 اؼبواد بقية عن سبيز أنو إال وطبيعية أولية خامة النفط مادة :متنوع صناعي لنشاط وأساسية أولية مادة النفط -2
 إال واستهبلكها استعماؽبا يبكن ال مادة عرفها واستغلها اإلنساف بكوهنا اليت الطبيعية واؼبوارد األخرى اػباـ
 فاؼبرحلة .األخرى عن وزبتلف تتميز منها مرحلية،كل صناعية إنتاجية عمليات بعدة القياـ أو إجراء بعد

 بل ؽبا، اؼبكملة أو البلحقة والصناعية اإلنتاجية عن اؼبرحلة وـبتلفة متميزة ساسيةاأل اإلنتاجية الصناعية
يف  النفطية الصناعة :فمثبل .ومنتجاتو البًتوؿ الصناعي ىو لنشاطها األساسية اؼبادة كوف رغم عنها ومستقلة
موع اإلنتاج والدخل %(من ؾب90-60بُت) نسبة حبواِف تساىم واؼبصدرة( )اؼبنتجة النفطية العربية األقطار

 الوطٍت ؽبذه األقطار العربية. 

                                                           
 .75ص 2000 ةسناألوُف، الطبعة ،للنشر بيساف "،العربي البتروؿ على الدولي الصراع ،"الربجاس حافظ 1
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 حيوية صناعات وىي .النفطية اؼبنتجات على أساسا يعتمد آخر نفطيا صناعيا نشاطامع العلم بأف ىناؾ 
 إُف وليتجاوز ؾبموعها ؿبدودة غَت بصورة و باستمرار عددىا يتزايد واليت .البًتوكيمياوية الصناعات وحديثة،وىي

 صناعة اؼبطاط الكيمياوية، األظبدة أبرزىا :)صناعة ويف الكربى األساسية الصناعات من راتعش من أكثر
الكيمياوية...وغَتىا من  واؼبذيبات اؼبنظفات صناعة الصناعي، النسيج صناعة الصناعية، اعبلود صناعة الصناعي،

 اإلنتاج الصناعي ؾبموع نم اؼبنتجة الصناعية السلع وقيمة كمية الصناعات.حيث تساىم ىذه الصناعات يف
  .الوطٍت الدخل يف بو تساىم ما دبقدار أو عامة الوطٍت بصورة اإلنتاج ؾبموع يف أو خاصة بصورة

 عالية بنسبة يساىم حيث والنقدي السلعي اؼباؿ لرأس مصدرا النفط يعترب لالقتصاد: تمويل مصدر النفط -3
 فالقيمة .اؼبختلفة بأشكاؽبا النفطية للسلع واؼبصدرة تجةاؼبن البلداف يف الرأظباِف خاصة الًتاكم عملية يف

 يف اؼبضافة القيمة فتكوف .أخرى إُف إنتاجية مرحلة من ذلك يف تباينت عالية وإف تكوف النفطية، اؼبضافة
 أو نفطية كمنتجات اؼبصنعة السلعة قيمة حالة يف بارتفاعها مقارنة ؿبدودة ومنخفضة خامة السلعة مرحلة
 سنة يف خاما النفطية السلعة سعر متوسط فمثبل:)بلغالبًتوكيماوية  اؼبنتجات حالة يف ذلك من أكرب بصورة

. )/$B) 82حواِف  بلغ فقد بًتوكيماوية أو نفطية السلعة كمنتجات سعر أما)/$B) 61 حواِف 2009
 عليو يتحصل فيما لنفطل اؼباِف اعبانب األولية بصورة اؼبادة اػبامة. يتمثل السلعة دوما تفوؽ مصنعا قيمتو أي
 واؼبصدرة اؼبنتجة للبلداف خاصة مباشرة اؼبختلفة سواء أكانت بصورة بصورىا وأنواعها نفطية مالية إيرادات من
 .النفطية للسلعة واؼبستهلكة اؼبستوردة للبلداف أو لو

 التبادؿ عملية وتطوير تنشيط عملية يف وفعاؿ مؤثر دور للبًتوؿ :التجاري للتبادؿ رئيسية سلعة النفط -4
 سيتم نفطية أو كمنتجات خاما بصورهتا النفطية فالسلعة احمللي الدوِف أو النطاؽ على أكاف وسواء التجاري
 بُت من أو اؼبتبادلة السلع ؾبموع من وكبَتة عالية نسبة وتكوف .العاَف وبلداف مناطق صبيع إُف وربركها تبادؽبا
 .اؼبنتج لع نفطيةالس ؾبموع من أو الطاقوية اؼبصادر ؾبموع

 المطلب الثاني:السوؽ النفطية واألطراؼ الفاعلة فيها.

 التجاري للحصوؿ للتبادؿ الدولية،وأساس للتجارة وىامة أساسية حيوية ومادة إسًتاتيجية سلعة النفط باعتبار 
 قوى العرض بُت بادالتاؼب من ؾبموعة تعترب البًتولية العاؼبية السوؽ دراسة فإف البلزمة،لذلك اؼبالية اؼبوارد على

يف اإلستخدمات  اقتصادي مورد أي أو وخدمة سلعة زبصيص وفعالية سعر ربديد كيفية يف واؼبؤثرة والطلب
 اؼبختلفة.
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 :نفطيةأوال:تعريف السوؽ ال

 تعمل حيث اؼبشًتين والبائعُت، من لكل )وسطاء عرب أو مباشرة(لتفاعل االظبي أو الفعلي اؼبكاف السوؽ يبثل
 يتكوف كما .اؼبقايضة أو اؼباؿ من أجل الصكوؾ، أو العقود أو واػبدمات، السلع لتجارة والطلب، لعرضا قوى
 وسائل أو آليات السوؽ ويتضمن .شبنها لدفع ؽبا، ومستعدين حاجة يف ىم الذين وؿبتملُت حاليُت عمبلء من

 1.التوزيع وتفعيل واؼبعامبلت الصفقات هيلوتس باألسعار، اؼبتعلقة اؼبتداولة،وإيصاؿ اؼبعلومات السلعة شبن لتحديد

 على مهمة وجد سلعة أساسية يتداوؿ باعتباره أنبها ضمن يدرج كما األسواؽ كباقي ىو نفطيال فسوؽ وباؼبثل
 جيوسياسية أخرى عوامل عدة إُف والطلب باإلضافة العرض قوى لتفاعل وفقا تداوؽبا يتم العاؼبي،والذي النطاؽ

 .اٍف...وعسكرية ومناخية واقتصادية

ط،وبرؾ ىذه السوؽ فالسوؽ النفطية ىي" السوؽ اليت يتم فيها التعامل دبصدر مهم من مصادر الطاقة وىو النف
قانوف العرض والطلب مع بعض التحفظات باإلضافة إُف العوامل االقتصادية اليت ربكم السوؽ،ىناؾ عوامل 

 ."2أخرى كالعوامل السياسية والعسكرية واؼبناخية وتضارب اؼبصاٌف بُت اؼبستهلكُت واؼبنتجُت والشركات البًتولية

 سلعة يقدموف البائعُت الذين من ؿبدود أو قليل عدد من مكونة ىيكلية سوؽ عن عبارةوتعرؼ أيضا بأهنا" 
 "3.لؤلسعار صناع بأهنم عنهم يعرؼ أو يبيز متطابقة،كما أو متشاهبة

 يف واالختبلؼ ؿبل التداوؿ السلعة و اؼبشًتوف و البائعوف ىي أساسية عناصر ثبلثة لؤلسواؽ أف اؼبعروؼ من
 ؽبذا االختبلؼ وفقا األسواؽ تقسيم ويبكن السوؽ طبيعة يف اختبلؼ علية يًتتب العناصر ىذه من أكثر أو واحد
 اؼبطلق واؼبنافسة االحتكار أبرزىا أنواع عدة إُف تنقسم األخَتة و التامة وغَت التامة اؼبنافسة :)أسواؽنوعُت إُف

 اختبلؼ مع اػباـ النفط أف النطاؽ،حيث ىذا عن النفطية السوؽ ال زبرج القلة،وبالطبع االحتكارية،واحتكار
 4.القلة احتكار سوؽ من هبعل ،وىذا اغباؿالنفوط أنواع بُت متقارب ذبانس ما حد إُف فهنالك كثافتو درجات
 :5بلث خصائص وىيتتميز السوؽ البًتولية العاؼبية بثالعاؼبية.  النفطية السوؽ على كبَت حد إُف ينطبق

                                                           
1
 Steven T.Call and William L.Holahan," Micro economics",Wadsworth Publishing Company, Belmont, 

California, second edition, united states of America, 1983, P11. 

  
 .38،ص1992،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بَتوت، تاج "،"جغرافية الموارد واإلنسارة حنُت منيمنة 2

3
 N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, "Economics", Thomson Learning, UK, 2006, P320. 

"جامعة العالقة بين أسعار النفط الخاـ وسعر صرؼ الدوالر باستخداـ التكامل المشترؾ وسببيتونبيل مهدي اعبنايب،كرًن ساَف حسُت،"  4
 . 15القادسية،ص

،رسالة ماجستَت يف العلـو ،"انعكاسات تقلبات أسعار البتروؿ على التوازنات االقتصادية الكلية في الجزائر" قويدري قوشيح بوصبعة  5
 .55،ص2009-2008االقتصادية،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،اعبزائر،
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 الكلي الناتج يفكبَتا  حجما منهم كل نتجي اؼبنتجُت من قليل عدد وجود ويقصد بو"سوؽ احتكار القلة: -
 تنافسية سياسيات السعرية أو اإلنتاجية سياسية ربديد عند االعتبار بنظر يأخذ منهم كل ذبعل اليت بالدرجة

ر السوؽ " وبتك 1.منتجاتو زبفيض أو زيادة طريق عن السوؽ يف التأثَت على القدرة لو منهم كل أف أي
البًتولية عدد قليل من الشركات،وتعمل ىذه القلة من الشركات على الًتكيز على عدد قليل من اؼبشروعات 

 الضخمة تؤثر بصورة مباشرة على العرض الكلي.
ي القلة يتحكموف يف إنتاج البًتوؿ،نقلو،تكريره وتسويقو فإف حيث أف منتجاالتجاه نحو التكامل الرأسي: -

ىذه العمليات يربطها نوع من التكامل الرأسي من بداية استخراج البًتوؿ اػباـ إُف هناية مظهره على شكل 
 مشتقات ـبتلفة.

ها على حركة الشركات يف السوؽ البًتولية على االتفاقات اؼبسبقة فيما بينتدؿ االتجاه نحو التكتل: -
اػبطوات اليت تتبعها كل منها،حىت وصوؿ سلعة البًتوؿ ومشتقاهتا إُف األسواؽ فبا هبعلها تتجو كبو التكامل 

 .الكامل

   وتطورات  نتاجا لتغَتات كانت واليت عملها وطريقة مبادئها يف زبتلف أسواؽ إُف تفرعت النفطية والسوؽ  
  بشكل األخَتة ىذه انبثقت عليو وكيف تستند ما وتوضيح فيها لالتوغ يبكن الزمن دبرور النفطية الصناعة مست
 يلي. فيما أدؽ

إف التطور الذي عرفتو الصناعة البًتولية بعد تغيَت العبلقات بُت الشركات البًتولية :نفطيةأنواع األسواؽ الثانيا:
وؿ اػباـ فبا أنتج سوقُت الكربى والدوؿ اؼبنتجة للبًتوؿ،أدى إُف ظهور تطورات وتعقيدات يف طرؽ تسويق البًت 

 ـبتلفُت نبا األسواؽ الفورية واألسواؽ اآلجلة.

ليست دبكاف مادي معُت،حيث تتواجد فيو براميل البًتوؿ يف انتظار  :إف األسواؽ الفوريةاألسواؽ الفورية -1
فيها نشاط  اؼبشًتي،ولكن ينطبق مفهـو السوؽ الفوري على ؾبمل الصفقات الفورية اليت سبت يف منطقة يتمركز

ىاـ للتجارة على منتوج أو عدة منتوجات،ويف حالة إذ َف يكن من الضروري االلتقاء إلبراـ العقد فإف قرب البائع 
 من اؼبشًتي سوؼ يسهل األعماؿ،وىذا ما يفسر سبركزىم يف مناطق جغرافية معينة.

 وبسعر ؿبددة، فًتة يف صفقة عقد والبائع اؼبشًتي من كل فيو يبحث الذي ؽو س لفوري "ىووعليو السوؽ ا 
 العرض قانوف ميكانيزمات أساس على يعمل األسواؽ من النوع ىذا .معُت مكاف يف ومتاحة لشحنة ؿبددة ؿبدد

                                                           
   .45،ص2007،دار اؼبيسرة للنشر والتوزيع،األردف،لجزئي"ا االقتصاد،"ؿبمود حسُت الوادي،كاظم جاسم العيساوي  1
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 اغبر أو السوؽ الفوري يف للنفط اؼبشًتين وطلب البائعُت عرض بُت اؼبواجهة .اغبرة السوؽ مسمى ربت والطلب
 "1.ساعة 24 مدار ويعمل على ؿبدد مكاف لو ليس اغبر السوؽو  للنفط الفوري السعر ربديد يف يساىم

 :2إف اؼبناطق اليت تطورت فيها األسواؽ الفورية ليست بكثَت فهي سبتاز باػبصائص التالية

 .تعامل بًتوِف مكثف 
  إضافة إُف اؼبنتجُت اؼبستهلكُت ينشط نوعاف من اؼبتعاملُت ىم التجار والسماسرة اللذاف يسانباف يف سيولة

 السوؽ.

متعاملُت السوؽ الفورية للبًتوؿ اػباـ ىم اؼبكرروف واؼبنتجوف أما اؼبنتجات التامة الصنع فإف اؼبشًتوف ىم إف 
البًتولية فهذه ف العاـ ألسعار اػباـ واؼبنتوجات أما البائعوف فهم اؼبكرروف.يرتبط التواز هلكُت،اؼبست التجار أو كبار

إال أنو يبكن ؼبنتوج معُت أف يتجاوز فيو فارؽ السعر بُت سوقُت تكلفة لسوؽ بالوضع احمللي للعرض والطلب،ا
د من ىذا الفارؽ وذلك بإعادة النقل من سوؽ ألخر،ويف ىذه اغبالة فإف ؾبموعة من التنظيمات سوؼ تستفي

تساىم يف إشاعة تقلبات سوؽ على حبة شحنات اشًتيت من سوؽ متدىورة،ىذا من جهة،البيع يف السوؽ اؼبر 
سوؽ أخرى وكذا اإلبقاء على ـبتلف األسعار الدولية يف مستويات متقاربة.من جهة أخرى.أما فيما ىبص 

يتصل دبختلف ريد شحنة من اػباـ متوفرة يف شهر،لذي يفاؼبشًتي اهي تتشابو من سوؽ ألخرى،التعامبلت ف
وتتم اؼبفاوضات بواسطة اؽباتف مث يتم التأكيد عليها عن طريق الفاكس يف تجُت اؼبعتادين العمل يف اؼبنطقة،اؼبن

 يوما بعد عملية الشحن بينما تقل اآلجاؿ بالنسبة30إطار االتفاقيات العامة مابُت اؼبتعاملُت،يتم الدفع غالبا 
 وجات البًتولية.تللمن

نظرا ػبطورة التقلبات الكبَتة يف سعر البًتوؿ،ومن أجل التخلص من ىذا اػبطر وضع األسواؽ اآلجلة: -2
اؼبنظموف البًتوليُت سوؽ األسعار الثابتة بتسليم مؤجل ،وىو ما يعرؼ باألسواؽ البًتولية اآلجلة،وتتعدد 

التذبذبات يف األسعار،التسيَت اغبسن للمخزوف،استمرار وظائف ىذه السوؽ حيث توفر اغبماية من أخطار 
اؼببادالت يف كل وقت يضمن للمتعاملُت بالسوؽ إمكانية تصريف منتجا بأسعار السوؽ اؼبتعامل،تساعد 
األسواؽ اآلجلة على تقدًن اؼبعلومات الضرورية والكافية اؼبتعلقة بالسلعة البًتولية وبكل شفافية،ويوجد 

 وع من األسواؽ ىي السوؽ البًتولية اؼبادية اآلجلة واألسواؽ البًتولية اؼبالية اآلجلة.شكبلف من ىذا الن

 

                                                           
1
 Haoua Kahinam ," L’impact des Fluctuations du Prix du Pétrolé sur Les Indicateurs Economiques en 

Algerie", Mémoire en Vue de l’OBTENTION DU Diplôme de Magister Option Monnaie Finance Banque, 

Université Mouloud Mammeri, Tisi Ouzou, Alger,2012,P21.. 
 .80،ص 2014مكتبة الوفاء القانونية،الطبعة األوُف،اإلسكندرية،"،تجددة في إعادة ىيكلة سوؽ الطاقة"دور إنتاج الطاقات المىشاـ حريز،  2
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 األسواؽ البترولية المادية اآلجلة: - أ

يـو تطورت اؼببيعات إُف تسليمات بعيدة تدعى 15موازاة لؤلسواؽ الفورية اليت زبص شحنات متوفرة خبلؿ فًتة 
دقيق كاألسواؽ الفورية لكن بآجاؿ أطوؿ ومع بعض العمليات ذات النمط باألسواؽ البًتولية اآلجلة،تعمل بالت

فإذا استطاع اؼبشًتي للخاـ أف يشًتي ،اؼبوحد.تتم التعامبلت التجارية بالًتاضي لسعر معُت مع تسليم أجالو شهر
اؿ أبعد من يـو تستطيع كذلك شراء البًتوؿ اػباـ للشهر اؼبواِف أو ألج15شحنة لتاريخ معُت يف أجاؿ أقل من 

ر فيفري وبرنت ذلك.ال يعرؼ تاريخ التسليم بالتدقيق مسبقا إال بشهر إذ تستطيع شراء برنت جانفي يف شه
...إٍف تسمى ىذه السوؽ بالربنت اػبمسة عشر يـو والشحنات تكوف حبجم فيفري يف شهر مارس

تحديد تاريخ توفر الشحنة حبيث ترغم قواعد السوؽ اؼبشًتي بتحديد اغبجم،والبائع ب %±5برميل 500.000
يـو ،وىذه اؼببيعات ال زبص إال عدد قليل من اؼبواد اػباـ واؼبنتوجات يف أوروبا ،الربنت،بًتيت 15يف أجاؿ أدناه 

 بدوف رصاص،زيت الديزؿ ووقود الطائرات.

بورصة(وىذا معناه السوؽ البًتولية اؼبالية اآلجلة ىي"عبارة عن سوؽ مالية )السوؽ البترولية المالية اآلجلة: - ب
أف اؼبعامبلت ال تتم فقط على بضاعة عينية ولكن أيضا بواسطة أوراؽ مالية،وىذا معناه أنو يف ىذه السوؽ 
يتم بيع وشراء البًتوؿ اػباـ واؼبنتجات البًتولية عن طريق التزامات،وتعترب ىذه السوؽ مكملة للسوؽ اؼبادية 

 وأىم ىذه األسواؽ ىي:
  (.NIMEXدؿ التجاري)سوؽ نيويورؾ للتبا -
 (.IPSسوؽ اؼببادالت البًتولية العاؼبية بإقبلًتا) -
 (.SIMEX) سوؽ سنغافورة للتبادؿ النقدي العاؼبي -

 :1توجد ثبلت عمليات مهمة يف ىذه السوؽ وىي

التعامبلت يف السوؽ اؼبالية البًتولية تتم وفق عملية شراء أو بيع أسهم مالية أو ما يسمى بأوراؽ التغطية: (1
برميل،فيمكن ؽبذه األوراؽ أف تنتقل من يد إُف يد أخرى قبل الوصوؿ إُف اجل االستحقاؽ،وىذا من اجل 

ف يتعرض ؽبذه العمليات كل من البائعُت التغطية أو االحتياط من ـباطر تغَتات األسعار اؼبفاجئة،ويبكن أ
 واؼبشًتين يف نفس الوقت.

:اؼبضاربة على العمـو ،معرفة بأهنا مرحلة انتقالية لتحقيق ربح،فقط من خبلؿ حدوث بعض المضاربة (2
التغَتات يف سعر السلعة إف اؼبضاربُت ال يبنوف قرارا مهم على الواقع وإمبا على زبمينات يبكن أف تكوف 

،فتدخبلت اؼبضاربُت أدت إُف تضخم يف اؼبعامبلت يف األسواؽ اآلجلة وبالتاِف التأثَت على تغَتات خاطئة 

                                                           
1
 Jean Bile," Marche a terme et gestion de l’économie pétrolière", economica, paris, 1984, P211. 
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كاف الغرض من التطرؽ إُف ىذا النوع، إبراز أف اؼبضاربة حاضرة بشكل أو آخر يف تقدير السعر األسعار.  
تفع األسعار كما يعرؼ يف والتأثَت فبو فبا هبعلها تتأرجح بُت اؽببوط والصعود. وعندما يقل العرض تر 

 1االقتصاد، وحُت يكوف ىناؾ عرضا متزايدا يتوجو السعر كبو النزوؿ.
تسويق واالتصاؿ بُت ـبتلف األسواؽ،حيث تقـو بتصحيح ـبتلف تؤدي عمليات اؼبوازنة إُف الالموازنة: (3

االكبرافات اليت ربدث بُت ـبتلف األسعار،وىذه االكبرافات تتمثل يف اختبلؼ األسعار ؼبنتوج واحد يف 
 سوقُت ـبتلفُت أو أكثر.

 فيها فاعلة عناصر على أساسا تعتمدالسوؽ النفطية كباقي األسواؽ :الفاعلة في السوؽ النفطيةاثالثا: األطراؼ 
 ،وىي كالتاِف:ؽبا األساسي واحملرؾ الفقري العمود تعد

 تتمثل فيما يلي:من ناحية الدوؿ المنتجة: -1
لعربية منها :لقد عرفت سنوات اػبمسينات أزمة حقيقية بُت الدوؿ اؼبنتجة للبًتوؿ خاصة امنظمة األوبك - أ

حوؿ مطالبة الدوؿ اؼبنتجة للبًتوؿ بتحسُت مداخليها  ،حبيث ؿبور اػببلؼ تعلق أساساوالشركات االحتكارية
اؼبوارد البًتولية  من العوائد البًتولية ،غَت أف الشركات البًتولية َف تعط أنبية لذلك وبقية مصممة على استغبلؿ

ت ،العراؽ،إيراف،الكوي العاؼبية،فنزويبلوؽ البًتوؿ اؼبوردوف األساسيوف لس أسس1960سبتمرب 10ؽبذه الدوؿ، يف
والعربية السعودية منظمة البلداف اؼبصدرة للبًتوؿ،ويعود السبب الرئيسي إلنشاء اؼبنظمة إُف التخفيض الذي 

 1959قامت بو الشركات البًتولية يف األسعار اؼبعلنة للبًتوؿ دوف استشارة حكومات الدوؿ اؼبنتجة يف سنة

،حيث أف ىذه النقطة كانت نقطة %15لغت وىذا ما أنتج خسائر كبَتة يف إيرادات الدوؿ اؼبنتجة،واليت ب
ىي دوؿ 8اؼبنظمة بالتدريج ربوؿ كربى يف تطور العبلقات االقتصادية الدولية حيث انضمت إُف ىذه 

العربية اإلمارات (،1962واندونيسيا )ليبيا ، (1961قطر)
بت انسحمث (،1975(،الغابوف)1973(،اإلكوادور)1971(،نيجَتيا)1969(،اعبزائر)1967اؼبتحدة)
دولة ومقرىا فينا النمساوية،وهتدؼ  13وىكذا فإف اؼبنظمة تضم حاليا يف عضويتها  .2(1995سنة )أنعوال 

 :3ىذه اؼبنظمة إُف

                                                           
، 2012/2013، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمساف، دراسة النمو االقتصادي في ظل تقلبات أسعاار البتروؿ لدى دوؿ الميناحاج بن زيداف،  1

 .115ص 
2
 www.opec.org. 

 
 للبحوث ةالعربي اعبمعية ؿبكمة، فصلية ؾبلة علمية عربية، ،حبوث اقتصادية") أوبك( للبتروؿ المصدرة الدوؿ منظمة" اؼبنيف، اهلل عبد بن ماجد  3

 .73،ص2008،شتاء 14،السنة 41العدد االقتصادية،
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زيادة مداخيل األعضاء اؼبنظمة باعتبارىا ؿبدودة وغَت كافية لتحقيق معدالت مبو إقتصادي تتناسب مع  -
التطورات والتغَتات اغباصلة يف الداخل واػبارج،وكل ىذا يعود إُف اؼبستوى اؼبتدين ألسعار البًتوؿ وتوزيع 

 ح البًتولية لصاٌف الشركات البًتولية.األربا 
 قيق السيادة الوطنية على اقتصاديات البًتوؿ لدوؿ األعضاء.رب -
تنسيق وتوحيد السياسات البًتولية وربديد أفضل السبل غبماية مصاٌف األعضاء سواء بصورة منفردة أو  -

 صباعية.
 أسواؽ البًتوؿ الدولية.ربديد الطرؽ واألساليب البلزمة لضماف استقرار األسعار يف  -

 وميناس وأورينت)اإلكوادور(، ،)أقبوال(،وجَتاسوؿ)اعبزائر(مزيج الصحراء من األوبك سلة تتكوف كما
 ،)الكويت( تصدير والكويت اػبفيف)العراؽ(، ،والبصرة )إيراف اإلسبلمية صبهورية( ،و إيراف الثقيل)إندونيسيا(

 ربافو وم ،)السعودية( اػبفيف والعريب ،)قطر( وقطر البحرية ،)يانيجَت ( اػبفيف بوين وخاـ ،)ليبيا( سدر وفاؽ
 .واعبدوؿ األيت يوضح متوسط األسعار الفورية لبعض سلة خامات األوبك.)فنزويبل( اإلمارات( مَتي(

 (.) دوالر/للبرميل(2016-2013متوسط األسعار الفورية لسلة خامات األوبك)  (:01)رقم  الجدوؿ

سلة خامات 
 األوبك

يط خل
صحراء 
 الجزائر

العربي 
 الخفيف 

مورباف 
 اإلماراتي

السدرة  خاـ الكويت
 الليبي

البحري 
 القطري

البصرة 
 العراقي

2013 109.4 106.6 108.3 105.1 108.4 105.4 103.7 
2014 99.6 97.1 99.3 95.2 98.4 96.3 94.4 
2015 52.8 49.9 53.9 48.2 51.4 50.7 47.9 
2016 44.2 40.9 44.8 39.2 42.6 41.4 39.4 

 المصدر:منظمة األقطار العربية المصدرة للبتروؿ،أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.

 على تسيطر اليت البًتولية الشركات ذباه ؽبا اؼبؤسسة الدوؿ مواقف تنسيق لغرض أساسا أنشأت اؼبنظمة إف
 وعبلقات االقتصادية العبلقات يف اؽباـ الدور ذلك ؽبا فيكو  أف مؤسسها يتوقع الدوؿ،َف تلك يف اإلنتاج عمليات
 مصاٌف وتضارب اؼبنظمة عضوية الزمن،واتساع عرب عبلقاتو وغَت السوؽ تقلبات من وبالرغم.الدولية الطاقة

 عقود طبسُت من ألكثر استمرت أهنا تواجهها،إال اليت واػبارجية الداخلية التحديات وازدياد أحيانا أعضائها
 اكبسار وكاف.العاؼبي الطاقة ميزاف يف النفط دور وبسبب البًتولية والصادرات االحتياطي من العاؼبي هناوز  بسبب
 تلك أوائل من السوؽ يف حصتها البفاض وبالتاِف اؼبنظمة خارج من اإلنتاج وزيادة واإلنتاج البًتوِف العاؼبي الطلب

 قد النفطية السوؽ باف( 02)اعبدوؿ يوضح كما ؽالسو  ظروؼ تغَت إُف راجع اؼبنظمة دور تغَت التحديات،إف
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 من%45 ونسبة1979سنة يف يوميا برميل مليوف 30 كبو من أوبك إنتاج البفاض أنبها لعل عدة بدورات مرت
 إنتاجها ،ليتعاىف1985 سنة العاؼبي اإلنتاج من%28 وبنسبة يوميا برميل مليوف1558 إُف العاؼبي اإلنتاج
 إباف2009-2008 سنة أخرىا كاف األمباط بتلك تارىبها طواؿ البًتولية لسوؽا مرت وقد.ذلك بعد وحصتها
 حينها الطلب البفاض أزمة مع للتعامل يوميا برميل مليوف452 بنحو إنتاجها أوبك خفضت حيث اؼبالية األزمة
 إف.يوميا برميل مليوف255كبو خفضت حيث1999-1998 خبلؿ األسيوية األزمة إباف اغباؿ وكذلك
 سنة هناية قررت ألهنا دورىا بانتهاء واعبـز شيء ذبارهبا من واالستفادة معها أوبك وذباوب السوؽ كيةدينامي

 .1985-1980 الفًتة إباف بو قامت دور فبارسة عدـ2014

 ( :مراحل تطور دور منظمة أوبك.02الجدوؿ رقم )

 
 الفًتة الزمنية 

 
 خصائص اؼبرحلة

 السعر بداية وهناية الفًتة
 2013نقدية       بأسعارالقيمة ال

اإلنتاج بداية وهناية 
 الفًتة)ـ ب ي(

متوسط 
اغبصة يف 
 السوؽ %

 
 
 
1960-1973 

بناء األجهزة وتحديد -
 الوضع القانوني.

قبوؿ الشركات تنفيق -
 الريع

التفاوض مع الشركات -
حوؿ األسعار وتوسيع 

 العضوية
 

 
 
 

1.9-3.3         14.9-17.3      

  
 
 

8.3 -  29.5 
 

 
 
 
47 
 
 
 
 

 
1974-1981 

تحديد سعر زيت -
اإلشارة العربي الخفيف 

 وفروقاتو.
اإلنتاج متغير حسب -

 السعر

. 
11.6 -35.9     49.9-92.1 

 
29.2-20.9 

 
45 

 
 

1982-1986 

تحديد سعر وفروقات -
 ثابتة.

تحديد سقف وحصص -
 إنتاج.

أسعار مرنة بمعدالت -
 مرتبطة بزيوت مرجعية 

 
 

32.9-13.7     79.6-29.1 

 
 

17.3-17.0 

 
 
30 
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1987-2005 

 18أسعار مستهدفة -
دوالر 28-22و19و

 برميل 
تحديد سقف وحصص -

 إنتاج 

 
 

17.2-50.2    35.1  -59.7 

 
 

16.8-30.7 
 

 
 
39 

مرتبطة بزيوت مرجعية - 2006-2014
 وسقف حصص إنتاج 

61.1-97.2    70.3-95.8 30.6-30.1 43 

ية ،الرياض يومي جد عبد اهلل ،"تحليل نظريات وأطروحات حوؿ النفط وإدارة إيراداتو وعالقة أسواقو،ورقة مقدمة إلى اللقاء السنوي لجمعية اٌتصاد السعودالمصدر:ما
 .30،ص2015،9،7

،أحست الدوؿ 1988:بعد االنزالؽ الذي عرفتو أسعار البًتوؿ يف أوائل سنةالدوؿ المنتجة خارج األوبك - ب
رة للبًتوؿ غَت األعضاء يف أوبك خبطورة الوضع،فبادرت مصر بدعوة كبار اػبرباء يف الدوؿ اؼبصدرة غَت اؼبصد

األعضاء يف أوبك لبلجتماع يف القاىرة،غَت أف الدوؿ األخرى فضلت لندف كموقع متوسط،حيث عقد 
اركت كولومبيا دبشاركة كل من مصر، اؼبكسيك،أنغوال،ماليزيا،والصُت وش 1988مارس 8االجتماع يـو 

مًتددة،وىكذا أكدت أهنا موزعة يف اجتماع لندف بأهنا ال تستطيع الوقوؼ موقف اؼبتفرج من السوؽ العاؼبية 
وأف ضباية مصاغبها الفردية و اؼبشًتكة تتطلب أخذ مواقف إهبابية بالتنسيق مع أوبك،وؿباولة ضم أكرب عدد 

لتلقائي غَت الرظبي،والذي أطلق عليو "اسم الدوؿ اؼبستقلة فبكن من اؼبصدرين غَت األعضاء إُف ىذا التنظيم ا
اؼبصدرة للبًتوؿ"وقد مت يف ىذا االجتماع وضع اللبنات األساسية إلقامة ؾبموعة غَت رظبية ال ربتاج إُف سبويل 

 . 1أو أمانة عامة،بل يكفي االجتماع بصفة دورية كل ستة شهور وأف تستضيفو كل مرة دولة متطوعة

عبارة عن دوؿ صناعية متقدمة على رأسها الواليات اؼبتحدة  دوؿ اؼبنتجة خارج األوبك ىي معظم
تليها بريطانيا  األمريكية،وبريطانيا والنرويج،ودوؿ منتجة ومستوردة اليت على رأسها الواليات اؼبتحدة األمريكية مث

 إال البلداف العاؼبية من العديد جانب إُف والنرويج،أيضا واؼبكسيك روسيا أبرزىاوالصُت واؽبند،ودوؿ منتجة ومصدرة 
 كميات تنتج اليت األخرى النفط من جدا ؿبدودة كميات تبيع وردبا الداخلية حاجاهتا من جزء أو كل تغطي أهنا
 سبتلك النفطي،كما العاؼبي اإلنتاج من%65نسبتو  ما الدوؿ ىذه للخارج.سبثل األسواؽ معيار على النفط من قليلة
هبعل  فبا العاؼبي النفطي االحتياطي %من20من أقل فهو احتياطها أما العاؼبية، التكرير من طاقة حصة أعلى

 2016 لسنة يقياومشاؿ أفر  األوسط الشرؽ يف الطاقة" مؤسبر األوبك.فخبلؿ للدوؿ بالنسبة منو أسرع فيها النضوب
 والتحديات والتطورات السياسية قراءة يف األسواؽ  الطاقة وأسواؽ األمن النفوذ،" عنواف ربت لندف، يف عقد والذي

                                                           

 
  28،ص2006الوحدة العربية،بَتوت، مركز الدراساتمستقبل النفط العربي"،،"هلل حسُت عبدا  1
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 "أوبك" خارج للنفط اؼبنتجة الدوؿ إنتاج سبيز بارتفاع 2014 حىت 2008 من الفًتة أف البدري أشار ."األمنية
 برميل يوميا. مليوف 1.2 إُف 2015 لتصل سنة ، يوميا برميل مليوف 6 إُف وصلت واليت

 اؼبتمثلة يف :من ناحية الدوؿ المستهلكة: -2
دولة صناعية  18شاملة يف عضويتها  1975ىي منظمة عاؼبية تػأسست يف ماي وكالة الطاقة الدولية: - أ

بثق عنو تكوين غربية،وقد جاءت بدعوة من الواليات اؼبتحدة األمريكية من خبلؿ مؤسبر واشنطن،والذي ان
ؾبموعة تنسيق الطاقة وقد عكفت تلك اجملموعة على وضع خطة مشًتكة ؼبواجهة أي ظروؼ طارئة هتدد 
اإلمدادات النفطية،وإنشاء وكالة دولية للطاقة هتدؼ اإلشراؼ على تنفيذ تلك اػبطة وإقامة شبكة لتجميع 

دائم للتشاور مع الشركات العاؼبية للبًتوؿ،وقد ودراسة اؼبعلومات اػباصة بالسوؽ العاؼبية للبًتوؿ،ووضع إطار 
دولة،وإضافة إُف ما نصت عليو اتفاقية وكالة الطاقة 29أنضم عدد أخر من الدوؿ حيث ارتفعت العضوية إُف

الدولية من وسائل لتحقيق ىذه اػبطة ،قاـ ؾبلس الوكالة بوضع عدد من اؼببادئ األساسية اليت تلـز األعضاء 
 :1ازبإتباعها وىي بإهب

 تضع كل دولة عضو برناؾبا وطنيا للطاقة يهدؼ بصفة أساسية إُف خفض الواردات البًتولية . -
وى الذي يؤدي إُف ترشيد االستهبلؾ من السماح بزيادة أسعار الطاقة اؼبنتجة داخل الدوؿ األعضاء إُف اؼبست -

 ناحية،وتنمية اؼبصادر البديلة للبًتوؿ من ناحية أخرى.
 إحبلؿ اؼبصادر البديلة ؿبل البًتوؿ يف التدفئة وتوليد الكهرباء والقطاعات األخرى اليت تسمح بذلك. -
 دعم جهود البحث والتطوير وتشجيع التطبيق العلمي لنتائجها.  -
 خ اؼبشجع لبلستثمار يف تنمية مصادر الطاقة.هتيئة اؼبنا  -
 وضع خطط مبلئمة ؼبواجهة األزمات احملتملة يف اإلمدادات البًتولية. -
تشجيع التوسع يف استخداـ الطاقة النووية على أف يًتؾ لكل دولة عضو حرية انتهاج الطريقة اليت تتناسب  -

 مع ظروفها اػباصة.

ؽبدؼ األساسي والعاـ لوكالة الطاقة الدولية ىو تقوية موقف اؼبستهلكُت فمن خبلؿ ىذه األىداؼ يتبُت أف ا 
للبًتوؿ، وكذلك تشجع أعضائها على االحتفاظ دبخزوف ذباري كبَت من البًتوؿ ،تستطيع من خبللو التأثَت على 

 الدولية الطاقة وكالة هاعلي تركز اليت اجملاالت أماأما السوؽ البًتولية يف مراحل البفاض اإلنتاج وقلة العرض البًتوِف.
 .العاَف أكباء صبيع مع اؼبشاركةىي:األمن الطاقوي،التنمية االقتصادية،الوعي البيئي، أربعة

                                                           
 25،ص 1999،ليبيا ،طرابلس األوُف، الطبعة، الوطنية، الكتب دار ،"النفط اقتصاديات" رسن، اغبسن عبد ساَف 1
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 النصيب ؽبا كاف العاؼبية الشركات من ؿبدود عدد بسيطرة البًتولية الصناعة تنفرد :للنفط العالمية الشركات - ب
 عاما قرابة طبسُت العاؼبي النفط على حيث سيطرتمراحلها، دبختلف الصناعة ىذه ناتج من األكرب

 النفط شركات أوُف بتشكيل قاـ الذي ،روكفلر األمريكي طرؼ من 1870 سنة ؽبا ظهور أوؿ تقريبا،وكاف
على  سنوات لعدة ركزت ىذه الشركة جهودىا حبيث أويل، ستاندار شركة عليها اسم أطلق الفًتة تلك يف

 احتكار كسر حبيث 1911 سنة حىت االحتكار ىذا واستمر عاؼبية،االحتكار شبو الكامل  للسوؽ ال
 أوؼ أويل ستاندار ىذه ىم النفطية الكربى ومن أ إُف عدد من الشركات فقسمت الشركات أويل، ستاندار

 نيو أوؼ أويل ستاندار موبيل(، )اآلف ؾ نيويور أوؼ أويل ستاندار اكسوف( جرسي )اآلف نيو
 إُف باإلضافة األوُف الثبلثة.أويل أوؼ أنديانا أوىايو، ستاندار أوؼ ستاندار أويل ستاندار كاليفورنيا،

 أوائل يف إيرانية أنجلوة كشرك تألفت اليتـ  بتروليو وبريتيش شل/ ش دوت وروياؿ وتكساسو غولف
 .1إيراف( يف بريطاين نفطي امتياز العشرين إلدارة القرف
على ىذه السبع  الشقيقات مصطلح أطلق من أوؿ "أنريكوماتي" : اإليطاِف األعماؿ رجل ويعترب  

 صناعة على مُتهتي واليت العاؼبية، النفط شركات أكرب باعتبارىا لوصفها وىذا1950 الشركات يف سنة 
 ىذه تتحكم كانت 1973 سنة يف و .عشر التاسع القرف من الثاين النصف نشأهتا يف منذ  العاؼبية النفط
 الشركات للنفط،غَت أهنا واجهت وال تزاؿ تواجو األوبك وتنامي قدرات العاؼبي االحتياطي من %85 يف

 .2الناشئة الدوؿ بعض يف الوطنية النفطية

 اؼبميزات ىذه عضب أف إذ األخرى الشركات من هتاعن مثيبل ؽبا فبيزة بصفات للنفط العاؼبية الشركات تتميز    
 بطبيعة ارتبط الصفات من اآلخر والبعض الستغبلؽبا القائم وكذلك بالنشاط نفسها النفطية اؼبادة بطبيعة ترتبط
 اػبصائص: ىذه أبرز ومن االقتصادي ونشاطها النفطية تطور الشركات رافقت اليت والظروؼ اؼبرحلة

 التكامل عموديا ذلك أكاف سواء النفطية صناعيةال االقتصادية النشاطات يف االقتصادي التكامل ميزة -
 أو االثنُت معا. النفطية بالصناعة ومرتبطة مكملة نشاطات يف أفقيا تكامبل أو النفطية للفعاليات

أو اػبارجي أو  احمللي الصعيد على ذلك أكاف سواء النفطي والصناعي االقتصادي للنشاط االحتكار ميزة -
 االثنُت معا.

 اؼبختلفة مصادر الطاقة استغبلؿ ليشمل الكربى االحتكارية للشركات االقتصادي النشاط توسعو  تنوع ميزة -
،رماؿ اغبجري، كالفحم لو واؼبنافسة النفط عن البديلة  .اؼبتجددة الطاقة مصادر القار وكذلك اليورانيـو

                                                           
،  2011ُف،األو  الطبعة األردف، عماف، وموزعوف، ناشروف الفكر دار والسياسات("، )النظرية الدولي االقتصاد "القادر، عبد متوِف السيد  1
 .213ص

 وزارة للكتاب، السورية العامة اؽبيئة منشورات أنموذجا("، السوري الدولية )النفط والتجارة االقتصاد في النفط أىمية "راىيم،إب الكرًن عبد قصي  2
 .72 ص ، 2010 األوُف، الطبعة سوريا، دمشق، الثقافة،



 الثاني:                                                                      تقلبات أسعار النفط الفصل

86 
 

 السوؽ يف الرئيسية انتهامك على للحفاظ متعددة اغباِف إسًتاتيجيات الوقت يف للنفط العاؼبية الشركات تطبق
 :1إُف اإلسًتاتيجيات تقسيم ىذه يبكن اجملاؿ ىذا ويف للنفط العاؼبية

 فيما يلي األجل القصَتة اإلسًتاتيجيات تتمثل :األجل القصيرة اإلستراتيجيات: 
 أساسية بصفة وحبر الشماؿ وكندا اؼبتحدة الواليات مثل اؼبناطق يف النفط عن البحث يف التوسع االذباه كبو -

 سياسية. لدوافع وذلك
 األوبك. دوؿ خارج مناطق يف النفط عن البحث يف التوسع -
 الفورية. السوؽ أنبية وازدياد اؼبكررة اؼبنتجات على الطلب تطور مع التبلـؤ -
 .النفط إنتاج يف البلحقة اؼبراحل على والسيطرة الرأسي التكامل درجة يف التخفيض مع التبلـؤ -
 نقل للبًتوؿ على اؼبنتجة العاؼبية الشركات عملت حيث البًتوؿ إنتاج يف البلحقة اؼبراحل على السيطرة -

 والتوزيع. رالتكري مرحليت وبالذات اإلنتاج مراحل من أخرى مراحل إُف هتاسيطر 
 :العاؼبية للطاقة  السوؽ على السيطرة يف تتمثل ىذه اإلسًتاتيجيات أساسااإلستراتيجية طويلة األجل

 من النفط  والفحم كل يف أساسية تركيز استثماراهتا بصفة للنفطية العاؼب الشركات تعمل اؽبدؼ ىذا ولتحقيق
 أساس اليت ستكوف " اؼبستقبل تكنولوجيا على طرةالسي"تضمن أف رباوؿ ذلك، إُف الطبيعي،باإلضافة والغاز
 الطويل.  األجل يف النفطية السوؽ يف التوازف ربقيق

باؼبعٌت  حرة غَت النفط سوؽ جعلتالعاَف، اقتصاديات يف نفطلل البالغة األنبية يبكن القوؿ أفالتاِف وب  
 السياسات جبملة نفسو لوقتا يف متأثرة فهيفقط، السوؽ بقوانُت وغَت ؿبكومة التقليدي االقتصادي

 لو وكذا اؼبنتجة النامية الدوؿ وبُت للبًتوؿ اؼبستهلكة الكربى الصناعية مصاٌف الدوؿ بُت اؼبتضاربة واالسًتاتيجيات
 األسعار. ربديد ناحية من والسيما طرؼ سبثل كل اليت واؼبنظمات اؽبيئات بُت

 لو في السوؽ النفطية.المطلب الثالث:السعر النفطي،أنواعو،العوامل المحددة 

 أبار عند وبدد اكتشافو بداية يف كاف حيثالنفطية، السوؽ بتطور ذباريا اكتشافو منذ النفطي السعر تطور لقد
 صناعة اتساع مت حيث اؼبوانئ يف بعدىا ليتجدد البًتولية السوؽ ساد الذي قلة احتكار ظل يف و ىذا البًتوؿ

 اليت البًتولية للسوؽ الشركات احتكار نتيجة احتكاري سعر إُف ربوؿ ما سرعاف عديدة لكن بلداف البًتوؿ يف
 بلداف لدخوؿ ىذا و العرض و الطلب لعوامل ىبضع تنافسي سعر إُف ليتطور بعدىا أرباحها تعظيم إُف سعت
 يف ملحة ضرورة تعترب األسعار أنواع ـبتلف وكذلكنفطي ال تعريف سعر إبراز إف البًتولية السوؽ للنفط منتجة
 العاؼبية. النفطية السوؽ عرفتو الذي االقتصادي التحوؿ أو اغباضر،وبسبب االنفتاح الوقت

                                                           
 .74،ص2010 مصر، العربية، الدوؿ جامعة اإلدارية، للتنمية العربية اؼبنظمة منشورات ،"والطاقة التنمية "لطفي، علي 1
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 أوال:تعريف السعر النفطي:

 ال قد أو الشيء قيمة يعادؿ قد والسعر بالنقود، عنها معرب الشيء قيمة عن عبارة ىو" العاـ مفهومو يف السعر
 خبلؿ ومن 1اؼبنتج." الشيء لذلك القيمة من أكثر أو لأق السعر يكوف قد أي معها يتساوى أو معها يتعادؿ
ىو القيمة النقدية أو الصورة النفطية لربميل النفط اػباـ اؼبقاس بالدوالر "النفطي السعر للسعر فاف التعريف ىذا

 ف ىذا السعر ىبضع لتقلبات مستمرة،بسببغالوف معرب بالوحدة النقدية األمريكية،وأ 42األمريكي اؼبكوف من
طبيعة السوؽ النفط الدولية اليت تتسم بالديناميكية وعدـ االستقرار فبا انعكس ذلك على أسعار النفط وجعلها 

 "2أسعار غَت مستقرة وزبضع للتقلبات اؼبستمرة حىت أصبحت ظاىرة مثَتة للقلق على اؼبستوى العاؼبي.

 نتيجة ؿبددة و معينة مدة خبلؿ البًتولية للسلعة تعطي اليت النقدية القيمة تلك" وىناؾ تعريف أخر يعرؼ بأنو
 ىذا من "3.حينها لسائدةا السوؽ طبيعة إُف باإلضافة ومناخية وسياسية واجتماعية اقتصادية عوامل عدة لتأثَت

 :وىي البًتوؿ سعر تركيبة تربز التعريف

  .معُت بسعر عرضها اؼبمكن البًتوؿ كمية -
  .معُت بسعر اؼبطلوبة البًتوؿ كمية  -
  .البًتوؿ سوؽ تركيبة  -
 .(اػبطر أو الثقة درجة)والبائعُت اؼبشًتين لدى اؼبعلومة وعيةن  -

 اؼبصطلحات من العديد يوجد ألنو ذلك أنواعو و إُف التطرؽ ضرورة يستدعي نفطال سعر تعريف إُف بعد التطرؽ 
 .األخرى األسعار أنواع بقية عن لو وفبيزمعُت، معٌت عن ي يعربنفط سعري مصطلح كل البًتولية،حيث السعرية

حلل ظاىريت ارتفاع والبفاض األسعار جملموعات سلعية رئيسية خبلؿ النمو رابطا بُت عملية النمو، ابن خلدوف 
 4.وما يتبعها من زيادة الدخوؿ، والرفاه والبفاض أسعار البًتوؿ

لصناعة البًتولية بأف السعر النفطي َف ىبضع لوتَتة التغَتات اليت طرأت على تطور ا تشَت:ثانيا:أنواع أسعار النفط
 ثابتة،إمبا كاف يتم وفقا ؼبصاٌف الشركات البًتولية فبا ساىم يف تعدد أنواعو ويبكن التمييز بينهما كاأليت:

كانت الشركات البًتولية تبيع بًتوؽبا بسعر تعلن عنو وعليو   19يف القرف  مع  ظهور النفط السعر المعلن: -1
تسمى باألسعار اؼبعلنة )األسعار الرظبية( ألهنا صادرة من مؤسسات رظبية ،ظهر ىذا السعر ألوؿ مرة بدأت 
هبسد تفاعل  ،أنو سعر نظري ال"ستاندر اندوايل"يف الواليات اؼبتحدة األمريكية من قيل شركة 1880عاـ 

                                                           
 .197ؿبمد اضبد الدوري،مرجع سبق ذكره،ص  1

 .73،ص2000،دار الكتاب للطباعة والنشر،الطبعة،الطبعة األوُف،العراؽ،ات النفط"،"إقتصاديأضبد حسُت اؽبييت  2
3
 Antoine, "Pétrole : marché et stratégie  économique", Edition Economica,5543 ,p.16 .  

 
4
 103، ص حاج بن زيداف،مرجع سبق ذكره  



 الثاني:                                                                      تقلبات أسعار النفط الفصل

88 
 

ده وقد استخدـ كأساس قوى العرض والطلب كما أف الدوؿ اؼبنتجة َف يكن لديها أي دور يذكر يف ربدي
 .1الحتساب عوائد الدوؿ اؼبنتجة وربديد الضرائب على األرباح

: ىو عبارة عن السعر اؼبتحقق لقاء تسهيبلت أو حسومات متنوعة يوافق عليها الطرفُت السعر المتحقق -2
علن أو تسهيبلت يف شروط الدفع أو السعر اؼبتحقق ىو البائع واؼبشًتي بنسبة مئوية كحسم من السعر اؼب

. لقد 2فعليا عبارة عن السعر اؼبعلن ناقصا اغبسومات والتسهيبلت اؼبختلفة اؼبمنوحة من طرؼ البائع واؼبشًتي
الشركات  ظهرت ىذه األسعار منذ فًتة أواخر اػبمسينات عملت بو الشركات البًتولبة األجنبية وبعدىا

 الدوؿ األجنبية األخرى. أواألوبك الوطنية البًتولية يف الدوؿ البًتولية سواء يف منظمة 
من منظور الدوؿ البًتولية يعترب استعماؿ سعر اإلشارة رغبة يف دعم مداخيلها،ىذا النوع من سعر اإلشارة: -3

اؼبعلنة أخذ واعتمد سعر اإلشارة يف األسعار ظهر يف فًتة الستينات حيث بعد األسعار اؼبتحققة إُف جانب 
احتساب قيمة البًتوؿ بُت بعض الدوؿ البًتولية اؼبنتجة والشركات البًتولية األجنبية،من اجل توزيع أو قسمة 
العوائد البًتولية بُت الطرفُت،إف سعر اإلشارة عبارة عن سعر البًتوؿ اػباـ والذي يقل عن السعر اؼبعلن ويزيد 

أي أنو سعر متوسط بُت السعر اؼبعلن والسعر اؼبتحقق،إذ ىذا السعر أخذت بو وطبقتو عن السعر اؼبتحقق 
 االتفاؽ ىذا دبوجب اإلشارة أسعار حددت و،1965العديد من الدوؿ البًتولية مثل ما مت بُت اعبزائر وفرنسا 

فًتويبل طبقتو ،كما األسعار ىذه من بأقل خبللو من اػباـ النفط مبيعات ربتسب أف هبب ال الذي بالشكل
 ليس و اغبكومية العوائد احتساب على أرضيها يف العاملة النفطية الشركات مع اتفقت حينما 1967سنة
 .3سابق الطرفُت بُت سائدة كانت اليت اؼبتحققة األسعار أساس على

تدخل  اػباـ اؼبباعة واليت ال:ىو سعر السوؽ الفعلي بالنسبة لكميات النفط  السعر السوقي )الحقيقي( -4
ضمن شبكة  علية الكارتل الدوِف،حيث يتم اإلنفاؽ عليو من طرفُت يتمتعاف باستغبللو التاـ وقد كاف ىذا 
النوع من النشاط يتم بُت الشركات الصغَتة اؼبستقلة اليت عجزت من كسر االحتكار اؼبفروض من الشركات 

النفط،ويقل السعر السوقي عن السعر اؼبعلن بنسبة تزداد كما  النفطية الكبَتة على عمليات البيع وشراء
 4ازدادت اؼبنافسة يف عمليات البيع.

ىو عبارة عن قيمة السلعة البًتولية نقدا يف السوؽ اغبرة للبًتوؿ بصورة فورية أو أنية،وقد برز الفوري:السعر  -5
ىذا السعر مع وجود السوؽ اغبرة،ويتميز بعدـ ثباتو بسب ارتباطو دبدى االختبلؿ بُت العرض والطلب على 

                                                           
1
 .198الدوري،مرجع سبق ذكره،ص اضبد ؿبمد  

 .199اؼبرجع السابق،ص  2

 .200-199مرجع نفسو،ص3 

                       .             103،ص 2011لبناف، بَتوت، األوُف، الطبعة والتوزيع، للنشر العريب الًتاث أحياء ، دارالنفط " اقتصاد ،"الرضا عبد جعفر نبيل  4
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سعر اؼبعلن أو مقاربا لو ويكوف مستواه البًتوؿ اػباـ فإذا كاف االختبلؿ قليل يكوف السعر الفوري أقل من ال
 1أكرب من األسعار اؼبعلنة إذا كاف االختبلؿ كبَت.

ىو سعر التبادؿ للنفط اػباـ بُت شركتُت فرعيتُت ضمن ؾبموعة من الشركات تبيع شركة سعر التحويل: -6
الضرائب على أرباح الشركات النفطية يف الدوؿ اؼبسجلة فيها تبلغ  واحدة،وىو سعر حسايب يهدؼ إُف جعل

حد أدىن،ويبكن أف يستعمل عند انتقاؿ النفط من نشاط إُف أخر ضمن نفس الشركة األـ كأف تبيع أكسوف 
الستخراج اػباـ إُف اكسوف للتكرير،وقد رفضت الدوؿ اؼبنتجة االعًتاؼ هبذا السعر والتعامل كأساس 

  2راداهتا النقدية من النفط.الحتساب إلي
ىو السعر اؼبعادؿ لكلفة إنتاج البًتوؿ اػباـ مضاؼ إليو قيم ضريبة الدخل والربح  سعر الكلفة الضريبية: -7

ًتولية اؼباكبة التفاقيات استغبلؿ الثروة البًتولية ،إف ىذا السعر يعكس الكلفة بصورة أساسية العائد للدوؿ الب
اغبقيقية اليت تدفعها الشركات البًتولية غبصوؽبا على برميل من البًتوؿ اػباـ وىو يف نفس الوقت يبثل األساس 

سعر  باػبسارة.دبعٌت الذي تتحرؾ فوقو األسعار اؼبتحققة يف السوؽ فالبيع بأقل من ىذا السعر يعٍت البيع
الكلفة الضريبية=كلفة اإلنتاج + عائد الدولة )الضريبة+الريع( أو أي مبالغ أخرى تدفعها الشركات للحكومة 

 3اؼبعنية.
 للكميات سبةبالن يتحقق السعر وىذا اغبرة، السوؽ يف النفط بو يباع الذي الفعلي السعر يبثلسعر السوؽ:" -8

 عن تقل كانت األسعار ىذه أف اؼبعروؼ ومن "4النفطية. الشركات بُت اي النفطي الكارتل خارج من اؼبباعة
 السوؽ أسعار يف االلبفاض ونظرا ؽبذا البيع، عمليات يف اؼبنافسة ازدادت كلما تزداد بنسبة ةاؼبعلن األسعار

 .إتاوة أو ضريبة من يًتتب عليها ما احتساب يف أساسا تستخدمو النفطية الشركات فاف
من  كثَتا وتقًتب اآلنية الصفقات السوؽ يف الربميل سعر على تطلق اليت التسمية وىي سعر البرميل الورقي: -9

 أحد اؼبستثمروف اليت اآلجلة النفط عقود عن عبارة وىو الدولية،" النفط بورصات يف اػباـ النفط سعر مفهـو
 أىم أحد من قد تكوف النفط على اؼبضاربة "وعملة5اؼبضاربُت. بُت و يتداولوهنا عليها ويزيدوف يبيعوهنا
 اغبقيقية والسياسية. األسباب عن بعيدا النفط أسعار وراء ارتفاع تقف ليتا األسباب

 السوؽ يف العوامل ىذه وتتداخل االقتصادي السعر ربديد يف عامل من أكثر يشًتؾ قد :السعر االقتصادي -10
 رالسع ىو االقتصادي السعر ويعترب االقتصادي،" السعر ربديد دبوجبها يتم والعرض، الطلب عوامل ضمن

                                                           
 .104، مرجع  سبق ذكره،صالرضا عبد جعفر نبيل   1

 .193،ص1999،األوُف الطبعة طرابلس،ليبيا، الوطنية، الكتب دار النفط"، اقتصاديات ،"رسن اغبسن عبد ساَف 2

 .201ؿبمد أضبد الدوري،مرجع سبق ذكره،ص 3
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 ومبادئ أسس العوامل تلك وتتضمن االقتصادية، العوامل على باالعتماد والغاز النفط سعر وبسب الذي
 اليت ؽبا البديلة السلع وأسعار وتكاليف إنتاجها الطبيعية، يف قدرهتا ؽبا، النفعية القيمة( مثل علمية، اقتصادية

 يف ىبتلف والغاز للنفط االقتصادي فإف السعر لذلك1".)اؼبواصفات نفس وربتوي اػبدمات، نفس تقدـ
 إقرارىا يف سبق مبادئ أو معايَت ثبلث ضوء يف يتحدد أف يبكن اؼبوضوعي، أو اغبقيقي السعر عن تقديرنا
 ؼبواجهة السنوية الزيادة مبدأ فأف سارية، تعد َف االتفاقيات تلك أف من الرغم وعلى دولية*، نفطية اتفاقية

 .اغبقيقية قيمتو حفاظا علي السعر لتدريج أساسا يصلح زاؿ النفط ما على الطلب عند التضخم

 ؤثرة والمحددة لألسعار النفطية.العوامل المثالثا:

 ـبتلف على السلعة ىذه تؤثر حبيث وأمنية، وسياسية اقتصادية أبعاد ربكمها إسًتاتيجية سلعة النفط يعترب
 اعبيولوجية العوامل بينها من عواملال من العديد إُف األسعار على اؼبؤثرة لالعوام النفط،وترجع سوؽ يف راؼاألط
 استغبلؽبا يبكن جديدة نفطية احتياطات فيها تتوفر وال إنتاجها ذروة إِف وصلت الكربى النفطية الدوؿ أف حيث
 ارتفاع على مؤثرة أسباب عدة وىنالك واؽبند، الصُت يف اؼبستخدـ منها اقتصادية أسباب إُف بعضها كذلك
 الطلب يبقي بينهما،ولكن واؼبصاٌف الرؤيا يف االختبلؼ كذلكواؼبستهلكُت، اؼبنتجُت معسكر ضمن النفط أسعار
 يف تؤثر اليت العوامل ىذه وتتمثل.أخرى سلعة أي شأف ذلك يف شأنو النفط لسعر األساسياف احملدداف نبا والعرض
 :يلي فيما النفط أسعار

 بينهما واؼبوازنة والطلب العرض على يعتمد العاؼبي البًتوؿ السوؽ يف االستقرار إف :االقتصادية العوامل -1
 فهنالك االقتصادي النمو يف أنبيتها ؽبا إسًتاتيجية سلعة النفط النفط،ألف من العاؼبي للمخزوف باإلضافة
 :العوامل ىذه أىم ومن النفط على العاؼبيُت والطلب العرض جانب يف تؤثر عوامل

 اليت الكميات بأنو العمـو وجو على االقتصاد يف الطلب يعرؼالنفط ومحدداتو : على العالمي لطلبا - أ
 )الرغبة والقدرة(. خدمات سلع أو من على اقتنائها اؼبستهلك يقدر يرغب
السلعة،وتلك  ىذه اغبصوؿ على يف واؼبؤسسات األفراد وقدرة رغبة دبدى النفطية اؼبوارد على الطلب يتحدد
 زمنية فًتة وخبلؿ معُت سعر عند تلك السلعة استعماالت من النابعة اؼبختلفة اغباجات وليدة ىي ةالرغب

 "2استهبلكية. أو إنتاجية كانت ألغراض سواء اغباجات إشباع ؿبددة هبدؼ

                                                           
1
،ؾبلة جامعة األزىر بغزة،سلسة العلـو (2010-2000العالمية) النفط أسعار تقلبات على تؤثر التي العوامل ،اؼبزيٍت ؿبمد الدين عماد  

 .331،ص1،2013،العدد15 اإلنسانية،اجمللد
 .1973 ،،إتفاقية جنيف الثانيةسنة1971،إتفاقية جنيف األوُف سنة1971سنة العاؼبية النفط شركات مع اؼبربمة فار طه اتفاقية *

 .32،ص1992"،بغداد، الطبيعية الموارد اقتصاديات ،"جاسم ؿبمد اهلل عبد حسُت، علواف ىاشم 2
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 كبَتا قدرا أسعارىا تتضمن واليت اؼبكررة النفطية اؼبنتجات على الطلب من مشتقا النفط على بالطل ويعترب    
يف  وبالتاِف عليها الطلب يف تؤثر أف شأهنا من اؼبنتجات تلك أسعار مث ومن أسواقها االستهبلؾ يف ضرائب من

 .1الطلب على النفط

 على السلعة والنوعي الكمي جانبها يف اؼبنعكسة اإلنسانية اغباجة يقصد بو "ىو مقدارلنفطي:الطلب ا (1
تلك  دس أو إشباع دؼبه ؿبددة، زمنية فًتة وخبلؿ معُت سعر عند -بًتولية منتجات أو كخاـ-البًتولية
 "2إنتاجية كاؼبنتجات البًتولية. ألغراض أو استهبلكية مثل البنزين ألغراض كانت سواء اإلنسانية اغباجات

 أو إنتاجية من مواد مشتقاتو أو اػباـ النفط من اؼبطلوبة ىو الكميات وعلية يبكن القوؿ أف الطلب النفطي
 على والنوعي الكمي يف جانبها اؼبنعكسة اإلنسانية اغباجة تلبية بغرض بًتوكيماوية أو ناعية،ص أو استهبلكية
 يوضح دوؿاعب يلي وفيما.ؿبددة فًتة زمنية وخبلؿ معُت سعر عند )مكررة منتجات أو خاـ( النفطية السلعة
 .النفط على العاؼبي الطلب إصباِف

 (2016-2009البتروؿ والتغير السنوي خالؿ الفترة ) (:الطلب العالمي اإلجمالي على03)رقم  الجدوؿ

 .  الوحدة:مليوف برميل في اليـو

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 95.4 93.4 91.4 89.9 88.9 88.1 87.3 84.8 إصباِف الطلب العاؼبي

 1.7 2.3 1.1 1.0 0.8 0.8 2.5 1.3- التغَت يف الطلب )ـ ب/ي(
 1.8 2.5 1.3 1.1 0.9 0.9 2.9 1.5- َت)%(نسبة التغ
،تقرير األمُت العاـ السنوي 76 ص ، 2015 ،واألربعوف، الثاين السنوي العاـ األمُت تقرير ،)أوابك( للبًتوؿ اؼبصدرة العربية األقطار منظمة :المصدر

 .48الرابع واألربعوف ،ص

يعترب أساسيا والبعض  منها بعض اؼبختلفة ملالعوا من بالعديد ويتأثر يتحدد البترولي: محددات الطلب (2
 األخر ثانويا وتتمثل ىذه العوامل فيما يلي:

 إذ اإلنتاج، عملية مراحل ضمن رئيسي عنصر عامة بصفة والطاقة النفط يعترب ::مستوى النمو االقتصادي -
 التنمية مستوى على مؤشر تعد اليت الطاقة باستعماؿ أساس مرتبط حاليا اغباصل التقدـ االقتصادي أف

 النشاط حجم وتوسع االقتصادي النمو معدالت ارتفاع أف العاَف،كما دوؿ ـبتلف االقتصادي يف والنمو
 البفاض فإف اؼبقابل ويف السعر ارتفاع البًتوؿ وبالتاِف على العاؼبي الطلب ارتفاع حتما على يؤدي االقتصادي

                                                           
 .34ص ، 2006 أفريل مصر، ، 41 لدلمجا  164العدد ،الدولية السياسة مجلة بلها،ومستق اتهتداعيا الحالية، النفط أزمة اهلل، عبد حسُت  1

 .147الدوري،مرجع سبق ذكره،ص اضبد ؿبمد  2
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أي ىناؾ  .النفط سعر البفاض وبالتاِف العاؼبي لطلبا البفاض إُف يؤدي النمو االقتصادي معدالت تباطؤ أو
 .1عبلقة طرية بُت النمو االقتصادي والطلب على البًتوؿ

 ربديد يف ومهما عنصرا أساسيا السعر يبثل وأسعار الطاقة البديلة: نفطيةأسعار المنتجات النفط،سعر ال -
 بُت عكسية عبلقة وجود تؤكد واليت االقتصادية النظرية ما توضحو وىذا سلعة، أي من اؼبطلوبة الكميات
 يبكن ما وىذا صحيح، والعكس الطلب البفاض إُف سيؤدي األسعار رىا، فارتفاعوسع السلعة على الطلب
 من .فبالنسبة للسعر البًتوؿ اػباـ يعترب مهمة اقتصادية كسلعة يعد البًتوؿ كوف الطلب البًتوِف على إسقاطو
 عبلقات ورةبص الطلب على للسعر التأثَت التغَتي ذلك ويتجسد عليو، الطلب يف اؼبؤثرة األساسية العوامل
 ذلك وعكس وارتفاعو الطلب إُف زيادة يؤدي فإنو منخفضا السعر كاف كلما حيث بينهما فيما عكسية
 األجل يف اؼبرونة عدًن طلبها يعترب سلعة النفط أف إُف اإلشارة ويبكن .وتزايده السعر ارتفاع حالة يف يكوف
 يف النفط من على الطلب كبَت تأثَت وبدث ال األسعار تغَت أف حيث الطويل األجل يف اؼبرونة وكبَت القصَت
 .2األجل الطويل يف كبَتة تكوف االستجابة فإف طويلة لفًتة التغَت استمر إذا أما القصَت، األجل

 يف من شاهنا تؤثر اؼبنتجات تلك أسعار اؼبكررة، فإف البًتولية اؼبنتجات على الطلب من مشتق الطلب أف باعتبار
 أسعار على سليب تأثَت لو يكوف قدلنفط ا أسعار يف البًتوؿ. الزيادة على الطلب يف وبالتاِف عليها الطلب

 اؼبستهلك سيتحملها واليت اإلنتاج تكلفة يف ارتفاع دبثابة سيكوف كونو الطويل اؼبدى كررة يفاؼب البًتولية اؼبنتجات
 األخَت.

 السلعة النفطية،كالطاقة تؤديها اليت الوظيفة نفس تؤدي اليت السلعة أما  عن أسعار سلع البديلة ىي تلك
 إهبابا اؼبنافسة أو البديلة السلع تؤثر .. إٍف..رعدة مصاد من اؼبتولدة الكهربائية والطاقة الطبيعي، والغاز الشمسية،

 للطلب إنقاصها عدـ وبالتاِف البًتوؿ لسعر منافستها تعذر حالة يف إهبابا العاؼبي للنفط، الطلب على سلبا أو
 إُف يؤدي البًتولية فبا السلعة ؿبل حلوؿ من اؼبنافسة وبأسعارىا البديلة السلع سبكن حالة يف سلبا البًتوِف أو

 الغاز اغبجري، الفحم قبد لسلعة النفط واؼبنافسة البديلة السلع أىم ومن النفط، على الطلب وتراجع فيضزب
 فنية ؼبهارات تطلبها و إنتاجها تكاليف بارتفاع ىذه السلع وتتميز الذرية، والطاقة الشمسية الطاقة الطبيعي،

األسباب  ىذه كل نقلها صعوبة إُف إضافة تعماؽبا،واس وإنتاجها الستغبلؽبا متطورة ومتقدمة وأساليب وتكنولوجية
 بالبًتوؿ. واؼبتوسط مقارنة القصَت اؼبدى على وؿبدود ضعيف تنافسي موقع يف السلع ىذه ذبعل وغَتىا

                                                           
،مداخلة مقدمة ضمن اؼبؤسبر العلمي الدوِف حوؿ التنمية اؼبستدامة "ساتهااسياسة امن اإلمدادات النفطية وانعك"وصاؼ سعيدي وبنونة فاتح، 1

 .60،ص2008 ،افريل 8-7يوميؼبتاحة،جامعة سطيف،والكفاءة اإلستخدامية للموارد ا

،أطروحة دكتوراة يف فلسفة االقتصاد،كلية "أثر المنظمات ووكاالت الطاقة الدولية على سياسة الطاقة في مصرأشرؼ ضبداف يوسف،"  2
 .66،ص2004،جامعة عُت الشمس،مصر،التجارة
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 السكاف عدد كاف حيث كلما البًتوِف، الطلب يف اؼبؤثرة العوامل أحد السكاف عامل يعترب :السكاني النمو -
 النمو نسبة من أقل السكاين النمو أف نسبة بافًتاض الطلب ومبو توسع إُف يؤدي لكذ فإف ومتزايدا كبَتا

 وتطور العاَف سكاف لعدد التارىبي التطور الطرح ىذا الفرد،ويؤكد دخل متوسط يتأثر ال حبيث االقتصادي
 نسمة مليار 2.5 العاَف السكاف عدد كاف 1950 سنة ففي احملروقات، دبا فيها اؼبستهلكة الطاقة حجم

 96.2 استهلكوا نسمة مليار 6 العاَف سكاف عدد بلغ 1999 سنة أما ، نفط برميل مليار11.7 استهلكوا
 غبواِف مع استهبلكهم نسمة مليار 9 إُف 2050 سنة العاَف سكاف عدد يصل أف ويتوقع نفط، برميل مليار

 .1نفط برميل مليار 200
الطلب  على اعبيوسياسية والتوترات الطبيعية الظواىر أثر يربز :الجيوسياسية والتوترات الطبيعية الظواىر -

 النفط على الطلب حساسية درجة زيادة ظل يف وذلك النفطي، الطلب تقلبات دادتاز  كلما النفط على
 خلفية على وذلك الظروؼ، تلك بفعل النفطية اإلمدادات بانقطاع ددته قد ـباطر أية حوؿ تًتدد ألي أنباء

 الفائضة. اإلنتاجية الطاقات تبلشي اؼبخاوؼ من
 لوحظ حيث النفط، على الطلب مستويات يف العاـ مدار على اؼبناخية التغَتات تؤثر المناخية:  التغيرات -

 اؼبناطق يف الطلب مستوى يف البفاض يبلحظ بينما الباردة اؼبناطق والفصوؿ يف البًتوؿ على الطلب ارتفاع
 نسيب تأثَت ىو النفطي الطلب على العامل ىذا تأثَت أف العلم السنة. مع من اغبارة الفصوؿ ويف اغبارة

 .2 األساسية لللعوام ومكمل
ليس  اليت األسباب من اآلجلة البًتولية السوؽ يف اؼبضاربات تعترب :للنفط اآلجلة األسواؽ في المضاربات -

 للربح مالية وسيلة إُف السوؽ ىذه يف البًتوؿ ربوؿ يف تتمثل واليت التقليدية، السوؽ بأساسيات ارتباط ؽبا
 والسندات كاألسهم اؼبالية الوسائط يف التقلبات دض آمنة مالية كوسيلة اآلجلة بعقوده السريع، االحتفاظ

 للنفط، اؼبستقبلية األسعار بشأف التوقعات سقف رفع يف يساىم ونبي طلب خلق إُف فبا يؤدي والعمبلت
 مستقببل. األسعار ارتفاع من والتحوط التخزين بغرض النفط على طلبهم لزيادة اؼبستهلكوف فيلجأ

من  مؤثر عوامل ىناؾ أف بوضوح األخَتة اؼبالية األزمة أظهرت لقد :المالية ةاألنظم في واالختالؿ الهشاشة -
حاد  تأثَت ذات تكوف أف يبكن واليتاؼبالية، األنظمة يف واالختبلؿ اؼبالية اؽبشاشة النفطية،مثل السوؽ خارج
ساهتا انعكخبلؿ إ من النفطية السوؽ على العوامل تلك تأثَت ،ويأيتنفطال على الطلب على األمد وطويل

                                                           
اإللكًتوين  اؼبوقع على متوفرة.03ص ، 2000اؼبتحدة، العربية اإلمارات والصناعة، النفط أخبار ،ؾبلة '' النفط أسعار أين إلى '' نعوش، صباح  1

 .20/07/2017تاريخ اإلطبلع  www.moenr.gov.ae التاِف

"،أطروحة الدكتوراه يف العلـو ،"دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدوؿ النفطية الواقع واألفاؽ حالة الجزائربوفليح نبيل  2
 .74 ،ص2011-2010، 3االقتصادية فرع :نقود ومالية،كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت قسم :علـو التسيَت،جامعة اعبزائر
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 تأثَتىا خبلؿ من أو والعمالة، الناتج وحجم االقتصادي، النمو مثل الرئيسية الكلية االقتصادية على اؼبتغَتات
 .1البًتوؿ سعر على وبالتاِف األجل والطويلة القصَتة التوقعات وعلى اؼبستهلك على سلوؾ

 ةالرامي السياسات واسع من طيف للبًتوؿ اؼبستهلكة الدوؿ حكومات تبنت :سياسات الدوؿ المستهلكة -
 أمن قضية األحياف ىو من كثَت يف السياسات ؽبذه الرئيسي واحملرؾ النفط، على االعتماد من التقليل إُف

ترابطا   مًتابطتاف قضيتاف األمر واقع يف ونبا اؼبناخي التغَت قضية حوؿ اؼبتزايدة واالىتمامات الطاقة
 :2وثيقا.تتمثل ىذه السياسات يف 

 وكاف من أىم األدوات اليت عبأت إليها الدوؿ اؼبستهلكة الرئيسية،فرض الضرائب المفروضة على النفط:
ائب اؼبرتفعة على استهبلؾ النفط لتحقيق فوائض مالية عاؼبية على حجم وارداهتا من النفط من الضر 

اؼبفروضة على  جهة،وكبح صباع طلبها احمللي على النفط من جهة أخرى.حيث ذباوز متوسط قيمة الضريبة
يا،اؼبملكة اؼبتحدة،الياباف( الربميل يف ؾبموعة الدوؿ الصناعية السبع الكربى )الو.ـ,ا،كندا،فرنسا،أؼبانيا،إيطال

-1990متوسط سعر الربميل الذي استوردتو دوؿ ىذه اجملموعة شامبل للتأمُت والشحن على امتداد فًتة
دوالر 18.1دوالر للربميل يف حُت َف تتعد الزيادة يف األسعار  49.3حيث قفزت الضرائب حبواِف  2010

نتيجة لتداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية على  2009 بعد الًتاجع الذي شهد سنة 2010للربميل خبلؿ سنة 
 أسواؽ البًتوؿ.

 احتل موضوع مصادر الطاقة،أولوية يف سياسة الطاقة يف الدوؿ الصناعية  :تشجيع مصادر الطاقة البديلة
منذ عقود واعتربتو بعض الدوؿ مطلب ضروري لتحقيق أمن إمداداهتا بالطاقة،وأمنها القومي أيضا،وبالتاِف 

هو مبٍت على اعتبارات اقتصادية يف أف واحد.وقد ذبسد ذلك بوضوح يف توجهات الدوؿ الصناعية يف ف
 تشجيع تطوير واستخداـ بدائل النفط،الفحم والطاقة النووية والغاز الطبيعي والطاقات اؼبتجددة.
فيض استهبلؾ وقد تركزت سياسات الدوؿ الصناعية يف اذباىُت رئيسيُت،سبثل األوؿ يف تشجيع تقنيات زب

وقود النقل ودرجة كفاءة استهبلكو،وإصدار تشريعات بتشديد مواصفات الغازولُت والديزؿ وفق معايَت بيئة 
صارمة وفرض الضرائب اؼبرتفعة على استهبلؾ اؼبنتجات البًتولية ويهدؼ ىذا إُف كبح صباع طلبها احمللي 

غبكومي السخي للبدائل احملتملة للنفط كوقود للنقل واليت على النفط.بينما سبثل االذباه الثاين يف تقدًن الدعم ا
تشمل الوقود اغبيوي،غاز البًتوؿ اؼبساؿ،اؽبيدروجُت... إٍف.ويهدؼ ىذا االذباه إُف تنويع مصادر الطاقة 
وتشجيع إحبلؿ ؿبل ىذه اؼبصادر ؿبل النفط،ومن أنواع الوقود البديل اليت اكتسبت أنبية وأولوية يف سياسة 

 للدوؿ اؼبستهلكة ىو الوقود اغبيوي.      الطاقة 
                                                           

 النفط ؾبلة ("،2-1البلداف العربية ) على اتهوانعكاسا العالمية يالطبيع والغاز النفط تطورات أسواؽ" فتوح، وبساـ آلسوب كريستوؼ  1 
 .3 7ص ، 2010 خريف للبًتوؿ)أوبك(، اؼبصدرة العربية األقطار منظمة ، 36 لدلمج، ا135العدد  العريب، والتعاوف

ؾبلة عربية هتتم بدراسة دور النفط والغاز تقبلية للطلب العالمي للنفط ودور الدوؿ األعضاء في مواجهتو "،األفاؽ المس الطاىر الزيتوين،"  2
 .37،35،ص139،2012،العددالطبيعي يف التنمية والتعاوف العريب
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 دوجو  أال السوؽ من مهم جانبباستعراض  تقـو العرضنظرية  إف :ومحدداتو نفطال على العالمي العرض - ب
 على للعمل اإلنتاجية دبهامهم للقياـ القدرة لديهم تتوفر أف بد ال الذين البائعُت أو يبثل اؼبنتجُت الذي جانب

 .النظرية ربقيق ىذه
 أنواع عدة واحد أو نوع من النفطية الكميات أو الكمية عن عبارة ىو النفط لعرض االقتصادي اؼبعٌت إف 

 اػباـ وعرض النفط عرض معلـو ويشمل زمن ويف معُت بسعر وتداوؽبا تبادؽبا بغرض السوؽ يف ـبتلفة
1.النفطية اؼبنتجات

ومتنوعة فهي مرنة يف اؼبدى القصَت  متغَتة فهي النفطي العرض مرونة صىب فيما أما 
 .2واؼبدى اؼبتوسط ومعدومة اؼبرونة أو قليلة اؼبرونة يف اؼبدى البعيد

 معُت وخبلؿ بسعر الدولية السوؽ يف البًتولية السلعة من اؼبتاحة الكمياتبو  يقصد :النفط العرض تعريف (1
 من جزء إليو يضاؼ وقد معظمو، أو اؼبنتج النفط كل النفطي العرض يتضمنقد ؿبدودة، و  زمنية فًتة

 النفطية. اإلمدادات يف اختبلؿ حدوث أوالطلب، يف متوقعة غَت زيادة أي ؼبواجهة االحتياطي استعدادا

 العرض يتحدد وكذلك السوؽ، يف السائدة األسعار عند اؼبستهلكوف يطلبو ؼبا إذ يعترب العرض استجابة
 النفط إُف حاجتها ومدى للنفط اؼبنتجة بسياسة الدولة معُت، وقت يف اغبقوؿ يف اؼبتاحة اإلنتاجية باإلمكانيات

 ؼبواجهة بو أو لبلحتفاظ اؼبالية، احتياجاهتا يليب نقدي ؼبورد وربقيقا لتصديره أو احمللي، استهبلكها ؼبواجهة
 .3اؼبستقبل احتياجات

 النفط وسعر اؼبعروضة الكمية من كل بُت فالعبلقة النفط، أسعار على كبَت أثر ؽبا النفط اؼبعروضة من والكمية
 الكمية حالة البفاض يف بينما األسعار، البفاض إُف يؤدي النفطية السلعة من اؼبعروض فزيادة كسية،ع ىي عبلقة
 العكس. فيحدث اؼبعروضة

 التصنيع هبا اليت سار اؼبلحوظة السرعة إُف ذلك ويعود مطردة، زيادات العاؼبي إنتاجو حقق النفط اكتشاؼ منذ
 الصناعية الدوؿ من طرؼ ليس الوقود، زيوت على الطلب اشتداد إُف ىأد الذي األمر الثانية، العاؼبية اغبرب بعد
 عرب أخرى إُف منطقة اعبغرافُت من توزيعو اختبلؼ من بالرغم وىذا .النامية الدوؿ طرؼ من حىت بل فقط

 عرب أخرى إُف منطقة من إُف الشركات تنتقل مكاف يف اإلنتاجية القدرات تنخفض عندما أنو دبعٌت السنُت،
 بالنفط غنية أخرى إُف مناطق الشركات تنتقل مكاف يف اإلنتاجية القدرات تنخفض عندما أنو دبعٌت ُت،السن

                                                           
 162 ص ذكره، سبق مرجع الدوري، أضبد ؿبمد1

 .115،صاؼبرجع السابق2

ؾبلة أداء اؼبؤسسات ،"أثر تغيرات سعر النفط واالستقرار النقدي في الجزائر )دراسة تحليلية وقياسية("،عبد اغبميد ػبديبيؿبمد بن بوزياف،  3
 . 201ص02،2013اعبزائرية،العدد
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 اؼبناطق حبسب العاؼبي النفط إنتاج تطور اآليت اعبدوؿ اؼبختلفة. ويوضح الدوؿ بُت أو الواحدة الدولة داخل
 .اؼبختلفة

 3002-3002الممتدة الفترة في طقالمنا بحسب العالم في النفط إنتاج تطور(:02) رقم الجدوؿ
 .اليـو/برميل مليوف:الوحدة

 3002 النسيب الوزف 3002 3002 3002 اؼبناطق
 %30.2 07.93 02.22 02.02 الشمالية أمريكا
 %9.2 9.20 9.22 2.29 ووسطها أمريكا جنوب

 %09.7 09.3 09.73 09.02  أوروبا
 %20.9 37.22 32.92 32.20  األوسط الشرؽ

 %9.2 7.32 9.90 9.22  اإفريقي
 %9.2 7.23 9.02 9.73  باسيفيك أسيا

 %000 77.29 70.32 99.22  اجملموع
 %20 22.29 22.97 20.32  األوبك دوؿ

Source: BP Statistical review of world energy, June 2015, p. 08 

 

 

 من أبزر احملددات اؼبؤثر تتمثل فيما يلي: :نفطيمحددات العرض ال (2
من  انطبلقا النفطي، العرض يف اؼبؤثرة الرئيسية العوامل من البًتوؿ على الطلب يعد :وسعرهنفطي الطلب ال -

 إُف اغباؿ بطبيعة ىذا يؤدي البًتولية، على السلعة الطلب معدؿ زاد فكلما ،العرض ىبلق الطلب أف فكرة
 إف يف العرض البًتوِف. إهبابيا تؤثر النفط على الطلب حجم فزيادة يف السوؽ .إذا النفطية السلعة عرض زيادة
الكمية  زيادة ي إُف يؤد النفطية السلعة فارتفاع سعر البًتوِف، العرض مقدار ربديد يف فعاؿ دور للسعر

 والعكس العرض، من جانب السوؽ يف الفاعلة األطراؼ تقديراهتا إُف ترجع متفاوتة منها بكميات اؼبعروضة
 يسمح السعر ارتفاع ألف والبعيد، القصَت األمد يف العرض، مع طردية عبلقتوو  ).السعر البفاض حالة يف

 . قبل( ذي من اعلي بتكاليف إلنتاج نفوط
دور  اؼبتاحة اإلنتاجية واإلمكانيات النفطية االحتياطات من لكل إفاإلنتاجية: واإلمكانيات االحتياطات -

 اؼبؤكدة من البًتوؿ تؤدي االحتياطات فزيادة ة للبًتوؿ،البًتوِف يف السوؽ العاؼبي ربديد العرض مهم وفعاؿ يف
النفط. وفيما  من اؼبعروضة الكميات ربدد التنقيب عمليات أف العرض كما زيادة ومنو اإلنتاج زيادة إُف

 جدوؿ يوضح االحتياطي العاؼبي اؼبؤكد من البًتوؿ حبسب اؼبناطق ـبتلفة. 
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 (3002-0992) الفترة خالؿ المناطق بحسب المؤكد البتروؿ من لعالميا االحتياطي(:02) رقم الجدوؿ           

  برميل مليار الوحدة 

 النسبي الوزف 3032 3033 3001 3991 المناطق
3032 

 %1357 23255 22959 22508 12055  الشمالية أمريكا
 %1954 33052 32856 10054 8057 ووسطها أمريكا جنوب
 %951 15458 14754 11555 7853  أوروبا

 % 4757 81057 80857 74557 66159  األوسط الشرؽ
 %756 12952 13056 10652 6152 إفريقيا

 %255 4257 4251 4055 3858  باسيفيك أسيا
 %100 170051 168753 133451 104154 المجموع

Source: BP Statistical review of world energy, June 2015, p. 06. 

