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                                شكر و ثقـــــــــــــــــــــــدًر

 

الحمد هلل الذي بىعمحه ثحم الصالحات حمدا كما ًيبغي لجالل وجهه وعظيم سلطاهه هحمده ووشكره كثيرا 

 .على ثىفيقه لىا إلثمام هذا العمل املحىاضع

الذي لم " ولد  حمد عيس ى  حمىد"اثقدم باسسم  عاون الشكر و  ححرام والحقدًر لالساثذ املححرم الدكحىو 

ًبخل علية بالحىجيهات و الىصائح القيمة و  على املجهىدات التم بذلها طيلة السىة والذي له الفضل في ثبلىو 

 .هذا البحث

كما اثىجه بالشكر البالغ لالساثذجن الكرام طىال  شىاوي الدواس م، كما ال هيس ى  ً كان لهم الفضل وهم 

اساثذثىا الذًً اشرفى على جعليمىا وثكىييىا، كما ال ًفىثنم الحقدم بالشكر الى اعضاء لجىة املىاقشة املىقرة 

 .على قبىلها  ىاقشة املذكرة لزيادة اثرائها العلسم
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                             إهداء
 

الهي ال ًطيب الليل بشنسك وال ًطيب النهاز الا بطاعخك وال جطيب الاخسة الا بعفىك وال جطيب الجنت الا 

 .بسؤيخك هللا جل جالله

 .الى من بلغ السسالت واذي ألاماهت وهصح ألامت الى هبي السحمت وهىز  العاملين سيدها محمد صلى هللا عليه وسلم

 .اهدي هرا البحث في طبق من ذهب الى من مهما قلت لن اوفيهما في حقهما

الى من وضعت الجنت جحت أقدامها وفي دزب الحياة ساعدجني وبدعىاها اغسقخني ففجسث من بين صخساث 

 أمي الغاليت و الى من علمني مبادئ ألاخالق ...القنىط واليأس فسحت جسث بأوصالي وأشهسث الحياة بقلبي

 .إليك أبي حفظك هللا وزعاك... الحياة وحثني على طلب العلم  إليك ًا أغلى الناس

 .من الري في احشاء امه الى  لبيرهم الى جميع أفساد عائلتي

 .                                                 الى مل من ًفخح مرلسحي طلبا للعلم و املعسفت

 الى مل من جمعني بهم ألاقداز  وخالل مسيرحي العلميت

 الى جميع اصدقاء من قسيب او بعيد
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و ألاساس ي للطاقة  ألاول ، فهو املصدر  البشرية إليها تيعتبر البترول من أهم الاكتشافات التي توصل               

 في العالم املعاصر، وقد أصبح عنصرا حيويا من عناصر الحياة اليومية الصناعي و الزراعي إلانتاجومحور كل 

انطالقا من حتمية مسايرة التطور التكنولوجي في جميع املجاالت املرتبطة باإلمكانيات  أيضاتزايدت أهميته و 

 .البترولية  الطاقوية

على  منذ الاستقالل و  تعمد  فالجزائر  ، الاقتصاد الجزائري محوريا في يلعب قطاع املحروقات دورا  و               

 إلىلالقتصاد بالنظر  ألاساس ياملحرك  فهو يمثلالثروة البترولية اعتماد كبيرا خالل مسيرتها التنموية، 

 .سجل في مستويات نمو القطاعات غير البترولية خاصة قطاعي الصناعة و الزراعة الضعف امل

عن التأثير بالتغيرات  بمنأىتكون  أنغير املمكن  فمن،الاقتصاد الجزائري  تأثير كبير علىسعار البترول ل  و

هناك عالقة ارتباط تشابكية بين الاقتصاد الوطني وقطاع املحروقات  وأصبحتالطارئة في سوق البترول، 

تحديد وضعية الاستقرار أو الاختالل تتوقف على حركة أسعار البترول وعوائده ما جعله عرضة  أصبححتى 

 .للصدمات الخارجية

 :الاشكالية*

 :املوضوع في السؤال الجوهري التالي إشكاليةوانطالقا مما سبق يمكن صياغة  

 الجزائري؟ ت أسعار البترول على امليزان التجاري ما مدى تأثير تغيرا

 :ولإلحاطة وإلاملام بهذه إلاشكالية نطرح التساؤالت الفرعية التالية

 ماذا  يقصد بامليزان التجاري؟ -

 ؟العوامل الرئيسية املحددة لسعار البترولماهي  -

 ؟على الاقتصاد الجزائري البترول  أسعار تقلبات  ماهي مخاطر  -

 :الفرضيات*

 :التالية الفرضيات نعتمد سوف آنفا املطروحة إلاشكالية ملعالجة

 .امليزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات تمثل -

توجد عالقة بين سعر البترول و العوامل الجيوسياسية تجعل اسعار البترول ال تعرف الاستقرار في الاسواق -

 .البترولية العاملية

 (.منتجة، مستهلكة)البترول على اقتصاديات كل الدول دون استثناء  أسعار تؤثر تقلبات  -

 :أهداف الدراسة*

 :تهدف هذه الدراسة الى

 .ومنه على الاقتصاد الجزائري  لتجاري يزان ااملوإبراز أثره على  اعطاء أهمية كبيرة ملوضوع أسعار البترول-
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 .الوقوف على العالقة التي تربط الاقتصاد الوطني الجزائري بارتفاع أو انخفاض اسعار البترول-

التقلبات ومحاولة توقعها من اجل التغير املستمر في اسعار البترول يدفعنا الى البحث عن تفسير لهذه -

 .تخفيف حدة صدمات تقلبات الاسعار على اقتصادنا

 :أهمية الدراسة*

 :تكمن أهمية هذا البحث في النقاط الاتية

 .أهمية البترول في حد ذاته كسلعة ثمينة منتجة للطاقة ومربحة في نفس الوقت-

 .اقتصاد الدولةأهمية الاثار التي تخلفها تقلبات أسعار البترول عل -

معرفة أهمية بناء اقتصاد وطني ال يعتمد على البترول الذي تشهد أسعاره تقلبات كبيرة ما يشكل عبئا كبيرا -

 .لدولة في حالة انخفاض اسعارهل تجاري يزان الاملعلى ميزانية و 

 :حدود الدراسة*

 :ألاتيهناك حدود لدراسة هذا املوضوع واملتمثلة في 

 .رئاز جلا ةلاح ةسار د:الاطار املكاني-أ

 سعار البترول على امليزان التجاري تغيرات ااثر  دراسة صر علىتالجانب التطبيقي يق: الاطار الزماني-ب

 0202 -0222: الجزائري خالل الفترة 

 :منهجية الدراسة

التحليلي لدراسة وتحليل  الوصفي طبيعة البحث وخصوصيته الاعتماد على املنهج لقد اقتضت                     

في الدراسة  اعتمدناهالقياس ي و الذي  إلاحصائيالى املنهج  باإلضافةطبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة 

ئر وغيرها النقد الدولي وتقارير بنك الجزا صندوق  إحصائياتالقياسية، وتطلب التحليل استخدام تقارير و 

الدراسة على الاقتصاد الجزائري من خالل بناء نموذج قياس ي  إلسقاط Eviews8باالعتماد على برنامج  

 .البترول على امليزان التجاري  أسعار لتحليل اثر تغيرات 

    :هيكل الدراسة

 .املقدمة و الخاتمة إلى باإلضافةفصليين  إلىالبحث تم تقسيم البحث  إشكاليةعلى  لإلجابة

 إلىلتقسيم هذا الفصل  ارتأيناهذه الدراسة،  أهمية إلبرازالنظري للدراسة و  إلاطار  إلىيتعرض  :ألاول الفصل 

مدخل   إلىماهية امليزان التجاري بش يء من التفصيل من خالل التطرق  ألاول مبحثيين حيث تضمن املبحث 

ميزان املدفوعات و من ثم مفهوم امليزان التجاري و العوامل املؤثرة فيه و التوازن و اختالل في امليزان  إلى
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البترول  بأسعار املتعلقة  ألاساسيةففي تم التعرف على املفاهيم  التجاري وطرق التسوية، اما املبحث الثاني

البترول واليات تحديدها من  بأسعار علقة املت ألاساسيةتحديدها من خالل التعرف على املفاهيم  آلياتو 

 أسعار في الاقتصاد الحديث ثم لتعريف  وأهميتهخالل التعريف بالبترول وخصائصه ووحدات قياسه 

 .و العوامل املؤثرة فيها ومخاطر تقلباتها وأنواعهاالبترول 

فهو متعلق بالجانب التطبيقي و املتمثل في الدراسة القياسية والتحليلية الثر تغيرات اسعار    :الفصل الثاني

م من خالل بناء نموذج اقتصادي قياس ي واختبار مدى 0202-0222البترول على امليزان التجاري خالل الفترة 

 .التنبؤ ثم استخدامه في عملية صالحيته من الناحية الاحصائية و الاقتصادية و القياسية
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  :تمهيد

، فاملقيمون فيها سواء كانوا شركات او افراد يقومون من املعروف ان لكل دولة معامالتها الخارجية                

     خدمات مختلفة مثل الشحن  لألجانبيقدمون  أنهمذلك  إلى أضف ألاخرى بالتصدير و الاستيراد من الدول 

، وينتج عن هذه لألجانبالخ كما تؤدي لهم في ذات الوقت خدمات مماثلة ...و النقل و التأمين وغيرها      

املعامالت استحقاقات مالية متبادلة يتعين تسويتها عاجال او اجال، هذه الحقوق و الالتزامات تقوم في الواقع 

ريخ معين، لذلك فمن املهم لكل دولة دائنة او مدينة ان تعرف على وجه التحديد بالنقود ويتعين ادائها في تا

حقوقها والتزاماتها ومن هنا فان عليها ان تعد بيانا كافيا او سجال وافيا تسجل فيه مالها على الخارج من 

 .حقوق وما عليها من التزامات

ومن جهة أخرى يعد البترول سلعة استراتيجية بالغة ألاهمية، ويعد أحد أبرز موارد الطاقة في العالم            

بالنظر للخصائص و املزايا التي تتمتع بها مقارنة مع مصادر الطاقة ألاخرى حيث يعتبر مادة حيوية و أساسية 

ي كما يعتبر ركيزة اساسية لهيكل و التجارة الدولية اذ يؤثر في جميع أوجه النشاط الاقتصاد للصناعة

الصادرات و الواردات، ومن منطلق ان الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على البترول كمادة أولية في 

صادراته ووارداته ترتب عنه أثار الاقتصاد الكلي جعلت من نمو الناتج املحلي الاجمالي الحقيقي مرهونا 

كان لها فروقات مقابلة لقيمة الصادرات و الايرادات العمومية وخير دليل  بتقلبات اسعار البترول الدولية التي

اين تراجعت اسعار البترول بشكل كبير وتسبب ذلك في انخفاض  6891على ذلك صدمة البترول لسنة 

 .امليزان التجاري الصادرات مما أثر سلبا على 

 :ومن خالل هذا الفصل سيتم التطرق الى

العوامل و بعرض عام مليزان املدفوعات، ثم مفهوم امليزان التجاري مرورا  يزان التجاري ماهية امل: املبحث الاول 

 .يزان التجاري وررق تسويته في امل و الاختالل واخيرا التوازن ، املؤثرة فيه

اساسيات حول اليات وتحديد اسعار البترول من خالل مفهوم البترول انواعه وخصائصه ثم  :املبحث الثاني 

تكوين البترول ووحدات قياسه و أهميته في الاقتصاد الحديث وصوال الى اليات تحديد الاسعار البترولية 

 .وتطورها التاريخي
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 .ماهية املزياا  التجاري : ول املبحث الا 

تمتلك السلطات السياسية و الاقتصادية ترسانة من الادوات التي تستعين بها عند رسم سياستها              

الاقتصادية املالية و النقدية، ويعتبر ميزان املدفوعات واحد من اهم هذه الادوات كما يعتبر من اهم املعايير 

ري احد اهم الحسابات في ميزان املدفوعات امليزان التجا املؤشرات الاقتصادية ويعتبر التي تقاس بها الكثير من 

 .   النه يعكس اهم العالقات الاقتصادية الدولية

 .زياا  املدووعا مل مدخل عام : املطلب ألاول 

السلطات السياسية و الاقتصادية  يعتبر ميزان املدفوعات من اهم املؤشرات او الادوات التي تستعين بها           

امللحوظ في حجم املبادالت الخارجية الدولية  الارتفاعفي رسم سياستها الاقتصادية وما زاد في اهميته هو 

 1.وأهدافه التطور الذي عرفه هذا امليزان من خالل مكوناته و 

 .تعريف مزياا  املدووعا : الفرع الاول    

 :التعاريف  ابرزاهامليزان املدفوعات  العديد من 

  هو ذلك السجل الذي يتضمن كل املعامالت الاقتصادية و املالية و الدولية التي تتم بين املقيمين في دول

 2العالم

 ذلك السجل املحاسبي او الاحصائي موثق رسميا يعتمد قيدا  على انه :يعرف ايضا ميزان املدفوعات

نهما حقوق دائنة و التزامات مديونية للمقيمين من لخالصة املقبوضات و املدفوعات تترتبه عمزدوجا 

الاشخاص الطبيعيين و القانونيين في دولة ما مع الخارج نتيجة للمبادالت الاقتصادية و التحوالت 

 3.منية معينةررف واحد أو من ررفين خالل فترة ز الخارجية سواء كانت من 

  وق النقد الدوليصندكما عرفه FMI سجل يعتمد على القيد املزدوج، يتناول احصائيات فترة " :بأنه

زمنية معينة بالنسبة للتغيرات في قيمة اصول اقتصاديات دولة ما وذلك بسبب هجرة الافراد، و التغيرات 

وحقوقها  ،وحقوق سحب خاصة من الصندوق مكونات ما تحتفظ به من ذهب نقدي  في قيمة أو 

ما هو عبارة عن بيان احصائي شامل  والتزاماتها تجاه بقية دول العالم اذن ميزان املدفوعات لدولة
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كل املعامالت الاقتصادية التي تتم بين املقيمين في الدولة املعنية، واملقيمين في  يلخص وبطريقة منهجية

م بانجاز هذه الوثيقة البنك املركزي تكون سنة، ويقو  فترة زمنية معينة عادة ما الدول الاخرى، خالل

 ."لحساب الحكومة

 بيان حسابي يسجل فيه جميع املعامالت الاقتصادية الخارجية التي تتم " 1:في حين يمكن تعريفه على انه

و العالم الخارجي، اي غير املقيمين      من املقيمين في تلك الدولة ( غالبا سنة)في مدة معينة من الزمن 

 ".التي ينشا عنها حقوق لتلك الدول على العالم الخارجي او ديون أو التزامات عليها تجاه العالم الخارجيو 

  كما يعنى ميزان املدفوعات بتسجيل كافة العمليات الاقتصادية التي تقوم بها دولة أو مؤسساتها املحلية

قبل الدولة أو مؤسساتها الى  مع العالم الخارجي، وتسجل كافة العمليات التي تقتض ي دفع مبالغ من

العالم الخارجي في الجانب املدين، في ما تسجل كافة العمليات التي تستدعي استالم الدولة ملبالغ من 

  2.العالم الخارجي في الجانب الدائن منه

  املدفوعات هو عبارة عن مستند  ميزان:"التعاريف السابقة يمكن اعطاء التعريف التالي ومن خالل

ظهر الوضعية الناتجة عن العمليات الحاصلة خالل سنة بين الاعوان الاقتصادين املقيمين في حسابي ي

 3."املجال الورني وبين كل الاعوان الاخرين في العالم الخارجي

 .أهمية مزياا  املدووعا : الفرع الثاني

ان تسجيل املعامالت الاقتصادية الدولية تعد مسألة حيوية ألي اقتصاد ورني ولذلك تتجلى أهمية        

 4:ميزان املدفوعات في

   ميزان املدفوعات يعكس قوة الاقتصاد الورني ألنه يعكس حجم كل من الصادرات و املنتجات وغير

 .ذلك

 ة و املالية يعتبر مرجع املعلومات و تتخذ على أمامه القرارات النقدي. 

  يحتله دولة الاقتصاد العالمييعتبر ميزان املدفوعات أداة للتحليل الاقتصادي ألنه يبين املركز الذي. 
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  ان املعامالت التي تسجل في ميزان املدفوعات هي الوليد الطبيعي لدرجة اندماج الاقتصاد الورني

 .سواء من وجهة نظر محلية او دولية

  الصورة الانية ملركز الاقتصاد الدولي لبلد ما بل يتحدد هذا املركز في ميزان املدفوعات ال يكشف

  .نهاية فترة معينة عادة ما تكون سنة

  امليزان يشكل أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط العالقات الاقتصادية الخارجية للبلد

رافية أو عند تصميم و الجغ ارة الخارجية من الناحية السلعيةبسبب تركيبه مثل تخطيط التج

السياسيات املالية و النقدية، كذلك فان املعلومات املدونة في امليزان تعد ضرورية للبنوك 

أو غير مباشرة ضمن مجاالت التمويل و التجارة  ألاشخاص سواء بصورة مباشرةواملؤسسات و 

 1.الدولية

رات شسنويا لكون امليزان من أهم املؤ  من اعضائه تقديم موقف موازين مدفوعاتها FMIودائما ما يطلبه 

 .للحكم على املركز الخارجي للعضو

 .عناصر مزياا  املدووعا  وكيفية التسجيل:لفرع الثالثا

 .عناصر مزياا  املدووعا  :اوال

و حساب التحويالت من    تكمن أهمية ميزان املدفوعات في العناصر املكونة له وتكمن في الحساب الجاري    

 .و فقرة السهو   وحساب رأس املال وميزان الذهب و النقد الاجنبيجانب واحد 

  الحساب الجاري: 

 2:السلع و الخدمات و الذي يتألف من عنصرين من  يمثل هذا الحساب جميع املبادالت

وهو  ووارداتها خالل فترة محل الحساب، يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع :املزياا  التجاري /أ       

 .الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، وسمي ايضا  ميزان التجارة املنظور 

و السياحة خدمية مثل خدمات النقل و التأمين تسجل فيه جميع املعامالت ال :مزياا  الخدما /ب         

 .الخ و يسمى بميزان التجارة غير املنظور ...املالحة والخدمات املالية و 

                                                           
 .82، ص 2001محمد العربي ساكر، محاضرات في الاقتصاد الكلي، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، 6
ص ، 2064 جميل محمد خالد، أساسيات الاقتصاد الدولي، الاكاديميون للنشر و التوزيع، اململكة الاردنية الهاشمية، عمان، الاردن، الطبعة الاولى،2

 .613-616ص 
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   من طرف واحدحساب التحويال: 

يتعلق هذا الحساب بمبادالت تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي انها عمليات غير تبادلية، اي من       

جانب واحد، وتشمل الهبات و املنح و الهدايا و املساعدات، و أي تحويالت اخرى ال ترد سواء كانت رسمية أو 

 .خاصة

  (:العمليا  الرأسمالية)حساب رأس املال 

ألن معامالت الدولة مع  يضم جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنة و املديونية للدولة          

الخارج التقتصر على تجارة السلع و الخدمات فقط بل هناك حركات رؤوس ألاموال التي تتنتقل من بلد 

 1:و التي تنقسم الى نوعيين   الى اخر 

الاستثمارات املباشرة وو هي التي تتجاوز سنة كالقروض رويلة الاجل : رؤوس ألاموال طويلة الاجل/ أ         

 .اي بيعها و شرائها من و الى الخارج( أسهم و سندات)املالية  ألاوراقو

والعمالت ألاجنبية   تتجاوز سنة مثل الودائع املصرفية والتي ال  :رؤوس ألاموال قصزيرة الاجل/ ب         

 .الخ... ألاجلألاوراق املالية قصيرة ألاجل و القروض قصيرة و

وتتم حركة رؤوس ألاموال قصيرة ألاجل لتسوية ما يحصل بين املقيمين من العمليات في حساب                

بالنتيجة  التحويالت الرأسمالية من  ألاشكالالعمليات الجارية و حساب رأس املال رويل الاجل، وتعد هذه 

حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس، أي أنها قد تضيق أو تنقص تلك الحقوق أو الديون على العالم 

 2.الخارجي

 مزياا  حركة الذهب و النقد ألاجنبي: 

والذي كان من وسائل الدفع  وهي تقيم تسوية املدفوعات عن رريق التعامالت الاجنبية أو الذهب،               

الذهب الى الخارج  ألاكثر قبوال في الوفاء بااللتزامات الدولية، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير 

كما تمكنها في حالة وجود فائض شراء كمية الذهب من الخارج، وفقا لقيمة هذا الفائض، و الذهب الذي 

احتياري، وهذا ركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو البنك امليسوي العجز و الفائض هو الذي يحتفظ به 