التكاليف  تعامل وىنا االحتياطيات، حجم تعيُت يف الفاعلة اؼبتغَتات من التكاليف كانت فاآن :التكاليف -
األخرى وأنبها  العوامل اثر بثبات السعر مع طرديا العرض يرتبط فيقاؿ العرض، دالة متغَتات ضمن

كافة  نهاوضم الكلية التكاليف بُت يبيز وىنا .العرض دالة يف التحوالت عن اؼبسؤولة وىي التكاليف،
 يف والتكاليف اغبدية التشغيل، تكاليف على إضافة منها اؼبنتج الربميل يصيب وما للتطوير الرأظبالية النفقات
 التكاليف فإف وهبذا اؼبعٌت .اؼبنتجة اغبقوؿ يف إضايف برميل إلنتاج اؼبتغَتة الكلفة ىي واألخَتة .القصَت األمد

 التشغيل تكاليف اؼبستقبل، وأغلب يف او اآلف اإلنتاج قرار عن النظر بغض ربققت وقد ثابثة الرأظبالية
 بالتشغيل ترتبط ألهنا تعاقدية او التزامات بسبب القصَت األمد يف الثابتة التكاليف بعض وتتضمن متغَتة
 بالذات. اإلنتاج حبجم وليس

على  كبَت تأثَت لو للنفط اؼبختلفة البديلة اؼبصادر توفر مقدار إف :وأسعارىا البديلة المصادر توفر مقدار -
توفر  حالة ففي الدولية، السوؽ يف حصتو وارتفاع بتزايد وإهبابيا حصتو بتقليص سلبيا النفطية السلعة عرض
 وأسعاره، النفط، عرض على سليب تأثَت لذلك فإف منخفضة وبأسعار كبَتة بكميات البديلة اؼبصادر

 .عالية وبأسعار صغَتة اتبكمي البديلة اؼبصادر توفر حالة يف والعكس يكوف
 اإلنتاج أدوات بو تتميز الذي التكنولوجي اؼبستوى يلعب :اإلنتاج ألدوات والتقني التكنولوجي المستوى -

 جديدة نفطية احتياطات اكتشاؼ يف يساعد بالتاِف و البًتولية، اؼبكامن عن الكشف سرعة يف ىاما دورا
 .للبًتوؿ الكلي العرض مستوى رفع يف تساىم
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 يف النفط أسعار ارتفاع يف ومؤثرا ىاماً  دورا اعبيوسياسية العوامل تلعب: لجيوبوليتكية(ا: )العوامل السياسية -2
 تدفق أمن يهدد والذي وتكريره النفط إنتاج مناطق يف ربدث اليت والنزاعات واالضطرابات التوترات

 آنيا عامبلً  السياسي العامل بقي وبذلك اع،االرتف إُف النفط أسعار وتدفع اؼبستهلكُت، إُف النفطية اإلمدادات
 مستويات إُف النفط أسعار تذبذب يف والنزاعات االضطرابات وأثرت معينة، سياسية بظروؼ مرىونا ومرحليا

 :1ذلك أمثلة ومن مسبوقة غَت
 توتر الوقت،واستمرار ذلك يف وتركيا الكردستاين العماؿ حزب بُت العراقية اغبدود على األمنية األوضاع وترت -

 .استقرارىا وعدـ العراؽ يف واألمنية السياسية األوضاع
 من مزيد األوربية وؿ والد األمن ؾبلس فرض واحتماالت النووي طهراف برنامج بسب يرافوا   الغرب بُت التوتر -

 .السعودية بعد للنفط مصدرة دولة أكرب ثاين رف، ا إي على العقوبات
 .اػباـ النفط أسعار تدين يف ودورىا 2001 سبتمرب من عشر اغبادي أحداث -
 سواء اإلرىاب على مريكيةاأل اغبرب بسبب وذلك آمنة، غَت النفط فبرات بأف العاؼبية النفطية السوؽ شعور -

 .أفريقيا يف للنفط مصدر أكرب نيجَتيا والسيما أفريقيا، مشاؿ أو العريب اػبليج يف
 من واػبوؼ للنفط اؼبنتجة الدوؿ بعض يف ومشاكل (السياسي االستقرار عدـ)اعبيوسياسية التوترات  -

 .اؼبهمة النفط إنتاج مناطق يف التخريبية العمليات

 األعماؿ ىذه تنتقل أف من اػبوؼ أف إال نفطية منشآت تستهدؼ َف كانت فوا   اإلرىابية، عماؿاأل أف الواقع يف
 على يساعد وذلك ،االستقرار وعدـ التوتر من حالة يف النفطية األسواؽ ذبعل اليت النفطية اؼبنشآت إُف اإلرىابية
 .النفط أسعار ارتفاع

 عن وحجمها أنبيتها يف كثَتا زبتلف ال النفط سوؽ يف كبَتا دورا النفسية العوامل تلعب: النفسية العوامل -3
 يف ليشكبل قوي بشكل العوامل صبيع تتداخل بل الطلب وحجم العرض كمية حيث من األخرى، العوامل
 وتوقع أزمة، أو نزاعات إُف وربوؽبا االضطرابات، حدوث توقع كذلك النفط، لسوؽ األخَتة الصورة النهاية
 :2العوامل ىذه ومن النفط أسعار ارتفاع إُف تؤدي شائعة أو واؼبشتقات، اػباـ النفطية اإلمدادات يف نقص

 فلسطُت، العراؽ، يرافاإل)األوسط الشرؽ منطقة يف اؼبضطربة واألمنية السياسية ضاعلؤلو  النفسية التأثَتات -
 اؼبضاربُت النفطية السوؽ يف اؼبتعاملُت دفع الذي األمر (العربية الدوؿ من وغَتىا مصر اليمن، ، السوداف
  .النفط أسعار ارتفاع على للمراىنة

                                                           
،جامعة الدوؿ العربية،القاىرة،صيف 134دؾبلة الشؤوف العربية، اؼبلف االقتصادي،العد،""ارتفاع أسعار النفط)السباب، التداعيات(زياد عربية،  1

 .117،ص2008

،مركز اػبليج 10"،دراسات إسًتاتيجية خليجية،العددأزمة انهيار أسعار النفط واقتصاديات مجلس التعاوف الخليجيىند مصطفى علي،"  2
 .17،ص1998للدراسات اإلسًتاتيجية،
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 .الدوالر ضعف مواجهة يف آمنا مبلذا النفط استخداـ إُف ريناؼبستثم اليورو،دفع مقابل الدوالر قيمة البفاض -
 إُف أدى فبا إنتاجها بوقف البًتوؿ شركات طلبوا حيث نيجَتيا، يف اؼبتمردين قبل من اؼبستمرة التهديدات -

 .أوبك يف للنفط مصدرة دولة خامس نيجَتيا أف حيث البًتوؿ، أسعار ارتفاع
 ؿبللي أذىاف يف جعل فبا النووية أعماؽبا بوقف إليراف األمريكية اؼبتحدة ياتوالوال األوريب االرباد دوؿ هتديد -

 .النصف إِف بإنتاجها تقـو الذي يوميا برميل مليوف 3 من إنتاجها زبفض بأهنا اعتقاداً  واؼبضاربُت السوؽ
 التعاوف وؾبلس "بكأو "منظمة لدوؿ للدوالر الشرائية القوة من يقلل الدوالر سعر ىبوط إف :النقدية العوامل -4

 الشراء زيادة يف اػبليج منطقة يف الدوالر البفاض آثار برز لقد اإلنتاج، زيادة عن ربجم هبعلها فبا اػبليجي
 األوربية السوؽ عن الكبَت التحوؿ فإف لذا األوربية، السوؽ من أرخص أصبحت اليت األمريكية السوؽ من

  .واإلسًتليٍت اليورو أماـ ضعيفاً  الدوالر تمريس كبَتا وقتا سيتطلب األمريكية السوؽ لصاٌف

وصبيع ىذه العوامل تؤثر يف تقلبات ومسارات أسعار البًتوؿ وغالبا ما تكوف أشد التقلبات ىي التقلبات ذات 
الطابع السياسي واالقتصادي وردبا يكوف للعوامل السياسية تأثَتات أكرب من العوامل األخرى حىت اعترب البًتوؿ 

يتو الدولية واإلسًتاتيجية )سلعة مسببو(وىذا من شأنو يؤثر تأثَتا كبَتا يف كافة القرارات السياسية وبسبب أنب
واالقتصادية للدوؿ النفط اؼبصدرة مثلما يف الدوؿ اؼبستوردة للنفط.ومن ىنا ظهر ما يسمى خبطر السعر البًتوِف 

ة واليت يعتمد اقتصادىا على اإليرادات النفطية وما ترتب عليو من ـباطر وإشكاليات عديدة لبلداف الدوؿ اؼبصدر 
 اعتمادا كليا.

إف اإليرادات النفطية للدوؿ اؼبصدرة ىي دالة ألسعار البًتوؿ وعدد الرباميل اؼبصدرة من البًتوؿ اػباـ ويبكن التعبَت 
     .اػباـ نفطال من اؼبصدرة الرباميل عددQ=البًتوؿ، أسعار=P، وؿالبًت  إيرادات R= حيث        (   )عليها
 من بالعديد تتأثراف P وQ أف العلم مع (   ) للعبلقة تبعا وتنخفض النفطية اإليرادات وتزداد.R=Q*P أي

 يف تؤثر النفطية اإليرادات استقرار عدـ للتقلبات،وىكذا عرضة البًتوؿ إيرادات تكوف أف الطبيعي فمن العوامل
 البًتوؿ سعر خطر عنو ينجم ما وىذا.خاصة وميزانيتها عامة ؼبصدرةا للدولة والسياسية االقتصادية القرارات صبيع

وىو" اػبطر الناجم من التقلبات السريعة واغبادة وغَت اؼبتوقعة واليت ربدث يف أسعار النفط العاؼبية،وزبلق عدـ 
 :2" ويشَت خطر سعر النفط باذباىُت رئيسُت نبا1توازف يف السياسة االقتصادية للدوؿ اؼبتأثرة فيها.

 :وىو خطر احتماؿ االهنيار يف اؼبعدالت العامة ألسعار خطر سعر النفط على الدوؿ المصدرة للبتروؿ
البًتوؿ دوف ما ىو متوقع،فبا يؤدي إُف البفاض مفاجئ يف اإليرادات البًتولية للدوؿ اؼبنتجة واؼبصدرة 

                                                           
1
 Daniel james,”Hedging government oil risk price” ,international monetary fund,2001,P035 

  
مخاطر وإشكاليات انخفاض أسعار النفط في إعداد الموازنة العامة في العراؽ وضرورات تفعيل مصادر الدخل ،"سهاـ حسُت،ظبَتة فوزي  2

 .06،ص36،2013غداد للعلـو االقتصادية،العدد ؾبلة كلية ب"،-دراسة تحليلية–الغير النفطية 
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دوؿ اليت تسمى بالدوؿ الريعية واليت يعتمد دخلها وناذبها الوطٍت بدرجة كبَتة للبًتوؿ،خصوصا بالنسبة لل
% من إصباِف الناتج احمللي اإلصباِف 98على إيرادات البًتوؿ اليت تصل أحيانا على سبيل اؼبثاؿ اعبزائر 

 ويكمن ىذا اػبطر يف تأثَته على أوضاع اؼبالية العامة إذا استمر ىذا التدىور ؼبدة طويلة.
 وىو احتماؿ حدوث طفرات مفاجئة وحادة ذات أمد زمٍت خطر سعر البتروؿ على الدوؿ المستوردة:

طويل يف اؼبعدالت العاؼبية ألسعار البًتوؿ فبا يؤدي إُف حدوث إختبلالت يف تنفيذ خطط يف اإلنفاؽ 
 العاـ،وارتفاع معدالت العجز يف تلك الدوؿ.

= البتروؿ خطر سعروؿ ىو" عبارة عن حاصل اعبمع بُت اػبطرين أي وبالتاِف  يبكن القوؿ أف خطر سعر البًت 
." بشطريو يؤثر يف اؼبوازنة العامة للدولة اؼبصدرة واؼبستوردة للبًتوؿ، وػبطر سعر خطر التصدير+خطر االستيراد

اييس البًتوؿ على مستوى أي دولة ثبلثة أبعاد ىي )اػبطر السياسي،االقتصادي،اؼباِف( ويقاس ىذا اػبطر دبق
إحصائية حبتة مثل) مقاييس التشتت اؼبطلقة والنسبية( أي ىناؾ عبلقة بُت خطر سعر البًتوؿ واألخطار اليت 
ترافقو يف كل دولة ويسمى باػبطر القطري اؼبركب،أي اػبطر القطري اؼبركب =اػبطر السياسي+اػبطر 

ًتوؿ سلعة مسببو ولكل من اػبطر % باعتبار الب50االقتصادي+اػبطر اؼباِف وبإعطاء وزف اػبطر السياسي 
 .% 100%=25%+25%+50% ويبكن التعبَت عن اػبطر اؼبركب للبًتوؿ لدولة ما=25االقتصادي واؼباِف 

من كل ما تقدـ مت التوصل أف خطر سعر البًتوؿ كاف وال يزاؿ وسيظل طاؼبا بقي البًتوؿ اؼبصدر الرئيسي للطاقة 
عامة ويف السياسة اؼبالية خاصة حيث يبثل الوزف النسيب األعلى كل من  اؼبؤثر األكرب يف السياسات االقتصادية

 اإليرادات والنفقات العامة والدوؿ اؼبصدرة واؼبستوردة على حد سواء.

 .على اقتصاديات الدوؿنفط المبحث الثاني:انعكاسات تقلبات أسعار ال

العوامل وخاصة  من بالعديد لتأثَتىا نتيجة نفطال أسعار يف التقلبات وكثرةاستقرار  بعدـ الدولية النفط سوؽ تتسم
 دوال باعتبارىا تقدمها مستوى كاف مهمادولية لو أنبية إسًتاتيجية بالنسبة عبميع دوؿ العاَف، سلعة النفط أف

 من يصبح. للنفط ومصدرة منتجة الدوؿ من ؿبدودة ؾبموعة تقابل، متفاوتة بدرجات كانت واف للنفط مستهلكو
 أساس عوائدىا النفطية تزداد ،حيثاؼبصدرة و اؼبنتجة الدوؿ لصاٌف يكوف النفط أسعار ارتفاع بافالقوؿ، البديهي
 االرتفاع ىذا يزيد حيث اؼبستهلكة الدوؿ صاٌف االرتفاع لغَت ىذا يكوف فيما فيها، اهبابيا تؤثر فبا اؼبالية، واردهتا
 على يًتتب وما النفط، أسعار البفاض حالة يف كسامعا  الوضع يكوف فيها،ويؤثر  فبا عليها، اؼبالية األعباء من
 ترتب و ( النفط سعر خطر) اظبو واحدارا خط تواجو العاَف دوؿ صبيع فاف وبالتاِف .وإشكاليات ـباطر من ذلك
 النفط أسعار يف التقلبات واف للنفط خصوصا اؼبصدرة للدوؿ واإلشكاليات من اؼبخاطر العديد اػبطر ىذا على

 اليت أو للنفط اؼبصدرة و اؼبنتجة الدوؿ يف معظم تؤثر ،العاؼبي اؼبستوى على للقلق مثَتة و تكررةم ظاىرة أصبحت
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الصعبة.وىذا ما سيتم توضيحو يف اؼبطالب  بالعملة اؼبالية مواردىا ربقيق يف الرئيسي اؼبصدر فيها النفط يعترب
 اؼبوالية.

 ديات الريعية.تقلبات أسعار النفط وأثارىا على االقتصاالمطلب األوؿ:

 على النفطية سيسود السوؽ الذي النمط سيكوفؤ للتنب قابليتها النفط وعدـ أسعار يف اغبادة التقلبات استمرار إف
ربديد  يف اكرب دور ؽبا سيكوف العوامل اعبيوسياسية إف كما،اؼبراقبُت توقعات حسب والبعيد اؼبتوسط اؼبدى

األسعار  ارتفاع حالة ففي،النفطية السوؽ هبري يف للنفط ؼبا صدرةالبلداف اؼب اغلب جعلت كهذه وحالة ،األسعار
 ما ظهور يعكسىذا و ،تقشفية حياة البلداف تلك تعيش حالة االلبفاض ويف والًتفية كياالستهبل  اإلنفاؽ يزداد
خبلؿ   من اؽبولندي اؼبرض عراضوتظهر أ" Dutch Diseaseبالمرض الهولندي " االقتصادية باألدبيات يعرؼ

لعبلقة بُت استغبلؿ اؼبوارد الطبيعية )السيما النفط( والتدين اليت يبكن أف وبدث يف القطاعات اؼبنتجة األخرى ا
خاصة الصناعة،أف الزيادة يف الدخل الناتج عن ىذه اؼبوارد الطبيعية يعمل على تعطيل الصناعة عن طريق رفع 

 اؼبوارد من النفط ودبا أف يعتربية يف التجارة العاؼبية.قيمة العملة احمللية فبا هبعل القطاع الصناعي أقل تنافس
(.إال أنو يشكل اعبزء األكرب من إيرادات الدولة متجدد غَت مصدرا) ،ةاستنفاذي طبيعة ذو ألنو الناضبة االقتصادية

ية وىذا النفطية حيث يبثل نسبة كبَتة من ناذبها احمللي اإلصباِف من جهة،ونسبة أكرب من إصباِف صادراهتا الوطن
 يضفي الطابع الريعي للعائدات النفطية )مبوذج يتجسد كل مدلوالت االقتصادي الريعي(.

 مفهـو الريع والدولة الريعية.أوال:

الريع مفهـو متعدد اعبوانب حيث تطور عرب الزمن،لكنو بقي ؿبافظا على جوىره مع تعدد أشكاؿ ظهوره ويف ىذا 
ضوع الريع،وعليو سيتم إعطاء مفهـو الريع يف النظرية االقتصادية وربديد الصدد اختلفت أراء االقتصاديُت حوؿ مو 

 ـبتلف ظبات االقتصاديات الريعية.

بالرجوع إُف معاجم اللغة ؼبعرفة الريع قبد أـ أكثر اؼبعٍت مرتبطة بالزيادة مفهـو الريع في النظرية االقتصادية: -1
الواسع ينصرؼ إُف كافة أشكاؿ الدخوؿ اليت تعود إُف والنمو ولكن للعمل يف األرض،أما اصطبلحا دبفهومو 

،وىبتلف الريع عن غَته من أشباف خدمات عناصر اإلنتاج 1ىبات الطبيعة كاؼبناجم واؼبعادف والنفط
يعية ذات الطبيعة اػباصة الناذرة،اؼبتمثلة يف كوهنا ؿبدودة الكمية وال األخرى،من حيث كونو يتعلق باؼبوارد الطب

يبكن زيادهتا عن طريق دفع أشباف أخرى كما أنو ال توجد نفقة إنتاج ؽبا.ولقد تعددت أراء النظريات 
 االقتصادية يف تناوؽبا ؼبفهـو الريع عرب تاريخ الفكر االقتصادي من أنبها:

                                                           
 .184،ص1986"،دار اغبكمة للنشر والتوزيع،بغداد،تاريخ الفكر االقتصاديلبيب شقَت،"  1
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أدى ذلك باىتماـ  إقبلًتا يف القرف الثامن عشر ارتفاعات أسعار القمح اليت عرفتو إفالمدرسة الكالسيكية: - أ
 "،ومن رواد ىذه اؼبدرسة قبد أدـ ظبيث ودافيد ريكاردو ولياـ بييت. الريع االقتصادياؼبنظرين دبا يسمى "

مصدرىا يف ( أف الثروة ذبد 1790-1723حيث ذكر ريع األرض يف كتابو ثروة األمم) ألدـ سميثبالنسبة 
العمل اإلنساين،فالربح الذي يدره منجم على صاحبو ال يتناسب مع مطلق خصوبتو،وإمبا يتناسب مع ما يبكن 

.كما يؤكد أدـ 1أف نسميو اػبصوبة النسبية أخذين بعُت االعتبار تفوقو على غَته من اؼبناجم ومن نفس النوع
ظبيث أنبية التميز بُت األجر أو الربح كعناصر تدخل يف تكوين السعر والريع الذي ينتج عن السعر دبعٌت  يدخل 
الريع يف تكوين األسعار بشكل ـبتلف عن األجور والربح ،فإذا كاف ارتفاع أو البفاض األجور واألرباح يعترب سببا 

 وىذا الوصف األسعار، البفاض أو الرتفاع نتيجة الريع يعترب البفاض أو ارتفاع األسعار فإفالرتفاع أو البفاض 
الريع ىو ذلك اعبزء  لدافيد ريكاردواألخر.أما بالنسبة  الدخل عن صور جذريا اختبلفا الريع اختبلؼ إُف يشَت

رض،أي ىو تلك القيمة الناذبة من منتوج األرض الذي يعود ؼبالك األرض مقابل استغبلؿ إمكانات اإلنتاج واأل
.أما عن كيفية ربديد الريع فقد بُت ريكاردو أف ذلك يتوقف على 2عن خصم نفقات اإلنتاج من اإليراد الكلي
من خبللو تعريفو لو بأف اعبزء من  ويلياـ بيتيقع.أما مسألة الريع عند درجة التفاوت يف اػبصوبة أو من حيث اؼبو 

الناتج الذي وبصل عليو مالك األرض،ذلك اعبزء يساوي يف رأي ولياـ بييت الناتج الكلي مطروحا منو األجور 
عماؿ( والريع والبذور فهو يبثل الفائض اؼبتحقق من اإلنتاج الزراعي  )الصايف( بُت األجور )أي ما وبصل عليو ال

. باإلضافة إُف ذلك قبد عند بييت ما يعرؼ بفكرة الريع الفرقي ىذا الريع راجع 3)ما وبصل عليو مبلؾ األراضي(
 إُف سببُت اختبلؼ األرض يف اػبصوبة واختبلؼ األرض يف موقعها)قربا أو بعدا من السوؽ(. 

يع عند اؼبدرسة النيوكبلسيكية يتمثل يف كل ما يدفع لعناصر اإلنتاج اليت مفهـو الر النيوكالسيكية: مدرسةال - ب
يكوف عرضها عدًن اؼبرونة،وبالتاِف فإف ريع األرض ال وبكمو قانوف خاص،فاألرض ماؿ اقتصادي شأنو يف 
ذلك شأف األمواؿ األخرى،وبالتاِف يؤكد النيوكبلسيك أف منتجات باطن األرض ربددىا كلفة آخر وحدة 

جة والريع العقاري يدفع لندرة األرض ومن أجل توضيح نظرة النيوكبلسيك لقيمة الثروة البًتولية والباطنية منت
بصفة أعم يعترب مارشاؿ أىم رواد ىذه اؼبدرسة والذي قدـ فكرة شبو الريع،واليت يقصد هبا الريع الذي يرد 

اـ اؼبرونة وذلك لعدـ استجابة العرض يف الزمن على انعداـ مرونة عنصر اإلنتاج بالنسبة لثمنو عندما ينتج انعد
فشبو الريع ؼبارشاؿ ال يغطي فقط اإلنتاج وإمبا تكلفة اإلنتاج وكذلك تكلفة هتيئة حقل بًتوِف دبا القصَت.

                                                           
 .81،ص1990ُف،مصر،"،جامعة اؼبنوفية،الطبعة األو تطور نظرية الريعمصطفى حسُت مصطفى،"  1

 ..214،ص2000"،منشورات اعببلي اغبقوقية ،بَتوت،لبناف، مبادئ االقتصاد السياسيؿبمد الدويدار،"  2

 .219اؼبرجع السابق،ص  3
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يتناسب مع اكتشاؼ كميات جديدة من البًتوؿ،مقابل الكميات اليت استخرجت أو ما يسمى بتكلفة 
 النضوب.  

الريع يف نظر كارؿ ماركس ىو ذلك اعبزء فائض القيمة الذي ينتج يف اكية الماركسية:المدرسة االشتر  - ث
-الزراعة،ويزيد على ذلك على أنو يبثل شيئا فوؽ متوسط معدؿ فائض القيمة الذي يتوقع اؼبزارع الرأظباِف

 القيمة     اغبصوؿ عليو من استخدامو لرأظبالو.وحسب ماركس فإف معدؿ-شأنو يف ذلك شأف أي رأظباِف أخر
اؼبنتج يف الزراعة يفوؽ معدؿ فائض القيمة اؼبنتج يف فروع النشاطات األخرى وذلك ناتج من أف اؼبلكية 
اػباصة لؤلراضي)اليت تكوف ؿبدودة(ربوؿ دوف االنتقاؿ اغبر لفائض القيمة من الزراعة إُف النشاطات 

إُف الرأظباِف وإمبا تذىب إُف مبلؾ األراضي ؼبا األخرى،والزيادة يف فائض القيمة اؼبنتج يف الزراعة ال تذىب 
ؽبم من احتكار والذي يبكنهم من رفع الريع كلما زاد مقدار فائض القيمة اؼبنتج يف الزراعة.ويبيز ماركس بُت 
نوعُت من الريع ونبا الريع اإلختبليف والريع اؼبطلق،فالريع اإلختبليف ىو فائض الربح الذي يتم اغبصوؿ عليو 

اعة اليت تكوف فيها ظروؼ اإلنتاج أكثر مبلئمة بالنسبة للربح اؼبتوسط،فهو إذف يبثل الفرؽ بُت السعر يف الزر 
العاـ إلنتاج كما ربدده أوضاع اإلنتاج على األراضي األكثر سواءا والسعر الفردي لئلنتاج على األراضي 

الذي وبصل عليو مالك األرض بصرؼ  اؼبتوسطة واألراضي األكثر خصوبة.أما بالنسبة للريع اؼبطلق فهو الريع
 النظر عن درجة خصوبة تربتها )يدفع كريع مطلق على مدى توفر األرض الزراعية والطلب على سلعها(. 

 الريعي االقتصاد مفهـو ربديد يف أساسيا أمرا للريع اػبارجي اؼبصدر يعترب: الدولة الريعية واالقتصاد الريعي -2
 لبلقتصاد اػباص النمط وضوح على تساعد ال نسبتو زادت إف و احمللي ليالداخ شكل للريع وجود أف ذلك
 جزء االستيبلء على يف الريعية العناصر تشارؾ حبيث داخلية إنتاجية قطاعات إُف أف يستند البد إذ الريعي
 القطاعات من التحويلية اؼبدفوعات من نوع األمر حقيقة يف ىو الداخلي فالريع الناتج احمللي ىذا من

 ىذه مثل على الريعي االقتصاد وصف إطبلؽ فإف وبالتاِف اػباصة اؼبزايا ببعض لفئات تتمتع اإلنتاجية
 حالة يف أما األغلبية دوف الفئات بعض إُف يشَت ؾبموعو يف لبلقتصاد جزئيا وصفا سيكوف بالضرورة األوضاع

االقتصاد  من ربويبلت إُف يشَت فإنو الوطٍت الناتج من مرتفعة نسبة يشكل كاف إذا خاصة الريع اػبارجي
يشَت  الريعي االقتصاد اصطبلح استخداـ فإف ؽبذا مهمة ؿبلية إنتاجية قطاعات يفًتض أف دوف اػبارجي
 الدولة الريعية وخبصوص االقتصادية اغبياة يف أساسيا دورا األخَت ىذا فيها يلعب اليت لؤلحواؿ رئيسي بشكل
 أو الريع اػبارجي فيها يؤوؿ اليت اغبالة وىي الريعي االقتصاد من اصةخ حالة باعتبارىا إليها النظر فيمكن
.وعليو يبكن التفرقة 1السكاف من الغالبية على الريعية الثروة ىذه توزيع تعيد صغَتة فئة إُف منو مرتفعة نسبة

 1970ظهر ألوؿ مرة للكاتب اإليراين حسُت مهدواي سنة  فمصطلح الدولة الريعية بُت اؼبفهومُت

                                                           

عهد العلـو االقتصادية وعلـو "،رسالة ماجستَت يف علـو التسيَت،فرع:نقود مالية،ماثر تغيرات أسعار البتروؿ على االقتصاد العربيمشدف وىيبة،" 1 
 .67،ص2005-2004التسيَت،جامعة اعبزائر،
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،إذ عرؼ 1وليةاختصت يف النموذج اإليراين واليت كاف يقصد هبا توصيف الدوؿ اؼبعتمدة على اإليرادات البًت 
الدولة الريعية "بأهنا الدولة اليت على جزء كبَت من دخلها من مصادر خارجية سواء كاف ذلك من موارد 

".وقد زبتلف 2طبيعية أو زراعية أو إستخراجية على شكل ريع تتحكم الدولة يف السيطرة عليو وتوزيعو
ؽ عاـ على اعتبار العوائد وجهات النظر بشاف ربديد اؼبداخيل الريعية أو الدولة الريعية،إال أف ىناؾ اتفا

النفطية عوائد ريعية،وعلى ىذا األساس فالدوؿ الريعية ىي تلك البلداف اليت تشكل مسانبة العوائد الريعية 
%من الناتج احمللي اإلصباِف،وتعد الدوؿ اؼبصدرة للنفط واؼبواد اػباـ السيما البداف 50اػبارجية نسبة تزيد عن 

،ليبيا والعراؽ دوؿ ريعية. ويبكن القوؿ أف الدولة الريعية ىي تلك الدوؿ اليت تعتمد العربية من اػبليجية ،اعبزائر
يف إراداهتا لشؤوف الدولة على عائدات من اػبارج سواء حصلت على ىذه العائدات من جراء بيع مادة خامة 

 ج.أو لقاء تقدًن خدمات إسًتاتيجية أو عن طريق فرض ضرائب على حواالت اؼبغًتبُت يف اػبار 
اعتماد بلد ما على استخراج مصدر طبيعي من باطن األرض كالنفط  ىو" االقتصاد الريعي ومفهـو

مثبل،وؽبذا فاقتصاد ىذا البلد يكوف يف الغالب رخوا يعتمد على اؼببادالت التجارية وينتج ؾبتمعا استهبلكيا 
وتعترب الدوؿ العربية  "3.زراعة أنبيةالصناعات التحويلية والعطي ي اقتصاد ال يسيطر فيو قطاع االستَتاد ،وىو

ن طريق البيع أو عموما مبوذجا ؽبذا النمط من االقتصاد حبيث تتمتع فيو الدوؿ بعائدات مالية كبَتة سواء ع
.وعادة ما تستعمل ىذه العوائد اؼبالية بشكل مباشر يف البناء والتشييد وتوزيع وأجور اؼبوظفُت والعماؿ اعبباية

      واستَتاد كل ما ربتاجو الدولة دوف استثمارىا يف قطاعات إنتاجية تنعش االقتصاد وتوفر فرصا للعمل. 
،فالدولة الريعية حالة خاصة من واالقتصاد الريعي ولة الريعيةالدوبناء على ما سبق يبكن التمييز بُت 

االقتصاد الريعي وىي الدولة اليت يشكل فيها الريع اػبارجي نسبة كبَتة من الدخل والدولة تتحكم يف توزيعو 
وف وإنفاقو على أفراد اجملتمع بينما االقتصاد الريعي فهو يشكل فيو الريع اػبارجي نسبة كبَتة من الدخل ويك

ألكثرية السكاف دور يف توليد الريع واستغبللو إذف ىو اقتصاد تداوِف وليس اقتصاد إنتاجي وبذلك تكوف 
الدولة الريعية نظاـ فرعي متصل باقتصاد ريعي وىذا األخَت ىو األساس يف تكوين الوسيط بُت القطاع اؼبنتج 

الريعية واالقتصاد الريعي تتحدد أساسا للريع والقطاعات األخرى من خبلؿ اإلنفاؽ.فالعبلقة بُت الدولة 
بوجود ريع ذو مصدر خارجي يشكل نسبة كبَتة من الدخل اؼبتحقق يف البلد الذي يلعب دورا أساسيا يف 

 اغبياة االقتصادية وبذلك فإف الريع اػبارجي وصفا للدولة الريعية واالقتصاد الريعي على السواء.   

                                                           
1
 Hossein Mahdavy, «Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of 

Iran,» in : M. A. Cook (ed.), Studies in the Economic History of the Middle East: From the Rise of Islam to the 

Present Day (London New York: Oxford University Press, 1970), p. 429 
"،ؾبلة الغري للعلـو االقتصادية واإلدارية،اجمللد المرض الهولندي ومقومات إصالح االقتصاد الريعي في العراؽ تشخيصمايح شبيب ألشمري،"  2
 ..03،ص2010،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الكوفة،العراؽ،15،العدد 05

،مؤسسة فريديش إربرت، بغداد، العراؽ،  "ورقة سياسات:النظاـ الريعي والبناء الديمقراطي:الثنائية المستحيلة حالة العراؽ" صاٌف ياسر،  3
 .4،ص2013
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قتصاديات الريعية أو الدوؿ اليت تعتمد يف اقتصادىا على تصدير سلعة ومن أبرز السمات اليت تتميز هبا اال
 وحيدة وىي النفط تتمثل كما يلي :

 .الريع اػبارجي كمصدر أساسي للدخل 
 .ضعف اإليرادات الضريبية ضمن ىيكل إيرادات الدوؿ 
  .ارتفاع معدالت اإلنفاؽ اغبكومي بدوف اغباجة إُف فرض ضرائب 
 اج احمللي خارج القطاع الريعي. ضعف ىيكل اإلنت 
 .ضعف حلقات القطاع النفطي 
 .الدور اؼبتعاظم للدولة يف االقتصاد 
 .توليد دخوؿ ريعية مشتقة كنتيجة إلعادة تدوير الريع 

 : أنبها كثَتة، الريع عن البحث سلوؾ دبوضوع اىتمت اليت الدراسات إفالدراسات التجريبية:  -3
 الدخل توزيع يف البلمساواة الطبيعية على اؼبوارد عائدات تأثَت على ركز :Leamer et al( 1999دراسة) -

 اؼبوارد استغبلؿ افكما أكد على اؼبساوة   غياب إُف تؤدي اف يبكن الطبيعية اؼبوارد وفرة اف إُف توصلت وقد
 لظهور مهيأة غَت اردباؼبو  االقتصاديات الغنية يف العمل قوة البشري، اؼباؿ رأس من الكثَت يتطلب ال

 البلمساواة الدخل االقتصاديات ىذه تشهد قد لذلك وكنتيجة البشري، اؼباؿ رأس استخداـ كثيفة صناعات
 يقود اؼبوارد على االعتماد 3002Gylfason & Zoegaل ووفقا اؼبوارد.فقَتة االقتصاديات من أطوؿ لفًتة
  .البلمساواة وتصاعد النمو البفاض من كل إُف

 النفط الدوؿ من صادرات بُت قوية إحصائية عبلقةLeite & Weidmann القتصادياف( 1999ة)دراس -
 حيث 1970 سنة خبلؿ دولة 72 من تتكوف لعينة الفساد ومستوى اإلصباِف القومي الناتج إُف نسبة
 جهة، من يةالبَتوقراط السلطة تركز ومدى الطبيعية اؼبوارد وفرة على الفساد اعتماد أف درجة النتائج أثبتت
 على حاسم بشكل تعتمد أخرى، جهة من للفساد اؼبناىضة الطبيعية والسياسات اؼبوارد اكتشاؼ آثار وكذا
 .1البلد اقتصاد تنمية مدى

 النفطي الريع بُت عكسية عبلقة وجود أظهرت اإلفريقية الدوؿ من لعينة Omgba(2010) أخرى دراسة -
 31 من مكونة عينة باستخداـ Arezki & Brückner (2009)2أكد ذلك جانب إُف ومراقبة الفساد،

 مثاؿ ؛الفساد درجة ومعنوي كبَت بشكل يزيد النفط ريع أف( 2005-1992)خبلؿ للنفط مصدر بلد
 عن البحث سلوؾ منأخرى  وأشكاؿ الفساد النفطية بسبب الثروة ىدر مت أين نيجَتيا حالة حوؿ آخر
 .Herbst & Olukoshi. (2004)قدمها دراسة يف الريع

                                                           
1
 C.Leite &J.Weidmann, Does Mother Nature Corrupt ? Natural Resources, Corruption And Economic Growth, 

IMF working paper 99/85, july 1999, pp1-34 
2
 R.Arezki & M.Brückner, Oil Rents, Corruption And State Stability : Evidence From Panel Date   

RegressionsIMF working paper 09/267, december 2009, pp 1-28., 
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تطور  خبلؿ من البلمساواة بقاء على تؤثر اؼبوارد وفرة أف:Sokoloff & Engerman( 2000أشار) لقد -
 فقط الًتكيز إُف (الًتبح) الريع عن البحث سلوؾ يف السائدة النماذج السياؽ،سبيل ىذا ة يفرديئ مؤسسات

 العاـ التوازف آثار االعتبار بعُت األخذ ثابت( دوف ( جائزة) كسب على اغبصوؿ من اجل التنافس على
 النمو مسائل ؼبعاعبة اـالع التوازف إطار دمج طريق عن تناقض يف تقف ما الطبيعية غالبا اؼبوارد نقمة فنماذج

 القطاع كبو اػباص القطاع من الثروة لنقل  التعسفية اغبكومة القوة تستخدـ النماذج بعض ففي االقتصادي،
 اؼبوارد أسعار ارتفاع حالة ويف  Tornell & Lane(1999و) (1996) العاـ هبدؼ ربقيق مصاٌف خاصة

 ىذه يف اؼبلحوظ النسيب االرتفاع من اؼبزيد يشهد للبلد اف يبكن اؼبثاؿ سبيل على اعبديد االكتشاؼ أو
 .النمو تباطؤ وبالتاِف التحويبلت،

 ربويل خبلؿ من نقمة اؼبوارد ثروة تصبح حيث األعماؿ، ريادة ربويل آلية تستحضر النماذج من فئة أخرى -
 ، Mehlum (2006)1الريع  عن البحث سلوؾ وكبو بالتصنيع الثروة خلق عن اؼبشاريع بعيدا موىبة

Torvik(3003)2(الًتبح ) الريع عن البحث سلوؾ مباذج عبميع سيأسا أمر السياسية دور اؼبؤسسات إذف، 
 اؼبؤسسات فعالية مدى على اعتمادا النماذج ىذه زبتلف توقعات األقل، على اؼبوارد نقمة مضموف ويف

 .3واألفراد القطاعات ـبتلف اؼبكاسب بُت توزيع إعادة يف العادلة أو الريعي السلوؾ منح يف السياسية
أف الدوؿ اؼبوسومة بالريعية تكوف عادة دوال تسلطية ،ويرجع ىذا الطابع اػبارجي  Lisa Andersonدراسة  -

يف  َت الطابع التسلطي ؽبذه االقتصاديات بالنظر إُف مالئليرادات النفطية وعلى ىذا األساس،أمكن تفس
حيازهتا من إمكانات مالية ىائلة سبكنها من سبويل مؤسسات قمعية وعدـ االستجابة ؼبتطلبات اغبوكمة 

ويبكن تلخيص أثار اؼبوارد اؼبتأتية من اػبارج وخاصة تلك اؼبتعلقة بصادرات النفط والغاز يف ثبلثة  .4الرشيدة
أثار وىي أثر الضرائب ويف ىذه اغبالة عن  توافر موارد مالية مهمة سبكن اغبكومة من زبفيف العبء يف 

واسعة وأثر النفقات ويتمثل يف ظهور طبقة  لكن ال ذبري يف اؼبقابل االستجابة لطلبات اؼبواطنُت استجابة
من اؼبستفيدين من الريع تقـو بإضعاؼ اؼبؤسسات وتقليل الضغط للقياـ باإلصبلحات أما الثر األخَت 
يتمثل يف اثر تشكيل اجملموعات حبيث يكوف اغبكومة أف سبنع نشوء ؾبموعات اجتماعية مستقلة عن الدولة 

ن معاين تتعلق بالسلوكات اؼبشينة كالفساد والكسل ومقاومة التغيَت واستعمل مفهـو الريع دبا وبملو م
  ..وأصبح الريع مرد صبيع اؼبشكبلت واإلختبلالت5إلظهار أو حىت للتنديد بإختبلالت النظاـ الريعي

                                                           
1
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2
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3
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إف ظاىرة اؼبرض اؽبولندي ىي ميزة البلداف اؼبصدرة واؼبنتجة للمواد  لمرض الهولندي:ل اإلطار النظري  ثانيا:
ة ،حيث تتزايد وتنشأ يف فًتات الطفرات النفطية وىي فًتات تتميز بتحقيق الدوؿ النفطية ؼبداخيل قياسية األولي

ناذبة إما عن ارتفاع أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية أو زيادة الكمية يف مستوى الصادرات النفطية علما أف 
 البلد اقتصاد ارتباط درجة حسب لكوذ ىذا اؼبرض بأعراض بلد كل إصابة ىناؾ تفاوت يف مستوى ومدى

 .النفطي بالقطاع

، فهو يعرب عن حالة اقتصاد الدوؿ  وما اؼبرض اؽبولندي إال درس هبب فهمو وأخذه يف االعتبار أكثر من البلـز
الريعية أكثر فبا يعرب عنو ىوبرت يف قمة اإلنتاج . فكيف للياباف أو سويسرا البلداف الفقَتة من حيث اؼبوارد تصل 

 1ُف ربقيق مبو اقتصادي يفوؽ ذلك لدى األغنياء باؼبوارد الطبيعية الناضبة، وبالضبط البًتولية كاعبزائر، روسيا.إ

إف مصطلح اؼبرض اؽبولندي يعرب عن اآلثار الغَت اؼبرغوب هبا يف القطاعات مفهـو المرض الهولندي: -1
قطاع الصناعي نتيجة اكتشاؼ اؼبوارد الطبيعية،وظبي باؼبرض اؽبولندي نسبة إُف حالة اإلنتاجية وخصوصا ال

-1900من الكسل والًتاخي الوظيفي اليت أصابت الشعب اؽبولندي يف النصف األوؿ من القرف اؼباضي 
لشماؿ، حيث مت اكتشاؼ كميات كبَتة من النفط والغاز الطبيعي يف اؼبناطق التابعة ؽبولندا يف حبر ا 1950

واليت سرعاف ما ترتب عنها تراجع كبَت يف االقتصاد اؽبولندي وانكماشا يف قطاع الصناعات التحويلية خاصة، 
ىي أوؿ من أطلق تسمية  1977الصادرة يف أحد أعدادىا سنة   The Economist فكانت اجمللة الربيطانية

ندي،وىذا ما دفع العديد من االقتصاديُت اؼبرض اؽبولندي على ىذه األعراض اليت ظهرت يف االقتصاد اؽبول
حينها ؿباولة فهم ىذه الظاىرة الغريبة اليت تتلخص يف التأثَتات السلبية لتضاعف صادرات اؼبوارد الطبيعية 

 .2على قطاعات االقتصاد األخرى  وخاصة قطاع اؼبنتجات الصناعية
أو كما "mal hollandais"،dutch disease،أو syndrome hollandais إف تعبَت اؼبرض اؽبولندي،

العربية بلعنة اؼبوارد أو نقمة اؼبوارد الطبيعية،رغم تعدد التسميات لكن اؼبعٌت واحد إذ بعض اؼبراجع  هتفسر 
 القطاعات من اإلنتاج عوامل انتقاؿ إُف يؤدي مصدر إنتاجي قطاع يف Boomتعرؼ "بأهنا حالة انفجار 

 اػبدمات، وكذا ذبارية الغَت السلع ألسعار متوقعة وغَت كبَتة ةزياد أف آخر دبعٌت األخَت، ىذا األخرى إُف
 العكسي للتأثَت انعكاس" وتعرؼ أيضا" 3.التجارية السلع تنتج اليت القطاعات على نتائج سلبية تعطي

القطاع  على إنتاجي الغَت بالقطاع يعرؼ ما أو األولية اؼبوارد قطاع يف مفاجئة توسع حالة الناتج عن
 غَتال عن القطاع الناذبة العائد يف الكبَتة فالزيادات ،راعيالز  والقطاع الصناعي القطاع يف واؼبتمثل اإلنتاجي

                                                           
1
 115ص  مرجع سبق ذكره،حاج بن زيداف،   
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" بأهنا االنتعاش االقتصادي  وتعرؼ كذلك" 1.اغبقيقي الصرؼ لسعر التقدير سوء يف سيسبب إنتاجي،
وارد طبيعية ضخمة ،أو االرتفاع الكبَت ألسعار الناتج عن االرتفاع اؼبفاجئ يف الدخل والناجم عن ارتفاع م

اؼبوارد الطبيعية يف األسواؽ العاؼبية اؼبوجودة سيؤدي على أثار وخيمة على القطاعات اإلنتاجية وخاصة 
 "2األنشطة الزراعية والصناعية فبا يؤدي إُف تدىورىا وتراجع إنتاجها.

ىي ؾبموعة من اآلثار االقتصادية السلبية،اليت تنشأ من " ظاىرةلل تعريف الدولي النقد صندوؽ وقدـ
 منتجة سلع إُف أساسا موجها فاؽاإلن ىذا كاف فإذ والغاز، النفط بإيرادات اؼبموؿ حدوث زيادة اإلنفاؽ

 اؼباؿ رأس ربوؿ إُف ذلك يؤدي أف ويبكن الصرؼ، سعر قيمة وترتفع احمللية ترتفع السلع أف يبكن ؿبليا،
 "3.النفطي غي لبلقتصاد التنافسية القدرة تآكل وإُف غَت ذبارية، سلع إنتاج إُف والعمالة

 التي العالقة في المتمثل الظاىرة  ىذه يوصف أشمل تعريف إلى التوصل تم التعاريف خالؿ من
 نفس وىيالتحويلية، صناعاتال مجاؿ في ماشاالنك وبين الطبيعية الموارد استغالؿ في التوسع بين تربط

 قوى استيراد من مزيد وربماالوطنية، العمل فرص من وقليل ليةالما العوائد من مزيد إلى تقضي التي العالقة
 التي المصّنعة المحلية المنتجات تصدير انكماش ظل في ومطلوبة خاصة بمهارات تتمتع أجنبية عاملة
 من الدولي التجاري التبادؿ أسواؽ في السعرية للمنافسة تصمد تكاد والجهة، من النسبية اىامزاي تفقد
 . اؼبستخلص التعريف ؽبذا أكثر توضيحا يربز اؼبواِف والشكل" .أخرى جهة
 

 ي.المعنى االشمل لظاىرة المرض الهولند (:07)الشكل رقم 
 

 
 المصدر:من إعداد الباحثة إعتمادا على التعريفات السابقة.
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 .13،ص2010

التوسع في استغالؿ الموارد 
 الطبيعية

 االنكماش في مجاؿ الصناعات التحويلية

 المزيد من العوائد المالية 

 قليل من الفرص العمل الوطنية



 الثاني:                                                                      تقلبات أسعار النفط الفصل

109 
 

 ظاىرة إفف سبق ما أساس على: الكبرى الكلية االقتصادية التوازنات على الهولندي المرض ظاىرة آثار -2
 ويبكن والتنافسية، التنمية على سليب تأثَت لو يكوف ما غالباً  طبيعي مورد اكتشاؼ أف توضح اؽبولندي اؼبرض
 الشكل يف اؼببُت الكلية االقتصادية التوازنات على الطبيعي اؼبورد صادرات ازدىار عن الناجم أثار أىم إبراز
 :اؼبواِف

 لبلد الكبرى الكلية االقتصادية التوازنات على المحروقات تصدير لعائدات الضخمة المداخيل أثر(:   07)رقم الشكل
 .ما

 

 Source : J.P.Angelier : Réflexions sur les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les pays 

exportateurs d’hydrocarbures. Conférence donnée à la faculté des sciences économiques et des sciences de 

gestion de l’université Mentouri /Constantine  ,3002,  p13 

 لتحليل" Dutch Disease"اؽبولندي االقتصادي اؼبرض مباذج هتدؼ :النماذج المفسرة للمرض الهولندي -3
 إذا خاصة  الطبيعية اؼبوارد من البلد صادرات أسعار و كميات يف الكبَتة الزيادة عن تنتج اليت السلبية اآلثار
 اؼببتكرة النماذج أىم بُت من أف غَت البلد القتصاد اإلصبالية الصادرات من عالية نسبة سبثل ارداؼبو  ىذه كانت
 التفصيل من بشكل النماذج ىذه توضيح إقناعا،ويبكن واألكثر السباقة كانت أعماؿ ثبلثة يف حصرىا يبكن
  ما يلي: يف

 تصدير يف الكبَت االنتعاش بأفدال يف مبوذجو مست Gregory عاًف االقتصادي: 1976Gregoryنموذج  - أ
 الصناعية،حيث اؼبنتجات قطاع خاصة و االقتصادية القطاعات يف نسيب تراجع إُف يؤدي الطبيعية اؼبوارد

الضخمة  اؼبداخيلأثر 
لعائدات تصدير 

 احملروقات 

 مالية الدولة

ميزاف العمليات اػبارجية 
 ومعدؿ الصرؼ

توازن 
 األسعار

التوظيف الكامل لعوامل 
 اإلنتاج

 النمو

ربسُت التوازف اػبارجي يصاحبو 
 طاإلفرا

يف قيمة العملة الوطنية الذي يؤدي 
 إُف البفاض

 القدرة التنافسية لبلقتصاد الوطٍت

 ربسُت يف رصيد اؼبالية العامة
 وتدعيم الدور االقتصادي للدولة

تدىور يف أنظمة األسعار، مؤديا إُف تضخم 
ىيكلي يثَت صراعات بُت الفئات االجتماعية حوؿ 

 اقتساـ الزيادة يف اؼبداخيل

 

وضع بسبب البفاض القدرة التنافسية تدىور ال
ؼبختلف القطاعات اؼبنتجة اليت تواجو اؼبنافسة 

 األجنبية

مبو اإلنتاج الداخلي اإلصباِف لكن مع بقاء 
اؽبيكل االقتصادي مشوىا، يبتاز بتطور 

لقطاعي احملروقات واػبدمات، وتراجع الصناعة 
 والزراعة
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  Gregory وضع حيث اؼبناجم، قطاع شهده الذي الكبَت التطور بعد األسًتاِف االقتصاد على بالًتكيز اىتم

ي وضعو ذ. ويبكن توضيح النموذج الوطلب الواردات الصادرات عرض ىعل احمللي السعر أثر فيو وضح مبوذج
 يف الشكل اؼبواِف:

 :الصادرات والواردات واألسعار النسبية ألستراليا.(09رقم ) الشكل

 
Source:..Gregory,R..G," Some implication of the growth mineral sector " , Australian Journal of the 

Agricultural Economics 20 Aout 1976 , P74.. 

 السلع( اؼبتداولة غَت السلع سعر على مقسوما اؼبتداولة السلع أسعار يبثل العمودي احملورمن خبلؿ الشكل 
 .السلع من واؼبستوردة اؼبصدرةاألسًتالية  كمية البضائع فيقيس األفقي احملور أما .منتجة( الغَت السلع/اؼبنتجة

 يف أي .النسبية باألسعار الواردات على الطلب يبثل الشكل على( M)اؼبستقيم فاف ذلك إُف باإلضافة
 كما يبثل .الواردات على الطلب مرونة ضعف توضح اؼبنحٌت يف اغبدة اإلحداثيات من معينة ؾبموعة

 من اؼبعروض مرونة قلة يوضحاإلحداثيات، من ؾبموعة أي يف اؼبنحٌت واكبدار .التصديري العرض منحٌت،( Mاؼبستقيم)
وعليو  اغبرة التجارة ظروؼ ظل يفq ة ،يف الكميPالسعر نسبة ىو التجاري يزافاؼب يف يسود ما أماالصادرات  

 (.اؼبنتجة(التقليديةالصادرات  فيمثل  (  ) أما ،)منتجة الغَت(العرض اؼبعادف منحٌت يبثل (  ) فإف 
تراجع  يف (  )اؼبعادف لقطاع التصديري اعبانب يف مفاجئة حالة تسجيل أف الشكل خبلؿ من يتضح

 التوازين سعر)   إُف    من السعر سينتقل وعليو متداولة الغَت السلع على اؼبتداولة للسلع النسبيةاألسعار 
 ستنخفض حيث التقليدية التصدير قطاع على واضحة آثار ول سيكوف السعري االلبفاض ىذا .(اعبديد
 من اؼبستوردة الكميات ارتفاعباإلضافة ،A النقطة إُف B النقطة من أي    اُف     من اؼبنتجة الكمية
 C  اُف B النقطة من أي    اُف      من منتقلة اؼبطلوبة السلع

 :1أساسا تتمثل كانت فقد نظريتو ضيحلتو  Gregory أساسها على انطلق اليت الفرضيات أما
                                                           

 .14شكوري سيدي ؿبمد،مرجع سبق ذكره،ص 1
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 الدوِف التجاري التبادؿ ؿبددات ثبات. 
 بوحدة تبادؿ صادرات وحدة كل أف أساس على اختيارىا مت الواردات و الصادرات وحدات. 
 تجاريال اؼبيزاف على فقط ربليلو يتمحور و األمواؿ رؤوس حركة يلغي النموذج. 
 عليها تأثَتا األسًتاِف لبلقتصاد يكوف أف دوف العاؼبية األسواؽ يف تتحدد للواردات النسبية األسعار ، 

 الطلب من كل بتقابل احمللي السوؽ يف سعرىا يتحدد الدوِف التجاري التبادؿ خارج السلع فإف وباؼبقابل
 .احمللي والعرض

 مبو إُف تؤدي دولة أي يف اؼبنجمية و الطبيعية اؼبوارد من افاتاالكتش أف ىوGregory إليو توصل ما خبلصة و
 سعر يف ارتفاع ، إما الفائض ىذا عن ينجم و اؼبدفوعات ميزاف يف فائض إُف بالتاِف و الصادرات عرض يف

 التبادؿ سلع ألسعار بالنسبة التجاري التبادؿ خارج سلع أسعار زيادة نتيجة احمللية للعملة اغبقيقي الصرؼ
 . احمللي التضخم معدؿ يف ارتفاع أو ، تجاريال

 قد و اؽبولندي اؼبرض ظاىرة خبللو من يشرح جديدا مبوذجا وضع Cordenوضع :1984Cordenنموذج  - ب
 يهتم ىذا النموذج بإبراز اآلثار The Core Modelاألساسي النموذج تسمية النموذج ىذا على أطلق

حدوث صدمة خارجية من خبلؿ االرتفاع اؼبستمر لسعر الصرؼ  السلبية على القطاع الصناعي للدولة إثر
 :1ينطلق ىذا النموذج من فرضيات سبثل أساسا يف اغبقيقي

  زدىراؼب القطاع:قطاعات ثبلثة من يتكوف مفتوح صغَت اقتصادوجود  :Booming Sector( B)يبثل الذي 
 لسلع مصدر قطاع يف يتمثلLagging Sector :(L)اؼبتأخر القطاع ،(والبًتوؿ اؼبناجم)الطبيعية اؼبوارد قطاع
 السلع الفبلحي،قطاع والقطاع احمللية الصناعية اؼبنتجات قطاع من كل يشمل والذي الطبيعية مبادلتها يتم
 ؿبل إنتاجو فيو اليكوف الذي القطاع ذلك ىو No Tradeble Sector  (N:) التجاري للتبادؿ قابلة الغَت
 تتحددوتصديرىا ًتادىا إس يصعب اليت األشياء وـبتلف اػبدمات قطاع يف خاصة ويتمثل خارجية مبادلة

 الطلب و العرض من كل بتقابل ؿبليا فيو األسعار
  . األسعار( B)،(L) العاؼبية السوؽ أسعار مع مقيمة تكوف يف. 
 يف األسعار (N) احمللي. السوؽ يف والطلب العرض حركة خبلؿ من مقيمة تكوف 
 رأس ،)الطبيعية اؼبوارد( اػباص للقطاع اػباصة العوامل من ؾبموعة تنتج قطاع كل مستوى على اؼبخرجات 

 مستوى على والتحويل )اؼبؤىل غَت العمل( عامل بواسطة وىذا )ثابت العمل( األجل قصَت اؼباؿ اػباص
 .القطاعات لثبلثة

                                                           
أطروحة دكتوراه يف العلـو ،"نظرية المرض الهولندي وسعر الصرؼ في الدوؿ المصدرة للمحروقات حالة الجزائر نموذجا"،هبلوؿ لطيفة  1

 .  87،ص2012عنابة،اعبزائر، ية وعلـو التسيَت،جامعة باجي ـبتاراالقتصادية،كلية العلـو االقتصاد
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 يؤشر ما وىذا ثابتة احمللي االقتصاد يف العوامل وـبزوناف )التاـ االستخداـ أجل من( مرنة ىي العوامل أسعار 
 .والعمل اؼباؿ لرأس عاؼبية ربوالت وجود ـإُف عد
 : اؼبواِف الشكل يف اؼبمثل البياين اؼبخطط يف النموذج ىذا عمل توضيح ويبكن

 Corden األساسي النموذج(:10)رقم  الشكل
 

 
, Source: Corden,M., " Booming Sector and Dutch Disease Economics : Survey and Consolidation" 

,Oxford Economic Papers , New Series , Vol 36 , Nov.1984 ,P 361. 

 أما .تبادلية الغَت األفقي فهو يبثل السلع وراحمل أما L بأسعار اؼبرتبطة N أسعار    العمودي احملور يبثل حيث
 على والداؿ D فهو الطلب بينما منحٌت N للتداوؿ قابلة غَت القطاع من العرض يبثل S فاؼبنحٌت اؼبنحنيات
 .الدخل دائما اإلنفاؽ تساوي عند N من ـبتلفة وبأسعار N على الطلب

 نتيجة ومنفتح صغَت اقتصاد يف التصنيع بلؿواكب( اؼبزدىر)اؼبنتعش القطاع توسع أف Corden وقد توصل
 أثر و Spending Effect إلنفاؽا أثر 1: نبا ،والقصَت اؼبدى يف وأساسيُت بارزين أثرين يولد خارجية صدمة
 .اؼبوارد حركةأو   Resource Movement Effect اإلنتاج عوامل تنقل
 االنفاؽ أثر  : Spending Effect القطاع ازدىار نتيجة االقتصاد مداخيل ارتفاع بسبب النفقات أثر وبدث 

Booming Sector( B) الدولة طرؼ من مباشرة سواء اؼبداخيل من الفائض ىذا من جزء إنفاؽ مت ما وإذا 
موجبة  N القطاع منتجات على للطلب بالنسبة الدخل مرونة كانت إذا و  اآلخرين اؼبستفيدين قبل من أو

 سعر يف ارتفاع إُف يؤدي ىذا و ، التجاري التبادؿ سلع ألسعار بالنسبة ترتفع سوؼ اؼبنتجات ىذه أسعار
 منحٌت انزالؽ خبلؿ من اؼبنحٌت يف ىذا ينعكس  (N)القطاع نتجاتم على الطلب زيادة و اغبقيقي الصرؼ
 Booming Sector(B،) القطاعُت من اؼبوارد ربوؿ و    األسعار ارتفاع بالتاِف و   إُف   من الطلب

(L) Lagging Sector لصاٌف القطاعNo Tradeble Sector  (N).  
                                                           

وعلـو  "،ؾبلة العلـو االقتصادية2006-1986العلة الهولندية :نظرية وفحص تجريبي في الجزائر الفترة عبد القادر درباؿ ،دقيش ـبتار،"  1
 .113،ص11،2011التسيَت،العدد ،
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 الموارد حركة أثر Resource Movement Effect6  يؤدي إُف انتعاش القطاعB اغبدية اإلنتاجية زيادة إُف 
 التأثَت ىذا ويؤدي B القطاع كبو N و L القطاعُت طرؼ من العاملة اليد يف ربوؿ عنو ويًتتب فيو للعمل
 :مهمُت أثرين إُف Corden حسب

 ىذا ويسمى ينخفض L القطاع إنتاج هبعل B اؼبزدىر القطاع كبو L اؼبتأخر القطاع من العاملة اليد ربوؿ -
 يكن َف الًتاجع دخل،وىذا لو يكن َف N القطاع ألف مباشر وىو الصناعي القطاع لتراجع المباشر األثر
 .اغبقيقي الصرؼ سعر ارتفاع نتيجة

 ىذه ويف ثابت، اغبقيقي الصرؼ بسعر اؼبنتعش القطاع كبو N القطاع من العاملة لليد ربوؿ ىناؾ كذلك -
 كبو ربوؿ بسبب N  القطاع إنتاج إلبفاض)    إُف    من العرض منحٌت ربرؾ غلى رداؼبوا أثر يؤدي اغبالة
 أثر عن الناتج للطلب يضاؼ  N التجاري التبادؿ خارج السلع على إضايف طلب خلق وبالتاِف(B) القطاع

 من لعاملةا اليد يف ربوؿ األثرين بُت اعبمع عن ويتولد.    اؼبنحٌت يف اإلضايف الطلب ىذا النفقات،ويظهر
 الصناعي القطاع لتراجع مباشر الغير باألثر يسمى ما ظهور وبالتاِف  N القطاع كبو L اؼبتأخر القطاع
 . B القطاع كبو L اؼبتأخر القطاع من العمل ربوؿ عن الناتج الصناعي القطاع تراجع أثر يكمل والذي

 

 فيها يستخدـ ال اليت اغبالة ىي الطبيعية اؼبوارد قطاع انتعاش أف ىو  Corden توصل إليو مبوذج وخبلصة ما
كذلك   نفاؽإلا أثر ىو سينتج الذي الوحيد األثر فإف وعليو قتصاداال باقي يف متحرؾ إنتاج عامل القطاع ىذا

 للخارج مصدر فبلحي قطاع إُف وجود باإلضافة الصناعي القطاع L اؼبتأخر القطاع فيها يشملاغبالة اليت 
،وبالتاِف يكمن فعالية وىيمنة  حركة الموارد،فإف األثر ىو أثر الفبلحي و الصناعي جع القطاعار ت إُف تؤديس

 اثر النفقاتعدة متغَتات،ففعالية كل أثر من األثرين)النفقات وحركة اؼبوارد( بالنسبة لؤلخر تعتمد على 
 وثيقا ارتباطا يرتبط هتأثَت  فإف اؼبوارد حركة أثر وأما ، االقتصاد يف اػبدمات الستهبلؾ تتوقف على مدى اؼبيل

 مثبل يتميز الطبيعية اؼبوارد قطاع كاف فإذا االقتصادية القطاعات يف اإلنتاج عوامل استخداـتتوقف  بكثافة
 النفقات أثر فإف اغبالة ىذه ففي ، للنفط اؼبصدرة الدوؿ لغالبية بالنسبة الشأف ىو كما اؼباؿ رأس بكثافة
 :إُف يؤدي سوؼ اقتصاد يف األثرين بُت معواعب.اؼبوارد حركة أثر على يهيمن سوؼ
 اغبقيقي الصرؼ سعر يف ارتفاع. 
 (.اػبدمات و البناء ) مصدرة الغَت القطاعات ـبرجات ارتفاع 
 الصناعية اؼبنتجات قطاع يف اإلنتاج ينخفض . 
 الصناعي القطاع صادرات تنخفض . 

 :الطبيعي اؼبورد عقطا  ازدىار من ناصبُت األثرين ىذين يلخص التاِف والشكل
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 المزدىر قطاع نمو من مستخلص أثر(: 00) رقم لشكلا

 
  . Corden مبوذج على إعتمادا   الباحثة إعداد من: المصدر

أثر اإلنفاؽ وأثر حركة اؼبوارد( يدفع إُف انتقاؿ العمل من ؼبا سبق فإف تداخل األثرين) ااستخبلص  
" الذي المباشر للتصنيع التراجع غير"، فيخلق أثر(N)( كبو قطاع السلع غَت التجاريةLالقطاع اؼبتأخر )

 القطاع ( كبوL" الناتج عن انتقاؿ العمل من القطاع اؼبتأخر )التراجع المباشر للتصنيعيكمل أثر"
 ضعفا أكثر أو قوة أكثر يكوف أف يبكن( N)(، أين نبلحظ أّف إنتاج قطاع السلع غَت التجاريةB)اؼبزدىر
 زيادة إُف يبيل اإلنفاؽ فتأثَت مؤكد، غَت القطاع ىذا إنتاج تأثر أف حيث البداية، يف عليو كاف دبا مقارنة
 .زبفيضو إُف يبيل اؼبوارد حركة تأثَت أفّ  حُت يف القطاع، ىذا إنتاج وتطوير

 للطاقة اؼبصدر القطاع يف التوسع أف ،Cordenو Gregory قد بينت دراسة كل مننموذج أُثر النقدي: - ث
 يف اإلنتاج زيادة ، ( اغبقيقي الصرؼ سعر ارتفاع ) احمللية العملة يف حقيقي ارتفاع إُف العامة اغبالة يف يؤدي
 ، التجاري للتبادؿ القابلة السلع قطاع يف اإلنتاج و العمالة تراجع و التجاري للتبادؿ القابلة غَت السلع قطاع

 إُف وباإلضافة .النفقات أثر و اؼبوارد حركة أثر نبا مهمُت أثرين خبلؿ من االقتصاد يف التحوؿ ىذا ووبدث
 نقدي أثر القصَت اؼبدى يف ،الطبيعية للموارد اؼبصدر القطاع النتعاش فإف، اغبقيقي االقتصاد على التأثَت ىذا
 تناولت اليت الدراسات أىم بُت من و اغبقيقي الصرؼ سعر على أيضا يؤثر "Monetary Effect" ىاـ
 من كل أعماؿ فنجد األخرى قتصاداال قطاعات على اؽبولندي االقتصادي للمرض النقدي األثر

 S.Edwards(1985(  ،)WjinbergenJ.P.neary & S.Van 1986 .)  االقتصاديُت
 آثار على يشدد Edwards بو جاء الذي النموذج فهذا (:Sébastian Edwards) 0972نموذج (1

 االقتصاد اراختي مت والتضخم وقد النقود خلق على للسلع األساسية التصديري السعر التغَتات يف
 يتم كولومبيا يف اغبقيقية الصرؼ أسعار يف التقلبات أف يؤكد اؼبصدروف حيث كعينة للدراسة، الكولوميب
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 النقود خلق على القهوة سعر تغَت عواقب مؤكدين العاؼبية، النب ربركات أسعار طريق عن ربديدىا
 أساسا سبثلت فقد نظريتو وضيحلت Edwards أساسها على انطلق اليت الفرضيات أما .التضخم ومعدالت

 يف:
 النمو. طريق يف سائر صغَت اقتصاد -
 األمواؿ رؤوس حركة على رقابة وفرض ؿبلية، مالية أسواؽ وجود عدـ -
 .وحقيقي نقدي جانبُت من االقتصاد تكوف -
 عرب عنو  :الجانب النقديS.Edwards تاليةال اؼبعادالت يف االقتصاد يف النقود عرض و الطلب من بكل: 

 النقود عرض معادلة تتمثل           (   )      . 
Mt: النقود عرض مبو معدؿ    DCRt : لبلقتصاد اؼبقدمة احمللية القروض مبو معدؿ .Rt 6 األجنبية االحتياطات 
 .احمللية بالعملة عنها معرب

 اؼبركزي البنك لدى اؼبًتاكمة الصرؼ احتياطات من كل على يعتمد االقتصاد أف تبُت معادلة عرض النقود
 اؼبقدمة القروض ارتفاع أف كما احمللية النقود عرض يف زيادة تعٍت Rt فزيادة لبلقتصاد، اؼبمنوحة القروضو 

 مضاعفة خبلؿ من النقود خلق آلية إُف تلجأ النامية الدوؿ معظم ألف النقدية الكتلة مبو يف يزيد لبلقتصاد
 . غبكوميةا النفقات لتمويل مصدر أىمك لبلقتصاد اؼبمنوحة القروض حجم

 تتمثل معادلة طلب على النقود      
          

  .اغبقيقي الدخل :   .االقتصاد يف التضخم معدؿ أو لؤلسعار العاـ اؼبستوى يف النمو معدؿ  :

 الطلب زيادة عليها يًتتب الدخل زيادة أف حيث، اغبقيقي الدخل ؼبستوى دالة يعترب النقود على الطلب إف
 اؼبعامبلت لغرض النقود على
 مثلو دبعادلة الدخل اغبقيقي.الجانب الحقيقي لالقتصاد: 

     [  
     

  ] 

        g : الطويل اؼبدى يف( اإلنتاج ) اؼبخرجات مبو معدؿ 

  
 .احمللية لعملةا من يعادؽبا دبا عنها معرب األجنبية بالعملة اؼبصدرة السلع أسعار :   

   
 .األجنبية بالعملة عنها معرب الصادرات أسعار يف التغَت معدؿ  
  ]اؼبصدرة للسلع اغبقيقية األسعار يف التغَت أف  على الطلب معادلة تبُت

     
 يف تغَت إُف يؤدي [  

 أما.البلد عائدات على ثَتتأ اؼبصدرة السلع أسعار لتغَت أف يعٍت ىذا و ، الطويل اؼبدى يف اغبقيقي الدخل
 سلع سعر إُف التجاري للتبادؿ القابلة الغَت للسلع النسيب السعر أنو على فيعرؼ اغبقيقي الصرؼ سعر

 .التجاري التبادؿ



 الثاني:                                                                      تقلبات أسعار النفط الفصل

116 
 

 اؼبصدرة السلع أسعار ارتفاعمن خبلؿ مبوذجو يف اعبانب النقدي إُف أف  Edwardsوخبلصة ما توصل 
 من كل يف يؤثر سوؼ هبا متاجر الغَت السلع أسعار يف و اغبقيقي الدخل يف ارتفاع من يرافقها ما و للخارج
 يف االرتفاع ىذا وحدوث( النقود على الطلب زيادة إُف يؤدي اغبقيقي الدخل زيادة)النقود عرض و الطلب
 اىذ ووبدث احمللية األسعار مستوى  تراجع إُف يؤدي اؼبصدر،فبا القطاع النتعاش كنتيجة النقود على الطلب

 بالبفاض إما فقط يتحقق النقدي التوازف فإف بالتاِف و االنتعاش بعد النقود عرض فيها يتغَت ال اليت اغبالة يف
 انتعاش فإف النقود عرض ىبص الثاين نقدي أثر اغبقيقي،أما الدخل يف بًتاجع أو لؤلسعار العاـ اؼبستوى
 االحتياطات تراكم زيادة وبالتاِف اؼبدفوعات يزافم يف فائض ربقيق إُف يؤدي الطبيعية للموارد اؼبصدر القطاع
 القاعدة توسع إُف يؤدي سوؼ ىذا فإف احمللية العملة إُف األجنبية العمبلت ىذه ربويل مت إذا و األجنبية
 و احمللية األسعار ارتفاع يكوف االقتصاد على النهائي األثر فإف اغبالة ىذه يف ،و النقود عرض زيادة و النقدية
 أما. القصَت اؼبدى يف اغبقيقي الصرؼ سعر يف ارتفاع إُف األسعار يف االرتفاع ىذا بدوره يؤدي و التضخم
 األسواؽ يف الطبيعية اؼبوارد أسعار ارتفاع فإف اغبقيقي االقتصاد على اؼبصدر القطاع توسع لتأثَت بالنسبة
 يؤدي وبدوره مصدر، الغَت القطاع ـبرجات على الطلب يف وزيادة اغبقيقي الدخل ارتفاع إُف يؤدي العاؼبية
 أثر بفعل ىذا وبدث التجاري،و التبادؿ خارج للسلع النسبية األسعار يف ارتفاع إُف الطلب يف الفائض ىذا

 .النفقات
 األثر معاعبة خبلؿ من االقتصادياف مبوذج يوضح  :J.P. Neary & S.Van Wijnbergen 1986  نموذج (2

 لبلقتصاد اغبقيقي اعبانب اعبانب دمج خبلؿ من وذلك االقتصاد على راؼبصد القطاع النتعاش النقدي
 النقود سوؽ يف يتمثل نقديا جانبا التجاري للتبادؿ قابلة الغَت السلع سوؽ يف بالتوازف سبثيلو مت والذي
 يف اأم النفقات و اؼبوارد حركة أثري بواسطة لبلقتصاد ينتقل االنتعاش تأثَت فإف اغبقيقي للجانب فبالنسبة
 .اغبقيقي الدخل زيادة نتيجة النقود على الطلب فَتتفع النقدي اعبانب

 فإف اؼبطبق الصرؼ نظاـ طبيعة كانت مهما و مفتوح اقتصاد إطار يف أنو االقتصادياف ىذاف توصل قد و
 ، دراؼبص القطاع تنافسية يضعف فبا اغبقيقي، الصرؼ سعر يف ارتفاع إُف يؤدي ( السيولة أثر) النقدي األثر
 العاـ اؼبستوى يف البفاض حبوايص الصرؼ سعر يف اغبقيقي االرتفاع فإف الثابت الصرؼ نظاـ حالة يف و

 .التضخم معدؿ يف مبو اغبقيقي الصرؼ ارتفاع فيصحب اؼبرف الصرؼ نظاـ حالة يف أما،لؤلسعار

 اآلثار أو ( النفقات و اؼبوارد حركة أثري ) اؽبولندي للمرض اغبقيقية اآلثار أف سلفا اؼبذكورة النماذج توضح       
 النشاط يف عجز و اغبقيقي الصرؼ سعر يف ارتفاع إُف تفضي كلها( النقود على العرض و الطلب زيادة )النقدية

 اؼبستهلك وميل اػبارجية األسواؽ يف الصناعية اؼبنتجات صادرات تنافسية ضعف و بالذات الصناعي اإلنتاجي
 . سعرا أقل تصبح اليت الواردات كبو احمللي
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 .الجزائري القتصاد الهولندي المرض أعراض تشخيص:ثالثا

إف االقتصاد اعبزائري واحد من اقتصاديات النفطية، يبثل قطاع احملروقات حىت اليـو أىم العناصر اؼبسانبة يف 
من العملة % من عائدات الدولة 98% و95%، كما يبثل نسبة تًتاوح مابُت 50الناتج احمللي اػباـ بأكثر من
% من موارد ميزانية الدولة تأيت من اعبباية النفطية، فربامج التنمية يف 70% و60الصعبة، كما أف مابُت 

االقتصاد اعبزائري تعتمد أكثر على عاملي تطور الكميات اؼبنتجة من احملروقات وعلى ارتفاع أسعارىا دوليا؛ كل 
وراء زيادة إنتاج احملروقات، ورفع الصادرات لزيادة اؼبداخيل،  ىذا أدى إُف زيادة االستهبلؾ االستَتادي، والسعي

أحادي إُف ىيكل اقتصادي  متنوعة نسبيافبا أدى اؽبيكل االقتصادي من اقتصاد يقـو على أنشطة 
"، يعتمد كليا على مبو Mono-Producteur"أحادي المنتوج"، ويكاد يكوف Mono-Exportateur"التصدير

 ية البًتولية، ويقلل يف اؼبقابل االعتماد على مبو القطاعات االقتصادية األخرى واعبباية العاديةقطاع احملروقات واعببا
 من ـبتلف اؼبصادر.