 .و النقد الاجنبي  انب مدين، تقيد فيهما حركة الذهبو ج  امليزان لديه جانب دائن 

                                                           
، ص 2066نعمان سعيدي، البعد الدولي للنظام النقدي الدولي، برعاية صندوق النقد الدولي، دار بلقيس، دار البيضاء، الطبعة الاولى، الجزائر 6

263. 
 .239، ص 2062عبد الكريم جابر العيساوي، التمويل الدولي مدخل حديث، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2
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 حساب السهو و الخطأ: 

أي تساوي الدائن مع الجانب )تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان املدفوعات من الناحية            

 :ألن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد املزدوج، وتستخدم هذه الفقرة في الحاالت التالية( املدين

 .الخطأ في تقسيم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختالف أسعار صرف العمالت-أ 

ة وعتاد لذلك قد تؤدي ضرورات ألامن القومي للبلد الى عدم الافصاح عن مشترياته العسكرية من أسلح-ب

 .ادراجها بفقرة السهو و الخطأ تم

 كيفية تسجيل  :ثانيا

ان تسجيل العمليات في ميزان املدفوعات يكون ربقا لطريقة القيد املزدوج، تسجل مرتين في الجانب           

 1: ويشمل( -)يأخذ الاشارة السالبة : الدائن و الجانب املدين، بالنسبة للجانب املدين

 .من السلع والخدمات الاستيراد-

 (.التحويالت من ررف واحد)الهدايا و املنح و املساعدات املقدمة لألجانب -

 .رؤوس ألاموال الطويلة و القصيرة ألاجل املتجهة نحو الخارج-

 .في الداخل ألاجنبية ألاصول فهذا الجانب يأخذ اما زيادة الاصول الورنية في الخارج أو تقليل 

 :ويشمل)+( يأخذ اشارة موجبة  :أما الجانب املدين

 .الصادرات من السلع و الخدمات- 

 (.التحويالت من ررف واحد)الهدايا و املنح و املساعدات املقدمة من الخارج -

 .رؤوس الاموال القادمة من الخارج-

 :ومن خالل ما سبق يمكن تمثيل عناصر ميزان املدفوعات كاالتي
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 .مكونا  مزياا  املدووعا  اوقيا(: 1)شكل رقم 

 

 

 

 

 . 239من اعداد الطالبة باالعتماد على عبد الكريم جابر العيساوي، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر

 :أما عن مكونات ميزان املدفوعات عموديا فتظهر كما هي موضحة في الشكل املوالي

 .مكونا  مزياا  املدووعا  عموديا(: 2)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من اعداد الطالبة باالعتماد على املعلومات السابقة: املصدر

 

 ميزان املدفوعات

 افقيا

  

جانب مدين     جانب دائن 

ديا
مو

 ع
ت

عا
فو

ملد
ن ا

يزا
 م

حساب العمليات 

 التجارية
 حساب تجاري 

منظورة حساب تجارة  

 حساب التجارة غير منظور 

حساب تحويالت من جانب 

 واحواحد

 رؤوس أموال رويلة ألاجل

قصيرة ألاجلرؤوس أموال   

 حساب رأس املال

حساب عمليات التسويات الرسمية 

     
 حساب السهو و الخطأ
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 .مفهوم املزياا  التجاري : املطلب الثاني

 .تعريف املزياا  التجاري : الفرع الاول 

 :تعددت مفاهيم حول امليزان التجاري حيث ان مجملها تصب في سياق واحد ويمكن ابرازها فيما يلي        

يقصد بامليزان التجاري رصيد العمليات التجارية اي املشتريات و املبيعات من السلع و الخدمات، وهذا هو *

 1.املعنى الواسع للميزان التجاري 

وهذا هو املعنى   ن قيمة الصادرات وقيمة الواردات من السلع و الخدماتيمثل امليزان التجاري الفرق بي*

 .الواسع للميزان التجاري 

يمثل امليزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات من السلع والخدمات ويتمتع امليزان *

وعندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة  التجاري بفائض عندما تتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات،

الصادرات يعاني امليزان التجاري من العجز، وفي حالة تساوي الواردات مع الصادرات يكون امليزان التجاري في 

 2.حالة توازن 

يعتبر امليزان التجاري الجزء الاساس ي في ميزان املدفوعات في العادة، وذلك النه يوضح النشاط           

هيكله في دولة معينة، اذ ان مثل هذه الدولة عندما يعجز نشارها الانتاجي يسبب ضعف درجة الانتاجي و 

تنوعه، وضعف القدرة الانتاجية فيه، وضعف درجة مرونته، عن تلبية احتياجات الاقتصاد لذلك تلجا الى 

تنوعه ال يتيح  التوسع في الاستيراد لسد هذه الاحتياجات، في حين ان عدم اتساع النشاط الانتاجي وعدم

للدولة القدرة على توفير فائض من الانتاج لغرض التصدير، وبالتالي يحصل عجز في امليزان التجاري، حيث 

 3.تزداد الصادرات على حساب الواردات

التجاري يمثل الصادرات مطروحا منها املستوردات وهذا تقييم العالقة بين الصادرات وواردات  امليزان*      

 4:البلد ويعبر عنها باملعادلة التالية

 

                                                           
 .299، ص2006محمد سيد عابد، التجارة الدولية، الاسكندرية، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر، 6
 .44، ص 1002سالم رشدي سيد، التمويل الدولي أسسه ونظرياته، االردن، دار الراية للنشر و التوزيع، 2
 .134، ص 1002الوراق للنشر و التوزيع، عمان،  فليح حسن خلف، العالقات االقتصادية الدولية،3
، 1002-2891مشهور هذلول بربور، العوامل المؤثرة في انتقال اثر سعر صرف العمالت االجنبية على مؤشر اسعار في االردن، 4

 .8، ص 1009اطروحة الدكتورة، تخصص مالية، كلية العلوم المالية و المصرفية، جامعة االردن، 
 

 (m)اجمالي الواردا -(E)اجمالي الصادرا = رصيد املزياا  التجاري        
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كما يمكن ان يطلق عليه امليزان التجاري الدولي لهذا  امليزان التجاري أهم جزء في ميزان املدفوعات لدولة ما،*

البلد، وهو يقتفي اثر تدفقات املواد الحقيقية بين الاقتصاد الورني والخارجي بما في ذلك خدمات عوامل 

ويمكن ان ( الخدمات)وغير املنظورة ( السلع)انتاج وتتعلق البنود الرئيسية لهذا الحساب باملعامالت املنظورة 

 .جب او سالبيكون مو 

 صادرات البلد من السلع و الخدمات اكثر من وارداتها نقول اذن فائض في : ميزان التجاري الايجابي

 (.الفائض التجاري )امليزان او ما يسمى 

 يعني ان البلد اليصدر بالقدر الكافي وهذا ما يسمى العجز التجاري ينبغي : امليزان التجاري السلبي

 1.املفهوم بنظرة سلبية بل حدث دوري مرتبط بدورة الاقتصاديةبالضرورة ان ينظر الى هذا 

يعتبر امليزان التجاري الجزء الاساس ي في ميزان املدفوعات كونه يبين النشاط الانتاجي وهيكله في الدولة               

 وضعف القدرة الانتاجية فيه نوعه،حيث انه ملا يحدث عجز في النشاط الانتاجي للدولة بسبب ضعف درجة ت

اوضعف درجة مرونته عن تلبية احتياجات الاقتصاد تلجا الدولة الستراد احتياجات اقتصادها الى جانب ان 

عدم مقدرة الدولة عن توسيع نشارها الانتاجي وتنويعه ال يتيح لها فرصة توفير فائض في الانتاج من اجل 

 2.عجز في ميزانها التجاري تشجيع عملية التصدير ما يؤدي بدوره الى 

 .اقسام املزياا  التجاري : الفرع الثاني

 3:ينقسم امليزان التجاري الى قسمين هما

  ويطلق عليه ايضا ميزان التجارة املنظور ويضم كافة السلع: امليزان التجاري السلعي :القسم الاول 

الواردات من السلع املادية التي تتم عبر  الخدمات التي تتخذ شكال ماديا ملموسا الصادرات،و  

 .الحدود الجمروكية

 ويطلق عليه ايضا ميزان التجارة غير منظورة، وتضم كافة : امليزان التجاري الخدمي :القسم الثاني

 .(النقل، السياحة، التامين، دخول العمل عوائد راس املال)الخدمات املتبادلة بين الدول 

 

                                                           
.203، ص 6883سري أحمد، الاقتصاديات الدولية، مدرسة شباب الجامعة، مصر، عبد الرحمان ي 1 

 .8 ، مرجع سبق ذكره، صفليح حسن خلف2
دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية -عبد الجليل هجيرة، اثر تغيرات سعر الصرف على امليزان التجاري 3

 .81، ص 2062-2066الاقتصادية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، دولية، كلية العلوم 
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 .التجاري  زياا املالعوامل املؤثرة في  :الفرع الثالث

العوامل الداخلية و العوامل الخارجية   التجاري ومن بينها يزاناملهناك عدة عوامل قد تؤثر على                  

 .التضخم، معدل نمو الناتج املحلي، الاختالف في أسعار الفائدة وسعر الصرف: لعل أبرزهاو 

 العوامل الداخلية: 

يسبب التضخم ارتفاع الاسعار املحلية مقارنة باألسعار الاجنبية فتقل الصادرات و تزيد الواردات  :التضخم-

 1.تصبح أكثر جاذبية بالنسبة للموارنين باملقارنة مع أسعار السلع املحلية  ألاجنبية  كون أسعار السلع

تؤدي زيادة الدخل في دولة معينة الى زيادة الطلب على الواردات و العكس في حالة  :معدل نمو الناتج املحلي-

 2.انخفاض الدخل حيث يتراجع الطلب على الواردات

 العوامل الخارجية: 

كل تغير يمس اسعار الفائدة يعكس أثره على حركة رؤوس الاموال لينتج ارتفاع  :الاختالف في أسعار الفائدة-

الى الداخل و على عكس من ذلك ألن املراكز املالية العاملية  ألاموالفقت رؤوس ية اذا تدسعر الفائدة املحل

 3.تصبح اكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين

و الخدمات املنتجة   فض القدرة التنافسية للسلعينتج عن زيادة القيمة الخارجية للعملة خ: سعر الصرف-

وتجعل أسعار الواردات أكثر جاذبية بالنسبة للمقيمين و على العكس من ذلك يؤدي تخفيض سعر  محليا،

ويمكن توضيح  .الصرف الى زيادة القدرة التنافسية للصادرات و تجعل أسعار الواردات غير محبذة للمقيمين

 :العالقة بين سعر الصرف و امليزان التجاري من خالل الشكل التالي

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .14، ص 2003بسام الحجار، العالقات الاقتصادية الدولية، املدرسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، الطبعة الاولى، لبنان،   
 .188، ص 2001برشيش السعيد، الاقتصاد الكلي، دار العلوم للنشر، الجزائر، 2
 .14بسام الحجار، مرجع سابق، ص 3
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  العالقة بزي  سعر الصرف و املزياا  التجاري (: 3)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .320، ص 6888محمد سيد عابد، التجارة الدولية، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية، مصر،  :املصدر

 

 العجز في امليزان التجاري 

>الصادرات الواردات   

الطلب على العملة ألاجنبية  < العرض على العملة ألاجنبية   

العرض من العملة املحلية  < الطلب على العملة املحلية   

 توازن امليزان التجاري 

الصادرات=الواردات  

زيادة الصادات        

 انخفاض الواردات   

انخفاض أسعار الصادرات وزيادة 

 قدرتها التنافسية

 ارتفاع أسعار الواردات

 ارتفاع سعر الصرف األجنبي

 انخفاض قيمة العملة الوطنية

 الفائض في امليزان التجاري 

>الواردات الصادرات    

 الطلب على العملة الاجنبية العرض على العملة ألاجنبية

الطلب على العملة املحليةالعرض من العملة املحلية    

 توازن امليزان التجاري 

الصادرات= الواردات    

 انخفاض الصادرات

 زيادة الواردات

ارتفاع أسعار الصادرات وانخفاض قدرتها 

 التنافسية

انخفاض أسعار الواردات وزيادة قدرتها 

 التنافسية التنافسية

انخفاض سعر الصرف 

 ألاجنبي

 ارتفاع قيمة العملة الورنية
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 .وطرق تسويته في املزياا  التجاري اختالل التواز  و : املطلب الثالث

في حين  ،ة شائعةر بصو  بالرغم من ان حالة الاختالل في امليزان التجاري تحدث بصفة مستمرة و                     

ان حالة التوازن نادرا ما تتحقق في الواقع، الا ان كل دول العالم تحاول الوصول الى التوازن نادرا ما تتحقق 

ان كل دول العالم تحاول الوصول الى توازن في ميزانها التجاري من خالل محاولتها تقييد وارداتها  في الواقع، الا 

، والعمل على زيادة صادراتها من اجل الوصول الى حالة التوازن،وهي الحالة التي يتحقق إلامكانالسلعية قدر 

البد من  امليزان التجاري  توازن و الاختاللستقرار الاقتصادي داخليا وخارجيا، وعند التطرق الى المن خاللها الا 

 .او ررق تسويته تهذه الاختالال  أنواعمعرفة أسباب و 

 .التواز  والاختالل في املزياا  التجاري : الفرع الاول 

 التواز  في املزياا  التجاري : اوال

 امليزان، اي تساوي يقصد بالتوازن في امليزان التجاري تساوي كل من الجانب الدائن مع الجانب املدين في 

املطلوبات املستحقة على الدولة من الدول الاخرى مع حقوق الدولة تجاه العالم الخاجي، اي ان حالة التوازن 

 1:تتحقق عندما يكون 

 :اي

 

 :   معناه  

  

 

وفي حالة التوازن أعاله تعني عدم فالصادرات تمثل الطلب الخارجي الفعلي على املنتجات املحلية،                    

وهذا يعني تحقق  ، اي انها ال تتجه نحو الانخفاض أو الارتفاع،(ثبات الاسعار)راتجاه الاسعار املحلية نحو التغي

 .الاقتصادي التوازن الخارجي و بالتالي يتحقق التوازن الداخلي و الخارجي لهذا البلد

 

                                                           
  .626 ، ص2004، التمويل الدولي، الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى، عمان، فليح حسن خلف 1

  

الطلب + الطلب املحلي =لواردات ا+ الانتاج املحلي     

 الخارجي         

 .الصادرات+ الطلب املحلي= الواردات+املحليالانتاج          
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 .اختالل املزياا  التجاري : اثاني 

يقصد باختالل التوازن في امليزان التجاري حالتي الفائض و العجز ويعني زيادة الجانب الدائن على           

أي زيادة حقوق الدولة التي تتكون على دول اخرى، ويحصل هذا في حالة الفائض  الجانب املدين في امليزان،

، اما العجز ملا يكون الجانب املدين أكبر من الجانب الدائن فيه، ان حالة التوازن في امليزان التجاري في 

 :ي الىالطلب الكلي، وينقسم الاختالل في امليزان التجار = الاقتصاد تتحقق عندما يكون العرض الكلي

 : الاختالل املوسمي(1

يكون هذا الاختالل في الدول التي يقوم النشاط الاقتصادي فيها على الزراعة، ففي مواسم تصدير           

املحاصيل يكون لديها فائض في معامالتها مع الخارج، أما في اخر العام فقد يختفي هذا الفائض و ربما يتحول 

ل يستلزم سياسة ما ملواجهة فيمكن أن تتعادل الاختالالت املوسمية على وهذا النوع من الاختال .الى عجز

 .مدار السنة

 : الاختالل الدوري(2

يرتبط بحالة الدورة الاقتصادية وهذا يعني أنه اختالل مؤقت، وهو الاختالل الذي يتحقق في الدول               

الذي يرتبط بالتقلبات في النشارات الاقتصادية و التي يحدث لها بشكل دوري تقدمة أساسا و الرأسمالية امل

تتضمنها الدورات الاقتصادية يحصل فيها توسع اقتصادي و زيادة  ومستمر، وفي حالة الحركية و الازدهار التي

مالئم تتفوق فيه الصادرات على  امليزان التجاري زيادة صادراتها، اي حيازتها على  انتاج الدولة، ومن ثم

 1 .في حين ان حالة الكساد، وهذا ما يؤدي الى عجز ميزانها التجاري ومن ثم ميزان املدفوعات الواردات

 : الطارئ  الاختالل (3

فقد  لالختالل في امليزان التجاري ان يكون وقتيا، وذلك عندما تفرض اوضاع وظروف معينة، يمكن             

 2:يحدث العجز في امليزان التجاري عندما تقل صادرات الدولة بسبب ظروف مناخية غير مالئمة تؤدي الى

بشكل  زراعيالانتاج الانخفاض صادرات الدولة من املنتجات الزراعية، فمثال اذا كانت الدولة تعتمد على 

ه الحالة الواردات تفوق الصادرات أساس ي في تكوين صادراتها مع عدم قدرتها على تخفيض الواردات في هذ

ويحصل العجز في امليزان التجاري، والعكس عندما تتالئم الظروف و الاوضاع املناخية بالشكل الذي يتحقق 

معه زيادة في الانتاج الزراعي فان الصادرات تفوق الواردات ويتحقق فائض في امليزان التجاري، كما يمكن ان 

                                                           
 .661مجدي محمود شهاب، سوزي عدلي ناشر، اسس العالقات الاقتصادية الدولية، مرجع سبق ذكره، ص 6
 .622مرجع سبق ذكره، ص  فليح حسن خلف، التمويل الدولي،2
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م حرب يمكن ان تؤدي الى تخقيض الصادرات مما ينتج عنه حصول عجز في يحدث الاختالل ايضا نتيجة قيا

 .امليزان التجاري، او اي  حاالت استثنائية أو رارئة

 (:الدائم)الاختالل الهيكلي ( 4

ينتج عن تغير اساس ي في ظروف الطلب أو العرض مما يؤثر على الهيكل الاقتصاد القومي وفي توزيع        

 :ه املختلفة ويرجع الى العوامل التاليةاملوارد بين قطاعات

 .التحول من الفحم الى البترول: على حساب البعض الاخر مثل توجيه الطلب الخارجي الى بعض السلع- 

  فقد يتغير عرض العمل بسبب النمو أو عرض املوارد الطبيعية بسبب الاستكشاف  إلانتاجتغير عرض عناصر -

 .و التنقية

انخفاض تكلفة  إلىنادر نسبيا مما يؤدي  أخر متوفر نسبيا على عنصر  إنتاجيعنصر  كإحالل إلانتاجتغير فنون -

 .التصدير إمكانيات ومن زيادة إلانتاج

من  ألاتياململوكة للدولة بالخارج بسبب الاستثمارات الخارجية مما يؤدي الى تغير العائد  ألاصول التغير في -

 .الاستثمارات

بنفس هذا النوع من الاختالل ال يصلح لعالجه  إلانتاجيةتحسن مستوى املعيشة الداخلية دون زيادة قوتها -

حتى  إلانتاجيانما البد من تطوير املنحنى  ألاسعار،أو سياسة  إلانفاقتغير سعر الصرف وال يتغير سياسة 

تدعيما  إلانتاجيةديد شامل للطاقات جديدة وتح إنتاجفي الداخل و السعي الى فروع  إلانتاجتنقص تكاليف 

 .الحقيقية التي أوجدته ألاسبابللقدرة التنافسية و بالتالي عالجه يتطلب معرفة 

 :الاختالل النقدي(5

في دولة ما  فمن املعروف أن زيادة الدخول النقديةامليزان التجاري التضخم من أهم مصادر اختالل                

داخليا يحفز على التحول الى الواردات البديلة  ألاسعار تولد رلبا متزايدا على الواردات كذلك زيادة مستوى 

ينخفض على  ألاسعار بسبب زيادة  ألاجنبيالنخفاض أسعارها اذا ما قورنت باملنتجات املحلية و الطلب 

بتخفيض  إال هذا العجز ال حل لعالجه  مليزان التجاري ااملنافسة وكله يؤدي الى عجز  إلىصادراتها أو قد يتجه 

 1.سياسة انكماشية إتباعالقيمة الخارجية للعملة أو 

                                                           
، أرروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة بسكرة، (دراسة حالة الجزائر)دوحي سلمى، اثر تقلبات سعر الصرف على ميزان التجاري وسبل عالجها 6

 .623، ص 2064-2068
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 .املزياا  التجاري اسباب الاختالل في : الفرع الثاني

ويمكن التمييز بين الاسباب  الاختالل في امليزان التجاري باختالف الدول والظروف املحيطة بها، أسبابتتعدد  

 :غير اقتصادية  ألاسبابالاقتصادية و 

 :وتتمثل في :اسباب اقتصادية: اوال

 :التقييم الخاطئ لسعر الصرف العملة املحلية-1

سيؤدي ذلك الى ارتفاع أسعار سلع البلد  اذا كان سعر الصرف عملة بلد ما أكبر من قيمته الحقيقية،          