كما أف ما توفره عائدات البًتوؿ من السلع الزراعية والصناعية بأسعار دولية رخيصة تنافس السلع اؼبنتجة ؿبليا، 
 وطنيُت، مث التخلي عنهما تدرهبيا.يؤدي إُف انكماش قطاعي الصناعة والزراعة ال

، واعتماده الكلي على إيرادات -احملروقات-بالنظر إُف خصوصية االقتصاد اعبزائري وعبلقتو باؼبورد الطبيعي 
النفطية، إال أف ىذا اؼبورد تتحكم فيها العوامل اػبارجية، بينما العوامل الداخلية يف االقتصاد مثل إنتاجية العمل 

( يبحث عن زيادة Economie expansive" )اقتصاد توسعييتهما ؿبدودة وىامشية، فهو إذف "ورأس اؼباؿ فأنب
 .1(Economie extensive" )اقتصاد مكثف قويالصادرات، أكثر فبا ىو "

إذ   الدولة اعبزائرية يف سبويلها لبلسًتاتيجيات اؼبطبقة على عوائد البًتوليةأدى اعتماد والشكل اؼبواِف يشرح كيف 
كنت تنظر إُف ىذا القطاع على أنو فرصة تارىبية للمسانبة يف اػبروج من حالة التخلف، فاعتربت النفط كمحرؾ 

 يف بأولوية غ أشده، حظيللتنمية، ويف الوقت الذي كاف ينتظر منو أف وبصن النظاـ اإلنتاجي إُف أف يبل
. اإلنتاجية القطاعات حساب على والدعم االمتيازات من األوفر النصيب على الوطنية،واحتكر التنمية السياسات

 قطاع مبو على كليا يعتمد اؼبنتوج، أحادي يكوف ويكاد التصدير أحادي اقتصادي ىيكل ظهور إُف أدى ما
 من العادية واعبباية األخرى االقتصادية القطاعات مبو على االعتماد قابلاؼب يف البًتولية،ويقلل واعبباية احملروقات
 اإلصباِف الداخلي الناتج تشكيل يف احملروقات لقطاع الثقيل الوزف إُف بالنظر ليس وىذا اؼبصادر، ـبتلف

 هورظ عن افرز ما والصناعة، الزراعة خاصة اؼبنتجة القطاعات وهتميش تراجع إُف بالنظر أيضا فحسب،بل
 .اػباـ الداخلي الناتج ىيكل يف وتشوه الكلي، االقتصاد مستوى على اختبلالت

 

                                                           
1
 Ammar BELHIMER , "La dette extérieure de l’Algérir", casba Edition , Alger,1998  , p08. 



 الثاني:                                                                      تقلبات أسعار النفط الفصل

118 
 

 .االقتصاد تمويل في البترولية عوائد على اعتماد أثار(: 03)رقم الشكل

   ر ا ت و  

 وا    
ا  ترو   

  ا  ا   رو ا 

ا ترا    وا ت     
ا   ا ا  ا   ت   

ا ت    

ا    

     ا ت ا   

             

ا ت        

 ستو  ا  ت ا  
ا      وت و     
     ا  ات  ا  ا    

ا  ا 

 .سلفا المذكورة النماذج على إعتمادا الباحثة إعداد من: المصدر

وعلى أساس نظرية اؼبرض االقتصادي اؽبولندي اليت تعرب عن انتعاش القطاع اؼبصدر للموارد الطبيعية يؤدي إُف 
ية فبا يؤدي إُف البفاض إنتاج وصادرات القطاع الصناعي وارتفاع ـبرجات ارتفاع حقيقي يف سعر العملة احملل

ومن خبلؿ ىذا العنصر وضعف اؼبؤسسات والفساد  القطاعات غَت اؼبصدرة)اػبدمات،األشغاؿ العمومية والبناء(
 سيتم معرفة وجود أو غياب اؼبرض اؽبولندي من خبلؿ مطابقة ىذه أعراض االقتصاد اعبزائري : 

 ونسبة االقتصاد باقي مع الطبيعية اؼبوارد بُت العبلقة إف اع سعر الصرؼ الحقيقي للدينار الجزائري:ارتف -1
 العلة ظاىرة تعاًف اليت االقتصادية األدبيات يف عديدة موضوع دراسات كانت للصرؼ، اغبقيقي السعر

 اؼبوارد سعر جانب إُف ساسيةاأل مكوناتو إُف بالنظر اغبقيقي الصرؼ سعر الدراسات تعرؼ اؽبولندية. ومعظم
األمواؿ  رؤوس تدفق يف ارتفاع تبادلية، الغَت السلع على النفقات الدائم، الدخل ارتفاع قبد عامل الطبيعية
 ما السعر بكل ىذا ويتأثر .اغبقيقي الصرؼ سعر حساب يف إدماجها يتم اليت أخرى عوامل إُف باإلضافة
 بلد النسبة من عن ىذه والتباين التوازنية النسبة بُت التفرقة جبيستو  ما اختبلالت، من االقتصاد يف وبدث
 فاف احملروقات وباإلنتاج بسعر السعر ىذا ارتباط إُف وباإلضافة اعبزائر ففي .االقتصاد ؽبيكل تبعا ألخر،
 فاف وعليو .للدولة تبعية القطاع عن ناتج وىذا اغبساب، ضمن أساسي عامل تشكل اغبكومية النفقات
 على البلد انفتاح يلعب كما .السعر التوازين سَت على واضح بشكل سيؤثر للدولة االستهبلكي السلوؾ

 ارتفع كلما الدولية التجارة أماـ منغلق فكلما البلد اغبقيقي، الصرؼ سعر على بالغا أثرا اػبارجية اؼببادالت
 يوجو الذي الشيء مرتفعا، عرىاس من ذبعل اؼبستوردة على السلع اؼبفروضة العراقيل الف اغبقيقي صرفو سعر

 اغبقيقي، الصرؼ سعر مستوى يرتفع ىنا ومن تبادِف، الغَت القطاع اإلنتاج كبو عوامل وبالتاِف االستهبلؾ
 صحيح. والعكس
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 (.2016-1980: يوضح تطور سعر الصرؼ الفعلي الحقيقي خالؿ الفترة ) (06)الجدوؿ
 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنوات
س. ص 
 ؼ .ح

313.4
3 

374.
58 

363.
62 

381.4
2 

415.5
2 

447.5
3 

413.1
9 

365.5
9 

301.9
7 

258.8
2 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  لسنواتا
س. ص 
 ؼ .ح

218.8
8 

130.
58 

134.
01 

160.8
8 

138.8
8 

116.4
1 

118.7
5 

128.1
7 

134.4
4 

124.2
6 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 
 س ص 
 ؼ.ح

118.1
9 

122.
09 

113.
33 

102.0
2 

102.3
9 

97.80 97.64 96.40 100.6
6 

99.53 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات 
س. ص 
 ؼ .ح 

100 99.4
2 

104.
82 

103.2
9 

105.4
0 

100.8
6 

99.38 

 على بيانات البنك الدولي. المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا
 االرتفاع وأّدى وااللبفاض االرتفاع بُت تراوحت كبَتة تغَتات اعبزائري للدينار الفعلي اغبقيقي الصرؼ سعر عرؼ
 للدينار القيمة اغبقيقية يف ؿبسوس ارتفاع إُف 1980 سنة من األوؿ النصف يف الدوالر صرؼ لسعر الكبَت

 احملروقات خارج تنافسية الصادرات يف سلًبا أثر ما وىو(1985-1980الفًتة خبلؿ% 50 ِفحوا( اعبزائري
 اغبقيقي االرتفاع تصحيح إُف يهدؼ كاف للتعديل برناؾبا السلطات ضعت و 1994 سنة يف .1الواردات وحفز
 اؽبامش فعارت 1994 وسبتمرب أفريل بُت مرحلتُت على قيمتو زبفيض مت الذي ، اعبزائري للدينار صرؼ سعر يف
 يف الصرؼ سياسة كانت قد ىذه يف %200 من بأكثر الرظبي السوؽ و اؼبوازي السوؽ يف الصرؼ سعر بُت
 ذبنب ىو ىذا الصرؼ نظاـ من الرئيسي اؽبدؼ ألف الدينار صرؼ استقرار على احملافظة إُف ترمي اؼبرحلة ىذه

سنة  يف،النقدية السياسة مع التنسيق خبلؿ من التضخم احتواء و اغبقيقي الصرؼ الرتفاع السلبية التأثَتات
 سوؽ أنشئ، التجارية والبنوؾ اعبزائر بنك بُت جلسات ربديد خبلؿ من ؿبكـو تعوًن نظاـ تنفيذ مت 1995
 كما زبائنها لصاٌف حبرية العملة الصعبة بعرض التجارية للبنوؾ يسمح أف شأنو من يف البنوؾ بُت األجنيب الصرؼ

سنيت   بُت اعبزائري للدينار الفعلي اغبقيقي الصرؼ سعر ارتفع قد و احملدودة اغبصص نظاـ إلغاء مت
 اللبفاضا ىذا تواصل.2 2001و1998% بُت سنيت 13 البفاض تليها %20من بأكثر 1998و1995
 اعبزائري الدينار قيمة بتخفيض اعبزائري البنك قاـ 2003،ويف سنة 2002سنة  أوائل منذ شهرا 16 خبلؿ

                                                           
(،رسالة ماجيسًت 2012-1974دراسة قياسية لحالة الجزائر)-فعالية سعر الصرؼ الموازي–اختالؿ سعر الصرؼ الحقيقي سي ؿبمد فايزة،" 1

ـ االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت،جامعة أيب بكر بلقايد،تلمساف،اعبزائر يف العلـو االقتصادية ،زبصص:اقتصاد قياسي بنكي ماِف،كلية العلو 
 .87،ص2014-2015

 .142،ص18،2016ؾبلة عمراف،العدد،"انهيار أسعار النفط ومحاوالت اإلصالح في الدولة الريعية الجزائر مثاالخالد منو،"  2
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 األسواؽ يف اؼبتداولة النقدية الكتلة تطور من للحد أساسا يهدؼ اإلجراء ىذا%5%و 2 بُت ما تًتاوح بنسبة
 مقابل السوداء السوؽ يف الوطنية العملة وقيمة الرظبي نارللدي االظبية القيمة بُت الفارؽ اتساع بعد سيما ال اؼبوازية
 الصرؼ سوؽ يف السلطات تدخلت األمريكي مقابل الدوالر اليورو قيمة ارتفاع وبسبب األجنبية العمبلت أبرز

السابق  مستواه إُف الفعلي اغبقيقي الصرؼ سعر من اجل إعادة تنظيم 2003سنة  من الثاين النصف يف األجنيب
 من بأكثر عبزائريا للدينار اغبقيقي الصرؼ سعر البفض 2003و 2002.وما بُت سنيت 20021ية سنة يف هنا
 البنك قاـ كما األجنبية العمبلت مقابل للدينار اؼبوجو التعوًن سياسة اعبزائر بنك ازبذ 2005 سنة ويف%.17

اقتصاديات الدوؿ تقلبات  أكرب فيو شهدت ظرؼ يف 2008 سنة من الثاين السداسي يف الصرؼ سعر بتثبيت
دينار مقابل 64.6من  لينتقل تدرهبيا، قيمتو يفقد اعبزائري الدينار بدأ 2009ويف سنة  . 2جد ىامة يف عمبلهتا احمللية

 .2009سنة  72.65إُف  2008دوالر واحد خبلؿ 
ولكن منذ أزمة اهنيار أسعار البًتوؿ  األخَتة وىبوط مداخيل الببلد بأكثر من النصف،قامت السلطات بإجراء   

،حيث البفض الدينار ؼبستوى قياسي جديد أماـ كل من 2015أوت 17ر الصرؼ بتاريخ زبفيض كبَت يف سع
دج على الًتتيب وكاف مربر السلطات من وراء ىذا التخفيض ىو كبح مبو 117دج و105الدوالر واألوردو عند 

سعر  تراجع 2014،ويف سنة 2013و2000اؼبفرط يف الواردات اليت تضاعفت بأكثر من طبس مرات مابُت سنيت 
دج لكل دوالر يف  110.19دج لكل دوالر ليصل إُف  80.56الصرؼ الدينار مقابل الدوالر األمريكي من 

 %.كما ىو مبُت يف اعبدوؿ األيت:36.38،البفاض بلغ 2016ماي 22

 (.2016-2001(:تطور سعر الدينار مقابل الدوالر واألورو وأسعار النفط خالؿ الفترة )07رقم) الجدوؿ

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات
 64.65 69.36 72.64 73.36 72.06 77.36 79.68 77.26 الدينار مقابل الدوالر

 94.86 94.99 91.24 91.3 89.64 87.46 75.35 69.2 الدينار مقابل األورو 
 94.04 69.04 61 50.59 36.05 28.2 24.36 23.12 سعر البرميل

 *2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 
 110.19 102.93 80.56 79.38 75.55 72.85 74.40 72.40 الدينار مقابل الدوالر

 5 123.6 114.56 106.90 105.43 102.16 102.20 99.19 101.29 الدينار مقابل األورو
 40.68 49.49 96.29 105.45 109.45 107.46 77.38 60.86 سعر البتروؿ 

 ;www.dollarpricetoday.com/algeria/،www.opec.com،رعتمادا على إحصائيات متنوعة من بنك الجزائالمصدر:ا

                                                           
1
 koranchelian Taline., “The Equilibrium Real Exchange Rate in a Commodity Exporting Country: 

Algeria's Experience,” IMF ,Working Paper 05/135, International Monetary Fund.,2005 ,P.45.  
 .99سبق ذكره،ص سي ؿبمد فايزة،مرجع  2
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، 2014من خبلؿ اعبدوؿ توضح األرقاـ أف ىناؾ عبلقة طردية بُت سعر البًتوؿ وقيمة الدينار اعبزائري منذ سنة 
لدينار،يف ؿباولة من الدولة رفع إيراداهتا أي أنو كلما إلبفض سعر برميل النفط،كلما أعقبو زبفيض أكثر يف قيمة ا

من صادرات النفط عند ربويلها إُف العملة الوطنية،أما يف السوؽ السوداء فقد هتاوت قيمة الدينار بشكل كبَت 
دج لكل واحد أورو 181.5مقارنة بالسعر الرظبي مقابل أىم العمبلت األجنبية،حيث بلغ سعر صرؼ الدينار 

 ا ىو مبُت يف اعبدوؿ:كم  2016جويلية  07يف 

 سعر البيع سعر الشراء الرمز  العملة
 .EUR 181.50 180 األورو

 .USD 164. 163 الدوالر األمريكي 
 GBP 212 210 الجنيو األسترليتني 

 CAD 125 124 الدوالر الكندي 
 TND 78 76 الدينار التونسي 

 TRY 55 53 الليرة التركية 
 AED 44 42 الدرىم اإلمارتي 
 SAR 43 42 الرياؿ السعودي 

 CNY 24 22 اليواف الصيني 
 الموقع اإللكتروني: على ، 2016 جويلية 07 :تحديث آخر والتجارة، التسيير وعلـو االقتصادية العلـو موسوعة المصدر:

http://iqtissad.blogspot.com/p/oil-price.html 

 2008 سنة الدوِف النقد صندوؽ اعبزائري،دراسة الدينار الصرؼ سعر ؿبددات تناولت اليت الدراسات بُت ومن
 ارتفاع مع يرتفع اعبزائري للدينار اغبقيقي الصرؼ سعر أف تبُت فقد ، التوازين اغبقيقي الصرؼ سعر بتقدير تتعلق
 حبواِف اغبقيقي الصرؼ سعر يف ارتفاع إُف تؤدي اغبقيقية البًتوؿ% 1 قدرىا زيادة أف و ، البًتوؿ أسعار
 سعر ؿبددات بُت من يعترب البًتوؿ سعر أف إُف توصل حيث 2005 سنة  Koranchelian ودراسة.053%1

 ىذا و اغبقيقي الصرؼ سعر يف ارتفاع إُف البًتوؿ أسعار ارتفاع يؤدي و اعبزائري للدينار التوازين اغبقيقي الصرؼ
 يف اؽبولندي االقتصادي اؼبرض فرضية كبَت حد إُف يدعم اغبقيقي الصرؼ سعر و البًتوؿ سعر بُت االرتباط
 .اعبزائر

 تراجع إُف اؽبولندي االقتصادي اؼبرض يؤدي :الخدمات قطاع وتوسع الفالحة و الصناعة قطاعات تراجع -2
 القطاع و الصناعي القطاع من كل تراجع الطبيعية،أي اؼبوارد قطاع خارج التجاري التبادؿ سلع قطاعات
 اؼبؤشرات فمعظمكانت واضحة    اعبزائر إُف بالنسبة السلبية، التأثَتات من عدد إُف باإلضافة ىذا الفبلحي

                                                           
1
 IMF, (2008), "Algeria: Algeria: Selected Issues",IMF Country Report No. 08/104 March 2008, International 

Monetary Fund Washington, D.C. 
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 قطاع  عكس على الصادرات يف و الوطٍت اإلنتاج يف الفبلحة و الصناعة قطاعي مسانبة تراجع على تدؿ
 :كاأليت توضيحو ماسيتم وىذا. اػبدمايت

-0990)الفترة خالؿ الخاـ الداخلي الناتج في االقتصادية القطاعات مساىمة(:07)رقم الجدوؿ -3
3002 .)                 

 3002-3000 0222-0220 0292-0290 0292-0290 السنوات
 02.02 00 9.79 7.72  الفبلحة قطاع
 9.02 00.77 03.92 03.99 لصناعةا قطاع
 20.09 29.02 27.02 29.72 اػبدمات قطاع

 ONS لإلحصائيات الوطني الدولي،الديواف البنك بيانات على اعتمادا الطالبة إعداد من:المصدر

 القطاع يف سريع رتطو  إُف أدت صناعية إسًتاتيجية اعبزائر تبنت 1970سنة بدايةمع قطاع  الصناعة: -
 تركيز إُف باإلضافة ،(1979-1970) الفًتة خبلؿ%12597 بنسبة ارتفاعا سجل حيث الصناعي
 الرباعي اؼبخطط ففي استثمارات من الصناعي القطاع استفاد فقد االستثمارات ؼبعظم السلطات

 االستثمارات نسبة ارتفعت كما العمومية االستثمارات ؾبموع من% 54 توجيو مت(1974-1970)األوؿ
 ،كذلك%56 إُف(1977-1974) الثاين الرباعي اؼبخطط يف الصناعي للقطاع اؼبوجهة العمومية

 بسبب ىذا1975 سنة%3652 العاـ االستثمارات من كبَتة حصة نالت األخرى ىي اػبفيفة الصناعات
 انطبلقا التصنيع قتصادبا" ظبيت صناعية قاعدة تكوين يف رغبتها و اؼبصنعة الصناعات لنموذج اعبزائر اعتماد
 القطاع أصبح و متنوعة أنشطة يغطي اعبزائري الصناعي القطاع أصبح 1980 بداية ،مع" الطبيعية اؼبوارد من
 كما اػباـ الداخلي الناتج يف%65حبواِف يساىم و العاملة اليد من%60 من أكثر يوظف الصناعي العاـ
 القطاع ىذا إنتاج ذباوز 1988 سنة ففي اعبزائري اعيالصن القطاع دعم يف مهم دور الثقيلة لصناعات كاف
 ،%74 احملروقات خارج الصادرات يف مسانبتو وصلت و مضافة كقيمة مليار 12 منها دينار مليار 25
 سنة 147.1 من قيمتو انتقلت حيث سنوات ثبلثة خبلؿ% 36قدره مبوا الصناعي اإلنتاج مؤشر وعرؼ

 حدود يف كاف فقد عامة الصناعي القطاع يف اؼبتوسط النمو ؿمعد أما ، 1983 سنة 273.4 إُف 1980
 فقد( 1986 البًتولية الصدمة)البًتوؿ أسعار تراجع من بالرغم% 12594 سجل( 1889-1980) الفًتة يف

 لسنوات الكثيفة للصناعة اإلهبايب التأثَت استمرار بسبب جيدة مبو معدالت ربقيق يف الصناعي القطاع استمر
 الصناعي القطاع واجو التسعينات بداية مع أنو غَت.اعبزائر يف الصناعية األنشطة ؾبمل ىعل السبعينات
 البفاض إُف أدى الواردات حجم تقلص و الدولة إيرادات البفاض: ونبا أساسيتُت مشكلتُت اعبزائري

 إُف أدت ارجيةاػب التجارة ربرير و االقتصاد ربرير سياسة اعبزائر اعتماد احمللي، الصناعي القطاع مدخبلت
 اليت اؼبنتجات قائمة على التأثَتات و التقٍت العامل إُف باإلضافة قوية أجنبية ؼبنافسة الصناعي القطاع تعرض
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 ،و اؼبؤسسات لوجود أيضا ولكن الصناعة لتنمية فقط ليس عائقا اعترب فبا تنافسية غَت و قديبة لكوهنا انتهت
 الداخلي الناتج يف مسانبتو نسبة يف حاد البفاض و اعبزائري يالصناع القطاع يف عاـ تراجع كانت النتيجة
،ومع بداية األلفية عرؼ القطاع معدالت مبو متدنية %10588ب (1999-1990) الفًتة خبلؿ اػباـ

% على 8.1%و 8بنسبة  2002و2001،مث ارتفعت سنة 2000% سنة 7.5حيث بلغت مسانبتو  
مث تراجعت  2003%  سنة 7.3،حيث بلغت 2008و2003فًتة التواِف،إال أهنا بدأت بالًتاجع خبلؿ ال

إُف  2009،وبالرغم من ارتفاعها سنة 2008%سنة 5إُف أهنا وصلت إُف  2004%سنة 6.8إُف 
%سنة 4.8حيث بلغت  2011و 2010%)تراجع قطاع احملروقات(،إال أهنا تراجعت خبلؿ سنيت   6.2

 تتمثل تنموية توسعية مالية سياسة تبٍت من غمالر  على ، وذلك2014%مع سنة 5.2وبلغت نسبة  2012
( 2014-2010اؼبعتمد خبلؿ الفًتة ) اػبماسي االقتصاديُت  والربنامج النمو ودعم اإلنعاش برنامج يف

 .%9.14لكن نسبة مسانبة القطاع يف اؼبتوسط بلغت 
 للقطاع اؼبخصصة عامةال فاالستثمارات القطاع الفبلحي تراجعا مع بداية السبيعناتعرؼ قطاع الفالحة: -

 النسبة ىذه لتنخفض العامة االستثمارات  من% 757 ب1974  سنة يف تدرهبيا البفاضا عرفت الفبلحي
 بقي الفبلحي القطاع أف إال 1971 سنة الزراعية الثورة إصبلح تطبيق رغم1978 سنة% 351 إُف

 احملروقات و الصناعة قطاعي صاٌفل اعبهود و االستثمارات ؼبعظم السلطات تركيز إُف راجع وىذا منخفضا
 حيث( 1979-1970) الفًتة ىذه خبلؿ كبَت بشكل أدائو تراجعو  الفبلحي للقطاع إنباؿ إُف أدى
 ضعيفة جد بقيت اإلنتاج يف الفبلحة قطاع مسانبة إف ،%8583 احمللي الناتج يف مسانبتو نسبة سجل

 مسانبتو نسبة تتعد َف الزراعية،حيث لدالب بإمكانيات قورنت ما إذا منخفض مستويات عند ومستقرة
 القطاع عرؼ األلفية بداية ،مع(1999-1990)،(1989-1980)الفًتتُت يف% 10 إُف987%
 ىذه ويعوز ،%10508 متوسطها بلغ واليت 2004-2000الفًتة خبلؿ  االهبابية مبوه معدالت  ربسنا
 اؼببالغ إُف باإلضافة ،2004-2000 لفًتةا خبلؿ الفبلحة لدعم الوطٍت اؼبخطط برنامج تطبيق إُف النسبة
 االقتصادي،ويف اإلنعاش برنامج إطار يف جزائري دينار مليار 110 قدرت واليت القطاع ؽبذا خصصت   اليت
 الناتج يف احملروقات قطاع مسانبة تقهقر إُف الفًتة ىذه 6312 من أزيد القطاع ؽبذا خصص السياؽ ذات
 ىذا مسانبة يف تراجع 2009-2005 عرفت ،بينما(2001،2002،2003)لسنوات اإلصباِف احمللي
 يقارب ما زبصيص من وبالرغم% 18508 تراجع أي% 8526 نسبة الفًتة متوسط بلغ حيث القطاع
 دج مليار1000كبو خصص القطاع عيةوض ولتحسن النمو لدعم التكميلي برنامج إطار يف دج مليار300

  %.13515 اؼبتوسط يف اؼبسانبة نسبة بلغت يث،ح2014-2010 اػبماسي الربنامج إطار يف
 احمللي الناتج يف مسانبتو تراوحت حيث مستقرة شبو  كانت فقد اػبدمات قطاع مسانبة : الخدمات قطاع -

% 35.5%و 32.9مسانبتة (،وبلغت نسبة 1999-1970الفًتات ) % خبلؿ39اإلصباِف 
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% 34.32 نسبة اؼبسانبة إُف (،مث تراجعت2002و2001و2000%،مع بداية السنوات )36.3،
القطاع وشهد ، (2006و2005و2004و2003) السنواتخبلؿ  %29.5، %30.43،33.43،

وشهد ارتفاع  % بسبب األزمة اؼبالية العاؼبية،30.69البفاضا قدرت نسبة مسانبتو ب 2008خبلؿ سنة 
ات فنجد ،باؼبقارنة مع الفًت 2014و2013% خبلؿ سنيت 43.37%  و41.54ملحوظا قدر حواِف 

 للتسارع نتيجة % وذلك50.17( أكرب نسبة مسانبة يف الناتج احمللي اإلصباِف 2014-2010الفًتة )
 العمومية. واؽبيئات والنقل التجارة خدمات تشمل واليت اػبدمات قطاع يف  تنمية اعبزائر عرفتو الذي القوي

حيث تظهر أعراضو من اعبزائري واضحا،دي على االقتصاد أف تأثَت اؼبرض اؽبولن من خبلؿ التحليل نستخلص 
خبلؿ التقسيم االقتصاد إُف ثبلث قطاعات قطاع اؼبزدىر )قطاع احملروقات( وقطاع السلع التجارية )الصناعة 

وىذا بًتاجع مسانبة سلع التبادؿ التجاري يف الناتج احمللي اإلصباِف مقارنة عة( وقطاع السلع الغَت التجارية،والزرا
 اغبقيقي الصرؼ سعر تأثَت خبلؿ من يكن َف التأثَت ىذا أف غَتقطاعات خارج التبادؿ التجاري،ال بزيادة وتوسع

 األوُف وىذا راجع تدخل الدولة حاؽبا حاؿ الدوؿ اؼبصدرة للبًتوؿ ىي اؼبسيطر واؼبتحكم يف ىذا القطاع بالدرجة
تكمن اؼبفارقة بُت االقتصاد الوطٍت ومبوذج وىنا كذلك اؼبوزع للمداخيل البًتولية،فهي تلعب دور اؼبستثمر واؼبنظم و 

اؼبرض اؽبولندي يف تثمُت العملة الوطنية، وىذا راجع إُف كوف اإلجراءات اإلدارية ال تفضل تثمُت العملة، ألف 
 السلطات ال تسمح للعملة الوطنية أف ترتفع للمحافظة على التوازنات.

ؼبقاوؿ األساسي يف االقتصاديات النفطية، كما ىو اغباؿ وبالنظر لدور الدولة يف االقتصاد قبدىا تأخذ دور ا
نظرا إُف الوقت الذي برزت فيو أعراض  ،لطبيعة تدخل الدولة اعبزائرية، وىذا قبل وبعد التوجو إُف اقتصاد السوؽ

تصاد اؼبوجو العلة اؽبولندية باالقتصاد الوطٍت، والقرار الذي ازبذتو الدولة يف هناية الثمانينيات، باالنتقاؿ من االق
إُف اقتصاد السوؽ، كحل ـبتار من طرفها للخروج من األزمة آنذاؾ، كاف السبب الذي أدى إُف استمرار مبلمح 

فقد كاف منتظرا من الدولة اعبزائرية بعودهتا إُف الواجهة االقتصادية يف األلفية  ،ظاىرة اؼبرض اؽبولندي يف االقتصاد
عمل على توجيو االقتصاد دبا ىبدـ السوؽ الوطٍت، ويعاًف االقتصاد من الثالثة، أف تغَت من طبيعة تدخلها وت

الظاىرة، وىو ما َف تنجزه الدولة بسبب ارتباطها الدائم بقطاع احملروقات. فالفوائض البًتولية عملت على توجيو 
لى معدالت إنفاؽ السياسة التنموية للدولة اعبزائرية، حيث أدت إُف تبٍت اغبكومة لربامج تنمية كبَتة اشتملت ع

عاـ مرتفعة، هتدؼ إُف توفَت خدمات عامة بدوف مقابل، فكاف نتيجة ذلك أف عمقت من أعراض الظاىرة يف 
 االقتصاد وغَتت مساره إُف جانب أو تفسَت السياسي.

ما زبتفي آليا، أو دبجرد تبٍت بعض اغبلوؿ السهلة، كتوظيف األمواؿ يف اػبارج ك إف ظاىرة اؼبرض اؽبولندي لن 
ىو اغباؿ بالنسبة للدولة اعبزائرية، أو من خبلؿ زيادة ومراقبة اإلنفاؽ يف القطاعات اؼبولدة للوفورات اػبارجية 

إمبا يستدعي اؼبوقف تصورا  ،)خاصة اؼبتعلقة بقطاع اػبدمات(، أو باللجوء إُف االستثمار اؼبباشر األجنيب
ر الدولة االقتصادي والسياسي يف ضبط األمور على اسًتاتيجيا للسياسة االقتصادية، يستند على إذكاء دو 
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مستويات ـبتلفة، ولن يكوف كذلك إذا َف يتم ذباوز "النظاـ الريعي" برمتو، وإحبللو بنظاـ يعطي للعمل اؼبنتج 
 مكانة ؿبورية يف اجملتمع، ويكوف ذلك بإتباع مبط من "اؼبوجبات غَت االقتصادية".

 رئيسيا ربديا يبثل واؼبتقلبة الضخمة النفط إيرادات إدارة إف لهولندي:ر المرض اارابعا: آليات مواجهة أث
 اؼبالية األسس دعم ويبثل اؼبوارد، ولعنة اؽبولندي اؼبرض ظاىرة آثار لتجنب وذلك ،للدوؿ اؼبصدرة للنفطبالنسبة 
كبو  اإلنفاؽ وتوجي وإعادة اعباري اإلنفاؽ خفض خبلؿ من ذلك، ربقيق سبيل يف الرئيسية التحديات من واحدا
النقدية  السياسة تنسيق وكذا النفط، إيرادات على اإلنفاؽ اعتماد من والتقليل واؼبادي، البشري اؼباؿ رأس تكوين
 :1اؽبولندي اؼبرض آثار مواجهة يفاآلليات  أىم يلي وفيما الصرؼ، بسعر اؼبتصلة

 يلولة دوف ارتفاع القيمة االظبيةح: يبثل اعتماد سعر صرؼ ثابت طريقة فعالة للالثابت الصرؼ سعر ةإدار  -1
 تربير يوجد ال حيث، 2اؼبنافسة على التجارية النفطية غَت السلع يقوض قدرة أف يبكن والذي للعمبلت
 الصرؼ ألسعار األساسية الوظيفة أف إذ فعالة، نقدية سياسة ربقيق اؼبرنة،تيسر الصرؼ ألسعار اقتصادي

 يف اؼبوارد وزبصيص القصَت، األجل يف اؼبدفوعات ميزاف ربقيق استقرار يف تلعبو الذي الدور ىو اؼبرنة
 ىناؾ يكوف فبل احمللية األسعار ربددىا ال للنفط البلداف اؼبنتجة صادرات أف إُف ونظرا الطويل، األجل
 .مرف صرؼ سعر العتماد جدوى

 التجارية السلع قطاع ضباية اغبكومة تستطيع فرض قيود تجارية وزيادة الرسـو الجمركية على الواردات: -2
 سعر ارتفاع من اؽبولندي)خاصة احملتملة للمرض السلبية التأثَتات منللتبادؿ(  القابلة النفطية ) السلع غَت

 ارتفاع إُف يؤدي فبا الواردات، اعبمركية على الرسـو وزيادة ذبارية قيود فرض خبلؿ اغبقيقي( من الصرؼ
 من ليقل أف اإلجراء ىذا من شأف و العاؼبية، األسواؽ يف بأسعارىا مقارنة اؼبستوردة للسلع احمللية األسعار
 فقط التجاري للتبادؿ السلع القابلة بعض واردات على حصص فرض أف إال .احمللية اؼبنتجات أماـ تنافسيتها

 َف اليت الصناعات رحبية الصرؼ على لسعر اغبقيقي لبلرتفاع العكسي التأثَت كل تركز عليو يًتتب غَتىا دوف
 غبصص كلي إما بإلغاء السياسة، ىذه عن البديل ويكمن ؽبا، اؼبنافسة اؼبنتجات على حصص تفرض

 السلع من عينة كبَتة على الواردات حصص بتعميم أو اؼبستوردة، السلع على بالرسـو تعويضها و الواردات
 .احمللية للصادرات اؼبنافسة

 خبلؿ من الظاىرة ىذه أثر زبفيف اؼبمكن من توخي الحرص في إدارة إنفاؽ عائدات النفط الضخمة: -3
 تصمم وَف حبذر العامة النفقات إدارة فإذا ذبر اؼبالية، السياسة ويف الكلي االقتصاد إدارة يف اغبرص توخي

                                                           
للنفط  المصدرة العربية الدوؿ في العامة الموازنة على أسعار النفط تقلباتل المرغوبة غير االقتصادية اآلثار من الحد سياسات بلقة إبراىيم،"  1
أطروحة دكتوراة يف العلـو االقتصادية ،زبصص:نقود ومالية،كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت،جامعة الجزائر"، حالة إلى اإلشارة مع

 .184-183،ص2015-2014حسيبة بن بوعلي الشلف،
 يورؾ،و ني اؼبتحدة، األمم2007-2006سكواإل منطقة يف واالجتماعية االقتصادية التطورات مسح أسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة  2

 .11،ص2007
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 إدارة ذبري أف ينبغي فإنو لذا اؼبرض اؽبولندي، بأثر لئلصابة الرئيسي السبب تشكل أف فيمكن هبب، كما
 :التاليُت التوجيهُت اؼببدأين مع سباشيا الضخمة النفط عائدات إنفاؽ
 مسألة  وترتبط الكلي، االقتصاد واستقرار القوي النمو مع متوافقا للعائدات اؼبطلق اؼبستوى يكوف أف يتعُت

 إدارة إُف الرامية اآللية النفط صندوؽ يشكل إذ الكلي، الطلب بإدارة اإلنفاؽ من اؼببلئم اؼبستوى ربقيق
 تكوف عندما األمواؿ روربر  مرتفعة، النفط عائدات تدفقات تكوف عندما األمواؿ تراكم حيث الطلب
 .العائدات منخفضة تدفقات

   اؽبولندي، الداء آثار لتخطي بالغة أنبية واالستثمار االستهبلؾ بُت العامة النفقات توزيع يكتسب 
 سبيل لذلك ونتيجة التجارية، غَت واػبدمات السلع على يصرؼ العامة النفقات من األعظم فالقسم
 لتحقيق الضغوط وتكثيف أسعارىا رفع إُف السلع ىذه على الطلب توىمس رفع من خبلؿ العامة النفقات
 األجل يف وبد أف حذر بكل العامة النفقات تصميم شأف ومن الصرؼ، قيمة سعر يف حقيقي ارتفاع
 باإلنفاؽ يتعلق وفيما .التجارية واػبدمات السلع كلفة خفض من خبلؿ وذلك اآلثار، ىذه من الطويل

 العامة االستثمارات ترتفع كي اؼباؿ رأس من أولية كمية تضخ العربية أف الدوؿ على فيجب االستثماري
 ـباطر خفض من البد ذلك قبل أنو غَت للنمو، جديدة فرصة وسبنح لبلقتصاد بالتوازي، واػباصة

 للمساءلة العاـ االستثمار ىبضع أف ينبغي كما فبكن، حد إُف أقصى األجل طويلة اػباصة االستثمارات
 .بالكفاءة ويتحلى

 أثر عن ينجم عن ارتفاع الدخل اغبقيقي الناتجاألجنبية: للعمالت مرتقبة الغير التدفقات التعقيم سياسة -4
 النقود على الطلب يف زيادة خاص وبالنفط بشكل عاـ بشكل الطبيعة باؼبوارد الغنية الدوؿ يف النفقات
 عليها الطلب النقود عرض يتجاوز بالنفط عندما غنيةال للبلداف احمللي االقتصاد يف التضخمية الضغوط وتتزايد

 يف التضخمية الضغوط مصدر فإف األسواؽ العاؼبية يف تتحدد التجاري لتبادؿ القابلة السلع أسعار أف دباو 
 منتجاتو أسعار ارتفاع إُف فيو يؤدي االنتعاش الذي التجاري للتبادؿ قابلة الغَت السلع قطاع ىو البلداف ىذه
 لغرض النقدية السلطات أف تتدخل ينبغي اغبالة ىذه ويف اغبقيقي، الصرؼ سعر ارتفاع يف إُف يؤدي فبا

وهتدؼ سياسة التعقيم اغبد من  .التضخمية الضغوط احتواء ألجل النقدية السيولة يف السريع النمو تعقيم
 و لؤلسعار العاـ ستوىاؼب ارتفاع لتجنب اػبدمات و التجاري للتبادؿ قابلة السلع الغَت على الطلب ارتفاع

 .1للصرؼ أجنيب احتياطي تكوين صارمة نقدية سياسة إُف باإلضافة عملية التعقيم تتطلب و التضخم،
 ؾباؿ يف بالشفافية يتسم منهج إف إتباع6 النفط موارد إيرادات إدارة تحسين ودورىا في  المالية الشفافية -5

 باإلنفاؽ، اؼبعنية الصعبة اغبكومة العاـ الختيارات الدعم لتأمُت السليم األساس يوفر أف يبكن العامة اؼبالية

                                                           
1
 Sid Ahmed, Abdelkader, "Rente pétrolière : quelques problèmes théoriques", Institut de Recherches et 

D'études sur le Monde Arabe et Musulman, ORSTOM, Paris, 1991, p :31. 
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 من واغبد األمواؿ الطويل من جهة، وتعزيز كفاءة استخداـ األجل يف إليها جةاغبا تدعو ما أحيانا واليت
 إعداد اؼبوازنة من جهة ثانية. عملية يف الثقة وزيادة اؼبستقرة، غَت الكلية االقتصادية السياسات ـباطر
 أسعار النفط.قلبات ت:األسباب والتداعيات المترتبة عن لثانيالمطلب ا

 ر النفط.أوال:مفهـو تقلبات أسعا

 بذلك فهو معينة، باحتمالية مؤكد غَت اؼبمكنة ؼبتغَت النتائج صبيع انتشار عنيعرب التقلب  أو التذبذب صطلحم
 ارتفعت مدى أي إُفمن تقلبات أسعار البًتوؿ ىو .فاؼبقصود الثقة وعدـ ،رار االستق عدـ من حالة لقياس مؤشر

 اليت اغبالية واؼبستقبلية الظروؼ األسعار تعكس كفء سوؽ ففي .الزمن من فًتة خبلؿ األسعار أو البفضت
 سبيل فهي أسعار السوؽ يفالتغَتات اليت ربدث  موازين العرض والطلب وؿبدداهتما.أما كل يف تغَت أف يبكن

 زمنية فًتة مدى على لتغيَت كبَت السوؽ أسعار سبيل عندما مثبل اؼبتوقعة أو اغبالية األسواؽ يفالتغَتات  لتعكس
 السوؽ فإف نسبيا، مستقرة أسعار إذا سادت ما حالة يف بينما كبَتة، تذبذبات سيعرؼ السوؽ فاف نسبيا، قصَتة
 تستثمر حيث السوؽ على قائم القتصاد حتمية ىو نتيجة األسعار وتقلبات .منخفضة لتقلبات معرضا سيكوف
 وارتفاع واؼبخاطر، اليقُت عدـ حالة لقىب فبا العالية السعرية األسعار والتقلبات حوؿ توقعات أساس على الشركات
 1والتعويض. اؼبخاطر عبلوات

 اؼبخاطرة مفهـو حُت يرتبط ففي عنو، يعرب ال لكنو ،ار يرتبط دبفهـو اؼبخاطرة وبالتاِف مفهـو التقلب يف األسع 
 أسواؽ وتعترب .موجبة عوائد يف أحيانا اليت تنتج الضبابية عن األسعار تقلب يعرب اؼبرغوب، غَت أو السالب بالعائد
 السعرية الطلب رونةم البفاض إُف رئيسي بشكل ويعزى ذلك تقلبا، األساسية السلع أسواؽ أكثر من النفط
 اؼبدى وعلى استخدامها، أوجو أغلب يف القصَت اؼبدى على متاحة لئلحبلؿ غَت ضرورية سلعة كونو للنفط،
 الطاقات زيادة يتطلب أيضا، العرض جانب ومن واؼبواصبلت، النقل قطاع مثل قطاعات رئيسية يف اؼبنظور

 .2مستقرة أسواؽ ظل يف تتوفر عالية استثمار وتدفقات طويلة زمنيةات اإلنتاجية فًت 

 النفطية السوؽ مفاجئ يف اختبلؿ عن عبارة وىي نفطية صدمة عنها ينتج فبا شديدة تكوف قد التقلبات وىذه 
 أما النفطية األسعار يف حادة حدوث تقلبات إُف تؤدي واليت الطلب أو العرض ؿبددات يف اختبلؿ عن والناذبة
 ركود إلحداث الكفاية فيو دبا النفط أسعار يف بأهنا الزيادة ةيالنفط الصدمة وتعرؼ "3.االلبفاض أو باالرتفاع

                                                           
1
 Crude Oil Price Volatility, a Deeper Look into Interesting Trends in Energy Security Data. 

Institute for 21st Century Energy, Metric of Themonth: May 2012, P1. 

 كلية يف اجستَتمرسالة "، 2011إلى 1980 الفترة خالؿ الجزائري الكلي االقتصاد على النفط تغيرات أسعار اثأر "، شريفة الشعور بوأ  2 
 .22،ص2012األردف، البيت، أؿ جامعة األعماؿ، و اؼباؿ اقتصاديات قسم األعماؿ و اؼباؿ إدارة

"،حبوث اقتصادية عربية،العدد ادية الكلية في سوؽ العمل في االقتصاد المصريأثر الصدمات االقتصجيهاف ؿبمد السيد،إيناس فهمي حسُت،"  3
 .44،ص2015،صيف71



 الثاني:                                                                      تقلبات أسعار النفط الفصل

128 
 

 اغبقيقي صباِفاإل احمللي الناتج مبو معدالت يف البفاض العاؼبي أي النشاط االقتصادي يف كبَت البفاض أو عاؼبي
 .مئوية نقطة 3 إُف 2 يعادؿ دبا قبل من اؼبتوقعة من اؼبعدالت أقل

بشكل عاـ لوصف تقلبات األسعار لسعلة ما ويقاس سعار يستخدـ مصطلح تقلب األوبالتاِف يبكن القوؿ أف 
لبة تعرؼ بدرجة ذلك التقلب بالنسبة للفروقات اليومية أو األسبوعية يف أسعار السلعة األساسية.فالسوؽ اؼبتق

االختبلؼ يف األسعار وليست دبستوياهتا.ومن الناحية النظرية،وحيث أف السعر ىو دالة يف العرض والطلب فذلك 
 يعٍت أف التقلب ىو نتيجة ألوضاع العرض والطلب السائدة يف السوؽ.

غاريتم،التغَت يف األسعار وقد مت اللجوء إُف استخداـ أىم مؤشر لقياس تلك التقلبات وىو االكبراؼ اؼبعياري للو 
 األسبوعية حيث يعد ىذا اؼبؤشر من اؼبؤشرات اؼبهمة اليت تعكس درجة تقلبات يف أسعار النفط.

يعترب مؤشر لقياس حالة من عدـ االستقرار وتعترب تقلبات األسعار يف األسواؽ    (volatility)فمصطلح التقلب
األسواؽ كما تعكس درجة اؼبخاطرة يف العائد على السعر  اؼبالية عن درجة الضبابية وعدـ الثقة يف مستقبل

return on price ، 1األسعار على للعائد (̂ ) وتقاس إحصائيا باالكبراؼ اؼبعياري. 
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 :كمايلي زمنيتُت فًتتينت علىى لؤلسعار الطبيعي اللوغاريتم بُت بالفرؽ السعر،ويعرؼ على العائد يبثل:   حيث

u:زمنية فًتة خبلؿ العائد متوسط سبثل t اؼبعياري،كمؤشر االكبراؼ مربع يبثل والذي التباين ويستخدـ األياـ من 
 درجة مقارنة عند الرياضية الناحية من فارؽ اؼبؤشرين من أي استخداـ يشكل ال و التقلبات درجة لقياس أخر

 قياس وحدة نفس ىي قياسو وحدة كوف يف تربز اؼبعياري االكبراؼ استخداـ أفضلية أف إُف لسلعتُت التقلبات
 الدوالر تكوف اؼبعياري االكبراؼ قياس وحدة فإف الدوالر ىي اؼبتوسط قياس وحدة كانت لو أنو أي اؼبتوسط
 .أيضا

 

                                                           
والتعاوف العريب،اجمللد الثامن  ؾبلة النفطالحوار بين الدوؿ المنتجة والمستهلكة للنفط وأىميتو في استقرار األسعار"،عبد الفتاح دندين" 1
 .26،ص140،2012لثبلثوف،العددوا
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 ثانيا:تفسير أسباب تقلبات أسعار النفط.

 األربعة العقود مدى على( الطويل األمد على ولكن القصَت، األمد على الشديد بلبالتق تتسم أسعار النفط
 الصعود نوبات واستمرت .فحسب كبَتة وكساد ا( رواجدورات)صعودا وىبوط طبس النفط سوؽ شهدت )اؼباضية
 ربعة أ اػباـ برنت سعر قفز 1974ففي سنة  .اؼبتوسط يف منها لكل سنوات6 النفط ألسعار الكبَتة الثبلث
 سنوات ست من مرور أقل وبعد .بسنة ذلك دوالرا للربميل قبل 2.80 من )العريب النفط حظر بسبب( أضعافو

بالتوترات  متأثرة  1976سنة   يف للربميل دوال 32 إُف لتصل أضعاؼ ثبلثة أخرى مرة النفط أسعار دتاز 
 أف قبل اؼبستوى ذلك حوؿ األسعار إيراف والعراؽ وظلت بُت اغبرب اإليرانية وبدء الثورة عن الناصبة اعبيوسياسية

 ضعفي إُف لتصل ، 2005سنة يف إال باالنتعاش النفط أسعار تبدأ وَف 1986سنة يف النصف أكثر من هتبط
 نوبات وقبمت 2013 -2011ثبلثة سنوات  ؼبدة للربميل دوالر 100 وتتجاوز 1999سنة  يف مستواىا
 النفط من للمعروض مفاجئ البفاض حدوث تطورات جيوسياسية وتوقعات عن معظمها يف الثبلث الصعود
 الثانية واستمرت عاما، 18 األوُف واستمرت  2014و 1986سنيت يف لؤلسعار كبَتتاف ىبوط نوبتا وحدثت
 سببها باؼبعروض، تتصل عوامل إُف 2014و1986 كلتانبا اؽببوط نوبتا عزىتسنوات )حىت اآلف( و   قرابة ثبلثة

 بلداف ازبذهتاإجراءات  وكذلك ،)أوبك( للبًتوؿ اؼبصدرة البلداف دبنظمة أعضاء بلداف غَت يف النفط إنتاج يف زيادة
 ىاتُت اؽببوط نوبيت عن وفضبل .الطلب مع استمرار ضعف يف السوؽ، حصتها على للحفاظ سعيها يف أوبك
 لكن العظيم، الركود بداية يف 2008سنة يف عوامل الطلب إليو دفعت لؤلسعار األجل قصَت البفاض حدث
 على الوقود.العاؼبي  الطلب صعود مع األسعار انتعشت ما سرعاف

 .2016-1946ترة خالؿ الف نفط(:تقلبات أسعار ال13لشكل رقم)ا

 le25/06/2017. //inflationdata.com.consultehttp: : source 

http://inflationdata.com.consulte/
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 مؤشر اذباه يأخذ،2016-1946البًتوؿ فحسب مؤشر للتقلب خبلؿ الفًتة  سوؽ يف التقلب حجم لتفسَت
 شكل يناسب الثالثة من الدرجة اغبدود متعددة متسلسلة معادلة شكل العادة يف بًتوؿال أسعار تقلب

 )اػبط األسود(.االنتشار

-1946 الفًتة خبلؿ مستقرة كانتبًتوؿ  ال سوؽ أف يبدوالشكل أعبله، يف البًتوؿ سوؽ رو تط إُف نظرال وعند 
 سوؽ يدخل بلالتق وبدأ .للمضاربة أو سياسيةأغراض  لتحقيق أداة يُعترَب  بًتوؿال يكن ىذه َف ويف 1970

 يعقبها استقرار 1991و1970سنيت بُت النفط أسعار الرتفاعفًتات طبس  نبلحظ إذ1970البًتوؿ بعد سنة 
 االقتصاديةالدورات  مبط تتبع 1991 إُف 1972 الفًتة من يف االرتفاع اتفًت  أف مبلحظة ويبكن.األسعار
 بدأ ،2006سنة ففي .الوقت اغباضر مناقًتابنا  مع يتغَت النمط لكن ،)ذلك كبو أوسنوات  ستة كل)تتكرر  
 أسعار يف أكرب تقلب سبثل 2008 يف االرتفاع فًتة انتوك 2008سنة  يف ذروتو إُف ليصل بشدة يزداد التقلب

اآلجلة  العقود بأسعار التنبؤ صعوبة ذلك يف السبب يكوف وقد .اؼباضية واألربعُت الثبلثة السنوات يف بًتوؿال
 يف اليقُت عدـ حبالة أيضا ولكن فحسب، واؼبعروضة اؼبطلوبة بالكمياتتتأثر  ال لبًتوؿ ا أسعار أف وحقيقة
  .الفًتة ىذه خبلؿمعينة  واقتصادية جيوسياسية وأحداث اؼبستثمرين، يف إقباؿ التغَتاتالسوؽ،

 فخبلؿ .بلالتق مؤشِّر يف والسرعة التواتر يف متصاعد اذباه مع2008يتغَت مبط بعد سنة  
  %15.5 إُف فقفز  2008سنة يف أما ،%4.3 كبو اؼبتوسط يف بلالتق رشبلغ مؤ   2006و2005سنيت
 واستمر ، راتالعش خانة يف وبقي2014 عاـ من األخَت الربع يف السيما بعد ذلك مرتفعا بلالتق دؿمع وظل
 القفزة يف يتضح كما 2015 سنة من األوؿ الربع يف ب ذروتولالتق رشمؤ  وبلغ 2015سنة    حىت االذباه ىذا

 أف يظهر ،األسعار يف لبفاضاال فًتيت ودبقارنة .الفورية األسعار يف حاد ىبوط ىذا وصاحب الشكل يف الكبَتة
 1986سنة البًتوؿ هببوط  أسعار قورف ما إذا والسرعة التواتر حيث منكثَتا  أعلى  2014سنة بعد بلالتق

 .1986% يف سنة 3.5 اؼبتوسط يف بلالتق مؤشر بلغ حينما

إُف  1973فًتة منوعليو سيتم تفسَت أىم التقلبات البًتولية اليت ىزت السوؽ البًتوؿ العاؼبية حيث سبيزت ال
بكثرة التقلبات فبا أدى إُف عدـ استقرار أسعار البًتوؿ صعودا وىبوطا إال أف من اؼبناسب استعراض ىذه  2016

 التقلبات اؼبهمة ومن بينها التقلب اغباِف ضمن النقاط التالية:

 إدارة زماـ وبكأ منظمة فيو أخذت اليت العهد ببداية :1986-1973التقلبات البترولية خالؿ الفترة  -1
 السبعينات بداية يف النفط على العاؼبي الطلب اؼبلحوظة يف الزيادة ومع األسعار، وربديد النفطي العرض

 كبَت ارتفاع يف ذبلت حادتُت بًتوليتُت السبعينات صدمتُت فًتة شهدت ، 1973 أكتوبر حرب وتفاعبلت
 ىي السبعينات فًتة خبلؿ أوبك كانت والثانية،وقد األوُف النفط أسعار بصدميت عرفتا واليت الربميل، سعر يف

 ليتحوؿ االلبفاض يف اؼبنظمة بدأ تأثَت 1982 عاـ بداية ومع لكنو والتسعَت، اإلنتاج لسياسات احملددة
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 أزمة بروز عنو ترتب أسعار مستمر يف البفاض إُف أدى الذي مشًتين،األمر سوؽ إُف للنفط العاؼبي السوؽ
ويبكن توضيح أكثر ألحداث ؼبتسببة  النفط، أسعار يف حاد البفاض يف ذبلت 1986 سنة معاكسة نفطية

 يف ىذه التقلبات.
تصحيح "ىي أوؿ صدمة بًتولية إهبابية عرفها العاَف،كما تعرؼ أيضا بأزمة :1973التقلب البترولي لسنة - أ

ويات قياسية،نتيجة االحتكار يف ،حيث مت تقييم الربميل بقيمتو اغبقيقية اليت كنت متدنية إُف مست"األسعار
التسعَت اليت قامت بو الشركات البًتولية العاؼبية لفًتة ما بعد اغبرب العاؼبية الثانية،وكانت بداية ذلك مع حرب 

حيث أدت ىذه األخَتة إُف اختفاء جزء كبَت من بًتوؿ العراؽ والسعودية من السوؽ  1973أكتوبر سنة 
عر،يف ظل ىذه الظروؼ اجتمع يف الكويت فبثلوا ستة دوؿ ىي وعمت سوؽ البًتوؿ حالة من الذ

% عن األسعار 70العراؽ،السعودية،إيراف الكويت وقرروا زيادة أسعار البًتوؿ اػباـ من جانب واحد بنسبة 
،ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مسألة ربديد األسعار يف منظمة 1973أكتوبر 15اليت كانت سائدة يف 

لسيدة الوطنية سبارسو دوف الرجوع إُف الشركات البًتولية،وتضمن أيضا قطع األوبك عمل من أعماؿ ا
إمدادات النفط العريب بصورة كلية عن الدوؿ اغبليفة إلسرائيل )الواليات اؼبتحدة،ىولندا( إضافة إُف زبفيض 

 1973% ابتداء من ديسمرب 5،وزبفيضو شهريا بنسبة 1973% مقارنة بإنتاج سبتمرب 25اإلنتاج بنسبة 
دوالر  2.9وقد أدى ذلك إُف نقص اؼبعروض النفطي مقابل االرتفاع يف الطلب عليو فارتفعت األسعار من 

% ودخل 85%إُف 55دوالر للربميل،كما مت إقرار رفع الضريبة على أرباح الشركات من 11.6للربميل إُف 
 العاَف يف أزمة طاقوية حقيقية. 

يق األزمة بل تضافرت ؾبموعة من األحداث والعوامل اليت تسبب يف إال أف ذلك َف يكن السبب الرئيسي يف تعم
 كما ىو موضح يف الشكل اؼبواِف:  1973حدوث أزمة 

 .1973(:األحداث المتسببة  في الصدمة البترولية لسنة 14)رقم الشكل

 
:consulte le 25/06/2017 www.wtg.comsource:  

http://www.wtg.com/
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 :1ويبكن تلخيص ىذه األحداث فيما يلي

 الواليات % بسبب زبلي8ب 1971سنة  البفاضا األمريكي الدوالر شهد :انخفاض في قيمة الدوالر -
 بسبب 1973 سنة حىت يف االلبفاض استمر حيث ذىب، إُف الدوالر ربويل عن مريكيةاأل اؼبتحدة
 .للنفط اغبقيقية األسعار على فبا أثر األمريكي االقتصاد منها يعاين كاف اليت اؼبشاكل

 من كمية أكرب على الكربى للحصوؿ الصناعية الدوؿ بُت اؼبنافسة ارتفاع إف :الطاقة على العالمية المنافسة -
 رئيسي كمصدر النفط على واالعتماد مبوىا االقتصادي مستوى برفع ؽبا يسمح الذي و الرخيص النفط
 الكميات تستورد فأصبحت النفطية، التموينات تقلص نتيجة وضعية صعبة أماـ نفسها ذبد جعلها للطاقة،
   .اؼبنتجة الدوؿ من احملدد السعر مقابل لتلبية حاجياهتا النفط من اؼبتاحة

 ؽبا عربية دولة عربية دوؿ7دولة:13أوبك  أعضاء عدد أصبح السبعينات بداية مع :األوبك قوة اعفتض -
 للتأثَت القدرة بامتبلؾ األوبك مكن ما مليوف برميل10يقدر يومي بإنتاج السعودية أبرزىا عالية إنتاجية طاقة
  .العاؼبي السوؽ يف النفطي اؼبعروض على

 على سليب أثر لو من ما و األسعار يف الكبَت االرتفاع أزمة من الكربى الصناعية الدوؿ موقف كاف لقد
 ذلك و األسعار يف االرتفاع على للضغط كربى دولة صناعية 21للطاقة دبوافقة  الدولية الوكالة بإنشاء اقتصادياهتا

 :خبلؿ من

 يف التحدي رفع ة إُفالدولي الطاقة وكالة خبلؿ من الصناعية الدوؿ سعت :الطاقة استهالؾ من التخفيض 
من  استهبلكها البفض األوبك حيث لدوؿ تبعيتها زبفيف أي البًتوؿ من استهبلكها نسب زبفيض
 .1974مليوف طن سنة561إُف 1973مليوف طن سنة 590

 وجدت اليت و الدوؿ الصناعية اقتصاديات على النفطية األزمة خلفتو ما بسبب :استراتيجي مخزوف تكوين 
 تتسابق الدوؿ هبعل الذي و النفطي نقص اؼبعروض عن ناىيك مرتفعة بأسعار النفط شراء لىع ؾبربة نفسها
 نفطي اسًتاتيجي ـبزوف تكوين ضرورة إُف الدوؿ ىذه فقد تفطنت أىدافها، ربقيق لضماف النفط لشراء
 الضغوط. من لنفسها يوما ضباية90ؼبدة  يكفيها

 من لبلستفادة تطوير التكنولوجيا ضرورة على الوكالة اءأعض أكد :بديلة طاقوية بمصادر النفط تعويض 
 الواردات ارتفعت فقد اؼبصدر، يف ىذا البحث عمليات تشجيع و الفحم، خاصة للنفط البديلة اؼبصادر
 .1974مليوف طن سنة46إُف 1973مليوف طن سنة  28من  الفحم من األوروبية

                                                           
ماجيستَت يف التسيَت الدوِف للمؤسسات،زبصص  رسالة"،-دراسة حالة الجزائر–تقلبات أسعار الصرؼ على العائدات النفطية  "أثار،موري ظبية  1

 .75،74 ،ص2010-2009مالية دولية ،جامعة تلمساف ،
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 من التنقيب و عمليات البحث تشجيع ضرورة لىع الوكالة أعضاء حرص :النفطية االستكشافات تشجيع 
 ىذه سبكنت قد و ، اؽبدؼ ىذا ضخمة لتحقيق استثمارات زبصيص طريق عن األوبك دوؿ منافسة أجل
 مناطق العاَف. ـبتلف يف جديدة آبار اكتشاؼ من الدوؿ

 : 1يلي ما أنبها و القوى موازين يف تغَت ىذا التقلب عن نتج لقد

الدولية  الساحة يف وجودىا إثبات من ىذه األخَتة حيث سبكن :األوبك لدوؿ البترولية العوائد في ارتفاع -
 .1975-1973األوبك خبلؿ الفًتة  لدوؿ واعبدوؿ ينب الزيادة يف مداخيل

 الوحدة:مليوف دوالر. .           1975-1973 (:العوائد البترولية لدوؿ األوبك خالؿ الفترة09) رقم  الجدوؿ

 1975 1974 1973 السنة
 22676 22574 4340 السعودية
 7500 7000 1900 الكويت 

 1700 1600 409 قطر 
 3375 3700 300 اعبزائر 
 510 600 230 ليبيا 

 7500 5700 1843 العراؽ 
 6000 5536 900 اإلمارات 

Source: Abdelkader Sid Ahmed, «  L’opep Passé présent et perspectives » ,Opu, 1980, p139.       

 يف اؼبخزونات النفطية البفضت ، العريب اغبضر فبعد:أوبك( أسعار نظاـ  لألسعار) جديد نظاـ ظهور -
 السعر الرظبي بتحديد األوبك وؿد فقامت ، اؼبعلنة األسعار ارتفاع إُف أدى فبا ، ٪ 9 ب اؼبستهلكة الدوؿ
 .للربميل دوالر 11.65 ب ثبت الذي و اػبفيف العريب اؼبرجعي للخاـ

 يف النظاـ العجز و اؼبدفوعات موازين يف تغَت حصل: العالمية المبادالت و الميزانيات توازف مشكل ظهور -
 اؼبنتجة. الدوؿ إُف وؿللبًت  اؼبستوردة الدوؿ دخل من دوالر مليار 125 كبو اقتطعت حيث اؼباِف،

سنة  اليـو كل يف برميل مليوف 1 بوتَتة يتزايد اؼبنظمة خارج اإلنتاج بدأ األزمة بعد : جدد ظهور منتجين -
 سنة يف اليـو برميل /ـ 33.5 إُف 1973 سنة ي /ب ـ 26.4 من أوبك خارج الدوؿ إنتاج تطور وبذلك

1979. 
 حد إُف األسعار ارتفاع نتيجة ثانية بًتولية أزمة العاَف شهد 1979 سنة يف :1979التقلب البترولي لسنة  - ب

 بداية يف الثورة اإليرانية أعقبتها مث 1978نوفمرب يف النفط مصايف يف اإليرانيُت العماؿ إضراب أقصى بسبب
                                                           

 .92،مرجع سبق ذكره،صقويدري قوشيح بوصبعة  1
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 افب برميل مليوف 1.5 إُف مليوف  برميل 6 من اإليرانية النفطية اإلمدادات نقص إُف أدى ما 1979 سنة
 دوالر 12.7 من اػبفيف العريب البًتوؿ سعر األوضاع ارتفع ىذه ظل ويف ،1االرتفاع إُف باألسعار دفع

 ارتفاعها األسعار وواصلت السنة، نفس من ديسمرب يف للربميل دوالر 24.5 إُف1979مارس  يف للربميل
 إُف مستويات العرض تقلص و اإليرانية العراقية اغبرب نتيجة 1980 ديسمرب يف دوالر للربميل 36 لتبلغ
 .2مليار دوالر 211.7 إُف األوبك أمواؿ فوائض ارتفعت الوقت ذات ويف جدا، خطَتة

 .1979(:الصدمة البترولية الثانية لسنة 15)رقم  الشكل

 
dolla consulte 18/10/2017-us-the-impact-crisis-oil-an-does-dollar/how-http://www.kathylien.com/site/us:source  

  يف النقاط اؼبوالية:1979 سنة الثانية طيةالنف األزمة حدوث إُف أدت اليت األسباب أىم تلخيص يبكن و

 من النفطي تقلص إنتاجها إُف إيراف يف السائدة السياسية األوضاع أدت :اإليراني اإلنتاج انخفاض -
 تسابق إُف اإليراين اإلنتاج نقص وقد أدى 1979سنة  3167.9 إُف 1978 سنة يومي برميل 5241.7

 باألحداث األوسط الشرؽ منطقة تأثر من خوفا من النفط زمةالبل الكميات على للحصوؿ الصناعية الدوؿ
دوالر للربميل 12.9األسعار من رفع إُف اؼبنافسة ىذه أدت قد و تأثر إنتاجو، بالتاِف و إيراف يف ذبري اليت
 .1979دوالر للربميل سنة  29.2إُف  1978سنة

 من ترفع األوبك جعل دوؿ األمريكي رالدوال البفاض تواصل إف : األمريكي الدوالر قيمة انخفاض تواصل -
 اؼبالية وزراء قاـ أف لعوائدىا،بعد القدرة الشرائية البفاض لتعويض الدوالر البفاض نسبة بنفس النفط أسعار
 قوية عمبلت ظهور إُف ذلك أدى وودز(، )بروتن اتفاقية بإلغاء الدوِف صندوؽ النقد يف األعضاء للدوؿ

                                                           
 ،لكويت"،ا"النفط واالقتصاد الدولي بعد حرب رمضاف وتبدؿ أسعار البتروؿ وأثرىا الحقيقية،أساسيات صناعة البتروؿ والغازناصر سهيل،   1

 .31،ص1977
2
 Durousset,Mourice,"le marche du pétrole",Edition Ellipses, paris, P47. 

 

http://www.kathylien.com/site/us-dollar/how-does-an-oil-crisis-impact-the-us-dolla%20consulte%2018/10/2017:source
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 الدوالر يف الثقة أفقدت اليت و األؼباين الياباين ،اؼبارؾ الُت الفرنسي، الفرنك مثل األمريكي للدوالر منافسة
 اغبقيقي للبًتوؿ.  السعر فالبفض األمريكي

 حيث النفطية السوؽ يف حبصتها يتعلق فيما خاصة،أوبك دوؿ على قوي للتقلب البًتوِف الثاين أثر كانت لقد 
 السداسي خبلؿ بلغت حىت تقلصها واصلت  وقد1981 سنة ٪ 39 إُف 1980 سنة ٪ 49 من البفضت
 فيما تلخيصها يبكن أخرى نتائج ىناؾ ىذا إُف إضافة العاؼبي اإلنتاج من ٪ 33 حواِف 1982 سنة من األوؿ
 :يلي

 يف بغية اإلسراع األجل الطويلة العقود عن بدال إليها النفطية الشركات باذباه وذلك الفورية األسواؽ تطور -
 هتا.استثمارا

 من االستهبلؾ يـو مكافئ 52.4 من انتقلت حيث التنمية، و االقتصادي التعاوف منظمة ـبزونات ارتفاع -
 من حدوث التخوؼ بسبب ذلك و ٪ 113.9 قدره بارتفاع االستهبلؾ من يـو مكافئ 112 إُف النفطي
 النفطية. اإلمدادات عجز أزمة

 الدوالر مقارنة صرؼ أسعار يف بالرفع النقدية،وذلك ياسةالس بتغيَت األمريكية اؼبتحدة الواليات قياـ -
إُف  ذلك أدى و التضخم، معدالت من خفض أجل من السياسة ىذه استعملت وقد األخرى، بالعمبلت
  .االظبية األسعار مع للنفط اغبقيقية األسعار وتقارب االستَتاد أسعار البفاض

 للقرار الذي ازبذتو لؤلوقية،نظرا دوالر 500 الذىب أسعار ارتفاع بسبب العاؼبية اؼبالية األسواؽ اضطراب -
 بتجميد أرصدهتا اؼبالية. اؼبتعلق و إيراف ضد األمريكية اؼبتحدة الواليات

 الصدمات من سابقاهتا عن مغايرة 1986 صدمة كانت لقد :1986التقلب البترولي العكسي لسنة  - ث
 ما عكس على للنفط اؼبنتجة بالدوؿ مضرة األخَتة ؽبذه يةالسلب النتائج فقد جاءت األثر، حيث من النفطية
بالصدمة  تسميتها شاع األساس ىذا وعلى للنفط، اؼبستهلكة بالدوؿ أثرىا غبق واليت أزمات نفطية من سبقها

 وذلك اهنيار أسعار واقعة على األوبك دوؿ أفاقت إذ األسعار، اهنيار بصدمة أيضا عليها أطلق كماالعكسية.
 .النفط من باؼبعروض مقارنة والبفاضو النفطي اؼبطلوب تبلؿاخ نتيجة

 تزايد أف إال عاؿ، عند مستوى األسعار إلبقاء منها سعيا اإلنتاج خفض إُف األوبك منظمة عبأت 1982سنة يف
 هانفوط ألسعار والنرويج بريطانيا من كل أجرهتا اليت والتخفيضات اؼبتتالية اؼبنظمة خارج دوؿ من النفطي اؼبعروض

 ضمن اغبصص باإلنتاج األوبك منظمة أقطار بعض التزاـ وعدـ للربميل دوالر 5.5 دبقدار1983سنة  من بدءا
 30.1 مستوى عند ليصبح سعر النفط خفض إُف ودفعتها األوبك أماـ عائقا شكلت العوامل ىذه اؼبقررة،كل

 1983سنة  للربميل دوالر 30.1 مستوى عند ليصبح النفط سنة دوالر 27.5 مث 1983 سنة للربميل دوالر
 . 1985سنة دوالر 27.5 مث
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 خبلؽبا اػباـ النفط برميل سعر فوصل األوُف، األشهر خبلؿ سريع بشكل األسعار اهنارت 1986سنة من وبداية
 اؼبعادية للحملة نتيجة األوبك أعضاء خصوصا للنفط اؼبنتجة للدوؿ حقيقية أزمة خلق ما للربميل دوالر 13 إُف
 يف رئيسيا سببا 1986 سنة أزمة تعترب و .الكربى النفط شركات مع بالتعاوف للطاقة الدولية الوكالة تبنتها اليت
 127 ب قدرت خسارة األوبك لدوؿ التجاري اؼبيزاف عرؼ فقد للنفط اؼبنتجة للدوؿ اقتصادية أزمات خلق
خبلؿ الفًتة دوالر، مليار 134 لغتب حيث األوبك لدوؿ البًتوليةوكما تراجعت أيضا العائدات  دوالر مليار

 اغبالة ىذه يف األكرب احملدودة اؼبتضرر اإلنتاجية الطاقة ذات للنفط اؼبنتجة الدوؿ وكانت. (1982-1986)
.والشكل يوضح أىم األحداث اؼبتسببة يف حدوث الصدمة لصادراهتا رئيسي كمصدر النفط على تعتمد ألهنا

 .1986البًتولية لسنة 

 .1986(: األحداث المتسببة في الصدمة البترولية لسنة 16)رقم  الشكل

 
source :https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil ;consulte le26/07/2017. 

 :1ها يبكن تلخيصها يف مايليوقوع إُف أدت اليت األسباب أىم لعل و

 على اغبصص للضغط نظاـ األوبك طبقت الثمانينات بداية يف :األوبك أعضاء بين الممارس الغش -
 يومي، رميلب مليوف 17ب سقف اإلنتاج حددت و العاؼبي االقتصاد يف التطورات مع يتناسب دبا األسعار

 و نيجَتيا رفعت اؼبثاؿ سبيل فعلى إنتاجها، رفعت و احملددة اإلنتاجية حصصها ربًـت َف الدوؿ بعض أف إال
ب  يقدر بإنتاج اؼبكرر الصايف عقد السعودية أبرمت كما اليـو يف بزيادة قدرىا برميل حصصهما ليبيا

  .اليـو يف برميل مليوف1.25
 إنتاجية للبًتوؿ وبطاقات منتجة جديدة دوؿ ظهور إفاألوبك : خارج دوؿ و األوبك دوؿ بين المنافسة -

 كل الدولية الطاقة وكالة طرؼ التنقيب من و االستكشافات تشجيع جانب إُف النرويج و بريطانيا مثل كبَتة

                                                           
 .123،ص1988الدار اعبامعية ،بَتوت،لبناف،،"فصوؿ في االقتصاد العربي"،عبد العزير عجمية   1
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 الدوؿ ىذه استطاعت حيث للنفط، العاؼبية على الصادرات األوبك دوؿ سيطرة نسبة تراجع إُف أدى ذلك
 االستهبلؾ العاؼبي.   إصباِف %من15ية تغط

 بشكل ومن النفط عاـ بشكل الطاقة من اؼبستهلكة الكميات زبفيض يعٌت النفط: استهالؾ في التحفظ -
 من (الدولية يف الطاقة األعضاء ،للدوؿ استهبلكي أـ إنتاجي نشاط ذات أكانت وحدة سواء لكل خاص
 إصباِف من %46  عاـ من بشكل استهبلكها والبفاض 1983سنة يف %43إُف 1973سنة يف 51%

 .1982%سنة 41إُف 1973سنة العاَف يف الطاقة
 باستخداـ اؼبخزوف : ذلكالعالمي السوؽ إلضعاؼ النفط من والتجاري االستراتيجي المخزوف استخداـ -

سريب كميات ت إُف اؼبستهلكة والدوؿ الشركات عبأت وؽبذا ، االلبفاض كبو النفط أسعار على لتأثَت النفطي
 أوبك. دوؿ نفط على الطلب والبفاض العرض لزيادة ، االستهبلؾ أسواؽ كبَتة من ـبزوناهتا إُف

 البًتولية قيمة الصادرات يف تراجع العربية الدوؿ خصوصا األوبك دوؿ على 1986تقلب نتائج من كاف قد و
 الناتج البفض كما الثمانيات ايةبد من قيمتها %43 يعادؿ ما أي 1987 سنة دوالر مليار 71 إُف العربية

 العربية اؼبدفوعات موازين شهدت و 1980 سنة مستواه عن%14حواِف  ؾبتمعة العربية للدوؿ اغبقيقي اإلصباِف
سنة  دوالر مليار 118 إُف لتصل العربية اؼبديونية تفاقمت و 1986 سنة دوالر مليار  11.6ب   قدر عجزا

 .الثمانينات بداية دوالر يارمل 82 حدود يف استقرت أف بعد 1987

 ظهور إُف فبا أدى 1988 بداية من السوؽ أسعار سياسة كبو واالذباه الرظبي البيع سعر على األوبك دوؿ زبلي
 اػبليج عماف ؼبنطقة و ديب وخاـ ، الشماؿ حبر يف الربنت و أالسكا نفط يف ،وسبثلت جديدة مرجعية أسعار
 .العريب

العرض  على اؼبؤثرة واؼبتغَتات األحداث تسارع ظل يف:2000-1990ؿ الفترة التقلبات البترولية خال -2
 التسعينات، من األوُف السنوات خبلؿ النفطية األوضاع الًتقب حالة سادت الرؤية، وضوح وعدـ والطلب،

 والعسكرية السياسية االتلمجا ـبتلف يف اؽبامة والتطورات األحداث من العديد الفًتة ىذه فقد شهدت
 قوى على أثرّ  فبا كبَتة بصورة الدولية والعبلقات العاؼبية القوى موازين تغيَت إُف أدت قتصادية، واليتواال

 التقلبات ىي كالتاِف: تلك أبرز من كاف وقد .النفطي الّسعر مقدار على العاؼبية وبالتاِف النفطية السوؽ
ج األوُف وىي األسرع واألقل حدة بُت ظبيت حبرب ػبلي:1991-1990الصدمة البترولية الخليجية لسنة  - أ

ويبكن إهباز  وقد كانت نتيجة اغبرب اليت قامتها العراؽ على الكويت. التقلبات فقد دامت لستة أشهر فقط،
 حدث يف تلك الفًتة من الشكل اؼبواِف.  ما
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.1991-1990( :أسعار البتروؿ خالؿ الحرب الخليج 17الشكل)

 
 زيادة اؼبخزوف و األسعار البفاض إُف أدى فبا ،األوبك منظمة طرؼ من احملدد اإلنتاج حصص اجتياز -

 اؼبستهلكة. الدوؿ لدى االسًتاتيجي
 باتفاقية إلخبلؿإليها،وا اؼبنسوبة اإلنتاج حصص على ربافظ َف اليت الكويت طرؼ من اؼبتبعة النفطية السياسة -

  .البفاض األسعار عن باؼبسؤولية اؼبتحدة العربية اإلمارات و الكويت يتهم العراؽ جعل فبا 1990 جويلية
 العراقية بُت اغبدود الرملية(يقع حقل حقل) أكرب حوؿ 1936 منذ الكويت و العراؽ بُت الدائر اػببلؼ -

 إليو. الكويت لضم سببا ذلك العراؽ وازباذ الكويتية
 برنامج ذلك بتطبيق اإلنتاجية،و طاقاتو كل بتكثيف العراقية اإليرانية اغبرب هناية مع العراقي اإلنتاج ارتفاع -

 فبا  العربية السعودية بعد األوبك منظمة دوؿ يف منتج أكرب ثاين العراؽ من هبعل مشروع 30 على وبتوي
 األسعار. تثبيت ؾباؿ يف األمريكية اؼبتحدة الواليات مصاٌف و إسًتاتيجية يهدد

 األوؿ منذ اليـو األسعار البفضت حيث النفطية السوؽ على األمريكية اؽبيمنة لتعزز الصدمة ىذه نتائج جاءت
 أىم ومن للربميل دوالر 20 ىو و األمريكية اؼبصاٌف مع يتوافق الذي السعر إُف األمريكي العسكري للتدخل
 نتائجها:

 النامية. الدوؿ و اؼبنتجة الدوؿ يف االقتصادية األزمات حدة ازدياد -
 الصدمة. ظل يف النفطية السوؽ و للتكيف إنتاجها ذبميد خبلؿ من وذلك األوبك ضعف -
دوالر برميل ويف سنة 18.44 إُف 1992 يف األوبك سلة سعر وصل حيث لؤلسعار اؼبستمر االلبفاض -

 لربميل.ل دوالر 15.33 إُف 1994 يف للربميل و دوالر 16.33 إُف  1993
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 اؼبشاريع عن سبويل الدوؿ ىذه لعجز اؼبنتجة الدوؿ يف اإلنتاجية للنشاطات العاؼبية النفطية الشركات عودة -
 بُت من ـبتلفة و قانونية أشكاؿ و عقود إطار النفطية،يف لصناعتها التكنولوجية اؼبتطلبات تأمُت و النفطية،

 .األخرى النامية الدوؿ بقية و اعبزائر و روسيا الدوؿ ىذه
 ربديد من )الو.ـ.ا(، يبكنها بزعامة جديد نفطي نظاـ إنشاء مت األوبك نظاـ و الشركات ىيمنة نظاـ بعد -

 الصناعية وللدوؿ القتصادىا النفطية اإلمدادات ضماف و ، الطلب و العرض آليات خلق طريق عن األسعار
 األخرى.

 إُف أدت ظروؼ عدة إُف العاؼبية النفطية السوؽ عرضتت 1998 سنة يف :1998األزمة البترولية األسيوية  - ب
 أثرت على اقتصادية أزمة آسيا دوؿ عرفت الطلب ناحية فمن ، الطلب و العرض يف اختبلؿ كبَت حدوث
 ارتفعت فقد العرض النفطي ناحية من أما ، الطلب مستوى على سلبا ذلك فانعكس االستهبلؾ حجم

 األسباب عن أما مليوف برميل يومي.27,5 إُف يومي برميل مليوف 25 من األوبك لدوؿ النفطية اإلمدادات
 كما ىو موضحا يف الشكل يبكن تلخيصها فيما يلي:  للبًتوؿ ىذا الًتاجع اؼبخيف إُف الداعية

 .1998-1997(:األحداث المصاحبة للتقلب البترولي لسنة 18) الشكل

 
http://instituteforenergyresearch.org; consulte le 27/07/2017.:source  

 الياباين قدرة االقتصاد عدـ و اؼبالية األزمة :جراء اآلسيوية النمور دوؿ اقتصاديات مس الذي االنكماش -
 تعثر و اؼبصرفية اؼبالية و اؼبؤسسات ؼبعظم اؼباِف اؼبوقف ضعف خاصة منها، يعاين اليت اؼبشاكل ذباوز على

http://instituteforenergyresearch.org/
http://instituteforenergyresearch.org/
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 على ذلك انعكس و اآلسيوية والنمور للياباف االقتصادي النمو فالبفض إفبلسها إُف أدى فبا منها العديد
 الطلب. البفاض بالتاِف و طالنف خاصة و الطاقة استهبلؾ يف نقص

 ألف برميل 3280 ب1997سنة يف إنتاجها بلغ الذي النرويج بينها ومن :األوبك خارج دوؿ إنتاج زيادة -
 اليت أسيا شرؽ طرؼ دور من النفط استهبلؾ البفاض بسبب فباثل طلب يقابلو َف اؼبعروض ىذا كل .يوميا
 .الفًتة تلك خبلؿ الداخلية روسيا أزمة كذلك مالية أزمة من عانت

 1998 العاؼبي عاـ النفطي العرض على النفطي اؼبخزوف يف الزيادة أثرت لقد :النفطي المخزوف زيادة -
 دور اكسفور للدراسات الطاقة معهد مدير Robat Merlaاألستاذ  ابرز فقد األسعار على أثر فبا كبَت بشكل
 الربع بداية يف يف اؼبخزوف ىذا إُف زيادة يشَت لذيوا العاؼبي النفط ـبزوف عن النفطي اؼبخزوف يف الفائض
 إُف الثالث الربع يف ارتفع برميل مث مليوف 432 إُف برميل مليوف 166 من قفز حيث1998 لسنة الثاين

 سنة من الثالث الربع يف برميل مليوف 212 إُف وصل حىت االلبفاض يف بدأ مث و من برميل مليوف 482
 فهذا دوالر. 10 أوبك سلة برميل سعر يتعدى فلم كبَت بشكل األسعار تالوقت البفض ىذا يف و1999

 النفطي. الفائض زيادة ومنو العاؼبي العرض على وتأثَته أنبية اؼبخزوف على يدؿ

 كبَت سباسك حد إُف النفطية الشركات أرباح اؼبنتجة، البفاض الدوؿ عائدات وقد نتج عن ىذا التقلب البفاض
 السوؽ يف متغَتات ظهور ،األسعار تراجع توقيف أجل من اإلنتاج ػبفض قرارين زباذا و األوبك منظمة دوؿ

 :منها نذكر النفطية

 اإلنتاج تكاليف زبفيض أجل من العاؼبية النفطية اندماج الشركات . 
 الوطنية غَت للشركات أبواهبا اؼبنتجة الدوؿ فتح. 
  للمنافسة. النفطية السوؽ فتح 

 العاؼبية النفط سوؽ شهدت الثالثة األلفية بداية مع :2016-2000لية خالؿ الفترة التقلبات البترو  -3
 طويلة جسدت غياب فًتة بعد السوؽ يف رئيسيا باعتبارىا العًبا أوبك منظمة عودة يف سبثلت مهمة ربوالت
 هامع النفط أسعار لتستعيد الفًتة، تلك عليها يف فُرضت اليت الضغوط كل رغم وذلك ا،تهقو تقلص

 أحداث 2016-2000ىذه الفًتة  صحبت وقد قبل، من تشهدىا َف كبَتة تطورات وتعرؼ انتعاشها
 األمريكية واغبرب يف نيويورؾ، العاؼبية التجارة برجي على سبتمرب 11 أحداث يف أنبها سبثلت ىامة وتطورات

 على بظبلؽبا واليت ألقت 2008 سنة يف العاؼبية اؼبالية واألزمة ، 2003 مارس منذ العراؽ على الربيطانية–
 النفط.وسيتم التفصيل فيها: وأسعار النفطية السوؽ

 مستوياهتا يف البفاضا أوبك سلة أسعار شهدت 2001 سنة مطلع يف :2001ثورة أسعار البتروؿ سنة  - أ
 سبتمرب 11 أحداث بسبب دوالر5.3 لينخفض للربميل دوالر 23.1 سعر األوبك معدؿ بلغ حيث
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 ربسن يف األثر الواضح ؽبا كاف واليت العوامل من العديد  2002 النفطية سنة السوؽ وشهدت 2001
 شهر لفًتة العراقية الصادرات وتعليق الشرؽ األوسط منطقة يف بالوضع اؼبتزايد كاالىتماـ األسعار مستويات

 األوبك اماتخ سلة أسعار رفع يف ساىم ذلك كل2002سنة  هناية حىت فنزويبل يف األوضاع استقرار وعدـ
 للربميل، دوالر 28,2 إُف لتصل األوبك سلة أسعار ارتفعت 2003 دوالر للربميل. ويف سنة 24.3 إُف

 :أنبها األسعار يف اغباصل االرتفاع دعمت أسباب عدة إُف ىذا االرتفاع ويعود
عد أحداث يف أعقاب اؽببوط الذي تعرضت ؽبا أسعار البًتوؿ بإعالف العراؽ وقف صادراتها النفطية: -

واليت إستمرت لنحو ستة أشهر ،بدأت دورة من الصعود القوي ألسعار البًتوؿ مع 2001سبتمرب 11
،إحتجاجا على السيطرة اإلسرائلية للمناطق 2002إعبلف العراؽ وقف صادراهتا ؼبدة شهر من سنة 

أدى إُف اإلرتفاع السريع الفليسطينية ومع اػبروج اؼبؤقت للنفط العراقي من العرض العاؼبي للبًتوؿ،ىذا ما 
دوالر للربميل يف شهر أفريل  24.7دوالر للربميل يف شهر مارس إُف  22.6ألسعار البًتوؿ كبو 

 .1 2002سنة
:بعد اغبظر اؼبؤقت للعراؽ لصادراهتا النفطية،بدأت التوترات األمريكية الفنزويلية–التوترات األمريكية  -

الفنزويلية وؿباولة واشنطن إسقاط الرئيس الفنزويلي اؼبنتخب ىوجو شافيز من خبلؿ التنسيق مع حلفائها يف 
لتعطيل العمل يف قطاع البًتوؿ فبا أثر على اإلنتاج الصادرات الفنزويلية من النفط وأدى ىذا إُف تراجع فنزويبل 

،وىو ماساىم بدوره يف 2003إُف غاية سنة  2002العرض العاؼبي للنفط خاصة يف النصف الثاين من سنة 
إُف  2001يل يوميا يف سنة مليوف برم 2.792رفع األسعار ،وكاف إنتاج فنزويبل من النفط قد تراجع من 

 .20032،إُف مليوف برميل يف سنة 2002مليوف برميل يوميا يف سنة  2.432
:عملت السعودية دائما على جعل أسعار النفط معتدلة ومبلئمة ؼبتطلبات النمو التغير في موقف السعودية -

والذي وضع السعودية يف موقف 1998الذي حدث يف أسعار البًتوؿ سنة  اإلقتصاد العاؼبي،لكن التدىور
،فأصبحت مهددة بعجزىا يف توفَت 3مليار دوالر 12كبوحرج للغاية بعد أف ذباوز عجز ميزانيتها العامة 

ودية إُف رفع أسعار البًتوؿ وقد سانبت سياستها يف سوؽ النفط يف اػبدمات العامة للمواطنُت فبا دفع السع
 .2000و 1999رفع األسعار يف سنيت 

تبدو اإلسًتاتيجية النفطية األمريكية الراىنة واليت ال تقدـ خططا حقيقية  :التغير في اإلستراتيجية األمريكية -
ضية،فالشركات النفطية ربقق مكاسب  ألسعار النفط،على عكس سباما فبا كانت تفعلو على مدى عقود ما

كبَتة من ارتفاع أسعار النفط،خاصة أف ىذه الشركات سبلك قسما مهما من احتياطات الدوؿ اليت أبرمت 
                                                           

،ؾبلة جامعة  تشرين العلمية للدراسات والبحوث،سلسلة العلـو تغيرات أسعار النفط العربي وعوائده"نور الدين ىرمز،فادي اػبليل،دريد العيسى،" 1
 .  92ص2007،،01،العدد29تصادية و القانونية،اجمللد االق
 .2005-2004التقرير اإلسًتاتيجي العريب   2

3
 .18،ص2000صندوؽ النقد العريب ،التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد، 
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معها عقودا للتنقيب واالستكشاؼ وتقاسم اإلنتاج وىذا األثر اؼبزدوج الرتفاع أسعار النفط مكن الواليات 
 .1لنفط بعد أف أصبح القطاع النفطي العراقي العمبلؽ مفتوحا أمامهااؼبتحدة االستفادة من ارتفاع أسعار ا

ربولت التوترات بشأف اؼبلف النووي اإليراين إُف عامل رئيسي يف التأثَت على أسعار :انيالملف النووي اإلير  -
البًتوؿ وسبب ىذا التأثَت يرجع إُف وضع إيراف كمنتج ومصدر للنفط والغاز وكدولة سبتلك احتياطات ىائلة 

نفطية و الغازية لغالبية تضعها ضمن الدوؿ اليت ستظل اؼبالكة الحتياطات كبَتة بعد أف تستنفذ االحتياطات ال
% من اإلنتاج النفطي العاؼبي وىي نسبة يصعب على 5بلداف العاَف،ويشكل اإلنتاج النفطي اإليراين كبو 

االقتصاد العاؼبي االستغناء عنها خاصة أف الغالبية الساحقة من اإلنتاج النفطي اإليراين تذىب للتصدير 
ية.حيث احتلت اإليراف اؼبرتبة الثانية يف امتبلكها % من الصادرات النفطية العاؼب8.5وتشكل كبو 

%من 11.7مليار برميل تشكل كبو  132.46،حيث بلغت 2003الحتياطات النفطية يف العاَف يف سنة 
  .2العاؼبية تشكل ركن أساسي يف استقرار اإلمدادات النفطية  إصباِف االحتياطي النفطي العاؼبي،فبا جعلها

فبا أدى إُف عجز ،1998:تأثرت الدوؿ اؼبصدرة بالبفاض أسعار البًتوؿ سنة إجراءات أوبك لرفع األسعار -
بدأت أوبك يف تطبيق  2000انيتها العامة،ولذلك سبيز التعاوف بُت أعضاء أوبك باعبدية،ففي سنة كبَت يف ميز 

برميل يوميا إذا  ألف 500االلتزاـ بزيادة اإلنتاج بواقع  2001آلية لضبط أسعار البًتوؿ،وأعلنت يف جانفي 
ة وخفض اإلنتاج بواقع يـو متواصل 20دوالر للربميل ؼبدة  28بقيت أسعار سلة خامات أوبك أعلى من 

 . 3أياـ متصلة10دوالر للربميل ؼبدة 22ألف برميل يوميا إذا ظل السعر أقل من 500

وقد عبأت دوؿ األوبك إُف إجراءات التقليدية لضبط السوؽ واستعادة زماـ اؼببادرة فيو ورفع أسعار النفط اػباـ 
د على التزاـ دوؿ األوبك حبصصها اإلنتاجية دوف أي ذباوز والتنسيق فيما وقد سبثلت يف تقليص اإلنتاج والتأكي

بينها والدوؿ اؼبصدرة للنفط من خارج اؼبنظمة من أجل ضبط العرض العاؼبي والتحكم فيو بصورة مبلئمة هبدؼ 
حيث انتقلت من  2000و1999رفع األسعار.وقد قبحت تلك اإلجراءات يف رفع سعر النفط بقوة يف سنيت 

 .4دوالر للربميل 27.6كبو 17.5

 معدؿ ليبلغ 2003سنة  للربميل دوالر 28 من السعر ارتفع إذ البًتوؿ، أسعار يف ثورة 2004 وشهدت يف سنة
 األخَت الربع يف دوالر 50 حدود ليتخطى 2004 لسنة الثاين الربع يف للربميل دوالر 42 مث لربميل دوالر  36

                                                           
"،ؾبلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية،سلسة العلـو انعكاسات الزيادات في أسعار النفط على االقتصاد الوطنيحبيب ؿبمود،" 1

 .70،ص2007، 02،العدد29االقتصادية والقانونية ،اجمللد

"،دراسات إسًتاتيجية،مركز األىراـ للدراسات ة النفطية العربية الثالثة...دراسة لمالمح وأسباب واليات التوظيف،"الطفر أضبد السيد النجار 2
 .15،ص165،2006السياسية واإلسًتاتيجية،العدد 

 .11،صاؼبرجع السابق  3
4
 www.opec.org. 
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 نيجَتيا يف السياسية سبثلت يف  االضطرابات األسعار ارتفاع يف أحداث . حيث سانبت عدة20041لسنة 
 السياسية وكذا االضطرابات2004 سنة % 10 بنحو اإلنتاج خفض إُف أدى ىذا كل النفط عماؿ واستهداؼ

والضغوطات اليت سبارسها الواليات اؼبتحدة  اؼبكسيك خليج يف والعراؽ،وإعصار إيفاف فنزويبل من لك يف
األمريكية على منظمة أوبك وغَتىا،وما يثَته زبوؼ من زبوؼ بُت اغبُت واألخر حوؿ انقطاع اإلمدادات البًتولية 

 السبب الرئيسي يف زيادة الطلب على البًتوؿ العاؼبي.

انعكاسات إهبابية وسلبية على اقتصاديات الدوؿ اؼبنتجة  2001ا التقلب البًتوِف لسنة وقد نتج عن ىذ
 :2واؼبصدرة للنفط اػباـ واالقتصاد العاؼبي يبكن تلخيصها كالتاِف

 :تتمثل يف: التأثيرات اإليجابية (1
 .ربسن معدالت النمو االقتصادي يف الدوؿ النفطية 
 ه الدوؿ يف معاعبة ديوهنا اػبارجية.تعزيز االحتياطات األجنبية فبا يزيد من قدرة ىذ 
 .زيادة االستثمارات يف اػبارج سواء اؼبباشرة أو يف األسواؽ اؼبالية 
 .تعزيز اؼبدخرات دبا يساعدىا يف زبفيض مديونية القطاع العاـ وخاصة الدين الداخلي 
 الدوؿ النفطية والدوؿ  زيادة التحويبلت العاملُت يف الدوؿ النفطية إُف بلداهنم وزيادة التجارة بُت

 األخرى وتنشيط السياحة.
 وتتلخص فيما يلي:التأثيرات السلبية: (2
  ارتفاع مستوى األسعار يف الدوؿ النفطية فبا يؤدي إُف ارتفاع مستوى اؼبعيشة وإضعاؼ القدرة التنافسية

 الجتذاب االستثمارات األجنبية.
 ية.تراخي جهود اإلصبلح االقتصادي يف الدوؿ النفط 
  عودة ىيمنة القطاع العاـ على النشاط االقتصادي وتقليل دور القطاع اػباص 

وبالنسبة لتأثَتات ارتفاع أسعار البًتوؿ على االقتصاد العاؼبي،فإنو على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بلغ 
القوؿ من أبرز عوامل  مستويات قياسية إال أف معدالت النمو يف كل البلداف اؽبامة اقتصاديا َف تتأثر،ويبكن

 عدـ انعكاس أسعار البًتوؿ سلبا على معدالت النمو راجع إُف:

                                                           
 .18-17،ص2005"،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر، ،"ثورة أسعار النفطء ؾبيد اؼبوسويضيا  1

ية باح السعودمقاؿ منشور يف جريدة الص،"أسباب ارتفاع أسعار النفط الخاـ في السوؽ العالمية وانعكاساتها االقتصاديةصبلح الدين حامد،"  2
تاريخ اإلطالع   http://www.alsabaah.com/paper.php?source=Find&topic=24 على اؼبوقع اإللكًتوين التاِف:

27/10/2017. 
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  األرباح اليت ذبنيها الدوؿ اؼبنتجة،وىي دوؿ كثَتة تغطي القارات اػبمس تقوي الطلب وبالتاِف تعطل
اآلثار السلبية اليت يبكن أف تنعكس على بعض القطاعات ويف بعض الدوؿ،ذلك أف دخوؿ مئات 

 يارات الدوالرات على خزائن عشرات الدوؿ يقود إُف نتائج إهبابية على ؾبمل االقتصاد العاؼبي.مل
  كل الدوؿ اؼبتقدمة اؼبستهلكة األساسية للنفط لديها شركات تنشط يف ؾباؿ الطاقة،وعندما ترتفع

 ل أداء االقتصاد.األسعار ترتفع أرباح ىذه الشركات وينعكس ذلك إهبابا على األسواؽ اؼبالية وعلى ؾبم
 اؼباضي القرف ثبلثينيات منذ العاَف عرفها مالية أزمة أسوء 2008سنة  شهد :2008األزمة المالية العالمية  - ب

 األمريكية، الواليات اؼبتحدة يف العقاري الرىن سوؽ اهنيار مع 2007 أوت يف األزمة ىذه عمق وقد ازداد
 التطورات تلك انعكست إذ االقتصادي العاؼبي يف اغباصلة التطورات عن دبنأى النفطية السوؽ تكن وَف

 إُف اذبهت الذي النفط أسعار وعلى االلبفاض أخذ يف الذي النفط على العاؼبي الطلب على واضح بشكل
 فًتة خبلؿ النفط أسعار يف السريع االلبفاض ىذا ولعل مثيل. لو َف يسبق منعطف إُف لتصل أيضا االلبفاض

 وتؤدي اػباـ النفط أسعار التغَتات اليت تطرأ على  تفسَت يف أنبية األكثر العوامل عن التساؤؿ طرح قصَتة
 1:يف تتمثل ىذه العوامل وأىم تذبذهبا إُف

 األرباح جٍت يبكنهم من الذي النحو على األسعار وزبفيض برفع اؼبضاربُت قياـ خبلؿ من :وذلكالمضاربة -
 يف االستثمار يف يانسب عوائد مرتفعة ربقيق بشاف بالتوقعات اؼبتعلقة الدوافع شجعت لقد .والسريعة الطائلة
 البًتوؿ. أنبها األساسية السلع

 االضطرابات يبكن ىذه مثل حدوث أف ذلك : للنفط المنتجة الدوؿ في واألمنية االضطرابات السياسية -
اضطرابات  عدـ حدوث حاؿ يف صحيح والعكس العرض البفاض خبلؿ من األسعار ارتفاع إُف يؤدي أف
 مستقبلي. واستمرارىا لو تأثَت األخَتة ىذه أف واؼبعلـو .نفطلل اؼبنتجة الدوؿ من دولة أي يف

 آثار إُف حيث تؤدي الكوارثالمكسيك: خليج في األعاصير عن ينجم ما وخصوصا الطبيعية الكوارث -
 األسعار ارتفاع يف ينعكس األمر الذي النفط عرض على يؤثر فبا ىناؾ القائمة النفطية اؼبنشآت على سلبية

 إقليم ضرب الزلزاؿ الذي الطبيعية بُت العوامل ومن .طبيعية كوارث حدوث عدـ حاؿ يف صحيح والعكس
 فاتورة زيادة يف تسبب والذي )الديزؿ( مولدات الكهرباء استخداـ يف كبَتة زيادة إُف أدى والذي زشواف
 .األسعار

 مبو اؼبعروض عفض أو العرض يف التغَت تفوؽ دبعدالت الطلب يف التغَت أف ذلك: النفط على الطلب -
 السوؽ تشهده بالشكل الذي األسعار تذبذب تفسَت يف أنبية األكثر العامل يبثل الطلب بنمو مقارنة النفطي

 يف: سبثل األزمة ظل يف البًتولية سوؽ مبلمح أبرز فإف البًتولية  وعموما

                                                           
 قتصاديةواال اؼبالية األزمة اؼبلتقى الوطٍت بعنواف يف مقدمة مداخلة ،الجزائر حالة فطنال أسعار على وتداعياتها العالمية المالية األزمة ىند، مهداوي 1

 .14،ص2009أكتوبر، 21-20 اؼبنعقد بسطيف،يومي العاؼبية، واغبكومة الدولية
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 النفط على العاؼبي لبتقلص الط نتيجة برميل مليوف 4.2 ب البفاضا األوبك لدوؿ النفطية اإلمدادات شهدت
 ىو ذلك يف الرئيسي السبب ولعل %،0.1يقدر ب سالب دبعدؿ أي برميل مليوف 100 دبقدار تراجع الذي

 بسبب  2007%يف سنة 5مقابل  2008سنة  %يف3.8 بلغ الذي االقتصادي العاؼبي النمو معدالت البفاض
األوؿ  الربع خبلؿ للربميل دوالر 54.55 قيمتو ما كاألوب سلة أسعار متوسط العاؼبية.بلغ اؼبالية تداعيات األزمة

دوالر للربميل  85.19مث  السنة نفس من الثاين الربع خبلؿ للربميل دوالر 64,84 إُف لًتتفع 2007 لسنة
 يعادؿ ما الثاين الربع متوسط يف لتبلغ 2008 ارتفاعها سنة األسعار وواصلت السنة نفس من األخَت الربع خبلؿ

 شهر يف للربميل دوالر 38,6 إُف مث دوالر 96 حدود إُف شهر سبتمرب يف لتهوي للربميل دوالر 117,6
 وىي الشكل اؼبواِف ينب حركة أسعار سلة األوبك. 2008 ديسمرب

2008سنة  الحصص خفض قرارات و األوبك سلة أسعار (: حركة19الشكل)

 
 .2008المصدر:تقرير األمين العاـ السنوي لمنظمة األوبك سنة 

 حسب اغباضر، الوقت إُف 2008 هناية من الفًتة تقسيم يبكن :2016-2008التقلب الحالي من  - ث
 :إُف النفطي اإلنتاج يف التغَت مصادر

 الزيادة يف األوبك دوؿ موعؾب فيو تساىم َف الذي الوقت يف :3002منتصف حتي3007 من التقلب  (1
 النفط حبواِف األمريكي اإلنتاج ساىم الفًتة، ىذه خبلؿ فقط %2 تذكر بنسبة النفط إلنتاج العاؼبية

 ليس سريع بشكل إنتاجو ازداد الذي احملصور النفط من متأتية الزيادة معظم أف شك وال .ذلك قبل األمريكي
 الواليات يف التقليدية النفط مناطق من اإلنتاج البفاض عن ضللتعوي أيضاً  ولكن جديدة إضافة لتحقيق فقط

 منتصف بعد إال يظهر َف احملصور النفط إنتاج وتسارع لظهور العاؼبية األسعار على اؼبلموس األثر إف .اؼبتحدة
 2008 بُت بقوة( اآلسيوي خاصة) العاؼبي الطلب مبو يف سبثل األوؿ .لذلك رئيسياف سبباف وىناؾ 2014
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 ليبيا من 2012-2011 أثناء خاصة النفطي العرض يف انقطاعات حصوؿ والثاين 2014 فومنتص
 النفط من الروسية الصادرات البفاض ساىم كما .1(الدولية العقوبات تشديد بعد) وإيراف ونيجَتيا وسوريا
 سعر أخذ 2008 أوؿ كانوف يف للربميل دوالر 42 حواِف إُف البفاضو بعد لذلك العرض نقص يف اػباـ
 منتصف حىت 2011 الفًتة خبلؿ برميل دوالر 100 حدود زبطى حىت تدرهبي باالرتفاع( برنت) النفط

2014. 
 العاَف يف منها االقتصاد عاىن صدمة أكرب أسعار البًتوؿ البفاض أزمة تعترب :3002 لسنة البترولية الصدمة (2

ىبوطا مطردا، إذ كاف سعر  2014حيث شهدت أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية منذ جواف    2014سنة
إُف ما دوف  2015األوُف من يناير سنة  دوالرات للربميل، لكنو اكبدر يف األياـ 110خاـ برنت يف حدود 

كل أدناه( ويُعزى ىذا اؽببوط إُف ما يسمى "أساسيات السوؽ" متمثلة شدوالرا، ) كما ىو موضحا يف ال50
يف التفاعل بُت العرض والطلب، فضبل عن قوة العملة األمَتكية )الدوالر( وتأثَت نشاط اؼبضاربُت يف األسواؽ، 

 ىذا األمر ويربطو بعوامل سياسية، إال أف أغلب التحليبلت تربط بُت اكبدار لكن بعض احملللُت يشكك يف
سعر اػباـ ووفرة اؼبعروض يف أسواؽ النفط، السيما من خارج الدوؿ اؼبصدرة للنفط )أوبك(، وربديدا ما 

ات يسمى طفرة النفط الصخري يف الواليات اؼبتحدة، وذكر تقرير لصندوؽ النقد الدوِف أف وفرة اإلمداد
 .% من االلبفاض اؼبطرد لؤلسعار60أسهمت بنسبة 

 يف وقد عزز ىذا الًتاجع انتهاء أخر اجتماع  ألوبك والذي كاف من اؼبتوقع أف ينتهي ازباذ إجراءات الًتاجع
ىذه  كل النفط. سعر ربدد السوؽ وترؾ اإلنتاج السوؽ خبفض يف التدخل عدـ بإقرار النفط، أسعار

 أف من الرغم وعلى النفط. سعر عندىا سيستقر اؼبستويات اليت حوؿ اليقُت عدـ من نوعا خلقت التطورات
 وطويلة عواقب وخيمة ؽبا يكوف أف تتوقع التحليبلت معظم أف إال من نوعها األوُف ليست الصدمة ىذه
االقتصادية  األوساط كافة اىتماـ على تستحوذ جعلها ما العاَف وىو دوؿ من العديد منها سيعاين األمد
اؼبنعقد يف  دافوس يف العاؼبي االقتصادي آخرىا اؼبنتدى كاف واليت الفعاليات كافة يف أساسيا ؿبورا وتكوف
 بعض ىناؾ أف إال العاؼبي، على االقتصاد النفط أسعار اللبفاض الكبَت التأثَت من جانفي وبالرغم 21-22
 يف االستَتاد على وتعتمد من النفط بَتًاك ؾ تستهلك اليت الدوؿ من وأغلبها الوضع من ىذا اؼبستفيدة الدوؿ

 ما إذا العاؼبي النمو قد  وبفز األسعار يف الًتاجع أف إُف تشَت الدولية اؼبؤسسات ما جعل وىو عليو، اغبصوؿ
 ذو حدين سيف ىو النفط تراجع أسعار فإف وبالتأكيد .عليو ىي ما على الظروؼ األخرى بقاء مع استمر،
مثل )دوؿ اػبليج ،  عائداتو إنفاقها على يف كبَتة حكوماهتا بدرجة تعتمد بالدوؿ اليت الضرر يلحق

                                                           
،ملف ندوة:تداعيات ىبوط أسعار النفط على الدوؿ اؼبصدرة ،الدوحة أثار إنخفاض أسعار النفط على الدوؿ المستهلكة والمنتجة"علي مراز،"  1
 .03،ص2015تشرين الثاين ،نوفمرب ،7
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الكويت،اعبزائر وغَتىا من مصدري النفط حيث ستكوف ىذه الدوؿ اػباسر األكرب يف ىذه األزمة،وستعتمد 
.النفط أسعار الذي تفرضو اعبديد الواقع مع تكيفها قدرة ىذه الدوؿ على زبطي األزمة على

1
 

 )خاـ برنت القياسي( 2014(:منحنى ىبوط أسعار البتروؿ في سنة 20)رقم  الشكل

 
                00/09/3009 consulte:https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage  Source 

 مع بالتزامن اإلنتاج، زيادة عن فضبل اغبيوية، السلعة ىذه على العاؼبي الطلب بضعف االهنيار أسباب وربطت
 السياسية االقتصادية الظاىرة وراء تقف أخرى أسبابا أف على إصباعا شبة أف إال. األمَتكي الصخري النفط طفرة
 التغطية. صرفة سياسية ىي إمبا اقتصادية، اعتبارات إُف يعود ال اؽببوط أف تعتقد -كإيراف- دوؿ وىناؾ اؼبركبة،
 البًتوؿ أسعار تراجع إُف أدت اليت األسباب ىذه ربليل سيتم اإلطار ىذا ويف.وتداعياهتا األزمة تعرض التالية
 :كاأليت اؼبتمثلة

 إُف أدت اليت األسباب أبرز من العرض وفرة مع النفط على الطلب تراجع عتربي والطلب: العرض عوامل 
 يف قفزة إُف النفط ألسعار ديالشد اؽببوط ةيالدول الطاقة لوكالة ريتقر  أرجع ثيح النفط، أسعار البفاض
 اؼبنحٌت وضحيو  الطلب، يف النمو وانكماش اإلطبلؽ على لو مبو معدؿ أعلى إُف أوبك خارج من اؼبعروض
 (.2015-2009) للفًتة النفط من العاؼبي والعرض الطلب تطور التاِف

 
 

                                                           
1
 .07-06،ص2015،فرباير 135"،ؾبلة اؼبصارؼ ،العدد مخاطر تراجع سعر النفطاوي،"أضبد اغبس  

 

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage
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 (.3002-3009)للفترة النفط على العالمي والطلب العرض معدؿ(:21الشكل رقم )

 
Source: https://islamonline.net/14882.consulte le 30/10/2017. 

 ةيغا إُف 2009 سنة من اؼبمتدة الفًتة يف مرتفعة اتيمستو  إُف ليالربم سعر وصوؿ أف تضحي اؼبنحٌت خبلؿ من
 خبلؿ ٍتيالص االقتصاد مبو ادةيز  فسرهي والذي الطلب مستوى الرتفاع جةيكنت كاف 2013 عاـ من الرابع الربع
 اؼبتحدة اتيالوال يف خاصة األرباح زيلتعز  النفط ؾباؿ يف االستثمارات تنامي إُف دفع ما وىو الفًتة، تلك
 عاـ خبلؿ األسواؽ يف النفط من اؼبعروض زاد ،يُتالصخر  ازالغ و النفط استخراج ريتطو  مع لكن ة،يكياألمر 

 .1اؼبستهلكة الدوؿ يف االقتصادي النمو نسبة البفاض مع ويعل العاؼبي الطلب البفاض مقابل ، 2014

 اؼبتحدة الواليات اقتصاد يف الطفيف التعايف من بالرغم العالم: في االقتصادي النمو مستويات انخفاض 
  سنة يف%2.6 حدود إُف وصل ضعيف تباطؤ سجل الذي العاؼبي النمو على س تبعاتوتنعك َف األمريكية
 معدؿ فيها وصل اليت والياباف%7.4إُف 2012 يف%7.7من النمو معدؿ فيها لتأثره تراجع وىذا  2014

 وىو 2014 يف 0.9 % إُف وصل طفيف مبو حققت اليت األوريب االرباد ،ودوؿ2014% يف سنة 0النمو
 النفط استهبلؾ إصباِف متوسط بلغ حيث اؼبثاؿ سبيل على الدوؿ، ؽبذه النفط استهبلؾ علىانعكس  ما

 :التاِف اعبدوؿ يبينو ما وىو 2.يوميا برميل مليوف 14.3 أصبح مث ، 2009 يف يوميا برميل مليوف15.3

 

 

                                                           

 
داخلة مقدمة ضمن ،م"،" رؤية تحليلية في أسباب انهيار أسعار النفط وانعكاساتو على أداء االقتصاد الجزائريجبلبة علي ،بن عمارة منصور  1

 07،ص2017أكتوبر  15-14يومي  ،اؼبلتقى الدوِف حوؿ :أزمة النفط سياسات اإلصبلح والتنويع االقتصادي،اؼبنعقد جبامعة باجي ـبتار عنابة

لنفط سياسات "، مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدوِف حوؿ :أزمة ا2014واقع االقتصاد الجزائري في ظل األزمة النفطية شليحي الطاىر،"  2
 .06،ص2017أكتوبر  15-14اإلصبلح والتنويع االقتصادي،اؼبنعقد جبامعة باجي ـبتار عنابة، يومي 

https://islamonline.net/14882.consulte
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 (.2014-2012:تباطؤ معدالت النمو في العالم خالؿ الفترة )(10)الجدوؿ رقم

 2014 2013 2012 المناطق/السنوات 
 %2.6 %2.5 %2.4 العالم 

 %2.4 %2.2 % 2.3 الواليات المتحدة األمريكية 
 %0.9 %-0.4 %-0.7 منطقة اليورو 

 %0 %1.6 %1.7 الياباف 
 %7.4 %7.7 %7.7 الصين 

 أسعارانهيار مخاطر بين توتداعيا الجزائري االقتصاد على 2014 البترولية األزمة وانعكاسات أسباب تحليل "أضبد، بريش المصدر:
 .05،ص2015اؼبدية، جامعة لو، اؼبصدرة الدوؿ اقتصاديات على النفط أسعار يارهنا انعكاسات دوِف ملتقى ،"حلوؿ إيجاد النفط،وحتمية

 :أكرب من من واحد اؼبتحدة الواليات ربولت الصخري النفط إنتاج بفضل تزايد إنتاج النفط الصخري 
الكبار  العاَف منتجي تنافس اؼبتحدة الواليات أصبحت منتجيو، حيث أكرب من واحد إُف النفط مستهلكي

 النفط استخراج تقنيات يف الكبَت نتيجة  التطور اليومي، اإلنتاج حجم حيث من وروسيا السعودية مثل
 أكرب مكن ما وىو اؼبياه العميقة، نفط مثل اإلنتاج، صعب النفط من األخرى عن األنواع فضبل الصخري
 البيانات أحدث تشَت حيث 1اؼبستورد. النفط من كبَت جانب ؿبل النفط احمللي إحبلؿ من للنفط مستورد

ارتفاع معدؿ إنتاج النفط الصخري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية  إُف الطاقة معلومات إدارة عن صادرةال
% من إصباِف اإلنتاج العاؼبي من النفط 87مليوف ب/ي،وىو يبثل كبو  3.2إُف 2013خبلؿ سنة 

/ي،واستمر مليوف ب7.44% من إصباِف إمداداهتا النفطية اليت بلغت 42.3الصخري مستحوذا على كبو 
% مليوف ب/ي  4.8ىذا االرتفاع ليصل معدؿ إنتاج النفط الصخري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية إُف 

يبثل  مليوف ب/ي وما9.33%من إصباِف إمداداهتا النفطية اليت بلغت 51.3وىو ما يعادؿ  2015سنة 
 الشكل اؼبواِف.ما ىو موضحا يف % من إصباِف اإلنتاج العاؼبي من النفط الصخري ك85كبو 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-دراسة حالة السعودية والجزائر–انعكاسات انهيار أسعار النفط على اقتصاديات الدوؿ المصدرة قرود علي ،كزيز نسرين ،مرغاد سناء،"  1 
 .222،ص2017"،ؾبلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،العدد الثاين ،ديسمرب 
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 (2015-2004:تطور إنتاج النفط الضخري في الواليات المتحدة األمريكية خالؿ الفترة ) (22رقم) الشكل
 )مليوف ب/ي(

 
Source:     U.s Energy Information Administration EAI,Annual Energy Outlook,Various Issues.                                                                    

 *بياناث تقديزيت.
مليار برميل تستحوذ أكرب عشرة دوؿ على أكثر 418.9 أما بالنسبة لبلحتياطات النفط الصخري قدر بنحو

مليار برميل (تليها 78.2% من إصباِف االحتياطي ،تتقدمها الواليات اؼبتحدة األمريكية بنحو )71من 
مليار  26.1مليار برميل(،ليبيا) 27مليار برميل( واألرجنتُت ) 32.3مليار برميل(،الصُت)  74.6)روسيا

مليار برميل(،باكستاف 13.1مليار برميل(،اؼبكسيك )13.4ليار برميل(،فنزويبل)م15.6برميل(،وأسًتاليا)
 مليار برميل(.كما ىو موضحا يف الشكل:8.8مليار برميل(،كندا )9.1)

 (:توزيع االحتياطي العالمي من النفط الصخري.23الشكل رقم )

 
Source :     U.s Energy Information Administration EAI, Technically Recoverable shale oil and Gas 

Resources,September2015. . 

 على الطلب تراجع إُف ما حد العمبلت إُف مقابل األمريكي الدوالر قيمة ارتفاع أدى الدوالر: قيمة ارتفاع 
 األورويب االرباد بدوؿ النمو االقتصادي البفاض مثل األخرى العوامل إُف باإلضافة العاؼبية باألسواؽ النفط
سنة  متوسط 1.461 وسّجل%10 بنسبة اليورو مقابل اارتفاع األمريكي شهد الدوالر فقد .آسيا ودوؿ
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 سجل%8.5بنسبة  الياباين الُت مقابل أيضا وارتفع 2014سنة متوسط 1.461حبواُف مقارنة 2.14
 السنوات يف الدوالر قيمة ارتفاع بعد بعد.20131خبلؿ سنة 105.9مقابل 2014سنة  توسطم 97.9
 أتيحت اليت البديلة الطاقة مصادر ىو ذلك الرئيسي يف والسبب البًتوؿ؛ أسعار البفاض نبلحظ األخَتة
 الدوالرات أصبحت وبالتاِف قبل، من كانت اليت تستورد الكميات تعد َف حيث األمريكية اؼبتحدة للواليات
 التصدير سياسة أف كما الدوالر، صرؼ سعر زيادة يف أسهم وىو  ما أخرى، دوؿ إُف هتاجر ال األمريكية
 بلغ حيث األمريكية، اؼبتحدة للواليات السياسية اغبدود داخل إعادة الدوالر يف أسهمت الذايت واالكتفاء

نة ب مبليُت برميل نفط يوميا مقار  5كبو 2014سنة  يف ومشتقاتو من البًتوؿ األمريكية الواردات صايف
 . 2%فقط من البًتوؿ ومشتقاتو يف الواليات اؼبتحدة األمريكية27ما يبثل 2008مليونا يف سنة 12
 :أجل من اؼبخزونات على الطلب يزيد السوؽ يف اشتداد التقلب أف ببساطة يبدومستوى المخزونات 

 اإلنتاج خفض بعدـ 2014 نوفمرب أوبك يف دى قرار منظمةوأ .اؼبعروض إمدادات تعطل احتماالت مواجهة
 النفط ـبزونات يف حادة إُف زيادة أفضت قفزات أخرى من ذلك أعقب وما التقلبات، يف مفاجئة زيادة إُف

 حىت استمر االرتفاع كبو االذباه أبريل وجواف فإف يف ببطء البفضت اؼبخزونات أف ومع 2015 يف أفريل
 يُؤثر فالتقلب .اؼبخزونات ومستويات معدؿ اإلنتاج التقلب و بُت ترابط عبلقة ة. وشبةفرباير من ذلك السن

. 3أوكبلىوما يف كاشينج مستودع يف النفط ( ـبزونات12صحيح.ويظهر الشكل) والعكس اؼبخزونات على
 من الفًتة يف الوسيط تكساس غرب خاـ وأسعار – الوسيط تكساس غرب ػباـ اآلجلة العقود تتحدد أسعار
 الفًتة ويف .كاشينج يف اؼبخزّنة النفط بكميات سلبيا ارتباطا ترتبط النفط فأسعار 2016 مارس جانفي إُف

 ؽبا، مستويات أعلى النفط أسعار وسجلت بشدة اؼبخزونات ىبطت ،2014أوت إُف 2014جانفي من
 النفط منتجي من اإلنتاج زاد اغبفر حفزت أنشطة اؼبرتفعة األسعار ألف دوالر للربميل ونظرا  100 متخطية
 أسرع. الصخري النفط األمريكي كانت زيادة والصخري التقليدي

                                                           
 ، متوفرة على اؼبوقع اإللكًتوين21"،صندوؽ النقد العريب،صالنفط والغاز الصخري وأثرىما على أسواؽ النفط العالمية صباؿ قاسم حسن،"  1

<http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?  20/08/2017تاريخ اإلطبلع.     
 .إدارة معلومات الطاقة األمريكية  2

 اؼبخزونات من اؼبائة يف 13 كبو أو برميل، مليوف 73 االستيعابية سعتو وتبلغ .العاَف يف النفط لتخزين مستودع أكرب  ىو أوكبلىوما يف كاشينج   3 
ىذه   من اليسَت والنذر .أسبوعيا الوسيط تكساس غرب ػباـ اآلجلة العقود من برميلمليارات  ثبلثة على يربو ما تداوؿ خبللو من وهبري .األمريكية
 (Oilprice.comاؼبصدر  .)اآلجل التسليم ساسأ على التعاقدات معظم ترـب ذلك، من وبدال .للنفط فعلي تسليم عنو ينجم التعاقدات
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البتروؿ :المخزوف المقارف في كاشينج وأسعار(24)رقم الشكل

 
  لالستشارات. البيرينث ومؤسسة الطاقة لمعلومات األمريكية المصدر: اإلدارة

الشك أف تراجع أسعار البًتوؿ قبمت عنها تأثَتات على الدوؿ اؼبصدرة والدوؿ اؼبستورة وتتمثل ىذه التأثَتات 
 فيما يلي:

 اهنيار أثر إُف العنصر خبلؿ ىذا  من سنتطرؽ : للنفط المنتجة الدوؿ على النفط أسعار انهيار تداعيات .1
 واعبزائر. روسيا، إيراف ، السعودية، العربية اؼبملكة للنفط وىي : اؼبنتجة الدوؿ على النفط أسعار

 اإلنفاؽ مستوى ارتفاع مع 2014سنة يف النفط ألسعار اغباد اؽببوط استنزؼ :السعودية العربية المملكة 
 % من اإليرادات اغبكومية،ومن 80 من بأكثر النفط ويسهم .اغبكومية اؼبوارد القليلة اؼباضية السنوات يف
 ىلع ذلك النفطية وانعكاسات إيراداهتا تراجع السعودية على النفط ألسعار يدالشد اؽببوط تأثَت ذبليات أبرز

مليار لاير  145السعودية  العامة اؼبوازنة يف العجز قدر حيث العاـ، اإلنفاؽ حجم وبالتاِف ،موازنتها
 87 حواِف ما يعادؿ لاير ، مليار  326.2 العجز قيمة غتبل بينما ، 2015 سنة مليار دوالر ( 36.61)

 يف مارس دوالر مليار 587 لتبلغ(%20 األجنيب النقد احتياطيات والبفضت 2016.1مليار دوالر سنة 
 ذلك يف دبا بكثافة، اؼبملكة واقًتضت .أعواـ أربعة غضوف يف االحتياطيات ستتبدد اؼبعدؿ وهبذا(.2016

من ىذه  أبريل يف النهائية ؼبساتو وضع مت دوالرمليارات  10 بقيمة وقرض اؼباضي، العاـ دوالر مليار26
 إُف الدين نسبة ىذا وسيضع .سندات إصدار خبلؿ من أخرى دوالر مليار 15 صبع وتعتـز السلطاتالسنة ،
 تكلفة وارتفعت .2014سنة  اؼبتدنية مستوياهتا مع باؼبقارنة 2017%يف سنة 26 عند احمللي الناتج إصباِف

 .االئتمانية اعبدارة تصنيف وكاالت جانب من االئتماين للسعودية التصنيف خفض أعقاب يفاالقًتاض 

                                                           
 https://arabic.rt.com/news/805576- الرابط على متوفر دوالر، مليار 78 قدره بعجز2016لسنة  موازنتها تقر السعودية  1

 16/11/2017:تاريخ اإلطبلع 
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 النفط سعر يكوف أف يتطلب موازنة السعودية يف التوازف ربقيق أف الدوِف النقد صندوؽوُتظِهر تقديرات 
 1.اغبالية اؼبستويات ضعفي من أكثر أيْ  دوالر، 105.60

 يف معظمها% 14 بنسبة اإلنفاؽ خفض تتضمن 2016 موازنة يف تقشفإجراءات  اغبكومة زبذتاو 
 مت ذلك، عن وفضبل .النفط إنتاج زيادة طريق عن النفطية العائدات وزيادة الوقود، عسكري ودعمال اإلنفاؽ
 الوقود أسعار يف زيادة أكرب وكانت .والبلديات والتعليم الصحية ػبدمات الرعاية اؼبوازنة ـبصصات زبفيض
 والبنزين الطبيعي الغاز من لكل%  67 و النقل، قطاع اؼبستخدـ يف للديزؿ%  79 و لئليثاف،% 133
 اؼبنزِف االستهبلؾ من العليا %للشرائح  60إُف  يصل ما واؼبياه الكهرباء أسعار أيضا وزادت  جودة األقل

 إصباِف من% 15 من أقل إُف األجور فاتورة زبفيض ومت .والصناعية التجارية لبلستخدامات متفاوتة وبنسب
 جانب إُف العقود، على  كل التفاوض وإعادة العاـ القطاع يف األجور زيادات تقليص طريق عن احمللي، الناتج

البفاض  إُف أدت فقد انكماشية، بأهنااإلجراءات  ؽبذه العامة اآلثار وتتسم .الرأظباِف  اإلنفاؽ يف زبفيضات
 2015%سنة 3.5مقارنة ب 2016  %سنة  1.9 قدره متوقع معدؿ إُف اغبقيقي احمللي الناتج إصباِف مبو

 .سنويا% 5 دبعدؿ اؼبتوسط يف ينمو االقتصاد كاف النفطي، هنيارصدمة االوقبل 
 يفمبُت  شامل إصبلح برنامج على السعودية اغبكومة وافقت اؼبنخفضة، النفط أسعار مرحلة من وللخروج
 غضوف يف النفط عن بعيدا االقتصاد تنويع إُف هتدؼ اليت"2030 السعودية رؤية"الوطٍت   وؿالتح خطة
 عامةاستثمارات  لتمويل )مكورا أ( للدولة اؼبملوكة النفط أصوؿ شركة استخداـ إُف اػبطة وتدعوسنة . 15
 ؾباالت ثبلثة علىتًتكز  وىي للربميل،دوالرا 30 سعر أساس على الرؤية ىذه زبطيط ومت .متنوعة ؾباالت يف

 وىي:  رئيسية
 مباشرة غَت رئب ا ض فرض خبلؿ د منالعق بنهاية أضعافها ثبلثة النفطية غَت العائدات زيادة إُف تسعى 

 مثل نفطية قطاعات غَت وتنمية اؼبضافة، القيمة ضريبة تطبيق ذلك يف دبا العامة، اػبدمات على ورسـو
  .والتعليم والسياحة التعدين

 عن بعيدا التسليح اإلنفاؽ على وربويل الدعم، من اغبد خبلؿ من العاـ اإلنفاؽ خبفض اػبطة تقضي 
 فإف ،% 5 العاـ القطاع أجور فاتورة خبفض ىذا اقًتف وإذا .العامةاالستثمارات  وترشيد جانب،األ الشركاء
  .2020.سنة حبلوؿ دوالر مليار 53 قدرىا إضافية عائدات ربقق قد اإلصبلحات ىذه
 ذات اعبوانب ومن .اػبارج يفاالستثمارات  حافظة وتنويع الوطنية الثروة تنويع مصادر إُف اػبطة هتدؼ 

 عاـ اكتتاب خبلؿ منأرامكوا  للدولة اؼبملوكة النفط شركة جزء من خصخصة اؼبالية اؼبوارد لتعبئة األنبية
 .اغبكوميةاإليرادات  من% 90 بنسبة الشركة وتسهم أوِف،

                                                           
 .27،ص2016سبوز/يوليو 7 العدد أفريقيا ومشاؿ األوسط الشرؽ ؼبنطقة الفصلي االقتصادي اؼبوجز  1
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 يف اإلصباِف احمللي الناتج على سليب ضغطا إُف النفط أسعار والبفاض للعقوبات اؼبشًتؾ التأثَت أدى روسيا: 
 على وىكذا، 2014 سنة.من الثالث الربع يف فقط% 057 بنسبة اإلصباِف احمللي الناتج مبا فقد روسيا
 الناتج انكماش الدوِف البنك ،يتوقع 2015 سنة يف للربميل دوالرا 78 يبلغ للنفط سعر متوسط أساس
 مثل لتحمل يكفي دبا كبَت الروسي االقتصاد فإفّ  ذلك، ومع.1%157 بنسبة لروسيا اغبقيقي اِفاإلصب احمللي
 الصُت وقعت .اؼباِف ودعمها للصُت الطاقة باحتياجات تتمثل راحبة ورقة السلبية،ولديو التطورات  ىذه

 إُف روسيا من الطبيعي والغاز اػباـ النفط لتوريد دوالر الًتيليوف يقارب ما بقيمة اتفاقات بالفعل وروسيا
 2.الصُت
 مبو االقتصاد رجع ا ت يف األبرز العامل كاف النفط أسعارتراجع  فاف الدوِف النقد صندوؽ تقرير وحسب
 أف النقد من 2014 مربديس يف الروسي اؼبركزي البنك حذر كما ، 2014 سنة%0.02ب الروسي

 أوبك يف منظمةقرار  وعقب النفط، أسعار البفاضاستمرار  حاؿ يف 2015 يف% 4.8 بنسبة سينكمش
 الدوالر كما مقابل تارىبية مستويات إُف الروسية ةلالعم بطتى النفطي اهإنتاج خفض بعدـ 2015 نوفمرب
 وارتفاع 2009سنة  منذ امستوياهت ادين إُف اؼبواِف اليـو يفتراجعا  الروسية اؼباؿ أسواؽمؤشرات  تلسج
 ة الروسيةلالعم صرؼ سعروتراجع  النفط أسعار بوطى وطأة ربت 2015 ايةهبن% 11 إُف التضخم معدؿ

 صادرات وبلغت .يومًيا برميل مليوف 10.71 الروسي النفط إنتاج متوسط بلغ ، 2014سنة يفو 3الروبل(.(
 برميل مليوين 2.3 و اػباـ النفط من يومًيا برميل مبليُت 5 من تتكوف يوما برميل مليوف7536 الروسية النفط
 .اؼبواِف اعبدوؿ يف موضح ىو كما4.أوروبا أسواؽ إُف رئيسة بصورة تذىب اؼبكرَّرة، اؼبنتجات من يومًيا

                      .(2035-2013والصادرات ) الستهالؾا روسيا، في والمتوقع الحالي الخاـ النفط إنتاج(:00)رقم الجدوؿ
 )مليوف برميل يوميا(.الوحدة 

 2035 2030 2025 2020 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات 
 9 9.51 10 10.4 10.8 10.76 10.7 10.71 10.80 اإلنتاج 

 3.8 3.7 3.7 3.7 3.65 3.55 3.45 3.35 3.31 االستهالؾ 
صافي 

 الصادرات 
7.48 7.36 7.28 7.21 7.13 6.67 6.3 5.81 5.2 

Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2014; OPEC World Oil Outlook 2014; Energy  

Information Administration (EIA); IEA Annual, Energy Outlook 2013. 

                                                           
1
 Elvin Mirzayev, "Sanctions & Oil Prices Bring the Russian Economy Near Collapse", January 21 2015, 

accessed on 2 February 2017, at :www.investopedia.com. 
2
 Mamdouh G Salameh, "Turning the Gaze Towards Asia: Russia’s Grand Strategy to Neutralize Western 

Sanctions", USAEE , Working Paper No: 14-168, (19 July, 2014). 
 اؼبتحدة، يةالعرب اإلمارات االقتصاد، وزارة ،"الخليجي التعاوف مجلس دوؿ على تووتداعيا النفط أسعار انهيار "اؽبامشي، ندى حسُت، نفُت  3
 .10ص

 الدوحة، اؼبصدرة، البلداف على النفط أسعار تداعيات ىبوط  :ندوة الخاـ"، النفط أسعار في الحاد التراجع وراء الكامنة العوامل سبلمة،" فبدوح 4
 .40 ص ، 2015 نوفمرب 7
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 يف اآلخرين النفط منتجي أصاب فبا أقل كافأثره   لكن ،اإليراين باالقتصاد النفط أسعار ىبوط ثرأ :إيراف 
 أقل فإنو ولذلك اآلخرين، النفط دبنتجي باؼبقارنة تنوعا اإليراين أكثر االقتصاد أف والسبب ىو .اؼبنطقة
إيراف  بنت وقد .اغبكومية العائدات %من 30 بنحو يسهم النفط إذ طية،النف العائدات على اعتمادا
 أخرى ةهمن ج النفط، لربميلدوالرا  136 و 131 بُتيًتاوح  سعر ىلع فةتلاؼبخيف موازناهتا   توقعاهتا 
 من ى العديدلوع النفط صناعة ىلع بيةلسأثارا  تركت سنوات، منذ قوية اقتصادية عقوباتإيراف  تعاين
 سعر 2015 آذار تبدأ اليت اؼبالية سنةلل وضعت اليت اؼبوازنة حددت وقد األخرى، االقتصادية عاتالقطا
 1دوالرا . 50حواِف إُف الربميل أسعارتراجع  ظل يفدوالرا  72 النفط برميل

 يف برميلمليوف  3.58 من ي للنفطلاحمل اإلنتاج تراجعا يف طويل وقت منذ إيراف تعاين أف إُف اإلشارة من والبد
 إُف ذلك األمر يف ويعود ،)أنظر إُف اعبدوؿ أدناه(  2014 سنة يف برميل مليوف 3إُف 2009 سنة يف اليـو

 على التجهيزات البلزمة لزيادة اإلنتاج. اغبصوؿ يف والصعوبةاالستثمارات  يف النقص واُف القاسية العقوبات

  الصادرات والقدرات المستدامة، االستهالؾ، والمتوقع، الحالي اإليراني الخاـ النفط إنتاج(:21الجدوؿ رقم)
   الوحدة مليوف برميل يوميا                                                               (،2009-2035)
 2035 2030 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 

 3.35 3.4 2.8 3 3.56 3.74 3.58 3.54 3.56 اإلنتاج 
 3.39 2.57 2.05 2.03 2 1.93 1.91 1.87 2.01 االستهالؾ 

صافي 
 الصادرات 

1.55 1.67 1.67 1.81 1.56 0.97 0.75 0.83 -0.04 

Source: IEA’s World Energy Outlook 2014 / BP Statistical Review of World Energy, June 2014 

OPEC Annual Statistical Bulletin 2014. 

 الضرائب زيادة ومنها اؼبوازنة على اؼبنخفضة النفط تأثَتات أسعار من للتخفيف التدابَت بعض إيراف وازبذت
نظمات على

ُ
 .قبل من كانت معفاة اليت اغبكومية شبو اؼب

 أف غَت .يوميا برميل مليوف 1.1كبو البالغ الكلي إنتاجها من ميايو  برميل ألف 540اعبزائر  تصدر الجزائر: 
 التأخَتات اؼبتكررة إُف أساسا يرجع فيما األخَتة، السنوات يف تدرهبيا تراجع الطبيعي اػباـ والغاز النفط إنتاج

 صاداقت ويعتمد .فنية ومشكبلت التحتية، البنية وفجوات االستثمار، اجتذاب شركاء وصعوبة للمشروعات،
 على %75%و 95 نسبتها تبلغ اليت صادراتو إيراداتو اغبكومية يف احملروقات كبَتا على اعبزائر اعتمادا

 فقد .األجنيب النقد من واحتياطياتو التجاريوميزانو مالياتو  النفط أسعار ىبوط صدمة وأضعفت .الًتتيب
 اإلصباِف ىذا من% 15.75إُف 2013سنة  يف احمللي الناتج إصباِف من %1.4من اؼبوازنة عجز ارتفع

                                                           
ضمن اؼبلتقى الوطٍت الثاين  "،مداخلة مقدمة تداعيات انخفاض أسعار على الدوؿ الفاعلة في السوؽ النفطيةحلموس األمُت،نسرين كزيز،"  1

أكتوبر 11-10يومي  طاؼبنعقد  جبامعة عمار ثليجي باألغوا-دراسة يف السياسات البديلة–حوؿ:أثر اهنيار أسعار احملروقات على التنمية يف اعبزائر 
 .09،ص2017
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 بنحويقدر  إُف ما 2013 يف دوالر مليار 194 من اإلصبالية االحتياطيات وىبطت .2016يف
 تدىور دى.وأ2018 يف دوالر مليار 60 إُف أكثر هتبط أف اؼبتوقع ومن 2016 يف دوالرمليارات 108

 وارتفاع 2014 منتصف منذ% 20 بنسبة الدينار قيمة البفاض إُفللجزائر  التجاري معدالت التبادؿ
 .2015 سنة  يف% 4.8 إُف التضخم معدؿ
 من ؾبموعة اغبكومة ازبذت الواردات، فاتورة وارتفاع والغاز، النفط لعائدات الًتاجع اؼبتواصل مواجهة ويف

 وضعت على اليت 2016موازنة سنة  وتدعو .2016قانوف اؼبيزانية لسنة  إطار اإلجراءات التصحيحية يف
 النفقات يف معظمو-%9 اإلنفاؽ زبفيض إُف اؼبتوسط يف دوالرا للربميل 35 عند النفط افًتاض سعر سأسا

 زيادة إجراءات تعزيز اإليرادات على ؾبموعة وتشتملرادات الضرائب.إي يف%4 نسبتها وزيادة -الرأظبالية
 وزيادة والكهرباء، الوقود ؾاستهبل على اؼبضافة القيمة معدالت ضريبة ورفع الوقود، أسعار %يف 36 نسبتها

وتراخيص االستَتاد  الكهرباء لرسـو تعديبلت أخرى عن السلطات وأعلنت السيارات. تسجيل علىالضرائب 
 ؿبتمل شامل كبو إصبلح األوُف اػبطوات اإلجراءات ىي وىذه .بعدتتحدد  َف التفاصيل لكن اعبديدة،
 أكثر من األخرى الدعم وصنوؼ الوقود على الدعم قيمة تبلغ(اعبزائر  يف التكلفة الباىظ التنازِف الدعم لنظاـ
 ىبطت إذا أخرى تصحيحيةإجراءات  اعتماد أيضا للحكومة اؼبوازنة تيحتو .)احمللي الناتج إصباِف من12%

تراخيص  اإلجراءات ىذه وتشمل .اػبارجياالقًتاض  إُف واللجوء للربميل،دوالر  35 دوف أسعار النفط
 اإلحالة ةيعمل ليوتفع العاـ القطاع يف فيالتوظ وخفض واإلظبنت، اراتيالس منها جاتمنت علىاالستَتاد 

 .سنة 60سن بعد التقاعد على
 وإنشاء للدولة، اؼبملوكة اؼبؤسسات يف باالستثمارات اػباصة إجراءات للسماح 2016 وتتضمن موازنة

 وأصدر .الضريبية اإلعفاءات من ليهاع اؼبتحصل العوائد استثمار على القيود جديدة،وزبفيف صناعية مناطق
 .النفط صناعة خبلؼ األعماؿ قطاع ربسُت هبدؼ وذلكجويلية  يف لبلستثمار جديدا قانونا الربؼباف

 النفط أسعار ياراهن أثر إُف ىنا سنتطرؽ للنفط: المستهلكة الدوؿ على النفط أسعار انهيار تداعيات .2
 األمريكية والصُت. اؼبتحدة الوالياتل من بذلك ك ولبص ،اؼبستهلكة للنفط الدوؿ عمى

 تنوعا، أكثر آثار لو سيكوف اؼبتحدة الواليات يف النفط إف تراجع أسعار الواليات المتحدة األمريكية: 
 البفاض يعٍت النفط أسعار فالبفاض لطيفة، ديةاقتصا دفعة اؼبنخفضة األسعار أف من األفراد، سًتى فكثَت
 سيوفر ألنو أخرى، أمور على لئلنفاؽ األمواؿ باستخداـ تلك  لؤلسر السماح يعٍت ما البنزين، وىو أسعار
 إصباِف %من0.7يعادؿ  دبا األخرى، السلع على األمريكي الشعب إنفاؽ من مليار دوالر 75 حواِف

 أسعار البفاض بسبب األخَتة، الفًتة خبلؿ اقتصاديا مبوا أمريكا حققت الواليات اؼبتحدة. وقد استهبلؾ
يف أوائل يناير/كانوف الثاين ألدىن مستوياهتا منذ أكتوبر/تشرين  البنزين وصلت أسعار إذ الطاقة،
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،إذ زاد االقتصاد  الطاقة فاتورة منو اللبفاض جزء يُعزى األمريكي لبلقتصاد القوي التعايف إف .2010األوؿ
 1%.4.6% ويف الربع الثاين بنسبة 3.98 الربع الثالث بنسبة يف

 من النفط وارداهتا سجلت فقد للصُت، ذىبية بالنسبة فرصة النفط أسعار يف اغباد االلبفاض شكل الصين: 
وبزيادة  دوالر، مليار 226 بقيمة طن مبليُت 308 إُف وصلت قياسية أرقاما 2014سنة خبلؿ اػباـ

 للجمارؾ. العامة الصينية اؽبيئة إحصاءات وفق ، 2013سنة  %عن10 كبو إُف بتهانس وصلت
 لن ولكن ،اإلسًتاتيجيـبزوهنا  بناء يف الصُت ودهج تسريع إُف يؤدي قد العاؼبية النفط أسعار البفاض إف

 توقيعيا مت قد ةالكبَت  النفطاستَتاد  عقود أف باعتبار للصُت، النفطية السياسات على تغَتات جذرية إُف يؤدي
 االتفاقيات أو عاما القادمة، للثبلثُت روسيا مع وقعت اليت كاالتفاقية فا،لس ؿبددة بأسعار سابق وقت يف

 إيراف. مع اؼبوقعة
 ظل يف التنفيذ لدخولو حيز النفط؛ االحتياطات من حجم زيادة مشروع من االنتهاء يف الصُت وتطمح 

االحتياطي اإلسًتاتيجي منذ سنة    لتخزين مواقع لبناء مشروعها بدأت قد الصُت وكانت .أسعاره هتاوي
 اإلسًتاتيجي يكفي جعل االحتياطي إُف اؼبشروع ويهدؼ الطاقة، أمن غبماية شاملة خطة إطار يف  2003
 الكبَت بلكياهاست حجم إُف الصُت وبالنظر لدى الطاقة أمن أفيرى مراقبوف   حيث يوما، تسعُت ؼبدة الصُت
 . يوما 60 الصُت يف ؼبخزوف الطاقة يلالفع االحتياطي بينما يوما، 120 إُف يصل زوناـب بليتط
  كبو حيث استوردت العاَف، يف للنفط مستورد كأكرب  2013سنة اؼبتحدة الواليات ؿبل الصُت تلح قد

 عوتتوق ا،من احتياجاهت 60% حواِف شكمت دوالر، مليار 220 بقيمة اػباـ، النفط من طن مليوف 282
 .2030سنة  العاَف يف نفطلل كهلمست أكرب الصُت تصبح أف العاؼبية الطاقة منظمة
تراجع  وكل ، 2014 يف أكتوبر%2.2 بنسبة التضخم معدؿ البفاض إُف النفط سعر البفاض أدى وقد

 %.0.15 بنسبة اإلصباِف يلاحمل الناتج زيادة إُف سيؤدي% 10 النفط ألسعار

 البلداف إُف البلداف اؼبنتجة من للثروة انتقاؿ عن ينتج النفط أسعار لبفاضا أف سبق ما خبلؿ من نستنتج
اؼبنتجة  الدوؿ من ترليوف دوالر 1.5 بقيمة أمواؿ ربويل إُف سيؤدي النفط تراجع أسعار أف حيث ، اؼبستهلكة

 الدوؿ ستكسبو ما أف كما إُف الصُت، إشارة يف آسيا، يف الصناعية رأسها الدوؿ وعلى اؼبصدرة، الدوؿ إُف للنفط
 %.0.7العاؼبي دبقدار  اإلصباِف احملمي الناتج مبو سَتفع األسعار جراء ىبوط اؼبستوردة

 

 

                                                           

 
1
 .18/11/2017اإلطبلع  تاريخ http://rawabetcenter.com/archives/3001اؼبوقع على متاح  :وتداعياتو النفط أسعار اهنيار 

http://rawabetcenter.com/archives/3001تاريخ
http://rawabetcenter.com/archives/3001تاريخ
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 ثالثا:قنوات انتقاؿ تقلبات أسعار النفط لمتغيرات االقتصاد الكلي.

 ؽبا العاؼبي، صادؿبيط االقت سبس اليت واؼبتعددة التغَتات اؼبستمرة بسبب النفطية األسعار تبلحق اليت التقلبات إف 
 واؼبوازنة النمو، معدالت يف واؼبتمثلة من أدائو ترفع أو تشل يبكن اليت الكلية االقتصادية اؼبتغَتات على الكبَت األثر

 .والدين اػبارجي التضخم، ومعدالت الصرؼ، وأسعار العمومية،

اؼبتغَتات  يف خبلؿ التأثَت من داالقتصا قنوات يف تصب ذبعلها واليت التقلبات لتلك ناقلة قنوات لوجود وذلك
(Francois & Valérie ،2009)ىذه الدراسات قبد بُت ومن الكلية،

1
(,H.Günsel Dğrul, Ugur Soytas ،2010)،و

2 
(,Chuku, Effiong and Ndifreke ،2010)ودراسة 

3
 ,Weiqi Tang, Libo Wu ،3050دراسة،) إُف باإلضافة ،

ZhongXiang Zhang)4كعينة الصُت وأحد االقتصادي األداء على النفطية دراسة اثر الصدمات حاوؿ ، أين 
 برغم النفطية بالصدمة تأثرىا ومدى النامية دراسة الدوؿ إنباؿ الدراسة ؼبؤل الفجوة ىذه جاءت فقد دراسة ،
 االقتصاديات على النفط أسعار للصدمات السلبية االقتصادية اآلثار عاعبتاليت  الكثَتة االقتصادية األدبيات
 يف تلخيصها يبكن واليت .اغبقيقي االقتصاد إُف انتقاؽبا وكيفية النفطية األسعار انتقاؿ مركزا على آليات اؼبتقدمة،

 :اؼبخطط التاِف
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 (:قنوات انتقاؿ الصدمات السعرية للنفط25الشكل)

source :(Weiqi Tang, Libo Wu, ZhongXiang Zhang,opcite, 2010, P3. 
 قنوات خبلؿ من من الكلي متغَتات االقتصاد أداء على النفط اليت  تؤثر أسعار توضيح التغَتات يف ويبكن
 اآلتية :

 زيادة يف صورة يف تنعكس واليت إيرادات الدولة، زيادة إُف النفط أسعار ارتفاع يؤدي ذإ :العرض جانب من -1
 استثماراتو وحصتو، زيادة على اػباص القطاع بتحفيز يقـو بدوه والذي اعباري، واإلنفاؽ االستثمارات العامة

 .االقتصاد يف العرض زيادة إُف سيؤدي ؾبتمعا ىذا وكل
لدى  )الثروة انتقاؿ نتيجة( السيولة حجم زيادة إُف ستؤدي منطقيا النفطية الطفرة :من جانب الطلب -2

 الى تؤديفبا  اآلخر، ىو سَتتفع واػبدمات السلع على فالطلب مث ومن واألفراد، اػباص والقطاع اغبكومة
 فيو ؼاؼبتاح اؼبتصر  والدخل رد ا لبلؼ اغبقيقية اؼبداخيل يف البفاض عنو ينتج والذي التضخم، ظاىرة بروز
 واألفراد. العائبلت طرؼ من

 على يف أثرىا زبتلف اؼبختلفة، والطلب العرض صدمات أف االقتصادية النظرية تقًتح من جانب التجارة: -3
 حيث .للنفط اؼبصدرة واؼبستوردة الدوؿ من كل يف نفطي، الغَت واؼبيزاف التجاري النفطي اؼبيزاف التجاري
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 االرتفاع فهذا شك، دوف لو اؼبنتجة واؼبصدرة للبلداف التجاري الوضع يف نربس إُف النفط أسعار ارتفاع يؤدي
 ربسُت اؼبيزاف التجاري وموازين اؼبدفوعات. إُف مث الصادرات،ومن قيمة رفع إُف يؤدي

 خاتمة الفصل:
 ويعزى تقلبا، األساسية  السلع أسواؽ أكثر باعتبارىا النفط أسواؽ سبس اليت الضبابية عن األسعار تقلب يعرب
 على لئلحبلؿ متاحة غَت ضرورية سلعة كونو للنفط، السعرية الطلب مرونة البفاض إُف رئيسي بشكل ذلك
 أو باالرتفاع إما فبا شديدة تكوف قد التقلبات وىذه استخدامها، أوجو أغلب يف القصَت اؼبدى

 مستقرة غَت جعلها وال تزاؿ على  عملت عوامل من األسعار ىذه تشهده ما كل ذلك إُف ضف.االلبفاض
 عوامل عدة وجود نتيجة والطويل اؼبتوسط اؼبدى على هبا التنبؤ إمكانية عدـ يبيزىا ما أىم التقلبات، سريعة

 الكبَتين والدور األنبية قدر فعلى التفصيل، من بنوع الفصل يف ذكرىا مت كما وغَتىا وبيئية منها جيوسياسية
 ؼبا رىينة الدوؿ تلك هبعل ما ىذا أسعاره، يف التحكم وبةصع قدر على األسود الذىب ىذا يلعبو الذي
 .السوؽ ىذه يف وبدث

ناذبة عن تقلبات نفطية متكررة فبا يوضح   السلعة ؽبذه أف التقلب السعري الفصل ىذا يف التطرؽ مت وكما  
 فهي النفط ارأسع تقلبات خطر االقتصاديات الريعية واعبزائر خاصة تعاين من األداء على األخَت ىذا تأثَت

الرتباط   وىذا راجع النقدية أو اؼبالية سواءا االقتصادية سياسات ـبتلف على تؤثر نفطية تواجو صدمات
 درجة مدى توضح اليت األوُف البوابة أف األخَت يف والزواؿ.ليتبُت بالنضوب مهدد واحد دبصدر مداخيلها
 وتوضيح كمرآة تعد واليت اؼبتبعة اؼبالية السياسة ؿخبل من هبا فتك الذي اعبزائري هبذا اؼبرض االقتصاد إصابة

 وىذا ما سيتم توضيحة يف الفصل اؼبواِف. .يف االقتصاد اعبزائري  وبدث فعبل ؼبا
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 دراسة الفصل الثالث:

تحليلية وقياسية ألثر تقلبات أسعار 
السياسة المالية  أدوات النفط على

 اعبزائر في
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 مقدمة الفصل:

 ىذه أىم من بُت و قنوات عدة بواسطة الكلية االقتصادية اؼبتغَتات إُف العاؼبية النفط أسعار تقلبات تنتقل
 لتعكس التطورات للدولة العامة االقتصادية السياسة عليها ترتكز دعامة أقوى اؼبالية،باعتبارىا السياسة القنوات

 الطاقوية. واعبزائر واحدة من الدوؿ اليت  باؼبوارد الغنية الدوؿ وخصوصا يف جليا ذلك الكلية،ويظهر االقتصادية
 يف الطبيعي ساىم بدرجة كبَتة بالتوسع الغاز و البًتوؿ يف خاصة فبثلة عيةالطبي اؼبوارد من ىامة ثروة تتوفر على
 إيراداهتا و نفقاهتا بسياسة اؼبالية لوزارة التشريعات اؼبختلفة بو تسمح ما إطار يف اؼبالية السياسة أدوات استخداـ
 الدولة اتبعت الثمانينات و السبعينات فًتة للبلد. فخبلؿ االقتصادية السياسة أىداؼ ربقيق سبيل يف العامة
 لكن و البًتولية، اعبباية على ذلك سبويل يف معتمدة االستثماري، إنفاقها من بالرفع ذلك توسعية و مالية سياسة

 االستقرار يف االختبلالت ظهرت و اعبزائري االقتصاد تزعزع1986 سنة النفطية اؼبعاكسة األزمة حدوث مع
 وذلك الدولية اؼبالية اؼبؤسسات مع اتفاقيات يف اعبزائر دخوؿ و بإصبلحات القياـ استدعى فبا الكلي االقتصادي
 التسعينات أواخر .وحىت1989 عقب اعبزائري االقتصاد على تعمقت آثارىا اليت اؽبيكلية االختبلالت لتصحيح

 اإلهبابية رؤيةال اتضحت أف باالنكماش.وبعد سبيزت إنفاقية لسياسة اعبزائر إتباع إُف أدى قد اؼبنصـر القرف من
 سياستها ربويل توجهات من اعبزائر قياسية،سبكنت ؼبستويات ووصوؽبا 2000سنة  منذ العاؼبي النفط لسوؽ
 دعم التنموية اؼبتمثلة يف برنامج الربامج خبلؿ من اػبصوص بوجو ذبسدت واليت العاـ اإلنفاؽ توسيع كبو اؼبالية

 لدعم التكميلي والربنامج ،جزائري  دينار مليوف 525 يعادؿ ما منفقة (2004-2001االقتصادي) اإلنعاش
 8,705 إُف ارتفع جزائري والذي دينار مليوف 4,203 يعادؿ ما ( منفقة2009-2005االقتصادي) النمو
 21.214  يقدر مبلغ زبصيص مت أين ،(2014-2010) وبرنامج التنمية اػبماسي ،جزائري دينار مليوف
 جزائري.  دينار مليوف

لتحليل  الفصل ىذا سنخصص الكلي اعبزائري،فإننا لبلقتصاد الفقري فقا فبا سبق باعتبار النفط العمودوعليو وو 
 :التالية العناصر تناوؿ خبلؿ من وقياس وضعية السياسة اؼبالية يف ظل تقلبات أسعار النفط وذلك

 المبحث األوؿ:واقع قطاع النفط في الجزائر.

 ة المالية في ظل تقلبات أسعار النفطالمبحث الثاني: تحليل وضعية السياس

 المبحث الثالث:قياس اثر تقلبات أسعار النفط على أدوات السياسة المالية.
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 المبحث األوؿ:واقع قطاع النفط في الجزائر.

 أدوار من يؤديو ما بسبب ىامة مكانة يعترب القطاع النفطي احملرؾ األساسي لبلقتصاد اعبزائري نظرا ؼبا وبتلو من 
 الًتاكم إُف باإلضافة ربصيبلهتا اؼبالية وكذا الطاقوية سياستها يف أساسي عنصر الكلي فهو االقتصاد يف سيةأسا
 قطاع عرب النفطية للصناعة االقتصادية وتظهر األنبية .اػبارج إُف التصدير جراء عمليات القطاع ىذا وبققو الذي

 تكوين يف بإنتاجو مباشرة بصورة يساىم كونو يف طٍتالو  أنشطة االقتصاد ـبتلف على تأثَتىا ومدى احملروقات
 الصادرات اعبزائرية %من 98انو يبثل حيث األخرى القطاعات إنتاج يف مباشرة وبصورة غَت اػباـ الوطٍت الناتج

 ربقق قيمة اليت القطاعات أىم من يعد انو % من اؼبيزانية،كما75و اإلصباِف احمللي الناتج %يف43 ويساىم
 .العالية مردوديتو لدرجة نظرا مضافة

 بو، مر ما اعبزائري، وأىم االقتصاد يف النفط إعطاء حملة حوؿ تاريخ تقدًن اؼببحث ىذا خبلؿ من سيتم وعليو
 أنبية العوائد النفطية. إُف باإلضافة

 المطلب األوؿ:تطور االكتشاؼ النفطي في الجزائر.

 لبلقتصاد الوطٍت األساسي العصب باعتباره اؼبستقلة اعبزائر ختاري يف عديدة دبراحل اعبزائر يف النفطي شهد القطاع
التوصل إُف   ،مث1963 سنة سوناطراؾ شركة بإنشاء انطلقت واليت الوطنية السيادة باسًتجاع والبداية كانت

وبتاريخ " AS.coop "التعاونية اعبمعية أنشأت إثرىا على واليت 1965 جويلية يف فرنسا مع اتفاقيات
 أىم يف تتحكم اعبزائر وأصبحت واألجنبية، الفرنسية الشركات غبصص سوناطراؾ مت امتبلؾ 24/02/1971و
البحث  ؾباؿ يف خاصة النفطي االستثمار اعبزائر يف ت قدرا رفع يف التطورات ىذه سانبت ا النفطية وقدتهثروا

مكانة  لنفسها ترسي ألف ىذا ما مكن اعبزائر اإلنتاجية، اتهإمكانيا ومن اؼبؤكدة اتهاحتياطا من عزز فبا والتنقيب،
السوؽ  إطار يف أو "أوبك" للنفط اؼبصدرة الدوؿ منظمة ضمن سواء الفاعلة النفطية الدوؿ كإحدى أساسية

 السوؽ النفطية .

 أوال:لمحة حوؿ تطور القطاع النفطي في الجزائر.

 القليلة اآلبار بعض الببلد مشاؿ يف حفرتالعشرين حيث  القرف بداية مع اعبزائر يف النفط اكتشاؼ كاف لقد
 غليزاف( غرب )جنوب تليوانيت بئر مثل األرض، سطح بادية على كانت نفطية مؤشرات مبلحظة بعد العمق

 وال عرضية كانت األولية االكتشافات ىذه .الغزالف سور قطرين جنوب وواد ،1915سنة حواِف اؼبكتشف
 1.التنقيب و البحث ـبطط ضمن تدخل

                                                           

 .59،ص09،2017"،اجمللة اعبزائرية لئلقتصاد واإلدارة، العددأسعار البتروؿ وسعر الصرؼن عيبزة دحو،"ب  1 
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 احملفز ،كاف1956سنة  سوى يكن فلم للجزائر، الفعلي النفط تاريخ اعتباره يبكن والذي النفط، إنتاج تاريخ أما 
 من االستكشاؼ فباشرت اغبرب، وبعد خبلؿالنفط  أنبية وظهور العاؼبية اغبرب يف فرنسا ىو اهنزاـ ذلك يف

 كمية 1956 إُف 1949 من الفًتة خبلؿ والذي أنتج اؼبعروؼ، قطرين بواد بًتولية بئر استغبلؿ ومت جديد
 1.عالية جودة ذا نفطا ينتج أنو كاف مبلحظة مع نسبيا متواضعة كمية وىي طن ألف 308.7

 1952 ففي أكتوبر .اعبزائر يف البًتولية الثروة استغبلؿ أجل من فرنسا اىتمامات ازدادت اػبمسينات من وبداية
.مث  (SN REPAL)باعبزائر، للبًتوؿ الوطنية وللشركة(CFP)للبًتوؿ  الفرنسية للشركة التنقيب رخص أعطيت
 .1953سنة ( CREPS) الصحراء يف البًتوؿ واستغبلؿ التنقيب شركة إنشاء

 مت السنة ويف نفس ،"عجيلة" حقل ىو اعبزائرية الصحراء يف ىامة بًتولية بئر أوؿ اكتشاؼ مت 1956 سنة ويف
 اليت السنة ،وىي2 1956جواف يف وذلك "مسعود حاسي" حقل وىو اعبزائر يف وليةالبًت  اغبقوؿ أكرب اكتشاؼ

 طن0.4 من تطور الذي و التصدير و اإلنتاج بدأ و اعبزائر.مث توالت االكتشافات يف بًتوؿال عهد لبداية هبا يؤرخ
 % من1.45ألف برميل /اليـو ) 1146اػباـ البًتوؿ ( من2016حاليا)سنة  اعبزائر إنتاج ويقدر 1969 سنة

مكعب أي بنسبة  ر مًت مليا 95( 2016 لسنة ( حاليا اؼبسوؽ فيقدر الطبيعي الغاز إنتاج العاؼبي(، أما اإلنتاج
 3% من إصباِف اإلنتاج العاؼبي.2.58

 بإنشاء ذلك كاف و للمورد الفرنسي االحتكار ظل يف متينة، نفطية قاعدة وضع إُف اعبزائر سعت االستقبلؿ وبعد
 واإلنتاج التنقيب أنشطة ميعجب وكاف من أبرز مهامها القياـ31/12/1962بتاريخ  " SONATRACH" شركة
 بدءا احملروقات على الرقابة عادةالست تدرهبية الشركة سياسة ىذه خبلؿ من اعبزائر باشرت وقد .4والتسويق والنقل
 1965 جويلية يف اتفاقيات إُف فرنسا مع مت التوصل فقد الصدد ىذا ويف الحقا، واإلنتاج التنقيب مث ، بالنقل
 الفرنسية الشركات من %50  على سوناطراؾ خبلؽبا من  التعاونية اليت حازت اعبمعية إنشاء مت إثرىا على واليت
 " وشركة "BPبًتوليـو " بريتش حقوؿ احملصل، كما مت شراء اإلنتاج وتقييم البًتوِف البحث ؾباؿ يف

ESSO.MOPILOIL    "شل وشركة ، 1967 أوت 24 يف " SHELL " وتأميم  كل  ، 1968 ماي يف
 .أدناه اعبدوؿ يف النفطي القطاع على سونطراؾ تطور مبلحظة ويبكن ، 1967 أوت يف التوزيع شركات

                                                           
"،رسالة ماجيسًت  يف العلـو االقتصادية ،زبصص: اقتصاد التنمية،جامعة التحوالت االقتصاديةقطاع المحروقات الجزائرية في ظل مقليد عيسى،"  1

 . 26،ص2008-2007اغباج ػبضر ،باتنة ،اعبزائر،

جامعة اغباج ػبضر،باتنة  منشورة، َتغ ة،ياالقتصاد العلـو يف َترسالة ماجست ،"الجزائر :حالة ةيالتنم ليتمو  في المحروقات دور اين،"يز  بلقاسم  2
 .169،ص 1995-1994،اعبزائر،

3 Annual Statistical Report,P28-36.  
4
 جامعة االقتصادية، العلـو دولة،يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة "،الوطني االقتصاد على وأثره الجزائر في الطبيعي الغاز عاشور،" كتوش  

 .106،ص2004اعبزائر،
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 الوحدة %   1972-1966ر سيطرة سونطراؾ على القطاع النفطي خالؿ الفترة ( تطو 13الجدوؿ رقم)

 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 نوع السيطرة 
مناطق االستثمار حيث تتولى سونطراؾ تنفيذ 

 األعماؿ 
12 21 51 65 92 100 100 

 77 56 35 17.75 13.7 11.8 11.5 إنتاج النفط 
 100 29 23.5 19.5 19.5 19.5 18 حت سيطرة سونطراؾ إحتياطي الغاز الطبيعي ت

 100 98 50 40 39 38 38 النقل باألنابيب 
 100 100 90 66 66 44 20.4 تكرير النفط 

 100 100 100 100 100 48.6 0 التوزيع في الجزائر 
 .16،ص2007االقتصادية،جامعة عنابة، ،أطروحة دكتوراة دولة يف العلـوالعوائد البترولية مشاكل وأفاؽ":بلقاسم ماضي،"المصدر

 قاـ احملروقات، جديدا الستغبلؿ نظاما 1971سنة االمتياز نظاـ وإلغاء احملروقات قطاع تأميم أرست اعبزائر بعد
 القطاع يف األساسي الفاعل شركة سوناطراؾ وجعل النفطية، اغبقوؿ على الوطنية والسيادة اؼبلكية تثبيت على
 حصر حيث اؼبكتشفة، اغبقوؿ كل على اؼبطلق ببسط نفوذىا ؽبا تسمح اليت اؼبناسبة ءاتواإلجرا اآلليات ووضع
 اشتهر وقد اػبدمات، عقود ىو واحد، نوع يف سوناطراؾ مع أف تربمها األجنبية للشركات يبكن اليت العقود شكل
 ؿبدودية 1985و1971ُت ب الفًتة طوؿ على جدا، اؼبتواضعة صنفاف*.ولقد أثبتت النتائج احملققة باعبزائر منو

وَف  السنة يف عقدين من أقل دبعدؿ أي عقدا، 25 سوى األجنبية الشركات مع اعبزائر ترـب َف1971قانوف 
 ربقق وَف اجملاؿ اؼبنجمي، مساحة ؾبموع من  %10االستكشاؼ بعقود اؼبغطى اؼبنجمي اجملاؿ مساحة تتجاوز
 االحتياطي مستويات جعل إنتاجو، دبا يتم ما لتعويض يةكاف تكن َف قليلة، اكتشافات سوى االستكشاؼ أعماؿ
 جديد قانوف وسن القانوف، ذلك تغيَت يف إُف التفكَت اعبزائري اؼبشرع دفع الذي األمر وىو حاد، بشكل تًتاجع
 1القطاع. ربريك على وقدرة جاذبية أكثر

 قانوف صدور ،حيث مت،سارعت اعبزائر إُف إصبلحات اقتصادية1986بعد حدوث األزمة النفطية لسنة 
 بفتح اػباصة البنود أىم تضمن والذي احملروقات، قطاع إلصبلح أوؿ قانوف يعترب الذي 1986 سنة احملروقات
 النفطية سونطراؾ والشركات الوطنية الشركة بُت الشراكة إطار اؼبباشر وحدد األجنيب االستثمار أماـ القطاع

 السابق القانوف على ىامة تعديبلت أدخل والذي آخر قانونا 1991نوفمرب 30 يف ذلك بعد صدر مث األجنبية،
ذلك  دبوجب مت وقد خاصة، الغاز قطاع لتشمل الشراكة ووسع ؾباؿ نصو، على التحسينات بعض تضمن

                                                           

 .التقنية المساعدة بعقود فيعرؼ الثاين الصنف أما ،باألخطار الخدمة بعقود يعرؼ األوؿ الصنف العقود، ىذه من صنفاف ىناؾ *
1
 Omar KHELIF, Dynamiques des marchés et valorisation des hydrocarbures .(Alger: CREAD, 2005), p.109. 
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"PTRO CANADA" و"AGIP"،وANADARCO" شركة " مثل العاؼبية الشركات من عدد استقطاب
1
 

 شراكة عقد 50 من أكثر بتوقيع 2003-1987الفًتة  يف اعبزائر اعبديدة،قامت القطاعية السياسة ؽبذه وتطبيقا
 عددىا بلغ حيث الشركات، من كبَت عدد جذب يف وقبحت ؾباؿ االستكشاؼ، يف أجنبية نفطية شركات مع
 االستكشاؼ ميداف يف دوالر مليار 2.5 عن يزيد مبلغ اجملموع بإنفاؽ قامت يف 50من أكثر الفًتة نفس يف

 أضاؼ الذي األمر ىامة، نفطية حقوؿ عدة منها وغازيا، نفطيا اكتشافا56 ربقق اؼبوقعة العقود وبفضل .وحده
 2ًتوؿ.ب مكافئ برميل مليار10بنحو  صافية زيادة االحتياطي حجم إُف

 ية للجزائر.النفطاإلمكانيات ثانيا: 

 للنفط اؼبصدرة الدوؿ منظمة اليت سبكنها أف تضمن ؽبا مكانة ضمن النفطية ربوز اعبزائر على العديد من اؼبقومات
 اإلنتاج وحجم اليت سبتلكها خبلؿ االحتياطات من أوبك" أو السوؽ النفطية العاؼبية،وتستمد اعبزائر ىذه اؼبكانة"

 ىذا ما سوؼ نتطرؽ إليو فيما يلي:ا.و به تساىم اليت النفط من والصادرات

عند تقدير احتياطات أية دولة من احملروقات يتم التغاضي عن االحتياطات اؼبمكنة  :االحتياطات النفطية  -1
واحملتملة،حبيث تؤخذ فقط االحتياطات اؼبؤكدة بعُت االعتبار. واعبزائر تزخر باحتياطي ىاـ من النفط، ىذا ما 

"عربيا من حيث حجم 7" عاؼبيا واؼبرتبة السابعة "15نظمة األوبك اؼبرتبة" جعلها ربتل حسب بيانات م
 1278.2% من إصباِف االحتياطي للعاَف )0.95،إذ تساىم 2016االحتياطات النفطية اؼبؤكدة لسنة 

 اػباـ النفط احتياطي مليار برميل (.ولقد شهد 716%من إصباِف الدوؿ العربية )1.70مليار برميل( و
 العاـ السياؽ مع طرديا تسَت كانت من التذبذب، حاالت األخَتة السنوات غاية إُف السبعينيات ذمن اؼبؤكد
 اؼبمتدة الفًتة خبلؿ النفط احتياطي تطور يبُت لنا التاِف اعبدوؿ االستكشاؼ. و نشاط تطور حكم الذي
 (.2016-1970من )

 
 
 
 
 

                                                           
-1996اعبزائر، جامعة االقتصادية، العلـو يف دكتوراه أطروحة "،ئريالجزا االقتصاد على اتهوانعكاسا العالمية البترولية السوؽصباؿ،،" ىاشم  1

 .186،ص 1997

 المنظمة إلى االنضماـ أفق وفي الجديد الدولي االقتصادي الواقع ضوء في الجزائري المحروقات قطاع ومكانة دوربلقاسم سرايري ،"  2
 .108، ص 2008-2007 باتنة، جامعة دوِف، اقتصاد زبصص االقتصادية، العلـو يف رسالة ماجستَت ،للتجارة" العالمية
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 .  2016-1970خالؿ الفترة (:تطور احتياطي النفط المؤكد في الجزائر 14الجدوؿ رقم )
 الوحدة مليوف برميل.