ذلك الى حدوث  و بالتالي سيؤدي  مما يؤدي الى انخفاض الطلب الخارجي عليها ألاجانب،ذاته من وجهة نظر 

 .امليزان التجاري اختالل في 

سيؤدي ذلك الى توسع الصادرات  مما يجب أن يكون عليه، بأقلأما اذا تم تحديد سعر الصرف العملة           

مقابل تقلص الواردات، مما يؤدي الى حدوث اختالل في امليزان لذلك هذه الاختالالت غالبا ما ينتج عنها 

 .ضغوط تضخمية و التي تساهم في استمرارية الاختالل الخارجي

 :اسباب هيكلية-2

رات الهيكلية لالقتصاد الورني و خاصة هيكل التجارة الخارجية سواء صادرات أو هي املرتبطة باملؤش              

الواردات اضافة الى هيكل الناتج املحلي ويكون هذا بشكل خاص في البلدان النامية التي يتسم هيكل صادراتها 

ات بالعوامل بالتركيز السلعي، اي اعتمادها على منتوج أو منتوجين أساسيين، وأحيانا تتأثر هذه الصادر 

  1.الخارجية املتجسدة بمرونة الطلب الخارجي عليها في الاسواق الخارجية

 :أسباب دورية-3

وهي تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي، ففي فترات الانكماش          

فتنكمش الواردات مما قد يؤدي الى حدوث  ينخفض الانتاج و الدخول و الاثمان وتزداد معدالت البطالة،

فائض، وفي فترات التضخم يزيد الانتاج وترتفع الاثمان و ألاجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصدير 

 2.امليزان التجاري وتزيد وارداته مما قد يؤدي الى عجز في 

                                                           
 .98، ص2000أحمد عادل حشيش العالقات الاقتصادية الدولية، الدار الجامعية للنشر، الاسكندرية، 6
 .620عرفات تقي الحسيني، التمويل الدولي، مرجع سبق ذكره، ص2
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 :الظروف الطارئة-4 

: مثل امليزان التجاري ، وقد تؤدي الى حدوث اختالل في أسباب عرضية ال يمكن التنبؤ بها قد تحصل         

حاالت الكوارث الطبيعية و اندالع الحروب، و التغير املفاجئ في أذواق املستهلكين محليا ودوليا فهذه الحاالت 

ستؤثر على املقدرة بالنقد الاجنبي، وقد يصاحب ذلك تحويالت رأسمالية الى خارج البلد، مما يؤدي الى حدوث 

 .التجاري  يزاناملفي  عجز 

 اسباب غزير اقتصادية : ثانيا

اختالالت الجوية وما قد ينجز عنه من كوارث ربيعية كالفياضانات، التصحر، او نفاذ : عوامل طبيعية/ا

الثروات الطبيعية، مما قد الى انخفاضات مفاجئة في تصدير بعض السلع الزراعية، وزيادة واداتها من السلع 

 .الضرورية

وما يرافقه من اختراعات عاملية، حيث ان الاختراعات متمركزة في الدول املتقدمة ما : التقدم التكنولوجي/ب

يؤدي الى تخفيض تكاليف ونفقات الانتاج، وبالتالي انخفاض الاسعار مع بقاء اسعار منتجات الدول النامية 

الاولية التي كانت تستوردها الدول مرتفعة، كما ان التقدم التكنولوجي يغنى عن استعمال بعض املواد 

، وبالتالي انخفاض صادرات هذه الاخيرة، التي تمثل املصدر الاساس ي في تجارتها املتقدمة من الدول النامية

الخارجية، مما يؤدي الى عجز في ميزانها التجاري، وبالتالي فان التقدم التكنولوجي يؤدي الى اضعاف القدرة 

 1.التنافسية للدول النامية

كقيام الحروب او املقارعات الاقتصادية وما لها من أثر على معدالت الصادرات  :الظروف السياسية/ج

 .خاصة اذا كانت احدى هذه الدول تمثل سوق خارجي فعال للدولة

حيث ان زيادة النمو الديموغرافي ينتج عنه زيادة الطلب على الواردات خاصة السلع  :النمو الديموغرافي/د 

الاستهالكية، باالضافة الى تطبيق سياسة رفع الاجور و التي بدورها تؤدي الى زيادة نفقات الانتاج، وبالتالي 

 2.تدهور القدرة التنافسية الخارجية للدولة نتيجة ارتفاع اسعار صادراتها

لى شّل العملية التي يكون لها اثر خاص في الدول املتقدمة الصناعية، النها تؤدي ا: الاضرابا  العمالية/ ه

الانتاجية وزيادة التكاليف ويؤدي بدوره الى زيادة الواردات، وانخفاض الطلب على العملة املحلية ويتجلى 

 .تأثيرها اكثر اذا مست هذه الاضطرابات الصناعية املوجه بالدرجة الاولى للتصدير

                                                           
.623عادل أحمد حشيش، مرجع سبق ذكره، ص 6   
 .11زينب حسين عوض هللا، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 .التجاري زياا  ااملاليا  تسوية الاختالال  في : الفرع الثالث 

  :في ميزان املدفوعاتلعالج الخلل في امليزان التجاري سنتطرق لتصحيحه عن رريق اليات تصحيح العجز 

  باالعتماد على اليا  السوق املزياا  التجاري تسوية: 

 1:لقد قدم لنا الفكر الاقتصادي الحديث تصورين مختلفين لتسوية الاختالل الخارجي

وهو ما ( العوامل الذاتية)نتيجة لحركة الاثمان في الداخل و الخارج  الاول يرى أن توازن ميزان املدفوعات يتم

 .يعرف بالتعديل الالي

 الى التوازن  أما الثاني، فيتمثل بالتسوية عن رريق العوامل غير الذاتية من خالل اعتماد سياسات تدفع

(policy induced mechanisme) ان توازن ميزانالقائم على  ، و يعبر عليها من خالل الطرح الكينزي  

املدفوعات يتم نتيجة للتغيرات في حجم الدخل الورني غير أن كل التصورين أهمهما أمكانية اعادة التوازن 

 .عن رريق التدفقات املالية الدولية

 (:التعديل الالي)الية التسوية في ظل النظرية الكالسيكية  

حيث أن اي تغير في  في ميزان املدفوعات على الاسعارتعتمد النظرية الكالسيكية في تحليلها للتوازن         

الاسعار سواء الداخلية أو الاجنبية يؤثر على حجم الصادرات و الواردات وتعود هذه الالية التي تحدث في ظل 

 .في منتصف القرن الثامن عشر( David Hume)ثبات أسعار الصرف الى الاقتصادي 

 :وتقوم النظرية على الفرضيات التالية

 ثبات أسعار الصرف-أ                   

 .حرية دخول وخروج الذهب وتحويله الى عمالت و العكس-ب                   

 .حيادية النقود-ج                     

 .مرونة أسعار الصادرات و الواردات-د                   

 .و بالتالي يكون الدخل في اعلى مستوياته مستوى التشغيل الكامل،-ه                   

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،(2060-6810)فارمة الزهراء بن رالب، اثر تغيرات سعر الصرف على ميزان التجاري دراسة قياسية لحالة الجزائر 6

 .84، ص (2064-2063)املاستر، تخصص مالية و اقتصاد دولي، جامعة محمد خيضر بسكرة 
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 .وجود مرونة الطلب على السلع و الخدمات املنتجة محليا و املستوردة من الخارج-و                   

كانت دولة ما تعاني من عجز في ميزان مدفوعاتها سيؤدي الى خروج الذهب من الدولة ملقابلة التزاماتها  فإذا

 .الذهب سوف يتناقص تدريجيا مما يعني ان رصيدها من

وبما ان الذهب هو القاعدة التي تصدر على اساسها بقية انواع النقود، فان عرض النقود في املجتمع         

سوف يقل، مما يؤدي الى انكماش في النشاط الاقتصادي وانخفاض في مستوى الدخل القومي وانخفاض في 

حيث أن هناك عالقة رردية بين املستوى العام  ألاخرى،الدول مستوى الاسعار في الدولة مقارنة مع اسعار 

  و القوة الشرائية للنقود لألسعار بين املستوى العام  لألسعار وعرض النقود، وفي نفس الوقت عالقة عكسية

و من شأن انخفاض الدخل القومي ان يحد من استيراد السلع الاجنبية من الخارج وبالتالي عدم خروج 

و الخدمات       النقود أو انخفاض التزامات اتجاه الغير هذا باالضافة الى ان اثر انخفاض اسعار السلع 

ب على املنتجات الورنية فتزداد الورنية مقارنة مع مثيالتها في الدول الاخرى يؤدي الى زيادة رلب الاجان

الصادرات، وعلى عكس من ذلك، فان هذا الفائض سيؤدي الى دخول الذهب اليها فيزداد رصيده، ويزداد 

عرض النقود في هذه الدولة، مما يدفع بالنشاط الاقتصادي الى حالة من الرخاء فيزداد الدخل القومي 

فيزداد  ألاجنبيةتؤدي الى زيادة رلب املوارنين على املنتجات  الدخل القومي ان وترتفع الاسعار، من شأن زيادة

الاستيراد، كما ان من شان ارتفاع اسعار املنتجات الورنية لهذه الدولة ان يعزز من هذا الاتجاه من ناحية 

ويحد من رلب الاجانب على املنتجات الورنية من ناحية اخرى، فتقل الصادرات و بذلك يعود التوازن مرة 

ت هذه النظرية عدة انتقادات نظرا لعدم مطابقتها للواقع الاقتصادي من همليزان املدفوعات وقد واج اخرى 

جهة فضال عن كونها تحقق تناقص بين فكرة تحقيق الاستقرار في الاسعار الداخلية وتوازن ميزان املدفوعات 

 1.واستمر العمل بهذ النظرية حتى نهاية الحرب العاملية الثانية

 .تصحيح عن طريق الية الاسعار(: 4)الشكل رقم 

 

 

 

 .630عرفات تقي الحسيني، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر

                                                           
 .84فارمة الزهراء بن رالب، مرجع سبق ذكره، ص 6

 تغيير في عرض النقود خروج او دخول الذهب الخلل في امليزان

تغير في مستوى الاسعار 

 بما فيها معدل الفائدة

 التأثير على امليزان تغير الصرف الاجنبي
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 الية التسوية في ظل النظرية الكناية: 

ينطلق الفكر الكينزي في تحليله لتوازن ميزان املدفوعات من فكرة أساسية و هي ان الاختالل يؤدي                     

الى تغير في حجم الدخل القومي ومستوى التشغيل معتمدا في ذلك على امليل الحدي لالستيراد ومضاعف 

فمن خالل املضاعف تؤثر الصادرات على مستوى الدخل، وهذا الاخير يؤثر على مستوى التجارة الخارجية، 

 :الواردات عن رريق امليل الحدي لالستيراد، ولذلك ترتكز هذه النظرية على الفرضيات التالية

 .الدخل الورني يستقر عند مستوى اقل من التشغيل الكامل للموارد-أ

 .دي فقطالاسعار مرنة ولكن في اتجاه تصاع-ب

وجود نظام صرف ثابت، اي يمكن للبلد تسوية مدفوعاته عن رريق استبدال عملته مقابل عمالت اجنبية -ج

اوذهب، اما اذا كان في حالة عجز، فانه على السلطات بيع كمية من احتياراتها النقدية أو الذهب من اجل 

 .الرفع في قيمة العملة الورنية

املنتجة  و الخدمات ملا تكون الصادرات اكبر من الواردات فان الانفاق على السلع  ففي حالة الفائض،           

محليا يزداد، وهذا ما يؤدي الى زيادة الدخل الورني بمقدار الزيادة في الصادرات مرجحة بمضاعف التجارة 

يراد، وبالتالي يميل الخارجية، هذا الارتفاع في الدخل يؤدي الى زيادة الواردات بفضل اثر امليل الحدي لالست

الفائض الى الزوال تدريجيا، أما في حالة العجز فان الانفاق على السلع و الخدمات املنتجة محليا ينخفض 

مما يؤدي الى انخفاض الدخل الورني بمقدار الانخفاض في الصادرات مرجحا بضعف التجارة الخارجية هذا 

يؤدي الى انخفاض الواردات وهكذا يميل العجز الى  الانخفاض في الدخل، وبفضل امليل الحدي لالستيراد

 1.الانخفاض ومنه العودة الى حالة التوازن 

 احداث التوازن مليزان املدفوعاتتعتبر هذه النظرية العالقة بين الانفاق وتغير الدخل عامال اساسيا في        

 :هامتجاهلة العوامل الاخرى، وهو ما جعلها تتلقى جملة من الانتقادات أهم

يمتص الادخار جزءا  نالدخل الورني، اذ يمكن اعدم وجود ضمان لتحقيق التوازن تلقيا بسبب تغيرات -أ

 .من الزيادة التي حدثت في الدخل

 .مستوى تشغيل كامل و توازن ميزان املدفوعات: عدم امكانية تحقيق املعادلة-ب

                                                           
 .19زينب حسين عوض هللا، مرجع سبق ذكره، ص 6
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تعتمد هذه النظرية على التحليل الساكن اذ تغض النظر عن زيادة الطاقة الانتاجية وتكتفي بالطاقة -ج

 .العارلة التي افترض كينز وجودها

 الية التسوية عن طريق التدوقا  املالية الدولية: 

الى ارتفاع السيولة في البلد الذي حقق فائض  ،ترتكز هذه الالية على ان الفائض في ميزان املدفوعات         

هذه السيولة تؤدي الى زيادة العرض من الاموال املتاحة القراض مسببة في ذلك انخفاضا في معدالت 

 .خروج لرؤس الاموال من البلد ومن ثم الاسهام في عودة التوازن الى ميزان املدفوعات الفائدة، وبالتالي

، ومن ثم انخفاض في عرض أما في حالة العجز في ميزان املدفوعات فان ذلك يؤدي الى انخفاض السيولة         

 الاموال تجاه البلد صاحب العجز  رؤوس الاموال و بالتالي ارتفاع معدالت الفائدة، مما يسبب دخوال لرؤوس

        .وبهذا يعود التوازن الى ميزان املدفوعات

التسوية تبدو منطقية الى ان الفرضيات التي ترتكز عليها اضحت غير محققة حاليا على  رغم أن اليات         

الصعيد العملي، لذا استوجب على الاقتصاديات ان تلجأ الى حلول اخرى تتمثل في اجراءات تتخذها 

 تعتمد علىالتي )السلطات النقدية لعالج الاختالل في ميزان املدفوعات تختلف عن اليات التسوية التلقائية 

 .ال لقوى السوق  الدولة إلرادةفي كونها تخضع  ( السوق 

  تدخل الدولة وعالج الاختالل في مزياا  املدووعا: 

حسب النظريات السابقة وباستثناء الفكر الكنزي فان التوازن في ميزان املدفوعات يتحقق بشكل تلقائي         

وبدون تدخل الدولة إلعادة تسويته وذلك اعتماد على الية السوق املستندة الى حرية التجارة تصديرا 

ور الدولة في الاقتصاد واستيرادا في ظل عدم وجود قيود تحد أو تقيد هذه الحرية، ومع تزايد أهمية د

 ال عن انها بطيئة الفعالية نسبيااصبحت الاليات السابقة غير فعالة في سبيل الوصول الى التوازن فض

وأصبحت تهدد أمن وسالمة السوق الورنية، وهو ما يملي على الادارة الاقتصادية اعتماد سياسات تدفع الى 

دوات التي تعتمدها السلطات في سبيل الوصول الى حالة التوازن وعليه، ستتم محاولة التطرق الى أهم الا 

الاعتبار القيود التي تفرضها الاهداف الداخلية وتحديات املنافسة  التوازن في ميزان املدفوعات، مع الاخذ بعين

 1.الخارجية

 

                                                           
، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر أكاديمي (2068-6880)لحالة الجزائرأمين غوبال اثر تغيرات اسعار الصرف على ميزان املدفوعات دراسة قياسية 6

 .12، ص 2061-2068في علوم التسيير تخصص مالية و تأمينات وتسيير املخارر، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي،
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 : التعديال  في املستويا  النسبية للدخل الوطني-أ

يعد مستوى الدخل ألي اقتصاد محددا رئيسيا ملدفوعاته الدولية، ونظرا الن كل زيادة في الدخل             

القومي للقطر تزيد في القوة الشرائية لرعاياه، فإنها تؤدي الى زيادة رلبه على السلع املستوردة من الاجانب 

ب املحلي على منتجاته، ولذلك يؤدي وقد يؤدي الى انخفاض املقدار املتوافر من منتجاته للتصدير بزيادة الطل

 .كل ارتفاع في دخله القومي الى انخفاض رلبه على السلع املستوردة

وباملقابل يؤدي ارتفاع الدخل القومي في الاقطار التي لها موازين مالئمة بالنسبة الى مستويات الدخل            

والى موازنة املدفوعات الدولية، فاألقطار التي كان لها في  ،القومي في الاقطار التي لها موازين غير مالئمة

السابق موازين مالئمة، تميل استجابة ملستويات دخلها القومي املرتفعة نسبيا الى زيادة مدفوعاتها بالنسبة الى 

نخفضة مقبوضاتها، أما الاقطار التي كان لها موازين غير مالئمة فانها تميل الى استجابة ملستويات دخلها امل

 1.نسبيا الى تخفيض مشترياتها بالنسبة الى مبيعاتها

 :التعديال  في املستويا  النسبية ألسعار الفائدة-ب

اسعار الفائدة في البلد الذي تنطلق هذه املقاربة من نظرية تعادل اسعار الفائدة، حيث يؤدي ارتفاع           

وفي ظل حركية رؤوس الاموال الى انتقال سيل من القروض من الاقطار  يعاني من عجز في ميزان مدفوعاته،

التي لها اسعار فائدة أقل انخفاض، الامر الذي يؤدي وفي ظل عدم وجود املخاررة الى عودة التوازن في ميزان 

 .مدفوعات بلد العجز

 :القيود املباشرة على املعامال  الخارجية-ج

باشرة على املعامالت الخارجية أحد أهم البدائل لتصحيح الاختالل في ميزان تعتبر القيود الكمية امل         

  2:املدفوعات، اذ تقوم هذه السياسة على مايلي

 .القيود النقدية املفروضة على املعامالت الخارجية، كالرقابة على الصرف بمختلف اشكالها ووسائلها-

 .كالضرائب و الاعاناتالقيود املالية املفروضة على املعامالت الخارجية -

 .الاحتكار عامالت الخارجية كحصص الاستيراد  والقيود التجارية املفروضة على امل -

                                                           
 .612، ص 2002أحمد الاشقر، الاقتصاد الكلي، دار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، عمان، 6

 .11-18فارمة الزهراء بن رالب، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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 :اتباع مجموعة من السياسا  النقدية و املالية و الانكماشية-خ

 القوميو الدخل  ان اتباع حزمة من السياسات النقدية و املالية الانكماشية يؤثر على حجم الانفاق          

، فمثال تكون السياسة الانكماشية مالئمة اذا كانت الدولة تعاني من ضغط وبالتالي يؤثر على ميزان املدفوعات

تضخمي في الداخل ولديها عجز في ميزان مدفوعاتها، وعليه فان اتباع توليفة من السياسات النقدية و املالية 

لى السلع و الخدمات وهذا بدوره يخفض السلع الانكماشية يساعد على تخفيض الطلب املحلي الزائد ع

والخدمات بهدف تصحيح ومعالجة الاختالل في ميزان املدفوعات، كما يمكن تحقيق التوازن في هذا الاخير من 

 :خالل التأثير على اجد املتغيرات التالية

دفوعات من خالل متغيرين تركز أهم  قنوات تاثير السياسة املالية على وضعية ميزان امل: السياسة املالية-(1 

     انخفاضا في الدخل الورني املتاحتخفيض الانفاق الحكومي وزيادة الضرائب وينتج عن ذلك : أساسيين هما

 .ينخفض امليل الحدي لالستيراد وبالتالي يمكن العودة الى الوضع التوازني ومنه

تشكل السياسة النقدية محورا هاما في قضايا معالجة الخلل الخارجي مليزان : السياسة النقدية-(2

املدفوعات وقد تزايد هذا الاهتمام مع تزايد حركة عوملة رأس املال وتطور النظام النقدي الدولي، لذلك فهي 

وذلك من تستند استراتيجيا على مجموعة من املتغيرات املستهدفة تهدف الى تحكم في عرض الكتلة النقدية 

 :خالل

 .رفع اسعار الفائدة-

 .استعمال أداة رفع الاحتياري الاجباري -

 .عمليات السوق املفتوحة-

ة الفالس إلاجراءاتيتضح من خالل ( كيخاصة فيما يتعلق باالئتمان الاستهال)القيود النوعية على الائتمان -

 :ل ما يليالذكر تؤدي الى تحسين وضع الحساب الجاري مليزان املدفوعات من خال

 .القدرة على تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات-

 .تحديد ما يمكن ان ينتج عن تخفيض الطلب الكلي ن نقص الواردات وزيادة في الصادرات-

على  تستهدف التأثير على عناصر معينة في ميزان املدفوعات بطريقة مباشرة، ان جميع هذه القيود          

 .عكس السياسات النقدية و املالية الانكماشية وتخفيض سعر الصرف التي يؤثر على ميزان املدفوعات
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 ذلك و  ات الدولية وهي تعدي سعر الصرف،اخرى لتعديل املدفوع هناك رريقة :تعديل سعر الصرف

 .من خالل التخفيض أو الرفع من قيمة العملة املحلية

 لنقد ال يمكن من اعادة التوازن الا ان اذا تحققت بعض الشروط ان رفع قيمة ا: روع قيمة النقد

فيما يتعلق باالثار السعرية و الاثار الداخلية، اي عند ارتفاع اسعار الصادرات يفترض ان ينخفض 

على العكس من ذلك يجب ان ترتفع نتيجة  الطلب الخارجي بنفس النسبة، اما الواردات فهي

والهادفة  6816اخذنا التجربة الاملانية في عملية رفع سعر الصرف سنة  انخفاض اسعارها، واذا

الاثار املرجوة منها، الن الواردات الاملانية هي اكثر  ملجابهة التضخم املستورد، نجد انها لم تحدث

حساسية على تغيرات الاسعار مما هي عليه في تغيرات الصادرات، فهذه الاخيرة تحظى بجودة عاملية 

 (.خاصة السلع التجهيزية)ل الطلب الخارجي عليها غير مرن نسبيا مما يجع

ان فعالية رفع قيمة النقد ترتبط كذلك وبشكل مهم بامكانية تقليص الفوارق مقارنة مع الخارج على             

 .صعيد الانتاجية، والتي تجعل البلد املحقق للفائض اكثر قدرة على املنافسة من شركائه التجاريين

 بنود ميزان ان تخفيض سعر الصرف العملة يمكن ان يؤثر على كافة : يض سعر الصرفتخف

املدفوعات، على الصادرات و الواردات والتحويالت من جانب واحد وحركات رؤوس الاموال، مع ذلك 

هو أثر تخفيض سعر الصرف على حساب الجاري عادة بالقسط الاكبر من اجمالي  فاالعتبار الرئيس ي

وعات الخارجية، ولهذا فهو يحتل املكان الرئيس ي في مناقشة تخفيض سعر الصرف على مركز املدف

 .ميزان املدفوعات

التي حالة زيادة في النفاق تتبع سياسة تخفيض الانفاق عبر  الل ما سبق ان البلدان نستنتج من خ          

سياستها النقدية واملالية أما البلدان التي تعيش حالة تغير تلقائيا في الانفاق فتتبع سياسة تحويل  احكام

 .الانفاق، وذلك من خالل تخفيض سعر الصرف او رفعه بهدف عزل الاقتصاد عن الاضطراب الخارجي

صفات املؤسسات النقدية كما ان سياسة تخفيض العملة تعتبر احد اهم الركائز التي تتبنى عليها و            

الدولية والتي تدعو بموجبها الدول الطالبة لبرامج التعديل الهيكلي لتطبيقها للخروج من دائرة الاختالالت 

 .الاقتصادية الكلية وخاصة فيما يتعلق بالعجز في ميزان املدفوعات
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 .مفاهيم اساسية حول اليا  وتحديد اسعار البترول: املبحث الثاني

والتجارة حيث يشهد مادة حيوية و أساسية للصناعة    يعتبر البترول أهم مصادر الطاقة في العالم، فهو            

الطلب عليه تزايدا مستمرا خاصة من قبل الدول الصناعة الكبرى، فهو محور الاقتصاد العالمي للدول 

تراتيجية و الحفاظ عليها يدخل في ارار املتقدمة على حد السواء اذ يعتبر من املوارد ذات الاهمية الاسو النامية 

 .الامن القومي للوحدة السياسية

 .لذلك سيتم التطرق في هذا املبحث الى مفاهيم حول البترول

 .مفهوم البترول، انواعه و خصائصه: املطلب الاول 

وتدخل مشتقاته في يعد البترول سلعة استراتيجية عاملية ومادة اولية حيوية للطاقة و الحركة والتصنيع           

 .عدد كبير من الصناعات و املهن الاساسية املختلفة في العالم

 .مفهوم البترول: الفرع ألاول 

صخر  ويعني( petro)وهي التينية الاصل تتكون من مقطعين الاول ( petroleum)ان كلمة           

باللغة العربية زيت الصخر، أو ما يطلق عليه ( petroleum) ويعني زيت، وعني بالكلمة ( oleum)والثاني

النفط أو البترول، يتميز البترول باللون البني الغامق أو الاسود ذا البريق الاصفر الذهبي وتختلف الكثافة 

 1.سم مكعب/جم 03938النوعية للبترول من خزان الى اخر وتكون في املتوسط حوالي 

-92سعر ويحتوي الزيت الخام في املتوسط ما بين  60800-60400بين أما القيمة الحرارية للزيت تتراوح فيما -

أوكسيجين وباقي املكونات في معظم الاحيان تكون من  %6هيدروجين وحوالي  %66من عنصر الكربون  91%

 2.الكبريت و النتروجين

التي تتكون و تتجمع في بارن الارض وتظل فيه الى ان تخرج لسطح  البترول خليط من املواد الهيدروكربونية-

 .او بفعل الانسان( شقوق، كسور ارضية)الارض من تلقاء نفسها أي بفعل العوامل الطبيعية املختلفة 

-92سعر ويحتوي الزيت الخام في املتوسط ما بين  60800-60400أما القيمة الحرارية للزيت تتراوح فيما بين 

اوكسيجين و باقي املكونات في معظم الاحيان تكون من  %6هيدروجين وحوالي  %66عنصر الكربون  من  91%

 .    الكبريت و النتروجين

                                                           
.68، ص 2068عبد املطلب عبد الحميد، اقتصاديات البترول والسياسة السعرية البترولية، الدار الجامعية للنشر، الاسكندرية، الطبعة الاولى، 6  
 .23ردن، صعبد املقدر عبد السعيد، البترول وررق اكتشافه، دار الفكر للطباعة والنشر، الا 2
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سنة حيث كانت تكفي  3000ولقد تعرف الانسان على البترول في شكل خام منذ زمن رويل حوالي         

نارة، ولكن مع ظهور الثروة الصناعية والتطور الحاجات الضرورية املتمثلة اما في شكل عالج أو دواء او ا

بينسلفانيا  6988أوت  21التقني استدعى القيام بعمليات البحث و التنقيب عن البترول فأول بئر حفر كان في 

 1.اودين دركا"من ررف العقيد

 .و الاجنبية  عالم النفطية العربية منهاتاريخ اكتشاف النفط في عدد من دول ال(: 1)الجدول رقم

 التواريخ البلدان

 6988 الواليات املتحدة الامريكية

 6981 مملكة رومانيا

 6989 كندا

 6913 (القيصرية) القوقاز

 6918 البيرو

 6809 ايران

 6866 مصر

 6831 العراق

 6893 الكويت

 6843 املغرب

 6881 الجزائر

 6888 ليبيا

Source : collection Microsoft Encarta 2006  « pétrole » 

 .أنواع البترول: الفرع الثاني

درجة، يمكن  10و  6للبترول انواع عديدة ومختلفة باختالف درجة الكثافة النوعية و التي تتراوح بين            

 2:تصنيف هذه الانواع الى ثالثة وهي

                 درجة فما فوق  38عالية تبدأ من ة هو أجود انواع البترول تكون درجة كثافته النوعي :البترول الخفيف

 .يستخرج منه البنزين الكيروسين و الغاز الطبيعي، مثل النفط الجزائري والليبي و القطري   و

                                                           
، مذكرة مقدمة الستكمال 2062الى  6880من ( حالة الوفرة املالية في الجزائر)خميس ي خليفة، اثر تغير اسعار البترول على الاقتصاد الورني 6

 .   03، ص 2063-2062متطلبات شهادة ليسانس اكاديمي، تخصص اقتصاد وتسيير بترولي، جامعة ورقلة، 
، مذكرة (2060-6891)النعكاسات تقلبات أسعار البترول على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي للفترة املمتدة بين ميهوب مسعود، دراسة قياسية 2

 .1، ص 2062مقدمة لنيل شهادة املاجيستير، تخصص علوم تجارية، فرع تقنيات كمية للتسيير، جامعة املسيلة، 
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 كزيت )درجة، و املشتقات املستخرجة منه متوسطة  38و  29درجة كثافته النوعية بين : البترول املتوسط

 .مثل البترول السوري و الكويتي ،(التشحيم

درجة فما فوق ذلك، وتكاليفه مرتفعة و املنتجات املستخرجة  29درجة كثافته النوعية بين : البترول الثقيل

 1.البترول املصري والسوري: مثل( املازوت، الاسفلت) منه ثقيلة 

لى اختالف درجة الكثافة النوعية، بحيث ان الاختالف في أسعار البترول ملختلف منارق العالم يرجع ا            

 .انه كلما كانت درجة الكثافة النوعية مرتفعة تكون القيمة السعرية له مرتفعة، والعكس صحيح

 . خصائص البترول: الفرع الثالث

 2:للبترول مميزات هامة ترفعه فوق مصاف مصادر الطاقة البديلة نظرا ملا يلي

الهيدروجين املدموج مع الكربون يعطيه خواص ال توجد في غيره من املواد تركيبه الكيماوي فريد حيث ان -

وهذا الدمج تقدمه الطبيعة مجانا وقد حاول الانسان تقليد الطبيعة في هذا املجال لكن لتكاليف باهظة 

 .جدا

ن يؤدي يؤدي ارتفاع نسبة الكبريت في الزيت الخام الى تقليل جودته وتخفيض سعره الن احتراقه مع البنزي-

 .الى تلوث الهواء

البترول مادة استراتيجية تتأثر بالعوامل الاقتصادية و السياسية مما يضفي عليها ربيعة دولية وأهمية -

 .خاصة

 .يعتبر مصدرا نادرا يتناقص بكثافة استعماله-

 .منتجا 90000تبلغ املشتقات البترولية حوالي -

 .عليه التطور التكنولوجي املعاصر و الفن الانتاجيالبترول هو املصدر الرئيس ي للطاقة ويعتمد -

 .تتركز معظم منابع البترول في الدول النامية بينما يتوفر الفحم في الدول الصناعية-

 .صناعة البترول من الصناعات العمالقة التي تتضمن مخارر عالية وتحتاج لرؤوس اموال-

                                                           
 ، مذكرة مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر اكاديمي في (2063-6813)ي للفترة زروقي سعاد، اثر تغيرات اسعار البترول على الاقتصاد الجزائر 6

 .4-3العلوم الاقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، ص ص 
 .4مرجع نفسه، ص 2
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 .في الاقتصاد الحديث تكوين البترول ووحدا  قياسه، اهميته: املطلب الثاني

يعتبر البترول من مصادر الطاقة غير املتجددة و التي يمكن نفاذها مع استخدام املستمر لها، فتكون             

 أّن 
ّ
البترول منذ نشأة الارض ووجود الحياة عليها خالل ماليين من السنين مازال مستمر بالتكوين أيضا الا

 .ة باستهالكه ولهذا يعتبر من مصادر الطاقة غير املتجددةمعدل تكونه يعتبر بطيئا جدا مقارن

 .تكوين البترول: الفرع الاول 

التي انطمرت ملاليين السنين في ربقات ( حيوانية و نباتية)يتكون البترول من تحلل املواد العضوية            

طا باملاء داخل مسامات من الرمل الناعم تحت الضغط وحرارة شديدين ويبقى البترول الذي قد يكون مختل

وانكسارات بفعل حرارة القشرة الارضية فيندفع تحت  التي تحدث فيها التواءات  تلك الطبقات الرسوبية

الضغط الواقع عليه، وبحكم ربيعته التي تسمح له بالهجرة في تلك الا ما يحاصره في املصيدة من ربقات 

يعية او الاسباب جيولوجية اخرى، واذا تقارب عدد املسامية الى ربقات غير مسامية بفعل العوامل الطب

 1.املصايد الحاملة للبترول تقاربا يجعل منها وحدة منتجة سميت حقال بتروليا

 .وحدا  قياس البترول: الفرع الثاني

 2:يقاس البترول عادة على اساس الحجم و الوزن

 :الحجم

 .الوحدة الاكثر استعماال ويعرف بوحدة القياس الامريكية لتر، 688الذي يعادل ( Barrel)يعتبر البرميل -

 .برميل، ويستخدم هذا املعيار في بعض البلدان مثل أوربا العربية 1329وحدة قياس املتر مكعب وتعادل -

 :يعتمد مقياس الطن كوحدة قياس ونميز بين: الوز 

 .كغ 6001الطن الطويل يعادل -

 .كغ 888الطن املتري يعادل-

 .كغ 801الطن القصير يعادل -

 

                                                           
 .619-611، ص ص 6891كامل بكري واخرون، املوارد واقتصادياتها، دار النهضة العربية، بيروت، 6
 .34الحميد، مرجع سبق ذكره، ص عبد املطلب عبد 2
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  .أهمية البترول في الاقتصاد الحديث: الفرع الثالث

ان الحضارة املعاصرة قائمة في معظم جوانبها على البترول، ليس فقط كونه مصدر للطاقة وسلعة          

بل يتعدى ذلك كونه ظاهرة لها مكانتها السياسية و العسكرية  استراتيجية لها مكانتها الاقتصادية،

 :الاجتماعية واهميته تنعكس في الجوانب التاليةو

 :أهمية البترول على الصعيد الاقتصادي: أوال

عامال جديد من عوامل الانتاج  تشكل الطاقة برأي علماء الاقتصاد املحدثين امثال الدمان وفرانكل           

الى جانب الارض و العمل ورأس املال و التنظيم، وتعتبر الطاقة البترولية لحد الان الاوفر و الاسهل و الافضل 

 .كما ان تبعية املجتمعات املعاصرة للبترول أصبحت وثيقة ويعتبر استهالكه معيار للتقدم الاقتصادي

 :ةالبترول كمصدر لاليرادا  املالي-أ

تتضح أهمية البترول كمصدر لاليرادات املالية بصفة أكبر من اقتصاديات الدول املنتجة و املصدرة            

له من خالل انتاج الدخل القومي و التراكم الرأسمالي وتمويل برامج التنمية، كما ان للدول املستهلكة كذلك 

تهالك مثال، ويساهم البترول في توليد الايرادات نصيب من الايرادات النفطية وذلك في شكل ضرائب على الاس

املالية بمقدار عالي جدا خاصة ملا يكون في شكل مشتقات بترولية، ولقد شكلت نسبة مساهمة البترول في 

 .مليار دوالر 46331اي ما يعادل   %3939بنسبة قدرت ب  2008الدخل الورني ملجموع الدول العربية لسنة 

 :ةالبترول كمصدر للطاق-ب

بما ان الطاقة مصدر العملية الانتاجية، و النفط هو أهم مصدر للطاقة في الاقتصاد الحديث وقد           

 1:اكتسب هذه امليزة نظرا للمزايا العديدة التي يتمتع بها

 .ارتفاع القيمة الحرارية املتولدة عن البترول أكثر من اي مصدر راقوي اخر-

 .تكاليف انتاجه اقل بكثير من تكاليف انتاج كل البدائل الطاقوية الاخرى -

 (.املشتقات البترولية)البترول مصدر العديد من املنتجات الاخرى -

 

                                                           
ة، قويدري قوشيخ بوجمعة، انعكاسات تقلبات اسعار البترول على التوازنات الاقتصادية الكلية في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص نقود ومالي6

 .34، ص 2008جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، 



و أسعار البترول تجاري زياا  الاملمفاهيم أساسية  حول                         :          الفصل الاول   

 

~ 33 ~ 
 

 :البترول كمادة اولية أساسية في الصناعة-ج

ية الصناعية ال يكرس ثلث البترول املستهلك في العالم ألجل تشغيل الصناعة ويمكن القول أن العمل         

 .تستطيع الاستمرار بشكل منتظم دون البترول

يميز البترول كمادة أولية انه ال يمكن استعمالها الا بعد اجراء عدة عمليات انتاجية عليها، والصناعة          

البترولية في حد ذاتها سواء الاستخراجية أو التحويلية تعتبر نشاط صناعي واسع حيث تحتل مكانة لها 

اليتها في القطاع الصناعي ككل بما تساهم به في الانتاج و الدخل الورني، باإلضافة الى الانشطة الصناعية فع

الاسمدة، صناعة املطاط، النسيج الصناعي )التي تعتمد على املنتجات البترولية كالصناعات البتروكيميائية 

 .و التي يتزايد عددها باستمرار( املستحضرات الطبية

 .كأهم سلعة في التبادل التجاري البترول -د

يشكل البترول ومنتجاته سلعة تجارية دولية لها قيمة مالية ضخمة، فالشركات الاجنبية  تشتري من            

 600الاسواق العاملية اكثرية البترول املستخرج من الدول النامية ومن ثم تبيع منتجاته املصنعة في أكثر من 

قدرت الارباح الصافية ملجموع الاحتكارات البترولية حوالي   6894رة، ففي سنة بلد محققة بذلك ارباحا كبي

مليار دوالر كربح صافي  660مليار دوالر، كان من نصيب الاحتكارات الامريكية الى بلدها الام ما مقداره  21

لفرنسية الى بلدانها في و الشركات البريطانية و الهولندية   نتيجة الاستثمارات البترولية في الخارج كما حولت ا

مليار دوالر نتيجة هذه العمليات، اذن يعتبر البترول الدولي صناعة تشمل املليارات من  30الفترة نفسها 

الدوالرات وتزداد أهميته خصوصا للدول املنتجة التي تعتبر صادراتها النفطية الخام املصدر الرئيس ي في ميزان 

 .تبادله التجاري اعتماد كليا على البترول مدفوعاتها ومن هذه البلدان من يعتمد

 .أهمية البترول على الصعيد السياس ي: ثانيا

ان عالقة البترول بالسياسة هي عالقة قديمة تعود الى تاريخ اكتشافه الا انه اصبح محور في                      

س الواليات املتحدة السياسة الدولية بعد ان حل مكان الفحم كمصدر اساس ي للطاقة، حيث كتب رئي

ن ان يقرر بواسطة امتالك تفوق الامم يمك"عند افتتاح اللجنة الفدرالية للبترول أن  6824الامريكية سنة 

، ويعتقد ساسة الواليات املتحدة الامريكية ان البترول هو الانتاج العالمي الذي يجب ان "و منتجاته  البترول

تنحصر مظاهر الاهمية السياسية للبترول في يد الدول املستهلكة له من خالل يبنى على اساسه السالم، وال 

استعملته الغراضها  املنتجةاعتباره غاية لتنافسها من أجل بسط النفوذ على منارق البترول، فالدول 

و ألامم املتحدة عند فرض عقوبات على العراق من  ،6813السياسية كما حدث مع الدول العربية في الحرب 
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خالل برنامج البترول مقابل الغذاء، وعليه فأن البترول بات يشكل عامال مؤثرا في صنع القرار السياس ي في كل 

 .املستهلكة معاو  من الدول املنتجة 

 .اهمية البترول على الصعيد الاجتماعي: ثالثا

 :ة الاجتماعية وذلك من خالل املظاهر التاليةان للبترول أهمية كبيرة على الحيا

 :أهمية البترول للمواصال -أ

اصبح البترول بمثابة الدم للنقل الحديث، وتقدر الكميات املستخدمة منه في قطاع املواصالت حوالي          

ئل النقل من مجموع البترول املستهلك في العالم، فالسيارات و الطائرات و البواخر وغيرها من وسا  38%

 .تستعمل مشتقات النفط كطاقة ضرورية لعملها مثل البنزين، املازوت و الديزل 

 :املنتجا  البتروكيماوية في تشغيل اليد العاملة-ب 

حلت املنتجات البتروكيماوية محل املنتجات الطبيعية بحيث بات من الصعب الاستغناء عنها في           

 الخ...الصناعية، املنظفات البالستيك، الالياف : حياتنا مثل

 :دور البترول في تشغيل اليد العاملة-ج

نظرا لكون الشركات التي تعمل في القطاع البترولي من الشركات الكبيرة، فانها تساهم في توظيف عدد          

يفة كبير من اليد العاملة من مختلف املستويات و الاختصاصات، وعلى الرغم من كون الصناعة البترولية كث

 .التكنولوجيا، الا انها تساهم مساهمة فعالة في تشغيل اليد العاملة

 :دور الشركا  البترولية في الانشطة الاجتماعية-د

 مساهمتها في دعم العاملين لديها :تلعب الشركات البترولية دورا مهما في تفعيل النشاط الاجتماعي مثل         

 1.الخ...ية والثقافية و التربوية كبناء املدارس مثالاو املساهمة في مختلف التظاهرات الرياض

 . اليا  تحديد الاسعار البترولية: املطلب الثالث

من البديهيات املعروفة اقتصاديا ان سعر اي سلعة يتحدد في الغالب نتيجة التفاعالت بين قوى           