، 17،ص2007، 16،ص2005لمصدرة للبتروؿ،التقرير اإلحصائي السنوي،أعداد مختلفة:منظمة األقطار العربية االمصدر:    
 10،ص2017

من خبلؿ اعبدوؿ أعبله يتبُت أف حجم االحتياطي النفطي اؼبؤكد َف يتغَت كثَتا يف الفًتة اؼبمتدة من بداية 
بعد  االستكشاؼ، نشاطل الكامل شبو سوناطراؾ شركة باحتكار سبيزت اليت الفًتة وىي، 1985إُف غاية 1970
 ينمو َف حيث الفًتة، تلك بداية يف اآلخر البعض نشاط واكبصار القطاع من األجنبية الشركات بعض انسحاب
 :1نبا عاملُت إُف االحتياطي حجم يف النسيب اعبمود ىذا ويعزى % .8.92خبلؿ  سوى االحتياطات حجم

 االستكشاؼ. ميداف يف اغباصلة التقنية التطورات على مواكبة سوناطراؾ شركة عجز 
 استكشاؼ مت منطقة يف أي القديبة، اؼبنتجة النفطية اغبقوؿ ؿبيط يف تقريبا النشاط االستكشايف اكبصار 

 الكبَتة أىدافها البًتولية

                                                           
1
 .106بلقاسم سرايري ،مرجع سبق ذكره، ص  

 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات 
احتياطي النفط 

 المؤكد 
8098 9840 9750 7640 7700 7370 6800 6600 6300 

 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 السنوات 
احتياطي النفط 

 المؤكد 
8440 8200 8080 9440 9220 9000 8820 8800 8500 

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنوات 
احتياطي النفط 

 اؼبؤكد 
9200 9236 9200 9200 9200 9200 9979 9979 10800 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات 
احتياطي النفط 

 اؼبؤكد
11200 11314 11314 11314 11314 11314 11800 11350 12270 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات 
احتياطي النفط 

 المؤكد
12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 

 2016 2015 السنوات 
احتياطي النفط 

 المؤكد
12200 12200 
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 اؼبنتجة الكميات ذبديد م حىتيت وَف بل االحتياطي، حجم من ترفع ىامة اكتشافات تتحقق َف األسباب ؽبذه
 مستوى أدىن ؿبسوس،وبلغ بشكل ىذا األخَت تراجع السبعينيات،حيث بداية احتياطي مستوى على واحملافظة

 ما 1970مليوف برميل سنة  8098بعدما كاف يبلغ  فقط، برميل مليوف 6300 حبجم 1978سنة  يف لو
 على االنفتاح من البد أنو اعبزائر ة.لذا  اقتنعتمليوف برميل يف فًتة قياسي1798 صافيا استنزافا يعٍت

اجملاؿ وفعبل سبكنت من رفع مستوى االحتياطي  ىذا يف األجنبية اػبربات اؼبباشر وعلى األجنيب االستثمار
مليوف برميل رغم 12200إُف أف يستقر عند مستوى 1986مليوف برميل سنة 8800اؼبؤكد من النفط من 

إلنتاج،ويعود ذلك بدوره إُف حجم االكتشافات اليت سجلت بعد ذلك واليت بلغت الزيادة اؼبستمرة يف حجم ا
 .2016-2006اكتشافا نفطيا خبلؿ الفًتة  100

 .2016-1995(:تطور االكتشافات النفطية في الجزائر خالؿ الفترة 15رقم)الجدوؿ 
 ت النفطيةاالكتشافا السنوات االكتشافات النفطية السنوات االكتشافات النفطية السنوات
1995 4 2003 3 2011 10 
1996 8 2004 3 2012 8 
1997 5 2005 5 2013 12 
1998 17 2006 12 2014 18 
1999 3 2007 5 2015 10 
2000 8 2008 2 2016 17 
2001 3 2009 4 
2002 3 2010 14 

 20،ص،ص16،2012،ص2001مختلفة :المصدر:منظمة األقطار العربية المصدرة للبتروؿ،التقرير اإلحصائي السنوي:أعداد 
20،2017. 

 على يتجسد قد فبا الطرفُت بُت الشراكة لتعزيز "Total شركة " مع تعاوف اتفاقية على سوناطراؾ شركة وقعتو 
 ،)تيميميوف( ؼبشروع اعبديد التعاقدي اإلطار ذلك يف دبا واإلنتاج االستكشاؼ ؾباؿ ضمن جديدة مشاريع ىيئة

 سوناطراؾ لشركة بياف يف وجاء .جديد عقد إطار يف "تبنكورت  فويي تين" حقل يف ًتكةاؼبش العمليات ومتابعة
 االستكشاؼ ذلك يف دبا أخرى، أنشطة يف التعاوف توسيع إُف أيضا هتدؼ االتفاقية أف الرظبي موقعها على نشرتو

 النفط من إنتاجها معدؿ رفعل خطة عن سوناطراؾ أعلنت كما.الدولية والتنمية الشمسية  والطاقة والبًتوكيماويات
 2021 و 2017 عامي بُت دوالر مليار 9 الشركة تنفق أف اؼبتوقع ومن سنوات، أربع خبلؿ  %14 بنسبة
 .1الببلد يف والغاز النفط من جديدة احتياطيات عن التنقيب عمليات على

 

                                                           
 .109،ص2017ربعوف لسنة منظمة األقطار العربية للبًتوؿ"أوابك"،تقرير األمُت العاـ السنوي الرابع واأل 1
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 اؼبرتبة أوبك منظمة بيانات حسب فهي العاَف، يف للنفط اؼبنتجة الدوؿ أىم من اعبزائر تعترب :إنتاج النفط -2
 % من1.45،حيث تساىم بنسبة2016لسنة النفطي اإلنتاج حيث حجم من "عربيا5" واؼبرتبة عاؼبيا 16
% من إصباِف الدوؿ العربية 4.66 وبنسبة ـ(،ألف برميل/اليو 78925.3العاؼبي ) اإلنتاج حجم

(24597.1.)  ألف برميل /اليـو
 (.2016-1971تطور إنتاج النفط في الجزائر خالؿ الفترة )(:16الجدوؿ رقم)

 الوحدة ألف برميل/اليـو 

 . 28،ص2017، 21،ص2007، 42،ص1999المصدر:منظمة األقطار العربية للبتروؿ،التقرير اإلحصائي السنوي،أعداد مختلفة:

،شهد ارتفاعا حيث انتقل من 1971سنة احملروقات تأميم منذ اعبزائر يف النفط إنتاج يبُت اعبدوؿ أعبله أف
 النفط أسعار ظل ارتفاع ألف ب/ي، وىذا يف 1153.8إُف مستوى 1971ألف ب/ي سنة 785.4مستوى 

 من اإلنتاج حجم بزيادة أدى إُف االىتماـ والذي ( والثانية النفط األوُف أسعار )طفريت خبلؿ فًتة السبعينات
لفًتة  التنمية برامج ضمن الدولة ترصدىا كانت واليت الشأف، ؽبذا خصصت اليت الضخمة خبلؿ االستثمارات

 -1973الفًتة خبلؿ دج مليار 68.2 قيمتو ما احملروقات قطاع يف االستثمارات حجم بلغت حيث السبعينات،
1979. 

 

 

 

 

 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 السنوات 
 1153.8 1161.2 1152.3 1075.1 982.6 1008.6 1097.3 1062.3 785.4 إنتاج النفط 
 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنوات 

 656.6 648.2 673.9 672.4 695.4 660.9 704.8 797.8 1019.9 إنتاج النفط 
 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 السنوات 
 846.1 805.7 752.5 752.5 747.3 756.6 803 789.9 727.3 إنتاج النفط
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 السنوات 
 1368.8 1352 1311.4 942.4 729.9 796.6 796 749.6 827.3 إنتاج النفط
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنوات 
 1157 1193 1203 1203 1161.6 1189.8 1216 1356 1371.6 إنتاج النفط
 2016 السنوات 
 1146 إنتاج النفط
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 (.1979-1973(:تطور االستثمار في مجاؿ المحروقات بالجزائر خالؿ الفترة )17الجدوؿ)

 1979 1978 1977-1973 السنوات 
 17.5 14.7 .36 وقات )مليار دج(حجم االستثمارات في قطاع المحر 

 31.9 28 30 حصة المحروقات من إجمالي االستثمارات )%(
Source: Mohamed Nasser Thabet, op.cit, p122. 

حجم اإلنتاج بُت سنيت  البفض حيث اإلنتاج مستوى يف الكبَت بالًتاجع سبيزت بداية فًتة الثمانينات اليت مع
شركة  حققتها اليت النتائج ؿبدودية إُف األوُف الًتاجع بالدرجة ىذا د%، ويعو 36.46بنسبة  1987و1980
األجنبية وكذا تدىور أسعار النفط إُف أدىن مستوياهتا  الشركات انسحاب بعد االستكشاؼ ميداف يف سوناطراؾ

 يناتالثمان بسنة طفيف مقارنة اإلنتاج ربسن (.وخبلؿ فًتة التسعينات سجل  معدؿ1986)أزمة النفطية لسنة 
السبعينات،حيث بقي  فًتة خبلؿ اليت سجلتها اإلنتاج مستويات ربقيق من اعبزائر تتمكن َف العمـو على أنو غَت

 ألف ب/ي. 850إُف 750معدؿ اإلنتاج يًتاوح تقريبا من 

جديدة،حيث بلغ اعلى مستوى  مبو فًتة يف اإلنتاج ودخل كبَتة، بصورة القطاع انتعش اعبديدة األلفية مطلع مع
  سنة بداية يف النفط على العاؼبي الطلب لتزايد راجع ألف ب/ي وىذا1371.61بقيمة  2007لو سنة 
بسبب اعبهود اليت قامت هبا الدولة،إضافة إُف إصدار 2007فضبل عن زيادة اآلبار اؼبكتشفة خبلؿ سنة  2007

 حصل اليت الكبَتة واالمتيازات احملروقات الذي فتح اجملاؿ للمستثمرين األجانب قطاع05/07قانوف احملروقات 
فقد  يستمر َف األمر أف إال القطاع، داخل االستثمار على لؤلجانب اإلقباؿ الكبَت ىذا نتيجة فكاف ىؤالء، عليها

 االلبفاض ليستمر  العاؼبية اؼبالية األزمة ألف ب/ي( بسبب 1356اإلنتاج) يف البفاضا 2008 سنة سجلت
إلنتاج يف ىذه السنة ربسنا مقارنة بالسنوات الفارطة.وال ريب أف حبيث سجل ا 2013، 2012سنيت  حىت

إُف البفاض معدؿ إنتاج النفط يف العاَف بنسبة َف تتجاوز  2014تراجع أسعار النفط الذي بدأ منذ أواخر سنة 
،وىذا ما تبعو من 2017مليوف ب /ي يف سنة  79.9إُف حواِف  2016مليوف ب/ي سنة 80.2% من 0.4

ج زيت السجيل يف الواليات اؼبتحدة األمريكية،وىنا كاف لدوؿ أوبك دورىا يف زبفيض اإلنتاج سعيا تراجع إنتا 
مليوف ب/ي سنة 23.6منها للوصوؿ إُف أسعار عادلة.فبا أدى إُف تراجع إنتاج الدوؿ األعضاء يف اؼبنظمة من 

لعاَف،حيث تراجع % من إصباِف إنتاج ا29.2،مثلت كبو 2017مليوف ب/ي يف سنة 23.36،إُف 2016
أي بنسبة  2017ألف ب/ي سنة  1061إُف  2016الف ب/ي سنة  1146اإلنتاج يف اعبزائر من 

7.4.% 
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تعد الصادرات النفطية للجزائر احملرؾ الرئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية حجم الصادرات النفطية: -3
نبية واؼبعزز األساسي للفوائض يف ميزانيتها.ولعل والداعم الرئيسي الحتياطات بنوكها اؼبركزية من العملة األج

 تعطي صورة أوضح لذلك. 2016-1970البيانات السنوية  اؼبتعلقة بقيمة الصادرات النفطية خبلؿ الفًتة 

الوحدة ألف برميل    (.   2016-1970(:تطور صادرات النفط الخاـ في الجزائر خالؿ الفترة)18الجدوؿ رقم )
 /اليـو

 . 92،ص2017 ،33،ص 2005المصدر: منظمة األقطار العربية للبتروؿ،التقرير اإلحصائي السنوي،أعداد مختلفة:

 اعبدوؿ يف السبعينيات الواردة بداية منذ اػباـ النفط من اعبزائرية الصادرات بتطور ةاػباص البيانات ربليل إف
 الصادرات ىيكل بفًتات رئيسية، فخبلؿ فًتة السبعينيات كاف  مرت قد الصادرات ىذه أف يكشف أعبله 
وقد  متواضعة، سبةن سوى اؽبيكل ىذا يف سبثل النفطية تكن اؼبشتقات وَف اػباـ النفط من أساسا يتكوف النفطية

ألف  1034.5ألف ب/ ي،877.5مابُت  1977و 1975تراوح حجم الصادرات النفطية خبلؿ سنيت 
 ب/ي.

كمكوف أساسي من ىيكل  النفطية اؼبشتقات صادرات بربوز الفًتة ىذه سبيزت الثمانينيات بداية أما مع   
 من ىاما قسما ألف عت بشكل ؿبسوس،الصادرات النفطية وذلك على حساب صادرات النفط اػباـ واليت تراج

يف سنة  اػباـ لصادرات النفط مستوى أدىن تسجيل التكرير،حيث مت كبو توجيهو يتم كاف النفطي اإلنتاج
على طوؿ  ي/ب ألف400 سقف الصادرات من النفط اػباـ  ألف ب/ي،وَف يتجاوز181قيمة   1984

 .1989-1980الفًتة اؼبمتدة من 

 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات 
 1002.8 1037.5 944.4 877.5 895.0 993.2 996.8 687.6 974.3 صادرات النفط 

 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 السنوات 
 240.0 255.0 272.0 181.6 260.4 228.9 521.8 715.5 960.4 صادرات النفط

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنوات 
 390.8 332.8 329.2 308.0 279.4 344.7 280.6 280.5 244.0 صادرات النفط

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات 
 970.3 893.2 741.0 566.2 414.5 461.1 414.6 549.4 373.1 صادرات النفط

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات 
 683.2 608.4 685.9 698 709 747 841 1253 947.2 صادرات النفط

 2016 2015 السنوات 
 541.5 519.5 صادرات النفط
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 اؼبستوى عن مستواىا يبتعد وَف حجم الصادرات يف يذكر أف يبكن ىاـ تطور وبدث التسعينيات،َف ففي فًتة
 وحدة أي بناء ولعدـ القصوى طاقاهتا التكرير لبلوغ وحدات أساسا ذلك الثمانينيات،ويعود هناية يف اؼبسجل
 ما عدى سنة ألخرى، سنة من متذبذبا العمـو اؼبستوى على بقي و العقد، ىذا يف جديدة تكرير

 بعض استغبلؿ يف الشروع وذلك بعد ألف ب /ي، 550 وبلغت حواِف نوعية قفزة الصادرات فشهدت1998
 لتكرير القصوى بطاقتها ىذه الوحدات واشتغاؿ القائمة التكرير وحدات إنتاج قدرات توسيع الشراكة، حقوؿ
 جد. متدنية مستويات إُف اػباـ أسعار نزوؿ مشتقات بعد شكل يف وتصديره اػباـ من تكريره يبكن ما أقصى

 اػباـ كمية حجم كبو زبفيض اذباه ظهور مث أوال، األسعار يف اؼبسجل التحسن ومع الثالثة، األلفية مطلع يف
 فيها تشًتؾ اليت اآلبار من يأيت األكرب اإلنتاج القسم أصبح أف بعد خصوصا تصديره، وتفضيل للتكرير اؼبوجو

 تقاسم عقود يف ؽبم تعود اليت اػباـ تصدير كميات الشركاء يفضلوف ؤالءى ألف األجانب، الشركاء مع سوناطراؾ
 2007إُف غاية سنة  2002احمللية. سجلت إبتداءا من سنة  يف الوحدات تكريرىا وعدـ حاؽبا على اإلنتاج

بعدما كانت ال تتعدى  2007% من إصباِف الصادرات النفطية لسنة 54.81صادرات النفط ما نسبتو 
 ووصوؽبا النفط أسعار إُف االرتفاع يف 2007ؿ فًتة التسعينات. وترجع ىذه الزيادة خبلؿ سنة % خبل32.32

 النفط، على العاؼبي وبعض العوامل اليت سانبت يف االرتفاع واؼبمتثلة يف :الطلب مسبوقة، غَت مستويات إُف
 األسواؽ يف واؼبضاربات التكرير، طاقات يف واالختناقات اإلنتاج الرئيسية، مناطق بعض شهدهتا اليت والتوترات
إُف البفاض قيمة الصادرات النفطية للجزائر  2008للنفط. أدى تراجع أسعار العاؼبية للنفط سنة  اؼبستقبلية

 االقتصاد انتعاش تعايف وعودة بعد االرتفاع العاؼبية،لتعاود اؼبالية األزمة % بسبب تداعيات61.61بنسبة تًتاوح 
ألف ب/ي(.وخبلؿ النصف الثاين من  685.9$/ب سجلت الصادرات النفطية 109.5) 2012 العاؼبي سنة

شهدت السوؽ النفطية تغَتا مفاجئا حبدوث البفاضا حاد يف أسعار النفط العاؼبية ليًتاجع اؼبعدؿ 2014سنة 
/ي ألف ب 683.2$/ب فبا أدى إُف تراجع قيمة الصادرات النفطية 96.2السنوي لسعر خاـ أوبك إُف 

 .2016$/ب(. إُف غاية سنة 40.7.ألف ب/ي،541وتستمر يف االلبفاض )

 مصايف للتكرير، 6 من تتكوف 2016سنة  هناية غاية إُف اعبزائر يف التكرير طاقة كانتتكرير النفط:  -4
ألف بشركة سونطراؾ ولرفع وتطوير الطاقة التكريرية ؼبصفاة باعبزائر 650حدود  يف إصبالية تكرير وبطاقة

 Tecnicas" لشركة سكيكدة" مصفاة" ؼبشروع تطوير األولية التصاميم إقباز عقد  سونطراؾ شركة قعتو 

Reunidas" تكسَت  وحدة إنشاء التطوير مشروع يتضمن أمريكي، دوالر مليوف 16.2 بقيمة اإلسبانية
اميم التص إقباز عقد "Wheeler Amec Foster شركة" منحت ي،كما/ب ألف 100 طاقتها ىيدروجيٍت
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 100 منها كل طاقة ،مسعود" و"حاسي غرداية"" "،ببسكرة يف" جديدة مصاؼ ثبلث إلنشاء األولية
 1.ي/ب ألف

 (2016-1980طية في الجزائر خالؿ الفترة)(:تطور الطاقة التكريرية وإنتاج المشتقات النف19الجدوؿ رقم)

.  . الوحدة ألف برميل /اليـو

 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 السنوات
 474.5 471.2 471.2 471.2 471.2 471.2 471.2 471.2 471.2 474.2 الطاقة التكريرية

إنتاج  المشتقات 
 النفطية

217.4 283.7 400.2 386.2 407.9 390 433 431 433.3 433.6 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
 464.2 464.2 464.2 464.2 462.2 468.6 474.5 474.5 474.5 474.5 الطاقة التكريرية

إنتاج  المشتقات 
 النفطية

435.3 428.6 434.5 426.1 429.6 440.7 429.4 435.6 410.2 430.6 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 463 463 463 450 464.2 464.2 464.2 464.2 464.2 464.2 الطاقة التكريرية

إنتاج  المشتقات 
 النفطية

441.4 456 469.6 447.9 446.6 451.9 412.7 417.7 438.5 470.2 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
  651 651 543 582.9 582.9 582.9 463 لتكريريةالطاقة ا

إنتاج  المشتقات 
 النفطية

559 548.9 483.4 488.5 648.6 621.8 621 

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin:1995-2016 

 مصفاة يوى وحدة آخر إسباـ إقباز منذ تقريبا، ثابتة بقيت أهنا يبُت التكريرية باعبزائر الطاقة تطور ربليل إف
 قليلة سنوات يف ي، إال/ألف ب 471.2التكرير  طاقة تتجاوز وَف1980سنة  اإلنتاج يف وشروعها "سكيكدة"

 دوف ما إُف األخرى السنوات معظم يف البفضت ألف ب /ي بينما 474.5ىو بلغتو مستوى أقصى وكاف فقط،
 الغياب ىو اعبمود ؽبذا ساسياأل والتفسَت .ي/ب ألف 462.2 ىو وصلتو أدىن مستوى وكاف .عاـ مستوى
 .جديدة تكرير وحدات بناء لبلستثمار يف التاـ

 عاـ بشكل غياب االستثمار وىو معروفا، الثمانينيات بعد التكرير طاقة صبود وراء الرئيسي ويبكن إرجاع السبب
 منذ مرت ائراعبز  أف مفهومة وواضحة أيضا،حيث احمللي االستثمار انعداـ أسباب كانت اؼبيداف،وإذا ىذا عن

 فشل أسباب فإف اؼبكلفة. اؼبشاريع ىذه سبويل مثل على قادرة تعد وَف عميقة مالية بأزمة الثمانينيات منتصف

                                                           
1
 .192ص2016واألربعوف لسنة  الثالث السنوي العاـ نياألم ريتقر  للبًتوؿ، اؼبصدرة ةيالعرب األقطار منظمة 
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 ذلك يفسر من شبة كاف واف مطروحة،حىت تبقى ميداف التكرير إُف األجنيب االستثمار جلب يف احمللية السياسات
 من النوع ىذا ؼبثل حاجة يف تكن َف النفطية الشركات فإف اِفالعاَف،وبالت يف اؼبنصوبة التكرير طاقة بكفاية

 تفضل وكانت النامية، البلداف يف اؼبيداف ىذا يف لبلستثمار أصبل متحمسة َف تكن أهنا على ناىيك االستثمار،
 رصة للسيطرةالف اؼبنتجة البلداف تعطي ال حىت النفطية، البلداف خارج سبلكها اليت اؼبصايف يف اػباـ وتكريره استَتاد
 قطاع يف األجنيب لبلستثمار التاـ الغياب فسح وقد .اؼبنبع قطاع على قبل من سيطرت كما اؼبصب قطاع على

 احتكارا لتمارس التكرير، ميداف يف اؼبتخصص سوناطراؾ الوطنية فرع الشركة نافتاؾ، شركة أماـ اجملاؿ اؼبصب
أعماؿ  على كامبل احتكارا لتمارس التكرير، ميداف يف اؼبتخصص سوناطراؾ الوطنية أعماؿ الشركة على كامبل
 شروع بعد 2006سنة مطلع  مع تغَتت اليت الوضعية وىي ، 2005 سنة هناية حدود إُف اعبزائر يف التكرير
 ما %70 نسبة فيها الشريك الصيٍت يبلك حيث أجنبية، بشراكة مصفاة أوؿ وكانت اإلنتاج، يف أدرار" مصفاة"
 .باعبزائر اؼبيداف ذاى يف سابقة يعترب

 إنتاج تطور ما يكشفو وىو تقريبا، القصوى بطاقتها الثالثة األلفية بداية منذ اعبزائر يف التكرير مصايف تشتغل
 يف ي/ب ألف 471.2 تساوي حواِف لئلنتاج النظرية الطاقة كانت عندما اؼبثاؿ سبيل فعلى النفطية، اؼبشتقات

 217.4 بُت اؼبرحلة تلك يف اؼبشتقات النفطية إنتاج تراوح سكيكدة"، "مصفاة تشغيل بعد الثمانينيات بداية
 ألف 433.3 وبُت النظرية، الطاقة من %46نسبة  يبثل ما أي اؼبصفاة، لتشغيل األوُف السنة يف ي/ب ألف
 سقف فوؽ اإلنتاج مستوى التسعينيات،استقر سنوات يبثل يف ما وىو 1988 سنة األقصى حده يف ي/ب

 عاـ بعد قليبل للتكرير النظرية الطاقة تراجع رغم وذلك النظرية. الطاقة عن من تزيد بنسبة أي ي،/ ب 400
منتظرا  كاف ما وعكس بل اؼبرة، ىذه يف اإلنتاجية الطاقة تراجع اإلنتاج يساير وَف وبدث َف أف ذلك غَت1994
 القصوى. طاقتها ديدةاعب األلفية مطلع مع التكرير مصايف بلغت حىت .تصاعديا اؼبنحٌت اذباه كاف

 الديزؿ بنوعيو وقود السيارات أساسا وىي منها، اػبفيفة األنواع باعبزائر النفطية اؼبشتقات إنتاج على يغلب
 من اإلنتاج باقي ويتكوف .اػبفيف النوع يعترب من الذي اعبزائري اػباـ طبيعة إُف ذلك ويعود )البنزين(، والغازولُت
 يف اعبزائر يف النفطية اؼبشتقات إنتاج توزيع كاف فقد سبيل اؼبثاؿ وعلى وغَتنبا، الزفتو  كالنافطا الثقيلة األنواع

 يلي: كما األخَتة السنوات

 (:تطور إنتاج مصافي التكرير من المشتقات النفطية في الجزائر .20الجدوؿ رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 المشتقات
 GPL 14.8 16.4 25.4 24.2 24.2 المساؿ  البتروؿ غاز

 Gasoline 15 14 17.5 19.1 18.2 الغازولين 
 Kerosene 26.3 35 42.7 35.4 35.2الكيروسين 

 Diesel 133.9 135.3 178.6 174.7 175.7والديزؿ  الغاز زيت
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 124.3 121.8 120.6 93.4 93.4 الوقود زيت
 191.9 204.1 212.5 155.8 163.2 أخرى نفطية مشتقات

 .222ص2016واألربعوف لسنة  الثالث السنوي العاـ نياألم ريتقر  للبتروؿ، المصدرة ةيالعرب ألقطارا المصدر: منظمة

 المطلب الثاني:العوائد النفطية  وأثرىا على االقتصاد الجزائري.

 هافي التنمية لتمويل مصدر النفطية من مصدر أىم اتهثرو تصدير اؼبالية اليت ربصل عليها الدولة بفعل العوائد تعترب
 إذ األخَتة األربعة العقود مسبوقة خبلؿ غَت واجتماعية اقتصادية ربوالت حدوث يف وعائداتو النفط ساىم حيث

 البشرية،كما التنمية مؤشرات وربسُت العمل فرص وخلق البنية التحتية لتحديث النفط عائدات استخداـ مت
 الرظبية. احتياطياهتا زيادة من مكنها

 النفطية للجزائر.أوال :تطورات العائدات 

 اؼبتأتية من اؼبالية اتهعائدا مبو حيث من األخرى النفطية الدوؿ ابه مرت اليت الظروؼ نفس شهدت اعبزائر لقد
وما  النفطية السوؽ ابه مرت اليت اؼبراحل خبلؿ النفط أسعار اتهشهد اليت للتقلبات كاف فلقد النفط، تصدير
الصادرات  قيمة على واضحة انعكاسات النفطية الصادرات حجمو  اإلنتاج مستويات على تداعيات من غبقها
صورة  تعطي للجزائر النفطية الصادرات وقيمة النفط أسعار حبركة اؼبتعلقة السنوية البيانات ولعل .اعبزائرية النفطية
 .النفطية هبا السوؽ مرت اليت اؼبراحل ـبتلف خبلؿ بينهما الطردية للعبلقة واضحة

 (.2016-1970ور العائدات النفطية للجزائر خالؿ الفترة )(:تط21الجدوؿ رقم)
 الوحدة :مليوف دوالر.

Source: OPEC, Annual Statistical Bulletin:1995-2017 

 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 السنوات 
 8746 6780 4971 4295 4267 1522 1030 614 681 عائدات النفط 

 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 السنوات 
 6555 5161 9668 9778 9668 11149 13066 12971 12971 عائدات النفط 

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنوات 
 8826 6938 6335 6902 7885 8464 9588 6815 5725 عائدات النفط 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات 
 32882 23050 16476 12370 11736 14204 8314 5691 8352 عائدات النفط 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات 
 58361 63326 70583 71662 56121 44415 53706 44481 38342 عائدات النفط

 2016 2015 السنوات 
 27917 33080 عائدات النفط
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 من خبلؿ اعبدوؿ التطور الكبَت الذي شهدتو العائدات النفطية يف فًتة  السبعينات،وذلك إبتداءا من سنة  يتبُت
مليوف $علي التواِف،وسبب ىذه الزيادة  12791مليوف $،1522حيث سجلت  1979إُف غاية  1973

ذه الزيادة (،وقد صاحب ى1979$/ب سنة 29.2، 1973$/ب سنة 3.1ترجع إُف ارتفاع  أسعار النفط )
مليوف 26516إُف  1973مليوف دج سنة 4414إُف1967مليوف دج سنة  880تطورا يف اعبباية البًتولية من 

 1986.ووصلت قيمة العائدات النفطية ألدىن مستوى ؽبا خبلؿ فًتة الثمانينات وذلك يف سنة1979دج سنة 
النفطية فبا أدت إُف البفاض أسعار  مليوف$،مقارنة بالسنوات اؼبنصرمة،وىذا بسبب األزمة5161حيث سجلت 

تقلبات مستمرة يف قيمة العائدات النفطية  1989- 1987$/ب،فيما عرفت الفًتة اؼبمتدة من  13النفط إُف 
مابُت االرتفاع وااللبفاض واليت تزامنت مع التقلب وعدـ االستقرار اليت شهدتو أسعار النفط،ومع بداية فًتة  

 7885مليوف$،  8464لتشهد البفاضا 1990مليوف$ سنة9588ل إُف التسعينات شهدت ارتفاعا وص
بسبب اغبرب العراقية اإليرانية فبا أدى إُف البفاض أسعار النفط من  1992و1991مليوف$ خبلؿ سنيت 

ربسن وتراجع حيث 1998و  1996$/ب على التواِف،فيما عرفت سنة 18.4$/ب،18.6$/إُف 22.3
$/ب وترجع  12.3مليوف$،بقيمة سعر نفط5691$/ب و20.3ط مليوف$،بقيمة سعر النف8826سجلت 

أسباب الًتاجع  إُف  األزمة اؼبالية األسيوية اليت كاف ؽبا أثر على البفاض سعر  النفط بسبب قلة الطلب وكثرة 
العرض وكذا فرض منظمة األوبك لقانوف نظاـ اغبصص على أعضائها دبا فيهم اعبزائر فبا سجلت 

مليوف $( بسبب خفض اإلنتاج من 8314$/ب ،17.5لسعر  وقيمة العائدات بقيمة ) إرتفاع يف ا1999سنة
 طرؼ دوؿ األوبك ودوؿ من غَت األوبك. 

اليت عرفت  2001مع مطلع األلفية الثالثة ارتفعت العائدات النفطية يف اعبزائر ؿبققة أعلى مستوى باستثناء و 
 وكذا نيجَتيا، يف القطاع يف والصعوبات فنرويبل يف لنفطا بعض االلبفاض وىذا بسبب االضطراب العاـ يف صناعة

 يف الزيادة وكذا السنة، من األوُف اإلحدى عشرة األشهر يف ربقق الذي خبفض اإلنتاج من اؼبستوى األوبك قرار
مليوف  53706ارتفاعها لتحقق أعلى  مستوى بقيمة  يف لتواصل الصناعية، البلداف يف على النفط العاؼبي الطلب
$/ب،االلبفاض يف 94.4،وىذا راجع إُف العديد من العوامل وىي:ارتفاع أسعار النفط 2008يف سنة $ 

سبيزت بالبفاض أسعار  2009اؼبخزونات األمريكية ،تداعيات األزمة العاؼبية،زيادة  مبو الطلب الصيٍت، أما سنة 
كذا تراجع يف قيمة العائدات النفطية نتيجة لتداعيات األزمة اؼبالية،و  2008% مقارنة بسنة 35.17النفط بنسبة

. وبعض التحسن اؼبلحوظ 2008% مقارنة بسنة 17.29مليوف$،أي بنسبة البفاض قدرىا 9291بنحو 
وىذا  2012-2010% خبلؿ فًتة 25.76للعائدات النفطية وذلك بتسجيلها ؼبتوسط معدؿ مبو سنوي يقدر 

% من نفس 41.47ربسن ملحوظ يف أسعار النفط نسبة  راجع نتيجة التعايف لبلقتصاد العاؼبي والذي قبم عنو
(. ولكن الوضع َف يستمر طويبل فمع حدوث 2012$/ب سنة 109.5و 2010$/ب سنة 77.4الفًتة)
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$/ب( اليت أدت بدورىا إُف البفاض 96.2اليت أدت إُف البفاض أسعار النفط) 2014األزمة النفطية لسنة 
 .  2014% مقارنة بسنة 52.16أي بنسبة  2016مليوف$سنة27917العوائد النفطية إُف 

وعليو يتبُت أف عدـ استقرار العائدات النفطية ينجم عنو عوائق تعًتض عمل السياسة اؼبالية يف اؼبدى القصَت     
والطويل،فبا يستدعي اؼبزيد من العقبلنية يف إدارة الثروة النفطية،فالتقلبات يف حجم العائدات النفطية الناجم عن 

أسعار النفط يبثل حبد ذاتو مشكلة كبَتة تواجو واضعي السياسة اؼبالية يف غالبية الدوؿ النفطية ومنها  تقلبات
 اعبزائر، وؼبواجهة التقلبات يف أسعار النفط البد االعتماد على احد االذباىُت أو كليهما :

  قطاعاهتا اإلنتاجية واػبدمية،ووفق توجيو العائدات النفطية إُف تطوير اؽبياكل والبٌت التحتية البلزمة لتطوير
 ما يتبلئم مع ظروفها اػباصة.

  ادخار جزء من إيراداهتا النفطية مث إعادة استثمارىا يف الداخل أو اػبارج،كبديل ؼبواجهة احتماالت
 نضوب النفط.

 ثانيا:أثر العوائد النفطية على التوازنات الكلية لالقتصاد الجزائري.

النفطية  العائدات تلعب اعبزائر،حيث يف للتنمية أساسيا ؿبركا النفط تصدير من اؼبتأتية ليةاؼبا اؼبداخيل سبثل    
التجارة  يف اغبيوي دورىا إُف الدولة،إضافة ميزانية سبويل يف وكذا اإلصباِف، احمللي الناتج تكوين يف ؿبوريا دورا

ليل مدى تأثَتىا على بعض اؼبتغَتات النقدية.وعلى ىذا األساس سيتم رب االحتياطيات تكوين ويف اػبارجية
 االقتصادية الكلية واؼبتمثلة فيما يلي:

عانت اعبزائر،كغَتىا من الدوؿ النامية من ضعف يف القدرات اإلنتاجية واالدخارية المديونية الخارجية: -1
تنموية ،وقد أدى الوطنية فبا دفعها إُف اللجوء إُف االستدانة كوسيلة للحصوؿ على األمواؿ لتنفيذ براؾبها ال

ىذا األسلوب إُف التزايد يف حجم وخدمة الديوف اػبارجية،وىناؾ عدة أسباب سانبت يف تفاقم مشكلة 
اؼبديونية منها ما لو عبلقة بالبفاض سعر النفط والبفاض قيمة الدوالر وكذا طريقة استخداـ وإدارة ىذه 

جية للجزائر من خبلؿ دراسة تطور رصيد الدين القروض،وفيما يلي سوؼ نقـو بتحليل  تطور اؼبديونية اػبار 
 اػبارجي.

 

 

 



 الجزائر في المالية السياسة أدوات على النفط أسعار تقلبات ألثر وقياسية تحليلية دراسة    :الفصل الثالث

178 
 

 (.2016-1984(:تطور رصيد الدين الخارجي للجزائر خالؿ الفترة )22الجدوؿ رقم )
 الوحدة مليار دج.  

 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 السنوات 
 25.7 26 27.5 28.1 27 26 24.4 22.6 18.2 15.8 رصيد  الدين  اػبارجي 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنوات 
 23.5 22.6 22.6 25.3 28.3 30.5 31.2 33.6 31.5 29.5 رصيد  الدين  اػبارجي 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات 
 3.3 3.6 4.4 5.3 5.6 5.9 4.8 5.6 17.1 21.8 رصيد  الدين  اػبارجي 

  2016 2015 2014 السنوات 
 

    

 3.84 3.02 3.73 رصيد الدين اػبارجي                                  

 المصدر:من إعدادا الطالبة اعتمادا على: .

www.banquemondiale.org.(1984-1989) consulte le 20/07/2017. 

 -Banque d'Algérie, Rapport annuel 2001 -2002, Alger, pour la période 98 -2001. 

-Banque d'Algérie, Rapport annuel 2003 et 2004. 

-Banque d'Algérie, Rapport annuel 2007,2013,2016. 

منتصف الثمانينات نتيجة اؼبيل الكبَت للقروض اػبارجية اليت ارتفعت اؼبديونية اػبارجية للجزائر بصورة كبَتة منذ  
وجهت لتمويل االستهبلؾ واالستثمار يف بعض اؼبشاريع وقد تزامن ىذه الظروؼ مع التغَتات اليت حدثت يف 
أسعار البًتوؿ،فبا أدى إُف البفاض العائدات اؼبتأتية من تصدير النفط، وجدت اعبزائر نفسها عاجزة عن أداء 

امها اػباصة باؼبديونية اػبارجية،حيث ظهرت اغباجة إُف إعادة جدولة ديوهنا اػبارجية، فبا اضطرت إُف  اللجوء التز 
لفك االختناؽ عن اػبزينة العمومية ،كما توجهت إُف جهات اقًتاض أخرى  1994صندوؽ النقد الدوِف سنة 

-1995مليار $ خبلؿ الفًتة  30إذ ذباوز على غرار نادي باريس وناي لندف،ليستمر رصيد الدين يف االرتفاع 
1998. 

إُف مستوى َف يتم ربقيقو طيلة عشرية التسعينات  2000وقد واصلت ىذه الديوف يف االلبفاض لتصل يف سنة 
وعرفت اؼبديونية استقرارا نسيب بُت  2000إُف 1999مليار$ من  3مليار $ؿبققا البفاض قدره 25.3ليبلغ 
 2006مليار $ وقد ظبحت عمليات التسديد اؼبسبق واؼبعترب سنة  23دود وذلك يف ح 2004و 2001سنيت

نتيجة ارتفاع أسعار النفط وربسن الوضعية اؼبالية للجزائر.لتعرؼ البفاض ولو بوتَتة بطيئة إُف أف بلغت أدىن 
،كما بلغ الدين  2016مليار $ يف هناية سنة 3.85وارتفاعا طفيفا ليصل  2015مليار سنة3.02مستوى  

،ويرجع ىذا 2015مليار $ سنة 1.2مقابل 2016مليار$ يف هناية سنة1.86اػبارجي اؼبتوسط وطويل األجل 
اؼبكونة أساسا من االستدانة  2016مليوف $ يف سنة 991االرتفاع الطفيف ؼبستوى الدين اػبارجي إُف تعبئة 

http://www.banquemondiale.org.(1984-1989)/
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مليوف $( على 16-صاٌف اعبزائر )مليوف و تأثَت التقييم ل 309لدى البنك اإلفريقي للتنمية،سداد أصل قدره 
.أما قائمة الدين اػبارجي 2016،بعد البفاض قيمة األورو مقابل الدوالر يف سنة 2015قائمة الديوف يف سنة 

قصَت األجل،الذي يتجاوز قائم الدين اؼبتوسط وطويل األجل للسنة الثالثة على التواِف،فقد ارتفع بشكل طفيف 
،تتكوف ىذه الديوف قصَتة األجل 2015مليار يف هناية سنة1.82مقابل مليار$،1.99ليصل  2016يف سنة 

 أساسا من القروض اؼبمنوحة للعديد من األعواف االقتصاديُت اؼبقيمُت لتمويل وارداهتا من السلع واػبدمات. 

 2016%سنة 13.40وفيما يتعلق هبيكل الدين حسب العمبلت،فإنو يشَت إُف البفاض حصة الدوالر إُف 
% 59.1،مقابل 2016%يف هناية سنة 80.8،يف حُت ارتفعت حصة األورو إُف 2015%يف هناية 30مقابل 
 .وتبقى اغبصص النسبية للعمبلت األخرى صغَتة جدا. والشكل اؼبواِف يوضح ذلك:2015يف هناية 

 31/12/2016(: ىيكل الدين الخارجي حسب العمالت في 26الشكل رقم)

 
 .59،ص2017،التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،سبتمبر2016المصدر: بنك الجزائر ، التقرير السنوي 

 النفط ألسعار ارتفاع عرفت اليت الفًتة خبلؿ ةيمال نستنتج من خبلؿ التحليل أف اعبزائر حققت فعبل فوائض
 اطات منيتراكم االحت أف إال ا،يدن اتيؼبستو  ةياػبارج ةيونياؼبد ضيزبف ية اليت سانبت يفوزيادة العائدات النفط

 .ة مستدامةياقتصاد ةيتنم قيربق أجل من ةيتنمو  عيمشار  يف فويتوظ تمي َف ةياألجنب العمبلت

 ساسيةاأل األىداؼ من التضخم يف معدالت والتحكم األسعار يف االستقرار ربقيق ىدؼ يعترب التضخم: -2
-1973الفًتة) خبلؿ اعبزائر يف التضخم معدالت إبراز للدولة، ومن أجل ذلك سيتم االقتصادية للسياسة
2016.) 
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 (   الوحدة%2016-1973(:تطور معدالت التضخم في الجزائر خالؿ الفترة)23الجدوؿ رقم)

 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 السنوات
 26.3 16.4 17.4 18.1 29.8 19.1 29.2 30.9 12.4 26.4 لة النقديةمعدؿ نمو الكت

 6.2 14.7 9.2 10.4 15.6 11 8.3 8.6 2.8 6.9 معدؿ التضخم
 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 السنوات

 24.2 21.1 11.3 5.2 13.6 13.6 1.4 14.9 17.3 20.3 معدؿ نمو الكتلة النقدية
 31.7 25.9 17.9 9.3 5.9 7.5 12.3 10.5 8.2 6 تضخممعدؿ ال

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنوات 
 17.3 22.3 13 12.4 47.2 18.2 14.4 10.5 15.3 21.6 معدؿ نمو الكتلة النقدية

 1.4 4.2 0.3 2.7 5 5.7 18.7 29.8 29 20.5 معدؿ التضخم
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات 

 10.9 19.9 15.4 3.1 16 21.5 19 10.9 11.4 15.6 معدؿ نمو الكتلة النقدية
 8.89 4.52 3.91 5.74 4.86 3.5 2.5 1.6 3.6 2.6 معدؿ التضخم

 2016 2015 2014 2013 السنوات 
 0.8 0.1 14.6 8.4 معدؿ نمو الكتلة النقدية

 6.40 4.78 2.92 3.26 معدؿ التضخم
 .(ONS)المصدر:من إعدادا الطالبة اعتمادا على الديواف الوطني لإلحصائيات 

( تزايد مستمرا وذلك  راجع للسياسة اؼبتبعة يف التنمية 1979-1973شهدت معدالت التضخم خبلؿ الفًتة ) 
 ومع للمواطنُت، الشرائية القدرة على حفاظا إدارية بطريقة ربدد كانت األسعار اليت على اؼبفروضة آنذاؾ،والقيود

 ضغوط عليو تولد فبا دوليا، عليها اؼبتعارؼ بالكفاءة تشتغل ال أغلب النشاطات أصبحت الثمانينات عقد هناية
تضخمية داخلية.ومع بداية فًتة التسعينات شرعت اعبزائر بتطبيق برامج سبثلت يف برنامج االستقرار والتثبيت 

(حيث شهدت معدالت التضخم ارتفاعا حيث انتقلت 1994-1990)االقتصادي خبلؿ الفًتة
% والسبب يعود 38.27حيث بلغ متوسط ىذه الزيادة  1994.%سنة 29إُف سنة1990%سنة 17.9من

يف ذلك إُف أف برامج االستقرار اؼبطبقة انطوت على سياسات صارمة إلدارة الطلب الكلي وإجراء زبفيض قيمة 
حرير اعبزئي لؤلسعار احمللية للسلع واػبدمات وأسعار الفائدة.أما برنامج اإلصبلح %والت60العملة بنسبة تزيد 

( سجلت خبللو معدالت التضخم تراجعا ملحوظا ومستمر 1998-1995اؽبيكلي اؼبمتدة خبلؿ الفًتة )
،وذلك 2000%سنة 0.34إُف معدؿ قياسي مسجل يف االقتصاد اعبزائري 1995% سنة29.8البفض من 
ت صندوؽ النقد الدوِف اليت ألزمت السلطات بتخفيض الطلب الكلي من أجل التحكم،وقدرة نتيجة توصيا

السلطة النقدية فبثلة يف ؾبلس النقد والقرض على إدارة السياسة النقدية.نتيجة تبٍت برنامج دعم اإلنعاش 
،أما خبلؿ 2001% سنة 4.2االقتصادي  أدى إُف ارتفاع معدالت التضخم من جديد بتسجيلو ؼبعدؿ قدره 

%،ويعرب ىذا ىن اعبهود اؼببذولة لتحقيق 3.6%و1.3(سجل  البفاض تراوحت مابُت 2007-2002الفًتة )
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% إُف 4.86شهدت معدالت التضخم تزايدا من  2012إُف غاية 2008االستقرار االقتصادي،ويف سنة 
سعار اؼبنتجات اؼبستوردة السيما %،ويعود الدفع التضخمي القوي يف جزء كبَت منو إُف االرتفاع العاـ يف أ8.89

 أسعار اؼبنتجات الفبلحية،والزيادة يف أسعار اؼبنتجات الغذائية وخصوصا أسعار السلع الغذائية الصناعية.

تراجعا   2013بأعلى معدؿ خبلؿ العشرية، سجل التضخم يف سنة  2012بعدما عرؼ ارتفاعا قويا يف سنة   
ار اؼبنتجات الغذائية الطازجة، اليت َف يتجاوز معدؽبا السنوي اؼبتوسط % ويعود ذلك إُف تراجع أسع3.26بنسبة
أساسا يف أثر التطور النقدي  2013، وسبكن ؿبددات التضخم لسنة 2012% سنة 21.4%مقابل 4.02

% (.بعد سنتُت متاليتُت 8.4وسعر الصرؼ االظبي أكثر اعتبار وذلك بالرغم من تواضع وتَتة التوسع النقدي )
وإستمرىذا 2015( تسارع متوسط وتَتة السنوية للتضخم يف سنة2013،2014اجع اؼبعترب للتضخم )من الًت 

% كما كاف عليو يف سنة 0.8% بينما التوسع النقدي جد منخفض بنسبة 5.8،ليبلغ 2016التسارع يف سنة 
فاض اؼبعتدؿ يف سعر %( ،البفاض األسعار العاؼبية للعديد من اؼبواد الزراعية اؼبستوردة وكذا االلب0.1)2015

الصرؼ الفعلي االظبي للدينار، لذا يبدوا أف السبب الرئيسي يف ارتفاع التضخم  إُف ضعف التنافس ضمن العديد 
 من أسواؽ السلع واػبدمات.  

 المبحث الثاني:تحليل وضعية السياسة المالية للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط.

 اؼبوازين العجز معدالت واستقرار اؼبالية للسياسة اغبسن السَت أف قبد ائري،من خبلؿ ترصد وضعية االقتصاد اعبز 
 اإلنفاؽ مبو أف حيث للنفقات العامة، األخر الوجو تعترب واليت العامة باإليرادات بعيد حد إُف مرىونا دائما كاف
 يف تتمثل خاصة دبيزة اعبزائر تتميز يف العامة اإليرادات أف وباعتبار فباثلة، إيرادات توليد إُف باغباجة يواجو العاـ
 ذلك شأف فمن النفط، بتقلبات أسعار بدورىا اؼبرتبطة النفطية اعبباية إيرادات طريق عن يتأتى منها كبَتا جزءا أف
 و اؼبالية السياسة صياغة القدرة على هبعل وأف العامة اؼبالية أدبيات يف السائدة الفرضيات من الكثَت يغَت أف

 يف للتطرؽ اؼببحث لبصص ىذا سوؼ اؼبنطلق ؽبذا ووفقا .النفط أسعار بتقلبات مرىونة ؼبوازينا العجز ربمل
العامة والنفقات العامة،ورصيد اؼبوازنة،ويف األخَت نشَت   اإليرادات على أسعار النفط تقلبات إُف تأثَت البداية

 .ليةعلى السياسة اؼبا النفط أسعار تقلبات آثار احتواء يف الدولة إجراءات

 المطلب األوؿ:انعكاسات تقلبات أسعار النفط على تطور اإليرادات العامة للجزائر.

 ىذا النفطيةتتميز اإليرادات العامة يف اعبزائر دبيزة خاصة تتمثل يف أف جزءا كبَتا منها يتأتى عن طريق اإليرادات 
 فإننا ومن ىنا االستقرار، وعدـ لببالتق تتميز اليت النفط بأسعار رئيسي بشكل مرتبط مسارىا تطور هبعل ما

 اعبباية البًتولية تطور تأثَت نبُت مث العامة، اإليرادات ىيكل ضمن البًتولية اعبباية أنبية إُف اؼبطلب ىذا يف سنشَت
 .العامة اإليرادات ؾبمل تطور على النفط بأسعار اؼبرتبطة
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ربليل تطور اإليرادات العامة للجزائر خبلؿ يبكن  (:1991-1970أوال:تطور اإليرادات العامة خالؿ الفترة )
 من خبلؿ تقسيمها إُف ثبلثة فًتات جزئية كما يلي: 1991-1970الفًتة 

 (1991-1970(:تطور العالقة مابين اإليرادات العامة للجزائر وأسعار النفط خالؿ الفترة )24الجدوؿ)
 الوحدة مليار دج

 
 

 السنوات

 
 

اإليرادات 
العامة 
 اإلجمالية

 
 
يرادات اإل

 الجبائية

 
 

الجباية 
 البترولية

 
 

الجباية 
 العادية

 
 

اإليرادات 
 غ الجباية

 
الجباية 
 البترولية

اإليرادات 
الجبائية 

)%( 

 
الجباية 
 العادية

اإليرادات 
الجبائية 

)%( 

 
الناتج 

المحلي 
 اإلجمالي

إليرادات ا
 العامة

الناتج 
المحلي 
 اإلجمالي

()% 

أسعار 
النفط 
)دوالر 
 للبرميل(

1970 6.306 5.456 1.350 4.106 0.850 24.74 75.26 24.012 26.26 1.21 
1971 6.919 5.982 1.648 4.334 0.937 27.55 72.45 24.942 27.64 1.7 
1972 9.178 8.434 3.278 5.156 744.0 38.87 61.13 30.318 30.27 1.82 
1973 11.067 9.956 4.114 5.842 1.111 41.32 58.68 34.505 32.07 2.7 
1974 23.438 21.399 13.399 8.000 2.039 62.62 37.38 55.227 42.44 11 
1975 25.052 23.194 13.462 9.732 1.858 58.04 41.96 61.445 40.77 10.43 
1976 26.215 24.976 14.237 10.739 1.239 57.00 43.00 73.817 35.51 11.6 
1977 33.479 31.279 18.019 13.260 2.200 57.61 42.39 86.966 38.50 12.5 
1978 36.782 35.379 17.365 18.014 1.403 49.08 50.92 104.559 35.18 12.79 
1979 46.429 44.844 26.516 18.328 1.585 59.13 40.87 128.097 36.25 29.19 
1980 59.594 58.020 37.658 20.362 1.574 64.91 35.09 162.500 36.67 35.52 
1981 79.384 76.714 50.954 25.760 2.670 66.42 33.58 191.400 41.48 37.10 
1982 74.246 69.448 41.458 27.990 4.798 59.70 40.30 207.600 35.76 32.38 
1983 80.957 75.165 37.711 37.454 5.792 50.17 49.83 233.700 34.64 29.04 
1984 101.365 90.809 43.841 46.968 10.556 48.28 51.72 267.600 37.38 28.2 
1985 105.850 93.778 46.487 46.991 12.072 49.89 50.11 291.300 36.34 27.01 
1986 89.690 74.095 21.439 52.656 15.595 28.93 71.07 299.500 29.95 13.53 
1987 92.984 78.694 20.479 58.215 14.290 26.02 73.98 323.700 28.73 17.73 
1988 93.500 82.200 24.100 58.100 11.300 29.32 70.68 349.500 26.75 14.24 
1989 116.400 110.000 45.500 64.500 6.400 41.36 58.64 423.300 27.50 17.31 
1990 152.500 147.300 76.200 71.100 5.200 51.73 48.27 555.800 27.44 22.26 
1991 248.900 244.200 61.500 82.700 4.700 66.13 33.87 844.500 29.47 18.62 

 :                      المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على

-ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/):) 20/09/2018  تاريخ اإلطالع (

- Les Rapports Annuels de La Banque d'Algérie: 2012-2016. 

- OPEC, https://www.statista.com/statistics/.../change-in-opec-crude-oil-price  
 

 

https://www.statista.com/statistics/.../change-in-opec-crude-oil-price
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 % من26.26:عرفت ىذه الفًتة ارتفاع يف اإليرادات العامة واليت انتقلت من 1981-1970الفترة  -1
 من البًتولية اعبباية إيرادات ارتفاع نتيجة ، ىذا1981سنة  41.48إُف 1970إصباِف الناتج الداخلي سنة 

،وذلك نظرا الرتفاع أسعار 1981%سنة 66.42إُف  1970اإليرادات اعببائية سنة  إصباِف من24.74
ل عرفت اعبباية .ويف اؼبقاب1981$للربميل سنة 34$للربميل إُف 11من 1974النفط إبتداءا من سنة 

إُف 1970%من إصباِف اإليرادات اعببائية سنة 75.26العادية نوعا من االلبفاض،حيث انتقلت من 
 ،ويرجع ذلك إُف اإلصبلحات اليت شهدهتا قوانُت اؼبالية ،حيث مت إنشاء القانوف1981% سنة 33.58

،وكذا قانوف 1976ديسمرب  9تاريخ ب 76-101رقم للمرسـو تبعا اؼبتماثلة الرسـو و اؼبباشرة للضريبة العاـ
 1حيث يبثبلف كبلنبا ضرائب مستقلة عن بعضهما البعض.76-104الضرائب غ اؼبباشرة تبعا للمرسـو رقم 

 على اإلصباِف الرسم بالنسبة لقانوف الضرائب غَت اؼبباشرة،ازبذت عدة تعديبلت مست معدالت 1البعض.
 تشجيع بالتاِف و االستهبلؾ من التقليل أجل من اؼبواد بعض معدالت برفع ذلك و التعريفة اعبمركيةو  اإلنتاج
 إال منخفضة، األساسية االستهبلكية اؼبواد معدالت بقيت ذلك من العكس التنمية،وعلى كبو اؼبوجو االدخار

 يف ملحوظ ارتفاع إُف الضريبة البفاض أدى و اؼبنشود اؽبدؼ ىذه اإلجراءات ربقق َف اغبقيقة يف أنو
 االستهبلؾ.

 أما فيما ىبص الضرائب اؼبباشرة فقد مت إجراء عدة تعديبلت كما ىي موضحة يف التاِف:

 .1979-1971يالت الضريبية خالؿ الفترة (:أىم التعد25الجدوؿ )

 التعديل السنة 
لعدـ  1972إحداث تقنية جديدة للرقابة الضريبية على األرباح غير التجارية،إال أف ىذه التقنية ألغت سنة  - 1971

 فعاليتها.
 األرض  تعويض الضريبة السابقة للقطاع الفالحي بضريبة جديدة تدعى الرسم اإلحصائي على مداخيل - 1974
 ( عوض المؤسسة األـ.BICإخضاع وحدات المؤسسة للضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) - 1975

 إعفاء القطاع الفالحي من الضريبة حيث ألغي الرسم اإلحصائي على مداخيل األرض.  -
 .1984إنشاء ضريبة المساىمة اإلجمالية الوحيدة والتي ألغيت سنة  - 1977

(،وبذلك ألغي السلم الذي نص عليو قانوف CUGالضريبة التكميلية على مجموع الدخل) تعديل سلم -
 .1976الضرائب المباشرة لسنة 

 (.ITSإنشاء جدوؿ جديد لحساب الضربية على الرواتب واألجور) - 1979
 .25-24،ص،2003،اعبزائر،"،منشورات بغدادي ،الرويبة2003-1992اإلصالح الضريبي في الجزائر للفترة ناصر مراد ،"المصدر:

                                                           
1
 جامعة التجارية، العلـو و التسيَت االقتصادية، العلـو كلية رسالة ماجستَت، ،"الجزائر في الضريبية السياسة تحليل" يامنة، ثاين عاشور  

 .138،ص2002- 2001ف،اعبزائر،تلمسا
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$ للربميل ( 32.34) 1982سبيزت ىذه الفًتة بالبفاض أسعار النفط خبلؿ سنة :1988-1982الفترة  -2
فبا أدى إُف تراجع يف نسبة مسانبة اعبباية البًتولية يف إصباِف اإليرادات اعببائية حيث انتقلت) من 

 مسانبة نسبة استمرت %،قد6.7 ( أي بنسبة البفاض1982%سنة 59.70إُف 1981% سنة66.42
 ،ومع1985سنة اإليرادات اعببائية إصباِف % من49.89إُف وصلت حيث االلبفاض يف البًتولية اعبباية
$للربميل ( 13.53إُف ) العاؼبية األسواؽ يف النفط أسعار البفاض نتيجة 1986 لسنة النفطية  أزمة ظهور

إُف 1985%من سنة 49.89ية حيث انتقلت من )أدى إُف البفاض يف اإليرادات اعبباية البًتول
%، وىذا ما قبم عنو البفاض يف إصباِف اإليرادات 21(أي بنسبة البفاض حبواِف 1986%سنة 28.93

%من ىذا الناتج 29.95إُف 1985% من إصباِف الناتج الداخلي سنة 36.34العامة واليت البفضت من 
 م من أف اعبباية العادية قد شهدت ارتفاعا،وىذا على الرغ1988%سنة 26.75مث إُف  1986سنة 

%سنة 40.30من اعببائية اإليرادات إصباِف من حصتها انتقلت حيث1982سنة من انطبلقا ملحوظا
 مشاكل طرح الفًتة ىذه خبلؿ البًتولية اؼبداخيل تدىور ألف .وذلك1988%سنة 70.68إُف 1982
 ىذه تلعبو أف هبب الذي الدور بإبراز العادية بايةكبو اعب األنظار واذبهت الوطٍت االقتصاد لتمويل جديدة
 و اؼبتزايدة الدولة أعباء بُت التوازف األولويات ضرورة بُت من أخذت الدولة،حيث ميزانية توازف يف األخَتة
 أف قبد الوقت نفس يف و التنمية الوطنية، لتمويل البًتولية اعبباية بنتائج االحتفاظ مع العادية اعبباية إيرادات
مث  من و اؼبنتجة كبو النشاطات الطبيعيُت األشخاص لتوجيو كوسيلة الضريبية السياسة أخذت قد الدولة
 قد و العادية، أكرب للجباية مردودية بالتاِف و الضرييب الوعاء توسيع يصحبو الذي االقتصادي النشاط انتعاش
 :1فيما يلي 1986-1982الفًتة  خبلؿ الضريبية التعديبلت و اإلجراءات أىم سبثلت

 و الصناعية األرباح على الضريبة معدؿ زبفيض ( التجاريةBIC من )معدؿ  وضع مت قد % و50إُف 60
 استثمارىا. اؼبعاد %لؤلرباح20ب يقدر ـبفض

 على التكميلية الضريبة معدؿ زبفيض (الدخلICRحبيث ) إُف80األقصى من  اغبد معدؿ خفض% 
60.% 

 الوحيدة الضريبة إنشاء ( الفبلحيةCUAبعدما) 1974سنة منذ ضريبة أي من معفي الفبلحي القطاع كاف. 
 األجنبية الشركات دخل على الضريبة معدؿ تعديل(IREEC)4كاف  % بعدما6 اؼبعدؿ ذلك حدد حبيث %

 من قبل.
 واألجور الرواتب على للضريبة جديد جدوؿ وضع. 
 العقار ترقية دخل على ضريبة وىي العقار على ديدةج ضريبة إنشاء(IRPI) ؽبذه العادي اؼبعدؿ حدد 

 %.15 فيقدر اؼبخفض اؼبعدؿ %أما25ب الضريبة
                                                           

 
1
 .25مرجع سبق ذكره،ص،ناصر مراد   
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سبيزت ىذه الفًتة بعودة ارتفاع نسبة اإليرادات العامة إُف إصباِف الناتج الداخلي :1991-1989الفترة  -3
،وىذا راجع إُف ارتفاع إيرادات اعبباية 1991 %سنة29.47إُف 1989%سنة 27.50حيث انتقلت من 

%سنة 66.13إُف 1989%سنة 41.36البًتولية حيث انتقلت نسبتها من إصباِف اإليرادات اعببائية من 
،ويف 1990$للربميل سنة 22.26وذلك نتيجة الرتفاع أسعار النفط خبلؿ ىذه الفًتة اليت وصلت1991

نبة اعبباية العادية يف ؾبموع اإليرادات اعببائية،واليت انتقلت من نفس الفًتة مت تسجيل البفاض يف نسبة مسا
، واعبدوؿ اؼبواِف يوضح أىم التعديبلت الضريبية اليت 1991%سنة 33.87إُف1989%سنة 58.64

 (.1991-1989شهدهتا خبلؿ الفًتة )
 .1991-1989(:أىم التعديالت الضريبية خالؿ الفترة 26الجدوؿ رقم)

 التعديل السنة 
 %.50% إلى 55تخفيض معدؿ الضريبة على أرباح الشركات من  - 1989

 عدـ إخضاع التنازالت الداخلية للرسم على النشاط الصناعي والتجاري. -
سنوات من تاريخ إنشاء المؤسسة من الضريبة على الربح،ولمدة  6إعفاء األنشطة في القطاع السياحي لمدة  -

 سنوات بالنسبة للضرائب األخرى.10
 %7%إلى 27األولى لتشغيل العامل وتخفيض الضماف االجتماعي من  3إعفاء من الدفع الجزافي لمدة  -

 تعديل سلم االقتطاع بالنسبة للضريبة على الدخل التكميلي. - 1990
تأسيس ضريبة جديدة على األجراء الذين يتقاضوف مداخيل أخرى ناتجة عن نشاطات أخرى والتي تسمى  -

 دخل اإلضافي.الضريبة على ال
تأسيس ضريبة سنوية على ملكية العقارية على العقارات ذات االستخداـ التجاري تتحدد أوعيتها على أساس  -

 القيمة الحقيقية.
 إعفاء النشاطات المعلن عن أولويتها في إطار المخططات الوطنية من الدفع الجزافي. -

   
سنوات 10سماؾ إعفاء كلي من الضريبة على الربح لمدة إعفاء المؤسسات التي تمارس نشاط تربية األ - 1991

 إبتداءا من دخولها حيز االستغالؿ.
 تعديل جدوؿ االقتطاع بالنسبة للضربية على الدخل اإلضافي. -
دج من  22.000اإلعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرؼ عندما ال يتجاوز قيمة فوب مبلغ  -

 التخليص الجمركي.
 .27-26صدر: ناصر مراد ،مرجع سبق ذكره،صالم

 الوطٍت االقتصاد ميزت اليت االختبلالت إف:2016-1992ثانيا:تطور اإليرادات العامة للجزائر خالؿ الفترة 
 اػبارجيػة،دفعت اؼبديونيػة حجػم وتزايػد يف النمػو، معػدالت تراجػع و 1986 أسػعار البػًتوؿ سػنة تراجػع خاصػة

 الفعاليػة مشػكلة معاعبػة مػن خػبلؿ إلنعاشػو، الػوطٍت االقتصػاد على عميق إصبلح دخاؿإ يف التفكَت إُف باؼبسَتين
 1987 سػنة . ففػي1الدولػة باالقتصػاد عبلقػة مراجعػة و القػرار الزبػاذ مركػزا جعلهػا طريػق عن العمومية اؼبؤسسة يف

                                                           
 .24، ص02/2003عدد الباحث، ؾبلة ،"الجزائر في الضريبية اإلصالحات" مراد، ناصر 1
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 الضرييب اإلصبلح مفصبل حوؿ تقريرا 1987 سنة قدمت اليت الضرييب لئلصبلح وطنية عبنة بإنشاء اعبزائر قامت
 .1 1992التنفيذ سنة  حيز دخل الذي اعبزائر يف

قامت اعبزائر يف إصبلح نظامها اعببائي إبتداءا من سنة : 1992اإلصالح الضريبي في الجزائر سنة  -1
األوُف  استقرار عدـ إُف بالنظر العادية باعبباية البًتولية اعبباية إحبلؿ إُف السعي إطار يف ذلكو 1992

 سنة النفطية السوؽ عرفتها اليت اؽبزة بعد اصةالسلطة،خ سيطرة خارج ؼبتغَتات كثَتة وخضوعها
 :2ىذا اإلصبلح عموما فيما يلي من اؼبتوخات األىداؼ .وسبحورت1986

الضرييب  الضغط زبفيف مع اإلنتاجي، االستثمار كبو توجيهو و االدخار ترقية طريق عن اقتصادي مبو ربقيق -
 .ىأخر  جهة من معدالهتا ارتفاع جهة و من الضرائب تعدد عن الناجم اؼبؤسسات على اؼبفروض

عليها  مهيمنا األخَتة ىذه لكوف الصادرات، تنويع طريق عن خارجي توازف لتحقيق اؼببلئمة الشروط خلق -
 .االستقرار بعدـ تتمتع النفطية السوؽ فيها أصبحت أوضاع ظل يف البًتولية باؼبنتجات

 عامبل تكوف لكي لضريبةا بدفع للعملة الشرائية القوة ضباية على العمل و عادؿ بشكل اؼبداخيل توزيع إعادة -
 الوطٍت االقتصاد يعرفها كاف اليت العالية التضخم معدالت إُف بالنظر التضخم، يف التحكم من عوامل

 .آنذاؾ
 ىناؾ بأف السلطات من إدراكا للببلد، االقتصادية و البلمركزية السياسية جهود أىداؼ ربقيق يف اؼبسانبة -

 الببلد. جهات و مناطق بُت التنمية جهود من االستفادة تباين و اعبهوي، التوازف عدـ حالة من
إُف  بالنظر فيو، التحكم يسهل بشكل مكوناتو و إجراءاتو، بتبسيط اعبزائري الضرييب النظاـ شفافية ربسُت -

 الضريبية. اإلدارة تأىيل مستوى تواضع
على  العادية للجباية النسبية األنبية ةبزياد وذلك للنفط، الدولية السوؽ ؼبتغَتات العامة اؼبوازنة تبعية تقليص -

 النفطية. اعبباية حساب
يطمح  كاف اليت األىداؼ األساسية بُت من كافتقييم سياسة اإليرادات العامة بعد تطبيق اإلصالحات:  -2

 العامة للموازنة اؼبفرط وفك االرتباط العادية اعبباية مردودية إُف ربسُت السعي ىو الضرييب اإلصبلح إليها
ربقيق ىذا اؽبدؼ،سيتم عرض تطور اإليرادات  مدى وؼبعرفة .االستقرار بعدـ تتميز اليت البًتولية باعبباية

 ( حسب اعبدوؿ اؼبواِف. 2016-1992العامة يف اعبزائر خبلؿ الفًتة )
 

                                                           
 ،2009دمشق، ين،الثا ،العدد25اجمللد – القانونية و االقتصادية للعلـو دمشق جامعة ؾبلة ،"الجزائر الضريبية في اإلصالحات تقييم" مراد، ناصر 1
 .181 ص

 األلفية يف اعبزائري االقتصاد "حوؿ األوؿ الوطٍت اؼبلتقى "،مداخلة مقدمة ضمن الثالثة األلفية وتحديات الجبائي النظاـ ،"قدي يدلمجا عبد  2
 .02،ص2002ماي،22-21وعلـو التسيَت جبامعة سعد دحلب بالبليدة يومي  االقتصادية ـوالعل كلية ،"الثالثة
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 (.2016-1992(: تطور اإليرادات العامة تبعا لتطورا أسعار النفط)27الجدوؿ رقم)
 الوحدة مليار دج 

 
 

 لسنواتا

 
 

اإليرادات 
العامة 
 اإلجمالية

 
 

اإليرادات 
 الجبائية

 
 

الجباية 
 البترولية

 
 

 الجباية العادية

 
 

اإليرادات غ 
 الجباية

 
الجباية 
 البترولية

اإليرادات 
الجبائية 

)%( 

 
الجباية 
 العادية

اإليرادات 
الجبائية 

)%( 

 
الناتج المحلي 

 اإلجمالي

إليرادات ا
 العامة

الناتج 
المحلي 

 جمالياإل
()% 

أسعار 
النفط 
)دوالر 
 للبرميل(

1992 311.864 302.664 193.800 108.864 9.200 64.03 35.97 1048.200 29.75 18,44 
1993 313.949 300.687 179.218 121.469 13.262 59.60 40.40 1166.00 26.93 16,33 
1994 477.181 398.350 222.176 176.174 78.831 55.77 44.23 1491.500 31.99 15,53 
1995 611.731 578.140 336.148 241.992 33.591 58.14 41.86 1990.600 30.73 16,86 
1996 836.996 798.439 507.836 290.603 38.577 63.60 36.40 25700.000 32.57 20,29 
1997 932.668 884.778 570.765 314.013 47.890 64.51 35.49 2780.200 33.55 18,86 
1998 774.670 708.543 378.715 329.828 66.127 53.45 46.55 2830.500 27.37 12,28 
1999 950.496 874.888 560.121 314.767 75.608 64.02 35.98 3238.200 29.35 17,44 
2000 1578.161 1522.739 1173.237 349.502 55.422 77.05 22.95 4123.500 38.27 27,6 
2001 1505.526 1354.627 956.389 398.238 150.899 70.60 29.40 4227.113 35.62 23,12 
2002 1603.188 1425.800 942.904 482.896 177.388 66.13 33.87 4522.773 35.45 24,36 
2003 1974.466 1809.900 1284.975 524.925 164.566 71.00 29.00 5252.321 37.59 28,1 
2004 2229.899 2066.110 1485.699 580.411 163.789 71.91 28.09 6149.117 36.26 36,05 
2005 3082.828 2908.308 2267.836 640.472 174.520 77.98 22.02 7561.984 40.77 50,59 
2006 3639.925 3434.884 2714.000 720.884 205.041 79.01 20.99 8501.636 42.81 61 
2007 3687.900 3478.600 2711.850 766.750 209.300 77.96 22.04 9352.886 39.43 69,04 
2008 5190.608 4968.849 4003.560 965.289 221.759 80.57 19.43 11043.704 47.00 94,1 
2009 3676.036 3474.286 2327.674 1146.61 201.750 67.00 33.00 9968.025 36.88 60,86 
2010 4392.954 4117.954 2820.010 1297.94 275.000 68.48 31.52 11991.564 36.63 77,38 
2011 3403.06 2978.298 1529.400 1448.898 424.810 51.35 48.65 14519.808 23.33 107,46 
2012 3804.500 3503.340 1519.040 1984.300 301.160 43.36 56.64 16209.6 23.47 109,45 
2013 5957.5 5709.1 3678.1 2031 248.4 64.43 35.57 16647.9 35.79 105,87 
2014 5738.4 5479.4 3388.4 2091 258.5 61.84 38.16 17228.6 22.80 96,29 
2015 5103.1 4728.2 2373.5 2354.7 374.9 50.20 49.80 16702.1 30.55 49,49 
2016 5042.2 4204 1781.1 2422.9 838.2 42.37 57.63 17406.8 28.97 40,68 

 :                      ن إعداد الطالبة اعتمادا علىالمصدر:م المصدر:

-ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/):) 20/09/2018  تاريخ اإلطالع (

- Les Rapports Annuels de La Banque d'Algérie: 2012-2016. 

- OPEC, https://www.statista.com/statistics/.../change-in-opec-crude-oil-price 

مليار  3478.6إُف 1992مليار دج سنة 302.66يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ أعبله ارتفاع اإليرادات اعببائية من 
%من إصباِف 64.03،ومن جهة ىيمنة اعبباية البًتولية يف اؽبيكل الضرييب إذ انتقلت من 2007سنة  دج

%،يف 14،أي بزيادة قدرىا حواِف 2007% من ىذا اجملموع سنة 77.96إُف 1992اإليرادات اعببائية سنة 
% 20.29قدره سنوي مبو حُت عرفت اعبباية العادية ارتفاعا ملحوظا بعد اإلصبلحات حيث سجلت معدؿ

https://www.statista.com/statistics/.../change-in-opec-crude-oil-price
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والذي فاؽ اؼبعدؿ السنوي لنمو اعبباية البًتولية الذي سجل معدؿ مبو سنوي قدره 1998-1992خبلؿ الفًتة 
% سنة 34.9% فبا قبم عنو ارتفاع يف نسبة اعبباية العادية ضمن ىيكل اإليرادات العامة من 11.80
 -2000اية العادية خبلؿ الفًتةوعلى الرغم من ارتفاع قيمة إيرادات اعبب1998%سنة 42.5إُف 1992
إال أهنا سجلت تراجع واضحا يف نسبة مسانبتها يف إصباِف اإليرادات حيث سجلت أدىن نسبة ؽبا على  2008

%،ويرجع سبب ذلك إُف مبو قيمة اعبباية البًتولية دبعدالت تفوؽ 19.43بنسبة 2008اإلطبلؽ يف سنة 
-2000%خبلؿ الفًتة 13.53خَتة معدؿ مبو سنوي قدره معدالت مبو اعبباية العادية،حيث سجلت ىذه األ

 %خبلؿ نفس الفًتة.16.40،يف مقابل معدؿ النمو السنوي للجباية البًتولية قدره2008

مليار دج سنة 3676.04%حيث انتقلت من 19.50،فقد ارتفعت اإليرادات العامة بنسبة 2010ويف سنة 
%(وترجع ىذه 29.18-)2009ت بقوة يف سنة ، بينما البفض2010مليار دج سنة4392.95إُف 2009

%،يف حُت ارتفعت إيرادات اعبباية 29.5%و 70الزيادة إُف مسانبة إيرادات احملروقات وخارج احملروقات حبواِف 
،وىي 2010مليار دج سنة 2820.01إُف2009مليار دج سنة2327.67%منتقلة من21.15البًتولية بنسبة
%من نفقات 64.4(،وتغطي 2009% يف سنة63.32دات العامة)% من إصباِف اإليرا64.19تشكل نسبة 
%من إيرادات 82.51(،بينما ارتفعت إيرادات اعبباية العادية اليت سبثل 2009%يف سنة 56.8اؼبيزانية العامة )

% لتبلغ 13.20،بنسبة 2009%يف سنة 85.04مقابل 2010خارج قطاع احملروقات يف سنة 
رتفاعات األكثر أنبية يف ىذا اجملاؿ تلك اؼبتعلقة بالضرائب على .سجلت اال2010مليار دج سنة 1297.94

%لسنة 82مقابل  2010% من اإليرادات الضريبية يف سنة 83اؼبداخيل وعلى السلع واػبدمات اليت تغطي 
،يف حُت بقيت اغبقوؽ اعبمركية والتسجيبلت والطوابع مستقرة نسبيا.وفيما ىبص اإليرادات غَت اعببائية 2009

%يف سنة 14.96مقابل 2010% من اإليرادات خارج احملروقات لسنة 17.48ال سبثل سوى  اليت
مليار 275إُف 2009مليار دج سنة 201.75%منتقلة من 36.31،فقد عرفت ارتفاعا قويا بنسبة 2009
ج ،ربت تأثَت االرتفاع القوي للناتج احملوؿ من طرؼ بنك اعبزائر وااللبفاض الطفيف يف النوات2010دج سنة

  1اؼبتنوعة ؼبيزانية الدولة.

،أي 2011مليار دج سنة  3403.11مليار دج مقابل 3804.5بلغت اإليرادات العامة  2012ويف سنة 
% مقابل 0.68بنسبة 2012البًتولية يف سنة %،يف حُت البفضت إيرادات اعبباية 11.79ارتفعت بنسبة 
%من إصباِف نفقات اؼبيزانية يف 58.4،وتغطي ىذه اإليرادات نسبة 2011%يف سنة 45.77البفاضها بنسبة 

%من النفقات اعبارية ،وىذا يشَت إُف تدىور واضح لتغطية النفقات 84.4،كما أهنا ال سبثل سوى 2012سنة 
لتبلغ  2012%يف سنة 36.95ؼبقابل ارتفعت إيرادات اعبباية العادية بنسبة من طرؼ إيرادات احملروقات،ويف ا

                                                           
1
 .80-78ص ،2011 جويلية ،"للجزائر والنقدي االقتصادي :التطور2010السنوي التقرير" اعبزائر، بنك 
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،وترجع ىذه الزيادات بشكل كبَت إُف زيادة 2011% يف سنة 11.63مليار دج مقابل ارتفاع قدره  1984.3
( و 2011% يف سنة 53.7%،44الضرائب على الدخل واغبقوؽ اعبمركية اللذاف سانبا حبواِف) 

( على التواِف يف زيادة اإليرادات الضريبية،يف حُت بقيت مسانبة الضرائب على 2012ة %يف سن%17.7،29)
مليار دج  301.16إُف  2012السلع واػبدمات يف زيادة اإليرادات غَت اعببائية فقد البفضت يف سنة

%من اإليرادات خارج احملروقات ربت تأثَت 10.9( لتمثل سوى 2011مليار دج يف سنة 424.81)
  1اضات لؤلرباح اؼبدفوعة من طرؼ اؽبيئات واؼبؤسسات العمومية خارج احملروقات.االلبف

،أي 2015مليار دج يف سنة 5103.1مليار دج مقابل  5042.2،بلغت اإليرادات العامة 2016ويف سنة 
-مليا دج ،أي 592.4-% مليار دج على الرغم من االلبفاض يف إيرادات احملروقات )60.9ض قدره البفا

لتبلغ  2016%(،أما بالنسبة إُف إصباِف الناتج الداخلي ،تراجعت اإليرادات الكلية بقليل يف سنة 25.0
ظرؼ ،يف 2014%سنة 33.33و2015% يف سنة 30.6%من التدفق السنوي للثروة اؼبنتجة،مقابل 29

 يتسم بارتفاع يف قيمة إصباِف الناتج الداخلي.