حيث ان هذا التفاعل هو الذي يؤدي في النهاية للتوصل الى سعر محدد  الطلب على هذه السلسلة،و العرض 

                                                           
 .31-38قويدري قوشيخ بوجمعة، مرجع سبق ذكره، ص ص 6
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تتساوى عنده الكميات املطلوبة مع الكميات املعروضة من هذه السلعة، وهذا ما يسمى اقتصاديا بحالة 

 .توازن 

 .تعريف الاسعار البترولية: الفرع الاول 

البترولية خالل مدة معينة ومحددة   تعطي للسلعة يعرف سعر البترول على انه القيمة النقدية التي           

نتيجة تأثير عدة عوامل اقتصادية، اجتماعية، سياسية و مناخية، هذا باالضافة الى ربيعة السوق السائدة 

 .حينها

 .انواع الاسعار البترولية: الفرع الثاني

نواع البترول وذلك لشيوع استخدام عند تناول اسعار البترول الخام فال بد من التطرق الى ذكر ا            

العديد من املصطلحات السعرية البترولية حيث  كل مصطلح سعري بترولي يعبر عن معنى معين ومميز له عن 

 1:بقية انواع الاسعار الاخرى ومن ابرز هذه الانواع

ركات البترولية في يقصد بها اسعار البترول املعلنة رسميا من قبل الش: السعر املعلن أو الاسعار املعلنة*

 ".ستانراد أويل"في الواليات املتحدة من قبل شركة  6990السوق البترولية ظهر هذا السعر الول مرة في عام 

وهو عبارة عن السعر املتحقق لقاء تسهيالت أو حسومات متنوعة يوافق عليها الطرفان : السعر املحقق*

أو التسهيالت في شروط الدفع و السعر املحقق هو  املشتري بنسب مئوية كحسم من السعر املعلنو  البائع

 .فعليا عبارة عن السعر املعلن ناقصا الحسومات   و التسهيالت املختلفة املمنوحة من ررف البائع و املشتري 

هو عبارة عن سعر البترول الخام والذي يقل عن السعر املعلن ويزيد عن السعر املحقق، اي  :سعر الاشارة*

بين السعر املعلن و السعر املحقق، ان هذا السعر اخذت به وربقته العديد من البلدان انه سعر متوسط 

 .6818البترولية مثل ما تم بين الجزائر وفرنسا في عام 

 لخام مضاف الى قيمة ضريبة الدخل هو السعر املعادل لكلفة انتاج البترول ا :سعر التكلفة الضريبية*

الربح بصورة اساسية العائدة للدول البترولية املانحة التفاقيات استغالل الثروة البترولية، اذن هذا السعر و 

يعكس الكلفة الحقيقية التي تدفعها الشركات البترولية لحصولها على برميل من البترول الخام، وفي نفس 

فالبيع بأقل من هذا السعر يعني البيع  الوقت يمثل الاساس الذي تتحرك فوقه الاسعار املتحققة في السوق،

 2.بخسارة

                                                           
 .689، ص 6893الدوري، محاضرات في الاقتصاد البترولي، ديوان املطبوعات الجامعية، عنابة، الجزائر،  محمد أحمد6
 .26-20زروقي سعاد، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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هو سعر الوحدة البترولية املتبادلة انيا وفوريا في السوق البترولية الحرة، وهو  :السعرالفوري أو الاتي*

 .مجسد لقيمة السلعة البترولية نقديا في السوق الحرة للبترول

   .أسس تسعزير املنتجا  البترولية: الفرع الثالث

سياسة الدولة : يتوقف حجم الارادات املتأتية عن بيع املشتقات داخل البلد على عوامل عديدة أهمها           

اتجاه تحديد اسعارها حيث تتباين أسعار املشتقات البترولية من بلد الخر فالبلدان املنتجة للنفط تختلف 

تي ال تتوفر لديها فرص انتاجه من أي ال)سياسات تسعير منتجاتها عن الدول املستوردة للبترول ومشتقاته 

، ويسحب هذا الاختالف في الاسعار حتى بين الدول املنتجة له، حيث يتوقف التسعير على مدى (أراضيها

الدعم الذي تقدمه الدولة اتجاه موارنيها و تأثيرا على الضغوط الخارجية كصندوق النقد الدولي ونادي 

يلة على حجم الدعم الذي تقدمه الدول على السلع املختلفة باريس وغيرها ممن يفرض قيود او شرورا ثق

ملوارنيها، لذلك نالحظ ان قرارات التسعير لهذه املنتجات كثيرا ما تكون سياسة أكثر منها اقتصادية، وعليه 

 .من الصعب الوقوف على تثبيت أسعار معينة لتلك املنتجات لو أعتمد العامل السياس ي في تحديدها

في حالة تغيب العامل الاقتصادي و املحاسبي اللذان يعتمدان التكلفة أساسا في  قرارات التسعير  أما           

 1:فيمكن توضيح ذلك بالفقرات التالية

تستخدم هذه العبارة لتمييز البترول الخام وهو بحالته الطبيعية عند استخراجه عن املشتقات التي            

 .لذلك فان العبارة ترمز الى منتجات مرحلة ما بعد التكرير تستخرج منه بعد تكريره،

وتتضمن عمليات التكرير التسخين التقطير وفصل الغازات اضافة الى عمليات اخرى، ونظرا لوجود              

انواع عديدة من البترول الخام من حيث درجة الكثافة، فان نوعية الشتقات وكمياتها تختلف من بترول 

ان الاختالف كثافة املشتقات وزيادة بعض املواد الكيماوية فان برميل البترول غالبا ما ينتج ألخر كما 

مشتقات تفوق حجمه بحدود عشرة لترات تقريبا نتيجة اضافة كثير من املواد الكيماوية املختلفة التي تساعد 

التي تتخذها الادارة وذلك  في عمليات التكرير وتعتبر قرارات التسعير بشكل عام من أصعب و اهم القرارات

لتأثير عوامل خارجية وداخلية على هذه القرارات مما يجعل منها عملية معقدة تؤثر بشكل مباشر على حجم 

املبيعات و الربحية التي تهدف اليها الادارة ومن ثم تقرير مدى استمراريتها في النشاط وقد تختلف قرارات 

 .ج للبترول الخام و اخر مستوردة له وكذلك بين البلدان املنتجة ايضاالتسعير من بلد الى اخر اي من بلد منت

 

                                                           
 .362-366، ص ص 2066عبد الخالق مطلك الراوي، محاسبة النفط والغاز، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، الطبعة الاولى، الاردن، 6
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 .مخاطر تقلبا  اسعار البترول وانخفاض املردودية: الفرع الرابع

اعتماد الدولة على ارباح الصادرات النفطية، ديون يترتب عنها بالضرورة تذبذب في املداخيل من             

نتاج املستلزمات الاستهالكية للمجتمع من العالم الخارجي، اضافة الى العملة الصعبة والتي تستعمل في ا

اللوازم من وسائل وعوامل الانتاج هذا التذبذب قد يرجع في حد ذاته الى الاسعار اين يتولد عليه مخارر كبيرة 

د انه أمر تؤثر سلبيا على الاقتصاديات املعتمدة على الصادرات من البترول وبتحليل سعر البترول الخام  نج

ك ى البترول وموقف دول منظمة الاوبفي غاية التعقيد لكونه يتضمن عوامل عديدة منها الطلب العالمي عل

 .واحتياجات التنمية في البلدان البترولية، اضافة الى التضخم العالمي و اسعار الطاقة البديلة للبترول

 .لالعوامل املحددة واملؤثرة في اسعار البترو: املطلب الرابع

 .التطور التاريخي ألسعار البترول: الفرع الاول 

ان تاريخ تطور اسعار البترول لم يخضع لوتيرة ثابتة و انما كان يتم وفقا ملصالح الاحتكارات النفطية            

 .لذلك ظهرت انواع عديدة لسعر البترول حسب الهدف الذي يقتضيه مصلحة الشركات الكبرى 

لقد سيطرة على الصناعة النفطية منذ اكتشاف النفط عدد قليل من  :1791ل تطور اسعار البترول قب-1

الشركات، لذلك اتصفت سوق النفط باحتكار القلة حيث اخذ الكارتل النفطي على عاتقه مهمة تقسيم 

 .الاسواق وتحديد الاسعار وكانت تاتي دائما على حساب مصالح الدول 

 :مي وهي نقطة وحيدة للتسعيروقد تم اعتماد نقطتين لتسعير النفط العال

 .نقطة أساس وحيدة للتسعير-

 .الخليج العربي نقطة أساس ثانية للتسعير-

 (:2119-2111)تطور اسعار البترول خالل الفترة -2

كانت الزيادة في الامدادات التي أقرتها الاوبك اثر فعال للتخفيض من املضاربات التي سيطرت على         

وذلك من أجل الحفاظ على معدالت النمو في الاقتصاد العالمي، الامر الذي مهد الطريق  2000السوق سنة 
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و الشكل املوالي يوضح الزيادات الاربع  لزيادة مساحة التفاهم بين الدول املنتجة للبترول والدول املستهلكة،

 1.التي اقرتها الاوبك 2000سنة 

 2111الزيادا  املقررة من طرف ألاوبك سنة (: 5)الشكل رقم 

 

متوور على املوقع  2111من اعداد الطالبة باالعتماد على التقرير السنوي ملنظمة الاوبك لسنة : املصدر

www.opec.org 

شهدت أسعار سلة أوبك انخفاضا في مستوياتها حيث بلغ معدل سعر الاوبك   2006في مطلع سنة          

، وشهدت السوق البترولية سنة 2006سبتمبر  66دوالر بسبب احداث  8.3دوالر للبرميل لينخفض ب  23.6

تويات الاسعار كل ذلك ساهم في رفع العديد من العوامل والتي كان لها ألاثر الواضح في تحسن مس 2002

 .دوالر للبرميل 24.3أسعار سلة خامات الاوبك الى 

دوالر للبرميل، ويعود هذا الارتفاع الى عدة أسباب  29.2ارتفعت أسعار سلة ألاوبك لتصل الى  2003وفي سنة 

 2:دعمت الارتفاع الحاصل في الاسعار أهمها

  البترولية بسبب التوتر في منطقة الشرق ألاوسطالخوف من حدوث نقص في الامدادات. 

                                                           
، رسالة ماجيستير علوم اقتصادية، تخصص اقتصاد 2004-6810جمعية رمضان، تطوات اسعار النفط و تاثيرها على الواردات دراسة حالة الجزائر 1

 .81، ص 2001كمي، جامعة الجزائر، 
 .68-61ضياء مجيد املوسوي، ثورة اسعار النفط، مرجع سبق ذكره، ص ص 6

http://www.opec.org/
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  2002استمرار انقطاع الامدادات من فنزويال نتيجة الاضراب العام الذي شهدته البالد سنة. 

 الاضطرابات العرقية والقبلية في نيجيريا والتي حجبت جزء كبير من امداداتها البترولية. 

 برودة الطقس في الدول املستهلكة الرئيسية. 

 31ليبلغ معدل  2003دوالر للبرميل عام  29ثروة في أسعار البترول، اذ ارتفع السعر من  2004د عام وشه

دوالر في الربع الاخير لعام  80ليتخطى حدود  2004دوالر للبرميل في الربع الثاني لسنة  42دوالر للبرميل ثم 

2004. 

 :اعدة احداث ساهمت في ارتفاع الاسعار أهمه 2004وقد شهدت سنة 

  %60الاضطرابات السياسية في نيجيريا و استهداف عمال البترول كل هذا أدى الى خفض الانتاج بنحو -أ 

 .2004سنة 

املشاكل التي واجهتها شركة الطاقة الروسية يوكوس بسبب حجم الضرائب املفروض عليها ما ساهم في -ب

 .دوالر للبرميل 9.3اي قرابة  %23وقف انتاجها الامر الذي ادى الى زيادة الاسعار بنسبة 

 .اضطرابات السياسية في كل من فنزويال و العراق-ج

 .اعصار ايفان في خليج املكسيك و التخوف من قدوم شتاء بارد-د

 .تزايد معدالت النمو الاقتصادي العالمي في أمريكا، و اوربا، الصين، الهند ودول جنوب شرق اسيا وغيرها-ه

 ألاسبابسبب من  أليالبترول  إمداداتعلى البترول نتيجة التخوف من انقطاع  ارتفاع نشاط املضاربات-و

 .املذكورة، وقد لعب عامل املضاربة في الاسواق الاجلة دورا فعاال في ارتفاع الاسعار

دوالر للبرميل حيث  10واستمر سعر البترول باالرتفاع الى ان وصل الى مستويات مرتفعة تخطت عتبة          

 .2008دوالر للبرميل كحد اقص ى خالل شهر سبتمبر  81.8دل سعر سلة اوبك بلغ مع

، ووصل اجمالي الطلب العالمي على  %4.4بلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي نسبة  2008وفي سنة          

ووصلت امدادات دول الاوبك   2004مقارنة بعام  %6.8مليون برميل اي بزيادة قدرها  93.3البترول الى 

 .مليون للبرميل يوميا 94.3ل نفس السنة الى خال

وبهذا صدد شكلت ظاهرة ارتفاع الاسعار وتذبذباتها فرصة للمضاربين في سوق البورصة، كما حفز          

كميات من البترول لغرض بيعها باسعار أعلى الحقا مما يساهم في زيادة    ارتفاع الاسعار عملية تخزين
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ضاربات عامال أساسيا لوصول ألاسعار الى مستويات قياسية وزيادة درجة اضافية لألسعار مما جعل امل

دوالر للبرميل في جويلية 19أرقاما غير مسبوقة تخطت عتبة  2001تذبذبها، وقد بلغت أسعار البترول سنة 

 .2001دوالر للبرميل بنهاية أكتوبر  83.31لتنخفض الى  2001

انت وراء الارتفاع غير املسبوق لألسعار خالل ألاشهر ألاولى لعام وقد تظاهرت مجموعة من العوامل ك         

أهمها التوترات في منطقة الشرق الاوسط و الاضطرابات وأعمال العنف في نيجريا وتوقف انتاج شركة  2001

ل البترول البريطانية اضافة الى الانتاج الروس ي، الا ان هناك عوامل اخرى أدت الى تراجع أسعار البترول خال

أهمها ارتفاع الانتاج في دول خارج الاوبك كمنطقة خليج املكسيك وتبارؤ معدل نمو  2001الربع الاخير لعام 

 .الطلب العالمي على البترول خالل هذه السنة

دوالر  80استمرارا في ارتفاع الاسعار، اذ تجاوز املعدل اليومي لسعر سلة أوبك حاجز  2001وشهدت         

مليون للبرميل يوميا، ووصل السعر سنة  98، كما وصلت امدادات دول الاوبك الى 2001بر للبرميل في نوفم

دوالر للبرميل خالل الفصل الثالث ليهوي  663.8دوالر للبرميل خالل الفصل الاول ثم الى  82.1الى  2009

قم الازمة املالية دوالر للبرميل خالل الفصل الرابع، ولعل السبب الرئيس ي في ذلك هو تفا 82.8السعر الى 

العاملية وبدء الانهيارات املتالحقة في سوق املال واملؤسسات املصرفية كل ذلك ساهم في الانخفاض الحاد 

دوالر للبرميل بنسبة انخفاض تقدر  16في حدود  2008وبمعدالت أسرع السعار البترول، واستقر السعر سنة 

ريع في أسعار البترول خالل فترة قصيرة ررح التساؤل ولعل هذا الانخفاض الس 2009مقارنة بعام  %38.4ب 

عن العوامل ألاكثر أهمية في تفسير التغيرات التي تطرأ على أسعار البترول الخام وتؤدي الى تذبذبها، وأهم هذه 

 :العوامل تتمثل في

 باح وتكون بقيام املضاربين برفع وتخفيض الاسعار على النحو الذي يمكنهم من جني الار : املضاربة

 .الطائلة والسريعة

 بحيث يؤدي حدوث هذه الاضطرابات : الاضطرابا  السياسية والامنية في الدول املنتجة للبترول

الى ارتفاع الاسعار من خالل انخفاض العرض و العكس صحيح في حالة عدم حدوث اضطرابات في 

 .اي دولة من الدول املنتجة للبترول

 اذ يؤدي حدوث هذه : الكوارث الطبيعية وخصوصا ما ينجم من الاعاصزير في خليج املكسيك

الكوارث الى اثار سلبية على املنشات البترولية القائمة هناك مما يؤثر على عرض البترول الامر الذي 

 .ينعكس في ارتفاع الاسعار والعكس صحيح في حالة عدم حدوث كوارث ربيعية
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 ذلك ان التغيير في الطلب بمعدالت تفوق التغيير في العرض أو ضعف نمو : الطلب على البترول

املعروض البترولي مقارنة بنمو الطلب يمثل العامل ألاكثر أهمية في تفسير تذبذب الاسعار بالشكل 

 .الذي تشهده السوق البترولية

عرفت اسعار البترول ارتفاعا دوالر للبرميل، و  601.41بلغ سعر سلة الاوبك ما يقارب  2006وفي سنة        

، ويظل سعر البترول متأثرا باالزمة املالية 2062دوالر سنة  608.48رفيفا في الاسواق الدولية حيث بلغ 

الامريكية ومؤشرات تبارؤ النمو و الاستهالك في الدول النامية، اضافة الى توتر الاوضاع في منطقة الشرق 

 .ي تسجيل تقلبات عديدة على مستوى الاسعارالاوسط وشمال افريقيا وهو ما يساهم ف

فقد تميزت أسعار البترول بحالة من الاستقرار النسبي، رغم انخفاضها، والول مرة  2063أما في عام          

وان كان بدرجة متواضعة حيث تراوحت  املعدالت الشهرية لسعر سلة خامات أوبك ضمن  ،2008منذ سنة 

دوالر للبرميل خالل معظم اشهر السنة، وبلغ املتوسط السنوي للسنة 608و  606نطاق محدد ما بين حوالي 

باملقارنة  %3 دوالر للبرميل، ما يعادل انخفاض نسبته 3.1دوالر للبرميل خالل العام منخفضا ب  608.8للسلة 

 .2062مع سنة 

وشهد النصف الاول من العام درجة اعلى نسبيا من التقلبات السعرية لتتراوح خالله املعدالت          

دوالر للبرميل باملقارنة مع النصف الثاني من العام الذي  663و606الشهرية لسعر سلة اوبك ما بين حوالي 

دوالر للبرميل، أما بالنسبة لحركة املعدالت الفصلية السعار  608و  608تراوحت خالله الاسعار ما بين حوالي 

 2.2دوالر للبرميل خالل الربع الاول من العام مرتفعا بواقع  608.8البترول فقد بلغ معدل سعر سلة اوبك 

لى باملقارنة مع الرابع من العام السابق، لينخفض خالل الربع الثاني ا %2دوالر للبرميل، ما يعادل حوالي 

باملقارنة مع الربع الاول من العام، ثم ارتفع السعر خالل الربع الثالث   %1.8  دوالر للبرميل، ما يعادل 606.8

 .دوالر للبرميل خالل الربع الرابع من العام 601.8ليصل الى 

يل دوالر برم 600أما فيما يتعلق باملعدالت الشهرية لسعر سلة اوبك، فقد حققت مستويات تفوق         

 1.لكامل فترة أشهر السنة

نقصا في الفروقات ما بين الحد الاقص ى و الادنى السعار سلة اوبك خالل  2063وكنتيجة شهد عام         

دوالر للبرميل، كفرق ما بين اعلى و ادنى معدل شهري  28دوالر للبرميل باملقارنة مع  62العام لتصل الى حوالي 

 .ضح الشكل الحركة الاسبوعية لسعر سلة اوبك خالل العام، ويو 2062السعار السلة خالل عام 
                                                           

 .48، ص www. Opec.org، متوفر على املوقع 2063التقرير السنوي لسنة  ملنظمة الاوبك، الامين العام6
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 (.للبرميل/دوالر) 2113املعدل الاسبوعي السعار سلة الاوبك (: 6)الشكل رقم

  

 .45، ص www. Opec.org، متوور على املوقع 2113الامزي  العام ملنظمة الاوبك، التقرير السنوي لسنة : املصدر

 بشكل ملحوظ 2068الخام خالل سنة  فقد انخفضت اسعار البترول 2068أما بالنسبة لسنة           

، حيث تراوحت املعدالت الشهرية لسعر سلة خامات اوبك 2008لتصل الى اقل مستوياتها منذ سنة 

دوالر للبرميل خالل أشهر السنة، وبلغ املتوسط السنوي  12.1و  33.1ضمن نطاق واسع تراوح ما بين 

دوالر للبرميل، اي ما يعادل نسبة انخفاض  41.1دوالر للبرميل مشكال بذلك انخفاضا بحدود  48.8للسلة 

 .2064باملقارنة مع سنة  %49.8

تجاوزت خالله املعدالت الشهرية لسعر   تحسنا نسبيا لألسعار2068وشهد النصف الاول من سنة           

نة مع النصف الثاني من  العام الذي شهد عودة تراجع الاسعار الى دوالر للبرميل، باملقار  10سلة اوبك حاجز 

 .دوالر للبرميل 40ما دون حاجز 

دوالر للبرميل  80.3أما بالنسبة لحركة املعدالت الفصلية السعار البترول، فقد بلغ معدل سعر أوبك          

 .دوالر للبرميل 23.6منخفضا بواقع  2068خالل الربع الاول من عام 

دوالر للبرميل  80.3أما بالنسبة لحركة املعدالت الفصلية السعار البترول، فقد بلغ معدل سعر أوبك         

 .دوالر للبرميل 23.6منخفضا بواقع  2068خالل الربع الاول من عام 
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الثاني الى باملقارنة مع الربع الرابع من العام السابق، ليرتفع خالل الربع  % 36.8اي ما يعادل حوالي         

دوالر للبرميل، ثم  66.1دوالر للبرميل وخالل الربع الثالث عاودت أسعار البترول الانخفاض بمعدل  88.8

دوالر  38.1دوالر للبرميل لتصل الى  40واصلت الاسعار الانخفاض خالل الربع الرابع من العام ما دون حاجز 

مع الربع الثالث وهو اقل مستوى لها منذ الربع  باملقارنة %61.1للبرميل، اي بما يعادل انخفاض بنسبة 

 .2004الثالث من عام 

دوالر  44.4عند مستوى  2068وفيما يتعلق باملعدالت الشهرية لسعر سلة اوبك فقد استهلت عام         

 دوالر  12.2للبرميل خالل شهر جانفي ثم بدأت بالتحسن التدريجي لحين وصولها الى الحد الاعلى البلغ حوالي 

دوالر  33.1للبرميل خالل شهر ماي لتبدأ بعدها باالنخفاض بشكل تدريجي خالل باقي أشهر السنة لتصل الى 

 .2004للبرميل خالل شهر ديسمبر، وهو أقل معدل لها منذ شهر افريل 

 اتساعا واضحا في الفروقات ما بين الحد الاقص ى 2068وبناءا على التطورات سالفة الذكر، شهد عام         

دوالر للبرميل، ما بين اعلى وادنى معدل  29.1الادنى السعار سلة اوبك خالل العام التي وصلت الى حوالي و

شهري ألسعار السلة، وان كان بدرجة اقل باملقارنة مع فروقات العام السابق والذي بلغت خالله الفروقات ما 

 .لدوالر للبرمي 49.4سلة اوبك  ألسعار بين الحد الاقص ى و الادنى 

 :ما يلي 2061الى غاية سنة  2068 ومن العوامل التي أدت الى انخفاض أسعار البترول العاملية لسنة 

  تعد وفرة الامدادات العاملية من أبرز الاسباب التي أدت الى انخفاض أسعار البترول، وخاصة بعد

مريكية وما ادت اليه زيادة نجاح استغالل مصادر البترول و الغاز غير التقليدية في الواليات املتحدة الا 

كبيرة في اجمالي انتاجها البترولي وتحقيق زيادة صافية في الامدادات البترولية ملجموعة دول خارج 

 .2068و  2064مليون برميل لليوم خالل عامي  2.1أوبك بلغت 

  بشكل ظهور بوادر التبارؤ في معدالت نمو الطلب العالمي على البترول بشكل عام، والطلب الصيني

خاص، حيث اتخذت حكومة الصين خالل السنوات الاخيرة، توجها جديدا نحو تعزيز انتقال الصين 

الى اقتصاد مدعوم باالستهالك املحلي بدال من قطاع التصدير، وهو ما القى بظالله على الافاق 

 .املستقبلية للطلب على البترول

 انتاجها لضمان حصتها السوقية بدال من  توجه كبرى الدول املصدرة للبترول الى الحفاظ على حجم

 .محاولة رفع الاسعار من خالل خفض الانتاج، وهو ما خلق فجوة بين العرض و الطلب

  الامر الذي 2064ارتفاع مؤشر سعر صرف الدوالر بالنسبة للعمالت الرئيسية تدريجيا منذ عام ،

 .خفض اسعار البترول خوفا من ارتفاع معدالت التضخم
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  في ظل ربيعة العوامل 2064بات دور كبير، وبخاصة منذ  النصف الثاني من عام كان للمضار ،

 . الجيوسياسية السائدة خالل العام

 . البترول ألسعار محددا  : الفرع الثاني

يا ان سعر اي سلعة يتحدد في الغالب نتيجة للتفاعل بين قوى دمن البديهات املعروضة اقتصا             

السلعة، حيث ان هذا التفاعل هو الذي يؤدي في النهاية الى التوصل الى سعر محدد عرض والطلب هذه 

 .تتساوى عنده الكمية املطلوبة مع الكمية املعروضة من هذه السلعة، وهذا ما يسمى اقتصاديا بحالة التوازن 

 :العرض و الطلب والاحتياط البترولي-1

حددات، يأتي في مقدمتها الطلب على النفط وسعره، اذ يخضع العرض العالمي للنفط لعدد من امل          

يعتبر العرض استجابة ملا يطلبه املستهلكون عند الاسعار السائدة في السوق، وكذلك يتحدد العرض 

وبسياسة الدولة املنتجة للنفط ومدى حاجتها الى  باالمكانيات الانتاجية املتاحة في الحقول في وقت معين

ها املحلي، أو لتصديره وتحقيقا ملورد نقدي يلبي احتياجاتها املالية، ولالحتفاظ به النفط ملواجهة استهالك

ملواجهة احتياجات املستقبل، لقد تطور انتاج النفط في العالم منذ اواسط القرن املاض ي تطورا ملفتا 

دة وكذلك في الجوف وانتشرت منارق الانتاج في ارجاء املعمورة وفي التخوم النائية وفي الصحاري الحارة والبار 

القاري ملنارق وأقاليم عديدة في العالم، كما ازداد عدد الدول املنتجة للنفط وعدد ابار والحقول و الكميات 

 1.املنتجة سنة بعد سنة

 48أما فيما يخص الدول املنتجة واملصدرة خارج الاوبك فاملتوقع ان ترتفع القدرة الانتاجية من نحو               

حيث يقع جانب كبير من تلك الزيادة ( IEA)حسب تقديرات والوكالة الدولية للطاقة  2028ميل عام مليون بر 

 ان، كازخستان، والبرازيل، انجوال روسيا، اذربيج: في دول مصدرة للنفط مثل الاتحاد السوفياتي سابقا وهي

 .السودان وكندا

 :التنظيما  الدولية و العوامل الجيوسياسية -2

 املنظمات الدولية الاقليمية التي لها تأثير في اسعار البترولمن اهم هذه 

 

                                                           
السنة املعهد العربي لتخطيط، اسواق النفط العاملية، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، العدد السابع والخمسون، نوفمبر،  1

 .1، ص htm-api.org/devlop-www.arab.1الخامسة، الكويت، متاح على 

http://www.arab-api.org/devlop-1.htm
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 :منظمة الدول املصدرة للبترول-1-2

انشات هذه املنظمة نتيجة لوجود بعض الشركات املتعددة الجنسيات و الدول املصنعة على شكل           

التي تسيطر على اسعار البترول وتتحكم فيها حيث كانت هي السبب الاساس ي في  تنظيم مشابه للكارتل

انخفاض الاسعار في معظم الاحيان مما ادى الى الحاق اضرار كبيرة باقتصاديات البلدان الاخرى، وبناء على 

اق، ضم ممثلي ايران، العر  6810من شهر ديسمبر  64و  60مبادرة فنزويال عقد اجتماع في بغداد بين  

فالهدف ( opec)الكويت، اململكة العربية السعودية وفنزويال وتقرر من هذا الاجتماع التاريخي انشاء منظمة 

الاول لهذه املنظمة كان الابقاء على الاسعار النفط الذي يستغله للكارتل الدولي للنفط خارج حدودها في 

ها وتأمين تصدير الى الدول املستهلكة مستوى مرتفع، وحماية مصالح الدول املنتجة وضمان دخل ثابت ل

بطريقة اقتصادية منتظمة، وفوائد مناسبة لرؤوس أموال الشركات املستثمرة في الصناعات البترولية 

وتنسيق جهود التي تبدلها البلدان املنتجة النتزاع حصة أكبر من الارباح الناتجة عن استغالل ثرواتها 

 1.الخاصة

دول عربية واخرى )، وهذا بغض النظر عن قومية اعضاءها *دولة 62ت تالف من opecحاليا منظمة           

 : ، وقد ثبتت الاهداف الرئيسية لهذه املنظمة في(غير عربية

توحيد السياسات النفطية بين الدول الاعضاء وعمل افضل الطرق لحماية مصالحهم الفردية و الجماعية -6

ن رريق تنسيق سياستها البترولية العامة لالستفادة من هذه مع تحسين عائدات للبترول لدول الاعضاء ع

 .الثروة

 .العمل على استقرار أسعار النفط في الاسواق العاملية-2

 .فرض رقابة على ثرواتها النفطية وعلى عمليات الاستخراج و النقل و الاسعار-3

 .تطوير الخبرات الفنية في مجال الاستغالل و التصنيع-4

 (:IEA)الوكالة الدولية للطاقة -2-2 

، وعلى ارتفاع أسعار النفط عامي 6881لقد انشئت هذه الوكالة كرد فعل على ازمة السويس عام           

وجه رئيس  6814ففي مستهل ( OPEC)لفرض، توحيد وتنظيم جهود الدول املستهلكة في وجه  6813-6814

ات الدول الصناعية الكبرى املستوردة للنفط لحضور اجتماع في الواليات املتحدة نيكسون الدعوة الى حكوم

                                                           
 .18، ص6892سيد أحمد، الاوبك ماضيها، حاضرها وافاق تطورها، ديوان املطبوعات الجامعية،  عبد القادر 1

 .يريا، قطر، العربية السعودية، الامارات العربية املتحدة وفنزويالالجزائر، انغوال، اندونيسيا، ايران، العراق، الكويت، ليبيا، نيج: دول أوبك هي*
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لبذل جهود منسقة لتنمية مصادر الطاقة البديلة في ارار منظمة التعاون و التنمية  66/02/6814واشطن 

 (.OECD)الاقتصادية 

وقد  ومقرها باريس،( OECD)دولة صناعية غربية من اعضاء منظمة  69وقد شملت في عضويتها          

 .دولة 24ارتفعت العضوية الى 

 1:لقد سعت الوكالة لتحقيق أهدافها املعلنة لصياغة برنامج عمل للدول املستهلكة للطاقة وهي

تحديد مستوى مشترك من الاستقاللية النفطية اثناء الطوارئ وتحقيق الاجراءات الكفيلة بضغط الطلب -

 .وترشيد الاستهالك

 .ريا حول السوق النفطي العالميصياغة نظام معلومات يوزع دو -

 .وضع برنامج رويل املدى يهدف الى تقليص التبعية للبلدان املنتجة وتقليل الاعتماد على الطاقة املستوردة-

 .تشجيع وتنمية الطاقة البديلة كالطاقة الذرية والشمسية وغيرها-

 .ض التأثير في السوق النفطيةتكوين خزين من النفط يكفي الستهالك تسعين يوما ملواجهة روارئ ولغر - 

 :العوامل الجيو سياسية والازما  النفطية-2-3

لقد كان هناك اجماع في اوساط املحللين على ان اساسيات السوق من رلب وعرض ومستويات          

فقد كان لالزمات  املخزون غير كافية لتبرير الاختالل في مستويات الاسعار خاصة خالل السنوات الاخيرة،

 2.سياسية و الكوارث الطبيعية دور أساس ي في التأثير على اسعار النفط العوامل الجيوو النفطية 

الى مجموعة من  2009لقد تأثر سعر النفط في السوق البترولية العاملية بداية من السبعينات الى غاية       

 :وهي كاالتي 2009، 2004، 6889، 6891 6818، 6813: الصدمات نفطية موزعة حسب السنوات التالية

لقد ارلق على هذه الازمة اسم ازمة تصحيح الاسعار البترولية وتقييم بقيمته  :1793الازمة النفطية عام -أ

قررت املنظمة زيادة أسعار البترول  6813الحقيقية التي كانت متدنية الى مستويات قياسية، حيث في سنة 

دوالر للبرميل اي رفع الاسعار  62الى  6813ر للبرميل الواحد في أكتوبر دوال  3من جانب واحد لتقفز من 

 .%400النفطية بنسبة 

                                                           
 .618، ص 2001حسين عبد هللا، مستقبل النفط العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 6
.46ص ، 2008، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004ضياء مجيد املوسوي، ثورة أسعار النفط 2  

 
 



و أسعار البترول تجاري زياا  الاملمفاهيم أساسية  حول                         :          الفصل الاول   

 

~ 47 ~ 
 

ثالث مرات اثر الحرب  6818عادت وارتفعت الاسعار ثانية وبشكل مفاجئ سنة : 1797الازمة النفطية عام -ب

دوالر للبرميل خالل أشهر قليلة مما ادى الى انفجار  32دوالر الى  63من  (حرب الخليج الاولى)العراقية الايرانية 

 1.ازمة بترولية ثانية

 :1796الازمة البترولية النفطية عام -ج

انخفض سعل النفط بشدة، اذ انخفض سعر بحر  6891في الاسبوع الاخير من الشهر الاول عام           

ب فصل الربيع انطلقت حرب أسعار شاملة بعد ان توقفت فترة من دوالر للبرميل، وبقترا 61310الشمال الى 

 2.دوالر للبرميل 63وانخفضت أسعار النفط الى أقل من  الزمن

تعرضت السوق البترولية العاملية  6889في نهاية التسعينات وبالضبط سنة : 1779الازمة النفطية عام -د

فتدهورت أسعار البترول الى ادنى مستوى لها بما يقل عن لهزة ثانية ادت الى اختالل كبير في العرض و الطلب 

 3.دوالر للبرميل في ديسمبر في نفس السنة 60

بارتفاع متواصل السعار النفط ملعظم السنة ووصولها الى 2004تميز عام  :2114الازمة النفطية عام -ه

لسنوي لسعر سلة اوبك الى مستويات قياسية لم تشهدها الاسعار الاسمية للنفط من قبل، اذ وصل املعدل ا

 .برميل/دوالر 31.0

 .طرق ومراحل تسعزير البترول: الفرع الثالث 

جاء تطور تسعير البترول الخام وررق تحديده متأثرا وبنسبة كبيرة بالعوامل السياسية و الاقتصادية          

فسير مراحل هذا التطور الى باالضافة الى ربيعة السوق البترولية السائدة حينها، ومن املالحظ انه يمكن ت

 :ثالثة فترات رئيسية ومتباينة فيما بينها هي

 (:1737-1721)مرحلة تسعزير البترول الخام في ظل الاحتكار املطلق -1 

 :تسعير البترول الخام لهذه املرحلة يمكن تقسيمها بدورها الى ثالثة مراحل

 

                                                           
 .46ضياء مجيد املوسوي، مرجع سبق ذكره، ص 6
مضامين التعاون بين دول الاعضاء، قطاع النفط و الغاز في منظمة الخليج، الامكانيات و -لويس جيوستي، املحافظة على تماسك منظمة أوبك2

 .603، ص 2001الاولى، القيود، مركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية، الامارات العربية، الطبعة 
 .688ص  6888بيا، الطبعة الاولى، لي-اقتصاديات النفط، دار الكتب الورنية، ررابلس سالم عبد الحسن رسن،3

 



و أسعار البترول تجاري زياا  الاملمفاهيم أساسية  حول                         :          الفصل الاول   

 

~ 48 ~ 
 

 :مرحلة نقطة الاساس الواحدة-أ

فرضت الشركات البترولية الاحتكارية نظاما خاصا باالسعار املعلنة عرف بنظام نقطة الاساس          

 :الواحدة ويتم من خالله حساب كل أسعار الخامات العاملية كما يلي

 .سعر خام خليج املكسيك مضافا اليه تكاليف النقل و التأمين من منطقة خليج املكسيك الى منارق الاستيراد

 :مرحلة نقطة الاساس املزدوجة-ب

بموجب هذا النظام الجديد تمت اضافة نقطة أساس جديدة في منطقة الخليج العربي اضافة الى           

 ألاسواقنقطة خليج املكسيك، فكان بترول الخليج العربي يحسب على اساس خامات خليج املكسيك في 

 .ق الانتاج الى منارق الاستهالكأجور الشحن الحقيقية من منار إليهالدولية مضاف 

 :مرحلة نقطة الاساس الواحدة املتعادلة-ج

 :وصار يحسب في هذه املرحلة باحتساب سعر بترول الخليج العربي كما يلي

 .سعر بترول الخليج العربي مضافا اليه تكاليف النقل من الخليج العربي الى ميناء ساو ثمين بغرب انجلترا

 (:1791-1751)رول الخام في ظل الانحصار الاحتكاري مرحلة تحديد سعر البت-2

 1:تسعير البترول الخام لهذه املرحلة يمكن تقسيمها بدورها الى ثالثة مراحل

 :قاعدة صافي املحقق-أ

وفق هذه القاعدة كان يتم الاعتماد على سعر البترول الامريكي وسوق خليج املكسيك في تحديد الاسعار        

 .املعلنة للبترول

 :قاعدة سعر الاشارة-ب

 .خالل هذه الفترة أصبحت منظمة الاوبيك و الشركات البترولية الاحتكارية تحدد الاسعار

 

 

                                                           
 .201محمد أحمد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 :قاعدة السعر الرسمي-ج

هذه املرحلة تصحيحا هيكليا في أسعار البترول حيث تمكنت منظمة الدول املصدرة للبترول  شهدت        

 .وخاصة العربية منها من رفع مستوى السعر املعلن وفقا ما يتماش مع مصالحها الخاصة

 (:حاليا-1791)مرحلة تسعزير البترول الخام في ظل املناوسة الحرة -3

الشركات البترولية الاحتكارية لتنتقل هذه السيطرة الى يد منظمة الدول  في هذه املرحلة زالت سيطرة        

 .سعار، لكن لم تدم الا ستة سنواتاملصدرة للبترول حيث أصبحت تتحكم في الا 
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 :خالصة الفصل

في نهاية الفصل الاول هو ان ميزان املدفوعات اداة اقتصادية  ان اهم خالصة يمكن الخروج بها                

ملعرفة الوضع الاقتصادي لدولة ما و باالخص  ومن اهم املؤشرات الاقتصادية تحليلية شاملة لالقتصاد

ولوجود العديد من العوامل  الحساب الخاص بامليزان التجاري، الذي يضم كل من صادرات الدولة و وارداتها،

املعني من حيث هيكله التصديري  و العوامل  املؤثرة على التجارة الخارجية و رصيد امليزان التجاري، نجد ان 

املؤثرة فيه كحجم الاستثمارات ومستوى التكاليف و الاسعار وغيرها فهو اداة مهمة لرسم السياسة الخارجية 

ة امليزان في اللجوء اليه من قبل الجهات الحكومية لتكوين التصورات للبلد، وفي هذا السياق تظهر أهمي

 الالزمة عن الوضع املالي للدولة ملساعدتها في التوصل الى قرارات بصدد السياسات النقدية و املالية

ومن جهة اخرى يعتبر البترول من أهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها عدة من دول العالم، وقد           

كال اكتشافه الول مرة منعطفا وتحوال كبيرا في اقتصاديات الدول التي اكتشف فيها، حيث حدثت رفرة ش

اقتصادية وتغيرت الانماط الاستهالكية واخذت الحياة بكل مظاهرها وجوانبها شكال اخر يتسم بالرفاهية 

لبترولية لذلك فان السعر بسبب عائدات البترول ومداخيله التي ساهمت في زيادة الدخل القومي للبلدان ا

الامثل للبترول يضمن ايرادات مالية مستقرة، استمرار الطلب املستقبلي على النفط و الاستقرار السياس ي 

الاجتماعي في الدول املنتجة واملستهلكة لذلك فاالسعار املنخفضة ضياع للثروة الورنية، وال تحقق استقرارا و

ض مع انخفاض الاسعار، وسينخفض الاستثمار في الصناعة ومع ذلك في الايرادات حيث ان الايرادات ستنخف

 .  كانت وال تزال الاسعار البترولية تشهد تذبذبات عديدة عبر السنوات
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: ثمهيد

                  بػض الخدلُل الىظغي و الاكخصاصي ألؾػاع البتروٌ و امليزان الخجاعي في الجؼائغ ؾىداٌو في هظا 

الفصل بالضعاؾت اللُاؾُت لهظه الظاهغة، وطلً باجباع زؼىاث مىهج الاكخصاص اللُاس ي خُث ٌػخمض غلى 

خظمً هظا الفصل  ت الاكخصاصًت التي حػىـ الػالكاث الػامت ملخغيراث الىمىطج، ٍو جصىعاث الىظٍغ