مليار دج يف سنة 2354.7،مقابل 2016مليار دج سنة 2422.9يف حُت بلغت اإليرادات الضريبية 
،نتج ىذا التباطؤ النسيب يف مبو اإليرادات 2015% يف سنة 12.6%فقط،مقابل 2.3،أي ارتفاع بنسبة 2015

مليار دج (والضرائب 69.3الضعيف يف الضرائب على اؼبداخيل واألرباح )الضريبية بشكل أساسي،عن االرتفاع 
مليار دج(. بينما عرفت 43.6-مليار دج(،وااللبفاض يف اإليرادات اعبمركية )32.9على السلع واػبدمات )

 ىيكل الضريبة اؼبباشرة ارتفاعا بشكل أسرع يف اؼبتوسط مقارنة بالضريبة غَت اؼبباشرة،مؤدية بذلك إُف انعكاس يف
%،بعدما كانت سبثل سوى 45.6بلغت الضرائب على اؼبداخيل واألرباح 2016اإليرادات الضريبية يف سنة 

 2015نقطة مئوية مقارنة بسنة 1.6،أي يف ارتفاع قدره 2002% من اإليرادات الضريبية يف سنة 23.2
،علما أهنا بلغت 2015%يف سنة 35%،مقابل 35.4باؼبقابل سبثل نسبة الضريبية على السلع واػبدمات 

،مقابل 2015%يف سنة 15.2نقطة إُف  2.3وسجلت نسبة اغبقوؽ اعبمركية تراجعا 2002%يف سنة 46.3
 .واعبدوؿ اؼبواِف يوضح ذلك.2002%يف سنة 26.6

 

 

 

                                                           
 .99-97،ص2013نوفمرب  ،"للجزائر والنقدي االقتصادي :التطور2012السنوي التقرير" اعبزائر، بنك 1
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 (:تطور ىيكل اإليرادات الضريبية خارج المحروقات )%(28الجدوؿ رقم)

 2016 2015 2014 2013 2012 2007 2002 السنوات 
 45,6 43,9 42,1 40,5 45,2 33,7 23,2 الضرائب على المداخيل واألرباح 
 35,4 35,0 36,7 36,5 34,2 45,3 46,3 الضرائب على السلع والخدمات 

 15,2 17,5 17,7 19,9 17,7 17,4 26,6 الحقوؽ الجمركية 
 .71،ص:التطور االقتصادي والنقدي 2016المصدر:بنك الجزائر ،"التقرير السنوي  

يبُت اعبدوؿ أعبله تطور ىيكل الضرائب على اؼبداخيل واألرباح وىيكل الضرائب على السلع واػبدمات نقائص 
يف ربصيل الضريبة اؼبباشرة خارج األجور والضريبة غَت اؼبباشرة على األنشطة الداخلية.وعلى الرغم من سنيت 

ارتفاعا يف وزف الضرائب  2014-2002ًتة ال تؤكداف التوجهات القوية اليت سجلت خبلؿ الف2016و2015
على األجور يف الضرائب اؼبباشرة تزامنا مع البفاض وزف الضرائب على أرباح الشركات،وحصة الضريبة على القيمة 
اؼبضافة واالقتطاعات من الواردات اليت تزامنت مع البفاض وزف الضريبة على القيمة اؼبضافة على النشاطات 

 ر ىيكل الضرائب اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة يتعرض بقوة مع التوجو كبو االرتفاع:الداخلية،إال أف تطو 

فيما ىبص حصة صايف فوائض االستغبلؿ يف القيمة اؼبضافة الصافية اػباصة بالنشاطات االقتصادية  -
 خارج احملروقات والفبلحة.

 وفيما ىبص القيمة اؼبضافة يف االقتصاد اغبقيقي. -

% منتقلة من 123.6ارتفاعا قويا قيمتو  2016الغَت الضريبية ،فقد سجلت يف سنة وفيما ىبص اإليرادات 
% سنة 45،بعد االرتفاع بنسبة 2016مليار دج يف سنة 838.2إُف 2015مليار دج يف سنة 374.9
 عن االرتفاع االستثنائي يف األرباح 2016.نتج ىذا االرتفاع اؼبعترب يف اإليرادات غَت الضريبية يف سنة 2015

اؼبوزعة للخزينة العمومية من طرؼ بنك اعبزائر فبا أدى إُف رفع حصة اإليرادات غَت الضريبية يف اإليرادات خارج 
 .2016يف 25.7إُف 2015% يف 13.7احملروقات من 

غياب التنسيق والتدرج واؼبتابعة يف اإلصبلح يبكن أف يؤدي إُف أثار نستنتج من خبلؿ التحليل أف           
نعكس فيما بعد على مستوى اإليرادات العامة وىذا ما حصل بالفعل حيث أنو َف وبقق إال نسبيا تغيَت يف سلبية ت

 من مردودية وَف يستطع الرفع ىيكل اإليرادات ،وَف يسجل زيادة معتربة يف حصة اعبباية العادية بالنسبة اؼبرجوة،
استقرارىا.فبا يؤكد   وضماف البًتولية باعبباية العامة موازنةلل اؼبفرط فك االرتباط يبكن الذي باؼبستوى العادية اعبباية

أف عدـ اعبدية يف معاعبة القصػور فػي اعبهػاز الضػرييب،يعٍت اؼبزيػد مػن الضػعف فيػو مػن الناحية الفنية والكفاءة 
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بية،إذ أف تػراكم على حػد سػواء،واألمر الػذي سػيتحقق معػو فػي الغالػب البفػاض فػي حصػيلة اإليرادات الضػري
العوائػد النفطيػة حبػد ذاتػو سػيقلل مػن اغبػافز كبػو التعبئػة الداخليػة للمػوارد عػن طريػق الضػرائب ويضػعف اؼبيػل 
لبلدخػار ويػؤدي ذلػك بطبيعتػو إلػى ازديػاد االعتمػاد علػى عائػدات الػنفط،فبػا يعنػي عػدـ االسػتفادة مػن الضػرائب  

 . بلي،على األقػل ؼبمارسػة الػدور االسنادي لئليرادات النفطيةكمػورد مسػتق

ومن أجل توسيع القاعدة الضريبة فباإلمكػاف خلػق أدوات جديػدة لتشػمل فػرض أنػواع جديػدة من الضرائب مثل  
القطاعات الضػرائب البيئيػة والتػي يكػوف الغػرض األساسػي منهػا ضبايػة البيئػة أو فػرض ضػرائب علػى أنشػطة 

اؼبختلفة وباعتماد مؤشػرات خاصػة تظهػر نػوع النشػاط.علػى أف يقتػرف ذلػك بتحسػُت كفاءة اإلدارة الضػريبية 
لوجػود عبلقػة قويػة فيمػا بينهمػا )القاعػدة الضػريبية ومسػتوى اإلدارة الضػريبية(،مع تػوافر اإلرادة السياسية إلخضاع 

 الضػرائب صبيعا،بعيػدا عػن اعتبػارات الػوزف السياسي أو النفوذ أو الثروة. شرائح اجملتمع اؼبشػمولة بػدفع

 المطلب الثاني:تطور النفقات العامة للجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط.

 ىو توسع الدور ىذا يربر وما اآلف، وحىت االستقبلؿ منذ اعبزائري االقتصاد يف ؿبوريا دورا العامة النفقات سبثل 
 التنموية طيلة خططها عكستها اليت اإلنفاقية اتهتوجها خبلؿ من االقتصاد يف نفوذىا وزيادة الدوؿ تدخل ؾباؿ
 ا العامةتهنفقا سبويل يف الكامل شبو اعبزائر اعتماد لكن .الوطٍت االقتصاد لتنمية منها سعيا2016-1970الفًتة 
األسواؽ  يف اػباـ النفط أسعار باتلتقل عرضة النفقات تلك مسار النفطية،جعل اؼبالية اإليرادات على

 النفط وىو وأسعار العامة النفقات بُت تطور ىيكل ما العبلقة بتحليل سنقـو النفقات ىذه مسار العاؼبية،وؼبعرفة
 اعبدوؿ: يبينو ما

 (   2016-1970(:تطور النفقات العامة للجزائر تبعا لتطورات أسعار النفط خالؿ الفترة)29الجدوؿ رقم )
 لوحدة مليار دج.ا      
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النفقات 
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 اإلجمالية

 
 
 

نفقات 
 التسيير

 
 
 

نفقات 
 التجهيز

 
 

نفقات 
 التسيير

النفقات 
اإلجمالية  

)%( 

 
 

نفقات 
 التجهيز

النفقات 
اإلجمالية  

)%( 

 
النفقات 

لعامة ا
 اإلجمالية
الناتج 

الداخلي 
اإلجمالي  

)%( 

 
نفقات 
 التسيير
الناتج 

الداخلي 
مالي  اإلج

)%( 

 
نفقات 
 التجهيز
الناتج 

الداخلي 
اإلجمالي  

)%( 

 
أسعار 

النفط )$ 
 للبرميل(

1970 5.876 4.253 1.623 72.38 27.62 24.47 17.71 6.76 1,21 
1971 6.941 4.687 2.254 67.53 32.47 27.83 18.79 9.04 1,7 
1972 8.197 5.365 2.832 65.45 34.55 27.04 17.70 9.34 1,82 
1973 9.989 6.270 3.719 62.77 37.23 28.95 18.17 1078 2,7 
1974 13.408 9.406 4.002 70.15 29.85 24.28 17.03 7.25 11 
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1975 19.068 13.656 5.142 71.62 28.38 31.03 22.22 8.81 10,43 
1976 20.118 13.170 6.978 65.46 34.54 27.25 17.84 9.41 11,6 
1977 25.473 15.282 10.091 59.99 40.01 29.29 17.57 11.72 12,5 
1978 30.106 17.575 12.531 58.38 41.62 28.79 16.81 11.98 12,79 
1979 35.515 20.090 13.425 59.94 40.06 26.16 15.68 10.48 29,19 
1980 44.016 26.789 17.227 60.86 39.14 27.09 16.49 10.60 35,52 
1981 57.655 34.205 23.450 59.33 40.67 30.12 17.87 12.25 34 
1982 72.445 37.996 34.449 52.45 47.55 34.90 18.30 16.59 32,38 
1983 84.825 44.391 40.434 52.33 47.67 36.30 18.99 17.30 29,04 
1984 91.598 50.272 41.326 54.88 45.12 34.23 18.79 15.44 28,2 
1985 99.841 54.660 45.181 54.75 45.25 34.27 18.76 15.51 27,01 
1986 101.816 61.154 40.663 60.06 39.94 34.00 20.42 13.58 13,53 
1987 103.977 63.761 40.216 61.32 38.68 32.12 19.70 12.42 17,73 
1988 119.700 76.200 43.500 63.66 36.34 34.25 21.80 12.45 14,24 
1989 124.500 80.200 44.300 64.42 35.58 29.41 18.95 10.47 17,31 
1990 136.500 88.800 47.700 65.05 34.95 24.56 15.98 8.58 22,26 
1991 212.100 153.800 58.300 72.51 27.49 25.12 18.21 6.90 18,62 
1992 420.131 276.131 144.000 65.72 34.28 40.08 26.34 13.74 18,44 
1993 476.627 291.417 185.210 61.14 38.86 40.88 24.99 15.88 16,33 
1994 566.329 330.403 235.926 58.34 41.66 37.97 22.15 15.82 15,53 
1995 759.617 473.694 285.923 62.36 37.64 38.16 23.80 14.36 16,86 
1996 724.609 550.596 174.013 75.99 24.01 28.19 21.42 6.77 20,29 
1997 845.196 643.555 201.641 76.14 23.86 30.40 23.15 7.25 18,86 
1998 875.739 663.855 211.884 75.81 24.19 30.94 23.45 7.49 12,28 
1999 961.682 774.695 186.987 80.56 19.44 29.70 23.92 5.77 17,44 
2000 1178.122 856.193 321.929 72.67 27.33 28.57 20.76 7.81 27,6 
2001 1321.028 963.633 357.395 72.95 27.05 31.25 22.80 8.45 23,12 
2002 1550.646 1097.716 452.930 70.79 29.21 34.29 24.27 10.01 24,36 
2003 1639.265 1122.761 516.504 68.49 31.51 31.21 21.38 9.83 28,1 
2004 1888.930 1250.894 638.036 66.22 33.78 30.72 20.34 10.38 36,05 
2005 2052.037 1245.132 806.905 60.68 39.32 27.14 16.47 10.67 50,59 
2006 2453.014 1437.870 1015.144 58.62 41.38 28.85 16.91 11.94 61 
2007 3108.669 1674.031 1434.368 53.85 46.15 33.24 17.90 15.34 69,04 
2008 4191.053 2217.775 1973.278 52.92 47.08 37.95 20.08 17.87 94,1 
2009 4246.334 2300.023 1946.311 54.16 45.84 42.60 23.07 19.53 60,86 
2010 4466.940 2659.078 1807.862 59.53 40.47 37.25 22.17 15.08 77,38 
2011 5731.752 3797.252 1934.500 66.25 33.75 39.48 26.15 13.32 107,46 
2012 7058.1 4782.6 2275.5 67.76 37.77 43.54 29.50 32.24 109,45 
2013 6024.1 4131.5 1892.6 68.58 31.42 36.19 24.82 11.37 105,87 
2014 6995.7 4494.3 2501.4 64.24 35.76 40.61 26.09 14.52 96,29 
2015 7656.3 4617.0 3039.3 61.10 39.70 45.84 27.64 18.20 49,49 
2016 7383.6 4591.4 2792.2 62.18 37.82 42.42 26.38 16.04 40,68 

 :                      المصدر:من إعداد الطالبة اعتمادا على اؼبصدر:

-ONS; " Rétrospective Statistique 1962-2011 "; (http://www.ons.dz/):) 20/09/2018  تاريخ اإلطالع (

- Les Rapports Annuels de La Banque d'Algérie: 2012-2016. 

- OPEC, https://www.statista.com/statistics/.../change-in-opec-crude-oil-price 

https://www.statista.com/statistics/.../change-in-opec-crude-oil-price
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 النظاـ االشًتاكي سبيزت ىذه الفًتة بتطبيق اعبزائر (:1989-1970أوال:تطور النفقات العامة خالؿ الفترة )
 االقتصادية، التنمية أساليب من اؼبركزي كأسلوب التخطيط على بدوره اعتمد الذي و1971إبتداءا من سنة 

 الفًتة، ىذه خبلؿ العامة حجم النفقات ارتفاع عرب عنو االقتصادية اغبياة يف للدولة قويا تدخبل استدعى ما وىذا
،ويعود ذلك 1977% سنة 29.3إُف 1970% سنة 24.47من  خليالدا الناتج إصباِف من حصتها انتقلت حيث
%إذ انتقلت نسبتها من إصباِف النفقات العامة 12.4بنسبة  الفًتة ىذه خبلؿ التجهيز نفقات ارتفاعإُف  أساسا
،بينما شهدت نفقات التسيَت البفاضا منتقلة من 1977% سنة 40.01إُف 1970% سنة 27.62من

فًتة،وترجع سبب زيادة نفقات التجهيز إُف إتباع اعبزائر إسًتاتيجية الصناعة اؼبصنعة % خبلؿ نفس ال60%إُف 72.38
واليت هتدؼ إُف التخلص بأسرع ما يبكن من التبعية للدوؿ الصناعية،من خبلؿ تشجيع ودفع تنمية الصناعات 

ت اإلنتاج،فضبل عن إنشاء صناعات الثقيلة)صناعة اغبديد و الصلب والصناعة البًتوكيماوية ( وكذا تنمية قطاع إنتاج أدوا
 . 24/01/1971جديدة زبص احملروقات،خاصة وقد شهدت ىذه اغبقبة تأميم النفط يف سنة 

اليت سبثل مرحلة انتقالية بُت اؼبخطط الرباعي الثاين واػبماسي األوؿ،بلغت نسبة النفقات  1979-1977وخبلؿ الفًتة 
 %وقد سبيزت ىذه الفًتة بالتكوين السريع لرأس اؼباؿ،حيث بلغت نسبة28.08العامة إُف إصباِف الناتج الداخلي حواِف 

% من إصباِف الناتج 41% كما بلغ معدؿ االستثمار اإلصباِف 40.56حواِف  العامة النفقات إصباِف إُف التجهيز نفقات
 ذه الفًتة.% خبلؿ ى59.43احمللي ،بينما قدرت نسبة نفقات التسيَت على إصباِف النفقات العامة حبواِف 

(عرفت النفقات العامة ارتفاعا ملحوظا إذ انتقلت حصتها من إصباِف الناتج احمللي اإلصباِف 1985-1980أما فًتة )
%،و سبثل ىذه الفًتة مرحلة 7.18أي تقدر نسبة االرتفاع  1985% سنة 34.27إُف 1980% سنة 27.09

انطبلؽ كبو التخطيط لئلنتاج،وكذا الشروع يف ( الذي مثل مرحلة 1984-1980تطبيق اؼبخطط اػبماسي األوؿ )
( كما شهدت ىذه اؼبرحلة كذلك اذباه التنظيم كبو إعادة ىيكلة 1989-1985تطبيق اؼبخطط اػبماسي الثاين) 

اؼبؤسسات االقتصادية واؼبزارع،وشهدت يف ىذه اؼبرحلة كذلك  ارتفاع يف نفقات التجهيز اليت انتقلت نسبتها من إصباِف 
،يف حُت عرفت نفقات التسيَت نوعا من 1985%سنة 45.25إُف 1980% سنة 39.14لعامة من النفقات ا

،كما سبيزت ىذه الفًتة 1985% سنة 54.75إُف  1980% من إصباِف النفقات العامة سنة 60.86االلبفاض من 
توجيو االىتماـ كبو بازباذ عدة إجراءات للحد من حجم الواردات والتبعية االقتصادية والديوف اػبارجية، كما مت 

القطاعات االجتماعية ومنها السكن،مع تطبيق بعض اإلصبلحات االقتصادية األساسية حملاولة تغيَت النموذج التنموي 
 1وذلك بتخفيض حصة الصناعة واالىتماـ بالقطاع الزراعي بعد مواجهة ندرة اؼبواد االستهبلكية.

الدوالر  صرؼ ألسعار اؼبوازي االلبفاض إُف شهدت أسعار النفط تراجعا حادا باإلضافة 1986ويف سنة 
يتعلق  فيما خاصة االقتصادي النظاـ ضعف أظهر ما %،وىو50النفطية  اإليرادات البفضت حيث األمريكي
القطاع  يف الًتاكم نظاـ ىشاشة عن األزمة ىذه كشفت االقتصاد،كما لتمويل اؼبوجهة اؼبالية اؼبوارد على باغبصوؿ
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إُف 1985%من إصباِف الناتج الداخلي سنة 34.27العاـ،حيث البفضت النفقات العامة من  الصناعي
ات العامة من ،يف حُت ارتفعت حصة نفقات التسيَت يف إصباِف النفق1987%من ىذا اجملموع سنة 32.12
،يف حُت عرفت حصة نفقات التسيَت من إصباِف النفقات 1987%سنة 38.68إُف 1985%سنة 45.25
عرفت أسعار النفط ارتفاعا يف األسواؽ العاؼبية  1988%. وإبتداءا من سنة 61.32% إُف 54.75العامة من 

$ للربمبل 21.73إُف مث 1989$ للربميل سنة 18.07إُف 1988$ للربميل سنة 14.60حيث ارتفعت من 
%سنة 34.25إال أف ذلك شهدت نسبة النفقات العامة من إصباِف الناتج الداخلي البفاضا من  1989سنة 

%من 21.80،وقد مس ىذا االلبفاض كبل من نفقات التسيَت من 1989% يف سنة 29.41إُف 1988
تجهيز واليت البفضت ،وكذلك نفقات ال1989%يف سنة 18.95إُف 1988إصباِف الناتج الداخلي سنة 

%من إصباِف الناتج الداخلي،ويرجع سبب ىذا االلبفاض بالدرجة األوُف إُف زبلي 10.47% إُف12.45من
 خاصة االقتصاد يف التدخل عن التدرهبي التخلي خبلؿ من السوؽ اقتصاد إُف واالنتقاؿ االشًتاكي النهجالدولة عن 

 1األسعار. يتعلق بدعم فيما

سبيزت ىذه الفًتة بتزايد حجم النفقات :1999-1990ثانيا:تطور النفقات العامة في الجزائر خالؿ الفترة 
ويبكم تقسيم ىذه  1999مليار دج سنة  916.7إُف 1990مليار دج سنة  136.5العامة حيث انتقلت من 

 الفًتة إُف فًتتُت أساسيتُت ونبا كالتاِف:

تتمثل يف مرحلة اتفاقات االستعداد االئتماين، حيث عرفت النفقات  (:1995-1990األولى )الفترة  -1
إُف 1990مليار دج سنة  136.5مليار دج إذ انتقل من 623.1العامة تزايدا خبلؿ ىذه اؼبرحلة دبقدار 

 ذيوال واألجور الرواتب على اإلنفاؽ حجم تزايد إُف أساسا ويرجع ذلك1995مليار دج سنة  759.6
،وكذلك تسديد اؼبديونية 1995مليار دج سنة 179.5إُف 1993مليار دج سنة  114.9من  ارتفع
 العامة.

 العامة النفقات إصباِف من حصتها انتقلت حيث ملحوظا تزايدا وخبلؿ ىذه الفًتة شهدت نفقات التجهيز
 ،يف حُت البفضت حصة نفقات التسيَت من1994% سنة 41.66إُف 1991% سنة 27.49من 

،كما عرفت األنبية النسبية 1994%سنة 58.34إُف 1991% سنة 72.51إصباِف النفقات العامة من 
% من إصباِف الناتج 24.56لئلنفاؽ العاـ باؼبقارنة مع الناتج الداخلي اإلصباِف ارتفاعا ملحوظا إذ انتقل من 

 %(.13.6)أي ارتفع بنسبة 1995% سنة 38.16إُف 1990الداخلي سنة 
خبلؿ ىذه اؼبرحلة أف األنبية النسبية لكل من نفقات التسيَت ونفقات التجهيز قد ارتبطت بصفة  ويتبُت من 

كبَتة مع األنبية النسبية للنفقات العامة اإلصبالية،حيث بلغت حصة نفقات التسيَت الوسيطية من إصباِف 
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% من 12.55%،أما نفقات التجهيز فسانبت 21.91نسبة 1995-1990الناتج الداخلي خبلؿ الفًتة
 ىذا الناتج.

الدوِف  النقد صندوؽ قبل من اؼبدعومة اؽبيكلية : تتمثل يف فًتة اإلصبلحات(1999-1995الفترة الثانية) -2
 ما يربز االلبفاض الدولة،وىذا طرؼ من اؼبقدمة الدعم أشكاؿ النفقات العامة ورفع تقليص إُف الرامية

إُف  1995% من إصباِف الناتج الداخلي سنة 38.16من % إذ انتقل 8.46بنسبة  العاـ اؼبلحوظ لئلنفاؽ
 العامة تزايدا، النفقات إصباِف من التسيَت نفقات عرفت حصة الفًتة ىذه %من ىذا الناتج. فخبلؿ29.70
% سنة 80.56مث إُف 1997% سنة 76.14إُف 1995% سنة 62.36من  انتقلت حيث

% سنة 37.64اِف النفقات العامة إذ انتقلت من ،ويف اؼبقابل البفضت نسبة نفقات التسيَت من إصب1999
اإلصبلح  برنامج إُف ،وىذا راجع أساسا1999% سنة 19.44مث إُف 1997%سنة 23.86إُف 1995
 االقتصادي الدولة تقليص دور إُف هتدؼ مشروطية فرض الذي الدوِف النقد صندوؽ قبل من اؼبدعـو اؽبيكلي

 .اعبزائر يف العاـ اإلنفاؽ ىيكل على أثر الذي األمر اػباص، القطاع أماـ اجملاؿ فتح و
سجلت  حيث الداخلي الناتج إصباِف إُف التجهيز نفقات نسبة يف و عموما سبيزت ىذه اؼبرحلة بالبفاض

% من إصباِف الناتج 23.15%أما نفقات التسيَت مت تسجيل نسبة وسطية 8.33نسبة وسطية قدرىا 
ولة إُف تقليص تطور النفقات العامة هبدؼ زبفيض حجم الطلب الداخلي و يرجع ىذا أساسا إُف سعي الد

 البنوؾ. وتطهَت اؼبؤسسات العامة ىيكلة إلعادة الزمة مالية موارد الكلي والسماح بتشكيل

سبثل ىذه الفًتة مرحلة تطبيق الربامج (:2016-2000ثالثا:تطور النفقات العامة في الجزائر خالؿ الفترة ) 
 لدعم التكميلي (،الربنامج2004-2000االقتصادي) اإلنعاش يف برنامج دعم االستثمارية اؼبتمثلة

-2010التنمية اػبماسية ) االقتصادي "برنامج النمو برنامج توطيد تنفيذ يف(، وكذا الشروع 2009-2005النمو)
العامة من ارتفعت نسبة النفقات  2001عرفت النفقات العامة تزايدا ملحوظا ففي سنة  الفًتة ىذه (،وخبلؿ2014

إُف 2000% من إصباِف الناتج الداخلي سنة 28.57% تقريبا )إذ انتقلت من 2.7الناتج الداخلي اإلصباِف بنسبة 
( وىذا راجع إُف ارتفاع كل من نفقات التسيَت ونفقات التجهيز،بالنسبة لنفقات التسيَت فقد 2001%يف سنة 31.25

( وذلك 2000% مقارنة بسنة 2.04%)أي ارتفعت بنسبة 22.80ارتفعت نسبتها من إصباِف الناتج الداخلي إُف 
نتيجة الرتفاع األجور والرواتب واؼبعاشات من جراء رفع األجر القاعدي،أما بالنسبة لنفقات التجهيز فقد ارتفعت كذلك 

اية (،ويرجع ذلك إُف بد2000% مقارنة بسنة 0.64%من إصباِف الناتج الداخلي) أي ارتفعت بنسبة 8.45إُف حواِف
 2001.1ذبسيد برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي تضمنو قانوف اؼبالية التكميلي لسنة 

%مقارنة بسنة 5.7مليار دج وىي سبثل زيادة قدرىا 1639.27،سجلت النفقات العامة للميزانية 2003ويف سنة 
%واػبدمات العامة 15%نفقات اؼبوظفُت بنسبة 14النفقات الرأظبالية بنسبة  ،وترجع ىذه الزيادة إُف زيادة2002

                                                           
1
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،حيث 2002% مقارنة دبستواىا يف سنة 2.3%،ويف نفس الوقت عرفت نفقات التسيَت زيادة قدرىا 17.3بنسبة 
مقابل 2003% من إصباِف الناتج الداخلي يف سنة 21.38مليار دج،وسبثل ىذه النفقات نسبة 1122.76سجلت 
،وىي 2003مليار دج سنة 52.9،وترجع ىذه الزيادة إُف زيادة الرواتب واألجور دبقدار 2002% يف سنة 24.27

،وذلك نتيجة زيادة األجور والرواتب يف بعض قطاعات اإلدارة 2002% مقارنة بسنة 15.6سبثل معدؿ زيادة دبقدار 
% يف سنة 0.55مقابل  2003اإلصباِف يف سنة %من الناتج الداخلي 0.68العامة،وسبثل زيادة األجور كذلك نسبة 

مليار دج يف سنة 114،كما بلغت الفوائد على الدين العاـ )الداخلي واػبارجي( 2001% يف سنة 0.81
% من الناتج الداخلي 3.1)2002مليار دج يف سنة 137.2% من الناتج الداخلي اإلصباِف( مقابل 2.3)2003

،أي بزيادة قدرىا 2003مليار دج يف سنة 516.50التجهيز مقدار  اإلصباِف(.ومن جهة أخرى ،سجلت نفقات
،وتعكس 2003% من الناتج الداخلي اإلصباِف سنة 9.83،حيث سبثل ىذه النفقات نسبة 2002%مقارنة بسنة 14

ماي 21اعبهود اؼببذولة يف إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي وبرنامج إعادة إعمار اؼبناطق اؼبتضررة من الزلزاؿ يف 
20031  . 

حيث بلغت مقدار  2004% مقارنة بسنة 8.6،سجلت النفقات العامة زيادة بنسبة 2005أما يف سنة 
سجلت نفقات  %،يف حُت0.46مليار دج،وخبلؿ ىذه السنة البفضت نفقات التسيَت بنسبة  2052.04

%،وتشكل ىذه الزيادة بداية تنفيذ الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي 26.5التجهيز ارتفاعا بنسبة 
أساسا إُف البفاض  2004مقارنة  بسنة 2005(،ويعود تراجع نفقات التسيَت يف سنة 2005-2009)

مليار دج سنة 332.7ة إُف سن2004مليار دج سنة85.2%)إذ انتقلت من 16التحويبلت اعبارية بنسبة 
مليار دج سنة  85.2%)إذ انتقلت من 14.08(وكذا البفاض الفوائد على الدين العاـ بنسبة 2005
% حيث 10.8(،أما فيما ىبص الرواتب واألجور فقد ارتفعت بنسبة 2005مليار دج سنة  73.2إُف 2004

.ويف اؼبقابل ارتفعت نفقات (2005مليار دج سنة 490.1إُف 2004مليار دج سنة 442.3انتقلت من 
،فالنفقات اليت سجلت زيادة ملحوظة 2004%يف سنة 23.5مقابل 2005% يف سنة 26.5التجهيز بنسبة 

تتعلق بقطاعات البنية التحتية االقتصادية،الري،واؼبوارد اؼبائية ،الزراعة والصيد البحري،الًتبية والتعليم، يف حُت اف 
،ومن جهة أخرى َف يسجل اإلنفاؽ 2004والطاقة شهد البفاضا مقارنة بسنةاإلنفاؽ العاـ على قطاع الصناعة 

 2004.2على السكن والبنية التحية االجتماعية واإلدارية إضافة إُف التهيئة العمرانية ارتفاعا كبَتا مقارنة بسنة 

،أي 2007مليار دج سنة 3108.67مليار دج مقابل  4175.07،سجلت النفقات العامة 2008ويف سنة 
%،حيث ارتفعت نسبة نفقات التسيَت إُف إصباِف الناتج الداخلي لتبلغ 26.7%مقابل 34.8بزيادة قدرىا  
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ات التسيَت والذي قبم ، وذلك بفضل االرتفاع اؽباـ يف نفق2007% سنة 18مقابل2008% يف سنة 20.03
%، من بينها نفقات مصاٌف اإلدارة  75.7أساسا عن االرتفاع يف التحويبلت اعبارية اليت سانبت فيها بنسبة 

%كما سانبت نفقات 14.9)اؼبستشفيات واؼبؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري(،اليت سانبت بنسبة 
يف اؼبقابل عرفت نفقات التجهيز نسبة إُف إصباِف الناتج %،و 30اؼبستخدمُت يف ذلك )رواتب،أجور،اؼبنح( بنسبة 

%يف سنة 15.34إُف 2004% يف سنة 10.38،حيث انتقلت من 2008الداخلي مرة أخرى يف سنة 
،وقد قبمت ىذه الزيادة عن االرتفاع يف ملبغ ميزانية التجهيز وربسن 2008%يف سنة 17.87مث إُف  2007

 تعترب  بشكل اليت اإلدارية، و االقتصادية التحتية البٌت نفقات رتفعتا معدؿ االمتصاص على حد سواء، حيث
،يف حُت البفضت 2008 سنة يف التجهيز نفقات ؾبموع % من37.6نسبة  سبثل اليت و النفقات، أىم كبَت

 رغرا على تقريبا ثابتة بقيت النفقات بعض أف العمرانية،كما الطاقة والتهيئة و الصناعة النفقات لفائدة قطاع
 1االجتماعية. التحتية البنية التعليم،و و الًتبية نفقات السكن،

مليار دج يف سنة  7656.3مليار دج ، 7383.6،بلغت النفقات العامة اإلصبالية 2016وأخَتا يف سنة 
% 9.4% و16.1اؼبقدرة  2015و 2014سنة يف ؼبتتاليةا الزيادات عقب %،3.6قدره البفاض ي،أ 2015

%،يف حُت عرفت النفقات 45.8%مقابل 43.4على التواِف.أما نسبة إُف إصباِف الناتج الداخلي البفضت من 
-)2015مليار دج يف سنة 4617مليار دج مقابل  4591.4،لتبلغ 2016اعبارية شبو استقرار يف سنة 

مليار دج،بينما سجلت البنود األخرى من 2279.5%،لتبلغ 5مُت %(،حيث ارتفعت نفقات اؼبستخد0.5
مليار دج، مقابل 1929.3النفقات اعبارية خصوصا التحويبلت اعبارية اليت تراجعت شيئا ما لتصل 

 .2%(3.6-)2015مليار دج يف 2000.8

 3039.3حيث بلغت  2015و2014لتجهيز بعدما شهدت ارتفاعات معتربة يف  أما فيما يتعلق بنفقات ا
مليار دج يف سنة 2792.2% يف ظرؼ سنتُت، فقد بلغت 60.6،أي ارتفاع نسبتو 2013مليار دج يف سنة 

،حيث مس ىذا االلبفاض أىم القطاعات من 2015% مقارنة بسنة 8.1،أي البفاض قدره 2016
-%،البنية التحتية االقتصادية واإلدارية-33.6-%،الفبلحة واؼبوارد اؼبائية 76.5- بينها:قطاع الطاقة واؼبناجم

%.فبالتاِف 11.9-%،البنية التحتية االجتماعية والثقافية28.7-%،السكن 24.3-%،الًتبية والتكوين 12.8
النشاط تقريبا واعبدوؿ فإف ؾبهود التعديل والتعزيز اؼبيزاين يف ؾباؿ نفقات التجهيز قد مت توزيعو على كل قطاعات 

 اؼبواِف يبُت توزيع وتطوير نفقات التجهيز األساسية :

 
                                                           

 .110-107"، مرجع سبق ذكره ،ص2008التقرير السنوي بنك اعبزائر،"   1

2
 .74"،مرجع سبق ذكره،ص 2016التقرير السنوي بنك اعبزائر ،"  
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 ) التجهيز)% نفقات (:ىيكل30الجدوؿ رقم ) 

 2016 2015 2014 2013 السنوات 
 0,97 3,8 4,5 0,15 اؼبناجم والطاقات 

 0,97 3,8 4,5 0,15 كهرباء وتوزيع الغاز 
 7,2 10,0 11,6 14,4 اؼبوارد اؼبائية –الفبلحة 

 32,2 34,0 32,7 37,2 البٌت التحية االقتصادية واإلدارية 
 6,2 7,5 7,7 10,8 الًتبية والتكوين 

 4,3 4,5 4,5 6,1 والثقافية االجتماعية التحتية البٌت
 15,7 20,3 17,1 13,5 السكن
 27,2 13,1 16,3 10,9 أخرى نفقات

 .76جع سبق ذكره،ص،مر 2016المصدر:بنك الجزائر ،التقرير السنوي 

نستنتج من خبلؿ ربليل تطور سياسة اإلنفاؽ العاـ يف اعبزائر أهنا ترتبط بشكل مباشر دبستويات أسعار النفط       
اليت تتحدد يف السوؽ النفطية،فبا ظبح ذلك بتبٍت سياسة إنفاقية توسعية منذ بداية السبعينات وحىت هناية النصف 

نتهجت سياسة إنفاقية انكماشية وذلك تزامنا مع البفاض أسعار النفط إبتداءا من األوؿ من عقد الثمانينات،كما ا
النصف األوؿ من عقد الثمانينات وحىت فًتة السبعينات،ومع ربسن الوضعية اؼبالية اليت عرفتها اعبزائر منذ بداية 

ؿ توجهات السياسة اؼبالية كبو توسيع األلفية الثالثة نتيجة لئلنفراح اؼباِف الناتج بفضل ارتفاع أسعار النفط ظبح بتحو 
اإلنفاؽ هبدؼ تنشيط االقتصاد ودفع عجلة التنمية للخروج من التبعات السلبية ألزمة شح اؼبوارد اؼبالية اليت مرت هبا 
اعبزائر منذ بداية النصف الثاين من فًتة الثمانينات وإُف غاية عقد التسعينات،واليت ذبسدت يف كل من برنامج 

عاش االقتصادي والربنامج التكميلي لدعم النمو،باإلضافة إُف برامج وإعتمادات مالية أخرى.يبكن اإلشارة ـبطط اإلن
يف األخَت أف تكرار اعبزائر لنفس السياسة التوسعية اؼبعتمدة خبلؿ فًتة السبعينات وبداية الثمانينات وارتباطها 

سار اؼبوارد لن تتكرر نتيجة استمرار اؼبستويات اؼبرتفعة الشديد باإليرادات النفطية يف ظل االعتقاد بأف أزمة اكب
لؤلسعار النفط،أمر سينجم عنو تأثَتات وخيمة على االقتصاد اعبزائري مستقببل حيث أف توقع عدـ تراجع أسعار 
النفط أو اهنيار أسعاره بسبب حدوث اضطرابات سياسية أو أزمة اقتصادية عاؼبية ىو ليس أمر ؿبتمل فقط،بل وارد 

األخَتة،فبا هبعل االعتماد الكلي على قطاع احملروقات  2014جدا وىو ما حدث فعبل خبلؿ األزمة النفطية لسنة 
رىنا ؼبستقبل األجياؿ القادمة وتكرار نفس السيناريوىات القديبة عسى ولعل النهوض واػبروج من تبعيتو يف إهباد 

 طاقات بديلة وىذا احتماؿ وارد أيضا.
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 قلبات أسعار النفط وأثرىا على سياسة العجز الموازني.المطلب الثالث:ت

 وىذا فيها، األعظم اعبزء البًتولية اإليرادات تشكل واليت العامة اإليرادات لتطور تبعا يتطور إف تطور اؼبوازنة العامة
 وتزداد النفط أسعار ترتفع عندما فائضا اؼبوازنة رصيد يسجل العامة،حيث اؼبوازنة يف العامل اػبارجي أثر يظهر ما

 اعبباية وحجم قيمة والبفاض النفط أسعار البفاض عند عجز حالة يف اؼبوازنة تكوف حُت النفطية يف اإليرادات
 برامج تستعمل بدورىا واليت اعبزائر يف العامة اؼبيزانية سبويل يف النفط لقطاع الكبَتة األنبية ما يبُت النفطية،وىذا

 التنمية.واعبدوؿ اؼبواِف يوضح ذلك: عملية لتحريك لالدخ يف توليد العامة اؼبيزانية

 (2016-1970(:تطور العالقة مابين أسعار النفط ورصيد الموازنة في الجزائر خالؿ الفترة)31الجدوؿ رقم)
 الوحدة)مليار دج(.

 
 السنوات 

  
 إجمالي اإليرادات العامة

 
 إجمالي النفقات العامة 

 
 رصيد الميزانية العامة 

 
 زانية العامةرصيد المي

الناتج الداخلي 
 )%(اإلجمالي  

 
أسعار النفط )$ 

 للبرميل(

1970 6.306 5.876 0.430 1.79 1,21 
1971 6.919 6.941 0.222- 0.09- 1,7 
1972 9.178 8.197 0.981 3.24 1,82 
1973 11.067 9.989 1.078 3.12 2,7 
1974 23.438 13.408 10.030 18.16 11 
1975 25.052 19.068 5.984 9.74 10,43 
1976 26.215 20.118 6.097 8.26 11,6 
1977 33.479 25.473 8.006 9.21 12,5 
1978 36.782 30.106 6.676 6.38 12,79 
1979 46.429 35.515 12.914 10.08 29,19 
1980 59.594 44.016 15.578 9.59 35,52 
1981 79.384 57.655 21.729 11.35 34 
1982 74.246 72.445 1.801 0.87 32,38 
1983 80.957 84.825 3.868- 1.66- 29,04 
1984 101.365 91.598 9.767 3.65 28,2 
1985 105.850 99.841 6.009 2.06 27,01 
1986 89.690 101.816 12.127- 4.05- 13,53 
1987 92.984 103.977 10.993 3.40- 17,73 
1988 93.500 119.700 26.200- 7.50- 14,24 
1989 116.400 124.500 8.100- 1.91- 17,31 
1990 152.500 136.500 16.000 2.88 22,26 
1991 248.900 212.100 36.800 4.36 18,62 
1992 311.864 420.131 108.267- 12.27- 18,44 
1993 313.949 476.627 162.678- 16.54- 16,33 
1994 477.181 566.329 89.148- 8.50- 15,53 
1995 611.731 759.617 147.8886- 9.44- 16,86 
1996 836.996 724.609 112.387 3.39 20,29 
1997 932.668 845.196 87.472 2.59 18,86 
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1998 774.670 875.739 101.069- 3.82- 12,28 
1999 950.496 961.682 11.186- 0.51- 17,44 
2000 1578.161 1178.122 400.039 9.67 27,6 
2001 1505.526 1321.028 184.498 4.05 23,12 
2002 1603.188 1550.646 52.542 0.23 24,36 
2003 1974.466 1639.265 335.201 9.32 28,1 
2004 2229.899 1888.930 340.969 7.14 36,05 
2005 3082.828 2052.037 1030.791 11.86 50,59 
2006 3639.925 2453.014 1186.911 13.54 61 
2007 3687.900 3108.669 579.231 4.48 69,04 
2008 5190.608 4191.053 999.555 7.65 94,1 
2009 3676.036 4246.334 570.298- 7.07- 60,86 
2010 4392.954 4466.940 73.986- 2.06- 77,38 
2011 3403.06 5731.752 2328.644- 17.09- 107,46 
2012 6339.3 7058.1 718.8-. 4.43- 109,45 
2013 5957.5 6024.1 66.6- 0.40- 105,87 
2014 5738.4 6995.7 1257.3- 7.29- 96,29 
2015 5103.1 7656.3 2553.2- 15.29 - 49,49 
2016 5042.1 7383.6 2341.4- 13.45- 40,68 

 (27(،)24المصدر :اعتمادا على الجدولين )

يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ أف رصيد (:1989-1970لجزائر خالؿ الفترة )أوال:تطور رصيد الميزانية العامة ل
% من إصباِف الناتج الداخلي حيث 1.79مليار دج أي بنسبة  0.43حقق فائض قدره  1970اؼبيزانية يف سنة 

مليار دج ويبثل  2.05بلغ تدفق االدخار العمومي خبلؿ السنة )اإليرادات اإلصبالية ناقص نفقات التسيَت( قيمة 
ربوؿ رصيد اؼبيزانية إُف عجز وىذا راجع  1971% من إصباِف اإليرادات العامة،ولكن يف سنة 32.56نسبة 

مليوف  22مليار دج )أي  0.022تبٍت اعبزائر للنظاـ االشًتاكي يف ىذه السنة،وقيمة ىذا العجز قدرت حواِف
النفقات العامة دبعدؿ أسرع من معدؿ  %من إصباِف الناتج الداخلي،ويعود ذلك إُف ارتفاع0.09دج( ويبثل نسبة 

يف 1971% سنة 18.12الزيادة يف اإليرادات العامة خبلؿ ىذه السنة،حيث ارتفعت النفقات العامة بنسبة 
إعتمدت إصبلحات 1971% خبلؿ ىذه السنة،ففي سنة 9.72حُت ارتفعت اإليرادات العامة فقط بنسبة 

د كاف ؽبذه اإلصبلحات أثرىا على مبدأ توازف اؼبيزانية العامة جديدة لتسهيل سبويل اؼبخطط الرباعي األوؿ،وق
 وخاصة اإلجراءات اؼبتعلقة باستثمارات اؼبؤسسات العمومية وىي :

 فصل االستثمارات اؼبيزانية العامة عن االستثمارات اؼبخططة للمؤسسات العمومية . -
 ذبديد إجراءات سبويل استثمارات اؼبؤسسات العمومية. -

ىو إخراج ؾبموع نفقات االستثمار من اؼبيزانية  1971ن ىذه اإلصبلحات االقتصادية واؼبالية لسنة واؽبدؼ م
العامة،فبا نتج عن ذلك زبفيف ماِف على اػبزينة،وعودة توازف اؼبيزانية العامة،وربوؿ العجز إُف فائض،حيث سجل 

من إصباِف الناتج الداخلي،وذلك  %3.24مليار دج،بنسبة 0.981فائض دبقدار 1972رصيد اؼبيزانية يف سنة 
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،حيث بلغ تدفق االدخار العمومي 1972% خبلؿ سنة 98.9نتيجة ارتفاع إيرادات اعبباية البًتولية بنسبة 
% من إصباِف اإليرادات العامة،فبا ظبح بتغطية كافة نفقات 41.54مليار دج، بنسبة 3.81خبلؿ السنة 
 االستثمار.

،ويرجع ذلك إُف ارتفاع 1982إُف غاية  1973يف تسجيل فوائض خبلؿ سنة واستمر رصيد اؼبيزانية العامة 
أسعار النفط الذي مكن من تغطية العجز نتيجة زيادة مسانبة اعبباية البًتولية يف إيرادات اؼبيزانية،حيث مت تسجيل 

بلغ % من إصباِف الناتج الداخلي،وقد 11.35مليار دج بنسبة 21.73دبقدار  1981أعلى فائض يف سنة 
 %من إصباِف اإليرادات العامة.56.91مليار دج،بنسبة 45.18تدفق االدخار العمومي خبلؿ السنة دبقدار 

%من إصباِف الناتج 1.66مليار دج،بنسبة 3.87سجل رصيد اؼبيزانية عجز قيمتو 1983بينما يف سنة 
)سعر النفط  1983% سنة 9.04الداخلي،وسبب ىذا العجز نتيجة البفاض إيرادات اعبباية البًتولية  بنسبة 

مليار دج ،أي بنسبة 9.77سجل رصيد اؼبيزانية فائض دبقدار  1985و 1984$ للربميل (.ويف سنيت 29.31
 % من إصباِف الناتج الداخلي على التواِف.2.06مليار دج ،بنسبة 6.01% من إصباِف الناتج الداخلي و3.65

$ للربميل(،سجل رصيد اؼبيزانية عجز 13.35لنفط )مع حدوث تراجع يف أسعار ا 1986وإبتداءا من سنة  
% من إصباِف الناتج الداخلي وذلك نتيجة البفاض اإليرادات العامة  4.05مليار دج بنسبة 12.13بقيمة 
مليار دج أي بنسبة  26.20حيث قدر حواِف 1988%،ليستمر ىذا العجز إُف غاية سنة 15.27بنسبة 
% خبلؿ ىذه مقابل 15.12لك نتيجة ارتفاع النفقات العامة بنسبة% من إصباِف الناتج الداخلي،وذ7.50

مليار دج سنة 17.30%،وقد قدر تدفق االدخار العمومي 0.55االرتفاع الطفيف إليرادات العامة بنسبة 
 . 1987% سنة 31.43% من إصباِف اإليرادات العامة مقابل 18.50أي بنسبة 1988

اقتصادية واليت تضمنت التشريعات اعبديدة وىي تعديل القانوف شهدت عدة إصبلحات  1988ومع بداية سنة 
اؼبتعلق بقوانُت اؼبالية،واؼبتمثلة يف قانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية والقانوف اؼبتعلق بالتخطيط، 

لئلعتمادات  ونتيجة لذلك فقد مت إلغاء اعبدوؿ "د" اؼبلحق بقوانُت اؼبالية و الذي وبدد التوزيع بُت القطاعات
اؼبفتوحة لرخص سبويل االستثمارات اؼبخطط ؼبؤسسات القطاع العمومي من اؼبخطط السنوي،ويهدؼ ىذا اإلجراء 
للتقليل من نفقات اؼبيزانية العامة إُف أنو َف يساىم يف تغطية جزء من عجز اؼبيزانية،يف حُت تقلص العجز يف سنة 

% سنة 7.50إصباِف الناتج الداخلي مقابل  % من1.91مليار دج أي بنسبة 8.1ليصل إُف1989
،حيث بلغ اإلدخار العمومي 1989%خبلؿ سنة 24.49،وىذا نتيجة الرتفاع اإليرادات العامة بنسبة 1988
مقابل 1989%من إصباِف اإليرادات العامة سنة 31.10مليار دج وىو يشكل نسبة 36.2مقدار 
 .1988%سنة 18.50
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:مع بداية التسعينات ربوؿ رصيد اؼبيزانية إُف فائض (1999-1990الفترة ) ثانيا:تطور رصيد الميزانية خالؿ
مليار دج خبلؿ  16.00وذلك نتيجة اإلصبلحات اليت طبقتها الدولة خبلؿ ىذه الفًتة،حيث بلغ ىذا الفائض 

ة بنسبة % من إصباِف الناتج الداخلي وىذا راجع إُف ارتفاع إصباِف اإليرادات العام2.88،ويبثل نسبة1990سنة 
%،وقد بلغ تدفق االدخار العمومي خبلؿ 33.91بنسبة  اعببائية اإليرادات زيادة نتيجة السنة ىذه خبلؿ% 31.01

 . 1989% يف سنة 31.10من اإليرادات الكلية مقابل 41.77% مليار دج أي بنسبة 63.7قيمة  1990سنة 

% من الناتج اإلصباِف 4.36ج،أي بنسبة مليار د  36.80سجل فائض يف رصيد اؼبيزانية بقيمة 1991ويف سنة 
،ويعود ذلك أساسا إُف تضاعف إيرادات اعبباية البًتولية واليت انتقلت من 1990% سنة 2.88مقابل 
%،وقد بلغ 111.94،أي بنسبة ارتفاع تقدر 1991مليار دج سنة  161.5إُف 1990مليار دج سنة 76.2

%من اإليرادات الكلية. ولكن 38.21دج،ما يبثل نسبة  مليار95.1تدفق االدخار العمومي خبلؿ ىذه السنة 
مليار دج ويبثل  108.27دبقدار 1992ىذا الفائض َف يستمر حيث ظهر العجز مرة أخرى إبتداءا من سنة 

مليار دج  162.68حيث بلغ  1993% من إصباِف الناتج الداخلي ،وقد تفاقم ىذا العجز سنة 10.33نسبة 
لناتج الداخلي،ويرجع ذلك أساسا إُف البفاض إيرادات اعبباية البًتولية نتيجة من إصباِف ا13.95أي بنسبة 

،إضافة إُف ارتفاع 1990$ للربميل سنة 22.26مقابل  1993$ للربميل سنة  16.33تراجع أسعار النفط إُف
،وقد بلغ تدفق االدخار 1992%سنة 98.08وبنسبة  1993% يف سنة 13.44النفقات العامة بنسبة 

مليار 95.1و 1992مليار دج يف سنة  35.73مليار دج مقابل 22.53قيمة  1993خبلؿ سنة  العمومي
%من إصباِف اإليرادات العامة سنة 7.18،وقد مثل ىذا التدفق يف االدخار العمومي نسبة 1991دج سنة 
مقابل  1993،وقد بلغ تدفق االدخار العمومي خبلؿ سنة 1992% سنة 98.08وبنسبة وبنسبة  1993
،وَف يسمح ىذا التدفق يف االدخار العمومي بتمويل كافة 1991%سنة 38.21و 1992% سنة 11.46

مليار دج سنة  192.88نفقات االستثمار للدولة فبا أدى إُف ظهور حاجة للتمويل من طرؼ اػبزينة العمومية
 مليار دج ما 89.15تقلص العجز إُف  1994.ويف سنة 1992مليار دج سنة 128.57مقابل  1993

،ويرجع إُف اإلجراءات اؼبنتهجة 1993.% سنة 16.5%من الناتج الداخلي اإلصباِف مقابل 8.50يعادؿ نسبة
حيث سجل 1995من طرؼ لدولة واؼبتمثلة يف تعميق اإلصبلحات اؽبيكلية،إال أف ىذا سرعاف ما تفاقم يف سنة 

ايد حجم النفقات بوتَتة %من إصباِف الناتج الداخلي وذلك بسبب تز 7.43مليار دج أي بنسبة 147.89
، بينما زادت 1995% سنة 34.13أسرع من تزايد اإليرادات العامة،حيث ارتفعت النفقات العامة بنسبة 

$للربميل سجل رصيد اؼبوازنة  20.29ومع عودة ارتفاع أسعار النفط إُف %.28.20اإليرادات العامة بنسبة 
ف ما شهدت أسعار النفط البفاضا يف سنة ،لكن سرعا1996مليار دج يف سنة  112.39فائض بقيمة 

$ للربميل(،انعكس على إيرادات اعبباية البًتولية واليت البفضت بنسبة 12.28واليت قدرت ) 1998
 101.07إُف عجز يساوي  1997مليار دج سنة 87.47%،فبا حوؿ رصيد اؼبيزانية من فائض يقدر 33.65
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،وقد بلغ تدفق االدخار 1988اتج احمللي اإلصباِف سنة % من إصباِف الن2.59مليار دج والذي يبثل نسبة 
% من إصباِف اإليرادات 14.30حيث يبثل نسبة  110.81العمومي من نفس السنة مقدار مليار دج 

 احتياج ظهور إُف أدى فبا للدولة االستثمار نفقات كافة بتمويل يسمح َف العموميالعامة،ولكن ىذا التدفق يف 
 مليار دج.108.07 العمومية ةاػبزين من طرؼ للتمويل

حيث سجلت 1999استمر أثره إُف غاية هناية السداسي األوؿ من سنة  1998إف تراجع أسعار النفط لسنة 
% 47.90$ للربميل فبا ظبح بارتفاع إيرادات اعبباية البًتولية بنسبة  17.44أسعار النفط ربسنا إذ ارتفعت من

%من إصباِف الناتج 0.51مليار دج أي ما يقارب نسبة 11.2ُف ،وبالتاِف تقلص عجز اؼبوازنة إ1999سنة 
%من 18.50مليار دج بنسبة 175.80مقدار  1999الداخلي،وقد بلغ تدفق االدخار العمومي خبلؿ سنة 

 فبا للدولة االستثمار نفقات كافة بتمويل يسمح َف العمومي االدخار يف التدفق إصباِف اإليرادات العامة، وىذا
 إصباِف %من0.51 نسبة يبثل ما وىو دج مليار16.5 العمومية اػبزينة من طرؼ للتمويل احتياج رظهو  إُف أدى
 أسعار لتغَتات تبعا ملحوظا تطورا التسعينات عشرية هناية مع توازنات اؼبيزانية عرفت وىكذا الداخلي، الناتج
 النفط.

 يف ومهما كبَتا ربسنا 2000سنة سبثل (:2016-2000ثالثا:تطور رصيد الموازنة للجزائر خالؿ الفترة)
مليار دج  398.84اإلصباِف للخزينة دبقدار  الرصيد يف فائض تسجيل مت اعبزائرية،حيث العامة اؼبالية أوضاع

%من إصباِف الناتج الداخلي،ويرجع ذلك أساسا إُف ارتفاع اعبباية البًتولية بنسبة 9.7والذي يبثل نسبة
مليار دج،إضافة على 1578.16ِف ارتفاع إصباِف اإليرادات العامة إُف ،وبالتا1999% مقارنة مع سنة 109.5

%،وقد ترجم االرتفاع يف اإليرادات اإلصبالية بواسطة تدفق يف 10.52االرتفاع الطفيف لنفقات التسيَت بنسبة 
% 18.50% من اإليرادات اإلصبالية مقابل 45.75مليار دج أي بنسبة 721.97االدخار العمومي يساوي 

 .1999سنة يف 

% 9.32مليار،وقد مثل ىذا الفائض نسبة 489.70،ارتفع الفائض يف اػبزينة العمومية إُف 2003ويف سنة 
وتعزيزه يف سنيت  2000من الناتج الداخلي اإلصباِف،حيث سجل عودة يف االستقرار اؼباِف الكلي يف سنة 

مليار 896.59حيث سجل  2005.واستمر ىذا الفائض يف رصيد اإلصباِف للخزينة يف سنة 2002و2001
مليار دج( 489.70)2003مليار دج(و 439.1) 2004دج وىو يؤكد كذلك على التحسن اعبيد لسنيت 

% من الناتج الداخلي اإلصباِف يف سنة 11.86وتعزيز القدرة التمويلية للخزينة حيث مثل ىذا الفائض نسبة 
مليار  579.231ليصل إُف  2007سنة .بعد الًتاخي اؼبسجل يف 2004% يف سنة 7.14مقابل  2005

 2006و2005العهد مع الزيادات اليت عرفتها سنتا  2008دج،جدد فائض الرصيد اإلصباِف للخزينة يف سنة 
 .2007% يف سنة 4.48%من إصباِف الناتج الداخلي مقابل  7.65مليار دج،أي  999.555ليبلغ 
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عجزا يف الرصيد اإلصباِف للخزينة يصل إُف  2009،شهدت سنة 2000بعد تسجيل فوائض اؼبتتالية منذ سنة 
%من إصباِف الناتج الداخلي،وقد نتج ىذا العجز أساسا عن االلبفاض اغباد يف إيرادات اعبباية البًتولية يف 7.07

مليار دج يف 1376.01إطار شبو احملافظة على مستوى النفقات العامة ،وقد قدر تدفق االدخار العاـ حواِف 
%من االدخار الكلي يف سنة 29.8% من اإليرادات اإلصبالية و37.43ال يبثل سوى  وىو 2009سنة 

. حيث َف يسمح االدخار العاـ بتمويل 2008% على التواِف يف سنة 47.2% و57.27مقابل  2009
ما مليار دج ،وىذا 704.5إصباِف نفقات االستثمار ونتيجة فأف االستثمار العاـ قد ذباوز االدخار العاـ حبواِف 

 2009.1أدى إُف ظهور احتياج إُف التمويل يف سنة 

)سنة 2009مليار دج ،وىو عجز أقل من ذلك اؼبسجل يف سنة  66.6بلغ العجز اؼبيزاين2013ويف سنة 
فبا يؤكد على وضعية عجز للسنة اػبامسة،لكن عجز سنة  2012سجل يف سنة الصدمة اػبارجية( وعن ذلك اؼب

عن البفاض إيرادات اعبباية البًتولية وارتباطها بذلك والبفاض 2013، وقبم عجز سنة 2010،2011،2012
اإليرادات الكلية من االلبفاض اؼبعترب يف النفقات اعبارية ورأس اؼباؿ.يف حُت بلغ تدفق االدخار العمومي 

% من اإليرادات 29.2،نتيجة لذلك،يبثل االدخار العمومي 202مليار دج يف سنة 1556.7مقابل 1736.6
.وحيث مت سبويل اؼببلغ االدخار العمومي لنفقات االستثمار للدولة لسنة 2012%يف سنة 24.6الكلية مقابل 

مومية .لكن َف تنخفض قدرة التمويل للخزينة الع2012%سنة 68.5% مقابل 92حواِف 2013
دوف  2012إُف  2009مليار دج قيمة احتياج التمويل(.إصباال مت سبويل عجوزات السنوات من 248.2)

% 1رغم ضعفو )أقل من  2013اللجوء إُف االقتطاعات الفعلية من صندوؽ ضبط اؼبوارد،فإف سبويل عجز سنة 
ندوؽ الذي سبثل موارده قدرة سبويل مليار دج من ىذا الص70.2من إصباِف الناتج الداخلي( حيث مت اقتطاع قدره 

   2ىامة.

% من إصباِف الناتج 13.5مليار دج )2341.4،مت تسجيل رصيد اؼبيزانية عجز بقيمة 2016وأخَتا يف سنة 
%من إصباِف الناتج 15.3)2015مليار دج يف سنة  2553.2احمللي اإلصباِف(،مقابل عجز قياسي

من إصباِف الناتج الداخلي(.ويرجع سبب  2014% سنة 2013،7.3% يف سنة 0.4الداخلي(،يف حُت بلغ )
مليار 450.8الًتاجع الطفيف يف ؾبملو إُف البفاض نفقات التجهيز العمومية.كما بلغ تدفق االدخار العمومي 

 وبعيدة عن تلك اليت سجلت يف سنة  2015يف سنة  مليار دج 486.1دج مقابل 

 

                                                           
1
 .94-93،ص 2010"،جويلية  :التطور النقدي واالقتصادي للجزائر2009التقرير السنوي بنك اعبزائر،"  

2
 .94،ص2014"،نوفمرب  :التطور النقدي واالقتصادي للجزائر2013التقرير السنويبنك اعبزائر،"  
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،مت سبويل نفقات االستثمار من خبلؿ مبلغ االدخار العمومي بواقع 2016. ويف سنة %1(21.7)2014
دى إُف احتياج ، فبا أ2013%يف سنة 96.5،و2014%يف سنة 49.7(،مقابل 2015%)مثل سنة 16.1

مليار دج.نتيجة لذلك،البفضت قدرة التمويل للخزينة العمومية،اؼبعرب 2387.2اػبزينة العمومية للتمويل بقيمة 
مليار دج 2073.8مليار دج،مقابل 740مليار دج،ليبلغ قيمة 1387.9عنها بصندوؽ ضبط اإليرادات بقيمة 

%من إصباِف الناتج 4.3ت ال سبثل سوى .تآكلت قدرة التمويل ىذه،اليت أصبح2015يف هناية سنة 
(.بعدما كانت ىذه السنة تقارب 2016-2014مليار دج يف ظرؼ ثبلث سنوات)4900الداخلي،دبا يعادؿ 

 .2013% يف سنة 93.7

،أساسا باقتطاعات من صندوؽ ضبط اؼبوارد،أما 2014،2015عموما مت سبويل عجوزات اؼبيزانية اؼبعتربة لسنيت 
مليار دج،يف حُت عبأت اػبزينة العمومية إُف مصادر أخرى للتمويل،من 1387.9ع قدره مت اقتطا  2016سنة 

 بينها القرض الوطٍت.

،  2014،2015يتبُت من خبلؿ العجوزات اؼبسجلة واؼبرتفعة يف اؼبيزانية،وباألخص خبلؿ السنوات     
لبفاض يف الضريبة عن ىشاشة كبَتة يف السياسة اؼبالية،وإذ نرجع ىذه العجوزات إُف اال 2016

البًتولية،ولكنها أيضا تعكس وعلى حد سواء ضعف الضربية العادية،بالنظر إُف اجملاؿ الكامل للتحصيل،والوزف 
الكبَت بل اؼبفرط للنفقات العمومية ضمن إصباِف النفقات الداخلية.وعليو يف غضوف نفاذ صايف االدخار اؼباِف 

ط خبلؿ السنوات القادمة،ولضماف استدامة السياسة اؼبالية على للدولة وأماـ أفاؽ ضعف مستوى أسعار النف
اؼبدى اؼبتوسط،يصبح إلزاميا ربسُت ربصيل الضربية العادية،وخصوصا الضريبة اؼبباشرة على أرباح الشركات 

فيز والضربية غَت اؼبباشرة الداخلية،ترشيد ـبتلف اإلعفاءات اعببائية واعبمركية بغية توسيع الوعاء الضرييب ورب
االستثمار اؼبنتج من جهة وإلرسًتجاع التوازنات االقتصادية الكلية وأيضا حتمية تنويع اقتصادنا يتطلباف وضع 
أدوات تعديل تكميلية وكذا إصبلحات ىيكلية،هتدؼ إُف تعزيز التنظيم االقتصادي من خبلؿ السوؽ،الذي 

ح بدفع أقوى لبلستثمار اؼبنتج واؼبسوؽ وربرير يعد شرطا ضروريا لضماف توزيع أكثر توازنا للموارد.ىذا ما يسم
اجملاؿ الكامن للنمو خارج احملروقات لبلقتصاد الوطٍت،تشهد التجارب األخَتة العديد من االقتصاديات الناشئة 

 يف ؾباؿ النمو والتنويع على أنبية ىذه اإلسًتاتيجية.

 

 

                                                           
 .77مرجع سبق ذكره،ص،2016،التقرير السنوي  بنك اعبزائر  1
 



 الجزائر في المالية السياسة أدوات على النفط أسعار تقلبات ألثر وقياسية تحليلية دراسة    :الفصل الثالث

206 
 

 السياسة المالية. المطلب الرابع:إجراءات الحد من أثار تقلبات أسعار النفط على

 األسواؽ العاؼبية،ألف النفط يف أسعار بتقلبات الشديد ارتباطها ىو اعبزائر للسياسة اؼبالية يف إف اؼبيزة األساسية
 برميل سعر يف ارتفاع فأي بسعر النفط، قويا ارتباطا ترتبط اغبكومة ؼبيزانية الرئيسي اؼبورد سبثل اليت البًتولية اعبباية
 إف اإليرادات ىذه مبو من آليا فيخفض السعر اؼبيزانية،أما البفاض إيرادات يف ارتفاع إُف وتوماتيكياأ يؤدي البًتوؿ
 ربدد اليت ىي احملروقات تصدير إيرادات مستوى هبعل اؼبيزانية احملروقات على أسعار لتقلبات اؼبباشر األثر ىذا

 مصادر تنويع كبو السعي إُف باعبزائر دفع ما ىذاالعاـ.  اإلنفاؽ وسياسة  يتعلق باالستَتاد فيما البلد قدرات
 واإلجراءات،ىو إنشائها التدابَت من العديد تبٍت خبلؿ من احملروقات، بقطاع اؼبفرط وفك ارتباطها اؼبوازنة إيرادات
 ىذا اإلجراء سنتطرؽ إليو ما يلي: قباح مدى تقييم دؼبهو اقتصادىا تنويع وؿباولة اإليرادات، ضبط لصندوؽ

 27اؼبؤرخ يف  02-2000:تأسس صندوؽ ضبط اؼبوارد دبوجب القانوف رقم : ماىية صندوؽ ضبط المواردأوال
واليت نصت على ما يلي بفتح  10،يف اؼبادة رقم 2000واؼبتعلق بالقانوف اؼبالية التكميلي لسنة  2000جواف 

، وىو صندوؽ ينتمي إُف اغبسابات اػباصة 1بعنواف "صندوؽ ضبط  اؼبوارد" 203-103حساب زبصيص رقم 
للخزينة،وأىم ما يبيز ىذه اغبسابات أهنا مستقلة عن اؼبيزانية العامة،أي أهنا ال زبضع لقواعد ومبادئ وإعداد 

 زبضع للرقابة الربؼبانية.ويتم سبويل مصادره من فائض قيمة اعبباية البًتولية الناتج وتنفيذ اؼبيزانية العامة،كما أهنا ال
عن ذباوز ىذه األخَتة لتقديرات قانوف اؼبالية،باإلضافة إُف كل اإليرادات األخرى اؼبتعلقة بتسيَت الصندوؽ. ومن 

 فيما يلي : تالدوافع اليت حفزت اعبزائر على إنشاء ىذا الصندوؽ سبثل

إف االقتصاد اعبزائري يتأثر بشكل مباشر بأداء قطاع احملروقات فبا يعٍت أف األزمة الدوافع الداخلية:  -1
االقتصادية اليت شهدهتا اعبزائر خبلؿ النصف الثاين الثمانينات وفًتة التسعينات من القرف العشرين ترجع 

واؽ العاؼبية.ويبكن توضيح ذلك من أساسا إُف تدين أداء قطاع احملروقات بسبب البفاض أسعارىا يف األس
خبلؿ تتبع تأثَت قطاع احملروقات يف كل من معدالت النمو االقتصادي واؼبوازنة العامة للدولة ،باإلضافة إُف 

 ميزاف اؼبدفوعات واعبدوؿ اؼبواِف يوضح ذلك الفًتة اليت سبقت إنشاء  صندوؽ ضبط اؼبوارد:
البترولية إلى إجمالي اإليرادات والصادرات النفطية إلى الناتج المحلي (:تطور كل من نسبة الجباية 32الجدوؿ رقم)

 والصادرات النفطية إلى الصادرات.

 2000 1999 1998 1997 1996 السنوات 
 38.47 24.38 20.27 27.36 26.95 نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي اإليرادات

 60.47 51.22 52.15 54.64 54.74 حلينسبة اإليرادات والصادرات النفطية إلى الناتج الم
 93.36 55.91 48.61 66.69 68.05 نسبة والصادرات النفطية إلى الصادرات

 .2000-1996للفترة الدولي البنك بيانات على المصدر:من إعداد الباحثة باالعتماد
                                                           

 .04ص ، 2000 جواف 28 بتاريخ ، 10 اؼبادة ، 37 رقم الرظبية اعبريدة الديبقراطية، ريةاعبزائ اعبمهورية  1
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ل أساسا يف رغبة ومن ىذا األساس فإف الدوافع الداخلية اليت أدت إُف إنشاء صندوؽ ضبط اإليرادات تتمث
اغبكومة استحداث آلية تعمل على ضبط اإليرادات العامة،ومث اغبفاظ على استقرار اؼبيزانية العامة.فبا يبكنها من 
تنفيذ ـبتلف سياستها االقتصادية،وكذا التقليل من حدة أثار الصدمات اػبارجية واؼبتمثلة يف البفاض أسعار 

 النفط.

ل الدوافع الداخلية عن الدوافع اػبارجية بالنظر إُف أف أداء قطاع احملروقات ويف نفس الوقت فإنو ال يبكن فص
يرتبط أساسا دبستويات أسعار النفط اليت تتحدد يف األسواؽ العاؼبية باإلضافة إُف أف اعبزائر باعتبارىا بلدا نفطيا 

إُف استغبلؿ األمثل ؼبداخيل الثروة ال يبكن ؽبا أف تتجاىل ـبتلف السياسات اليت تنفذىا البلداف النفطية واؽبادفة 
 النفطية.

تتمثل يف دافعيُت أساسيُت،أوؽبا تقلبات أسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية والناذبة عن الدوافع الخارجية: -2
أسباب خارجية قائمة أساسا على العرض والطلب باإلضافة إُف عوامل أخرى مت اإلشارة إليها سابقا،أما 

ل يف ؿباولة االستفادة من ذبارب الدوؿ النفطية،واليت قامت بإنشاء الصناديق السيادية،وتعد الدافع الثاين فتمث
اعبزائر األحدث يف ىذا اجملاؿ مقارنة ببعض ذبارب الدوؿ النفطية اليت جسدت ىذه الفكرة واعبدوؿ التاِف 

 يوضح ذلك:

 .(:الدوؿ النفطية المؤسسة للصناديق السيادية33الجدوؿ رقم)

سنة  لتسمية الرسمية للصندوؽا البلد
 التأسيس

سنة  التسمية الرسمية للصندوؽ البلد
 التأسيس

 2000 صندوؽ ضبط الموارد الجزائر 1953 ىيئة االستثمار الكويتية الكويت
صندوؽ اإلحتياط  فرنسا 1974 تيماسك سنغافورة

 للمعاشات
2000 

طني الحتياط الصندوؽ الو  ايرلندة 1976 صندوؽ أالسكا الدائم الو .ـ.أ
 المعاشات

2000 

الصندوؽ الوطني  تايواف 1976 ىيئة االستثمار  أبو ظبي اإلمارات العربية المتحدة
 لالستقرار  لتايواف

2001 

شركة االستثمار الحكومية   سنغافورة
 لسنغافورة

اإلمارات العربية  1981
 المتحدة

 2002 شركة مبادرة للتنمية الدولية

 2003 صندوؽ االستقرار روسيا غ محدد شركة قابضة عمومية عوديةالمملكة  العربية الس
الصندوؽ الحكومي  أستراليا 1983 وكالة االستثمار لبروناوي سلطنة بروناي

 المستقبلي
2004 

 2005 صندوؽ التنمية الوطني فنزويال 1990 صندوؽ المعاشات الحكومي النرويج
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 Khazanah National ماليزيا

BHD 
شركة االستثمار الحكومية  لجنوبيةكوريا ا 1993

 لسنغافورة
2005 

 2006 ىيئة استثمار دبي دبي SAFE 1997 الصين
صندوؽ االستقرار  الشيلي 2000 ىيئة االستثمار القطرية قطر

 االقتصادي  واالجتماعي
2007 

 2007 صندوؽ احتياط النفط ليبيا 2000 ىيئة االستثمار النفطي إيراف
 2007 شركة استثمار الصين الصين 2000 لوطني لكازخستافالصندوؽ ا كازخستاف

 .12،ص06،2009"،ؾبلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا،العددالصناديق السيادية واألزمنة المالية الراىنة:قدي عبد اجمليد،"المصدر
 

ى غرار يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ أف ىناؾ عديد من الدوؿ اليت سبقت اعبزائر يف ؾباؿ إنشاء صناديق النفط عل
الكويت،واإلمارات العربية اؼبتحدة،النرويج ،ماليزيا،ومنو يبكن القوؿ أف فكرة تأسيس اعبزائر لصندوؽ ضبط 
اؼبوارد ىو نتيجة حتمية النتشار رواج فكرة إنشاء مثل ىذه الصناديق بُت الدوؿ النفطية،كما أف تعدد ذبارب 

الرائدة يف ىذا اجملاؿ على غرار ذبربيت النرويج  ـبتلف ىذه الدوؿ يسمح للحكومة باالستفادة من التجارب
والكويت. واؽبدؼ من تأسيس الدوؿ النفطية للصناديق السيادية ىو ال يعٍت بالضرورة لوجود مبوذج موحد 
ؽبذه الصناديق،إذ يبلحظ وجود اختبلؼ بُت ذبارب الدوؿ تشمل على وجو اػبصوص أىداؼ وىيكل 

اؼبعتمدة ؽبذه الصناديق،إال أف العامل اؼبشًتؾ بينها ىو مصدر سبويلها  وآليات عمل وحىت التسميات الرظبية
الذي يتمثل أساسا يف الفوائض اؼبالية احملققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط أو اؼببادالت التجارية على اؼبستوى 

 1العاؼبي.

 ويهدؼ عمل الصندوؽ ضبط اؼبوارد للجزائر أساسا إُف :

 اؼبالية. وتقديرات قانوف  توقعات يفوؽ والذي البًتولية إيرادات اعبباية  امتصاص الفائض من -
 يبكن واليت اإليرادات اعبباية البًتولية البفاض عن ينتو قد والذي للدولة العجز يف اؼبيزانية العامة وسد تسوية  -

 اؼبالية. قانوف من تقديرات وتوقعات أقل تكوف أف
 وزبفيضها. منها اغبد بغية للدولة واػبارجية الداخلية العمومية اؼبديونية وتسوية تسديد -

أين أضاؼ قانوف اؼبالية ؼبهامو  2004 عرؼ ىذا الصندوؽ ؾبموعة من التعديبلت خبلؿ سنة ويف حُت 
السابقة،تسبيقات بنك اعبزائر اؼبوجهة للتسَت النشط للمديونية اػبارجية لتكوف مصدرا من مصادر سبويل 

                                                           
1
"،أطروحة دكتوراة يف العلـو 1990ت اإلقتصادية منذ سنة دراسة تحليلية نقدية للسياسة الميزانية في الجزائر في ظل اإلصالحاخالد منو،"  

 .253،ص2015-2014،اعبزائر،03االقتصادية،فرع التحليل االقتصادي،جامعة اعبزائر
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.حيث توافق ىذا التعديل مع شروع اغبكومة يف تنفيذ سياسة الدفع اؼبسبق للمديونية العمومية اػبارجية 1الصندوؽ
تسبيقات اؼبقدمة من خبلؿ نفس السنة،حيث تتم ىذه العملية باالعتماد على موارد الصندوؽ باإلضافة إُف ال

اؽبدؼ الرئيسي للصندوؽ ليصبح على  2006بنك اعبزائر إُف الصندوؽ.وعدؿ يف قانوف اؼبالية التكميلي لسنة
،وعلى ىذا األساس يبكن 2مليار دج740النحو التاِف: سبويل عجز اػبزينة دوف أف يقل رصيد الصندوؽ عن 

 تقسيم ىذا التعديل إُف قسمُت:

 زينة العمومية مهما كاف سبب ىذا العجز.سبويل أي عجز يشمل اػب -
مليار دج فبا يعٍت ربديد سقف لنفقات الصندوؽ ال يبكن ذباوزه  740أال يقل رصيد الصندوؽ عن  -

وىو ما يؤكده رغبة اغبكومة على جعل صندوؽ ضبط اؼبوارد أداة مستدامة لتعديل وضبط اؼبيزانية العامة 
 على اؼبدى البعيد.

إُف الفوائض اؼبالية  2006إرجاع سبب التعديبلت اليت أدخلت على الصندوؽ خبلؿ سنة  ويبكن            
اليت حققتها اعبزائر من العقد األوؿ من القرف اغباِف شجعت اغبكومة يف تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة زبتلف 

ي ذات التوجو الكينزي عن تلك اليت طبقتها سابقا،ىذه السياسة اليت يبكن تسميتها بسياسة اإلنعاش االقتصاد
هتدؼ أساسا إُف رفع معدؿ النمو االقتصادي عن طريق زيادة حجم اإلنفاؽ اغبكومي واالستثماري،وقد مت 

 ذبسيد ىذه السياسة من خبلؿ تنفيذ ثبلثة برامج تنموية سبثلت يف:

 غبلؼ مجالربنا ؽبذا خصص ( :2004-2001برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي المطبق خالؿ الفترة ) - أ
 النهائي اؼباِف يصبح غبلفو أف مليار دوالر أمريكي،قبل 7مليار دج أي ما يعادؿ  525دببلغ  أوِف ماِف
 وإجراء تقييمات لو جديدة مشاريع إضافة مليار دوالر،بعد 16مليار دج أي ما يعادؿ  1216حبواِف  مقدرا
 .3سابقا اؼبربؾبة اؼبشاريع ؼبعظم

تقوية  الفبلحية، اإلنتاجية النشاطات و اؼبؤسسات بدعم اػباصة وؼبشاريع للعمليات أساسا الربنامج ىذا وجو وقد
 ودعم للسكاف، اؼبعيشي اإلطار ربسُت القاعدية، ياكلاؽب النقل، الري، :مثل كربى ؾباالت يف العمومية اػبدمات

 باإلصبلحات اػباصة اإلجراءات من سلسلة مع العمليات ىذا تزامنت وقد البشرية، اؼبوارد تنمية و التنمية احمللية

                                                           
،واؼبتضمن لقانوف اؼبالية 2003ديسمرب  28اؼبؤرخ يف  22-23قانوف  من 66 للمادة ،وفقا 83 رقم الرظبية اعبريدة الديبقراطية، اعبزائية اعبمهورية  1

 .28،ص2004لسنة 

 حوؿ الثاين الدوِف اؼبلتقى ،الجزائر" في البترولية الثروة مداخيل يفلتوظ كأداة الموارد ضبط صندوؽ فعالية القادر،" عبد لعاطف نبيل، بوفليح  2
 .07،ص2009أكتوبر  21-20سطيف، يومي  عباس فرحات اؼبنعقد جبامعة اؼبتاحة، للموارد اإلستخدامية اؼبستدامة والكفاءة التنمية"

3
 .147،ص2012اعبزائر، ورقلة، جامعة ، 10 العدد الباحث، ؾبلة ،"النمو على أثرىا و الجزائر في االقتصادي اإلنعاش سياسة" مسعي، ؿبمد  
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 رئيسية قطاعات أربع على االقتصادي اإلنعاش برنامج ، ويتوزع1الوطنية اإلنتاجية اؼبؤسسات اؼبؤسساتية ودعم
 :يف اعبدوؿ اؼبواِف موضح ىو كما

 ( .2004-2001عم اإلنعاش االقتصادي )(:التوزيع القطاعي لبرنامج د34الجدوؿ رقم)
 الوحدة مليار دج 

 السنوات       
              

 القطاع
  

 النسبة)%( المجموع  2004 2003 2002 2001

 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 األشغاؿ الكربى واؽبياكل القاعدية
 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 التنمية احمللية والبشرية 

 12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 قطاع الفبلحة والصيد البحريدعم 
 8.6 45.0 - - 15.0 30.0 دعم اإلصبلحات 

 100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 اجملموع 
 سنة نم الثاني خالؿ السداسي للجزائر االجتماعية و االقتصادية الوضعية حوؿ تقرير االجتماعي، و االقتصادي الوطني المجلس :المصدر
 .87،ص2001

إصباِف  من نسبة أكرب لو خصص قد القاعدية اؽبياكل و الكربى األشغاؿ قطاع يتبُت من خبلؿ اعبدوؿ أف  
 قطاع %،مث39يقارب  دبا البشرية و احمللية التنمية قطاع %،مث40نسبة يفوؽ دبا للربنامج اؼبخصصة اؼببالغ

 لربنامج السنوي %.أما بالنسبة لتوزيع8.6 صبلحاتاإل دعم %،و أخَتا12.5حبواِف البحري الفبلحة ولصيد
مليار  205.4،بقيمة 2003،2002،2001سنوات  على أساسا تركز أنو االقتصادي،فيبلحظ اإلنعاش دعم
،على 21.69%، 35.4%،39.12مليار دج على التواِف أي تقدر بنسب  113.9مليار دج ، 185.9دج،

% 3.9مليار دج أي بنسبة  20.5قدرت بقيمة  2004يف حُت سنة التواِف من قيمة اؼببلغ اؼبخصص للربنامج،
 اؼبشاريع و معظم  العمليات تنفيذ على اغبكومة عـز على يدؿ الذي األمر من حجم اؼببلغ اؼبرصود للربنامج،وىو

 اعبزائري االقتصادية واالجتماعية للشعب الظروؼ ربسُت بغرض فبكنة زمنية فًتة أقصر خبلؿ بالربنامج اػباصة
فًتة  خبلؿ اقتصادية إصبلحات من تبعها وما الببلد، عرفتها اليت االقتصادية األزمة بسبب تدىورت اليت

 للسكاف. اؼبعيشي اؼبستوى على سلبية انعكاسات ؽبا كانت اليت و العشرين القرف من التسعينات

                                                           
 للدراسات األكاديبية ؾبلة("،2010-2000الفترة ) في الجزائر في طبقةالم االقتصادي اإلنعاش لسياسة تقييمية دراسة" بوفليح، نبيل  1

 .46،ص09،2013العدد اعبزائر، الشلف، اإلنسانية، جامعة و االجتماعية
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 وتَتة مواصلة إطار يف الربنامج ىذا جاء (:2009-2005االقتصادي) النمو لدعم التكميلي البرنامج - ب
 (وذلك2004-2001اإلنعاش االقتصادي ) دعم ـبطط إطار يف تنفيذىا و إقرارىا سبق اليت اؼبشاريع و الربامج
 $ للربميل.38.5حدود إُف وصل والذي البًتوؿ أسعار ارتفاع نتيجة للجزائر اؼبالية الوضعية ربسن بعد

 وستعمل النشاط، قطاعات صبيع يف تكثيفو و النمو عاشإن ؾبهود مواصلة الربنامج ىذا خبلؿ اغبكومة تعتـز
العاؼبي،ويف ظل  االقتصاد على لبلنفتاح مستعدة لتكوف اغبتمي ربوؽبا يف اؼبوجودة الوطنية اإلنتاج أداة مرافقة علىكذلك 
 ها:أنب األىداؼ من ؾبموعة ربقيق إُف يهدؼ الربنامج ىذا فإف اعباري، االقتصادي اإلنعاش مسار استمرارية

 االستثمار  قانوف تتم أف شأهنا من تنظيمية نصوص إصدار طريق عن لبلستثمار التحفيزي اإلطار استكماؿ
 .األجنيب أو الوطٍت اػباص االستثمار بتسهيل الكفيلة التدابَت وتطوير
 أو  اإلنتاج أداة يلبتأى األمر تعلق العاؼبي سواءا االنفتاح مع الوطنية واؼبالية االقتصادية األداة تكييف مواصلة

 .واؼبصريف اؼباِف باإلصبلح
  الثروات  خلق ؾباؿ يف الوطنية القدرات تعزيز على الشديد واػبوصصة،واغبرص الشراكة ترقية سياسة انتهاج

 .التنافسية ترقية و الشغل ومناصب
 اؼبنافسة  بقواعد زبل اليت ةاؼبشروع غَت اؼبنافسة و اؼبضاربة و الغش ؿباربة قد الدولة ومراقبة ضبط مهمة تعزيز

 اؼبنتجة. الوطنية اؼبؤسسات حساب على ولسوؽ
 لنشاط كتكملة أخرى جهة ومن جهة، من اؼبعيشي اإلطار ربسُت قصد العامة اػبدمات وتوسيع ربديث 

 .الوطٍت االقتصاد ازدىار سبيل يف القطاع اػباص

مليار دوالر( مع موارد مالية    55مليار دج )حواِف  4203 قدرت حواِف ابتدائية خصص ؽبذا الربنامج ميزانية كما   
مليار دج، اؼبوارد التكميلية احملولة كمخصصات غبسابات اػبزينة اػباصة 1191اإلضافية اؼبصادؽ عليها دبقدار 

مليار  432مليار دج،برنامج تطوير اؼبنطقة اعبنوبية 1071مليار دج،اؼبوارد اؼبتبقية من برنامج االستثمار السابق 1140
 مليار دج.668دج،والربنامج اػباص لتنمية منطقة اؽبضاب العليا دبقدار 

 8705حبواِف  النمو لدعم التكميلي التكلفة للربنامج 2006وبصفة عامة،قدرت يف هناية شهر جواف       
 طبس سبثل فرعية برامج طبس إُف الربنامج ىذا تقسيم مت مليار دوالر(، لقد 114مليار دج أي ما يعادؿ )

 :التاِف اعبدوؿ يف مبُت ىو كما قطاعات رئيسية
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-2005االقتصادي) النمو لدعم التكميلي للبرنامج األولية للميزانية القطاعي (:التوزيع35الجدوؿ رقم)
 (.الوحدة:مليار دج.2009

 النسب)%( المبالغ  القطاعات 
 45.5 1908.5 ربسُت ظروؼ معيشة السكاف 

 40.5 1703.1 عدية تطوير اؽبياكل القا
 8 337.2 دعم التنمية اإلقتصادية
 4.8 203.9 تطوير اػبدمة العمومية 

 1.2 50 تطوير التكنولوجيات اغبديثة لئلعبلـ واالتصاؿ
 100 4202.7 اجملموع

 .7-6،ص2005،أفريل 2009-2005للفًتة بالنسبة النمو لدعم التكميلي الربنامج اغبكومة، رئاسة المصدر:

 ىذا يندرج(:2014-2010للفترة ) "الخماسي التنمية برنامج" االقتصادي النمو توطيد نامجبر  - ث
 اإلنعاش االقتصادي دعم بربنامج سنوات عشر قبل انطلقت اليت الوطٍت اإلعمار إعادة خطة ضمن الربنامج
 امجبربن اػبطة ىذه وتواصلت آنذاؾ، متاحة كانت اليت اؼبواد حسب 2001سنة مباشرتو سبت الذي
 واليات و العليا اؽبضاب واليات لصاٌف رصدت اليت اػباصة بالربامج اآلخر ىو تدعم الذي 2009-2005فًتة

 النفقات من 2014و 2010بُت  ما اؼبمتدة للفًتة وضع الذي العمومية االستثمارات برنامج اعبنوب. يستلـز
استكماؿ اؼبشاريع الكربى اعباري  مليار دوالر( والذي يشمل 286مليار دج أي) ما يعادؿ  21214حواِف 

مليار  130مليار دج )أي ما يعادؿ 9680إقبازىا على اػبصوص يف قطاعات السكة اغبديدية والطرؽ واؼبياه دببلغ 
 1مليار دوالر(.155مليار دج أي ) 11534دوالر( وكذا إطبلؽ مشاريع جديدة دببلغ 

 2:التالية األىداؼ ربقيق إُف الربنامج ىذا يسعى و      

 عمل. منصب مبليُت3خلق  خبلؿ من البطالة على القضاء 
 االقتصادية. لتنميتها ضرورية و مؤىلة بشرية دبوارد الببلد بتزويد ذلك و البشرية التنمية دعم 
 التعليم الوطنية  منظومة ذبنيد خبلؿ من األبعاد متعدد مسعى ضمن أدرج ىدؼ ىو و اؼبعرفة اقتصاد ترقية

 .العلمي البحث تطوير دعم و االتصاؿ و اؼبعلومات تكنولوجيا وتعبئة
 الريفية اؼبناطق يف العيش ظروؼ ربسُت. 
 الغذائي األمن ربسُت و الفبلحي دالتجدي مواصلة. 

                                                           
 .2،ص2014-2010اػبماسي  التنمية برنامج على اؼبوافقة اؼبتضمن 2010 ماي24 بتاريخ الصادر الوزراء ؾبلس اجتماع بياف  1

2
"، أحباث اؼبؤسبر الدوِف حوؿ -نقدية مقارنة - االستثمارية البرامج تقييم إلى التنمية مخططات تقييم من :الجزائري االقتصاد" مبارؾ، بوعشة  

،اؼبنعقد جبامعة 2014-2001أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خبلؿ الفًتة  :تقييم
 . 17-16،ص2013مارس  12-11سطيف،يومي 
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 التقليدية الصناعة و السياحية القدرات تثمُت. 
 اؼبنجمية و الطاقوية اؼبوارد تثمُت. 

 كما يتضمن ىذا الربنامج ستة ؿباور رئيسية كما ىو يف اعبدوؿ التاِف:          

 (.               الوحدة مليار دج2014-2010)الخماسي التنمية برنامج (:مضموف36الجدوؿ رقم)             

 النسب)%( المبالغ  المحاور
 49.6 10122 التنمية البشرية

 31.6 6448 المنشات العمومية
 8.1 1666 تحسين الخدمة العمومية

 7.7 1566 التنمية اإلقتصادية
 1.8 360 مكافحة البطالة

 1.2 350 البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة لإلتصاؿ
 100 20412 المجموع   

 و االقتصادية التنمية برنامج ، ِقواـ2010أكتوبر العامة، السياسة بياف ملحق األوؿ، الوزير مصاٌف الشعبية، الديبقراطية اعبزائرية اعبمهورية المصدر:
 ..2014-2010من للفًتة بالنسبة االجتماعية

دببلغ  جديد برنامج أجل من اعبمهورية رئيس قطعو الذي االلتزاـ و يتوافق الربنامج ؽبذا اؼبخصص الكبَت اؼببلغ إف
 حيث للتنمية، البلد حاجيات أنبية عن الدقيق التحضَت من كاملة سنة بعد ينبثق مليار دوالر، كما150يعادؿ 

 و يةالعموم باألمبلؾ اؼبساس أعماؿ مكافحة تعزيز و العاـ اإلنفاؽ ترشيد أجل من الًتتيبات من وضع صبلة مت
 :1منها،وتتمثل يف  الوقاية

 إلقبازه العقاري الوعاء يتوفر َف ما و دراستو تنتهي َف ما مشروع يعتمد أي تنفيذ يبكن ال. 
 التابع التجهيزات صندوؽ ؼبوافقة زبضع أف مليار دج، هبب 20مبلغها  يفوؽ بدراسات األمر يتعلق عندما 

 .لوزارة اؼبالية
 معادؿ  دببلغ مشاريع بشطب مسبوقة تكوف أف وبب ضرورية، تتبُت قد برنامج لرخصة تقييم إعادة عملية كل

 .اؼبعٍت القطاع مدونة من
 الفبلحية  األراضي على اغبفاظ مع العمومية، التجهيزات رامجب إلقباز اؼبطلوبة العقارية الوعاءات بتعبئة التعجيل

 .ػبصبة
 العمومية النفقات ؾباؿ يف اإلجراءات احًتاـ على كذا و الصفقات إجراءات تسريع على السهر. 
 أكد فيو الذي الوقت نفس يف اجملالُت ىذين يف االستثمار على التشجيع مت حيث اإلقباز، و الدراسة أدوات تعزيز 

 اؼبعنية. العمومية اؼبؤسسات أىيلت
                                                           

1
 .40-39،ص2010أكتوبر العامة، السياسة بياف ملحق األوؿ، الوزير مصاٌف الشعبية، الديبقراطية اعبمهورية اعبزائرية  
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خارجية   استدانة كل تستبعد و الوطنية اؼبوارد من حصريا سبويلو سيتم الربنامج ىذا فإف وفيما ىبص التمويل،    
يف  اػبارج إزاء اؼبالية استقبلليتو على ال و البلد، مدفوعات ميزاف على أثر أي الربنامج ىذا عن يًتتب وبالتاِف،لن
 للقرار شبرة مليار دج، كاف 400من بأكثر يقدر الذي و ىاـ ادخار على العمومية اػبزينة توفر إف .اؼبستقبل

 الذي و اإليرادات، لضبط صندوؽ بإقامة يقضي الذي و العشرية، ىذه مطلع يف الدولة رئيس قبل اؼبتخذ من
مليار  10يعادؿ اسًتاتيجي دخاربا احتفاظو مع اػبماسي الربنامج سبويل يف القانوف عليو ؼبا ينص وفقا سيساىم
 دوالر.

 االقتصادية اؼبؤشرات بعض ربسُت إُف أدى ( قد2014-2001االستثمارية) الربامج تنفيذ أف عموما،رغم و    
 احملروقات. أسعار تقلبات باألخص و خارجية بعوامل الرتباطو ظريف يبقى التحسن أف ىذا إال

 (.2014-2000صادية للجزائر خالؿ الفترة )(:تطور بعض المؤشرات االقت37الجدوؿ رقم )

 
 السنة

الدين 
 الخارجي

رصيد الميزانية    التضخم
 إلى الناتج

 
 السنة

الدين 
 الخارجي

رصيد الميزانية  التضخم
 إلى الناتج

2000 30 0.34 0.015 2008 3.96 4.44 2.119- 
2001 25 4.23 0.048- 2009 2.7 5.74 2.295- 
2002 24.7 1.42 0.048- 2010 5.41 2.73 0.4- 
2003 21.6 2.58 0.335- 2011 4.14 4.92 0.4- 
2004 22.71 73.5 0.392- 2012 4.7 8.9 4.1- 
2005 21.9 1.64 0.067- 2013 5.94 2.92 0.9- 
2006 19.45 2.53 1.872- 2014 5.28 4.78 4.5- 
2007 5 3.52 2.115-  

 البنك الدولي. المصدر:من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات

إف تقييم أداء وتطور سيقتصر على مدى قباح الصندوؽ يف ربقيق األىداؼ ثانيا:تقييم أداء وتطور الصندوؽ:
احملددة لو واؼبتمثلة يف سبويل عجز اػبزينة العامة للدولة الناتج عن ارتفاع اإلنفاؽ اغبكومي أو البفاض حصيلة 

انوف اؼبالية،مع االحتفاظ برصيد ادىن للصندوؽ ال يقل عن اإليرادات العامة عن اؼبستوى اؼبقدر ضمن ق
 $ للربميل(،باإلضافة إُف زبفيض حجم اؼبديونية العمومية. 37مليار دج)740

 عن الناذبة البًتولية اعبباية :باعتبار صندوؽ ضبط اؼبوارد يعمل على امتصاص فائضتطور وضعية الصندوؽ -1
 البًتولية اعبباية فائض بتطور ارتبطت قد الصندوؽ ىذا وضعية تطور إفف الفعلي واؼبرجعي، السعر بُت الفارؽ
 :التاِف اعبدوؿ يبينها واليت
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 :       الوحدة مليوف دج2016-2000(: تطور وضعية صندوؽ ضبط الموارد خالؿ الفترة 38الجدوؿ رقم )

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 
رصيد السنة 

 ة السابق
0 232137 

 
171534 27978 320892 721688 1842686 2931045 3215530 

فائض 
الجباية 

 البترولية 

453237 
 

123864 26504 448914 623499 1368836 1798000 1738848 2288159 

تسبيقات 
 بنك اعبزائر 

- - - - 0 0 0 0 0 

مجموع 
 الموارد 

453237 356001 198038 476092 944391 2090524 3640686 4669893 5503690 

سداد الدين 
 العمومي 

221100 184467 170060 156000 222703 247838 618111 314455 465437 

سبويل عجز 
 اػبزينة 

0 0 0 0 0 0 91530 531952 758180 
 

سداد 
تسبيقات 

 بنك اعبزائر 

0 0 0 0 0 0 0 607956 0 

مجموع 
االستخداما

 ت 

221100 184467 170060 156000 222703 247838 709641 1454363 1223617 

رصيد 
 الصندوؽ 

232137 171534 27978 320892 721688 1842686 2931045 3215530 4280073 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 
رصيد السنة 

 السابقة 
4280073 4316466 4842837 5381702 5633751 5663511 4408159 2073846 

فائض الجباية 
 البترولية 

400675 1318310 2300320 2535309 2062231 1810320 552192 98550 

تسبيقات 
 بنك اعبزائر 

0 0 0 0 0 0 0 0 

مجموع 
 الموارد 

4680748 5634776 7143157 7917011 7695982 7373831 4960351 2172396 

سداد الدين 
 العمومي 

0 0 0 0 0 0 0 0 

جز سبويل ع
 اػبزينة 

364282 791939 1761455 2283259 2132471 2965672 2886505 1387938 

سداد 
تسبيقات 

 بنك اعبزائر 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1387938 2886505 2965672 2132471 2283260 1761455 791939 364282مجموع 
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اإلستخداما
 ت 

رصيد 
 الصندوؽ 

4316466 4842837 5381702 5633751 5563511 4408159 2073846 784458 

Source: ministre des finances, rapport de présentation du projet de la loi de finances 

pour (3052)  

من خبلؿ اعبدوؿ أعبله يتبُت أف وضعية صندوؽ ضبط اؼبوارد قد عرفت تطورا ىاما منذ إنشاءه،حيث انتقلت 
مليار دج،وبنسبيت تعترب 784.458، إُف مستوى 2000ة مليار دج سن 232.137قيمة رصيده من مستوى 

تراجع يف  2002و 2001فوائض اعبباية البًتولية اؼبساىم الوحيد يف سبويل الصندوؽ .حيث سجلت سنيت 
% على التواِف والذي ترافق مع البفاض فائض اعبباية البًتولية 83.68% و26.10رصيد الصندوؽ بنسبيت 

ؿ نفس السنيت على الًتتيب، ليشهد رصيد الصندوؽ بعد ذلك ارتفاعا % خبل78.60% و 72.67بنسبيت 
أي 2011مليار دج سنة 5381.702إُف مستوى  2003مليار دج سنة 320.892مستمرا بانتقالو من 

%ويرجع ذلك إُف االرتفاع يف قيمة فائض اعبباية البًتولية اليت انتقلت من 42.25دبتوسط معدؿ سنوي قدره 
،وعلى الرغم من تراجع 2008مليار سنة 2288.159،إُف مستوى 2003يار دج سنة مل448.914مستوى 

بسبب تداعيات األزمة اؼبالية على أسعار النفط،إال أف الصندوؽ قد عرؼ  2009فائض اعبباية البًتولية لسنة 
لدين خبلؿ ارتفاعا ملحوظا بسبب اقتصار استخدامو على سبويل عجز اؼبيزانية،بدوف تسجيل أي عملية لتسديد ا

. ومع حدوث تراجع يف أسعار النفط لسنة 2016-2010ىذه السنة ،لتعاود قيمتها يف االرتفاع خبلؿ الفًتة 
يتبُت لنا أف اعبزائر قد عبأت إُف ىذا الصندوؽ يف سبيل مواجهة االلبفاض يف اؼبداخيل النفطية والوفاء 2014

بشكل حاد.إذ البفض فائض قيمة اعبباية البًتولية بػ الذي أدى إُف البفاض موارده األمر بالنفقات العامة، 
(، ومت سبويل عجز 2014مليار دينار سنة  1.810,32مقابل  2016مليار دينار سنة  %98,55 )94,56

(، وهبذا فقد تراجع رصيد 2016-2014مليار دينار خبلؿ الفًتة ) 7.240,12اػبزينة العمومية بقيمة 
أي  2014مليار دينار سنة  4.408,16مقابل  2016ليار دينار سنة م 784,45صندوؽ ضبط اؼبوارد إُف 

 %. 82,20بالبفاض قدره 

ذبدر اإلشارة إُف أف الرصيد األدىن النظامي اؼبرخص من طرؼ القانوف ؽبذا الصندوؽ بلغ يف هناية جواف 
ز اؼبيزانية خبلؿ مليار دينار وىذا تبعا لبلقتطاعات اؼبوجهة لتغطية عج 740وألوؿ مرة منذ إنشاءه  2016

. ومن أجل السماح بتغطية باقي العجز يف اؼبيزانية الذي قدر بأزيد من 2016السداسي األوؿ من سنة 
يف قانوف اؼبالية -، فقد مت إلغاء اغبد األدىن لصندوؽ االحتياط العمومي 2016مليار دينار جململ سنة  2.450
 لتمكن من السحب من كل ما ىو متوفر.$ للربميل( وىذا ل50) السعر اؼبرجعي  -2017لسنة  
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مليار دينار يف سنة  100,9 -بعد إلغاء العتبة القانونية لو-ومن اؼبتوقع أف يبلغ رصيد صندوؽ ضبط اإليرادات 
مليار  318,5مليار دينار،  941,7، وىذا ربت تأثَت االقتطاعات اؼبقدرة بػ 2018لينعدـ يف سنة  2017
 على التواِف. 2019و 2018، 2017 مليار دينار يف 485,9دينار و

، واعبدوؿ 2018فتشَت إُف إفبلس الصندوؽ أيضا لكن يف سنة  FMIأما دراسة صندوؽ النقد الدوِف       
 التاِف يوضح توقعات صندوؽ ضبط اؼبوارد وعجز اؼبيزانية العامة كنسبة من الناتج احمللي اإلصباِف.

 .PIB من كنسبة العامة الموازنة عجز و الصندوؽ لرصيد FMI توقعات(:39الجدوؿ رقم)

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 السنوات
 0 0 0 0 0 785 دج اإليرادات مليار ضبط صندوؽ رصيد

 PIB 21.2 25.9 29.3 31.2 31.7 31 من الميزانية كنسبة عجز
Source: Greg Auclair, Andrew Jewell, Moez Souissi (all MCD), and Racheeda Boukezia (FAD), Algeria 

selected Issues, report n° 17/142, IMF, May15, 2017, P 16. 

سيتم من خبلؿ ىذا العنصر التأكيد   العامة: الموازنة استقرار تحقيق في الصندوؽ نجاح مدى تقييم -2
 االستقرار ربقيق وىو أجلو من أنشئ الذي األساسي اؽبدؼ ربقيق يف اإليرادات ضبط ؽعلى دور صندو 

 اغبكومي اإلنفاؽ ارتفاع عن الناتج للدولة العامة اػبزينة عجز سبويل خبلؿ من دور للدولة العامة للموازنة
 2016-2000ًتة الف خبلؿ للجزائر العامة اؼبوازنة وضعية ربديد من البد ىذا اؽبدؼ على الوقوؼ وبغية

 وذلك وفقا ؼبعطيات اعبدوؿ اؼبواِف:
 

 (.            الوحدة مليار دج2016-2000(: تطور رصيد الموازنة الموازنة خالؿ الفترة )40الجدوؿ رقم )

 السنوات  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 
 

2902.3 

 
 

1949 
 

 
 

 
 

1841.8 

 
 

1713.8 

 
 

1606.2 

 
 

1525.5 

 
 

1576.7 

 
 

1381.6 

 
 

1124.9 

 العامة اإليرادات
 دوف للدولة

 إيرادات فائض
 البترولية الجباية

 العامة النفقات 1178.1 1321 1550.6 1690.2 1891.8 2052 2453 3108.5 4191
 
 

1288.7- 

 
 

1159.5- 

 
 

611.2- 

 
 

338.2- 

 
 

285.6- 

 
 

164.7- 

 
 

26.1 

 
 

60.6 

 
 

53.2- 
 

ة رصيد الموازنة العام
 دوف من

 الجباية قيمة فائض
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رصيد الموازنة العامة 

 دوف من
 الجباية قيمة فائض

 البترولية

 .2016-2005عن وضعية الخزينة العمومية لتقارير بنك الجزائر للسنوات  المصدر: من إعداد الطالبة اعتماد على بيانات مأخوذة

من خبلؿ اعبدوؿ أعبله يتبُت أف رصيد اؼبوازنة دوف فائض اعبباية البًتولية قد حقق عجزا يف معظم السنوات   
 2003،وقد سجل ىذا العجز بشكل مستمر وذلك إبتداءا من سنة 2002و 2001الدراسة باستثناء سنيت 

،ولكن على الرغم من البفاضو 2008مليار دج سنة  1288.7مليار دج ليصل إُف مستوى  164.7سجل لي
 2439.45،إال أنو شهد بعد ذلك ارتفاعا ليصل إُف مستوى قياسي قدره 2009مليار دج سنة  947إُف 

اسة اؼبتحفظة ،ويرجع سبب االرتفاع يف العجز إُف سببُت رئيسيُت يتمثل األوؿ يف السي2016مليار دج سنة 
للدولة يف اعتماد على أسعار النفط اؼبرجعية اؼبنخفضة يف تقدير اإليرادات وذلك تفاديا للصدمات العكسية 
ألسعار النفط اليت هتدد استقرار اؼبوازنة العامة،أما السبب الثاين فيتمثل يف الزيادة الكبَتة للنفقات العامة اليت مبت 

اليت  التوسعية السياسة إطار ضمن يدخل والذي البًتولية اعبباية فائض فدبعدالت مبو اإليرادات العامة دو 
 .الوطٍت االقتصاد ربفيز دؼبه الفًتة ىذه خبلؿ الدولة اتهاعتمد اليت برامج التنمية خبلؿ من الدولة اتهاعتمد

للعجز  الصندوؽ لتمويل ـبتلفتُت طريقتُت فًتتُت وبالتاِف بُت التمييز يبكن فإنو العجز سبويل كيفية أما فيما ىبص
 ونبا:

وىو   العجز لتمويل الصندوؽ موارد من اقتطاعات َف تشهد ىذه الفًتة أية(:2005-2000الفترة األولى) - أ
ما ينسجم مع القواعد احملددة ألىداؼ الصندوؽ،اليت تفسر استعماؿ موارد الصندوؽ فقط لتمويل أي عجز 

دوالر أمريكي.وقد تباينت سياسة  19لسعر اؼبرجعي وبدث بسبب اهنيار أسعار النفط ربت مستوى ا
التمويل العجز اؼبتبعة من طرؼ اغبكومة بُت االعتماد على القرض العاـ الداخلي "التمويل الغَت البنكي "أو 

صدار النقدي، وذلك إال أف ىناؾ أفضلية نسبية للقرض العاـ الداخلي على حساب اإل1"اإلصدار البنكي" 
                                                           

 .248بوفليح نبيل،مرجع سبق ذكره،ص  1
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وذلك هبدؼ التحكم يف معدالت التضخم من خبلؿ التحكم يف زيادة الطلب الكلي الناذبة عن ارتفاع 
حجم اإلنفاؽ اغبكومي بسبب تطبيق سياسة اإلنعاش االقتصادي خبلؿ نفس الفًتة،ويف اؼبقابل امتنعت 

م الدين العاـ الداخلي وىنا يظهر اغبكومة عن اللجوء إُف االستدانة اػبارجية،وىو ما أدى إُف ارتفاع حج
دور صندوؽ ضبط اؼبوارد من خبلؿ مسانبتو يف زبفيض حجم اؼبديونية العمومية باعتبارىا أحد األىداؼ 
اؼبسطرة لو،وبالتاِف فإف الصندوؽ ساىم بطريقة غَت مباشرة يف سبويل العجز اؼبوازين، وىذا ما يوضحو اعبدوؿ 

 اؼبواِف:

(.    2005-2000وؽ ضبط اإليرادات في تخفيض تسديد الدين الداخلي خالؿ الفترة)(:دور صند41الجدوؿ رقم)
 الوحدة مليار دج 

 السنوات  2000 2001 2002 2003 2004 2005
 الداخلي العمومي الدين 1022.9 999.4 980.5 982.2 1000.0 1094

 ادلسد الصندوؽ تحويالت 221.100 184.467 170.060 156.000 222.703 247.83
 العمومي الدين

.2005-2003المصدر:تقارير بنك الجزائر للسنوات   

-2000من خبلؿ اعبدوؿ أعبله يوضح أف ربويبلت الصندوؽ لتسديد الديوف العمومية الداخلية خبلؿ الفًتة 
 2001مليار دج.حيث البفض الدين العاـ الداخلي خبلؿ سنة 1202.160فقد سجلت ما قيمتو  2005
مليار دج،وىو األمر الذي يبكن  1094.3بقيمة  2005دج ليسجل ارتفاعا يف سنة مليار  999.4من 

تفسَته بلجوء اغبكومة إُف االقًتاض الداخلي لتمويل العجز،كما يؤكد تفضيل الدولة على استخداـ موارد 
 الصندوؽ  لسداد الدين العمومي اػبارجي على حساب الدين العمومي الداخلي . 

مليار دج من موارد  91.53مت اقتطاع اغبكومة  2006خبلؿ سنة (:2016-2006)الفترة الثانية  - ب
الصندوؽ لتمويل العجز،وىو ما يتوافق مع التعديبلت اليت أدخلت على القواعد احملددة ألىداؼ الصندوؽ 
خبلؿ ىذه السنة،واليت تسعى إُف توسيع مصادر التمويل ليشمل صندوؽ ضبط اؼبوارد مع التقليل قد 

اع من االعتماد على الدين العاـ الداخلي يف سبويل ىذا العجز ،باإلضافة إُف أف رصيد الصندوؽ هبب اؼبستط
مليار دج. ويف ىذا الصدد فقد بلغت حجم التخصيصات اؼبتعلقة بتمويل العجز من  740أال يقل عن 

اعبزء مليار دج، وقد مت سبويل  15955.1830ما قيمتو  2016-2006طرؼ الصندوؽ خبلؿ الفًتة 
 عن الداخلي الدين تسديد مت األخر من العجز عن القرض العاـ الداخلي "التمويل الغَت البنكي"،و وقد

 ما وىذا أيضا مباشرة غَت بطريقة العجز سبويل يف الصندوؽ أخرى دور مرة يعكس ما وىو الصندوؽ طريق
 التاِف: اعبدوؿ يظهره
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(.       2016-2006تخفيض تسديد الدين الداخلي خالؿ الفترة)(:دور صندوؽ ضبط اإليرادات في 42الجدوؿ رقم )
 الوحدة مليار دج    

 السنوات 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 الداخلي العمومي الدين 1847.3 1103.9 734 816.3 1107.4 1214.8

 العمومي الدين لسداد الصندوؽ تحويالت 618.111 314.455 465.437 0 0 0
 السنوات  2012 2013 2014 2015 2016 

 الداخلي العمومي الدين 1312.1 1176.6 1238.0 2493.0 3410.0
 العمومي الدين لسداد الصندوؽ تحويالت 0 0 0 0 0

.2016-2006المصدر:تقارير بنك الجزائر من   

ا فقد سجلت م 2008-2006من خبلؿ اعبدوؿ يبُت أف ربويبلت لسداد الدين العمومي خبلؿ الفًتة    
مليار دج وقد فاقت ىذه القيمة نظَتهتا اؼبسجلة يف اؼبرحلة السابقة،كما اف قيمة الدين 1398.0قيمتو  

 734منذ إنشاء الصندوؽ واؼبقدرة  2008الداخلي قد عرفت تراجعا واضحا بتسجيلها ألدىن قيمة ؽبا سنة 
ية اػبارجية إُف أدىن مستوى ؽبا على مليار دج، وىو ما يعكس دور الصندوؽ يف تسديد الدين بعد تقليص اؼبديون

، كما يعكس تقليص دور القرض الداخلي يف سبويل عجز اؼبوازنة بعد اعتماد 2006اإلطبلؽ منذ سنة 
ليسجل  2016التخصيص اؼبباشر من صندوؽ ضبط اؼبوارد لتمويل العجز، مث ليشهد ارتفاعا بعد ذلك يف سنة 

ع الناتج عن اعتماد الدولة على الدين العاـ يف سبويل العجز مليار دج،ويرجع سبب االرتفا  3410.0مستوى 
الكبَت الذي سجل يف ىذه الفًتة من جهة،وعدـ القياـ بأي تسديد للدين العمومي من طرؼ الصندوؽ خبلؿ 

 نفس الفًتة من جهة أخرى.

 المبحث الثالث:قياس أثر تقلبات أسعار النفط على أدوات السياسة المالية.

أسعار النفط والسياسة اؼبالية يف اعبزائر سيتم من خبلؿ ىذا اؼببحث دراسة وربليل استجابة  بعد عرض كل من
أدوات السياسة اؼبالية لتقلبات سعر النفط يف اعبزائر،وألجل ذلك سوؼ نستخدـ اؼبتغَتات اؼبتمثلة يف لوغاريتم 

 DFE) )صيد العجز اؼبواين ، ور REV log))، ولوغاريتم اإليرادات العامة EXP log)اإلنفاؽ اغبكومي) 
 لوطٍتا وتعتمد دراستنا التطبيقية يف بياناهتا على اإلحصاءات اؼبنشورة من قبل الديواف. OILPوسعر  النفط 

(ONS،)(باإلضافة إُف تقارير البنك اعبزائري،ومنظمة الدوؿ اؼبصدرة للنفط OPEC،) و تعرب ىذه اؼبتغَتات
 .2016إُف 1970ؼبمتدة من على سلسة بيانات سنوية مشلت الفًتة ا
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(:المتغيرات المستعملة في الدراسة.     27الشكل رقم )                                 

 

 
 

 اؼبصدر:من إعداد الباحثة

 المطلب األوؿ:الطرؽ المستخدمة في الدراسة القياسية.

 أوال:إستقرارية السالسل الزمنية. 

اسة تقلبات أي ظاىرة اقتصادية ال بد من التأكد أوال من وجود اذباه قبل الشروع يف در  :مفهـو اإلستقرارية -1
 Stationaryيف السلسلة الزمنية، وحسب طبيعة مبو السلسلة يبكننا أف مبيز بُت سبلسل زمنية مستقرة 

Time Series وسبلسل زمنية غَت مستقرة ،Non Stationary Time Series .أي ذات اذباه 

OILP      
                
                

             

 log REV    
                      

                     

log EXP       
                      

                      

DFE     
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ذه اػباصية أو تلك ؽبا عبلقة مباشرة باختيار تقنية التوقع اؼبناسبة، وىناؾ حىت من كوف السلسلة ربمل ى     
ُيصنف تقنيات التوقع على ىذا األساس ) مستقرة أو غَت مستقرة (.وعليو يبكن التمييز بُت السلسة الزمنية 

 اؼبستقرة والسلسة الزمنية الغَت اؼبستقرة كالتاِف:

تلك اليت تتغَت مستوياهتا مع الزمن دوف أف يتغَت اؼبتوسط فيها، وذلك خبلؿ  :ىيالسلسة الزمنية المستقرة - أ
1فًتة زمنية طويلة نسبيا، أي أف السلسلة ال يوجد فيها اذباه ال كبو الزيادة وال كبو النقصاف.

وتعترب السلسلة  
 :2الزمنية مستقرة إذا ما توفرت فيها اػبصائص التالية

 :6   تذبذبت حوؿ متوسط حسايب ثابت عرب الزمن (  )   (     )    
 منالز  عرب التباين ثبات: 

   (  )   [    (  )]
      (    )   [      (    )]

   ( )           

  أف يكوف التباين اؼبشًتؾ بُت أي قيمتُت لنفس اؼبتغَت معتمدا على الفجوة الزمنية بُت القيمتُت، وليس على
 تُت زمنيتُت.القيمة الفعلية للزمن الذي وبسب عند التغاير، أي على الفرؽ بُت فًت 

   (       )   |(    )(      )|     (           )   ( ) 

 أو " Weak Stationaryضعيف" استقرار ذات ىي   الزمنية السلسلة أف نقوؿ الثبلثة، الشروط ىذه ربققت إذا
"Wide Sense"بلستقرارل واسع معٌت ذات أهنا أو"Covariance Stationary" مستقر مشًتؾ تباين ذات

3 

 ثابت يبقى اؼبشًتؾ تباينها و تباينها، اغبسايب، وسطها من كل فإف مستقرة، الزمنية السلسلة كانت إذا باختصار،
 أي تضم ال فهي أخرى بعبارة و موظبية، أو عاـ اذباه على ربتوي ال اؼبستقرة السلسلة أف يعٍت ىذا و عرب الزمن،

 .الزمن يتطور مع عامل

 مستقلة و  𝜀العشوائية  األخطاء تكوف حيث   𝜀 األبيض التشويش أو اػبطأ سَتورة فإف اػبصائص، ىذه من انطبلقا
.تعترب مستقرة،²𝑁(0 ,  𝜀متماثل)  توزيع ذات

4
 

 بياين سبثيل وىذا النقصاف، أو الزيادة كبو سواء باستمرار يتغَت فيها ىي اؼبتوسط :السلسة الغير المستقرة - ب
سَتورة عشوائية بعدـ االستقرار ،إذا فقدت أحد  وبالتاِف يبكن اغبكم على.مستقلة زمنية غَت لسلسلة

 "Tandance ونتحدث ىنا عن السبلسل الشروط السابقة،إما بتغَت الوسط اغبسايب عرب الزمن

Stationaire " من اليت تربز عدـ إستقرارية ربديدية"deterministic"، أو بتغَت التباين عرب الزمن نتحدث
                                                           

 .200،ص2011دار اغبامد،الطبعة األوُف،اعبزائر،"،-محاضرات وتطبيقات-طرؽ االقتصاد القياسيؿبمد شيخي،"  1

 .173،ص1999،اعبزائر،2"،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزء،"مدخل لنظرية القياس االقتصاديتومي صاٌف  2
3
 Damodar N. Gujarati ; " Basic Econometrics " , 4th ed. ,The McGraw-Hill Companies , U.S.A , 2004,P798. 

4 Régis Bourbonnais ; " Économétrie : Manuel et exercices corrigés " , 8ème éd, Dunod , Paris , 2011, P238. 
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ويبكن التمييز بن نوعُت السبلسل  " Stochasticإستقرارية عشوائية "ىنا عن السبلسل من  اليت تربز عدـ 
 غَت اؼبستقرة :

 النوع من مستقرة غير زمنية سالسل   : "Tendance Stationnaire :" مستقرة غَت السبلسل ىذه 
 لشك الدالة وتأخذ بالزمن مرتبط اغبسايب الوسط كوف مستقرة غَت ربديدية،وىي إستقرارية عدـ وتربز

    ( )       
 حدود كثَت شكل يأخذ انتشارا النماذج ىذه وأكثر أبيض، خطأ    و الزمن يف حدود كثَت f(t) أف حيث    
 بتقدير فنقـو االكبدارية بالطريقة نستعُت مستقرة وعبعلها                يلي كما األوُف الدرجة من

 سلسلة    البواقي سلسلة بذلك وتكوف    من    ̂   ̂  القيمة حونطر  MCO  بطريقة     و     اؼبعاَف
 أنو أي عابرا مفعوؽبا يكوف معينة زمنية غبظة يف عشوائية لصدمة تعرض حالة يف أنو كما العاـ، االذباه من خالية
 Propriété de non Persistance des chocs الصدمات إصرار بعدـ اؼبيزة ىذه وتسمى الزمن دبرور ىبتفي
 ..الظرفية بالتحوالت يتأثر ال للسلسلة اؼبدى طويل اؼبسار بأف أف يعٍت وىذا

 النوع من غير  زمنية سالسل    :Différence Stationnaire "وتربز مستقرة، غَت أيضا السبلسل ىذه 
 واضحة غَت العاـ االذباه عبلقة تكوف إذ العشوائي السَت بسبلسل كذلك وتسمى عشوائي استقرار عدـ
 السلسة ىذه وإلرجاع               : التالية بالصيغة وتكتب الزمن، عرب التباين تبات لعدـ وذلك
 : يلي كما الفروؽ طريقة نستعمل مستقرة

 طريقة ونستعمل الفروؽ، رتبة عن تعرب d و التأخر معامل سبثل D أف حيث           (   )      
 :d=1 للتوضيح األوُف الرتبة من الفروؽ

(   )                       

 كػاف إذا  B =0 مبػوذج يسمػى DS فػي االستعمػاؿ كثيػر النموذج وىػذا            مشتقػة بػدوف 
 وإلرجاعو Random Walk Model عشوائيال اؼبشي بنموذج ويسمى اؼبالية األسواؽ كفاءة دراسػة
 .األوُف الدرجة من الفرؽ تطبيق يكفي مستقرا

 كػػػػػػػاف إذا B   النمػػػوذج يسمػى DS  الشػكػػػػػل وفػػق ويكػتػػب مشتػقػػة، مػػع : 

 ةصدم فإف النماذج ىذه ويف. كذلك األوُف الدرجة من الفرؽ نطبق مستقرا وإلرجاعو               
 الصدمات إصرار خباصية اػباصية ىذه وتسمى الزمنية للسلسة اؼبستقبلي االذباه مسار يف تؤثر معُت وقت يف

 من ىي Macroéconomiques سبلسل أغلبية أف كما الصدمة، بسبب األوُف غبالتو يعود ال اؼبسار أف وتعٍت
 .DS النوع
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 الشروط أحد الزمنية السبلسل استقرارية دراسة عتربت اختبارات اإلستقرارية )اختبارات الجذور الوحدوية(: -2
 القياسية اؼبشاكل من العديد يف يتسبب وذكرنا سبق كما غياهبا ألف اؼبتزامن التكامل دراسة عند اؼبهمة
 عدـ نوع معرفة إُف باإلضافة الزمنية السلسلة استقرار عدـ أو استقرار من التحقق يف أنبيتها وتكمن

 .االستقرارية

 يف اؼبستخدمة الطرؽ من العديد االستقرارية،وىناؾ اختبارات بإجراء كفيلة الوحدة جذر اختبارات وتعد      
 السلسػلػة استقػراريػة ربديػد فػي دقػة أكثػر ختباراتا الكميػػة االختبػارات وىي الزمنية السلسلة استقرارية اختبار
 وىي KPSS اختبار بَتوف، فيليبس PP اؼبوسع، فولر يديك ADF اختبار قبد االختبارات ىذه أىم ومن الزمنيػة،
 :كاأليت موضحة

 يف البحث على (Dickey- Fuller, 1979) 1فوالر -ديكي اختبارات تعمل: فوالر ديكي إختبار - أ
 ربديدية كانت سواء العاـ، االذباه مركبة بتحديد وذلك ما، زمنية لسلسلة عدمها أو االستقرارية

(Deterministic) عشوائية أو (Stochastic)، التاِف العشوائي السَت بنموذج نبدأ االختبار ىذا لعرض 
 :الشكل على يكتب والذي ،( )   األوُف الدرجة من الذايت االكبدار  بنموذج يسمى الذي

            

، حسايب وسط: فيو يُفًتض والذي العشوائي، اػبطأ حد:    حيث        )  مرتبطة غَت وقيم ثابت، تباين معدـو
 (. األبيض التشويش أو اػبطأ حد يسمى عندئذ

 وجود إُف يؤدي ىذا فإف الواقع، يف األمر ىو ىذا كاف وإذا ،1 الواحد يساوي االكبدار معامل أف يبلحظ       
 إذا لذا. البيانات يف اذباه ىناؾ يوجد حيث السلسلة، بيانات استقرار عدـ يعٍت الذي الوحدوي اعبذر مشكلة
̂  أف واتضح ،            :التالية الصيغة بتقدير قمنا  وحدوي، جذر لو يكوف    اؼبتغَت فإف   

( أعبله ذكرنا كما)  للوحدة مساو جذر ؽبا يوجد اليت السلسلة وتعرؼ. االستقرار عدـ مشكلة من ويعاين
 .اؼبستقرة غَت للسلسلة األمثلة إحدى وىي ( Random Walk Series) العشوائي السَت بسلسلة

 :التالية الصيغة على نتحصل              اؼبعادلة طريف من      وبطرح     
    (   )         

                      

 :الشكل من الفرضيات أصبحت واآلف ،           : حيث -
              

                                                           
1
 David A. Dickey, Wayne A. Fuller ; " Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a 

Unit Root "; Journal of the American Statistical Association ; Vol. 74 ; No. 366 ; 1979 ; pp. 427-431. 
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 الدرجة من الفروقات سلسلة أف يُقاؿ وعندئذ ،        فإف ،    أف الواقع يف ثَػُبتَ  إذا أنو حظويبل      
 0Integrated     األوُف الرتبة من متكاملة تكوف األصلية السلسلة فإف ولذا مستقرة، العشوائي السَت من األوُف

of Order، بػ ؽبا ونرمز I(1) .الثانية الدرجة من الفروقات على اغبصوؿ عدب مستقرة السلسلة كانت إذا أما  (
 وإذا.. وىكذا ،I(2) أي الثانية الرتبة من متكاملة تكوف األصلية السلسلة فإف ،(األوُف للفروقات األوُف الفروقات
 .I(0) أي صفر الرتبة من متكاملة أهّنا يقاؿ مستقرة األصلية السلسلة كانت

 : التالية طواتاػب نتبع السلسلة استقرار مدى والختبار

 اؼبعياري اػبطأ على ̂  بقسمة ، ㄱ            الصيغة تقدير بعد  .  بػ يسمى ما حبساب نقـو:0-0 
   :      أي ؽبا،

 ̂

 ̂ ̂

  

 نبحث وإمّبا التوزيع، ىذا تتبع ال ألهنا الكبَتة، العينات يف حىت اجملدولة، t بقيم احملسوبة   مقارنة ستطيػع ال:0-3
 باختبار االختبار ىذا يُعرؼ ولذا ،Dickey & Fuller بواسطة خصيصا معدة جداوؿ يف يةاعبدول   عن

Dickey- Fuller Test (DF- Test). 

 :القرار:0-2

 البديلة الفرضية ونقبل         أو     العدـ فرضية نرفض:اجملدولة     احملسوبة     كانت إذا 
 مستقرة لسلسلةا تكوف وبالتاِف ،       (أو    )

 البديلة الفرضية ونرفض         العدـ فرضية نقبل: اجملدولة     احملسوبة     كانت إذا 
 .مستقرة غَت السلسلة تكوف اغبالة ىذه ويف ،       

 :1يف تتمثل االكبدار صيغ من عدد باستخداـ Dickey- Fuller اختبار إجراء على العادة جرت ولقد    
    (   )        
    (   )          
    (   )             

 : تصبح        وضعنا وإذا     
                                                 ( ) 

                                           (  ) 

                                                           
 .623،ص2005اإلسكندرية، اعبامعية، الدار ،"التطبيق و النظرية بين :القياسي االقتصاد في الحديث" عطية، القادر عبد ؿبمد لقادرا عبد  1
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                                     ( ) 

 اغبد إدخاؿ مت أنو مراعاة مع.         الفرضية اختبار نفسو ىو        الفرضية اختبار أف حيث   
 .(2) الصيغة يف t الزمن يف يتمثل العاـ لبلذباه حد وإدخاؿ ،(3) الصيغة يف c الثابت

 : الشكل من الفرضيات تكوف الثبلثة الصيغ من صيغة كل ويف    
          (   ) 

         (   ) 

 :ىو بسيط االختبار ىذا مبدأ إف     

 مستقرة غَت السلسلة فإف الثبلثة اذجالنم أحد يف         (       ) الفرضية ربققت إذا. 
 وكانت ،(      ) البديلة الفرضية قبلنا ،(2) النموذج يف b النموذج فإف الصفر، عن ـبتلف معنويا 

 .سابقا بيناىا كما االكبدار بطريقة مستقرا ويرجع TS النوع من
 لذلك. االختبار أجل من تطبيقها كناؼبم غَت من االعتيادية اإلحصائية القواعد فإف ،   الفرضية حسب 

 -Monte كارلو -مونيت ؿباكاة دبساعدة وذلك ،̂ للمقدر التقاريب التوزيع دراسة إُف وفوالر ديكي عمد

Carlo  Simulation، اعبداوؿ ىذه ـبتلفة، أطواؿ ذات عينات أجل من اغبرجة القيم جدولوا حيث 
 اؼببلئمة الصيغة فإف    العشوائي باغبد الذايت رتباطاال مشكلة وجود حالة ويف. ستيودنت جبداوؿ شبيهة

 .اؼبطور فوالر ديكي اختبار ىي لبلستخداـ

 صدمػات عػن عبػارة    النمػوذج إف البسيط، فوالر -ديكي الختبار استعمالنا عند السابقة النمػاذج فػي       
 يسمى اختبارا (0970) وفػػػػوالر ديكػي ػورط األخطػاء بُت ذايت ارتبػاط وجػود حالػة فػفي اقًتضا، عشوائيػة
 . 1Augmented Dickey- Fuller (ADF)Test اؼبطور فوالر ديكي باختبار

| |    الفرضية على ترتكز ADF اختبارات إف       2 الصغرى اؼبربعات بواسطة التقدير وعلى ،  

          ∑            

 

   

                                    ( ) 

            ∑              

 

   

                             ( ) 

                                                           
1
 David A. Dickey, Wayne A. Fuller ; " Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a 

Unit Root " ; Econometrica ; Vol. 49 ; No. 4 ; 1981 ; pp. 1057-107 
2
 Régis Bourbonnais. , "Econométrie , Manuel et Exercices Corrigés" , 1me édition, Dunod , Paris 2002, P322 
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           ∑                 

 

   

                  ( ) 

 .Schwarz معيار أو Akaike ارمعي حسب (𝑝) التأخر فًتة طوؿ ربديد يبكن
 معيار Akaike(AIC)

1
 و Akaikeلدالة  قيمة أدىن ربقق اليت 𝑝بقيمة  االحتفاظ على الطريقة ىذه تقـو:

)يلي: كما تعطى اليت
    

 
)  

  

 
  Ln =    (𝑝) 

  𝑝يساوي  التأخر درجات عدد ذو للنموذج البواقي مربعات ؾبموع :      

 مبلحظة(. أو مشاىدة فقداف يعٍت تأخر كل ( اؼبتاحة اؼبشاىدات عدد :      

  معيار Schwarz (SC)
2

القيمة  أخذ على تعمل حيث السابقة، الطريقة من جدا قريبة ىي الطريقة ىذه :
𝑝 دالة بتدنية تقـو اليت Schwarz     6(

    

 
)  

    

 
    (𝑝) = Ln 

 الزمنية الفجوة ذات الفروقات يستخدـ حبيث ،DF اختبار خصائص نفس وبمل ADF اختبار إف            
 الفروقات من عدد إدراج ويتم إٍف،...،               ،                 حيث ،        

    .3الذايت رتباطاال مشكلة زبتفي حىت الزمنية الفجوة ذات

 : Phillips and Perron4( 1988) اختبار فيليبس وبيروف - ب

يعترب ىذا االختبار غَت اؼبعلمي فعاال، حيث يأخذ بعُت االعتبار التباين الشرطي لؤلخطاء، فهو يسمح          
 Philips and Perron(  1988)بإلغاء التحيزات الناذبة عن اؼبميزات اػباصة للتذبذبات العشوائية، حيث اعتمد 

 :5مراحل أربعة يف االختبار ىذا وهبري.     و     نفس التوزيعات احملدودة الختباري
، مع حساب اإلحصائيات Dickey- Fullerالنماذج الثبلثة القاعدية الختبار  OLS:تقدير بواسطة  2-1

 اؼبرافقة.
̂ :تقدير التباين قصَت اؼبدى: 2-2

 
 

 

 
∑  ̂ 

  
 .البواقي سبثل   ̂  حيث ،   

   اؼبصحح اؼبعامل تقدير:3-2
ُسمَّى ، 

 لبواقي اؼبشًتكة التباينات خبلؿ من واؼبستخرج اؼبدى، طويل التباين اؼب
 : حيث السابقة، النماذج

                                                           
1
Hirotugu Akaike ; " A New Look at the Statistical Model Identification " ; IEEE Transactions on Automatic 

Control ; Vol. 19 ; 1974 ; pp. 716-723   
2
 Gideon Schwarz ; " Estimating the Dimension of a Model " ; The Annals of Statistics ; Vol. 6 ; No. 2 ; 1978 ; 

Control ; Vol. 19 ; 1974 ; pp. 716-723 

  3
 .623عطية،مرجع سبق ذكره،ص القادر عبد ؿبمد القادر عبد 

4
 Peter C.B. Phillips, Pierre Perron ; " Testing for a Unit Root in Time Series Regression" ; Biometrika ; Vol. 

75 ; No. 2 ; 1988 ; pp. 335-346 
5
 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 248. 
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∑ ̂ 

   ∑(  
 

   
)

 

   

 

 
∑  ̂  ̂    

 

     

 

   

 

 بداللة اؼبقدر ،            l التباطؤات عدد إهباد الضروري من هبب التباين ذاى تقدير أجل من       
 )   :   التاِف النحو على ،  T الكلية اؼبشاىدات عدد

 

   
)    

̂  : حساب إحصائية فيليبس وبيروف:2-4
  √  

( ̂  )

 ̂ ̂

 
 (   ) ̂ ̂

√ 
   مع 

 ̂ 

  
 -1 يساوي والذي ، 

 القيمة مع تقارف اإلحصائية ىذه أبيض، تشويشا   ̂  تكوف عندما -(Asymptotic) التقاربية الةاغب يف
 .Mackinnon كينوف ماؾ عبدوؿ اغبرجة

 KPSS , 1992 (KPSS Test اختبار - ث
1

 ,Kwiatkowski, Phillips, Schmidt( 1992اقًتح )6

Shin الختبار فرضية العدـ اليت تقرر االستقرارية للسلسلة.    تخداـ اختبار مضاعف الغرانج اس ،
 :2على اؼبراحل التالية KPSSويكوف اختبار 

∑     (، كبسب اجملموع اعبزئي للبواقي: 3( أو )2:فبعد تقدير النماذج )3-1  ̂ 
 
    

   األجل الطويل التباين درنق:2-3
 .وبَتوف فيليبس اختبار طريقة بنفس   

   : العبلقة من KPSS اختبار إحصائية نسب:2-2
 

  
 

∑   
  

   

       

 نرفػػض فرضيػة العػدـ ) فرضيػة االستقػرار (: إذا كانػت اإلحصائيػة احملسوبػة LM  أكبػر مػن القيمػة اغبرجػة
 . Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin( 1992ستخرجػة مػن اعبػدوؿ اؼبعػد مػن طػرؼ )اؼب

   نقبل بفرضيػة االستقػرار: إذا كانػت اإلحصائيػةLM أصغر مػن القيمػة اغبرجػة. 

يل بُت متغَتين أو غالبا ما تشَت النظرية االقتصادية إُف وجود عبلقة يف اؼبدى الطو  :ثانيا:اختبار التكامل المتزامن
عدد من اؼبتغَتات،حىت لو ابتعدت ىذه القيم عن قيمها التوازنية،فإهنا توجد قوىا تعيدىا إُف التوازف وتضمن 
بذلك ربقيق العبلقة يف اؼبدى الطويل.إال أف دراسة العبلقة يف اؼبدى الطويل يضعنا أماـ مشكلة تتمثل يف معظم 

َتات اقتصادية كلية( غَت مستقرة،ويف حالة غياب صفة االستقرار فإف السبلسل الزمنية)خاصة اليت سبثل متغ
االكبدار الذي كبصل عليو بُت متغَتات السبلسل الزمنية يكوف غاليا اكبدرا، صحيح أف اؼبفاضلة تسمح بإعادة 

تغَتات يف اؼبدى االستقرار ؽبذه السبلسل الزمنية ،ولكنها يف ىذه اغبالة تفقد كل اؼبعلومات اؼبرتبطة بسلوؾ ىذه اؼب
                                                           

1
 D. KwiatKowski, P. Phillips, P. Schmidt, Y. Shin ; " Testing the null hypothesis of stationarity against the 

alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? "; Journal of 

Econometrics ; Vol. 54 ; 1992 ; pp. 159-178. 
2
 .213ص مرجع سبق ذكره،ؿبمد شيخي،"  
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الطويل،األمر الذي يشكل إزعاجا إذا كاف اىتمامنا ؿبصورا بالعبلقة يف اؼبدى الطويل.يف ىذه اغبالة يستعمل 
اختبار التكامل اؼبتزامن أو اؼبشًتؾ الذي يسمح بدراسة العبلقة يف اؼبدى الطويل بُت السبلسل الزمنية غَت اؼبستقرة 

مح بالتغلب على مشكلة االكبدار الزائف الذي يبكن أف تظهر بُت السبلسل واؼبتكاملة من نفس الدرجة،كما يس
 الزمنية غَت اؼبستقرة.

 Granger (1983) ظهرت تقنية التكامل اؼبشًتؾ يف أوسط الثمانينات على يد  :مفهـو التكامل المتزامن -1
ل الزمنية، وىي ناذبة ،وارتكز تطورىا قبل كل شيء على صحة فرضية استقرارية السبلس Engle( 1987)و 

جينكيًت والتقارب اغبركي ) الديناميكي(" لنماذج تصحيح اػبطأ، ترتكز  -عن عملية دمج بُت تقنية "بوكس
ىذه التقنية على السبلسل الزمنية غَت اؼبستقرة، يف حُت تكوف الًتكيبات اػبطية اليت فيما بينها مستقرة، وجود 

ر الوحدوي للتحقق من استقرار السبلسل، كما تسمح ىذه التكامل اؼبشًتؾ مرتبط باختبارات اعبذ
 1االختبارات من التأكد من وجود تكامل مشًتؾ أي التقارب بُت سَتورات السبلسل الزمنية.

 إحدانبا يف اتالتقلب تؤدي حبيث أكثر أو زمنيتُت سلسلتُت ترافق إُف " Co-integrationاؼبتزامن"  التكامل يشَت
 السبلسل أف من الرغم على الزمن، و عرب ثابتة قيمتيهما بُت النسبة ذبعل بطريقة األخرى يف التقلبات إللغاء
 أهنا إال حدى، على كل أخذت إذا )مستقرة غَت تكوف قد أي( عشوائية اذباىات على قد ربتوي نفسها

 الزمن. وثيق عرب بشكل معا ستتحرؾ

 :سلسة زمنية وشروط التكامل اؼبشًتؾ واليت تتمثل فيما يلي ومن خصائص درجة تكامل

  تكوف سلسلة زمنية معينة متكاملة من الدرجةd،     ( ) إذا مت حساب الفروقات ، d  مرة من أجل
 جعل السلسلة مستقرة.

 :1متكاملة من الدرجة     مستقرة وسلسلة أخرى    لتكن سلسلة زمنية      
     ( ) 

       ( ) 

  غَت مستقرة ألننا قمنا جبمع سلسلتُت األوُف مستقرة والثانية غَت مستقرة             تعترب السلسلة
 ربتوي على اذباه عاـ.

                                                           
 .289ص مرجع سبق ذكره،ؿبمد شيخي،" 1
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؟              فما ىي إذف درجة تكامل  dمتكاملتاف من الدرجة       و     إذا كانت لدينا سلسلتاف      
وترتبط بوجود    و  ؟ فالنتيجة تتوقف على معرفة إشارات اؼبعاملُت           ىي درجة تكامل وما 

 ديناميكية غَت مستقرة مشًتكة.

" إذا  The Two Series are Cointegrated  "     و    نقوؿ أف ىناؾ تكامل مشًتؾ بُت السلسلتُت      
وتوليفة خطية للسلسلتُت تسمح باغبصوؿ على سلسلة ذات  d جة التكاملتضمنتا اذباىا عاما عشوائيا بنفس در 

 درجة تكامل أقل.

 ليكن: 
    ( ) 
    ( ) 

يسمى  [       ]حيث  (   )        . نرمز بػ (   )             مع       حبيث     
 بشعاع التكامل اؼبشًتؾ.

 متغَت ، فإّف: kكاف لدينا يف اغبالة العامة، إذا      
     ( ) 
     ( ) 

   
     ( ) 

 [                      ]   نضع: 

 (   )     حبيث  (k,1ذو بعد ) [             ]  إذا وجد شعاع تكامل مشًتؾ       

 نضع:   التكامل اؼبشًتؾ ىو  ربمل خاصية التكامل اؼبشًتؾ وشعاع kفإف اؼبتغَتات اليت عددىا 

 .(   )      مع    

 : Johansen لػ المتغيرات متعدد المتزامن التكاملاختبار  -2

اختبارا يعتمد على القيم الذاتية  Johansen(  1988) لتحديد عدد عبلقات التكامل اؼبشًتؾ، اقًتح       
 :1ؼبصفوفة يتم حساهبا بإتباع اػبطوتُت التاليتُت

 انطبلقا من النموذجُت التاليُت:  ̂     ̂ حساب البواقي : الخطوة األولى 
                                                           

1
 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p. 308. 
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     ̂           ̂             ̂          

      ̂           ̂             ̂          

   

(

 
 
 
 
 

    

    

 

 

 

    )

 
 
 
 
 

 مع    

 عدد اؼبشاىدات. Tىو عدد اؼبتغَتات و  kحيث  (k,Tىي مصفوفات البواقي ذات بعد )     و       

 التباين اؼبشًتؾ اليت تسمح حبساب القيم الذاتية -حساب مصفوفات التباين: الخطوة الثانية 

 :  ̂   و  ̂ التقدير ( انطبلقا من بواقي k,kنقـو حبساب أربع مصفوفات ذات بعد )     

 ̂   
 

 
∑    

 

   

 

  ̂   
  

 
∑    

 

   

 

 ̂   
 

 
∑    

 

   

 

 ̂   
 

 
∑    

 

   

 

 احملسوبة كما يلي: (k,k)ذات بعد  Mقيمة ذاتية للمصفوفة  kمث يتم اغبصوؿ على    

 ̂  
   ̂   ̂  

   ̂   
∑         انطبلقا من ىذه القيم الذاتية، نقـو حبساب اإلحصائية       (    )

 
   مع       

 رتبة اؼبصفوفة. rعدد اؼبتغَتات و  M، kللمصفوفة  iالقيمة الذاتية رقم 
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  تنبع ىذه اإلحصائية قانونا احتماليا يشبو إُف حد بعيد توزيع     
 نة بعملية ؿباكاة قاـ هبا ؾبدوال باالستعا  

Johansen and Juselius(1990) .1 2. ويستخدـ ىذا االختبار كاأليت: 

 لػياؼبوا االختبػار إُف مبػر ،       الفرضية ضػد        أي ،(r = 0) الصفػر تسػاوي   اؼبصفوفػة رتبػة -
 (.      نرفض فإننا ،Johansen and Juselius. لػ اغبرجة القيمة من سبامػا أكبػر اإلحصائيػة كانػت إذا) 

 إُف مبػر ،   رفضنا إذا ،       الفرضية ضػد        أي ،(r = 1) 0 تسػاوي   اؼبصفوفػة رتبػة -
 فإننا ،Johansen and Juselius. لػ اغبرجة القيمة من مػاسبا أكبػر اإلحصائيػة كانػت إذا)  اؼبوالػي االختبػار
 (.     نرفض

 إُف مبػر ،   رفضنا إذا ،       الفرضية ضػد        أي ،(r = 2) 3 تسػاوي   اؼبصفوفػة رتبػة -
 فإننا ،Johansen and Juselius. لػ اغبرجة القيمة من سبامػا أكبػر اإلحصائيػة كانػت إذا)  اؼبوالػي االختبػار
 .وىكذا (     نرفض

 ،وقمن برفض         ضد          يف هناية اؼبطاؼ واختربنا بعدىا الفرضية    إذا رفضنا     
 

 
 .I(0)ويف ىذه اغبالة ال يوجد عبلقة تكامل مشًتؾ باعتبار أف اؼبتغَتات ىي  r = kفإف رتبة اؼبصفوفة ىي 

 اإلحصائية : بواسطة Johansenاقًتحو  الذي العظمى الذاتية القيمة اختبارالثاين   ختباراال يعطى
               (      ) n        

 ،  العدمية الفرضية صحة من بالتأكد االختبار ىذا يسمح
 

 مقابل متزامن تكامل شعاع     ىناؾ بأف تفيد اليت  
 .3متزامن  تكامل شعاع(( r+1ىناؾ أفب تفيد اليت البديلة الفرضية

 األثر(. اختبار ( السابق االختبار إجراء طريقة بنفس العظمى الذاتية القيمة اختبار إجراء يتم

 Osterwaldكذلك  قدـ كما اإلحصائيتُت، لكبل اغبرجة للقيم وال( جد5550)Juseliusو  Johansenقدم 

Lenum-  (1992)  الختبار. اغبرجة القيم من اتساعا أكثر ؾبموعة 

 فإنو Johansen  جداوؿ من اؼبأخوذة اغبرجة القيمة من أكرب االختبار إحصائية قيمة كانت إذا عامة، بصفة و
 بأف تفيد اليت البديلة الفرضية لصاٌف متزامن تكامل شعاع  ىناؾ  أف على تنص اليت العدمية الفرضية يتم فرض
 .1(      متزامن )من أجل  تكامل شعاع  من  أكثر أو(     متزامن )من أجل  تكامل شعاع( ( r+1ىناؾ 

                                                           
1
 Søren Johansen, Katarina Juselius ; " Maximum Likelihood estimation and Inference on Cointegration 

with Applications to the Demand for money " ; Oxford Bulletin of Economics and Statistics ; Vol. 52 ; 1990 ; 

pp. 169-210. 
2
 Régis Bourbonnais ; op.cit ; p.205. 

3
 Peijie Wang ; " Financial Econometrics "; 2nd ed. ; Routledge ; London and New York ; 2009 ; p. 51 
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 اؼبتغَتات، اؼبتعددة األنظمة يف اؼبتزامن التكامل عبلقة تدرس Johansen طريقة أف القوؿ يبكن األخَت، يف و
 الًتكيبة عن حثيب Johansen الدرجة، فاختبار نفس من متكاملتُت سلسلتُت األقل على ىناؾ حيث تكوف

 استقرارا. تكوف أكثر اليت اػبطية

 أجل من عادة يستخدـ و اؼبمكنة، التكامل اؼبتزامن عبلقات صبيع وبدد Johansen اختبار عامة، بصفة و
 .2النظاـ يف اؼبتغَتات من العديد ىناؾ تكوف حيث االقتصادية اؼبشاكل

 .VAR نماذج متجهات االنحدار الذاتي :ثالثا

مع تعدد  كحالة عامة لسَتورة االكبدار الذايت  VARتعترب مباذج متجهات االكبدار الذايت اؼبختصرة يف الرمز  
( مقًتحا إياىا كنماذج بديلة للنماذج القياسية 1980) simsاؼبتغَتات .وقد مت تطوير ىذه النماذج من قبل 

التجميعية اؼبستوحاة من الفكر الكينزي اليت كانت تعاين نوعا من القصور خاصة يف التحديد اؼبسبق لبعض 
ة غَت مبلئمة للتوقعات. ومن اجل فهم طبيعة سَت اؼبعلمات،غياب اختبارات صروبة حوؿ اؽبيكل السبيب ومعاعب

االقتصاد الكلي،على االقتصادي أف ينظر إُف ىذا األخَت على أنو مبوذج ديناميكي احتماِف جملموعة من 
اليت تعترب   VAR اؼبتغَتات،يأخذ بعُت االعتبار الصدمات العشوائية اغبالية واؼباضية،وىذا ما تًتصبو حقيقة مباذج

 ية مناسبة جدا لفهم طبيعة ىذه الصدمات.كأداة ذبريب

 .VARالصياغة العامة لنموذج  -1

 تباطؤ على الشكل اؼبصفويف التاِف:   pمتغَت و                            لػ   يكتب مبوذج        

                     …..                       

   

(

 
 
 
 
 
 

    

    
 
 
 

  
   )

 
 
 
 
 
 

    

(

 
 
 
 
 

   
        

             
 

   
        

              
 

                                    
                                       
                                       

   
        

             
  

   )

 
 
 
 
 

    

(

 
 
 
 
 
 
  

 

  
 

 
 
 

  
 
)

 
 
 
 
 
 

 مع                   

                                                                                                                                                                                     
1
 Chris Brooks ; " Introductory Econometrics for Finance " ; 2nd ed. ; Cambridge University; Press ; New 

York; U.S.A ; 2008 ,p. 352. 
2
 Carol Alexander ; " Market Risk Analysis : Practical Financial Econometrics " ; Vol. II ; John Wiley & 

Sons Ltd. ; England ; 2008 ; p. 324 
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             ،    

(

 
 
 
 
    

   

 
 
 

   )

 
 
 
 
 

 

. يبكن أيضا  (   )التباين اؼبشًتؾ لؤلخطاء وىي ذات بعد  -مصفوفة التباين   (    )     نسمي      
 كتابة النموذج بداللة معامل التأخَت حيث: 

(         
          

 
)         

 أو                        ؛ ( ) 

ذات تشويش أبيض مستقلة            تعترب كسبلسل مستقرة واألخطاء              اؼبتغَتات     
   ذاتيا وذات تباينات ثابتة 

        
  . 

 لفرضيات الكبلسيكية الثبلثة:مستقرة إذا وفقط إذا ربققت ا     السَتورة  تكوف     
-  (  )        
-     (  )    
-    (       )   [(    )(      )]   ( )     
مستقرة إذا كاف كثَت اغبدود اؼبعرؼ انطبلقا من ؿبدد اؼبصفوفة     بصفة عامة، تكوف السَتورة     

|         
           

 
|  ذور خارج الدائرة الوحدوية.ربتوي على ج   

 :VARتحديد وتقدير نموذج  -2

، يبكن تقدير كل معادلة من معادالت ىذا النموذج بطريقة اؼبربعات الصغرى أو     يف حالة النموذج       
 :1اؼبقدر يكتب على الشكل التاِف ( )   بطريقة اؼبعقولية العظمى. يتم تقدير كل معادلة على حدا، النموذج 

 ̂   ̂   ̂       ̂            ̂      

 التباين اؼبشًتؾ لبواقي التقدير. -مصفوفة التباين  ̂  نسمي       

                                                           

 .272،273ص مرجع سبق ذكره،ؿبمد شيخي،"  1 
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ال يبكن تقدير معامبلت ىذا النموذج انطبلقا من سبلسل غَت مستقرة، إذف هبب جعل كل السبلسل       
يف حالة اذباه عاـ عشوائي أو إضافة مركبة االذباه العاـ إُف صيغة   اب الفروقات من الدرجة مستقرة حبس
 يف حالة اذباه عاـ ثابت، أيضا،  يبكن إضافة متغَتات صورية لتصحيح التغَتات اؼبوظبية.    النموذج 

الدرجة تكمن يف تقدير كل ، نستخدـ معايَت اؼبعلومات، فطريقة اختيار    لتحديد درجة النموذج     
ىو العدد األقصى اؼبقبوؿ من طرؼ النظرية  P  (Pإُف  0معادالت النموذج من أجل أي رتبة ) درجة( من 

 اؼبعرفة كما يلي:         و             و       االقتصادية (، نستعمل مثبل اؼبعايَت الثبلثة 

      |  ̂|  
    

 
 

     |  ̂|  
        

 
    

     |  ̂|  
      ( )

 
 

التباين اؼبشًتؾ  -مصفوفة التباين ̂  عدد الفجوات الزمنية،  𝑝عدد اؼبشاىدات،    عدد متغَتات النظاـ،   مع 
 للبواقي.

خداـ نسبة اؼبعقولية ؽبذا الغرض انطبلقا لبتار التباطؤ األمثل وذلك بتصغَت اؼبعايَت الثبلثة، يبكن أيضا است     
̂  من تقدير تباين البواقي، إذا كاف 

̂  تباين بواقي النموذج اؼبقيد و    
تباين النموذج األوؿ ) غَت اؼبقيد (، فإف   

̂  |  ) إحصائية نسبة اؼبعقولية 
 |    |  ̂

 بدرجة حرية تساوي عدد القيود.   تتوزع توزيع  (| 

يُنمذج العبلقات اغبركية بُت      مبوذج   :Impulse Analysisمات ودواؿ االستجابة تحليل الصد -3
ؾبموعة من اؼبتغَتات اؼبختارة لوصف ظاىرة اقتصادية خاصة، إف ربليل الصدمات ودواؿ االستجابة يسمح 

 بدراسة أثر صدمة معينة على متغَتات النظاـ، لنأخذ النموذج اؼبقدر التاِف: 

(
   

   
)  (

 ̂ 

 

 ̂ 

 )  (
 ̂  

 
    ̂  

 

 ̂  

 
    ̂  

 )(
     

     
)  (

 ̂  

 ̂  
) 

، فإذا حدثت صدمة يف       مث على       و       خبلؿ فًتة زمنية معينة لو نتيجة على   ̂ تغَت يف       
 التاِف:فإف أثرىا يكوف ك 1تساوي    ̂ على  tاللحظة 

    ) :tيف الفًتة 
    

)  ( 
 
)   

      )        t+1يف الفًتة: 
      

)  (
 ̂  

     ̂  
 

 ̂  
     ̂  

 ) ( 
 
) 
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      )        t + 2يف الفًتة: 
      

)  (
 ̂  

     ̂  
 

 ̂  
     ̂  

 ) (      
      

) 

تشكل ىذه القيم احملسوبة دالة االستجابة، تتميز طريقة دواؿ االستجابة غبساب اؼبضاعفات الديناميكية       
اؼبوجودة بأهنا تأخذ بعُت االعتبار ؾبموع العبلقات الديناميكية اؼبوجودة، حبيث أهنا تبُت رد فعل نظاـ اؼبتغَتات 

األخطاء وحسب سيمس فإف دواؿ االستجابة تبُت أثر البفاض وحيد الداخلية على أثر حدوث صدمة يف 
ومفاجئ ؼبتغَتة على نفسها وعلى باقي متغَتات النظاـ يف كل األوقات، يف ىذه اغبالة، نفًتض أف البواقي 
اف مستقلة لكن ىذه الفرضية نادرا ما تكوف ؿبققة، ألف يف الواقع قد يوجد ارتباط بُت األخطاء العشوائية، إذا ك

حتما ستكوف متبوعة بصدمة على     ، فإف صدمة ما على      و     ىناؾ ارتباط قوي بُت صدمتُت 
ولكن ال تشَت    ̂   و      ̂  . يف ىذه اغبالة معامل االرتباط سيؤكد على الصلة اؼبشًتكة بُت البواقي    

 إُف اذباه السببية.

وأثر صدمة على متغَت ما قد يعاًف بالبحث عن سبثيل األخطاء بصفة إف مشكل االرتباط اؼبشًتؾ لؤلخطاء      
 :Σ) مستقلة فيما بينها (، لنعترب تقسيم  Orthogonalشاقولية 

     
تعرب عن مصفوفة مثلثية يف األعلى مع عناصرىا القطرية موجبة،   pحيث  Choleskiيتعلق األمر ىنا بتقسيم    

 لى الشكل التاِف:ع  ( )   يبكن كتابة الصيغة 

     ∑             ∑      

 

   

 

   

 

 .        و          مع:   

تباين مشًتؾ تساوي اؼبصفوفة األحادية، أعمدة  -مصفوفة تباين   من السهل التأكد من أف لؤلخطاء     
 . .فًتة زمنية tستقلة وطبيعية على خطأ متغَت ما بعد سبثل استجابة النظاـ بالنسبة لصدمة م    

 ؼبتغَتين:    وكمثاؿ على ذلك، نأخذ مبوذج      

(
   

   
)  (

   
       

 

   
       

 )(
     

     
)  (

   

   
) 

(       )   مع:  (   )    و         
      (   )     

      

   )    حبساب      

 كبصل على:      (   
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    (     

 )    (   
     

       

 )      (   
     

       

 )          (     

 )    

     )        نضع: 

 . لدينا:   ( 
   (      )   (     )     (       )       

  (   
 )        

 أصبحت األخطاء غَت مرتبطة ) شاقولية( ويبكن ربليل الصدمات على اؼبعادلتُت التاليتُت:      

       
          

            

    (     

 )    (   
     

       

 )      (   
     

       

 )          (     

 )    

 :  Variance Decompositionتحليل التباين  -4

يهدؼ ربليل تباين خطأ التنبؤ إُف حساب وربديد مدى مسانبتها يف تباين اػبطأ، رياضيا، نستطيع كتابة      
 على حدا، وؼبعرفة وزف أو نسبة مشاركة كل بداللة تباين اػبطأ اػباص بكل متغَت hتباين خطأ التنبؤ لفًتة معينة 

 تباين نقـو بقسمة ىذا التباين على تباين خطأ التنبؤ الكلي.

 بعدما تصبح الصدمات طبيعية وشاقولية، يتم ربليل االستجابة بواسطة النموذج:     

     ∑      

 

   

 

 يعطى بالعبلقة التالية: hخطأ التنبؤ يف األفق 

      (    )  ∑         

   

   

 

 . لدينا:بػ      اليت نرمز إليها    لػ     نقـو بتقسيم خطأ التنبؤ من أجل كل مركبة     

         (      )  ∑(                                              

   

   

 

 يبكن التعبَت عنو بطريقة ـبتلفة:.   ( اػباص باؼبصفوفة   j,1عن العنصر )  يعرب       حيث 

         (      )  ∑(

 

   

                               ) 

 ، يسهل علينا حساب تباين خطأ التنبؤ: 1ال تشكل أي ارتباط وذات تباين يساوي  vدبا أف األخطاء    

 (         (      ))
  ∑(     
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  ∑(  
     )

 
   

   

 مع                                      

يف تباين خطأ التنبؤ يف  kللمصفوفة األحادية واليت نعرب عن مسانبة خطأ اؼبتغَت  iيبثل العمود رقم    حيث 
 بالنسبة اؼبئوية، قبعل العبارة على الشكل: The Decompositionللحصوؿ على التحليل . jللمتغَت  hاألفق 

∑ ∑      
 

   

   

 

   

 

 يكتب كما يلي: لػ          ؼبتغَتين، تباين خطأ التنبؤ  ( )     لنأخذ ثانية النموذج 
   

 
( )     

 
[   

 ( )     
 ( )           

 (   )]

    

 
[   

 ( )     
 ( )          

 (   )] 

 .Mعناصر اؼبصفوفة  ىي    حيث 

(       على     ، بالنسبة اؼبئوية ) على الًتتيب      على     ، ربليل تباين األخطاء hيف األفق       
 يغة:يعطى بالص

   

 
[   

 ( )     
 ( )          

 (   )]

   

 ( )
 

   

 
[ 

 ঊ 
 ( )     

 ( )          
 (   )]

   

 
( )

 

متغَت     ، فمن احملتمل أف hمهما تكن     ال تؤثر على تباين خطأ     إذا كانت صدمة معينة على     
أثر كبَت على تباين     وعكس ذلك، إذا كانت لصدمة معينة على  مستقبلف،       و     خارجي باعتبار أف 

 فإف ىذا األخَت متغَت داخلي.     خطأ 

 المطلب الثاني: تحليل نتائج الدراسة القياسية. 

حصائية بعد اغبصوؿ على البيانات البلزمة،واعتمادا على الدراسات السابقة سنقـو باستخداـ االختبارات اإل
،هبدؼ اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا ومن مث صياغة  EVIEWS10اؼبناسبة باالعتماد على برنامج 

 النتائج ويبكن توضحيها من خبلؿ اؼبراحل التالية:

: كما جرت العادة عند استعماؿ السبلسل الزمنية فإف أوؿ مرحلة ىي دراسة اإلستقرارية دراسة إإلستقرارية -1
سبلسل اؼبختلفة،وقد اعتمدنا على ثبلثة اختبارات لكشف اعبذور الوحدوية واليت سبثلت يف كل من اختبار لل
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 Philips- Perron واختبار اعبذور الوحدوية Augmented Dickey-Fuller ADFاعبذور الوحدوية العليا 

PP  واختبار اعبذور الوحدوية،Schmidt–Shin (KPSS Kwiatkowski–Phillips– ، وقد مت حساب عدد
 الثبلثة االختبارات نتائج بينت وقد Schwarz و  Akcaikeالتاخرات بناءا على أصغر قيمة يأخذىا اؼبعامل 

بالنسبة  اؼبستوى يف مستقرة ،غَت log( EXP (،(REV  log،DEF،OILP )التالية: اؼبتغَتات من كل أف
 األوُف من الدرجة متكاملة أهنا أي ، األوؿ اضلالتف يف %ومستقرة5معنوية  مستوى عند الثبلثة لبلختبارات

(1)I. 

 ADF: Augmented Dickey-Fuller unit root testاالعليا الوحدية الجذور اختبار (:43الجدوؿ رقم)

 
 
 النتيجة

 اؼبستوى التفاضل
 

 
 

 اؼبتغَتات 
 

 %5القيمة الحرجة عند 
 

t-ADF 
 

 

القيمة الحرجة عند 
5% 

 

t-ADF 
 

(1)I -2.928142 -5.230586 -2.926622 -1.878283 log( EXP) 
(1)I. -2.928142 -6.073574 -2.926622 -1.860386 (REV)  log 
(1)I -2.928142 -4.43901 -2.926622 -1.981979 DEF 
(1)I -2.926622 -5.905137 -2.926622 -1.601377 OILP 

 

 PP : Philips-Perron unit root test الوحدية الجذور اختبار(:44الجدوؿ رقم)

 
 
 النتيجة

 اؼبستوى التفاضل
 

 
 

 اؼبتغَتات 
 

 القيمة الحرجة عند
 5% 

 

 
t- PP 
 

القيمة الحرجة عند 
5% 

 

 

t- PP 
 

 
(1)I -2.928142 -5.183328 -2.926622 -1.797202 log( EXP) 
(1)I -2.928142 -6.054574 -2.926622 -2.097883 (REV)  log 
(1)I -2.928142 -8.516629 -2.926622 -1.918997 DEF 
(1)I -2.926622 -5.891612 -2.926622 -1.687528 OILP 

 KPSS : Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shinunit root الوحدية  الجذور اختبار(:45الجدوؿ رقم)
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 النتيجة

 اؼبستوى التفاضل
 

 
 

 اؼبتغَتات 
 

t- KPSS 
 

القيمة الحرجة عند 
5%  

 

t- KPSS 
 

القيمة الحرجة عند 
5%  

 
1)I  (  0.4643000 0.241005 0.4643000 0.887887 log( EXP( 
1)I  (  0.4643000 0.267427 0.4643000 0.886317 (REV  log( 
1)I  (  0.4643000 0.287718 0.4643000 0.500000 DEF 
1)I  (  0.4643000 0.091032 0.4643000 0.580268 OILP 

 EVIEWS 00مخرجات على  ادااعتم:المصدر

 الزمنية السبلسل تكوف أف اؼبتغَتات متعدد اؼبشًتؾ التكامل اختبار إجراء يستلـز :اختبار التكامل المتزامن -2
النفط وأدوات السياسة اؼبالية متكاملة من  سعر من الرتبة ودبا أف كل نفس من متكاملة صبيعها ؽبذه اؼبتغَتات

 أف بينها ،دبعٌت متزامن تكامل عبلقة جود و ( فهناؾ إمكانية الوحدية اعبذور باراخت بينها نفس الدرجة )كما
 ذلك من ويتضح .التكامل ىذا متجهات عدد معرفة مع اؼبتغَتات ىذه بُت األجل طويلة توازنيو ىناؾ عبلقة

 التاِف: اعبدوؿ خبلؿ

 (:نتائج اختبار التكامل المتزامن.46الجدوؿ رقم)

Critical 

Value 0.05  

Max-Eigen 

Statistic 

Critical 

Value0.05  

Trace 

Statistic  

Eigenvalue Hypothesiz

e No. 