ت  الخؼبُلي بضعاؾت  اللُاؾُت لخأزير اؾػاع البتروٌ غلى امليزان الخجاعي مػخمضًً بظلً غلى الىظٍغ

الاكخصاصًت وطلً باؾخسضام الؼغق اللُاؾُت و الاخصائُت التي حػخبر وؾُلت واصاة هامت في فهم الظىاهغ 

الاكخصاصًت باالغخماص غلى الػالكاث الؿببُت زم صُاغت الىمىطج وجلضًغه زم الضعاؾت الاخصائُت  

والاكخصاصًت و اللُاؾُت وازيرا ًخم مداولت الخيبؤ بالىمىطج وجدلُل هخائج جلضًغ الىمىطج اللُاس ي زالٌ 

              .م2017-2000الفترة 

: مً زالٌ هظا الفصل ؾِخم الخؼغق الى الىلاغ الخالُت

 ٌ .  بىاء الىمىطج اللُاس ي لخالت الجؼائغ : :املبدث الاو

 الضعاؾت الخدلُلُت للىمىطج امللضع: املبدث الثاوي
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.  بىاءث لىموذجث لقياس يثلحالةث لجس ئر:  املبحث الاو 

 ألزغاغخماصا غلى ما جلضم في الفصل الؿابم، ؾيخػغض الى اهم املخغيراث بضعاؾت جدلُلُت وكُاؾُت                    

جللباث اؾػاع البتروٌ غلى امليزان الخجاعي الجؼائغي، اؾدىاصا الى مباصئ الاكخصاص اللُاس ي مً زالٌ همىطج 

، في اػاع ًً مؿخللًً همخغير وؾػغ الصغفاكخصاصي ًخظمً امليزان الخجاعي همخغير جابؼ و اؾػاع البتروٌ

اطُت بين  خضوص الضعاؾت اللُاؾُت لهظا املىطىع، وطلً بخلضًغ همىطج اكخصاصي كُاس ي ًبرػ الػالكت الٍغ

.  املخػضصغلُه باالؾخػاهت بخلىُت الاهدضاع الخؼيان  املؤزغ وؾػغ الصغفامليزان الخجاعي  واؾػاع البتروٌ

 .ثبدًدث اتغير تث قتصادًةثلطىموذج:  املطلث الاو 

اض ي اكخصاصي ًخيىن مً مجمىغت مً املخغيراث وهظه املخغيراث جىلؿم                  وػلم اهه اي همىطج ٍع

فاالولى هي غباعة الظاهغة التي جخدضص كُمتها مً  (مؿخللت)وازغي زاعحُت  (جابػت)بضوعها الى مخغيراث صازلُت 

صازل الىمىطج وهي جخازغ ؾلبا او اًجابا بميىهاث الىمىطج اما الثاهُت فهي ظاهغة التي جخدضص كُمتها مً زاعج 

هي ال جخازغ بميىهاث الىمىطج وهي جؤزغ غلى املخغيرة الضازلُت وال جخازغ بها، ؾىلىم اوال بضعاؾت جؼىع والىمىطج 

م، زم صعاؾت جؼىع اؾػاع البتروٌ في هفـ الفترة، و الجضٌو الخالي 2017-2000امليزان الخجاعي زالٌ الفترة 

: ًبين املخغيراث الاكخصاصًت املؿخػملت في الىمىطج

. 2017-2000جدالاوث اتغير تث قتصادًةث استعمطةثفيث لىموذجثفيث لفترةث: (2) لجدالاوثرقم

                            

املخغيراث 

الؿىىاث         

امليزان الخجاعي 

 (ملُاع صوالع)

اؾػاع البتروٌ 

 (صوالع للبرمُل)

ؾػغ 

الصغف 

 (صوالع)

2000 12.30 28.50 75.26 

2001 9.61 24.85 77.22 

2002 6.70 25.24 79.68 

2003 11.14 29.0 77.39 

2004 14.27 38.7 72.06 

2005 26.47 54.64 73.28 

2006 34.06 65.9 72.65 

2007 34.24 74.9 69.29 

2008 40.596 99.9 64.58 
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2009 7.784 62.2 72.65 

2010 18.205 80.2 74.39 

2011 25.961 112.9 72.94 

2012 20.167 111.0 77.54 

2013 9.880 109.5 78.15 

2014 0.459 100.2 80.56 

2015 18.083 -53.1 100.46 

2016 20.129 -45.0 109.47 

2017 14.412 -54.1 110.96 

 .بىً الجؼائغ:  اصدر

 www.ons.dz الضًىان الىػني لالخصائُاث              

 2017-2000در سةثثملورث ايز نث لتجاريث لجس ئريثخالوث لفترةث-1

ان امليزان الخجاعي  له أهمُت هبيرة في جدضًض وطػُت البلض الاكخصاصًت، اط مً زالله ًمىً مػغفت                 

ت في جدلُم الخىاػهاث الخاعحُت للجؼائغ وهظا إلاصالخاث أخضزتهاالاوػياؾاث التي   الاكخصاصًت والبرامج الخىمٍى

ػبر غىه باملخغير الخابؼ والشيل الخالي ًبين لىا جؼىع  بػض مػغفت وجدضًض خالخه التي جيىن اما فائع أم عجؼ، َو

 .امليزان الخجاعي في الجؼائغ

.  2017-2000ثملورث ايز نث لتجاريث لجس ئريثخالوث لفترةث: (7) لشكلث

 

 Excelباؾخػماٌ بغهامج (2)مً اغضاص الؼالبت اهؼالكا مً الجضٌو عكم  :  اصدر 
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 امليزان الخجاعي في الجؼائغ  مخظبظب  وغير مؿخلغ، خُث عصُض            مً زالٌ الشيل البُاوي هالخظ ان  

م،سجل فيها 2017م الى غاًت ؾىت 2015 مً ؾىت الازيرةسجل فائع ػٌى فترة الضاعؾت ما غضا الؿىىاث 

، لُىسفع  ملُاع صوالع12.30م كضع ب 2000 هالخظ ؾىت عصُض ؾالب هدُجت اهسفاض اؾػاع البتروٌ، اط 

 ملُاع صوالع  40.596خُث بلغ  هأكص ى خض له 2008  ؾىت ، لُػاوص الاعجفاعملُاع صوالع6.70م الى 2002ؾىت 

.  صوالع للبرمُل99.97وطلً بؿبب اعجفاع أؾػاع البتروٌ زالٌ هظه الؿىت خُث بلغ مخىؾؽ ؾػغ البرمُل 

. 2017-2000در سةثثملورثأسعارث لملترالاوثفيث لجس ئرثخالوث لفترةث-2

ش اؾػاع البتروٌ لم ًسظؼ لىجيرة زابخت  واهما وان  ًخم وفلا ملصالح الاخخياعاث الىفؼُت                  ان جاٍع

لظلً ظهغث اهىاع غضًضة لؿػغ البتروٌ خؿب الهضف الظي جلخظُه مصلخت الشغواث الىبري، اط جلػب 

أؾػاع البتروٌ صوعا هبير في جدضًض حجم إلاًغاصاث الػامت للضولت، والشيل الخالي ًبين جؼىع اؾػاع البتروٌ في 

. الٌ فترة الضعاؾترالجؼائغ 

.  2017-2000ثملورث سعارث لملترالاوثفيث لجس ئرثخالوثفترة: (8)ثث لشكلثرقم

 

 Excelوباؾخػاهت ببرهامج  (2)مً إغضاص الؼالبت باالغخماص غلى مػؼُاث حضٌو عكم :  اصدر

مً زالٌ الشيل ًخطح أن أؾػاع البتروٌ غغفذ جظبظب وغضم اؾخلغاع زالٌ فترة الضعاؾت، خُث كضع             

م 2011ٌػاوص الاعجفاع  الى غاًت ؾىت و ،صوالع24.8 الىاملىالُت ؾىت  فيصوالع لُىسفع28.5م بؿػغ 2000ؾىت 

جُا إلى أن ًصل إلى 112.94ببلىغه أكص ى خض له بؿػغ  زم  م 2016 صوالع ؾىت 45.0 صوالع، لُىسفع جضٍع

م وهظا عاحؼ  الى إلاؾتراجُجُت التي جبىتها بلضان أوبً لخدلُم الخىاػن 2017 صوالع ؾىت54.1ٌػاوص الاعجفاع الى 

. في الؿىق الىفؼُت ووان الهضف مً هظه إلاؾتراجُجُت عفؼ ألاؾػاع البتروٌ
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 .صياغةثالاثقدًرث لىموذجث لقياس ي:  املطلث لثاوي

ت الاكخصاصًت              بػض جدضًض املخغيراث الاكخصاصًت التي جؤزغ غلى امليزان الخجاعي مً زالٌ صعاؾدىا للىظٍغ

لت  Eviews8  هامجع مػخمضًً في طلً غلى بملخػضصوطلً باؾخػماٌ جلىُت الاهدضاع الخؼي ا بخؼبُم ػٍغ

 ألنها حػؼي ملضعاث غير مخديزة، وؾيخؼغق في هظا املؼلب الى صُاغت MCO املغبػاث الصغغي الػاصًت

. الىمىطج اللُاس ي للظاهغة مدل الضعاؾت زم جلضًغ هظا الىمىطج

 :صياغةث لىموذج-1

اض ي للضالت             ان صُاغت الىمىطج اللُاس ي مً اهم مغاخل بىاء الىمىطج وكبل الخػغف غلى الشيل الٍغ

: املغاص صعاؾتها وشير في البضاًت الى عمىػ مسخلف املخغيراث املؿخػملت في الضعاؾت وهي والخالي

   BC ًمثل عصُض امليزان الخجاعي الظي ًغمؼ له بالغمؼ: اتغيرث لتابع

خمثل في :  اتغيرث استقل  :ٍو

غمؼ له بالغمؼ -  ppاؾػاع البتروٌ ٍو

غمؼ له ب-  tcn ؾػغ الصغف ٍو

بػض الخػغف غلى املخغيراث التي ًخظمنها الىمىطج اللُاس ي، وبػض حمؼ البُاهاث :  لشكلث لرياض يثلطىموذج

اض ي للىمىطج واملخمثل في الضالت  الخالُت  :املخػللت بيل مخغير ًخم جدضًض الشيل الٍغ

𝑩𝒄= 𝑓(pp, tcn)  

مً احل صعاؾت هظه الضالت وحغيراتها هلىم باؾخسضام اؾلىب الاهدضاع الخؼي املخػضص الظي ٌؿاغضها في جلضًغ 

اطُت للىمىطج املغاص صعاؾخه هي والخالي  :الىمىطج اللُاس ي الخاص بغصُض امليزان الخجاعي والصُغت الٍغ

 𝑩𝑪𝒕 =𝜷𝟎 +𝜷𝟏 𝒑𝒑𝒕+𝜷𝟐𝒕𝒄𝒏𝒕 +𝝁𝒕 

  :حيح

t : جمثل الؼمً اي كُمت املخغير في الؿىتt 

Pp :ًمثل اؾػاع البتروٌ امللاؽ بالضوالع للبرمُل. 

Tcn :جمثل ؾػغ الصغف بالضوالع. 
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ß0 , ß1 ,ß2:جمثل مػلماث الىمىطج  

U: ًمثل املخغير الػشىائي أو الخؼأ الظي ًىىب غً بػع املخغيراث التي ًمىً ان جؤزغ غلى عصُض امليزان 

 .الخجاعي و التي لم هضعحها في الىمىطج 

 :ثقدًرث لىموذج-2

لت املغبػاث الصغغي الػاصًت           لخلضًغ الىمىطج اللُاس ي املػبر غً الػالكاث الاكخصاصًت وؿخسضم ػٍغ

MCO  لىصها طلً الى مػغفت املػاًير للخىم غلى حىصة هظه  باغخباعها حػؼي ملضعاث زؼُت غير مخديزة ٍو

لت  بت مً اللُم الخلُلُت، وحػخبر ػٍغ امللضعاث غمىما مً املفغوض ان جيىن كُم املػامالث امللضعة كٍغ

املغبػاث الصغغي مً اخؿً الؼغق لخلضًغ الىماطج الخؼُت و طلً ملا جمخاػ به مً زصائص وفغطُاث 

   .لخلضًغ همىطج الاهدضاع الخؼي املخػضص

 :فرضياتثهموذجث هبد رث لخمليث اتعدد*

لت املغبػاث الصغغي الػاصًت في جلضًغ الىمىطج الخؼي املخػضص، فاهه ًجب جىفغ الفغطُاث  غىض اؾخسضام ػٍغ

 :الخالُت

املخغير الخابؼ ًيىن صالت زؼُت في املخغيراث املؿخللت بدُث جيىن كُمت واخضة غلى ألاكل مً كُم املخغير : 1

 .املؿخلل مسخلفت غً بلُت اللُم

𝐻2 :     اللُمت املخىكػت او مخىؾؽ اللُم للمخغير الػشىائي حؿاوي الصفغ، اي 

E(ut)=0           ;∀𝑖  

𝐻3  :ججاوـ جباًً الازؼاء او جباًً املخغير الػشىائي ًيىن زابذ اي:  

Var (ut)= E(ut
2)= 𝛿𝑢

2  

  𝐻4:غضم وحىص اجباغ طاحي لالزؼاء اي: 

Cov(uiuj)= E(uiuj)=0            ,∀𝑖 ≠ 𝑗 

𝐻5: اؾخلاللُت املخغير الػشىائي غً املخغيراث املؿخللت اي: 

Cov(uixi)=E(uixi)=0 
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 𝐻6 :املخغير الػشىائي مىػع جىػَؼ ػبُعي: 

u N(0,𝛿2) 

بػض اصزاٌ بُاهاث مخغيراث الضعاؾت املخمثلت في امليزان الخجاعي وأؾػاع البتروٌ وؾػغ الصغف املسخاعة في 

 :هما ًلي (3) جدصلىا غلى هخائج الخلضًغ للىمىطج اهؼالكا مً الجضٌو عكم Eviewsالبرهامج الاخصائي

 هتائجثثقدًرث لىموذجث لخمليث اتعدد: (3) لجدالاوثرقمث

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eviewsث لبرهامجث حصائيثباؾخػماٌ (2)مً اغضاص الؼالبت اهؼالكا مً الجضٌو كم :  اصدر

 :ًمكًثكتابةث لصيغةث لنهائيةثلطىموذجثكماثًلي (3)مًث لجدالاوثرقم

 

 

 

 

 

 

𝐵 c =  96.786+ 1.125 tcn+0.081 pp  

tc :   ( 6.855)   (7.297)     (2.254)     

𝛿𝛽 t :  (14.11 )  (0.154)    (0.065)    

 휀𝑡2  = 984.394            𝑅2 = 0.8084                      𝑅2     =0.7828 

DW=   1.10                 FC=31.645                           n=18 

 

     
 

Dependent Variable: BC   

Method: Least Squares   

Date: 05/28/19   Time: 18:21   

Sample: 2000 2017   

Included observations: 18   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 96.78612 14.11844 6.855298 0.0000 

TCN 1.125171 0.154178 7.297888 0.0000 

PP 0.081779 0.065165 2.254948 0.0287 
     
     R-squared 0.808409     Mean dependent var 12.17878 

Adjusted R-squared 0.782864     S.D. dependent var 17.38493 

S.E. of regression 8.101008     Akaike info criterion 7.172866 

Sum squared resid 984.3949     Schwarz criterion 7.321261 

Log likelihood -61.55579     Hannan-Quinn criter. 7.193327 

F-statistic 31.64596     Durbin-Watson stat 1.101778 

Prob(F-statistic) 0.000004    
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 :حيح

𝐭𝐜 :هي كُم اخصاءة ؾخىصهذ املدؿىبت للمػالم امللضعة،وجدؿب وفم الػالكت الخالُت: 

𝑡𝑐ß𝑖 =
 β 𝑖−β i   

δβ i

                i=0 ,1,2,……  

 :𝜹𝜷𝒊
ت للمػالم امللضعة   .الاهدغافاث املػُاٍع

 : 𝛆𝐢
 .مجمىع مغبػاث ألازؼاء𝟐

 R2 :ًمثل مػامل الخدضًض. 

 :𝑹𝟐    ًمثل مػامل الخدضًض املصدح. 

DW :جمثل اخصائُت صًغبً واحؿىن حؿخسضم للىشف غً الاعجباغ الظاحي لألزؼاء. 

 :𝑭𝒄جمثل اخصائُت فِشغ املدؿىبت وجدؿب وفم الػالكت الخالُت: 

𝐹𝑐 =
𝑅2

1 − R2
∗

n − m − 1

m
 

 :خُث

m:غضص املخغيراث املؿخللت . 

n :غضصاملشاهضاث . 

 . لدر سةث لتبطيطيةثلطىموذجث اقدر:  املبحث لثاوي

جخمثل هظه الضعاؾت في الخدلُل الاخصائي والاكخصاصي للىمىطج امللضع ولضعاؾت مضي صالخُت الىمىطج البض 

ت الاكخصاصًت  مً احغاء مجمىغت مً الازخباعاث وطلً ملػغفت مضي صالخُت الىمىطج مً مىظىع مىؼم الىظٍغ

 .ومضي صالخُخه مً الىاخُت الاخصائُت 
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 . لدر سةث حصائيةثالاث قتصادًةثلطىموذجث اقدر:  املطلث الاو 

 : لتفسيرث حصائي-أ

 الحغاء هظا الازخباع حؿخسضم إخصائُت ؾخىصهذ وطلً لخلُُم : ختملارث اعىويةث لفردًةثلطمعالمث اقدرة-1

ت مػالم الىمىطج، ومً زم جلُُم جأزير املخغيراث املؿخللت غلى املخغير الخابؼ، والجضٌو الخالي ًىضح  مػىٍى

ت ول مػلمت في الىمىطج  :مػىٍى

 .جدالاوثمساعدثًوضحثمعىويةثكلثمعطمةثفيث لىموذج: (4) لجدالاوثرقمث

 (.3) مً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى الجضٌو  عكم : اصدر

 : ، وفلا للفغطُت الخالُت0.05 مؼ  ليل مػلمت probوالحغاء هظا الازخباع هلىم بملاعهت 

𝐻0 : 𝐵𝑖  =0 

𝐻1  : 𝐵𝑖  ≠0 

 :خُث

: H0 ت اخصائُت   .جمثل فغطُت الػضم وحػني املػلمت لِـ لها مػىٍى

 𝐻1  :ت اخصائُت  .جمثل الفغطُت البضًلت وحػني املػلمت لها مػىٍى

 : ß𝟎 ختملارثمعىويةث-

𝑯𝟎 : 𝜷𝟎   =0                

𝑯𝟏  :  𝜷𝟎 ≠ 𝟎               

املػلمت  ايH1 وهلبل 𝐻0   ومىه هغفع 0.05 اكل مً 0ßللمػلمت probهالخظ ان  (4)مً زالٌ الجضٌو عكم 

0ßت اخصائُت  . لها مػىٍى

 Prob             TCAL TTAB املػامالث امللضعاث    

 

β0 الثابذ  0.0000 6.855 2.100 

Tcn β1  0.0000 7.297 2.100 

Pp 2             ß 0.0287 2.254 2.100 
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 :ß𝟏 ختملارثمعىويةث-

𝑯𝟎 :  𝜷𝟏 =0  

𝑯𝟏 :  𝜷𝟏 ≠0 

 اي املػلمت 𝐻1  وهلبل𝐻0 ومىه هغفع 0.05 اق   م  1ß للمػلمت probهالخظ ان (4)مً زالٌ الجضٌو عكم

β1ت اخصائُت  . لها مػىٍى

 :2ß ختملارثمعىويةث-

𝑯𝟎 : 𝜷𝟐 =0 

𝑯𝟏 : 𝜷𝟐 ≠0 

 𝐻0 ومىه هغفع 0.05 اكل مً 0.0287  يساوي 2ß للمػلمت prob  هالخظ ان (4)مً زالٌ الجضٌو عكم 

ت اخصائُتß 2 اي املػلمت 𝐻1وهلبل   لها مػىٍى

  :ذج ختملارث اعىويةثإلاجماليةثلطىمو-2

ت الاحمالُت للىمىطج ٌؿخسضم ازخباع    :، وفلا للفغطُت الخالُتFisherالزخباع املػىٍى

        𝑯𝟎 : 𝜷𝟏   =𝜷𝟐 =0 

      𝑯𝟏 : ∃ 𝜷𝒊 𝜷𝒊  ≠  0                    i= 1.2 

𝑯𝟎 : جمثل فغطُت الػضم وحػني اوػضام الػالكت بين املخغير الخابؼ و املخغيراث املؿخللت. 

𝐇𝟏 :جمثل الفغطُت البضًلت وحػني وحىص غلى الاكل مخغير مؿخلل واخض له جازير غلى املخغير الخابؼ. 

 0.0000 ومً حضٌو الخلضًغ هالخظ ان اخخماٌ اخصائُت فِشغ التي حؿاوي 0.05 مؼ prob(F)هلىم بملاعهت 

ت 0.05ومىه هي أكل مً  ، اي الىمىطج له 𝐻1 وهلبل فغطُت البضًلتH0، اطن هغفع الفغطُت الصفٍغ

ت ولُت  .مػىٍى
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 : لتفسيرث قتصادي-ب

𝑅2 جضٌ كُمت مػامل الخدضًض املخػضص غلى ان همىطج الاهدضاع املخػضص امللترح ًمثل الػالكت مدل  : 0.8084 = 

 مً الخغيراث التي جدضر في امليزان الخجاعي هي هاججت غً الخغيراث  %80.84الضعاؾت جمثُال حُضا، خُث ان 

 . لػىامل مهملت%19.16في اؾػاع البتروٌ وؾػغ الصغف، اما 

اشاعة مػلمت اؾػاع البتروٌ مىحبت وهظا ًضٌ غلى وحىص غالكت ػغصًت بين امليزان الخجاعي واؾػاع -

 . وخضة0,081: البتروٌ،خُث اطا حغير ؾػغ البتروٌ بىخضة واخضة فان امليزان الخجاعي ًخغير ب

اشاعة مػلمت ؾػغ الصغف مىحبت وهظا ًضٌ غلى وحىص غالكت ػغصًت بين امليزان الخجاعي وؾػغ الصغف، -

 . وخضة1.125: خُث اطا حغير ؾػغ الصغف بىخضة واخضة فان امليزان الخجاعي ًخغير ب

بػض ان جم الخاهض مً مضي صالخُت الىمىطج مً الىاخُت الاخصائُت و الاكخصاصًت، ؾىلىم بازخباعه مً 

 .الىاخُت اللُاؾُت ملػغفت مضي اوسجامه وجؼابله مؼ الفغطُاث الخاصت به

 ًصلح هظا الازخباع غىضما ًيىن الاعجباغ مً الضعحت الثاهُت فأهثر :Breusch-pagan-godfrey ختملارث-1

ىخب الىمىطج الػام الظي ًدخىي الاعجباغ  وغىضما ًيىن املخغير الخابؼ املبؼأ طمً املخغيراث املؿخللت، ٍو

 : هما ًليpالظاحي لالزؼاء مً الضعحت 

μ𝑡= 𝜌1  𝑢𝑡−1+𝜌2  𝑢𝑡−2+… …+𝜌𝜌   𝑢𝑡−𝜌                                                                                                                 

  𝑦𝑡= 𝛽0+𝛽1𝑋1𝑡+………+𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 +𝜌1𝑢𝑡−1+……………..𝜌𝜌𝜌𝑢𝑡−𝜌+휀𝑡 

ت بين الازؼاء، وازخباع الفغطُت الخالُت  :وجخلخص فىغة هظا الازخباع غلى وحىص غالكت مػىٍى

𝐻0 :𝜌1=𝜌2=… …=𝜌𝜌=0 

𝐻1 :∃𝜌𝑖 𝜌𝑖  ≠0                                               i=1,2. 

𝐻0 :ت وجىص غلى غضم وحىص اعجباغ طاحي لالزؼاء  .جمثل الفغطُت الصفٍغ

:𝐻1جمثل الفغطُت البضًلت  وجىص غلى وحىص اعجباغ طاحي لالزؼاء. 
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 Breusch-pagan-godfreyهتائجث لتقدًرثالختملارث: (5) لجدالاوثرقمث

 

 

 

 Eviews باؾخػماٌ بغهامج (3)مً اغضاص الؼالبت اهؼالكا مً الجضٌو عكم :  اصدر

 :اغخمضها في الازخباع غلى ان الازؼاء مً الضعحت الثاهُت وبالخالي هسخبر الفغطُت الخالُت

   H0 :𝜌1=𝜌2=0           

 𝐻1 :∃𝜌𝑖 𝜌𝑖 ≠0               i=1,2 

 : وفم الػالكت الخالُتLMجدؿب اخصاءة 

LM=n.𝑅2=1.449 

xρهلانها مؼ اخصائُت 
 : الجضولُت الخالُت2

𝑥(0.05;2)
2  =5.99 

LM     𝑥(0.05;2) <  :هالخظ ان
𝐻0ومىه هلبل 2 𝐻1 وهغفع     وبالخالي ال ًىحض مشيل الاعجباغ الظاحي  

 .(الاؾخلاللُت ما بين البىاقي)لألزؼاء 

و بالخالي ال ًىحض مشيل الاعجباغ H1 وهغفع  H0هلبل 0.05 هي اهبر مً 0.48 حؿاوي prob LM ): و بما ان

 .الظاحي لالزؼاء

 للىشف اطا وان هىان ججاوـ او غضم White ؾِخم اغخماص ازخباع واًذ : ختملارثثجاوسثثملاًًث خملاء-2

𝜇𝑡  ججاوـ الازؼاء، و الظي ٌػخمض غلى وحىص غالكت بين مغبؼ البىاقي
يىن الخلضًغ 2  و املخغيراث املؿخللت ٍو

 :وفم الصُغت الخالُت

μ𝑡
2= 𝛽0  +𝛼1  𝑝𝑝𝑡  +𝛽1  𝑝𝑝𝑡

2+휀𝑡وهلىم بازخباع الفغطُت الخالُت: 

𝐻0 : 𝛽0=𝛼1=𝛽1=......=𝛼𝑘=𝛽𝑘= 0 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 0.656976     Prob. F(2,15) 0.5327 

Obs*R-squared 1.449748     Prob. Chi-Square(2) 0.4844 

Scaled explained SS 0.653860     Prob. Chi-Square(2) 0.7211 
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:𝐻0 جمثل فغطُت الػضم وجىص غلى ججاوـ جباًً الازؼاء . 

 : جدصلىا غلى هخائج الخلضًغ الزخباع واًذ الخالُت Eviewsوباؾخػماٌ بغهامج  (3)اهؼالكا مً الجضٌو عكم 

 (White)هتائجث لتقدًرثالختملارثالا ًتث: (6) لجدالاوثرقمث

 

 

 

 Eviewsبرهامجثباؾخػماٌ   (2) مً اغضاص الؼالبت اهؼالكا مً الجضٌو عكم : اصدر

 :هما ًليprob للىشف غً زباث الخباًً ؾىف وػخمض غلى ازخباع فِشغ او 

 : ختملارثثملاتث لتملاًًثباستخد مثإحصائيةثفيشر*

𝐻0 :𝛽0=𝛼1=𝛽1=𝛼2=𝛽2 

𝐹c:   لضًىا = 2.025                                                                                                                                                                      

ت   : هي هما ًلي %5أما إخصائُت فِشغ املجضولت غىض مؿخىي مػىٍى

𝐹 2,15 
0.05 = 3.682 

𝐹c 𝐹tab: هالخظ ان  ومىه هلبل فغطُت الػضم و بالخالي جخدلم الفغطُت التي جىص غلى ججاوـ جباًً <     

 .ألازؼاء

 :prob ختملارث*

 وبالخالي الازؼاء مخجاوؿت الخباًً 𝐻0وهلبل 𝐻1ومىه  هغفع 0.05وهي اهبر مً    prob (LM)=0.143:بماث نث

 .اي زباث الخباًً الازؼاء

  و الظي ٌؿمذ بازخباع الفغطُت jarque bera   ؾىػخمض غلى ازخباع:  ختملارث لتوزيعث لململيعيثلالخملاء-3

 :الخالُت

:𝐻0الخؼا الػشىائي ًدبؼ الخىػَؼ الؼبُعي  

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.025307     Prob. F(5,12) 0.1469 

Obs*R-squared 8.237965     Prob. Chi-Square(5) 0.1436 

Scaled explained SS 3.715458     Prob. Chi-Square(5) 0.5911 
     
     

 

 



 اؾػاع البتروٌ غلى امليزان الخجاعي    الضعاؾت اللُاؾُت لخغيراث                     :     الفصل الثاوي

 

~ 65 ~ 
 

:𝐻1الخؼأ الػشىائي ال ًدبؼ الخىػَؼ الؼبُعي  

 ثلتوزيعث خملاءث لعشو ئية jarque beraثوضيحث ختملارث: (9) لشكلثرقم

0
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-15 -10 -5 0 5 10 15

Series: Residuals
Sample 2000 2017
Observations 18

Mean      -2.46e-14
Median  -1.189796
Maximum  13.63035
Minimum -13.87596
Std. Dev.   7.609425
Skewness  -0.034933
Kurtosis   2.298927

Jarque-Bera  0.372288
Probability  0.830154

 

 Eviewsبرهامجث مً اغضاص الؼالبت باؾخػماٌ : اصدر

،و الاخخماٌ املىافم JB=0.372:  مً زالٌ الىخائج املخدصل غليها هالخظ ان اخصائُت حان بيرا املدؿىبت

 .0.830لها

𝑋ρهلاعن كُمت حان بيرا مؼ اخصائُت 
2  : الجضولُت الخالُت 

X 0,05;2 
2 =5 ,99 

 𝑋 0,05;2: هالخظ ان
2     >      JB        ومىه هلبل 𝐻0  وهغفع  𝐻1  وبالخالي الازؼاء الػشىائُت جدبؼ الخىػَؼ  

 .الؼبُعي

 . لتيملؤثباايز نث لتجاريثباستخد مث لىموذجث اقدر:  املطلث لثاوي

              للض اؾخؼػىا مً زالٌ الىمىطج املخدصل غلُه مً مػغفت مضي جأزير ؾػغ البتروٌ غلى امليزان 

الخجاعي زالٌ فترة الضعاؾت و بػض اللُام بازخباع الىمىطج امللضع  مً الىاخُت الاخصائُت و الاكخصاصًت جم 

 .ازخباع مضي جدلم الفغطُاث الخاصت بالىمىطج، ؾِخم اؾخسضام هظا الىمىطج اللُاس ي في الخيبؤ

 :ومً احل اللُام بػملُت الخيبؤ جدبؼ الخؼىاث الخالُت
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 : ختملارثثمقدرةث لىموذجثعلىث لتيملؤ-1

 

ًمىً ازخباع مضي ملضعة الىمىطج غلى الخيبؤ باؾخسضام مػُاع مػامل غضم الدؿاوي        

 :لثاًل هما ًىضخه الشيل الخالي

)ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث لشكلثرقمث  ثوضيحث ختملارثمعاملثثاًل: (10
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BCF ± 2 S.E.

Forecast: BCF

Actual: BC

Forecast sample: 2000 2017

Included observations: 18

Root Mean Squared Error 7.395032

Mean Absolute Error      6.028511

Mean Abs. Percent Error 201.7913

Theil Inequality Coefficient  0.183513

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.053119

     Covariance Proportion  0.946881

 

 Eviewsبرهامجثمً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى :  اصدر

ت ملبىلت وهظا مً زالٌ مػامل زاًل خُث اهه  مً زالٌ الشيل هالخظ ان الىمىطج امللضع له ملضعة جيبٍؤ

ت جيىن ملبىلت𝑢𝑡=0.18 كُمخه  .، ما ًفؿغ غلى ان الىمىطج له ملضعة جيبٍؤ

بػض صعاؾت صالخُت الىمىطج امللضع جبين لىا ان له : 2022،ث2021،ث2020 لتيملؤثباايز نث لتجاريثلطسىو تث-2

 ٌ ت جيىن ملبىلت ومً احل الخصى م 2017-2000غلى اللُم امللضعة للميزان الخجاعي في الفترة  ملضعة جيبٍؤ

ع كُم أؾػاع البتروٌ في الىمىطج امللضع هما هى مبين  في الشيل الخالي  :هلىم بخػٍى
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 .2017-2000مقارهةثمىبنىث لقيمث لفعطيةثالاث لقيمث اقدرةثلطميز نث لتجاريث: (11) لشكلثرقمث
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 Eviewsمً اغضاص الؼالبت باالغخماص غلى بغهامج :  اصدر

باؾخػماٌ الىمىطج املخدصل غلُه هي جلاعب اللُم  هالخظ مً زالٌ الجضٌو و املىدنى ان اللُم امللضعة

 .الفػلُت وهظا ما ًؤهض ان الىمىطج امللضع ًمثل الظاهغة مدل الضعاؾت جمثُال خؿىا
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 :خالصةث لفصل

                         مً زالٌ هظا الفصل كمىا باحغاء صعاؾت كُاؾُت خٌى ازغ حغيراث أؾػاع البتروٌ غلى امليزان 

م، وطلً باؾخسضام الؼغق و ألاؾالُب الىمُت ومىاهج الاكخصاص 2017-2000الخجاعي في الجؼائغ زالٌ الفترة 

اللُاس ي بهضف الخىصل إلى مضي جأزير أؾػاع البتروٌ غلى امليزان الخجاعي الجؼائغي، خُث جم جدضًض مخغيراث 

الىمىطج اللُاس ي وحمؼ بُاهاث إلاخصائُت ليل مخغير باغخماص غلى مصاصع مسخلفت، وبػض طلً جم بىاء وجلضًغ 

همىطج كُاس ي، زم جمذ مػالجت هظا الىمىطج باؾخسضام مػاًير اكخصاصًت و إخصائُت وطلً بهضف مػغفت 

 .مضي جىافم الفغطُاث املىطىغت خٌى الىمىطج زم الخيبؤ بالىمىطج امللضع

 

 

 



ـــامة ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــة العــــــ ـــــــــ  الخاتمـــــــــ

 

~ 70 ~ 
 

، فقطاع النفط  الدور الذي يلعبه البترول في الجزائر ال يمكن تجاهله أن من خالل الدراسة تبين               

يمثل  العمود الفقري لالقتصاد الجزائري ، فمنذ الاستقالل والجزائر  تعتمد  عليه خالل مسيرتها التنموية  

 أهداف بعض تحقيق في املتراكمة املالية الفوائض ساهمت،حيث  الثمانينات وبداية السبعينات فترة في وخاصة،

 .التنمية

تسبب الاعتماد املفرط على البترول في تكوين اقتصاد وطني أحادي الجانب و املورد، مما من جهة أخرى   و

 نتج عن ذلك ف ،البترول أسعار حين انخفضت  8811جعله عرضه للصدمات الخارجية، وهو ما حدث سنة 

 .الاقتصاد  فياختالالت هيكلية بارزة 

معرفة واختبار تأثير التقلبات في ألاسعار البترول على امليزان  هو  كان الهدف من خالل هذه الدراسة  و  

الاقتصاد القياس ي  أساليبالتجاري وإيجاد نموذج يتماش ى مع الواقع الاقتصادي الجزائري وذلك باستخدام 

 :، وهذا ما  سمح لنا بالتوصل للنتائج التالية عليهاوباستعمال املعطيات املتحصل 

العقود املاضية سببه تحسن أسعار البترول، وليس النعكاسات  خالللفائض في امليزان التجاري إن ا -  

يعود العجز في امليزان التجاري بمجرد تراجع أسعار  أنويمكن ،عمليات التخفيض املتتالية للدينار الجزائري 

 .املحروقات

يمكن القول ان الزيادة في أسعار البترول لبلد مصدر مثل الجزائر سيؤدي الى نتائج ايجابية على املدى  -

لكن التدهور املستمر وان لم يظهر تأثيره خالل مدة الدراسة بسبب وجود بدائل استطاعت الدولة  القصير

 .البعيدمن خاللها تغطية العجز الا انه سيؤول الى نتائج سلبية في املدى 

على الرغم من لجوء الدولة الجزائرية الى صندوق ضبط املوارد لتغطية العجز في امليزان التجاري و ميزان  -

هذا الوضع ال يستمر  أن إال،املدفوعات، وحتى ال تظهر التبعية الكلية لالقتصاد الجزائري لقطاع املحروقات 

ن التقلبات السعرية للبترول من أهم أل املوارد ستقع في مشاكل أكبر بعد عجز صندوق ضبط  ألنهاكثيرا 

 .املحددات الرئيسية لوضعية الاقتصاد الوطني استقرارا أو اختالال

الاقتصاد الوطني يبقى عرضة للصدمات الخارجية ما دام معتمدا على البترول كمصدر وحيد للعوائد  إن -

من السلطات الجزائرية تفعيل الصادرات غير وتوازن الاقتصاد الجزائري يتطلب  ، فضمان استقرار وإلايرادات

 .البترولية باالهتمام أكثر بالقطاعات البديلة

البترول ورصيد امليزان التجاري هي عالقة طردية، اي  أسعار العالقة املوجودة بين  التغيرات الحاصلة في  إن  -

كلما زادت وتحسنت أسعار البترول نتج عن ذلك تحسن في رصيد امليزان التجاري، باإلضافة الى وجود عالقة 

 . طردية بين سعر الصرف ورصيد امليزان التجاري 

 :التالية تراحات نقدم الاق أنارتأينا  ،في هذا البحث إليهامن خالل النتائج املتوصل و 
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، وترشيد إلانتاجيهيكلة القطاع  بإعادة إلىالصادرات خارج البترول ولن يأتي ذلك  إيراداتيجب تنويع  -

 .نفقات الدولة وترسيخ مبادئ تسيير أكثر شفافية وأكثر فعالية ومرونة لضمان نمو اقتصاد فعلي و حقيقي

نتائج ايجابية على املدى  إلىدر مثل الجزائر سيؤدي الزيادة في أسعار البترول لبلد مص أنيمكن القول  -

كلية  اقتصاديةيجب وضع سياسات  و للتخلص منها،دى البعيد املالقصير لكن ستؤول الى نتائج سلبية في 

 .البترول بعيدة املدى تعمل على الفصل بين الاقتصاد الحقيقي وعائدات

  وإعطائهاوجوب حصر املزايا التنافسية لالقتصاد الجزائري خارج قطاع البترول و العمل على تنميتها  -

 .في البرامج التنموية املختلفة ألاولوية

مختلف الصادرات غير البترولية من خالل توفير املناخ الاستثماري املناسب للمؤسسات الناشطة في دعم  -

 .ألاجنبيترقية الشراكة بين املستثمر املحلي و املستثمر  ىإل إضافةاملجال غير البترولي، 

 

 :وكأفاق للبحث يمكننا أن نقترح مايلي

 دراسة قياسية ألثر تغيرات اسعار البترول على صندوق ضبط املوارد-

 .القطاع الزراعي وامكانية تنمية التصدير خارج البترول في الجزائر -

 .الاستقرار النقدي في الجزائراثر تغيرات اسعار البترول على -
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 :امللخص

 كبيرة اضطرابات ،سلع املواد ألاولية في العالم  قاسو أ أكبرمن   يعتبر الذيو  النفط، سوق  شهد             

 .العالمي الاقتصاد باستقرار يتعلق فيما اليقين عدم مخاطر يخلق مما ، املاض ي القرن  سبعينيات منذ

هذا التأثير من بلد  ، وتختلف درجة الدول املنتجة اقتصادياتعلى  البترولتؤثر التقلبات في أسعار و 

 .الاقتصادية ،وذلك حسب بنيته آلخر آلخر 

ما مدى تأثير تغيرات أسعار البترول على  : ولهذا الغرض تهدف هذه الدراسة إلى إلاجابة على إلاشكالية  

 امليزان التجاري الجزائري؟

ويتناول  ألاول  إلى فصليين، الفصلالدراسة تم تقسيم وألاسئلة الفرعية ،  ولإلجابة على هذه إلاشكالية

 .الجانب النظري و املفاهيمي للميزان التجاري وأسعار البترول

والتي تبين من خالله أن تغيرات أسعار البترول لها تأثير ضئيل على  ويتطرق الفصل الثاني للجانب التطبيقي

 .        امليزان التجاري الجزائري 

 التجاري  امليزان البترول،التقلبات في أسعار  ،العالمي الاقتصاد ، اضطرابات : املفتاحيةالكلمات 

 .الجزائري 

Résumé: 

Le marché du pétrole, considéré comme le plus grand marché de matières 

premières au niveau mondial, connait depuis les années 1970 d’importantes 

perturbations qui génèrent des risques d’incertitudes quant à la stabilité de 

l’économie mondiale. 
Les fluctuations du prix du pétrole exercent un impact sur les économies des 

pays Producteurs, dont le degré se diffère d’un pays à l’autre selon sa structure 

économique. 

     De ce fait, notre recherche a pour but d’étudier la problématique de (l’impact 

des  fluctuations des prix du pétrole sur la balance commerciale algérienne) 

Afin de répondre à notre problématique ainsi qu’aux questions secondaires, nous 

avons structuré notre travail en deux chapitres : 

Le premier chapitre traite l’aspect théorique  et conceptuel  de la balance 

commerciale  et des prix du pétrole. 

Le deuxième chapitre présent les résultats de l’étude empirique, les résultats ont 

montrée  que les fluctuations du prix du pétrole ont un impact faible sur la 

balance commerciale algérienne. 

Mots clés: perturbations, économie mondiale, fluctuations du prix du pétrole, 

balance commerciale algérienne. 
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