OfCE(s)   

27.58434 22.78915 47.85613 43.47018 0.397354 None 
21.13162 11.28508 29.79707 20.68102 0.221806 At most 1   
14.26460 6.963825 15.49471 9.395945 0.143372 At most 2 
3.841466 2.432120 3.841466 2.432120 0.052613 At most 3 

Trace test indicates;no cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
 

 EVIEW 10  مخرجات على االعتمادب الباحثة إعداد من :المصدر

تبُت نتائج اختبار التكامل اؼبتزامن عدـ وجود عبلقة تكامل مشًتؾ بُت اؼبتغَتات اليت قيد الدراسة حيث أف 
اإلحصائيات اعبدولية كلها أكرب من احملسوبة فبا يدؿ على عدـ وجود عبلقة توازنية يف اؼبدى الطويل دبعٌت أف 
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سلك سلوكا متشاهبا يف اؼبدى الطويل وتبتعد عن بعضها البعض وىذا ال يسمح بتطبيق السبلسل قيد الدراسة ال ت
وىي  )ياماموتو  تودا(للتقدير،عوضا عنو نلجأ إُف دراسة السببية بُت اؼبتغَتات مستعملُت منهجية  vecmمبوذج 

السببية ومت  Granger منهجية جديدة اليت تعد من أحد االختبارات السببية البديلة اليت تعتمد على معادلة
 تطويرىا بإضافة الفًتات اؼبتباطئة للمعادلة.

على قيود مبوذج  WALD test الختبار MWALD طريقة مطورةToda and Yamamoto(1995 )استخدمت دراسة   
var(k)   حيث يبثلk طوؿ اؼبتبطئات،ؽبذا يستخدـ معيار والد على أساس (F (و )

3
   ) من أجل اغبكم على فرضية

 Causalityالختبار سببية جراقبر  MWALD أف طريقة  Rambaldi and Doran (1996العدـ.ولقد أثبتت دراسة )

 Granger  من اؼبمكن تقديرىا باستخداـ مبوذجVAR  أي يتم تقديرvar(dmax+k) وسبثل dmax  أعلى مستوى من
 :1لنحو التاِفدرجة ذبانس يتوقع إهبادىا وتكتب على ا

  =   + ∑        
       
   +∑        

       
   +  ………..(1) 

  =   + ∑        
       
   +∑        

       
   +  ………….(2) 

 
 وفق الشكل البياين األيت:Toda and Yamamotoويبكن تلخيص منهجية 

 :لسببية جرانجر Toda and Yamamotoمنهجية  (:28الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
"،أطروحة دكتوراة يف العلـو االقتصادية:فرع اقتصاد التنمية،جامعة أبو بكر إشكالية التشغيل في الجزائر:محاولة تحليلدضباين ؿبمد إدرويش،"  

 .242،ص2013بلقايد ،تلمساف،اعبزائر،

التكامل األكبر بين     تحديد درجة 
 المتغيرات بإستعماؿ إختبار جذور الوحدة

 var(k)تحديد درجة التأخر األمثل لتقدير نموذج 

 

  var(dmax+kتقدير نموذج )

إختبار السببية لغرانجر وفق نتائج التقدير  
(var(dmax+k  
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"،ؾبلة Toda and Yamamoto"  عماؿ منهجيةالعالقة السببية بين الفقر ،الالمساواة والنمو اإلقتصادي بإستعياد ىيشاـ،"المصدر:
 .268،ص2017(،7جامعة القدس اؼبفتوحة لؤلحباث والدراسات اإلدارية واإلقتصادية ،اجمللد)

أدوات  بُت مشًتؾ تكامل يوجد ال بعدما أثبتت نتائج الدراسة أنو لمتغيرات الدراسة:VAR نموذج تقدير -3
لتقلبات أسعار النفط  اؼبتوقعة لآلثار الديناميكية العبلقة لبترب أف ئياالسياسة اؼبالية وتقلبات أسعار النفط، ارت

 .  .   VARاؼبتجو  الذايت االكبدار مبوذج طريق على أدوات السياسة اؼبالية عن
 (HQ)مؤشرات  بتدنية تقـو واليت اؼببلئمة فًتات التأخر عدد اختيار يتم تحديد فترات اإلبطاء المثلى: - أ

(SC(، ) AIC) اؼبتجو  ذو الذايت االكبدار لنموذج التأخر درجة ربديد معايَت استخداـب(VAR ولقد،)
 ".6 ىي" اؼبثلى التباطؤ فًتات عدد اعبدوؿ أدناه أف يف مبُت ىو كما نتائج االختبار أظهرت النتائج

 (.VARالنموذج ) في التباطؤ فترات تحديد اختبار نتائج(:47الجدوؿ رقم )
HQ SC AIC FPE LR Lag 

28.73141 28.840481 28.67019 33222101 NA 0 
22.04780 22.59482 21.74171 32724.48 263.4657 1 
22.04780 23.19656 21.66096 31048.70 27.03793 2 
21.90686 23.32911 21.11103 19253.43 35.63149* 3 
21.83112 23.69099 20.79042 16138.56 25.10478 4 
21.76947 24.06696 20.48390 15376.46 20.28650 5 
21.25661 23.99171 19.72617 11223.41 22.09546 6 

 
* indicates lag order selected by the criterion 

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwarz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 EVIEW 10  مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

 درجة ونظرا لتحديد(VAR) تقنية النموذج على على دراستنا ىذه نعتمد سوؼ (:VAR)تقدير نموذج  - ب
       ،  p=6 تأخَتال

 : كاآليت التقدير نتائج كانت وعليو var(7) النموذج تقدير سيتم وبالتاِف  

  VAR(:نتائج تقدير نموذج  48الجدوؿ رقم )

REVV OILP EXX DEF  
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-2.159304 
(1.58222) 
[-1.36473] 

120.6510 
(127.176) 
[ 0.94869] 

-2.116858 
(2.07265) 

[-1.02133] 

5920.730 
(3340.84( 
[ 1.77223] 

C 
 

 
 

-0.000303 
(1.58222) 
[2.50422] 

 0.004067 
(0.00972) 
[0.41857] 

-6.78E-07 
(0.00016) 

[-0.00428] 

0.286440 
(0.25522  (  
[1.12113] 

DEF(7) 
 

0.898142 
(0.37366) 
[2.40362] 

-45.04837 
(30.0344) 

[-1.49989] 

-0.432585 
(0.48948) 
[0.88376] 

-1558.784 
(788.984  (  
[-1.97568] 

log EX (7)   

0.002526 
(0.00432) 
[0.58498] 

0.305122 
(0.34714) 
[0.87896] 

-0.009154 
(0.00566) 

[-1.61808] 

 25.47840 
(9.11910  (  
[2.79396] 

OILP (7) 

- 0.213886 
(0.35216) 
[0.60735] 

 5.077269 
(28.3065) 
[0.17937] 

 0.307705 
(0.46132) 
[0.66700] 

-447.0037 
(743.593  (  

[[-0.60114] 

log REV (7) 
 

0.956862 (95.68%) R-squared 
0.715291 (71.52%)  Adj. R-squared 

 3.960992 F-statistic 
 116 F-statistic 

 EVIEW 10  مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :المصدر

  Granger  الختبار طبيعة العبلقة السببية :Toda and Yamamoto  لمطورةا Granger اختبار سببية - ث
  أ   =5dmaxو  =k 2حيث var(7) مع تقدير ،MWALD بُت اؼبتغَتات الذي يعتمد أساسا على

var(dmax+k)=7  االختبار مدونة يف اعبدوؿ األيت مت التوصل إُف ربديد اذباه العبلقة السببية ونتائج : 
 .اختبار السببية (:نتائج49الجدوؿ رقم)

    
    

Dependent variable: DEF  
    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    log EX  6.615457 6  0.0079 

OP  10.05640 6  0.1223 

log REV  15.05211 6  0.0199 

    
    

All  24.72139 18  0.1328 
    
    
    

Dependent variable:  log EX  
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Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    

DEF  1.663685 6  0.9479 

OILP  3.469297 6  0.7480 

REVV  4.489889 6  0.6107 
    
    

All  23.35769 18  0.1772 
    
    
    

Dependent variable: OILP  
    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    

DEF  7.335007 6  0.2910 

log EX  2.985881 6  0.8106 

log REV  8.258716 6  0.2198 
    
    

All  22.47881 18  0.2114 
    
    
    

Dependent variable: log REV  
    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    

DEF  18.40270 6  0.0053 

log EX  16.07188 6  0.0134 

OILP  32.41077 6  0.0000 

    
    

All  65.50950 18  0.0000 
    
 من :مصدرا ال   

 الباحثة إعداد
 على باالعتماد

  مخرجات
EVIEW 10 

 مصدرل

 من :مصدرال من :
 الباحثة إعداد

 على باالعتماد
  مخرجات

EVIEW 10 

 الباحثة إعداد 
 على باالعتماد

  مخرجات
EVIEW 10 

 

 EVIEW 10  مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :مصدرال

 من خبلؿ اعبدوؿ أعبله نبلحظ أف ىناؾ يف بعض اغباالت عدـ وجود سببية نظرا لتجاوز معظم االحتماالت
 : حالة وىي5واألخرى ؽبا عبلقة سببية وىي%5

 وجود عبلقة سببية يف اذباه واحد من اإلنفاؽ اغبكومي إُف رصيد العجز اؼبوازين. -
 من اإليرادات إُف رصيد العجز اؼبوازين. وجود عبلقة سببية يف االذباىُت -
 وجود عبلقة سببية  يف اذباه واحد من سعر النفط إُف اإليرادات العامة . -
 عبلقة سببية من اإلنفاؽ العاـ إُف اإليرادات العاـ. وجود -

ة سػػببية يف اذبػػاه واحػػد مػػن سػػعر الػػنفط إُف مػػن خػػبلؿ ىػػذه النتائج،أكػػدت نتػػائج اختبػػار السػػببية علػػى وجػػود عبلقػػ
اإليػػرادات العامػػة علػػى اؼبػػدى  الطويػػػل وىػػذا مػػا يؤكػػد علػػى أف اإليػػػرادات الكليػػة لبلقتصػػاد اعبزائػػري تػػرتبط ارتباطػػػا 
وخضػػػوعا إف صػػػح القػػػوؿ إُف التقلبػػػات السػػػعرية للػػػنفط،إذ يشػػػكل ىػػػذا األخػػػَت العنصػػػر الفيصػػػلي لتحديػػػد اؼبشػػػاريع 

 ة فبا هبعلها عرضة ألي تقلب.واإلقبازات اؼبرجو 
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ويف ظػػػل ىػػػذا السػػػيناريو لػػػن تػػػنجح السياسػػػة اؼباليػػػة يف اسػػػتخداـ الفػػػوائض اؼباليػػػة الػػػيت يكوهنػػػا الريػػػع النفطػػػي بشػػػكل 
امثل،وعلى كبو ىبدـ االقتصاد واجملتمع،طاؼبا بقيت تلك الفوائض غػَت موجهػة عػن طريػق النفقػات العامػة كبػو إقامػة 

عبديػػػدة،بل خبلفػػػا علػػػى ذلػػػك سيسػػػتمر تػػػدعيم االسػػػتثمارات غػػػَت اإلنتاجيػػػة ىػػػدفها فقػػػط االسػػػتثمارات اإلنتاجيػػػة ا
استمرارية النمو عند معدالت تسػَت علػى نسػق واحػد.دوف السػعي والطمػوح إُف الرفػع منها.إمبػا يعػزز ىػذا األمػر ىػو 

التبديػػػػد يف الريػػػػع االسػػػػتمرار يف تراجػػػػع أداء النظػػػػاـ الضػػػػربيي،الذي سيسػػػػتمر يف عػػػػدـ فاعليتػػػػو يف اغبػػػػد مػػػػن أوجػػػػو 
النفطػػي،أو علػػى األقػػل اؼبسػػانبة يف ذلك.وسػػيعزز مػػن تراجػػع السياسػػة اؼباليػػة يف ىػػذا اجملػػاؿ،وىو عػػدـ قػػدرة السياسػػة 
اإلنفاقيػػة علػػػى اسػػتخداـ الفػػػوائض اؼبتحصػػلة مػػػن الريػػع بطريقػػػة مثلى،وبكفػػاءة عاليػػػة وعلػػى كبػػػو يتجػػاوز االسػػػتثمار 

 نمية.اإلنتاجي إُف إمكانية اإلنفاؽ على الت

وضػػمن ىػػذا التوجػػو سػػتكوف السياسػػة اؼباليػػة غػػَت فاعلػػة يف تعبئػػة الفػػائض االقتصػػادي اؼبتولػػد مػػن القطػػاع النفطي،فبػػا 
هبعلها أكثر بعدا عػن ربقيػق التنميػة يف البلػد،إذ أهنػا حتمػا ستفشػل يف تكػوين مػوارد ماليػة حاليػة ومسػتقبلية تضػمن 

 ربقيق التنمية. 

 معينة صدمة أثر بدارسة االستجابة يسمح دواؿ أو الصدمات إف ربليل 6دفعيةاختبار دواؿ االستجابة ال -4
االقتصادية  اؼبتغَتات باقي على النفطي للسعر الفعل ردة استجابة اختبار مت إجراء وقد .النظاـ متغَتات على

،ورصيد  log EX اإليرادات ولوغاريتم ،log REV اغبكومي اإلنفاؽ لوغاريتم يف واؼبتمثلة الدراسة يف اؼبدرجة
 اغبصوؿ متوقد  زمنية. فًتات 10 ؼبدة وذلكOILP النفط أسعار يف واحد معياري الكبراؼ،DEF اؼبوازنة 
 :التالية النتائج على

 حدوث يف الشكل أدناه،فإف موضح ىو وكما سنوات10على  اؼبمتدة الفورية االستجابة دواؿ تقديرات حسب 
 معنوي أثر ؽبا سيكوف واحد أو بدوالر واحد باكبراؼ معياري مقدرة النفطي السعر يف إهبابية ىيكلية صدمة
 % يف السنة0.14793إُف  أقصى كحد االستجابة يصل فًتة طوؿ على اغبكومية اإليرادات على اهبايب

%،لتشهد مرة أخرى تأثَت إهبايب يف 0.001543-واؼبقدرة  اػبامسة الفًتة خبلؿ سليب أثر اُف الرابعة،لتتحوؿ
%،لكن َف يستمر التأثَت اإلهبايب لتسجل أثر سليب ؾبدد كحد أقصى يف السنة 0.000233السابعة الفًتة 
 %.0.142286-العاشرة

 فًتة القصَت واؼبتوسط من اؼبدى خبلؿ اغبكومي اإلنفاؽ على اهبايب تأثَت للنفط السعرية للصدمة سيكوف
ة السادسة من حدوث الصدمة، % كحد أقصى يف السن0.037176إُف  تأثَته سيصل حيث االستجابة
-% إُف حد أقصى يف السنة العاشرة0.002324-سليب إبتداءا من السنة السابعة   أثر اُف لتتحوؿ

0.105341.% 
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 الفًتة بداية من أي القصَت اؼبدى اهبايب خبلؿ أثر ؽبا رصيد اؼبوازنة فسيكوف  على الصدمة تأثَت ىبص فيما أما
-الثالثة بنسبة  الفًتة خبلؿ سليب أثر إُف بعد ذلك متحوال %،ليتغَت19.45258الثانية بنسبة 
% ،ويسجل تأثَت إهبايب يف 142.8101-%،ليصل إُف أحدى أقصى يف السنة السادسة بنسبة 38.58731

-% لكن َف يستمر ليشهد تأثَت يف السنة العاشرة144.5698السنة الثامنة كأحد أقصى بنسبة 
57.27052.% 

 

 النفطي. السعر في لصدمة المتغيرات ابة(: استج29الشكل رقم)

 

 
 EVIEW 10  مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :مصدرال

أف السياسة اؼبالية يبكن أف تكوف مستدامة يف اؼبدى  الشكل يتبُت يف واؼبوضحة إليها اؼبتوصل النتائج إُف واستنادا
ل،لذا أصبح من الضروري التفكَت يف إهباد طرؽ القصَت ولكنها تواجو ربديات كبَتة يف اؼبدى اؼبتوسط والطوي
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جديدة لتمويل اؼبيزانية خببلؼ اعبباية النفطية اليت هبب االعتماد عليها يف إطار شفاؼ يسمح باغبفاظ على الثروة 
 خاصة األجياؿ القادمة.

 يف بالصدمات يفسر الذي اػبطأ تباين يف التنبؤ نسبة إُف معرفة التباين : يشَت ربليلالتباين مكونات تحليل -5
نسبة  معرفة كباوؿ سوؼ اغبالة ىذه يف التباين لتحليل دراستنا يف و ، األخرى اؼبتغَتات و اؼبتغَت نفسو

 التباين ربليل ونتائجOILPبتقلب سعر النفط  تفسر اليت متغَتات السياسة اؼبالية يف اؼبستقبلية التغَتات
 اعبدوؿ التاِف. يف تظهر

  التباين. تحليل (:نتائج50الجدوؿ رقم)

 S.E. log EX OILP S.E. log REV OILP الفًتات
1  472.7357  96.30254 0.000000  472.7357 49.40951  0.000000 
5   836.0588    47.16051 20.32764    836.0588 44.58963  53.30955 
10 1053.085  26.34839  11.95307  1053.085  43.94595  14.76982 
  مخرجات على باالعتماد الباحثة إعداد من :مصدرال S.E. DEF CSD اتالفًت 

EVIEW 10 
 

1  472.7357 100.0000  0.000000 

5   836.0588 64.74976   17.40213  
 10 1053.085  67.35009  12.98981 

 يف القصَت يف اؼبدى تأثر أي ؽبا أف يبدوا ال النفط  سعر تقلب تأثَت أف التباين ربليل جدوؿ خبلؿ من يتضح    
 ترتبط بصدمة القصَت اؼبدى يف اؼبتغَتات ىذه رصيد اؼبوازنة، واإلنفاؽ اغبكومي واإليرادات،فتقلبات تقلبات تفسَت

 انو % غَت49.40%، 96.30%،  100 حبواِف األوُف السنة يف قدرت جدا كبَتة بنسبة نفسها  اؼبتغَتات يف
 تقلبات % من12.98%،14.76%،11.95حواِف  البًتوؿ سعر يف تأثَت تقلب تفسر الطويل اؼبدى يف

اؼبستقبلية يف رصيد اؼبوازنة واإلنفاؽ اغبكومي واإليرادات العامة لتشهد البفاضات متتالية 
%.فبا يدؿ على ميزة الضعف  للسياسة اؼبالية للجزائر واالرتباط القوي %43.94،%26.34،67.35

لمحافظة على ضبط السياسة اؼبالية يف اؼبدى اؼبتوسط والطويل وضماف والشديد لتقلبات أسعار البًتوؿ،ول
اإلنصاؼ بُت األجياؿ القادمة ودعم االستقرار اػبارجي،يتطلب عملية إصبلح لتغيَت اؼبسار للسياسة اؼبالية. 

دىا ومنذ جوىر التغيَت اعبذري لكافة اؼبسارات العشوائية وغَت اؼبدروسة اليت َف تعتمد ىذه السياسة عن اعتما
أجل بعيد،قد يعود إُف تاريخ نشؤىا،والغاية من ىذا التغيَت خلق أنظمة مالية سليمة ومؤثرة يف األداء العاـ 
لبلقتصاد،غايتها تعزيز االستقرار االقتصادي على صعيد االقتصاد الكلي وتسجيل معدالت مبو قابلة لبلستدامة 

ارجية.وتستند ىذه الرؤية برمتها إتباع سلسة من التغَتات وسبكُت االقتصاد احمللي من التكيف مع الصدمات اػب
 تشمل دبجملها،إصبلح السياسة اإلنفاقية وتنويع اإليرادات العامة وإصبلح النظاـ الضرييب.
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وبالتاِف ىذه الرؤية ربدد اإلجراءات التصحيحية اليت تستهدؼ إبعاد االقتصاد اعبزائري عن التقلبات اغباصلة يف 
طية،من خبلؿ العمل على فك االرتباط بُت اإلنفاؽ اعباري والعائدات النفطية،وتوجيو تلك العائدات النف

العائدات كبو اإلنفاؽ االستثماري،ورفع معدؿ االدخار احمللي بشقيو اػباص والعاـ،وربصيل اؼبوجودات من النقد 
 تستطع كبح التوسع يف اإلنفاؽ األجنيب حبيث تكوف كافية ؼبواجهة األزمات خصوصا وأف اعبزائر من بُت الدوؿ َف

العاـ يف أوقات االرتفاع الكبَت يف أسعار النفط،وزيادة العوائد النفطية،فبا ينجم عنو صعوبة الًتاجع وتقليل اإلنفاؽ 
أثناء االلبفاض يف أسعار النفط العاؼبية،وتراجع حجم العائدات النفطية،فبا يؤدي إُف ارتفاع نسبة العجز وتفشي 

خمية،األمر الذي قد هبرب متخذي القرار يف بعض األحياف إُف إلغاء أو تأجيل بعض اؼبشاريع الضغوط التض
االستثمارية،بدافع ضغط حجم اإلنفاؽ العاـ،فبا يؤدي إُف تراجع يف مستوى النشاط االقتصادي،والبفاض 

اؼبناسب قبل وقوع  معدالت النمو وتراجع مستوى التشغيل.لذلك فإف الطريقة األنسب تتمثل يف ازباذ القرار
األزمات من خبلؿ العمل على ضماف تراكم اؼبوجودات اؼبالية خبلؿ الفًتات الزمنية اليت تتحقق فيها الوفرة 
النفطية،وذلك لضماف السياسة اؼبالية ؼبهامها خبلؿ مرحلة األزمة.وبالتاِف فإف ربقيق االستخداـ األمثل للموارد 

إدارة العملية التنموية يف البلد،من خبلؿ التوجيو الصحيح للربامج واؼبشاريع اؼبالية،يعد خطوة ضرورية للنجاح يف 
 اليت زبدـ العملية برمتها. 

وربمل ىذه الرؤية بُت طياهتا جوانب إهبابية،من خبلؿ تأمينها للدور الذي عجزت السياسة اؼبالية عن القياـ بو 
يف تنويع اعبانب اإليرادي من خبلؿ التوجو كبو  ولسنوات عدة ومضت،وىي إمكانية تأمُت اؼبصادر اليت تساىم

تنمية وتشجيع األنشطة اإلنتاجية اؼبختلفة،وكذا الرفع من اؼبقدرة الضريبية لشروبة جديدة من اؼبكلفُت هبا،والتوجيو 
صاد  اؼبنظم والعقبلين للنفقات العامة،والقضاء على حالة العجز اؼبيزاين.كما سبتد ىذه فائدهتا لتشمل عموما االقت

ككل من خبلؿ اغبد والتخفيف من حدة البطالة،وتنويع ىيكل الصادرات،فبا يشكل مستقببل سببا ؼبواجهة 
 العجوزات يف اؼبيزاف التجاري وميزاف اؼبدفوعات،وتقليل التفاوت يف توزيع الدخوؿ والثروات بُت شرائح اجملتمع. 
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 خاتمة الفصل:

ليلية قياسية ألثر تقلبات أسعار النفط على أدوات السياسة اؼبالية تطرقنا ضمن ىذا الفصل يف دراسة رب
للجزائر،حيث مت تقدًن ـبلص عن تاريخ النفط لبلقتصاد اعبزائري وأىم ما مر بو ،باإلضافة إُف اإلمكانيات اعبزائر 

أدوات السياسة  النفطية وما قامت بو من األجل االرتقاء بالصناعة النفطية،أما اعبانب التحليلي مت التوصل أف
وىذا نتيجة تأثَت اؼبباشر لتقلبات أسعار النفط فبا  2016-1970اؼبالية تتميز بعدـ االستقرار من خبلؿ الفًتة 

 العاؼبية،وىذا راجع إُف أف  األسواؽ يف النفط أسعار بتقلبات شديدا ارتباطا مرتبطة السياسة اؼبالية للجزائر جعل
 النفطية اعبباية إيرادات طريق عن يتأتى منها كبَتا جزءا أف يف تتمثل خاصة دبيزة يزتتم اعبزائر يف العامة اإليرادات
 باإليرادات أساسي بشكل ترتبط العامة النفقات أخرى جهة جهة، ومن من النفط أسعار بتقلبات بدورىا اؼبرتبطة
 أدت حيث النفط عارأس لتقلبات عرضة النفقات تلك مسار جعل ما ؽبا،ىذا الوجو األخر سبثل اليت العامة

 وباىظة ضخمة إنفاقية لربامج اعبزائر تنفيذ إُف والثانية األوُف النفط أسعار طفريت خبلؿ الضخمة النفطية اؼبداخيل
 مث ومن النفط أسعار اكبسار أف اغبقبة،إال ىذه خبلؿ اؼبعتمدة التنموية الربامج خبلؿ من ذبسدت التكلفة

 لسياسة اعبزائر إتباع إُف أدى قد اؼبنصـر القرف من التسعينات أواخر وحىت1986 منذ سنة منو اؼبتأتية العائدات
 قياسية،سبكنت ؼبستويات بداية األلفية ووصوؽبا مع لبلرتفاع النفط أسعار عودة باالنكماش،ومع سبيزت إنفاقية
 خبلؿ من اػبصوص بوجو ذبسدت واليت العاـ اإلنفاؽ توسيع كبو اؼبالية سياستها ربويل توجهات من اعبزائر
 زبضع كانت العامة النفقات أف ىو إليو اإلشارة ذبدر ما أف إال .الفًتة ىذه خبلؿ التنموية اؼبعتمدة الربامج
على أهنا  األحياف أغلب يف اؼبواتية النفط أسعار إُف ينظر إذ اإليرادات يف التغَت من أقل العادة دبقدار يف للتعديل
 الصعب من كاف العاـ اإلنفاؽ من مستويات إُف قاد الذي األمر الدخل يف دائمة زيادة حدوث إُف إشارة

 يف كبَتة تذبذبات حدوث إُف أدى يف اؼبطاؼ ما ىو مؤقتة،و حالة إال تكن َف أف الطفرة ظهر حينما خفضها
 ايةاعبب إليرادات اؼبنخفضة اؼبستويات مع الفًتات أغلب يف العجز حاالت تزامنت العامة،حيث اؼبالية أرصدة

وبالتاِف الًتاوح من سياسة مالية انكماشية إُف .ؽبا اؼبرتفعة اغباالت مع الفائض ترافقت حاالت البًتولية،بينما
سياسة مالية توسعية يؤثر سلبا على تطور القطاع اػباص واالستثمار يف اؼبدى الطويل ويعترب من بُت أسباب 

% ومنذ االستقبلؿ 97قتصاد اعبزائري الذي يعتمد بنسبة البفاض معدؿ النمو االقتصادي والتنوع القليل يف اال
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سبيل اغبد من  يف اعبزائر بذلتها اليت اجملهودات َف تستطع اعبزائر تطوير قطاع مصدر غَت النفط. لكن بالرغم من
 صبلحومن بينها إ واإلجراءات التدابَت دورية السياسة اؼبالية وجعلها دبنأى تقلبات أسعار النفط ازبذت العديد من

 يعترب الذي اإليرادات ضبط لصندوؽ إنشائها البًتولية،وكذا اعبباية ؿبل العادية إحبلؿ اعبباية بغية اعببائي النظاـ
 عجز سبويل يف مباشرة غَت أو مباشرة بصفة ومسانبتو جهة من البًتولية اعبباية فائض إيرادات المتصاص كأداة
 تعترب اليت النفطية الغَت االقتصادية القطاعات تنمية خبلؿ من ااقتصادى تنويع أخرى،وؿباولة جهة من اؼبوازنة
 اؼبوازين العجز ربمل و اؼبالية السياسة صياغة على القدرة أف العادية،إال اعبباية لتطوير إيرادات األساسي اؼبصدر

ي منهجية وى)ياماموتو  تودا(أما اعبانب القياسي باستخداـ منهجية.النفط بتقلبات أسعار مرىونة زالت ما
أكدت نتائج حيث  Granger جديدة اليت تعد من أحد االختبارات السببية البديلة اليت تعتمد على معادلة

اختبار السببية على وجود عبلقة سببية يف اذباه واحد من سعر النفط إُف اإليرادات العامة على اؼبدى الطويل  
ئري ترتبط ارتباطا وخضوعا إف صح القوؿ إُف التقلبات وىذا ما يؤكد على أف اإليرادات الكلية لبلقتصاد اعبزا

السعرية للنفط،إذ يشكل ىذا األخَت العنصر الفيصلي لتحديد اؼبشاريع واإلقبازات اؼبرجوة فبا هبعلها عرضة ألي 
االستجابة تبُت أف السياسة اؼبالية يبكن أف تكوف مستدامة يف اؼبدى  دواؿ أو الصدمات ربليل تقلب.أما اختبار

لقصَت ولكنها تواجو ربديات كبَتة يف اؼبدى اؼبتوسط والطويل،لذا أصبح من الضروري التفكَت يف إهباد طرؽ ا
جديدة لتمويل اؼبيزانية خببلؼ اعبباية النفطية اليت هبب االعتماد عليها يف إطار شفاؼ يسمح باغبفاظ على الثروة 

 خاصة األجياؿ القادمة.
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 ىاما للنفط دورا يكوف ألف مهد الذي العاؼبية،األمر النفط سوؽ يف متميزة وأنبية خاصا موقعااعبزائر  ربتل  
 النفط أسعار يف التقلبات موضوع معاعبة فإف السياسة اؼبالية،لذلك لتمويل مصدر أىم اؼبالية إيراداتو حيث تعترب

 اليت سبيزت بعدـ استقرارىا وىذا 2016-1970السياسة اؼبالية خبلؿ الفًتة  أثر على أدوات من يشكلو وما
 عائدات بُت الكبَت االرتباط أف حيث العامة اإليرادات على النفط أسعار لتقلبات التأثَت اؼبباشر نتيجة
 السياسة بذلك أصبحت اعبزائر،و يف العاـ اإلنفاؽ سياسة استقرار عدـ إُف أدى العامة اؼبيزانية إيراداتو  النفط
 النفط لبلقتصاد اعبزائري. أسعار تقلبات هبا تنتقل قناة أىم اعبزائر يف اؼبالية

أداة ىامة لدى صانعي القرار  ضمن ىذا السياؽ سبحورت دراستنا على أىم متغَتين نبا السياسة اؼبالية اليت تعد  
على اعتبار أهنا مكوف رئيسي لتوزيع الثروة بُت األجياؿ اغباضرة واؼبستقبلية ومن جهة تقلبات خطر سعر النفط 
الذي َف يعد مفهوما ضيقا أو ؿبصورا ضمن تقلبات موظبية أو تكوف مبنية على طلب مفاجئ أو عرض 

ن األسباب اليت تؤثر يف سلوؾ األسعار،وإمبا تتداخل فيو العديد إضايف،أو حدث سياسي غَت متوقع،أو غَتىا م
من األسباب السياسية واالقتصادية والبيئية.اليت جعلت  من ىذا اػبطر خطرا مركبا يعرض يف ظاىره سعر نفطيا 

مصدر متقلبا وللوصوؿ ؽبذه الغاية مت ربط ىذه اؼبتغَتين ودراستهما على حالة اعبزائر الذي أصبح يشكل النفط 
ضعف بالنسبة للسياسة اؼبالية ومت تقسيم خطة حبثنا إُف ثبلث فصوؿ اليت مت من خبلؽبا الوصوؿ واػبروج بالعديد 

 من النتائج واإلجابة على الفرضيات اؼبقًتحة،وتقدًن صبلة من التوصيات.  

 سبثل أىم النتائج اؼبستوحاة من الفصوؿ إُف ما يلي: نتائج الدراسة: -1
 وراء اؼبغزى وإدراؾ التسعَت عملية فهم أف بالغموض،إذ إحاطة اؼبواضيع أكثر من يعترب لنفطا تسعَت إف -

 اؼبتغَتات لتعدد النفط بأسعار التنبؤ عملية من يصعب الذي فهمو،األمر الصعب من أمر سعر معُت
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األوُف( من ويبقى العامل الرئيسي ىو الطلب والعرض النفطي.والتاكيد على )صحة الفرضية ،عليو اؼبؤثرة
 ثبلثة خبلؿ تناولنا ضمن الفصل الثاين حوؿ احملددات والعوامل اؼبؤثرة يف السوؽ النفطية اليت تتكوف من

 للتغَتات لو،ونتيجة اؼبستوردة للبًتوؿ،والدوؿ اؼبصدرة النفطية،والدوؿ الشركات يف تتمثل رئيسية أطراؼ
 اؼبنتجُت بُت اؼبصاٌف عليها وتضارب مؤثرة املالعو  وتشابك القرار وصنع القوى مراكز خبصوص اؼبتبلحقة
 األمر األسعار النفط بأرخص على اغبصوؿ إُف يسعوف الذين واؼبستهلكُت عوائدىم لتعظيم الساعُت
 .االستقرار عدـ ميزة النفطية السوؽ على أضفى الذي

ا ما هبعل مبو النفقات العامة تعتمد اعبزائر يف سبويل نفقاهتا العامة بنسبة كبَتة على اإليرادات النفطية،ىذ -
مرتبط بشكل أساسي بنمو اإليرادات النفطية اليت سبثل أىم مصدر لئليرادات العامة،فبا يدعم ىذا النمو 
ىو ناجم عن االرتباط اؼبرىوف بتقلبات أسعار النفط ال بكفاءة السياسة اؼبالية.وىذا ما يؤكد )صحة 

نتائج الدراسة القياسية وجود عبلقة توازنية طويلة األجل من الفرضية الثانية ( من خبلؿ ما توصلت إليو 
 أساسي سعر النفط كبو اإليرادات العامة من جهة والعبلقة بُت النفقات العامة اليت ترتبط بشكل

 اؼبداخيل أدت النفط،حيث أسعار لتقلبات عرضة النفقات تلك جعل مسار ما ىذا العامة باإليرادات
 وباىظة ضخمة إنفاقية لربامج اعبزائر تنفيذ إُف والثانية األوُف أسعار النفط يتطفر  خبلؿ الضخمة النفطية
 مث ومن النفط أسعار اكبسار أف إال اغبقبة ىذه خبلؿ التنموية اؼبعتمدة الربامج خبلؿ من ذبسدت التكلفة

 اعبزائر إتباع إُف أدى قد اؼبنصـر القرف من أواخر التسعينات وحىت1986سنة  منذ منو اؼبتأتية العائدات
 ووصوؽبا اغباِف القرف بداية مع النفط لبلرتفاع أسعار عودة ومع باالنكماش سبيزت إنفاقية لسياسة

 واليت العاـ اإلنفاؽ كبو توسيع اؼبالية سياستها توجهات ربويل من اعبزائر سبكنت قياسية، ؼبستويات
الفًتة.وعليو تواجو السياسة اؼبالية  ذهى خبلؿ اؼبعتمدة التنموية الربامج خبلؿ من اػبصوص بوجو ذبسدت

للجزائر العديد من التحديات وباػبصوص يف األجل الطويل اؼبتمثل يف مدى اغبكمة من استخداـ الثروة 
النفطية بدوف تبديد اإليرادات النفط القابلة للنفاذ،وبالتاِف تقدير اإلجراء الذي يتم من خبللو زبصيص 

التصدي ؽبذا التحدي من خبلؿ إتباع إسًتاتيجية مالية هتدؼ إُف كسر  ثروة األجياؿ اؼبستقبلية ويبكن
استجابة اإلنفاؽ اؼبساير الذباىات الدورية ألسعار النفط اؼبتقلبة،وإتباع منهج يتسم بالشفافية يف ربسُت 
إيرادات موارد النفط الذي من شأنو أف تعزيز كفاءة استخداـ األمواؿ واغبد من اؼبخاطر السياسة 

 تصادية الكلية غَت اؼبستقرة وزيادة الثقة يف عملية إعداد اؼبوازنة.االق
اؼبفرط  ارتباطها السياسة اؼبالية وفك االستقرار ربقيق سبيل يف اعبزائر بذلتها اجملهودات اليت من الرغم على -

 إحبلؿ بغية اعببائي النظاـ إصبلح واإلجراءات،ومنها التدابَت من العديد تبٍت خبلؿ احملروقات،من بقطاع
 المتصاص كأداة يعترب الذي اإليرادات ضبط لصندوؽ إنشائها وكذا البًتولية اعبباية ؿبل اعبباية العادية
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 من اؼبوازنة عجز سبويل يف مباشرة غَت أو مباشرة بصفة ومسانبتو جهة من البًتولية إيرادات اعبباية فائض
 تعترب اليت النفطية الغَت االقتصادية طاعاتالق تنمية خبلؿ من اقتصادىا وؿباولة تنويع أخرى، جهة

 العجز وربمل اؼبالية السياسة صياغة على القدرة أف إال العادية إيرادات اعبباية لتطوير األساسي اؼبصدر
وىذا تأكيد صحة الفرضية  الثالثة(.فبا تقتضي الظروؼ .)أسعار النفط مرىونة بتقلبات زالت ما اؼبوازين

اإلسًتاتيجيات الداعمة ؼبوضوع تنويع اإلنتاج وذبديد وربديث النسيج االقتصادي اغبالية إُف البحث عن 
 اإلنتاجي الوطٍت فهو حباجة أكثر فبا يؤدي إُف تفعيلو وتنويعو وإكسابو اؼبيزة النسبية. 

 ولعنة اؽبولندي اؼبرض ظاىرة أثار ذبنب سبيل يف الرئيسية التحديات من واحدا اؼبالية األسس دعم يبثل -
 واؼبادي البشري اؼباؿ رأس تكوين كبو اإلنفاؽ توجيو وإعادة اعباري اإلنفاؽ خفض خبلؿ ؼبوارد،منا

 بسعر اؼبتصلة النقدية السياسة تنسيق وكذا اؼبالية، السياسة ويف الكلي االقتصاد يف إدارة اغبرص وتوخي
 الدعم لتأمُت السليم األساس يوفر أف يبكن العامة اؼبالية ؾباؿ يف يتسم بالشفافية منهج الصرؼ وإتباع

 .باإلنفاؽ الصعبة اؼبعنية اغبكومة الختيارات العاـ
إف السياسة اؼبالية شأهنا شأف أي سياسة أخرى،قد كانت رىينة ألمرين:سبثل يف األوُف القرارات االرذبالية  -

انت هتيئ سبل األماف للنخب السياسية اليت ربكم الببلد،والثانية السَت ربت مظلة العائدات النفطية اليت ك
 والنجدة يف أسوء الظروؼ.

لن تنجح السياسة اؼبالية يف استخداـ الفوائض اؼبالية اليت يكوهنا الريع النفطي بشكل أمثل،وعلى كبو  -
ىبدـ االقتصاد واجملتمع طاؼبا بقيت تلك الفوائض غَت موجهة عن طريق النفقات العامة كبو إقامة 

ِف النجاح يف ربقيق ذلك يعد خطوة ضرورية يف إدارة العملية التنموية للبلد،من استثمارات اإلنتاجية.وبالتا
 خبلؿ التوجيو الصحيح للربامج واؼبشاريع اليت زبدـ العملية برمتها.

لقد تبُت أف السياسة اؼبالية يبكنها أف تكوف مستدامة على اؼبدى القصَت لكنها تواجو ربديات كبَتة على   -
ويل،لذا يصبح من الضروري التفكَت يف وضع إطار ميزاين موائم حبماية اؼبيزانية من اؼبدى اؼبتوسط والط

تقلبات الدورة االقتصادية،على ىذا األساس يعترب اعتماد طريقة جديدة لتمويل اؼبيزانية خببلؼ اعبباية 
 ة. النفطية اليت هبب االعتماد عليها يف إطار شفاؼ باغبفاظ على الثروة خاصة األجياؿ القادم

إف عدـ اعبدية يف معاعبة القصور يف اعبهاز الضرييب،يعٍت اؼبزيد من الضعف فيو من الناحية الفنية  -
والكفاءة على حد سواء،فبا سينجم عنو البفاض يف حصيلة اإليرادات الضريبية،إذ أف تراكم العوائد 

ق الضرائب ويضعف اؼبيل لبلدخار النفطية حبد ذاتو سيقلل من اغبافز كبو التعبئة الداخلية للموارد عن طري
ويؤدي بطبيعتو إُف ازدياد االعتماد على عائدات النفط،فبا يعٍت عدـ االستفادة من الضرائب كمورد 

 .ةمستقبلي،على األقل فبارسة الدور اإلسنادي لئليرادات النفطي
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ف ؾبديا،طاؼبا أهنا غَت قادرة إف بلوغ االستخداـ الكامل للموارد مع االرتباط الوثيق للسياسة اؼبالية لن يكو  -
على اإلسهاـ الفاعل يف زيادة مرونة اعبهاز اإلنتاجي،وبالتاِف سيبقى جانب العرض الكلي يف وضح ال 
يتيح لو دائما بلوغ الطلب الكلي،ويدعم ىذا الرأي أف الدولة الريعية )اعبزائر(،غَت جادة يف حبثها عن 

ؼبوازنة العامة،والذي ال يبكن مواجهتو باإليرادات النفطية السبل البديلة لتعويض العجز الذي يعًتض ا
 فقط.

إف عدـ التنسيق مع بقية السياسات سيبقى قائم،فبا هبعل السياسة اؼبالية بعيدة كل البعد عن اؼبسانبة يف  -
 معاعبة غالبية اؼبشاكل االقتصادية الكلية،خصوصا اؼبتعلقة بالتضخم ،البطالة،التفاوت يف توزيع الدخوؿ
واغبد من ظاىرة الفقر....إٍف فبا يعٍت غياب التوجو اعباد كبو ربقيق الرفاىية االقتصادية واالجتماعية 

 لعمـو اجملتمع اعبزائري.
إف عدـ إستقرارية العائدات النفطية ينجم عنو عوائق تعًتض عمل السياسة اؼبالية يف األمدين القصَت  -

إدارة الثروة النفطية،فالتقلبات يف حجم العائدات النفطية الناجم  والطويل،فبا يلـز اؼبزيد من العقبلنية يف
عن تقلبات أسعار النفط يبثل حبد ذاتو مشكلة عويصة تواجو واضعي السياسة اؼبالية يف غالبية الدولة 

 النفطية وباألخص اعبزائر.
ر إُف النظاـ الضرييب كافة،إذ إف الدعوة إُف اإلصبلح إُف النظاـ الضرييب يف اعبزائر تستدعي إُف إعادة النظ -

أف غياب التنسيق والتدرج واؼبتابعة يف اإلصبلح يبكن أف يؤدي إُف أثار سلبية تنعكس فيما بعد على 
مستوى اإليرادات العامة والكفاءة،إذ أف من شأف النظاـ الضرييب أف يساىم يف جذب االستثمار األجنيب 

 ووبفز االستثمار احمللي.
قباحات فبيزة يف توجيو الريع النفطي،وعلى النحو الذي وبقق فائدة كبَتة منو،إال حبدود  َف ربقق اعبزائر -

ضيقة،ال تتعدى يف األىم الغالب،بناء البٌت التحتية وانتشاؿ االقتصاد من ـباطر االهنيار التاـ،وترجع 
نموية الصائبة فكانت  األسباب إُف سوء التوجيو الناجم عن تبٍت السياسات االقتصادية واإلسًتاتيجيات الت

 كلها سببا وراء امتصاص الريع النفطي.
إف حالة اقًتاف بُت مهاـ السياسة اؼبالية ووالدة الريع النفطي يف اعبزائر،جعل آلية عمل السياسة اؼبالية  -

مقًتنة باؼبؤثرات اػبارجية،اليت كانت بطبيعتها يف كثَت من األحياف تساىم يف إعاقتها عن األداء الصحيح 
ؼبهامها األساسية،فبا جعلها تعاين من حالة متناقضة َف سبكنها من توحيد مسارىا كبو ربقيق أىداؼ 
أساسية،اؼبتمثلة يف الكفاءة االقتصادية والعدالة التوزيعية،األمر الذي أضعف من فاعليتها وكفاءهتا من 

 اؼبوازنة العامة مع ربقق جهة،وَف تستطع بلوغ مستوى الذي ستناسب فيو عملية توزيع عائدات النفط عرب
 الرفاىية االقتصادية واالجتماعية لشرائح ؾبتمع اعبزائري .
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إف التنسيق البلمتكافئ بُت ؾبموعة من اؼبتغَتات االقتصادية خبلؿ اؼبسار التطور لبلقتصاد اعبزائري،قد  -
لموارد اؼبتاحة عرب ولد مشاكل عويصة واجهت السياسة اؼبالية فيو،دعمها يف ذلك التوجيو غَت السليم ل

القنوات اإلنفاقية اؼبختلفة،مع اإلصرار على االستنزاؼ الدائم للريع النفطي هبدؼ سد الثغرات يف اؽبيكل 
 اإليرادي،دوف أف تكوف ىذه العملية مصحوبة دبعاعبة حقيقية ؽبذا الواقع اػبطَت.

 وىي كالتاِف: توصياتال من ؾبموعة اقًتاح يبكن إليها اؼبتوصل النتائج ضوء على :لتوصياتا

 تطوير على الًتكيز اؼبؤسسية،مع بالقدرات تعزيزىا اآلجاؿ،يتم ـبتلفة فاعلة مالية اسًتاتيجيات تبٍت ضرورة -
 على االقتصاد تنظيم يف فاعلية أكثر لتكوف والتوزيعية،ودعم دورىا والتنظيمية االستخراجية أنشطتها
من خبلؿ إقامة  يق التعاوف بُت القطاعُت العاـ واػباصمن تعم البد اؼبهمة ىذه وضمن الكلي اؼبستوى

 مشروعات مشًتكة،وخلق بيئة تنظيمية تشجع القطاع اػباص على التوسع يف استثماراتو.
 األخرى ال سيما السياسات مع فيها تلتحم اليت الشروط مع عملها ليتوافق اؼبالية السياسة دور تفعيل -

 اغبر السوؽ إُف االنتقاؿ الشامل تفعيل صبيعا صوب عملها يف اـاالنسج وبقق كبو منها،وعلى النقدية
 .اؼبتجانس اؼبوجو

 الوسائل اعتماد والضياع اؼباِف،عن طريق اؽبدر مسببات وؿباصرة كافة، ببنودىا العامة ترشيد النفقات -
 الرقابية الوسائل اعتماد اإلجراءات طريق من صبلة تبٍت يتطلب اإلجراء وىذا. اؼبتاحة التنظيمية و الرقابية

 يف و تكاليفها النهائية مع ينسجم الذي اغبكومية،وبالشكل اػبدمات أسعار رفع مثل اؼبتاحة والتنظيمية
 رفع بغية النفطية غَت القطاعات األخرى دعم كبو اؼبتاحة اؼبالية اؼبوارد توجيو يتم تالية أو مصاحبة خطوة
 التخصيصات بتوفَت االستمرار خبلؽبا و من يضمن دبا ،واإلصباِف احمللي الناتج تكوين يف مسانبتها نسبة

 .العامة اإليرادات لدعم اؼبطلوبة
 اقتصاد إُف النفط ىيمنة فيو تقل اقتصاد كبو اؽبيكلي والتحوؿ االقتصادي التنويع سياسات تفعيل ضرورة -

 العناصر من صبلة بتحقيق إال ذلك يتأتى ولن وعالية مستدامة مبو معدالت بتحقيق إنتاجي يسمح
 أعماؽبا. بيئة وربسُت للمؤسسات اؼبنافسة دعائم ربقيق اؼبالية، والشروط االستدامة

تشجيع تدفقات االستثمار األجنيب اؼبباشر وىذا من خبلؿ توفَت بيئة اقتصادية مستقرة،وهتيئة البيئة  -
على ربسُت أنظمة التشريعية اؼبشجعة على اإلسثمار،وإقامة مؤسسات تضمن احًتاـ اؼبنافسة وتعمل 

 اغبكم وؿباربة الفساد.
هبب على النظاـ اإلداري للجزائر أف يكوف ملما دبعطيات التغيَت وضروراتو،من حيث ثقافة نظاـ  -

السوؽ،وتغَتات البيئة االقتصادية والسياسية العاؼبية اؼبعاصرة،وتوجهات اإلصبلح والتغيَت على األصعدة 
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،مع ضرورة االستفادة من التجارب الناجحة  للدوؿ النفطية اليت الدولية واألنظمة االقتصادية كافة
 استطاعت عرب سياستها اؼبالية توظيف مواردىا النفطية ػبدمة شعوهبا.  
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 .2013االقتصادية:فرع اقتصاد التنمية،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمساف،اعبزائر،
دراسة قياسية -فعالية سعر الصرؼ الموازي–اختالؿ سعر الصرؼ الحقيقي "سي ؿبمد فايزة، -13

(،رسالة ماجيسًت يف العلـو االقتصادية ،زبصص:اقتصاد قياسي 2012-1974لحالة الجزائر)
بنكي ماِف،كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت،جامعة أيب بكر بلقايد،تلمساف،اعبزائر 

2014-2015. 
وفرة الموارد الطبيعة والنمو االقتصادي دراسة حالة االقتصاد ي سيدي ؿبمد،"شكور  -14

"،أطروحة دكتوراة يف العلـو االقتصادية، زبصص:نقود،بنوؾ ومالية،كلية العلـو االقتصادية الجزائري
 .2012-2011والعلـو التجارية وعلـو التسيَت،جامعة أيب بكر بلقايد،تلمساف،اعبزائر،

 العجز تحمل استدامة على والقدرة المالية للسياسة الكلية االقتصادية اآلثار" رحيم،ال عبد شييب -15
 العلـو كلية العلـو االقتصادية، يف دكتوراه ، أطروحة"الجزائر حالة : العاـ والدين الموازي

 .2013-2012تلمساف،اعبزائر، جامعة التجارية، والعلـو والتسيَت االقتصادية
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" رسالة ية السياسة المالية لمواجهة تقلبات أسعار النفط _حالة الجزائرفعالضالع دليلة،" -16
ماجيسًت يف العلـو االقتصادية ،زبصص مالية ونقود،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،اعبزائر 

،2008-2009. 
 العلـو كلية رسالة ماجستَت، ،"الجزائر في الضريبية السياسة تحليل" يامنة، ثاين عاشور -17

 .2002- 2001تلمساف،اعبزائر، جامعة التجارية، العلـو و التسيَت ة،االقتصادي
،"انعكاسات تقلبات أسعار البتروؿ على التوازنات االقتصادية الكلية في   قويدري قوشيح بوصبعة -18

-2008،رسالة ماجستَت يف العلـو االقتصادية،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،اعبزائر،الجزائر"
2009. 

 دولة،يف دكتوراه أطروحة "،الوطني االقتصاد على وأثره الجزائر في الطبيعي الغاز شور،"عا كتوش -19
 .2004اعبزائر، جامعة االقتصادية، العلـو

دكتوراة،جامعة  "،أطروحة دور السياسة المالية في تحقيق التوازف االقتصاديمسعود درواسي،" -20
 .2005اعبزائر، قسم العلـو االقتصادية، 

"،رسالة ماجستَت يف علـو اثر تغيرات أسعار البتروؿ على االقتصاد العربيوىيبة،"مشدف  -21
 .2005-2004التسيَت،فرع:نقود مالية،معهد العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت،جامعة اعبزائر،

"،رسالة ماجيسًت  يف قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحوالت اإلقتصاديةمقليد عيسى،" -22
 . 2008-2007قتصادية ،زبصص: اقتصاد التنمية،جامعة اغباج ػبضر ،باتنة ،اعبزائر،العلـو اال

رسالة "،-دراسة حالة الجزائر–"أثار تقلبات أسعار الصرؼ على العائدات النفطية موري ظبية، -23
 .2010-2009ماجيستَت يف التسيَت الدوِف للمؤسسات،زبصص مالية دولية ،جامعة تلمساف ،

 يف دكتوراه أطروحة "،الجزائري االقتصاد على اتهوانعكاسا العالمية البترولية السوؽ،"صباؿ، ىاشم -24
 .1997-1996اعبزائر، جامعة االقتصادية، العلـو

 

III. :المجالت والملتقيات 
 .2015،فرباير 135"،ؾبلة اؼبصارؼ ،العدد مخاطر تراجع سعر النفطأضبد اغبساوي،" -1
النفطية العربية الثالثة...دراسة لمالمح وأسباب واليات  ،"الطفرةأضبد السيد النجار -2

 .165،2006"،دراسات إسًتاتيجية،مركز األىراـ للدراسات السياسية واإلسًتاتيجية،العدد التوظيف
 (الفترة خالؿ العربية للدوؿ العامة الموازنة على وانعكاساتها النفط تطورات أسعاربلقلة،"  براىيم -3

 .2013،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،اعبزائر،12لباحث،العدد ("،ؾبلة ا2000-2009
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 وتداعيات الجزائري االقتصاد على 2014 البترولية األزمة وانعكاسات أسباب تحليل أضبد،" بريش -4
 النفط أسعار يارهنا انعكاسات دوِف ملتقى حلوؿ"، إيجاد النفط،وحتمية انهيار أسعار مخاطر بين
 .2015اؼبدية، جامعة لو، رةاؼبصد الدوؿ اقتصاديات على

اثر صدمات أسعار النفط على الميزانية العامة في بن دضباف أمنة،ركراؾ مونية،عمراين فاطمة،" -5
 .2017،جانفي 09"،اجمللة اعبزائرية القتصاد واإلدارة،العدد2014-1970دراسة قياسية -الجزائر

دراسة  للبتروؿ، المصدرة الدوؿ في المالية السياسة ودورية البتروؿ أسعار تطاير بن رمضاف أنيسة،" -6
 .2015،جويلية 09ؾبلة اإلسًتاتيجية والتنمية،العددالجزائر"،

 .09،2017"،اجمللة اعبزائرية لئلقتصاد واإلدارة، العددأسعار البتروؿ وسعر الصرؼبن عيبزة دحو،" -7
 - االستثمارية البرامج ييمتق إلى التنمية مخططات تقييم من :الجزائري االقتصاد" مبارؾ، بوعشة -8

"، أحباث اؼبؤسبر الدوِف حوؿ :تقييم أثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على -نقدية مقارنة
-11،اؼبنعقد جبامعة سطيف،يومي 2014-2001التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خبلؿ الفًتة 

 .2013مارس  12
 الثروة مداخيل لتوظيف كأداة الموارد ضبط صندوؽ عاليةف القادر،" عبد لعاطف نبيل، بوفليح -9

 للموارد اإلستخدامية اؼبستدامة والكفاءة التنمية" حوؿ الثاين الدوِف اؼبلتقى ،الجزائر" في البترولية
 .2009أكتوبر  21-20سطيف، يومي  عباس فرحات اؼبنعقد جبامعة اؼبتاحة،

ة في أسباب انهيار أسعار النفط وانعكاساتو على أداء ،" رؤية تحليليجبلبة علي ،بن عمارة منصور -10
،مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدوِف حوؿ :أزمة النفط سياسات اإلصبلح والتنويع االقتصاد الجزائري"

 .2017أكتوبر  15-14االقتصادي،اؼبنعقد جبامعة باجي ـبتار عنابة، يومي 
ت االقتصادية الكلية في سوؽ العمل في أثر الصدماجيهاف ؿبمد السيد،إيناس فهمي حسُت،" -11

 .71،2015"،حبوث اقتصادية عربية،العدد االقتصاد المصري
"،ؾبلة جامعة تشرين انعكاسات الزيادات في أسعار النفط على االقتصاد الوطنيحبيب ؿبمود،" -12

 .2007، 02،العدد29للدراسات والبحوث العلمية،سلسة العلـو االقتصادية والقانونية ،اجمللد
 تداعيات انخفاض أسعار على الدوؿ الفاعلة في السوؽ النفطيةحلموس األمُت،نسرين كزيز،" -13

–"،مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الوطٍت الثاين حوؿ:أثر اهنيار أسعار احملروقات على التنمية يف اعبزائر 
 .2017أكتوبر 11-10اؼبنعقد  جبامعة عمار ثليجي باألغواط يومي -دراسة يف السياسات البديلة

،"ؾبلة عمراف، انهيار أسعار النفط ومحاوالت اإلصالح في الدولة الريعية الجزائر مثاالخالد منو،" -14
 . 2016، 18العدد
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أثر تقلبات أسعار البتروؿ على االقتصاد الجزائري دراسة  زرواط فاطمة الزىراء،بورواحة عبد اغبميد،" -15
اخلة مقدمة ضمن اؼبؤسبر األوؿ حوؿ السياسات "،مد2014-1980قياسية للفترة الممتدة

اإلستخدامية للموارد الطاقوية بُت متطلبات التنمية القطرية وتأمُت االحتياجات الدولية،جامعة 
 .2015،اعبزائر،01سطيف

دراسة -أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائريزرواط فاطمة الزىراء،بورواحة عبد اغبميد،" -16
"،مداخلة مقدمة ضمن مؤسبر األوؿ :السياسات اإلستخدامية 2014-1980فترة الممتدة قياسية لل

للموارد الطاقوية بُت متطلبات التنمية القطرية وتأمُت االحتياجات الدولية،كلية العلـو االقتصادية 
 .2015والتجارية وعلـو التسيَت،جامعة سطيف،

ؾبلة الشؤوف العربية، اؼبلف داعيات("،"ارتفاع أسعار النفط)السباب، التزياد عربية، -17
 .2008،جامعة الدوؿ العربية،القاىرة،صيف 134االقتصادي،العدد

،"مخاطر وإشكاليات انخفاض أسعار النفط في إعداد الموازنة العامة في سهاـ حسُت،ظبَتة فوزي -18
بغداد للعلـو ؾبلة كلية "،-دراسة تحليلية–العراؽ وضرورات تفعيل مصادر الدخل الغير النفطية 

 .36،2013االقتصادية،العدد 
"، مداخلة مقدمة ضمن 2014واقع االقتصاد الجزائري في ظل األزمة النفطية شليحي الطاىر،" -19

اؼبلتقى الدوِف حوؿ :أزمة النفط سياسات اإلصبلح والتنويع االقتصادي،اؼبنعقد جبامعة باجي ـبتار عنابة، 
 .2017أكتوبر  15-14يومي 

"ورقة سياسات:النظاـ الريعي والبناء الديمقراطي:الثنائية المستحيلة حالة العراؽ" ياسر،صاٌف  -20
 .2013،مؤسسة فريديش إربرت، بغداد، العراؽ،  

 العربية اإلمارات والصناعة، النفط أخبار ،ؾبلة '' النفط أسعار أين إلى '' نعوش، صباح -21
 .2000اؼبتحدة،

ؾبلة لمستقبلية للطلب العالمي للنفط ودور الدوؿ األعضاء في مواجهتو "،األفاؽ االطاىر الزيتوين،"  -22
 .139،2012عربية هتتم بدراسة دور النفط والغاز الطبيعي يف التنمية والتعاوف العريب،العدد

ؾبلة الحوار بين الدوؿ المنتجة والمستهلكة للنفط وأىميتو في استقرار األسعار"،عبد الفتاح دندين" -23
 .140،2012لتعاوف العريب، اجمللد الثامن والثبلثوف،العددوا النفط

-1986العلة الهولندية :نظرية وفحص تجريبي في الجزائر الفترة عبد القادر درباؿ ،دقيش ـبتار،" -24
 .11،2011"،ؾبلة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت،العدد2006

 ، 41 لدلمجا  164العدد الدولية، السياسة ؾبلة ،ا"ومستقبله اتهتداعيا الحالية، النفط أزمة" اهلل، عبد -25
 .2006 أفريل مصر،
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،ملف ندوة:تداعيات ىبوط المستهلكة والمنتجة" علي مراز،"أثار إلبفاض أسعار النفط على الدوؿ -26
 .2015،تشرين الثاين ،نوفمرب 7أسعار النفط على الدوؿ اؼبصدرة ،الدوحة 

،ؾبلة (2010-2000العالمية) النفط أسعار تقلبات على تؤثر التي ملالعوا ،اؼبزيٍت ؿبمد الدين عماد -27
 .01،2013،العدد15جامعة األزىر بغزة،سلسة العلـو اإلنسانية،اجمللد 

 Toda"  العالقة السببية بين الفقر ،الالمساواة والنمو االقتصادي باستعماؿ منهجيةعياد ىيشاـ،" -28

and Yamamoto حة لؤلحباث والدراسات اإلدارية واالقتصادية "،ؾبلة جامعة القدس اؼبفتو
 .2017(،7،اجمللد)

، دراسة بظاىرة عجز اؼبوازنة وأثُرىا االقتصادية الحكومة والفقر واإلنفاؽ العاـالفارس عبد الرزاؽ،  -29
 .1997واالجتماعية يف البلداف العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، 

"،ؾبلة اقتصاديات مشاؿ ديق السيادية واألزمنة المالية الراىنةالصناقدي عبد اجمليد،" -30
 .06،2009إفريقيا،العدد

انعكاسات انهيار أسعار النفط على اقتصاديات الدوؿ قرود علي ،كزيز نسرين ،مرغاد سناء،" -31
ثاين "،ؾبلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،العدد ال-دراسة حالة السعودية والجزائر–المصدرة 
 .2017،ديسمرب 

 على اتهوانعكاسا العالمية الطبيعي والغاز النفط تطورات أسواؽ" فتوح، وبساـ آلسوب كريستوؼ -32
 األقطار منظمة ، 36 لدلمج، ا135العدد  العريب، والتعاوف النفط ؾبلة ("،2-1البلداف العربية )

 .2010 خريف للبًتوؿ)أوبك(، اؼبصدرة العربية
ؾبلة  عربية، ،حبوث اقتصادية") أوبك( للبتروؿ المصدرة الدوؿ منظمة" اؼبنيف، اهلل عبد بن ماجد -33

 .2008،شتاء 14،السنة 41العدد االقتصادية، للبحوث العربية اعبمعية ؿبكمة، فصلية علمية
ماجد عبد اهلل ،"ربليل نظريات وأطروحات حوؿ النفط وإدارة إيراداتو وعبلقة أسواقو،ورقة مقدمة إُف  -34

 .2015،9،7اللقاء السنوي عبمعية اٌقتصاد السعودية ،الرياض يومي 

تشخيص المرض الهولندي ومقومات إصالح االقتصاد الريعي في مايح شبيب ألشمري،" -35
،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة 15،العدد 05"،ؾبلة الغري للعلـو االقتصادية واإلدارية،اجمللد العراؽ

 .2010الكوفة،العراؽ،
،"أثر تغيرات سعر النفط واالستقرار النقدي في الجزائر )دراسة ؿبمد بن بوزياف،عبد اغبميد ػبديبي -36

 . 02،2013ؾبلة أداء اؼبؤسسات اعبزائرية،العددتحليلية وقياسية("،
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 10 العدد الباحث، ؾبلة ،"النمو على أثرىا و الجزائر في االقتصادي اإلنعاش سياسة" مسعي، ؿبمد -37
 .2012اعبزائر، رقلة،و  جامعة ،

 تداعيات ىبوط  :ندوة الخاـ"، النفط أسعار في الحاد التراجع وراء الكامنة العوامل سبلمة،" فبدوح -38
 .2015 نوفمرب 7 الدوحة، اؼبصدرة، البلداف على النفط أسعار

 يف مقدمة خلةمدا ،الجزائر حالة النفط أسعار على وتداعياتها العالمية المالية األزمة ىند، مهداوي -39
 21-20اؼبنعقد بسطيف،يومي  العاؼبية، واغبكومة الدولية واالقتصادية اؼبالية األزمة اؼبلتقى الوطٍت بعنواف

 .2009أكتوبر،
"النفط واالقتصاد الدولي بعد حرب رمضاف وتبدؿ أسعار البتروؿ وأثرىا ناصر سهيل،  -40

 .1977لكويت، الحقيقية،أساسيات صناعة البتروؿ والغاز"،ا
-2000الفترة ) في الجزائر في المطبقة االقتصادي اإلنعاش لسياسة تقييمية دراسة" بوفليح، نبيل -41

 .2013العدد اعبزائر، الشلف، اإلنسانية، جامعة و االجتماعية للدراسات األكاديبية ؾبلة("،2010

ر صرؼ الدوالر باستخداـ العالقة بين أسعار النفط الخاـ وسعنبيل مهدي اعبنايب،كرًن ساَف حسُت،" -42
 "جامعة القادسية. التكامل المشترؾ وسببيتو

 وزارة ،الخليجي" التعاوف مجلس دوؿ على وتداعياتو النفط أسعار انهيار اؽبامشي،" ندى حسُت، نفُت -43
 اؼبتحدة. العربية اإلمارات االقتصاد،

،ؾبلة جامعة  تشرين ط العربي وعوائده"تغيرات أسعار النفنور الدين ىرمز،فادي اػبليل،دريد العيسى،" -44
 .  01،2007،العدد29العلمية للدراسات والبحوث،سلسلة العلـو االقتصادية و القانونية،اجمللد 

"،دراسات أزمة انهيار أسعار النفط واقتصاديات مجلس التعاوف الخليجيىند مصطفى علي،" -45
 .1998سًتاتيجية،،مركز اػبليج للدراسات اإل10إسًتاتيجية خليجية، العدد

،مداخلة مقدمة ضمن اؼبؤسبر سياسة امن اإلمدادات النفطية وإنعكساتها"وصاؼ سعيدي وبنونة فاتح،" -46
 8-7العلمي الدوِف حوؿ التنمية اؼبستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد اؼبتاحة،جامعة سطيف،يومي

 .2008افريل، 
ثر المرض الهولندي على الطاقة االستيعابية لالقتصاد تحليل أيوسف علي عبد،ميثم عبد اغبميد،" -47
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 .2004،واؼبتضمن لقانوف اؼبالية لسنة 2003ديسمرب  28

 .2005،أفريل 2009-2005للفًتة بالنسبة النمو لدعم التكميلي الربنامج اغبكومة، رئاسة -14
 ؾبموعة "،المتزايد التنوع في آخذة اقتصاديات اػبليجي" التعاوف ؾبلس دوؿ سامبا، تقارير سلسلة -15

 .2010   السعودية،أفريل، لعربيةا اؼبملكة اؼبالية، سامبا
 .18،ص2000صندوؽ النقد العريب ،التقرير االقتصادي العريب اؼبوحد، -16
 منطقة يف واالجتماعية االقتصادية التطورات مسح أسيا، لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة -17

 2007 نيويورؾ، اؼبتحدة، األمم2007-2006اإلسكو
خبلؿ  للجزائر االجتماعية و االقتصادية الوضعية حوؿ تقرير االجتماعي، و ادياالقتص الوطٍت اجمللس -18

 .2001 سنة من الثاين السداسي
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 لتقرير الشهري ؼبنظمة أوبك.منظمة األقطار العربية اؼبصدرة للبًتوؿ،أعداد ـبتلفة من ا -20
 .2017منظمة األقطار العربية للبًتوؿ"أوابك"،تقرير األمُت العاـ السنوي الرابع واألربعوف لسنة  -21
 .2016سبوز/يوليو 7 العدد أفريقيا ومشاؿ األوسط الشرؽ ؼبنطقة الفصلي االقتصادي اؼبوجز -22
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 :VAR  (:تقدير نموذج05الملحق رقم )

Vector Autoregression Estimates   

Date: 10/03/18   Time: 15:33   

Sample (adjusted): 1976 2009   

Included observations: 34 after adjustments  

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
     
      DEF EXX OILP REVV 
     
     DEF(-1) -3.847777  4.34E-05 -0.066646 -0.001867 

  (1.61325)  (0.00100)  (0.06141)  (0.00076) 

 [-2.38511] [ 0.04335] [-1.08524] [-2.44300] 

     

DEF(-2)  3.561832 -0.000340  0.081988  0.000505 

  (1.40645)  (0.00087)  (0.05354)  (0.00067) 

 [ 2.53250] [-0.39012] [ 1.53135] [ 0.75792] 

     

DEF(-3)  0.373018 -0.000349  0.014016 -0.000597 

  (0.67588)  (0.00042)  (0.02573)  (0.00032) 

 [ 0.55190] [-0.83209] [ 0.54474] [-1.86499] 

     

DEF(-4)  3.561023 -7.26E-05  0.083524  0.001606 

  (2.26574)  (0.00141)  (0.08625)  (0.00107) 

 [ 1.57168] [-0.05163] [ 0.96839] [ 1.49660] 

     

DEF(-5)  2.397685 -0.000245  0.034923 -0.001106 

  (1.08642)  (0.00067)  (0.04136)  (0.00051) 

 [ 2.20696] [-0.36399] [ 0.84442] [-2.14929] 

     

DEF(-6)  6.454321 -0.000347  0.096140  0.002548 

  (3.13514)  (0.00195)  (0.11935)  (0.00148) 

 [ 2.05870] [-0.17829] [ 0.80556] [ 1.71612] 

     

EXX(-1) -1775.862  0.224522 -36.89131 -1.131478 

  (1101.36)  (0.68328)  (41.9257)  (0.52160) 

 [-1.61242] [ 0.32859] [-0.87992] [-2.16923] 

     

EXX(-2)  2924.062 -0.381930  71.48630  0.796345 

  (1297.35)  (0.80487)  (49.3865)  (0.61442) 

 [ 2.25387] [-0.47452] [ 1.44749] [ 1.29609] 

     

EXX(-3) -1041.171 -0.088284 -44.10278 -0.137318 

  (974.013)  (0.60428)  (37.0779)  (0.46129) 

 [-1.06895] [-0.14610] [-1.18946] [-0.29768] 

     

EXX(-4)  1473.319 -0.215952  36.94320  0.805796 

  (1140.31)  (0.70744)  (43.4082)  (0.54005) 

 [ 1.29204] [-0.30526] [ 0.85106] [ 1.49208] 

     

EXX(-5)  1337.930 -0.451962  5.959712 -0.877901 

  (1090.43)  (0.67650)  (41.5096)  (0.51643) 

 [ 1.22697] [-0.66809] [ 0.14357] [-1.69995] 

     

EXX(-6)  1479.510 -0.099087  15.02424 -0.562002 

  (963.931)  (0.59802)  (36.6941)  (0.45652) 

 [ 1.53487] [-0.16569] [ 0.40945] [-1.23107] 

     

OILP(-1) -37.01273  0.003377 -0.353048  0.017703 
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  (21.8719)  (0.01357)  (0.83260)  (0.01036) 

 [-1.69225] [ 0.24888] [-0.42403] [ 1.70901] 

     

OILP(-2) -2.899098  0.008802 -0.123289  0.016346 

  (19.8246)  (0.01230)  (0.75467)  (0.00939) 

 [-0.14624] [ 0.71563] [-0.16337] [ 1.74097] 

     

OILP(-3) -18.77880 -0.001451 -0.373328 -0.008777 

  (16.2192)  (0.01006)  (0.61742)  (0.00768) 

 [-1.15781] [-0.14425] [-0.60466] [-1.14258] 

     

OILP(-4)  46.77246  0.009943  0.627423  0.017134 

  (18.9136)  (0.01173)  (0.71999)  (0.00896) 

 [ 2.47295] [ 0.84734] [ 0.87144] [ 1.91285] 

     

OILP(-5)  2.341015 -0.017538  0.259212 -0.024330 

  (18.9058)  (0.01173)  (0.71969)  (0.00895) 

 [ 0.12383] [-1.49529] [ 0.36017] [-2.71728] 

     

OILP(-6)  28.91842 -0.010250  0.291449 -0.038514 

  (22.9636)  (0.01425)  (0.87416)  (0.01088) 

 [ 1.25932] [-0.71944] [ 0.33341] [-3.54138] 

     

REVV(-1)  3332.969  0.687210  69.42636  0.732026 

  (1099.75)  (0.68228)  (41.8642)  (0.52084) 

 [ 3.03067] [ 1.00722] [ 1.65837] [ 1.40548] 

     

REVV(-2) -2999.331 -0.086616 -64.45402 -0.370162 

  (1131.07)  (0.70172)  (43.0568)  (0.53568) 

 [-2.65175] [-0.12343] [-1.49695] [-0.69102] 

     

REVV(-3) -341.5842  0.507611 -6.652349  0.041261 

  (694.006)  (0.43056)  (26.4188)  (0.32868) 

 [-0.49219] [ 1.17895] [-0.25180] [ 0.12554] 

     

REVV(-4) -924.2307 -0.157853 -5.981131 -0.405500 

  (706.321)  (0.43820)  (26.8876)  (0.33451) 

 [-1.30851] [-0.36023] [-0.22245] [-1.21221] 

     

REVV(-5) -1043.788  0.433269 -11.18588  0.525459 

  (935.007)  (0.58008)  (35.5931)  (0.44282) 

 [-1.11634] [ 0.74692] [-0.31427] [ 1.18663] 

     

REVV(-6) -1141.006  0.194571  1.067979  0.711535 

  (836.340)  (0.51886)  (31.8371)  (0.39609) 

 [-1.36428] [ 0.37499] [ 0.03355] [ 1.79640] 

     

C  5920.730 -2.116858  120.6510 -2.159304 

  (3340.84)  (2.07265)  (127.176)  (1.58222) 

 [ 1.77223] [-1.02133] [ 0.94869] [-1.36473] 

     

DEF(7)  0.286140 -6.78E-07  0.004067  0.000303 

  (0.25522)  (0.00016)  (0.00972)  (0.00012) 

 [ 1.12113] [-0.00428] [ 0.41857] [ 2.50422] 

     

EXX(7) -1558.784  0.432585 -45.04837  0.898142 

  (788.984)  (0.48948)  (30.0344)  (0.37366) 

 [-1.97568] [ 0.88376] [-1.49989] [ 2.40362] 

     

OILP(7)  25.47840 -0.009154  0.305122  0.002526 

  (9.11910)  (0.00566)  (0.34714)  (0.00432) 
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 [ 2.79396] [-1.61808] [ 0.87896] [ 0.58498] 

     

REVV(7) -447.0037  0.307705  5.077269  0.213886 

  (743.593)  (0.46132)  (28.3065)  (0.35216) 

 [-0.60114] [ 0.66700] [ 0.17937] [ 0.60735] 
     
     R-squared  0.956862  0.998961  0.970215  0.999370 

Adj. R-squared  0.715291  0.993143  0.803417  0.995845 

Sum sq. resids  234979.9  0.090442  340.5117  0.052705 

S.E. equation  216.7856  0.134493  8.252414  0.102669 

F-statistic  3.960992  171.6880  5.816715  283.4762 

Log likelihood -198.5391  52.55592 -87.41342  61.73600 

Akaike AIC  13.38465 -1.385643  6.847848 -1.925647 

Schwarz SC  14.68655 -0.083747  8.149744 -0.623752 

Mean dependent  119.7006  5.789859  28.43441  5.839195 

S.D. dependent  406.2839  1.624123  18.61264  1.592787 
     
     Determinant resid covariance (dof adj.)  4.567275   

Determinant resid covariance  0.002136   

Log likelihood -88.44649   

Akaike information criterion  12.02626   

Schwarz criterion  17.23385   

F-statistic  116   
     
     

 

 جدوؿ مكونات التباين للنفقات العامة. (:07الملحق رقم)
      
       Period S.E. DEF EXX OILP REVV 
      
       1  472.7357  3.697457  96.30254  0.000000  0.000000 

 2  528.8946  5.236612  63.55308  28.11808  3.092228 

 3  560.8131  10.64490  53.96920  32.55534  2.830557 

 4  707.2423  17.75092  52.47715  27.45645  2.315485 

 5  836.0588  30.81250  47.16051  20.32764  1.699354 

 6  849.6991  33.48816  46.17197  18.76453  1.575346 

 7  918.7099  33.89015  43.75650  20.85567  1.497686 

 8  976.2041  37.71240  40.67979  20.22018  1.387622 

 9  1034.896  53.19986  30.89626  14.89544  1.008447 

 10  1053.085  60.87676  26.34839  11.95307  0.821783 
      
       Cholesky Ordering: DEF EXX P REVV   
      
      

 جدوؿ مكونات التباين لإليرادات العامة. (:08الملحق رقم)
      
       Period S.E. DEF EXX OILP REVV 
      
       1  472.7357  8.154770  22.01652  63.70279  6.125913 

 2  528.8946  12.79266  20.51229  62.10628  4.588766 

 3  560.8131  12.36310  21.91595  61.26714  4.453814 

 4  707.2423  20.10879  22.85673  53.30955  3.724928 

 5  836.0588  18.03691  30.69647  47.93757  3.329044 

 6  849.6991  14.77165  39.58761  42.75374  2.886993 

 7  918.7099  14.99416  39.60029  42.13914  3.266419 
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 8  976.2041  35.70314  29.89691  31.93462  2.465337 

 9  1034.896  65.59652  12.88481  20.10687  1.411807 

 10  1053.085  74.60866  9.402509  14.76982  1.219010 
      
       Cholesky Ordering: DEF EXX P REVV   
      
      

 .جدوؿ مكونات التباين رصيد العجز الموازني (:09الملحق رقم)
      
       Period S.E. DEF EXX OILP REVV 
      
       1  472.7357  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  528.8946  90.14668  0.036788  9.266709  0.549819 

 3  560.8131  80.37382  10.29655  8.797349  0.532281 

 4  707.2423  77.25939  16.18637  5.638860  0.915384 

 5  836.0588  64.74976  16.05662  17.40213  1.791483 

 6  849.6991  65.78812  15.55048  16.91855  1.742846 

 7  918.7099  64.71143  18.37683  15.40178  1.509962 

 8  976.2041  67.47411  16.68541  14.34927  1.491221 

 9  1034.896  68.83172  16.36709  13.25922  1.541975 

 10  1053.085  67.35009  18.11335  12.98981  1.546748 
      
       Cholesky Ordering: DEF EXX P REVV   
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 الملخص:

إهباد  لذا هتدؼ الدراسة إُف،القناة األوُف الناقلة ألثر التقلب السعري النفطي يف االقتصاد الكلي للجزائرتعد السياسة اؼبالية 
اليت تعتمد  Toda and Yamamotoأسعار النفط  وأدوات السياسة اؼبالية باستخداـ منهجية   اذباه العبلقة بُت تقلبات

أف ىناؾ سببية ذات أحادية خلصت ىذه الدراسة .2016-1970( خبلؿ الفًتة  varعلى مبوذج متجو االكبدار الذايت) 
االذباه من أسعار النفط إُف اإليرادات العامة على اؼبدى الطويل،وىذا ما يؤكده على أف السياسة اؼبالية للجزائر تتميز بالدورية 

لتحديد اؼبشاريع واإلقبازات  للنفط تشكل العنصر الفيصلالتقلبات السعرية ، أي أف ئليرادات النفطيةوارتباطها شبو الكلي ل
 اؼبرجوة فبا هبعلها عرضة ألي ىزة.

مبوذج متجو االكبدار الذايت ،Toda and Yamamotoسعر النفط،أدوات السياسة اؼبالية،منهجية  :الكلمات المفتاحية
var.  

Résumé : 

 La politique financière est le canal en aval traduisant l’impact de la volatilité 

des prix du pétrole sur la situation macroéconomique algérienne. L’objectif 

principal de cette étude est de déterminer le lien entre les fluctuations des prix 

du pétrole et les instruments de politique financière en utilisant la 

méthodologie de Toda et Yamamoto, qui est basé sur le modèle var pour la 

période 1970-2016. La conclusion conclut qu'il existe une causalité à sens 

unique des prix du pétrole sur les revenus publics à long terme. En d’autres 

termes, la volatilité des prix du pétrole est l’élément clé de l’identification des 

projets et des réalisations souhaitées, ce qui les rend vulnérables à toute crise. 

Mots-clés: prix du pétrole, outils de politique fiscale, méthodologie de Toda 

et Yamamoto, modèle vectoriel variant (var). 

Abstract: 

 Financial policy is the downstream or first channel conveying the impact of 

oil price volatility in Algeria's macroeconomic, for this the main objective of 

this study is to find the relationship trend between oil price fluctuations and 

financial policy instruments using the methodology of Toda and Yamamoto, 

which is based on the var model for the period 1970-2016 . The finding 

concludes that there is a one-way causality of oil prices to public revenues 

over the long term. In other words, oil price volatility is the key element in 

identifying projects and the desired achievements, making them vulnerable to 

any crisis. 

Keywords: oil price, fiscal policy tools, Toda and Yamamoto methodology, 

variant vector model (var) 

 

 




